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MkºkeÞfkÞo {kxu ykð~Þf Mkq[™kyku 

r«Þ rðãkÚkeo r{ºkku 

ËqhðŒeo rþûký{kt yÇÞkMk {kxu Ëhuf yÇÞkMk¢{{kt …kXÞ¢{ ËeX MðkæÞkÞfkÞkuo hsq fhðk VhSÞkŒ Au.  

yk Þwr™ðrMkoxe{kt ð»ko 2008 MkwÄe™k …úðuþkÚkeoyku {kxu B.A./B.Com ™k …úÚk{ ð»ko, ƒeò ð»ko Œu{s ºkeò ð»ko™k Œ{k{ 

yÇÞkMk¢{/…kXÞ¢{{kt [kh fuúrzx™k …kXÞ¢{{kt ƒu y™u ykX ¢urzx™k …kXÞ¢{{kt ºký MðkæÞkÞfkÞkuo ŒiÞkh fhðk™ku 

r™Þ{ nŒku. yufuzu{ef Ã÷k™et„ ƒkìz™e (A.P.B.BktsqheÚke) yku„ü-2009 Úke …kXÞ¢{ ËeX yuf-yuf MðkæÞkÞfkÞo hsq 

fhðk™e ™ðe …ØrŒ þY ÚkÞu÷ Au. ŒuÚke yk…™u …kXÞ¢{ ËeX yuf-yuf MðkæÞkÞfkÞo su yÇÞkMk fuLÿ …hÚke {uékððk™k nkuÞ 

y™u Œu™u r™rùŒ ÚkÞu÷ AuÕ÷e Œkhe¾{kt Mð-yæÞÞ™™k ykÄkhu ŒiÞkhe fhe, …kuŒk™k yÇÞkMk fuLÿ …h s{k fhkððk™k 

hnuþu. Ëhuf MðkæÞkÞfkÞo {kxu 100 „wý r™rùŒ Au. su{kt …kMk Úkðk {kxu 36 „wý sYhe Au. …rhýk{{kt Œu™ku ¼khktf 30% 

Au. 

yk MkºkeÞfkÞo™ku {wÏÞ WËTu~Þ …heûkk {kxu™e …qðo ŒiÞkhe Au. MkºkeÞfkÞo{kt …qAðk{kt ykðu÷ «&™ku™wt {k¤¾wt 

…heûkk™k …ú&™…ºkku suðwt nkuÞ Au. «&™ku™k sðkƒ{kt yÇÞkMk Mkk{„úe™wt …w™hkðŒo™ fhðk™wt ™Úke nkuŒwwt. Œ{u ðkt[™Úke su 

þeÏÞk Aku, su Mk{ßÞk Aku, Œu …kuŒk™e Çkk»kk{kt ÷¾ðk™wt nkuÞ Au. suÚke Œ{u MðkæÞkÞfkÞkuo ŒiÞkh fhðk™e fk{„ehe 

„t¼ehŒkÚke fhþku. Œ{khu …kXÞ¢{™k MðkæÞkÞfkÞkuo{kt …qAðk{kt ykðu÷ «&™ku™k sðkƒ Õk¾Œk …nu÷k «Úk{ …k™k W…h 

™e[u {wsƒ™e {krnŒe ÷¾ðe sYhe Au. 

sðkçk {kxu fuð¤(Võík) Vq÷MfuÃk fkøk¤Lkku s WÃkÞkuøk fhku yLku íku fkøk¤kuLku ÔÞðÂMÚkík çkktÄðk 

Ëhu sðkçkLkk Ãknu÷k «&™ MktÏÞk ykð~Þf (VhrsÞkík) ÷¾ku. 

MðnMíkkûkh {kt sðkçk ÷¾ku. 

LkkUÄ :- Mkºkktík Ãkheûkk ykÃkíkk Ãknu÷k MðkæÞkÞfkÞkuo s{k fhkððk VhrsÞkík Au. 

yLÞÚkk (Lkrníkh) Ãkheûkk ykÃkðk{kt ykðþu Lknª. 

 

™kutÄýe ™tƒh:-     

        …qÁt ™k{ :-          

        Mkh™k{wt :-           

        {kuƒkR÷ ™t :-       

        Œkhe¾ :-            

 

yÇÞkMk¢{ :-        

…kXÞ¢{ :-             

MðkæÞkÞ MktÏÞk:-      

y{u RåAeyu Aeyu fu Œ{u Ëhuf MkºkeÞfkÞo y÷„ y÷„ [ku…zk{kt MktwËh Çkk»kk{kt W…h Ëþkoðu÷ {wsƒ™e {krnŒe 

MkkÚku AuÕ÷e Œkhe¾ …nu÷k yÇÞkMk fuLÿ …h {kuf÷e yk…þku. 

 sq™k rðãkÚkeoyku (2008 MkwÄe™k) {kxu sq™e …æÄrŒ™k MðkæÞkÞfkÞkuo Þwr™ðŠMkxe™e ðuƒMkkRx …h W…ÕkçÄ Au. su 

æÞk™u ÷uðwt. 

                  þw¼uåAk Mkn 
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zkì. ƒkƒkMkknuƒ yktƒuzfh yku…™ Þwr™ðŠMkxe 

…kXÞ¢{ fkuz :-  ECO-01 :-   ÄtÄkfeÞ ÔÞðMÚkk   

MkºkeÞfkÞo fkuz :- ECO-01/AST-01/TMA/2016 

 (Œ{k{ …kXÞMkk{„úe …h ykÄkrhŒ)  

yÇÞkMkfuLÿ™u Mkkut…ðk™e AuÕ÷e Œkhe¾  :- 30/06/2016           (fw÷ økwý :100) 

Ljefu Vs O Ljjz6fTds Z[6lgf 5~~ämgf hjfa !5__ xAnmdf\ vf5mp   Sz2z_= $_F 

! w\wfsli ;\u9ggf vfnx" :jÍ5gl hÍLziftmgl rrf" szl ;\u9ggf LjLjw :jÍ5mgl t],gf szmp 

vyjf 

,f\afuf/fgl LjÿfJij:yfg]\ :jÍ5 vg[ dcTj h6fjl ,f\afuf/fgf Lwzf6gf 5~~fL%t:yfgm Ljut[      

rrm"p 

zp hfc[zft v[8,[ x]\M ;dfhdf\ hfc[zftgl e}Ldsf j6"jl v;zsfzs hfc[zftgl vfjXistfvm  

   rrm"p        

vyjf 

  w\wfsli ;\imhg v[8,[ x]\ M t[gf sfz6m h6fjl ;\imhggl v;zm Ljut[ rrm"p 

   Ljefu b O dWid Z[6lgf 5~~ämgf hjfa !5__ xAnmdf\ vf5mp  Sud[ t[ a[F  Sz2!5= #_F 
! d}0l df/bfgl Ljut[ rrf" szmp 

z Ljn[x j[5fz v[8,[ x]\M efztgf Ljn[x j[5fzgl 5~~uLt Ljqf[ Lj:t't dfLctl vf5mp 

# w\wfgl xsitf v[8,[ x]\M xsitf vEif;gl hÍLzift h6fjl w\wfgl xsitf gssl sztf 5Lza/m 

h6fjmp\ 

$ bfgul w\wf 5z ;zsfzl v\s]xgf sfz6m h6fjl ;zsfz 5mt[ xf df8[ w\wm sz[ k[ t[ Ljqf[ Lj:t't 

dfLctl vf5mp 

Ljefu u O glr[ vf5[, 5~~ämgf 8}\sdf\ hjfa vf5mp Sud[ t[ rfzF   S$25= z_F 
! dfL,slgl d}0l 

z  j[5fzl xfbf 

# hfc[zftgf Pü[xm 

$ hfc[zftgf dfWid tzls[ 8[L,LjHg 

5 hYyfa\w j[5fzlg]\ dcTj 

Ljefu 3 O bf,l hUif 5]zmQ cfVgf df\ hjfa vf5m Sud[ t[ nxF      S!2!_= !_F 
! hfc[z hgtf tzoyl gf6f\sli yf56m v[sLÊt szjfgl vg[ hÍLziftd\nmg[ ,mg vf5jfgl 5~~j'Lÿf 

v[8,[ ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp 

z alhf n[xdf\ df,g]\ j[rf6 szj]\ v[8,[ pppppppppppppppppppppppppppppppppppp 

# j:t] vg[ ;[jfvmgl bzln j[rf6 ;fy[ ;\s/fi[,5~~j'Lt v[8,[ ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp 

$ v[s :y/[yl alhf :y/[ df, ;fdfggl c[zo[z ;fy[ ;\s/fi[, 5~~j'Lt v[8,[ ppppppppppppppppppppppppppppp 

5 dWiduf/fgl s[ 8]\sfuf/fgl hÍLziftm df8[ hfc[z hgtf 5f;[yl P3zfj[,]\ e\0m/ v[8,[ 

ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp 

& .Lsj8l d}0l 5z jw] j/tz r]sjjfgf .zfnfyl P5imudf\ ,[jftl d}0lg[ pppppppppppppppppppppppppppppppp 5zgm 

j[5fz sc[ k[p 

* ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp v[8,[ v[jl Jij:yf s[ h[gf ßfzf s\5gl x[z vg[ L0a[Grzg]\ ez6]\ szl xs[p 

( x[z vg[ L0a[Grzg[ hfc[z ez6fdf\ d}stf\ 5c[,f bfgul d;,t ßfzf ytl jc[\r6lg[ 

pppppppppppppppppppppppppppppppp of/j6l sc[ k[p 

) gofgl v[jl zsd h[ x[zwfzsmg[ L0Lj0\0 tzls[ r]sjjfdf\ vfjl gyl t[g[ pppppppppppppppppppppppppsc[ k[p 

!_ v[j]\ ;\u9lt ahfz4 hif\ hfdlgulzlvmgf bzlnVj[rf6 ytf\ cmi k[ t[g[ ppppppppppppppppppppppppppppppppp sc[ k[p 

!! ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp v[8,[ s[ x[z ahfzgm ;Ei n,f,4 h[ 5mtfgf gfd[ hfdlgulzlgf 

bzlnVj[rf6gm ;mn szl xs[ k[p 

!z efj tofjtdf\yl gom szjfgf c[t]yl szjfdf\ vfjtf hfdlgulzlvmgf ;mnfvmg[ ppppppppppppppppppppppppppppppppp 

sc[ k[p 

ECO-01 
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   zkì. ƒkƒkMkknuƒ yktƒuzfh yku…™ Þwr™ðŠMkxe 

…kXÞ¢{ fkuz :-  ECO-02 Lkk{kÃkØrík  - I   

MkºkeÞfkÞo fkuz :- ECO-02/AST-01/TMA/2016 

(Œ{k{ …kXÞMkk{„úe …h ykÄkrhŒ) 

yÇÞkMkfuLÿ™u Mkkut…ðk™e AuÕ÷e Œkhe¾  :- 30/06/2016            (fw÷ økwý :100) 

વિભાગ ક વિિરણાત્મક શે્રણીના પ્રશ્નોના જિાબ ૧૫૦૦ શબ્દોમાાં આપો.(ચાર માાંથી બે) (૨×૨૦=૪૦) 
પ્રશ્ન: ૧ આડતભારને રગતા વ્મલશાયોભાાં ભારધણી અને આડતતમાના ચોડાભાાં કયલાભાાં આલતી તલતલધ  

આભનોંધ દળાાલો. 
પ્રશ્ન: ૨ (અ) નીચે આેર તલગત ટ ાંકભાાં વભજાલો.   

 (i) સ્થથય શપ્તાની દ્ધતતના પામદા-ભમાાદા  (ii) અવયકાયક ઉત્ાદનની દ્ધતત  
(iii) ઉજ-ખચા ખાત  ાં     (iv) આલક વાભે ખચાની ભેલણીનો ખ્માર  
(ફ) 01-10-2006 ના યોજ ામર લરભીટેડ દ્વાયા રૂ. 60,000 ના માંત્રો ખયીદ્યા. 01-01-2007 ના યોજ 
કાંનીએ ફીજા રૂ. 35,000 ના માંત્રો ખયીદ્યા. ૩૦-06-2008 ના યોજ , 01-01-2007 ના યોજ ખયીદેર માંત્રો 
રૂ. 28,000 ભાાં લચેી દીધા. તે જ તાયીખે રૂ. 18,000 ના ડતય કકભતના માંત્રો ગોઠવ્મા. 
 કાંની વીધી રીટીની યીત પ્રભાણે 10% રેખ ેઘવાયાની જોગલાઈ કયે છે. દય લે 31 કડવેમ્ફય ના 
યોજ કશવાફો તૈમાય કયે છે. 2006 થી 2008 એભ ત્રણ લા ભાટેન ાં માંત્ર ખાત  ાં ફનાલો. 

પ્રશ્ન: ૩ (અ) નીચે આેર ટ ાંકનોંધ ઉદાશયણ વકશત વભજાલો. 
(1) ભ  રોના પ્રકાયો ઉદાશયણ વકશત વભજાલો. 
(2) ભ  રસ ધાયણા નોંધભાાં ઉરક ખાતાની વભજ તી આી ઉરક ખાત  ાં ફનાલલાના પામદા જણાલો.  
(ફ) અ, ફ, અને ક વયખે કશથવે નપો લશચેતા બાગીદાય છે. ધાંધાનો ક ર ચોખ્ખો નપો 60,000 છે.  
     ભેનેજયને તેન ાં કતભળન ગણ્મા છીના ચોખ્ખા નપા ઉય 5% રેખ ેકતભળન આલાન ાં થામ છે.   
     ભેનેજયના કતભળન ની ગણતયી કયો. 

પ્રશ્ન:4 (અ) નીચ ેઆરેા વ્મલશાયો ઉયથી ત્રણ ખાનાલાા યોકડભે તૈમાય કયો. 
2005 કડવે. 1 યોકડ તવરક        2,000  
  ફેંક તવરક        10,000  
 “ 3  ભાર ખયીદીને ચેક આપ્મો      4,000  
 “ 5  પતનિચય યોકડથેી ખયીદ્ય        1,000  
 “ 7  ભજ યી ચ  કલી        600  
 “ 10  યભેળને યોકડથેી ભાર લેચ્મો      2,000  
 “ 12  તલશ્વાવને ચેકથી ચ  કવ્મા      3,000  
 “ 15  ફેંકભાાં યોકડ બયી       2,000  
 “ 17  જતનને ચેકથી નાણા ચ  કવ્મા,      2,450  

તેણે લટાલ આપ્મો       50  
 “ 19  તલળાર ાવેથી ચેક ભળ્મો      2,000  
 “ 20  ભાર લેચાણનો ચેક ભળ્મો      4,000  
 “ 22  તનતી ાવેથી ભળ્મા       2,480  
  તેને લટાલ આપ્મો.      20  
 “ 24  તલળાર ાવેથી ભેર ચેક ફેંકભાાં બમો     2,000  
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 “ 26  લીભા તપ્રભીમભ ચેકથી ચ કવ્ય ાં      1,000  
 “ 31  ગાય ેટે ચેક આપ્મો       3,000  
 “ 31  ધાંધાના ઉમોગ ભાટે ફેંકભાાંથી ઉાડયા     2,000  
(ફ) યોકડભે અને ાવબ ક પ્રભાણેની ફેંક ફાકીભાાં તપાલત ભાટે જલાફદાય કાયણોની ચચાા કયો.  
વિભાગ ખ મધ્યમ શે્રણીના પ્રશ્નોના જિાબ 1000 શબ્દોમાાં આપો.    (૨×૧૫=૩૦) 
પ્રશ્ન:1  (અ) આભેી દ્ધતતના પામદા જણાલો. 
       (ફ) નીચેની ભાકશતી ઉયથી તા:31-12-2008 ના યોજ   યા થતા લા ભાટે વાભાન્મ ખાતાલશી શલારા 
ખાતા, દેલાદાયોની ખાતાલશી શલારા ખાત  ાં અને રેણદાયોની ખાતાલશી શલારા ખાત  ાં તૈમાય કયો. 

લા દયમ્માનના વ્મલશાયો : 
વિગત રકમ રૂ. 

યોકડ ખયીદી  4,૩૨૦  
દેલાદાયોને યોકડ ચ  કલી  25  
દેલાદાયોની ખાતાલશીભાાંથી રણેદાયોની ખાતાલશીભાાં 
પેયફદરી  

1,242  

ખયીદી  25,200  
રેણદાયોને ચ  કલેરી યોકડ  12,700  
રેણદાયોએ લટાલ આપ્મો  1,020  
રેણદાયોની રખેરી હ ાંડીઓ થલીકાયી  7,400  
લેચાણ  28,209  
દેલાદાયો ાવેથી હ ાંડીઓ ભી  9,300  
દેલાદાયો ાવેથી યોકડ ભી  8,700  
દેલાદાયોને આેર લટાલ નાભાંજ ય કમો  100  
ભાાંડી લાેર ઘારખાધ  215  
ખયીદ યત  714  
દેલાદાયોને આેર લટાલ 215  
યોકડ લેચાણ  7,400  
લેચાણ યત  208  
હ ાંડીઓ નકાયાઈ  200  

 

તા: 01-01-2008 ના યોજ ફાકી 
દેલાદાય 
(ઉધાય) 

17,425  દેલાદાય 
(જભા) 

૩૨૦  

રેણદાય 
(ઉધાય) 

204  રેણદાય (જભા) 27,408  

 

પ્રશ્ન: 2 (અ) જોગલાઈ અને અનાભત લચ્ચેનો તપાલત દળાાલો. 
(ફ) અનાભતના પ્રકાયો વતલથતતૃ વભજાલો. 

પ્રશ્ન: ૩ નીચે આેર ભાકશતી ઉયથી યાભ એન્ડ શ્માભ કાંનીન ાં લેાય ખાત  ાં, નપા-ન કળાન ખાત  ાં અને ાક ાં વયલૈય ાં 
તૈમાય કયો. 
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તા: ૩૦-06-2015 ના યોજન ાં યાભ એન્ડ શ્માભ કાંનીન ાં કાચ ાં વયલૈય ાં 
ખાતાન ાં નાભ  ઉધાય ફાકી 

રૂ. 
જભા ફાકી રૂ. 

ખયીદી  3,20,000   

લેચાણ યત  75,000   

ન  ય  2,000   

બાડ ાં   20,000  
ખયીદ યત   1,20,000  
ળરૂઆતનો થટોક  70,000   

જભીન અને ભકાન  4,00,000   

ઘારખાધ  5,000   

લેાય ખચા  6,700   

વાાંચા અને માંત્રો  3,75,000   

આલકભાર ગાડાબાડ ાં  3,600   

ગાય  25,000   

ેકકિંગ ખચા  3,200   

પતનિચય  50,000   

ભજ યી  20,000   

લેચાણ   5,75,000  
રેણદાયો   80,000 
ઉાડ  10,000   

લીભા તપ્રભીમભ  850   

વ્માજ   10,450   
રણેીહ ાંડી  4,700   

રોન   3,25,000  
દેલાદાયો  75,000   

યોકડતવરક  5,000   

મ  ડી   3,00,000  
ઘયલયાળથી ગમેર 
ભાર  

 20,600  

 14,51,050 14,51,050  
 

લધાયાની ભાકશતી: 
(i) આખય થટોક રૂ. ૩૦,000 (ii) જભીન અને ભકાનની કકભત લાના અંત ેરૂ. 3,90,000 આંકલાભાાં આલેર છે. (iii) 
ઘવાયો: વાાંચા-માંત્રો-10,000  તથા પતનિચય-10,000 (iv) ઘારખાધ રૂ. 5000 ભાાંડી લાો. (v) અગાઉથી ચ  કલેર 
ભજ યી રૂ. 2000 તથા ગાય ચ  કલલાનો ફાકી રૂ. 5000 (vi) બાડાભાાં રૂ. 4700 અગાઉથી ભેર છે.  
પ્રશ્ન: 4 (અ) નીચે આેરા વ્મલશાયોની આભનોંધ રખો. 

(1) તલળારે રૂ. 5000 યોકડા અને રૂ.2000 નો ભાર રાલો ધાંધો ળર  કમો. 
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(2) કાનન ાવેથી રૂ. 3500 નો ભાર યોકડથેી ખયીદ્યો. 
(3) અળોક ાવેથી રૂ. 10,500 નો ભાર ખયીદ્યો, જે ૈકી રૂ. 2500 યોકડા ચ  કવ્મા. 
(4) રૂ. 12,350 ન ાં પતનિચય ખયીદ્ય . 
(5) જતન ને રૂ. 6500 નો ભાર લેચ્મો. 
(6) ન  ય-જકાતના રૂ. 300 ચ  કવ્મા. 
(7) ઘયલયાળ ભાટે રૂ. 250 નો ભાર અને રૂ. 450 યોકડા ઉાડયા. 
(8) અળોકને રૂ. 3000 નો ભાર યત ભોકરાવ્મો. 
(9) અળોકનો કશવાફ ચ  કતે કમો. 
(10) જતન નાદાય જાશયે થમો. તેની ાવેથી રૂતમે 40 ૈવા કડતલડન્ડ ભળ્ય ાં. 

(ફ) ટ ાંકમાાં સમજાિો. (i) તલતનભમ ત્ર  (ii) લચનલચટ્ઠી   
વિભાગ ગ નીચે આપેા પ્રશ્નોના ટ ાંકમાાં જિાબ આપો.(ગમે તે ચાર)   (૫×૪=૨૦) 
પ્રશ્ન: 1 (i) મ રતલી યાખેરા ભશસે  રી ખચા ઉદાશયણ વકશત વભજાલો. 
       (ii) લાતિક કશવાફોભાાં અગાઉથી ચ  કલેર ખચાની અવયો   
પ્રશ્ન: 2 તલશ્વાવ ટે્રડવા દ્વાયા તા:01-04-2003ના યોજ રૂ. 1,20,000 ની કકભતન ાં માંત્ર ખયીદેર શત  ાં. તા:01-10- 

2003ના યોજ રૂ. 40,000 ના ફીજા માંત્રો ખયીદલાભાાં આવ્મા શતા. તા: 31-03-2004 ના યોજ માંત્ર ખ્તાની 
ફાકી રૂ. 1,46,000 શતી. લા: 2003-04 ભાટે માંત્ર ખાત  ાં તૈમાય કયો. 

પ્રશ્ન: ૩ નીચેની ભાકશતીના આધાયે ળરૂઆતનો થટોક ળોધો. 
 

કાચો નપો (લેચાણ ઉય કાચા નપાનો દય 25 %) 1,05,000  
આખય થટોક  22,500  
ખયીદી અને વીધા ખચાન ાં પ્રભાણ (7:3) 2,00,000  

 

પ્રશ્ન: 4 આડતભાર – લેચાણ લચ્ચે તપાલત જણાલો. 
પ્રશ્ન: 5 એક્નોંધી નાભાદ્ધતત અને દ્વીનોંધી નાભાદ્ધતત તલળે ટ ાંકભાાં વભજાલો 
વિભાગ ઘ  નીચે આપેા પ્રશ્નોના જિાબ આપો.  

(1) યોટયી શલે્થ ક્રફના કશવાફો તૈમાય કયતાાં વભ્મોને   યા ાડલાભાાં આલતાાં રોકયન ાં બાડ ાં કમા ખાતાભાાં અને 
કઈ ફાજ  દળાાલલાભાાં આલે છે? 

(2) (i) એકસ  ત્રતા નાણાકીમ ત્રકોની ઉમોલગતા ઘટાડ ેછે. (વાચ ાં/ખોટ ાં) 
(ii) માંત્ર રાલલા ભાટે ચ  કલેર ન  ય/જકાત ભશસે  રી ખચા કશલેામ. (વાચ ાં/ખોટ ાં) 

(3) જભાખચી નોંધ એટરે શ ાં? 

(4) ICAMA દ્વાયા આલાભાાં આલેર ઘવાયાની વ્માખ્મા જણાલો. 
(5) નીચેની તલગત ભાટે યાભના ચોડ ેઆભનોંધ રાખો. 

જાન્ય આયી 18, 1996 ના યોજ યાભે ધાંધાભાાંથી રૂ.1800 નો ભાર ઘયલયાળ ભાટે રઇ ગમા તેભજ અંગત 
ખચા ભાટે રૂ.3200 યોકડ રીધી. 

(6) એક્નોંધી નાભાદ્ધતતના કોઈણ ફ ેરક્ષણ જણાલો.  
(7) આવાભી આડત કોને કશલેામ છે? 

(8) ઉધાય ખયીદી કેટરી છે તે ળોધલા ભાટે કય ાં ખાત  ાં ફનાલવ ાં ડળે? 

(9) “આડતભારને રગતા વ્મલશાયભાાં ફે કે તેથી લધ  વશબાગીદાયો શોમ છે.” તલધાન વાચ ાં છે કે ખોટ ાં તે 
જણાલો. જો તલધાન ખોટ ાં શોમ તો સ ધાયીને પયીથી રખો. 
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(10) તા:01-08-1996 ના યોજ રૂ.15000 ન ાં પતનિચય ખયીદ્ય ાં. પતનિચય ઉય લાતિક 5% રેખે ઘટતી જતી ફાકીની 
દ્ધતતએ ઘવાયો ગણલાભાાં આલે છે.   યા થતા કશવાફી લા તા: 31-03-1997 ના યોજ પતનિચય ઉય ઘવાયો 
ગણો.  

 

 


