H L College of Commerce
ASSIGNMENT OFSEMESTER – I (F Y B COM): 2017-18
Economics–I (GUJARATI MEDIUM)
1) તટસ્થરે ખાના લક્ષણો સમજાવી તેના સંદર્ભમા ગ્રાહકની સમત ુલા સમજાવો.
2) માંગની મુલ્યસાપેક્ષતાના પ્રકારો અને તેને અસર કરતાં પરરબળો સમજાવો.
3) બબનપ્રમાણસરનો નનયમ નવગતે સમજાવો.
H. L. COLLEGE OF COMMERCE
F.Y.B.Com. – Semester I (2017-18) - Accountancy-I Assignment

(1) એક મુખ્ય ઓરિસ તેની પરતંત્ર શાખા ને પડતર રકંમત પર 20% નિો ચઢાવી ર્રનતયા રકંમતે માલ મોકલે છે .
31-3-13 ના રોજ પ ૂરા થતાં વર્ભ માટે મુખ્ય ઓરિસ ના ચોપડે શાખા ખાતુ ં નીચે મુજબ હતુ.ં

નવગત

રૂ.

નવગત

રૂ.

બાકી આગળ લાવ્યા:

શાખા સ્ટોક અનામત

સ્ટોક

શાખા ને મોકલેલ માલ

1,20,000

પેટા રોકડ

2,000

કોમ્પ્યુટર

(પરત)

50,000

દે વાદાર 1,30,000
શાખા ને મોકલેલ માલ

12,000

રોકડ ખાતે:
3,02,000
10,80,000

રોકડ ખાતે:

રોકડ વેચાણ

7,08,000

શાખા દે વાદારો
પાસેથી વસ ૂલી 4,80,000

પગાર

60,000

ઘાલખાદ પરત 5,000

ર્ાડુ ં અને વેરા 30,000
જાહેરાત

20,000

10,000

શાખા ને મોકલેલ માલ 1,00,000

શાખા ને મોકલેલ માલ

તિાવત

2,000

સ્ટોક

રોકડ ખાતે (પેટા રોકડ)

3,000

પેટા રોકડ

નિા નુકસાન ખાતે

1,80,000

બાકી આગળ લઈ ગયા:

(પરત) – તિાવત
શાખા સ્ટોક અનામત

11,93,000

40,000
3,66,500

કોમ્પ્યુટર

2,40,000
1,000
47,500

દે વાદાર2,00,000

4,88,500

(ચોખ્ખો નિો)
18,93,500

18,93,500

અન્ય નવગત:
1.

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

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 ઉધારવામાં આવ્યા.

મુખ્ય ઓરિસ ના ચોપડે શાખા વેપાર અને નિા નુકસાન ખાતુ ં તૈયાર કરો.

(2) એક મુખ્ય ઓરિસ તેની શાખા ને ર્રનતયા રકંમત પર 20% નિા લેખે માલ મોકલે છે . 31-3-2013 ના રોજ પ ૂરા
થતાં વર્ભ માટે મુખ્ય ઓરિસ ના ચોપડે શાખા વેપાર અને ન. નુ. ખાતુ ં નીચે મુજબ હતુ.ં
નવગત

રૂ.

રૂ નો સ્ટોક

10,000

શાખા ને મોકલેલ
માલ

નવગત
વેચાણ:
રોકડ

2,00,000

શાખા નિા નુકસાન ખાતે

2,00,000

+ઉધાર

- શાખાએ પરત
કરે 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 સ્ટોક

16,000

3,50,000

3,50,000

િનનિચર પર ઘસારો

2,000

શાખા વેપાર ખાતે

ઘાલખાદ

5,000

ઘાલખાદ પરત

વટાવ

4,000

પગાર

2,000

22,000

+ચ ૂકવવાનો બાકી+2,000
વીમો

1,48,000

24,000

12,000

-અગાઉથી ચ ૂકવેલ-3,000
જાહેિરાત

9,000
15,000

પરચુરણ ખચભ

1,000

ચોરી થી થયેલ નુકસાન

2,000

સામાન્ય નિા નુકસાન ખાતે

88,000
1,50,000

1,50,000

અન્ય નવગત:
1.

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

2. 31-3-2013ના રોજ િનનિચર ની ચોપડે રકંમત રૂ.18,000 હતી.
3. વીમા કંપની એ ચોરી થી થયેલ નુકસાન માટે દાવા ની રકમ ચ ૂકવી દીધી.
મુખ્ય ઓરિસ ના ચોપડે શાખા ખાતુ ં અને અન્ય જરૂરી ખાતાં તૈયાર કરો.

(3) શ્રી હનર્િલપોતાની પેઢીના રહસાબી ચોપડા યોગ્ય રીતે રાખતા નથી. નીચે આપેલી નવગતો પર થી 31-3-2013 ના રોજ
પ ૂરા થતાં વર્ભ માટે તેમના વાનર્િક રહસાબો તૈયાર કરો.
1.

નમલકતો અને દે વાં ની બાકી:
નવગતો

1-4-2012(રૂ.)

31-3-2013(રૂ.)

1,00,000

?

યંત્રો

45,000

?

સ્ટોક

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 ૂકવવાનો બાકી પગાર

2,000

1,૦૦૦

અગાઉથી ચ ૂકવેલ વીમા પ્રીનમયમ

2,000

1,000

મકાન

રોકડ નસલક

2. વર્ભ દરનમયાન વ્યવહારો:

રૂ.

રોકડ વેચાણ

40,000

રોકડ ખરીદી

50,000

દે વાદારો પાસે થી વસ ૂલી

34,000

લેણદારો ને ચ ૂકવણી

40,000

લેણી હડ
ં ૂ ી માટે મળે લ રોકડ

5,000

દે વી હડ
ં ૂ ી માટે આપેલ રોકડ

6,000

લેણદારો ને વેચાણશેરો કરે 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 ૂકવેલ પગાર
ચ ૂકવેલ વીમા પ્રીનમયમ

13,000
7,000

3. અન્ય નવગતો:
રોકડ નસલક માં ખ ૂટતી રકમ હનર્િલ લાવ્યો.
રોકડ વેચાણ કુ લ વેચાણ ના 40% છે .
મકાન પર વાનર્િક 5% અને યંત્રો પર વાનર્િક 10% ઘસારો માંડી વાળો.
શકમંદ લેણાં માટે દે વાદારો પર 5% જોગવાઈ કરો.

(4) અમદાવાદ ના અજયે નવસનગર ના નવજય ને 1-1-13 ના રોજ રૂ.400 ની રકંમતે 1000 કે લક્યુલેટર આડત થી વેચવા
મોકલ્યા. માલ મોકલતી વખતે અજયે ન ૂર રૂ.8,000 અને વીમા પ્રીનમયમ રૂ.2,000 ચુકવ્યા. તે જ રદવસે અજયે
રૂ.1,00,000 ની 3 માસ ની હડ
ં ૂ ી લખી, જે નવજયે સ્વીકારી પરત કરી. 4-2-13 ના રોજ અજયે આ હડ
ં ૂ ી પોતાની બૅન્ક
માં વાનર્િક 12% વટાવે વટાવી. રસ્તામાં એક અકસ્માતમાં 20 કેલક્યુલેટર નાશ પામ્પયા. વીમા કંપનીએ રૂ.7,800 નો
દાવો સ્વીકાયો.
નવજયે માલની રડલીવરી લીધી અને કેલક્યુલેટર દીઠ રૂ.15 ઑક્ટ્રોયની ચુકવણી કરી. તેણે જાહેરાત માટે રૂ.5,000
અને વીમા માટે રૂ.2,000 ચુકવ્યા. તેની દુ કાનમાંથી 10 કેલક્યુલેટર ચોરાઈ ગયા જે માટે વીમા કંપનીએ રૂ.4,000 નો
દાવો સ્વીકાયો.
નવજયે 500 કેલક્યુલેટર રૂ.500 ની રકંમતે રોકડથી અને 100 કેલક્યુલેટર રૂ.550 ની રકંમતે રદનેશને ઉધાર વેચ્યા.
ઉપરાંત તેણે 70 કેલક્યુલેટર રૂ.600 ની રકંમતે અજયની સ ૂચના મુજબ નમનેશને ઉધાર વેચ્યા. નમનેશ નાદાર જાહેર
થયો અને તેની પાસેથી આખર રડનવડંડ તરીકે 80% રકમ મળી.નહં

વેચાયેલ

કેલક્યુલેટર

માંથી

5

કેલક્યુલેટર

નુકસાની વાળા હતા અને તેમને સમારકામની જરૂર હતી. કુ લ મરામત ખચભ રૂ.400 અંદાજવામાં આવ્યો.
નવજય ને કુ લ વેચાણ પર 5% સાદી આડત, ઉધાર વેચાણ પર 2% આસામી આડત અને ચોખ્ખા નિા માં 15% ર્ાગ
મળવાપાત્ર છે . 30-6-2013 ના રોજ તેણે બાકી ની રકમ નો બૅન્ક ડ્રાફ્ટ મોકલ્યો.
અજય ના ચોપડે આડતમાલ ખાતુ ં અને નવજય ખાતુ,ં અને નવજય ના ચોપડે અજય ખાતુ ં અને આડત ખાતુ ં તૈયાર
કરો. (જરૂરી ગણતરી દશાભવો.)

F. Y. B. COM (Gujarati Medium)
Basic Statistics - I
Assignment of First Semester – 2017-18
ં નો એટલે શુ?ં તેના જુદા જુદા પ્રકારો સમજાવો અને નવકણભ આકૃનતની
(1.) સહસંબધ
રીતનું વણન
ભ કરો.
ૂ નોધ લખો.
(2.) નીચેના નવશે ટંક
૧. સહસબધાંક અને તેના ગુણધમો.
૨. સહસબંધની સ્સ્પયરમેનની રીત.
ં વ્યાખ્યાનયત કરો. અને પુલની પધ્ધનત સમજાવો.
(3.) ગુણાત્મક સંબધ
ુ ાન એટલે શુ?ં તેન ું મહત્વ સમજાવો.
(4.) ધંધાકીય પ ૂવાભનમ
(5.) નીચેના પદો સમજાવો.
1. ધંધાકીય સરલીકરણની રીત
ુ ાન માટે ન્ય ૂતમવગોની રીતની ચચાભ કરો.
2. પ ૂવાભનમ
(6.) વસ્તી નવર્યક આંકડાઓની વ્યાખ્યા આપો તેના ઉપયોગો અને મયાભદા લખો.
(7.) પદો સમજાવો.
૧. CDR
૨. SDR
૩. GFR
૪. SFR
૫. TFR
૬. CBR

H L College of Commerce
ASSIGNMENT OFSEMESTER – I (F Y B COM) :2017-18
Financial Acccounting-I (GUJARATI MEDIUM)

H L College of Commerce
ASSIGNMENT OFSEMESTER – I(F Y B COM):2017-18
Commercial Communication – I

Q.1. Describe communication process in detail.
Q.2. Write short notes on the following:
1. The importance of feedback in communication
2. ‘Knowledge’ and ‘Motivation’ as objectives of communication
3. E banking and its current relevance
4. Tips for writing an effective cover letter for the job
Q.3. Write a sentence on the following pair of words.
Bail/ Bale
Dual/Duel
Foreword/Forward
Marry/Merry
Sole/Soul
Weather/Whether

H L College of Commerce
ASSIGNMENT OFSEMESTER – I (F Y B COM): 2017-18
General English and Composition (Text and Composition)– I
For this assignments, students have to click mentioned link for submitting their
online assignments.
Link will be declared soon in Class-room.

