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Bharatiya Vidya Bhavan’s Shri Ishvarlal L. P.
A�s-Science & J. Shah Commerce
College, Dakor Online Internal
Examination, October - 2020 B.Com. :
(Semester – V ) Paper Code :
UB05CCOM22 Paper Name : Financial
Management - I
Date :07/10/2020                                         Time : 12:00 to 12:30 pm                                                     
Total Marks: 20 
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Full Name *

EMAIL ID

Mobile No. *
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5.

Mark only one oval.

B.Sc.

B.Com.

B.A.

6.

Mark only one oval.

I

III

V

Give the answer of the following multiple choice questions. [attempt all] [20] નીચેના
બધાજ ��ોના જવાબ માટે સાચો િવક�પ પસંદ કરો.

7.

Mark only one oval.

ઉ�પાદન સંચાલન

નાણાંકીય સંચાલન

કમ�ચારી સંચાલન

8.

Mark only one oval.

નાણાંનો ઉપયોગ

નાણાંકીય નીિત ન�ી કરવી

પેદાશ ગુણવ�ા અંકુશ

Class *

Semester *

નાણાંનું આયોજન, �ાિ� અને અંકુશ એટલે....

નીચેના પૈકી કયું કાય� નાણાકીય સંચાલનનું નથી ?
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9.

Mark only one oval.

મેનેિજંગ િડર�ેટર

કંટ� ોલર(િનયામક)

ટ�ેઝરર (ખ�નચી)

10.

Mark only one oval.

કરવેરા અનામત

કાચા માલની ખરીદી

નફાનું પુન: રોકાણ

11.

Mark only one oval.

કમ�ચારી ભરતી

િમલકત સંચાલનની નીિત

આવકની વહ�ચણી

12.

Mark only one oval.

કાયમી મૂડી

બોજમાંથી મુ�

ઇિ�ટી પરનો વેપાર

નીચેના પૈકી કોણ શાખ અને ઉઘરાણી માટે નાણાંકીય સંચાલકને મદદ�પ બને છે ?

નીચેની કઈ બાબતનો આવકની વહ�ચણીમાં સમાવેશ થતો નથી ?

નીચેના પૈકી કયું કાય� નાણાંકાય�નું નથી ?

નીચેના પૈકી કઈ બાબત ઇિ�ટી શેરની મયા�દા છે ?
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13.

Mark only one oval.

કંપનીને

રોકાણકારોને

સંચાલકોને

14.

Mark only one oval.

ઇિ�ટી શેર

િડબે�ચર

�ેફર�સ શેર

15.

Mark only one oval.

બો�ડ

સરકારી �મીનગીરી

�હેર થાપણ

16.

Mark only one oval.

ઇિ�ટી શેર

િડબે�ચર

�હેર થાપણો

િડબે�ચર બહાર પાડવામાં આવે તો નીચેનામાંથી કોના માટે સલામત છે ?

દેવાનો �વીકાર કરતો દ�તાવજે એટલે....

નીચેના પૈકી કઈ બાબત િડબે�ચરનો પયા�ય શ�દ છે ?

નીચેના પૈકી કયું નાણાંનું �ાિ� �થાન લાંબા ગાળાનું નથી ?
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17.

Mark only one oval.

કરવેરા

ઘસારો

સરરેાશ રોકાણ

18.

Mark only one oval.

કર પહેલાનો નફો

રોકડ �વાહ

કર બાદ નફો

19.

Mark only one oval.

કાયમી િમલકતો

ચાલુ િમલકતો

અવા�તિવક િમલકતો

20.

Mark only one oval.

સીમાંત પડતર

રોકાણ પરત મુદત

સરરેાશ વળતર દર

રોકડ �વાહ શોધવા માટે કરબાદ નફામાં શું ઉમેરવામાં આવે છે ?

સરરેાશ વળતરના દર માટે નીચેનામાંથી શું �યાનમાં લેવામાં આવે છે ?

નીચેના પૈકી કઈ િમલકત ખરીદવા માટે મૂડી બજટે બનાવવું પડે ?

નીચેના પૈકી કઈ પ�ધિત મૂડી બજટેની નથી ?
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21.

Mark only one oval.

રોકાણનું વત�માનમૂ�ય – રોકડ �વાહનું વત�માનમૂ�ય

રોકડ �વાહનું વત�માનમૂ�ય – રોકાણનું વત�માનમૂ�ય

કુલ રોકડ �વાહ – કુલ રોકાણ

22.

Mark only one oval.

કાયમી મૂડી

તરતી મૂડી

ચો�ખી િમલકતો

23.

Mark only one oval.

R + W + F + D - C

R + W + F + C - D

R + C + D + F - W

24.

Mark only one oval.

કાય�શીલ મૂડીની જ�િરયાત નિહ

કાય�શીલ મૂડીની જ�િરયાત ઓછી

કાય�શીલ મૂડીની જ�િરયાત વધુ

ચો�ખું વત�માન મૂ�ય = ________________

નીચેનામાંથી કાય�શીલ મૂડીને બી� કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે ?

કાય�શીલ મૂડીનું ચ� = _________________

જમે કામગીરી ચ�નો સમય વધુ તેમ.......
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25.

Mark only one oval.

૫૦ %

૧૦૦ %

૯૦ %

26.

Mark only one oval.

�ટોક

બે�ક િસલક

રોકડ િસલક

This content is neither created nor endorsed by Google.

અધ� તૈયાર માલની ગણતરી વખતે કાચા માલની પડતર કેટલી ગણવી ?

કાય�શીલ મૂડીમાં સૌથી વધુ તરલ િમલકત કઈ ગણાય છે ?

 Forms


