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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-03 :- ÄtÄkfeÞ ÔÞðMÚkk 

MkºkeÞfkÞo fkuz :- ECO-03/AST-01/TMA/2016 

(Œ{k{ …kXÞMkk{„úe …h ykÄkrhŒ) 
yÇÞkMk fuLÿ™u Mkkut…ðk™e AuÕ÷e Œkhe¾ :- 30/06/2016        (fw÷ „wý:-100) 

Ljefu Vs O Ljjz6fTds Z[6lgf 5~~ämgf hjfa !5__ xAnmdf\ vf5mp    Sz_2z= $_F 
! ;\rf,ggl 5~~Ls~~if v[8,[ x] M t[gm vy" vg[ ,1f6m j6"jl ;\rf,ggl 5~~Ls~~ifgl Ljrfzwfzf    
  j6"jmp 

vyjf 
      Jij:yft\Êgf sfi"g]\ :jÍ5 j6"jl Jij:yft\Êgf df/bf Ljqf[ ;Lj:tfz t[gf 5~~sfzm rrm"p 

zp vLe5~~[z6fgm Bif, :5q8 szl t[g]\ :jÍ5 vg[ 5~~Ls~~if h6fjmp 
vyjf 

      v\s]xgl 5z\5zfut 5WwLtvm vg[ vfw]Lgs 5WwLtvm Ljqf[ Ljut[ dfLctl vf5mp 

Ljefu b O dWid Z[6lgf 5~~ämgf hjfa !5__ xAnmdf\ vf5mp  Sud[ t[ a[F   Sz2!5= #_F 
! ;\rf,ggl ;fdfLhs hjfanfzlvm rrm"p 
z Jij:yft\Êgf L;Wwf\tm rrm"p 
# tf,ldg]\ dcTj4 5~~sfzm vg[ 5WwLtvm h6fjmp 
$ ;\s,ggl hÍLzift vg[ dcTj h6fjl t[gf Pü[xm h6fjmp 

Ljefu u O glr[ vf5[, 5~~ämgf 8}\sdf\ hjfa vf5mp Sud[ t[ rfzF   S$25= z_F 
! ;\rf,g vg[ jclj8 
z  ;ÿff ;m\56lg]\ dcTj 
# v;zsfzs g[tfgf ,1f6m 
$ v;zsfzs dfLctl ;\rfzgf vjzmwm h6fjmp 
5 v\nfh5Êgf 5~~sfzm h6fjmp 

Ljefu 3 bf,l hUif 5]zm  S ud[ t[ nxF       S!_2!= !_F 
! JijcfÍ 5Lz6fdm d[/jjf df8[ Lj7fggm P5imu v[8,[ pppppppppppppppppppppppp 
z vfwfz6 v[8,[ pppppppppppppppppppppppppppppppppp 5if"jz6gm v\nfh af\wjmp 
# efLj sfi"dfu" gLss szjm v[8,[ ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp szj]\p 
$ ;\rf,smgl ;fc; tyf 8[sfÍ5 JiLstvm 5~~Ti[gl ozh v[8,[ pppppppppppppppppppppppppppppp 
5 c]sdm vf5jfgl xLst v[8,[ pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp 
& ;\rf,ggf d}/e}t ;Tim v[8,[ ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp 
* pppppppppppppppppppppppppppppppppppp v[8,[ v[s ;\rf,s h[8,f sfdnfzm 5z ;]5zLjHg szl xs[ t[ ;\Bifp 
( w\wfLsi v[sdg[ v;z sztl efLj 5LzL:yLtgm v\nfh af\wjm v[8,[ pppppppppppppppppppppppppppppppppppppp 
) glLtvm v[8,[ Lg6"I 30tz vg[ sfi"  szjf df8[gl pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp 
!_ ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp v[8,[ sm.56 sfi"g]\ .LRkt 5Lz6fd 
!! sm.56 sfi" 5]Í szjf df8[gf ;diuf/fg[ pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp sc[jfip 
 
 
 

_______________________________________________________________________ 

 
ECO-03 
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zkì. ƒkƒkMkknuƒ yktƒuzfh yku…™ Þwr™ðŠMkxe 
…kXÞ¢{ fkuz :- ECO-04 :- Lkk{kÃkØrík - II  

MkºkeÞfkÞo fkuz :- ECO-04/AST-01/TMA/2016 

(Œ{k{ …kXÞMkk{„úe …h ykÄkrhŒ) 
yÇÞkMk fuLÿ™u Mkkut…ðk™e AuÕ÷e Œkhe¾ :- 30/06/2016               (fw÷ „wý:-100) 

િવભાગ-ક  િવવરણા�મક ેણીના ��ોના જવાબ ૧૫૦૦ શ�દોમા ંઆપ ો. (ચારમાથંી બે)     (20×2=40) 
   

1. �તાપરાય �ારા પાચં બસ તા: 01-07-2006 ના રોજ ભાડ� ખર�દ પ�િત �માણે ખર�દ�. બસની 

ડ�લીવર� સાથે તેની 'કમતના 25% +ટલી રકમ તરત રોકડમા ં-કુવવાની હતી. બાક�ની રકમના 

પાચં સરખા વાિષ1ક હ2તા 5% લેખ ે3યાજ ઉમેર�ને -કૂવવાના છે. �7યેક બસની રોકડ 'કમત 8. 

1,00,000 હતી. રામિવજય ૩૦-06-2009ના રોજ -કૂવવાપા= =ી> હ2તાના નાણા -કૂવી શ@ો 

ન'હ. 7યારબાદ એમ નB� થCુ ંક� બ ેબસ ભાડ� આપનારને પરત મોકલવામા ંઆવશે અને તેની 

'કમત રામિવજય પાસેથી લેણી રકમ સામે સરભર કરવામા ંઆવશે. પરત કરવાની બસની 'કમત 

ઘટતી જતી બાક�ની પ�િત અGસુાર 25% લખે ેઘસારો કાપીને નB� કરવાની હતી. Hનુ:�ા2ત 

કર�લ બસો ને 8. 4,000નો ખચJ કર� ફર�થી તૈયાર કરવામા ંઆવી હતી. 7યારબાદ તે બસો Gુ ં

વેચાણ 8. 90,000 મા ંકરવામા ંઆ3Cુ ંહM ુ.ં 

બનેં પNકારોના ચોપડામા ંજ8ર� ખાતા તૈયાર કરો. દર વષO 'હસાબો ૩૦ Pુન ના રોજ તૈયાર 

કરવામા ંઆવે છે. વાિષ1ક 20% ના દર� ઘસારો ગણવામા ંઆવે છે. 

 

2. નીચે આપ ેલ મા*હતી ઉપ રથી ચા. ુ 0ણુો1ર, મા3લક4નો 0ણુો1ર, 5ટોકના ઉથલાનો 0ણુો1ર, 

દ7વાદાર 0ણુો1ર, વેચાણ ઉપ ર કાચા નફાનો દર, સચંાલન ખચ;નો 0ણુો1ર, શેરહો<ડરોના ભડંોળો 

ઉપ ર વળતરનો દર શોધો. 

Rી િવSાસ Tલિમટ�ડGુ ંતા: 31-12-2006 ના રોજ Hરૂા થતા વષJGુ ંનફા-Gકુશાન ખાM ુ ં 

િવગત  રકમ 8. િવગત  રકમ 8. 

શ8આતનો Vટોક  1,00,000  વેચાણ  10,00,000  

ખર�દ�  6,80,000  આખર Vટોક   60,000  

સીધા ખચાJ  40,000    

કાચો નફો આગળ લઇ ગયા  2,40,000    

 10,60,000   10,60,000  

વેચાણ-િવતરણ ખચાJ  40,000  કાચો નફો આગળ લા3યા  2,40,000 

વહ�વટ� ખચાJ  60,000  Tબન-ધધંાક�ય આવક   

Tબન-ધધંાક�ય ખચાJ  5,000  3યાજ  4,000  

ચોZખો નફો  1,45,000  િમલકત વેચાણનો નફો  6,000  

2,50,000  2,50,000  

 

ી િવ@ાસ 3લિમટ7ડAુ ંતા: 31-12-2006 ના રોજ Fરૂા થતા વષ;A ુપ ાIંુ સરવૈKુ ં 
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[ડૂ�-દ�વા  રકમ 8. િમલકત-લેણા  રકમ 8.  

શેર[ડૂ�: 

8. 10 ના એક એવા 20,000 ઇ\]વટ� શેર  

2,00,000  જમીન-મકાન  1,00,000  

અનામત અને વધારો  45,000  સાચંા-ય=ંો  2,00,000  

ચા^ ુદ�વા  90,000  દ�વાદારો  70,000  

નફા-Gકુશાન ખાM ુ ં 1,00,000  Vટોક  60,000  

  બ_ક  5,000  

4,35,000   4,35,000  

  

3. નીચે આપ ેલ મા*હતી ઉપ રથી ભડંોળ �વાહ પ Lક તૈયાર કરો. 

જવાબદાર�ઓ  2004  

8. 

2005  

8. 

િમલકતો  2004  

8. 

2005  

8. 

ઇ\]વટ� શેર[ડૂ�  1,50,000  2,00,000  જમીન  1,00,000  85,000  

ર�ડ�મેબલ �ેફરaસ શેર 

(8%ના) 

75,000  50,000  પાઘડ�  57,500 45,000 

સામાaય અનામત  20,000  35,000  ય=ંો  40,000  1,00,000  

નફા-Gકુશાન ખાM ુ ં 15,000  24,000  દ�વાદારો  80,000  1,00,000  

ભલામણ કર�લ 'ડિવડaડ  21,000  25,000  Vટોક  38,500  54,500  

લેણદારો  27,500  41,500  લેણી bુડં�  10,000  15,000  

દ�વી bુડં�  10,000  8,000  રોકડ  7,500  5,000  

કરવેરાની જોગવાઈ  20,000  25,000  બ_ક  5,000  4,000  

 3,38,500  4,08,500   3,38,500  4,08,500  

વધારાની મા*હતી: 

(1) ય=ંો અને જમીન ઉપર 2005 ના વષJ માટ� અGfુમે 8. 5,000 અને 8. 10,000 ઘસારો ગણવામા ં

આ3યો હતો. (2) 2005 ના વષJ દરgયાન વચગાળાGુ ં 'ડિવડaડ8. 10,000 -કૂવવામા ંઆ3Cુ ંહMુ.ં (3) 2005 

ના વષJ દરgયાન 8. 17,500 આવકવેરો -કૂવવામા ંઆ3યો હતો. 

4.  (અ) નીચેની OૂંકનPધ લખો. 

 (i) કંપની ઓ'ડટર ના હકો અને ફરજો  

 (ii) ઓ'ડટરની Hનુ:િનમi ૂકં  

(બ) તફાવત લખો: કંપ નીAુ ંઓડ4ટ – ભાગીદાર4 પ ેઢ4Aુ ંઓડ4ટ  

િવભાગ-ખ  મTયમ ેણીના ��ોના જવાબ ૧૦૦૦ શ�દોમા ંઆપ ો.  (ચારમાથંી બે)             (2×15=30) 

jજુરાતમા ંઆવેલી [Zુય ઓફ�સની અમદાવાદ શાખાની િવગત નીચે �માણ ેછે. શાખાના ચોપડામા ંવેપાર તથા 

નફા-Gકુશાન ખાM ુ ંઅને પાkંુ સરવૈCુ ંબનાવો. શાખાના ચોપડામા ં[Zુય ઓ'ફસGુ ંખાM ુ ંદશાJવો. 

ખર�દ�  20,000  [Zુય ઓફ�સ તરફથી માલ  40,000  

વેચાણ પરત  1,000  વેચાણ  80,000  

દ�વાદારો  10,000  ફિન1ચર  1,500  

[Zુય ઓફ�સ ખાતે પગાર  6,400  લેણદારો  12,000  

સામાaય ખચાJ  600  રોકડ િસલક  3,000  

ભાlુ ંઅને કરવેરા  600  ઘાલખાધ  100  

ગાડાભાlુ ં 150  mાહકોને વટાવ  200  

શ8આતનો Vટોક 10,000  [Zુય ઓફ�સ ને પરત  400  

  લેણી bુડં�ઓ  4,000  
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આખર Vટોક 8. 9,000 છે. 

1. nૂંકનoધ લખો: 

(i) ભાગીદાર� કરારપ=મા ંસમાિવpટ બાબતો  

(ii) પાઘડ�ના [qૂયાકંનની પ�િતઓ  

2. કાનન Tલિમટ�ડ �ારા તા: 01-01-2002 ના રોજ 8. 100 ના એક એવા 1000 'ડબેaચર બહાર પાડrા. + 

ચાર વષJ પછ� પરત કરવાના હતા. આ હ�M ુમાટ� lુબતિનિધ ઉભી કરવાની હતી. રોકાણો ઉપર વાિષ1ક 

ચોZખી 5% આવક થશે તેમ અપેTNત છે. lુબતિનિધના કોઠા �માણ ેદર વષO રોક�લ 8. 0.232012 સામે 5 

ટકાના ચftvૃ� 3યાજના દર� ચાર વષJના wતે રોકાણોના વેચાણ માથંી 8.77,400 ઉપxયા. તે તાર�ખ ે

બ_કમા ંિસલક 8. ૩૦,000 હતી. તા: 31-12-2005 ના રોજ 'ડબેaચરના નાણા પરત કરવામા ંઆ3યા. 

નફામાથંી ફાળવવાની રકમની ગણતર� દશાJવો. કંપનીના ચોપડામા ં ઉપરના 3યવહારોની 

આમનoધ લખો અને જ8ર� ખાતા તૈયાર કરો. 

3. nૂંકનoધ લખો: 

(i) ઓ'ડટ કાયJfમના ફાયદા (ii) ઓ'ડટ કામના કાગળોGુ ંમહ7વ  

િવભાગ-ગ   નીચે આપેલા �yોના nંુકમા ંજવાબ આપો.                        (5×4=20) 

  (પાચંમાથંી ચાર) 

1. તફાવત આપો: કંપની – ભાગીદાર� પેઢ�   

    2.  ભડંોળ �વાહ પ=કGુ ંમહ7વ સમ>વો. 

    3.  યાિં=ક 'હસાબી પ�િત દાખલ કરતી વખતે રાખવાની સાવચેતીઓ જણાવો.  

    4.  (અ) Tબન 3ય\]તગત ખાતાવહ�Gુ ંવાઉTચ~ગ કઈ ર�તે કરવામા ંઆવશે? 

(બ) માલ-િમલકત ખાતાનો નફો ક7 Aકુશાન ભાગીદારોના Vડુ4ખાતે લઇ જવા માટ7ની આમનPધ જણાવો. 

    5.  �ત'રક wkુશના હ�Mઓુ અને લNણો જણાવો. 

િવભાગ-ઘ    નીચે આપ ેલા ��ોના જવાબ આપ ો.                          (10×1=10) 

1. કંપની ધારાની કલમ 226 અGસુાર કઈ 3ય\]તઓ કંપની ઓ'ડટર તર�ક� િનમi ૂકં માટ� ગેરલાયક છે? 

2. ભાડ� ખર�દથી વેચલેો માલ �ુકાનમા ંરહ�લા Vટોક ખાતામા ં_____________ક�મતે દશાJવવામા ંઆવે છે?  

3. ખાનગી કંપનીમા ંસ�ય સZંયા ક�ટલી હોય છે? 

4. વષJની શ8આતમા ંચા^ ુ િમલકતો 8.35,000 છે અને વષJના wતે 8. 52,500 છે તો કાયJશીલ [ડૂ�મા ં

___________ 8. ___________ગણાય. 

5. A, B અને C =ણ ભાગીદારો છે. તેમની [ડૂ� અGfુમે 8. 1,00,000 , 1,50,000 અને 2,00,000 છે. 

પેઢ�નો નફો kુલ નફો 8. 75,000 છે. =ણયે ભાગીદાર ને નફાની kુ ક�ટલી રકમ મળશે? 

6. ટ�બલ A ની જોગવાઈ [જુબ કંપની અગાઉથી મળેલ હ2તા ઉપર વ�મુા ંવ� ુક�ટલા ટકા 3યાજ -કૂવી 

શકાય? 

7. કઈ પ'ર\Vથિતમા ંધધંાGુ ંફર�યાત િવસ�ન કરtુ ંપડ� છે? 

8. પાઘડ�ને અસર કરતા પ'રબળો જણાવો.  

9. જો સામાaય ઘસારા કરતા િમલકત ઉપર વધાર� ઘસારો કાપવામા ંઆવે તો િમલકત અને નફા ઉપર �ુ ં

અસર થાય છે? 

10. 'ડબેaચર પરત િનિધ િવશે nૂંકમા ંસમ>વો. 
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zkì. ƒkƒkMkknuƒ yktƒuzfh yku…™ Þwr™ðŠMkxe 
…kXÞ¢{ fkuz :- ECO-05 :- ðuÃkkhe fkÞËkyku 

MkºkeÞfkÞo fkuz :- ECO-05/AST-01/TMA/2016 

(Œ{k{ …kXÞMkk{„úe …h ykÄkrhŒ) 
yÇÞkMk fuLÿ™u Mkkut…ðk™e AuÕ÷e Œkhe¾ :- 30/06/2016        (fw÷ „wý:-100) 

rð¼køk-f rððhýkí{f ©uýeLkk «&™kuLkk sðkçk 1Ãk00  þçËku{kt ykÃkku. 

1 fhkhLke ÔÞkÏÞk ykÃkku. fkÞËuMkhLkk fhkhLkkt ykð~Þf íkíðku ðýoðku.   (20x2=40) 
yÚkðk 

çkuE÷{uLxLkk fhkhLkkt ykð~Þf íkíðku y[kuo yLku çkuE÷eLkkt n¬ku íkÚkk Vhòu sýkðku. 

h fhkh¼tøk þwt Au ? fhkh¼tøkLkk Mk{Þu MknLkfíkko ÃkûkfkhLku  WÃk÷çÄ WÃk[khku fÞk Au? 
yÚkðk 

Mðefkh {kxu hsqykíkLkk rLkÞ{ku sýkðku. 

rð¼køk-¾ {æÞ{ ©uýeLkk «&™kuLkk sðkçk 1000 þçËku{kt ykÃkku. (fkuEÃký çku)   (15x2=30) 

(1) ¾heËLkkh MkkðÄkLkLkku rMkØktík 

(h) ¼køkeËkhe yLku MktÞwfík ®nËw fwxwtçkLke ÃkuZe 

(3) [uf MðefkhLkkhLke sðkçkËkhe 

(4) Ëøkku økýðk {kxuLkk íkíðku. 

rð¼køk-øk Lke[uLkk «&™kuLkk xqtf{kt sðkçk ykÃkku. (fkuEÃký [kh)     (4x5=20) 

(1) fðkoLx{T {urhx 

(h) Ãkuxk yusLx 

(3) [uf yLku rðrLk{ÞÃkºk ðå[uLkku íkVkðík. 

(4) yÂMÚkh {LkLke ÔÞrfíkykuyu fhu÷e Mk{sqíkeyku. 

(Ãk) ¾heËLkkhLkk n¬ku. 

rð¼køk-Ä Lke[uLkk rðÄkLkku ¾hkt Au fu ¾kuxkt íku sýkðku.      (1x10=10) 

(1) ðý[qfðkÞu÷ku ðu[Lkkh {k÷Lkwt ÃkwLk:ðu[ký fhðk çktÄkÞu÷ku Au. 
(h) þhík¼tøkLku çkktÞÄheLkku ¼tøk íkhefu økýe þfkÞ Au.  
(3) yuf ð¾ík fhu÷ku Mðefkh ÃkkAku ¾U[e þfkÞ Lknª. 
(4) {q¾o fËkÃke fhkh Lk fhe þfu Ãký Ãkkøk÷ fËk[ fhe þfu. 
(Ãk) fkÞËuMkh ð[Lkr[êe {kxu rxrfx sYhe LkÚke. -  
(6) òu fkuE ÃkuZe [ku¬Mk Lkk{ nuX¤ ÄtÄku fhíke s nkuÞ íkku Lkðe ÃkuZe ykðwt Lkk{ hk¾e þfu Lknª. -  
(7) [k÷w ò{eLkøkeheLkwt hËTTefhý fËkrÃk ÚkE þfu Lknª.-  
(8) yusLxLke íkhVuý fhíkkt r÷ÞLk yu Mkk{kLÞík: rðrþü r÷ÞLk nkuÞ Au. -  
(9) fkÞËkLke ¼q÷Úke çkeS ÔÞrfíkLku [qfðkÞu÷ hf{ ÔÞrfík Ãkhík {u¤ðe þfu Lknª. -  
(10) yðus ð[LkLke ®f{íkLkk «{ký{kt «{kýMkh nkuðku òuEyu. -  

 

_______________________________________________________________________ 
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zkì. çkkçkkMkknuçk yktçkuzfh ykuÃkLk ÞwrLkðrMkoxe 
…kXÞ¢{ fkuz :- ECO-06 :- (yÚkoþk†Lkk rMkæÄktík) 

MkºkeÞfkÞo fkuz :- ECO-06/AST-01/TMA/2016 

(Œ{k{ …kXÞMkk{„úe …h ykÄkrhŒ) 
yÇÞkMk fuLÿ™u Mkkut…ðk™e AuÕ÷e Œkhe¾ :- 30/06/2016    (fw÷ „wý:-100) 

rð¼køk-f rððhýkí{f ©uýeLkk «&™kuLkk sðkçk ykþhu 1Ãk00 þçËku{kt ykÃkku.  (h0xh=40) 

1 WíÃkkËLk þfÞíkk ð¢ Äkhýkyku íku{s ykf]rík Mkrník Mk{òðku. 
yÚkðk 

{ktøkLkku rLkÞ{ ykf]rík MkkÚku Mk{òðku. 
h WíÃkkËLk yux÷u þwt? WíÃkkËLkLkku rMkæÄktík Mk{òðku. 

yÚkðk 
EòhkLke íkhVuý yLku rðÁæÄLke Ë÷e÷ku ÷¾ku. 

rð¼køk-¾ {æÞ{ ©uýeLkk «&™kuLkk sðkçk ykþhu 1000 þçËku{kt ykÃkku.   (hx15=30) 
 1 ðMíkw÷ûke rðÁæÄ ykËþo÷ûke yÚkoþkMºk 

yÚkðk 
íkwrüøkwýLkkt Ãk]Úk¬hýLke {ÞkoËkyku. 

h ÂMÚkh ¾[o yLku yÂMÚkh ¾[o 
yÚkðk 

ÔÞksLkku rÄhký ¼tzku¤Lkku rMkæÄktík Mk{òðku. 
rð¼køk-øk Lke[u ykÃku÷k «&™kuLkk sðkçk xqtf{kt ykÃkku. (fkuEÃký [kh)    (4x5=20) 

1 çkòh yux÷u þwt? 
h ÔÞksËh{kt íkVkðík þk {kxu nkuÞ Au? 
3 ðifÂÕÃkf ¾[oLkku ÏÞk÷ Mk{òðku. 
4 {ktøkLke ÂMÚkrík MÚkkÃkfíkkLkku ÏÞk÷ Mk{òðku. 
Ãk ykŠÚkf ¾[koyku Ãkh LkkUÄ ÷¾ku. 

rð¼køk-Ä ÞkuøÞ rðfÕÃk ÃkMktË fhe ¾k÷esøÞk Ãkqhku. (øk{u íku Ëþ)     (10x1=20) 
1 sÞkhu ðMíkwLke {ktøk íkuLkk ÃkwhðXk fhíkkt ----------- nþu íÞkhu ðMíkwLke ®f{ík ðÄþu. 

(ykuAe, ðÄkhu) 
h EòhËkhLkku nuíkw --------- Lkku nkuÞ Au.    ({n¥k{ LkVku, Mkk{kLÞ LkVku) 
3 rhfkzkuoLkku ¼kzktLkku ÏÞk÷ ---------- íkfo ÃkæÄrík Ãkh ykÄkrhík Au. (rLkøk{Lk, ÔÞkrÃík) 
4 ------ LkVkLku MktþkuÄLk Úkfe «kÃík Úkíkk yrÄþu»k íkhefu økýu Au. ( þwBÃkexh, rhfkzkuo) 
Ãk {qze yu WíÃkkËLkLkwt --------- MkkÄLk Au. (fwËhíke, {kLkð MkŠsík) 
1 Mk{ksðkË{kt WíÃkkËLk MkkÄLkkuLke {kr÷fe --------- nkuÞ Au. ( Mkk{qrnf, ¾kLkøke) 
2 Mkhfkh --------- {kxu xku[Lkk ¼kð Lk¬e fhu Au.  

(ðÃkhkþfkhLkkt rníkkuLkkt hûký fhðk, LkVku {u¤ððk) 
3 íkwrüøkwý --------- Mktíkku»k Au. (yÃkurûkík, «kÃík fhu÷ku) 
4 ÃkwhðXkLke hu¾k --------- nkuÞ Au.    (WÃkh síke, Lke[u íkhV Z¤íke) 

5 {fkLkLkwt ¼kzwt, {qzeLkwt ÔÞks ðøkuhu ------- ¾[o Au. (yÂMÚkh, ÂMÚkh) 

6 rLkÞkusf ------ {kxu LkVku f{kÞ Au. ( òu¾{ WXkððk, {qze hkufký) 

7 {sqh MktÄ yu {sqhkuLkwt ------ MktøkXLk Au. ( VhSÞkík, MðiÂåAf)  . 
 

ECO-06 
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zkì. çkkçkkMkknuçk yktçkuzfh ykuÃkLk ÞwrLkðrMkoxe 
…kXÞ¢{ fkuz :- ECO07- yktfzkþkMºkLkk {q¤íkíðku 

MkºkeÞfkÞo fkuz :- ECO-07/AST-01/TMA/2016 

(Œ{k{ …kXÞMkk{„úe …h ykÄkrhŒ) 
yÇÞkMk fuLÿ™u Mkkut…ðk™e AuÕ÷e Œkhe¾ :- 30/06/2016          (fw÷ „wý:-100) 

િવભાગ-ક  િવવરણા�મક ેણીના ��ોના જવાબ ૧૫૦૦ શ�દોમા ંઆપ ો.  (ચારમાથંી બે)    (2×20=40) 
 

1. nંુકનોધ લખો   

(1) �કડાશા�ની મયાJદાઓ    

(2) તપાસના િવTભ� �કાર  

(3) jણુો�રના �કાર                  

(4) �ાથિમક મા'હતી અને ગૌણ મા'હતી મેળવવાની ર�તો  

2. આkૃિતઓGુ ંવગ�કરણ (�કારો) ઉદાહરણ સ'હત સમ>વો. 

3. નીચેલી આપેલી મા'હતી ઉપરથી D3, D7, P25, P75 ની 'ક~મત મેળવો. 

વગJ 100 થી ઓછ� 100-120 120-140 140-160 160-180 180-200 200-220 220-240 240 થી વ� ુ

આtિૃ� 5 22 38 10 55 74 26 45 10 

4. નીચેની મા'હતી ઉપરથી બાઉલીની ર�તે િવષમતાકં શોધો.       

વગJ 150-300 300-450 450-600 600-750 750-900 900-1050 1050-1200 1200-1350 

આtિૃ� 15 24 47 69 13 84 18 30 

િવભાગ-ખ  મ�યમ Rેણીના �yોના જવાબ ૧૦૦૦ શ�દોમા ંઆપો. (ચારમાથંી બે)       (2×15=30) 

   

 

1. સાર� �yાવલીના jણુધમ� જણાવી, �yાવલીના ફાયદા-મયાJદા જણાવો. 

2. નીચે આપેલા બધાજં �yોના જવાબ આપો. 

(1) િવષમતાનો અથJ આપી �સારમાન અને િવષમતા વ�ચનેો તફાવત જણાવો      

(2) �માTણત િવચલનનો અથJ, jણુધમ� અને મયાJદાઓ જણાવો. 

(3) �સારમાનના સાપેN અને િનરપેN માપો વ�ચેનો ભેદ Vપpટ કરો. 

3. OૂંકનPધ લખો. 

(i) મા'હતીની પસદંગીને અસર કરતા પ'રબળો  

(ii) સમાતંર મ�યકના jણુધમ� જણાવો. 

4.   નીચે આપેલી મા'હતી ઉપરથી મ�યક, મ�યVથ અને બbલુકની ગણતર� કરો. 
 

jણુ 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 

િવ�ાથ� સZંયા 5 12 13 40 8 12 7 3 
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િવભાગ-ગ  નીચે આપ ેલા ��ોના Oંુકમા ંજવાબ આપ ો.  (પ ાચંમાથંી ચાર)                             (5×4=20)  

1. નીચેની મા'હતીના આધાર� �ટૂતી આtિૃ� શોધો. 

મેળવેલ jણુ 0-50 50-100 100-150 150-200 200-250 

િવ�ાથ� સZંયા 15 (?) 19 28 19 

2. Vતભંાલેખની રચનામા ં જયાર� વગJલબંાઈ અસમાન હોય 7યાર� તમે આtિૃ�ઓને ક�વી ર�તે 

સમ�ંજત કરશો ? ઉદાહરણ સાથે સમ>વો. 

3. વગJલબંાઈની પસદંગી માટ� માગJદશJક િનયમો જણાવો. 

4. nૂંકનoધ લખો: અTભનત �લૂ અને અનTભનત �લૂ  

5. નીચેની મા'હતીના આધાર� �માTણત િવચલન શોધો.  

jણુ 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 

િવ�ાથ� સZંયા 4 8 18 30 15 10 8 7 

િવભાગ-ઘ   નીચે આપ ેલા ��ોના જવાબ આપ ો.           (10×1=10) 

1. મોટ� સZંયાનો જડ7વનો િનયમ �ુ ંદશાJવે છે?  

2. ડૉ. બાબાસાહ�બ �બેડકર ઓપન Cિુનવિસ1ટ�ના િવ�ાથ�ઓGુ ંધમJ અGસુાર વગ�કરણ એ કયા 

�કારના વગ�કરણGુ ંઉદાહરણ છે. 

3. િવષમ આધાર ર�ખા લેવાનો [ળૂ હ�M ુ�ુ ંછે? 

4. સમાતંર મ�યકને શામાટ� j�ુુ7વક�a� પણ કહ� છે?  

5. Vતર�ત િનદશJન પ�િત િવષે nૂંકમા ંજણાવો. 

6. લ�jુણુકની મદદથી ગણતર� કરવા માટ�ના jણુાકાર, ભાગાકાર અને ઘાત ના િનયમો જણાવો. 

7. tતૃાશં આkૃિતમા ંપેટાિવભાગોની સZંયા ક�વી ન હોવી જોઈએ? 

8. વગ�કરણ અને કોpટક રચના વ�ચેનો [Zુય તફાવત જણાવો. 

9. �qુલા છેડાવા�ં આtિૃ� િવતરણ હોય અને અસમાન વગJલબંાઈ આપેલ હોય તો િવષમતા 

શોધવા કઈ પ�િત ઉપયોગી છે? 

10. જો મ�યક=(42.5) , Σf = (50), c=(10), Σfd= (-27.5) હોય તો ધાર�લ મ�યક શોધો. 

 
___________________________________________ 


