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સર્વાધિકવર સરુક્ષિત 

 આ પવઠ્યપસુ્તક ડૉ. બવબવસવહબે આંબેડકર ઓપન યધુનર્ધસિટીનવ ઉપક્રમે ધર્દ્યવથીિી સ્ર્અધ્યન હતેથુી; 
દૂરર્તી ધિિણનવ ઉદે્દિને કેન્દ્રમવાં રવખી તૈયવર કરર્વમવાં આરે્ છે. જેનવ સર્વાધિકવર સરુક્ષિત છે. આ અભ્યવસ-
સવમગ્રીન કઈપણ સ્ર્રૂપમવાં િાંિવિવરી ઉપયગ કરતવાં પહેવાં ડૉ. બવબવસવહબે આંબેડકર ઓપન યધુનર્ધસિટીની 
ેક્ષખત પરર્વનગી ેર્વની રહિેે.   
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એકમ 1  વ્યવસાયી વ્યક્તિઓના હિસાબો 
___________________________________________________________ 

 રૂપરેખા 

 પ્રસ્િાવના 

 વ્યવસાયી વ્યક્તિના હિસાબો રાખવાની પદ્ધતિ 

 નફા-નકુસાન ખાિાનો નમનૂો  

 સ્વાધ્યાય 

________________________________________________________________ 

 પ્રસ્િાવના : 

આજનુું આજ જગિ જુદી-જુદી સેવાઓ પર તનર્ભર છે. આજનો યગુ કૌશલ્ય એને ટેકનૉલૉજીના યગુ 

િરીકે ઓળખવામાું આવે છે. આવા સમયમાું દરેક વ્યક્તિ કે ધુંધાને જુદા-જુદા ટેકતનકલ લોકોની િેમજ 

િેના લગિી સતવિસ પરૂી પાડનારાઓની ખબૂ જ જરૂર પડ ે છે. આ લોકો પોિાની આવડિ કે કોશલ્ય 

દ્વારા જુદા-જુદા પ્રકારની સેવા પરૂી પાડ ેછે. આજના સમયમાું અર્ભિુંત્રમાું પણ સતવિસ સોટકટનો ખબૂ જ 

અગત્યનો ફાળો રિલેો છે. આમ, વ્યવસાયી વ્યક્તિઓ એટલે એવી વ્યક્તિઓ કે જેઓ બદલામાું જરૂરી 

ફી મેળવે છે. આવી વ્યક્તિઓ દ્વારા કોઈ વસ્તનુ ુું ખરીદ વેચાણ કરવામાું આવતુું િોત ુું નર્ી. આ 

વ્યવસાયી વ્યક્તિઓમાું નીચેના વ્યક્તિઓનો સમાવેશ કરી શકાય. 

સૉલલતસટર, વકીલ, એજ્યકેુશન કોલચિંગ તલાસ, બૅંક-વીમા કે નાણાકીય સલાિકાર, ડૉતટર, ચાટેડ 

એકાઉન્ટન, કુંપની સેકે્રટરી, આહકિટેતટ, મૅનેજમૅન્ટ, કન્સલન્ટ વગેરે. 
 

 હિસાબો રાખવાની પદ્ધતિ :  

સામાન્ય રીિે હિસાબો લખવાની પદ્ધતિમાું રોકડ પદ્ધતિ અન ેવેપારી પદ્ધતિએ હિસાબો રાખવામાું આવ ે

છે. જેમાું વેપારી પદ્ધતિમાું દ્વદ્વનોંધી નામાપદ્ધતિનાું તસદ્ધાુંિો સમન્વય જોવા મળે છે, જેમાું નાણાકીય વર્ભ 

મિત્વનુું છે, એટલે કે જે વર્ભનો ખચભ કે આવક િોય િે જ વર્ભમાું િેને ધ્યાનમાું લવેા જોઈએ.  

રોકડની પદ્ધતિમાું જ્યારે આવક કે ખચભ ખરેખર મળે કે ચકૂવવામાું આવે ત્યારે જ નોંધવામાું આવે છે. 

આમ, રોકડની પદ્ધતિમાું જે િે પેઢીની વાસ્િતવક પહરક્સ્ર્તિ મળી શકિી નર્ી.  

 

 વ્યવસાયી વ્યક્તિઓના હિસાબો 

1. સૉલિતસટર : સૉલલતસટર એ અટપટા મકુદમા અસરકારક રીિે િૈયાર કરી વકીલને આપે છે. િેમજ 

પોિાના અસીલને જરૂરી કાનનૂી માગભદશભન પરુૂું પાડ ે છે. સૉલલતસટર એ વકીલ અને અસીલન ે

જોડિી કડી છે. સૉલલતસટર એ કાયદા તવર્યક બાબિોના તનષણાુંિ વ્યક્તિઓ િોય છે.  
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 સૉલલતસટરે રાખવાના હિસાબી ચોપડાઓ : સૉલલતસટર પોિાના હિસાબો સામાન્ય રીિે રોકડ 

પદ્ધતિ અનસુાર રાખ ેછે, િનેા માટે જરૂરી ચોપડાઓ નીચે મજુબ છે :  

1) સામાન્ય રોકડમેળ  

2) પેટા રોકડમેળ અર્વા પરચરૂણ ખચભ ખાિાવિી 

3) ખચભ અન ેફીના લબલનો ચોપડો 

4) અસીલોની ખાિાવિી 

5) અસીલોના પરચરૂણ ખચભની ખાિાવિી 

6) સામાન્ય ખાિાવિી 

7) આમનોંધ 

 તવતશષટ મદૂ્દાઓ : 

1) અધરૂાું કામ :  

જે કોઈ કેસ કે મકુદમો પરૂો ન ર્યો િોય િે અધરૂાું કામ િરીકે ઓળખાય છે. જ્યારે રોકડનાું 

ધોરણે હિસાબો રાખવામાું આવિા િોય ત્યારે અધરૂાું કામ અંગે ‘અનામિ’ ઊભુું કરવામાું 

આવે છે, જેની અસર નીચે મજુબ આપવામાું આવે છે.  

- અધરૂાું કામ      ન.ન.ુ ખાિાની જમા બાજુ દશાભવાશે. 

- અધરૂાું કામનુું અનામિ     ન.ન.ુ ખાિાની ઉધાર બાજુ દશાભવાશે. 

- અધરૂાું કામ      પા.સ.માું તમલકિ લેણાું બાજુ. 

- અધરૂાું કામનુું અનામિ     પા.સ.માું મડૂીદેવા બાજુ. 

2) મળવાની બાકી ફી :  

જો વર્ભનાું અંિે ફી મળવાની બાકી િોય િો હિસાબી ચોપડ ેનીચે મજુબ અસર આપવી. 

- મળવાની બાકી ફી   ન.નુું. ખાિે  જમા બાજુ ફીના લબલોમાું ઉમેરવી 

- મળવાની બાકી ફી અનામિ   ન.ન.ુ ખાિે ઉધાર બાજુ 

- મળવાની બાકી ફી    પા.સ.માું તમલકિ-લેણાું બાજુ(ફીના દેવાદારિરીકે) 

- મળવાની બાકી ફીનુું અનામિ   પા.સ.માું મકૂી-દેવા બાજુ. 

3) અસીલો વિી ચકૂવેલ પરચરૂણ ખચભનો સમાવેશ ઓહફસ ખચભમાું ર્ઈ જાય.  

આ ભલૂ સધુારવા માટે હિસાબી ચોપડ ેનીચે મજુબ અસર આપવી : 

- ન.ન.ુ ખાિાની ઉધાર બાજુ ઓહફસ ખચભની રકમમાુંર્ી બાદ કરો. 

- પા.સ.માું તમલકિ-લેણા બાજુ અસીલોના પરચરૂણ ખચભની ખાિાવિીના રકમમાું ઉમેરો. 
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4) અસીલો િરફર્ી પરચરૂણ ખચભ પેટે મળેલ રકમ ભલૂર્ી અસીલોના એડવાન્સ ખાિે જમા 

ર્ઈ જાય. 

આ ભલૂ સધુારવા માટે હિસાબી ચોપડ ેનીચે મજુબ અસર આપવી : 

અસીલોના એડવાન્સ ખાિ ે       ઉ..... 

      િે અસીલોના પરચરૂણ ખચભ ખાિે     

પા.સ.માું મડૂી દેવાું બાજુ અસીલોના એડવાન્સ ખાિેિી બાદ કરો. 

પા.સ.માું તમલકિ-લેણાું બાજુ અસીલોના પરચરૂણ ખચભ ખાિાવિીમાુંર્ી બાદ કરો. 
 

 સૉલલસીટરના ચોપડ ેિૈયાર કરવાના ખાિા અને પત્રકો :  

 ચોપડ ેહિસાબી વર્ભના અંિે મખુ્યત્વે (1) નફા-નકુસાન ખાત ુઅને (2) પાકુું-સરવૈયુું િૈયાર કરવાનુું 

િોય છે. 
 નફા-નકુસાન ખાિાનો નમનૂો :  

X અને Y ની સૉલિતસટરની પેઢીનુું િા. 31-3-.... ના રોજ પરૂા થિા વર્ષનુું નફા-નકુસાન ખાત ુું 
તવગિ રકમ(₹) તવગિ રકમ(₹) 

પગાર ..................   
સ્ટેશનરી ખચભ .................. મળેલ ફી  ...............  
િાર-ટપાલ .................. +મળવાની બાકી............ .................. 
મસુાફરી ખચભ .................. અધરૂાું કામ મળવાની બાકી .................. 
ઓહફસ ખચભ .................. અધરૂાું કામ મળવાની બાકી .................. 
મૅગેલિન લવાજમ ..................   
પરચરૂણ ખચભ .................. તશખાઉ ઉમેદવારનુું પ્રીતમયમ .................. 
સામાન્ય ખચભ ..................   
ર્ાડુું ..................   
વીજળી ખચભ ..................   
મડૂી પર વ્યાજ    
X =   …………………    
Y =   …………………. ..................   
તમલકિ પર ઘસારો ..................   
અનામિ     
બાકી ફી નુું  .............    
અધરૂા કામનુું ............ ..................   
ચોખ્ખો નફો (મડૂી ખાિે)    
A =   …………………    
B = ………………… ..................   
 ..................  .................. 
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X અને Yની સૉલિતસટરની પેઢીનુું 31-3ના રોજનુું પરૂા થિાું વર્ષનુું પાકુું-સરવૈયુું 
મડૂી-દેવા રકમ(₹) તમિકિ-િેણાું રકમ(₹) 

મડૂી   અસીલ ખાિાું (બાકી ફી) ................ 
X ની મડૂી   .............  અસીલ ખાિાું (અધરૂા કાળો) ............... 
+મડૂી પર વ્યાજ ..............  બૅંક તસલક (અસીલ) ............... 
+ ચો. નફો ...............  બૅંક તસલક (પેઢી) ................ 
-ઉપાડ …………………  મોટરકાર ................ 
-ઉપાડ પર વ્યાજ ........  પસુ્િકો ................ 
-ચો.ખોટ .............. ............. ઓહફસ મકાન ................ 
Y ની મડૂી ..............  ફતનિચર ............... 
+ મડૂી પર વ્યાજ ........  દેવાદારો .............. 
+ચો. નફો .................  અસીલોનાું પરચરૂણ ખચભની ખાિાવિી ...  
-ઉપાડ .........  બાદ: અસીલોનાું એડવાન્સ ખાિે .........  
-ઉપાડ પર વ્યાજ ......  ઉમેરો : પરચરૂણ ખચભમાું સમાયેલા ......  
-ચો. ખોટ ........... ...........   
આખરનુું અનામિ 

બાકી ફી અંગેનુું ....... 
   

અધરૂા કામનુું ...........    
અસીલો િરફર્ી એડવાન્સ ..............    
બાદ : પરચરૂણ ખચભ પેટે મળેલ ..........    
લેણદારો  ..............    
 .............  ............. 
 
 

ઉદાિરણ : 1  સૉલલતસટર તનલેશ િા. 31-3-2017ના રોજનુું કાચુું સરવૈયુું નીચે મજુબ છે, િ ેપરર્ી િેના 
વાતર્િક હિસાબો િૈયાર કરો. 

ઉધાર બાકી રકમ(₹) જમા બાકી રકમ(₹) 
ઉપાડ 8,000 મડૂી 1,00,000 
મોટરકાર 80,000 બાકી ફી અનામિ(1-4-16) 15,000 
ઓહફસ ખચાભઓ 7,000 ફીના લબલો 1,94,000 
બૅંક તસલક(ઓહફસ) 30,000   
બૅંક તસલક(અસીલ) 13,000 અસીલો પાસરે્ી મળેલ એડવાન્સ 30,000 
પગાર 22,000   
પરચરૂણ ખચભ 11,000   
ઓહફસ મકાન 90,000   
લાઈબ્રરેી પસુ્િકો 25,000   
અસીલોના પરચરૂણ ખચાભ 18,000   
મોટરકારના ખચાભ 5,000   
ફી અંગેના દેવાદારો 30,000   
 3,39,000  3,39,000 
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 વધારાની માહિિી : 

1) મડૂી પર 10% અને ઉપાડ 5% લખેે વ્યાજ ગણો. 
2) મોટરકાર અને ઓહફસ મકાન પર 10% ઘસારો ગણો. 
3) અસીલોના પરચરૂણ ખચભના ₹1,000નો સમાવેશ ઓહફસ ખચભમાું ર્યેલો છે.  

4) વર્ભનાું અંિે અધરૂા કામની બાકી ₹20,000 િિી. 
 

જવાબ :   

સૉલિતસટર તનિેશનુું િા. 31-3-17ના રોજ પરૂા થિા વર્ષનુું નફા-નકુસાન ખાત ુું 
 

તવગિ રકમ(₹) તવગિ રકમ(₹) 
ઓહફસ ખચો        7,000  બાકી ફી અનામિ 15,000 

-અસીલ વિી ખચભ  1,000 6,000 ફીના લબલો 1,94,000 
પગાર 22,000 અધરૂા કામ 20,000 
પરચરૂણ ખચાભ 11,000 ઉપાડ પર વ્યાજ 400 
મોટરકારના ખચાભ 5,000   
મડૂી પર વ્યાજ 10,000   
ઓહફસ સાધનો પર ઘસારો 9,000   
અધરૂાું કામનુું અનામિ 20,000   
નફો (મડૂી ખાિે લઈ ગયા) 1,38,400   
 2,29,400  2,29,400 
 

સૉલિતસટર નરેશનુું િા. 31-3-17ના રોજનુું પાકુું સરવૈયુું 
મડૂી-દેવા રકમ(₹) તમિકિ િેણાું રકમ(₹) 

મડૂી              1,00,000  મોટરકાર            80,000  
+મડૂી પર વ્યાજ   10,000  -ઘસારો               8,000 72,000 
+ચો.નફો         1,38,400  ઓહફસ મકાન       90,000  
                  2,48,400  -ઘસારો               9,000 81,000 
-ઉપાડ              8,000    લાયબ્રેરી પસુ્િકો 25,000 
ઉપાડ પર વ્યાજ      400 2,40,000 બૅંક તસલક (ઓહફસ) 30,000 
  બૅંક તસલક(અસીલ) 13,000 
અધરૂાું કામનુું અનામિ 20,000   
  અસીલોના પરચરૂણ ખચભની ખિવણી   18000  
અસીલો પાસેર્ી મળેલ એડવાન્સ 30,000 +ઓહફસ ખચાભમાું સમાયેલ               1000 19,000 
  ફી અંગેના દેવાદારો  30,000 
  અસીલ ખાિા(અધરૂા કામ) 20,000 
 2,90,000  2,90,000 
 

ઉદાિરણ : 2  તપયરુ્ અને હદપક 1:1ના પ્રમાણમાું નફો-નકુસાન વિેંચિા એક સૉલલસીટરની પેઢીના 

ર્ાગીદારો છે, િા 31-3-2004ના રોજની િેમની બાકીઓ નીચ ેમજુબ છે.  
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ઉધાર બાકીઓ રકમ(₹) જમા બાકીઓ રકમ(₹) 
ઉપાડ  મડૂી  

તપયરુ્    10,000  તપયરુ્        1,00,000  
હદપક      8,000 18,000 હદપક         1,10,000 2,10,000 
પગાર 45,000   
ફીના દેવાદારો 80,000 કુલ ફી 4,20,000 
બૅંક તસલક (અસીલ) 18,000 લેણદારો 65,000 
બૅંક તસલક (પેઢી) 22,000 અસીલોના પરચરૂણ ખચભની ખાિાવિી 30,000 
સ્ટેશનરી 12,500 ખાિાવિી 30,000 
મોટરકાર 1,00,000 અસીલોના ખાિા 19,500 
ઓહફસ મકાન 2,50,000   
િાર-ટપાલ 9,000   
ફતનિચર 70,000   
ઓહફસ ખચભ 25,000   
પસુ્િકો 60,000   
વીજળી ખચભ 30,000   
મૅગેલિન લવાજમ 5,000   
 7,44,500  7,44,500 
 

 નીચેની માહિિી પરર્ી િા. 31-3-20174ના રોજ પરૂા ર્િા વર્ભના પેઢીના વાતર્િક હિસાબો 

િૈયાર કરો.  

1) મડૂી પર 10% લેખ ેઅને ઉપાડ 5% લેખ ેવ્યાજ ગણો. 

2) અસીલ વિી ચકૂવેલ ₹2,000નો સમાવશે ઓહફસ ખચભમાું ર્યેલ છે.  

3) મકાન, મોટરકાર અને પસુ્િકો પર 10% લેખ ેઘસારો ગણો. 

4) મળવાની બાકી ફી ₹40,000 અને વર્ભનાું અંિે અધરૂા કામ ₹20,000ના િિા. 

5) એક અસીલ પાસેર્ી પરચરૂણ ખચભ પેટે ₹5,000 મળેલ િેનો સમાવેશ અસીલોના એડવાન્સ 

ખાિામાું ર્યેલ છે.  

6) િા.1-4-2017ર્ી ર્ાગીદારીનુું નફા-નકુસાનનુું પ્રમાણ 2:1 રિિેો પેઢીનો નફો કેટલો રિશેે.  
 
 

જવાબ :  તપયરુ્ અને હદપકની પેઢીનુું િા. 31-32017ના રોજ પરૂા થિા વર્ષનુું નફા-નકુસાન ખાત ુું. 
તવગિ રકમ(₹) તવગિ રકમ(₹) 

પગાર 45,000   
સ્ટેશનરી 12,500   
િાર-ટપાલ 9,000 કુલ ફી 4,20,000 
ઓહફસ ખચભ                            25,000  અધરૂા કામ 20,000 
-અસીલ વિી ચકૂવેલ               2,000 23,000 ઉપાડ પર વ્યાજ  
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વીજળી ખચભ 30,000 તપયરુ્    500  
મૅગેલિન લવાજમ 5,000 હદપક     400 900 
મડૂી પર વ્યાજ :    
તપયરુ્      10,000    
હદપક       11,000 21,000   
ઘસારો :    
મોટરકાર   10,000    
મકાન      25,000    
પસુ્િકો      6,000 41,000   
બાકી ફી અનામિ 40,000   
અધરૂાું કામનુું અનામિ 20,000   
મડૂી ખાિે (નફો)    
તપયરુ્    97,200    
હદપક     97,200 1,94,400   
 4,40,900  4,40,900 
 

તપયરુ્ અને હદપકની પેઢીનુું િા.31-3-17ના રોજનુું પાકુું સરવૈયુું 
મડૂી-દેવા રકમ(₹) તમિકિ-િેણા રકમ(₹) 

મડૂી       1,00,000  બૅંક તસલક (અસીલ) 18,000 
+વ્યાજ      10,000  બૅંક તસલક(પેઢી) 22,000 
+નફો        97200  મોટરકાર           1,00,000  
           2,07,200  -ઘસારો               10,000 90,000 
-ઉપાડ       10,000  મકાન               2,50,000 2,25,000 
-વ્યાજ          500  1,96,700 -ઘસારો                25,000 2,25,000 
  પસુ્િકો                 60,000  
  -ઘસારો                 6,000 54,000 
હદપક        1,10,000  ફીના દેવાદારો 80,000 
+વ્યાજ        11,000  ફતનિચર 70,000 
+નફો         97,000  અધરૂાું કામ 20,000 
             2,18,800    
-ઉપાડ          8,000     
-વ્યાજ            400 2,09,800   
લેણદારો 65,000   
અસીલોના પરચરૂણ ખચભની ખાિાવિી                                  

                              30,000   
   

+પરચરૂણ ખચભ પેટે મળેલ    5,000       
                              35,000    
-અસીલવિીના પ.ખચભ        2,000 33,000   
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અસીલોના ખાિા              19,500    
-પરચરૂણ ખચભ પેટે મળેલ     5,000 14,500   
બાકી ફી અનામિ 40,000   
અધરૂાું કામનુું અનમિ 20,000   
 5,79,000  5,79,000 
 

િવાલા નું. 6નો જવાબ :  જો ન.ન.ુના પ્રમાણમાું ફેરફાર કરવાનો િોય િો નફો વેપારી પદ્ધતિ મજુબ 

શોધવામાું આવે છે. ચો. નફો   = નફો + બાકી ફી અનામિ + અધરૂા કામનુું અનામિ 

        = 1,94,400+ 40,000+ 20,000   

                      = 2,54,400 
 

ઉદાિરણ : 3  સાગર શાિ ચાટભડભ એકાઉન્ટન્ટ છે. િેમનુું િા.31-3-2017ના રોજનુું કાચુું સરવૈયુું નીચે 

મજુબ છે.  
ઉધાર બાકી રકમ(₹) જમા બાકી રકમ(₹) 

પગાર 90,000 મડૂી 2,50,000 
દેવાદારો 70,000 ફી મળેલ  3,73,000 
મોટરકાર 1,10,000 અસીલોનાું ખાિાું 60,000 
કમ્પ્યટૂર 30,000 અસીલ પરચરૂણ ખચભ ખાિાવિી 40,000 
ફતનિચર 45,000 ખાિાવિી 40,000 
ઓહફસ મકાન 2,00,000 તશખાઉ ઉમેદવારનુું તપ્રમીયમ 

(ત્રણ વર્ભ માટે) 
12,000 

સ્ટેશનરી 15,000   
ઓહફસ ખચભ 12,000   
મૅગેલિન લવાજમ 5,000   
બૅંક તસલક 22,000   
લાયબ્રેરી પસુ્િકો 48,000   
ઓહફસ વીજળી ખચભ 18,000   
અસીલનાું ખાિાું 70,000   
 7,35,000  7,35,000 
 

 વધારાની માહિિી : 

1) મળવાની બાકી ફી ₹37,000  

2) ક્સ્ર્ર તમલકિોપર 10%  ઘસારો ગણો 

3) અસીલ વિી કરેલ ખચભ ₹5,000 ઓહફસ ખચભમાું ગણાયા છે.  

4) એક અસીલ પાસેર્ી ₹4,000 પરચરૂણ ખચભ પેટે મળેલ િેનો સમાવેશ અસીલ એડવાન્સમાું 

ર્યેલો છે.  

ઉપરની માહિિીના આધારે રોકડના ધોરણે વાતર્િક હિસાબો િૈયાર કરો. 
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ચાટષડષ એકાઉન્ટન્ટ શ્રી સાગર શાિનુું િા. 31-3-17ના રોજ પરૂા થિા વર્ષનુું નફા-નકુસાન ખાત ુું 

 ઉ.                          જ. 
તવગિ રકમ(₹) તવગિ રકમ(₹) 

પગાર 90,000   
ઓહફસ ખચભ   12,000 15,000 મળેલ ફી   3,73,000  
ઓહફસ ખચભ    5,000  7,000 +મ.બા.ફી    37,000 4,10,000 
મૅગેલિન લવાજમ 5,000   
વીજળી ખચભ 18,000   
ઘસારો :  તશખાઉ ઉમેદવારનુું પ્રીતમયમ       12,000           
મોટરકાર                                    11,000  અગાઉર્ી મળેલ                               8,000 4,000 
કમ્પ્યટૂર                                      3,000    
ફતનિચર                                       4,500    
મકાન                                      20,000    
પસુ્િકો                                        4,800 43,300   
બાકી ફી અનામિ 37,000   
નફો : મડૂી ખાિે લઈ ગયા     1,98,700   
 4,14,000  4,14,000 
 

 

િા.31-3-17ના રોજનુું પાકુું સરવૈયુું 
મડૂી દેવા રકમ(₹) તમિકિ-િેણા રકમ(₹) 

મડૂી     2,50,000  મળવાની બાકી ફી 37,000 
+નફો    1,98,700 4,48,700   
  મોટરકાર            1,10,000  
અસીલોના ખાિા                      60,000  -ઘસારો                11,000 99,000 
-બાદ પ. ખચભ ખાિે                    4,000 56,000 કમ્પ્યટૂર               30,000  
અસીલ પરચરૂણ ખચભ ખાિાવિી       40,000  -ઘસારો                 3,000 27,000 
-અસીલ વિી ખચભ                      5,000  ફતનિચર                45,000  
+ખચભ પેટે મળેલ                        4,000 39,000 -ઘસારો                 4,500 40,500 
અગાઉર્ી મળેલ તશખાઉ ઉમેદવારનુું પ્રીતમયમ 8,000 ઓહફસ મકાન       2,00,000  
બાકી ફી અનામિ 37,000 -ઘસારો               20,000 1,80,000 
  લાયબ્રેરી પસુ્િકો      48,000  
  -ઘસારો                 4,800 43,200 
  દેવાદારો 70,000 
 5,88,700  5,88,700 
 

 

ઉદાિરણ : 4  ડૉ. કે. કે. પટેલ એક ડૉતટર િરીકે પે્રક્તટસ કરે છે અને પોિાનુું દવાખાનુું ધરાવે છે. િેમનુું 

િા.31-3-17નુું કાચુું સરવૈયુું આ મજુબ છે.  
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િા.31-3-17ના રોજનુું કાચુું સરવૈયુું 
ઉધાર બાકી રકમ(₹) જમા બાકી રકમ(₹) 

ટેલલફોન ખચાભ 11,000 મડૂી 2,50,000 
દવાનો શરૂ સ્ટોક 15,000 દદીઓ પાસેર્ી મળેલ ફી 5,29,000 
ર્ાડુું 25,500 રોકાણોનુું વ્યાજ 8,300 
કમ્પપાઉન્ડનો ખચભ 6,700   
પરચરૂણ ખચભ 9,700   
સ્ટેશનરી 3,400   
સભ્ય ફી 5,900   
દવાખાનાના ખચભ 8,300   
ફતનિચર  60,000   
x- રે મશીન 80,000   
દવાની ખરીદી 75,000   
મોટરકાર 1,80,000   
વ્યવસાય વેરો 3,000   
રોકડ તસલક 39,000   
બૅંક તસલક 64,000   
ઑપરેશન સાધનો 1,40,000   
મૅગેલિન  8,500   
 8,07,300  8,07,300 

 

 વધારાની માહિિી : 

1) દવાનો આખર સ્ટૉક ₹15,000/- છે.  

2) એક ખરીદેલ દવાના ₹12,000/-ના બીલની નોંધ કરવાની બાકી છે.  

3) લેણી ર્યલેી પણ નિીં મળેલ ફી ₹23,700/-  

4) કમ્પપાઉન્ડરને ₹1,500/- પગાર ચકૂવવાનો બાકી છે.  

5) ઑપરેશન સાધન પર 5%, x-રે મશીન પર 10% અને મોટરકાર પર 10% ઘસારો ગણો  
 

જવાબ :              ડૉ. કે. કે. પટેિનુું િા.31-3-17ના રોજ પરૂા થિા વર્ષનુું ન.ન.ુ ખાત ુું  

ઉ.     ન.ન.ુ ખાત ુું        જ 

તવગિ રકમ(₹) તવગિ રકમ(₹) 
ટેલલફોન ખચાભ  11,000   
દવાનો વપરાશ  મળેલ ફી      5,49,000  
દવાનો શરૂ સ્ટોક               15,000  +મ.બાકી        23,700 5,72,700 
+દવાની ખરીદી                75,000    
+નિીં નોંધેલ ખરીદી            12,000    
                              1,02,000  રોકાણોનુું વ્યાજ 8,300 
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-આખરસ્ટોક                    15,000 87,000   
ર્ાડુું                        25,500   
+કમ્પપાઉન્ડરનો પગાર           1,500     
+ચ.ૂ દવા                      32,000 33,500   
પરચરૂણ ખચાભ 6,700   
સ્ટેશનરી ખચાભ 3,400   
સભ્ય ફી 5,900   
દવાખાનાના ખચાભ 8,300   
વ્યવસાય વેરો 3,000   
મૅગેલિન લવાજમ 8,500   
ફી અંગેનુું અનામિ 23,700   
ઘસારો    
X- રે મશીન          8,000    
મોટરકાર            18,000    
ઑપરેશન સાધનો    7,000 33,000   
નફો : મડૂી ખાિે લઈ ગયા  3,31,500   
 5,81,000  5,81,000 
 

િા.31-3-17ના રોજનુું પાકુું સરવૈયુું 
મડૂી દેવાું રકમ(₹) તમિકિ-િેણાું રકમ(₹) 

  ફતનિચર 60,000 
મડૂી      2,50,000  X-રે મશીન                80,000  
+ નફો    3,31,500 5,81,500 -ઘસારો                     8,000 72,000 
  મોટરકાર                 1,80,000  
  -ઘસારો                     18,000 1,62,000 
  ઑપરેશન સાધનો        1,40,000  
  -ઘસારો                      7,000 1,33,000 
  રોકડ તસલક 39,000 
દવાની ખરીદીના લેણદારો 12,000 બૅંક તસલક  64,000 
ચ.ૂબા. કમ્પપાઉન્ડરનો પગાર 1,500 રોકાણો 50,000 
ફી અંગેનુું અનામિ 23,700 મળવાની બાકી ફી 23,700 
  દવાનો આખરસ્ટોક 15,000 
 6,18,700  6,18,700 
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સ્વાધ્યાય 

1. વ્યવસાયી વ્યક્તિઓના હિસાબો રાખવાની પદ્ધતિઓ તવગિે સમજાવો. 

2. રમેશ અને તવજય એક સૉલલતસટસભ પેઢી ર્ાગીદારીમાું ચલાવે છે. િેમનુું નફા-નકુસાનની વિેંચણીનુું 

પ્રમાણ 3:2  છે. િા.31-3-2017ના રોજનુું કાચુું સરવૈયુું નીચે પ્રમાણ ેિત ુું : 

બાકીઓ ઉધાર(₹) જમા(₹) 
મડૂી અને ઉપાડ   
રમેશ 8,000 1,20,000 
તવજય 12,000 1,50,000 
દેવાદાર-લેણદારો 75,000 60,000 
પસુ્િકો 75,000 - 
ફી અંગેના લબલો - 3,71,700 
આહટિકલ તલાકભન ુું પ્રીતમયમ (ત્રણ વર્ભ માટે) - 15,000 
ફી અંગે અનામિ (1-1-2016) - 30,000 
બૅંક (પેઢી) 36,000 - 
બૅંક(અસીલ) 24,000 - 
ઓહફસ ફતનિચર 80,000 - 
ઓહફસ મકાન 2,00,000 - 
મોટરકાર 1,50,000 - 
મૅગેલિન 32,000 - 
સ્ટેશનરી-છપામણી 9,000 - 
પગાર 44,000 - 
અસીલોના પરચરૂણ ખચભની ખિવણી 28,000 - 
અસીલોના એડવાન્સ ખાિા - 34,000 
ઓહફસ ખચભ 12,500 - 
ટેલલફોન ખચભ 17,000 - 
ચકૂવવાના બાકી પગાર - 1,800 
 7,82,500 7,82,500 

 

 વધારાની માહિિી  

1) પસુ્િકો પર 10% ઓહફસ ફતનિચર પર 8%, ઓહફસ મકાન પર 5%  અને મોટરકાર પર 7%  લેખે 
ઘસારો ગણો.  

2) ઓહફસ ખચભના ₹2,500 નો સમાવેશ ભલૂર્ી અસીલોના પરચરૂણ ખચભમાું ર્યેલ છે.  

3) મડૂી પર 5%  અને ઉપાડ પર 10%  વ્યાજ ગણો. 
4) વર્ભના અંિે અધરૂા કામ ₹20,000 અને મળવાની બાકી ફી ₹35,000 

5) અસીલ વિી કરેલા ખચભ પેટે િેની પાસેર્ી મળેલ ₹3,000ની રકમનો સમાવેશ અસીલો પાસેર્ી 
એડવાન્સમાું ર્યેલ છે.  

(જવાબ :  નફો – 2,45,800, પા.સ.નો સરવાળો – 6,65,100) 
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3. ડૉ. ગરુૂદ્દિ એક ડૉતટર િરીકે પે્રક્તટસ કરે છે અને પોિાનુું દવાખાનુું ચલાવે છે િેમનુું કાચુું સરવૈયુું 
નીચે પ્રમાણ ેછે.  

િા.31-3-17 ના રોજનુું કાચુું સરવૈયુું 
તવગિ રકમ તવગિ રકમ 

દવાનો શરૂ સ્ટોક 8,700 મડૂી 1,20,000 

દવાખાનાનો ખચભ 13,750 દદીઓ પાસેર્ી મળેલ ફી 3,06,700 
રોકડ તસલક 17,250 રોકાણ પર વ્યાજ 3,200 
કમ્પપાઉન્ડરનો પગાર 
(િા.28-2-2017) 

33,000 બૅંક વ્યાજ 1,000 

ર્ાડુું (િા.31-12-2016) 18,000   
પરચરૂણ ખચભ 6,650   
વ્યવસાય વેરો 2,400   
ટેલલફોન ખચભ 7,350   
વીજળી ખચભ 28,850   
મોટરકાર 1,10,000   
સાધનો 70,000   
રોકાણો 20,000   
સ્વીપરનો પગાર 21,600   
સ્ટેશનરી છપામણી 5,150   
મેહડકલ એસોતસયેશન 
મેમ્પબરશીપ ફી 

2,400   

ફતનિચર 60,000   
દવાની ખરીદી 50,000   
બૅંક લોન પર વ્યાજ 4,800   
 4,79,900  4,79,900 

 

 વધારાની માહિિી 

1) દવાનો આખર સ્ટોક ₹19,500 છે. 

2) દવાની ખરીદી અંગેનુું લબલ ₹ 5,500 નોંધવાનુું બાકી રિી ગયેલ છે.  

3) મોટરકાર પર 5%, સાધનો પર 10% અને ફતનિચર પર 5% લેખે ઘસારો ગણો. 

4) મળવાની બાકી ફી ₹33,300 

ઉપરોતિ માહિિી ધ્યાનમાું લઈ િા.31-3-17ના રોજ પરૂા ર્િા વર્ભના વાતર્િક હિસાબો િૈયાર કરો.  

(જવાબ : નફો 92250, પા.સ.ના સરવાળો  3,12,750) 
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4. પરમાર, પટેલ અને પાુંર્ર 2:2:1ના પ્રમાણમાું નફો–નકુસાન વિેંચી લેિા સૉલલતસટરની એક પેઢીના 

ર્ાગીદારો છે. િા. 31-3-2013ના રોજનુું િેમની પેઢીનુું કાચુું સરવૈય ુઆ મજુબ છે : 

ઉધાર બાકીઓ રકમ(₹) જમા બાકીઓ રકમ(₹) 
ઉપાડ 55,000 મડૂી 2,40,000 
ફતનિચર 40,000 અસીલ પાસેર્ી ખચભના એડવાન્સ 

મળેલા 
20,000 

મોટરકાર 1,50,000 ફીના બીલો 2,85,000 
લાઈબ્રેરી પસુ્િકો 50,000 આહટિકલ્ડ તલાકભન ુું પ્રીતમયમ 10,000 
ફીના દેવાદારો 90,000 બાકી ફી અનામિ(િા.1-4-12) 27,900 
બૅંક તસલક(ઓહફસ) 30,550   
બૅંક તસલક(અસીલ) 10,450   
રોકડ િાર્ પર  1,500   
મોટરકરના ખચાભ 20,000   
પગાર 75,900   
ઓહફસ ર્ાડુું 30,000   
ટેલલફોન ખચાભ 7,500   
સ્ટેશનરી ખચાભ 12,000   
ઓહફસ ખચાભ 10,000   
 5,82,900  5,82,900 

 

 વધારાની માહિિી : 

1) અસીલ વિી કોલ ખચભ ₹2,000 ભલૂર્ી ઓહફસ ખચભ ખાિે ઉધારેલ છે.  

2) પાુંર્રની મડૂી પટેલની મડૂીના 75% છે અને પટેલની મડૂી પરમારની મડૂીના 80% છે.  

3) આહટિકલ્ડ તલાકભનુું પ્રીતમયમ િા.1-4-12ની બે વર્ભ માટે મળેલુું છે.  

4) મોટરકાર પર 20%, લાઈબ્રરેી પસુ્િકો પર અને ફતનિચર પર 10% ઘસારો ગણો. 

5) પાુંર્રનો ઉપાડ પટેલના ઉપાડના 50% છે અનૈ પટેલના ઉપાડ પરમારના ઉપાડર્ી 80% છે. 

6) ર્ાગીદારો એ િા.1-4-2012ર્ી નફો-નકુસાન વિેંચણીનુું પ્રમાણ બદલવાનુું નક્કી કયુું. નવુું નફા-

નકુસાન, પ્રમાણ 1:1:1 રિશેે. 

ઉપરોતિ માહિિી પરર્ી િા. 31-3-2013ના રોજ પરૂા ર્િા વર્ભના વાતર્િક હિસાબો િૈયાર કરો. 

(જવાબ : અિીં નફા-નકુસાનનુું પ્રમાણ બદલવાનુું િોવાર્ી હિસાબો વપેારી પદ્ધતિર્ી િૈયાર કરો. નફો = 

1,23,000, પા.સ.નો સરવાળો = 3,31,000)  
 

 

5. ડૉ. તવશાલ જોર્ી એક ડૉતટર િરીકે પે્રક્તટસ કરે છે અને પોિાનુું દવાખાનુું ધરાવે છે, િેમનુું કાચુું 

સરવૈયુું નીચ ેમજુબ છે : 
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ઉધાર બાકીઓ રકમ(₹) મડૂી રકમ(₹) 
દવા ખરીદી 15,900 મડૂી 1,57,500 
ર્ાડુું 16,500 દદીઓ પાસેર્ી મળેલ વ્યવસાય ફી 1,95,500 
કમ્પપાઉન્ડરનો પગાર 39,000 બૅંક ર્ાપણ પર વ્યાજ 14,500 
સ્વીપરનો પગાર 9,000 શેર હડતવડન્ડ 2,500 
સ્કૂટરનો ખચો 1,800   
પરચરૂણ ખચભ 7,200   
ટેલલફોન ખચભ 2,250   
સ્ટેશનરી છપામણી 750   
IMA સભ્ય ફી 600   
દવાખાનાના ખચભ 3,600   
જીવનવીમા તપ્રમીયમ 

(ડૉ. જોર્ીના જીવન પર) 
36,000   

ફતનિચર અને સાધનો  45,000   
રેહિજરેટર 7,500   
સ્કૂટર 15,000   
રોકડ 22,500   
વ્યવસાય વેરો 400   
રોકડ િાર્ પર 12,000   
બૅંક બેલેન્સ 22,500   
બૅંકમાું ર્ાપણ 1,12,500   
 3,70,000  3,70,000 
 વધારાની માહિિી : 

1) એક માસનુું ર્ાડુું ચકૂવવાનુું બાકી છે.  

2) કમ્પપાઉન્ડરનો પગાર એક માસનો અગાઉર્ી ચકૂવેલ છે. 
3) મીરાું મેહડકલ સ્ટોસભ પાસેર્ી ખરીદેલ દવાના ₹7,000ની નોંધ ચોપડ ેકરવામાું આવી નર્ી. 
4) લેણી ર્યલે પણ નિીં મળેલ ફી ₹15,000ની છે. 
5) દવાનો આખરનો સ્ટૉક ₹9,000નો છે. 
6) ફતનિચર સાધનો, રેહિજરેટર અને સ્કટૂર પર અનકુ્રમે 10%, 20% અને 15% ઘસારો ગણો. 

ઉપરોતિ માહિિી ધ્યાનમાું લઈ િા.31-3-2012ના રોજ પરૂા ર્િા વર્ભનુું વાતર્િક હિસોબો િૈયાર કરો. 
(જવાબ  : નફો = 1,10,000, પા.સ.નો સરવાળો = 2,55,000) 

 
 

6. તવશાલ અને શેખર સરખા પ્રમાણમાું નફા-નકુસાન વિેંચિા એક સૉલલતસટર પેઢીનાું ર્ાગીદારો છે. 
િા. 31-3-2008ના રોજ પઢેીનુું કાચુું સરવૈયુું આ મજુબ છે : 
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કાચુું સરવૈયુું 
તવગિ ઉધાર(₹) જમા(₹) 

બૅંક તસલક – પેઢી 2,50,000 - 
બૅંક તસલક – અસીલ 1,00,000 - 
મળવાની બાકી ફી  5,00,000 - 
પગાર 3,00,000 - 
દેવાદારો 1,00,000 - 
ઓહફસ ખચભ 2,00,000 - 
મડૂી- તવશાલ - 6,00,000 
શેખર - 4,00,000 
ફી - 25,00,000 
અસીલ એડવાન્સ - 1,00,000 
લેણદારો - 20,000 
વાિનો 12,00,000 - 
પસુ્િકો 6,00,000 - 
અસીલોના પરચરૂણ ખચભની ખાિાવિી 1,50,000 - 
પરચરૂણ ખચભ 1,00,000 - 
મસુાફરી ખચભ 20,000 - 
સ્ટેશનરી ખચભ 15,000 - 
િાર-ટપાલ ખચભ 25,000 - 
મૅગેલિન લવાજમ 90,000 - 
તશખાઉ ઉમેદવારનુું પ્રીતમયમ - 30,000 
 36,50,000 36,50,000 

 

નીચેની તવગિો ધ્યાનમાું લઈને િા.31-3-2005ના રોજ પરૂા ર્િા વર્ભના સૉલલતસટરની પેઢીના 
રોકડ પદ્ધતિર્ી વાતર્િક હિસાબો િૈયાર કરો. 

1) મડૂી પર વાતર્િક 10% લેખે વ્યાજ ગણો 
2) અધરૂા કામની બાકી ₹2,00,000 િિી. 
3) વાિનો પર 10% અને પસુ્િકો પર 5%  ઘસારો ગણો. 
4) ₹15,000 અસીલ વિી ચકૂવેલ ખચભના પરચરૂણ ખચભ ખાિે નોંધાયેલ છે. 
5) એક અસીલ પાસેર્ી પરચરૂણ ખચભ પેટે મળેલ ₹50,000નો સમાવેશ અસીલ એડવાન્સ ર્યેલ 

છે. 
6) તશખાઉ ઉમેદવારોએ િા.1-4-2005ર્ી ચાર વર્ભ માટે િાલીમ માટે રાખેલ છે. િા. 1-4-2008ર્ી 

જો ર્ાગીદારો નફા-નકુસાનનુું પ્રમાણ 3:2 રિિેો પેઢીનો નફો કેટલો ? 

(જવાબ : નફો = 10,30,000, પા.સ.નો સરવાળો = 27,15,000, જો ર્ાગીદારોના નફા-નકુસાનનુું પ્રમાણ 
બદલે િો વેપારી ધોરણ ેનફો ₹17,30,000) 
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7. ‘અ’ અન ે ‘બ’ સરખા પ્રમાણમાું નફો વિેંચિા સૉલલતસટર પેઢીના ર્ાગીદારો છે. િેમનુું િા. 31-3-
2017ના રોજનુું કાચુું-સરવૈયુું નીચ ેપ્રમાણ ેિત ુું : 
 

ઉધાર બાકી રકમ(₹) જમા બાકી રકમ(₹) 
વાિનો 3,60,000 લેણદારો 6,000 
કમ્પ્યટૂર 1,80,000 અસીલ એડવાન્સ 30,000 
અસીલોના પરચરૂણ ખચભની 
ખાિાવિી 

45,000 કુલ મડૂી 3,00,000 

પરચરૂણ ખચભ 21,000   
ઈ. જનભલ લવાજમ 27,000   
કુહરયર ચાર્જિસ 7,500   
સ્ટેશનરી છપામણી 4,500   
મસુાફરી ખચભ 6,000   
ઓહફસ ખચભ 60,000   
દેવાદારો 30,000   
સ્ટાફ પગાર 90,000   
બૅંક (પેઢી) 75,000   
બૅંક (અસીલ) 30,000   
અસીલ ખાિા (ફી બાકી) 1,50,000   
 10,86,000  10,86,000   

નીચેની તવગિો ધ્યાનમાું લઈ િા. 31-3-14ના રોજ પરૂા ર્િા વર્ભના વાતર્િક હિસાબ િૈયાર કરો. 
1) મડૂી પર વ્યાજ 6 % ગણો. 
2) ₹4,500 અસીલ વિી ચકૂવેલ જે પરચરૂણ ખચભ ખાિે નોંધાયેલ છે.  

3) વાિનો પર 10% અને કમ્પ્યટૂર પર 5% ઘસારો ગણો. 
4) એક અસીલ પાસેર્ી પરચરૂણ ખચભ પેટે ₹15,000 મળેલ િેનો સમાવેશ અસીલ એડવાન્સમાું 

ર્યેલ છે. 
5) અધરૂાું કામની બાકી ₹6,000 િિી. 
6) બને્ન ર્ાગીદારોની મડૂી 3:2ના પ્રમાણમાું િિી. 

(જવાબ : ચો. નફો = 3,25,500, પા.સ.નો સરવાળો = 8,74,000) 
 
 

8. ઈના, મીના અન ેડીકા સમાન પ્રમાણમાું નફો-નકુસાન વિેંચી લિેા સૉલલતસટરની પેઢીના ર્ાગીદારો 
છે િા. 31-3-2015ના રોજનુું િેમની પેઢીનુું કાચુું સરવૈયુું નીચે મજુબ છે, િે પરર્ી િેના વાતર્િક 
હિસાબો િૈયાર કરો. 
 

   

ઉધાર બાકી રકમ(₹) જમા બાકી રકમ(₹) 
ઉપાડ 55,000 મડૂી 2,40,000 
ફતનિચર 40,000 બાકી ફી અનામિ (િા.1-4-2014) 27,900 
મોટરકાર 1,50,000 ફીના બીલો 2,85,000 
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લાઈબ્રેરી પસુ્િકો 50,000 તશખાઉ ઉમેદવારનુું પ્રીતમયમ 

(િા.1-4-2014 ર્ી બે વર્ભ માટે) 
10,000 

ફી અંગેના દેવાદારો 90,000   
બૅંક તસિક :    
                    ઓહફસ 30,550   
            અસીલ  10,450 અસીલો પાસેર્ી ખચભના એડવાન્સ મળેલ 20,000 
રોકડ તસલક  1,500   
મોટરકારના ખચાભ 20,000   
પગાર 75,900   
ઓહફસ ર્ાડુું 30,000   
ઓહફસ ખચભ 29,500   
 5,82,900  5,82,900 

 

 વધારાની માહિિી : 

1) અસીલ વિી કરેલ ખચભ ₹2,000 ભલૂર્ી ઓહફસ ખચભ ખાિે ઉધારેલ છે.  

2)  ઈના, મીના અને ડીકાની મડૂીનુું પ્રમાણ 5:4:3 છે. 
3) મોટરકાર, લાઈબ્રેરી પસુ્િકો અને ફતનિચર પર અનકુ્રમે 20%, 15% અને 10% ઘસારો ગણવાની 

છે. 
4) ઈના, મીના અને ડીકાનુું ઉપાડનુું પ્રમાણ 5:4:3 છે. 

 (જવાબ : ચો.નફો = 33,000, પા.સ.નો સરવાળો = 3,31,000) 
 

 

 

___________________________ 
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એકમ 2  ભાડે ખરીદ પદ્ધતિના હિસાબો 
____________________________________________________________ 

 રૂપરેખા 
 પ્રસ્િાવના 
 અર્થ 
 ભાડ ેખરીદ પદ્ધતિના લક્ષણો 
 િફાવિ 

 ભાડ ેખરીદ અને િપિા પદ્ધતિ વચ્ચેનો િફાવિ 
 ભાડ ેખરીદ પદ્ધતિમાાં ઉપયોગમાાં લેવાિા પાહરભાતિક શબ્દો 

 રોકડ હકિંમિ 
 કરાર હકિંમિ 
 કરાર વખિે ચકૂવવાની રકમ 
 કુલ વ્યાજ 
 િપિાની રકમ 
 ઘસારો 

 ભાડ ેખરીદ પદ્ધતિ મજુબ હિસાબી નોંધો 
 જરૂરી આમનોંધ 
 સ્વાધ્યાય  

___________________________________________________________ 
1. પ્રસ્િાવના: 

જીવનજરૂરી અને ટકાઉ વસ્તઓુ ખરીદવા ઈચ્છિા ગ્રાિકો પાસે પરૂિી રોકડ ન િોય ત્યારે ઉત્પાદક 
કે વેચનાર ભાડ-ેખરીદ પદ્ધતિ દ્વારા વેચાણની સગવડ પરૂી પડ ે છે. પહરણામે ગ્રાિક ઓછી રોકડ 
િોવા છિાાં મોંઘી વસ્ત ુખરીદી શકે છે. જયારે ઉત્પાદક માટે િેના વેચાણમાાં વધારો ર્ાય છે. આ 
પદ્ધતિ મજુબ વસ્તનુી પરૂી હકિંમિ પેટે નાની રકમ કરાર વખિે અને બાકીની રકમ માતસક કે અન્ય 
સમયગાળામાાં િપ્િે િપ્િે વ્યાજ સહિિ ગ્રાિક દ્વારા ચકૂવવામાાં આવે છે. ભાડ ેખરીદ પદ્ધતિ અનસુાર 
ગ્રાિકે ચકૂવેલ િપિાને વસ્તનુા ભાડા િરીકે ગણવામાાં આવે છે અને જયારે વસ્તનુી પરેૂપરૂી હકિંમિ 
ચકૂવાઈ જાય ત્યારે ખરીદનારને માલલકી િક્ક મળે છે. જો ગ્રાિક િપિો ચકૂવવામાાં તનષ્ફળ જાય િો 
વેચનાર વસ્તનુો કબજો પરિ મેળવી શકે છે અને ભરેલ િપિાને ભાડા િરીકે, વેચનારની આવક 
ગણાય છે. િેર્ી, ગ્રાિકે ભરેલ િપિા પરિ કરવા વચેનાર બાંધાયલે નર્ી. આમ, ગ્રાિકે ભાડ ેખરીદ 
પદ્ધતિમાાં ખરીદનારને કરાર વખિે વસ્તનુો કબજો મળે છે; પરાંત,ુ માલલકી િક્ક મળિો નર્ી. 
ભાડ ેખરીદ પદ્ધતિ એ વેચાણની એવી વ્યવસ્ર્ા છે, જેમાાં વસ્તનુી રોકડ હકિંમિ પેટે અમકુ રકમ 
ગ્રાિક કરાર વખિે ચકૂવે છે અને વસ્તનુો કબજો િરિ જ મેળવે છે િર્ા બાકીની રકમ વ્યાજ 
સહિિ િપિામાાં ચકૂવે છે અને જયારે બધા જ િપિા ચકૂવાઈ જાય ત્યારે િે વસ્તનુો માલલકી િક્ક 
પ્રાપ્િ કરે છે. 
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2. ભાડ ેખરીદ પદ્ધતિના લક્ષણો: 
    ભાડ ેખરીદ પદ્ધતિના લક્ષણો નીચે મજુબ છે : 

1) આ પદ્ધતિ અનસુાર ખરીદનાર વસ્તનુી એકસાર્ ેરકમ રોકડમાાં ચકૂવિો નર્ી; પરાંત,ુ ખરીદહકિંમિના 
અમકુ ટકા રકમ કરાર વખિે અને બાકીની રકમ વ્યાજ સહિિ િપિામાાં ચકૂવે છે. 

2) ખરીદનાર અને વેચનાર બાંને પક્ષકારો વચ્ચે વસ્તનુી રોકડ હકિંમિ કરાર વખિે ચકૂવવાની રકમ, 
વ્યાજનો દર, િપિાની સાંખ્યા, િપિાની રકમ વગેરે શરિો નક્કી કરવામાાં આવે છે. 

3) ખરીદનાર અમકુ રકમ કરાર વખિે ચકૂવી વસ્તનુો કબજો મેળવે છે અને વસ્તનુો ઉપયોગ કરે છે. 
4)  ખરીદનારને વસ્તનુો કબજો અને ઉપયોગ કરવાનો અતધકાર મળે છે;પરાંત,ુ માલલકી િક્ક ત્યારે જ 

મળે છે જયારે બધા જ િપિા િેના દ્વારા ચકૂવાઈ જાય. 
5) જો ખરીદનાર િપિા ભરવામાાં તનષ્ફળ જાય િો વેચનાર વસ્ત ુપરિ મેળવી શકે છે અને મળેલ 

િપિાની રકમ વસ્તનુા ભાડા િરીકે ગણી લેવામાાં આવે છે. 
6) જયાાં સધુી છેલ્લો િપિો ભરપાઈ ન ર્ાય ત્યાાં સધુી ખરીદનારને માલલકી િક્ક મળિો નર્ી, િે વસ્ત ુ

વેચી શકિો નર્ી કે લગરવી મકૂી શકિો નર્ી. 
7) તમલકિના જોખમની સાંભાળ રાખવાની જવાબદારી વચેનારની િોય છે. 
3. ભાડ ેખરીદ અને િપિા પદ્ધતિ વચ્ચેનો િફાવિ: 
િપિા પદ્ધતિર્ી ખરીદ વેચાણમાાં પણ ભાડ ેખરીદ પદ્ધતિની જેમ વસ્તનુી કુલ હકિંમિ પેટે અમકુ રકમ 
િપિામાાં ચકૂવવામાાં આવે છે. પરાંત,ુ ભાડ ેખરીદ અને િપિા પદ્ધતિ વચ્ચે મળૂભિૂ િફાવિ એ છે કે, 
ભાડ ેખરીદ પદ્ધતિમાાં વસ્તનુી માલલકી ખરીદનારને છેલ્લો િપિો ચકૂવ્યા બાદ જ મળે છે; જયારે િપિા 
પદ્ધતિમાાં વસ્તનુી માલલકી ખરીદનારને કરાર વખિે િરિ જ મળી જાય છે. િપિા પદ્ધતિમાાં ખરીદનારને 
વસ્તનુો માલલકી િક્કકરાર વખિે િરિ જ મળી જિો િોય િોવાર્ી જો ખરીદનાર િપિાાં ચકૂવવામાાં 
તનષ્ફળ જાય િો પણ વેચનાર વસ્ત ુ પરિ મેળવી શકિો નર્ી, િે ફક્િ બાકી િપિા વસલૂ કરવા 
કોટથમાાં દાવો કરી શકે છે. 
 આમ, બાંને પ્રકારમાાં ખરીદ-વેચાણની િેમજ ચકૂવણીની પ્રહયયા સમાન િોવા છિાાં બાંને 
પદ્ધતિઓમાાં નીચ ેમજુબ િફાવિ છે : 
 

ક્રમ િફાવિનો મદુ્દો ભાડે ખરીદ પદ્ધતિ િપિા પદ્ધતિ 
1. માલલકીપણુાં  ભાડે ખરીદ પદ્ધતિમાાં ખરીદનારને કરાર 

વખિે વસ્તનુો કબજો મળે છે;પરાંત,ુ િેનો 
માલલકી િક્ક મળિો નર્ી. 

િપિા પદ્ધતિમાાં કરાર વખિે 
ખરીદનારને વસ્તનુો કબજો અને 
માલલકી િક્ક બાંને મળે છે. 

2. િપિો ન ભરાવાની  
અસર  

ભાડે ખરી પદ્ધતિમાાં ખરીદનાર િપિો 
ભરવામાાં તનષ્ફળ જાય િો વેચનાર વસ્ત ુ
પરિ લઈ શકે છે. 

િપિા પદ્ધતિમાાં ખરીદનાર િપિો 
ભરવામાાં તનષ્ફળ જાય િો વેચનાર 
વસ્ત ુપરિ લઈ શકિો નર્ી, ફકિ 
બાકી િપિો વસલૂ કરવા કોટથમાાં 
દાવો કરી શકે છે. 

3. નકુસાનની  
જવાબદારી  

ભાડે ખરીદ પદ્ધતિમાાં છેલ્લો િપિો મળે 
ત્યાાં સધુી માલલકી વેચનારની રિિેી 

િપિાપદ્ધતિમાાં વસ્તનુીમાલલકી કરાર 
વખિે જ ખરીદનારને મળી જિી 
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િોવાર્ી આ સમય દરમ્યાન વસ્તનુા 
નકુસાન કે જોખમની જવાબદારી વેચનાર 
પર રિ ેછે. 

િોવાર્ી વસ્તનુા નકુસાન કે 
જોખમની જવાબદારી ખરીદનારની 
રિ ેછે. 

4. વસ્તનુો તનકાલ  છેલ્લો િપિો ન ભરાય ત્યાાં સધુી 
ખરીદનારને માલલકી િક્ક મળિો ન 
િોવાર્ી િે વસ્ત ુવેચી શકિો નર્ી કે 
લગરવી રાખી શકિો નર્ી કે અન્ય કોઈ 
રીિે તનકાલ કરી શકિો નર્ી. 

ખરીદનારને કરાર વખિે જ માલલકી 
િક્ક મળી જિો િોવાર્ી છેલ્લો 
િપિો ચકૂવિા પિલેા પણ વસ્ત ુ
વેચી શકે છે કે અન્ય કોઈ રીિે 
તનકાલ કરી શકે છે. 

5. હિસાબી નોંધ  ભાડે ખરીદ પદ્ધતિમાાં ખરીદનાર જેમ જેમ 
િપિો ચકૂવે િેમ િપિામાાં ચકૂવેલ 
વસ્તનુી હકિંમિર્ી તમલકિ ખાત ુાં ઉધારે છે.  

િપિા પદ્ધતિમાાં કરાર કયાથ પછી 
િરિ જ ખરીદનાર વસ્તનુી કુલ 
હકિંમિર્ી તમલકિ ખાત ુાં ઉધારે છે. 

 
4. ભાડ ેખરીદ પદ્ધતિમાાં ઉપયોગમાાં લેવાિા પાહરભાતિક શબ્દો : 
ભાડ ેખરીદ પદ્ધતિર્ી ખરીદ વેચાણ સમયે ખરીદનાર અને વેચનાર વચ્ચે એક કરાર કરવામાાં આવે છે. 
આ કરારમાાં કેટલાક તવતશષ્ટ શબ્દોનો ઉપયોગ કરવામાાં આવે છે. આ તવતશષ્ટ શબ્દો િેનો ચોક્કસ અર્થ 
ધરાવે છે. િેર્ી ભાડ ેખરીદના હિસાબોની સમજ મેળવિા પિલેા આ શબ્દોના અર્થની સમજૂિી મેળવવી 
જરૂરી છે. આ તવતશષ્ટ કે પાહરભાતિક શબ્દો નીચે મજુબ છે : 

 

1. રોકડ હકિંમિ(Cash Price) : 
વેચનાર દ્વારા તમલકિની સામાન્ય વેચાણ કે રોકડ વેચાણર્ી જે હકિંમિે વેચાણ કરવામાાં આવતુાં 
િોય િેને રોકડ હકિંમિ કિ ે છે. આમ જો ખરીદનાર વસ્તનુી એકસાર્ ે રકમ ખરીદી વખિે જ 
ચકૂવી છે િો વેચનાર દ્વારા જે હકિંમિે વેચવામાાં આવે િેને રોકડ હકિંમિ કિ ેછે. રોકડ હકિંમિમાાં 
કોઈ વ્યાજનો સમાવશે કરવામાાં આવિો નર્ી. ઘસારાની ગણિરી િાંમેશા રોકડ હકિંમિ પર 
કરવામાાં આવે છે િ ેજ રીિે ભાડ ેખરીદ પદ્ધતિમાાં વચેનાર રોકડ હકિંમિ ઉપરાાંિ વ્યાજ વસલૂ 
કરે છે. આ વ્યાજની ગણિરી પણ રોકડ હકિંમિ પર જ કરવામાાં આવે છે. 

 

2. કરાર હકિંમિ (Hire Purchase Price) : 
જયારે કોઈ વસ્ત ુિપિા પદ્ધતિ િઠેળ વેચવામાાં આવે છે ત્યારે વેચનાર રોકડ હકિંમિ ઉપરાાંિ 
વ્યાજ ઉમેરી કુલ વસલૂ કરવાની રકમ નક્કી કરે છે, જેને કરાર હકિંમિ કિ ે છે. આમ, કરાર 
હકિંમિ એટલે વ્યાજ સહિિ કુલ ચકૂવવાપાત્ર રકમ. 
કરાર હકિંમિ = રોકડ હકિંમિ + કુલ વ્યાજ 
 

3. કરાર વખિે ચકૂવવાની રકમ (Down Payment) : 
ભાડ ે ખરીદ પદ્ધતિર્ી ખરીદ વેચાણની તવતશષ્ટિા જ એ છે કે કરાર વખિે ખરીદનાર રોકડ 
હકિંમિ પૈકી અમકુ જ રકમ ચકૂવીને વસ્તનુો કબજો મેળવે છે અને બાકીની  રોકડ હકિંમિ વ્યાજ 
સહિિ િપિામાાં ચકૂવવાની િોય છે. આમ, રોકડ હકિંમિ પૈકી જે રકમ ખરીદનાર ભાડ ેખરીદના 
કરાર વખિે વેચનારને ચકૂવે િેને કરાર વખિે ચકૂવવાની રકમ કિ ેછે. 
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4. કુલ વ્યાજ (Total Interest) : 
વસ્તનુી રોકડ હકિંમિમાાંર્ી કરાર વખિે ખરીદનારે ચકૂવેલ રકમ બાદ કરી બાકીની રકમ પર 
વ્યાજ ઉમેરીને િપિાની રકમ નક્કી કરવામાાં આવે છે. ખરીદનાર ભાડ ે ખરીદ પદ્ધતિ િઠેળ 
વ્યાજ સહિિ જે કુલ રકમ ચકૂવે છે િેને કરાર હકિંમિ કિ ેછે. આ કરાર હકિંમિમાાંર્ી રોકડ હકિંમિ 
બાદ કરિા કુલ વ્યાજની રકમ મળે છે. 
આમ કુલ વ્યાજ = કરાર હકિંમિ - રોકડ હકિંમિ  
 

5. િપિાની રકમ (Amount of Instalment) : 
ભાડ ેખરીદ િઠેળ ખરીદનારે કરાર હકિંમિ એટલે કે રોકડ હકિંમિ અને કુલ વ્યાજની રકમ અમકુ 
િપિામાાં ચકૂવવાની િોય છે. આ િપિાની રકમમાાં રોકડ હકિંમિ પેટે ચકૂવણી અને વ્યાજનો 
સમાવેશ ર્ાય છે. િેર્ી િપિાની રકમ રોકડ હકિંમિ પેટે ચકૂવણી + વ્યાજ 

 

6. ઘસારો (Depreciation) : 
ભાડ ે ખરીદ િઠેળ વેચવામાાં આવેલ વસ્તનુી માલલકી છેલ્લો િપિો ચકૂવાય ત્યાાં સધુી 
વેચનારની રિ ેછે; જયારે વસ્તનુો ઉપયોગ ખરીદનાર કરે છે િેર્ી ખરીદનાર વસ્ત ુકે તમલકિ 
પર ઘસારો ગણ ેછે. વેચનાર તમલકિનો માલલકી િક્ક ધરાવિો િોવા છિાાં િનેે ઘસારાનો લાભ 
મળિો નર્ી, િરે્ી ઘસારાની નોંધ વેચનારના ચોપડ ેર્િી નર્ી; પરાંત,ુ ખરીદનારના ચોપડ ે
ર્ાય છે, ખરીદનાર ઘસારાની ગણિરી તમલકિની રોકડ હકિંમિ પર કરે છેઅન ેસામાન્ય રીિે 
સીધી લીટીની પદ્ધતિ કે ઘટિી જિી બાકીની પદ્ધતિ અનસુાર ઘસારાની નોંધ કરે છે. 

 

5. ભાડ ેખરીદ પદ્ધતિ મજુબ હિસાબી નોંધો(Accounting entries underhirepurchase system) : 
ભાડ ેખરીદ પદ્ધતિ મજુબ ખરીદનાર અને વેચનારના ચોપડ ેનીચે મજુબ આમનોંધો કરવામાાં 
આવે છે : 
 

ક્રમ વ્યવિાર ખરીદનારના ચોપડે વેચનારના ચોપડે 
1. કરાર કરવામાાં આવે ત્યારે  નોંધ ર્શે નિીં ખરીદનાર ખાિે      ઉ.  

    િે વેચાણ ખાિે  
2. કરાર વખિે રકમ ચકૂવવામાાં 

આવે ત્યારે  
તમલકિ ખાિે        ઉ.  
     િે બૅંક ખાિે  

બૅંક ખાિે            ઉ.  
      િે ખરીદનાર ખાિે  

3. િપિો ચકૂવવાનો ર્ાય ત્યારે  તમલકિ ખાિે       ઉ.  
વ્યાજ ખાિે         ઉ. 
     િે વેચનાર ખાિે   

ખરીદનાર ખાિે      ઉ.  
      િે વ્યાજ ખાિે  

4. િપિો ચકૂવાય ત્યારે  વેચનાર ખાિે       ઉ. 
     િે બૅંક ખાિે  

બૅંક ખાિે           ઉ.   
     િે ખરીદનાર ખાિે  

5. વિથને અંિે ઘસારો ગણવામાાં 
આવે ત્યારે  

ઘસારા ખાિે       ઉ.  
    િે તમલકિ ખાિે  

નોંધ ર્શે નિીં 

6. વ્યાજ અને ઘસારાની રકમ 
વિથના અંિે નફા-નકુસાન ખાિે 
લઈ જવામાાં આવે ત્યારે  

ન. ન.ુ ખાિે        ઉ.  
     િે ઘસારા ખાિે  
     િે વ્યાજ ખાિે  

વ્યાજ ખાિે         ઉ. 
   િે ન.ન.ુ ખાિે  
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નોંધ: (1)  આમનોંધ નાંબર 3 અને 4 દરેક માતસક કે તત્રમાતસક કે અધથવાતિિક કે વાતિિક 
           િપિા વખિે લખવામાાં આવશે. 

(2) ઘસારાની જોગવાઈ(આમનોંધ નાં-5) િર્ા વ્યાજ િેમજ ઘસારાની રકમ નફા-નકુસાન 
ખાિે લઈ જવાની (આમનોંધ નાં-6) વિથને અંિે લખવામાાં આવશે. 

6. ઉદાિરણો : જયારે રોકડ હકિંમિના િપિા આપેલ િોય ત્યારે, 
 

ઉદાિરણ 1. અજય ેભારિ ફોર્જ લલ. પાસેર્ી ₹1,60,000ની હકિંમિનુાં એક યાંત્ર ભાડ ેખરીદ પદ્ધતિર્ી 
િા.01/04/2014ના રોજ ખરીદ્ુાં. કરાર કરિી વખિે ₹40,000 રોકડા ચકૂવ્યાાં અન ે
બાકીની રકમ એક સરખા ચાર વાતિિક િપિામાાં 10% વ્યાજ સહિિ દર વિ ે 31 
માચથના રોજ ચકૂવી. ઘસારો સીધી લીટીની પદ્ધતિર્ી 12%ના વાતિિક દરે ગણવામાાં 
આવે છે. 

 અજય અને ભારિ ફોર્જ લલ.ના ચોપડ ેબધા જ વિથ માટે જરૂરી આમનોંધો લખો. 
જવાબ: ગણિરી-1 વ્યાજની અને િપિાની રકમની ગણિરી : 

િારીખ 
(1) 

રોકડ હકિંમિ 
(2) 

વ્યાજ (10%) 
(3) 

િપિો 
(4)=3+5 

રોકડ 
હકિંમિની 
ચકૂવણી 
(5)=4-3 

રોકડ હકિંમિની 
બાકી (6)=2-5 

01/04/2014  1,60,000 - 40,000 40,000 1,20,000 
31/03/2015 1,20,000 12,000 42,000 30,000 90,000 
31/03/2016 90,000 9,000 39,000 30,000 60,000 
31/03/2017 60,000 6,000 36,000 30,000 30,000 
31/03/2018 30,000 3,000 33,000 30,000 - 
  30,000 1,90,000 1,60,000 - 

 

ગણિરી 2: રોકડ હકિંમિ પેટે ચકૂવણી : 
કુલ રોકડ હકિંમિ                           ₹1,60,000  
બાદ: કરાર વખિે ચકૂવલે                 ₹  40,000 
બાકીની રોકડ હકિંમિ                       ₹1,20,000  
 

 બાકીની રોકડ હકિંમિ ચાર િપિામાાં ચકૂવવાની િોવાર્ી દરેક િપિામાાં રોકડ હકિંમિની 
ચકૂવણી    = ₹1,20,000 
                4 િપિા   

    = ₹30,000 (કોલમ નાં.5માાં દશાથવેલ છે.) 
 

ગણિરી 3: રોકડ ેહકિંમિની બાકી રકમ પર વ્યાજની ગણિરી 10% લેખે (કોલમ નાં-2માાં દશાાવેલ છે.) 
   િા.31/03/2015ના રોજ 1,20,000 x 10/100 = ₹12,000  

િા.31/03/2016ના રોજ   90,000 x 10/100 = ₹ 9,000 
િા.31/03/2017ના રોજ   60,000 x 10/100 = ₹ 6,000 
િા.31/03/2018ના રોજ   30,000 x 10/100 = ₹ 3,000 
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ગણિરી 4 : પ્રશ્નમાાં વ્યાજ સહિિ િપિાની રકમ આપેલ નથી. િેથી, િપિાની રકમ=રોકડ હકિંમિ 
િપિાની રકમ (કોલમ નાં. 4)=વ્યાજ(કોલમ નાં. 3) + રોકડ હકિંમિની ચકૂવણી (કોલમ નાં.5) 

    િા.31/03/2015ના રોજ િપિો =12,000+30,000= ₹42,000  
િા.31/03/2016ના રોજ િપિો =9,000+30,000= ₹39,000 
િા.31/03/2017ના રોજ િપિો =6,000+30,000= ₹36,000 
િા.31/03/2018ના રોજ િપિો =3,000+30,000=₹33,000 
 

ઉદાિરણ : 2  પ્રાર્થના પાસેર્ી માતમિકે ₹12,00,000નુાં એક મશીન ભાડ ે ખરીદપદ્ધતિર્ી 
િા.01/01/2016ના રોજ ખરીદ્ુાં. કરાર વખિે ₹4,00,000 અને બાકીની રકમ નીચ ે
મજુબ ચકૂવી. 
01/01/2017 પ્રર્મ િપિો ₹3,60,000 
01/01/2018 બીજો િપિો ₹3,20,000  
01/01/2019 ત્રીજો િપિો ₹2,77,200 
વ્યાજનો દર 10% િોય િો વ્યાજની ગણિરી કરો. 

જવાબ: આ દાખલામાાં રોકડ હકિંમિ િેમજ િપિાની રકમ આપી છે. પરાંત,ુ વ્યાજની રકમ અને કુલ 
કરાર હકિંમિ નર્ી. જેની ગણિરી નીચે મજુબ કોષ્ટક દ્વારા શોધી શકાશે. 

 વ્યાજની અને િપિામાાં સમાયેલ રોકડની ગણિરી 

ક્રમ 
1 

રોકડ હકિંમિ 
2 

વ્યાજ 10% 
3 

િપિો 
4 (3+5) 

િપિામાાં 
સમાયેલ રોકડ 

ચકૂવણી 
5 (4-3) 

રોકડની ચકૂવણી 
બાકી 

6 (2-5) 

01/01/2016  12,00,000 - 4,00,000 4,00,000 8,00,000 
01/01/2016 8,00,000 80,000 3,60,000 2,80,000 5,20,000 
01/01/2016 5,20,000 52,000 3,20,000 2,68,000 2,52,000 
01/01/2016 2,52,000 25,200 2,77,200 2,52,000 - 
કુલ રકમ   1,57,200 13,57,200 12,00,000  
કુલ વ્યાજની રકમ   (₹) 1,57,200  
રોકડ હકિંમિ         (₹)12,00,000 
કુલ િપિાની રકમ  (₹)13,57,200  
 
 
 ભાડ ેખરીદ પદ્ધતિના બદલે િપિા પદ્ધતિથી ખરીદી થાય ત્યારે 
ઉદાિરણ 3 :  િા.01/04/2015ના રોજ Xલલ. પાસેર્ી િપિા પદ્ધતિર્ી મોટર ખરીદીને ₹60,000 રોકડા 

આપ્યા અને બાકીની રકમ િા.31/03/2018ના રોજ પરૂા ર્િા વિથ સધુીના દર વિે 
₹40,000 લેખેના વાતિિક િપિાર્ી અને છેલ્લી રકમ િા.31-3-17ના ચકૂવવાનુાં કબલૂ્્ુાં. 
ખરીદેલ મોટરની હકિંમિ ₹1,68,000 િિી. બાકી રકમ પર 5% લેખે વ્યાજ વસલૂ 
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વેચનાર કરે છે. રોકડ હકિંમિ પર ઘટિી જિી બાકીની રીિે 10% લખેે ઘસારો કાપવાનો 
છે. ખરીદનારના ચોપડામાાં આમનોંધ લખો. 

 
 

વ્યાજની ગણિરીનુાં કોષ્ટક 

િારીખ રોકડ હકિંમિ 
વ્યાજ 
5% 

િપિો 
િપિામાાં 

સમાયેલ રોકડ 
રોકડ હકિંમિની 

બાકી 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

01/04/15 1,68,000 - 60,000 60,000 1,08,000 
31/03/16 1,08,000 5,400 40,000 34,600 73,400 
31/03/17 73,400 3,670 40,000 36,330 37,070 
31/03/18 37,070 1,854 38,924 37,070 - 
  10,924 178,924 1,68,000  

 

ઘસારાની ગણિરીનો કોઠો 

વિા 
તમલકિની શરૂઆિની 

બાકી ₹ 
ઘસારો 10% લેખે 

તમલકિની વિા 
આખરની બાકી ₹ 

01/04/15 1,68,000 - 1,68,000 
31/03/16 1,68,000 -16,800 1,51,200 
31/03/17 1,51,200 -15,120 1,36,080 
31/03/18 1,36,080 -13,608 1,22,472 

 

 
ખરીદનારના ચોપડામાાં આમનોંધ 

િારીખ તવગિ ખા.પા. ઉધાર ₹ જમા ₹ 
1/4/15 મોટર ખાિે                                        ઉ. 

    િે X લલ. ખાિે  
(બા.જે. િપિાપદ્ધતિર્ી મોટર ખરીદી જેની રોકડ હકિંમિ 
₹1,68,000) 

 1,68,000  
1,68,000  

1/4/15 X લલ. ખાિે                                     ઉ. 
    િે બૅંક ખાિે  
(બા.જે. મોટર ખરીદીના રોકડા ચકૂવ્યા) 

 60,000   
60,000  

31/3/16 વ્યાજ ખાિે                                      ઉ. 
    િે X લલ. ખાિે  
(બા.જે. બાકી રોકડ પર વ્યાજ ચકૂવવાનુાં ર્્ુાં) 

 5,400   
5,400  

31/3/16 X લલ. ખાિે                                      ઉ. 
    િે  બૅંક ખાિે  
(બા.જે. પિલેો િપિો રોકડમાાં ચકૂવ્યો) 

 40,000   
40,000  

31/3/16 ઘસારા ખાિે                                     ઉ. 
    િે મોટર ખાિે  
(બા.જે. 10% લેખે મોટર પર ઘસારો કાપ્યો) 

 16,800  
16,800 
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31/3/16 નફા નકુસાન ખાિે                               ઉ. 
     િે વ્યાજ ખાિે  
     િે ઘસારા ખાિે  
(બા.જે. વ્યાજ અને ઘસારા ખાત ુાં ન.ન.ુ ખાિે લઈ ગયા) 

 22,200   
5,400 

16,800  

31/3/17 વ્યાજ ખાિે                                       ઉ.  
     િે X લલ. ખાિે  
(બા.જે. જે વ્યાજ ચકૂવવાનુાં ર્્ુાં) 

 3,670  
3,670 

31/3/17 X લલ. ખાિે                                      ઉ.  
     િે બૅંક ખાિે 
(બા.જે. બીજો િપિો બૅંકર્ી ચકૂવ્યો) 

 40,000  
40,000 

31/3/17 ઘસારા ખાિે                                     ઉ.  
     િે મોટર ખાિે 
(બા.જે. મોટર પર ઘસારો કાપ્યો) 

 15,120  
15,120 

31/3/17 ન.ન.ુ ખાિે                                       ઉ.  
     િે વ્યાજ ખાિે 
     િે  ઘસારા ખાિે 
(બા.જે. વ્યાજ અને ઘસારા ખાત ુાં ન.ન.ુ ખાિે લઈ ગયા) 

 18,790  
3,670 
15,120 

31/3/18 વ્યાજ ખાિે                                      ઉ.  
     િે X લલ. ખાિે 
(બા.જે. વ્યાજ ચકૂવવાનુાં ર્્ુાં) 

 1,854  
1,854 

31/3/18 X લલ. ખાિે                                      ઉ.  
     િે બૅંક ખાિે 
(બા.જે. ત્રીજો િપિો બૅંકર્ી ચકૂવ્યો)  

 38,924 38,924 

31/3/18 ઘસારા ખાિે                                       ઉ.  
     િે મોટર ખાિે 
(બા.જે. મોટર પર ઘસારો ગણ્યો) 

 13,608  
13,608 

31/3/18 ન.ન.ુ ખાિે                                        ઉ.  
     િે વ્યાજ ખાિે 
     િે ઘસારા ખાિે  
(બા.જે. વ્યાજ અને ઘસારા ખાત ુાં ન.ન.ુ ખાિે લઈ ગયા) 

 15,462  
1,854 

13,608 

 કુલ   2,91,828 2,91,828 
 

 િપિાની રકમમાાં વ્યાજનો સમાવેશ ન કરેલ િોય ત્યારે: 
જયારે દાખલામાાં િપિાની રકમમાાં વ્યાજનો સમાવેશ ન કયો િોય ત્યારે આપેલી િપિાની રકમ 
તમલકિની રોકડ હકિંમિ પેટે ચકૂવવાની ર્શે. તમલકિમાાંર્ી જેટલી રકમ કરાર વખિે ચકૂવી િોય કે 
િપિાની રકમ (વ્યાજ વગરની) િોય િે બાદ કરો અને જે બાકી રકમ રિ ે િેના પર નક્કી દરે 
વ્યાજ ગણાશે. આ વ્યાજની રકમ આપેલ િપિાની રકમમાાં ઉમેરીને દર વખિે કુલ રકમ ચકૂવાશે. 
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ઉદાિરણ 4 : તનશાાંિ લલ. એ િા.01/04/2015ના રોજ ભાડ ેખરીદ પદ્ધતિર્ી એક મશીન ખરીદ્ુાં િત ુાં. 
કરારની શરિો આ પ્રમાણ ેિિી : 

1. મશીનની રોકડ હકિંમિ ₹1,00,000 િિી, કરાર વખિે ₹40,000 આપ્યા. 
2. બાકીની રકમ દર વિે ₹20,000 વત્તા વ્યાજ માાંડીને કુલ ત્રણ વાતિિક િપિેર્ી ચકૂવવાની િિી. 
3. બાકી રિલે રોકડ રકમ પર વ્યાજનો દર 6% ગણાશે. 
4. મશીન પર 10% લખેે સીધી લીટી પદ્ધતિએ ઘસારો ગણવાનો છે. 
ઉપરની માહિિી પરર્ી ખરીદનાર તનશાાંિ લલ.ના ચોપડ ે જરૂરી ખાિા િૈયાર કરો. આ ઉપરાાંિ 
િા.31-3-18ના રોજના તનશાાંિ લલ.ના પાકાાં સરવૈયાાંમાાં મશનરીનુાં ખાત ુાં કઈ રીિે દશાથવશો ? 
 

જવાબ: 
વ્યાજ અને િપિાની ગણિરીનુાં કોષ્ટક 

િારીખ 
(1) 

રોકડ હકિંમિ 
(2) 

વ્યાજ(60%) 
(3)=(4-5) 

િપિાની રકમ 
(4)=(5+3) 

િપિામાાં 
સમાયેલ રોકડ 

(5)=(4-3) 

રોકડ હકિંમિની 
બાકી 

(6)=(2-5) 
01/04/2015 1,00,000 - 40,000 40,000 60,000 
31/03/2016 60,000 3,600 23,600 20,000 40,000 
31/03/2017 40,000 2,400 22,400 20,000 20,000 
31/03/2018 20,000 1,200 21,200 20,000 - 

 
 
 
 
 
 
 

તનશાાંિ લલ.ના ચોપડામાાં જરૂરી ખાિાઓ 
ઉ.                                           મશીન ખાત ુાં                                            જ. 

િારીખ  તવગિ  ₹ િારીખ  તવગિ  ₹ 
01/04/2015 બૅંક ખાિે  40,000 31/03/2016 ઘસારા ખાિે  10,000 
31/03/2016 
 
01/04/2016 

વેચનાર ખાિે 
 
બા.આ. લાવ્યા 

20,000 31/03/2016 
 
31/03/2017 

બા.આ. લઈ ગયા 
 
ઘસારા ખાિે  

50,000 
60,000 
10,000 

60,000 
50,000 

31/03/2017 
 
01/04/2017 

વેચનાર ખાિે  
 
બા.આ. લાવ્યા 

20,000 31/03/2017 
 
31/03/2018 

બા.આ. લઈ ગયા 
 
ઘસારા ખાિે  

60,000 
70,000 
10,000 

70,000 
60,000 

31/3/2018 
 
01/04/2018 

વેચનાર ખાિે  
 
બા.આ. લાવ્યા  

20,000 31/03/2018 બા.આ. લઈ ગયા 70,000 
80,000 80,000 

70,000 
 
 

ઉ.                                          વેચનારનુાં ખાત ુાં                                       જ. 
િારીખ  તવગિ  ₹ િારીખ  તવગિ  ₹ 

31/03/16 બૅંક ખાિે  23,600 31/03/16  
31/03/16 

મશીનરી ખાિે  
વ્યાજ ખાિે  

20,000 
3,600 

23,600 23,600 
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31/03/17 
 
 
31/03/18 

બૅંક ખાિે  
 
 
બૅંક ખાિે  

22,400 31/03/17 
 
 
31/03/17 

મશીનરી ખાિે  
વ્યાજ ખાિે  
મશીનરી ખાિે  
વ્યાજ ખાિે  

20,000 
2,400 

22,400 22,400 
21,200 20,000 

1,200 
 21,200 21,200 

 

 

ઉ.                                        વ્યાજ ખાત ુાં                                              જ. 
િારીખ  તવગિ  ₹ િારીખ  તવગિ  ₹ 

31/3/16 
 
31/3/17 
 
31/3/18 

વેચનાર ખાિે  
 
વેચનાર ખાિે   
 
વેચનાર ખાિે  

3,600 31/3/16 
 
31/3/17 
 
31/3/18 

ન.ન.ુ ખાિે  
 
ન.ન.ુ ખાિે 
 
ન.ન.ુ ખાિે 

3,600 
3,600 3,600 
2,400 2,400 
2,400 2,400 
1,200 1,200 
1,200 1,200 

 

િા.31/08/2018ના રોજનુાં પાકુાં સરવૈયુાં  
જવાબદારીઓ (દેવા) ₹ તમલકિો  ₹ 

  મશીનરી    80,000  
-ઘસારો     10,000  

 
70,000  

 
 

 જયારે વ્યાજનો દર આપવામાાં ન આવ્યો િોય: 
જો દાખલામાાં તમલકિની રોકડ હકિંમિ અને દરેક િપિાની રકમ આપવામાાં આવી િોય; પરાંત,ુ 

વ્યાજનો દર આપવામાાં આવ્યો ન િોય િો વ્યાજ દરેક વિે જેટલી રકમ બાકી િોય િેના પ્રમાણમાાં 
ગણવામાાં આવશે. આ પ્રમાણ દર વખિ ેિપિાની રકમ બાકી િોય િે મજુબ ગણાશે. 
ઉદાિરણ : 5 એક યાંત્રની રોકડ હકિંમિ ₹2,00,000 છે, િે ભાડ ેખરીદના કરાર વખિે ₹50,000 અન ે

બાકીની રકમ ₹60,000નો એક એવા ત્રણ વાતિિક િપિાઓમાાં ચકૂવવામાાં આવી છે. 
દરેક િપિામાાં વ્યાજની રકમ શોધો. 

જવાબ : 
કરાર હકિંમિ = િાત્કાલલક ચકૂવેલ રકમ + િપિાની રકમ  
             = 50,000 + (60,000 x 3) = 1,80,000 
                = 2,30,000  
 

કુલ કરાર હકિંમિ                 =  2,30,000    
-કરાર વખિે ચકૂવણી           =    50,000 
                                         ------------     
પ્રર્મ િપિા વખિે બાકી        =  1,80,000     
-પ્રર્મ િપિો                   =    60,000 
                                        ------------     
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બીજા િપિા વખિ ેબાકી        =   1,20,000  
-બીજો િપિો                   =    60,000    
                                    ------------  
ત્રીજા િપિા વખિે બાકી        =     60,000     
-ત્રીજો િપિો                   =           60,000     
                                         ------------ 
િપિા વખિે બાકી રકમનુાં પ્રમાણ નીચ ેપ્રમાણ ેશોધાશે, જેના પ્રમાણમાાં વ્યાજનુાં પ્રમાણ ગણાશે. 
                         = 1,80,000:1,20,000:60,000                  
                         = 18:12:6              
                          = 3:2:1  વ્યાજની વિેંચણીનુાં પ્રમાણ  
કુલ વ્યાજ = કુલ કરાર હકિંમિ – રોકડ હકિંમિ    
               = ₹2,30,000 - ₹2,00,000 
               = ₹30,000 
પ્રર્મ િપિામાાં વ્યાજ = ₹30,000 x 3/6 = ₹15,000 
બીજા િપિામાાં વ્યાજ = ₹30,000 x 2/6 = ₹10,000 
ત્રીજા િપિામાાં વ્યાજ = ₹30,000 x 1/6 =   ₹5,000        
 

ઉદાિરણ 6 : િા.1/4/2016ના રોજ P Ltd. એ Q Ltd. પાસેર્ી એક મશીન ભાડ ેખરીદ પદ્ધતિર્ી ખરીદ્ુાં. 
આ યાંત્રની રોકડ હકિંમિ ₹2,99,000 છે. કરાર વખિ ે ₹80,000 ચકૂવ્યા. જયારે વાતિિક 
₹80,000ના ત્રણ િપિા ચકૂવવાના છે. મશીન પર વાતિિક 10% ઘટિી જિી બાકીની 
પદ્ધતિર્ી ઘસારો ગણવાનો છે. 

 

P Ltd.ના ચોપડામાાં મશીનનુાં ખાત ુાં અને Q Ltd.નુાં ખાત ુાં િૈયાર કરો. 
જવાબ : 

કુલ કરાર હકિંમિ    = કરાર વખિ ેચકૂવણી + કુલ િપિાની રકમ  
      = 80,000+(80,000x3=2,40,000) 
      = ₹3,20,000 

મશીનની રોકડ હકિંમિ   = ₹2,99,000 
કુલ વ્યાજની રકમ   = ₹3,20,000 –2,99,000 

         = ₹21,000 
 

પ્રર્મ િપિા વખિે બાકી રકમ = 3,20,000 - 80,000 = ₹2,40,000 
બીજા િપિા વખિ ેબાકી રકમ = 2,40,000 - 80,000 = ₹1,60,000 
ત્રીજા િપિા વખિે બાકી રકમ = 1,60,000 - 80,000 =    ₹80,000 
            પ્રમાણ = 3:2:1 
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પ્રર્મ િપિામાાં વ્યાજ = 21,000 x 3/6 = ₹10,500   
બીજા િપિામાાં વ્યાજ = 21,000 x 2/6 = ₹7,000 
ત્રીજા િપિામાાં વ્યાજ  = 21,000 x 1/6 = ₹3,500 
ઘસારો : મશીનની રોકડ હકિંમિ : 31/3/2016  = 2,99,000 

       -ઘસારો 10% લેખે    =   29,900   
               મશીનની હકિંમિ : 31/3/2017   = 2,69,100 
           -ઘસારો 10% લખેે(ઘટિી બાકી)      =   26,910  
                મશીનની હકિંમિ 31/3/2018    = 2,42,190 
                          -ઘસારો 10% લેખે     =   24,219 
                             મશીનની બાકી      = ₹2,17,971  
 

P Ltd.ના ચોપડામાાં મશીન ખાત ુાં 
 

િારીખ તવગિ ₹ િારીખ તવગિ ₹ 
1/4/16 બૅંક ખાિે  80,000 31/3/17  ઘસારા ખાિે  29,900 
 
 
1/4/17 

Q Ltd ખાિે  
 
બા. આ. લાવ્યા 

69,500  
 
31/3/18  

બા. આ. લઈ ગયા 
 
ઘસારા ખાિે  

1,19,600 
1,49,500 1,49,500 
1,19,600 26,910 

 
 
1/4/18 

Q Ltd ખાિે   
 
બા. આ. લાવ્યા 

73,000  
 
31/3/18  

બા. આ. લઈ ગયા 
 
ઘસારા ખાિે   

1,65,690 
1,92,600 1,92,600 
1,65,690 24,219 

 
 
1/4/19 

Q Ltd ખાિે  
 
બા. આ. લાવ્યા 

76,500  બા. આ. લઈ ગયા 2,17,971 
2,42,190 2,42,190 
2,17,971  

 
 

Q Ltdનુાં ખાત ુાં 
િારીખ  તવગિ  ₹ િારીખ  તવગિ  ₹ 

31/3/16 બૅંક ખાિે  80,000 31/3/16 મશીન ખાિે  69,500 
    વ્યાજ ખાિે  10,500 
 

31/3/17 
 
બૅંક ખાિે  

80,000  
31/3/17 

 
મશીન ખાિે  

80,000 
80,000 73,000 

    વ્યાજ ખાિે  7,000 
 

31/3/18 
 
બૅંક ખાિે  

80,000  
31/3/18 

 
મશીન ખાિે  

80,000 
80,000 76,500 

    વ્યાજ ખાિે  3,500 
  80,000   80,000  

 
 
 
 



ભાડે ખરીદ પદ્ધતિના હિસાબો 

31 
 

 તમલકિની રોકડ હકિંમિ આપી ન િોય ત્યારે : 
કેટલીકવાર દાખલામાાં તમલકિની રોકડ હકિંમિ આપવામાાં આવિી નર્ી; પરાંત,ુ ફક્િ વ્યાજ 

સહિિ ચકૂવેલ િપિાની રકમ અને વ્યાજનો દર આપવામાાં આવે છે. તમલકિ િાંમેશા રોકડ હકિંમિે 
ઉધારવામાાં આવે છે. િર્ા તમલકિ પર ઘસારો પણ િેની રોકડ હકિંમિના આધારે ગણવામાાં આવે છે. 
િેર્ી રોકડ હકિંમિ શોધી કાઢવી જરૂરી બને છે. રોકડ હકિંમિ ગણવા માટે આ પ્રમાણ ેગણિરી જરૂરી છે: 

1. વ્યાજની ગણિરી છેલ્લ ેિપિાર્ી શરૂ કરવી પડ,ે  
દા.િ. વ્યાજ દર 10% િોય અને છેલ્લો િપિો 44,000 િોય િો 
 ધારો કે, રોકડ હકિંમિ =  ₹100 
     + વ્યાજ   =     10 
                                  ₹110 િપિાની રકમ 
 110 િપિો               10 વ્યાજ  
         ₹44,000                   (?) 
 

      = 10 X 44,000 
     110 

     = ₹4,000. વ્યાજ  
સતૂ્રની રીિે = વ્યાજ = િપિાની રકમ X  વ્યાજનો દર  
                                         100+ વ્યાજનો દર  
2. છેલ્લા િપિામાાં જે રોકડ હકિંમિ પેટે ચકૂવેલ રકમ મળે િે છેલ્લેર્ી બીજા િપિામાાં ઉમેરાશે. 

ત્યારપછી ઉપર મજુબની ગણિરી કરિાાં બીજા િપિામાાં રિલે વ્યાજ મળશે. આમ, છેલ્લરે્ી પિલેા 
સધુીના િમામ િપિામાાં સમાયેલ વ્યાજ શોધી શકાશે. વ્યાજ િપિામાાંર્ી બાદ કરિાાં કુલ રોકડ હકિંમિ 
શોધી શકાશે. 

 

ઉદાિરણ 7. સમુન સીઝન લલ માાંર્ી દીપકે િા. 1/4/2017ના રોજ એક યાંત્ર ભાડ ે ખરીદપદ્ધતિ ર્ી 
ખરીદ્ુાં. કરાર વખિે િેને ₹ 50,000 ચકૂવ્યા. બાકીની રકમ ચાર વાતિિક િપિાઓમાાં 
10%ના વ્યાજ સહિિ નીચે મજુબ ચકૂવવાની છે. 
31/03/2018  43,600 
31/03/2019  36,400 
31/03/2020  29,600 
31/03/2021  35,200 
યાંત્રની રોકડ હકિંમિ શોધો. 

જવાબ : છેલ્લો િપિો 35,200 જેમાાં 10% વ્યાજ છે. 
  વ્યાજ = િપિો X વ્યાજનો દર  
    100 + વ્યાજનો દર  
          = 35,200 X 10 
    110       = ₹3,200 વ્યાજ 
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રોકડ રકમ = 35,200 – 3,200 
      = ₹32,000  

 છેલ્લેર્ી બીજો િપિો = 29,600 + 32,000 
   = ₹61,600 
વ્યાજ = 61,600 X 10 
     110 
 = ₹5,600 વ્યાજ 

  રોકડ રકમ = 29600 – 5600 = ₹24000  
 

છેલ્લેર્ી ત્રીજો િપિો = 36400 + છેલ્લરે્ી બીજા િપિાની રોકડ + છેલ્લેર્ી પ્રર્મ િપિાની    

    = 36400+24000+32000 
    = ₹92400 
વ્યાજ = 92400 X 10   = ₹8400 
                             110  
રોકડ રકમ = 36400 - 8400 વ્યાજ = ₹28000 
 

પ્રર્મ િપિા વખિે બાકી રકમ = 43600+28000+24000+32000 
                 = ₹1,27,600 બાકી રકમ 
 

વ્યાજ = 1,27,600 X 10 = ₹11600 
                110    

 રોકડ હકિંમિ પ્રર્મ િપિા = 43600 - 11600 
                                        =₹32000 
આમ, યાંત્રની કુલ રોકડ હકિંમિ = 32000+28000+24000+32000 
           = ₹1,16,000 + 50,000 
           = ₹1,66,000 
કુલ ચકૂવેલ રકમ = 1,66,000+28,800  

       = ₹1,94,800 
 
 એન્યઈુટી ટેબલની મદદથી રોકડ હકિંમિની ગણિરી : 
જયારે વ્યાજનો દર અને િપિાની રકમ આપવામાાં આવ્યા િોય અને તમલકિની રોકડ હકિંમિ આપવામાાં 
ન આવી િોય ત્યારે એન્્ઈુટી ટેબલની મદદર્ી તમલકિની રોકડ હકિંમિ સિલેાઈર્ી શોધી શકાય છે. 
એન્્ઈુટી ટેબલની મદદર્ી અમકુ વિે અમકુ ટકાના વ્યાજના દરે એન્્ઈુટીની અત્યારની વિથમાન 
હકિંમિ શોધી શકાય. એન્્ઈુટીની કુલ રકમ િપિાની કુલ રકમ દશાથવે છે. જયારે િેની વિથમાન હકિંમિ 
િેની કુલ રોકડ હકિંમિ દશાથવે છે.  
 

ઉદાિરણ 8 : A Ltd. િા. 1/4/2017ના રોજ ભાડ ેખરીદ પદ્ધતિર્ી એક યાંત્ર ₹1,00,000નો એક એવા 
ત્રણ વાતિિક િપિામાાં ચકૂવવાની શરિે ખરીદે છે. વેચનાર કાંપની બાકી રિિેી રકમ પર 
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વાતિિક 5%  લેખ ેવ્યાજ લ ેછે. એન્્ઈુટી ટેબલ ₹1ની એન્્ઈુટી ત્રણ વિથ માટે વાતિિક 5% 
લેખે વ્યાજની વિથમાન હકિંમિ ₹2.72325 દશાથવે છે. 
કાંપનીનુાં હિસાબી વિથ દર વિથ િા.31/3નાાં રોજ પરુૂાં ર્ાય છે. યાંત્ર પર સરખા િપિા પદ્ધતિ 
અનસુાર વાતિિક 10% લેખ ેઘસારો ગણો. ખરીદનારના ચોપડ ેયાંત્ર ખાત ુાં િૈયાર કરો અને 
જરૂરી ગણિરીઓ દશાથવો. 

જવાબ : અિીં િપિાની કુલ રકમ ₹ 3,00,000 (1,00,000 x 3) છે. ₹1ની એન્્ઈુટીની ત્રણ વિથ માટે 
વિથમાન હકિંમિ ₹2.72,325 છે. એટલે કે ખરીદનાર ત્રણ વિથ માટે દર વિે ₹1 એટલે કે ત્રણ વિથમાાં 
કુલ ₹3 ચકૂવે અર્વા િો ખરીદી વખિે ₹2.72325 ચકૂવે િે બાંને સરખા છે. યાંત્રની રોકડ હકિંમિ નીચે 
મજુબ શોધાશે.  
કુલ ₹3 ચકૂવે િો રોકડ હકિંમિ ₹2.72325 ર્ાય િો કુલ ₹3,00,000 ચકૂવે િો રોકડ હકિંમિ કેટલી ?  
 2.72325 X 3,00,000 = 2,72,325 
                         3 
 

વ્યાજની ગણિરીનો કોઠો 
િારીખ રો.હક. પેટે િપિા વ્યાજ ચકૂવણી વ્યાજની ગણિરી 

31/3/17 2,72,325 1,00,000 13,616 86,384 2,72,325 X 5% 
2018 1,85,941 1,00,000 9297 90703 1,85,941X5% 
2019 95238 1,00,000 4762 95238 95238X5% 
  3,00,000 27675 2,72,325  
 
 

યાંત્ર ખાત ુાં 
િારીખ તવગિ ₹ િારીખ તવગિ ₹ 

31/3/17 
1/4/17 
3/3/18 
31/4/18 
31/3/19 
1/4/19 

વેચનાર ખાિે  
બા.આ.લાવ્યા 
વેચનાર ખાિે 
બા.આ. લાવ્યા 
વેચનાર ખાિે  
બાકી આગળ લાવ્યા 

86384 31/3/17 
31/3/19 

ઘસારા ખાિે  27233 
બા.આ. લઈ ગયા 61151 

86384  86384 
61151 ઘસારા ખાિે 27233 

90703 બા.આ.લઈ ગયા 1,24,621 
1,51,854  1,51,854 
1,24,621 ઘસારા ખાિે  27233 

95238 બા.આ. લઈ ગયા 1,92,626 
2,19,859  2,19,859 
1,92,626   
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 જ્યારે રોકડ હકિંમિ િેમજ વ્યાજનો દર બાંને આપ્યા ન િોય : 
જયારે ભાડ ે ખરીદના કરારમાાં દરેક િપિામાાં ચકૂવવાની રકમ આપી િોય; પરાંત,ુ તમલકિની રોકડ 
હકિંમિ િર્ા વ્યાજનો દર ન આપેલ િોય ત્યારે રોકડ હકિંમિ પેટે દરેક િપિે એકસરખી રકમ ચકૂવવામાાં 
આવે છે, િેમ માની લેવામાાં આવે છે. િેમજ વ્યાજની રકમ જેમ જેમ િપિો ચકૂવિાાં જઈએ િેમ િેમ 
પ્રમાણસર ઘટે છે અન ેિેમ ગણિરી કરવામાાં આવ ેછે. 
અિીં િપિામાાં રોકડ હકિંમિ પેટે ચકૂવેલ રકમ દરેક િપિામાાં સરખી અને વ્યાજ પ્રમાણસર ગણાશે. 
 

િપિો    = રોકડ હકિંમિ + વ્યાજ 
પિલેો િપિો  = X + 3 I(Interest) 
બીજો િપિો  = X + 2 I  
ત્રીજો િપિો  = X + 1 I 
 આ રીિે ગણિરી કરવાર્ી વ્યાજ અને રોકડ હકિંમિ શોધી શકાશે. 
 
 

ઉદાિરણ : 9 A લલ. પાસેર્ી તમહિરે ભાડ ેખરીદપદ્ધતિર્ી એક યાંત્ર 1/4/2016ના રોજ ખરીદ્ુાં. કરાર 
પ્રમાણે ₹10,000 રોકડ કરાર કરિી વખિે, જયારે બાકીની રકમ નીચેના ત્રણ વાતિિક 
િપિાઓમાાં ચકૂવવાની િિી. 

 પિલેો િપિો =₹13000 
 બીજો િપિો  =₹12000 
 ત્રીજો િપિો  =₹11000 
યાંત્ર પર સીધી લીટીની પદ્ધતિએ વાતિિક 10% લેખે ઘસારો કાપવામાાં આવે છે. હિસાબી વિથ 31મી 
હડસેમ્બરના રોજ પરુૂાં ર્ાય છે.  
 ઉપરની માહિિી પરર્ી શ્રી તમહિરના ચોપડામાાં યાંત્રનુાં ખાત ુાં િૈયાર કરો. 
જવાબ : વ્યાજનો દર િેમજ રોકડ હકિંમિ બન્ને આપવામાાં આવ્યા નર્ી. િેર્ી રોકડ હકિંમિ X અને વ્યાજ 
I  છે િેમ ધારણા કરીશુાં. 
 

પિલેો િપિો  = X + 3 I   = 13000  
બીજો િપિો  = X + 2 I  = 12000 
ત્રીજો િપિો  = X + 1 I  = 11000 

Iની હકિંમિ નીચ ેપ્રમાણ ેશોધાશે. 
X + 2 I =  12000  ....(i) 

- X+ I =  11000   ….(ii) 
પ્રર્મ સમીકરણમાાંર્ી બીજુ ાં સમીકરણ બાદ કરિા 

 

I = 1000 
 

િવે X ની હકિંમિ શોધીશુાં. 
X + 2 I = 12000 
X+2(1000) = 12000 
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X +2000 = 12000 
X = 12000-2000 
X = 10000 
 

પ્રર્મ િપિો  = 10,000 + 3(1000) = 13000  
બીજો િપિો = 10,000 + 2(1000) = 12000 
ત્રીજો િપિો = 10,000 + 1(1000) = 11000 

યાંત્રખાત ુાં 
િારીખ તવગિ ₹ િારીખ તવગિ ₹ 

1/4/16 બૅંક ખાિે 10,000 31/3/17 ઘસારા ખાિે 4000 
31/3/17 A લલ. ખાિે 10,000  બા.આ. લઈ ગયા 16000 
  20,000   20,000 
1/4/17 બા.આ.લાવ્યા 16000 31/3/18 ઘસારા ખાિે 4000 
31/3/17 A લલ. ખાિે 10,000  બાકી આગળ લઈ ગયા 22000 
  26,000   26,000 
1/4/18 બા.આ.લા. 22,000 31/3/19 ઘસારા ખાિે 4000 
31/3/19 A લલ. ખાિે 10,000  બાકી આગળ લઈ ગયા 28000 
  32,000   32,000 
1/4/19 બા.આ.લા. 28,000    

 

 ચક્રવદૃ્ધદ્ધ વ્યાજે વ્યાજની ગણિરી : 
જો રોકડ હકિંમિ પર દ્વદ્વવાતિિક િપિામાાં ચયવદૃ્વદ્ધ વ્યાજ ગણવાનુાં િોય િો પિલેા 1 વિથનુાં વ્યાજ ગણવુાં. 
િે વ્યાજ બાકી રોકડ હકિંમિમાાં ઉમેરી દેવુાં. ત્યારપછી જે રકમ આવ ેિેના પર ફરીર્ી 1 વિથનુાં વ્યાજ 
ગણવુાં અને િે પિલેા વિથના વ્યાજમાાં ઉમેરવુાં. આ રીિે બ ેવિથનુાં કુલ વ્યાજ ર્ાય િે િપિામાાં સમાયેલુાં 
ગણાય. 
 
 

ઉદાિરણ : 10 X લલ. એ િા.1/4/2010ના રોજ ₹4,00,000ની રોકડ હકિંમિનુાં એક યાંત્ર ભાડ ે
ખરીદપદ્ધતિર્ી ખરીદ્ુાં કરાર કરિી વખિે ₹1,00,000 િાત્કાલલક ચકૂવણી કરવાની 
િિી. બાકીની રકમ દર વિે 10%ના ચયવદૃ્વદ્ધ વ્યાજે ગણી નીચ ેમજુબ ત્રણ દ્વદ્વવાતિિક 
િપિામાાં ચકૂવવામાાં આવી િિી. 

31/3/2012  1,63,000 
31/3/2014  1,42,000 
31/3/2016  1,21,000 

વ્યાજની ગણિરી કરો : 
જવાબ :  કુલ ચકૂવણી   = 1,00,000 + 1,63,000 + 1,42,000 + 1,21,000 
    = 5,26,000 
  રોકડ હકિંમિ = 4,00,000 
  કુલ વ્યાજ = 1,26,000 
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કરાર વખિ 1,00,000ની ચકૂવણી કયાથ પછી રોકડ હકિંમિનુાં ₹3,00,000 બાકી રિ ે િેના પર પ્રર્મ 
િપિા વખિે બે વિથનુાં વ્યાજ = 
પ્રર્મ વિથ = 3,00,000 X 10%X1 વિથનુાં =₹30,000 
બીજુ ાં વિથ = 3,30,000 X 10% X 1 વિથનુાં =₹33,000 
    કુલ વ્યાજ  =₹63,000 
પ્રર્મ િપિો = 1,63,000 – 63,000 વ્યાજ = 1,00,000 રોકડ પેટે  
 

બીજા િપિામાાં વ્યાજ = 
પ્રર્મ વિથ 2,00,000 પર 10% 1 વિથનુાં = 20,000 
બીજા વિથ 2,20,000 પર 10% 1 વિથનુાં = 22,000 
  42000 
બીજો િપિો = 1,42,000 – વ્યાજ 42,000 = 1,00,000 રોકડ પેટે ચકૂવણી 
 

ત્રીજો િપિામાાં વ્યાજ  = 
પ્રર્મ વિથ 1,00,000 પર 10% લેખે 1 વિથનુાં = 10,000 
બીજા વિથ 1,10,000 પર 10% લેખે 1 વિથનુાં  = 11,000 

      વ્યાજ  = 21,000 
 

રોકડ હકિંમિ અને છેલ્લા િપિાની રકમ આપેલ ન િોય ત્યારે 
 

ઉદાિરણ 11 P Ltd. પાસેર્ી તમસ્ટર Xએ એક યાંત્ર ભાડ ે ખરીદપદ્ધતિર્ી ખરીદ્ુાં. િા.1-4-13ના રોજ  
કરાર વખિે ₹40,000, િા.31-3-14ના પ્રર્મ િપિા વખિે ₹72,000, િા.31-3-15ના 
બીજા િપિા વખિ ે ₹69,000 અન ેિા.31-3-16ના ત્રીજા િપિા વખિે ₹66,000 િર્ા 
છેલ્લા િપિા વખિે બાકીના ચકૂવવાના િિા. િા.31/3/16ના રોજ તમસ્ટર Xના 
ચોપડામાાં નીચ ેમજુબ આમનોંધ કરવામાાં આવી િિી : 

  નફા-નકુસાન ખાિે .......................................... ઉ..          41840 
   િે વ્યાજ ખાિ ે        6000 
   િે ઘસારા ખાિે        35840 
રોકડ હકિંમિની બાકી રકમ પર 5% લખેે વ્યાજ વસલૂ કરે છે. જયારે 20% લેખે ઘટિી જિી બાકી પર 
ઘસારો ગણવામાાં આવ ેછે.  
 તમસ્ટર Xના ચોપડામાાં યાંત્રખાત ુાં અને P Ltd.નુાં ખાત ુાં િૈયાર કરવાનુાં છે. 
 

જવાબ : 
 અિીં યાંત્રની રોકડ હકિંમિ આપી નર્ી િેમજ છેલ્લા િપિાની રકમ પણ આપી નર્ી; પરાંત,ુ 
31/3/2016ના રોજ જે આમનોંધ આપી છે. િેમાાં ઘસારા ખાિે ઉ. ₹35840 બિાવેલ છે. ઘસારો ઘટિી 
જિી બાકીની પદ્ધતિ મજુબ ગણવામાાં આવે છે. િેર્ી જો યાંત્રની રોકડ હકિંમિ ₹100 િોય અન ેઘસારો 
ઘટિી જિી બાકીની પદ્ધતિ મજુબ 20% લેખ ેગણવામાાં આવિી િોય િો પ્રર્મ વિે ₹20, બીજે વિ ે
₹16 અને ત્રીજે વિ ે₹12.80 ઘસારો ર્શે. િેર્ી ₹12.80 ઘસારો િોય િો ₹100 રોકડ હકિંમિ િો ₹35840 
ઘસારાએ યાંત્રની રોકડ હકિંમિ કેટલી િે રીિે પદ મકૂાશે. 
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ધારો કે, 
 ઘસારાની રકમ ₹12.80   િો મળૂરોકડ હકિંમિ ₹100 
 ઘસારાની રકમ ₹35840   (?) 
 100X35840      = ₹2,80,000  
         12.80 

ઘસારાની ગણિરી 
  ઘસારો 20% તમલકિની બાકી 

2013-14   તમલકિની રોકડ હકિંમિ 2,80,000 - 56,000 2,24,000 
2014-15    2,24,000 - 44,800 1,79,200 
2015-16 1,79,200 - 35840 1,43,360 
2016-17 1,43,360 - 28,672 1,14,688 
 

વ્યાજની ગણિરી 
િારીખ રોકડ હકિંમિની 

શરૂની બાકી 
િપિા વ્યાજ રોકડ પેટે 

ચકૂવેલ 
રોકડ હકિંમિની 
છેવટની બાકી 

1/4/2013 2,80,000 40,000 - 40,000 2,40,000 
31/3/2014 2,40,000 72,000 12,000 60,000 1,80,000 
31/3/2015 1,80,000 69,000 9,000 60,000 1,20,000 
31/3/2016 1,20,000 66,000 6,000 60,000 60,000 
31/3/2017 60,000 63,000 3,000 60,000 - 
  3,10,000 30,000 2,80,000  

 

 

Xના ચોપડ ે
યાંત્ર ખાત ુાં 

ઉ.            જ. 
િારીખ તવગિ રકમ િારીખ તવગિ રકમ 

9/4/13 બૅંક ખાિે 40,000 31/3/14 ઘસારા ખાિે 56,000 
31/3/14 P  Ltd. ખાિે 60,000  બા.આ. લઈ ગયા 44,000 
  1,00,000   1,00,000 
1/4/14 બા. આ. લાવ્યા 44,000 31/3/15 ઘસારા ખાિે 44,800 
31/3/15 PLtd. ખાિે 60,000  બા.આ. લઈ ગયા 59,200 
  1,04,000     1,04,000 
1/4/15 બા.આ. લાવ્યા 59,200 31/3/16 ઘસારા ખાિે 35,840 
 P Ltd. ખાિે 60,000  બા. આ. લઈ ગયા 83,360 
  1,19,200   1,19,200 
1/4/16 બા. આ. લાવ્યા  83,360 31/3/17 ઘસારા ખાિે 28,672 
 P. Ltd. ખાિે 60,000  બા.આ. લઈ ગયા 1,14,688 
  1,43,360   1,43,360 
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(વેચનાર) P Ltd.નુાં ખાત ુાં 
િારીખ તવગિ રકમ િારીખ તવગિ રકમ 

31/3/14 બૅંક ખાિે 72,000 31/3/14 યાંત્ર ખાિે 60,000 
    વ્યાજ ખાિે 12,000 
  72,000   72,000 
31/3/15 બૅંક ખાિે 69,000 31/3/15 યાંત્ર ખાિે 60,000 
    વ્યાજ ખાિે 9,000 
  69,000   69,000 
31/3/16 બૅંક ખાિે 66,000 31/3/16 યાંત્ર ખાિે 60,000 
    વ્યાજ ખાિે 6000 
  66,000   66,000 
31/3/17 બૅંક ખાિે 63,000 31/3/17 યાંત્ર ખાિે 60,000 
    વ્યાજ ખાિે 3000 
  63,000   63,000 
 

મિત્વના મદુ્દાઓ:- 
1. માલલકી િક્ક :  

ભાડ ેખરીદપદ્ધતિર્ી માલ ખરીદનારને ખરીદી વખિ ેિાત્કાલલક માલલકીિક પ્રાપ્િ ર્િો નર્ી; પરાંત,ુ 
જયારે છેલ્લો િપિો ભરાય ત્યારે માલલકી મળે છે. હિસાબી નોંધ કરિી વખિે પણ ખરીદનાર આ 
બાબિ ધ્યાનમાાં લે છે. દરેક િપિા વખિે જેટલી રકમ તમલકિની હકિંમિ પેટે ચકૂવે િેટલી જ રકમ 
તમલકિ ખાિે ઉધારે છે; પરાંત,ુ વેચનારનો િે ધાંધો િોવાર્ી વેચનાર કરાર ર્િાાં પરૂી રોકડ હકિંમિર્ી 
ખરીદનારનુાં ખાત ુાં ઉધારે છે અને વેચાણ ખાત ુાં જમા કરે છે.  
પરાંત,ુ િપિા પદ્ધતિમાાં કરાર ર્ાય અને િાત્કાલલક રોકડ ચકૂવાય એટલે િરિ જ ખરીદનાર માલનો 
માલલક બને છે અને િરે્ી અન્ય વેચાણની જેમ િનેી નોંધ ર્ાય છે. 

2. વ્યાજ : 
ખરીદનાર તમલકિની પરૂી રકમ ખરીદી વખિે ચકૂવી શકિો નર્ી િેર્ી બાકી રકમ પર િેણે વ્યાજ 
ચકૂવવુાં પડ ેછે. આ વ્યાજ દરેક િપિા વખિે રોકડ હકિંમિની બાકી રકમ પર ગણાય છે. એટલે દરેક 
િપિા વખિે રોકડ હકિંમિ પેટે અને વ્યાજ પેટે ચકૂવેલ રકમો અલગ પાડવામાાં આવે છે.  

3. વ્યાજની ગણિરી દશાાવત ુાં કોષ્ટક : 
દરેક િપિામાાં રોકડ હકિંમિ પેટે ચકૂવેલ રકમ અને વ્યાજ પેટે ચકૂવેલ રકમ અલગ ગણવી. 
કોષ્ટકમાાં પ્રર્મ ખાનામાાં િપિાની િારીખ, બીજા ખાનામાાં ચકૂવેલ િપિાની કુલ રકમ, ત્રીજા 
ખાનામાાં િપિાની રકમ પૈકી વ્યાજની રકમ, ચોર્ા ખાનામાાં તમલકિની રોકડ હકિંમિ પેટે ચકૂવેલ 
રકમ અને પાાંચમાાં ખાનામાાં રોકડ હકિંમિની બાકી રકમ બિાવાય છે. 

4. ઘસારો : 
ખરીદનાર ભાડ ેખરીદ પદ્ધતિર્ી તમલકિ ખરીદે છે. ત્યારે તમલકિોનો પરૂો કબજો િેને મળે છે અન ે
િે તમલકિનો િે ધાંધામાાં ઉપયોગ કરે છે. િેર્ી િે દર વિે તમલકિની રોકડ હકિંમિ પર ઘસારો ગણે 
છે. 
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5. વ્યાજ અને ઘસારો ન.ન.ુ ખાિે : 
દર વિથને અંિે ચકૂવેલ વ્યાજ અને ઘસારાની રકમ નફા-નકુસાન ખાિે લઈ જવામાાં આવે છે; 
પરાંત,ુ જયારે િપિો દર છ મહિને કે દર ત્રણ મહિને ચકૂવાિો િોય ત્યારે દરેક િપિા વખિ ેઘસારો 
ગણવામાાં આવિો નર્ી. પરાંત,ુ વિથમાાં એક જ વખિ ગણાય છે. આમ, વ્યાજની કુલ રકમ વિથને 
અંિે જ નફા-નકુસાન ખાિે લઈ જવામાાં આવ ેછે. 
 

6. િપિા ઉપરાાંિ વ્યાજ : 
સામાન્ય રીિે િપિા વ્યાજ સહિિના િોય છે. પરાંત,ુ ઘણી વખિ ેિપિા ઉપરાાંિ વ્યાજ ચકૂવવાનુાં 
છે. આ સાંજોગોમાાં દરેક િપિા વખિ ેબાકી રોકડ હકિંમિ પર વ્યાજ ગણવુાં અને આપેલ િપિામાાં 
વ્યાજ ઉમેરીને કુલ રકમ ચકૂવવી. 
 

7. િપિા ઉપરાાંિ વ્યાજ : 
સામાન્ય રીિે િપિા વ્યાજ સહિિના િોય છે; પરાંત,ુ ઘણી વખિ ેિપિા ઉપરાાંિ વ્યાજ ચકૂવવાનુાં 
છે. આ સાંજોગોમાાં દરેક િપિા વખિ ેબાકી રોકડ હકિંમિ પર વ્યાજ ગણવુાં અને આપેલ િપિામાાં 
વ્યાજ ઉમેરીને કુલ રકમ ચકૂવવી. 
 

8. ઘસારા બાદ હકિંમિ પરથી રોકડ હકિંમિ શોધવી : 
કેટલીક વખિ અમકૂ વિથને અંિે પાકાાં સરવૈયાાંમાાં બે તમલકિની ઘસારા બાદ હકિંમિ આપવામાાં 
આવે છે. આવા સાંજોગોમાાં કરાર વખિ ે તમલકિની રોકડ હકિંમિ ₹100ની ધારણા કરીને આપેલ 
ઘસારાના દર પ્રમાણે ઘસારા બાદ હકિંમિ ઉપરર્ી ઘસારા બાદ હકિંમિની મળૂરોકડ શોધવી. 
 

9. વ્યાજનો દર આપેલ ન િોય : 
 કેટલીકવાર દાખલામાાં વ્યાજનો દર આપવામાાં આવેલ ન િોય િો દરેક િપિા વખિે જે કુલ રકમ 

ચકૂવવાની બાકી િોય િેના પ્રમાણમાાં જ વ્યાજ ચકૂવા્ુાં િશે. િેમ માનીને વ્યાજનો દર વ્યાજની 
રકમ પરર્ી શોધવો. 

 

10. રોકડ હકિંમિ અને વ્યાજનો દર બાંને નિીં આપ્યા િોય : 
કોઈકવાર દાખલામાાં રોકડ હકિંમિ અને વ્યાજ બાંન ેઆપવામાાં આવિાાં નર્ી. આ સાંજોગોમાાં રોકડ 
હકિંમિ બધા જ િપિામાાં સરખી િશે એમ ધારણા કરવી અને વ્યાજની રકમ પ્રર્મ િપિા બીજા 
િપિા અને છેલ્લા િપિામાાં પ્રમાણસરની ધારણા કરીને બીજ ગલણિના સમીકરણ દ્વારા રોકડ હકિંમિ 
અને વ્યાજની રકમ િપિામાાં કેટલી છે ? િે શોધવુાં. 
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સ્વાધ્યાય 
અ. સૈધાાંતિક પ્રશ્નો 

1. નીચેના પ્રશ્નોમાાંથી યોગ્ય તવકલ્પ પસાંદ કરી ઉત્તર આપો. 
1) તમલકિની રોકડ હકિંમિ = _____________________________ - વ્યાજ. 

(A) ઘસારો    (B) બજાર હકિંમિ 
(C) ખરીદ હકિંમિ  (D) કરાર હકિંમિ 

2) તમલકિની કરાર હકિંમિ બાદ િેની રોકડ હકિંમિ = ___________________. 
(A) ઘસારો    (B) નફો 
(C) વ્યાજ   (D) બજાર હકિંમિ 

3) ભાડ ેખરીદ પદ્ધતિ અનસુાર વ્યાજની રકમ _______ ખાિે ઉધારવામાાં આવે છે. 
(A) વેપાર ખાિે   (B) ન.ન.ુ ખાિ ે
(C) તમલકિ ખાિે   (D) ખરીદનાર 

4) યાંત્રની રોકડ હકિંમિ ₹18000 છે. કરાર વખિ ે ₹6000 અન ે બાકીની રકમ ₹6000ના ત્રણ 
સરખા વાતિિક િપિામાાં ચકૂવી. ત્રીજા વિથના વ્યાજની રકમ શોધો? 
(A) ₹ 15000   (B) ₹ 2500 
(C) ₹ 12000   (D) ₹ 1000 

5) કરાર વખિે રોકડ ₹56000 ચકૂવ્યાાં વ્યાજનો દર વાતિિક 10% છે. ચાર વાતિિક િપિા અનયુમે 
₹62400, ₹49600, ₹37600 અને ₹26400 ચકૂવ્યાાં. રોકડ હકિંમિ કેટલી િશે.? 
(A) ₹2,00,000  (B) ₹2,32,000 
(C) ₹1,76,000  (D) ₹1,50,000 

6) દર વિે ઘસારાની રકમ ______ ખાિે લઈ જવામાાં આવે છે. 
(A) તમલકિ    (B) ખરીદનાર  
(C) નફા-નકુસાન   (D) વેચનાર 

7) રોકડ હકિંમિ પર ચકૂવેલ વ્યાજ એ _________ ખચથ છે. 
(A) મિસેલૂી   (B)મડૂી  
(C) પ્રસાહરિ   (D) સ્સ્ર્ર 

8) ભાડ ેખરીદ પદ્ધતિમાાં વ્યાજ દરેક િપિા વખિે __________ ની બાકી રકમ પર ગણાય છે. 
(A) વ્યાજ    (B) ઘસારા 
(C) રોકડ હકિંમિ  (D) કરાર હકિંમિ 

9) મશીન િા.1/4/2017 ના રોજ ભાડા ખરીદ પદ્ધતિર્ી કરાર વખિે ₹40,000 રોકડા આપી 
ખરીદ્ુાં. બાકીની રકમ ત્રણ વાતિિક િપિા અનયુમે ₹46,800, ₹43,200 અને ₹39,600 
ચકૂવવાનાાં છે. મશીનની રોકડ હકિંમિ શોધો. 
(A) ₹1,48,000  (B) ₹1,52,000 
(C) ₹1,40,000  (D) ₹1,22,000 
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10) એક યાંત્ર િા.1/1/2017ના રોજ ભાડ ેખરીદ પદ્ધતિર્ી ખરીદ્ુાં. કરાર વખિે ₹28000 ચકૂવ્યા, 

વ્યાજનો વાતિિક દર 10% છે. પ્રર્મ િપિો ₹31,200, બીજો િપિો ₹24,800, ત્રીજો િપિો 
₹18,800 અને ચોર્ો િપિો ₹13,200 છે. િો યાંત્રની રોકડ હકિંમિ શોધો. 
(A) ₹82,000   (B) ₹88,000 
(C) ₹1,00,000  (D) ₹1,20,000 

11) ___________ પદ્ધતિમાાં ખરીદનાર િપિાની રકમ ચકૂવવામાાં કસરૂ કરે િો વેચનાર તમલકિ 
પરિ મેળવી શકે છે. 
(A) ભાડ ેખરીદ પદ્ધતિ  (B) રોકડ પદ્ધતિ 
(C) જાાંગડ પદ્ધતિ  (D) િપિા પદ્ધતિ 

12) રોકડ હકિંમિમાાં વ્યાજ ઉમેરિાાં ___________ મળે છે. 
(A) કરાર હકિંમિ  (B) વેચાણ હકિંમિ 
(C) મળૂ હકિંમિ   (D) બજાર હકિંમિ 

13) ભાડ ેખરીદ પદ્ધતિમાાં કરારમાાં નીચેનામાાંર્ી કઈ તવગિનો સમાવેશ ર્િો નર્ી ? 
(A) વ્યાજનો દર   (B) ઘસારાની પદ્ધતિ 
(C) િપિાની રકમ  (D) િપિાની સાંખ્યા 

14) ભાડ ેખરીદ પદ્ધતિમાાં કઈ રકમમાાં વ્યાજનો સમાવેશ ર્િો નર્ી ? 
(A) કરાર હકિંમિ     (B) િપિાની રકમ 
(C) ખરીદિી વખિે ચકૂવેલ રોકડ રકમમાાં   (D) બધી જ રકમમાાં  

15) ભાડ ેખરીદ પદ્ધતિમાાં ખરીદનારને કયારે માલની હડલીવરી મળે છે ? 
(A) પ્રર્મ િપિા પછી   (B) છેલ્લા િપિા પછી 
(C) કરાર પર સિી ર્ાય ત્યારે  (D) બીજા િપિા પછી 

16) ભાડ ેખરીદ હકિંમિમાાં વ્યાજ શેના પર ચકૂવાય છે? 
(A) રોકડ હકિંમિ પર  (B) ભાડ ેખરીદ હકિંમિ પર  
(C) કરાર હકિંમિ પર  (D) દર િપિાની શરૂઆિની બાકી રિલેી રોકડ હકિંમિ પર 

17) ભાડ ેખરીદ પદ્ધતિમાાં ખરીદનારને માલની માલલકી કયારે મળે છે? 
(A) પ્રર્મ િપિો ચકૂવાય ત્યારે  (B) છેલ્લો િપિો ચકૂવાય ત્યારે  
(C) કરાર પર સિી ર્ાય ત્યારે  (D) કરાર વખિે રોકડ ચકૂવીએ ત્યારે  

18) ભાડ ેખરીદ પદ્ધતિમાાં ઘસારો કઈ હકિંમિ પર ગણાય છે.? 
(A) ભાડ ેખરીદ પદ્ધતિ   (B) રોકડ હકિંમિ 
(C) કરાર હકિંમિ   (D) બજાર હકિંમિ 
 

19) ભાડ ેખરીદ પદ્ધતિમાાં નીચનેામાાંર્ી કઈ રકમમાાં વ્યાજનો સમાવેશ ર્ાય છે. 
(A) ખરીદી વખિે ચકૂવેલ રકમમાાં  (B) રોકડ હકિંમિમાાં  
(C) ભાડ ેખરીદ હકિંમિમાાં  (D) એક પણ નિીં. 
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20) ભાડ ેખરીદ અને િપિા ખરીદ પદ્ધતિ વચ્ચનેો મખુ્ય િફાવિ કયો છે.? 

(A) તમલકિની માલલકી   (B) તમલકિનો કબજો 
(C) તમલકિની વેચણ હકિંમિ  (D) એકપણ નિીં. 
 

21) ભાડ ેખરીદના કરારમાાં ડાઉન પેમેન્ટ ₹1,00,000 અન ે વ્યાજ સહિિ બે િપિાની કુલ રકમ 
₹1,60,000 િોય જેમાાં વ્યાજ ₹60,000 િોય િો તમલકિની રોકડ હકિંમિ = _________ 
(A) ₹1,80,000   (B) ₹2,00,000 
(C) ₹2,10,000   (D) ₹2,15,000 

[જવાબ : 1) (D), 2) (C), 3) (B), 4 (D), 5 (A), 6) (C), 7) (A), 8) (C), 9) (A), 10) (C), 11) 
(A), 12) (A), 13) (B), 14) (C), 15) (C), 16) (B), 17) (B), 18) (B) 19) (C) 20) (A), 21 (B) ] 
 
 

2. ભાડ ેખરીદ પદ્ધતિનો અર્થ આપી િેના લક્ષણો સ્પષ્ટ કરો. 
3. ભાડ ેખરીદ પદ્ધતિ અને િપિા ખરીદ પદ્ધતિ વચ્ચેનો િફાવિ આપો. 
4. ભાડ ેખરીદ પદ્ધતિમાાં વપરાિાાં તવતવધ પદો સમજાવો. 

 

બ. વ્યવિારીરક પ્રશ્નો 
5. તમ. P એક યાંત્ર ભાડ ેખરીદ પદ્ધતિર્ી િા.01/04/2016નાાં રોજ ખરીદ્ુાં. ખરીદી વખિે ચકૂવેલ રોકડ 

₹60,000, વ્યાજ સહિિ પ્રર્મ િપિો ₹72,000, બીજો િપિો ₹68,000, ત્રીજો િપિો ₹64,000. 
યાંત્રની રોકડ હકિંમિ િર્ા વ્યાજની રકમ શોધો. 

    (જવાબ : રોકડ હકિંમિ =₹2,40,000, વ્યાજ = 12,000+8,000+4,000=₹24,000) 
6. પલ્લવીએ ભાડ ેખરીદ પદ્ધતિર્ી એક યાંત્ર ખરીદ્ુાં. યાંત્રની રોકડ હકિંમિ ₹90,000 છે. કરાર વખિે 

₹30,000 અન ે બાકીની રકમ ₹30,000નાાં ત્રણ સરખા વાતિિક િપિામાાં ચકૂવી દરેક િપિામાાં 
ચકૂવેલ વ્યાજની ગણિરી કરો. 

     (જવાબ : વ્યાજનો દર ન આપેલ િોવાર્ી કરાર હકિંમિ પેટે ચકૂવેલ બાકી રકમનાાં પ્રમાણમાાં વ્યાજ 
ગણાશે જે 3:2:1 ના પ્રમાણમાાં કુલ વ્યાજ ₹30,000 વિેંચિાાં ₹15,000, ₹10,000 અને ₹5,000 
ર્શે.) 

7. એક યાંત્રની રોકડ હકિંમિ ₹10,000 છે. કરાર વખિે ₹2,500 અને બાકીની રકમ ₹2,500ના એક 
એવા ચાર સરખા િપિામાાં દર વિથને અંિે ચકૂવવાની છે. દરેક વિથને અંિે વ્યાજની ગણિરી કરો. 

    (જવાબ : પ્રર્મ િપિામાાં ₹1000, બીજામાાં ₹750, ત્રીજામાાં ₹500, ચોર્ા િપિામાાં ₹250) 
 

 રોકડ હકિંમિ અને વ્યાજનો દર બાંને આપેલ િોય  
8. એક યાંત્ર ભાડ ેખરીદ પદ્ધતિર્ી રેશ્માએ નીચેની શરિો એ ખરીદ્ુાં.  

 યાંત્રની રોકડ હકિંમિ ₹20,000 
 કરાર વખિે રોકડ હકિંમિની 20% રકમ ચકૂવવાની છે. 
 રોકડ હકિંમિની બાકી રિલેી રકમ ₹4000નો એક એવા ચાર અધથવાતિિક િપિામાાં વ્યાજ સહિિ 

30 મી સપ્ટે. અને 31મી માચથ ચકૂવવાનો છે. 
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 બાકી રિિેી રોકડ હકિંમિ પર વાતિિક 12%ના વ્યાજ દરે વસલૂ કરવામાાં આવે છે. યાંત્ર પર 10% 
લેખે ઘટિી જિી બાકીની રીિે ઘસારો ગણવાનો છે. 

 રેશ્માના ચોપડામાાં યાંત્રનુાં ખાત ુાં અને વેચનારનુાં ખાત ુાં િૈયાર કરો. 
(જવાબ : વ્યાજ ₹960, ₹720, ₹480 અન ે₹240, વ્યાજ દર 6 મહિને ગણાશે. ઘસારો ₹2000 અને 
₹1800) 
 જયારે રોકડ હકિંમિ આપી ન િોય. 

9. રાકેશે િા.01/04/2014નાાં રોજ એક યાંત્ર ભાડ ેખરીદ પદ્ધતિર્ી નીચનેી શરિોએ K લલ. પાસેર્ી 
ખરીદ્ુાં. 

   િા.01/04/2014ના રોજ ₹20,000 
   િા.31/03/2015ના રોજ ₹18,000 
   િા.31/03/2016ના રોજ ₹16,000 
   િા.31/03/2017ના રોજ ₹14,000 
   િા.31/03/2018ના રોજ ₹12,000 
  દરેક વિથની શરૂઆિની બાકી પર વાતિિક 20% વ્યાજ ગણવાનુાં છે. ઘસારો 10% લેખે ઘટિી 

જિી બાકી મજુબ ગણવાનો છે. રાકેશના ચોપડામાાં દરેક વિથ માટે આમનોંધ લખો. 
    (જવાબ : રોકડ હકિંમિ ₹60,000 અને વ્યાજ ₹20,000 કુલ ચકૂવણી ₹80,000. 20% વ્યાજનુાં 

પ્રમાણ િેર્ી છેલ્લા િપિાર્ી ગણિરી ર્શે. 20/120=1/6, છેલ્લા િપિામાાં વ્યાજ ₹2000, 
ત્રીજા િપિામાાં ₹4000, બીજા િપિામાાં ₹6000 અને પ્રર્મ િપિામાાં વ્યાજ ₹8000) 

10. તનશાાંિે કરન પાસેર્ી િા.01/04/2014ના રોજ એક મશીન ભાડ ેપદ્ધતિર્ી ખરીદ્ુાં. િેની શરિો નીચ ે
મજુબ છે. 

    પ્રર્મ િપિો િા.31/03/2015ના રોજ   વ્યાજ સહિિ ₹48,000 
    બીજો િપિો િા.31/03/2016ના રોજ   વ્યાજ સહિિ ₹43,500 
   ત્રીજો િપિો િા.31/03/2017ના રોજ   વ્યાજ સહિિ ₹39,000 
   ચોર્ો િપિો 31/03/2018ના રોજ   વ્યાજ સહિિ ₹34,500 
   શરૂની બાકી રકમ પર વાતિિક 15% લેખે વ્યાજ ગણવાનુાં છે. ઘસારો ઘટિી જિી 

બાકીની રીિે વાતિિક 10% લેખે ગણવાનો છે.  
  તનશાાંિના ચોપડ ેબધા વિથ માટેની આમનોંધ આપો અને વ્યાજની ગણિરી દશાથવો. 
 (જવાબ : રોકડ હકિંમિ ₹1,20,000, વ્યાજ = પ્રર્મ, બીજા, ત્રીજા અને ચોર્ા િપિામાાં અનયુમે 

₹18,000, ₹13,500, ₹9,000 અને ₹4,500 રોકડ હકિંમિ ગણવા છેલ્લા િપિાર્ી ગણિરી કરો. 
વ્યાજ 15% છે. િેર્ી વ્યાજનુાં પ્રમાણ 15/115ની રીિે શોધો. ઘસારો અનયુમે ₹12,000, 
₹10,800, ₹9,720 અને ₹8,748) 
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 જયારે વ્યાજનો દર ન આપ્યો િોય  
11. િા.01/01/2015નાાં રોજ ભાડા ખરીદ પદ્ધતિએ મશીન ખરીદ્ુાં. જેની રોકડ હકિંમિ ₹4,14,000 િિી. 

  કરાર વખિે ₹40,000 અને બાકીની રકમ ₹40,000નો એક એવા અલગયાર અધથવાતિિક 
િપિામાાં વ્યાજ સહિિ ચકૂવવાની િિી. પ્રર્મ િપિો 6 માસ પછી ચકૂવ્યો િિો. ઘસારો 
ઘટિી જિી બાકીની પદ્ધતિ પ્રમાણ ે 10%ના દરે ગણવાનો છે. ખરીદનારના ચોપડામાાં યાંત્ર 
ખાત ુાં, વેચનારનુાં ખાત ુાં િેમજ વ્યાજ ખાત ુાં ફક્િ પ્રર્મ બે વિથ માટે િૈયાર કરો. 

     (જવાબ : કુલ વ્યાજ = ₹66,000, પિલેા બ ેિપિામાાં વ્યાજ અનયુમ ે₹11,000, (66,000X11/66) 
અને ₹10,000 (66,000X10/66) ઘસારો અનયુમે ₹41,400 અને ₹37,260) 

 જયારે રોકડ હકિંમિ અને વ્યાજનો દર બાંને આપવામાાં ન આવે 
 

12. તમહિરે એક કમ્પ્્ટૂર ગજુરાિ મેન્્.ુ કાંપની લલ. પાસેર્ી ભાડ ેખરીદ પદ્ધતિર્ી િા.01/04/2015નાાં 
રોજ ખરીદ્ુાં. ₹6,000 કરાર વખિે રોકડા ચકૂવ્યા. જયારે બાકીના ત્રણ વાતિિક િપિાઓ નીચે 
પ્રમાણે ચકૂવ્યા. 

   પ્રર્મ િપિો ₹7,800 
   બીજો િપિો ₹7,200 
   ત્રીજો િપિો ₹6,600 

હિસાબી વિથ િા.31/03/2015નાાં રોજ પરુૂાં ર્ાય છે. કમ્પ્્ટૂર પર વાતિિક 10% લેખે ઘટિી જિી 
બાકીની પદ્ધતિ અનસુાર ઘસારો ગણવાનો છે. 

 ઉપરની માહિિી પરર્ી જરૂરી ગણિરી કરી તમહિરના ચોપડામાાં જરૂરી ખાિાાંઓ િયૈાર કરો.  
 (જવાબ : રોકડ હકિંમિ ₹24,000, પિલેો ,બીજો અને ત્રીજો િપિા સમીકરણની મદદર્ી શોધશે. 
   x + 3y = 7,800 
   x + 2y = 7,200 
   x + y   = 6,600 
 જયાાં y = 600 અને x = 6000 મળશે.) 
 

13. એક યાંત્ર M.K. લલ. પાસેર્ી રેશ્માએ ભાડા પટ્ટ ે ખરીદપદ્ધતિર્ી ખરીદ્ુાં. કરાર વખિે ₹12,000 
િા.31/03/2015નાાં રોજ રોકડા ચકૂવ્યા. બાકીની રકમ ત્રણ િપિા વ્યાજ સહિિના નીચે મજુબ 
ચકૂવ્યા. 

   પ્રર્મ િપિો : ₹12,480 
   બીજો િપિો : ₹11,520 
   ત્રીજો િપિો : ₹10,560 
  ઘસારો ઘટિી જિી બાકી પ્રમાણે 10%ના દરે ગણવામાાં આવે છે. 
  રેશ્મા અને M.K. લલ.નાાં ચોપડામાાં આમનોંધ આપો અને રેશ્માના ચોપડામાાં યાંત્ર ખાત ુાં િૈયાર 

કરો. 
(જવાબ : રોકડ હકિંમિ ₹40,800, વ્યાજ અન ેરોકડ રકમ િપિામાાં સમાયેલ સમીકરણર્ી શોધિાાં વ્યાજ 

અનયુમે ₹2,880, ₹1,920 અને ₹960. ઘસારો અનયુમે ₹4,080, ₹3,672 અને ₹3,304) 
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 એન્યઇુટી પદ્ધતિથી રોકડ હકિંમિ શોધવાની િોય  
 

14. એક યાંત્ર ભાડ ેખરીદ પદ્ધતિર્ી ₹2,400નો એક એવા 5 વાતિિક િપિામાાં ચકૂવવાની શરિે ખરીદી 
કરી. વાતિિક વ્યાજનો દર 5% છે. યાંત્ર પર સીધી લીટીની પદ્ધતિર્ી 10% લેખ ેઘસારો ગણાશે. 
એન્્ઈુટી ટેબલ ₹1ની એન્્ઈુટીની પાાંચ વિથ માટે 5% વ્યાજ લેખ ે (તિુથહકિંમિ) વિથમાન હકિંમિ 
₹4.329477 દશાથવે છે. ખરીદનાર કાંપનીના ચોપડામાાં જરૂરી ખાિાાં િૈયાર કરો  

 (જવાબ : યાંત્રની રોકડ હકિંમિ ₹10,390 (4.329477 X 12000/5) વ્યાજ અનયુમે ₹520, ₹426, 
₹326, ₹224 અન ે₹114 ર્શે. ઘસારો દર વિે 1,040(લગભગ) રોકડ હકિંમિ પર 5% લખે ે
વ્યાજ ગણાશે. ₹10,390, ₹8,510, ₹6,536, ₹4,462, ₹2,286. છેલ્લો િપિો ₹2,400 – 2,286 
હકિંમિ રોકડ પેટે ₹114 વ્યાજ ગણાશે.) 

15. 01/04/2016નાાં રોજ G.M. લલ. એક યાંત્ર ભાડ ેખરીદ પદ્ધતિર્ી ખરીદ્ુાં. કરારની શરિો નીચે મજુબ 
છે : 

 1. યાંત્રની રોકડ હકિંમિ ₹44,000 િિી. 
 2. કરાર સમય ₹14,000 રોકડ ચકૂવણી િિી. 
 3. બાકીની રકમની ચકૂવણી માટે વિે િપિો ₹10,000+વ્યાજ  
 4. બાકી રકમ પર વાતિિક 5% વ્યાજ ગણાશે. 
 5. ઘસારો 10% લખેે સીધી લીટીની રીિે માાંડી વાળવો. 
  G.M. લલ.નાાં ચોપડામાાં જરૂરી ખાિા િૈયાર કરો. 
 (જવાબ : વ્યાજ અનયુમે પ્રર્મ, બીજા અને ત્રીજા િપિા ₹1,500, ₹1,000 અને ₹500. ઘસારો દર 

વિે ₹4,400) 
 

16. શ્રીદેવ િા.01/07/2014નાાં રોજ ભાડ ેખરીદ પદ્ધતિર્ી એક મોટર ખરીદી. કરાર વખિે ₹1,50,000 
ચેકર્ી ચકૂવ્યા. બાકીની રકમ ત્રણ અધથવાતિિક િપિાઓમાાં નીચ ેમજુબ ચકૂવવામાાં આવી : 

    31/12/2014  ₹1,72,500 
   30/06/2015  ₹1,65,000 
   31/12/2015  ₹1,57,500 

 અધથવાતિિક િપિા પર વાતિિક 10% લખેે વ્યાજ ગણવાનુાં છે. હિસાબી વિથ 
િા.31/12/2015ના રોજ પરુૂાં ર્ાય છે. ઘસારો 10% લખેે સીધી લીટીની પદ્ધતિર્ી ગણવાનો 
છે. મોટરની રોકડ હકિંમિ શોધી શ્રીદેવના ચોપડામાાં મોટરનુાં ખાત ુાં અને વેચનારનુાં ખાત ુાં િૈયાર 
કરો. 

(જવાબ : રોકડ હકિંમિ ₹6,00,000, વ્યાજ અનયુમે ₹22,500, ₹15,000 અને ₹7,500 જયારે ઘસારો 
િા.31/12/2014નો ₹30,000 અને િા.31/12/2015 નો ₹60,000 રોકડ હકિંમિ શોધવા 
ગણિરી છેલ્લા િપિાર્ી કરો. વ્યાજનુાં પ્રમાણ 5/105ર્ી શોધો.)  

 
 
 

__________________________________ 
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એકમ 3  મડૂી–મહસેલૂી અને પનુ:સ્થાપનાના હહસાબો 
____________________________________________________________ 

 રૂપરેખા 
 પ્રસ્તાવના 
 વ્યાખ્યાઓ 

 પનુઃસ્થાપન ખર્ચની ફાળવણી 
 મહસેલૂી ખર્ચ 
 મડૂી ખર્ચ 

 પનુઃસ્થાપના ખર્ચની મડૂી અને મહસેલૂી ખર્ચમાાં ફાળવણી દર્ાચવત ુાં પત્રક 

 મડૂી ખર્ચ અને મહસેલૂી ખર્ચની ફાળવણી દર્ાચવત ુાં પત્રક 
 સ્વાધ્યાય 

____________________________________________________________________ 

 

 પ્રસ્તાવના :- 
જાહરે ઉપયોગી સેવાઓ જેવી કે વાહનવ્યવહાર સેવાઓ, સાંદેર્ાવ્યવહારની સેવાઓ, પીવાનુાં પાણી 
સાંસ્થાઓનુાં મોટાભાગનુાં મડૂી રોકાણ સ્સ્થર મમલકતોમાાં થયલે હોય છે. આવી સાંસ્થાઓની ભમવષ્યની 
જરૂહરયાતને પહોંર્ી વળવા માટે નવી મમલકત ઊભી કરવી પડ.ે અહીં જૂની મમલકતની જગ્યાએ જૂની 
મમલકત કરતા મોટી નવી મમલકતોનુાં મનમાચણ કરવામાાં આવે છે. તે જ મમલકતથી પનુઃસ્થાપના કરવામાાં 
આવે છે.  

 

 વ્યાખ્યાઓ – 

જૂની મમલકત દૂર કરીને તનેા જ સ્થાને નવી મમલકત ઊભી કરવી કે વસાવી મમલકતોનુાં નવમનમાચણ કરવુાં.  

 

 પનુઃસ્થાપના ખર્ચની ફાળવણી  

જૂની મમલકતની જગ્યાએ નવી મમલકતો ઊભી કરવામાાં આવે ત્યારે જે ખર્ચ થાય છે, તેને બ ે મવભાગોમાાં 
વહેંર્વામાાં આવ ેછે. (૧) મહસેલૂી ખર્ચ (૨) મડૂી ખર્ચ  

 

(૧) મહસેલૂી ખર્ચ :- 
અહીં મહસેલૂી ખર્ચ એટલે મમલકતની જૂની હકિંમતમાાં ભાવ વધારો ઉમેરાતા જે મળે તેને મહસેલૂી ખર્ચ તરીકે 
ધ્યાનમાાં લેવાય છે; એટલે કે, મહસેલૂી ખર્ચ  = મમલકતની જૂની હકિંમત + ભાવ વધારો  
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(૨) મડૂી ખર્ચ :- 
જૂની મમલકતની જગ્યાએ નવી મમલકત ઊભી કરવા માટે થયેલ કુલ ખર્ચમાાંથી મહસેલૂી ખર્ચ બાદ કરતા જે 
વધારો વધે છે, તેને મડૂી ખર્ચ તરીકે ધ્યાનમાાં લેવાય છે; એટલે કે, મડૂી ખર્ચ = કુલ ખર્ચ = મહસેલૂી ખર્ચ  
 પનુઃસ્થાપના ખર્ચની મડૂી અને મહસેલૂી ખર્ચમાાં ફાળવણી દર્ાચવત ુાં પત્રક 

 

1. જરૂરી સતૂ્રો :  

1. પનુઃસ્થાપના અંગે કુલ ખર્ચ = રોકડ ખર્ચ + જૂના માલસામાનનો વપરાર્  

2. મહસેલૂી ખર્ચ = મમલકતની જૂની હકિંમત + ભાવ વધારો  

3. મડૂી ખર્ચ = કુલ ખર્ચ – મહસેલૂી ખર્ચ  

4. રોકડ ખર્ચ = કુલ ખર્ચ – જૂના માલસામાનનો નવા બાાંધકામમાાં વપરાર્ ખર્ચ 
 

2. પનુઃસ્થાપનાઅંગેની હહસાબી નોંધો : 
1. મમલકતની પનુઃસ્થાપના અંગે કરવામાાં આવલે રોકડ ખર્ચ અંગેની નોંધ – 

પનુઃસ્થાપના ખર્ચ ખાતે......     ઉ.  (મહસેલૂી ખર્ચ) 

મમલકત ખર્ચ ખાતે...........     ઉ.  (મડૂી ખર્ચ ) 

   ત ેબૅંક ખાતે (કુલ રોકડ ખર્ચ) 

2. જૂના માલસામાનની નવા બાાંધકામમાાં ઉપયોગ અંગેની નોંધ  

મમલકત ખાતે........            ઉ.  

            તે પનુઃસ્થાપના ખાતે  

3. જૂના માલસામાન વેર્તા થયેલ ઉપજ અંગનેી નોંધ  

બૅંક ખાતે.............             ઉ. 
            તે પનુઃસ્થાપના ખાતે  

4. પનુઃસ્થાપના ખાતાની બાકી મહસેલૂી ખર્ચ ખાત ેલઈ જવાની નોંધ  
મહસેલૂી  ખર્ચ ખાતે............... ઉ.  

            તે પનુઃસ્થાપના ખાતે  

વવગત મડૂી ખર્ચ મહસેલૂી ખર્ચ 
જૂની મમલકતનુાં રોકડામાાં થયેલ ખર્ચ                  ---------- 

ઉમેરો : જૂનો વપરાયેલ માલસામાન                  ---------- 

બાદ જૂની મમલકતની વતચમાન હકિંમત                 ---------- 

પનુઃસ્થાપના ખર્ચ (પનુઃસ્થાપના ખર્ચ- મડૂી ખર્ચ)     ---------- 

બાદ – જૂના માલસામાનના વેર્ાણની ઉપજ          ---------- 

જૂના માલસામાનનો વપરાર્                          ---------- 

+ નવા બાાંધકામનુાં રોકાણ થયેલ ખર્ચ                 ---------- 

---------- 

---------- 

---------- 

---------- 

---------- 

---------- 

---------- 

---------- 

---------- 

---------- 

---------- 

---------- 

---------- 

 
કુલ મડૂી અને મહસેલૂી ખર્ચ    
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5. નવી કે સહાયક વધારાની મમલકત ઊભી કરવા અંગેની નોંધ  

 મમલકત ખાતે               ઉ.  

        તે બૅંક ખાત ે 

ઉદાહરણ : 1 સરુત ટેક્ષટાઈલ મમલ્સ લલ.એ પાવરલમૂ્સ ₹18,00,000ના ખર્ચ ગોઠવેલી હતી. તેની 
પનુઃસ્થાપના ₹25,00,000ની હકિંમતે કરવામાાં આવેલ છે. પડતરના ખર્ચમાાં માલસામાન 
મજૂરી અને અન્ય ખર્ોનુાં પ્રમાણ 2:2:1 જૂનુાં બાાંધકામ થયુાં હત ુાં, તનેા સરખા પ્રમાણમાાં 
માલસામાનમાાં 15%, મજૂરીમાાં 15% અન ેઅન્ય ખર્ચમાાં 10%નો વધારો થયો છે, ₹5000નો 
જૂનો માલસામાન નવા બાાંધકામમાાં વપરાયો, જેનો ઉપર જણાવેલ ₹25,00,000માાં 
સમાવેર્ થયો નથી, જૂના માલસામાનનુાં વરે્ાણ ₹20,000માાં કરવામાાં આવ્યુાં હત ુાં. 

          જવાબ :  કુલ પનુઃસ્થાપના ખર્ચ = રોકડમાાં થયેલ ખર્ચ + જૂના માલસામાનનો વપરાર્  

         =  25,00,000+50,000 

                                       =  25,50,000 

 

3. જૂની વમલકતની વતચમાન હકિંમત  

I. માલસામાન  = 18,00,000  X  2/5   = 7,20,000 

+ ભાવ વધારો  15%                  = 1,08,000               8,28,000 

II. મજૂરી = 18,00,000  X  2/5           = 7,20,000 

+ ભાવ વધારો  15%                  = 1,08,000               8,28,000 

III. અન્ય ખર્ચ  = 18,00,000  X  1/5     =  3,60,000 

+ ભાવ વધારો  10%                  =   36,000               3,96,000 

                     મહસેલૂી ખર્ચ                         20,52,000 

 મડૂી ખર્ચ = કુલ પનુઃસ્થાપના ખર્ચ – મહસેલૂી ખર્ચ  

 = 25,50,000 – 20,52,000 

  = 4,98,000 

 મડૂી ખર્ચ રોકડમાાં  =  4,98,000    -   50000 
                    =  4,48,000 
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મડૂી ખર્ચ અને મહસેલૂી ખર્ચની ફાળવણી દર્ાચવત ુાં પત્રક 

વવગત મડૂી ખર્ચ મહસેલૂી ખર્ચ 

જૂની પાવરલમૂનુાં રોકડમાાં થયેલ ખર્ચ             25,00,000 

+ જૂનો વપરાયેલ માલસામાન                        50,000 

                                         25,50,000 

બાદ – જૂની પાવરલમૂની વતચમાન હકિંમત         20,52,000 

પનુઃસ્થાપના  ખર્ચ (મહસેલૂી ખર્ચ) 

બાદ – જૂની માલસામાનના વેર્ાણની ઉપજ          50,000 
        જૂની માલસામાનનો વપરાર્                  20,000 

 
 
 

4,98,000 

 
 
 
 

20,52,000 
 

70,000 

કુલ મડૂી અને મહસેલૂી ખર્ચ  4,98,000 19,82,000 
 

 પનુઃસ્થાપના ખર્ચ અંગેની હહસાબી આમનોંધ  

ક્રમ વવગત ઉધાર ₹ જમા ₹ 

1 નવી પાવરલમૂ ખાતે                             ઉ.  
પનુઃસ્થાપના ખર્ચ ખાતે                           ઉ. 
       તે બૅંક /રોકડ ખાતે                               
(બા.જે. નવી પાવરલમુમાાં થયેલા રોકડ ખર્ચની નોંધ કરી તેના)             

4,48,000 
20,52,000 

 
 

25,00,000 

2 નવી પાવરલમૂ ખર્ચ                              ઉ. 
      તે પનુઃસ્થાપના ખાતે  
(બા.જે. જૂનો માલસામાન નવા બાાંધકામમાાં વપરાર્માાં લીધો 
તેની નોંધ) 

50,000  
50,000 

3 બૅંક/રોકડ ખાતે                                    ઉ. 
     તે પનુઃસ્થાપના ખાતે 

20,000  
20,000 

4 મહસેલૂી ખર્ચ ખાતે                                ઉ. 
      તે પનુઃસ્થાપના ખાતે 

19,82,000  
19,82,000 

 કુલ  45,52,૦૦૦ 45,52,૦૦૦ 

 

ઉદાહરણ : 2 ધી VKG ઇલેક્ટ્રિક કાંપની લલ. બોડચ ₹40,00,000ના ખર્ચ એક મઇેન્સ નાાંખી છે કેટલાક વર્ષો 
પછી જૂની મેઇન્સના ¼ ભાગ જેટલી વધારાની મઇેન્સ ₹12,50,000ના ખર્ ેનાાંખી તેણ ેજૂની 
મેઇન્સ ₹55,00,000ના ખર્ે બદલી. આ સમય દરમ્યાન માલસામાન, મજૂરી અને અન્ય 
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ખર્ચમાાં અનકુ્રમે 20%, 10% અને 5%નો વધારો થયો છે ત્રણેયનુાં પ્રમાણ અનકુ્રમે સરખુાં છે. 
જૂના માલસામાન વેર્ાણમાાંથી ₹60,000 ઉપાડ ₹70,000નો માલસામાન જૂની મેઇન્સ બદલી 
નવી નાખેલી મઇેન્સમાાં વપરાયો છે તેમજ વધારાની મઇેન્સમાાં ₹30,000નો જૂનો માલસામાન 
વપરાયો છે. 
ઉપરના વ્યવહારો નોંધવા જરૂરી આમનોંધ લખો અને મડૂી અને મહસેલૂી ખર્ચની ફાળવણી 
દર્ાચવો.  

 
 

જવાબ :  જરૂરી ગણતરી  

1. ¼  ભાગની વધારાની મેઇન્સનુાં રોકડમાાં થયેલ ખર્ચ        =  ₹12,50,000 

ઉમેરો : વધારાની મેઇન્સમાાં વપરાયેલ જૂનો માલસામાન  =     ₹30,000 
 કુલ ખર્ચ જે મડૂી ગણારે્                                                  ₹12,80,000 

2. જૂની પરૂી મઇેન્સનુાં કુલ પનુઃસ્થાપના ખર્ચ = રોકડમાાં થયેલુાં ખર્ચ + જૂના માલસામાનનો વપરાર્  

                                          = ₹55,00,000  +  70,000  

                                                                          = ₹55,70,000 

3. જૂની મેઇન્સનની વતચમાન હકિંમત  

I. માલસામાન = 40,00,000 X 2/5   = 16,00,000 

+ ભાવ વધારો 20%                   =3,20,000                         ₹19,20,000 
II. મજૂરી             =40,00,000 X 2/5   = 16,00,000 

+ ભાવ વધારો 10%                     =1,60,000                          ₹17,60,000                

III. અન્ય ખર્ચ = 40,00,000 X 1/5   = 8,00,000 

+ ભાવ વધારો 5%                             =   40,000                          ₹8,40,000 
 

                            કુલ મહસેલૂ ખર્ચ                 ₹45,20,000 
4. મડૂી ખર્ચ = કુલ પનુઃસ્થાપના ખર્ચ – મહસેલૂી ખર્ચ  

          = ₹55,70,000 - ₹45,20,000 

                 =  ₹10,50,000 
 
 
 
 
 
 

5. રોકડમાાં થયેલ મડૂી ખર્ચ  = ₹10,50,000 - 70,000 
                                               =  ₹9,80,000 

 

 



મડૂી-મહસેલૂી અને પનુઃ સ્થાપનાના હહસાબો 

51 
 

મડૂી અને મહસેલૂી ખર્ચ ફાળવણી દર્ાચવત ુાં પત્રક 

વવગત 

રકમ 

મડૂી ખર્ચ મહસેલૂી ખર્ચ 

જૂની મેઇન્સ નુાં રોકડમાાં થયેલ ખર્ચ            55,00,000 
ઉમેરો  જૂના વપરાયેલ માલસામાન ની હકિંમત     70,000 
                                                 55,70,000 
બાદ : જૂના મેઇન્સની વતચમાન હકિંમત  
 

પનુઃસ્થાપના વતચમાન હકિંમત 45,20,000 
 

                   પનુઃસ્થાપના ખર્ચ               30,000 
 

બાદ : જૂના માલસામાનનો વપરાર્ (1/4 ભાગ)    70,000 
 

       જૂના માલસામાનનો વપરાર્ (જૂની મેઇન્સ) 60,000 

       જૂના માલસામાન વેર્ાણની ઉપજ   
ઉમેરો વધારાની મેઇન્સનો કુલ ખર્ચ   

10,50,000 
10,50,000 

45,20,000 
 

 
1,60,000 

43,60,000 
 
 
 
 
 
 

કુલ મડૂી અને મહસેલૂી ખર્ચ   23,00,000 43,60,000 
 

 

ધી  VKG ઇલેક્ટ્રિક કાંપની લલવમટેડનાાં ર્ોપડ ેહહસાબી આમનોંધ 

તારીખ વવગત ખા.પા. ઉધાર જમા 
1 પનુઃસ્થાપના ખાતે                                         ઉ   45,20,000  
 મેઇન્સ ખાતે                                             ઉ   9,80,000  
       તે બૅંક /રોકડા  ખાતે    55,00,000 
 (બા.જે. જૂની મેઇન્સ બદલતાાં થયેલ રોકડ ખર્ચની નોંધ)     
2 મેઇન્સ ખાતે                                        ઉ  70,000  
       તે પનુઃસ્થાપનાખાતે    70,000 
 (બા.જે. જૂના માલસામાનનો વપરાર્ કયો તેની નોંધ)     
3 બૅંક/રોકડા ખાતે                                             ઉ  60,000  
        તે પનુઃસ્થાપનાખાતે   60,000 
 (બા.જે. જૂના માલસામાન વેર્ાણની ઉપજ)     
4 મેઇન્સ ખાતે                                                       ઉ  12,80,000  
         તે બૅંક/રોકડા ખાતે  - 12,50,000 
         તે પનુઃસ્થાપના ખાતે    30,000 
 (બા.જે. વધારાની ૧/૪ ભાગની નવી મેઇન્સનો કુલ ખર્ચ)    
5 મહસેલૂી ખર્ચ ખાતે                                               ઉ  43,60,000  
                  તે પનુઃસ્થાપના ખાતે  - 43,60,000 
 કુલ  1,12,70,૦૦૦ 1,12,70,૦૦૦ 
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ઉદાહરણ : 3 કૈલાર્ લલ. કારખાનાનો એક ભાગ ₹32,00,000 ના ખર્ચ પનુઃ બાાંધકામ કરવાની મનણચય કયો, 
તોડી પાડવામાાં આવેલ કારખાનાના ભાગની મડૂીહકિંમત ₹17,10,000  હતી. 

  પડતરમાાં માલ અને મજૂરીનુાં પ્રમાણ ૩:2 હત ુાં તેમજ મજૂરી અને પરોક્ષ પ્રમાણ પણ ૩:2 
હત ુાં મળૂ બાાંધકામ થય ુહત ુાં. તેની સરખામણી માલસામાનમાાં 20% મજૂરીમાાં 25% અને પરોક્ષ 
ખર્ચમાાં 15% વધારો થયો જૂના માલસામાનનો વેર્ાણના ₹20,000 ઉપજ્યા. ₹75000નો જૂનો 
માલસામાન નવા બાાંધકામાાં વપરાયેલ છે.  જેના ઉપર દર્ાચવેલ ₹32,00,000માાં સમાવેર્ 
થાય છે. 

  કાંપનીની માાંગ વધવાને કારણ ે₹7,00,000 ના ખર્ચ કારખાનાની મળૂ લાંબાઈ કરતા ત્રીજા 
ભાગનો ૧/૩ વધારો મનણચય પણ કરેલ છે.  

 ઉપરની મવગતોના આધારે તૈયાર કરો.  
1) મડૂી અન ેમહસેલૂી ખર્ચની ફાળવણીનુાં પત્રક  2) પનુઃસ્થાપના  ખાત ુાં  

3) નવા કારખાનાનુાં ખાત ુાં  4) કૈલાર્ લલ. ના ર્ોપડ ેઆમનોંધ 

જવાબ :   કુલ પનુઃસ્થાપના ખર્ચ  = 32,00,000 
  રોકડમાાં થયેલ પનુઃસ્થાપના ખર્ચ = 32,00,000 -75000 
                                             =31,25,000 

 મહસેલૂી ખર્ચની ગણતરી  
માલસામાન મજૂરી  = 3:2 x3  = 9:6 
મજૂરી : પરોક્ષ ખર્ચ = 3:2 x 2  = 6:4 

માલસામાન મજૂરી અન ેપરોક્ષ ખર્ચનુાં પ્રમાણ 9:6:4 થરે્. 
IV. માલસામાન = 17,10,000   x  9/19 = 8,10,000 

+ ભાવ વધારો 20%                  =1,62,000            9,72,000 
V. મજૂરી= 17,10,000 x 6/19 = 5,40000 

+ વધારો 25%                   =1,35,000               6,75,000                
VI. પરોક્ષ  ખર્ચ         = 3,60,000 

+ વધારો 15%                   =54000                  4,14,000 
 

                            કુલ મહસેલુ ખર્ચ                20,61,000 
6. મડૂી ખર્ચ = 32,00,000 -20,61,000 

          = 11,39,000 
 રોકડમાાં થયેલ મડૂી ખર્ચ =11,39,000 -75,000 = 10,64,000 

 વધારાની મમલકતનો ખર્ચ   = 7,00,000 (મડૂી ખર્ચ) 
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મડૂી અને મહસેલૂી ખર્ચની ફાળવણી દર્ાચવત ુાં પત્રક 

વવગત રકમ મડૂીખર્ચ મહસેલૂી ખર્ચ 
જૂના કારખાનાનુાં રોકડમાાં થયેલ ખર્ચ  31,25,000   
ઉમેરો : જૂનો વપરાયેલ માલસામાનની હકિંમત  75,000   
 32,00,000   
બાદ : જૂના કારખાનાની વતચમાન હકિંમત  20,61,000 11,39,000  
પનુઃસ્થાપના ખર્ચ  - - 20,61,000 
બાદ : જૂના માલસામાનનો વપરાર્  75,000   
જૂના માલસામાનના વેર્ાણની ઉપજ  20,000  95,000 
  11,39,000 19,66,000 
ઉમેરો : વધારાના કારખાનાનો કુલ ખર્ચ   7,00,000  
કુલ મડૂી અને મહસેલૂી ખર્ચ   18,39,000 19,66,000   

પનુઃસ્થાપનાખાત ુાં 
વવગત રકમ વવગત રકમ 

રોકડ/બૅંક  20,61,000 નવા કારખાના ખર્ચ   75,000 
  બૅંક /રોકડ ખર્ચ  20,000 
    
  ન.ન.ુ ખાતે (મહસેલૂી ખર્ચ) 19,66,000 
 20,61,000  20,61,000 

 

નવા કારખાનાનુાં ખાત ુાં 
વવગત રકમ વવગત રકમ 

રોકડ/બૅંક ખાતે  10,64,000   
પનુઃસ્થાપનાખાતે  75,000   
રોકડ/બૅંક ખાતે 7,00,000 બા.આ. લઇ ગયા 18,39,000 
 18,39,000  18,39,000 

 

 

કૈલાર્ લલ.ના ર્ોપડ ેપનુઃસ્થાપના અંગે હહસાબી આમનોંધ 
તારીખ વવગત ખા.પા. ઉધાર  ₹ જમા ₹ 

1 નવા કારખાના ખાતે                 ઉ  10,64,000  
 પનુઃસ્થાપનાખાતે                    ઉ  20,61,000  
       તે રોકડ/બૅંક ખાતે    31,25,000 
 (બા.જે. નવા કારખાનામાાં થયેલા રોકડ ખર્ચની નોંધ કરી તેના )    
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2 નવા કારખાના ખાતે                      ઉ  75,000  
       તે રોકડ/બૅંક ખાતે  - 75000 
 (બા.જે. જૂના માલસામાનનો નવા બાાંધકામ વપરાર્ કયો તેના)    

3 બૅંક/રોકડ ખાતે                            ઉ  20,000 - 
       તે પનુઃસ્થાપનાખાતે                      - 20,000 
 (બા.જે. જૂના માલસામાન વેર્ાણની ઉપાડની નોંધ કરી તેના)    

4 નવા કારખાના ખાતે                    ઉ  70,000 - 
       તે બૅંક /રોકડા ખાતે   - 70,000 
 (બા.જે. વધારાના કારખાનાની ખર્ચની નોંધ કરી તેના)    

5 મહસેલૂી ખર્ચ ખાતે                ઉ  19,66,000 - 
       તે પનુઃસ્થાપના ખર્ચ   - 19,66,000 
     

 

ઉદાહરણ : 4 1987માાં જે.કે. ઇન્ડસ્િીઝની એક કારખાનામાાં મકાનની પનુઃસ્થાપના કરવામાાં આવી છે. તેની 
પડતર હકિંમત ₹50,00,000 હતી તેની પનુઃસ્થાપના ₹80,00,000  હકિંમત ેકરવામાાં આવી છે 
પડતરના ખર્ચમાાં અગાઉ અને હાલમાાં માલસામાન અને મજૂરીનુાં પ્રમાણ ૩:૨નુાં મળૂ 
બાાંધકામ થયુાં તેની સરખામણીમાાં માલસામાન અન ે મજૂરી અનકુ્રમે 20% અને 10%નો 
વધારો થયો છે ₹1,00,000નો જુનો માલસામાન, નવા બાાંધકામમાાં વપરાયો હતો. જેની ઉપર 
જણાવેલ 80,00,000 માાં સમાવેર્ થતો. નથી જૂના માલસામાનનુાં વેર્ાણ ₹60,000 માાં 
કરવામાાં આવ્યુાં હત ુાં. 

ઉપરની મવગતો પરથી મડૂી અને મહસેલૂી ખર્ચની ફાળવણી દર્ાચવત ુાં પત્રક અને જરૂરી 
આમનોંધ લખો. 

જવાબ : કુલ પનુઃસ્થાપના ખર્ચ = રોકડમાાં થયેલ ખર્ચ + જૂના માલસામાનનો વપરાર્ 
    = 80,૦૦,000 – 1,૦૦,000 
    = ₹79,૦૦,000 
જૂની મમલકતની વતચમાન હકિંમત : 

I. માલસામાન = 50,૦૦,000 X 6/10 = 30,૦૦,000 
+ ભાવ વધારો 20%   =   6,૦૦,000  36,૦૦,000 

II. મજૂરી = 50,૦૦,000 X 4/10 = 20,૦૦,000 
+ ભાવ વધારો 10%   =   2,૦૦,000  22,૦૦,000 
કુલ મહસેલૂ ખર્ચ       ₹58,૦૦,000 
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મડૂીખર્ચ = 80,૦૦,000 – 58,૦૦,000 
   = ₹22,૦૦,000 
રોકડમાાં થયેલ મડૂીખર્ચ = 22,૦૦,000 – 1,૦૦,000 
   = ₹21,૦૦,000 
 

મડૂી અને મહસેલૂી ખર્ચની ફાળવણી દર્ાચવત ુાં પત્રક 

વવગત મડૂી ખર્ચ મહસેલૂી ખર્ચ 
જૂના કારખાનાનુાં રોકડમાાં થયેલ ખર્ચ           79,૦૦,000   
ઉમેરો : જૂનો વપરાયેલ માલસામાનની હકિંમત    1,૦૦,000   

                                         80,૦૦,000   
બાદ : જૂના કારખાનાની વતચમાન હકિંમત        58,૦૦,000 22,૦૦,૦૦૦  
પનુઃસ્થાપના ખર્ચ   58,૦૦,૦૦૦ 
બાદ : જૂના માલસામાનનો વપરાર્              1,૦૦,૦૦૦    
જૂના માલસામાન ના વેર્ાણની ઉપજ               60,000  1,6૦,૦૦૦ 
   
કુલ મડૂી અને મહસેલૂી ખર્ચ  22,૦૦,૦૦૦ 56,4૦,૦૦૦ 
 

જે.કે. ઇન્ડસ્િીઝનાાં ર્ોપડ ેહહસાબી આમનોંધ 

તારીખ વવગત ખા.પા. ઉધાર જમા 
1 પનુઃસ્થાપના ખાતે                                         ઉ.   58,૦૦,૦૦૦  
 નવા મકાન ખાતે                                        ઉ.  22,૦૦,૦૦૦  
       તે બૅંક /રોકડા ખાતે    80,૦૦,૦૦૦ 
 (બા.જે. નવા મકાનમાાં થયેલા રોકડ ખર્ચની નોંધ)     
2 નવા મકાન ખર્ચ ખાતે                          ઉ.  1,૦૦,૦૦૦  
       તે પનુઃસ્થાપના ખાતે    1,૦૦,૦૦૦ 
 (બા.જે. જૂના માલસામાનનો વપરાર્ કયો તેની નોંધ)     
3 બૅંક/રોકડા ખાતે                                             ઉ.  60,૦૦૦  
        તે પનુઃસ્થાપના ખાતે   60,000 
 (બા.જે. જૂના માલસામાન વેર્ાણની ઉપજ)     
4 મહસેલૂી ખર્ચ ખાતે                                               ઉ.  56,40,000  
                  તે પનુઃસ્થાપના ખાતે 

(બા.જે. પનુઃસ્થાપના ખાતાની બાકી મહસેલૂી ખર્ચ ખાતે 
લઈ ગયા તેની નોંધ) 

  56,40,000 

 કુલ   1,37,60,૦૦૦ 1,37,60,૦૦૦ 
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સ્વાધ્યાય 

અ. સૈદ્ાાંવતક પ્રશ્નો 

1. પનુઃ સ્થાપના એટલ ેશુાં ? પનુઃસ્થાપના ખર્ચની ફાળવણી સમજાવો. 
2. પનુઃસ્થાપનાના હહસાબોમાાં વધારાની મમલકતનો બાાંધકામ અંગેનુાં ખર્ચ કયુાં ખર્ચ ગણાય ? 

(A) રોકડ ખર્ચ  (B) મહસેલૂી ખર્ચ (C)મડૂી ખર્ચ (D) મહસેલૂી –મડૂી 
જવાબ : (C) મડૂી ખર્ચ  

3. પનુઃસ્થાપના ખાત ુાં બાંધ કરતા મળેલ તફાવતની રકમ ક્ાાં ખાતે લઈ જવામાાં આવ ેછે ? 
(A) ન.ન.ુ ખાત ુાં   (B) મહસેલૂી ખર્ચ (C)વહપેાર ખાતે (D) મડૂી ખર્ચ ખાતે 
 જવાબ : (B) મહસેલૂી ખર્ચ 

4. જૂના માલસામાનની ઉપજ પનુઃસ્થાપના હહસાબોમાાં કયા ખાત ેલખાય છે  ? 
(A) પનુઃસ્થાપના ખાતે (B) મહસેલૂી ખાત ે (C) ન.ન.ુ ખાત ુાં   (D) મડૂી ખર્ચ ખાતે 
જવાબ : (A) પનુઃસ્થાપના ખાતે 

5. એક કારખાના પડતર ₹9,00,000 હતી  જેમાાં માલસામાન અને મજૂરીનુાં પ્રમાણ 2:1 હતુાં 2૦%  
અને 10% વધારો થયો તો મહસેલૂી ખર્ચ કેટલુાં ?  
(A) ₹10,20,000 (B) ₹9,30,000  (C) ₹10,50,000  (D) ₹10,00,000 
જવાબ : (C) ₹10,50,000 

6. જૂના કારખાનાની હકિંમત ₹12,00,000 હોય અને પડતરમાાં માલસામાન મજૂરી અને અન્ય ખર્ચ નુાં  
પ્રમાણ 3:2:1ના પ્રમાણમાાં હોય તો મજૂરીની રકમ કેટલી હરે્ ? 
(A) ₹60,00,000 (B) ₹2,00,000 (C) ₹12,00,000  (D) ₹4,00,000 
જવાબ : (D) 4,00,000 

7. પડતરમાાં માલ અન ેમજૂરીનુાં પ્રમાણ 2:3 અને મજૂરી અન્ય ખર્ચનુાં પ્રમાણ 2:1 હત ુાં, તો મજૂરી અન ે
અન્ય ખર્ચનુાં પ્રમાણ કેટલુાં હરે્ ? 
(A) 2:1  (B) 3:2    (C) 4:1   (D) 4:3 
જવાબ : (A) 2:1 

8. જૂના બાાંધકામ હકિંમત ₹22,00,000 અન ેપડતરમાાં માલસામાન અને મજૂરી 2:1 તથા મજૂરી અન ે
અન્ય ખર્ચ 3:2ના પ્રમાણમાાં હોય તો માલસામાનની રકમ કેટલી હરે્ ? 
(A) ₹12,00,000 (B) ₹60,00,000 (C) ₹40,00,000 (D) ₹10,00,000 

જવાબ : (A) ₹12,00,000 
9. કુલ પનુઃસ્થાપના ખર્ચ  

(A) રોકડમાાં થયેલ ખર્ચ + જૂના માલસામાનનો વપરાર્   (B) રોકડમાાં થયેલ ખર્ચ  



મડૂી-મહસેલૂી અને પનુઃ સ્થાપનાના હહસાબો 

57 
 

(C) રોકડમાાં થયેલ ખર્ચ – જૂના માલસામાનની ઉપજ   (D) ઉપરમાાંથી એક પણ નહીં  
જવાબ : (A) રોકડમાાં થયેલ ખર્ચ + જૂના માલસામાનનો વપરાર્ 

10. મહસેલૂી ખર્ચ એટલે ?  
(A)  રોકડમાાં થયેલ ખર્ચ  
(B) રોકડમાાં થયેલ ખર્ચ + જૂના માલસામાનનો વપરાર્ 
(C) જૂની મમલકતની વતચમાન હકિંમત   
(D) રોકડમાાં થયેલ ખર્ચ –જૂના માલસામાનની ઉપજ 
જવાબ : (C) જૂની મમલકતની વતચમાન હકિંમત 

11. ₹40,000ના ખર્ે મમલકતની પનુઃસ્થાપના કરવામાાં આવી જેમાાં ₹60,000નો જુનો માલસામાન 
વપરાતા તેનો સમાવેર્ થાય છે આં ઉપરાાંત ₹1,00,000 ના ખર્ે નવુાં બાાંધકામ કયુું, જેમાાં 
₹10,000નો જુનો માલસામાન વાપરવામાાં આવ્યો રોકડમાાં થયેલ ખર્ચ કેટલો ?  
(A) ₹4,30,000 (B) ₹4,40,000 (C) ₹50,00,000  (D) ₹57,00,000 
જવાબ : (A) ₹4,30,000 
 

બ. વ્યાવહાહરક પ્રશ્નો  
1. એક જૂના કારખાનાનુાં મકાન ₹12,00,000ની હકિંમતનુાં છે, જેમાાં માલસામાન અને મજૂરી ખર્ચની 

પ્રમાણ 2:1નુાં છે. વતચમાન સમયમાાં માલસામાન અને મજૂરી ખર્ચમાાં અનકુ્રમે 20% અને 15% નો 
વધારો થયો છે. આ મકાનની જગ્યાએ નવુાં મકાન ₹18,00,000ની હકિંમત ે તૈયાર કરેલ છે. નવા 
મકાનમાાં ₹6,75,000નો જુનો માલસામાન ઉપયોગ થયેલ છે તથા જૂના મકાનના કારખાના 
વેર્ાણના ₹40,000 ઉપજ્યા છે. નવા મકાનમાાં વપરાયેલ જૂના માલસામાનનો ₹18,00,000ની 
હકિંમતમાાં સમાવેર્ થયલે છે.  

ઉપરની મવગતો પરથી મડૂી ખર્ચ અને મહસેલૂી ખર્ચની ફાળવણી દર્ાચવત ુાં પત્રક અને જરૂરી 
આમનોંધ લખો.  

(જવાબ : કુલ સ્થાપના ખર્ચ = ₹18,00,000, મડૂી ખર્ચ = ₹3,80,000, જૂના મકાનની વતચમાન 
હકિંમત = ₹14,20,000, મહસેલૂી ખર્ચ લઈ જવાની રકમ = ₹13,05,000.) 

2. ONGC ગેસ કાંપનીના કારખાના અમકુ ભાગનુાં ₹15,00,000 ખર્ચ પનુઃસ્થાપના કરવામાાં આવી જેના 
કારખાનાની પડતર હકિંમત ₹10,00,000 હતી. નવા કારખાનામાાં ₹25,000ના જૂના માલસામાનનો 
વપરાર્ થયેલ છે. જેની ઉપરની હકિંમતમાાં સમાવેર્ થતો નથી. જૂના કારખાનામાાં માલસામાન, 
મજૂરી અને પરોક્ષ ખર્ચનુાં પ્રમાણ 5:3:2 હતુાં. જેમાાં વતચમાન સમયમાાં અનકુ્રમે 30%, 20% અને 
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10%નો વધારો થયેલ છે. જૂના માલસામાનનો કાટમાળ વેર્તા ₹35,000 ઉપજ્યા છે તેમજ 
બાજુમાાં એક બાજુ વધારાનુાં મકાન બનાવવાનો ખર્ચ ₹30,000 થયલે છે.  
ઉપરની મવગતો પરથી મડૂી અને મહસેલૂી ખર્ચની ફાળવણી દર્ાચવત ુાં પત્રક અન ેજરૂરી આમનોંધ 
લખો.  
(જવાબ : કુલ ખર્ચ = ₹15,25,000, મહસેલૂી ખર્ચ = ₹12,30,000, કુલ મડૂી ખર્ચ = 
2,95,000+3,00,000 = ₹5,95,000, ર્ોખ્ખુાં મહસેલૂી ખર્ચ ₹11,70,000) 

3. અદાણી ઇલેરિીસીટી કાંપનીએ પાંખાના કારખાનાનો અમકુ ભાગ ₹40,00,000ના ખર્ચ પનુઃ બાાંધકામ 
કયુું. જેમાાં ₹50,000ના જૂના માલસામાનનો થતા ઉપયોગ થયલે છે. જૂના કારખાના પડતર હકિંમત 
₹25,00,000 હતી. જૂના કારખાનાની પડતરમાાં માલસામાન અને મજૂરીનુાં પ્રમાણ 3:2 હત ુાં. જેમાાં 
વતચમાન સમયમાાં અનકુ્રમે 20% અને 10%નો વધારો થયો છે, જૂના કારખાના વેર્તા ₹7,000 
ઉપજ્યા છે.  

ઉપરની મવગતો પરથી કાંપનીના ર્ોપડ ેજરૂરી આમનોંધ લખો.  
(જવાબ : કુલ ખર્ચ= ₹40,00,000, મહસેલૂી ખર્ચ = ₹29,00,000, મડૂી ખર્ચ = ₹21,00,000 
ર્ોખ્ખ ુમહસેલૂી ખર્ચ ₹27,80,000) 
 

4. લક્ષ્મી ફાયનાન્સ કાંપની લલ.એ પોતાનુાં ₹10,50,000ની હકિંમતનુાં જૂનુાં લબલ્ડીંગ ₹27,80,000ના ખર્ ે
પનુઃ સ્થામપત કયુું. પડતરમાાં માલસામાન મજૂરી અને મર્રોપરી ખર્ચનો સમાવેર્ થાય છે તેનુાં 
પ્રમાણ અનકુ્રમે 5:3:2 છે. જેમાાં અનકુ્રમે 50%,30% અને 20%નો વધારો થયો છે ₹20,000ના 
માલસામાનનો વપરાર્ બાાંધકામ કરવામાાં આવ્યો છે, જેનો સમાવેર્ ઉપરની હકિંમતમાાં થતો નથી 
બાકી રહલે માલસામાન ₹30,000માાં વેર્ી દેવામાાં આવ્યો.  
મહસેલૂી અને મડૂી ખર્ચનુાં વગીકરણ કરી લક્ષ્મી ફાયનાન્સ કાંપનીના ર્ોપડ ેઆમનોંધ આપો.  
(જવાબ : કુલ સ્થાપના ખર્ચ=₹28,00,000, મડૂી ખર્ચ=₹13,51,000, મહસેલૂી ખર્ચ ₹14,49,000, 
ર્ોખ્ખુાં મહસેલૂી ખર્ચ ₹13,99,000.) 
 
 

5. એક કારખાનાના મકાન છે, જેની પડતર ₹5,00,000 હતી. પનુઃસ્થાપના ₹12,00,000ની હકિંમત ે
કરવામાાં આવ ેછે, પડતર ખર્ચમાાં માલસામાન, મજૂરી અને અન્ય ખર્ચનુાં પ્રમાણ 5:3:2 હતુાં. મળૂ 
બાાંધકામ થયુાં હત ુાં, તેની સરખામણી 20%, મજૂરીમાાં 10% અને અન્ય ખર્ચમાાં 5%નો વધારો થયો છે 
₹25,000 જૂના નવા બાાંધકામ વપરાયો થયો હતો જેનો ઉપર જણાવેલ ₹12,00,000માાં સમાવેર્ 
થતો નથી જૂના માલસામાનનુાં વેર્ાણ ₹15,000માાં કરવામાાં આવ્યુાં હત ુાં.  
જૂના મકાનની પનુઃસ્થાપના કરવા ઉપરોરત એક ગેસ્ટ હાઉસ ₹4,00,000ના ખર્ે બાાંધવામાાં આવ્યુાં 
હત ુાં. ખર્ોનુાં યોગ્ય વગીકરણ કરી જરૂરી આમનોંધ આપો.  
(જવાબ : કુલ સ્થાપના ખર્ચ=12,25,000, મહસેલૂી ખર્ચ 5,70,000, મડૂી ખર્ચ=6,55,000 ર્ોખ્ખુાં 
મહસેલૂી ખર્ચ 5,30,000.) 
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6. એક કાંપનીએ 100 કમ્્યટૂર ત્રણ કરોડ રૂમપયાના ખર્ ેગોઠવેલ હતા. કાંપનીએ જૂના કમ્્યટૂર પૈકી 
50% કમ્્યટૂર જૂના પેરીફરલ અને કન્ફીગ્રેસનની પ્રથમ વખતની હકિંમત કરતા 200% વધારાની 
હકિંમત ે બદલી નાાંખ્યા અન ે બાકીના કમ્્યટૂર પાાંર્ કરોડ રૂમપયાના ખર્ ે ગોઠવ્યા. આ ઉપરાાંત 
વધારાની માાંગને પહોંર્ી વળવા કાંપનીએ વધારાના 25 નાંગ કાંપનીમાાં ગોઠવ્યા.  

જૂની બદલી નાાંખેલ .......વેંર્ી નાખતા રૂમપયા એક કરોડ ઉપજ્યા. 
ઉપરના વ્યવહારો નોંધવા માટે જરૂરી આમનોંધ લખો, ખર્ચની ફાળવણી દર્ાચવો.  

(જવાબ : કુલ સ્થાપના ખર્ચ=9.5 કરોડ, મહસેલૂી ખર્ચ 9 કરોડ, નવા 25 કમ્પટૂરનો ખર્ચ =2.5 
કરોડ.)  

7. એક કારખાનાની મકાનની પનુઃસ્થાપના કરવામાાં આવી છે. તેની પડતર હકિંમત ₹12,00,000 તેની 
પનુઃસ્થાપના ₹25,47,000ની હકિંમત ેકરવામાાં આવી છે. પડતરના ખર્ચમાાં માલસામાન મજૂરી અન ે
અન્ય ખર્ચનુાં પ્રમાણ અનકુ્રમે 5:3:2 હતુાં. મળૂ બાાંધકામ થયુાં હત ુાં તેની સરખામણીમાાં માલસામાન 
મજૂરી અને અન્ય ખર્ચમાાં અનકુ્રમે 25%, 15% અન ે 10%નો વધારો થયો છે. ₹50,000નો જૂનો 
માલસામાન નવા બાાંધકામમાાં વપરાયો હતો, જેની ઉપર જણાવેલ ₹25,47,000નો સમાવેર્ થતો 
નથી. જૂના માલસામાનનુાં વેર્ાણ ₹2,000નો કરવામાાં આવ્યુાં હત ુાં.  

મહસેલૂી અને મડૂી ખર્ચની ગણતરીઓ દર્ાચવો તથા જરૂરી આમનોંધ લખો.  
(જવાબ : કુલ સ્થાપના ખર્ચ= ₹25,97,000, મહસેલૂી ખર્ચ ₹14,28,000, મડૂી ખર્ચ = ₹11,69,000  
ર્ોખ્ખુાં મહસેલૂી ખર્ચ= ₹13,58,000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

___________________________ 
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એકમ 4   માલસામાનન ું મલૂ્ાુંકન  
______________________________________________________________ 

 રૂપરેખા 
 પ્રસ્તાવના 
 માલસામાન (ઇન્વેન્ટરી)નો અર્થ 
 માલસામાનના પ્રકાર 
 સ્ટૉક અને સ્ટોરનો તફાવત 
 અંશતઃ તૈ્ાર માલ અને ચાલ  કામનો તફાવત 
 માલસામાન મલૂ્ાુંકનનો અર્થ 
 બિનકાર્થનો નમનૂો 
 માલસામાન ખાતાવહીનો નમનૂો 
 બિનકાર્થ અને માલસામાનની ખાતાવહી વચ્ચેનો તફાવત 
 માલસસલક (સ્ટૉક)ની ગણતરીની પદ્ધસતઓ 

 સામસ્ક ગણતરી 
 સતત ગણતરી 

 માલસામાન અંગેના જ દા જ દા જથ્ર્ાઓ 
 ગ રૂત્તમ જથ્ર્ો કે સપાટી 
 લઘ ત્તમ જથ્ર્ો 
 વરદી સપાટી 
 ભ્ સપાટી 
 વરદી જથ્ર્ો 
 સલામતી જથ્ર્ો 

 વરદી જથ્ર્ો અને વરદી સપાટી વચ્ચેનો તફાવત  
 માલસામાન ફેરિદલી દર 
 “જરૂરી સમ્ે જ” અબભગમ(Just in time Approach - JIT) 

 

1. પ્રસ્તાવના :-  
પર્તરના મળૂતત્વોમાું માલસામાન, મજૂરી અને પરોક્ષ ખચાથનો સમાવેશ ર્ા્ છે. કોઈ પણ ઉત્પાદન 
કા થ્માું એક ખિૂ જ મહત્વ ધરાવત ું તત્વ માલસામાન છે. સામાન્્ રીતે ઉત્પાદન કરતા ધુંધાકી્ 
એકમોમાું માલસામાનમાું ર્્ેલ ું રોકાણ ક લ ઉત્પાદન રોકાણના પ્રમાણમાું ખિૂ વધ  હો્ છે. 
મોટાભાગની વસ્ત  ઓના ઉત્પાદનની પર્તરમાું માલસામાન ખચથન ું પ્રમાણ સરેરાશ પર્તરના 50% 
જેટલ ું હો્ છે. જ દા જ દા ઉદ્યોગોમાું તેન ું પ્રમાણ િદલાત  ું રહ ેછે. કેટલાક ઉદ્યોગોમાું ક લ પર્તરમાું 50% 
ર્ી 80% સ ધીન ું માલસામાનન ું પ્રમાણ હો્ છે. ઉદારણ તરીકે, ખાુંર્ ઉદ્યોગમાું માલસામાનન ું ઊંચ ું 
પ્રમાણ હો્ છે. ક લ પર્તર શોધવા માટે માલસામાનન ું મલૂ્ાુંકન આવશ્્ક િને છે. માલસામાનની 
ખરીદી, વપરાશ, આખર સ્ટૉક વગેરે સનણથ્ો વખત ે માલસામાનન ું મલૂ્ાુંકન કરવામાું આવે છે. સૌ 
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પ્રર્મ ઉત્પાદન કરતાું એકમો માટે માલસામાન (ઇન્વેન્ટરીન ું) એટલે શ ું? તેના કેટલા પ્રકાર છે? 
માલસામાનની ખરીદી ક્ારે કરવી? માલસામાનની સપાટી ધુંધામાું કેટલી રાખવી? જેર્ી ઉત્પાદન પર 
અસર ન પર્ ે તેમજ માલસામાનન ું સ્ટૉક પત્રક કઈ કઈ પદ્ધસત પ્રમાણે રાખી શકા્ જેવી મહત્વની 
િાિતોનો અભ્્ાસ આ પ્રકરણમાું કરવામાું આવ્્ો છે. 
2. માલસામાન (ઇન્વેન્ટરી)નો અર્થ :-  

“માલસામાન એ કોઈ વસ્ત   કે વસ્ત  ઓના સમહૂનો એવો ભાગ છે કે જેની કકિંમત સાચી રીતે પ્રાર્સમક 
પર્તરના એક ભાગ તરીકે ગણવામાું આવે છે,” 
ઇન્વેન્ટરીનો ખચથ જ દો શોધી તેને વસ્ત  ની પર્તરમાું સીધો સમાવી લવેામાું આવે છે. એટલે કે તે 
પ્રત્્ક્ષ ખચથ છે. તેમજ વસ્ત  ઓના સમહૂન ું તે ભૌસતક સ્વરૂપન ું અંગ િને છે. ઉદાહરણ તરીકે, 
ફસનિચર માટે લાકડ ું માલસામાન ગણાશે, જે ફસનિચરન ું ભૌસતક સ્વરૂપન ું અંગ િને છે. 

3. માલસામાનના પ્રકાર :-  
માલસામાનના પ્રકાર િ ે િાિતો પરર્ી નક્કી કરવામાું આવે છે. (1) ઉપ્ોગને આધારે (2) 
માલસામાનના લક્ષણને આધારે. ઉત્પાદન દરમ્્ાન માલસામાનનો ઉપ્ોગ પ્રત્્ક્ષ જોર્ા્ેલ હો્ 
તો તે પ્રત્્ક્ષ માલસામાન ગણાશે; એટલે કે, તૈ્ાર વસ્ત  ના િુંધારણમાું અગત્્નો ભાગ ભજવે ત ે
પ્રત્્ક્ષ માલસામાન ગણાશે અને જેનો ઉપ્ોગ સહા્ક તરીકેનો હો્ તેને પરોક્ષ માલસામાન 
ગણાશે. ઉ.દા. તરીકે જૂતા િનાવવામાું વપરાત  ું લેધર પ્રત્્ક્ષ માલસામાન છે. જ્ારે સસલાઈ માટે 
વપરાતો દોરો એ પરોક્ષ માલસામાન છે. માલસામાનના લક્ષણોને આધારે નીચે મ જિના પ્રકાર 
પાર્ી શકા્ : 
1) કાચોમાલ (Raw Materials) :- 

જે માલસામાન પર કારખાનામાું કોઈ ચોક્કસ પ્રકિ્ા કે ઉત્પાદન કરી તેના સ્વરૂપ, ગ ણધમથ, 
આકારમાું ફેરફાર કરી તષૃ્ટટગ ણમાું વધારો કરવામાું આવે છે તેને કાચોમાલ કહ ેછે.જે વસ્ત  નો 
જ એક ભાગ છે અને પ્રત્્ક્ષ કે સીધો વસ્ત   સારે્ સુંકળા્ેલ હોવાર્ી તેને પ્રત્્ક્ષ માલ પણ કહ ે
છે. કાપર્ના ઉત્પાદન માટે રૂ (કોટન) કાચોમાલ છે. 

2) આંતરરક ભાગો (Component Parts) :- 
કોઈ વસ્ત  ન ું ઉત્પાદન કરવા િ ે કે તેર્ી વધ  જ દા જ દા છુટા ભાગો જોર્વાના હોઈ ત્્ારે આ 
ભાગોને આંતકરક ભાગો કહ ે છે. આ આંતકરક ભાગો િહારર્ી ખરીદવામાું આવે છે અર્વા 
કારખાનામાું િનાવવામાું આવે છે. આ ભાગોને જોર્ીને આખરી ઉપ્ોગ અંગેની વસ્ત   તૈ્ાર 
કરવામાું આવ ે છે. ઉ.દા. સા્કલ િનાવવા માટે વપરાતાું આંતકરક ભાગોમાું ચઈેન, વ્હીલ, 
સીટ, હને્ર્લ વગેરેનો સમાવેશ ર્ા્ છે. 

3) અંશત: તૈ્ાર માલ (Semi-finished Goods) :- 
જે માલ પર કોઈ એક ્ા વધ  પ્રકિ્ાઓ ર્ઈ હો્ અન ેએક કે વધ  પ્રકિ્ા કરવાની હજ  િાકી 
હો્ તેવા માલને અંશત: તૈ્ાર માલ કહ ેછે. 

4) તૈ્ાર માલ (Finished Stock) :- 
જે માલ પર હવે કોઈ પ્રકિ્ા કરવાની િાકી રહતેી નર્ી; પરુંત  , તે માલ વેચાણ માટે કે 
ઉપ્ોગ માટે તૈ્ાર હો્ છે તેને તૈ્ાર માલ કહ ેછે. ઉદા. તરીકે રેર્ીમેર્ કપર્ા. 



માલસામાનન ું મલૂ્ાુંકન 

62 
 

5) પરચરૂણ માલસામગ્રી (Consumable Stores):- 
ઉત્પાદન પ્રકિ્ા દરમ્્ાન જરૂરી નાની નાની સામગ્રી જેવી કે દોરી, ગ્રીસ, સાફસફૂીન ું કાપર્, 
ગ ુંદર વગેરેને પરચરૂણ માલસામગ્રી કહ ેછે. તે વેચાણ માટે નહીં; પરુંત  , ઉત્પાદન કા થ્ને મદદ 
કરવા માટે વપરા્ છે, તેને પરોક્ષ માલસામાન કહવેામાું આવે છે. 

6) ભુંગાર (Scrap) :- 
 માલના ઉત્પાદન દરમ્્ાન જે કચરો કટીંગ દરમ્્ાન પર્ ે તેમજ િગર્લેા કે ખામીવાળા 
માલસામાનને ભુંગાર કહ ેછે. ફસનિચર િનાવતાું લાકર્ાના કટીંગમાું જે કચરો હો્ તે ભુંગાર છે, 
જેની કકિંમત નકહવત મળે પણ ખરી કે ન પણ મળે. 

7) ચાલ  કામ (Work-in-progress) :- 
કોઈ એક પ્રકિ્ામાું રોકા્ેલ માલ કે જેના પર તે પ્રકિ્ા હજ  પણ અધરૂી હો્ કે પરૂી ન ર્ઈ 
હો્ તેવા માલને પ્રકિ્ાન ું ચાલ  કામ કહ ેછે. બિજ િનાવતાું અર્ધ ું કામ ર્ય ું હો્ તો તે ચાલ  
કામ છે તેમ કહી શકા્. 

8) ખામીય ક્ત કામ (Defective Work) :- 
ઉત્પાદન કરતાું એકમોની ગ ણવત્તા, કદ-આકાર અગાઉર્ી પ્રમાબણત (નક્કી કરેલ ધોરણ) હો્ 
છે. તે પ્રમાણ ેપ્રામાબણત ગ ણવત્તા કે કદ કે આકારમાું કોઈ ખામીઓ રહી ગઈ હો્ છે તેવા 
માલને ખામીય ક્ત માલ કહવેા્. આવા ખામીય ક્ત માલ ઉપર વધારાના માલસામાન કે 
મજૂરીર્ી સ ધારી શકા્. જો ખામી સ ધારી ન શકા્ તો તે સેકન્ર્સના માલ તરીકે તે વેચા્ 
છે. 

4. સ્ટૉક અને સ્ટોરનો તફાવત :- 
જે માલસામાન વેચાણ માટે હો્ તેવા માલન ે સ્ટૉક કહવેામાું આવે છે. (જેની પર કોઈ પ્રકિ્ા 
િાકી નર્ી ઉપ્ોગ કે વપરાશને લા્ક છે. જ્ારે ઉપર જણાવેલ માલના િધા પ્રકારના 
માલસામાનને સ્ટોર કહવેા્ છે. આ પ્રકારનો માલ ઉપ્ોગ કે વપરાશને લા્ક નર્ી હોતો.) 

5. અંશતઃ તૈ્ાર માલ અને ચાલ  કામનો તફાવત :- 
અંશતઃ તૈ્ાર માલ એટલે એ પ્રકારનો માલ કે જેના પર અમ ક પ્રકિ્ા પરૂી ર્ઈ ગઈ છે અને અમ ક 
પ્રકિ્ા િાકી છે. ધારો કે મગફળીમાુંર્ી ઓઈલ િનાવવાન ું હો્ તો મગફળીને પીસવાની, ઓઈલ 
અને ખોળ અલગ કરવાની પ્રકિ્ા પરૂી ર્ઈ ગઈ છે; પરુંત  , રીફાઈનીંગની પ્રકિ્ા િાકી છે. તો ત ે
અંશતઃ તૈ્ાર માલ છે. 
જ્ારે ચાલ  કામ એટલે કોઈ પ્રકિ્ામાું કામ ચાલ  છે. અને તે પ્રકિ્ા તે માલ અંગે પરૂી ર્ઈ નર્ી. 
ઓઈલ કરફાઇનની પ્રકિ્ા ચાલ  હો્ તો તે ચાલ  કામ કહ ેછે. 

6. માલસામાન મલૂ્ાુંકનનો અર્થ :- 
સામાન્્ રીતે ઉત્પાદન કરતાું ધુંધાકી્ એકમોમાું કાચામાલની ખરીદી કરવામાું આવે છે. ઘણીવાર 
એક કરતાું વધારે પ્રકારનો કાચો માલ હો્ છે. આ કાચો માલ ક્યારે, કેટલા પ્રમાણમાું, કેટલી 
ગ ણવત્તાવાળો, કઈ કકિંમતે, કઈ જગ્્ાએર્ી ખરીદવો, તેનો વપરાશ સુંગ્રહ, અને આખરના સ્ટૉકની 
કકિંમત કેવી રીતે કરવી વગેરે જેવા મહત્વના સનણથ્ોનો સમાવેશ માલસામાન મલૂ્ાુંકનમાું ર્ા્ છે, 
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જે ઉત્પાદન ર્્લે એકમોની પર્તર શોધવા, વેચાણ કકિંમત નક્કી કરવા તમેજ આખર સ્ટૉકની 
કકિંમત અને જથ્ર્ો જાણવા જરૂરી છે. 
માલસામાન મલૂ્ાુંકન એટલે માલસામાનની કકિંમત. જે અંગે સવસવધ પદ્ધસતઓ ઉપ્ોગમાું લવેામાું 
આવે છે. માલસામાન મલૂ્ાુંકન માટે કેટલાુંક ખ્્ાલો સમજવા જરૂરી છે. જેમાું નીચેનાનો સમાવશે 
ર્ા્ છે. 

7. બિનકાર્થ :-  
બિનકાર્થને ‘સ્ટૉક કાર્થ’ કે ‘બિન ટેગ’ તરીકે પણ ઓળખવામાું આવે છે. સ્ટોર કીપર અગાઉર્ી નક્કી 
કરેલ બિન(ખાના)માું માલસામાન મકેૂ છે. બિનમાું કેટલો માલ આવ્્ો, કેટલો માલ જ દા-જ દા 
ઉત્પાદન સવભાગને આપ્્ો તેમજ કેટલો માલ સ્ટૉકમાું છે, તેની નોંધ રાખવામાું આવે છે. જ દા-જ દા 
પ્રકારનો માલ હો્ ત્્ારે દરેક પ્રકારના માલ માટે અલગ અલગ બિનકાર્થ તૈ્ાર કરી જે તે સવભાગ 
(સુંગ્રહ સવભાગ)માું રાખવામાું આવે છે, તેને બિનકાર્થ કહ ેછે. 
બિનકાર્થમાું માલના જથ્ર્ાની આવક, જાવક અને િાકી દશાથવવામાું આવે છે. બિનકાર્થ િનાવવાનો 
મ ખ્્ ઉદે્દશ ચોક્કસ સમ્ે ચોક્કસ પ્રકારનો માલનો કેટલો જથ્ર્ો સ્ટૉકમાું છે તે જાણવાનો છે. જ્ારે 
કોઈ ઉત્પાદન સવભાગને આપેલ માલ પરત આવે તો તે આવક તરીકે નોંધા્ છે. તે જ રીતે જો 
માલમાું ઘટ ખિર પર્ ેતો તે ઘટ જાવક તરીકે બિનકાર્થમાું નોંધા્ છે. માલસામાનની િાકી પરર્ી 
સ્ટોરકીપર ક્ારે માલ ખરીદવા માટે ઓર્થર મકૂવો તે નક્કી કરે છે. બિનકાર્થનો નમનૂો નીચ ેમ જિ 
છે. 
 

બિનકાર્થનો નમનૂો 
બિનકાર્થ (Bin Card) 

 
બિન નું. ___________                            માલસામાન ખા.પા.નું. ____________ 
સુંજ્ઞા     ___________                           ગ રૂત્તમ જથ્ર્ો        ____________ 
વણથન    ___________                           લઘ ત્તમ જથ્ર્ો       ____________ 
                                                    વરદી સપાટી        ____________ 
 

આવક જાવક િાકી 
તારીખ 

 
માલ આવક 
પત્રક નું. 

જથ્ર્ો તારીખ માુંગણી પત્રક નું. જથ્ર્ો જથ્ર્ો જથ્ર્ો 
તપાસનાર 

        
        
        
        

 

8. માલસામાન ખાતાવહી :- 
 સુંગ્રહ કરેલ માલસામાનની આવક અને જાવકની રકમ તર્ા જથ્ર્ાની નોંધ કરવા માટે જે 
ખાતાવહી રાખવામાું આવે છે તેને માલસામાન ખાતાવહી કહ ેછે.જે પાના પર આ સ્ટૉકની માકહતી હો્ 
તે પાના નુંિર બિનકાર્થમાું લખવામાું આવે છે. દરેક પ્રકારના માલસામાનન ું અલગ ખાત  ું આ 



માલસામાનન ું મલૂ્ાુંકન 

64 
 

ખાતાવહીમાું રાખવામાું આવે છે. આ ખાતાવહી પર્તર સવભાગમાું સ્ટોસથ એકાઉન્ટન્ટ રાખે છે. 
માલસામાન ખાતાવહીમાું ભાવ અને રકમના ખાના હો્ છે. માલસામાન ખાતાવહીનો નમનૂો નીચ ે
મ જિ છે. 

માલસામાન ખાતાવહીનો નમનૂો 
માલસામાનની ખાતાવહી 

સુંજ્ઞા _________________ 
માલનો પ્રકાર __________                                                    લઘ ત્તમ જથ્ર્ો _________ 
ગે્રર્ :  _______________                                                     ગ રૂત્તમ જથ્ર્ો __________ 
સ્ર્ાન :  ______________ 

આવક જાવક સસલક 
તા ભરસત્ાું 

નું. 
જ
થ્ર્ો 

ભાવ રકમ તા. મા.પત્રક 
નું. 

જથ્ર્ો ભાવ રકમ જથ્ર્ો ભાવ રકમ 

             
             
             
             

 
માલસામાન ખાતાવહી િાુંધેલ પ સ્તકના સ્વરૂપમાું હો્ છે. સામાન્્ રીતે સગવર્ ખાતર 

માલસામાન ખાતાવહી છુટા પાનાુંના સ્વરૂપમાું રાખવામાું આવે છે, જેર્ી તમેાું નવા પાનાું ઉમેરી શકા્ 
છે કે જૂના પાનાું ઈચ્છા મ જિ કાઢી નાખી શકા્ છે. 

 
 

9. બિનકાર્થ અને માલસામાનની ખાતાવહી વચ્ચેનો તફાવત : 
ક્રમ બિનકાર્થ ક્રમ માલસામાન ખાતાવહી 
1. દરેક ખાતામાું કેટલો માલ આવ્્ો, કેટલો માલ 

ઉત્પાદન સવભાગને આપ્્ો એ કેટલો માલ સ્ટૉકમાું 
છે તેની નોંધ માટે બિન પર જે કાર્થ લટકાવવામાું 
આવે છે તેને બિનકાર્થ કહ ેછે. 

1. સુંગ્રહ કરેલ માલસામાનની આવક જાવકની 
રકમ તર્ા જથ્ર્ાની નોંધ કરવા માટે જે 
ખાતાવહી રાખવામાું આવે છે તેને માલસામાન 
ખાતાવહી કહ ેછે. 

2. બિનકાર્થ સ્ટોર સવભાગમાું રાખવામાું આવે છે. 2. માલસામાન ખાતાવહી પર્તર સવભાગમાું 
રાખવામાું આવે છે. 

૩. બિનકાર્થ સ્ટોર કીપર તૈ્ાર કરે છે. ૩. માલસામાન ખાતાવહી પર્તર કહસાિનીશ 
તૈ્ાર કરે છે. 

4. બિનકાર્થમાું ફક્ત માલનો જથ્ર્ો જ દશાથવા્ છે. 4. માલસામાન ખાતાવહીમાું માલનો જથ્ર્ો અને 
રકમ િુંને દશાથવા્ છે. 

5. બિનકાર્થમાું દરેક વ્્વહારની વ્્ક્ક્તગત નોંધ ર્ા્ 
છે. 

5. માલસામાન ખાતાવહીમાું વ્્વહારોની સામસ્ક 
નોંધ ર્ા્ છે. 

6. બિનકાર્થમાું વેપારીઓનાું નામ-સરનામાું દશાથવાતાું 
નર્ી. 

6. માલસામાન ખાતાવહીમાું વેપારીઓનાું નામ-
સરનામાું દશાથવા્ છે. 
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10. માલસસલક (સ્ટૉક)ની ગણતરીની પદ્ધસતઓ (Stock Inventory Methods): 
 માલસસલકની ગણતરી મ ખ્્ િે રીતે ર્ઈ શકે છે. 

1. સામસ્ક ગણતરી (Periodic Inventory) : 
દરેક માલસામાનનો સ્ટૉક ચોક્કસ સમ્ન ેઅંતે લેવામાું આવે ત્્ારેતે પદ્ધસતને સામસ્ક સ્ટૉક 

ગણતરી કહ ેછે. સામાન્્ રીતે નાના ધુંધાના એકમોમાું માલની સસલકની ગણતરી દર વર્થને અંત ેએક 
જ વાર કરવામાું આવે છે. કારણકે સતત ગણતરી માટે તેઓ સ્ટાફ રાખી શકે નહીં. આ પદ્ધસત મ જિ 
એક સાર્ે િધા જ સ્ટૉકની ગણતરી ર્તી હોવાર્ી સ્ટૉકની સાચી કકિંમત મળે છે. સામાન્્ રીતે ઉત્પાદન 
કા થ્માું સવક્ષેપ ન ર્ા્ ત ે રીતે મુંદીના કદવસોમાું સ્ટૉકની ગણતરી કરવામાું આવે છે. આ પદ્ધસતમાું 
સ્ટૉકની ગણતરી વર્થનાઅંતે જ ર્તી હોવાર્ી સતત ચકાસણી ર્ઈ શકતી નર્ી. પકરણામે સ ધારાત્મક 
પગલા લેવાનો અવકાશ રહતેો નર્ી. 

2. સતત ગણતરી :  
માલસામાનના સ્ટૉકની સતત ચકાસણી અને ગણતરી કરવામાું આવે તે પદ્ધસતન ેમાલસસલકની 

સતત ગણતરીની પદ્ધસત કહવેામાું આવે છે. આ પદ્ધસતમાું સ્ટૉક ગણતરી માટે સનટણાુંત માણસો રોકવામાું 
આવે છે. ગમે તે સમ્ે કેટલો સ્ટૉક છે તે અંગેની માકહતી તરત જ મળી શકે છે. તેમજ સ્ટૉકની સતત 
ચકાસણી ર્તી રહ ેછે. તેમજ સમ્સર સ ધારાત્મક પગલા લવેાનો અવકાશ રહ ેછે. 
 
11. માલસામાન અંગેના જ દા જ દા જથ્ર્ાઓ (Various Stock Levels) : 
[A] ગ રૂત્તમ જથ્ર્ો કે સપાટી (Maximum Level) : 
  જે મ્ાથદાર્ી વધ  પ્રમાણમાું ધુંધાકી્ એકમમાું માલનો જથ્ર્ો સ્ટૉક તરીકે રાખવો 
આસર્િક રીતે ન કસાનકારક ર્ઈ પર્ ેતેવા જથ્ર્ા કે સપાટીને ગ રૂત્તમ જથ્ર્ો કહ ે છે. ગ રૂત્તમ સપાટીર્ી 
વધ  જથ્ર્ો રાખવામાું આવે તો તેમાું વધ  પર્તી કા થ્શીલ મરૂ્ીની રકમ રોકાઈ રહતેા વ્્ાજન ું ન કસાન 
ર્ા્ છે અને િીજા હતે   માટે કા થ્શીલ મરૂ્ીની તુંગી અન ભવવી પર્ ેછે. વળી વધ  પર્તો માલનો સુંગ્રહ 
કરવાર્ી િગર્ી જવાનો ભ્ પણ રહ ે છે અને જો ગ્રાહકની અબભર બચ િદલાતાું માલ નકામો ર્ઈ 
જવાનો ભ્ રહ ેછે. 
 ગ રૂત્તમ જથ્ર્ો = વરદી સપાટી – ઓછામાું ઓછા સમ્નો ઓછામાું ઓછો વપરાશ + વરદી જથ્ર્ો 

આ સતૂ્રની મદદર્ી ગ રૂત્તમ જથ્ર્ો ધુંધાકી્ એકમમાું શોધી શકા્ છે. 
 

[B] લઘ ત્તમ જથ્ર્ો (Minimum Level) :- 
  જે મ્ાથદાર્ી કોઈ પણ પ્રકારના માલનો જથ્ર્ો ઓછો ન ર્વા દેવો જોઈએ તે મ્ાથદાને 
લઘ ત્તમ જથ્ર્ો કહ ે છે. આ મ્ાથદાર્ી માલનો જથ્ર્ો ઓછો ર્વા દેવો તે ઈચ્છની્ ગણાત  ું નર્ી. 
લઘ ત્તમ સપાટીર્ી સ્ટૉક ઓછો ર્ઈ જા્ તો માલસામાનની તુંગીને કારણે ઉત્પાદન અટકી પર્,ે તેર્ી 
સ્ટૉક નીચી સપાટીર્ી વધ  રાખવો જોઈએ. લઘ ત્તમ જથ્ર્ો નક્કી કરવા માટે મ ખ્્ િ ેમ દ્દાઓ ધ્્ાનમાું 
રાખવા જોઈએ. (1) માલ મેળવતાું લાગતો સમ્ : માલ મેળવતાું જે સમ્ લાગે તેટલા સમ્ના 
વપરાશ જેટલો લઘ ત્તમ જથ્ર્ો ગણા્ અને તે હુંમેશા સ્ટૉકમાું રાખવો જોઈએ. (2) માલના વપરાશનો 
દર : માલનો વપરાશ ઝર્પી અને ઊંચા દરે હો્ તો લઘ ત્તમ જથ્ર્ો પણ વધ  રાખવો જોઈએ. 
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 લઘ ત્તમ જથ્ર્ો શોધવા માટે નીચેના સતૂ્રનો ઉપ્ોગ ર્ા્ છે. 
લઘ ત્તમ જથ્ર્ો= વરદી સપાટી – માલ મેળવતાું લાગતો સરેરાશ સમ્નો સરેરાશ વપરાશ. 
 

[C] વરદી સપાટી (Ordering Level & Re-ordering Point) :- 
  જ્ારે સ્ટોસથ સવભાગમાું સ્ટૉક અમ ક સપાટી સ ધી ઘટે ત્્ારે સ્ટોરકીપરે તે માલનો વધ  
જથ્ર્ો મુંગાવવા ઓર્થર મકૂવો જોઈએ. જે સપાટીએ આ ઓર્થર મકૂવામાું આવે તે સપાટીને વરદી સપાટી 
કહ ેછે. આ સપાટી સામાન્્ રીતે ગ રૂત્તમ જથ્ર્ા સપાટી અને લઘ ત્તમ જથ્ર્ા સપાટી િુંનેની વચ્ચ ેહો્ 
છે. વરદી સપાટી નીચેના સતૂ્ર દ્વારા શોધી શકા્ છે. 
 વરદી સપાટી= વધ માું વધ  વપરાશ X માલ મેળવતાું લાગતો વધ માું વધ  સમ્  

 

[D] ભ્ સપાટી (Danger Point or Danger Level) :- 
  આ સપાટી એ લઘ ત્તમ મ્ાથદાર્ી પણ નીચલી સપાટી છે. આ સપાટીએ માલનો જથ્ર્ો 
પહોંચતા માલ મેળવવાું તાત્કાબલક પગલાું લેવાું પર્.ે આ સપાટી નક્કી કરતાું સૌર્ી વધ  ઝર્પી 
વાહનવ્્વહારના સાધન દ્વારા માલ મેળવતાું કેટલો સમ્ લાગશે અર્વા ગમે તે સાધનર્ી માલ 
મેળવતાું ઓછામાું ઓછો કેટલો સમ્ લાગશે, તે ધ્્ાનમાું રાખવામાું આવ ેછે. ભ્સપાટી નીચેના સતૂ્ર 
દ્વારા નક્કી કરી શકા્ છે. 
 ભ્સપાટી = સરેરાશ વપરાશ X તાત્કાબલક ખરીદીની વધ માું વધ  મ દત. 
 

[E] વરદી જથ્ર્ો [Ordering Quantity or Economic order Quantity (EOQ)] :- 
વરદી જથ્ર્ો િે જ દાું જ દાું અર્થમાું વાપરવામાું આવે છે. અમ ક પ્રકારનો માલ ઓછામાું 

ઓછો અમ ક જથ્ર્ામાું પ્રાપ્ત ર્તો હો્ તો તેને વરદી જથ્ર્ો કહવેામાું આવે છે. દા.ત. રુંગના પીપર્ા 
100 કક.ગ્રા. માું જ મળે તો તે અંગેનો ઓર્થર 100 કક.ગ્રા.ના ગ ણાુંકમાું જ મકૂવો પર્ ેછે. એટલે કે તેના 
વરદી જથ્ર્ો 100 કક.ગ્રા. ગણાશે.અન્્ સુંજોગો ધ્્ાનમાું લેતાું ખરીદી માટે ઓછામાું ઓછો સૌર્ી વધ  
ફા્દાકારક જથ્ર્ો જે હોઈ શકે તેને પણ વરદી જથ્ર્ો અર્વા આસર્િક વરદી જથ્ર્ો (Economic Order 
Quantity)કહ ે છે. સામાન્્ રીતે આ જથ્ર્ામાું જ માલની ખરીદી કરવામાું આવે છે. દરેક વખત ેનાના 
જથ્ર્ામાું ઓર્થર મકૂવામાું આવે તો વર્થ દરમ્્ાન વારુંવાર ઓર્થર મકૂવો પર્.ે તેમ કરતાું વાહનખચથ, 
કારકનૂી કામ વગેરે વધી જા્; પરુંત  , જો ખિૂ મોટા જથ્ર્ામાું ઓર્થર મકૂવામાું આવે તો વાહનખચથમાું 
કરકસર ર્ા્, મોટા પા્ા પરની ખરીદીના લાભો મળે; પરુંત  , સારે્ સારે્ મોટા પ્રમાણમાું મરૂ્ીન ું રોકાણ 
ર્ા્ અને વ્્ાજન ું ન કસાન ર્ા્. એટલ ેવરદી જથ્ર્ો ખિૂ મોટો ન હોવો જોઈએ કે ખિૂ નાનો પણ ન 
હોવો જોઈએ. વરદી જથ્ર્ો નીચેના સતૂ્ર દ્વારા શોધી શકા્ છે. જો વાહનખચથ ટકાવારીમાું ન આપલે હો્ 
તો  
EOQ =  2AO 
      C 
જ્ાું   A = વાસર્િક વપરાશનો જથ્ર્ો 
       O = ઓર્થર મકૂવા માટે દરેક વરદીદીઠ ખચથ 
       C = એકમદીઠ વાસર્િક માલવહન ખચથ  
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જો વહનખચથ ટકાવારીમાું આપ્્ો હો્ તો  
EOQ = √ 2AO 
     CP 
જ્ાું P = વસ્ત  ની એકમદીઠ કકિંમત  
 
[F] સલામતી જથ્ર્ો (Safety Stock) :- 
 માલસામાન પર અંક શ રાખવાના દૃષ્ટટકોણર્ી સલામતી જથ્ર્ો નક્કી કરવો જરૂરી છે. જ્ારે 
ઓર્થર મકેૂલો માલ મેળવવા સામાન્્ કરતાું વધારે સમ્ લાગ ેત્્ારે આ સલામતી જથ્ર્ો મદદે આવી 
ઉત્પાદન િુંધ ર્ત ું અટકાવે છે. કેટલો માલ સલામતી જથ્ર્ા તરીકે રાખવો તેનો આધાર માલ મળેવવા 
લાગતાું સમ્માું ર્તો ફેરફાર, માલ મેળવતાું મોસમી કે અન્્ અસન્સમતતા, ઉત્પાદનમાું વધઘટ 
વગેરે પર રહલેો છે. સલામતી જથ્ર્ો અને આસર્િક વરદી જથ્ર્ો િુંનેની વચ્ચ ેવરદી સપાટી નક્કી ર્ા્ 
છે. સલામતી જથ્ર્ો નીચેના સતૂ્ર દ્વારા નક્કી ર્ઈ શકે છે. 
 સલામતી જથ્ર્ો = વધ માું વધ  વપરાશ X (માલ મેળવતાું લાગતો વધ માું વધ  સમ્ – માલ 

મેળવતાું લાગતો સામાન્્ સમ્) 

સરેરાશ સપાટી = લઘ તમ સપાટી + ½ વરદી જથ્ર્ો 
 

12. વરદી જથ્ર્ો અને વરદી સપાટી  
ક્રમ વરદી જથ્ર્ો ક્રમ વરદી સપાટી 
1. વરદી જથ્ર્ો એટલે સૌર્ી વધ  ફા્દાકારક 

હો્ તેવા માલની ખરીદીનો જથ્ર્ો. 
1. જે સપાટીએ ઓર્થર મકૂવામાું આવે તેને વરદી 

સપાટી કહ ેછે. 
2. વરદી જથ્ર્ો નક્કી કરતી વખતે માલનો 

વાસર્િક વપરાશ, ઓર્થર મકૂવાનો ખચથ તેમજ 
વહનખચથ ધ્્ાનમાું લેવામાું આવે છે. 

2. વરદી સપાટી નક્કી કરતી વખતે માલનો 
વધ માું વધ  વપરાશનો દર તેમજ માલ 
મુંગાવતાું લાગતો વધ માું વધ  સમ્ ધ્્ાનમાું 
લેવામાું આવે છે. 

3. વરદી જથ્ર્ો નીચેના સતૂ્ર દ્વારા શોધી શકા્ 
છે. 
વરદી જથ્ર્ો = √2AO OR   √ 2AO 
                   C             CP 
જ્ાું A = વાસર્િક વપરાશનો જથ્ર્ો 
O=ઓર્થરમકૂવા માટે દરેક વરદીદીઠ ખચથ 
C=એકમદીઠ વાસર્િક માલવહન ખચથ 
P= એકમદીઠ કકિંમત 

3. વરદી સપાટીન ું સતૂ્ર નીચે મ જિ છે. 
વરદી સપાટી = વધ માું વધ  વપરાશ X માલ 
મેળવતાું લાગતો વધ માું વધ  સમ્ 

 

 

ઉદાહરણ : 1 નીચેની માકહતી પરર્ી આસર્િક વરદી જથ્ર્ો શોધો  
  વાસર્િક વપરાશ 18,000 એકમો  
  એકમદીઠ કકિંમત રૂ. 30 
  વરદી મકૂવાનો ખચથ રૂ. 30 
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એકમદીઠ વાસર્િક વહનખચથ 10% 
જવાિ : અહીં વહનખચથ ટકાવારીમાું આપેલ હોવાર્ી નીચેના સતૂ્રનો ઉપ્ોગ ર્શે. 
આસર્િક વરદી સપાટી=√2AO                                     જ્ાું A = 18000  
                          CP                                          O = 30 રૂ. 

= √2x18000x30                    C = 10% 
           10% x 30                      P = 30 રૂ. 
 

= √2x18000x30 
         10% x 30 
 

= √2x6000x30 
 

= √360000              = 600 એકમો 
     

ઉદાહરણ : 2 એક ફેકટરીમાું માલસામાન અંગ ેનીચ ેમ જિની માકહતી મળે છે. તેના આધારે ગ રૂત્તમ 
જથ્ર્ો, લઘ ત્તમ જથ્ર્ો તેમજ વરદી સપાટી નક્કી કરો. 

  સામાન્્ વપરાશ = રોજના 200 એકમો  
  ઓછામાું ઓછો વપરાશ રોજના 120 એકમો  
  વધ માું વધ  વપરાશ રોજના 260 એકમો  
  વરદી જથ્ર્ો 10,૦૦૦ એકમો  

વરદી મ દત (માલ મેળવવા લાગતો સમ્) 25 ર્ી 30 કદવસ  
જવાિ : વરદી સપાટી = વધ માું વધ  વપરાશ X માલ મેળવતાું લાગતો વધ માું વધ  સમ્  
     = 260 x 30 કદવસ  
     = 7,800 એકમો  

ગ રૂત્તમ જથ્ર્ો = વરદી સપાટી – ઓછામાું ઓછી વરદી મ દતનો ઓછામાું ઓછો વપરાશ + 
વરદી જથ્ર્ો. 

                 = 7,800 - (120 એકમો X 25 કદવસ) + 10,000 
                 = 7,800 - (3,000) + 10,000 
                 = 14,800 એકમો. 
 લઘ ત્તમ જથ્ર્ો = વરદી સપાટી – સરેરાશ વરદી મ દતનો સરેરાશ વપરાશ  
                 = 7,800 – (25+30કદવસ ) 200 એકમો  
      2 
                 = 7,800 – (27.5) 200  
                        = 7,800 – 5500 
                        = 2,300 એકમો 
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ઉદાહરણ : 3  નીચે આપેલી માકહતી પરર્ી  
પ નઃ વરદી સપાટી 
લઘ ત્તમ સપાટી 
ગ રૂત્તમ સપાટી 
સરેરાશ સપાટી 
ભ્સપાટીની ગણતરી કરો. 

 
1) માલ મેળવતાું લાગતો વધ માું વધ  સમ્ 45 કદવસ 
2) માલ મેળવતાું લાગતો સરેરાશ સમ્ 35 કદવસ 
3) માલ મેળવતાું લાગતો ઓછામાું ઓછો સમ્ 25 કદવસ 
4) તાત્કાબલક ખરીદી મેળવવા લાગતો વધ માું વધ  સમ્ 5 કદવસ 
5) એક કદવસનો વધ માું વધ  વપરાશનો દર 30 એકમો  
6) એક કદવસનો સરેરાશ વપરાશનો દર 25 એકમો  
7) એક કદવસનો ઓછામાું ઓછો વપરાશનો દર 20 એકમો 
8) વરદી જથ્ર્ો 600 એકમો 

 

જવાિ : 
પ નઃવરદી સપાટી = વધ માું વધ  વપરાશ X માલ મેળવતાું લાગતો વધ માું વધ  સમ્ 
  = 30 એકમો X 45 કદવસો 
  = 1,350 એકમો 
લઘ ત્તમ સપાટી  = વરદી સપાટી – (સરેરાશ વપરાશ X સરેરાશ વરદી મ દત) 
  = 1,350 – (25 એકમો X 35) 
  = 1,350 – 875 
  = 475 એકમો  
ગ રૂત્તમ સપાટી  = વરદી સપાટી – (ઓછામાું ઓછો વપરાશ X ઓછામાું ઓછી મ દત) + વરદી જથ્ર્ો 
  = 1,350 – (20 એકમો X 25) + 600 
  = 1,350 – 500 + 600 
  = 1,450 એકમો  
સરેરાશ સપાટી  = લઘ ત્તમ સપાટી + ½ વરદી જથ્ર્ો 
  = 475 + ½ X 600 
  = 475 + ૩૦૦ 
  = 775 એકમો 
ભ્ સપાટી  = સરેરાશ વપરાશ X તાત્કાબલક ખરીદીની વધ માું વધ  મ દત  
  = 25 એકમો X 5 કદવસ  
  = 125 એકમો 
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13. માલસામાન ફેરિદલી દર (Inventory Turnover) :- 
સ્ટૉક સવભાગમાું ખરીદીને આવતો માલસામાન કેટલો આવે છે, કેટલો જા્ છે તર્ા 

આવક-જાવકની ફેરિદલી ચોક્કસ સમ્ મ્ાથદામાું કેટલીવાર ર્ા્ છે; તે જાણવા માટે 
માલસામાન ફેરિદલીનો અભ્્ાસ જરૂરી છે. 

  માલસામાન ફેરિદલી દર એટલે તે સમ્માું માલસામાનના વપરાશ કે વેચાણ અને 
તે સમ્ના સરેરાશ માલસામાનનો ગ ણોત્તર જે નીચે મ જિ રજૂ કરી શકાશે. 

 માલસામાન ફેરિદલી દર = માલસામાનનો વપરાશ કે વેચાણ 
                                            સરેરાશ માલસામાન 

 સરેરાશ માલસામાન = શરૂનો સ્ટૉક + આખરનો સ્ટૉક 
                                             2 
  તમામ પ્રકારના માલ અંગ ે માલસામાન ફેરિદલી દર નક્કી કરવામાું આવે છે. આ 
પ્રકારના માલસામાનનો ફેરિદલી દર ઊંચો એટલે કે વધ  વખત આવે તે પ્રકારના માલસામાનની 
ખરીદી તેમજ સ્ટૉકની સપાટી વધારવાનો પ્ર્ત્ન કરવો જોઈએ અને જો માલસામાન ફેરિદલી દર 
ઓછો હો્ તો વસ્ત   કે માલનો વપરાશ ઘટયો છે તો સ્ટૉક સપાટી ઘટાર્ી સ્ટૉકમાું વધારાની મરૂ્ીન ું 
રોકાણ ઓછુું કરવ ું જોઈએ. 
ઉદાહરણ : 4  નીચેની માકહતી પરર્ી માલસામાન ફેરિદલી દર અને ફેરિદલી મ દત શોધો. 

શરૂઆતનો સ્ટૉક ₹15,000 
આખરનો સ્ટૉક ₹25,000 
ખરીદી ₹1,30,000 

જવાિ : 
માલસામાન વપરાશ = શરૂઆતનો સ્ટૉક + ખરીદી – છેવટનો સ્ટૉક  
       = 15,000 + 1,30,000 – 25,000 
       = ₹1,20,000  
સરેરાશ માલસામાન = શરૂઆતનો સ્ટૉક + છેવટનો સ્ટૉક 
                                           2 
       = 15,000 + 25,000 
                             2 
                     = ₹20,000 
માલસામાન ફેરિદલી દર = સન્ત સમ્માું માલસામાનનો વપરાશ 
                                        સન્ત સમ્નો સરેરાશ માલસામાન  
                           = 1,20,000 
                              20,000 
                           = 6 વખત  
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 એટલે કે માલસામાનનો સ્ટૉક વર્થમાું 6 વખત પરૂો ર્ા્ છે. 
ફેરિદલી મ દત  =           365________ 
       માલસામાન ફેરિદલી દર  
                  =  365 
                                  6 
                  =  61 કદવસ 
 
 

14. “જરૂરી સમ્ે જ” અબભગમ(Just in time Approach - JIT) : 
  “જરૂરી સમ્ે જ” એ આધ સનક વાબણજ્ના ક્ષેત્રમાું ઉપ્ોગી એક નવો જ અબભગમ છે. 
આ અબભગમ પ્રમાણ ેજે માુંગ અપેબક્ષત ખરીદી અને માુંગ અપેબક્ષત ઉત્પાદનને િદલે માુંગ આધાકરત 
ખરીદી અને માુંગ આધાકરત ઉત્પાદન પર આધાર છે. આ અબભગમની જાપાન દ્વારા સવશ્વને ભેટ મળી છે. 
આ ખ્્ાલ જાપાન દ્વારા જ સવકસા્ેલ છે. 1950માું જાપાનની ‘ટો્ોટા’ (TOYOTA)કુંપનીએ આ 
અબભગમ સવકસાવ્્ો હતો. ત્્ારિાદ અન્્ કુંપનીઓએ પણ તેનો સ્વીકાર ક્ો છે. (USA) ય .એસ.એ. 
દેશમાું 1980ના દા્કા દરમ્્ાન આ અબભગમનો સ્વીકાર કરવામાું આવ્્ો હતો. 
  (JIT) જજત અબભગમમાું ઇન્વેન્ટરીની સપાટી નહીવત રાખવાની તેમજ જ્ારે જરૂરી 
હો્ ત્્ારે જ ઉત્પાદન કરવાની ભલામણ કરે છે. આ અબભગમ પ્રમાણ ે ઉત્પાદન દરમ્્ાન જ દે જ દે 
તિકે્ક અધથતૈ્ાર માલનો કોઈ સ્ટૉક હોવો ન જોઈએ; પરુંત   જ્ારે ઉત્પાદન માટે જરૂરી હો્ ત્્ારે જ 
કાચોમાલ અને અધથતૈ્ાર માલ કે છુટા ભાગો ખરીદવા જોઈએ. 
  જજતનો મ ખ્્ હતે   ઉત્પાદનમાું સતત સ ધારા અને િધા પ્રકારના િગાર્ દૂર કરી એક 
સુંપણૂથ ઉત્પાદન વ્્વસ્ર્ા પરૂી પાર્વાનો છે. જજત અબભગમનો ઉપ્ોગ કરવા માટે કોઈ પ્રકારની 
અત્્ુંત મોંઘી અને આધ સનક મશીનરીની જરૂકર્ાત હોતી નર્ી. તેનો ઉપ્ોગ કોઈ પણ મશીનરી સાર્ ે
ર્ઈ શકે છે, તે માટે ઉદ્યોગોના પ્રકાર કે કદ મહત્વના નર્ી. 
  સવશ્વના મોટા ભાગના દેશોમાું જજત(Just in time)નો સફળતાપવૂથક ઉપ્ોગ ર્ઈ રહ્યો 
છે. જ દા જ દા લખેકોએ પોતાના સવચારો અને અન ભવને આધારે ‘જજત’ અંગ ેજ દી જ દી વ્્ાખ્્ાઓ 
આપી છે જે નીચ ેપ્રમાણ ેછે : 
 શોનિગથર (Schonberger)લેખકના અબભગમ મ જિ ‘જજત એટલે તૈ્ાર માલન ું વેચવા માટે જરૂરી 

સમ્ે જ ઉત્પાદન કરવ ું અને કર્બલવરી આપવી, પટેા-ભાગોને જરૂરી સમ્ે જ જોર્ી તેન ું તૈ્ાર 
માલમાું રૂપાુંતર કરવ ું, િનાવેલા ભાગો જરૂરી સમ્ે જ પેટા-સવભાગોમાું ફેરવવા અને ખરીદેલ 
માલસામગ્રીને જરૂરી સમ્ે જ િનાવેલા ભાગોમાું ફેરવવી’ 

 મોન્ર્નેના જણાવ્્ા પ્રમાણે  ‘જજત એ ઉત્પાદનની એવી વ્્વસ્ર્ા છે જ્ાું જરૂરી પ્રકારના એકમોન ું 
જરૂરી હો્ તે સમ્ે જ અન ેજરૂરી જથ્ર્ામાું ઉત્પાદન કરવામાું આવે.’ 

 વોસ (Voss)ના માટે ‘જજત ઉત્પાદનની એવી પદ્ધસત છે જેનો ઉદે્દશ િગાર્ દૂર કરીને સમગ્ર 
ઉત્પાદકતા વધારવાનો છે. જે ગ ણવત્તામાું સ ધારા તરફ દોરી જા્ છે.’ 

 ઉપરની વ્્ાખ્્ાઓને આધારે ‘જજત’ના લક્ષણો નીચ ેમ જિ તારવી શકા્ : 
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1. માુંગ આધારરત ખરીદી અને ઉત્પાદન : 
 આ ખ્્ાલનો મ ખ્્ હતે   જ બિન જરૂરી ઉત્પાદન ન કરવ ું. જ્ારે જરૂર હો્ ત્્ારે ઓર્થરને 
આધારે ઉત્પાદન કરવ ું અને ઉત્પાદન માટે જરૂર હો્ તે મ જિ જ કાચો માલ કે આંતકરક ભાગોની 
ખરીદી કરવી. 

2. નાના જથ્ર્ામાું ઉત્પાદન (વારુંવાર ઉત્પાદન) : 
 ગ્રાહકોના ઓર્થર પ્રમાણે જ ઉત્પાદન ર્ત ું હોવાર્ી ઉત્પાદન ગ્રાહકના ઓર્થર જથ્ર્ા જેટલ ું જ 
કરવામાું આવે છે. એટલ ેકે ઉત્પાદન પ્રકિ્ા સતત રીતે અસવતરણ પણૂથ ચાલ્ા કરે છે. 

3. ગોઠવણીનો લઘ ત્તમ સમ્ : 
 આ અબભગમ પ્રમાણે નાના જથ્ર્ામાું ઉત્પાદનને કારણે ઉત્પાદકતા વધારી શકા્ છે; પરુંત  , 
સમ્ વધ  લાગે છે. તેર્ી આ અબભગમમાું ્ુંત્રની ગોઠવણીનો અને એક સવભાગમાુંર્ી િીજા સવભાગમાું 
ફેરિદલીના સમ્માું શક્ય તેટલો ઘટાર્ો કરવા પર ભાર મકૂવામાું આવે છે. આ સમ્ ્ોગ્્ 
વ્્વસ્ર્ાતુંત્ર સાધનો અન ેતાલીમના ્ોગ્્ સમન્વ્ર્ી ઘટાર્ી શકા્ છે. પકરણામે પર્તરમાું ઘટાર્ો 
કરી શકા્ છે. 

4. પ્રરક્ર્ા સમ્માું ઘટાર્ાના પગલાું : 
 આ અબભગમમાું ઉત્પાદનનો સમ્, સમ્સનરીક્ષણ અને ગસતસનરીક્ષણ દ્વારા ઘટાર્વા પર ખાસ 
ભાર મકૂવામાું આવે છે. પ્રકિ્ા સમ્ ઘટાર્ાની સારે્ સુંકળા્ેલા ખચાથઓ પણ ઘટાર્ી શકા્ છે. 

5. ‘કનિન’ પદ્ધસતનો ઉપ્ોગ (Use of Kanban System) : 
 જજત પદ્ધસતમાું ‘કનિન’ કાર્થનો ઉપ્ોગ ર્ા્ છે. તેમાું માુંગ આધાકરત ઉત્પાદન ર્ત ું હોવાર્ી 
જે સવભાગને છુટા ભાગો કે કાચામાલની જરૂકર્ાત હો્ તે તેની અગાઉના ઉત્પાદન સવભાગને સ્ટોસથ 
સવભાગન ે‘કનિન કાર્થ’ ભરી મોકલે છે. તેને આધારે જરૂરી સમ્ે જ માલ ઉત્પાદન માટે મોકલવામાું 
આવે છે. 

6. સપ્લા્રો દ્વારા સન્સમત માલની રર્બલવરીની વ્્વસ્ર્ા : 
 આ અબભગમમાું કાચામાલની નીંચી કકિંમત અને વધ  વટાવને િદલે ખામીરકહત, સમ્સર 
માલની કર્બલવરી પર આધાર રાખવામાું આવે છે. સપ્લા્રો સારે્ એવી વ્્વસ્ર્ા કરવામાું આવે છે કે 
કુંપનીને જ્ાું અને જ્ારે જરૂરી હો્ ત્્ારે કાચોમાલ તાત્કાબલક પરૂો પાર્વો. 

7. ખામીય ક્ત ઉત્પાદનના કારણોની નાબ દી : 
 ‘જજત’ અબભગમમાું ખામીય ક્ત માલને ઊંચી ગ ણવત્તા, સતતદેખ, આ્ોજજત ઉત્પાદનને કારણ ે
કોઈ સ્ર્ાન જ નર્ી. છતાું કોઈ કારણસર ઉત્પાદનના કોઈ તિકે્ક ખામીય ક્ત માલન ું ઉત્પાદન ર્ા્ કે 
તરત જ જે તે સવભાગ દ્વારા િધાને અન્્ સવભાગને જાણ કરી તાત્કાબલક સમગ્ર તુંત્ર ભલૂ શોધવામાું 
લાગી જા્ છે. અને ખિૂ નજીવા સમ્માું ઉત્પાદનને સામાન્્ કરી દેવામાું આવે છે. 
 આમ, આધ સનક ખરીદીની પદ્ધસત ‘જજત’ દ્વારા બિનજરૂરી રોકાણમાું ઘટાર્ો, વસ્ત  ની ઊંચી 
ગ ણવત્તા, પર્તરમાું ઘટાર્ો, સમસ્્ાન ું તાત્કાબલક સનરાકરણ, તાત્કાબલક જરૂકર્ાત મ જિન ું ઉત્પાદન, 
તેમજ પકરવતથનશીલતા જેવા લાભો પ્રાપ્ત કરી શકા્ છે. 
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15. ખરીદેલ માલની આવક ર્ા્ ત્્ારે આવકમાલની કકિંમત મળેલ ભરસત્ા પરર્ી જાણી શકા્ 
છે; પરુંત  , જ્ારે આ માલ ઉત્પાદન માટે આપીએ કે તેન ું વેચાણ કરીએ ત્્ારે તેની જાવક 
કકિંમત કઈ ગણવી તે માટે જ દી-જ દી પદ્ધસતઓ રજૂ કરવામાું આવી છે. જે નીચે પ્રમાણે છે જે 
સામાન્્ રીતે માલના પ્રકાર, ઉદ્યોગ, ગ ણધમથ, ધુંધાની પ્રણાલી પ્રમાણે ઉપ્ોગમાું લેવામાું 
આવે છે. 

1. માલની ખરેખર ચકૂવેલ કકિંમતની પદ્ધસત  
2. ઓળખી શકા્ એવી પર્તર પદ્ધસત  
3. કફફો પદ્ધસત (FIFO) (પ્રર્મ આવેલ, પ્રર્મ જા્)(First In First Out) 
4. બલફો પદ્ધસત (LIFO) (છેલલ ેઆવેલ, પ્રર્મ જા્) (Last In First Out) 
5. સરેરાશ કકિંમતની પદ્ધસતઓ : 

A. સાદી સરેરાશ પદ્ધસત 
B. ભાકરત સરેરાશ પદ્ધસત 
C. સામસ્ક સાદી સરેરાશ પદ્ધસત  
D. સામસ્ક ભાકરત સરેરાશ પદ્ધસત  

6. સનસિત ભાવ પદ્ધસત  
7. પ્રમાણ ભાવ પદ્ધસત  
8. કકિંમત વધારીને ભાવ ગણવાની પદ્ધસત  
9. પ નઃસ્ર્ાપના કકિંમત કે કરપ્લસેમેન્ટ કકિંમત 
10. મળૂ કકિંમત કે િજાર કકિંમત િે માુંર્ી ઓછી હો્ તે  
11. કહફો અને સનફો પદ્ધસતઓ  
1. માલની ખરેખર ચકૂવેલ રકિંમત (Specific Cost Method) : 

 જ્ારે ખાસ ઓર્થર માટે ખાસ માલની ખરીદી કરવામાું આવે ત્્ારે તે માલની પરેૂપરૂી કકિંમત તે 
ઓર્થર કે જોિ ખાતે ઉધારવામાું આવે છે. આ વખતે માલની તમામ કકિંમત તે જોિ ખાતે ઉધારા્ છે. 
જો તાત્કાબલક આ જાતની ખરીદીમાું કોઈ કારણસર વધારે કકિંમત ચકૂવવી પર્ ેતો તે પણ તમામ કકિંમત 
જોિ ખાતે ઉધારવામાું આવ ેછે. 
 જે ઉદ્યોગોમાું ખાસ ઓર્થર મ જિ માલન ું ઉત્પાદન ર્ત ું હો્ ત્્ાું આ પદ્ધસત ્ોગ્્ ગણા્ છે. 
દા.ત. ઓર્થર પ્રમાણે ફસનિચર તૈ્ાર કરવા માટે અલગ અલગ જરૂકર્ાત મ જિની એસેસરીઝનો ખચથ 
ખાસ ઓર્થરનો ખચથ કહવેા્. જે ઓર્થર આપનાર પાસેર્ી વસલૂ કરવામાું આવશે. 

2. ઓળખી શકા્ એવી પર્તર પદ્ધસત (Identifiable Cost Method) : 
 કેટલાક કકસ્સાઓમાું જ દા જ દા સ્ર્ળે ખરીદા્ેલો માલ જ દો જ દો રાખવામાું આવે છે. એટલ ે
દરેક વખતે ખરીદેલા માલની કકિંમત જાણી શકા્ છે કારણ કે જ દી જ દી ખરીદીનાું જથ્ર્ાનો માલ ભેગો 
ર્ઈ જતો નર્ી. જ્ારે જ દા જ દા પ્રકારનો માલ ઓળખી શકા્ તેમજ અલગ પર્ી શકા્ તેવો હો્ 
ત્્ાું આ પર્તર પદ્ધસત ઉપ્ોગી છે. 
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3. પ્રર્મ આવેલ પ્રર્મ જા્ [FIFO] (First In First Out) : 
 આ પદ્ધસત મ જિ જે માલ પ્રર્મ ખરીદવામાું આવ્્ો હો્ તે પ્રર્મ પરૂો પાર્વામાું આવે છે. 
એટલે કે જે િમમાું માલની ખરીદી કરવામાું આવી હો્ તે જ િમમાું કારખાનામાું માલ મોકલવામાું આવે 
છે કે પરૂો પાર્વામાું આવે છે.  
ઉદા. તરીકે 01/04/2017ના રોજ ₹25ના ભાવનો 100કક.ગ્રા. માલ ખરીદ્યો. તા.05/04/2017ના રોજ 
₹30ના ભાવનો 50 કક.ગ્રા. માલ ખરીદ્યો. તા.07/04/2017ના રોજ ઉત્પાદન સવભાગને 50કક.ગ્રા. માલ 
આપીએ તેમા પ્રર્મ ખરીદી તા.01/04/2017ની છે તેમાુંર્ી એટલ ેકે ₹25ના ભાવવાળો પ્રર્મ આપશે. 
જ્ારે તા.30/04/2017ના આખર સ્ટૉકની કકિંમત = (25X50) + (30X50) = 1250+1500=₹2750 
ર્શે. 
 

 આ પદ્ધસત દ્વારા સ્ટૉક મલૂ્ાુંકનના ફા્દા નીચે પ્રમાણ ેર્ા્ છે : 
1. આપેલ માલ તેની પર્તર કકિંમતે ઉધારવી જોઈએ તે સસધ્ધાુંતન ું પાલન ર્ા્ છે. 
2. આ પદ્ધસત મ જિ છેવટના સ્ટૉકમાું છેલલે ખરીદેલ માલ હોવાર્ી આખર સ્ટૉકની કકિંમત અને 

િજારભાવમાું તફાવતન ું પ્રમાણ ઓછુું હો્ છે. 
3. નાશવુંત કે જલદી િગર્ી જા્ તેવા ગ ણધમથવાળી વસ્ત  ઓ જે િમમાું ખરીદી હો્ તે િમમાું જ 

આપવી કે વેચવી જોઈએ, તે સન્મન ું પાલન ર્ા્ છે. 
 આ પદ્ધસતના ગેરફા્દા નીચે પ્રમાણ ેછે : 

1. જ્ારે ઘણા િધા પ્રકારના માલ હો્ અને વારુંવાર ખરીદી અને જાવક ર્તી હો્ તો ભલૂ 
ર્વાની શક્તા વધ ેછે. 

2. િે અલગ અલગ જોિ કે ઓર્થરની પર્તરમાું વધ  તફાવત જોવા મળે છે. 
3. જ્ારે સતત ભાવ વધારો ર્ઈ રહ્યો હો્ ત્્ારે ઉત્પાકદત એકમોમાું અગાઉની ઓછી કકિંમતની 

ખરીદીનો માલ વપરાવાર્ી પર્તર ઓછી આવે છે. 
  આ પદ્ધસતમાું આખરના સ્ટૉકની કકિંમત તેની ચાલ  િજારકકિંમતની લગભગ નજીક 
હોવાર્ી ઇન્ટરનેશનલ એકાઉન્ટીગ સ્ટર્ીઝ સ્ટાન્ર્ઝથ કસમટીએ પણ સ્ટૉકના મલૂ્ાુંકન માટેની આ પદ્ધસતન ે
માન્્તા આપલે છે. 
 
 
 
 

ઉદાહરણ : 5 ‘P’ પ્રકારના માલની તા.31/03/2017ના રોજ પરૂા ર્તાું ત્રણ માસની આવક-જાવક નીચ ે
મ જિ છે. 

2017 જાન્ય -5  શરૂઆતની િાકી 40 કક.ગ્રા.    ₹ 40ના ભાવે  
  જાન્ય -8 પરૂો પર્લે માલ 20 કક.ગ્રા.  
  ફેબ્ર -10  માલની ખરીદી 60 કક.ગ્રા.   ₹ 50ના ભાવે  
  ફેબ્ર -15  પરૂો પર્લે માલ 40 કક.ગ્રા.  
  માચથ-4  માલની ખરીદી 40 કક.ગ્રા.   ₹ 60 ના ભાવે  
  માચથ-20 પરૂો પર્લે માલ 10 કક.ગ્રા. 
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ઉપરની માકહતી પરર્ી કફફો (FIFO) પદ્ધસતએ સ્ટૉક પત્રક તૈ્ાર કરો. તા. 31/3/2017ના રોજની 
સ્ટૉકની કકિંમત શોધો. 
 

‘P’ માલન ું તા. 01/01/2017 ર્ી 31/૦૩/2017 સ ધીન ું સ્ટૉકપત્રક 
 આવક જાવક સ્ટૉક 

તારીખ 
આવક 
ભ.નું. 

જથ્ર્ો ભાવ ₹ 
જાવક 
ભ.નું. 

જથ્ર્ો ભાવ ₹ જથ્ર્ો ભાવ ₹ 

2017 
જાન્ય . 5 - 40 40 1600 - - - - 40 40 1600 

જાન્ય . 8 - - - - - 20 40 800 20 40 800 

ફેબ્ર . 10 
- 60 50 3000 - - - - 

20 
60 

40 
50 

800 
3000 

ફેબ્ર . 15 
- - - - - 

20 
20 

40 
50 

800 
1000 

40 50 2000 

માચથ 4 
- 40 60 2400 - - - - 

40 
40 

50 
60 

2000 
2400 

માચથ 20 
- - - - - 10 50 500 

30 
40 

50 
60 

1500 
2400 

  
તા.31/03/2017ના રોજ આખરનો સ્ટૉક ક લ 70 કક.ગ્રા. છે. જેની ક લ કકિંમત ₹3900 ર્શે. જેમાું િ ે

પ્રકારનાું આખર સ્ટૉક છે.₹50 અને ₹60ના ભાવવાળો સ્ટૉક છે. આ સ્ટૉકપત્રકમાું જ્ારે સ્ટૉકમાું િ ે
અલગ અલગ ભાવનો માલ હો્ ત્્ારે પ્રર્મ ખરીદેલ પ્રર્મ જાવક ર્શે. પકરણામે આખર સ્ટૉકનો માલ 
છેલલે કરેલ આવકમાુંર્ી ગણાશે.   

4. બલફો પદ્ધસત (આખર આવેલ પ્રર્મ જા્) (Last In First Out) : 
આ પદ્ધસતમાું છેલલા ખરીદવામાું આવેલ માલના જથ્ર્ામાુંર્ી પ્રર્મ માલ પરૂો પાર્વામાું આવે 

છે. અહીંછેલલો જથ્ર્ો પરૂો ર્્ા પછી તે પહલેાની ખરીદીમાુંર્ી માલ આપવામાું આવ ેછે. કફફો પદ્ધસતર્ી 
આ પદ્ધસત સવર દ્ધ છે. 

ઉદા. તા.01/04/2017ના રોજ ₹50ના ભાવના 100 કક.ગ્રા. માલ ખરીદ્યો. તા.10/04/2017ના 
રોજ ₹60 ના ભાવના 50 કક.ગ્રા. માલ ખરીદ્યો. તા.15/04/2017 ના રોજ 50 કક.ગ્રા. માલની જાવક 
કરવી હો્ તો LIFO પદ્ધસત પ્રમાણ ેછેલલ ેઆવેલ માલ એટલે કે ₹60 ના ભાવની જાવક પહલેા ર્શે. 
આખર સ્ટૉકની કકિંમત ક લ આવક 150 કક.ગ્રા. – જાવક 50 કક.ગ્રા. = 100 કક.ગ્રા. જેમાું 100 કક.ગ્રા. સ્ટૉક 
પ્રર્મ ખરીદીનો ₹50ના ભાવનો ગણાશે. આખર સ્ટૉકની કકિંમત = 50 X 100 = ₹5000 ગણાશે. 
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 આ પદ્ધસતના ફા્દા નીચે મ જિ છે : 
1. માલની કકિંમત છેલલામાું છેલલી ખરીદીની કકિંમતે ગણી હોવાર્ી માલની પર્તર વતથમાન 

િજારકકિંમતને મળી આવે છે. 
2. તેને આધારે નક્કી ર્્ેલ વેચાણકકિંમત િજારભાવને મળતી આવે છે. 

 આ પદ્ધસતના ગેરફા્દા નીચે મ જિ છે : 
1. આ પદ્ધસતમાું ગણતરીમાું મ શ્કેલી છે, એટલે કે ગ ૂુંચવાર્ા ભરેલી છે. 
2. નાશવુંત વસ્ત  ઓ માટે ઉપ્ોગી નર્ી. 
3. છેલલે ખરીદેલા માલ પ્રર્મ આપવાર્ી પ્રર્મ ખરીદેલા માલ જૂની કકિંમતનો હોવાર્ી આ કકિંમત 

સાર્ે િજારકકિંમત મળતી નર્ી. 
4. જો િે જોિ માટે જ દા-જ દા જથ્ર્ામાુંર્ી માલ આપ્્ો હો્ તો િુંનેની પર્તર જ દી જ દી આવે 

છેઅમેકરકામાું આ પદ્ધસત વધ  પ્રચબલત છે. 
 

ઉદાહરણ : 6 એક પેઢીના માચથ 2017ના રોજ પ રા ર્તાું ત્રણ માસના કાચામાલની આવક-જાવકની 
માકહતી નીચે પ્રમાણે છે. 

2017 જાન્ય . 1 શરૂઆતની િાકી    400 કક.ગ્રા. ₹ 20 ના ભાવે  
      જાન્ય . 4 પરૂો પર્લે માલ    200 કક.ગ્રા. 
      ફેબ્ર .   5 માલની ખરીદી    600 કક.ગ્રા. ₹ 30 ના ભાવે  
      ફેબ્ર . 10 પરૂો પાર્લે માલ    400 કક.ગ્રા. 
       ફેબ્ર .  28 પરૂો પાર્લે માલ   200 કક.ગ્રા. 
      માચથ 4   માલની ખરીદી    400 કક.ગ્રા. ₹ 40 ના ભાવ ે
       માચથ 16 પરૂો પર્લે માલ     300 કક.ગ્રા. 
 ઉપરની માકહતી પરર્ી બલફો (LIFO) અન સાર 31/૦૩/2017ના રોજ સ્ટૉકની કકિંમત શોધો. 
 

પેઢીન ું તા. 01/01/2017 ર્ી તા. 31/૦૩/2017 સ ધીન ું સ્ટૉકપત્રક (LIFO પદ્ધસત મ જિ) 
તારીખ આવક જાવક સ્ટૉક 

 ભર.નું. જથ્ર્ો ભાવ રકમ માુંગણી 
પત્રક નું. 

જથ્ર્ો ભાવ રકમ જથ્ર્ો ભાવ રકમ 

1-1-17 - 400 20 8,000 - - - - 400 20 8,000 
4-1-17 - - - - - 200 20 4000 200 20 4,000 

5-2-17 
- 600 30 18,000 - - - - 200 

600 
20 
30 

4,000 
18,000 

10-2-17 
- - - - - 400 30 12000 200 

200 
20 
30 

4,000 
6,000 

28-2-17 - - - - - 200 30 6000 200 20 4,000 

4-૩-17 
- 400 40 16,000 - - - - 200 

400 
20 
40 

4,000 
16,000 

16-૩-17 
- - - - - 300 40 12000 200 

100 
20 
40 

4,000 
4,000 

         300  8,000 
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 ‘કફફો’ પદ્ધસત અને ‘બલફો’ પદ્ધસત વચ્ચ ેતફાવત નીચ ેમ જિ છે. 
 

મ દ્દાઓ રફફો પદ્ધસત (FIFO) બલફો પદ્ધસત (LIFO) 
અર્થ  First In First Out પદ્ધસતમાું પ્રર્મ ખરીદેલ 

માલ પ્રર્મ પરૂો પાર્વામાું આવે છે. એટલે કે 
જે િમમાું ખરીદી કરવામાું આવી હો્ તે િમમાું 
માલ પરૂો પાર્વામાું આવે છે. 

Last In First Out પદ્ધસતમાું છેલલા ખરીદેલ 
માલના જથ્ર્ામાુંર્ી પ્રર્મ માલ પરૂો પાર્વામાું 
આવે છે. એટલે કે છેલલા ખરીદેલ માલ પ્રર્મ 
જાવક તરીકે આપવામાું આવે છે. 

આખર 
સ્ટૉકની 
કકિંમત  

આ પદ્ધસત અન સાર છેવટના સ્ટૉકની કકિંમત 
િજારકકિંમતની નજીક કે મળતી આવે છે. 
પકરણામે પાક ું સરવૈય ું સાચી આસર્િક પકરક્સ્ર્સત 
રજૂ કરે છે. 

આ પદ્ધસત અન સાર આખરસ્ટૉકની કકિંમત 
િજારકકિંમત કરતાું જ દી પર્ ે છે. પકરણામે પાક ું 
સરવૈય ું ધુંધાની સાચી આસર્િક પકરક્સ્ર્સત રજૂ 
કરત  ું નર્ી.  

પર્તરમાું 
તફાવત  

આ પદ્ધસતમાું પર્તર કકિંમત ઓછી આવે છે. આ પદ્ધસતમાું પર્તર કકિંમત િજારકકિંમતને 
મળતી આવે છે. 

માન્્તા  આ પદ્ધસતન ે ઈન્ટરનેશનલ એકાઉન્ટીગ  
સ્ટાન્ર્ર્ઝથ કસમટીએ માન્્તા આપલે છે. આ 
પ્રચબલત પદ્ધસત છે. 

આ પદ્ધસતને અમ ક શરતોએ 
એકાઉન્ટીગસ્ટાન્ર્ર્ઝથ કસમટીએ માન્્તા આપી 
છે. આ પદ્ધસત ઓછી પ્રચબલત છે. 

ઉપ્ોગી  નાશવુંત કે જલદી િગર્ી જા્ એવી વસ્ત  ઓન ું 
ખરીદ-વેચાણ કરતી પેઢીઓ માટે ઉપ્ોગી છે. 

નાશવુંત કે જલદી િગર્ી જા્ એવી વસ્ત  ઓન ું 
ખરીદ-વેચાણ કરતી પેઢીઓ માટે બિનઉપ્ોગી 
છે. 

 
5. ભારરત સરેરાશ પદ્ધસત (Weighted Average Method) : 
સામાન્્ રીતે માલની કકિંમત કે ભાવમાું વારુંવાર ર્તી વધઘટની અસર દૂર  કરવા માટે સરેરાશ 
પદ્ધસતનો ઉપ્ોગ ર્ા્ છે. આવી અનેક પ્રકારની સરેરાશ જેવી કે સાદી સરેરાશ, ભાકરત સરેરાશ, 
સામસ્ક સરેરાશ કે ચબલત સરેરાશનો ઉપ્ોગ ર્ા્ છે. 

1. સાદી સરેરાશ : 
 જ દા જ દા સમ્ે ખરીદેલ માલની સરેરાશ શોધતી વખતે ખરીદીનો જથ્ર્ો ધ્્ાનમાું ન 
લેવામાું આવે તો તેને સાદી સરેરાશ કહવેામાું આવે છે. ઉદા. 20 કક.ગ્રા. માલ ₹10ના ભાવ ેઅન ે
30 કક.ગ્રા. માલ ₹12ના ભાવે ખરીદ્યો હો્ તો સાદી સરેરાશ = ₹ 10 + ₹ 12 
                2  
             = ₹ 11 ગણા્. 

2. ભારરત સરેરાશ : 
 ભાકરત સરેરાશ પદ્ધસતમાું ખરીદીના જથ્ર્ા અન ેભાવ િુંનનેે મહત્વ આપવામાું આવ ે છે. 
ભાકરત સરેરાશ નીચેના સતૂ્રની મદદર્ી શોધાશે. 
ભાકરત સરેરાશ = wx 
       x 
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જ્ાું w = ભાર (Weight) 
  x = કકિંમત (Price) 
  = સરવાળો (Total) 
or  

 નીચેના સતૂ્ર દ્વારા પણ ભાકરત સરેરાશ શોધી શકા્ છે. 
ભાકરત સરેરાશ =PQ 
                   Q 
અને તેર્ી જો ત્રણ જૂદી જૂદી ખરીદી જ દા ભાવે હો્ તો 

    ભાકરત સરેરાશ = p1q1+p2q2+p3q3 
                             q1+q2+q3 
 
જ્ાું p1 = પ્રર્મ ખરીદીની કકિંમત (ભાવ)  q1 = પ્રર્મ ખરીદીનો જથ્ર્ો 
    p2 = િીજી ખરીદીની કકિંમત   q2 = િીજી ખરીદીનો જથ્ર્ો 
    p૩ = ત્રીજી ખરીદીની કકિંમત (ભાવ)  q3 = ત્રીજી ખરીદીનો જથ્ર્ો 
 

ઉદા. પ્રર્મ ખરીદી 10 કક.ગ્રા. નો ભાવ ₹ 20 per કક.ગ્રા. 
      િીજી ખરીદી 15 કક.ગ્રા. નો ભાવ ₹ 15 per કક.ગ્રા. 
      ત્રીજી ખરીદી 20 કક.ગ્રા. નો ભાવ ₹ 22 per કક.ગ્રા. હો્ તો  
      ભાકરત સરેરાશ = p1q1+p2q2+p3q3 
                             q1+q2+q3 
     = (10X20) + (15X15) + (20X22) 
                                  10+15+20 
     = 200+225+440 
                           45 
     = 865 
        45 
     = 19.22 ભાકરત સરેરાશ ગણાશે. 
 ભાકરત સરેરાશ પધ્ધતીના ફા્દા નીચે મ જિ છે : 

1. માલનો જથ્ર્ો અન ેભાવ િુંને ધ્્ાનમાું લેવાતાું હોવાર્ી માલની કકિંમત વ્્ાજિી આવે છે. 
2. વધ  પ્રમાણમાું ભાવ વધઘટ ર્તી હો્ ત્્ારે આ પદ્ધસત વધ  ્ોગ્્ છે. 
3. ઇન્ટરનેશનલ એકાઉન્ટીગ સ્ટાન્ર્ર્ઝથ કસમટીએ આ પદ્ધસત માન્્ રાખેલ છે. 

 વારુંવાર ખરીદી કરવામાું આવે ત્્ારે આ પદ્ધસત ્ોગ્્ નર્ી; કારણકે, વારુંવાર સરેરાશ કાઢવાની 
હોવાર્ી ગણતરી ગ ૂુંચવાર્ા ભરેલી િને છે, જે તેનો ગેરફા્દો છે. 
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ઉદાહરણ : 7 x કુંપનીની છેલલા ત્રણ માસની માલની આવક-જાવક પરર્ી ભાકરત સરેરાશ પદ્ધસત મ જિ 
સ્ટૉક પત્રક તૈ્ાર કરો. તા. 31/03/2017ના આખર સ્ટૉકની કકિંમત શોધો. 

2017 જાન્ય . 1 શરૂઆતની િાકી   100 કક.ગ્રા. ₹20 ના ભાવે  
   જાન્ય . 4 પરૂો પાર્લે માલ  50 કક.ગ્રા. 
    ફેબ્ર .  8માલની ખરીદી   150 કક.ગ્રા. ₹30ના ભાવે  

       ફેબ્ર . 12 પરૂો પાર્લે માલ   100 કક.ગ્રા. 
   ફેબ્ર . 28 પરૂો પાર્લે માલ   50 કક.ગ્રા. 
   માચથ 4  માલની ખરીદી   100 કક.ગ્રા. ₹20ના ભાવે  
   માચથ 25 પરૂો પાર્લે માલ              40 કક.ગ્રા. 

જવાિ : 
x બલ.ન ું ભારરત સરેરાશ પદ્ધસત મ જિન ું તા.1/1/2017 ર્ી 31/03/2017 સ ધીન ું સ્ટૉકપત્રક 

તારીખ 

આવક જાવક સ્ટૉક 
આ
ભ.
નું. 

જથ્ર્ો ભાવ ₹ માુંગણી 
પત્રક નું. 

 

જથ્ર્ો ભાવ ₹ જથ્ર્ો ભાવ ₹ 
 

1-1-17 - 100 20 2000 - - - - 100 20 2000 
4-1-17 - - - - - 50 20 1000 50 20 1000 
8-2-17 - 150 30 4500 - - - - 200 27.5 5500 
12-2-17 - - - - - 100 27.5 2750 100 27.5 2750 
28-2-17 - - - - - 50 27.5 1375 50 27.5 1375 
4-૩-17 - 100 20 2000 - - - - 150 22.5 3375 
25-૩-17 - - - - - 40 22.5 900 110 22.5 2475 
         110 22.5 2475 

 
 

  ગણતરી : 
1. તા.8/2/2017ની કકિંમતભાકરત સરેરાશ = p1q1+p2q2 

                                                   q1+q2+q3        

         = (20x50) + (30x150) 
          50+150 
         = 1000 + 4500 
          200 
         = 5500 
                200 
         = ₹27.5 સરેરાશ કકિંમત. 
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2. 4/3/2017 ની ખરીદી વખતે કકમતે ભાકરત સરેરાશ =  p1q1+p2q2 
                           q1+q2+q3 
             = (27.5x50) + (20x100)  
                      50+100 
             = 1375 + 2000 
             150 
             = 3375 
                150 
                                             = ₹ 22.5 સરેરાશ કકિંમત 

3. આખરસ્ટૉક 110 કક.ગ્રા. જેની સરેરાશ ભાવ 22.5 અને ક લ સ્ટૉકની કકિંમત=₹2475. 
 

  સામસ્ક સાદી સરેરાશ (Periodic Simple Average) : 
 આ પદ્ધસતમાું દર સન્ત સમ્ે એટલે કે દર 6 માસે કે વરે્ ખરીદીઓની સરેરાશ સારે્ 
કાઢવામાું આવે છે. અને તે કકિંમતે જ ઉત્પાદન માટે આપેલ માલ ગણવામાું આવે છે. 
 આ પદ્ધસતનો ફા્દો એ છે કે તેમાું ગણતરી સન્ત સમ્માું ફક્ત એક જ વાર કરવામાું 
આવે છે. પકરણામે જ દા જ દા જોિ કે િેચની ઉત્પાદન પર્તરમાું કકિંમત તફાવત જોવા મળતો 
નર્ી; પરુંત  , પર્તર સવભાગન ું કામ સન્ત સમ્ના અંત સ ધી મ લતવી રાખવ ું પર્ ેછે. આ ખામી 
દૂર કરવા આ પદ્ધસતમાું ચાલ  સન્ત સમ્માું ગણવાની સરેરાશ કકિંમત પાછલા સમ્ને અંતે જ 
નક્કી કરવામાું આવ ે છે. અહીંજથ્ર્ો ધ્્ાનમાું લેવામાું આવતો નર્ી, તેર્ી તને ે સામસ્ક સાદી 
સરેરાશ કહ ેછે. 

  સામસ્ક ભારરત સરેરાશ (Periodic Weighted Average) : 
     સામસ્ક ભાકરત સરેરાશ પદ્ધસતમાું સન્ત સમ્ની ક લ આવકની કકિંમતને ક લ જથ્ર્ા વર્ ે

ભાગવાર્ી સામસ્ક ભાકરત સરેરાશ જાણી શકા્ છે. જાવક માલની કકિંમતની ગણતરી સન્ત 
સમ્ને અંતે જ કરવામાું આવે છે. આ િાિતમાું આ પદ્ધસત સામસ્ક સાદી સરેરાશ સારે્ મળતી 
આવે છે; પરુંત  , અહીં જથ્ર્ો ધ્્ાનમાું લેવાર્ી વધ  ચોક્કસાઈ જોવા મળે છે. 

 સનસિત ભાવ પદ્ધસત (Fixed Price Method) : 
  જ્ારે અમ ક પ્રકારના માલસામાનના ભાવમાું વારુંવાર ફેરફાર ર્તો ન હો્ ત્્ારે તે અંગ ે

અગાઉર્ી એક જ કકિંમત નક્કી કરવામાું આવે છે. આખા વર્થ દરમ્્ાન ઉત્પાદન અંગે આપવામાું 
આવેલ માલની કકિંમત આ નક્કી કરેલ ભાવે જ ગણવામાું આવે છે. આ પદ્ધસતર્ી કહસાિો સરળ િન ે
છે. 

  પ્રમાણ ભાવ પદ્ધસત (Standard Price Method) : 
 સામાન્્ રીતે આ પદ્ધસતમાું દરેક વર્થ માટે પ્રમાણ ભાવ નક્કી કરવામાું આવે છે. વર્થ 

દરમ્્ાન ગમે તે ભાવે ખરીદી કરવામાું આવી હો્ પણ ઉત્પાદન અંગે માલ આપવામાું આવે ત્્ારે 
નક્કી કરેલ પ્રમાણ ભાવે જ ઉત્પાદન ખાતે ઉધારવામાું આવે છે. આ પદ્ધસત માલસામાનના કહસાિોની 
ગણતરી સરળ િનાવે છે. જ દા-જ દા જોિની પર્તરની સરખામણી ર્ઈ શકે છે; પરુંત  , ભાવમાું 
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વારુંવાર ફેરફાર ર્તા હો્ ત્્ારે તેનો પ્રમાણભાવ નક્કી કરવો મ શ્કેલ િને છે. પ્રમાબણત ભાવ નક્કી 
કરતાું સવસવધ પકરિળો જેવા કે જથ્ર્ાિુંધ ખરીદી પરનો વટાવ, ભાવની વધઘટની શક્યતા, િજારની 
પકરક્સ્ર્સત, ખરીદી પરના ખચાથ જેવા કે નરૂ, વખાર ભાડ ું, સુંગ્રહ ખચથ વગેરે ધ્્ાનમાું લેવામાું આવે છે. 

 આમ, પ્રમાણ કકિંમત નક્કી કરવી તેની સરખામણી ખરેખર ચકૂવેલી કકિંમત સારે્ કરવામાું 
આવે છે. જો ખરેખર ચકૂવેલી કકિંમત પ્રમાણ કકિંમત કરતાું વધ  હો્ તો ન કસાન ગણાશ ેઅને જો 
ખરેખર ચકૂવેલ કકિંમત ઓછી હો્ તો નફો ગણાશે જેને માલસામાન સવચલન કહ ેછે. 

 

ઉદાહરણ : 8 નીચનેી માલસામાનની આવક અને જાવક પરર્ી પ્રમાણભાવ પદ્ધસત પ્રમાણે સ્ટૉક રજીસ્ટર 
તૈ્ાર કરો. વર્થની શરૂઆતમાું પ્રમાણ ભાવ કક.ગ્રા. દીઠ ₹225 નક્કી કરવામાું આવ્્ો છે. 

 

તારીખ 
આવક જાવક 

સવગત જથ્ર્ો (રક.ગ્રા.) ભાવ તારીખ જથ્ર્ો (રક.ગ્રા.) 
1/1/2017 સ્ટૉક 300 200 5/1/2017 200 
15/03/2017 ખરીદી  250 230 20/૩/2017 200 
30/6/2017 ખરીદી  250 280 5/8/2017 150 
1/8/2017 ખરીદી  250 260 5/9/2017 100 
1/11/2017 ખરીદી  250 200 5/11/2017 150 
    5/12/2017 100 

   

માલસામાનન ું ખાત  ું (પત્રક) 

તારીખ 
આવક જાવક સ્ટૉક 

ભ.નું. જથ્ર્ો ભાવ ₹ માું.નું. જથ્ર્ો ભાવ ₹ જથ્ર્ો ભાવ ₹ 
1/1/17 િાકી  300 200 60,000 - - - - 300  60,000 
5/1/17 - - - - - 200 225 45,000 100  15,000 
15/3/17 - 250 230 57,500 - - - - 350  72,500 
20/3/17 - - - - - 200 225 45,000 150  27,500 
30/6/17 - 250 280 70,000 - - - - 400  97,500 
1/8/17 - 250 260 65,000 - - - - 650  1,62,500 
5/8/17 - - - - - 150 225 33,750 500  1,28,750 
5/9/17 - - - - - 100 225 22,500 400  1,06,250 
1/11/17 - 250 200 50,000 - - - - 650  1,56,250 
5/11/17 - -    - - - 150 225 33,750 500  1,22,500 
5/12/17 - - - - - 100 225 22,500 400  1. 00,000 

  1,300  3,02,500  900  2,02,500    
 
 

1. વર્થ દરમ્્ાન માલસામાનની આવક ક લ જથ્ર્ો 1300 કક.ગ્રા. 

2. જેની ક લ કકિંમત ૩,02,500 ખરેખર ચકૂવેલ છે. 
3. જ્ારે પ્રમાબણત ભાવ 2.25 પ્રમાણે 900 જથ્ર્ો પરૂો પાર્લે છે. 
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4. ખરેખર ચકૂવેલ ખરીદીની રકમ – પ્રમાબણત કકિંમત પ્રમાણે રકમ  
   = 3,02,500 – (1300 x 2.25) 
   = 3,02,500 – 2,92,500 
   = 10,000 ઘટેલી કકિંમત ગણાશે. આ સવચલન ભાવ સવચલન ખાતે લઇ જવા્ છે. 
 

6. રકિંમત વધારીને ભાવ ગણવાની પદ્ધસત (Inflated Price Method) : 
   સામાન્્ રીતે કેટલાક પ્રકારના માલસામાનના વજનમાું ક દરતી કારણોસર ઘટાર્ો ર્તો 
હો્ છે. જેને સામાન્્ િગાર્ કહવેામાું આવે છે. ઉદા. પેટ્રોલમાું િાટપીભવનર્ી ઘટ આ પ્રકાર ઘટન ું 
ન કસાન િાકીના માલસામાનની કકિંમતમાું પ્રમાણસર વધારો કરવા માટે તેની કકિંમત વધારી દેવામાું 
આવે છે. 
   ઉદા. 2000 લીટર પેટ્રોલ ₹36ના ભાવે ખરીદ્યો. 10% ક દરતી કારણોસર ઘટ પર્તા 2000 
લીટર -10% = 200, 2000-200= 1800 લીટરની પર્તર (2000x36) ₹72,000  ર્ા્. 

  1 લીટર પર્તર = 72,000 
            1800 
      = ₹40 ના 1 લીટરની પર્તર ગણાશે. 

7. પ નઃસ્ર્ાપના રકિંમત કે રરપ્લેસમેન્ટ રકિંમત (Replacement Price) : 
   આ પદ્ધસત મ જિ ઉત્પાદન અંગે માલ આપતી વખતે જ જો માલ ખરીદવામાું આવે તો જે 
કકિંમત ચકૂવવી પર્ ે તે કકિંમતે માલ ઉત્પાદન ખાતે ઉધારવામાું આવે છે. ખાસ કરીને બિજ, રેલવે 
સ્ટેશનને પહલેા જેવી જ પકરક્સ્ર્સતમાું લાવવા માટે જે ખચથ કરવો પર્ ેતેને પ નઃસ્ર્ાપના કકિંમત કહવેામાું 
આવે છે. ધારો કે ્ુંત્ર હો્ તો ્ુંત્રની અમ ક વર્ો પછી કા થ્ક્ષમતા ઓછી ર્ઈ જા્ છે. ત્્ારે પહલેા 
જેટલી કા થ્ક્ષમતા લાવવા જે વધારાનો ખચથ કરવામાું આવે તેને પ નઃસ્ર્ાપના કકિંમત કહ ેછે. 
8. ‘HIFO’ પદ્ધસત ‘Highest In First Out’ : 
   આ પદ્ધસતમાું સૌર્ી વધ  કકિંમતની ખરીદીનો જથ્ર્ો સૌ પ્રર્મ આપવામાું આવ ે છે. ઉદા. 
પ્રર્મ ખરીદી 100 કક.ગ્રા. ₹ 40 પ્રમાણ ેકરી અન ેિીજી ખરીદી 100 કક.ગ્રા. ₹ 50 પ્રમાણે કરી હો્ તો 
સૌર્ી ઊંચી કકિંમત િીજા નુંિરની ખરીદીની છે તો તે સૌ પ્રર્મ જાવકમાું આપવામાું આવે છે. આમ 
આખર સ્ટૉકમાું રહલે માલની કકિંમત સૌર્ી ઓછી કકિંમતનો માલ હશે. 
9. મલૂ્ાુંકન પદ્ધસતની પસુંદગી : 
    માલસામાનના મલૂ્ાુંકન માટે કઈ પદ્ધસત પસુંદ કરવી તેનો આધાર િ ે િાિતો ઉપર 
રહલેો છે. એક તો કઈ પદ્ધસત લોકસપ્ર્ િની છે તે લોકસપ્ર્તા અંગે અમેકરકાની નેશનલ એસોસીએશન 
ઓફ કોસ્ટ એકાઉન્ટસ સુંસ્ર્ાએ કરેલા એક સવે મ જિ સરેરાશ પર્તર પદ્ધસત લોકસપ્ર્તાની દૃષ્ટટએ 
સૌર્ી મોખરે છે. જ્ારે બલફો તર્ા બલફો પદ્ધસતઓ છેક છેલલે નુંિર આવે છે. 
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સ્વાધ્્ા્ 
 (અ) સૈદ્ધાુંસતક પ્રશ્નો 

1. માલસામાનની વ્્ાખ્્ા આપી તેના પ્રકારો જણાવો. 
2. સતત સ્ટૉકની ગણતરી અન ેસામસ્ક સ્ટૉકની ગણતરી વચ્ચેનો તફાવત સ્પટટ કરો. 
3. બિનકાર્થ અંગે ટૂુંકનોંધ લખો. 
4. માલસામાન સ્ટૉક અંગનેી સવસવધ સપાટીઓ સમજાવો. 
5. આસર્િક વરદી સપાટી અને આસર્િક વરદી જથ્ર્ા વચ્ચનેો તફાવત સ્પટટ કરો. 
6. (JIT) જજત (Just In Time)પદ્ધસત સમજાવી, તેન ું મહત્વ સ્પટટ કરો. 
7. સ્ટૉકની કકિંમત અંગેની કફફો, બલફો અને ભાકરત સરેરાશ પદ્ધસત વચ્ચનેો તફાવત સ્પટટ કરો. 
8. માલસામાનની કકિંમત ગણવાની જ દી જ દી પદ્ધસતઓ ટૂુંકમાું સમજાવો. 
9. નીચે દશાથવેલ પ્રશ્નોના અંત ેઆપેલ સવકલપોમાુંર્ી ્ોગ્્ સવકલપ પસુંદ કરી જવાિ આપો.  

1) નીચેના પૈકી કઈ વસ્ત  નો ‘પ્રત્્ક્ષ માલસામાન પર્તર’માું સમાવેશ ર્તો નર્ી. 
(A) તૈ્ાર કપર્ાું સીવવામાું વપરાતો દોરો  
(B) ફસનિચર માટે વપરાત  ું લાકડ ું  
(C) કાપર્ની સમલમાું વપરાત  ું કોટન 
(D) સીંગતેલ માટે વપરાતી મગફળી. 

2) આસર્િક વરદી જથ્ર્ો = ________________________________ 
(A) િફર સ્ટૉક માટે વપરાતાું ઓર્થરનો જથ્ર્ો  
(B) સ્ટૉક વગર ઉત્પાદન અટકી પર્ ેનકહ તે માટે ઉપ્ોગમાું લેવાનો ઓર્થરનો જથ્ર્ો 
(C) સવસશટટ પ્રકારના ઓર્થરના હતે   માટે વપરાતો ઓર્થરનો જથ્ર્ો 
(D) તે ઓર્થરનો એવો જથ્ર્ો છે જેનાર્ી સ્ટૉકમાું ઓર્થર મકૂવાનો ખચથ અને તેને ધારણ 
કરવાનો ખચથ લઘ ત્તમ િને. 

3) ભ્સપાટી નક્કી કરવાન ું સતૂ્ર નીચે મ જિ છે.? 
(A) સરેરાશ વપરાશ X તાત્કાબલક ખરીદીની વધ માું વધ  મ દત 
(B) વધ માું વધ  વપરાશ X માલ મેળવતાું લાગતો વધ માું વધ  સમ્ 
(C) વરદી સપાટી – માલ મેળવતાું લાગતો સરેરાશ સમ્નો સરેરાશ વપરાશ  
(D) વરદી સપાટી – ઓછામાું ઓછા સમ્નો ઓછામાું ઓછો વપરાશ  

4) નીચેની માકહતી પરર્ી વરદી સપાટી શોધો. 
માલ મેળવતાું લાગતો વધ માું વધ  સમ્   55 કદવસ 
માલ મેળવતાું લાગતો સરેરાશ સમ્      45 કદવસ 
દૈસનક મહત્તમ વપરાશ     140 એકમો 
દૈસનક લઘ ત્તમ વપરાશ    110 એકમો 
આસર્િક વરદી જથ્ર્ો    500 એકમો  
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   (A) 2075 એકમો   (B) 4350 એકમો   
   (C)7700 એકમો   (D) 5400 એકમો 

5) નીચેની માકહતી પરર્ી માલસામાન ફેરિદલીદર શોધો. 
શરૂઆતનો સ્ટૉક ₹20,000 આખરસ્ટૉક ₹10,000 
ખરીદી ₹ 65,000 
(A) 5 વખત    (B) 2 વખત  
(C) 4 વખત    (D) 3 વખત 

6) માલ પર અમ ક પ્રકિ્ા પરૂી ર્ઈ ગઈ હો્ અને કેટલીક પ્રકિ્ા િાકી હો્ તો તે 
___________ પ્રકારનો માલ ગણાશે. 
(A) અંશતઃ તૈ્ાર માલ   (B)પરોક્ષ માલ 
(C) કાચો માલ    (D) તૈ્ાર માલ  

7) બિનકાર્થ માટે નીચેના પૈકી કય ું સવધાન ખોટ ું છે ? 
(A) તેમાું ફક્ત માલના જથ્ર્ાની નોંધ કરવામાું આવે છે. 
(B) તેમાું માલસામનની રકમ અને જથ્ર્ો િુંનેની નોંધ ર્ા્ છે. 
(C) તેમાું દરેક વ્્વહારની વ્્ક્ક્તગત નોંધ ર્ા્ છે. 
(D) તે સ્ટોર-કીપર તૈ્ાર કરે છે. 

8) વરદી સપાટી – માલ મેળવતાું લગતા સરેરાશ સમ્નો સરેરાશ વપરાશ=_________ 
(A) ગ રૂત્તમ સપાટી   (B) લઘ ત્તમ સપાટી  
(C) વરદી સપાટી   (D) સરેરાશ સપાટી 

9) સૌર્ી વધ  ફા્દાકારક હો્ તેવા માલની ખરીદીનો જથ્ર્ો એટલ ે
(A) ગ રૂત્તમ જથ્ર્ો   (B) લઘ ત્તમ જથ્ર્ો  
(C) આસર્િક વરદી જથ્ર્ો  (D) સરેરાશ જથ્ર્ો 

10) અસામાન્્ િગાર્નો ખચથ તનેી પર્તર કકિંમતે _________ ખાત ેલઇ જવા્ છે. 
(A) પર્તર    (B) નફા ન કસાન ખાતે  
(C) વેપાર ખાતે   (D) નફા-ન કસાન ફાળવણી ખાતે  

11) માલસુંગ્રહના જથ્ર્ાનો ઊંચી કકિંમતનો માલ પ્રર્મ જા્ એ િાિત _____ પદ્ધસત સાર્ ે
સ સુંગત છે. 
(A) સનફો     (B) કહફો  
(C) કફફો     (D) બલફો 

12) _________ પદ્ધસતમાું આખરસ્ટૉકની કકિંમત ચાલ  િજાર ભાવની કકિંમત નજીક હો્ છે. 
(A) કફફો     (B) બલફો  
(C) ભાકરત સરેરાશ    (D) સનસિત ભાવ 

13) કઈ પદ્ધસતમાું પહલેા ખરીદેલો માલ સ્ટૉકમાું રહ ેછે. 
   (A) બલફો     (B) ભાકરત સરેરાશ  
   (C) કફફો     (D) પ્રમાણ ભાવ 
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14) 100 એકમોની ભાકરત સરેરાશ રૂ. 280 છે. તેમાુંર્ી 40 એકમોની ક લ પર્તર રૂ. 10,000 છે. 
તો િાકીના એકમોની એકમદીઠ પર્તર કેટલી હશે. 
(A) ₹250     (B) ₹200  
(C) ₹280     (D) ₹300 

15) કઈ પદ્ધસતમાું છેલલ ેખરીદેલ માલ સ્ટૉકમાું હશે? 
(A) બલફો     (B) ભાકરત સરેરાશ  
(C) કફફો     (D) પ્રમાણ ભાવ 

16) નીચેના પૈકી __________ ક્યો ફીફો પદ્ધસતનો ફા્દો છે ? 
(A) નફો વાસ્તસવક હોતો નર્ી. 
(B) માલસામાન ખચથ ખરેખર ખચથ દશાથવે છે. 
(C)માલની પર્તર વતથમાન િજાર કકિંમતને મળતી આવે છે. 
(D) આખર સ્ટૉકન ું મલૂ્ વધ  વાસ્તસવક હો્ છે. 

17) __________ પદ્ધસતમાું ભાવ અને જથ્ર્ો િુંનેને મહત્વ આપવામાું આવ ેછે. 
(A) ભાકરત સરેરાશ   (B) કફફો  
(C) બલફો     (D) પ્રમાણ પર્તર 

 (જવાિ : 1 (A), 2 (D), 3 (A), 4 (C), 5 (A), 6 (A), 7 (B), 8 (B), 9 (C), 10 (B), 11 (B), 12   
(A), 13 (A), 14 (D), 15 (C), 16 (D), 17 (A)) 

 

(િ) વ્્વહારીક પ્રશ્નો 
10. નીચે આપેલી માકહતી પરર્ી આસર્િક વરદી જથ્ર્ો શોધો. 

  વાસર્િક વપરાશ = 27,000 એકમો 
  એકમદીઠ કકિંમત = ₹ 97.20 
  ઓર્થર મકૂવાનો ખચથ = ₹ 45 
  એકમનો સુંગ્રહ ખચથ = 10%  
જવાિ : 500 એકમો 

11. નીચેની માકહતી પરર્ી કાચામાલ માટે વરદી સપાટી, લઘ ત્તમ સપાટી, ગ રૂત્તમ જથ્ર્ો અને 
સરેરાશ સ્ટૉક સપાટીની ગણતરી કરો. 

  સરેરાશ વપરાશ – દર અઠવાકર્્ે – 14,000 એકમો 
  લઘ ત્તમ વપરાશ – દર અઠવાકર્્ે – 7000 એકમો 
  ગ રૂત્તમ વપરાશ – દર અઠવાકર્્ે – 21,000 એકમો  
  આસર્િક વરદી જથ્ર્ો = 84,000 એકમો 

  વરદી મ દત = 4 ર્ી 6 અઠવાકર્્ા 
જવાિ : વરદી સપાટી = (21,000x6) = 1,26,000, લઘ ત્તમ સપાટી = 1,26,000 – 
(14,000x5) = 56,000, ગ રૂત્તમ જથ્ર્ો = 1,26,000 – (7000x4)+ 84,000 = 1,82,000 
સરેરાશ સ્ટૉક સપાટી = 56,000 + 84,000/2 = 98,000  
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12. વર્થ 2016-17 માટે સ્ટોસથ સવભાગમાુંર્ી મળેલ આંકર્ા ઉપરર્ી આખર સ્ટૉક, માલસામાનનો 
વપરાશ અને માલસામાન ફેરિદલીદર શોધો. 

  શરૂઆતનો સ્ટૉક  ₹80,000 
  ખરીદી   ₹2,00,000 
  સરેરાશ સ્ટૉક  ₹90,000 

જવાિ : આખર સ્ટૉક ₹1,00,000, માલસામાનનો વપરાશ ₹1,80,000, માલસામાન ફેરિદલી દર 2 
વખત. 

13. માલસામાન ‘અ’ની માકહતી ઉપરર્ી ગણતરી કરો. 
1. પ નઃ વરદી સપાટી 
2. ગ રૂત્તમ સપાટી  
3. લઘ ત્તમ સપાટી 

સામાન્્ વપરાશ દૈસનક 125 એકમો  
વધ માું વધ  વપરાશ દૈસનક 140 એકમો 
વરદી મ દત 35 ર્ી 55 કદવસ 
વરદી જથ્ર્ો 500 એકમો 

 જવાિ : પ નઃ વરદી સપાટી 7700 એકમો, ગ રૂત્તમ સપાટી 4350 એકમો, લઘ ત્તમ સપાટી 2075 
એકમો. 

14. નીચેની માકહતી ઉપરર્ી આસર્િક વરદી જથ્ર્ાની ગણતરી કરો. 
  વાસર્િક વપરાશ  120 એકમો  
  ઓર્થર મકૂવાનો ખચથ 20 ₹ 
  એકમદીઠ કકિંમત 100 ₹ 
  વહન અને સુંગ્રહ ખચથ ૩% 

 જવાિ : આસર્િક વરદી જથ્ર્ો 40 એકમો. 
15. નીચેની માકહતી પરર્ી દરેક પ્રકારના માલસામાન માટે ફેરિદલી દર તેમજ ફેરિદલી મ દતની 

ગણતરી કરો. 
 માલસામાન (અ) માલસામાન (િ) 
શરૂનો સ્ટૉક  40,000 80,000 
ખરીદી  1,30,000 2,00,000 
આખરસ્ટૉક 20,000 40,000 

 જવાિ : સરેરાશ માલસામાન = અ 30,000 એકમો, િ 60,000 એકમો 
   માલસામાન વપરાશ = અ 1,50,000, િ 2,40,000 
   માલસામાન ફેરિદલી દર = અ 5 વખત, િ 4 વખત 
   ફેરિદલી મ દત = અ 73 કદવસો, િ 91 કદવસો 
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16. એક કારખાનામાું જાન્ય આરી 2017 દરમ્્ાન માલસામાન અંગે આવક અને જાવકની માકહતી 
નીચે મ જિ છે. 

તારીખ આવક જાવક 
 એકમો એકમદીઠ રક. તારીખ એકમો 

1/1/17 90 4 12/1/17 150 
5/1/17 180 6 20/1/17 240 
14/1/17 210 6 29/1/17 30 
25/1/17 90 8   
ઉપરની માકહતી પરર્ી ‘FIFO’, ‘LIFO’ અને ભાકરત સરેરાશ પદ્ધસત મ જિન ું સ્ટૉકપત્રક 
તૈ્ાર કરો. 

જવાિ :  FIFO પ્રમાણે 150 એકમો  90 x 8 = 720 
                60 x 6 = 360 
                    1,080 
        LIFO પ્રમાણે 150 એકમો 90 x 4 = 360 
                     60 x 8 = 480 
                         840 
   ભાકરત સરેરાશ : 150 એકમો 6.88 x 150 = 1032 

17. નીચેની માકહતી પરર્ી ‘કફફો’, બલફો અને ભાકરત સરેરાશ પદ્ધસતની આખર માલસસલકનાું મલૂ્ની 
ગણતરી કરો. 
આવક : તા. 1/4/2017  500 એકમો  એકમદીઠ ₹4.50 
    તા. 21/6/2017 750 એકમો  એકમદીઠ ₹6.00 
જાવક : તા. 11/4/2017  400 એકમો 
   તા. 25/6/2017  600 એકમો  

 જવાિ : આખરસ્ટૉકની કકિંમત  
   કફફો પદ્ધસત = 250 એકમો x 6 = ₹1500 
   બલફો પદ્ધસત = (100 x 4.5.) + (150 x 6) = ₹1350  
   ભાકરત સરેરાશ પદ્ધસત = 4950/850 = 5.8235 x 250 = ₹1456) 

__________________ 
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ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી 
(ગજુરાત સરકાર દ્વારા સ્થાનપત)                                                         

                                                                                                  

પ્રથમ વર્ષ બી.કોમ. 
BCACFN109 

એકાઉન્ટીંગ & ફાઇનાન્સ – I 

ભાગ – 2 
 

 

 

 

 

 

એકાઉન્ટીંગ & ફાઇનાન્સ – I 

એકમ : 5   
કૃષિના હિસાબો   1-14 
એકમ : 6  
રોયલ્ટી 15-38 
એકમ : 7  
સફરના હિસાબો 39-56 
એકમ : 8   
નાણાકીય વ્યવસ્થાપન અન ેનાણાકાયો 57-76 
 

 



 
 

રેખન :  પ્ર. (ડૉ.) ભનજ શાહ પ્રપેસય અને નનમાભક, સ્કૂર ઓપ કભસસ એન્ડ ભૅનેજભૅન્ટ, 
      ડૉ. ફાફાસાહફે આંફેડકય ઓન યનુનવનસિટી, અભદાવાદ. 
 

   ડૉ. દીક યાસ્તે  એસનસએટ પ્રપેસય,  

શ્રી સહજાનદં વાણિજ્મ ભહાનવદ્યારમ, અભદાવાદ. 
   

   ડૉ. સદંી મુગંયા  આનસસ્ટન્ટ પ્રપેસય, 
જી. કે. એન્ડ સી. કે. ફસનભમા આર્ટસસ ઍન્ડ કભસસ કરેજ, 

      જેતપયુ, જી. યાજકટ.  
   

   ડૉ. શૈરેજા યભાય આનસસ્ટન્ટ પ્રપેસય 

શ્રીભતી એભ. ી. ટેર કરેજ ઑપ કભસસ, કડી, ભહસેાિા. 
 

 

યાભશસક(નવષમ)  :  ડૉ. નનરેશ સચુક  એસનસએટ પ્રપેસય, આય. જે. ટીબ્રેવાર કભસસ કરેજ, 
      વસ્ત્રાપયુ, અભદાવાદ.     

   ડૉ. દીક યાસ્તે  એસનસએટ પ્રપેસય,  

શ્રી સહજાનદં વાણિજ્મ ભહાનવદ્યારમ, અભદાવાદ. 

   ડૉ. ભર્ઝસન જખી  વાઇસ-નપ્રન્ન્સાર, જી.એર.એસ. કભસસ કરેજ, અભદાવાદ. 
 

 

યાભશસક(બાષા)  : ડૉ. હતેર ગાધંી  આનસસ્ટન્ટ પ્રપેસય (ગજુયાતી નવષમ) 

      ડૉ. ફાફાસાહફે આંફેડકય ઓન યનુનવનસિટી, અભદાવાદ. 
 

સંાદન :  પ્ર. (ડૉ.) ભનજ શાહ નનમાભક, સ્કૂર ઓપ કભસસ એન્ડ ભૅનેજભૅન્ટ, 
      ડૉ. ફાફાસાહફે આંફેડકય ઓન યનુનવનસિટી, અભદાવાદ. 
 

પ્રકાશક :  ડૉ. બાનવન નિવેદી  કામસકાયી કુરસણચવ, 
      ડૉ. ફાફાસાહફે આંફેડકય ઓન યનુનવનસિટી, અભદાવાદ. 
 
 

આવનૃિ : જૂન 2017 પ્રથભ આવનૃિ (નવ અભ્માસક્રભ) 

 જૂન 2018 દ્વિતીમ આવનૃિ  

 જૂન 2019 તતૃીમ આવનૃિ  

 જૂન 2020 ચતથુસ આવનૃિ (સધુાયેર નવ અભ્માસક્રભ) 

 
 
 
 
 

 
 
 

સર્વાધિકવર સરુક્ષિત 

 આ પવઠ્યપસુ્તક ડૉ. બવબવસવહબે આંબેડકર ઓપન યધુનર્ધસિટીનવ ઉપક્રમે ધર્દ્યવથીિી સ્ર્અધ્યન હતેથુી; 
દૂરર્તી ધિિણનવ ઉદે્દિને કેન્દ્રમવાં રવખી તૈયવર કરર્વમવાં આરે્ છે. જેનવ સર્વાધિકવર સરુક્ષિત છે. આ અભ્યવસ-
સવમગ્રીન કઈપણ સ્ર્રૂપમવાં િાંિવિવરી ઉપયગ કરતવાં પહેવાં ડૉ. બવબવસવહબે આંબેડકર ઓપન યધુનર્ધસિટીની 
ેક્ષખત પરર્વનગી ેર્વની રહિેે.  
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એકભ 5      કૃષના હશવાફ 
_______________________________________________________________ 

 રૂયેખા 
 પ્રસ્તાલના 
 કૃષના હશવાફ વફંધંી તૈમાય કયલાના ખાતા અને નમનુ 
 કૃષ હશવાફ વફંધંી અગત્મના મદુ્દાઓ  

 સ્લાધ્મામ 

________________________________________________________________ 

 પ્રસ્તાવના : 
કૃષ કે ખેતી એ અષત પ્રાચીન પ્રવષૃિ છે. ભાનલજીલનની ળરૂઆતથી ભાનલ આ પ્રવષૃિ વાથે વકંામેર 
છે. ભાનલીના પ્રાયંભબક જીલનભા ંખેતી મખુ્મ પ્રવષૃિ શતી. ખેતી ક્ષેત્રે જેભ-જેભ ષલકાવ થત ગમ તભે 
તેભ તેને એક આષથિક પ્રવષૃિ તયીકે સ્લીકાયલાભા ંઆલી. આજે ત ખેતીને એક વ્મલવામ તયીકે જલાભા ં
આલે છે. આભ ણ બાયત દેળના ંભટાબાગના ંનાગહયક ખેતી ય આધાહયત છે. જેભ-જેભ ખતેી ક્ષતે્ર ે
ટેકનૉરૉજીન ષલકાવ થત ગમ તેભ રક આધષુનક ખતેી સ્લીકાયતા થમા અન ેખેતીને વ્મલવામ તયીકે 
સ્લીકૃષત ભતી ગઈ. કૃષભા ંભાત્ર ખેત ેદાળ જ નહશ; યંત,ુ યેળભના કીડા ઉછેય, ભત્સ્મઉછેય લગેયેન 
ણ વભાલેળ થામ છે. આભ, કૃષક્ષેત્રને ફશા અથથભા ં ધ્માનભા ંરેલામ છે. કૃષ ક્ષેત્રન વ્મલવામ 
તયીકે ષલકાવ થતા ંતેના હશવાફ યાખલા ણ જરૂયી ફનમા.ં આભ, આ પ્રકયણભા ંકૃષના હશવાફ તૈમાય 
કયલા અંગેની વભજૂતી આલાભા ંઆલી છે.  

 કૃષના હશવાફ વફંધંી તૈમાય કયલાના ખાતા અને ાકંુ વયલૈયુ ં: 
કૃષના હશવાફ ભાટે (1) કૃષ ખાત ુ ં(2) ાકંુ વયલૈયુ ંતૈમાય કયલાભા ંઆલે છે. જ એક કે લધ ુ

ખેતય અથલા ાક એક જ ભાભરક દ્વાયા રેલાભા ંઆલતા શમ ત વાભાનમ નપા-નકુ્વાન ખાત ુ ં તૈમાય 
કયલાભા ંઆલે છે.  

 

(1) કૃષિ ખાતાનો નમનૂો : 
શ્રી __________ નુ ંતા. ____________ ના યજ યૂા થતા ંલથનુ ંકૃષ ખાત ુ ં

ઉ      કૃષ ખાત ુ ં                        જ      

ષવગત  યકભ(₹) ષવગત  યકભ(₹) 
ળરૂઆતન સ્ટૉક   ખેત ેદાળના લેચાણની આલક   
ખાતય ...........  ઘઉં .........  
તૈમાય ાક ...........  ચખા .........  
ભફમાયણ ...........  ફાજયી ........ ............ 
ઢય-ઢાખંય ........... ......... અનમ લેચાણ   
લથ દયષભમાન ખયીદી   ળાકબાજી ........  
ભફમાયણ ...........  પ .........  
ખાતય ...........  દૂધ-ઘી ........ ............ 
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જતંનુાળક દલા ...........  ઘયલયાળ ખાતે ઉાડી ગમેર 
ખેત-ેદાળ 

 ........... 

છૂટા ઓજાય ...........  ભજૂયી તયીકે રઈ ગમેર ખેત-
ેદાળ 

 ........... 

ઠય-ઠાખંય ........... ...........    
ભજૂયી ખચો   ઘાવનુ ંલેચાણ  ............ 
કામભી ભજૂયને ...........  વયકાયી વફવીડી  ............ 
છૂટક ભજૂયને ...........  ઢય-ઢાખંયને ખયાક તયીકે આેર 

ખેત ેદાળ  
 ........... 

કુટંુફના વભ્મની 
લીજી-ાલય ખચથ 

........... ........... છાભણયુ ંખાતય  ............ 

ભયાભત ખચથ  .......... ચયાઈ ગમેર ાક  ............ 
શધુન ષનબાલ ખચથ  ........... આખય સ્ટૉક   
ષવિંચાઈ-ાણીન ખચથ  .......... ભફમાયણ ........  
લીભા પ્રીષભમભ   ખાતય .......  
ાક-લીભા પ્રીષભમભ ...........  તૈમાય ાક .......  
ઢય-ઢાખંય લીભા 
પ્રીષભમભ 

.......... ............ ઢય-ઢાખંય ......... .......... 

જભીન બાડુ ં  ............. ચખ્ખ ુનકુ્વાન  ......... 
લાડ કયલાન ખચથ  ...........    
ચયીથી થમેર નકુ્વાન  ...........    
ઘવાય  ...........    
જભીન-ભશસેરૂ  ............    
રનનુ ંવ્માજ  ...........    
ચખ્ખ નપ  ...........    
  ...........   ........... 
 

(2) ાકા સયવૈમાનો નમનૂો 
શ્રી.................................નુ ંતા...................................ના યજનુ ંાકંુ વયલૈયુ.ં 
ઉ.             જ.  

જવાફદાયી યકભ(₹) ષભરકતો યકભ(₹) 
મડૂી .................  સ્સ્થય ષભરકત  
+મડૂી ય ફાકી .................  જભીન-ભકાન .............. 
+ચ. નપ ................  ટે્રક્ટય-ટેઈરય ............... 
   ભળીનયી ................ 
-ઉાડ ................  ટયફૂલેર ............... 
-ચ.ખટ ............... .................. શધુન ............... 
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   ભટયં ............... 
અનાભત અને લધાય  .................. યકાણ ............... 

રન  .................. ચાલ ુષભરકત  
જગલાઈઓ  .................. છૂટા ઓજાય ............... 
યચયૂણ રેણદાય    શઆુશાય ............... 
જતંનુાળક દલાના ................  દેલાદાય ................... 
ખાતય-ભફમાયણના .............. .................... ફૅંક ષવરક ................. 
   યકડ ષવરક ................. 
ચકૂલલાના ફાકી ખચાથ  ................ ભડંીભા ંહડૉભઝટ ................. 
   અગાઉની ચકૂલેર ખચથ ................. 
   ખાતય ખચથ ................... 
  .................  ................. 
 

 

 કૃષિ હિસાફો સફંધંી અગત્મના મદુ્દાઓ : 
1. અંગત ઉમગ ભાટે યાખેર ાક : જમાયે ખતેયના ભાભરકે ખેતયભા ંઉગાડરે ાકભાથંી અમકૂ 

ાક અંગત ઉમગ ભાટે યાખે ત,  

 કૃષ ખાતાની જભા ફાજુ અંગત ઉમગ ભાટે યાખેર ાક તયીકે દળાથલાળે.  

 ાકા ંવયલૈમાભંા ંમડૂી-દેલા ંફાજુ ઉાડ તયીકે દળાથલાળે. 
2. ભજૂયને ભજૂયીના ફદરાભા ંઅનાજ આલાભા ંઆલ ે: જ ભજૂયને ભજૂયીના ફદરાભા ંઅનાજ 

આલાભા ંઆલે ત્માયે,  

 કૃષ ખાતાભા ંજભા ફાજુ ભજૂયીના ફદરાભા ંઆલેર અનાજ તયીકે દળાથલાળે અને 

 કૃષ ખાતાભા ંઉધાય ફાજુ ભજૂયી તયીકે દળાથલાળે. 
3. ખેતયભા ં ઉગાડરે ઘાવન ઉમગ તાના ઢયઢાખંયને ખલડાલલા ભાટે કયલાભા ંઆલે: જ 

ખેતયભા ંઉગાડરે ઘાવન ઉમગ તાના ઢયઢાખંયને ખલડાલલા ભાટે કયે ત, 
 કૃષ ખાતાની જભા ફાજુ ઢય ઢાખય ભાટે ઉગાડરે ઘાવ તયીકે  

 કૃષ ખાતાભા ંઢય ઢાખંય ભાટે ઘાવન લયાળ તયીકે દળાથલાળે. 
4. ધભાથદાભા ંઆેર અનાજ : જ ધભાથદાભા ંઅનાજ આલાભા ંઆલે ત,  

 કૃષ ખાતાભા ંજભા ફાજુ ધભાથદાભા ંઆેર અનાજ તયીકે દળાથલાળે. 
 કૃષ ખાતાભા ંઉધાય ફાજુ ધભાથદા ખચથ તયીકે દળાથલાળે. 

5. ઢયના છાણન ખાતય તયીકે ખેતયભા ંઉમગ કયલાભા ંઆલે; જ ઢયના છાણન ખાતય તયીકે 
ખેતયભા ંઉમગ કયલાભા ંઆલે ત, 

 કૃષ ખાતાની જભા ફાજુ છાણીમા ખાતયની ઉજ તયીકે અને 

 કૃષ ખાતાની ઉધાય ફાજુ ખાતયન લયાળ, ખચથ તયીકે દળાથલાળે. 
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ઉદાિયણ 1 નીચે આેરી ષલગત યથી તા.31/3/17ના યજ યૂા થતા ંલથનુ ંશ્રી યાભજીબાઈ ટેરનુ ં
કૃષ ખાત ુ ંતૈમાય કય. 

ળરૂઆતન સ્ટૉક(1-4-16)   લીજી ખચથ  7,200 

ખાતય 18,000  લેચાણ :   
ભફમાયણ 42,000  ઘઉં 1,00,000  
ઊબ ાક 80,000  ફાજયી 90,000  
ઢય-ઢાખંય 35,000 1,75,000 ચખા 70,000  
ખયીદી   દૂધ 20,000 2,80,000 
ખાતય 7,000     
ભફમાયણ 16,000  આખય સ્ટૉક   
ઢય-ઢાખંય 10,000  ખાતય 11,000  
જતંનુાળક દલા 8,000 41,000 ભફમાયણ 12,000  
ભજૂયી  13,000 ઢય-ઢાખંય 38,000 61,000 
જભીન-ભશસેરૂ  700    
ષવિંચાઈ ખચથ  5,400 ટે્રક્ટય બાડુ ં  1,800 
લીભા-ષપ્રષભમભ   લાડન ખચો  10,000 
ઢય 800     
ાક 4,000 4,800    

 

 લધાયાની ભાહશતી : 

1) ₹1,500ના અનાજ ધભાથદાભા ંઆેર 

2) ખેતયભા ંઉગાડરે ₹2,500નુ ંઘાવ ઢયને ખલડાલલા ભાટે ઉમગભા ંરીધેર છે. 
3) લાડ કયલાન ખચથ 4 લથભા ંભાડંી લાલાન છે. 
4) અંગત લયાળ ભાટે રીધેર અનાજ ઘઉં ₹3,000, ફાજયી ₹2,000 

 

જવાફ : શ્રી યાભજીબાઈ ટેરનુ ંતા.31-3-17ના યોજ પયૂા થતા વિષનુ ંકૃષિ ખાત ુ ં 

ષવગત  યકભ(₹) ષવગત  યકભ(₹) 
ળરૂઆતન સ્ટૉક (1-4-15)  લેચાણ  
ખાતય 18,000  ઘઉં 1,00,000  
ભફમાયણ 42,000  ફાજયી 90,000  
ઊબ ાક 80,000  ચખા 70,000  
ઢય-ઢાખંય 35,000 1,75,000 દૂધ 20,000 2,80,000 
ખયીદી   ધભાથદાભા ંઆેર અનાજ  1,500 
ખાતય 7,000  ઢય-ઢાખંયભાટે ઉગાડેર ઘાવ  2500 
ભફમાયણ 16,000  અંગત લયાળ ભાટે રીધેર 

અનાજ 
  

ઢય-ઢાખંય 10,000  ઘઉં 3,000  
જતંનુાળક દલા 8,000 41,000 ફાજયી 2,000 5000 
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લીભા-ષપ્રષભમભ      
ઢય-ઢાખંય 800     
ાક 4,000 4,800    
જભીન-ભશસેરૂ  700 આખય સ્ટૉક   
ષવિંચાઈ ખચથ  5,400 ખાતય 11,000  
ભજૂયી  13,000 ભફમાયણ 12,000  
લીજી ખચથ  5,400 ઢય-ઢાખંય 38,000 61000 
ટે્રક્ટય બાડુ ં  1,800    
લાડ કયલાન ભાડંી 
લાેર ખચથ 

 2,500    

ધભાથદા ખચથ(અનાજ)  1,500    
ઢય-ઢાખંય ભાટે ઘાવન 
લયાળ 

  

2,500 
   

ચખ્ખ નપ (મડૂી ખાતે 
રઈ ગમા) 

  

94,600 
   

  3,50,000   3,50,000 
 

નોંધ :  

1) ધભાથદાભા ં આેર અનાજની ફને્ન અવય કૃષ ખાતાભા ં જ આલળે. (1) ધભાથદાભા ં અનાજ 
આલાની ધભાથદાભા ંઆેર અનાજ કૃષ ખાતાભા ંજભા ફાજુ (2) ધભાથદાભા ંઅનાજ આતા તે 
ધભાથદા ખચથ તયીકે ઉધાય ફાજુ દળાથલાળે. 

2) ઢય-ઢાખંયને ખલડાલલા ઉગાડરે ઘાવની ણ ફને્ન અવય કૃષ ખાતાભા ંજ આલળે. (1) ઢય-
ઢાખંય ભાટે ઉગાડરે ઘાવ કૃષ ખાતાભા ં જભા-ફાજુ (2) ઢય-ઢાખંય ભાટે ઉગાડરે ઘાવન 
લયાળ ખચથ તયીકે કૃષ ખાતાની ઉધાય ફાજુ. 

ખેતયન ભાભરક જુદા-જુદા ખેતયભા ંજુદા-જુદા ાક રેત શમ ત્માયે ખતલણી દ્ધષત મજુફ કૃષ ખાત ુ ં
અને વાભાનમ ન.ન.ુ ખાત ુ ંતૈમાય કયલાન મદુ્દ. 
 

ઉદાિયણ 2 શ્રી ભનબુાઈના ત્રણ ખતેય છે. ત્રણે ખતેયભા ંજુદા-જુદા ાક રે છે. તા. 31-3-17ના યજ 
યૂા થતા લથની તેઓની નીચેની ભાહશતી યથી તેભનુ ં ખાતાલાળં કૃષ ખાત ુ ં અને 
વાભાનમ નપા-નકુ્વાન ખાત ુ ંફનાલ. 

ષવગત ખેતય-1 ખેતય-2 ખેતય-3 

ચકૂલેર ગાય-ભજૂયી 3,000 2,000 5,000 
ખાતયની ખયીદી 2,000 1,000 1,500 
ભફમાયણની લયાળ 4,000 3,000 4,000 
ાકનુ ંલેચાણ 38,000 34,000 42,000 
યચયૂણ ખચો 1,000 1,200 800 
ધભાથદાભા ંઆેર અનાજ 200 200 400 
અંગત લયાળ ભાટે રીધેર અનાજ 800 1,000 700 
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દલાન ખચથ 400 300 200 
ાણીન ખચથ 2,400 2,000 1,800 
લીજીનુ ંફીર 1,700 2,300 3,000 

 

 લધાયાની ભાહશતી : 

1) ાકન ળરૂઆતન સ્ટૉક ₹20,000 છે તથા આખયન સ્ટૉક ₹15,000 છે. આ ફન્ને સ્ટૉકની પાલણી 
ત્રણે ખેતય લચ્ચે 5:3:2ના પ્રભાણભા ંકયલાની છે.  

2) લથ દયમ્માન ₹10,000ના ખેતીના વાધનની ખયીદી કયેર છે. લથને અંતે તેની હકિંભત ₹8,000 છે. 
આ ખચથ વાભાનમ ખચથ ગણલાન છે.  

3) ખેતીના ષલકાવ ભાટે તા. 1-10-2016ના યજ ₹50,000ની મડૂી 10% વ્માજના દયે રીધેરી છે. 
રનનુ ંવ્માજ ખેતીન વાભાનમ ખચથ ગણલાન છે.  

4) જભીન-ભશસેરૂ ₹1,500 ચકૂલેર છે જે ત્રણ ખેતય લચ્ચ ેવયખા હશસ્વાભા ંપાલલાનુ ંછે.  

5) દૂધનુ ંલેચાણ ₹7,000 અને ઘીનુ ંલેચાણ ₹3,000 થમેર છે.  

6) લથની ળરૂઆતભા ંઢયની હકિંભત ₹18,000, જ્માયે લથને અંતે તેની હકિંભત ₹15,000 છે.  

7) ત્રણે ખેતયની હકિંભત અનકુ્રભે ₹30,000, ₹20,000 અને ₹35,000 છે. ખેતયન ઘવાય 20% 
ગણલાન છે.  

8) ખેતીના વાધન અંગે વભાયકાભ ખચથ ₹1,000 અંદાજેર છે આ ખચથ ત્રણ ેખેતય લચ્ચે 2:2:1ના 
પ્રભાણભા ંપાલલાના છે.  

9) ળાકબાજી અને પ-ફૂરની આલક ₹10,000 ત્રણે ખેતય લચ્ચ ે3:3:2ના પ્રભાણભા ંપાલલાની છે.  
 

જવાફ : 

શ્રી ભનબુાઈનુ ંતા. 31-3-17ના યોજ પયૂા થતા વિષનુ ંત્રણેમ ખેતયનુ ંકૃષિ ખાત ુ ં

ષવગત 
ખેતય-1 

₹ 
ખેતય-2 ₹ ખેતય-3 ₹ ષવગત ખેતય-1 ₹ ખેતય-2 ₹ 

ખેતય-3 
₹ 

ળરૂ સ્ટૉક 10,000 6,000 4,000 ાકનુ ંલેચાણ 38,000 34,000 42,000 
ચકૂલેર ગાય-ભજૂંયી 3,000 1,000 15,000 અનાજ 200 200 400 
ભફમાયણન લયાળ 4,000 3,000 4,000 અંગત લયાળ ભાટે 

રીધેર અનાજ 
800 1,000 700 

દલાન ખચથ 400 300 200 ળાકબાજ-પફૂર 3,750 3,750 2,500 
ાણીન ખચથ 2,400 2,000 1,800 ાકન આખય સ્ટૉક 7,500 4,500 3,000 
લીજીનુ ંફીર 1,700 2,300 3,000     
જભીન-ભશસેરૂ 500 500 500     
ખેતયન ઘવાય 6,000 4,000 7,000     
ખેતીના વાધનનુ ં
વભાયકાભ 

400 400 200     

ધભાથદા ખચથ(અનાજ) 200 200 400     
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યચયૂણ ખચથ 1,000 1,200 800     
નપ વાભાનમ નપા-
નકુ્વાન ખચથ રઈ ગમા 

 
 

18,650 
 
20,550 

 
20,200 

    

 50,250 43,450 48,600  50,250 43,450 48,600 
 

(2) સાભાન્મ નપા-નકુ્સાન ખાત ુ ં
ખેતીના વાધનન ઘવાય  

(10000-8000) 

2,000 દૂધનુ ંલેચાણ 7,000 

રન ય વ્માજ 2,500 ઘીનુ ંલેચાણ 3,000 
ઢયન ઘવાય 3,000 નપ – ખાતાલાા કૃષ ખાતેથી રાવ્મા  
ચખ્ખ નપ- ા.વ ભા મડૂી ાવે રઈ ગમા 61,900 ખેતય-1            18,650  
  ખેતય-2           20,550  
  ખેતય-3           20,200 59,400 
    
 69,400  69,400 
 

 

ઉદાિયણ 3 શ્રી આંફાબાઈ ટેરના ફ ેખેતય છે. ખેતય A  અને ખતેય B નીચેની ષલગત યથી 31-3-
17ના યજ યૂા થતા લથ ભાટે ફનેં્ન ખેતયના કૃષ ખાતા, ન.ન.ુ ખાત ુ ંઅને તે યજનુ ંાકંુ-
વયલૈયુ ંતૈમાય કય.  

 

ષવગત ખેતય A ખેતય B 

ળરૂ સ્ટૉક     
ખાતય 18,000 22,000 
ભફમાયણ 12,000 14,000 
યવામણ 10,000 13,000 
ખયીદી :    
ખાતય 20,000 25,000 
ભફમાયણ  16,000 19,000 
યવામણ 13,000 11,000 
જભીન-ભશસેરૂ 4,500 7,200 
ાણી ચાર્જ 11,000 13,500 
નીંદાભણ ખચથ 2,400 3,600 
લીજી ખચથ 9,900 12,700 
ભજૂયીના ફદરાભા ંઆેર અનાજ 7,400 9,600 
અનાજન ઉાડ 4,100 6,200 
આખયસ્ટૉક    
ભફમાયણ 7,000 8,500 
ખાતય 4,600 5,100 
યવામણ 2,800 3,100 
ાકનુ ંલેચાણ  2,40,000 2,80,000 
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 લધાયાની ભાહશતી 
1) ટે્રક્ટય અને ખેતીના વાધન ય10 % રેખે ઘવાય ગણ. 
2) ઢયની આખયની હકિંભત ₹38,000 છે.  

 

જવાફ : શ્રી અંફાબાઈ ટેરનુ ંતા. 31-3-17ના યોજ પયૂા થતા વિષનુ ંખાતાવાળં કૃષિ ખાત ુ ં 

ષવગત 
ખેતય A 

(₹) 

ખેતય B 

(₹) 
ષવગત ખેતય A (₹) ખેતય B (₹) 

ળરૂ સ્ટૉક   ાકનુ ંલેચાણ 2,40,000 2,80,000 
ખાતય 18,000 22,000    
ભફમાયણ 12,000 14,000    
યવામણ 10,000 13,000    
ખયીદી   ભજૂયીના ફદરાભા ંઆેર 

અનાજ  
7,400 9,600 

ખાતય 2,000 25,000 અનાજન ઉાડ 4,100 6,200 
ભફમાયણ 16,000 19,000    
યવામણ 13,000 11,000    
જભીન-ભશસેરૂ 4,500 7,200 આખયસ્ટૉક   
ાણી ચાર્જ 11,000 13,500 ખાતય 7,000 8,500 
નીંદાભણ ખચથ 2,400 3,600 ભફમાયણ 4,600 5,100 
લીજી ખચથ 9,900 12,700 યવામણ 2,800 3,100 
ભજૂયી(અનાજ સ્લરૂે ચકૂલેર) 7,400 9,600    

ષલગત યકભ(₹) 

ટે્રક્ટય 1,80,000 
ટે્રક્ટયના ખચાથ 22,000 
ટે્રક્ટય ભાટે ડીઝર 18,000 
ઢય–ળરૂની હકિંભત  48,000 
ફૅંક હડૉભઝટ 75,000 
લીભા પ્રીષભમભ :   ઢય 2,600 
                    ાક 3,700 
દૂધ-ઘીનુ ંલેચાણ 25,000 
ઘાવનુ ંલેચાણ 11,000 
ખેતય 5,00,000 
ખેતીના વાધન 1,20,000 
મડૂી 5,09,500 
ઢયના ખચાથ 8,400 
વયકાયી ભડંીની રન 1,00,000 
શાથ ય યકડ 30,000 
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નપ : નપા-નકુ્વાન લખતે રઈ 
ગમા 

 
 
 

1,41,700 

 
 
 

1,61,900 

   

 2,65,900 3,12,500  2,65,900 3,12,500 
 

શ્રી આંફાબાઈ ટેરનુ ંતા. 31-3-17ના યોજ પયૂા થતા વિષનુ ંનપા-નકુ્સાન ખાત ુ ં
ષવગત યકભ(₹) ષવગત યકભ(₹) 

ટે્રક્ટયના ખચાથ 22,000 નપ ખાતાલાના કૃષ ખાતેથી રાવ્મા   
ટે્રક્ટય ભાટે ડીઝર 18,000 ખેતય A       1,41,700  
ઢયન ઘવાય 
(48000-38000) 

10,000 ખેતય B       1,61,900 3,03,600 

લીભા પ્રીષભમભ :     
ઢય        2600    
ાક        3700 6,300   
ઢયના ખચથ 8,400 દૂધ-ઘીનુ ંલેચાણ 25,000 
  ઘાવનુ ંલેચાણ 11,000 
ટે્રક્ટયન ઘવાય 18,000   
ખેતીના વાધનન ઘવાય 12,000   
ચ. નપ : ાવભા ંમડૂી ખાતે રઈ ગમા 2,44,900   
 3,39,600  3,39,600 
 

તા. 31-3-17ના યોજનુ ંાકંુ-સયવૈયુ ં
મડૂી  યકભ(₹) ષભરકત-રેણા  યકભ(₹) 

   ખેતય  5,00,000 
મડૂી  5,09,500     
+નપ 2,44,900  ટે્રક્ટય  1,80,000  
-ઉાડ(અનાજન) 10,300 7,44,100 -ઘવાય 18,000 1,62,000 
   ખેતીના વાધન  1,20,000  
   -ઘવાય 12000 1,08,000 
   ઢય  48000  
વયકાયી ભડંીની રન 2,00,000  -ઘવાય 10000 38000 
   ફૅંક હડૉભઝટ  75000 
   શાથ ય યકડ  30000 
   આખયસ્ટૉક   
   ખાતય 15500  
   ભફમાયણ 9700  
   યવામણ 5900 31,100 
  9,44,100   9,44,100 
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સ્વાધ્મામ 

1. કૃષના હશવાફ એટરે શુ ં?  

2. કૃષ હશવાફભા ંફનાલાત ુ ંકૃષ ખાત ુ ંકાલ્ષનક ષલગત રઇન ેતૈમાય કય ? 

3. ન્નારાર એક ખેડતૂ છે. તા.31/3/2017ના લથની તેભની ખેતીને રગતી આલક ખચથની તથા 
અનમ ષલગત નીચે મજુફ છે :  

ષવગત  યકભ(₹) ષવગત યકભ(₹) 
ળરૂઆતન સ્ટૉક    ભજૂયી ચકૂલી  
ભફમાયણ      25,000  કાની ભજૂયી       13,500  
ખાતય  18,000  છૂટક ભજૂયી          6,500 20,000 
જતંનુાળક દલા 11,000 54,000   
ખયીદી   દૂધનુ ંલેચાણ 48,000 
ભફમાયણ 42,000  ઘીનુ ંલેચાણ 19,000 
ખાતય 9,000  વયકાયી ભડંીની રન  
જતંનુાળક દલા 7,000 58,000 10%ની (1-4-16થી) 70,000 
લીભા-પ્રીષભમભ     
ાક ભાટે  5,400  આખયસ્ટૉક  
ઢય-ઢાખંય ભાટે  3,300 8,700 ભફમાયણ 7,000 
જભીન-ભશસેરૂ  2,800 ખાતય 4,000 
લીજી ખચથ  17,200 જતંનુાળક દલા 3,500 
ખેતીના વાધનનુ ંવભાયકાભ  8,250   
ઢય-ઢાખંય ાછ ખચથ  3,750   
ખેતીના વાધનન ઘવાય  7,500   

 

અન્મ ષવગતો : 

1) ઘઉંનુ ંઉત્ાદન 15,000 હક.ગ્રા. થમેલુ.ં જેની ડતય હક.ગ્રા. દીઠ ₹9 ગણલાની છે. આ ઉત્ાદનભાથંી 
11000 હક.ગ્રા. ઘઉંનુ ંહકરદીઠ 11.50 રેખે લેચાણ કયેર છે. 300 હક.ગ્રા ઘઉં ચયાઈ ગમા શતા. 600 
હક.ગ્રા. ઘઉં અંગત લયાળ ભાટે રીધા ંશતા.ં 

2) ફાજયીનુ ંઉત્ાદન 8000 હક.ગ્રા. થમેલુ ંજેની ડતય ₹6 હક.ગ્રા.દીઠ ગણલાની છે. આ ઉત્ાદનભાથંી 
6500 હક.ગ્રા. ફાજયીનુ ં ₹9 રખેે લેચાણ કયેર છે. 250 હક.ગ્રા. ફાજયી ચયાઈ ગમેર શતી. 250 
હક.ગ્રા. ફાજયી ધભાથદાભા ંઆી શતી. કૃષ ખાત ુ ંતૈમાય કય. (ઉિય:- કૃષ ખાતાન નપ -118600) 
 

4. શ્રી રારજીબાઈ ટેર ાવે ખેતયભા ંફે ષલબાગ છે. એક ખેતયભા ંઘઉં અને ફીજાખતેયભા ંફાજયીન 
ાક રીધેર છે. નીચેની ભાહશતી યથી દયેક ાક અને ખેતય દીઠ ષલબાગ ખાતાલાળં કૃષ ખાત ુ ં
તૈમાય કય અને ચખ્ખ નપ ળધ. 
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ષવગત ઘઉં(₹) ફાજયી(₹) 
ળરૂન સ્ટૉક :  ખાતય 46,000 33,000 
               ભફમાયણ 26,000 18,000 
જભીન-ભશસેરૂ 51,000 42,000 
ટે્રકટયનુ ંબાડુ ં 5,520 4,480 
ભજૂયી (વાભે અનાજ) 11,780 8,220 
ાણીનુ ંખચથ 13,500 9,700 
લીભા ષપ્રષભમભ 5,550 3,750 
અંગત ઉમગ ભાટે યાખેર ાક 10,000 8,000 
છાભણયુ ંખાતય શુ ંષલબાગભાથંી  14,600 11,200 
તૈમાય ભારનુ ંલેચાણ 4,40,500 4,00,000 
ઘાવનુ ંલેચાણ 21,000 16,000 

 

 સાભાન્મ ષવગતો : 
ળરૂઆતન સ્ટૉક  શ ુષલબાગની ેદાળ   

ખ કાષવમા 15,000 દૂધ 50,000  

ઘાવ 7,000 ઘી 30,000 80,000 

ખયીદી  છાભણયુ ંખાતય લેચ્યુ ં  12,000 
ખ કાષવમા 12,000 શનુા લીભાનુ ંપ્રીષભમભ  7,000 
યચયૂણ ભાર 8,000 ખેત વાધનન ઘવાય  21,000 
ાણીન કૂલ લીજી ખચથ  30,000    
ભટય ભયાભત 9,000    

 

 અનમ લધાયાની ભાહશતી : 

1) આખયસ્ટૉક     ઘઉં   ફાજયી  

ખાતય    15,000   12,000 

ભફમાયણ    13,000    9,000 

2) ફને્ન ષલબાગના ખેતના ભજૂયને ભજૂયીના ફદરાભા ંઅનાજ આેર જેભા ઘઉંના ખેતભજૂયને ઘઉં 
અને ફાજયીના ંખેતભજૂયને ફાજયી આેર છે. 

3) ખેત વાધનના ઘવાયા ૈકી ઘઉં અને ચખાના ંખેતય લચ્ચે 2:1ના પ્રભાણભા ંલશેંચલાન છે. 
4) ઘઉંના ખેતયના ળેઢે ચીકુના ઝાડ શતા, જેન ાક ₹8,000ભા ંઉચ્ચક આી દીધેર શત. 
5) ખેતયભા ંચાય વાથી કાભ કયે છે. જેભા ંત્રણ ઘઉંના ખેતય ષલબાગ ભાટે છે. જ્માયે એક ફાજયીના 

ખેતય ષલબાગ ભાટે દયેક આીને ₹10,000 લાષિક ચકૂલામ છે.  

(ઉિય : ઘઉં ષલબાગન નપ =2,65,550, ફાજયી ષલબાગન નપ =2,80,650 વાભાનમ નપા-
નકુ્વાન ખાતાન નપ = 5,76,000) 
 

5. શ્રી પ્રણલ નથલાણીની ખેતીને રગતી ષલગત નીચે મજુફ છે. તેને આધાયે તા. 31-3-2011ના યજ 
યૂા થતા લથનુ ંકૃષ ખાત ુ ંતૈમાય કય.  
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ષવગત યકભ(₹) ષવગત યકભ(₹) 
ળરૂઆતન સ્ટૉક   લેચાણ  
ફી 10,000 ઘઉં 3,00,000 
ખાતય 8,000 ફાજયી 1,00,000 
દલા 8,000 ચખા  1,50,000 
ખયીદી  દૂધ 40,000 
ફી 15,000 ઘી 52,000 
ખાતય 17,000 ખચથની ષલગત  
દલા 8,000 ટે્રકટયનુ ંબાડુ 30,000 
આખયસ્ટૉક  ષવિંચાઈ ખચાથ 28,000 
ફી 15,000 રન વ્માજ ચકૂવ્યુ ં 22,000 
ખાતય 10,000 ભજૂયી  
દલા 4,000 યકડભા ંચકૂલી  60,000 
  અનાજ સ્લરૂે 15,000 
લીભા પ્રીષભમભ    
ઢય 14,000 લીજી ખચો 3,000 
ાક 6,000 લાડન ખચથ 5,000 
જભીન-ભશસેરૂ 15,000   

 

 લધાયાની ભાહશતી :  

1) વયકાયી વશામ ₹5,000 ભેર છે.  

2) જભીન-ભશસેરૂના ₹8000 અને રન-વ્માજના ₹4,000 ચકૂલલાના ફાકી છે.  

3) ખેતયભા ંઉગાડરે ₹15,000નુ ંઘાવ ઢયને ખલડાલલા ભાટે ઉમગભા ંરીધેર છે.  

4) ઢયના ₹20,000ની હકિંભત છાણન ખાતય તયીકે ખેતયભા ંઉમગ કયેર છે.  

5) ₹10,000ની હકિંભતના ંચખા ધભાથદા તયીકે ગાભના ંભહંદયભા ંઆપમા ંછે.  

6) લાડ કયલાની ખચથ ાચં લથભા ંભાડંી લાલાન છે. 
(Ans :  કૃષ ખાતાન નપ = ₹ 4,06,000 
 

6. નીચેની ભાહશતી યથી સમૂાાંળ ભશશે્વયીનુ ંતા.31-3-2012ના યજ યૂા થતા લથનુ ંકૃષ ખાત ુ ંતૈમાય 
કય. 

ષવગત યકભ (₹) ષવગત યકભ (₹) 
ળરૂઆતન સ્ટૉક  લેચાણ  
ખાતય 18,750 ઘાવ 18,750 
ભફમાયણ 11,250 દૂધ 7,500 
ઉબ ાક 3,750 ચખા 30,000 
ઢય-ઢાખંય 18,750 ઘઉં 37,500 
ખયીદી  લીભા પ્રીષભમભ  
ખાતય 3,750 ઢય-ઢાખંય 625 
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ભફમાયણ  5,625 ાક  375 
જતંનુાળક દલા 7,500 અનમ ખચાથ  
ઢય-ઢાખંય 7,500 ભજૂયી 18,750 
  જભીન-ભશસેરૂ 750 
  લાડન ખચથ 7,500 
  ટે્રક્ટય બાડુ ં 1,875 
 

 લધાયાની ષલગત :  

1) 10 % ની વશકાયી ભડંીની રન (તા. 1-10-2011) ₹ 37500ની રીધી.  

2) આખયસ્ટૉક ખાતય 1875, ભફમાયણ 5625, ઢય-ઢાખંય 2250 

3) ₹750ની હકિંભતનુ ંઘાવ તાના ઢયને ખલડાલલા ઉગાડરે છે.  

4) અંગત લયાળ ભાટે રીધેર અનાજ ઘઉં ₹ 2500, ચખા ₹ 1750  

5) દાતભા ંઆેર અનાજ ₹ 2500 

6) લાડ કયલાન ખચથ દય લથભા ંભાડંી લાલાન છે. 
 

(Ans : કૃષ ખાતાન ચા. નપ = 26,125 )  
7. નીચે આરેી ષલગત યથી તા.31-3-2010ના યજ યૂા થતા લથનુ ંશ્રી છગન ટેરનુ ંકૃષ ખાત ુ ં

તૈમાય કય.   
ષવગત યકભ(₹) ષવગત  યકભ(₹) 

ળરૂઆતન સ્ટૉક  10%ની વશકાયી ભડંીની રન 
(તા.1-10-10) 

  

20,000 

ખાતય  10,000    
ભફમાયણ 6,000 લીભા પ્રીષભમભ   
ઉબ ાક  2,000 ાક  100  
ઢય-ઢાખંય 10,000 ઢય-ઢાખંય 200 300 
ખયીદી  લેચાણ   
ખાતય 2,000 ઘાવ 10,000  
ભફમાયણ 3,000 દૂધ 4,000  
જતંનુાળન દલા 4,000 ચખા 16,000  
ઢય-ઢાખંય 4,000 ઘઉં 20,000 50,000 
લાડ કયલાની ખચથ 4,000    
ભજૂયી 10,000    
જભીન-ભશસેભૂર 400    
 

 લધાયાની ભાહશતી :  

1) આખયસ્ટૉક :  ખાતય ₹1,000, ભફમાયણ ₹3000 અને ઢય-ઢાખંય ₹12,000 

2) ₹4,000ની હકિંભતનુ ંઘાવ તાના ઢય-ઢાખંયને ખલડાલલા ઉગાડરે છે.  

3) અંગત લયાળ ભાટે રીધેર અનાજ  
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(Ans : ચ. નપ = 14,500) 

ષવગત ફાજયી(₹) ચોખા(₹) 
ળરૂઆતન સ્ટૉક   
ભફમાયણ 6,000 5,500 
ખાતય 50,000 60,000 
યવામણ 6,000 6,500 
ખયીદી   
ભફમાયણ 40,000 50,000 
ખાતય 10,000 15,000 
યવામણ 2,000 1,500 
તૈમાય ભારનુ ંલેચાણ 2,42,500 2,72,500 
ભજૂયી (વાભે અનાજ) 7,500 17,500 
જભીન-ભશસેરૂ 4,000 3,000 
ાણીનુ ંખચથ 3,500 6,000 
લીભાનુ ંપ્રીષભમભ 1,000 1,250 
ટે્રક્ટયનુ ંબાડુ ં 1,250 1,500 
છાભણયુ ંખાતય(શ ુષલબાગભાથંી) 3,750 3,800 
ઘાવનુ ંલેચાણ 950 1,800 
ચણના ઉમગભા ંયાખેર ાક  9,500 12,500 

 

 અન્મ વધાયાની ભાહિતી 
1) આખયસ્ટૉક    ફાજયી (₹)  ચખા (₹) 

ભફમાયણ   9,000  2,500 
ખાતય   7,000  9,000 
યવામણ   200  2,000 
ખેત ેદાળ (અનાજ) 5,500  9,000 

2) ચખાના ંખેતયના ંળેઢે જાબંનુા ઝાડ શતા. જેન ાક ₹3000ભા ંઉચ્ચક આી દીધરે શત.  

3) ખેતયભા ંચાય વાથી કાભ કયે છે. ણ ચખાના ખેતય ષલબાગ ભાટે છે. એક ફાજયીના ંખેતય ષલબાગ 
ભાટે છે. દયેક વાથીને ₹7500 લાષિક ચકૂલામ છે.  

4) ફનેં ષલબાગના ંખેતયના ભજૂયને ભજૂંયીના ફદરાભા ંઅનાજ આેર જેભા ંફાજયીના ંખેત ભજૂયને 
ફાજયી અને ચખાના ંખતેભજૂયીને ચખા આેર શતા.ં 

5) ફાજયી અને ચખાના ંખતેયના વાધનન કુર ઘવાય ₹15,000 શત, જે 2:3 રેખે લશેંચલાન છે.  

(Ans : કૃષ ખાતાન નપ : ફાજયી ₹1,33,650, ચખા ₹1,26,750)  
 
 

____________________________________ 
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એકમ 6         રોયલ્ટી 
____________________________________________________________ 

 રૂયેખા 
 પ્રસ્તાલના 
 યમલ્ટીની વ્માખ્મા 
 યમલ્ટી કયાય અને તેભાાં વભાવલષ્ટ મદુ્દાઓ 

 યમલ્ટીની ગણતયી દળાાલત ુાં કષ્ટક 

 જરૂયી આભનોંધ 

 સ્લાધ્મામ 

____________________________________________________________ 
 
 

 પ્રસ્તાળના : 
કઈ વ્મક્તત તાની ભાલરકીની વભરકતન ઉમગ કયલાન અવધકાયી અન્મ વ્મક્તતને આ ેઅને વાભ ે
જે યકભ ભેલ ે છે, તેને યમલ્ટી કશલેાભાાં આલે છે. જેભકે કઈ વ્મક્તત તાની જભીનભાાંથી ખનીજ 
કાઢલા ભાટેની ભાંજૂયી કે અવધકાય અન્મ વ્મક્તતને આ ેત્માયે જે યકભ ભે તેને યમલ્ટી કશલેામ છે. આ 
ઉયાાંત કઈ રખેક તાના રખેર સુ્તકને છાલાન અને લેચલાન અવધકાય અન્મને લેચે, ગામક 
કરાકાય તાના ગીતના લેચાણન અવધકાય અન્મ વ્મક્તતને આે લગેયેભાાં તેના લતય સ્લરૂે જે 
યકભ ભે છે તેને યમલ્ટી કશલેામ છે. યમલ્ટી એ ચકૂલનાય વ્મક્તત ભાટે ભશસેરૂી ખચા ગણામ છે. 
જ્માયે ભેલનાય વ્મક્તત ભાટે ભશસેરૂી આલક ગણામ છે. 

 
 

 વ્યાખ્યા : 

“Royalties means sums payable based on output or sale to the owner of a mine, a patentee or an 
author or any other such person for use of rights vested in him“   

- Shukla & Grewal 
 

 

 રોયલ્ટી કરાર અને તેમાાં શમાવળષ્ટ મદુ્દાઓ : 

જે કઈ વ્મક્તત તાની ભાલરકીની વભરકત કે જેના ય યમલ્ટીની કયાય થઈ ળકે તેભ શમ 
તેલી વભરકતન ે ઉમગ કયલાના અવધકાય ભેલલા ભાટે બાડ ે આનાય અને બાડ ે રેનાય લચ્ચ ે
યમલ્ટીન કયાય કયલાભાાં આલે છે આ કયાયભાાં વભાવલષ્ટ થતા વાભાન્મ મદુ્દાઓ નીચે મજુફ છે : 

 

(1) કરારની મદુત :  

યમલ્ટીન કયાય કેટરા લા કે વભમ ભાટે આલાભાાં આવ્મ છે. તેની વભમ ભમાાદા કયાયભાાં 
દળાાલલાભાાં આલ ેછે. દા.ત. કયાયની મદુત 5 લા, 10 લા, 15 લા ભાટે  

આભ, કયાયભાાં દળાાલેર મદુત સધુી કયાય ચાલ ુયશ ેછે. 
(2) રોયલ્ટીનો દર : 

યમલ્ટીન દય ઉત્ાદન કે લેચાણનાાં પ્રભાણભાાં નક્કી કયલાભાાં આલ ેછે. દા.ત. ખાણભાાંથી કાઢેર 
ખનીજ વાંવિના એકભદીઠ એક (1) રૂવમા રેખ ે
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આભ, આ દય ક્સ્થય શમ છે. અથલા અમકુ લો છી તેભાાં અમકુ ટકા રેખે પેયપાય થત શમ 
છે.   

(3) ઘતુ્તમ ભાડુાં : 
કયાયના ળરૂઆતના વભમભાાં શક્ક આનાય વ્મક્તતને કઈણ ચીજલસ્તનુ ુાં ઉત્ાદન કે લચેાણ 
લફરકુર ન થામ કે ભામાાદદત પ્રભાણભાાં થામ ત્માયે તે આેર શક્કના ફદરાભાાં અમકુ 
ચોક્કવ યકભ ચકૂલલાભાાં આલળે. તેને રઘિુભ બાડુાં કશલેાભાાં આલે છે. દા.ત. લાવિક ઓછાભાાં 
ઓછા ₹ 10,000 ચકૂલલા. 
આભ, જમાયે ઉત્ાદન કે લેચાણ લધાયે થામ અને યમલ્ટીની યકભ રઘિુભ બાડા કયતાાં લધાયે 
થામ ત્માયે ખયેખય યમલ્ટી અને રઘિુભ બાડુાં ફ ે ભાાંથી જે લધ ુ શમ તે યકભ ભાલરકને 
ચકૂલલાભાાં આલે છે. 
રઘિુભ બાડા અંગે નીચનેી ળયત ધ્માનભાાં યાખલાભાાં આલે છે. 

1. દયેક લા રઘિુભ બાડાની યકભ એકવયખી યશ ેતે જવુાં 
2. રઘિુભ બાડાની યકભભાાં દય લે અમકુ યકભન લધાય કયલાભાાં આલે છે. જે લધાય 

અમકુ લો સધુી જ કયલાભાાં આલે છે. 
3. આગ, અકસ્ભાત કે શડતા જેલાાં વાંજગભાાં કાભ ફાંધ યશ ે ત્માયે ઉત્ાદનભાાં ઘટાડ 

થામ ત્માયે રઘિુભ બાડાભાાં શડતા કે અકસ્ભાતનાાં વભમના પ્રભાણભાાં તેભાાં ઘટાડ 
કયલાભાાં આલે. 

(4) ઓછા કામનુાં નકુ્શાન :  

જમાયે કયાયભાાં ઉત્ાદન કે લેચાણ ઓછાં થામ ત્માયે યમલ્ટીની યકભ રઘિુભ બાડા કયતાાં 
ઓછી થામ તે લખતે ળયત મજુફ રઘિુભ બાડાની જ યકભ ચકૂલલાની થામ છે. જેથી બાડ ે
યાખનાયને નતુવાન થામ છે. આ નતુવાન ઓછાં કાભ થલાને કાયણે થામ છે. 
ઓછાં કામ = ઘતુ્તમ ભાડુાં – ખરેખર રોયલ્ટી 
આભ, ઓછા કાભનુાં નતુવાન બાડ ે યાખનાય બવલષ્મભાાં લધ ુ ઉત્ાદન કે લેચાણ કયી ભજયે 
ભેલી ળકે તેલી ળયત કયાયભાાં શમ છે. 

(5) ઓછા કામના નકુ્શાન મજરે મેલળળાની રતો : 
ઓછા કાભની યકભ ભજયે ભેલલાન શક અભમાાદદત કે ભામાાદદત વભમ ભાટે આી ળકામ. જે 
ભાટે જુદી જુદી ળયત નીચે મજુફ છે. 

1. અભમાાદદત વભમ દયમ્માન ઓછા કાભનુાં નતુવાન ભજયે ભેલલાન અવધકાય 

2. ભામાાદદત વભમ દયમ્માન ઓછા કાભનુાં નતુવાન ભજયે ભેલલાન અવધકાય 

1) કયાયની ળરૂઆતના અમકુ લો સધુી  

2) ઓછાં કાભ થામ તે છીના અમકુ લો સધુી 
3) ઓછાં કાભ થામ તે લાથી અમકુ લો સધુી. 
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 રોયલ્ટીની ગણતરી દાાળત ુાં કોષ્ટક 

ળવા ઉત્ાદન 
(ટનમાાં) 

રોયલ્ટી ઘતુ્તમ 
ભાડુાં 

ઓછા 
કામનુાં 
નકુ્શાન 

મજરે 
મલી 

કે તેવુાં 
ઓછા 
કામનુાં 
નકુ્શાન 

મજરે ન 
મલી 

કે તેવુાં 
ઓછા 
કામનુાં 
નકુ્શાન 

ઓછા 
કામનાાં 

નકુ્શાનનુાં 
બાકી 

માલકને 
ચકૂળળાની 

રકમ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
         
         

 

 ઉયના કષ્ટકભાાં દળાાલેર કરભ નાં. 2-3 અને 4 દાખરાની યકભ ઉયથી ભેલલાની યશ ેછે. 
 ત્માયફાદ ઓછા કાભના નતુવાનની કરભ યમલ્ટીભાાંથી રઘિુભ બાડુાં ફાદ કયતા જ 
નકાયાત્ભક (-) ભે ત તનેે નતુવાન કશલેાભાાં આલે છે અને જ (+) શકાયાત્ભક ભે ત તેને લધાય 
કશલેાભાાં આલે છે.  

 જ્માયે કરભ નાં. 6, 7, અને 8 એ યકભભાાં આેર ળયત મજુફ રખલાની યશ ેછે.  

 કરભ નાંફય 9 ભાાં યમલ્ટી અને રઘિુભ બાડાભાાંથી જે લધ ુશમ તે યકભ રેલી અને તેભાાંથી 
ભજયે ભી ળકે તેવુાં નતુવાન ફાદ કયવુાં ત્માયફાદ જે યકભ ભે તે રખલી.  
 
 

રોયલ્ટીના સષશાબો ગેગે જરીરી નમનધધ 
I.   ભાડ ેરાખનારના ચોડામાાં નમનધધ : 

1) યમલ્ટી શનૂ્મ શમ ત્માયે 

ઓછા કાભના નતુવાન ખાત ે                      ઉ... 
 તે ખાણ ભાલરક ખાત ે

            અથલા 
યમલ્ટી રઘિુભ બાડા કયતા ઓછી શમ ત્માયે 

યમલ્ટી ખાતે                                  ઉ... 
ઓછા કાભના નતુવાન ખાત ે          ઉ... 
તે ખાણ ભાલરક ખાતે  

અથલા 
 

ઓછા કાભનુાં નતુવાન ભજયે ભી ળકે તેભ શમ ત્માયે  

યમલ્ટી ખાતે     ઉ... 
તે ઓછા કાભના નતુવાન ખાતે  

   તે ખાણ ભાલરક ખાત ે
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અથલા 
ઓછા કાભનુાં નતુવાન ભજયે ન ભી ળકે તેભ શમ  

યમલ્ટી ખાતે     ઉ... 
તે ખાણ ભાલરક ખાત ે

 

    2) ખાણ ભાલરકને યકભ ચકૂલલાભાાં આલે ત્માયે 

ખાણ ભાલરક ખાતે      ઉ... 
તે ફૅંક ખાત ે
 

 3) લાના અંતે યમલ્ટી અને ભજયે ન ભી ળકે તેલા ઓછા કાભના નતુવાનની ફાકી ન.ન.ુ ખાતે    
રઈ જલાભાાં આલે ત્માયે,  

નપા-નતુવાન ખાતે   ઉ... 
   તે યમલ્ટી ખાત ે 

તે ઓછા કાભના નતુવાન ખાતે 

 

 જો ખાણ માલકના ચોડ ેજરીરી નમનધધ ઘતુ્તમ ભાડાની રીતથી કરળાની ષોય તો : 
 

 (1) યમલ્ટી ખાત ે                         ઉ... 
    ઓછા કાભના નતુવાન ખાતે         ઉ... 
     તે રઘિુભ બાડા ખાતે 

(2) રઘિુભ બાડા ખાતે                  ઉ... 
     તે ખાણ ભાલરક ખાતે 

(3) ખાણ ભાલરક ખાતે                     ઉ.... 
     તે ફૅંક ખાત ે

(4) ન.ન.ુ ખાતે               ઉ... 
     તે યમલ્ટી ખાતે  

     તે ઓછા કાભના નતુવાન ખાત ે
 

(નોંધ : જ્માયે યમલ્ટી કયતા રઘિુભ બાડાની યકભ લધાયે શમ ત્માયે જ આ યીતે નોંધ થઈ ળકે) 

II.  ખાણ માલકના ચોડામાાં જરીરી નમનધધ :  

1) યમલ્ટી શનૂ્મ શમ ત્માયે  

  ખાણ બાડ ેયાખનાય ખાતે                              ઉ... 
      ત ેઓછા કાભના ઉરક ખાતે  
 

                    અથલા 
 

    1) યમલ્ટી રઘિુભ બાડા કયતા ઓછી શમ ત્માયે  

  ખાણ બાડ ેયાખનાય ખાતે  ઉ... 
     ત ેયમલ્ટી ખાતે.... 
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       ત ેઓછાકાભના ઉરક ખાતે... 
અથલા 

 

    1)  ઓછા કાભના નતુવાન ફાકી ભજયે આલાની શમ ત્માયે  

  ખાણ બાડ ેયાખનાય ખાતે  ઉ... 
  ઓછા કાભના ઉરક ખાત ે  ઉ... 
     ત ેરેણી યમલ્ટી ખાતે... 
 

અથલા 
 

    1)  ઓછા કાભના ઉરક ખાતેથી ભજયે ન આલાનુાં શમ ત્માયે  

  ખાણ બાડ ેયાખનાય ખાતે  ઉ... 
      તે રણેી યમલ્ટી ખાત ે
 

2) ખાણ બાડ ેયાખનાય ાવેથી યકભ ભે ત્માયે 
ફૅંક ખાતે     ઉ... 
   તે ખાણ બાડ ેયાખનાય ખાતે 

3) યમલ્ટી અને ઓછા કાભના ઉરકની ફાકી ભજયે ન આી ળકામ તેલી લાના અંતે ન.ન.ુ 
ખાતે રઈ જલાભાાં આલે ત્માયે 

રેણી યમલ્ટી ખાત ે   ઉ... 
ઓછા કાભના ઉરક ખાતે   ઉ... 
    તે ન.ન.ુ ખાતે 

  

III.  જમીન ભાડા ગેગેની નધધ : 

ખાણ બાડ ેયાખનાયના ચડ ે ખાણ ભાલરકના ચડ ે

(1) જભીન બાડા ખાતે           ઉ... (1) ખાણ બાડ ેયાખનાય ખાતે       ઉ... 
        તે ખાણ ભાલરક ખાતે          ત ેજભીન બાડા ખાતે 
(2) ન.ન.ુ ખાતે                  ઉ... (2) જભીન બાડા ખાતે              ઉ... 
        તે જભીન બાડા ખાતે         તે નપા-નતુવાન ખાત ે

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ઉદાષરણ 1 જામનગર લવમટેડ ે ખાંભાલલયા લવમટેડ ાશેથી તા. 1-4-2011ના રોજ કો-ાળરની એક 
ખાણ નીચેની રતોએ ભાડાેટે રાખી :  

1) યમલ્ટીન દય ટન દીઠ   4 

2) લાવિક રઘિુભ બાડુાં ₹14000 

3) ઓછા કાભનુાં નતુવાન છીના ફે લાભાાં ભજયે રઈ ળકાળે. 
4) પ્રથભ ાાંચ લાનુાં ઉત્ાદન નીચે મજુફ શત ુાં. 

ળવા 2011 2012 2013 2014 2015 

ઉત્ાદન(ટનભાાં) 2,500 ૩,000 ૩,800 4,200 4,500 
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ઉયની વલગતના આધાયે જાભનગય લરવભટેડના ચડ ેફધા જ લાની આભનોંધ રખી અન ે
જરૂયી ખાતાાં તૈમાય કય. 

 

જળાબ :  રોયલ્ટીની ગણતરી દાાળત ુાં કોષ્ટક 
ળવા ઉત્ાદન 

(ટનમાાં) 
રોયલ્ટી ઘતુ્તમ 

ભાડુાં 
ઓછા 
કામનુાં 
નકુ્શાન 

મજરે 
મલી કે 

તેવુાં 
ઓછા 
કામનુાં 
નકુ્શાન 

મજરે ન 
મલી કે 

તેવુાં 
ઓછા 
કામનુાં 
નકુ્શાન 

ઓછા 
કામનાાં 

નકુ્શાનની 
બાકી 

માલકને 
ચકૂળળાની 

રકમ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2011 2,500 10,000 14,000 -4,000 - - 4,000 14,000 
2012 3,000 12,000 14,000 -2,000 - - 6,000 14,000 
2013 3,800 15,200 14,000 +1,200 1,200 2,800 2,000 14,000 
2014 4,200 16,800 14,000 +2,800 2,000 - - 14,800 
2015 4,500 18,000 14,000 +4,000 - - - 18,000 

  

 
 

 જામનગર લવમટેડના ચોડ ેનમનધધ 

તારીખ વળગત 
ખા.
ા. 

ઉધાર(₹) જમા(₹) 

31-12-11 યમલ્ટી ખાતે                                 ઉ...  10,000  
 ઓછા કાભના નતુવાન ખાતે                  ઉ...  4,000  
      તે ખાંબાલમા લરવભટેડ ખાતે    14,000 
 (ફા.જે. રઘિુભ બાડા જેટરી યકભ ચકૂલલાની થઈ તે અંગે)    

31-12-11 ખાંબાલમા લરવભટેડ ખાતે                      ઉ...  14,000  
    તે ફૅંક ખાતે   14,000 
  (ફા.જે. રઘિુભ બાડાની યકભ ચકૂલી તેના)    
31-12-11 ન.ન.ુ ખાતે                                   ઉ...  10,000  
     તે યમલ્ટી ખાતે    10,000 
 (ફા.જે. યમલ્ટીનુાં ખાત ુફ ાંધ કર્ુું તેની)   10,000 
31-12-12 યમલ્ટી ખાતે                                  ઉ...  12,000  
 ઓછા કાભના નતુવાન ખાતે                   ઉ...  2,000  
       તે ખાંબાલમા લરવભટેડ ખાતે         14,000 
 (ફા.જે. રઘિુભ બાડા જેટરી યકભ ચકૂલલાની થઈ તેના)    
31-12-12 ખાંબાલમા લરવભટેડ ખાતે                        ઉ...  14,000  
     તે ફૅંક ખાતે    14,000 
 (ફા.જે. રઘિુભ બાડા જેટરા યકભ ચકૂલી તેના)    
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31-12-12 નપા-નતુવાન ખાતે                       ઉ...  12,000  
      તે યમલ્ટી ખાતે    12,000 
 (ફા.જે. યમલ્ટીનુાં ખાત ુાં ફ ાંધ કર્ુું તેના)    
31-12-13 યમલ્ટી ખાતે                                     ઉ...  15,200  
         તે ઓછા કાભના નતુવાન ખાતે    1,200 
      તે ખાંબાલમા લરવભટેડ ખાતે    14,000 
 (ફા.જે. યમલ્ટી અને ઓછા કાભના નતુવાન ભજયે ભી તેની 

નોંધ) 
   

31-12-13 ખાંબાલમા લરવભટેડ ખાતે                    ઉ...  14,000  
       તે ફૅંક ખાતે   14,000 
 (ફા.જે. ખાંબાલમા લરવભટેડને યકભ ચકૂલી)    
31-12-13 નપા-નતુવાન ખાતે                            ઉ...  18,000  
     તે યમલ્ટી ખાતે    15,200 
     તે ઓછા કાભના નતુવાન ખાતે    2,800 
  (ફા.જે. યમલ્ટી અને ઓછા કાભના નતુવાન ભજયે ન ભી ળકે 

તેવુાં તેની નોંધ કયી) 

   

31-12-14 યમલ્ટી ખાતે                                     ઉ...  16,800  
      તે ઓછા કાભના નતુવાન ખાતે    2,000 
      તે ખાંબાલમા લરવભટેડ ખાતે    14,800 
 (ફા.જે. ખાંબાલમા લરવભટેડને યમલ્ટીની યકભ ચકૂલલાની થઈ 

તેના) 

   

31-12-14 ખાંબાલમા લરવભટેડ ખાતે                  ઉ...  14,800  
      તે ફૅંક ખાતે   14,800 
 (ફા.જે. ખાંબાલમા લરવભટેડને યકભ ચકૂલી તેના)    
31-12-14 નપા-નતુવાન ખાતે                        ઉ...  16,800  
        તે યમલ્ટી ખાતે   16,800 
 (ફા.જે. યમલ્ટીનુાં ખાત ુફ ાંધ કર્ુું તેભાાં,    
31-12-15  યમલ્ટી ખાતે                              ઉ...  18,000  
     તે ખાંબાલમા લરવભટેડ ખાતે   18,000 
 (ફા.જે. ખાંબાલમા લરવભટેડને યમલ્ટીની યકભ ચકૂલલાની થઈ 

તેના) 

   

31-12-15 ખાંબાલમા લરવભટેડ ખાતે                 ઉ...  18,000  
       તે ફૅંક ખાતે   18,000 
 (ફા.જે. ખાંબાલમા લરવભટેડને યકભ ચકૂલી તેના)    
31-12-15 નપા-નતુવાન ખાતે                         ઉ...  18,000  
       તે યમલ્ટી ખાતે   18,000 
 (ફા.જે. યમલ્ટીનુાં ખાત ુાં ફ ાંધ કર્ુું)    
 કુર  2,27,600 2,27,600 
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 જામનગર લવમટેડના ચોડ ેજરીરી ખાતાાં 

1. રોયલ્ટી ખાત ુાં 
તારીખ વળગત  રકમ તારીખ વળગત  રકમ 

31-12-11 ખાંબાલમા લર. ખાતે  10,000 31-12-11 ન.ન ુખાતે  10,000 
   10,000    10,000 
31-11-12 ખાંબાલમા લર. ખાતે  12,000 31/12/12 ન.ન.ુ ખાતે  12,000 
   12,000    12,000 
31-12-13 ખાંબાલમા લર. ખાતે  14,000 31-12-13 ન.ન.ુ ખાતે  15,200 

 ઓછા કાભના નતુવાન  1,200     
   15,200    15,200 
31/12/14 ઓ.કા. નતુવાન ખાતે  2000 31-12-14 ન.ન.ુ ખાતે  16,800 
 ખાંબાલમા લર. ખાતે  14,800     
   16,800    16,800 
31-12-15 ખાંબાલમા લર. ખાતે  18,000 31-12-15 ન.ન.ુ ખાતે  18,000 
   18,000    18,000 
 

 
 

2. ખાંભાલલયા લવમટેડનુાં ખાત ુાં 
તારીખ વળગત  રકમ તારીખ વળગત  રકમ 

31-12-11 ફૅંક ખાતે   14,000 31-12-11 યમલ્ટી ખાતે  10,000 
     ઓછા કાભના ખચા 

ખાતે 

 4,000 

   14,000    14,000 
31-12-12 ફૅંક ખાતે  14,000 31-12-12 યમલ્ટી ખાતે  12,000 
     ઓછા કાભના ખચા 

ખાતે 

 2,000 

   14,000    14,000 
31-12-13 ફૅંક ખાતે  14,000 31-12-13 યમલ્ટી ખાતે  14,000 
   14,000    14,000 
31-12-14 ફૅંક ખાતે  14,800 31-12-14 યમલ્ટી ખાતે   14,800 

   14,800    14,800 
31-12-15 ફૅંક ખાતે  18,000 31-12-13 યમલ્ટી ખાતે  18,000 
   18,000    18,000 
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3. ઓછા કામના નકુ્શાનનુાં ખાત ુાં 
તારીખ વળગત  રકમ તારીખ વળગત  રકમ 

31-12-11 ખાંબાલમા લર. ખાતે  4,000 31-12-17 ફા. આ.રઈ ગમા  4,000 
   4,000    4,000 
1-1-12 ફા.આ. રાવ્મા  4,000     
31-12-12 ખાંબાલમા લર. ખાતે  2,000 31-12-12 ફા. આ. રઈ ગમા  6,000 

   6,000    6,000 
1-1-13 ફા. આ. રાવ્મા  6,000 31-12-13 યમલ્ટી ખાતે  1200 
    31-12-13 ન.ન ુખાતે  2800 
     ફા. આ. રઈ ગમા  2000 
   6,000    6,000 
1-1-14 ફા. આ. રાવ્મા  2,000 31-12-14 યમલ્ટી ખાતે  2,000 
     ફા. આ. રઈ ગમા  2,000 
        
   4,000    4,000 
 
 

ઉદાષરણ 2 વાંજમ લરવભટેડ ેવાંજના લરવભટેડ ાવેથી તા.1-1-00ના યજ એ કરવાની એક ખાણ 20 લા 
ભાટે નીચેની ળયતએ બાડા ેટે યાખી. 
1) યમલ્ટી ટનદીઠ ₹10 

2) રઘિુભ બાડુાં પ્રથભ ાાંચ લા સધુી 40,000 નક્કી કયલાભાાં આવ્ર્ુાં ત્માયફાદ દય ાાંચ 
લા સધુી દય લા ₹1,000ન લધાય કયલ ત્માયફાદ ફાકીના લા ભાટે દય લે 
₹2,000ન લધાય કયલ. 

3) ઓછા કાભનુાં નતુવાન પ્રથભ ત્રણ લાભાાં ભજયે ભી ળકળ.ે 
4) શડતા કે અકસ્ભાતના લાભાાં રઘિુભ બાડુાં 25%થી ઘટાડવુાં. 
5) લા 2012થી 2016ના વભમ દયમ્માન ઉત્ાદન નીચે મજુફ થર્ુાં શત ુાં : 

ળવા 2012 2013 2014 2015 2016 

ઉત્ાદન(ટનભાાં) 4,000 4,500 6,000 4,500 

(શડતા) 
6,200 

 
ઉયની વલગત યથી વાંજમ લરવભટેડ અને વાંજના લરવભટેડના ચડ ેજરૂયી ખાતાઓ તૈમાય 
કય. 
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રોયલ્ટીની ગણતરી દાાળત ુાં કોષ્ટક 
ળવા ઉત્ાદન 

(ટનમાાં) 
રોયલ્ટી ઘતુ્તમ 

ભાડુાં 
ઓ.કા.નુાં 
નકુ્શાન 

મજરે 
મલી કે 

તેવુાં 
ઓ.કા.નુાં 
નકુ્શાન 

મજરે ન 
મલી કે 

તેવુાં 
ઓ.કા.નુાં 
નકુ્શાન 

ઓ.કા.ના 
નકુ્શાનની 

બાકી 

માલકને 
ચકૂળળાની 

રકમ 

2012 4,000 40,000 51,000 -11,000 - - 11,000 51,000 
2013 4,500 45,000 53,000 -8,000 - - 19,000 53,000 
2014 6,000 60,000 55,000 5,000 5,000 6,000 8,000 55,000 
2015 4,500 45,000 42,750 2,250 2,250 5,750 - 42,750 
2015 6,200 62,000 59,000 +3,000 - - - 62,000 

 
 

 શાંજય લ.ના ચોડ ેજરીરી ખાતા : 
રોયલ્ટી ખાત ુાં 

   ઉ.            જ. 
તારીખ વળગત  રકમ(₹) તારીખ વળગત  રકમ(₹) 

31-12-12 વાંજના લર. ખાતે  40,000 31-12-12 ન.ન.ુ ખાતે  40,000 
   40,000    40,000 
31-12-13 વાંજના લર. ખાતે  45,000 31-12-13 ન.ન.ુ ખાતે  45,000 
   45,000    45,000 
31-12-14 વાંજના લર. ખાતે   55,000 31-12-14 ન.ન.ુ ખાતે  60,000 
 ઓ.કા. ના નતુવાન  5,000     
   60,000    60,000 
31-12-15 વાંજના લર. ખાતે  42,750 31-12-15 ન.ન.ુ ખાતે  45,000 
 ઓ.કા.ના નતુવાન ખાતે  2,250     
   45,000    45,000 
31-12-16 વાંજના લર. ખાતે    62,000    62,000 
   62,000    62,000 

 

શાંજના લ.નુાં ખાત ુાં 
   ઉ.            જ. 

તારીખ વળગત  રકમ(₹) તારીખ વળગત  રકમ(₹) 
31-12-12 ફૅંક ખાતે   51,000 31-12-12 યમલ્ટી ખાતે  40,000 
     ઓ.કા.ના નતુવાન  11,000 
   51,000    51,000 
31-12-13 ફૅંક ખાતે  53,000 31-12-13 યમલ્ટી ખાતે  45,000 
     ઓ.કા. ના નતુવાન  8,000 
   53,000    53,000 
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31-12-14 ફૅંક ખાતે  55,000 31-12-14 યમલ્ટી ખાતે   55,000 
   55,000    55,000 
31-12-15 ફૅંક ખાતે  42,750 31-12-15 યમલ્ટી ખાતે   42,750 
   42,750    42,750 
31-12-16 ફૅંક ખાતે  62,000 31-12-16 યમલ્ટી ખાતે   62,000 
   62,000    62,000 

 

ઓછા કામનાાં નકુ્શાનનુાં ખાત ુાં 
   ઉ.            જ. 

તાયીખ વલગત  યકભ(₹) તાયીખ વલગત  યકભ(₹) 

31-12-12 વાંજના લર. ખાતે  11,000 31-12-12 ફા. આ. રઈ ગમા  11,000 

   11,000    11,000 
1-1-13 ફા.આ. રાવ્મા  11,000     
31-12-13 વાંજના લર. ખાતે  8,000 31-12-13 ફા.આ. રઈ ગમા  19,000 
   19,000    19,000 
1-1-14 ફા.આ. રાવ્મા  19,000 31-12-14 યમલ્ટી ખાતે   5,000 
     ન.ન.ુખાતે  6,000 
     ફા.આ. રઈ ગમા  8,000 
   19,000    19,000 
1-1-15 ફા.આ. રાવ્મા  8,000 31-12-15 યમલ્ટી ખાતે  2,250 
     ન.ન.ુ ખાતે  5,750 
   8,000    8,000 

 

 શાંજના લ.ના ચોડ ેજરીરી ખાતાાં  

ઉ.       ેણી રોયલ્ટી ખાત ુાં     જ. 
તારીખ વળગત  રકમ(₹) તારીખ વળગત  રકમ(₹) 

31-12-12 ન.ન.ુ ખાતે  40,000 31-12-12 વાંજમ લર. ખાતે  40,000 
   40,000    40,000 
31-12-13 ન.ન.ુ ખાતે  45,000 31-12-13 વાંજમ લર. ખાતે  55,000 
   45,000    45,000 
31-12-14 ન.ન.ુખાતે  60,000 31-12-14 વાંજમ લર. ખાતે   55,000 
     ઓ.કા.ઉરક ખાતે  5,000 
   60,000    60,000 
31-12-15 ન.ન.ુ ખાતે  45,000 31-12-15 વાંજમ લર. ખાતે  42,750 
     ઓ.કા.ઉરક ખાતે  2,250 
   45,000    45,000 
31-12-16 ન.ન.ુ ખાતે   62,000  વાંજમ લર. ખાતે   62,000 
   62,000    62,000 
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શાંજય લ.નુાં ખાત ુાં 
ઉ.            જ. 

તારીખ વળગત  રકમ(₹) તારીખ વળગત  રકમ(₹) 
31-12-12 રેણી યમલ્ટી ખાતે  40,000 31-12-12 ફૅંક ખાતે   51,000 
 ઓ.કા ઉરક ખાતે  11,000     
   51,000    51,000 
31-12-13 રેણી યમલ્ટી ખાતે   45,000 31-12-13 ફૅંક ખાતે  53,000 
 ઓ.કા. ઉરક ખાતે  8,000     
   53,000    53,000 
31-12-14 યમલ્ટી ખાતે   55,000 31-12-14 ફૅંક ખાતે   55,000 
   55,000    55,000 
31-12-15 યમલ્ટી ખાતે   42,750 31-12-15 ફૅંક ખાતે   42,750 
   42,750    42,750 
31-12-16 યમલ્ટી ખાતે   62,000 31-12-16 ફૅંક ખાતે   62,000 
   62,000    62,000 
 
 

ઓછા કામનાાં ઉક ખાત ુાં 
ઉ.                                                                                                    જ.  

તારીખ વળગત  રકમ(₹) તારીખ વળગત  રકમ(₹) 
31-12-12 ફા.આ. રઈ ગમા  11,000 31-12-12 વાંજમ લર. ખાતે   11,000 
   11,000    11,000 
31-12-13 ફા.આ. રઈ ગમા  19,000 1-1-13 ફા.આ. રઈ ગમા  11,000 
    31-12-13 વાંજમ લર. ખાતે   8,000 
   19,000    19,000 
31-12-14 યમલ્ટી ખાતે   5,000 1-1-14 ફા.આ. રાવ્મા  19,000 
 ન.ન.ુ ખાતે  6,000     
 ફા.આ. રઈ ગમા  8,000     
   19,000    19,000 
31-12-14 યમલ્ટી ખાતે   2,250 1-1-13 ફા.આ. રાવ્મા  8,000 
  ન.ન.ુ ખાતે  5,750     
   8,000    8,000 
 

ઉદાષરણ ૩  જમ કલરમયી કાંનીએ તા.1-1-2002ના યજ વલજમ લરવભટેડ ાવેથી 15 લા ભાટે 
નીચેની  ળયતએ એક ખાણ બાડ ેયાખી. 
1. ટનદીઠ યમલ્ટીની દય ₹30 
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2. રઘિુભ બાડુાં લાવિક ₹88,000 પ્રથભ ાાંચ લા સધુી 35,000 અને ત્માયફાદ દય 
લે 1,000થી લધાયલી. 
3. ઓછા કાભનુાં નતુવાન જે લે થામ ત ેછીના ત્રણ લાભાાં નીચેની ળયતને આવધન 

ભજયે ભેલી ળકામ છે.  

ઓછા કામના નકુ્શાન છી     મજરે મલી કે 
    પ્રથભ લ ે           100% 
     ફીજા લ ે           50% 
    ત્રીજા લ ે           25% 
    ચથા લ ે           શનૂ્મ 

4. લાવિક ઉત્ાદન નીચ ેમજુફ શત ુાં :  
  ળવા            2012     2013      2014     2015      2016  
ઉત્ાદન(ટન)   1,000     1,200     1,500     1,700     2,000    
જમ કલરમયી લર.ના ચડ ે(1) યમલ્ટી ખાત ુાં. (2) રઘિુભ બાડા ખાત ુાં (3) વલજમ 

લરવભટેડનુાં ખાત ુાં  (4) ઓછા કાભનાાં નતુવાનનુાં ખાત ુાં  
 

રોયલ્ટીની ગણતરી દાાળતી ગણતરી 
ળવા ઉત્ાદન 

ટન 
રોયલ્ટી ઘત્તમ 

ભાડુાં 
ઓછા 
કામનુાં 
નકુ્શાન 

મજરે 
મલે તેવુાં 
ઓ.કા. 
નકુ્શાન 

મજરે ન 
મલે તેળા 
ઓ. કામ 
નકુ્શાન 

ઓછા 
કામની 
બાકી 

ચકૂળળાની 
બાકી 

2012 1,000 35,000 41,000 -6,000 - - 6,000 41,000 
2013 1,200 36,000 42,000 -6,000 - 3,000 9,000 42,000 
2014 1,500 45,000 43,000 +2,000 2,000 2,500 4,500 43,000 
2015 17,000 51,000 44,000 +7,000 3,000 - 1,500 48,000 
2016 2,000 60,000 45,000 15,000 1,500 - - 58,500 

 

 જય કોલયરીના ચોડ ેખાતા  
 

ઘતુ્તમ ભાડાનુાં ખાત ુાં 
ઉ.            જ. 
તારીખ વળગત રકમ(₹) તારીખ વળગત રકમ(₹) 

31-12-12 વલજમ લર. ખાતે 41,000 31-12-12 યમલ્ટી ખાતે  35,000 
    ઓ.કા.ના નતુવાન 6,000 
  41,000   41,000 
31-12-13 વલજમ લર. ખાતે  42,000 31-12-13 યમલ્ટી ખાતે  36,000 
    ઓ.કા.ના નતુવાન 6,000 
  42,000   42,000 
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રોયલ્ટીનુાં ખાત ુાં 
ઉ.            જ. 

તારીખ વળગત રકમ(₹) તારીખ વળગત રકમ(₹) 
31-12-12 લઘુિુભ બાડા ખાતે  35,000 31-12-12 નપા-નતુવાન ખાતે 35,000 
  35,000   35,000 
31-12-13 રઘિુભ બાડા ખાતે  36,000 31-12-13 નપા-નતુવાન ખાતે 36,000 
  36,000   36,000 
31-12-14 વલજમ લર. ખાતે 43,000 31-12-14 ન.ન.ુ ખાતે 45,000 
 ઓ.કા. નતુવાન ખાતે 2,000    
  45,000   45,000 

31-12-15 વલજમ લર. ખાતે 48,000 31-12-15 ન.ન.ુ ખાતે 51,000 
 ઓ.કા.નુાં ખાતે 3,000    
  51,000   51,000 

31-12-16 વલજમ લર. ખાતે  58,500 31-12-15 ન.ન.ુ ખાતે  60,000 
 ઓ.કા. ન.ુ ખાતે 1,500    
  60000   60,000 
 

વળજય લવમટેડનુાં ખાત ુાં 
ઉ.            જ. 

તારીખ વળગત રકમ(₹) તારીખ વળગત રકમ(₹) 
31-12-12 ફૅંક ખાતે  41,000 31-12-12 રઘિુભ બાડા ખાતે 41,000 
  41,000   41,000 
31-12-13 ફૅંક ખાતે  42,000 31-12-13 રઘિુભ બાડા ખાતે  42,000 
  42,000   42,000 
31-12-14 ફૅંક ખાતે  43,000 31-12-14 યમલ્ટી ખાતે  43,000 
  43,000   43,000 
31-12-15 ફૅંક ખાતે  48,000 31-12-15 યમલ્ટી ખાતે  48,000 
  48,000   48,000 
31-12-16 ફૅંક ખાતે  58,500 31-12-16 યમલ્ટી ખાતે  58,500 
  58,500   58,500 
 

ઓછા કામના નકુ્શાનનુાં ખાત ુાં 
ઉ.            જ. 

તારીખ વળગત રકમ(₹) તારીખ વળગત રકમ(₹) 
31-12-12 રઘિુભ બાડા ખાતે  6,000 31-12-12 ફા.આ.રઈ ગમા 6,000 
  6,000   6,000 
1-12-13 ફા.આ. રાવ્મા 6,000 31-12-13 નપા-નતુવાન ખાતે 3,000 
31-12-13 રઘિુભ બાડા ખાતે 6,000  ફા.આ. રઈ ગમા 9,000 
  12,000   12,000 
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1-1-14 ફા.આ. રાવ્મા 9,000 31-12-14 યમલ્ટી ખાતે  2,000 
    નપા ન.ુ ખાતે  2,500 
    ફા.આ. રઈ ગમા 4,500 
  9,000   9,000 
1-1-15 ફા.આ. રાવ્મા 4,500 31-12-15 યમલ્ટી ખાતે 3,000 
    ફા.આ. રઈ ગમા 1,500 
  4,500   4,500 
1-1-16 ફા.આ. રાવ્મા 1,500 31-12-16 યમલ્ટી ખાતે  1,500 
  1,500   1,500 
 
ઉદાષરણ 4  પ્ર. ફસએુ ડતય દશવાફી દ્ધવતનુાં એક સુ્તક રખરે છે. જેન દિમેટીલ બ્લરકેળન વાથે 

તા.1-1-12ના યજ કયાય કમાા, કયાયની ળયત નીચે મજુફ છે : 
1) યમલ્ટી લેચેર સુ્તક દીઠ ₹20 
2) યમલ્ટીભાાં વલરીનીકયણ થત ુરઘિુભ બાડુાં દય લે ₹25,000 ચકૂલલાનુાં છે. 
3) કઈ ણ લે યમલ્ટી રઘિુભ કયતા ઓછી શમ ત તે નતુવાન તે છીના એક લાભાાં 

તે લધાયાની યમલ્ટીભાાંથી ભજયે ભેલી ળકાળે. 
4) સુ્તકનુાં પ્રકાળન અને આખયસ્ટૉક નીચે મજુફ શતા : 
       લા   2012  2013  2014  2015 
સુ્તકનુાં પ્રકાળન  1,100  1,200  1,450  1,600 
સુ્તકન ુઆખયસ્ટૉક  200   350    400    500 

  ઉયની ભાદશતી યથી દિમૅટીલ બ્લરકેળનના ચડ ેનીચે મજુફના ખાતા તૈમાય કય. 
(1) યમલ્ટીનુાં ખાત ુાં  (2) પ્ર. ફસનુુાં ખાત ુાં (3) ઓછા કાભના નતુવાનનુાં ખાત ુાં 

 
ળવા ળેચાણ 

શાંખ્યા 
રોયલ્ટી ઘતુ્તમ 

ભાડુાં 
ઓછા 
કામનુાં 
નકુ્શાન 

મજરે મલે 
તેવુાં 

ઓ.કા. 
નકુ્શાન 

મજરે ન 
મલે તેવુાં 
ઓ.કા.નુાં 
નકુ્શાન 

ઓછા 
કામની 
બાકી 

ચકૂળળાની 
રકમ 

2012 900 18,000 25,000 7,000 - - 7,000 25,000 
2013 1,050 21,000 25,000 -4,000 - 7,000 4,000 25,000 
2014 1,400 28,000 25,000 +3,000 3,000 1,000 - 25,000 
2015 1,500 30,000 25,000 5,000 - - - 30,000 

 

(લા દયમ્માન લેચરે સુ્તક = લા દયમ્માન સુ્તકનુાં પ્રકાળન + ળરૂ સ્ટૉક – આખયસ્ટૉક) 
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 સિયેસટળ બ્લકેનના ચોડ ેજરીરી ખાતા : 
 

રોયલ્ટીનુાં ખાત ુાં 
ઉ.            જ. 
તારીખ વળગત રકમ(₹) તારીખ વળગત રકમ(₹) 

31-12-12 પ્ર. ફસ ુખાતે 18,000 31-12-12 ન.ન.ુ ખાતે 18,000 
  18,000   18,000 
31-12-13 પ્ર. ફસ ુખાતે  21,000 31-12-13 ન.ન.ુ ખાતે  21,000 
  21,000   21,000 
31-12-14 પ્ર. ફસ ુખાતે  25,000 31-12-14 ન.ન.ુ ખાતે  28,000 
 ઓ.કા.ન.ુ ખાતે 3,000    
  28,000   28,000 
31-12-15 પ્ર. ફસ ુખાતે  30,000 31-12-15 ન.ન.ુ ખાતે  30,000 
  30,000   30,000 
 

શ્રી પ્રો. બાસનુ ુાં ખાત ુાં 
ઉ.            જ. 

તારીખ વળગત રકમ(₹) તારીખ વળગત રકમ(₹) 
31-12-12 ફૅંક ખાતે 25,000 31-12-12 યમલ્ટી ખાતે  18,000 
    ઓ.કા. નતુવાન ખાતે  7,000 
  25,000   25,000 
31-12-13 ફૅંક ખાતે  25,000 31-12-13 યમલ્ટી ખાતે  21,000 
    ઓ.કા. નતુવાન ખાતે  4,000 
  25,000   25,000 
31-12-14 ફૅંક ખાતે  25,000 31-12-14 યમલ્ટી ખાતે  25,000 
  25,000   25,000 
31-12-15 ફૅંક ખાતે  30,000 31-12-15 યમલ્ટી ખાતે  30,000 
  30,000   30,000 
 

 

ઉ.                            ઓછા કામનાાં નકુ્શાનનુાં ખાત ુાં    જ. 
તારીખ વળગત રકમ(₹) તારીખ વળગત રકમ(₹) 

31-12-12 પ્ર. ફસ ુખાતે  7,000 31-12-12 ફા.આ. રઈ ગમા 7,000 
  7,000   7,000 
1-1-13 ફા. આ. રાવ્મા 7,000 31-12-13 ન.ન.ુ ખાતે  7,000 
31-12-13 પ્ર. ફસ ુખાતે  4,000  ફા. આ. રઈ ગમા 4,000 
  11,000   11,000 
1-1-14 ફા.આ. રાવ્મા 4,000 31-12-14 યમલ્ટી ખાતે  3,000 
    ન.ન.ુ ખાતે 1,000 
  4,000   4,000 
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સ્ળાધ્યાય 
(અ) શૈદ્ાાંવતક પ્રશ્નો - 

1. યમલ્ટી એટરે શુાં ? યમલ્ટીના કયાયની વલગત દળાાલ. 
2. રઘિુભ બાડુાં એટરે શુાં ? તેની ળયત જણાલ. 
3. ઓછા કાભનુાં નતુવાન એટરે શુાં ? ઓછા કાભનુાં નતુવાન કમાયે ભજયે ભી ળકે અને કમાયે 

ભજયે ન ભી ળકે ? વભજાલ. 
4. ટૂાંકનોંધ રખ. 

1) યમલ્ટી 
2) રઘિુભ બાડુાં 
3) ઓછા કાભનુાં નતુવાન 
4) ઓછા કાભનુાં નતુવાન ભજયે ભેલલાની ળયત 

5. નીચે દળાાલેર પ્રશ્નના અંતે આેર વલકલ્ભાાંથી મગ્મ વલકલ્ વાંદ કયી જલાફ આ. 
1. યમલ્ટીની યકભ બાડ ેયાખનાય ભાટે શુાં કશલેામ ? 

(A) ભશસેરૂી ખચા (B) મડૂી ખચા  (C)  મડૂી આલક  (D) ભશસેરૂી આલક 
 

2. યમલ્ટીની યકભ ખાણ ભાલરક ભાટે શુાં કશલેામ ? 
(A) ભશસેરૂી ખચા  (B) મડૂી ખચા  (C) ભશસેરૂી આલક  (D) મડૂી આલક 

 

3. ઓછા કાભનુાં નતુવાન એટર ેશુાં ? 
(A) યમલ્ટીન રઘિુભ બાડા ય લધાય    (B) રઘિુભ બાડાની યમલ્ટી યન લધાય  
(C) ભજયે ભી ળકે તેલી યમલ્ટી          (D) ભજયે ન ભી ળકે તેલી યમલ્ટી 
 

4. રઘિુભ બાડુાં ₹50,000 છે, જે લાભાાં શડતા કે અકસ્ભાત થામ તે લા રઘિુભ બાડુાં વભમના 
પ્રભાણભાાં ઘટાડવુાં લા 2010ભાાં ત્રણ ભાવ શડતા યશી શતી. તે લા 2010ભાાં રઘિુભ બાડાની 
યકભ કેટરી થળે ? 
(A) ₹40,000    (B) ₹30,000   (C) ₹25,000     (D) ₹12,500 
 

5. ઓછા કાભનુાં નતુવાન ળેભાાંથી ભજયે ભી ળકે ?  
(A) ઓછા કાભ       (B) ઓછા કાભન લધાય  
(C) રઘિુભ બાડાને લધાય     (D) યમલ્ટીન લધાય  
 

6. લા 2015ના યજ ઓછા કાભની ફાકી ₹10,000 છે. ચાલ ુલા 2016ભાાં યમલ્ટી ₹35,000 છે અન ે
રઘિુભ બાડુાં ₹30,000 છે. જ ઓછા કાભની યકભ ત્માય છીના લે ભાાંડી લાલાની શમ ત 
ન.ન.ુ ખાતે કેટરી યકભ ઉધાયાળે ? 
(A) ₹15,000     (B) ₹10,000     (C) ₹5,000     (D) ₹20,000 
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7. એક સુ્તકના લા 2012ભાાં લેચાણન શક્ક એક પ્રકાળનને લેચલાભાાં આવ્માાં. લા દયમ્માન 500 
એકભ છાલાભાાં આવ્મા અને લાની અંતે 150 સુ્તક સ્ટૉકભાાં શતા. લા 2013ભાાં 600 સુ્તક 
છાલાભાાં આવ્મા અન ે 100 એકભ સ્ટૉકભાાં શમ ત લા 2013ભાાં લેચામેરા સુ્તકની વાંખ્મા 
કેટરી ? 
(A) 600      (B) 650      (C) 550     (D) 450 
 

8. એક લસ્તનુ ુાં લા 2014ભાાં 700 એકભનુાં લેચાણ કયલાભાાં આવ્ર્ુાં, લાને અંતે 175 એકભન સ્ટૉક 
શત ત્માયે લા 2015ભાાં 925 એકભનુાં લેચાણ કયલાભાાં આવ્ર્ુાં અન ેલાને અંત ેસ્ટૉક 150 એકભન 
શત. ત લા 2016ભાાં ઉત્ાદદત થમેરા એકભની વાંખ્મા કેટરી ? 
(A) 900  (B) 950    (C) 775  (D) 925 
 

9. જ યમલ્ટી રઘિુભ બાડા કયતા ઓછી શમ ત્માયે નીચનેાભાાંથી કઈ નોંધ થળે ?  
(A) ઓછા કાભના નતુવાન ખાતે   ઉ... 
     તે ખાણ ભાલરક ખાતે  
(B) યમલ્ટી ખાત ે   ઉ... 
  ઓ.કા.ના નતુવાન ખાત ે     ઉ... 
  તે ખાણ ભાલરક ખાતે  
(C) યમલ્ટી ખાતે          ઉ... 
     તે ખાણ ભાલરક ખાતે  
(D) યમલ્ટી ખાતે  
      તે ઓ.કા. નતુવાન ખાતે  
      તે ખાતા ભાલરક ખાતે  
 

10. જ્માયે યમલ્ટી રઘિુભ બાડા કયતા લધાયે શમ અને ઓછા કાભનુાં નતુવાન ભજયે ભેલલાનુાં શમ 
ત્માયે ..... 
(A) યમલ્ટી ખાત ે        ઉ... 
     તે ખાણ ભાલરક ખાતે  
(B) ઓછા કાભના નતુવાન ખાતે      ઉ...  
     તે ખાણ ભાલરક ખાતે  
(C) યમલ્ટી ખાતે     ઉ... 
  ઓ.કા. નતુવાન ખાત ે   ઉ... 
      તે ખાણ ભાલરક ખાતે  
(D) યમલ્ટી ખાતે     ઉ.... 
  તે ઓ.કા. નતુવાન ખાતે  
  તે ખાણ ભાલરક ખાતે  

( જલાફ : (1) A, (2) C, (3) B, (4) D, (5) D, (6) C, (7) C, (8) A, (9) B, (10) D) 
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(બ) વ્યાળષાસરક પ્રશ્નો - 

1. ભાંજુનાથે શ્રીનાથ કલરમયી ાવેથી તા. 1-1-12ના યજ એક ખાણ 25 લા ભાટે બાડા ય યાખી. 
બાડા ટાના કયાય અંગેની ળયત નીચે મજુફ છે :  

1) યમલ્ટી ટન દીઠ ₹15 
2) લાવિક રઘિુભ બાડુાં ₹55,000 
3) ઓછા કાભનુાં નતુવાન જે લા થર્ુાં શમ તે છીના એક લાભાાં ભજયે ભેલી ળકાળે. 
4) પ્રથભ ાાંચ લાનુાં ઉત્ાદન નીચે મજુફ છે : 

ળવા 2012 2013 2014 2015 2016 
ઉત્ાદન(ટનભાાં) 3,000 3,500 3,800 4,000 4,100 
ઉયની વલગત યથી ખાણ બાડ ે યાખનાય અને ખાણ ભાલરકના ચડ ે ફધા જ લોની 
આભનોંધ રખ તથા ભાંજુનાથના ચડ ેજરૂયી ખાણ તૈમાય કય. 

(જલાફ : ઓ.કા.નુાં નતુવાન = લા-2012=10,000, 2013=2,500 ભજયે ભે તેવુાં ઓ.કા. નતુવાન 
= લા-2013=10,000, 2014=55,000 ભાલરકને ચકૂલલાની યકભ = લા-2012=55,000, 
2013=55,000, 2014=55,000, 2015=60,000, 2016=61,500) 
 

2. અનાંત નાગયે વવભવત કલરમયી કાંની ાવેથી તા. 01-04-2009ના યજ 15 લાના ેટે ખાણ 
નીચેની ળયતએ બાડ ેયાખી. 

1) યમલ્ટી દય ટન દીઠ ₹30  
2) રઘિુભ બાડુાં પ્રથભ ાાંચ લા સધુી ₹60,000 અને ત્માયફાદના ત્રણ લા સધુી ₹65,000 

અને ફાકીના લાભાાં દય લે ₹1,000થી લધાયવુાં. 
3) ઓછા કાભનુાં નતુવાન પ્રથભ ત્રણ લા દયમ્માન જ ભજયે ભેલી ળકાળે. 
4) અકસ્ભાત કે શડતાના લાભાાં રઘિુભ બાડુાં વયખા પ્રભાણભાાં ઘટાડવુાં. 
5) લાવિક ઉત્ાદન નીચ ેમજુફ શત ુાં. 

ળવા 2013 2014 2015 2016 2017 
ઉત્ાદન(ટનભાાં) 1,500 1,800 2,300 2,500 2,700 
ઉયની ભાદશતીને આધાયે અનાંત નગયનાાં ચડ ેજરૂયી ખાતા તૈમાય કય. 
(જલાફ : ઓ.કા.નુાં નતુવાન = લા-2013=15,000, 2014=11,000,  

             ભજયે ભે તેવુાં ઓ.કા.નુાં  = લા-2015 = 4,000, 2016=8,250 
      ભજયે ન ભે તેવુાં ઓ.કા.નુાં = લા-2015=11,000, 2016 =2,750 

ચકૂલલાની યકભ= લા 2013=60,000, 2014=60,000, 2015=65,000, 
2016=48,750, 2017=81,000 ) 
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3. તા.1/1/2004ના યાજ કલરમયી કાંનીએ કરવાની એક ખાણ 25 લા ભાટે યાજયતી કાંની 
ાવેથી નીચેની ળયતએ બાડા ટે યાખી. 

1) યમલ્ટી ટન દીઠ ₹5 
2) રઘિુભ બાડુાં પ્રથભ લા ભાટે ₹50,000 નક્કી કયલાભાાં આવ્ર્ુાં અને દય લા તે ₹3,000થી 

લધાયલાભાાં આલળે. 
3) ઓછા કાભનુાં નતુવાન જે લા નતુવાન થર્ુાં શમ તે વદશતના ફે લાભાાં ભજયે ભેલી ળકાળે. 
4) શડતા કે અકસ્ભાતના લાભાાં રઘિુભ બાડુાં 20%થી ઘટાડવુાં. 
5) લા 2004 થી 2008ના વભમ દયમ્માન ઉત્ાદન નીચે મજુફ થર્ુાં શત ુાં. 

 

ળવા 2004 2005 2006 2007 2008 
ઉત્ાદન(ટનભાાં) 8,000 9,000 12,000 14,000 10,000 

(શડતાનુાં લા) 
 યાજ કલરલયીનાાં ચડ ેનીચેના ખાતાાં તૈમાય કય. 

(1) યમલ્ટી ખાત ુાં (2) યાજયતી કાંનીનુાં ખાત ુાં  (3) ઓછા કાભનુાં ખાત ુાં (4) રઘિુભ બાડા ખાત ુાં. 
(બાલનગય ર્વુન. એપ.લામ ફી.કભ ભાચા-2009) 

   (જલાફ : ઓ.કા.ન ુનતુવાન= લા2004 =10,000, 2005=8,000 
      ભજયે ભે તેવુાં ઓ.કા.નુાં  = લા 2006=4,000 
      ભજયે ન ભે તેવુાં ઓ.કા.નુાં = લા 2005=10,000, 2006=4,000 

  ચકૂલલાની યકભ= લા 2004=50,000, 2005=53,000, 2006=56,000,  
  2007=70,000, 2008=50,000) 
 

4. જેતયુ ટયી લર. ાવેથી તા.1-1-2003ના યજ નીચેની ળયતએ ઉરેટા ેટયી લરવભટેડ એક 
ખાણ બાડા ય રીધી. 
1) યમલ્ટી ટન દીઠ ₹10 
2) રઘિુભ બાડુાં લાવિક ₹6,000 
3) ઓછા કાભનુાં નતુવાન જે લે થામ તે છીના ત્રણ લાભાાં તે નીચેની ળયતને આધીન ભજયે 

ભેલી ળકામ. 
પ્રથભ લા 100%, ફીજા લા 50%  ત્રીજા લા 25%  અને ચથા લા શનૂ્મ  
ઉત્ાદન નીચે મજુફ થર્ુાં શત ુાં :  

ળવા 2003 2004 2005 2006 2007 
ઉત્ાદન(ટનભાાં) 400 500 600 625 650 

 ઉરેટા ટયીના ચડ ેરઘિુભ બાડા વદશત જરૂયી ખાતાાં તૈમાય કય.   
(જલાફ : ઓ.કા.ન ુનતુવાન= લા2003 =2,000, 2004=1,000, ભજયે ભે તેવુાં ઓ.કા.નુાં  = લા 

2006=250, 2007=250, ભજયે ન ભે તેવુાં ઓ.કા.નુાં = લા 2004=1,000, 2005=1,000, 
2006=500, ચકૂલલાની યકભ= લા 2003=6,000, 2004=6,000, 2005=6,000, 
2006=6,000, 2007=6,250)  
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5. ભન્ટુ કે જેભણે એપેવઝટ માંત્રન ેટન્ટ કયાવ્મ છે. તેઓએ તે તાંત્ર ફાનલલાન અને લેચાણન 
અવધકાય અભી ભળીન્વ લર. ને નીચેની ળયતએ આપ્મ. 
1) અભી ભળીન્વ લર. દયેક લેચરે માંત્રદીઠ ₹20 યમલ્ટી ચકૂલલી. 
2) યમલ્ટીભાાં વલરીનીકયણ થતુાં રઘિુભ બાડુાં દય લા 24,000 ચકૂલલાનુાં છે.  
3) યમલ્ટીની ગણતયી લાવિક 31ભી દડવેમ્ફયના યજ કયલાની છે.  
4) કઈ લા  ભાટે લેચરે માંત્ર ય ગણેર યમલ્ટી ₹24,000 કયતા ઓછી થામ ત અભી ભળીન્વ 

લર. નતુવાન તે છીના ફ ેલાભાાં ભજયે રઈ ળકાળે. 
માંત્રનુાં ઉત્ાદન અને આખયસ્ટૉક પ્રથભ ચાય લા ભાટે નીચે મજુફ ર. 
 

ળવા 2009 2010 2011 2012 
ઉત્ાદન એકભ 1,000 1,800 2,280 2,520 
આખયસ્ટૉક  200 400 280 600 

 

દશવાફી ખાતા દય લે 31 દડવેમ્ફયના યજ ફાંધ થામ છે. અભી ભળીન્વ લર.ના ચડાભાાં 
નીચેના ખાતા તૈમાય કય. 

 (1) યમલ્ટી ખાત ુાં (2) ઓછા કાભનુાં નતુવાન ખાત ુાં (3) ભન્ટુનુાં ખાત ુાં  
 (જલાફ : લેચાણના એકભ =ળરૂન સ્ટૉક + ઉત્ાદનના એકભ – આખયસ્ટૉક 

      ઓ.કા.ન ુનતુવાન= લા 2009 =24,000 
      ભજયે ભે તેવુાં ઓ.કા.નુાં  = લા 2010=8,000 

ચકૂલલાની યકભ= લા 2009=24,000, 2010=24,000, 2011=48,000,  
2012=48,000)   

6. યાજેળ કલરમયી કાંનીએ તા.1-1-2006ના યજ 20 લાના ટે એક ખાણ નીચેની ળયતએ યાખી. 
1) યમલ્ટી દય ટને ₹1.50 ગણલી 
2) દય લે રઘિુભ બાડુાં ₹64,000 આવુાં. 
3) દય લાન રઘિુભ બાડાન યમલ્ટી કયતા લધાય એટરે કે ઓછા કાભનુાં લતય તે છીના ફ ે

લાભાાં ભજયે રઈ ળકાળે. 
4) જ અકસ્ભાત કે શડતાને કાયણે કઈ લા ખયેખય યમલ્ટી રઘિુભ બાડા કયતા ઓછી શમ ત 

તે લા રઘિુભ બાડુાં 25% ઘટાડવુાં. 
5) લાવિક ઉત્ાદન નીચ ેમજુફ શત ુાં. 

ળવા 2006 2007 2008 2009 
ઉત્ાદન (ટનભાાં) 24,000 32,000 56,000 40,000 (શડતાનુાં લા) 

તભાયે યાજેળ કલરમયી કાંનીના ચડાભાાં (1) રઘિુભ બાડા ખાત ુાં (2) યમલ્ટી ખાત ુાં (3) 
ઓછા કાભના નતુવાનનુાં ખાત ુાં (4) ખાણ ભાલરકનુાં ખાત ુાં તૈમાય કયલાના છે. 
(જલાફ : ઓ.કા.નતુવાન = લા 2006=26,000, 2007=16,000,ભજયે ભે તેવુાં ઓ.કા.નુાં = 

લા 2008=20,000, 2009=12,000, ભજયે ન ભે તેવુાં ઓ.કા.નુાં = લા 2008=8,000, 2009 = 
4,000, ચકૂલલાની યકભ= લા 2006=64,000, 2007=64,000, 2008=64,000, 2009=48,000) 
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7. ભેઘા ભાઈન્વ લર. એ એક કરવાની ખાણ બાડ ેેટે યાખી છે, ળયત નીચે પ્રભાણે છે : 
1) વભમગા = 1-7-00 થી 30-6-2015 
2) યમલ્ટી ટન દીઠ ₹1.50 રખેે 
3) રઘિુભ બાડુાં = પ્રથભ ચાય લા સધુી લાવિક ₹14,700 રેખે, ાાંચભાાં લાથી 12ભાાં લાના અંત 

સધુી લાવિક ₹16,800 રખેે અને 13ભાાં લાથી ટાના છેલ્રા લા સધુી લાવિક ₹21,000 
4) જ યમલ્ટી રઘિુભ બાડા કયતા ઓછી થામ ત રઘિુભ બાડાન લધાય ત્માયફાદ તયતના ફ ે

લા દયમ્માન ભજયે રઈ ળકાળે.  
5) જ શડતા કે અકસ્ભાતને કાયણે યમલ્ટી રઘિુભ બાડા કયતા ઓછી શમ ત લાની ખયેખય 

યમલ્ટી રઘિુભ બાડા તયીકે ધ્માનભાાં રેલી. 
6) લાવિક ઉત્ાદન નીચ ેમજુફ શત ુાં : 

ળવા 2012 2013 2014 2015 
ઉત્ાદન (ટનભાાં) 9,000 9,600 9,600 5,400(શડતા છ ભાવ) 

તા. 1-1-12 ના યજ ઓછા કાભના નતુવાન ખાતે કઈ ણ ફાકી ન શતી. 
લા – 2014ભાાં 3 ભાવ શડતા ડી શતી. દશવાફી 1રી જાન્ર્.ુ થી 31ભી દડવેમ્ફય સધુીના 
વભમ ભાટે દય લે તૈમાય કયલાભાાં આલે છે. 
 ભેઘા ભાઈન્વ લર.ના ચડાભાાં (1) યમલ્ટી ખાત ુાં (2) રઘિુભ બાડા ખાત ુાં (3) ઓછા 
કાભના નતુવાનનુાં ખાત ુાં તૈમાય કય. 

(જલાફ : ઓ.કા.નતુવાન = લા 2012=7,500, 2013=6,600, 2015=2,400  
  ભજયે ભે તેવુાં ઓ.કા.નુાં  =  Nil  

   ભજયે ન ભે તેવુાં ઓ.કા.નુાં = લા 2014=7,500, 2015=9,000  
ચકૂલલાની યકભ= લા 2012=21,000, 2013=21,000, 2014=14,400,  
2015=10,500) 
 
 

8. દકિંજર કાંની લરવભટેડ ેએક કરવાની ખાણ બાડ ેટે યાખેર છે બાડા ટ્ટાની ળયત મજુફ રઘિુભ 
બાડુાં પ્રથભ લા ભાટે ₹1,400 અને ત્માય છીના ત્રણ લા સધુી લાવિક ₹140 રખેે લધે છે. ખાણ 
તા.1-1-2011ના યજ રેલાભાાં આલી શતી. યમલ્ટીન દય ટન દીઠ ₹0.25 છે. ઓછા કાભની યકભ 
પ્રથભના પતત ત્રણ લા દયમ્માન જ યત ભેલલાન શક્ક છે. 
પ્રથભ ાાંચ લા દયમ્માન ઉત્ાદન નીચે મજુફ શત ુાં. 

ળવા 2011 2012 2013 2014 2015 
ઉત્ાદન(ટનભાાં) 1,400 4,200 8,400 11,200 3,920 

દકિંજર કાંનીના ચડ ેનીચનેા ખાતા તૈમાય કય. 
(1) યમલ્ટી ખાત ુાં (2) ઓછા કાભનુાં નતુવાન ખાત ુાં (3) જભીનના ભાલરકનુાં ખાત ુાં 

(જલાફ : ઓ.કા.નતુવાન = લા 2011=1,050, 2012=490, ભજયે ભે તેવુાં ઓ.કા.નુાં = લા 
2013=1,120, 2015=840, ભજયે ન ભે તેવુાં ઓ.કા.નુાં = લા 2011=1,050, 2012=1,540, 
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ચકૂલલાની યકભ= લા 2011=1,400, 2012=1,540, 2013=1,680, 2014=2,800, 
2015=1,820) 

 

9. યાજને વાગય ાવેથી એક ખાણ તા. 1-1-2002 થી 15 લા ભાટે નીચેની ળયતએ બાડા ેટે રીધી :  
1) યમલ્ટી ટનદીઠ  ₹10 રેખ ે
2) રઘિુભ બાડુાં પ્રથભ 10 લા સધુી લાવિક ₹15,000 રેખે અન ેત્માયફાદ લાાક ₹18,750 રખે ે

નક્કી કયલાભાાં આવ્ર્ુાં શત ુાં. 
3) ઓછાં કાભ ત્માય છીના તયતના એક જ લાભાાં ભજયે ભી ળકળે. 
4) અકસ્ભાત કે શડતાની વાંજગભાાં રઘિુભ બાડુાં તે લાની યમલ્ટીની ખયેખય યકભ સધુી 

ઘટાડવુાં. 
5) છેલ્રા ચાય લાનુાં ઉત્ાદન નીચે મજુફ શત ુાં : 

ળવા 2013 2014 2015 2016 
ઉત્ાદન (ટનભાાં) 1,000(શડતા) 1,625 2,000 1,625 

6) ઓછા કાભનુાં ખાત ુાં તા. 1-1-13ના યજ ₹2,500ની ઉધાય ફાકી દળાાલત ુશત ુાં. 
યાજનના ચડાભાાં યમલ્ટી ખાત ુાં, ઓછા કાભનુાં ખાત ુાં અને વાગયનુાં ખાત ુાં તૈમાય કય. 

 (જલાફ : ઓ.કા.નતુવાન = લા 2014 =2,500, 2016=2,500  
  ભજયે ભે તેવુાં ઓ.કા.નુાં  = લા 2015=1,250 

   ભજયે ન ભે તેવુાં ઓ.કા.નુાં = લા 2013=2,500, 2015=1,250, 2016=2,500  
ચકૂલલાની યકભ= લા 2013=1,000, 2014=18,750, 2015=18,750, 2016=18,750) 
 

10.  તા. 1-1-2007ના યજ ભાનલ કર લરવભટેડ ેકરવાની એક ખાણ ઓભ લરવભટેડ ાવેથી 10 લાના 
બાડાટ્ટ ેરીધી. ળયત નીચ ેમજુફ છે.  
 

1) યમલ્ટીન દય ટન દીઠ ₹4 
2) રઘિુભ બાડુાં  (અ) બાડાટ્ટાના પ્રથભ ચાય લા ભાટે ₹43,750 લાવિક  

(ફ) બાડાટ્ટાના છીના ચાય લા ભાટે ₹49,000 લાવિક 
(ક) બાડાટ્ટાના છેલ્રા ફ ેલા ભાટે ₹52,500 લાવિક 

3) ઓછા કાભનુાં નતુવાન જે લા થર્ુાં શમ તે છીના લાભાાં ભજયે રઈ ળકામ છે. 
4) અકસ્ભાત અને શડતાના દકસ્વાભાાં જ યમલ્ટી રઘિુભ બાડા કયતા ઓછી શમ ત તે લા 

યૂત ુાં રઘિુભ બાડુાં 25 % ઘટાડવુાં. 
 

5) છેલ્રા ચાય લાનુાં લાવિક ઉત્ાદન નીચે મજુફ શત ુાં. 
ળવા 2013 2014 2015 2016 

ઉત્ાદન (ટનભાાં) 17,500 14,000(અકસ્ભાતનુાં લા) 8,750(શડતા) 13,125 
6) તા. 1-1-11ના યજ ઓછા કાભ ખાતાની ફાકી ન શતી. 2011ના લા દયમ્માન ઓછાં કાભ 

₹10,500 થર્ુાં શત ુાં. 
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ભાનલ કર લરવભટેડના ચડાભાાં યમલ્ટી ખાત ુાં અને ઓછા કાભના નતુવાનનુાં ખાત ુાં તૈમાય કય. 
તથા ઓભ લરવભટેડના ચડાભાાં લા 2010 ભાટેની આભનોંધ આ. 
(જલાફ : ઓ.કા.નતુવાન =1-1-13ની ફાકી = 24,500, 2013=21,000, 2015=4,375   
     ભજયે ભે તેવુાં ઓ.કા.નુાં  = લા 2014=7,000 

ભજયે ન ભે તેવુાં ઓ.કા.નુાં = લા 2013=1,400, 2014=3,500, 2015=21,000, 
2016=4,375 
ચકૂલલાની યકભ= લા 2013=70,000, 2014=49,000, 2015=39,375, 
2011=52,500) 

 
 
 

__________________________ 
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એકભ 7  સપયના હિસાફો  
_______________________________________________________________________ 

 રૂયેખા 
 પ્રસ્તાલના 
 વપયના હશવાફન ું ભશત્લ 

 વપયખાત  ું : અથથ, સ્લરૂ, નામ ું અને નમનૂ 
 વપયની ઉજ અન ેખર્ાથઓ 

 પ્રાઈભેજ તથા એડ્રવે કમભળનન તપાલત 

 ઉદાશયણ 
 સ્લાધ્મામ 

_____________________________________________________________________ 
 

(1) પ્રસ્તાલના : 
જભાગે ભારવાભાન, મ વાપય તથા ટારની પેયપાયન ું કાભકાજ કયતી જશાજી કે સ્ટીભળી કુંની ાવે 
તાની ભાલરકીનાું લશાણ કે સ્ટીભય શમ છે. જભાગે હયલશનની હકિંભતી વેલા આ જશાજ કુંનીએ 
મલશ્વને યૂી ાડ ેછે. આલી જશાજી કુંનીઓ કેટરીક લખત જરૂહયમાત ઉસ્સ્થત થમેથી લશાણ કે સ્ટીભય 
બાડથેી ણ યાખ ે છે. જેને „ર્ાટથય‟ (Charter) કશલેામ છે. આલા ભાલરકીના અથલા બાડથેી ભેલેરા 
લશાણ કે સ્ટીભયની વુંખ્માફુંધ વપયને કયીને જશાજી વેલા દ્વાયા જશાજ કુંનીઓ કભાણી પ્રાપ્ત કયે છે. 
એક હશવાફી લથ દયમ્માન જશાજ જે વપય કયે તે દયેક વપયને „વપય નુંફય‟ આલાભાું આલે છે. 
જશાજ તેના મ ખ્મ ભથકેથી (ફુંદયેથી) વપય ળરૂ કયે એટરે કે એક ભથકેથી ફીજા ભથકે જામ ત્માયે તેને 
„જતી વપય‟ (Outward Voyage)  કશ ેછે. અને તે ફીજા ભથકેથી ાછુ આલે ત્માયે તેને „લતી વપય‟ 
(Inward Voyage) કશ ેછે. આ યીતે દયેક વપયભાું જતી અને લતી એભ એક વપય કે પેય યૂ થામ તેને 
„વુંણૂથ વપય‟ (Round trip)  કશ ેછે, જેના ભાટે દયેક વપય દીઠ અરગ વપય નુંફય આલાભાું આલે છે. 

 

(2) સપયના હિસાફોન ું ભિત્લ : 

વપયના હશવાફ લશાણ ર્રાલનાયા કે જશાજ કુંનીઓ ભાટે ખફૂ જ ભશત્લ ધયાલે છે. લશાણ 
ર્રાલનાયી કુંની ાવે એક કયતાું લધ  જશાજ શમ છે અને લધ ભાું બાડથેી ણ ભેલીને તે જશાજ 
ર્રાલે છે. આ જશાજ દ્વાયા હયલશનની વેલા આીને કુંની કભાણી પ્રાપ્ત કયે છે. દયેક વપયભાું  
કેટર પામદ થમ કે ન ક્વાન થય ું તેની જાણકાયી ભેલલા ભાટે અરગ-અરગ વપયખાત  ું ફનાલલાભાું 
આલે છે. વપયના હશવાફભાું વપયખાત  ું ભશત્લન ું સ્થાન ધયાલત ું શમ, તે ભશત્લ નીર્ે મ જફ છે :  

(1) હશવાફી લથને ંતતે લથ દયમ્માન દયેક વપયે પ્રાપ્ત કયેર નપ કે ન ક્વાન ગ ભાલેરી યકભ 
જાણી ળકામ. 

(2) હશવાફી લથને ંતતે વભગ્ર જભાગે હયલશનની વેલાભાું જશાજી કુંનીને એકુંદયે કેટર 
નપ થમ કે ખટ ડી તેની જાણકાયી ભેલી ળકામ છે.  
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(3) દયેક વપયદીઠ અરગ વપયખાત  ું તૈમાય કયલાભાું આલે છે. દયેક વપયની ખયીદી જાણી 
ળકામ,  જેના આધાયે બાડાની હકિંભત નક્કી કયલાભાું કુંનીને લધ  વયતા યશ ેછે.  

(4) દયેક વપયદીઠ અરગ વપયની ખયીદી તથા ખર્ાથઓની જાણકયી ભતી શલાથી લફનજરૂયી 
ખર્ાથ દૂય કયલા અથલા તે ખર્ાથ ઉય મનમુંત્રણ યાખવ ું. 

(5) દયેક વપયન નપ જાણીને તેના આધાયે બમલષ્મભાું કઈ વપય ર્ાલ  યાખલી કે ફુંધ યાખલી 
તે જરૂયી છે, તે ફાફતના વુંર્ારન અને નીમત મલમક મનણથમ રઈ ળકે છે. 
 

(3) સપયખાત  ું : અથથ, સ્લરૂ, નામ  અને નમનૂો 
i. અથથ :-  લશાણ ર્રાલનાયા કે જશાજી કુંનીઓ ભાયપતે ભારવાભાન, મ વાપય તથા 

ટારની શયેપેય કે હયલશન કયલાભાું આલે છે. જશાજની કુંનીએ હશવાફી લથ દયમ્માન 
કેટર નપ કે ન ક્વાન થય ું તેન ખ્માર કુંનીના લામિક (લથન) હશવાફભાું  નપા-ન ક્વાન 
ખાત  ું તૈમાય કયલાભાું આલે છે; યુંત  , કુંનીના જશાજ જે જ દી-જ દી વપય કયેરી શમ તેની 
વ્મસ્ક્તગત વપયન નપ કેટર છે ? તેન ંતદાજ કુંનીના નપા-ન ક્વાન ખાતા દ્વાયા આલી 
ળકે નશીં. આ ખ્માર ભેલલા ભાટે દયેક વપયને વપય નુંફય આીને દયેક વપયદીઠ અરગ 
હશવાફની નોંધ કયલાભાું આલે અને તે ભાટે એક ખાત  ું ખરલાભાું આલે છે. જેને “વપય ખાત  ું” 
(Voyage Account) કશલેામ છે.  

ii. સ્લરૂ :-  વપય ખાતાન ું સ્લરૂ નપા-ન ક્વાન ખાતા જેવ ું જ છે. ખયેખય ત સપય ખાત  ું જે તે 
સપયન ું નપા-ન ક્સાન ખાત  ું જ છે. વપયખાતાની જભા ફાજ  વપયની આલક નોંધલાભાું આલ ે
છે. દા.ત. :- નયૂ (ભારબાડ ું) મ વાપય બાડ ું, પ્રાઈભેજ, ટાર બાડ ું, કરવ, ડીઝર લગેયે 
ફતણના લયાળન ખર્થ કેપ્ટન અને ખરાવી (જશાજ ર્રાલનાયા)ન ગાય ખર્થ, 
ભારવાભાન ર્ઢાલલા તથા ઉતાયલાની ભજૂયી, ફુંદય યના ખર્થ, ભારબાડ ું ઉય દરારી, 
એડ્રવે કમભળન, જશાજન ઘવાય, ભયાભત ખર્થ (હયનલેળન ખર્થ), લીભા પ્રીમભમભ, વાભાન્મ 
ખર્ાથભાુંથી વપય ખાતે કયેરી પાલણી ર્ખ્ખા નપા ય કેપ્ટન કે ભૅનેજયને કમભળન લગેયે. 

ઉય દળાથવ્મા મ જફ જભાફાજ  અને ઉધાયફાજ  આલક અને ખર્થ રખ્મા ફાદ 
તપાલતની યકભ જ વપય ખાતાની જભા ફાકી શમ ત તેટર નપ અને ઉધાય ફાકી શમ 
ત તેટલ ું ન ક્વાન દળાથલે છે. જેને વાભાન્મ નપા-ન ક્વાન ખાતે રઈ જલાભાું આલ ેછે.  

જ લથ આખયે લામિક હશવાફની તાયીખે વપય અધયૂી યશી ગઈ શમ ત તે વપયના 
ખાતાભાું જે ફાકી યશ ેતે આગ ખેંર્લાભાું આલ ેછે અને કુંનીનાું ાકાું વયલૈમાુંભાું તે વપય 
ખાતાની ફાકી જભા કે ઉધાય જે શમ તે યીતે દળાથલલાભાું આલે છે. “અધયૂી વપય” ઉય નપ 
કે ન ક્વાન ળધી ળકામ નશીં. 

 

iii. સપયના હિસાફોની આભનોંધ (સપયન ું નામ ું) 
જશાજી કુંની કે ેઢીના ર્ડાભાું વપયના હશવાફની આભનોંધ નીર્ ેદળાથવ્મા મ જફ 

થામ છે. વો પ્રથભ દયેક વપયને વપયન અન ક્રભ નુંફય આલાભાું આલે છે. તેથી જે વપય 
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ખાતે જે આલક કે ખર્થ થામ તે વપય ખાતે જ તેની નોંધ અને ખતલણી કયલાભાું વયતા 
યશ.ે  

 

(1) વપય ંતગે આલક કે ઊજ ભે ત્માયે : (પ્રત્મક્ષ આલક) 
ફૅંક / યકડ ખાત ે  ઉ.....  

તે વપય નું 1 ખાતે  
(2) વપય ંતગે ખર્થ ચકૂલામ ત્માયે : (પ્રત્મક્ષ ખર્ાથઓ) 

વપય નું. 1 ખાતે    ઉ.....  
 તે ફૅંક યકડ ખાતે 

(3) વાભાન્મ ખર્ાથઓની  જ દી-જ દી વપય લચ્ર્ ેપાલણી થામ ત્માયે  :   
વપય નું. 1 ખાતે   ઉ..... 
 તે વાભાન્મ ખર્ાથઓ ખાતે 

(4) વપય યૂી થતાું વપય ખાત   ફુંધ કયી તેની ફાકી વાભાન્મ નપા-ન ક્વાન ખાત ેરઈ જલાભાું આલ ે
ત્માયે  
(અ) જ વપય ખાતાની જભા ફાકી એટરે કે “નપ” શમ ત : 
 વપય નું. 1 ખાત ે ઉ..... 
  તે વાભાન્મ નપા-ન ક્વાન ખાતે  
(ફ) જ વપય ખાતાની ઉધાય ફાકી એટરે કે “નકળાન” શમ ત :  
 વાભાન્મ ન.ન . ખાતે  ઉ...... 
  તે વપય નું. 1 ખાત ે

વાભાન્મ નપા-ન ક્વાન ખાતેથી ભત એકુંદયે નપ કે ઉદ્દબલત ું એકુંદયે ન ક્વાન જ જશાજી ઢેી 
એકકી લેાયી શમ ત મડૂીભાું ઉભેયીને કે ફાદ કયીને દળાથલળે. જ બાગીદાયી ેઢી શમ ત આ નપ કે 
ન ક્વાનની લશેંર્ણી કયી મડૂી ખાતે ઉભેયાળે કે ફાદ થળે વાભાન્મ યીતે લશાણલટા ક્ષેતે્ર કુંનીના ાકાું 
વયલૈમાુંભાું આલ નપ „અનાભત-લધાય‟ના ળીથક શઠે મડૂી-દેલાુંફાજ  અને ન ક્વાન શમ ત „ન.ન  
ખાત   (ઉધાય ફાકી)‟ના ળીથક શઠે મભરકત રેણાું ફાજ  દળાથલામ છે.  

iv  નમનૂો :-   વપય ખાતાન નમનૂ નીર્ ેમ જફ દળાથલી ળકામ.  
સપય નું. 101ન ું ખાત  ું : જિાજ “જરયી” 

(સપયનો સભમ : તા. 1-1-96 થી 31-3-96 સ ધી 3 ભાસનો) 
ઉધાય                 જભા 
વલગત યકભ રૂ. વલગત યકભ રૂ. 
ફતણ લયાળ  નયૂ કે બાડાની આલક  
(ળરૂ સ્ટૉક + ખયીદી – આખયસ્ટૉક)  જતી વપય.............  
  લતી વપય....... ................ 
ભારવાભાગ્રી (સ્ટવથ)ન  પ્રાઈભેજ ................ 
લયાળ ............... મ વાપય બાડ ું  
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કેપ્ટનન ગાય ............... (ેવેજ ભની) ................. 
ખરાવીઓની ભજૂયી .............. ટાર બાડ ું  
  (ભેઇર ભની) ................. 
ભારવાભાન ર્ઢલલા અને ઉતાયલાની ભજૂયી  

............... 
  

દરારી (નયૂ ઉયની) ...............   
એડે્રવ કમભળન ...............   
જશાજન ઘવાય .............   
જશાજન લીભા પ્રીમભમભ ...............   
ભારવાભાનન ું લીભાું પ્રીમભમભ ...............   
નયૂન ું લીભા પ્રીમભમભ ...............   
જશાજન વભાયકાભ ખર્થ ...............   
જશાજને પાે આલતા વપયના વાભાન્મ ખર્ાથ  

............... 
  

વપયના વાભાન્મ ખર્ાથ ...............   
ભૅનેજયન ું કમભળન ...............   
ર્ખ્ખ નપ  ર્ખ્ખ ું ન  ક્વાન  
(વાભાન્મ ન.ન . ખાતે) .............. (વાભાન્મ ન.ન  ખાતે) ................. 
 …………  ………… 
 

4.  સપયની ઉજ અને ખર્ાથઓ :  

 (4-A) સપયની ઊજ કે આલકો :- 

1) નયૂ કે બાડાની આલક :  
જશાજભાું ભારવાભાન એકફુંદયેથી ફીજા ફુંદયે રઈ જલા ભાટે રેલાભાું આલતા બાડાને “નયૂ” 
(Freight) કે બાડ ું કશલેામ છે. જશાજી કુંનીની આલકભાું નયૂની આલકન હશસ્વ ફહ  ભટ શમ 
છે. ભારલાશક જશાજ Cargo ત પક્ત ભારન ું જ લશન કયે છે. તેને ત ભટાબાગની ફધી આલક 
નયૂની જ શમ છે. આ નયૂ કે બાડાની આલક દળાથલતી લખતે ધ્માનભાું રેલાના મ દ્દાઓ નીર્ ે
મ જફ છે :  

i. વપયના ંતતે જ ભારબાડ ું (નયૂ)ની આલક ભલાની ફાકી શમ ત તેને વપય ખાતાભાું જભા 
ફાજ  ભેર નયૂભાું ઉભેયીને દળાથલી અને ાકાું વયલૈમાુંભાું „મભરકત-રેણાું‟ ફાજ  ભલાના ફાકી 
નયૂના રેણાું તયીકે દળાથલવ ું.  

ii. વપયના ંતતે જ અગાઉથી ભેર નયૂની આલક શમ ત તેને વપય ખાતાભાું જભા ફાજ  ભેર 
નયૂભાુંથી ફાદ કયીને દળાથલવ ું અને ાકાું વયલૈમાુંભાું „મડૂી-દેલાું‟ ફાજ  અગાઉથી ભેર નયૂ 
તયીકે દળાથલવ ું. 

iii. કેટરીક લખત નયૂ બયાઈ કયલા છતાું ણ લેાયી ભાર ભકરી ળક્ય ન શમ એટરે કે 
લેાયી બમલષ્મભાું ભકરલાના ભારન ું નયૂ બયી દે; યુંત  , તે મ જફન ભાર ભકરી ળકે નશીં 
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અથલા જશાજી કુંની વપય યૂી ન કયી ળકે ત જશાજી કુંની તયપથી અણૂથ વપયન ું 
પ્રભાણવય નયૂ લેાયીને યત આલાભાું આલે છે. આ યકભ ભેર નયૂભાુંથી ફાદ કયીને 
દળાથલલી. 

iv. જ્માયે નયૂ ઉય દરારી કે એડ્રવે કમભળનની ગણતયી કયલાની શમ ત્માયે ભેર નયૂ 
(ભારબાડ ું) + ભલાન ું ફાકી નયૂ – અગાઉથી ભેર નયૂ = “કભામેર નયૂ (ભારબાડ ું)” 
ધ્માનભાું રેવ ું આ વુંજગભાું દરારી કે એડ્રવે કમભળનની ગણતયીના શતે  વય યત કયેર નયૂ 
ફાદ કયવ ું નશીં કાયણકે, દરાર વપય ણૂથ થામ કે અધયૂી યશ ે તેની વાથે કઈ મનસ્ફત નથી. 
ધુંધ રાલી આનાય દરારને તેના ધુંધા મ જફ કમભળન ભવ ું જ જઈએ. 

v. કેટરીક લખત દાખરાભાું અમ ક ટન ઉય કે નુંગ ઉય અમ ક રૂમમાના દયે નયૂની ગણતયી 
કયલાની શમ અને ભલાન ું ફાકી નયૂ ણ જણાલેલ ું શમ ત્માયે ભલાન ું ફાકી નયૂ; ક ર નયૂભાું 
ઉભેયવ ું નશીં; કાયણ કે, ક ર નયૂભાું તેન અગાઉથી વભાલેળ થઈ ગમેર શમ છે. 
 

2) પ્રાઈભેજ :-    પ્રાર્ીન વભમભાું જશાજ બાડ ેયાખનાય નયૂના (ભારબાડ ું) અમ ક ટકા રેખેની યકભ 
જશાજ ન કેપ્ટનને આતા શતાું. તેને „પ્રાઈભેજ‟ કશલેાભાું આલત ું. શારભાું જે યીતે શટરના 
લેઈટયને ટી આલાભાું આલે છે તે યીતે જશાજના કેપ્ટનને પ્રાઈભેજ અાત  ું શત  ું. વભમાુંતયે 
પ્રાઈભેજની આ યકભ કેપ્ટનને આલાને ફદર ે જશાજી કુંની તે યાખલા રાગી. આથી 
વભમાુંતયે જશાજી કુંનીને નયૂ ઉયાુંત પ્રાઈભેજની યકભ ણ ભલા રાગી. ખયેખય તો 
પ્રાઈભેજ એ નયૂ ઉય અમ ક ટકાનો લધાયો જ છે.  એટરે કે લધાયાન ું નયૂ છે. આથી, દરારી કે 
એડ્રસે કવભળનની ગણતયી કયતી લખતે નયૂની પ્રાઈભેજ = ક ર નયૂ ધ્માનભાું રેવ ું. 
 

3) મ સાપય બાડ ું (ેસેજ ભની) :-    ભારવાભાનની શયેપેય કયનાય જશાજ કેટરાક મ વાપયને ણ ર ે
છે. આલા ઉતાર ઓ કે મ વાપય ાવેથી ભત ું બાડ ું એ મ વાપય બાડ ું કે ેવેન્જય બાડ ું કે ેવેજભ 
તયીકે ઓખામ છે. આ બાડ ું એ જશાજની મનમમભત સ્લરૂની આલક નથી. તેથી, પ્રાઈભેજ 
દરારી કે એડ્રસે કવભળનની ગણતયી કયતી લખતે મ સાપય બાડાની યકભ ધ્માનભાું રેલાતી 
નથી. 
 

4) ટાર બાડ ું (ભેઈર ભની) :-   ટાર રાલલા કે રઈ જલા ભાટે ભતી યકભને ટાર બાડ ું કે 
ભેઈર ભની કશલેામ છે. આ ણ જશાજની મનમમભત સ્લરૂની આલક નથી. પ્રાઈભેજ, દરારી કે 
એડ્રવે કમભળનની ગણતયી કયતી ટાર બાડાની યકભ ણ ધ્માનભાું રેલાતી નથી.  
 

(4-B) સપયના ખર્ાથઓ :-   વપયના ખર્ાથઓન ેફ ેબાગભાું મલબાજીત કયી ળકામ. 
i. વીધા કે પ્રત્મક્ષ ખર્ાથઓ અને 

ii. આડકતયા કે યક્ષ ખર્ાથઓ 

(4-B-I) સીધા (પ્રત્મક્ષ) ખર્ાથઓ :- 
1) ફતણ ખર્થ :-   વાભાન્મ યીતે કરવ, ડીઝર, ઑઈર અને અણ ળસ્ક્તન ર્ારકફ તયીકે 

ઉમગ કયીને જશાજ ર્રાલલાભાું આલે છે. વપયના વભમ દયમ્માનની ફતણની વપય 
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ખાતે વીધા ખર્થ તયીકે ઉધાયલાભાું આલે છે. આલા ફતણની ર્ખ્ખી લયાળ ળધલા 
નીર્ેના સતૂ્રન ઉમગ કયલ : 

[ફતણનો ખયેખય ખર્થ = ળરૂઆતનો સ્ટૉક + ખયીદી - આખયનો સ્ટૉક] 

  ઉયક્ત સતૂ્રની ભદદથી ભતણ ખર્થ ળધતાું અન્મ (ફીજા) જશાજ ાવેથી રીધેર 
ફતણ ઉભેયીને અને વપય દયમ્માન અન્મ (ફીજા) જશાજને આેર ફતણ ફાદ કયીને દળાથલવ ું. 

2) ભારસાભગ્રી (Stores) ખર્થ :-   ભારવાભગ્રી કે સ્ટવથ એટરે ઑઈર ગ્રીવ, કટન લેસ્ટ, 
યચયૂણ ગાબા(કડા), નાના સ્ેયાટથવ લગેયે જેલી ર્ીજલસ્ત   આ ભારવાભગ્રીન 
ખયેખય ખર્થ ફતણ ખર્થની જેભજ તેની લયાળને આધાયે ળધીને વપયખાતે 
ઉધાયલાભાું આલે છે. આ ભાટે નીર્ે મ જફન ું સતૂ્ર જ લાયી ળકામ : 

[ભારસાભગ્રી નો ખયેખય ખર્થ = ળરૂઆતનો સ્ટૉક + ખયીદી – આખયનો સ્ટૉક] 

 

3) દરારી અને એડ્રસે કવભળન :- જશાજી કુંની ગ્રાશક ભેલી આનાય એટરે કે 
જશાજન ું નયૂ ભેલી આનાય દરારને નયૂના અમ ક ટકા દરારી આે છે. આ 
ઉયાુંત જશાજી કુંની તાન ું જશાજ બાડ ેયાખનાયને જે કમભળન આે છે. તેના એડ્રવે 
કમભળનની યકભ નયૂ ઉય અમ ક ટકા રેખે ગણામ છે. જ નયૂની વાથે પ્રાઈભેજ ણ 
આલાભાું આવ્ય ું શમ ત પ્રાઈભેજ વહશતના નયૂની ક ર યકભ ઉય અમ ક ટકા રેખ ે
દરારી અને એડ઼્રવે કમભળનની ગણતયી કયલાભાું આલે છે.  
 

4) નયૂ અને ભારનો લીભો :- વપયની નયૂની આલક ભાટે નયૂન તથા વપય દયમ્માન 
હયલશન કયેરા ભાર ભાટે ભારન લીભ ઉતયાલામ છે. આ યીતે નયૂ અને ભારન ું 
લીભા પ્રીમભમભ જે-તે વપય યૂત  ું જ શમ છે. તેથી નયૂ અને ભારના લીભા પ્રીવભમભની 
પયેૂપયૂી યકભ ખાતે ઉધાયલાભાું આલે છે.  વપયના વભમ દયમ્માન અમકૂ નયૂ ભળે જ 
તેલી ગેયુંટી લીભા કુંની આે, તેને નયૂન લીભ કશલેામ છે. 
 

5) અન્મ ખર્ાથઓ :- ફુંદય યના ર્ાજીવ, જશાજના ઍજન્ટે કુંની લતી કયેરા ખર્થ, 
જશાજના કેપ્ટને વપય દયમ્માન ચકૂલેરા ખર્ાથ, ધક્કાન ું બાડ ું, ભાર ર્ઢાલલા 
ઉતાયલાની ભજૂયી મલ. અન્મ વીધા ખર્ાથ જે- તે વપય ખાતે ઉધાયલાભાું આલે છે.  

(4-B-II)   આડકતયા ખર્ાથઓ (યોક્ષ)  
1) કેપ્ટન તથા ખરાસીઓ (ખાયલાઓ)નો ગાય :- 

જશાજ વપયની ળરૂઆત કયે તે તાયીખથી જશાજ વપય યૂી કયી યત પયે ત્માું સ ધીના વભમને 
„વપયન વભમ‟ કશલેામ છે. કેપ્ટન અને ખરાવીઓન ગાય વપયના વભમ પ્રભાણે પાલી 
વપય ખાતે ઉધાયલાભાું આલે છે. કઈલાય જ આખી વપય ભાટે નક્કી કયેર યકભ ગાય તયીકે 
આલાન ું નક્કી કય ું શમ ત તે યૂી યકભ વપય ખાતે ઉધાયલી જઈએ. 
 

 



વપયના હશવાફ 

45 
 

2) જિાજનો ઘસાયો :- 
જશાજની વપયના વભમના પ્રભાણભાું ઘવાય ગણી તે વપય ખાતે ઉધાયલાભાું આલે છે. આખા 
લથન જશાજન ઘવાય કઈ એક વપય ખાતે ઉધાયામ ણ વપયના વભમના પ્રભાણભાું 
ઘવાયાન ખર્થ પાલલ જઈએ. જશાજની મૂહકિંભત ય વીધીરીટીની યીતે અથલા ઘટની 
હકિંભત ય વભગ્ર લથન ઘવાય, મનમત ટકાના દયે ગણલાભાું આલે છે.  

3) જિાજના લીભાન ું પ્રીવભમભ :- 
જશાજી કુંની જશાજન લીભ ઉતયાલે છે અને જશાજની મૂ હકિંભત ય અમ ક ટકા રેખ ેઅથલા 
ઉચ્ર્ક યકભ, લામિક લીભા પ્રીમભમભ તયીકે લીભા કુંનીને બયે છે. જે ૈકી વપયના વભમના 
પ્રભાણભાું યકભ પાલીને વપય ખાતે ઉધાયામ છે.  

4) ભયાભતનો ખર્થ :-  વાભાન્મ યીતે જે તે વપય દયમ્માન જશાજન ું ભયાભત ખર્થ જે તે વપયખાતે 
ઉધાયવ ું જઈએ ણ આભાું એક મ શ્કેરી એ છે કે કઈ વપયભાું ભયાભત ખર્થ લફરક ર ન થામ 
તે વપય ખાતાભાું ભયાભત ખર્થ થામ તે વપય ખાતા ભયાભત ખર્થની ફહ  ભટી આલે અરફત 
જશાજની ભયાભતન રાબ ભાત્ર જે વપય ખાતે ભયાભત ખર્થ ઉધાયેર શમ તે જ વપય ભત 
નથી; યુંત  , ત્માયછી વપયને ણ ભે છે. જ્માયે ખર્થ ત છીની વપય ખાતે કાુંઈ રખાત 
નથી. આલી અવભાનતા દૂય કયલા ભાટે ભયાભત અનાભતની દ્ધમત અનાલલાન ું લાજફી 
રાગે છે. 
 

ભયાભતનો ખર્થ એટરે હયનોલેળન ખર્થ (સભાયકાભનો ખર્થ)  

ભયાભત અનાભત યાખલાની દ્ધમત અન વાય જશાજના આય ષ્મ દયમ્માન જશાજન 
ભયાભત ખર્થ ંતદાજલાભાું આલે છે અન ેછી તેન પ્રભાણવય ખર્થ પાલી જે ત ેવપય ખાત ે
ઉધાયામ છે અન ેભયાભત અનાભત ખાત ેજભા કયલાભાું આલે છે. છી બર ેત ેવપય દયમ્માન 
ભયાભત ખર્થ થમ શમ કે ન થમ શમ. જ ખર્થ શમ ત છી ઓછી યકભન ખર્થ થમ શમ કે 
લધ  યકભન ખર્થ થમ શમ, આ કઈ ણ ફાફત ધ્માનભાું રેલાળે નશીં, આ ંતગ ે નીર્ ે
પ્રભાણેની નોંધ કયલાભાું આલળે : 

(1) ભયાભત અનાભત ખાતે વનમત યકભની પાલણી કયલાભાું આલે ત્માયે : 
વપય નું. 1 ખાત ે  ઉ.... 
 તે ભયાભત અનાભત ખાત ે

(2) સપય દયમ્માન ખયેખય ભયાભત ખર્થ થામ ત્માયે : 
ભયાભત અનાભત ખાત ે  ઉ..... 
 તે વપય નું. 1 ખાત ે

 આ યીતે જ્માયે ખયેખય ભયાભત ખર્થ થામ ત્માયે તે ભયાભત ખર્થ ખાતે નશીં; ણ, ઊબા કયેરા 
ભયાભત અનાભત ખાતે ઉધાયાળે. ભયાભત અનાભત ખાત  ું જભા ફાકી દળાથલળે. જેને ાકાું વયલૈમાુંભાું 
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મડૂી-દેલાું ફાજ  દળાથલાળે. જો ભયાભત અનાભતનો દાખરાભાું કોઈણ ઉલ્રેખ ન િોમ તો,  જે-ત ે
વપયન ભયાભત ખર્થ જે – તે વુંફુંમધત વપય ખાતે ઉધાય ફાજ  દળાથલ. 

5) ભૅનેજયન ું કવભળન :- જશાજી કુંની તાના ભૅનેજયને નપાના અમ ક ટકા કમભળન તયીકે આે 
છે. આલા કમભળનની યકભ ફે પ્રકાયે આલાભાું આલે છે.  
(i) ર્ખ્ખા નપાના અમ ક ટકા રેખે કમભળન 

(ii)  ભૅનેજયન ું કમભળન ફાદ કમાથ છી ર્ખ્ખા નપાના અમ ક ટકા રેખે કમભળન : 

(i) ર્ોખ્ખા નપાના અમ ક ટકા રેખે કવભળન : 

આ  પ્રકાયે કમભળનની ગણતયી કયલી વશરેી છે. જેટર ર્ખ્ખ નપ થમ શમ તેના ય 
આલેરા દયે કમભળન ગણી ભૅનેજયના કમભળન તયીકે વપય ખાતે ઉધાયલાભાું આલે છે. દા.ત. 
₹22,000 ર્ખ્ખ નપ થમ છે અને તેના 10%  રેખે ભૅનેજયને કમભળન આલાન ું શમ ત તે 
₹2,200 થળે. આ કમભળન વપય ખાતે ઉધાયી ફાકીન ર્ખ્ખ નપ ₹19,800 વાભાન્મ ન.ન . 
ખાતે રઈ જલાળે. 
 

 

 

(ii)  ભૅનેજયન ું કવભળન ફાદ કમાથ છી ર્ોખ્ખા નપાના અમ ક ટકા રેખે કવભળન : 

આ પ્રકાયે કમભળનની ગણતયી જયા ગ ૂુંર્લણ બયેરી છે. ધાય કે કમભળનની ગણતયી ફાદ કમાથ 
છીન ર્ખ્ખ નપ ₹100 છે. ભૅનેજયન ેઆલા ર્ખ્ખા નપાના 10%  કમભળન આલાન ું શમ 
ત તેના ય કમભળન ₹10 થળે એટરે કે કમભળન ફાદ કમાથ શરેાન નપ ₹100+10 = ₹110 
થળે. ઉયક્ત (i)ના ઉદાશયણભાું આ વુંજગભાું,  
 

કમભળનની ગણતયી નીર્ે મ જફ થળે. 
કમભળન ફાદ કમાથ  : ભૅનેજયન ું કમભળન 

શરેાન ર્ખ્ખ નપ 
110  : 10  
22,000    : (?) 

 

= 22,000 X 10         =      ₹2,000 કમભળન 
        110 
 

 આ વુંજગભાું કમભળન તયીકે ₹2,000 વપય ખાત ેઉધાયાળે અને કમભળન ફાદન ર્ખ્ખ નપ 
₹20,000 વાભાન્મ નપા-ન ક્વાન ખાતે રઈ જલાભાું આલળે.  
 પ્રાઈભેજ તથા એડ્રસે કવભળનનો તપાલત 

ઉયક્ત ઊજ (આલક) અને ખર્ાથઓની ર્ર્ાથ દયમ્માન ફે મ દ્દાઓ પ્રાઈભેજ (ઊજ) અને 
એડ્રવે કમભળન (ખર્થ)ની મલગત તાવી આ ફને્ન ફાફાત લચ્ર્ે નીર્ેના મ દ્દાઓ તપાલતના 
મ દ્દા તયીકે દળાથલી ળકામ.  
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પ્રાઈભેજ એડ્રસે કવભળન 

1. જશાજ બાડ ેયાખનાય (ર્ાટથય કયનાય) વ્મસ્ક્ત 
ાવેથી જશાજી કુંની નયૂની યકભ ઉયાુંત 
અમ ક લધાયાની યકભ પ્રાપ્ત કયે છે. તેને 
„પ્રાઈભેજ‟ કશ ેછે.  

જશાજ બાડ ે યાખનાય ેઢીને કે જે દરાર નયૂ 
ભેલી આે છે તેને જે કમભળન અામ છે. તેન ે
„એડ્રવે કમભળન‟ કશ ેછે. 

2. પ્રાઈભેજ જતી વપયના તથા લતી વપયના 
એભ ક ર નયૂની યકભ ઉય ગણામ છે. 

એડ્રવે કમભળન પ્રાઈભેજ વહશતના નયૂની યકભ 
ઉય ગણામ છે.  

3.  પ્રાઈભેજ ગણતી લખતે એડ્રવે કમભળનની 
યકભ જાણલી જરૂયી નથી. 

એડ્રવે કમભળન ગણતી લખતે પ્રાઈભેજની યકભ 
જાણલી જરૂયી છે. 

4.  પ્રાઈભેજ એ લધાયાન ું નયૂ છે. જે વપય ખાતે 
જભા ફાજ  નોંધામ છે. 

 એડ્રવે કમભળન એ વપય ખાતે ઉધાય ફાજ  
દળાથલામ છે. 

5. પ્રાઈભેજ એ જશાજ કુંનીની ભશસેરૂી આલક 
છે. 

એડ્રવે કમભળન એ જશાજી કુંનીન ભશસેરૂી ખર્થ 
છે.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ઉદાિયણો 
1. નીર્નેી મલગત જશાજ જરતયુંગને રગતી છે : 

1. જતી વપય અને લતી વપયન ું નયૂન ું પ્રભાણ 4 : 5 છે. 
2. પ્રાઈભેજ નયૂનાું 10% છે. 
3. જતી વપયન ું નયૂ રૂ. 3,૦૦,૦૦૦ છે. 
4. દરારીન દય 5% છે. 
ઉયની ભાહશતીના આધાયે દરારી અને પ્રાઈભેજની ગણતયી કય. 

ઉધાય                          „જરતયુંગ‟ન ું સપયખાત                        જભા 
વલગત ₹ વલગત ₹ 

દરારી : 
 7,42,500 x 5 

        10 

 

 

ર્ખ્ખ નપ  

 
 

37,125 
 

7,05,375 

નયૂ : 
જતી લખત    3,૦૦,૦૦૦ 

લતી લખત  3,75,૦૦૦ 

                6,75,૦૦૦ 

+પ્રાઈભેજ(10%) 67,500 

 
 
 
 

7,42,500 

 7,42,500  7,42,500 
 

ગણતયી : 
1. લતી યકભન ું નયૂ = નયૂન ું પ્રભાણ 4 : 5 છે. 

 4/5 x 3,૦૦,૦૦૦/x 
 4x = 15,૦૦,૦૦૦ 
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 x = 15,૦૦,૦૦૦ 

         4 

 x = 3,75,૦૦૦ 

2. તા.1-2-2016ના યજ ‘એભ.એવ. જરયી’એ ઓખાથી કરકત્તાની જરવપય ળરૂ કયી અને તા.31-3-
2016ના યજ ાછી પયી. નીર્ેન ભાર બયલાભાું આવ્મ શત : 

 ઓખાથી કરકત્તા : 2,૦૦૦ ગાુંવડી ₹ગાુંવડી દીઠ ₹40 રેખ ે

 કરકત્તાથી ઓખા : 1,૦૦૦ ટન કરવ, ટન દીઠ ₹30 રેખ ે
 લધાયાભાું ₹5,500 મ વાપય બાડાના ભેલલાભાું આવ્માું શતાું. 

 નયૂ ય 10% પ્રાઈભેજ, 5% એડ્રવે કમભળન અન ે 21/2 દરારીને આધીન છે. લશાણની 
મૂહકિંભત ₹9 રાખ છે. ઘવાય લામિક 5% પ્રભાણે ગણલાભાું આલે છે. આ વપય ભાટે લશાણન 1% 
પ્રભાણે અને નયૂન ½% પ્રભાણે લીભ ઉતાયલાભાું આવ્મ છે. 
 આ જરવપયના ખર્ાથઓ નીર્ે પ્રભાણ ેશતાું : 
 

ળરૂઆતભાું ₹8,૦૦૦ન સ્ટવથ યૂ ાડલાભાું આવ્મ શત. સ્ટવથન ળરૂઆતન સ્ટૉક ₹4,૦૦૦ 

શત અને આખયન સ્ટૉક ₹3,૦૦૦ ંતદાજલાભાું આવ્મ છે. ળરૂઆતના ₹1,૦૦૦ના સ્ટૉકની વાભ ે
આખયન કરવાન સ્ટૉક ₹3,૦૦૦ ંતદાજલાભાું આવ્મ છે. વપય દયમ્માન ₹700ની હકિંભતન કરવ 
ફીજા લશાણને આલાભાું આવ્મ શત.  

લશાણના કપ્તાનને નપા ય 2% કમભળન આલાન ું છે. ભૅનેજય કપ્તાનન ું કમભળન ફાદ કમાથ 
છીના નપાના 4% રેખ ે કમભળન રલેા શકદાય છે. કપ્તાન અન ે ભૅનેજય ફુંનેન ું કમભળન ફાદ કમાથ 
છીના નપા ૈકી 10% વાભાન્મ અનાભત ખાતે રઈ જલામ છે. લશાણના કપ્તાનને કુંની ભાટે નવ ું 
લશાણ ખયીદલા ભાટે ન્યમૂકથ જલા ભાટે ₹5,૦૦૦ ચકૂલલાભાું આવ્માું શતાું. 

જરવપય ખાત  ું તૈમાય કય. 
જલાફ : 

તા. 1-2-2016થી તા. 31-3-2016 સ ધીન ું ‘એભ.એસ. જરયી’ન ું સપયખાત  ું 
ઉધાય                જભા 

વલગત ₹ વલગત ₹ 
ફુંદય યનાું ખર્ાથ  
કરવાની ખયીદી  
ભજૂયી (ધક્કાની) 
ર્ઢાભણી અને ઉતયાભણી ખર્થ 
કપ્તાનન ગાય 1,000 x 2 

13,220 
11,૦૦૦ 
6,500 
3,500 
2,૦૦૦ 

નયૂ :- 
જતી લખત(2000x40)   80,૦૦૦ 

લતી લખત(1000x30) 30,૦૦૦ 

                           1,10,૦૦૦ 

+પ્રાઈભેજ (10%)           11,૦૦૦ 

 
 
 
 

1,21,૦૦૦ 

વલગત ₹ વલગત ₹ 
ફુંદય યના ખર્ાથ  13,220 ર્ઢાભણી અને ઉતયાભણી ખર્થ  3,500 
કરવાની ખયીદી  11,૦૦૦ કપ્તાનન ગાય (ભામવક) 1,૦૦૦ 
ભજૂયી (ધક્કાની) 6,500 ખાયલાન ગાય અને ભજૂયી લામિક  30,૦૦૦ 
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ખાયલાન ગાય અને ભજૂયી  
ળરૂનો સ્ટૉક :- 
કરવ  
સ્ટવથ 
સ્ટવથની ખયીદી 
ઘવાય 
લીભો :- 
લશાણના           9,૦૦૦ 

નયૂન                605 

એડે્રસ કવભળન :- 
જતી લખત           4,400 

લતી લખત         1,650 

દરારી 21/2   

 કપ્તાનન ું કમભળન 

ભૅનેજયન ું કમભળન 

વાભાન્મ અનાભત 

ર્ખ્ખ નપ 

5,૦૦૦ 
 

1,૦૦૦ 
4,૦૦૦ 
8,૦૦૦ 
7,500 

 
 

9,605 
 
 

6,050 
3,025 
1,056 
2,07૦ 
4,967 
44,707 

મ વાપયન ું બાડ ું  
આખયસ્ટૉક :- 
સ્ટવથ 
કરવ 
ફીજા લશાણને આેર કરવ  

5,500 
 

3,૦૦૦ 
3,૦૦૦ 
700 

 1,૩૩,200  1,33,200 
 

3. તા.1/4/2016ના યજ ‘મલક્રાુંત’ જશાજ અરુંગથી કરકત્તાની વપયે ઉડ ે છે. અરુંગથી જશાજભાું 
કાડની 10,૦૦૦ ગાુંવડીઓ ર્ઢાલલાભાું આલી છે. નયૂન દય ગાુંવડી દીઠ ₹100 ઠયાલેર છે. 
કરકત્તાથી જશાજભાું ભળીનયી ર્ઢાલલાભાું આલી છે. જેન ું લજન 12,000 ટન છે. નયૂન દય ટન 
દીઠ ₹150 ઠયાલલાભાું આલેર છે. નયૂ ય 5% દરારી એજન્ટને આલાભાું આલે છે. મલક્રાુંત 
તા.1/6/2016ના યજ અરુંગ યત આલી જામ છે. 

વપય દયમ્માન થમેર મલમલધ ખર્ાથ નીર્ે મ જફ છે :  
 ફુંદય ર્ાજીવ : અરુંગ ₹20,૦૦૦, કરકત્તા ₹40,૦૦૦ 
 જશાજભાું ભાર ર્ઢાલલા ઉતાયલાની ભજૂયી : અરુંગ ₹70,૦૦૦, કરકત્તા ₹1,30,૦૦૦ 
 ભારવાભગ્રીન લયાળ : વપયની ળરૂઆતભાું ₹20,૦૦૦ન સ્ટવથ શત. કરકત્તાથી 

₹30,૦૦૦ન સ્ટવથ ખયીદ્ય છે, જેભાુંથી વપયને ંતતે ₹6,૦૦૦ન સ્ટવથ લધેર છે. 
 વપય દયમ્માન લયામેર ડીઝર ઑઈર : ₹1,50,૦૦૦. 
 જશાજભાું બયેરા ભારના લીભાન ું પ્રીમભમભ ₹50,૦૦૦ બયેર છે. 
 યચયૂણ ખર્થ ₹40,૦૦૦. 

અગત્મની મલગત : 
 જશાજની હકિંભત ₹60,૦૦,૦૦૦ છે. જેના ય 10% રખેે લામિક લીભા પ્રીમભમભ બયેર છે. 
 જશાજના વભાયકાભ અનાભત ખાતે લામિક ₹1,20,૦૦૦ યાખલાભાું આલ ેછે. 
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 કુંનીભાું ાુંર્ જશાજ છે, જેન લશીલટ ખર્થ ₹2,40,૦૦૦ આલે છે, જે દયેક જશાજ લચ્ર્ ે
વયખે હશસ્વે પાલલાભાું આલે છે. 

 જશાજના કભથર્ાયીઓન લામિક ગાય ₹9,60,૦૦૦ ચકૂલલાભાું આલે છે. 
 જશાજન લામિક ઘવાય 5% ગણલાભાું આલ ેછે. 
 વપય દયમ્માનના નપાની 5% યકભ જશાજના સ્ટાપને ફનવ તયીકે આલાભાું આલે છે. 

વપયખાત  ું તૈમાય કય. જરૂયી ગણતયી જલાફના બાગરૂે દળાથલ. 
 

 ઉધાય                    તા. 1-4-2016થી 31-5-16 સ ધીન ું વલક્ાુંતન ું સપયખાત  ું                જભા 
વલગત ₹ વલગત ₹ 

ફુંદયનાું ખર્ાથ :- 
અરુંગ 

કરકત્તા 
ર્ડાલલા-ઉતાયલાન ું ભજૂયી  
અરુંગ  
કરકત્તા 
 

ભારસાભગ્રીનો લયાળ 

ળરૂન સ્ટૉક     20,૦૦૦ 

+ખયીદી        30,૦૦૦ 

                50,૦૦૦ 

- આખયસ્ટૉક    6,૦૦૦ 

ડીઝર ઑઈર 

લીભા પ્રીમભમભ  
યચયૂણ ખર્થ 
લશાણન લીભ 
વભાયકાભ અનાભત 

લશીલટી ખર્થ 
કભથર્ાયીન ગાય 

ઘવાય 
દરારી 
ફનવ 

ર્ખ્ખ નપ (ન.ન ું. ખાતે) 

 
20,૦૦૦ 
40,૦૦૦ 

 
70,૦૦૦ 

1,30,૦૦૦ 
 
 
 
 

44,૦૦૦ 
 

1,50,૦૦૦ 
50,૦૦૦ 
40,૦૦૦ 

1,૦૦,૦૦૦ 
20,૦૦૦ 
8,૦૦૦ 

1,60,૦૦૦ 
50,૦૦૦ 

1,40,૦૦૦ 
88,900 

16,89,100 

નયૂ :- 
જતી લખતનાું (10,૦૦૦x100) 
                       10,૦૦,૦૦૦ 

લતી લખતના (12,૦૦૦x150) 
                       18,૦૦,૦૦૦ 

 
 
 
 

28,૦૦,૦૦૦ 

 28,૦૦,૦૦૦  28,૦૦,૦૦૦ 
 

ગણતયી :- 
1. લશાણન લીભ : 60,૦૦,૦૦૦ x 10 x 2 

                           100 x 12 

     = 1,૦૦,૦૦૦ 
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2. વભાયકાભ અનાભત : 1,20,૦૦૦ x 2 

         12 

   = 20,૦૦૦ 

3. લશીલટી ખર્થ : 2,40,૦૦૦ 

         5 

  = 48,૦૦૦ 

 એક જશાજન ખર્થ 48,૦૦૦(લામિક) = 48,૦૦૦ x 2 

           12 

         = 8,૦૦૦ 

4. ગાય : 9,60,૦૦૦ x 2 

   12 

  = 1,60,૦૦૦ 

5. ઘવાય : 60,૦૦,૦૦૦ x 5 x 2 

   100 x 12 

   = 50,૦૦૦ 

6. દરારી : 28,૦૦,૦૦૦ x 5 

    100 

    = 1,40,૦૦૦ 

7.  આલક  28,૦૦,૦૦૦ 

    - જાલક  10,22,૦૦૦ 

  17,78,૦૦૦ 

 17,78,૦૦૦ x 5 

      100 

 88,900 ફનવ 

4. ‘એલરઝાફેથ’એ તા.1 લર જાન્ય આયી, 2017એ જાભનગયથી કરકત્તા અન ેયત વપય ળરૂ કયી. જતી 
લખતે ર્ા રઈ જલાભાું આલી અને લતી લખત ેમુંત્ર રાલલાભાું આવ્ય ું. વપય તા.28ભી પેબ્ર આયી, 
2017ના યજ યૂી થઈ. નીર્ેની મલગત યથી વપય ખાત  ું ફનાલ : 

 ળરૂઆતન સ્ટૉક :   
    કરવ   ₹8,૦૦૦  
    સ્ટવથ   ₹3,800 
 ફુંદયનાું ખર્ાથ   ₹3,700 
 ભજૂયી    ₹8,૦૦૦ 
 ઘવાય (12 ભાવન) ₹30,૦૦૦ 
 યચયૂણ ખર્ાથ   ₹5,૦૦૦ 
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 કરવાની ખયીદી  ₹20,૦૦૦ 
 સ્ટવથની ખયીદી   ₹15,600 
 ભેર નયૂ : 
   જતી લખતન ું   ₹70,૦૦૦ 
   લતી લખતન ું  ₹50,૦૦૦ 
 ભેર વેેજ ભની ₹5,૦૦૦ 
 વભાયકાભ ખર્થ   ₹6,૦૦૦ 
એડ્રવે કમભળન : જતી લખતના નયૂના 5% રખેે, લતી લખતના નયૂના 4% રખેે ભૅનેજયને નપા ય 
5% રેખે કમભળન આલાન ું છે. 
નપાના 10% અનાભત ખાત ેરઈ જલાના છે. 
નહશ ભેર નયૂ : લતી લખતન ું ₹5,૦૦૦, જતી લખતન ું ₹2,૦૦૦, વપયના ંતતે નીર્ે મ જફ સ્ટૉક 
શત. : (અ) કરવ  ₹8,૦૦૦ (ફ) સ્ટવથ ₹5,108 
લશાણન લામિક ₹10,800ના પ્રીમભમભે લીભ ઉતયાવ્મ શત. 
દય લે વભાયકાભ અનાભત ખાતે ₹60,૦૦૦ રઈ જલાભાું આલે છે. 
પ્રાઈભેજ : જતી લખતના નયૂના 4% અને લતી લખતના નયૂના 2% રખેે  
જલાફ : 

‘એલરઝાફેથ’ન ું સપય ખાત  ું તા. 1-1-2017થી 28-2-2017 સ ધી 
વલગત ₹ વલગત ₹ 

ળરૂનો સ્ટૉક : 
કરવ  
સ્ટવથ 
ફુંદયનાું ખર્ાથ 
ભજૂયી 
ઘવાય 
લીભ 
યચયૂણ ખર્થ 
કરવાની ખયીદી  
સ્ટવથની ખયીદી 
એડે્રસ કવભળન : 
જતી લખતનાું   3,744 

લતી લખતનાું 2,244 

વભાયકાભ અનાભત  
ભૅનેજયન ું કમભળન 

વાભાન્મ અનાભત 

ર્ખ્ખ નપ (ન.ન ું. ખાતે) 

 
8,૦૦૦ 
3,800 
3,700 
8,૦૦૦ 
5,૦૦૦ 
1,800 
5,૦૦૦ 
20,૦૦૦ 
15,600 

 
 

5,988 
10,૦૦૦ 
3,110 
5,909 
53,181 

નયૂ : 
જતી લખતે         70,૦૦૦ 

લતી લખતે       50,૦૦૦ 

ભેર ેવેજ ભની 
ભલાન ું ફાકી : 
જતાું               2,૦૦૦ 

આલતાું            5,૦૦૦ 

આખય સ્ટૉક : 
કરવા            8,૦૦૦ 

સ્ટવથ              5,108 

પ્રાઈભેજ : 
જતી લખતે       2,880 

લતી લખતે     1,100 

 
 

1,20,૦૦૦ 
5,૦૦૦ 

 
 

7,૦૦૦ 
 
 

13,108 
 
 

3,980 

 1,49,088  1,49,088 
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સ્લાધ્મામ 

1. „વપયના હશવાફ‟ એટરે શ ું? આલા હશવાફ તૈમાય કયલાભાું કમા કમા ખાવ મ દ્દાઓ વભામેર છે. ? 

2. વપયન નપ ળધતાું ઘવાય, લીભ તેભ જ આડકતયા ખર્ાથ વપય ખાતે કઈ યીતે રખામ છે, ત ે
જણાલ. 

3. તપાલત રખ : પ્રાઈભેજ અને એડ્રવે કમભળન 

4. ટૂુંકનોંધ રખ :   
 જરવપયના હશવફ 
 એડ્રવે કમભળન 

 પ્રાઈભેજ 

5. તા. 31ભી ભાર્થ, 2015ના યજ ‘ગ જયાત ભયીનટાઈભ’ લશાણ ભહ લાથી કલર્નની વપયે ઉડ્ ું. ત ે
તા.14ભી જૂન, 2015ના યજ ભહ લા શોંચ્ય ું. જતી લખતની વપયે નયૂની યકભ ₹70,900 અને ાછા 
પયતી લખતે  ₹30,000 થઈ.  

જતી લખતના ફુંદયના ખર્ાથ, ભજૂયી અને અન્મ ખર્ાથ ₹20,350 થમા અને ાછા પયતા 
₹9,750 થમા. 

જ્માયે આ વભમ દયમ્માન વાભગ્રીની ખયીદી ₹15,000ની શતી. વપય દયમ્માન ભજૂયી 
₹14,500ની થઈ અને કરવાન ું લફર ₹12,500 થય ું વપય ંતગે મ ુંફઈ અને રુંડના ળીમિંગ એજન્ટ 
5,000ન ું કમભળન ભેલલા શકદાય છે.  

લશાણના વાભાન્મ લીભાનાું પ્રીમભમભની યકભ લામિક ₹12,000 છે, જ્માયે નયૂ અને અન્મ 
ર્ીજના લીભા પ્રીમભમભની યકભ ₹2,500ની થઈ છે.  

નશીં લયામેર સ્ટય અને પ્રમલઝન ંતગ ે₹3,000 ફીજી વપય ખાતે આગ ખેંર્ી જલાના છે. 
વપય ખાત  ું તૈમાય કય. 

(જલાફ : નપ ₹21,800 :  પ્રીમભમભ ₹2500 લશાણન ું (વપય 21/2 ભાવની છે. એ યીતે પ્રભાણવય) 
અને ₹2500 અન્મ. અશીં નશીં લયામેર સ્ટવથ અને પ્રમલઝનનાું ₹3,000 વપયખાતાની જભા ફાજ  
આખયસ્ટૉક તયીકે ફતાલ અથલા વાભગ્રીની ખયીદીભાુંથી ઉધાય ફાજ  ફાદ કય.) 

6. એક લશાણ ‘યત્નાકય’એ તા. 1-1-2016ના યજ ઓખાથી ગલાની વપય ળરૂ કયી અને ઓખા  તા.31-
3-2016ના યજ ાછુું પય ું. 
વપય ંતગેની નીર્ેની ભાહશતી ભી છે :  
જતી લખત ે₹80,000 નયૂ ભળય ું તથા લતી લખતે ₹60,000 નયૂ ભળય ું. 
નયૂ ય 10% રેખે પ્રાઈભેજ ગણલાન ું છે.  
ફુંદયના ખર્થ    ₹7,420 યચયૂણ ખર્થ  ₹8,000   
કરવ લયામ  ₹20,000 કેપ્ટનન ગાય  ₹36,000 લામિક 
ગાય અને ભજૂયી     ₹8,000 
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 એડ્રવે કમભળન જતી લખતના નયૂ ય 10% તથા લતી લખતના નયૂ ય 8% રેખે ગણલાન ું 
છે.  
લશાણની ડતય હકિંભત ₹5,00,000, લશાણની ડતય હકિંભત ય 6% ઘવાય ગણલાન છે. 
લશાણન ું લામિક લીભા પ્રીમભમભ ₹20,000 
હયૅયીંગ ખર્થ ₹5,500 
ભૅનેજયને તેના કમભળન ઉધામાથ છીના ર્ખ્ખા નપા ઉય 10%  કમભળન આલાન ું છે. વપય ખાત  ું 
તૈમાય કય. 
(જલાફ :  (1) વપયન વભમ 3 ભાવન છે. તેથી લામિક ખર્ાથ ¼ બાગ ેપાલલા. જેભાું કેપ્ટનન 
ગાય 9,000, લશાણન ું લીભા પ્રીમભમભ ₹5,000, લશાણન ઘવાય ₹7,500 ધ્માનભાું રેલ. (2) નયૂ 
: (i) જતી વપય : ભેર નયૂ ₹80,000 + પ્રાઈભેજ ₹8,000 = ક ર નયૂ ₹88,000 તેના 10% રખે ે
એડ્રવે કમભળન ₹8,800 (ii) લતી વપય : ભેર નયૂ ₹60,000 = ક ર નયૂ ₹66,000 તેના 8% 
રેખે એડ્રવે કમભળન ₹5,280 (3) ક ર એડ્રવે કમભળન ₹14,080 (4) ર્ખ્ખ નપ (કમભળન 
શરેાન) ₹69,500 (5) ભનૅેજયન ું કમભળન ₹6,318 અને કમભળન ફાદન ર્ખ્ખ નપ રૂ. 63,182) 
 

7. એક લશાણ „વલયાટે‟ તા.1-1-2016ના યજ કુંડરાથી કરકત્તાની વપય ળરૂ કયી અને તે           
તા.29-2-2016ના યજ કુંડરા યત પયી વપયની ભાહશતી નીર્ે મ જફ છે :  
જતી લખતે નયૂ ભળય ું ₹1,40,000 અને લતી લખતે નયૂ ભળય ું ₹1,40,000. 
નયૂ ય 10% પ્રાઈભેઝ ભેર છે. 
ફુંદય યના ખર્ાથ   ₹12800 
લયામેર કરવ  ₹36000 
ગાય અને ભજૂયી  ₹14000 
યચયૂણ ખર્ાથ   ₹10000 
કેપ્ટનન ગાય  ₹6000(ભામવક) 

એડ્રવે કમભળન જતી લખતે નયૂ ય 10% અને લતી લખતના નયૂ ય 5% રેખ ેગણલાન ું છે. 
લશાણની ડતય હકિંભત ₹10,00,000 લશાણની ડતય હકિંભત ય 6% ઘવાય ગણલાન છે. 
લશાણન ું ભામવક લીભા મપ્રભીમભ ₹5,000 હયૅયીંગ ખર્થ ₹10,000 ભૅનેજયને તેન ું કમભળન ફાદ કમાથ 
છીનાું ર્ખ્ખા નપા ઉય 10% કમભળન આલાન ું છે, વપય ખાત  ું તૈમાય કય. 
(જલાફ : (1)ભૅનેજયના કમભળન શરેાન નપ ₹1,70,100 (2) ભૅનેજયન ું કમભળન ₹15,464 (3) 
ભૅનેજયના કમભળન ફાદન ર્ખ્ખ નપ 1,54,636 (4) એડ્રવે કમભળન (i) જતા ₹15,400 લતા 
₹7,700 = 23,100 (5) નયૂ જતા ક ર ₹1,54,000 અને લતા ₹1,54,000 = 3,08,000 પ્રાઈભઝે 
કમભળન વહશતન ું નયૂ (6) હયૅયીંગ ખર્થ વપય ખાતે ઉધાય (7) ઘવાય ₹10,000 અને લશાણન ું 
લીભા પ્રીમભમભ ₹10,000) 

8. એક લશાણ ‘વનરોપય’ તા.1-1-2017ના યજ મતરૂલુંતયભથી કરુંફ વપય ળરૂ કયી અને તા.13-3-
17ના યજ મતરૂલુંતયમૌ ાછુું પય ું. વપયની ભાહશતી નીર્ે મ જફ છે : 
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ફુંદય યના ખર્ાથ    ₹45,000 
ગાય    ₹75,000 
યચયૂણ ખર્ાથ   ₹22,500 
કરવાન લયાળ   ₹4,50,000  
લયામેર ભાર તથા સ્ટવથ ₹3,75,000 
નયૂન લીભ     ₹15,000 
લશીલટી ખર્ાથ(લામિક) ₹2,70,000 
કેપ્ટનન ગાય(ભામવક)   ₹27,000 
જતી લખતન ું નયૂ            ₹15,00,000 
લતી લખતન ું નયૂ    ₹7,50,000 
લશાણન ું લીભા પ્રીમભમભ(અધથલામિક) ₹1,12,500 

એડ્રવે કમભળન જતી લખતના નયૂ ય 4% અને લતી લખતના નયૂ ય 5% રેખે ગણલાન ું 
છે. પ્રાઈભેઝ નયૂ ય 2% રેખે ભેર છે. લશાણની તા.1-1-2017ના યજ ર્ડ ેદળાથલેર હકિંભત 
₹6,00,000 છે. ઘવાય વીધી રીટીની દ્ધમતએ મૂ હકિંભત ય 10% રેખે ગણલાન છે. જશાજ 
તા.1-1-2014ના યજ ખયીદલાભાું આવ્ય ું શત  ું. ભૅનેજયન ેનપાના 10% કમભળન ભેલલાન અમધકાય 
છે. ઉયની ભાહશતી યથી વપયખાત  ું તૈમાય કય. 
(જલાફ : (1) કેપ્ટનન ગાય ભામવક ₹27,000 X 12 ભાવ = લામિક ₹3,24,000 X 1/5 લથ = 
64,800 (2) લશાણન ું લીભા પ્રીમભમભ અધથ લામિક ₹1,12,500 X 2 = લામિક ₹2,25,000 X 1/5 
લથ = 45,000 (3) લહશલટી ખર્ાથ ₹54,000 (4) એડ્રવે કમભળન = જતા ₹61,200 + લતા 
₹38,250 = ક ર ₹99,450 (5) પ્રાઈભેઝ વહશતન ું ક ર નયૂ જતા ₹15,30,000 + લતા 
₹7,65,000 = ક ર ₹22,95,000 (6) લશાણની મૂ હકિંભત ₹10,00,000 અને 73 હદલવન ઘવાય 
₹20,000 (7) ભનૅેજયન ું કમભળન ફાદ કમાથ શરેન નપ ₹10,29,250 (8) ભનૅેજયન ું કમભળન 
₹1,02,925 (9) ભૅનેજયના કમભળન ફાદન ર્ખ્ખ નપ ₹9,26,325) 
9. વમ દ્ર મલશાય તા. 1-1-2016ના યજ મ ુંફઈથી રુંડનની વપયે નીકળય ું અને તા 29-2-2016ના યજ 

રુંડનથી મ ુંફઈ ાછુું પય ું. નીર્ેની ભાહશતી યથી વપય ખાત  ું તૈમાય કય : 
કરવાન સ્ટૉક (તા. 1-1-16ના યજ)  ₹2,૦૦૦ 
કરવાન સ્ટૉક (તા. 29-2-16ના યજ)  ₹5,૦૦૦ 
કરવાન લયાળ    ₹30,૦૦૦ 
હયૅયીંગ      ₹3,૦૦૦ 
વપયના ખર્થ      ₹31,100 
ભજૂયી       ₹28,૦૦૦ 
લશાણન લામિક ઘવાય     ₹48,૦૦૦ 
નયૂ ય 5% રેખ ેકમભળન    ₹7,૦૦૦ 
લશાણન ું લામિક લીભા પ્રીમભમભ   ₹12,૦૦૦ 
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દયેક વપયને ંતતે ₹5,૦૦૦ ની યકભ ભયાભત અનાભત ખાતે રઈ જલાન હયલાજ છે. વપયન 
20% નપ વાભાન્મ અનાભત ખાત ેરઈ જલાન છે. તે છી ભૅનેજયને તેભન ું કમભળન ફાદ કમાથ 
છી લધતા ર્ખ્ખા નપાના 10% રેખે કમભળન આલાન ું છે. 
 (જલાફ : ર્. નપ ₹20,૦૦૦, વાભાન્મ અનાભત ₹5,500, ભૅનેજયન ું કમભળન ₹2,૦૦૦, નયૂ 
₹1,40,૦૦૦, વાભાન્મ અનાભત અને ભૅનેજયન ું કમભળન ગણ્મા. શરેાન નપ ₹27,500, કમભળન 
ગણ્મા શરેાન નપ ₹22,૦૦૦, કરવાની ખયીદી ₹ ૩૩,૦૦૦, લશાણન ઘવાય ₹8,૦૦૦, લશાણન 
લીભ ₹2,૦૦૦, નયૂન લીભ ₹1,400) 
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એકભ 8   નાણાકીમ વ્મલસ્થાન અને નાણાકામો 
____________________________________________________________ 

 રૂયેખા 
 પ્રસ્તાલના 
 નાણાકીમ વચંારનન થથ 
 વ્માખ્માઓ 

 ભશત્લ 

 કામથક્ષેત્ર 

 ભબગભ 

 રૂઢઢગત ને અધનુનક ભબગભન તપાલત 

 નાણાકામોનુ ંલગીકયણ 

 નાણાકીમ વચંારનના ંશતેઓુ 

 ડુ-ન્ટ ચાટથ  
 નાણાકામથ ને વચંારન નલસ્તાય 
 નાણાકીમ વચંારકની ભનૂભકા 
 નાણાકીમ વચંારકની ભનૂભકા 
 સ્લાધ્મામ 

___________________________________________________________ 
 

 પ્રસ્તાલના (Introduction) :-  
ભાનલ ળયીયભા ંજેટલુ ંભશત્લ પ્રાણનુ ં છે. તેટલુ ંજ ભશત્લ ધધંાકીમ એકભભા ંનાણાનં ુ ં છે. નાણા ં નલના 
કઇણ સ્લરૂના ધધંાકીમ એકભની કલ્ના લાસ્તનલક છે. તેભજ મગ્મ નાણાવ્મલસ્થા નલના 
કઇણ એકભ ટકી ળકતુ ંનથી. અ ઈયાતં યાષ્ટ્રીમ ક્ષતે્ર ને આંતયયાષ્ટ્રીમ ક્ષેત્રે મગ્મ નાણાવ્મલસ્થા 
દેળની પ્રગનત ભાટે ણ જરૂયી છે.  

નાણાકીમ વચંારનનુ ંકામથક્ષેત્ર એટરે કે નાણાકામથ અંગેના ખ્માર વભમ વાથે ફદરાતા યશ ેછે. 1950 
શરેા ં નાણાકામથનુ ં ભશત્લ, થથ, જરૂઢયમાત ભમાથઢદત શતા,ં તેના પક્ત ધધંાકીમ એકભની નલનલધ 
પ્રવનૃિઓ કયલા ભાટે જરૂયી નાણા ંભેલલાન જ વભાલળે થત શત એટર ેકે ધધંાકીમ એકભ ભાટે કુર 
કેટરા ંનાણા ંજઇએ ?  તેભજ ત ેનાણા ંક્ા ંક્ા ંપ્રકાયની જાભીનગીયીભાથંી ભેલલા ? અ ફાફતન જ 
વભાલેળ થત શત; યંત,ુ નાણા ંભેવ્મા ંછી તેના કામથક્ષભ ઈમગને ભશત્લ અલાભા ંઅલતુ ંન 
શત ુ.ં નાણાનં ભશિભ ઈમગ એ નાણાકીમ વચંારનનુ ંભશત્લનુ ંકામથ છે એ ભબગભ છેલ્રા 50-60 
લથથી સ્લીકાયલાભા ંઅવ્મ છે. અભ, અધનુનક ભબગભભા ંનાણા ંપ્રાપ્ત કયલા ને નાણાનં કામથક્ષભ 
ઈમગ અ ફન્ન ેફાફતને ભશત્લ અલાભા ંઅવ્યુ ંછે.  

અધનુનક મડૂીપ્રધાન થથતતં્રભા ં નાણુ ં પ્રધાન સ્થાને છે. મગ્મ વભમે, યૂતા પ્રભાણભા,ં મગ્મ 
જાભીનગીયી દ્વાયા નાણા ં ભેલલા ને તેન વયકાયક યીતે કામથક્ષભ ઈમગ કયલ એ ઈચ્ચ 
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વચંારકના નતભશત્લના કામથભાનં ુ ંએક કામથ છે, જેને નાણાકીમ વચંારન કશ ે છે. ધધંાકીમ એકભના 
નાણાકામથ નવલામના ફધા જ કામોની વોંણી ન્મ નધકાયીઓને કયલાભા ં અલે છે; યંત,ુ ઈચ્ચ 
વચંારક નાણાનંે રગતા કામો તાની ાવે નાભત યાખે છે, તે જ નાણાકીમ વચંારનનુ ંભશત્લ યજૂ 
કયે છે.  

ધધંાકીમ એકભ ભાટે મતં્ર, ભળીન, જભીન-ભકાન, પનનિચય જેલી કામભી નભરકત ખયીદલા તેભજ 
યજેયજના ખચાથ જેલા કે; કાચાભારની ખયીદી ભજૂયીની ચકૂલણી, કાયખાના, ઓઢપવ ને લેચાણ-
નલતયણના ખચાથ ચકૂલલા ભાટે નાણાનંી જરૂય ડ ે છે. અ ઈયાતં ધધંાન નલકાવ, નલસ્તયણ, 

અધનુનકીકયણ નાણા ં નલના ળક્ નથી. અભ, નાણા એ ધધંાકીમ એકભની જીલાદયી છે. ળયીયભા ં
રશીનુ ં ભ્રભણ નનલામથ છે. તેભ નાણા ં ઈદ્યગનુ ં રશી છે. ટેકનનકર યીતે નાણા ં ઈદ્યગરૂી મતં્રના 
નવિંચન ભાટેનુ ં તેર છે. જે મતં્રને વયતાથી ચરાલલાભા ંભદદરૂ છે. ‘શવફન્ડ એન્ડ ડકયી’ નાભના 
રેખક નાણાનં ુ ં ભશત્લ સ્ષ્ટ્ટ કયતા કશ ે છે કે, “નાણા ં ત અનથિક ળયીયનુ ં રુનધયાભબવયણતતં્ર છે. જે 
પ્રવનૃિના જુદા જુદા એકભ લચ્ચે જરૂયી વશકાય ળક્ ફનાલે છે.”  

ધધંાકીમ એકભભા ં નલનલધ સ્લરૂ જેલા કે; એકાકંી લેાયી, બાગીદાયી ેઢી, જઇન્ટ સ્ટૉક કંની, 
વશકાયી ભડંી લગેયે નેક લેાયી વગંઠનન વભાલેળ થામ છે; યંત,ુ અધનુનક થથતતં્રભા ંઈત્ાદન 
ને મડૂીની દૃષ્ષ્ટ્ટએ નલચાયતા ં વલોયી સ્લરૂ જઇન્ટ સ્ટૉક કંની છે. એટરે કે ધધંાકીમ 
નાણાવ્મલસ્થાન પ્રશ્ન જઇ સ્ટૉક કંનીના વદંબથભા ંજ નલચાયલ ડ.ે એટરે કે નાણાનંા પ્રશ્ન અંગેન 
ભ્માવ ન્મ સ્લરૂને ણ રાગ ુ ડ ે છે. નાણાકીમ વચંારનભા ં અ પ્રકયણભા ં નાણાકામો, નાણા ં
અંગેના જુદા જુદા ભબગભ, મડૂી ડતય, મડૂી ભાખુ ંલગેયે મદુ્દાઓની ચચાથ કયલાભા ંઅલી છે. 
 નાણાકીમ વચંારનનો અથથ :  (Meaning of Financial Management) 

નાણાકીમ વચંારન એટર ેનાણાનુ ંઅમજન, વ્મલસ્થા ને અંકુળ. ફીજા ળબ્દભા,ં ધધંાકીમ એકભભા ં
કેટરા નાણાનંી જરૂય ડળે તેનુ ં અમજન કયવુ ં ત્માયછી તે નાણા ં ભેલલા ભાટે નલનલધ 
જાભીનગીયીની વદંગી કયી નાણા ંભેલલા અંગેની વ્મલસ્થા કયલી. અ ઈયાતં, ભેલરે નાણાનં 
વયકાયક ઈમગ થામ તે ભાટે નાણાનેં રગતા કામો ઈય અંકુળ યાખલ એટરે નાણાકીમ વચંારન 
નાણાનંા અમજનભા ં ધધંાકીમ એકભની સ્થાનાન ખચથ, નભરકતની ખયીદીન થથ, યજફયજના 
ઈત્ાદનરક્ષી ખચાથઓ તેભજ નલકાવ ને નલસ્તયણ તભેજ અધનુનકીકયણ ભાટે લધાયાના નાણા ંલગેયે 
અંગે લૂથનલચાયણા કયલાભા ંઅલ ેછે. ત્માયછી અ નાણા ંભેલલા ભાટે નલનલધ જાભીનગીયી જેલી કે 
આક્ક્લટી ળેય મડૂી, ઢડફેન્ચય, રન લગેયેની વદંગી કયલાભા ંઅલે છે. ત્માયફાદ પ્રાપ્ત અલકની મગ્મ 
લશેંચણીન વભાલેળ ણ નાણાકીમ વચંારનભા ંથામ છે.  

 

 વલવલધ વલદ્વાનોએ આેરી કેટરીક વ્માખ્માઓ :- 
1. શ્રી શગરેન્ડના ભત ે‘ધધંાકીમ કોયેળ મડૂી કેલી યીતે ભેલે છે ને તેન કેલી યીતે ઈમગ કયે 

છે તે ફાફત વાથે મખુ્મત્લે નાણાકીમ વચંારનને વફંધં છે.’ 
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2. શ્રી ઝયેા વરભનના ભત ે ‘બડં ઉબા ંકયલા ઈયાતં નાણાકીમ વચંારનને ધધંાકીમ વાશવભા ં
જ્માયે નભરકતની પ્રાપ્પ્ત કે લશેંચણી અંગેના નનણથમ કયલાના ં શમ છે. ત્માયે ઈત્ાદન, ભાકેઢટિંગ 
ને ન્મ કામથ વાથે ણ વફંધં છે.’ 

3. શ્રી ાઇળ જણાલે છે કે; ‘નાણાનંા ઈમગ ય અધાય યાખતા અધનુનક થથતતં્રભા ં નાણાકીમ 
વચંારન એટર ેજ્માયે જરૂય ડ ેત્માયે નાણા ંભી યશ ેએલી જગલાઇ કયલી’. 

 

 નાણાકીમ વચંારનન  ંભશત્લ : (Importance of Financial Management) 

ધધંાકીમ એકભની વપતાન અધાય મગ્મ નાણાનંી વ્મલસ્થા ન ેનાણાનંા વયકાયક 
ઈમગ ય યશરે છે. ધધંાકીમ એકભની સ્થાનાથી ળરૂ કયી, ઈત્ાદન, લેચાણ, લેચાણ છીની 
વેલાઓ, અલેર તકન રાબ રેલા, તેભજ ધધંાના નલકાવ ને અધનુનકીકયણ ભાટે જરૂયી વભમે યૂતા ં
નાણા ંજરૂયી છે. ધધંાભા ંનણાકીમ વચંારનનુ ંભશત્લ નીચેની ફાફત યથી સ્ષ્ટ્ટ થામ છે :  

 

1 કંની પ્રલતથનની વપતાનો આધાય : 
કંની વપ થળે કે નશીં તને ખ્માર તેના પ્રલતથકએ ફનાલેર નાણાકીમ મજના યથી અલે છે. 
જ નાણા ંમજના ખાભી બયેરી શળે ત જરૂયી વભમે જરૂયી નાણાનંા બાલે જરૂયી કામો જેલા કે 
ખયીદી, નલનલધ ખચાથની ચકૂલણી કયી ળકાળે નશીં. જ્માયે લધાયે ડતા નાણા ંનતમડૂીકયણ તયપ 
દયી જામ છે. એટરે કે મગ્મ પ્રભાણભા ં નાણા ં મગ્મ વભમે ભેલી કામથક્ષભ ઈમગ ધધંાન ે
વપતા તયપ દયે છે.  

 

2 ધધંાન  ંવય વચંારન : 
ધધંાકીમ એકભની સ્થાના લખતે કામભી મડૂી ને યજફયજના ખચાથ, ઈત્ાદન ભાટે કામથળીર 
મડૂીની જરૂય ડ ેછે. જ મગ્મ વભમે જરૂયી નાણાનેં કાયણે ધધંાકીમ એકભ તાના ફધા જ કામો 
વભમવય કયી ળકે છે. ઢયણાભે ધધંાનુ ંવચંારન મગ્મ નાણાવ્મલસ્થાન ેકાયણે વય ફન ેછે.  

 

3 વલકાવ ભાટે યૂતા નાણા ં: 
વાભાન્મ યીતે ચક્કવ તફક્કા છી દયેક ધધંાકીમ એકભ તાના ધધંાન નલકાવ ને નલસ્તયણ 
તેભજ અધનુનકીકયણ ભાટે પ્રમત્ન કયે છે. જે અધનુનક શયીપાઇભા ં ટકલા ભાટે તેભજ ગ્રાશકની 
જરૂઢયમાત વતંલા તેભજ ભશિભ નપ ભેલલા ભાટે જરૂયી છે. મગ્મ નાણાવ્મલસ્થાથી જ અ 
તભાભ ફાફત ળક્ ફને છે.  

 

4 યોકડ આમોજન ભાટે જરૂયી : 
ધધંાકીમ એકભભા ં યજફયજની જલાફદાયી મગ્મ વભમે નનબાલલા ભાટે મગ્મ પ્રભાણભા ં યકડ 
એટરે કે પ્રલાઢશતા શલી જઇએ. નાણાકીમ વદ્ધયતા યૂતા પ્રભાણભા ંશમ; યંત,ુ યકડ ચકૂલણી 
મગ્મ વભમે થઇ ળકે નશીં ત તે એકભની નનષ્ટ્પતાની તક નેકગણી લધાયે છે. અભ, યકડ 
અમજન દયેક ધધંાકીમ એકભભા ંજરૂયી છે. ફીજા ળબ્દભા,ં ચાલ ુદેલા વભમવય ચકૂલલા જરૂયી છે 
ને તે ભાટે પ્રલાઢશતાનુ ંભશત્લ નેકગણુ ંલધી જામ છે.  
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 નાણાકીમ વચંારનન  ંકામથકે્ષત્ર (Scope of Financial Management)  

નાણાકીમ વચંારનભા ંમખુ્મ ફે કામોન વભાલેળ થામ છે : 
1) નાણા ંભેલલા 
2) નાણાનં વયકાયક ઈમગ કયલ  

અ ઈયાતં ફીજા ગોણ કામો જેલા કે વયકાયક ઈમગ દ્વાયા પ્રાપ્ત થમેરી અલકની લશેંચણી કે 
ઢડનલડન્ડ નીનત નક્કી કયલાન વભાલેળ ણ નાણાકીમ વચંારનભા ંથામ છે. 

 નાણા ંભેલલા ભાટે પ્રથભ ત કેટરા ંનાણાનંી જરૂય છે ? તેભજ તે ક્ાથંી ન ેકમા વાધન દ્વાયા 
ઉબા ં કયી ળકામ તે નક્કી કયલાનુ ં ભશત્લનુ ં કામથ છે. જેને મડૂી પ્રાપ્પ્તનુ ંઅમજન કશી ળકામ. અ 
ઈયાતં, મડૂી મજના તૈમાય કયલાન વભાલેળ ણ નાણાકીમ વચંારનભા ં થામ છે. જેભા ં કામભી 
નભરકત ને કામથળીર મડૂીભા ં યકાણનુ ંપ્રભાણ નક્કી કયી યકાણ કયલાન વભાલેળ થામ છે. તેભજ 
ભેલેર નપાભાથંી ઢડનલડન્ડ કેટલુ ંઅવુ ં ? નપાનુ ં નુઃયકાણ કેટલુ ં કયવુ ં ? ઘવાયા બડં, નલનલધ 
નાભતનુ ં પ્રભાણ નક્કી કયવુ ં તેન વભાલેળ થામ છે. તેભજ ભેલેર નપાભાથંી ઢડનલડન્ડ કેટલુ ં
અવુ?ં નપાનુ ંનુઃયકાણ કેટલુ ંકયવુ ં? ઘવાયા બડં નલનલધ નાભતનુ ંપ્રભાણ નક્કી કયવુ,ં તેન 
વભાલેળ ણ નાણાકીમ વચંારનભા ં થામ છે. અભ, નાણાકીમ વચંારનભા ં મખુ્મ ત્રણ ફાફત (1) 
યકાણ અંગેન નનણથમ (2) કેટરા ને કેલી યીતે નાણા ંઉબા કયલા (3) ઢડનલડન્ડ અંગેના નનણથમન 
વભાલેળ થામ છે.  

 

 નાણાકીમ વચંારનના ંકામો નીચે પ્રભાણે ગણાલી ળકામ :  

1) નાણાનં   ંઆમોજન :- 

ધધંાના ંળરૂઅતના ંતફકે્ક તથા ચાલ ુધધંાભા ંનેક ફાફત અંગ ેનાણાનંી અલશ્મકતા અંદાજલી 
ડ ે છે. નલા સ્થાતા ધધંાકીમ એકભ ભાટે સ્થાન વદંગી, નભરકતની ખયીદી, મતં્રની ખયીદી, 
પ્રાથનભક ખચાથ, કયાય તેભજ પ્રલતથકના ભશનેતાણાના લગેયે ફાફતના ંઅંદાજ મકૂલ ડ ેછે. ચાલ ુ
ધધંાભા ંઈત્ાદન ભાટે કામથળીર મડૂી કેટરી જઇળે ? તેભાથંી લતય કેટલુ ંભળે લગેયે ફાફત 
અંગે નાણાનં ુ ંઅમજન કયવુ ંડ ેછે. અ ભાટે યકડ અલક-જાલકનુ ંઅંદાજત્રક ભશત્લનુ ંછે. એટર ે
કે મગ્મ પ્રભાણભા ંપ્રલાઢશત મગ્મ નાણા ંમજનાથી જ જાલી ળકામ છે.  

 

2) નાણાનંી પ્રાપ્તત :- 

અંદાજેર નાણા ં કામથક્ષભ યીતે ને વયતાથી તેભજ ઓછાભા ં ઓછી ડતયે ભેલલાનુ ં કાભ 
નાણાકીમ વચંારકે કયલાનુ ં છે. ટૂંકાગાાની નાણાકીમ જરૂઢયમાત ને રાફંાગાા ભાટેની 
જરૂઢયમાત એક જ પ્રકાયના ં વાધન (જાભીનગીયી)ભાથંી પ્રાપ્ત થઇ ળકે નશીં. ફન્ને પ્રકાયની 
જરૂઢયમાત ભાટેના વાધન રગ રગ વદં કયલા જઇએ. તે જ યીતે જરૂય કયતા લધ ુનાણા ં
ઉબા કયી ભફનજરૂયી ફજ ઉબ કયલ જઇએ નશીં. તેભજ જરૂય કયતા ઓછા નાણા ંણ ધધંાન ે
ાગં ફનાલી દે છે. અ ભાટે જુદા જુદા પ્રકાયના ં ળેય, ઢડફેન્ચય, નાણાકીમ વસં્થાઓ લગેયેની 
ળયત, વ્માજન દય ને ખચથ, નાણા ંપ્રાપ્પ્તની વયતા લગેયેન નલચાય કયી નાણા ંઉબા કયલા 
જઇએ એટરે કે મગ્મ મડૂીકયણ કયવુ ંજઇએ.  
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3) નાણાનંો ઉમોગ :-  
નાણાનં ઈમગ કામથક્ષભ યીતે કયલ જઇએ કે જેથી ધધંાન ધ્મેમ નવદ્ધ થઇ ળકે. ટૂંકાગાાના 
નાણાનં ઈમગ કામથળીર મડૂીભા ંયકાણ ભાટે તેભજ રાફંાગાાના ંપ્રાપ્પ્ત સ્થાન દ્વાયા ભેલેરા 
નાણાનં ઈમગ કામભી નભરકતભા ંકયલ જઇએ. અ ઈયાતં ધધંાભા ંનાણાનં ુ ં યકાણ કયનાયા 
ભાભરકના ઢશતનુ ં યક્ષણ થઇ ળકે તે યીતે નાણાનં ઈમગ કયલ એ નાણાકીમ વચંારનનુ ંરક્ષ્મ 
શવુ ંજરૂયી છે.  

 

4) આલકની લશેંચણી :- 
ધધંાકીમ એકભની વદ્ધયતા ભાટે નાણાનંી પ્રાપ્પ્ત જેટરી ભશત્લની છે એટલુ ં જ ભશત્લ કભામેરી 
અલકની મગ્મ લશેંચણીનુ ંછે. લશેંચણી ાત્ર અલક નક્કી કયલી એ પ્રશ્ન બદુ્ધદ્ધ ને સઝૂ ભાગંી ર ે
છે. નભરકત ય ઘવાયા તયીકે કેટરી યકભ યાખલી ઘારખાધ નાભત કેટરી યાખલી? વાભાન્મ 
નાભત કેટરી યાખલી?  કયલેયા અમજન કેટલુ ંયાખવુ ં? નપાનુ ંનુઃયકાણ કેટલુ ંકયવુ?ં લગેયે 
ફાફત ચખ્ખા નપાની ગણતયી ય વય કયે છે. ઢડફેન્ચય અંગેની નીનત ળેયશલ્ડય, રેણદાય, 
કભથચાયીઓ લગેયેના ઢશતને રાફંેગાે વય કયે છે. 

 

5) નાણાકીમ નીવત નક્કી કયવ  ં:- 
નાણાનંી અલક ન ેખચથ અંગેના પ્રશ્ન ઉબા થામ ત્માયે દયેક નલબાગે કેલી નીનત નાલલી તે 
અંગે નાણાકીમ વચંારકે નીનત ઘડલાનુ ં કામથ ણ કયલાનુ ં શમ છે. ઈત્ાદન, ખયીદી, લેચાણ, 

કભથચાયી લગેયે નલબાગ જે નાણાનં ઈમગ કયે છે તે અંગેની નીનત દયેક નલબાગે નક્કી કયલાની 
શમ છે. દા.ત. લેચાણ ઈધાય કયવુ ં કે યકડ, ઈધયાણીની મદુત કેટરી અલી, કભથચાયીન ગાય 
કેલી યીતે કમાયે અલ? ખયીદી જથ્થાફધં કયલી કે છૂટક તેભજ યકડ કે ઉધાય કયલી લગેયે જેલી 
નલનલધ નીનતઓ નાણાકીમ વચંારકે ઘડલી ડ ેછે.  

 

6) નાણાકીમ અંક ળ :- 
નાણાકીમ ફાફત અંગે કયેલુ ંઅમજન ને ઘડરે નીનતઓ પ્રભાણે જ કામથ થઇ યહ્ુ ંછે કે નશીં ? 
તે અંગ ેઅંકુળ નશીં યાખલાભા ંઅલ ેત તે મજના કે નીનત ઘડતયન કઇ થથ યશતે નથી. અ 
ભાટે નલનલધ અંકુળના ગરા ંજેલા કે; આંતઢયક ઑઢડટની વ્મલસ્થા, યકાણ ય લતય, ગણુિય 
નલશ્રેણ, વભતટૂ નલશ્રેણ, ફજેટયી અંકુળવ્મલસ્થા લગેયે જેલા ગરા ં રેલા ડ ે છે. ચાલ ુ
કાભકાજ ય અંકુળ યાખલ, અંકુળ દયમ્માન ખાભી કે તપાલત જલા ભે ત તે અંગે સધુાયાત્ભક 
ગરા ં રેલા, જેથી નાણાકીમ ક્સ્થનત વદ્ધય ફને લગયેે જેલા ં તભાભ કામોન વભાલેળ નાણાકીમ 
વચંારનના કામથક્ષેત્રભા ંથામ છે.  

 

5 નાણાકામથ (Finance Function)   

નાણાનં અંગ્રજેી ‘Finance’ જે ફે્રન્ચ બાાભાથંી રેલાભા ંઅવ્મ છે. અ ળબ્દના થથભા ં લખતલખત 
પેયપાય થામ છે. ળરૂઅતભા ં તેન થથ ‘ફાનભા ં કડરે વ્મક્ક્તને છડાલલા ભાટે અલાભા ંઅલતી 
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દંડની યકભ’ એલ થત શત. ત્માયફાદ લથ 1721ભા ંતેન થથ ‘વ્માજે નાણા ંધીયનાય’, એલ થત. 
અજે નાણાનં થથ ‘નાણા ંલશીલટ’ એલ કયલાભા ંઅલે છે. લાસ્તનલક ઢયક્સ્થનતભા ંનાણાકામથન થથ 
જુદા જુદા રેખકની દૃષ્ષ્ટ્ટએ જુદ જુદ કયલાભા ંઅવ્મ છે. અભ, નાણાકામથ એ એક ગનતળીર ખ્માર છે. 
વભમ ને વજંગ ફદરાતા ં નાણાકામથના ખ્મારભા ં ણ પેયપાય થામ છે. નાણાકામથની વલથવભંત 
વ્માખ્મા અલી મશુ્કેર છે. નાણાકામથભા ંકઇ કઇ ફાફતન વભાલેળ થામ છે? તે અંગ ેલખતલખત 
દૃષ્ષ્ટ્ટભફિંદુ ફદરાત ુ ંયહ્ુ ંછે, અ અંગ ેત્રણ ભબગભ પ્રચભરત છે :  

I. રૂઢઢગત કે પ્રણાભરકાગત ભબગભ 

II. નતનલળા ભબગભ  

III. અધનુનક કે વ્મલશારુ ભબગભ 
 

I. રૂઢિગત કે પ્રણાલરકાગત અલબગભ  
ઇ.વ. 1950 સધુી નાણાકામથ ભાટેન ભબગભ વકુંભચત શત. અ ભબગભ મજુફ ધધંા ભાટે 

નાણાનંી પ્રાપ્પ્ત એ જ નાણાકામથ ગણાત ુ;ં તેથી જ ાઇળે નાણાકામથન થથ અતા ંજણાલેલુ ં કે, 
‘નાણાનંા ઈમગ ય અધાય યાખતા અધનુનક થથતતં્રભા ંનાણાકીમ વચંારન એટરે જ્માયે જરૂય 
ડ ેત્માયે નાણા ંભી યશ ેએલી જગલાઇ કયલી.’ 
 અલા વકુંભચત ભબગભને કાયણે નાણાકીમ વચંારનના કામથક્ષેત્રભા ં પક્ત નાણા પ્રાપ્પ્ત વાથ ે
વકંામેરી નીચનેી ફાફતન જ વભાલેળ કયલાભા ંઅલત શત : 

(1) નાણાકીમ વસં્થાઓન ભ્માવ એટરે કે મડૂીફજાયન ભ્માવ.  

દા.ત. ળેયફજાય, લેાયી ફૅંક, નલનળષ્ટ્ટ વસં્થાઓ, આન્લેસ્ટભનૅ્ટ ફૅંઢકગ લગેયે. 
(2) નાણાકીમ ખતત્રન ભ્માવ ેભક્ષત શત; જેભા,ં જુદા જુદા પ્રકાયના ંળેય, ઢડફેન્ચય તથા ન્મ 

દસ્તાલેજ જે દ્વાયા મડૂી પ્રાપ્ત કયી ળકામ. 
(3) ેઢી ને તેને નાણા ંયૂા ાડનાયાઓ લચ્ચેન કાનનૂી તથા ઢશવાફી વફંધં. 

અ ભબગભ મજુફ મકુ મકુ ફનાલ લખત ે નાણા ં ઉબા ં કયલાની જરૂઢયમાત યશતેી. દા.ત. 
કંનીના પ્રલતથન, નોંધણી, નુઃયચના, જડાણ, નલરીનીકયણ, નલવર્જન લગેયે.. નાણાકીમ વચંારનના ં
ભ્માવભા ંઅલા ફનાલન ભ્માવ ેભક્ષત શત. લી, કંનીઓની નાણાવ્મલસ્થા એ જ તેનુ ં
નલમલસ્ત ુ શત ુ.ં તેથી જ ભ્માવક્રભભા ંજે નલમ યાખલાભા ંઅલત તેનુ ં નાભ ણ ‘કોયેળન 
ઢપનાન્વ’ યશતે ુ;ં યંત,ુ અ ભબગભ અધનુનક વભમભા ંનેક યીતે ટીકાાત્ર ફન્મ છે.  
 

 ભમાથદાઓ : 
(1) અ નલચાયવયણી મજુફ ધધંાકીમ એકભ ભાટે પક્ત નાણા ં ભેલલા ં એ ફાફત ય જ બાય 

મકૂલાભા ં અવ્મ છે. ધધંા ભાટે નાણા ં પ્રાપ્ત કયલાના ં ખ્મારભા ં યજેયજ નાણાનં લશીલટ 
કયનાય અંદયની વ્મક્ક્તઓને ણ નાણાનંા વચંારન વાથે વફંધં છે. તેભા પક્ત નાણા ં યૂા 
ાડનાય યકાણકાય, રેણદાય, ફૅંક, લીભા કંનીઓ લગેયેન જ નલચાય કયલાભા ંઅલે છે. અ 
ફધી વ્મક્ક્તઓ ધધંાની ફશાયની વ્મક્ક્તઓ છે. એટરે અ દૃષ્ષ્ટ્ટભફિંદુ ‘ફશાયની વ્મક્ક્તઓનુ ં
દૃષ્ષ્ટ્ટભફિંદુ’ યજૂ કયે છે. 
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(2) રૂઢઢગત દૃષ્ષ્ટ્ટભફિંદુ પક્ત જઇન્ટ સ્ટૉક કંનીઓની નાણાવ્મલસ્થા ય જ ધ્માન કેષ્ન્િત કયે છે. 
એકાકંી લેાયી, બાગીદાયી ેઢી, વશકાયી ભડંીઓ લગયેેને ણ તાના ંનાણાકામો શમ છે, એ 
ફાફતની શીં લગણના કયલાભા ંઅલી છે.  

(3) અ ભબગભ ફનાલરક્ષી દૃષ્ષ્ટ્ટભફિંદુ યજૂ કયે છે, તભેા ં કંનીના જીલનકા દયમ્માન ફનતા ં
ફનાલ લખતે નાણાનંી જરૂઢયમાત ને તે પ્રાપ્ત કયલા અંગે જ ચચાથ કયે છે. દા.ત. કંનીની 
સ્થાના, નલવર્જન, નુઃયચના લગેયે; યંત,ુ યજેયજના નાણાનંા લશીલટને ભશત્લ અલાભા ં
અવ્યુ ંનથી. 

(4) અ ભબગભભા ંધધંાકીમ એકભની રાફંાગાાની નાણાકીમ જરૂઢયમાત ય જ બાય મકૂલાભા ં
અલે છે. તેથી જ ટૂંકાગાાની જરૂઢયમાત એટરે કે કામથળીર મડૂી ભાટે નાણાનંી જરૂઢયમાત 
લગણલાભા ંઅલે છે.  
 

II. અવતવલળા અલબગભ 

અ ભબગભ નાણાકામથને નતનલળા યીતે યજૂ કયે છે. અ ભબગભ મજુફ યકડ વાથે વકંામેર 
તભાભ વ્મલશાયન તભેા ં વભાલેળ થામ છે. તે પ્રભાણે વભગ્ર ધધંાનુ ં વચંારન એ જ નાણાકીમ 
વચંારન ફની જામ; કાયણ કે, રગબગ ધધંાના દયેક વ્મલશાય યકડ વાથે વકંામેરા શમ છે. 
એટરે કે ધધંાના ભશત્લના ફધા જ ાવા ંલેચાણ, ઈત્ાદન, ખયીદી લગેયેન વભાલેળ નાણાકામથભા ં
થામ એટરે કે અ ભબગભ નાણાકામથ ભાટે વ્મલશારંુ નથી. 
 

 

III. આધ વનક અલબગભ 

અ ભબગભન નલકાવ 1950 છી જલા ભે છે. અ ભબગભ મજુફ નાણાકામથન ેનાણાનંી પ્રાપ્પ્ત 
વાથે ને તેના કામથક્ષભ ઈમગ વાથે વફંધં છે. શીં અ ફનંે ફાફતને ભશત્લ અલાભા ંઅલ ે
છે. અ ભબગભ મજુફ નાણાકીમ વચંારનનુ ં કામથક્ષેત્ર ફદરાયુ ં છે. કેટરાકં રેખકના ભબપ્રામ 
પ્રભાણે નાણાકીમ વચંારનના કામથક્ષેત્રભા ંકમા કમા કામોન વભાલેળ થામ છે? જે અંગેની યજૂઅત 
નીચે પ્રભાણ ેછે : 
શ્રી શગ્રેન્ડ રખ ેછે કે, ‘ધધંાકીમ કોયેળન મડૂી કેલી યીતે ભેલે છે ને તેન કેલી યીતે ઈમગ 
કયે છે, તે ફાફત વાથે મખુ્મત્લે નાણાકીમ વચંારનને વફંધં છે.’  
શ્રી લાન શનથના ળબ્દભા ં ‘નાણાકીમ વચંારકને (1) વાશવભા ં બડંની કામથક્ષભ પાલણી વાથે 
ને (2) ળક્ શમ એટર ેઅંળે પામદાકાયક ળયત એ બડં ઉબા કયલા વાથે વફંધં છે.’ 

અધનુનક ભબગભ પ્રભાણે મખુ્મ નીચેની ત્રણ ફાફતન નાણાકીમ વચંારન વાથે વફંધં ધયાલે 
છે :  

(1) ધધંાને  જ્માયે જરૂય શમ ત્માયે ઓછાભા ંઓછા ખચથ નાણા ંપ્રાપ્ત કયલા,  

(2) પ્રાપ્ત કયેર નાણાનં ુ ંઇષ્ટ્ટતભ યકાણ કયવુ,ં જેથી યકડ ય લધભુા ંલધ ુલતય ભે, 
(3) નાણા ંવચંારકે ભેરી અલકની લશેંચણીન પ્રશ્નન વભાલેળ ણ નાણાકીમ વચંારનભા ંથામ છે. 

શી અલકની લશેંચણી કેટરી ઢડનલડન્ડ તયીકે, કેટરી નાભત તયીકે તેભજ કેટરી અલકનુ ં
નુઃયકાણ તેભજ ઘવાયા નાભતની કેટરી યકભ યાખલી અંગેના નનણથમન વભાલેળ થામ છે.  
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અધનુનક ભબગભને વભસ્મારક્ષી ભબગભ કશલેાભા ંઅલે છે. અ ભબગભભા ંવચંારકે વાભાન્મ 
યીતે નીચેની વભસ્માઓ અંગે નનણથમ રેલાના શમ છે : 

1. ેઢીએ કમા ખચાથ કયલા જઇએ? 

2. ેઢીએ કેટરા બડંનુ ંયકાણ કયવુ ંજઇએ? 

3. જરૂયી બડં કેલી યીતે ભેલલા જઇએ? 

4. લતથભાન ને સભૂચત યકાણભાથંી એકભ તાની નપાકાયકતા કેલી યીતે ભશિભ કયી ળકે ? 

 અ ભબગભને નીચે પ્રભાણ ેચાટથભા ંદળાથલી ળકામ  
 

ેિીની પ્રવવૃિના શતે  ઓ 

 
 
 
 

બડંના વાધન        બડંન ઈમગ 

(1) વ્મલશાય ન ેનલનળષ્ટ્ટ વ્મલશાયભાથંી      (1) સ્કમાભત ખચાથઓ, ચાલ,ુ  

     યકડ પ્રલાશ             નભરકત, ક્સ્થય નભરકત 
(2) આક્ક્લટી કે દેલા વ્મક્ક્તઓ, નાણાકીમ વસં્થાઓ,     (2) ભફન સ્ક્ાભત ખચાથઓ, 

     ન્મ ધધંાદાયી વસં્થાઓ, વયકાય             શ્રભ, વ્માજ ન ેદેલા અંગેનાખચાથ  
  (3) ભાભરકભા ંપાલણી 

6. રૂઢિગત અને આધ વનક અલબગભનો તપાલત  
ક્રભ  રૂઢિગત અલબગભ  આધ વનક અલબગભ 

1. અ ભબગભ પ્રભાણે નાણાકામથ એટરે પક્ત નાણા ં
પ્રાપ્પ્તનુ ં કામથ એટરે કે ધધંાને જરૂય શમ ત્માયે 
મગ્મ પ્રાપ્પ્તસ્થાનભાથંી નાણા ં ભેલલા એ કામથ, 
તેભા ં નાણાનં ઈમગ કામથક્ષભ યીતે કયલાન 
વભાલેળ થત નથી. 

અધનુનક ભબગભ મજુફ નાણાકામથ એટરે નાણા ંપ્રાપ્પ્ત 
ને નાણાનં કામથક્ષભ ઈમગ કયલ, ફનેંન વભાલેળ 
એટરે કે નાણાનં ુ ં યકાણ કેલી નભરકતભા ં કયવુ ં તે 
અંગેન નનણથમ રેલાનુ ંકાભ ણ નાણાવચંારકનુ ંછે. 

2. જૂનલાણી ભબગભ પક્ત કંનીને રગતી નાણા ં
વ્મલસ્થાન જ નલચાય કયે છે, કંની નવલામના 
ધધંાકીમ એકભન નલચાય કયલાભા ંઅલત નથી. 

અધનુનક ભબગભ ફધા જ પ્રકાયના ંધધંાકીમ એકભના ં
નાણા ં પ્રશ્નન નલચાય કયે છે. તે વભાન નવદ્ધાતં ને 
કામથલાશી સચૂલે છે. તે કંની ઈયાતં એકાકંી લેાય, 

બાગીદાય ેઢી ને વશકાયી ભડંીઓને ણ રાગ ુડે 
છે. 

3. તેભા ં રાફંાગાાની મડૂીના પ્રાપ્પ્ત સ્થાન જેલા કે 
આક્ક્લટી, ઢડફેન્ચય, પે્રપયન્વ ળેય, રાફંાગાાની 
રનન જ નલચાય કયલાભા ં અલે છે. એટરે કે 
કામથળીર મડૂીના વાધનન નલચાય કયલાભા ંઅલત 
નથી. 

અ ભબગભભા ં ફનેં્ન પ્રકાયના ં એટરે કે રાફંાગાાના 
ને ટૂંકાગાાના પ્રાપ્પ્તસ્થાનન નલચાય કયલાભા ંઅલે 
છે. 

4. અ ભબગભભા ં ફાહ્ય દૃષ્ષ્ટ્ટભફિંદુથી જ નાણાકામથ 
થામ છે. એટરે કે તેભા ં યકાણકાય, રેણદાય, નાણા ં
યૂા ાડનાય વસં્થા કે વ્મક્ક્ત જેલી ફશાયની 
વ્મક્ક્તન નલચાય કયલાભા ંઅલે છે. 

અ ભબગભ આંતઢયક ને ફાહ્ય દૃષ્ષ્ટ્ટભફિંદુ ફને્નન 
એટરે કે ધધંાની અંદયની ને ફશાયની વ્મક્ક્ત વાથે 
નાણાકીમ પ્રશ્નની ફાફતન નલચાય કયલાભા ંઅલે છે. 
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5. ફનાલરક્ષી ભબગભ છે એટરે કે, ચક્કવ ફનાલ 
લખતે જ નાણાકીમ જરૂઢયમાત વતંલા નાણાકામથ 
કયલાભા ંઅલે છે. 

વલથગ્રાશી ભબગભ શલાથી ચક્કવ ફનાલ ને 
યજફયજના નાણાકામોને ભશત્લ અલાભા ંઅલે છે. 

6. નાણાકામથન વકુંભચત ખ્માર છે. નાણાકામથન વ્મલશારુ ભબગભ દળાથલે છે. 
 

7. નાણાકામોન  ંલગીકયણ 

નાણાકામથને ફે પ્રકાયભા ંનલબાગીકયણ કયી ળકામ છે.  

(1) લશીલટી નાણાકામો  (2) અનુભંગક નાણાકામો 
(1) લશીલટી નાણાકામો (Executive Finance Functions) :- 

લશીલટી નાણાકામોભા ંયકાણ નનણથમ, નાણાપ્રાપ્પ્ત ને ઢડનલડન્ડ નનણથમને રગતા ંકામોન વભાલેળ થામ 
છે. એટરે કે નાણાનં ુ ંકઇ કઇ નભરકતભા ંયકાણ કયવુ ંએ અંગેની નીનત એટર ેકે યકાણ નનણથમ ગણાળે. 
તે જ યીતે નાણાનંી જરૂઢયમાત નક્કી કયી નાણા ંપ્રાપ્પ્તના નલા ફાહ્ય વાધન નક્કી કયલા ને ફાહ્ય 
ક્ષકાય વાથ ે લાટાઘાટ કયલી એટરે નાણાનંી પ્રાપ્પ્તન નનણથમ ગણાળે ન ે છેલ્ર ે ચખ્ખા નપાની 
લશેંચણીનુ ંકામથ ઢડનલડન્ડ ભરવીના ં નનણથમન ેરગતુ ંકામથ ગણામ છે. અ ઈયાતં પ્રલાઢશતાનુ ંપ્રભાણ 
જાલી યાખલી યાખલા તેભજ યકડ કામો ય અંકુળ યાખલા યકડ અંદાજત્રક તૈમાય કયલાના કામોનુ ં
વભાલેળ ણ લશીલટી નાણાકંામોભા ંથામ છે.  

 અભ, નલગતલાય લશીલટી નાણાકામો નીચે મજુફ છે : 
(1) નાણાનં   ંઆમોજન :-  

અમજન વચંારનનુ ંવો પ્રથભ કામથ છે. નાણાકીમ વચંારકનુ ંભશત્લનુ ં કામથ લશીલટી નાણા ં
વચંારનનુ ં છે. દય લે અગાભી લથ ભાટે મડૂીયકાણ ભાટેનુ ંઅમજન ને કામથળીર મડૂી 
ભાટેનુ ંઅમજન કયવુ ંડ ેકામથળીર મડૂીભા ંએક બાગ તયીકે યકડ અંદાજત્રક યજફયજના ં
ખચાથ ને અલકને ધ્માનભા ંરઇ ફનાલવુ ંડ.ે અ ઈયાતં ધધંાના નલકાવ, નલસ્તયણ ભાટે 
કેટરા નાણા ંજઇએ? તે ભાટેનુ ંનાણા ંઅમજન કયલાભા ંઅલે છે.  

 

(2) વભરકત વચંારન અંગેની નીવત નક્કી કયલી :- 
નાણાનં ુ ંવયકાયક ને મગ્મ યકાણ ભાટે યકાણ નીનત ભશત્લન બાગ બજલે છે. ધધંાકીમ 
એકભભા ંકામભી નભરકતભા ં કેટલુ ંયકાણ કયવુ ંને ચાલ ુ નભરકતભા ં કેટલુ ંયકાણ કયવુ ં તે 
અંગેના નનણથમ રલેાભા ંઅલે છે. એટરે કે મડૂી ફજેટના નનણથમ કયલાભા ંઅલે છે. તે જ યીતે 
સ્ટૉકભા ંયકાણ, દેલાદાયભા ંયકાણ લગેયે ણ ભશત્લન બાગ બજલે છે.  
 

(3) નાણા ંપ્રાપ્તતની જરૂઢયમાત અને ફાહ્ય પ્રાપ્તતસ્થાનો નક્કી કયલા :-  
નાણાનંા અમજન ન ેનભરકત વચંારનની નીનતન ેઅધાયે નાણાનંી જરૂઢયમાત કેટરી છે, ત ે
પ્રભાણે નાણા ં ભેલલા ફાહ્ય પ્રાપ્પ્તસ્થાન (નલનલધ જાભીનગીયી/વાધન) નલળે ભ્માવ 
કયલાભા ંઅલે છે ન ેતેના અધાયે નલનલધ બડં કે વાધન વાથે વકંામેર ક્ષકાય વાથે 
લાટાઘાટ કયી નાણાનંા પ્રાપ્પ્તસ્થાન નક્કી કયલાભા ંઅલે છે.  
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(4) નાણાનંી પ્રાપ્તત કયલી અને કામથક્ષભ યોકાણ :- 

નાણા ં ભેલલા નક્કી કયેર નલનલધ જાભીનગીયીઓ ફશાય ાડીને મગ્મ વભમે જરૂયી નાણા ં
પ્રાપ્ત કયલાભા ં અલ ે છે. નાણાનંી પ્રાપ્પ્તના ં વાધનભા ં આક્ક્લટી ળેયમડૂી, પે્રપયન્વ ળેયમડૂી, 
ઢડફેન્ચય, રન, લગેયેન વભાલેળ થામ છે. નલનલધ વાધન ફશાય ાડી નાણા ંભેલલા ભાટે 
કંનીધાયાની જગલાઇઓનુ ંારન ણ કયવુ ંડ ેછે. ભેલેર નાણાનં ુ ંઅમજનના ંવદંબથભા ં
કામથક્ષભ યકાણ ણ ભશત્લન બાગ બજલે છે. રાફંાગાાની મડૂીનુ ંયકાણ કામભી નભરકતભા ં
ને ટૂંકાગાાની મડૂીનુ ંયકાણ ચાલ ુનભરકતભા ંકયલાભા ંઅલે છે. 
 

(5) આલકની લશેંચણી :-  
નલનલધ કામભી નભરકત ને ચાલ ુ નભરકતભા ંનાણાનં ુ યકાણ કમાથ છી ચક્કવ વભમના ં
અંતે તેભાથંી ચક્કવ અલક કે કભાણી થામ છે. અ અલક કે કભાણીની લશેંચણી કયલી એ 
ણ નાણાકામથનુ ં ભશત્લનુ ં કામથ છે. ચખ્ખા નપાભાથંી કેટલુ ં વાભાન્મ નાભત, કયલેયા 
નાભત, ઘવાયા નાભત, નપાનુ ંનુઃયકાણ, ઢડનલડન્ડ લગેયેનુ ંપ્રભાણ નક્કી કયલાભા ંઅલે 
છે. જે બનલષ્ટ્મભા ંનલકાવ કે નલસ્તયણન પ્રાન શમ ત નપાનુ ંનુઃયકાણ દ્વાયા મડૂી ભેલલી 
લધ ુ ઢશતાલશ ગણામ છે. ઢડનલડન્ડના દયના અધાયે કંનીના ળેયના બાલભા ંલધાય ઘટાડ 
થત શલાથી ઢડનલડન્ડ નીનત ણ ભશત્લન બાગ બજલ ેછે.  

 

(6) યોકડ આલક જાલક પ્રલાશનો અંદાજ અને અંક ળ :-  
વાભાન્મ યીતે ધધંાકીમ એકભની નલનલધ પ્રવનૃિઓ દ્વાયા થત યકડ અલક-જાલકન પ્રલાશ 
મગ્મ છે કે નશીં તે વતત ધ્માનભા ંયાખવુ ંડ ેછે. એટરે કે ધધંાભા ંયૂતા પ્રભાણભા ંપ્રલાઢશતા 
શલી જઇએ, જ યૂતા પ્રભાણભા ંપ્રલાઢશતાન બાલ શળે ત વભમવય જરૂયી જલાફદાયીઓ 
ણૂથ કયી ળકાળે નશીં. અભ, મગ્મ પ્રલાઢશતાના ંબાલે ધધં ાગં ફની જામ છે. તે જ યીતે 
નાણા ંઅમજનભા ંનક્કી કમાથ પ્રભાણે જ તભાભ નાણાકીમ પ્રવનૃિઓ થામ છે કે નશીં તે અંગ ે
વતત અંકુળનુ ં કામથ કયવુ ં જઇએ, જ્મા ં નલચરન કે તપાલત રાગ ે ત તે અંગ ે સધુાયાત્ભક 
ગરા ં રેલા જઇએ. અભ, નાણાનંા કામથક્ષભ ઈમગ દ્વાયા એકભની નપાકાયકતા લધાયી 
ળકામ છે. અ ભાટે નલનલધ આંકડાળાસ્ત્રીમ દ્ધનત જેલી કે ગણુિય નલશ્રેણ, વભતટુ 
નલશ્રેણ, યકાણ ય લતય દય લગેયે દ્વાયા વતત નાણા ંકામો ય અંકુળ યાખલાભા ંઅલે 
છે.  
    

(2) આન લંગક નાણાકામો (Incidental Finance Functions) :- 

 મખુ્મ નાણાકામોને ભદદરૂ એલા અનુભંગક નાણાકામોભા ંનીચેનાન વભાલેળ થામ છે :  

1) યકડની અલક ને ચકૂલણી ય દેખયેખ  

2) યકડ નવરકની જાલણી  

3) જાભીનગીયીઓ, લીભા ૉભરવી ને ન્મ ઢકિંભતી ખતત્રન કફજ ને જાલણી 
4) નાણાકીમ ફાફત અંગેની લશીલટી ફાફતની કાજી યાખલી.  

5) જરૂયી ભાઢશતીની નોંધ યાખલી ને પાઇર તૈમાય કયલી. 
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6) નલનલધ શલેાર તૈમાય કયલા.  

અ તભાભ કામો મખુ્મત્લે કાયકુની પ્રકાય છે ને મખુ્મ નાણાકામથ ભાટે જરૂયી એલા ગોણ કામો 
છે, જેના ભાટે ખાવ કઇ કોળલ્મ કે નનણથમળક્ક્તની જરૂય ડતી નથી.  

 

8. નાણાકીમ વચંારનના ંશતે  ઓ  
નાણાકીમ વચંારકે મખુ્મ ત્રણ પ્રકાયના નનણથમ રેલાના શમ છે :  

(1) યકાણ અંગેન નનણથમ 

(2) નાણા ંઉબા કયલા અંગને નનણથમ 

(3) ઢડનલડન્ડ લશેંચણીન નનણથમ 

અ ત્રણ નનણથમ ધધંાકીમ એકભના મકુ મખુ્મ ધ્મેમને રક્ષભા ંયાખીને ધ્મેમ નવદ્ધ થામ તે યીતે 
રેલાભા ંઅલે છે.  

વાભાન્મ યીતે નાણાકીમ વચંારનન મખુ્મ શતે ુભાભરકનુ ંઅનથિક કલ્માણનુ ંભશિભીકયણ થામ 
તે છે. અ ભાટે નપાનુ ંભશિભીકયણ ને વંનિનુ ંભશિભીકયણ જરૂયી છે.  

 

(A) નપાન  ંભશિભીકયણ : (Profit Maximisation) 

 નપાનુ ં ભશિભીકયણ એટર ે લધભુા ં લધ ુ નપ ભે તેલા નનણથમ સ્લીકાયલા પ્રાપ્ત નાણાકીમ 
બડંન મગ્મ વભમે મગ્મ પ્રવનૃતઓભા ંકામથક્ષભ ઈમગ કયલાથી ધધંાકીમ એકભના ભશિભ નપાનુ ં
ધ્મેમ નવદ્ધ થઇ ળકે છે. થથળાસ્ત્રીઓના ંભતે ફજાયભા ંણૂથ શયીપાઇ શમ ત્માયે લધભુા ંલધ ુઈત્ાદન 
ઓછાભા ંઓછા ખચથ કયવુ ંજઇએ, જે વાધનની કામથક્ષભ પાલણીથી ળક્ ફને છે ને ભશિભ નપાનુ ં
ધ્મેમ પ્રાપ્ત થામ છે.  

 નપાના ભશિભીકયણની તયપેણની દરીરો :  
1) નપ અનથિક કામથક્ષભતાન ભાદંડ છે ને તેથી નપાનુ ંભશિભીકયણ લધભુા ંલધ ુકામથક્ષભતાનુ ં

સચૂન કયે છે. લી તેને કાયણે વાધનની કામથક્ષભ પાલણી થામ છે.  

2) અ શતે ુ ફધી ેઢીઓ નાલે ત ભશિભ વાભાજજક કલ્માણ વાધી ળકામ છે. નાણાકીમ 
વચંારનભા ંમડૂી નાભના વાધનના કામથક્ષભ ઈમગ અંગેન નનણથમ રેલાભા ંઅલે છે.  

3) જે ેઢી અ ધ્મેમ નવદ્ધ કયી ળકે તે જ તાનુ ંક્સ્તત્લ ટકાલી યાખી ળકે છે. અ યીતે ધધંાભા ં
પક્ત કામથક્ષભ એકભ જ ટકે છે.  

 નપાના ભશિભીકયકણની વલયોધની દરીરો : 
1) નપાના ભશિભીકયણન ખ્માર ણૂથ શયીપાઇન ુઢયણાભ છે; યંત,ુ શલે ણૂથ શયીપાઇ બાગ્મે જ 

જલા ભે છે. વલથત્ર ફજાયભા ંણૂથ શયીપાઇ પ્રલતે છે. તે વજંગભા ંતે નાણાકીમ નનણથમના ં
ધયણ તયીકે સ્લીકાયલાનુ ંમગ્મ નથી. 

2) વરભન ન ેનપ્રન્ગર જણાલે છે કે જે દ્ધનત ખાનગી ભાભરકી ને નપાના ંભશિભીકયણ ય 
અધાઢયત છે કામથક્ષભ છે; યંત,ુ તે વભાજના જુદા જુદા લગો લચ્ચે અલક ને વંનિની 
વભાનતાભા ંઢયણભે છે. 
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3) નપાન ખ્માર સ્ષ્ટ્ટ છે. તેના જુદા જુદા થથ તાયલી ળકામ છે. નપ એટરે કયલેયા શરેાન 
કે કયલેયા છીન નપ, ટૂંકાગાાન નપ કે રાફંાગાાન નપ કુર નપ કે ચખ્ખ નપ, કુર 
નભરકત ય નપાન દય કે ળેયશલ્ડયની મડૂી ય નપાન દય લગેયે નેક થથભા ં નપ 
પ્રમજામ છે. અભ, નપાન ખ્માર જ સ્ષ્ટ્ટ નથી તેથી તેને નનણથમના અધાય તયીકે રેવુ ંમગ્મ 
નથી.  

4) અ ખ્મારના વભમના ઢયફને લગણલાભા ંઅલે છે. લધભુા ંલધ ુનપ ભેલલ એ ધ્મેમભા ં
નપ ક્ાયે, કેટર ભે એ ફાફત ધ્માનભા ંરેલાભા ંઅલતી નથી. એટરે નાણાનંા વભમમલૂ્મને 
લગણલાભા ંઅલે છે. ફે જૂદી જૂદી મજનાઓભા ંયકાણ કયલાભા ંઅલ ેન ેફનંભેાથંી ભતી 
કુર અલક વયખી શમ; યંત,ુ જુદા જુદા વભમે જુદી જુદી અલક ભતી શમ ત ફનંેન રાબ 
વભાન છે એભ કશી ળકામ નશીં, જે નીચેના ઉદાશયણ દ્વાયા સ્ષ્ટ્ટ થામ છે. મજના A ન ે
મજના Bભાથંી ફે લથ દયમ્માન ભતી અલક નીચે પ્રભાણે છે : 

 

 પ્રથભ લથ ફીજી લથ ક ર 

મજના-A ₹40,000 ₹16,000 ₹56,000 

મજના-B ₹24,000 ₹32,000 ₹56,000 
 

શીં ફને્ન મજનાભાથંી ફે લથનુ ંકુર લતય ₹56000 વયખુ ંછે; યંત,ુ મજના Aભાથંી પ્રથભ 
લે મજના B કયતા ં₹16000 લધ ુભે છે. તેથી મજના A લધ ુરાબદામી મજના છે; યંત,ુ 
ફીજી લથના નપાને વયખાલીએ ત મજના B લધ ુ રાબદામી ગણાળે. અભ, નપાના 
ભશિભીકયણના ધયણભા ંઅ ફાફત ધ્માનભા ંરલેાભા ંઅલતી નથી.  

5) અ ખ્મારભા ંઅલકની ચક્કવતા ને જખભને ધ્માનભા ંરેલાભા ંઅલતા ંનથી. વયેયાળની 
દૃષ્ષ્ટ્ટએ વભાન લતય ભતુ ંશમ એલી ફ ેમજનાઓ ૈકી એકભા ંજખભનુ ંપ્રભાણ લધ ુશમ, 
જ્માયે ફીજીભા ંજખભનુ ંપ્રભાણ ઓછ ંશઇ ળકે. ઈદાશયણ તયીકે મજના A ને મજના Bભાથંી 
વયેયાળ લાનિક ₹50,000નુ ં લતય ભે છે; યંત,ુ ફજાયની ઢયક્સ્થનત મજુફ અ લતય 
રગ શમ છે.  
 

ફજાયની સ્સ્થવત મોજના A  (આલક ₹) મોજના B (આલક ₹) 
ભદંી 45,000 5,000 

વાભાન્મ 50,000 50,000 

તેજી 55,000 95,000 
 

જખભની દૃષ્ષ્ટ્ટએ નલચાયીએ ત મજના B લધ ુજખભકાયક છે; યંત,ુ નપાનુ ંભશિભીકયણ ફ ે
ૈકી કઇ મજના સ્લીકાયલી તે અંગ ેકઇ ભાગથદળથન અી ળકતુ ંનથી. 

6) ભશિભ નપ થામ ત ધધંાના ભાભરકનુ ંઅનથિક કલ્માણ વોથી લધ ુથામ તેભ શભેંળા ફનતુ ં
નથી. ત ેજ યીતે ધધંાન કુર નપ લધે; યંત,ુ ભાભરકન ેળેયદીઠ ઓછ ંલતય ભે. દા.ત. એક 
કંનીની ળેયમડૂી 100ન એક એલા 10,000 ળેયની છે. ને કયલેયા ફાદન નપ ₹1,00,000 
શત. તેથી ળેયદીઠ ઢડનલડન્ડન દય = ₹1,00,000/10,000 = 10% થળે. ધાય કે ફીજા 10,000 
ળેય ફશાય ાડી તેના નાણા ં નલકાવ ભાટે નલા પ્રજેક્ટભા ંયકે ને તે દ્વાયા ₹60,000ન નપ 
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થામ ત કુર નપ ₹1,60,000 ગણાળે. ને જ ઢડનલડન્ડ ₹1,60,000/20,000 = 8% ગણાળે. 
અભ, ઢડનલડન્ડ દય ઘટય કુર નપ લધ્મ ગણાળે.  

7) અ ખ્મારભા ંળેયદીઠ અલક લધભુા ંલધ ુશમ ત ભાભરકનુ ંભશિભ અનથિક કલ્માણ થામ, અ 
ઢયક્સ્થનત ણ વંણૂથ વાચી નથી; કાયણ કે, ળેય દીઠ અલક લધ ુથામ ત ળેયનુ ંફજાયમલૂ્મ 
લધ ુણ શમ થલા ફજાયમલૂ્મ ઓછ ંણ શઇ ળકે.  

8) જખભને ભશત્લ ન અીએ ત પક્ત નપાના ભશિભીકયણને અધાયે મજના વદં કયી ળકામ 
નશીં. 

 

(B) વંવિન  ંભશિભીકયણ : (Maximization of Wealth) 

 નપાના ભશિભીકયણની ભમાથદાઓને કાયણે અ ખ્માર મગ્મ છે. તેથી તે ભાટે વંનિના 
ભશિભીકયણને લાજફી ધયણ તયીકે યજૂ કયલાભા ં અલે છે. વંનિનુ ં ભશિભીકયણ એ નાણાકીમ 
નનણથમના ધયણ તયીકે સ્લીકાયલાભા ંઅલે છે. ધધંાકીમ એકભના નાણાકીમ નનણથમ એ યીતે રેલાભા ં
અલે છે કે જેથી ધધંાનુ ંમલૂ્મ ભશિભ થામ. અ ભાટે યકાણના જે જે નનણથમ રલેાભા ંઅલે તેનુ ં કુર 
લતથભાન મલૂ્મ તેભા ં થમેરા યકાણ કયતા ં લધ ુ શવુ ં જઇએ. ત જ એકભની વંનિનુ ં ભશિભીકયણ 
થામ, જે ઈદાશયણ દ્વાયા સ્ષ્ટ્ટ કયી ળકાળે. ધાય કે, મજના Aભા ં₹50,00,000નુ ંયકાણ કયવુ ંડ ેછે. 
મજનાભાથંી પ્રથભ લે ₹3,00,000ન યકડપ્રલાશ ને ફીજે લે ₹4,00,000ન યકડપ્રલાશ ભે એભ 
છે. જ ધધંાભા ંનનનિતતાનુ ંપ્રભાણ 10%ના દયે અ યકડપ્રલાશને લટાલી તેનુ ંલતથભાન મલૂ્મ નીચ ે
પ્રભાણે થળે. 

પ્રથભ લ ે =  ₹3,00,000 X 0.9091 = ₹2,72,730 
ફીજે લે  =  ₹4,00,000 X 0.8265 = ₹3,30,600  

કુર લતથભાન મલૂ્મ  ₹7,00,00     ₹6,03,330 
 

ઈયની ગણતયી ફતાલે છે કે જ મજના Aભા ંયકાણ કયલાન નનણથમ કયલાભા ંઅલે ત એકભનુ ંમલૂ્મ 
લધે છે એટર ેકે A મજનાભા ંવંનિનુ ંભશિભીકયણ  થામ છે.  
 
 ચખ્ખ ુલતથભાન મલૂ્મ  = ભેર યકડ પ્રલાશનુ ંલતથભાન મલૂ્મ - મજનાભા ંકયેર યકાણ 
    = ₹6,03,330 - ₹5,00,000 
    = ₹1,03,330 
 

 વંનિના ભશિભીકયણની તયપેણની દરીર : 

(1) અ ભબગભ ભાભરકના અનથિક કલ્માણના ભશિભીકયણ વાથે સવુગંત છે; કાયણ કે, તેભા ંએકભનુ ં
મલૂ્મ લધતુ ંજામ છે. જ ધધંાકીમ એકભ કંની શમ ત તેના ળેયની ફજાયઢકિંભત દ્વાયા ધધંાનુ ંમલૂ્મ 
વ્મક્ત થામ છે. જેભ જેભ એકભનુ ંમલૂ્મ લધતુ ંજામ તેભ તેભ તેના ળેયની ફજાયઢકિંભત ણ લધે છે. 

(2) અ ભબગભભા ંનાણાકીમ નનણથમના ઢયણાભની ગણુલિા ને જથ્થ ફનંે ધ્માનભા ંરેલાભા ંઅલ ે
છે. ઢયણાભની ગણુલિાને તેની નનનિતતા વાથે વફંધં છે. જેભ યકાણભાથંી યકડપ્રલાશ ભલાની 
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નનનિતતા ધ્માનભા ં રઇને લતથભાનમલૂ્મ ગણલા લટાલદય નક્કી કયલાભા ં અલે છે. જેભ જેભ 
નનનિતતા (જખભ) લધ ુતેભ લટાલન દય ઊંચ રલેાભા ંઅલે છે.  

(3) શીં વભમમલૂ્મને ણ ભશત્લ અલાભા ંઅલે છે નાણાનં ુ ંવભમમલૂ્મ એટરે મકૂ વભમફાદ જે 
નાણા ંભલાના છે તેનુ ંલતથભાન મલૂ્મ દા.ત. ₹10,000 એક લથ ફાદ ભલાના શમ ને ત ેજ 
યકભ અજે ભલાની શમ ત અજે ભલાની યકભનુ ંમલૂ્મ ઓછ ંગણામ. 

(4) અ ભબગભભા ંવંનિના ભશિભીકયણને કાયણ ેધધંાના ભાભરક નવલામના તનેી વાથે વકંામરે 
ન્મ ક્ષકાયનુ ં ઢશત ણ જલાઇ યશ ેછે જેલાકે રણેદાય, કભથચાયી, વયકાય ને વભાજ લગેયે 
અભ, વાભાજજક જલાફદાયીન શતે ુણ ઢયણૂથ થઇ ળકે. 

(5) અભ નપાનુ ં કે વંનિનુ ંભશિભીકયણએ નાણાકીમ વચંારનન મખુ્મ શતે ુ ંશલ જઇએ. લાસ્તનલક 
યીતે કંનીના વચંારક કે ઢડયેક્ટય કંનીની વંનિના ભશિભીકયણ કયતા ંનપાના ભશિભીકયણને 
લધ ુભશત્લ અે છે ને યકાણ ય વતંકાયક લતય દય અલા ભાટે પ્રમત્ન કયે છે.  

 

(C) યોકાણ ય લતયનો વતંોકાયક દય :  
 ધધંાનુ ંઅંનતભ ધ્મેમ ધધંાના ભાભરક ભાટે મલૂ્મભા ંલધાય કયલાનુ ં છે. તેના એક બાગ તયીકે 
યકાણ ય લતય ભશિભ કયલાનુ ં ધ્મેમ વલથત્ર સ્લીકાયાયુ ં છે. ઢડયેક્ટયને વોંેરા નાણાકીમ કામોન ે
યકાણ ય લતય દયને અધાયે ભાી ળકામ છે. અભ, પ્રાથનભક ભા તયીકે યકાણ ય લતયના 
દયન ખ્માર સ્લીકાયામ છે, તેના કેટરાકં કાયણ નીચ ેપ્રભાણે છે :  

1. તે મડૂીનુ ંમલૂ્મ છે એ લાતન સ્લીકાય કયે છે તથા મડૂી ભમાથઢદત જથ્થાભા ંપ્રાપ્મ નથી તે લાતન 
ણ સ્લીકાય કયે છે.  

2. તે ધધંાભા ંમડૂીના કયકયવ બયેરા ઈમગ ય બાય મકેૂ છે. 
3. જ અ ભાને કાભગીયીના મલૂ્માકંન ભાટે સ્લીકાયીએ ત તે કાભગીયીની સધુાયણા ભાટે ભાગથદળથક 

ફને છે.  

4. તે ખ્માર વય છે ને વ્મલસ્થાતતં્રભા ંકાભ કયતી દયેક વ્મક્ક્ત તે વભજી ળકે છે.                      

        યકાણ ય લતય દયની ગણતયી નીચેના સતૂ્ર દ્વાયા ગણી ળકામ છે. 
 

યકાણ ય લતય = ચખ્ખ નપ (કયલેયા ફાદ)   OR     લેચાણ      X   ચ. નપ 
      કુર યકાણ (કુર નભરકત)        કુર નભરકત     લેચાણ 

 

 ધાય કે કંનીની કુર નભરકત ₹16,00,000 છે ને કુર લેચાણ ₹40,00,000 છે. ધાય કે 
કયલેયા ફાદન નપ ₹3,20,000 છે. યકાણ ય લતયન દય ળધ.  

 

(1) યકાણ ય લતયન દય = ચખ્ખ નપ   X 100 

                              કુર નભરકત                                  

                                    =  3,20,000     X 100   = 20%  

                                     16,00,000 
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(2) યકડ ય લતયન દય = લેચાણ      X  ચ. નપ  x 100 

  કુર નભરકત     લેચાણ 
     = 40,00,000  X 3,20,000   X  100 
       16,00,000    40,00,000 
    = 2.5 X 8 %  

    = 20 % 

 જ કંનીભા ંફીજે લે લચેાણ લધીને ₹48,00,000 થામ ને ચખ્ખ નપ ₹2,84,000 થામ 
તથા કુર નભરકત ₹24,00,000 શમ ત ફીજા સતૂ્ર દ્વાયા યકાણ ય લતય નીચ ે મજુફ 
ગણામ : 
    યકડ ય લતય    = લેચાણ      X  ચ. નપ  x 100 

    કુર નભરકત    લચેાણ 
= 48,00,000  X  2,84,000   X  100 

       24,00,000    48,00,000 
    = 2 X 8 %  
    = 16 % 

યકાણ ય લતયન દય શરેા 20% શત તેના યથી 16%  થલાનુ ંકાયણ કુર નભરકતભા ં
યકાણ લધ્યુ ં છે. તેથી, લેચાણ વાથે નભરકતનુ ં પ્રભાણ 2.5થી ઘટી 2નુ ં થઇ ગય ુ છે. એટરે કે 
નભરકતન ઈથર કે ચરન દય ઘટી ગમ છે. 

 

(D) ભાલરકીના યોકાણ ય લતયનો દય :   
 વાભાન્મ યીતે કંનીના ભાભરક એલા આક્ક્લટી ળેયશલ્ડયને તાના યકાણ ય લતયન દય 
જાણલાભા ંલધ ુયવ શમ છે. અ ભાટે તેઓ આક્ક્લટી યના લેાયન અશ્રમ રે છે. આક્ક્લટી યન લેાય 
એટર ેકે ઓછા વ્માજના દય લાી જાભીનગીયીન ઈમગ કયીને આક્ક્લટી ય લતયન દય લધાયલ, 
જે નીચેના ઉદાશયણ યથી સ્ષ્ટ્ટ ખ્માર અલળે. ધાય કે ફે કંનીઓ A ને Bની ઢયક્સ્થનત નીચ ે
મજુફ છે :  

વલગતો કંની A કંની B 

લેચાણ ₹ 40,00,000 ₹ 40,00,000 

ચ. નપ (વ્માજ ને કય શરેા)  ₹6,40,000 ₹6,40,000 

ફાદ : વ્માજ (10% ઢડફે ય) ----    ₹80,000 
કયલેયા શરેાન નપ ₹6,40,000 ₹5,60,000 
ફાદ : કયલેયા 50 % રેખે  ₹3,20,000 ₹2,80,000 
કુર નભરકત ₹16,00,000 ₹16,00,000 
કુર દેલા (ઢડફેન્ચય 10%ના)ં ---- ₹8,00,000 
ભાભરકીના ંબડ (યકાણ) ₹16,00,000 ₹8,00,000 
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યકાણ ય લતયન દય = કયલેયા છીન નપ  X  100 

            ભાભરકીના ંબડં 
       કંની ‘A’        કંની ‘B’ 
 
  =  3,20,000   X  100      2,80,000   X  100 
      16,00,000                          8,૦૦,000    
  = 20 %       = 35 % 
 

ઈયના ઈદાશયણભા ં કંની Aભા ં ફશાયના ં દેલા નથી એટરે કે રેઢડિંગ ઓન આક્ક્લટીન રાબ 
ભત નથી. તેથી યકાણ ય લતયન દય 20% ભે છે. જ્માયે કંની Bભા ંફશાયના દેલાન ઈમગ 
થામ છે, જે ઓછા વ્માજના દયે છે. ઢયણાભે યકાણ ય લતયન દય 35%  જેટર ઊંચ ચકૂલી ળકામ 
છે. એટરે કે કંની B આક્ક્લટી યના લેાયન રાબ ભેલે છે. અભ, ભાભરકીના નાણા ંને ફાહ્ય નાણા ં
ફનેંનુ ંમગ્મ પ્રભાણ જાલીએ ત ભાભરકીના યકાણ ય લધભુા ંલધ ુલતય ભેલી ળકામ. 
 

 ડ -ોન્ટ ચાટથ  :   
 ડુ-ન્ટ નાભની ભેઢયકન કંની વચંારકની કાભગીયી ભાલા ભાટે લોથી યકાણ ય 
લતયના નીચેના ચાટથન ઈમગ કયે છે.  

 

યકાણ ય લતય 

 

    
  લેચાણ ય કભાણીન દય    X             નભરકતન ચરનદય
  

     
    

   ચ. નપ     ÷  લેચાણ                              લચેાણ         ÷       કુર યકાણ 

             
  
  લેચાણ        -         લેચાણ ડતય                            કામથળીર મડૂી    +  કામભી નભરકત       

                                                     સ્ટૉક    જભીન 
                રણેા    ભકાન           
                        યકડ                  મતં્ર 

 લેચેર ભારની ડતય   +  લશીલટી લેચાણ ખચાથ 
            
 

 અ ચાટથ એભ ફતાલે છે કે, યકાણ ય લતય ય નેક ઢયફ વય કયે છે. અ ૈકી કઇ 
ણ ઢયફભા ં પેયપાય થામ ત છેલટના લતય દયને તેની વય થામ છે. જ લેચાણ ઢકિંભતભા ં કે 
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ડતયભા ંથડ ણ પેયપાય થામ ત તે લતયના દયને વય કયે છે. તે જ પ્રભાણે ચાલ ુનભરકતભા ં
પેયપાય થામ ત ણ લતયના દયને વય કયે છે. 
 યકાણ ય લતયના દયન ઈમગ કઇ ણ ધધંાકીમ એકભની કાભગીયી ભાલા ભાટે થામ 
છે. નભરકતન ચરનદયન થથ એ છે કે, નભરકતન વયકાયક ઈમગ ધધંાભા ંથામ ત યકાણ ય 
લતયન ઉંચ દય પ્રાપ્ત થામ છે. અભ, ધધંા ભાટે ધધંાની નભરકત કાભ કયતી યશ ે ને તેન 
ઈત્ાદક ઈમગ થામ એ દયેક ધધંાની વપતા ભાટે જરૂયી છે. 
 
 

9. નાણાકામથ અને વચંારન વલસ્તાયો :  
  ધધંાકીમ એકભભા ં કેટરાકં નનનિત કામો ફજાલલાના શમ છે ને અલા કામોને વચંારન 
નલસ્તાય તયીકે ઓખલાભા ંઅલે છે. ઈત્ાદ વચંારન, ભાકેટીંગ વચંારન, કભથચાયી વચંારન લગેયે 
વચંારનના નલસ્તાય છે તભે નાણાકીમ વચંારન ણ વચંારનન એક નલસ્તાય કે ળાખા છે. ઢયણાભ ે
નાણાકામથ ને ન્મ વચંારન નલસ્તાય લચ્ચ ેગાઢ વફંધં શમ એ સ્લાબાનલક છે. ઈત્ાદન, લેચાણ, 
કભથચાયી વ્મલસ્થા લગેયે કામો એકની પ્રવનૃિ ભાટે નનલામથ ને અલશ્મક પ્રવનૃિ છે. અ ફધી પ્રવનૃિ 
નાણા ં દ્વાયા થામ છે ન ે દયલામ છે. અથી, નાણાકામથ ને એકભની અ ફધી પ્રવનૃિ લચ્ચ ે
નલબાજ્મ વફંધં શમ છે. કઇણ નલસ્તાયન નનણથમ એકભની નાણા ંઅંગેની ઢયક્સ્થનતને વય કયે 
છે. 
(1) ઉત્ાદન વચંારન :  ઈત્ાદન કામથ એ ઈત્ાદક એકભની પ્રવનૃતભા ંમખુ્મ અંગ શમ છે. ઈત્ાદન 

અંગેના નનણથમ એકભની સ્થામી તથા ચાલ ુ સ્કમાભતની જરૂઢયમાત નક્કી કયે છે ને તેના 
અધાયે એકભની સ્થામી મડૂી ને ચાલ ુ મડૂી અંગનેી જરૂઢયમાત ભશદ્દઅંળે નક્કી થામ છે. અ 
ઈયાતં ઈત્ાદનના ક્ષેત્રભા ં જ્માયે ણ પેયપાય કયલાભા ં અલે ત્માયે એકભની મડૂી અંગેની 
જરૂઢયમાત ણ ફદરામ છે.  

(2) લેચાણ (ભાકેઢટિંગ) વચંારન : લચેાણ દ્વાયા કંનીના ઈત્ાદનને યકડભા ં પેયલલાભા ંઅલ ેછે. ન ે
કંનીની ચાલ ુમડૂી અંગનેી જરૂઢયમાત ધટે છે. લેચાણનીનતભા ંલસ્તનુીનત, બાલનીનત, નલજ્ઞાનનીનત 
તથા લેચાણનીનતન વભાલળે થામ છે. અ નીનત અંગનેા નનણથમ કંનીની નાણાકીમ ઢયક્સ્થનતન ે
વય કયે છે ન ેતેના ય અધાય યાખે છે. ળાખ ય લેચાણની નીનત યકડની જરૂઢયમાત લધાયે 
છે. જ્માયે ફીજી ફાજુ લધ ુયકડ લેચાણ દ્વાયા લધ ુયકડ જન્ભાલે છે. નલજ્ઞાન અંગેના નનણથમ ણ 
નાણાકામથ વાથે વકંામેરા છે. નલજ્ઞાન પ્રમાવ ભાટે જરૂયી નાણાકીમ વાધન ભેલલાનુ ં તથા 
પાલલાનુ ંકામથ નાણાકીમ વચંારન ક્ષેત્રભા ંઅલે છે. 

(3) કભથચાયી વચંારન : ધધંાકીમ એકભની કાભગીયીભા ંકભથચાયી વ્મલસ્થાનુ ંકામથ ણ ભશત્લ ધયાલે છે. 
લેતન ને ગાયની ચકૂલણી ભાટે નનમનભત યીતે યકડની જરૂઢયમાત ઉદ્દબલે છે.  નાણાકીમ લથને 
અંતે જ ફનવ અલાભા ંઅલે ત તે ચકૂલલા ભાટે ણ યૂતી તયરતા ઉબી કયલાનુ ંકામથ ણ 
નાણાકીમ વચંારનનુ ંછે. અભ, કભથચાયી વચંારન ને નાણાકામથ ણ યસ્ય વકંામેરા ંછે. 
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વ્મલશાયભા ં નાણાકીમ વચંારન ન ે વચંારનના ન્મ નલસ્તાય લચ્ચેન વફંધં કઇ ણ 
નનણથમને ભાટે નાણાનલબાગની ભજૂંયીના સ્લરૂે ક્સ્તત્લ ધયાલે છે. નાણાનલબાગની ભજૂંયી નલના 
કઇણ નલબાગભા ંગત્મની નાણાકીમ ફાફતને વય કયે તેલા નનણથમ રઇ ળકાતા નથી. 

 

10. નાણાકીમ વચંારકની ભવૂભકા : (Role of Financial Management)  

 મખુ્મ નાણાનધકાયીને નાણાકીમ વચંારક કશ ેછે. તે વીધી યીતે ભેનેજજિંગ ઢડયેક્ટયને જલાફદાય 
શમ છે. ને તે ન્મ નલબાગીમ લડાની કક્ષાન નધકાયી ગણામ છે. USAભા ંતેન ‘લાઇવ-પે્રનવડને્ટ 
ઓપ પામનાન્વ’ના નાભથી ઓખલાભા ંઅલ ેછે. નાણાનંા ભશત્લના નનણથમ વાથ ેતે વકંામેર શમ 
છે. છેલ્રા ચાય દામકાથી નાણાકીમ વચંારકની ભનૂભકા લધ ુ ભશત્લની ફની છે. નાણાવચંારકે ઈચ્ચ 
વચંારકની ટીભના એક વભ્મ તયીકે યકાણ, અલકની લશેંચણી ને નાણા ં પ્રાપ્પ્ત અંગ ે ભશત્લના 
નનણથમ રલેાના યશ ેછે. જેભા ંએકભન નલકાવ, નભરકત ધાયણ કયલી, જલાફદાયીઓ કે દેલાનંે રગતા ં
ભશત્લના નનણથમ રલેાના શમ છે. અભ, ભશત્લના નનણથમને કાયણે નાણાકીમ વચંારક ભશત્લનુ ંસ્થાન 
ધયાલે છે. અ ભનૂભકા દા કયલા ભાટે નાણાકીમ વચંારકે નીચેના કામો કયલાના ંશમ છે :  

1) યૂતા પ્રભાણભા ં બડં ઉબા કયલા એટરે કે મગ્મ પ્રભાણભા ં નાણાકીમ બડંથી કામથક્ષભ 
ઈમગ ળક્ ફને છે. લધાયે નાણાથંી ખચથ લધે છે, ને ઓછા નાણાથંી ધધંાકીમ એકભ 
જલાફદાયી ચકૂલી ળકત નથી. 

2) નાણા ંઓછાભા ંઓછા ખચ ેઉબા કયલા. 
3) ધધંાભા ં યૂતા ં પ્રભાણભા ં પ્રલાઢશતા કે તયરતા જાલીને નપાકાયકતાની ણ આષ્ટ્ટ વાટી 

જાલી યાખલી. 
4) બડંની પાલણી કામથક્ષભતાલૂથક કયલી. 
5) બડંની પ્રાપ્પ્ત, ઈમગ ને નલશ્રેણ, અમજન ને અંકુળ યાખલ. 
6) કામથળીરમડૂીનુ ંવચંારન કયવુ.ં 
7) બડંના ઈમગથી પ્રાપ્ત થમેર અલકની લશેંચણી કયલી એટરે કે ઢડનલડન્ડ નીનત, 

નુઃયકાણ, નાભત નીનત નક્કી કયલી. 
8) નાણાકીમ ફાફતને રગતા ભશત્લના ફનાલ(નનણથમ)થી ઈચ્ચ વચંારકને ભાઢશતગાય કયલાની 

પયજ નાણાકીમ વચંારકની છે. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

નાણાકીમ વચંારકને ભદદ કયલા ફે ભદદનીળ નધકાયીઓ, રેઝયય ને કંરરય શમ છે. 
રેઝયયનુ ંમખુ્મ કામથ યકડ, ળાખ ને યકાણ અંગેની પયજ ફજાલે છે. જ્માયે નનમાભકના મખુ્મ કામોભા ં
ઢશવાફ તૈમાય કયલા, ફજેટ ફનાલવુ,ં શલેાર તૈમાય કયલા લગેયેન વભાલેળ થામ છે. ટૂંકભા,ં 
નાણાકામથના ગોણકામો જેલા કે ઈઘયાણી, ફૅંઢકગ કાભગીયી, લીભ, કયલેયા લશીલટ, યકાણ લગેયે જેલા ં
કામો ભદદનીળ નધકાયીઓને વોંલાભા ંઅલે છે. 
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સ્લાધ્મામ 

 

Q. 1 નીચે દળાથલેર દયેક પ્રશ્નના અંતે આેર વલકલ્ોભાથંી વાચો વલકલ્ વદં કયો.  
1. નલનળષ્ટ્ટ ફનાલ લખત ેજરૂયી નાણા ંભેલલા એ ભબગભ....................છે. 

(A)  પ્રણાભરગત   (C) નતનલળા 

(B)  અધનુનક   (D) નપાકાયકતા 
જલાફ : (A) પ્રણાભરગત 

2. અધનુનક ભબગભન નલકાવ.......................છી થમ. 
(A) 1947    (C) 1949 

(B) 1950     (D) 1951 

જલાફ : (B) 1950  

3. “યકડ વાથે વકંામેર તભાભ કામો એટરે નાણાકંામો” ....................ભબગભ પ્રભાણ છે.  

(A)  નતનલળા   (C) અધનુનક 

(B)  પ્રણાભરકાગત   (D) વંનિ ભશિભીકયણ 

જલાફ : (A) નતનલળા 

4. પ્રણાભરકાગત ભબગભભા ંનાણાનંા......................ને ભશત્લ અલાભા ંઅલતુ ંન શત ુ.ં 
(A) પ્રાપ્પ્ત    (C) કામથક્ષભ ઈમગ 

(B) અમજન   (D) અંકુળ 

જલાફ : (C) કામથક્ષભ ઈમગ 

5. નાણાકીમ વચંારકને ભદદ કયલા રેઝયય ને.................ની નનભણ ૂકં કયલાભા ંઅલે છે. 
(A) ઑઢડટય   (C) કંરરય  

(B) ઢશવાફનીળ   (D) એક ણ નઢશ 

જલાફ : (C) કંરરય 

6. નાણાકામથન વ્મલશારુ ભબગભ તયીકે........................ભશત્લ ધયાલે છે. 
(A) અધનુનક ભબગભ   (C) પ્રણાભરકાગત ભબગભ 

(B) નતનલળા ભબગભ  (D) એક ણ નશીં 
જલાફ : (A) અધનુનક ભબગભ 

7. યકાણ ય લતયન દય = ચખ્ખ નપ ‚ .................................. 
(A) કુર નભરકત   (C) ચાલ ુનભરકત 
(B) જલાફદાયીઓ    (D) ચાલુ ંદેલા 
જલાફ : (A) કુર નભરકત 

8. ધધંાકીમ એકભભા ંમખુ્મ નાણા ંનધકાયીને............................કશ ેછે.  

(A) ઢડયેક્ટય    (C) દેલાદાય 

(B) ળેય શલ્ડય   (D)નાણાકીમ વચંારક 

જલાફ : (D)નાણાકીમ વચંારક 
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9. નાણાનંા વભમ મલૂ્મને ભશત્લ............................ભબગભભા ંઅલાભા ંઅલે છે. 
(A) વંનિનુ ંભશિભીકયણ  (C) અલક 

(B) નપાનુ ંભશિભીકયણ  (D) ખચથ 
જલાફ : (A)વંનિનુ ંભશિભીકયણ 

 

Q.2  નાણાકીમ વચંારનન થથ અી કામથક્ષેત્ર સ્ષ્ટ્ટ કય. 
Q.3  અધનુનક ધધંાકીમ વસં્થાઓભા ંનાણાકીમ વચંારકની ભનૂભકા લણથલ. 
Q.4  નાણાકામથ ને વચંારનના ન્મ કામો લચ્ચેન વફંધં તાવ. 
Q.5  ટૂંકનોંધ રખ 

(1) નપાનુ ંભશિભીકયણ 

(2) વંનિનુ ંભશિભીકયણ 

Q.6  નપાના ભશિભીકયણ ભબગભન થથ અી તેની તયપેણ ને નલરૂદ્ધની દરીર અ. 
Q.7  વંનિના ભશિભીકયણ ભબગભનુ ંભશત્લ સ્ષ્ટ્ટ કય. 
Q.8  નાણાકામોન થથ અી તનેા પ્રકાય વનલસ્તાય વભજાલ. 
Q.9  નાણાકામથ અંગેના નલનલધ ભબગભ ટૂંકભા ંવભજાલ. 
Q.10  નાણાકામથ અંગેના રૂઢઢગત ભબગભ ને અધનુનક ભબગભ લચ્ચને તપાલત સ્ષ્ટ્ટ કય.  

Q.11 ભાભરકીના યકાણ ય લતયન દય ઉદાશયણ વાથે વભજાલ. 
Q.12  આક્ક્લટી યના લેાયન થથ અી ઉદાશયણ વાથ ેવભજાલ. 
Q.13  ટૂંકનોંધ રખ : યકાણ ય લતય દય 

Q.14  રૂઢઢગત નાણાકામથના ભબગભની ભમાથદાઓ જણાલ. 
Q.15  નાણાકીમ વચંારનનુ ંભશત્લ સ્ષ્ટ્ટ કય. 
 
 
 
 

______________________________ 
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ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી 
(ગજુરાત સરકાર દ્વારા સ્થાનપત)                                                         

                                                                                                  

પ્રથમ વર્ષ બી.કોમ. 
BCACFN109 

એકાઉન્ટીંગ & ફાઇનાન્સ – I 

ભાગ – 3 
 

 

 

 

 

 

એકાઉન્ટીંગ & ફાઇનાન્સ – I 

એકમ : 9   
હપતા પદ્ધતતથી ળેચાણના હહસાબો  
એકમ : 10  
તિકત-દેળાાંન  ાં સાંચાન  
એકમ : 11  
નાણાન ાં સિયમલૂ્ય  
એકમ : 12   
જોખિ અને ળલતર  
એકમ : 13  
જાિીનગીરી મલૂ્યાાંકન – I  
એકમ : 14  
જાિીનગીરી મલૂ્યાાંકન – II  
 

 



 
 

રેખન :  પ્રો. (ડૉ.) ભનોજ શાહ પ્રોપેસય અને નનમાભક, સ્કૂર ઓપ કોભસસ એન્ડ ભૅનેજભૅન્ટ, 

      ડૉ. ફાફાસાહફે આંફેડકય ઓન યનુનવનસિટી, અભદાવાદ. 

ડૉ. ભનોજ દવે  એસોનસએટ પ્રોપેસય 

      શ્રી ી. ડી. એભ. ભારનવમા કોરેજ ઓપ કોભસસ, યાજકોટ. 

   ડૉ. દદક યાસ્તે  એસોનસએટ પ્રોપેસય 

      શ્રી સહજાનદં વાણિજ્મ ભહાનવદ્યારમ, અભદાવાદ. 

   ડૉ. ભનીષ ચડુાસભા  આનસસ્ટન્ટ પ્રોપેસય,  

શ્રી એભ. ી એન્ડ ફી. એ. ટેર ઉનભમા આટસસ એન્ડ 

કોભસસ કોરેજ પોય ગર્લસસ, અભદાવાદ. 

   ડૉ. ધભેન્ર નભસ્ત્રી   નપ્રન્સીાર, 

      એભ. સી. શાહ કોભસસ કોરેજ, અભદાવાદ. 
 
 

યાભશસક(નવષમ)  :  પ્રો. (ડૉ.) ભનોજ શાહ પ્રોપેસય અને નનમાભક, સ્કૂર ઓપ કોભસસ એન્ડ ભેનેજભેન્ટ, 

      ડૉ. ફાફાસાહફે આંફેડકય ઓન યનુનવનસિટી, અભદાવાદ. 

   ડૉ. નનરેશ સચૂક  એસોનસએટ પ્રોપેસય અને ચાટસડસ એકાઉન્ટન્ટ,  

      આય. જે. ટીફયવાર કોભસસ કોરેજ, અભદાવાદ. 
   ડૉ. ભર્ઝસન જોખી   વાઈઝ નપ્રન્સીાર, પેકર્લટી ઓપ કોભસસ,  

      જી.એર.એસ. યનુનવનસિટી, અભદાવાદ. 
 

યાભશસક(બાષા)  : ડૉ. હતેરફેન ગાધંી આનસસ્ટન્ટ પ્રોપેસય (ગજુયાતી) 

      ડૉ. ફાફાસાહફે આંફેડકય ઓન યનુનવનસિટી, અભદાવાદ.  
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9.0 «kMíkkrðf :

yksLkk ykÄwrLkf Þwøk{kt rðþk¤ ÃkkÞk Ãkh yLkuf ÄtÄkfeÞ yuf{kuLke þYykík ÚkE hne
Au. íÞkhu Ëhuf ÄtÄk{kt {kuxkÃkkÞk Ãkh WíÃkkËLk yLku ðu[ký ðÄkhðkLkk Lkðk Lkðk WÃkkÞku
ÚkE hÌkk Au. íku{ktLkku yuf ðÄw «[r÷ík WÃkkÞ Au nÃkíkkÚke ðu[ký fhðwt. yksLkk yk
Þwøk{kt Ëhuf ÔÞÂõík SðLk sYrhÞkíkLke ðMíkwykuíkku ¾heËu Au Ãký MkkÚku MkkÚku ÃkkuíkkLkwt
SðLkÄkuhý ðÄw Ÿ[wt ÷kððk {kxu {kU½eËkx ðMíkwykuLkku WÃkÞkuøk fhíkku ÚkE hÌkku Au.
Ãký Mkk{kLÞ ykðfðk¤k {kLkðe ÃkkMku yk {kU½eËkx ðMíkwyku ¾heËðk Ãkqhíke hkufz
nkuíke LkÚke. íkuÚke {kuxkÃkkÞk Ãkh WíÃkkËLk fhLkkh ftÃkLke ÃkkuíkkLke [esðMíkwykuLkwt ÃkkuíkkLkk
WíÃkkËLk «{kýu ðu[ký fhe þfíkk LkÚke. íkuÚke Mkh¤íkk ¾kíkh nÃkíkk fu ¼kzk ¾heË
ÃkØrík yÂMíkíð{kt ykðe su yLkwMkkh ðu[ký ð¾íku ðu[ký®f{ík yufMkkÚku Lk [qfðíkk
nÃkíkkÚke [qfððk{kt ykðu Au. yk nÃkíkkLke hf{ {krMkf, rî{krMkf, rºk{krMkf, A
{krMkf fu ðkŠ»kf nÃkíkkykuÚke [qfððk{kt ykðu Au.

9.1 nÃkíkk ÃkØríkLkku yÚko :

nÃkíkk ÃkØrík yLkwMkkh ðu[kýLke su{ ðMíkwLkk ðu[ký ÚkíkkLke MkkÚku s ðMíkwLkwt {kr÷feÃkýwt
¾heËLkkhLku {¤u Au; Ãkhtíkw, Lkkýkt (çkÄk s ) íkhík s [qfðkíkk LkÚke íku nÃkíkkÚke
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nÃkíkk ÃkØrík {wÆkyku ¼kzu ¾heË ÃkØrík

nÃkíkk ÃkØrík yLkwMkkh fhkh
Úkíkk ¾heËLkkhLku [esðMíkwLkku
fçkòu yLku {kr÷fenf {¤u Au

{kr÷fe nf ¼kzu ¾heË ÃkØrík yLkwMkkh
fhkh Úkíkk ¾heËLkkhLk u
[esðMíkwLkku fçkòu {¤u Au
Ãkhtíkw {kr÷fenf {¤íkku LkÚke.

[qfðkÞ Au. nÃkíkk ÃkØrík yLkwMkkh suðku fhkh ÚkkÞ íÞkhu s Lk¬e fhu÷e hf{ fhkh
ð¾íku [qfððk{kt ykðu Au yLku ðMíkwLke {kr÷fe ¾heËLkkhLku íkhík fhkh ð¾íku s {¤u
Au. ynª Ëhuf ð¾íku [qfðkLke hf{Lku nÃkíkk íkhefu yku¤¾kÞ Au.

9.2 ¼kzk¾heË ÃkØríkLkku yÚko

¼kzk¾heË ÃkØrík yLkwMkkh ðu[kýLke su{ ðMíkwLkk ðu[ký ÚkíkkLke MkkÚku ðMíkwLkku WÃkÞkuøk
n¬ ¾heËLkkhLku {¤u Au Ãký ðu[ký yLku nÃkíkk ÃkØríkLke su{ {kr÷fe n¬ {¤íkku
LkÚke. ynª nÃkíkk íkhefu [qfðkíke hf{ ¼kzk íkhefu økýðk{kt ykðu Au yLku ßÞkhu
ÃkqhuÃkqhe ¾heË®f{ík ÃkuxuLke hf{ ¼hkE òÞ íÞkhu s ÔÞðnkh ¾heËe{kt çkË÷kÞ Au.
yk ÃkØrík yLkwMkkh {kºk ðMíkwLkku fçkòu {¤u Au; Ãkhtíkw, ðu[ký fhkh fu nÃkíkk ¾heËeLke
su{ {kr÷fe nf {¤íkku LkÚke yLku ßÞkhu ík{k{ nÃkíkkLke hf{ ¼hÃkkE ÚkkÞ íÞkhu s
¾heËLkkhLku r{÷fíkLkku {kr÷fe n¬ {¤u Au; Ãkhtíkw, òu ¾heËLkkh nÃkíkkLke ¼hÃkkE
fhðk{kt rLk»V¤ òÞ íkku ¾heËLkkh íkuLkku {kr÷fenf Ãkýw økw{kðu Au yLku ðu[Lkkh íku
r{÷fík ÃkkAe ÷E sE þfu Au.

9.3 nÃkíkk ÃkØrík yLku ¼kzu ¾heË ÃkØrík ðå[uLkku íkVkðík.

nÃkíkk ÃkØrík{kt fhkh ®f{ík
[qfðíkk s {kr÷fenf
{¤u Au.
nÃkíkk ÃkØrík{kt [qfðkíke hf{Lku
nÃkíkk íkhefu ËþkoðkÞ Au.

nÃkíkk ÃkØrík{kt fhkh Úkíkkt s
ÔÞðnkh ðu[ký{kt Ãkrhýk{u Au.

nÃkíkk ÃkØrík{kt òu ¾heËLkkh
nÃkíkkLke hf{ ÃkqhuÃkqhe Lk
[qfðu íkku ðu[LkkhLku fkÞËuMkh
heíku hf{ ðMkq÷ðkLkku n¬
{¤u Au; Ãkhtíkw, ðMíkw ÃkkAe ÷E
þfíkku LkÚke.

{kr÷fenf õÞkhu
{¤u?

nÃkíkk ð¾íku
[qfðkíke hf{ ?

ðu[ký õÞkhu
ÚkkÞ?

nÃkíkkLke hf{ Lk
[qfðkÞ íkku?

¼kzu ¾heËÃkØrík yLkwMkkh
AuÕ÷ku nÃkíkku [qfðíkk {kr÷fe
nf {¤u Au.
¼kzk ¾heËÃkØrík{kt [qfðkíke
Ëhuf nÃkíkkLke hf{Lku ¼kzk
íkhefu økýðk{kt ykðu Au.
¼kzu ¾heË ÃkØrík{kt ÃkqhuÃkqhk
nÃkíkkLke hf{ ¼hÃkkE Úkíkk
ÔÞðnkh ðu[ký{kt Ãkrhýk{u Au.
¼kzu ¾heË ÃkØrík{kt òu
¾heËLkkh nÃkíkkLke hf{
[qfððk{kt [qf fhu íkku ðu[Lkkh
fkÞËuMkh heíku ðMíkw ÃkkAe ÷E
þfu Au yLku íku yøkkW [qfððk{kt
ykðu÷ nÃkíkkLke hf{Lku ¼kzk
íkhefu økýðk{kt ykðu Au.
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9.4 sYhe çkkçkíkku :

nÃkíkk ¾heË ÃkØrík{kt Mkk{kLÞ heíku Lke[uLke çkkçkíkkuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au :
1. hkufz ®f{ík :

ßÞkhu r{÷fík ¾heËðk{kt ykðu Au íÞkhu [qfððe Ãkzíke ÔÞks ðøkhLke hf{Lku
hkufz ®f{ík íkhefu yku¤¾ðk{kt ykðu Au. yk [qfððe Ãkzíke hkufz ®f{ík ¾heËLkkh
{kxu ðMíkwLke {q¤®f{ík Au.

2. fhkh ð¾íku [qfððkLke hf{ :

ßÞkhu ¾heËLkkh fkuEÃký r{÷fík ¾heËu Au íÞkhu sYhe fhkh fhu Au yLku íku
ð¾íku y{wf [ku¬Mk Lk¬e fhu÷e hf{ ¾heËLkkh ðu[LkkhLku r{÷fík Ãkuxu [qfðu
Au yk hf{Lku fhkh ð¾íku [qfðkíke hf{ fnuðk{kt ykðu Au. yk fhkh fhíke
ð¾íku ¾heËLkkhLku íkhík s r{÷fíkLkku fçkòu {¤u Au íÞkhçkkË çkkfe hnuíke hf{
Lk¬e fhu÷k ÔÞks Ëh Mkrník [qfððk{kt ykðu Au.

3. ÔÞksLkku Ëh :

ßÞkhu r{÷fíkLkwt ¼kzu¾heË ÃkØríkÚke ðu[ký fhðk{kt ykðu Au íÞkhu hkufz ®f{íkLke
[qfððkLke Úkíke hf{ Ãkh ÔÞksLkku Ëh sýkððk{kt ykðu Au. ynª r{÷fíkLke
®f{ík yuf MkkÚku Lk [qfðíkk nÃkíkuÚke [qfððk{kt ykðu Au. ynª [qfððkLke çkkfe
hnuíke hf{ Ãkh Lk¬e fhu÷ ÔÞksLkk Ëh æÞkLk{kt hk¾e nÃkíkk{kt ÔÞks MkrníkLke
hf{ [qfððk{kt ykðu Au.

4. fhkh ®f{ík :

yk ÃkØrík yLkwMkkh fhkh ð¾íku su fw÷ Lk¬e fhu÷e hf{ sýkððk{kt ykðu Au
íkuLku fhkh ®f{ík fnu Au. íku{kt fhkh ð¾íku [qfðu÷ hf{ íku{s ík{k{ nÃkíkkLke
hf{Lkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. yux÷u fu fhkh ®f{ík = hkufz ®f{ík + ÔÞks

5. nÃkíkkLke MktÏÞk yLku hf{ :

yk ÃkØrík{kt çkkfe hnuíke hf{ fux÷k nÃkíkkyku{kt [qfððkLke Au yLku Ëhuf nÃkíkk{kt
fux÷e hf{ [qfððkLke Au íku Ëþkoððk{kt ykðu Au.

9.5 ¼kzu ¾heË ÃkØrík {wsçk rnMkkçkku

¼kzu ¾heË ÃkØrík{kt ¾heËLkkhLkk [kuÃkzk{kt ¼kzu ¾heËLkk ÔÞðnkhku çku heíku LkkUÄðk{kt
ykðu Au. su Lke[u {wsçk Au.

nÃkíkk ÃkØrík yLk wMkkh
¾heËLkkhLk u  {kr÷fenf
{¤íkku nkuðkÚke ¾heËLkkh Ãkkuíku
s ðMík wLke fk¤S ík u{s
ðMíkwLkk òu¾{ {kxu ðe{ku
Wíkkhðku Ãkzu Au.
nÃkíkk ÃkØrík yLk wMkkh
¾heËLkkh òu¾{ ¼kuøkðu Au.

fkuý ðe{ku
Wíkkhþu?

òu¾{ fkuý
¼kuøkðþu?

¼kzu ¾heËÃkØrík yLkwMkkh
¾heËLkkhLku {kr÷fenf {¤íkku
LkÚke. íkuÚke ðu[LkkhLku ðMíkwLkk
òu¾{ {kxu ðe{ku Wíkkhðku Ãkzu
Au.

¼kzu ¾heË ÃkØrík{kt ík{k{
òu¾{ ðu[LkkhLku {kÚku nkuÞ Au.
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9.5.1 [qfðu÷ hkufz ®f{íkLke ÃkØrík (Actual Cash Price Paid Method) :

yk ÃkØrík yLkwMkkh ßÞkt MkwÄe AuÕ÷k nÃkíkkLke hf{ ÃkqhuÃkqhe [qfðkE Lkrn íÞkt
MkwÄe r{÷fíkLkku {kr÷fen¬ ¾heËLkkhLku {¤íkku LkÚke. íkuÚke ßÞkt MkwÄe ÃkqhuÃkqhe
hf{ Lk [qfðkE íÞkt MkwÄe ÔÞðnkh ¾heËe{kt Ãkrhýk{íkku LkÚke.
yk ÃkØrík yLkwMkkh su{ su{ nÃkíkkLke hf{ hkufz ®f{íku [qfðkíke òÞ íku{
íkux÷e r{÷fík {¤e Au íku{ {kLkðk{kt ykðu Au. {kxu íkuLku [qfðu÷ hkufz ®f{íkLke
ÃkØrík fnuðk{kt ykðu Au.
[qfðu÷ hkufz ®f{íkLke ÃkØríkLke sYhe çkkçkíkku Lke[u {wsçk Au :
1. ßÞkhu fhkh fhðk{kt ykðu Au íÞkhu íkhík s Úkkuze íkkífkr÷f ®f{ík

ðu[LkkhLku [qfððk{kt ykðu Au yLku sux÷e hf{ [qfððk{kt ykðu Au íkux÷ku
s {kr÷fenf ¾heËLkkhLku {¤u Au. yu{ økýeLku r{÷fík ¾kíkw [qfðkÞu÷e
hf{Úke WÄkhðk{kt ykðu yLku hkufz/çkìtf ¾kíkw s{k fhðk{kt ykðu Au.

2. nðu ßÞkhu nÃkíkkLke hf{ [qfððk{kt ykðu Au íÞkhu íku{kt sux÷e ÔÞksLke
hf{ nkuÞ íkux÷e hf{Úke ÔÞks ¾kíkw WÄkhðk{kt yLku çkkfeLke hf{Úke
r{÷fík¾kíkw WÄkhðk{kt ykðu Au.

3. yk{, Ëhuf nÃkíkkLke hf{ ¼hÃkkE Úkíkk r{÷fík ¾kíkw íkuLke hkufz ®f{íkÚke
WÄkh ÚkE sþu yLku Ëhuf nÃkíkk{kt sux÷e ÔÞksLke hf{ nþu íkux÷e hf{Úke
s ÔÞks ¾kíkw WÄkh ÚkÞwt nþu.

¾heËLkkhLkk [kuÃkzk{kt ðu[LkkhLkk [kuÃkzk{kt

yk{LkkUÄ ([qfðu÷ hkufz ®f{íkLke ÃkØrík yLkwMkkh)

4. nÃkíkku [qfððk{kt ykðu íÞkhu :

çkìtf ¾kíku W
íku ¼kzk ¾heËÚke ¾heËLkkh ¾kíku

¼kzk-¾heËÚke ðu[Lkkh ¾kíku W
íku çkìtf ¾kíku

3. ßÞkhu nÃkíkku [qfððkLkku ÚkkÞ íÞkhu :

¼kzk ¾heËLke ¾heËLkkh ¾kíku W
íku ÔÞks ¾kíku

ÔÞks ¾kíku W
r{÷fík ¾kíku W

íku ¼kzk ¾heË ðu[Lkkh ¾kíku

2. fhkh ð¾íku [qfððk{kt ykðu÷e hkufz {kxu :

çkìtf ¾kíku W
íku ¼kzk ¾heËÚke ¾heËLkkh ¾kíku

r{÷fík ¾kíku W
íku çkìtf ¾kíku

1. ßÞkhu ¼kzu ¾heËLkku fhkh fhðk{kt ykðu íÞkhu :

LkkUÄ Úkþu Lkrn.
(r{÷fíkLkku Võík fçkòu {¤u {kr÷fe nf
Lkrn)

¼kzk¾heËÚke ¾heËLkkh ¾kíku W
íku ¼kzk-¾heË ðu[ký ¾kíku

(r{÷fíkLke hkufz ®f{íkÚke)
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9.5.2 Ãkqhe hkufz ®f{íkLke ÃkØrík (Full Cash Price Method) :

yk ÃkØrík{kt ¾heË ðu[kýLke su{ s Ëhuf ÔÞðnkhLke LkkUÄ ÚkkÞ Au. ynª ÔÞksLku
æÞkLk Ãkh ÷uðk{kt ykðu Au. yk ÃkØrík yLkwMkkh çkÄk s nÃkíkk [qfðeLku r{÷fík
¾heËðkLkku ykþÞ nkuÞ Au. yk ÃkØrík{kt ÔÞðnkh ÚkíkkLke MkkÚku s çkLLku Ãkûkfkh
¾heË-ðu[kýLkku MkkuËku ÚkÞku Au íku{ {kLkeLku s ÔÞðnkhLke LkkUÄ fhu Au. y®n
ðu[Lkkh Ãkqhe hf{Úke ðu[ký ¾kíkw s{k fhu Au yLku ¾heËLkkh r{÷fíkLke Ãkqhe
hf{Úke r{÷fík ¾kíkw WÄkh fhu Au. íkuÚke yk ÃkØríkLku “Ãkqhe hkufz ®f{íkLke
ÃkØrík” fnuðk{kt ykðu Au. Ãkqhe hkufz ®f{íkLke ÃkØríkLke sYhe çkkçkíkku Lke[u
{wsçk Au.
1. ßÞkhu fhkh fhðk{kt ykðu íÞkhu ¾heËLkkhLkk [kuÃkzu r{÷fík ¾kíkkLku

ÃkqhuÃkqhe hkufz ®f{íkLke hf{Úke WÄkhðk{kt ykðu Au yLku íkux÷e s hf{Úke
ðu[LkkhLkk ¾kíku s{k fhðk{kt ykðu Au.

2. nðu ßÞkhu nÃkíkkLke hf{ [qfððk{kt ykðu  Au íÞkhu ¾heËLkkhLkk [kuÃkzu
ÔÞks ¾kíkw WÄkh fhe ðu[Lkkh ¾kíku s{k fhðk{kt ykðu Au íku s heíku
ðu[LkkhLkk [kuÃkzu ¾heËLkkh ¾kíkw WÄkh fhe ÔÞks ¾kíkw s{k fhðk{kt
ykðu Au.

3. yk{, nÃkíkkLke hf{ [qfðkÞ íÞkhu ¾heËLkkhLkk [kuÃkzu [qfðu÷e Ãkqhe
hf{Úke ðu[Lkkh ¾kíkw WÄkhe çkìtf ¾kíku s{k fhðk{kt ykðu Au yLku
ðu[LkkhLkk [kuÃkzu çkìtf ¾kíkw WÄkh fhe ¾heËLkkh ¾kíku s{k fhðk{kt
ykðu Au.

yk{LkkUÄ (Ãkqhe hkufzLke ®f{íkLke ÃkØrík yLkwMkkh)

6. ÔÞks yLku ½MkkhkLke hf{ LkVk-LkwõMkkLk ¾kíku ÷E sðk{kt ykðu íÞkhu

ÔÞks ¾kíku W
íku LkVk-LkwõMkkLk ¾kíku

LkVk-LkwõMkkLk ¾kíku W
íku ÔÞks ¾kíku
íku ½Mkkhk ¾kíku

5. ð»koLku ytíku r{÷fík Ãkh ½Mkkhk {kxu :

LkkUÄ Úkþu Lkrn..
(ðu[Lkkh ½Mkkhku økýu Lkrn.)

½Mkkhk ¾kíku W
íku r{÷fík ¾kíku

¾heËLkkhLkk [kuÃkzk{kt ðu[LkkhLkk [kuÃkzk{kt

1. ßÞkhu ¼kzu ¾heËLkku fhkh fhðk{kt ykðu íÞkhu :

¾heËLkkh ¾kíku W
íku ðu[ký ¾kíku

r{÷fík ¾kíku W
íku ðu[Lkkh ¾kíku

2. fhkh ð¾íku [qfððk{kt ykðu÷ hkufz {kxu :

çkìtf ¾kíku W
íku ¾heËLkkh ¾kíku

ðu[Lkkh ¾kíku W
íku çkìtf ¾kíku
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9.6 ÔÞks WÃk÷f ¾kíkwt (Interest Suspense Account) :

nÃkíkk ¾heË ÃkØríkÚke ðu[kýLkk rnMkkçkku íkiÞkh fhðk {kxuLke yuf yuðe ÃkØrík Au fu
ßÞkhu fhkh ÚkkÞ íÞkhu ¾heËLkkhLkk [kuÃkzu ¼kzk ¾heËLke LkkUÄ fhíke ð¾íku {kºk
hkufz®f{íkÚke s ¾heËeLke LkkUÄ Úkíke LkÚke. Ãkhtíkw íkuLke LkkUÄ ¼kzk ¾heË®f{íkÚke yux÷u
fu hkufz ®f{ík ð¥kk ÔÞksÚke LkkUÄ fhðk{kt ykðu Au. yk ÃkØrík yLkwMkkh r{÷fík ¾kíkw
Ãkqhe hkufz®f{íkÚke WÄkhðk{kt ykðu Au. fw÷ ÔÞksLke hf{ ÔÞks WÃk÷f ¾kíku WÄkhðk{kt
ykðu Au yLku ¼kzk ¾heË ðu[Lkkh ¾kíku Ãkqhe ¼kzk ¾heË ®f{íkÚke s{k fhðk{kt
ykðu Au. yLku ßÞkhu nÃkíkkLkk ÷uýkt ÚkkÞ íÞkhu ÔÞksLke hf{ ÔÞks ¾kíku WÄkhðk{kt
ykðu Au yLku ÔÞks WÃk÷f ¾kíku s{k fhðk{kt ykðu Au yLku nðu ßÞkhu çkÄk s
nÃkíkkLke [qfðýe ÚkE sþu íÞkhu ÔÞks WÃk÷f ¾kíkw ykÃkkuykÃk çktÄ ÚkE sþu.

yk{LkkUÄ (ÔÞks WÃk÷f ¾kíkk yLkwMkkh)

4. nÃkíkku [qfððk{kt ykðu íÞkhu :

çkìtf ¾kíku W
íku ¾heËLkkh ¾kíku

ðu[Lkkh ¾kíku W
íku çkìtf ¾kíku

5. ð»koLku ytíku r{÷fík Ãkh ½Mkkhk {kxu :

LkkUÄ Úkþu Lkrn.
(ðu[Lkkh ½Mkkhku økýu Lkrn.)

½Mkkhk ¾kíku W
íku r{÷fík ¾kíku

6. ÔÞks yLku ½Mkkhk¾kíkw çktÄ fhe LkVk-LkwfMkkLk ¾kíku ÷E sðk {kxu

ÔÞks ¾kíku W
íku LkVk-LkwõMkkLk ¾kíku

LkVk-LkwõMkkLk ¾kíku W
íku ÔÞks ¾kíku
íku ½Mkkhk ¾kíku

3. ßÞkhu nÃkíkku [qfððkLkku ÚkkÞ íÞkhu :

¾heËLkkh ¾kíku W
íku ÔÞks ¾kíku

ÔÞks ¾kíku W
íku ðu[Lkkh ¾kíku

¾heËLkkhLkk [kuÃkzk{kt ðu[LkkhLkk [kuÃkzk{kt

1. ßÞkhu ¼kzk¾heËLkku fhkh fhðk{kt ykðu íÞkhu

¼kzk¾heËÚke ¾heËLkkh ¾kíku W
(Ãkqhe ¼kzk¾heË ®f{íkÚke)

íku ¼kzk ¾heË ðu[ký ¾kíku
(Ãkqhe hkufz ®f{íkÚke)
íku ÔÞks WÃk÷f ¾kíku
(Ãkqhe ÔÞksLke hf{Úke)

r{÷fík ¾kíku (Ãkqhe hkufz ®f{ík) W
ÔÞks WÃk÷f ¾kíku (Ãkqhe ÔÞksLke hf{Úke) W

íku ¼kzk¾heËÚke ðu[Lkkh ¾kíku
(¼kzk¾heË ®f{íkÚke)

2. ð»koLku ytíku nÃkíkkLkkt ÷uýkt ÚkkÞ íÞkhu

ÔÞks WÃk÷f ¾kíku W
íku ÔÞks ¾kíku

(÷uýkt ÚkÞu÷ ÔÞksÚke)

ÔÞks ¾kíku W
íku ÔÞks WÃk÷f ¾kíku
(÷uýkt ÚkÞu÷ ÔÞksÚke)
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9.7 WËknhýku

WËknhý-1 : (ßÞkhu hkufz ®f{ík yLku ÔÞksLkku Ëh çkLLku ykÃku÷ nkuÞ)

Mk{eh {uLÞwVuõ[Mko r÷r{xuzu íkk. 01-04-2016Lkk hkus Mke{hLk ftÃkLke r÷r{xuz
ÃkkMkuÚke Yk. 40,000Lke {q¤®f{íkLkwt Þtºk nÃkíkk ¾heËLke ÃkØríkÚke Lke[uLke þhíkku
{wsçk ¾heãwt.
1.  10,000 íkk. 01-04-2016Lkk hkus fhkh Ãkuxu [qfðe ykÃkðk.
2.  13,000 íkk. 31-03-2017Lkk hkus [qfðe ykÃkðk.
3.  12,000 íkk. 31-03-2018Lkk hkus [qfðe ykÃkðk.
4.  11,000 íkk. 31-03-2019Lkk hkus [qfðe ykÃkðk.
5. [qfððkLke çkkfe hnuíke hkufz ®f{ík Ãkh ðu[Lkkh ftÃkLke ðkŠ»kf 10% ÷u¾u
ÔÞks ðMkq÷ fÞwO Au.
6. ½xíke síke çkkfeLke ÃkØríkyu ðkŠ»kf 10% ÷u¾u ½Mkkhku økýðkLkku Au.
çktLku ÃkûkfkhkuLkk rnMkkçke ð»ko íkk. 31{e {k[oLkk hkus Ãkqhk ÚkkÞ Au.

WÃkhLke rðøkíkku ÃkhÚke íkiÞkh fhku :

(y) Mk{eh {uLÞwVuõ[Mko r÷r{xuzLkk [kuÃkzk{kt

1. Mke{hLk ftÃkLke r÷r{xuz ¾kíkw
2. Þtºk ¾kíkw
3. ÔÞks ¾kíkw
4. ½Mkkhk ¾kíkw
5. sYhe yk{LkkUÄ ÷¾ku.

(çk) Mke{hLk ftÃkLke r÷r{xuzLkk [kuÃkzk{kt

1. Mk{eh {uLÞwVuõ[Mko r÷r{xuzLkwt ¾kíkw
2. ÔÞks ¾kíkw
3. sYhe yk{LkkUÄ ÷¾ku.

sYhe økýíkheyku ík{khk sðkçkLkk ¼køkYÃku Ëþkoðku.

sðkçk :
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Mk{eh {uLÞwVuõ[Mko r÷r{xuzLkk [kuÃkzk{kt yk{LkkUÄ (¾heËLkkh)

íkkhe¾ rðøkík

1-4-2016 LkkUÄ Úkþu Lkrn.
1-4-2016 Þtºk ¾kíku W 10,000

íku çkìtf ¾kíku 10,000
(çkk.su. ¼kzu ¾heË fhkh fhíke
ð¾íku hkufz [qfðe)

31-3-2017 Þtºk ¾kíku W 10,000
ÔÞks ¾kíku W 3,000

íku Mke{hLk ftÃkLke r÷. ¾kíku 13,000
(çkk.su. «Úk{ nÃkíkkLke hf{ ÔÞks
Mkrník [qfððkLke ÚkE.)

31-3-2017 Mke{hLk ftÃkLke r÷. ¾kíku W 13,000
íku çkìtf ¾kíku 13,000

(çkk.su. «Úk{ nÃkíkku hkufzÚke [qfÔÞku)
31-3-2017 ½Mkkhk ¾kíku W 4,000

íku Þtºk ¾kíku 4,000
(çkk.su. Þtºk Ãkh 10% ÷u¾u ½Mkkhku
økÛÞku.)

31-3-2017 Lk.Lkw.¾kíku W 7,000
íku ÔÞks ¾kíku 3,000
íku ½Mkkhk ¾kíku 4,000

(çkk.su. ÔÞks yLku ½Mkkhk ¾kíkw
Lk.Lkw. ¾kíku ÷E økÞk)

31-3-2018 Þtºk ¾kíku W 10,000
ÔÞks ¾kíku W 2,000

íku Mke{hLk ftÃkLke r÷. ¾kíku 12,000
(çkk.su. çkeò nÃkíkkLke hf{
ÔÞks Mkrník [qfððkLke ÚkE)

¾k.
Ãkk. WÄkh ( ) s{k ( )
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31-3-2018 Mke{hLk ftÃkLke r÷. ¾kíku W 12,000
íku çkìtf ¾kíku 12,000

(çkk.su. çkeòu nÃkíkku hkufzuÚke [qfÔÞku.)
31-3-2018 ½Mkkhk ¾kíku W 3,600

íku Þtºk ¾kíku 3,600
(çkk.su. Þtºk Ãkh 10% ÷u¾u
½Mkkhku økÛÞku.)

31-3-2018 Lk.Lkw. ¾kíku W 5,600
íku ÔÞks ¾kíku 2,000
íku ½Mkkhk ¾kíku 3,600

(çkk.su. ÔÞks yLku ½Mkkhk ¾kíkw
Lk.Lkw. ¾kíku ÷E økÞk.)

31-3-2019 Þtºk ¾kíku W 10,000
ÔÞks ¾kíku W 1,000

íku Mke{hLk ftÃkLke r÷r{xuz ¾kíku 11,000
(çkk.su. ºkeò nÃkíkkLke hf{
ÔÞks Mkrník [qfððkLke ÚkE.)

31-3-2019 Mke{hLk ftÃkLke r÷r{xuz ¾kíku W 11,000
íku çkìtf ¾kíku 11,000

(çkk.su. ºkeòu nÃkíkku hkufzuÚke [qfÔÞku.)
31-3-2019 ½Mkkhk ¾kíku W 3,240

íku Þtºk ¾kíku 3,240
(çkk.su. Þtºk Ãkh 10% ÷u¾u
½Mkkhku økÛÞku.)

31-3-2019 Lk.Lkw.¾kíku W 4,240
íku ÔÞks ¾kíku 1,000
íku ½Mkkhk ¾kíku 3,240

(çkk.su. ÔÞks yLku ½Mkkhk
¾kíkw Lk.Lkw. ¾kíku ÷E økÞk.)
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(ðu[LkkhLkk [kuÃkzu)
Mke{hLk ftÃkLke r÷r{xuLkk [kuÃkzu yk{LkkUÄ

íkkhe¾ rðøkík

1-4-2016 Mk{eh {uLÞw. r÷r{xuz ¾kíku W 40,000
íku ¼kzk ¾heË ðu[ký ¾kíku 40,000

(çkk.su. ¼kzu ¾heËÚke ðu[u÷ {k÷Lke
hkufz ®f{íkLkk)

1-4-2016 çkìtf ¾kíku W 10,000
íku Mk{eh {uLÞw. r÷r{xuz ¾kíku 10,000

(çkk.su. fhkh ð¾íku hkufz {¤e)

¾k.
Ãkk. WÄkh ( ) s{k ( )
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31-3-2017 Mk{eh {uLÞw. r÷r{xuz ¾kíku W 3,000
íku ÔÞks ¾kíku 3,000

(çkk.su. 30,000 Ãkh 10% ÷u¾u
ÔÞks ÷uýw ÚkÞwt)

31-3-2017 çkìtf ¾kíku W 13,000
íku Mk{eh {uLÞw. r÷r{xuz ¾kíku 13,000

(çkk.su. Ãknu÷ku nÃíkku {éÞku íkuLkk)
31-3-2017 ÔÞks ¾kíku W 3,000

íku Lk.Lkw. ¾kíku 3,000
(çkk.su. ÔÞks ¾kíkw çktÄ fheLku LkVk-
LkwõMkkLk ¾kíku ÷E økÞk.)

31-3-2018 Mk{eh {uLÞw. r÷r{xuz ¾kíku W 2,000
íku ÔÞks ¾kíku 2,000

(çkk.su.  20,000 Ãkh 10%
÷u¾u ÔÞksLkwt ÷uýw ÚkÞwt íkuLkk)

31-3-2018 çkìtf ¾kíku W 12,000
íku Mk{eh {uLÞw. r÷r{xuz ¾kíku 12,000

(çkk.su. çkeòu nÃkíkku {éÞku íkuLkk)
31-3-2018 ÔÞks ¾kíku W 2,000

íku Lk.Lkw. ¾kíku 2,000
(çkk.su. ÔÞks ¾kíkw çktÄ fheLku LkVk-
LkwfMkkLk ¾kíku ÷E økÞk íkuLkk)

31-3-2019 Mk{eh {uLÞw. r÷r{xuz ¾kíku W 1,000
íku ÔÞks ¾kíku 1,000

(çkk.su.  10,000 Ãkh 10%
÷u¾u ÔÞksLkwt ÷uýw ÚkÞwt íkuLkk.)

31-3-2019 çkìtf ¾kíku W 11,000
íku Mk{eh {uLÞw. r÷r{xuz ¾kíku 11,000

(çkk.su. ºkeòu nÃkíkku {éÞku íkuLkk)
31-3-2019 ÔÞks ¾kíku W 1,000

íku Lk.Lkw. ¾kíku 1,000
(çkk.su. ÔÞks ¾kíkw çktÄ fheLku LkVk-
LkwõMkkLk ¾kíku ÷E økÞk íkuLkk)
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çkeS heík (Ãkqhe hkufz ®f{íkLke ÃkØrík)
Mk{eh {uLÞwVuõ[Mko r÷r{xuzLkk [kuÃkzu yk{LkkUÄ (¾heËLkkh)

íkkhe¾ rðøkík

1-4-2016 Þtºk ¾kíku W 40,000
íku Mke{hLk ftÃkLke r÷r{xuz ¾kíku 40,000

(çkk.su. ¼kzk ¾heË ÃkØríkÚke Þtºk
¾heãw íkuLkk)

¾k.
Ãkk. WÄkh ( ) s{k ( )
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1-4-2016 Mke{hLk ftÃkLke r÷r{xuz ¾kíku W 10,000
íku çkìtf ¾kíku 10,000

(çkk.su. ¼kzk ¾heËLkk fhkh ð¾íku
hkufz [qfÔÞk)

31-3-2017 ÔÞks ¾kíku W 3,000
íku Mke{hLk ftÃkLke r÷r{xuz ¾kíku 3,000

(çkk.su.  30,000Lke çkkfe hf{
Ãkh 10% ÷u¾u ÔÞks [qfððkLkwt
ÚkÞwt íkuLkk)

31-3-2017 Mke{hLk ftÃkLke r÷r{xuz ¾kíku W 13,000
íku çkìtf ¾kíku 13,000

(çkk.su. Ãknu÷ku nÃkíkku hkufzÚke
[qfÔÞku íkuLkk)

31-3-2017 ½Mkkhk ¾kíku W 4,000
íku Þtºk ¾kíku 4,000

(çkk.su. Þtºk Ãkh 10% ÷u¾u
½Mkkhku økÛÞku íkuLkk)

31-3-2017 LkVk-LkwõMkkLk ¾kíku W 7,000
íku ÔÞks ¾kíku 3,000
íku ½Mkkhk ¾kíku 4,000

(çkk.su. ÔÞks yLku ½Mkkhk ¾kíkw
Lk.Lkw. ¾kíku ÷E økÞk.)

31-3-2018 ÔÞks ¾kíku W 2,000
íku Mke{hLk ftÃkLke r÷r{xuz ¾kíku 2,000

(çkk.su. Yk. 20,000Lke çkkfe
hf{ Ãkh 10% ÷u¾u ÔÞks
[qfððkLkwt ÚkÞwt íkuLkk)

31-3-2019 Mke{hLk ftÃkLke r÷r{xuz ¾kíku W 12,000
íku çkìtf ¾kíku 12,000

(çkk.su. çkeòu nÃkíkku hkufzuÚke
[qfÔÞku íkuLkk)

31-3-2019 ½Mkkhk ¾kíku W 3,600
íku Þtºk ¾kíku 3,600

(çkk.su. Þtºk Ãkh 10% ÷u¾u
½Mkkhku økÛÞku íkuLkk)
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31-3-2018 LkVk-LkwõMkkLk ¾kíku W 5,600
íku ÔÞks ¾kíku 2,000
íku ½Mkkhk ¾kíku 3,600

(çkk.su. ÔÞks yLku ½Mkkhk ¾kíkw
Lk.Lkw. ¾kíku ÷E økÞk)

31-3-2019 ÔÞks ¾kíku W 1,000
íku Mke{hLk ftÃkLke r÷r{xuz ¾kíku 1,000

(çkk.su. Yk. 10,000Lke çkkfe
hf{ Ãkh 10% ÷u¾u ÔÞks
[qfððkLkwt ÚkÞwt íkuLkk)

31-3-2019 Mke{hLk ftÃkLke r÷r{xuz ¾kíku W 11,000
íku çkìtf ¾kíku 11,000

(çkk.su. ºkeòu nÃkíkku hkufzuÚke
[qfÔÞku íkuLkk)

31-3-2019 ½Mkkhk ¾kíku W 3,240
íku Þtºk ¾kíku 3,240

(çkk.su. Þtºk Ãkh 10% ÷u¾u ½Mkkhku
økÛÞku íkuLkk)

31-3-2019 Lk.Lkw. ¾kíku W 4,240
íku ÔÞks ¾kíku 1,000
íku ½Mkkhk ¾kíku 3,240

(çkk.su. ÔÞks yLku ½Mkkhk ¾kíkw
Lk.Lkw. ¾kíku ÷E økÞk íkuLkk)
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WËknhý-2 : (ßÞkhu hkufz ®f{ík ykÃke Lk nkuÞ :)

Mktøkeíkkyu íkk. 1÷e yur«÷ 2015Lkk hkus yuf {kuxh MkksLk ÃkkMkuÚke nÃkíkk
¾heË ÃkØríkÚke ¾heËe fhe Au. [qfðýeLke þhíkku Lke[u {wsçk Au :
íkk. 1-4-2015Lkk hkus  25,000
íkk. 31-3-2016Lkk hkus  22,500
íkk. 31-3-2017Lkk hkus  20,000
íkk. 31-3-2018Lkk hkus  17,500
íkk. 31-3-2019Lkk hkus  15,000
Ëhuf ð»koLke þYykíkLke çkkfe WÃkh ðkŠ»kf 20% ÷u¾u ÔÞks økýðkLkwt Au. Mktøkeíkk
½xíke síke çkkfeLke heíku ðkŠ»kf 10%Lkk Ëhu ½Mkkhku økÛÞku Au. çktLku ÃkûkfkhkuLkk
rnMkkçkku íkk. 31{e {k[oLkk hkus Ãkqhk ÚkkÞ Au. WÃkhLke {krníke ÃkhÚke,
MktøkeíkkLkk [kuÃkzu {kuxh ¾kíkw yLku MkksLk ¾kíkw íku{s MkksLkLkk [kuÃkzu MktøkeíkkLkwt
¾kíkwt íkiÞkh fhku.

sðkçk :
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ynª hkufz®f{ík ykÃku÷ LkÚke.

ynª ÔÞksLkku Ëh 20% Au. íkuÚke Ëhuf nÃkíkk{kt ÔÞks 120
20  ÷u¾u Mk{kÞu÷ Au.

nðu, AuÕ÷k nÃkíkk{kt ÔÞks økýeLku íku{ktÚke hkufz®f{ík Aqxe Ãkkzeþwt yLku íkuLku yøkkWLkk
nÃkíkk{kt W{uhíkk LkðuMkhÚke Ëhuf nÃkíkk{kt økýíkhe fheþwt.

1. íkk. 31-3-2019 = AuÕ÷ku nÃkíkku :

120
2015000 = 2500 Yk. ÔÞks

hkufz ®f{ík = nÃkíkkLke hf{ - ÔÞks
 = 15000 - 2500
 = Yk. 12,500

ºkeò nÃkíkk ð¾íku çkkfe hnuíke hf{ = 15000-2500 =  12,500
2. íkk. 31-03-2018 = ºkeòu nÃkíkku

(17500 + 12500) = 120
2030,000  =  5000 ÔÞks

hkufz ®f{ík = nÃkíkkLke hf{ - ÔÞks
 = 17500 - 5000
 = Yk. 12,500

çkeò nÃkíkk ð¾íku çkkfe hnuíke hf{ = 30000-5000 =  25,000
3. íkk. 31-03-2017 = çkeòu nÃkíkku

(20000 + 25000) = 120
2045,000 =  7500 ÔÞks

hkufz ®f{ík = nÃkíkkLke hf{ - ÔÞks
 = 20000 - 7500
 = Yk. 12,500

«Úk{ nÃkíkk ð¾íku çkkfe hnuíke hf{ = 45000-7500 =  37,500
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4. íkk. 31-03-2016 = «Úk{ nÃkíkku

(22500 + 37500) = 120
2060,000  =  10,000 ÔÞks

hkufz ®f{ík = nÃkíkkLke hf{ - ÔÞks
 = 22500 - 10000
 =  12,500

nðu fkuE nÃkíkk çkkfe LkÚke.
fhkh ð¾íku çkkfe hnuíke hf{ = 60,000-10,000 = 50,000

5. fw÷ hkufz®f{ík = fhkh ð¾íku [qfððkLke hf{ + çkkfe hf{
      = 25,000 + 50,000
      =  75,000

nÃkíkkLke fw÷ [qfðu÷ hf{ =  1,00,000
- fw÷ hkufz®f{ík =  75,000

  íkuÚke fw÷ ÔÞks =  25,000

MktøkeíkkLkk [kuÃkzu :
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MkksLkLkk [kuÃkzu :

WËknhý-3 : (ßÞkhu ÔÞksLkku Ëh ykÃÞku Lk nkuÞ.)

íkk. 1-1-2015Lkk hkus ©e ‘yÕÃkuþu’ fÕÃkuþ xÙuzMko ÃkkMkuÚke yuf Þtºk nÃkíkk
¾heËÚke ¾heãwt. ÞtºkLke hkufz®f{ík  4,20,000 Au. Þtºk ¾kíku fw÷ hkufz
®f{ík Þtºk ¾heËíke ð¾íku WÄkhðk{kt ykðu Au. suLkk Lkkýkt Lke[u {wsçk [qfððkLkk
níkk :
íkk. 1-1-2015  84,000
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íkk. 31-12-2015  1,05,000
íkk. 31-12-2016  1,05,000
íkk. 31-12-2017  1,05,000
íkk. 31-12-2018  1,05,000
©e yÕÃkuþ ½Mkkhku ðkŠ»kf 10% ÷u¾u MkeÄe ÷exeLke ÃkØrík {wsçk økýu Au.
íkiÞkh fhku :

1. ©e yÕÃkuþLkk [kuÃkzu íkk. 31-12-2018 MkwÄeLkwt Þtºk ¾kíkw
2. fÕÃkuþ xÙuzMkoLkk [kuÃkzu ©e yÕÃkuþLkwt ¾kíkw

sðkçk :

fw÷ fhkh ®f{ík = fhkh ð¾íku [qfððkLke hf{ + fw÷ nÃkíkkLke hf{
= 84,000 + (1,05,000 + 1,05,000 +

                     1,05,000 + 1,05,000)
= 84,000 + 4,20,000
= 5,04,000

fhkh ®f{ík = 5,04,000
- fhkh ð¾íku [qfððkLke =     84,000

«Úk{ nÃkíkk ð¾íku çkkfe = 4,20,000
- «Úk{ nÃkíkku = 1,05,000

çkeò nÃkíkk ð¾íku çkkfe = 3,15,000
- çkeòu nÃkíkku = 1,05,000

ºkeò nÃkíkk ð¾íku çkkfe = 2,10,000
- ºkeòu nÃkíkku = 1,05,000

[kuÚkk nÃkíkk ð¾íku çkkfe = 1,05,000
- [kuÚkku nÃkíkku = 1,05,000

       -
Ëhuf nÃkíkk ð¾íku [qfððkLke Úkíke çkkfe hf{ Au.

 4,20,000,  3,15,000,  2,10,000 yLku  1,05,000
íkuÚke ÔÞksLkwt «{ký 420 : 315 : 210 : 105 = 4 : 3 : 2 : 1
fw÷ ÔÞks = fw÷ fhkh ®f{ík - fw÷ hkufz ®f{ík

= 5,04,000 - 4,20,000
=  84,000
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yÕÃkuþLkk [kuÃkzu :

«Úk{ nÃkíkk{kt Mk{kÞu÷ ÔÞks = 10
484000  =  33,600

çkeò nÃkíkk{kt Mk{kÞu÷ ÔÞks = 1084000 3  =  25,200

ºkeò nÃkíkk{kt Mk{kÞu÷ ÔÞks= 1084000 2  =  16,800

[kuÚkk nÃkíkk{kt Mk{kÞu÷ ÔÞks = 1084000 1  =  8,400

½MkkhkLke økýíkhe Ëþkoðíkku fkuXku. (MkeÄe ÷exeLke ÃkØrík)
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WËknhý-4 : (hkufz ®f{ík yLku ÔÞksLkku Ëh çkLLku ykÃku÷ Lk nkuÞ íÞkhu :)

sir{Lku yuf {kuxhfkh ÄLkw»k ÃkkMkuÚke nÃkíkk ¾heË ÃkØrík yLkwMkkh íkk. 1-4-
2016Lkk hkus ¾heËe. fhkh «{kýu Yk. 2,50,000 hkufz fhkh ð¾íku ßÞkhu
çkkfeLke hf{ Lke[uLkk ºký ðkŠ»kf nÃkíkkyku{kt [qfððkLke níke.
«Úk{ nÃkíkku  =  3,25,000
çkeòu nÃkíkku =  3,00,000
ºkeòu nÃkíkku =  2,75,000
Þtºk Ãkh MkeÄe ÷exeLke ÃkØríkyu ðkŠ»kf 10% ÷u¾u ½Mkkhku økýðk{kt ykðu Au.
ÃkuZeLkwt rnMkkçke ð»ko íkk. 31{e {k[oLkk hkus Ãkqhwt ÚkkÞ Au.
WÃkhLke {krníke ÃkhÚke sir{LkLkk [kuÃkzk{kt {kuxhfkh ¾kíkw yLku ÄLkw»kLkwt ¾kíkw
íkiÞkh fhku.

sðkçk :

ynª, Ëk¾÷k{kt ÔÞksLkku Ëh yLku hkufz ®f{ík çkLLku ykÃku÷ LkÚke. íkuÚke Ëhuf nÃkíkk{kt
hkufz®f{ík = x  yLku ÔÞksLke hf{ = y  yu{ Äkheþwt.

ynª Ëhuf nÃkíkk{kt hkufz®f{ík  nt{uþk x  Úkþu. ßÞkhu ÔÞksLke hf{ y  «{kýMkh
½xþu.

«Úk{ nÃkíkku = x  + 3 y = 3,25,000 = 31-3-2017Lkk hkus

çkeòu nÃkíkku = x  + 2 y = 3,00,000 = 31-3-2018Lkk hkus

ºkeòu nÃkíkku = x  + y = 2,75,000 = 31-3-2019Lkk hkus
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MkkËw YÃk Lke[u «{kýu Úkþu.
çkeòu nÃkíkku = x  + 2 y = 3,00,000
ºkeòu nÃkíkku = x  + y = 2,75,000

y = 25,000
y  = 25,000 {qfíkk,

 x  + y = 2,75,000
x  + 25,000 = 2,75,000
x = 2,50,000

hkufz®f{ík + ÔÞks
«Úk{ nÃkíkku =  2,50,000 +  75,000  =  3,25,000
çkeòu nÃkíkku = 2,50,000 +  50,000  =  3,00,000
ºkeòu nÃkíkku =  2,50,000 +  25,000  =  2,75,000
ÞtºkLke fw÷ fhkh ®f{ík = fhkh ð¾íku [qfððkLke hf{ + fw÷ nÃkíkkLke hf{

= 2,50,000 + (3,25,000+3,00,000+2,75,000)
= 2,50,000 + 9,00,000
=  11,50,000

ÞtºkLke hkufz ®f{ík = fhkh ð¾íku [qfððkLke hf{ + fw÷ nÃkíkkLke hkufz ®f{ík
Ãkuxu [qfðu÷ hf{

= 2,50,000 (2,50,000+2,50,000+2,50,000)
= 10,00,000

ÔÞksLke hf{ = fw÷ fhkhLke hf{ - fw÷ hkufz®f{ík
= 11,50,000 - 10,00,000
= 1,50,000

sir{LkLkk [kuÃkzk{kt
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WËknhý-5 : íkk. 1÷e yur«÷ 2015Lkk hkus rþð r÷r{xuz yuf Þtºk ¼kzu ¾heË ÃkØrík yu
Ãkkðoíke r÷r{xuz ÃkkMkuÚke ¾heãwt. fhkhLke þhíkku Lke[u {wsçk níke :
1. ÞtºkLke hkufz ®f{ík  3,00,000
2. fhkh Mk{Þu  60,000 [qfððkLkk níkk.
3. çkkfeLke hf{Lke [qfðýe {kxu Ëh ð»kuo nÃkíkku  80,000 + ÔÞksLke

hf{Lkk ºký ðkŠ»kf nÃkíkk íkk. 31 {k[oLkk hkus.
4. ½Mkkhku Ëh ð»kuo 10% ÷u¾u MkeÄe ÷exeLke heíku {ktze ðk¤ðk{kt ykðþu.
5. çkkfe hf{ Ãkh ðkŠ»kf 15% ÔÞks økýkþu.
rþð r÷r{xuzLkk [kuÃkzk{kt íkk. 1÷e yur«÷ 2015Úke íkk. 31{e {k[o 2019
MkwÄe sYhe ¾kíkk íkiÞkh fhku.

sðkçk :

½Mkkhku Ëh ð»kuo yufMk{kLk hnuþu. fkhý fu ynª MkeÄe ÷exeLke ÃkØríkLkku WÃkÞkuøk fhðk{kt
ykðu Au.
½MkkhkLke hf{ =  3,00,000 x 10%

=  30,000
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rþð r÷r{xuzLkkt [kuÃkzu
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WËknhý-6 : íkk. 1-4-2015Lkk hkus ysÞu rðsÞ ÃkkMkuÚke nÃkíkk ¾heËÃkØríkÚke yuf Þtºk
¾heãwt yLku fhkh ð¾íku  25,000 [qfÔÞk. çkkfeLke hf{ WÃkh ðkŠ»kf 10%
÷u¾uLkk ÔÞksMkrníkLkk [kh nÃkíkk{kt Ëhuf ð»koLkk ytíku íkk. 31{e {k[oLkk hkus
Lke[u «{kýu [qfððk{kt ykðe.
íkk. 31-3-2016  32,500
íkk. 31-3-2017  23,750
íkk. 31-3-2018  18,750
íkk. 31-3-2019 çkkfeLke hf{

íkk.31-3-2018Lkk hkusLkk Ãkkfk MkhðiÞk{kt ÞtºkLke çkkfe Lke[u {wsçk níke.
íkk. 31-3-2018Lkk hkusLkwt Ãkkfwt MkhðiÞwt

ysÞ ½Mkkhku 10% ÷u¾u ½xíke síke çkkfeLke ÃkØríkyu økýu Au. ysÞLkk [kuÃkzk{kt Þtºk ¾kíkw
yLku rðsÞ ¾kíkw íku{s rðsÞLkk [kuÃkzk{kt «Úk{ ð»koLke sYhe yk{LkkUÄ ÷¾ku.

sðkçk :

Äkhku fu ÞtºkLke {q.rf. (hkufz ®f{ík) 100
çkkË : «Úk{ ð»koLkku ½Mkkhku (10%) 10
         «Úk{ ð»koLku ytíku çkkfe 90
çkkË : çkeò ð»koLkku ½Mkkhku (10%) 9
         çkeò ð»koLku ytíku çkkfe 81
çkkË : ºkeò ð»koLkku ½Mkkhku (10%) 8.1
         ºkeò ð»koLku ytíku çkkfe 72.9
ºkeò ð»koLkk ytíku çkkfe  72.9 Au íÞkhu íkuLke hkufz®f{ík  100 Au. íÞkhu ¾hu¾h çkkfe

 57275 Au. íÞkhu íkuLke hkufz®f{ík  = (?)

= 1,00,00072.9
10072000 
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rðsÞLkk [kuÃkzu yk{LkkUÄ («Úk{ ð»koLke)

íkkhe¾ rðøkík

1-4-2015 ysÞ ¾kíku W 1,00,000
íku ¼kzk ¾heË ðu[ký ¾kíku 1,00,000

(çkk.su. ¼kzu ¾heËÚke ðu[u÷ ÞtºkLke
hkufz®f{íkLkk)

1-4-2015 çkìtf ¾kíku W 25,000
íku ysÞ ¾kíku 25,000

(çkk.su. ¼kzu ¾heË fhkh ð¾íku
hkufz {¤e)

31-3-2016 ysÞ ¾kíku W 7,500
íku ÔÞks ¾kíku 7,500

(çkk.su.  75,000 Ãkh
10% ÷u¾u ÔÞks økÛÞwt.)

31-3-2016 çkìtf ¾kíku W 32,500
íku ysÞ ¾kíku 32,500

(çkk.su. Ãknu÷ku nÃkíkku {¤Þku íkuLkk)
31-3-2016 ÔÞks ¾kíku W 7,500

íku Lk.Lkw. ¾kíku 7,500
(çkk.su. ÔÞks ¾kíkw çktÄ fheLku
LkVk-LkwõMkkLk ¾kíku ÷E økÞk.)

¾k.
Ãkk. WÄkh ( ) s{k ( )

WËknhý-7 : yþkuf ftÃkLke r÷r{xuzu yuf {kuxh hksw ftÃkLke r÷r{xuz ÃkkMkuÚke íkk. 1-4-2018Lkk
hkus nÃkíkk  ¾heË ÃkØríkyu ¾heËe. fhkh Ãkh Mkrn fhíke ð¾íku hkufz ®f{íkLkk

3
1  ¼køkLkk [qfÔÞk. yLku çkkfeLke hf{ íÞkhÃkAeLkk A {krMkf, 15%Lkk ðkŠ»kf

ÔÞksLkk nÃkíkkÚke Lke[u {wsçk [qfðe.
íkk. 30-9-2018  2,43,600
íkk. 31-3-2019  5,11,000
íkk. 30-9-2019 (?)
íkk. 31-3-2020  1,50,500
[kuÚkk ð»koLkk ytíku íkk. 31-3-2022Lkk hkus yk {kuxhLkk ½MkkhkLke yk{LkkUÄ
Lke[u {wsçk Úkþu.
½Mkkhk ¾kíku W 1,10,224.8080

íku {kuxh ¾kíku 1,10,224.8080
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¾heËLkkh ½xíke síke çkkfeLke heíku ðkŠ»kf 10% ÷u¾u ½Mkkhku økýu Au. WÃkhLke
rðøkík ÃkhÚke Ãknu÷k çku ð»ko {kxu ¾heËLkkhLkk [kuÃkzu íkiÞkh fhku.
1. ðu[LkkhLkwt ¾kíkw        2. {kuxhfkh ¾kíkw        3. ÔÞks ¾kíkw

sðkçk :
Äkhku fu ÞtºkLke hkufz ®f{ík 100

- «Úk{ ð»koLkku ½Mkkhku (31-3-2019) 10
«Úk{ ð»koLku ytíku çkkfe 90

- çkeò ð»koLkku ½Mkkhku (31-3-2020) 9
çkeò ð»koLku ytíku çkkfe 81

- ºkeò ð»koLkku ½Mkkhku (31-3-2021) 8.1
ºkeò ð»koLku ytíku çkkfe 72.9

- [kuÚkk ð»koLkku ½Mkkhku (31-3-2020) 7.29
[kuÚkk ð»koLku ytíku çkkfe 65.61

[kuÚkk ð»koLkku ½Mkkhku hkufz®f{ík
7.29 100
1,10,224.8 (?)
=  15,12,000

ynª íkk. 30-9-2019Lkk ð»koLkk nÃkíkkLke hf{ ykÃku÷ LkÚke.
{kxu Mkki«Úk{, þYykík AuÕ÷k nÃkíkkÚke fheþwt.

ÔÞksLkku Ëh 15% Au. íkuÚke Ëhuf nÃkíkk{kt ÔÞks 115
15  ÷u¾u Mk{kÞu÷ Au. íkuÚke nðu AuÕ÷k

nÃkíkk{kt ÔÞks økýeLku íku{ktÚke hkufz®f{ík Aqxe Ãkkzeþw. yLku íkuLku yøkkWLkk nÃkíkk{kt W{uheLku
LkðuMkhÚke Ëhuf nÃkíkk {kxu íku {wsçk økýíkhe fheþwt.
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íkk. 31-3-2020 = AuÕ÷u nÃkíkk{kt ÔÞks = 10,50012
6

100
151,50,500 

AuÕ÷k nÃkíkk{kt hkufz®f{ík Ãkuxu [qfðu÷ hf{ =
nÃkíkku - ÔÞks = 1,50,500-10,500 = 1,40,000
nðu,
30-9-2019 {kxu hkufz®f{ík Ãkuxu [qfðu÷ hf{ =
30-9-2019Lke hkufz®f{íkLke þYLke çkkfe - hkufz®f{íkLke yk¾hçkkfe
= 3,92,000 - 1,40,000
= 2,52,000
30-9-2019Lkk nÃkíkkLke hf{ = hkufz®f{ík Ãkuxu [qfðu÷ hf{ + ÔÞks

= 2,52,000 + 29,400
=  2,81,400
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WËknhý-8 : rþðu yku{ ÃkkMkuÚke íkk. 1-1-2016Lkk hkus yuf Þtºk nÃkíkk ¾heË ÃkØríkÚke
¾heãwt. fhkh ytøkuLke rðøkíkku Lke[u {wsçk Au.
(1) fhkh Ãkh Mkne fhíke ð¾íku íkk. 1-1-2016Lkk hkus  1,25,000
[qfÔÞk.
(2) ðkŠ»kf nÃkíkkyku Lke[u «{kýu [qfÔÞk.
íkk. 31-12-2016Lkk hkus «Úk{ nÃkíkku  2,00,000
íkk. 31-12-2017Lkk hkus çkeòu nÃkíkku (?)
íkk. 31-12-2018Lkk hkus ºkeòu nÃkíkku  1,75,000
íkk. 31-12-2019Lkk hkus [kuÚkku nÃkíkku  60,000
(3) hkufz®f{ík Ãkife çkkfe hf{ Ãkh ðkŠ»kf 20% ÷u¾u ÔÞks [qfððkLkwt níkw.
(4) Þtºk Ãkh ðkŠ»kf 10% ÷u¾u ½xíke síke çkkfeLke ÃkØríkyu ½Mkkhku økýðk{kt
ykðu÷ níkku.
(5) çktLku ÃkûkfkhkuLkk rnMkkçkku Ëh ð»kuo 31{e rzMkuBçkhLkk hkus Ãkqhk ÚkkÞ Au.
íkk. 31-12-2017Lkk hkus yku{Lkk [kuÃkzk{kt Lke[u {wsçk yk{LkkUÄ ÷¾ðk{kt
ykðe níke.



yufkW®Lxøk yìLz VkRLkkLMk-1

32

ÔÞks ¾kíku W 50,000
íku Lk.Lkw. ¾kíku 50,000

rþðLkk [kuÃkzu íkiÞkh fhku : (1) ÞtºkLkwt ¾kíkw, (2) yku{Lkwt ¾kíkw
yku{Lkk [kuÃkzu : «Úk{ ð»koLke yk{LkkUÄ ÷¾ku.

sðkçk :

ynª íkk. 31-12-2017Lkk hkusLkk nÃkíkkLke hf{ ykÃku÷ LkÚke.
Ãkhtíkw íkuLkk ÔÞksLke hf{ ykÃku÷ Au.
íkuÚke íku ð»koLkk þYLke hkufz®f{ík þkuÄeþwt. yLku ykøk¤ økýíkhe fheþwt.

íkk. 31-12-2017Lkk hkusLke þYykíkLke çkkfe = 2,50,000
20

10050,000 

ÔÞksLkku Ëh 20% Au. íkuÚke Ëhuf nÃkíkk{kt 120
20

 ÷u¾u ÔÞks Mk{kÞu÷ Au.

íkk. 31-12-2019Lkk hkusLkwt ÔÞks = .Yk000,10
120
20000,60 

nÃkíkk{kt hkufz®f{ík Ãkuxu [qfðu÷ hf{
= nÃkíkku - ÔÞks =  60,000 -  10,000 =  50,000

íkk. 31-12-2018Lkk hkus ºkeòu nÃkíkku =

(1,00,000 + 50,000) = .Yk000,25
120
20000,50,1 

nÃkíkk{kt hkufz®f{ík Ãkuxu [qfðu÷ hf{ = nÃkíkku - ÔÞks
   =  1,00,000 -  25,000
   =  75,000

¢{þ : íku «{kýu 31-12-2017, íku{s 31-12-2016 {kxu økýíkhe fheþwt.
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yku{Lkk [kuÃkzu yk{LkkUÄ

íkkhe¾ rðøkík

1-1-2016 rþð ¾kíku W 5,00,000
íku ¼kzk ¾heËLkk ðu[ký ¾kíku 5,00,000

(çkk.su. ¼kzk ¾heËÚke ðu[u÷
ÞtºkLke hkufz ®f{íkLkk)

1-1-2016 çkìtf ¾kíku W 1,25,000
íku rþð ¾kíku 1,25,000

(çkk.su. ¼kzu ¾heË fhkh ð¾íku
hkufz {¤e íkuLkk)

31-12-2016 rþð ¾kíku W 75,000
íku ÔÞks ¾kíku 75,000

(çkk.su. Yk. 3,75,000 Ãkh 20%
÷u¾u ÔÞks økÛÞw íkuLkk)

31-12-2016 çkìtf ¾kíkuu W 2,00,000
íku rþð ¾kíku 2,00,000

(çkk.su. Ãknu÷ku nÃíkku {éÞku íkuLkk)
31-12-2016 ÔÞks ¾kíku W 75,000

íku Lk.Lkw. ¾kíku 75,000
(çkk.su. ÔÞks ¾kíkw çktÄ Lk.Lkw.
¾kíku ÷E økÞk íkuLkk)

¾k.
Ãkk. WÄkh ( ) s{k ( )

MðkæÞkÞ

1. ySík ft. r÷r{xuzu íkk. 1-4-2016Lkk hkus yûkÞ ftÃkLke r÷r{xuz ÃkkMkuÚke
1,00,000Lke {q¤®f{íkLkwt Þtºk nÃkíkk ¾heËÚke Lke[uLke þhíkku {wsçk ¾heãwt.
1.  25,000 íkk. 1-4-2016Lkk hkus fhkh Ãkuxu [qfðe ykÃkðk.
2.  32,500 íkk. 31-3-2017Lkk hkus [qfðe ykÃkðk.
3.  30,000 íkk. 31-3-2018Lkk hkus [qfðe ykÃkðk.
4.  27,500 íkk. 31-3-2019Lkk hkus [qfðe ykÃkðk.
5. [qfððkLke çkkfe hnuíke hkufz®f{ík Ãkh ðu[Lkkh ftÃkLke ðkŠ»kf 10% ÷u¾u ÔÞks ðMkq÷

fÞwO Au.
6. ½xíke síke çkkfeLke ÃkØríkyu ðkŠ»kf 10% ÷u¾u ½Mkkhku økýðkLkku Au.
çktLku ÃkûkfkhkuLkk rnMkkçke ð»ko íkk. 31{e {k[oLkk hkus Ãkqhk ÚkkÞ Au. WÃkhLke rðøkíkku ÃkhÚke
íkiÞkh fhku. :
(y) ySík ftÃkLke r÷r{xuzLkk [kuÃkzk{kt :

1. yûkÞ ftÃkLke r÷r{xuz ¾kíkw.    2. Þtºk ¾kíkw.     3. ÔÞks ¾kíkw.
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4. ½Mkkhk ¾kíkw.    5. sYhe yk{LkkUÄ ÷¾ku.
(çk) yûkÞ ftÃkLke r÷r{xuzLkk [kuÃkzk{kt :

1. ySík ftÃkLke r÷r{xuz ¾kíkw.    2. ÔÞks ¾kíkw.
3. sYhe yk{LkkUÄ ÷¾ku.

2. yrLk÷u íkk. 1÷e yur«÷ 2015Lkk hkus yuf Þtºk MktsÞ ÃkkMkuÚke nÃkíkk¾heË ÃkØríkÚke ¾heËe.
[qfðýeLke þhíkku Lke[u {wsçk Au :
íkk. 1-4-2015Lkk hkus  50,000
íkk. 31-3-2016Lkk hkus  45,000
íkk. 31-3-2017Lkk hkus  40,000
íkk. 31-3-2018Lkk hkus  35,000
íkk. 31-3-2019Lkk hkus  30,000
Ëhuf ð»koLke þYykíkLke çkkfe WÃkh ðkŠ»kf 20% ÷u¾u ÔÞks økýðkLkwt Au. yrLk÷ ½xíke síke
çkkfeLke heíku ðkŠ»kf 10%Lkk Ëhu ½Mkkhku økýu Au.
çktLku ÃkûkfkhkuLkk rnMkkçkku íkk. 31{e {k[oLkk hkus Ãkqhk ÚkkÞ Au.
WÃkhLke {krníke ÃkhÚke : yrLk÷Lkk [kuÃkzu Þtºk ¾kíkw yLku MktsÞ ¾kíkw íku{s MktsÞLkk [kuÃkzu
yrLk÷Lkwt ¾kíkw íkiÞkh fhku.

3. íkk. 1-1-2016Lkk hkus W{uþu {nuþ xÙuzþo ÃkkMkuÚke yuf Þtºk nÃkíkk ¾heËÚke ¾heãwt. ÞtºkLke
hkufz®f{ík Yk. 54,000 Au. Þtºk ¾kíku fw÷ hkufz ®f{ík Þtºk ¾heËíke ð¾íku WÄkhðk{kt
ykðu Au. suLkk Lkkýkt Lke[u {wsçk [qfððkLkkt níkkt.
íkk. 31-12-2016  16,120
íkk. 31-12-2017  14,880
íkk. 31-12-2018  13,640
W{uþu ½Mkkhku ðkŠ»kf 10% ÷u¾u MkeÄe ÷exeLke ÃkØrík {wsçk økýu Au :
íkiÞkh fhku :
1. W{uþLkk [kuÃkzu íkk. 31-12-2019 MkwÄeLkwt Þtºk ¾kíkw
2. {nuþ xÙuzMkoLkk [kuÃkzu ©e W{uþLkwt ¾kíkw íku{s «Úk{ ð»koLke sYhe yk{LkkUÄ ÷¾ku.

4. rnÞkyu yuf {kuxhfkh rËÞk ftÃkLke r÷r{xuz ÃkkMkuÚke nÃkíkk ¾heË ÃkØrík yLkwMkkh íkk. 1-4-
2016Lkk hkus ¾heËe. fhkh {wsçk  75,000 hkufz fhkh ð¾íku ßÞkhu çkkfeLke hf{
10% ðkŠ»kf ÔÞks Mkrník Lke[uLkk ºký ðkŠ»kf nÃkíkkyku{kt [qfððkLke níke.
«Úk{ nÃkíkku  97,500 íkk. 31-03-2017Lkkt hkus
çkeòu nÃkíkku  90,000 íkk. 31-03-2018Lkkt hkus
ºkeòu nÃkíkku  82,500 íkk. 31-07-2019Lkkt hkus
{kuxhfkh Ãkh MkeÄe ÷exeLke ÃkØríkyu ðkŠ»kf 20% ÷u¾u ½Mkkhku økýðk{kt ykðu Au. ÃkuZeLkwt
rnMkkçke ð»ko 31{e {k[oLkk hkus Ãkqhwt ÚkkÞ Au.
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WÃkhLke {krníke ÃkhÚke,
rnÞkLkk [kuÃkzk{kt {kuxhfkh ¾kíkw yLku rËÞk ¾kíkw íkiÞkh fhku.

5. 1÷e òLÞwykhe 2016Lkk hkus Ãk÷Mk r÷r{xuzu yuf Þtºk nÃkíkk ¾heË ÃkØríkyu WíMkð
r÷r{xuz ÃkkMkuÚke ¾heãw. fhkhLke þhíkku Lke[u {wsçk níke.
1. ÞtºkLke hkufz®f{ík  1,80,000
2. fhkh Mk{Þu  36,000 [qfððkLkk níkk.
3. çkkfeLke hf{Lke [qfðýe {kxu Ëh ð»kuo nÃkíkku  48,000+ÔÞksLke hf{Lkk ºký

ðkŠ»kf nÃkíkk, íkk. 31 {k[oLkk hkus
4. ½Mkkhku Ëh ð»kuo 10% ÷u¾u MkeÄe ÷exeLke heíku {ktze ðk¤ðk{kt ykðþu.
5. çkkfe hf{ Ãkh ðkŠ»kf 20% ÔÞks økýkþu.
Ãk÷Mk r÷r{xuzLkk [kuÃkzk{kt sYhe ¾kíkk íku{s WíMkð r÷r{xuzLkk [kuÃkzk{kt sYhe ¾kíkk
íkiÞkh fhku.

6. íkk. 1-4-2015Lkk hkus Ä{uoLÿyu SíkuLÿ ÃkkMkuÚke nÃkíkk ¾heË ÃkØríkÚke yuf Þtºk ¾heãw.
yLku fhkh ð¾íku  50,000 [qfÔÞk çkkfeLke hf{ WÃkh ðkŠ»kf 10% ÷u¾uLkk ÔÞks MkrníkLkk
[kh nÃkíkk{kt Ëhuf ð»koLkk ytíku íkk. 31{e {k[oLkk hkus Lke[u «{kýu [qfððk{kt ykðe.
íkk. 31-3-2016  65,000
íkk. 31-3-2017  47,500
íkk. 31-3-2018  37,500
íkk. 31-3-2019 çkkfeLke hf{
íkk. 31-3-2018Lkk hkus Ãkkfk MkhðiÞk{kt ÞtºkLke çkkfe Lke[u {wsçk níke.
íkk. 31-3-2018Lkk hkusLkwt Ãkkfw MkhðiÞwt.

Ä{uoLÿ ½Mkkhku 10% ÷u¾u ½xíke síke çkkfeLke ÃkØríkyu økýu Au.
Ä{uoLÿLkk [kuÃkzu SíkuLÿLkwt ¾kíkw yLku Þtºk ¾kíkw íku{s SíkuLÿLkk [kuÃkzu Ä{uoLÿLkwt ¾kíkw yLku
«Úk{ð»koLke sYhe yk{LkkUÄ ÃkMkkh fhku.

7. ¼wÃkuLÿ ftÃkLke r÷r{rxzu yuf {kuxh {nuLÿ ftÃkLke r÷r{xuz ÃkkMkuÚke íkk. 1-4-2018Lkk hkus

nÃkíkk ¾heË ÃkØríkyu ¾heËe. fhkh Ãkh Mkrn fhíke ð¾íku hkufz ®f{íkLkk 3
1

 ¼køkLkk

[qfÔÞk yLku çkkfeLke hf{ íÞkh ÃkAeLkk A {krMkf nÃkíku, 15%Lkk ðkŠ»kf ÔÞksLkk ËhLkk
nÃkíkkÚke Lke[u {wsçk [qfðe.
íkk. 30-9-2018  12,18,000
íkk. 31-3-2019  25,55,000
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íkk. 30-9-2019 (?)
íkk. 31-3-2020  7,52,500
[kuÚkk ð»koLku ytíku íkk. 31-3-2022Lkk hkus yk {kuxhLkk ½MkkhkLke yk{LkkUÄ Lke[u {wsçk
Úkþu.
½Mkkhk ¾kíku W 5,51,124

íku {kuxh ¾kíku 5,51,124
¼wÃkuLÿ ft.r÷. ½xíke síke çkkfeLke heíku ðkŠ»kf 10% ÷u¾u ½Mkkhku økýu Au. WÃkhLke rðøkík
ÃkhÚke,
¼wÃkuLÿ ft.r÷. [kuÃkzu :
1. {nuLÿ ftÃkLke r÷r{xuz ¾kíkw
2. {kuxhfkh ¾kíkw
3. ÔÞks ¾kíkw

8. Mk{k ftÃkLke r÷r{xuzu Mkk{e ftÃkLke r÷r{xuz ÃkkMkuÚke íkk. 1-1-2016Lkk hkus yuf Þtºk ¼kzu
¾heË ÃkØríkÚke ¾heãwt. fhkh ytøkuLke rðøkíkku Lke[u {wsçk Au :
1. fhkh Ãkh Mkrn fhíke ð¾íku íkk. 1-1-2016Lkk hkus  25,000 [qfÔÞkt.
2. ðkŠ»kf nÃkíkkyku Lke[u «{kýu [qfÔÞkt.

íkk. 31-12-2016Lkk hkus «Úk{ nÃkíkku  40,000
íkk. 31-12-2017Lkk hkus çkeòu nÃkíkku  (?)
íkk. 31-12-2018Lkk hkus ºkeòu nÃkíkku  20,000
íkk. 31-12-2019Lkk hkus [kuÚkku nÃkíkku  12,000

3. hkufz®f{ík Ãkife çkkfe hf{ Ãkh ðkŠ»kf 20% ÷u¾u ÔÞks [qfððkLkwt níkwt.
4. Þtºk Ãkh ðkŠ»kf 10% ÷u¾u ½xíke síke çkkfeLke ÃkØríkyu ½Mkkhku økýðk{kt ykðu Au.
5. çktLku ÃkûkfkhkuLkk rnMkkçkku Ëh ð»kuo 31{e rzMkuBçkhLkk hkus Ãkqhk ÚkkÞ Au.
íkk. 31-12-2017Lkk hkus Mkk{e ftÃkLke r÷r{xuzLkk [kuÃkzk{kt Lke[u {wsçk yk{LkkUÄ ÃkMkkh
fhðk{kt ykðe níke.
ÔÞks ¾kíku W 10,000

íku Lk.Lkw. ¾kíku 10,000
íkiÞkh fhku :
Mk{k ftÃkLke r÷r{xuzLkk [kuÃkzu :
1. Þtºk ¾kíkw.     2. Mkk{e ftÃkLke r÷r{xuzLkwt ¾kíkw
Mkk{e ftÃkLke r÷r{xuzLkk [kuÃkzu «Úk{ ð»koLke yk{LkkUÄ íkÚkk Mk{k ftÃkLke r÷r{xuzLkwt ¾kíkw
íkiÞkh fhku.
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• Ëhuf «&™ {kxu ykÃku÷ rðfÕÃkku Ãkife Mkk[ku rðfÕÃk ÃkMktË fhku.

1. .................... ÃkØrík{kt ðMíkwLke {kr÷fe ¾heËLkkh Lku AuÕ÷k nÃíkkLke [qfðýe çkkË
{¤u Au.
(y) ¼kzk ¾heË (çk) nÃíkk ÃkØrík
(f) hkufzuÚke ¾heËe (z) WÄkh ¾heËe

2. ¼kzk-¾heË ÃkØrík{kt ÔÞksLke økýíkhe......................... Ãkh fhðk{kt ykðu Au.
(y) fhkh ®f{ík (çk) hkufz ®f{ík
(f) fhkh ®f{ík yLku hkufz ®f{ík çkLLku (z) fhkh ®f{ík yLku hkufz ®f{íkLkk íkVkðík Ãkh

3. ¼kzk-¾heË ÃkØrík{kt ½MkkhkLke økýíkhe.......................Ãkh fhðk{kt ykðu Au.
(y) fhkh ®f{ík (çk) hkufz ®f{ík
(f) fhkh ®f{ík yLku hkufz ®f{ík çkLLku (z) ðMíkwLke çkòh ®f{ík

4. ¼kzk-¾heË ÃkØrík{kt fw÷ ÔÞks = ............................
(y) hkufz ®f{ík - fhkh ®f{ík (çk) hkufz ®f{ík + fhkh ®f{ík
(f) fhkh ®f{ík - hkufz ®f{ík (z) hkufz ®f{ík

5. òu ÔÞksLkku Ëh 10% nkuÞ yLku nÃíkkLke hf{  1320 nkuÞ íkku, ÔÞks ..........nþu.
(y)  132 (çk)  120
(f)  110 (z)  320

6. ¼kzk-¾heË ÃkØrík{kt nÃíkkLke [qfðýeLkk Mk{Þ ËhBÞkLk r{÷fík Ãkh ½Mkkhku
................ îkhk økýðk{kt ykðu Au.
(y) ðu[Lkkh (çk) ¾heËLkkh
(f) ðu[Lkkh yLku ¾heËLkkh çkLLku (z) ðu[Lkkh yLku ¾heËLkkh çku {ktÚke fkuE Lkrn.

7. ¾heËLkkh îkhk ÔÞksLke hf{..........................¾kíku s{k fhðk{kt ykðu Au.
(y) LkVk-LkwõMkkLk (çk) hkufz
(f) ðu[Lkkh (z) ¼kzk-¾heË

8. ¼kzk ¾heËLkk fhkh ð¾íku [qfðu÷ hf{Lku ........................... fnu Au.
(y) hkufz ®f{ík (çk) fhkh ®f{ík
(f) ÔÞks (z) fhkh ð¾íku [qfðu÷ hf{

sðkçk :

(1) y (5)  120
(2) çk (6) ðu[Lkkh
(3) çk (7) f
(4) f (8) z
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Ëk¾÷kLkk sðkçk :

1. ÔÞks 31-3-2017  7500
31-3-2018  5000
31-3-2019  2500

½Mkkhku 31-3-2017  10,000
31-3-2018  9,000
31-3-2019  8,100

2. hkufz ®f{ík  1,50,000
ÔÞks 31-3-2016  20,000

31-3-2017  15,000
31-3-2018  10,000
31-3-2019  5,000

½Mkkhku 31-3-2016  15,000
31-3-2017  13,500
31-3-2018  12,150
31-3-2019  10,935

3. ÔÞks 31-3-2016  3,720
31-3-2017  2,480
31-3-2018  1,240

½Mkkhku 31-3-2016  5,400
31-3-2017  5,400
31-3-2018  5,400

4. hkufz ®f{ík  3,00,000
ÔÞks «Úk{ nÃíkku  22,500

çkeòu nÃíkku  15,000
ºkeòu nÃíkku  7,500

½Mkkhku Ëhuf ð»kuo  60,000
5. íkkhe¾ nÃíkku ÔÞks

31-3-2016 76,800 28,800
31-12-2017 67,200 19,200
31-12-2018 57,600 9,600
½Mkkhku Ëh ð»kuo  18,000
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6. ÔÞks 31-3-2016  15,000
31-3-2017  10,000
31-3-2018  6,250
31-3-2019  3,125

íkk. 31-3-2019Lkk hkusLkku nÃíkku Yk. 34,375
½Mkkhku 31-3-2016  20,000

31-3-2017  18,000
31-3-2018  16,200
31-3-2019  14,580

7. íkkhe¾ ÔÞks ( ) ½Mkkhku ( )
30-9-2018 3,78,000 -
31-3-2019 3,15,000 7,56,000
30-9-2019 1,47,000 -
31-3-2020 52,500 6,80,400
íkk. 30-9-2019Lkk hkusLkku nÃíkku  14,07,000

8. hkufz ®f{ík Yk. 1,00,000
íkkhe¾ ÔÞks ( ) ½Mkkhku ( )
31-12-2016 15,000 10,000
31-12-2017 10,000 9,000
31-12-2018 5,000 8,100
31-12-2019 2,000 7,290
íkk. 31-12-2017Lkku nÃíkku  35,000
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પ્રકયણ – 10 

મભરકત – દેલ ાંન  ાં સાંચ રન [Asset Liability Management – ALM] 
 

1. પ્રાસ્તાવલક :- 
2. વભરકત -દેલાાંના વાંચારનનો એથથ :- 
3. વભરકત નપાકાયકતા અન ેજોખભો લચ્ચેનો વાંચારકીમ વાંફાંધ :- 
4. વભરકત દેલાાંનાાં વાંચારન વાંફાંધી ખ્મારો(અભબગભો) :- 
5. વભરકત દેલાાંનાાં વાંચારનની અગત્મ / ઉમોભગતા :- 
6. વભરકત દેલાાંનાાં વાંચારનનાાં વવધધાાંનો :- 
7. વભરકત –દેલાાંની વાંચારન વલધી / પ્રક્રિમા :- 
8. વભરકત –દેલાાંના વાંફાંધી જોખભો અન ેતેન ાં વાંચારન :- 
9. વભરકતો અને દેલાાંના વાંચારનના પામદાઓ અન ેભમાથદાઓ :- 
10.  સ્લાધમામ :- 

 

[1]  પ્ર સ્ત મલક :- 
 દયેક એકભ ેોતાન ાં અસ્સ્તત્લ જાલલા ભાટે ોતાની વભરકતો અન ેદેલાન ાં વાંચારન કયી મોગ્મ વભશ્રણ 

યશ ેતે વતત જોલાની જરૂક્રયમાત ઉદબલે છે. ઉદ્યોગ ોતાના વભલ્કત –દેલાાંના વપ્રભાણથી જ ોતાના 
યોકાણકાયોન ેમોગ્મ લતય, કભથચાયીન ેરાબો અન ેલેતન, વયકાયને કયલેયા અન ેવભાજન ેોતાન ાં ઋણ 
અદા કયી ળકળે. આ વભગ્ર ફાફત વભરકત –દેલાાંના મોગ્મ વાંચારન દ્વાયા થળે. વભરકત –દેલાાંના  
વાંચારન દ્વાયા એકભ ોતાના વનધાથક્રયત ધમેમોન ેાય ાડી ળકલા ભાટે વક્ષભ ળસ્તતભાન ફન ે છે. 
ધાંધાના જોખભોન ેજાણી તેન ેઅંક ળભાાં યાખ ેછે. અન ેક્રયણાભ ેએકભની નપાકાયકતાભાાં લધાયો થામ છે. 
ધાંધાન ાં નાણા વાંચારન તે ભાટે ભદદ રૂ નીલડે છે. 

 વાંચારકોન ાં મ ખ્મ કાભ આ વભત રા જાલલાન ાં છે વભરકત અન ેદેલાાંના વપ્રભાણથી જ ઉદ્યોગ ોતાની 
વલવલધ જલાફદાયીઓ અદા કયી ળકે છે. વાંચારકો ઇસ્તલટી ળેય, પ્રેપયન્વ ળેય   કે ક્રડફને્ચય દ્વાયા નાણા 
ભેલી ળકે છે. આ અંગ ેજાભીનગીયીઓની ળયતો, યત કયલાના વાંજોગો, વ્માજની કામભી જલાફદાયી 
જેલા ક્રયફો ય વબાનતાલૂથક વલચાયલાભાાં આલે છે. વભરકતોના અનેક વલકલ્ો શોમ છે. તે જ યીતે 
જલાફદાયીઓ ઉબી કયલાના ણ અનેક વલકલ્ો શોમ છે. દયેક લૈકલ્લ્ક ભાગથ અન ેતેના ક્રયણાભોનો 
ત રનાત્ભક અભ્માવ કયીને વાંચારકીમ વનણથમો રેલા જોઈએ, જે કોઈ વનણથમો રેલામ તે લાસ્તવલક અન ે
અભર મકૂી ળકામ તેના શોલા જોઈએ. 

[2[ મભરકત–દેલ ાંન  સાંચ રનનો અથથ :- 
 “કોઈણ ધાંધાકીમ વાશવભાાં વભરકતો અન ેદેલોઓની ચોક્કવ પ્રભાણભાાં એલી યીતે ગોઠલણી કયલી કે 

જેથી કયીને ધાંધાકીમ વાશવને ભશત્તભ નપો ભી યશ ેતેન ેવભરકત દેલાાંન  ાં વાંચારન કશ ેછે.”  
 કોઈણ પ્રકાયની ધાંધાની પ્રવ વત્ત ળરૂ કયલી શોમ કે ચરાલલી શોમ, ડગર ેગર ેકોઈ ને કોઈ વભરકત 

જયીક્રયમાત ઉબી થામ છે. વભરકતની ખયીદી ભાટે યોકડ નાણા કે મડૂીની જરૂક્રયમાત ઉબી થામ છે. આ 
મડૂી – સ્સ્થય કામભી કે કામભી કે કામથળી – શોઈ ળકે. કાંની કે ધાંધાની પ્રત્મેક પ્રવ વત્તનાાં આક્રદ, ભધમ 
અન ેઅંતન ાં પ – સ્લરૂ મડૂી –વભરકત – જલાફદાયી – ફધ ાં જ નાણાકીમ વભરકતના સ્લરૂભાાં વ્મતત 
થામ છે. વભરકત અન ે દેલાનો વપ્રભાણ વાંમોગ થામ તો જ નપારૂ પ ભી ળકે અન ેધાંધો વપ 
થામ. 

વભરકત–દેલાાંનો વ-પ્રભાણવય "ગ ણોતય- (યેવળમો)" એ જ એકભભાાંનાાં ઉદ્યોગની જીલાદોયી છે, 
વભરકતો એટર ેધાંધાભાાં જભીન, ભકાન, માંત્રો, પ્રાન્ટ, પવનિચય, ક્રપસ્ચવથ લગેયે લાશનો વભરકતો છે, તો 
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ઇસ્તલટી મડૂી, પ્રેપયન્વ મડૂી, ક્રડફેન્ચય મડૂી, ફોન્ડ, રોન, કેળિેડીટ, ઓલયડ્રાફ્ટ, રેણદાયો જેલી 
જલાફદાયી દેલાાં છે. વૌથી ભશત્તલની વભરકત અન ેજલાફદાયી યોકડ-ફેંક છે. તેથી જ વાંચારનભાાં વૌથી 
ભશત્તલન ાં વાંચારન નાણાકીમ વાંચારન શોમ છે. આભ જોઈએ તો નાણાકીમ વાંચારન એ વભરકત અન ે
દેલાન ાં જ વાંચારન છે. 

[3] મભરકતો, નપ ક યકત  અને જોખભ લચ્ચેનો સાંચ રકીમ સાંફાંધ :- 
 ધાંધાભાાં કામથળીર ભડીન ાં પ્રભાણ લધાયે યાખલાની ક્રશભામત કયલાભાાં આલે છે. લી કામથળીર મડૂીન ાં 

પ્રભાણ લધ  શોમ તો ઉત્ાદન પ્રક્રિમા વલના અલયોધ ચાર ે છે.. યાંત   તયરતાન ાં પ્રભાણ ઉચ ાં યાખલા 
ભાટે કામથળીર મડૂીન ાં પ્રભાણ લધાયલાભાાં આલે તો તેની અવયભાાં ધાંધાની નપાકાયકતા ધટે છે. આથી 
ઉરટ ાં કામથળીર મડૂીન ાં પ્રભાણ ધટાડલાભાાં આલે તો ચાલ  વભરકતોન ાં પ્રભાણ ધટે છે અન ેનપાકાયકતા 
લધે છે. તેની વાભે તયરતાન ાં પ્રભાણ ધટે છે. તેથી ાકતી તાયીખ ેદેલાાંની ચ કલણીભાાં મ શ્કેરી યશ ેછે.  
આ અંગ ેમોગ્મ તાયીખ નક્કી કયીને વાંચારાન ેઆ પ્રશ્નનો વનલેડો રાલલો ડે છે. ચાલ  વભરકતોભાાં લધ  
યોકાણ થામ તો તયરતાન ાં પ્રભાણ ઊંચ ાં યશ ેછે, જે ઓછાં જોખભ સચૂલે છે. યાંત   આભ કયલાથી કામથળીર 
મડૂી ભફનજરૂયી યોકાઈ યશ ેછે, જેથી લતયનો દય નીચ ેયશ ેછે. ચાલ  વભરકતોન ાં પ્રભાણ ઓછાં યાખલાભાાં 
આલે તો તયરતાન ાં પ્રભાણ નીચ  યશ ેછે, જે લધ  જોખભ સચૂલે છે. 

ચાલ  વભરકતો અન ેચાલ  જલાફદાયીઓ લચ્ચ ે2:1 ન ાં આદળથ પ્રભાણ સચૂલે છે. આધ વનક ખ્માર 
પ્રભાણ ેચાલ  વભરકતોન ાં પ્રભાણ કામથળીર મડૂીની નીવતન ેઆધાયે નક્કી થામ છે. ચાલ  વભરકતોન ાં 
પ્રભાણ નપાકાયકતા અન ેતયરતા લચ્ચ ે વલવનભમ નક્કી કયી વભન્લમ વાધલાનો પ્રમાવ કયે છે. ચાલ  
વભરકતોન ાં પ્રભાણ ભેલલા ભાટે ચાલ  વભરકતોન ેસ્થામી વભરકતો લડે બાગલાભાાં આલે છે. આધ વનક 
ખ્માર પ્રભાણ ેચાલ  વભરકતોના પ્રભાણન ાં ભા સ્થાી વભરકતોના પ્રભાણભાાં કાઢલાભાાં આલે છે. જેને 
નપાકાયકતા અન ેજોખભ લચ્ચ ેવીધો જ વાંફાંધ જોડામ છે. 

[4]        મભરકત-દેલ ાંન  સાંચ રન સાંફાંધી ખ્મ રો–અભબગભો :- 
ધાંધાભાાં રાાંફા ગાાની મડૂી ભેલલા ભાટે આમોજન દ્વાયા તે ભાટે નીવત નક્કી કયલી ડે છે. આ ભાટે 
વાંચારન જ દા જ દા અભબગભો અનાલ ેછે.આ ખ્મારો / અભબગભો નીચ ેમ જફ  છે.  
      (1) હજેજિંગ ખ્મ ર અભબગભ (2) રૂઢઢચ સ્ત ખ્મ ર અભબગભ (3) આક્રભણ ખ્મ ર અભબગભ 

1. હજેજિંગ ખ્મ ર અભબગભ :- 
            આ અભબગભ મ જફ કામભી વભરકતો, યોકાણો અન ેકામભી-ચાલ  વભરકતો ભાટે નાણાકીમ વાધનો 

રાાંફા ગાાની મડૂી દ્વાયા ભેલામ છે. જમાયે થોડા વભમ ભાટેની શાંગાભી ચાલ  વભરકતો ભાટે ટૂાંકા 
ગાાની મડૂી ઉમોગભાાં રલેામ છે. સ્થામી અન ેચાલ  વભરકતોભાાં રાાંફા ગાાની મડૂીનો ઉમોગ થામ 
છે. ટૂાંકા ગાાની ચાલ  વભરકતો ભાટે ટૂાંકા ગાાની મડૂીનો ઉમોગ થામ છે. એકભની ટૂાંકા ગાાની 
કાભચરાઉ ચાલ  વભરકતો ટૂાંકા ગાના વધયાણભાાંથી ભેલલી જોઈએ અન ેજેભ કાભચરાઉ વભરકતોભાાં 
ઘટાડો થતો જામ તેભ ટૂાંકા ગાાન ાં વધયાણ ચ કલતા જવ ાં જોઈએ. જો વભરકતન ાં આય ષ્મ ચાયથી ાાંચ 
લથન ાં શોમ તો આમોજન એવ ાં શોવ ાં જોઈએ કે ચાય – ાાંચ લથભાાં રોન લડે નાણા ચ કલી ળકામ. 

2. રૂઢઢચ સ્ત ખ્મ ર અભબગભ :- 
 કામભી વભરકતો, કામભી ચાલ  વભરકતો અન ેતદ્દન શાંગાભી ચાલ  વભરકતોના અમ ક ક્રશસ્વા ભાટે રાાંફા 

ગાન ાં વધયાણ ભેલલાભાાં આલે છે. ઉયાાંત શાંગાભી ચાલ  વભરકતો ભાટે ણ રાાંફા ગાન ાં વધયાણ 
ભેલામ છે. આભ રૂક્રઢચ સ્ત નીવત અન વાય કામભી વભરકતો અને ચાલ  વભરકતો ભાટે રાાંફા ગાાની 
મડૂી ભેલામ છે. આ રૂક્રઢચ સ્ત નીવત રાાંફા ગાના વધયાણ ય આધાક્રયત છે, તેથી જોખભન ાં પ્રભાણ 
ઓછાં યશ ેછે, કાયણ કે રાાંફા ગાાની મડૂી દ્વાયા વધયાણ ભેલલાન ાં આવ્ય ાં છે તે ચકૂલલા અંગ ેઅગાઉથી 
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આમોજન કયી ળકામ. આ અભબગભ પ્રભાણ ેનપાકાયકતાન ાં પ્રભાણ ઘટળે અન ેતયરતાની કક્ષા જલાળે, 
જેને કાયણ ેચાલ  વભરકતોભાાં ભાર વાભાનન ાં પ્રભાણ ઓછાં યાખી ળકામ છે. 

3. આક્રભણ ખ્મ ર અભબગભ :- 
 આ અભબગભભાાં કામભી સ્થામી વભરકતો કામભી ચાલ  વભરકતોનીવ્મલસ્થા ભાટે ટૂાંકા ગાાની મડૂી ય 

આધાય યાખલાભાાં આલે છે. રાાંફા ગાાની મડૂીન ાં પ્રભાણ ઘટાડી ટૂાંકા ગાાની મડૂીના વાધનોનો 
ઉમોગ કયલાભાાં આલે છે. કામભી વભરકતો અન ેચાલ  વભરકતો ભાટેના નાણાાં ટૂાંકા ગાાની રોન 
જલાફદાયી દ્વાયા ઉબા કયલાભાાં આલે છે. રાાંફા ગાાની મડૂીન ાં પ્રભાણ ઘટાડામ છે અન ેટૂાંકા ગાાની 
મડૂી ય લધાયે આધાય યાખલાભાાં આલે છે. અશી જોખભન ાં પ્રભાણ ઘટાડામ છે અન ેટૂાંકા ગાાની મડૂી 
ય લધાયે આધાય યાખલાભાાં આલે છે. અશી જોખભન ાં પ્રભાણ લધ  છે, કાયણ કે અમ ક પ્રકાયની કામભી 
આસ્કમાભતો ભાટે ણ ટૂાંકા ગાાની રોન ય વ્માજનો ખચથ લધ  આલે છે. ઉયાાંત રાાંફા ગાાની મડૂી 
ઝડથી યત કયી ળકલાની ળસ્તત ણ શોલાથી જલાફદાયીનો ફોજ લધાયે યશ ેછે. આિભક અભબગભ 
અન વાય લધ ભાાં લધ  પ્રભાણભાાં ટૂાંકા ગાાનાાં મડૂી વાધનોનો ઉમોગ કયલાભાાં આલે છે, જેથી તે 
વયતાથી યત કયી ળકામ અન ેખચથ ઓછો આલે. 

[5] મભરકત – દેલ ાં સાંચ રનની અગત્મ / ઉમોગીત  :- 
 વભરકત – દેલાાં લચ્ચેના આંતયવાંફાંધો અન ેતેભાાંથી  ઉદ્ભલતા પ્રશ્નોના વનયાકયણ વાથે વભરકત અન ે
દેલાન ાં વાંચારન થામ છે. 
       નીચેના મ દ્દાઓ વભરકત–દેલાવાંચારનની અગત્મ/ઉમોભગતા  સ્ષ્ટ  કયે છે. 
1.ક મથળીર મડૂીનો ર બ :- વભરકતોભાાં વાભાન્મ યીતે સ્સ્થય કયતા કામથળીર મડૂીન ાં પ્રભાણ વલળે જોલા ભે છે. 
કામથળીર મડૂી જ ધાંધાકીમ એકભન ે ઓછા જોખભ ે ગણતયીલૂથક નપો અાલ ે છે. આથી જ વાંચારકે આ 
વાંચારનભાાં લધ  તકેદાયી યાખી ભફનજરૂયી યોકાણો અટકાલલા જોઈએ. 
2. ઝડી ગર ાં: મડૂી અન ેદેલાાંની જરૂક્રયમાત લેચાણ વ લ્ધધ વાથે પ્રત્મક્ષ યીતે વાંકામેર છે. લેચાણ લધે તેની 
વાથે દેલાદાયો અન ેસ્ટોકભાાં ણ યોકાણ લધે છે. આથી કામથળીર મડૂીની જરૂક્રયમાત લધે છે. વાંચારને ત્લક્રયત આ 
જરૂક્રયમાતની વૂતિ અંગ ેઝડી ગરાાં રેલા ડે છે. યાંત   તે કામથળીર મડૂી જેટરા ઝડી કે તાત્કારીક વૂતિ 
કયલી, તેલી શોતી નથી 
૩. જલ ફદ યી મનય કયણ: વાંચારકે ોતાનો ભશત્લનો વભમ ચાલ  વભરકતો અને ચાલ  જલાફદાયીનાાં વાંચારનભાાં 
લાયલો ડે છે. ચાલ  વભરકતો, ચાલ  દેલાઓ, જલાફદાયીઓ અંગેનાાં પ્રશ્નો વતત ઉબા થતા યશ ે છે.તેન ાં 
વનયાકયણ થઈ ળકે છે. 
4. ધાંધ ની છ  ભ ટે: ધાંધાકીમ એકભની પ્રવતષ્ઠા જાલી યાખલા, ઉત્ાદન પ્રલાશ જાલલા, ફજાય અન ે
શક્રયપાઈ ક્ષભતા અન ેગ્રાશકોભાાં વાંતોની વભગ ૃછા ઉબી કયલા ભાટે ણ વભરકત – દેલાન ાં વાંચારન ભશત્લન ાં 
છે. 
5.  ચ લ  મભરકતોભ ાં યોક ણન  ર બો: નાના એકભોભાાં કામભી વભરકતોભાાં યોકાણન ાં પ્રભાણ ઓછાં શોમ છે. તેની 
વાભે તેઓ યોકડ, દેલાદાયો અન ે સ્ટોક જેલી વભરકતોભાાં લધ  યોકાણ કયતા શોમ છે, આથી તેભના ભાટે આ 
વાંચારન અવયકાયક થામ તે ખ ફ જ જરૂયી ફની જામ છે. 
[6] મભરકત - દેલ ાંન  સાંચ રનન  મસધધ ાંતો :- કામભી અન ેચાલ  વભરકતો તેભજ દેલાાં- જલાફદાયીઓન ાં 
વાંચારન કયતી લખત ે કેટરાાંક વવધધાાંતો ધમાનનાાં યાખલા જોઈએ. કામભી વભરકતો ઉયાાંત વભરકતોભાાં વૌથી 
ભશત્લની યોકડ- ફેંક, સ્ટોક, રણેાાં લગેયે  વભરકત એ કામથળીર મડૂી છે. તેન ેઅન રક્ષીને દેલાાં, ડતય-ખચાથ, 
ઉછીના, જોખભ, પ્રલાક્રશતા, વભરકત-દેલાાં પ્રભાણ, ઈષ્ટતભતા, ળાખ લગેયે ફાફતો ધમાનભાાં યાખી, નીચનેા મ ખ્મ 
વવધધાાંતો યજૂ કયલાભાાં આલરેા છે. 
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1. મડૂીની ડતયનો મસધધ ાંત :- વભરકતો ભાટે જે મડૂી જોઈએ તે દયેકની મડૂી ડતય જ દી જ દી શોમ છે. 
ેઢી જે જોખભ ઉઠાલે છે તનેા પ્રભાણ ય તે અવય કયે છે. જોખભન ાં પ્રભાણ લધાયી મડૂીની ડતય 
ઘટાડી ળકામ છે. ઇસ્તલટી દ્વાયા યોકડ ભેલી ળકામ તેભાાં જોખભન ાં પ્રભાણ ઓછાં છે. લતયની ળક્યતા 
લધ  છે. જમાયે વભરકતો લવાલલા ભાટે જરૂયી યોકડ, ક્રડફને્ચય કે ફેંક રોન દ્વાયા ભેલલાભાાં આલે તો 
તેભાાં જોખભન ાં પ્રભાણ કાંની ભાટે લધ  છે. જોખભ અને લતયન ાં પ્રભાણ વભત રાભાાં યશ ે તે યીતે 
વભરકતો ઉબી કયલી જોઈએ. 

2. દેલ ાં – ઉછીન  – અને ખચ થ ચ કલણીની  કતી મ દ્દતનો મસધધ ાંત :- ધાંધાકીમ એકભ ેતેના આંતક્રયક 
યોકડ વભરકત’નાાં બાંડોભાાંથી ાકતી મ દ્દતે ચ કલણીઓ કયલી જોઈએ. ટૂાંકા ગાના દેલાની ચ કલણી 
ભાટે વરાભતીનો ગાો યાખલો જોઈએ. દેલાાં ચ કલલા ભાટે આંતક્રયક બાંડોની પ્રાલ્પ્ત અન ેચ કલણીના 
વભમ લચ્ચ ેઓછાભાાં ઓછી અવભાનતા શોલી જોઈએ. અવભાનતા જોખભન ાં પ્રભાણ લધાયે છે. આ 
વવધધાાંત એ સચૂલે છે કે જ દા જ દા વાધનો દ્વાયા કામથળીર મડૂી એલી યીતે ઉબી કયલી જોઈએ કે જેથી 
તેના યોકડ દ્વાયા જે બાંડો ધાંધાભાાં આલે તેભાાંથી તે વાધનોના નાણા યત કયલાના થામ ત્માયે તે 
ચ કલલા  યતી યોકડ વભરકત ધાંધાભાાં શોમ, જો તેભણ ન થામ તો  યતો નપો થતો શોલા છતાાં જમાયે 
નાણા ચકૂલલાના થામ ત્માયે તે ચ કલી ળકાતા નથી અન ેેઢીભાાં નાદાયીના વાંજોગો યશ ેછે ઘણી લખત 
ટૂાંકા ગાાન ાં વધયાણ કયનાયાઓ ેઢી ાવે તેના અેભક્ષત યોકડ પ્રલાશ આલલો ળરૂ થળે અન ેેઢી 
મોગ્મ વભમે તેના ટૂાંકા ગાાના દેલાાં ચ કલી ળકળે કે નક્રશ તે નક્કી થઇ ળકે. 

4. જોખભ અને તેન  ઢયલતથનનો મસધધ ાંત :- જોખભ એટર ેએકભ તેની ચાલ  જલાફદાયીઓ ચ કલી ળકે તેટરા 
પ્રભાણભાાં ચાલ  વભરકતો યાખલા ભાટે અળસ્તતભાન શોમ એલી ઉદબલી ળકે તેલી સ્સ્થવત. ભશત્લની વભરકત – 
કામથળીર મડૂીન ાં પ્રભાણ ફદરલાભાાં આલે તો જોખભભાાં ણ પેયપાય થામ છે અને નપાકાયકતાભાાં લધઘટ થામ 
છે. આભ જોખભના પ્રભાણ અન ેનપાકાયકતા લચ્ચ ેચોક્કવ વાંફાંધ યશરેો છે. જો વભરકત તયીકે કામથળીર મડૂીન ાં 
પ્રભાણ લધાયલાભાાં આલે તો જોખભન ાં પ્રભાણ ઘટે છે અન ેનપો કયલાની ળક્યતા ણ લધે છે. રૂક્રઢચ સ્ત વાંચારકો 
જોખભન ાં પ્રભાણ ઓછાં યાખલા, કામથળીર મડૂીન ાં પ્રભાણ લધ  યાખે છે, જમાયે આિભક નીવત ધયાલતા વાંચારકો, 
કામથળીર મડૂીન ાં પ્રભાણ ઘટાડીને લધ  જોખભ ઉઠાલે છે. 
5. ન્મ મી કે પ્રભ ભણકણ ની યોકડ પ્રશ્વ ઢહત  સ્સ્થમતનો મસધધ ાંત :- ધાંધાની ભશત્લની વભરકત – યોકડ ફેંક,  
કામથળીર મડૂીભાાં યોકામેરી યશ ેછે. જેભકે, ભારનો સ્ટોક, લેાયી રણેાાં, તાત્કાભરક લેચી ળકામ તેલા યોકાણો, ફેંક 
વવરક લગયેેભાાં યોકાણ ન્મામી અન ેપ્રભાભણક યીતે થમેલ ાં શોવ ાં જોઈએ. યોકડનાાં દયેક રૂવમાનો ેઢીની ચોખ્ખી 
કભાણીભાાં પાો શોલો જોઈએ અન ે પ્રત્મેક ઘટકભાાં કામથળીર મડૂીનો ચક્કાય પ્રલાશ અન ે રૂાાંતક્રયત પ્રક્રિમા 
જલાઈ યશ ેતે પ્રભાણ ણ જાલવ ાં જોઈએ. 
6. ઇષ્ટતણ નો મસધધ ાંત :- દયેક વાંચારકે ધાંધાભાાં વભરકતોન ાં પ્રભાણ એટલ ાં યાખવ ાં જોઈએ કે જેથી ધાંધાભાાં 
યોકાણ ય લધ ભાાં લધ  લતય ભે. આ મ દ્દો ણ ભશત્લની વભરકત દયેક કામથળીર મ ડીને રાગ  ડે છે. 
ઇષ્ટતભ વાટીન ાં ભફિંદ એ એવ ાં ભફિંદ  છે. જમાાં કામથળીર મડૂી ઘટલાથી જે ખચથભા લધાયો થામ તે અન ેતેન ેકાયણ ે
નપાભા જે લધાયો થામ તે ફાંને વયખા થઇ યશ,ે આ વાટી નક્કી કયલા ભાટે વાંચારકે કામથળીર મડૂીના જ દા જ દા 
ઘટકો ભાટેની જરૂયી યકભો ય ક્યાાં યીફો અવય કયે છે. તે ખાવ જાણવ ાં જોઈએ. 
7. દેલ ાં ચ કલણી અંગે ળ ખ – તયરત નો મસધધ ાંત :- દેલાન ાં વાંચારન ણ વભરકતોના વાંચારન જેટલ ાં જ 
ભશત્લન ાં છે. દેલાાં વાંચારન અન ેરેણા વાંચારન ભાટે વાંચારકે વદાંતય જૂદ જ દી નીવત જ અનાલલાની શોમ છે. 
દેલાાં વાંચારન ાછનો શતે  ાં યોકડના પ્રલાશની જાલણી કયલી અથલા ઝડથી યોકડ ભેલલી અન ેચ કલણીનો 
વભમ ળક્ય તેટરો રાંફાલલો એટર ે કે પ્રાપ્ત ળાખનો ભશત્તભ રાબ ઉઠાલી ળકાખનો  યે યા વભમ ભાટે 
ઉમોગ કયલો. જેથી યોકડ શાથ ય વયતાલૂથક લધ  યશી ળકે. ળાખનો રાબ ભેલલાન ેકાયણ ે વ્માજફોજ 
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વલના નાણા વયતા લૂથક ભી યશ ેછે. ળાખાની મ દત રાંફાલતી કે તેનો ભશતભ ઉમોગ કયલા ાછનો અથથ 
એલો નથી કે એકભ ેોતાની પ્રવતષ્ઠા જોખભભાાં મ કલી. ઉઘયાણી કયનાય લેાયીની મ શ્કેરી ણ લધે કે કાનનૂી 
ગરાઓ કે વાંફાંઘના બોગ ેળોખની મ દત રાંફાલવલ જોઈએ નક્રશ, કાયણ કે ભોડી ચ કલણીનો કાંનીનો યેકોડથ 
ફજાયભાાં એકભની પ્રવતષ્ઠા ખયડે છે જે બવલષ્મભાાં દેલાાં ભાટે કે ળાખની મ દત પ્રાલ્પ્ત ભાટે મ શ્કેરી ઉબી કયે છે 
ઘણી લખત એવ ાં ણ ફન ેકે ઉધાય લચેાણનાાં નાણાાં લસ ર ન થમા શોમ ણ ઉધાય ખયીદીનાાં નાણા ચકૂલલાના 
થતા શોમ. ક્યાયેક યોકડની ખેંચ શોમ તો ણ વાંચારકે એકભની પ્રવતષ્ઠા જાલલા જાભીનગીયી લેચીન ેકે અન્મ 
વલરતનો ઉમોગ કયીને ણ ળાખની વનમત મ દત સ ધીભાાં ચકૂલી દેલાાં જોઈએ અને તે અંગ ેવ્મલસ્થા ઉબી 
કયલી જોઈએ.  
[7] મભરકત – દેલ ાંની સાંચ રન મલમધ – પ્રઢક્રમ  :- 

(1) વાભાન્મ યીતે વભરકત તયીકે, રોકો, વયકાય, ફેંકો, નાણાકીમ વાંસ્થાઓ કે પ્રમોજકો દ્વાયા વલવલધ 
પ્રકાયની જાભીનગીયીઓના સ્લરૂભાાં યોકાતી શોમ છે. વાંચારકો ઉય આ એક પ્રકાયનાાં દેલાાંના 
વાંચારનનો જફયો ભોટો ફોજ શોમ છે. આ જલાફદાયીઓ ઉબી થતા જે પાંડ ભે છે તેભાાંથી 
વાંચારકો ભોટી યકભની ધાંધાભાાં જરૂયી શોમ તેલી વભરકતો ખયીદે છે. 

(2) વભરકતો અન ે દેલાાં કે જલાફદાયીઓના વાંચારનભાાં વાંચારકો ોત ેખ ફ ભોટી નૈવતક અન ેઆવથિક 
જલાફદાયીઓન ાં લશન કયે છે. તેભની ઘણી ભોટી પયજો ઉબી થામ છે. કોઈણ ધાંધાભાાં વભરકત 
અન ેજલાફદાયીઓન ાં પ્રભાણ વભતોર શોમ તો જ તે ઉદ્યોગ ોતાના યોકાણકાયોન ેન્મામી, મોગ્મ 
અન ેફજાયના પ્રભાણ મ જફન ાં લતય, ભાનલ વાંવાધનન ેવાંતોજનક લેતન રાબો, યાજમ અન ે
કેન્ર વયકાયને કામદા મ જફનાાં કયલેયા, ગ્રાશકોન ે ભચયાંજીલ વાંતો ભે તેવ ાં ઉત્ાદન અન ેવભાજ 
કલ્માણ સ ખાકાયીભાાં વલૃ્ધધ થામ તેવ ાં ઔધોભગક પ્રદાન આી વાભાજજક ઉત્તયદાવમત્લ વનબાલી ળકે. 
આ ફધી ફાફતો વભરકત – જલાફદાયીનાાં વાંચારનન ાં ભશત્લ યજૂ કયે છે. 

(3) વભરકત જલાદાયીઓન ાં વાંચારન એ વતત ચારતી પ્રક્રિમા છે. ઉધોગન ાં જે આમોજજત ધમેમ શોમ 
તેન ેાય ડવ ાં શોમ તો આ વાંચારન એકદભ જલાફદાયી લૂથકન ાં અને કામથક્ષભ શોવ ાં જોઈએ. જેથી 
નપાકાયકતા લધ ભાાં લધ  યશ.ે 

(4) જોખભભાાં ઘટાડો અન ેનપાકાયકતાભાાં વદૃ્ધિ એ વાંચારનન ાં ભશત્લન ાં ધમેમ શોમ છે. જો આભ, ફન ેતો 
જ વયલાે ધાંધો ફૂર ે– પરે, જોખભ, ઘટે, વમદૃવધ લધે અને તેના વાયા  ક્રયણાભો ધાંધા વાથે 
વાંકામરે વૌ કોઈન ે પ્રાપ્ત થામ. આભ વભરકત અન ે જલાફદાયીઓન ાં વાંચારન એ મૂ તો 
ઔધોભગક એકભ ભાટે ઘવનષ્ઠ જોખભ વાંચારનની પ્રક્રિમા છે, જે બ લ્ધધ ધીયજ, ખાંત અન ે વલવળષ્ટ 
ક નેશ સઝૂ ભાાંગી છે. તે એક જોખભી પ્રક્રિમા છે દયેકન ાં તેભાાં કાભ નથી. 

(5) વભરકત–દેલાાંની પ્રક્રિમાભાાં ભશત્લની ફાફત  ધાંધાભાાં જે જોખભો વભામેરા શોમ છે તેન ેધમાનભાાં 
યાખી વાંચારન ગોઠલલાન ાં શોમ છે. 

[8] મભરકત – દેલ ાં સાંફાંધી જોખભો અને તેન ાં સાંચ રન :- 
   ધાંધાભાાં યશરેા વભરકતો–દેલાાં વાંફાંધી જોખભોન ેનીચ ે મ જફના ચાય પ્રકાયભાાં લશેંચી ળક્ય. 

 વાંચારકોએ વૌ પ્રથભ આ જોખભોન ેજાણલા જોઈએ, જોખભોન ેભાલા જોઈએ, જોખભો ય વતત 
ધમાન આવ ાં જોઈએ અન ેજોખભો ય અંક ળ યાખલો જોઈએ. આથી જ વભરકત - દેલાાં વાંચારનભાાં વૌ 
પ્રથભ જોખભોન ેજાણલાભાાં આલે છે, છી તેન ેભાલાભાાં આલે, ત્માય ફાદ જોખભ ઉય વતત ધમાન 
આીન ેતેના ય નજય અંક ળ યાખલાભાાં આલે છે. ટૂાંકભાાં વભરકત અન ેદેલાનાાં વાંચારનની પ્રક્રિમા જોખભોન ાં 
જ વાંચારન છે. 
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(1) ધાંધો ચર લલ ન ાં જોખભ: ધાંધો ળરૂ થઇ જામ ત્માય ફાદ તેભાાં વતત ક્રયલતથનો આલતા યશ ેછે. નાણાકીમ 
સ્સ્થવતભાાં ણ વતત ક્રયલતથન થત ાં શોમ છે. ધાંધો જે ચીજલસ્ત   ફનાલતો કે લેચતો શોમ તેના ફજાયબાલભાાં 
ણ વતત ક્રયલતથનનો થતા યશ ેછે, લૈવિકયણનાાં ય ગભાાં વલદેળી ચરણો તથા ફેંકનાાં વ્માજદય ણ વતત 
ફદરાતા યશ ેછે. ક્રયણાભ ેનાકીમ તયરતાન ાં જોખભ ણ ધાંધાભાાં લધત ાં જામ છે. કામથળીર મડૂીની પ્રાલ્પ્ત 
ય તેની ગાંબીય અવય ડે છે. આ ક્રયસ્સ્થવતભાાં એવ ાં ણ ફન ે કે ટૂાંકા ગાાની નાણાકીમ જલાફદાયીઓ 
તેની ાકતી તાયીખ ેચ કલલાભાાં મ શ્કેરી ડે અન ે કેટરીકલાય તેની ાછ રાાંફા ગાન ાં મડૂી બાંડો 
લાયવ ાં ડે. જો આવ ાં થામ તો ધાંધાભાાં અવતમડૂીકયણની ક્રયસ્સ્થવત ઉબી થામ. આ ફધ ાં ણ થામ અન ે
નાણાકીમ સ્સ્થવત ઉય નજય યાખ ેછે. આ એક ભશત્લન ાં કામથ વભરકત – દેલાાંના વાંચારનભાાં થામ છે. 

(2) ઊછીની મડૂી અને રેણદ યો તેભજ દેલ ન ાં જોખભ :- ધાંધાના વાંચારનભાાં કામભી અન ે સ્સ્થય મડૂી ણ દેલા 
દ્વાયા ઉછીની પયજ ડે છે. આ દેલાાં કે ઉછીની મડૂી ય વ્માજ ચ કલવ ાં ડે છે. બાયતભાાં વ્માજદય વતત 
ઘટતા જલાન ાં લરણ ધયાલે છે. જો ઉંચા વ્માજદયથી નાણા ઉછીના રીધા શોમ અન ેાછથી વ્માજદય ઘટી 
જામ અને નપાનો દય ણ ઘટી જામ તો વ્માજનો ફોજ વશન કયલો આિો ડે છે. વાંચારકોએ એ ખાવ જોવ ાં 
જોઈએ કે ઉછીના રીધરેા નાણા યનો વ્માજદય ધાંધાના નપાના દય કયતાાં નીચ ેશોમ તે યીતે તેન ાં વાંચારન 
કયવ ાં જોઈએ. કાંની ય ભચિંતાજનક વતત વ્માજન ાં બાયણ ણ યશ ેતે યીતે નાણાકીમ આમોજન કયવ ાં જોઈએ. 
કભાણી કયતાાં વ્માજદય લધ  શોમ તો મડૂી ક્રદલવ ેક્રદલવ ેઘવાતી જામ અન ેએક તફક્કો એલો આલે કે મડૂી 
ાણીલાી ફની જામ, આથી વાંચારકોએ આ ફધી ક્રયસ્સ્થવતન ેઅંક ળભાાં યાખલા ભાટે ઉછીના નાણા, 
વ્માજદય, કભાણીનો દય લગયેે ય વતત નજય યાખી વભરકત દેલાન ાં મોગ્મ વાંચારન કયવ ાં ડે છે. 

(3) મભરકત સાંલધથન અને જાલણીન ાં જોખભ : ધાંધાભાાં વભરકતોની વરાભતી, વાંલધથન જરૂયી છે કાયણ કે, 
વભરકત વતત લયાળભાાં શોમ છે, ટેકનોરોજીભાાં વતત ક્રયલતથન થત ાં યશ ે છે, આથી વભરકતોન ાં વતત 
ધોલાણ થત ાં શોમ યશ ે છે, જો વભરકત – દેલાાંન  ાં મોગ્મ વાંચારન ણ કયલાભાાં આલે તો એક વભમ એલો 
આઅલ ેકે વાંસ્થા ાવે વભરકત નકાભી થઇ જામ ત્માયે નલી ખયીદલાના નાણા જ ન શોમ, વભરકતોના  નઃ 
સ્થાનની મોગ્મ વ્મલસ્થા – બાંડો પ્રાવમત વાંચારકો દ્વાયા થલી જોઈએ. ળેયશોલ્ડયોની મડૂી વતત જલાઈ 
યશ ે તે ભાટે નાણાકીમ સ્સ્થવત ય વતત નજય યાખલી ડે છે. દયેક ને મડૂીભાાં વરાભત વદૃ્ધિ જોઈએ છે. 
કોઈન ે મડૂી ઘટાડો કે ઘવાયો વશન કયલો ગભતો નથી.આથી વભરકતો ની જાલણી થામ, મોગ્મ 
જરૂક્રયમાતનાાં વભમે તેની  નઃ સ્થાના થામ અન ેતે યીતે ધાંધો વતત ચાલ  યશ ેતેલી યીતે વભરકત વાંલધથન 
અન ે વાંચારન કયવ ાં જોઈએ. વભરકત – દેલાાંના વાંચારનની વભગ્ર ધાંધાકીમ   એકભની આવથિક – 
ભફનઆવથિક પ્રવ વત્તઓ લચ્ચ ેવભજ આ સ્થવત કયીને દયેક જલાફદાયી વાંચારકોએ વનબાલલાની યશ ેછે. 

(4) ફજાયભ ાં ટકી યહલે ન ાં જોખભ: લતથભાન ફજાય અન ે ઉત્ાદન પ્રવ વત્ત વાથે જોલા ભી ગાકા 
શક્રયપાઈલાા ફજાયભાાં ટકી યશલેા ભાટે ગ્રાશકોન ેઆકથલા અનેક પ્રમોગો શાથ ધયલા ડે છે. ઉદ્યોગનો 
ફજાયભાાં જે ક્રશસ્વો શોમ તે જાલી યાખલો ખ ફ જ જરૂયી શોમ છે. અન્મથા ફજાયભાાંથી પેંકાઈ જતાાં લાય ણ 
રાગ,ે લેચાણ ભાટે અનેક આકથક મોજનાઓ મ કલી ડે છે. ેક્રકિંગ વલજ્ઞાન ખચથ જેલાાં વળયોયી ખચાથઓ 
અન ેલેચાણ લચ્ચ ેવભત રા જલાઈ યશ ે તે ણ જોવ ાં ડે. જો આ ફધી કાજી યાખલાભાાં ણ આલે તો 
કાંની દેલાના બાય તે ચગદાઈ જામ તેવ ાં ણ ફન.ે આ શતે   ભાટે ણ કાંનીના વાંચારકોએ વભરકત 
દેલાાંની સ્સ્થવત ય વતત નજય યાખલી જોઈએ. ફજાયભાાં વતત ટકી યશલેાની આ પ્રક્રિમા ણ વતત 
ચારતી યશ ેછે. કોઈણ ધાંધાકીમ વાંસ્થાનો મ ખ્મઉદે્દળ ધાંધાકીમ જગતભાાં શક્રયપાઈભાાં ટકી યશલેાનો શોમ છે. 
તેથી આ ક્રિમા વભરકત દેલાના વાંચારનભાાં ધમાનભાાં રલેાનો છે. 

[9] મભરકતો અને દેલ ન  સાંચ રનન  પ મદ ઓ અને ભમ થદ ઓ :- 
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વાભાન્મ યીતે ધાંધાકીમ એકભો ોતાની વભરકતોનો કામથક્ષભ ઉમોગ કયલા ભાટે તેભજ દેલાાં-જલાફદાયીઓ 
ચ કલણીની અંક ળ વ્મલસ્થા અવયકાયક ફનાલલાના પ્રમાવો કયતા યશ ેછે. 
પ મદ ઓ: વભરકતો અન ેદેલાઓન ાં વાંચારન સ રઢ કયે છે. આભ કયલાથી નીચેના પામદાઓ ભેલી ળકે છે. 

(1) જોખભ – મનમાંત્રણ :- વભરકતો અન ેદેંલાના વાંચારનન ેરીધ ે વલવલધ પ્રકાયનાાં જોખભો જે ધાંધાભાાં 
નપા ઉયાન ેકામથક્ષભતા ઉય નકાયત્ભક અવય ભાડતા શોમ તેન ેઓખીન ેતેન ેવનમાંવત્રત કયીને 
દ ય કયલાના પ્રમાવો થઇ ળકે છે. 

(2) ધાંધ ન  ઢહતલધથક મનણથમો :- કેટરાક જોખભો ધાંધાના ક્રશતભાાં શોમ છે જમાયે અમ ક જોખભો ધાંધા 
ઉય પ્રવતક  અવય આે છે, તેથી વાંચારકો જોખભોની ઓખ લડે અન ક  જોખભો અન ેપ્રવતક  
જોખભો લચ્ચ ેબેદ ાયખીન ે ભફન જરૂયી જોખભો ય તત વનણથમો રેતા શરેા  ખ્મ વલચાયણા કયી 
ધાંધાના ક્રશતલથક વનણથમો રતેા થઇ ળકે છે. 

(3) મડૂી – મભરકતોનો ઇષ્ટભત ઉમોગ :- વભરકતો અન ે દેલાઓન ાં વાંચારનથી ધાંધાની મડૂી – 
વભરકતોનો ઇષ્ટભત ઉમોગ થઇ ળકે છે. 

(4) આમથિક તાંદ યસ્તી – પ્રગમત અને મલક સભ  :- ધાંધાની આવથિક તાંદ યસ્તી જાલી યાખલાભાાં તેભજ 
ધાંધાની એકધાયી વતત પ્રગવત અન ે વલકાવભાાં વભરકતો અન ે દેલાઓન ાં વાંચારન ખ ફજ ઉમોગી 
ભાગથદળથન રૂ ાં ડે છે. 

(5) ન ણ કીમ તયરત  – ધાંધ કીમ જલ ફદ યીઓ :- ધાંધાની એકધાયી નાણાકીમ તયરતા જાલી 
યાખલાભાાં અન ેવલવલધ ડ=ધાંધાકીમ જલાફદાયીઓ અદા કયલાભાાં વભરકતો અન ેદેલાઓન ાં વાંચારન 
ભશત્લણૂથ ભવૂભકા બજલ ેછે. 

(6) ધાંધ ભ ાં મડૂી યોક ણકત થઓ અને ભ ભરકો ધય લત  ળેય હોલ્ડય ભ ટે :- વભરકતો અને દેલાઓન ાં 
વાંચારન, બાંડોોની એકધાયી વતત વદૃ્ધિ તેભજ વરાભતી ભાટે આલશ્મક છે, તેઓને લધ ભાાં મડૂી 
રાબો આલા ેભજ મડૂી ડફૂલાના કે મડૂી ન કવાનનાાં જોખભોથી ફચાલલાભાાં કાયગત નીલડે છે. 

(7) ધાંધ ની પ્રમતષ્ઠ – ળ ખ :- વભરકતો અન ે દેલાઓન ાં વાંચારનથી ધાંધાની પ્રવતષ્ઠા, આફરૂ તેભજ 
ધાંધાકીમ ળાખા તેભજ ઊંચી યાખી ળક્ય છે. 

ભમ થદ ઓ :- 
       આભ, વભરકતો અન ે દેલાઓન ાં વાંચારનથી અનેકવલધ પામદાઓ ભેલી ળકામ છે. જો કે વભરકતો અન ે
દેચાઓન ાં વાંચારનનાાં આમોજન, અભર, મલૂ્માાંકન – અંક ળ  તેભજ જરૂયી પેયપાયો અંગનેી ફાફતોભાાં જો 
વાંચારકો ધમાન ન આે તો નીચેની ભમાથદાઓન ેણ નજય અંદાજ ન કયી ળક્ય. 

(1) ભ નલ સાંસ ધન વ્મલસ્થ નો ખચથ અને ર મક તો, મનપ ણત  તેભજ અન બલ – યસ :- વભરકત – 
દેલાન ાં વાંચારન ભાટે ભાનલ વાંવાધન વ્મલસ્થાનો ખચથ અને તેઓની રય્કાતો, વનણૂથતા તેભજ 
અભ બલ – યવ લગયેે ધમાનભાાં રેતા આ એક ભફનજરૂયી ફોજો ફની જલાની ક્રયસ્સ્થવત ણ ઉબી 
થઇ જામ તે જોવ ાં ડે છે. ડેક ધાંધાકીમ એકભોન ેઆ ણ ણ યલડે. 

(2) મભરકતો અને દેલ ન  સાંચ રનન  ડતય – ર બ :- જો વલવલધ પ્રવ વત્તઓ ઉય તેભજ ક્રયસ્સ્થવત 
ઉય વતત અન ે ચાાંતી નજય ની રષ્ષ્ટએ વભરકતો અને દેલાઓન ાં વાંચારનથી અનેકવલધ 
પામદાઓ શોમ છે યાંત   તેના રાબો કયતા તેન ેવનબાલલાની ડતય જો ઊંચી જામ કે લધ  ઉદ્ભલ ેતો 
વયલાે આ પ્રવ વત્ત નકાભી ફની ળકે છે. 

(3) ધાંધ કીમ ઢહત ધય લત  મનણથમોની અસય :- વભરકતો અન ે દેલાઓન ાં વાંચારનથી વાંચારકો, 
એકધાયા વતત ફોજ નીચ ેદફામેરા યશતેા શોમ, તાકીદની યીતે વતત ધમાન નજય યાખતા શોમ 
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અન ે તેન ે રીધ ે તેઓ જો જોખભી વનણથમો રેલાન ાં ટાે જે ધાંધાકીમ ક્રશતભાાં શોમ તો વયલાે 
ન કવાની – મ શ્કેરીઓ ધાંધાકીમ એકભ ેજ બોગલલી ડે છે. 

(4) જોખભ અને નપ ન  સાંફાંધન  ખ્મ રની અલગણન  :- વભરકતો અન ે દેલાઓન ાં વાંચારનનો ખ્માર 
વાયો છે યાંત   એ ફાફત ણ એટરી જ ભશત્લની છે કે “જમાાં લધ  જોખભ ત્માાં ઊંચા નપાની સ્સ્થવત”, 
આ ખ્માર એ મ દ્દાથી તદ્દન વલર દ્વ છે. 

આભ, ઉસાંહ ય રૂે જોઈએ તો, આ ભમાથદાઓ અંગ ે યતી કાજી યાખીન ે વભરકતો અન ેદેલાઓન ાં વાંચારનન ે
ભજબ ત ફનાલવ ાં જોઈએ એભ કશી ળકામ. 
 

સ્લ ધમ મ 

[A] ટૂાંકોત્ત યી પ્રશ્નો :- 
1. વભરકતો અન ેદેલાના વાંચારન નો અથથ આો. 
2. ચાલ  દેવ ાં ચ કલલાની રષ્ષ્ટએ કે પ્રકાયની વભભરકાતો ન ાં પ્રભાણ 2:1 શોવ ાં જોઈએ ? 

3. વભરકતો અન ેદેલાના વાંચારનનાાં અભબગભો કેટરા છે ? તેના નાભ જણાલો ? 

4. શજેજગનો અભબગભ એટર ેશ  ? 

5. રૂક્રઢચ સ્ત અભબગભ એટર ેશ  ? 

6. આિભક અભબગભ એટર ેશ  ? 

7. મડૂીની ડતયનો વવધધાાંત એટર ેશ  ? 

8. જોખભ અન ેક્રયલતથનનો વવધધાાંત એટર ેશ  ? 

9. ઇષ્ટતભણાનો વવધધાાંત એટર ેશ  ? 

10. ળાખ તયરનો વવધધાાંત એટર ેશ  ? 

11. ધાંધો ચરાલલાન ાં જોખભ એટર ેશ  ? 

12. દેલાઓન ાં જોખભ એટર ેશ  ? 

13. વભરકતોન ાં એટર ેશ  ? 

14. ફજાયભાાં ટકી યશલેાન ાં જોખભ એટર ેશ  ? 

[B] ટૂાંકનોંધ રખો :- 
 1. વભરકતો અન ેદેલાના વાંચારનનો ખ્માર 

 2. વભરકતો અન ેદેલાના વાંચારનના અભબગભો 
 3. વભરકતો અન ેદેલાના વાંચારનના વવિાાંતો 
 4. જોખભ અન ેવભરકતો અન ેદેલાન ાં વાંચારન  
 5. વભરકતો અન ેદેલાના વાંચારનનાાં પામદાઓ 

 6. વભરકતો અન ેદેલાના વાંચારનનાાં પામદાઓ  
 7. વભરકતો અન ેદેલાના વાંચારનની ભમાથદાઓ 

 8. વભરકતોન ાં વાંચારન 

 9. દેલાન ાં વાંચારન  
[C] સૈધધ ાંમતક પ્રશ્નો :- 
1.  વભરકતો અન ેદેલાના વાંચારનનો અથથ અને પ્રક્રિમા (વલવલ) વભજાલો. 
2.  વભરકતો અન ે દેલાના વાંચારન વૌદબથ ધાંધાના વાંચારન ભાટે વભરકતો, નપાકાયકતા અન ેજોખભ લચ્ચનેો 
વાંફાંધ ચચાથ.  
3. વભરકતો અન ેદેલાના વાંચારન ભાટેના અભબગભો વભજાલો. 
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4. વભરકતો અન ેદેલાના વાંચારનન ાં ભશત્લ (ઉમોગીતા/અગત્મ) અન ેતેના પામદા – ભમાથદા લણથલો 
5. વભરકત વાંચારન ભાટેના વવિાાંતો જણાલો. 
6. વભરકત દેલાાં વાંફાંધી જોખભો અને તેન ાં વાંચારન એટર ેશ  ? વલગતલાય વભજાલો. 
[D] ફહ મલકલ્ી પ્રશ્નો :- [MCQs] 

દયેક પ્રશ્નની નીચ ેચાય વલકલ્ો આેરા છે. વાચો વલકલ્ વન્દ કયી જલાફ આજ ના ફોતવ [ ] ભાાં રખો : 
[1] વાંચારકોન ાં મ ખ્મ કાભ ________ વભત રા જાલી યાખલાન ાં છે. = [વી] 
 [એ] ભાાંગ- યલઠાની [ફી] ભાભરકી અન ેદેલાની [વી] વભરકતો અને દેલાની ડી] નપા અન ેજોખભી 
[2] વભરકતો – દેલાન ાં વાંચારન ખયેખય તો ______ વાંચારન જ છે. = [એ]  
 [એ] નાણાકીમ [ ફી] ફજાય [વી] ઉત્ાદન [ડી] ભાનલ વાંવાધન 
[3] વભરકત-દેલાનો પ્રભાણવય ગ ણોત્તય (યેવળમો) ઉદ્યોગની ________ છે. = [ફી ] 

[એ] ભાાંગ   [ ફી] જીલાદોયી [વી] જોખભકાયકતા [ડી] નપાકાયકતા 
[4] વભરકત-દેલા વાંચારન અભબગભ અન વાય, શજેજિંગનો ખ્માર, રૂક્રઢચ સ્તતાનો ખ્માર અન ેઆિભકતાનો 
 ખ્માર ને આધાયે ___________ અંગ ેનીવત નક્કી કયલાભાાં આલે છે. = [ડી ] 
        [એ] લચેાણ [ ફી] ળાખ [વી] ઉઘયાણી [ડી] ટૂાંકા/ રાાંફા- ગાાની મડૂી પ્રાલ્પ્ત 
[5] કામભી વભરકતો પ્રાપ્ત કયલા રાાંફાગાાનાાં ઋણ તેભજ ચાલ  વભરકતો પ્રાપ્ત કયલા ટૂાંકા ગાાનાાં 
 ઋણ નાણાકીમ વાધનો એ યીતે વન્દ કયલા કે જેથી ઋણ ચ કલણી વભમગાો જે તે વભરકતનાાં 
 ઉમોગી આય ષ્મ જેટરો શોમ, આ ફાફત ધમાનભાાં રેલાન ાં જે અભબગભભાાં દળાથલલાછે તે 
________અભબગભ. = [વી ] 
 [એ] રૂક્રઢચ સ્ત  [ ફી] આિભક        [વી] શજેજગ  [ડી] જોખભ 
[6] ક્યાાં અભબગભ અન વાય નપાન ાં પ્રભાણ ઘટળે અન ેતયરતાની કક્ષા ઊંચી જળે ? = [ફી ] 
 [એ] શજેજગ  [ ફી] રૂક્રઢચ સ્ત            [વી] આિભક [ડી] જોખભ 
[7] વભરકતોની વ્મલસ્થા ભાટે ટૂાંક ગાાની મડૂી પ્રાલ્પ્તનો માદગાય રેલાભાાં આલે છે ? = [એ ] 

 [એ] આિભક  [ ફી] રૂક્રઢચ સ્ત             [વી] શજેજગ [ડી] જોખભ 
[8] વભરકતો –દેલાાંના વાંચારન ભાટેના ક ર કેટરા વવિાાંતો છે ? = [વી ] 
 [એ] ત્રણ  [ ફી] ફે             [વી] ચાય [ડી] છ 
[9] “જોખભન ાં પ્રભાણ લધાયીને મડૂીની ડતય ઘટાડી  ળકામ”, એવ ાં વભરકત-દેલા વાંચારનનાાં ક્યા 
વવિાાંતભાાં દળાથલરે છે? = [ડી] 
  [એ] ળાખ-તયરતાના  [ફી] જોખભ અન ેક્રયલતથનના [વી] ઇષ્ટતભણના [ડી] મડૂી ડતયના 
[10] વભરકત- દેલાન ાં વાંચારન મ ખ્મત્લે _________ ન ાં વાંચારન છે. = [ફી ] 
[એ] જોખભ અન ેતયરતા [ ફી] જોખભ અન ેનપાન ાં [વી] જોખભ અને ક્રયલતથન [ડી] મડૂી અન ેનપા 
[11] વભરકતો અન ે દેલાઓન ાં વાંચારનથી વાંચારકો, એકધાયા વતત ફોજ નીચ ે દફામેરા યશતેા શોમ, 
 તાકીદની યોત ેવતત ધમાન-નજય યાખતા શોમ અને તેન ેરીધ ેતેઓ ______ રેલાન ાં ટાે છે. = [એ ] 

 [એ] જોખભી વનણથમો  [ ફી] રૂક્રઢચ સ્ત             [વી] આિભક [ડી] ઇષ્ટતભણાના 
[12] વભરકતો અન ે દેલોઓન ાં વાંચારનનો વાયો છે યાંત   આ ખ્માર, એ ફાફત અથલા એ મ દ્દાથી તદ્દન 
 વલર િ છે કે, “___________”. = [વી ] 
[એ] “જમાાં ઓછાં જોખભ ત્માાં ઊંચા નપાની સ્સ્થવત” [ફી] “જમાાં લધ  જોખભ ત્માાં નક્રશલત નપાની સ્સ્થવત 

[વી]”જમાાં લધ  જોખભ ત્માાં ઊંચા નપાની સ્સ્થવત” [ડી] “જમાાં પ્રભાણવય જોખભ ત્માાં ઊંચા નપાનીઇષ્ટતભસ્સ્થવત” 
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11.9 Éý{wÂõík (Amortization)
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11.12 Ãkkrh¼kr»kf þçËku

11.13 yøkíÞLkkt Mkqºkku

11.14 WËknhýku

MðkæÞkÞ

11.1 «MíkkðLkk :

Mk{Þ ykÄkrhík LkkýktLkwt {qÕÞ yu LkkýktLkku ÃkkÞkLkku ÏÞk÷ Au. çkìtf{kt Lkkýkt s{k {qfðkÚke
ykÃkýu ÔÞks {u¤ðeyu Aeyu. ðíko{kLk{kt {¤íkkt LkkýktLkwt {qÕÞ ¼rð»Þ{kt {¤íkk ÔÞksLkk
MkkÚkuLkk Lkkýkt fhíkkt ½ýwt ðÄkhu Au. suLku ykÃkýu Time Value of Money fneyu Aeyu.
LkkýktLkk hkufký yLku ÃkwLk:hkufký îkhk [ku¬Mk Mk{Þ çkkË {¤íkkt LkkýktLkk {qÕÞLku Time

Value of Money fnu Au. yk þçË LkkýktLkk ðíko{kLk yÚkðk ¼krð {qÕÞ MkkÚku Mktf¤kÞu÷k
Au. ðíko{kLk {qÕÞ yux÷u LkkýktLkwt yksLkwt {qÕÞ su ¼rð»Þ{kt Ëþkoðu÷ hkufký Ëh «{kýu
hnuþu. Mk{Þ ykÄkrhík LkkýkfeÞ rLkýoÞku{kt òu¾{ yLku LkkýktLkwt {qÕÞ yíÞtík {n¥ðLkwt
Au. hkufz «ðknLku økýíkhe{kt Lknª ÷uðkÞ íkku {kr÷fLkwt MkkiÚke ðÄw fÕÞký fhðkLkwt æÞuÞ
yðhkuÄkþu.
LkkýktLkk Mk{Þ{qÕÞLkku ÏÞk÷ yu{ Mkq[ðu Au fu, LkkýktLkwt {qÕÞ su Mk{Þu Lkkýkt {¤u íkuLkk Ãkh
ykÄkrhík Au. su Lkkýkt ðnu÷kt {¤u Au íkuLkwt {qÕÞ ÷ktçkk Mk{Þøkk¤kLkk ytíku Lkkýkt fhíkkt ðÄw
nkuÞ Au. su{fu yksu {¤íkkt 100Lkwt {qÕÞ yuf ð»ko ÃkAe {¤íkk 100 fhíkkt ðÄkhu nkuÞ
Au. fkhý fu 10% ÔÞks Ëhu yksLkk 100Lkwt {qÕÞ yuf ð»ko ÃkAe  11010 ÚkkÞ. yk heíku
LkkýktLkwt Mk{Þ{qÕÞ nkuÞ Au. LkkýktfeÞ Mkt[k÷Lk{kt ykðe [¢ð]rØ yLku ðxkð «r¢Þk
LkkýktLkk Mk{Þ{qÕÞLku æÞkLk{kt ÷u Au.

LkkýktLkwt Mk{Þ{qÕÞÞwrLkx
11
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11.2 yÚko :

yksu {¤íkkt LkkýktLkwt {qÕÞ ¼rð»Þ{kt {¤íkk yux÷kt s Lkkýkt fhíkkt ðÄkhu {qÕÞðkLk Au.
yu rð[kh LkkýktLke f{kýeLke þÂõík Ãkh ykÄkrhík Au. Lkkýkt ÔÞks WÃkòðe þfu Au.
Lkkýkt ð]rØ Ãkk{u Au. ÔÞÂõík ÃkkMku fkuEÃký hf{ nkuÞ yLku íku íkuLkku WÃkÞkuøk sux÷ku sÕËe
fhu íkux÷wt LkkýktLkwt ðíko{kLk rzMfkWLx {qÕÞ ðÄw økýkÞ Au. yksu [ku¬Mk hf{Lkwt su {qÕÞ
Au íku ¼rð»Þ{kt íkuLkk {qÕÞ fhíkk ðÄkhu Au; fkhý fu, yksu su hf{ {¤u Au íkuLkwt hkufký
fhðk{kt ykðu íkku LkkýktLke ¼rð»Þ{kt ð]rØ ÚkkÞ Au.
ykÃkýu ðíko{kLk{kt {¤íkkt LkkýktLke ®f{ík ¼rð»Þ{kt {¤íke LkkýktLke ®f{ík MkkÚku æÞkLk{kt
÷uðe s òuEyu. WËknhý íkhefu 10%Lkk ÔÞks Ëhu, yuf ð»ko ÃkAe {¤íkk 100Lkwt
ðíko{kLk {qÕÞ 90.91 ÚkkÞ yLku çkeò ð»koLkk ytíku {¤íkk 100Lkwt ðíko{kLk{qÕÞ

 82.65 ÚkkÞ. yk økýíkhe Lke[u {wsçk Mk{òððk{kt ykðe Au.
ðíko{kLkLke nkÚk Ãkh hkufz (1-1-2017) 82.65

(+) 10%Lkk Ëhu 2017Lkwt ÔÞks 8.26

2017Lkk ð»koLkk ytíku ®f{ík 90.91

(+) 10%Lkk Ëhu 2018Lkwt ÔÞks 9.09

ð»ko 2019Lkk ytíku ®f{ík 100.00

yk ÃkhÚke yu{ íkkhý fkZe þfkÞ Au fu 10%Lkk Ëhu Úkíkk [¢ð]rØ ÔÞksLke 82.65 ºkeò
ð»koLkk ytíku 100 ÚkkÞ Au. yk{, fkuEÃký hf{Lkwt ðíko{kLk{qÕÞ þkuÄðk {kxu çku çkkçkíkku
yíÞtík ykð~Þf Au. yuf ÔÞksËh, çkeS Lkkýkt ç÷kufªøkLkku Mk{Þøkk¤ku yux÷u fu ÔÞksËh
yLku Mk{Þøkk¤ku. Mkk{kLÞ heíku yuðkt hkufkýku ÷k¼ËkÞe økýkÞ Au, su xqtfk{kt xqtfk
Mk{Þøkk¤k{kt ykðf {u¤ðe ykÃku Au. LkkýktLkwt Mk{Þ{qÕÞ þkuÄðk {kxu ykÃku÷ ¼krð®f{ík
íkÚkk yLÞ rðøkíkku ÃkhÚke ðíko{kLk{qÕÞ Lke[uLkkt Mkqºk îkhk økýðk{kt ykðu Au.

n)r1(

F
PV




ßÞkt PV = Present Value (ðíko{kLk {qÕÞ)
F = ¼krðf{kýe (Future Earning)

r = ÔÞksËh (Rate of Interest)

n = Mk{Þøkk¤ku ð»ko{kt (number of years)

WËknhý : 100 çku ð»ko ÃkAe «kÃík ÚkðkLkk nkuÞ yLku íkuLku 10% Lkk Ëhu ðxkððk{kt ykðu íkku
íkuLkwt ðíko{kLk {qÕÞ 82.65 Lke[u {wsçk Úkþu :

ðíko{kLk {qÕÞ 2)1.01(

100
)PV(




21.1

100

)1.1(

100
2


= 82.65
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ynªÞk F = 100

n = 2 years

r = 10%  = 1.0
100

10


11.3 {n¥ð :

ykÃkýu òuÞwt fu fkuEÃký ÔÞÂõík ¼rð»Þ{kt {¤íkkt YrÃkÞk fhíkkt ðíko{kLk{kt {¤íkk YrÃkÞkLku
ÃkMktË fhþu. ykLkku yÚko yuðku ÚkkÞ Au fu, ÔÞÂõíkyu yksu {¤íkkt YrÃkÞk fhíkkt ¼rð»Þ{kt
{¤íkkt YrÃkÞkLke ðÄw ®f{ík [qfððe Ãkzu Au. yk ÏÞk÷Lku [¢ð]rØ {qÕÞ fnuðk{kt ykðu Au.
fkuEÃký íkkŠff rð[khMkhýeðk¤e ÔÞÂõík, fkuEÃký hf{ ¼rð»Þ{kt {¤ðkLke nkuÞ íkux÷e
s hf{ yksu {¤u íku ÃkMktË fhþu, fkhý fu íkuLku hkufkýLke íkf {¤u Au. ykÚke s yuf
fnuðík MðYÃku yu{ hsq fhðk{kt ykðu Au fu “Íkze{kt hnu÷kt çku Ãkûke fhíkkt, nkÚk{ktLkwt yuf
Ãkûke ðÄw {qÕÞðkLk Au.” [A bird in hand is better than two in bush]

LkkýktLkwt Mk{Þ{qÕÞLkwt {n¥ð Lke[uLkkt fkhýkuLkk ÷eÄu Au :
1. fkuEÃký ÔÞÂõík ðíko{kLk ðÃkhkþ ðÄw ÃkMktË fhu Au.
2. hkufkýfkh yksu {¤u÷k YrÃkÞkLkwt hkufký fheLku ¼rð»ÞLkk Mk{Þu ðÄw hf{ {u¤ðe

þfu Au.
3. VwøkkðksLÞ ÃkrhÂMÚkrík{kt ðíko{kLk{kt {¤u÷kt YrÃkÞkLke ¾heËþÂõík, ¼rð»Þ{kt

{¤íkk YrÃkÞkLke ¾heËþÂõík fhíkkt ðÄw hnu Au.
4. òu¾{
5. ðíko{kLk ðÃkhkþ {kxuLke ÃkMktËøke
6. hkufkýLke íkfku.

11.4 Mk{Þ ykÄkrhík {qÕÞLke økýíkhe {kxuLke rðrðÄ xìÂõLkf :

swËk-swËk Mk{Þøkk¤k ËhBÞkLk WËT¼ðíkk hkufz«ðknLke íkkŠff yLku yÚkoÃkqýo Mkh¾k{ýe
{kxu, Mk{ÞLkk ÄkuhýLkk ykÄkhu fkuEÃký MkðoMkk{kLÞ Mk{Þøkk¤k{kt YÃkktíkh fhðwt òuEyu.
swËk - swËk Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk WËT¼ðíkk hkufz «ðknLkwt Mkk{kLÞ Mk{Þøkk¤k{kt YÃkktíkh
fhðk {kxuLke LkkýktLkk Mk{Þ{qÕÞLke Lke[uLke çku xìÂõLkf (ÃkØrík) òuEþwt.
4.1 yuf hf{Lkwt ¼krð{qÕÞ
4.2 yuf hf{Lkwt ðíko{kLk{qÕÞ

4.1 yuf hf{Lkwt ¼krð{qÕÞ (Future Value of a Single Amount) :

yuf s hf{Lkwt ¼krð{qÕÞ Lke[uLkkt Mkqºk îkhk økýe þfkÞ Au.
n

100

r
1PAn 






 

ßÞkt An = ¼rð»ÞLkwt {qÕÞ
F = yksu hkufký fhu÷ {qÕÞ (ðíko{kLk {qÕÞ)
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r = ÔÞksLkku Ëh
n = Mk{Þøkk¤ku

WËknhý : Äkhku fu yuf ÔÞÂõík 1000, 20 ð»ko {kxu çkìtf{kt {qfu Au. òu hkufký WÃkh 14% Ëhu
ðkŠ»kf Äkuhýu ÔÞks [¢ð]rØ Úkíkwt nkuÞ íkku 20 ð»koLkk ytíku íkuLku fux÷e hf{ {¤þu?
MkqºkLke {ËËÚke økýíkhe Lke[u «{kýu Úkþu :

 20
14.01100020A 

20)14.1(1000

 743.13000,1  13,743

swyku, fkuXk - A
WËknhý : 10,000 Lkwt ºký ð»koLkk ytíku 12% Lkk Ëhu ¼krð{qÕÞ fux÷wt ÚkkÞ ?

3)12.01(000,103A 

3)12.1(000,10

)405.1(000,10

405.1000,10 

  14,050

swyku, fkuXk - A
4.2 yuf hf{Lkwt ðíko{kLk {qÕÞ (Present Value of a Single Amount) :

¼krð yu yrLkrùík Au. ¼rð»Þ{kt {¤íke hf{Lkku Mk{Þøkk¤ku sux÷ku ðÄw, íkux÷e
yrLkrùíkíkk ðÄw. rLkýoÞ ÷uLkkh {kxu ¼krð hkufz «ðknLkwt {qÕÞ ðíko{kLk hkufz «ðknLkk
sux÷wt Au. ðíko{kLk {qÕÞLke økýíkhe {kxuLkwt Mkqºk Lke[u {wsçk Au.

n)r1(PVFVn 

yÚkðk

 n)r1/(1FVnPV 

WËknhý : 1000 su 20 ð»ko çkkË {¤u íkuLkwt yksLkwt {qÕÞ fux÷wt Úkþu ?
ðxkð Ëh 8% Au.
Mkqºk :  n)r1/(1FVnPV 

20

1.08

1
1000 



 `

 215.01000

  215

swyku, fkuXk - A
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11.5 ftÃkkW®Lzøk yLku rzMfkW®Lxøk (Compounding and Discounting)

ftÃkkW®Lzøk ÃkØrík (Compounding Technique) :

ßÞkhu fkuE hf{ WÃkh rLkÞík Ëhu ÔÞks [qfððk{kt ykðu Au, íÞkhu íkuLku MkkËwt ÔÞks fnuðk{kt
ykðu Au; Ãkhtíkw, ßÞkhu {wÆ÷ hf{ ð¥kk ÔÞksLke MktÞwõík hf{ WÃkh ÔÞks økýðk{kt ykðu
íÞkhu íkuLku fBÃkkW®Lzøk ÃkØrík fnuðk{kt ykðu Au.

WËknhý : Äkhku fu yuf ÔÞÂõík ‘A’ íku ‘B’ ÃkkMkuÚke 1,000 ºký ð»ko {kxu 10% Lkk [¢ð]rØ
(fBÃkkW®Lzøk) ÔÞks Ëhu WAeLkk ÷u Au. íÞkhu ‘A’ ÔÞÂõíkLku ºký ð»ko ÃkAe [¢ð]rØ
ÔÞksLkk Ëh «{kýu fux÷e hf{ [qfððe Ãkzþu?

ð»koLke þYykíkLke {q¤®f{ík 1,000

(+) «Úk{ ð»koLkwt ÔÞks (100 x 10%) 100

«Úk{ ð»koLkk ytíku fw÷ hf{ 1,100

(+) çkeò ð»koLkwt ÔÞks (1100 x 10%) 110

çkeò ð»koLkk ytíku fw÷ hf{ 1,210

(+) ºkeò ð»koLkwt ÔÞks (1210 x 10%) 121

ºkeò ð»koLkk ytíku fw÷ hf{ 1,331

LkkýktLkwt hkufký yLku íkuLkk Ãkh «kÃík Úkíkk ÔÞksLke hf{Lkwt ÃkwLk: hkufký Lku [¢ð]rØ
(Compounding ) fnu Au.

rzMfkW®Lxøk (Descounting ) :

fux÷efðkh hkufz«ðknLkku ðxkð ð»ko{kt yuf ð¾ík, çku ð¾ík, [kh ð¾ík, Ëhuf {rnLku
fu Ëhhkus fhðku Ãkzu Au. ðxkðLkku Mk{Þ çku çkkçkík Ëþkoðu Au.
(1) ðøkeofhý{kt Mk{ÞLke MktÏÞk ðÄíke òÞ Au.
(2) Ëhuf ð¾íku ðxkðLkk Ëh ½xíkku òÞ Au, yk ytøkuLkwt MkðoMkk{kLÞ Mkqºk Lke[u {wsçk Au.

mn

m/r1

1
FVnPV 








PV = ðíko{kLk {qÕÞ
FVn = n ð»koçkkË hkufz «ðkn
M = ð»ko{kt fux÷e ð¾ík ðxkð ÚkÞku
r = ðkŠ»kf ðxkð Ëh

WËknhý : Äkhku fu 10,000 [kh ð»ko çkkË {¤ðkÃkkºk Au. òu ðxkð Ëh 12% yLku ðxkð Ëh
ºký {rnLku yux÷u ð»ko{kt [kh ð¾ík (M=4) fhðk{kt ykðu íkku yk hkufz«ðknLkwt
{qÕÞ þkuÄku.

nm,m/PVIFr000,10PV 

16%,3PVIF000,10 
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623.0000,10  [fkuXk - C {wsçk]

  6,230.

ðxkðLkku Mk{Þ çku çkkçkík Ëþkoðu Au.
(1) ðøkeofhý{kt Mk{ÞLke MktÏÞk ðÄíke òÞ Au.
(2) Ëhuf ð¾íku ðxkðLkku Ëh ½xíkku òÞ Au.

yk ytøkuLkwt MkðoMkk{kLÞ Mkqºk Lke[u {wsçk Au.
mn

m/r1

1
FVnPV 








PV= ðíko{kLk {qÕÞ
FVn = n ð»koçkkË hkufz«ðkn
M = ð»ko{kt sux÷e ð¾ík ðxkð ÚkÞku.
r = ðkŠ»kf ðxkðËh

¼rð»Þ{kt {¤íkk ¼krð hkufz«ðknLkwt ðxkðÃkØrík îkhk ðíko{kLk ðxkðÃkØrík nuX¤
¼rð»ÞLke Ÿ[e ®f{íkLkwt ðíko{kLk{qÕÞ W¥khku¥kh ½xíkwt òÞ Au. ÔÞksLkku Ëh Ÿ[ku yLku
Mk{Þøkk¤ku ÷ktçkku, íku{ ðíko{kLk{qÕÞLke ®f{ík Lke[e Úkíke òÞ Au :
ðíko{kLk{qÕÞLke økýíkhe Lke[uLkkt Äkuhý nuX¤ ÚkkÞ Au :
(1) yuf s hf{Lkwt ðíko{kLk{qÕÞ.
(2) ð»kkoMkLk (yuLÞwExe)Lkwt ðíko{kLk{qÕÞ.
(3) fìrÃkx÷ rhfðhe Vìõxh
(4) Ãkh ÃkuåÞwRxeLkwt ðíko{kLk{qÕÞ.
(5) xqtfkøkk¤kLkwt fBÃkkW®Lzøk
(6) Mkk{kLÞ rðÁØ yMkhfkhf ÔÞksËh.

(1) yuf s hf{Lkwt ðíko{kLk{qÕÞ :

[kufõMk Mk{ÞLkk ytíkhu Mk{kLk [qfðýe yÚkðk ykðf yux÷u yuLÞqRxe Ëk.ík., ¼kzkÃkèk
yLku ¼kzkLke [qfðýe Mkk{kLÞ yuLÞqRxe {kxu [qfðýe fu ykðf Ëhu rLkÞík Mk{ÞLkk ytíku
WËT¼ðu Au. ßÞkhu yuLÞqRxe Ãkkfu íku {kxu íku Ëhuf Mk{ÞLke þYykík{kt WËT¼ðu Au.
Mkqºk : Mkk{kLÞ heíku yuLÞqRxeLkwt ðíko{kLk {qÕÞ Lke[u «{kýu Ëþkoðe þfkÞ.

n1n2 )r1(

A

)r1(

A

)r1(

A

)r1(

A
PVAn











 

= ]r/r
1

1
1A

n































 

ynª PVAn = D Mk{ÞLke {ÞkoËkðk¤e yuLÞqRxeLkwt ðíko{kLk{qÕÞ.
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A = Mkíkík Mk{Þktíkhu hkufz «ðkn.
r = ðxkðLkku Ëh

]r/r
1

1
1

n































   yux÷u yuLÞqRxe {kxu ÔÞks Ãkrhçk¤Lkwt ðíko{kLk{qÕÞ.

WËknhý : ðíko{kLk{kt  80,000 çkìtf{kt 10%Lkk Ëhu 6 ð»ko {kxu hkufðk{kt ykðu íkku 6 ð»koLkk
ytxu fux÷e hf{ {¤þu?

n)r1(

A
P




   666 1.1

A

10.1

A

100
10

1

A
000,80 







 



 
 772.1

1.1

A
6   (swyku, fkuXk - AA)

772.1000,80A 

  1,41,760

(2) ð»kkoMkLk (yuLÞwRxe)Lkwt ðíko{kLk {qÕÞ :

yuLÞwRxe yux÷u ¼rð»ÞLkk ð»kkuo{kt Mkh¾k Mk{Þktíkhu yufMkh¾e hf{Lkku WËT¼ðíkku hkufz
«ðkn.

WËknhý : òu 1, 2 yLku 3 ð»ko Ëhr{ÞkLk Ëhuf ð»koLkk ytíku  1,000  {¤u yLku ÔÞksËh 12%

nkuÞ íkku íkuLkk ðíko{kLk{qÕÞLke økýíkhe fhku.
ð»ko 0 1 2 3

(YrÃkÞk) 893 1000
797 1000
712 1000
 2,402

ðifÂÕÃkf heíku ðxkð fkuXk-D «{kýu 12%  yLku 3 ð»koLkwt Ãkrhçk¤{qÕÞ 2.402 ÚkkÞ
Au.
yk{ 1000 x 2.402

= 2,402 ÚkkÞ Au.
yuLÞqRxeLkwt ðíko{kLk {qÕÞLkwt Mkqºk Lke[u «{kýu Au :

 
  










 n

n

r1r

1r1
AP
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(3) fìrÃkx÷ rhfðhe Ãkrhçk¤ (Capital Recovery Factor) :

fìrÃkx÷ rhfðhe Ãkrhçk¤ yu rLkrùík ELðuMx{uLxLkwt rLkrùík ÔÞksËh yLku rLkÞík Mk{Þøkk¤k
{kxuLkwt ð»kkoMkLk {qÕÞ Au. ð»kkoMkLkLkk ðíko{kLk {qÕÞ Ãkrhçk¤Lkwt furÃkx÷ rhfðhe Ãkrhçk¤
yu ÔÞMík (Reciprocal) {qÕÞ Au.

WËknhý : 1,00,000 Lkwt ðíko{kLk Mk{Þu 10% ÔÞksLkk Ëhu 4 ð»ko {kxu hkufký fhðk{kt
ykðu, íkku yk [kh ð»ko Ëhr{ÞkLk Ëh ð»koLkk ytíku ík{Lku fux÷e hf{ {¤þu?
Mkqºk  = n.FAr/PVAP 







4.10A/FA/PV

1
PA

170.3

1
000,00,1   [fkuXk-D «{kýu]

.Rs
170.3

1
000,00,1   31,555

ynªÞk 3155.0
170.3

1

4.10FA/PV

1


  fìrÃkx÷ rhfðhe Ãkrhçk¤ = 0.3155

(4) ÃkhÃkuåÞwRxeLkwt ðíko{kLk{qÕÞ (Present Value of Perpetuity) :

ÃkhÃkuåÞwRxe yu MkLkkíkLk Mk{ÞLkwt ð»kkoMkLk yux÷u fu yLktík ð»kkuo MkwÄe {¤íkwt ð»kkoMkLk. yk{
ÃkhÃkuåÞwRxe{kt ð»kkoMkLkLke hf{ rLkrùík nkuÞ Au. Ãkhtíkw íkuLke «krÃíkLkku Mk{Þøkk¤ku þkïík
yÚkðk yLktík ð»kkuo MkwÄeLkku nkuÞ Au. LkkýkfeÞ Mkt[k÷Lk{kt yk «fkhLke ½xLkk ÔÞðnkrhf
MðYÃku {¤íke LkÚke; Ãkhtíkw, fux÷ef ftÃkLkeykuLkkt ÃkhÃkuåÞwRxe çkkìLz yLku Ehrhze{uçk÷
«uVhLMk þìhLkkt WËknhýku òuðk {¤u Au.
ÃkhÃkuåÞwRxeLkk ðíko{kLk {qÕÞLke ¾qçk Mkh¤íkkÚke Lke[uLkk Mkqºk îkhk økýíkhe ÚkkÞ Au :

100/r

1
P 

ßÞkt A = ð»kkoMkLk (yuLÞwExe)Lke hf{ su yLktík ð»kkuo MkwÄe {¤þu, yLku r = ÔÞksËh
WnkËhý : B r÷r{xuz ftÃkLkeyu yuf £e nkìÕz s{eLk ÷eÍ WÃkh ÷eÄe Au, suLkku ÷eÍ Mk{Þøkk¤ku

fkÞ{e Au. òu ðkŠ»kf ¼kzk Ëh 60,000 nkuÞ yLku ÔÞksËh 8% nkuÞ íkku yk
MkkuËkLkwt ðíko{kLk {qÕÞ Lke[u {wsçk ÚkkÞ :

Mkqºk «{kýu
08.0100/8

A

100/r

A
P





08.0

000,60
P 7,50,000

(5) xqtfkøkk¤kLkwt [¢ð]rØ ÔÞks (Shorter Period Compounding) :

[¢ð]rØ ðkŠ»kf Äkuhýu ÚkkÞ Au. ynª ykÃkýu xqtfkøkk¤kLkwt [¢ð]rØ yux÷u {krMkf, rºk{krMkf
fu A {krMkf Äkuhýu Úkíkwt nkuÞ íkku íkuLke økýíkhe fE heíku ÚkkÞ Au íku òuEyu.
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WnkËhý : òu  1,00,000 fkuE VkELkkLMk ftÃkLke{kt hkufðk{kt ykðu, ðkŠ»kf ÔÞksËh 12%

nkuÞ íkku íkuLkwt [¢ð]rØ rºk{krMkf Äkuhýu fhðk{kt ykðíkw nkuÞ Au. íkku íkuLkku yÚko Au fu
ÔÞks Ëh ºký {kMkLkk ytíku {¤íkk ÔÞks WÃkh Ãký ykÃku÷ Ëhu ÔÞks {¤u Au. ynª
12% ÷u¾u ðkŠ»kf ÔÞksËhLku rºk{krMkf Ëhu 3% ÷u¾u æÞkLk{kt ÷uðk{kt ykðþu.

ð»koLke þYykíkLke {q¤®f{ík 1,00,000

(+) «Úk{ ºký {kMkLkwt ÔÞks + 3,000







 

100

12

12

3
000,00,1 1,03,000

(+) çkeò ºký {kMkLkwt ÔÞks + 3,090







 

100

12

12

3
000,03,1 1,06,090

(+) ºkeò ºký {kMkLkwt ÔÞks + 3,183







 

100

12

12

3
090,06,1 1,09,273

(+) [kuÚkk ºký {kMkLkwt ÔÞks + 3,278







 

100

12

12

3
273,09,1 1,12,551

  1,00,000 {wÆ÷Lkwt Ëh ºký {kMk [¢ð]rØ ÔÞksLke økýíkhe fhðk{kt ykðu íkku
ð»koLkk ytíku 1,12,550 {¤u Au.
MkqºkLke {ËËÚke økýíkhe Lke[u {wsçk fhe þfkÞ Au.

kn

100K

r1
PA 









A= n ð»koLkk ytíkLkwt ¼krð{qÕÞ
K= ð»ko ËhBÞkLk Úkíkkt [¢ð]rØ Mk{Þøkk¤kLke MktÏÞk
n= ð»kkuoLke MktÏÞk
WÃkhLkk WËknhýLke Mkqºk{kt ®f{ík {qfíkk





 










400

12
1

1004

12
1000,00,1A

14

 403.01000,00,1 

 12550.1000,00,1 [fkuXk - A {wsçk]

= 1,12,550
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(6) Mkk{kLÞ rðÁØ yMkhfkhf ÔÞksËh : (Nominal Versus Effective Interest Rate) :

ynªÞk WÕ÷u¾LkeÞ Au fu ÔÞksËh ðkŠ»kf Äkuhýu ËþkoðkÞ Au, su{fu 12% yu Mkk{kLÞ
ÔÞksËh Au. ßÞkhu yuf ð»koÚke ykuAkøkk¤k su{fu {krMkf, rºk{krMkf fu yÄoðkŠ»kf Äkuhýu
[¢ð]rØ Úkíkwt nkuÞ íÞkhu xqtfkøkk¤k{k {¤íkk ÔÞks WÃkh Ãký [¢ð]rØ ÔÞksËh ÷køkw Ãkzíkkt
ðkMíkrðf ÔÞksËhLkwt {qÕÞ Mkk{kLÞ ÔÞks Ëh fhíkkt ðÄe òÞ Au.
òu [¢ð]rØ ðkŠ»kf Äkuhýu ÚkkÞ íÞkhu Lke[uLkk MkqºkLkku WÃkÞkuøk ÚkkÞ Au :







 

100

r
1PA

 12.01000,00,1 

 12.1000,00,1

= 1,12,000

Ãkhtíkw òu [¢ð]rØ rºk{krMkf Äkuhýu fhðk{kt ykðu íÞkhu,
kn

100K

r1
PA 







  ßÞkt KLkwt {qÕÞ 4 Au.

14

1004

12
1000,00,1












  403.01000,00,1 

= 1,00,000 (1.1255) [fkuXk - A «{kýu]
= 1,12,550

yk{, 12% Lkk ðkŠ»kf Ëhu {qÕÞ 1,12,000 Au. ßÞkhu 12% Lkk rºk{krMkf Ëhu {qÕÞ
1,12,550 Au.

yk{, rºk{krMkf [¢ð]rØ yMkhfkhf ÔÞksËh 12.55% ÚkkÞ, su Mkk{kLÞ ÔÞks 12%

Úke ðÄw ÚkkÞ Au.
yMkhfkhf ÔÞksËh þkuÄðkLkwt Mkqºk Lke[u «{kýu Au :

1K

K100

r
1

100

e













òu e yLku r Ëþktþ nuX¤ ËþkoðkÞ íÞkhu WÃkhLkk MkqºkLku Lke[u {wsçk hsq fhe þfkÞ :


















 

1K

K

r
1e

Mkqºk{kt ykÃku÷ {qÕÞ {qfíkkt,
14

1004

12
1

100

e
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1
100

3
1

4





 

    1403.11
4

03.01 

 
%55.12e

1001255.0e

1255.0
100

e

1255.0

11255.1









11.6 MkkËwt yLku MktÞkusLk ÔÞks :

MkkËwt ÔÞks :

ßÞkhu ÔÞksLkwt ÔÞks {¤íkwt Lk nkuÞ íkku íku hkufký Ãkh Võík MkkËwt ÔÞks {¤íkwt nkuÞ Au.
Äkhku fu = 1,000 Ãkh 10% Lkk ðxkð Ëhu Ãkkt[ ð»ko {kxu ÔÞks økýðk{kt ykðu íkku
ÔÞksLke hf{ 100 Au.

100.Rs
100

10
1000 



 

Ëh ð»kuo hf{ 100 ÔÞks Ãkuxu {¤þu.
MkkËwt ÔÞksLke økýíkhe fhðkLkwt Mkqºk :
¼rð»ÞLkwt {qÕÞ = ðíko{kLk {qÕÞ [1 + ð»koLke MktÏÞk x ÔÞksLkku Ëh]

WËknhý : òu 5000 Lkwt hkufký 12% Lkk MkkËk ÔÞksu fhðk{kt ykðu íkku Ãkkt[ ð»ko ÃkAeLke
hf{ þkuÄku.

 12.0515000 

     60.1500060.015000 8,000

MktÞkusLk ÔÞks :

LkkýktLkwt hkufký yLku íkuLkk Ãkh «kÃík Úkíkk ÔÞksLke hf{Lkwt ÃkwLk:hkufký fhðk{kt ykðu
íkuLku MktÞkusLk ÔÞks fnuðk{kt ykðu Au.
{wÆ÷ + ÔÞks = ÔÞks{wÆ÷
hkufkýfkhku Mkk{kLÞ heíku hf{ çk{ýe ÚkðkLkku (Double) õÞkhu Úkþu íku «&™ {qtÍðíkku
nkuÞ Au. yk {kxu ÔÞksLkk ¼krð{qÕÞLkku fkuXku òuðku sYhe Au.
xuçk÷ òuíkk ÏÞk÷ ykðu Au fu 12% Lkku ÔÞks Ëh nkuÞ íkku hf{ çk{ýe Úkíkk 6 ð»ko
ÚkkÞ. òu ÔÞksLkku Ëh 6% nkuÞ íkku hf{ çk{ýe (Double) Úkíkk 12 ð»ko ÷køku. yk
rLkÞ{ «{kýu 72 Lku ÔÞksLkk ËhÚke ¼køkðk{kt (Divide) ykðu íkku hf{ çk{ýe
ÚkðkLkku Mk{Þøkk¤ku {¤u Au.
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Ëk.ík., òu ÔÞks Ëh 3% nkuÞ íkku







3

72
 = 24 ð»ko ÚkkÞ.

òu ÔÞks Ëh 9% nkuÞ íkku







9

72
 = 8 ð»ko ÚkkÞ.

ðÄw [kufMkkE {kxu rLkÞ{ 69 Au.
rLkÞ{ «{kýu çk{ýk ÚkðkLkku Mk{Þ 0.35 + 69 Lkk çkhkçkh Au.

ÔÞksËh

ÔÞksËh çk{ýk ÚkðkLkku Mk{Þ

5% 
5

69
35.0 14.15 ð»ko

12% 
12

69
35.0 6.1 ð»ko

WËknhý : {tsw yksu 10,000 Lkwt 8% Lkk [¢ð]rØ ÔÞksÚke hkufký fhu íkku 25 ð»ko ÃkAe íkuLkwt
{qÕÞ fux÷wt Úkþu?

= 25)08.1(000,10

= )848.6(000,10

= 68,480

WËknhý : òu ÔÞksLkku Ëh 11% nkuÞ íkku 72 yLku 69 Lkk rLkÞ{ «{kýu fux÷k ð»kuo hf{ zçk÷
ÚkkÞ?
72 Lkk rLkÞ{ «{kýu

54.6
11

72
  ð»ko

69 Lkk rLkÞ{ «{kýu

62.6
11

69
35.0   ð»ko

11.7 yÄoðkŠ»kf [¢ð]rØ ÔÞks yLku ðxkð : (Intra Year Compounding and
discounting) :

yÄoðkŠ»kf [¢ð]rØ ÔÞks (Intra Year Compounding)

Mkk{kLÞ heíku yu{ {kLkðk{kt ykðu Au fu [¢ð]rØ ðkŠ»kf Äkuhýu økýðk{kt ykðu Au. Ãký
½ýe ð¾ík su{kt (Compounding) [¢ð]rØ ÔÞks ðkhtðkh økýðk{kt ykðu Au.
Ëk.ík., 10,000 yuðe VkRLkkLMk ftÃkLke{kt hkufðk{kt ykðu Au su ònuhkík fhíke nkuÞ fu
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íku 10% ÔÞks yÄoðkŠ»kf yux÷u fu Ëh A {rnLku [qfðu Au Ëh A {rnLku ÔÞks [qfððk{kt
ykðu íkku ík{khe ÚkkÃký{kt Lke[u {wsçk ð]rØ ÚkkÞ Au.

«Úk{ A {kMk :

þYykíkLke {q¤ hf{ = 10,000

(+) A {rnLkkLkwt ÔÞks + 500







 

12

6

100

10
000,10

A {rnLkkLkk ytíku ÔÞks MkkÚku hf{ = 10,500

çkeò A {kMk :

þYykíkLke {q¤ hf{ = 10,500

(+) A {rnLkkLkwt ÔÞks + 525







 

12

6

100

10
500,10

= 11,025

ð»koLkk ytíku ÔÞks MkkÚku {q¤ hf{ =  11,025

WËknhý : ysÞ 6,000 çkìtf{kt 6 ð»ko {kxu s{k {qfu Au. òu ÔÞksLkku Ëh 12% nkuÞ yLku
ð»ko{kt 4 ð¾ík ÔÞks økýðkLkwt nkuÞ ([¢ð]rØ) ÃkØríkÚke íkku 6 ð»ko ÃkAe ík{khe
ÚkkÃký Lke[u {wsçk Úkþu.

nm

m

r
1PVFVn







 

64

4100

12
1000,6












24

100

3
1000,6 



     2424 03.1600003.016000 

= 6,000 [2.033]  [fkuXk - A «{kýu]
= 6,000 [2.033]

=  033.2000,6 

= 12,198

yÄoðkŠ»kf ðxkð (Intra Year Discounting)

Mkk{kLÞ heíku yu{ {kLkðk{kt ykðu Au fu ðxkð ðkŠ»kf Äkuhýu økýðk{kt ykðu Au. Ãký
fux÷efðkh hkufz «ðknLkku ðxkð ð»ko{kt çku ð¾ík fhðku Ãkzu Au. yk ðxkðLku yÄoðkŠ»kf
ðxkð Ãký fnuðk{kt ykðu Au.

WËknhý : A ð»ko çkkË 12,000 {¤ðkÃkkºk Au. òu ðxkð Ëh 12% (r = 12%) yLku ðxkð
Ëh ºký {rnLku yux÷u ð»ko{kt 4 ð¾ík (m = 4) fhðk{kt ykðu íkku yk hkufz«ðknLkwt
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ðíko{kLk{qÕÞ Lk¬e fhku.

nm,m/Fr1PV000,12PV 

64,
4

12
F1PV000,12 

F1PV000,12  3%, 24

033.2000,12  [fkuXk - A {wsçkLke ®f{ík]
=  24,396

11.8 Annuity (ðkŠ»kfe - ðkŠ»kfeLkk ¼krð{qÕÞLke økýíkhe)Future Value of an Annuity :

yuLÞqRxe yu Mkíkík hkufz«ðkn Au. su rLkÞr{ík Mk{Þktíkhu WËT¼ðíkwt nkuÞ Au. SðLkðe{kLke
Ãkkìr÷Mke Ãkh [qfððk{kt ykðíkwt «er{Þ{ yuLÞqRxe nkuÞ Au. Ëhuf Mk{Þøkk¤kLke þYykík{kt
hkufz«ðkn WËT¼ðíkku nkuÞ Au íku yuLÞqRxeLku ‘[qfððkLke çkkfe yuLÞqRxe’ fnu Au.
ð»kkoMkLk yÚkðk yuLÞqRxe yux÷u yufMkh¾e hf{Lkk hkufz«ðkn (ykðf yÚkðk òðf)Lke
¢r{f ½xLkk, nkW®Mkøk ÷kuLk WÃkh [qfðkíkk rLkÞr{ík yufMkh¾k nÃíkk yu yk ½xLkkLkwt
«[r÷ík WËknhý Au.
yuf hkufkýfkh Ëh ð»koLkk ytíku  1,000 ºký ð»ko MkwÄe hkufu Au, «ðíko{kLk ÔÞks Ëh
10% Au. ºkeò ð»koLkk ytíku íkuLku fux÷e hf{ {¤þu?
ð»ko 1 2 3

1000 1000 1000
1100
1210

fw÷ 3,310
Lke[uLkk MkqºkLke {ËËÚke yuLÞqRxe hf{Lkwt ¼krð{qÕÞ økýe þfkÞ.

r

r1 1n

  r/r1AFVAN 1n

ßÞkt A = ¼krð®f{ík su {wÆ÷ yLku ÔÞksLke yufrºkík ®f{ík Ëþkoðu Au.
P = Ëhuf ð»koLkku yufMkh¾ku nÃíkku
r = ðkŠ»kf Äkuhýu ÔÞksËh
n = Mk{Þøkk¤ku ð»ko{kt

LkkUÄ : yuLÞqRxe ðkŠ»kf ËhLkk çkË÷u {krMkf, rºk{krMkf fu A {krMkfLkk Äkuhýu Ãký økýe þfkÞ Au.
WËknhý : Mr. M çkìtf{kt rhfhªøk ¾kíkwt Ähkðu Au. su{kt Ëh ð»koLkk ytíku 15,000 Lkwt hkufký

fhu Au. òu çkìtf 10% ðkŠ»kf Äkuhýu [¢ð]rØ ÔÞks økýíke nkuÞ íkku 8 ð»koLkk ytíku
íku{Lku fux÷e hf{ {¤þu ?
MkqºkLkk ykÄkhu økýíkhe Lke[u {wsçk fhe þfkÞ.
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r

1n)r1(
PA











 


10.0

18)10.01(
000,15A











 


10.0

18)10.1(
000,15A

436.11000,15A   (fkuXk B {wsçk)
 A 1,71,540.

WËknhý : Ãkkt[ ð»ko {kxu ík{u ðkŠ»kf 1,000 çkìtf{kt s{k fhku Aku. ík{khe rzÃkkìrÍx Ãkh
ðkŠ»kf 10% Lkk Ëhu [¢ð]rØ ÔÞks {u¤ðku Aku. Ãkktt[ ð»koLkk ytíku yk rzÃkkìrÍxLke
©uýeLkwt {qÕÞ fux÷wt nþu?

  34 )10.1(000,110.1000,1    000,1)10.1(000,110.1000,1 2 

        000,110.1000,121.1000,1331.1000,1464.1000,1 

10001100121013311464 

= 6,105.

11.9 Éý{wÂõík (Amortization):

{kuxk¼køkLkwt Éý (÷kuLk) Mkh¾k Mk{ÞLkk nÃkíkk îkhk ¼hðk{kt ykðu Au. ({krMkf,
rºk{krMkf, ðkŠ»kf) su{kt ÔÞks íkÚkk {q¤ hf{kuLk Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. yk ÉýLku Amor-

tized Loan fnuðkÞ Au.
WËknhý : A 10,00,000 yuf çkìtf ÃkkMkuÚke 15% ÔÞksÚke WAeLkk ÷u Au. ÷kuLk 10 ð»ko{kt

Mkh¾k nÃíkkÚke Ãkqhe fhðkLke Au. nÃkíkku ËMk ð»ko{kt Ëhuf ð»koLkk ytíku [qfððkLkku Au.
Lke[uLkk Mkqºk îkhk ðkŠ»kf nÃkíkkLke [qfðýe fhðk{kt ykðþu.

÷kuLkLke hf{ %15r,10nFA1PVA 

019.5A000,00,10  [fkuXk - D {wsçk]

A
019.5

000,00,10


A = 1,99,246

Éý Ãkqhwt fhðkLkku Mk{Þ Lk¬e fhðku (Period of Loan Amortization):

^÷ux ¾heËðk ík{khu 18,80,000 WAeLkk ÷uðk Ãkzu íku{ Au. ík{u nkW®Mkøk ftÃkLkeLku
{¤ku Aku. su 12.5% ÔÞks ÷u Au. ík{u ÷kuLk Ãkqhe fhðk {kxu ðkŠ»kf  1,88,000 [qfðe
þfku íku{ Aku. ík{khe ÷kuLk Ãkqhe ÚkðkLkku Mk{Þ Lk¬e fhe.
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1,88,000 yu ðíko{kLk yuLÞqRxe {qÕÞ Au.
suu  18,80,000Lkk Mkh¾k nÃkíkk Au.

000,80,18r,nFA1PV000,88,1 

000,80,18%5.12(?)FA1PV000,88,1 

 
000,80,18

125.0

n125.0

1

1000,88,1 





















10
000,88,1

000,80,18

125.0

n)125.1(

1
1



















 



10
n)125.1(

)125.0(11





10
n)125.1(

125.01





n)125.1(10875.0 

n)25.11(875.0 

 n
25.11

875.0

0778.0n   (swyku, fkuXk - C)

÷kuLk 23 ð»kuo Ãkqhe fhðkLke rðLktíke fhe þfkÞ.

11.10 zqçkíkrLkrÄ (Sinking Fund):

yuLÞqRxe yu Mkíkík hkufz«ðkn Au. ¼rð»Þ{kt rLkrÄ s{k fhðk {kxu yuf rLkrùík ðkŠ»kf
hf{ s{k fhðe Ãkzu Au íku ðkŠ»kf hf{Lku zqçkíkLkerÄ (rLkrÄ) fnu Au.

WËknhý : 10 ð»ko çkkË 250 fhkuzLkk çkkuLzLke hf{ [qfððkLke Au. 14%  [¢ð]rØ ÔÞksLke
WÃks nkuÞ íkku 10 ð»ko çkkË 250 fhkuz ¼uøkk fhðk ftÃkLkeyu Mkefªøk Vtz{kt fux÷e
hf{ ðkŠ»kf Äkuhýu s{k fhkððe Ãkzu?

¼krðhf{ - 250 fhkuz
ÔÞksËh - 14%

ð»ko - 10
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¼krð yuLÞqRxe {qÕÞ þkuÄðkLkwt Mkqºk











 


r

1n)r1(
nFA1FV











 


14.0

110)14.01(
10FA1FV

)707.3(
14.0

110)14.1(
10FA1FV 











 
  (fkuXk - A {wsçk)

14.0

1707.3 


336.19
14.0

707.2


ðkŠ»kf rzÃkkìÍexLke hf{ 
19.336

250 fhkuz`
12.93 fhkuz

11.11 íkVkðík :

11.1 ðíko{kLk{qÕÞ yLku ¼krð{qÕÞ

¢{ ðíko{kLk {qÕÞ ¼krð{qÕÞ

[ku¬Mk Mk{ÞLkk ytíkhu Mk{kLk [qfðýe
yÚkðk ykðf yux÷u yuLÞqRxe Ëk.ík.,
¼kzkÃkèk yLku ¼kzkLke [qfðýe.

ðíko{kLk {qÕÞ þkuÄðkLkwt Mkqºk

PVAn = A [{1-(1/1+r) }/r]
n

ðíko{kLk{qÕÞLkk MkqºkLke {ËËÚke Lke[uLke
çkkçkíkku òýe þfkÞ Au.
(a) fkh {kxu fux÷e hf{ WAeLke ÷uðe Ãkzu?

yuLÞqRxe yu Mkíkík hkufz «ðkn Au. su
rLkÞr{ík Mk{Þktíkhu WËT¼ðíkwt nkuÞ Au.
Ëk.ík., SðLk ðe{kLke Ãkkìr÷Mke WÃkh
[qfððk{kt ykðíkwt «er{Þ{.

¼krð{qÕÞ þkuÄðkLkwt Mkqºk





  r/)1n)r1(AFVAn

¼krð{qÕÞLkw t Mkqºk rðrðÄ MktË¼o{kt
WÃkÞkuøk{kt ÷E þfkÞ Au.
(a) ¾kíkkLke ¼rð»ÞLke hf{ òýðk {kxu.

1.

2.

3.
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(b) ðkŠ»kf çk[ík ytøku rLkýoÞ fhðk.
(c) zqçkíkrLkrÄ{kt ðkŠ»kf hf{ s{k fhðk
ytøku.
(d) ÔÞks Ëh þkuÄðk {kxu
(e) [ku¬Mk Mk{ÞLkk ytíkhu fux÷e hf{Lke
çk[ík fhðe Ãkzu íku Mk{Þ MkwÄe hkn òuE
þfðkLke.

11.2 ð¤íkhLkku Ëh yLku LkSðk ð¤íkhLkku Ëh

¢{ ð¤íkhLkku Ëh LkSðk ð¤íkhLkku Ëh

Mkk{kLÞ heíku ð¤íkhLkku Ëh ðkŠ»kf
Äkuhýu ËþkoðkÞ Au; Ãkhtíkw, ßÞkhu
ð¤íkhLkku Ëh {krMkf, rºk{krMkf fu
yÄoðkŠ»kf Äkuhýu Úkíkwt nkuÞ íÞkhu íkuLku
yMkhfkhf ð¤íkh Ëh fnuðkÞ Au.
xqtfkøkk¤k{kt {¤íkk ÔÞks Ëh WÃkh Ãký
[¢ð]rØ ÔÞks ÷køkw Ãkzu Au.

xqtfkøkk¤k{kt {¤íkk ÔÞksËh WÃkh
[¢ð]rØ ÔÞks ÷køkw Ãkzíkwt nkuðkÚke
ÔÞksËhLkwt {qÕÞ LkSðk ð¤íkhLkk Ëh
fhíkkt ½ýwt ðÄe òÞ Au.

yMkhfkhf ð¤íkhLkku Ëh þkuÄðk {kxuLkwt
Mkqºk :

kn

100k

r
1PA 








ynªÞk [¢ð]rØ ÔÞksËh rºk{krMkf
Äkuhýu ÷køkw Ãkzu Au.
ÔÞks{wÆ÷Lke hf{ Mkk{kLÞ {¤íke hf{
fhíkkt ðÄe òÞ Au.

ynªÞk ð¤íkhLkku Ëh ðkŠ»kf Äkuhýu
økýðk{kt ykðu Au.

ðkŠ»kf Äkuhýu yufs ð¾ík ÔÞks Ëh
÷køkw Ãkzíkku nkuðkÚke ð»ko{kt [¢ð]rØ
ÔÞks ÷køkw Ãkzu Au.
ðkŠ»kf Äkuhýu {¤íkk ÔÞksËh Ãkh
[¢ð]rØ ÔÞks ÷køkw Ãkzíkwt nkuðkÚke
ÔÞksËhLkwt {qÕÞ LkSðwt hnu Au.

LkSðk ð¤íkhLkku Ëh þkuÄðk {kxuLkwt
Mkqºk :





 

100

r
1PA

ynªÞk [¢ð]rØ ÔÞksËh ðkŠ»kf Äkuhýu
økýðk{kt ykðu Au.

ÔÞks{wÆ÷Lke hf{ LkSðe hnu Au.
fkhý fu [¢ð]rØ ÔÞksËh ðkŠ»kf Äkuhýu
økýðk{kt ykðu Au.

1.

2.

3.

4.

5.

(b) ÷kuLk Ãkqhe ÚkðkLkku Mk{Þ
(c) ÷kuLk Ãkqhe ÚkðkLkwt Mk{ÞÃkºkf Lk¬e
fhðwt.
(d) [ku¬Mk Mk{ÞLkk ytíkhu fux÷e hf{
WÃkkzðe íku Lk¬e fhðwt.
(e) ÔÞksLkku Ëh þkuÄðku.
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11.12 Ãkkrh¼kr»kf þçËku :

1. LkkýktLkwt Mk{Þ{qÕÞ : LkkýktLkwt {qÕÞ su Mk{Þu Lkkýkt {¤u íkuLkk Ãkh ykÄkrhík Au.
2. [¢ð]rØ {qÕÞ : ÔÞÂõíkLku yksu {¤íkkt YrÃkÞk fhíkkt ¼rð»Þ{kt {¤íkkt YrÃkÞkLke

ðÄw ®f{ík [qfððe Ãkzu Au. yk ÏÞk÷Lku [¢ð]rØ {qÕÞ fnu Au.
3. ðxkð®f{ík yÚkðk ðíko{kLk{qÕÞ : ÔÞÂõík ðíko{kLk{kt {¤íke hf{, ¼rð»Þ{kt

{¤íke hf{ fhíkkt ykuAe Mðefkhðk íkiÞkh ÚkkÞ Au. yk ½xLkkLku ðxkð ®f{ík
yÚkðk ðíko{kLk{qÕÞ fnuðk{kt ykðu Au.

4. [¢ð]rØ ÔÞks : ßÞkhu {wÆ÷ hf{ ð¥kk ÔÞksLke MktÞwõík hf{ WÃkh ÔÞks økýðk{kt
ykðu Au, íÞkhu íkuLku [¢ð]rØ ÔÞks fnuðk{kt ykðu Au.

5. ð»kkoMkLk yÚkðk yuLÞqRxe : ð»kkoMkLk yux÷u yufMkh¾e hf{Lkk hkufz «ðkn (ykðf-
òðf)Lke ¢r{f ½xLkk.

6. fìrÃkx÷ - rhfðhe Ãkrhçk¤ : ßÞkhu rLkrùík ELðuMx{ìLxLkwt rLkrùík ÔÞksËh yLku
rLkÞík Mk{Þøkk¤k {kxuLkwt ð»kkoMkLk {qÕÞ Au.

7. ÃkhÃkuåÞqRxeLkwt ðíko{kLk {qÕÞ : ÃkhÃkuåÞqRxe yu MkLkkíkLk Mk{ÞLkwt ð»kkoMkLk, yux÷u fu
yLktík ð»kkuo MkwÄe {¤íkwt ð»kkoMkLk. LkkýkfeÞ Mkt[k÷Lk{kt yk «fkhLke ½xLkk ÔÞkðnkrhf
MðYÃku {¤íke LkÚke.

11.13 yøkíÞLkkt Mkqºkku :

1. hkufkýLkwt ¼krð yÚkðk [¢ð]rØ {qÕÞ òu ÔÞksLkku Ëh r xfk nkuÞ yLku n ð»kko çkkË
¼krð{qÕÞ n = ðíko{kLk {qÕÞ (1+r)n

2. òu ÔÞksËh Ãkh ÔÞks Lk {¤íkwt nkuÞ íÞkhu hkufký Ãkh MkkËwt ÔÞks {¤u Au. ykðk
rfMMkk{kt hkufkýLke Lke[u {wsçk ð]rØ ÚkkÞ Au.
¼krð{qÕÞ = ðíko{kLk {qÕÞ (1+r)n

3. yuLÞqRxeLkwt ¼krð{qÕÞ :
FVAn = A [(1+r)n-1]/r

4. MkkíkíÞLkwt ðíko{kLk {qÕÞ : A/r

5. [¢ð]rØ ÔÞks m ð¾ík ð»ko{kt W{uhðk{kt ykÔÞwt nkuÞ yLku yuf s hkufz«ðknLkwt
y{wf ð»ko ÃkAe ¼krð{qÕÞLkwt Mkqºk
=FVn = PV (1+r)n

6. yMkhfkhf ÔÞksLkku Ëh yLku Ëþkoðu÷ - ðkŠ»kf ÔÞksLkk Ëh ðå[uLkku MktçktÄ Lke[u

{wsçk Au : yMkhfkhf ÔÞks

7. ßÞkhu [¢ð]rØLkwt MkkíkíÞ nkuÞ íÞkhu yMkhfkhf ÔÞksLkku Ëh Lke[u {wsçk ËþkoðkÞ.
yMkhfkhf ÔÞksËh = er-1

8. xqtfkøkk¤kLkk [¢ð]rØ Mk{Þ {kxu ðíko{kLk {qÕÞLke økýíkhe {kxuLkwt Mkqºk :
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PV = FVn [1/(1+r/m)]mn

9. 72Lkk fkuXk {wsçk [¢ð]rØ ÔÞks MkkÚku 72 Lku ÔÞks ËhÚke ¼køkðkÚke {¤íke hf{
çk{ýe ÚkðkLkku Mk{Þ ËþkoðkÞ Au.

10. yuLÞqRxe ÃkrhÃkõðíkkLkwt {qÕÞ = Mkk{kLÞ yuLÞqRxeLkwt {qÕÞ x (1+r)

11.14   WËknhýku :

1. {tsw yksu  15,000 Lkwt 9% Lkk [¢ð]rØ ÔÞksÚke hkufký fhu íkku 25 ð»ko ÃkAe íkuLkwt {qÕÞ
fux÷wt Úkþu?
¼krð{qÕÞ = ðíko{kLk{qÕÞ (1+r)n

ðíko{kLk{qÕÞ = 15,000

09.0
100

9
r 

n = 25 ð»ko
Mkqºk{kt WÃkÞkuøk fhíkkt
= 15,000 (1+0.09)25

= 15,000 (1.09)25

= 15,000 x (8.623) (fkuXk - A {wsçk)
= 1,29,345

2. ðíko{kLk 100, 5% Lkk [¢ð]rØ Ëhu hkufíkkt 20 ð»koLkk ytíku fux÷e hf{ ÚkkÞ?
A = P (1+r)n

A = 100 (1+0.05)20

[¢ð]rØ fkuXk A «{kýu 5% Lkk Ëhu 20 ð»koLkwt Yk. 1 Lkwt Ãkrhçk¤{qÕÞ Yk. 2.653 Au.
ykÚke A = 100 x 2.653 (fkuXk - A {wsçk)

= 265.30 ÚkkÞ
3. ðíko{kLk 300 Lku 5% Lkk ðkŠ»kf ÔÞksËhu hkufðk{kt ykðu íkku íkuLkk  600 (yux÷u fu

çk{ýe hf{) Úkíkkt fux÷kt ð»ko ÷køku?
An = P (1+r)n

 

 

n)5.01(2

n5.01
300

600

n5.01300600







n = ðkŠ»kføkk¤kLkwt Mk{Þ{qÕÞ Au.
[¢ð]rØ fkuXk ALkku WÃkÞkuøk fheLku 5% Lkk ËhLke nhku¤{kt {qÕÞ 15% ð»kuo 2.079 Ëþkoðu÷
Au. yk{, ÷øk¼øk 15 ð»ko{kt 5% Lkk Ëhu 300 Lkwt {qÕÞ 600 ÚkkÞ.
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4. ðíko{kLk Mk{Þu 10,000 ðkŠ»kf 12% Lkk ÔÞksu {qfðk{kt ykðu íkku Lke[uLke ÃkrhÂMÚkríkyku{kt
íkuLkwt {qÕÞ fux÷wt ÚkkÞ? òu ð»ko 3 Au.
(y) ðkŠ»kf Äkuhýu [¢ð]rØ Úkíkwt nkuÞ.
(çk) yÄoðkŠ»kf Äkuhýu [¢ð]rØ nkuÞ.
(f) rºk{krMkf Äkuhýu [¢ð]rØ Úkíkwt nku.
(y) ßÞkhu ðkŠ»kf Äkuhýu [¢ð]rØ Úkíkwt nkuÞ :

A = P (1+r)n

A = n ð»koLkk ytíku Úkíke hf{
P = ðíko{kLk Mk{ÞLke hf{ ({wÆ÷ hf{)
r = ÔÞksËh xfk{kt
n = Mk{Þøkk¤ku ð»ko{kt
A = 10,000 (1+12%)n

A = 10,000 (1.12)3

A = 10,000 x 1.405 (fkuXk - A {wsçk)
A = 14,050.

(çk) ßÞkhu yÄoðkŠ»kf Äkuhýu [¢ð]rØ ÚkkÞ :
Mkqºk{kt ‘K’ Lkwt {qÕÞ = 2 ( 12 {kMk / 6 {kMk) ÚkkÞ.

 606.1000,10

6

2

12.01
000,10A

32

2

12.0
1000,10A

Kn

K

r1
PA







 







 





 

 419.1000,10    fkuXk A «{kýu 6% ÷u¾u 6 ð»koLkwt {qÕÞ 1.419 ykÃku÷wt Au.

= 14,190

(f) ßÞkhu rºk{krMkf Äkuhýu [¢ð]rØ Úkíkwt nkuÞ rºk{krMkf Lke[uLkk MkqºkLkk ‘K’Lkwt {qÕÞ 4

Au. ( 12 {kMk / 3 {kMk) ÚkkÞ.

Kn

K

r1
PA 



 

 1203.1000,10
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 426.1000,10  fkuXk - AA «{kýu 3% ÷u¾u 12 ð»koLkwt {qÕÞ 1.426 Au.

= 14,260

5. Ëh ð»koLkk ytíku 100, 5 ð»ko MkwÄe 10% Lkk [¢ð]rØ Ëhu hkufðk{kt ykðu íkku 5{k ð»koLkk
ytíku íkuLkwt {qÕÞ fux÷wt ÚkkÞ?
[¢ð]rØLkk fkuXk-B fkuXk «{kýu 10% Lkk Ëhu 5 ð»koLkwt 1 Lkwt ðíko{kLk {qÕÞ 6.105 ËþkoðkÞwt Au.

105.6100

= 610.50 Au.
6. yuf hkufkýfkh Ëh ºký {kMkLkk ytíku 1000 çkìtf{kt 24% Lkk ÔÞks Ëhu {qfu Au, íkku 5

ð»koLkk ytíku íkuLku fux÷e hf{ {¤þu?

ÔÞksLkku Ëh ðkŠ»kf 24% Au. suÚke, rºk{krMkf Ëh %6
4

24
  Au.

[6% + 6% + 6% + 6%]

íkuÚke 5 ð»ko x 4 = 20 ð¾ík ÔÞksLke økýíkhe Úkþu.
6% Lkk Ëhu 20 ð»koLkwt {qÕÞ fkuXk - B «{kýu Yk. 36.785 ËþkoðkÞwt Au.

785.36000,10 

= 3,67,850 [fkuXk - B «{kýu]
7. 10,000 Ëh ð»koLkk ytíku 6 ð»ko MkwÄe hkufðk{kt ykðu íkku hkufkýLkwt ðíko{kLk{qÕÞ þkuÄku.

ÔÞksËh 8% Au.
ynª Ëhuf ð»koLke hf{ yuf Mkh¾e nkuðkÚke ðxkðLkk fkuXk - D Lkku WÃkÞkuøk Úkþu. yk fkuXk
«{kýu 8% ÷u¾u 6 ð»koLkwt 1Lkwt Ãkrhçk¤ {qÕÞ 4.623 Au.
ðíko{kLk {qÕÞ = 10,000 x 4.623

= 46,230

8. ðxkðLkku Ëh 14% nkuÞ íkku Lke[u Ëþkoðu÷ hkufz«ðknLkwt ðíko{kLk{qÕÞ fux÷wt ÚkkÞ?
ð»ko 0 1 2 3 4

hkufz«ðkn
5,000 8,000 9,000 8,000 9,000

hkufz«ðknLkwt ðíko{kLk{qÕÞ Lke[u «{kýu Au :
ð»ko hkufz«ðkn PV1FA 14%, n ðíko{kLk{qÕÞ
0 5,000 1.000 5,000

1 8,000 0.877 7,016

2 9,000 0.769 6,921

3 8,000 0.675 5,400

4 9,000 0.592 5,328

29,665
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LkkUÄ :PV1FALkwt {qÕÞ fkuXk - C {kt 14%Lkk fkuü{ktÚke yLkw¢{u 1,2,3 yLkuu 4 ð»koLkwt
÷eÄu÷wt Au.

9. yksu 10,000 fhu÷ rzÃkkurÍxLkwt 5 ð»ko çkkË {qÕÞ Lke[u økýíkhe fhku.
ÔÞksËh (1) 8%  (2) 10%  (3) 12% yLku (4) 15%

(1) 8%

¼krð{qÕÞ = ðíko{kLk {qÕÞ (1+r)n

= 10,000 (1+0.08)5

= 10,000 (1.469) (fkuXk - A {wsçk)
= 14,690

(2) 10%

¼krð{qÕÞ = ðíko{kLk {qÕÞ (1+r)n

= 10,000 (1+0.1)5

= 10,000 (1+1)5

= 10,000 (1.611) (fkuXk - A {wsçk)
= 16,110

(3) 12%

¼krð{qÕÞ = ðíko{kLk {qÕÞ (1+r)n

= 10,000 (1+0.12)5

= 10,000 (1+12)5

= 10,000 (1.762) (fkuXk - A {wsçk)
= 17,620

(4) 15%

¼krð{qÕÞ = ðíko{kLk {qÕÞ (1+r)n

= 10,000 (1+0.15)5

= 10,000 (1+15)5

= 10,000 (2.011) (fkuXk - A {wsçk)
= 20,110

10. yuf ÔÞÂõík 50,000 20 ð»ko {kxu çkìtf{kt {qfu Au. òu hkufký WÃkh fhu÷ 14% Ëhu ðkŠ»kf
Äkuhýu ÔÞks [¢ð]rØ Úkíkwt nkuÞ íkku 20{k ð»koLkk ytíku íkuLku fux÷e hf{ {¤þu?
MkqºkLke {ËËÚke økýíkhe Lke[u {wsçk Úkþu :

n

100

r
1PAn 
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20

100

14
1000,5020A 






 

 2014.01000,5020A 

 2014.1000,5020A 

 743.13000,5020A  [fkuXk - AA {wsçk]

= 6,87,150

: MðkæÞkÞ :

• Ëhuf «&™kuLke Lke[u ykÃku÷k ðifÂÕÃkf W¥khku{ktÚke Mkk[ku W¥kh Ëþkoðku.

1. (1+r)n  MkqºkLku................yÚkðk............Ãkrhçk¤ fnu Au.
(A) ÔÞksLkwt ¼rð»Þ{qÕÞ, ¼rð»Þ{qÕÞ
(B) ÔÞksLkwt ðíko{kLk{qÕÞ, ¼rð»Þ{qÕÞ
(C) {q¤ ÔÞks, {q¤ ÚkkÃký
(D) WÃkhLkk Ãkife fkuE Lknª.
sðkçk : (A)

2. Lkkýkt hkufkýLke MkkÚku íkuLke WÃkh f{kÞu÷ ÔÞksLkk ÃkwLk:hkufkýLke «r¢ÞkLku þwt fnu Au?
(A) yufºkefhý (B) rð¼ksLk fhíkwt
(C) økwýkfkh fhðku (D) [¢ð]rØfhý
sðkçk : (D)

3. hkufkýLkk ¼rð»ÞLkwt {qÕÞ, òýðk {kxuLkwt Mkqºk :
(A) FVn = PV (1+r)n

(B) FVn = PV (r-1)n

(C) FVn =
2

n)1r(PV 

(D) FVn  = PV (1+r)n x 100

sðkçk : (A)

4. su{ ðxkðLkku Ëh ðÄw íku{ ¼rð»ÞLkk hkufz«ðknLkwt {qÕÞ
(A)  ðÄw (B)  ykuAwt (C)  ÂMÚkh (D)  ÍzÃke
sðkçk : (B)

5. [¢ð]rØÔÞks Lke[u ÃkifeLke fE hf{ Ãkh økýkÞ Au ?
(A)  {wÆ÷®f{ík (B)  ÔÞksLke hf{
(C)  {wÆ÷ hf{+ÔÞks (D)  nÃkíkkLke hf{
sðkçk : (C)
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6. LkkýktLkk Mk{Þ{qÕÞLkk ÏÞk÷ nuX¤, LkkýktLkwt {qÕÞ -
(A) yøkkWLkkt ð»kkuo fhíkkt ÃkAeLkk ð»kkuo{kt Ÿ[wt hnu Au.
(B) ÃkAeLkkt ð»kkuo fhíkkt yøkkWLkkt ð»kkuo{kt Ÿ[wt hnu Au.
(C) Ëhuf ð»kuo Mkh¾wt hnu Au.
(D) WÃkh{ktÚke yufuÞ Lknª.
sðkçk : (B)

7. ðíko{kLk Mk{Þu 2,000 ðkŠ»kf 12% Lkk ÔÞksu 6 {krMkf Äkuhýu [¢ð]rØ Úkíkkt nkuÞ íkku 3
ð»koLkk ytíku íkuLkwt {qÕÞ fux÷wt ÚkkÞ?
(A) 2,837 (B) 2,738

(C) 3,7828 (D) 3,287

sðkçk : (A)

økýíkhe :
nk

100

r
1PA 






 

nk

100k

r
1PA 











)32(6

200

12
12000








 

= 2000 (1.06)6 (fkuXk - A-1 {wsçk)
= 2000 (1.4185) = Yk. 2,837

= 2,837

8. ¼krð{qÕÞ yLku ðíko{kLk{qÕÞLke LkkýkfeÞ hf{ fkuLkk WÃkh ykÄkrhík Au?
(A)  ÔÞksËh (B)  Mk{Þøkk¤ku
(C)  WÃkhLkk (A) yLku (B)

(D)  WÃkhLkk{ktÚke yufuÞ Lknª.
sðkçk : (C)

9. ÃkuZe{kt rLkÞr{ík Mk{Þktíkhu WËT¼ðíkku ykðf yÚkðk òðfLkku Mkíkík «ðknLku þwt fnu Au?
(A)  hkufz«ðknLke Mk{Þhu¾k
(B)  ðkŠ»kf nÃíkkyku
(C)  yuLÞqRxe
(D)  yk Ãkife fkuE Lknª.
sðkçk : (C)
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10. yuLÞqRxe ¼rð»ÞLkk {qÕÞLke økýíkhe {kxu....

(A)   r/1nr1AFVAn 



 

(B)   r/1nr1N
AFVAn 



 

(C)   1r/1nAFVAn 

(D)    1r/1nr1AFVAn 

sðkçk : (A)

• yÇÞkMk «&™ku :

1. yuf hf{Lkwt ¼krð{qÕÞ áüktík Mkrník Mk{òðku.
2. yuLÞqRxeLkwt ¼krð{qÕÞ WËknhý Mkrník Mk{òðku.
3. LkkýktLkk Mk{Þ{qÕÞLkku ÏÞk÷ Mk{òðku.
4. [¢ð]rØ yLku ðxkðLkk ÏÞk÷ Mk{òðku.
5. [¢ð]rØ yLku ðxkðLke ÃkØrík xqtf{kt Mk{òðku.
6. yÄoðkŠ»kf [¢ð]rØ yLku ðxkð WËknhý Mkrník Mk{òðku.
7. fìrÃkx÷ rhfðhe Vuõxh Mk{òðku.
8. xqtfkøkk¤kLkwt fBÃkkW®Lzøk Mk{òðku.
9. ð»kkoMkLk (yuLÞqRxe)Lkwt ðíko{kLk{qÕÞ Mk{òðku.
10. Mkk{kLÞ rðhwØ yMkhfkhf ÔÞksËh Mk{òðku.
• ÔÞkðnkrhf :

1. M ÔÞÂõík çkìtf{kt rhfhªøk ¾kíkw Ähkðu Au, su{kt Ëh ð»koLkk ytíku 25,000 Lkwt hkufký fhu
Au, òu çkìtf 10% ðkŠ»kf Äkuhýu [¢ð]rØ ÔÞks økýíke nkuÞ íkku 8 ð»koLkk ytíku íku{Lku fux÷e
hf{ {¤þu?
sðkçk : 2,82,900

Mkqºk :











 


r

1n)r1(
PA





 


10.0

18)10.01(
000,25A

= 25,000 x 11.436 (fkuXk - B {wsçk)
= 2,85,900
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2. yuf ÔÞÂõík 35,000, 20 ð»ko {kxu çkìtf{kt {qfu Au òu hkufký WÃkh 14% Ëhu ðkŠ»kf
Äkuhýu ÔÞks [¢ð]rØ Úkíkwt nkuÞ íkku 20 {k ð»koLkk ytíku íkuLku fux÷e hf{ {¤þu?
sðkçk : 4,81,005

Mkqºk :

n

100

r
1PAn 



 

 2014.01000,35 

= 35,000 (13.743) (fkuXk - A {wsçk)
= 4,81,005

3. Y ÔÞÂõík 1,00,000 WAeLkk ÷u Au. yk hf{ íkuLku (ÔÞks + {wÆ÷) (Principal +

Interest) MkkÚku 5 Mkh¾k nÃkíkk{kt [qfððkLke Au. íkku Ëhuf nÃkíkkLke ®f{ík sýkðku.
sðkçk : 29,833

Mkqºk : 









5%,15PA1PV

Pn
A







352.3

000,00,1
A (fkuXk - D {wsçk)

A = 29,833

4. 15 ð»ko MkwÄe 14% ðkŠ»kf ÔÞksLkk ËhÚke ðkŠ»kf 5,000 zeÃkkuÍex ¾kíkk{kt s{k fhðkÚke
¼rð»ÞLkwt yuLÞqRxe {qÕÞ fux÷wwt ÚkkÞ?
sðkçk Yk. 2,19,210

Mkqºk :  n.FAr1FV

= 5,000 x (43.842) (fkuXk - B {wsçk)
= 2,19,210

5. rçkúLËk 10% Lkk ÔÞksu Yk. 4,00,000 çkìtfLkk ¾kíkk{kt s{k fhu Au. íku Ëhuf ð»kuo 15 ð»ko
MkwÄe fux÷e hf{ WÃkkze þfu?
sðkçk : 52,590

Mkqºk :

= 





606.7

000,00,4
 (fkuXk - D {wsçk)

= 52,590
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6. yuf WíÃkkËf Ãkkt[{kt ð»kuo 73,205 yuf{kuLkwt WíÃkkËLk fhðkLke ÞkusLkk Ähkðu Au. òu Ëh
ð»kuo WíÃkkËLk ð]rØLkku Ëh 10% nkuÞ íkku nk÷ «Úk{ ð»kuo fux÷k yuf{kuLkwt WíÃkkËLk fhðwt
òuEyu?
sðkçk : 50,000

Mkqºk : 



  n)r1(PA

=  4641.1/205,73  (fkuXk - D {wsçk)
= 50,000 = P (1+0.10)4

7. yuf ÔÞÂõík yuf fkh ¾heËðk {kxu Mxux çkUf ykuV EÂLzÞk{ktÚke 3,00,000 Lke ÷kuLk ÷u
Au. 12% Lkk ÔÞks Ëh nuX¤ 15 ð»koLkk Mkh¾k ðkŠ»kf nÃíkk{kt ÷kuLk Ãkhík fhðkLke nkuÞ
íkku ðkŠ»kf nÃíkku fux÷e hf{Lkku ÚkkÞ?
sðkçk : 44,046

Mkqºk : ðkŠ»kf nÃíkku X Au.
X x PV1FA

rn
 = 3,00,000

X x PV1FA
12% 15 ð»ko = 3,00,000







811.6

000,00,3
X (fkuXk - D {wsçk)

= 44,046

8. yuf ÔÞÂõík ÃkkuíkkLke 3,000 hf{ 4 ð»ko {kxu çku rðfÕÃk nuX¤ hkufðk {ktøku Au :
rðfÕÃk - 1 : 12% Lkk ðkŠ»kf Ëhu rºk{krMkf [¢ð]rØ ÚkkÞ.
rðfÕÃk - 2 : 13% Lkk ðkŠ»kf Ëhu rºk{krMkf [¢ð]rØ ÚkkÞ.
íkku íkuLkk {kxu hkufkýLkku fÞku rðfÕÃk ÷k¼ËkÞe økýkÞ?
økýíkhe : rðfÕÃk - 1







4

%12
 3% Lkk Ëhu 16 ð»koLkk ytíku 1 Lkwt Ãkrhçk¤ {qÕÞ 1.605 Au. yuf ð»ko{kt 4

ð¾ík [¢ð]rØ ÔÞks Úkíkwt nkuðkLkk fkhýu 4 ð»ko{kt 16 ð¾ík Úkþu.
Mkqºk :

nk

k

r
1A 



 

44

4

12.0
1000,3







 

 1603.1000,3

= 3,000 (1.605) (Table A {wsçk)
= 4,815
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økýíkhe : rðfÕÃk - 2

A = P(1+r)n

A = 3,000 (1+0.13)4

A = 3,000 (1.13)4

630.1000,3  (Table A {wsçk)

= 4,890

  rðfÕÃk - 2 ÷k¼ËkÞe økýkÞ.
9. fkuE yuf hf{ çku ð»koLkk ytíku ðkŠ»kf [¢ð]rØ fÞk ÔÞksLkk Ëhu hkufíkkt 2.25 økýe ÚkkÞ?

 nr1PA 

 2r1125.2 

r125.2 

50.1r1 

150.1r 

50.0r 

%50r   ÔÞksLkku Ëh
10. 4% Lkk ÔÞksËhu ðíko{kLk Mk{Þu fux÷e hf{ hkufðe òuEyu, fu suLkwt {qÕÞ 18 ð»koLkk ytíku

10,000 ÚkkÞ?
sðkçk : 4,936

Mkqºk :  nr1PA 

n = 18 ð»ko
r = 0.04 = 4%

10,000 = P (1.04)18

10,000 = P (2.026) (4% Lkk 18 ð»ko MkwÄe {qÕÞ 2.026)







026.2

000,10
P

P 4,936 {qÕÞ hkufðwt òuEyu.
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yuf{ - 12. sku¾{ y―u ð¤Œh 

2.1 «MŒkð―k  

2.2 sku¾{―ku ÏÞk÷ 

2.3 sku¾{―k Œíðku 

2.4 sku¾{―wt {k…― 

2.5 ð¤Œh―ku yÚko 

2.6 ‚t¼kð―k rðŒhý 

2.7 y…uÂûkŒ ð¤Œh 

2.8 «{ký¼qŒ rð[÷― 

2.9 …kuxoVkur÷Þku y…uÂûkŒ ð¤Œh 

2.10 …kuxoVkur÷Þku rðrðrÄfhý 

2.11 ƒexk 

2.12 sku¾{ y―u ð¤Œh ðå[u―ku ŒVkðŒ 

2.13 ƒòh sku¾{ y―u y―LÞ sku¾{ ðå[u―ku ŒVkðŒ 

2.14 W…‚tnkh 

2.15  …khe¼kr‚f þçËku 

MðkæÞkÞ 

2.1 «MŒkð―k :  

                  hkufkýfkhku―k hkufký {kxu ½ýk nuŒwyku Au. fux÷kf hkufkýfkhku Œu{kt ‚¥kk yÚkðk «rŒck ―e 

¼kð―k {u¤ððk {kxu hkufký fhu Au. fku…kuohux―wt r―Þtºký yuf {níð…qýo nuŒw Au. skufu {kuxk¼k„―k hkufkýfkhku 

{kxu hkufkýku{kt {wÏÞ {kuxk¼k„―k hkufkýfkhku ykþkM…Ë, ƒu, yÚkðk ºký …‚tË„e Mxkuf{kt hkufký W…÷çÄ 

¼tzku¤ …h Œu{―k …i‚k …h ð¤Œh {u¤ððk {kxu {qfu Au, …htŒw Œ{―u yLÞ …rhƒ¤ku æÞk―{kt ÷uðk sk uEyu. sku 

fu, VõŒ  þuhku―e …‚tË„e ykÄkhu {n¥k{ ð¤Œh …qhŒwt ―Úke. hkufkýfkhku ð¤Œh …‚tË Au , Œuyku sku¾{ …‚tË 

―Úke. hkufký―k r―ýoÞ ÷uŒe ð¾Œu: (1) fR r‚fâkurhxeÍ hk¾ðe skuEyu, y―u (2) Ëhuf―u fux÷k Yr…Þk 

Vk¤ððk skuEyu. yk r―ýoÞku ‚k{kLÞ heŒu ƒu …„÷k{kt ƒ―kððk{kt ykðu Au. «Úk{, ytËksku ƒ―kððk{kt 

ykðu Au ð¤Œh y―u yk„¤―k ¼k„{kt W…÷çÄ r‚fâkurhxeÍ ‚kÚku ‚tf¤kÞu÷ sku¾{ nkuÂÕzt„ ‚{Þ„k¤ku. yk 
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…„÷wt ‚whûkk rð~÷u»ký Œhefu yku¤¾kÞ Au. ƒeswt, fuðe heŒu fhðwt Œu ―¬e fhðk {kxu …hŒ-sku¾{―k ytËks―e 

Œw÷―k fhðe ykð~Þf Au. yk r‚fâkurhxeÍ ðå[u ‚ŒŒ Äkuhýu W…÷çÄ ¼tzku¤―e Vk¤ðýe fhku. yk …„÷k{kt 

…kuxoVkur÷Þku rð~÷u»ký, …‚tË„e y―u ‚t[k÷― þk{u÷ Au. nfefŒ{kt, …kuxoVkur÷Þku―k …‚tË fhðk {kxu ‚whûkk 

rð~÷u»ký {kxu sYhe R―…wxT‚ «Ëk― fhu Au. 

2.2 sku¾{―ku ÏÞk÷: 

hkufký fh―khe ÔÞÂõŒ―u y…uûkk Au fu ¼rð»Þ{kt hkufkýÚke Úkkuzwt ð¤Œh {¤þu. sku fu, ¼rð»Þ yr―ÂùŒ 

nkuðkÚke, ¼krð y…uÂûkŒ ð¤Œh …ý yr―ÂùŒ Au. Œu hkufký{ktÚke {¤u÷k ð¤Œh ‚kÚku ‚tf¤kÞu÷ yr―ÂùŒŒk 

Au su «kusuõx{kt sku¾{ hsq fhu Au. y…uÂûkŒ ð¤Œh yu yr―ÂùŒ ¼krð ð¤Œh Au su …uZe Œu―k «kusuõx{ktÚke 

{u¤ððk―e y…uûkk hk¾u Au. y―w¼qrŒ ð¤Œh, Œu―kÚke Q÷xwt, [ku¬‚ ð¤Œh Au su …uZe yu ¾hu¾h «kó fÞwO 

Au. 

«kusuõx{ktÚke y―w¼ðkÞu÷ ð¤Œh y…uÂûkŒ ð¤Œh―u y―wY… ― nkuE þfu. y…uÂûkŒ ð¤ŒhÚke ðkMŒrðf 

ð¤Œh―k r¼ÒkŒk―e yk þfâŒk―u sku¾{ Œhefu yku¤¾ðk{kt ykðu Au. «kusuõx{ktÚke y…uÂûkŒ ð¤Œh{kt 

sku¾{ yu …rhðŒo―þe÷Œk Au. ƒeò þçËku{kt fneyu Œku, Œu y…uÂûkŒ ð¤ŒhÚke rð[÷――e rz„úe Au. sku¾{ 

yu ‚t¼kð―k ‚kÚku ‚tf¤kÞu÷wt Au fu y―w¼qrŒ ð¤Œh―e y…uûkk fhŒk ð¤Œh fhŒk ykuAk nþu. ŒuÚke, ßÞkhu 

y―w¼qrŒ y…uûkkyku―u ƒhkƒh y―wY… nkuÞ íÞkhu, íÞkt fkuE sku¾{ nkuŒwt ―Úke. 

2.3 sku¾{―k Œíðku: 

rðrðÄ ½xfku y…uÂûkŒ ð¤Œh{kt r¼ÒkŒk―wt fkhý ƒ―u Au, su sku¾{―k Œíðku Œhefu yku¤¾kÞ Au. «ýk÷e„Œ 

sku¾{ y―u yMÚkkÞe sku¾{ Œhefu ð„eof]Œ ÚkÞu÷ Œíðku―k ÔÞk…f…ýu ƒu sqÚkku Au. 

2.3.1 «ýk÷e„Œ sku¾{ (ÔÞðÂMÚkŒ sku¾{) : 

ÔÞð‚krÞf ‚tMÚkkyku yu ‚{ks―ku ¼k„ Au su „rŒþe÷ Au. ykŠÚkf, hksfeÞ y―u ‚k{krsf r‚Mx{ku suðk 

‚{ks{kt rðrðÄ …rhðŒo― ÚkkÞ Au su―ku «¼kð ft…―eyku―e fk{„ehe …h …zu Au y―u Œu―kÚke Œu{―k y…uÂûkŒ 

ð¤Œh …ý ykðu Au. yk VuhVkhku ƒÄe ‚tMÚkkyku―u rðrðÄ rz„úe …h y‚h fhu Au. ŒuÚke yk VuhVkhku―e y‚h 

r‚Mx{-ÔÞk…f Au y―u ƒkuzo―k …rhƒ¤ku{kt ykðk ð¤Œh{kt fw÷ …rhðŒo―þe÷Œk―k ¼k„―u ÔÞðÂMÚkŒ sku¾{ 

Œhefu yku¤¾ðk{kt ykðu Au. yk sku¾{ku―u ÔÞks Ëh sku¾{, ƒòh―k sku¾{ y―u ¾heË þÂõŒ―k sku¾{{kt 

yk„¤ rð¼krsŒ fhðk{kt ykðu Au. 

2.3.2 yMÚkkÞe sku¾{ (y―r‚Mxu{urxf rhMf): 

VõŒ Œu ft…―e―u y‚h fhŒk fux÷kf …rhƒ¤ku―u fkhýu ft…―e―k ð¤Œh ƒË÷kR þfu Au. ykðk …rhƒ¤ku―k 

WËknhýku fk[k {k÷―e yAŒ, {sqh nzŒk÷, {u―us{uLx―e y‚{ÚkoŒk, ð„uhu Au. ßÞkhu ykðk V{o-rðrþü 

…rhƒ¤ku―u ÷eÄu ð¤Œh{kt …rhðŒo―þe÷Œk ykðu Au íÞkhu Œu rƒ―‚÷kn¼Þko sku¾{ Œhefu yku¤¾kÞ Au. yk 
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sku¾{ fkuE rðrþü ‚tMÚkk {kxu y―LÞ yÚkðk rðr[ºk Au y―u Œu ÔÞðÂMÚkŒ sku¾{ W…hktŒ Œu―u y‚h fhu Au. 

yk sku¾{ku ÔÞð‚krÞf sku¾{{kt y―u ―kýkfeÞ sku¾{{kt rð¼krsŒ ÚkkÞ Au. 

2.4 sku¾{―wt {k…―: 

sku¾{―e {kºkk sku¾{―k {k… Œhefu yku¤¾kÞ Au. sku¾{―k {k…{kt ƒu yr¼„{ku―wt …k÷― fhðk{kt ykðu Au: 

(i) {e―-ðurhyL‚ yr¼„{, y―u 

(ii) ‚n‚tƒtÄ yÚkðk he„úu‚― yr¼„{. 

(i) {e―-ðurhyL‚ yr¼„{: 

{e―-ðurhyL‚ yr¼„{―ku W…Þku„ fw÷ sku¾{―u {k…ðk {kxu ÚkkÞ Au, yux÷u fu ÔÞðÂMÚkŒ y―u yÂMÚkh 

sku¾{ku―ku ‚hðk¤ku. yk yr¼„{ nuX¤ r¼ÒkŒk y―u {k―f rð[÷―, y…uÂûkŒ ð¤ŒhÚke þfâ ð¤Œh―e 

r¼ÒkŒk―e nË―u {k…u Au y―u „ýðk{kt ykðu Au:  

ßÞkt, Xi = þfâ ð¤Œh, 

P = ð¤Œh―e ‚t¼kð―k, y―u  

n = þfâ ð¤Œh―e ‚tÏÞk. 

 

(ii) ‚n‚tƒtÄ yÚkðk he„úu‚― yr¼„{. 

‚w‚t„ŒŒk yÚkðk he„úu‚― …ËTÄrŒ―ku W…Þku„ ÔÞðÂMÚkŒ sku¾{―u {k…ðk {kxu ÚkkÞ Au. ÔÞðÂMÚkŒ sku¾{ β 

îkhk ÔÞõŒ fhðk{kt ykðu Au y―u ―e[u―k ‚qºk îkhk „ýŒhe fhðk{kt ykðu Au: 

rim = Mxkuf i y―u {kfuox ELzuõ‚―k ð¤Œh ðå[u ‚w‚t„Œ „wýktf 

σm = {kfuox RLzuõ‚―k ð¤Œh―wt «{ký¼qŒ rð[÷― 

σi = Mxkuf―k ð¤Œh―wt «{ký¼qŒ rð[÷―  

2.5 ð¤Œh―ku yÚko : 

ð¤Œh―u «kusuõx{ktÚke ðkMŒrðf ykðf Œu{s {qze―k {qÕÞ{kt {qÕÞð]rËTÄ Œhefu ÔÞkÏÞkrÞŒ fhe þfkÞ Au. 

yk{, ƒË÷k{kt ƒu ½xfku Au - {q¤¼qŒ ½xf yÚkðk ‚{ÞktŒhu hkufký{ktÚke hkufz «ðkn, fâkt Œku ÔÞks yÚkðk 

rzrðzLz―k Y…{kt; y―u ‚t…Â¥k―k ¼kð{kt VuhVkh, su―u ‚k{kLÞ heŒu {qze ÷k¼ yÚkðk ―wf‚k― fnuðk{kt ykðu 

Au. 
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W…s þçË―ku W…Þku„ ½ýeðkh ð¤Œh―k skuzký{kt ÚkkÞ Au, su ‚t…Â¥k―e fux÷ef ®f{Œ―k ‚tË¼o{kt ykðf―k 

½xf―ku ‚tË¼o yk…u Au. nkuÂÕzt„ yðrÄ {kxu ‚t…Â¥k―wt fw÷ ð¤Œh yu yu‚ux{kt hkufký fhu÷k ―kýkt―e hf{Úke 

fkuE…ý r―ÞwõŒ ‚{Þ„k¤k Ëhr{Þk― hkufkýfkh îkhk «kó Œ{k{ hkufz «ðkn ‚kÚku ‚tƒtrÄŒ Au. 

Œu yk «{kýu {k…ðk{kt ykðu Au: 

fw÷ ð¤Œh =  hkufz [wfðýe «kó ÚkE  ‚{Þ„k¤k Ëhr{Þk― ‚t…Â¥k{kt ¼kð{kt VuhVkh/ ‚t…Â¥k―e ¾heËe 

®f{Œ. 

ð¤Œh ‚kÚku―k ‚tƒtÄ{kt y{u ƒu þçËku―ku W…Þku„ fheyu Aeyu - y―w¼qrŒ ð¤Œh y―u y…uÂûkŒ yÚkðk 

yk„kne ÚkÞu÷ ð¤Œh. y―w¼qrŒ ð¤Œh yu Œu ð¤Œh Au su V{o îkhk «kó ÚkÞwt nŒwt, ŒuÚke Œu yirŒnkr‚f Au. 

y…uÂûkŒ yÚkðk yk„kne fhu÷ ð¤Œh yu V{o―k ¼rð»Þ―k fux÷kf ‚{Þ„k¤k Ëhr{Þk― fkuE ‚t…Â¥k{ktÚke 

f{kðk―e y…uûkk ð¤Œh Au. 

2.6 ‚t¼kð―k rðŒhý:  

hkufkýfkhku ‚t¼rðŒ rðŒhýku―ku W…Þku„ ‚{Þ‚h Mxkuf suðe ‚t…Â¥k …h―k ð¤Œh―e y…uûkk {kxu y―u Œu{―k 

sku¾{―u ƒ[kððk {kxu fhu Au. 

þçË "‚t¼kð―k rðŒhý" yu fkuE…ý yktfzkfeÞ fkÞo―u ‚tËŠ¼Œ fhu Au su yk…u÷ {qÕÞku―e ©uýe{kt huLz{ 

ðurhÞuƒ÷―k Œ{k{ ‚t¼rðŒ …rhýk{ku―wt r―Ëuoþ― fhu Au. ‚t¼kð―k rðŒhý―k ‚kiÚke ‚k{kLÞ WËknhýku{kt―wt 

yuf ‚k{kLÞ rðŒhý Au. sku fu, ‚t¼kð―k rðŒhýku―e yLÞ {wÏÞ fuxu„heÍ Au – fkÞ ‚fuðuh rðŒhý (Chi 

Square), rî…Ëe ðnU[ýe, y―u …kuR‚ku― rðŒhý. 

Mxkuf ð¤Œh ½ýeðkh ‚k{kLÞ heŒu ðnU[ðk{kt ykðu Œuðwt {k―ðk{kt ykðu Au …htŒw ðkMŒrðfŒk{kt, Œu ‚k{kLÞ 

rðŒhý îkhk yk„kne fhðk{kt ykðþu Œu―k fhŒk ðÄw ÚkkÞ Œuðwt ÷k„u Au Œu {kuxk ―fkhkí{f y―u ‚fkhkí{f 

ð¤Œh ‚kÚku fwxkuor‚‚ Ëþkoðu Au.  

‚t¼rðŒ rðŒhýku ½ýeðkh sku¾{ ‚t[k÷―{kt Œu{s yirŒnkr‚f ð¤Œh―k rðŒhý―k ykÄkhu hk ufký 

…kuxoVkur÷Þku îkhk ÚkŒe ―wf‚k――e ‚t¼kð―k y―u {qÕÞktf― {kxu ð…hkÞ Au. 

2.7 y…uÂûkŒ ð¤Œh: 

y…uÂûkŒ ð¤Œh yu ―Vk yÚkðk ¾kux Au fu su hkufkýfkh fkuE hkufký …h y…uûkk hk¾u Au suýu ð¤Œh―k Ëh 

yÚkðk y…uÂûkŒ Ëh fnu Au. y…uÂûkŒ ð¤Œh―e „ýŒhe ‚t¼rðŒ …rhýk{ku―u ÚkŒkt yðhkuÄku îkhk „wýkfkh 

fhe―u y―u …Ae yk …rhýk{ku―e fw÷ „ýŒhe îkhk fhðk{kt ykðu Au. ykð~Þf…ýu yirŒnkr‚f …rhýk{ku―e 

÷ktƒk „k¤k―e ðs――e ‚huhkþ, y…uÂûkŒ ð¤Œh―e ¾kŒhe ―Úke. ―e[u―k ‚qºk îkhk y…uÂûkŒ ð¤Œh ―e 

„ýŒhe fhðk{kt ykðu Au: 
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ßÞkt X= ð¤Œh―k rðrðÄ {qÕÞku―wt «rŒr―rÄíð fhþu,  

P(X) = rðrðÄ ð¤Œh―e ‚t¼kð―k Ëþkoðu Au 

WËknhý Œhefu, sku fkuE hkufký{kt 20% «kó fhðk―e 50% Œf nkuÞ y―u 10% „w{kððk―e 50% Œf nkuÞ, 

Œku y…uÂûkŒ ð¤Œh þkuÄku. 

 

= (50% x 20%   50% x -10% ) 

= 5% 

2.8 «{ký¼qŒ rð[÷― : 

[ku¬‚ hkufký ‚kÚku ‚tf¤kÞu÷k sku¾{ku―wt {qÕÞktf― fhðk {kxu {k―f rð[÷― yu yuf ‚kÄ― Au. 

ßÞkhu hkufký rð~÷u»kfku BÞwåÞwy÷ Vtz yÚkðk nus Vtz ‚kÚku ‚tf¤kÞu÷k sku¾{ku―u ‚{sðk {kt„u Au, íÞkhu Œu 

Œu―k {k―f rð[÷― …h «Úk{ y―u y„úýe swyu Au. 

‚huhkþ rðrðÄŒk―k yk {k…―u yktfzk, yÚkoþk†, yufkWÂLxt„ y―u ―kýkt ‚tƒtrÄŒ ½ýk ûkuºkku{kt y„úýe MÚkk― 

Au. yk…u÷k zuxk ‚ux {kxu, «{ký¼qŒ rð[÷― yu ‚huhkþ {qÕÞ{ktÚke ―tƒhku fuðe heŒu Vu÷kÞ Au Œu {k…u Au. 

…kuxoVkur÷Þku―k ðkŠ»kf Ëh―k ð¤Œh―k «{ký¼qŒ rð[÷――u {k…e―u, rð~÷u»kfku ‚{Þ ‚kÚku ð¤Œh fux÷wt 

‚w‚t„Œ Au Œu skuE þfu Au. 

{níð―ku {wÆku: 

• ‚{Þ‚h hkufký―k ð¤Œh―e ‚w‚t„ŒŒk {k―f rð[÷― ƒŒkðe þfu Au. 

• Wå[ «{ký¼qŒ rð[÷― ‚kÚku―wt ¼tzku¤ ¼kð{kt yÂMÚkhŒk Ëþkoðu Au. 

• r―B― «{ký¼qŒ rð[÷― ‚kÚku―wt ¼tzku¤ ðÄw y―w{k―s―f nkuÞ Au. 

«{ký¼qŒ rð[÷――e „ýŒhe rðr¼ÒkŒk―k ð„o{q¤―u ÷E―u fhðk{kt ykðu Au, su …kuŒu s ‚huhkþ―k ð„o―k 

ŒVkðŒku―e ‚huhkþ Au. 

WËknhý Œhefu, Äkhku fu BÞwåÞwy÷ Vtz …kt[ ð»ko Ëhr{Þk― ―e[u―k ðkŠ»kf Ëh «kó fhu Au: 4%, 6%, 8.5%, 

2% y―u 4%. 

sðkƒ: ‚huhkþ {qÕÞ, yÚkðk ‚huhkþ, 4.9% Au. «{ký¼qŒ rð[÷――e „ýŒhe ‚huhkþ {qÕÞ ―k ð„o{q¤―u 

÷E―u fhðk{kt ykðu Au ŒuÚke «{ký¼qŒ rð[÷― 2.46% Au. Œu―ku yÚko yu fu Ëhuf ÔÞÂõŒ„Œ ðkŠ»kf {qÕÞ 

‚huhkþÚke ‚huhkþ 2.46% Ëqh Au. 
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2.9 …kuxoVkur÷Þku y…uÂûkŒ ð¤Œh: 

…kuxoVkur÷Þku―wt y…uÂûkŒ ð¤Œh yu …kuxoVkur÷Þku{ktÚke y…uÂûkŒ ðs―ÞwõŒ ‚huhkþ ð¤Œh Au. Œu Ëhuf ÔÞÂõŒ„Œ 

‚t…Â¥k―k y…uÂûkŒ ð¤Œh―e „ýŒhe Œu―k …kuxoVkur÷Þku{kt Œu―e xfkðkhe ‚kÚku y―u ƒÄk ½xf―e y…uÂûkŒ 

ð¤Œh―ku ‚hðk¤ku fhe―u fhðk{kt ykðu Au. 

…kuxoVkur÷Þku―k y…uÂûkŒ ð¤Œh―e „ýŒhe fhðk {kxu, hkufkýfkhu Œu―k …kuxoVkur÷Þku{kt―e Ëhuf r‚fâkurhxeÍ―e 

y…uÂûkŒ ð¤Œh Œu{s …kuxoVkur÷Þku{kt―e Ëhuf ‚whûkk―k yuftËh ¼kh (ðs―)―u òýðk―e sYh Au. Œu―ku yÚko 

yu fu hkufkýfkhkuyu «íÞuf ‚÷k{Œe―k y…uÂûkŒ Ëh (ykhykh) ―k ¼krhŒ ‚huhkþ―u W{uhðk―e sYh Au. 

¼qŒfk¤{kt su ‚k[wt ‚krƒŒ ÚkÞwt Au Œu ¼rð»Þ{kt …ý ‚k[wt ‚krƒŒ Úkþu yuðe Äkhýk …h fkuE hkufkýfkh 

‚÷k{Œe―k y…uÂûkŒ ð¤Œh―k ytËks―u ykÄkh yk…u Au. y…uÂûkŒ ð¤Œh―e „ýŒhe fhðk {kxu hkufkýfkh 

ƒòh―k {k¤¾kfeÞ áÂüfkuý―ku W…Þku„ fhŒk ―Úke. Œu―k ƒË÷u, Œu Ëhuf r‚fâkurhxeÍ―wt {qÕÞ ÷E―u y―u 

‚whûkk―k fw÷ {qÕÞ îkhk rð¼kSŒ fhe―u, Œu Ëhuf ‚whûkk―wt ¼kh …kuxoVkur÷Þku{kt þkuÄe þfu Au. 

     y…uÂûkŒ ð¤Œh = WA × RA   WB × RB   WC × RC 

ßÞkt: 

WA = ‚whûkk―wt ¼kh A 

RA = ‚whûkk―e y…uÂûkŒ ð¤Œh A 

WB = ‚whûkk―wt ¼kh B 

RB = ‚whûkk―e y…uÂûkŒ ð¤Œh B 

WC = ‚whûkk―wt ¼kh C 

RC = ‚whûkk―e y…uÂûkŒ ð¤Œh C 

y…uÂûkŒ ð¤Œh yirŒnkr‚f zuxk …h ykÄkrhŒ Au, ŒuÚke hkufkýfkhkuyu nk÷―k hkufký―k ðkŒkðhý―u skuŒk 

Ëhuf ‚whûkk Œu―k yirŒnkr‚f ð¤Œh―e ‚t¼kð―k―u æÞk―{kt ÷uðe skuEyu. ƒkuLzT‚ suðe fux÷ef ‚t…Â¥kyku 

Œu{―k yirŒnkr‚f ð¤Œh ‚kÚku {u¤ ¾kðk―e ‚t¼kð―k ðÄkhu nkuÞ Au, ßÞkhu yLÞ, þuh suðk, ð»ko-Ëh ð»kuo 

ðÄw ÔÞk…f…ýu ƒË÷kR þfu Au. 

WËknhý : yuf hkufký A ÷Eyu, su{kt hkufký …h 15% ð¤Œh yk…ðk―e 20% ‚t¼kð―k, 10% ð¤Œh …uËk 

fhðk―e 50% ‚t¼kð―k, y―u 5% ―k ―wf‚k――e 30% ‚t¼kð―k Au. …kuxoVkur÷Þku y…uÂûkŒ ð¤Œh þkuÄku. 

A ―wt y…uÂûkŒ ð¤Œh  = 0.2 (15%)   0.5 (10%)   0.3 (-5%)  

= 3%   5% - 1.5% 
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= 6.5% 

ŒuÚke, hkufký yu {kxu ‚t¼rðŒ ÷ktƒk „k¤k―e ‚huhkþ ð¤Œh 6.5% Au. 

(yux÷u fu, 20%, yÚkðk 0.2 ‚t¼rðŒŒk, 15% yÚkðk 0.15 ð¤Œh;  

50%, yÚkðk 0.5 ‚t¼kð―k, 10%, yÚkðk 0.1, ð¤Œh; 

30%, yÚkðk 0.3, ―fkhkí{f  5% ―e ð¤Œh―e ‚t¼kð―k yÚkðk -0.5) 

2.10 …kuxoVkur÷Þku rðrðrÄfhý: 

zkÞðŠ‚rVfuþ― yu yuf sku¾{ ‚t[k÷― ÔÞqnh[―k Au su …kuxoVkur÷Þku{kt rðrðÄ «fkh―k hkufkýku―wt r{©ý fhu 

Au. fkuE …ý ‚t…Â¥k yÚkðk sku¾{―k ‚t…fo―u {ÞkorËŒ fhðk―k «Þk‚{kt rðrðÄ ‚t…Â¥k―k «fkhku y―u 

hkufký―k ðkn―ku―wt r{©ý ðirðæÞ‚¼h …kuxoVkur÷Þku{kt Au. yk Œf―ef …kA¤―ku Œfo yu Au fu rðrðÄ «fkh―e 

‚t…Â¥kyku―wt r―{koý fhkÞu÷ …kuxoVkur÷Þku, ‚huhkþ, ÷ktƒk „k¤k―k ð¤Œh {u¤ðþu y―u fkuE…ý ÔÞÂõŒ„Œ 

nkuÂÕzt„ yÚkðk ‚whûkk―wt sku¾{ ½xkzþu. 

zkÞðŠ‚rVfuþ― fkuE …kuxoVkur÷Þku{kt rƒ―‚÷kn¼Þko sku¾{―e ½x―kyku―u ‚h¤ ƒ―kððk―ku «ÞJ fhu Au, 

ŒuÚke fux÷kf hkufkýku―wt ‚fkhkí{f «Ëþo― yLÞ ÷kufku―k ―fkhkí{f «¼kð―u ŒxMÚk ƒ―kðu Au. rðæÞŒk―k 

VkÞËk VõŒ íÞkhu s {¤u Au sku …kuxoVkur÷Þku{kt r‚fâkurhxeÍ ‚t…qýo heŒu ‚ƒtrÄŒ ― nkuÞ - yux÷u fu, Œuyku 

ƒòh―k «¼kðku―u, ½ýeðkh rðhkuÄe heŒu, swËk swËk «rŒ‚kË yk…u Au. 

‚t…Â¥k ð„o îkhk rðrðÄŒk: 

Vtz {u―us‚o y―u hkufkýfkhku ½ýe ðkh ‚t…Â¥k ð„kuo{kt Œu{―k hkufkýku―u ðirðæÞefhý fhu Au y―u Ëhuf―u 

Vk¤ððk {kxu―k …kuxoVkur÷Þku―k fux÷k xfkðkhe Au Œu r―ÄkorhŒ fhu Au. Œu yk «{kýu ð„kuo{kt þk{u÷ nkuE þfu 

Au: 

1. þuh :— ònuh{kt ðu[kÞu÷e ft…―e{kt þuh yÚkðk RÂõðxe 

2. ƒkuLzT‚ :- ‚hfkhe y―u fku…kuohux r―ÂùŒ-ykðf―k Ëuðk―kt ‚kÄ―ku 

3. MÚkkðh r{÷fŒ :- s{e―, R{khŒku, fwËhŒe ‚t‚kÄ―ku, f]r»k, …þwÄ― y―u …kýe y―u ¾r―s Úkk…ýku 

4. yuõ‚[uLs-xÙuzuz VtzT‚ (RxeyuV) :- r‚fâkurhxeÍ―e {kfuoxuƒ÷ ƒkMfux su y―w¢{rýfk, [esðMŒw 

yÚkðk ûkuºk―u y―w‚hu Au 

5. fku{kurzxe :- yLÞ Wí…kË―ku yÚkðk ‚uðkyku―k Wí…kË― {kxu sYhe {q¤ [esðMŒw 

6. hkufz y―u xqtfk „k¤k―k hkufz-‚{fûk (‚e‚eE) :-xÙuþhe rƒ÷, rz…kurÍx―wt «{ký…ºk, {―e {kfuox 

ðkn―ku y―u yLÞ xqtfk „k¤k―k, ykuAk sku¾{ðk¤k hkufkýku 
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         Œu …Ae yu‚ux õ÷k‚―e ytËh―k hkufký{kt rðrðÄŒk ÷kðþu, su{ fu rðrðÄ ûkuºkku―k þuhku―e …‚tË„e 

fhe―u, su{kt ykuAk ð¤Œh―ku ‚tƒtÄ Au, yÚkðk swËk swËk {kfuox {qzefhýðk¤k þuhku …‚tË fhe―u. ƒkuLz―k 

rfM‚k{kt, hkufkýfkhku hkufký-„úuz―k fku…kuohux ƒkuLzT‚, Þw.yu‚. xÙuÍheÍ, hkßÞ y―u BÞwr―r‚…÷ ƒkuLzT‚, Wå[ 

W…s yk…―khk ƒkuLzT‚ y―u yLÞ{ktÚke …‚tË fhe þfu Au. 

2.11 ƒexk: 

ƒexk ‚÷k{Œe―k ð¤Œh―e «ð]Â¥k―wt ðýo― fhu Au su ƒòh{kt ykðŒk ÂMðt„―u sðkƒ yk…u Au. r‚fâwrhxe―k 

ƒexk―e „ýŒhe ‚÷k{Œe―k ð¤Œh―k MðkðÕÞ―k Wí…kË―u y―u ƒòh―k ð¤Œh―k r―ÄkorhŒ ‚{Þ„k¤k―u 

ƒòh―k ð¤Œh―k r¼ÒkŒk îkhk rð¼krsŒ fhe―u fhðk{kt ykðu Au. ƒexk „ýŒhe―ku W…Þku„ hkufkýfkhku―u 

‚{sðk {kxu fhðk{kt ykðu Au fu Mxkuf ƒkfe―k ƒòh―e su{ s rËþk{kt yk„¤ ðÄu Au fu ―net, y―u Œu 

ƒòh―e Œw÷―k{kt fux÷wt yÂMÚkh (sku¾{e) Au. 

ƒexk, fur…x÷ yu‚ux «kE®‚„ {kuzu÷ (‚eyu…eyu{) {kt ð…hkÞ Au, Œu ƒòh―k ‚t…qýo Œw÷―k{kt, ‚÷k{Œe 

yÚkðk …kuxoVkur÷Þku―k yÂMÚkhŒk yÚkðk ÔÞðÂMÚkŒ sku¾{―wt yuf {k… Au. 

WËknhý Œhefu, ƒexk „wýktf yk¾k ƒòh―k yÂMÚkh sku¾{ku―e Œw÷―k{kt ÔÞÂõŒ„Œ Mxkuf―e yÂMÚkhŒk―u 

{k…e þfu Au. yktfzkfeÞ ÿÂüyu, ƒexk ƒòh―k ÔÞÂõŒ„Œ Mxkuf―k ð¤Œh{ktÚke zuxk …kuRLx―k he„úu‚― îkhk 

÷kR――u hsq fhu Au. 

ƒexk―ku W…Þku„ ‚eyu…eyu{{kt ÚkkÞ Au, su ÔÞðÂMÚkŒ sku¾{ y―u yMfÞk{Œku, ¾k‚ fhe―u þuhku―k y…uÂûkŒ 

ð¤Œh ðå[u―k ‚tƒtÄ―wt ðýo― fhu Au. sku¾{e r‚fâkurhxeÍ―k ¼kðku y―u Œu ‚t…Â¥kyku y―u {qze ¾[o―k 

sku¾{―u æÞk―{kt hk¾e―u yMfÞk{Œku {kxu y…uÂûkŒ ð¤Œh …uËk fhðk {kxu ‚eyu…eyu{―ku ÔÞk…f W…Þku„ 

VkR―kL‚{kt ÚkkÞ Au. 

                       ƒexk „wýktf (β)   =  ‚n‚tƒtÄ (Re,Rm)  

                rðrðÄŒk (Rm) 

Re= ÔÞÂõŒ„Œ Mxkuf …h ð¤Œh 

Rm= yuftËh ƒòh{kt ð¤Œh 

‚n‚tƒtÄ = þuh―k ð¤Œh{kt VuhVkh fuðe heŒu ÚkkÞ Au ƒòh―k ð¤Œh{kt VuhVkh ‚tƒtrÄŒ Au 

r¼ÒkŒk(rðrðÄŒk) = ƒòh―k zuxk …kuRLx fâkt ‚wÄe Vu÷kÞ Au Œu{―k ‚huhkþ {qÕÞÚke ðÄw 

2.12 sku¾{ y―u ð¤Œh ðå[u―ku ŒVkðŒ: 

{wÆk sku¾{ ð¤Œh 
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yÚko hkufký{kt þk{u÷ ÚkŒe yÂMÚkhŒk―e {kºkk Œhefu Œ{u sku¾{―u …ý ÔÞkÏÞkrÞŒ fhe þfku Aku.

 ð¤Œh yu yuðk …i‚k Au su―e Œ{u y…uûkk fhku Aku Œ{khk hkufký …h. 

sku¾{ Ëhuf hkufký{kt fux÷kf ‘sku¾{` nkuÞ Au, skufu sku¾{―e ŒeðúŒk hkufký―k ð„o …h ykÄkrhŒ Au.

 ƒeS ƒksw, ‘ð¤Œh`yu s Au su Ëhuf hkufkýfkhku …kA¤ Au. Œu ―kýkfeÞ ƒòh{kt ‚kiÚke ðÄw 

{kt„ðk{kt ykðu÷ …rhƒ¤ Au. 

«{ký sku¾{ y―u ð¤Œh ðå[u―k ðu…kh ƒtÄ {wsƒ, sku¾{―wt «{ký ð¤Œh―e rz„úe ―¬e fhu Au.

 rz„úe ―¬e fhðk{kt ykðÂ¥k ―Úke. 

¼k„ r‚Mxu{urxf sku¾{ y―u y―r‚Mxu{urxf sku¾{ yu sku¾{―ku yuf ¼k„ Au y…uÂûkŒ ð¤Œh yu 

ð¤Œh ―ku yuf ¼k„ Au 

2.13 ƒòh sku¾{ y―u y―LÞ sku¾{ ðå[u―ku ŒVkðŒ 

{wÆk ƒòh sku¾{ y―LÞ sku¾{ 

yÚko ƒòh sku¾{ yu ƒòh―k ‚k{kLÞ …rhƒ¤ku―u ÷eÄu sku¾{―u ‚tËŠ¼Œ fhu Au y―u yk¾k Wãku„―u 

y‚h fhu Au. y―LÞ (rðrþü) sku¾{ yu ft…―e {kxu―wt sku¾{ Au su ft…―e―e ÷kûkrýfŒkyku―u fkhýu 

WKðu Au. 

rðrðÄŒk …kuxoVkur÷Þku r‚ËTÄktŒ y―w‚kh, yk sku¾{―u rðrðÄŒk îkhk Ëqh fhe  þfkŒwt ―Úke.

 …kuxoVkur÷Þku r‚ËTÄktŒ y―w‚kh, yk sku¾{―u rðrðÄŒk îkhk Ëqh fhe þfkÞ Au. 

y‚h ƒòh―wt sku¾{ {kuxe ‚tÏÞk{kt ‚t…Â¥k ð„kuo―u y‚h fhu Au ßÞkhu [ku¬‚ sku¾{ VõŒ Wãku„ 

yÚkðk fkuE ¾k‚ ft…―e―u y‚h fhu Au 

fku―u ÷k„w …zu ƒÄe …uZe ―u ÷k„w …zu Au yuf …uZe ―e  rð―kþf ½x―k yLÞ …uZe ―u ÷k„w …zŒe ―Úke. 

WËknhýku ykŠÚkf {tËe, ‚whûkk Œýkð, {kut½ðkhe yÂø― ,Wí…kË― ¾k{e, ft…―e―k Wí…kË―ku{kt 

y‚tŒku»k, nheV―e yuLxÙe. 

2.14 W…‚tnkh: 

                r―ðuþf―e ‚t…Â¥k{kt {qÕÞku W{uhðk {kxu þuh y―u ƒkuLzT‚{kt hkufký―k ƒu {q¤¼qŒ r―ýkoÞf 

sku¾{ku y―u ð¤Œh Au. sku¾{―u yÔÞðÂMÚkŒ Œf Œhefu yku¤¾ðk{kt ykðu Au. ßÞkhu fkuE ‚t…Â¥k{kt ―wf‚k― 

Úkðk―e ‚t¼kð―k ðÄw nkuÞ íÞkhu yu‚ux―u sku¾{e ‚t…Â¥k Œhefu „ýe þfkÞ. ð¤Œh yu r―ÂùŒ ‚{Þ„k¤k 

Ëhr{Þk― ‚t…Â¥k (þuh / ƒkuLz) ―k ‚tË¼o{kt {kr÷f îkhk y―w¼ðu÷k fw÷ ÷k¼ yÚkðk ―wf‚k――k …rhýk{u 

yuf …„÷wt Au. 
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         hkufký{kt, ¾k‚ fhe―u …kuxoVkur÷Þku {u―us{uLx{kt, sku¾{ y―u ð¤Œh yu hkufký―k r―ýoÞ ÷uðk{kt ƒu 

r―ýkoÞf …„÷kt Au. yk fk„¤ þuhku―k ð¤Œh y―u Œu―kÚke ‚tf¤kÞu÷k sku¾{, y―u þuh―k …kuxoVkur÷Þku―k 

r―Ëuoþku―k r[ºkku ‚kÚku ‚tÂûkó ‚iËTÄktrŒf ‚{sqŒe «Ëk― fhðk―ku «Þk‚ fhu Au. fkuüfku y―u ykf]rŒyku―k r[ºkku 

sku¾{ y―u ð¤Œh―k …kuxoVkur÷Þku {u―us{uLx―k ‚tƒtÄ{kt yuf ðk[f―e ‚{sý{kt ―kutÄ…kºk Vk¤ku yk…e þfu 

Au.  

2.15 …khe¼kr‚f þçËku: 

1. ƒexk: yuf „wýktf, Œu ðýoðu Au fu Mxkuf yÚkðk …kuxoVkur÷Þku―k y…uÂûkŒ ð¤Œh, ―kýkfeÞ ƒòh 

ð¤Œh ‚kÚku fuðe heŒu ‚tf¤kÞu÷k Au. 

2. …kuxoVkur÷Þku: ‚tMÚkk yÚkðk ¾k―„e ÔÞÂõŒ îkhk hk¾ðk{kt ykðu÷k hkufkýku―ku ‚t„ún. 

3. r‚Mxu{urxf sku¾{ku: ‚÷k{Œe―wt sku¾{ su rðrðÄŒk îkhk ½xkze þfkŒwt ―Úke. 

4. y―r‚Mxu{urxf sku¾{ku: ft…―e yÚkðk Wãku„ rðþu»k sku¾{ su Ëhuf hkufkýku{kt ‚ns Au. yk ÞkuøÞ 

ðirðæÞŒk îkhk yMÚkkÞe sku¾{―e {kºkk ½xkze þfkÞ Au. 

5. y…uÂûkŒ ð¤Œh: y…uÂûkŒ ð¤Œh yu ―Vk yÚkðk ¾kux Au fu su hkufkýfkh fkuE hkufký …h y…uûkk 

hk¾u Au suýu ð¤Œh―k Ëh yÚkðk y…uÂûkŒ Ëh fnu Au. 

6. ‚t¼kð―k rðŒhý: hkufkýfkhku ‚t¼rðŒ rðŒhýku―ku W…Þku„ ‚{Þ‚h Mxkuf suðe ‚t…Â¥k …h―k 

ð¤Œh―e y…uûkk {kxu y―u Œu{―k sku¾{―u ƒ[kððk {kxu fhu Au. 

MðkæÞkÞ 

1. rð„Œðkh «§ ‚{òðku. 

1) sku¾{―ku ÏÞk÷ ðýoðku. 

2) sku¾{―k Œíðku ‚{òðku. 

3) sku¾{―wt {k…― ‚{òðku. 

4) ð¤Œh―ku yÚko sýkðku. 

5) ‚t¼kð―k rðŒhý yux÷u þwt? 

6) y…uÂûkŒ ð¤Œh yux÷u þwt? 

7) «{ký¼qŒ rð[÷― ‚{òðku. 

8) …kuxoVkur÷Þku y…uÂûkŒ ð¤Œh ‚{òðku. 
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9) …kuxoVkur÷Þku rðrðrÄfhý ‚{òðku. 

10) ƒexk yux÷u þwt? 

11) sku¾{ y―u ð¤Œh ðå[u―ku ŒVkðŒ ‚{òðku. 

12) ƒòh sku¾{ y―u y―LÞ sku¾{ ðå[u―ku ŒVkðŒ ‚{òðku. 

 

2. ―e[u yk…u÷k rðÄk―ku ‚k[k fu ¾kuxk Au Œu sýkðku: 

1.  …kuxoVkur÷Þku―e y…uÂûkŒ ð¤Œh Œu―e r‚fâkurhxeÍ―k y…uÂûkŒ ð¤Œh―ku ytf„rýŒ ‚huhkþ Au. 

2. rðrðÄŒk sku¾{ ½xkze þfu Au. 

3. sku¾{ yu ‚t¼kð―k Au fu hkufký―wt ðkMŒrðf ð¤Œh y…uûkk fhŒk y÷„ nþu. 

4. Wå[ sku¾{ ðÄkhu ð¤Œh ƒhkƒh Au. 

5. y―LÞ (rðrþü) sku¾{ yu ft…―e {kxu―wt sku¾{ Au su ft…―e―e ÷kûkrýfŒkyku―u fkhýu WKðu Au. 

6. ƒòh sku¾{ yu ƒòh―k ‚k{kLÞ …rhƒ¤ku―u ÷eÄu sku¾{―u ‚tËŠ¼Œ fhu Au y―u yk¾k Wãku„―u 

y‚h fhu Au. 

sðkƒ: 1. ¾kuxwt 2. ‚k[wt 3. ‚k[wt 4. ¾kuxwt 5. ‚k[wt 6. ‚k[wt 

 

3. ¾k÷e søÞk …qhku: 

1. hkufkýfkhku îkhk y…uÂûkŒ ð¤Œh Ëh ________ y―u _________ ―ku ‚{kðuþ fhu Au. 

2. ƒexk swËk swËk þuhku―k ______ ―e Œw÷―k fhðk {kxu W…Þku„e Au. 

3.  _______ ‚kiÚke ðÄw sku¾{e hkufký {k―ðk{kt ykðu Au. 

4.  yktŒhhküÙeÞ sku¾{{kt ________ y―u _______ ƒt―u―ku ‚{kðuþ ÚkE þfu Au. 

5. ƒexk yu ‚÷k{Œe―k ÔÞðÂMÚkŒ sku¾{―wt yuf {k… Au, su _______ îkhk xk¤e þfkŒwt ―Úke. 

6. sku¾{ ______ y―u sku¾{ _________ …kuxoVkur÷Þku {u―us{uLx―k ƒu {wÏÞ WÆuþku Au. 

7. Ëhuf hkufký{kt yr―ÂùŒŒkyku þk{u÷ nkuÞ Au su ¼krð hkufkýku―u _______ ð¤Œh yk…u Au.  



98 
 

8. hkufkýfkhku ______ rðŒhýku―ku W…Þku„ ‚{Þ‚h Mxkuf suðe ‚t…Â¥k …h―k ð¤Œh―e y…uûkk {kxu 

y―u Œu{―k sku¾{―u ƒ[kððk {kxu fhu Au. 

9. _____ sku¾{ yu ƒòh―k ‚k{kLÞ …rhƒ¤ku―u ÷eÄu sku¾{―u ‚tËŠ¼Œ fhu Au y―u yk¾k Wãku„―u 

y‚h fhu Au. 

10. ____ sku¾{ yu ft…―e {kxu―wt sku¾{ Au su ft…―e―e ÷kûkrýfŒkyku―u fkhýu WKðu Au. 

sðkƒ: 

1. W…s, {qze «þt‚k  

2. ÔÞðÂMÚkŒ sku¾{ 

3. RÂõðxe þuh  

4. Ëuþ―wt sku¾{, rðr―{Þ Ëh sku¾{  

5. rðrðÄŒk 

6.  xk¤ðwt, ½xkzðwt  

7. sku¾{fkhf 

8. ‚t¼rðŒ 

9. ƒòh 

10. y―LÞ 
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:: YÃkhu¾k ::
13.0 «MíkkðLkk
13.1 yÚko
13.2 {n¥ð
13.3 çkkìLzLkwt {qÕÞktfLk
13.4 ÃkMktËøkeLkk þìhLkwt {qÕÞktfLk
13.5 Ãkhík fhe þfkÞ íkuðk ÃkMktËøkeLkk þìhLkwt {qÕÞktfLk
13.6 Ãkhík ™ fhe þfkÞ íkuðk ÃkMktËøkeLkk þìhLkwt {qÕÞktfLk
13.7 RÂõðxe þìhLkwt {qÕÞktfLk
MðkæÞkÞ

13.0 «MíkkðLkk :
ÄtÄkfeÞ yuf{{kt çku «fkhLke r{÷fíkku òuðk {¤u Au: ðkMíkrðf r{÷fík yLku LkkýkfeÞ
r{÷fík. Ã÷kLx yLku {þeLkhe suðe ¼kiríkf MktÃkr¥kLku ðkMíkrðf r{÷fík fnuðk{kt ykðu
Au, ßÞkhu þìh yLku rzçkuL[Mko fu çkkìLz suðe ò{eLkøkeheykuLku LkkýkfeÞ r{÷fík fnuðk{kt
ykðu Au. ßÞkhu r{÷fíkkuLkk {qÕÞktfLkLke ðkík fhðkLke ÚkkÞ íÞkhu ðkMíkrðf r{÷fíkkuLkwt
{qÕÞktfLk, LkkýkfeÞ r{÷fíkkuLkk {qÕÞktfLk fhíkk «{ký{kt Mkh¤ Au; fkhýfu, ðkMíkrðf
r{÷fíkLke ®f{ík Lk¬e fhðe þõÞ nkuÞ Au; Ãkhtíkw, þìh yLku çkkìLzLke ®f{ík Lk¬e fhðe
Mkh¤ LkÚke. fkhý fu þìh yLku çkkìLzLke ®f{ík çkË÷kíke hnu Au íkuÚke ð¤íkh yLku òu¾{Lkk
ÏÞk÷ku, LkkýkfeÞ r{÷fíkku yux÷u fu ò{eLkøkeheykuLke ®f{ík rLkÄkohý{kt WÃkÞkuøke Lkeðzu
Au. ò{eLkøkeheykuLkwt {qÕÞktfLk hkufkýfkhku, Mktr¼ðík hkufkýfkhku íku{s ÄtÄkfeÞ ÃkuZe
{kxu ¾qçk yøkíÞLkwt nkuÞ Au. Mkt¼rðík hkufkýfkhku fu suyku ÄtÄkfeÞ yuf{Lke ò{eLkøkehe{kt
hkufký fhðkLkku ykþÞ hk¾u Au, íkuyku Mkt¼rðík hkufký ytøkuLkku rLkýoÞ ò{eLkøkeheLkkt
{qÕÞLkkt ykÄkhu ÷u Au. nk÷Lkkt hkufkýfkhku ò{eLkøkehe ðu[ðe fu Äkhý fhe hk¾ðe íku
ytøkuLkku rLkýoÞ ÷u Au ßÞkhu çkeS íkhV ÄtÄkfeÞ yuf{ ¼tzku¤ Q¼wt fhðk {kxu ò{eLkøkehe
çknkh Ãkkzu Au. yk ò{eLkøkeheLke ¼hýk®f{ík Lk¬e fhðk {kxu ò{eLkøkehe {qÕÞktfLk
yøkíÞLkwt Mkkrçkík ÚkkÞ Au. ò{eLkøkeheLkwt {qÕÞktfLk, ÄtÄkfeÞ yuf{ fu ÃkuZeLkkt {qÕÞktfLk {kxu
Ãký {n¥ð Ähkðu Au.

13.1 yÚko :

Mkk{kLÞ heíku, “r{÷fík fu ò{eLkøkeheLkwt ðíko{kLk {qÕÞ rLkÄkohý fhðkLke «r¢ÞkLku {qÕÞktfLk
fnu Au.”
r{÷fíkku yÚkðk ò{eLkøkeheykuLku ÷økíkk ðuÃkkhe ÔÞðnkh (yux÷u fu ¾heË, Äkhý fu
ðu[ký fhðkLkku rLkýoÞ) fhðk {kxuLkku ykÄkh {wÏÞíðu íkuLkk {qÕÞ Ãkh hnu÷ku nkuÞ Au.
yk{, ‘r{÷fík fu ò{eLkøkeheLkk ðuÃkkhe VuhVkh fu nMíkktíkhýLkk ykÄkhLku Lk¬e fhðkLke
«r¢Þk ò{eLkøkehe {qÕÞktfLk íkhefu yku¤¾kÞ Au.’

ò{eLkøkehe {qÕÞktfLk-1ÞwrLkx
13
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“ò{eLkøkehe {qÕÞktfLk yu {q¤¼qík rð&÷u»kýLkwt yuf yuðwt MðYÃk Au fu su MktçktrÄík ykŠÚkf,
LkkýkfeÞ íku{s økwýkí{f  yLku {kºkkí{f Ãkrhçk¤kuLku ykÄkhu ò{eLkøkeheLkk yktíkrhf
{qÕÞLku {kÃkðkLkku «ÞkMk fhu Au.”

13.2 {n¥ð :

(1) ¾heË-ðu[ký{kt {ËËYÃk : ò{eLkøkehe {qÕÞktfLk ò{eLkøkeheLku ÷økíkk ðuÃkkhe
ÔÞðnkh yux÷u ò{eLkøkeheLkk ¾heË-ðu[ký{kt ykÄkh¼qík ¼qr{fk ¼sðu Au.
ò{eLkøkehe ¾heËLkkh íÞkhu s ò{eLkøkehe ¾heËu Au fu, ßÞkhu ò{eLkøkeheLke
¾heË®f{ík íkuLkk {qÕÞ fhíkkt ykuAe nkuÞ. ßÞkhu çkeS íkhV ò{eLkøkeheLkku ðu[Lkkh
íÞkhu s ò{eLkøkehe ðu[þu fu ßÞkhu ò{eLkøkeheLkwt {qÕÞ ðu[ký ®f{ík sux÷wt s fu
íkuLkkÚke ðÄw nkuÞ. yk{, ò{eLkøkeheLkk {qÕÞ Ãkh íkuLkk ¾heË yLku ðu[kýLkku ykÄkh
hnu÷ku Au.

(2) ÄtÄkfeÞ yuf{Lkwt {qÕÞktfLk : LkkýkfeÞ Mkt[k÷LkLkku WÆu~Þ ÄtÄkfeÞ yuf{Lke ®f{íkLkk
{n¥k{efhýLkku nkuÞ Au, su {kxu ÄtÄkfeÞ yuf{Lkwt {qÕÞktfLk fhðwt sYhe Au. ÄtÄkfeÞ
yuf{Lkkt {qÕÞktfLk {kxu ÄtÄk{kt hnu÷ r{÷fíkku íku{s ò{eLkøkeheyku çktLkuLkwt {qÕÞktfLk
fhðwt sYhe çkLku Au; fkhýfu, ÄtÄkLkk {qÕÞLkku ykÄkh ÄtÄk{kt hnu÷e r{÷fíkku íku{s
ò{eLkøkehe Ãkh hnu÷ku nkuÞ Au, íkuÚke ò{eLkøkehe {qÕÞktfLk LkkýkfeÞ Mkt[k÷Lk {kxu
òýðwt ¾qçk s sYhe íku{s yrLkðkÞo Au.

(3) [kuÃkzk ®f{ík rLkÄkohý : r{÷fíkku yLku ËuðkLke [kuÃkzu ®f{íkLkku íkVkðík þìhnkìÕzhkuLkwt
¼tzku¤ yÚkðk LkuxðÚko íkhefu yku¤¾kÞ Au. ßÞkhu LkuxðÚkoLku çkkfe hnu÷ þìhLke MktÏÞk
îkhk ¼køkðk{kt ykðu, íÞkhu þìhËeX [kuÃkzu ®f{ík {¤u Au. yk [kuÃkzu ®f{íkLku
yiríknkrMkf Ãkzíkh fu yktíkrhf ®f{ík íkhefu Ãký yku¤¾ðk{kt ykðu Au. þìhLke [kuÃkzu
®f{ík, íkuLkk Mkt¼rðík ÷k¼kuLke Mkh¾k{ýe{kt, þìh yux÷u fu ò{eLkøkeheLkwt ykshkusLkwt
{qÕÞ Ëþkoðu Au.

(4) çkòh®f{ík rLkÄkohý : ò{eLkøkeheLke çkòh®f{ík yux÷u ò{eLkøkeheLke ðíko{kLk
®f{ík. yk ®f{íku ò{eLkøkeheLkwt ðu[ký yÚkðk ¾heËe fhðk{kt ykðu Au. þìhËeX
ò{eLkøkeheLkkt {qÕÞLku ½ýkt çkÄkt Ãkrhçk¤ku yMkh fhíkkt nkuÞ Au, suLku Ãkrhýk{u
ò{eLkøkeheLke çkòh®f{ík{kt ½ýk VuhVkhku òuðk {¤u Au. ßÞkhu {qzeçkòh
yMkhfkhf yLku Mktíkwr÷ík nkuÞ, íÞkhu ò{eLkøkeheLke çkòh®f{ík yLku ò{eLkøkeheLke
[kuÃkzu ®f{ík yÚkðk yktíkrhf ®f{ík Mkh¾e hnu Au. Mkk{kLÞ heíku, su ÃkuZe LkVku
fhíke nkuÞ yÚkðk su ÃkuZeLkku rðfkMk Mkkhku yuðku ÚkE hÌkku nkuÞ, íku ÃkuZeLke ò{eLkøkeheLke
çkòh®f{ík íkuLke [kuÃkzu ®f{ík fhíkk Ÿ[e nkuÞ íkuðwt yLkw{kLk fhe þfkÞ.

13.3 çkkìLzLkwt {qÕÞktfLk :

«MíkkðLkk

çkkìLz yu ÷ktçkkøkk¤kLkwt ËuðkLkwt MkkÄLk yÚkðk ò{eLkøkehe Au. Mkhfkhe fu ònuh ûkuºkLke
ftÃkLkeyku îkhk ¼tzku¤ yufXwt fhðk {kxu çknkh Ãkkzðk{kt ykðu÷wt ÷ktçkkøkk¤kLkk ËuðkLkwt
MkkÄLk çkkìLz íkhefu yku¤¾ðk{kt ykðu Au, ßÞkhu ¾kLkøke ûkuºkLke ftÃkLkeyku îkhk çknkh
Ãkkzðk{kt ykðu÷ ÷ktçkkøkk¤kLkk ËuðktLku rzçkuL[h fnuðk{kt ykðu Au. yk{, çkkìLz yÚkðk
rzçkuL[h ÄtÄk {kxu sYhe ¼tzku¤ yufXwt fhðk {kxuLkwt {kr÷fe ¼tzku¤ WÃkhktíkLkwt WAeLkwt
¼tzku¤ Q¼wt fhðk {kxuLkkt MkkÄLk íkhefu ¼khík{kt Mkhfkhe, ònuh ûkuºk íku{s ¾kLkøke
ûkuºkLke ftÃkLkeyku{kt «[r÷ík Au.
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Mkhfkh îkhk çknkh Ãkkzðk{kt ykðu÷ çkkìLz{kt fhu÷ hkufký zqçke sðkLkwt òu¾{ hnuíkwt LkÚke,
fkhý fu Mkhfkh îkhk ÃkkuíkkLkk çkkìLz Ãkh sðkçkËkhe (yux÷u fu çkkìLz Ãkh ÔÞks íku{s
çkkìLzLkwt {wÆ÷) [qfððk{kt [qf fu fMkqh Úkíke LkÚke. ònuh ûkuºkLke ftÃkLkeykuLkk çkkìLz{kt fhu÷wt
hkufký Mkk{kLÞ heíku Mkwhrûkík sýkÞ Au, Ãkhtíkw íku{kt Ãký zqçke sðkLkwt òu¾{ íkku hnu s Au.
¾kLkøke ûkuºkLke ftÃkLkeyku îkhk íkkhýðk¤k yÚkðk íkkhý ðøkhLkk rzçkuL[h çknkh Ãkkzðk{kt
ykðu Au.
çkkìLz fu rzçkuL[h Ãkh ÔÞks Mkk{kLÞ heíku rLkrùík nkuÞ Au yLku hkufkýfkhku íku rðþu {krníkøkkh
nkuÞ Au yLku Ëh ð»kuo [qfððk{kt ykðu Au. Ãkhík fhe þfkÞ íkuðk çkkìLz yÚkðk fu su çkkìLz
rLkrùík Mk{Þ çkkË ÃkrhÃkfð Úkíkkt nkuÞ íkuðk çkkìLz Ãkh {wÆ÷ ÃkkõÞk íkkhe¾u [qfððk{kt
ykðu Au.

«fkh

1. fuLÿ MkhfkhLkkt çkkìLz : fuLÿ Mkhfkh ðíke rhÍðo çkìLf ykìV RÂLzÞk îkhk {kæÞ{Úke
÷ktçkkøkk¤k {kxu çknkh Ãkkzðk{kt ykðu÷ çkkìLz.

2. hkßÞ MkhfkhLkkt çkkìLz : hkßÞ Mkhfkh ðíke rhÍðo çkìLf ykìV RÂLzÞk îkhk {kæÞ{Úke
÷ktçkkøkk¤k {kxu çknkh Ãkkzðk{kt ykðu÷ çkkìLz.

3. MkhfkhLkkt økìhLxuz çkkìLz : Mkhfkhe yusLMkeyku îkhk {kæÞ{Úke ÷ktçkkøkk¤k {kxu
çknkh Ãkkzðk{kt ykðu÷ çkkìLz fu su ytøku fuLÿ Mkhfkh yÚkðk hkßÞ Mkhfkh îkhk
økìhLxe yux÷u fu ¾kíkhe ykÃkðk{kt ykðu÷ nkuÞ íkuðk çkkìLz.

4. ònuh ûkuºk yuf{ (PSU)Lkkt çkkìLz : ònuh ûkuºkLke ftÃkLkeyku (fu su{kt fuLÿ fu hkßÞ
Mkhfkh 51% fu íkuÚke ðÄw rnMMkku Ähkðu Au) îkhk {æÞ{Úke ÷ktçkkøkk¤k {kxu çknkh
Ãkkzðk{kt ykðu÷ çkkìLz.

5. ftÃkLkeLkkt rzçkuL[h : ònuh yLku ¾kLkøke ûkuºkLke ftÃkLke îkhk xqtfkÚke {æÞ{økk¤k
{kxu çknkh Ãkkzðk{kt ykðu÷ rzçkuL[h.

6. Lkkýkt çkòhLkkt MkkÄLkku : yuf ð»koÚke ykuAe ÃkrhÃkõðíkk Ähkðíkkt Lkkýkt çkòhLkkt
MkkÄLkku suðkt fu, ¼khík Mkhfkh îkhk çknkh Ãkkzðk{kt ykðíkkt xÙuÍhe rçk÷, ftÃkLkeyku
îkhk çknkh Ãkkzðk{kt ykðíkkt fku{ŠþÞ÷ ÃkuÃkh, çkìtf yLku LkkýkfeÞ MktMÚkkyku îkhk
çknkh Ãkkzðk{kt ykðíkkt MkŠxrVfux yLku rzÃkkìrÍx.

yøkíÞLkkt ÃkËku

1. çkkìLz : rLkøk{, fuLÿ Mkhfkh, hkßÞ Mkhfkh, Mkhfkhe yusLMke fu Mk¥kk {tz¤ îkhk
çknkh Ãkkzðk{kt ykðu÷ ÷ktçkkøkk¤kLkwt WAeLke {qze fu ¼tzku¤ Q¼wt fhðkLkwt MkkÄLk.

2. rzçkuL[h : ¾kLkøke ûkuºkLke ftÃkLkeyku îkhk çknkh Ãkkzðk{kt ykðu÷ íkkhýðk¤e fu
íkkhý ðøkhLke ÷ktçkkøkk¤kLke WAeLke ò{eLkøkehe.

3. ËkþorLkf ®f{ík : çkkìLz fu rzçkuL[h su ®f{íku çknkh Ãkkzðk{kt ykðu («er{Þ{ fu
ðxkðLku æÞkLk{kt ÷eÄk ðøkhLke {q¤®f{ík)

4. Ãkhík ®f{ík : ÃkrhÃkfðíkk Mk{Þu çkkìLz nkuÕzMko fu rzçkuL[h nkuÕzMkoLku {¤ðkÃkkºk
hf{ (yk hf{ {q¤ ®f{ík fhíkk ðÄkhu fu ykuAe nkuE þfu.)

5. ÃkrhÃkfðíkk yðrÄ : yðrÄ fu su Ãkqýo ÚkÞkt çkkË çkkìLz fu rzçkuL[h Ãkhík fhðk{kt
ykðu.
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6. fqÃkLk hux (ÔÞks Ëh) : çkkìLz fu rzçkuL[h çknkh Ãkkzíke ð¾íku Lk¬e fhðk{kt ykðu÷k
ÔÞksLkku Ëh fqÃkLk hux íkhefu økýkÞ. (yk fqÃkLk Ëhu çkkìLz fu rzçkuL[hLke ËkþorLkf
®f{ík Ãkh [qfððkLkwt Úkíkwt ÔÞks økýkÞ Au.)

7. ðkŠ»kf ÔÞks : çkkìLz fu rzçkuL[h Mkk{kLÞ heíku ðkŠ»kf Ëhu fqÃkLk hux Äkhý fhu Au.
yk rLkrùík Ëhu ËkþorLkf ®f{ík Ãkh ðkŠ»kf ÔÞks Lk¬e fhu÷e íkkhe¾u ð»ko{kt yuf
ð¾ík [qfðkR Au.

çkkìLzLkwt {qÕÞ yLku QÃks

çkkìLzÄkhfLku çkkìLz Ãkh ðkŠ»kf ÔÞks yLku ÃkrhÃkfðíkk Mk{Þu {wÆ÷ yux÷u fu Ãkhík ®f{ík
[qfððkLke nkuÞ Au. yk{, çkkìLzÄkhfLku [qfððkLke fw÷ hf{Lkku ytËks çkktÄðku Mkh¤
nkuÞ Au. çkkìLz{kt Mk{kÞu÷k òu¾{Lkkt ykÄkhu ðxkð Ëh (Mkhfkhe çkkìLz Ãkh òu¾{ ykuAwt
nkuÞ Au íkuÚke ðxkð Ëh Ãký ykuAku hnu Au, ßÞkhu ftÃkLke îkhk çknkh Ãkkzu÷ rzçkuL[h Ãkh
òu¾{  ðÄkhu nkuÞ Au íkuÚke ðxkð Ëh Ãký Ÿ[ku hnu Au.) Ãký Lk¬e fhe þfkÞ Au. yk{,
çkkìLz Ãkh [qfððkLkku Úkíkku ytËkrsík hkufz«ðkn yLku ðxkð Ëh Mkh¤íkkÚke Lk¬e fhe
þfkíkk nkuðkLku fkhýu, çkkìLz Ãkh [qfððkÃkkºk ðkŠ»kf ÔÞks yLku ÃkrhÃkfðíkk Mk{Þu
[qfððkÃkkºk Ãkhík ®f{íkLkwt ðíko{kLk {qÕÞ Lk¬e fhðwt «{ký{kt Mkh¤ nkuÞ Au. {qÕÞktfLkLkkt
nuíkwÚke çkkìLzLku 4 ¼køk{kt ðøkeof]ík fhe þfkÞ Au : (1) ÃkrhÃkfðíkk Mkrník çkkìLzLkwt {qÕÞktfLk
(2) Ãkqýo ðxkð çkkìLz (3) fkÞ{e çkkìLz (4) fLðŠxçk÷ fu YÃkktíkrhík fhe þfkÞ íkuðk çkkìLz.
(1) ÃkrhÃkfðíkk Mkrník çkkìLzLkwt {qÕÞktfLk :

ßÞkhu çkkìLz fu rzçkuL[h çknkh Ãkkzðk{kt ykðu íÞkhu {nÆytþu çkkìLz fu rzçkuL[h Ãkh
ÔÞks Ëh yLku ÃkrhÃkfðíkk yðrÄ MÃkü nkuÞ Au. ÃkrhÃkfðíkk Mkrník çkkìLzLkkt {qÕÞktfLk
nuíkw yÚkuo, Mkki «Úk{ çkkìLz Ãkh [qfððkÃkkºk ðkŠ»kf ÔÞks yLku ÃkrhÃkfðíkk Mk{Þu
[qfððkÃkkºk Ãkhík ®f{íkLkku hkufz«ðkn økýðk{kt ykðu Au yLku íÞkhçkkË ðxkð
ËhLku ykÄkhu ðxkðu÷ku hkufz «ðkn þkuÄðk{kt ykðu Au, su ÃkrhÃkfðíkk Mkrník
çkkìLzLkkt ðíko{kLk {qÕÞ íkhefu yku¤¾ðk{kt ykðu Au. ðxkð Ëh íkhefu Mk{kLk ÷ûkýku
Ähkðíke ò{eLkøkehe ÃkhLkku ÔÞks Ëh ÷uðk{kt ykðu Au. yk heíku økýðk{kt ykðu÷
ÃkrhÃkfðíkk MkrníkLkkt çkkìLzLkkt ðíko{kLk {qÕÞLku «ðíko{kLk çkòh ®f{ík MkkÚku
Mkh¾kððk{kt ykðu Au yLku çkkìLz ðÄw fu ykuAwt {qÕÞ Ähkðu Au (yux÷u fu LkVku fu
LkwõMkkLk) íku Lk¬e fhðk{kt ykðu Au.

Mkqºk

çkkìLzLkwt {qÕÞktfLk = ÔÞksLkwt ðíko{kLk {qÕÞ + ÃkrhÃkfðíkk {qÕÞLkwt ðíko{kLk {qÕÞ

Bo
1 2 n

2 n n

INT INT INT Bn
......

(1 kd) (1 kd) (1 kd) (1 kd)

 
        

yux÷u fu
n

t n
t 1

INTt Bn
Bo

(1 kd) (1 kd)

 
 

ßÞkt, Bo = çkkìLzLkwt ðíko{kLk {qÕÞ,
n = ÃkrhÃkfðíkkLkwt ð»ko, kd = sYhe ð¤íkhLkku Ëh,
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INT
n
 = çkkìLz Ãkh ÔÞksLke hf{ (ËkþorLkf ®f{ík Ãkh s økýðk{kt ykðu Au.)

(1 + kd)t = ð»ko 1 Úke n (ÃkrhÃkõðíkkLkk ð»ko) MkwÄeLke yuLÞwExe ®f{ík. (yuLÞwExe
                ®f{ík yux÷u sYhe ð¤íkh Ëhu ð»ko 1 Úke ÃkrhÃkõðíkk ð»ko MkwÄeLke fw÷ ®f{ík
               - su yuLÞwExe fkuüf{ktÚke {u¤ðe þfkÞ Au.)
Bn = ÃkrhÃkõðíkk {qÕÞ
(1 + kd)n = ð»ko n (ÃkrhÃkfðíkk ð»ko) Lkwt s ðíko{kLk {qÕÞ. (sYhe ð¤íkh ÃkrhÃkfðíkk

                   ð»ko Lkwt s ðíko{kLk {qÕÞ - su ðíko{kLk {qÕÞLkkt fkuüf{ktÚke {u¤ðe þfkÞ Au.)
WËk.(1) 8 % Lkk çkkìLzLke ËkþorLkf ®f{ík 500/- Au yLku íku 10 ð»ko{kt ÃkrhÃkfð ÚkkÞ Au.

yk çkkìLz Ãkh sYhe ð¤íkhLkku Ëh ðkŠ»kf 9 % Au. çkkìLzLkwt {qÕÞktfLk fhku.
sðkçk :

n

t n
t 1

INTt Bn
Bo

(1 kd) (1 kd)

 
  INTt = 500 x 8 % = 40

= (40 x 6.4177) + (500 x 0.4224) n = 10

= 256.71 + 211.20 kd = 9 %

= 467.91 Bn = 500

(1 + kd)t  = 6.4177 (ð»ko 1 Úke 10

MkwÄeLke yuLÞwExe ®f{ík - 9% Lkk Ëhu -
fkuüfLkk ykÄkhu)
(1 + kd)n  = 0.4244 (10 {kt ð»koLktw
ðíko{kLk {qÕÞ 9% Lkk Ëhu - fkuüfLkk
ykÄkhu)

(y) QÃksÚke ÃkrhÃkõðíkk (Yield to Maturity)

QÃksÚke ÃkrhÃkõðíkk yu ð¤íkhLkku Ëh Au. ÃkrhÃkõðíkk yðrÄ Ãkqýo ÚkÞk çkkË çkkìLz{ktÚke
ÚkÞu÷e fw÷ QÃksLku (çkkìLz Ãkh {¤u÷e ÔÞksLke ykðf yLku çkkìLz Ãkh ÚkÞu÷e {qze LkVku fu
LkwõMkkLk) æÞkLk{kt ÷ELku ð¤íkhLkku Ëh Lk¬e fhðk{kt ykðu Au, su yktíkrhf ð¤íkhLkku
Ëh Ãký fnuðk{kt ykðu Au. çkkìLz{kt fhu÷k hkufký (hkufzLkku òðf«ðkn) yLku çkkìLz{ktÚke
ÚkÞu÷ QÃks (hkufzLkkt ykðf«ðkn)Lkkt ðíko{kLk {qÕÞLku yufçkeò MkkÚku Mkh¾kððkÚke
{¤íkku ð¤íkhLkku Ëh QÃksÚke ÃkrhÃkfðíkk ð¤íkhLkku Ëh fnuðk{kt ykðu Au. yk{, çkkìLzLke
«ðíko{kLk çkòh®f{ík yLku hkufzLkkt ykðf«ðknLkwt ðíko{kLk {qÕÞ òýíkk nkuÞ íkku
çkkìLz{ktÚke ÚkÞu÷ QÃksLkku Ëh økýe þfkÞ Au.
yk økýíkhe fhðk {kxu xÙkÞ÷ yìLz yuhh (ys{kÞþ yLku ¼q÷) ÃkØrík WÃkÞkuøk{kt
÷uðk{kt ykðu Au. yux÷u fu çku sYhe ÔÞks ËhLke Äkhýk fhðk{kt ykðu Au. Mkki «Úk{ su
Ëhu çkkìLz çknkh Ãkkzðk{kt ykðu÷wt nkuÞ íku s sYhe ÔÞks Ëh Au íkuðe Äkhýk fhe çkkìLzLkwt
ðíko{kLk {qÕÞ Lk¬e fhðk{kt ykðu Au. íÞkhçkkË {¤u÷k çkkìLzLkk {qÕÞLke Mkh¾k{ýe
ðíko{kLk çkòh{qÕÞ MkkÚku fhðk{kt ykðu Au. òu {¤u÷k çkkìLzLkwt ðíko{kLk çkòh{qÕÞ fhíkkt
ðÄw nkuÞ íkku yøkkW Äkhu÷k sYhe ð¤íkhLkkt Ëh fhíkkt Ÿ[k sYhe ð¤íkhLkkt ËhLke
Äkhýk fhe çkkìLzLkwt ðíko{kLk {qÕÞ þkuÄðk{kt ykðu Au; Ãkhtíkw, òu {¤u÷k çkkìLzLkwt ðíko{kLk
{qÕÞ ðíko{kLk çkòh{qÕÞ fhíkkt ykuAwt nkuÞ íkku yøkkW Äkhu÷ sYhe ð¤íkhLkk Ëh fhíkkt
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Lke[k sYhe ð¤íkhLkkt ËhLke Äkhýk fhe çkkìLzLkwt ðíko{kLk {qÕÞ þkuÄðk{kt ykðu Au.
yk{, çku sYhe ÔÞks ËhLkkt ykÄkhu, çku ð¾ík çkkìLzLkwt ðíko{kLk {qÕÞ Lk¬e ÚkkÞ Au yLku
Auðxu Lke[uLkk MkqºkLke {ËËÚke QÃksÚke ÃkrhÃkfðíkk (Ym) Ëh Lk¬e fhðk{kt ykðu Au.

Mkqºk

WËk. (2) 9 % Lkk çkkìLzLke ËkþorLkf ®f{ík  250 Au yLku íku 6 ð»ko{kt ÃkrhÃkõð ÚkkÞ Au. yk
çkkìLzLke nk÷Lke çkòh®f{ík 242.50 Au. çkkìLz Ãkh QÃksÚke ÃkrhÃkõðíkk Ëh
økýku.

sðkçk :

(1) xÙkÞ÷ yìLz yuhh ÃkØríkLkku WÃkÞkuøk fheLku, Mkki «Úk{ sYhe ð¤íkhLkku Ëh (kd) 9 %
(nk÷Lkku ÔÞks Ëh) Au íkuðe Äkhýk fhe çkkìLzLkwt ðíko{kLk {qÕÞ.

n

t n
t 1

INTt Bn
Bo

(1 kd) (1 kd)

 
 

= (22.5 x 4.4859) + (250 x 0.5963) INTt = 250 x 9 % = 22.5

= 100.93 + 149.07 n = 6, kd = 9 %

= 250 Bn = 250

(1 + kd)t = 4.4859 (ð»ko 1 Úke 6 MkwÄeLke
yuLÞwExe ®f{ík 9 % Lkk Ëhu - fku»xf
{wsçk)
(1 + kd)n  = 0.5963 (6êk ð»koLkwt
ðíko{kLk {qÕÞ - 9 % Lkk Ëhu fkuüf {wsçk)

(2) 9 % sYhe ð¤íkhLkk Ëhu çkkìLzLkwt ðíko{kLk{qÕÞ - ðíko{kLk çkòh{qÕÞ

250 — 242.50

9 % sYhe ð¤íkhLkk Ëhu çkkìLzLkwt ðíko{kLk{qÕÞ, ðíko{kLk çkòh {qÕÞ fhíkkt ðÄw Au íkuÚke
xÙkÞ÷ yìLz yuhh ÃkØrík {wsçk sYhe ð¤íkhLkku Ëh 9 %  fhíkkt Ÿ[ku Äkhðku òuEyu.
suÚke, fheLku çkkìLzLkwt ðíko{kLk {qÕÞ ðíko{kLk çkòh{qÕÞ fhíkkt ykuAwt ykðu.

(3) xÙkÞ÷ yìLz yuhh ÃkØrík {wsçk, sYhe ð¤íkhLkku Ëh (kd) 10 % Au íkuðe Äkhýk fhe
çkkìLzLkwt ðíko{kLk {qÕÞ

n

t n
t 1

INTt Bn
Bo

(1 kd) (1 kd)

 
  INTt = 250 x 9 % = 22.5

= (22.5 x 4.3553) + (250 x 0.5645) = 97.99 + 141.15

= 239.14 n = 6

kd = 10 %

Bn = 250

[  ]    x (                              )Lke[k sYhe ð¤íkh Ëhu
{¤u÷ çkkìLzLkwt  ðíko{kLk {qÕÞ —   ðíko{kLk çkòh{qÕÞ

Lke[k sYhe ð¤íkh Ëhu
{¤u÷ çkkìLzLkwt ðíko{kLk {qÕÞ — Ÿ[k sYhe ð¤íkh Ëhu

{¤u÷ çkkìLzLkwt ðíko{kLk{qÕÞ

—Ÿ[ku sYhe
ð¤íkhLkku Ëh

Lke[ku sYhe
ð¤íkhLkku Ëh

Lke[ku sYhe
ð¤íkhLkku ËhYm  = +
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(1 + kd)t  = 4.3653 (1 ð»koÚke ð»ko 6
MkwÄeLke yuLÞwRxe ®f{ík - 10 %Lkk Ëhu -
fku»xf {wsçk)
(1 + kd)n  = 0.5645 (6êk ð»koLkwt
ðíko{kLk {qÕÞ - 10 % Lkk Ëhu - fkuüf
{wsçk)

(4) QÃksÚke ÃkrhÃkõðíkk Ëh (Ym)

250 242.50
9 (10 9)

250 239.14

7.5
9 1

10.86

      

     

= 9 + 0.69

= 9.69 %

(çk) ðíko{kLk QÃks

ðíko{kLk QÃksLke økýíkhe {kxu Võík ðkŠ»kf ÔÞksLku s æÞkLk{kt ÷uðkÞ Au Ãký {qze LkVku
Lku LkwõMkkLk æÞkLk{kt ÷uðkíkwt LkÚke. yk{, QÃksÚke ÃkrhÃkfðíkk yLku ðíko{kLk QÃks çktLku
r¼LLk Au. ðíko{kLk QÃksLke økýíkhe {kxu ðkŠ»kf ÔÞksLku çkkìLzLkk ðíko{kLk çkòh{qÕÞÚke
¼køkðk{kt ykðu Au.

Mkqºk

WËk. (3) 6 % Lkk çkkìLzLke ËkþorLkf ®f{ík 500 Au. yLku íku 5 ð»ko{kt ÃkrhÃkõð ÚkkÞ Au. yk
çkkìLzLke nk÷Lke çkòh rf{ík 441.70 Au. çkkìLz Ãkh sYhe ð¤íkhLkku Ëh 10 %

Au. çkkìLzLke ðíko{kLk QÃks þkuÄku.
sðkçk :

=
30

441.70
ðkŠ»kf ÔÞks  =  500 x 6 % = 30

= 0.0679 = 0.0679 x 100 çkkìLzLkwt ðíko{kLk çkòh{qÕÞ  = 441.70

= 6.79 %

[  ]    x (                              )Lke[k sYhe ð¤íkh Ëhu
{¤u÷ çkkìLzLkwt  ðíko{kLk {qÕÞ —   ðíko{kLk çkòh {qÕÞ

Lke[k sYhe ð¤íkh Ëhu
{¤u÷ çkkìLzLkwt ðíko{kLk {qÕÞ — Ÿ[k sYhe ð¤íkh Ëhu

{¤u÷ çkkìLzLkwt ðíko{kLk {qÕÞ

—Ÿ[ku sYhe
ð¤íkhLkku Ëh

Lke[ku sYhe
ð¤íkhLkku Ëh

Lke[ku sYhe
ð¤íkhLkku ËhYm  = +

ðíko{kLk QÃks = ðkŠ»kf ÔÞks
çkkìLzLkwt ðíko{kLk çkòh {qÕÞ

ðíko{kLk QÃks = ðkŠ»kf ÔÞks
çkkìLzLkwt ðíko{kLk çkòh{qÕÞ
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(f) QÃksÚke ÃkwLk: ¾heËe (Yield to Call)

çkkìLz ÃkwLk: ¾heËeLke òuøkðkE MkkÚku Ãký çknkh Ãkkze þfkÞ Au. yk{, yk «fkhLkk çkkìLz
ÃkrhÃkõðíkk yðrÄ Ãknu÷k ÃkwLk: ¾heËe þfkÞ Au. ‘QÃksÚke ÃkwLk: ¾heËeLke «r¢Þk’
QÃksÚke ÃkrhÃkõðíkk suðe s Au. QÃksÚke ÃkwLk: ¾heËe ÃkrhÃkõðíkk Ãknu÷kt Ãký ÃkwLk:
¾heËe fhe þfkÞ Au íkuÚke ÃkwLk: ¾heËe Mk{Þøkk¤ku ÃkrhÃkõðíkkLkkt Mk{Þøkk¤k fhíkk swËku
nkuE þfu Au yLku íkuÚke ÃkwLk: ¾heËe {qÕÞ, ÃkrhÃkõðíkk {qÕÞ fhíkkt y÷øk nkuE þfu Au.
yk{, QÃksÚke ÃkwLk: ¾heËe{kt Ãký çkkìLz{ktÚke ÚkÞu÷ QÃksLkku Ëh økýe þfkÞ Au íkuÚke
QÃksÚke ÃkrhÃkõðíkkLke su{ s QÃksÚke ÃkwLk: ¾heËe{kt Ãký xÙkÞ÷ yìLz yuhh ÃkØrík
WÃkÞkuøk{kt ÷uðk{kt ykðu Au. yux÷u fu çku sYhe ÔÞks ËhLke Äkhýk fhe çku ð¾ík çkkìLzLkwt
ðíko{kLk {qÕÞ Lk¬e fhðk{kt ykðu Au yLku Auðxu QÃksÚke ÃkrhÃkõðíkkLke su{ s Lke[uLkk
MkqºkLke {ËËÚke QÃksÚke ÃkwLk:¾heËe (Yc) Lk¬e fhðk{kt ykðu Au.

Mkqºk

WËk. (4) 10 % Lkk çkkìLzLke ËkþorLkf ®f{ík 250 Au, yLku íku íkk. 31-12-2025Lkk hkus
ÃkrhÃkõð ÚkkÞ Au. yk çkkìLzLkwt ÃkrhÃkõðíkk yÚkðk ÃkwLk: ¾heËe {qÕÞ 262.50 Au.
íkk. 1-1-2023 Lkk hkus ÃkwLk: ¾heËe fhe þfkþu. yk çkkìLzLkwt ðíko{kLk çkòh {qÕÞ

257.50 Au. yk çkkìLz íkk. 1-1-2020 Lkk hkus ¾heËðk{kt ykÔÞk Au. çkkìLz Ãkh
QÃksÚke ÃkwLk: ¾heËe Ëh Lk¬e fhku.

sðkçk :

(1) xÙkÞ÷ yìLz yuhh ÃkØríkLkku WÃkÞkuøk fheLku, Mkki «Úk{ sYhe ð¤íkhLkku Ëh (kd) 10 %
(nk÷Lkku ÔÞks Ëh) Au íkuðe Äkhýk fhe çkkìLzLkwt ðíko{kLk {qÕÞ.

n

t n
t 1

INTt Bn
Bo

(1 kd) (1 kd)

 
  INTt = 250 x 10 % = 25

= (25 x 2.4868) + (262.50 x 0.7513) n = 3 (fkhý fu 3 ð»ko{kt ÃkwLk: ¾heËe)
= 62.17 + 197.21 kd = 10 %

= 259.38 Bn = 262.50 (ÃkwLk: ¾heËe {qÕÞ)
(1 + kd)t = 2.4868 (ð»ko 1 Úke ð»ko 3
MkwÄeLke yuLÞwExe ®f{ík - 10 % Lkkt Ëhu
fku»xf {wsçk)
(1 + kd)n = 0.7513 (3ò ð»koLkwt
ðíko{kLk {qÕÞ - 10 % Lkk Ëhu fku»xf {wsçk)

(2) 10 % sYhe ð¤íkhLkk Ëhu çkkìLzLkwt ðíko{kLk {qÕÞ - ðíko{kLk çkòh{qÕÞ

259.38 — 257.50

10 % sYhe ð¤íkhLkk Ëhu çkkìLzLkwt ðíko{kLk {qÕÞ, ðíko{kLk çkòh{qÕÞ fhíkkt ðÄw Au íkuÚke
xÙkÞ÷ yìLz yuhh ÃkØrík {wsçk sYhe ð¤íkhLkku Ëh 10 % fhíkkt Ÿ[ku Äkhðku òuEyu.

[  ]    x (                              )Lke[k sYhe ð¤íkh Ëhu
{¤u÷ çkkìLzLkwt  ðíko{kLk {qÕÞ —   ðíko{kLk çkòh{qÕÞ

Lke[k sYhe ð¤íkh Ëhu
{¤u÷ çkkìLzLkwt ðíko{kLk {qÕÞ — Ÿ[k sYhe ð¤íkh Ëhu

{¤u÷ çkkìLzLkwt ðíko{kLk {qÕÞ

—Ÿ[ku sYhe
ð¤íkhLkku Ëh

Lke[ku sYhe
ð¤íkhLkku Ëh

Lke[ku sYhe
ð¤íkhLkku ËhYc  = +
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suÚke fheLku çkkìLzLkwt ðíko{kLk {qÕÞ, ðíko{kLk çkòh{qÕÞ fhíkkt ykuAwt ykðu.
(3) xÙkÞ÷ yìLz yuhh ÃkØrík {wsçk, sYhe ð¤íkhLkku Ëh (kd) 11 % Au íkuðe Äkhýk fhe

çkkìLzLkwt ðíko{kLk {qÕÞ

n

t n
t 1

INTt Bn
Bo

(1 kd) (1 kd)

 
  INTt = 250 x 10 % = 25

= (25 x 2.4437) + (262.50 x 0.7312) n = 3 (fkhý fu 3 ð»ko{kt ÃkwLk: ¾heËe)
= 61.09 + 191.940 kd = 11 %

= 253.03 Bn = 262.50 (ÃkwLk: ¾heËe {qÕÞ)

(1 + kd)t = 2.4437 (ð»ko 1 Úke ð»ko 3
MkwÄeLke yuLÞwExe ®f{ík - - 11 % Lkk
Ëhu - fkuüf {wsçk)
(1 + kd)n = 0.7312 (3 ò ð»koLkwt
ðíko{kLk {qÕÞ - 11 % Lkk Ëhu - fkuüf
{wsçk)

(4)

= 10 + 0.29

= 10.29 %

(2) Íehku fqÃkLk çkkìLz fu Ãkqýo ðxkð çkkìLz fu WÃkkŠsík çkkìLz

Íehku fqÃkLk çkkìLz ÔÞks Äkhý fhíkkt LkÚke. yk{, yk «fkhLkk çkkìLz{kt rLkÞr{ík ÔÞks fu
yLÞ fkuE ð[økk¤kLkkt ÔÞksLke [qfðýe MktzkuðkÞu÷e nkuíke LkÚke. yk «fkhLkkt çkkìLz{kt,
çkkìLz nkìÕzhu, çkkìLzLkwt ðíko{kLk {qÕÞ [qfððkLkwt nkuÞ Au yLku Ãkkfíke íkkhe¾u çkkìLzLke ËkþorLkf
®f{ík Ãkhík {u¤ððkLke hnu Au. çkkìLzLke ËkþorLkf ®f{ík yLku çkkìLzLkk ðíko{kLk {qÕÞ
ðå[uLkku íkVkðík çkkìLz nkìÕzh {kxu ð¤íkh økýkÞ Au. 1992{kt, ¼khík{kt
ykE.ze.çke.ykE. îkhk Mkki «Úk{ 1,00,000 Lke ËkþorLkf ®f{íkLkkt 25 ð»koLke {wËík
Ähkðíkkt Íehku fwÃkLk çkkìLz 2700 Lkkt ðíko{kLk {qÕÞu çknkh Ãkkzðk{kt ykÔÞk níkkt. yux÷u
fu çkkìLz nkuÕzhu 2700 ykE.ze.çke.ykE.Lku [qfðeLku çkkìLz ¾heËðkLkkt níkkt yLku 25

ð»koLke {wËík çkkË ykE.ze.çke.ykE.îkhk çkkìLz nkìÕzhLku  1,00,000 [qfððkLkk níkk.

[  ]    x (                              )Lke[k sYhe ð¤íkh Ëhu
{¤u÷ çkkìLzLkwt  ðíko{kLk {qÕÞ —   ðíko{kLk çkòh {qÕÞ

Lke[k sYhe ð¤íkh Ëhu
{¤u÷ çkkìLzLkwt ðíko{kLk {qÕÞ — Ÿ[k sYhe ð¤íkh Ëhu

{¤u÷ çkkìLzLkwt ðíko{kLk {qÕÞ

—Ÿ[ku sYhe
ð¤íkhLkku Ëh

Lke[ku sYhe
ð¤íkhLkku Ëh

Lke[ku sYhe
ð¤íkhLkku ËhYc  = +

C

259.38 257.50
10 (11 10)

259.38 253.03

1.88
10 1

6.35

Y
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Mkqºk

n
nO

B

(1 kd)B 


ßÞkt, Bn = ÃkrhÃkfðLkk {qÕÞ
(1 + kd)n = ð»ko n (ÃkrhÃkõðíkk ð»koLkwt ðíko{kLk {qÕÞ) sYhe ð¤íkh Ëhu ÃkrhÃkõðLkk

                   ð»koLkwt ðíko{kLk {qÕÞ - su ðíko{kLk {qÕÞLkkt fku»xf{ktÚke {u¤ðe þfkÞ Au.
Bo = çkkìLzLkwt ðíko{kLk {qÕÞ
LkkUÄ : Íehku fqÃkLk çkkìLz{kt ÔÞksLke [qfðýe Lk nkuðkÚke, Mkqºk{kt ÔÞksLkwt ÃkË LkÚke Ãkhtíkw
ÃkrhÃkõðíkk {qÕÞLkwt s ÃkË Au.

WËk. (5) çkkìLzLke ËkþorLkf ®f{ík 500 Au íku 10 ð»ko{kt ÃkrhÃkõð ÚkkÞ Au. yk çkkìLz Ãkh
sYhe ð¤íkhLkku Ëh ðkŠ»kf 10 % Au. çkkìLzLkwt {qÕÞktfLk fhku.

sðkçk :

n
nO

B

(1 kd)B 
 Bn = 500

= 500 x 0.3855 Kd = 10 %

= 192.75 (1 + kd)n = 0.3855 (10 {kt ð»koLkwt ðíko{kLk {qÕÞ - 10 % Lkk
Ëhu - fkuüfLkk ykÄkhu)

(3) fkÞ{e çkkìLz

fkÞ{e çkkìLz yu yuðk çkkìLz fu su õÞkhuÞ Ãkkfíkk LkÚke yLku yLktík fu y[ku¬Mk SðLk
Ähkðu Au. íkuÚke ÃkrhÃkõðíkk {qÕÞ Ähkðíkkt LkÚke. yk «fkhLkk çkkìLz ¼køÞu s ÔÞðnkh{kt òuðk
{¤u Au.

Mkqºk

tO
t 1

INTt INTt

(1 kd) kd)B




 


ßÞkt, Bo = çkkìLzLkwt ðíko{kLk {qÕÞ
INTt = çkkìLz Ãkh ÔÞksLke hf{,
kd = sYhe ð¤íkhLkku Ëh

LkkUÄ : fkÞ{e çkkìLz ÃkrhÃkõðíkk Ähkðíkkt Lk nkuðkÚke Mkqºk{kt ÃkrhÃkõðíkkLkwt ÃkË LkÚke; Ãkhtíkw,
ÔÞksLkwt s ÃkË Au.

WËk. (6) 8% Lkk çkkìLzLke ËkþorLkf ®f{ík 500 Au yLku íku fkÞ{e çkkìLz Au. yk çkkìLz Ãkh
sYhe ð¤íkhLkku Ëh ðkŠ»kf 10 % Au. çkkìLzLkwt {qÕÞktfLk fhku.

sðkçk :

kd

INTt
Bo 
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100
10

40

%10

40
 INTt = 500 x 8 % = 40

= 400 kd = 10 %

(4) fLðŠxçk÷ fu YÃkktíkrhík fhe þfkÞ íkuðk çkkìLz

fLðŠxçk÷ fu YÃkktíkrhík fhe þfkÞ íkuðk çkkìLz [ku¬Mk Mk{Þøkk¤k çkkË VhrsÞkíkÃkýu
yÚkðk çkkìLz Äkhý fhLkkh òu YÃkktíkhýLkku rðfÕÃk Mðefkhu íkku Ãkqýo fu ytþík: RÂõðxe
þìh{kt YÃkktíkrhík fhe þfkÞ Au. yk «fkhLkkt çkkìLz, hkufkýfkhku íku{s ftÃkLke {kxu Ãký
VkÞËkfkhf nkuÞ Au. hkufkýfkhkuLku ftÃkLkeLkk RÂõðxe þìh nkìÕzh çkLkðkLke íkf {¤u Au,
ßÞkhu ykuAk fqÃkLk ËhLku fkhýu ftÃkLke Ãkh Ãký ÔÞksLkku ykuAku ykŠÚkf çkkus Ãkzu Au.
(y) VhrsÞkík YÃkktíkrhík çkkìLz

yk «fkhLkk çkkìLz [ku¬Mk fqÃkLk Ëh [ku¬Mk Mk{Þ {kxu Äkhý fhðk{kt ykðu Au
yLku íÞkhçkkË Ãkqýo fu ytþík: RÂõðxe þìh{kt YÃkktíkrhík fhðk{kt ykðu Au. òu
çkkìLzLkwt ÃkqýoÃkýu RÂõðxe þìh{kt YÃkktíkhý fhðk{kt ykðu íkku ÃkrhÃkõðíkk {qÕÞ þqLÞ
økýkÞ yLku íku çkkìLzLkwt ytþík: RÂõðxe þìh{kt YÃkktíkhý fhðk{kt ykðu íkku çkkìLzLke
sux÷e hf{ RÂõðxe þìh{kt YÃkktíkrhík fhu÷e nkuÞ íku rMkðkÞLke çkkfeLke hf{
ÃkrhÃkõðíkk {qÕÞ økýkÞ.

(1) òu çkkìLz ÃkqýoÃkýu RÂõðxe þìh{kt YÃkktíkrhík fhðk{kt ykðu íÞkhu

LkkUÄ : çkkìLz ÃkqýoÃkýu RÂõðxe þìh{kt YÃkktíkrhík fhðk{kt ykðíkk nkuðkÚke ÃkrhÃkõðíkk
{kxuLkwt  ÃkË Mkqh{kt Lknª ykðu; Ãkhtíkw, YÃkktíkhýðk¤wt ÃkË Mkqºk{kt ykðþu.

Mkqºk
n

1
t t

t 1

mPINTt
Bo

(1 kd) (1 ke)

 
 

ßÞkt, Bo = çkkìLzLkwt ðíko{kLk {qÕÞ,
n = ÃkrhÃkõðíkk yÚkðk YÃkktíkhýLkwt ð»ko
kd = çkkìLz Ãkh sYhe ð¤íkhLkku Ëh,
INTt  = çkkìLz Ãkh ÔÞksLke hf{,
ke = RÂõðxe Ãkh sYhe ð¤íkhLkku Ëh
(1 + kd)t = ð»ko 1 Úke ÃkrhÃkõðíkk yÚkðk YÃkktíkhýLkkt ð»ko MkwÄeLke yuLÞwExe

      ®f{íkLkwt ðíko{kLk {qÕÞ - yuLÞwExe ®f{ík yux÷u çkkìLz Ãkh sYhe
      ð¤íkh Ëhu ð»ko 1 Úke ÃkrhÃkõðíkk yÚkðk YÃkktíkhýLkkt ð»ko MkwÄeLke
     fw÷ ®f{ík - su ðíko{kLk {qÕÞLkk fkuüf{ktÚke {u¤ðe þfkÞ Au.)

m = RÂõðxe þìhLke MktÏÞk (YÃkktíkhý ð¾íku {¤u÷)
P1 = RÂõðxe þìhLke çkòh ®f{ík (YÃkktíkhý ð¾íku)
(1 + ke)t = YÃkktíkhý ð»koLkwt s ðíko{kLk {qÕÞ (RÂõðxe Ãkh sYhe ð¤íkh

      Ëhu YÃkktíkhý ð»koLkwt s ðíko{kLk {qÕÞ - su ðíko{kLk {qÕÞLkk
      fkuüf{ktÚke {u¤ðe þfkÞ Au.)
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(2) òu çkkìLz ytþík:Ãkýu RÂõðxe þìh{kt YÃkktíkrhík fhðk{kt ykðu íÞkhu

LkkUÄ : çkkìLz ytþík: RÂõðxe þìh{kt YÃkktíkrhík fhðk{kt ykðíkk nkuðkÚke
ÃkrhÃkõðíkkðk¤wt ÃkË yLku YÃkktíkhýðk¤wt ÃkË Ãký Mkqºk{kt W{uhðk{kt ykðþu.

Mkqºk
n

n 1
t n t

t 1

B mPINTt
Bo

(1 kd) (1 kd) (1 ke)

  
  

WËk. (7) 9 % Lkk çkkìLzLke ËkþorLkf ®f{ík Yk. 1000 Au. yk çkkìLz Ãkh sYhe ð¤íkhLkku Ëh
9 %  Au yLku RÂõðxe Ãkh sYhe ð¤íkhLkku Ëh 14 %  Au.

(y) òu 3 ð»ko çkkË çkkìLz ÃkqýoÃkýu 2 Lkku yuf yuðk 180 RÂõðxe þìh{kt YÃkktíkrhík
fhðk{kt ykðu (YÃkktíkhý ð¾íku RÂõðxe þìhLke ytËkrsík çkòh ®f{ík 10

nkuÞ).
(çk) òu 3 ð»ko çkkË çkkìLzLke ËkþorLkf ®f{íkLkk 50 % hf{ ytþík 2 Lkku yuf yuðk 90

RÂõðxe þìh{kt YÃkktíkrhík fhðk{kt ykðu (YÃkktíkhý ð¾íku RÂõðxe þìhLke ytËkrsík
çkòh ®f{ík 10 nkuÞ) yLku çkkfeLkk çkkìLz  5 ð»ko çkkË Ãkhík fhðk{kt ykðu.

íkku WÃkhLkkt çktLku Mktòuøkku{kt çkkìLzLkwt {qÕÞ þkuÄku.
sðkçk :

(y) çkkìLzLkwt ÃkqýoÃkýu RÂõðxe þìh{kt YÃkktíkhý (3 ð»ko çkkË)

n
n 1

t n t
t 1

B mPINTt
Bo

(1 kd) (1 kd) (1 ke)

  
   INTt = 1000 x 9 % = 90

= (90 x 2.5313) + [(180 x 10) x 0.6750] (1 + kd)t = 2.5313 (ð»ko 1
= 227.81 +1215 Úke 3 ð»ko MkwÄeLke yuLÞwRxe
= 1442.81 ®f{ík - 9 % Lkk sYhe Ëhu -

fkuüfLkk ykÄkhu)
m = 180 RÂõðxe þìh
P1 = 10

(1 + ke)t = 0.6750 (QÃks
ð»koLkwt ðíko{kLk {qÕÞ ykðfLkkt
sYhe Ëhu - fkuüfLkk ykÄkhu)

(çk) çkkìLzLkwt ytþík RÂõðxe þìh{kt YÃkktíkhý (3 ð»ko çkkË) yLku çkkfeLkkt çkkìLz ÃkrhÃkõðíkk
ð¾íku Ãkhík (5 ð»ko çkkË)

n
n 1

t n tO
t 1

B mPINTt

(1 kd) (1 kd) (1 ke)B


     
              


= [(90 x 2.5313) + (45 x 0.7084) +(45 x 0.6499]

+ [500 x 0.6499] + [(90 x 10) x 0.6750]

= [227.81 +31.87 + 29.24] + [324.95] + [607.5]

= 1221.37
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Bn = 1000 x 50 %

= 500

(1 + kd)n = 0.6499 (5{kt ð»koLkwt ðíko{kLk {qÕÞ 9 % Lkk Ëhu - fkuüf {wsçk)
INTt = 1000 x 9 % = 90 (3 ð»ko {kxu)
= 500 x 9 % = 45 (4 yLku 5 ð»ko {kxu)
(1 + kd)t = 2.5313 (1 Úke 3 ð»koLke yuLÞwRxe ®f{ík) (9 % Lkk sYhe Ëhu fkuüf {wsçk)
= 0.7084 (4)

= 0.6499

m = 90 RÂõðxe þìh
P

1
 = 10

(1 + ke)t = 0.675 (3ò ð»kLkwt ðíko{kLk {qÕÞ - 14 % Lkk Ëhu - fkuüf {wsçk)
(çk) ðifÂÕÃkf YÃkktíkrhík çkkìLz

yk «fkhLkk çkkìLz [ku¬Mk fqÃkLk Ëh [ku¬Mk Mk{Þ {kxu Äkhý fhu Au yLku íÞkhçkkË Ãkqýo
fu ytþík RÂõðxe þìh{kt YÃkktíkrhík fhðk {kxu rðfÕÃk ykÃkðk{kt ykðu Au, òu çkkìLz
nkìÕzhku rðfÕÃk Mðefkhu íkku çkkìLzLkwt RÂõðxe þìh{kt YÃkktíkhý fhðk{kt ykðu Au. Lknª íkku
ÃkrhÃkõðíkk yðrÄ Ãkqhe Úkíkkt çkkìLz Ãkhík fhðk{kt ykðu Au.
(1) òu çkkìLz nkìÕzhku YÃkktíkhýLkku rðfÕÃk Mðefkhu íkku

Mkqºk

n
1

t t
t 1

mPINTt
Bo

(1 kd) (1 ke)

 
 

(2) òu çkkìLz nkìÕzhku YÃkktíkhýLkku rðfÕÃk Lk Mðefkhu íkku
n

n
t n

t 1

BINTt
Bo

(1 kd) (1 kd)

 
 

WËk. (8) 12% Lkk çkkìLzLke ËkþorLkf ®f{ík 500 Au. yk çkkìLz Ãkh sYhe ð¤íkhLkku Ëh
10% Au yLku RÂõðxe Ãkh sYhe ð¤íkhLkku Ëh 15 % Au.

(y) òu 3 ð»ko çkkË çkkìLz ÃkqýoÃkýu 5 Lkku yuf yuðk 100 RÂõðxe þìh{kt YÃkktíkrhík fhðkLkku
rðfÕÃk ykÃkðk{kt ykðu (YÃkktíkhý ð¾íku, RÂõðxe þìhLke ytËkrsík çkòh ®f{ík 10

nkuÞ.)
(çk) òu çkkìLz nkuÕzh YÃkktíkhýLkku rðfÕÃk Lk Mðefkhu íkku 20 % Ãkhík «er{Þ{ MkkÚku 6 ð»ko ÃkAe

Ãkhík fhðk{kt ykðu
íkku WÃkhLkkt çktLku Mktòuøkku{kt çkkìLzLkwt {qÕÞ þkuÄku.

sðkçk :

(y) òu çkkìLz nkìÕzhku YÃkktíkhýLkku rðfÕÃk Mðefkhu (3 ð»ko çkkË)
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n
1

t t
t 1

mPINTt
Bo

(1 kd) (1 ke)

 
 

= [60 x 2.4869] + [(100 x 10) x 0.6775]

= 149.21 + [1000 x 0.6575]

= 149.21 + 657.5

= 806.71

INTt = 500 x 12 % = 60

(1 + kd)t = 2.4869 (ð»ko 1 Úke 3 ð»ko MkwÄeLke yuLÞwRxe ®f{ík - 10 % Lkk sYhe Ëhu -
          fkuüfLkk ykÄkhu)

m = 100 RÂõðxe þìh
P

1
 = 10

(1 + ke)t = 0.6575 (3ò ð»koLkwt ðíko{kLk {qÕÞ - 15 % Lkk sYhe ð¤íkh Ëhu - fkuüfLkk
ykÄkhu)

(çk) òu çkkìLz nkìÕzhku YÃkktíkhýLkku rðfÕÃk Lk Mðefkhu íkku (6 ð»ko çkkË Ãkhík)

n
n

t n
t 1

BINTt
Bo

(1 kd) (1 kd)

 
 

= [60 X 4.3553] + [600 x 0.5645]

= 261.31 + 338.7

= 600.01

INTt = 500 x 12 % 60

(1 + kd)t = 4.3553 = (ð»ko 1 Úke 6 ð»ko MkwÄeLke yuLÞwRxe ®f{ík - 10 % Lkk sYhe Ëhu -
fkuüfLkkt ykÄkhu)
Bn = 500 (ËkþorLkf ®f{ík) + (500 x 20 %) 100 (Ãkhík «er{Þ{)
= 600

(1 + kd)n = 0.5645 (6êkt ð»koLkkt ytíku ðíko{kLk {qÕÞ - 10 % Lkk sYhe ð¤íkh Ëhu -
fkuüfLkkt ykÄkhu)

13.4 ÃkMktËøke («uVhLMk)Lkk þìhLkwt {qÕÞktfLk

• «MíkkðLkk

ÃkMktËøkeLkk þìh, RÂõðxe þìh fhíkk Ãknu÷kt rzrðzLz {u¤ððkLke íku{s Vz[kLkkt Mktòuøkku{kt
RÂõðxe þìh nkìÕzh fhíkk Ãknu÷kt {qze Ãkhík {u¤ððk{kt, «kÚkr{fíkk Ähkðu Au.
«uVhLMk þìh{kt hkufký Ãkh ð¤íkh íku{s hkufkýLke Ãký Mk÷k{íke Au fkhý fu íku{kt çktLku
çkkìLz yLku þìhLke ÷kûkrýfíkkyku Mkk{u÷ Au. YÃkktíkrhík ÃkMktËøkeLkk þìh Ãký çknkh Ãkkzðk{kt
ykðu Au. yk «fkhLkk þìh Ãkhík fhe þfkÞ íkuðk yÚkðk Ãkhík Lk fhe þfkÞ íkuðk Ãký
nkuE þfu Au. Mkk{kLÞ heíku, Ãkhík fhe þfkÞ íkuðk ÃkMktËøkeLkk þìh s çknkh Ãkkzðk{kt
ykðu Au.
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13.5 Ãkhík fhe þfkÞ íkuðk ÃkMktËøkeLkk þìhLkwt {qÕÞktfLk

Mkqºk

n

n

t )kp1(

P

)kp1(

PDt
Po

n

1t 



 


ßÞkt, Po = ÃkMktËøkeLkk þìhLkwt ðíko{kLk {qÕÞ, n = ÃkrhÃkõðíkkLkwt ð»ko
PDt = ÃkMktËøkeLkkt þìh Ãkh rzrðzLzLke hf{ (ËkþorLkf ®f{ík Ãkh s økýðk{kt ykðu Au.)
(1 + kp)t  = ð»ko 1  Úke ð»ko n (ÃkrhÃkõðíkkLkkt ð»ko) MkwÄeLke yuLÞwExe ®f{ík (yuLÞwExe
®f{ík yux÷u sYhe ð¤íkh Ëhu ð»ko 1 Úke ÃkrhÃkfðíkk ð»ko MkwÄeLke fw÷ ®f{ík - su fkuüf{ktÚke
{u¤ðe þfkÞ Au.)
Pn = ÃkMktËøkeLkkt þìhLkwt ÃkrhÃkõðíkk {qÕÞ
(1 + kp)n = ð»ko n (ÃkrhÃkõðíkkLkwt ð»ko)Lkwt s ðíko{kLk {qÕÞ (sYhe ð¤íkh Ëhu ÃkrhÃkõðíkk
ð»koLkwt s ðíko{kLk {qÕÞ - su fkuüf{ktÚke {u¤ðe þfkÞ Au.)

WËk. (9) 8 % Lkk ÃkMktËøkeLkk þìhLke ËkþorLkf ®f{ík 10 Au. yk ÃkMktËøkeLkk þìh 10%
Ãkhík «er{Þ{ Mkrník 6 ð»ko çkkË Ãkhík fhðkLkk ÚkkÞ Au. sYhe ð¤íkhLkku Ëh 9%
Au. ÃkMktËøkeLkkt þìhLkwt {qÕÞktfLk fhku.

sðkçk :

n
n

t n
t 1

PPDt
Po

(1 kp) (1 kp)

 
 

= [0.8 x 4.4859] + [11 x 0.5963]

= 3.58 + 6.55

= 10.13

PDt = 10 x 8 % = 0.08

(1 + kd)t = 4.4859  (ð»ko 1 Úke 6 ð»ko MkwÄeLke 9 % Lkkt  sYhe ð¤íkh Ëhu yuLÞwRxe
®f{ík - fkuüf {wsçk)
Pn = 10 (ËkþorLkf ®f{ík) + (10 x 10 %) 1 (Ãkhík «er{Þ{) = 11

(1 + kd)n = 0.5963 (6êkt ð»koLkwt  ðíko{kLk {qÕÞ - 9 % Lkk sYhe ð¤íkh Ëhu - fkuüf
{wsçk)

13.6 Ãkhík Lk fhe þfkÞ íkuðk ÃkMktËøkeLkk þìhLkwt {qÕÞktfLk

Ãkhík Lk fhe þfkÞ íkuðk ÃkMktËøkeLkk þìh õÞkhuÞ Ãkkfíkk LkÚke yLku yLktík fu y[ku¬Mk
SðLk Ähkðu Au íkuÚke ÃkrhÃkõðíkk {qÕÞ Ähkðíkkt LkÚke.

Mkqºk

KP

PD

)Kp1(

PDt
Po t

t
1t
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ßÞkt,  PDt = ÃkMktËøkeLkkt þìh Ãkh rzrðzLzLke hf{ (ËkþorLkf ®f{ík Ãkh s økýðk{kt
ykðu Au.)
Kp  = sYhe ð¤íkhLkku Ëh

WËk. (10) 10 % Lkk Ãkhík Lk fhe þfkÞ íkuðk ÃkMktËøkeLkk þìhLke ËkþorLkf ®f{ík 100 Au.
sYhe ð¤íkhLkku Ëh 9 % Au. ÃkMktËøkeLkkt þìhLkwt {qÕÞktfLk fhku.

sðkçk :

t
O

PD

kpP 

10

9%


100
10

9
 

= 111.11

PDt = 100 x 10 % = 10

KP = 9 %

13.7 RÂõðxe þìhLkwt {qÕÞktfLk

«MíkkðLkk

RÂõðxe þìh nkìÕzhku òuELx Mxkuf ftÃkLkeLkk {kr÷fku Au. RÂõðxe þìhLke ®f{ík
{n¥k{efhý îkhk RÂõðxe þìh nkìÕzhkuLke MktÃkr¥k{kt ðÄkhku fhðkLkku WÆu~Þ LkkýkfeÞ
Mkt[k÷fLkku hnu Au. RÂõðxe þìhLkwt {qÕÞktfLk fhðwt {w~fu÷ Au; fkhý fu, þìh Ãkh ð¤íkh
yux÷u fu RÂõðxe rzrðzLz (LkVk Ãkh ykÄkrhík Au) yrLkrùík hnu Au íkuÚke íkuLkwt yLkw{kLk
fhðwt Ãký {w~fu÷ nkuÞ Au.yk{ nkuðk Aíkkt, RÂõðxe þìhLkwt {qÕÞktfLk {wÏÞíðu ºký yr¼øk{ku
îkhk fhe þfkÞ Au : (1) [kuÏ¾e r{÷fík yr¼øk{ (2) ykðf yr¼øk{ (3) rzrðzLz
yr¼øk{
(1) [kuÏ¾e r{÷fík yr¼øk{

yk yr¼øk{{kt ftÃkLkeLke [kuÏ¾e r{÷fíkkuLkku ykÄkh ÷E RÂõðxe þìhLkwt {qÕÞktfLk fhðk{kt
ykðu Au. yk yr¼øk{ ytíkøkoík, {qÕÞktfLk {kxuLkk nuíkwLku æÞkLk{kt ÷E RÂõðxe þìhLkwt
{qÕÞktfLk fhðk{kt ykðu Au. yk yr¼øk{ {wsçk ÔÞksçke çkòh {qÕÞktfLk yLku Vz[k
{qÕÞktfLk yr¼øk{ku ykÄkhu [kuÏ¾e r{÷fíkkuLke økýíkhe fhðk{kt ykðu Au yLku RÂõðxe
þìhLkwt {qÕÞktfLk fhðk{kt ykðu Au.
(y) ÔÞksçke çkòh {qÕÞktfLk yr¼øk{ :

yk yr¼øk{ ytíkøkoík, ftÃkLkeLkwt fu ÄtÄkLkwt {qÕÞktfLk ÄtÄku õÞkhu Ãký çktÄ Lknª ÚkkÞ
íkuðe Äkhýk MkkÚku fhðk{kt ykðu Au. yk yr¼øk{ nuX¤ ÔÞksçke çkòh ®f{íkLku
æÞkLk{kt ÷uðk{kt ykðu Au, ßÞkhu [kuÃkzu ®f{íkLku yðøkýðk{kt ykðu Au; fkhý fu,
[kuÃkzu ®f{ík yiríknkrMkf ®f{ík Ãkh ykÄkrhík nkuÞ Au yLku yiríknkrMkf ®f{ík
yrðïMkLkeÞ yLku y«[r÷ík økýðk{kt ykðu Au. yk yr¼øk{ nuX¤, Mkki «Úk{
ÄtÄkLke fw÷ r{÷fíkLke ÔÞksçke çkòh ®f{ík íku{s ÄtÄkLkk fw÷ Ëuðk Lk¬e fhðk{kt
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ykðu Au. ÄtÄkLke fw÷ r{÷fíkkuLke ÔÞksçke çkòh®f{ík{ktÚke ÄtÄkLkk fw÷ Ëuðk çkkË
fhðk{kt ykðu Au, yLku su íkVkðík {¤u íku RÂõðxe þìh nkuÕzhLke [kuÏ¾e r{÷fíkLku
çkkfe hnu÷ RÂõðxe þìhLke MktÏÞk îkhk ¼køkðk{kt ykðu Au yLku su hf{ {¤u íku
RÂõðxe þìhLkwt {qÕÞ økýkÞ Au.

Mkqºk,

(çk) Vz[k {qÕÞktfLk yr¼øk{ :

yk yr¼øk{ ytíkøkoík, ftÃkLkeLkwt fu ÄtÄkLkwt {qÕÞktfLk ÄtÄku çktÄ Ãký ÚkE þfu Au íkuðe
ÄkhýkLkk ykÄkhu RÂõðxe þìhLkwt {qÕÞktfLk fhðk{kt ykðu Au. yk yr¼øk{ nuX¤
RÂõðxe þìhLkwt {qÕÞktfLk òu ÄtÄku çktÄ Úkþu íkku ÄtÄkLke r{÷fíkLkwt ðu[ký fhðk{kt
ykðþu yLku íkuLke ¼tøkkh ®f{ík fu QÃks ®f{ík {¤þu. yk{, yk yr¼øk{ nuX¤,
Mkki «Úk{ ÄtÄkLke fw÷ r{÷fíkkuLke ¼tøkkh ®f{ík yLku ÄtÄkLkk fw÷ Ëuðkt økýðk{kt
ykðu Au, íÞkhçkkË çktLku ðå[uLkku íkVkðík [kuÏ¾e r{÷fík íkhefu yku¤¾kÞ Au. yk
heíku «kÃík ÚkÞu÷ [kuÏ¾e r{÷fíkLku çkkfe hnu÷ RÂõðxe þìhLke MktÏÞk ðzu ¼køkðk{kt
ykðu Au yLku su hf{ {¤u íku RÂõðxe þìhLkwt {qÕÞ økýkÞ Au.

Mkqºk,

r{÷fíkkuLke ÔÞksçke çkòh®f{ík íku{s ¼tøkkh ®f{ík çktLkuLkwt yLkw{kLk [ku¬MkÃkýu
fhe þfkíkwt LkÚke íkuÚke íku{Lkwt [ku¬Mk {qÕÞ yktfe þfkíkwt LkÚke. Ãkrhýk{u [kuÏ¾e r{÷fík
Mkk[e {¤íke LkÚke yLku yk{ RÂõðxe þìhLkwt {qÕÞktfLk Mkk[wt Lk¬e fhe þfkíkwt LkÚke.
yk{, [kuÏ¾e r{÷fík yr¼øk{, RÂõðxe þìhLkwt {qÕÞktfLk fhðk {kxu ÔÞkðnkrhf
heíku WÃkÞkuøk{kt ÷uðk{kt ykðíkwt LkÚke.

(2) ykðf yr¼øk{

[kuÏ¾e r{÷fík yr¼øk{Lke rLk»¤íkk yÚkðk {ÞkoËk, RÂõðxe þìhLkk {qÕÞktfLk
{kxu ykðf yr¼øk{Lku hMíkku ykÃku Au. yk yr¼øk{ nuX¤, ÄtÄk{ktÚke ÚkÞu÷e ykðf
Lku RÂõðxe þìhLkk {qÕÞktfLk {kxu æÞkLk{kt ÷uðk{kt ykðu Au. ÄtÄk{ktÚke ÚkÞu÷ ykðfLku
çkkfe hnu÷e RÂõðxe þìhLke MktÏÞk îkhk ¼køkðk{kt ykðu Au yLku su {qÕÞ {¤u íku
þìh ËeX ykðf fnuðk{kt ykðu Au. yk heíku «kÃík ÚkÞu÷ þìh ËeX ykðf Lku ®f{ík -
f{kýe økwýku¥kh (Price - Earnings Ratio - P|E Ratio) MkkÚku økwýðkÚke RÂõðxe
þìhLkwt {qÕÞ «kÃík ÚkkÞ Au.

Mkqºk

(1)

(2) RÂõðxe þìhLkwt {qÕÞ = þìh ËeX f{kýe ®f{ík - f{kýe økwýku¥kh
ßÞkt, ®f{ík - f{kýe økwýku¥kh =  RÂõðxe þìh Ãkh sYhe ð¤íkhLkku Ëh

EÂõðxe þìhLkwt {qÕÞ = fw÷ r{÷fíkku - fw÷ Ëuðkt
çkkfe hnu÷ RÂõðxe þìhLke MktÏÞk

EÂõðxe þìhLkwt {qÕÞ = fw÷ r{÷fíkku - fw÷ Ëuðkt
çkkfe hnu÷ RÂõðxe þìhLke MktÏÞk

þìh ËeX f{kýe = fh çkkË f{kýe - ÃkMktËøke þìh rzrðzLz
RÂõðxe þìhLke MktÏÞk
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WËk. (11) Lke[u ykÃku÷ {krníke ÃkhÚke ykðf yr¼øk{ «{kýu RÂõðxe þìhLkwt {qÕÞktfLk fhku.
100 Lkku yuf yuðk 50,000 RÂõðxe þìh

10 % Lke ÃkMktËøke þìh {qze 75,00,000

12 % Lkk çkkìLz 1,50,00,000

ÔÞks yLku fh Ãknu÷ktLkku LkVku 62,50,000

ftÃkLke fhðuhkLkku Ëh 40 %

®f{ík - f{kýe økwýku¥kh 8.5 %

sðkçk :

(1)

= 38.4

ÃkMktËøke þìh rzrðzLz = 75,00,000 x 10 % = 7,50,000

RÂõðxe þìhLke MktÏÞk = 50,000

fh çkkË f{kýe

ÔÞks yLku fh Ãknuu÷ktLkku LkVku 62,50,000

çkkË : çkkìLz Ãkh ÔÞks (1,50,00,000 x 12 %) 18,00,000

fh Ãknu÷ktLkku LkVku 44,50,000

çkkË : fhðuhk (40 %) - 17,80,000

fh çkkË LkVku 26,70,000

(2) RÂõðxe þìhLkwt {qÕÞ = þìh ËeX f{kýe x ®f{ík - f{kýe økwýku¥kh
= 38.4 x 8.5

= 326.40

þìh ËeX f{kýe  = 38.4

®f{ík - f{kýe økwýku¥kh  =   8.5 % (sYhe ð¤íkhLkku Ëh)
(3) rzrðzLz yr¼øk{

rzrðzLz yr¼øk{ rzrðzLz ðxkð {kìz÷ Ãkh ykÄkrhík Au. yk yr¼øk{ ytíkøkoík,
rzrðzLzLkwt yLkw{kLk fhðk{kt ykðu Au. íÞkhçkkË ðxkð ËhLke {ËËÚke ðíko{kLk {qÕÞ
Lk¬e fhðk{kt ykðu Au. yk heíku RÂõðxe þìhLkwt {qÕÞktfLk fhðk{kt ykðu Au. yk heíku
{¤u÷ RÂõðxe þìhLkwt {qÕÞ, òu þìhLke ðíko{kLk çkòh ®f{ík fhíkk ðÄw nkuÞ, íkku þìh

þìh ËeX f{kýe = fh çkkË f{kýe - ÃkMktËøke þìh rzrðzLz
RÂõðxe þìhLke MktÏÞk

=
26,70,000 — 7,50,000

50,000

= 19,20,000
50,000
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yÕÃk{qÕÞktfLk Ähkðu Au yLku íkuÚke yk þìh ¾heËðk òuEyu. rzrðzLz ðxkð {kìz÷ ytíkøkoík
RÂõðxe þìhLkwt {qÕÞ þkuÄðk {kxu ¼rð»Þ{kt {¤Lkkhk ík{k{ rzrðzLzLkwt ðíko{kLk {qÕÞ
økýðk{kt ykðu Au. yk{, rzrðzLzLke økýíkhe {kxu ¼rð»Þ{kt {¤Lkkhk ík{k{ rzrðzLzLkkt
yLkw{kLkLke sYh Ãkzu Au. ¼rð»Þ{kt {¤Lkkhk rzrðzLzLkwt yLkw{kLk fhðk {kxu Lke[u
{wsçkLke Äkhýkyku fhe þfkÞ (y) þqLÞ ð]rØ (çk) Mkíkík ð]rØ.
(y) þqLÞ ð]rØ :

rzrðzLz{kt þqLÞ ð]rØLke Äkhýk {wsçk, RÂõðxe þìh nkìÕzhkuLku Ëh ð»kuo yufMkh¾wt
rzrðzLz {¤u Au íkuðe Äkhýk fhðk{kt ykðu Au. yk{ RÂõðxe þìh nkuÕzhku íku{Lku
Äkhý fhu÷ þìhLke ËkþorLkf ®f{ík Ãkh Ëh ð»kuo yuf Mkh¾k Ëhu rzrðzLz {u¤ðu Au
yLku yu{kt fkuE ð]rØ Úkíke LkÚke - yuðwt fne þfkÞ. yk «fkhLkwt rzrðzLz {ÞkorËík
(òu xqtfkøkk¤k {kxu Äkhý fhu÷ nkuÞ íkku) yÚkðk y{ÞkorËík (òu ÷ktçkkøkk¤k {kxu
Äkhý fhu÷ nkuÞ íkku) Mk{Þ {kxu {¤e þfu Au.

(1) òu þìh {ÞkorËík fu xqtfkøkk¤k {kxu Äkhý fhu÷ nkuÞ : òu þìh {ÞkorËík fu xqtfkøkk¤k {kxu
Äkhý fhu÷ nkuÞ yux÷u fu ¾heËeLkkt Úkkuzk Mk{Þ çkkË ðu[ký fhðk{kt ykðu÷ nkuÞ Au.
Mkqºk

n
n

t n
t 1

PDt
Pe

(1 ke) (1 ke)

 
 

ßÞkt,  Pe = RÂõðxe þìhLkwt ðíko{kLk {qÕÞ,  n = ðu[ký ð»ko
Dt = RÂõðxe þìh Ãkh rzrðzLzLke hf{
(1 + ke)t = ð»ko 1 Úke n ð»ko (ðu[kýLkwt ð»ko) MkwÄeLke yuLÞwRxe ®f{ík (yuLÞwRxe ®f{ík

yux÷u sYhe ð¤íkh Ëhu ð»ko 1 Úke n ð»ko MkwÄeLke fw÷ ®f{ík - su fku»xf{ktÚke {u¤ðe þfkÞ)
Pn = ðu[ký ®f{ík
(1 + ke)n  = ð»ko n (ðu[ký ð»ko)Lkwt s ðíko{kLk {qÕÞ
(sYhe ð¤íkh Ëhu ðu[kýLkkt ð»koLkwt s ðíko{kLk {qÕÞ - fkuüf{ktÚke {u¤ðe þfkÞ)

WËk. (12) RÂõðxe þìh Ãkh rzrðzLzLkku Ëh þìh ËeX 21 Au. su{kt þqLÞ ð]rØLke Mkt¼kðLkk
Au. RÂõðxe þìh Ãkh sYhe ð¤íkhLkku Ëh 12 %  Au. yk RÂõðxe þìh 3 ð»ko çkkË

77 Lkkt ¼kðu ðu[e þfkþu íkuðwt yLkw{kLk hk¾e þfkÞ. RÂõðxe þìhLkwt ðíko{kLk
{qÕÞ þkuÄku.

sðkçk :
n

n
t n

t 1

PDt
Pe

(1 ke) (1 ke)

 
 

     = [21 x 2.4018] + [77 x 0.7118]

     = 50.43 + 54.80

     = 105.23

n = 3

Dt = 21
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Pn = 77

(1 + ke)t = 2.4018 (ð»ko 1 Úke 3 ð»ko MkwÄeLke 12 % Lkk sYhe, ð¤íkh Ëhu yuLÞwRxe
®f{ík - fkuüf {wsçk)
(1 + ke)n = 0.7118 (3ò ð»koLkwt 12%Lkk sYhe ð¤íkh Ëhu ðíko{kLk {qÕÞ - fkuüf
{wsçk)

(2) òu þìh y{ÞkorËík fu ÷ktçkkøkk¤k {kxu Äkhý fhu÷ku nkuÞ : òu þìh y{ÞkorËík fu ÷ktçkkøkk¤k
{kxu Äkhý fhu÷ku nkuÞ yux÷u fu þìh nkuÕzh ÷ktçkkøkk¤k {kxu hkufký fhu Au. þìh nkuÕzhLkku
WÆu~Þ ðu[kýLkku nkuíkku LkÚke; Ãkhtíkw, íkuLkk îkhk fhðk{kt ykðu÷ hkufký Ãkh ð¤íkh
f{kððkLkku nkuÞ Au.

Ke

Dt

)Ke1(

Dt
Pe

t
1t




 




ßÞkt, Dt = RÂõðxe þìh Ãkh rzrðzLzLke hf{
Ke = RÂõðxe þìh Ãkh sYhe ð¤íkhLkku Ëh

WËk. (13) RÂõðxe þìh Ãkh rzrðzLzLkku Ëh þìh ËeX 10 Au yLku su{kt ð]rØLke Mkt¼kðLkk
þqLÞ Au. RÂõðxe þìh Ãkh sYhe ð¤íkhLkku Ëh 13 % Au.  RÂõðxe þìhLkwt {qÕÞktfLk
fhku.

Dt
Pe

ke


10

13%


100
10

13
 

= 76.92

Dt = 10

Ke = 13

(çk) Mkíkík ð]rØ :

rzrðzLz{kt Mkíkík ð]rØLke Äkhýk {wsçk RÂõðxe þìh nkuÕzhkuLku {¤Lkkhk rzrðzLz{kt
Ëh ð»kuo ð]rØ ÚkkÞ Au íkuðe Äkhýk fhðk{kt ykðu Au. yk{, RÂõðxe þìh nkuÕzhku
íku{Lku Äkhý fhu÷ þìhLke ËkþorLkf ®f{ík Ãkh {¤íkkt rzrðzLzLkkt Ëh{k Ëh ð»kuo
[ku¬Mk Ëhu ðÄkhku Mkíkík {¤u Au yuðwt fne þfkÞ.

Mkqºk

gke

D
Pe 1




ßÞkt, Pe = RÂõðxe þìhLkwt ðíko{kLk {qÕÞ
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D
1
 = ð»ko 1 Lkwt rzrðzLz (ykðíkk ð»koLkwt rzrðzLz)

LkkUÄ : òu nk÷Lkwt rzrðzLz ykÃku÷wt nkuÞ íkku,
ð»ko 1Lkwt rzrðzLz = [(nk÷Lkwt rzrðzLz) + ( nk÷Lkwt rzrðzLz x ð]rØ Ëh)]

Ke = RÂõðxe þìh Ãkh sYhe ð¤íkh Ëh
g = ð]rØ Ëh

WËk. (14) RÂõðxe þìh Ãkh þìh ËeX rzrðzLz 6 Au. yLku su{kt ðkŠ»kf 6 % Lke ð]rØLke
Mkt¼kðLkk Au. RÂõðxe þìh Ãkh sYhe ð¤íkh Ëh 14 % Au. RÂõðxe þìhLkwt {qÕÞktfLk
fhku.

sðkçk :

gke

D
Pe 1




6.36

14% 6%

6.36

8%

100
6.36

8






 

= 79.5

D
1
 = 6 + (6 x 6 %) = 6 + 0.36 = 6.36

Ke = 14 %

g = 6 %

: MðkæÞkÞ :

MkiØktríkf «&™ku

(1) ò{eLkøkehe {qÕÞktfLkLkku yÚko ykÃke, íkuLkwt {n¥ð Mk{òðku.
(2) çkkìLzLkkt {qÕÞktfLkLkk nuíkwMkh çkkìLzLku swËkt-swËkt ¼køk{kt ðnU[e þfkÞ Au - MkrðMíkkh

Mk{òðku.
(3) YÃkktíkrhík fhe þfkÞ íkuðk çkkìLz rðþu ík{u þwt òýku Aku ? íkuLkkt «fkhku yLku {qÕÞktfLk

MkrðMíkkh Mk{òðku.
(4) çkkìLz þwt Au ? þwt çkkìLz yLku rzçkuL[h yuf s Au ? çkkìLzLkkt ÷ûkýku fÞkt fÞkt Au ?
(5) fkÞ{e çkkìLz yLku ÃkrhÃkõðíkk Ähkðíkk çkkìLzLkwt {qÕÞktfLk WËknhý Mkrník Mk{òðku.
(6) çkkìLzLkkt {qÕÞktfLk yLku ÃkMktËøkeLkk þìhLkkt {qÕÞktfLk ðå[u þwt íkVkðík Au ? WËknhý Mkrník

Mk{òðku.
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(7) RÂõðxe þìhLkkt {qÕÞktfLk {kxuLkkt yr¼øk{ku rðøkíkðkh ðýoðku.
(8) RÂõðxe þìhLkkt {qÕÞktfLk {kxu rzrðzLzLkwt yLkw{kLk fhðk {kxuLke Äkhýkyku MkrðMíkkh

Mk{òðku.
çknwðifÂÕÃkf «&™ku :

(1) RÂõðxe þìhLkkt {qÕÞktfLkLkku ykÄkh .......... Ãkh nkuÞ Au.
(y) Võík rzrðzLz (çk) Võík f{kýe
(f) rzrðzLz yLku f{kýe çktLku Ãkh (z) WÃkh{ktÚke yufÃký Lknª

(2) QÃksÚke ÃkrhÃkõðíkkLkk yu çkkìLzLkku .......... Au.
(y) yktíkrhf ð¤íkhLkku Ëh(çk) fqÃkLk Ëh
(f) sYhe ð¤íkhLkku Ëh (z) WÃkh{ktÚke yuf Ãký Lknª

(3) çkkìLz fu su õÞkhuÞ Ãkkfíkk LkÚke íku  .......... íkhefu yku¤¾kÞ Au.
(y) þqLÞ fqÃkLk çkkìLz (çk) fkÞ{e çkkìLz
(f) YÃkktíkrhík çkkìLz (z) WÃkh{ktÚke yufÃký Lknª

(4) ÃkMktËøkeLkk þìh .......... Lke ÷kûkrýfíkk Ähkðu Au.
(y) çkkìLz (çk) þìh
(f) çkkìLz yLku þìh çktLku (z) WÃkh{ktÚke yufÃký Lknª

(5) ÃkMktËøkeLkk þìh RÂõðxe þìh fhíkkt Ãknu÷kt .......... {u¤ððk{kt «kÚkr{fíkk Ähkðu Au.
(y) rzrðzLz (çk) {qze
(f) rzrðzLz yLku {qze çktLku (z) WÃkh{ktÚke yufÃký Lknª

sðkçk :

1-f, 2-y, 3-çk, 4-f, 5-f
xqtfLkkUÄ :

(1) ò{eLkøkehe {qÕÞktfLkLkwt {n¥ð
(2) çkkìLzLkwt {qÕÞktfLk
(3) fkÞ{e çkkìLz
(4) ÃkrhÃkõðíkk Ähkðíkk çkkìLz
(5) ÃkMktËøkeLkk þìhLkwt {qÕÞktfLk
(6) QÃksÚke Ãkrhfðíkk
(7) QÃksÚke ÃkwLk:¾heËe
(8) Íehku fqÃkLk çkkìLz / Ãkqýo ðxkð çkkìLz / WÃkkŠsík çkkìLz
(9) YÃkktíkrhík fhe þfkÞ íkuðk çkkìLz
(10) RÂõðxe þìh {qÕÞktfLkLkkt yr¼øk{ku
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(11) RÂõðxe þìh {qÕÞktfLkLkku [kuÏ¾e r{÷fík yr¼øk{
(12) RÂõðxe þìh {qÕÞktfLkLkku ykðf yr¼øk{
(13) RÂõðxe þìh {qÕÞktfLkLkku rzrðzLz yr¼øk{
(14) RÂõðxe þìh {qÕÞktfLk {kxuLkwt þqLÞ ð]rØ {kìz÷
(15) RÂõðxe þìh {qÕÞktfLk {kxuLkwt Mkíkík ð]rØ {kìz÷
ÔÞkðnkrhf Ëk¾÷kyku :

1. 8%Lkk çkkìLzLke ËkþorLkf ®f{ík 2000 Au yLku íku 10 ð»ko{kt ÃkrhÃkõð ÚkkÞ Au. yk çkkìLz
Ãkh sYhe ð¤íkhLkku Ëh ðkŠ»kf 9 % Au. çkkìLzLkwt {qÕÞktfLk fhku. (sðkçk : 1871.64)

2. 9 % Lkk çkkìLzLke ËkþorLkf ®f{ík 2000 Au yLku íku 6 ð»ko{kt ÃkrhÃkõð ÚkkÞ Au. yk
çkkìLzLke nk÷Lke çkòh ®f{ík 1940 Au. çkkìLz Ãkh QÃksÚke ÃkrhÃkõðíkk økýku. (sðkçk
: 9 % sYhe ð¤íkh Ëhu, çkkìLzLkwt {qÕÞktfLk = 2000; 10 % sYhe ð¤íkh Ëhu, çkkìLzLkwt
{qÕÞktfLk =1913.12; QÃksÚke ÃkrhÃkõðíkk = 9.69 %)

3. 6 % Lkkt çkkìLzLke ËkþorLkf ®f{ík 2000 Au yLku íku 5 ð»ko{kt ÃkrhÃkõð ÚkkÞ Au. yk
çkkìLzLke nk÷Lke çkòh®f{ík 1766.8 Au. çkkìLz Ãkh sYhe ð¤íkhLkku Ëh 10 % Au.
çkkìLzLke ðíko{kLk QÃks þkuÄku. (sðkçk : 6.79 %)

4. 10%Lkkt çkkìLzLke ËkþorLkf ®f{ík 2000 Au yLku íku íkk. 31-12-2025Lkk hkus ÃkrhÃkõð
ÚkkÞ Au. yk çkkìLzLkwt ÃkwLk:¾heËe {qÕÞ 2100 Au. íkk. 1-1-2023Lkk hkus ÃkwLk:¾heËe fhe
þfkþu. yk çkkìLzLkwt ðíko{kLk çkòh {qÕÞ 2060 Au. yk çkkìLz íkk. 1-1-2020 Lkkt hkus
¾heËðk{kt ykÔÞk Au. çkkìLz Ãkh QÃksÚke ÃkwLk:¾heËe Ëh Lk¬e fhku. (sðkçk : 10%Lkk
sYhe ð¤íkh Ëhu, çkkìLzLkwt {qÕÞktfLk = 2075.04; 11 % sYhe ð¤íkh Ëhu, çkkìLzLkwt
{qÕÞktfLk = 2024.24; QÃksÚke ÃkwLk:¾heËe  = 10.29%)

5. çkkìLzLke ËkþorLkf ®f{ík 2000 Au íku 10 ð»ko{kt ÃkrhÃkõð ÚkkÞ Au. yk çkkìLz Ãkh sYhe
ð¤íkhLkku Ëh ðkŠ»kf 10 % Au. çkkìLzLkwt {qÕÞktfLk fhku. (sðkçk : 771)

6. 8 % Lkkt fkÞ{e çkkìLzLke ËkþorLkf ®f{ík 2000 Au. yk çkkìLz Ãkh sYhe ð¤íkhLkku Ëh
ðkŠ»kf 10 % Au. çkkìLzLkwt {qÕÞktfLk fhku. (sðkçk : 1600)

7. 9 % Lkk çkkìLzLke ËkþorLkf ®f{ík 2000 Au.yk çkkìLz Ãkh sYhe ð¤íkhLkku Ëh 9 % Au
yLku RÂõðxe Ãkh sYhe ð¤íkhLkku Ëh 14 %  Au.
(y) òu 3 ð»ko çkkË çkkìLz ÃkqýoÃkýu 4 Lkku yuf yuðk 180 RÂõðxe þìh{kt YÃkktíkrhík

fhðk{kt ykðu (YÃkktíkhý ð¾íku RÂõðøkxe þìhLke ytËkrsík çkòh ®f{ík 20

nkuÞ)

(çk) òu 3 ð»ko çkkË çkkìLzLke ËkþorLkf ®f{íkLkkt 50 % hf{ ytþík Yk. 4Lkku yuf
yuðk 90 RÂõðxe þìh{kt YÃkktíkrhík fhðk{kt ykðu (YÃkktíkhý ð¾íku RÂõðxe
þìhLke ytËkrsík çkòh ®f{ík 20 nkuÞ) yLku çkkfe hf{ 5 ð»ko çkkË Ãkhík
fhðk{kt ykðu.

íkku WÃkhLkkt çktLku Mktòuøkku{kt çkkìLzLkwt {qÕÞ þkuÄku.
(sðkçk : (y) 2885.63; (çk) 2442.74)



yufkW®Lxøk yìLz VkRLkkLMk-1

122

8. 12 % Lkk çkkìLzLke ËkþorLkf ®f{ík 2000 Au. yk çkkìLz Ãkh sYhe ð¤íkhLkku Ëh 10 %

Au yLku RÂõðxe Ãkh sYhe ð¤íkhLkku Ëh 15 % Au.
(y) òu 3 ð»ko çkkË çkkìLz ÃkqýoÃkýu 20 Lkku yuf yuðk 100 RÂõðxe þìh{kt YÃkktíkrhík

fhðkLkku rðfÕÃk ykÃkðk{kt ykðu (YÃkktíkhý ð¾íku RÂõðxe þìhLke ytËkrsík
çkòh®f{ík 40 nkuÞ)

(çk) òu çkkìLz nkuÕzh YÃkktíkhýLkku rðfÕÃk Lk Mðefkhu íkku 20 % Ãkhík «er{Þ{ MkkÚku 6
ð»ko ÃkAe Ãkhík fhðk{kt ykðu.

íkku WÃkhLkkt çktLku Mktòuøkku{kt çkkìLzLkwt {qÕÞ þkuÄku.
(sðkçk : (y) 3226.84; (çk)  2400.04)

9. 8 % Lkk 5MktËøkeLkk þìhLke ËkþorLkf ®f{ík 2000 Au.yk 5MktËøkeLkk þìh 10 % Ãkhík
«er{Þ{ Mkrník 6  ð»ko çkkË Ãkhík fhðkLkk ÚkkÞ Au. sYhe ð¤íkhLkku Ëh 9 % Au.
ÃkMktËøkeLkk þìhLkwt {qÕÞktfLk fhku.
(sðkçk : 2029.60)

10. 10%Lkk Ãkhík Lk fhe þfkÞ íkuðk ÃkMktËøkeLkk þìhLke ËkþorLkf ®f{ík 2000 Au. sYhe
ð¤íkhLkku Ëh 9 % Au. ÃkMktËøkeLkkt þìhLkwt {qÕÞktfLk fhku.
(sðkçk : 2222.22)

11. Lke[u ykÃku÷ {krníke ÃkhÚke, ykðf yr¼øk{ {wsçk RÂõðxe þìhLkwt {qÕÞktfLk fhku.

 100Lkku yuf yuðk 1,00,000 RÂõðxe þìh

10%Lke ÃkMktËøke þìh {qze 1,50,00,000

12%Lkkt çkkìLz 3,00,00,000

ÔÞks yLku fh Ãknu÷ktLkku LkVku 1,25,00,000

ftÃkLke fhðuhk Mkrník Ëh 40 %

®f{ík - f{kýe økwýku¥kh 8.5 %

(sðkçk : þìh ËeX f{kýe = 38.4; RÂõðxe þìhLkwt {qÕÞ Yk. 326.40)

12. RÂõðxe þìh Ãkh rzrðzLzLkku Ëh þìh ËeX 105 Au, su{kt þqLÞ ð]rØLke Mkt¼kðLkk Au.
RÂõðxe þìh Ãkh sYhe ð¤íkhLkku Ëh 12 % Au. yk RÂõðxe þìh 3 ð»ko çkkË 385Lkk
¼kðu ðu[e þfkÞ íkuðwt yLkw{kLk hk¾e þfkÞ. RÂõðxe þìhLkwt  ðíko{kLk {qÕÞ þkuÄku.
(sðkçk : 526.22)
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13. RÂõðxe þìh Ãkh rzrðzLzLkku Ëh þìh ËeX 50 Au, yLku su{kt þqLÞ ð]rØLke Mkt¼kðLkk Au.
RÂõðxe þìh Ãkh sYhe ð¤íkhLkku Ëh 13 %  Au. RÂõðxe þìhLkwt {qÕÞktfLk fhku.
(sðkçk : 384.61)

14. RÂõðxe þìh Ãkh þìh ËeX rzrðzLz 30 Au, yLku su{kt  ðkŠ»kf 6 %  ð]rØLke Mkt¼kðLkk
Au. RÂõðxe þìh Ãkh sYhe ð¤íkhLkku Ëh 14 %   Au. RÂõðxe þìhLkwt {qÕÞktfLk fhku.
(sðkçk : 397.5)
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ò{eLkøkehe {qÕÞktfLk – II 

 «MíkkðLkk 

 òu¾{, ð¤íkh yLku çkòh {qÕÞ ðå[uLkku MktçktÄ  

 {q¤¼qík {qÕÞktfLk {kìzu÷  

 furÃkx÷ yuMkux «kEMkªøk {kuzu÷  

 WËknhýku 

 íkVkðíkku 

- «ðkrnfhý {qÕÞ yLku MkkíkíÞíkk {qÕÞ 

- [kuÃkzu {qÕÞ yLku çkòh {qÕÞ  

- çkòh {qÕÞ yLku yktíkrhf {qÕÞ  

- E/Ãke økwýku¥kh yLku yÃkurûkík ð¤íkh 

 MðkæÞkÞ  

- MkiæÄktríkf «&™ku  

- xqtfLkkUÄ ÷¾ku 

- íkVkðík 

- çknwrðfÕÃkeÞ «&™ku  

- ÔÞðnkrhf Ëk¾÷kyku  
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 «MíkkðLkk :  

ò{eLkøkehe {qÕÞktfLk hkufkýfkhLkku ÃkkuxoVkur÷Þku Lk¬e fhðk {kxu {n¥ðÃkqýo Au. þuhLkk ÞkuøÞ ¼kðkuLkk ði¿kkrLkf 

rð&÷u»ký Ãkh hkufkýLkk ík{k{ rLkýoÞku ÷uðkÞ Au. íkuÚke ò{eLkøkehe {qÕÞktfLkLke Mk{s sYhe Au. hkufkýfkhkuyu 

ykuAe ®f{íkLke ò{eLkøkehe ¾heËðe òuEyu yLku ô[e ®f{íku ò{eLkøkehe ðu[ðe òuEyu.  

ò{eLkøkeheLkw {qÕÞ þuh ËeX f{kýe, rðMíkhýLke Mkt¼kðLkkyku, ¼krð ykðfLke Mkt¼kðLkk, çkkuLkMk yÚkðk n¬Lkk 

þuhLke çknkh ÃkkzðkLke Mkt¼kðLkk suðk Ãkrhçk¤ku Ãkh ykÄkrhík hnuíkwt nkuÞ Au. rçkLk LkktýkfeÞ ÿr»xfkuýÚke ðkík 

fheyu íkku ò{eLkøkeheLku Äkhý fhðkÚke {¤íkku Mktíkku»k yLku ykLktËLku fkuEÃký ÔÞðnkrhf yLku {kºkkí{f yÚko{kt 

økýe fu {kÃke þfkÞ Lknª yk{, ½ýk {kLkrMkf yLku ¼kðLkkí{f Ãkrhçk¤ku ò{eLkøkeheLke {ktøkLku yMkh fhu Au. 

LkkýktfeÞ ÿr»xyu sk{eLkøkeheLkwt {qÕÞ çku ½xfku Ãkh ykÄkrhík nkuÞ Au. 1. ò{eLkøkehe Ãkh {¤Lkkh rLkÞr{ík ð¤íkh 

(rzrðzLz yÚkðk ÔÞks) yLku 2. ò{eLkøkehe fu r{÷fíkLkk {qze {qÕÞ{kt VuhVkhLkkt fkhýu WÆ¼ðíkku {qze ÷k¼ 

yÚkðk LkwfMkkLk. òu òu¾{ ðÄkhu nkuÞ íkku ð¤íkh Ãký ðÄkhu nkuðwt òuEyu. ynª òu¾{ yu {wÆ÷ yLku ÔÞks yÚkðk 

rzrðzLzLke ykðfLke y[ku¬Mkíkk yLku ðÄ½x Ãkh hnu÷ Au. yk «fhý{kt ò{eLkøkehe{kt hnu÷ òu¾{, 

ò{eLkøkehe {ktÚke {¤ðkÃkkºk ð¤íkh yLku ò{eLkøkeheLkk {qÕÞ ðå[uLkk MkçktÄ rð»ku [[ko {wÏÞíðu {q¤¼qík {qÕÞktfLk 

{kuzì÷ yLku fuÃkex÷ yuMkux «kE®Mkøk {kuzì÷Lkk ykÄkhu fheþwt.  

 òu¾{, ð¤íkh yLku çkòh {qÕÞ ðå[uLkku MktçktÄ :  

ò{eLkøkehe {qÕÞktfLk 1 {kt hkufz «ðkn, Mk{Þ {qÕÞ yLku òu¾{Lku Mkktf¤eLku çkkuLz yLku þuhLkwt {qÕÞktfLk fE heíku 

fhðk{kt ykðu Au íkuLke rðøkíkðkh [[ko fhðk{kt ykðe níke. yk{, LkkýkfeÞ Mkt[k÷LkLku ÷økíkk fkuE Ãký «&™Lkwt 

rLkhkfhý ÷kðe þfeyu Aeyu. òu¾{{kt VuhVkh ÚkðkLku fkhýu ò{eLkøkehe Ãkh sYhe ð¤íkhLkk Ëh Ãkh yMkh ÚkkÞ 

Au. (òu r{÷fík fu ò{eLkøkehe{kt fhu÷ hkufký ðÄw òu¾{e nkuÞ íkku sYhe ð¤íkhLkku Ëh ô[ku hnu Au yLku òu 

ò{eLkøkehe{kt fhu÷ hkufký ykuAwt òu¾{e nkuÞ íkku sYhe ð¤íkhLkku Ëh Lke[ku hnu Au. ) ò{eLkøkehe{kt fhu÷ 

hkufkýLkkt òu¾{{kt VuhVkh ÚkðkLku fkhýu ò{eLkøkehe Ãkh sYhe ð¤íkhLkk Ëhyu çkLLkuLke yMkh ò{eLkøkeheLkkt 

çkòh {qÕÞ Ãkh ÚkkÞ Au.  

 

ò{eLkøkehe{kt fhu÷ hkufkýLkkt òu¾{{kt VuhVh   ò{eLkøkehe Ãkh sYhe ð¤íkhLkku Ëh  

 

 

 

     ò{eLkøkeheLkwt çkòh {qÕÞ  

þuhnkuÕzh fu hkufkýfkhkuLke ð¤íkh {kxuLke yÃkuûkk yu ftÃkLke {kxu ò{eLkøkeheLke Ãkzíkh íkhefu yku¤¾ðk{kt ykðu Au 

yLku íkuLkku MktçktÄ ò{eLkøkeheLkkt MktçktrÄík òu¾{ MkkÚku hnu÷ku Au. òu yk MktçktrÄík òu¾{ Mkk{kLÞ nkuÞ íkku 
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hkufkýfkhku îkhk Mkk{kLÞ ð¤íkh ËhLke yÃkuûkk hk¾ðk{kt ykðu Au. yk MktçktrÄík òu¾{ sux÷wt Qt[wt íkux÷k Qt[k 

ð¤íkhLkk ËhLke (Mkk{kLÞ ð¤íkh Ëh ðÄkhkLkwt ykŠÚkf ð¤íkh) yÃkuûkk hkufkýfkhku îkhk fhðk{kt ykðu Au. yk 

MktçktrÄík òu¾{ sux÷wt Lke[wt íkux÷kt Lke[k ð¤íkhLkkt ËhLke (Mkk{kLÞ ð¤íkh Ëh fhíkkt ykuAe) yÃkuûkk hkufkýfkhku 

îkhk fhðk{kt ykðu Au. Ëk.ík. òu òu¾{ hrník Mkhfkhe ò{eLkøkehe{kt hkufký fhðk{kt ykðu íkku yÃkurûkík 

ð¤íkhLkku Ëh Lke[ku hnu Au yLku òu ðÄw Ãkzíke MkèkfeÞ ò{eLkøkehe{kt hkufký fhðk{kt ykðu íkku yÃkurûkík ð¤íkhLkku 

Ëh Qt[ku hnu Au.  

yk{,  

1. òu¾{ yux÷u ò{eLkøkeheLkkt «fkh{kt hnu÷ ð¤íkhLke ÃkrhðíkoLkþe÷íkk /ðÄ½x/VuhVkhLke þõÞíkk 

2. ð¤íkh yux÷u ò{eLkøkehe{ktÚke «kÃík ÚkÞu÷ fw÷ ykŠÚkf ð¤íkh (fw÷ ykŠÚkf ð¤íkh = ò{eLkøkehe Ãkh {¤u÷ 

ÔÞks fu rzrðzLz + çkòh {qÕÞ{kt ÚkÞu÷ VuhVkh) 

3. çkòh {qÕÞ yux÷u ò{eLkøkehe Ãkh ÚkÞu÷ òu¾{Lkkt VuhVkh yLku ò{eLkøkehe Ãkh ð¤íkhLkkt ËhLke yMkh r{÷fík fu 

ò{eLkøkeheLkwt {qÕÞ Lk¬e fhíkwt {kuzì÷ yu {q¤¼wík {qÕÞktfík {kuzì÷ íkhefu yku¤¾kÞ Au. yk {kuzì÷ ytíkøkoík r{÷fík 

fu ò{eLkøkehe{kt fhu÷ hkufký{kt hnu÷ òu¾{ (sYhe ð¤íkh {u¤ððkLkkt MktË¼o{kt) yLku r{÷fík fu ò{eLkøkehe{kt 

fhu÷ hkufký{ktÚke {¤ðkÃkkºk yÃkurûkík ð¤íkh (hkufz «ðknLkkt MktË¼o{kt) Lke økýíkhe fhðk{kt ykðu Au yLku íku çktLku 

ðå[u MktçktÄ «MÚkkrÃkík fhðk{kt ykðu Au. yk{, {q¤¼qík {qÕÞktfLk {kuzì÷ òu¾{ yLku ð¤íkh ðå[u MktçktÄ Lk¬e 

fhðkLke «r¢Þk Au.  

 {q¤¼wík {qÕÞktfLk {kuzì÷ :  

{q¤¼wík {qÕÞktfLk {kuzì÷ {wsçk, r{÷fík fu ò{eLkøkeheLkwt {qÕÞ yux÷u r{÷fík fu ò{eLkøkehe {ktÚke ¼rð»Þ{kt 

{¤Lkkhk ík{k{ yÃkurûkík hkufz «ðknLkkt ðxkðu÷ {qÕÞLkku Mkhðk¤ku, ðxkðu÷ {qÕÞLkku ykÄkh ðxkð Ëh Ãkh hnu÷ Au 

yLku ðxkð Ëh yux÷u ò{eLkøkehe Ãkh sYhe ð¤íkhLkk ËhLkku ykÄkh òu¾{Lkkt «{ký Ãkh hnu÷ku nkuÞ Au. òu 

r{÷fík fu ò{eLkøkehe{kt fhu÷ hkufký ðÄw òu¾{e nkuÞ íkku sYhe ð¤íkhLkku Ëh yux÷u fu ðxkð Ëh Qt[ku hnu Au 

yLku òu ò{eLkøkehe{kt fhu÷ hkufký ykuAwt òu¾{e nkuÞ íkku sYhe ð¤íkhLkku Ëh yux÷u fu ðxkð Ëh Lke[ku hnu Au.  

{q¤¼wík {qÕÞktfLk {kuzu÷ {wsçk, r{÷fík fu ò{eLkøkeheLkkt {qÕÞLke økýíkhe fhðk {kxuLkwt Mkqºk Lke[u {wsçk Au.  

   
   

(   ) 
   

   

(   ) 
   

   

(   ) 
 

 

sÞkt    = r{÷fík fu ò{eLkøkeheLkwt {qÕÞ  

    = r{÷fík fu ò{eLkøkehe {ktÚke ¼rð»Þ{kt {¤Lkkhku yÃkurûkík hkufz «ðkn (cash flow) 

      = ðxkð Ëh yux÷u ò{eLkøkehe Ãkh sYhe ð¤íkhLkku Ëh  

    = r{÷fík fu ò{eLkøkehe {ktÚke {¤Lkkhku AuÕ÷kt Mk{Þøkk¤kLkku yÃkurûkík hkufz «ðkn 
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yk{, {q¤¼wík {kuzu÷ {wsçk, r{÷fík fu ò{eLkøkeheLkkt {qÕÞLke økýíkhe Lke[u {wsçk fhðk{kt ykðu Au.  

1. Mkki «Úk{ r{÷fík fu ò{eLkøkehe {ktÚke ¼rð»Þ{kt {¤Lkkhku yÃkurûkík hkufz «ðknLkku ðxkð Ëhu yux÷u ò{eLkøkehe 

Ãkh sYhe ð¤íkh Ëhu su ðíko{kLk {qÕÞ nkuÞ íku MkkÚku økwýkfkh fhðk{kt ykðu Au.  

2. r{÷fík fu ò{eLkøkehe {ktÚke ¼rð»Þ{kt {¤Lkkhk ík{k{ yÃkurûkík hkufz «ðknLkkt ðxkðu÷ {qÕÞLkku Mkhðk¤ku 

fhðk{kt ykðu Au. r{÷fík fu ò{eLkøkehe {ktÚke ¼rð»Þ{kt {¤Lkkh ík{k{ yÃkurûkík hkufz «ðknLkkt ðxkðu÷ {qÕÞLkku 

Mkhðk¤ku = r{÷fík fu ò{eLkøkeheLkwt {qÕÞ  

WËknhý : 1  

{q¤¼wík {qÕÞktfLk {kuzu÷ {wsçk, ò{eLkøkehe "f " yLku  "¾" Lkwt {qÕÞ økýkku.  

ð»ko ò{eLkøkehe "f" Ãkh 

{¤ðkÃkkºk yÃkurûkík hkufz 

«ðkn 

ò{eLkøkehe "¾" Ãkh 

{¤ðkÃkkºk yÃkurûkík hkufz 

«ðkn 

10% Lkkt sYhe ð¤íkh Ëhu 

Y. 1 Lkwt ðíko{kLk {qÕÞ 

1 30,000 24,000 0.909 

2 36,000 42,000 0.826 

3 39,000 30,000 0.751 

sðkçk : 

1. ò{eLkøkehe "f" Lkwt {qÕÞ  

 

ð»ko ò{eLkøkehe "f" Ãkh 

{¤ðkÃkkºk yÃkurûkík hkufz 

«ðkn 

10% Lkkt sYhe ð¤íkh Ëhu Y. 1 

Lkwt ðíko{kLk {qÕÞ 

{¤ðkÃkkºk yÃkurûkík 

hkufz «ðknLkwt ðíko{kLk 

{qÕÞ 

1 30,000 0.909 27,270 

2 36,000 0.826 29,736 

3 39,000 0.751 29,289 

r{÷fík fu ò{eLkøkehe {ktÚke ¼rð»Þ{kt {¤Lkkhk ík{k{ yÃkurûkík 

hkufz «ðknLkkt ðxkðu÷ {qÕÞLkku Mkhðk¤ku  

86,295 

 ò{eLkøkehe "f" Lkwt {qÕÞ = 86,295 

2. ò{eLkøkehe "¾"Lkwt {qÕÞ  

 

ð»ko ò{eLkøkehe "¾"Ãkh 

{¤ðkÃkkºk yÃkurûkík hkufz 

«ðkn 

10% Lkkt sYhe ð¤íkh Ëhu 

Y. 1 Lkwt ðíko{kLk {qÕÞ 

{¤ðkÃkkºk yÃkurûkík hkufz 

«ðknLkwt ðíko{kLk {qÕÞ 
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1 24,000 0.909 21,816 

2 42,000 0.826 34,692 

3 30,000 0751 22,530 

r{÷fík fu ò{eLkøkehe {ktÚke ¼rð»Þ{kt {¤Lkkh ík{k{ yÃkurûkík 

hkufz «ðknLkkt ðxkðu÷ {qÕÞLkku Mkhðk¤ku  

79,038 

 

ò{eLkøkehe "¾" Lkwt {qÕÞ  = 79,038 

 furÃkx÷ yuMkux «kEMkªøk {kuz÷ (Capital Asset Pricing Model-CAPM) : 

rðr÷Þ{ yLku ßnkuLk îkhk furÃkx÷ yuuMkux «kEMkªøk {kuzu÷ rðfMkkððk {kt ykÔÞwt níkwt. su çkË÷ Lkkuçk÷ Ãkkrhíkkur»kf 

yuLkkÞík fhðk{kt ykÔÞwt níkwt. yk {kuzu÷ r{÷fík (ò{eLkøkehe) Ãkh ytËkSík ð¤íkhLkku Ëh Lk¬e fhðk {kxuLkku 

Zkt[ku ykÃku Au. r{÷fík Ãkh ytËkSík ð¤íkhLkku ykÄkh íku{kt Mktf¤kÞu÷k òu¾{ Ãkh hnu÷ku Au. yk{, yk {kuzu÷ 

òu¾{ yLku ð¤íkh ðå[uLkku MktçktÄ ðýoðu Au. suLkkt ykÄkhu hkufkýfkh ò{eLkøkehe {kt hnu÷ òu¾{ íku{s íku{ktÚke 

WÃksLkkh ð¤íkh Ãký òýe þfu Au yk{, ò{eLkøkeheLkwt {qÕÞktfLk fhe íku ò{eLkøkehe ¾heËðk yttøku Lkku rLkýoÞ ÷E 

þfu Au yLku ÃkkuxoVkur÷Þku{kt W{uhe þfu Au.  

Äkhýkyku :  

1. òu¾{ yLku ð¤íkh :  

 yÃkurûkík ð¤íkh yLku {kLkf rð[÷Lk hkufký ytøkuLkk rLkýoÞLkk ykÄkh {kxu yuf s Mk{Þøkk¤kLke 

hkufkýfkhLke rûkríksLku ykðhu Au.  

 2. Ãkqýo {qze çkòh :  

 ÔÞÂõíkøkík hkufkýfkhku  yu heíku fkÞo fhu Au fu suÚke fheLku ®f{ík Ãkh fkuE yMkh Lk ÚkkÞ.  

 hkufký rLkýoÞ ytøkuLke sYhe {krníke {Vík{kt WÃk÷çÄ nkuÞ Au.  

 fhðuhkLke økuhnkshe  

 fkuE ÔÞðnkh Ãkzíkh Lknª  

 r{÷fík fuu ò{eLkøkehe yLktík heíku ¼køke fu ðnU[e þfkÞ íkuðe nkuÞ Au.  

3. yMktíkku»k :  

hkufkýfkh íkuLkk îkhk fhðk{kt ykðu÷ hkufkýLke Mkk{u ðÄw Lku ðÄw LkVku {u¤ððk ¼khu snu{ík WXkðu Au yLku ð¤íkhLke 

çkkçkík{kt yMktíkw»x hnu Au.  

4. òu¾{ rð{w¾ :  

hkufkýfkh òu¾{ rð{w¾ hnu Au. íkuyku ÃkkuxoVkur÷Þku{kt hnu÷ òu¾{Lku LÞwLk¥k{ yLku ð¤íkhLku {n¥k{ fhðk {kxu 

«ÞíLkþe÷ hnu Au.  
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5. Mk{kLk Mk{Þøkk¤ku :   

ík{k{ hkufkýfkhku yuf Mk{kLk Mk{Þøkk¤k {kxu r{÷fíkku fu ò{eLkøkeheyku Äkhý fhu Au.  

6. Mk{kLk yÃkuûkkyku :  

ík{k{ hkufkýfkhku íku{Lkk ÃkkuxoVkur÷ÞkuLke çkkçkík{kt íkuLkkÚke {¤ðkÃkkºk ð¤íkhLke çkkçkík{kt íku{kt hnu÷ òu¾{Lke 

çkkçkík{kt yuf Mk{kLk yÃkuûkkyku hk¾u Au.  

7. òu¾{ hneík r{÷fík fu ò{eLkøkehe :  

ík{k{ hkufkýfkhku {kxu òu¾{hrník r{÷fík òu¾{hrník Ëhu WÃk÷çÄ nkuÞ Au yLku íku r{÷fík{kt íkuyku ÔÞðnkh 

fhe þfu Au yux÷u fu sYhe ¼tzku¤ Q¼wt fhe þfu Au íku{s rÄhký Ãký fhe þfu Au.  

8. ðirðæÞMk¼h íku{s yMkhfkhf Ãkkuxo Vkur÷Þku :  

hkufkýfkhku Võík yuðe s  ò{eLkøkeheyku íku{Lkk ÃkkuxoVkur÷Þku{kt hk¾u Au fu su{ktÚke ykÃku÷ òu¾{Lkkt Äkuhýu {n¥k{ 

ð¤íkh {¤e hnu. yk{, hkufkýfkhku yMkhfkh ÃkkuxoVkur÷Þku Äkhý fhu Au. hkufkýfkhku ðirðæÞMk¼h ÃkkuxoVkur÷Þku 

Ähkðíkk nkuÞ Au fu su{kt íku{Lkkt ÃkkuxoVkur÷Þku{kt hnu÷ Vfík ÔÞðÂMÚkík òu¾{ Mkk{u s ð¤íkh sYhe nkuÞ Au. yk{, 

ÔÞðÂMÚkík òu¾{ Ëqh fhðk{kt ykðu Au.  

 {ÞkoËkyku :  

1. yðkMíkrðf Äkhýkyku :  

yk {kuzu÷ Ãkqýo çkòh, ík{k{ hkufkýfkhkuLke Mk{kLk yÃkuûkkyku, yMkhfkhf Ãkkuxo Vkur÷Þku, ík{k{ hkufkýfkhku Lkku 

ò{eLkøkehe Äkhý Lkku yufMkh¾ku Mk{Þøkk¤ku suðe Äkhýkyku Ãkh ykÄkrhík Au su ðkMíkrðf ÔÞðnkh{kt òuðk {¤íke 

LkÚke.  

2. çkexk {kÃkðk{kt {w~fu÷e :  

Ëhuf ò{eLkøkeheLke çkexk rf{ík  {kÃkðe {w~fu÷ Au. fkhýfu çkexk {qÕÞ {kÃkðk {kxu Ëhuf ò{eLkøkeheLke çkòh 

®f{ík yLku ð¤íkhLkku «Þkuøk{q÷f ykÄkhMkk{økúe yufXkt fhðku yLku íkuLkwt rð&÷u»ký fhðwt yu ftxk¤ksLkf yLku 

f»xËkÞf fkÞo Au.  

3. yÂMÚkh çkexk :  

ò{eLkøkeheyku Ãkh ð¤íkhLke yiríknkrMkf ykÄkhMkk{økúe Ãkh çkexk ykÄkrhík nkuÞ Au yLku ðkMíkð{kt Mk{Þktíkhu 

ò{eLkøkeheLkku çkexk çkË÷kíkku hnu Au yux÷u fu ÂMÚkh hnuíkku LkÚke. nðu òu yiríknkrMkf ykÄkhMkk{økúeLkkt ykÄkhu çkexk 

Lk¬e fhðk{kt ykðu yLku íkuLkkt ykÄkhu ò{eLkøkehe Ãkh hnu÷ ¼rð»ÞLkwt òu¾{ økýðk{kt ykðu íkku íku Mk[kux nkuíkwt 

LkÚke. yux÷k {kxu yiríknkrMkf çkexk ò{eLkøkehe Ãkh hnu÷ ¼rð»ÞLkkt òu¾{ Lku Lk¬e fhðkt {kxuLkwt Lkçk¤wt Mkq[f Au.  

MÃk»xefhýku :  

furÃkx÷ yuMkux «kEMkªøk {kuzu÷ {wsçk, ÃkkuxoVkur÷ÞkuLkkt yÃkurûkík ð¤íkhLkkt Ëh (Ri) {kt 1) òu¾{ hrník ÔÞks Ëh 

yÚkðk òu¾{ hrník ð¤íkh (Rf)   2) òu¾{ «er{Þ{  (Rp) Lkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au.  
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íkuÚke,  

yLkw{krLkík ð¤íkh = òu¾{ hrník ÔÞks Ëh yÚkðk òu¾{ hrník ð¤íkh + òu¾{ «er{Þ{   

yux÷u fu,  

Ri  = Rf + Rp 

1. òu¾{ hrník ÔÞksËh yÚkðk òu¾{ hrník ð¤íkh – yux÷u rÄhký fu ¼tzku¤Lkwt ò{eLkøkehe{kt hkufký yLku þqLÞ 

òu¾{ MkkÚku ¼tzku¤Lke swËe-swËe ò{eLkøkehe{kt fhu÷ Vk¤ðýe Ãkh {¤u÷ ð¤íkh Ëk.ík. Mkhfkhe çkkuLz {ktÚke «kÃík 

ÚkÞu÷ ð¤íkh (Mkhfkhe çkkuLz{kt fhu÷ hkufký òu¾{ hrník økýkÞ Au.) òu¾{ þqLÞ nkuðkLku fkhýu ð¤íkh Ãký 

«{ký{kt ykuAwt nkuÞ Au.  

òu¾{ «er{Þ{ - yux÷u ÔÞðÂMÚkík (rMkMkxu{urxf) òu¾{ nkÚk Ähðk çkË÷ {¤u÷ ð¤íkh Ëk.ík. ¾kLkøke ûkuºkLke 

ftÃkLkeLkk EÂõðxe þuh{kt fhu÷ hkufký. EÂõðxe þuh{kt fhu÷ hkufký ÔÞðÂMÚkík heíku (økýíkheÃkqðof) òu¾{e økýkÞ 

Au. økýºkeÃkqðofLkwt òu¾{ nkuðkLku ÷eÄu òu¾{hrník ò{eLkøkeheyku fhíkkt (Mkhfkhe çkkuLz fhíkkt) ð¤íkh ðÄkhu {¤u 

Au. yk{, òu¾{ hrník ð¤íkh fhíkkt ðÄkhkLkwt {¤u÷ ð¤íkh yu òu¾{ «er{{Þ fne þfkÞ. çkeò þçËku{kt, 

yÃkurûkík çkòh ð¤íkh  (Rm )  yLku òu¾{ hrník ÔÞks Ëh (Rf)  ðå[uLkk íkVkðíkLku çkexk Ãkrhçk¤ (  ) MkkÚku 

økwýðkÚke {¤íke hf{ òu¾{ «er{{Þ  (Rp) fne þfkÞ  
 

Mkqºk : 

yk{,          (     )  

çkexk Ãkrhçk¤ :  

ò{eLkøkeheLkwt çkexk Ãkrhçk¤ yu ò{eLkøkeheLkwt ÔÞðÂMÚkík (fu su ðirðæÞefhý îkhk Ãký Ëqh fhe þfkíkwt LkÚke) òu¾{ 

{kÃkðkLkwt yuf{ Au. ò{eLkøkeheLkku çkexk çkòhLke Mkh¾k{ýeyu su íku ò{eLkøkeheLkwt çkòh òu¾{ {kÃku Au. çkeò 

þçËku{kt fneyu íkku ò{eLkøkeheLkku çkexk, ò{eLkøkehe Ãkh ð¤íkh yLku yuftËh çkòh ð¤íkhLke MktðurËíkk {kÃku Au. 

yk{, íku Mkk{kLÞ çkòhLke Mkh¾k{ýe{kt ò{eLkøkeheLke yÂMÚkhíkk {kÃku Au íkuðwt Ãký fne þfkÞ. òu ykÃkýu 

ò{eLkøkeheLkk ÃkkuxoVkur÷ÞkuLke ðkík fheyu íkku çkexk Ãkrhçk¤ yu fw÷ ÃkkuxoVkur÷ÞkuLkku òu¾{{kt fkuE [ku¬Mk 

ò{eLkøkeheLkku Vk¤ku Ëþkoðu Au. yk Mktòuøkku{kt ÃkkuxoVkur÷ÞkuLkku çkexk Lk¬e fhðk{kt ykðu Au. ÃkkuxoVkur÷ÞkuLkku çkexk 

yu ÔÞÂõíkøkík ò{eLkøkeheLkkt çkexkLke ¼krhík Mkhuhkþ Au. ÃkkuxoVkur÷ÞkuLkku çkexk Lk¬e fhðk ÔÞÂõíkøkík 

ò{eLkøkeheLkwt ÃkkuxoVkur÷Þku{kt fux÷wt «{ký Au íkuLku ykÄkhu ¼kh Lk¬e fhe ¼krhík Mkhuhkþ økýðk{kt ykðu Au.  

Mkqºk  

     ∑  

 

   

   

sÞkt     = ÃkkuxoVkur÷ÞkuLkku  çkexk ®f{ík  
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           = ò{eLkøkeheLke çkexk fª{ík 

         = fw÷ hkufký{kt su íku ò{eLkøkeheLktw «{ký  

       ÃkkuxoVkur÷ÞkuLke h[Lkk fhíke ò{eLkøkeheLke MktÏÞk  

çkexk Ãkrhçk¤ íku{s ykÕVk Ãkrhçk¤Lke økýíkhe  

WÃkhLke [[koLku ykÄkhu, ò{eLkøkeheLkwt çkexk Ãkrhçk¤ ( ) yu ò{eLkøkeheLkwt ÔÞðÂMÚkík òu¾{ {kÃkðkLkwt yuf{ Au. 

yLku yÔÞðÂMÚkík òu¾{ ò{eLkøkeheLkwt yÔÞðÂMÚkík òu¾{ {kÃkðkLkwt yuf{ ykÕVk Ãkrhçk¤ ( ) Au. yk{, 

ò{eLkøkeheLkwt fw÷ òu¾{ ÔÞðÂMÚkík òu¾{ yLku yÔÞðÂMÚkík òu¾{ çktLkuLkku Mk{kðuþ fhu Au. yk{, ò{eLkøkeheLkkt 

fw÷ òu¾{{ktÚke ÔÞðÂMÚkík òu¾{ yLku yÔÞðÂMÚkík òu¾{ y÷øk íkkhððk {kxu Lke[u {wsçkLkk «íÞkøk{Lk 

(Regression) {kuzu÷Lkku WÃkÞkuøk fhðk{kt ykðu Au.  

Mkqºk  

y =       

  

y = ò{eLkøkeheLkkt {qÕÞ{kt VuhVkh (xfkðkhe{kt) 

  = çkòh ð¤íkh{kt VuhVkh (xfkðkhe{kt) 

  =  yÔÞðÂMÚkík òu¾{  

  = ÔÞðÂMÚkík òu¾{  

  þkuÄðk {kxu Lke[u {wsçkLkkt yktfzkfeÞ MkqºkkuLkku WÃkÞkuøk fhe þfkÞ.  

   
     (  )(  )

   
  (  )

   yÚkðk        
    (   )

  ( )
 

sÞkt,     (   ) = ò{eLkøkehe yLku çkòh Mkq[fyktfLkku Mknrð[khý 

  ( ) = çkòh Mkq[fyktfLkku rð[hý 

furÃkx÷ yuMkux «kEMkªøk {kuz÷ WÃkhLke [[koLkk ykÄkhu økkrýríkf heíku, furÃkx÷ yuMkux  «kEMkªøk {kuz÷ Lke[u {wsçk 

ðýoðe þfkÞ.  

    =     +     sÞkt,         (      ) 

yk{,  
    =     +              

sÞkt  

    = yÃkurûkík ð¤íkhLkk Ëh  

    = òu¾{ hrník ÔÞks Ëh yÚkðk òu¾{ hrník ð¤íkh 

   = yÃkurûkík çkòh ð¤íkh  

    = ò{eLkøkehe Ãkh ÔÞðÂMÚkík òu¾{Lkku çkexk Mknøkwýf  
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ò{eLkøkehe çkòh hu¾k :  

furÃkx÷ yuMkux «kEMkªøk {kuz÷ fu òu¾{ yLku ð¤íkh ðå[uLkku hu¾eÞ MkçktÄ Ëþkoðu Au. yk MktçktÄ yk÷u¾ Ãkh yuf 

hu¾k îkhk Ãký Mk{òðe þfkÞ su sk{eLkøkehe çkòh hu¾k fnuðk{kt ykðu Au. çkexk Ãkrhçk¤ îkhk økýðk{kt ykðu÷ 

òu¾{ «er{Þ{ yLku sYhe ð¤íkh yk÷u¾ Ãkh Ëkuhðk{kt ykðu Au. yLku íkuLkk ykÄkhu ò{eLkøkehe çkòh hu¾k «kÃík 

ÚkkÞ Au. yk hu¾kLke þYykík òu¾{ hrník ËhuÚke ÚkkÞ Au yLku çkexk Ãkheçk¤Lku ykÄkhu íku{kt ðÄkhku (yux÷u zkçkuÚke 

s{ýe çkksw WÃkhLke íkhV òÞ Au) ÚkkÞ Au .ò{eLkøkehe çkòh hu¾k fE ò{eLkøkehe ykuAwt, íkxMÚk fu ðÄkhu òu¾{ 

Ähkðu Au íku ytøkuLke rðøkík Mkh¤íkkÚke Ëþkoðu Au. yLku íku ykÄkhu hkufkýfkh {qze hkufký ytøkuLkku rLkýoÞ ÷E þfu Au.  

WËknhý h : hkufkýfkhLkkt ÃkkuxoVkur÷Þku{ktÚke, yuf sk{eLkøkeheLku ÷økíke {krníke ík{Lku Lke[u {wsçk ykÃkðk{kt 

ykðu Au : 

òu¾{ hrník ÔÞks Ëh  9% 

yÃkurûkík çkòh Ëh  14% 

ò{eLkøkeheLkku                0.6 

CAPM Lke {ËËÚke, 

y) ò{eLkøkehe Ãkh yÃkurûkík ð¤íkhLkku Ëh þkuÄku.  

çk) òu yÃkurûkík ð¤íkhLkku Ëh 18% nkuÞ íkku ò{eLkøkeheLkku   Ãký Lk¬e fhku.  

sðkçk :  

y) ò{eLkøkehe Ãkh yÃkurûkík ð¤íkhLkku Ëh þkuÄku.  

Ri     =         (      )  

 = 9% + [0.6 x (14% - 9%)] 

 = 9% + [0.6 x (5%)] 

 = 9% + [ 3%] 

 = 12% 

çk) òu yÃkurûkík ð¤íkhLkku Ëh 18% nkuÞ íkku ò{eLkøkeheLkku   Lke økýíkhe Lke[u {wsçk Úkþu.  

Ri      =        (      )  

18%  = 9% [   x (14% - 9%)]  

18% - 9% = [   x (14% - 9%)]  
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WËknhý 3  

hkufkýfkhLkkt ÃkkuxoVkur÷Þku{ktÚke ò{eLkøkeheykuLku ÷økíke {krníke ík{Lku Lke[u {wsçk ykÃkðk{kt ykðu Au.  

òu¾{ hrník ÔÞks Ëh        8% 

yÃkurûkík çkòh Ëh        14% 

ò{eLkøkeheLkku    - ò{eLkøkehe f  1.25 

   - ò{eLkøkehe ¾   1.00 

CAPMLke {ËËÚke  

y) ò{eLkøkehe Ãkh yÃkurûkík ð¤íkhLkku Ëh þkuÄku.  

çk) òu ò{eLkøkehe "f" yLku "¾" Lkku yÃkurûkík ð¤íkhLkku Ëh yLkw¢{u 16% yLku 13% nkuÞ íkku çktLku ò{eLkøkeheykuLkwt 

ÞkuøÞheíku ®f{ík rLkÄkohý fhðk{kt ykÔÞwt Au fu Lknª íku [fkMkku.  

sðkçk :  

y) ò{eLkøkehe Ãkh yÃkurûkík ð¤íkhLkku Ëh Lke[u {wsçk þkuÄkþu.  

- ò{eLkøkehe "f" Ãkh yÃkurûkík ð¤íkhLkku Ëh  

Ri     =         (      )  

 = 8% + [ 1.25 x (14% - 8% )] 

 = 8% + [1.25 x (6%)] 

 = 8% + 7.5% 

 = 15.5% 

- ò{eLkøkehe  "¾" Ãkh yÃkurûkík ð¤íkhLkku Ëh  

Ri     =         (      )  

 = 8% + [1.00 x (14% - 8%)] 

 = 8% + [1.00 x (6%)] 

 = 8%+ 6% 

 = 14% 

çk) ò{eLkøkeheykuLkwt ÞkuøÞ heíku rft{ík rLkÄkohý fhðk{kt ykÔÞwt Au fu Lknª  

ò{eLkøkehe "f" 

CAPM {wsçk ò{eLkøkehe "f" Ãkh yÃkurûkík ð¤íkhLkku Ëh  = 15% 

 ò{eLkøkehe Ãkh ¾hu¾h yÃkurûkík ð¤íkhLkku Ëh = 16% 
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CAPM {wsçk ò{eLkøkehe "f" Ãkh yÃkurûkík ð¤íkhLkku Ëh ykuAku nkuðkÚke ò{eLkøkehe "f" Lkwt Lke[wt ®f{íkrLkÄkohý 

ÚkÞu÷ Au íku{ fne þfkÞ.  

ò{eLkøkehe "¾"  

CAPM {wsçk, ò{eLkøkehe "¾" Ãkh yÃkurûkík ð¤íkhLkku Ëh             = 14%  

  ò{eLkøkehe "¾" Ãkh ¾hu¾h yÃkurûkík ð¤íkhLkku Ëh = 13%  

CAPM {wsçk ò{eLkøkehe "¾" Ãkh yÃkurûkík ð¤íkhLkku Ëh ðÄw nkuðkÚke ò{eLkøkehe "¾" Lkwt Ÿ[wt ®f{íkrLkÄkohý 

ÚkÞu÷ Au íku{ fne þfkÞ.  

ò{eLkøkehe "¾"  

WËknhý 4  

Lke[uLke {krníke ÃkhÚke, y) Ëhuf ò{eLkøkeheLkku Ri  þkuÄku çk) ò{eLkøkehe çkòh hu¾k Ëkuhku.  

Ri = 9% Rm = 15% 

   =  "f" -  0.5 

 =  "¾" -  1.0 

 =  "øk" - 1.5 

sðkçk  

y) Ëhuf ò{eLkøkeheLkku Ri 

- ò{eLkøkehe f Ãkh yÃkurûkík ð¤íkhLkku Ëh  

Ri  =  Rf + [   (     )  

 = 9% + [0.5x(15% - 9%)] 

 = 9% + [0.5 x (6%)] 

 = 9% + 3%  

 = 12% 

ò{eLkøkehe ¾ Ãkh yÃkurûkík ð¤íkhLkku Ëh  

Ri  =  Rf + [   (     )  

 = 9% + [1.0 x (15% - 9%)] 

 = 9% + [1.0 x (6%)] 

 = 9% + 6%  

 = 15% 
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ò{eLkøkehe øk Ãkh yÃkurûkík ð¤íkhLkku Ëh  

R i  =  Ri + [     (     )  

 = 9% + [1.5 x (15% - 9%)] 

 = 9% + [1.5 x (6%)] 

 = 9% + 9%  

 = 18% 

çk) ò{eLkøkehe çkòh hu¾k  

ykfwrík 

 

 

WËknhý –5 

Lke[uLke {krníke ÃkhÚke y) Ëhuf ò{eLkøkeheLkku   Ãkrhçk¤ þkuÄku. çk)   Ãkrhçk¤Lku ykÄkhu fE ò{eLkøkehe fux÷e 

òu¾{e Au íku Ãký fnku.  

 

rËðMk çkòh ð¤íkh Ëh 

(%) 

ò{eLkøkehe ð¤íkh Ëh (%) 

"f" "¾" "øk" 

Mkku{ðkh 5.5 6 4 5.5 

{tøk¤ðkh 6.5 7 5.5 6.5 

çkwÄðkh 8.5 10 8.5 8.5 

økwYðkh 9.5 13 10 9.5 

þw¢ðkh 11 14 10.5 11 

þrLkðkh 13 13 11 13 

sðkçk : y Ëhuf ò{eLkøkeheLkku   Ãkrhçk¤  

ò{eLkøkehe "f" Lkku   Ãkheçk¤ 

rËðMk ò{eLkøkehe 

ð¤íkh Ëh 

(%) (s) 

çkòh ð¤íkh 

Ëh (%) (m) 

ds (s- Mkhuhkþ dm (m- Mkhuhkþ ds dm     

Mkku{ðkh 6 5.5 -4.5 -3.5 15.75 12.25 

{tøk¤ðkh 7 6.5 -3.5 -2.5 8.75 6.25 
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çkwÄðkh 10 8.5 -0.5 -0.5 0.25 0.25 

økwYðkh 13 9.5 +2.5 +0.5 1.25 0.25 

þw¢ðkh 14 11 +3.5 +2.0 7.0 4.0 

þrLkðkh 13 13 +2.5 +4.0 10.0 16.0 

fw÷ 63 54   43.00 39.00 

Mkhuhkþ 10.5 9     

   
∑    

∑  
   

     

     
           

 ∑            39.00 

 

ò{eLkøkehe "¾"Lkku   Ãkheçk¤ 

rËðMk ò{eLkøkehe 

ð¤íkh Ëh 

(%) (s) 

çkòh ð¤íkh 

Ëh 

(%) (m) 

ds (S- Mkhuhkþ dm (m-Mkhuhkþ ds  dm     

Mkku{ðkh 4 5.5 -4.25 -3.5 14.875 12.25 

{tøk¤ðkh 5.5 6.5 -2.75 -2.5 6.875 6.25 

çkwÄðkh 8.5 8.5 0.25 -0.5 -0.25 0.25 

økwYðkh 10 9.5 +1.75 +0.5 0.875 0.25 

þw¢ðkh 10.5 11 +2.25 +2.0 4.5 4.0 

þrLkðkh 11 13 +2.75 +4.0 11 16.0 

fw÷ 49.5 54   37.875 39.00 

Mkhuhkþ 8.25 9     

 

   
∑    

   
  

      

     
            

 ∑       = 39.00  
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ò{eLkøkehe "øk"Lkku   Ãkheçk¤ 

rËðMk ò{eLkøkehe 

ð¤íkh Ëh 

(%) (s) 

çkòh ð¤íkh 

Ëh 

(%) (m) 

ds (S- 

Mkhuhkþ 

dm (m- 

Mkhuhkþ 

ds  dm     

Mkku{ðkh 5.5 5.5 -3.5 -3.5 12.25 12.25 

{tøk¤ðkh 6.5 6.5 -2.5 -2.5 6.25 6.25 

çkwÄðkh 8.5 8.5 -1.0 -1.0 1.0 1.0 

økwYðkh 9.5 9.5 +0.5 +0.5 0.25 0.25 

þw¢ðkh 11 11 +2.0 +2.0 4.0 4.0 

þrLkðkh 13 13 +4.0 +4.0 16.0 16.0 

fw÷ 54 54   39.75 39.75 

Mkhuhkþ 9 9     

 

   
∑    

∑    
 = 

     

     
  = 1.0000 

  

çk)   Ãkrhçk¤Lku ykÄkhu fE ò{eLkøkehe fux÷e òu¾{e Au íkuLke økýíkhe  

- ò{eLkøkehe "f" Lkku   Ãkrhçk¤  = 1.0880 (     íkuÚke, (ðÄw òu¾{e)  

- ò{eLkøkehe "¾"Lkku   Ãkheçk¤ = 0.9528 (     íkuÚke, (ykuAe òu¾{e ) 

- ò{eLkøkehe "øk"Lkku   Ãkheçk¤ = 1.0000 (     íkuÚke, (íkxMÚk) (Lk ðÄw fu Lk ykuAe òu¾{e)  

WËknhý 6 

yuf ÃkkuxoVkur÷Þku{kt Lke[u {wsçkLke ò{eLkøkeheykuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. 

þuh çkexk hkufký (Y.) 

f r÷r{xuz 0.6 16,00,000 

¾ r÷r{xuz 1.0 10,00,000 

øk r÷r{xuz 1.2 5.,60,000 

½ r÷r{xuz 0.8 8,40,000 

òu¾{ hrník Ëh 8% 

yÃkurûkík çkòh Ëh  15% 

økýku :  
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y) Ãkkuxo Vkur÷ÞkuLkku yÃkurûkík ð¤íkh Ëh 

çk) ÃkkuxoVkur÷ÞkuLkku çkexk 

sðkçk :  

y) ÃkkuxoVkur÷ÞkuLkku yÃkurûkík ð¤íkh Ëh økýðk {kxu  Lke[uu {wsçk økýíkhe fheþwt  

1. Mkki «Úk{, Ëhuf ò{eLkøkehe Ãkh yÃkurûkík ð¤íkhLkku Ëh økýeþwt.  

2. Ëhuf ò{eLkøkehe Lkku ¼kh økýeþwt (Ëhuf ò{eLkøkeheLkku  ¼kh yux÷u fw÷ hkufký{kt Ëhuf ò{eLkøkehe{kt 

fhu÷ hkufkýLkwt «{ký. fw÷ hkufký 1 Äkhe, Ëhuf ò{eLkøkeheLkwt fw÷ hkufký{kt «{ký økýeþwt. ¼kh = Ëhuf 

ò{eLkøkehe{kt fhu÷ hkufký/fw÷ hkufký) 

3. Ëhuf ò{eLkøkeheLkwt ¼krhík ð¤íkh økýeþwt. (¼krhík ð¤íkh = Ëhuf ò{eLkøkehe Ãkh yÃkurûkík ð¤íkhLkku 

Ëh yLku Ëhuf ò{eLkøkeheLkk ¼khLkku økwýkfkh) 

4. ÃkkuxoVkur÷ÞkuLkku yÃkurûkík ð¤íkh Ëh økýeþwt (ÃkkuxoVkur÷ÞkuLkku yÃkurûkík ð¤íkh Ëh = Ëhuf ò{eLkøkeheLkk 

¼krhík ð¤íkhLkku Mkhðk¤ku) 

1. Mkki «Úk{, Ëhuf ò{eLkøkehe Ãkh yÃkurûkík ð¤íkhLkku Ëh økýeþwt.  

Ëhuf ò{eLkøkeheLkku Ri 

- ò{eLkøkehe "f" Ãkh yÃkurûkík ð¤íkhLkku Ëh 

R i  =  Rf+ [  (     )  

 = 8% + [0.6 x (15% - 8%)] 

 = 8% + [0.6 x (7%)] 

 = 8% + 4.2%  

 = 12.2% 

 

- ò{eLkøkehe "¾" Ãkh yÃkurûkík ð¤íkhLkku Ëh 

Ri  =  Rf + [  (     )  

 = 8% + [1.0 x (15% - 8%)] 

 = 8% + [1.0 x (7%)] 

 = 8% + 7%  

 = 15% 

 

- ò{eLkøkehe " øk" Ãkh yÃkurûkík ð¤íkhLkku Ëh 

Ri  =  Ri + [     (     )  
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 = 8% + [1.2 x (15% - 8%)] 

 = 8% + [1.2 x (7%)] 

 = 8% + 8.4%  

 = 16.4% 

- ò{eLkøkehe " ½" Ãkh yÃkurûkík ð¤íkhLkku Ëh 

Ri  =  Rf + [  (     )  

 = 8% + [0.8 x (15% - 8%)] 

 = 8% + [0.8 x (7%)] 

 = 8% + 5.6%  

 = 13.6% 

2. Ëhuf ò{eLkøkeheLkku ¼kh økýeþwt. (Ëhuf ò{eLkøkeheLkku ¼kh yux÷u fw÷ hkufký{kt Ëhuf ò{eLkøkehe{kt fhu÷ 

hkufkýLkwt «{ký. fw÷ hkufký 1 Äkhe Ëhuf ò{eLkøkeheLkwt fw÷ hkufký{kt «{ký økýeþwt. ¼kh = Ëhuf ò{eLkøkehe{kt 

fhu÷ hkufký /fw÷ hkufký ) 

þuh hkufký Yk. ¼kh 

f r÷r{xuz 16,00,000 0.40 (16,00,000/40,00,000 

¾ r÷r{xuz 10,00,000 0.25 (10,00,000 /40,00,000) 

øk r÷r{xuz 5,60,000 0.14 (5,60,000 / 40,00,000) 

½ r÷r{xuz 8,40,000 0.21 (8,40,000 /40,00,000) 

fw÷ hkufký 40,00,000 1 (40,00,000 / 40,00,000)  

3. Ëhuf ò{eLkøkeheLkwt ¼krhík ð¤íkh økýeþwt. (¼krhík ð¤íkh = Ëhuf ò{eLkøkehe Ãkh yÃkurûkík ð¤íkhLkku Ëh 

yLku Ëhuf ò{eLkøkeheLkk ¼kh økwýkfkh)  

þuh yÃkurûkík 

ð¤íkhLkku Ëh 

¼kh ¼krhík 

ð¤íkh 

f r÷r{xuz 12.2% 0.40 4.88% 

¾ r÷r{xuz 15% 0.25 3.75% 

øk r÷r{xuz 16.4% 0.14 2.30% 

½ r÷r{xuz 13.6% 0.21 2.86% 

4) ÃkkuxoVkur÷ÞkuLkku yÃkurûkík Ëh økýeþwt (ÃkkuxoVkur÷ÞkuLkku yÃkurûkík 

ð¤íkh Ëh = Ëhuf ò{eLkøkeheLkku ¼krhík ð¤íkhLkku Mkhðk¤ku) 

  13.79% 
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çk) ÃkkuxoVkur÷ÞkuLkku çkexk 

    ∑     

 

   

 

sÞkt     = ò{eLkøkeheLke çkexk ®f{ík 

þuh  çkexk 

f r÷r{xuz 0.6 

¾ r÷r{xuz 1.0 

øk r÷r{xuz 1.2 

½ r÷r{xuz 0.8 

   = fw÷ hkufký{kt su íku ò{eLkøkeheLkwt «{ký 

þuh  çkexk 

f r÷r{xuz 0.40 

¾ r÷r{xuz 0.25 

øk r÷r{xuz 0.14 

½ r÷r{xuz 0.21 

n = ÃkkuxoVkur÷ÞkuLke h[Lkk fhíke ò{eLkøkeheLke MktÏÞk = 4  

     ∑    

 

   

 

 

∑    (   )       (   )       (   )       (   )

 

   

 

 

                       

 

   = 0.83 
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íkVkðíkku  

1. «ðkrnfhý {qÕÞ (Liquidation Value ) yLku MkkíkíÞLkk {qÕÞ (Going Concern Value) 

íkVkðíkLkku {wÆku «ðkrnfhý {qÕÞ MkkíkíÞíkk {qÕÞ 

ÔÞkÏÞk r{÷fík fu ÃkuuZe fu íkuLkku ¼køk Ëþkoðíkk r{÷fíkkuLkkt 

Mk{qnLkkt ðu[kýLkkt WÃks {qÕÞ 

ðuÃkkhe ÃkuZe fu su MkkíkíÞÃkqýo heíku 

ÄtÄku fhu Au íkuLkkt ðu[kýLkwt WÃks {qÕÞ 

WÃkÞkurøkíkk su ÃkuZe Ãkh LkkËkhe íkku¤kE hnu÷ nkuÞ íkuðe ÃkuZe {kxu su ÃkuZe ÃkkuíkkLkk þuhnkuÕzhku {kxu 

hkufz «ðkn ÃkuËk fhu Au íkuðe ÃkuZe 

{kxu  

«krÃík ÃkuZe LkkËkh ÚkkÞ Au íÞkhu «kÃík ÚkkÞ Au sÞkhu r{÷fíkLkwt ðu[ký fhðk{kt 

ykðu íÞkhu «kÃík ÚkkÞ Au.  

ykÄkh LkkËkhe ð¾íkLke ÃkrhÂMÚkrík Ãkh ykÄkrhík nkuÞ Au çkòh íktºk Ãkh ykÄkrhík nkuÞ Au.  

 

2. [kuÃkzu {qÕÞ yLku çkòh {qÕÞ 

íkVkðíkku {wÆku [kuÃkzu {qÕÞ çkòh {qÕÞ 

ÔÞkÏÞk r{÷fíkLkwt rnMkkçke ÃkæÄríkLkwt {qÕÞ yÚkðk yufrºkík 

½Mkkhku çkkË fÞko ÃkAeLkwt r{÷fíkLkwt yiríknkrMkf {qÕÞ 

çkòh{kt su ¼kðu r{÷fíkLkwt ¾heË-

ðu[ký ÚkkÞ Au íku {qÕÞ 

WÃkÞkurøkíkk ÃkuZeLkwt {qÕÞ Lk¬e fhðk {kxu (ÃkuZeLkwt {qÕÞ  = r{÷fíkkuLkwt 

[kuÃkzu {qÕÞ ËuðkLkwt [kuÃkzu {qÕÞ) 

ÃkuZeLkwt {qÕÞ Lk¬e fhe þfkíkwt LkÚke, 

Ãkhtíkw r{÷fík ðÄw fu ykuAwt {qÕÞktfLk 

Ähkðu Au íku Lk¬e fhe þfkÞ Au.  

ykÄkh yiríknkrMkf {krníke Ãkh ykÄkrhík nkuÞ Au  çkòh íktºk Ãkh ykÄkrhík nkuÞ Au 

{qÕÞ 

yMk{kLkíkkLkwt 

fkhý 

[kuÃkzk {qÕÞ yiríknkrMkf {krníke Ãkh ykÄkrhík nkuÞ Au 

íkuÚke çkòh {qÕÞ fhíkkt Mkk{kLÞ heíku ykuAwt nkuÞ Au. 

çkòh {qÕÞ çkòhíktºkLke ðíko{kLk 

ÃkrhÂMÚkrík Ãkh ykÄkrhík nkuÞ Au 

íkuÚke [kuÃkzk {qÕÞ fhíkkt Mkk{kLÞ 

heíku Ÿ[wt hnu Au.  

3. çkòh {qÕÞ yLku yktíkrhf {qÕÞ  

íkVkðíkLkku {wÆku çkòh {qÕÞ yktíkrhf {qÕÞ 

ÔÞkÏÞk çkòh{kt su ¼kðu ¾heË-ðu[ký ÚkkÞ Au íku {qÕÞ r{÷fík{ktÚke {¤Lkkhk yÃkurûkík 

hkufz «ðknLkwt ðíko{kLk {qÕÞ 

WÃkÞkurøkíkk r{÷fík ðÄw fu ykuAwt {qÕÞktfLk Ähkðu Au íku Lk¬e fhðk 

{kxu 

r{÷fíkLku ¾heË, ðu[ký fu Äkhý 

fhe hk¾ðe fu Lkrn íku ytøkuLkku rLkýoÞ 

÷uðk {kxu 

ykÄkh çkòh íktºk Ãkh ykÄkrhík nkuÞ Au r{÷fíkLkkt hkufký{kt hnu÷ òu¾{Lku 

ykÄkhu Lk¬e Úkíkkt sYhe ð¤íkh /Ëh 

ðxkð Ëh Ãkh 
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{kuzu÷ fu ÃkæÄrík 

fu rLkÞ{ 

çkòh {qÕÞ çkòh íktºk Ãkh ykÄkrhík nkuÞ Au su {ktøk 

yLku ÃkwhðXkLkkt rLkÞ{ku Ãkh ykÄkrhík nkuÞ Au. 

yktíkrhf {qÕÞ {q¤¼qík {qÕÞktfLk 

{kuzu÷, CAPM {kuzu÷ Ãkh ykÄkrhík 

nkuÞ Au.  

 
 

4. E/Ãke økwýku¥kh yLku yÃkurûkík ð¤íkh  

íkVkðíkLkku {wÆku E/Ãke økwýku¥kh yÃkurûkík ð¤íkh 

ÔÞkÏÞk þuh ËeX f{kýe yLku þuhLke çkòh ®f{ík 

ðå[uLkku MktçktÄ 

þuh ËeX rzrðzLz yLku þuhLke çkòh 

®f{ík ðå[uLkku MktçktÄ 

WÃkÞkurøkíkk r{÷fíkLku ¾heË,  ðu[ký fu Äkhý fhe 

hk¾ðe fu Lkrn íku íku ytøkuLkku rLkýoÞ ÷uðk 

{kxu  

rzrðzLz WÃks økýðk {kxu 

ykÄkh ÃkuZeLke fk{økehe yux÷u fu LkVk yLku 

çkòh íktºk Ãkh ykÄkrhík nkuÞ Au 

ònuh fhu÷ rzrðzLz yLku çkòh íktºk 

Ãkh ykÄkrhík nkuÞ Au 

Mkqºk E/Ãke økwýku¥kh  = þuh ËeX f{kýe  

  þuhLke çkòh ®f{ík 

 

E/Ãke økwýku¥kh   = 
  

  
 

yÃkurûkík ð¤íkh = þuh ËeX rzrðzLz  

    þuhLke çkòh ®f{ík 

 

yÃkurûkík ð¤íkh 
  

  
 

 

MðkæÞkÞ :  

MkiØktríkf «&™ku :  

1. ò{eLkøkehe {qÕÞktfLk rð»ku þwt òýku Aku ? òu¾{, ð¤íkh yLku çkòh {qÕÞ yuf çkeò MkkÚku fE heíku 

Mktf¤kÞu÷ Au? 

2. òu r{÷fík fu ò{eLkøkehe{kt fhu÷ hkufký ðÄw òu¾{e nkuÞ íkku sYhe ð¤íkhLkku Ëh yux÷u fu ðxkð Ëh 

Ÿ[ku hnu Au yLku òu ò{eLkøkehe{kt fhu÷ hkufký ykuAwt òu¾{e nkuÞ íkku sYhe ð¤íkhLkku Ëh yux÷u fu 

ðxkð Ëh Lke[ku hnu Au. – {q¤¼qík {qÕÞktfLk {kuzu÷Lke {ËËÚke rðÄkLkLke ÞÚkkÚkoíkk [fkMkku.  

3. "r{÷fík Ãkh ytËkSík ð¤íkhLkku ykÄkh íku{kt Mktf¤kÞu÷k òu¾{ Ãkh hnu÷ku Au." fuÃkex÷ yìMkux «kE®Mkøk 

{kuzu÷Lke {ËËÚke rðÄkLkLke ÞÚkkÚkoíkk [fkMkku.  

4. ò{eLkøkehe {qÕÞktfLk rð»ku þwt òýku Aku ? «ðkrnfhý {qÕÞ yLku MkkíkíÞíkk {qÕÞ ðå[uLke r¼Òkíkk [[kou. 

5. ò{eLkøkehe {qÕÞktfLk rð»ku þwt òýku Aku ? [kuÃkzu {qÕÞ yLku çkòh {qÕÞ ðå[uLke r¼Òkíkk [[kou.  

6. ò{eLkøkehe {qÕÞktfLk rð»ku þwt òýku Aku ? çkòh {qÕÞ yLku yktíkrhf {qÕÞ ðå[uLke r¼LLkíkk [[kou.  

7. ò{eLkøkehe {qÕÞktfLk rð»ku þwt òýku Aku ? E/Ãke økwýku¥kh yLku yÃkurûkík ð¤íkh ðå[uLke r¼LLkíkk [[kuo.  
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xqtfLkkUÄ ÷¾ku :  

1. òu¾{, ð¤íkh yLku çkòh {qÕÞ ðå[uLkku MkçktÄ 

2. {q¤¼qík {qÕÞktfLk {kuzu÷ 

3. fuÃkex÷ yìMkux «kE®Mkøk {kuzì÷ 

4. ò{eLkøkehe çkòh hu¾k 

5. «ðkrnfhý {qÕÞ  

6. MkkíkíÞíkk {qÕÞ 

7. [kuÃkzu {qÕÞ 

8. çkòh {qÕÞ 

9. yktíkrhf {qÕÞ 

10. E/Ãke økwýku¥kh  

11. yÃkurûkík ð¤íkh 

12. furÃkx÷ yuMkux «kEMkªøk {kuz÷Lke Äkhýkyku 

13. çkexk Ãkrhçk¤ 

 

íkVkðík ykÃkku.  

1. «ðkrnfhý {qÕÞ (Liquidation Value) yLku MkkíkíÞíkk {qÕÞ (Going Concern Value)  

2. [kuÃkzu {qÕÞ yLku çkòh {qÕÞ  

3. çkòh {qÕÞ yLku yktíkrhf {qÕÞ 

4. E/Ãke økwýkuíkh yLku yÃkurûkík ð¤íkh  

çknwrðfÕÃkeÞ «&™ku :  

1. ò{eLkøkeheLkk çkòh {qÕÞ Ãkh  -----------Lke yMkh Ãkh ÚkkÞ Au.  

(y) ò{eLkøkehe{kt fhu÷ hkufkýLkkt òu¾{{kt VuhVkh ÚkðkLku fkhýu  

(çk) ò{eLkøkehe Ãkh sYhe ð¤íkhLkku Ëh  

(f)  y) yLku çk) çkÒku  

(z) WÃkh {ktÚke yuf Ãký Lknª 

2. fw÷ ykŠÚkf ð¤íkh{kt ----------Lkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au.  

(y) sk{eLkøkehe Ãkh {¤u÷ ÔÞks fu rzrðzLz 

(çk) çkòh {qÕÞ{kt ÚkÞu÷ VuhVkh 

(f) y) yLku çk) çkLLku 
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(z) WÃkh{ktÚke yuf Ãký Lknª 

3. {q¤¼qík {qÕÞktfLk {kuzu÷ ytíkøkoík, r{÷fík fu ò{eLkøkeheLkwt {qÕÞ yux÷u------------- 

(y) r{÷fík fu ò{eLkøkehe  {ktÚke ¼rð»Þ{kt {¤Lkkh ík{k{ yÃkurûkík hkufz «ðknLkku Mkhðk¤ku 

(çk) r{÷fík fu ò{eLkøkehe {ktÚke ¼rð»Þ{kt {¤Lkkhk ík{k{ yÃkurûkík hkufz «ðknLkkt ðxkðu÷ {qÕÞLkku 

Mkhðk¤ku.  

(f) r{÷fík fu ò{eLkøkehe{kt hkufu÷ hkufz «ðknLkkt ðxkðu÷ {qÕÞLkku Mkhðk¤ku.  

(z) WÃkh{ktÚke yuf Ãký Lknª.  

4. furÃkx÷ yuMkux «kEMkªøk {kuz÷Lke Äkhýkyku{kt -------Lkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au.  

(y) òu¾{ yLku ð¤íkh 

(çk) yMktíkku»k 

(f) ðirðæÞMk¼h íku{s yMkhfkhf Ãkkuxo Vkur÷Þku 

(z) WÃkhLkkt ík{k{ 

5. furÃkx÷ yuMkux «kEMkªøk {kuz÷Lke {ÞkoËkyku{kt ---------Lkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au.  

(y) yðkMíkrðf Äkhýkyku 

(çk) çkexk {kÃkðk{kt {w~fu÷e 

(f) yÂMÚkh çkexk 

(z) WÃkhLkkt ík{k{  

6. furÃkx÷ yuMkux «kEMkªøk {kuz÷ {wsçk ÃkkuxoVkur÷ÞkuLkkt yÃkurûkík ð¤íkhLkk Ëh   {kt ---------Lkku Mk{kðuþ 

ÚkkÞ Au.  

(y) òu¾{ hrník ÔÞks Ëh yÚkðk òu¾{ hrník ð¤íkh     

(çk) òu¾{ «er{Þ{    

(f) y) yLku çk) çkLLku 

(z) WÃkh {ktÚke yuf Ãký Lknª  

7. òu¾{ hrník ÔÞks Ëh yÚkðk òu¾{ hrník ð¤íkh yux÷u --------- 

(y) þqLÞ òu¾{ MkkÚku swËe-swËe ò{eLkøkehe{kt fhu÷ ¼tzku¤Lke Vk¤ðýe Ãkh {¤u÷ ð¤íkh 

(çk) ytþík: òu¾{ MkkÚku swËe-swËe ò{eLkøkehe{kt fhu÷ ¼tzku¤Lke Vk¤ðýe Ãkh {¤u÷ ð¤íkh 

(f) Ãkqýo òu¾{ MkkÚku swËe-swËe ò{eLkøkehe{kt fhu÷ ¼tzku¤Lke Vk¤ðýe Ãkh {¤u÷ ð¤íkh 

(z) WÃkh{ktÚke yuf Ãký Lknª 
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8. òu¾{ «er{Þ{ yux÷u ---------- 

(y) ÔÞðÂMÚkík (rMkMkxu{urxf) òu¾{ nkÚk Ähðk çkË÷ {¤u÷ ð¤íkh 

(çk) yÔÞðÂMÚkík (yLkrMkMkxu{urxf) òu¾{ nkÚk Ähðk çkË÷ {¤u÷ ð¤íkh 

(f) y) yLku çk) çkLLku 

(z) WÃkh{ktÚke yuf Ãký Lknª 

9. Mkhfkhe çkkuLz {ktÚke «kÃík ÚkÞu÷ ð¤íkh yu --------fnuðkÞ Au.  

(y) òu¾{ hrník ÔÞks Ëh yÚkðk òu¾{ hrník ð¤íkh 

 (çk) òu¾{ r«r{Þ{ 

 (f) y) yLku çk) çkLLku  

 (z) WÃkh{ktÚke yuf Ãký Lknª 

10. ¾kLkøke ûkuºkLke ftÃkLkeLkk EÂõðxe þuh{kt fhu÷ hkufký yu ----fnuðkÞ Au.  

(y) ÔÞðÂMÚkík (rMkMkxu{urxf) òu¾{ nkÚk Ähðk çkË÷ {¤u÷ ð¤íkh 

(çk) yÔÞðÂMÚkík (yLkrMkMkxu{urxf) òu¾{ nkÚk Ähðk çkË÷ {¤u÷ ð¤íkh 

(f) y) yLku çk) çkLLku 

(z) WÃkh{ktÚke yuf Ãký Lknª 

11. ------yu ò{eLkøkeheLkwt ÔÞðÂMÚkík òu¾{ {kÃkðkLkwt yuf{ Au. 

(y) ò{eLkøkeheLkwt çkexk Ãkrhçk¤  

(çk) ò{eLkøkeheLkw ykÕVk Ãkrhçk¤ 

(f) ò{eLkøkeheLkwt økk{k Ãkrhçk¤  

(z) WÃkh{ktÚke yuf Ãký Lknª  

12. -----yu ò{eLkøkeheLkwt yÔÞðÂMÚkík òu¾{ {kÃkðkLkwt yuf{ Au.  

(y) ò{eLkøkeheLkwt çkexk Ãkrhçk¤ 

(çk) ò{eLkøkeheLkwt ykÕVk Ãkrhçk¤ 

(f) ò{eLkøkeheLkwt økk{k Ãkrhçk¤ 

(z) WÃkh{ktÚke yuf Ãký Lknª  

13. furÃkx÷ yuMkux «kEMkªøk {kuz÷ fu su òu¾{ yLku ð¤íkh ðå[uLkku hu¾eÞ MktçktÄ Ëþkoðu Au. yk MktçktÄ yk÷u¾ 

Ãkh yuf hu¾k îkhk Ãký Mk{òðe þfkÞ su ----------fnuðk{kt ykðu Au.  

(y) ò{eLkøkehe çkòh hu¾k 

(çk) ò{eLkøkehe òu¾{ hu¾k 

(f) ò{eLkøkehe ð¤íkh hu¾k 
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(z) WÃkh{ktÚke yuf Ãký Lknª 

14. ÃkuZe LkkËkh ÚkkÞ Au íÞkhu «kó  ---------ÚkkÞ Au.  

(y) «ðkrnfhý {qÕÞ 

(çk) MkkíkíÞíkk {qÕÞ 

(f) [kuÃkzu {qÕÞ 

(z) yktíkrhf {qÕÞ 

15. r{÷fíkLkwt rnMkkçke ÃkæÄrík {wsçkLkwt {qÕÞ yux÷u ----------- 

(y) «ðkrnfhý {qÕÞ 

(çk) MkkíkíÞíkk {qÕÞ 

(f) [kuÃkzu {qÕÞ 

(z) yktíkrhf {qÕÞ 

16. -----yiríknkrMkf {krníke Ãkh ykÄkrhík nkuÞ Au.  

(y) «ðkrnfhý {qÕÞ 

(çk) MkkíkíÞíkk {qÕÞ 

(f) [kuÃkzu {qÕÞ 

(z) yktíkrhf {qÕÞ 

17. -----yiríknkrMkf {krníke Ãkh ykÄkrhík nkuÞ Au íkuÚke çkòh {qÕÞ fhíkkt Mkk{kLÞ heíku ykuAwt nkuÞ Au.  

(y) «ðkrnfhý {qÕÞ 

(çk) MkkíkíÞíkk {qÕÞ 

(f) [kuÃkzu {qÕÞ 

(z) yktíkrhf {qÕÞ 

18. çkòh{kt su ¼kðu r{÷fíkLkwt ¾heË-ðu[ký ÚkkÞ Au íku {qÕÞ ---------íkhefu yku¤¾kÞ Au.  

(y) «ðkrnfhý {qÕÞ 

(çk) MkkíkíÞíkk {qÕÞ 

(f) çkòh {qÕÞ 

(z) yktíkrhf {qÕÞ 

19. r{÷fík{ktÚke {¤Lkkhk yÃkurûkík hkufz «ðknLkwt ðíko{kLk {qÕÞ ---------íkhefu yku¤¾kÞ Au.  

(y) «ðkrnfhý {qÕÞ 

(çk) MkkíkíÞíkk {qÕÞ 

(f) [kuÃkzu {qÕÞ 
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(z) yktíkrhf {qÕÞ 

20. -------yu þuh ËeX f{kýe yLku þuhLke çkòh ®f{ík ðå[uLkku MktçktÄ Ëþkoðu Au.  

(y) E/Ãke økwýku¥kh 

(çk) yÃkurûkík ð¤íkh 

(f) çkòh {qÕÞ 

(z) yktíkrhf {qÕÞ 

21. þuh ËeX rzrðzLz yLku þuhLke çkòh ®f{ík ðå[uLkku MktçktÄ 

(y) E/Ãke økwýku¥kh 

(çk) yÃkurûkík ð¤íkh 

(f) çkòh {qÕÞ 

(z) yktíkrhf {qÕÞ 

ÔÞðnkrhf Ëk¾÷kyku  

1. {q¤¼wík {qÕÞktfLk {kuzu÷ {wsçk ò{eLkøkehe “f ” yLku “¾” Lkwt {qÕÞ økýku  

ð»ko ò{eLkøkehe "f" Ãkh 

{¤ðkÃkkºk yÃkurûkík 

hkufz «ðkn 

ò{eLkøkehe "¾" Ãkh 

{¤ðkÃkkºk yÃkurûkík 

hkufz «ðkn 

10%Lkk sYhe ð¤íkh Ëhu 

Y. 1 Lkwt ðíko{kLk {qÕÞ 

1. 96,000 1,20,000 0.909 

2. 1,68,000 1,44,000 0.826 

3. 1,20,000 1,56,000 0.751 

 

sðkçk -1 ò{eLkøkehe "f" Lkwt {qÕÞ = 3,16,152 yLku 2 ò{eLkøkehe "¾" Lkwt {qÕÞ = 3,45,180 

 

2. hkufkýfkhLkkt ÃkkuxoVkur÷Þku{ktÚke yuf ò{eLkøkeheLku ÷økíke {krníke ík{Lku Lke[u {wsçk ykÃkðk{kt ykðu 

Au.  

òu¾{ hrník ÔÞks Ëh 9% 

yÃkurûkík çkòh Ëh  18% 

ò{eLkøkeheLkku   0.6 

CAPM Lke {ËËÚke, 

y) ò{eLkøkehe Ãkh yÃkurûkík ð¤íkhLkku Ëh þkuÄku. 

çk) òu yÃkurûkík ð¤íkhLkku Ëh 24% nkuÞ íkku ò{eLkøkeheLkku   Ãký Lk¬e fhku.  
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sðkçk y) ò{eLkøkehe Ãkh yÃkurûkík ð¤íkhLkku Ëh = 14.4% çk) ò{eLkøkeheLkku   = 1.67 

3. hkufkýfkhLkkt ÃkkukxVkur÷Þku {ktÚke ò{eLkøkeheykuLku ÷økíke {krníke ík{Lku Lke[u {wsçk ykÃkðk{kt ykðu 

Au.  

òu¾{ hrník ÔÞks Ëh 10% 

yÃkurûkík çkòh Ëh 16% 

ò{eLkøkeheLkku    - ò{eLkøkehe "f" – 1.25 

ò{eLkøkeheLkku    - ò{eLkøkehe "¾" – 1.00 

 

CAPM Lke {ËËÚke,y) ò{eLkøkehe Ãkh yÃkurûkík ð¤íkhLkku Ëh þkuÄku.  çk) òu ò{eLkøkehe "f" yLku "¾" 

Lkku yÃkurûkík ð¤íkhLkku Ëh yLkw¢{u 18% yLku 15%  nkuÞ íkku çktLku ò{eLkøkeheykuLkwt ÞkuøÞ heíku ®f{ík 

rLkÄkohý fhðk{kt ykÔÞwt Au fu Lknª íku [fkMkku.  

sðkçk: y ) ò{eLkøkehe "f" Ãkh yÃkurûkík ð¤íkhLkku Ëh = 17. 5%   ò{eLkøkehe "¾" Ãkh yÃkurûkík 

ð¤íkhLkku Ëh = 16% çk) ò{eLkøkehe "f"  Lkwt Lke[wt ®f{íkrLkÄkohý ÚkÞu÷ Au. ò{eLkøkehe "¾" Lkwt Ÿ[w 

®f{íkrLkÄkohý ÚkÞu÷ Au.  

4. Lke[uLke {krníke ÃkhÚke y) Ëhuf ò{eLkøkeheLkku Ri þkuÄku çk) ò{eLkøkehe çkòh hu¾k Ëkuhku.  

Rf  = 10% 

Rm  = 17% 

 

    = "f" - 0.5 

    "¾" - 1.0 

    "øk" – 1.5 

sðkçk y) ò{eLkøkehe "f" Ãkh yÃkurûkík ð¤íkhLkku Ëh = 13.5% ò{eLkøkehe "¾"Ãkh yÃkurûkík ð¤íkhLkku Ëh = 

17% ò{eLkøkehe  "øk" Ãkh yÃkurûkík ð¤íkhLkku Ëh = 20.5 

5. Lke[uLke {krníke ÃkhÚke y) Ëhuf ò{eLkøkeheLkku   Ãkrhçk¤ þkuÄku (çk   Ãkrhçk¤Lku ykÄkhu fE ò{eLkøkehe 

fux÷e òu¾{e Au íku Ãký fnku.  

rËðMk çkòh ð¤íkh Ëh % ò{eLkøkehe ð¤íkh Ëh % 

"f" "¾" "øk" 

Mkku{ðkh 5.5 6 4 5.5 

{tøk¤ðkh 6.5 7 5.5 6.5 

çkwÄðkh 8.5 10 8.5 8.5 
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økwÁðkh 9.5 13 10 9.5 

þw¢ðkh 11 14 10.5 11 

þrLkðkh 13 13 11 13 

 

sðkçk : y ) ò{eLkøkehe "f" Lkku   Ãkrhçk¤ = 1.121297;  ò{eLkøkehe  "¾" Lkku   Ãkrhçk¤  0.989069 = 

ò{eLkøkehe "øk" Lkku   Ãkrhçk¤ = 1.çk)      Ãkrhçk¤Lku ykÄkhu fE ò{eLkøkehe fux÷e òu¾{e Au íkuLke økýíkhe 

ò{eLkøkehe "f" Lkku   Ãkrhçk¤ = 1.121297 (    )íkuÚke, (ðÄw òu¾{e) ,ò{eLkøkehe "¾" Lkku   Ãkrhçk¤   

= 0.989069      íkuÚke, (ykuAe òu¾{e) ò{eLkøkehe "øk" Lkku   Ãkrhçk¤  = 1.0000 (   =1) íkuÚke, 

(íkxMÚk) (Lk ðÄw fu Lk ykuAe òu¾{e)  

6. yuf ÃkkuxoVkur÷Þku{kt Lke[u {wsçkLke ò{eLkøkeheykuLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au.  

þuh  çkexk hkufký Y. 

f r÷r{xuz 0.6 64,00,000 

¾ r÷r{xuz 1.0 40,00,000 

øk r÷r{xuz 1.2 22,40,000 

½ r÷r{xuz 0.8 33,60,000 

òu¾{ hrník Ëh 5% 

yÃkurûkík çkòh Ëh  10% 

økýku :  

y) ÃkkuxoVkur÷ÞkLkku yÃkurûkík ð¤íkh Ëh  

çk) ÃkkuxoVkur÷ÞkLkku çkexk 

sðkçk : y  1 ) ò{eLkøkehe "f" Ãkh yÃkurûkík ð¤íkhLkku Ëh = 8%,  ò{eLkøkehe  "¾" Ãkh yÃkurûkík ð¤íkhLkku 

Ëh = 10%, ò{eLkøkehe "øk" Ãkh yÃkurûkík ð¤íkhLkku Ëh = 11%, ò{eLkøkehe "½" Ãkh yÃkurûkík ð¤íkhLkku Ëh = 

9% h) Ëhuf ò{eLkøkeheLkku ¼kh økýeþwt (Ëhuf ò{eLkøkeheLkku ¼kh yux÷u fw÷ hkufký{kt Ëhuf ò{eLkøkehe{kt 

fhu÷ hkufkýLkwt «{ký, fw÷ hkufký 1 Äkhe, Ëhuf ò{eLkøkeheLkwt  fw÷ hkufký{kt «{ký økýeþwt ¼kh = Ëhuf 

ò{eLkøkehe{kt fhu÷ hkufký/fw÷ hkufký) h ò{eLkøkehe "f" Lkku ¼kh – 0.40, ò{eLkøkehe "¾" Lkku ¼kh – 

0.25 ò{eLkøkehe "øk" Lkku ¼kh = 0.14 ò{eLkøkehe "½" Lkku ¼kh – 0.21%; 30 ò{eLkøkehe “f” Lkku 

¼krhík ð¤íkh 3.2%, ò{eLkøkehe “¾” Lkku ¼krhík ð¤íkh 2.5%, ò{eLkøkehe “øk” Lkku ¼krhík ð¤íkh = 

1.54%, ò{eLkøkehe “½”Lkku ¼krhík ð¤íkh = 0.21% 4) ÃkkuxoVkur÷ÞkuLkku yÃkurûkík ð¤íkh Ëh = 9.13% çk) 

ÃkkuxoVkur÷ÞkuLkku çkexk = 0.83.  
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