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१. एखाद्या विशिष्ट उदे्दिाने लखेा पुस्तकाांचे परीक्षण म्हणजे ......... 

अ) सतत अांकेक्षण 

ब) सखोल चौकशी 

क) अांतर्गत शनयांत्रण 

ड) यापैकी नाही 

२. समान असलले्या अनेक व्यिहार यापैकी काही प्राशतशनशिक व्यिहार नेमून शनिडून फक्त तपासणी करणे 

म्हणजे ...... 

अ) सविस्तर चाचणी 

ब) अांतर्गत तपासणी 

क) चाचणी तपासणी 

ड) यापैकी नाही 

३. कां पनी नोंदणी झाल्यानांतर एक महहन्याच्या आत कां पन्याांच्या प्रथम अांकेक्षेकाची नेमणकू करण्याचा 

अशिकार ....... याांना आहे. 

अ) सभासद 



ब) सचंालक मंडळ 

क) कें द्र सरकार 

ड) यापैकी नाही 

४. कां पनीच्या अांकेक्षेकाने राजीनामा हदल्यामुळे त्याचे पद ररक्त झाल ेअसेल तर अिा िेळी त त्याच्या जार्ेिर निीन 

अँकेक्षेकाची नेमणूक ............ केली जात.े 

अ) सभासदांच्या विशेष सिवसाधारण सभेत 

ब) सांचालकाांच्या सभेत 

क) कजगरोखे िरकाांकडून  

ड) िरील सिग 

५. ज्या कां पनीचे अिकृत भार् भाांडिल २५ लाख रुपये पेक्षा जास्त असेल अिा कां पनी ने भार् िाटप 

करण्यापूिी ....... ची परिानर्ी घेतली पाहहजे. 

अ) नोदणी अशिकारी 

ब) कें द्र सरकार 

क) सांचालक मांडळ 

ड ) कां पनी मालक 

६. भार्ािरील मार्णी हफ्ता न भरल्याबद्दल कां पनी भार् िारकाां च ेभार् ....... करत.े 

अ) जप्त 

ब) िाटप 

क) पून खरेदी 

ड) विक्री 

७. हहिेब तपासणीचे कायग सांपल्यानांतर हहिेब तपासनीस भार्िारकाांना ....... सादर करािा लार्तो. 



अ) सांचालकाांचा अहिाल 

ब) अकेंक्षण अहिाल 

क) कायदेिीर अहिाल 

ड) यापैकी नाही 

८. कां पनीच ेहहिेब पुस्तके कां पनीच्या आशथगक स्स्थतीचे सत्य ि िास्ति स्िरूप दिगिीत आहे असे अांकेक्षका चे मत 

होत ेतेव्हा तो ....... अहिाल सादर करतो 

अ) सदोष 

ब) स्िच्छ 

क) सदोष ि स्िच्छ 

ड) यातील सिग 

९. अांकेक्षण पणूग झाल्या नांतर अांकेक्षेकला ......... सादर करािा लार्तो. 

अ) सांचालकाांचा अहिाल 

ब) अकेंक्षण अहिाल 

क) शनयामक अहिाल 

ड) यापैकी नाही 

१०. ............... पद्धती मध्ये कमगचाऱयाांची कतगव्य ेआस्ण जबाबदारी शनस्ित केलेली असते. 

अ) अांतर्गत शनयांत्रण 

ब) अतंर्वत तपासणी 

क) चाचणी तपासणी 

ड) शनत्य तपासणी 

११. भार्िारक हे कां पनीचे........... असतात. 



अ) मालक 

ब) व्यिस्थापक 

क) रोखिेरक 

ड) कामर्ार 

१२.लेखापुस्तकातील नोंदीांची सत्यता पटाऊन देण्याकररता िापरण्यात येणाऱया लेखी कार्दपत्राला ........ म्हणतात. 

अ) करारपत्र 

ब) प्रमानक 

क) पािती 

ड) िरील सिग 

१३. ........ सांपूणग खात्याचे परीक्षण करािे लार्त.े 

अ) प्रमाणात 

ब) सत्यापणात 

क) मालमत्तते 

ड) यापैकी नाही 

१४. देयताांच्या मलू्यां बाबत असणारी लबाडी ...... मुळे दरु होते. 

अ) प्रमणान 

ब) सत्यापण 

क) मलूयांकन 

ड) यािरील सिग 

१५. पास बुकातील शिल्लक आस्ण रोख पुस्तकातील शिल्लक जुळविण्यासाठी तयार केलेले ...... अँकेक्षेकाने 

तपासािे. 



अ) बकँ जुळिणी पत्रक 

ब) करार पत्रक 

क) बँकेतील शिल्लक 

ड) यापैकी नाही 

१६. अांतर्गत शनयांत्रण पद्धतीत ........ तत्िाांना प्रािान्य हदले जात े

अ) शनस्ितता 

ब) सुरस्क्षतता 

क) अ ि ब 

ड) यापैकी नाही 

१७. एका कमगचाऱयाांने केलेले काम दसुऱया कमगचाऱयाांकडून तपासले जात ेत्याला............ पद्धत म्हणतात. 

अ) अतंर्वत तपासणी 

ब) अांतर्गत शनयांत्रण 

क) अांकेक्षण 

ड) सविस्तर तपासणी 

१८. ........ पद्धती मध्ये कोणत्याही कायागची पूनरा ितृ्ती होत नाही 

अ) अतंर्वत तपासणी 

ब) लेखापरीक्षण 

क) अांतर्गत चाचणी 

ड) यापैकी नाही 

१९. नफा कमी हकिाां जास्त दाखविण्यासाठी .......... चा उपयोर् होतो. 



अ) कच्चा मलसाठा 

ब) अिग तयार माल साठा 

क) पक्का माल साठा 

ड) शशललक माल साठा 

२०) ' खरेदी परत' पुस्तकाचे ........... केल ेपाहहजे. 

अ) अांकेक्षण 

ब) नोंदी 

क) प्रमाणन 

ड) यापैकी नाही 

२१) बँक खातदेाराला त्याच्या खात्यात शिल्लक असलेल्या रकमेपेक्षा अशिक पैसे काढण्याची सिलत देत ेया 

सिलतीला .......... अस ेम्हणतात. 

अ) ग्राहक सिलत 

ब) बँक सिलत 

क) अशधकषव सिलत 

ड) यापैकी नाही 

२२) चौकिी म्हणजे ....... करणे होय  

अ) सखोल परीक्षण 

ब) सत्यापण 

क) सखोल चौकिी 

ड) यापैकी सिग 

२३) अांकेक्षनाचे काम करणारी व्यक्ती हह ....... असण ेआिश्यक आहे. 



अ) रोखपाल 

ब) चार्वड अकांऊर्ड 

क) लेखापाल 

ड) अकाऊां टड 

२४) एक कीिाां एका पेक्षा जास्त व्यक्तीांची शनयुक्ती चौकिी अशिकारी म्हणून कां पनीच्या कारभारासाठी चौकिी 

करण्याचे आदेि कोन देत.े 

अ) कें द्र सरकार 

ब) अांकेक्षक 

क) कां पनी कायदा 

ड) सांचालक 

२५) जुने भार्ीदार एखाद्या निीन भार्ीदार याला आपल्या भार्ीदारीत होण्यास परिानर्ी का देत आहे याची ......., 

केली पाहहजे. 

अ) तपासणी 

ब) चौकशी 

क) कजग सांबांिी चौकिी 

ड) यापैकी नाही 

२६) .......... व्यिहारात व्यिहार झाल्याबरोबर त्याची त्िररत नोंद होत े

अ) लेखा शनयतं्रण 

ब) प्रिासकीय शनयांत्रण 

क) खात ेशनयांत्रण 

ड) खरेदी शनयांत्रण 



२७) व्यिसायातील ....... आस्ण ...... योग्य व्यक्तीच्या सहहने अशिकृत करािेत. 

अ) वबजके आस्ण प्रमाणके 

ब) कार्दपते्र आणण प्रमाणके 

क) बीजके आस्ण कार्दपत्र े

ड) या िरील सिग 

२८) ............. आिारािर अांतर्गत पद्धतीचे मलू्याांकन अांकेक्षकाकडून केल ेजात.े 

अ) प्रिाह तक्ता 

ब) प्रश्नािली पद्धत 

क) अशभदान घोष िारा 

ड) यापकैी सिव 

२९) सविस्तर तपासणी ला पयागयी व्यिस्था म्हणून ...... केले जात े. 

अ) चाचणी परीक्षण 

ब) अांतर्गत परीक्षण 

क) सखोल परीक्षण 

ड) अांकेक्षण 

३०) ....... म्हणज ेव्यिहाराांच्या नोदीची र्स्णतीय अचुकता अर्र परी िुद्धता पाहणे होय 

अ) नैशमवत्तक  तपासणी 

ब) दैशनक तपासणी 

क) शनत्य तपासणी 

ड) यापकैी सिव 



३१) ऑहडटर म्हणून काम करण्यास पात्र असल्याबद्दल चा दाखला देण्याबाबतचा अशिकार ........... ला आहे. 

अ) कें द्र सरकार 

ब) सांचालक मांडळ 

क) नोदणी कां पनी 

ड) यापैकी नाही 

३२) ज्या व्यिसाय मध्ये दोन ि दोनपेक्षा अशिक अांकेक्षक याांची नेमणकू केली जात ेतवे्हा त्या अांकेक्षकला .......... 

म्हणतात 

अ) िाखा अँकेक्षक 

ब) कां पनी अकेँक्षक  

क) सयंकु्त अकेंक्षक  

ड) यापैकी नाही 

३३) अकेँक्षकास वििरणे शमळण्याचा अशिकार ...... कडून असतो. 

अ) कंपनीच्या अशधकाऱ्याकडून  

ब) जबाबदार अशिकारी िर्ागकडून 

क) सांचालक मांडळाकडून 

ड) कमगचाऱयाांकडून 

३४) अांकेक्षण कायाग सांबांिी सचूना हदल्यास ....... च्या अनुमती शििाय जाहीर करू नये. 

अ) पक्षकार 

ब) अँकेक्षक  

क) लेखापाल 

ड) यापैकी सिग 



३५) अांकेक्षक हा ......... चा प्रशतशनशि असतो. 

अ) भार्धारक 

ब) पक्षकार 

क) सांचालक 

ड) कमगचारी 

३६) ........... अांतर्गत अांकेक्षक दोषी आढळल्यास त्याला आशथगक दांड कीिा तरुुां र्िास या दोन्ही शिक्षा होऊ िकतात. 

अ) ततृीय पक्षाबद्दल जबाबदारी 

ब) पक्षकराची जबाबदारी 

क) हदिाणी जबाबदारी 

ड) फौजदारी जबाबदारी 

३७) ......... आस्ण ........ या एकाच नाण्याच्या दोन बाज ुआहे. 

अ) अशिकार आस्ण कतगव्य े

ब) अशधकार आणण जबाबदारी 

क) जबाबदारी आस्ण कतगव्य े

ड) यापैकी सिग 

३८) जवे्हा अकेँक्षकाची नेमणकू ....... असते त्यािेळी भार्िारक सिग सािारण सभेत निीन अनकेक्षकाची नेमणूक 

करतात 

अ) िावषगक 

ब) वििेष ठराि द्वारे 

क) सदोष 

ड) ररकाम्या जार्ेिर 



३९) अहिाल सादर करण े....... चे कतगव्य ेआहे. 

अ) भार्िारक 

ब) अकेँक्षक 

क) कां पनी 

ड) न्यायालयाच े

४०) भाांडिलाची र्रज लक्षात घेऊन कां पनी ला  आपल्या भार्ाांची विक्री करािी लार्त ेयालाच ......... म्हणतात 

अ) भार् भांडिल उभारणी 

ब) कजग रोखे भाांडिल 

क) भार् भाांडिल 

ड) भाांडिल 

४१) भार् जप्त करण्याचा अशिकार.......... ला आहे 

अ) कां पनी 

ब) कें द्र सरकार 

क) सचंालक मडंळ 

ड) राज्य सरकार 

४२)  जप्त केलेल्या भार्ािर कां पनीला शमळालेली रक्कम कां पनीने ...... खात्यात जमा केली पाहहज े

अ) बँक 

ब) भार्जप्ती  

क) विक्री 

ड) यापैकी सिग 



४३) कां पनीने लाभाांि जाहीर न करता ........ भार्ाांचे िाटप करू नये 

अ) बोनस 

ब) विक्री 

क) जप्ती 

ड) यापैकी नाही 

४४) कां पनीने विकलेल्या भार्ाांची पुन्हा स्ितः खरेदी करण ेम्हणजे ....... होय. 

अ) स्ितः खरेदी 

ब) पनूर खरेदी 

क) खरेदी 

ड) भाांडिल 

४५) भार्ाांच्या पूनर खरेदी बाबत सांपूणग माहहती ....... मध्ये हदली जात.े 

अ) िावषगक सिगसािारण सभेत 

ब) भार् धारकांच्या सिवसाधारण सभेत 

क) राज्य सिगसािारण सभेत 

ड) यापैकी नाही 

४६) भार् अजागसोबत शमळाललेी रक्कम सूशचत बँकेत ....... या नािाने स्ितांत्र खात ेउघडून त्यात ठेिली पाहहजे. 

अ) भार् अजग रक्कम 

ब) भार् सूशचत खात े

क) भार् अजव खात े

ड) यापैकी नाही 



४७) पारांपररक हहिेब तपासणी पद्धतीपेक्षा ........... शभन्न आहे 

अ) सरं्णक पद्धत 

ब) तपासणी पद्धत 

क) हहिेब तपासनी पद्धत 

ड) यापैकी सिग 

४८) ........ पद्धतीत साांकेशतक शचन्हाांचा िापर करता येत नाही. 

अ) सांर्णक 

ब) पारंपररक  

क) तपासणी  

ड) अांतर्गत 

४९) सांर्णकीय हहिेब पद्धतीमध्ये ..,......... पद्धत राबविता येत नाही 

अ) अतंर्वत शनयतं्रण 

ब) पारांपररक पद्धत 

क) सांग्रहहत पद्धत 

ड) यापैकी नाही 

५०) कोणत्या हहिेब पद्धती मध्ये पुराि ेसहजासहजी नष्ट करता येत नाही  

अ) अांतर्गत शनयांत्रण 

ब) पारंपररक हहशेब पद्धत 

क) सांर्णकीय हहिेब पद्धत 

ड) हहिोब पद्धत 



५१) सिग सामान्य स्िरूपाच ेडाटा  प्रोसेशसांर् करणारा सांर्णक म्हणजे......... 

अ) ऑहडर् सॉफ्र्िअेर 

ब) अांकेक्षण सॉफ्टिेअर 

क) सॉफ्टिेअर 

ड) यापैकी नाही 

५२) मार्गदिगक तत्त्िानुसार अहिालात.......... घटक असािेत 

अ) ५ 

ब) ६ 

क) ७ 

ड) ९ 

५३) अांकेक्षण अहिाल यािर ........... ची सही असािी 

अ) लेखापाल 

ब) रोखपाल 

क) सांचालक 

ड) अकेँक्षक 

५४) ........ हे व्यिसाय सांस्थचेे सािकार असतात. 

अ) ऋणको 

ब) धनको 

क) अ ि ब 

ड) यापैकी नाही 



५५) ................... हे कां पनीचे िोरण ठरितात  

अ) सचंालक  

ब) पक्षकार 

क) भार्िारक 

ड) यापैकी सिग 

५६) मयागदीत अहिाल म्हणज े......... 

अ) स्िच्छ अहिाल 

ब) सदोष अहिाल 

क) अांकेक्षण अहिाल 

ड) हहिेब तपासणी अहिाल 

५७) एखाद्या नमूद केलेल्या तथ्याविषयी लेखी बळकटी कीिा त्यास कायदेिीर स्िरूप देणे म्हणजे ............ 

अ) अांकेक्षण दाखला 

ब) अकेंक्षण प्रमाणपत्र 

क) अांकेक्षण अहिाल 

ड) हहिेब तपासणी दाखला 

५८) एकवत्रत केलले्या ि विचारात घेतलेल्या व्यिसायाच्या सत्य पररस्स्थती ची थोडक्यात माहहती म्हणजे......... 

अ) हहिेब तपासणी दाखला 

ब) अांकेक्षण दाखला 

क) हहशेब तपासणी अहिाल 

ड) अांकेक्षण अहिाल 



५९) कां पनीने पूनर खरेदी केललेे भार् ...... हदिसाच्या आत प्रत्यक्ष नष्ट केल ेपाहहजेत 

अ) ९ 

ब) १० 

क) ७ 

ड) ६ 

६०) ज्या व्यिसाय सांघटनेचे अांकेक्षण कराियाचे आहे त्या व्यिसाय सांघटनेत सांघणाकाचा र्ैरिापर िक्य आहे का? 

अ) नाही  

ब) होय 

क) यापैकी नाही 

६१) --------------- ह यिसायाची अदृष्य सांपीत्ती असते. 

 अ) नािलौहकक   

ब) मालमत्ता 

क) पत  

ड) यापकै नाही  

६२) एखद्या विशिष्ट उदे्दिाने  लखेापुस्टकाांच ेकेलेले ------------- म्हांणजे चौकिी  होय. 

 अ) तपासणी  

ब) परीक्षण   

क) पाहणी  

ड) यापैक नाही  

६३) एखादे--------- असल्याशििाय  चौकिी केली जात नाही  



 अ) कायग 

 ब) विशशष्ट उहिष्ट े

क) िांका  

ड) यापैक नाहह 

६४) चौकिी ------------ व्यक्तीच्या मार्णीनुसार केली  जाऊ िकत.े 

 अ) व्यिसायातील 

ब) व्यिसायाबाहेरील 

क) राजहकय 

ड) िरील पकैी सिव 

६५) चौकिीचे आदेि -----------देत असते. 

 अ) व्यिसायाचा मालक 

 ब) कें द्र सरकार 

 क) राज्य सरकार  

ड) यापैक नाही  

६६) व्यिसायाच्या आशथगक  बाबीांिर शनयांत्रण  ठेऊन पैिाांची अफरातफर टाळणे म्हणजे ----------होय. 

 अ) अांतर्गत तपासणी 

 ब) अतंर्वत शनयतं्रण 

क) १ आस्ण २  

ड) यापैक नाही 

६७) -------------- पद्धतीने हहिेब लीहल्यास  आपोआपच तपासणीची व्यिस्था  होत.े 



 अ) एकनोंद पद्धत 

ब) द्वीनोंद पद्धत  

क) १ आणण २  

ड) यापैक नाही  

६८) व्ययिसायातील कार्दपत्रे  -------------- च्या सहहने अशिकृत  करािेत. 

अ) योग्य व्यक्ती  

ब) व्यिस्थापक  

क) सांचालक 

 ड) शचटणीस  

६९) अांतर्गत शनयांत्रणात  -------------- व्यििहाराांचा ि घटनाांचा विचार  होत नाही  

 अ) भूतकाळात घडलेल्या  

ब) अकस्मात 

 क) १आस्ण २  

ड) यापैक नाही 

७०) ज्यामध्ये  एका कमगचाऱयाने केलेल्या  कामाची तपासणी स्ितांत्रपण ेदसुऱया   कमगचाऱयाांकडून केली जात ेत्यास  

--------------,म्हणतात. 

 अ) अांतर्गत शनयांत्रण 

ब) अतंर्वत तपासणी  

क) १ आस्ण  २ 

 ड) यापैक नाही 

७१) व्यिहार नोंदविताना केललेी …… दसुऱया कमगचाऱयाांच्या लक्षात येत े 



 अ) नोंद 

 ब) चूक  

 क) अफरातफर 

 ड) यापैक नाही 

७२) कमगचाऱयाांचे -------------- झाल्याशििाय कोणत्याही कमगचाऱयाला  र्ैर व्यिहार करता येत नाही. 

 अ) सरं्नमत 

 ब) एकी  

क) १ आस्ण २  

ड) यापैकीनाही  

७३) व्यिसायातील प्रत्येक  कमगचाऱयाला त्याच्या -------------- नुसार काम करण्याची सांिी हदली जात े 

 अ) पात्रता 

ब) अनुभि 

 क) योग्यता 

 ड) िरील पकैी सिव 

७४) अांतर्गत तपासणी पद्धतीमुळे व्यिस्थापनाला आपल्या व्यिसायाच्या---------- योजना आखण्यास सांिी उपलब्ि 

होत े

 अ) विकास 

 ब) विस्तार 

क) १ आस्ण २ 

 ड) यापैकी नाही 

७५) अांतर्त तपासणीचा एक महSिाचा दोष ,हणजे -------------होय. 



 अ) परस्पराांमध्ये असहकायग 

 ब) सकुंशचतपणा 

क) मतभेद  

ड) यापैकी नाही  

७६) अांतर्त तपासणीमुळे कमगचाऱयाांमध्ये ------------------ होण्याची िक्यता शनमागण होत.े 

 अ) र्टबाजी  

ब) असहकायग  

क) मतभेद  

ड) यापैकी नाही  

७७) प्राशतशनशिक व्यिहार नमुना म्हणून शनिडून फक्त त्याांचीच तपासणी करण ेम्हणजे ….. होय 

 अ) अांतर्गत तपासणी 

 ब) चाचणी तपासणी  

क) अांतर्गत शनयांत्रण  

ड) यापैकी नाही 

७८) अनेक व्यिहारपैकी  ------------- व्यिहार नमुना म्हणून तपासणी साठी केली जातात. 

 अ) अनेक व्यिहार 

 ब) ठराविक व्यिहार 

क) १आस्ण  २ 

 ड) यापैकी नाही 

७९) िषगभरातील  ---------------ि-------------- महहन्यात सिग च्या सिग व्यिहाराांची तपासणी केली  जात.े 



 अ) पाचव्या ि सहाव्या 

 ब) दसुऱया आस्ण शतसऱया  

 क) पहहलया आणण शेिर्च्या  

ड) यापैकी नाही 

८०) नैशमवत्तक तपासणी ,म्हणजे व्यिहाराांच्या र्स्णतीय --------------पाहणी  होय. 

 अ) अचूकता 

ब) र्स्णतीय शनयम  

क) १ आस्ण २ 

 ड) यापैकी नाही 

८१) चौकिी चा  उदे्दश्य--------  करणे असते 

अ)अांकेक्षण 

ब) तपासणी  

क) परीक्षण 

ड) िोि 

८२) चौकिी अशिकाररची शनयुक्ती --------   द्वारे केली जात े

म) मालक 

ब) व्यिस्थापक 

 क) अांकेक्षण 

ड) सांचालक मांडळ 

८३) चौकिी------ शनयमािली नुसार केली जात.े 



अ) िषागच्या अखेर 

ब) वितीय िषग सुरुिातीला 

 क) केव्हाही 

ड) या पैकी सिग 

८४) ------कलाम नुसार कां पनीच्या र्ांभीर कायग समस्थेिर SFID ची नेमनुक केली जात.े 

अ) २१३ 

 ब) २१२(१) 

 क) २१०(२) 

ड) २११(१), 

८५) चौकिी अहिाल- ..... द्रिारे हदली जात.े 

 अ) चौकशी अधीकारी 

 ब) अांकेक्षक 

क) कां पनी व्यिस्थापक 

ड) िरील पैकी नाही. 

८६) चौकिी ची सरुुिात-------- केली जात.े 

अ) खाती बनविताांना 

 ब) सशंयाने 

क) अकराताकरीने 

 ड) सत्यापणाने. 

८७) सांस्थेची खाती आस्ण रेकॉडगची सखोल चौकिी ------------ साठी केली जात.े 



अ) विशशष्ट हेत ु

ब) अांकेक्षण 

क) निीन उद्धोर् खरेदी साठी 

ड) िरील पैकी नाही. 

८८) हहिेब तपासणी ि खशतची चौकिी ----------  

अ) कायद्याने बधंनकारक नाही 

ब) बांिनकारक आहे 

क) कां पनी कायद्यानुसार  बांिनकारक 

ड) आयक कायद्यानुसार बांिनकारक, 

८९) कायदेिीर चौकिी भारतीय कां पनी कायदा २०१३ मिील ------कलाम नुसार केल ेजात.े 

अ) २१० ते २२९ 

ब) २२० ते २३० 

क) २३० ते २२० 

ड) िरील सिग. 

९०) एखाद्या विशिष्ट उदे्दश्याने लेखा पुस्तकाांचे केलेले परीक्षण म्हणजे होय. 

अ) अांकेक्षण  

 ब) चौकशी 

क) अ ि ब  

ड) िरील पैकी नाही 

९१) अांतर्गत तपासणी हे ---- भार् आहे. 



अ) अांतर्गत अांकेक्षण 

 ब) बाह्य अांकेक्षण 

क) अतंर्वत शनयतं्रण  

ड) अांतर्गत लखे 

९२) अांतर्गत तपासणी करीता योग्य आहे. 

अ)  र्भंीर मदुदा 

ब) लहान मुददा  

क) लहान दकुान 

 ड) िरील पैकी नाही. 

९३) सांस्थेची र्ुणित्ता ि माहहतीचे सांकलन -------------- आिारे केला जाऊ िकतो. 

 अ) अांतर्गत तपासणी 

ब) अांतर्गत शनयांत्रण 

 क) अांतर्गत अांकेक्षण 

ड) िरील पकैी सिव 

९४) प्रभािी शनयांत्रण पध्दतीची िैशिष््य ेहोय. 

अ) सांघटनेची योजना 

ब) शनस्ित अमलबजिनी 

 क) योग्य र्णुित्तािरकाची शनयुवक्त 

 ड) िरील पकैी सिव 

९५) अांतर्गत शनयांत्रण पद्धतीच ेमुल्यमापन करण्याची -----पद्धत होय. 



अ) अशभदान र्ोषािार 

 ब) प्रश्नािली 

 क) प्रिाह तिता 

 ड) िरील सिग  

९६) अांतर्गत तपासणी पध्दतीचे फायदे आहे. 

अ] जबाबदारी शनशिती 

 ब] कमगचायागच्या कायगषमतेत िाट 

 क] नफ्यात िाढ 

ड)  िरील सिव. 

९७) अांतर्गत तपासणी पध्दतीचे -दोष आहेत 

अ) अशिकारी शनष्काळजी 

ब)कामाची पुनरािवृत्त 

क)फ़क्त(अ) 

ड)(अ) आणण (ब) दोन्ही 

९८) चाचणी तपासणीच ेअिलांब करताांना अांकेक्षकाने याियाची ----खबरदारी होय. 

अ]अांतर्गत तपासणीच ेशनरीक्षण 

● ब) प्रशतशनशिक व्यिहाराांची शनिड 

 क ) अ आस्ण ब  दोन्ही नहीां 

 इ) अ आणण ब दोन्ही . 

९९) जवे्हा अांकेक्षक सहाय्यक पुस्तकाांच्या तपासन्या करतात सदर तपासणीस अस ेम्हणतात. 



अ) आनैशमवत्तक 

ब) चाचणी 

क) अांतर्गत 

ड) िरील पकैी सिव 

१००) नैशमशतक तपासणीच ेफायदे 

अ)  कामाचा बोजा कमी करण े

ब) हहिेब पुस्तकातल्या अांकर्स्णतीय िुद्धता, 

क) फक्त (ब) 

 इ) (अ) आणण (ब) 

 

 

 


