* ધોરણઃ 12 વળષયઃ નામાનાાં મ ૂલતત્ળો (154) *
ક્રમ

પ્રકરણ

અભ્યાસક્રમમાાં રાખેા પ્રકરણ/મદ્દુ ાઓ

અભ્યાસક્રમમાાંથી ચાલ ુ ળષષ માટે બાદ કરે  રીમાકષ સ
પ્રકરણ/મદ્દુ ાઓ

ભાગ 1
1

બાગીદાયી વલમઃ પ્રલેળ

1. પ્રસ્તાલના

2. બાગીદાયીનો અથથ અને વ્માખ્મા
3. બાગીદાયીનાાં રક્ષણો

4. બાગીદાયી કયાયનામ ાં (ખતત્ર)

-

મદ્દા નાં 11 ભાાં
ઉદા નાં 14 થી 16
સ્લા દા નાં. 10 થી 12

5. બાગીદાયી કયાયનાભા (ખતત્ર) ની ગેયશાજયીભાાં હશવાફોને
અવય કયતી બાયતીમ બાગીદાયી કામદા 1932ની
જોગલાઈઓ

6. બાગીદાયોનાાં મ ૂડી ખાતાાં

7. સ્સ્થય મ ૂડી ખાતાની દ્ધવત અને અસ્સ્થય મ ૂડી ખાતાાંની
દ્ધવત લચ્ચેનો તપાલત

8. બાગીદાયોનાાં ઉાડ ખાતાાં

9. નપા – નકવાન પાલણી ખાત ાં
2

બાગીદાયી ેઢીના લાવિક

11. વલવળષ્ટ ઉદાશયણો- સ્લાધ્મામ
વાંપ ૂણથ પ્રકયણ યાખેર છે .

-

-

-

-

હશવાફો
3

ાઘડીન ાં મ ૂલમાાંકન

વાંપ ૂણથ પ્રકયણ યાખેર છે .

4

બાગીદાયીન ાં પનગથઠન

1. પ્રસ્તાલના

2. ચાલ બાગીદાયો લચ્ચે નપા – નકવાનની પાલણી કે
લશેંચણીના પ્રભાણભાાં પેયપાય

3. બાગીદાયી ેઢીની વભરકતો અને દે લાાંન ાં (જલાફદાયીન ાં)
પનઃમ ૂલમાાંકન અને તેની હશવાફી અવયો

4. બાગીદાયો લચ્ચે અનાભત અને એકવત્રત નપાની લશેંચણી
5. ાઘડી- સ્લાધ્મામ

ઉદા નાં 12 અને સ્લા. દા. નાં 14

-

5

બાગીદાયનો પ્રલેળ

1. પ્રસ્તાલના

મદ્દા નાં 7 ભાાં મ ૂડીખાતાભાાં થતા પેયપાયને રગતા

2. નલા બાગીદાયના પ્રલેળની અવય

દાખરા જેભાાં

3. નપા – નકવાનની લશેંચણીના પ્રભાણભાાં પેયપાય

ઉદા. નાં 26 થી 30

4. ાઘડીની હશવાફી અવયો હશવાફી ધોયણ 26 પ્રભાણે

સ્લા. ના દા.નાં 15 થી 20

-

5. વભરકતોના પનઃમ ૂલમાાંકન અને દે લાાંની પનઃઆકાયણીની
હશવાફી અવયો
6. અનાભતો અને એકવત્રત નપા – નકવાનની લશેંચણી
(નોંધો)
7. મ ૂડી ખાતાભાાં પેયપાય અને નલા ાકા વયલૈમાની યચના
8. ઉદાશયણો
- સ્લાધ્મામ
6

બાગીદાયની વનવ ૃવિ / મ ૃત્ય

1. પ્રસ્તાલના

9. મ ૃત્ય ાભનાય બાગીદાયને ચ ૂકલલાાત્ર

2. બાગીદાયની વનવ ૃવિના વાંજોગો

યકભ નક્કી કયલી અને તેના લશીલટકતાથને

3. ભશત્લની હશવાફી ફાફતો અને હશવાફી અવયો

ચ ૂકલણી કયલી.

4. નપા – નકવાનના નલા પ્રભાણની અને રાબના પ્રભાણની
ગણતયી

-

ઉદા. નાં 24 થી 27
સ્લા. ભાાં દા. નાં. 16 થી 19

5. ાઘડીની હશવાફી અવયો
6. વભરકતો અને દે લાાંન ાં પનઃમ ૂલમાાંકન
7. અનાભતો અને નહશ લશેંચામેર નપા – નકવાનની લશેંચણી
8. વનવ ૃિ થતા બાગીદાયને ચ ૂકલલાાત્ર યકભ નક્કી કયલી
- સ્લાધ્મામ
7

બાગીદાયી ેઢીન ાં વલવર્જન

1. પ્રસ્તાલના

આ પ્રકયણના ભોટા દાખરા અને ખ ૂટતી વલગતો

2. વલવર્જનનો અથથ

ળોધલી

3. “ેઢી” અને “બાગીદાયી” ન ાં વલવર્જન

ઉદા. નાં 2 થી 9, સ્લા. ભાાં દા. નાં. 7 થી 10

4. બાગીદાયી ેઢીન ાં વલવર્જન

(વાભાન્મ યીતે આ પ્રકયણભાાંથી ભોટા દાખરા

5. વલવર્જનની હશવાફી અવયો – સ્લાધ્મામ

પ ૂછલાભાાં આલતા નથી.)

-

ભાગ 2
1

ળેયમ ૂડીના હશવાફો

1. પ્રસ્તાલના

2. કાંનીના પ્રકાયો

3. ળેય અને ળેયમ ૂડીઃ અથથ, સ્લરૂ અને પ્રકાયો

3. જેભાાં પ્રેપયન્વ ળૅયના પ્રકાયો યદ કયલા

4. ઈસ્વલટી ળેય ફશાય ાડલા અંગેના તફક્કા

10. અગાઉથી ભે ર શતા

5. ળેયન ાં અવત બયણ ાં અને ઓછાં બયણ ાં

ઉદા નાં. 5, 6, 8, 13, સ્લા દા. નાં 8 અને 11

6. આઈ.ી.ઓ અને એપ.ી.ઓ

14. ળેયની પ્રભાણવય પાલણી

7. કાંની દ્વાયા ળેય ફશાય ાડલા અંગેની યીતો

15. યોકડ વવલામના અલેજથી ળેય ફશાય

8. ળેયમ ૂડીને રગતા વ્મલશાયો અને તેની હશવાફી અવયો
9. ભલાના ફાકી શતા
11. ળેય પ્રીવભમભે ફશાય ાડલા અંગે

ાડલા અંગે
16. કાંનીના ઊબા ાકા વયલૈમાભાાં ળેયમ ૂડીન ાં
પ્રગટીકયણ

12. ળેય જપ્તી

17. કેટરીક વલવળષ્ટ ફાફતો

13. જપ્ત થમેરા ળેય પયીથી ફશાય ાડલા અંગે- સ્લાધ્મામ

ઉદા. નાં 15 થી 19
સ્લા.ભાાં દા. નાં. 19 થી 24

2

હડફેન્ચયના હશવાફો

1. પ્રસ્તાલના

3. હડફેન્ચયના પ્રકાયો

2. હડફેન્ચય અંગે અગત્મના મદ્દા

4. હડફેન્ચય ફશાય ાડલા અંગેની વલવધ

5. હડફેન્ચય ફશાય ાડલા અંગેની હશવાફી અવયો

6. યોકડ વવલામના અલેજથી હડફેન્ચય ફશાય

9. હડફેન્ચયનાાં નાણાાં યત કયલા અંગે
10. યત કયી ળકામ તેલા હડફેન્ચય ફશાય ાડતી લખતે
તેની હશવાફી અવયો.
- સ્લાધ્મામ

ાડલા
7. આનાંગગક જાભીનગીયી તયીકે ફશાય ાડેરા
હડફેન્ચય
8. હડફેન્ચય ય વ્માજ
11. હડફેન્ચય યત કયલા ભાટે નાણાાંની
જોગલાઈ
12. હડફેન્ચય યત કયલાની યીતો
13. ળેય અને હડફેન્ચય લચ્ચેનો તપાલત
મદ્દા નાં. 5 ભાાં ઉદા નાં 5 થી 7
તથા ઉદા નાં. 8 થી 11 અને ઉદા નાં. 18 થી 24
સ્લા. ભાાં. દા. નાં. 11 થી 14 અને 19 થી 29

3

કાંનીના લાવિક હશવાફો

વાંપ ૂણથ પ્રકયણ યાખેર છે .

4

નાણાકીમ ત્રકોન ાં વલશ્રેણ

1. પ્રસ્તાલના

3. નાણાકીમ ત્રકોના ઉદ્દે ળો અને પ્રકાયો

2. નાણાકીમ ત્રકોનો અથથ

4. નાણાકીમ ત્રકોન ાં ભશત્લ

5. નાણાકીમ વલશ્રેણનો અથથ

7. નાણાકીમ વલશ્રેણના શેતઓ

6. નાણાકીમ વલશ્રેણના પ્રકાયો

8. નાણાકીમ વલશ્રેણના ઉમોગો

13. નાણાકીમ ત્રકોના વલશ્રેણનાાં વાધનો

9. નાણાકીમ વલશ્રેણના ઉમોગકતાથઓ

14. તરનાત્ભક ત્રકો

10. નાણાકીમ ત્રકોના વલશ્રેણની ભમાથદાઓ

- સ્લાધ્મામ

-

11. તરનાત્ભક નાણાકીમ ત્રકોન ાં ભશત્લ
12. નાણાકીમ ત્રકોના વલશ્રેણના તફક્કાઓ
મદ્દા નાં. 14 ભાાં ખ ૂટતી વલગતો ળોધલાના
દાખરા
15. વભાન ભાના ત્રકો
ઉદા નાં. 9 થી 12, સ્લા ભાાં દા નાં. 8 અને 10
ઉદા નાં. 13 થી 20, સ્લા ભાાં દા નાં 11 થી 14
મદ્દા નાં 15 ભાાં ખ ૂટતી વલગતો ળોધલાના દાખરા
ઉદા નાં. 17 થી 20 સ્લા. દા નાં. ભાાં 12 અને 14

5

હશવાફી ગણોિયો અને

1. પ્રસ્તાલના

2. ગણોિયોની વલળેતા

વલશ્રેણ

5. ગણોિયની યજૂઆત

3. ગણોિય વલશ્રેણના શેતઓ

6. ગણોિયોન ાં લગીકયણ

4. ગણોિય વલશ્રેણની ભમાથદાઓ

7. નપાકાયકતાના ગણોિયો

7. ભાાં કાભગીયી ગણોિય અને કાભગીયી નપાનો

8. તયરતાના ગણોિયો

ગણોિય ઉદા નાં 6 થી 9 અને સ્લા.ભા દા નાં. 5

10. કામથક્ષભતાના ગણોિયો

અને 6

- સ્લાધ્મામ

9. વધ્ધયતાના ગણોિયો
ઉદા. નાં. 16 થી 22
સ્લા. ભાાં દા. નાં 9 થી 14

-

6

યોકડ પ્રલાશ ત્રક

1. પ્રસ્તાલના

2. ાહયબાવક ળબ્દોનો અથથ

3. યોકડપ્રલાશની પ્રવ ૃવિઓન ાં લગીકયણ
4. વલવળષ્ટ પ્રવ ૃવિઓ

5. યોકડ પ્રલાશ ત્રક

7. યોકાણની પ્રવ ૃવિઓભાાંથી ઉદ્ભલતો યોકડ પ્રલાશ
- સ્લાધ્મામ

6. કાભગીયી પ્રવ ૃવિઓભાાંથી ઉદ્ભલતો યોકડ
પ્રલાશ
ઉદા નાં 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16
સ્લા દા નાં 15, 16, 17
8. નાણાકીમ પ્રવ ૃવિઓભાાંથી ઉદ્ભલતો યોકડ
પ્રલાશ
ઉદા નાં 14
સ્લા દા નાં 20 અને 21

-

