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1 ચાલ ુગણુોત્તય ચાલ ુમભરકતો/ચાલ ુ
દેલાાં નપો/લેચાણ કુર દેલા/કુર મભરકતો કય ફાદ નપો/લેચાણ A

2 નીચેનાભાાંથી કયુાં પ્રલાશી ગણુોત્તય છે? દેલા ઇક્વલટી ગણુોત્તય ચોખ્ખા નપા નો 
ગણુોત્તય ચાલ ુગણુોત્તય દેલાદાય ગણુોત્તય C

3 નીચેનાભાાંથી કયુાં કામયક્ષભતા નુાં ગણુોત્તય નથી? ચાલ ુમભરકતોનો 
ચરન દય સ્ટોક ચરન દય ચોખ્ખા નપા નો 

ગણુોત્તય
કામભી મભરકતોનો 

ચરન દય C

4
નીચેનાભાાંથી કયુાં ગણુોત્તય પ્રલાશી ગણુોત્તય ભાાં 
વભામલષ્ટ થતુાં નથી? ચાલ ુગણુોત્તય પ્રલાશી ગણુોત્તય દેલા ઇક્વલટી ગણુોત્તય ઝડી ગણુોત્તય C

5
નીચેનાભતી કઈ યીતે ગણુોત્તય ને દળાયલી ના 
ળકામ?

પ્રભાણભાાં કોઈ લસ્તનુી કકભત કે 
જથ્થાભાાં ટકાભાાં ઉયોવત ફધાાં B

6
ગણુોત્તય મલશ્રેણ કોના ભાટે વૌથી લધ ુ
ઉમોગી છે?

વયકાય ળેમય શોલ્ડય રેણદાયો ઉયોવત ફધાાં D

7

પ્રલાશી ગણુોત્તય ગણતી લખતે ચાલ ુગણુોત્તય 
ભાટે ગણેર ચાલ ુમભરકતભાાંથી કઈ મભરકત 
ફાદ કયલાભાાં આલે છે?

ફેંક ઓલય ડ્રાફ્ટ સ્ટોક દેલાદાયો રેણીહુ ાંડીઓ B

8
એવીડ કવોટી ગણુોત્તય કેલા પ્રકાય નો 
ગણુોત્તય છે?

પ્રલાશી ગણુોત્તય મડૂી ભાખાનો 
ગણુોત્તય

નપાકાયકતા નો 
ગણુોત્તય રનદય ગણુોત્તય A

9

નલીન રી. નો વાંચારન ગણુોત્તય ૮૦% 

છે.લેચાણ ૧૫,૦૦,૦૦૦ અને કચન્પાનો 
ગણુોત્તય ૧/૩ શોમ તો વાંચારન ખચય કેટરો 
શળે?

રૂ.૨,૦૦,૦૦૦ રૂ.૫,૦૦૦ રૂ. ૧૦,૦૦,૦૦૦ ઉયોવત ફધાાં A
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10
જો કાચો નપો કુર ડતય ના ૨૦% શોમ તો 
કાચા નપાનો ગણુોત્તય કેટરો શોમ?

૧૬.૬૭% ૨૫.૦૦% ૩૩.૦૦% ૧૫.૬૭% A

11
ફોન્ડ ફશાય ડલાથી ભતો યોકડ પ્રલાશ એ 
______________ છે.

યોકાણ પ્રવમૃત નાણાકીમ પ્રવમૃત ફાંને ઉયનાભથી કોઈ નશીં B

12
અગાઉથી ચકૂલેર ખચયની યકભ ભાાં લધાયો 
થલાના કયણાભે __________

યોકડ ભાાં લધાયો થામ 
છે.

યોકડ ભાાં ઘટાડો થામ 
છે.

યોકડ ભાાં પેયપાય થતો 
નથી ઉયોવત ફધા B

13 જભીંગીયી પ્રીમભમભ ભાાં લધાયો ___________ બાંડો ની પ્રાપ્તત  છે. બાંડો નો ઉમોગ  છે. બાંડોપ્રલાશ નથી ઉયનાભથી કોઈ નશીં A

14 કામભી યોકાણોનુાં લેચાણ એ_____________ બાંડો ની પ્રાપ્તત  છે. બાંડો નો ઉમોગ  છે.
ચાલ ુમભરકતોભાાં 

પેયપાય  છે ઉયનાભથી કોઈ નશીં A

15 કયલેયાની ચકુલણી  __________ બાંડો નો ઉમોગ  છે બાંડો ની પ્રાપ્તત  છે. બાંડોપ્રલાશ નથી ઉયનાભથી કોઈ નશીં A

16 નીચેનાભાાંથી કયુાં આલક યોકડ પ્રલાશ નથી? દેલાદાયો ભાાં ઘટાડો દેલાદાયો ભાાં ઘટાડો રેણદાયો ભાાં ઘટાડો કામભી મભરકતો નો 
લેચાણ D

17 બાંડો પ્રલાશ ત્રકનુાં ફીજુ ાં નાભ ______________
બાંડોનુાં પ્રલાશ 
દળાયલતો ત્રક

બાંડોની પ્રાપ્તત  અને 
 ઉમોગ

બાંડોની આલક અને 
જાલક દળાયલત ુત્રક ઉયોવત ફધા D

18

લયનો આેર નપો રૂ. 2, 50,000, વાભાન્મ 
અનાભત લય દયમ્માન પાલણી રૂ. 40,000 

અને રૂ. 50,000 ભાાં  ખયીદેર  એક માંત્ર  રૂ.20,000 

ભાાં લેચેર શત ુાં. કાભગીયી ભાાંથી ભતો યોકડ 
પ્રલાશ કેટલુાં શળે?

રૂ.2, 80,000 રૂ. 2, 20,000 રૂ. 2, 90,000 રૂ. 3, 20,000 C
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19
યોકડ પ્રલાશ ત્રક ____ કશવાફી ધોયણ પ્રભાણે 
તૈમાય કયલાભાાં આલે છે.

2 6 3 10 C

20

એક લેાયી જે યોકડ લેચાણની Rs.25,500

યૂલાય ફશાય Rs.75,500 એક લેચાણ કયલાભાાં
આલી છે. તેભણે Rs.25,500 ખાતે 31-3-2014 ના
યોજ લેાય રેણાાં દળાયલે છે. કમા ખ્માર તેભના
દ્વાયા અનવુયલાભાાં આલે છે?

ચાલ ુેઢી નો ખ્માર કકિંભત Accrual એક ણ નકશ C

21
નીચેના કકસ્વાઓભાાં જેભાાં, એકાઉનન્ટિંગ અંદાજ
જરૂયી છે?

રાબ મોજનાઓ 
યોજગાયી નકુવાન ખાભી ઈન્લેન્ટયી ઉયોવત તભાભ D

22  એક કભયચાયી આલાભાાં અગાઉથી -------છે આલક-ખચયની મડૂી ખચય મલરાંબફત આલક-ખચયની નથી ખચય D

23
Trial Balance sheet સધુી નાણાકીમ ડેટા યેકોડય ઇ
પ્રકિમા ?

બકુ યાખીને લગીકયણ  વાયાાંળ મલશ્રેણ A

24
ળા ભાટે  મડૂી ખ્માર કાયણે ભાબરકને ધાંધા ભો
રેણદાય તયીકે ગણલાભાાં આલે છે.

ૈવા ભા કકિંભત અક્સ્તત્લ ડયઅુર ાસુાં C

25
કામભી વાંમત્તઓ લેાય દ્વાયા આમોજન
કયલાભાાં આલે છે યોકડ કે રૂાાંતકયત કયી ેદા આલક નુઃ લેચાણ ઉયુયવતભાાંથી કોઈ નકશ B

26
કમો ખ્માર ઉલ્રેખ એકાઉનન્ટિંગ ટે્રકડિંગ
એકાઉન્ટ ભાટે સ્ટોક જભા થામ ?

ડતય અક્સ્તત્લ ચાલેુઢી ઉયોવત તભાભ D

27 આલક ક્ષભતા લધાયલા થતો ખચય ------ છે ? મડૂી આલક મલરાંબફત આલક કેમટર નકુળાન A
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28 કમા કાયણ ભાબરક નુાં ખાત ુાં  ફદરાલ થામ છે? નપો કભામા નકુળાન રાગતા કેમટર યજૂ ઉયોવત તભાભ D

29 કયુાં ખાત ુાં ભારમભરકત ખાત ુાં નથી? યોકડ યોકાણ ફાકી બાડુાં ખયીદ C

30 કુર IND AS ? 39 40 69 66 B

31 અમતૂય વાંમત્તઓ ભાટે કશવાફ વાંફાંમધત છે AS-10 As-12 As-24 As-26 D

32 ક્સ્થય વાંમત્તઓ ભાટે કશવાફ વાંફાંમધત છે - AS-10 As-12 As-24 As-26 A

33 કશવાફી નીમતઓની જાશયેાત વાંફાંમધત છે - As-1 As-2 As-3 As-4 A

34 યોકાણો ભાટે કશવાફ વાંફાંમધત છે AS-10 As-12 As-13 As-26 C

35 આલકની ભાન્મતા ભાટે કશવાફ વાંફાંમધત છે - AS-10 As-9 As-24 As-26 B

36 CPP Means
Current purchasing 

power

Current purchasing  

Product
Cost purchasing Power

cost purchasing  

Product
A

37 CCA means
Current Cost 

Accounting

cost current 

accounting

current Correct 

Accounting

Correct Current 

Accounting
A
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38 COSA means
Current Cost of Sales 

Adjustment

Current Cost of Sales 

Accounting

Correct Cost of Sales 

Adjustment

Correct Cost of Sales 

Accounting
A

39
ભાનલ વાંવાધન એકાઉનન્ટિંગભાાં તક ખચય 
અબબગભ દ્વાયા યજૂ કયલાભાાં આવ્મો શતો Hekimian and Jones Rensis Likert Eric G. Flamholtz William C. Pyle A


