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બીકોમ સેમ-3 અસાઈનમટ ટોપીક (2022-23)  

 

આવકવેરો-1 

-1 GST એટલ ે ુ ં? તેના કારો જણાવી તેના લાભાલાભ સિવ તાર ચચ . 

-2 ૂંકન ધ લખો 

(1)    GST પ રષદ 

(2) GST નેટવક 

 

કંપનીલ ી હસાબી પ િત-1 

-1 ધધંાની સામા જક જવાબદાર  એટલ ે ુ ં ? ભારતમા ંCSR ના ંવતમાન ધોરણો 

       જણાવો. 

-2 ભારતમા ંCSR નીિતના હ ઓુ જણાવો. 

-3 CSR િૃ ઓ ુ ંકાય ે  વણવો. 

 

English-3  

-1 Write the story   ‘ The Homecoming ’ in your language. 

-2 Write the lesson ‘ Playing the English Gentleman ’ in your language. 

 

સમ લ ી અથશા ના િસ ાતંો-1 

-1 ના ુ ંએટલે ુ ં? નાણાના ંકાય  સમ વો. 

-2 કઈ સનો અસરકારક માગંનો િસ ાતં સમ વો. 

 

વા ણ ય સચંાલન-3 ( Optional )  

-1  કાયાલય સચંાલન ુ ંમહ વ સમ વો. 

-2  કાયાલય સચંાલક( મેનેજર)  ની લાયકાતો અને ણુો ની ચચા કરો. 

 



Business Communication-1 

 

-1  Discuss the different parts of the inward structure of a business letter. 

-2  Essentials of Business letter ( Eight cls). 
 

 

પડતર હસાબી પ િત-1 

 
-1 કરણ લિમટડ ુ ંતા. 31-12-2016ના રોજ રૂા થતા વષ ુ ં વેચાણ અને નફા- કુશાન ખા ુ ં ૂંકમા ં

નીચ ે જુબ છે. 

િવગત . િવગત . 

ય  માલસામાન  

ય  મ ૂર  

ય  ખચા  

કારખાના ખચ 

 થર ૧૦૦૦૦૦ 

 ચ લત  ૧૨૦૦૦૦ 

કાચો નફો – આગળ લઈ ગયા 

૬૦૦૦૦૦ 

૩૬૦૦૦૦ 

૧૨૦૦૦૦ 

 

 

૨૨૦૦૦૦ 

૪૧૩૮૦૦ 

વેચાણ (૬૦% ઉ પાદન મતાએ 

૬૦૦૦ એકમો ુ)ં 

૧૭૧૩૮૦૦ 

                                   

ઓ ફસ પરો  ખચ ( થર) 

૧૭૧૩૮૦૦                                    

કાચો નફો – આગળ લા યા 

૧૭૧૩૮૦૦ 

૧૫૦૦૦૦ ૪૧૩૮૦૦ 

વેચાણ પરો  ખચ : 

 થર    ૬૦૦૦૦ 

 ચ લત   ૪૮૦૦૦ 

ચો ખો નફો  

 

 

૧૦૮૦૦૦ 

૧૫૫૮૦૦ 

  

 ૪૧૩૮૦૦  ૪૧૩૮૦૦ 
  
વષ ૨૦૧૭ માટ નીચેની મા હતી મળે છે:  

(૧) ઉ પાદન ૧૦૦% મતાએ થશે અને તેમાથી ૮૦% વેચાણ થશે. 

(૨) એકમદ ઠ માલની કમતમા ં૨૦% અને મ ૂર  દરમા ં૧૦% વધારો થશ.ે 

(૩) ચ લત વેચાણ ખચ એકમદ ઠ ૨૫% વધશ.ે 

(૪) થર ખચા નીચ ે જુબ વધશે : 

 (૧) થર કારખાના ખચ  ૫૦% 



 (૨) થર વેચાણ ખચ  ૩૩ ૧/૩% 

 (૩) થર ઓ ફસ ખચ      . ૪૦૦૦૦ 

(૫) પડતર પર નફાનો દર ૧૦૦% વધશ.ે 

     ઉપરની િવગતો પરથી : 

    (૧) વષ ૨૦૧૬ ુ ં ુલ અને એકમદ ઠ પડતર દશાવ  ુપ ક અને 

    (૨) વષ ૨૦૧૭ ુ ં ુલ દા  પડતર દશાવ  ુપ ક તૈયાર કરો. 

 

-2 (અ) નીચે આપેલી મા હતી પરથી- 

(1) નુઃવરદ  સપાટ  

(2) લ તુમ સપાટ  

(3) ુ ુતમ સપાટ  

(4) સરરાશ સપાટ  

(5) ભય સપાટ ની ગણતર  કરો. 

(૧) માલ મેળવતા લાગતો વ મુા ંવ  ુસમય    ૪૫ દવસ 

(૨) માલ મેળવતા લાગતો સરરાસ સમય    ૩૫ દવસ 

(૩) માલ મેળવતા લાગતો ઓછામા ંઓછો સમય   ૨૫ દવસ 

(૪) તા કા લક ખર દ  મેળવવા લાગતો વ મુા ંવ  ુસમય    ૫ દવસ 

(૫) એક દવસનો વ મુા ંવ  ુવપરાશનો દર   ૩૦ એકમો 

(૬) એક દવસનો સરરાશ વપરાશનો દર    ૨૫ એકમો 

(૭) એક દવસનો ઓછામા ંઓછો વપરાશનો દર   ૨૦ એકમો 

(૮) વરદ  જ થો            ૬૦૦ એકમો 

 

(બ) શ ત નાયલોન કપંની લ. એક આપેલ માલસામાન ૧૨૦૦૦ એકમોના જ થામા ંખર દ છે,  છ 

માસનો રુવઠો છે. એકમદ ઠ પડતર . ૨૦ છે. વરદ દ ઠ વરદ  કૂવાનો ખચ . ૧૦૦ છે. વહન 

કરવાનો ખચ ૨૫% છે.  

     આિથક વરદ  જ થો શોધી કાઢો. 

 

 

 

 

 

 



નામાપ િત -૩ 

 

-1 ી હરન પટલની ખેતીને લગતી િવગતો નીચ ે માણે છે. તેના આધાર નીચનેા હવાલાઓ યાનમા ં

લઈને તેમ ુ ંતા. ૩૧-૩-૨૦૨૦ના રોજ ુ ં રૂા થતા ંવષ ુ ં ૃિષ ખા ુ ંતૈયાર કરો : 

િવગત  . િવગત . 

શ આતનો ટોક : 

 ખાતર      ૧૦૫૦૦ 

 ઊભો પાક  ૨૧૦૦૦ 

 બયારણ     ૭૦૦૦ 

ખાતરની ખર દ   

બયારણની ખર દ  

જ ં નુાશક દવાઓનો ખચ   

ગત ઉપયોગ માટ રાખેલ અનાજ 

વેચાણ :  

 અનાજ     ૮૦૫૦૦ 

 ઘાસ         ૩૫૦૦ 

 

 

 

૩૮૫૦૦ 

૧૦૫૦૦ 

૩૫૦૦ 

૧૪૦૦ 

૭૦૦૦ 

 

 

૮૪૦૦૦ 

મ ૂર  

ટર ુ ંભા ુ ં

જમીન મહ લૂ  

પાકના વીમા ુ ં ીિમયમ 

ઢોરના વીમા ુ ં ીિમયમ 

ઢોરઢાખંર ( ૧-૪-૨૦૧૯ ) 

વાડનો ખચ 

અ ય સાધનો  

સહકાર  િધરાણ મડંળ માથી લોન 

૪૩૭૫ 

૧૭૫૦ 

૮૭૫ 

૭૦૦ 

૩૫૦ 

૧૩૧૨૫ 

૧૦૫૦૦ 

૩૫૦૦૦ 

૨૧૦૦૦ 

હવાલા : 

(1) સહકાર  િધરાણ મડંળ માથી તા. ૧-૧૦-૨૦૧૯ના રોજ ૧૦% યાજના દર લોન લીધી હતી. 

(2) મ ૂરોને મ ૂર  પેટ અનાજ આ ુ ં . ૧૭૫૦. 

(3) જમીન મહ લૂના કૂવવાના બાક  . ૩૫૦. 

(4) . ૩૫૦ની કમત ુ ંઘાસ પોતાના ઢોરને ખવડાવવા માટ ઉપયોગમા લીધેલ છે, ની ન ધ કરવાની 

રહ  ગયેલ છે. 

(5) વાડ કરવાનો ખચ દસ વષમા ંમાડં  વાળવાનો છે. 

(6) દાનમા ંઆપેલ અનાજ . ૧૬૦૦. 

(7) ઢોરઢાખંરની તા. ૩૧-૩-૨૦૨૦ના રોજ . ૧૦૫૦૦ કમત કવામા ંઆવેલ છે. 

(8) આખરનો ટોક : ખાતર . ૧૪૭૦૦, ઊભોપાક . ૩૮૫૦૦ અને બયારણ . ૫૬૦૦. 

 

-2 રાધા જકં ડ લ. ની નીચનેી મા હતી પરથી અિધક નફાની ર તે પાચં વષની ખર દ ના ધોરણે 

પાઘડ ની ગણતર  કરો : 

૨૫૦૦૦ ઇ વટ  શેર દરક . ૧૦૦નો  

૧૦% ના ૫૦૦૦ ેફ. શેર દરક . ૧૦૦નો 

સામા ય અનામત   

ન. ુ.ં ખા ુ ં(જમા) 

૨૫૦૦૦૦૦ 

૫૦૦૦૦૦ 

૬૦૦૦૦ 

૭૦૦૦૦ 



લેણદારો  

દવી ૂડં ઓ  

ોિવડ ટ ફંડ 

છે લા ચાર વષનો ુલ નફો ( ૫૦% લેખ ેઆવકવેરો ગ યા પહલા ં)  

રોકાયેલી ડૂ  પર અપે ત વળતરનો દર  

આ ધધંામા ંરોકાયેલી ડૂ  પર જોખમનો દર 

કંપનીની ુલ િમલકતો આ માણ ેછે : 

  કાયમી િમલકતો ુલ િમલકતોના  ૭૫% 

  ચા  ુિમલકતો ુલ િમલકતોના   ૨૦% 

  અવા તિવક િમલકતો ુલ િમલકતોના   ૫% 

 

૧૦૦૦૦૦ 

૮૦૦૦૦ 

૫૦૦૦૦ 

૬૪૦૦૦૦૦ 

૭% 

૩% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


