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In an interview, a candidate receives higher rating
1. if he is preceded by a mediocre, and gets lower
rating if he is preceded by an intelligent. This type
of rating error is
ಸಂದರ್ಶನ ಂದಯಲ್ಲಿ ಫ ಄ಬೈರ್ಥಶಮು, ಷಧಯಣ
಄ಬೈರ್ಥಶಮ

ನಂತಯ

ಸೆ ೋದಯೆ

ಸೆಚ್ುು

(C) 1-i, 2-ii, 3-iii, 4-iv

4. The process where a third party persuades the
disputants to come to an equitable adjustment of
claims is called
ಭ ಯನೆೋ ವೈಕಿಾಮ ಭಧೈಸಿಿಕ್ೆಯಂದ ರ್ಭನೂರ್ಭಮ

಄ಂಕಗಳನ ೂ,

ಫುದ್ದೀವಂತನ ನಂತಯ ಸೆ ೋದಯೆ ಕಡಿಮೆ ಄ಂಕಗಳನುೂ
ಗಳಿಸುತ್ಾನೆ – ಇ ಭೌಲ್ೈಭನ ದೆ ೋಷಕ್ೆೆ ಕ್ಯಣ
(A)

Halo effect/ ಬವಳಿ ರಿಣಭ

(B)

Stereotyping/ ಯ ಢಿಗತ ರಿಕಲ್ೃನೆಮ ರಿಣಭ

(C)

Contrast effect/ ೆೈಯುದೈತ್ೆಮ ರಿಣಭ

(D)

Situational effect/ ಷಂದರ್ಭಶಕತ್ೆಮ ರಿಣಭ

(D) 1-iv, 2-iii, 3-ii, 4-i

ಆಯುವವಯನುೂ ಂದು ಸವಶ ಸಭೇತಿಗ್ೆ ತಯುವ ಕಿಯೆಮನುೂ
ಹೋಗ್ೆನುೂತ್ಾಯೆ
(A) Arbitration/ ಅಬಿಶಟೆೋಷನ್
(B)

Adjudication/ ಄ಡುುಡಿಕ್ೆೋಷನ್

(C)

Conciliation/ ಕನಿಿಲ್ಲಯೆೋಷನ್

(D) Moderation/ ಭಡಯೆೋಷನ್
2. According to Edward de Bono "Red hat thinking"
represents
ಎಡವರ್ಡಶ ಡಿೋ ಫೆ ನೆ ೋ, ಕ್ೆಂು ಟೆ ೋಪಿಮ ಅಲೆ ೋಚ್ನೆ

5. A mandatory recommendation for a company to
have the board of directors comprised of an
optimum combination (not less than 50 percent) of
executive and non–executive directors was by
ಕಂನಿಮು ತನೂ ನಿದೆೋಶರ್ಕ ಭಂಡಳಿಮಲ್ಲಿ ಸಭಸಿಿತಿಮ

ತಿನಿಧಿಸುವುದು :
(A) Factual or data Analysis/ ಸತೈ ಄ಥ ಄ಂಕಿ–
಄ಂರ್ಗಳ ವಿವೆಿೋಷಣೆ
(B)
(C)

ಸಂಖ್ೆೈಮ (ವೆೋ. 50ಕಿೆಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಲ್ಿದಂತ್ೆ) ಕ್ಮಶಕ್ರಿ
ಸಗ

Feelings and intuition/ ಬವನೆ ಸಗ ಄ಂತಃಜ್ಞೆ

ಕ್ಮಶಕ್ಯೆೋಶತಯ ನಿದೆೋಶರ್ಕಯುಗಳ ಕಡಡಮ

ನೆೋಭಕ್ತಿಮನುೂ ಭಡುವ ಫಗ್ೆಗ್ೆ ಶಿಪಯಸುಿ ಭಡಿದವಯು

Judgment and caution/ ನಿಣಶಮ ಸಗ ಎಚ್ುರಿಕ್ೆ

:
(A)

(D) Optimism/ ಅವದ

Naresh Chandra Committee/ ನಯೆೋರ್ುಂದ ಸಮಿತಿ

(B) Narayana Murthy Committee/ ನಯಮಣಭ ತಿಶ
ಸಮಿತಿ

3. Match the following :
X
Y
1. Sam Walton
i. Amazon
2. Jeff Bejos
ii. Walmart
3. Anita Roddick
iii. IKEA
4. Ingvar Kamprad iv. The Body Shop ಆವುಗಳನುೂ

(C)

(D) Kumar Mangalam Birla Committee/ ಕುಭಯ
ಭಂಗಲ್ಂ ಬಿಲಶ ಸಮಿತಿ

ಸೆ ಂದ್ದಸಿ :
X

Y

1. ಷೈಮ್ ಲ್ಟನ್

i. ಄ಮೆಜನ್

2. ಜೆಫ್ ಬಿಜೆ ೋಸ್

ii. ಲೇರ್ಟಶ

3. ಄ನಿತ್ ಯಢಿಕ್

iii. ಐಕ್ೆಆಎ

4. ಆಂಗ್ವರ್ ಕಂರ್ಡ

iv. ದ್ದ ಫಡಿ ವಫ್

(A) 1-iii, 2-iv, 3-i, 4-ii

Blue Ribbon Committee/ ಫ ಿ–ರಿಫನ್ ಸಮಿತಿ

6. If, HUL is offering variants of Lux soaps as
Strawberry and Cream, Purple Lotus and cream,
Peach and Cream, Purple Lotus and International
Lux in two sizes then the depth of Lux Soap in
HUL`s product mix is
HUL ಕಂನಿಮು Lux ನ ವಿವಿಧ ನಭ ನೆಗಳದ ಷಾಫೆರಿ
ಭತುಾ ಕಿೋಮ್, ಶಲ್ ಲೆ ೋಟಸ್ ಭತುಾ ಕಿೋಮ್, ಪಿೋಚ್

(B) 1-ii, 2-i, 3-iv, 4-iii
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ಭತುಾ ಕಿೋಮ್, ಶಲ್ ಲೆ ೋಟಸ್ ಭತುಾ ಄ಂತಯಯಷ್ಟ್ಾೋಮ

(IRR)
(D)

Lux ನ ಎಯಡು ಄ಳತ್ೆಮ ಎಯಡು ವಿರ್ಭನೂ ಗ್ತದ

Profitability index/ ಲಬಂರ್ ಕ್ೆ ೋಷಟಕ ವಿಧನ (PI)

ಷಫ ನುಗಳನುೂ ಭಯಟ ಭಡಿದಯೆೋ HUL ಕಂನಿಮಲ್ಲಿ
Lux ಷಫ ನಿನ ದಥಶ ಮಿರ್ಣದ ಅಳ :
(A) 6

(B) 8

(C) 4

(D) 2

9. VaR is not enough to assess market risk of a
portfolio. Stress testing is desirable because
VaR ಆದು ಂದು ಪೋರ್ಟಶ ಫೋಲ್ಲಯೋನ ಭಯುಕಟೆಟ
ತ್ೆ ಂದಯೆಮನುೂ ಄ಳತ್ೆ ಭಡಲ್ು ಸಭಥಶದುದಲ್ಿ. ಆಲ್ಲಿ
ಷೆಾಸ್ ಟೆಸ್ಟ ಄ನುೂ ಆಚ್ಚುಸುವಯು ಏಕ್ೆಂದಯೆ
(A) It helps in calibrating VaR model./ ಆದು VaR ನ

7. Which of the following is not a method of
forecasting exchange rate volatility ?
ವಿನಿಭಮ ದಯದ ಫದಲವಣೆಮನುೂ ಄ಂದಜು ಭಡಲ್ು ಇ

ವೈತ್ೈಸವನುೂ ಕಂಡುಹಡಿಮಲ್ು ಸಸಮಕಗಿದೆ
(B) It helps as an additional risk measure./ ಆದು

ಕ್ೆಳಗಿನ ಮವ ವಿಧನವನುೂ ಫಳಸುವುದ್ದಲ್ಿ ?

ಸೆಚ್ುುವರಿ ತ್ೆ ಂದಯೆಮ ಄ಳತ್ೆಗ್ೆ ಸಸಮಕಗಿದೆ

(A) Using the absolute forecast error as a percentage
of the realized value./ ಅಫಿಲ್ ೈರ್ಟ ಫೋಕ್ಶಸ್ಟ
ಎಯರ್

಄ನುೂ

ವೆೋಕಡಯು

ಡೆದ

(C) It helps in assessing risks due to abnormal
movement of market parameters./ ಭಯುಕಟೆಟಮ

ಭೌಲ್ೈಗಿ

಄ಷವಬವಿಕ

ಫಳಸುವುದು

ಈಂಟಗುವ

ತ್ೆ ಂದಯೆಗಳನುೂ ಄ಳತ್ೆ ಭಡಲ್ು ಸಸಮಕಗಿದೆ

(B) Using the volatility of historical exchange rate
movements as a forecast for the future./
ಬವಿಷೈವನುೂ ಄ಂದಜು ಭಡಲ್ು ಹಂದ್ದನ ವಿನಿಭಮ

(D) It is used as VaR measure is not accurate
enough./ VaR ಄ಸಭಥಶದುದರಿಂದ ಆದನುೂ
ಫಳಸಲಗುತಾದೆ

ದಯದ ವತಶನೆಮನುೂ ಅಧಯಗಿ ಫಳಸುವುದು
(C) Using a time series of volatility patterns in
previous periods./ ವೈತ್ೈಸದ ಕ್ಲ್ ಸಯಣಿ ವಿಧವನುೂ

10. "Often the same firm that pioneer a product in its
home market undertakes, FDI to produce a
product for consumption in foreign markets" is a
statement of ________ and belongs to ________
theory.
ಷಧಯಣಗಿ
ಸವದೆೋರ್ದಲ್ಲಿ
ಂದು
ದಥಶದ

ಬವಿಷೈಕ್ೆೆ ಄ನವಯಸುವುದು
(D) Deriving the exchange rate`s implied standard
deviation from the currency option pricing
model./ ಕಯೆನಿಿ ಅಷನ್ ೆೈಸಿಂಗ್ ಭಡಲ್ಲೂಂದ

ಈತ್ೃದನೆಮನುೂ ಮೊದಲ್ು ಯಂರ್ಭಸಿದ ಸಂಷೆಿ ವಿದೆೋಶಿ

ವಿನಿಭಮ ದಯದ ಄ಂತರ್ ಸಯಸರಿ ಭೌಲ್ೈವನುೂ

ಫಂಡಳಗಳ

ಡೆಮುವುದು

ಭ ಲ್ಕ

ಅ

ದಥಶವನುೂ

ವಿದೆೋಶಿ

ಭಯುಕಟೆಟಮ ಗ್ಹಕಯ ಫಳಕ್ೆಗ್ಗಿ ಈತ್ೃದ್ದಸುತಾದೆ." ಇ
ಸೆೋಳಿಕ್ೆ _______ ಯವಯದು ಭತುಾ _______ ಸಿದುಂತಕ್ೆೆ

8. Depreciation is considered in ___________
technique.
ಇ ಕ್ೆಳಕಂಡ ಮವ ವಿಧನದಲ್ಲಿ ಸವಕಳಿಮನುೂ

ಸಂಫಂಧಿಸಿದುೀ.
(A) Adam Smith, Absolute advantage/ ಄ಡಮ್ ಸಿೇತ್

ರಿಗಣಿಸಲಗುವುದು ?

ಭತುಾ ಄ಫಿಲ್ ೈರ್ಟ ಄ಡವನೆಟೋಜ್

(A) Accounting rate of return/ ಲೆಕ್ೆಚಯ ಅಧರಿತ

(B) Raymond Vernon, Product life cycle/ ಯೆೋಭಂರ್ಡ

ಲಬಂರ್ ದಯ ವಿಧನ (ARR)

ವನಶನ್ ಭತುಾ ದಥಶ ಜೋವನ ಚ್ಕ

(B) Net present value/ ನಿವವಳ ವತಶಭನ ಭೌಲ್ೈ

(C) Recardo, Comparative advantage/ ಯೆಕ್ಡೆ ೋಶ

ವಿಧನ (NPV)
(C)

ವತಶನೆಯಂದ

ಭತುಾ ಕಂರಿಟೋವ್ ಄ಡವನೆಟೋಜ್

Internal rate of return/ ಅಂತರಿಕ ಗಳಿಕ್ೆ ವಿಧನ
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(D) Porter, Strategic trade/ ಪೋಲ್ಶರ್ ಭತುಾ ಷಾಟಜಕ್

(D)

ಟೆೋರ್ಡ

14. "An entrepreneur always reaches for change,
responds to it and exploits it as an opportunity" is
the statement of
"ಫ ಈದೈಮಿ ಮಗಲ್ ಫದಲವಣೆಮನುೂ ಸಂಧಿಸಿ,

11. Who sustains temporary or permanent disablement
while commuting to the place of work and vice
versa is entitled for disablement benefit under
section _____ of the ESI Act 1948.
ಆ.ಎಸ್.ಐ ಅಕ್ಟ 1948ಯ ________ ಷೆಕ್ಷನ ಕ್ಯ ಫ

ತಿಕಿಯಸಿ ಄ದನುೂ ಄ವಕ್ರ್ಗಿ ಫಳಸಿಕ್ೆ ಳುುತ್ಾನೆ" ಇ
ಭತನುೂ ಸೆೋಳಿದವಯು :

ವೈಕಿಾಮು ಕ್ೆಲ್ಸ ನಿವಶಹಸುವ ಸುಳಕ್ೆೆ ಄ಥ ಸುಳದ್ದಂದ
ಮಣಿಸುಗ ಈಂಟದ ಄ಘಾತದ್ದಂದ ತ್ತ್ೆಲ್ಲಕ
಄ಥ ಖ್ಮಂ ಄ಸಭಥಶನದಯೆ ರಿಸಯ ಡೆಮಲ್ು
಄ಹಶನಗುತ್ಾನೆ.
(A) 51A/51ಎ

(B) 51E/51ಆ

(C) 51C/51ಸಿ

(D) 51D/51ಡಿ

Process

J. R. Tulsian/ ಜೆ.ಅರ್. ತುಳಸಿಮನ್

ನಿಮಂತಣಕ್ೆೆ ಳಡದ ಂದು ಄ಥ ಸೆಚ್ುು ಄ನಿರಿೋಕ್ಷಿತ
ಭುಂದ್ದನ

ಘಟನವಳಿಗಳ

(A) Past events/ ಹಂದೆ
Reengineering/

ಘಟಸಿದ

ಫುೈಸಿನೆಸ್

(D)

13. Fair distribution of society`s benefits and burdens
is known as
ಸಭಜದ
ಲಬ
ಸಗ
ಜಫೀರಿಗಳ
:

(B)

Compensatory Justice/ ರಿಸಯತೇಕ ನೈಮ

(C)

Distributive Justice/ ಹಂಚ್ಚಕ್ೆಮ ನೈಮ

(B) Future
ಬವಿಷೈದ

events/

Non-probable events/ ಄ನಿರಿೋಕ್ಷಿತ

16. Overdraft as per cash book of B & Co. was `
30,000. The credit side of bank column of cash
book was undercast by ` 100. Interest on bank
loan ` 2,000 and bank charges of ` 575 were not
recorded in cash book. Overdraft balance as per
pass book should be
ಬಿ ಄ಂರ್ಡ ಕಂ. ಯವಯ ನಗದು ುಸಾಕದ ಕ್ಯ ಫೈಂಕ್

ನೈಮಮುತದ ಹಂಚ್ಚಕ್ೆಮನುೂ, ಹೋಗ್ೆ ಕಯೆಮಲಗುವುದು
Social Justice/ ಷಭಜಕ ನೈಮ

಄ಥ

(C) Probable events/ ಸಂಬವನಿೋಮ

ಪೋಸಸ್ ರಿಆಂಜನಿಮರಿಂಗ್

(A)

ಈಂಟಗುವಿಕ್ೆ

ಈಂಟಗದ್ದಯುವಿಕ್ೆಯಂದ ಸಭರ್ಥಶಸಲ್ೃಡುವಂತವು.

ಮೆಕ್ೈನಿಕಲ್

ಆಂಜನಿಮರಿಂಗ್
(D) Business

Peter F. Drucker/ ಪಿೋಟರ್ ಎಫ್. ಡಕರ್

ಈಂಟಗಿ ಆದಯ ಆಯುವಿಕ್ೆಮು ಸಂಷೆಿಮ ಸಂೂಣಶ

Genetic Engineering/ ಜೆನೆಟಕ್ ಆಂಜನಿಮರಿಂಗ್
Engineering/

(B)

15. A contingent asset is a possible asset that arises
from __________, the existence of which will be
confirmed only by the occurrence or non–
occurrence of one or more uncertain future events
not wholly within the control of the enterprise.
ಸಂಬವನಿೋಮ ಅಸಿಾ ಎಂದಯೆ ______ ಘಟನೆಗಳಿಂದ

Cell Engineering/ ಷೆಲ್ ಆಂಜನಿಮರಿಂಗ್

(C) Mechanical

M. S. Robert/ ಎಂ.ಎಸ್. ಯಫರ್ಟಶ

(D)

ಸಸೈಗಳು ಜೆೈವಿಕ ಄ಣುಗಳ ಄ಧೈಮನದ ಸಂಮುಕಾ ತಂತ

(B)

(A)

(C) C. J. Wex/ ಸಿ.ಜೆ. ೆಕ್ಿ

12. __________ is a combination of techniques
pertaining to genes of the cells of humans, animals
and plants.
________ ಎನುೂವುದು ಭನುಷೈಯು, ಣಿಗಳು ಸಗ
(A)

Retributive Justice/ ತಿಕ್ಯದ ನೈಮ

ಒವರ್ ಡಫ್ಟ ಯ . 30,000, ನಗದು ುಸಾಕದ ಫೈಂಕ್
ಕ್ಲ್ಂನ ಕ್ೆಡಿರ್ಟ ಬಗದಲ್ಲಿ ಯ . 100 ಄ನುೂ ಕಡಿಮೆಮಗಿ
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ತ್ೆ ೋರಿಸಲಗಿದೆ, ಫೈಂಕ್ ಷಲ್ದ ಮೆೋಲ್ಲನ ಫಡಿಡ ಯ .
2,000, ಫೈಂಕ್ ಚಜುಶ ಯ . 575 ಗಳನುೂ ನಗದು
ುಸಾಕದಲ್ಲಿ ದಖಲ್ು ಭಡಲಗಿಲ್ಿ. ಸಗ್ದಯೆ, ಫೈಂಕ್
ಸ್ ುಸಾಕದ ಕ್ಯ ಒವರ್ ಡಪಟನ ಫಕಿ
(A) ` 32,675

(B) ` 27,325

(C) ` 28,675

(D) ` 28,475

NNP at factor cost/ ಎನ್.ಎನ್.ಪಿ ಈತ್ೃದಕ ೆಚ್ುದಲ್ಲಿ

(D)

Disposable income/ ಄ಂತಿಭ ವಯಭನ

(A)

Michael E. Porter/ ಮೆೈಕ್ೆಲ್ ಆ. ಪೋಟಶರ್

(B)

Henry Mintzberg/ ಸೆನಿ ಮಿಂಟಿಬಗ್ಶ

(C) Yavitz/ ಯೆವಿರ್ಟು
(D)

Peter F. Drucker/ ಪಿೋಟರ್ ಎಫ್. ಡಕರ್

20. __________ is a combination of Caps and Floors.
_______ ಎನುೂವುದು ಕ್ೈಪ್ಸಿ ಭತುಾ ಫಿೋಸೂಶ ಸಂಮುಕಾ

1. ಪೋಟೆ ೄೋಶಲ್ಲಯೋ ಆನೆವಷೆಟಮಂರ್ಟ

ಯ 

2. ವಿದೆೋಶಿ ನೆೋಯ ಫಂಡಳ

(A) Interest

3. ಯನಿಗಿ ೃಂದ

rate

corridors/

ಆಂಟಯೆಸ್ಟ

ಯೆೋರ್ಟ

ಕ್ರಿಡಸ್ಶ

4. ದಥಶಗಳ ಯಫ್ತಾ
ಬಿ
i. ಕಂನಿಮ ಅಸಿಾಗಳನುೂ ಫಳಸುವುದಕ್ೆೆ
ii. ದಥಶಗಳನುೂ ವಿದೆೋರ್ಗಳಿಗ್ೆ ಕಳುಹಸುವುದು
iii. ವಿದೆೋಶಿ ವೈವಸಯಗಳ ಮೆೋಲೆ ನಿಮಂತಣವಿಲ್ಿದ್ದಯುವುದು
iv. ವಿದೆೋಶಿ ವೈವಸಯಗಳನುೂ ನಿಮಂತಿಸುವುದು

(B)

Interest rate collars/ ಆಂಟಯೆಸ್ಟ ಯೆೋರ್ಟ ಕ್ಲ್ಸ್ಶ

(C)

Interest rate futures/ ಆಂಟಯೆಸ್ಟ ಯೆೋರ್ಟ ಫ್ಯೈಚ್ಸ್ಶ

(D)

Interest rate swaps/ ಆಂಟಯೆಸ್ಟ ಯೆೋರ್ಟ ಷವಪ್ಸಿ

21. Japan has a much more _________ culture than
the United States, especially concerning the role
of work groups.
ಕ್ೆಲ್ಸಗ್ಯಯ ತಂಡಗಳಿಗ್ೆ ಸಂಫಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ ವಿವೆೋಷಗಿ

1-iv, 2-iii, 3-iv, 4-ii

(B) 1-i, 2-ii, 3-iv, 4-iii

ಜನಿನ ಸಂಸೆರತಿ, ಄ಮೆರಿಕ್ ಸಂಮುಕಾ ಸಂಷಿನಕಿೆಂತ

(D) 1-ii, 2-iii, 3-iv, 4-i

ಸೆಚ್ುು ________ ಅದದುೀ.
(A)

18. GNP at market price – Indirect Taxes + Subsidies
=
ಟುಟ ಯಷ್ಟ್ಾೋಮ ಈತೃನೂ (ಜ.ಎನ್.ಪಿ) ಭಯುಕಟೆಟ ದಯದಲ್ಲಿ

Individualistic/ ೆೈಮುಕಿಾಕ

(B) Collectivist/ ಷಭ ಹಕ

– ಯೆ ೋಕ್ಷ ತ್ೆರಿಗ್ೆಗಳು + ವಿನಯತಿಗಳು =
(A)

(C)

ಜೆ ೋಡಣೆ ಎಂದು ಸೆೋಳಿದವಯು :

ಎ

(C) 1-iii, 2-iv, 3-i, 4-ii

GNP at factor cost/ ಜ.ಎನ್.ಪಿ ಈತ್ೃದನ ೆಚ್ುದಲ್ಲಿ

19. "Strategy as a pattern in streams of decisions and
actions" is the statement of
ವೂೈಹಮುಕಿಾಮು ನಿಣಶಮಗಳು ಸಗ ಕ್ಮಶಗಳ ಂದು

17. Match the following :
A
1. Portfolio Investment
2. Foreign direct investment
3. Licensing agreement
4. Merchandise exports
B
i. For use of company`s assets
ii. Tangible goods sent out of a country
iii. Non-controlling interest on foreign operations
iv. Controlling interest on foreign operations
ಸೆ ಂದ್ದಸಿ ಫಯೆಯರಿ :

(A)

(B)

(C) Superior/ ಈತೆರಷಟ

(D) Inferior/ಕನಿಷಟ

GDP at factor cost/ ಜ.ಡಿ.ಪಿ ಈತ್ೃದಕ ೆಚ್ುದಲ್ಲಿ
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22. _______ is mentioned in the Factories Act, 1948.
_______ ಆದಯ ಫಗ್ೆಗ್ೆ ಕ್ಖ್ಶನೆಗಳ ಕ್ಯದೆ 1948ಯಲ್ಲಿ
ಸೆೋಳಲಗಿದೆ.
(A) Annual leave with wages/ ಕ ಲ್ಲಯಂದ್ದ ಗಿನ

Maternity leave/ ಮೆಟನಿಶಟ ಯಜೆ

(C)

Casual leave/ ಷಂದರ್ಭಶಕ ಯಜೆ

(D) National and festival holidays/ ಯಷ್ಟ್ಾೋಮ ಸಗು
ಹಫಗಳ ಯಜೆ

ಲ್ಲೋರ್ಡ ಟೆೈಂ : ಗರಿಷಠ

6 ತಿಂಗಳು

ಕನಿಷಠ

2 ತಿಂಗಳು
1500 ಕ್ೆ.ಜ

ಕ್ೆ ಟಟಯುವ ಭಹತಿಮ ಅಧಯದ ಮೆೋಲೆ ಇ ಕ್ೆಳಗಿನ
ಮವುದು ಭಯುಅದೆೋರ್ದ ಭಣ, ಕನಿಷಠ ದಷಾನಿನ

ತಡಗಿ ಭುಗಿಸಿದ ಸಭಮ = 21 ದ್ದನಗಳು. ಇ ಕ್ೆಳಗಿನ

ಭಟಟ (stock) ಭತುಾ ಸಯಸರಿ ದಷಾನು ಭಟಟವನುೂ

ಮವ ಸೆೋಳಿಕ್ೆ ಚ್ಟುವಟಕ್ೆ E ಫಗ್ೆಗ್ೆ ಸತೈದದುೀ ?

಄ನುಕಭಣಿೋಮಗಿ ಸ ಚ್ಚಸುತಾದೆ ?

(A) Activity `E` takes 9 days to complete./ ಚ್ಟುವಟಕ್ೆ

(A) 3600 kgs, 1800 kgs and 2550 kgs/3600 ಕ್ೆ.ಜ,

E ೂಣಶಗ್ೆ ಳುಲ್ು 9 ದ್ದನಗಳನುೂ ತ್ೆಗ್ೆದುಕ್ೆ ಳುುತಾದೆ.

1800 ಕ್ೆ.ಜ ಭತುಾ 2550 ಕ್ೆ.ಜ

(B) Activity `E` has a slack time of 8 days./
ಚ್ಟುವಟಕ್ೆ
ೂಣಶಗ್ೆ ಳುಲ್ು
ದ್ದನಗಳು
E
8

(B) 3400 kgs, 1700 kgs and 2500 kgs/3400 ಕ್ೆ.ಜ,
1700 ಕ್ೆ.ಜ ಭತುಾ 2500 ಕ್ೆ.ಜ

ನಿಧನಗುತಾದೆ.

(C) 3100 kgs, 910 kgs and 2600 kgs/3100 ಕ್ೆ.ಜ, 910

(C) Activity `E` is on the critical path./ ಚ್ಟುವಟಕ್ೆ E

ಕ್ೆ.ಜ ಭತುಾ 2600 ಕ್ೆ.ಜ

ಕಿಿಷಟ ಭಗಶದಲ್ಲಿದೆ.

(D) 3650 kgs, 1750 kgs and 2700 kgs/3650 ಕ್ೆ.ಜ,

(D) Activity `E` takes 8 days to complete./ ಚ್ಟುವಟಕ್ೆ

1750 ಕ್ೆ.ಜ ಭತುಾ 2700 ಕ್ೆ.ಜ

E ೂಣಶಗ್ೆ ಳುಲ್ು 8 ದ್ದನಗಳನುೂ ತ್ೆಗ್ೆದುಕ್ೆ ಳುುತಾದೆ.

26. A major automobile manufacturing company had
to recall several models from its line due to quality
control problems that was not discovered with its
random final inspection procedures. This is an
example of
ಂದು ದೆ ಡಡ ಅಟೆ ೋಮೊೋಫೆೈಲ್ ಈತ್ೃದನ ಕಂನಿಮು

24. The fund which cannot be repatriated to their
parent company by foreign subsidiaries is called
ವಿದೆೋಶಿ
ಕಂನಿಗಳ
ವಖ್ೆಗಳು
ಭತೃಸಂಷೆಿಗ್ೆ
ವಗ್ಶಯಸಲಗದಂತಹ ಹಣವನುೂ ಹೋಗ್ೆ ಕಯೆಮುವಯು.

a government fund/ ಸಕ್ಶರಿ ಪಂರ್ಡ

400 ಕ್ೆ.ಜ

ಭಯುಅದೆೋರ್ದ ಭಣ

ದ್ದನಗಳು, ತಡಗಿ ಯಂರ್ಭಸಿದ ಸಭಮ = 15 ದ್ದನಗಳು,

(B)

a blocked fund/ ಫಿಕ್ಡ ಪಂರ್ಡ

ಸಯಸರಿ ಫಳಕ್ೆ ತಿ ತಿಂಗಳಿಗ್ೆ 450 ಕ್ೆ.ಜ

ಸಭಮ = 7 ದ್ದನಗಳು, ಫೆೋಗನೆ ಭುಗಿಸಿದ ಸಭಮ = 13

a black market fund/ ಫಿಕ್ ಭಕ್ೆಶರ್ಟ ಪಂರ್ಡ

(D)

ಕನಿಷಠ ಫಳಕ್ೆ ತಿ ತಿಂಗಳಿಗ್ೆ

23. Assume that activity `E` has the following times;
Early start time = 7 days, Early finish time = 13
days, Late start time = 15 days, Late finish time =
21 days, which of the following statements is true
about the activity `E` ?
ಚ್ಟುವಟಕ್ೆ E ನ ವಿವಯ ಹೋಗಿದೆ ಫೆೋಗನೆ ಯಂರ್ಭಸಿದ

(A)

a mutual fund/ ಭುೈಚ್ುಮಲ್ ಪಂರ್ಡ

25. Maximum consumption p.m 600 kgs
Minimum consumption p.m 400 kgs
Average consumption p.m 450 kgs
Lead time : Maximum
6 months
Minimum
2 months
Reorder quantity
1500 kgs
Based on the above which following indicates the
reorder level, the minimum stock level and
average stock level respectively?
ಗರಿಷಠ ಫಳಕ್ೆ ತಿ ತಿಂಗಳಿಗ್ೆ
600 ಕ್ೆ.ಜ.

ಷ್ಟ್ಶಕ ಯಜೆ
(B)

(C)

ತನೂ

ಸಭನವಕ್ರ್

ಅಧರಿತ

಄ಂತಿಭ

ತನಿಖ್

ವಿಧನದಲ್ಲಿ ಗುಯುತಿಸಲಗದ ನ ೈನೈತ್ೆಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ
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ಭದರಿಗಳನುೂ ಹಂಡೆಮಫೆೋಕ್ಗಿದೆ. ಆದು ಇ ಕ್ೆಳಗಿನ

ಚೌಕ್ಸಿ ನಿವಶಹಸುವಲ್ಲಿ ಸಕ್ಶಯದ ತ

ಮವುದಕ್ೆೆ ಈದಹಯಣೆ ?
(A) Beta Error/ ಬಿೋಟ

(B) Type–I error/ ಟೆೈಪ್ಸ–

ಎಯರ್
(C)

(A) establish a set of rules based on bargaining
agreements./ ಚೌಕ್ಸಿ ೃಂದದ ಅಧಯದ ಮೆೋಲೆ
ಕ್ನ ನುಗಳನುೂ ಭಡುವುದು

I ಎಯರ್

(B) establish industrial democracy in the enterprise./
ಈದ್ದೀಮೆಮಲ್ಲಿ
ಕ್ೆೈಗ್ರಿಕ್
ಜಬುತವವನುೂ

Type–II Error/ ಟೆೈಪ್ಸ– II ಎಯರ್

ಷುಪಿಸುವುದು

(D) Alpha Error/ ಅಲೄ ಎಯರ್

(C) set boundaries for bargaining parties./
ಚೌಕ್ಸಿದಯರಿಗ್ೆ
ಚೌಕ್ಸಿ
ನಿಮಭವಳಿಗಳನುೂ

27. Whistle blowing policy means
ಸಿಳೆು ಸಕುವ ನಿೋತಿ ಎಂದಯೆ :

ಯ ಪಿಸುವುದು
(D) establish a system of economic distribution
based on the faint authorship of rules of
employment relations./ ನೌಕಯಯ ನೌಕರಿ ಸಂಫಂಧ

(A) Outsiders reporting pertaining suspected
frauds./ ಸೆ ಯಗಿನವಯು ವಂಚ್ನೆಗಳ ಄ನುಭನಗಳನುೂ
ಕುರಿತು ವಯದ್ದ ಭಡುವುದು

ಯಚ್ಚತದ ಄ೂಣಶ ನಿೋತಿಗಳ ಅಧಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಶಕ

(B) Insider(s) reporting pertaining to suspected
frauds./ ಳಗಿನವಯು ವಂಚ್ನೆಗಳ ಄ನುಭನಗಳನುೂ

ವಿತಯಣೆಮ ವೈವಷೆಿ ಭಡುವುದು

ಕುರಿತು ವಯದ್ದ ಭಡುವುದು

30. Which of the following is not the characteristics of
Financial Accounting information ?
ಇ ಕ್ೆಳಗಿನ ಮವುದು ಹಣಕ್ಸು ಲೆಕ್ೆಚಯ ಭಹತಿಮ

(C) Both outsiders and insiders reporting pertaining
to suspected frauds./ ಸೆ ಯಗಿನವಯು ಭತುಾ

ಗುಣಲ್ಕ್ಷಣವಲ್ಿ ?

ಳಗಿನವಯು ವಂಚ್ನೆಗಳ ಄ನುಭನಗಳನುೂ ಕುರಿತು
ವಯದ್ದ ಭಡುವುದು

(A)

(D) Government agencies reporting pertaining to
suspected frauds./ ಸಕ್ಶರಿ ಸಂಷೆಿಗಳು ವಂಚ್ನೆಗಳ

Historical in nature./ ಆತಿಸಸ ಸವಬವದುೀ

(B) Factual in nature and therefore does not require
judgement in its preparation./ ಷವಬವಿಕಗಿ

಄ನುಭನಗಳನುೂ ಕುರಿತು ವಯದ್ದ ಭಡುವುದು

ನಿಜದದುೀ

ಭತುಾ

಄ದಯ

ಸಿದೀತ್ೆಗ್ೆ

ಮವುದೆೋ

ನಿಣಶಮಗಳ ಄ವರ್ೈಕತ್ೆ ಆಯುವುದ್ದಲ್ಿ

28. Equilibrium in Oligopoly Market is characterized
by
Oligopoly ಭಯುಕಟೆಟಮಲ್ಲಿ ಸಭಸಿಿತಿಮ ಗುಣೆಂದಯೆ :

(C) Is

based

on

evidence./

ಷಕ್ಷಿಗಳ

ಮೆೋಲೆ

ಅಧರಿತದದುೀ

(A) P > AC and MR = MC/ P > AC ಭತುಾ MR =
MC

(D) Enhanced by notes to accounts./ ಖ್ತ್ೆಗಳ ವಿವಯಣೆ
ಅಧಯದ ಮೆೋಲೆ ವಿಸಾರಿಸಿದುೀ

(B) P = MR and AC = MC/ P = MR ಭತುಾ AC =
MC

31. Which one of the following is important in
forecasting production ?
ಇ ಕ್ೆಳಗಿನ ಮವುದು ಈತ್ೃದನೆಮ ೂವಶ ನಿಧಶಯಕ್ೆೆ

(C) P < MR and AC < MC/ P < MR ಭತುಾ AC <
MC
(D) P = AC and MR = MC/ P = AC ಭತುಾ MR =
MC

ಭುಖೈದುದುೀ ?
(A)

29. According to Chamberlain and Kuhan, the
Government function of collective bargaining is to
ಚ್ಂಫಲ್ಲಶನ್ ಭತುಾ ಕುಹನ್ ಯವಯ ಕ್ಯ ಷಭ ಹಕ

Environmental changes/ ರಿಸಯದಲ್ಲಿನ ಫದಲವಣೆ

(B) Available capacity of machine/ ಲ್ಬೈವಿಯುವ
ಮಂತದ ಷಭಥೈಶ
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(C) Disposable income of machine/ ಮಂತದ ಄ಂತಿಭ

(A) of inflection of the total product curve./ ಟಟಯೆ

ಭೌಲ್ೈ

ಈತ್ೃದನ ಯೆೋಖ್ೆಮ ಫಗುವ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ

(D) Changes in the preference of the consumers/
ಗ್ಹಕಯ ಅಧೈತ್ೆಗಳಲ್ಲಿನ ಫದಲವಣೆ

(B) where average and marginal products are equal./
ಸಯಸರಿ
ಸಗ
಄ಂಚ್ಚನ
ಈತ್ೃದನೆಗಳು
ಸಭನಗುವಲ್ಲಿಂದ

32. Cartage ` 780 paid on machinery newly acquired
was debited to carriage inward account. If this
error located after preparation of trial then which
of the following rectification entry is correct ?
ಸೆ ಸದಗಿ ಖರಿೋದ್ದಸಿದ ಮಂತದ ಷಗ್ಣಿಕ್ೆಮ ೆಚ್ು ಯ .
780

಄ನುೂ

ಕ್ೈಯೆೋಜ್

ಆನವರ್ಡಶ

ಖ್ತ್ೆಗ್ೆ

(C) where total product is at maximum./ ಟುಟ
ಈತ್ೃದನೆ ಄ತೈಧಿಕಗಿಯುವುದರಿಂದ
(D) where marginal product is at maximum./ ಄ಂಚ್ಚನ
ಈತ್ೃದನೆಮು ತನೂ ಄ತೈಧಿಕ ಷಿನದಲ್ಲಿಯುಗ

ಡೆಬಿರ್ಟ

ಭಡಲಗಿದೆ. ಇ ತೃನುೂ ಟೆೈಮಲ್ ಫೈಲೆನ್ಿ ಭಡಿದ

34. Arrange the biggest markets for foreign exchange
in successive order from the following :
i. Singapore
ii. New York
iii. London
iv. Tokyo
ಇ ಕ್ೆಳಗಿನವುಗಳನುೂ ಄ತೈಂತ ದೆ ಡಡ ವಿದೆೋಶಿ ವಿನಿಭಮ

ನಂತಯ ಗುಯುತಿಸಲಗಿದೀಯೆ ಇ ಕ್ೆಳಗಿನ ಮವುದು ದೆ ೋಷ
ನಿಯಣೆಗ್ೆ ಸರಿಮದ ಕಭ ?
(A) Machinery A/c. Dr. 780 (Debit `)
Carriage Inwards A/c. Dr. 780 (Debit `)
To Profit & Loss Adj. A/c. 1,560 (Credit `)

ಭಯುಕಟೆಟಯಂದ ಯಂರ್ಭಸಿ, ಄ನುಕಭಗಿ ಜೆ ೋಡಿಸಿ.

ಮೆಷ್ಟ್ನರಿ ಄ಕ್ೌಂರ್ಟ ಯ . 780 (Debit ` )
ಕ್ೈಯೆೋಜ್ ಆನವರ್ಡಶ ಄ಕ್ೌಂರ್ಟ ಯ . 780 (Debit ` )

i. ಸಿಂಗ್ುರ್

ಫಿರ್ಟ & ಲಸ್ ಄ಡುಸ್ಟ ಄ಕ್ೌಂಟೆೆ ಯ . 1560 (Credit

iii. ಲ್ಂಡನ್

ii. ನ ೈಮಕ್ಶ

`)

iv. ಟೆ ಕಿಯೋ

(B) Machinery A/c. Dr. 780 (Debit `)
To Carriage Inwards A/c. 780 (Cedit `)
ಮೆಷ್ಟ್ನರಿ ಄ಕ್ೌಂರ್ಟ ಯ . 780 (Debit `)
ಕ್ೈಯೆೋಜ್ ಆನವರ್ಡಶ ಄ಕ್ೌಂರ್ಟ ಯ . 780 (Cedit `)
(C) Suspense A/c. Dr. 1,560 (Debit `)
To Machinery A/c. 780 (Credit `)
To Carriage Inwards A/c. 780 (Credit `)
ಸಷೆೃನ್ಿ ಄ಕ್ೌಂರ್ಟ ಯ . 1560 (Debit `)

(A) ii, iii, i, iv

(B) iii, ii, iv, i

(C) ii, i, iii, iv

(D) iii, iv, ii, i

35. Which of the following is most closely associated
with the terms `Primary Trend`, `Intermediate
Trend` and `Short–term Trend` ?/ ಇ ಕ್ೆಳಗಿನ
ಮವುದು ೆೈಭರಿ ಟೆಂರ್ಡ, ಆಂಟರ್ ಮಿೋಡಿಯೆೋರ್ಟ ಟೆಂರ್ಡ

ಮೆಷ್ಟ್ನರಿ ಄ಕ್ೌಂರ್ಟ ಯ . 780 (Credit `)

ಭತುಾ ವರ್ಟಶ ಟಮ್ಶ ಟೆಂರ್ಡ ದಗಳಿಗ್ೆ ಄ತೈಂತ ಹತಿಾಯದ

ಕ್ೈಯೆೋಜ್ ಆನವರ್ಡಶ ಄ಕ್ೌಂರ್ಟ ಯ . 780 (Credit `)

ಸಂಫಂಧ ಸೆ ಂದ್ದದೆ ?

(D) Carriage Inwards A/c. Dr. 900 (Debit `)
To Machinery A/c. 900 (Credit `)
ಕ್ೈಯೆೋಜ್ ಆನವರ್ಡಶ ಄ಕ್ೌಂರ್ಟ ಯ . 900 (Debit `)

(A)

ಮೆಷ್ಟ್ನರಿ ಄ಕ್ೌಂಟೆೆ ಯ . 900 (Credit `)

Candlestick chart/ ಕ್ೈಂಡಲ್ಲಿಿಕ್ ಚರ್ಟಶ

(B) Dow theory/ ಡೆ ೋ ರ್ಥಮರಿ
(C)

33. In the short run production function, stage–II
begins at the point
಄ಲೃವಧಿ ಈತ್ೃದನ ಕಿಯೆಮ ಎಯಡನೆೋ ಹಂತ

Jensen Index/ ಜೆನೆಿನ್ ಆಂಡೆಕ್ಿ

(D) Bar chart/ ಫರ್ ಚರ್ಟಶ

ಅಯಂಬಗುವುದು
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36. Operating leverage can be computed by
ಅಯೆೋಟಂಗ್ ಲ್ಲವಯೆೋಜ್ ಄ನುೂ ಕಂಡುಹಡಿಮಲ್ು ಇ ಕ್ೆಳಗಿನ

39. R. Ltd. purchased equipment from P Ltd. for `
50,000 on 1st April, 2009. The freight and cartage
of ` 2,000 is spent to bring the asset to the factory
and ` 3,000 is incurred on installing the equipment
to make it possible for the intended use. The
market price of Machinery on 30th April, 2010 is `
60,000 and the accountant of the company wants
to disclose the machinery at ` 60,000 in financial
statements. However, the auditor emphasizes that
the machinery should be valued at ` 55,000
(50,000 + 2,000 + 3,000) according to
ದ್ದನಂಕ 1ನೆೋ ಏಪಿಲ್ 2009ಯಂದು ಅರ್. ಲ್ಲಮಿಟೆಡವಯು

ಮವ ಸಮಿೋಕಯಣ ಫಳಸುವಯು ?
(A)
ಕ್ಂಟಫ ೈಷನ್ / ಆಬಿಐಟ
(B)

× Capital employed/
ಆಬಿಐಟ / ಫಿಕ್ಿ್ ಕ್ಸ್ಟ × ಕ್ೈಪಿಟಲ್ ಎಂಿಯರ್ಡ

(C)

(D)
ಷೆೋಲ್ಿ/ಆಬಿಐಟ

ಯ . 50,000 ಭೌಲ್ೈದ ಸಲ್ಕಯಣೆಗಳನುೂ ಪಿ ಲ್ಲಮಿಟೆರ್ಡ

ಫಿಕ್ಿ್ ಕ್ಸ್ಟ/ಆಬಿಐಟ

ಯವರಿಂದ ಖರಿೋದ್ದಸುತ್ಾಯೆ. ಕ್ಖ್ಶನೆಗ್ೆ ಷಗಿಸುವ ಫಡಿಗ್ೆ

37. Which of the following describes the vertical job
duties in order to give the worker more
responsibility ?
ಇ ಕ್ೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಮವುದು ನೌಕಯನು ಲ್ಂಬಭುಖಿ

ಸಗು ಷಗ್ಣಿಕ್ೆ ೆಚ್ು ಯ . 2,000 ಭತುಾ ಄ದಯ ಄ಳವಡಿಕ್ೆ

ನೌಕರಿಮ ಜಫೀರಿಗಳನುೂ ಸೆಚ್ುು ಜಫೀರಿಮುತಗಿ

ಕಂನಿಮ ಲೆಕ್ೆಧಿಕ್ರಿಗಳು ಄ದನುೂ ಯ . 60,000 ೆಂದು

ನಿವಶಹಸುವಂತ್ೆ ನಿಯ ಪಿಸುತಾದೆ ?

ಹಣಕ್ಸು ತಖ್ೆಾಮಲ್ಲಿ ತ್ೆ ೋರಿಸಲ್ು ಫಮಸುತ್ಾಯೆ. ಅದಗ ೈ

(A)

ಸಲ್ಕಯಣೆಗಳ ಭಯುಕಟೆಟ ಭೌಲ್ೈ ಯ . 60,000 ಭತುಾ

ಲೆಕೆ ರಿವೆೃೋಧನಧಿಕ್ರಿಗಳ ಕ್ಯ ಄ದು ಯ . 55,000

Job Rotation/ ಕ್ೆಲ್ಸ ರಿಚ್ಲ್ನೆ

(B)

Job enlargement/ ಕ್ೆಲ್ಸ ವಿಸಾಯಣೆ

(C)

Job enrichment/ ಕ್ೆಲ್ಸ ಸಂವೃದ್ದುಕಯಣೆ

(D)

ೆಚ್ು ಯ . 3,000 ದ್ದನಂಕ. 30.04.2010 ಯಂದು ಅ

(50,000 + 2,000 + 3,000). ಇ ಄ರ್ಭಮಕ್ೆೆ ಕ್ಯಣ
________
(A) Money Measurement principle/ ಹಣದ ಄ಳತ್ೆಮ
ರಿಕಲ್ೃನೆ

Job promotion/ ಕ್ೆಲ್ಸ ದೆ ೋನೂತಿೋಕಯಣೆ

(B)

(C) Full

38. According to Sec. 52K of the Industrial Disputes
Act, 1947, which of the following is not a
requirement to be qualified as an Industrial
Dispute ?
ಕ್ೆೈಗ್ರಿಕ್ ೈಜೈ ಕ್ಯೆೀ 1947, ಕಲ್ಂ 52K ಕ್ಯ ಇ

disclosure

principle/

ೂಣಶ

ಭಹತಿ

ನಿಮಭದ ರಿಕಲ್ೃನೆ
(D) Revenue

recognition/

ಅದಮ

ಗುಯುತಿಸುವ

ರಿಕಲ್ೃನೆ

ಕ್ೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಮವುದು ಕ್ೆೈಗ್ರಿಕ್ ೈಜೈಗಲ್ು
಄ಹಶಗಿಯುವುದ್ದಲ್ಿ ?

40. Zero Hedge Ratio means
ಝೋಯೆ ೋ ಸೆರ್ಡು ಯೆೋಷ್ಟ್ಯೋ ಎಂದಯೆ

(A) Factum of a real and substantial dispute/
ದಂರ್ದ ತಿಯುಳು ಸಗ ನೆೈಜಸವಯ 
(B)

Historical cost concept/ ಚರಿತಿಕ ೆಚ್ುದ ರಿಕಲ್ೃನೆ

(A) Perfect hedge where the entire risk is eliminated
through hedge./ ಸೆಡುನ ಭ ಲ್ಕ ಸಂೂಣಶ

Parties to the dispute/ ೈಜೈದ ಬಗಿದಯಯು

ತ್ೆ ಂದಯೆಗಳನುೂ

(C) Location and the number of disputants/ ಸಿಳ

ನಿರಿಸಿದಗ

ಈಂಟಗುವ

ರಿೂಣಶ ಸೆರ್ಡು

ಭತುಾ ೈಜೈದಯಯ ಸಂಖ್ೆೈ

(B) Imperfect hedge where the entire risk is
eliminated through hedge./ ಸೆಡುನ ಭ ಲ್ಕ

(D) Subject matter of dispute/ ೈಜೈದ ವಿಷಮ
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ಸಂೂಣಶ ತ್ೆ ಂದಯೆಮನುೂ ನಿರಿಸಿದಗ ಈಂಟಗುವ

in __________ during _________ .
಄ಭನತುಾಗ್ೆ ಂಡದೀನುೂ ಸಂನ ೇಲ್ವಲ್ಿದ

಄ರಿ ೂಣಶ ಸೆರ್ಡು

ಎನುೂವ ರಿಕಲ್ೃನೆಮನುೂ ಹುಟುಟ ಸಕಿದುೀ ________ಯಲ್ಲಿ
________

(C) Cross hedge where the some risk is eliminated
through hedge./ ಸೆಡುನ ಭ ಲ್ಕ ಕ್ೆಲ್ವಷುಟ
ತ್ೆ ಂದಯೆಗಳನುೂ ನಿರಿಸಿದಗ ಈಂಟಗುವ ಄ಡಡದರಿ

(A)

America, 1950s/1950, ಄ಮೆರಿಕ್

ಸೆರ್ಡು

(B)

Switzerland, 1950s/1950, ಸಿವಡುಲೈಶಂರ್ಡ

(C)

England, 1960s/1960, ಆಂಗ್ೆಿಂರ್ಡ

(D)

France, 1940s/1940, ಪನ್ಿ

(D) Straight hedge where the some risk is
eliminated through hedge./ ಸೆಡುನ ಭ ಲ್ಕ
ಸಂೂಣಶ

ತ್ೆ ಂದಯೆಗಳನುೂ

ನಿರಿಸಿದಗ

ಈಂಟಗುವ ನೆೋಯ ಸೆರ್ಡು

43. Budapest Treaty on International recognition of
micro organisms is concerned with
ಸ ಕ್ಷಮ
ಜೆೈವಿಕ್ಂರ್ಗಳನುೂ ಗುಯುತಿಸಲ್ು
ಭಡಿದ

41. A new machine costing ` 2,75,000 was purchased
by a company on 1 st April, 2011. Its useful life is
estimated to be 5 years and scrap value at `
25,000. The production units for the next 5 years
are as follows :
Year
Units
2011–2012 10,000
2012–2013 15,000
2013–2014 35,000
2014–2015 40,000
2015–2016 50,000
Depreciation for the years 2012–2013 & 2014–
2015 will be ________ & ________.
1ನೆೋ ಏಪಿಲ್ 2011ಯಂದು ಯ . 2,75,000 ಭೌಲ್ೈದ ಂದು

಄ಂತಯಷ್ಟ್ಾೋಮ

ಫಳಕ್ೆಮ ಜೋವಿತ ಄ವಧಿಮನುೂ 5 ವಷಶಗಳೆಂದು ಸಗು
ಷೆರಪ್ಸ

ಭೌಲ್ೈವನುೂ

ಯ .25,000

(A)

Patent procedure/ ೆೋಟೆಂರ್ಡ ಕಭ

(B)

Environment procedure/ ರಿಸಯ ಕಭ

(C)

Competition procedure/ ೆೈಪೋಟ ಕಭ

(D)

Consumer procedure/ ಗ್ಹಕ ಕಭ

ಫೈಂಕು

ಮ ನಿಟೆಳ ವಿವಯ ಇ ರಿೋತಿ ಆದೆ.
2011–2012
10,000
2012–2013
15,000
2013–2014
35,000
2014–2015
40,000
2015–2016
50,000
ಭತುಾ
2012–2013
2014–2015ಕ್ೆೆ ಸವಕಳಿಮು ______

(A)

(C) ` 25,000, ` 58,333

(D) ` 66,667, ` 83,333

಄ವನಿಂದ

ಈಳಿತ್ಮ

ಠೆೋವಣಿಮನುೂ

Anti–social agreement/ ಸಭಜ ವಿಯೆ ೋಧಿ ೃಂದ

(B) Anti–competition agreement/ ೆೈಪೋಟ ವಿಯೆ ೋಧಿ
ೃಂದ
(C) Anti–economic

ಭತುಾ ______
(B) ` 25,000, ` 66,667

ಆದಕ್ೆೆ

ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸುತಾದೆ. ಆದು _______

ಮ ನಿರ್ಟಿ

(A) ` 16,667, ` 8,333

ೃಂದವು

44. A bank requires a person to keep a fixed deposit
while allotting him a locker. It is _______.
ಫ ಗ್ಹಕನಿಗ್ೆ ಲಕರ್ ವೈವಷೆುಮನುೂ ಕಲ್ಲೃಸುಗ

ಎಂದು

ನಿಗದ್ದಡಿಸಲಗಿದೆ. ಭುಂದ್ದನ 5 ವಷಶಗಳಲ್ಲಿ ಈತ್ೃದ್ದಸುವ
ವಷಶ

ಫುಡಪೆಸ್ಟ

ಸಂಫಂಧಿಸಿದುೀ

ಸೆ ಸ ಮಂತವನುೂ ಕಂನಿಮು ಖರಿೋದ್ದಸುತಾದೆ. ಄ದಯ
಄ದಯ

ಹಣಕ್ಸು

agreement/

ಅರ್ಥಶಕ

ವಿಯೆ ೋಧಿ

ೃಂದ
(D) Anti–political agreement/ ಯಜಕಿೋಮ ವಿಯೆ ೋಧಿ
ೃಂದ
45. Fixing the value of an employee depending upon
his productivity, promotionability and retainability

42. Forfeiting as a non–resource financing originated
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is the core of the
ನೌಕಯನೆ ಫನ ಭೌಲ್ೈವನುೂ
ಈನೂತಿೋಕಯಣ

ಷಧೈತ್ೆ

಄ವನ

ಸಗ

(D) producer action to procure merchandise./
ಈತ್ೃದಕಯು ದಥಶಗಳನುೂ ಕ್ೆ ಢಿೋಕರಿಸುವ ಕಭ

ಈತ್ೃದಕತ್ೆ,

ಈಳಿಸಿಕ್ೆ ಳುುವಿಕ್ೆಮ
48. Liberalisation doesn`t include
ಈದರಿೋಕಯಣ ಆದನುೂ ಳಗ್ೆ ಳುುವುದ್ದಲ್ಿ.

ಅಧಯದ ಮೆೋಲೆ ನಿಣಶಯಸುವುದು ಇ ಕ್ೆಳಗಿನ ಮವ
ಭದರಿಮ ಭುಖ್ೈಂರ್ ?

(A) abolishing individual licensing requirement in
most of the industries./ ಕ್ೆೈಗ್ರಿಕ್ೆಗಳಿಗ್ೆ ತ್ೆೈೋಕ

(A) Certainty equivalent model/ ಸಟಶನಿಟ ಇಕ್ೆವೆಲೆಂರ್ಟ
ಭಡೆಲ್

ಯನಗಿ ದುತಿಮನುೂ ಯದುೀಗ್ೆ ಳಿಸುವುದು

(B) Stochastic reward valuation model/ ಷಟಕ್ೆ ೋಸಿಟಕ್

(B) simplifying the procedures for imports and
exports./ ಅಭದು ಭತುಾ ಯಫಿಾನ ನಿಮಭವಳಿಗಳನುೂ

ರಿರ್ಡಶ ೈಲ್ುೈೆೋಷನ್ ಭಡೆಲ್

ಸಯಳಗ್ೆ ಳಿಸುವುದು

(C) Human asset multiplier model/ ಹ ೈಭನ್ ಄ಷೆರ್ಟ

(C) freedom in deciding the scale of business
activities./ ೈರಿ ವಹಟನ ಗ್ತವನುೂ

ಭಲ್ಲಟೆಿೋಮರ್ ಭಡೆಲ್
(D) Present value of future earnings model/ ಷೆಂರ್ಟ

ನಿಣಶಯಸುವ ಷವತಂತಯ

ೈಲ್ುೈ ಅಫ್ ಫ್ಯೈಚ್ರ್ ಄ನಿಶಂಗ್ಿ ಭಡೆಲ್

(D) restrictions in fixing prices of goods and
services./ ದಥಶಗಳು ಭತುಾ ಷೆೋೆಗಳ ಫೆಲೆ ನಿಗದ್ದಮ

46. According to Edstrom and Galbraith which one of
the following is not a motive for international
transfers ?
ಇಡಷಾಮ್
ಭತುಾ
ಗ್ೆಲೆರೈತ್
ಯವಯ
ಕ್ಯ

ಮೆೋಲೆ ನಿಮಂತಣ
49. In India Sensex and Nifty are calculated on the
basis of
ಬಯತದಲ್ಲಿ ಷೆನೆಿಕ್ಿ ಭತುಾ ನಿಫಿಟ ಗಳನುೂ ಲೆಕೆಚಯ

಄ಂತಯಷ್ಟ್ಾೋಮ ವಗ್ಶವಣೆಗಳಿಗ್ೆ ಇ ಕ್ೆಳಗಿನ ಮವುದು
ೆೋಯಣೆಮಲ್ಿ ?
(A)

ಭಡುವ ಅಧಯ

Filling Positions/ ಷುನಗಳನುೂ ಬತಿಶಭಡುವುದು

(B) International

Agreements/

(A) Market

ಫಂಡಳಿೋಕಯಣ

಄ಂತಯಷ್ಟ್ಾೋಮ

ೃಂದಗಳು

(B)

(C)

Management Development/ ನಿವಶಹಣೆಮ ಄ರ್ಭವೃದ್ದು

(D)

Organizational Development/ ಷಂಸಿಿ ಕ ಄ರ್ಭವೃದ್ದು

Paid up capital/ ವತಿಸಿದ ಫಂಡಳ

(C) Free float market capitalization/ ಭುಕಾ ತ್ೆೋಲ್ುವಿಕ್ೆ
ಭಯುಕಟೆಟ ಫಂಡಳಿೋಕಯಣ
(D) Authorised

share

capital/

ಅಥಯೆೈಸ್ಡ

ಶೆೋರ್

ಕ್ೈಪಿಟಲ್

47. Reverse action in retailing, involves
ಆದು ಚ್ಚಲ್ಿಯೆ ೈಯದಲ್ಲಿ ಹಭುೇಖ ವತಶನೆಮಗಿದೆ.
(A) procure merchandise through e–sellers./ e
ಷೆಲ್ಿಗಶಳ ಭ ಲ್ಕ ದಥಶಗಳನುೂ ಕ್ೆ ಢಿೋಕರಿಸುವುದು

50. In developing an advertising program, marketing
manager must always start by identifying target
market and buyer motives. They can make the five
major decisions, known as the five M`s. Which
one of the following M`s is the right set of five
M`s ?
i. Matter ii. Mission iii. Memory iv. Media
v. Mind Set vi. Money vii. Message viii.
Measurement
ಜಹಯತು ಕ್ಮಶಕಭವನುೂ ನಿಯೋಜಸುಗ ಮೊದಲ್ು

(B) procure private label merchandise./ ೆೈೆೋರ್ಟ
ಲೆೋಫಲ್ಡ ದಥಶಗಳನುೂ ಕ್ೆ ಢಿೋಕರಿಸುವುದು
(C) procurement through single source./ ಏಕ ಭ ಲ್
ಸಯಫಯಜುದಯರಿಂದ

ಭಯುಕಟೆಟಮ

Capitalization/

ದಥಶಗಳನುೂ

ಕ್ೆ ಢಿೋಕರಿಸುವುದು
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ಭಯುಕಟೆಟ

ನಿಶಹಕಯು

ಭಡಿಕ್ೆ ಂಡ ಸಗ

ಮಗಲ್

ಅಯೆೆ

ಇ ಕ್ೆಳಗಿನ ಮವ ಸಭ ಹ ಅಬಿಶಟೆೋಜ್ ೆೈಸಿಂಗ್

ಗುರಿಯಟಟ ಭಯುಕಟೆಟ, ಗ್ಹಕಯ

ಸಿದುಂತಕ್ೆೆ ಸೆ ೋಲ್ಲಸಿದಗ ಕ್ೈಪಿಟಲ್ ಄ಷೆರ್ಟ ೆೈಸಿಂಗೂ

ೆೋಯಣೆಗಳನುೂ ಗುಯುತಿಸುತ್ಾಯೆ. ಄ವಯು ಕ್ೆೈಗ್ೆ ಳುುವ ಐದು

ವಿಶಿಷಟ ಗುಣಗಿದೆ ?

ಭುಖೈ

i. ಏಕ ಕ್ಲವಧಿ ರಿಧಿ

ನಿಣಶಮಗಳನುೂ

ಐದು

ಗಳೆಂದು

M

ಕಯೆಮಲಗುತಾದೆ. ಇ ಕ್ೆಳಗಿನ ಮವ ಸಭ ಹ ಇ ಐದು M

ii. ತ್ೆರಿಗ್ೆ ಭುಕಾತ್ೆ

ಗಳ ಸರಿಮದ ಗಣಗಿದೆ ?

iii. ಹ ಡಿಕ್ೆದಯಯ ತ್ೆ ಡಕು ಸೆೋರಿಕ್ೆ

i. ಭೈಟರ್ ii. ಮಿಷನ್ iii. ಮೆಮೊೋರಿ iv. ಮಿೋಡಿಮ

iv. ರಿೂಣಶ ಫಂಡಳ ಭಯುಕಟೆಟ ಭತುಾ ವೈವಸಯ

v. ಮೆೈಂಡೆಿರ್ಟ vi. ಭನಿ vii. ಮೆಷೆೋಜ್ viii. ಮೆಜಮೆಶಂರ್ಟ

ೆಚ್ುಗಳು ಆಲ್ಿದ್ದಯುವುದು

(A) i, ii, iii, iv, v

(B) ii, iv, v, vi, vii

(A)

i, ii and iii only/ i, ii ಭತುಾ iii ಭತ

(C) ii, vi, vii, iv, viii

(D) iii, iv, vi, i, ii

(B)

i and ii only/ i ಭತುಾ ii ಭತ

(C)

ii and iii only/ ii ಭತುಾ iii ಭತ

(D)

i, ii and iv only/ i, ii, ಭತುಾ iv ಭತ

51. Given the minimum standards (cut-off points)
price = 3, quality = 4, Ease of use = 3, which of
the following computers would be chosen using
the conjunctive decision rule ?
< P >
NEC IBM Compaq
Price
4
5
2
Quality
3
4
5
Ease of Use
4
4
4
ನಿಗದ್ದಡಿಸಿದ ಭಹತಿ ಆಂತಿದೆ (ಕನಿಷಟ) ಫೆಲೆ–3,

53. Which one of following is not a dimension of
Holistic Marketing ?
ಇ ಕ್ೆಳಗಿನ ಮವುದು ಸಭಗ ಭಯಟಗ್ರಿಕ್ೆಮ ಂದು
ಅಮಭವಲ್ಿ ?

ಗುಣಭಟಟ–4, ಫಳಕ್ೆಮ ಷವಸಿಯ–3, ಇ ಕ್ೆಳಗಿನ ಮವ

(A)

Internal marketing/ ಅಂತರಿಕ ಭಯಟಗ್ರಿಕ್ೆ

(B)

Integrated marketing/ ಸಂಮುಕಾ ಭಯಟಗ್ರಿಕ್ೆ

(C)

Green marketing/ ಹಸಿಯು ಭಯಟಗ್ರಿಕ್ೆ

(D)

Counter marketing/ ತಿಯೆ ೋಧಕ ಭಯಟಗ್ರಿಕ್ೆ

ಗಣಕ ಮಂತವನುೂ ಕಂಜನಿೆಿೋವ್ ಡಿಸಿಷನ್ ನಿೋತಿಮ ಄ನವಮ
ಅಯೆೆ ಭಡಲಗುವುದು ?
ಎನ್ಆಸಿ ಐಬಿಎಂ ಕ್ಂೈಕ್
ಫೆಲೆ

4

5

2

ಗುಣಭಟಟ

3

4

5

ಫಳಕ್ೆಮ ಷವಸಿಯ

4

4

4

(A) IBM/ ಐಬಿಎಂ

(B) NEC/ ಎನ್ಆಸಿ

54. Margin of safety is equal to
ಭಜಶನ್ ಅಫ್ ಷೆೋಫಿಟ ಆದಕ್ೆೆ ಸಭನದದುೀ

(C) Compaq/ ಕ್ಂೈಕ್
(D)

(A) Actual sales × sales at breakeven point
ಸಾವ ವಿಕಮ × ಲಬನಷಟ ಸಭಸಿಿತಿ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿನ

IBM and Compaq/ ಐಬಿಎಂ ಭತುಾ ಕ್ಂೈಕ್

ವಿಕಮ
(B) Actual sales + sales at breakeven point/ ಸಾವ

52. Which of the following combinations of
assumptions is unique of Capital Asset Pricing
Model (CAPM) as compared to Arbitrage Pricing
Theory (APT) ?
i. Single period time horizon
ii. Absence of taxes
iii. Investors are risk averse
iv. Perfect capital market and absence of
transaction cost

ವಿಕಮ + ಲಬನಷಟ ಸಭಸಿಿತಿ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿನ ವಿಕಮ
(C) Actual sales ÷ sales at breakeven point/ ಸಾವ
ವಿಕಮ ÷ ಲಬನಷಟ ಸಭಸಿಿತಿ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿನ ವಿಕಮ
(D)
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ವಿಕಮ – ಲಬನಷಟ ಸಭಸಿಿತಿ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿನ ವಿಕಮ

(B) consumers pay some attention to the persuasive
arguments in a message and also are influenced
by the images used and the emotional
connection with the message./ ಗ್ಹಕಯು

55. The goal of FTA is to _________ all tariffs
between member countries. In addition each
country maintains its _________ external tariff
against non FTA countries.
FTA ನ ಗುರಿ ಎಲಿ ಸದಸೈ ಯಷಾಗಳ ನಡುೆ ಕಯವನುೂ
________

ವುದು.

________ಫಹೈ

ಕಯ

ಆದಯೆ ಂದ್ದಗ್ೆ
ದುತಿಮನುೂ

ತಿ

ಭಹತಿಮಲ್ಲಿ ಸಭಜಯಸಿ ನಿೋಡುವ ವಿಷಮಗಳಿಗ್ೆ
ಷಧಯಣ

ನಿೋಡುತ್ಾಯೆ

ಸಗು

ಭಹತಿಮಲ್ಲಿಯುವ ಚ್ಚತಗಳು ಭತುಾ ಬವನೆಗಳಿಂದ

ಯಷಾವು

FTA

ಭಹತವ

ೆೋಯೆೋಪಿತಯಗುತ್ಾಯೆ.

ಸದಸೈ

(C) consumers pay less attention to the persuasive
arguments in a message, but influenced by the
images used and the emotional connection with
ಗ್ಹಕಯು
ಭಹತಿಮಲ್ಲಿಯುವ
a
message./

ಯಷಾಗಳಲ್ಿದವರಿಗ್ೆ ವಿಧಿಸುತಾದೆ.
(A)

Levy, different/ ವಿಧಿಸು, ಫೆೋಯೆ

(B)

Abolish, own/ ಯದುೀಗ್ೆ ಳಿಸು, ಸವಂತ

ಸಭಜಯಸಿ ನಿೋಡುವ ವಿಷಮಗಳಿಗ್ೆ ಕಡಿಮೆ ಭಹತವ

Abolish, low/ ಯದುೀಗ್ೆ ಳಿಸು, ಕಡಿಮೆ

ಸಗು ಬವನೆಗಳಿಂದ ೆೋಯೆೋಪಿತಯಗುತ್ಾಯೆ.

(C)

ನಿೋಡುತ್ಾಯೆ ಅದಯೆ ಭಹತಿಯಂದ್ದಗಿಯುವ ಚ್ಚತಗಳು

(D) Levy, own/ ವಿಧಿಸು, ಸವಂತ

(D) consumers pay no attention to the persuasive
arguments in a message and are less influenced
by the images used and the emotional
connection with the message./ ಗ್ಹಕಯು

56. Which of the following is not a part of an
organization`s global intermediate environment ?
ಇ ಕ್ೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಮವುದು ಂದು ಸಂಷೆಿ ಜಗತಿಕ

ಭಹತಿಮಲ್ಲಿಯುವ ಸಭಜಯಸಿ ನಿೋಡುವ ವಿಷಮಗಳಿಗ್ೆ
ಭಹತವ ನಿೋಡುವುದ್ದಲ್ಿ ಭತುಾ ಭಹತಿಯಂದ್ದಗಿಯುವ

ರಿಸಯದ ಭಧೈಂತಯ ಬಗವಲ್ಿ ?
(A)

global supply chain/ ಜಗತಿಕ ಸಯಫಯಜು ಸಯಳಿ

(B)

global partners/ ಜಗತಿಕ ಲ್ುದಯಯು

(C)

global institutions/ ಜಗತಿಕ ಸಂಷೆಿಗಳು

(D)

global suppliers/ ಜಗತಿಕ ಸಯಫಯಜುದಯಯು

ಚ್ಚತಗಳು

ಸಗು

ಬವನೆಗಳಿಂದ ಄ಲ್ೃಭಣದಲ್ಲಿ

ೆೋಯೆೋಪಿತಯಗುತ್ಾಯೆ.
58. The government provides incentives to MSME for
obtaining
ISO
9001/ISO
14001/HACCP
certification to the extent of
ಸಕ್ಶಯವು
MSME
ಗಳಿಗ್ೆ ISO
9001/ISO
14001/HACCP ಭಣ ತ ಡೆಮಲ್ು ನಿೋಡುವ
ಪೋತ್ಿಹ ಧನದ ಭಟಟ :

57. In elaboration likelihood model, peripheral
information processing is when
ELM ನ ಕ್ಯ ಭುಖವಲ್ಿದ ಭಹತಿಮ ವಿವೆಿೋಷಣೆಮ

(A) 75% of the expenditure, subject to a maximum
of ` 75,000 in each case/ ವೆೋ. 75ಯಷುಟ ಖಚ್ುಶ–ೆಚ್ು
ತಿ ವಿಷಮಕ್ೆೆ ಯ . 75,000 ಗರಿಷಟ ಮಿತಿಯಂದ್ದಗ್ೆ

ಸಂದಬಶ

(B) 60% of the expenditure, subject to a maximum
of ` 60,000 in each case/ ವೆೋ. 60ಯಷುಟ ಖಚ್ುಶ–ೆಚ್ು

(A) consumers pay significant attention to the
persuasive arguments in a message and are less
influenced by the images used and the
emotional connection with the message./
ಗ್ಹಕಯು ಭಹತಿಮಲ್ಲಿಯುವ ಭುಖ ಸಭಜಯಸಿ

ತಿ ವಿಷಮಕ್ೆೆ ಯ . 60,000 ಗರಿಷಟ ಮಿತಿಯಂದ್ದಗ್ೆ
(C) 90% of the expenditure, subject to a maximum
of ` 75,000 in each case/ ವೆೋ. 90ಯಷುಟ ಖಚ್ುಶ–ೆಚ್ು

ನಿೋಡುವ ವಿಷಮಗಳಿಗ್ೆ ಸೆಚ್ುು ಭಹತವ ನಿೋಡುತ್ಾಯೆ ಭತುಾ

ತಿ ವಿಷಮಕ್ೆೆ ಯ . 75,000 ಗರಿಷಟ ಮಿತಿಯಂದ್ದಗ್ೆ

ಭಹತಿಯಂದ್ದಗಿಯುವ ಚ್ಚತಗಳು ಸಗು ಬವನೆಗಳಿಂದ
಄ಲ್ೃಭಣದಲ್ಲಿ ೆೋಯೆೋಪಿತಯಗುತ್ಾಯೆ.

(D)
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of ` 60,000 in each case/ ವೆೋ. 75ಯಷುಟ ಖಚ್ುಶ–ೆಚ್ು

ಮರ್ಸಿವ ಷೆೋ ಕಂನಿಗಳು ತಭೇ ಗಭನವನುೂ ಗ್ಹಕಯು

ತಿ ವಿಷಮಕ್ೆೆ ಯ . 60,000 ಗರಿಷಟ ಮಿತಿಯಂದ್ದಗ್ೆ

ಸಗ

ನೌಕಯಯ

ಮೆೋಲೆ

ಕ್ೆೋಂದ್ದಕರಿಸುತಾೆ.

಄ವಯ

ತಿಳುವಳಿಕ್ೆಮ ಇ ಕ್ೆಳಗಿನ ಮವುದು ಷೆೋ ಸಂಷೆಿಮ
59. If the price elasticity of demand for a product is
equal to 0.5, then 10 percent decrease in price will
ಂದು ದಥಶದ ಫೆೋಡಿಕ್ೆಮ ಸಿಿತೈಂತಯವು 0.5 ಅಗಿದೀಗ

ಲಬವನುೂ ನೌಕಯ ಸಗ
ಜೆ ೋಡಿಸುತಾದೆ ?

ವೆೋ.10ಯ ಫೆಲೆ ಆಳಿಕ್ೆಮು ಈಂಟುಭಡುವುದೆೋನೆಂದಯೆ

(A) International

(B)

(B) Increase quantity demanded by 0.5 percent/
ಫೆೋಡಿಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ವೆೋ. 0.5ಯಷುಟ ಸೆಚುಗುವುದು

(C) Interactive

Service Profit chain/ ಷೆೋ ಲಬಂರ್ ಸಯಳಿ

(D)

(D) Decrease quantity demanded by 0.5 percent/
ಫೆೋಡಿಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ವೆೋ. 0.5ಯಷುಟ ಕಡಿಮೆಮಗುವುದು

Service differentiation/ ಷೆೋ ವಿರ್ಭನೂತ್ೆ

63. The measure of forecast error that calculates the
average of absolute difference between the actual
and forecast over `n` periods of time is known as
ೂವಶ ನಿಧಶಯದ ಲೆ ೋವನುೂ ಄ಳತ್ೆ ಭಡುವ, ಸಗ

60. Which one of the following refers to the total
accumulated value of foreign owned assets ?
ಇ ಕ್ೆಳಗಿನ ಮವುದು ವಿದೆೋಶಿ ಭಲ್ಲೋಕತವದ ಕ್ೆ ಢಿೋಕೃತ

n ಄ವಧಿಗ್ೆ ಸಾವ ಭತುಾ ೂವಶ ನಿಧಶರಿತ ಭೌಲ್ೈಗಳ

ಟಟಯೆ ಅಸಿಾಗಳ ಭೌಲ್ೈವನುೂ ಸ ಚ್ಚಸುತಾದೆ ?

ಸೃಷಟ ಸಯಸರಿ ವೈತ್ೈಸವನುೂ ಄ಳೆಮುವ ರಿ ಕಲ್ೃನೆಮು

(A)

Flow of FDI/ ಎಫ್.ಡಿ.ಐ ನ ಹರಿವು

(B)

Stock of FDI/ ಎಫ್.ಡಿ.ಐ ನ ದಷಾನು

(A)

(C)

Outflows of FDI/ ಎಫ್.ಡಿ.ಐ ನ ಸೆ ಯ ಹರಿವು

(B) Mean error/ ಮಿೋನ್ ಎಯರ್

(D)

Inflows of FDI/ ಎಫ್.ಡಿ.ಐ ನ ಳ ಹರಿವು

(C) Mean

ಆದಗಿದೆ

absolute

percentage

error/

ಮಿೋನ್

(D) Mean absolute deviation/ ಮಿೋನ್ ಄ಫಿಲ್ ರ್ಟ
ಡಿವಿಯೆೋಷನ್

ವಿಂಗಡಿಸಿದ ಕಣ ಗಳ m ಄ಡಡಷಲ್ು n ಕಂಫಷಲ್ುಗಳ

64. Important reason for employees Moonlighting is
ನೌಕಯಯ ಭ ನ್ ಲೆೈಟಂಗ್ೆೆ ಭುಖೈ ಕ್ಯಣ

ಸಂಖ್ೆೈಮು

(D) m – n + 1

Mean square error/ ಮಿೋನ್ ಷೆೆೆೋರ್ ಎಯರ್

಄ಫಿಲ್ ರ್ಟ ಷೆಶಂಟೆೋಜ್ ಎಯರ್

61. The number of allocated cells in the optimal
solution of a transportation problem having `m`
rows and `n` columns is
಄ತುೈತಾಭ ರಿಸಯ ಸೆ ಂದ್ದಯುವ ಷಗ್ಣಿಕ ಸಭಷೆೈಮಲ್ಲಿ

(C) m + n + 1

ಸಂಕಿೋಶಮ

Marketing/

ಭಯಟಗ್ರಿಕ್ೆ

(C) Decrease quantity demand by 5 percent/
ಫೆೋಡಿಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ವೆೋ. 5ಯಷುಟ ಕಡಿಮೆಮಗುವುದು

(B) m + n – 1

಄ಂತಯಯಷ್ಟ್ಾೋಮ

Marketing/

ಭಯಟಗ್ರಿಕ್ೆ

(A) Increase quantity demanded by 5 percent/
ಫೆೋಡಿಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ವೆೋ. 5ಯಷುಟ ಸೆಚುಗುವುದು

(A) m + n – 1 or less

ಗ್ಹಕಯ ತೃಪಿಾಯಂದ್ದಗ್ೆ

(A)

to increase income./ ವಯಭನವನುೂ ಸೆಚ್ಚುಸುವುದು

(B) to have different job profile./ ಫೆೋಯೆ ಹುದೆೀಮ
಄ನುಬವವನುೂ ಸೆ ಂದುವುದು
(C)

62. Successful service companies focus their attention
on both their customers and their employees.
Which of the following links `service firm`s
profit` with employee-customer satisfaction ?

(D)
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employee./

ಸೆ ಸಫರಿಗ್ೆ ಸಸಮ ಭಡುವುದು

68. Average stock level can be calculated as
ಸಗಟನ ಸಯಸರಿ ಭಟಟವನುೂ ಹೋಗ್ೆ ಲೆಕೆ ಭಡಫಹುದು :

65. Employees State Insurance Act protects the
interest of the employees against
i. Sickness
ii. Maternity
iii. Temporary or Permanent Disablement
iv. Loss of wages due to retrenchment
ಕ್ಮಿಶಕಯ ಯಜೈ ವಿಭ ಕ್ಯೆೀ ಕ್ಮಿಶಕಯನುೂ ಆವುಗಳಿಂದ

(A) Minimum stock level + 1/2 of re–order level/
ಕನಿಷಟ ಸಗಟು ಭಟಟ + 1/2 ಯಷುಟ ಭಯು ಅದೆೋರ್ದ ಭಟಟ
(B) Maximum stock level + 1/2 of re–order level/
ಗರಿಷಟ ಸಗಟು ಭಟಟ + 1/2 ಯಷುಟ ಭಯು ಅದೆೋರ್ದ ಭಟಟ
(C) Minimum stock level + 1/3 of re–order level/
ಕನಿಷಟ ಸಗಟು ಭಟಟ + 1/3 ಯಷುಟ ಭಯು ಅದೆೋರ್ದ ಭಟಟ

ಯಕ್ಷಿಸುತಾದೆ.
i. ಄ನಯೆ ೋಗೈ

(D) Maximum stock level + 1/3 of re–order level/
ಗರಿಷಟ ಸಗಟು ಭಟಟ + 1/3 ಯಷುಟ ಭಯು ಅದೆೋರ್ದ ಭಟಟ

ii. ಮೆಟನಿಶಟ
iii. ತ್ತ್ೆಲ್ಲಕ ಄ಥ ಖ್ಮಂ ಄ಸಭಥಶತ್ೆ
iv. ಕ್ೆಲ್ಸ ಕಳೆದುಕ್ೆ ಂಡಿದೀರಿಂದದ ಕ ಲ್ಲಮ ನಷಟ
(A) i, ii, iii

69. The NBMSME is an apex body constituted to
NBMSME ಎಂಫ ಄ಗ ಸಂಷೆಿಮು ಯಚ್ಚತಗಿಯುವುದು :

(B) i, ii, iii, iv

(A) support
(C) i, iii, iv

women

entrepreneurship./

ಭಹಳ

ಈದೈಮಿಗಳನುೂ ಫೆಂಫಲ್ಲಸಲ್ು

(D) ii, iii, iv

(B) rural entrepreneurship./ ಗ್ಮಿೋಣ ಈದೈಮಿಗಳನುೂ
66. Which of the following is not a feature of business
environment ?
ಇ ಕ್ೆಳಗಿನ ಮವುದು ೈಯ ರಿಸಯದ ಗುಣಲ್ಕ್ಷಣವಲ್ಿ

ಫೆಂಫಲ್ಲಸಲ್ು
(C) encourage culture of productivity./ ಈತ್ೃದನ
ಸಂಸೆøತಿಮನುೂ ೆೋಯೆೋಪಿಸಲ್ು

?
(A) Relativity/ ಸಂಫದುತ್ೆ
(B) Specific

and

general

forces/ ನಿಖಯ

(D) advise the Government on all issues of MSME
sector./ ಸಕ್ಶಯಕ್ೆೆ ಸ ಕ್ಷಮ, ಸಣಣ, ಭಧೈಮಿಕ

ಭತುಾ

ಈದೈಭಗಳ ಫಗ್ೆಗ್ೆ ಸಲ್ಸೆ ನಿೋಡಲ್ು

ಷವಶತಿಕ ರ್ಕಿಾ
(C) Uncertainty/ ಄ನಿಶಿುತತ್ೆ

(D) Static
ಜಡತವ

nature/

70. Which of the following is Online Transaction
Processing System (OLTP) ?
ಇ ಕ್ೆಳಗಿನ ಮವುದು ಅನೆಿೈನ್ ಟನಿಕ್ಷನ್ ಪಷೆಸಿಂಗ್
ಸಿಸಟಮ್ ಅಗಿದೆ ?

67. Which of the following is the best indicator of
growth or decline of a business ?
ಂದು ೈಯದ ಫೆಳವಣಿಗ್ೆ ಄ಥ ಄ವನತಿಮನುೂ ಇ

(A) A system that captures and processes
transactions./ ಸಿವೋಕರಿಸುವ ಭತುಾ ರಿವತಿಶಸುವ

ಕ್ೆಳಗಿನ ಮವುದು ನಿಖಯಗಿ ಸ ಚ್ಚಸುತಾದೆ ?

ವೈವಷೆಿ

(A) Common size financial statement/ ಷಭನೈ

(B) A system that captures and
subsequently./ ಸಿವೋಕರಿಸುವ ಭತುಾ

ಭಣದ ಹಣಕ್ಸು ತಖ್ೆಾಗಳು
(B) Comparative

financial

statement/

ರಿವತಿಶಸುವ ವೈವಷೆಿ

ಹಣಕ್ಸು

ತಖ್ೆಾಗಳ ಸೆ ೋಲ್ಲಕ್ೆ
(C)

Ratio analysis/ ಄ನುತ ವಿವೆಿೋಷಣೆ

(D)

Trend analysis/ ವೃತಿಾ (ಟೆಂರ್ಡ) ವಿವೆಿೋಷಣೆ

process
ಅನಂತಯ

(C) A real time system that captures and processes
transactions immediately./ ಸಿವೋಕರಿಸುವ ಭತುಾ ತಕ್ಷಣ
ರಿವತಿಶಸುವ ವೈವಷೆಿ
(D)
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internet./

಄ಂತಜಶಲ್ದ

ಭ ಲ್ಕ

ರಿವತಿಶಸುವ

ಗತಿಮಲ್ಲಿ ಸೆಚುಗಿದುೀ, ಅರ್ಥಶಕ ಗತಿ ಕಡಿಮೆಮದಗ

ವೈವಷೆಿ

ಕಡಿಮೆಮಗುತಾದೆ.
(C) Prices on an average rise in an economic
expansion but fall after a business cycle peak./
ಅರ್ಥಶಕ ವಿಸಾಯಣೆಮದ ಫೆಲೆಗಳು ಸಯಸರಿ ಸೆಚುಗುತಾೆ.

71. The ability of an individual to distinguish between
similar stimuli is called
ಂದೆೋ ರಿೋತಿಮ ಫವೋದೆವೋಗಗಳನುೂ ವಿಂಗಡಿಸುವ ವೈಕಿಾಮ

ಅದಯೆ ೈಯ ಚ್ಕದ ತುದ್ದ

ಷಭಥಯವನುೂ ಹೋಗ್ೆ ಕಯೆಮುತ್ಾಯೆ
(A) Stimulus

ಆಳಿಕ್ೆಮಗುತಾದೆ.

ಫವೋದೆವೋಗಗಳನುೂ

Generalization/

(D) More inflation results in less capacity
಄ಧಿಕ
ಹಣದುಫಯದ್ದಂದ
ಕಡಿಮೆ
utilization./

ಷವಶತಿಕಗ್ೆ ಳಿಸುವಿಕ್ೆ
(B) Perceptual

Generalization/

ಷಭಥಯದ ಫಳಕ್ೆಮಗುತಾದೆ.

ಗಹಕ್ೆಗಳನುೂ

ಷವಶತಿಕಗ್ೆ ಳಿಸುವಿಕ್ೆ

74. According to the "Force Field Analysis" of Kurt
Levin, change is the result of competition between
ಕರ್ಟಶ ಲೆವಿನ್ ಯವಯ ಫೋಸ್ಶ ಫಿೋಲ್ಡ ಄ನಲ್ಲಸಿಸ್ ಕ್ಯ

(C) Perceptual Discrimination/ ಗಹಕ್ೆಗಳನುೂ ರ್ಭನೂತ್ೆ
ತ್ೆ ೋರಿಸುವಿಕ್ೆ
(D) Sensory

Discrimination/

ಆಂದ್ದಮಗಳ

ಫದಲವಣೆಮು ಆವಯೆಡಯ ೆೈಪೋಟಮ ರಿಣಭ

ರ್ಭನೂತ್ೆ

(A) Internal and External forces/ ಅಂತರಿಕ ಭತುಾ ಫಹೈ

ತ್ೆ ೋರಿಸುವಿಕ್ೆ

ರ್ಕಿಾಗಳು
(B) Micro and Macro forces/ ಸಣಣ ಸಗ

72. McDonalds is deciding whether to expand into
manufacturing kitchen equipment in China. At
what level is this decision likely to be made ?
ಭೈಕ್ ಡೆ ನಲ್ಡ ಸಂಷೆಿ, ಚೆೈನ ಭಯುಕಟೆಟಗ್ೆ ಄ಡುಗ್ೆ
ಭನೆ

ರಿಕಯಗಳ

ಈತೃನೂಗಳನುೂ

(C) Strength

ವಿಸಾರಿಸುವ

and

weakness/

ಷಭಥಯ

ಭತುಾ

ಫಲ್ಹೋನತ್ೆಗಳು
(D) Driving and restraining forces/ ಚಲ್ನ ಭತುಾ

ಹಂತದಲ್ಲಿ ತ್ೆಗ್ೆದುಕ್ೆ ಳುಫಹುದದದುೀ ?

ನಿಫಶಂಧಕ ರ್ಕಿಾಗಳು

(B) Corporate/ ಷಂಸಿಿಕ

75. As per Sec. 6 of Consumer Protection Act 1986,
the objectives of the central council shall be to
promote and _________ the rights of the
consumers.
ಗ್ಹಕಯ ಯಕ್ಷಣೆ ಕ್ಯೆೀ 1986ಯ ಷೆಕ್ಷನ್ 6ಯ ಕ್ಯ ಕ್ೆೋಂದ

(C) Functional/ ಕ್ಮಶವಿಧನ
(D)

ದೆ ಡಡ

ರ್ಕಿಾಗಳು

ಷಧೈತ್ೆಗಳನುೂ ನಿಧಶರಿಸುತಾದೆ. ಇ ತಿೋಭಶನ ಮವ
(A) Business/ ೈಯ

ಭುಟಟದ ನಂತಯ

International/ ಄ಂತಯಯಷ್ಟ್ಾೋಮ

ಭಂಡಳಿಮ

73. The statement "Inflation is generally pro–cyclical"
indicates which one of the following ?
ಷಭನೈಗಿ
ಹಣದುಫಯವು
ಚ್ಕಯಗಿಯುತಾದೆ

ಈದೆೀೋರ್ವು

ಗ್ಹಕಯ

ಹಕುೆಗಳನುೂ

ಚಯಡಿಸುವುದು ಭತುಾ _______ ಅಗಿದೆ.
(B) Protect/ ಯಕ್ಷಿಸುವುದು

(A) Preserve/
ಈಳಿಸುವುದು

ಎನುೂವುದು ಇ ಕ್ೆಳಗಿನ ಮವುದನುೂ ಸ ಚ್ಚಸುತಾದೆ ?
(A) Higher rate of inflation tends to proceed periods
of high economic growth./ ಄ಧಿಕ ದಯದ ಹಣದುಫಯ

(C) Publish/ ಕಟಸುವುದು

ಸೆಚ್ಚುನ ಅರ್ಥಶಕ ಗತಿಮನುೂ ಹಂಫಲ್ಲಸುತಾದೆ.

(D)

(B) The rate of inflation tends to rise in periods of
high economic growth and fall in periods of low
economic growth./ ಹಣದುಫಯ ದಯ ಸೆಚ್ಚುನ ಅರ್ಥಶಕ

Present/ ಸುಾತಡಿಸುವುದು

76. In the Managerial Grid 9 × 9 Matrix developed by
Blake and Mouton 9, 1 is authoritative type of
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leadership whereas 1, 9 is
ನಿವಶಹಣ ಜಲ್ 9×9 ಚೌಕ(ಫೆಿೋಕ್ ಭತುಾ ಭೌಟನ್

things

ಸಂಕಶ ಸನಿೂೆೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೈಕಾಡಿಸುವುದು

Team Management/ ತಂಡ ನಿವಶಹಣ ನಮಕತವ
(C)

(B) Country Club Management/ ಗ್ಮಿೋಣ ಗುಂು
ನಮಕತವ
ನಿವಶಹಣ ನಮಕತವ

79. A workman who is a member, of the executive or
other, of a registered trade union connected with
the establishment is called
ಂದು ಸಂಷೆಿಮ ನೌಕಯ ಂದು ನೆ ಂದಯತ ನೌಕಯಯ

Impoverished Management/ ದುಫಶಲ್ ನಮಕತವ

ಸಂಘದ ದಧಿಕ್ರಿ ಄ಥ ಆನೈವುದೆೋ ದವಿಮಲ್ಲಿದೀಯೆ

77. Arrange segmentation process given below in a
successive order :
i. Segment positioning
ii. Marketing mix strategy
iii. Needs–based segmentation
iv. Segment attractiveness
v. Segment `acid test`
vi. Segment Identification
vii. Segment profitability
ಇ ಕ್ೆಳಗ್ೆ ನಿೋಡಿಯುವ ಭಯುಕಟೆಟ ವಿಂಗಡಣೆಮ

಄ಂತಹ ನೌಕಯನನುೂ ಹೋಗ್ೆ ಕಯೆಮಲಗುವುದು.
(A) Badli workmen/ ಫದಲ್ಲ ನೌಕಯ

ಕಿಯೆಮನುೂ ಕಭಫದುಗಿ ಜೆ ೋಡಿಸಿ

(B)

Conciliation officer/ ಸಂಧನ ಄ಧಿಕ್ರಿ

(C)

Skilled labour/ ಕ್ೌರ್ಲ್ೈಮುತ ನೌಕಯ

(D)

Protected workmen/ ಯಕ್ಷಿತ ನೌಕಯ

i. ವಿಂಗಡಣೆಮ ಷಿನಿೋಕಯಣ
ii. ಭಯಟಗ್ರಿಕ್ ತಂತಗ್ರಿಕ್ೆ

80. A bargaining which is based upon zero–sum game
is called
ರ್ೃನೈ ಮೊತಾದ ಅಧಯದ ಮೆೋಲೆ ನಡೆಮುವ ಚೌಕ್ಸಿಮನುೂ

iii. ಄ವರ್ೈಕತ್ೆಮ ಅಧರಿತ ವಿಂಗಡಣೆ
iv. ವಿಂಗಡಣೆಮ ಅಕಷಶಣೆ

ಹೋಗ್ೆ ಕಯೆಮುವಯು

v. ವಿಂಗಡಣೆಮ ಸ ಕ್ಷಮ ರಿೋಕ್ಷೆ

(A)

Integrative bargaining/ ಸಂಮುಕಾ ಚೌಕ್ಸಿ

(B)

Principled bargaining/ ನಿೋತಿಮುತ ಚೌಕ್ಸಿ

i, ii, iii, iv, v, vi, vii

(C)

Distributive bargaining/ ಹಂಚ್ಚತ ಚೌಕ್ಸಿ

iii, vi, iv, vii, i , v, ii

(D)

Destructive bargaining/ ವಿನರ್–ಯೋಚ್ಚತ ಚೌಕ್ಸಿ

vi. ವಿಂಗಡಣೆಮನುೂ ಗುಯುತಿಸುವುದು
vii. ವಿಂಗಡಣೆಮ ಲಬದಯಕತ್ೆ

(B)
(C)
(D)

hiding the self./ ಸವಂತಿಕ್ೆಮನುೂ ಫಚ್ಚುಡುವುದು

(D) expressing what the other people want./
ಫೆೋಯೆಮವಯು ಫಮಸಿದಂತ್ೆ ತ್ೆ ೋಶಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುುವುದು

(C) Middle of the Road Management/ ನಡುಸದ್ದಮ

(A)

ಬವನೆಗಳೆೄ ಂದ್ದಗ್ೆ

(B) expressing organizationally desired emotions in
the interactions./ ಸಂಷೆಿ ಆಚ್ಚಿಸುವ ಫವುಕತ್ೆಮನುೂ

9 ಎನುೂವುದು

(D)

ಫೆೋಯೆಮವಯ

ಅಟಡಿ ಕ್ಮಶಷಧಿಸುವುದು.

ನಿಯ ಪಿತ)ದಲ್ಲಿ 9, 1 ಄ಧಿಕ್ಯದ್ದ ನಮಕತವದಯೆ, 1,
(A)

done./

ii, iv, vii, i , iii, vi, v
81. __________ and __________ have played a major
role in the development of corporate governance
codes around the world.
________ ಭತುಾ ________ ಂಚ್ದಲ್ಲಿ ಣಿಜೈ

vii, iii, ii, v, iv, i, vi

78. Emotional Labour refers to
ಫವುಕ ನೌಕರಿ ಎಂದಯೆ

ಸಂಷೆಿಗಳ ಬುತವ ನಿೋತಿ ಫೆಳವಣಿಗ್ೆಮಲ್ಲಿ ಭುಖ ತ
ವಹಸಿದವಯು :

(A) playing with the emotions of others to get the
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ಭಡಿದ ವಸುಾಗಳ ಸಂಖ್ೆೈ 3,500 ಭತುಾ ಄ವುಗಳಲ್ಲಿ

(A) The Cadbury code, the OECD principles/
ಕ್ೈಡರಿ ನಿೋತಿ ಭತುಾ OECD ನಿೋತಿ

ದೆ ೋಷೂರಿತದ ವಸುಾಗಳ ಸಂಬವನಿೋಮತ್ೆಮ ಭಣ

(B) Anglo–Saxon code, Malaysian code/ ಅಂಗ್ೆ ಿೋ

0.55

ಷೈಕಿನ್ ಕ್ೆ ೋರ್ಡ ಭತುಾ ಭಲೆೋಷ್ಟ್ಮನ್ ಕ್ೆ ೋರ್ಡ

ಭತುಾ ಕ್ೆ ೋಮ್ ಕ್ೆ ೋರ್ಡ
(D) Code of Best Practice of South Africa, triple
bottom line code of South Africa/ ದಕ್ಷಿಣ ಅಫಿಕ್ದ
ತಿ–ಕ್ಷಿತಿಜ ಷಲ್ು

(A) 1925

(B) 6364

(C) 63.64

(D) 3500

ರಿೋತಿಮ ಭಯುಕಟೆಟ ೆೈಪೋಟಮಲ್ಲಿ ಫಳಸುತ್ಾಯೆ.
(A) emerging

82. When an employee does not feel an urgency for
change or does not know how the change will
affect him/her, the best strategy for an
organization is
ಫ ನೌಕಯನಿಗ್ೆ ಫದಲವಣೆಮ ತುತುಶ ಸಗ
ಆಲ್ಿದ್ದಯುಗ,

ಫದಲವಣೆ

ತಯಫೆೋತಿ

(B) Coercion/

ನಿೋಡುವುದು

ಭಯುಕಟೆಟಗಳು
(C) emerging markets and distribution efficiency to
impact primary market./ ಈಗಭಗುತಿಾಯುವ

ತಯಲ್ು

ಭಯುಕಟೆಟಗಳು ಭತುಾ ಥಮಿಕ ಭಯುಕಟೆಟಗಳ ಮೆೋಲೆ

ಫಲ್ವಂತ

ಬವ ಬಿೋಯುವ ವಿತಯಣ ವೈವಷೆುಮ ದಕ್ಷತ್ೆ

ಡಿಸುವುದು

(D) only developed markets and compete with other
retailers./ ಄ರ್ಭವೃದ್ದು ಸೆ ಂದ್ದದ ಭಯುಕಟೆಟಗಳು ಸಗು

Communication/ ಸಂವಹನ ಭುಖ್ೆೋನ

ಆತಯೆ ಚ್ಚಲ್ಿಯೆ ೈಯಗಳೆೄ ಂದ್ದಗ್ೆ ೆೈಪೋಟ ಭಡಲ್ು

(D) Negotiation/ ಸಂಧನದ ಭುಖ್ೆೋನ

86. `Appreciative Enquiry` is __________.
಄ಪಿಷ್ಟ್ಯೆೋಟವ್ ಎನ್ ಕ್ೆವೈರಿ ಎನುೂವುದು ___________

83. Given  0 : 130,
= 150,  = 125 and n = 4;
what test statistics is appropriate ?
ಕ್ೆ ಟಟಯುವ ವಿವಯ  0 : 130,
= 150,  = 125 and
n = 4 ಆಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ೈ ವಸರದ ಮವ ರಿೋಕ್ಷ ವಿಧನ
ಸ ಕಾದದುೀ ?
(A) t–test
(C) z–test

(B)

ಈಗಭಗುತಿಾಯುವ

(B) more developed markets./ ಸೆಚ್ುು ಄ರ್ಭವೃದ್ದುಸೆ ಂದ್ದದ

ಫಮಸುವವಯು ಫಳಸಫೆೋಕ್ದ ತಂತ ___________
(A) Training/

markets./

ಭಯುಕಟೆಟಗಳು

ಫದಲವಣೆಯಂದ ಄ವನ ಮೆೋಲಗುವ ರಿಣಭಗಳೆಯಡಯ

(C)

ಸಂಬವನಿೋಮತ್ೆಮ

85. The strategy of Big Box retailers is placed to
compete in the
ಬಿಗ್ ಫಕ್ಿ ಚ್ಚಲ್ಿಯೆ ೈಯದ ವೂೈಹ ನಿೋತಿಮನುೂ ಇ

ನಿೋತಿ

ತಿಳುವಳಿಕ್ೆ

ಫೆೈನಮಿಮಲ್

ಹಂಚ್ಚಕ್ೆಮ ಸಯಸರಿ

(C) German corporate governance code, cromme
code/ ಜಭಶನ್ ಕ್ಪೋಶಯೆೋರ್ಟ ಗ್ೌನೆಶನ್ಿ ಕ್ೆ ೋರ್ಡ

ಈತಾಭ ನಡವಳಿಕ್ೆಗಳ ನಿೋತಿ ಸಗ

ಸಗಿದೀಯೆ,

(A)

Psychological theory/ ಭನಃವಸಿರೋಮ ಸಿದುಂತ

(B)

Training method/ ತಯಫೆೋತಿಮ ವಿಧನ

(C)

Business etiquette/ ವೈವಸಯ ಶಿೋಲ್ತ್ೆ

(D)

HR reporting/ ಭನವ ಸಂನ ೇಲ್ ವಯದ್ದ

–test

(D) F–test

87. In a tax environment, the cost of debenture to the
issuing company will be
ತ್ೆರಿಗ್ೆಮ ತ್ವಯಣದಲ್ಲಿ ಷಲ್ತ ವಿತಯಣ ೆಚ್ುವು

84. The number of products manufactured in a factory
in a day is 3500 and the probability of defective
pieces is 0.55, then the mean of Binomial
Probability Distribution is
ಂದು ಕ್ಖ್ಶನೆಮಲ್ಲಿ ಂದು ದ್ದನದಲ್ಲಿ ಈತ್ೃದನೆ

ಷಲ್ತ ವಿತರಿಸುವ ಕಂನಿಗ್ೆ
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(A) lower than the cost of equity shares./ ಷಭನೈ

behaviour is most closely related to
ಕ್ೆ ಂಡುಕ್ೆ ಳುುವ ವತಶನೆಮ ಮೆೋಲೆ

ಶೆೋಯುಫಂಡಳ ೆಚ್ುಕಿೆಂತಕಿೆಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಯುತಾದೆ.

ಗುಂಪಿನಿಂದಗುವ

(B) higher than the cost of equity shares./ ಷಭನೈ

ಫೆಳವಣಿಗ್ೆ

(D) equal to the cost of equity shares./ ಷಭನೈ
ಶೆೋಯು ಫಂಡಳ ೆಚ್ುಕ್ೆೆ ಸಭನಗಿಯುತಾದೆ.
88. Persons for whom a large proportion of their role
involves constant international visits to foreign
markets, subsidiary units, International projects
and the like are called
಄ಂತಯಷ್ಟ್ಾೋಮ ವೈವಸಯ, ವಿದೆೋಶಿ ಭಯುಕಟೆಟ ಭತುಾ

ಹೋಗ್ೆ ಕಯೆಮುವಯು.
(A) Expatriates/ ವಲ್ಸಿಗಯು

(D)

Non–repatriates/ ದೆೋರ್ಭುಕಾಯು

ಕಿಯೆ

಄ಥ

಄ನುಕಭಗಿ

desire for conformity/ ಸೆ ಗಳಿಕ್ೆಮ ಫಮಕ್ೆ

(D)

desire for convenience/ ಄ನುಕ ಲ್ತ್ೆಗಳ ಫಮಕ್ೆ

(A) GATT/ ಜಎಟಟ

(B) GSP/ ಜಎಸಿೃ

(C) UNCTAD/
ಮುಎನಿಿಟಎಡಿ

(D) MFN/ ಎಂಎಫ್ಎನ್

ಎಮ್ ಳಗ್ೆ ಂಡಿದೆ ?
ಫಹುಯಷ್ಟ್ಾೋಮ

i.

ಫಯುವ

iii.

ವಿರ್ಭನೂ

(B)

Design cycle/ ಡಿಷೆೈನ್ ಷೆೈಕಲ್

ಭಡುವುದು

(C)

Program specification/ ಪೋಗ್ಂ ಷೆೃಸಿಫಿಕ್ೆೋಷನ್

ಭಡುವುದು

development

life

cycle/

reference

group`s

influence

on

ದೆೋರ್ಗಳ

ಸಂಸೆøತಿಗಳನುೂ

ಸೆ ೋಲ್ಲಕ್ೆ

iv. ವಿರ್ಭನೂ ದೆೋರ್ಗಳ ನಿೋತಿ ನಿಮಭವಳಿಗಳನುೂ ಸೆ ೋಲ್ಲಕ್ೆ

ಸಿಸಟಮ್

ಡೆವಲ್ೆೇಂರ್ಟ ಲೆೈಫ್ ಷೆೈಕಲ್
90. A

ಜನಯನುೂ

ii. ಄ಂತಯಷ್ಟ್ಾೋಮ ನೌಕಯಯ ವಗ್ಶವಣೆ

Analytical cycle/ ಄ನಲ್ಲಟಕಲ್ ಷೆೈಕಲ್

(D) System

ಕಂನಿಗಳಲ್ಲಿ

ನಿಮಂತಿಸುವುದು

ಹಂತಗಳನುೂ ಹೋಗ್ೆ ಗುಯುತಿಸಲಗುವುದು ?
(A)

(C)

92. Which of the following combinations comprise
IHRM ?
i. Conduct of people management in MNCs.
ii. International transfer of employees.
iii. Comparing the cultures of different countries.
iv. Comparing the policies and practice across
different countries.
ಇ ಕ್ೆಳಗಿನವುಗಳ ಮವ ಸಭ ಹವನುೂ ಐಸೆಚ್ ಅರ್

89. The organized process or set of steps that needs to
be followed to develop an Information System is
known as
ಭಹತಿ ವೈವಷೆಿ ಄ರ್ಭವೃದ್ದೀ ಡಿಸಲ್ು ಄ನುಸರಿಸುವ
ಸಂಘಟತ

increase in leisure time/ ಸೆಚುದ ಬಿಡುವಿನ ಸಭಮ

ಸೆಚ್ಚುಸಲ್ು ಆಯುವ ಅಧೈತ್ೆಮ ವೈವಷೆಿ

ವೈಕಿಾಮ ಫಹುಭುಖೈ ತಗಿದೀಯೆ, ಄ಂತಹ ವೈಕಿಾಗಳನುೂ

Non–expatriates/ ವಲ್ಸಿಗಯಲ್ಿದವಯು

(B)

91. The system which gives a preferential treatment to
exports of less developed countries is called
ಕಡಿಮೆ ಄ರ್ಭವೃದ್ದು ಸೆ ಂದ್ದದ ದೆೋರ್ಗಳ ಯಫ್ತಾ ಭಯಟವನುೂ

ವಖ್ ಕಚೆೋರಿಗಳಿಗ್ೆ ಅಗ್ಗ್ೆೆ ಬೆೋಟ ನಿೋಡುವುದು ಫ

(C)

ಸೆಚ್ುು

(A) growth of impulsive buying/ ಹಠತ್ ಕ್ೆ ಳುುವಿಕ್ೆಮ

(C) higher than the cost of preference shares./
ಪಿಯೆನ್ಿ ಶೆೋಯು ಫಂಡಳ ೆಚ್ುಕಿೆಂತ ಸೆಚುಗಿಯುತಾದೆ.

Repatriates/ ಹಂದ್ದಯುಗಿದವಯು

ಆದಕ್ೆೆ

ಸಂಫಂಧವುಳುದುೀ

ಶೆೋಯು ಫಂಡಳ ೆಚ್ುಕಿೆಂತಕಿೆಂತ ಸೆಚ್ುು ಆಯುತಾದೆ.

(B)

ಬವವು

ಯಭಶಿಶತ

(A)

i, ii & iii/ i, ii ಭತುಾ iii

(B)

i, ii, & iv/ i, ii ಭತುಾ iv

buying
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(C) i & ii/ i ಭತುಾ ii
(D)

95. The concepts of present value and future value are
ವತಶಭನ ಭೌಲ್ೈ ಸಗ
ಬವಿಷೈತಿಾನ ಭೌಲ್ೈಗಳ

i, iii & iv/ i, iii ಭತುಾ iv

ರಿಕಲ್ೃನೆಗಳು
(A) directly related to each other./ ಂದಕ್ೆ ೆಂದು

93. Which of the following accounts appear in the
balance sheet of a business ?
(i) Stock at the end of the financial year
(ii) Stock at the beginning of the financial
year
(iii) Drawings
(iv) Prepaid Rent
(v) Interest received but not yet earned
ಇ ಕ್ೆಳಗಿನ ಮವ ಲೆಕೆ ಖ್ತ್ೆಗಳು ವೈವಸಯದ ಫೈಲ್ನ್ಿ

ನೆೋಯಗಿ ಸಂಫಂಧ ಸೆ ಂದ್ದಯುತಾೆ.
(B) not

related

to

each

other./

ಂದಕ್ೆ ೆಂದು

ಸಂಫಂಧಿಸಿದವಲ್ಿ.
(C) proportionately related to each other./
ಂದಕ್ೆ ೆಂದು
ಭಣನುತದಲ್ಲಿ
ಸಂಫಂಧ
ಸೆ ಂದ್ದಯುತಾೆ.

ಶಿೋಟೂಲ್ಲಿ ಕ್ಣಿಸಿಕ್ೆ ಳುುತಾೆ ?

(D) inversely related to each other./ ಂದಕ್ೆ ೆಂದು

(i) ಹಣಕ್ಸು ವಶಶದೈಂತದಲ್ಲಿನ ಷಟಕ್

ೆೈಯುದೈದ ಸಂಫಂಧ ಸೆ ಂದ್ದಯುತಾೆ.

(ii) ಹಣಕ್ಸು ವಷಶದ ಯಂಬದಲ್ಲಿನ ಷಟಕ್
(iii) ಡಯಂಗ್ಿ ಖ್ತ್ೆ

96. Which of the following statements about arbitrage
is correct ?
ಅಬಿಶಟೆೋಜೂ ಫಗ್ೆಗ್ೆ ಇ ಮವ ಸೆೋಳಿಕ್ೆ ಸರಿಮದದುೀ ?

(iv) ಭುಂಗಡಗಿ ಕ್ೆ ಟಟ ಫಡಿಗ್ೆ
(v) ಭುಂಚ್ಚತಗಿ ಡೆದ ಗಳಿಸದ್ದಯುವ ಫಡಿಡ
(A) Only (i) above/(i) ಭತ

(A) A risk averter will never arbitrage because of
the risk involved./ ತ್ೆ ಂದಯೆಮನುೂ ಆಷಟಡದವಯು

(B)

Both (i) and (iii) above/(i) ಭತುಾ (iii)

(C)

(i), (iii), (iv) and (v) above/(i), (iii),(iv) ಭತುಾ (v)

(B) Arbitrage opportunity arises when profits can be
made with low level of risk./ ಕಡಿಮೆ

(D) All (i), (ii), (iii), (iv) and (v) above/(i), (ii), (iii),
(iv) ಭತುಾ (v)

ತ್ೆ ಂದಯೆಗಳೆೄ ಂದ್ದಗ್ೆ ಲಬ ಭಡಲ್ು ಷಧೈದಗ

94. When a firm advises its customers to mail their
payments to special post office collection centers,
the system is known as
ಸಂಷೆಿಯಂದು
ತನೂ
ಗ್ಹಕರಿಗ್ೆ
ತ್ವು

(C) A risk averter will arbitrage because profits can
be made with no risk and no investment./
ತ್ೆ ಂದಯೆಮನುೂ ಆಷಟಡದವಯು ಹ ಡಿಕ್ೆಯಲ್ಿದೆ ಭತುಾ

ಎಂದ್ದಗ ಅಬಿಶಟೆೋಜ್ ಭಡುವುದ್ದಲ್ಿ

ಅಬಿಶಟೆೋಜ್ ಄ವಕ್ರ್ಗಳು ಫಯುತಾೆ

ತ್ೆ ಂದಯೆ ಆಲ್ಿದೆ ಲಬ ಭಡಲ್ು ಷಧೈಗುವುದರಿಂದ

ವತಿಸಫೆೋಕ್ಗಿಯುವುದನುೂ ಄ಂಚೆ ಕಛೆೋರಿಮ ವಿವೆೋಷ

ಅಬಿಶಟೆೋಜ್ ಭಡುತ್ಾಯೆ.

ವತಿ ಕ್ೆೋಂದಗಳ ಭ ಲ್ಕ ಕಳುಹಸುವಂತ್ೆ ಸ ಚ್ಚಸುವ

(D) A risk seeker loves to arbitrage because he or
she is willing to pay a premium to buy risky
ತ್ೆ ಂದಯೆಗಳನುೂ
ಪಿೃಕ್ೆ ಳುುವವಯು
assets./

ವಿಧನವನುೂ ಹೋಗ್ೆ ಕಯೆಮುವಯು
(A) Concentration banking/ ಕ್ೆೋಂದ್ದಕೃತ ಫೈಂಕಿಂಗ್

ತ್ೆ ಂದಯೆಮುಕಾ ಅಸಿಾಗಳಿಗ್ೆ ಸೆಚ್ುು ಫೆಲೆ ಕ್ೆ ಡುವುದರಿಂದ

ವೈವಷೆಿ
(B)
(C)

ಅಬಿಶಟೆೋಜ್ ಭಡಲ್ು ಆಚ್ಚಿಸುತ್ಾಯೆ

Lock box system/ ೆಟಟಗ್ೆ ಬಿೋಗದ ವಿಧನ
97. Indian Accounting Standards, notified by the
Ministry of Corporate Affairs are in line with
International Financial Reporting Standards, are
known as
಄ಂತಯಷ್ಟ್ಾೋಮ ಹಣಕ್ಸು ವಯದ್ದ ಭದರಿಮ ಄ನವಮ

Playing the float/ ಫಿೋರ್ಟ ವಿಧನ

(D) DEP analysis/ ಡಿಆಪಿ ವಿಧನ

20

Version No.

ಬಯತ

ಸಕ್ಶಯದ

ಭಂತ್ಲ್ಮವು

ಕ್ಪೋಶಯೆೋರ್ಟ

ಸ ಚ್ಚಸಿದ

ಬಯತಿೋಮ

಄ಪೆೋಸ್ಶ

(B) Paired t–test with 10 d.f/ ೆೋರ್ಡಶ ಟ–ಟೆಸ್ಟ ವಿತ್ 10

ಲೆಕೆವಸರ

ಡಿ.ಎಫ್

ನಿಮಭಗಳನುೂ ಹೋಗ್ೆನೂಲಗುವುದು.
(A) Ind

AS/

ಆಂರ್ಡ

(C) Two sample t–test with 8 d.f/ ಟು ಷೈಂಲ್ ಟ–

(B) IAS/ ಐಎಎಸ್

ಟೆಸ್ಟ ವಿತ್ 8 ಡಿ.ಎಫ್

ಎಎಸ್
(C)

(D) Sample t–test with 8 d.f/ ಷೈಂಲ್ ಟ–ಟೆಸ್ಟ ವಿತ್ 8
ಡಿ.ಎಫ್

Ind FRS/ ಆಂರ್ಡ ಎಫ್ ಅರ್ ಎಸ್

(D) AS/ ಎಎಸ್

100. A micro or small enterprise may be said to have
become `sick` if there is an erosion in the net
worth due to accumulated cash losses to the
extent of
ಂದು ಸ ಕ್ಷಮ ಄ಥ ಸಣಣ ಈದೈಭವು ಯೆ ೋಗಗಸಿಗಿದೆ

98. Marketing Strategy that emphasizes price as the
key to good value; operations run with tight cost
control; development focused on cost reduction.
Which of Porter`s Strategies is illustrated here ?
ಭಯಟಗ್ರಿಕ್ೆ ವೂೈಹಮುಕಿಾಮು ಫೆಲೆಮನುೂ ಈತಾಭ

ಎಂದು ರಿಗಣಿಸಲ್ು ಕ್ೆ ೋಢಿೋಕೃತ ಹಣದ ನಷಟದ್ದಂದಗುವ
ನಿವವಳ ಭೌಲ್ೈದ ಕುಸಿತಭಟಟ :

ಭೌಲ್ೈದ ಕಿೋಲ್ಲ ಕ್ೆೈ ಎಂದು ರಿಗಣಿಸುತಾದೆ ಕಠಿಣ ೆಚ್ು

(A)

50% of its net worth/ ನಿವವಳ ಭೌಲ್ೈದ ವೆೋ. 50 ಯಷುಟ

(B)

60% of its net worth/ ನಿವವಳ ಭೌಲ್ೈದ ವೆೋ. 60 ಯಷುಟ

(C)

75% of its net worth/ ನಿವವಳ ಭೌಲ್ೈದ ವೆೋ. 75 ಯಷುಟ

(D)

40% of its net worth/ ನಿವವಳ ಭೌಲ್ೈದ ವೆೋ. 40 ಯಷುಟ

ನಿಮಂತಣದೆ ಂದ್ದಗ್ೆ ನಡೆಮುವ ಚ್ಟುವಟಕ್ೆಗಳು ೆಚ್ುವನುೂ
ಕಡಿತಗ್ೆ ಳಿಸುವ ಄ರ್ಭವೃದ್ದೀಮ ದೃಷ್ಟ್ಟ. ಆಲ್ಲಿ ಪೋಟಶರ್ ನ
ಮವ ವೂೈಹಮುಕಿಾಮನುೂ ಈದಹರಿಸಲಗಿದೆ ?
(A)
(B)

Differentiation/ ವಿರ್ಭ ನಿೂೋಕಯಣ
Differentiation focus/ ವಿರ್ಭ ನಿೂೋಕಯಣದ ದೃಷ್ಟ್ಟ

(C) Cost focus/ ೆಚ್ು ದೃಷ್ಟ್ಟ
(D)

Cost leadership/ ೆಚ್ು ನಮಕತವ

99. The following are the percentage of fat found in
five samples of each of the two brands of baby
food :
ಇ ಕ್ೆಳಗಿನವು ಐದು(5) ಭದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಯಡು ಫಂಡೆಳ
ಶಿರ್ು ಅಸಯದಲ್ಲಿನ ವೆೋಕಡಯು ಕ್ೆ ಬಿನಂರ್ :
A : 5.7, 4.5, 6.2, 6.3, 7.3
B : 6.3, 5.7, 5.9, 6.4, 5.1
Which of the following procedures is appropriate
to test the hypothesis of equal average fat content
in the two types of foods ?
ಇ ಭುಂದ್ದನ ಮವ ರಿೋಕ್ಷ ವಿಧನ ಎಯಡು ಫಂಡೆಳ
ಶಿರ್ು ಅಸಯದಲ್ಲಿ ಸಭನ ಕ್ೆ ಬಿನಂರ್ಗಳಿಯುತಾೆ ಎಂಫ
ಕಲ್ೃನೆಮನುೂ ರಿೋಕ್ಷಿಸಲ್ು ಸ ಕಾಗಿದೆ ?
(A) Paired t–test with 5 d.f/ ೆೋರ್ಡಶ ಟ–ಟೆಸ್ಟ ವಿತ್ 5
ಡಿ.ಎಫ್
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ಸೃಧಶತೇಕ ರಿೋಕ್ಷೆ 2016

GFGC

ದ್ದನಂಕ

ವಿಷಮ

ವಿಷಮ ಸಂಕ್ೆೋತ

ಸಭಮ

05-03-2016

ಭೈನೆೋಜ್ ಮೆಂರ್ಟ

14

ಭ.2.00 ರಿಂದ ಸಂ.5.00 ಯ ವಯೆಗ್ೆ

ಗರಿಷಟ ಄ಂಕಗಳು

ಟುಟ ಄ವಧಿ

ಈತಾರಿಸಲ್ು ಆಯುವ ಗರಿಷಟ ಄ವಧಿ

200

210 ನಿಮಿಷಗಳು

180 ನಿಮಿಷಗಳು

ನಿಭೇ ನೆ ಂದಣಿ ಸಂಖ್ೆೈಮನುೂ ಫಯೆಯರಿ

ವೊತಿಕ್ೆಮ ವಿವಯಗಳು

ವೊ ತಿಕ್ೆ ಕಭಸಂಖ್ೆೈ ಭತುಾ ವಷಶನ್ ಸಂಖ್ೆೈ
ಭಡಿ

1.

ನೆ ಂದಣಿ ಸಂಖ್ೆೈಮನುೂ ಒ.ಎಂ.ಅರ್. ಈತಾಯ ತಿಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಫಯೆದು ಄ದಕ್ೆೆ ಸಂಫಂಧಿಸಿದ ವೃತಾಗಳನುೂ ಸಂೂಣಶಗಿ ತುಂಬಿದ್ದೀೋಯೆಂದು ಖ್ತಿಡಿಸಿಕ್ೆ ಳಿು.

2.

ಕ್ೆೋಂದ ಸಂಕ್ೆೋತವನುೂ ಒ.ಎಂ.ಅರ್. ಈತಾಯ ತಿಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಫಯೆದು ಄ದಕ್ೆೆ ಸಂಫಂಧಿಸಿದ ವೃತಾಗಳನುೂ ಸಂೂಣಶಗಿ ತುಂಬಿದ್ದೀೋಯೆಂದು ಖ್ತಿಡಿಸಿಕ್ೆ ಳಿು.

3.

ರಿೋಕ್ಷ ವಿಷಮವನುೂ ಒ.ಎಂ.ಅರ್. ಈತಾಯ ತಿಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಫಯೆದು ಸಗು ವಿಷಮದ ಸಂಕ್ೆೋತವನುೂ ಫಯೆದು ಄ದಕ್ೆೆ ಸಂಫಂಧಿಸಿದ ವೃತಾಗಳನುೂ ಸಂೂಣಶಗಿ ತುಂಬಿದ್ದೀೋಯೆಂದು
ಖ್ತಿಡಿಸಿಕ್ೆ ಳಿು.

4.

ಕ್ೆ ಠಡಿ ಮೆೋಲ್ಲವಚಯಕರಿಂದ ಇ ವೊ ತಿಕ್ೆಮನುೂ ನಿಭಗ್ೆ 2ನೆೋ ಫೆಲ್ ಅದ ನಂತಯ ಄ಂದಯೆ ಭ. 1.55 ಅದ ನಂತಯ ಕ್ೆ ಡಲಗುವುದು.

5.

ವೊ ತಿಕ್ೆಮ ಕಭ ಸಂಖ್ೆೈಮನುೂ ಒ.ಎಂ.ಅರ್. ಈತಾಯ ತಿಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಫಯೆಮಫೆೋಕು.

6.

ವೊ ತಿಕ್ೆಮ ವಷಶನ್ ಸಂಖ್ೆೈಮನುೂ ಒ.ಎಂ.ಅರ್. ಈತಾಯ ತಿಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಫಯೆದು ಄ದಕ್ೆೆ ಸಂಫಂಧಿಸಿದ ವೃತಾಗಳನುೂ ಸಂೂಣಶಗಿ ತುಂಫಫೆೋಕು.
ಒ.ಎಂ.ಅರ್. ಈತಾಯ ತಿಕ್ೆಮ ಕ್ೆಳಬಗದ ನಿಗದ್ದತ ಜಗದಲ್ಲಿ ಕಡಡಮಗಿ ಸಹ ಭಡಫೆೋಕು.

ಭಡಫೆೋಡಿ
1.

ಒ.ಎಂ.ಅರ್. ಈತಾಯ ತಿಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಭುದ್ದತಗಿಯುವ ಟೆೈಮಿಂಗ್ ಭಕಶನುೂ ತಿದೀಫಯದು / ಸಳುಭಡಫಯದು / ಄ಳಿಸಫಯದು.

2.

ಭ ಯನೆೋ ಫೆಲ್ ಭ. 2.00 ಕ್ೆೆ ಅಗುತಾದೆ. ಄ಲ್ಲಿಮವಯೆಗ ,
•

ವೊ ತಿಕ್ೆಮ ಫಲ್ಬಗದಲ್ಲಿಯುವ ಪಿನ್ ಄ಥ ಸಿೋಲ್ ಄ನುೂ ತ್ೆಗ್ೆಮಫಯದು.

•

ವೊ ತಿಕ್ೆಮ ಳಗಡೆ ಆಯುವ ವೊಗಳನುೂ ನೆ ೋಡಲ್ು ಮತಿೂಸಫಯದು.

•

ಒ.ಎಂ.ಅರ್. ಈತಾಯ ತಿಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಈತಾರಿಸಲ್ು ಯಂರ್ಭ¸ಫಯದು.

಄ಬೈರ್ಥಶಗಳಿಗ್ೆ ಭುಖೈ ಸ ಚ್ನೆಗಳು
1.

ವೊ ತಿಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಟುಟ 100 ವೊಗಳಿದುೀ, ತಿ ವೊಮು ಂದು ಸೆೋಳಿಕ್ೆಮನುೂ ಳಗ್ೆ ಂಡಿದುೀ ಭತುಾ 4 ಫಹು ಅಯೆೆ ಈತಾಯಗಳು ಆಯುತಾೆ.

2.

ಭ ಯನೆೋ ಫೆಲ್ ಄ಂzಯೆ ಭ. 2.00 ಯ ನಂತಯ ವೊ ತಿಕ್ೆಮ ಫಲ್ಬಗದಲ್ಲಿಯುವ ಪಿನ್ / ಸಿೋಲ್ ತ್ೆಗ್ೆದು ಇ ವೆವ ತಿಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಮವುದೆೋ ುಟಗಳು ಭುದ್ದತಗಿಲ್ಿದೆೋ ಆಯುವುದು ಕಂಡು
ಫಂದಲ್ಲಿ ಄ಥ ಹರಿದು ಸೆ ೋಗಿದೀಲ್ಲಿ ಄ಥ ಮವುದೆೋ ಐಟಂಗಳು ಬಿಟುಟಸೆ ೋಗಿದೀಲ್ಲ,ಿ ಄ದನುೂ ಖಚ್ಚತಡಿಸಿಕ್ೆ ಂಡು, ಇ ರಿೋತಿ ಅಗಿದೀಯೆ ವೊತಿಕ್ೆಮನುೂ ಫದಲಯಸಿಕ್ೆ ಳುುವುದು ನಂತಯ
ಒ.ಎಂ.ಅರ್. ಈತಾಯ ತಿಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಈತಾರಿಸಲ್ು ಯಂರ್ಭಸುವುದು.

3.

ಭುಂದ್ದನ 180 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ
•

ತಿ ವೊಮನುೂ ಎಚ್ುರಿಕ್ೆಯಂದ ಒದ್ದ.

•

ತಿ ವೊಮ ಕ್ೆಳಗ್ೆ ಕ್ೆ ಟಟಯುವ ನಲ್ುೆ ಫಹು ಅಯೆೆಮ ಈತಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಮದ ಈತಾಯವನುೂ ಅಯೆೆ ಭಡಿ.

•

ವೊ ತಿಕ್ೆಮಲ್ಲಿನ ವೊಗ್ೆ ಄ನುಗುಣಗಿಯುವ ಸರಿ ಈತಾಯವನುೂ ಒ.ಎಂ.ಅರ್. ಈತಾಯ ತಿಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಄ದೆೋ ಕಭ ಸಂಖ್ೆೈಮ ಭುಂದೆ ನಿೋಡಿಯುವ ಸಂಫಂಧಿಸಿದ ವೃತಾವನುೂ ನಿೋಲ್ಲ ಄ಥ ಕುೃ
ವಯಮ ಫಲ್ ಯಂರ್ಟ ೆನಿೂಂಗದ ಸಂೂಣಶಗಿ ತುಂಫುವುದು.

ಒ.ಎಂ.ಅರ್. ಈತಾಯ ತಿಕ್ೆಮಲ್ಲಿಯುವ ವೃತಾಗಳನುೂ ತುಂಫುವ ಸರಿಮದ ವಿಧನ :
4.

A

B

C

D

ಇ ಒ.ಎಂ.ಅರ್. ಈತಾಯ ತಿಕ್ೆಮನುೂ ಷೆಯನ್ ಭಡುವ ಷೆಯ£ರ್ ಫಹಳ ಸ ಕ್ಷಮಗಿದುೀ ಸಣಣ ಗುಯುತನುೂ ಸಹ ದಖಲ್ಲಸುತಾದೆ. ಅದೀರಿಂದ ಒ.ಎಂ.ಅರ್. ಈತಾಯ ತಿಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಈತಾರಿಸುಗ
ಎಚ್ುರಿಕ್ೆ ವಹಸಿ.

5.

ವೊ ತಿಕ್ೆಮಲ್ಲಿ ಕ್ೆ ಟಟಯುವ ಖ್ಲ್ಲ ಜಗವನುೂ ಯಫ್ ಕ್ೆಲ್ಸಕ್ೆೆ ಈಯೋಗಿಸಿ. ಒ.ಎಂ.ಅರ್. ಈತಾಯ ತಿಕ್ೆಮನುೂ ಆದಕ್ೆೆ ಈಯೋಗಿಸಫೆೋಡಿ.

6.

ಕ್ೆ ನೆಮ ಫೆಲ್ ಄ಂದಯೆ ಸಂ. 5.00 ಅದ ನಂತಯ ಈತಾರಿಸುವುದನುೂ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ನಿಭೇ ಎqಗ್ೆೈ ಸೆಫಯಳ ಗುಯುತನುೂ ನಿಗದ್ದತ ಜಗದಲ್ಲಿ ಸಕಿ.

7.

ಒ.ಎಂ.ಅರ್. ಈತಾಯ ತಿಕ್ೆಮನುೂ ಕ್ೆ ಠಡಿ ಮೆೋಲ್ಲವಚಯಕರಿಗ್ೆ ಮಥಸಿಿತಿಮಲ್ಲಿ ನಿೋಡಿರಿ.

8.

ಕ್ೆ ಠಡಿ ಮೆೋಲ್ಲವಚಯಕಯು, ಮೆೋಲೆಗದ ಸಳೆಮನುೂ ತ್ೆೈೋಕಿಸಿ ತನೂ ವರ್ದಲ್ಲಿ ಆಟುಟಕ್ೆ ಂಡು ತಳಫದ್ದಮ ಮಥತಿಮನುೂ ಄ಬೈರ್ಥಶಗಳಿಗ್ೆ ಸವಮಂ ಭೌಲ್ೈಭನಕ್ೆಗಿ ಭನೆಗ್ೆ
ಕ್ೆ ಂಡೆ ಮೈಲ್ು ಕ್ೆ ಡುತ್ಾಯೆ.

9.

ಈತಾಯ ತಿಕ್ೆಮ ನಕಲ್ನುೂ ಂದು ವಷಶ ಕ್ಲ್ ಸುಯಕ್ಷಿತಗಿ ಆಡಿ.

10.

ಕನೂಡ ಅವೃತಿಾಮ ವೊಗಳಲ್ಲಿ ಈತಾರಿಸುವ ಄ಬೈರ್ಥಶಗಳಿಗ್ೆ ಕನೂಡದಲ್ಲಿ ಭುದ್ದತಗಿಯುವ ವೊಗಳ ಫಗ್ೆೆ ಏನದಯ ಸಂದೆೋಹವಿದೀಲ್ಲಿ ಆಂಗಿಿೋಷ್ ಅವೃತಿಾಮ ವೊತಿಕ್ೆಮನುೂ ನೆ ೋಡಫಹುದು.
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