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This concept involves the use of natural
1. resources to support economic activity
without compromising the environment`s
carrying capacity.
ಈ ಪರಿಕಲ್ನೆಯು ಪರಿಸರದ ಸೆೊರುವ ಷಮಥ್ರಯಯಕ್ೆೆ
ತೆೊೊಂದಯೆಮಗದೊಂತೆ

ಆರ್ಥಿಕ

4. Match the Following :
Name of the Trading Countries Block
Member
a. NAFTA
i. Australia, New Zealand
b. AMU
ii. US, Canada, Mexico
c. ANZCERT iii. SAARC Countries
d. SAPTA
iv. Algeria, Libya,
Mauritania
ಕ್ೆಳರ್ಗನ್ವುಗಳನ್ುನ ಸೆೊೊಂದ್ದಸ್ಥ ಬಯೆಯಿರಿ:

ಚಟುವಟಿಕ್ೆಗಳನ್ುನ

ಫೆೊಂಬಲಿಸಲ್ು ನೆೈಸರ್ಗಿಕ ಸೊಂಪತ್ತನ್ುನ ಬಳಸುವುದಕ್ೆೆ
ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
(A)

ಮರಿ ಗುೊಂಪ್ಪನ್ ಸೆಸರು - ಸದಸಮ ಯಷರಗಳು

Economic feasibility/ ಆರ್ಥಿಕ ಷಧ್ಮತೆಗಳು

(B) Carrying

capacity

analysis/

ಸೆೊರುವ

ಷಮಥ್ರಮಿದ ವಿವೆಲೇಷಣೆ

i. ಆಷೆರೇಲಿಯ, ನ್ೊಮಜಿಲಮೊಂಡ್

b. AMU

ii. ಯು.ಎಸ್, ಕ್ೆನ್ಡ, ಮೆಕ್ಸಿಕ್ೆೊ

c. ANZCERT iii. ಷಕ್ಿ ದೆೇಶಗಳು

overload
avoidance/
(C) Infrastructure
ಮೊಲ್ಭೊತ್ ಷೌಕಯಿಗಳ ಅಧಿಕ ಸೆೊಯೆಯನ್ುನ

d. SAPTA

iv. ಅಲಿಿರಿಮ, ಲಿಬಿಯ,
ಮೊರಿಟನಿಯ

ತ್ಪ್ಪಸುವುದು
(D)

a. NAFTA

Choices: / ಸೊಂಕ್ೆೇತ್ಗಳು:

Sustainable development/ ಸುಸ್ಥಥರ ಅಭಿವೃದ್ದದ

2. In which year the first Bermuda Air Agreement
was made between the USA and UK?
ಮವ ವಷಿದಲಿಲ ಯುಎಸ್ಎ ಮತ್ುತ ಯುಕ್ೆಗಳ ನ್ಡುೆ
(B) 1944

(C) 1946

(D) 1947

(B) a-ii, b-iv, c-i, d-iii

(C) a-iii, b-iv, c-ii, d-i

(D) a-iii, b-ii, c-i, d-iv

5. This is not a factor that is found to be critical to
the community–based eco–tourism project`s
success:
ಈ ಕ್ೆಳಕೊಂಡ ಮವ ೊಂದು ಅೊಂಶ ಸಮುದಯ–

ಬಮುಿಡ ೆೈಭನಿಕ ಪೊಂದವನ್ುನ ರೊಪ್ಪಸಲಯಿತ್ು?
(A) 1945

(A) a-i, b-ii, c-iii, d-iv

ಆಧರಿತ್

ಪರಿಸರ

ಪಯಷೆೊೇದಮಮ

ಯೇಜನೆಯ

ಯಶಸ್ಥಿಗೆ ಮುಖ್ಮದುದಲ್ಲ?
(A) Inclusion

3. Jordan and Israel have shoreline on which of
the following sea?
ಜೆೊೇಡಿನ್
ಮತ್ುತ
ಇಷೆಯೇಲ್
ದೆೇಶಗಳಿಗೆ

all

stakeholders/

ಎಲಲ

ಲ್ುದರರನ್ುನ ಳಗೆೊಳುುವಿಕ್ೆ
(B) Recognition of individual and mutual
ೆೈಯಕ್ಸತಕ
ಸಗೊ
ಪರಸರ
benefits/

ಸೆೊೊಂದ್ದಕ್ೆೊೊಂಡಿರುವ ಸಮುದಯ ತೇರ ________
(A) The Dead Sea/ ಮೃತ್ ಸಮುದಯ

ಹಿತಸಕ್ಸತಗಳನ್ುನ ಗುರುತಸುವುದು
(C) Development completely by private
sectors/ ಖಸರ್ಗ ಕ್ೆೇತ್ಯದವರಿೊಂದ ಸೊಂಪೂರ್ಿ

(B) The Mediterranean Sea/ ಮೆಡಿಟಯೆೇನಿಯನ್
ಸಮುದಯ
(C)

of

ಅಭಿವೃದ್ದದ

The Baltic Sea/ ಫಲಿಿಕ್ ಸಮುದಯ

(D) Perception that the decisions arrived at will
be implemented/ ತೇಭಿನಿಸ್ಥದ ಎಲಲ

(D) The Red Sea/ ಕ್ೆೊಂಪು ಸಮುದಯ
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ಅೊಂಶಗಳನ್ುನ

ಅನ್ುಶಿನ್ಗೆೊಳಿಸಲಗುವುದೆೊಂಬ

ನೆೇರ ಪಯಮರ್ದರೆೊಂದಯೆ ಎರಡು FCP ಗಳ ನ್ಡುವರ್

ಗಯಹಿಕ್ೆ

ದರೆೊಂದು ___________:
together
(A) Packaged
accommodations/ ವಸತ

6. The following is a legitimate reason why firm
value maximization is preferred to profit
maximization as the ideal goal for the firm?
ೊಂದು ಸೊಂಷೆಥಯ ಲಭ ಗರಿಷಠತೆರ್ಗೊಂತ್ ಭೌಲ್ಮ ಗರಿಷಠತೆಗೆ

(B) The journey qualifies as a specified routing/
ೊಂದು ನಿದ್ದಿಷಿದ ಪಯಮರ್ ಭಗಿವನ್ುನ
ಳಗೆೊೊಂಡಿರುತ್ತದೆ

(A) Value takes account of both profit and cash
flow./ ಭೌಲ್ಮ ಲಭ ಮತ್ುತ ನ್ಗದು ಹರಿವನ್ುನ

(C) Travel is on non–stop flights between both
points/ ಆರೊಂಭ ಮತ್ುತ ಅೊಂತಮ ತ್ಲ್ುಪುದರ್

ಗರ್ನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕ್ೆೊಳುುತ್ತದೆ.

ಪಯಮರ್ದಲಿಲ ತ್ಡೆ ಇಲ್ಲದ್ದರುವುದು

(B) Value or discounted cash flow is less
ambiguous than profit./ ಭೌಲ್ಮ ಅಥ್ರ ಕಡಿಮೆ

(D) Travel is via an intermediate point between
ಪಯಮರ್ವು
ಮಧ್ಮೊಂತ್ರ
the
points/

ನ್ಗದು ಹರಿವು ಲಭಕ್ಸೆೊಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಅನಿಶ್ಚಿತ್

ಕ್ೆೇೊಂದಯಮುಖೆೇನ್ ಮತೆೊತೊಂದು ಕ್ೆೇೊಂದಯಕ್ೆೆ

(C) Value takes account of depreciation./ ಭೌಲ್ಮ
ಸವಕಳಿಯನ್ುನ ಗರ್ನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕ್ೆೊಳುುತ್ತದೆ.

9. Another term for IATA rate of Exchange
IATA ವಿನಿಮಯ ದರಕ್ೆೆ ಮತೆೊತೊಂದು ಸೆಸರು

(D) Profit is too concerned with the longer
term/ ಲಭ ದ್ದೇರ್ಘಿವಧಿಯೊಂದ್ದಗೆ ಸೆಚುಿ

(A) Bankers Rate of Exchange/ ಫಮೊಂಕರ್ ಗಳ

ಸೊಂಬೊಂಧಿಸ್ಥದೆ

ವಿನಿಮಯ ದರ
(B) Fixed Conversion Rate/ ನಿಗದ್ದತ್ ಪರಿವತ್ಿನ್

7. According to definitions of the tourist, what is
the maximum allowable length of stay in a
destination before you cease to be counted as a
tourist?
ಪಯಸ್ಥ ಪದವನ್ುನ ಮಖಮನಿಸುಗ ಪಯಸ್ಥಗ ಎೊಂದು

ದರ
(C) NUC Conversion Factor/ NUC ಪರಿವತಿತ್
ಅೊಂಶಗಳು

ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮೆೇಲಿನ್ ಬಫ ವಮಕ್ಸತ ಗರಿಷಠ ಪರಿಮಿತ

(D) Bankers Selling Rate/ ಫಮೊಂಕರ್ ಭಯಟದ

ಅವಧಿಗೆ ೊಂದು ತ್ಲ್ುಪುದರ್ದಲಿಲ ತ್ೊಂಗಬಹುದದ

ದರ

ಅವಧಿ _______
ವಷಿ

(B) Two years/ ಎರಡು

10. Match the following:
a. Yamuna 1. Varanasi
b. Thames 2. Brisbane
c. Brisbane 3. Agra
d. Ganga
4. London
ಕ್ೆಳರ್ಗನ್ವುಗಳನ್ುನ
ಸೆೊೊಂದ್ದಸ್ಥ

ವಷಿಗಳು

(C) Three years/ ಮೊರು ವಷಿಗಳು
(D)

hotel
ಪಯಮರ್

ಳಗೆೊೊಂಡೊಂತೆ

ಆದಮತೆ ನಿೇಡಲಗುವ ನೆೈಜ ಕ್ರರ್ೆೇನ್ು?

(A) One year/ ೊಂದು

with
ಮತ್ುತ

Four years/ ನಲ್ುೆ ವಷಿಗಳು

ಗುರುತಸ್ಥ:
a. ಯಮುನ 1. ರಣಸ್ಥ

8. A through fare is defined as a fare between two
FCPs when _________ .

b. ಥೆೇಮ್ಸಿ
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ಸರಿಮದುದನ್ುನ

c. ಬಿಯಷೆಫೇನ್ 3. ಆಗಯ
d. ಗೊಂಗ

(B) Delhi, Mumbai, Thiruvananthapuram and
Kolkata/ ದೆಹಲಿ, ಮುೊಂಫೆೈ, ತರುವನ್ೊಂತ್ಪುರಮ್ಸ

4. ಲ್ೊಂಡನ್

(A) a-2, b-4, c-1, d-3
(C) a-3, b-4, c-2, d-1

ಮತ್ುತ ಕ್ೆೊೇಲ್ೆತತ

(B) a-1, b-4, c-2, d-3

(C) Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata/
ದೆಹಲಿ, ಮುೊಂಫೆೈ, ಚೆನೆನೈ ಮತ್ುತ ಕ್ೆೊೇಲ್ೆತತ

(D) a-3, b-2, c-1, d-4

(D) Delhi, Kolkata, Chennai and Jammu/ ದೆಹಲಿ,
ಕ್ೆೊೇಲ್ೆತತ, ಚೆನೆನೈ ಮತ್ುತ ಜಮುಭ

11. TERN was established in 2006 and managed
by UNWTO for Risk and crisis management.
What is TERN ?
TERN ನ್ುನ 2006ರಲಿಲ ಷಥಪ್ಪಸಲಯಿತ್ು. UNWTO

14. Which one of the following feature of GIT
package tour is not correct ?
ಜಿಐಟಿ ಮಕ್ೆೇಜ್ ಪಯಸದ ಕ್ೆಳಕೊಂಡ ಲ್ಕ್ಷರ್ದಲಿಲ

ಗೊಂಡೊಂತ್ರ ಮತ್ುತ ವಿಷಮಸ್ಥಥತಯನ್ುನ ನಿವಿಹಿಸುತ್ತದೆ.
TERN ಎೊಂದಯೆೇನ್ು?

ಮವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ?

(A) Tourism Emergency Response Network/
ಟೊರಿಸಮ್ಸ ಎಮಜೆಿನಿಿ ಯೆಷನ್ಿ ನೆಟವಕ್ಿ

(A) Fixed Programme of departure and arrival/
ನಿಗದ್ದತ್ ನಿಗಿಮನ್ ಮತ್ುತ ಆಗಮನ್ ಕ್ಯಿಸೊಚಿ

(B) Tourism Emergency Regulation Network/
ಟೊರಿಸಮ್ಸ ಎಮಜೆಿನಿಿ ಯೆಗುಮಲೆೇಷನ್ ನೆಟವಕ್ಿ

(B) Confirmation of all inclusive services/
ಳಗೆೊೊಂಡ ಎಲಲ ಷೆೇೆಗಳ ಸ್ಥಥರಿೇಕರರ್

(C) Tourism Emergency Response Netlog/
ಟೊರಿಸಮ್ಸ ಎಮಜೆಿನಿಿ ಯೆಷನ್ಿ ನೆಟಲಗ್

(C) Not mandatory of a group leader/ ಗುೊಂಪು
ನಯಕ (ಮುೊಂದಳು) ಅವಶಮಕತೆ ಇರುವುದ್ದಲ್ಲ.

(D) Tourism Emergency Regulation Netlog/
ಟೊರಿಸಮ್ಸ ಎಮಜೆಿನಿಿ ಯೆಗುಮಲೆೇಷನ್ ನೆಟಲಗ್

(D) Much priority of pre–arranged services/
ಪೂವಿ ನಿಧ್ಿರಿತ್ ಷೆೇೆಗಳಿಗೆ ಸೆಚುಿ ಆದಮತೆ

12. Who founded Satya Shodhak Samaj?
ಸತ್ಮವೆೃೇಧ್ಕ ಸಭಜದ ಷಥಪಕ ಮರು?
(A)

Jyothi Rao Phule/ ಜೆೊಮೇತಯವ್ ಫುಲೆ

(B)

Atmaram Panduranga/ ಆತ್ಭಯೊಂ ೊಂಡುರೊಂಗ

15. The group that does not receive the
experimental treatment condition is the
________.
ಯಯೇರ್ಗಕ ಚಿಕ್ಸತಿ ಸ್ಥಥತಯನ್ುನ ಸ್ಥಥರಿೇಕರಿಸದ ಗುೊಂಪು
__________
(A)

Experimental group/ ಯಯೇರ್ಗಕ ಗುೊಂಪು

ಯಯ್

(B)

Control group/ ನಿಯೊಂತ್ಯರ್ ಗುೊಂಪು

Dayanand Saraswathi/ ದಮನ್ೊಂದ ಸರಸವತ

(C)

Treatment group/ ಚಿಕ್ಸತಿ ಗುೊಂಪು

(D)

Independent group/ ಸವತ್ೊಂತ್ಯ ಗುೊಂಪು

(C) Raja Rammohan Roy/ ಯಜ ಯೊಂಮೊೇಹನ್
(D)

13. Cities connecting with "Golden Quadrangle"
ಗೆೊೇಲ್ಡನ್ ಕ್ವಡಯಯೊಂಗಲ್ ಸೊಂಧಿಸುವ ಪಯಮುಖ್
ನ್ಗರಗಳು

16. Another name for Likert Scale is
ಲಿಕರ್ಟಿ ಷೆೆೇಲ್ (Likert Scale) ರ್ಗರುವ ಮತೆೊತೊಂದು

(A) Delhi, Mumbai, Goa and Kolkata/ ದೆಹಲಿ,

ಸೆಸರು:

ಮುೊಂಫೆೈ, ಗೆೊೇ ಮತ್ುತ ಕ್ೆೊೇಲ್ೆತತ
4

MASTER

(A)

Interview Protocol/ ಸೊಂದಶಿನ್ ಶ್ಚಶಿಚರ

(B)

Event sampling/ ಘಟನ ಭದರಿ

(Peddlers ) ಚೌಕ್ಸ್ಥ ಭಡುವುದು
(D) An area in which they can participate in
hiking and/or trekking/ ಅಡಗುದರ್ಗಳು ಮತ್ುತ
ಟೆಯಕ್ಸೆೊಂಗನಲಿಲ ಬಗವಹಿಸಬಹುದದ ಪಯದೆೇಶ

(C) Summated rating scale/ ಸಮೆೇಟೆಡ್ ಯೆೇಟಿೊಂಗ್
ಷೆೆೇಲ್

20. From the following sites which one has been
nominated for world heritage site by the
World Heritage Committee?
ವಿಶವ ರೊಂಪರಿಕ ಸಮಿತಯು ಕ್ೆಳಕೊಂಡ ಮವ

(D) Ranking/ ಯೊಂಕ್ಸೊಂಗ್
17. The key note of Ashoka`s policy of Dharma
was
ಅವೆೃೇಕನ್ ಧ್ಮಿದ ಮೊಲ್ ತ್ತ್ವ:
control/
(A) Self
ಸವನಿಯೊಂತ್ಯರ್
(C) Charity/ ದನ್

ತರ್ವನ್ುನ ವಿಶವ ರೊಂಪರಿಕ ತರ್ೆೊಂದು ಶ್ಚಪರಸುಿ
ಭಡಿದೆ?
(A) The Great Himalayan National Park/ ದ್ದ

(B) Kindness/ ಕರುಣೆ

ಗೆಯೇರ್ಟ ಹಿಭಲ್ಯನ್ ನಮಷನ್ಲ್ ಕ್ಿ
(D) Moderation/
ಸೊಂಯಮ

(B) Nishat

ನಮಷನ್ಲ್ ಆಚೆೈಿವ್ಿ, ದೆಹಲಿ
(D) Rohtas Fort, Rohtas/ ಯೆೊೇಹತಸ್ ಕ್ೆೊೇಟೆ,
ಯೆೊೇಹತಸ್

(B) Kes/ ಕ್ೆಸ್
(D) Kangha/ ಕ್ೊಂಗ

21. Khajuraho group of temples are located in
which state?
ಖ್ಜುಯಸೆೊೇ ಗುೊಂಪು ದೆೇಲ್ಯಗಳು ಮವ

19. According to a survey by the International
Ecotourism Society, eco–tourists look for the
following except:
ಅೊಂತ್ರಯಷ್ಟ್ರೇಯ
ಪರಿಸರ
ಪಯಷೆೊೇದಮಮ

ಯಜಮದಲಿಲೆ?
(A) UP/

ಸೆೊರತ್ುಪಡಿಸ್ಥ

(C) Rajasthan/
ಯಜಷಥನ್

ಉಳಿದವುಗಳನ್ುನ

ಅೆೇಕ್ಷಿಸುತತಯೆ?
(A)

(B) MP/ ಮಧ್ಮಪಯದೆೇಶ
(D) Jharkhand/
ಜಖ್ಿೊಂಡ್

22. The Consumer Protection Act, 1986 came
into effect first on:
ಗಯಹಕ ಸೊಂರಕ್ಷಣ ಕ್ಯ್ದದ, 1986 ಅನ್ುನ ಮೊದಲ್

A wilderness setting/ ಅರರ್ಮ ಹಿನೆನಲೆ

(B) The opportunity to view
ವನ್ಮಜಿೇವಿಗಳನ್ುನ ವಿೇಕ್ಷಿಸುವ ಅವಕ್ಶ

ಉತ್ತರ

ಪಯದೆೇಶ

ಸಭಜದ ಸಮಿೇಕ್ೆಯ ಪಯಕ್ರ, ಪರಿಸರ ಪಯಸ್ಥಗಳು
ೊಂದನ್ುನ

ನಿಶತ್ ಫಗ್,

(C) Indian National Archives, Delhi/ ಇೊಂಡಿಯನ್

ಳಗೆೊೊಂಡಿರುವುದ್ದಲ್ಲ?

(C) Kosh/ ಕ್ೆೊೇಷ್

Kashmir/

ಕ್ಶ್ಚೀರ

18. Which of the following is not a part of 5 K`s
of Sikhism?
ಸ್ಥಖ್ ಧ್ಮಿದ 5.K ಗಳಲಿಲ ಈ ಕ್ೆಳರ್ಗನ್ ಮವ ೊಂದು
(A) Kancha/ ಕ್ೊಂಚ

Bagh,

wildlife/

ಫರಿಗೆ ಮಗ ಜರಿಗೆೊಳಿಸಲಯಿತ್ು?

(C) The opportunity to bargain with the local
peddlers/ ಸಥಳಿೇಯ ಭಯಟಗರಯೆೊೊಂದ್ದಗೆ

(A)
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(B)
(C)
(D)

(C) Classical

15 th June, 1987/15ನೆೇ ಜೊನ್, 1987

(D)

24 th December, 1986/24ನೆೇ ಡಿಷೆೊಂಬರ್, 1986

ಆವಿಷೆರಿಸ್ಥರುವ

ಸೆೊಸ

ಭರುಕಟೆಿ ಸಮಷೆಮಗಳ ಯೇಜನ ವಿಧನ್ ೊಂದು
ವಿಧನ್:

ಇತ್ರರು
ವಿಧನ್ಗಳನ್ುನ

ಅನ್ುಸರಿಸುವುದ್ದಲ್ಲ:
(A) Technical/
ತೊಂತಯಕ

(B) Fabian/
ಪಮಬಿಯನ್

(C) Induced/
ೆಯೇಯೆೇಪ್ಪತ್

(D) Business/
ವಮವಸರಿಕ

(C)

Periyar Sanctuary/ ೆರಿಮರ್ ವನ್ಮಜಿೇವಿಧಮ

(D)

Manas Sanctuary/ ಭನ್ಸ್ ವನ್ಮಜಿೇವಿಧಮ

ಅಭಿವೃದ್ದದಯನ್ುನ ಸೆೊೊಂದುವುದು
(B) Encouraging import substitution/ ಆಮದು
ಪದಥ್ರಿಗಳಿಗೆ ಉತೆತೇಜನ್
a
satellite
(C) Implementing
accounting system/ ಉಪಗಯಹ

(D) Exceeding the carrying capacities of natural
resources/ ಷವಬವಿಕ ಸೊಂಪನ್ೊಭಲ್ಗಳ ಸೆೊರುವ
ಷಮಥ್ರಮಿವನ್ುನ ಮಿೇರಿಸುವುದು

ವಿಧನ್ವನ್ುನ ಬದಲಯಿಸದ ಉದಮಮಿ ______
Drone entrepreneur/ ಡೆೊಯೇನ್ ಉದಮಮಿ

(B)

Fabian entrepreneur/ ಪಮಬಿಯನ್ ಉದಮಮಿ

national
ಆಧರಿತ್

ಯಷ್ಟ್ರೇಯ ಲೆಕೆ ವಮವಷೆಥಯ ಅನ್ುಶಿನ್ಗೆೊಳಿಸುವಿಕ್ೆ

25. The entrepreneur who does not change the
method of production already introduced is:
ಈಗಗಲೆೇ
ಪರಿಚಯಿಸಲರ್ಗರುವ
ಉತದನ
(A)

(D) Experimental/
ಪಯಯೇಗತ್ಭಕ

sustainable
eco–tourism
(A) Adopting
development/ ಸುಸ್ಥಥರ ಪರಿಸರ ಪಯಷೆೊೇದಮಮ

ಯಷ್ಟ್ರೇಯ ಉದಮನ್ವನ್
Palamu Sanctuary/ ಲ್ಮು ವನ್ಮಜಿೇವಿಧಮ

(C) Practical/
ಯಯೇರ್ಗಕ

ಅವಶಮಕತೆಗಳನ್ುನ ತ್ೃಪ್ಪತಪಡಿಸುವ ೊಂದು ತ್ೊಂತ್ಯ:

Park/ಕ್ಜಿೇರೊಂಗ

(B)

(B) Theoretical/
ಷೆೈದಧೊಂತಕ

ಧ್ಕ್ೆೆಮಗದೊಂತೆ, ಪಯಸುತತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ುತ ಇತ್ಯೆ

ಸೆಸರುಸ್ಥಮದ ವನ್ಮಜಿೇವಿಧಮ ________
National

(A) Logical/ ತಕ್ಸಿಕ

27. This is the strategy for satisfying the present
economic and other needs of a community
without compromising the needs of future
generations.
ಇದು
ಮುೊಂದ್ದನ್
ಜನೊಂಗದ
ಹಿತಸಕ್ಸತಗಳಿಗೆ

24. Which of the following sanctuaries is famous
for one–horned rhinoceros?
ೊಂದು–ಕ್ೆೊೊಂಬಿನ್
ಗೆೇೊಂಡಮೃಗಗಳಿಗೆ
(A) Kaziranga

Social entrepreneur/ ಷಭಜಿಕ ಉದಮಮಿ

26. Marketing research is a ________ method of
planning marketing problems.
ಭರುಕಟೆಿಯ
ಸೊಂವೆೃೇಧ್ನೆಯು
_________

23. _________ entrepreneurs neither introduce
new changes nor adopt new methods
innovated by others.
________ ಉದಮಮಿಗಳು ಸೆೊಸ ಬದಲವಣೆಗಳನ್ುನ
ಅಥ್ರ

ಷೊಂಪಯದಯಿಕ

ಉದಮಮಿ

1 st June, 1986/1ನೆೇ ಜೊನ್, 1986

ಪರಿಚಯಿಸುವುದಗಲಿೇ

entrepreneur/

28. The festival of Bihu is celebrated by which
Indian state?
ಬರತ್ದ ಮವ ಯಜಮದಲಿಲ ಬಿಹು ಹಬಫವನ್ುನ
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ಆಚರಿಸುತತಯೆ?

(C)

(A) Assam/ ಅಷಿೊಂ

(B) Bihar/ ಬಿಸರ್

(C) Rajasthan/
ಯಜಷಥನ್

(D) Mizoram/
ಮಿಜೆೊೇಯೊಂ

(D) Functional

ಸೆೇಗೆ ಕ್ಮಿಚರಣೆಯಿೊಂದ ಮಖಮನಿಸಲರ್ಗದೆ
ಎೊಂಬುದನ್ುನ

ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
(B) It summarises the key findings in relation to
the research questions./ ಸೊಂವೆೃೇಧ್ನ
ಅೊಂಶಗಳನ್ುನ

ಷಯೊಂಶ

ರೊಪದಲಿಲ

Questionnaires/ ಪಯವನವಳಿಗಳು

(B)

Focus groups/ ಕ್ೆೇೊಂದ್ದಯೇಕೃತ್ ಸಮೊಹ

(C)

Correlation method/ ಸಹಸೊಂಬೊಂಧ್ ವಿಧನ್

(D)

Secondary data/ ಅನ್ುಸೊಂರ್ಗಕ ದತತೊಂಶ

ಅೊಂಶರ್ಗಲ್ಲ?

ನಿೇಡುತ್ತದೆ.

(A) Suppliers/ ಸರಬಯಜುದರರು

(C) It contains a useful review of the relevant
literature./ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸ್ಥದ ಷಹಿತ್ಮದ ಉಪಯುಕತ
ವಿಮವೆಿಯನ್ುನ ಳಗೆೊೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
(D) It outlines the methodological procedures
that were employed./ ಬಳಸ್ಥದ ಕಯಮ ವಸ್ಥರೇಯ

(B)

Competitors/ ಪಯತಸಧಿಿಗಳು

(C)

Trade Policy/ ಮರ ನಿೇತ

(D) Public/ ಷವಿಜನಿಕರು

ವಿಧನ್ಗಳ ರೊಪುಯೆೇವೆಯನ್ುನ ನಿೇಡುತ್ತದೆ.

33. The island state of Australia is
ಇದು ಆಷೆರೇಲಿಮದ ೊಂದು ದ್ದವೇಪ ಯಜಮ:

employer–employee
authority
30. The
relationship that follows the chain of
command:
ಆಜ್ಞ ಸರಪಳಿಯನ್ುನ ಅನ್ುಸರಿಸುವ ಉದೆೊಮೇಗದರ–

(A) Victoria/ ವಿಕ್ೆೊಿೇರಿಮ

ಉದೆೊಮೇರ್ಗಯ ಅಧಿಕ್ರ ಸೊಂಬೊಂಧ್:
(A)

(A)

32. Which of the following is not an element of
the microenvironment of business?
ಇವುಗಳಲಿಲ ಮವುದು ವಮವಸರದ ಸೊಕ್ಷಮ ಪರಿಸರದ

ಪಯವೆನಗಳಿಗೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸ್ಥದೊಂತೆ ಪಯಮುಖ್ರ್ಗ ಕೊಂಡು
ಹಿಡಿದ

ಸೊಂಬೊಂಧಿತ್

ವಿಧನ್ವಲ್ಲ?

(A) It explains how concepts were operationally
defined and measured./ ಇದು ಪರಿಕಲ್ನೆಗಳನ್ುನ
ಭಡಲರ್ಗದೆ

ಕ್ಯಿ

31. Which of the following is not a major method
of data collection?
ಈ ಕ್ೆಳರ್ಗನ್ ಮವುದು ದತತೊಂಶ ಸೊಂಗಯಹಣೆಯ ಮುಖ್ಮ

ಉದೆದೇಶೆೇನ್ು?

ಅಳತೆ

authority/

ಅಧಿಕ್ರ

29. What is the purpose of the conclusion in a
research report?
ಸೊಂವೆೃೇಧ್ನ ವರದ್ದಯಲಿಲ ತೇಭಿನ್ದ ಮುಖ್ಮ

ಮತ್ುತ

Line authority/ ಲೆೈನ್ ಅಧಿಕ್ರ

(B)

Staff authority/ ಸ್ಥಬಫೊಂದ್ದ ಅಧಿಕ್ರ

Queensland/ ಕ್ಸವೇನಿ್ಯೊಂಡ್

(C) Tasmania/ ಟಷೆಭನಿಮ

(B) Referent power/ ಷೊಂದಭಿಿಕ ಶಕ್ಸತ ( ಯೆಫಯೆೊಂರ್ಟ

(D)

ಪವರ್)
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34. Match List–I with List–II:
List–I (Travel Agency)
i. Mercury Travels
ii. Travel Corporation of India
iii. STIC travels
iv. SITA travels
List–II (Year of Establishment)
1. 1961
2. 1963
3. 1973
4. 1948
ಪಟಿಿ–I ನ್ುನ ಪಟಿಿ–II ಯೆೊೊಂದ್ದಗೆ ಸೆೊೊಂದ್ದಸ್ಥ:

c. Loss of goods by fire should be credited to
________ Account
d. Suspense account appearing in trial balance
is shown in ________
List-II
1. Balance Sheet
2. Trial Balance
3. Depreciation
4. Purchase
ಸೆೊೊಂದ್ದಸ್ಥ ಬಯೆಯಿರಿ:
ಪಟಿಿ–I
a. ಅೊಂತಮ ಲೆಕೆವನ್ುನ ________ ನ್ುನ ತ್ಮರಿಸ್ಥದ

ಪಟಿಿ–I (ಪಯಸ್ಥ ಸೊಂಷೆಥ)

ನ್ೊಂತ್ರ ತ್ಮರಿಸಲಗುವುದು

i. ಮಕುಮಿರಿ ಟಯೆಲ್ಿ

b. _________ ೊಂದು ನ್ಗದು ೆಚಿವಲ್ಲ

ii. ಟಯವಲ್ ಕ್ರ್ೇಿಯೆೇಷನ್ ಆಫ್ ಇೊಂಡಿಯ

c.

iii. ಎಸ್ಥಿಐಸ್ಥ ಟಯವಲ್ಿ

ನ್ಷಿಗೆೊೊಂಡ

ಸರಕನ್ುನ

d. ತಳೆಪಟಿಿಯಲಿಲನ್ ಸೊಂದೆೇಸಸದ ಖತೆಯನ್ುನ

ಪಟಿಿ–II (ಯರೊಂಭಿಕ ವಷಿ )
1. 1961
2. 1963
3. 1973
4. 1948
Codes : / ಸೊಂಕ್ೆೇತ್ಗಳು:

_________ ತೆೊೇರಿಸಲಗುವುದು
ಪಟಿಿ–II
1.ಆಸ್ಥತ ಜಫದರಿ ಪಟಿಿ
2.ತಳೆ ಪಟಿಿ
3.ಸವಕಳಿ

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

4.ಖ್ರಿೇದ್ದ

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

ಆಕಸ್ಥಭಕದ್ದೊಂದ

_________ ಖತೆಗೆ ಜಭ ಭಡಲಗುವುದು .

iv. ಎಸ್ಐಟಿಎ ಟಯವಲ್ಿ

(A)

ಫೆೊಂಕ್ಸ

Codes: / ಸೊಂಕ್ೆೇತ್ಗಳು:
(D) i-4, ii-1, iii-3, iv-2

(A) a-2, b-1, c-4, d-3

(B) a-2, b-3, c-4, d-1

(C) a-4, b-1, c-2, d-3

(D) a-4, b-3, c-2, d-1

35. Sangeetha Nataka Academy festival is held at
ಸೊಂರ್ಗೇತ್ ನಟಕ ಅಕ್ಡೆಮಿಯ ಉತ್ಿವವು ಎಲಿಲ
ನ್ಡೆಯಿತ್ು?
(A) Delhi/ ದೆಹಲಿ
(C) Jaipur/ ಜೆೈಪುರ

37. _________ analysis is concerned with
identification of project demand, potential and
selection of optimal technology.
_________ ವಿವೆಲೇಷಣೆಯು, ಯೇಜನೆಯ ಫೆೇಡಿಕ್ೆ,

(B) Pune/ ಪೂನ
(D) Kolkata/ ಕ್ೆೊೇಲ್ೆತತ

ಸೊಂಬವಮತೆ ಮತ್ುತ ಸೊಕತ ತ್ೊಂತ್ಯಜ್ಞನ್ದ ಆಯ್ದೆಯನ್ುನ
ಗುರುತಸುವುದು:

36. Match the following:
List-I
a. Final Accounts are prepared
preparation of ________
b. ________ is a non-cash expense

(A)
after

Techno–economic/ ತೊಂತಯಕ–ಆರ್ಥಿಕ

(B) Network/ ಜಲ್
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(C) Financial/ ಆರ್ಥಿಕ

(B)

Inclusive tour fare/ ಇನ್ೊೆ್ಸ್ಥವ್ ಪಯಮರ್ ದರ

(D)

(C)

Public group fare/ ಷವಿಜಿನಿಕ ಗುೊಂಪು ದರ

Social cost–benefit/ ಷಭಜಿಕ ೆಚಿ–ಲಭ

(D) Reduced fare for specific categories./
ಸೊಚಿತ್ (ವಿವೆೇಷ) ವಗಿಕ್ೆೆ ರಿಮಯಿತ ದರ

38. Differentiation in pricing for various
geographical customers
ವಿವಿಧ್ ಬೌಗೆೊೇಳಿಕ ಗಯಹಕರುಗಳಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಫೆಲೆ
ತರತ್ಮಮ

ವಿಧನ್ವನ್ುನ

________

41. _______ analysis helps in studying the impact
of crucial variables like raw materials, sales
volume, sales price, degree of capacity
utilization etc. over the economic viability of
an enterprise.
________ ವಿವೆಲೇಷಣೆಯು ೊಂದು ಉದಮಮದ

ಎೊಂದು

ಕಯೆಯಲಗುವುದು
(A)

Geographical pricing/ ಬೌಗೆೊೇಳಿಕ ತರತ್ಮಮ

(B)

Psychological pricing/ ಭನ್ಸ್ಥಕ ತರತ್ಮಮ

(C)

Pricing variations/ ಫೆಲೆಗಳಲಿಲ ವಮತಮಸ

(D)

Price skimming/ ೆೈಸ್ ಸ್ಥೆಮಿಭೊಂಗ್

ನಿಣಿಯಕ ಅಸ್ಥಥರತೆಗಳಿೊಂದ ಕಚಿ ಪದಥ್ರಿಗಳು,
ಭಯಟ ಗತ್ಯ, ಭಯಟ ಫೆಲೆ, ಷಮಥ್ರಮಿ ಬಳಕ್ೆಯ
ಹೊಂತ್ ಇತಮದ್ದ ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ಯಿಷಧ್ಮತೆಗಳ ಮೆೇಲೆ
ಉೊಂಟು

(A) Break–even/
ಸಮಚೆಛೇದ

(D) Ratio/ ಅನ್ುತ್

42. Gharchola fabric is produced in
ಘರಚೆೊೇಲ ವಸರವನ್ುನ ಎಲಿಲ ಉತದ್ದಸುತತಯೆ?

ನ್ಡೆದುಕ್ೆೊಳುುತತನೆ ಎೊಂಬುದನ್ುನ ನಿರ್ಿಯಿಸುತ್ತೆ. ಈ

(A) Rajasthan/
ಯಜಷಥನ್

ಕ್ೆಳಕೊಂಡ ಮವ ೆೈಯಕ್ಸತಕ ಗುರ್ಲ್ಕ್ಷರ್ಗಳು ತ್ಮಭ
ಭವಿತ್ವಮದ ಪಯಭುಗಳು ತೆೇ ಎೊಂಬುದನ್ುನ ಅರಿಕ್ೆ

(C) Gujarat/
ಗುಜಯತ್

ಭಡಿಕ್ೆೊಳುಲ್ು ಸಸಯ ಭಡುತ್ತದೆ?
(B) Value/ ಭೌಲ್ಮ

(B) UP/ ಯು.ಪ್ಪ.
(D) Maharashtra/
ಮಸಯಷರ

43. Refer to the following fare calculation extract
and answer the question:
Fare Calculation
ATH OA X/ROM AC YMQ M304.42BA
LON BA ATH M304.42
1S40.00NUC648.84END ROE1.117814
Which is true of the following?
ಕ್ೆಳಕೊಂಡ ದರ ನಿಷೆಶೆಿಯ ಪಯತಯನ್ುನ ಪರಿಶ್ಚೇಲಿಸ್ಥ

(C) Attitude/ ವತ್ಿನೆ
Locus of Control/ ನಿಯೊಂತ್ಯಣ ಕ್ೆೇೊಂದಯ

40. What type of special fare is an APEX fare?
APEX ದರ ಮವ ಬಗೆಯ ವಿವೆೇಷ ಪಯಮರ್ ದರ?
(A)

ಅಧ್ಮಯನ್

(B) Sensitivity/
ಸೊಂೆೇದನ

(C) Risk/ ಗೊಂಡೊಂತ್ರ

ವಮವಷಥಪಕನ್ು ನೆೈತಕ ಅಥ್ರ ಅನೆೈತಕ ರಿೇತಯಲಿಲ

(D)

ಪರಿಣಮವನ್ುನ

ಭಡಲ್ು ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ:

39. Various moderating variables determine
whether a manager will act in an ethical or
unethical manner. Which of the following
individual characteristics indicates the degree
to which people believe they are masters of
their own fate?
ವಿವಿಧ್
ಸುಧರಣ
ಭಿಟುಗಳು
ಬಫ

(A) Perception/ ಗಯಹಿಕ್ೆ

ಭಡುವ

ಪಯವೆನಗೆ ಉತ್ತರಿಸ್ಥ:
ATH OA X/ROM AC YMQ M304.42BA
LON BA ATH M304.42

Public special fare/ ಷವಿಜನಿಕ ವಿವೆೇಷ ದರ
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ಅನ್ುತ್

1S40.00NUC648.84END ROE1.117814
ಕ್ೆಳರ್ಗನ್ವುಗಳಲಿಲ ಮವುದು ಸರಿ?

ಭಡುವುದು

(B) YMQ is an intermediate stopover point./
YMQ ಮಧ್ಮೊಂತ್ರ ನಿಲ್ುಗಡೆ ಕ್ೆೇೊಂದಯ

(B) Comparison of liquidity ratios with other
kind of ratio of the firm/ ಕೊಂಪನಿಯ

(C) The LCF for the journey is in Euro./
ಪಯಮರ್ದ LCF Euro ನ್ಲಿಲದೆ

ದಯಮನ್ುತ್ವನ್ುನ ಇತ್ಯೆ ಅನ್ುತ್ಗಳೆೄ ೊಂದ್ದಗೆ
ಸೆೊೇಲಿಸುವುದು

(D) CTM plus up of NUC 40.00 applies./ NUC
40.00 ಯು ೊಂದು CTM plus up ಗೆ

(C) Comparison of the ratio of the firm relating
to the performance of the firm/ ಕೊಂಪನಿಯ

ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ

ಕ್ಮಿಚರಣೆಗೆ

(D) Comparison of the firm`s past and current
ratios with future ratios to ascertain the
relative strengths and weakness in the past
and future./ ಕೊಂಪನಿಯ ಹಿೊಂದ್ದನ್ ಮತ್ುತ ಪಯಸುತತ್

ಸಗೊ ಹರ್ಕ್ಸು ದರ್ಗಸುವಲಿಲ ೊಂದು ದ್ದೇರ್ಘಿವಧಿ
ಯೇಜನೆಮರ್ಗದೆ.

ಅನ್ುತ್ಗಳನ್ುನ ಭವಿಷಮದ ಅನ್ುತ್ದೆೊೊಂದ್ದಗೆ

Capital budgeting/ ಬೊಂಡಳ ಆಯ–ವಮಯಪಟಿಿ

ಸೆೊೇಲಿಕ್ೆ ಭಡಿ ಕೊಂಪನಿಯ ಸೊಂಬೊಂಧಿತ್ ಹಿೊಂದ್ದನ್
ಮತ್ುತ

(B) Working capital management/ ದುಡಿಯುವ

(D)

Budgetary control/ ಆಯ–ವಮಯ ನಿಯೊಂತ್ಯರ್

ಸೊಂಗತ್ಶಕ್ಸತ

ಸಗೊ

47. The Wild Life Protection Act enacted:
ವನ್ಮಜಿೇವಿ ಸೊಂರಕ್ಷಣ ಕ್ಯ್ದದಯು ಮಗ ಜರಿಗೆ
ಬೊಂತ್ು?

45. Who developed 4 P`s of marketing mix?
ಭರುಕಟೆಿಯ
ಮಿಶಯರ್
ಗಳನ್ುನ
4
P
ಅಭಿವೃದ್ದಧಗೆೊಳಿಸ್ಥದವರು ಮರು?
(B) Hanson/ ಸಮನ್ಿನ್

ಫೆಟಿಿ

(A)

9 th September, 1972/9ನೆೇ ಷೆಪಿೊಂಬರ್, 1972

(B)

19 th September, 1972/19ನೆೇ ಷೆಪಿೊಂಬರ್, 1972

(C)

29 th September, 1972/29ನೆೇ ಷೆಪಿೊಂಬರ್, 1972

(D)

9 th October, 1972/9ನೆೇ ಅಕ್ೆೊಿೇಬರ್, 1972

(C) Mc Carthy/ ಮೆಕ್ಥೆಿ
(D)

ಭವಿಷಮದ

ದೌಬಿಲ್ಮಗಳನ್ುನ ಕೊಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು

ಬೊಂಡಳ ನಿವಿಹಣೆ
Planning for capital/ ಬೊಂಡಳಕ್ೆರ್ಗ ಯೇಜನೆ

ಸೊಂಬೊಂಧಿಸ್ಥದ

ಅನ್ುತ್ಗಳೆೄ ೊಂದ್ದಗೆ ಸೆೊೇಲಿಸುವುದು

44. ________ is long term planning for making
and financing proposed capital outlays
_________ ಪಯಷತಪ್ಪತ್ ಬೊಂಡಳ ೆಚಿ ಭಡುವಲಿಲ

(C)

ವಿವೆಲೇಷಣೆ

(A) Making a list of all the present ratios of the
firm/ ಕೊಂಪನಿಯ ಎಲಲ ಪಯಸುತತ್ ಅನ್ುತ್ಗಳ ಪಟಿಿ

ಳಪಟಿಿಲ್ಲ

(A) JR Betty/ ಜೆ.ಆರ್.

ನ್ಮೊನೆ

ಎೊಂದಯೆ:

(A) The applicable fare has no restrictions./
ಅನ್ವಯಗುವ ದರವು ಮವುದೆೇ ನಿಬಿೊಂಧ್ಕ್ೆೆ

(A)

ವಿವೆಲೇಷಣೆಯಲಿಲ

48. The UN MDGs stands for what?
UN MDG ಯ ವಿಸೃತ್ ರೊಪ:

Peter F Drucker/ ಪ್ಪಟರ್ ಎಫ್ ಡಯಕರ್

(A)
46. In ratio analysis, `proforma analysis` implies
10
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Goals/

ಯುನೆೈಟೆಡ್

ನೆೇಷನ್ಿ

ಮಲಿಿಪಲ್

(C) 15M

(D) 20 M

ಡೆವಲ್ೆಭೊಂರ್ಟ ಗೆೊೇಲ್ಿ
51. In order to implement a successful
professional fee policy, the travel consultant
should
ೊಂದು ಯಶಸ್ಥವ ವೃತತ ಷೆೇ ಶುಲ್ೆ ನಿೇತಯನ್ುನ

(B) United Nations Millennium Development
Grants/ ಯುನೆೈಟೆಡ್ ನೆೇಷನ್ಿ ಮಿಲೆೇನಿಯೊಂ
ಡೆವಲ್ೆಭೊಂರ್ಟ ಗಯೊಂರ್ಟಿ

ಜರಿಗೆೊಳಿಸುವಲಿಲ ಅನ್ುಸರಿಸಫೆೇಕ್ದುದು ಪಯಸ

(C) United Nations Millennium Development
Goals/ ಯುನೆೈಟೆಡ್ ನೆೇಷನ್ಿ ಮಿಲೆೇನಿಯೊಂ

ಸಭಲೆೊೇಚಕನ್ು _________

ಡೆವಲ್ೆಭೊಂರ್ಟ ಗೆೊೇಲ್ಿ

(A) Calculate the real cost and increase the
number of clients/ ನೆೈಜೆಚಿವನ್ುನ ಲೆಕೆಸಕ್ಸ

(D) United Nations Multiple Development
Grants/ ಯುನೆೈಟೆಡ್ ನೆೇಷನ್ಿ ಮಲಿಿಪಲ್

ಗಯಹಕರ ಸೊಂಖೆಮಯನ್ುನ ಸೆಚಿಿಸುವುದು

ಡೆವಲ್ೆಭೊಂರ್ಟ ಗಯೊಂರ್ಟಿ

(B) Provide high quality service, be aware of
operating costs and consider these costs as
an investment./ ಉತ್ತಮಗುರ್ಮಟಿ ಷೆೇೆಯನ್ುನ

49. Which one of the following Commissions
first defined tourists in the U.S.A. in 1973?
ಯುಎಸ್ಎ ನ್ಲಿಲ 1973ರಲಿಲ ಪಯ ಸ್ಥಗಳನ್ುನ ಕ್ೆಳಕೊಂಡ

ನಿೇಡಿ,

ೆಚಿಗಳನ್ುನ

ಪರಿಗಣಿಸ್ಥ

ಇವುಗಳನ್ುನ ಹೊಡಿಕ್ೆ ಎೊಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು

ಮವ ಆಯೇಗಗಳು ಪಯಪಯಥ್ರಮರ್ಗ ವಿವರಿಸ್ಥದವು?

(C) Sell only to corporate customers./ ಉದಮಮಿ

(A) National Travel, Recreational Review
ನಮಷನ್ಲ್
ಟಯೆಲ್ಿ,
Commission/

ಗಯಹಕರಿಗೆ ಭತ್ಯ ಭಯಟ ಭಡುವುದು

ರಿಕ್ಸಯಯ್ದೇಷನ್ಲ್ ರಿವೂಮ ಕಮಿೇಷನ್

(D) Sell only high priced products and
destinations./ ಸೆಚುಿ ಫೆಲೆಯ ವಸುತಗಳನ್ುನ ಮತ್ುತ

Tourism
Statistics
and
(B) National
ನಮಷನ್ಲ್
Compilation
Commission/

ತ್ಲ್ುಪುದರ್ಗಳನ್ುನ ಭತ್ಯ ಭರುವುದು

ಟೊರಿಸಮ್ಸ ಷಿಯಟಿಸ್ಥಿಕ್ಿ ಅೊಂಡ್ ಕೊಂೆೈಲೆೇಷನ್
ಕಮಿೇಷನ್

52. Arrange the following in the order in which
they appeared. Use the code given below:
I. National Committee on Tourism
II. National Strategy for Promotion of
Tourism
III. Tourism Finance Corporation
IV. National Action Plan for Tourism
ಕ್ೆಳಕೊಂಡ
ಸೊಂಕ್ೆೇತ್ವನ್ುನ
ಉಪಯೇರ್ಗಸ್ಥ

(C) National Tourism Resource and Review
Commission/ ನಮಷನ್ಲ್ ಟೊರಿಸಮ್ಸ ರಿಷೆೊೇಸ್ಿ
ಅೊಂರ್ಟ ರಿವೂಮ ಕಮಿೇಷನ್
(D) National Travel Research and Review
Commission/ ನಮಷನ್ಲ್ ಟಯವಲ್ ರಿಸರ್ಚಿ

ಕ್ೆಳಕೊಂಡವುಗಳನ್ುನ ಅನ್ುಕಯಮರ್ಗ ಸೆೊೊಂದ್ದಸ್ಥ.

ಅೊಂಡ್ ರಿವೂಮ ಕಮಿೇಷನ್

I. ನಮಷನ್ಲ್ ಕಮಿಟಿ ಆನ್ ಟೊರಿಸಮ್ಸ
II. ನಮಷನ್ಲ್ ಷರಟಜಿ ಪರ್ ಪಯಮೊೇಷನ್ ಆಫ್

50. Find the EMS for a journey with MPM 3765
and TPM 3965:
MPM 3765 ಮತ್ುತ TPM 3965ನ್ ಪಯಮರ್ದ

ಟೊರಿಸಮ್ಸ
III. ಟೊರಿಸಮ್ಸ ಪೆೈನನ್ಿ ಕ್ರ್ೇಿಯೆೇಷನ್

EMS ನ್ುನ ಕೊಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ:
(A) 5M

ಕ್ಮಿಚರಣೆ

IV. ನಮಷನ್ಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಲನ್ ಪರ್ ಟೊರಿಸಮ್ಸ

(B) 10M

Codes : / ಸೊಂಕ್ೆೇತ್ಗಳು:
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(A) IV, III, II, I

(B) I, III, IV, II

(C) II, IV, III, I

(D) I, II, III, IV

1.ಷೆೊಂಟೆೊೇರ್ ಸೆೊೇಟೆಲ್ಗಳು
2. ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಸೆೊೇಟೆಲ್ಗಳು
3.ನಿಕ್ೆೊೆ ಸೆೊೇಟೆಲ್ಗಳು

53. Which of the following should be included at
the start of the project?
ಯೇಜನ ಯರೊಂಭದಲಿಲ ಈ ಕ್ೆಳಕೊಂಡ ಮವುದನ್ುನ
ಷೆೇರಿಸಫೆೇಕು?
(A)

Research costs./ ಸೊಂವೆೃೇಧ್ನ ೆಚಿಗಳು

(B)

Historical costs./ ಚರಿತಯಕ ೆಚಿಗಳು

ಸೊಂಷೆಥಗಳ

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

(A) Kathak/ ಕಥ್ರಕ್
(C) Kuchippudi/
ಕೊಚಿಪುಡಿ

54. This consists of two lists of airlines and their
own hotel chains. The candidates have to
match the airline with their hotel chain.
List–I (Airlines)
i. Aer Lingus
ii. Japan Airlines
iii. Air India
iv. Air France
List–II (Hotel Chains)
1. Centaur Hotels
2. Meridien Hotels
3. Nikko Hotels
4. Dunfey Hotels
ಇದು ತ್ಮಭದೆೇ ಆದ ಸೆೊೇಟೆಲ್ ವೆಯೇಣಿಗಳನ್ುನ
ವಿಭನ್ಮನ್

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

ಪಯಕ್ರಕ್ೆೆ ಷೆೇರಿದೆ?

Continuation value./ ಮುೊಂದುವರಿಕ್ೆ ಭೌಲ್ಮ

ಸೆೊೊಂದ್ದರುವ

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

55. `Pacha` and `Kari` are related to which
classical dance?
ಪಚ ಮತ್ುತ ಕ್ರಿ ಮವ ಷೊಂಪಯದಯಿಕ ನ್ೃತ್ಮದ

(C) Investment in fixed and working capital/
ಸ್ಥಥರ ಮತ್ುತ ಕ್ಯಿಶ್ಚೇಲ್ ಬೊಂಡಳಗಳಲಿಲ ಹೊಡಿಕ್ೆ
(D)

4.ಡನೆಪ ಸೆೊೇಟೆಲ್ಗಳು
Codes :
(A) i-1, ii-2, iii-4, iv-3

(B) Yakshagana/
ಯಕ್ಷಗನ್
(D) Kathakali/ ಕಥ್ರಕಲಿ

56. Sustainable development requires the
followings except:
ಸುಸ್ಥಥರ ಅಭಿವೃದ್ದದ ಈ ಕ್ೆಳಕೊಂಡವುಗಳಲಿಲ ೊಂದನ್ುನ ಬಿಟುಿ
ಅೆೇಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
(A) Maintaining ecological integrity and
ಆರ್ಥಿಕ
ಸಮಗಯತೆ
ಮತ್ುತ
diversity/
ೆೈವಿಧ್ಮತೆಯನ್ುನ ಕ್ಡುವುದು
(B) Meeting basic human needs/ ಭನ್ವನ್

ಪಟಿಿ

ಮೊಲ್ಭೊತ್ ಅವಶಮಕತೆಗಳನ್ುನ ಪೂಯೆೈಸುವುದು

ಅಭಮರ್ಥಿಗಳು ವಿಭನ್ಮನ್ ಸೊಂಷೆಥ ಮತ್ುತ ಸೆೊೇಟೆಲ್

(C) Moving residents away from tourism
development zones/ ಪಯಷೆೊೇದಮಮ ಅಭಿವೃದ್ದದ

ವೆಯೇಣಿಯನ್ುನ ಸೆೊೊಂದ್ದಸುವುದು:
ಪಟಿಿ–I (ವಿಭನ್ಮನ್ ಸೊಂಷೆಥ)

ವಲ್ಯಗಳಿೊಂದ

i. ಏಲಿಿೊಂಗಸ್

ಪಯದೆೇಶಗಳಿಗೆ ಸಥಳೊಂತ್ರಿಸುವುದು

ii. ಜನ್ ಏಲೆೈಿನ್ಿ

ನಿಸ್ಥಗಳನ್ುನ

ದೊರದ

(D) Keeping options open for future
generations Reducing injustice and
increasing self–determination./ ಭವಿಷಮದ

iii. ಏರ್ ಇೊಂಡಿಮ
iv. ಏರ್ ಪಯನ್ಿ

ಪ್ಪೇಳಿಗೆಗೆ ಅನಮಯಗಳನ್ುನ ಕಡಿಮೆಗೆೊಳಿಸುವುದು

ಪಟಿಿ–II (ಸೆೊೇಟೆಲ್ ವೆಯೇಣಿಗಳು )

ಮತ್ುತ ಸವಯಭಧಿಕ್ರವನ್ುನ ಸೆಚಿಿಸಲ್ು ಮುಕತ
12

MASTER

ಆಯ್ದೆಗಳನ್ುನ ನಿೇಡುವುದು

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

57. This consists of two lists of alternative forms
of lodging and accommodation:
List – I (Term)
i. Paradors
ii. Pensions
iii. Condominiums
iv. Youth hostels
List – II (Statements)
1. Travellers are provided with overnight
Lodging at rock bottom prices
2. Old buildings converted into hostels by
Government and offer at reasonable prices
with full meal plans.
3. Large home that was turned into a guest
house offer food and lodging
4. Individually owned residential units under
common management offer apartment style
accommodation with kitchen facilities
ಕ್ೆಳಕೊಂಡ ಪಟಿಿಯು ಎರಡು ಪಮಿಯ ವಸತ ಮತ್ುತ

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

58. Salarjung museum is located in
ಷಲ್ಜಿೊಂಗ್ ಮೊಜಿಯೊಂ ಮವ ಸಥಳದಲಿಲದೆ?
(A) Delhi/ ದೆಹಲಿ

(B) Kolkata/ ಕ್ೆೊೇಲ್ೆತತ

(C) Bombay/ ಫೊಂಫೆ

(D) Hyderabad/
ಸೆೈದಯಫದ್

59. Name the nationalist who coined Drain
Theory.
ಆರ್ಥಿಕ ಷೆೊೇರಿಕ್ೆ ಸ್ಥದಧೊಂತ್ವನ್ುನ ಪಯತದ್ದಸ್ಥದ
ಯಷ್ಟ್ರೇಯ ಚಳುವಳಿಯ ನಯಕ ಮರು?
(A)

Balagangadhar Tilak/ ಫಲ್ಗೊಂಗಧ್ರ ತಲ್ಕ್

(B) Annie Besant/ ಅನಿ ಫೆಷೆೊಂರ್ಟ

ತ್ೊಂಗುವ ಜಗವನ್ುನ ಸೆೊೊಂದ್ದದೆ.
ಪಟಿಿ–I (ಪದ)

(C)

Dadabai Naoroji/ ದದಫಯಿ ನ್ವಯೆೊೇಜಿ

i. ರಡಸ್ಿ

(D)

Mahatma Gandhi/ ಮಸತ್ಭ ಗೊಂಧಿ

ii. ೆನ್ಷನ್ಿ
iii. ಕ್ೊಂಡೆೊೇಮಿನಿಯಮ್ಸಿ

60. Punjab is known as the land of the Five
Rivers. They are Jhelum, Chenab, Ravi, Beas
and _______
ಪೊಂಜಬನ್ುನ
ಪೊಂಚನ್ದ್ದಗಳ
ನಡು
ಎೊಂದು

iv. ಯೊತ್ ಸಷೆಿಲ್ಿ
ಪಟಿಿ–II (ಸೆೇಳಿಕ್ೆ )
1.ಪಯಸ್ಥಗಳಿಗೆ

ಅತ

ಕಡಿಮೆ

ದರಗಳಲಿಲ

ಯತಯ

ಕಯೆಯಲರ್ಗದೆ. ಅವುಗಳು ಝೆಲ್ೊಂ, ಚಿೇನಬ್, ಯವಿ,

ವಸತಷೌಕಯಿ ದರ್ಗಸುತ್ತದೆ .

ಬಿಮಸ್ ಮತ್ುತ __________

2.ಸಕ್ಿರವು ಹಳೆಯ ಕಟಿಡಗಳನ್ುನ ಸೆೊೇಟೆಲ್ಗಳರ್ಗ
ಪರಿವತಿಸ್ಥ ಪೂರ್ಿ ಆಧರವನ್ುನ ನಮಯಫೆಲೆಗಳಲಿಲ

(A) Indus/ ಇೊಂಡಸ್

ದರ್ಗಸುತ್ತದೆ .

(C) Ganga/ ಗೊಂಗ

3.ಬರಿ ಗೃಹವನ್ುನ ಅತರ್ಥಗೃಹವನನರ್ಗ ಪರಿವತಿಸ್ಥ
ಆಸರ ಮತ್ುತ ವಸತ ಷೌಲ್ಭಮ ನಿೇಡುತ್ತದೆ .
4.ೆೈಯಕ್ಸತಕ
ಷೌಲ್ಭಮಗಳನ್ುನ

ವಸತಗೃಹಗಳು
ಸೆೊೊಂದ್ದರುವ

ಅಡಿಗೆ

ಕ್ೆೊೇಣೆ

ಕ್ೆೊಠಡಿ

ಭದರಿ

(D) Yamuna/ ಯಮುನ

61. The two main dimensions of the Ohio Studies
of leadership:
ನಯಕತ್ವದ ಬಗೆಗ ಒಹಿಯೇ ಅಧ್ಮಯನ್ಗಳ ಎರಡು
ಮುಖ್ಮ ಆಮಮಗಳು–

ಷೌಲ್ಭಮ ದರ್ಗಸುತ್ತದೆ .

(A) Starting position and end position/
ಯರೊಂಭಿಕ ಷಥನ್ ಮತ್ುತ ಅೊಂತಮ ಷಥನ್

Codes : / ಸೊಂಕ್ೆೇತ್ಗಳು:
(A) i-1, ii-2, iii-3, iv-4

(B) Sutlej/ ಸಟೆಲೇಜ್

(B) i-3, ii-2, iii-1, iv-4
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ವೆೇಕಡರು

environment
and
changed
(B) Initial
environment/ ಆರೊಂಭದ ಪರಿಸರ ಮತ್ುತ ಬದಲದ

(C) C + EBIT

62. State the Global Indicator for the routing,
Rome (ROM) – Dubai(DXB) – Karachi
(KHI) – Bangkok(BKK) :
ಸೊಚಿತ್ ಉದಹರಣೆಯಲಿಲ ಅನ್ವಯಗುವ ಜಗತಕ

(D) C – EBIT

65. Which fare construction step would not apply
to calculating the fare for the following
journey?
BA 122 Y 09MAY MRU LHR HK1 0915
1805
MK 057 Y 01JUN LHR MRU HK1 2115
1210+1
ಈ ಕ್ೆಳಕೊಂಡ ಪಯಮರ್ಕ್ೆೆ ಮವ ಸೊಚಿತ್ ಪಯಮರ್

ಸೊಚಿತ್ ಭಗಿ, ಯೆೊೇೊಂ(ROM)–ದುಫೆೈ(DXB)–
ಕಯಚಿ(KHI)–ಫಮೊಂಕ್ಕ್(BKK):

(D) AT

+

ಭಯಟದಲಿಲನ್ ಬದಲವಣೆ

(D) Initiating structure and considerations/
ರಚನೆಯಲಿಲ ತೆೊಡಗುವಿಕ್ೆ ಮತ್ುತ ಪಯತಫಲ್ಗಳು

(C) FE

ಬದಲವಣೆ

(B) % Change in EBIT + Change in sales/
ವೆೇಕಡರು EBIT ನ್ಲಿಲನ್ ಬದಲವಣೆ +

(C) Organisational structure and conditioning/
ಸೊಂಘಟನ ರಚನೆ ಮತ್ುತ ನಿಯೊಂತ್ಯರ್

(B) TS

ನ್ಲಿಲನ್

ಕ್ಮಿಚರಣೆ ಲಭ

ಪರಿಸರ

(A) EH

EBIT

ದರ ನಿಷೆಶೆಿಯ ಹೊಂತ್ ಅನ್ವಯಗುವುದ್ದಲ್ಲ?
BA 122 Y 09MAY MRU LHR HK1 0915
1805
MK 057 Y 01JUN LHR MRU HK1 2115
1210+1

63. A post hoc test is _________
ರ್ೇಸ್ಿ ಸಕ್ ಪರಿೇಕ್ೆ ಎೊಂದಯೆ __________

(A) Choose the fare type according to the
global indicator flown/ ಜಗತಕ ಸೊಚಿತ್

(A) A test to compare two or more means in
one overall test./ ಎರಡು ಅಥ್ರ ಅದಕ್ಸೆೊಂತ್

ಪಯಭರ್ ದರದ ಹರಿವಿನ್ನ್ವಯ ದರದ ವಿಧನ್ವನ್ುನ
ಆಯ್ದೆ ಭಡಿ

ಸೆಚುಿ ಸಯಸರಿಗಳನ್ುನ ೊಂದು ಟಿಯೆ ಪರಿೇಕ್ೆಯಲಿಲ

(B) Convert the NUC fare to local currency fare
using the IROE/ IROE ಯನ್ುನ ಬಳಸ್ಥ NUC

ಸೆೊೇಲಿಸುವ ಪರಿೇಕ್ೆ
(B) A test to determine regression to the mean./
ಹಿೊಂಚಲ್ನೆಯೊಂದ್ದಗೆ ಸಯಸರಿಯನ್ುನ ನಿಧ್ಿರಿಸುವ

ದರವನ್ುನ ಸಥಳಿೇಯ ನರ್ಮಕ್ೆೆ ಪರಿವತಿಸ್ಥ
(C) Determine the applicable rule number and
rule conditions/ ಅನ್ವಯಗುವ ನಿಯಮ ಸೊಂಖೆಮ

ಪರಿೇಕ್ೆ
(C) A follow–up test to the analysis of variance
when there are three or more groups./
ಮೊರು ಅಥ್ರ ಅದಕ್ಸೆೊಂತ್ ಸೆಚುಿ ಗುೊಂಪುಗಳಲಿಲನ್

ಮತ್ುತ ನಿಯಮ ನಿಬೊಂದನೆಗಳನ್ುನ ನಿಧ್ಿರಿಸ್ಥ
(D) Add the TPMs and compare to the
maximum permitted mileage/ TPM ನ್ುನ

ವಮತಮಸ ವಿವೆಲೇಷಣೆಯನ್ುನ ಅನ್ುಸರಿಸುವ ಪರಿೇಕ್ೆ

ಸೊಂಕನಡಿ ಭಡಿ MPM ಯೊಂದ್ದಗೆ ಸೆೊೊಂದಣಿಕ್ೆ

(D) A follow–up test to the independent t–test./
ಸವತ್ೊಂತ್ಯ t–ಪರಿೇಕ್ೆ ಅನ್ುಸರಿಸುವ ಪರಿೇಕ್ೆ

ಭಡಿ

64. Degree of operating leverage is equal to
ಕ್ಮಿಚರಣೆಯ ಷಮಥ್ರಮಿ ಇದಕ್ೆೆ ಸಮರ್ಗದೆ:

66. Mr. Hector Ceballos–Lascurain is credited for
coining the term
ಮಿ. ಸೆಕಿರ್ ಷೆಬಲೆೊೇಸ್ ಲ್ಸುೆಯಯಯೆೇನ್ ಸೆಸರನ್ುನ

(A) % change in EBIT + Operating Profit
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ಮವ ಪದವನ್ುನ ಸೃಷ್ಟ್ಿಸುವಲಿಲ ಗುರುತಸಲರ್ಗದೆ?

era/ ಗಯಯೊಂಡ್ ಟೊರ್ ಶಕ್ೆ, ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಶಕ್ೆ,
ಯೆನೆೈಷೆನ್ಿ ಶಕ್ೆ

(A) Ecotourism/ ಎಕ್ೆೊಟೊರಿಸಮ್ಸ
(B)

Nature tourism/ ನೆೇಚರ್ ಟೊರಿಸಮ್ಸ

(C)

Sustainable tourism/ ಸಷೆಿೈನ್ಬಲ್ ಟೊರಿಸಮ್ಸ

(D)

(B) Mobility era, Renaissance era, Grand tour
era/ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಶಕ್ೆ, ಯೆನೆೈಷೆನ್ಿ ವೆಕ್ೆ, ಗಯಯೊಂಡೊಿರ್
ಶಕ್ೆ
(C) Grand tour era, Renaissance era, Mobility
era/ ಗಯಯೊಂಡ್ ಟೊರ್ ಶಕ್ೆ, ಯೆನೆೈಷೆನ್ಿ ಶಕ್ೆ,

Sex tourism/ ಷೆಕ್ಿ ಟೊರಿಸಮ್ಸ

ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಶಕ್ೆ

67. In which IATA Area/ Sub area is TGU
situated:
ಮವ IATA ಪಯದೆೇಶ/ಉಪ ಪಯದೆೇಶದಲಿಲ TGU ನೆಲೆ

(D) Renaissance era, Grand tour era, Mobility
era/ ಯೆನೆೈಷೆನ್ಿ ಶಕ್ೆ, ಗಯಯೊಂಡ್ ಟೊರ್ ಶಕ್ೆ,
ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಶಕ್ೆ

ಇದೆ?
(A) Area 1/ ಪಯದೆೇಶ–1

(B) Area 2/ ಪಯದೆೇಶ–2

(C) Area 3/ ಪಯದೆೇಶ–3

East/
(D) Middle
ಮಧ್ಮ ಯಚಮ

70. What is the term used to describe a service
fee charged by the agency for making car
rental reservations?
ಮಧ್ಮವತಿ ಸೊಂಷೆಥ ಕ್ರು ಫಡಿಗೆ ಮುೊಂಗಡ
ಕ್ಯಿದರಿಸುವ ಸೊಂಧ್ಭಿದಲಿಲ ವಿಧಿಸುವ ಷೆೇ ಶುಲ್ೆಕ್ೆೆ
ಮವ ಪದವನ್ುನ ಬಳಸುತತಯೆ?

68. Arrangement where payments to suppliers are
made in agreed installments over a specified
period of time at some agreed rate of interest
on the outstanding balance.
ಫಕ್ಸ ಮೊಬಲ್ರ್ಗನ್ ಮೆೇಲೆ ಪ್ಪಗೆ ಕೊಂತ್ುಗಳಲಿಲ ೊಂದು
ನಿಗಧಿತ್ ಅವಧಿಗೆ ಕ್ೆಲ್ವು ಸಮಭತಸಲ್ಟಿ ಬಡಿಡ ದರದಲಿಲ

Venture Capital/ ಷಹಷೆೊೇದಮಮ ಬೊಂಡಳ

(B)

Layered Financing/ ಪದರ ಹರ್ಕ್ಸು

(C)

Deferred Credit/ ಮುೊಂದೊಡಲ್ಟಿ ಷಲ್

(D)

Lease Financing/ ಗುತತಗೆ ಹರ್ಕ್ಸು

(B)

Transaction Fee/ ವಮವ ಸರಿಕ ಶುಲ್ೆ
Fee/

ಏಕ

ಶುಲ್ೆ

(D) Success
ಯಶಸುಿ ಶುಲ್ೆ

Fee/

71. Which was the last unit of administration
under the Cholas?
ಚೆೊೇಳರ ಆಡಳಿತ್ ವಮವಷೆಥಯ ಕ್ೆೊನೆಯ ಹೊಂತ್
ಮವುದು?

69. We have different eras in the historical
development of tourism. Arrange them in a
chronological order.
ಪಯಷೆೊೇದಮಮದ ಐತಸಸ್ಥಕ ಅಭಿವೃದ್ದದಯಲಿಲ ವಿವಿಧ್

(A) Naadu/ ನಡು

(B) Kurram/ ಕುರಯಮ್ಸ

(C) Ur/ ಊರ್

(D) Kottam/ ಕ್ೆೊಟಿಮ್ಸ

72. Wanderlust is
ವೊಂಡಲ್ಿಸ್ಿ ಎೊಂದಯೆ:

ಶಕ್ೆಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ುನ ಕ್ಲನ್ುಕಯಮದಲಿಲ ಸೆೊೊಂದ್ದಸ್ಥ:
(A)

Management Fee/ ನಿವಿಹಣ ಶುಲ್ೆ

(C) Flat

ಸರಬಯಜುದರರಿಗೆ ಭಡುವ ವತ ವಮವಷೆಥ:
(A)

(A)

(A) Curiosity to experience destinations/
ತ್ಲ್ಪುದರ್ಗಳನ್ುನ ಅನ್ುಭವಿಸಲ್ು ಕುತ್ೊಹಲ್

Grand tour era, Mobility era, Renaissance
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(B) Desire for sunshine/ ಸೊಯಿಕ್ಸರರ್ಗಳನ್ುನ

ಅನ್ುತ್:

ಅನ್ುಭವಿಸುವ ಆಷೆ
(C) Desire for rest/ ವಿವಯೊಂತಯನ್ುನ ಅನ್ುಭವಿಸುವ
ಆಷೆ
(D) Desire

for

a

better

climate/

ಉತ್ತಮ

ಹಗುರ್ವನ್ುನ ಅನ್ುಭವಿಸುವ ಆಷೆ

(A)

Current ratio./ ಪಯಚಲಿತ್ ಅನ್ುತ್

(B)

Liquidity ratio./ ದಯಮನ್ುತ್

(C)

Debt equity./ ಷಲ್–ಶೆೇರು ನಿೇತ

(D)

Proprietary ratio./ ಬೊಂಡಳದರರ ಅನ್ುತ್

73. A type of tourist who seeks novelty at all
costs even at discomforts and danger and
prefer to be a part of community to study the
behaviour and culture of the local people:
ಅಷೌಖ್ಮಗಳು ಮತ್ುತ ಅಯಗಳನ್ುನ ಭರಿಸ್ಥ ಸಥಳಿೇಯ

76. This is not an example of government
regulations on minimizing the environmental
impacts of tourism:
ಪಯಷೆೊೇದಮಮದಲಿಲ ಪರಿಸರ ಪರಿಣಮಗಳನ್ುನ

ಜನ್ಗಳ ನ್ಡತೆ ಮತ್ುತ ಸೊಂಸೃತಯನ್ುನ ಅಧ್ಮಯನ್

ಕಡಿಮೆಗೆೊಳಿಸುವಲಿಲ ಸಕ್ಿರದ ನಿಯೊಂತ್ಯರ್ ಕಯಮಗಳಲಿಲ

ಭಡಿ ಸಭಜದ ೊಂದು ಬಗಗಲ್ು ಇಚಿಛಸುವ ಬಫ

ಈ ಕ್ೆಳಕೊಂಡ ಮವುದು ಉದಹರಣೆಯಲ್ಲ?

ಪಯಸ್ಥ:
(A) Allocentric/
ಅಲೆೊೇಷೆೊಂಟಿಯಕ್
(C)

(A) Increase or restrict access to destinations or
attractions/ ಗಮಮಷಥನ್ ಅಥ್ರ ಆಕಷಿಣೆಗಳ

(B) Midcentric/
ಮಿಡೆಿೊಂಟಿಯಕ್

ಲ್ಭಮತೆಯನ್ುನ

ಸೆಚಿಿಸುವುದು

ನಿಯೊಂತಯಸುವುದು

Psychocentric/ ಷೆೈಕ್ೆೊೇಷೆೊಂಟಿಯಕ್

(B) Provide research and survey at the airports
and destinations/ ವಿಭನ್ ನಿಲದರ್ಗಳಲಿಲ ಸಗೊ

(D) Drifter/ ಡಿಯಫಿರ್

ಗಮಮಷಥನ್ಗಳಲಿಲ

market

share/

ಬರುವ

public

service/

ಪಯಸ್ಥಗರ

ಸೊಂಖೆಮಯನ್ುನ

ಮಿತಯಲಿಲಡುವುದು

ಭರುಕಟೆಿ

ಲ್ುದರಿಕ್ೆಯನ್ುನ ಸೆಚಿಿಸುವುದು
(C) Providing

ಮತ್ುತ

(C) Limit the number of tourist visiting/ ಬೆೇಟಿಗೆ

Profit maximization/ ಲಭ ಗರಿಷಠಗೆೊಳಿಸುವಿಕ್ೆ

(B) Maximising

ಸೊಂವೆೃೇಧ್ನೆ

ಸಮಿೇಕ್ೆಗಳನ್ುನ ದರ್ಗಸುವುದು

74. Social enterprise is concerned with:
ಷಭಜಿಕ ಉದಮಮಗಳು ಇವುಗಳಿಗೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸ್ಥದೆ:
(A)

ಅಥ್ರ

(D) Limit the height of development projects/
ಅಭಿವೃದ್ದದ
ಯೇಜನೆಗಳ
ಮಟಿವನ್ುನ

ಷವಿಜನಿಕ

ಮಿತಯಲಿಲಡುವುದು

ಷೆೇೆಯನ್ುನ ದರ್ಗಸುವುದು
(D) Running a business to create social
ಷಭಜಿಕ
ಪಯಯೇಜನ್ಗಳನ್ುನ
benefits/

77. Which of the following factors is considered
to have influenced the development of
activity–based costing?
ಕ್ೆಳಕೊಂಡ ಮವ ಅೊಂಶಗಳು ಕ್ಯಿ ಆಧರಿತ್ ೆಚಿದ

ನಿಮಿಿಸುವ ವಮವಸರಗಳನ್ುನ ನ್ಡೆಸುವುದು

ಮೆೇಲೆ ಪಯಬವ ಬಿೇರಿದೆ?

75. The Ratio for testing immediate solvency is
ತ್ಕ್ಷರ್ದ ಷಲ್ ತೇರಿಸುವ ಶಕ್ಸತಯನ್ುನ ಪರಿೇಕ್ಷಿಸುವ

(A) Increasing uniformity of products with
sophisticated production technologies/
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ಸೆಚುಿತತರುವ

ವಸುತಗಳ

ಏಕರೊಪತೆಯೊಂದ್ದಗೆ

80. The main object of project appraisal is:
ಯಯೇಜನೆ ಭೌಲ್ಮಭಪನ್ದ ಮುಖ್ಮ ಉದೆದೇಶ:

ಸೊಂಕ್ಸೇರ್ಿ ಉತದನ ತ್ೊಂತ್ಯಗಳು
(B) Increase in direct costs as a proportion of
total product costs/ ಟುಿ ಉತ್ನ್ನ ೆಚಿಗಳ

(A) To find whether the project is technically
feasible./ ಯೇಜನೆಯ ತೊಂತಯಕ ಷಧ್ಮತೆಯನ್ುನ

ಪಯಭರ್ದೆೊೊಂದ್ದಗೆ ನೆೇರ ೆಚಿಗಳ ಏರಿಕ್ೆ

ಕೊಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು

(C) A very high proportion of high–volume
products/ ಅತ ಸೆಚುಿ ಪಯಭರ್ದ ಸೆಚುಿ ಉತದಕ

(B) To ascertain whether the project is
financially feasible./ ಯೇಜನೆಯು ಆರ್ಥಿಕರ್ಗ

ಪರಿಭರ್

ಷಧ್ಮತೆಗಳನ್ುನ ಖ್ಚಿತ್ಪಡಿಸುವುದು

(D) Increase in overhead costs as a proportion
of total product costs/ ಟುಿ ಉತ್ನ್ನ ೆಚಿಗಳ

(C) To decide whether to accept or reject a
project./ ಯೇಜನೆಯನ್ುನ ಸ್ಥವೇಕರಿಸಫೆೇಕ್ೆೊೇ

ಪಯಭರ್ಕ್ಸೆೊಂತ್ ಮೆೇಲ್ು ೆಚಿಗಳ ಏರಿಕ್ೆ

ಅಥ್ರ

ಎೊಂಬುದನ್ುನ

ನಿಧ್ಿರಿಸುವುದು

78. The scale is the
ಭಪನ್ ಎೊಂದಯೆ–

(D) To know whether the project is eco–
friendly./ ಯೇಜನೆಯು ಪರಿಸರ ಷೆನೇಹಿಯ್ದೇ

(A) Proportion between vertical height and
ground distance between two points./ ಎರಡು
ಬಿೊಂದುಗಳ

ತರಸೆರಿಸಫೆೇಕ್ೆೊೇ

ಅೊಂತ್ರ

ಮತ್ುತ

ಎೊಂಬುದನ್ುನ ತಳಿಯುವುದು

ಭೊಮಿಯ

81. Geographical area of Karnataka state is
ಕನಿಟಕ
ಯಜಮದ
ಭೊಗೆೊೇಳಿಕ
ವಿಸ್ಥತೇರ್ಿ

ಮೆೇಲ್ಭಟಿದ್ದೊಂದ ಲ್ೊಂಬ ಎತ್ತರ ಪಯಭರ್
(B) Proportion between actual and map distance
between two points./ ಎರಡು ಬಿೊಂದುಗಳ ಮತ್ುತ

___________

ನೆೈಜ ಸಗೊ ನ್ಕ್ೆ ಅೊಂತ್ರದ ಪಯಭರ್
(C) It is overall size of the area shown on a
map./ ಭೊಪಟದಲಿಲ ತೆೊೇರಿಸಲದ ಪಯದೆೇಶದ
ಟಿಯೆ ಗತ್ಯ
(D) It is an instrument used for measuring areas
on map./ ಭೊಪಟದಲಿಲ ನಿೇಡಲದ ಪಯದೆೇಶಗಳನ್ುನ
ಅಳತೆ ಭಡಲ್ು ಬಳಸುವ ೊಂದು ಉಪಕರರ್
79. Products are more
________ name.
ವಸುತಗಳನ್ುನ
ಸೆಚಿರ್ಗ

identified

ಗುರುತಸಲಗುತ್ತದೆ:
(B) Company/ ಕೊಂಪನಿ

(C) Quality/
ಗುರ್ಮಟಿ

(D) Trademark/ ಚಿನೆೆ

(B)

171, 791 Sq. km./ 171,791 ಚ.ಕ್ಸ.ಮಿೇ

(C)

191, 791 Sq. km./ 191,791 ಚ.ಕ್ಸ.ಮಿೇ

(D)

161, 791 Sq. km./ 161,791 ಚ.ಕ್ಸ.ಮಿೇ

(A) Ensuring that the human resources possess
adequate capital, tool, equipment and
material to perform the job successfully./
ಭನ್ವ ಸೊಂಪನ್ೊಭಲ್ಗಳು ಸಮಪಿಕ ಬೊಂಡಳ,

ರಿೊಂದ

(A) Brand/ ಗುರುತ್ು

181, 791 Sq. km./ 181,791 ಚ.ಕ್ಸ.ಮಿೇ

82. The Human Resource Management functions
aim at:
ಭನ್ವ ಸೊಂಪನ್ೊಭಲ್ ನಿವಿಹಣೆ ಕ್ಯಿಗಳ ಗುರಿ:

by their

_________

(A)

ಉಪಕರರ್, ಪರಿಕರಗಳು ಸಗೊ ಸಲ್ಕರಣೆಗಳನ್ುನ
ಸೆೊೊಂದ್ದದದಯೆ ತ್ಮಭ ಕ್ಯಿವನ್ುನ ಯಶಸ್ಥವಮರ್ಗ
ಪೂರ್ಿ ಗೆೊಳಿಸಲ್ು ಷಧ್ಮಗುತ್ತದೆ.
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ಅಥ್ರ ಅದರ ೊಂದು ಬಗವನ್ುನ ಗುರುತಸುವುದು

(B) Helping the organization deal with its
employees in different stages of
employment./ ಉದೆೊಮೇಗದ ವಿವಿಧ್ ಹೊಂತ್ಗಳಲಿಲ
ಉದೆೊಮೇರ್ಗಗಳೆೄ ೊಂದ್ದಗೆ

(B) Visual representation of the earth surface/
ಭೊಮಿಯು
ಮೆೇಲಬಗವನ್ುನ
ಕ್ರ್ುವೊಂತೆ

ವಮವಹರಿಸಲ್ು

ಗುರುತಸುವುದು

ಸೊಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಸಯಕರ್ಗದೆ

(C) Line diagram of the earth or its part/
ಭೊಮಿಯ ಅಥ್ರ ಅದರ ೊಂದು ಬಗದ ಯೆೇಖ

an
organization`s
(C) Improving
creditworthiness
among
financial
ಹರ್ಕ್ಸು
ಸೊಂಷೆಥಗಳೆೄ ಡನೆ
institutions./
ಸೊಂಘಟನೆಯ

ಚಿತ್ಯ

ವಿವವಷಹಿತೆಯನ್ುನ

(D) Outline of the landforms present on the
earth/ ಪೃರ್ಥಿಯ ಭೊ ೆೈವಿಧ್ಮತೆಯ ರೊಪಯೆೇವೆ

ಸುಧರಿಸುವುದು
(D) Enhancing the image of the organization
ಗಯಹಕಯೆೊಡನೆ
among
customers./

86. Which is a base of green marketing?
ಹಸ್ಥರು ಭರುಕಟೆಿಯ ಬುನದ್ದ ಮವುದು?

ಸೊಂಘಟನೆಯ ರೊಪವನ್ುನ ವಧಿಿಸುವುದು

(A) Green house gas reduction market/ ಹಸ್ಥರು
ಮನೆ ಅನಿಲ್ ಇಳಿಮುಖ್ ಭರುಕಟೆಿ

83. Which of the following is not a part of the
external environment?
ಕ್ೆಳರ್ಗನ್ವುಗಳಲಿಲ ಮವ ೊಂದು ಫಹಮ ಪರಿಸರದ
ಅೊಂಶವಲ್ಲ?
(A) Political/
ಯಜಕ್ಸೇಯ
(C)

(B) Legal/ ಕ್ನ್ೊನ್ು

(B)

Capital flow/ ಬೊಂಡಳ ಹರಿವು

(C)

Environment pollution/ ಪರಿಸರ ಭಲಿನ್ಮ

(D) Product/ ಉತ್ನ್ನ

Socio–cultural/ ಷಭಜೆೊ –ಷೊಂಸೃತಕ

87. What are the qualities of a good hypothesis?
ಉತ್ತಮ ಕಲಿತ್ದ/ಊಹನ್ದ ಲ್ಕ್ಷರ್ಗಳು ಮವುವು?

(D) Organization/ ಸೊಂಘಟನೆ

(A) Deduction and induction/ ಕಳೆಯುವಿಕ್ೆ ಮತ್ುತ
ಪಯತಶಠಪನೆ

84. Which is not the P of marketing mix?
ಈ ಕ್ೆಳರ್ಗನ್ ಮವುದು ಭರುಕಟೆಿ ಮಿಶಯರ್ ಪಯಕ್ಸಯಯ್ದಯ

(B) Exploratory and deductive/ ಪರಿವೆೃೇಧ್ನತ್ಭಕ

P ಅೊಂಶವಲ್ಲ?
(A) Process/ ಪಯಕ್ಸಯಯ್ದ

ಮತ್ುತ ಅನ್ುಭನತ್ಭಕ

(B) Policy/ ನಿೇತ

(C) Dejection

(C) People/ ಜನ್ಗಳು
(D)

and

injection/

ಖಿನ್ನತೆ

ಮತ್ುತ

ತ್ುೊಂಬುವಿಕ್ೆ
(D) Induction and dejection/ ಪಯತಶಠಪನೆ ಮತ್ುತ

Physical evidence/ ಬೌತಕ ಷಕ್ಷಿ

ಖಿನ್ನತೆ

85. A map can be defined as a / an
ೊಂದು ನ್ಕ್ೆಯ ಮಖ್ಮವು _________

88. What is the most commonly cited definition
for, and accepted thinking about, sustainable
development?
ಸುಸ್ಥಥರ ಅಭಿವೃದ್ದದಯ ಬಗೆಗ ಯೇಚಿಸುಗ ಈ

(A) Representation of the earth or its part to
some scale/ ೊಂದು ನಿಗದ್ದತ್ ಭಪಕದಲಿಲ ಭೊಮಿ
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ಕ್ೆಳಕೊಂಡವುಗಳಲಿಲ

ಮರ

ಮಖಮನ್ವನ್ುನ

ಸೆಚುಿ

and monitoring./ ಸೊಂವೆೃೇಧ್ನೆ, ನಿವಿಹಣೆ ಮತ್ುತ

ಉಲೆಲೇಖಿಸಲಗುತ್ತದೆ?

ಪರಿವಿೇಕ್ಷಿಸುವ

ಕಮಿಟಿ

ಆನ್

ಎನಿವಯನೆಭೊಂರ್ಟ

(D) To discourage tourism developments that
the government does not want./ ಸಕ್ಿರಕ್ೆೆ

ಅೊಂಡ್

ಡೆವಲ್ೆಭೊಂರ್ಟ

ಫೆೇಡದ

ವಲ್ಯ್ ಕಮಿಷನ್ ಆನ್ ಎನಿವಯನೆಭೊಂರ್ಟ ಅೊಂಡ್
World
Commission
on
(C) Brundtland
Environment
and
Sustainable
Development/ ಬಯಟಲಯೊಂಡ್ ವಲ್ಯ್ ಕಮಿಷನ್ ಆನ್

(A) Rushabhanatha/
ವೃಷಭನಥ್ರ

(B) Parshwanath/
ಶಯವನಥ್ರ

(C) Neminath/ ನೆೇಮಿನಥ್ರ

ಎನಿವಯನೆಭೊಂರ್ಟ ಅೊಂಡ್ ಸಷೆಿೇನೆಬಲ್ ಡೆವಲ್ೆಭೊಂರ್ಟ
World Committee
on
(D) Brundtland
Environment
and
Sustainable
Development/ ಬಯಟಲಯೊಂಡ್ ವಲ್ಯ್ ಆನ್ ಕಮಿಟಿ

(D) Vardhamana

Mahaveera/

ವಧ್ಿಭನ್

ಮಸವಿೇರ

ಎನಿವಯನೆಭೊಂರ್ಟ ಅೊಂಡ್ ಸಷೆಿೇನೆಬಲ್ ಡೆವಲ್ೆಭೊಂರ್ಟ

91. The core indicators of tourism development
include the followings except:
ಪಯಷೆೊೇದಮಮ
ಅಭಿವೃದ್ದದಯ
ಮೊಲ್ಭೊತ್

89. All of the following are purposes of preparing
environmental impact assessments except:
ೊಂದನ್ುನ ಸೆೊರತ್ುಪಡಿಸ್ಥ, ಈ ಕ್ೆಳರ್ಗನ್ವುಗಳು ಪರಿಸರ

ಸೊಚಕಗಳಲಿಲ

ಕ್ೆಳಕೊಂಡ

ೊಂದನ್ುನ

ಸೆೊರತ್ುಪಡಿಸಬಹುದು.

ತ್ಮರಿಕ್ೆಯ

ಉದೆದೇಶಗಳರ್ಗೆ:

(A) Contribution to the local economy/ ಸಥಳಿೇಯ
ಅಥ್ರಿವಮವಷೆಥಗೆ ಕ್ೆೊಡುಗೆ

(A) To manage conflict through effective public
participation./ ಪರಿಣಮಕ್ರಿ ಷವಿಜನಿಕರ
ಬಗವಹಿಸುವಿಕ್ೆಯ

ಸೊಂಘಷಿಗಳನ್ುನ

ನಿವಿಹಿಸುವುದು
(B) To predict and evaluate the impact of
tourism
development
projects
on
environmental attributes./ ಪರಿಸರ ಕ್ರರ್ಗಳ
ಅೊಂದಜಿಸುವುದು

(B)

Resident satisfaction/ ನಿಸ್ಥಗಳ ತ್ೃಪ್ಪತ

(C)

Consumer satisfaction/ ಗಯಹಕ ಸೊಂತ್ೃಪ್ಪತ

(D) Marketability of destination/ ನಿಣಿಯಕ
ಪರಿಸರ ವಮವಷೆಥ

ಮೆೇಲೆ ಪಯಷೆೊೇದಮಮ ಅಭಿವೃದ್ದದ ಯೇಜನೆಗಳ
ಪರಿಣಮವನ್ುನ

ಅಭಿವೃದ್ದದಯನ್ುನ

90. Who is considered as the actual founder of
Jainism?
ಜೆೈನ್ ಧ್ಮಿದ ನಿಜದ ಸೊಂಷಥಪಕ ಮರು?

ಡೆವಲ್ೆಭೊಂರ್ಟ

ಪರಿೇಕ್ೆಯ

ಪಯಷೆೊೇದಮಮ

ರ್ಯೇತಿಹಿಸದ್ದರುವುದು.

World
Commission
on
(B) Brundtland
Environment and Development/ ಬಯಟಲಯೊಂಡ್

ಪರಿಣಮಗಳ

ಪರಿಸರಯುಕತ

ಪಯಷತವನೆಗಳನ್ುನ ಷಧಿಸುವುದು

World
Committee
on
(A) Brundtland
Environment and Development/ ಬಯಟಲಯೊಂಡ್
ವಲ್ಯ್

ಮೊಲ್ಕ

92. What is the base fare in local currency, before
taxes, shown in the following display?
ಕ್ೆಳರ್ಗನ್ ತೆೊೇರಿಕ್ೆಯಲಿಲ ಕರ ಸೆೊರತ್ುಪಡಿಸ್ಥ ಸಥಳಿೇಯ

ಮತ್ುತ

ಭೌಲ್ಮಭಪನ್ ಭಡುವುದು

ನರ್ಮದಲಿಲ ಪಯಮರ್ ದರೆೇನ್ು?

achieve
environmentally–sound
(C) To
proposals through research, management,

01 DURAND/ADRIE
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(D) The lowest of these mentioned rates/ ಮೆೇಲೆ

ITINERARY REBOOKED
LAST TKT DTE 22MAY – SEE ADV
PURCHASE
AL FLGT BK DATE TIME FARE BASIS
NVB NVA BG
PAR
ROM AF 9830 N 23AUG 0700 NAP21
23AUG23AUG 20
PAR AF 9831 N 29AUG 0700 NAP10
29AUG29AUG 20
EUR 185.00 23AUGPAR AF ROM Q39.77
82.60NAP21 AF PAR
Q39.77 120.84NAP10 NUC282.98END ROE
EUR 14.08QX 0.653715 XT 6.13FR 15.06FR
3.21EX
EUR 1.56IZ 3.91HB 7.91IT 2.83VT
EUR 39.05XT
EUR 239.69
(A) 39.77

(B) 14.08

(C) 185.00

(D) 239.69

ಸೊಚಿಸ್ಥದ ಅತೇ ಕಡಿಮೆ ದರ
95. If a researcher is concerned with finding out
who, what, where, when or how much, then
the study is
ಬಫ ಸೊಂವೆೃೇಧ್ಕ ಮರು, ಏನ್ು, ಎಲಿಲ, ಮಗ
ಅಥ್ರ ಎಷುಿ ಎೊಂಬುದನ್ುನ ಕೊಂಡುಹಿಡಿಯುವುದಕ್ೆೆ
ಸೊಂಬೊಂಧಿಸ್ಥರುವುದರ ಬಗೆಗ ಕ್ೆೈಗೆೊೊಂಡ ಅಧ್ಮಯನ್:
(A) Exploratory/
ಪರಿವೆೃೇಧ್ನತ್ಭಕ

(C) Empirical/ ಪಯಯೇಗತ್ಭಕ
(D)

(A) Tourism within the Asian community/
ಏಷ್ಟ್ಮ
ಸಮುದಯಕ್ೆೆ
ಸ್ಥೇಮಿತ್ದ
ಪಯಷೆೊೇದಮಮ

ಮುನ್ೊಿಚಿಸುತತನೆ:

(C) Market/ ಭರುಕಟೆಿ

Causal/ ಷೊಂದಭಿಿಕ/ಕ್ರಣತ್ಭಕ

96. The term community tourism refers to
ಸಮುದಯ ಪಯಷೆೊೇದಮಮದ ಅಥ್ರಿ:

93. A wholesaler forecasts the _______ for the
goods.
ಸಗಟು ಮರಿಯು ವಸುತಗಳ ________ ನ್ುನ
(A) Supply/ ಪೂಯೆೈಕ್ೆ

(B) Descriptive/
ವಿವರಣತ್ಭಕ

(B) An approach to tourism in which local
residents participate in its planning and
development/ ಸಥಳಿೇಯರು ಪಯಷೆೊೇದಮಮ

(B) Demand/ ಫೆೇಡಿಕ್ೆ

ಯೇಜನೆ

(D) Quality/ ಗುರ್ಮಟಿ

ಮತ್ುತ

ಅಭಿವೃದ್ದದಯಲಿಲ

ಲೆೊಗಳುುವ

ವಿಧನ್
(C) Tourist group of a single community/ ೊಂದೆೇ

94. When a ticket is sold outside the country
where the journey begins (outside the COC),
which rate is used to convert the total fare to
the currency of the country of payment?
ಪಯಮರ್ ಯರೊಂಭಗುವ ಸಥಳದ್ದೊಂದ ಸೆೊರತದ
ದೆೇಶದಲಿಲ

ಪಯಮರ್

ಚಿೇಟಿಯನ್ುನ

ಸಮುದಯದ ಪಯಸ್ಥ ಗುೊಂಪು
(D) Group visits between `twinned` town and
cities in different countries/ ವಿವಿಧ್

ಖ್ರಿೇದ್ದಸ್ಥದ

ದೆೇಶಗಳಲಿಲನ್

ಸೊಂದಭಿದಲಿಲ ವತಸುವ ದೆೇಶದ ನರ್ಮದ ಮವ

ನ್ಗರದ

ಪಟಿರ್

ಮತ್ುತ

ನ್ಗರಗಳ ನ್ಡುೆ ಗುೊಂಪು ಬೆೇಟಿ

ಪರಿವತ್ಿನ ದರದಲಿಲ ಟುಿ ಪಯಮರ್ ದರವನ್ುನ
ನಿಗದ್ದಪಡಿಸಲಗುತ್ತದೆ:
(A) BSR

ಅವಳಿ

97. The basic object of sales promotion is to
increase the buying response of ultimate
_______
ಭಯಟ ಪಯವತ್ಿನೆಯ ಮೊಲ್ ಉದೆದೇಶ ________

(B) BBR

(C) IROE
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ಕ್ೆೊಳುುವಿಕ್ೆ ಪಯತಕ್ಸಯಯ್ದಯನ್ುನ ಸೆಚಿಿಸುವುದು:
(A) Wholesaler/ ಸಗಟು

ನಿೇಡಿದದಯೆ:

(B) Consumer/ ಗಯಹಕ

(A) Tajiks/ ತಜಿಕ್ಿ

ಮರಿ
(C)

(C) Uzbeks/ ಉಜೆಫಕ್ಿ

Retailer/ ಚಿಲ್ಲಯೆ ಮರಿ

(B) Afghans/ ಅಪಾನ್ಿ
(D) Arabs/ ಅರಬ್ಿ

(D) Distributor/ ವಿತ್ರಕ
98. The core–periphery enclave model of tourism
was proposed by:
ಕ್ೆೇೊಂದಯ ಗಡಿ ಪರಿವೃತ್ದ ಪಯಷೆೊೇದಮಮ ವಿಧನ್
ಬಳಕ್ೆಗೆ ತ್ೊಂದವರು:
(A) Harvey/ ಸೆಿ

(B) Britton/ ಬಿಯಟೆೊನ್

(C) Doxey/ ಡಕ್ಸಿ

(D) Smith/ ಸ್ಥಭತ್

99. Improving quality through small, incremental
improvements is a characteristic of what type
of quality management system?
ಸರ್ಣ, ಸೆಚುಿವರಿ ಸುಧರಣೆಗಳ ಮೊಲ್ಕ ಗುರ್ಮಟಿದ
ಸುಧರಣೆ– ಎೊಂಬುದು ಮವ ರಿೇತಯ ಗುರ್ಮಟಿ
ನಿವಿಹಣ ವಮವಷೆಥಯ ಗುರ್ಲ್ಕ್ಷರ್?
(A)

Just–in–time/ ಸಮಯೇಚಿತ್ದುದು

(B) Six Sigma/ ಆರು ಸ್ಥಗಭಗಳು
(C) Total

Quality

Management/

ಸೊಂಪೂರ್ಿ

ಗುರ್ಮಟಿ ನಿವಿಹಣೆ
(D) Kaizen/ ಕ್ೆೈಜೆನ್
100. The adjective "Ajaib–ul Hind" which is the
literary translation of "Incredible India" used
by the Ministry of Tourism, Government of
India is originally given by
ಬರತ್ ಸಕ್ಿರದ ಪಯಸ ಸಚಿಲ್ಯವು
ಬಳಸ್ಥರುವ
ಬಶೊಂತ್ರದ
ಗುರ್ಚಕವನ್ುನ

ಇನೆೆರಡಿಬಲ್

ಇೊಂಡಿಮದ

ಅಜೆೈಬ್–ಉಲ್–ಹಿೊಂದ್
ಪಯಥ್ರಮರ್ಗ

ಕ್ೆಳಕೊಂಡವರು
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SPACE FOR ROUGH WORK
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ಸಧಿತ್ಭಕ ಪರಿೇಕ್ೆ 2016

GFGC

ದ್ದನೊಂಕ

ವಿಷಯ

ವಿಷಯ ಸೊಂಕ್ೆೇತ್

ಸಮಯ

05-03-2016

ಟೊರಿಸೊಂ ಅಡಿಭನಿಷೆರೇಷನ್

20

ಮ.2.00 ರಿೊಂದ ಸೊಂ.5.00 ರ ವಯೆಗೆ

ಗರಿಷಿ ಅೊಂಕಗಳು

ಟುಿ ಅವಧಿ

ಉತ್ತರಿಸಲ್ು ಇರುವ ಗರಿಷಿ ಅವಧಿ

200

210 ನಿಮಿಷಗಳು

180 ನಿಮಿಷಗಳು

ನಿಮಭ ನೆೊೊಂದಣಿ ಸೊಂಖೆಮಯನ್ುನ ಬಯೆಯಿರಿ

ಪಯವೆನಪತಯಕ್ೆಯ ವಿವರಗಳು

ಪಯವೆನ ಪತಯಕ್ೆ ಕಯಮಸೊಂಖೆಮ ಮತ್ುತ ವಷಿನ್ ಸೊಂಖೆಮ

ಭಡಿ

1.

ನೆೊೊಂದಣಿ ಸೊಂಖೆಮಯನ್ುನ ಒ.ಎೊಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತಯಕ್ೆಯಲಿಲ ಬಯೆದು ಅದಕ್ೆೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸ್ಥದ ವೃತ್ತಗಳನ್ುನ ಸೊಂಪೂರ್ಿರ್ಗ ತ್ುೊಂಬಿದ್ದದೇಯೆೊಂದು ಖತಯಪಡಿಸ್ಥಕ್ೆೊಳಿು.

2.

ಕ್ೆೇೊಂದಯ ಸೊಂಕ್ೆೇತ್ವನ್ುನ ಒ.ಎೊಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತಯಕ್ೆಯಲಿಲ ಬಯೆದು ಅದಕ್ೆೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸ್ಥದ ವೃತ್ತಗಳನ್ುನ ಸೊಂಪೂರ್ಿರ್ಗ ತ್ುೊಂಬಿದ್ದದೇಯೆೊಂದು ಖತಯಪಡಿಸ್ಥಕ್ೆೊಳಿು.

3.

ಪರಿೇಕ್ ವಿಷಯವನ್ುನ ಒ.ಎೊಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತಯಕ್ೆಯಲಿಲ ಬಯೆದು ಸಗು ವಿಷಯದ ಸೊಂಕ್ೆೇತ್ವನ್ುನ ಬಯೆದು ಅದಕ್ೆೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸ್ಥದ ವೃತ್ತಗಳನ್ುನ ಸೊಂಪೂರ್ಿರ್ಗ ತ್ುೊಂಬಿದ್ದದೇಯೆೊಂದು
ಖತಯಪಡಿಸ್ಥಕ್ೆೊಳಿು.

4.

ಕ್ೆೊಠಡಿ ಮೆೇಲಿವಚರಕರಿೊಂದ ಈ ಪಯವೆನ ಪತಯಕ್ೆಯನ್ುನ ನಿಮಗೆ 2ನೆೇ ಫೆಲ್ ಆದ ನ್ೊಂತ್ರ ಅೊಂದಯೆ ಮ. 1.55 ಆದ ನ್ೊಂತ್ರ ಕ್ೆೊಡಲಗುವುದು.

5.

ಪಯವೆನ ಪತಯಕ್ೆಯ ಕಯಮ ಸೊಂಖೆಮಯನ್ುನ ಒ.ಎೊಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತಯಕ್ೆಯಲಿಲ ಬಯೆಯಫೆೇಕು.

6.

ಪಯವೆನ ಪತಯಕ್ೆಯ ವಷಿನ್ ಸೊಂಖೆಮಯನ್ುನ ಒ.ಎೊಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತಯಕ್ೆಯಲಿಲ ಬಯೆದು ಅದಕ್ೆೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸ್ಥದ ವೃತ್ತಗಳನ್ುನ ಸೊಂಪೂರ್ಿರ್ಗ ತ್ುೊಂಬಫೆೇಕು.
ಒ.ಎೊಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತಯಕ್ೆಯ ಕ್ೆಳಬಗದ ನಿಗದ್ದತ್ ಜಗದಲಿಲ ಕಡಡಯರ್ಗ ಸಹಿ ಭಡಫೆೇಕು.

ಭಡಫೆೇಡಿ
1.

ಒ.ಎೊಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತಯಕ್ೆಯಲಿಲ ಮುದ್ದಯತ್ರ್ಗರುವ ಟೆೈಮಿೊಂಗ್ ಭಕಿನ್ುನ ತದದಫರದು / ಸಳುಭಡಫರದು / ಅಳಿಸಫರದು.

2.

ಮೊರನೆೇ ಫೆಲ್ ಮ. 2.00 ಕ್ೆೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಲಿಲಯವಯೆಗೊ,
•

ಪಯವೆನ ಪತಯಕ್ೆಯ ಬಲ್ಬಗದಲಿಲರುವ ಪ್ಪನ್ ಅಥ್ರ ಸ್ಥೇಲ್ ಅನ್ುನ ತೆಗೆಯಫರದು.

•

ಪಯವೆನ ಪತಯಕ್ೆಯ ಳಗಡೆ ಇರುವ ಪಯವೆನಗಳನ್ುನ ನೆೊೇಡಲ್ು ಪಯಯತನಸಫರದು.

•

ಒ.ಎೊಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತಯಕ್ೆಯಲಿಲ ಉತ್ತರಿಸಲ್ು ಯರೊಂಭಿ¸ಫರದು.

ಅಭಮರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಮ ಸೊಚನೆಗಳು
1.

ಪಯವೆನ ಪತಯಕ್ೆಯಲಿಲ ಟುಿ 100 ಪಯವೆನಗಳಿದುದ, ಪಯತ ಪಯವೆನಯು ೊಂದು ಸೆೇಳಿಕ್ೆಯನ್ುನ ಳಗೆೊೊಂಡಿದುದ ಮತ್ುತ 4 ಬಹು ಆಯ್ದೆ ಉತ್ತರಗಳು ಇರುತ್ತೆ.

2.

ಮೊರನೆೇ ಫೆಲ್ ಅೊಂzಯೆ ಮ. 2.00 ರ ನ್ೊಂತ್ರ ಪಯವೆನ ಪತಯಕ್ೆಯ ಬಲ್ಬಗದಲಿಲರುವ ಪ್ಪನ್ / ಸ್ಥೇಲ್ ತೆಗೆದು ಈ ಪಯವೆವ ಪತಯಕ್ೆಯಲಿಲ ಮವುದೆೇ ಪುಟಗಳು ಮುದ್ದಯತ್ರ್ಗಲ್ಲದೆೇ ಇರುವುದು ಕೊಂಡು
ಬೊಂದಲಿಲ ಅಥ್ರ ಹರಿದು ಸೆೊೇರ್ಗದದಲಿಲ ಅಥ್ರ ಮವುದೆೇ ಐಟೊಂಗಳು ಬಿಟುಿಸೆೊೇರ್ಗದದಲಿ,ಲ ಅದನ್ುನ ಖ್ಚಿತ್ಪಡಿಸ್ಥಕ್ೆೊೊಂಡು, ಈ ರಿೇತ ಆರ್ಗದದಯೆ ಪಯವೆನಪತಯಕ್ೆಯನ್ುನ ಬದಲಯಿಸ್ಥಕ್ೆೊಳುುವುದು ನ್ೊಂತ್ರ
ಒ.ಎೊಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತಯಕ್ೆಯಲಿಲ ಉತ್ತರಿಸಲ್ು ಯರೊಂಭಿಸುವುದು.

3.

ಮುೊಂದ್ದನ್ 180 ನಿಮಿಷಗಳಲಿಲ
•

ಪಯತ ಪಯವೆನಯನ್ುನ ಎಚಿರಿಕ್ೆಯಿೊಂದ ಒದ್ದ.

•

ಪಯತ ಪಯವೆನಯ ಕ್ೆಳಗೆ ಕ್ೆೊಟಿಿರುವ ನಲ್ುೆ ಬಹು ಆಯ್ದೆಯ ಉತ್ತರಗಳಲಿಲ ಸರಿಮದ ಉತ್ತರವನ್ುನ ಆಯ್ದೆ ಭಡಿ.

•

ಪಯವೆನ ಪತಯಕ್ೆಯಲಿಲನ್ ಪಯವೆನಗೆ ಅನ್ುಗುರ್ರ್ಗರುವ ಸರಿ ಉತ್ತರವನ್ುನ ಒ.ಎೊಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತಯಕ್ೆಯಲಿಲ ಅದೆೇ ಕಯಮ ಸೊಂಖೆಮಯ ಮುೊಂದೆ ನಿೇಡಿರುವ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸ್ಥದ ವೃತ್ತವನ್ುನ ನಿೇಲಿ ಅಥ್ರ ಕಪು
ವಯಿಯ ಫಲ್ ಯಿೊಂರ್ಟ ೆನಿನೊಂಗದ ಸೊಂಪೂರ್ಿರ್ಗ ತ್ುೊಂಬುವುದು.

ಒ.ಎೊಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತಯಕ್ೆಯಲಿಲರುವ ವೃತ್ತಗಳನ್ುನ ತ್ುೊಂಬುವ ಸರಿಮದ ವಿಧನ್ :
4.

A

B

C

D

ಈ ಒ.ಎೊಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತಯಕ್ೆಯನ್ುನ ಷೆಯನ್ ಭಡುವ ಷೆಯ£ರ್ ಬಹಳ ಸೊಕ್ಷಮರ್ಗದುದ ಸರ್ಣ ಗುರುತ್ನ್ುನ ಸಹ ದಖ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆದದರಿೊಂದ ಒ.ಎೊಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತಯಕ್ೆಯಲಿಲ ಉತ್ತರಿಸುಗ
ಎಚಿರಿಕ್ೆ ವಹಿಸ್ಥ.

5.

ಪಯವೆನ ಪತಯಕ್ೆಯಲಿಲ ಕ್ೆೊಟಿಿರುವ ಖಲಿ ಜಗವನ್ುನ ರಫ್ ಕ್ೆಲ್ಸಕ್ೆೆ ಉಪಯೇರ್ಗಸ್ಥ. ಒ.ಎೊಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತಯಕ್ೆಯನ್ುನ ಇದಕ್ೆೆ ಉಪಯೇರ್ಗಸಫೆೇಡಿ.

6.

ಕ್ೆೊನೆಯ ಫೆಲ್ ಅೊಂದಯೆ ಸೊಂ. 5.00 ಆದ ನ್ೊಂತ್ರ ಉತ್ತರಿಸುವುದನ್ುನ ನಿಲಿಲಸ್ಥ. ನಿಮಭ ಎqಗೆೈ ಸೆಬಫರಳ ಗುರುತ್ನ್ುನ ನಿಗದ್ದತ್ ಜಗದಲಿಲ ಸಕ್ಸ.

7.

ಒ.ಎೊಂ.ಆರ್. ಉತ್ತರ ಪತಯಕ್ೆಯನ್ುನ ಕ್ೆೊಠಡಿ ಮೆೇಲಿವಚರಕರಿಗೆ ಯಥಸ್ಥಥತಯಲಿಲ ನಿೇಡಿರಿ.

8.

ಕ್ೆೊಠಡಿ ಮೆೇಲಿವಚರಕರು, ಮೆೇಲಬಗದ ಸಳೆಯನ್ುನ ಪಯತೆಮೇಕ್ಸಸ್ಥ ತ್ನ್ನ ವಶದಲಿಲ ಇಟುಿಕ್ೆೊೊಂಡು ತ್ಳಬದ್ದಯ ಯಥಪಯತಯನ್ುನ ಅಭಮರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸವಯೊಂ ಭೌಲ್ಮಭಪನ್ಕ್ೆರ್ಗ ಮನೆಗೆ
ಕ್ೆೊೊಂಡೆೊಯಮಲ್ು ಕ್ೆೊಡುತತಯೆ.

9.

ಉತ್ತರ ಪತಯಕ್ೆಯ ನ್ಕಲ್ನ್ುನ ೊಂದು ವಷಿ ಕ್ಲ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್ರ್ಗ ಇಡಿ.

10.

ಕನ್ನಡ ಆವೃತತಯ ಪಯವೆನಗಳಲಿಲ ಉತ್ತರಿಸುವ ಅಭಮರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲಿಲ ಮುದ್ದಯತ್ರ್ಗರುವ ಪಯವೆನಗಳ ಬಗೆಗ ಏನದರೊ ಸೊಂದೆೇಹವಿದದಲಿಲ ಇೊಂರ್ಗಲೇಷ್ ಆವೃತತಯ ಪಯವೆನಪತಯಕ್ೆಯನ್ುನ ನೆೊೇಡಬಹುದು.
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