
Q 

No
Question (Guj) Ans A(guj) Ans B(guj) Ans C(guj) Ans D(guj) Ans.

1 નાણાકીમ વ્મલસ્થા એ ફચતન ું પે્રયકફ છે ફચતભાું ગતતળીરતા  
રાલે છે બુંડન ું યકાણ કયે છે.  ફધા જ D

2
નીચેનાભાુંથી કમા ફજાયના વભાલેળ નાણાકીમ ફજાયભાું 
થામ છે.

નાણાફજાય મડૂીફજાય પયેકવ ફજાય  એકેમ ણ નશી D

3 નાણાફજાય અને મડૂીફજાયન ું કામયકે્ષત્ર વભાન છે જ દ ું જ દ ું છે 50% વામ્મતા છે  ફધા જ B

4 નાણાફજાય અને મડૂીફજાય અન ક્રભે રાફાું ગાા અને ટૂુંકા 
ગાાના બુંડ ભાટે છે

ટૂુંકા અને ભદમભ 
ગાાના બુંડ ભાટે છે

ભદમભ અને રાફાું 
ગાાના બુંડ ભાટે છે

ટૂુંકા અને રાફાું  
ગાાના બુંડ ભાટે છે D

5
બાયતભાું પ્રથભ સ્ટક એક્ષ્ચેન્જની સ્થાના જમાું અને કમા 
લેભાું થઈ ?

મ ુંફઇ 1977 મ ુંફઇ 1877 ભદ્રાવ  1877  એકેમ ણ નશી B

6 1969ભાું કેટરી ફેન્કન ું યાષ્ટ્રીમકયણ થય ું ? 14 22 16 24 A

7 વેફી એ વ્માલવાતમક વુંસ્થા છે તનમભનકતાય વુંસ્થા છે સ્લૈચ્છછક વુંસ્થા છે ઉયના ફધા B

8 નેળનર સ્ટક એક્ષ્ચેન્ીવની સ્થાના 			 1994 ભાું થઈ 			 1992 ભાું થઈ	 1990 ભાું થઈ 1996 ભાું થઈ A

9 બાયતભાું કેટરા સ્ટક એક્ષ્ચેન્ીવ આલેરા છે ? 	 2	2		 23 24 25 B

10
નીચેનાભાથી કન વભાલેળ ઓધગગક જાભીનગીયીભાું થત 
નથી ? 	

ઇકકલટી ળેય 	 કભતળિમર ગફલ્વ 	 પે્રપયન્વ ળેય કડફેન્ચવય 	 C

11 નાણાુંફજાય એ 	
			વુંમજજત  ટૂુંકા 	ગાાન ું 

નાણાફજાય છે.  	
ગફનવુંમજજત ફજાય 	છે વુંમજજત અને  

ગફનવુંમજજત ફજાય  છે
ટૂુંકા ગાાન ું વુંમજજત 
અને  ગફનવુંમજજત 

ફજાય  છે
C

M. COM. SEM-4

FINANCIAL MARKET



Q 

No
Question (Guj) Ans A(guj) Ans B(guj) Ans C(guj) Ans D(guj) Ans.

12 નીચેનીભાુંથી કઈ ફાફત વુંમજજત નાણાફજાયન ું અંગ નથી ? 	 ફધી તળડય લ્ડ 	ફેન્ક 	 કે્ષત્રીમ ગ્રાભીણ ફેન્ક LIC શ્રપ D

13 નીચેનાભાથી કય ું વાધન નેગતળમેફર ઇન્સ્ટ ભેન્ટ છે ? કૉભયતળમર ેય 	 કૉભયતળમર ગફર 		 રેઝયી 	 ઉયના ફધા D

14 કમા લયની કભતળિમર ેયન અભર ળરૂ થમ ? 1987 1989 1988 1990 D

15 CBLO એટરે 	
Collected borrowing and 

lending obligation 

Collective borrowing 

and lending obligation 

Collaterized borrowing 

and leading order 

Collaterized borrowing 

and leading obligation 
D

16 CBLO ને ેદાળ તયીકે જન્ભ આનાય અને તલકાવલ	નાય CCIL છે 	 CCEL છે CCLI છે CCIL છે A

17 SGL  એટરે Subsidiary general loss 
Subsidiary genuine 

ledger
Subsidiary general ledger ઉયના એકેમ નશી C

18
નાણાકીમ વ્મલસ્થા કઈ ફાફતના અવયકાયક અને કામયક્ષભ 
વુંચારન ભાતે જરૂયી છે ?  		

ફચત મડૂીવર્જન ફચત અને મડૂીવર્જન 	 ઉયના એકેમ નશી C

19
નીચે જણાલેર વતભતતઓભાથી કઈ વતભતત નાણાફજાય વાથે 
વફુંધ ધયાલતી 	નથી ? 	

ચેટયી વતભતત 	 નયતવશ વતભતત લાગેર વતભતત ઉયની ફધી C

20 નાણાફજાયન મૂભતૂ શતે   	

ટૂુંકા ગાાની નાણાકીમ 
જરૂકયમાત પણૂય કયલાન 

છે.

રાુંફા 	ગાાની 
નાણાકીમ જરૂકયમાત 
પણૂય કયલાન છે.

ટૂુંકા ગાાની 1 કદલવની 
1 લયની જરૂયીમાત પણૂય 

કયલાન છે
ઉયનાભાુંથી એકેમ નશી A

21
નાણાફજાય અને મડૂીફજાય અન ક્રભે શતે  ઓ ભાટે મડૂી પયૂી 
ાડ ેછે 	

રાુંફા ગાા ભાટે અને 
ટૂુંકા ગાા ભાટે

ટૂુંકા ગાા ભાટે અને ટૂુંકા 
ગાા ભાટે 	

રાુંફા ગાા ભાટે અને 
રાુંફા 	ગાા ભાટે

ટૂુંકા ગાા ભાટે અને 
રાુંફા ગાા ભાટે 	

D

22 મડૂીફજાયભાું વ્મલશાય પ્રત્મક્ષ ફજાયભાું થામ છે 	 યક્ષ ફજાયભાું થામ છે ફુંને ફજાયભાું થામ છે 	 ઉયના એકેમ નશી C
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23 પ્રથભ જાશયે બયણ ું (IPOs)
પ્રત્મક્ષ ફજાય દ્રાયા 	થામ 

છે 	

યક્ષ ફજાય દ્રાયા  
થામ છે

ફુંને ફજા	ય દ્રાયા  થામ 
છે    	

ઉયના એકેમ નશી A

24 મડૂીફજાય ય કન ું તનમુંત્રણ 	છે ? વેફી RBI યાજ્મ વયકાય વેફી અને કેન્દ્ર વયકાય A

25 વેફીની મૂભતૂ ળરૂઆત કમા લયભાું થઈ ? 1990 1988 1992 1991 C

26 બાયતભાું ક ર મડૂીફજાયના અન વુંધાને કેટરા કડઝીટય ત્રણ 	 ચાય ાુંચ ફે D

27 પ્રલતયભાન કશવાફી તાલટ વભમ 	 T + 5 T +  4 T + 3 ઉયના એકેમ નશી D

28 ભટાબાગના GDR
London stock exchange 

ય નધામેરા છે 	

Landmark stock 

exchange ય નધામેરા 
છે

Luxemburg stock 

exchange ય નધામેરા 
છે

Ludhiang stock 

excahnge ય નધામેરા 
છે

A

29 GDRs અને ECBs એ અન ક્રભે 	 દેવ ું અને ઇકકલટી છે ઇકકલટી અને ઇકકલટી છે ઇકકલટી અને દેવ ું છે 	 દેવ ું અને દેવ ું છે C

30 વેફી નીચેનાભાુંથી કમા પ્રકાયના કામો કયે છે ? તનમભનકાયી તલકાવાત્ભક ફુંને (a) અને (b)	 ઉયના એકેમ નશી C

31 વેફીને કના ય તનમુંત્રણની વતાઓ છે કુંનીઓ ભધ્મસ્થીઓ 	 સ્ટક એક્ષ્ચેન્ીવ ઉયના ફધા D

32 OCTEI ની સ્થાના કમા લયભાું થઈ ? 							 1989 1990 1991 1988 A

33 ડેયીલેટીવ્ઝ ફજાયને વેફી દ્વાયા કમા લયભાું ભાન્મતા ભી ? 1999 2000 2001 2002 B

34
નીચેના ભાુંથી કમ ડેયીલેટીલ પ્રકાય સ્ટક એક્વચેન્જ ભાયપતે 
થત નથી ?

કયલડય પર ચય ઓપ્ળન સ્લેપ્ટ A

35
ડેયીલેટીવ્ઝ ફજાયભાું શારની ફજાય કકભતને કમા નાભથી 
ઓખલાભાું આલે છે કન્રાક્ટ પ્રાઈઝ સ્ટય પ્રાઈઝ ફુંને A અને B એકણ નકશ B



Q 

No
Question (Guj) Ans A(guj) Ans B(guj) Ans C(guj) Ans D(guj) Ans.

36 નીચેના ભાુંથી કમા ડેયીલેટીલ કન્રાક્ટ પ્રભાગણત શમ છે ? પયલડય પર ચય ઓપ્ળન સ્લેપ્ટ B

37 વોપ્રથભ ઓપ્ળન લેાય કમા લયભાું થમ શત ? 1970 1971 1972 1973 D

38 ઓપ્ળનન ું અભરીકયણ કઈ દ્ધતતથી થઇ ળકે ? ય યતમન દ્ધતત અભેકયકન A અને B એકણ નકશ C

39 નીચેના ભાુંથી કમ ઓપ્ળન ું પ્રકાય છે ? ક્રભડીટી ઓપ્ળન કયન્વી ઓપ્ળન સ્ટક ફધા જ D

40

નીચેનાભાુંથી કણ ચીજ - લસ્ત  ઓના બતલષ્ટ્મના બાલ પેયપાય 
અંગે સ્કેર શે્રભ વાભે યક્ષણ ભેલલલા ચાટય ડેયીલેટીવ્ઝન 
ઉમગ કયે છે ?

ડેઝવય વટ્ટાખય RB ડેઝવય ફધા જ A


