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1. ऑडिड िं ग सिंदडभित
अ) खाते तयार करणे व तपासणी करणे
ब) केवळ व्यावसाडयक युडि च्या खात्ािंची परीक्षा
क) व्यावसायिक ले खाकाराांच्या खात्ाांची परीक्षा
ि) व्हाउचरची तपासणी
२. ऑडि चा मुख्य उद्दे श आहे
अ) त्रु ी शोधणे
ब) पी अँड एल एक / सी आयि बी / एस खरे आयि िोग्य राज्य व्यवहार दर्शयवते की नाही हे
र्ोधण्यासाठी
सी) फसवणूकीचा शोध
ि) फसवणूक आडण त्रु ी शोधणे आडण प्रडतबिंध करणे.
3. साठी ऑडि करणे अडिवायि आहे
अ) लघु उद्योग
ब) सवि भागीदारी सिंस्था
क) सवश सांिुक्त स्टॉक कांपन्या
ि) सवि मालकीची डचिंता
4. अिंतररम ऑडि म्हणजे 2015, 2018 चा सिंदभि आहे
अ) खात्ािंची सतत परीक्षा
ब) खाती मधूिमधूि तपासणी करणे

क) एखाद्या कांपनीचा अांतररम नफा र्ोधण्यासाठी व तपासिी करण्याचे ले खापरीक्षि
ि) वर्ािच्या शेव ी बोिसच्या उद्दे शािे ऑडि करणे
5. अिंडतम ऑडि सुचवते
अ) वर्ाशच्या र्ेवटी खात्ाांचे ले खापरीक्षि
ब) फसवणूक उघि करण्यासाठी खाती तपासणे
क) वर्ािच्या अखेरीस अहवाल सादर करण्यासाठी ऑडि
ि) बँडकिंग किंपन्ािंचे ले खापरीक्षण
6. ......... साठी सतत ऑडि करणे डवशेर् आवश्यक आह
अ) व्यापाराची कोणतीही डचिंता
ब) लहाि डचिंता
c) बँयकांग कांपन्या
ि) कोणतीही उत्पादि करणाऱ्या किंपन्ा
7. सिंयुक्त ऑडि सुचवते
अ) दोि समस्ािंचे एकडत्रत ले खापरीक्षण
ब) सिंयुक्त स्टॉक किंपन्ािंचे ऑडि
क) सिंयुक्त क्षेत्रातील किंपन्ािंचे ऑडि
डी) सीए च्या दोन कांपन्याांद्वारे ऑयडट
8. व्यवस्थापि ऑडि म्हणजे
अ) व्यवस्थापिाच्या वतीिे ऑडि केले गेले
ब) यवयवध व्यवस्थापन प्रयििा व कािे िाांचे मूलिाांकन करिे
क) शासिाच्या वतीिे घेण्यात आले ले ले खापरीक्षण व्यवस्थापिास डशक्षा दे णे
ि) अडिवायि ऑडि
9. डसस्टीम ऑडि सुचवते
अ) खात्ािंची पद्धतशीर परीक्षा
ब) ऑडिड िं ग प्रणाली सुधारण्यासाठी ऑडि हाती घेण्यात आले

क) ले खा आयि यनिांत्रि प्रिालीची चौकर्ी
ि) व्यवस्थापिाची कामडगरी तपासत आहे
10. अिंतगित ऑडि म्हणजे
अ) प्रकरण आडण पररस्स्थतीची सत्ता आडण डिष्पक्षता तपासण्यासाठी ऑडि
ब) व्यवस्थापि कायेचे मूलयािंकि करण्यासाठी अिंतगितbले खा पररक्षण केले
क) आयथशक अयनियमतता रोखण्यासाठी सांस्थेच्याbकमशचाऱिाांनी केले ले ऑयडट
ि) अिंतगित कामकाज सुधारण्यासाठी स्वतिंत्र
ले खापरीक्षकाचे ले खापरीक्षण
11. अिंतगित ऑडि आहे
अ) पेि-अप भािंिवल असले लया किंपिीसाठी रु. 25 लाख व त्ाहूि अडधक
बी) कांपनीसाठी ऐच्छिक
c) किंपिीसाठी आवश्यक िाही
ि) किंपिीसाठी आवश्यक
12. ऑडि मधील त्रु ी आडण फसवणूक शोधणे
अ) प्राथडमक वस्तू
बी) दु य्यम वस्तू
c) डवडशष्ट वस्तू
ि) वरीलपैकी कोणतेही िाही
13. अिंतगित ले खा परीक्षक डियुक्त केले आडण ते काढले
अ) व्यवस्थापन
बी) भागधारक
क) सरकार
ब) चुका आडण
िी) सी आडण एजी
14. अिंतगित तपासणीचा हेतू आहे

अ) सिंसाधिािंचा अपव्यय डियिंडत्रत करा
ब) फसविूक रोखिे
c) रोख पावती आडण दे यके सत्ाडपत करा
ि) व्यवस्थापिािे त्वररत डिणियाची सुडवधा द्या
15. प्रभावी अिंतगित तपासणी प्रणाली कमी करते
अ) ऑडि रचे उत्तरदाडयत्व
ब) ले खा परीक्षकाांचे काम
c) दोन्ही काम तसेच ऑडि र
िी) ले खा परीक्षकाच्या जबाबदा . या
16. अिंतगित तपासणी हा एक भाग आहे
अ) अिंतगित ले खा पररक्षण
बी) अिंतगित ले खा
क) बाह्य ऑडि
ड) अांतगशत यनिांत्रि
17. अिंतगित ऑडि चे उद्दीष्ट आहे
अ) त्रु ी आडण फसवणूक ाळण्यासाठी
ब) त्रु ी आडण फसवणूक शोधण्यासाठी
क) आडथिक डियिंत्रण सुधारण्यासाठी
ड) वरील सवश
18. अिंतगित तपासणी केली जाते
अ) डवशेर् कमिचारी
बी) अिंतगित ले खा परीक्षक
सी) ले खापाल
ड) आपापसाांत स्टाफचे सदस्य
19. अिंतगित तपासणी योग्य आहे

अ) मोठ्या यचांता
ब) लहाि डचिंता
क) लहाि दु काि-पाळणारे
ि) वरीलपैकी कोणतेही िाही
क) लहाि दु काि-पाळणारे
ि) वरीलपैकी कोणतेही िाही
20. अिंतगित तपासणी आवश्यक आहे
अ) लहाि व्यापारी
ब) मोठ्या प्रमािात यचांतेत रोख व्यवहार
c) स्वयिंचडलत उपकरणे वापरणारी डचिंता
ि) वरीलपैकी कोणतेही िाही
21. वस्तूिंचे गैरवापर तपासले जाऊ शकते
अ) साठ्यावर िोग्य दे खरे खीसाठी
ब) कमिचाऱ्यािंची तपासणी
c) कमिचाऱ्यािंिा डशक्षा
ि) वरीलपैकी कोणतेही िाही
22. डविंिो िर े डसिंग सुचवते
अ) खचािची पूतिता
ब) कचरा तपासणी करणे
सी) मालमत्तेचे मूलयमापि
ड) मालमत्तेचे अयतरीक्त मूलिाांकन
23. खात्ािंचे खो ीकरण हाती घेण्यात आले आहे
अ) ले खा परीक्षक
बी) डलडपक
सी) ले खापाल

ड) जबाबदार अयधकारी
24. किंपिी ऑडि र म्हणूि डियुक्तीसाठी पात्र व्यक्ती
अ) पदवीधर
ब) बॉिी कॉपोरे
क) अडधकारी डकिंवा किंपिीचा कमिचारी
ड) त्ापैकी काहीही नाही
25. सतत उत्तरदाडयत्व आहे
अ) व्यापाराचे उत्तरदाडयत्व
बी) सिंभाव्य उत्तरदाडयत्व
क) थडकत दाडयत्व
ड) वरीलपैकी कोितेही नाही
26. सत्ापि सिंदडभित
अ) जििल व ले जरची परीक्षा
ब) मालमत्तेशी सिंबिंडधत व्हाउचरची परीक्षा
c) मालमत्तेचे भौयतक अच्छस्तत्व आयि मूलिाांकन तपासिे
ि) मालमत्तेच्या मूलयाची गणिा
27. मालमत्ता पिताळणीचा ऑब्जेक्ट
अ) मालमत्तेचे भौडतक सत्ापि
ब) मालमत्तेचे मूलय तपासणे
सी) त्ािंच्या अडधग्रहण करण्याच्या अडधकाराची तपासणी करणे
ड) वरील सवश
28. खालीलपैकी कोणती डवधािे बरोबर आहेत?
अ) मूलिमापन हा पडताळिीचा एक भाग आहे
बी) पिताळणी हा मूलयािंकिाचा एक भाग आहे
c) मूलयमापिास पिताळणीशी काही दे णे-घेणे िसते

ि) ले खा परीक्षक मूलयवाि असतात
29. स्टॉकचे मूलय असले पाडहजे
अ) डकिंमत
ब) बाजारभाव
क) डकिंमत डकिंवा बाजारभाव जे कमी असेल
d) कमी घसारा
30. मुदत मालमत्तेचे मूलयािंकि सिंकलपिेवर आधाररत आहे
अ) यचांता करिे
बी) सिंवधिि
c) पैशाचे मापि
ि) दु हेरी पैलू
31. मूलय म्हणजे
अ) मालमत्तेचे मूलय मोजत आहे
ब) मालमत्तेचे मूलि तपासत आहे
c) मालमत्तेचे भौडतक अस्स्तत्व तपासत आहे
ि) मालमत्तेची सत्ता तपासणे
32."ले खापरीक्षक मूलयवाि िाही" असे िमूद केले होते
अ) यकांग्स्स्टन कॉटन यमलस प्रकरि
ब) लिं िि आडण जिरल बँक प्रकरण
सी) ली. व्ही. न्ूकॅ े ल किंपिी डलडम े ि प्रकरण
ि) लिं िि तेलाचा साठा किंपिी
33. स्स्थर मालमत्तेचे मूलय आहे
अ) डकिंमत
ब) बाजारभाव
क) डकिंमत डकिंमत डकिंवा बाजारभाव जे काही कमी असेल

d) कमी घसारा
34. फ्लोड िं ग मालमत्तेचे मूलय आहे
अ) डकिंमत
ब) बाजारभाव
क) यकांमत यकांमत यकांवा बाजारभाव जे काही कमी असेल
d) कमी घसारा
35. अिंतगित ऑडि च्या कामाची व्याप्ती 2013, 2016 पयंत डिस्श्चत केली गेली आहे
अ) भागधारक
ब) व्यवस्थापन
c) आडथिक डियिंत्रण सुधारण्यासाठी
ि) वरील सवि
36. थकबाकी खचािच्या मदतीिे सत्ाडपत केले जावे
अ) रोख पुस्तक
बी) डशललक पुस्तक
c) जनशल िोग्य
ि) वरीलपैकी कोणतेही िाही
37. पुस्तकािंच्या Debtors मदतीिे पिताळणी करावी
अ) ताळे बिंद
ब) कजिदारािंकिूि डमळाले ली रक्कम
क) कजशदाराांचे वेळापत्रक
ि) व्यवस्थापिाकिूि प्रमाणपत्र
38. हातातील गुिंतवणूकीच्या मदतीिे पिताळणी केली पाडहजे
अ) गुिंतवणूकीचे वेळापत्रक
ब) ताळे बिंद
सी) यसक्युररटीजची तपासिी

ि) बँकेकिूि प्रमाणपत्र
39. भािंिवली िफा म्हणजे प्राप्त झाले ला िफा
अ) व्यवहाराच्या व्यवहारातूि
बी) भािंिवलापासूि
क) च्छस्थर मालमत्ता यविीपासून
ि) सध्याच्या मालमत्तािंच्या डवक्रीतूि
40. भािंिवली िफा
ए) लाभािंश दे ऊि पैसे दे ता येतात
बी) लाभािंश दे ऊि पैसे दे ता येत िाहीत
क) यवयर्ष्ट पररच्छस्थतीत लाभाांर् दे ऊन पैसे यदले जाऊ र्कतात
ि) वरीलपैकी कोणतेही िाही
41. त्ाच्या अहवालात ले खापरीक्षक त्ािंचे
अ) डिकाल
ब) मत
सी) खाती दु रुस्त करण्याची हमी
d) प्रकरणािंची खरी स्स्थती
42. खाती व िोिंदीिंच्या पुस्तकािंची तपासणीीः
a) कािदे र्ीरररत्ा सक्तीचे नाही
बी) अडिवायि
c) किंपन्ािंच्या कायद्यािुसार अडिवायि
ि) प्रास्प्तकर अडधडियम अडिवायि
43. बिंद स्टॉक पररणामािंची चलिवाढ:
अ) तो ा महागाई
बी) तो ा कमी करणे
c) नफ्यातील महागाई

ि) िफ्यातील घ
44. घसारा अत्डधक तरतुदी आकारणे पररणामी
अ) कमी नफा
ब) अडधक िफा
C) िफ्यात कोणताही बदल िाही
ि) तो ा बदलू िये
45. व्यवस्थापि ऑडि चा मुख्य हेतू आहे
अ) व्यवस्थापन कािाांचा आढावा घ्या
ब) अिंकगडणत अचूकता तपासा
c) प्रवास रोखणे
ि) त्रु ी रोखणे
46. व्यवस्थापि ऑडि आहे
अ) अडिवायि
बी) अयनवािश नाही
c) आयकर कायद्यािंतगित सक्तीचे
ि) भारतीय करार कायद्यान्वये अडिवायि.
47. भारतीय चा ि िि अकाउिं स ऑफ इिं डिया ची स्थापिा वर्ि झाली
अ) 1 एडप्रल 1956
बी) 1 एडप्रल 1949
c) 1 जुलै 1956
ड) 1 जुलै 1949
48. दे शातील कोणत्ाही कायद्यािुसार ऑडि असे म्हणतात:
अ) अिंडतम ले खापरीक्षण
बी) अिंतगित ले खा पररक्षण
सी) मालकी ऑडि

d) वैधायनक अांकेक्षि
49. ले खा पुस्तके खालील तरतुदीिंिुसार तयार केलया जातात आडण त्ािंचे ले खापररक्षण केले जाते:
अ) प्रास्प्तकर अडधडियम, १61 .१
बी) कांपन्या कािदा २०१3.
c) सिदी ले खाकार कायदा १9..
50. कॅए ी ीएस या िावािे दे खील ओळखले जातात:
अ) खचि व ले खा उपचार
ब) सांगिक सहाय्य ऑयडट साधने आयि तांत्रे
क) कर साधिािंचे वगीकरण आडण ले खा
51. ले खापरीक्षकाला यावर कोणतेही ग्रहण िाही:
a) ऑडि िो
ब) ले खापरीक्षण कायिपत्रे
C) ग्राहकाच्या खात्ाकडे पुस्तके
52. वैधाडिक बैठकीच्या ....... डदवसापूवी वैधाडिक अहवाल रडजस्टर ारकिे पाठवावा
अ) 30 डदवस
बी) 14 डदवस
c)21 यदवस
53. ऑडि करणे एखाद्या पुतळ्याची आवश्यकता िाही
अ) व्यवस्थापन
बी) आडथिक
c) कर ऑडि
54. ऑडि म्हणजे सामाडजक उत्तरदाडयत्वाच्या क्षेत्रातील डियोडजत उद्दीष्टािंच्या डवरूद्ध किंपिीच्या
कामडगरीचे मूलयािंकि.
अ) खचि ऑडि
ब) सामायजक अांकेक्षि

क) व्यवस्थापि ले खापरीक्षण
57. . अिंतगित ऑडि केले जाते
अ) वेळोवेळी
ब) वर्शभर
c) वर्ाितूि एकदा
58. ले खाची मािके तयार केली आहेत
ए) सेबी
बी) आरबीआय
सी) आिसीएआि
िी) आय ीए
59. ही ले खी योजिा आहे ज्यामध्ये डवडशष्ट ले खापरीक्षा आयोडजत करण्याच्या सिंदभाित तपशील असतो
a) ऑडि िो बुक
ब) ऑयडट कािशिम
c) ऑडि फायली
60. ...... म्हणजे आयकर दृडष्टकोिातूि खात्ािंच्या पुस्तकािंचे सत्ापि
अ) खचि ऑडि
ब) कर ऑयडट
क) व्यवस्थापि ले खापरीक्षण
61. जेव्हा ची प्रभावी प्रणाली असते तेव्हा चाचणी तपासणी केली जाते.
अ) अिंतगित डियिंत्रण
बी) अिंतगित ले खा पररक्षण
c) अांतगशत तपासिी
62. चाचणी तपासणी म्हणजे
अ) सवि व्यवहारािंची तपासणी

ब) डिम्म्या व्यवहारािंची तपासणी
क) यनवडले लिा वस्तूांची तपासिी
63. ले खापरीक्षण कायिपत्रे अशीीः
a) ऑयडट बद्दल महत्वाची मायहती
ब) ले खापरीक्षणासिंदभाित डियुक्तीपत्रे
सी) िो ीस पत्र
64. सध्याच्या ऑडि फाईलमध्ये समाडवष्ट आहे
अ) भडवष्यातील महत्त्वाच्या बाबी
ब) वर्ािििंतरचे सिंबिंध
सी) ऑयडट वर्ाशर्ी सांबांयधत बाबी
65. ले खा सिंपलयापासूि
अ) बुककीडपिंग
बी) ऑयडयटां ग
c) अिंतगित तपासणी
66. सिंयुक्त स्टॉक किंपन्ािंसाठी audit अडिवायि आहे
a) वैधायनक
बी) अिंडतम
c) सतत
67. आडथिक स्टे मेन्टस याद्वारे तयार केली जातात:
अ) ले खापाल
ब) ले खा परीक्षक
क) व्यवस्थापकीय सिंचालक
68. ले खी ि डलडहले ले प्राथडमक डवस्तार असे मािले जातात
अ) स्स्थर मालमत्ता
ब) अमूति मालमत्ता

क) बनावट मालमत्ता
69. मालमत्तेच्या पिताळणीमध्ये एक गिंभीर परीक्षा असते
a) मालकी
बी) अस्स्तत्व
c) हे सवश
70. तयार वस्तूिंचे ताळे बिंद हेतूिे मूलय असते
अ) डकिंमतीवर
ब) बाजारभावावर
क) यकांमत यकांवा बाजारभावापेक्षा कमी
71. ऑडि कायािची पूवि-व्यवस्था आडण समन्वय साधण्यास म्हणतात:
अ) ऑयडट यनिोजन
बी) व्हॉडचिंग
c) पिताळणी
72. किंपिीच्या ऑडि चे मूळ उद्दीष्ट म्हणजे:
(अ) अलपसिंख्याक भागधारकािंच्या डहताचे रक्षण करा
(बी) चुका आडण फसवणूक शोधा आडण प्रडतबिंडधत करा
(सी) किंपिीच्या कामडगरीच्या प्रभावीतेचे मूलयािंकि करा
(ड). कांपनीच्या खात्ाांच्या यवश्वासाहशतेकडे जा
73. डवडवध प्रकारचे गुणवत्ता ऑडि ीः
ए) उत्पादि
बी) प्रडक्रया
सी) व्यवस्थापि (डसस्टम)
िी) िोिंदणी (प्रमाणपत्र)
ई) वरील सवश

74. जेव्हा ले खापरीक्षक ऑडि केले जाणारे (ऑडि )सिंस्थेचे कमिचारी असतात तेव्हा ऑडि चे .. गुणवत्ता
ऑडि म्हणूि वगीकरण केले जाते.
ए) अांतगशत
ब) बाह्य
सी) अिुपालि
िी) ए आडण बी दोन्ही
75. ऑडि चा सवाित व्यापक प्रकार म्हणजे. प्रणाली ऑडि , जो सिंपूणि प्रणालीची उपयुक्तता आडण
प्रभावीपणाची तपासणी करतो.
ए) प्रमाण
बी) गुिवत्ता
सी) प्राथडमक
िी) अिुक्रडमक
76) ऑडि मध्ये सामील झाले लया तीिही पक्षािंपैकी प्रत्ेकाचे त्ाच्या यशामध्ये योगदाि दे णारी भूडमका.
अ) ग्राहक, ले खा परीक्षक, आडण ले खा परीक्षक
ब) ग्राहक, ले खा परीक्षक, आडण प्रेक्षक
सी) ग्राहक, डियामक आडण ऑडि
डी) ग्राहक, ले खापरीक्षक आयि प्रेक्षक
77. ऑडि चा कालावधी
ए) 1
बी) 2
सी) 4
िी) 8
78. बाह्य ऑडि मध्ये लागणारा वेळ आडण खचि अिंतगितऑडि च्या तुलिेत बरे च जास्त आहे .
ए) खरे
बी) खो े

79. ऑडि ही एक तथ्य शोधण्याची प्रडक्रया आहे जी वास्तडवक डिकालािंची तुलिा कोणाबरोबर करते?
अ) यनयदश ष्ट केले ली मानके आयि िोजना
ब) अपेडक्षत डिकाल
सी) अकाली पररणाम
ि) प्राथडमक डिकाल
80. ऑडि सि सोबत आवश्यक असणारी सिंसाधिे आडण स्टाफ सदस् डिविण्यासाठी अपेडक्षत आहे .
ए) ऑडि र
बी) ग्राहक
सी) अिंतगित ले खा परीक्षक
डी) ऑयडट
81)अिंतगित ले खापरीक्षकास अहवाल सादर करावा लागतो
अ) भागधारक
बी) सरकार
c) किंपिी लॉ बोिि
ड) वरीलपैकी कोितेही नाही
82. ले खा परीक्षक कतिव्यदक्ष असावे
a) एक घड्याळ कुत्रा
ब) रक्ताची डशकार
c) एक जासूस
ि) डवमाधारक
83.प्रोग्राम दे खील म्ह ले
१... डिस्श्चत ऑडि प्रोग्रामला जाते
अ) टे लर बनवले ले
बी) मािवडिडमित

c) ऑडि र बिडवला
84. ले खापरीक्षकाचे िागरी दाडयत्व म्हणजे जबाबदारी डिस्श्चत करते
अ) रोखीचा गैरवापर
ब) वस्तूिंचा गैरवापर
c) फसवणूक
ड) गैरवतशन
85. किंपिी कायदा १99 under िुसार ले खा परीक्षक जबाबदार असू शकतात
अ) दु लिक्ष
ब) फौजदारी गुन्हा
क) व्यावसायिक गैरवतशन
ि) कराराचा भिंग
86. सरकार या अिंतगित खचि ले खापरीक्षणाची मागणी करू शकते
अ) कलम 227
बी) कलम 223 ए
c) कलम 223 बी (जुने) कलम 148 कांपनी अॅक्ट, 2013 चे कलम
ि) कलम 224
87. वगळण्याची चुका आहेत
अ) ताांयत्रक त्रुटी
बी) तत्त्वाची चूक
क) भरपाई त्रु ी
ि) वरीलपैकी कोणतेही िाही
88. चाचणी तपासणी सिंदडभित
अ) ले खा रे कॉिि ची चाचणी
ब) कमशचाऱिाांच्या प्रामायिकपिाची चाचिी
क) डिविले लया व्यवहारािंची सखोल तपासणी

ि) सवि व्यवहारािंची िोिंद
89. चाचणी तपासणी लागू केली जाऊ िये
अ) डवक्री पुस्तक
ब) खरे दी पुस्तक
c) बँक सलोखा यवधान
ि) डबले पुस्तक
90. स्टॉकचे अवमूलयि आहे
a) तािंडत्रक त्रु ी
ब) भरपाई त्रु ी
क) तत्वाांची चूक
ि) वरीलपैकी कोणतेही िाही
91. ऑडिड िं ग 2013 साठी लक्झरी आहे
अ) सिंयुक्त स्टॉक किंपिी
बी) भागीदारी फमि
क) लहान दु कानदार
िी) सरकारी किंपिी
92. अफरातफर यास पयाियी शब्द....
अ) लबािी
ब) फसवणूक
क) कप
ड) वरील पैकी सवश
93) एका व्यक्तीिे डदले ले पैसे ठे ऊि घेणे आडण दु सऱ्यािे डदले ले पैसे पडहलयािे डदले असे दाखउि दु सऱ्याचे
पैसे स्खशात ठे वणे म्हणजे.......
अ) रोख रकमेची अफरा तफर
ब) वस्तूची अफारा तफर

क) यविी यवभागातील अफरातफर
ि) मालाची अफरातफर
94) ........ िावािे माल उचलणे व िोिंद होऊ ि दे णे
अ) खरे दी परत
ब) स्वीकारा
क):स्मरण पुस्तक
ि) प्रस्ताव
95) िफा कमी दाखडवण्यास कारणीभूत बाबी....
अ) प्राप्ती कर चुकडवण्यासाठी
ब) राजकीय सहािुभूती सिंपादि करूि मदत डमळवण्यासाठी
क) गुप्त डिधी डिमािण करण्यासाठी
ड) िापैकी सवश
96) किंपिीच्या गे वर भािं िारातूि जाणाऱ्या मालाची िोिंद .....
अ) वस्तू पुस्तक
ब) यनगशत वस्तू पुस्तक
क) खरे दी परत
ि) स्मरण पुस्तक
97. व्यापारातील महत्वाचे पुस्तक कोणते
अ) पावती पुस्तक
ब) बील पुस्तक
क) रोख पुस्तक
ि) ले खा पुस्तक
98. रोख रक्कम कशा द्वारे स्वीकारावी
अ) डबला द्वारे
ब) धनादे र् द्वारे

क) शोधि द्वारे
ि) इतर
99. अफरातफर पद्धती
अ) रोख रकमेची अफरातफर
ब) मालची व वस्तूची अफरातफर
क) हीशोबतील अफरातफर
ड) िापैकी सवश
100. अिंकेक्षकाच्या अवाक्या बाहेरचे असते
अ) अिंकेक्षण करणे
ब) अफरातफर च्या व्यवहाराांना पूिशपिे आळा बसयविे
क) चुका शोधणे
ि) यापैकी सवि

