
No. Question Ans . A Ans. B Ans. C Ans. D Ans.

1
કંનીધાયાની કરભ ૨૦૮ મજુફ મડૂીભાથંી વ્માજ લધભુા ંલધ ુકેટરા ટકા 
આી ળકામ ?

૧૦% ૧૨% ૫% ૪% D 

2
ફામંધયી અંગે કમભળનનો લધભુા ંલધ ુદય ળેય અને ડડફેન્ચય અંગે અનકુ્રભે 
નીચે મજુફ છે :

ળેય અંગે ૨.૫% 

અને ડડફેન્ચય અંગે 
૫%

ળેય અંગે ૫% 

અને ડડફેન્ચય 
અંગે ૨.૫%

ળેય અંગે ૨% અને 
ડડફેન્ચય અંગે ૩%

ળેય અંગે ૧૨% અને 
ડડફેન્ચય અંગે ૧૦%

B 

3

અણૂણ બયાઈ થમેર ઇક્વલટી ળેયને ણૂણ બયાઈ થમેર ળેય તયીકે જાશયે 
કયલા ભાટેના જરૂયી ફોનવ અથે જાભીનગીયી પ્રીમભમભનો ઉમોગ થઈ 
ળકે ?

ના શા
જો કંનીના 
આલેદનત્રભા ં
જોગલાઈ શોમ તો 

થઇ ળકે.

આ અંગે 
કંનીધાયાભા ંકોઈ 
જોગલાઈ નથી.

A 

4
નાણાકીમ લણ રંુૂ થમા છી કેટરા વભમભા ંકંનીના લામિક ડશવાફો 
લામિક વાભાન્મ વબાભા ંયજૂ કયલા ડ ે?

ત્રણ ભાવભાં છ ભાવભાં
ત્માયછીના 

નાણાકીમ લણના 
અંત શરેા ંગભે 

ત્માયે

ઉયનાભાથંી એક 
ણ નડશ B 

5 ફે ફોનવ ઇસ્ય ુલચ્ચેનો વભમગાો ઓછાભા ંઓછો કેટરો શોલો જોઈએ ? ૧૨ ભાવ ૨૪ ભાવ ૩૬ ભાવ ઉયનાભાથંી એક 
ણ નડશ D 

6
ડીલીડન્ડ જાશયે કમાણ છી કેટરા વભમભા ંડીલીડન્ડ લોયન્ટ વભ્મોને ોસ્ટ 
કયી દેલા ંડ ેકે ડીલીડન્ડ ચકૂલી દેવુ ંડ ે?

૨૧ ડદલવ ૪૨ ડદલવ જે તે નાણાકીમ 
લણના અંત શરેાં 30 ડદલવભાં D 

7

કંનીધાયાની જોગલાઈઓ અનવુાય નપા નકુવાન ખાતાની તાયીખ અને તે 
યજુ કયલાભા ંઆવ્યુ ંશોમ તે લામિક વાભાન્મ વબાની તાયીખ લચ્ચેનો 
વભમગાો ......... થી લધલો જોઈએ નશી.

છ ભાવ ત્રણ ભાવ નલ ભાવ ચાય ભાવ A 

8
નડશ ચકૂલામેર ડીલીડન્ડ તે જાશયે કમાણના કેટરા ડદલવ છી તે અંગેના 
ખાવ નશી ચકૂલામેર ડીલીડન્ડના ખાતાભા ંજભા કયાલી દેલાનુ ંયશળેે ?

વાઈઠ ડદલવ ફેતારીવ 
ડદલવ ત્રીવ ડદલવ ચારીવ ડદલવ C 

9 ળેયજપ્તી ખાતાની ફાકી કમા ખાતે રઇ જલાભા ંઆલે છે?
વાભાન્મ અનાભત 

ખાતે
મડૂી અનાભત 

ખાતે નપા-નકુળાન ખાતે ળેય પ્રીભીમભ ખાતે B 

10 લટાલથી ળેય ફશાય ાડલા ભાટે કંની ઘાયાની કઈ કરભ રાગ ુડ ેછે? કરભ ૭૯ કરભ ૭૮ કરભ ૮૦ કરભ ૮૨ A 

11
કંનીના ઓડીટયે ોતાનો અશલેાર નીચેના ૈકી ક્યા ક્ષકાયને ઉદ્રળેીને 
રખલાનો શોમ છે ?

કંનીના ફોડણ ઓપ 
ડડયેવટવણને

ભધ્મસ્થ 
વયકાયને કંનીના ળેયશોલ્ડયોને

જે ભાન્મ ળેયફજાય 
ય કંનીના ળેય 
નોધામેરા શોમ તે 

ળેયફજાયને
C 

12
ડશવાફી ચોડા તાવલાભા ં કોઈ ણ ખાભી નજયે ના આલે ત્માયે ઓડીટય 
જે અશલેાર આે તેને_________ કશલેામ.

ચોખ્ખો અશલેાર લચગાા નો 
અશલેાર અંળત: અશલેાર ખાભીલાો અશલેાર A 
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13
૨૦૦૩ભા ંફશાય ાડલાભા ંઆલેર ઓડીટવણ ડયોટણ ઓડણય નીચેના ૈકી કઈ 
કંનીઓને રાગ ુડતો નથી. મલદેળી કંનીઓ ફેન્ન્કગ અને 

લીભા કંની

જે ખાનગી કંનીની 
ળેયમડૂી અને 

અનાભતની યકભ રૂ. 

૧ કયોડથી લધ ુશોમ
ગેયંટી કંની C 

14
કંનીના ઓડીટયે ોતાનો અશલેાર નીચેના ૈકી ક્યા ંકામદા મજુફ તૈમાય 
કયલો જોઈએ :

૧૯૩૨ના 
બાગીદાયી ેઢીના

૧૯૫૬ના 
કંની ધાયાની 
જોગલાઈ

૧૯૬૦ના 
કંનીધાયાની 
જોગલાઈ

૧૯૧૩ના 
કંનીધાયાની 
જોગલાઈ

B 

15 ઓડીટયનુ ંપ્રભાણત્ર ક્યા ક્ષને ઉદ્રળેીને આલાનુ ંશોમ છે ?
કંનીના ફોડણ ઓપ 

ડીયેવટવણને
ભધ્મસ્થ 
વયકાયને

કોઈ ક્ષને ઉદ્રળેી 
અાત ુ ંનથી કંનીના ળેયશોલ્ડયોને C 

16
કંનીના  ઓડીટયે ોતાનો અશલેાર નીચેના ૈકી ક્યા ક્ષકાયને ઉદ્રળેીને 
રખલાનો શોમ છે ?

કંનીના 
ળેયશોલ્ડયોને

ભધ્મસ્થ 
વયકાયને ફોડણ ઓપ ડીયેવટવણને કંની વેકે્રટયીને A 

17
કંનીના ઓડીટયે ોતાના અશલેાર ૈકી ક્યા કામદા મજુફ તૈમાય કયલો 
જોઈએ ?

૧૯૪૯ના રો એન્ડ 
ઓડણયની જોગલાઈ

૧૯૩૨ ના 
બાગીદાયી 
કામદો

૧૯૫૬ ના 
કંનીધાયાની 
જોગલાઈ

૨,૦૦૦ ના 
ઇન્કભટેવવ એવટ C 

18
........ એટરે એકઠી કયેરી અને મલચાયણા છી યજુ કયેરી શકીકતોનુ ં
મનલેદન.

ઓડીટ કામણક્રભ અશલેાર લામિક ત્રક આભાથંી એકણ નશી B 

19 ફામંધયી અંગે કમભળનનો દય લધભુા ંલધ ુ ળેય અંગે કેટરો છે : ૨.૦૦% ૨.૫૦% ૫.૦૦% ૧૨.૦૦% C 

20

એક કંનીની કુર બયાઈ થમેર ઇક્વલટી ળેયમડૂી રૂ. ૨૫ રાખ છે. ચાલ ુ
લે તો ધવાયો અને કયલેયા લાશનોનો નપો રૂ. ૭ રાખ છે. જો સચૂચત 
ડીલીડન્ડનો દય ૧૮% શોમ તો ઓછાભા ંઓછી કેટરી યકભ અનાભત ખાતે 
રઈ જલી ડ ે?

રૂ.   ૪,૫૦,૦૦૦ રૂ.  ૨,૫૦,૦૦૦ રૂ.  ૫૨,૫૦૦ રૂ.  ૭૦,૦૦૦ C 

21
નશી ચકૂલામેર ડીલીડન્ડ, તે જાશયે કમાણના ડદલવ છી, તે અંગેના ખાવ 
નડશ ચેવલામેર ડીલીડન્ડના ખાતાભા ંજભા કયાલી દેલાનુ ંયશળેે.

૩૦ ૪૨ ૩૭ ૬૦ A 

22
જે નપો કામદેવય યીતે ળેયશોલ્ડયો લચ્ચે ડીલીડન્ડ તયીકે લશેંચી ળકામ એલા 
નપાને કશ ેછે.

લશચેણીાત્ર કાચો નપો અનાભત નપો મડૂીનપો A 

23
ડીલીડન્ડ જાશયે કમાણ છી કેટરા વભમભા ંડીલીડન્ડ લોયન્ટ વભ્મોને ોસ્ટ 
કયી દેલા ંડ ેકે ડીલીડન્ડ ચકૂલી દેવુ ંડ ે?

૨૧ ડદલવ ૩૦ ડદલવ ૪૨ ડદલવ ૪૫ ડદલવ B 

24

એક કંનીનો ચાલ ુલણનો નપો રૂ.  ૪,૦૦,૦૦૦ છે. જો કંની ૧૩.૫% ના 
દયે ડીલીડન્ડ લશેંચલા ભાગે તો કંનીધાયા મજુફ વાભાન્મ અનાભત ખાતે 
રઈ જલાતી યકભ.

રૂ.  ૫૪,૦૦૦ રૂ.  ૩૦,૦૦૦ રૂ.  ૨૦,૦૦૦ રૂ.  ૧,૦૦,૦૦૦ C 

25

જમાયે કરભ ૨૦૮ શઠે મડૂીભાથંી વ્માજ આલાનો દય લધભુા ંલધ ુ......... 

યશળેે અથલા ભધ્મસ્થ વયકાય નક્કી કયી, જે દયે ગેજેટભા ંજાશયે કયે તે દયે 
યશ.ે

૪% ૧૦% ૧૪% ૭.૫% A 



26

જમાયે કરભ ૨૦૮ શઠે મડૂીભાથંી વ્માજ આલાનો વ્માજનો દય લધભુા ં
લધ ુ......... યશળેે. અથલા ભધ્મસ્થ વયકાય નક્કી કયી જે દયે ગેજેટભા ંજાશયે 
કયે તે દયે યશ.ે

૮% ૭.૫% ૪% ૧૦% C 

27

એક કંનીનો ચાલ ુલણનો નપો રૂ.  ૬,૦૦,૦૦૦ છે. જો કંની ૧૩.૫% ના 
દયે ડીલીડન્ડ લશેંચલા ભાગે તો કંનીધાયા મજુફ વાભાન્મ અનાભત ખાતે 
રઈ જલાતી યકભ.

રૂ.  ૬૦,૦૦૦ રૂ.  ૧,૦૦,૦૦૦ રૂ.  ૩૦,૦૦૦ રૂ.  ૪૫,૦૦૦ C 

28
" જેભા ંદગાની ળકંા શોમ તે અંગેના અન્લેણ " ભા ંનીચેના ૈકી કઈ 
ફાફત ધ્માનભા ંરેલાની શોતી નથી

ક્યા પ્રકાયના 
દગાની ળકંા છે.

કેટરી મદુ્ર્ત 
ભાટે અન્લેણ 
કયલાનુ ંછે તે 
નક્કી કયવુ.ં

કંનીના ડીયેકટયોની 
રામકાતો

યોકડની ઉચાતની 
તાવ કયલી. C 

29
રેણદાય કે રોન ભજુંય કયતી ફેન્ક લતી તાવ કયતા ંનીચેના ૈકી કમો 
મદુ્રો સવુગંત નથી ?

રોનના શતેનુી 
તાવ

આલાભા ં
આલનાય 

જાભીનગીયીની 
તાવ

ભતૂકાભા ંનાભજૂંય 
થમેર રોન અયજી 
અંગેની મલગતો

ઉછીના રેનાય 
કંનીના સ્ટોક અને 
અન્મ મભરકતોનુ ં

મલગતલાય મલુ્માકંન 
કયવુ.ં

D 

30
" જેભા ંદગાની ળકંા શોમ તે અંગેના અન્લેણ " ભા ંનીચેના ૈકી કઈ 
ફાફત ધ્માનભા ંરેલાની શોતી નથી

યોકડની 
ઉચાતની તાવ 

કયલી.
ક્યા પ્રકાયના 
દગાની ળકંા છે.

કંનીના ડીયેકટયોની 
ગેયરામકાતો

કેટરી મદુત ભાટે 
અન્લેણ કયલાનુ ંછે 

? તે નક્કી કયવુ.ં
C 

31
ઓડીટ કામણક્રભ તૈમાય કયતા ંશરેા ંનીચેના ૈકી કઈ ફાફત ભેલલી 
જરૂયી  નથી ?

આંતડયક અંકુળની 
દ્ધમત

ધધંાની કે 
વસં્થાની 
ટેકનીકર 
મલગતો

શયીપો દ્રાયા 
અનાલામેર 
ડશવાફી દ્ધમત

અગાઉના ઓડીટયનો 
અશલેાર.

C 



No. Question Ans . A Ans. B Ans. C Ans. D Ans. 
32 ઓડિટ ને બે 

ભાગમા વહચેી 
શકાય  

આંતડિક અને 
બાહ્ય  

કાયદાકીય 
અને સ્વૈચ્છિક  

નાણાડકય અને 
પિતિ  

એક પણ નડહ  B 

33 સ્વતતં્ર ઓડિટિ ની 
તલુના મા  આંતડિક 
ઓડિટિ શેનન સાથે 
સકંળાયલે હોય િે  

પિતિ ડહસાબી 
પચ્્્ત  

આંતડિક અંકુશ 
પ્ધનત  

કાનનૂી પાલન  

ડહસાબી પચ્્્ત  

B 

34 ઓડિટ શબ્દ કયા 
લેડટન શબ્દ પિથી 
આવેલ િે  

Audire Adhere Adihere એક પણ નડહ  A 

35 મેનેજમેંટ માટે નનણણય 
લેવા માટેનો આધાિ િે  

ડહસાબી પત્રકો  નાણાકીય પત્રકો  બેંક સ્ટેટ્મેંટ  એક પણ નડહ  B 

36 મેનેજમેંટ મોટા ભગના 
નનણણય શેના આધાિે લે  
િે  

ડહસાબી પત્રકો  નાણાકીય પત્રકો બેંક સ્ટેટ્મેંટ 

એક પણ નડહ 

B 

37 નાણાકીય 
નનવેદનોની 
પ્રામાણણકતા 
ખબૂ જ 
આવશ્યક િે 
અને 
એકાઉન્ટટ્સની 
આવી 
પ્રામાણણકતા 

આંતડિક ઓડિટ  પર્ફોમણન્ટસ 
ઓડિટ 

 

સ્વતતં્ર 
ઓડિટ 

 

એક પણ નડહ 

C 



ની સહાયથી 
ખાતિી આપી 
શકાય િે 

 

38 સહાયક 
વાઉચિો અને 
દસ્તાવેજો 
શોધવા માટે 
એકાઉન્ટટ્સના 
પસુ્તકોની 
પિીક્ષા 
અને ભલૂ અને 
િેતિનપિંિી 
અટકાવવાનુ ં
મખુ્ય કાયણ િે 

 

ડહસાબનનશ  સચંાલક  કંપનન ડિિેક્ટિ  

ઓડિડટન્ટગ  

D 

39  

નાણાકીય 
અથવા ણબન-
નાણાકીય ક્ષેત્રો 
પિ અણભપ્રાય 

 

નામુ ં મેનેજજિંગ 

 

ઓડિડટન્ટગ  એક પણ નડહ 

C 



વ્યક્ત કિવો 
એનુ ંલક્ષ્ય િે 

40 નાણાકીય 
ઓડિટના 
ડકસ્સામા,ં જ્યાિે 
નાણાકીય 
નનવેદનોનો 
સમહૂ હોય 
ત્યાિે તે સાચુ ં
અને ન્ટયાયી 
હોય િે 
મકુ્ત િે 

 

ભલૂ  િેતિનપિંડિ   

ભૌનતક ખોટી 
માડહતી 

એક પણ નડહ 

C 

41 આંતડિક 
ઓડિટ એ દ્વાિા 
હાથ ધિવામા ં
આવેલા 
વ્યવસાનયક 
કામગીિીનુ ં
મલૂયાકંન અને 
નવશ્લેષણ િે 

 

ડહસાબી 
કમણચાિી 
 

મેનેજમેન્ટટ 

 

 

આંતડિક 
ઓડિટ સ્ટાર્ફ 

બાહ્ય 
ઓડિટ 
સ્ટાર્ફ 

 

C 



42 મોટી સસં્થામા ં
વ્યાવસાનયકોની 
ટીમ દ્વાિા 
આંતડિક 
ઓડિટ 
કિવામા ંઆવે 
િે 

 

 

સસં્થામા ં સસં્થા 
બહાિ 

 

આઉટસોનસિંગ 
ર્ફંક્શન તિીકે 

 

 

ડિટેલિો 
તિીકે 

A 

43  

આંતડિક 
itડિટનો હતે ુ
યોગ્ય નનયતં્રણ 
િાખવાનો િે 

એકાઉનન્ટટિંગ 
પ્રવનૃિઓ 
પિ 

 

ઓડિટ 
પ્રવનૃિઓ 
પિ 

 

મેનેજમેન્ટટ 
પ્રવનૃિઓ 

પિ  

 

વ્યાપાિ 
પ્રવનૃિઓ 
ઉપિ 

D 

44  

આંતડિક 
ઓડિટનો હતે ુ
એ મલૂયાકંન 
કિવાનો િે 

એકાઉનન્ટટિંગ 
નસસ્ટમ 

 

 

આંતડિક 
ઓડિટ 
નસસ્ટમ 

 

મેનેજમેન્ટટ 
એકાઉનન્ટટિંગ 
નસસ્ટમ 

 

વૈધાનનક 
ઓડિટ 
નસસ્ટમ 

A 

45  

આંતડિક 
ઓડિટનો હતે ુ
એ સમીક્ષા 
કિવાની િે 

ડહસાબી 
પાસા ં
 

ઓડિડટિંગ 
પાસા ં
 

 

કમણચાિીઓ 
કામ 

ધધંાનુ ં
કામ 

 

D 



46 આંતડિક ઓડિટ્નો 
ઉદે્દશ શેન ુિક્ષણ 
કિવાનો િે  

 

ડહસાબી 
કમણચાિી 

ઓડિટ 
સ્ટાર્ફ 

 

મેનેજમેન્ટટ 

 

 

સપંનિ 

D 

47  

આંતડિક 
ઓડિટનો હતે ુ
એ મલૂયાકંન 
કિવાનો િે 

 

આંતડિક 
નનયતં્રણ 
નસસ્ટમ 

 

આંતડિક 
ઓડિટ 
નસસ્ટમ 

 

આંતડિક ચેક 
નસસ્ટમ 

ઉપિોક્ત 
તમામ 

 

C 

48 આંતડિક 
ઓડિટનો હતે ુ
એ િે કે તેમા ં
ભલૂ શોધવા 
માટે 

 

બેંક િેકોિણ 
 

 

કેશ 
િેકોર્ડ ણસ 

એકાઉનન્ટટિંગ 
િેકોર્ડ ણસ 

 

 

કમણચાિીઓ 
િેકોિણ  

C 

49 આંતડિક 
ઓડિટનો હતે ુ
એ િે કે 
િેતિનપિંિીઓને 
શોધી કાઢવાનો 
િે 

 

બેંક 
એકાઉન્ટટ્સ 

 

 

કેશ 
એકાઉન્ટટ્સ 

પિતિ 
ડહસાબ 

 ડહસાબના ં
પત્રકો  
 

D 

50 આંતડિક 
ઓડિટનો ઉદે્દશ 

એકાઉન્ટટન્ટટ 

 

આંતડિક 
ઓડિટિ 

 

 

બાહ્ય 
ઓડિટિ 

કમણચાિી 
 

D 



તેની 
જવાબદાિીઓ 
નક્કી કિવાનુ ં
િે - 
 

 


