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પ્રશ્ન. ૧(અ) નીચેની ભાહિતી યથી ળોધો                 (૦૫)  

 (૧) ભારસાભાન ખચચ વલચરન     (૨) ભારસાભાન બાલ વલચરન  

 (૩) પ્રભાણિત જથ્થો  
 ખરીદે માસમાન નો જથ્થો  .....................................૬૦૦૦ એકમો  

 માસામાનની કકિંમત ...................................................રૂ. ૨૪,૦૦૦  

 પ્રમાણ ભાળ એકમદીઠ .................................................રૂ.  ૩.૫૦  

 માસામાનનો છેળટનો સ્ટોક ........................................૧૦૦૦ એકમો  

 માસમાન ળરા વળચન ........................................ -  ૮૭૫ (પ્રવતકુલ)  

 

(ફ) બાલેળ રી. રૂ. ૧૦ નો એક એલા ૫,૦૦,૦૦૦ ઇક્વલટી ળેય ૨૦% પ્રીવભમભે ફિાય ાડ ેછે. ભી. વલયર ૯૦% 
ળેસચ ભાટે ફાિધેયી આે છે. કભીળનનો દય મૂ હકિંભત ય ૧% છે. કંનીને ૮૦% ળેસચ ભાટે અયજીઓ ભે છે 
અને કંની તયપથી પયેુપયુી પાલિી કયલાભા ંઆલી. દયેક અયજદાય ાસેથી એક જ િપ્તાભા ંપયૂી યકભ ભી. 
ભી. વલયર િ ોતાનુ ંખાત ુ ંસયબય કયે છે. કંનીના ચોડ ેજરૂયી આભનોંધ રખો.                          (૦૫) 
  

 

પ્રશ્ન ૨ રીધમ ી. એક ળસ્ત ુબે દાથો X અને Y ના  વમશ્રણથી બનાળે છે. માચચ -૨૦૧૭ના માસમાાં ૨૦૦                 (૧૪) 
એકમોના પ્રમાણણત ઉત્ાદન માટે 

૨૦ કક.ગ્રા.  ‘X’ @ રૂ. ૩૦ કકોગ્રામ દીઠ અને  
૧૦ કક.ગ્રા. ‘Y’ @ રૂ. ૧૫૦ કકોગ્રામ દીઠ નક્કી થયો હતો. 
ખરેખર ૩૦૦ એકમોનુાં ઉત્ાદન થયુાં. સ્ટોકની સ્સ્થવત અને ખરીદીની માકહતી નીચે મજુબ હતી.  
માસામગ્રી માચચ ૧ ૨૦૧૭ ના રોજ સ્ટોક 

Kg                  કકોગ્રામ દીઠ રૂ. 
ખરીદી 

Kg.           ડતર  
માચચ ૩૧ ૨૦૧૭નાાં 
 રોજ સ્ટોક Kg. 

X ૪ ૨૫ ૩૦ ૯૬૦ ૧ 

Y ૫ ૧૪૦ ૬ ૯૩૦ ૨ 

માસામગ્રીની ગણતરી માટે FIFO દ્ધવતનો ઉયોગ થાય છે.દરેક એકમનુાં ળજન ૧૦૦ ગ્રામ છે. 
જરૂરી ગણતરી સાથે માસામાનને ગતા વળચનો ોધો.       

અથલા 
પ્રશ્ન ૨ (અ) નીચેની વલગતો યથી પ્રશ્નાથચ ણચન્િલાી વલગત ળોધો             (૦૭)  

વલગત      ભજૂય (અ)  ભજૂય (ફ)  

કાકદીઠ પ્રમાણણત મજૂરી દર   રૂ. ૨૪   રૂ. ૩૦  

ખરેખર કાકદીઠ મજૂરી દર   રૂ. ૩૦   રૂ. ૪૦  

પ્રમાણણત કાકો    ૧૦૦    ?  



ખરેખર કાકો     ?   ૧૪૦  

મજૂરી દર વળચન    ?   ?  

મજૂર કાયચક્ષમતા વળચન   ?  રૂ. ૬૦૦ ( પ્રવતકુલ)  

મજૂરી ડતર વળચન    ?   ?  

બાંને પ્રકારના મજૂરોનુાં ભેગુાં મજૂરી વમશ્રણ વળચન રૂ. ૯૦ (પ્રવતકુલ) હતુાં.  

 

પ્રશ્ન ૨ (ફ) ધ્રલુ રી.ની ભાહિતી નીચે મજુફ આે છે.               (૦૭) 
વલગત       ખયેખય ભાહિતી  

ઉત્ાદન અને ળેચાણ     ૯,૦૦૦ એકમો  

 લેચાિ       રૂ. ૭,૦૦,૦૦૦  

 સીધી ભારસાભગ્રી     રૂ. ૧,૮૪,૦૦૦  

 સીધી ભજૂયી      રૂ. ૨,૬૨,૦૦૦  

 ભારસાભાન હકિંભત વલચરન     રૂ. ૧૨,૦૦૦ ( અનકુુ)  

 ભારસાભાન લયાળ વલચરન     રૂ. ૧૬,૦૦૦ (પ્રવતકુ)  

 ભજૂયી દય વલચરન      રૂ. ૨,૦૦૦ ( અનકુુ)  

 ભજૂયી કામચક્ષભતા વલચરન     રૂ. ૬,૦૦૦ (અનકુુ)  

 લેચાિ હકિંભત વલચરન      રૂ. ૨૦,૦૦૦ (પ્રવતકુ)  

ગિતયી કયો ( ૯,૦૦૦ એકભો ભાટે) 
 (૧) ભારસાભાનની હકિંભત   (૨) પ્રભાણિત ભજૂયી ડતય    (૩) પ્રભાણિત લેચાિ હકિંભત 

 

પ્રશ્ન. ૩ વલશ્વનાથ રી. રૂ. ૧૦નો એક એલા ૩,૨૦,૦૦૦ ઇક્વલટી ળેય ૫૦% પ્રીવભમભે ફિાય ડ ેછે. જેની ફાિધેયી 
દરારોએ નીચે મજુફ આી છે.                   (૧૪) 

બાહધેરી દાનુાં નામ જળાબદારી 
સેઠ  ૧,૨૮,૦૦૦ ેર 

સતુરીયા ૧,૨૮,૦૦૦ ેર 

સાળણયા  ૬૪,૦૦૦ ેર 

કાંનીને વનવિત બાયધરી તેમજ વનાની ળાલી અરજીઓ સહીત કુ ૨,૮૮,૦૦૦ ઇસ્વળટી ેર માટે અરજીઓ મલી 
હતી.આ ઉરાાંત બાહધેરી દાોની વનવિત જળાબદારી નીચે મજુબ હતી. 

બાહધેરી દાનુાં નામ વનવિત બાયધરીળાલી અરજીઓ વનાનીળાલી અરજીઓ 

સેઠ  ૧૬,૦૦૦ ેર ૮૦૦૦૦ ેર 

સતુરીયા ૮,૦૦૦ ેર ૬૪,૦૦૦ ેર 

સાળણયા  ૮,૦૦૦ ેર ૪૮,૦૦૦ ેર 

કાંનીને વનવિત બાહધેરી અંગે કોઈ રકમ જમા આળામાાં આળતી નથી. બાયધરી દાોને ૫% કમીન ચકૂળળાનુાં છે. 
દરેક બાયધરી દાની વ્યસ્વતગત જળાબદારી દાચળત ુાં ત્રક તૈયાર કરો અને કાંનીના ચોડ ેજરૂરી આમનોંધ ખો. 
પ્રશ્ન ૪યોકાિો ય લતયનો અથચ સભજાલો અને નાિાકીમ યોકાિો તથા સ્થાલય યોકાિો ભાટે લતય ળોધલાની મોગ્મ 
ધ્ધવત ઉદાિયિ સિીત સભજાલો.          

અથલા 
ળૈકલ્પક ડતરનો ખ્યા સત્ય અને આંકડાઓ સાથે ળણચળો.                                        (૧૨) 

*** 
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