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B.com Sem-3     Secretarial Practice  (S.P) 

 

 
1 સમાન મલૂ્ય પર જે મડૂીરોકાણ કરી શકે છે તનેે કહવેામાાં આવે છે 

 (ક) અધિકૃત મડૂી 
(બી) પ્રીધમયમ શરે કરો 
(સી) જારી મડૂી 
(ડી) ધનધિત મડૂી 

2 કોઈ કાંપનીને લોન આપવામાાં આવેલી રોકડ ............ કહવેાય છે. 
(એ) ડડધવડન્ડ 

(બી) ડડબેન્ચસસ 
(સી) શસેસ 
(ડી) અનામત 

3 જો મળૂ પ્રમાણપત્રના ડકસ્સામાાં ખોવાઈ ગયુાં હોય તો ડુપ્લલકેટ પ્રમાણપત્ર મેળવી  શ્કાય 

 

a) શેર પ્રમાણપત્ર 

બી) શેર વોરાંટ 

સી) ડડધવડન્ડ વોરાંટ 

ડી) આમાાંથી કાંઈ નહીં 
4 કાંપની સચચવની ધનમણકૂ ............... દ્વારા કરવામાાં આવે છે. 

(એ) પ્રમોટસસ 
 (બી) બોડસ ઓફ ડડરેક્ટર 

(સી) ડડબેન્ચર િારકો 
(ડી) સરકાર 

5 બોનસ કોને  જારી કરવામાાં   આવે છે– 

(એ) ઇક્ક્વટી શેરહોલ્ડરો 
 (બી) પ્રફેરન્સ શેરહોલ્ડસસ  
(સી) ડડબેંચર િારકો  
(ડી) સરુચિત કે્રડડટસસ 

6 કંપની સેકે્રટરીની જવાબદારી છે– 

(એ) માત્ર કરાર  

(બી) માત્ર કાનનુી  
(સી) નાગરરક ફક્ત 

 (ડી) બનેં કરાર અને કાનનૂી 
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7 આવેદન પત્ર..... સમાવે છે– 

(એ) ઉદે્દશ કલમ  
(બી) નામની કલમ  

(સી) મડૂી કલમ 

 (ડી) ઉપરોક્ત તમામ 

8 કયા દસ્તાવેજ દ્વારા જહરે ભરણા માટે આમતં્રણ આપવામા આવે છે 

એ)આવેદન પત્ર  
બી) નનયમન પત્ર 

સી) નવજ્ઞાપન પત્ર  
ડી) નોંધણી ન ુપ્રમાણ પત્ર 

 

9 કંપની ના આવેદનપત્રનીકઈ કલમ સહી કરવાથી સભ્ય તરીકે માની લેવામાઆવેછે  

એ) મડૂીની કલમ 

બી) ઉદે્દશ ની કલમ  
સી) સ્થાપનાની કલમ  
ડી) જવબદારીની કલમ  

10 પેઢી ના ભાગીદરો વ્યક્ક્તગત કે સયંકુ્ત પણે કંપનીન ુસભ્ય પદ .... 
 

એ) મેળવી શકે 

બી) મેળવી ન શકે 

સી) પેઢી અને ભાગીદરો સયંકુ્ત પણે મેળવી શકે 

ડી) માત્ર પેઢી જ મેળવી શકે 

 

11  સયંકુ્ત શેર ધરાવનાર વ્યક્તીઓ પૈકી કંપની કોના નામે પત્રવ્યવ્હાર કરે છે 

 

એ) પ્રથમ વ્યક્તી ના નામે  

બી) બધીજ  વ્યક્તી ના નામે 

સી) બીજી  વ્યક્તી ના નામે 

ડી) છેલ્લી વ્યક્તી ના નામે 

 

12 કંપનીમા ંસેવા આપનાર નનષ્ણાત વ્યક્તીઓ ને અવેજમા આપેલ શેરથી............ 
 

એ)સભ્ય પદ મળત ુનથી 
બી)સભ્ય પદ મળત ુછે 

સી)મેનેજર  પદ મળત ુનથી 
ડી)અંશત: સભ્ય પદ મળત ુછે 
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13 શેર ફાળવણી અંગેની નીતી કોણ નક્કિ કરે છે 

એ)પ્રવતતકો  
બી)સચંાલક મડંળ  
સી)કમતચારી  મડંળ  
ડી)કંપની રજીસ્ટાર 

14 કંપની ના કયા દસ્તાવેજ મા સરહ કરનાર શેર ખરીદતોન હોવા છતા કંપનીનો સભ્ય ગણય છે  
એ)આવેદન પત્ર  
બી)નનયમન પત્ર 

સી) ખત પત્ર 

ડી) નોંધણી ન ુપ્રમાણ પત્ર 

 

15 ગૌણ કંપની કઈ કંપની ન ુસભ્યપદ મેળવી શકે નહી  
એ)ખાનગીકંપનીન ુ 
બી)જાહરે કંપનીન ુ 
સી) શાસક કંપનીન ુ

ડી) સરકારી કંપનીન ુ

16 બે હપ્તા વચ્ચેનો સમયગાળો ઓછામા ઓછો કેટલો હોવો જોઈએ 

 

એ) ૧ માસ 

બી) ૨ માસ 

સી) ૩ માસ 

ડી) ૬ માસ  
 

17 હકના શેર એટલે..... 
 

એ)કમતચારીઓ ને વહેંચણી પાત્ર શેર 

બી)સથાપકોને  ને વહેંચણી પાત્ર શેર 

સી)વતતમાન શેરહોલ્ડરોને  વહેંચણી પાત્ર શેર 

ડી)અવેજ વગરના શેર  
 

18 શેરહોલ્ડર પોતાના શેર પ્રમાણપત્ર કંપનીને પરત કરે છે તેને શ ુકહ ેછે 

 

એ)શેરની પનુ: ખરીદી 
બી)શેર સોંપણી  
સી)શેર ના ભાગ પાડવા  
ડી) વેચાણની દરખાસ્ત 
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19 ત્યાગ પત્ર શેની સાથે સકંળાયેલ છે 

એ)શેર જપ્તી 
બી)હકના શેર 

સી)સ્થાપકોના રાજીનામા 
ડી)અરજીના નાણા ંપરત કરવા 
 

20 શેર અરજીઓ નુ ંવગીકરણ કેટલી રીતે કરી શકાય છે. 
 

એ)બે 

બી)ત્રણ 

સી) ચાર 

ડી) છ  
 

21 કંપની તેના વતતમાન શેધાતરકો ને વધારાના શેર ખરીદવા આમતં્રણ આપે તેને કયા શેર કહવેાય 

 

એ)બોનસ શેર 

બી) હકના શેર 

સી) સ્વેટ શેર 

ડી) ઇક્ક્વટી શેર 

22 ત્યાગ પત્ર કેટલા ભાગમા વહેંચાયેલ છે 

 

એ) બે 

બી) ત્રણ 

સી) ચાર 

ડી) છ  
 

23 કોની જોગવાઈન ુપાલન કરીને શેર હપતો મગંાવવામા આવે  છે 

 

એ) આવેદન પત્રની  
બી) નનયમન પત્રની 
સી) નવજ્ઞાપન પત્રની 
ડી) નોંધણી ન ુપ્રમાણ પત્રની 

24 હપતો ભરવાનની મદુત અગાઉ કેટલા રદવસ પહલેા હપતાની નોટીસ સભ્યો ને મળી જવી  જોઇએ  
એ)૭ 

બી) ૧૪ 

સી) ૨૧ 

ડી) ૨૮ 
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25 શેર અરજી અંગેની નવધી કેટલા તબિાઓ મા વહચેાયેલી છે 

એ) બે 

બી) ત્રણ 

સી )ચાર 

ડી) છ 

 

26 જાહરે કંપની કેટલી રરતે શેર મડૂી ઉભી કરી શકે છે 

એ) ત્રણ 

બી) એક  
સી) ચાર 

ડી) છ 

 

27 માન્ય સ્હરે બજારમા ંકંપનીના શેર ન ુખરીદ વેચાણ થઈ શકે તે માટે શ ુજરૂરી છે 

એ) શેર - વહેંચણી 
બી) શેર નોંધણી 
સી) શેર મજૂંરી 
ડી) શેરની અરજી  
 

28 શેર હોલ્ડર માટે શેર.... 
 

એ) જગંમ નમલકત છે 

બી) જવાબદારી છે 

સી) રોકડ નમલકત છે 

ડી) અચલ નમલકત છે 

 

29 શેર બજાર... 
એ) સટોડીયઓન ુબજારછે 

બી) દેશના નવકાશની પરશીશી છે 

સી) રોકડ બજાર છે 

ડી) માલસામાન બજાર છે 

 

30 શેરન ુખરીદ વેચાણ કયા બજરમા થાય છે 

એ) સ્ટોક બજારમા  
બી) શેર બજાર મા  
સી) જામીગીરી બજારમા 
ડી) બલુીયન બજારમા  
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31 જાહરે કંપનીના રકસ્સામા ંસભ્યોની ઓછામા ંઓછી સખં્યા 
(એ) 1 

(બી) 2 

(સી) 5 

(ડી) 7 

32 ખાનગી કંપનીના રકસ્સામા ંસભ્યોની ઓછામા ંઓછી સખં્યા  

(એ) 1 

(બી) 2 

(સી) 3 

(ડી) 5 

33 ખાનગી કંપનીના રકસ્સામા ંસભ્યની જવાબદારી છે 

 

(એ) મયાતરદત 

(બી) અમયાતરદત 

(સી) બનેં (એ) અથવા (બી) 
(ડી) ઉપરોક્ત કંઈ નથી 

34 ખાનગી કંપનીના રકસ્સામા ંરડરેક્ટરની વયમયાતદા _________ છે 

 

(એ) 65 

(બી) 70 

(સી) 75 

(ડી) કોઈ મયાતદા નહીં 
 

35 કંપનીની રાષ્રીયતા તેના ......... દ્વારા નિી કરવામા ંઆવે છે 

 

(ક) શેરહોલ્ડરો 
(બી) નોંધાયેલ કચેરી 
(સી) રહસાબના પસુ્તકોની જગ્યા રાખવામા ંઆવે છે 

(ડી) ઉપરોક્ત કંઈ નથી 
 

36 કોઈ કંપની બધં થઈ શકે છે. 
 

(એ) સભ્યો દ્વારા સ્વેચ્છાએ. 
(બી) રરબ્યનુલના હુકમથી. 
(સી) લેણદારો દ્વારા સ્વૈચ્ચ્છક સમાપ્ત દ્વારા. 
(ડી) ઉપરોક્ત બધી પદ્ધનતઓ દ્વારા. 
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37 કંપનીનુ ંચાટતર તેનુ ં........... છે. 
 

(એ) પ્રોસ્પેક્ટસ. 
(બી) આવેદન પત્ર 

(સી) નનવેશનુ ંપ્રમાણપત્ર. 
(ડી) એસોનસએશનના લેખ. 

38 …………… .. તે કંપનીના સપંણૂત અથવા નોંધપાત્ર રીતે સમગ્ર બાબતોના સચંાલન માટે હકદાર છે. 
 

(એ) મેનેજર 

(બી) સચચવ 

(સી) પ્રમોટસત 
(ડી) બોડત ઓફ રડરેક્ટર 

39 …………… .. લેખો દ્વારા અનધકતૃ હોય તો સમયે સમયે વધારાના રડરેક્ટરની નનમણકૂ કરી શકંુ છં. 
 

(એ) મેનેજર 

(બી) સચચવ 

(સી) પ્રમોટસત 
(ડી) બોડત ઓફ રડરેક્ટર 

40 ઠરાવ  અને તેના નનણતય નવશે તથ્યો લખવાની પ્રરક્રયા કહવેામા ંઆવે છે …………… 

 

(એ) નવગતવાર નનવેદન 

(બી) કાનનૂી અહવેાલ 

(સી) નમનનટનુ ંવણતન 

(ડી) કંઈ નહીં 
 

 
 
 
 
 
 
 

All  the best …. 

 


