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Unit-1 

 
1 )�બનસકં�લત �હસાબો મા ંનીચેના પૈક� �ા ંખાતાઓ પર વ� ુભાર �કૂવામ 
આવ ેછે?  
     a)માલ િમલકતના ખાતા                             b)�ય��તગત ખાતા 
     c) ઉપજ- ખચ�ના ખાતા                              d) ઉપરના બધા ખાતાઓ 

 
2)નીચેના પૈક� ક�ુ� ખા� ુ ંપડતરની ખાતાવહ�ને �વયસંચંા�લત બનાવ ેછે ? 
     a) પડતર ખાતાવહ� િનય�ંણ ખા� ુ ં                b)પડતર ન.�ુ.ં ખા� ુ ં
     c) પરો� ખચ� હવાલા ખા� ુ ં                        d) ઉપરનામાથંી એક� નહ� 
 
3)જયાર� કોઈ જોબ માટ� ખાસ માલસામાન ખર�દવામા ંઆવ ે�યાર� તે નીચે   પૈક� 
�ા ંખાતે ઉધારવામા ંઆવ ેછે ? 
     a) પડતર ખાતાવહ� િનય�ંણ ખા� ુ ં             b) માલસામાન ખાતાવહ� 
િનય�ંણ ખા� ુ ં
     c)  ચા�કુામ ખાતાવહ� િનય�ંણ ખા� ુ ં          d)ઉપરનામાથંી એક� નહ� 
 
4)હડતાળ પર ગયેલ કામદારોને �કુવલેી મ�ૂર� નીચેના પૈક� �ા ંખાત ે
ઉધારવામા ંઆવ ેછે? 
     a) પડતર ખાતાવહ� િનય�ણં ખાતે                b)પડતરના નફા�કુસાન ખાત ે
     c) કારખાના પરો� ખચ� ખાતે                     d) ઉપરનામાથંી કોઈ ખાતે નહ� 
 
 5)નીચેના પૈક� ક�ુ� િવધાન સા�ુ ંનથી? 
     a)" પરો� ખચ� હવાલા ખા� ુ ંહમંેશા ઉધાર બાક� બતાવ ેછે. 
     b)"મ�ૂર� િનય�ંણ ખાત ે"� રકમ ઉદારવામા ંઆવ ેછે. તે મ�ૂર� િવ�લેષણ 
પ�ક પરથી લેવામા ંઆવ ેછે. 
     c) તૈયાર માલ ખતાવહ� િનય�ંણ ખા� ુહમંેશા ઉ�ાર બાક� અથવા ��ૂય બાક� 
બતાવ ેછે. 
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     d) પડતર ખાતાવહ� િનય�ણ ખા� ુ ંએ પડતરની ખાતાવહ�મા ંખોલવામા ં
આવ ેછે. 
 
 6) નીચેના પૈક� ક�ુ� િવધાન સા�ુ ંછે? 
     a)''�કૂવલે વચેાણ અન ેિવતરણ ખચા�,'' વચેાણ િવતરણ ખચ� પરો� ખચ� 
ખાતે જમા'ં' કરવામા ંઆવ ેછે. 
     b) ''માલસામાન ખતાવહ� િનય�ંણ ખાતા'' ની બાક� માલસામાનની બાક� 
આઇટમોના �ટોકની �ુલ બાક� બતાવ ેછે. 
     c)''વચેાણ િવતરણ પરો� ખચ� ખાતા'' ની ઉધાર બાક� વચેાણ િવતરણ પરો� 
ખચ�ની વ� ુવ�લૂાત બતાવ ેછે. 
     d)પડતર ના નફા �કુસાન ખાતાની આખર બાક� પરો� ખચ�ની વ� ુવ�લૂાત 
ક� કમ વ�લૂાત દશા�વ ેછે. 
 
 7)નીચેના પૈક� ક�ુ� િવધાન સા�ુ ંછે? 
     a)પડતર ના િનય�ંણ ખતાઓનો ઉ�ે�ય ઉ�પાદકની પડતર પર િનય�ંણ 
રાખવાનો છે 
     b)પડતર િનય�ંણ ખાતાઓ પણ �ીન�ધી નામા પ�િતના �ળૂ�તૂ િસ�ાતંોન ે
આધાર� જ લખાય છે. 
     c)પડતર િનય�ંણ ખાતા રા�યા હોય તો પડતર ના �હસાબો અને નાણાક�ય 
�હસાબોની મેળવણી કરવાની જ�ર રહ�તી નથી. 
     d) પડતર િનય�ંણ ખાતા એ એક એવી પ�િત છે �મા ંપડતરના અન ે
નાણાક�ય �હસાબો �ુ ંસકંલન થાય છે. 
 
 8)નીચેના પૈક� ક�ુ� િવધાન સા�ુ ંનથી? 
     a)માલસામાન ખાતાવહ�મા ંમાલસામાનની દર�ક આઈટમ �ુ ંખા� ુ ંઅલગ 
હોય છે. 
     b)ચા� ુકામ ખાતાવહ�મા ંિનય�ંણ ખાતામા ંદર�ક જોબ�ુ ંઅલગ ખા� ુ ં
રાખવામા ંઆવ ેછે. 
     c)પડતર ની ખાતાવહ� એ પડતર િવભાગની ��ુય ખાતાવહ� છે �મા ંબધા 
�ય��તગત ખાતા રાખવામા ંઆવ ેછે. 
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     d)માલસામાન ખાતાવાહ� િનય�ંણ ખાતાની બાક� �ુદા �ુદા તૈયાર માલ �ટોક 
ખાતાની બાક� બતાવ ેછે. 
 
 9)નીચેના પૈક� ક�ુ� િવધાન સા�ુ ંનથી? 
     a)પડતર ના  �કુસાન ખાતાની આખર બાક� પડતર ના �હસાબો �જુબનો 
નફો ક� ખોટ દશા�વ ેછે. 
     b)વચેાણ પડતર  ખાતાની બાક� ''પડતર ખાતા િનય�ંણ ખાતે'' લઈ જવામા ં
આવ ેછે. 
     c) �બન સકં�લત �હસાબી પ�િત �જુબ પરો� ખચ�ની વ� ુવ�લૂાત ક� કમ 
વ�લુાત ''પરો� ખચ�વાના ખાતે'' ઉધાર ક� જમા કરવામા ંઆવ ેછે. 
     d) કારખાનાના મકાન કા�પિનક ભા�ુ ંફ�ત પડતરના �હસાબોમા ંજ 
સમાવવામા ંઆવ ેછે, ક� �થી �લુના�મક ભણતર ન�� કર� શકાય છે. 
10)નીચેના પૈક� ક�ુ� િવધાન સા�ુ ંછે? 
     a) ઉ�પાદન ખા� ુમાલ સામાન પરત કર� �યાર� ખાતાવહ� િનય�ંણ ખા� ુ
ઉધારવામા ંઆવ ેછે અન ેમાલસામાન ખાતાવહ� િનય�ંણ ખા� ુજમા કરવામા ં
આવ ેછે. 
     b) �યાર� માલસામાન એક જોબ ખાતે લઈ જવામા ંઆવ ે�યાર� ચા� ુખાતાવહ� 
િનય�ંણ ખા� ુઉધારવામા ંઆવ ેછે અને માલસામાન િનય�ંણ ખા� ુજમા થાય છે. 
     c) �યાર� િનભાવ ખાત ેમાલસામાન ઇ�� ુકરવામા ંઆવ ે�યાર� ઉ�પાદનના 
પરો� ખા� ુઉતારવામા ંઆવ ેછે અને ''માલસામાન ખાતા િનય�ંણ ખાતે'' જમા 
કરવામા ંઆવ ેછે 
     d)�યાર� ઉ�પાદનના પરો� ખચા�ની વ� ુવ�લૂાત થઈ હોય �યાર� ,ઉ�પાદન 
પરો� ખાતે ઉધાર બાક� બતાવ ેછે 
 
11)વચેાની ની ન�ધ કરવા "�બન-સકં�લત પ�િત " હ�ઠળ નીચેના પૈક� કઈ  
ન�ધ સાચી છે? 
                      ઉધાર ખા� ુ ં                    જમા ખાત 
    a)પડતર ખાતાવહ� િનય�ંણ ખાતે        વચેાણ પડતર ક� પડતરના ન.�ુ.ં 
ખાત ે
    b)વચેાણ પડતર ખાત ે                      વચેાણ ખાત ે  
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    c)વચેાણ િવતરણ પરો� ખચ� ખાતે       વચેાણ ખાત ે
    d) દ�વાદારો ખાત ે                            વચેાણ ખાત ે
12) �બન-સકં�લત �હસાબી પ�િત અ�સુાર ઉ�પાદનના પરો� ખચ�ની વ�લૂાત 
નીચેના પૈક� કઈ ન�ધ સાચી છે ? 
                     ઉધાર ખા� ુ ં                           જમા ખાત 
    a) ઉ�પાદન પરો� ખચ� ખાતે                     પડતર ખાતાવહ� િનય�ંણ ખાત ે
    b)ચા� ુકામ ખાતાવહ� િનય�ંણ ખાતે           ઉ�પાદનના પરો� ખચ� ખાત ે  
    c) પરો� ખચ� હવાલા ખાત ે                      ઉ�પાદનના પરો� ખચ� ખાત ે
    d) ચા� ુકામ ખાત ે                                પડતર ખાતાવહ� િનય�ણ ખાત 

 

Paper-2014 
 

1) િશરોપર� ખચ�ની ઓછ� વ�લૂાતના સજંોગોમા ં- 
a ) પડતરનો નફો ઓછો દશા�વાય છે.    b)નાણાક� નફો વ� ુદશા�વાય છે. 
c) પડતરનો નફો વ� ુદશા�વાય છે.          d) પડતરના નફા પર કોઈ અસર 
થતી નથી. 
 

2) નીચેના પૈક� �ુ ંખા� ુ ંપડતરની ખાતાવહ�ને �વયસંચંા�લત બનાવ ેછે? 
a) પડતર�ુ ંનફા �કુસાન ખા� ુ ં            b)પરો� ખચ� હવાલા ખા� ુ ં
c) પડતર ખાતાવહ� િનય�ંણ ખા� ુ ં       d) આમાથંી એક પણ ન�હ 
 

3) નીચેનામાથંી કઇ પ�િતએ મ�ૂર� ખચ� િનય�ંણ માટ� નથી ? 
a) બ�ટર� ��ુશ                           b)�માણ પડતર 
c) એ.બી.સી. વગ�કરણ                     d) �ણુોતર િવ�લેષણ 
 

4) એક કંપનીમા ંવાિષ�ક માલસામાનની વપરાશ 4000 એકમો છે.અને એકમ 
દ�ઠ �ક�મત �.15 છે. ઓડ�રનો ખચ� �.32 છે.અને વહન ખચ� �. 1 છે અન ે
�યાજનો દર 10% છે.આિથક વરદ� જ�થો ન�� કરો. 
a) 320 એકમો                               b)160 એકમો 
c) 450 એકમો                              d) 280 એકમો 
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5) પડતર ચાલક એ- 
a) એવી ��િૃ� �માથંી ખચ� ઉદભવ ેછે.           b)ઉ�પાદન િશરોપર� ખચ� 
છે. 
c) વાહન �યવહાર સબંિંધત ખચ� છે.               d) આમાથંી એક પણ નહ�. 
 

6) નીચેનામાથંી ક�ુ� ��િૃત આધા�રત પડતરના ઉપયોગને અસર કર� ુ ંનથી 
? 
a) િશરોપર� ખચ��ુ ં��ુ ં�માણ              b)ઇ�રાશાહ� પ�ર��થિત 
c) પેદાશ વિૈવ�યી કરણ                      d) જ�થાની િવિવધતા 
 

7) �પાતર પડતર આધા�રત પડતર પ�િતમા ંકઈ પડતરનો સમાવશે થતો 
નથી ? 
a) ��ય� મ�ૂર�                           b)પરો� મ�ૂર� 
c) ઉ�પાદન િશરોપર� ખચ�                 d) વહ�વટ� િશરોપર� ખચ� 
 

8) એક કંપની�ુ ંવચેાણ �.500,000 છે.અને કાચો નફો �.17,500 છે.તો કાચા 
નફાના ગાળાને આધાર� �ક�મત િનધા�રણ માટ� કાચા નફાના ગાળાનો દર 
ક�ટલો થાય ? 
a)15%                                         b)14.5% 
c)15.5%                                      d)17% 

 
 

Paper-2015 

 
1) સકં�લત �હસાબો �માણે નીચેના પૈક� ક�ુ ંિવધાન સા�ુ ંછે ? 

a) બે �કારના ચોપડા રાખવાના ન હોવાથી �હસાબો રાખવા�ુ ંકાય� બેવડા� ુ ં
નથી. 
b)�હસાબો�ુ ંયા�ંીકરણ શ� બને છે. 
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c) નાણાક�ય �હસાબો અને પડતરના �હસાબોના નફા ક� �કુશાનની 
મેળવણી કરવાની જ�ર નથી. 
d) ઉપરના બધા જ 
 

2) સકં�લત �હસાબો �માણે નીચેના પૈક� ક�ુ ંિવધાન ખો�ંુ છે? 
a) બનંે �કારના �હસાબો ભેગા રાખવાથી � ૂચંવણ ઊભી થતી નથી. 
b)બનંે �કારની �હસાબો ભેગા રાખવાથી કોઇ ખચ� લખવાનો રહ� ગયો હોય 
તો જલદ�થી શોધી શકાય છે. 
c) નાણાક�ય �હસાબો અને પડતરના �હસાબો  �ુદો �ુદો નફો ક� �કુશાન 
દશા�વ ેછે.  
d) ઉપરના બધા જ 
 

3) �બન સકં�લત �હસાબો �જુબ નીચેના પૈક� ક�ુ ંિવધાન ખો�ંુ છે? 
a) કારખાના પરો� ખચ�ની વ�લૂાત ચા.કા.ખા.િન. ખાતે ઉધારાય . 
b)વહ�વટ� પરો� ખચ�ની વ�લૂાત તૈ.મા. ખા.િન. ખાતે ઉધારાય 
c) વ.ેિવ. પરો� ખચ�ની વ�લૂાત વચેાણ પડતર ખાતે ઉધારાય. 
d) ઉપરનામાથંી એક પણ ન�હ. 
 

4) નીચેના પૈક� ક�ુ ં��િૃત આધા�રત પડતર�ુ ંલ�ણ છે? 
a) પરો� ખચ�ની વહ�ચણી દર�ક પડતર ક���એ �ુદ� �ુદ� ��િૃતમાથંી 
મેળવલેા લાભના �માણમા ંકરવામા ંઆવ ેછે. 
b)પડતરને અ�ંુશમા ંરાખવા માટ� પડતર ચાલકો પર �યાન ક����ત 
કરવામા ંઆવ ેછે. 
c) પડતરને �ુદા �ુદા ખાતાઓ વ�ચે ફાળવવાને બદલે પડતર સ�હૂો 
વ�ચે ફાળવવામા ંઆવ ેછે. 
d) ઉપરના બધા જ 
 

5) નીચેના ��િૃતઓ પૈક� કઈ ��િૃત પડતર ચાલક ખર�દ ઓડ�રની સ�ંયા 
સાથ ેસકંળાયેલ ��િૃત છે ? 
a) ખર�દ� ઓડ�ર આપવા                      b)દરખા�ત�ુ ંિવ�લેષણ 

 



cost Account 
c) િવપાર�ઓ સાથ ેવાટાઘાટો                  d) ઉપરના બધા જ 
 

6) નીચેના પૈક� કઈ ��િૃત પડતર ચાલક કામદારોની સ�ંયા સાથ ેસકંળાયેલ 
��િૃત છે? 
a) તાલીમ                                        b)ભરતી 
c) બઢતી �ગેનો ઇ�ટર�� ૂ                     d) ઉપર બધા જ 
 

7) માલ સામ�ી ��ુશની પ�િતમા ંનીચેના પૈક� કઈ બાબતનો સમાવશે થતો 
નથી? 
a) માલસામાન અ�ુશની એ.બી.સી. પ�િત. 
b) માલસામ�ી જ�થાની િવિવધ સપાટ�ઓ ન�� કરવી. 
c) માલ સામ�ી�ુ ંવગ કરણ કર�ુ ંઅને તેને સ�ંા આપવી. 
d) ઉપરના પૈક� એક�ય ન�હ 
 

8) નીચેના પૈક� ક�ુ ં��ૂ સા�ુ ંનથી? 
a) વરદ� સપાટ� =(વ�મુા ંવ� ુવપરાશx વ�મુા ંવ� ુસમય) 
b)��ુુ�મ સપાટ� = વરદ� સપાટ�- (ઓછામા ંઓછો વપરાશx ઓછામા ં
ઓછો સમય) +વરદ� જ�થો 
c)લ��ુમ સપાટ� = વરદ� સપાટ� - (સર�રાશ વપરાશx સર�રાશ સમય) 
d) ઉપરા પૈક� એક પણ નહ� 
 

9) નીચેના પૈક� ક�ુ ં��ૂ પરો� ખચ�ના વ�લૂાતના કલાકદ�ઠ દર માટ��ુ ંછે? 
a) ખર�ખર પરો� ખચ�÷ખર�ખર કલાકો 
b)બ�ટ �જુબનો પરો� ખચ�÷ખર�ખર કલાકો 
c) ખર�ખર પરો� ખચ�÷બ�ટ �જુબનો કલાકો 
d) ઉપરના પૈક� એક પણ નહ� 
 

10) મ�ૂર ફ�ર બદલી દરના ંનીચેના ંકારણો પૈક� ક�ુ ંકારણ �ૂર કર� શકાય 
એ�ુ ંછે? 

 



cost Account 
a) ઉ�ચ સચંાલકોમા ંલાબંી ���ટનો અભાવ અને આયોજનમા ંગેરહાજર� ક� 
ખામીવા�ં આયોજન 
b)કાય�નો અસતંોષ 
c) �પુરવાઇઝરો સાથ ેસબંધં 
d) ઉપરના બધા જ 
 

11) નીચેના પૈક� કઈ પડતરને અ�યયન વ�ની અસર થાય છે? 
a) ��ય� મ�ૂર                          b)ઉ�પાદન પડતર  
c)ચ�લત પરો� અચ�                      d) ઉપરના બધા જ 
 

12) નીચેના પૈક� �ુ ંપ�રબળ �ક�મત નીિતને અસર કર� ુ ંનથી? 
         a) ઉ�પાદનની પડતર                    b)પેદાશની �ણુવ�ા 

c) વચેાણ પછ�ની સેવા                  d) ઉપરના પૈક� એક પણ નહ� 
 

13) નીચેના પૈક� કઈ બાબત લ�યાકં આધા�રત �ક�મત િનધા��રત સાથ ે
સબંિંધત છે ? 
a) વચેાણ�ુ ંમહ�મીકરણ                              b)હર�ફોને �ૂર રાખવા 
c) પેદાશમા ંરોક�લી �ડૂ� પર ઇ��છત વળતરનો દર       d) ઉપરના બધા જ 
 

14) નીચેના પ�રબળો પૈક� ક�ુ ંપ�રબળ �કમત િનધારણને મયા��દત કર� ુ ં
પ�રબળ છે ? 
a) �ાહકની માગં અન ેછાપ                    b)સરકાર� કાયદાઓ 
c) હર�ફના ��યાધાતો                           d) ઉપરના બધા જ 

 
 

Paper - 2017 

 
1) નીચેનામાથંી ક�ુ ંખા� ુ ં�બન સકં�લત �હસાબી પ�િત મા ંઅ���તુ છે ? 

         a)લેણદારો�ુ ંખા� ુ ં                      b) દ�વાદારો�ુ ંખા� ુ ં
c) બે�ક ખા� ુ ં                             d) ઉપરના બધા જ 

 



cost Account 
 

2)  �ા ંપોચી અન ેવ� ુવ�લૂાત નો �યાલ લા� ુપડ� છે ? 
a) ��ય� માલસામાન                 b)��ય� મ�ૂર� 
c) ��ય� ખચા�                          d) પર�� ખચા� 
 

3) માલ સામાનનો અસામા�ય ખગાડ કયા ખાતે ઉધારાશ?ે 
a) માલસામાન ખાતાવહ� ખાતે       b)િશરોપર� ખચ� ખાત ે
c) ચા� ુકામ ખાતે                        d) નફા �કુસાન ખાત ે
 

4) �બન સકં�લત અન ેસકં�લત પ�િત હ�ઠળ �કૂવલે ��ય� મ�ુર� કયા ખાત ે
જમા થશ?ે 
a) અ��ુમે બે�ક અન ેસામા�ય ખાતાવહ� હવાલા ખાત ે
b)અ��ુમે સામા�ય ખાતાવહ� હવાલા અને બે�ક ખાત ે
c) ફ�ત બે�ક ખાત ે
d) ફ�ત સામા�ય ખાતાવહ� હવાલા ખાત ે
 

5) અ�યયન વ� અન ેસબંધં નથી. 
a) ��ય� માલસામાન સાથ ે                  b)કારખાના િશરોપર� ખચ� સાથ ે
c) ��ય� ખચ� સાથ ે                            d) ઉપરના બધા જ 
 

6) આિથ�ક વધ� જ�થા�ુ ંમોડ�લ - 
a) નફાકારકતામા ંવધારો આપે છે.            b)પડતરમા ંઘટાડો આપે છે. 
c) માલસામાનની ખર�દ� માટ�ના તા�ક�ક અ�ભગમ છે. 
d) ઉપરના બધા જ 
 

7) પડતર ઘટાડો એ પ�રણામ છે. 
a) સશંોધનન�ુ ં                                     b)પડતર એકશન�ુ ં 
c) બનંે (અ) અન ે(બ)                            d) (અ) અને (બ) બને નહ� 
 

8) ��િૃ� આધા�રત પડતર પ�િતન ેસબંધં છે. 

 



cost Account 
a) ��ય� માલસામાન સાથ ે                   b)��ય� મ�ૂર� સાથ ે
c) િશરો પર�ખચ� સાથ ે                           d) ઉપરના એક�ય નહ� 
 

9) નીચેનામાથંી ક� ુ��િૃ� આધા�રત પડતર પ�િત ની પ�રભાષા નથી ? 
a) પડતર ક���ો                                   b)પડતર ચાલકો 
c) MRP                                         d) િશરોપર� ખચા� 
 

10) નીચેનામાથંી ક�ુ ંપડતર ચાલક રવાનગી પડતર માટ� વ� ુયો�ય છે? 
a) ખર�દ ઓડ�રની સ�ંયા                       b)તપાસની સ�ંયા 
c) માલ સ�પણીની સ�ંયા                        d) ય�ં કલાકો 
 

11)  �ુલ પડતર વ�ા �ક�મત િનધા�રણ એટલે- 
a) ��ય� અન ેપર�� પડતર                  b)��થર અને ચ�લત પડતર 
c) ઉ�પાદન અન ે�બન ઉ�પાદન પડતર        d) ઉપરના બધા જ 
 

12) સીમાતં પડતર વ�ા �ક�મત િનધા�રણ માટ� �ુ ંસા�ુ ંનથી? 
a) તે ફાળાનો અ�ભગમ છે.                   b)તે ચ�લત પડતર સાથ ેસબંધં 
ધરાવ ેછે. 
c) ��થર પડતરો �યાનમા ંલેવાય છે.              d) ઉપરના બધા જ 
 

13) એક કંપનીએ નીચે �માણે મા�હતી આપી છેઃ 
��થર િમલકતોમા ંરોકાણ �.10,00,000, ચા� ુિમલકતોમા ંરોકાણ 
�.5,00,000 ઇ��વટ� શરે�ડૂ� �.12,00,000, ચા� ુજવાબદાર�ઓ �. 
3,00,000, 5,00,000 એકમો માટ� �ુલ ઉ�પાદન પડતર �.50,00,000 
કંપનીન ેરોકાણ પર 30% વળતર મેળવ�ુ ંછે, એકમદ�ઠ વચેાણ �ક�મત 
ક�ટલી હશ?ે 
a) �.10.90                                          b)�.13 
c) �.10.72                                           d) ઉપરમાથંી એક પણ નહ� 
 

14) �કમત િનધા�રણ િનણ�ય - 

 



cost Account 
a) નફા આયોજન િનણ�ય છે.                        b)પડતર આયોજન િનણ�ય છે. 
c) �યવ�થાત�ંીય આયોજન િનણ�ય છે.          d) ઉપરના બધા જ 

 
 
 

Paper - 2018 

 
1) �બન સકં�લત �હસાબી પ�િતન ેકયા ંનામથી ઓળખવામા ંઆવ ેછે. 

a)નાણાક�ય �હસાબી પ�િત                     b)પડતર િનય�ંણ �હસાબી 
પ�િત 
c)પડતર �હસાબી પ�િત                         d)આમાથંી એક પણ નહ� 
 

2) �બન સકં�લત �હસાબી પ�િતમા ંરોકડ �યવહારો �ા ંખાતે ન�ધવામા ંઆવ ે
છે? 
a)રોકડ ખાતા                                       b)સામા�ય ખાતાવહ� હવાલા 
ખાતા 
c)દ�વાદાર ખાતા                                    d)આમાથંી એક પણ નહ� 
 

3) �બન સકં�લત �હસાબો �જુબ નીચેના પૈક� ક�ુ ંિવધાન સા�ુ ંછે? 
a)માલ સામાનનો અસામા�ય �કુસાન કારખાના પર ખચ� ખાતે ઉધારાય 
છે. 
b)માલ સામાનનો અસામા�ય �કુશાન પડતર ના નફા �કુસાન ખાત ે
ઉધારાય  છે. 
c)(અ) અન ે(બ) બનં ે
d) ઉપરના પૈક� કોઈ નહ� 
 

4) પડતરના ઘટાડામા ંસમાિવ�ટ છે. 
a) પડતરમા ંઘડાટો કામચલાઉ ધોરણે હોવો જોઈએ. 
b)પડતરમા ંઘટાડો કાયમી ધોરણે હોવો જોઈએ . 
c) સરકાર� કરવરેામા ંઘટાડો 

 



cost Account 
d) ઉપરના પૈક� કોઈ નહ� 
 

5) માલસામાન (ઇને�ટર� ) ના અબક િવ�લેષણમા ં'બ' વગ�ની વ��ઓુ પર 
જ�ર� છે - 
a) કડક િનય�ંણ                                 b) મા�ક સર ક� માપ�ુ ંિનય�ંણ  
c) િનય�ંણ રાખ�ુ ંનહ�                         d) ઉપરના પૈક� કોઈ ન�હ 
 

6) જો વ�લૂ થયેલ પરો� ખચ�, ખર�ખર થયેલ પરો� ખચ� કરતા વધાર� હોય 
તો તે ��થિતને �ુ ંકહ�વાય છે? 
a) પરો� ખચ�ની ઓછ� વ�લૂાત               b)પરો� ખચ�ની અિધક 
વ�લૂાત 
c) ફાળવણી                                       d) આ પૈક� કોઈ ન�હ 
 

7) જો વ�લૂાતનો દર કલાકદ�ઠ �.130 હોય, ખર�ખર ઉ�પાદનના કલાકો 300 
હોય અન ેપરો� ખચ�ની કમ વ�લૂાત (ઓછ� વ�લૂાત ) �.3,000 હોય તો 
ખર�ખર પરો� ખચા� ક�ટલા હશ?ે 
a) �.36,000                                     b)�.42,000 
c) �.39,000                                    d) આ પૈક� કોઈ ન�હ 
 

8) સમારકામ અન ે�ળવણી પરો� ખચ� માટ�નો યો�ય પડતર ચાલક છે. 
a) કામદારોની સ�ંયા                              b)ગોઠવણીની સ�ંયા 
c) �ાહકોની સ�ંયા                               d) આ પૈક� કોઈ ન�હ 
 
 

9) કંઈ પ�િત અપનાવવાથી વ��નુી સચંોટ અને વા�તિવક પડતર ન�� 
કરવા�ુ ંશ� છે? 
a) ��િૃત આધા�રત મા�હતી                    b)��િૃત આધા�રત પડતર 
પ�િત 
c) �માણ પડતર પ�િત                        d)આ પૈક� કોઈ ન�હ 
 

 



cost Account 
10) નીચેના પૈક� કઈ ��િૃત કામદારોની સ�ંયા પડતર ચાલક સાથ ે

સકંળાયેલી ��િૃત છે? 
a) ય�ંોની ગોઠવણી                                b)તાલીમ 
c) દરખા�ત�ુ ંિવ�લેષ                             d)આ પૈક� કોઈ ન�હ 
 

11) �પાતંર પડતરમા ંસમાવશે થાય છે - 
a) ��ય� માલસામાન અને વહ�વટ� પરો� ખચ� 
b)��ય� મ�ૂર� અન ેકારખાના પરો� ખચ� 
c) વહ�વટ� પરો� ખચ� 
d)આ પૈક� કોઈ ન�હ 
 

12) કંપનીની �ુલ સીમાતં પડતર �.2,80,000 છે. ૩�પા�દત અને વચેેલ 
એકમો 40,000 છે. નફા-જ�થાનો �ણુોતર 30% છે. એકમ દ�ઠ વચેાણ 
�કમત ક�ટલી હશ?ે 
a) �.7                                             b)�.10 
c) �.100                                        d)આ પૈક� કોઈ ન�હ 

 
13) નીચેના પૈક� �ુ ંબા� પ�રબળ �ક�મત નીિતને અસર કર� છે? 

a) ઉ�પાદનની પડતર                          b)હર�ફોની �ક�મત 
c) પેદાશની �ણુવ�ા                         d)આ પૈક� કોઈ ન�હ 
 

14) ચ�લત પડતર પર આધા�રત �ક�મત િનધા�રણને બી� �ા ંનામથી 
ઓળખવામા ંઆવ ેછે. 
a) �ુલ પડતર આધા�રત �ક�મત િનધા�રણ 
b)સીમાતં પડતર આધા�રત �ક�મત િનધા�રણ 
c) ��ય� પડતર આધા�રત �ક�મત િનધા�રણ 
d) આ પૈક� કોઈ ન�હ. 
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