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                                            વલમ : નાણાકીમ રશવાફી ધ્ધવત 
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૧. ભાાંગ્મ મજુફ જલાફ આ :                                                                                  (0૨) 

  (અ)  ગાાંધીનગયના ભ્રષ્ટાચાયની એક ળાખા સયુતભાાં છે. ળાખાને મૂા રકિંભત ય ૨૦% નપ ચઢાલીને બયવતમા      
        રકિંભતે ભાર ભકર ેછે. નીચેની ભારશતી યથી ૩૧-૩-૨૦૧૨ ના યજ યૂા થતાાં લસ ભાટે મખુ્મ ઓરપવના          
          ચડાભાાં સ્ટક – દેલાદાયની દ્ધવતએ ભાત્ર જરૂયી શલારાની આભનોંધ રખ. 

          ભારસ્ટક (૧-૪-૨૦૧૧) (બાયવતમા રકિંભત) ............................ ૭૮,૦૦૦ 

          ભારસ્ટક (૩૧-૩-૨૦૧૨) (બાયવતમા રકિંભત) .......................... ૬૬,૦૦૦ 

          ળાખાને ભકરેર ભાર (મૂ રકભત)........................................ ૩,૦૦,૦૦૦ 

          ળાખા ખચસ ખાતાની ફાકી .....................................................૩૩,૫૦૦ 

(ફ)   શ્રી વલદુયે કેળલ રી. ાવેથી ૧-૧-૨૦૦૯ભાાં યજ એક માંત્ર બાડ ેખયીદ દ્ધવતએ ખયીદ્ુાં; ભારશતી           (૦૩) 

      નીચ ેમજુફ છે : 

       (૧) ૧-૧-૨૦૦૯ના યજ તાત્કાલરક ચકૂલણી રૂ. ૫,૦૦૦ રેખ ેચકૂલલી. 
       (૨) ફાકીની યકભ લાવિક એક વયખા ચાય શતાભાાં ચકુલલાની શતી. 
       (૩) લાવિક ૧૦% રેખ ેઘટતી જતી ફાકીની દ્ધવત મજુફ ઘવાય ગણ ેછે, વ્માજ લાવિક ૧૨% રેખે ગણે છે. 

       (૪) રશવાફ ૩૧ભી રડવેમ્ફય યજ ફાંધ કયે છે. 

      (૫) વલદુયના ચડાભાાં તા. ૩૧-૧૨-૨૦૦૯ના યજ ઘવાયાની નોંધ નીચે મજુફ શતી. 
          ઘવાયા ખાતે ઉ. ૪,૫૦૦ 

                          તે માંત્ર ખાતે ૪,૫૦૦ 

         ઉયની ભારશતી યથી માંત્રની યકડ રકિંભત ળધ અને દયેક શપ્તાની યકભ ળધ. 
(ક) ‘અ’ અને ‘ફ’ એક વાંયકુ્ત વાશવભાાં બાગીદાય છે. યાળના ધાંધાન સ્ટક ચડાભાાં રૂ. ૮૦,૦૦૦ છે.          (૦૨)  

     આ ેય્કી બાગીદાય ‘અ’ અમકુ ભારન સ્ટક ૨૦% લટાલે રૂ. ૪૦,૦૦૦ભાાં રઈ રીધ જમાયે ફાકીન 
     સ્ટક લેચાણ રકિંભત ય ૨૫% નપ ભે તે યીતે ફજાયભાાં ૧૦% લેાયી લતાલે ‘ફ’ એ યકડથેી લેચ્મ. 
     ઉયની ભારશતી યથી ‘અ’ ના ચડાભાાં આભનોંધ રાખ. 
(ડ) નીચેની ભારશતી યથી આદ્તતમાએ કયેર કુર લેચાણ નક્કી કય.                                           (૦૩) 

      (૧) બરાભણથી કયેર ઉધાય લેચાણભાાંથી ૧૦% રેખે રૂ. ૩૦૦ની ઘારખાધ ડી છે. 

      (૨) કુર ઉધાય લેચાણ બરાભણથી કયેર લેચાણ ૫% છે. 

      (૩) યકડ લેચાણ અને કુર ઉધાય લેચાણનુાં પ્રભાણ ૧:૪ છે. 

૨. વનખીર અને વલશાય જભીનન એક ટુકડ ખયીદી ભારુવતનગય શઉંવવિંગ વવામટી ફાાંધલા ભાટેના વાંયકુ્ત      (૧૨)    

   વાશવભાાં જડામા. તેઓ નાપનકુળાન ૩:૨ના પ્રભાણભાાં લશચેલાનુાં નક્કી કયુું. તેભણ ેવયકુ્ત ફેંક ખાતાભાાં     
   ૬૦,૦૦,૦૦૦ તેભના નપા-નકુળાનના પ્રભાણભાાં જભા કયાવ્મા. તેઓએ ૪૦,૦૦૦ ચો.ભી. જભીન, એક ચો.ભી.  
    રૂ ૧૨૦ના બાલે ખયીદી જેના નાણા વયકુ્ત ફેંક ખાતાભાાંથી ચકૂવ્મા. આ ભાટે તેભણ ેનીચે પ્રભાણેના ખચસ ચકૂવ્મા. 
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 વલગત                                               રૂ. 

જભીન વભતર કયલાન ખચસ ..................................   ૮૦,૦૦૦ 

મ્યનુીવીર કયલેયા ...............................................   ૨૦,૦૦૦  

દસ્તાલેજ,લકીર, સ્ટેમ્ ક્યટુી ખચસ ..........................    ૫૦,૦૦૦ 

વનલખર ેકમ્ાઉન્ડ લરના ચકૂવ્મા .............................   ૬૦,૦૦૦ 

વલશાયે આરકિટેકટની પીનાાં ચકૂવ્મા ...........................    ૪૦,૦૦૦ 

વ્રકૂ્ષના લેચાણની આલક ........................................  ૫૦,૦૦૦ 

જભીનન ૧/૫ બાગ જાશયે યસ્તાઓ ભાટે છડલાભાાં આવ્મ. જભીનના ૪૦૦ ચ.ભી. ના પ્રટ ાડી લેચલાનુાં નક્કી કયુું. પ્રળાાંતે 

૬૦ પ્રટ લેચાણ રકભત ય ૫૦ ટકા નપ ચડાલી યકડથેી લેચ્મા. પ્રળાન્તને લેચાણ રકિંભત ય ૫ ટકા કવભળન આલાભાાં 

આલે છે. વલશાયે ૧૦ પ્રટ લેચાણ કેભત ય ૨૦ ટકા નપ ચઢાલી કૃણારને લેચ્મા. વનલખર અને વલશાય ફાકીના પ્રટ વયખે 

રશસ્વે ડતય બાલે લશચેી રીધા. ખયીદ લેચાણ અને ખચાસઓ વાંફાંવધત વ્મલશાય વાંયકુ્ત ફેંક દ્વાયા થામ છે. 

બાગીદાય લચ્ચ ેરશવાફની તાલતા થઈ ગઈ છે. એભ ધાયી વાંયકુ્ત વાશવ ખાત ુાં બાગીદાયના મડૂી ખાતા અને વાંયકુ્ત ફેંક 

ખાત ુાં ેઢીના ચે તૈમાય કય. 

અથલા 

૨. ફીરીભયાના શ્રી બાલવાયની એક ળાખા ાયડીભાાં છે. મખુ્મ ઓપીવ ળાખાને મૂ રકિંભત ય  ૩૩ ૧/૩%        (૧૨) 

   નપ ચઢલીને બયવતમા રકિંભત ભાર ભકરે છે. ળાખા યકડ તેભજ ઉધાય લેચાણ કયે છે.  

   ળાખા યતાંત્ર છે. યચયૂણ ખચસની ચકૂલણી ેટે દય ત્રણ ભરશને રૂ. ૩૦૦ ેટા યકડા ભકરલાભાાં આલે છે. 

 નીચેની ભારશતી યથી શ્રી બાલવાયના ચડાભાાં તા. ૩૧-૩-૨૦૧૨ ના યજ યૂા થતા લસ ભાટે ાયડી ળાખા ખાત ુાં, 

ળાખાનુાં લેાય ખાત ુાં અને નપા નકુવાન ખાત ુાં તેમાય કય.  

(૧) 

વલગત  ૧-૪-૨૦૧૪ના યજ રૂ.  ૩૧-૩-૨૦૧૫ના યજ રૂ. 

સ્ટક  

(મ.ુ ઓ. ની મૂ રકભત) 

દેલાદાય 
ેટા યકડ 

આગાઉથી ચકુ્લેર લીભ 
રેણી હુાંડી 
પવનિચય 

ચલુલાન ફાકી ગાય 

૯૦,૦૦૦ 

 

૫૦,૦૦૦ 

૧,૦૦૦ 

૫૦૦ 

૨૦,૦૦૦ 

૨૨,૫૦૦ 

૧,૦૦૦ 

 

૧,૨૦,૦૦૦ 

 

? 

? 

? 

૧,૦૦૦ 

૨૧,૧૦૦ 

? 
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            (૨) લસ દયમ્માનના વ્મલશાય –     ..............................................   ૪૦,૦૦૦ 

               ઉધાય લેચાણ ........................................................................ ૪,૦૦,૦૦૦ 



               ગ્રાશકએ યત કયેર ભાર ........................................................  ૧૦,૦૦૦ 

               ભાાંડી લાેર ઘલ્ખાદ્ય ................................................................  ૧૨,૦૦૦ 

               અગઉ ભાાંડી લાેર ઘારખાધના ભળ્મા ....................................... ૨,૦૦૦ 

               આેર લટાલ ............................................................................ ૮,૦૦૦ 

                  ળાખાએ કયેર ચોયણ ખચસ .................................................... ૧,૪૦૦ 

        (૩)  મખુ્મ ઓરપવે ચકૂલેર ખચાસ :                                    રૂ. 

         ભજૂયી .................................................................................. ૧૨,૦૦૦   

        બાડુાં – લેય ........................................................................... ૨૮,૦૦૦ 

       ગાય (૨૯-૨-૨૦૧૫ સધુી) ...................................................... ૬૭,૦૦૦ 

       લીભ (૩૦-૬-૨૦૧૫ સધુીન લાવિક) ........................................... ૭,૨૦૦ 

       (૪) લધાયાની ભારશતી : 
           (અ) યકડ લેચાણ કુર લેચાણના ૨૦% છે. 

           (ફ) ળાખાએ યત કયેર ભાર મખુ્મ ઓરપવે ભકરેર ભારના ૧૦% છે. 

           (ક) લસ દયમ્માન ળાખાએ મ.ુ ઓ. ને ભકરેર કુર યકડ રૂ. ૪,૮૦,૦૦૦. 

૩.  વપ્રમાએ રલરી રી. ભાાંથી એક માંત્ર તા. ૧-૪-૨૦૧૩ન યજ ખયીદ્ુાં. કયાયની ળયતી નીચે મજુફ શતી.         ૧૩ 

    (૧) કયાય લખતે યકડ રકભત ના ૨૦% યકભ ચકુલલાની શતી. 

    (૨) યકડ રકભતની ફાકી યશતેી યકભ ચાય અધસ લાવિક એક વયખા શપ્તાભાાં વ્માજ વરશત ચકુલલાની છે. 

    (૩) વીધી રીટીની દ્ધવતએ લાવિક ૨૦% રેખે ઘવાય ગણ્મ છે. 

    (૪) ફાંને ક્ષકાયના રશવાફી લસ ૩૧ભી ભાચસના યજ યુા થામ છે, 

    (૫) તા.૩૧-૩-૨૦૧૫ના યજ માંત્રની ઘવાયાફાદ રકભત રૂ. ૯૦,૦૦૦ શતી. 

    (૬) તા. ૩૧-૩-૨૦૧૪ન યજ ચક્લલાની ફાકી યકભ રૂ. ૯૫,૪૦૦ (રૂ. ૫,૪૦૦ વ્માજ વરશત) 

 ઉયક્ત ભારશતી યથી વપ્રમાના ચડાભાાં જરૂયી આભનોંધ રાખ. 

અથલા 

૩. ાંજાફના વયદાયે ગજુયાતના ગજુયાતીને બયવતમા રકિંભત ય ૨૦% નપ ભે તે યીતે બયવતમા રકિંભતે        ૧૩ 

   આડતથી ભાર લેચલા ભકલ્મ. વયદાયે ભારના ૧૦% રેખે ભકરેર ભાર ના નયુ રૂ. ૩૫,૦૦૦ ખચસના ચકુવ્મા. 

 વયદાયે ગજુયાતીને રૂ.૧,૨૫,૦૦૦ની ત્રણ ભાવની મદુતની હડુી રખી જે વયદાયે ૧/૨ ભાવ છી ફેંકભાાં લાવિક  

     ૧૨%ના દયે લટાલી. 
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 આડવતમ કુર લેચાણના ૫% રેખ ેવાભાન્મ આડત, ૨% રેખ ેઆવાભી આદત તેભજ કવભળન આવાભી આડત        

    અને નપાભાાં બાગ ફાદ કમાસ છીના ચખ્ખા નપાના ૧૦% કેખે લધાયાન ુકવભળન રેલા શક્દાય છે. 

 યસ્તાભાાં રૂ. ૨૦,૦૦૦ ની બયવતમ રકિંભતન ભાર આગથી નાળ ામ્મ. લીભા કાંનીએ દાલાની યકભના ૮૦%ન દાલ 

ભાંજુય કમો. 

 આડવતમાએ ભકરેરા લેચાણ આકડા યથી ભેર ભારશતી : 



(૧) ભેર ભાર ૈકી ૭૫%ની બયતીમા રકિંભતન ભાર લેચતા કુર ઊજ રૂ. ૩,૫૫,૦૦૦ થઇ શતી. (યકડ લેચાણ +  

     ઉધાય લેચાણ + બરાભણથી લેચાણ) 

(૨) તેને ગાડાબાડાના રૂ. ૧૨,૦૦૦ લચગાાના લીભાના રૂ. ૧૪,૪૦૦ અને જાશયેાત ખચસના રૂ. ૧૦,૯૮૦ ચકૂવ્મા શતા. 

(૩) આડવતમાએ કયેર ઉધાય લેચાણ ૈકી એક ગ્રાશક શ્રી ભાયલાડી નાદાય જાશયે થલાથી તેભની વભરકતભાાંથી રૂવમે  

     ૭૦ૈવા રેખે રૂ. ૭,૦૦૦ ભળ્મા. 

(૪) ભાયલાડીને કયેર ઉધાય લેચાણ કે જે કુર ઉધાય લેચાણ (બરાભણ વવલામ)ના ૧૦% છે. 

(૫) બરાભણથી કયેર લેચાણ રૂ. ૫,૦૦૦ યકડ લેચાણના ૨% છે. 

(૬) બરાભણથી કયેર લેચાણ ૈકી રૂ.૨૪૦ ઘારખાદ્ય ડી છે. 

 ઉય ભારશતી યથી વયદાયના ચડાભાાં જરૂયી ખાતા તેમાય કય અને ગજુયાતીના ચડાભાાં ઘારખાદ્ય વાંફાંધી 

આભનોંધ રાખ. 

૪. ટુક નોંધ રખ (કઈ ણ ત્રણ)                                                                       ૧૫ 

   (૧) વાભાન્મ આડત અને આવાભી આડત 

  (૨) વાંયકુ્ત વાશવ અને આડતભાર લચ્ચ ેતપાલત 

   (૩) સ્ટક અને દેલાદાયની ધ્ધવત  

   (૪) કાચા બયવતમાન નમનુ  

   (૫) બાડ ેખયીદ અને શપ્તા ધ્ધવત લચ્ચ ેતપાલત 

 

@@@@@@ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

જે. ઝેડ. ળાશ આર્ટવસ એન્ડ એચ. ી. દેવાઈ કભવસ કરેજ, અભયરી. 

આંતરયક કવટી – ૨૦૧૬ 

         ફી.કભ. વેભ – II 

વલમ : ધાંધાકીમ અથસળાસ્ત્ર 

TFZLBoP૧૦-૩-૨૦૧૬                                                                 ;L8 G\AZoPPPPPPPPPPPP 

;DIo ૮.૦૦ થી ૧૦.૦૦                                                              S], U]6ov5_ 

પ્ર. – ૧ નીચેના પ્રશ્નના ટકૂભાાં ઉત્તય આ.                                                                      (૧૦) 

      ૧. ણૂસ શયીપાઈભાાં ેઢીની વભતરુાની ળયત જણાલ. 

      ૨. રકિંભત બેદબાલન અથસ જણાલ. 

      ૩. લેચાણ ખચસ એટરે શુાં? 

      ૪. લસ્ત ુવલકરનન અથસ સ્ષ્ટ કય. 

      ૫. ધાંધાકીમ નૈવતકતા એટર ેશુાં? 

પ્ર. – ૨ ણૂસ શરયપાઈલાા ફજાયભાાં ેઢીની ટકૂા ગાાની અને રાાંફાગાાની વભતરુાની સ્સ્થવત આકૃવતની       (૧૩)  

         ભદદથી વભજાલ.  

અથલા 

(અ) ઈજાયાયકુ્ત શયીપાઈના રક્ષણ વભજાલ.                                                                   (૦૬) 

(ફ) અલ્શસ્તક ઇજાયાલાા ફજાયભાાં ખાચાલાી ભાાંગયેખાની વભજૂતી આ.                                 (૦૭) 

 

પ્ર. – ૩ મડૂી – અંદાજત્રન અથસ વભજાલી તેનુાં ભશત્લ વભજાલ.                                               (૧૩) 

અથલા 

      ધાંધાકીમ માસલયણન અથસ સ્ષ્ટ કય. તેણે અવય કયતાાં રયફની ચચાસ કય. 
 

પ્ર. – ૪ ટકૂનોંધ રખ (કઈ ણ ફે)                                                                             (૧૪) 

        ૧. ઈજાયલાા ફજાયના રક્ષણ. 

        ૨. રકિંભત બેદબાલના પ્રકાય.  

        ૩. અલ્ શસ્તક ઈજાયાના રક્ષણ. 

        ૪. રકિંભત નેતતૃ્લ. 

        ૫. વલવલધ વમશૂ યત્લે વાભાજજક જલાફદાયી. 
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   J. Z. Shah Arts & H.P. Desai Commerce College, Amroli - Surat 

Internal Test- 2016 

F.Y.B.Com.- Sem II-Gujarati Medium 

Foundation Course in English: Language through Literature 
Date : 12/3/2016        Roll No. 

Time :  8.00 TO 10.00                   Total Marks :50 

Instructions:  Figures to the right indicate full marks. 

            Indicate your options clearly.  

 

1. Answer briefly:   (Any Five)                                                                                             (10) 

i. Write any two characteristic features of Gangu. 

ii. What gifts did Della and Jim gift each other? 

iii. Why did the author decide to open a bank account? 

iv. How does Nehru describe peace? 

v. What kind of world does Tagore want? 

vi. What is the speaker's cause of fear?    

vii. What happened with Della's money? 

 

2. a. Describe the central idea of the poem Where the mind is without fear.                      (14) 

OR 

   b. The Gift of the Magi touches the chords with readers as it unfolds the beauty of love 

        - Discuss.                                                                                                                     (14) 

 

3.  Read the following paragraph and answer the questions given below:                           (13)       

Once, there was a farmer who was a very disagreeable man. Everyone who knew him disliked him. He was sure to 

make the most of whatever went wrong about him; and the poor offender always met with severe punishment. 

There was not a boy in all the neighbourhood who did not feel uncomfortable as he passed his gate; and the poor 

dog that barked at his geese, or the neighbour's rooster that crowed on his wall, was speedily visited either with the 

lash of his whip, or the shot from his gun. The very cat knew his footsteps, and slunk away from him in terror. He was 

a complete pest, as much so to himself as to those about him. Every day brought him some fresh trouble, and found 

him in continual " hot water"; indeed, his very life was made up of broils. 

After a time, good Farmer Green came to live near him; and, as you may suppose he was soon told the character of 

his not over-pleasant neighbour. " well", said he, " if he treats me badly, I'll very soon kill him."       

 

Questions: 

a. Who disliked the disagreeable man? 

b. Who felt uncomfortable as the farmer passed the gate? 

c. Who came to live near the farmer? 



d. Which animal slunk away from him in terror? 

e. Locate synonyms of the following words: 

             penalty, quickly        

f. Use the word" terror" in a meaningful sentence of your own 

g. Give a suitable title to the passage                                            

4. a. i.  Write a letter on behalf of the General Secretary of the college requesting the Principal to 

            provide a separate Boys' room.                                                                                    (07) 

OR 

      ii. You have completed your undergraduate studies and require a transfer certificate in order  

          to apply for a post graduate course at VNSGU, Surat. Write a letter to you principal 

          requesting him to issue the necessary certificate.                                                         (07) 

4. b. Do as directed:                                                                                                                (06) 

     i. We are not terrified ..........money. 

          [Fill in the blank with preposition]  

    ii. Give Antonym: Reversible 

    iii. Can I see the manager? [ Change to indirect speech] 

     iv. He will deposit fifty six dollars [Change the voice] 

     v. The criminal was found guilty and……………to three years' rigorous imprisonment. 

             [ Sentenced/Sentences ] 

     vi. Give the adverbial form of the word ' mind' 

************************************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

H[Ph[0PXFC VF8;" V[g0 V[RP5LPN[;F. SMD;" SM,[H4VDZM,L 

VF\TlZS S;M8LvVMS8MAZvZ_!& 

ALPSF[DPv;[D[:8ZvII 

lJQFIo A[\lS\U VG[ JLDFGF D}/TtJF[ 5[5ZvZ 
 

TFZLBoPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP                                                           ;L8 G\AZoPPPPPPPPPPPPPP 

;DIo                                                                                                      S], U]6ov5_ 
 

!P 8}\SDF\ HJFA VF5F[P           s!_f 

 !P DF.SZ R[S V[8,[ X\]m 

 ZP A[\S 0=FO8GF 5|SFZF[ H6FJL T[GL jIFbIF VF5F[P 

 #P jIJ:YFGF SF[. 56 +6 OFINFVF[ H6FJF[P 

 $P VFUGF JLDFGF D]bI l;wWF\TMGL IFNL VF5F[P 

 5P l:5\|C,Z ,LS[H 5F[l,SL V[8,[ X\]m 

 

ZP sVf S|Ml;\U V[8,[ X\]m;FDFgI SF|[l;\U VG[ BF; SF[|l;\U pNFCZ6 ;lCT ;DHFJF[P  s_*f 

 sAf XFB5+ V[8,[ X\]m J[5FZL XFB5+F[GF 5|SFZF[ H6FJF[P     s_*f 

VYJF 

ZP sVf U|FCSG\] BFT\] BM,TL JBT[ A[\SZ VF[/BF6GF[ VFU|C XF DF8[ ZFB[ K[m   s_*f 

 sAf EFULNFZL 5[-LG\] BFT\] BF[,TF\  VG[ R,FJTF\ A[\S[ S. TS[NFZL ZFBJL HF[.V[m s_*f 

 

#P sVfDFUF"gTZ V[8,[ X\]m DFUF"gTZ SIFZ[ DFO SZJFDF\ VFJ[ K[m     s_*f 

 sAf NlZIF. JLDFGL TZTL 5Ml,;L VG[ ;J"VFJlZT 5Ml,;L ;DHFJF[P    s_*f 

       VYJF 

#P sVf VFUGF JLDFGL 5Ml,;L ,[JFGL SFI"JFCL J6"JMP      s_*f 

 sAf JLDFGL BFGULSZ6 ;FD[GF 50SFZM ;DHFJMP      s_*f 

$P 8}\SGF[\W ,BMP sSF[. 56 A[f          s!Zf 

 !P R[S5|YFGF OFINF 

 ZP J[RF6X[ZF[GF 5|SFZ 

 #P VFUGF JLDFDF\ G{lTS HF[BDF[ 

 $P VFUGF JLDFGL ;Z[ZFX 5Ml,;L VG[ lJ:T'T 5Ml,;L 

vvvvvvv2vvvvvvv 

 



 

H[Ph[0PXFC VF8;" V[g0 V[RP5LPN[;F. SMD;" SM,[H4VDZM,L 

VF\TlZS S;M8LvVMS8MAZvZ_!& 

ALPSF[DPv;[D[:8ZvII 

lJQFIo JFl6HI ;\RF,G 
 

TFZLBoPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP                                                             ;L8 G\AZoPPPPPPPPPPPPP 

;DIo                                                                                                      S], U]6ov5_ 

 

!P 8}\SDF HJFA VF5MP           s!_f 

 !P 0F"PDF:,F[GL H~lZIFTGM VU|TFS|D H6FJF[P 

 ZP NMZJ6LGF DFU"NX"S l;wWF\TMGL IFNL VF5MP 

 #P DFlCTL;\RFZ lâDFUL" 5|lS|IF K[P 

 $P TF,LDGM VY" :5Q8 SZMP 

 5P S|[l08 SF0" VG[ 0[lA8 SF0" JrR[ X\] E[N K[m 

ZP VF5B]N G[TFULZLGF[ VY" H6FJL T[GF ,FEF,FEGL RRF" SZMP     s!$f 

     VYJF 

 sVf5|MPCh"AU"GM 5|[Z6FGF[ lâv5lzA/GM l;wWF\T ;DHFJMP     s_*f 

 sAfG[TFULZLGF ,1F6M H6FJMP         s_*f 

#P lGZL1FSMG[ TF,LD VF5JFGL lJlJW 5wWl5VMGL RRF" SZMP     s!$f 

       VYJF 

 sVf DFlCTL;\RFZ HF/ VFS'lT âFZF ;DHFJMP       s_*f 

 sAf DFlCTL;\RFZ VG[ DFlCTL5|[QF6 JrR[GM TOFJT ;5Q8 SZMP     s_*f 

$P sVf 8}\SGM\W ,BMP sUD[ T[ V[Sf         s_&f 

  s!f .vSMD;"GL lJlJW ;\S<5GFVM 

  sZf :DF8" SF0" 

 sAf S[; :80L            s_&f 

 pgGlT S[lDS<; l,PGF GJF lGDFI[,F D[G[HZ VDZ XFC V[S pt;FCL4R5/ VG[ S[lDS, 

V[lgHlGIZ TZLS[GL l0U|L WZFJTF I]JFG K[P 



 K[<,F +6 DF;YL T[VMG[ O[S8ZLGL GLR[ D]HAGL 5lZl:YlT DF,}D 50L K[P 

 s!f AWF H lJEFUF[DF\ S\5GLGL l:YZTF lJX[ X\SF ;[JFTL CTLP 

 sZf 5UFZ VlGIlDT CF[JFYL 5UFZGL TFZLBYL H SD"RFZL ZFC H]V[ K[PK[<,F\ S[8,F\S  

JQFF["YL 5UFZDF\ JWFZF[ 56 YIF[ GYLP 

s#f SF[. 56 AFATDF\ SD"RFZLVF[GF VlE5|FI ,[JFDF\ VFJTF G CF[JFYL T[VF[ 5lZ6FDF[GL 

5ZJF SZTF GYLP 

s$f AWF H lJEFUGF SD"RFZLVF[ SFI" SZJF BFTZ SZ[ K[P SFI"DF\ T[VF[ Z; ,[TF GYL4T[VF[GL 

;\XF[WGFtDS J'lT D'T5|FI Y. U. K[P 

 s5f SD"RFZLVF[ SFDRMZL SZ[ K[P 

 s&f SD"RFZLVM V[J\] DFGTF YIF K[ S[ CJ[ VF S\5GL H[D AG[ T[D H,NL KM0L N[JL HF[.V[P 

  ;\RF,GGF lGQ6F\T TZLS[ TDFZL ;FY[ VDZ XFC p5ZF[ST AFAT V\U[ JFT SZ[ K[P 

 5|`Go 

 s!f p5ZMST S[;DF\ SIF[ ;\RF,SLI 5|`G ;\0MJFI[,F[ K[m 

 sZf ;\RF,GGF lGQ6FT TZLS[ TD[ VDZ XFCG[ SIF\ ;}RGF[ SZXMm XF DF8[m  

vvvvvv2vvvvvv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

J.Z. SHAH ARTS & H.P.DESAI COMMERCE COLLEGE, AMROLI 

INTERNAL TEST - 2016 

F.Y. B.Com. - SEM - II 

STATISTICS FOR BUSINESS 

તા. ૧૧-0૩-૨૦૧૬                                                           કુર ગણુ: ૫0                  

વભમ: ૮.૦૦ થી ૧૦.૦૦                  ફેઠક ક્રભાાંક:  

 

સચૂના:  1.વાાંખ્મકીમ કૉષ્ટક અને આરેખત્ર વલનાંતી કયલાથી આલભાાં આલળે.   

 2. જભણી ફાજુના અંક પ્રશ્નના યુા ગણુ સચૂલે છે.  

1. નીચેના પ્રશ્નના જલાફ આ.                                                10  

(i) 100 T.V. વેટની તાવ કયતા ખાભીઓની કુર વાંખ્મા 100 ભે છે . ત એકભદીઠ ખાભી વાંખ્માના આરેખ ભાટેની 

વનમાંત્રણ વીભાઓ ળધ.  

(ii) X પ્રભાણ્મ ચર છે જેન ભધ્મક =10 અને પ્રભાલણત વલચરન = 2 શમ ત P(X ≤ 10) ળધ. 

(iii) dx
x 77

1

  ની રકભત ળધ.  

(iv) અવતગણુતય વલતયણના પ્રાચર અને ભધ્મક જણાલ. 

(v) દ્વદ્વદી વલતયણભાાં જ n = 5,  p = 0.3 શમ ત P(-3.3 < x < 1.9) ળધ.  

2    (a) રકભત ળધ:                               6 

(1)  


dx

x

x

8

7
   (2)    dxxx  652  

 

      (b)                                                                                                                                                   8              

 

 

        

 

 

રદલવ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ખાભીલાી ેન 7 12 5 10 11 4 5 9 8 2 5 6 14 3 4 

એક કાંની ફરેન ન ુઉત્ાદન કયે છે. તેભાથી દયયજ 100 ેનન એક એલા વનદળો 15 

રદલવ સધુી રેલાભા આલે છે. ખાભીલાી ેન નીચે પ્રભાણે નોંધલભા આલે છે. ત 

ખાભીપ્રભાણન આરેખ દય. તેભજ ઉત્ાદન પ્રરક્રમા વલળે વનણસમ જણાલ.  



OR 

 

2    (a) રકભત ળધ:                        6 

(1) dx
x

x
 


1

0

2

1

1
   (2)  dx

x

x






1

14

 

/..2../ 

     (b)                            8 

 

 

 

 

 

 

 

3    (a)   5 

   

(b)                                                                                                                                                5 

 

(c)              4     

 

                                                                 OR 

 

3    (a)   5 

 

(b)       5 

                                                                                                 e-3 = 0.04979,  e-1.5 = 0.2231 

 

 

વનદળસ 

નાંફય 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 એકભ દીઠ 

ખાભીવાંખ્મા 
31 29 20 10 11 12 18 14 16 9 23 8 6 12 21 

20 કમ્પ્યટુયન એક એલા 15 વનદળો રઇ તેની તાવ કયતા નીચે પ્રભાણે ખાભીઓ ભે છે. ત તેના 

યથી મગ્મ વનમાંત્રણ આરેખ દયી ઉત્ાદન પ્રરક્રમા વલળે વનણસમ જણાલ તથા બવલષ્મનાાં ઉત્ાદન 

ભાટેની વનમાંત્રણ વીભાઓ ળધ.  

 

એક કરેજભા અભ્માવ કયતા 1000 વલદ્યાથીઓનાાં વયેયાળ ગણુ 60 શમ અને પ્ર.વલ.= 10 ગણુ શમ 

ત 7 વલદ્યાથીઓનાાં વમશુભાાં 2 વલદ્યાથીઓનાાં ગણુ 70 કયતા લધ ુશલાની વાંબાલના ળધ. 

 નીચેની ભારશતી યથી મવન વલતયણને આધાયે અેલક્ષત આવવૃત્તઓ ળધ.  

 

એક પ્રાભાણ્મ વલતયણભાાં 31 % રકિંભત 45 થી ઓછી છે અને 8 % રકિંભત 64 થી લધ ુછે. ત વલતયણ 

ન ભધ્મક અને પ્રભાલણત વલચરન ળધ. 

જ x : N (150, 400) અને P(x > k) = 0.8413 શમ ત k ની રકિંભત ળધ. 

એક વભતર ાવાને 10 લખત ઉછાતાાં 6 લખત એકી વાંખ્મા ભલાની વાંબાલના 4 લખત એકી 

વાંખ્મા ભલની  વાંબાલના કયતા 4 ગણી છે. ત તેન ુવલચયણ ળધ. 



 

છા ભરૂ ની વાંખ્મા 0 1 2 3 4 5 

ાનાાંની વાંખ્મા 40 30 20 15 10 5 

 

(c)          4         

                                                                                                          

5 નીચેના પ્રશ્નના જલાફ આ. (કઇ ણ ત્રણ)                  12 

(1) કમા વાંજગભાાં દ્વદ્વદી વલતયણ મવન વલતયણને અનરુક્ષે છે ? અવતગણુતય વલતયણનાાં ગણુઘભો અને ઉમગ રખ.  

(2) મવન વલતયણનાાં ગણુઘભો અને ઉમગ રખ.  
(3) પ્રાભાણ્મ વલતયણનાાં ગણુધભો રખ. 
(4) P- આરેખનાાં વ ાંદબસભાાં "વનમ્ન લફિંદુઓ" ન અથસ વભજલ. np – આરેખની યચના વભજલ.  
(5) C – આરેખની યચના વભજલ. 

           BEST OF LUCK 

 

એક પ્રાભાણ્મ વલતયણભાાં જ ભધ્મક = 100 અને પ્ર.વલ. = 10 શમ ત P (x < 120 / x > 110) ળધ. 


