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5.

Mark only one oval.

B.Sc.

B.Com.

B.A.

6.

Mark only one oval.

I

III

V

Give the answer of the following multiple choice questions. [attempt all] [30] નીચેના
બધાજ ��ોના જવાબ માટે સાચો િવક�પ પસંદ કરો.

7.

Mark only one oval.

મૂડી અને મહેસૂલી આવક ખચ� વ�ચે ખોટી ફાળવણી કરવી.

પેટાનોધંોના સરવાળા કરવાની ભૂલ.

કોઈ ખાતાની ખોટી બાકી કાઢવી.

8.

Mark only one oval.

વાઉિચંગ કરવું.

ઓિડટ અહેવાલ તૈયાર કરવો.

કાચું સરવૈયું તૈયાર કરવું.

Class *

Semester *

નીચેના પૈકી કઈ ભૂલ એ કારકુની ભૂલ ગણાતી નથી ?

નીચેનામાંથી કયું લ�ણ નામાપ�ધિતનું છે ?
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9.

Mark only one oval.

ઓિડટર ચોપડા લખે છે અને વાિષ�ક િહસાબો તૈયાર કર ેછે.

જ ે�યિ�ને િહસાબો ચકાસવાનું કહેવામાં આવે છે તેને ઓિડટર કહેવામાં આવે છે.

ઓિડટ એ નાણાકીય અંકુશનું ઓ�ર છે.

10.

Mark only one oval.

આમનોધં અને પેટાનોધંોનું વાઉિચંગ.

ભૂલસુધારણાનોધં અને હવાલાનોધં કરવી.

િમલકતો અને દેવોઓનું મૂ�યાંકન કરવું.

11.

Mark only one oval.

ધંધાના સમારકામની ચુકવણી અંગે યં�ોનું ખાતું ઉધારવું.

કમ�ચારીને પગારની ચુકવણી અંગે પગાર ખાતું ઉધારવું.

યં�ોની ખરીદી અંગે ખરીદ ખાતું ઉધારવું.

12.

Mark only one oval.

કંપનીધારાની જોગવાઈઓનું પાલન કરવું.

ભૂલો અને ગોટાળા શોધવા.

િહસાબી ચોપડાના સાચાપણાની ખાતરી કરવી.

નીચેના પૈકી કયું િવધાન સાચું નથી ?

નીચેનામાંથી કઈ બાબતનો ઓિડટર ઉપયોગ કરતો નથી ?

નીચેના પૈકી કઈ િસ�ધાંતની ભૂલ નથી ?

નીચેના પૈકી ઓિડટનો મુ�ય ઉ�ેશ શું છે ?
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13.

Mark only one oval.

કાચું સરવૈયું તૈયાર થાય એટલે તરત ઓિડિટંગનું કાય� શ� થાય છે.

ભારતમાં, કંપનીનો ઓિડટર ચાટ�ડ�  એકાઉ�ટ�ટ હોવો જોઈએ.

ઓડીટર ેબે�ક સમ� રજુ કરવા માટે ધંધાના અહેવાલ તૈયાર કરવાના હોય છે.

14.

Mark only one oval.

પેટાનોધંોના સરવાળા કરવાની ભૂલ.

બાકી ખચ�ના હવાલાની નોધં નિહ કરવી.

દેવાદારોને ખાતાનો ઉતારો મોકલવો.

15.

Mark only one oval.

ઓિડિટંગ કળા અને િવ�ાન બંને છે.

ઓિડટ એ નોધંાયેલા �યવહારોની તપાસ છે.

ઓિડટરનું મુ�ય કાય� કરવેરાનો બોજ ઓછો થાય તે માટે િહસાબો લખે છે.

16.

Mark only one oval.

રોકડમેળની આવક બાજુનો સરવાળો વધુ બતાવીને.

રોકડમેળની �વક બાજુનો સરવાળો ઓછો બતાવીને.

ટીિમંગ અને લેડીગં પ�ધિત �ારા.

નીચેના પૈકી કયું િવધાન સાચું છે ?

નીચેના પૈકી કઈ ભૂલ કારકુની ભૂલ ગણાય છે ?

નીચેના િવધાનો પૈકી કયું િવધાન સાચું નથી ?

નીચેના પૈકી કઈ બાબતથી રોકડની ઉચાપત થઇ શકે છે ?
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17.

Mark only one oval.

વેચાણનું ભરિતયું.

ખરીદનાર સાથેનો પ��યવહાર.

કાયમી િમલકત ખરીદનાર ેઆપેલી રસીદ.

18.

Mark only one oval.

દેવાદારને આપેલ પહોચંના અડિધયામાં ઓછી રકમ બતાવીને.

લેણદારો પાસેથી મળેલ રોકડની પહોચં ગુમ કરીને.

દેવાદારોને આપેલ વટાવ વધુ બતાવીને.

19.

Mark only one oval.

વેચાણનું ભરિતયું.

દેવાદારો સાથેનો પ��યવહાર.

ઉઘરાણી માટે લેણદાર ેલખેલ પ�.

20.

Mark only one oval.

�ી લોર�ેસ ડીકસી.

�ી દ.પૌલા.

�ી જોસેફ લે�કે�ટર.

કાયમી િમલકતોના વેચાણની ઊપજ માટે નીચેના પૈકી કયું વાઉચર યો�ય નથી ?

દેવાદારો પાસેથી મળેલ રોકડની ઉચાપતની શ�તા પૈકી નીચેની કઈ બાબત સાચી નથી ?

નીચેના પૈકી કયું વાઉચર રોકડ આવક અંગેનું સંબિધત વાઉચર નથી ?

નીચેના પૈકી કયા લેખકે “વાઉિચંગને ઓિડિટંગનું હાદ� ” ગણા�યું છે ?
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21.

Mark only one oval.

છેકછાકવાળું વાઉચર.

તારીખ લખેલી હોવી જોઈએ.

અસીલના નામનું હોવું જોઈએ.

22.

Mark only one oval.

િવ�ાસપા� તપાસ.

મૂળ પુરાવાઓની તપાસ.

કાચું સરવૈયું બનાવવું.

23.

Mark only one oval.

ઓિડટ ફી અંગે જોગવાઈ કરવી

વાઉચરોને તારીખના �મમાં ગોઠવવા

ઓિડટ કાય��મ ઘડવો

24.

Mark only one oval.

આંતિરક ઓિડટ

સરકારી ઓિડટ

િવગતવાર ઓિડટ

નીચેના પૈકી કઈ બાબત સારા વાઉચરનું લ�ણ નથી ?

નીચેના પૈકી કઈ બાબત વાઉિચંગનું મહ�વ નથી દશા�વતું ?

ઓડીટ શ� કરતા પહેલા ઓિડટર ેઅસીલને કઈ સૂચના આપવી જોઈએ ?

ચાલુ ઓિડટને નીચેનામાંથી બી� કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે ?
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25.

Mark only one oval.

ઓિડટ કાય�ની વહ�ચણી

અહેવાલ તૈયાર કરવામાં સરળતા

બચાવ તરીકે પુરાવો

26.

Mark only one oval.

ભૂલો શોધી શકાય.

ઓછંુ ખચા�ળ.

મોટી કંપની માટે ઉપયોગી.

27.

Mark only one oval.

ઓિડટકાય�ની એકસૂ�તા

ઓછી અગવડ

કમ�ચારીઓ પર નૈિતક અંકુશ

28.

Mark only one oval.

ઓિડટ કાય� વષ�વષ� એકસમાન ધોરણે થાય છે

િશખાઉ કારકૂન માટે માગ�દશ�ક

ઓિડટ કાય� યાંિ�ક બની �ય છે

નીચેના પૈકી કઈ બાબત ઓિડટરના કામકાજના કાગળોનો ઉ�ેશ નથી ?

નીચેના પૈકી કઈ બાબત વાિષ�ક ઓિડટનો ફાયદો છે?

નીચેના પૈકી કઈ બાબત વાિષ�ક ઓિડટનો ફાયદો નથી ?

ઓિડટ કાય��મના ફાયદાના સંદભ�માં નીચેનામાંથી કયું િવધાન સાચું નથી ?
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29.

Mark only one oval.

કાય�માં એકસુ�તા

વચગાળાના િડિવડ�ડની �હેરાત

નાના વેપારીઓ માટે લાભકારક

30.

Mark only one oval.

અ�વેષકે છે�લાં કેટલાક વષ�ના ચોપડાઓનું ઓિડટ કરવું જોઈએ

અ�વેષકે મેમોર�ેડમ,આટ�ક�સ અને શેરમૂડી અંગે તપાસ કરવી જોઈએ

અ�વેષકે �ટોકની ભૌિતક ચકાસણી કરવી જોઈએ

31.

Mark only one oval.

કાય� િવભાજન

નાના વેપારી માટે લાભકારક

કમ�ચારીઓને ર� ન લેવા �ો�સાિહત કરવા

32.

Mark only one oval.

આંતિરક ઓિડટ મર�યાત છે

આંતિરક ઓિડટરની િનમણુંક સંચાલકો કર ેછે

કાનૂની ઓિડટર ધંધાનો કમ�ચારી છે

નીચેના પૈકી કઈ બાબત સતત ઓિડટનો ફાયદો છે?

ધંધાની ખરીદીનો ઈરાદો રાખનાર વતી તપાસ અંગે નીચેની કઈ બાબત સાચી છે ?

નીચેના પૈકી કઈ બાબત આંતિરક અંકુશ પ�ધિતનું લ�ણ છે ?

નીચેના પૈકી કયું િવધાન સાચું નથી ?
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33.

Mark only one oval.

કંપનીના �ટોકનું િવગતવાર મૂ�યાંકન કરવું

લોનના હેતુની તપાસ

આપવામાં આવનાર �મીનગીરીની તપાસ

34.

Mark only one oval.

�ટોક ર��ટરમાં કરલે નોધંોની તપાસ

રોકડ વેચાણના �યવહારોની સંપૂણ� ચકાસણી

કંપનીના છે�લાં કેટલાક વષ�માં �હેર કરલે િડિવડ�ડની તપાસ

35.

Mark only one oval.

અ�વેષણ કોઈ િવિશ� હેતુ માટે િહસાબની તપાસ છે

કંપનીધારા હેઠળ અ�વેષણ ફર�યાત છે

ઓિડટ અહેવાલમાં અ�વેષણની િવગતોનો સમાવેશ જ�રી છે

36.

Mark only one oval.

કાચા નફાની ટકાવારીમાં થયેલ ઘટાડાના કારણોની તપાસ

હરીફાઈને કારણે વેચાણિકંમતમાં થયેલ ઘટાડો

કાચા માલની િકંમતમાં થયેલ ભાવ ઘટાડો

લોન મંજૂર કરતી બ�ક વતી અ�વેષણ કરતા નીચેનામાંથી કયો મુ�ો સુસંગત નથી ?

રોકડ આવકની ઉચાપતના િક�સામાં નીચેના પૈકી કઈ બાબત તપાસવી જોઈએ ?

નીચેના પૈકી કયું િવધાન સાચું છે ?

કાચા નફામાં ઘટાડો થયો હોય �યાર ેથતી તપાસમાં નીચેની કઈ બાબત સુસંગત નથી ?
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