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(B) Stock of FDI/
FDI ನ ಔೊಡಿಟ್ಟ ಮೊತ್ು

A & B are sharing profits & losses in the ratio
1. of 4 : 3. They admit C and the new profit
sharing ratio is 3 : 3 : 2. If C pays ` 7,000
towards goodwill, A will get
ಎ ಭತ್ತು ಬಿ ಹಲತದಹಯಯತ ಲಹಬ ಅಥಹ ಸಹನಿಖಳನತ

(C) Out flows of FDI/
FDI ನ ಸೆೊಯ ಸರಿು

4 : 3 ೌಮಹಣದಲ್ಲಿ ಸಂಚಿಕೆೊಳಳುತಹುರೆ ಅಯತ ಸಿ

(D) Inflows of FDI/
FDI ನ ಳ ಸರಿು

ೋಕ್ತುಮನತ ಹಲತದಹಯನನಹಗಿ ತೆಗೆದತಕೆೊಳಳುತಹುರೆ
ಅಯ ಲಹಬ ಸಂಚಿಕೆಮ ಸೆೊಷ ೌಮಹಣು 3 : 3 : 2

4. While computing the equivalent units under
average cost method, the degree/s of
completion of
ಷರಹಷರಿ ೆಚ್ಚ ದೄತಿಮಡಿಮಲ್ಲಿ ಷರಿ ಷಮಹನ

ಇದೆ ಸಿ ೋಕ್ತುಮತ ಷತನಹಮೆ ಷಂಫಂಧ ` 7,000ಖಳನತ
ಕೆೊಟ್ಟರೆ ಎ ಹಲತದಹಯನತ ಅದಯಲ್ಲಿ ಡೆಮತ ಭಹಖ
(A) ` 3,000

(B) ` 5,500

(C) ` 4,000

(D) ` 7,000

ಮೊನಿಟ್ಗಳನತ
ಯಹುದನತ

ಉದೃರಿ

ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಿ

ಕಹಮಾೂಣಾತೆಮ

ಭಟ್ಟಕೆಿ

(A) Closing WIP is not considered/ ಅಂತಿಭ
ಅೂಣಾ

ಅಧಿ

ಅೂಣಾ
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ಕೆಲಷಖಳ

ೂಣಾತೆಮ

ಭಟ್ಟನತ

ೂಣಾತೆಮ

ಭಟ್ಟಖಳನತ

ರಿಖಣಿಷಲಹಖತತ್ುದೆ
(D) Both opening and closing WIP are not
considered/ ಹೌಯಂಭಿಔ ಭತ್ತು ಅಂತಿಭ ಅೂಣಾ

__________ ಯೊಹಯಿಖಳಶತಟ ಇಯತತ್ುದೆ

(D) ` 1,30,000

ಕೆಲಷದ

(C) Both opening and closing WIP are
considered/ ಹೌಯಂಭಿಔ ಭತ್ತು ಅಂತಿಭ ಅೂಣಾ

ಇದಹೃಖ ಂದತ ಶಾಕೆಿ ಬೆೇಕಹಖತ ಚ್ಯ ಫಂಡಹಳು

(C) ` 3,70,000

ಭಟ್ಟನತ

ರಿಖಣಿಷಲಹಖತುದಿಲಿ

ಭತ್ತು ಇಚಿಿತ್ ನಖದತ ಶಿಲ್ಲಿನ ಭಟ್ಟ `10,000 ಖಳಶತಟ

(B) ` 1,20,000

ೂಣಾತೆಮ

(B) Opening WIP is not considered/ ಹೌಯಂಭಿಔ

ದಿಷಖಳಳ ಂದತ ಶಾದ ಅಧಿ 360 ದಿಷಖಳಳ

(A) ` 3,60,000

ಕೆಲಷದ

ರಿಖಣಿಷಲಹಖತುದಿಲಿ

ಷೊೂಲ ಕಹಯಹಾಚ್ಯಣೆಮ ಚ್ಔೌದ ಅಧಿ 70 ದಿಷಖಳಳ
ಕೆೊಡಮಹಡಿದ

ಈ

ಷಂಫಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನತಷರಿಷಲಹಖತತ್ುದೆ

2. Assume that cost of goods is ` 7,20,000,
duration of gross operating cycle is 70 days,
credit period allowed by creditors is 10 days, a
year consists of 360 days and the desired cash
balance is ` 10,000. The working capital
required for the year is
ಮಹರಹಟ್ಹದ ಷಯಔತಖಳ ಟ್ತಟ ೆಚ್ಚ ` 7,20,000
ಷಹಸತಔಯಯತ

ಲೆಕ್ತಿಷತಹಖ

ಕೆಲಷಖಳ

ೂಣಾತೆಮ

ಭಟ್ಟಖಳನತ

ರಿಖಣಿಷಲಹಖತುದಿಲಿ
5. An individual working for an executive search
firm that seeks out qualified individuals for
higher level positions is called
ಉನತ್ಭಟ್ಟದ
ಷಹೂನಖಳಿಗಹಗಿ
ಅಸಾೋಕ್ತುಖಳ

3. Accumulated value of foreign–owned assets at
a given time means
ಂದತ ನಿಧಾರಿತ್ ಷಭಮದಲ್ಲಿನ ವಿದೆೇಶಿ ರಹಶರಖಳಲ್ಲಿದೃ
ಆಸಿುಖಳ ಷಂಚಿತ್ ಮೌಲೋ ಅಂದರೆ :

ಬೆೇಟೆಗಹರಿಕೆಮಲ್ಲಿ ತೆೊಡಗಿದ ಂದತ ಕಹಮಾನಿಾಸಣಹ
ಷಂಷೊಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಷ ಮಹಡತ ೋಕ್ತುಮನತ __________

(A) Flow of FDI/
FDI ನ ಸರಿು

ಎಂದತ ಔರೆಮತತಹುರೆ
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(A) Super individual/
ಅಮಹನತಶ ೋಕ್ತು

(D) None of these/
ಇುಖಳಲ್ಲಿ ಯಹುದೊ ಅಲಿ

(B) Head hunter/
ತ್ಲೆ ಬೆೇಟೆಗಹಯ

8. When quantity demanded for a product or
service increases with a fall in its price referred
to as
ಬೆಲೆಮಲ್ಲಿನ ಕೆಳಭತಕ ಫದಲಹಣೆಯಿಂದ ಂದತ

(C) Right individual/
ಷರಿ ೋಕ್ತು
(D) Appropriate individual/
ತ್ಔಿ ೋಕ್ತು

ಷಯಕ್ತನ ಅಥಹ ಷೆೇೆಮ ಬೆೇಡಿಕೆಮ ಗಹತ್ೌ ಸೆಚ್ಹಚದರೆ
ಅಂತ್ಸ ಬೆೇಡಿಕೆಮ ಫದಲಹಣೆಮನತ __________

6. If the co–variance of the random variables X &
Y, is equal to zero, then it can be said that the
random variables
ಎಯಡತ ಷಮಹನಹಕಹವದ ಚ್ಯಷಂಖ್ೆೋ X, Y ಖಳ ಷಸ
ವಿಚ್ಲತೆಮತ

ಷೆೊನೆಯಹಗಿದಹೃಖ

ಎಂದತ ಔರೆಮತತಹುರೆ
(A) Contraction

(B)

(A) Are dependent on each other/ ಯಷೆಯ

(C) No

ಅಲಂಬಿತ್ಹಗಿಯತತ್ುೆ
(D)

ಷಂಫಂಧನತ ಸೆೊಂದಿಯತತ್ುೆ
correlation/

ನಕಹರಹತ್ೊಔ

change

in

demand/

ಬೆೇಡಿಕೆಮಲ್ಲಿ

Decrease in demand/ ಬೆೇಡಿಕೆಮಲ್ಲಿ ಔಡಿತ್

9. Exemption in respect of value of leave travel
concession is available in respect of
ರಿಯಹಯಿತಿ ೌಹಷ ಯಜೆ ಷೌಲಬೋದ ಮೌಲೋು

ಷಸಷಂಫಂಧನತ ಸೆೊಂದಿಯತತ್ುೆ
(D) None of these/
ಇುಖಳಲ್ಲಿ ಯಹುದೊ ಅಲಿ

ಔಯದಿಂದ ಭತಔುಹಖಬೆೇಕಹದರೆ ಔಯದಹತ್ನತ :
(A) One journey performed in a block of 4
calendar years/ ನಹಲತಿ ಇಂಗಿಿೇಷ್ ಶಾಖಳ

7. Assume that the municipal value of a house
property is ` 1,05,000, fair rent is ` 1,07,000,
standard rent is ` 1,35,000 and the actual rent
is ` 97,000. The gross annual value of the
property is
ಂದತ ಭನೆಮ ಆಸಿುಮ ಭತನಿಸಿಲ್ ಬೆಲೆಮತ `

ಅಧಿಮಲ್ಲಿ ಂದತ ೌಹಷ ಮಹಡಿಯಬೆೇಔತ
(B) Two journeys performed in a block of 4
calendar years/ ನಹಲತಿ ಇಂಗಿಿೇಷ್ ಶಾಖಳ
ಅಧಿಮಲ್ಲಿ ಎಯಡತ ೌಹಷಖಳನತ ಮಹಡಿಯಬೆೇಔತ

1,05,000. ೆಲಹಖತ ಬಹಡಿಗೆ ` 1,07,000 ಆದವಾ

(C) Three journeys performed in a block of 4
calendar years/ ನಹಲತಿ ಇಂಗಿಿೇಷ್ ಶಾಖಳ

ಬಹಡಿಗೆ ` 1,35,000 ಭತ್ತು ನೆೈಜ ಬಹಡಿಗೆ ` 97,000

ಅಧಿಮಲ್ಲಿ ಭೊಯತ ೌಹಷಖಳನತ ಮಹಡಿಯಬೆೇಔತ

ಎಂದತ ಭಹವಿಸಿ ಅಂತ್ಸ ಭನೆಮ ಷೊೂಲ ಹರ್ಷಾಔ ಮೌಲೋ
__________ ಯೊಖಳರ್ಷಟಯತತ್ುದೆ
(A) ` 1,07,000

Increase in demand/ ಬೆೇಡಿಕೆಮಲ್ಲಿ ಸೆಚ್ಚಳ

ಫದಲಹಣೆ ಇಲಿದಿಯತುದತ

(B) Have positive correlation/ ಷಕಹರಹತ್ೊಖಳ ಷಸ

negative

ಬೆೇಡಿಕೆಮ

demand/

ಷಂಔತಚಿತ್ತೆ

ಅಂತ್ಸ

ಷಭನಹಕಹವದ ಚ್ಯಷಂಖ್ೆೋಖಳಳ : __________

(C) Have

of

(D) Actual journeys performed in a block of 4
calendar years/ ನಹಲತಿ ಇಂಗಿಿೇಷ್ ಶಾಖಳ

(B) ` 1,35,000

ಅಧಿಮಲ್ಲಿ

ಎಶಹಟದಯೊ

ಮಹಡಿಯಫಸತದತ

(C) ` 97,000
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ೌಹಷಖಳನತ

ಪಲ್ಲತಹಂವಖಳ ಸಿದಹೄಂತ್

10. When a style becomes popular among lower
socio–economic levels and later on becomes
popular among higher levels, it is termed as
ಕೆಳಸಂತ್ದ ಷಹಮಹಜಿಔ ಭತ್ತು ಆರ್ಥಾಔ ಭಟ್ಟಖಳಲ್ಲಿ
ಜನಪ್ರೌಮತೆಮನತ
ಷಹಮಹಜಿಔ

ಖಳಿಸಿ

ಭತ್ತು

ಜನಪ್ರೌಮತೆಗೆೊಳಳು

ತ್ದನಂತ್ಯ
ಆರ್ಥಾಔ

ವೆೈಲ್ಲಮನತ

(B) Performance theory/
ಕಹಯಹಾಚ್ಯಣೆ ಸಿದಹೄಂತ್
(C) Goal theory/
ಖತರಿ ಸಿದಹೄಂತ್

ಉನತ್
ಭಟ್ಟದಲ್ಲಿ

(D) Achievement theory/
ಷಹಧನೆಮ ಸಿದಹೄಂತ್

__________

ಎನತತಹುರೆ

13. One of the often outsourced HR function is
ಮೆೇಲ್ಲಂದ ಮೆೇಲೆ ಸೆೊಯಖತತಿುಗೆ ನಿೇಡಲಹಖತ ಮಹನ

(A) Trickle up
ಮೆೇಲತೊಕದ ಜಿನತಖತ

ಷಂನೊೊಲದ ಕಹಮಾ

(B) Trickle down/
ಕೆಳಭತಕದ ಜಿನತಖತ

(A) Occupational training and payroll/
ೃತಿು ತ್ಯಬೆೇತಿ ಭತ್ತು ೆೇತ್ನ ಟ್ಟಟ

(C) Trickle across/
ಅಡಡ ಜಿನತಖತ

(B) Recruitment and selection/
ಆಔರ್ಷಾಷತವಿಕೆ ಭತ್ತು ಆಯ್ಕಿ

(D) Trading up/
ಹೋಹಯದ ಮೆೇಲತೊಕತೆ

(C) Human resource planning/
ಮಹನ ಷಂನೊೊಲ ಯೇಜಿಷತವಿಕೆ
(D) Performance evaluation/
ಕಹಯಹಾಚ್ಯಣೆಮ ಮೌಲೋಮಹನ

11. The approach, when human resources are
chosen from the nationals of parent country,
is called
ಔಂನಿಮತ
ತ್ನಗೆ
ಬೆೇಕಹದ
ಮಹನ

14. Effective (or implicit) rate of interest p.a is
the function of
ರಿಣಹಭಕಹರಿ (ಇಂಗಿತ್) ಹರ್ಷಾಔ ಫಡಿಡದಯು

ಷಂನೊೊಲಖಳನತ ಪ್ರತ್ೃರಹಶರದಿಂದ ಆಯ್ಕಿ ಮಹಡತ
ಫಗೆಗೆ __________ ಎನತತಹುರೆ

__________ನ ಖಳ ಪಲ್ಲತಹಂವಹಗಿದೆ

(A) Polycentric approach/
ಫಸತಕೆೇಂದಿೌತ್ ವಿಧಹನ

(A) Frequency of compounding/ ಶಹಾಧಿಮಲ್ಲಿ
ಫಡಿಡ ಲೆಕ್ತಿಷತ ಆೃತಿು

(B) Ethnocentric approach/
ಜನಹಂಗಿೇಮ ವಿಧಹನ

(B)

(C) Geocentric approach/
ಬೊ ಕೆೇಂದಿೌತ್ ವಿಧಹನ

Basic rate of interest/ ಭೊಲ ಫಡಿಡದಯ

(C) Both Frequency of compounding & Basic
rate of interest /
ಶಹಾಧಿಮಲ್ಲಿ ಫಡಿಡ ಲೆಕ್ತಿಷತ ಆೃತಿು & ಭೊಲ

(D) Strategic approach/
ತ್ಂತ್ೌಗಹರಿಕೆ ವಿಧಹನ

ಫಡಿಡದಯ ಎಯಡೊ

12. The theory that emphasises the use of
objectives to manage performance is
ಕಹಯಹಾಚ್ಯಣೆಮ
ನಿಾಸಣೆಗೆ
ಖತರಿಖಳನತ

(D) None of these/
ಇುಖಳಲ್ಲಿ ಯಹುದೊ ಅಲಿ

ಉಯೇಗಿಷಬೆೇಕೆಂದತ ತಿು ಸೆೇಳಿದ ಸಿದಹೄಂತ್ :

15. Which one of the following is providing
reserve credit to the member countries facing

(A) Results theory/
4
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ಮೌಲೋ – ನಿೇಡಿದ ಪ್ರೌೇಮಮಂ

temporary balance of payment problems ?
ಷದಷೋ ರಹಶರಖಳಳ ಹತಿ ಖ್ಹತೆಮಲ್ಲಿ ತಹತಹಿಲ್ಲಔ

(D) None of these/
ಇುಖಳಲ್ಲಿ ಯಹುದೊ ಅಲಿ

ಷಭಷೆೋಖಳನತ ಎದತರಿಸಿದಹಖ ಈ ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಿ
ಯಹುದತ ಮೇಷಲತ ಉದೃರಿಮನತ ದಗಿಷತತ್ುದೆ ?
(A) IBRD
(C) IFC

(D) IDA

16. The multilateral trade organisation
_________
ಫಸತಕ್ಷೇಮ ಹೋಹಯ ಷಂಷೊ __________
(A) GATT

19. A market wherein a firm`s product is usable
by virtually all the firms in only one or two
industries is called
ಕೆೇಲ ಂದತ ಅಥಹ ಎಯಡತ ಕೆೈಗಹರಿಕೆಖಳಲ್ಲಿ ಇಯತ

(B) IMF

ಎಲಿ

is

ಉಯೇಗಿಷತ

ಷತುವಿನ

ಮಹಯತಔಟೆಟಮತ __________
(A) Horizontal business market/ ಷಭನಹಂತ್ಯ
ೋಸಹಯ ಮಹಯತಔಟೆಟ

(B) ITO

(B) Vertical

(C) WTO

business

market/

ಲಂಭಹಂತ್ಯ

ೋಸಹಯ ಮಹಯತಔಟೆಟ

(D) None of these/
ಇುಖಳಲ್ಲಿ ಯಹುದೊ ಅಲಿ
17. According to Fisher Effect
ಫಿಶರ್ ರಿಣಹಭದನವಮ :

(C)

Virtual market/ ಅಷದೃವ ೋಸಹಯ ಮಹಯತಔಟೆಟ

(D)

Restricted market/ ನಿಫಾಂಧಿತ್ ಮಹಯತಔಟೆಟ

20. Computation of normal depreciation on the
basis of block of assets came into force with
effect from the A.Y
ಷತುಖಳ ಂದತ ಖತಂಪ್ರನ ಆಧಹಯದ ಮೆೇಲೆ ಷಸಜ

(A) Inflation differential > Interest differential/
ಅತಿೌಷಯಣದ ಅಂತ್ಯ > ಫಡಿಡ ಅಂತ್ಯ
(B) Inflation differential < Interest differential/
ಅತಿೌಷಯಣದ ಅಂತ್ಯ < ಫಡಿಡ ಅಂತ್ಯ

ಷಔಳಿಮನತ

ಲೆಕ್ತಿಷತ

ದೄತಿ

__________

ಔರಹಔಯಣೆ ಶಾದಿಂದ ಜಹರಿಗೆ ಫಂದಿತ್ತ

(C) Inflation differential = Interest differential/
ಅತಿೌಷಯಣದ ಅಂತ್ಯ = ಫಡಿಡ ಅಂತ್ಯ

(A) 1988–89

(D) None of these/
ಇುಖಳಲ್ಲಿ ಯಹುದೊ ಅಲಿ

(B) 1989–90

(C) 1998–99
(D) None of these/
ಇುಖಳಲ್ಲಿ ಯಹುದೊ ಅಲಿ

18. Time value of a call option is
ಕರಿೇದಿ ಆಯ್ಕಿಮ ಷಭಮದ ಬೆಲೆ :
(A) Premium paid – Intrinsic value/ ನಿೇಡಿದ

21. The capital budgeting tool, which is in full
consonance with the shareholders` wealth
maximisation criterion, is
ಶೆೇಯತದಹಯಯ
ಷಂತ್ತು
ಖರಿರ್ಷಠೇಔಯಣ

ಪ್ರೌೇಮಮಮ್ – ಇಂಗಿತ್ ಮೌಲೋ
(B) Premium paid + Intrinsic value/ ನಿೇಡಿದ
ಪ್ರೌೇಮಮಮ್ + ಇಂಗಿತ್ ಮೌಲೋ
(C)

ಷಂಷೊಖಳಳ

ಮಹನದಂಡದೆೊಂದಿಗೆ ಷಂೂಣಾ ಷಸಭತ್ ಸೆೊಂದಿದ
ದಿೇರ್ಘಾಧಿ ಸೊಟೆ ನಿಣಾಮದ ಷಹಧನ __________

Intrinsic value – Premium paid/ ಇಂಗಿತ್
5
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(A) Profitability

index

ಲಹಬದಹಮಔತೆಮ

(D)

ಷೊಚ್ಹೋಂಔ

24. Long–term capital gain on transfer of listed
equity shares is chargeable to tax, if
ಟ್ಟಟಮಲ್ಲಿ ಷೆೇಾಡೆಯಹದ ಷಹಮಹನೋ ಶೆೇಯತಖಳನತ

(B) NPV/
ಎನ್ ಪ್ರವಿ
(C) IRR/
ಐಆರ್ ಆರ್

ಸಷಹುಂತ್ಯ ಮಹಡಿದಹಖ ಉಂಟಹಖತ ದಿೇರ್ಘಾಧಿ
ಫಂಡಹಳ ಲಹಬಖಳನತ ತೆರಿಗೆಗೆ ಳಡಿಷಲಹಖತತ್ುದೆ

(D) None of these/
ಇುಖಳಲ್ಲಿ ಯಹುದೊ ಅಲಿ

ಯಹಹಖ ಅಂದರೆ :
(A) Asset transferred is a long–term capital
asset/ ಸಷಹುಂತ್ರಿಸಿದ ಆಸಿುಮತ ದಿೇರ್ಘಾಧಿ

22. _________ is the process of differentiating a
firm`s products and services to promote
environmental responsibility.
ಹತಹಯಣದ ಜಹಬಹೃರಿತ್ನನತ ೌಚ್ೆೊೇದಿಷಲತ

ಫಂಡಹಳ ಆಸಿುಯಹಗಿದೃರೆ
(B) Shares are transferred on or after May 1,
2003 but before March 1, 2004/ ಶೆೇಯತಖಳನತ

ಂದತ ೋಸಹಯ ಷಂಷೊಮ ಷತುಖಳನತ ಭತ್ತು

ಮೆೇ 1, 2003ಯಂದತ ಅಥಹ ನಂತ್ಯ ಆದರೆ

ಷೆೇೆಖಳನತ ೌತೆೋೇಕ್ತಷತ ೌಕ್ತೌಯ್ಕಮತ __________
(A) Social

branding/

ಮಹರ್ಚಾ

ಷಹಮಹಜಿಔಹಗಿ

leadership/

ಶೆೇಯತಖಳನತ ಔನಿಶಟ ಕ್ಷ 12 ತಿಂಖಳಿಗಹದಯೊ

ಹತಹಯಣದ

ಧಹಯಔ ಮಹಡಿಯಬೆೇಔತ

ಭತಂದಹಳತ್ವ
(D)

(D) All of these/
ಇುಖಳಲ್ಲಿ ಎಲಿೂ

Market leadership/ ಮಹಯತಔಟೆಟಮ ಭತಂದಹಳತ್ವ

23. `The idea that all human beings are
themselves the standard by which their
actions should be judged.` This is
ಅಯಯ ಕಹಮಾಚ್ಟ್ತಟ್ಟಕೆಖಳನತ ನಿಧಾರಿಷತಲ್ಲಿ

25. Leontief paradox contradicted the predictions
of
ಲ್ಲಯೇನಿಟಫ್ ಹೋಯಡಹಕ್ಸ್ __________ ಸಿದಹೄಂತ್ದ
ಊಸೆಖಳನತ ೋತಿರಿಔುಗೆೊಳಿಸಿತ್ತ

ಅಯರೆೇ ಆದವಾ ನಿಣಹಾಮಔಯತ ಈ ವಿಚ್ಹಯು

(A) Heckscher – Ohlin theory/
ಸೆಔ್ಚರ್ ಒಹ್ಲಿನ್ ಸಿದಹೄಂತ್

__________
(A)

Moral relativism/ ನೆೈತಿಔ ಷಹೆೇಕ್ಷ ಸಿದಹೄಂತ್

(B) Absolute Advantage theory/ ಷವಮಂಷತಹುತ್ೊಔ
ಲಹಬ ಸಿದಹೄಂತ್

(B) Cultural relativism/
ಷಹಂಷಿರತಿಔ ಷಹೆೇಕ್ಷ ಸಿದಹೄಂತ್
(C) Traditional

relativism/

ಮೊದಲತ

(C) The tax payer holds such shares for a
period of 12 months or more/ ಸಷಹುಂತ್ರಿಸಿದ

Eco–branding/ ೌಔೃತಿ ಚಿನಿಹೇಔರಿಷತುದತ

(C) Environmental

2004ಯ

1,

ಸಷಹುಂತ್ಯಗೆೊಳುಲೆಟ್ಟಟಯಬೆೇಔತ

ಚಿನಿಹೇಔರಿಷತುದತ
(B)

Naive relativism/ ಭತಖೄ ಷಹೆೇಕ್ಷ ಸಿದಹೄಂತ್

(C) Comparative Advantage theory/ ತ್ತಲನಹತ್ೊಔ

ಷಹಂೌದಹಯಿಔ

ಲಹಬ ಸಿದಹೄಂತ್

ಷಹೆೇಕ್ಷ ಸಿದಹೄಂತ್

(D) None of these/
ಇುಖಳಲ್ಲಿ ಯಹುದೊ ಅಲಿ
6
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(B) Individual beliefs of people/ ಜನಯ ೆೈಮಕ್ತುಔ

26. Plans designed by high ranking managers
which define broad goals for the organisation
are called
ವಿವಹಲಹದ ಖತರಿಖಳನತ ಹೋಖ್ಹೋನಿಷತ ಭತ್ತು
ಉನತ್

ಭಟ್ಟದ

ನಿಫಂಧಔಯತ

ನಂಬಿಕೆಖಳ
(C) Changing values over time/ ಕಹಲಹಂತ್ಯದಲ್ಲಿ
ಫದಲಹಖತ ಮೌಲೋಖಳ

ಯಚಿಷತ

(D) How fast new changes are imbibed/ ಸೆೊಷ

ಯೇಜನೆಖಳನತ __________ ಎಂದತ ಔರೆಮತತಹುರೆ

ಫದಲಹಣೆಖಳನತ ಅಳಡಿಸಿಕೆೊಳಳು ತಿೇೌತೆಮ

(A) Vision/
ದೊಯದೃರ್ಷಟ

29. Service marketing is also known as
ಷೆೇೆ ಮಹರಹಟ್ಗಹರಿಕೆಮ ಇನೆೊಂದತ

(B) Strategic plans/
ತ್ಂತ್ೌಗಹರಿಕೆ ಯೇಜನೆಖಳಳ

__________

(C) Mission/
ಭೊಲೆೊೇದೆೃೇವ

(A) Door to door marketing/
ಭನೆಭನೆಗೆ ಮಹರಹಟ್ ಮಹಡತುದತ

(D) Operational plans/
ಕಹಯಹಾಚ್ಯಣೆಮ ಯೇಜನೆಖಳಳ

(B) Marketing of intangible goods/
ಷದೃವಲಿದ ಷತುಖಳ ಮಹರಹಟ್ಗಹರಿಕೆ
(C) Relationship–based marketing/
ಷಂಫಂಧಹಧಹರಿತ್ ಮಹರಹಟ್ಗಹರಿಕೆ

27. An organisation that has achieved high levels
of diversity and one that has few diversity
related problems is known as
ಉನತ್ ಭಟ್ಟದ ೆೈವಿಧೋತೆಮನತ ಷಹಧಿಸಿದ ಭತ್ತು

(D) Transaction–based marketing/
ೋಸಹಯಖಳ ಆಧಹರಿತ್ ಮಹರಹಟ್ಗಹರಿಕೆ

ೆೈವಿಧೋತೆಗೆ ಷಂಫಂಧಟ್ಟ ಕೆಲೆೇ ಷಭಷೆೋಖಳನತ
ಸೆೊಂದಿದ

ಂದತ

ಷಂಷೊಮನತ

ಸೆಷಯತ

__________

30. An electronic fund transfer system that
operates on Deferred Net Settlement basis
which settles transitions in batches is referred
to as
ೋಸಹಯಖಳನತ ಖತಂು ಖತಂುಖಳ ಆಧಹಯದ ಮೆೇಲೆ

ಎನತತಹುರೆ
(A) Multicultural organisation/
ಫಸತ ಷಹಂಷಿರತಿಮ ಷಂಷೊ
Diversified organisation/ ೆೈವಿಧೋತೆಮ ಷಂಷೊ

ಭತ್ತು ಭತಂದೊಡಿದ ನಿವಳ ಹತಿಷತ ಆಧಹಯದ

(C)

Pluralism organisation/ ಅನೆೇಔತ್ವ ಷಂಷೊ

ಗಹಾಣೆ

(D)

Geocentric organisation/ ಬೊ ಕೆೇಂದಿೌತ್ ಷಂಷೊ

(B)

ಮೆೇಲೆ

ಕಹಮಾ

ನಿಾಹ್ಲಷತ

ೋಷೊಮನತ

ವಿದತೋನಹೊನ

__________

ನಿಧಿ
ಎಂದತ

ಔರೆಮತತಹುರೆ

28. Culture of any society essentially depends on
ಂದತ ಷಮಹಜದ ಷಂಷೃತಿಮತ ೌಭತಕಹಗಿ

(A) SEFT

(B) EFT

(C) NEFT

(D) RTGS

________ ಮೆೇಲೆ ಅಲಂಬಿಸಿಯತತ್ುದೆ
31. Which of the following techniques is suitable
for testing whether there is significance
difference between more than two sample
means ?
ಎಯಡಕ್ತಿಂತ್ ಸೆಚಿಚನ ಷರಹಷರಿ ಷಂಖ್ೆೋಖಳ ನಡತವಿನ

(A) The learning and passing down of values/
ಮೌಲೋಖಳನತ ಔಲ್ಲಮತುದತ ಭತ್ತು ಅುಖಳನತ
ಭತಂದಿನ ಜನಹಂಖ ಕೆಿ ನಿೇಡತುದಯ
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ಅಂತ್ಯನತ ಲೆಕ್ತಿಷತಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ತ್ಂತ್ೌಖಳಲ್ಲಿ

ಯಹುದತ

ಯಹುದತ ಷೊಔುಹಗಿದೆ ?

ಷಹಂಷೃತಿಔಹಗಿ ನಿಧಾರಿಸಿದ ೆಂದ

(A) Chi–square/
ಕೆೈ-ಷಿವಮರ್ ರಿೇಕ್ಷೆ

ತ್ುೆ

ಎಂಫತದನತ

34. Reverse synergy implies that the assets/units
which are demerged are of
ಹ್ಲಭತೊಕ ಷಭರ್ಷಠ ೌಮಹಣ ಅಂದರೆ ೌತೆೋೇಕ್ತಸಿದ

(C) F–test/
ಎಫ್ – ರಿೇಕ್ಷೆ

ಆಸಿುಖಳಳ ಭತ್ತು ಗಟ್ಔಖಳಳ

(D) None of these/
ಇುಖಳಲ್ಲಿ ಯಹುದೊ ಅಲಿ

(A) More worth to other firms than the firm
itself/ ೌತೆೋೇಕ್ತಸಿದ ಷಂಷೊಗಿಂತ್ ಇತ್ರೆ ಷಂಷೊಖಳಿಗೆ
ಸೆಚಿಚನ ಬೆಲೆಮತಳುುಖಳಹಗಿಯತತ್ುೆ

32. The risk arising on account of changes in
interest rates on two different instruments in
an unidentical manner is called
ಭಿನ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಿ ಫಡಿಡದಯಖಳಿಂದ ಎಯಡತ ೌತೆೋೇಔ
ತ್ೌಖಳಲ್ಲಿ

ಉಂಟಹಖತ

(B) Less worth to other firms than the firm
itself/ ಇತ್ರೆ ಷಂಷೊಖಳಿಗೆ ೌತೆೋೇಕ್ತಸಿದ ಷಂಷೊಗಿಂತ್
ಔಡಿಮೆ ಬೆಲೆಮತಳುುಖಳಹಗಿಯತತ್ುೆ

ನಶಟನತ

(C) Equal worth to both/ ಎಯಡಔೊಿ ಂದೆೇ ಮೌಲೋ

__________ ಎನತತಹುರೆ

ಸೆೊಂದಿಯತತ್ುೆ

(A) Market risk/
ಮಹಯತಔಟೆಟ ನಶಟ ಬಮ

(D) None of these/
ಇುಖಳಲ್ಲಿ ಯಹುದೊ ಅಲಿ

(B) Gap risk/
ಅಂತ್ಯನಶಟ ಬಮ

35. An Indian citizen came to India for the first
time (after 20 years) on May 28, 2014 and
stayed up to December 5, 2014. His
residential status is
ಇೆತ್ತು ಶಾಖಳ ಅಧಿಮ ನಂತ್ಯ ಫೈ ಭಹಯತಿೇಮ

(C) Value at risk/
ನಶಟ ಬಮದಲ್ಲಿಯತ ಮೌಲೋ
(D) Basis risk/
ಭೊಲ ನಶಟ ಬಮ

ನಹಖರಿಔನತ

ಭಹಯತ್ಕೆಿ

ಮೆೇ

28,

ನೆಲೆಷತತಹುನೆ ಅಯ ಹಷ ನೆಲೆಮ ಸಿೂತಿ :
(A) Resident/ ಭಹಯತಿೇಮ ಹಸಿ

(A) the universal code of conduct enforced in
ಂದತ
ಷಂಷೊಮಲ್ಲಿ
an
organisation/
ಆಚ್ಯಣೆಮಲ್ಲಿ

ೌಥಭಹಗಿ

2014ಯಂದತ ಆಖಮಸಿ ಡಿಷೆಂಫರ್ 5, 2014 ಯರೆಗೆ

33. Business ethics is _________.
ೋಸಹಯ ನಿೇತಿ ವಹಷರ ಎಂದರೆ :

ಷಹಾತಿೌಔಹಗಿ

ಅಥಹ

(D) being lawful to all the stakeholders/
ಬಹಜಿದಹಯರಿಗೆ ಕಹನೊನತಫದೄಹಗಿಯತುದತ

(B) T–test/
ಟ್ಟ-ರಿೇಕ್ಷೆ

ಸಣಕಹಸಿನ

ಷರಿ

ತ್ಂದ

(B) Resident but not ordinarily resident/
ಭಹಯತಿೇಮ ಹಸಿ ಆದರೆ ಷಹಮಹನೋಹಸಿಮಲಿ

ನಿೇತಿ

ನಡಹಳಿಖಳಳ
(B) being truthful to the customers/ ಗಹೌಸಔರಿಗೆ
ನಂಬಿಔಷುರಹಗಿಯತುದತ
(C) culturally conditioned agreement on what
constitutes right or wrong/

(C)

Non–resident/ ಅನಿಹಸಿ ಭಹಯತಿೇಮ

(D)

Undefined/ ಹೋಖ್ಹೋನಿಷಲತ ಆಖತುದಿಲಿ

36. The fixed cost is divided by unit sales and
8
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then added into variable cost to calculate
_________ ಲೆಕ್ತಿಷತಹಖ ಸಿೂಯ ೆಚ್ಚು ಮಹರಹಟ್

39. Card with an embedded microprocessor
loaded with the information necessary to
enable payment is called
ಹತಿಗಹಗಿ ಬೆೇಕಹದ ಮಹಹ್ಲತಿಮನತ ಸೆೊತ್ತುಕೆೊಂಡತ

ಮಹಡಿದ ಮೊನಿಟ್ತಟಖಳಿಂದ ಭಹಗಿಷಲೆಡತತ್ುದೆ ಭತ್ತು
ಚ್ಯೆಚ್ಚದೆೊಂದಿಗೆ ಷಂಔಲನಗೆೊಳಳುತ್ುದೆ
(A)
(B)

ಂದತ ಷೊಕ್ಷಮ ೌಕ್ತೌಯ್ಕಗಹಯನನತ ಅಳಡಿಸಿಕೆೊಂಡ

Unit cost/ ೌತಿಮೊನಿಟ್ಟಟನ ೆಚ್ಚನತ

ಂದತ ಕಹಡಾನತ __________ ಎಂದತ ಔರೆಮತತಹುರೆ

Mark up cost/ ಷರಹಷರಿ ಸಿೂಯ ೆಚ್ಚನತ

(A) Virtual Card/
ಅಷದೃವ ಕಹರ್ಡಾ

(C) Mark up price/
ಷರಹಷರಿ ಬೆಲೆ

(B) Smart Card/
ಷಹೊರ್ಟಾ ಕಹರ್ಡಾ

(D) Mark up demand/
ಷರಹಷರಿ ಬೆೇಡಿಕೆ

(C) Electronic purse/
ವಿದತೋನಹೊನ ಚಿೇಲ

37. If proprietary ratio is 0.75, working capital is
` 60,000 and reserves is ` 40,000, the paid–
up share capital will be
ಡೆತ್ನದ ೌಮಹಣು 0.75, ಚ್ಯ ಫಂಡಹಳ `

(D) Electronic cash/
ವಿದತೋನಹೊನ ನಖದತ
40. X Ltd., files its return of income on October
6, 2015 for the assessment year 2015–16.
Immediately before submission, it pays a sum
of ` 2.5 crore by way of self–assessment tax.
For late submission of return, it is liable for
interest under Section
X ಔಂನಿಮತ ತ್ನ 2015–16ನೆೇ ಷಹಲ್ಲನ ಆದಹಮಔಯ

60,000 ಭತ್ತು ಮೇಷಲತಖಳಳ ` 40,000 ಇದೃರೆ
ಹತಿಯಹದ ಶೆೇಯತ ಫಂಡಹಳು __________
ಯೊಹಯಿಖಳಶತಟ ಇಯತತ್ುದೆ
(A) ` 2,40,000

(B) ` 2,00,000

ತಿೌಕೆಮನತ ಅಕೆೊಟೇಫರ್ 6, 2015 ಯಂದತ ಆದಹಮ

(C) ` 4,40,000

ತೆರಿಗೆ ಇಲಹಖ್ೆಗೆ ಷಲ್ಲಿಸಿಯತತ್ುದೆ ಅದಕ್ತಿಂತ್ ಮೊದಲೆೇ `

(D) None of these/
ಇುಖಳಲ್ಲಿ ಯಹುದೊ ಅಲಿ

2.5 ಕೆೊೇಟ್ಟಖಳಶಟನತ ತ್ನ ಔರಹಔಯಣೆಮ ಲೆಔಿದ
ೌಕಹಯ ತೆರಿಗೆಮನತ ಕೆೊಡತತ್ುದೆ ತ್ಡಹಗಿ ಷಲ್ಲಿಸಿದ ಈ
ಷಂದಬಾದಲ್ಲಿ ಔಂನಿಮತ ಕೆೊಡಬೆೇಕಹದ ಫಡಿಡಮ

38. Sugging is :
ಷಗಿಗಂಗ್ ಎಂದರೆ

ಆಔಯಣೆಗೆ ಅನವಯಿಷತ ಕಹಯ್ಕೃಮ ಔಲಂ

(A) Giving worthless guarantees/
ಅಥಾಹ್ಲೇನ ಖ್ಹತಿೌಖಳನತ ನಿೇಡತುದತ

(A) 234A

(B) Charging unreasonable prices/
ಷೊಔುಲಿದ ಬೆಲೆಖಳನತ ವಿಧಿಷತುದತ

(C) 234C

(B) 234B

(D) None of these/
ಇುಖಳಲ್ಲಿ ಯಹುದೊ ಅಲಿ

(C) Providing low quality product/
ಔಳೆ ಖತಣಭಟ್ಟದ ಷತುಖಳನತ ದಗಿಷತುದತ
(D) Selling under the guise of research/
ಷಂವೆ ೇಧನೆಮ
ಸೆಷರಿನಡಿಮಲ್ಲಿ
ಮಹರಹಟ್

41. Motives for conducting international business
are
ಅಂತ್ಯರಹರ್ಷರೇಮ ೋಸಹಯನತ ಕೆೈಗೆತಿುಕೆೊಳಳು

ಮಹಡತುದತ
9
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ಉದೆೃೇವಖಳಳ ಯಹುೆಂದರೆ :

Accounting ?
ಕೆಳಗಿನ ಯಹ ಸೆೊಂದಹಣಿಕೆಖಳಳ ೌಷತುತ್ ೆಚ್ಚ

(A) Offensive market motives/ ಅಔೌಭಣಕಹರಿ

ಲೆಔಿವಹಷರದಡಿಮಲ್ಲಿ

ಮಹಯತಔಟೆಟ ಉದೆೃೇವಖಳಳ

(A) Depreciation

ಮಹಯತಔಟೆಟ ಉದೆೃೇವಖಳಳ

Adjustment/

ಷಔಳಿ

ಸೆೊಂದಹಣಿಕೆ

(C) Economic & strategic motives/ ಆರ್ಥಾಔ ಭತ್ತು

(B) Cost of sales Adjustment/ ಮಹರಹಟ್ ೆಚ್ಚದ

ತ್ಂತ್ೌಗಹರಿಕೆಮ ಉದೆೃೇವಖಳಳ

ಸೆೊಂದಹಣಿಕೆ

(D) All of these/
ಇುಖಳಲ್ಲಿ ಎಲಿೂ

(C) Monetary working capital Adjustment/
ಸಣಕಹಸಿನ ಚ್ಯ ಫಂಡಹಳದ ಸೆೊಂದಹಣಿಕೆ
(D) All of these/
ಇುಖಳಲ್ಲಿ ಎಲಿೂ

42. When goods are sent by VPP, income accrues
at the place where the goods are
ಷಯಔತಖಳನತ ವಿಪ್ರಪ್ರ ಭತಖ್ಹಂತ್ಯ ಮಹರಹಟ್
ಆದಹಮ

ಸೆೊಂದಹಣಿಕೆಮ

ಅವೋಔತೆ ಇದೆ ?

(B) Defensive Market motives/ ಷಂಯಕ್ಷಣಹಕಹರಿ

ಮಹಡಿದಹಖ

ಗಿಮರಿಂಗ್

ಷಂಚ್ಮಹಖತ

ಷೂಳ

45. Profit is the product of
ಲಹಬು _________ ಖಳ ಖತಣಲಫೄಹಗಿದೆ

__________

(A) Total sales value × P/V ratio/ ಟ್ತಟ ಮಹರಹಟ್

(A) Produced/
ಷತುಖಳನತ ಉತಹೆದಿಸಿದ ಷೂಳ

ಮೌಲೋ ಭತ್ತು ಲಹಬಗಹತ್ೌ ೌಮಹಣ

(B) Stored/
ಷತುಖಳನತ ಷಂಖೌಹ್ಲಸಿದ ಷೂಳ

(B) Break–even point sales value × P/V ratio/
ಷಭಸಿೂತಿ ಬಿಂದತ ಮಹರಹಟ್ ಮೌಲೋ ಭತ್ತು
ಲಹಬಗಹತ್ೌ ೌಮಹಣ

(C) Despatched/
ಷತುಖಳನತ ಯಹನಿಸಿದ ಷೂಳ

(C) Margin of safety sales value × P/V ratio/
ಷತಯಕ್ಷತೆಮ ಅಂಚಿನ ಮಹರಹಟ್ ಮೌಲೋ ಭತ್ತು

(D) Delivered on payment/
ಹತಿಸಿದ ನಂತ್ಯ ಫಟ್ಹಡೆ ಮಹಡಿದ ಷೂಳ

ಲಹಬಗಹತ್ೌ ೌಮಹಣ
(D) None of these/
ಇುಖಳಲ್ಲಿ ಯಹುದೊ ಅಲಿ

43. Accounting standard, which deals with the
contingencies and events accuring after the
balance sheet date, is
ಅಢಹೆ ತಿೌಕೆ ದಿನಹಂಔದ ನಂತ್ಯ ಜಯತಖತ

46. International Human Resources Management
is an academic discipline which focuses on
ಅಂತ್ಯರಹರ್ಷರೇಮ
ಮಹನ
ಷಂನೊೊಲ

ಅನಿರಿೇಕ್ಷತ್ ಷನಿೆೇವ ಭತ್ತು ಗಟ್ನೆಖಳಿಗೆ ಉಚ್ಹಯ
ಕೆೊಡತ ಲೆಔಿವಹಷರದ ಆದವಾ ಮಹನ :
(A) AS – 10

(B) AS – 04

(C) AS – 40

(D) AS – 01

ನಿಾಸಣೆಮತ

ಂದತ

ವೆೈಕ್ಷಣಿಔ

ಕ್ಷೆೇತ್ೌಹಗಿ

__________ ಮೆೇಲೆ ಖಭನ ಸರಿಷತತ್ುದೆ
(A) The movement of people across national
borders/
ರಹಶರಖಳ ನಡತೆ ಜನಯ ಚ್ಲನಲನಖಳ

44. Which of the following adjustment/s need/s
gearing adjustment under the current cost

(B)
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ಮಹನ

ಷಂನೊೊಲಖಳ

ಆಚ್ಯಣೆಖಳ

49. The main facture/s of ADRs is/are
ADR ಖಳ ಭತಕೋ ಲಕ್ಷಣಖಳಳ __________

ವಿನಿಭಮಖಳ

(A) ADRs are Negotiable instruments issued by
US banks/
ADR ಖಳ ಮತಎಸ್ ಬಹೋಂಔತಖಳಳ ಬಿಡತಖಡೆ

(C) International comparative research/
ಅಂತ್ಯರಹರ್ಷರೇಮ ತ್ತಲನಹತ್ೊಔ ಷಂವೆ ೇಧನೆಮ
(D) Policies and practices of MNCs/
ಫಸತರಹರ್ಷರೇಮ ಔಂನಿಖಳ ನಿೇತಿಖಳಳ

ಮಹಡಿದ ಯಭಹರೆ ತ್ೌಖಳಳ

ಭತ್ತು

(B) They represent a claim on underlying
foreign securities/
ಇಂಗಿತ್ ವಿದೆೇಶಿ ತ್ೌಖಳ ಮೆೇಲ್ಲನ ಸಔಿನತ

ಆಚ್ಯಣೆಖಳ
47. North American Free Trade Agreement
(NAFTA) is an example of
ಉತ್ುಯ ಅಮೆೇರಿಕಹದ ಷವತ್ಂತ್ೌ ಹೋಹರಿ ೆಂದು

ೌತಿನಿಧಿಷತತ್ುೆ
(C) Denominated in US dollars/
ಮತಎಸ್ ಡಹಲರ್ ಖ ಳಲ್ಲಿ ಅುಖಳ ಮೌಲೋನತ

(NAFTA) __________ ಉದಹಸಯಣೆಯಹಗಿದೆ

ನಿಖದಿಡಿಷಲಹಗಿಯತತ್ುದೆ

(A) Global level Economic integration/ ಜಹಖತಿಔ

(D) All of these/
ಇುಖಳಲ್ಲಿ ಎಲಿೂ

ಭಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಆರ್ಥಾಔ ಔೊಡತವಿಕೆಮ
(B) Regional level Economic Integration/
ಲಮ ಭಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಆರ್ಥಾಔ ಔೊಡತವಿಕೆಮ

50. If the coefficient of correlation between two
sets is – 0.85 and the variances of the two sets
are 16 & 19, the covariance between the data
sets is
ಎಯಡತ ಷಂಖ್ಹೋ ಖಣಖಳ ನಡತವಿನ ಷಸಷಂಫಂಧ

(C) Commodity level Economic Integration/
ಷತುವಿನ ಭಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಆರ್ಥಾಔ ಔೊಡತವಿಕೆಮ
(D) None of these/
ಇುಖಳಲ್ಲಿ ಯಹುದೊ ಅಲಿ

ಷಸಖತಣಔು

–

0.85

ಇದೃರೆ

ಭತ್ತು

ಅುಖಳ

ವಿಚ್ಲತೆಖಳಳ 16 ಭತ್ತು 19 ಇದಹೃಖ ಆ ಎಯಡೊ ಷಂಖ್ಹೋ

48. Changing the price of a product or service
instantly frequently in line with the market
price is called
ಮಹಯತಔಟೆಟ ಬೆಲೆಖನತಖತಣಹಗಿ ತ್ಕ್ಷಣ ಭತ್ತು ದೆೇ

ಖಣಖಳ ಷಸ ವಿಚ್ಲತೆಮತ __________ ಇಯತತ್ುದೆ

ದೆೇ ಂದತ ಷತುವಿನ ಅಥಹ ಷೆೇೆಮ ಬೆಲೆಮನತ
ಫದಲಹಯಿಷತುದಕೆಿ __________ ಎನತತಹುರೆ
(A) Flexible pricing/
ಷಡಿಲ್ಲತ್ ಬೆಲೆ ನಿಖದಿ

(A) 10.20

(B) 4.20

(C) 3.20

(D) 7.20

51. A drop in the exchange value of a floating
currency means
ಚ್ಲ್ಲತ್ಹಖತ ಔರೆನಿ್ಮ ವಿನಿಭಮ ಮೌಲೋದಲ್ಲಿ

(B) Multiple pricing/
ವಿವಿಧ ಬೆಲೆ ನಿಖದಿ

ಔಡಿತ್ೆಂದರೆ __________

(C) Market pricing/
ಮಹಯತಔಟೆಟ ಬೆಲೆ ನಿಖದಿ

(A) Devaluation/
ಅಮೌಲ್ಲೇಔಯಣ

(D) Dynamic pricing/
ಚ್ಲನಶಿೇಲ ಬೆಲೆ ನಿಖದಿ

(C) Appreciation/
ಮೌಲೋಧಿೇಾಔಯಣ
(D)
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ುನರ್ ಮೌಲ್ಲೇಔಯಣ

54. Pull factor responsible for child labour is
ಬಹಲಕಹಮಾಔಯನತ ಷೆಳೆಮಲತ ಕಹಯಣಹದ ಅಂವ :

52. Foreign exchange risk is a positive function
of
ವಿದೆೇಶಿ ವಿನಿಭಮದ ನಶಷಬಮು __________ ನ /

(A) Lack of education/
ವಿದೆೋಮ ಕೆೊಯತೆ
(B) Poor family background/
ಫಡ ಔತಟ್ತಂಫದ ಹ್ಲನೆಲೆ

ಖಳ ಷಕಹರಹತ್ೊಔ ಉತ್ೆನಹಗಿದೆ
(A) Foreign

exchange

exposure/

ವಿದೆೇಶಿ

(C) Cheap labour/
ಔಡಿಮೆ ೆಚ್ಚದ ವೌಮಔ

ವಿನಿಭಮ ತೆರೆದಿಡಲೆಡತವಿಕೆ

(D) Easy management/
ಷತಲಬಹದ ನಿಾಸಣೆ

(B) Variance of unanticipated changes in
exchange rates/ ವಿನಿಭಮ ದಯಖಳಲ್ಲಿ ಅನಿರಿೇಕ್ಷತ್
ಫದಲಹಣೆಖಳ ವಿಚ್ಲತೆ

55. If NPV is equal to initial investment, the cost
of capital is equal to
ಎನ್ ಪ್ರ ವಿ ಮೌಲೋು ಹೌಯಂಭಿಔ ಸೊಟೆ ಭಟ್ಟಕೆಿ

(C) Both Foreign exchange exposure &
Variance of unanticipated changes in
exchange rates /
ವಿದೆೇಶಿ ವಿನಿಭಮ ತೆರೆದಿಡಲೆಡತವಿಕೆ & ವಿನಿಭಮ

ಷಮಹನಹಗಿದಹೃಖ ಫಂಡಹಳ ೆಚ್ಚು __________
ಗೆ ಷಭನಹಗಿಯತತ್ುದೆ

ದಯಖಳಲ್ಲಿ ಅನಿರಿೇಕ್ಷತ್ ಫದಲಹಣೆಖಳ ವಿಚ್ಲತೆ

(A) Nominal cost of capital/ ತೆೊೇರಿಕೆ ಫಂಡಹಳ

ಎಯಡೊ

ೆಚ್ಚ

(D) None of these/
ಇುಖಳಲ್ಲಿ ಯಹುದೊ ಅಲಿ

(B)

(C) None of these/
ಇುಖಳಲ್ಲಿ ಯಹುದೊ ಅಲಿ

53. The demand for a good is inelastic if
__________ ಂದತ ಷತುವಿನ ಬೆೇಡಿಕೆಮತ ಬೆಲೆ
ಸಿೂತಿಷಹೂಔತ್ವ ಸೆೊಂದಿಯತುದಿಲಿ

(D) Both Nominal cost of capital & Real cost of
capital/
ತೆೊೇರಿಕೆ ಫಂಡಹಳ ೆಚ್ಚ & ನೆೈಜ ಫಂಡಹಳ

(A) The good has many substitutes/
ಷತುವಿಗೆ ಅನೆೇಔ ಫದಲ್ಲ ಷತುಖಳಿದಹೃಖ

ೆಚ್ಚ ಎಯಡೊ

(B) The good is luxury/
ಷತು ಐಶರಹಮ ಇದಹೃಖ

56. Foreign indirect investment means the
investment by individuals or public bodies in
foreign
ವಿದೆೇಶಿ ರೆೊೇಕ್ಷ ಸೊಟೆ ಎಂದರೆ ವಿದೆೇವದಲ್ಲಿ

(C) The expenditure for the good is a small part
of the consumers income/
ಷತುವಿನ
ಮೆೇಲೆ
ಮಹಡಿದ
ೆಚ್ಚು
ಉಭೆೊೇಖದಹಯನ

ಆದಹಮದ

Real cost of capital/ ನೆೈಜ ಫಂಡಹಳ ೆಚ್ಚ

ಅತಿ

ಷಣಣ

__________ ಖಳಲ್ಲಿ ೋಕ್ತುಖಳಳ ಅಥಹ ಷಹಾಜನಿಔ

ೌಮಹಣಹಗಿದೃರೆ

ಷಂಗಟ್ನೆಖಳಳ ಮಹಡಿದ ಸೊಟೆ

(D) Consumer takes more time to adjust to
change in the prices/
ಉಭೆೊೇಖದಹಯನತ ಬೆಲೆಖಳಲ್ಲಿ ಆದ ಫದಲಹಣೆಗೆ
ಸೆೊಂದಿಕೆೊಳುಲತ ಸೆಚಿಚನ ಷಭಮ ತೆಗೆದತಕೆೊಂಡರೆ

(A)

Physical assets/ ಷದೃವೋ ಆಸಿುಖಳಳ

(B)

Financial Assets/ ಸಣಕಹಸಿನ ಆಸಿುಖಳಳ

(C) Both Physical assets & Financial Assets /
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ಷದೃವೋ ಆಸಿುಖಳಳ & ಸಣಕಹಸಿನ ಆಸಿುಖಳಳ ಎಯಡೊ

(B) Consumer Protection Act, 1986/ ಗಹೌಸಔ
ಷಂಯಕ್ಷಣಹ ಕಹಯ್ಕೃ 1986

(D) None of these/
ಇುಖಳಲ್ಲಿ ಯಹುದೊ ಅಲಿ

(C) The Essential Commodities Act, 1995/
ಅವೋಔ ಷತುಖಳ ಕಹಯ್ಕೃ 1995

57. When employees perform work from the
client`s work place, it is called/
ಫೈ ಗಿರಹಕ್ತಮ ಕಹಮಾಷೂಳದಿಂದ ಉದೆೊೋೇಗಿಖಳಳ

(D) The Prevention of Food Adulteration Act,
1954/ ಆಸಹಯ ಔಲಬೆಯಕೆ ನಿಫಾಂಧ ಕಹಯ್ಕೃ 1954

ತ್ಭೊ ಕೆಲಷ ನಿಾಹ್ಲಸಿದರೆ ಅದನತ __________

60. Assume that the standard deviation of the
return from a security of X Ltd., is 10% and
that of the market portfolio is 8%. The
correlation coefficient of the share with the
market is + 0.7. The beta value of company
share will be
ಎಕ್ಸ್ ಔಂನಿಮ ಶೆೇರಿನ ಆದಹಮದ ಆದವಾ

ಎನತತಹುರೆ
(A)

Telecommuting/ ಟೆಲ್ಲಔಭೊೋಟ್ಟಂಗ್

(B)

Cyber link model/ ಷೆೈಫರ್ ಲ್ಲಂಕ್ಸ ಮಹದರಿ

(C)

Alliance model/ ಅಲೆೈಮನ್್ ಮಹದರಿ

(D)

Frontline model/ ಪೌಂರ್ಟ ಲೆೈನ್ ಮಹದರಿ

ವಿಚ್ಲತೆಮತ ೌತಿವತ್ 10 ಭತ್ತು ಮಹಯತಔಟೆಟ ಆದಹಮ
ದಯದ ಆದವಾಮಹನ ೌತಿವತ್ 8 ಇದೆಯ್ಕಂದತ ಭಹವಿಸಿ
ಶೆೇಯತ ಭತ್ತು ಮಹಯತಔಟೆಟ ನಡತವಿನ ಷಸ ಷಂಫಂಧ
ಷಸಖತಣಔು +0.7 ಇದೆ ಆಖ ಔಂನಿಮ ಶೆೇರಿನ ಬಿೇಟಹ

58. Perceptual error made during the selection
process is
ಆಯ್ಕಿ ೌಕ್ತೌಯ್ಕಮಲ್ಲಿ ಮಹಡಿದ ಖೌಹ್ಲಕೆಮ ತ್ುೆ ಎಂದರೆ

ಮೌಲೋು :

(A) Candidate`s appearance/
ಅಬೋರ್ಥಾಮತ ಕಹಣತ ಫಗೆ
(B)

(B) 0.800

(C) 0.700

(D) 0.875

Interview setting/ ಷಂದವಾನ ಹತಹಯಣ

(C) Like–me

judgements/

ನನಂತೆ

61. The core concept of marketing is
ಮಹರಹಟ್ಗಹರಿಕೆ ನಿಾಸಣೆಮ ಕೆೇಂದೌ ರಿಔಲೆನೆ

ಇಯತ

ನಿಣಾಮಖಳಳ
(D)

(A) 0.560

__________

The way of answering/ ಉತ್ುರಿಷತ ಫಗೆ

(A) Product/ ಷತು
(C)

59. When the goods purchased do not comply
with the expressed condition, a buyer can get
relief under
ಕರಿೇದಿಸಿದ ಷಯಔತಖಳಳ ಭತನಹ ನಿಧಾರಿಸಿದ
ಔರಹಯತಖಳನವಮ

ಇಯದಿದೃಲ್ಲಿ

ಫೈ

(B) Service/ ಷೆೇೆ

Product and service/ ಷತು ಭತ್ತು ಷೆೇೆ

(D) Exchange/
ವಿನಿಭಮ

ಗಹೌಸಔನತ

62. With a lower level of significance, the
probability of rejecting a null hypothesis that
is actually true
ವ ನೋ ಮೌಲೋದ ಊಸೆಮತ ನಿಜಹಗಿದಹೃಖ ಭತ್ತು

ಕಹನೊನಿನ ಅಡಿಮಲ್ಲಿ ರಿಸಹಯ ಡೆಮಫಸತದಹದ
ಕಹಯ್ಕೃ
(A) The Sale of Goods Act, 1930/
ಷಯಔತಖಳ ಮಹರಹಟ್ ಕಹಯ್ಕೃ 1930

ಹೌರಭತಕೋತೆಮ ಭಟ್ಟು ಔಡಿಮೆ ಇದಹೃಖ ವ ನೋ
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ಮೌಲೋದ

ಊಸೆಮನತ

ತಿಯಷಿರಿ

ಷತ

ಂದತ ಔೌಭಫದೄತೆಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಮತತ್ುದೆ ಎಂಫ ಊಸೆ

ಷಂಬನಿೇಮತೆಮತ __________

(C) The assumption that firms will grow over a
period./
ಷಂಷೊಮತ ಕಹಲಹನತಖತಿಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಮತತ್ುದೆ ಎಂಫ

(A) Decreases/ ಔಡಿಮೆಯಹಖತತ್ುದೆ
(B)

ಊಸೆ

Remains the same/ ಫದಲಹಣೆಯಹಖತುದಿಲಿ

(D) There is no focus on the international
context./
ಅಂತ್ಯರಹರ್ಷರೇಮ ಷನಿೆೇವದ ಫಗೆಗ ಖಭನ

(C) Increases/ ಸೆಚ್ತಚತ್ುದೆ
(D) None of these/
ಇುಖಳಲ್ಲಿ ಯಹುದೊ ಅಲಿ

ಇಲಿದಿಯತವಿಕೆ
65. The selection of an international assignee
usually takes place through
ಅಂತ್ಯರಹರ್ಷರೇಮ ೌತಿನಿಧಿ ಆಯ್ಕಿ ಷಹಮಹನೋಹಗಿ

63. One of the most successful industrialists and
the forerunner of modern personnel
management is
ಆಧತನಿಔ ಸಿಫೈಂದಿ ನಿಾಸಣೆಮ ಭತಂಚ್ೊಣಿದಹಯ

__________ ಭತಖ್ಹಂತ್ಯ ಜಯತಖತತ್ುದೆ

ಭತ್ತು ಮವಸಿವ ಉದಿೃಮೆದಹಯ __________
(A)

(A) Informal discussion with staff of the
ಔಂನಿಮ
ಸಿಫೈಂದಿಯಂದಿಗೆ
company/

F. W. Taylor/ ಎಫ್ ಡಫೊಿೂ ಟೆೇಲರ್

ಅನೌಚ್ಹರಿಔ ಚ್ಚ್ೆಾ

(B) James Watt/
ಜೆೇಮ್್ ಹೋರ್ಟ
(C)

(B) Formal interview process with internal
staff/ ಆಂತ್ರಿಔ ಸಿಫೈಂದಿಯಂದಿಗೆ ಓಚ್ಹರಿಔ
ಷಂದವಾನ

Robert Owen/ ರಹಫರ್ಟಾ ಒೆನ್

(C) Informal discussion among the members of
a specific team/
ಂದತ ನಿದಿಾಶಟಹದ ಖತಂಪ್ರನ ಷದಷೋರೆೊಳಗೆ

(D) Henry Ford/ ಸೆನಿೌ ಫೇರ್ಡಾ

ಅನೌ ಚ್ಹರಿಔ ಚ್ಚ್ೆಾ

64. The main drawback of life–cycle approach to
strategic IHRM is
ತ್ಂತ್ೌಮತಔು ಅಂತ್ಯರಹರ್ಷರೇಮ ಮಹನ ಷಂನೊೊಲ

(D) Formal recruitment process that includes
internal and external applicants/ ಆಂತ್ರಿಔ

ನಿಾಸಣೆಗೆ ಫಳಷತ ಜಿೇನ ಚ್ಔೌ ದೄತಿಮ ೌಧಹನ

ಭತ್ತು

ನೊೋನತೆ __________

ಅದಕೆಿ

ಏನತ

ಅಬೋರ್ಥಾಖಳನತ

ಳಗೆೊಂಡ

ಓಚ್ಹರಿಔ ಕೆೊೌೇಢೇಔಯಣ ೌಕ್ತೌಯ್ಕ

(A) No explanation is given as to what happens
when a firm comes to the end of its life./
ಷಂಷೊಮತ ಅದಯ ಬಹಳಿನ ಅಂತ್ೋ ಕಹಲ
ಷಮೇಪ್ರಸಿದಹಖ

ಬಹಸೋ

66. Which of the following is/are associated with
in–house management of receivables ?
ಫಯತ್ಔಿ ಬಹಕ್ತಖಳ ನಿಾಸಣೆಮತ ಷಂಫಂಧಟ್ಟ

ಷಂಬವಿಷತತ್ುದೆ

ಎಂಫತದಯ ಫಗೆಗ ವಿಯಣೆಮನತ ನಿೇಡದಿಯತುದತ

ಷಂಷೊಮತ

ನಿಭಹಯಿಸಿದಹಖ

ಈ

ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಿ

ಯಹು/ ೆಚ್ಚ/ ಖಳಳ ಷಂಫಂಧಿಸಿಯತತ್ುೆ ?

(B) The assumption that organisations grow
through a defined stages in a specific
order./
ಂದತ ಷಂಷೊಮತ ನಿದಿಾಶಟ ಸಂತ್ಖಳ ಭತಖ್ಹಂತ್ಯ

(A) Cash discount/ ನಖದತ ಷೆೊೇಡಿ
(B) Opportunity cost of funds blocked/ ಸೆೊಯಕೆಿ
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ಸರಿಮದಂತೆ

ಮಹಡಿದ

ನಿಧಿಖಳ

ಮೆೇಲ್ಲನ

ಮೌಲೋದಲ್ಲಿನ ಸೆಚ್ಚಳ 4% ಇದಹೃಖ ಇಪ್ರ ಎಸ್ ನಲ್ಲಿಮ

ಷದಹಕಹವ ೆಚ್ಚ

ೌತಿವತ್ ಸೆಚ್ಚಳು __________ ಇಯತತ್ುದೆ

(C) Bad debts/ ಔಯಡತ ಷಹಲಖಳಳ

(A) 80%

(D) All of these/
ಇುಖಳಲ್ಲಿ ಎಲಿೂ

(C) 20%

(B) 16%

(D) None of these/
ಇುಖಳಲ್ಲಿ ಯಹುದೊ ಅಲಿ

67. The two institutions are often called the
Bretton Woods Institutions are
ಬೆೌೇಟ್ನ್ ುರ್ಡ್ ಷಂಷೊಖಳಳ ಎಂದತ ಔರೆಮಲೆಡತ

70. WTO came into being on/
WTO ಅಸಿುತ್ವಕೆಿ ಫಂದ ದಿನಹಂಔ ಭತ್ತು ಶಾ :

ಎಯಡತ ಷಂಷೊಖಳಳ __________ ಭತ್ತು __________
(A) IMF & IBRD/
IMF ಭತ್ತು IBRD
(B) IMF & WTO/
IMF ಭತ್ತು WTO
(C) IMF & IFC/
IMF ಭತ್ತು IFC

(A)

Jan 1, 1995/ ಜನರಿ 1, 1995

(B)

July 1, 1944/ ಜತಲೆೈ 1, 1944

(C)

July 1, 1999/ ಜತಲೆೈ 1, 1999

(D) None of these/
ಇುಖಳಲ್ಲಿ ಯಹುದೊ ಅಲಿ

(D) IMF & ADB/
IMF ಭತ್ತು ADB

71. The philosophy of the utmost good for the
large number of people is called
ಅನೆೇಔ ಜನರಿಗೆ ಅತ್ತೋತ್ುಭಹಗಿಯತ ತ್ತ್ವನತ

68. W. Edwards Deming is known for
ಡಫೊಿೂ
ಎಡವರ್ಡ್ಾ
ಡೆಮಂಗ್
__________

__________ ಎನತತಹುರೆ

ಖತಯತತಿಷಲೆಟ್ಟಟದಹೃರೆ

(A) Justice approach/
ನಹೋಮ ಫಗೆ

(A) Conducting time and motion studies/ ಕಹಲ
ಭತ್ತು ಚ್ಲನ ಅಧೋಮಖಳಿಗೆ

(B) Moral approach/
ನೆೈತಿಔ ಫಗೆ

(B) Evolving incentive schemes/ ಷೊೆತಿಾದಹಮಔ
ಯೇಜನೆಖಳನತ ಯೊಪ್ರಷತುದಕೆಿ

(C) Utilitarian approach/
ಅಧಿಔ ಹ್ಲತ್ಷಹಧನೆಯ್ಕೇ ಧಭಾ ಎನತ ಫಗೆ

(C) Developing a theory of management/
ೋಸಹಯ ನಿಾಸಣೆಮ ಸಿದಹೄಂತ್ ಯೊಪ್ರಷತುದಕೆಿ

(D) Fairness approach/
ನಿಶೆಕ್ಷಹತ್ದ ಫಗೆ

(D) Developing 14 guidelines for top managers/
ಉನತ್
ಭಟ್ಟದ
ನಿಫಂಧಔರಿಗಹಗಿ
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72. A specific group of people or organisations
for which the seller designs a particular
marketing mix is called
ಂದತ ನಿದಿಾಶಟಹದ ಜನಯ ಖತಂಪ್ರಗಹಗಿ ಅಥಹ

ಮಹಖಾಷೊಚಿಖಳನತ ನಿಮಾಸಿದೃಕಹಿಗಿ
69. Assume that DOL = 4, DFL = 5 and increase
in sales + 4%. The percentage increase in EPS
ಡಿಎಲ್ = 4, ಡಿಎಫ್ಎಲ್ = 5 ಭತ್ತು ಮಹರಹಟ್

ಷಂಗಟ್ನೆಖಳಿಗಹಗಿ
ಮಹರಹಟ್ಗಹಯನ
15

ವಿನಹೋಷಗೆೊಳಿಸಿದ
ಂದತ

ವಿಶಿಶಟಹದ

MASTER

ಫೈ
ಮಹರಹಟ್

ಮವೌಣನತ __________ ಎಂದತ ಔರೆಮತತಹುರೆ

(A) Under absorbed by ` 2,152/ ` 2,152 ಯಶತಟ
ಔಡಿಮೆ ಹ್ಲೇಯಲೆಟ್ಟಟಯತತ್ುೆ

(A) Market segment/
ಮಹಯತಔಟೆಟ ವಿಭಹಗಿೇಔಯಣ

(B) Under absorbed by ` 4,058/ ` 4,058 ಯಶತಟ

(B) Micro – marketing/
ಷೊಕ್ಷಮ ಮಹರಹಟ್ಗಹರಿಕೆ

ಔಡಿಮೆ ಹ್ಲೇಯಲೆಟ್ಟಟಯತತ್ುೆ
(C) Over absorbed by ` 4,058/ ` 4,058 ಯಶತಟ

(C) Target market/
ಖತರಿ ಮಹರಹಟ್ಗಹರಿಕೆ

ಸೆಚಿಚಗೆ ಹ್ಲೇಯಲೆಟ್ಟಟಯತತ್ುೆ
(D) Over absorbed by ` 2,152/ ` 2,152 ಯಶತಟ

(D) Niche marketing/
ಖೊಡತ ಮಹರಹಟ್ಗಹರಿಕೆ

ಸೆಚಿಚಗೆ ಹ್ಲೇಯಲೆಟ್ಟಟಯತತ್ುೆ

73. _________ assumes that the future will be
just like the past.
__________ ಖತ್ಕಹಲದಂತೆಯ್ಕೇ ಭತಂಫಯತ ಕಹಲು

75. A Ltd., whose market value of a share is ` 50,
is acquiring B Ltd., whose market value of a
share is ` 25. The share exchange ratio will be
ಎ ಔಂನಿಮ ೌತಿ ಶೆೇರಿನ ಬೆಲೆ ` 50. ಬಿ ಔಂನಿಮ

ಇಯತತ್ುದೆ ಎಂದತ ಭಹವಿಷತತ್ುದೆ

ೌತಿ ಶೆೇರಿನ ಬೆಲೆ ` 25. ಎ ಔಂನಿಮತ ಬಿ

(A) Scenario forecast/
ದೃವೋದ ಭತನಂದಹಜಿಷತವಿಕೆಮತ

ಔಂನಿಮನತ ಕರಿೇದಿಷತತ್ುದೆಆಖ ಶೆೇಯತ ವಿನಿಭಮ
ೌಮಹಣ __________ ಇಯತತ್ುದೆ

(B) Linear regression/
ನೆೇಯ ಹ್ಲಂಚ್ಲನೆಮತ

(A) 0.5

(C) Econometric model/
ಆರ್ಥಾಔ ಮಹನ ವಹಷರದ ಮಹದರಿಮತ

(C) 1

(D) Delphi forecast/
ಡೆಲ್ಲೇ ಭತನಂದಹಜಿಷತವಿಕೆಮತ

(D) None of these/
ಇುಖಳಲ್ಲಿ ಯಹುದೊ ಅಲಿ

74. A company absorbs overheads based on
machine hours. Budgeted machine hours and
budgeted overheads are ` 11,250 and `
2,58,750 respectively. Actual overheads and
actual machine hours are ` 2,54,692 and `
10,980 respectively. Overheads are
ಂದತ ಔಂನಿಮತ ತ್ನ ತ್ಲೆಭಹಯ ೆಚ್ಚಖಳನತ

76. If the holding company has not purchased the
preference shares of a subsidiary company,
such shares :
ಂದತ ೌಧಹನ ಔಂನಿಮತ ಅಧಿೇನ ಔಂನಿಮ
ೌಥಭ ಸಕ್ತಿನ ಶೆೇಯತಖಳನತ ಕರಿೇದಿ ಮಹಡದಿದಹೃಖ
ಅಂತ್ಸ ಶೆೇಯತಖಳನತ :

ಮಂತ್ೌದ ತಹಷತಖಳ ಆಧಹಯದ ಮೆೇಲೆ ಹ್ಲೇಯತತ್ುದೆ
ಅದಯ

ಭತಂಖಡಹಗಿ

ತಹಷತಖಳಳ

ಭತ್ತು

ೆಚ್ಚಖಳಳ ಔೌಭಹಗಿ

ನಿಧಾರಿಷತ
ಭತಂಖಡಹಗಿ

(B) 2

(A) Will be considered while computing
minority interest./ ಅಲೆಷಂಖ್ಹೋತ್ ಶೆೇಯತದಹಯಯ

ಮಂತ್ೌದ
ನಿಧಾರಿಸಿದ

ಭಹಖನತ ಲೆಕ್ತಿಷತಲ್ಲಿ ರಿಖಣಿಷಲಹಖತುದತ

` 11,250 ಭತ್ತು ` 2,58,750

(B) Will be considered while computing
goodwill capital reserve./ ೌಧಹನ ಔಂನಿಮ

ಇೆ ನೆೈಜ ತ್ಲೆಭಹಯ ೆಚ್ಚಖಳಳ ಭತ್ತು ನೆೈಜ ಮಂತ್ೌದ
ತಹಷತಖಳಳ ಔೌಭಹಗಿ ` 2,54,692 ಭತ್ತು ` 10,980

ಫಂಡಹಳ ಅಥಹ ಫಂಡಹಳ ಮೇಷಲತಖಳನತ

ಇದೆ ಆಖ ತ್ಲೆಭಹಖ ೆಚ್ಚಖಳಳ :

ಲೆಕ್ತಿಷತಲ್ಲಿ ರಿಖಣಿಷಲಹಖತುದತ
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(C) Will not be considered while computing the
minority interest./ ಅಲೆಷಂಖ್ಹೋತ್ ಶೆೇಯತದಹಯಯ

promotional efforts are called
ಫಸಳೆೇ ಮಹರಹಟ್ ಧಾನೆಮ ೌಮತ್ಖಳಿಲಿದೆೇ

ಭಹಖನತ ಲೆಕ್ತಿಷತಲ್ಲಿ ರಿಖಣಿಷಲಹಖತುದಿಲಿ

ಮಹರಹಟ್ಹಖತ ಚಿನೆಹಖಳಳ __________ ಎಂದತ
ಔರೆಮಲೆಡತತ್ುೆ

(D) None of these/
ಇುಖಳಲ್ಲಿ ಯಹುದೊ ಅಲಿ

(A) Popular brands/
ಜನಪ್ರೌಮ ಚಿನೆಹಖಳಳ

77. For which of the following distributions, the
Z–values and the observed values are the
same ?
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಹ ಷಂಖ್ಹೋ ವಿತ್ಯಣೆಖಳಲ್ಲಿ Z

(B) Famous brands/
ೌಸಿದೄ ಚಿನೆಹಖಳಳ
(C) Generic brands/
ಷಹಾತಿೌಔ ಚಿನೆಹಖಳಳ

ಮೌಲೋಖಳಳ ಭತ್ತು ಖಭನಿಸಿದ ಮೌಲೋಖಳಳ ಂದೆೇ
ಆಗಿಯತತ್ುೆ ?

(D) Old and famous brands/
ಸಳೆಮ ಭತ್ತು ೌಸಿದೄ ಚಿನೆಹಖಳಳ

(A) Binominal/ ಬೆೈನಹಮಮಲ್

80. Under Indirect method of preparing cash flow
statement, net profit before tax and extra–
ordinary items is the base for computing cash
flows from
ನಖದತ ಸರಿವಿನ ಟ್ಟಟಮನತ ತ್ಯಹರಿಷತಹಖ ಅೌತ್ೋಕ್ಷ

(B) Standard Normal variate/ ಆದವಾ ಷಸಜ
ಫದಲಹಖತ ಷಂಖ್ೆೋ
(C) Poisson Distribution/
ಪೊಯಿಷನ್ ವಿತ್ಯಣೆ

ದೄತಿಮನವಮ ಔಯ ಮೊದಲದ ಲಹಬ ಭತ್ತು ವಿವೆೇಶ

(D) None of these/
ಇುಖಳಲ್ಲಿ ಯಹುದೊ ಅಲಿ

ಬಹಫತುಖಳನತಈ

ಶಿಲ್ಲಿನಿಂದ

ಆಖತ

(A) Operating

(B) Financing

ಲಹಬನತ

Cost concept/ ೆಚ್ಚದ ರಿಔಲೆನೆ

(B)

Conservative concept/ ಕೆೈ ಬಿಗಿಮ ರಿಔಲೆನೆ

(C)

ಸಣಕಹಸಿನ

Investing activities/ ಸೊಟೆಮ ಚ್ಟ್ತಟ್ಟಕೆಖಳಳ

81. Strike that occurs during the course of a
labour contract and is usually undertaken in
response to a perceived injustice to the part of
management is known as _________
ಕಹಮಾಔ ಔರಹರಿನ ಅಧಿಮಲ್ಲಿ ಜಯತಖತ ಭತ್ತು

Dual concept/ ದಿವ ನಭೊದತ ರಿಔಲೆನೆ

(D) Business Entity concept/ ೋಸಹಯ ಷಂಷೊಮ
ೌತೆೋೇಔತೆಮ ರಿಔಲೆನೆ
are

activities/

(D) All of these/
ಎಲಹಿ ಚ್ಟ್ತಟ್ಟಕೆಖಳಳ

(A)

which

ಕಹಯಹಾಚ್ಯಣೆಮ

ಚ್ಟ್ತಟ್ಟಕೆಖಳಳ

ನಿೇಡತುದಿಲಿ

79. Brands

activities/

ಚ್ಟ್ತಟ್ಟಕೆಖಳಳ

ಲಹಬಸಹನಿ ಖ್ಹತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಹಡಲತ ಯಹನಗಿ

(C)

ಯಹುದನತ

ಲೆಕ್ತಿಷತಹಖ ಆಧಹಯಹಗಿ ಇಟ್ತಟಕೆೊಳುಲಹಖತತ್ುದೆ ?

78. Which of the following accounting concept
does not permit to credit inventory holding
gains to the P & L A/c. ?
ಕೆಳಗಿನ ಯಹ ರಿಔಲೆನೆಮತ ಮಹರಹಟ್ ಮಹಡಲತ
ಔೊಡಿಟ್ಟ ಷಯಔತ

ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಿ

ೋಸಹಯ ನಿಾಸಣಹ ಸಿಫೈಂದಿಮ ಂದತ ಭಹಖಕೆಿ
sold

without

ಅನಹೋಮಹಗಿದೆ ಎಂದತ ರಿಭಹವಿಸಿ ಕೆೈಗೆತಿುಕೆೊಂಡ

much
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ಷಂನತ __________ ಎನತತಹುರೆ

ಕಹಯಹಾಚ್ಯಣೆ ಕ್ಷೆೇತ್ೌಖಳಳ

(A) Picketing/
ಹ್ಲಡಿದತಕೆೊಳಳುವಿಕೆ

(B) Key result areas/
ಅತಿ ಭಸತ್ವದ ಪಲ್ಲತಹಂವದ ಕ್ಷೆೇತ್ೌಖಳಳ

(B) Slowdown strike/
ನಿಧಹನಖತಿ ಷಂು

(C) Important activities/
ಭತಕೋಹದ ಕಹಮಾಖಳಳ

(C) Wildcat strike/
ಕಹಡತಬೆಕ್ತಿನ ಷಂು

(D) Inevitable activities/
ಅನಿಹಮಾಹದ ಕಹಮಾಖಳಳ

(D) Boycott/
ಫಹ್ಲಶಹಿಯ

84. Managerial grid to measure a manager`s
relative concern for people and production
was developed by
ೋಕ್ತುಖಳ ಭತ್ತು ಉತಹೆದನೆಗೆ ಷಂಫಂಧಟ್ಟಂತೆ ಫೈ

82. In case of amalgamation, if pooling of interest
method of accounting is followed
ಎಯಡತ ಔಂನಿಖಳಳ ಂದತಖೊಡಿದಹಖ ಆ ಔಂನಿಖಳ
ಯಷೆಯ

ಭಹಖಖಳನತ

ಲೆಔಿವಹಷರದ

ಟ್ತಟಖೊಡಿಸಿ

ದೄತಿಮನತ

ನಿಫಂಧಔನಿಗೆ ಇಯತ ಷಂಫಂಧ ಷೊಚ್ಔ ಕಹಳಜಿಮನತ
ಲೆಕ್ತಿಷಲತ

ಮಹಡತ

ಯೊಪ್ರಸಿದಯತ

__________

ಅನತಷರಿಸಿದಹಖ

_________

(A)

(A) Goodwill appears on the asset side/ ಷತನಹಮೆ

Blake and Adams/ ಬೆಿೇಕ್ಸ ಭತ್ತು ಆಡಮ್್

(B) Robert Blake and Jane Mouton/
ರಹಫರ್ಟಾ ಬೆಿೇಕ್ಸ ಭತ್ತು ಜೆೇನ್ ಮೌಟ್ನ್

ಆಸಿು ಫದಿಮಲ್ಲಿ ಕಹಣಿಷತತ್ುದೆ

(C) Robert Blake and John Mouton/
ರಹಫರ್ಟಾ ಬೆಿೇಕ್ಸ ಭತ್ತು ಜಹನ್ ಮೌಟ್ನ್

(B) Capital reserve appears on liability side/
ಫಂಡಹಳ ಮೇಷಲತ ಜಹಬಹೃರಿ ಫದಿಮಲ್ಲಿ
ಕಹಣಿಷತತ್ುದೆ

(D) Blake and Anne Adams/ ಬೆಿೇಕ್ಸ ಭತ್ತು ಅನೆ
ಆಡಮ್್

(C) Both will appear on the respective sides/
ಎಯಡೊ ತ್ಭೊ ತ್ಭೊ ಫದಿಮಲ್ಲಿ ಕಹಣಿಷತತ್ುೆ

85. Applicants who are predicted to be successful
and are hired but who ultimately fail are
called
ಮವಸಿವ
ಅಬೋರ್ಥಾಖಳೆಂದತ
ಊಹ್ಲಸಿ
ಕೆಲಷಕೆಿ

(D) Neither goodwill nor capital reserve
appears on any side/ ಷತನಹಮೆಯಹಖಲ್ಲೇ
ಅಥಹ ಫಂಡಹಳ ಮೇಷಲಹಖಲ್ಲೇ ಯಹುದೆೇ
ಫದಿಮಲ್ಲಿ ಕಹಣತುದಿಲಿ

ತೆಗೆದತಕೆೊಂಡ ನಂತ್ಯ ಕೆೊನೆಮದಹಗಿ ಅದಕ್ಷರೆಂದತ
ಔಂಡತಫಂದಯನತ __________ ಎನತತಹುರೆ

83. Aspects of an organisation that must function
effectively if the entire organisation is to
succeed are popularly called
ಂದತ ೋಸಹಯ ಷಂಷೊಮತ ಟಹಟರೆ ಮವಸಿವಯಹಖಲತ

(A) False negatives/
ಷತಳಳು ನಕಹರಹತ್ೊಔಯತ
(B) False positives/
ಷತಳಳು ಷಕಹರಹತ್ೊಔಯತ

ಅತಿ ಕಹಮಾಕ್ಷಭತೆಯಿಂದ ಕಹಮಾ ನಿಾಹ್ಲಷತ ಅದಯ
ಕಹಮಾಕ್ಷೆೇತ್ೌಖಳನತ

ನಿಾಸಣಹ ಚ್ೌಔಟ್ಟನತ

ೌಚ್ಲ್ಲತ್ಹಗಿ

__________

(C) Predict failure/
ತ್ುೆ ಊಸೆ

ಎಂದತ ಔರೆಮತತಹುರೆ
(A) Performance areas/

(D) Useless employees/
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ನಿಯತಯೇಗಿ ಉದೆೊೋೇಗಿಖಳಳ

(A) Operant conditioning/
ಅರೆಂರ್ಟ ಔಂಡಿೇಶನಿಂಗ್

86. A planning cost variance is the difference
between
ಯೇಜನಹ ೆಚ್ಚದ ವಿಚ್ಲತೆಮತ ಕೆಳಗಿನ ಯಹುಖಳ

(B) Classical conditioning/
ಕಹಿಸಿಔಲ್ ಔಂಡಿಶನಿಂಗ್
(C) Social conditioning/
ಷಹಮಹಜಿಔ ಔಂಡಿಶನಿಂಗ್

ನಡತವಿನ ಅಂತ್ಯಹಗಿದೆ ?
(A) Ex–ante standard cost & actual standard
cost/ ಗಟ್ನೆ ೂಾ ಆದವಾೆಚ್ಚ ಭತ್ತು ನೆೈಜ

(D) Behavioural modification/
ನಡಳಿಕೆಮ ಮಹಹಾಡತ

ಆದವಾ ೆಚ್ಚ

company
and
its
distribution
89. The
intermediaries put together called
ಂದತ
ಔಂನಿ
ಭತ್ತು
ಅದಯ
ವಿತ್ಯಣಹ

(B) Ex–post standard cost & actual standard
cost/ ಗಟ್ನೆಮತ ನಂತ್ಯದ ಆದವಾ ೆಚ್ಚ ಭತ್ತು
ನೆೈಜ ಆದವಾ ೆಚ್ಚ

ಭಧೋಷೂಗಹಯಯನತ

(C) Ex–ante standard cost & ex–post standard
cost/ ಗಟ್ನೆ ೂಾ ಆದವಾ ೆಚ್ಚ ಭತ್ತು ಗಟ್ನೆ

ಟ್ಟಟಗೆ

__________

ಔರೆಮತತಹುರೆ
(A) Supply chain/
ೂರೆೈಕೆಮ ಷಯಳಿ

ನಂತ್ಯ ಆದವಾೆಚ್ಚ
(D) None of these/
ಇುಖಳಲ್ಲಿ ಯಹುದೊ ಅಲಿ

(B) Value chain/
ಮೌಲೋ ಷಯಳಿ
(C) Marketing chain/
ಮಹರಹಟ್ಗಹರಿಕೆ ಷಯಳಿ

87. Income from which consumers normally
purchase luxury goods and services is referred
to as
ಗಹೌಸಔಯತ ಷಹಮಹನೋಹಗಿ ಐಶರಹಮ ಷಯಔತ ಭತ್ತು

(D) Business chain/
ೋಸಹಯ ಷಯಳಿ

ಷೆೇೆಖಳನತ __________ ಕರಿೇದಿಷತತಹುರೆ
(A) Surplus income/
ಕಚಿಾನ ನಂತ್ಯ ಉಳಿದ ಆದಹಮದಿಂದ

90. A form of disparate treatment that occurs on a
class wide basis is called
ಂದತ ಖಾದತದೃಔೊಿ ವಿಭಿನಹದ ಉಚ್ಹಯ

(B) Discretionary income/
ಷವಂತ್ ವಿೆೇಚ್ನೆಮ ಆದಹಮದಿಂದ

ಜಹರಿಮಲ್ಲಿದೃರೆ ಅದನತ __________ ಎನತತಹುರೆ

(C) Income after tax/
ಔಯ ನಂತ್ಯದ ಆದಹಮದಿಂದ

(A) Proper discrimination/
ಯೇಖೋಹದ ಕ್ಷಹತ್

(D) Excess income/
ಸೆಚ್ತಚರಿ ಆದಹಮದಿಂದ

(B) Employee discrimination/
ಸಿಫೈಂದಿ ಕ್ಷಹತ್
(C) Prejudiced discrimination/
ೂಾಖೃಸ ಪ್ರೇಡಿತ್ ಕ್ಷಹತ್

88. Providing free samples of perfumes in
magazines is an example of
ನಿಮತ್ ಕಹಲ್ಲನ ತಿೌಕೆಖಳೆ ಂದಿಗೆ ಉಚಿತ್ಹಗಿ
ಷಹೋಂಲತಿಖಳನತ

ನಿೇಡತುದತ

ಎಂದತ

(D) Practice discrimination/
ಆಚ್ಯಣೆಮಲ್ಲಿಯತ ಕ್ಷಹತ್

__________

ಉದಹಸಯಣೆಯಹಗಿದೆ

91. Transnationality Index (TNI), which is used
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ಯೊ ಂದತ ಲಕ್ಷ

for gauging the level of MNE, is computed by
considering
MNE ಮ ಭಟ್ಟನತ ಅಳೆಮಲತ ಉಯೇಗಿಷತ
ಫಸತರಹರ್ಷರೇಮತೆಮ

ಷೊಚ್ಹೋಂಔನತ

(C) ` Five lakh/
ಯೊ ಐದತ ಲಕ್ಷ

(TNI)

ಲೆಕ್ತಿಷತಹಖ __________ ರಿಖಣಿಷಲಹಖತತ್ುದೆ

(D) ` Ten lakh/
ಯೊ ಸತ್ತು ಲಕ್ಷ

94. A firm operating in a perfectly competitive
market will be productively efficient
ರಿೂಣಾ
ಷೆಧಹಾಮತಔು
ಮಹಯತಔಟೆಟಮಲ್ಲಿ

(A) Ratio of foreign assets to total assets/ ಔಂನಿ
ವಿದೆೇಶಿ ಆಸಿುಖಳಳ ಭತ್ತು ಅದಯ ಟ್ತಟ ಆಸಿುಖಳ

ೋಸರಿಷತ ಷಂಷೊಮತ ________ ಉತಹೆದಔತೆಮ

ೌಮಹಣ

ದೃರ್ಷಟಯಿಂದ ದಕ್ಷತೆಮನತ ಸೆೊಂದಿಯತತ್ುದೆ

(B) Ratio of foreign sales to total sales/ ಔಂನಿ

(A) Only in the short run/
ಅಲಹೆಧಿಮಲ್ಲಿ ಮಹತ್ೌ

ವಿದೆೇಶಿ ಮಹರಹಟ್ ಮೌಲೋ ಭತ್ತು ಅದಯ ಟ್ತಟ
ಮಹರಹಟ್ ಮೌಲೋ

(B) Only in the long run/
ದಿೇರ್ಘಾಧಿಮಲ್ಲಿ ಮಹತ್ೌ

(C) Ratio of foreign employment to total
employment/ ಔಂನಿಮ ವಿದೆೇಶಿ ಸಿಫೈಂದಿ ಭತ್ತು

(C) Both in short and long run/
ಅಲಹೆಧಿ ಭತ್ತು ದಿೇರ್ಘಾಧಿ ಎಯಡಲ್ಲಿಮೊ

ಅದಯ ಟ್ತಟ ಸಿಫೈಂದಿ
(D) All of these/
ಇುಖಳಲ್ಲಿ ಎಲಿೂ

(D) Only if it is making supernormal profits/
ಅಷಹಧಹಯಣ ಲಹಬನತ ಮಹಡಿದಹಖ ಮಹತ್ೌ

92. The strategy of an organisation treating its
total market as a single segment is called
ತ್ನ ಟ್ತಟ ಮಹಯತಔಟೆಟಮನತ ಂದೆೇ ಮಹಯತಔಟೆಟ
ವಿಭಹಖಹಗಿ

ಯೊ ಎಯಡತ ಲಕ್ಷ

ರಿಖಣಿಸಿದ

ಂದತ

95. The key feature of oligopolistic competition is
ಕೆಲೆೇ ಮಹರಹಟ್ಗಹಯಯ ಷೆಧೆಾ ಇಯತ ಮಹಯತಔಟೆಟಮ
ೌಭತಕ ಲಕ್ಷಣೆಂದರೆ :

ಷಂಷೊಮ

(A) Interdependence of sellers/
ಮಹರಹಟ್ಗಹಯಯ ಯಷೆಯ ಅಲಂಫನೆ

ತ್ಂತ್ೌಗಹರಿಕೆಮನತ __________ ಎನತತಹುರೆ
(A) Concentration strategy/
ಕೆೇಂದಿೌೇಔೃತ್ ತ್ಂತ್ೌ

(B) Emphasis on price competition/
ಬೆಲೆಮ ಆಧಹರಿತ್ ಷೆಧೆಾಮ ತ್ುಡ

(B) Mass market strategy/
ಷಭೊಸ ಮಹಯತಔಟೆಟ ತ್ಂತ್ೌ

(C) Horizontal demand curve/
ಷಭನಹಂತ್ಯ ಬೆೇಡಿಕೆ ರೆೇಖ್ೆ

(C) Universal market strategy/
ಷಹಾತಿೌಔ ಮಹಯತಔಟೆಟ ತ್ಂತ್ೌ

(D) Many small sellers/
ಅನೆೇಔ ಷಣಣ ಮಹರಹಟ್ಗಹಯಯತ

(D) In–depth market strategy/
ಆಳಹದ ಮಹಯತಔಟೆಟ ತ್ಂತ್ೌ

96. In case of a corporate assesee, the due date is
on or before March 15 of the relevant
previous year, if the advance tax payable is
upto
ಭತಂಖಡ ತೆರಿಗೆ ೌತಿವತ್ __________ ಯಶತಟ

93. The minimum amount for which a certificate
of deposit can be issued is
ಠೆೇಣಿ ತ್ೌನತ ನಿೇಡಲತ ಬಹೋಂಔತಖಳಿಗೆ ಬೆೇಕಹದ

ಹತಿಸಿದಹಖ

ಔನಿಶಟ ಸಣ
(A) ` One lakh/

ಔಂನಿ

ಔಯದಹತ್ನತ

ತೆರಿಗೆ

ಹತಿಷತ ದಿನಹಂಔು ಆಯಹ ಆದಹಮ ಶಾದ

(B) ` Two lakh/
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ಮಹರ್ಚಾ 15 ಅಥಹ ಅದಕ್ತಿಂತ್ ಮೊದಲತ ಆಗಿಯತತ್ುದೆ

ೌತಿಷೆಧಿಾಖಳಿಂದ ಅಂತ್ರಿಷತಲ್ಲಿ ಂದತ ವಿಶಿಶಟ ಭತ್ತು
ಭಿನ ಲಕ್ಷಣ ಎಂದತ ರಿಭಹವಿಸಿದ ಷಂಷೊಮ ಲಕ್ಷಣ

(A) 15%

(B) 45%

(C) 75%

(D) 100%

__________
(A) Brand image/
ಚಿನೆಹಮ ಜನಪ್ರೌಮತೆ

97. Debentures are governed by
ಷಹಲ ತ್ೌಖಳನತ ನಿಮಂತಿೌಷತ ಕಹಯ್ಕೃ :

(B) Preferential advantage/
ಆದೋತಹಷೊಚ್ಔ ಅನತಔೊಲ

(A) Banking Regulation Act, 1949/ ಬಹೋಂಕ್ತಂಗ್

(C) Differential advantage/
ೋತಹೋಷದ ಅನತಔೊಲ

ನಿಮಂತ್ೌಣ ಕಹಯ್ಕೃ1949

(D) Market advantage/
ಮಹಯತಔಟೆಟ ಅನತಔೊಲ

(B) Negotiable Instruments Act, 1881/ ಯಭಹರೆ
ತ್ೌಖಳ ಕಹಯ್ಕೃ1881
(C) Law

of

Contract,

1872/

ಔರಹಯತಖಳ

100. Assume that IRR = 16% & the cost of
capital sensitivity is 60%. Then, the cost of
capital will be
IRR ೌತಿವತ್ 16 ಯಶತಟ ಭತ್ತು ಫಂಡಹಳ ೆಚ್ಚದ

ಕಹನೊನತ1872
(D) None of these/
ಇುಖಳಲ್ಲಿ ಯಹುದೊ ಅಲಿ

ೌತಿಕ್ತೌಯ್ಕ ದಯು ೌತಿವತ್ 60 ಎಂದತ ಭಹವಿಸಿ ಆಖ
ಫಂಡಹಳ ೆಚ್ಚು __________ ಯಶತಟ ಇಯತತ್ುದೆ

98. Market segmentation based on attributes
related to how a person thinks, feels and
behaves is called
ಫೈ ೋಕ್ತುಮತ ಸೆೇಗೆ ಚಿಂತಿಷತತಹುನೆ ಅನತಬವಿಷತತಹುನೆ

(A) 16%

(B) 9.6%

(C) 6%

(D) 10%

ಭತ್ತು ತಿಾಷತತಹುನೆ ಎಂಫ ಲಕ್ಷಣಖಳನತ ಆಧರಿಸಿದ
ಮಹರಹಟ್ಗಹರಿಕೆ

ವಿಭಹಗಿೇಔಯಣನತ

__________

ಎನತತಹುರೆ
(A) Psychological segmentation/ ಮಹನಸಿಔ ಸಿೂತಿ
ಆಧಹರಿತ್ ವಿಭಹಗಿೇಔಯಣ
(B) Psychographic segmentation/
ಭನವಹಚಲ ನೆ ಆಧಹರಿತ್ ವಿಭಹಗಿೇಔಯಣ
(C) Life–style

segmentation/

ಜಿೇನ

ವೆೈಲ್ಲ

ಆಧಹರಿತ್ ವಿಭಹಗಿೇಔಯಣ
(D) Personality segmentation/ ೋಕ್ತುತ್ವ ಆಧಹರಿತ್
ವಿಭಹಗಿೇಔಯಣ
99. Feature of an organisation that is perceived as
desirable and different from its competitors is
known as
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ಷೆಧಹಾತ್ೊಔ ರಿೇಕ್ಷೆ 2016

GFGC

ದಿನಹಂಔ

ವಿಶಮ

ವಿಶಮ ಷಂಕೆೇತ್

ಷಭಮ

04-03-2016

ಹಣಿಜೋ ವಹಷರ

11

ಭ.2.00 ರಿಂದ ಷಂ.5.00 ಯ ರೆಗೆ

ಖರಿಶಟ ಅಂಔಖಳಳ

ಟ್ತಟ ಅಧಿ

ಉತ್ುರಿಷಲತ ಇಯತ ಖರಿಶಟ ಅಧಿ

200

210 ನಿಮಶಖಳಳ

180 ನಿಮಶಖಳಳ

ನಿಭೊ ನೆೊಂದಣಿ ಷಂಖ್ೆೋಮನತ ಫರೆಯಿರಿ

ೌವೆತಿೌಕೆಮ ವಿಯಖಳಳ

ೌವೆ ತಿೌಕೆ ಔೌಭಷಂಖ್ೆೋ ಭತ್ತು ಶಾನ್ ಷಂಖ್ೆೋ

ಮಹಡಿ

1.

ನೆೊಂದಣಿ ಷಂಖ್ೆೋಮನತ ಒ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ುಯ ತಿೌಕೆಮಲ್ಲಿ ಫರೆದತ ಅದಕೆಿ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ೃತ್ುಖಳನತ ಷಂೂಣಾಹಗಿ ತ್ತಂಬಿದಿೃೇರೆಂದತ ಖ್ಹತಿೌಡಿಸಿಕೆೊಳಿು.

2.

ಕೆೇಂದೌ ಷಂಕೆೇತ್ನತ ಒ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ುಯ ತಿೌಕೆಮಲ್ಲಿ ಫರೆದತ ಅದಕೆಿ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ೃತ್ುಖಳನತ ಷಂೂಣಾಹಗಿ ತ್ತಂಬಿದಿೃೇರೆಂದತ ಖ್ಹತಿೌಡಿಸಿಕೆೊಳಿು.

3.

ರಿೇಕ್ಷಹ ವಿಶಮನತ ಒ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ುಯ ತಿೌಕೆಮಲ್ಲಿ ಫರೆದತ ಸಹಖತ ವಿಶಮದ ಷಂಕೆೇತ್ನತ ಫರೆದತ ಅದಕೆಿ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ೃತ್ುಖಳನತ ಷಂೂಣಾಹಗಿ ತ್ತಂಬಿದಿೃೇರೆಂದತ
ಖ್ಹತಿೌಡಿಸಿಕೆೊಳಿು.

4.

ಕೆೊಠಡಿ ಮೆೇಲ್ಲವಚ್ಹಯಔರಿಂದ ಈ ೌವೆ ತಿೌಕೆಮನತ ನಿಭಗೆ 2ನೆೇ ಬೆಲ್ ಆದ ನಂತ್ಯ ಅಂದರೆ ಭ. 1.55 ಆದ ನಂತ್ಯ ಕೆೊಡಲಹಖತುದತ.

5.

ೌವೆ ತಿೌಕೆಮ ಔೌಭ ಷಂಖ್ೆೋಮನತ ಒ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ುಯ ತಿೌಕೆಮಲ್ಲಿ ಫರೆಮಬೆೇಔತ.

6.

ೌವೆ ತಿೌಕೆಮ ಶಾನ್ ಷಂಖ್ೆೋಮನತ ಒ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ುಯ ತಿೌಕೆಮಲ್ಲಿ ಫರೆದತ ಅದಕೆಿ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ೃತ್ುಖಳನತ ಷಂೂಣಾಹಗಿ ತ್ತಂಫಬೆೇಔತ.
ಒ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ುಯ ತಿೌಕೆಮ ಕೆಳಭಹಖದ ನಿಖದಿತ್ ಜಹಖದಲ್ಲಿ ಔಡಹಡಮಹಗಿ ಷಹ್ಲ ಮಹಡಬೆೇಔತ.

ಮಹಡಬೆೇಡಿ
1.

ಒ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ುಯ ತಿೌಕೆಮಲ್ಲಿ ಭತದಿೌತ್ಹಗಿಯತ ಟೆೈಮಂಗ್ ಮಹಔಾನತ ತಿದೃಬಹಯದತ / ಸಹಳಳಮಹಡಬಹಯದತ / ಅಳಿಷಬಹಯದತ.

2.

ಭೊಯನೆೇ ಬೆಲ್ ಭ. 2.00 ಕೆಿ ಆಖತತ್ುದೆ. ಅಲ್ಲಿಮರೆಖೊ,
•

ೌವೆ ತಿೌಕೆಮ ಫಲಭಹಖದಲ್ಲಿಯತ ಪ್ರನ್ ಅಥಹ ಸಿೇಲ್ ಅನತ ತೆಗೆಮಬಹಯದತ.

•

ೌವೆ ತಿೌಕೆಮ ಳಖಡೆ ಇಯತ ೌವೆಖಳನತ ನೆೊೇಡಲತ ೌಮತಿಷಬಹಯದತ.

•

ಒ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ುಯ ತಿೌಕೆಮಲ್ಲಿ ಉತ್ುರಿಷಲತ ಹೌಯಂಭಿ¸ಬಹಯದತ.

ಅಬೋರ್ಥಾಖಳಿಗೆ ಭತಕೋ ಷೊಚ್ನೆಖಳಳ
1.

ೌವೆ ತಿೌಕೆಮಲ್ಲಿ ಟ್ತಟ 100 ೌವೆಖಳಿದತೃ, ೌತಿ ೌವೆಮತ ಂದತ ಸೆೇಳಿಕೆಮನತ ಳಗೆೊಂಡಿದತೃ ಭತ್ತು 4 ಫಸತ ಆಯ್ಕಿ ಉತ್ುಯಖಳಳ ಇಯತತ್ುೆ.

2.

ಭೊಯನೆೇ ಬೆಲ್ ಅಂzರೆ ಭ. 2.00 ಯ ನಂತ್ಯ ೌವೆ ತಿೌಕೆಮ ಫಲಭಹಖದಲ್ಲಿಯತ ಪ್ರನ್ / ಸಿೇಲ್ ತೆಗೆದತ ಈ ೌವೆವ ತಿೌಕೆಮಲ್ಲಿ ಯಹುದೆೇ ುಟ್ಖಳಳ ಭತದಿೌತ್ಹಗಿಲಿದೆೇ ಇಯತುದತ ಔಂಡತ
ಫಂದಲ್ಲಿ ಅಥಹ ಸರಿದತ ಸೆೊೇಗಿದೃಲ್ಲಿ ಅಥಹ ಯಹುದೆೇ ಐಟ್ಂಖಳಳ ಬಿಟ್ತಟಸೆೊೇಗಿದೃಲ್ಲ,ಿ ಅದನತ ಕಚಿತ್ಡಿಸಿಕೆೊಂಡತ, ಈ ರಿೇತಿ ಆಗಿದೃರೆ ೌವೆತಿೌಕೆಮನತ ಫದಲಹಯಿಸಿಕೆೊಳಳುುದತ ನಂತ್ಯ
ಒ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ುಯ ತಿೌಕೆಮಲ್ಲಿ ಉತ್ುರಿಷಲತ ಹೌಯಂಭಿಷತುದತ.

3.

ಭತಂದಿನ 180 ನಿಮಶಖಳಲ್ಲಿ
•

ೌತಿ ೌವೆಮನತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಒದಿ.

•

ೌತಿ ೌವೆಮ ಕೆಳಗೆ ಕೆೊಟ್ಟಟಯತ ನಹಲತಿ ಫಸತ ಆಯ್ಕಿಮ ಉತ್ುಯಖಳಲ್ಲಿ ಷರಿಯಹದ ಉತ್ುಯನತ ಆಯ್ಕಿ ಮಹಡಿ.

•

ೌವೆ ತಿೌಕೆಮಲ್ಲಿನ ೌವೆಗೆ ಅನತಖತಣಹಗಿಯತ ಷರಿ ಉತ್ುಯನತ ಒ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ುಯ ತಿೌಕೆಮಲ್ಲಿ ಅದೆೇ ಔೌಭ ಷಂಖ್ೆೋಮ ಭತಂದೆ ನಿೇಡಿಯತ ಷಂಫಂಧಿಸಿದ ೃತ್ುನತ ನಿೇಲ್ಲ ಅಥಹ ಔುೆ
ವಹಯಿಮ ಬಹಲ್ ಹಯಿಂರ್ಟ ೆನಿಂಖದ ಷಂೂಣಾಹಗಿ ತ್ತಂಫತುದತ.

ಒ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ುಯ ತಿೌಕೆಮಲ್ಲಿಯತ ೃತ್ುಖಳನತ ತ್ತಂಫತ ಷರಿಯಹದ ವಿಧಹನ :
4.

A

B

C

D

ಈ ಒ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ುಯ ತಿೌಕೆಮನತ ಷಹಿೂನ್ ಮಹಡತ ಷಹಿೂ£ರ್ ಫಸಳ ಷೊಕ್ಷಮಹಗಿದತೃ ಷಣಣ ಖತಯತತ್ನತ ಷಸ ದಹಕಲ್ಲಷತತ್ುದೆ. ಆದೃರಿಂದ ಒ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ುಯ ತಿೌಕೆಮಲ್ಲಿ ಉತ್ುರಿಷತಹಖ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹ್ಲಸಿ.

5.

ೌವೆ ತಿೌಕೆಮಲ್ಲಿ ಕೆೊಟ್ಟಟಯತ ಖ್ಹಲ್ಲ ಜಹಖನತ ಯಫ್ ಕೆಲಷಕೆಿ ಉಯೇಗಿಸಿ. ಒ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ುಯ ತಿೌಕೆಮನತ ಇದಕೆಿ ಉಯೇಗಿಷಬೆೇಡಿ.

6.

ಕೆೊನೆಮ ಬೆಲ್ ಅಂದರೆ ಷಂ. 5.00 ಆದ ನಂತ್ಯ ಉತ್ುರಿಷತುದನತ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ನಿಭೊ ಎqಗೆೈ ಸೆಫೈಯಳ ಖತಯತತ್ನತ ನಿಖದಿತ್ ಜಹಖದಲ್ಲಿ ಸಹಕ್ತ.

7.

ಒ.ಎಂ.ಆರ್. ಉತ್ುಯ ತಿೌಕೆಮನತ ಕೆೊಠಡಿ ಮೆೇಲ್ಲವಚ್ಹಯಔರಿಗೆ ಮಥಹಸಿೂತಿಮಲ್ಲಿ ನಿೇಡಿರಿ.

8.

ಕೆೊಠಡಿ ಮೆೇಲ್ಲವಚ್ಹಯಔಯತ, ಮೆೇಲಹಖದ ಸಹಳೆಮನತ ೌತೆೋೇಕ್ತಸಿ ತ್ನ ವದಲ್ಲಿ ಇಟ್ತಟಕೆೊಂಡತ ತ್ಳಫದಿಮ ಮಥಹೌತಿಮನತ ಅಬೋರ್ಥಾಖಳಿಗೆ ಷವಮಂ ಮೌಲೋಮಹನಕಹಿಗಿ ಭನೆಗೆ
ಕೆೊಂಡೆೊಮೋಲತ ಕೆೊಡತತಹುರೆ.

9.

ಉತ್ುಯ ತಿೌಕೆಮ ನಔಲನತ ಂದತ ಶಾ ಕಹಲ ಷತಯಕ್ಷತ್ಹಗಿ ಇಡಿ.

10.

ಔನಡ ಆೃತಿುಮ ೌವೆಖಳಲ್ಲಿ ಉತ್ುರಿಷತ ಅಬೋರ್ಥಾಖಳಿಗೆ ಔನಡದಲ್ಲಿ ಭತದಿೌತ್ಹಗಿಯತ ೌವೆಖಳ ಫಗೆಗ ಏನಹದಯೊ ಷಂದೆೇಸವಿದೃಲ್ಲಿ ಇಂಗಿಿೇಷ್ ಆೃತಿುಮ ೌವೆತಿೌಕೆಮನತ ನೆೊೇಡಫಸತದತ.
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