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Item Text Option Text 1 Option Text 2 Option Text 3 Option Text 4 

___________ आिण ------------- हे भांडवल 
बाजाराचे दोन घटक आहेत. 

सेबी आिण एनएसई बीएसई आिण एनएससी ाइमरी माकट आिण सेकंडरी 
माकट 

सेबी आिण 
बीएसई     

भाग बाजारातील ............ हे मु  ी 
आहेत. 

दलाल गंुतवणूक स ागार पोटफोिलओ व थापक वरील सव  

............... हा अिधकृत भांडवलाचा भाग आहे 
जो गंुतवणूकदारांना िव ीसाठी काढलेला असतो.  िवकलेले भांडवल वसूल झालेले भांडवल िव ीस काढलेले भांडवल अिधकृत भांडवल 

भांडवलाचा एक लहान िह ा णजे ............. 
होय. 

भाग िवप  कजरोखे वरील सव  

कंपनी ा मालम ेवर कोणतेही शु  न 
आकारता .............. िस ु रटीज िवक ा 
जातात. 

कजरोखे  िवप े सामा  वरील सव  

ग नमट िस ु रटीज माकटला................. 
असेही णतात. 

दीघकालीन कज 
बाजारपेठ 

दु म बाजारपेठ िग -ए  िस ु रटीज माकट 
यापैकी काहीही 
नाही 



_____सं था दीघकालीन कज पुरवठा क न 
उ ोगां ा वाढ ा आिण िविवध दीघकालीन 
आिथक गरजा पूण करतात. 

आयडीबीआय इएफसीआय आयसीआयसीआय वरील सव 

_____ बाजारपेठ दीघ िकंवा अिनि त 
प रप ता असले ा आिथक मालम ेशी संबंिधत 
आहे. 

भांडवल बाजार पैसा बाजार  दो ी  
यापैकी काहीही 
नाही 

............चे िनयमन कर ासाठी सेबीची थापना 
कर ात आली आहे 

भांडवल बाजार कमोिडटी माकट दो ी  यापैकी काहीही 
नाही 

एनएसईमधील तडजोडीचे च  …………...आहे T+5 T+3 T+2 T+1 

नॅशनल ॉक ए चज ऑफ इंिडयाला कोण ा 
वष  शेअर बाजार णून मा ता िमळाली? 

१९९२ १९९३ 1994 १९९५ 

एनएसईने कोण ा वष  वायदे वहार सु  
केले? 

१९९९ २००० 2001 २००२ 

एनएसईची अ रंग आिण सेटलमट ऑपरेश  
कोणामाफत केली जातात 

एनएसडीएल एनएससीसीएल एसबीआय सीडीएसएल 

दु म बाजारपेठा िव ीय साधने अिधक बनवतात सॉिलड. व. व. धोकादायक. 

हा एक कायदेशीरअंमलबजावणी यो  द ऐवज 
आहे जो ापार आदेशा ा अंमलबजावणीनंतर 
२४ तासां ा आत शेअर ोकरने जारी केला 
आहे. 

पॅन मांक ब) युिनक ऑडर कोड कॉ ॅ  नोट 
वरीलपैकी काहीही 
नाही 



................िडमॅट खाते उघड ा ा वेळी 
गंुतवणूकदाराला ोकरला देणे आव क आहे 

ज तारीख आिण प ा पॅन मांक 
िनवासी थती 
(भारतीय/एनआरआय) 

बँक खा ाचा 
तपशील. 

कोण ाही बाजारपेठेत ...................सवात 
मह ाचे कजदार असतात 

पैशाची बाजारपेठ ावसाियक बँका ेट बँका िव ीय सं था 

__________ या साली ि सीलची थापना 
कर ात आली 

१९९१ १९७४ १९८७ १९६९ 

................ े िडट रेिटंगचा उगम आहे भारत अमे रका ि टन ीलंका 

अमे रकेत, ापारी बँकांना 
_____________________ असेही णतात 

ावसाियक बँका सहकारी बँका इ े मट बँक औ ोिगक बँक 

 


