H L College of Commerce
ASSIGNMENT OFSEMESTER – I (F Y B COM): 2015-16
Economics–I (GUJARATI MEDIUM)
1) (અ) રોબિન્સની અર્થશાસ્ત્રની વ્યાખ્યા તેની મયાથદાઓ સાર્ે સમજાવો.
(િ) નીચેના ખ્યાલો સમજાવો.
i ) આદશલ
થ ક્ષી અને વાસ્તલક્ષી અર્શ
થ ાસ્ત્ર
i i ) મ ૂલય અને કિંમત
iii)

ગ્રાહિનો અધિિ સંતોષ

2) માંગના િિા પ્રિારો ધવગતો ચચો
ુ ા ચચો.
3) સમઉત્પાદિ રે ખાનો અર્થ અને લક્ષણો ચચો તેની સ ૂમખચરે ખાના સંદર્મ
થ ા સમતલ
4) સરે રાશખચથ અને સીમાંતખચથ એટલે શુ ં તેમની વચ્ચેના સિિો તારવો
5) કિંમત ર્ેદર્ાવ ક્યારે શિાય અને નફાિારિ િને ? તેનાં સંદર્મ
થ ાં લાદણની નીધત યયિથ.

HRM–I (GUJARATI

1)

MEDIUM)

માનવ સંસાિન સંચાલન િાયથ જણાવો અને િોઈ પણ િે િંપની ના નામ
અને ઉદાહરણ સાર્ે સમજાવો.(અમલ િરતી હોય તેવી િંપની)

2)

િામગીરી મ ૂલ્યાંિન સમજાવો. પદ્ધધતઓઉદાહરણ સાર્ે સમજાવો.

3)

િાયથ રચના ની સમજૂતી આપો. અને તેના અબર્ગમો સમજાવો.

H. L. COLLEGE OF COMMERCE
F.Y.B.Com. – Semester I (2015-16) - Accountancy-I Assignment

(1) એિ મુખ્ય ઓકફસ તેની પરતંત્ર શાખા ને પડતર કિંમત પર 20% નફો ચઢાવી ર્રધતયા કિંમતે માલ મોિલે છે .
31-3-13 ના રોજ પ ૂરા ર્તાં વષથ માટે મુખ્ય ઓકફસ ના ચોપડે શાખા ખાતુ ં નીચે મુજિ હતુ.ં
ધવગત

રૂ.

ધવગત

રૂ.

િાિી આગળ લાવ્યા:

શાખા સ્ટોિ અનામત

સ્ટોિ

શાખા ને મોિલેલ માલ

1,20,000

પેટા રોિડ

2,000

િોમ્પ્યુટર

(પરત)

50,000

દે વાદાર 1,30,000
શાખા ને મોિલેલ માલ

12,000

રોિડ ખાતે:
3,02,000
10,80,000

રોિડ ખાતે:

રોિડ વેચાણ

7,08,000

શાખા દે વાદારો
પાસેર્ી વસ ૂલી 4,80,000

પગાર

60,000

ઘાલખાદ પરત 5,000

ર્ાડુ ં અને વેરા 30,000
જાહેરાત

20,000

10,000

શાખા ને મોિલેલ માલ 1,00,000

શાખા ને મોિલેલ માલ

તફાવત

2,000

સ્ટોિ

રોિડ ખાતે (પેટા રોિડ)

3,000

પેટા રોિડ

નફા નુિસાન ખાતે

1,80,000

િાિી આગળ લઈ ગયા:

(પરત) – તફાવત
શાખા સ્ટોિ અનામત

11,93,000

40,000
3,66,500

િોમ્પ્યુટર

2,40,000
1,000
47,500

દે વાદાર2,00,000

4,88,500

(ચોખ્ખો નફો)
18,93,500

18,93,500

અન્ય ધવગત:
1.

શાખા દે વાદારો એ રૂ. 10,000 નો માલ પરત િયો.

2.

રૂ.5,000 ઘાલખાદ માંડી વાળવામાં આવી અને રૂ. 2,000 વટાવ આપવામાં આવ્યો.

3.

વ્યાજ માટે શાખા દે વાદાર ખાતે રૂ. 10,000 ઉિારવામાં આવ્યા.

મુખ્ય ઓકફસ ના ચોપડે શાખા વેપાર અને નફા નુિસાન ખાતુ ં તૈયાર િરો.

(2) એિ મુખ્ય ઓકફસ તેની શાખા ને ર્રધતયા કિંમત પર 20% નફા લેખે માલ મોિલે છે . 31-3-2013 ના રોજ પ ૂરા
ર્તાં વષથ માટે મુખ્ય ઓકફસ ના ચોપડે શાખા વેપાર અને ન. નુ. ખાતુ ં નીચે મુજિ હતુ.ં
ધવગત

રૂ.

રૂ નો સ્ટોિ

10,000

શાખા ને મોિલેલ
માલ

ધવગત
વેચાણ:
રોિડ

2,00,000

શાખા નફા નુિસાન ખાતે

2,00,000

+ઉિાર

- શાખાએ પરત
િરે લ માલ -8,000

રૂ.

1,25,000

-પરત -3,000

3,22,000

1,92,000

ચોરાયેલ માલ

12,000

1,48,000

આખર સ્ટોિ

16,000

3,50,000

3,50,000

ફધનિચર પર ઘસારો

2,000

શાખા વેપાર ખાતે

ઘાલખાદ

5,000

ઘાલખાદ પરત

વટાવ

4,000

પગાર

2,000

22,000

+ચ ૂિવવાનો િાિી+2,000
વીમો

1,48,000

24,000

12,000

-અગાઉર્ી ચ ૂિવેલ-3,000
જાહેફરાત

9,000
15,000

પરચુરણ ખચથ

1,000

ચોરી ર્ી ર્યેલ નુિસાન

2,000

સામાન્ય નફા નુિસાન ખાતે

88,000
1,50,000

1,50,000

અન્ય ધવગત:
1.

1-4-2012અને 31-3-2013 ના રોજ શાખા દે વાદારો ની િાિી અનુક્રમે રૂ.18,000અને રૂ.31,000, જ્યારે શાખા
પેટા રોિડ ની િાિી અનુક્રમે રૂ.500 અને રૂ.1500 હતી.

2. 31-3-2013ના રોજ ફધનિચર ની ચોપડે કિંમત રૂ.18,000 હતી.
3. વીમા િંપની એ ચોરી ર્ી ર્યેલ નુિસાન માટે દાવા ની રિમ ચ ૂિવી દીિી.
મુખ્ય ઓકફસ ના ચોપડે શાખા ખાતુ ં અને અન્ય જરૂરી ખાતાં તૈયાર િરો.

(3) શ્રી હધષિલપોતાની પેઢીના કહસાિી ચોપડા યોગ્ય રીતે રાખતા નર્ી. નીચે આપેલી ધવગતો પર ર્ી 31-3-2013 ના રોજ
પ ૂરા ર્તાં વષથ માટે તેમના વાધષિિ કહસાિો તૈયાર િરો.
1.

ધમલિતો અને દે વાં ની િાિી:
ધવગતો

1-4-2012(રૂ.)

31-3-2013(રૂ.)

1,00,000

?

યંત્રો

45,000

?

સ્ટોિ

10,000

45,000

દે વાદાર

20,000

?

લેણદાર

40,000

20,000

લેણી હડ
ંૂ ી

5,000

7,000

દે વી હડ
ંૂ ી

5,000

9,000

25,000

30,000

ચ ૂિવવાનો િાિી પગાર

2,000

1,૦૦૦

અગાઉર્ી ચ ૂિવેલ વીમા પ્રીધમયમ

2,000

1,000

મિાન

રોિડ ધસલિ

2. વષથ દરધમયાન વ્યવહારો:

રૂ.

રોિડ વેચાણ

40,000

રોિડ ખરીદી

50,000

દે વાદારો પાસે ર્ી વસ ૂલી

34,000

લેણદારો ને ચ ૂિવણી

40,000

લેણી હડ
ં ૂ ી માટે મળે લ રોિડ

5,000

દે વી હડ
ં ૂ ી માટે આપેલ રોિડ

6,000

લેણદારો ને વેચાણશેરો િરે લ લેણી હડ
ંૂ ી

6,000

યંત્રો ની ખરીદી (1-8-12)

15,000

ખરીદ પરત

2,000

આપેલ વટાવ

1,000

મળે લ વટાવ

2,000

માંડી વાળે લ ઘાલખાદ

2,000

ચ ૂિવેલ પગાર
ચ ૂિવેલ વીમા પ્રીધમયમ

13,000
7,000

3. અન્ય ધવગતો:
રોિડ ધસલિ માં ખ ૂટતી રિમ હધષિલ લાવ્યો.
રોિડ વેચાણ કુ લ વેચાણ ના 40% છે .
મિાન પર વાધષિિ 5% અને યંત્રો પર વાધષિિ 10% ઘસારો માંડી વાળો.
શિમંદ લેણાં માટે દે વાદારો પર 5% જોગવાઈ િરો.

(4) અમદાવાદ ના અજયે ધવસનગર ના ધવજય ને 1-1-13 ના રોજ રૂ.400 ની કિંમતે 1000 િે લક્યુલેટર આડત ર્ી વેચવા
મોિલ્યા. માલ મોિલતી વખતે અજયે ન ૂર રૂ.8,000 અને વીમા પ્રીધમયમ રૂ.2,000 ચુિવ્યા. તે જ કદવસે અજયે
રૂ.1,00,000 ની 3 માસ ની હડ
ં ૂ ી લખી, જે ધવજયે સ્વીિારી પરત િરી. 4-2-13 ના રોજ અજયે આ હડ
ં ૂ ી પોતાની િૅન્િ
માં વાધષિિ 12% વટાવે વટાવી. રસ્તામાં એિ અિસ્માતમાં 20 િેલક્યુલેટર નાશ પામ્પયા. વીમા િંપનીએ રૂ.7,800 નો
દાવો સ્વીિાયો.
ધવજયે માલની કડલીવરી લીિી અને િેલક્યુલેટર દીઠ રૂ.15 ઑક્ટ્રોયની ચુિવણી િરી. તેણે જાહેરાત માટે રૂ.5,000
અને વીમા માટે રૂ.2,000 ચુિવ્યા. તેની દુ િાનમાંર્ી 10 િેલક્યુલેટર ચોરાઈ ગયા જે માટે વીમા િંપનીએ રૂ.4,000 નો
દાવો સ્વીિાયો.
ધવજયે 500 િેલક્યુલેટર રૂ.500 ની કિંમતે રોિડર્ી અને 100 િેલક્યુલેટર રૂ.550 ની કિંમતે કદનેશને ઉિાર વેચ્યા.
ઉપરાંત તેણે 70 િેલક્યુલેટર રૂ.600 ની કિંમતે અજયની સ ૂચના મુજિ ધમનેશને ઉિાર વેચ્યા. ધમનેશ નાદાર જાહેર
ર્યો અને તેની પાસેર્ી આખર કડધવડંડ તરીિે 80% રિમ મળી.નહં

વેચાયેલ

િેલક્યુલેટર

માંર્ી

5

િેલક્યુલેટર

નુિસાની વાળા હતા અને તેમને સમારિામની જરૂર હતી. કુ લ મરામત ખચથ રૂ.400 અંદાજવામાં આવ્યો.
ધવજય ને કુ લ વેચાણ પર 5% સાદી આડત, ઉિાર વેચાણ પર 2% આસામી આડત અને ચોખ્ખા નફા માં 15% ર્ાગ
મળવાપાત્ર છે . 30-6-2013 ના રોજ તેણે િાિી ની રિમ નો િૅન્િ ડ્રાફ્ટ મોિલ્યો.
અજય ના ચોપડે આડતમાલ ખાતુ ં અને ધવજય ખાતુ,ં અને ધવજય ના ચોપડે અજય ખાતુ ં અને આડત ખાતુ ં તૈયાર
િરો. (જરૂરી ગણતરી દશાથવો.)

F. Y. B. COM (Gujarati Medium)
Basic Statistics - I
Assignment of First Semester – 2015-16
p/&n-É.
shsb>2
Ae3le
p/karosm=votemjivkI`RAak<itnI
rItv`Rvo.

xu>

?

shsb>2na

p/&n-Ê.

3U>kno>2 lqo.
ÜiÝ shsb>2a>k Anetenagu`2moR.
ÜiiÝ shsb>2 ma3enI iSpyrmennIrIt.

p/&n-Ë.

gu`aTmksb>2 VyaQyaiytkro ]pra>t yUlnIrItccoR.

p/&n-Ì.

2>2akIy pUvaRnuman Ae3le xu> ?tenu> mh²v j`avo.

judajuda

p/&n-Í.pUvaRnuman ma3enI, ÜiÝ 6ata>kIy sr5Ikr` Ane
ÜiiÝ NyUn²am vgoRnIrItccoR.
p/&n-Î.

vStIiv8ykAa>kDaVyaQyaiytkrotena ]pyogoAnemyaRdaAolqo.

p/&n-Ï.
3U>kma>sm=vo.
CDR, SDR, IMR, GFR, SFR, TFR, CBR, SBR.
p/&n-Ð.

7ei`k VyaQyaiytkro be 7ei`kona srva5a, badbakIAnegu`karnainymo
sm=vo.

p/&n-Ñ.

VyaQyaAapo.
ÜiÝ sman 7ei`ko.
ÜiiÝ ivs>imt 7ei`k.
ÜiiiÝ Aekm 7ei`k.
ÜivÝ s>imt 7ei`k.
ÜvÝ p>iKt 7ei`k.
ÜviÝ VySt 7ei`k.

H L College of Commerce
ASSIGNMENT OFSEMESTER – I (F Y B COM) :2015-16
Financial Acccounting-I (GUJARATI MEDIUM)

H L College of Commerce
ASSIGNMENT OFSEMESTER – I(F Y B COM):2015-16
Commercial Communication – I

Q.1 Attempt a short note on thefollowing
(1) Advantages of verbal communication
(2) Importance of clarity and conciseness in communication
(3) Knowledge and information as objectives of communication
(4)Need to develope effective Business communication.
Q.2 What isNon–verbal communication? Discuss the advantages of
Non- verbalcommunication.
Q.3 Explain important techniques for writing the effectiveResume.
Q.4 Write a sentence on following pair of words:
1. Bail – Bale
2. Fare – Fair
3. Minute – Minutes
4. Sole – Soul
5. Vacation – Vocation

H L College of Commerce
ASSIGNMENT OFSEMESTER – I (F Y B COM): 2015-16
General English and Composition (Text and Composition)– I
Q.1 Write a short-paragraph in about-180 words on the following.
1. Mobile Phone and my life
2. My favourite national hero.
3. Women empowerment
English medium Text: Journey Through Words.
Q.2 Answer the following questions.
1. Prepare a character sketch of Harvey Maxwell.
2. Explain Miss Leslie’s reaction to Mr.Harvey’s proposal.
3. What was the purpose behind Miss Sutherland’s visit to Holmes?
4. How did Holmes solve the mystery of the case of Identity? Why did he
think Miss Sutherland’ should not be told the truth?
5. How did the mother indirectly bring about the death of herSon.
Gujaratimedium Text: Golden Leaves
Q.2Answer the following questions.
1. Comment on the title of the story “A Day’s Wait”
2. Why did Schatz think that he was going to die?
3. Comment on the significance of the title “ The Last Leaf”
4. Write a short note on Shamnath
5. Why did Shamnath’s mother weep inconsolably when she prayed before
Lord Krishna?
Q.3 Underline the correct tense
1. Liz andI aregood friends. We know/have known each other for
Four years.
2. Sarah is very tired.Shehas been working/is working hard all day.
3. Where is john? He’s upstairs .He does/is doing his homework.
4. I can’t go to the party on Saturday. I am leaving /have been leaving For
Spain on Friday night

5. Jane has finished/is finishing cleaning her room, and now she is
goingout with her friend.
6. I didn’t Recognise Tom. He looks /is looking so different in a suit.
7. I don’t need to wash my car.jimwashes/ has washed it for me already.
8. Lan has been talking/is talking to his boss for an hour now.
9. Claire’s train arrives/has arrived at 3 O’clock.I must go and meet her at
the station.
10.Would you like to borrow this book?” no, thanks .I have read/havebeen
reading it before.
11.Where are you going /do you go? `To the Cinema. Would you like to
come with me?’
12. Have you seen my Beg? I am searching/have been searching for it all
morning.
13.`Is Colin here?’ `I don’t know. I haven’t seen/ haven’t been seeing
Him all day.’
14.Sophie is very clever. She is speaking/speaks seven different
languages.
15.Weare moving /have moved house tomorrow. Everything is packed.
Q.4Put the verbs in brackets into the correct tense.
(1) A: what _____ are you doing____ (you/do)?
B: Nothing .I_______ (Just/finish) my lunch.
(2) A: Where _______ (you/do) all morning?
B: I ______(clean) my house since 8 O’clock.
(3) A: ______ (you/do) anything next weekend?
B: No, I _______(not/make)any plans yet.

