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પ્રશ્ન. ૧(અ) નીચેની માહિતી પરથી LIFOઅને FIFO પદ્ધતત દ્વારા માલસામાન હ િંમત તિચલનનો તફાિત દર્ાાિો(૦૮) 
 ૧૦૦ એકમોના ઉત્પાદનની પ્રમાણિત પડતર ..............૨૦૦ KG.@ Rs. 4 કકલોદીઠ 

 ખરેખર ઉત્પાદન...........................................................૨૦૦ એકમો 
 માલસામાનનો શરૂઆતનો સ્ટોક......................................૩૦૦ kg. પ્રમાણિત પડતર 

 માલસામાનની ખરીદી ..................................................૭૦૦ Kg. @ ૩ Rs. કકલોદીઠ 

 માલસામાનનો છેવટનો સ્ટોક ........................................૪૦૦ Kg. 

(બ) નીચેની માહિતી પરથી મજૂરી  ાર્ાક્ષમતા અને તનષ્ક્રિર્ સમર્ તિચલન ર્ોધો.                   (૦૪) 
 કુલ સીધી મજૂરી    રૂ. ૩,૦૦૦ 

 પ્રમાણિત ઉત્પાકદત કલાકો    ૧,૬૦૦ 

 પ્રમાણિત કલાકદીઠ મજૂરી દર   રૂ. ૧.૫ 

 ખરેખર કલાકો માટે ચકુવિી   ૧,૫૦૦ ( જેમાાંથી અસામાન્ય નનષ્ક્રિય સમય ૫૦ કલાકો) 

 

પ્રશ્ન ૨રીધમ લી. એ  િસ્ત ુબે તત્તત્તિોXઅને Y નાાં તમશ્રણથી બનાિે છે.  ાંપનીની નીચેની માહિતીપરથી 
 માલસામાનને લગતા તિચલનોની ગણતરી  રો.                                    (૧૪) 

 ૧. બાંને નમશ્રિનુાં કુલ પ્રમાણિત નમશ્રિ ૧,૫૦,૦૦૦  Kg., ૩:૨નાાં પ્રમાિમાાં, અનિુમે રૂ. ૩ અને રૂ. ૨ નાાં દરે  

 ૨. બાંને નમશ્રિનુાં ભેગુાં ખરેખર નમશ્રિ ૧,૩૦,૦૦૦  Kg.,  ૮:૫ના પ્રમાિમાાં અનિુમે રૂ. ૪ અને રૂ. ૩ નાાં દરે  

 ૩. પ્રકિયામાાં અનમુાનનત પ્રમાણિત સામાન્ય બગાડ ૫ % 

 ૪. ખરેખર ઉત્પાદન ૧,૨૦,૦૦૦ Kg.  

અથિા 
પ્રશ્ન ૨ (અ) નીચેની તિગતો પરથી પ્રશ્નાથા ચચન્િિાળી તિગત ર્ોધો             (૦૬) 

નવગત      મજૂર (અ)  મજૂર (બ) 

કલાકદીઠ પ્રમાણિત મજૂરી દર   રૂ. ૧૨   રૂ. ૧૫ 

ખરેખર કલાકદીઠ મજૂરી દર   રૂ. ૧૫    રૂ. ૨૦ 

પ્રમાણિત કલાકો    ૫૦    ? 

ખરેખર કલાકો     ?   ૭૦ 

મજૂરી દર નવચલન    ?   ? 

મજૂર કાયયક્ષમતા નવચલન   ?  રૂ. ૩૦૦ ( પ્રનતકુળ) 

મજૂરી પડતર નવચલન    ?   ? 

બાંને પ્રકારના મજૂરોનુાં ભેગુાં મજૂરી નમશ્રિ નવચલન રૂ. ૪૫ (પ્રનતકુળ) હત ુાં.  
 
 
 



પ્રશ્ન ૨ (બ) આરિ લી. જાન્યઆુરી - ૨૦૧૮નાાં માસની માહિતી નીચે મજુબ આપે છે.           (૦૮) 
નવગત ( કલાકો) ખચય (રૂ.) 

૪,૦૦૦ ૨૫,૦૦૦ 

૪,૫૦૦ ૨૭,૫૦૦ 

૫,૦૦૦ ૩૦,૦૦૦ 

સામાન્ય કામગીરી ૫,૦૦૦ કલાકોની છે. આ માસ દરનમયાન ૪,૩૭૫ કલાકો ઉપયોગમાાં લેવાયા હતા. કુલ ખચય 
રૂ. ૨૮,૭૫૦ થયો, જેમાાંથી સ્સ્થર શીરોપરી ખચય રૂ. ૫,૨૫૦ હતો. 

 પ્રમાણિત મજૂરી વપરાશ ૫ % ઓછો આવે છે. જરૂરી ગિતરીઓ સાથે નશરોપરી ખચયને લગતા નવચલનો શોધો. 
 

પ્રશ્ન. ૩ દ્વદ્વજ લી. રૂ. ૧૦નો એ  એિા ૧૦,૦૦૦ ઇક્વિટી રે્ર બિાર પડ ેછે. જેની બાિધેરી નીચે મજુબ છે.         (૧૪) 

બાહધેરી દલાલનુાં નામ જવાબદારી 
A ૬,૦૦૦ શેર 

B ૨,૫૦૦ શેર 

C ૧,૫૦૦ શેર 

આ ઉપરાાંત બાહધેરી દલાલોની નનનિત જવાબદારી નીચે મજુબ હતી. 
બાહધેરી દલાલનુાં નામ જવાબદારી 

A ૮૦૦ શેર 

B ૩૦૦ શેર 

C ૧,૦૦૦ શેર 

કાંપનીને નનનિત બાહધેરી સહીત કુલ ૭,૫૦૦ શેર માટે અરજીઓ મળી, જેમાાં ત્રિે દલાલોના નસક્કાવાળી અરજીઓ નીચ ે
મજુબ હતી. 

બાહધેરી દલાલનુાં નામ જવાબદારી 
A ૧,૦૦૦ શેર 

B ૨,૦૦૦ શેર 

C ૫૦૦ શેર 

ઉપરની નવગતો પરથી જો નનનિત બાહધેરી અંગ ે કોઈ રકમ જમા આપવામાાં ન આવે તો દરેક બાહધેરી દલાલોની 
જવાબદારી નક્કી કરો.  

પ્રશ્ન ૪ ફેરબદલી કકિંમતની વ્યાખ્યા આપો અને નનકાસ વદૃ્ધિ માટે તમે કઈ રીત અપનાવશો ? શા માટે ?          (૧૦) 
અથિા 

 શેષ નફો અને અંકુશપાત્ર નફો વચ્ચેનો તફાવત યોગ્ય ઉદાહરિ આપી સમજાવો.                   (૧૦) 
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