
 ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી 
સત્ાાંત પરીક્ષા જુલાઈ – 2016    

 

vEif;s~d O :gfts 5njl vEif;s~d (B.A./B.Com.)   Numerical Code B.com.: 0002 

         gm\w6l g\az O __________ 

5f9is~d O w\wfsli Jij:yf (ECO-01)    Numerical Code: 0011 

tfzlb  O 14/07/2016 

;di  O 11.00 to 12.30 

;}rgf  O (1) glr[gf awf h 5~Ègmgf hjfa vf5mp    s], u]6 O 35 

 

 

પ્રશ્ન-1 ઉદ્યોગ સાહસસકનાાં કાર્યો સિગતે ચચો.        (10) 

અથવા 
 જાહરે ઉપર્યોગગતા એટલે શ ાં? તેની લાક્ષગિકતાઓ સમજાિો. 
  

પ્રશ્ન-2 સિતરિ-માધ્ર્યમની પસાંદગીને  અસરકારતા પરરબળો સમજાિો.    (10) 

અથવા 
 શાસક કાંપનીનો અર્થ સમજાિી તેના સિસિધ પ્રકારોન ાં  િિથન કરો. 
 

પ્રશ્ન-3  ટ ાંકનોંધ લખો. (ગમે તે ત્ણ)         (15) 

1. ધાંધાકીર્ય સાંર્યોજનોના ફાર્યદા  
2. ભાગીદારી કરારનામ ાં 
3. જાહરેાત અને પ્રસસદ્ધિ િચ્ચેનો તફાિત સ્પષ્ટ કરો 
4. સિસશષ્ટ નાિાકીર્ય સાંસ્ર્ાઓ 

5. શેરબજારનાાં કાર્યો 
6. જાહરે ઉપર્યોગીતાની રકિંમત સનધાથરિ નીસત 

 

 

 

     



ડૉ. બાબાસાહબે આંબડેકર ય સનિસીટી  
સત્ાાંત પરીક્ષા જ લાઈ – 2016  

અભ્ર્યાસક્રમ  O સ્નાતક પદિી અભાસ્ક્રમ (B.A./B.Com.)  Numerical Code B.com.: 0002 

5f9is~d O નામા પિસત V I (ECO-02)    નોંધિી નાંબર O    

તારીખ  O 14/07/2016       Numerical Code: 0012 

સમર્ય   O 12.30 to 2.00 

સચૂના  O (1) પ્રશ્ન 1 ફરજીર્યાત છે.        કુલ ગણુ O 35 

    (2) પ્રશ્ન-2 ર્ી 5 માાંર્ી કોઇપિ બેના જિાબ લખો. 
 

 

પ્રશ્ન: 1  નીચેના પારરભાનિક શબ્દો સમજાવો.        (15) 

1. આસામી  આડત  
2. અસામાન્ર્ય ન કસાન  
3. રૂઢીચ સ્તતાનો ખ્ર્યાલ  
4. મહસેલૂી ખચથ  
5. રોર્યલ્ટી  
6. ઘસારો  
7. જોગિાઈઓ  

 

પ્રશ્ન: 2  પ્રણાલીના નીચે આપેલા કાચા સરવૈયા ઉપરથી 31 મી માચચ, 2014 નાાં રોજ પ  રા થતા વિચનુાં વેપાર, 
નફા-નકુસાન ખાત ુાં અને પાકુ સરવૈયુાં તૈયાર કરો.       (12) 

  

ખાતાનુાં નામ ઉધાર બાકી રૂ. જમા બાકી  રૂ. 
મ  ડી  ---- 80,000, 
ઉપાડ  15,000  --- 
સ્ટોક (1-4-2013) 16,000  --- 
ખરીદી  94,500, --- 
વેચાણ  ---- 1,80,000  
આવક્માલ ગાડાભાડુાં  4,600  --- 
આવક્માલ પરત  4,000  --- 
જાવકમાલ પરત  --- ૩,000  
મજ રી  14,000  --- 
સાાંચા અને યાંત્ો  60,000  --- 
ફનનિચર અને ફીટીંગ્સ 15,000, --- 
કોલસો, ગેસ,પાણી  4,200  --- 
વીજળી શક્ક્ત  4,000  --- 
પગાર  18,000  --- 
વટાવ  1,500  1,200 
કાયાચલયનુાં ભાડુાં  4,800  --- 
કારખાનાનુાં ભાડુાં  6,000  --- 



ટપાલ અને ટેલલફોન  1,800  --- 
વીમો  500  --- 
પરચ  રણ ખચાચ  1,600 --- 
દેવાદારો  40,000  --- 
લેણદારો  --- 54,300   
હાથ પર રોકડ  1,400  --- 
બેંક નસલક  8,200  --- 
જાવકમાલનુાં વહન ખચચ  ૩,400  --- 
 ૩,18,500, ૩,18,500, 

 31 મી માચથ, 2014 નાાં રોજ સ્ટોકની રકિંમત રૂ. 9,250 હતી. 
અથવા  

 જર્યદીપસસિંહ માત્ રોકડમેળ અને વ્ર્યક્તતઓની ખાતાિહી રાખે છે. બધી જ આિકો બેંકમાાં જમા કરાિિામાાં 
આિે છે, અને બધી જ ચકૂિિીઓ માત્ ચેકર્ી કરિામાાં આિે છે. રોકડ ખરીદી અર્િા રોકડ િેચાિ નર્ી. 
31 માચથ, 2014 ના રોજ પરૂા ર્તા િર્થ માટે નીચેની મારહતી પ્રાપ્ત ર્ઈ છે.  

  
સિગત  રકમ રૂ. 

બેંક સસલક  
ઉપાડ  
મજૂરી ચકૂિી (ગર્યા િર્થની 4,000 સરહત) 
લેિદારોને ચકૂવ્ર્યા 
પગાર ચકૂવ્ર્યો  
દેિાદારો પાસેર્ી મળ્ર્યા   
કાર્યાથલર્યની સ્ર્ાપના ના ખચાથ  
માલ-સ્ટોક (31-૩-14)  
દેિાદારો (1-4-13) 
દેિાદારો (31-૩-14) 
લેિદારો (1-4-13) 
લેિદારો (31-૩-14) 
ફસનિચર ખરીદી માટે ચકૂવ્ર્યા  
સમારકામ ખચથ  
ફસનિચર (1-4-2013) 
ફસનિચર (31-૩-2014) 
સાાંચા - ર્યાંત્ો  

44,400  
40,000  
68,000 

2,10,000  
24,000  

3,52,000, 
30,000  
56,000  
32,000  
60,000  
40,000  
48,000  
8,000  
૩,000  
32,000  
37,000  
80,000  

 
  માચથ 2014ના માસ માટે ચકૂિિાની બાકી મજૂરી અને પગારની રકમ અન ક્રમે રૂ. 6,000 અને રૂ. 2,000 
 હતી. કાર્યાથલર્યની સ્ર્ાપનાના ખચથમાાં અગાઉના િર્થના િીમા પ્રીસમર્યમનો સમાિેશ ર્ાર્ય છે; જેની રકમ રૂ. 500 છે. 
 ફસનિચર ઉપર રૂ. ૩,૦૦૦ અને સાાંચા અને ર્યાંત્ો ઉપર 10% મ જબ ઘસારાની જોગિાઈ ગિો. જર્યરદપસસિંહ િેચાિ 
 ઉપર 25% નફો મળે તે રીતે માલન ાં િેચાિ કરે છે. ઉપરની મારહતી પરર્ી 31  માચથ, 2014 નાાં રોજ પરૂા ર્તા 
 િર્થન ાં િેપાર, નફા-ન કસાન ખાત   અને પાક  સરિૈય  તૈર્યાર કરો. 
 



પ્રશ્ન: ૩  નીચેના પ્રશ્નોમાાંર્ી ગમે તે બે પ્રશ્નોના ઉત્તર આપો.      (08) 

 

1. અનામત અને જોગિાઈ િચ્ચેનો તફાિત સમજાિો. 
2. ઘસારો એટલે શ ાં? ઘસારાની ગિતરીની સિસિધ પધ્ધસતઓ સમજાિો. 
3. આિક-જાિક ખાતા અને ઉપજ ખચથ ખાતા િચ્ચેનો તફાિત સ્પષ્ટ કરો. 

 

 

 



ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી 
સત્ાાંત પરીક્ષા જુલાઈ – 2016    

 

vEif;s~d O :gfts 5njl vEif;s~d (B.A./B.Com.) Numerical Code B.com.: 0002 

gm\w6l g\az O     

5f9is~d O d|g[hd[G8gf L;êf\tm (ECO-03)  Numerical Code: 0013 

Tffzlb  O 16/07/2016 

;di  O 11.00 to 12.30 

;}rgf  O glr[gf awf h 5~Ègmgf hjfa vf5mp    s], u]6 O 35 

      

 

પ્રશ્ન-1 (અ) સાંચાલન ન ાં સ્િરૂપ અને કાર્યથક્ષેત્ સમજાિો.       (14) 

(બ) સિભાગીકરિ અર્થ સમજાિી તેના ફાર્યદા જિાિો.  
    અથવા 
 (અ) િૈજ્ઞાસનક સાંચાલન એટલે શ ાં? તેના ફાર્યદા-ગેરફાર્યદા િિથિો. 

(બ) વ્ર્યિસ્ર્ાતાંત્ પ્રરક્રર્યાના તબક્કાઓ જિાિો.  
 

પ્રશ્ન-2 (અ) તાગલમની જરૂરરર્યાત સમજાિી તેના પ્રકાર જિાિો.       (14) 

(બ) અંક શપ્રરકર્યાના તબક્કા સિસ્તારપિૂથક િિથિો.  
    અથવા 
 (અ) સ પરસિઝન એટલે શ ાં? અસરકારક સ પરસિઝનની જરૂરરર્યાત જિાિો. 

(બ) PERT અને CPM નો અર્થ સમજાિી મહત્િ જિાિો. 
  

પ્રશ્ન-3 (અ) ટ ાંકનોંધ લખો. (ગમેં તે બે)         (07) 

1. મારહતીસાંચાર ના અિરોધો 
2. સાંકલન ના સસિાાંતો 
3. સાંચાલન અન ેિહીિટ (તફાિત) 
4. આર્યોજન ના સસધ્ધાાંતો 

 

 

 

 

 

____________________ 

 

 

 



ડૉ. બાબાસાહબે આંબડેકર ય સનિસીટી  
સત્ાાંત પરીક્ષા જ લાઈ – 2016  

અભ્ર્યાસક્રમ  O સ્નાતક પદિી અભાસ્ક્રમ (B.A./B.Com.)  Numerical Code B.com.: 0002 

પાઠ્યક્રમ  O નામાપિસત V II (ECO-04)   નોંધિી નાંબર  O    

તારીખ   O 22/07/2016     Numerical Code: 0014 

સમર્ય   O 11.00 to 02.00 

સચૂના   O (1) પ્રશ્નની સામ ેતનેા ગ િ દશાથિલે છે.      

  (2) દરેક પ્રશ્નો ફરજીર્યાત છે.       ક લ ગ િ  O 70 
 

  

પ્રશ્ન: 1  ગિજેશ, મગેૃશ અને રાજેશ ૨:૨:૧ ના પ્રમાિમાાં નફો-ન કસાન િહચેતા ભાગીદારો હતા. તેઓએ પેઢીન ાં સિસર્જન 
કરિાન ાં નક્કી કય ું તે રદિસે પેઢીન ાં પાક  સરિૈય  નીચે મ જબ હત  ાં.     (14) 

  

૩૧-૩-૨૦૧૪ ના રોજન ાં પાક  સરિૈય  
દેિા  રૂ. સમલકતો  રૂ. 

મડૂી:  ગિજેશ  20,000  
 મગેૃશ     18,000  
 રાજેશ      1,000 
  
સામાન્ર્ય અનામત 

અન્ર્ય દેિા  
દેિી હ ાંડી  
ચકૂ. બાકી ખચાથ  

 

 

 

 

39,000 

2,000 

20,000  
6,000  
2,000   

  

મકાન  
મશીનરી  
દેિાદારો  16,000  
બાદ ઘા. અ.  2,000  
રોકડ  
સ્ટોક    

18,000  
20,000  

 

 

14,000 

1,000 

16,000   

 69,000   69,000  
 સમલકતોની ઉપજ : મકાન 20,000, મશીનરી 8,000, દેિાદારો 8,000, સ્ટોક 12,000  
  રાજેશ નાદાર જાહરે ર્ર્યો અને તેની અંગત સમલકતમાાંર્ી 40% રકમ િસલૂ ર્ઇ શકી. ગિજેશ અને 

મગેૃશ રાજેશની મડૂી તટૂ સરખે ભાગે િહેંચશે.  
  પેઢીના ચોપડા બાંધ કરિા જરૂરી ખાતા તૈર્યાર કરો. 

અથવા  
પ્રશ્ન: 1   (A) ભાગીદારીના પ્રિેશ િખતે ઉદ્દભિતા મ દ્દાઓ જિાિો. 
 (B) અ, બ અને ક ૨:૨:૧ ના પ્રમાિમાાં નફો-ન કસાન િહેંચતા ભાગીદારો હતા. અ પેઢીમાાંર્ી સનવતૃ્ત ર્ાર્ય છે. બ 

અને ક િચ્ચે નફા-ન કસાનન ાં નવ ાં પ્રમાિ ૩:૨ નક્કી કરિામાાં આિે છે.લાભન ાં પ્રમાિ ગિો. 
  પાઘડીના ચોપડે દશાથિેલી ન હોર્ય પરાંત   સનવસૃત્ત િખતે પાઘડીની રકિંમત રૂ. 20,000 આંકિામાાં આિે અને 

જૂની પેઢીમાાં પાઘડી ખાત  ાં ઉભ ાં કરી નિી પેઢીમાાં માાંડી િાળિાન ાં હોર્ય,તો પાઘડી અંગે આમનોંધ લખો. 
 

પ્રશ્ન: 2  શ્રી ર્યોગેશના ગોડાઉનમાાં તા. ૩૧-૩-૨૦૧૪ના રોજ આગ લાગી અને રૂ. 7,500 સસિાર્યનો બધો જ માલ બળી ગર્યો. 
             (14) 

  

 

 

 

  



નીચેની સિગતોને આધારે દાિાની રકમ શોધો.    

 

માલનો સ્ટોક તા. 1-4-2012 ના રોજ   
ખરીદ બાદ પરત (2012-13 ના િર્થ દરસમર્યાન) 
િેચાિ બાદ પરત (2012-13 ના િર્થ દરસમર્યાન) 
માલનો સ્ટોક (31-૩-2013 ના રોજ) 
ખરીદ બાદ પરત (31-૩-14 સ ધી) 
િેચાિ બાદ પરત (31-૩-14 સ ધી) 

રૂ. 
99,000 

૩,70,000  
5,00,000 

72,000 

5,40,000  
7,00,000   

 છેિટનો સ્ટોક પડતર રકિંમતર્ી 10% ઓછો આંકિાની પ્રર્ા છે. પોલીસીની રકમ રૂ. 1,00,000 હતી. 

અથવા  
પ્રશ્ન: 2 મેહ લ િધસથને બનીપરૂમાાં એક શાખા છે. શાખાને મળૂ રકિંમતમાાં 20% ચઢાિીને ભરસતર્યા રકિંમતે માલ મોકલિામાાં 
 આિે છે. નીચેની સિગતો ઉપરર્ી મ ખ્ર્ય ઓરફસના ચોપડામાાં તૈર્યાર કરો. 
 (1) શાખા ખાત        (2) શાખાન ાં િેપાર નફા-ન કસાન ખાત    
 (3) શાખાના દેિાદારોન ાં ખાત      (4) પેટા રોકડ ખાત     

 તા. 1-4-13  તા. 31-૩-14  

સ્ટોક  9,000  7,200  

દેિાદારો  12,000  13,500  

પેટા રોકડ  120  ? 

ફસનિચર  14,000  ? 

 શાખાને મોકલેલ માલ   27,900  પરચરૂિ ખચથ માટે શાખાને મોકલેલ રોકડ   360  
 મ ખ્ર્ય ઓરફસને પરત માલ    1,200  પરચરૂિ ખચથ      280  
 શાખાએ લખી િાળેલ ઘાલખાધ      200  મ ખ્ર્ય ઓરફસે ચકૂિેલ ખચાથ:    
 રોકડ િેચાિ      2,000  ભાડ -િેરો  1,600  
 ગ્રાહકોએ પરત કરેલ માલ      300  પગાર   2,000  
 શાખાએ દેિાદારોને આપેલ િટાિ      500  સ્ટાફ બોનસ    600  
 ક લ િેચાિ   45,500   જકાત     500     4,700  
 ફસનિચર પર 10% ઘસારો ગિો. 
 

પ્રશ્ન: ૩ ગીતા ગલ. રૂ. 100 નો એક એિા 5,000 ઇક્તિટી શેર 10% િટાિે બહાર પાડયા. રકમ નીચે મ જબ માંગાિિામાાં 
 આિી.            (14) 

  અરજી સારે્ રૂ. 25 માંજૂરી સારે્ રૂ. 30 હપ્તા સારે્ રૂ. 35 એિા 6,000 શેર માટે અરજી આિી. િધારાની 
 અરજી નામાંજૂર કરી રકમ પરત કરી.  

600 શેર ધરાિનાર સીતા હપ્તાના નાિા ભરતી નર્ી. તેના શેર જપ્ત કર્યાથ. અને તેમાાંર્ી 300 શેર રૂ. 75 
ના ભાિે ફરી બહાર પાડિામાાં આવ્ર્યા.  

કાંપનીના ચોપડે જરૂરી આમનોંધ લખો. 
 

અથવા  
પ્રશ્ન:૩ મે. તન્િી િધસથનો ચાલ  ધાંધો તા. 1-4-2013ની અસરર્ી ખરીદી લેિા માટે તા.1-7-૨૦૧૩ના રોજ તન્િી ગલ. ની 
 સ્ર્ાપના કરિામાાં આિી. તા. 31-3-2014 ના રોજ પરૂા ર્તા િર્થન ાં તન્િી ગલ. ન ાં નફા-ન કસાન ખાત   નીચે મ જબ 
 હત ાં: 



 

નવગત રકમ નવગત રકમ 

શરૂનો સ્ટોક  2,40,000 િેચાિ (તા. 30-6-2013 સ ધીન ાં 
રૂ. 2,00,000) 

6,00,000  

ખરીદી  ૩,50,000  આખર સ્ટોક  1,40,000  
કાચો નફો  1,50,000    

 7,40,000   7,40,000  
િહીિટી ખચાથ  36,000  કાચો નફો  1,50,000  
િેચાિ ખચથ  72,000    

ઓરડટ ફી  2,000    

રડરેતટર ફી  6,000    

પ્રાર્સમક ખચાથ  6,000     

ચોખ્ખો નફો  28,000     

 1,50,000   1,50,000  
  ઉપરોતત મારહતીને આધારે સ્ર્ાપના પહલેાનો અને પછીનો નફો દશાથિત  ાં પત્ક તૈર્યાર કરો.   
   
પ્રશ્ન: 4 (A) કાલ્પસનક આંકડા સરહતન ાં કાંપનીન ાં ઉભ  (vertical) પાક  સરિૈય  તૈર્યાર કરો.    (14) 

 (B) તારક ગલ. ન ાં તા. 31-૩-2014 ના રોજન ાં પાક  સરિૈય  નીચે મ જબ છે.  
દેિા રૂ. સમલકતો  રૂ. 
ઈક્તિટી શેરમડૂી રૂ. 100નો   ૩,00,000, જમીન – મકાન  5,00,000, 
10%ની પે્રફરન્સ શેરમડૂી  ૩,00,000, પ્લાન્ટ – મશીનરી  2,50,000  
સામાન્ર્ય અનામત  1,00,000, ફસનિચર  75,000  
નફા-ન કસાન ખાત    50,000  સ્ટોક  30,000  
10%ના રડબેન્ચસથ  1,65,000  દેિાદારો  40,000  
લેિદારો  25,000  લેિીહ ાંડી  15,000  
દેિીહ ાંડી   15,000  રોકડ-બેંક  35,000  
ખચથના બાકી દેિા  5,000  પ્રાર્સમક ખચાથ  15,000  
 9,60,000  9,60,000  

  

 િધારાની મારહતી         રૂ.   નીચેના ગ િોત્તરો ગિો. 
 ક લ િેચાિ    4,50,000  (1) કાચા નફાનો ગ િોત્તર  
 બાદ: િેચેલ માલની પડતર  2,25,000  (2) ચાલ  ગ િોત્તર  
 કાચો નફો    2,25,000  (૩) પ્રિાહી ગ િોત્તર  
   બાદ: િહીિટી, િેચાિ ખચાથ  75,000  (4) સ્ટોક ગ િોત્તર  
 = કરપહલેાનો નફો   1,50,000  (5) દેિાદાર ગ િોત્તર (360 રદિસ) 
 બાદ: કરિેરા    75,000   (6) સાંચાલન ગ િોત્તર 
 કરબાદ નફો    75,000  (7) રોકેલી મડૂી પર િળતરનો દર  
 શરૂઆતનો સ્ટોક રૂ. 45,000 હતો. 

અર્િા  
પ્રશ્ન: 4  (A) ભાંડોળ પ્રિાહ પત્કની ઉપર્યોગગતા જિાિો. 
 (B) રોકડ આિક-જાિકન ાં િાઉગચિંગ કેિી રીતે કરશો? 



 

પ્રશ્ન: 5 ગમે તે બેના જિાબ લખો.          (14)  
 

1. ગ િોત્તર સિશ્લેર્િની મર્યાથદાઓ  
2. કાંપની ઓરડટરની લાર્યકાત-ગેરલાર્યકાત  
3. ઓરડટ નોંધપોર્ી  
4. આંતરરક અંક શ  
5. ભાડે ખરીદ પધ્ધસત અને હપ્તા ખરીદ પધ્ધસત િચ્ચે તફાિત  
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પ્રશ્ન: 1  (A) કરારના આિશ્ર્યક તત્િો જિાિો.       (10) 

  (B) અધથ કે આભારી કરાર સિરે્ સમજાિો. 
અથવા  

(A) અિલાંગબત કરાર એટલે શ ાં? અિલાંગબત કરાર અને જ ગારી સમજૂતી િચ્ચેનો  તફાિત 

સમજાિો. 

(B) “બળજબરી” અને  “ ર્યોગ્ર્ય લાગિગ” સિર્ ેસમજાિો. 
 

પ્રશ્ન: 2  (A) એજન્સીનો કરાર શ ાં છે? “અન મોદન દ્વારા એજન્સી” અંગે નોંધ લખો.   (10) 

(B) “ખરીદનાર સાિધ રહો” સસધ્ધાાંત સમજાિો. 

 અથવા  
(A) િિ ચકૂિારે્યલા િેચનારના હક્કો જિાિો. 

(B) િચનગચઠ્ઠી એટલે શ ાં? તેના આિશ્ર્યક લક્ષિો જિાિો. 
 

પ્રશ્ન: 3  ટ ાંકનોંધ લખો (ગમે તે ત્ણ)        (15) 

1. હૂાંડી  
2. ગલર્યનનો હક્ક  

3. ભાગીદારી ખતપત્  

4. માલગીરો લનેારના હક્કો 

5. રદબાતલ સમજૂતીઓ  
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પ્રશ્ન-1 આસર્િક પધ્ધસત એટલે શ ાં? અર્થતાંત્ની મળૂભતૂ સમસ્ર્યાઓ જિાિો.     (10) 

અથવા 
 (અ)  અર્થશાસ્ત્રના સસધ્ધાાંતોની મર્યાથદાઓ  
 (બ)  એકમલક્ષી અને સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર 

 

પ્રશ્ન-2 મડૂીિાદનાાં લક્ષિો સમજાિી તેમાાં બજારતાંત્ ની ભસૂમકા િિથિો.     (10) 

અથવા 
 ઘટતા સીમાાંત તષૃ્ષ્ટગ િ નો સનર્યમ સમજાિો. 
 

પ્રશ્ન-3 ટ ાંકનોંધ લખો. (ગમે તે ત્ણ)         (15) 

1. ઉત્પાદનનો ગબનપ્રમાિસરનો સનર્યમ  
2. પ રિઠ્ાનો સનર્યમ સમજાિો 
3. ક્સ્ર્ર અને અક્સ્ર્ર ખચથ 
4. પિૂથ હરરફાઈમાાં પેઢીની ટૂાંકાગાળાની સમત લા 
5. અલ્પ હસ્તક ઈજારાના લક્ષિો  
6. રીકાડૉનો ભાડાનો સસધ્ધાાંત  

 
 

 

 

  _______________
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પ્રશ્ન-1 આંકડાશાસ્ત્રીની વ્ર્યાખ્ર્યા આપી તેના કાર્યોની ચચાથ કરો.        (10) 

અથવા 
 મારહતીની પસાંદગીને અસર કરતાાં પરરબળો જિાિો. 
 

પ્રશ્ન-2 500 સિદ્યાર્ીઓનો એક સમહૂ માટે 100 ગ િ માાંર્ી મેળિેલ ગ િ બાબતમાાં નીચેની મારહતી મળી છે.  (10) 

 મધ્ર્યસ્ર્=45, Q1=23, Q3= ૭૩,D4= 38, 
 P63= 60, P90= 83 

8% સિધાર્ીઓએ 12 ગ િ ર્ી ઓછા ગ િ મેળવ્ર્યા. 3% સિધાર્ીઓ 95 ગ િર્ી િધ  ગ િ મેળવ્ર્યા છે. મારહતીને 
િગાથન્તર શે્રિીમાાં લખો.          

અથવા 
 નીચેની રકમતો માટે પ્રમાગિત સિચલન શોધો. 
 3,4,6,7,15,25. 
 

પ્રશ્ન-3 A)  ટૂાંકનોંધ લખો. (5X2)          (10) 

 

1. ઘનસિર્મતા અને ઋિસિર્મતા િચ્ચેનો તફાિત  
2. પ્રસારમાનના માપન ાં મહત્િ  
3. આકૃસત દોરિાના સનર્યમો. 
4. ગ િોત્તરોનો  ઉપર્યોગ. 

 

B)  સિધાન સાચા છે કે ખોટા તે જિાિો.        (05) 

1. જર્યારે સમષ્ષ્ટ સમાાંગ ન હોર્ય ત્ર્યારે સ્તરરત સનદશથનનો ઉપર્યોગ કરિામાાં આિે છે. 
2. આવસૃત્ત સિતરિના આલેખો માાં પિ સિર્મ આધાર રેખા લઇ શકાર્ય. 
3. મારહતીના ઉદ્દભિ સ્ર્ાનને રટપ્પિી દ્વારા દશાથિર્ય છે. 
4. આવસૃત્ત સિતરિ મારહતીને સાંગક્ષપ્ત રીતે દશાથિિામાાં ઉપર્યોગી છે. 
5. એક 16 પ્રાપ્તાાંકોનો સમહૂનો મધ્ર્યસ્ર્ 8 છે. 
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પ્રશ્ન-1 નીચેના નવધાનો ખરા છે કે ખોટા તે જણાવો.       (07) 

1. સિદેશી કાંપની ભારતમાાં ધાંધાન ાં સ્ર્ળ સ્ર્ાપ્ર્યા સિના પિ ભારતમાાં ધાંધો કરી શકે છે. 

2. ખાનગી કાંપનીમાાં ઓછામાાં ઓછા સાત અને જાહરે કાંપનીમાાં ઓછામાાં ઓછા બે સભ્ર્યો હોિા જોઈએ. 

3. શેરધારિ કરનાર કાંપનીનો માગલક છે અને રડબેન્ચર ધારિ કરનાર કાંપનીનો લેિદાર છે.  

4. જો કાંપનીમાાં રડરેકટરોની સાંખ્ર્યા 12 કરતા િધ  ર્ાર્ય તો કેન્ર સરકારની સાંમસત લિેી પડ.ે  

5. રડરેકટરને તેના હોદ્દાની મ દ્દત પહલેા દૂર કરી શકતો નર્ી. 

6. કાંપની સેકે્રટરીએ માત્ ડાર્યરેતટરોને જિાબદાર છે, નહીં કે શેરહોલ્ડરોને. 

7. કોરમના હતે  ાં માટે હાજર રહલેા માત્ સભ્ર્યો ગિતરીમાાં લેિાશે પિ પ્રોક્ષી ગિતરીમાાં લેિાશે નહીં. 
 

પ્રશ્ન-2 (A) જાહરે કાંપનીના લક્ષિો જિાિો.        (14) 

(B) મેમોરેન્ડમ ઓફ એસોસશરે્યશન અને આરટિકલ્સ ઓફ એસોસશર્યેશન િચ્ચ ેતફાિત               

 આપો. 
અથવા 

 (A) કાંપનીની રચનાના સિસિધ તબક્કો જિાિો. 

 (B) નોંધ લખો: “સિજ્ઞાપન પત્” 
 

પ્રશ્ન-3 (A) શેર અને રડબેન્ચસથ િચ્ચેનો તફાિત આપો.      (14) 

 (B) “પ્રોક્ષી” અંગે ટૂાંકનોંધ લખો. 
અથવા 

 (A) રડરેતટરની સનમણકૂની રીતો જિાિો. 

 (B) સભ્ર્યો દ્વારા સ્િૈચ્ચ્છક ફડચો અને લેિદારો દ્વારા સ્િૈચ્ચ્છક ફડચો િચ્ચે તફાિત 

  લખો.                    
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પ્રશ્ન-1 નાિાનો અર્થ આપી નાિાના  કાર્યો સમજાિો.       (10) 

અથવા 
 નાિાબજાર અને મડૂીબજાર િચ્ચેનો તફાિત સ્પષ્ટ કરો. 
 

પ્રશ્ન-2 િાગિજ્ર્ય બેન્કોના કાર્યો ચચો.         (10) 

અથવા 
 ભારતીર્ય નાિાબજારનાાં લક્ષિો જિાિી, નાિાબજારન ાં સ્િરૂપ સમજાિો. 
 

પ્રશ્ન-3 (અ) ટ ાંકનોંધ લખો. (ગમેં તે બે)        (10) 

1. આંતરરાષ્રીર્ય નાિા ભાંડોળ 

2. સામાન્ર્ય શાખસનર્યાંત્િની પિસતઓ 

3. ગબન બેન્ક નાિાકીર્ય મધ્ર્યસ્ર્ીઓના પ્રકાર 

4. ભારતીર્ય ઔદ્યોગગક નાિા સનગમ(IFCI) 
5. ફુગાિા સનર્યાંત્િના પગલાાં જિાિો. 

  

 (બ) નીચેના સિધાનો ખરા છે કે ખોટા જિાિો.      (05) 

1 નાણ ાં ઉપભોગની મ તત પસાંદગી કરિામાાં સહાર્યક બને છે. 
2 વ્ર્યાપારી બેંકની બચતર્ાપિ કરતાાં પોસ્ટ ઓરફસ બચતર્ાપિ િધ  તરલ છે. 
3 સિશ્વબેંક પોતાના દેિામાાં િૈસિધ્ર્યકરિની નીસત અન સરી છે. 
4 ફુગાિા દરસમર્યાન ધસનકો િધ  ધસનક બને છે. 
5 શાખા સનર્યાંત્િ અને નાિા પ રિઠ્ાનાાં સનર્યાંત્િો દ્વારા ફુગાિો સનર્યાંત્િમાાં આિી શકે. 
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પ્ર.1  નીચેના નવધાનો સાચાાં કે ખોટાાં તે જણાવો.         (07) 

1. કારખાનાના મકાનન ાં ભાડ ાં ચગલત ખચથ છે. 
2. બીન કાડથ એ રહસાબીનોંધનો  ભાગ નર્ી. 
3. અન ત્પાદક સમર્ય એ ઇરાદાપિૂથકનો સમર્ય બગાડ છે. 
4. પેરકિંગ સિતરિ નો સશરોપરી ખચથ છે. 
5. ભાડાની ફાળિિી સીધી મજ રીના ધોરિે કરિામાાં આિે છે. 
6. દરેક જોબ  ત  લનાત્મક રીતે ટૂાંકા ગાળાનો હોર્ય છે. 
7. ઘિા કરારો એિા હોર્ય છે.જેને પિૂથ કરતાાં િર્ો લાગે છે. 

 

પ્ર.2  કોઈપણ બેના ઉતર આપો.          (14) 

1. પ્રરક્રર્યા પડતર સિશે નોંધ લખો. 
2. પડતરના સિસિધ પ્રકારો સમજાિો. 
3. કેષ્ન્રત ખરીદી એટલે શ ાં? તેના લાભાલાભ લખો. 
4. નીચેની મારહતીના આધારે પ નઃિરદી સપાટી, લઘ તમ સપાટી અને મહતમ સપાટી શોધો. 

િરદી જથ્ર્ો   = 30000 એકમો  

માલ મેળિતાાં લાગતો સમર્ય = ૨ ર્ી ૪ માસ 

મહતમ િપરાશ   = ૮૦૦૦ એકમો 
લઘ તમ િપરાશ   = 3000 એકમો 
સામાન્ર્ય િપરાશ   = ૫૦૦૦ એકમો 

   

પ્ર.૩  કોઈપિ બેના ઉતર આપો.          (14) 

1. પડતરના રહસાબો અને નાિાાંકીર્ય રહસાબો િચ્ચેનો તફાિત લખો. 
2. માલસામગ્રી-અંક શની ‘અબક’ પિસત સિશે નોંધ લખો. 
3. મડૂી પર વ્ર્યાજ-તરફેિ-સિર િ માાં  લખો. 
4. આંનદ ગલ માાં રડસેમ્બર ૨૦૧૪ના મરહનામાાં ‘X’ િસ્ત  ના ૧૦,000 એકમોન ાં ઉત્પાદન ર્ય ાં હત  ાં. પડતર ના 

રહસાબોમાાંર્ી મેળિેલ નીચેની મારહતી ના આધારે ક લ પડતર અને એકમ દીઠ્ પડતર દશાથિત  ાં પત્ક તૈર્યાર કરો. 
સિગત    = રૂl  
પ્રત્ર્યક્ષ માલસામાન  = ૧,00,૦૦૦ 

સીધી મજ રી   =    ૮૦,000 

સીધા ખચાથ   =    ૨૦,000 

ફેતટરીના પરોક્ષખચાથ  =    30,000 

ઓરફસ ખચો   =    30,000 

િેચાિ-સિતરિ પરોક્ષ ખચાથ =    30,000 
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પ્રશ્ન:1  નીચેના પદોની વ્યાખ્યા આપો. (ગમે તે પાાંચ)      (10) 

1. વ્ર્યક્તત  
2. આકક્સ્મક આિક  
3. ખેતીની આિક  
4. ક લ આિકનો અર્થ  
5. પાછલ ાં િર્થ  
6. આકારિી િર્થ  
7. મડૂી આિક  
8. કરમ તત આિક  

 
પ્રશ્ન: 2 નીચેનામાાંથી ગમે તે ત્ણના જવાબ આપો.       (15) 

(A) સાંપિૂથ કરમ તત સિલતો સિરે્ નોંધ લખો. 
 

(B) ક . અલ્પા આકારિી િર્થ ૨૦૧૫-૧૬ ના સાંદભથમાાં તેમિે તેમના રહઠે્ાિના મકાનના સાંદભથમાાં નીચેની સિગતો 
પરૂી પાડે છે. આકારિી િર્થ ૨૦૧૫-૧૬ ના સાંદભથમાાં ક લ આિકમાાં કેટલો મડૂી નફો કરપાત્ બનશે તેની ગિતરી 
કરો. 

   

૧૯૭૭માાં મકાન ખરીદ્ ાં    9,00,૦૦૦  
ડીસેમ્બર ૨૦૧૪માાં મકાન િેચ્ય ાં  15,00,૦૦૦  
નિેમ્બર ૨૦૧૪માાં બીજ ાં મકાન ખરીદ્ ાં  ૩,00,૦૦૦ 

સનરદિષ્ટ સરકારી જામીનગીરીઓમાાં ફેબ્ર આરી ૨૦૧૫ દરસમર્યાન રોક્યા  6,00,000 
 

(C) અમર એર ઇષ્ન્ડર્યામાાં પાર્યલોટ છે. તેનો મળૂ પગાર િાસર્િક રૂ. 1,50,૦૦૦ અને રૂ.25,૦૦૦ મોંઘિારી ભથ્ર્ાના 
મળે છે (મોંઘિારી ભથ્થ  સનવસૃત્તના લાભોની ગિતરીમાાં ધ્ર્યાનમાાં લેિામાાં આિત ાં નર્ી) રૂ. 10,૦૦૦ બોનસ અને રૂ. 
7,200 સશક્ષિભથ્થ ાં મેળિે છે. તેના બાળકો નજીકની સ્કૂલમાાં  ભિે છે. તેને િાસર્િક  રૂ. 18,૦૦૦ ફ્લાઈટ ભથ્થ ાં મળે 
છે. ફસનિચરની રકિંમત રૂ. 50,૦૦૦ છે. તેને મ ાંબઈમાાં ભાડા િગરન ાં  રહઠે્ાિ મળેલ છે. રહઠે્ાિની કરપાત્ રકિંમત નક્કી 
કરો.  

  

(D) આનાંદ કે જેની આકારિી િર્થ ૨૦૧૫-૧૬ માટે ગ્રોસ ક લ આિક રૂ. 80,૦૦૦ છે અને કલમ 80-સી  માટે 
જીિનિીમા સપ્રમીર્યમ િગેરે માટે રૂ. 5,૦૦૦ ની કપાત મળિાપાત્ છે. િધ માાં તે નીચે પ્રમાિે દાન આપે છે.  

    



 રૂ. 
નેશનલ રડફેન્સ ફાંડને  1,૦૦૦  
િડાપ્રધાનન ાં રાષ્રીર્ય રાહતફાંડ  5,૦૦૦  

   

આનાંદની કલમ 80 સી અને 80 જી હઠે્ળની કપાતો બાદ કર્યાથ પછીની કરપાત્ આિક શોધો. 
 

પ્રશ્ન: ૩ ટ ાંકનોંધ લખો. (ગમે તે બે)         (10) 
 

1. ગે્રજ્ય ઈટી  
2. રડસિડન્ડ  
3. મડૂી નફાના પ્રકારો  
4. આિકિેરા પત્ક ભરિા માટેનાાં સનર્યત ફોમથ  



 


