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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] [30] નીચેના
બધાજ ��ોના જવાબ માટે સાચો િવક�પ પસંદ કરો.

7.

Mark only one oval.

�માણ પડતર પ�િત

જોબ પડતર પ�િત

�િ�યા પડતર પ�િત

8.

Mark only one oval.

સમાવેશી પડતર

સીમાંત પડતર

�માણ પડતર

Class *

Semester *

નીચેના પૈકી કઇ પડતરની ટેકિનક નથી?

જમેાં ચિલત અને િ�થર બં�ે પડતરનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે તેને કઇ પડતર કહેવાય છે?
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9.

Mark only one oval.

કાપડ બનાવવામાં વપરાતું સુતર

ફિન�ચર બનાવવામાં લાકડંુ

યં� ચલાવવામાં વપરાતું ઑઇલ

10.

Mark only one oval.

જૉબ પડતર

એકમ પડતર

બૅચ પડતર

11.

Mark only one oval.

સમાવેશી પડતર

સીમાંત પડતર

�માણ પડતર

12.

Mark only one oval.

પુ�તક �કાશન

વાહન સેવા

ઇંટ ઉ�ોગ

નીચેના પૈકી �ો માલસામાન પરો� માલસામાન છે?

દવા બનાવતી કંપની કઇ પડતર પ�િત નો ઉપયોગ કર ેછે?

જમેાં ચિલત અને િ�થર બં�ે પડતરનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે તેને કઇ પડતર કહેવાય છે?

નીચેનામાંથી કઇ બાબત સેવા પડતર સાથે સુસંગત છે?
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13.

Mark only one oval.

િકલો દીઠ

િલટર દીઠ

બેરલ દીઠ

14.

Mark only one oval.

સેવા પડતર

�િ�યા પડતર

એકમ પડતર

15.

Mark only one oval.

ખરીદી ઑડ�ર

ઑડ�ર રિજ�ટર

ખરીદ માંગણીપ�ક

16.

Mark only one oval.

ગુ�તમ સપાટી

લઘુતમ સપાટી

વરદી સપાટી

ડેરી ઉ�ોગનું પડતરનું એકમ-

િસમે�ટ ઉ�ોગ માટે તમે કઇ પડતર ની ભલામણ કરશો?

માલસામાનની ખરીદી માટે મૉકલેલ ઑડ�રની નોધં કરવા માટે...... રાખવામાં આવે છે.

વરદી સપાટી—માલ મેળવતાં લાગતા સરરેાશ સમયની સરરેાશ વપરાશ=.........
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17.

Mark only one oval.

શ�નો �ટોક

આખરનો �ટોક

સરરેાશ �ટોક

18.

Mark only one oval.

4 વખત

5 વખત

6 વખત

19.

Mark only one oval.

�ાથિમક ખચા�

કારખાના ખચા�

વેચાણ ખચા�

20.

Mark only one oval.

હે�સી વેતન�થા

રૉવેન વેતન �થા

સમય વેતન �થા

માલસામાન ફેરબદલી દર શોધવા માટે માલ વપરાશને નીચેના પૈકી શેના વડે ભાગવામાં આવે છે?

શ�નો �ટોક �.40,000, ખરીદી �.1,30,000,આખર �ટોક �. 20,000, તો �ટોક ફેરબદલી દર
કેટલો?

પરો� મજૂરી જવેીકે યં�ના સમારકામ માટે ચૂકવેલ મજૂરીનો સમાવેશ નીચેના પૈકી કયા ખચ�માં
થશે?

�ાં કામની ઝડપનો આધાર માણસ નિહ પરંતુ યં� પર હોય �યાર ે�યાં કઇ વેતન�થા અપનાવવી
અનુકૂળ છે?
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21.

Mark only one oval.

નફા ભાગ

સહ ભાગીદારી

હે�સી

22.

Mark only one oval.

રૉવેન યોજના

હે�સી યોજના

સમય વેતન �થા

23.

Mark only one oval.

યુગપત સમીકરણ

ઉ�ચ િન�ન આંકની પ�િત

�ય� અને ભૂલની પ�િત

24.

Mark only one oval.

કારખાના ખચ�

વહીવટી ખચ�

વેચાણ ખચ�

...વેતન�થામાં કામદારને નફા અને સંચાલનમાં પણ ભાગ મળે છે?

નીચેના પૈકી કઇ યોજના ઉ�જેક વેતન�થા નથી?

અધ� ચિલત ખચા�ઓનું પૃ�થકરણ કરવા માટે કઇ પ�િતનો ઉપયોગ થાય છે?

િડિલવરી વાનના ખચ�નો સમાવેશ ........માં થાય છે.
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25.

Mark only one oval.

��ય� મજૂરી

કામદારોની સં�યા

��ય� કામદાર કલાક

26.

Mark only one oval.

��ય� ખચ�ની પ�િત

�િમક ફાળવણીની પ�િત

યુગપત સમીકરણની પ�િત

27.

Mark only one oval.

પુનરાવત� ફાળવણીનીપ�િત

યુગપત સિમકરણની પ�િત

�િમક ફાળવણીની પ�િત

28.

Mark only one oval.

ફાઉ�ડ� ી િવભાગ

કાિ�ટંગ િવભાગ

�ટોસ� િવભાગ

કમ�ચારી રા�િવમા યોજનાનો ખચ� જુદા જુદા િવભાગો વ�ચે કઇ રીતે ફાળવવામાં આવે છે?

�ાર ેદરકે સેવા િવભાગ બી� સેવાિવભાગને પણ સેવા આપે છે,�યાર ેનીચેના પૈકી કઇ પ�િતથી
તેના ખચ�ની ફાળવણી થતી નથી?

પરો� ખચ�ના િહસાબોમાં નીચેના પૈકી કઇ પ�િત પાર�પિરક ફાળવણીની પ�િત નથી? *

ઑઇલ એિ�જન બનાવતા ઉ�ોગમાં સેવાિવભાગ તરીકે નીચેપૈકી કોનો સમાવેશ થાય છે?
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29.

Mark only one oval.

તુલના પ�િત

��ય� પ�િત

આલેખ રજૂઆત પ�િત

30.

Mark only one oval.

મૂડી પર �યાજ

રોકાણોના વેચાણ પરનો નફો

કારખાનાનું ધારી લીધેલ ભાડંુ

31.

Mark only one oval.

28000

30000

26000

32.

Mark only one oval.

પરો� ખચ�ની વધૂ વસૂલાત પડતરના નફામાંથી બાદ કરવાથી નાણાંકીય િહસાબો મજુબનો નફો મળી
રહેશે.

કાયિમ િમ�કતના વેચાણ પર થતો નફો કે ખોટ નણાંકીય િહસાબોમાં નોધંાય છે, પરંતુ પડતરના
િહસાબોમાં નોધંતી નથી.

પડતર અને નાણાંકીય િહસાબોની મેળવણી કરવાથી બં�ે �કારના િહસાબોની ચો�સતાની ખાતરી
મળે છે.

સેવા િવભાગના ખચ�ની ફાળવણી કરવા માટે કઇ પ�િતનો ઉપયોગ થાય છે?

નીચેના પૈકી કઇ િવગત નાણાંકીય િહસાબોમાં નોધંવાની નથી?

પડતરના િહસાબો મજુબ ખોટ �.28,000 અને માંડી વાળેલ પાઘડી �.2,000 છે,તો નાણાંકીય
િહસાબો મજુબ ખોટ કેટલી હશે?

નીચેના પૈકી કયું િવધાન સાચું છે?
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33.

Mark only one oval.

રોકાણો પર �યાજ, અને િડિવડ�ડ તથા ભાડાની આવક નાણાંકીય િવગતો હોવાથી પડતરના
િહસાબોમાં સમાવાતી નથી

પોતાની મૂડી પર ગણેલ ધારી લીધેલ �યાજ અને પોતાની માિલકીના મકાન પર ધારી લીધેલ ભાડંુ ફ�
પડતરના િહસાબોમાજં નોધંાય છે.

િબનસંકિલત િહસાબોમાં પડતર મજુબનો નફો અને નાણાંકીય િહસાબો મજુબનો નફોની મેળવણીની
જ�ર નથી

Option 4

Option 5

34.

Mark only one oval.

આગથી થયેલ નુકશાનને પડતરના નફામં ઉમેરવામાં આવે છે,જથેી નાણાંકીય નફા સાથે મેળવણી થઇ
શકે. અને િડિવડ�ડ તથા ભાડાની આવક નાણાંકીય િવગતો હોવાથી પડતરના િહસાબોમાં સમાવાતી નથી

પરો� ખચ�ની કમ વસૂલાતને કારણે પડતરના િહસાબો મજુબ નફો વધુ આવે છે.

ધારી લીધેલ ભાડંુ નાણાંકીય િહસાબોમાં �યાનમાં લેવામાં આવતું નથી.

35.

Mark only one oval.

કારખાના પડતર

ઉ�પાદન પડતર

કુલ પડતર

નીચેના પૈકી કયું િવધાન સાચું નથી?

નીચેના પૈકી કયું િવધાન સાચું છે?

પડતરના િહસાબોમાં તૈયાર માલના �ટોકનું મૂ�યાંકન કઇ પડતરને આધાર ેકરવામાં આવે છે.
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36.

Mark only one oval.

કારખાના પડતર

ઉ�પાદન પડતર

કુલ પડતર
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