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1 જાપાનમાાં કઇ રમત અત્યાંત ખર્ાાળ મનાય છે? 

(A) ક્રિકેટ (B) હોકી (C) બાસ્કેટબોલ (D) ગોલ્ફ 
 

2 જાહરે તેમજ ખાનગી ક્ષેતે્ર સાંસ્થાઓ અને ધાંધાદારી એકમ નીર્ેનામાાંથી કયો છે? 
(A) FHRAI (B) TAAI (C) IATO (D) ઉપરના બધાાંજ 

 

3 કયા પ્રવાસ આયોજકો સ્થાનનક સરકાર પર તેની જાળવણી માટે દબાણ લાવી શકે છે? 
(A) ઘરગથ્થ ુ (B) આંતરરાષ્ટ્રીય (C) સ્થાનનક (D) સમહૂ 

 

4 રજાઓ પરાંપરાગત રીતે કઇ પ્રવનૃિ સાથે સાંકળાયેલ છે? 
(A) સામાજજક (B) પ્રવાસન (C) ધાનમિક (D) આનથિક 

 

5 ભારતમાાં કયા પયાટકો માટે યાત્રાધામો એક મહત્વપણૂા આકર્ાણ ગણાય છે? 
(A) આંતરરાષ્ટ્રીય (B) સમહૂ (C) સ્થાનનક (D) ધાનમિક 

 

6 કઇ સાંસ્કૃનતએ ઘણા બધાાં પયાટકોને પોતાની તરફ આકનર્િત કરેલ છે? 
(A) ભારતીય (B) જાપાની (C) ઇરાની (D) અમેક્રરકન 

 

7 કયા લોકો દ્વારા પ્રવાસનના નવા આયામો નવકસાવવામાાં આવ્યા? 
(A) રોમન લોકો (B) ઇરાની લોકો (C) ભારતીય લોકો (D) ગ્રીક લોકો 

 

8 કયા દાયકામાાં પ્રવાસન સેનાના નાગક્રરક ઉડ્ડયન નવભાગમાાંથી અલગ પડયુાં? 
(A) 1980 (B) 1970 (C) 1960 (D) 1990 

 

9 પ્રવાસનના ગનતશીલ પક્રરબળોનો પક્રરર્ય પ્રાપ્ત કરવામાાં મદદરૂપ થતો ખ્યાલલક્ષી અભભગમ એટલે શુાં? 
(A) પ્રવાસન પ્રવનૃત (B) ભાડુ (C) પ્રવાસન (D) ક્રટક્રકટ 

 

10 કોની સીમાઓ અત્યાંત પક્રરવતાનશીલ છે? 
(A) આયોજકો (B) પ્રવાસન (C) મસુાફર (D) સરકાર 

 

11 સાંસ્કૃનતનુાં વેપારીકરણ લોકોને કાયારત જગતમાાંથી કઇ દુનનયામાાં લઇ જાય છે? 
(A) દુખદાયક (B) સાંસાર (C) એશ આરામ (D) ફરવાલાયક 

 

12 થોમસકુક અને કેયોની કોણ હતા? 
(A) નેતાઓ (B) વૈજ્ઞાનનક (C) અથાશાસ્ત્રી (D) પ્રવાસ આયોજકો 

 

13 વેલન સ્સ્મથે પયાટકોના કેટલા પ્રકારો પાડયા છે? 
(A) સાત (B) પાાંર્ (C) છ (D) આઠ 

 



14 નીર્ેનામાાંથી કયો પ્રકાર પયાટકોનો પ્રકાર નથી? 
(A) પ્રયોગોત્મક (B) પ્રનસદ્વ (C) શોધક (D) અસામાન્ય 

 

15 નમથાઇસન અને વોલ દ્વારા નનણાય પ્રક્રિયાના સાંદભામાાં કેટલા તબક્કાનુાં મોડેલ રજૂ કરવામાાં આવ્યુાં છે? 
(A) ર્ાર (B) છ (C) પાાંર્ (D) સાત 

 

16 નવશ્વવ્યાપી અપેક્ષાઓને કેટલા પ્રકારમાાં વહેંર્ી શકાય? 
(A) સાત (B) દસ (C) નવ (D) પાાંર્ 

 

17 કઇ પાંર્વર્ીય યોજનામાાં ભારત સરકારે પ્રવાસને ઉદ્યોગનો દરજ્જો આપ્યો હતો? 
(A) સાતમી (B) છઠ્ઠી (C) પાાંર્મી (D) આઠમી 

 

18 મધ્યવતીઓમાાં કઇ સેવાનો સમાવેશ થાય છે? 
(A

 
રાવેલ એજન્સીઓ (B) પ્રવાસ આયોજકો (C) ભોનમયા (D) ઉપરની બધીજ 

 

19 કોની સેવાઓ પ્રવાસનમાાં મહત્વનો ભાગ ભજવે છે? 
(A) પ્રવાસ આયોજકો (B) ભોનમયા (C) રાવેલ એજન્સી (D) એકપણ નહીં 

 

20 નવશ્વ પ્રવાસન સાંસ્થાની સ્થાપના કયારે થઇ? 
(A) 1968 (B) 1950 (C) 1975 (D) 1989 

 

21 W.T.O. નુાં મખુ્ય મથક કયુાં છે? 
(A) મેક્રિક (B) ન્યયૂોકા (C) પેક્રરસ (D) જીનનવા 

 

22 નીર્ેનામાાંથી નવશ્વ પ્રવાસન સાંસ્થાનુાં પ્રકાશન કય ુછે? 
(A) ઇયર બકુ ઓફ ટુક્રરઝમ સ્ટેક્રટસ્ટીકસ   (B) ટુક્રરઝમ કેક્રરિંગ કેપેનસટી 
(C) રાવેલ એન્ડ ટુક્રરઝમ બેરોનમટર (D) ઉપરના બધાાંજ 

 

23 I.A.T.A.ની સ્થાપના કયારે થઇ? 
(A) 1966 (B) 1958 (C) 1945 (D) 1947 

 

24 કઇ સાંસ્થાઓ U.F.T.A.A.ના સભ્ય તરીકે છે? 
(A) રાષ્ટ્રીય સાંસ્થાઓ   (B) પ્રાદેનશક સાંસ્થાઓ (C) A અને B બને્ન (D) એકપણ નહીં 

 

25 U.F.T.A.A.ની સ્થાપના કયારે થઇ? 
(A) 1945 (B) 1966 (C) 1975 D) 1958 

 

 

26 હોટેલ અને રેસ્ટોરેન્ટ ઉદ્યોગોનુાં પ્રનતનનનધત્વ કઇ આંતરરાષ્ટ્રીય સાંસ્થા કરે છે? 
(A) P.A.T.A. (B) I.A.T.M. (C) I.Y.H.F. (D) I.H.A. 

 

27 ભારતમાાં પ્રવાસન નવભાગ કોની સાથે જોડાયેલો છે? 
(A) નાગક્રરક ઉડ્ડયન (B) પ્રવાસન ખાતા (C) A અને B બને્ન (D) એકપણ નહીં 

 

28 અભખલ ભારતીય પ્રવાસ આયોજક માંડળની સ્થાપના કયારે કરવામાાં આવી? 
(A) 1981 (B) 1966 (C) 1983 (D) 1978 

 

29 ઇન્ન્ડયન કાંપની હઠેળ કયારે F.H.R.A.I.નો એક કાંપની તરીકે સમાવેશ કરવામાાં આવ્યો હતો? 
(A) 9 ઓગસ્ટ 1952 (B) 7 ક્રડસેમ્બર 1955 (C) 18 સપ્ટેમ્બર 1966 (D) 8 નવેમ્બ 195 

 

30 મલૂ્યાાંકન અને તલુના માટે સામાન્ય રીતે વપરાતા આંકડાકીય માપનો કેટલાાં છે? 
(A) સાત (B) આઠ (C) અગ્યાર (D) દસ 

 

31 કુલ એકમોની ગણતરીને શુાં કહ ેછે? 
(A) સરેરાશ (B) ર્તથુાકો (C) સમન્ષ્ટ્ટ (D) ગણુકો 

 

32 ગાભણનતક મલૂ્ય એ કેવુાં મલૂ્ય છે? 
(A) એકમદીઠ (B) કુલ (C) સમન્ષ્ટ્ટ (D) ભાગફળ 

 

33 અવલોકનોના નમનૂામાાંથી મેળવેલા સમન્ષ્ટ્ટ પ્રાર્લોના સાંભનવત મલૂ્યોને શુાં કહ ેછે? 
(A) નવર્રણ (B) ભબિંદુ અંદાજો (C) બહલુક (D) નવર્લન 

 

34 ભારતમાાં કયા કાળથી પક્રરવહન ઉદ્યોગ અસ્સ્તત્વમાાં છે? 
(A) સાંસ્થાનવાદ (B) સ્વાતાંત્ર્યોિર (C) પ્રાર્ીનકાળ (D આધનુનક 

 



35 ભારતમાાં પ્રથમ હવાઇ સેવાઓની શરૂઆત કયારે થઇ? 
(A) 1932 (B) 1853 (C) 1950 (D) 1936 

 

36 ભારતમાાં પક્રરવહનના મખુ્ય કેટલા સાધનો ઉપલબ્ધ છે? 
(A) પાાંર્ (B) છ (C) સાત (D) ર્ાર 

 

37 થોડી અને મધ્યમ અંતરની મસુાફરી માટે કયુાં પક્રરવહન એક અગત્યનુાં સાધન છે? 
(A) રેલ પક્રરવહન (B) માગા પક્રરવહન (C) જળ પક્રરવહન (D) હવાઇ પક્રરવહન 

 

38 ભારતીય માગોને મખુ્યત્વે કેટલા નવભાગમાાં વહેંર્ી શકાય? 
(A) ર્ાર (B) ત્રણ (C) પાાંર્ (D) છ 

 

39 1988 સધુી ભારતમાાં કુલ કેટલા ક્રકલોમીટરના માગો હતા? 
(A) 19 લાખ (B) 21 લાખ (C) 17 લાખ (D) 122 લાખ 

 

40 લાાંબા અંતરની મસુાફરી માટે સૌથી વધ ુયોગ્ય પક્રરવહન સાધન કયુાં છે? 
(A) રેલ્વે (B) માગા (C) જળ પક્રરવહન (D) હવાઇ પક્રરવહન 

 

41 ભારતમાાં કેટલા પ્રકારની રેલ્વે લાઇનો છે? 
(A) ર્ાર (B) બે (C) ત્રણ (D) પાાંર્ 

 

42 અવરજવરનુાં સૌથી જુન ુસાધન કય ુછે? 
(A) હવાઇ પક્રરવહન (B

 
માગા પક્રરવહન (C) રેલ પક્રરવહન (D) જળ પક્રરવહન 

 

43 જળ પક્રરવહનના મખુ્ય પ્રકારો કેટલા? 
(A) બે (B) ત્રણ (C) ર્ાર (D) પાાંર્ 

 

44 આંતરરાષ્ટ્રીય જળમાગા પ્રનધકરણની સ્થાપના કયારે થઇ? 
(A) 1986 (B) 1976 (C) 1988 (D) 1984 

 

45 1959માાં સ્થપાયેલ કઇ સનમનત દ્વારા પક્રરવહનનાાં તમામ સાધનોને લગતી રાષ્ટ્રીય નીનતના ઘડતરની રૂપરેખા તૈયાર 
કરવામાાં આવી? 

(A) પક્રરવહનનીનત અને નનયોગી સનમનત   (B) મોટર વાહન કરાધાન તપાસ સનમનત 
(C) આંતરદેશીય જળ પક્રરવહન સનમનત (D) આંતરરાષ્ટ્રીય જળમાગા પ્રનધકરણ સનમનત 

 

46 આંતરદેશીય જળ પક્રરવહન સનમનતની સ્થાપના કયારે થઇ? 
(A) 1950 (B) 1959 (C) 1970 (D) 1978 

 

47 1950માાં કઇ સનમનત દ્વારા પક્રરવહનના તમામ સાધનોના નવકાસ માટે સાંયોજન કરવાની જરૂરીયાત પર ભાર મકૂવામાાં 
આવ્યો હતો? 

(A) આંતરદેશીય જળ પક્રરવહન સનમનત   (B) મોટર વાહન કરાધાન તપાસ સનમનત 
(C) પક્રરવહન સલાહકાર પક્રરર્દ   (D) પક્રરવહનનીનત અને નનયોગી સનમનત 

 

48 વતામાન સમયે સમગ્ર નવશ્વ શામાાં ફેરવાઇ રહ્ુાં છે? 
(A) ગ્રાહકના રૂપમાાં   (B) મહમેાનના રૂપમાાં (C) પયાટકમાાં (D) ભમૂાંડલીય ગ્રામમાાં 

 

49 કયા પ્રકારની હોટલો મોટેભાગે મોટા શહરેોમાાંજ આવેલી હોય છે? 
(A) પાંર્તારક ક્રડલકસ   (B) પ્રથમવગા (C) વૈભવ-વારસા (D) તારક કક્ષા વગરની 

 

50 સ્થાયી નમલકત અને ધાંધામાાં રોકાયેલ મડૂીના સરવાળાને શુાં કહવેાય? 
(A) વેતન (B) નફો (C) ઉત્પાદક મડૂી (D) ખોટ 

 

51 પ્રથમ પ્રવાસ એજન્સી કયારે શરૂ થઇ? 
(A) 1729 (B) 1853 (C) 1724 (D) 1769 

 

52 હવાઇ સફરના મખુ્ય કેટલા નવભાગો છે? 
(A) ત્રણ (B) બે (C) ર્ાર (D) છ 

 

53 કયુાં સ્થાન ભોનમયાને વણાવવા માટે એક નવલક્ષણ નવભર્ત્ર કલ્પનાવાળાં સ્થાન છે? 
(A) સાંગ્રહસ્થાન (B) પ્રાણીસાંગ્રહાલય (C) સ્ટેશન (D) મહલે 

        
 



54 ક્ષેત્રફળની દ્રન્ષ્ટ્ટએ સમગ્ર નવશ્વમાાં ભારતનુાં સ્થાન કયુાં છે? 
(A) પાાંર્મ ુ (B

 
બીજુ ાં (C) સાતમુાં (D છઠ્ઠાં 

 

55 ભારતના મખુ્ય ભૌગોભલક પ્રદેશો કેટલા છે? 
(A) બે (B) ત્રણ (C) ર્ાર (D) પાાંર્ 

 

56 ભારતનો દક્રરયાક્રકનારો કેટલા ક્રકલોમીટર લાાંબો છે? 
(A) 6700 (B) 6200 (C) 5500 (D) 5700 

 

57 હોલકના વકૃ્ષો કેવા જ ાંગલોમાાંજ જોવા મળે છે? 
(A) મોસમી જ ાંગલો (B) વરસાદી જ ાંગલો (C) શાંકુદ્રમ (D) એકપણ નહીં 

 

58 શેના પાનમાાંથી બીડી બનાવવામાાં આવે છે? 
(A) ટીમરૂ (B) મહુડો (C) પીપળ (D) બીલી 

 

59 ઘાસની વચ્ર્ે રહનેાર પક્ષી કયુાં છે? 
(A) ક્રટલોર (B) બાબેટ (C) સોનભર્ક્રડયા (D) સહલેી 

 

60 ભારતમાાં ઉડતા પક્ષીઓમાાં સૌથી મોટુાં પક્ષી કયુાં છે? 
(A) મોર (B) સારસ (C) ગીધ (D) ગરુડ 

 

61 ગરુડની પાાંખો કેટલા મીટર લાાંબી હોય છે? 
(A) ત્રણ (B) એક (C) ર્ાર (D) બે 

 

62 પ્રકૃનત સાંરક્ષણની ક્રદશામાાં પહલેી શરૂઆત કયારે થઇ? 
(A) 1952 (B) 1935 (C) 1927 (D) 1933 

 

63 ઉિરીય અક્ષાાંશોમાાં ઋત ુઅનસુાર એક વર્ાના કેટલા મખુ્ય ભાગ પાડી શકાય? 
(A) બે (B) ત્રણ (C) ર્ાર (D) પાાંર્ 

 

64 ભારતની આબોહવા માટે કઇ ઋત ુપ્રભાવક નીવડે છે? 
(A) વર્ાાઋત ુ (B) નશયાળો (C) ઉનાળો (D) વસાંત 

 

65 કેરળમાાં કયા મક્રહનામાાં હાથીઓનુાં સરઘસ પયાટકોના આકર્ાણનુાં મખુ્ય કેન્દ્ર છે? 
(A) ફેબ્રઆુરી (B) જાન્યઆુરી (C) નવેમ્બર (D જૂન 

 

66 ફેબ્રઆુરીની શરૂઆતમાાં પનશ્વમ બાંગાળમાાં ગાંગાના મખુ ઉપર કયો મેળો ભરાય છે? 
(A) પશમેુળો (B) મરૂભનૂમ (C) ગાંગાસાગર (D) હસ્તનશલ્પ 

 

67 વૈશાખીનો તહવેાર કયા મક્રહનામાાં આવે છે? 
(A) એનપ્રલ (B) મે (C) જૂન (D) જુલાઇ 

 

68 આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રવાસન સાંસ્થાઓ શાન ુપ્રનતનનનધત્વ કરે છે? 
(A) સરકાર (B) ખાનગીક્ષેત્ર (C) ઉપરના બને્ન (D) એકપણ નહીં 

 

69 ટુક્રરઝમ કેક્રરિંગ કેપેસીટી કોનુાં પ્રકાશન છે? 
(A) W.T.O. (B) ગજુરાત સરકાર (C) ભારત સરકાર (D) I.A.T.A. 

 

70 પ્રવાસનના નવકાસ, પ્રવાસ અને પાયાના માળખાના નવકાસમાાં મખુ્ય ફાળો કઇ સાંસ્થા આપે છે? 
(A) N.C.T. (B) ભારત સરકાર (C) રાજય સરકાર (D) I.T.D.C. 

 

71 કયુાં સ ાંગઠન આંતરાષ્ટ્રીય હોટેલ એસોનસયેશનનુાં સભ્ય છે? 
(A) I.T.D.C. (B) I.F.T.O. (C) F.H.R.A.I. (D) I.A.T.O. 

 

72 કુલ એકમોની ગણતરીને શુાં કહવેામાાં આવે છે? 
(A) ગણુાક (B) સમર્ક્રટ (C) ગણુાાંક (D) ગણકો 

 

73 ગાભણનતક મધ્યકમાાંથી તારવેલા મલૂ્યના નવર્લનના વગાના સરવાળાને કુલ સાંખ્યા વડે ભાગવાથી જે મલૂ્ય મળે તેને શુાં 
કહ ેછે? 

(A) નવર્લન (B) નવર્રણ (C) મધ્યક નવર્લન (D) પ્રમાભણત નવર્લન 
        

 



74 રસ્તા પરની ફૂટપાથ પર બેસીને સ્મરભણકા વેર્વી કયા ક્ષેત્રની એક મખુ્ય પ્રવનૃિ છે? 
(A) ઔપર્ાક્રરક (B) મકુતપ્રવેશ (C) અનૌપર્ાક્રરક (D) ઉત્પાદન 

 

75 ટકૂ્રરસ્ટ પોલીસનુાં કામ શુાં છે? 
(A) રાક્રફક નનયાંત્રણ (B) અનતનથ પયાટકોના સહલેાણીઓને મદદ (C) ગનુા શોધવા (D) સજા કરવાન ુ

 

76 પ્રવાસન એજન્ટ હાંમેશા શાનાથી પક્રરભર્ત હોવો જોઇએ? 
(A) વતામાન ભાડા કોષ્ક (B) ક્રકિંમત (C) ઉપલબ્ધતા (D) ઉપરના બધાાંજ 

 

77 કય ુનવમાની ભાડુ મસુાફરોને પ્રવાસ દરમ્યાન રોકાણની છૂટ આપે છે? 
(A) એક શહરેથી બીજા શહરેના ભાડા   (B) નવદ્યાથી માટેનુાં ભાડુ 
(C) I.A.C. (D) આંતરદેશીય 

 

78 ઉડ્ડયન આરક્ષણ માટે ખાસ નવનાંતી સાંજ્ઞા SVC શેના માટે વપરાય છે? 
(A) સેવા   (B) નવનશષ્ટ્ટ સેવા ભરતી 
(C) અન્ય સેવાની માક્રહતી (D) એકપણ નહીં 

 

79 એજન્સીનુાં અગત્યનુાં અંગ કયુાં છે? 
(A) આરોગ્ય (B) વીમો (C) પ્રવાસન (D) જકાત 

 

80 જે પ્રવાસ સાહસ પ્રવનૃિઓ સાથે સાંકળાયેલો હોય તેને શુાં કહ ેછે? 
(A) નવનશષ્ટ્ટ પ્રવાસ (B) ગોલફ પ્રવાસ (C) સાહસ પ્રવાસ (D) એકપણ નહીં 

 

81 ભારતમાાં કેટલા પ્રકારની નવનવધ વનસ્પનતઓ જોવા મળે છે? 
(A) 15,000 (B) 45,000 (C) 5,000 (D) 35,000 

 

82 ભારતમાાં સસ્તન પ્રાણીઓની કેટલી જાતો અસ્સ્તત્વ ધરાવે છે? 
(A) 400 (B) 500 (C) 1200 (D) 2000 

 

83 શેના પક્રરવતાનથી ઋત ુબદલાય છે? 
(A) હવાનુાં તાપમાન   (B) હવાની ગનત અને ક્રદશા (C) હવાનો ભેજ (D) આબોહવા 

 

84 કયા મક્રહનામાાં સૌથી વધારે પયાટકોન ુઆગમન થતુાં હોય છે? 
(A) ઓકટોબર   (B) ઓગસ્ટ (C) માર્ા (D) ક્રડસેમ્બર 

 

85 ઇસ્ટ ઇન્ન્ડયા કાંપનીએ પોતાના અનધકારક્ષેત્રના ભૌગોભલક સવેક્ષણ માટે કઇ સાલમાાં ભારતીય ‘સવેક્ષણ’ની સ્થાપના કરી? 
(A) 1760 (B) 1769 (C) 1785 (D) 1803 

 

86 બજારનો દરેક ક્રહસ્સો જરૂક્રરયાતો અને અપેક્ષાને આધારે કેવો હોય છે? 
(A) અલગ-અલગ   (B) એકસરખો (C) પરસ્પર નવરોધી (D) એકપણ નહીં 

 

87 સેવા ઉત્પાદનમાાં કોની વચ્ર્ે કોઇપણ પ્રકારના માભલકીપણાનુાં હસ્તાાંતર થતુાં નથી? 
(A) વેર્નાર   (B) ખરીદનાર (C) ઉપરના બને્ન (D) એકપણ નહીં 

 

88 પ્રવાસન સ્થળનો નવકાસ કરવામાાં કઇ બાબત પર ભાર આપવામાાં આવે છે? 
(A) કલા સ્થાપત્ય   (B) સાંસ્કૃનત (C) ધમા (D) ઉપરના બધાાંજ 

 

89 વ્યક્રકતગત વેર્ાણ એ શાનો ભાગ છે? 
(A) પ્રર્ાર (B) નવજ્ઞાપન (C) જાહરેાત (D) સેવા 

 

90 છૂટક દુકાનોમાાં થતાાં પ્રદશાનોને શુાં કહવેાય? 
(A) પહોંર્ (B) પસાંદગી (C) દ્શ્ય (D) પી.ઓ.પી. 

 

91 ભારત સરકારના પયાટન નવભાગ દ્વારા કરેલી ગણતરી મજુબ 1991-92ના વર્ામાાં નવદેશી પ્રવાસીઓ દ્વારા થતી આવકના 
નવશ્વ પ્રવાસનના 12.7% ના આંકડા સામે ભારતનો કેટલો આંકડો જોવા મળેલ છે? 

(A) 15.5% (B) 16.5% (C) 10.5% (D) 14.7% 
 

92 જયારે યજમાન પ્રજા પ્રવાસીઓની જીવનશૈલીનુાં અનકુરણ કરવા લલર્ાય છે આને સામાન્ય રીતે પ્રવાસનનો કેવો પ્રભાવ 
કહવેાય? 

(A) પ્રનતકૂળ (B) નકારાત્મક (C) અનકૂુળ (D) એકપણ નહીં 
        

 



93 જે લોકો યજમાન દેશ અને પ્રવાસીઓ વચ્ર્ે અંતરાય ઉભા કરે છે કોહને તેમને શુાં કહ ેછે? 
(A) પયાાવરણીય પરપોટા   (B) પ્રવાસ માગાદશાક (C) ઉપરના બને્ન (D) એકપણ નહીં 

 

94 ‘જેરૂસલેમ માણસોને ગાાંડા કરી મકેૂ છે’ આ માંતવ્ય કયા મનોભર્ક્રકત્સકનુાં છે ? 
(A) જહોન બાપક્રટસ્ટ   (B) ઇજરાયલી સૈનનક (C) રાજવી ડેવીડ (D) યાસર-બાલ-અલ 

 

95 પ્રવાસન નીનતના આયોજન તેમજ વહનક્ષમતાને કાયાાસ્ન્વત ન કરવાના અભભગમ કે પયાાવરણીય પ્રભાવની આકારણી 
કોનુાં આ ઉિમ ઉદાહરણ ગણાય? 

(A) W.T.O. (B) E.I.A. (C) V.F.R. (D) એકપણ નહીં 
 

96 ભારતનુાં કયુાં પ્રવાસન વર્ા સાવ જ નનષ્ટ્ફળ રહવેા પામ્ય?ુ 
(A) 1990 (B) 1995 (C) 1991 (D) 1996 

 

97 પ્રવાસનમાાં કોનો આધાર તરીકે ઉપયોગ થાય છે? 
(A) ઇનતહાસ (B) ભનવષ્ટ્ય (C) પયાટકો (D) એજન્સીઓ 

 

98 સાાંર્ી સ્તપૂો કયાાં આવેલાાં છે? 
(A) કણાાટક (B) ભબહાર (C) રાજસ્થાન (D) મધ્યપ્રદેશ 

 

99 જામી મસ્જીદનુાં બાાંધકામ કયારે પરૂૂાં થયુાં? 
(A) 1103 (B) 1196 (C) 1198 (D) 1192 

 

100 આપણા ભવ્ય સાાંસ્કૃનતક વારસાનો આધાર એટલે, 
(A) સાવાજનનક ઇમારતો   (B) સાંગ્રહાલય (C) માંક્રદરો (D) જોવાલાયક સ્થળો  

 

 

_______________ 
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1 સાંર્ાલનની નવભાવના અને નસદ્વાાંતોનો નવકાસ સાપેક્ષપણે શુાં છે? 

(A) પારાંપક્રરક ઘટના   (B) સાંર્ાલન (C) જૂની ઘટના (D) આધનુનક ઘટના 
 

2 ટેલરની સાંર્ાલનની થીયરીના મળૂભતૂ નસદ્વાાંતો કેટલા છે? 

(A) એક (B) બે (C) ત્રણ (D) ર્ાર 
 

3 સાંર્ાલન એક ____ પક્રરબળ છે કે જેની હાજરી તેના પ્રયત્નોના પક્રરણામ દ્વારા અનભુવાય છે. 
(A) અદ્શ્ય (B) હકારાત્મક (C) દ્શ્ય (D) નકારાત્મક  

4 ઉચ્ર્ સપાટીના મેનેજરોએ નીનત-નવર્યક નનણાયો લેનાર અનધકારીઓનો કેવો સમહૂ છે? 

(A

 
મોટો (B) નાનો (C) મધ્યક (D) બેવડો 

 

5 એક નેતા તરીકે ટીમમાાં સહકાર સાધવાની મેનેજરની શક્રકત એટલે……. 

(A) યાાંનત્રક કૌશલ્ય   (B) નવભાવનાત્મક કૌશલ્ય (C) માનવીય કૌશલ્ય (D) ટેકનનકલ કૌશલ્ય 
 

6 સાંર્ાલનમાાં કેન્દ્રસ્થાને શુાં હોય છે? 

(A) આયોજન (B) વ્યવસ્થાકાયા (C) નેતતૃ્વ (D) ત્રણમાાંથી એકપણ નહીં 
 

7 નવા ઉદ્યોગ સાહનસકે બજારમાાં શેની શોધમાાં રહવે ુ ાં જોઇએ. 
(A) ગભભિત તકો   (B) ભાનવ નવકાસની શકયતાઓ (C) ઉપરના બને્ન (D) એકપણ નહીં 

 

8 બજારમાાં વ્યવસ્થાતાંત્રના સ્વરૂપ અને માળખા નવશે નનણાય કોણ લે છે? 

(A) ઉદ્યોગ સાહનસક   (B) ગ્રાહક (C) બજાર (D) વેર્નારાઓ 
 

9 નવનવધ પ્રકારની માભલકી ધરાવતી નવનવધ સાંસ્થાઓ પ્રવાસને લગતી સગવડો અને ____ પરૂી પાડે છે. 
(A) જરૂક્રરયાતો (B) માાંગ (C) નવનવધ ખર્ાાઓ (D) સેવાઓ  

10 બજારમાાંથી કેટલી વસ્ત ુખરીદવી તેની માક્રહતી ગ્રાહકોને શામાાંથી મળે છે? 

(A) વસ્તનુી ક્રકિંમત   (B) બજાર (C) વસ્તનુી ગણુવિા (D) વસ્તનુો પરુવઠો 
 

11 પ્રવાસને લગતી સગવડો અને સેવાઓ પરૂી પાડતી નવવધ પ્રકારની માભલકી ધરાવતી નવનવધ સાંસ્થાઓ મખુ્યત્વે કેટલા 
પ્રકારની હોય છે? 

(A) એક (B) બે (C) ત્રણ (D) ર્ાર 
 



12 મેનેજક્રરયલ ભનૂમકાઓ સમજવા માટે જે સાંશોધનો થયા છે તેમાાંથી સૌથી વધ ુસ્વીકૃત સાંશોધન શેનુાં છે? 

(A) હનેરી નમન્ત્ઝબગા (B) ફે્રન્કલી (C) ફોલેટ (D) ટેલર 
 

13 વ્યાપારના દરેક સ્વરૂપની પ્રવનૃિઓ ર્લાવવા માટે શુાં હોય છે? 

(A) માળખુાં (B) એક સાંગઠન (C) એક બજાર (D) ઉપરના બધાાંજ 
 

14 સાંગઠનોમાાં આવતાાં પક્રરવતાનોની અસર શેના પર પડે છે? 

(A) વ્યક્રકત (B) સાંગઠન (C) પેઢી (D) સમાજ 
 

15 ર્ોક્કસ ફરજોનો નનદેશ કરતાાં કાયદાઓ અને નનયમનો કઇ રીતે નક્કી કરેલા હોય છે? 

(A) ઔપર્ાક્રરક (B) વાસ્તનવક (C) ખોટી (D) સાર્ી 
 

16 ‘વ્યવસ્થાપકોએ કમાર્ારીઓ સાથે સહકાર સાધવો જોઇએ’ – વૈજ્ઞાનનક વ્યવસ્થાપનનો આ નનયમ કોણે આપ્યો છે? 

(A) ફે્રન્કલી (B) ફેડક્રરક નવન્સટન ટેઇલર (C) ફોલેટ (D) હનેરી 
 

17 પ્રથાલક્ષી દ્ન્ષ્ટ્ટભબિંદુ પ્રમાણે સાંગઠનને કેટલા નવભાગોવાળી એક પ્રથા તરીકે જોવામાાં આવે છે? 

(A) બે (B) ત્રણ (C) પાાંર્ (D) સાત 
 

18 સાંગઠનનુાં માળખ ુએટલે એવી પ્રક્રિયા કે……. 

(A) સાંગઠનના કાયોનુાં સ ાંકલન થાય.   (B) વહેંર્ણી થાય. (C) સાંર્ાલન થાય (D) ઉપરના બધાાંજ 
 

19 ભારતીય સાંગઠનોમાાં મોટા ભાગના તમામ નનણાયો કોણ લે છે? 

(A) મેનેજર   (B) સાંર્ાલકો (C) ઉચ્ર્ાનધકારીઓ (D) સરકાર 
 

20 નનણાય લેવાની પ્રક્રિયા ફેલાયેલી હોય તેને શુાં કહવેાય? 

(A) ઓડાર   (B) નવકેન્દ્રીકરણ (C) ભલામણ (D) કેન્દ્રીકરણ 
 

21 પ્રવાસન ઉદ્યોગમાાં જે સાંગઠનો પોતાની પ્રવનૃિઓના નવભાગોનુાં માળખુાં ભૌગોભલક નવસ્તારો પ્રમાણે ગોઠવે છે, તેને કયા 
પ્રકારનુાં સ ાંગઠન માળખ ુકહવેાય? 

(A) ઉત્પાદન આધાક્રરત   (B) ગ ૂાંથણીયકુત (C) સ્થાનીય પાયાવાળાં (D) જૂથ 
 

22 સ્વાયિતાનો ગાઢ સાંબ ાંધ જવાબદારીઓ નભાવવામાાં મળતી_____ સાથે છે. 
(A) સ્વતાંત્રતા   (B) પરતાંત્રતા (C) એકતા (D) સાંગઠન શક્રકત  

23 જયારે ધ્યેય નસદ્વ કરવામાાં બ ેકે બે કરતાાં વધારે વ્યક્રકતઓના સક્રહયારા પ્રયાસોની જરૂર પડતી હોય ત્યારે શનેી રર્ના થાય છે? 

(A) સાંગઠન   (B) બજાર (C) ઉદ્યોગ (D) પેઢીઓ 
 

24 સાંગઠનોને સમજવાની પ્રક્રિયા અને સાંગઠન માળખાની પસાંદગીની પ્રક્રિયાએ ______ ર્ાલતી પ્રક્રિયાઓ છે. 
(A) તટૂક (B) સતત (C) અસતત (D) અપણૂા  

25 સાંસ્થાકીય કામગીરી સધુારવા માટે શુાં સમજવ ુજરૂરી છે? 

(A) જૂથોનુાં સ્વરૂપ   (B) જૂથોનુાં વતાન (C) જૂથોમાાં ર્ાલતો પારસ્પક્રરક વ્યવહાર (D) ઉપરના બધાાં જ 
 

26 કયા જૂથોની રર્ના ઇરાદાપવૂાક કરવામાાં આવતી નથી? 

(A) અનૌપર્ાક્રરક (B) ઔપર્ાક્રરક (C) સભ્યપદ (D) સાંદભાજૂથ 
 

27 બધાાં નાના જૂથો એ પ્રાથનમક જૂથો હોતા નથી, પરાંત ુબધાાં પ્રાથનમક જૂથો કેવા હોય છે? 

(A) મોટા (B) નાના (C) મધ્યમ (D) ખોટા 
 

28 જૂથમાાં આંતક્રરક કાયોનો હતે ુશુાં નસધ્ધ કરવાનો હોય છે? 

(A) નનધાાક્રરત ધ્યેયો (B) ધારાધોરણો (C) મલૂ્યો (D) નીનતમિા 
 

29 સ્વ-પ્રત્યક્ષીકરણ અને બીજાઓનુાં તેના નવશેનુાં પ્રત્યક્ષીકરણને ઓળખવા માટે શેનો ઉપયોગ થાય છે? 

(A) જોહરી નવન્ડો (B) પ્રત્યક્ષીકરણ (C) અંત:સ્વ (D) વતાનશૈીી 
 

30 નસગમાંડ ફ્રોઇડે માનવ વ્યક્રકતત્વના કયા સ્ત્રોતોની વાત કરી છે? 

(A) ઉદ્દીપ્ત (B) દેખરેખ (C) નનયાંત્રણ (D) ઉપરના બધાાંજ 
 

31 ફ્રોઇડીયન ખ્યાલોમાાંના સપુર ઇગોવાલી અહમ સ્સ્થનત એટલે...... 
(A) વડીલ (B) પખુ્ત (C) ઘરડા D) બાળક 

 



32 બાળ અહમ ્સ્સ્થનતએ નીર્ેનામાાંથી શાન ુઆંતક્રરક જગત નથી. 
(A) લાગણીઓ (B) અનભુવો (C) અનકૂુલનો (D) ભર્િંતા 

 

33 નાના ઉપદેશક કેવ ુવતાન કરનાર હોય છે? 

(A) અંત:સ્ફૂરણાભયુા (B) સર્જનાત્મક (C) ર્ાલાકીભયુા (D) ઉપરના બધાાંજ 
 

34 રાન્ઝેકશનલ એનાલીસીસ અભભગમમાાં પોતાની જાત અને બીજાઓ અંગે જીવનસ્સ્થનતઓનુાં કેટલી સાંભાવનાઓમાાં વગીકરણ 
કરવામાાં આવ્યુાં છે? 

(A) એક (B) બે (C) ત્રણ (D) ર્ાર 
 

35 જૂથ સાંર્ાલન કયા વતાનનો અભ્યાસ કરવા માટે ઉપયોગી બને છે? 

(A) પ્રત્યક્ષ (B) આંતર વૈયક્રકતક (C) જૂથ (D) વ્યક્રકતગત 
 

36 સ્વાભાનવક બાળક કેવુાં હોય છે? 

(A) મનસ્વી (B) જીજ્ઞાસ ુ (C) પરેમાળ (D) ઉપરના બધાાંજ 
 

37 મોટા ભાગના દેશો પયાટનને પ્રાધાન્ય શા માટે આપે છે? 

(A) સ્થાનનક આનથિક પક્રરસ્સ્થનત સધુારવા   (B) નવદેશી મદુ્રાનવકાસની પ્રવનૃિઓને ઉિેજન આપવા 
(C) રોજગારીની તકો વધારવા (D) ઉપરના બધાાંજ 

 

38 કોની દરકાર લેવામાાં યનુનટના બધાાંજ કમાર્ારીઓ રોકાયેલાાં હોય છે? 

(A) વેપારીઓની (B) કામદારોની (C) ગ્રાહકોની (D) સરકારની 
 

39 કઇ યોજના એવી ક્રિયા છે કે જેમાાંથી વ્યવસ્થાની ભનવષ્ટ્યની માનવશક્રકતની જરૂક્રરયાતોની યોજના બને? 

(A) માનવ સાંસાધન (B) માનવ સાંર્ાલન (C) સરકારી D) રોજગારી 
 

40 પયાટન ક્ષેત્રમાાં સફળ થવાની ર્ાવી કઇ છે? 

(A) માક્રહતીમાાં વદૃ્વદ્વ   (B) જ્ઞાનમાાં વદૃ્વદ્વ (C) છેલ્લી માક્રહતી (D) ઉપરના બધાાંજ 
 

41 નાણાાંકીય સાંર્ાલન કોની સાથે સાંબ ાંધ ધરાવે છે? 

(A) નાણાાંકીય પક્રરસ્સ્થનતની ગણતરી   (B) નાણાાંકીય પક્રરસ્સ્થનતનો અહવેાલ 
(C) ઉપરના બને્ન (D) એકપણ નહીં 

 

42 કોઇપણ ધાંધામાાં રોકડની જરૂરીયાતનો સાર્ો અંદાજ …….. 

(A) જરૂરી છે   (B) જરૂરી નથી (C) આવી શકે છે (D) આવી શકતો નથી. 
 

43 જે ખર્ા વેર્ાણ કે ઉત્પાદકના જથ્થાને આધાર બદલાતો ન હોય તેને કયો ખર્ા કહવેામાાં આવે છે? 

(A) અસ્સ્થર ખર્ા   (B) સ્સ્થર ખર્ા 
(C) સરેરાશ ખર્ા (D) કુલ ખર્ા 

 

44 અસ્સ્થર ખર્ામાાં ઉત્પાદન વધતાાં ખર્ા કેવ ુરહ ેછે? 

(A

 
સ્સ્થર (B) શનૂ્ય (C) વધતુાં (D) ઘટતુાં 

 

45 ક્રિયા એ વ્યવસ્થાતાંત્રની કઇ પ્રવનૃિ છે? 

(A) હતેલુક્ષી (B) એકમલક્ષી (C) બહલુક્ષી (D) ઉપરના બધાાંજ 
 

46 એક પ્રવાસ એજન્સીના સારા ક્રિયા સાંર્ાલકે ગ્રાહકોની સાંતષુ્ટ્ટતા ર્કાસવા ગ્રાહકોને જયાાં સેવા આપવામાાં આવે ત્યાાં મલુાકાત 
લઇ કોની પાસેથી માક્રહતી મેળવવી જોઇએ? 

(A) સાંર્ાલકો (B) ગ્રાહકો (C) વેપારીઓ (D) સરકાર 
 

47 માનવ સાંસાધન સાંર્ાલનમાાં કઇ બાબતોને ધ્યાનમાાં રાખવામાાં આવે છે? 

(A) તાલીમ (B) કુશતાનો નવકાસ (C) કામદારોને પ્રોત્સાક્રહત કરવા (D) ઉપરના બધાાંજ 
 

48 માનવ સાંસાધનના ક્ષેત્રમાાં કેટલા માનવોની જરૂર પડશે તથા એકમની ભરતી અને યનુનટમાાં મકૂવાનુાં કામ કઇ યોજના હઠેળ 
થાય છે? 

(A) સાંર્ાલન (B) સાંસાધન (C) રોજગાર (D) સરકારી 
        

 



49 નફા અને નકુસાનખાત ુએ નાણાાંકીય પત્રકોમાાંન ુજ શુાં છે?  
(A) નફાપત્રક (B) નકુસાન ખાત ુ (C) નાણાાંકીય પત્રક (D) આવક-જાવક 

 

50 સાંશનયત દેવાની ઉઘરાણીની રકમની ગણતરી કોના આધારે કરવામાાં આવે છે? 

(A) રોકડ (B) આવક (C) ખર્ા (D) નફો 
 

51 ધાંધાના સાંર્ાલનથી છેવટની માભલકીની મડૂીમાાં વધારો થાય તો તેની ગણતરી શેમાાં થાય છે? 

(A) જાવક (B) નકુસાન (C) ખર્ા (D) આવક 
 

52 અમકુ ર્ોક્કસ સમયે પેઢીની નાણાાંકીય પક્રરસ્સ્થનત રજૂ કરે તેને શુાં કહવેાય? 

(A) કાચુાં સરવૈયુાં (B) પાકુ સરવૈયુાં (C) અહવેાલ (D) નફા-નકુસાન 
 

53 જવાબદારીઓ અને માભલકીના મડૂીના સરવાળાને શુાં કહવેામાાં આવે છે? 

(A) મડૂીમાાં ફાળો (B) જાળવી રાખેલ કમાણી (C) નમલકતો (D) ખર્ા 
 

54 નફા અને નકુસાન ખાત ુએ કોનો આંતક્રરક ક્રહસ્સો છે? 

(A) જવાબદારીઓ (B) કાર્ા સરવૈયા (C) પાકા સરવૈયા (D) નમલકતો 
 

55 ક્રહસાબ વર્ા દરમ્યાન વેર્વામાાં આવેલ બધી વેપારી વસ્તઓુ અને સેવાઓની કુલ વેર્ાણ ક્રકિંમતનો સમાવેશ શેમાાં થાય છે? 

(A) કુલ વેર્ાણ (B) ર્ોખ્ખ ુવેર્ા (C) આવક (D) કાર્ો નફો 
 

56 ક્રહસાબી પ્રક્રિયાના કયા તબક્કામાાં નાણાાંકીય પત્રકો તૈયાર કરવામાાં  આવે છે? 

(A) બીજા (B) ત્રીજા (C) ર્ોથા (D) પાાંર્માાં 
 

57 પાકા સરવૈયાની કઇ બાજુએ એકમે નાણાનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરેલ હતો તે દશાાવવામાાં આવે છે. 
(A) એક બાજુએ (B) ત્રીજી ીાજુએ (C) બીજી બાજુએ (D) ઉપરના બધાાંજ 

 

58 ધાંધાના સાંર્ાલનથી ખર્ા આવકથી વધારે હોય તો તફાવતની રકમને શુાં કહવેાય? 

(A) આવક (B) ખર્ા (C) નફો (D) ખોટ 
 

59 પાકુ સરવૈયુાં હાંમેશા કોને ધ્યાનમાાં લઇને તૈયાર કરવામાાં આવે છે? 

(A) કાંપની (B) પેઢી (C) ધાંધાના સ્વતાંત્ર અસ્સ્તત્વ (D) ઉપરના બધાાંજ 
 

60 પેઢી દ્વારા અન્ય પેઢીના શેર, ક્રડબેન્ર્સા અને બોન્ડઝમાાં કરવામાાં આવતાાં રોકાણને શુાં કહવેાય? 

(A) સ્થાયી નમલકતો   (B) ટૂાંકાગાળાની જામીનગીરીઓ 
(C) લાાંબાગાળાની જામીનગીરીઓ (D) ર્ાલ ુનમલકતો 

 

61 પ્રવાસ આયોજન વ્યવસાય કેવો છે? 

(A) જોખમી (B) ભબનજોમી (C) નફાકારક (D) નકુસાનકારક 
 

62 એકાંદર દર કોણ આપે છે? 

(A) વેપારી (B) પરુવઠાકાર (C) ગ્રાહકો (D) સરકાર 
 

63 પ્રવાસ આયોજકે સફળ થવુાં હોય અને પૈસા કમાવા હોય તો તેણે કેવી સેવા પરૂી પાડવી જોઇએ? 

(A) સાંપણૂા (B) અધરૂી (C) ગણુવિાયકુ્ત (D) એકપણ નહીં 
 

64 કોઇપણ ટપાલ કર્ેરીમાાં ટપાલ અંગે જરૂરી ટપાલ ક્રટક્રકટ ખર્ા નવશે…….. 

(A) જાણી શકાય છે.   (B) જાણી શકાત ુનથી. (C) પછૂી શકાત ુનથી. (D) નક્કી હોત ુનથી. 
 

65 જે ક્ષણે કોઇ મસુાફર નવસ્તતૃ પ્રવાસ અંગે નવર્ારે છે ત્યારે તે ર્ોક્કસપણે શેના નવશે નવર્ાર કરતો હોય છે? 

(A) નાણાાંકીય ખર્ા   (B) વાહનવ્યવહાર (C) પ્રવાસ સાંસ્થા (D) ઉપરમાાંથી એકપણ નહીં. 
 

66 પ્રવાસન સાંસ્થા જુદાજુદા સ્ત્રોતો પાસેથી જે કાંઇ માક્રહતી પ્રાપ્ત કરે છે એના થકી જ્ઞાન મેળવાય છે? 

(A) ઉત્પાદન (B) નીપજ (C) ઉપરના બને્ન (D) એકપણ નહીં 
 

67 મોટા ભાગના પ્રવાસન સાંર્ાલકો અને આયોજકો પોતાન ુકાયાાલય મોટા શહરેોમાાં રાખે છે અને નાનાાં નગરો કે કેન્દ્રોમાાં શુાં 
રાખે છે? 

(A) શાખાઓ (B) એજન્ટો (C) ઉપરના બને્ન (D) એકપણ નહીં 
        

 



68 પ્રવાસન ઉદ્યોગને પ્રોત્સાહનો અને લાભ કોણ આપે છે? 

(A) નવશ્વબેંક (B) સહકારી બેંકો (C) ગજુરાત સરકાર (D) ભારત સરકાર 
 

69 બકુ્રકિંગ, ક્રરઝવેશન, કન્ફમેશન, ઓવર બકુ્રકિંગ વગેરે જેવા શબ્દો શેના સાંદભામાાં વપરાય છે? 

(A) એજન્ટ (B) મસુાફરો (C) પ્રવાસન સાંસ્થા (D) વેપારીઓ 
 

70 જુદાજુદા રૂમ માટે હોટેલ દ્વારા નક્કી કરાયેલાાં દરને શુાં કહવેામાાં આવે છે? 

(A) રેક રેટ (B) હોટેલ રેટ (C) ફૂલ રટ (D) હાફ રેટ 
 

71 પ્રવાસન સાંસ્થાના કમાર્ારીઓ માટે નીર્ેનામાાંથી કઇ જાણકારી હોવી જરૂરી છે? 

(A) ક્રટક્રકટોનુાં બકુ્રકિંગ   (B) આરક્ષણની વ્યવસ્થા (C) માલ-સામાન અંગેના નનયમો (D) ઉપરના બધાાંજ 
 

72 નવમાની સેવાઓના ભાડાને કેટલા વગામાાં વહેંર્વામાાં આવે છે? 

(A) ત્રણ (B) બ (C) પાાંર્ (D) ર્ાર 
 

73 વેર્ાણ અહવેાલો, વેર્ાણ અંગેની ધારણાઓ, કનમશન ની ગણતરી તથા સેવા શલુ્ક કોની પાસેથી વસલૂવામાાં આવે છે? 

(A) સરકાર (B) વેપારી (C) ગ્રાહકો (D) કાંપનીઓ 
 

74 પ્રવાસન ઉદ્યોગમાાં સાંસાધનોને ગનતમાન કરવા, સમાજ સાથે આંતરક્રિયા કરવા તથા સરકારી ખાતા સાથે કામ કરવા કોની 
જરૂરી રહ ેછે? 

(A) જન-સાંપકા અનધકારી (B ગ્રાહકો (C) વેપારીઓ (D) મસુાફરો 
 

75 કઇ પધ્ધનતમાાં ઊંર્ા ભાવની આંકણી દ્વારા વધારાની રકમ મળે છે કે જે કાંપની રાખી શકે છે? 

(A) ખરીદ ક્ષમતા (B માકા-અપ (C) નેટ રેટ (D) ઉપરના બધાાંજ 
 

76 જે સેવા પરૂી પાડવાના વર્નની રૂપરેખા પરૂી પાડે તેવા દસ્તાવેજોને શુાં કહવેાય? 

(A) વાઉર્ર (B) ભરનતય ુ (C) સરવૈય ુ (D) કનમશન 
 

77 ફાસ્ટ-ફુડ ઉપાહારગહૃ કેવી જગ્યા ઉપર હોવુાં જોઇએ? 

(A) શાાંત વાતાવરણ   (B) રોડ ઉપર 
(C) નવશાળ સાંખ્યામાાં લોકો અવરજવર કરતાાં હોય (D) એકાાંતવાળી જગ્યા 

 

78  આહાર સેવા ર્ાલનની ગણુવિાનુાં સર્જન અને નનભાવની સાતત્યતા માટે કયુાં પક્રરબળ જરૂરી છે? 

(A) જૂથ અભભગમ (B) અપેક્ષાઓ (C) પેદાશ સેવા (D) વ્યક્રકત સેવા 
 

79 ઉપાહારગહૃમાાં પીરસવામાાં આવનારુ ભોજન ઉપાહારગહૃના ર્ાલનની કેવી બાબત છે? 

(A) ભબનજરૂરી (B) મળૂભતૂ (C) જરૂરી (D) ઉપરના બધાાંજ 
 

80 આહાર પડતર ઉપર અંકુશ ખરીદીના સમયથી કયા સમય સધુી નનભાવવામાાં આવવો જ જોઇએ? 

(A) વેર્ાણ (B) નફો (C) ઉપરના બને્ન (D) એકપણ નહીં 
 

81 ઉપાહારગહૃના ર્ોપડાઓ રાખવાની સાંહનત નફા-નકુસાન પત્રક ઉપરાાંત શુાં પરૂૂ પાડે છે? 

(A) નફો (B) પાકુાં સરવૈયુાં (C) નકુસાન (D) મડૂી 
 

82 આહાર સેવા એ કેવો ધાંધો છે? 

(A) મડૂીલક્ષી (B) માનવલક્ષી (C) ઉચ્ર્ જરૂરીયાતવાળી વસ્તઓુની ફેરબદલી (D) ઉપરના બધાાંજ 
 

83 પ્રવાસ સાંર્ાલનનુાં પ્રથમ પગનથયુાં કયુાં છે? 

(A) આયોજન (B) પ્રવાસન (C) યોગ્ય વ્યવહાર (D) વાતર્ીત 
 

84 પ્રવાસી દ્વારા પક્રરવહન સેવાની પસાંદગીમાાં કઇ બાબત નનણાાયક ભનૂમકા ભજવે છે? 

(A) ગણુવિા (B) નનયનમતતા (C) સગવડ (D) ઉપરના બધાાંજ 
 

85 કોના માટે એ આવ્યક છે કે તે એરલાઇન્સના પડતર માળખાને સમજે અને ઉત્પાક્રદત વેર્ાણ દ્વારા એરલાઇન્સના કુલ 
પડતરોને પહોંર્ી વળવા માટેની ખાતરી આપે? 

(A) સરકાર (B) નવદેશી કાંપનીઓ (C) પઇલોટ (D) સફળ સાંર્ાલક 
 

86 એરિાફટ અને રાક્રફક સાંબ ાંનધત કોની પડતરો છે? 

(A) પ્રત્યક્ષ ર્ાલન (B) પરોક્ષ ર્ાલન (C) આનરુ્ાંભગક ખર્ાાઓ (D) નનભાવ 
 



87 માનવશક્રકત આયોજન એ કોનો અંતગાત ભાગ છે? 

(A) પક્રરવહન (B) પ્રવાસન (C) માનવશક્રકત (D) આયોજન 
 

88 કયા એર કોપોરેશન ધારા હઠેળ ખાનગી એર લાઇન્સના ર્ાલનની પરવાનગી આપવામાાં આવેલ નથી. 
(A) 1953 (B) 1951 (C) 1954 (D) 1961 

 

89 વ્યાવસાનયક પ્રવાસની માાંગ મોટાભાગે કેવી હોય છે? 

(A) ગ્રામ્યલક્ષી (B) શહરેલક્ષી (C) રાષ્ટ્રીય (D) આંતરરાષ્ટ્રીય 
 

90 ‘વ્યાવસાનયક પ્રવાસનની સાપેક્ષ રીતે પડતર ઊંર્ી હોય છે અને તે કારણથી તેનુાં વળતર ઊંચ ુહોય છે’ – આ નવધાન કોનુાં 
છે?  

(A) આલ્ફે્રડ (B) ડેવીડ (C) ડેવીડસન (D) ક્રરકાડો  
 

91 પ્રવાસન વ્યવસાયમાાં સ્થળોની વચ્ર્ે અનધવેશન, ધાંધાકીય મેળાવડા, પ્રદશાન અને નવનશષ્ટ્ટ આયોજનો વગેરે શા માટે 
કરવામાાં આવે છે? 

(A) પ્રવાસીઓને આકર્ાવા (B) હરીફોને આકર્ાવા (C) નફો કમાવવા (D) ઉપરના બધાાંજ 
 

92 વ્યાવસાનયક પ્રવાસન ઉદ્યોગની સભાનો ઉદે્દશ કેવો હોય છે? 

(A) વાભણજજયક (B) ભબન-વાભણજજયક (C) ઉપરના બને્ન (D) એકપણ નહીં 
 

93 જયારે મોટી સાંખ્યામાાં વ્યક્રકતઓ અથવા પ્રનતનનનધઓના જૂથો કોઇ એક નવર્ય અથવા મદુ્દા ઉપર ર્ર્ાા કરવા એકનત્રત થાય 
ત્યારે તેને શુાં કહવેાય? 

(A) સમહૂસભા (B) વાતર્ીત (C) પક્રરર્દ (D) મહાસભા 
 

94 જે ક્ષેત્રમાાં કાંપનીઓ, વેપારી ગહૃો અથવા વેપારી સાંસ્થાઓ અને સાંગઠનોનો સમાવેશ થાય છે તેને શુાં કહવેાય? 

(A) વ્યાવસાનયક ક્ષેત્ર (B) સ્વૈચ્ચ્છક સાંસ્થાઓ (C) સમાન સાંસ્થાઓ (D) કોપોરેટ ક્ષેત્ર 
 

95 કોઇપણ સેવા કે ઉત્પાદનની જેમજ અનધવેશન માટેની સવલતો પરૂી પાડનારે કેવી બજારનીનત અપનાવવી પડે છે? 

(A) સામાન્ય (B) ઢીલી (C) મજબતૂ (D) સીધી 
 

96 પ્રવાસનના પ્રવેગીકરણ માટે કયા પ્રવાસો યોજવામાાં આવે છે? 

(A) વ્યક્રકતગત (B) કૌટુાંભબક (C) ફરવા લાયક (D) જોવાલાયક 
 

97 અનધવેશનમાાં જયારે ભાગ લેનારાઓને લખવા માટે ટેબલની જરૂર પડે ત્યારે કઇ બેઠક વ્યવસ્થા યોગ્ય રહશેે? 

(A) વગાખેડ શૈલી (B) નથયેટર પદ્વનત (C) ય-ુઆકાર (D) લાંબર્ોરસ વ્યવસ્થા 
 

98 કઇ સનમનતનુાં કાયા પક્રરવહન અંગેની જરૂક્રરયાતોને પરૂી કરી જરૂરી માનવશક્રકતની આયોજન પ્રમાણે વ્યવસ્થા કરવાનુાં છે? 

(A) સ્વાગત સનમનત (B) પક્રરવહન સનમનત (C) નોંધણી સનમનત (D) અધ્યયન સનમનત 
 

99 વ્યાવસાનયક પ્રવાસન પ્રવનૃિ કેવી છે? 

(A) અસતત ર્ાલતી (B) માંદ (C) સતત ર્ાલતી (D) ઉપરના બધાાંજ 
 

100 અનધવેશનની સવલતો પરૂી પાડનારાઓએ બજાર સાંર્ાલન અને જન-સાંપકાના પ્રયત્નોને કેવા બનાવવા જોઇએ? 

(A) ખોટા (B) મજબતૂ (C) નબળા (D) એકપણ નહીં 
 

 

______________
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1 પ્રકાશસા્ં લેર્ણની પ્રક્રિયા દરમ્યાન વનસ્પનત કયા વાયનુો ઉપયોગ કરે છે? 
(A) ઓક્રકસજન (B) કાબાન ડાયાાકસાઇડ (C) નાઇરોજન (D) હાઇિોજન 

 

2 પથૃ્વી પર ઉજાાનો મખુ્ય સ્ત્રોત કયો છે? 
(A) સૌર નવક્રકરણો (B) વાય ુનવલય (C) ઓક્રકસજન (D) કાબાન ડાયાાકસાઇડ 

 

3 શકારામાાં રહલેી ઉજાા શામાાંથી મળે છે? 
(A) ઓક્રકસજન (B) નવક્રકરણો (C) પ્રકાશ (D) પવન 

 

4 કયા ઘટકો પાક્રરતાંત્રની રર્ના કરે છે? 
(A) જૈનવક (B) અજૈનવક (C) A અને B (D) એકપણ નહીં 

 

5 વાતાવરણમાાં રહલેાાં પ્રવાહી રજકણોને શુાં કહવેાય? 
(A) ભેજ (B) વાયનુવલય (C) ઓઝોન (D) સ્ફટીક 

 

6 નવષવુવિૃ પર હવામાન કેવુાં હોય છે? 
(A) ખબૂ જ ગરમ (B) ખબૂ જ ઠાંડુ (C) ઠાંડુ (D) ગરમ 

 

7 વનસ્પનતની બાષ્ટ્પોત્સર્જનની પ્રક્રિયા ____ થી અસર પામે છે. 
(A) પવન (B) જમીન (C) વાતાવરણ (D) પાણી  

8 જીવનની મળૂભતૂ અને પ્રાથનમક જરૂક્રરયાત કઇ છે? 
(A) ઊજાા (B) સયૂાપ્રકાશ (C) રહઠેાણ (D) A અને B 

 

9 પ્રકાશ સા્ં લેર્ણની પ્રક્રિયા દરમ્યાન વનસ્પનત કાબાન-ડાયાાકસાઇડમાાં રહલેાાં કાબાનનુાં શેમાાં રૂપાાંતર કરે છે? 
(A) ઊજાા (B) હાઇિોજન (C) શકારા (D) ઓક્રકસજન 

 

10 વનસ્પનતઓ તેમજ અન્ય સમદુાયોને જરૂરી એવાાં ખનીજ તત્વોનો સાંગ્રહ કોણ કરે છે? 
(A) વાતાવરણ (B) પાણી (C) જમીન (D) પત્થર 

 

11 એન્ટાક્રટિકામાાં પ્રવાસન નૌકાઓ કર્રો કયાાં ઠાલવે છે? 
(A) જમીન પર (B) પાણીમાાં (C) દક્રરયામાાં (D) ભગૂભામાાં 

        
 



12 પ્રવાસનક્ષેતે્ર કયુાં જૂથ લાાંબા સમય માટે ટકી રહ ેછે તેમજ વધારે અગવડતાઓ પણ સહન કરે છે? 
(A) યગુલો (B) વૈજ્ઞાનનક જૂથ (C) નનવિૃ વ્યક્રકતઓ (D) મક્રહલાઓ 

 

13 ભારતીય પરાંપરા ‘કળા’ ના ત્રણ પાસાઓ એકબીજા સાથે 
(A) સાંકળાયેલ નથી (B) સાંકળાયેલાાં છે (C) સ્વતાંત્ર છે (D) એકપણ નહીં  

14 પયાાવરણની સરુક્ષા માટેની મહત્વની નવભાવના કઇ છે? 
(A) ક્ષમતા શક્રકત (B) પ્રવાસન પ્રવનૃિ (C) ભૌનતક પયાાવરણ (D) ઉપરના બધાાંજ 

 

15 કયા દશકાવાળા યગુલો મહદ્અંશે સ્વતાંત્ર અથાસભર પ્રવાસીઓ હોય છે? 
(A) 10 થી 20 (B) 40 થી 50 (C) 30 થી 40 (D) 50 થી 60 

 

16 ભારતીય ગહૃોમાાં કોને રહઠેાણના અનનવાયા અંશ તરીકે ગણવામાાં આવેલ છે? 
(A) વકૃ્ષ (B) તલુસી (C) પીપળો (D) ફૂલ 

 

17 કોણ અમેક્રરકાથી શરૂ થતાાં અથાસભર પ્રવાસમાાં જોડાઇને પ્રવાસ કરે છે? 
(A) નનવિૃ વ્યક્રકતઓ (B) મક્રહલાઓ (C) A અને B (D) એકપણ નહીં 

 

18 મોટરવાહન અને ખનીજતેલ સક્રહત કયો ઉદ્યોગ આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપારના ત્રણ મહત્વના પ્રકારો પૈકીનો એક છે? 
(A) દક્રરયાઇ વ્યવહાર (B) પ્રવાસન (C) લોખાંડ (D) કાપડ 

 

19 પ્રવાસન ઉદ્યોગ રોજગારી ઉત્પન્ન કરવાની સાથે સાથે, 
(A) મડૂીરોકાણને પ્રોત્સાહન આપે છે.   (B) નવદેશી ર્લણ કમાવી આપે છે. 
(C) નાના ધાંધા-રોજગારના નવકાસ માટે તકો પરૂી પાડે છે. (D) ઉપરના બધા જ 

 

20 નવકાસમાાં પ્રવાસનની ભનૂમકાના પથૃક્કરણના મખુ્ય અભભગમો કેટલા? 
(A) પાાંર્ (B) બે (C) ત્રણ (D) છ 

 

21 વતામાન નવશ્વમાાં ટુક્રરઝમ એ સૌથી વધ ુમહત્વની સામાજજક અને _______ પ્રવનૃિઓ બની રહી છે. 
(A) આનથિક (B) સાાંસ્કૃનતક (C) A અને B (D) એકપણ નહીં  

22 પ્રવાસીઓને આવકારતાાં સમદુાયોની વસ્તીએ પયાટકોના આવનજાવન તથા કોની સાથે સાંકળાયેલી હોય છે? 
(A) આવક (B) રહઠેાણ (C) ખર્ા (D) ભાડુ 

 

23 મનષુ્ટ્યો તેમની આસપાસના પક્રરસરમાાંની વનસ્પનત અને ______ નો ઉપયોગ કરતાાં રહ્યા છે. 
(A) પ્રાણીસનૃ્ષ્ટ્ટ (B) જીવસનૃ્ષ્ટ્ટ (C) ભપૂષૃ્ટ્ઠ (D) વાતાવરણ  

24 કુદરતી સાંસાધનો માટેની માનવીની જરૂક્રરયાતોનુાં સૌથી વધ ુનવસ્તરણ કયારે થયુાં? 
(A) ઔદ્યોભગકિાાંનત પહલેાાં (B) ઔદ્યોભગકિાાંનત પછી (C) 1540 (D) 2001 

 

25 સામાજજક, નકારાત્મક અને પયાાવરણીય અસરોને ઘટાડીને વધમુાાં વધ ુઆનથિક લાભ મળી શકે એ રીતે વ્યવસ્સ્થત 
ગોઠવણીવાળો ઉદ્યોગ એટલે 

(A) ટકાઉ પ્રવાસન (B) પ્રવાસન (C) A અને B (D) એકપણ નહીં 
 

26 નવકાસ પ્રોજેકટનો પ્રવાસ, સાાંસ્કૃનતક ઉત્સવ પ્રવાસ અને અધ્યયન પ્રવાસ એકબીજા સાથે ગાઢ રીતે સાંકળાયેલ છે, આ નવધાન 
(A) સાચ ુછે. (B) ખોટુાં છે. (C) યોગ્ય નથી. (D) એકપણ નહીં. 

 

27 જેઇમ્સ. આર.મેકગ્રોગોરે ‘ટકી શકે તેવો નવકાસ’ નામનો લેખ કઇ સાલમાાં પ્રનસદ્વ કયો? 
(A) 1992 (B) 1994 (C) 1993 (D) 1991 

 

28 વાહનવ્યવહારના પરાંપરાગત સાધનો કયા છે? 
(A) પાકા રસ્તા (B) રેલ્વે (C) હવાઇ માગો (D) ઉપરના બધાાંજ 

 

29 સવા આંતર માળખાકીય સનુવધાઓનો નવકાસ ભવનની કઇ બાજુ કરવો જોઇએ? 
(A) ડાબી બાજુ (B) જમણી બાજુ (C) ર્ારેબાજુ (D) વચ્ર્ે 

 

30 પવૂા સાંસ્થાનનક સમયમાાં ગ્રામ પક્રરર્દ પોતેજ મોટા ભાગે કઇ બાબતને નનયાંનત્રત કરતી હતી? 
(A) સામાજજક (B) આનથિક (C) A અને B (D) એકપણ નહીં 

 

31 પ્રવાસનની નવસ્તરતી દુનનયામાાં તેના યોગ્ય આયોજન ઉપર ખબૂજ અનધક ધ્યાન કઇ સરકાર આપે છે? 
(A) રાષ્ટ્રીય (B) પ્રાદેનશક (C) આંતરરાષ્ટ્રીય (D) A અને B 

 



32 કોઇ પણ પ્રવાસી સ્થળની ભૌનતક નવકાસ યોજનાનો મળૂભતૂ ઉદે્દ્ય પ્રવાસીઓને ______ કરવાનો હોય છે. 
(A) ફાયદો (B) નકુસાન (C) આકનર્િત (D) છેતરવાનો  

33 પ્રવાસન એ અન્ય ઉદ્યોગની જેમ કઇ અથાવ્યવસ્થાને પ્રભાનવત કરે છે? 
(A) પ્રાદેનશક (B) રાષ્ટ્રીય (C) ક્ષેત્રીય (D) ઉપરના બધાાંજ 

 

34 પ્રવાસન નવકાસ એ અથાશાસ્ત્ર ઉપરાાંત કયા નવર્ય સાથે સાંબ ાંધ ધરાવે છે? 
(A) સમાજશાસ્ત્ર (B) માનવનવજ્ઞાન (C) ભગૂોળ (D) ઉપરના બધાાંજ 

 

35 પવાતીય શહરેમાાં પ્રવાસીઓનાાં એક પ્રવાસન જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવા-આવવા માટે કયા નેટવકાનો ઉપયોગ એક નવી 
બાબત હશે. 

(A) મોબાઇલ (B) રેલ્વે (C) રોપ-વે (D) હવાઇમાગા 
 

36 પ્રવાસી સ્થળના નવકાસનુાં આયોજન પક્રરવેશની ભૌનતક નવશેર્તાઓ ઉપરાાંત કોની સાથે સાંબ ાંનધત હોવુાં જોઇએ? 
(A) આનથિક બાબત (B) એજન્ટ (C) પ્રવાસી સ્થળ (D) જમીન 

 

37 પરાંપરાગત રીતે પ્રવાસનને કઇ પ્રવનૃિ ગણવામાાં આવે છે? 
(A) આનથિક પ્રવનૃિ (B) ધાનમિક પ્રવનૃિ (C) સામાજજક પ્રવનૃિ (D) માનવપ્રવનૃિ 

 

38 ખજૂરાહો અત્યારે ભારતના ______ ઐનતહાનસક સ્થાનો પૈકીનુાં એક ગણાય છે. 
(A) શે્રષ્ટ્ઠ (B) મોંઘા (C) A અને B (D) એકપણ નહીં  

39 ભારતમાાં મોટી સાંખ્યામાાં સ્થપાયેલાાં કુદરતી અનામત સ્થાનોનો નનભાવ મહદ્અંશે કોની આવકમાાંથી થઇ રહલે છે? 
(A) પ્રવાસીઓ (B) પ્રવાસ-આયોજકો (C) ફકત A  (D) A અને B 

 

40 ભારતમાાં સાંખ્યાબાંધ ઐનતહાનસક સ્થાનો પણ તેમની પ્રવાસન માટેની ક્ષમતાને કારણે તથા પ્રવાસીઓએ ઉપલબ્ધ કરી રાખેલા 
નાણાાંને કારણે કેવા છે? 

(A) નકામા (B) ખબૂ જ ઉપયોગી (C) સરુભક્ષત (D) જોખમી 
 

41 કયા દેશમાાં ‘સેન્ટ ફલોક્રરસ નેર્રલ પાકા ’ ને પ્રવાસીઓ માટે ખલુ્લા મકૂી દઇને વન્ય જીવન માટે અસરકારક સરુક્ષા ઉપલબ્ધ 
કરી છે. 

(A) દભક્ષણ અમેરીકા (B) ઉિર અમેક્રરકા (C) મધ્ય આક્રફ્રકા (D) ઉિર આક્રફ્રકા  
42 દેશના ઐનતહાનસક વારસાને જાળવવા માટે પ્રોત્સાહન અને સહાય પરૂી પાડવામાાં ________ સાધનરૂપ બની રહ્ ુછે? 

(A) વાહનો (B) પ્રવાસન (C) ધાનમિક સ્થળો (D) પયાટકો 
 

43 કયા પ્રાર્ીન સ્મારકને ‘નવશ્વનો વારસો’ ગણવામાાં આવે છે? 
(A) ખજૂરાહો (B) તાજમહલ (C) માઉન્ટ આબ ુ (D) લાલ ક્રકલ્લો 

 

44 પ્રવાસનના સમગ્ર નવકાસ માટે દેશના જુદાજુદા નવસ્તારોમાાં કેવા પ્રમાણમાાં નવકાસ થવો જોઇએ? 
(A) જુદાજુદા (B) સરખાાં (C) વધતાાં (D) ઘટતાાં 

 

45 સાંસ્કૃનત જે દેશના પયાાવરણનુાં એક અનવભાજય અંગ ગણાય છે તે તાજેતરમાાં શેનો અખટૂ સ્ત્રોત ગણાય છે? 
(A) દેવા (B) જમીન (C) સાંપનિ (D) પયાાવરણ 

 

46 ભારતમાાં પ્રવાસન ખાત ુકયારે અસ્સ્તત્વમાાં આવ્ય?ુ 
(A) 1961 (B) 1965 (C) 1964 (D) 1966 

 

47 મડૂી સાધનોની આયાત માટે હોટલો અને રેસ્ટોરન્ટ, રાવેલ એજન્ટો અને પ્રવાસી આયોજકોને કસ્ટમ ડયટુીમાાં કેટલા ટકા 
રાહત આપવામાાં આવે છે? 

(A) 5 (B) 10 (C) 15 (D) 20 
 

48 વહીવટને વધારે પ્રનતનનનધત્વપણૂા બનાવવા માટે પયાાવરણ માંત્રાલયે કયો નવર્ાર અમલમાાં મકૂ્યો છે? 
(A) માગાદનશિકા (B) માગાદશાન (C) વનમભુખયા (D) માગાદશાક 

 

49 ભારતમાાં પ્રથમ પ્રવાસ નીનતની ઘોર્ણા કયારે કરવામાાં આવી હતી? 
(A) 1961 (B) 1982 (C) 1951 (D) 1945 

 

50 સ્થાનનક પ્રવાસનના નવકાસ માટે કઇ સરકાર સરકારી યોજનાકીય સહાય નીર્ે ખાસ પ્રોત્સાહનો અને રાહતો આપે છે? 
(A) કેન્દ્ર સરકાર (B) રાજય સરકાર (C) A અને B  (D) એકપણ નહીં 

 



51 પ્રવાસન પ્રવનૃિ કયા સમદુાયને અસર કરે છે? 
(A) મહમેાન (B) યજમાન (C) A અને B  (D) પયાટક 

 

52 ભારતમાાં પ્રવાસનક્ષેતે્ર સાહનસકોને ખાસ નધરાણ સહાય આપવા માટે શાની રર્ના કરવામાાં આવી છે? 
(A) ટુક્રરઝમ બેક્રકિંગ (B) ટુક્રરઝમ માકેક્રટિંગ (C) ટુક્રરઝમ ફાયનાન્સ કોપોરેશન (D) ટુક્રરઝમ કોપોરેશન 

 

53 કયા રાજયની પાસે લાાંબો દક્રરયા ક્રકનારો, જ ાંગલ આચ્છાક્રદત મોટો નવસ્તાર અને સારી આબોહવા છે? 
(A) ગજુરાત (B) મહારાષ્ટ્ર (C) કણાાટક (D) મધ્યપ્રદેશ  

54 આજે નવદેશી ટેકની્યનની સેવાઓ ભાડે લેવા માટે માંજૂરી ______ 
(A) લેવી પડતી નથી. (B) લેવી પડે છે. (C) મળતી નથી. (D) મળે છે. 

 

55 કુદરતી નવસ્તાર પ્રવાસન એ ટકાઉ નાણાાંકીય વળતરવાળો અને કેવી પયાાવરણીય અસરોવાળો સાંભનવત ઉદ્યોગ છે. 
(A) ખબૂ જ નીર્ી (B) ખબૂ જ ઊંર્ી (C) નીર્ી (D) ઊંર્ી 

 

56 પ્રવાસન રોજગાર અને _____ ની તકો ઉભી કરે છે. 
(A) ઉદ્યોગ (B) આવક (C) વેપાર (D) ખર્ા  

57 ઉત્િમણીય પ્રકૃનતના પક્રરવતાનોની અસર કેવી હોય છે? 
(A) ટૂાંકાગાળાની (B) લાાંબાગાળાની (C) મધ્યમગાળાની (D) ઉપરના બધાાંજ 

 

58 સમદુ્રતટો અને સાગરોનુાં પાક્રરતાંત્ર કેવુાં છે? 
(A) ખબૂજ મજબતૂ (B) ખબૂજ નાજુક (C) ખબૂ ઉપયોગી (D) નકામ ુ

 

59 પયાાવરણ સાથેની કોઇપણ આંતરક્રિયાઓમાાં કોનો એક ર્ોક્કસ જથ્થો લગભગ દરેક વખતે દાખલ થાય છે? 
(A) હવા (B) પક્રરવતાનો (C) વાતાવરણ (D) પાણી 

 

60 પ્રવાસીઓની કેવી સાંખ્યા હાંમેશા એક નવવાદનો નવર્ય રહ્યો છે. 
(A) વધતી જતી (B) ઘટતી જતી (C) માંદ (D) એકપણ નહીં 

 

61 વનસ્પનત સનૃ્ષ્ટ્ટ એ વન્ય જીવનનો ______ છે. 
(A) એક અંશ (B) એક ગેરલાભ (C) ફાયદો (D) એકપણ નહીં  

62 ર્ેમ્પીયન અને શેઠે 1968માાં જ ાંગલની વનસ્પનત જગતના પ્રકારો કેટલાાં દશાાવ્યા છે? 
(A) ત્રણ (B) ર્ાર (C) પાાંર્ (D) સાત 

 

63 ભારતના દક્રરયાક્રકનારાનો નવસ્તાર કેટલો છે? 
(A) 7658 ક્રક.મી. (B) 5000 ક્રક.મી. (C) 5689 ક્રક.મી. (D) 4972 ક્રક.મી. 

 

64 દભક્ષણ ભારતમાાં નવષવુવિૃીય વાતાવરણ ધરાવતુાં શુાં છે? 
(A) ગાઢ વરસાદી જ ાંગલ (B) પવાતપ્રદેશ (C) રણપ્રદેશ (D) ઉપરના બધાાંજ 

 

65 બાંગાળના ઉપસાગરમાાં કયા ટાપ ુઆવેલાાં છે? 
(A) અંદામાન (B) નનકોબાર (C) A અને B (D) ક્રહમાલય 

 

66 પનશ્વમ ભારતમાાં ઉષ્ટ્ણ આબોહવાવાળાં શુાં છે? 
(A) થરનુાં રણ (B) ગાઢ જ ાંગલ (C) પવાતીય પ્રદેશો (D) એકપણ નહીં 

 

67 અરબી સમદુ્રના ટાપઓુમાાં નાના ટાપઓુનો સમહૂ કેટલો છે? 
(A) 20 (B) 25 (C) 10 (D) 5 

 

68 પ્રવાસને ઘણી વન્યસનૃ્ષ્ટ્ટની ખોરાકની અને _______ ટેવોને પણ અસર પહોંર્ાડી છે. 
(A) પાણી (B) કપડાાં (C) પ્રજનન (D) રહઠેાણ  

69 ક્રહિંદુઓના વૈનશ્વક દ્રન્ષ્ટ્ટકોણની અંદર ક્રહમાલયની અગત્યતા કેવી છે? 
(A) ધાનમિક (B) પવાતલક્ષી (C) સૌદયાલક્ષી (D) ભૌગોભલક 

 

70 ભેજવાળા પ્રદેશો અનેકનવધ પ્રકારની વનસ્પનત અને પ્રાણી સનૃ્ષ્ટ્ટ માટેનુાં શુાં છે? 
(A) ભોજનસ્થાન (B) સાંરક્ષણ (C) નનવાસસ્થાન (D) એકત્રીકરણ 

 

 

________________ 
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1 બજાર નવભાજન એ એક ______ છે. 
(A) ઘટના (B) પ્રક્રિયા (C) બાબત (D) સાંર્ાલન 

 

2 વતાણકૂલક્ષી નવભાજન શાના આધારે કરી શકાય? 
(A) ગ્રાહકોનુાં જ્ઞાન (B) વલણ (C) ઉપયોગ (D) ઉપરના બધાાંજ 

 

3 પ્રવાસન બજારનુાં નવભાજન શાના આધારે કરી શકાય? 
(A) પ્રવાસનુાં અંતર (B) પ્રવાસનો સમયગાળો (C) A અને B (D) એકપણ નહીં 

 

4 માક્રહતી સાંર્ાર સાંર્ાલક, માક્રહતી સાંર્ાર અને વેર્ાણ વદૃ્વદ્વના ક્ષેતે્ર કેવી સેવા પરૂી પાડે છે? 
(A) માધ્યમયકુ્ત (B) જાહરેાતો દ્વારા (C) પસાંદગી યકુ્ત (D) વેર્ાણ દ્વારા 

 

5 કઇ માકેક્રટિંગ શૈલી હઠેળ પેઢી દરેક લાયક ગ્રાહકને તેની પેદાશ ખરીદવા આકર્ાવા પ્રયત્ન કરે છે? 
(A) નવભાજન નસદ્વાાંત (B) લક્ષયાાંક્રકત માકેક્રટિંગ (C) વ્યાપક માકેક્રટિંગ (D) ઉપરના બધાાંજ 

 

6 પયાટકો કઇ ભનૂમકા પર તમારી પેદાશને અન્ય પેદાશો સાથે સરખાવે છે? 
(A) પયાટકોની રૂભર્ઓ કેવી છે.   (B) પયાટકો કયારે રજાઓ લે છે 
(C) તેઓ પેદાશ કયાાંથી ખરીદે છે. (D) વસ્તનુી પનુ:ખરીદી કયારે કરે છે. 

 

7 કઇ માકેક્રટિંગ શૈલીમાાં પેઢી બજાર માટે બે કે તેથી વધ ુપેદાશો બનાવે છે? 
(A) વ્યાપક માકેક્રટિંગ   (B) પેદાશ ભભન્નતાવાળ બજાર 
(C) લક્ષયાાંક્રકત માકેક્રટિંગ (D) એકપણ નહીં 

 

8 હરીફો નવનશષ્ટ્ટ બજાર નવભાગો પર ધ્યાન કેન્ન્દ્રત કરી ઉિમ પક્રરણામ પ્રાપ્ત કરી શકે આ માંતવ્ય કોનુાં છે? 
(A) ક્રફભલપ કોટલર (B) ટી.સી.નમડલટન (C) સ્ટીફન મોસા (D) ભર્સ્નાલ 

 

9 પ્રવાસન પેદાશના સ્વરૂપ અનસુાર કેવા નવભાજન થાય છે? 
(A) અભૌગોભલક (B) ભૌનતક (C) ભૌગોભલક (D) ઉપરના બધાાંજ 

 

10 કઇ સાંસ્કૃનત ઇનતહાસ, સ્થાપત્ય, બીર્ીઝ, પવાતો, ધમા અને વાંનશયતા આંતરરાષ્ટ્રીય પયાટકો માટે આકર્ાણરૂપ છે? 
(A) ભારતીય (B) અમેક્રરકન (C) ર્ીન (D) બ્રાઝીલ 

 

11 કઇ સાલમાાં અગાઉનુાં ય.ુએસ.એસ.આર. ભારત માટે પયાટકો મોકલત ુએક મહત્વનુાં બજાર સાભબત થય ુહત ુાં? 
(A) 1991 (B) 1996 (C) 1988 (D) 1998 

 



12 બજાર વ્યવસ્થા એક ______ પ્રક્રિયા છે કે જે સમાજની ભૌનતક જરૂક્રરયાતોને ઓળખે છે અને સાંતોરે્ છે. 
(A) આનથિક (B) સામાજજક (C) સાાંસ્કૃનતક (D) વૈજ્ઞાનનક  

13 પયાટકોના પ્રવાહની ગનતનવનધને અસર પહોંર્ાડત ુપક્રરબળ કયુાં? 
(A) રાજકીય અને કાયદાકીય પક્રરમાંડળ   (B) સામાજજક પક્રરબળો 
(C) ભૌગોભલક પક્રરબળો (D) સલામતી અંગેના પક્રરબળો 

 

14 ______ અનેક તત્વોનુાં બનેલુાં સ ાંકુલ છે. 
(A) બજાર (B) પયાટન (C) પ્રવાસન (D) એકપણ નહીં  

15 પ્રવાસન ઉદ્યોગમાાં માાંગ આધારણની જરૂર શા માટે પડે છે? 
(A) પેદાશ ક્રડઝાઇન   (B) વેર્ાણના હતેઓુ (C) પેદાશની માાંગ સજવા (D) ઉપરના બધાાંજ 

 

16 પ્રવાસ ઉદ્યોગ એ ________ ઉદ્યોગ છે. 
(A) એકમખુી (B) બહમુખુી (C) A અને B (D) એકપણ નહીં  

17 પયાટકોની શારીક્રરક અને માનનસક સલામતી સાથે સાંકળાયેલા પક્રરબળો કયા? 
(A) ભૌગોભલક (B) સામાજજક અને સલામતી (C) રાજકીય અને કાયદાકીય (D) એકપણ નહીં 

 

18 જેઓ બજારલક્ષી પ્રવનૃિઓ અંગે નનણાયો લે છે તેમને કઇ માક્રહતીની જરૂર પડે છે? 
(A) પ્રવાસ સાંબ ાંનધત (B) ગ્રાહક સાંબ ાંનધત (C) બજાર સાંબ ાંનધત (D) ઉત્પાદન સાંબ ાંનધત 

 

19 જે વસ્તીમાાંથી અમકુ નમનૂાનો સાંપકા કરીને તેની પાસેથી માક્રહતી મેળવવામાાં આવે તો તેને કયુાં સવેક્ષણ કહવેાય? 
(A) વસ્તી (B) નમનૂા (C) એકમ (D) સાંપણૂા 

 

20 અનેક તત્વોનુાં બનેલુાં સ ાંકુલ એટલે 
(A) પયાટન (B) બજાર (C) પ્રવાસન (D) એકપણ નહીં 

 

21 બજાર સાંશોધનને કેટલા ભાગમાાં વહેંર્ી શકાય? 
(A) ત્રણ (B) ર્ાર (C) પાાંર્ (D) છ 

 

22 માક્રહતીનુાં પદ્વનતસરનુાં એકત્રીકરણ અને તેનુાં તટસ્થ નવશ્વલેર્ણ એટલે, 
(A) પ્રશ્નાવલી (B) નવભાગીકરણ (C) બજાર સાંશોધન (D) નનદશાન 

 

23 ઉદ્યોગમાાંની જાણીતી બ્રાન્ડ સહલેાઇથી શુાં પ્રસ્થાનપત કરી શકે છે? 
(A) બજાર ક્રહસ્સો (B) વેર્ાણ અને નવતરણ માટેનુાં (C) બ્રાન્ડ (D) ઉપરના બધાાંજ 

 

24 હરીફોની સાથે રહીને બજાર ક્રહસ્સો ______ હોય તો સ્પધાકોના પ્રયત્નોનો પેઢીએ લાભ ઉઠાવવા પ્રયત્ન કરવો જોઇએ. 
(A) વધારવો (B) ઘટાડવો (C) દૂર કરવો (D) સ્સ્થર  

25 બજાર વ્યવસ્થાની વપરાશમાાં શુાં થાય છે? 
(A) વધારો (B) ઘટાડો (C) સમતલુન (D) કોઇજ ફેરફાર થતો નથી. 

 

26 પ્રવાસન સાથે સાંકળાયેલ જાહરેસાંસ્થાઓનુાં વલણ કોના તરફી હોય છે? 
(A) નવકેન્દ્રીકરણ (B) કેન્દ્રીકરણ (C) સરકાર (D) પ્રવાસન 

 

27 પ્રવાસનમાાં પેદાશનો અનભુવ કોણ કરે છે? 
(A) ઉત્પાદક (B) રાવેલસા (C) પ્રવાસી (D) કાંપની 

 

28 પ્રવાસન પ્રવનૃિમાાં ગ્રાહકોની જેવી ભનૂમકા છે તે જ પ્રકારની ભનૂમકા અને દરજ્જો કોનો છે? 
(A) સ્થાનનક સાંસ્થાઓ (B) યજમાન વસ્તી (C) A અને B (D) એકપણ નહીં 

 

29 કઇ વ્યવસ્થાની વપરાશમાાં વધારો થાય છે? 
(A) રાજય (B) બજાર (C) પ્રવાસ (D) ઉપરના બધાાંજ 

 

30 વ્યાપાક અને વાભણજજયક સ્વરૂપની પ્રવાસન પ્રવનૃિનો આંતક્રરક રીતે નવકસાવી શકાય તે પ્રકારની રૂપાાંતર પ્રક્રિયામાાં 
મહત્વનુાં કાયા કોણ કરે છે? 

(A) સરકારી સાંસ્થાઓ (B) ભબનસરકારી સાંસ્થાઓ (C) સ્થાનનક સાંસ્થાઓ (D) રાજકીય સાંસ્થાઓ 
 

31 સામાજજક જવાબદારીવાળા બજારવ્યવસ્થાની મખુ્ય પ્રક્રિયા કઇ? 
(A) પયાાવરણ (B) સમજાવટ (C) પ્રવાસીઓ (D) યજમાન વસ્તી 

 



32 અભભવદૃ્વદ્વના સાધનોમાાં પ્રનસદ્વદ્વ, વ્યક્રકતગત વેર્ાણ અને વેર્ાણ વદૃ્વદ્વ ઉપરાાંત શેનો સમાવેશ થાય છે? 
(A) યજમાન વસ્તી (B) જાહરેાત (C) પ્રવાસન કેન્દ્રનો પ્રદેશ (D) વાતાવરણ 

 

33 પ્રવાસનના ક્ષેત્રમાાં જાહરેસાંસ્થાઓનો કયા સ્વરૂપે નવકાસ થયો છે? 
(A) સિા (B) જવાબદારીઓ (C) A અને B બને્ન (D) એકપણ નહીં 

 

34 બધાાંજ દેશોમાાં સ્થાનનક સાંસ્થાઓની પ્રાથનમક ભનૂમકામાાં પ્રવાસન પ્રવનૃિએ આનાંદ પ્રમોદ પ્રવનૃિ ઉપરાાંત કોના સહાયક 
તરીકે નોંધાયેલ છે? 

(A) નવશ્રામ પ્રવનૃિ (B) આનથિક પ્રવનૃિ (C) સામાજજક પ્રવનૃિ (D) ધાનમિક પ્રવનૃિ 
 

35 જવાબદારી વાળી પ્રવાસન પ્રવનૃિના મખુ્ય અંગભતૂ અંગોમાાં પ્રવાસીઓ અન ેયજમાન વસ્તી ઉપરાાંત કોનો સમાવશે થાય છે? 
(A) પ્રવાસન કેન્દ્રનો પ્રદેશ   (B) પયાાવરણ 
(C) વાતાવરણ અને સાંસ્કૃનત સાંબ ાંધી (D) ઉપરના બધાાંજ 

 

36 જયારે કોઇ મકાન કે નવસ્તારન ેતેના અસલ ઉપયોગમાાંથી કોઇ બીજા જ ઉપયોગમાાં લેવામાાં આવે તેન ેશુાં કહવેામાાં આવ ેછે? 
(A) નવસ્થાપન (B) પેલેસ (C) નવતરણ (D) નવતરણ નમશ્ર 

 

37 શાની રર્ના ઉપર જ બજાર નમશ્રના અન્ય પાસાાં રર્ાય છે? 
(A) વેર્ાણ (B) સ્થળની રર્ના (C) પેદાશ (D) બાાંહધેરી 

 

38 પેદાશશે્રણીમાાં આવેલુાં નવનશષ્ટ્ટ એકમ કે જેમના કદમ, દેખાવ, ક્રકિંમત કે અન્ય કોઇ લક્ષણના આધારે બીજાથી અલગ પાડી 
શકાય છે તેને શુાં કહવેાય? 

(A) પેદાશશે્રણી (B) પેદાશવસ્ત ુ (C) પેદાશલક્ષી અભભગમ (D) બજારલક્ષી અભભગમ 

 

39 બજારલક્ષી અભભગમ અને સ્થાનનક જનસાંખ્યાના ક્રહતો વચ્ર્ે સમતલુા સાધવા પ્રયત્ન કરવામાાં આવે તે અભભગમ કયો? 
(A) વસ્તલુક્ષી (B) સમાજલક્ષી (C) બજારલક્ષી (D) પેદાશલક્ષી 

 

40 ગ્રાહક જે મળૂભતૂ સેવા કે લાભ ખરીદે છે તેનો સમાવેશ શેમાાં થાય છે? 
(A) બજારપેદાશ (B) અભભવદૃ્વદ્વ પેદાશ (C) કેન્ન્દ્રય લાભો (D) અપેભક્ષત પેદાશ 

 

41 જે અભભગમ પ્રવાસન જે પેદાશો અને સેવાઓ પરૂી પાડે તેના પર ભાર મકેૂ તેને શુાં કહવેાય? 
(A) બજારલક્ષી અભભગમ (B) સમાજલક્ષી અભભગમ (C) પેદાશલક્ષી અભભગમ (D) વેપારલક્ષી અભભગમ 

 

42 ગ્રાહકોની જરૂક્રરયાતો સાંતોર્વા ____________ નવકસાવાય છે. 
(A) વસ્તનુમશ્ર (B) પેદાશો (C) બજારપેદાશ (D) સાંભનવત પેદાશ  

43 વસ્તનુમશ્રમાાં આવેલ ુપેદાશોનુાં એકજૂથ કે જે ગઢ રીતે સાંકળાયેલ હોય તેને શુાં કહવેાય? 
(A) પેદાશ વસ્ત ુ (B) પેદાશ (C) પેદાશ નમશ્ર (D) પેદાશ શે્રણી 

 

44 દરેક પેદાશશે્રણીને _______ હોય છે. 
(A) લાંબાઇ (B) ભાગ (C) પહોળાઇ (D) બહલુક  

45 પ્રવાસન બજારમાાં વટાવ એ કેવા ગાળાની યકુ્રકત છે? 
(A) ટૂાંકા (B) મધ્યમ (C) લાાંબા (D) ખર્ાાળ 

 

46 કોઇ એક વ્યક્રકત અન્ય વ્યક્રકતને અથવા જૂથને પોતાની વસ્ત ુવેર્ાણ માટે ધરે છે તેને શુાં કહવેાય? 
(A) સામકૂ્રહક વેર્ાણ (B) વૈયક્રકતક વેર્ાણ (C) વેર્ાણ વદૃ્વદ્વ (D) હક્રરફાઇ 

 

47 નવજ્ઞાપનનુાં નવસ્તતૃ લક્ષય સાંગઠન અને ______ વચ્ર્ે માક્રહતી સાંર્ાર સ્થાપવાનુાં છે. 
(A) વેપારી (B) ગ્રાહક (C) સમાજ (D) એજન્ટ  

48 બજાર નવતરણ માગામાાં સભ્યોએ પેઢી માટે શુાં છે? 
(A) સાધનો (B) બજાર (C) ગ્રાહકો (D) નફો 

 

49 પક્રરર્ય પ્રવાસોમાાં અભભપ્રાય ઘડવૈયામાાં કોને આમાંનત્રત કરવા જોઇએ? 
(A) પત્રકારો (B) પ્રવાસ લેખકો (C) નેતાઓ (D) ઉપરના બધાાંજ 

 

50 કયુાં પાસ ુપ્રવાસન પ્રવનૃિ અને મનોરાંજનના સ્વરૂપમાાંથી પક્રરણમે છે? 
(A) પ્રણાભલકા (B) સામાજજક દબાણો (C) ભબનઆબોહવાકીય (D) આબોહવાકીય ઋતગુતતા 

        
 



51 કયો તબક્કો પ્રવાસ સ્થળ વસ્ત ુજીવનર્િના તબક્કાનો છે? 
(A) જીવનર્િ (B) વસ્તજુીવનર્િ (C) A અને B  (D) એકપણ નહીં 

 

52 નવનશષ્ટ્ટ સ્વરૂપના પક્રરર્ય પ્રવાસોનુાં આયોજન કરતી વખતે કઇ બાબત ધ્યાનમાાં લેવી જોઇએ? 
(A) જરૂક્રરયોની ભભન્નતા (B) ખર્ા (C) આવક (D) નફો 

 

53 પ્રવાસન સ્થળોના નવકાસ અને પ્રનતભા નનમાાણ માટેની નનયનમત પદ્વનતઓમાાંની એક પદ્વનત કઇ છે? 
(A) પક્રરર્ય પ્રવાસો (B) નવકાસ પદ્વનત (C) પ્રનતભા પદ્વનત (D) નવકાસ પ્રનતભા પદ્વનત 

 

54 આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાાં સ્થળ ઉિેજન અને પ્રનતભા નનમાાણનુાં કાયા કોણ કરે છે? 
(A) IRD (B) IRA (C) ICI (D) રાષ્ટ્રીય પ્રવાસ સાંગઠન 

 

55 જયારે કોઇ પ્રવાસ સ્થળ દેશ અંગે નકારાત્મક પ્રનતભા પ્રવતાતી હોય ત્યારે તે અંગે નનરાકરણ શોધવા કયા પ્રવાસો ઉપયોગી 
સાભબત થાય છે? 

(A) પક્રરર્ય પ્રવાસો (B) રાષ્ટ્રીય પ્રવાસો (C) આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રવાસો (D) પ્રનતભા પ્રવાસો 
 

56 પ્રવાસન સ્થળો શા માટે નવનશષ્ટ્ટ ઘટનાઓનુાં આયોજન કરે છે? 
(A) નફો કમાવવા (B) પયાટકોને આકર્ાવા (C) વેપાર કરવા (D) સેવા કરવા 

 

57 આબોહવાકીય ઋતગુતતાનો સાંબ ાંધ કોની સાથે છે? 
(A) કુદરતી મોસમો (B) કૃનત્રમ મોસમો (C) આબોહવા (D) વાતાવરણ 

 

58 બજારનમશ્ર નક્કી કરતી વખતે શુાં ધ્યાનમાાં લેવાનુાં હોય છે? 
(A) યજમાનવસ્તીનુાં વલણ   (B) પયાાવરણીય ભર્િંતાઓ 
(C) સ્થાનનક સાંસ્થાઓની ભનૂમકાઓ (D) ઉપરના બધાાંજ 

 

59 પ્રવાસીઓને ભબન મોસમમાાં આકર્ાવા પ્રવાસન ઉદ્યોગોએ સાંતભુલત ઋતગુતતા ઉપરાાંત કઇ બાબતો મહત્વની છે? 
(A) વેર્ાણ ઉિેજન (B) ક્રકિંમત (C) A અને B (D) એકપણ નહીં 

 

60 ઘણીવાર પ્રવાસન કાયામાાં ઉદ્યોગમાાં નવકસતા નવા વલણો કયા માળખા પર અસર પાડતાાં હોય છે? 
(A) માાંગ (B) પરુવઠો (C) A અને B (D) એકપણ નહીં 

 

61 કોની બજાર વ્યવસ્થા પ્રસાંગને અનરુૂપ હોવી જોઇએ? 
(A) પયાટકો (B) બજાર (C) દલાલો (D) રાવેલ્સ કાંપનીઓ 

 

62 પ્રવાસનને કોનો મોભો પ્રાપ્ત થયો છે? 
(A) વ્યવસાય (B) પેઢી (C) ઉદ્યોગ (D) બજાર 

 

63 ઉચ્ર્વગાના પયાટકોના વગીકરણમાાં મહદ્અંશે કોને પ્રાધાન્ય આપવામાાં આવે છે? 
(A) ક્રકિંમત (B) સગવડો (C) આવક (D) નફો 

 

64 પ્રસાંગ અને પ્રવાસનકેન્દ્રને પ્રનસદ્વ કરવામાાં અને નવકસાવવામાાં કોનો ઉપયોગ કરવામાાં આવે છે? 
(A) કલાકારો (B) લેખકો (C) નવર્ારકો (D) ઉપરના બધાાંજ 

 

65 જુદાજુદા દેશોની સરકારો પ્રવાસનનો ઉપયોગ કયા નવકાસ માટે કરી રહી છે? 
(A) સામાજજક (B) આનથિક (C) સાાંસ્કૃનતક (D) આંતક્રરક 

 

66 ‘સાાંસ્કૃનતક પ્રવાસન એટલે સાાંસ્કૃનતક હતે ુમાટે વ્યક્રકતઓની હરેફર’ ______ આ વ્યાખ્યા કોણે આપી છે? 
(A) TTA (B) WTA (C) WTO (D) WWI 

 

67 પ્રવાસનને ______ નો મોભો પ્રાપ્ત થયો છે? 
(A) ઉદ્યોગ (B) પેઢી (C) વ્યવસાય (D) બજાર 

 

68 બજાર વ્યવસ્થા નમશ્રના તત્વ કયા છે? 
(A) અભભવદૃ્વદ્વ (B) પેદાશ (C) ક્રકિંમત નનધાારણ (D) ઉપરના બધાાંજ 

 

69 સર્જવાની ઇચ્છા બજારમાાં શેના દ્વારા થઇ શકે? 
(A) ક્રકિંમત (B) વેપારી (C) સાંશોધન (D) ગ્રાહક 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



70 કયો અભભગમ એવી અપેક્ષા રાખે છે કે બજાર નવભાજન એ શકય એટલુાં મોટુ અને તેમાાં બજાર નવકાસની સાંભનવતક્ષમતા 
હોવી જોઇએ. 

(A) બજાર (B) વ્યાપારી અભભગમ (C) ગ્રાહક (D) સરકારી 
 

71 કયા પયાટકોના વગીકરણમાાં સગવડોને મહદ્અંશે પ્રાધાન્ય આપવામાાં આવે છે. 
(A) મધ્યમવગાના (B) નીર્લા વગાના (C) ઉચ્ર્વગાના (D) ઉપરના બધાાંજ 

 

72 ભારતીય સાંસ્કૃનતમાાં જયાાં મફત લાભ આપવામાાં આવે છે ત્યાાં ક્રકિંમતનનધાારણ કેવુાં છે? 
(A) ભબનજરૂરી (B) પ્રસ્તતુ (C) અપ્રસ્તતુ (D) વધારે પડતુાં 

 

73 કોઇપણ સાંસ્થા પોતાના હાથ પરના ધાંધાથી સાંતષુ્ટ્ટ હોય તેવી સ્સ્થનતને કઇ માાંગ કહી શકાય? 
(A) વધ ુપડતી માાંગ (B) સષુપુ્ત માાંગ (C) ભરર્ક માાંગ (D) અનનયનમત માાંગ 

 

74 સેવાઓ કેવી હોય છે? 
(A) લાાંબાગાળાની (B) ટૂાંકાગાળાની (C) ક્ષણભાંગરુ (D) પ્રસાંશનીય 

 

75 વેર્ાણ કે ધાંધાના પ્રોત્સાહન માટેન ુસૌથી હાથવગ ુસ્વરૂપ હોય તેને શુાં કહવેાય? 
(A) પ્રર્ાર (B) વેર્ાણ (C) જાહરેાત (D) વેર્ાણ પ્રોત્સાહનો 

 

76 તાત્કાલીન પયાાવરણને તેમજ તેના દ્વારા બજારને પરૂી પાડવામાાં આવતી સેવાક્ષમતાને પ્રભાનવત કરે એવા તત્વોનો 
સમાવેશ શેમાાં થાય છે? 

(A) આનથિક પયાાવરણ (B) તકનીકી પયાાવરણ (C) સકૂ્ષમ પયાાવરણ (D) રાજકીય પયાાવરણ 

 

77 સાંસ્થાકીય ધ્યેય કયા ખ્યાલ દ્વારા આવી શકે છે? 
(A) પેદાશ ખ્યાલ (B) બજાર વ્યવસ્થા (C) સમાજલક્ષી બજારવ્યવસ્થા (D) વેર્ાણ અંગેનો ખ્યાલ 

 

78 છેવટના ખરીદનારને હોટલના ઓરડાઓની માક્રહતીસક્રહત ઓરડાઓ તેમજ સેવાઓની વેર્ાણ વદૃ્વદ્વ માટે સહાયભતૂ બને 
એવી પેઢીને શાં કહવેાય? 

(A) વેપારીઓ (B) સ્પધાકો (C) ગ્રાહકો (D) બજારવ્યવસ્થાના મધ્યસ્થીઓ 

 

79 વ્યવસાનયક સાંર્ાલન ધરાવતી પેઢીઓની સામે વ્યાપાર કેવો હોય છે? 
(A) એકાાંગી (B) વ્યક્રકતગત (C) કૌટુાંભબક (D) એકપણ નહીં 

 

80 ભારતમાાં કયા વેર્ાણનો ખ્યાલ વધ ુપ્રર્ભલત છે? 
(A) આિમક (B) પનુ:વેર્ાણ (C) સાંભનવત (D) આધનુનક 

 

81 પયાાવરણનો કેવો અભ્યાસ પયાાવરણમાાં રહલે તકો તેમજ ભયસ્થાનો સરૂ્વે છે? 
(A) બહૃદ્દ (B) સકૂ્ષમ (C) A અને B (D) એકપણ નહીં 

 

82 એક કે તેથી વધ ુસાંભનવત ખરીદકતાાઓ સાથે વેર્ાણ માટે વાતર્ીત દ્વારા થતી મૌભખક પ્રક્રિયાને શુાં કહવેાય? 
(A) પ્રર્ાર (B) વેર્ાણ પ્રોત્સાહનો (C) વૈયક્રકતક વેર્ાણ (D) જાહરેાત 

 

83 ભારતના તમામ પ્રવાસધામોમાાં કયા પ્રકારની હોટલો જોવા મળે છે? 
(A) વેસ્ટના સ્ટાઇલ (B) ભારતીય શૈલી (C) અમેક્રરકન (D) એકપણ નહીં 

 

84 પરૂક આવાસ સનુવધાનુાં આધનુનક સ્વરૂપ કય ુછે? 
(A) મોટેલ્સ (B) હોટેલ (C) ધમાશાળા (D) ઉપરના બધાાંજ 

 

85 બજારની અસરકારકતામાાં અન્વેર્ણના કાયો કેટલા? 
(A) બે (B) ત્રણ (C) ર્ાર (D) પાાંર્ 

 

86 વીમાની કાંપનીઓ મહિમ કમાણી માટે કઇ નીનત અપનાવે છે? 
(A) હરીફાઇ (B) ક્રકિંમત ભેદભાવ (C) A અને B (D) એકપણ નહીં 

 

87 વીમાની કાંપનીની નફાકારકતા માપવા માટે શાની નફાકારકતા જાણવી જોઇએ? 
(A) નવભભન્ન પેદાશ (B) નવભભન્ન ગ્રાહક સમહૂ (C) ભૌગોભલક પ્રદેશ (D) ઉપરના બધાાંજ 

 

88 વીમાની કાંપનીઓની વેપાર કરવાની આવડત નાણાાંકીય સધ્ધરતા અને અસ્સ્તત્વનો આધાર શેના ઉપર છે? 
(A) ખર્ા (B) નફો (C) ક્રકિંમત (D) ઉપરના બધાાંજ 

        
 



89 વીમાની કાંપની કોને તેમની સેવાના બદલામાાં વળતર ચકૂવે છે? 
(A) દલાલો (B) પેસેન્જરો (C) ગ્રાહકો (D) એકપણ નહીં 

 

90 વીમાની માગી સેવાને અસર કરનારા બજાર સાંબ ાંધી પક્રરબળોમાાં શાનો સમાવેશ થાય છે? 
(A) ઉડ્ડયન સેવા (B) ક્રકિંમત નનધાારણ (C) બેઠકની ઘનનષ્ટ્ઠતા (D) ઉપરના બધાાંજ 

 

91 વીમાની કાંપનીઓના નફાની કમાણીનો આધાર ક્રકિંમત નનધાારણ અને પડતર ઉપરાાંત શેના પર રહલેો છે? 
(A) આવક (B) પેસેન્જર (C) અંકુશ રાખવાની આવડત (D) B અને C 

 

92 પયાટન માટેના વાહન વ્યવહારના ગ્રાહકોનુાં વગીકરણ શેના આધારે થાય છે? 
(A) બજાર નવભાજન (B) મસુાફરી માટેની પે્રરણા (C) A અને B (D) એકપણ નહીં 

 

93 નવમાની માગી સાંસ્થાનુાં સમયપત્રક ગોઠવવાનુાં કામ કોણ કરે છે? 
(A) સરકાર (B) પાયલોટ (C) આયોજકો (D) નવમાની કાંપની 

 

94 પયાટન માટેના વાહનવ્યવહારના ગ્રાહકોનુાં વગીકરણ શેના આધારે થાય છે? 
(A) બજાર નવભાજન (B) મસુાફરી માટેની પે્રરણા (C) ઉપરના બને્ન (D) એકપણ નહીં 

 

95 કઇ પ્રોડકટએ અત્યાંત નાશવાંત છે, જેનો ભનવષ્ટ્ય માટે સાંગ્રહ થઇ શકતો નથી. 
(A) પ્રવાસન (B) નવમાન માગી (C) સેવા (D) વાહનવ્યવહાર 

 

96 નવમાનમાગી વાહનવ્યવહારના બજાર નવભાજન માટે કયા કારણો મહત્વના છે? 
(A) સેવાઓની અપેક્ષા   (B) ક્રકિંમત તરફનો દ્રન્ષ્ટ્ટભાવ 
(C) પ્રવાસ માટેના પે્રરકબળ (D) ઉપરના બધાાંજ 

 

97 વીમાની સેવા આપતી સાંસ્થામાાં ફેરફાર ક્ષમતા કયારે શકય બને? 
(A) આવક વધતી હોય (B) માક્રહતી સાંર્ારની નવપલુતા હોય 
(C) નફો વધતો હોય (D) એકપણ નહીં 

 

98 જેમ વીમાની કાંપનીના ઉડ્ડયનનો ગાળો લાાંબો તેમ તેની નવમાનદીઠ ઉપયોગ અને કમાણી કેવી હશે? 
(A) ઊર્ીં (B) નીર્ી (C) મધ્યમ (D) નકારાત્મક 

 

99 ગ્રાહકને ખરીદી કરવા પે્રરવો અથવા આપણી પેદાશથી વાકેફ કરવો એને શુાં કહવેાય? 
(A) પેદાશ (B) નવતરણ (C) વેર્ાણ (D) હોંનશયારી 

 

100 રાવેલ એજન્સી એ એક ______ તરીકે કામ કરનારુ વ્યવસ્થાતાંત્ર છે. 
(A) મધ્યસ્થી (B) દલાલ (C) વેપારી (D) એજન્ટ  

 

 

_____________________ 

 

 


