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એસ. એસ. પી ન આ ્સ એ ડ કોમસ કોલજે- ાગં ા 

બી. કોમ સેમ-5 અસાઈ મે ટ ટૉિપ સ – 2022-23  

 
(1) ે   

(i) Write the Story “ The Verger ‘ in your language  

(ii) Write the Story ‘ Three Questions ‘ ઇન your language  

(2) ભારતીય અથતં   

(i) ધધંાક ય પયાવરણના ુ ય ઘટકો સમ વો.  

(ii) િવકાસમા ંઅથતં  તર ક ભારતીય અથતં ની લા ણકતાઑ જણાવો   

(3) અ ડટ ગ  

(i) ઓ ડટ ગની યા યા આપી ઓ ડટ ગના ઉદશો િવ તૃ સમ વો  

(ii) કંપની ઓ ડટરની લાયકાત અને ગેરલાયકાત, િનમ કૂ અન ે નુઃ િનમ કૂ 

ગેની જોગવાઇઓ જણાવો  

(4) કડાશા   

(i) સહસબંધંાક એટલ ે ુ ં? પયરનો માકં સહસબંધં સમ વો  

(ii) સહસબધંના ણુધમ  સમ વો  

(iii) સભંિવત દોષ અન ે માણીત દોષ સમ વો  

(iv) િનયત સબંધંાકોના ણુધમ  સમ વો  

(v) િન ાયતાનો ક સમ વો  

(vi) સભંાવનાનો સરવાળાનો િનયમ સમ વો  

(5) Tally-1  

(i) નામાનંા િસ ાતંો િવ તારથી સમ વો   

(ii) ટલીના એકાઉ ટ પૂ ુ ંમહ વ સમ વી ુ ય પૃોની ચચા કરો.  
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(6) સચંાલક ય હસાબી પ િત-1  

 

 (1) આયામ લ. ની નીચનેી મા હતી પરથી શોધો  

(1) મ ુર ખચ િવચલન  

(2) મ ુર દર િવચલન  

(3) મ ુર કાય મતા િવચલન  

(4) મ ુર િમ ણ િવચલન  

મ ુર કારો  કલાકો કલાકદ ઠ દર . 

માણ ખરખર માણ ખરખર 

બાળકો  480 504 3.૦૦ 3.00 

ી  960 1200 2.00 1.80 

ુ ુષ  600 560 4.00 5.00 

 

(2) નુ કંપની બે કારના કાચામાલ ુ ં િમ ણ કર ને એક વ ુ ુ ં ઉ પાદન કર છે. કાચા માલ ગે 

નીચનેા માણો ન  કરવામા ંઆ યા છે.  

માલસામાન માણ િમ ણના કલોદ ઠ માણ ભાવ 

A 35 % . 500 

B 65 % . 700 

     ઉ પાદન યામા ંદાખલ કરલ એકમોના 7.5 % ઘટ પડ છે.  

     માચ 2017ના મ હના દરિમયાન નીચનેી િવગતો મળે છે.  

માલસામાન ખરખર વપરાશ કલોદ ઠ ખરખર ભાવ 

A 320 કલો . 450 

B 680 કલો . 750 

    માચ માસ દરિમયાન ખરખર 962 કલો તયૈાર વ ુ ુ ંઉ પાદન થ ુ.ં નીચનેા િવચલનો શોધી કાઢો  

(1) માલસામાન ખચ િવચલન  

(2) માલસામાન ભાવ િવચલન  

(3) માલસામાન વપરાશ િવચલન  

(4) માલસામાન િમ ણ િવચલન  

(5) માલસામાન ઊપજ િવચલન  
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(7) નામા પ િત-5 (Optional)  

 

1.  એક કંપની ુ ંઉ પાદન બે યાઓમાથંી પસાર થાય છે. પહલી યાનો માલ બી  યા ખાતે લઈ જતા ં

ફરબદલીની કમત પર 33. 1/3 ટકા નફો મળે એ ર તે નફો ચઢાવવામા ં આવે છે, યાર બી  

યાઓમાથંી તૈયાર માલના ટોક ખાતે ળૂ કમત પર 20 %નફો મળે એ ર તે માલ લઈ જવામા ંઆવે છે. 

નીચનેી મા હતી મળે છે.  

િવગત  યા નબંર- 1 

. 

યા નબંર – 2 

. 

શ આતનો ટોક  

માલસામાનનો વપરાશ  

ય  મ ૂર   

કારખાનાના ખચા  

આખર ટોક  

3,000 

5,000 

13,000 

3,000 

2,000 

2,000 

2,000 

8,000 

2,000 

1,500 

દરક યાનો માલ તેની ાથિમક પડતરના ધોરણ ે કવામા ંઆવે છે. તૈયાર માલનો ટોક શ આતમા ં . 

8,000 હતો અમે છેવટ . 9,000 નો હતો. વષ દરિમયાન વચેાણ . 64,000 ુ ંહ ુ.ં યા નબંર-2 અન ે

તૈયાર માલના શ આતના ટોક પર નહ  મળેલ નફા માટ ુ ંઅનામત અ ુ મે . 6,00 અને 22,00 હ ુ.ં  

યાના ખાતા તૈયાર કરો અને નફા- કુશાન ુ ંખા ુ ંબનાવો. 

 

2. એક વ  ુA, B અને C ણ યામાથંી પસાર થાય છે અને યાર બાદ તેને તૈયાર માલના ટોક ખાતે 

ફરવાય છે. યા A ુ ંઉ પાદન ફરબદલી કમત પર 25 ટકા નફા લખેે યા B ખાતે અને યા B થી 

યા C તથા યા C થી તૈયાર માલ ખાતે દરકની ફરબદલી કમત પર 20 % નફા લખેે ફરવવામા ં

આવે છે.  

તા. 31-3-2013 ની મા હતી નીચે માણે છે. 

િવગત  યા A યા 

 B 

યા C તૈયાર માલ 

શ આતનો ટોક  

ય  માલસામાન  

ય  મ ૂર   

કારખાના પરો  ખચ  

આખર ટોક  

શ આતના ટોક માટ તર 

યા નફો  

50,000 

1,00,000  

75,000  

70,000  

25,000  

 

-- 

60,000  

1,05,000  

75,000   

30,000  

30,000  

 

10,000   

40,000 

1,50,000  

80,000  

2,00,000  

20,000 

 

10,000   

1,50,000 

-- 

-- 

-- 

70,000  

 

50,000  
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યાનો ટોક ાથિમક પડતરના ધોરણે કવામા ંઆવે છે. તૈયાર માલનો ટોક યા C માથંી  કમત ે

મેળવવામા ંઆવે છે તે કમત ે કવામા ંઆવે છે . વષ દરિમયાન ુ ંવેચાણ . 21,00,000 છે.  

તૈયાર કરો : દરક યાના ખાતા અને તૈયાર માલ ુ ંખા ુ.ં  
 

(8) વા ણ ય સચંાલન -5 ( Optional)  

(i) માક ટગ એટલ ે ુ ં? માક ટગ િવભાવનાઓ સમ વો.  

(ii) કમત િનધારણ એટલ ે ુ ં? કમત િનધારણના હ ઓુ સમ વો.  

 
 


