
# Question OPT A OPT B OPT C OPT D Question OPT A OPT B OPT C OPT D Ans Level

1 What is the process of writing instruction to 
be get executed by the computer? 

Debugging Executing Presenting Programming કો યુટર ારા એ ઝી ુટ થતી ઈં ટ શન લખવાની 
િ યાન ેશંુ કહેવામાં આવ ેછે?

િડબગીગં એકઝી ુટીગં ેઝ ટીગ ો ાિમંગ D 1

2 Which is a statement terminator in 
javascript?

, ; : . . વાિ ટમાં ટેટમે ટ ટિમનેટર કયું છે? , ; : . . B 1

3 Who developed javascript? Brendan Eich  Brendan Rich John Eckerl John Mauchy વાિ ટ કોણ ેડેવલોપ કરી? Brendan Eich  Brendan Rich John Eckerl John Mauchy A 1

4  Which programming language’s syntax 
influences javascript syntex?

C COBOL Java JDK કઈ ો ામીગં લ વજેના િસંટે સ વાિ ટ િસંટે સન ે
ભાિવત કર ેછે?

C COBOL Java JDK A 1

5 Which web server provides good customer 
support if it had any issues? 

Apache IIS Lite speed Nginx કયુ  વેબ સવર જો  કોઈ સમ યા હોય તો સારો ાહક 
સપોટ દાન કર ેછે?

Apache IIS Lite speed Nginx B 1

6 Which web server has high performance 
stability simple configuration and low 
resosurce usge? 

Apache IIS Lite speed Nginx કયા વેબ સવરમાં ઉ ચ દશન િ થરતા, સરળ ગોઠવણી 
અન ેઓછંુ સંસાધન વપરાશ હોય  છે?

Apache IIS Lite speed Nginx D 1

7 Which key is used to declare a variable in 
javascript? 

Const Dec Dim Var વાિ ટમાં વેિરયેબલ ડીકલેર  કરવા કઈ કીનો 
ઉપયોગ થાય છે?

Const Dec Dim Var D 1

8 Which is a variable seperator if more than 
one variable declared in one statement? 

, : - / એક ટેટમે ટમાં એક કરતા વધાર ેવેિરયેબલ ડીકલેર કરલેા 
હોય યાર ેવેિરયેબલ સેપરટેર તરીકે શેનો ઉપયોગ થાય છે 
?

, : - / A 1

9 Which brackets is used to write array in java 
script? 

Curve bracket Square bracket Curly bracket Corner bracket વાિ ટમાં એર ેલખવા માટે કયા કૌસંનો ઉપયોગ 
થાય છે?

કવ ેકેટ ેર ેકેટ કલ  ેકેટ કોનર ેકેટ B 1

10 Which bracket is used to write object in 
javascript?

Curve bracket Square bracket Curly bracket Corner bracket વાિ ટમાં ઑ જે ટ લખવા માટે કયા કૌસંનો 
ઉપયોગ થાય છે?

કવ ેકેટ ેર ેકેટ કલ  ેકેટ કોનર ેકેટ C 1

11 How many types of operation are there in 
javascript?

3 4 6 8 વાિ ટમાં કેટલા કારનાં ઓપરશેન હોય છે? 3 4 6 8 D 1

12 What is the purpose module (%) operator in 
javascript?

Percentage value Product value Reminder value Quotient value વાિ ટમાં મો યુલ (%) ઓપરટેરનો હેત ુશંુ છે? ટકાવારી મૂ ય ઉ પાદન મૂ ય રીમાઇ ડર મૂ ય ોશ ટ મૂ ય C 1

13 How many part are there in ‘For’ loop? 2 3 4 5 ‘For’ લૂપમાં કેટલા ભાગ હોય  છે? 2 3 4 5 B 1

14 Which part in loop evaluates the conditions? Condition part Increment 
/Decrement part

Initialisation part Looping part લૂપમાં કયો ભાગ શરતોનુ ંમૂ યાંકન કર ેછે? કંડીશન પાટ ઇ ીમે ટ/ડી ીમે ટ 
પાટ

ઇનીશીલાઈઝેશન પાટ લૂિપંગ પાટ A 1

15 How many types of error are there in 
javascript programming?

3 4 6 8 વાિ ટ ો ાિમંગમાં કેટલા  કારની એરર હોય  છે? 3 4 6 8 A 1

16 How many different values can be returned 
by the error name property in javascript ?

3 4 5 6 વાિ ટમાં એરર નેમ ોપટ  ારા કેટલી િવિવધ વે ય ુ
રીટન કરી શકાય છે?

3 4 5 6 D 1

17 Which object method is used to return the 
value rounded down to its nearest interger?

abs ( ) ceil ( ) floor ( ) round ( ) કઈ ઓ જે ટ મેથડનો ઉપયોગ  મૂ યન ે  નીચેના  
ન કના પૂણાકમાં રીટન  કરવા માટે થાય છે?

abs ( ) ceil ( ) floor ( ) round ( ) C 1

18 Which special variable holds more than one 
value at  a time?

Array Element Function Object કયા િવિશ  વેિરયેબલ એક સમય ેએકથી વધુ મૂ ય ધરાવ ે
છે?

Array Element Function Object A 1
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19 Which is the parameter name separator in 
javascript?

, : - / વાિ ટમાં પેરામીટર નેમ સેપરટેર કયુ છે? , : - / A 1

20 Which function in javassript converts a 
number to a string?

Num ( ) Str ( ) String ( ) to string ( ) વાિ ટમાં કયુ  ફં શન નંબરન ે િ ટંગમાં પાંતિરત 
કર ેછે?

Num ( ) Str ( ) String ( ) to string ( ) D 1

21 Which allows developers to bundle all 
functionality under a unique application -
specific name?

Class Name space Object Property કોણ ડેવલોપરન ેઅન ય એિ લકેશન-િવિશ  નામ હેઠળ 
બધી ફં શનાલીટીન ેભેગી  કરવાની મંજૂરી આપે છે?

Class Name space Object Property B 1

22 Which is a valid js code to sort element of 
an array tracle?

Trade.sort : Trade.sort ( ); Sort.trade ( ); Sort.(trade); એર ેટેકલના એિલમે ટન ેસોટ કરવા માટે મા ય js કોડ 
કયો  છે?

Trade.sort : Trade.sort ( ); Sort.trade ( ); Sort.(trade); B 1

23 What is the full form of BOM? Browser Object 
Method 

Browser Object 
Model  

Browser Oriented 
Method 

Browser Oriented 
Model 

BOMનુ ંપુ ં  નામ શંુ છે? Browser Object 
Method 

Browser Object 
Model  

Browser Oriented 
Method 

Browser Oriented 
Model 

B 1

24 What is the full form of TOC? Text of content Time of calculation Table of content Terminator of content TOCનુ ંપુ ં  નામ શંુ છે? Text of content Time of 
calculation 

Table of content Terminator of 
content 

C 1

25 Which is the first phase of System 
Development Life Cycle?

Testing  Planning  Developing  Defining  િસ ટમ ડેવલપમે ટ લાઇફ સાયકલનો થમ તબ ો કયો  
છે?

ટે ટીગં લાિનંગ ડેવલોિપંગ ડીફાઈનીગં B 1

26 What is the abbreviation of W3C in Dom? Word Wide Web 
Curriculum

World Wide Web 
Consortium    

World Wide Web 
Centre  

World Wide Web 
Content 

ડોમ માં W3Cનો સં ેપ શંુ છે? Word Wide Web 
Curriculum

World Wide Web 
Consortium    

World Wide Web 
Centre  

World Wide Web 
Content 

B 1

27 What is the main purpose of JavaScript? Client side validation Create web browsers Read and write files Store data in the 
server 

વાિ ટનો મુ ય હેત ુશંુ છે? લાય ટ સાઇડ 
વેિલડેશન

િ એટ વેબ ાઉઝર રીડ અન ેરાઈટ ફાઈલ સવરમાં ડેટા ટોર કરવો A 2

28 Which one is responsible of running 
javascript code?

Browser Notepad++ Sublime Text Visual studio code કયુ  વાિ ટનો કોડ ચલાવવા માટે જવાબદાર છે? Browser Notepad++ Sublime Text Visual studio code A 2

29 Which one enables the hosting providers to 
mange multiple domains on a single server?

Network server SQL server Web server Database server હોિ ટંગ ોવાઇડસન ેએક સવર પર બહુિવધ ડોમે સનુ ં
સંચાલન કરવા માટે કોણ સ મ કર ેછે?

નેટવક સવર SQL સવર વેબ સવર ડેટાબેઝ સવર A 2

30 Which sign an ‘assignment’ operator in 
javascript? 

= # = = < > વાિ ટમાં  ‘assignment’  ઓપરટેર કયો છે? = # = = < > A 2

31 Which data type in javascript returns the 
value ‘True’ or ‘False’? 

Boolean Dynamic  Object String વાિ ટમાં કયો ડેટા ટાઇપ  'ટ' અથવા 'ફો સ ' મૂ ય 
આપે છે?

Boolean Dynamic  Object String A 2

32 Which operator is used to check both value 
and type in javascript? 

# = = = = = = વાિ ટમાં કયા ઓપરટેરનો ઉપયોગ મૂ ય અન ે 
ટાઇપ બ  ેચેક કરવા માટે થાય છે?

# = = = = = = D 2

33 Which assignment operator is equivalent to  
a = a * 5? 

a = 5 * 9 a = * 5 a * = 5 a = 5 કયો એસાઇમે ટ ઓપરટેર  a = a * 5 ની સમક  છે? a = 5 * 9 a = * 5 a * = 5 a = 5 C 2

34 Which single charcter escape sequence 
represents ‘line feed’’ javascript?

\ b \ f \ n  \ t વાિ ટમાં કયો  િસંગલ કેર ે ટર એ કેપ િસ સ 
'લાઈન ફીડ' રજૂ કર ેછે?

\ b \ f \ n  \ t C 2

35 What is the purpose of Initialisation part 
in’for’ loop?

exit the loop evaluate the 
condition 

increase or 
decrease the initial 

variable 

Initiate the variable For લૂપ મા ઇનીશીલાઈઝેશન પાટ નો  હેત ુશંુ હોય છે? લુપ માંથી બહાર 
આવવા

કંડીશન ઈવે યુટ 
કરવા

ઇનીશીઅલ વે ય ુન ે
વધારવા કે ઘટાડવા

વેિરયેબલન ેઇનીશીએટ 
કરવા

D 2

36 Which keyboard in switch case statement 
specifies the code to run if there is no case 
match?

Break Case Default End િ વચ કેસ ટેટમે ટમાં કયું કીવડ  કોઈ કેસ મેચ ન હોય તો 
કોડન ે ચલાવવા માટે નો ઉ લેખ કર ેછે?

Break Case Default End C 2

37 Which statement is used to test a block of 
code for errors?

Catch Finally Throe Try એરર માટે લોક ઓફ કોડન ેટે ટ કરવા માટે કયા 
ટેટમે ટનો ઉપયોગ થાય છે?

Catch Finally Throe Try D 2

38 Which statement is used to handle the 
error?

Try Catch Throw Finally એરરન ે હે ડલ કરવા માટે કયા ટેટમે ટનો ઉપયોગ થાય 
છે?

Try Catch Throw Finally B 2



39 Which statement is used create custom 
error in javascript? 

Catch Finally Throw Try વાિ ટમાં ક ટમ એરર િ એટ કરવા માટે કયા ટેટ 
મે ટનો ઉપયોગ થાય છે?

Catch Finally Throw Try C 2

40 Which statement is used to execute code 
after try and catch? 

Finally Syntax error Throw Type error try અન ેcatch પછી કોડન ેએકઝી ુટ કરવા માટે કયા 
ટેટ મે ટનો ઉપયોગ થાય છે?

Finally Syntax error Throw Type error A 2

41 Which error indicates that the numbers is 
outside the range of legal values? 

Range Error Reference Error Type Error URI Error કઈ એરર સૂચવ ેછે કે નંબર લીગલ વે ય ુની રજ ના 
બહારના છે?

Range Error Reference Error Type Error URI Error A 2

42 Which error indicates that the variable used 
is not declared? 

Eval Error Range Error Reference Error Syntax Error કઈ એરર સૂચવ ેછે કે  ઉપયોગમાં લેવાયેલ વેિરયેબલ 
ડીકલેર થયેલ નથી?

Eval Error Range Error Reference Error Syntax Error C 2

43 Which error indicates that the value is 
outside the range of expected type?

Eval Error Range Error Syntax Error Type Error કઈ એરર સૂચવ ેછે કે વે ય ુઅપેિ ત ટાઇપ  ની રજ ની 
બહારની  છે?

Eval Error Range Error Syntax Error Type Error D 2

44 Which is used to access individual value in 
an array?

Content Number Element Number Table Number Variable Number એરમેાં યિ ગત મૂ યન ેઍ સેસ કરવા માટે શેનો 
ઉપયોગ થાય છે?

ક ટે ટ નંબર એિલમે ટ નંબર ટેબલ નંબર વેિરયેબલ નંબર B 2

45 What is the purpose of length property in 
array?

Returns number of 
array element 

Returns number of 
characters 

Returns number of 
fields in object array 

Returns number of 
highest array index

એરમેાં length ોપટ નો હેત ુશંુ છે? એર ેએિલમે ટ ની 
સં યા રીટન કર ેછે

કેરે ટરની સં યા 
રીટન કર ેછે

ઑ જે ટ એરમેાં 
ફી સની સં યા રીટન 

કર ેછે

ઉ ચતમ એર ેઇ ડે સની 
સં યા પરત કર ેછે

A 2

46 Which method joins all array element into 
string with specified separator? 

Join ( ) Pop ( ) Push ( ) To string ( ) કઈ મેથડ બધા  એર ેએિલમે ટ ન ેદશાવેલ સેપરટેર સાથે 
ટીગં માં જોઈન કર ેછે ?

Join ( ) Pop ( ) Push ( ) To string ( ) A 2

47 Which method removes the last elements 
from an array?

Join ( ) Push ( ) Pop ( ) Shift ( ) કઈ મેથડ એર ેમાંથી છે લા એિલમે ટન ેદૂર કર ેછે? Join ( ) Push ( ) Pop ( ) Shift ( ) C 2

48 Which method is used to add new element 
to an array?

Join ( ) Push ( ) Pop ( ) Shift ( ) કઈ મેથડનો ઉપયોગ એરમેાં નવા એિલમે ટન ેઉમેરવા 
માટે થાય છે?

Join ( ) Push ( ) Pop ( ) Shift ( ) B 2

49 Which method removes the first array 
element?

Join ( ) Pop ( ) Push ( ) Shift ( ) કઈ મેથડ થમ એર ેએિલમે ટન ેદૂર કર ેછે? Join ( ) Pop ( ) Push ( ) Shift ( ) D 2

50 Which variable works as function argument 
in java script?

Function variable Global variable Local variable Object variable વાિ ટમાં ફં શન આર યુંમે ટ  તરીકે કયો વેિરયેબલ  
કાય કર ેછે?

ફં શન વેિરયેબલ લોબલ વેિરયેબલ લોકલ વેિરયેબલ ઓ જે ટ વેિરયેબલ C 2

51 Which variable declared outside a function 
in Javascript?

Function variable Global variable Local variable Object variable વાિ ટમાં ફં શનની બહાર કયો  વેરીએબલ ડીકલેર 
થાય છે?

ફં શન વેિરયેબલ લોબલ વેિરયેબલ લોકલ વેિરયેબલ ઓ જે ટ વેિરયેબલ B 2

52 Which feature in Javascript has properties 
and methods?

Array Function Object Controls વાિ ટ નુ ંકયુ ફીચર ોપટ  અન ેમેથડ ધરાવ ેછે ? Array Function Object Controls C 2

53 Which variable are deleted in JavaScript 
when the page is closed?

Function variable Global variable Local variable Object variable વાિ ટમાં જયાર ે પજે બંધ થાય છે યાર ેકયા 
વેિરયેબલ ડીલીટ થાય છે?

ફં શન વેિરયેબલ લોબલ વેિરયેબલ લોકલ વેિરયેબલ ઓ જે ટ વેિરયેબલ B 2

54 Which method is called at the moment of 
instentiation of an object?

Constructor Inheritance Polymorphism Property ઑ જે ટના ઇ ટ ટેએશનના ણ ેકઈ પ િત કોલ 
કરવામાં આવ ેછે?

Constructor Inheritance Polymorphism Property A 2

55 Which is an instance of class? Class Name space Object property class નો ઈ ટ સ કયો છે? Class Name space Object property C 2

56 Which is window method is used to move 
the current window?

Move ( ) Move to ( ) Window move ( ) Window . move to ( ) કર ટ િવ ડોન ેખસેડવા માટે કઈ િવ ડો મેથડનો ઉપયોગ 
થાય છે?

Move ( ) Move to ( ) Window move ( ) Window . move to ( ) D 2

57 Which is property returns the width of the 
visitor’s screen in pixels?

Width ( ) Screen width ( ) Screen . width ( ) Width . screen ( ) કઈ ોપટ  િવઝીટર ીનની પહોળાઈ ન ેપી સેલમાં 
રીટન કર ેછે?

Width ( ) Screen width ( ) Screen . width ( ) Width . screen ( ) C 2

58 Which is property returns the URL of the 
current page?

href ( ) < herf > Location . Herf herf . Location કઈ ોપટ  કર ટ પજેનો URL રીટન કર ેછે? href ( ) < herf > Location . Herf herf . Location B 2



59 Which property is used to transfer files from 
one host to another host over internet?

IP FTP HTTP SMTP કઈ ોપટ  નો ઉપયોગ ઈ ટરનેટ ારા એક હો ટ માંથી 
બી  હો ટ માં ફાઈલ ટા સફર કરવા માટે થાય છે?

IP FTP HTTP SMTP B 2

60 Which open source software is used to 
upload from client to server or download 
from server to client?

PHP Perl HTTP FILEZILLA લાયંટ થી સવર પર અપલોડ કરવા અથવા સવરથી 
લાયંટ પર ડાઉનલોડ કરવા માટે કયા ઑપન સોસ 
સૉ ટવેરનો ઉપયોગ થાય છે?

PHP Perl HTTP FILEZILLA D 2

61 How will javascript treat a number, when it 
is enclosed with double or single quotes? 

Error Number String Zero વાિ ટ નંબરન ેકેવી રીત ેટીટ કરશે જયાર ેતેનો  
િસંગલ કવોટ અથવા ડબલ ોટ માં સમાવેશ કરલેો 
હોય?

Error Number String Zero C 3

62 What will be the output for the following 
Javascript code?
 Var x = 13 +”03”
 Alert (x);

16 133 1303 13 03 નીચેના વાિ ટ કોડ માટે આઉટપુટ શંુ હશે?    Var x 
= 13 +”03”
 Alert (x);

16 133 1303 13 03 C 3

63 What will be the output, if the javascript 
code is executed
 var x = 1324; 
 var y = new Number (1324);
 if ( x === y)
 alert (“Yes”);
 else
 alert (“No”)

Infinity Error No Yes નીચેના વાિ ટ કોડ માટે આઉટપુટ શંુ હશે?      var 
x = 1324; 
 var y = new Number (1324);
 if ( x === y)
 alert (“Yes”);
 else
 alert (“No”)

Infinity Error No Yes D 3

64 What is the output of the following javascript 
code?
 var x  = “ ITI “;
 var y = “ GOVT “;
 var o = y concat (x)

  document. write (o);  

ITI GOVT ITIGOVT GOVTITI GOVT ITI નીચેના વાિ ટ કોડ માટે આઉટપુટ શંુ હશે?      var 
x  = “ ITI “;
 var y = “ GOVT “;
 var o = y concat (x)
 document. write (o);

ITI GOVT ITIGOVT GOVTITI GOVT ITI C 3

65 What is the output of the following javascript 
code?
 var name = “ Kanya Kumari” ;
 var x = str. substr(8,2);

  document. wrie (x); 

um ma ar Ku નીચેના વાિ ટ કોડ માટે આઉટપુટ શંુ હશે?      var 
name = “ Kanya Kumari” ;
 var x = str. substr(8,2);
 document. wrie (x);

um ma ar Ku B 3



# Question OPT A OPT B OPT C OPT D Question OPT A OPT B OPT C OPT D Ans Level

1 Which VBA built in function returns location at the 
second string occurs within the first string?

Mid ( ) Chr ( ) ASC ( ) Instr ( )  કયુ VBA યુ ટ ઇન  ફં શન બી  ટીગં નુ ંલોકેશન  
આપે છે જ ે થમ ટીગં માંથી   બન ે છે?

Mid ( ) Chr ( ) ASC ( ) Instr ( )  D 1

2 Which keyword is used to declare the variables in 
project scope?

Static  Private Public Protect ોજે ટ કોપમાં વેરીએબલ ડીકલેર  કરવા માટે કયા 
કીવડનો ઉપયોગ કરવામાં આવ ેછે?

Static  Private Public Protect C 1

3 In VBA, How many types of access specifiers 
available in VBA?

2 3 4 6 VBA માં કેટલા કારના એ સેસ પેસીફાયર ઉપલ ધ છે? 2 3 4 6 A 1

4 Which type of variable cannot be declared within a 
procedure in VBA?

Project scope    Local scope    Global scope    Module scope   VBA માં, કયા કારનો વેરીએબલ ોસેઝર માં ડીકલેર કરી 
શકાતો નથી ?

ોજે ટ કોપ લોકલ કોપ લોબલ કોપ મોડયુલ કોપ D 1

5 Which variable recognized only within the 
procedure in which it is declared?

Local scope     Module scope   Global scope    Project scope  કયા વેિરયેબલ મા  તે જ ોસેઝર માં  ઓળખાય છે કે 
જમેાં તેન ેડીકલેર કરવામાં આવ ેછે?

લોકલ કોપ મોડયુલ કોપ લોબલ કોપ ોજે ટ કોપ A 1

6 How many levels of variable scope available in 
VBA?

2 3 4 7 VBA માં, વેિરયેબલ કોપના કેટલા તરો ઉપલ ધ છે? 2 3 4 7 C 1

7 What will be the output of the following VBA code? 
Debug.printformat(#1/1/2017#,”yyyy/mm/dd”)

1/1/2017      Sun, Jan01, 2017      2017/01/01   Sunday, January 01, 
2017

નીચેના VBA કોડ માટે આઉટપુટ શંુ હશે?     
Debug.printformat(#1/1/2017#,”yyyy/mm/dd”)

1/1/2017      Sun, Jan01, 2017      2017/01/01   Sunday, January 
01, 2017

C 1

8 Which function returns true if the expression is a 
valid date, otherwise it returns false in VBA?

CDate ( )     IsDate ( )     Day ( ) Dateadd ( ) VBA માં કયુ ફં શન જો એ સ ેશન વેલીડ ડેટ હોય તો  ટ 
રીટન કર ે,નહીતર ફો સ રીટન કર ેછે?

CDate ( )     IsDate ( )     Day ( ) Dateadd ( ) B 1

9 What is the full form of UDF in VBA? User Data 
Functions     

User Defined 
Functions     

Undefined Functions    Used Data Functions  VBA માં, UDF નુ ંપૂ ં  નામ શંુ છે? User Data 
Functions     

User Defined 
Functions     

Undefined 
Functions    

Used Data 
Functions  

B 1

10 Which function returns the day of the month 
(number from 1 to 31) given date value in VBA?

Day ( )   Date ( )    Month ( )   Date part ( ) VBA માં, કયુ ફં શન આપેલી તારીખ માંથી મિહનાનો 
િદવસ (1 થી 31 સુધીનો નંબર) રીટન કર ેછે?

Day ( )   Date ( )    Month ( )   Date part ( ) A 1

11 Which function returns the current system date and 
time in VBA?

Date ( )      Day ( )   Hour ( )    Now ( ) VBA માં, કયુ ફં શન કર ટ સી ટમ તારીખ  અન ેસમય 
રીટન કર ેછે?

Date ( )      Day ( )   Hour ( )    Now ( ) D 1

12 Which function extracts the first 5 characters from a 
string in VBA?

Right (str,5)       Left (str,5)    Mid (str,5)     Substr (str,5) VBA માં, કયુ ફં શન ટીગં માંથી થમ 5 કેર ે ટર આપે છે 
?

Right (str,5)       Left (str,5)    Mid (str,5)     Substr (str,5) B 1

13 Which color of dot indicate the breakpoint in VBA? Grey        Yellow  Maroon      Red VBA માં, કયા રંગનો ડોટ  ેકપોઇ ટ સૂચવ ેછે? ે પીળો મ ન લાલ D 1

14 Which shortcut key is used to set the properties of 
form while designing?

F4      Ctrl + F4   Alt + F4      Shift + F4 િડઝાઇન કરતી વખત ેફોમની  ોપટ ન ેસેટ કરવા માટે કઈ 
શૉટકટ કીનો ઉપયોગ થાય છે?

F4      Ctrl + F4   Alt + F4      Shift + F4 A 1

15 Which shortcut key is used to open code window in 
VBA?

F7      Alt + F7      Ctrl + F7      Shift + F7 VBA માં, કોડ િવ ડો ખોલવા માટે કઈ શૉટકટ કીનો 
ઉપયોગ થાય છે?

F7      Alt + F7      Ctrl + F7      Shift + F7 A 1

16 Which code is used to display a user form in VBA? Load user Form1       User Form1.Show        User Form1.Show 
False        

User Form1.Load  VBA માં, યુઝર ફોમ િડ લ ેકરાવવા માટે કયા કોડનો 
ઉપયોગ થાય છે?

Load user 
Form1       

User Form1.Show        User Form1.Show 
False        

User Form1.Load  B 1
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17 Which mathematical function returns square root of 
a specified number in VBA?

Sqt ( )        Squr ( )        Sqrt ( )        Sqr ( )  VBA માં, કયુ મેથેમેટીકલ ફં શન આપેલ નંબર નુ ંવગમૂળ 
રીટન કર ેછે ?

Sqt ( )        Squr ( )        Sqrt ( )        Sqr ( )  D 1

18 Which VBA function is used to convert the string 
from uppercase to lowercase?

Lcase ( )        Lower ( )        Ucase ( )         Upper ( ) VBA માં, કયુ ફં શન ટીગંન ેઅપરકેસ માંથી લોવરકેસમાં 
પાંતિરત કરવા માટે ઉપયોગી છે?

Lcase ( )        Lower ( )        Ucase ( )         Upper ( ) A 1

19 Which of the following is logical operator in VBA? +          -         *          And   નીચેનામાંથી કયો VBA માં લો કલ ઓપરટેર છે? +          -         *          And   D 1

20 Which character is to be suffixed for long data type 
in VBA?

&          !          #           @  VBA માં લોગં ડેટા ટાઇપ માટે કયો કેર ે ટર suffix કરવામાં 
આવ ેછે ?

&          !          #           @  A 1

21 What is the storage size of decimal data type in 
VBA?

2 bytes            4 bytes            8 bytes                    12 bytes VBA માં ડેસીમલ ડેટા ટાઇપની ટોરજે સાઈઝ શંુ છે? 2 bytes            4 bytes            8 bytes                    12 bytes D 1

22 What is the storage size of currency data type in 
VBA?

2 bytes            4 bytes            8 bytes                    12 bytes VBA માં કર સી  ડેટા ટાઇપની ટોરજે સાઈઝ શંુ છે? 2 bytes            4 bytes            8 bytes                    12 bytes C 1

23 How many numeric data types available in Excel 
VBA?

4 5 7 8 Excel VBA માં કેટલા યુમેિરક ડેટા ટાઇપ ઉપલ ધ છે? 4 5 7 8 C 1

24 What is the another name for keywords in VBA? Literals             Variables            User defined words                     Reserved words  VBA માં કીવડ નુ ંબીજંુ નામ શંુ છે? Literals             Variables            User defined 
words                     

Reserved words  D 1

25 Which key word is used to declare the variable in 
VBA?

Sub              Declare            Dim                      AS  VBA માં વેરીએબલ ડીકલેર કરવા માટે કયા કીવડ નો 
ઉપયોગ થાય છે ?

Sub              Declare            Dim                      AS  C 1

26 Which data type can hold any type of values in 
VBA?

Variant              Variable            Constant                      Keyword  VBA માં  કયો ડેટા ટાઇપ કોઈપણ કારની વે ય ુધરાવ ેછે? Variant              Variable            Constant                      Keyword  A 1

27 Which entitie hold data in VBA? Literals             Constants             Keywords                      Variables   VBA માં કઈ એ ટીટી ડેટા ન ેહો ડ કર ેછે ? Literals             Constants             Keywords                      Variables   D 1

28 Which worksheet method is used to copy a sheet to 
another location in the workbook?

 Activate              Copy            Save AS                     Select  કઈ વકશીટ મેથડ નો ઉપયોગ શીટ ન ેવકબુક માં બી  
લોકેશન પર કોપી કરવા માટે થાય છે?

 Activate              Copy            Save AS                     Select  B 1

29 Which VBA worksheet property return or sets a 
string value that represents the object name?

Name              Index             Range                      Cells    કઈ VBA વકશીટ ોપટ  ઓ જે ટ નામન ેદશાવતી ટીગં 
વે ય ુરીટન કર ેઅથવા સેટ કર ેછે?

Name              Index             Range                      Cells    A 1

30 Which method displays the data form associated 
with the worksheet in VBA?

Copy               Printout              Show Data Form                      Select    VBA માં કઈ મેથડ વકશીટ સાથે સંકળાયેલ ડેટા ફોમ 
િડ લ ેકર ેછે?

Copy               Printout              Show Data Form                      Select    C 1

31 Which VBA property returns a range object that 
represents all the cells on the worksheet?

Cells               Rows           Index                    Name    કઈ VBA ોપટ  ઓ જે ટ રજ ન ેરીટન કર ેછે કે જ ે
વકશીટ પરના બધા સેલ ન ેદશાવ ેછે?

Cells               Rows           Index                    Name    A 1

32 Which object is member of the workbook? Sheets              Workbook             Worksheet                      Range   કયો ઓ જે ટ વ બુકનો મે બર છે ? Sheets              Workbook             Worksheet                      Range   C 1

33 Which type of work book method cannot be 
modified in VBA?

Close           Save             Save AS                 Protect    VBA માં, કયા કારની વકબુક મેથડ માં ફેરફાર કરી 
શકાતો નથી?

Close           Save             Save AS                 Protect    D 1

34 Which workbook property returns a string value that 
represents the name of the object in VBA?

Full name               Name             Path                       Worksheets કઈ વકબુક ોપટ  ટીગં વે ય ુરીટન કર ેછે કે જ ેVBAમાં 
ઓ જે ટ નુ ંનામ દશાવ ેછે?

Full name               Name             Path                       Worksheets B 1

35 Which workbook property returns the name of the 
object including its path on disk in VBA?

Full name               Name             Path                       Worksheets VBA માં,કઈ વકબુક ોપટ  ઓ જે ટનુ ંનામ તેના િડ ક 
પરના પાથ સાથે રીટન કર ેછે?

Full name               Name             Path                       Worksheets A 1

36 Which can hold lot of data with one variable in 
VBA?

Arrays                Collections            Groups                       Methods VBA માં કયુ એક વેરીએબલમાં ઘણો બધો ડેટા ધરાવ ેછે? Arrays                Collections            Groups                       Methods B 1



37 Which type of list box enables one choice of 
adjacent choice in VBA?

Drop down list                Single - selection 
list box              

Multiple - selection 
list box                       

Extended - selection 
list box 

VBA માં  કયા કારનુ ંલી ટ બો સ  સંલ  પસંદગીની 
એક પસંદગીન ેસ મ કર ેછે?

Drop down list                Single - selection 
list box              

Multiple - 
selection list box                       

Extended - 
selection list box 

C 1

38 Which button has three states in VBA? Option button            Spin button        Push button        Command button VBAમાં કયા બટનના ણ ટેટ હોય છે? Option button            Spin button        Push button        Command button A 1

39 Which box groups related controls into one visual 
unit in a rectangle with an optional label?

Label box                Group box              List box                  Combo box કયુ બો સ સંબંિધત કંટોલ ન ેએક િવઝુઅલ યુિનટ માં 
લંબચોરસ માં ઓ શન લેબલ સાથે ભેગા કર ેછે?

Label box                Group box              List box                  Combo box B 1

40 Which is used to create user interface forms? C                 VBA              HTML                   Javascript  યુઝર ઇ ટરફેસ ફોમ બનાવવા માટે શેનો ઉપયોગ થાય છે? C                 VBA              HTML                   Javascript  B 1

41 Where does Excel come in object hierarchy of 
VBA?

Range object               Workbook object               Worksheet object                 Application object  VBAની ઓ જે ટ હાયરારચી માં EXCEL ાં આવ ેછે? Range object               Workbook object               Worksheet object                 Application object  D 1

42 Which shortcut key is used to open project explorer 
window in VBA?

Ctrl + R               Ctrl + P          Ctrl + W                     Ctrl + E VBAમાં ોજે ટ એ સ લોરર િવ ડો ખોલવા માટે કઈ 
શૉટકટ કીનો ઉપયોગ થાય છે?

Ctrl + R               Ctrl + P          Ctrl + W                     Ctrl + E A 1

43 Which shortcut key is used to open VBA Editor 
from the Excel worksheet?

Ctrl + F11               Alt + F11              Ctrl + V                   Ctrl + F7 એ સેલ વકશીટમાંથી VBA એિડટર  ખોલવા માટે કઈ 
શૉટકટ કીનો ઉપયોગ થાય છે?

Ctrl + F11               Alt + F11              Ctrl + V                   Ctrl + F7 B 1

44 What is the Full form of IDE? Integrated 
Development 

Element       

Internal 
Development 
Environment            

Integrated 
Development 
Environment                    

Internal Distributed 
Environment  

IDE નુ ંપૂ ં  નામ શંુ છે? Integrated 
Development 

Element       

Internal 
Development 
Environment            

Integrated 
Development 
Environment                    

Internal 
Distributed 

Environment  

C 1

45 Which shortcut key is used to step into line - by - 
line execution in VBA?

F2                F4              F5                   F8 VBA માં લાઇન-બાય-લાઇન એ ઝે ુશનમાં પગલું લેવા 
માટે કઈ શૉટકટ કીનો ઉપયોગ થાય છે?

F2                F4              F5                   F8 D 1

46 What is called the set of commands bundled 
together under one name?

Properties             Macros               Procedures                     Events  એક નામ હેઠળ ભેગા મળેલા કમાંડ ના સેટ ન ેશંુ કહે છે? Properties             Macros               Procedures                     Events  B 1

47 What is called the set of statement that are 
executed under one name?

Macros                 Properties              Procedures                     Events  એક નામ હેઠળ એ ઝી ુટ થતા ટેટમે ટના સેટ ન ેશંુ કહે 
છે?

Macros                 Properties              Procedures                     Events  C 1

48 Which one is attributes of an object in VBA? Procedures                 Events               Macros                     Properties  VBA માં ઑ જે ટના  લ ણો કયા છે? Procedures                 Events               Macros                     Properties  D 1

49 What is called double clicking an object in VBA? Events                Macros               Procedures                     Methods  VBA માં ઑ જે ટન ેડબલ િ લક કરીએ તેન ે શંુ કહેવામાં 
આવ ેછે?

Events                Macros               Procedures                     Methods  A 1

50 Which is used to type / edit the programming code 
in VBA?

Form window                Properties window                Immediate window                  Visual basic editor   VBA માં ો ાિમંગ કોડ ટાઇપ / એિડટ કરવા માટે શેનો 
ઉપયોગ થાય છે?

ફોમ િવ ડો ોપટ  િવ ડો ઈમીઝીએટ િવ ડો િવઝુઅલ બેઝીક 
એિડટર

D 1

51 What is the alternate name of Bugs? Errors            Keywords               Variables                  Constants Bugs નુ ંવૈકિ પક નામ શંુ છે? Errors            Keywords               Variables                  Constants A 1

52 Which shortcut key is used to open the Visual 
Basic Editor In VBA?

Alt + F11           Ctrl + F11              Shift + F11            Shift + Ctrl + F11 VBA માં  િવઝુઅલ બેઝીક એિડટર ખોલવા માટે કઈ  
શોટકટ કી વપરાય છે?

Alt + F11           Ctrl + F11              Shift + F11            Shift + Ctrl + F11 A 1

53 Which simplifies the work to be eliminating or 
rewriting the code in VBA?

Class  Object Macros Functions  VBA માં કયુ કોડન ેદૂર કરવાનુ ંઅથવા ફરીથી લખવાનુ ં
કામ સરળ બનાવ ેછે?

Class  Object Macros Functions B 2

54 Which type of variable can be accessed or used by 
subroutines outside the modules in VBA?

Static  Private Protect Public VBA માં કયા કારનો વેરીએબલ મોડયુલ ની બહાર 
subroutine ારા  એ સેસ કરી શકાય તથા ઉપયોગમાં 
લઇ શકાય છે?

Static  Private Protect Public B 2

55 Where there is no difference between dim and 
private in VBA?

Local scope  Module scope Global scope Project scope VBA માં ાં dim અન ેprivate વ ચે કોઈ તફાવત હોતો 
નથી?

લોકલ કોપ મોડયુલ કોપ લોબલ કોપ ોજે ટ કોપ D 2

56 Which method is used to pass the reference to the 
arguments?

Ref Val Reference    By Ref આર યુંમે ટ ન ેરફેર સ પાસ કરવા કઈ મેથડ નો ઉપયોગ 
થાય છે?

Ref Val Reference    By Ref A 2



57 Which function is used to check whether the given 
input is numeric or Not in VBA?

Numeric ( ) Is number ( ) Is numeric ( ) Is num ( ) VBA માં કયા ફં શનનો ઉપયોગ આપેલ ઈનપુટ યુમેિરક 
છે કે નિહ તે ચેક કરવા માટે થાય છે?

Numeric ( ) Is number ( ) Is numeric ( ) Is num ( ) B 2

58 Which function returns specified part of a given 
date in VBA?

Day ( ) Datevalue ( ) Date diff ( ) Date part ( ) VBA માં કયુ ફં શન આપેલ તારીખના  દશાવેલ ભાગન ે 
રીટન કર ેછે?

Day ( ) Datevalue ( ) Date diff ( ) Date part ( ) C 2

59 Which function returns the difference between two 
date values based on the interval specified in VBA?

Date diff ( ) Day ( ) Day diff ( ) Date dif ( ) VBA માં કયુ ફં શન દશાવેલ ઈ ટરવલના આધાર ે  બે 
તારીખ વ ચે તફાવત આપે છે?

Date diff ( ) Day ( ) Day diff ( ) Date dif ( ) D 2

60 What is the return type of CSng function in VBA?  Boolean Variant Single   String VBA માં CSng  ફં શનનો રીટન ટાઇપ શંુ છે? Boolean Variant Single   String B 2

61 Which VBA code is used to load user form into 
memory but do not display?

User form1.Show Load userform1 Userform1.load Show userform1 યુઝર ફોમન ેમેમરીમાં લોડ કરવા માટે પણ િડ લ ેન કરવા 
માટે કયા VBA કોડ નો ઉપયોગ થાય છે?

User 
form1.Show 

Load userform1 Userform1.load Show userform1 C 2

62 Which VBA code is used to remove the user form 
from memory?

Unload me Userform1.hide  Unload userform1 User form show false મેમરીમાંથી યુઝર ફોમન ેદૂર કરવા માટે કયા VBA કોડ નો 
ઉપયોગ થાય છે?

Unload me Userform1.hide  Unload userform1 User form show 
false 

D 2

63 Which window displays the watched expression 
including the one just added?

Module window Immediate window Watch window Debug window  કઈ િવંડો જોયેલી અિભ યિ ન ે દિશત કર ેછે જમેાં 
હમણાં જ ઉમેરવામાં આવેલ નો પણ સમાવેશ થાય  છે?

Module window Immediate 
window 

Watch window Debug window  A 2

64 Which one is indicated by a red dot with a line of 
code highlighted in red in VBA?

Break point Start point End point Error point   VBA માં કયુ  લાલ ડોટ સાથે  લાલ રંગ થી હાઇલાઇટ 
થયેલ લાઈન ઓફ કોડ થી દશાવવામાં આવ ેછે ?

Break point Start point End point Error point   D 2

65 Which is used to repeats the same steps in case of 
frequency needed actions in VBA?

Class  Object Functions   Macros VBA માં િ કવ સીની આવ યક િ યાઓના િક સામાં 
સમાન પગલાન ેપુનરાવિતત કરવા માટે કયાનો ઉપયોગ 
થાય છે?

Class  Object Functions   Macros A 2

66 Which function returns the integer portion of a 
number in VBA?

Int ( ) Format ( ) Abs ( ) Sign ( ) VBA માં કયુ ફં શન નંબરના પૂણાક ભાગન ેરીટન કર ેછે? Int ( ) Format ( ) Abs ( ) Sign ( ) A 2

67 Which function returns the hyperbolic cosine of the 
specified angle in VBA?

Abs ( ) Cos ( ) Cosh ( ) hcos ( ) VBA માં કયુ ફં શન દશાવેલ એ ગલ નુ ંહાઇપરબોલીક 
cosine રીટન કર ેછે?

Abs ( ) Cos ( ) Cosh ( ) hcos ( ) B 2

68 Which mathematical function generates a random 
number in VBA?

Random ( ) Rnd ( )  Rand ( ) Round ( ) VBA માં કયુ  મેથેમેટીકલ ફં શન રે ડમ નંબર જનરટે કર ે
છે?

Random ( ) Rnd ( )  Rand ( ) Round ( ) B 2

69 Which operators are concatenation operator in 
VBA?

+ and - & and - & and + & and *  કયા ઓપરટેર VBA માં concatenation ઓપરટેર છે? + and - & and - & and + & and * D 2

70 Which type of words cannot use for any other 
purpose in VBA?

Literals  Keywords Constants  Variables  VBA માં કયા કારના વડસ નો ઉપયોગ કોઈપણ અ ય 
હેત ુમાટે  કરી શકાતો નથી?

Literals  Keywords Constants  Variables  A 2

71 Which is a series of items where all items share the 
same properties and methods in VBA?

Arrays  Groups  Methods  Collections  VBA માં કઈ આઈટમ ની ેણી કે જમેાં બધી જ આઈટમ 
માં સમાન ોપટ  અન ેમેથડ સામેલ હોય છે?

Arrays  Groups  Methods  Collections  B 2

72 Which button allows a single choice within a limited 
set of mutually exclusive choice?

Button   Option button Spin button  Toggle button કયુ  બટન પર પર િવિશ  પસંદગીના મયાિદત સેટમાં એક 
જ પસંદગીની મંજૂરી આપે છે?

Button   Option button Spin button  Toggle button C 2

73 Which box has three states in VBA? List box Combo box Check box Group box VBA માં કયા બો સના ણ ટેટ હોય છે? List box Combo box Check box Group box D 2



74 Which one creates a box with a scrollable list 
containing a number of input values in VBA?

Combo box Option button  Text box List box VBA માં કયુ ઈનપુટ વે ય ુનો સમાવેશ કરીન ે ોલેબલ 
લી ટ સાથેનુ ંબો સ બનાવ ેછે  ?

Combo box Option button  Text box List box B 2

75 Which control is suitable to collect the input from 
the user in VBA?

Label   Text box   Command button  User form  VBA માં  યુઝર પાસેથી ઇનપુટ મેળવવા માટે કયું કંટોલ 
યો ય છે?

Label   Text box   Command button  User form  C 2

76 Which is a proper object hierarchy in VBA? Worksheet, 
Workbook, 

Application, Range

Range, 
Application, 
Worksheet, 
Workbook

Range, Worksheet, 
Workbook, 
Application 

Application, 
Workbook, 

Worksheet, Range  

VBAમાં કઈ યો ય ઓ જે ટ હાયરારચી છે? Worksheet, 
Workbook, 
Application, 

Range

Range, 
Application, 
Worksheet, 
Workbook

Range, 
Worksheet, 
Workbook, 
Application 

Application, 
Workbook, 

Worksheet, Range  

D 2

77 What is the shortcut key to run the current 
procedure in VBA?

F2 F4              F5                   F8 VBA માં કર ટ ોસેઝર રન કરવા માટેની શોટકટ કી શંુ છે? F2 F4              F5                   F8 A 2

78 Which window displays the entire list of local 
varibles and their current values in VBA?

Locals window Watch window  Immediate window Debugging window VBA માં કઈ િવ ડો લોકલ વેરીએબલ નુ ંસંપૂણ લી ટ તથા 
તેની કર ટ વે ય ુિડ લ ેકર ેછે?

Locals window Watch window  Immediate window Debugging window D 2

79 Which window is similar to the locals window, but it 
is used to tracing the variables in VBA?

Call stack window Watch window   Immediate window Debugging window કઈ િવ ડો લોકલ િવ ડોના  સમાન છે, પણ તેનો ઉપયોગ 
વેરીએબલન ેટેિસંગ કરવા માટે થાય છે?

Call stack 
window 

Watch window   Immediate window Debugging window A 2

80 Which shortcut key is used to open the immediate 
window?

Ctrl + G Ctrl + L  Alt + G  Alt + L  Immediate િવંડો ખોલવા માટે કઈ શૉટકટ કીનો ઉપયોગ 
થાય છે?

Ctrl + G Ctrl + L  Alt + G  Alt + L  A 2

81 What is the another name trigger for an action in 
VBA?

Methods  Modules    Events    Macros    VBA માં એ શન  માટે બીજંુ નામ િટગર શંુ છે? Methods  Modules    Events    Macros    B 2

82 Which shortcut key allows debugger to run the 
current procedure and go line after line called the 
procedure in VBA?

Ctrl + Shift + F6  Ctrl + Shift + F7  Ctrl + Shift + F8  Ctrl + Shift + F9  VBAમાં કઈ શોટકટ કી ડીબગર ન ેવતમાન ોસેઝર રન 
કરવાની અન ેલાઈન  બાદ લાઈન ોસેઝર ન ેકોલ કરતા 
જવાની પરવાનગી આપે છે ?

Ctrl + Shift + F6  Ctrl + Shift + F7  Ctrl + Shift + F8  Ctrl + Shift + F9  B 2

83 While debugging code, which statement allows to 
go to the highlighted line?

Step into    Step over     Step out      Show next કોડ નુ ંિડબગીગં કરતી વખત ેકયુ ટેટમે ટ હાઇલાઇટ 
કરલેી લાઈન પર જવા માટેની પરવાનગી આપે છે ?

Step into    Step over     Step out      Show next D 2

84 Which control is used to increase or decrease a 
value, such as a number time or date?

Scroll Bar     Spin Button      Combo Box       Toggle Button કયા કંટોલ નો ઉપયોગ વે ય ુજવેી કે નંબર , સમય અથવા 
તારીખ ન ેવધારવા અથવા ઘટાડવા થાય છે?

Scroll Bar     Spin Button      Combo Box       Toggle Button A 2

85 Which VBA function compares given strings and  
returns -1 if the first string is smaller than the 
second string, returns 0 if both are equal and 1 if 
the first string is greater than second string?

Strcmp     Strcomp     Compare       Scmp         કયુ VBA ફં શન આપેલી ટીગંની સરખામણી કરીન ે-1 
આપે છે જો થમ ટીગં એ બી  ટીગં કરતા નાની હોય , 
જો બ  ેસમાન હોય તો 0 આપે છે અન ે થમ ટીગં બી  
ટીગં કરતા મોટી હોય તો 1  આપે છે ?

Strcmp     Strcomp     Compare       Scmp         A 3

86 Which scope does the variable declared with dim 
and remains in the existance only as long as the 
procedure in which if is declared is running?

Global scope     Local scope      Module scope       Project scope         કયા કોપમાં વેરીએબલ dim સાથે ડીકલેર થયેલ હોય અન ે
યાં સુધી વેરીએબલનુ ં અિ ત વ  રહે છે ાં સુધી ોસેઝર 
કે જમેાં તે ડીકલેર થયેલો હોય તે રનીગં હોય ?

લોબલ કોપ લોકલ કોપ મોડયુલ કોપ ોજે ટ કોપ B 3

87 What will be the output of the following VBA code?
 Sub test ( ) 
 a = 9 
 Debug.Print Sqr (a) 
 End sub

3 9 18 81 નીચેના VBA કોડ માટે આઉટપુટ શંુ હશે?       Sub test ( 
) 
 a = 9 
 Debug.Print Sqr (a) 
 End sub

3 9 18 81 A 3



88 What will be the output for the following VBA code? 
 Debug.print DateDiff(“yyyy”,”1/12/2016”,”31/1/2017”)

0 1 11 30 નીચેના VBA કોડ માટે આઉટપુટ શંુ હશે?         
Debug.print 
DateDiff(“yyyy”,”1/12/2016”,”31/1/2017”)

0 1 11 30 B 3

89 What will be the output of the following VBA code? 
 Sub test ( ) 
 x = “institue” 
 Debug.print Format (x,”>”) 
 End sub

Institute     institute     INSTITUTE      instiTUTE        નીચેના VBA કોડ માટે આઉટપુટ શંુ હશે?   Sub test ( ) 
 x = “institue” 
 Debug.print Format (x,”>”) 
 End sub

Institute     institute     INSTITUTE      instiTUTE        C 3

90 What will be the output of the following VBA code? 
 Sub test ( ) 
 Dim S AS string 
 S = “wholehearted” 
 Debug.Print mid(s,6,4) 
 End sub

arte     hear      hole      eart         નીચેના VBA કોડ માટે આઉટપુટ શંુ હશે?        Sub test 
( ) 
 Dim S AS string 
 S = “wholehearted” 
 Debug.Print mid(s,6,4) 
 End sub

arte     hear      hole      eart         B 3

91 What will be the output of the following VBA code? 
 Sub test ( ) 
 a = “ Computer operator” 
 Debug.Print left(a,10) 
 End sub

Operator     Computer 0     Computer       Computer operator        નીચેના VBA કોડ માટે આઉટપુટ શંુ હશે?        Sub test 
( ) 
 a = “ Computer operator” 
 Debug.Print left(a,10) 
 End sub

Operator     Computer 0     Computer       Computer operator        B 3

92 What will be the output of the following VBA code? 
 Sub test ( ) 
 Dim l as integer 
 Dim S as string 
 S = “Time is money” 
 l = len(s) 
 Debug.print “The length is “ & l 
 End sub

13 The length is 11     The length is 13      THE LENGTH IS 13    નીચેના VBA કોડ માટે આઉટપુટ શંુ હશે?                       
                    Sub test ( ) 
 Dim l as integer 
 Dim S as string 
 S = “Time is money” 
 l = len(s) 
 Debug.print “The length is “ & l 
 End sub

13 The length is 11     The length is 13      THE LENGTH IS 
13    

C 3

93 What will be the output of the following VBA 
function? 
 Sub stg ( ) 
 Str = “Mathematics” 
 Debug.Print right (str,6) 

  End sub 

Matics Mathem     Mathemat      Mathematics          નીચેના VBA કોડ માટે આઉટપુટ શંુ હશે?        Sub stg ( 
) 
 Str = “Mathematics” 
 Debug.Print right (str,6) 
 End sub

Matics Mathem     Mathemat      Mathematics          A 3



# Question OPT A OPT B OPT C OPT D Question OPT A OPT B OPT C OPT D Ans Level

1 What type of software is Tally? Accounting Software Application 
Software

Language Translator System Software  Tally એ કયા કારનુ ંસો ટવેર છે ? એકાઉિ ટંગ સૉ ટવેર એિ લકેશન સો ટવેર લ વજે ટા સલેટર િસ ટમ સો ટવેર A 1

2 What is the purpose of financial 
management feature in Tally?

Importing and 
exporting data 

For stock transfer To get daily balances 
and Transaction value

To prepare purchase 
records 

Tally માં નાણાકીય યવ થાપન સુિવધાનો હેત ુશંુ 
છે?

ડેટાનુ ંઈ પોટ અન ે  
એ સપોટ કરવું

ટોક ટા સફર માટે ડેઈલી બેલે સ અન ે
ટા ઝે શન વે ય ુ 
મેળવવા માટે

પરચેઝ રકેોડ 
બનાવવા માટે

C 1

3 Which area in Tally screen provides 
quick access to different options?

Button bar  Calculator Product info Work area Tally ીન નો કયો એિરયા જુદાજુદા ઓ શન નો 
િ ક એ સેસ દાન કર ેછે?

Button bar  Calculator Product info Work area A 1

4 Which is prepared to ascertain actual 
profit or loss of the business?

Balance sheet        Book-keeping        Profit and loss account        Trading account  ધંધાનો વા તિવક નફો કે ખોટ િનિ ત કરવા માટે 
કયુ તૈયાર કરવામાં આવ ે છે?

Balance sheet        Book-keeping        Profit and loss 
account        

Trading account  C 1

5 What is meant by current date in Tally? Calendar date    Last voucher date    Last worked date    System date ટેલીમાં વતમાન તારીખનો અથ શંુ છે? Calendar date    Last voucher date    Last worked date    System date C 1

6 Which are the things and properties for 
resale that converts into cash?

Current assets     Business 
Transaction     

Liabilities     Purchase  પુન: વેચાણ  માટેની  વ તુઓ અન ે ોપટ  કઈ  છે 
જ ેરોકડમાં પાંતિરત થાય છે?

Current assets Business Transaction     Liabilities     Purchase  A 1

7 Who receives benefits without giving 
money immediately but liable to pay in 
future?

Creditor      Debtor      Owner    Worker કોણ  પૈસા આ યા િવના તા કાિલક  લાભ  મેળવ ે 
છે, પરંત ુભિવ યમાં ચૂકવવા માટે જવાબદાર છે ?

Creditor      Debitor      Owner    Worker B 1

8 Which function key is used record fund 
transfer between cash and bank 
account?

F4           F5           F6 F7 કેશ અન ેબક એકાઉ ટ વ ચે ના ફંડ ટા સફર ન ે
રકેોડ કરવા કઈ ફં શન કી નો ઉપયોગ થાય છે?

F4           F5           F6 F7 A 1

9 Which document is issued by the 
receiver of cash to the giver of cash 
acknowledging the cash received 
voucher?

Ledgers     Journals      Receipts     Vouchers રોકડ મેળવનાર ારા રોકડ આપનાર ન ેરોકડ 
મ યાની વીકૃિત કરતુ વાઉચર પ ેકયુ ડો ુમે ટ 
આપવામાં આવ ેછે?

Ledgers     Journals      Receipts     Vouchers C 1

10 What is a summarized record of all the 
transactions to every person every 
property and every type of service?

Account      Journals      Ledgers    Vouchers દરકે યિ ન ે યેક િમલકત અન ેદરકે કારની 
સેવાના તમામ યવહારોનો સારાંશ રકેોડ એ શંુ છે?

Account      Journals      Ledgers    Vouchers A 1

11 Which is the main book of final entry for 
accounts?

Balance sheet      Ledger       Receipts     Vouchers એકાઉ સ માટે અંિતમ એ ટીનુ ંમુ ય પુ તક કયું 
છે?

Balance sheet      Ledger       Receipts     Vouchers B 1

12 What is termed as excess of credit side 
total amount over debit side total 
amount in profit and loss account?

Credit       Debit    Loss      Profit નફો અન ેખોટ ખાતામાં ેડીટ સાઇડ ની ટોટલ 
રકમ ડેબીટ સાઇડ ની ટોટલ રકમ કરતા વધાર ેહોય 
તેન ેશંુ કહેવાય છે?

ેડીટ ડેબીટ ખોટ નફો D 1

13 Which book is used to record 
transactions relating to return of goods 
to suppliers?

Purchase Book           Purchase Return 
Book           

Sales Book            Sales Return Book   સ લાયસન ેમાલ પરત કરવા સંબંિધત યવહારો 
રકેોડ કરવા માટે કઈ પુ તકનો ઉપયોગ થાય છે?

Purchase Book           Purchase Return Book           Sales Book            Sales Return Book   B 1

14 Which is a statement of assets and 
liabilities?

Balance sheet      Journals     Ledgers      Trial balance સંપિ  અન ેજવાબદારીઓનુ ં ટેટમે ટ  કયું છે? Balance sheet      Journals     Ledgers      Trial balance A 1
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15 Which accounting system is incomplete 
and unscientific?

Double Entry System      Single Entry 
System      

Triple Entry System      Multi Entry System કઈ એકાઉિ ટંગ િસ ટમ અધૂરી અન ેઅવૈ ાિનક 
છે?

Double Entry System      Single Entry System      Triple Entry System      Multi Entry System B 1

16 What is the rule for real account? Debtor the receiver, 
Creditor the giver       

Debtor the giver, 
Creditor the 

receiver  

Debit comes in, Credit 
goes out     

Debit goes out, 
Credit comes in 

રીયલ એકાઉ ટ માટેનો િનયમ શંુ છે? Debtor the receiver, 
Creditor the giver       

Debtor the giver, 
Creditor the receiver  

Debit comes in, 
Credit goes out     

Debit goes out, 
Credit comes in 

C 1

17 Which shortcut key is used to activate 
calculator in Tally?

Ctrl + C   Ctrl + M   Ctrl + N   Ctrl + T  ટેલીમાં કે ુલેટરન ેસિ ય કરવા માટે કઈ શૉટકટ 
કીનો ઉપયોગ થાય છે?

Ctrl + C   Ctrl + M   Ctrl + N   Ctrl + T  C 1

18 Which activity in Tally is used to find out 
the financial position of the organisation?

Balance sheet        Book-keeping        Trading         Profit and loss ઓગનાઈઝેશન ની  નાણાકીય િ થિત શોધવા માટે 
ટેલીમાં કઈ વૃિ નો ઉપયોગ થાય છે?

Balance sheet        Book-keeping        Trading         Profit and loss A 1

19 What is referred to as buying and selling 
of goods?

Normal account         Real account         Profit and loss account          Trading account   માલની ખરીદી અન ેવેચાણ ન ે શંુ કહેવામાં આવ ે
છે?

Normal account         Real account         Profit and loss 
account          

Trading account   D 1

20 Which factor determines the cost of the 
product?

Direct cost          Elements of cost          Indirect cost        Standard cost  કયુ  પિરબળ ઉ પાદનની િકંમત ન ી કર ેછે? ડાયરે ટ કો ટ કો ટ ના એિલમે ટ ઇનડાયરકેટ કો ટ ટા ડડ કો ટ B 1

21 What is the shortcut key to export the 
report in ASCII, SDF, HTML or XML 
format?

Alt + C Alt + D Alt + E Alt + X  ASCII, SDF, HTML અથવા XML ફોમટમાં 
િરપોટ એ સપોટ  કરવા માટેની  શૉટકટ કી શંુ છે?

Alt + C Alt + D Alt + E Alt + X  C 1

22 Who gives benefits without receiving 
money, but will claim in future?

Creditor Debtor   Owner Worker કોણ  પૈસા મેળ યા િવના લાભ  આપે છે, પરંત ુ
ભિવ યમાં કલેઈમ  કરશે?

Creditor Debtor   Owner Worker A 1

23 Which is the ledger grouping for bills 
receivable in Tally ERP9?

Fixed asset Current asset Direct expenses Indirect expenses ટેલી ERP9 માં વીકૃત િબલ માટેનુ ંલજેર જૂથ કયુ  
છે?

િફ સ એસેટ કર ટ એસેટ ડાયરે ટ એ સપે સ ઇનડાયરે ટ 
એ સપે સ

B 2

24 What is the purpose of financial 
management feature in Tally?

Handles different 
types of vouchers 

Allows importing 
and exporting data

Provides budgeting 
option

Provides option for 
data backup

Tally માં નાણાકીય યવ થાપન સુિવધાનો હેત ુશંુ 
છે?

િવિવધ કારનાં વાઉચરો 
સંભાળે છે

ડેટાનુ ંઈ પોટ અન ે  
એ સપોટ  કરવાની 
મંજૂરી આપે છે

બઝેટીગં ઓ શન દાન 
કર ેછે

ડેટા બેકઅપ માટે 
ઓ શન દાન કર ેછે

C 2

25 What is the purpose of Inventory 
Management Feature in Tally?

Provides option for 
data backup 

Provides all 
relevant 

information for any 
stock item in a 
single screen

Provides daily 
balance and 

transaction value

Provides option to 
upload reports on the 

website directly

ટેલીમાં ઈ વે ટરી મેનજેમે ટ ફીચરનો હેત ુશંુ છે? ડેટા બેકઅપ માટે ઓ શન 
દાન કર ેછે

એક જ ીનમાં કોઈપણ 
ટોક આઇટમ માટે બધી 
સંબંિધત માિહતી દાન 

કર ેછે

ડેઈલી બેલે સ અન ે
ટા ઝે શન વે ય ુ દાન 

કર ેછે

વેબસાઈટ પર 
ડાયરે ટલી રીપોટ 
અપલોડ કરવાનો 

ઓ શન દાન કર ેછે.

B 2

26 What is the purpose of security feature 
in Tally?

Provides budget 
option

Provides option for 
data backup

Provides option to 
upload reports   

Provides statement 
of accounts

ટેલીમાં િસ ોરીટી  ફીચરનો હેત ુશંુ છે? બઝેટ ઓ શન દાન કર ે
છે

ડેટા બેકઅપ માટે 
ઓ શન દાન કર ેછે

રીપોટ અપલોડ માટેનો 
ઓ શન દાન કર ેછે

એકાઉ ટ નુ ં ટેટમે ટ 
દાન કર ેછે.

B 2

27 Which term is used for receiving aspects 
of a transaction?

Credit Debit Profit Receipt ટા જે શન ના વીકૃિત ના પાસા માટે કયા શ દ 
નો ઉપયોગ થાય છે?

Credit Debit Profit Receipt B 2

28 What is the purpose of Tally audit 
feature in Tally ERP 9?

Allows easy analysis 
of result / reports with 

graphical values

Allows statutory 
reporting for VAT, 
CST, TCS, TDS, 

FBT, GST

Allows splitting of 
company data into 
multiple compaines

Verify, validate and 
accept accounting 

information

ટેલી ERP 9 માં ટેલી ઑિડટ ફીચર નો હેત ુશંુ છે? ાિફકલ મૂ યો સાથે 
પિરણામ / અહેવાલોનુ ં
સરળ િવ ેષણ કરવાની 

મંજૂરી આપે છે

VAT, CST, TCS, 
TDS, FBT, GST માટે 
વૈધાિનક િરપોિટગની 

મંજૂરી આપે છે

કંપનીના ડેટાન ેબહુિવધ 
કંપનીઓમાં િવભા ત 
કરવાની મંજૂરી આપે છે

એકાઉિ ટંગ 
માિહતીન ે ચકાસો, 
મા ય કરો અન ે

વીકારો

D 2

29 Which combination of key is used to 
change the financial period in Tally?

F2 Alt + F2 Ctrl + F2 Shift + F2 ટેલીમા  નાણાકીય સમયગાળાન ેબદલવા માટે કી 
ના  કયા સંયોજનનો ઉપયોગ થાય છે?

F2 Alt + F2 Ctrl + F2 Shift + F2 B 2

30 Which combination of key is used to 
launch “Tally Reference Manual”?  

Alt + H Alt + M Alt + R Alt + T  “Tally Reference Manual”  લો ચ કરવા માટે કી 
ના  કયા સંયોજનનો ઉપયોગ થાય છે?

Alt + H Alt + M Alt + R Alt + T A 2



31 Which function of key is used the list / 
select a company in Tally?

F1 F3 F5 F7 ટેલીમાં કઈ ફં શન કી નો ઉપયોગ કંપની ના લી ટ / 
 કંપનીન ેપસંદ કરવા માટે થાય છે?

F1 F3 F5 F7 A 2

32 Where does the transactions are 
entered, before taken to the appropriate 
ledger account?

Balance sheet Journals Receipts Vouchers યો ય લજેર એકાઉ ટ માં લેવામાં આવ ેતે પહેલાં  
ટા ઝે શનન ે ાં  દાખલ કરવામાં આવ ેછે?

Balance sheet Journals Receipts Vouchers B 2

33 Which term is used for the amount 
invested for starting a business by a 
person?

Asset  Capital Debits Liabilities કોઈ યિ  ારા યવસાય શ  કરવા માટે રોકાણ 
કરવામાં આવેલી રકમ માટે કયા શ દનો ઉપયોગ 
થાય છે?

સંપિ મૂડી ડેિબટ જવાબદારીઓ B 2

34 What is the purpose of Technological 
feature in Tally?

Allows importing and 
exporting data

Flexible units of 
measure 

Provides budgeting 
option

Provides option for 
data backup

ટેલીમાં ટેકનોલો કલ   ફીચરનો હેત ુશંુ છે? ડેટાનુ ંઈ પોટ અન ે  
એ સપોટ  કરવાની મંજૂરી 

આપે છે

માપનો લે સીબલ યુિનટ બઝેટીગં ઓ શન દાન 
કર ેછે

ડેટા બેકઅપ માટે 
ઓ શન દાન કર ેછે

A 2

35 Which term is used for giving aspect of 
a transaction?

Credit Debit Journal  Voucher ટા જે શન ના આપવાના  પાસા માટે કયા શ દ નો 
ઉપયોગ થાય છે?

ેડીટ ડેબીટ જનલ વાઉચર A 2

36 Which term is used for all the amounts 
payable by a business concern to 
outsiders?

Assets Capitals Debits Liabilities વેપારી ારા બા  યિ ન ેચુકવવાની થતી તમામ 
રકમ માટે કયો શ દ વપરાય છે?

સંપિ મૂડી ડેિબટ જવાબદારીઓ D 2

37 Which is a statement of all the ledger 
account balance prepared at the end of 
particular period to verify the accuracy 
of the entries?

Journals Receipts Trial Balance Vouchers એ ટીઓની ચોકસાઈ ચકાસવા માટે ચો સ  
સમયના અંત ેતૈયાર કરવામાં આવતા તમામ લજેર 
એકાઉ ટ બેલે સ નુ ં ટેટમે ટ કયુ છે ?

Journals Receipts Trial Balance Vouchers C 2

38 What is the purpose of Ctrl + Q key is 
the Gateway of Tally screen?

Close the tally screen Quit tally current 
screen  

Exit with confirmation Exit without 
confirmation 

ટેલી ીનના ગેટવ ેમાં Ctrl + Q કી નો હેત ુશંુ છે? ટેલી ીનન ેબંધ કરવા 
માટે

ટેલીની વતમાન ીનન ે
છોડવા માટે

ખાતરી સાથે બહાર 
નીકળવા

ખાતરી િવના બહાર 
નીકળવા

D 2

39 What is the purpose of Alt + W key in 
Tally?

Change the financial 
period 

Invoke Tally 
Reference Manual 

Open default web 
browser 

Exist Tally without 
confirmation 

ટેલીમાં Alt + W કીનો હેત ુશંુ છે? નાણાંકીય સમયગાળો 
બદલવા

ટેલી રફેર સ મે યુઅલ 
ઈનવોક કરવા

ડીફો ટ વેબ ાઉઝર 
ખોલવા માટે

ક ફોમશન િવના ટેલી 
માંથી બહાર આવવા

C 2

40 Which combination of function key is 
used to open inventory voucher’s entry 
menu?

Alt + F1 Alt + F3 Alt + F5 Alt + F7 ઈ વે ટરી વાઉચરના એ ટી મેનૂન ેખોલવા માટે 
ફં શન કીનુ ંકયું સંયોજન વપરાય છે?

Alt + F1 Alt + F3 Alt + F5 Alt + F7 D 2

41 Which combination of key is used to 
save the information in Tally?

Ctrl + A Ctrl + I Ctrl + S Ctrl + X ટેલીમાં માિહતીન ેસેવ કરવા  માટે કીના  કયા 
સંયોજનનો ઉપયોગ થાય છે?

Ctrl + A Ctrl + I Ctrl + S Ctrl + X A 2

42 Which shortcut key is used to shut a 
company from the gateway of Tally 
screen?

Alt + F1 Alt + F3 Alt + F5 Alt + F7 ટેલી ીનના  ગેટવેમાંથી કંપનીન ેબંધ કરવા માટે 
કઈ શૉટકટ કીનો ઉપયોગ થાય છે?

Alt + F1 Alt + F3 Alt + F5 Alt + F7 A 2

43 Which register is used to post the 
journal entries periodically?

Bill book Cash book Ledger Trial balance સમયાંતર ેજનલ એ ટીઓન ે પો ટ કરવા માટે કયા 
રિજ ટરનો ઉપયોગ થાય છે?

Bill book Cash book Ledger Trial balance C 2

44 Which sequence of option is used to 
view the trial balance on the screen?

Gateway of Tally 
→Trial balance  

Gateway of Tally 
→ Display →  Trial 

Balance  

Gateway of Tally → 
Accounts Info → Trial 

Balance 

Geteway of Tally → 
Display → Account 

Book → Trial balance 

ીન પર ટાયલ બેલે સ ન ેજોવા માટે કયા 
ઓ શનના સીકવ સ નો ઉપયોગ થાય છે?

Gateway of Tally 
→Trial balance  

Gateway of Tally → 
Display →  Trial 

Balance  

Gateway of Tally → 
Accounts Info → 

Trial Balance 

Geteway of Tally 
→ Display → 

Account Book → 
Trial balance 

B 2

45 Which report displays the summary of 
all the cost centres under a cost 
category?

Category summary           Cost centre Break-
up           

Group Break-up                      Ledger break-up કયો રીપોટ કો ટ કેટેગરી હેઠળના તમામ કો ટ 
સે ટરની સમરી િડ લ ેકર ેછે?

Category summary           Cost centre Break-up           Group Break-up                      Ledger break-up A 2



46 Which function key is used to enter 
purchase?

F6 F7 F8 F9 પરચેઝ માં એ ટર થવા માટે કઈ ફં શન કીનો 
ઉપયોગ થાય છે?

F6 F7 F8 F9 D 2

47 Which function key is used to enter 
receipts?

F2 F4 F6 F8 રીસી ટ  માં એ ટર થવા માટે કઈ ફં શન કીનો 
ઉપયોગ થાય છે?

F2 F4 F6 F8 C 2

48 Which shortcut key is used to open 
debit Note Voucher?

Alt + F9 Alt + F10  Ctrl + F9 Ctrl + F10 ડેિબટ નોટ વાઉચર ખોલવા માટે કઈ શૉટકટ કીનો 
ઉપયોગ થાય છે?

Alt + F9 Alt + F10  Ctrl + F9 Ctrl + F10 C 2

49 Which shortcut key is used to remove a 
line in a report in report screen?

Alt + I Alt + R  Alt + S  Alt + X  રીપોટ  ીનમાં િરપોટમાં કોઈ લાઇનન ેદૂર કરવા 
માટે કઈ શૉટકટ કીનો ઉપયોગ થાય છે?

Alt + I Alt + R  Alt + S  Alt + X  B 2

50 Which feature offers a parallel 
classification of stock item?

Stock categories Stock group   Stock item   Stock query   કયુ ફીચર ટોક આઇટમના  સમાંતર વગ કરણની 
ઓફર આપે છે ?

ટોક કેટેગરી ટોક ુપ ટોક આઈટમ ટોક ેરી A 2

51 Which budget is prepared for a very 
short period?

Current budget  Long term budget    Rolling budget    Short term budget  ટંૂકા ગાળા માટે કયા બજટે તૈયાર કરવામાં આવ ેછે? Current budget  Long term budget    Rolling budget    Short term budget  A 2

52 Which ratio evaluate the availability of 
cash to pay debit?

Activity ratio   Debit ratio     Liquidity ratio     Market ratio      કયો રિેશયો ડેિબટ ચૂકવવા માટે રોકડની 
ઉપલ ધતાનુ ંમૂ યાંકન કર ેછે?

Activity ratio   Debit ratio     Liquidity ratio     Market ratio      C 2

53 Which function key is used to enter 
payment?

F3 F5           F7 F9 પેમે ટ  માં એ ટર થવા માટે કઈ ફં શન કીનો 
ઉપયોગ થાય છે?

F3 F5           F7 F9 B 2

54 Which report displays ledgers and group 
summary information for the selected 
cost centre?

Category summary       Cost centre Break-
up           

Ledger break-up       Group Break-up  કયો રીપોટ િસલે ટ થયેલા કો ટ સે ટર માટે લજેર 
અન ે ુપ સમરી ઇ ફોમશન િડ લ ેકર ેછે?

કેટેગરી સમરી કો ટ સે ટર ેક અપ લજેર ેક અપ ુપ ેક અપ B 2

55 Which name indicates the decreasing 
value of an Asset?

Current asset            Depreciation            Indirect expenses                     Sundry debitor કયુ  નામ સંપિ  ની ઘટતી િકંમત સૂચવ ેછે? Current asset     
(હાલની િમલકત)

Depreciation   
(અવમૂ યન)

ઇનડાયરકેટ એ સપે સ સનડાય ડેબીટર B 2

56 Which shortcut key is used to cancel a 
voucher in Day book / List of vouchers 
in Tally?

Alt + D       Alt + I       Alt + S  Alt + X  ટેલીમાં કઈ શોટકટ કી નો ઉપયોગ ડે બુક / વાઉચર 
ના લી ટ માં વાઉચર ન ેકે સલ કરવા માટે થાય છે?

Alt + D       Alt + I       Alt + S  Alt + X  D 2



# Question OPT A OPT B OPT C OPT D Question OPT A OPT B OPT C OPT D Ans Level

1 What is the full form of EDI? Electronic Data 
Interchange 

Electronic Direct 
Interchange 

Electronic Data 
Information 

Electronic Data 
Interconnection   

EDIનુ ંપૂ ં  નામ શંુ છે? Electronic Data 
Interchange 

Electronic Direct 
Interchange 

Electronic Data 
Information 

Electronic Data 
Interconnection   

A 1

2 What is the abbreviation of CGI? Computer Gateway 
Interface 

Common Gateway 
Interface 

Computer Gateway 
Interconnection 

Common Gateway 
Interconnection 

CGI નો સં ેપ શંુ છે? Computer 
Gateway Interface 

Common Gateway 
Interface 

Computer 
Gateway 

Interconnection 

Common Gateway 
Interconnection 

B 1

3 Which type of E - Commerce is payment 
Gateway?

b2b b2c g2c g2b પેમે ટ ગેટવ ેકયા કારનુ ંઈ-કોમસ છે? b2b b2c g2c g2b C 1

4 Which type of E - Commerce is tenders 
and submission of application?

b2b    b2c    g2c g2b ટે ડર અન ેએ લીકેશનનુ ંસબમીશન એ કયા 
કારનુ ંઈ-કોમસ છે?

b2b    b2c    g2c g2b D 1

5 Which type of E - Commerce is Amazon? b2b    b2c    g2b g2c એમેઝોન કયા કારનુ ંઇ-કોમસ છે? b2b    b2c    g2b g2c B 1

6 What is called sale or purchase of items 
without physically visiting a shop?

E - Commerce POS     Traditional Commerce E - Service શારીિરક પ ેકોઈ દુકાનની મુલાકાત લીધા 
િવના વ તુઓના  વેચાણ અથવા ખરીદીન ેશંુ  
કહેવામાં આવ ેછે?

E - Commerce POS     Traditional 
Commerce 

E - Service A 1

7 Which scope of E- Commerce business 
platforms like amazon, ebay, etc?

National  Local     Global  Virtual amazon, ebay, વગેર ેજવેા ઇ-કોમસ 
િબઝનેસ લેટફો સનો અવકાશ કયો  છે?

નેશનલ લોકલ લોબલ વચુઅલ C 1

8 What is the full form of COD in E -
Commerce?

Cash on Delivery   Cash on Demand      Commerce on Delivery   Cart on Delivery  ઈ-કોમસમાં COD નુ ંપૂ ં  નામ શંુ છે? Cash on Delivery   Cash on Demand      Commerce on 
Delivery   

Cart on Delivery  A 1

9 Which one is E - Commerce site? Yahoo   Bing       Google    Amazon ઇ કોમસ સાઇટ કઇ છે? Yahoo   Bing       Google    Amazon D 1

10 Which one is a online payment? Flipkart    Paytm   Gmail   Reliance jio ઓનલાઈન પેમે ટ કયુ છે? Flipkart    Paytm   Gmail   Reliance jio B 1

11 Which type of attack is a method of 
defeating a cryptographic scheme of trying 
a large number of possibilities?

Teardrop attack   Brute force attack    Phlashing Smurf attack  કયા કારનો હુમલો મોટી સં યામાં 
શ તાઓન ેઅજમાવવાની િ ટો ાિફક 
યોજનાન ેહરાવવાની પ િત છે?

Teardrop attack   Brute force attack    Phlashing Smurf attack  B 1

12 Which is the model in E - Commerce, if  
the seller and buyer are both business 
firms?

Consumer to 
Business       

Business to 
Consumer       

Business to Business    Consumer to 
Consumer

ઇ - કૉમસમાં કયા મોડેલમાં   વેચનાર અન ે
ખરીદનાર બંન ેિબઝનેસ ફમ  છે?

Consumer to 
Business       

Business to 
Consumer       

Business to 
Business    

Consumer to 
Consumer

C 2

13 Which is the model in E - Commerce, if  
the seller is a business and the individual is 
an consumer?

Consumer to 
Business      

Business to 
Consumer      

Business to Business    Consumer to 
Consumer

ઇ - કૉમસમાં કયા મોડેલમાં  િવ ેતા િબઝનેસ 
ફમ છે અન ે યિ ગત ાહક છે?

Consumer to 
Business      

Business to 
Consumer      

Business to 
Business    

Consumer to 
Consumer

B 2

14 Which is the model in E - Commerce, if the 
seller is an individual and the buyer is a 
business firm?

Consumer to 
Business   

Business to 
Consumer      

Business to Business    Consumer to 
Consumer

ઇ - કૉમસમાં કયા મોડેલમાં િવ ેતા 
યિ ગત છે અન ેખરીદનાર િબઝનેસ ફમ 
છે?

Consumer to 
Business   

Business to 
Consumer      

Business to 
Business    

Consumer to 
Consumer

A 2
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15 Which is the model in E - Commerce, if the 
seller and the buyer are the both 
individuals?

Consumer to 
Business 

Business to 
Consumer      

Business to Business    Consumer to 
Consumer

ઇ - કૉમસમાં કયા મોડેલમાં વેચનાર અન ે
ખરીદનાર બંન ે યિ ગત છે?

Consumer to 
Business 

Business to 
Consumer      

Business to 
Business    

Consumer to 
Consumer

D 2

16 Which option in E - Commerce, helps to 
keep selected products until checkout / 
payment?

Basket Cart  Tray COD ઇ-કોમસમાં કયો િવક પ, ચેકઆઉટ / 
ચુકવણી સુધી પસંદ કરલેા ઉ પાદનોન ે
રાખવામાં મદદ કર ેછે?

Basket Cart  Tray COD B 2

17 Which is the function of specifying access 
rights to resources related to information 
security?

OTP Pin Authoriztion Passcode કયુ ફં શન ઇ ફોમશન િસ ોરીટી સંબંિધત 
િરસોસ ના એ સેસ ના અિધકારો દશાવ ેછે ?

OTP Pin Authoriztion Passcode C 2

18 Which refers to paying the money back to 
the buyer after the price has been 
deducted from the account?

Refund Return Deduction Charge bace ખાતામાંથી ાઈઝ કા યા પછી ખરીદનારન ે
પૈસા પાછા ચૂકવવાનો અથ શંુ છે?

Refund Return Deduction Charge bace A 2

19 Which card permits online payment using 
balance amount available in bank account?  

Credit card  Paypal  Debit card Wallet કયુ કાડ  બક ખાતામાં ઉપલ ધ બેલે સ  
રકમનો ઉપયોગ કરીન ેઑનલાઇન 
ચુકવણીની પરવાનગી આપે છે?

Credit card  Paypal  Debit card Wallet C 2

20 Which is the set of rules that limits access 
to information?

Availability Integrity Authenticity Confidentiality કયા િનયમોનો સમૂહ છે જ ેમાિહતીની 
ઍ સેસન ેમયાિદત કર ેછે?

Availability Integrity Authenticity Confidentiality D 2

21 Which is the process of ensuring the data, 
transactions, communication or documents 
are genuine?

Availability Integrity Authenticity Confidentiality  ડેટા, ટા જે શન, કો યુિનકેશન અથવા 
ડો ુમે ટ સાચા છે તેવુ ંસુિનિ ત કરવાની 
િ યા કઈ છે ?

Availability Integrity Authenticity Confidentiality  C 2

22 What is the purpose of OLX web site? Uploading Files Buying and selling 
products 

Searching Documents Recovering files OLX વેબ સાઈટનો હેત ુશંુ છે? ફાઈલ અપલોડ કરવી ોડકટ ની ખરીદી 
અન ેવેચાણ

ડો ુમે ટ શોધવા ફાઈલન ેરીકવર કરવા B 2

23 Which of the following authenticates and 
handles credit card payment for E-
Commerce?

Payment gateway E - Commerce 
gateway 

Software gateway E-Wallets ઇ-કૉમસ માટે નીચે આપેલામાંથી કઈ ે િડટ 
કાડ ચુકવણી માિણત કર ેછે અન ેતેનુ ં
સંચાલન કર ેછે?

Payment gateway E - Commerce 
gateway 

Software gateway E-Wallets A 2

24 What is the another name called PDoS? Brute force attack   Non technical attack  Phlashing Smurf attack PDoS નુ ં બીજુ નામ શંુ કહેવાય છે? Brute force attack   Non technical 
attack  

Phlashing Smurf attack C 2



# Question OPT A OPT B OPT C OPT D Question OPT A OPT B OPT C OPT D Ans Level

1 When the Indian parliament passed the IT 
Act?

1990 1992 2000 2005 ભારતીય પાલામે ટ માં આઈ ટી એ ટ ાર ેપસાર 
થયો ?

1990 1992 2000 2005 C 1

2 What is the full form of LDAP? Light Weight 
Directory Access 

Provider 

Light Weight 
Directory Access 

Protocol 

Light Weight 
Directory Access 

Program 

Light Weight 
Directory Access 

Protection

 LDAP નુ ંપુ ં  નામ શંુ છે? Light Weight 
Directory Access 

Provider 

Light Weight 
Directory Access 

Protocol 

Light Weight 
Directory Access 

Program 

Light Weight 
Directory Access 

Protection

B 1

3 What is called the collective terms of 
malicious software, such as viruses, 
worms and trojans?

Spam Phishing Malware  Harm વાયરસ, વો સ અન ેટોજન જવેી દૂિષત સૉ ટવેરની 
સામૂિહક ટમન ે શંુ કહેવામાં આવે છે?

Spam Phishing Malware  Harm C 1

4 What is called protecting data from online 
attacks, deletions, malwares?

Physical security Cyber security Cyber attack Virus ઓનલાઈન એટેક, ડીલીશન, માલવેર થી ડેટાન ે
સુરિ ત કરવું તેને શંુ કહેવાય છે?

ફીઝીકલ િસ ોિરટી સાયબર િસ ોિરટી સાયબર એટેક વાયરસ B 2

5 What is called the protection of information 
and data from unauthorized Access? 

Physical security Link security Risk management Information 
security 

અનિધકૃત વપરાશથી માિહતી અન ેડેટાના 
સંર ણન ેશંુ કહેવામાં આવે છે?

ફીઝીકલ િસ ોિરટી િલંક િસ ોિરટી િર ક મેનજેમે ટ ઇ ફોમશન િસ ોિરટી D 2

6 What is the full form of CIA under 
information security? 

Confidentiality 
Integrity Availability 

Criminal 
Investigation 

Agency 

Cost Information 
Agency 

Credit Integrity 
Assement 

ઇ ફોમશન િસ ોિરટી હેઠળ CIA નુ ંપૂ ં  નામ શંુ 
છે?

Confidentiality 
Integrity 

Availability 

Criminal 
Investigation 

Agency 

Cost Information 
Agency 

Credit Integrity 
Assement 

A 2

7 What is called periodic assessment of 
security vulnerability in computer system?

Threat Attack Hacking Security audit કો યુટર સી ટમ માં િસ ોરીટી ની નબળાઈ ના 
પીરીયોડીક એસેસમે ટ ન ે શંુ  કહેવાય છે?

Threat Attack Hacking Security audit D 2

8 What is called a single point of access for 
several networking services? 

Phishing Web service  Directory service Worms ઘણી નેટવક ંગ સેવાઓ માટે િસંગલ પોઈ ટ ઓફ 
એ સેસ ન ેશંુ કહેવાય છે?

Phishing Web service  Directory service Worms C 2

9 Which activities endanger the sovereignty 
and integrity of nation?

Cyber Terrorism Cyber vandalism Cyber squatting  Carding કઈ વૃિ ઓ દેશની સાવભૌમ વ અન ે
ામાિણકતાન ેજોખમમાં મૂકે છે?

Cyber Terrorism Cyber vandalism Cyber squatting  Carding A 2

10 Which crime involves the use of computer 
networks to create, distribute or access 
materials that sexually expoit underage 
persons? 

Assault by Threat Cyber squatting Cyber vandalism Child pornography કયા ગુનામાં કો યુટર નેટવક નો ઉપયોગ એવી 
સામ ી બનાવવા , િવતરણ અથવા ઍ સેસ કરવા 
માટે થાય છે કે જ ેઓછી ઉમરની યિ ઓનું 
તીય શોષણ કર ેછે?

Assault by Threat Cyber squatting Cyber vandalism Child pornography D 2

11 What is called the unauthorized control/ 
acess over the computer system and 
destroys the data? 

Defamation Carding Hacking Cyber - stalking કો યુટર િસ ટમન ે અનિધકૃત િનયં ણ / ઍ સેસ 
કરી અન ેડેટા ન ેનાશ કર ેતેને શંુ કહેવાય છે?

Defamation Carding Hacking Cyber - stalking C 2

12 Which method go through all the files or 
network elements with an intention to 
detect something unusual?

Probing  Phishing Infecting  Scanning  અસામા ય કંઈક શોધવાના ઇરાદા સાથે કઈ મેથડ  
બધી ફાઇલો અથવા નેટવક એિલમે ટમાંથી પસાર 
થાય છે?

Probing  Phishing Infecting  Scanning  D 2
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