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r«Þ rðãkÚkeo r{ºk,
çke.yu.yÇÞkMk¢{{kt «ðuþ {u¤ððk çkË÷ ykÃkLku y{khk ðíke ¾qçk ¾qçk yr¼LktËLk. ykÃk Ëqhðíkeo
rþûký{kt yÇÞkMk fhe hÌkk Aku su{kt ykÃkLke WÃkh yæÞkÃkfLkwt fkuE ytfwþ LkÚke. yk ÃkæÄrík{kt ykÃkLku MðtÞ
yLkwþkMkLk yÃkLkkððwt sYhe Au. ykÃkLku ykÃkLkk rð»kÞLke ¢uzex yLkwMkkh yk rð»kÞ{kt ËirLkf 2 f÷kf Mk{Þ
Vk¤ððku ykð~Þf Au.
MðkæÞkÞfkÞoLkwt Vku{uox yu ykÃkLke Mkºkktík ÃkheûkkLkk Vku{uox «{kýu s hk¾ðk{kt ykðu÷ Au, suÚke y{khe
ÃkheûkkLke íkiÞkhe yÚkuo ÞkuøÞ Mk{s {kxu MðkæÞkÞfkÞo ¾qçk WÃkÞkuøke Au. MðkæÞkÞfkÞkuo{kt ÃkqAðk{kt ykðu÷ «&™kuLkk
sðkçk ykÃkLku {¤u÷e yÇÞkMk-Mkk{økúe{ktÚke MkeÄk s fkuÃke fhðkLkk LkÚke, ykÃk su ðkt[Lk fhku Aku, su Mk{òu Aku, íku
ykÃkLke ÃkkuíkkLke ¼k»kk{kt ÷¾ðkLkwt hnuþu.
MðkæÞkÞfkÞoLkwt ÃkwLk:{qÕÞktfLk Úkíkwt LkÚke òu fkuE rð»kÞLkk MðkæÞkÞfkÞo{kt ykuAk økwý nkuÞ íkk VheÚke ÷¾u÷wt
MðkæÞkÞfkÞo ÂMðfkhðk{kt ykðþu Lknª. suÚke ykÃk «Úk{ ð¾íku s ÔÞðÂMÚkík sðkçkku ÷¾e s{k fhkðþku. suÚke
Mkkhk{kt Mkkhk økwý {u¤ðe þfþku yLku W¥k{ Ãkrhýk{ «kÃík fhe þfþku.

¾qçk ¾qçk þw¼fk{Lkkyku Mkn,
MðkæÞkÞfkÞo rð¼køk

yøkíÞLke Mkq[Lkkyku
 MðkæÞkÞfkÞo s{k fhkððkLke AuÕ÷e íkkhe¾: 30/04/2018 Au, íkku yk Mk{Þ {ÞkoËk{kt ykÃku
MðkæÞkÞfkÞo ÷¾e s{k fhkððwt sYhe Au.
 MðkæÞkÞfkÞo s{k fhkðíke ð¾íku íkuLke hMkeË ÷uðe VhSÞkík Au. suÚke ¼rð»Þ{kt MðkæÞkÞfkÞoLku ÷økíke
fkuE ÃkqAÃkhA fhðe nkuÞ íkuLkk Wfu÷{kt hMkeË hsq fhe þfkÞ.
 ík{khk [uf ÚkE økÞu÷k MðkæÞkÞfkÞo ík{khe Mkºkktík Ãkheûkk Ãknu÷k s fuLÿ Ãkh hMkeË çkíkkðe Ãkhík ÷uðk suÚke
ÃkheûkkLkk ðkt[Lk yÚkuo Ãký íkuLku WÃkÞkuøk{kt ÷E þfkÞ.
 çke.yu./çke.fku{. yÇÞkMk¢{Lkk MðkæÞkÞfkÞo{kt ÃkkMk Úkðk {kxu 11 økwý ÷kððk sYhe Au, òu íkuLkkÚke
ykuAk økwý nkuÞ íkku íku MðkæÞkÞfkÞo{kt rðãkÚkeo LkÃkkMk {kLkðk{kt ykðþu, yLkuu íku MðkæÞkÞfkÞo Lkðk MkºkLkwt
{u¤ðeLku VheÚke ÷¾ðkLkwt hnuþu.
 MðkæÞkÞfkÞoLkk økwý ðøkh VkELk÷ {kfoþex {u¤ðe þfkþu Lknª.
 ÷¾u÷k MðkæÞkÞfkÞo s{k fhkðíke ð¾íku íkuLke MkkÚku MðkæÞkÞfkÞoLkwt «&™Ãkºk VhSÞkík òuzðwt.
 yk ÃkAeLkwt Ãkus rðãkÚkeoyu r«Lx fkZe íku{kt {ktøku÷ {krníke ¼he ÷¾u÷k MðkæÞkÞfkÞoLkk «Úk{ Ãkus WÃkh
÷økkððwt.
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કર ગણ-30

ઉત્તીણથ થલાન ું ધોયણ : 11ગણ

વિભાગ ક નીચેનામાાંથી કોઇણ એક પ્રશ્નનો આશરે 8૦૦ શબ્દોમાાં જિાબ ખો.
(8x1=8)
(1)

ભાુંગને પયલઠ્ાની યે ખાઓ લડે ફજાયભાું વભતરાની સ્થથતત વભજાલો.
અથલા

(1)

નાણ ું એટરે શ,ું નાણાુંના પામનનો  યનમ ણો ?

વિભાગ ખ નીચેનામાાંથી કોઇણ બે પ્રશ્નોના આશરે 4૦૦ શબ્દોમાાં જિાબ આો.
(4x2=8)
(1)

“ યલાયોની ફનત” ય નોંધ રખો.

(2)

ખાનગી ણલપ, અંગત ણલપ અને ખનથલાાત્ર ણલપ તલે વભજાલો.

(3)

“તલપાવ ફેંપો” ય નોંધ રખો.

વિભાગ ગ નીચેનામાાંથી કોઇણ ૩ વિષય ર આશરે 3૦૦ શબ્દોમાાં નોંધ ખો.
(3x3=9)
(1)

કટુંફો અને ેઢીઓ

(2) ઉત્ાદનનાું વાધનો લચ્નેના તપાલતો
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(3)

તલતનભમ શેત ભાટેની નાણાપીમ ભાુંગ

(4)

ફુગાલો.

વિભાગ ઘ નીચેનાાં વિધાનો સાચાાં છે કે ખોટા તે જણાિો

(0.5x10=5)

(1)

ફધાું ફજાયો પ ૂણથ થધાથલાા શોમ છે .

(2)

વીભાુંત ઉબોગવ ૃતત્ત અને ગણપમ ૂલ્મ એપ જ દળાભાું ફદરામ છે .

(3)

ભાુંગની યે ખા ધન ઢાની શોમ છે .

(4)

વાધનના એપ લધાયાના એપભને યોપલાથી જે લધાયાન ું ખનથ થામ તે વીભાલતી વાધન
ખનથ છે .

(5)

ઉત્ાદન વાધન ભાટે ની ભાુંગ પ્રત્મક્ષ ભાુંગ છે .

(6)

પ્રાથતભપ ક્ષેત્રભાું થતાું ઉત્ાદનભાું કદયતનો ભોટો પાો છે .

(7)

વ્માજના દય લધે તો ફનતો ઘટે છે .

(8)

બાયતભાું થટેટ ફેંપ ઓપ ઇન્ડડમા ળાખ તનમુંત્રણની પાભગીયી પયે છે .

(9)

ગણપથી ઉત્ાદન ખનથભાું થતા પેયપાયથી ણલપભાું થતો પેયપાય જાણી ળપામ છે .

(10) પ્રતળષ્ટ અથથળાસ્ત્રીઓની ભાડમતા પ્રભાણે નાણ ું લાથતતલપ  યફો ય અવય પયે છે .
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