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Q.
No.

1

Question (guj)
પ્રભાણ જથ્થો જે વભાન્મ કામયક્ષભતાએ કોઈ
ફગાડ કે ઘટની જોગલાઈ નથી કયતો તેને કશે છે :

MANAGEMENT ACCOUNT-II

Ans . A

Ans. B

Ans. C

Ans. D

Ans.

આદળય પ્રભાણ

વાભાન્મ પ્રભાણ

પ્રત્મક્ષ પ્રભાણ

સવદ્ધ થઇ ળકે એવ ું પ્રભાણ

A

પ્રભાણ ડતય

આદળય પ્રભાણ ડતય

ઐસતશાસવક ડતય

B

હકભત સલચરન

કામયક્ષભતા સલચરન

જથ્થા સલચરન

ફજેટ સલચરન

D

જથ્થા સલચરન

ખચય સલચરન

દય સલચરન

ફજેટ સલચરન

A

ભજયી દય સલચરન

A

ભ ૂતકાની ભાહશતી અને બાસલ પેયપાયનો ખ્માર

2 કયી સવદ્ધ થઇ ળકે એલી નક્કી કયે રી ડતયને કશે

વીભાન્ત ડતય

છે -

3

4

5

ફજેટ મજફની ડતય અને ખયે ખય ડતય
લચ્ચેના તપાલતને કશે છે કામયક્ષભતા સલચરનને નીચેના નાભથી ણ
ખલાભાું આલે છે :
ખયીદ સલબાગના ભેનેજય વાભાન્મ યીતે નીચેના
સલચરન ભાટે જલાફદાય ગણામ છે :

પ્રત્મક્ષ ભારવભાન બાલ
સલચરન

ભજય કામયક્ષભતા સલચરન

ભારવાભાન લયાળ
સલચરન

જો ભારવાભાન લયાળ સલચરન - 10,
ભારવાભાન ખચય સલચરન - 22, પ્રભાણ

6 ભારવાભાન જથ્થો ૧૦ હકરો અને ખયે ખય

રૂ. 6

રૂ. 5

રૂ. 4

રૂ. ૩

A

મદ્દર હકભત

વ્માજની યકભ

મદ્દર યકભ + યકભ

શતાની યકભ

C

દયે ક લે વયખ ું યશે છે .

ઉયનભાુંથી એકેમ નહશ

B

ભારવાભાન જથ્થો 12 હકરો શોમ તો ખયે ખય
જથ્થાનો હકરોદીઠ બાલ ળો શળે ?

7

ચક્રવ ૃદ્ધદ્ધ વ્માજ નીચે ૈકીની એક યકભ ય ગણામ
છે :

8 નાણાુંના વભમમલ્મના ખ્માર શેઠ, નાણાુંન ું મલ્મ -

અગાઉનાું લો કયતા
છીના લોભાું ઊંચ ું યશે છે .

છીના લો કયતા
અગાઉનાું લોભાું ઊંચ ું યશે
છે .

Q.
No.

Question (guj)

9 ચક્રવ ૃદ્ધદ્ધ વ્માજ નીચેના ૈકી એક ઉય ગણામ છે -

10

11

મ ૂડી યોકાણના મલ્માુંકન વભમે , નાણાુંન ું વભમમલ્મ
નીચે ૈકીના એક ઉય ધ્માનભાું રેલાભાું આલે છે બાસલ મલ્મ અને લતયભાન મ ૂલ્મની નાણાુંકીમ યકભ
નીચે ઉય આધાહયત છે :

12 લાયવન (એન્યઈટી) એટરે -

13

14

નીચેના ૈકી કઈ ફાફત મોજનાની નપાકાયકાતા
ધ્માનભાું રે છે ?
નીચેની ૈકી કઈ ફાફત એ ટકાલાયી સ્લરૂે યજ
થતી નથી ?

15 શ ૂન્મ ચોખ્ખ ું લતયભાન મલ્મ દળાયલે છે કે મોજના -

16 લટાલ અલમલ કઈ દ્ધસતભાું વૌથી લધ જરૂયી છે ?

Ans . A

Ans. B

Ans. C

Ans. D

Ans.

પક્ત મદ્દર યકભ ઉય

વ્માજ યકભ ઉય

નાણાુંના વભમ મલ્મ ઉય

ઉયનાભાુંથી એકેમ નહશ.

D

આભાુંથી એકેમ નહશ.

B

ઉયનાભાુંથી એકેમ નહશ.

C

એક કયતા લધ ચકલણી

B

લટાલેર યોકડ પ્રલાશ

વયે યાળ લતયનો દય

D

ચોખ્ખ ું લતયભાન મલ્મ

હશવાફી લતયનો દય

C

યત આ દ્ધસત

લટાલેર યોકડ પ્રલાશ દ્ધસત હશવાફી લતય દય દ્ધસત

વ્માજ દય

વભમગાો

ઉયના (અ) અને (ફ)

અવભાન અને ક્રસભક

વભાન અને ક્રસભક

વભાન અને અસનમસભત

ચકલણીની શ્રેણી

ચકલણીની શ્રેણી

ચકલણીની શ્રેણી

યત - આ મદત

આંતહયક લતયનો દય

અસ્લીકામય છે ,

યત આ વભમ

યત - આ સલયીત
મદત
યત - આ સલયીત
મદત
તેનો નપાકાયકતાનો આંક

તેનો નપાકાયકાતા આંક

એક કયતા છો છે .

એક કયતા લધ છે

વયે યાળ લતય દય

ચોખ્ખ ું લતયભાન મલ્મ

તેન ું લતય રઘતભ
અેક્ષક્ષત લતય દય જેટલ ું

D

શોમ છે .
ળેયદીઠ કભાણી

C

Q.
No.

Question (guj)

Ans . A

Ans. B

Ans. C

Ans. D

Ans.

21%

10%

10.5%

20%

C

આંતહયક લતય દય

ઉયોક્ત દયે ક

C

આખય સ્ટોક

યોકડ સવરક

ફેન્ક સવરક

B

લતયભાન ડતય હશવાફી

લતયભાન ખયીદ ળક્ક્ત

ધ્ધસત

હશવાફી ધ્ધસત

ન : સ્થાના હકિંભત

C

રેણદાયો

રોન

ળેય મ ૂડી

હડફેન્ચય

C

નાણાુંકીમ ખોટ રૂ. 3,000

નાણાુંકીમ નપો રૂ. ૨,000

નાણાુંકીમ નપો રૂ. ૧,000

નાણાુંકીમ ખોટ રૂ. ૧,000

D

એક ેઢી રૂ. 2,00,000ની ડતય હકભતન ું એક
ભળીન ખયીદલા ભાુંગે છે . જેન ું ઉમોગી આયષ્મ 5
લય છે . કયલેયાનો દય 50% છે ઘવાયો અને

17 કયલેયા શેરાનો યોકડપ્રલાશ નીચે મજફ છે :
રૂ.70,000 ; રૂ. 80,000; રૂ. 90,000; રૂ. 1,20,000
અને રૂ. 50,000.

મ ૂ યોકાણ ય લતયનો દય

થળે :

18 શ ૂન્મ ચોખ્ખ ું લતયભાન મલ્મ શ ું દળાયલે છે ?

19

20

21

ફુગાલારક્ષી હશવાફી ધ્ધસતભાું કઈ સલગત ક્ષફનનાણાકીમ ગણામ ?
નીચેનાભાુંથી કઈ ધ્ધસતભાું દયે ક આઈટેભ આજની
વાભાન્મ બાલ વાટી મજફ ફતાલામ છે ?
નીચેનાભાુંથી કઈ સલગત ક્ષફન-નાણાુંકીમ ફાફતોભાું
વભાલેળ થામ છે ?

મ ૂ યોકાણ ય લતય દય

દે લાદાયો

ઐસતશાસવક ડતય ધ્ધસત

વયે યાળ યોકાણ ય લતય
દય

એક કુંની ાવે લય દયમ્માન નાણાુંકીમ સભરકતો
રૂ. 30,000 અને નાણાુંકીમ દે લાું રૂ. 20,000 છે .

22 આ મદત દયમ્માન બાલ વાટીભાું 10 % લધાયો
થમો છે . તો બાલવાટીને કાયણે થમેર નપો
નકળાન ળોધો ?

Q.
No.

Question (guj)

23 નીચેના ભાુંથી કમા પ્રભાણના પ્રકાયો છે
24 નીચેના ભાુંથી મ ૂડી યોકાણના પ્રકાયો કમા છે ?

Ans . A

Ans. B

Ans. C

Ans. D

Ans.

મ ૂ પ્રભાણ

ઐસતશાસવક પ્રભાણ

આદળય પ્રભાણ

ઉયના ભાુંથી ફધામ

D

સલકાવ ભાટે ના યોકાણો

કલ્માણ ભાટેના યોકાણો

વ્યશાત્ભક યોકાણ

ઉયના ભાુંથી ફધામ

D

Rs. 400

Rs. 600

Rs. 200

૫૦૦

D

Rs. 4,936

Rs 6,936

Rs. 2,936

Rs. 5,936

A

Rs. 565.30

Rs. 365.30

Rs. 265.30

Rs. 765.30

C

50%

25%

75%

100%

A

Rs. 410.50

Rs. 210.50

Rs. 510.50

Rs. 610.50

D

Rs. 3,678.50

Rs. 5,678.50

Rs. 2,678.50

Rs. 4,678.50

A

લતયભાન રૂ. 300 ને 5% લાસિક વ્માજ દયે

25 યોકલાભાું આલે તો તેના રૂ. 600 (એટરે કે ફભણી
યકભ ) થતા કેટરા લય રાગે ?
4% ના વ્માજ દયે લતયભાન વભમે કેટરી યકભ

26 યોકલી જોઈએ, કે જેન ું મલ્મ 18 લયના અંતે રૂ.
10,000 થામ ?

27

28

લતયભાન રૂ. 100, 5%ના ચક્રવ ૃદ્ધદ્ધ દયે યોકતા 20
લયના અંતે કેટરી યકભ થામ ?
કોઈ એક યકભ ફે લયના અંતે લાસિક ચક્રવ ૃદ્ધદ્ધના
કમા વ્માજ દયે યોકતા 2.25 ગણી થામ ?
દય લયના અંતે રૂ. 100, 5 લય સધી 10%ના

29 ચક્રવ ૃદ્ધદ્ધ દયે યોકલાભાું આલે તો 5 ભાું લયના અંતે
તેન ું મલ્મ કેટલ ું થામ ?
એક યોકાણકાય દય ત્રણ ભાવના અંતે રૂ. 100

30 ફેન્કભાું 24%ના વ્માજ દયે મકે છે તો 5 લયના
અંતે તેને કેટરી યકભ ભળે ?

Q.
No.

Question (guj)

Ans . A

Ans. B

Ans. C

Ans. D

Ans.

Rs. 422.10

Rs. 522.10

Rs. 822.10

Rs. 222.10

C

Rs. 2,623

Rs. 4,623

Rs. 5,623

Rs. 3,623

B

તેભાું ભોટી યકભન ું રાુંફા

તેનો મખ્મ પ્રશ્ન કેલી યીતે

ગાન ું યોકાણ કયલાભાું

કામયળીર મ ૂડી પ્રાપ્ત કયલી

આલે છે

તે છે .

15%

12%

એક વ્મક્ક્ત એક એલા યોકાણ પ્રાનભાું જોડામ છે ,

31

જે શેઠ ૭ ભાું લયના અંતથી ળરૂ કયી 10 લયના
અંત સધી રૂ. 100 10%ના વ્માજ દયે યોકે છે . 10
ભાું લયના અંતે તેને કેટરી યકભ ભળે ?
રૂ. 1,000 દય લયના અંતે 6 લય સધી યોકલાભાું

32 આલે તો યોકાણન ું લતયભાન મલ્મ ળોધો. વ્માજ દય
8% છે તેભ ધાયો.

33

નીચેના ૈકી કય ું સલધાન એ મ ૂડીફજેટની
રાક્ષણીકતા દળાયલે છે ?

મ ૂડી ફજેટ અંગેના સનણયમો
એ ધુંધાકીમ વાશવના
સનત્મક્રભ મજફના સનણયમ
શોમ છે

તેભાું ચાલ સભરકતની
નસ્થાનાનો સલચાય

A

કયલાભાું આલતો નથી .

એક ેઢી રૂ. 4,00,000 ની ડતય હકભતન ું એક
ભળીન ખયીદલા ભાુંગે છે . જેની ઉમોગ જજિંદગી 5
લયની છે . કયલેયાનો દય 50% છે ઘવાયો અને

34 કયલેયા શેરાનો નપો નીચે મજફ છે : રૂ.
1,40,000, રૂ. 1,60,000, રૂ. 1,80,000 રૂ.
2,40,000 અને રૂ. 1,40,000. વયે યાળ લતય દય
નીચે મજફ થળે :

20%

21%

D

Q.
No.

Question (guj)

Ans . A

Ans. B

Ans. C

Ans. D

Ans.

6.67 લય

5 લય

8 લય

4 લય

D

10 લય

8 લય

5 લય

ઉયના ૈકી એકણ નહશ

D

10 લય

5 લય

6.67 લય

પ્રળાુંત ક્ષર. રૂ. 20,00,000 ની ડતય હકભતન ું એક
ભળીન ખયીદલા ભાુંગે છે , જેન ું ઉમોગી આયષ્મ

35 10 લય છે . કયલેયાનો દય 50% છે . કયલેયા છીનો
લાસિક નપો રૂ. ૩,00,000 છે . યત આ વભમ
નીચે મજફ થળે :
શ્વેતા ક્ષર. રૂ. 20,00,000 ની હકભતન ું એક મુંત્ર
ગોઠલલા ભાુંગે છે . મુંત્ર દ્વાયા 10% ઘવાયો ફાદ

36 કમાય છી યું ત કયલેયા શેરા લાસિક રૂ.
૩,00,000 નપો થળે. કયલેયાનો દય 50% છે યત
- આ વભમ કેટરો થળે ?
એક કુંની કાયખાનાના સલકાવની મોજના અભરભાું
મકલા ભાુંગે છે , જેભાું રૂ. 5,00,000ન ું મ ૂડી યોકાણ

37

થળે. તે મોજનાભાુંથી દય લય 15% ઘવાયો ફાદ
કામય છી રૂ. 50,000 નો નપો થળે. કયલેયાનો દય
50% ધાયી રો. આ સલગત યથી યોકાણ યત
મદત ગણી કાઢો.

ઉયોક્ત ભાુંથી એકણ
નહશ

B

Q.
No.

Question (guj)

Ans . A

Ans. B

Ans. C

Ans. D

ભજૂયી દય સલચરન +

સભશ્રણ સલચરન પક્ત

ભજૂય કામયક્ષભતા સલચરન

ભારવાભાન ખચય અંગે જ

= ભજૂય સભશ્ર સલચરન

ઉદબલે છે .

વૌથી ભશત્લનો ઉમોગ

પામદાકાયક સલચરન ફજેટ

ક્ષફનપામદાકાયક સલચરન

સલચરનોન ું સલશ્રેણ કયી

મજફના નપાભાું લધાયો

શભેળા ખયાફ કાભગીયી

ડતય ય અંકળ

કયે છે .

સ ૂચલે છે .

Ans.

ભજૂય કામયક્ષભતા એ

38 નીચેના ૈકી કય ું સલધાન વાચ ું છે ?

પ્રભાણ ભજૂય દયે ખયે ખય

ભારવાભાન બાલ સલચરન

કરાકોની ભજૂયી અને

+ ભારવાભાન લયાળ

ખયે ખય ભજૂયી દયે પ્રભાણ

સલચરન = ભારવાભાન

કરાકોની ભજૂયીનો તપાલત

ખચય સલચરન.

B

છે .
ભારવાભાન ખચય
સલચરનને ભારવાભાન

39 નીચેના વિધાનો ૈકી કય ું વિધાન સાચ ું નથી ?

બાલ સલચરન અને
ભારવાભાન લયાળ
સલચરન એભ ફે બાગભાું
લશેચલાભાું આલે છે

પ્રભાણ ડતય દ્ધસતનો

D

યાખલાનો છે .
પ્રભાણ ડતય એ એલી

40 નીચેના સલધાનો ૈકી કય ું સલધાન વાચ ું નથી ?

પ્રભાણ ડતય દ્ધસત નપા

આમોજજત ડતય છે જે

આદળય દત્રભાું વાભાન્મ

પ્રભાણ ડતય દ્ધસતનો

ય અંકળ યાખલાની દ્ધસત

કાભગીયીની આેર

ઘટ કે ફગાડ ભાટે ની

ઉમોગ નાની ેઢીને

છે

હયક્સ્થતીભાું સવદ્ધ થલી

જોગલાઈ શોતી નથી

યલડે નશીં

રૂ. 24,480 ( પ્રસતકૂ )

રૂ. 24,480 ( અનકૂ )

A

જોઈએ
એક કાયખાનાભાું એક ભહશના દયસભમાન 27,000
પ્રત્મક્ષ કાભદાય કરાકો કાભ થય ું જેની ખયે ખય

41 ડતય રૂ. 2,36,385 થઈ અને ઉત્ાદનના પ્રત્મક્ષ
પ્રભાણ કરાકો 29,880 શતા પ્રભાણ પ્રત્મક્ષ
કાભદાય કરાક દય રૂ. 8.50 શતો.

રૂ. 17,595 ( પ્રસતકૂ )

રૂ. 17,595 ( અનકૂ )

D

Q.
No.

Question (guj)

Ans . A

Ans. B

Ans. C

Ans. D

Ans.

રૂ. 2,405

રૂ. 2,507

રૂ. 2,314

રૂ. 2,309

D

નપો રૂ. 12,000

ખોટ રૂ. 12,000

નપો રૂ. 10,000

ખોટ રૂ. 10,000

A

ઑ લાસિક વ્માજ દય 15% શોમ તો ત્રીજો અને

42 ાુંચભો લયના અંતે ભતા રૂ. 2,000 ન ું લતયભાન
મ ૂલ્મ શ ું શળે ?
એક કુંની ાવે લય દયસભમાન નાણાકીમ
સભરકતો 2,00,000અને નાણાકીમ દે લા રૂ.

43 1,20,000 યહ્યા છે આ મદત દયસભમાન
બાલવાટીભાું 10% નો લધાયો થમો છે તો
બાલવાટીને કાયણે થમેર નપો નકવાન ળોધો

