B.Com Sem-6
No.

FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MANAGEMENT

Question

Ans . A

Ans. B

Ans. C

Ans. D

Ans.

નાણાકીમ નીતન ું
ધડતય

નાણાની ચકલણી

કયલેયાન ું આમોજન

C

ગથભેન અને ડગરના ભત પ્રભાણે ધુંધાભાું લયાતા બુંડોન ું આમોજન,
નાણા પ્રાપ્તત, નાણા અંકળ અને ............. વાથે વકામેર પ્રવ ૃત્તિ એટરે
દોયલણી
નાણાકામય.

લશીલટ

ફજેટ

વુંકરન

B

3

નાણાકામયના રૂઢિગત અભબગભભાું નીચેના ૈકી કઈ ફાફતનો વભાલેળ
થતો નથી ?

નાણાની પ્રાપ્તત

પ્રાપ્તત સ્થાનોની
ત્તલચાયણા

નાણાકીમ
જરૂઢયમાતનો અંદાજ

નાણાનો ઉમોગ

D

4

નાણાકામયના રૂઢિગત અભબગભભાું કેલા પ્રકાયની નાણાકીમ જરૂઢયમાત
ધ્માનભાું રેલામ છે ?

રાુંફાગાાની

ત્તલકાવરક્ષી જરૂઢયમાત યોજજિંદી જરૂઢયમાત

આકસ્સ્ભક જરૂઢયમાત

C

5

રૂઢિગત નાણાકામયભાું ધુંધાના ક્યા સ્લરૂને ધ્માનભાું રેલાય ું છે ?

કુંની સ્લરૂ

એકાકી લેાયી સ્લરૂ બાગીદાયી ેિી સ્લરૂ

વશકાયી ભુંડી
સ્લરૂ

A

6

નાણાકામયના આધત્તનક અભબગભભાું નીચેના ૈકી કઈ ફાફતનો વભાલેળ
થતો નથી ?

નાણાની પ્રાપ્તત

નાણાકીમ પ્રોત્વાશન

નાણાનો અંકળ

B

7

નીચેના ૈકી ક્યા નાણાકામયનો લશીલટી નાણાકામયભાું વભાલેળ થતો નથી આલક - જાલક નો
?
ઢશવાફ

દસ્તાલેજોની ચકાવણી આલકની પાલણી

નાણા પ્રાપ્તતની
ત્તલત્તધ

C

નાણાકીમ વાધનો
ભેલલા

યોકામેર કર
બુંડોની યકભ

નાણાકીમ નીત્તત
ધડતય

D

1

નીચેના ૈકી કય ું કામય વુંચારકીમ નાણાકામય નથી ?

2

નાણાકીમ આમોજન

નાણાનો ઉમોગ

8

નાણાકીમ ભેનેજયને નીચેના ૈકી ક્યા કામય વાથે વુંફધ
ું નથી ?

નાણાકીમ
જરૂઢયમાતનો
અંદાજ કાિલો

9

નીચેના ૈકી કય ું રક્ષણ આદળય મ ૂડીભાખાન ું નથી ?

ઢયલતયનળીરતા

યોકાણકાયો ભાટે
આકયક

તયરતા

યાજ્મની આલકભાું
વદ્ધિ

D

10

નીચેના ૈકી કય ું ઢયફ મ ૂડીભાખાને અવય કયત ું નથી ?

ધુંધાન ું જોખભ

વુંચારન ઉય અંકળ

નાણા ભેનજયની
બયતી

બત્તલષ્મની નાણા
જરૂઢયમાત

C

11

નીચેના ૈકી કય ું ફાહ્ય ઢયફ મ ૂડીભાખાને અવય કયત ું નથી ?

યોકાણકાયોની
ભનોવ ૃત્તિ

કયલેયાન ું ભાખ ું

વ્માજનો દય

રોકોની પેળન

D

12

ઇસ્વલટી યનો વ્માાય એટરે .................

ઢડફેન્ચય શોલ્ડયોને ઇસ્વલટી શોલ્ડયના
વ્માજ ચકલવ ું
રાબાથે ધુંધો કયલો

ઇસ્વલટી શોલ્ડયોની
વુંખ્મા ધટાડલી

પ્રે.ળેયશોલ્ડયોભાું
ધટાડો કયલો

B

13

નીચેના ૈકી કઈ ફાફત ઇસ્વલટી યના લેાય ભાટે અલયોધક છે ?

કુંનીની ઊંચી
કભાણી

ઢડફેન્ચયન ું ઊંચ ું વ્માજ પ્રે. ળેયન ું નીચ ું વ્માજ

સ્સ્થય આલક

C

No.

Question

Ans . A

Ans. B

Ans. C

Ans. D

Ans.

14

નીચેના ૈકી કઈ ફાફત ઇસ્વલટી યના લેાયની ભમાયદા નથી ?

સ્સ્થય - ત્તનમત્તભત
આલક

સ્સ્થય ત્તભરકત યનો
ફોજો

યશસ્મ જાલણીભાું
મશ્કેરી

ઊછીની મ ૂડી
ભેલલાનો ખચય

A

15

જ્શોન સ્ટઅટય કામયળીર મડીને કઈ મ ૂડી તયીકે ઓખે છે ?

ટૂુંકાગાાની મ ૂડી

ચાલ મ ૂડી

પયતી મ ૂડી

કાભચરાઉ મ ૂડી

C

16

રીકનના ભત પ્રભાણે કામયળીર મ ૂડી એટરે .........

ચાલ ત્તભરકતો
કર ચાલ ત્તભરકતો
ફાદ સ્સ્થય ત્તભરકતો

કર ચાલ દે લાું

ચાલ ત્તભરકતો ફાદ
ચાલ દે લાું

D

17

જે.એવ. ત્તભરના ભત પ્રભાણે કામયળીર મ ૂડી એટરે .........

ચાલ ત્તભરકતનો
વયલાો

ચાલ દે લાનો વયલાો

ચાલ ત્તભરકતો ફાદ
ચાલ દે લાું

ચાલ ત્તભરકતો ફાદ
સ્સ્થય ત્તભરકતો

A

18

નીચેના ૈકી કય ું રક્ષણ કામયળીર મ ૂડીન ું નથી ?

પયતી મ ૂડી

ધવાયાનો પ્રશ્ન નથી

ટૂુંકાગાાની મ ૂડી

ઢયલતયનળીરતા
નથી

D

19

નીચેના ૈકી કય ું રક્ષણ કામયળીર મ ૂડીન ું છે ?

કામભી ત્તભરકતોભાું
ધવાયો રાગે
યોકાણ

ઢયલતયનળીરતા નથી યોકડ તયરતા

D

20

ભારની અત્તનત્તિતતાને શોંચી લલા તથા ઓલય ટાઇભ ગાયની
ચકલણી ભાટે જે મ ૂડીની જરૂય ડે તેને કઈ મ ૂડી કશે છે ?

કામભી કામયળીર
મ ૂડી

કાભચરાઉ કામયળીર
મ ૂડી

પયતી મ ૂડી

C

21

ગયભ કડા, યે ઇનકોટ, તુંગની ભાુંગને શોંચી લલા કઈ કામયળીર
મડીની જરૂય ડે છે ?

ચાલ કામયળીર મ ૂડી ભોવભી કામયળીર મ ૂડી ટૂુંકાગાાની મ ૂડી

પ્રાવુંભગક કામયળીર
મ ૂડી

B

22

આગ-અકસ્ભાત, ભ ૂકું તથા કદયતી શોનાયતો લખતે જોઈતી કામયળીર
મડીને શ ું કશેલામ ?

ખાવ કામયળીર મ ૂડી

શુંગાભી કામયળીર
મ ૂડી

A

23

નીચેના ૈકી કય ું ઢયફ કામયળીર મ ૂડીના અંદાજને અવય કયત ું નથી ? ચીજ લસ્તની ભાુંગ શયીપોની ેદાળો

ખયીદલેચાણની ળયત

ઉત્ાદન પ્રઢિમા
વભમ

B

24

અત્તનમત્તભત કામયળીર મ ૂડીના પ્રાપ્તતસ્થાન તયીકે કોનો ઉમોગ થામ છે ? ળેયમ ૂડી

ડીફેંચવય

નાણાકીમ વુંસ્થાઓ

જાશેય થાણો

D

25

કામભી કામયળીર મ ૂડીના પ્રાપ્તતસ્થાન ભાટે કોનો ઉમોગ થામ છે ?

જાશેય થાણો

કેળ િેડીટ

ડીફેંચવય

ફેંક રોન

C

26

નીચેના ૈકી કઈ ફાફત મ ૂડીડતયના ખ્મારભાું ધ્માનભાું રેલાતી નથી ?

મ ૂડી ઊબી
કયલાનો ખચય

શયીપ એકભોની વુંખ્મા

અેભક્ષત લતયનો
દય

ત્તનત્તિત લતયનો
દય

B

ભોવભી કામયળીર મ ૂડી

ટૂુંકાગાાની કામયળીર
કટોકટીલાી મ ૂડી
મ ૂડી

No.

Question

Ans . A

Ans. B

Ans. C

Ans. D

Ans.

27

નીચેના ૈકી કઈ ફાફત મ ૂડી ડતયન ું ભશત્લ દળાય લતી નથી ?

નાણાકીમ
પ્રોજેવટ વુંચારન ભાટે મ ૂડી ફજેટના
ત્તનણયમોભાું ઉમોગી ઉમોગી
ધડતયભાું ઉમોગી

આધત્તનક ટે કનોરોજી

D

28

નીચેના ૈકી કય ું રક્ષણ મ ૂડી અંદાજત્રન ું નથી ?

નીત્તતત્તલમક પ્રશ્ન

ત વુંચારનન ું કામય

જઢટર ત્તનણયમ પ્રઢિમા

ધુંધાકીમ
 ૂલાયનભાન જરૂયી

B

29

નીચેના ૈકી કમો ઉદ્રેળ મ ૂડી અંદાજત્રનો ગણાતો નથી ?

મ ૂડીની વરાભતી

નાણાકીમ આમોજન

મ ૂડી ખચય ઉય અંકળ ઉયના તભાભ

A

30

નીચેના ૈકી કય ું ઢયફ ડીલીડન્ડ નીત્તતને અવય કયત ું નથી ?

કુંનીની કભાણી

એકભન ું આયષ્મ

અનાભતોન ું પ્રભાણ

મુંત્રનો પ્રકાય

D

31

નીચેના ૈકી કય ું ઢયફ ડીલીડન્ડ નીત્તતને અવય કયે છે ?

નપાનો અંદાજ

અનાભતોન ું પ્રભાણ

યોકડ તયરતાની
સ્સ્થત્તત

ઉયના તભાભ

D

32

નીચેના ૈકી કમો પામદો સ્સ્થય ડીલીડન્ડ નીત્તતનો નથી ?

નપાન ું ન: યોકાણ પ્રગત્તત - ત્તલકાવ

ળેયના બાલ લધે

કયલેયાન ું આમોજન

C

33

નીચેના ૈકી કમો ગેયરાબ સ્સ્થય ડીલીડન્ડ નીત્તતનો ગણામ ?

કયલેયા
આમોજનભાું
મશ્કેરી

કામયક્ષભતા
જાલણીભાું મશ્કેરી

મ ૂડીકયણભાું અસ્સ્થયતા

નલી મ ૂડી ઊબી
કયલાભાું મશ્કેરી

C

34

નીચેના ૈકી ઢયલતયનળીર ડીલીડન્ડ નીત્તતનો કમો ગેયરાબ છે ?

યોકડ તયરતા

ત્તલકાવ ભાટે બુંડો

નાણાકીમ આમોજન

કયલેયા

C

35

મ ૂડી અંદાજત્રની ે-ફેક િત્તત મજફ પ્રોજેવટની વુંદગી કયતી લખતે
યોકડ પ્રલાશ ગણતી લખતે કઈ ફાફત ધ્માનભાું રેલાતી નથી ?

ધવાયો

કયલેયા

લાસ્તત્તલક ભે ર યોકડ એકણ નઢશ

A

36

મ ૂડી અંદાજત્રની ે-ફેક િત્તતભાું પ્રોજેવટન ું કેટલ ું આયષ્મ ધ્માનભાું
રેલામ છે ?

ટૂુંક આયષ્મ

રાુંબ આયષ્મ

આયષ્મ ધ્માનભાું
રેલાત ું નથી

અેભક્ષત આયષ્મ

C

37

ડીલીડન્ડ જાશેય થમા છી લધભાું લધ કેટરા ઢદલવભાું ડીલીડન્ડ લોયું ટ
ળેયશોલ્ડયને ભોકરી આવ ું જોઈએ ?

૨૧ ઢદલવ

૪૨ ઢદલવ

૩૦ ઢદલવ

૧૫ ઢદલવ

B

38

બાયતભાું મફ
ું ઈ ળેય ફજાયની સ્થાના ક્યાયે થઇ ?

39

ભાન્મ ળેય ફજાયભાું કોણ વોદા કયી ળકે ?

૧૮૭૭
કોઇણ વ્મસ્વત

૧૮૫૦
અત્તધકૃત દરાર

૧૮૬૬
બાયતનો નાગઢયક

૧૯૨૭
ળેયફજાયના
વિાલાાઓ

A
B

No.

Question

Ans . A

Ans. B

Ans. C

Ans. D

Ans.

40

ળેયફજાયભાું નીચેના ૈકી કઈ જાભીનગીયીના ખયીદ-લેચાણના વોદા
થામ છે ?

ઇસ્વલટી ળેય

ઢડફેન્ચવય

વયકાયી જાભીનગીયી

ઉયના તભાભ

D

41

નીચેના ૈકી કય ું કામય ળેયફજાય કયત નથી ?

જાભીનગીયીને
પ્રલાઢશતા ફક્ષે

જાભીનગીયીન ું
મ ૂલ્માુંકન

યોકાણકાય લતી વોદા

ભોટા ામા ય
મડીવર્જન

C

42

નીચે ૈકી કઈ વેલા ળેયફજાય યોકાણકાયોને આત ું નથી ?

જાભીનગીયીઓને
તયરતા

નલા ડીયે વટય અંગે
ભાઢશતી

છે તયલાનો બમ નથી

ળેયની ઢકિંભત અંગે
ભાઢશતી

B

43

નીચેના ૈકી કઈ વેલા ળેયફજાય ઉધોગોને આત ું નથી ?

ળેય ફાુંમધયી
કત્તભળન ખચય ભાટે

કુંનીની વતત
જાશેયાત

ત્તનકાવ ભાટેના કયાયો

ત્તલળા મ ૂડી વર્જન

C

44

નીચેના ૈકી કઈ વેલા ળેયફજાય દ્રાયા વભાજ અને યાષ્રને ભતી નથી ?

આત્તથિક ત્તલકાવને
લેગ

કુંની ઉય અંકળ

ફચત - યોકાણને
પ્રોત્વાશન

ગયીફી નાબ ૂદી

D

45

નીચેના ૈકી કમો રાબ ળેયફજાય દ્રાયા વભાજ અને યાષ્રને ભે છે ?

ળેયની ભાઢશતીન ું
પ્રવાયણ

કુંનીઓ ઉય અંકળ આત્તથિક ત્તલકાવને લેગ ઉયના તભાભ

D

46

ળેય નોધણી કયાલલાથી કુંનીને નીચેના ૈકી કમો રાબ ભતો નથી ?

ત્તલળા જાશેયાત

કયલેયાભાું યાશત

યોકાણકાયોને આકયણ

મ ૂડી ડતયભાું
ધટાડો

B

47

કુંની ળેયફજાયભાું ળેયનોધણી કયાલે તો યોકાણકાયોને કમો રાબ ભે ?

ળેયની વય
પેયફદરી

ળેયનો વટ્ટો

ત્તધયાણભાું વયતા

ઉયના તભાભ

D

B.Com Sem-6
No.
48

49

FUNDAMENTALS OF FINANCIAL MANAGEMENT

Question
જો કપનિ 20% ડિનિડ્ન્િ ચ ૂકિિા માાંગતી હોય તો કેટ્લા ટ્કા િફાિી

Ans . A
15%

Ans. B
20%

Ans. C

6%

5%

શકાય?

50 ઇક્વિટી પરિો િેપાર એટલે

ડિબે. હોલ્િરો િે

ઇ.શેરહોલ્િરો િા

વ્યાજ ચ ૂકિવુ

લાભાથે ધાંધો કરિો

Ans.

10%

રકમ અિામત ખાતે લઇ જિી પિે?
કે્ર સરકારાિી પરિાિગી થી કેટ્લુ ડિનિડ્ન્િ િધુમા િધુ ચ ૂકિી

Ans. D
30%

C

8%

C

4%

ઇ. શેરહોલ્િરો ઘટાિિા પ્રેફ. . શેરહોલ્િરો
ઘટાિિા

B

