
                           

C.N ARTS AND B.D COMMERCE COLLEGE KADI 

 

બી.કોમ.સેમ – ૧   [ગજુરાતી મીડીયમ]  

Sub: સેકે્રટરીયલ પ્રેક્ટટસ 
બહુક્િટ્પીય પ્રશ્નો : 

(૧) કોના મત મજુબ કાયદો એ લાગણી િગરનો તકક  છે ? 

(અ) સીસરો    (બ) બ્લેકસ્ટોન 

(ક) ગ્રીન    (ડ) એરીસ્ટૉટલ 

(૨) ક્ાાં લેખકની વ્યાખ્યામાાં ન્યાય તત્િનો સમાિેશ કરિામાાં આવ્યો છે? 

(અ) હેગલ   (બ) સામાંડ 

(ક) સીસરો   (ડ) ગ્રીન 

(૩) કોના મત મજુબ કાયદો એ રાજ્યમાાં પ્રિર્કતા ક્નયમનો સમૂહ છે? 

(અ) ઈહરી ાંગ   (બ) કેન્ટ 

(ક)  હેગલ   (ડ) ક્સસરો 

(૪) કાયદો એ યોગ્ય અને અયોગ્યનુાં ધોરણ છે આ વ્યાખ્યા કોને આપી છે ? 

(અ) એરીસ્ટૉટલ            (બ) સામાંડ 

(ક) ગ્રીન    (ડ) જસ્ટીક્નયન 

(૫) કાયદો એટલે કુદરતના આરોપમાાં આિેલ ઉચ્ચ તકક  એિુાં કોને કહુ્ાં છે? 

(અ) સીસરો    (બ) કેન્ટ 

(ક) સામાંડ   (ડ) ગ્રીન 

(૬) સાંસદમાાં જ ેપસાર કર ેઅને રાષ્ટ્રપક્ત પોતાની તેના પર સહી કર ેએટલ ેતરત જ કાયદો 

બને તેને કયો કાયદો કહેિાય ? 

(અ) દીિાની કાયદો   (બ) ફોજદારી કાયદો 

(ક) િૈધાક્નક કાયદો   (ડ) ઉપરોકત બધા જ 

(૭) કાયદો એ સમાજનુાં ...........છે ? 

(અ) સાધન    (બ) સાધ્ય 

(ક) ઉપરોકત બાંને   (ડ) એક પણ નક્હ 

(૮) દરકે વ્યક્િઓાં સાથે સમાન વ્યિહાર કરિો તેને શુાં કહેિાય? 

(અ) ન્યાય    (બ) અન્યાય 

(ક) ઉપરોકત બાંને   (ડ) એક પણ નક્હ 

(૯) ન્યાય ના કેટલા પ્રકાર છે? 

(અ) બે  (બ) ત્રણ  (ક) પાાંચ  (ડ) સાત 

(૧૦) સામાક્જક લાભો અને બોજાઓની િહેંચણી કરિાનુાં કામ કોણ કર ેછે ? 

(અ) ક્િયોજક ન્યાય    (બ) સુધારક ન્યાય 

(ક) ઉપરોકત બાંને    (ડ) એક પણ નક્હ 

(૧૧) કાયદાના ઉદભિસ્થાનના કેટલા પ્રકાર છે ? 

(અ) બે  (બ) ત્રણ  (ક) પાાંચ  (ડ) સાત 

(૧૨) નીચેનામાાંથી કયુાં કાનૂની   ઉદભિસ્થાન નો પ્રકાર નથી ? 

(અ) ક્િક્ધક્િધાન  (બ) પૂિકક્નણકય 

(ક) રુક્િ   (ડ) કાનૂની   

(૧૩) Ad hoc શબ્દનો ઉપયોગ ક્ાર ેકરિામાાં આિે છે? 

(અ) શરૂઆતથી જ   (બ) કોઈ ખાસ હેતુ માટે જ 

(ક) મુ્ય આધાક્રત   (ડ) ઉપરોકત બધા જ 

(૧૪) માનિીની જરૂક્રયાત સાંતોર્િા સૌપ્રથમ કઈ પધ્ધક્તની શરૂઆત થઇ ? 



(અ) િેપારી પેિી   (બ) ભાગીદારી પેિી 

(ક) સાટા પધ્ધક્ત  (ડ) કાંપની 

(૧૫) કાંપની એ ........... વ્યકક્તત્િ ધરાિે છે? 

(અ) કુદરતી     (બ) કૃક્ત્રમ 

(ક) ઉપરોકત બધા જ   (ડ) એક પણ નક્હ 

(૧૬) ખાનગી કાંપની ઓછામાાં ઓછા કેટલા સભ્ય હોય છે ? 

(અ) ૨        (બ) ૩       (ક) ૫      (ડ) ૭ 

(૧૭) જાહેર કાંપનીમાાં િધુમાાં િધુ કેટલા સભ્યો હોય છે ? 

(અ) ૧૫      (બ) ૨૦       (ક) ૫૦     (ડ) કોઈ ક્નયાંત્રણ નહી ાં 

(૧૮) કાંપનીની સ્થાપના કઈ સાલમાાં થઇ ? 

(અ) ઈ.સ.૧૯૪૭  (બ) ઈ.સ.૧૯૫૬ 

(ક) ઈ.સ.૧૯૭૨            (ડ) ઈ.સ.૧૯૯૦ 

(૧૯) રાજાના હુકમથી અથિા રાજય તરફથી સ્થાપિામાાં આિતી કાંપનીને ...........કાંપની કહેિામાાં આિે છે? 

(અ) ચાટકડક  કે સનદી કાંપની        (બ) કાંપનીધારા હેઠળ નોાંધાયલેી 

(ક) ખાસ કાયદો હેઠળ નોાંધાયલેી   (ડ) ઉપરોકત પૈકી એક પણ નક્હ 

(૨૦) કઈ કાંપનીએ પોતાના નામના છેડે લીમીટેડ શબ્દ લખિો જરૂરી છે ? 

(અ) જાહેર કાંપની   (બ) ખાનગી કાંપની 

(ક) ગૌણ કાંપની   (ડ) સનદી કે ચાટકડક  કાંપની 

(૨૧) ૫૦% થી િધુ શેર ધરાિતી કાંપની કયા નામે ઓળખાય છે ? 

(અ) શાશક કાંપની   (બ) ગૌણ કાંપની 

(ક) ઉપરોકત બાંને   (ડ) એક પણ નક્હ 

(૨૨) જ ેકાંપનીની રચના અને નોાંધણી ભારત બહાર થઇ હોય એિી કાંપનીને શુાં કહેિાય ? 

(અ) ભારતીય કાંપની   (બ) ક્િદેશી કાંપની 

(ક) બહુરાષ્ટ્ર ીય કાંપની   (ડ) એક પણ નક્હ 

(૨૩) કઈ કાંપની કોપોરશેનના નામે ઓળખાય છે? 

(અ) SBI   (બ) RBI 

(ક) LIC   (ડ) ઉપરોકત બધા જ 

(૨૪) ધારાસભામાાં ખાસ કાયદો પસાર કરીને ............કાંપનીની રચના કરિામાાં આિે છે? 

(અ) ચાટકડક  કે સનદી કાંપની     (બ) કાંપનીધારા હેઠળ નોાંધાયલેી કાંપની 

(ક) ખાસ કાયદા હેઠળ નોાંધાયલેી કાંપની        (ડ) ઉપરોિ બધા જ 

(૨૫) કાંપનીના મુખ્ય કેટલા પ્રકાર છે ? 

(અ) ૨      (બ) ૩ (ક) ૫  (ડ) ૭ 

(૨૬) કાંપનીની સ્થાપના મુખ્ય કેટલા પ્રકાર છે ? 

(અ) ૨     (બ) ૩  (ક) ૫   (ડ) ૭ 

(૨૭) ધાંધો શરુ કરિાનુાં પ્રમાણપત્ર કોને મેળિિુાં પડે છે? 

(અ) જાહેર કાંપની   (બ) ખાનગી કાંપની 

(ક) ઉપરોકત બાંને   (ડ) એક પણ નક્હ 

(૨૮) નોાંધણી પૂિકના તબક્કામાાં શેનો સમાિેશ થતો નથી? 

(અ) પ્રાથક્મક તપાસ   (બ) નાણાકીય વ્યિસ્થા 

(ક) ક્િગતિાર ચકાસણી           (ડ) ડીરકેટરની લેખીત કાંપની 

(૨૯) નોાંધણીનુાં પ્રમાણપત્ર કઈ કાંપનીએ મેળિિુાં પડે છે ? 

(અ) જાહેર કાંપની   (બ) ખાનગી કાંપની 

(ક) ઉપરોકત બાંને   (ડ) એક પણ નક્હ 

(૩૦) રાજયના રજીસ્ટર ારને નોાંધણી માટે કયા બ ેદસ્તાિેજો મુકિામાાં આિે છે ? 

(અ) આિેદનપત્ર  (બ) ક્નયમનપત્ર 

(ક) ઉપરોકત બાંને         (ડ) એક પણ નક્હ 

(૩૧) કાંપનીનો મૂળભૂત અને પાયાનો દસ્તાિેજ કયો છે ? 



(અ) આિેદનપત્ર  (બ) ક્નયમનપત્ર 

(ક) ઉપરોકત બાંને  (ડ) એક પણ નક્હ 

(૩૨) જાહેર પ્રજાને શેર ખરીદિા માટે ..............આમાંત્રણ આપે છે ? 

(અ) આિેદનપત્ર  (બ) ક્નયમનપત્ર 

(ક) ક્િજ્ઞાપનપત્ર   (ડ) એક પણ નહી 

(૩૩) જાહેર કાંપનીની સ્થાપના કરિા માટે ઓછામાાં ઓછી કેટલી વ્યક્િની જરૂર પડે છે? 

(અ) ૨         (બ) ૩         (ક) ૫          (ડ) ૭ 

(૩૪) કાંપનીના આાંતક્રક સાંચાલનના ક્નયમો કયા દસ્તાિેજમાાં દશાકિિામાાં આિે છે? 

(અ) આિેદનપત્ર  (બ) ક્નયમનપત્ર 

(ક) ક્િજ્ઞાપનપત્ર   (ડ) એક પણ નહી 

(૩૫) નોાંધણીનુાં પ્રમાણપત્ર મેળવ્યા પછી કેટલા ક્દિસમાાં સરનામુાં નોાંધાિિુાં પડે છે ? 

(અ) ૧૫ ક્દિસ   (બ) ૨૦ ક્દિસ 

(ક) ૨૫ ક્દિસ   (ડ) ૩૦ ક્દિસ 

(૩૬) કાંપનીની સ્થાપના માટેનુાં પ્રાથક્મક કાયક કોણ કર ેછે ? 

(અ) લેણદારો   (બ) શેરહો્ડસક 

(ક) કાંપનીના સ્થાપકો   (ડ) ઉપરોકત બધા જ 

(૩૭) કોના મત મજુબ પ્રયોજક એ કાયદાનો શબ્દ નથી ,િાક્ણજયનો છે? 

(અ) એરીસ્ટૉટલ  (બ) સીસરો 

(ક) સામાંડ  (ડ) ન્યાયમૂક્તક બોિન 

(૩૮) કઈ કલમમાાં આિેદનપત્રની વ્યાખ્યા આપિામાાં આિેલી છે ? 

(અ) કલમ ૨(૧૨)  (બ) કલમ ૨(૨૦) 

(ક) કલમ ૨(૨૪)  (ડ) કલમ ૨(૨૮) 

(૩૯) શેરમૂડીના કેટલા ટકા લઘુતમ ભરણ ુભરાયેલ હોિુાં જોઈએ? 

(અ) ૬૦ %  (બ) ૭૦ %     (ક) ૮૦% (ડ) ૯૦% 

(૪૦) બાાંયધરીથી મયાકક્દત િાળી કાંપનીને કયુાં ટેબલ લાગ ુપડે છે? 

(અ) ટેબલ બ    (બ) ટેબલ ક 

(ક) ટેબલ ડ    (ડ) ટેબલ ઈ 

(૪૧) કલમ ૧૫ પ્રમાણ ેઆિેદનપત્ર કેિુાં હોિુાં જોઈએ ? 

(અ) છાપેલુાં હોિુાં જોઈએ             (બ) અનુક્રમ નાંબર ધરાિતુાં હોિુાં જોઈએ 

(ક) દરકે સભ્યની સહી હોિી જોઈએ   (ડ) ઉપરોકત બધા જ 

(૪૨) આિેદનપત્રોની કલમોનો કઈ કલમમાાં સમાિેશ કરિામાાં આવ્યો છે ? 

(અ) કલમ ૧૧   (બ) કલમ ૧૨ 

(ક) કલમ ૧૩   (ડ) કલમ ૧૪ 

(૪૩) આિેદનપત્રની કલમોમાાં કેટલી કલમોનો સમાિેશ કરિામાાં આિે છે ? 

(અ) ૨        (બ) ૩          (ક) ૫       (ડ) ૬ 

(૪૪) આિેદનપત્રમાાં કઈ કલમનો સમાિેશ કરિામાાં આિે છે? 

(અ) નામની કલમ  (બ) ધ્યેયની કલમ 

(ક) મૂડીની કલમ  (ડ) ઉપરોકત બધા જ  

(૪૫) શેરમૂડી થી મયાકક્દત જિાબદારીનો ઉ્લેખ કઈ કલમમાાં કરિામાાં આવ્યો છે ? 

(અ) નામની કલમ  (બ) ધ્યેયની કલમ 

(ક) મૂડીની કલમ  (ડ) જિાબદારીની કલમ 

(૪૬) ખાનગી કાંપનીમાાં િધુમાાં િધ ુકેટલા સભ્યો હોય છે? 

(અ) ૧૫  (બ) ૨૦   (ક) ૨૫      (ડ) ૫૦ 

(૪૭) કઈ કલમમાાં સતાિાર મૂડી દશાકિિામાાં આિે છે? 

(અ) નામની કલમ  (બ) ધ્યેયની કલમ 

(ક) મૂડીની કલમ  (ડ) એક પણ નક્હ 

(૪૮) કઈ કલમ મજુબ ધ્યયેની કલમમાાં ફેરફાર થઇ શકે ? 



(અ) કલમ ૧૨   (બ) કલમ ૧૩ 

(ક) કલમ ૧૫   (ડ) કલમ ૧૭ 

(૪૯) શેરમૂડીમાાં ઘટાડો કરિા કઈ શરતોનુાં પાલન હોિુાં જરૂરી છે? 

(અ) ક્નયમનપત્રમાાં સતા હોિી જોઈએ 

(બ) સામાન્ય સભામાાં ખાસ ઠરાિ પસાર કરિો જોઈએ 

(ક) લો ટર ીબ્યુનલની માંજુરી 

(ડ) ઉપરોકત બધા જ 

(૫૦) લઘુતમ ભરણા જટેલી અરજી ન મળે તો કેટલા ક્દિસમાાં શેર અરજી ના નાણા પરત કરિા પડે ? 

(અ) ૨  ક્દિસ   (બ) ૪ ક્દિસ 

(ક) ૬  ક્દિસ   (ડ) ૮ ક્દિસ 

 

(51) કાયદો ઍટલેરાજયમાાાંપ્રિર્કર્ાા ક્નયમનોનોસમહુ આવ્યાખ્યા નીચેના માાાંથી ક્ાાંલેખકેઆપી 

છે. 

(A) નસસરો (B) ગ્રીન (C) હેંગલ (D) ઈહરક્રાંગ 

(52) કાનૂની   ઉદભિસ્થાનનો પ્રકારો માાાંથી ઍક પ્રકાર નથી . 

(A) િૈધાક્નક કાયદો (B) ક્િક્ધક્િધાન (C) પૂિતક્નણકય (D)રૂિી 

(53) ભારમાાાાંકયો કાંપનીધારો હાલમાાાંઅસ્્ર્િમાાાંછે? 

(A)1856 (B) 2013 (C) 2010 (D) 1988 

(54) રદિાની કાયકિાહી કાયદો કઈ સાલ માાાંઆવ્યો? 

(A)1903 (B) 1905 (C) 1908 (D) 1909 

(55) ફોજદારી કાયકિાહી ની કાયદો કઈ સાલમાાાંઆવ્યો? 

(A) 1973 (B) 1956 (C) 1979 (D) 1963 

(56) લીગલમટેઝીક્્સી સાંખ્યાકેટલી હોય છે. 

(A)7000 (B) 13000 (C) 18000 (D) 2000 થીિધ ુ

(57) ઈસ્ટઈક્ન્ડયા કાંપનીની સ્થાક્પા ભારકમાાાંક્ાાંિર્કમાાાંકરિામાાાંઆિી હર્ાી? 

(A) ઇ.સ 1750 (B) ઇ.સ 1800 (C) ઇ.સ 1600 (D) ઇ.સ 1650 

(58) ઇાં ગ્લેક્ડમાાાંસૌપ્રથમ કાંપનીધારો ક્ાારઆેસ્્્ત્િમાાાંઆવ્યો. 

(A)1900 (B) 1950 (C) 1830 (D)1844 

(59) કાયદાની પ્રથમિાર ખાનગીપનીઓ સ્થાપિાની છૂટ કયાાાંિર્કમાાાંમળી. 

(A) 1910 (B) 1913 (C) 1970 (D) 1956 

(60) જિાબદારીની દ્રન્ટટ એ કાંપનીની ઍક પ્રકાર ક્ાથી. 

(A)શેરમ ાૂનીથી જિાબદારીિાળી કાંપની (B)બાાાંયધરીથી મયાતરદર્ જિાબદારીિાળી કાંપની 

(C)અમયાતરદર્ જિાબદારીિાળીકાાં ક્પી (D)જાહેર સગઠનજિાબદારીિાળી કાંપની 

 

(61) સભ્ય સખ્યાની દ્રન્ટટ એ કાંપનીની ઍક પ્રકાર છે. 

(A)ખાનગીકાંપની (B)સરકારીકાંપની (C)શાસકકાંપની (D)ગૌણકાંપની 

(62) કાંપની લક્ષણોમાાાંથી નીચેની ઍક લક્ષણ નથી 

(A) શેરમજુરી(B) મયાતરદર્ જિાબદારી (C) સામાડયમહોર (D) કુદરતી વ્યક્િત્િ 

(63) નોધનીનીસ્થાક્પાની દ્રન્ટટ એ કાાંક્પો પ્રકાર કયો છે? 

(A) ભારતીયકાંપની (B) નિદેશીકાંપની (C) બહુરાટરીયકાંપની (D) આપેલમાકમ 

(64) ખાનગી કાંપનીમાાાંસભ્ય સાંખ્યાિધુમાાંિધુકેટલી હોિી જોઈએ. 

(A) 30 (B) 25 (C) 50 (D) 40 

(65) જાહેર કાંપનીએ ધાંધોશરૂ કરિા માટેશુાાંમેળિિુાાંક્પેછે. 

(A) ) નોધની નુાાંપ્રમાપકત્ર (B) ધાંધોશરૂ કરિાનુાાંપ્રમાપકત્ર 



(C) આિેક્દપત્ર (D) આરક્ટક્સ ઓફ એસોસીએક્સ 

(66) ખાનગીપની સ્થાક્પા માટેઓછામાાાંઓછી કેટલી વ્યસ્ક્્રની સહી જોઈએ. 

(A) 3 (B) 4 (C) 2 (D) 6 

(67) ખાનગીપની કયુાં પ્રમાપકત્ર મળર્ાા પોર્ાાની ધાંધોશરૂ કરીશકે? 

(A) નીધર્ાીનુાાંપ્રમાપકત્ર (B) ધાંધોશરૂ કરિાનુાાંપ્રમાપકત્ર 

(C)આ રક્ટક્સ ઓફ એસોસીએક્સ (D) આિેક્દપત્ર 

(68) કાંપનીનુાાંવ્યક્િત્િ........................? 

(A) કુદરર્ાી (B) નિિાદસ્પદ (C) કુનત્રમ (D) કોઈ વ્યક્િત્િ ક્ાથી 

(69) કાંપનીમાાાં સ્િત્રક સચાલકો ની સાંખ્યાકેટલી હોિી જોઈએ? 

(A) 1/4 (B) 2/4 (C) 3/4 (D) 1/3 

(70) કાંપનીની જડમ નીચેના પૈકી કોના અડિયેથાય છે. 

(A) ક્નયક્મપત્ર જોગિાઈઑ અડિયે(B) આિેક્દપક્ત્રી જોગિાઈ અડિય ે

(C) સ ાાાાંચાલકમ ાાાાં ક્ાક્ળી જોગિાઈએ અડિયે (D) કાંપનીધારાની જોગિાઈએ અડિય ે

(71) કાંપનીમાાાં ક્નમાયેલા ક્રરટેટરો સળાાંગ કેટલા નાણાકીય િર્કમાટેિાનર્ક્ાક રહસાબો રજુક્ા કરરે્ાો 

ગેરલાયક ઠરછેે. 

(A) 2િર્ક (B) 3િર્ક (C) 4િર્ક (D) 5િર્ક 

(72) કોઈ ક્રરટેટર ગરેલાયક હોિા સતા કાંપનીમાાાં ક્રરટેટર રીખેકામ કર ેતો કાંપની ધારા મજુ બ 

ર્ા.ે...............? 

(A) દડ નેપાત્ર બનેછે              (B) સજા નેપાત્ર બનેછે 

(C) દાં ડ અનેસજાનેપાત્ર બને છે (D) અપમાનપાત્ર બનેછે 

(73) સદ્ધરતાનુાાંજાહર ેનામુાાંકોર્ તયાર કરછેે. 

(A) સચાલકો (B) લેદાકરો (C) મધ્યસ્થ સરકાર (D) અદાલર ્

(74) કાંપનીની રોજબરોક્જો િહીિટ કોના અનસ ુાાર થાય છે. 

(A) સચાલરકય કાયદા અનસુર    (B) િહીિટી કાયદા અનસુર 

(C) યાતિારર્ કાયદા અનસુર      (D) રક્સ્ટા કાયદા અનસુર 

(75) નાના રહસ્સામાાાં નિભાજજર્ થયેલ કાંપનીની મજુરીઍટલે? 

(A) નફો (B) શેર (C) સ્સ્થરનમલકર ્(D) કુલક્મૂી 

(76) કાંપનીના મહક્ત્િો દ્્ાાિેજ ઉપર શુાાંલગાિિુાાંફરજજયાર્ છે. 

(A) કાંપનીનુાાંવ્યક્િત્િ (B) ક્રરટેટરોની યાદી (C) સામડય મહોર (D) સરકારી મદુ્ા 

(77) શેરહોલ્ક્ારોની જિાબદારી ધારર ્કરલે શેક્રી રક્કાંમર્ પ ાૂરર્ાી મયાતરદર ્હોય છે. ર્ાો ર્ાનેે કેિી 

કાંપની કહેિાય? 

(A) શેરમ ાૂનીથી મયાતરદર્ જિાબદારીિાળી કાંપની (B) બાહેધારીની મયાતરદર ્

જિાબદારીિાળી કાંપની 

(C) અમયાતરદર્ જિાબદારીિાળી કાંપની (D) ગર્ જિાબદારીિાળી કાંપની 

(78) જાહેરકાંપનીમાાાંઓછામાાાંઓછી કેટલી સભ્ય સાંખ્યાહોનિ જોઈએ? 

(A) 7 (B) 8 (C) 9 (D) 10 

(79) કાંપનીના િહીિટ માટેશેરહોલ્ક્ારક્નમાયેલ પ્રનક્નકધીનેશુાાંકહેિાય? 

(A) શેરહોલ્ક્ારનુાાંમ ાાાાં ક્ાળ (B) સેકે્રટરી (C) ઓક્રટર (D) બોક્ાતઓફ ક્રરટેટર 

(80) બોક્ાતઓફ ક્રરટેટર કાંપનીની િહીિટ માટેજ ેપ્રનક્નકનક્ધી ક્નમણ ાૂક કરરે્ાનેેશકુાાં હિે ાાય? 

(A) મેનેજક્જાંગ ઓક્રટર(B) મેનેજક્જાંગ ક્રરટેટર (C) સચાક્લ માટેઓક્રટર (D) 

સચાલકીય એજડટ 

(81) ઍક કાંપની અડય કાંપનીના 50% િધારશેેરધારર ્કરરે્ાો શેર ખરીક્દાર કાંપનીનેશુાાંકહેિાય? 



(A) ગૌર્ કાંપની (B) બહુરાટરીય કાંપની (C) શાસક કાંપની (D) નિદેશી કાંપની 

(82) ઍક કાંપની અડયકાંપનીના 50% િધારશેેર ખરીદેર્ાો શેર િેક્ચાર કાંપનીનેશુાાંકહેિાય? 

(A) ગૌર્ કાંપની (B) બહુરાટરીય કાંપની (C) શાસક કાંપની (D) નિદેશી કાંપની 

(83) બેકેર્ાથેી િધુદેશોમાાાંજ ેકાંપનીનુાાંકાયકક્ષેત્ર હોય ર્ાનેેશાુાંકહેિાય? 

(A) નિદેશી કાંપની (B) બહુરાટરીય કાંપની (C) બહુરાજ્ય કાંપની (D) સરકારી કાંપની 

 

(84) નીચેના પૈકી કોની સ્થાક્પા ભારની પાલાતમેડટમાાાંખાસકાયદો પ્રસાર કરીનેકરિામાાાંઆવ્યો 

છે. 

(A)AXISબકે (B) RBI (C) જજ્લા સહકારી બકે (D) બજાજ ઓટો લલનમટેક્ા 

(85) નીચેના પૈકી ક્ાો દસ્તાિેજ કાંપનીની પાયાની દસ્તાિેજ ગર્ાાય. 

(A) આરક્ટક્સ ઓફ એસોસીએક્સ (B) નિજ્ઞાક્પપત્ર 

(C) મેમોરકે્ડમ ઓફ એસોસીએક્સ (D) મેનેજક્જાંગ ક્રરટેટર સાથેકરલે કરાર 

(86) નીચેના પૈકી કઈ બાબમમેોરકે્ડમ ઓફ એસોસીએક્સ સાથેસબાંધ ધરાિતીથી. 

(A) રજીસ્ટર ઓરફક્સી કલમ (B) જિાબદારીની કલમ 

(C) ધ્યેની કલમ    (D) ટેબલ(A)નીકલમ 

(87) કઈ કાંપનીના નામેનેછેનેલલનમટેક્ા શબ્દ લખિામાાાંઆિેછે. 

(A)શેરમનીથી મયાતરદર્ જિાબદારીિાળી કાંપની 

 (B) બાહેધારીની મયાતરદર્ જિાબદારીિાળી કાંપની 

(C) મયાતરદર ્જિાબદારીિાળી કાંપની   

(D)ઉપરોક્્રત બધા 

(88) જો કાંપની ધ્યેની કલમમો જર્ાાિેલ નસિાયનુાાંકાયકકરરે્ાો ર્ાકેાયકકેિુાાંગર્ાાય. 

(A) અિૈનધકકાયક (B) રદબાલક કાયક 

(C) સક્ભ્યી મજારીથી કાયદેસર ગરતુાાંકાયક (D) ગૌર ્કાયક 

(89) કઈ કાંપની એમેમોરકે્ડમ ઓફ એસોસીએક્સમાાાંસક્ભ્યી જિાબદારીની ઉ્લેખ કરિાની જરૂર 

થી. 

(A) અમયાતરદર્ જિાબદારીિાળી કાંપની (B) શેરમ ાૂનીથી મયાતરદર્ જિાબદારીિાળી 

કાંપની 

(C) બાહેધારી મયાતરદર ્જિાબદારીિાળી કાંપની (D) ઉપરોક્્ર ઍક પર ્ક્ારહ 

(90) કાંપની કઈ રકમથી િધુશરેમજુરીબહાર પાની શક્્રાી ક્ાથી? 

(A) ભરપાઈ થયેલ શેરમડૂીનીરકમ (B) સત્તાિાર મૂડીનીરકમ 

(C) બેડકગેરાાંટીની રકમ (D) બહાર ક્ારહ પાનેલ મૂડીનીરકમ 

(91) સર્ાાની ઉપર િક્ટો નસદ્ધાાાંર્ નીચેના પૈકી કઈ કલમ સાથેસ ાાાાંબધ ધરાિેછે. 

(A) નાક્મી કલમ (B) જિાબદારીની કલમ (C) ધ્યેની કલમ (D) સ્થાક્પની 

કલમ 

(92) કૉલમ-I સાથેકૉલમ-II ની સાચી જો ક્ાક્બાિો 

 

કૉલમ-I કૉલમ-II 

 

(1) જાહેર કાંપની (A) સભ્ય સાંખ્યાિધુમાાાંિધ ુ

50 

(2) ખાનગી કાંપની (B) સરકારીકાંપની 

(3) 51% કેિધુશરે મજુરીરાજયસરકાર (C) કાંપનીની ક્મૂીનુાાંનાના 



રહસ્સા માાાં 

કેકેડદ્ર સરકાર ધરાિર્ાીહોય નિભાજજર ્

(4) 0 શેર (D) સભ્ય સાંખ્યાિધમ ુાાાાાાંિધુ 

 

અમયાતરદર્ 

 

(1) (2) (3) (4) 

(A) --- A D C B 

(B) --- B C A D 

(C) --- D A B C 

(D) --- D B A C 

(93) નીચેપૈકી કયુાાંનિધાક્ા ખોટુાાં છે? 

(અ) કાંપની એ કુનત્રમ અનેઅદ્રશ્ય વ્યક્િત્િ છે 

(બ) જ ેકાંપનીની રજજક્સ્ટતઓરફસ ભારમાાાાંહોય પરાાંતુની ધધાકીય સ્થળો નિદેશમાાાંઆિેલ 

હોય ને નિદેશી કાંપની કહેિાય. 

(ક) જાહેરકાંપનીમાાાંિધુ માાં િધુસભ્ય સાંખ્યાઅમયાતરદર ્હોય છે. 

(ક્ા) જો XYZ કોઈ કાંપનીના 51% શેર ABC નેિહેચી છેર્ાોXYZ ગૌર્ કાંપની ક્બેખરા. 

(94) નીચેના પૈકી કયુા ક્િધાન  ખોટુાાં છે? 

(અ) કાંપનીની સ્થાક્પા ર્ામેજ નિસક્જક બ ાાાાં નેકાંપનીધારાની જોગિાઈ મજુ બ થઈ શકે. 

(બ) જ ેદેશમાાાંજોઇડટસ્ટોક કાંપનીની સ્થાક્પા થાય ર્ાદેેશનુાાંનાગરરકત્િ કાંપનીનેમળેછે. 

(ક) જાહેરકાંપનીઆરક્ટક્સ ઓફ એસોસીએક્સનેબ ાાાાંધા ટેબલ-A ક્બાિી શકેછે. 

(ક્ા) ખાનગીપની માાાંસભ્ય સાંખ્યા50 સધ ુાી મયાતરદર ્હોય છે. 

(95) નીચેના પૈકી કયુાાંનિધાક્ા ખોટુાાં છે. 

(અ) ખાનગીપનીનીધર્ાી નુાાંપ્રમાપકત્ર મળ્યા પછી ધ ાાાાંધોશરૂ કરી શકેછે. 

(બ) કાંપનીએ નીધર્ાી કરિિા માટેજરૂરી દ્્ાાિેજો જ ેરાજયમાાાંકાંપનીની રજજક્સ્ટતઓરફસ 

આિેલ હોય ર્ારેાજક્યા રજજક્સ્ટત 

(ક) જાહેરકાંપની ધાંધોશરૂકરિાનુાાંપ્રમાપકત્ર મળેપછી કાયદેસર ધ ાાાાંધોશરૂ કરી શકેછે. 

(ક્ા) નિજ્ઞાક્પપત્ર કેર્ાનેા બદલાનુાાંક્નિેક્દ નીધર્ાીનુાાંપ્રમાપકત્ર મેળિિા માટેમહક્ત્િો 

દ્્ાાિેજ છે. 

 

(96) કૉલમ-I સાથેકૉલમ-II ની સાચી જોક્ા ક્બાિો. 

 

કૉલમ-I કૉલમ-II 

(1)નીધર્ાીનુાાંપ્રમાપકત્ર મળર્ાા (A)જાહેર કાંપની 

ધ ાાાાંધોશરૂ કરી શકાય 

(2)ધધાાં ાોશરૂકરિાનુાાંપ્રમાપકત્ર મેળિિુાાં (B)ખાનગી કાંપની 

ફરજજયાર ્

(3)કાંપનીની સ્થાક્પક્ાની નિચાર અને (C)આરક્ટક્સ ઓફ એસોનસયેક્સ 

નિગિાકર ચકાસર્ાી 

(4)કાંપનીના આાંરકરક સ ાાાાંચાક્લ ને (D)નીધર્ાી પ ાૂિક્તો બકક્કો 

લગર્ાા ક્નતકય 

(1) (2) (3) (4) 

(A) --- A B D C 



(B) --- B A D C 

(C) --- D A B C 

(D) --- A C D B 

(97) નીચેના પૈકી કયુાાંનિધાક્ા ખોટુાાં છે? 

(અ) મેમોરકે્ડમ ઓફ એસોસીયેક્સ કાંપનીનુાાંબ ાાાાંધારર ્છે. 

(બ) ધ્યેક્યી કલમમાાાંજર્ાાિેલ નસિાયનુાાંકાયકકાંપની કરરે્ાો સભ્યોની મજાાં ાૂરી મળર્ાા ર્ા ે

કાયદેસર બની શકેછે 

(ક)બધાજ પ્રકાક્રી કાંપની માટેમેમોરકે્ડમ ઓફ એસોસીયેક્સ ફરજજયાર ્છે. 

(ક્ા) મેમોરકે્ડમ ઓફ એસોસીયેક્સએ છાપેલુાાંહોિુાાંજોઈએ 

(98) કૉલમ-I સાથેકૉલમ-II ની સાચી જોડ બનિો 

 

કૉલમ-I                                                           કૉલમ-II 

(1)ધ્યેક્યી કલમ નસિાયનુાાંકાયક                        (A)આિેક્દપત્ર 

(2)કાંપનીની સ્થાપનાનો દ્્ાાિેજ              (B)મૂડીનીકલમ 

(3)સભ્યોની જિાબદારીની ઉ્લેખ           (C)સત્તા બહારનુાાંકાયક 

(4)સત્તાિાર મજુરી                                      (D)જિાબદારીની કલમ 

 

1) (2) (3) (4) 

(A) --- C A D B 

(B) --- D B A C 

(C) --- A C B D 

(D) --- C D A B 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 


