
TYBA PAPER – VI 

INDIAN FINANCIAL SYSTEM 

SAMPLE PAPER 

 

Q1. SEBI was established in -----------. 

 सेबीची स्थापना कधी झाली? 

A. 1988 / १९८८ 

B. 1985 / १९८५ 

C. 1991 / १९९१ 

D. 1990 / १९९० 

 

Q2. RBI started function on -----------. 

 भारतीय ररझर्व बँकेची स्थापना केव्हा झाली ? 

A. 1935 / १९३५ 

B. 1949 / १९४९ 

C. 1991 / १९९१ 

D. 1990 / १९९० 

 

Q3. ----------- is the Central Bank of India. 

 भारतात मध्यर्ती बँक म्हणून ----------- बँक कायव करते. 

A. SBI / SBI 

B. RBI / RBI 

C. IFCI / IFCI 

D. NABARD / नाबाडव 

 

Q4. Headquarters of RBI is in -----------. 

 RBI चे मुख्यालय कोठे आहे? 

A. Delhi / ददल्ली 

B. Kolkata / कोलकता 

C. Nagpur / नागपूर 

D. Mumbai / मुुंबई 



 

Q5.   How many types of financial markets existed in India? 

         भारतात दकती प्रकारचे दर्त्तीय बाजारपेठा अस्तित्वात आहेत? 

A. 2 / 2 

B. 4 / 4 

C. 6 / 6 

D. 3 / 3 

 

Q6.    Which institute has control the currency market of India? 

          भारताच्या चलन बाजारार्र कोणत्या सुंस्थेचे दनयुंत्रण आहे? 

A. SBI / एसबीआय 

B. RBI / आरबीआय 

C. IDBI / आयडीबीआय 

D. NABARD / नाबाडव 

 

Q7.   Who is made monetary policy in India? 

         भारतात दर्त्तीय धोरण कोण बनर्ते? 

A. Finance ministry of India / भारताचे अथव मुंत्रालय 

B. Government of India / भारत सरकार 

C. State Bank of India / भारतीय से्टट बँक 

D. Reserve Bank of India / ररझव्हव बँक ऑफ इुंदडया 

 

Q8.   Bond is a ----------- 

         बाँड म्हणजे एक ----------- 

A. Debt security / कजव सुरक्षा 

B. Public security / सार्वजदनक सुरक्षा 

C. Private security / खाजगी सुरक्षा 

D. Social security / सामादजक सुरक्षा 

 

Q9.   .............risk is a loss may occur from the failure of another party to 

perform according to the terms of a contract?  



         दुसरा पक्ष करारात ददलेल्या अटीनुसार कामदगरी दाखदर्ण्यास असमथव 

रादहल्यास ......... जोस्तखमीमुळे नुकसान होते? 

A. Credit /  पत   

B. Currency / चलन  

C. Market  / बाजार  

D. Liquidity / तरलता  

      

Q10.   Mutual funds are related to -------  

         मु्यचु्यअल फुं ड -------  शी सुंबुंदधत आहेत 

A. SEBI / सेबी 

B. IDBI / आयडीबीआय 

C. SBI / एसबीआय 

D. NABARD / नाबाडव 

 

 


