
ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી  
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;}rgf O 1. tdfd 5~Ègmgf hjfa ozÔift k[p 

 2. hif\ ;]wl b\0Lgzl1fs g h6fj[ Tif\ ;]wl hjfa ,bjfg]\ xÍ szj]\ gLcp 

 3. hjfa5Êsgl 5fk/ vf5[, ;}rgfvm sf/Ô5}j"s jf\Rif afn hjfa ,bjfg]\ xÍ szj]\ 
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vfyl sm.56 5zl1ffyl"v[ 5~Èg5Ê 5mtfgl ;fy[ ,. hjfgm vfu~c zfbjm gLcp 5~Èg5Ê ;fy[ 

,. hgfz LjNfyl" vf 5zl1ff df8[ u[z,fis 9zx[p 

 5. j{sL<5s 5;\nulgf nz[s 5~Èggf Pÿfz df8[ rfz Ljs<5 h6fJif k[p h[df\yl v[s ;frm cmjfgl 

xsitf k[p ;frm hjfa 5;\n szl hjfa5Êsdf\ imUi bfgfdf\ (x) Lgxfgl szmp 

 6. h[ LjNfyl" 5mtfgm ;frm gm\w6l g\az gcl\ nxf"j[ t[g]\ 5Lz6fd zn yx[p 
 

vEif;s~d O ;L8"Los[8 .g 8}LzHd d|g[hd[G8 v[G0 dfs["L8\u (CMT/CTM) gm\w6l g\azO_____________ 

5f9is~d O 5~jf;ggm a]Lgifnl 5f9is~d (TS-01) 
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;di  O 11.00 to 02.00       s], u]6 O 100 
 

 

1 5i"8gdf\ ;diuf/fg[ v;z sztf\ 5Lza/m sif k[ M 

(A) Ls\dt (B) vfsqf"6m t[dh 5~j'Lÿfvm (C) zhfgm ;diuf/m (D) P5zgf awf h 
 

2 5c[,f i]zm5df\ v[jf Lnj;[ s[ h[df\yl sfdsfh g]\ r”z 5}z] ytf\ wfLd"s zlteftm df8[ Lnj; 

of/jjfdf\ vfjtf t[g[ wfLd"s Lnj; s[ _______ sc[jfdf\ vfjtfp 

(A) cm,l 0[ (B) dG0[ (C) ay" 0[ (D) v[s56 gcl\ 
 

3 yf.,[G04g[5f/4Zl,\sf vg[ efzt[ 5~jf;lvmgl s[jl v;zm :5q856[ vg]ejl k[ M 

(A) gsfzfTds (B) ;sfzfTds (C) ;,fdt (D) v[s56 gcl\ 
 

4 5~jf;ggf Ljsf;4 5~jf; vg[ 5fifgf df/bf\gf Ljsf;df\ d]Bi of/m s. ;\:yf vf5[ k[ M 

(A) N.C.T. (B) efzt;zsfz (C) zfhi ;zsfz (D) I.T.D.C. 
 

5  v[jf 5~sfzgf hf[bdm s[ h[ vfimhsmgl 1fLtgf sfz6[ Pef ytf\ cmi k[p 

(A) sfg}gl hf[bd (B) d];fozl hf[bd (C) 1fLti]st hf[bdm (D) 5~fs'Lts hf[bd 
 

6 sif 5~sfzgl cm8,m df[8[ efu[ dm8f xc[zmdf\ h vfj[,l cmi k[ M 

(A) 5~yd ju"gl (B) Lz;f[8" vg[ ,mh (C) 5\rtfzs 0l,1f (D) s[D5 vfjf; 
 

7 cjf. 1f[Ê[ ;fdfGi ef0f sif ifÊfgf ju" 5z vfwfLzt k[ M 
(A) .smgmdl (B) LaHg[; (C) 5~yd ju" (D) P5zgf awf h 

 

8 PÑig 1f[Ê[ 0m,zdf\ r}sjftf ef0fdf\ sim rfh" ,[jfdf\ vfjtm gylp 

(A) zlo\0 (B) ;[jf x]<s (C) jclj8l (D) znlsz6 
 

9 Ljn[x ifÊf df8[ dcTjgm n:tfj[h sim k[ M 

(A) 5f;5m8" (B) LjHf (C) cjf.dys (D) Jij:yf5g 
 

10 efztgl vfamcjf df8[ s. Kt] 5~efjs glj0[ k[ M 

(A) u~lqd (B) j;\t (C) jqff"Kt] (D) Lxif/m 
 

11 ahfz Jij:yfgf Bif,m x[gf L;jfigf 1f[Êdf\ 56 5~:t]t k[ M 

(A) Ahfz (B) u~fcsm (C) Jif5fz (D) P5zgf awfh 
 

12 5~jf;g PT5fngdf\ x]\ cmi k[ M 

(A) v[sÍ5tf (B) LjLjwtf (C) ;dfgtf (D) v[s56 gcl\ 
 

13 k}8s n}sfgmdf\ ytf\ 5~nx"gmg[ x]\ sc[jfi M 

(A) 5cm\r (B) 5;\nul (C) ÖXi  (D) 5lpvmp5lp 
 

14 u]hzftgf ;d]Ì Lsgfz[ b\eftgf vbft 5f;[ x]\ vfj[,]\ k[ M 

(A) ,my, (B) c0%5f (C) sfL, a\ug (D) v[s56 gcl\ 
 

15 58m/f d}/e}t zlt[ sif\ agfjjfdf\ vfj[ k[ M 

(A) a\uf/ (B) zfh:yfg (C) dcfzfqå (D) u]hzft 

 
 



16 j{ejVjfz;fut xc[zmgl zrgfgf Bif,g[ ,lw[ nL1f6 efztdf\ x[gf Ljsf;g[ vTi\t j[u d/[, k[ M 

(A) vf\tz df/bfsli (B) vfLy"s  (C) ;fdfLhs (D) ;f\:s'Lts 
 

17 5~jf; Lx1f6gf 1f[Êgl zrgfgm Pn=[x x]\ k[ M 

(A) 5~jf;ggf LjLjw 5f;fyl dfLctufz szjf  (B) hfu'Lÿf s[/jjl 

(C) LjLjw vfj0tmgm v\nfh sf-jm (D) P5zgf awf h 
 

18 efztdf\ vfh[ 56 dm8fefugl s\5glvmdf\ 5Lzjcg zfct v5fi k[p h[[g[ vf56[ x]\ sclv[ klv[ M 

(A) LIC (B) LTC (C) LzHj["xg (D) W.T.O. 
 

19 h[ JiLst efztgm Lgjf;l g cmi vg[ n[xdf\ 120 Lnj; sztf\ jwfz[ Lnj; zc[jf .Rktm cmi tm 

t[g[ n[x km0tf\ sif 5~df65Êgl hÍz zc[ k[ M 

(A) LjLgdi 5~df65Ê (B) vfjsj[zf 5zjfgul 5~df65Ê 
(C) j[5fz Ljqfis LjHf (D) LjHf Lj:tz6 omd" 

 

20 z:tf 5zgl o}85fy 5z a[;lg[ :dz6lsf j[rjl sif 1f[Êgl v[s d]Bi 5~j'Lÿf k[ M 

(A) vf{5rfLzs (B) d]st 5~j[x (C) vgf{5rfLzs (D) PT5fng 
 

21 5~jf;g1f[Ê[ ;\s/fi[, sd"rfzl s[jf cmi k[ M 

(A) Ljj[sl (B) dnnÍ5 yjfgl efjgf jf/f (C) P5zgf aGg[  (D) v[s56 gcl\ 
 

22 h[ 5~jf; ;fc; 5~j'Lÿfvm ;fy[ ;\s/fi[,m cmi t[g[ x]\ sc[ k[ M 

(A) LjLxq8 5~jf; (B) um<o 5~jf; (C) ;fc; 5~jf; (D) v[s56 gcl\ 
 

23 રજાઓ પરંપરાગત રીતે કઇ પ્રવતૃ્તિ સાથે સકંળાયેલ છે? 
(A) સામાજિક (B) પ્રવાસન (C) ધાત્તમિક (D) આત્તથિક 

 

24 ભારતમા ંકયા પયયટકો માટે યાત્રાધામો એક મહત્વપરૂ્ય આકર્યર્ ગર્ાય છે? 
(A) આંતરરાષ્ટ્રીય (B) સમહૂ (C) સ્થાત્તનક (D) ધાત્તમિક 

 

25 પ્રવાસનના ગત્તતશીલ પરરબળોનો પરરચય પ્રાપ્ત કરવામા ંમદદરૂપ થતો ખ્યાલલક્ષી અભભગમ એટલે શ ?ં 
(A) પ્રવાસન પ્રવતૃ્તત (B) ભાડ  (C) પ્રવાસન (D) રટરકટ 

 

26 કઇ પચંવર્ીય યોિનામા ંભારત સરકારે પ્રવાસને ઉદ્યોગનો દરજ્િો આપ્યો હતો? 
(A) સાતમી (B) છઠ્ઠી (C) પાચંમી (D) આઠમી 

 

27 મધ્યવતીઓમા ંકઇ સેવાનો સમાવેશ થાય છે? 
(A

 
રાવેલ એિન્સીઓ (B) પ્રવાસ આયોિકો (C) ભોત્તમયા (D) ઉપરની બધીિ 

 

28 W.T.O. ન  ંમ ખ્ય મથક કય  ંછે? 
(A) મેરિક (B) ન્યયૂોકય (C) પેરરસ (D) જીત્તનવા 

 

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

 

30 મલૂયાકંન અને ત  લના માટે સામાન્ય રીતે વપરાતા આંકડાકીય માપનો કેટલા ંછે? 
(A) સાત (B) આઠ (C) અગ્યાર (D) દસ 

 

31 લાબંા અંતરની મ સાફરી માટે સૌથી વધ  યોગ્ય પરરવહન સાધન કય  ંછે? 
(A) રેલવે (B) માગય (C) િળ પરરવહન (D) હવાઇ પરરવહન 

 

32 સ્થાયી ત્તમલકત અને ધધંામા ંરોકાયેલ મડૂીના સરવાળાને શ  ંકહવેાય? 
(A) વેતન (B) નફો (C) ઉત્પાદક મડૂી (D) ખોટ 

 

33 કય  ંસ્થાન ભોત્તમયાને વર્યવવા માટે એક ત્તવલક્ષર્ ત્તવભચત્ર કલપનાવાળં સ્થાન છે? 
(A) સગં્રહસ્થાન (B) પ્રાર્ીસગં્રહાલય (C) સ્ટેશન (D) મહલે 

 

34 ભારતમા ંઉડતા પક્ષીઓમા ંસૌથી મોટ ં પક્ષી કય  ંછે? 
(A) મોર (B) સારસ (C) ગીધ (D) ગર ડ 

 

35 પ્રકૃત્તત સરંક્ષર્ની રદશામા ંપહલેી શરૂઆત કયારે થઇ? 
(A) 1952 (B) 1935 (C) 1927 (D) 1933 

 

36 કેરળમા ંકયા મરહનામા ંહાથીઓન  ંસરઘસ પયયટકોના આકર્યર્ન  ંમ ખ્ય કેન્ર છે? 
(A) ફેબ્ર આરી (B) જાન્ય આરી (C) નવેમ્બર (D જૂન 

 



37 પ્રવાસન એિન્ટ હમેંશા શાનાથી પરરભચત હોવો િોઇએ? 
(A) વતયમાન ભાડા કોષ્ટ્ટક (B) રકિંમત (C) ઉપલબ્ધતા (D) ઉપરના બધાિં 

 

38 ઉડ્ડયન આરક્ષર્ માટે ખાસ ત્તવનતંી સજં્ઞા SVC શેના માટે વપરાય છે? 
(A) સેવા   (B) ત્તવત્તશષ્ટ્ટ સેવા ભરતી 
(C) અન્ય સેવાની મારહતી (D) એકપર્ નહીં 

 

39 કયા મરહનામા ંસૌથી વધારે પયયટકોન  આગમન થત  ંહોય છે? 
(A) ઓકટોબર   (B) ઓગસ્ટ (C) માચય (D) રડસેમ્બર 

 

40 જે લોકો યિમાન દેશ અને પ્રવાસીઓ વચ્ચે અંતરાય ઉભા કરે છે કોહને તેમને શ  ંકહ ેછે? 
(A) પયાયવરર્ીય પરપોટા   (B) પ્રવાસ માગયદશયક (C) ઉપરના બને્ન (D) એકપર્ નહીં 

 

41 ‘જેરૂસલેમ માર્સોને ગાડંા કરી મકેૂ છે’ આ મતંવ્ય કયા મનોભચરકત્સકન  ંછે ? 
(A) િહોન બાપરટસ્ટ   (B) ઇિરાયલી સૈત્તનક (C) રાિવી ડેવીડ (D) યાસર-બાલ-અલ 

 

42 પ્રવાસનમા ંકોનો આધાર તરીકે ઉપયોગ થાય છે? 
(A) ઇત્તતહાસ (B) ભત્તવષ્ટ્ય (C) પયયટકો (D) એિન્સીઓ 

 

43 સાચંી સ્તપૂો કયા ંઆવેલા ંછે? 
(A) કર્ાયટક (B) ભબહાર (C) રાિસ્થાન (D) મધ્યપ્રદેશ 

 

44 આપર્ા ભવ્ય સાસં્કૃત્તતક વારસાનો આધાર એટલે, 
(A) સાવયિત્તનક ઇમારતો   (B) સગં્રહાલય (C) મરંદરો (D) િોવાલાયક સ્થળો  

45 5i"8g vg[ t[gf :jÍ5m xfgl 5~[z6fvm ;fy[ ;\s/fi[,f k[M 

(A) 5i"8s (B) ;\:yf (C) ;zsfz (D) ;dfh 
 

46 s[jf 5i"8gdf\ d],fsftl JiLstut ;[jfvm bzlntf cmi k[M 

(A) vf\tzzfqåli (B) :yfLgs (C) ;fdfLhs (D) JiLstut 
 

47 sif 5~jf; vfimhsm :yfLgs ;zsfz 5z t[gl hf/j6l df8[ naf6 ,fjl xs[ k[M 

(A) 3z3Yy] (B) vf\tzzfqåli (C) ;d}c (D) :yfLgs 
 

48 vj,msgmgf gd}gfdf\yl d[/j[,f ;dLq8 5~fr,mgf ;\eLjt d}<img[ x]\ sc[ k[M 

(A) Ljrz6 (B) La\n] v\nfhm (C) ac],s (D) Ljr,g 
 

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

 

50 1f[Êo/gl ÖLq8v[ ;du~ Ljídf\ efztg]\ :yfg si]\ k[M 

(A) 
5f\rd]\ (B) 

alh] (C) 
;ftd]\ (D) 

kÚ]\ 
 

51 Pÿfzli v1ff\xmdf\ Kt] vg;fz v[s jqf"g[ s[8,f d]Bi efudf\ jc[\rl xsfiM 

(A) 
a[ (B) 

Ê6 (C) 
rfz  (D) 

5f\r 
 

52 j{xfblgm tc[jfz sif dLcgfdf\ vfj[ k[M 

(A) 
v[L5~, (B) 

d[ (C) 
h}g (D) 

h],f. 
 

53 ihdfg tyf :yfLgs ,msmyl v,u zclg[ ost dfu"nLx"t h}ymdf\ 5~jf; sm6 sz[ k[M 

(A) 
vfimhsm (B) 

åfj[<; s\5glvm  (C) 
af/sm (D) 

5i"8sm 
 

54 v[s v[jl s. vüe}t 38gf k[ h[gm vfhgf efztdf\ Püej y. zc[,m vf56[ hm.v[ klv[M 

(A) 
:jft\…i (B) 

;\d[,g (C) 
;\5s" (D) 

;d}c 5~jf; 
 

55 smgl nljfnf\0l 5~frlg Ljígl ;ft vhfialvm 5{sl v[s u6fi k[M 

(A) 
c[zm0må; (B) 

zmdgl  (C) 
v[,[sHfLGúif (D) 

v[s56 gcl\ 
 

56 d];fozgm vg]ej v[s df/bfgl zrgf sztm ctm h[g[ __________ scl xsfip 

(A) 
5i"8g (B) 

5i"8s Lj7fg (C) 
5~jf;g (D) 

vfu\t]s 
 

57 5~jf;g Jij:yf5smg[ 5zlL1ft szjf df8[g]\ 5~jf;g d\Êf,I cf,df\ sif\ vfj[,]\ k[M 

(A) 
UjfL,iz (B) 

;ld,f (C) 
Ln<cl (D) 

a[\U,mz 
 

58 5i"8smgl df\u ;\tmqfjl cmi tm efzt[ s. glLt v5gfjjl 50x[M 

(A) 
;:t] 5Lzjcg (B) 

5~jf;g Jij:yf (C) 
d]st vfsfx (D) 

;Wwztf 

 
 



59 d]st j[5fz 5êLt rf,] zfbjf vf56f 51f[ xfgl jw] hÍz k[M 

(A) 
c}\L0ifd6 (B) 

5}zj9f (C) 
bmzfs (D) 

:jt\Êtf 
 

60 sim v[s v[jm n[x k[ hif\ sm.56 5~sfzgf 5i"8s sfg}g k[ h gcl\p 

(A) 
hd"gl (B) 

hf5fg  (C) 
i]zm5 (D) 

v[s56 gcl\ 
 

61 5~jf;l vjzhjz4 vfjsm ju[z[gf e}tsf,lg j,6mg[ df5jf df8[ x]\ j5zfi k[M 

(A) 
j'Lê ;}rsf\s (B) 

Kt]ut ;}rsf\s (C) 
efj ;}rsf\s (D) 

P5zgf awf\ h 
 

62 u~fcsmgl hÍLziftg[ vm/bjl v[8,[ x]\M 

(A) 
ahfz Jij:yf (B) 

gf6f\sli Jij:yf (C) 
P5zgf a\g[ (D) 

v[s56 gcl\ 
 

63 s. ;\:yf nz jqf[" v[s cm8, z[:8mz\8 uf.0 5~sfLxt sz[ k[M 

(A) GIT (B) FITS (C) FIT (D) FHRAI 
 

64 vf{5rfLzs 1f[Êmdf\ xfgl PT5fnstf 5~df6df\ jwfz[ cmi k[M 

(A) 
Zd (B) 

d}0l (C) 
j[tg (D) 

P5zgf awf\ h 
 

65 5~jf;g v[hG;lgm Bif, vfw]Lgs vy"df\ sif\ PüeJimM 

(A) 
vd[Lzsf (B) 

zxlif  (C) 
.\U,[G0 (D) 

hf5fg 
 

66 ટ રરઝમ કેરરિંગ કેપેસીટી કોન  ંપ્રકાશન છે? 
(A) W.T.O. (B) ગ િરાત સરકાર (C) ભારત સરકાર (D) I.A.T.A. 

 

67 v[z,f.G;df\ sD%i}8z 8Ld"g, nfb, yif 5kl vfz1f6 x[gf ßfzf y. xs[ k[M 

(A) TCP (B) CRT (C) IHC (D) BSCT 
 

68 Lcdf,igf sif h\u,mdf\ n[jnfz4 :5~];4 s{, h[jf Ls\dtl j'1fm yfi k[M 

(A) 
dm;dl h\u,m (B) 

x\s]Ì]d h\u,m (C) 
ulr h\u,m (D) 

jz;fnl h\u,m 
 

69 vf56f n[xdf\ ;f5 5s0jfg]\ sfd sif ,msm sz[ k[M 

(A) 
s,a[L,if (B) 

hmul  (C) 
.z]<,f (D) 

P5zgf awf\ h 
 

70 j:t]vmg]\ :jÍ5 d}t" cmi k[ Tifz[ ;[jf s[jl cmi k[p 

(A) 
LjLjwÍ5 (B) 

:jfLdTj (C) 
vd}t" (D) 

d}t" 
 

71 h[g[ hm.4 hf6l4 ;]\3l s[ :5xl" xsftl gyl4 5z\t] v[gf ßfzf Pel ytl v;zmyl t[g[ dfÊ vg]ejl 

xsfi k[ t[g[ x]\ sc[jfiM 

(A) 
j:t] (B) 

;[jf (C) 
Lgnfg (D) 

d}<if\sg 
 

72 ;[jf PT5fngdf\ smgl jRr[ sm.56 5~sfzgf dfL,sl56fg]\ c:tf\tz yt] gylp 

(A) 
j[rgfz (B) 

bzlngfz  (C) 
P5zgf a\g[ (D) 

v[s56 gcl\ 
 

73 vf\tzzfqåli 5~jf;g1f[Ê[ d]BiTj[ efzt s[j]\ wfd u6fi k[M 

(A) 
;f\:s'Lts (B) 

wfLd"s (C) 
Lag;f\5~nfLis (D) 

;f\5~nfLis 
 

74 5~jf;g dfu6l df[8[efu[ s[jl cf[i k[ M 

(A) u[zjfhal (B) d}b"tfezl (C) A vg[ B (D) v[s56 gcl\ 
 

75 Lgud vLwLgidf[ vg];fz jclj8li Ljs[GÌlisz6 sf[6 sz[ k[ M 

(A) zfhi ;zsfz (B) s[GÌ ;zsfz (C) 5~jf;g v[hG;lvf[ (D) åfj[<; s\5glvf[ 
 

76 ;[jf 5}zl 5f0jfdf\ sf[gf[ of/m dcTjgf[ cf[i k[ M 

(A) u~fcsf[  (B) dg]qi (C) j[5fzl (D) PT5fns 
 

77 s. ;\:s'Ltv[ 36f awf 5i"8sf[g[ 5mtfgl tzo vfsLqf"t sz[, k[ M 

(A) efztli (B) hf5fgl (C) .zfgl (D) vd[Lzsg 
 

78 ફેબ્ર આરીની શરૂઆતમા ંપત્તિમ બગંાળમા ંગગંાના મ ખ ઉપર કયો મેળો ભરાય છે? 
(A) પશ મેળો (B) મરૂભતૂ્તમ (C) ગગંાસાગર (D) હસ્તત્તશલપ 

 

79 vf56f n[xdf\ o}0s~fo8gl s[8,l ;\:yfvf[ sfi"zt k[ M 

(A) 16 (B) 12 (C) 18 (D) 17 
 

80 ,msf[gl vf;5f;gf jftfjz6gf ;\ne"df\ 5~jf;g Jij:yfdf\ sif 5~Ègf[ Pef yfi k[ M 

(A) ;zezf (B) Dfif"Lnt ;fwgf[ (C) 5Lz6fdf[ (D) P5zgf awfh 
 

81 sf[. 56 5Lzdf6fTds Bif,gf df5g df8[ x]\ P5if[ul ;fwg k[ M 

(A) ;zjf/f (B) 8sfjfzl (C) u]6fsfz (D) vf\s0fvf[ 

 
 



82 5~jf; ;\rf,sgf ;\sL,t 5~jf;g]\ j[rf6 sf[6 sz[ k[ M 

(A) 5~jf; v[hG;l (B) v[hG8m (C) n,f,m  (D) ;zsfz 
 

83 5~jf;df\ z; jwjfgl ;fy[ ;fy[ t[df\ sf[gl 5~:t]ttf 56 jwl k[ M 

(A) d];fozf[ (B) .Ltcf; (C) v[hG8m (D) s\5glvf[ 
 

84 h}y 5i"8ggl um9j6 smgf ßfzf szjfdf\ vfj[ k[M 

(A) 5i"8g ;\rf,sm (B) guzhgm  (C) 5i"8sm (D) P5zgf\ awf\ h 
 

85 efztdf\ sif sf/yl 5Lzjcg PNmu vL:tTjdf\ k[M 

(A) ;\:yfgjfn (B) :jt\…imÿfz (C) 5~frlg (D) vfw]Lgs 
 

86 ,fegf Bif,df\ u~fcsgl s. v5[1ffvmgm ;dfj[x yfi k[ M 

(A) JifjcfLzs (B) dgf{j{7fLgs (C) P5zgf aGg[ (D) v[s56 gcl\ 
 

87 smgf xf;gsf/df\ ejg Lgdf"6 1f[Ê[ vfz; 5cf6gm P5imu 5}ztf 5~df6df\\ szjfdf\ vfJimp 

(A) hcf\ulz (B) xfchcf (C) P5zgf aGg[ (D) v[s56 gcl\ 
 

88 ;du~ Ljídf\ 5i"8smgl vjzhjz 5z x[gl v;z 50tl cmi k[M 

(A) vfamcjf  (B) d];fozlef0f (C) ;uj0m (D) P5zgf awf\ h 
 

89 xfgf df5n\0 df8[ ;di x'\b,fgm vfwfz ,[jfdf\ vfj[ k[M 

(A) j,6 (B) vfamcjf  (C) rLs~I uLtLjLw (D) Kt]uttf 
 

90 efztgm nLzifLsgfzm s[8,f Ls,mdl8z ,f\am k[M 

(A) 6700 (B) 6200 (C) 5500 (D) 5700 
 

91 8}zl:8 5m,l;g]\ sfd x]\ k[ M 

(A) åfLos Lgi\Ê6 (B) ;c[,f6lvmgl dnn szjfg\] (C) u]gf xmwjfg]\ (D) ;hf szjfg]\ 
 

92 ymd; s]s vg[ s[imgl sm6 ctf M 

(A) 5~jf;l (B) 5}zj9f vLwsfzl (C) 5~jf; vfimhs (D) 5i"8sm 
 

93 sif n[x[ 5~jf;lvmg[ vfsLqf"t szjf df8[ LjÈjezgf n,f,m vg[ vfimhsmg[ gf6f\ vf5lg[ P\rf br[" 

d],fsft jqf"df\ L;L› d[/jl ctlp 

(A) df, nlJ; (B) .G0mg[Lxif (C) zmd (D) d,[Lxif 
 

94 ;\:s'Ltg]\ j[5fzlsz6 ,msmg[ sfi"zt hutdf\yl s. n]Lgifdf\ ,. hfi k[ M 

(A) v[x vfzfd (B) :jt\Ê (C) u'c 5~j'Lt (D) PRrLx1f6 
 

95 ભારતમા ંપ્રવાસન ત્તવભાગ કોની સાથે િોડાયેલો છે? 
(A) નાગરરક ઉડ્ડયન (B) પ્રવાસન ખાતા () A અને B બને્ન (D) એકપર્ નહીં 

 

96 ભારતમા ંકેટલા પ્રકારની રેલવે લાઇનો છે? 
(A) ચાર (B) બે (C) ત્રર્ (D) પાચં 

 

97 વતયમાન સમયે સમગ્ર ત્તવિ શામા ંફેરવાઇ રહ્  ંછે? 
(A) ગ્રાહકના રૂપમા ં  (B) મહમેાનના રૂપમા ં (C) પયયટકમા ં (D) ભમૂડંલીય ગ્રામમા ં

 

98 બજારનો દરેક રહસ્સો િરૂરરયાતો અને અપેક્ષાને આધારે કેવો હોય છે? 
(A) અલગ-અલગ   (B) એકસરખો (C) પરસ્પર ત્તવરોધી (D) એકપર્ નહીં 

 

99 િયારે યિમાન પ્રજા પ્રવાસીઓની જીવનશૈલીન  ંઅન કરર્ કરવા લલચાય છે આને સામાન્ય રીતે પ્રવાસનનો કેવો 
પ્રભાવ કહવેાય? 

(A) પ્રત્તતકૂળ (B) નકારાત્મક (C

 
અન કૂળ (D) એકપર્ નહીં 

 

100 ભારતના મ ખ્ય ભૌગોભલક પ્રદેશો કેટલા છે? 
(A) બે (B) ત્રર્ (C) ચાર (D) પાચં 

 

 

________________



 

 

0f|p afaf;fc[a vf\a[0sz vm5g i]LgjL;"8l 

;Êf\t 5zl1ff h],f. O 2016 

;}rgf O 1. tdfd 5~Ègmgf hjfa ozÔift k[p 

 2. hif\ ;]wl b\0Lgzl1fs g h6fj[ Tif\ ;]wl hjfa ,bjfg]\ xÍ szj]\ gLcp 

 3. hjfa5Êsgl 5fk/ vf5[, ;}rgfvm sf/Ô5}j"s jf\Rif afn hjfa ,bjfg]\ xÍ szj]\ 

 4. 5zl1ffyl"vmv[ 5~Èg5Ê vg[ hjfa5Ê a\g[ b\0VLgzl1fsg[ v[s ;fy[ 5zt szjfg]\ vLgjfi" k[p 

vfyl sm.56 5zl1ffyl"v[ 5~Èg5Ê 5mtfgl ;fy[ ,. hjfgm vfu~c zfbjm gLcp 5~Èg5Ê ;fy[ 

,. hgfz LjNfyl" vf 5zl1ff df8[ u[z,fis 9zx[p 

 5. j{sL<5s 5;\nulgf nz[s 5~Èggf Pÿfz df8[ rfz Ljs<5 h6fJif k[p h[df\yl v[s ;frm cmjfgl 

xsitf k[p ;frm hjfa 5;\n szl hjfa5Êsdf\ imUi bfgfdf\ (x) Lgxfgl szmp 

 6. h[ LjNfyl" 5mtfgm ;frm gm\w6l g\az gcl\ nxf"j[ t[g]\ 5Lz6fd zn yx[p 

 

vEif;s~d O ;L8"Los[8 .g 8}LzHd d|g[hd[G8 (CMT) gm\w6l g\azO    

5f9is~d O 5~jf;g ;\rf,g (TS-03) 

tfzlb  O 11/07/2016 

;di  O 11.00 to 02.00       s], u]6 O 100 

 

 

1 પ્રવાસન ઉદ્યોગની સફળતા મોટે ભાગે કેવા સચંાલન પર આધાર રાખે છે? 

(A) ખચાયળ (B) ભબનકાયયક્ષમ (C) કાયયક્ષમ (D) એકપર્ નરહ 
 

2 કોના અભભગમ મ િબ સચંાલન એ ‘વૈજ્ઞાત્તનક - સચંાલન સહંત્તત’ તરીકે ઓળખાય છે? 

(A) ફેયોસ (B) મેરી પાકયર (C) રોબટય (D) ટેલર 
 

3 પોતે જે એકમ અથવા કંપનીન  ંનેતતૃ્વ કરે છે, તેની બધી િ પ્રવતૃ્તિઓ માટે િવાબદાર રહ ેછે તેઓ કયા મેનેિર કહવેાય?  
(A) કાયય અન સાર (B) વ્યવસ્થાકીય 
(C) િનરલ (D) ઉચ્ચ સપાટી 

 

4 એક િ વ્યરકત ધધંાની માભલકી ધરાવે છે તેને શ  ંકહવેાય?  
(A) વ્યરકતગત માભલકી (B) એક િ વ્યરકતની માભલકી 
(C) વ્યરકતગ વ્યવસ્થાતતં્ર (D) સામાન્ય ઓળખ 

 

5 એક નેતા તરીકે ટીમમા ંસહકાર સાધવાની મેનેિરની શરકત એટલે?  
(A) યાતં્તત્રક કૌશલય (B) ત્તવભાવનાત્મક કૌશલય 
(C) માનવીય કૌશલય (D) ટેકત્તનકલ કૌશલય 

 

6 િયારે ધ્યેય ત્તસધ્ધ કરવામા ંબે કે બે કરતા ંવધારે વ્યરકતઓના સરહયારા પ્રયાસોની િરૂર પડતી હોય ત્યારે શ  ંરચાય છે?   
(A) ઉદ્યોગ (B) સગંઠન (C) પેઢી (D) ઉપરના બધાિ 

 

7 સકં લતાના કયા ત્તવભેદીકરર્મા ંએકમો વચ્ચેના ભેદન  ંપ્રમાર્ લક્ષમા ંલેવાય છે?   
(A) ત્તવર્મસ્તરીય (B) સમસ્તરીય (C) સ્થાનીય (D) ઉપરના બધાિં 

 

8 કયા પ્રકારના સગંઠન માળખા ત્તવત્તવધ પ્રકારની સેવાઓ અને ઉત્પાદનો પરૂા ંપાડે છે?  
(A) ઉત્પાદન સેવા આધારરત (B) સ્થાનીય પાયાવાળા 

(C) જૂથ (D) 
ગ ૂથંર્ી ય કત 

 
 



 

 

9 લડવાની કે ત્તશક્ષાની બીક વગર વ્યરકતને નતૂન ત્તવચારોનો પ્રયોગ કરવાની સ્વતતં્રના આપવામા ંઆવે તે બાબત સગંઠન 
સસં્કૃત્તતના કયા પાસાન  ંસચૂન કરે છે?   

(A) પ રસ્કારો (B) િોખમ લે  ુ (C) સઘંર્ય (D) સ્વાયિતા 
 

10 સભ્યોની પ્રવતૃ્તિઓમા ંએકસતૂ્રતા હોય તેને શ  ંકહવેાય?   
(A) સગંઠન (B) જૂથ (C) ઉપરના બને્ન (D) એકપર્ નહી 

 

11 જૂથ જેટલ  વધારે એકરૂપ અને સ્સ્થર હોય તેટલ  ંવધ  પ્રમાર્મા ંતે પોતાના સભ્યો માટેના ધારાધોરર્ો ત્તનત્તિત કરવામા ં
_______  

(A) અસરકારક ત્તનવડી શકત  નથી. (B) અસરકારક ત્તનવડી શકે છે. 
(C) ખોટ  સાભબત થાય છે. (D) એકપર્ નહી 

 

12 કયા જૂથોની રચના ઇરાદાપવૂયક કરવામા ંઆવતી નથી?  
(A) અનૌપચારરક (B) ઔપચારરક (C) સભ્યપદ (D) સદંભય જૂથ 

 

13 ત્તસગમડં ફ્રોઇડે માનવ વ્યરકતત્વના કયા સ્ત્રોતોની વાત કરી છે?  
(A) ઉદ્દીપ્ત (B) દેખરેખ (C) ત્તનયતં્રર્ (D) ઉપરના બધાિં 

 

14 પયયટન વ્યવસાયના ઉપભોકતાઓ સેવા કે ઉત્પાદનની સાથે બીજ  ંશ  ંમેળવે છે?  
(A) કમયચરીનો અન ભવ (B) સેવાની ગ ર્વિા (C) ઉપરના બને્ન (D) એકપર્ નહી 

 

15 માનવશાસ્ત્ર અને માલસામગ્રી અને સાધનના વપરાશ માટેની પધ્ધત્તતસરની યોિનાને શ  ંકહવેામા ંઆવે છે?  
(A) વ્યવસ્થાતતં્ર (B) નાર્ાકીય આયોિન (C) અંદાિપત્ર (D) એકપર્ નહી 

 

16 માનવશાસ્ત્ર અને માલસામગ્રી અને સાધનના વપરાશ માટેની પધ્ધત્તતસરની યોિનાને શ  ંકહવેામા ંઆવે છે?  
(A) વ્યવસ્થાતતં્ર (B) નાર્ાકીય આયોિન (C) અંદાિપત્ર (D એકપર્ નહી 

 

17 નફા અને ન કસાન ખાતાના મહત્વના તત્વો કયા ંછે?  
(A) આવક (B) ખચાય (C) A અને B (D) માત્ર A 

 

18 ક લ વેચાર્માથંી પરત કરવામા ંઆવેલ માલન  ંમલૂય અને વળતરને બાદ કરવામા ંઆવે ત્યાર પછી જે રકમ વધે છે તેને શ  ં
કહવેામા ંઆવે છે?  

(A) ચોખ્ખ  વેચાર્ (B) ક લવેચાર્ (C) કાચો નફો (D) આવક 
 

19 બજાર જૂથ અંગેના લક્ષ્ય અંગેની કાયયપ્રર્ાલી અને અપેક્ષાઓના સદંભયમા ંમારહતી એકઠી કરવામા ંઆવે તેને શ  ંકહવેામા ં
આવે છે?  

(A) બજાર-સવેક્ષર્ (B) વલર્ ત્તવિલેર્ર્ (C) સહ-સબંતં્તધત ત્તવિલેર્ર્ (D) બજારરિયા 
 

20 જે પ્રવાસ આયોિકો પ્રવાસ-ત્તનવાસ વ્યવસ્થા તથા અન્ય સેવાઓને સમાવત  રાબેતા મ િબન  ંપ્રવાસ પેકેિ આપે છે તેના 
કેવા આયોિકો કહવેાય?  

(A) સામરૂહક બજાર આયોિકો (B) ત્તવત્તશષ્ટ્ટ પ્રવાસ આયોિકો 
(C) વ્યરકતગત બજાર આયોિકો (D) ઉપરના ંબધાિં 

 

21 બેન્ક અથવા રૂમ કોઇપર્ પ્રવાસીને કે હોટલના પ્રવાસીને ભત્તવષ્ટ્યમા ંફાળવર્ી કરવા માટે કયો શબ્દપ્રયોગ થાય છે? 
(A) બ રકિંગ (B) કન્ફમેશન (C) ઓપ્શન (D) ઓવરબ રકિંગ 

 

22 કોઇપર્ ટપાલ કચેરીમા ંટપાલ અંગે િરૂરી ટપાલ રટરકટ ખચય અંગે 
(A) જાર્ી શકાત   નથી. (B) જાર્ી શકાય છે (C) પછૂી શકાત   નથી (D) નક્કી હોત   નથી. 

 

23 જે ક્ષર્ે કોઇ મ સાફર ત્તવસ્તતૃ પ્રવાસ અંગે ત્તવચારે છે ત્યારે તે ચોક્કસપર્ે શેના ત્તવશે ત્તવચાર કરતો હોય છે? 
(A) વાહન વ્યવહાર (B) નાર્ાકીય ખચય (C) પ્રવાસ સસં્થા (D) એકપર્ નહી 

 

24 બ રકિંગ, રરઝવેશન,કન્ફમેશન, ઓવર બ રકિંગ વગેરે જેવા શબ્દો શેના સદંભયમા ંવપરાય છે ? 

(A) 
પ્રવાસન સસં્થા 

(B) 
એિન્ટ 

(C) 
મ સાફરો 

(D) 
વેપારીઓ 

 
 



 

 

25 ઉપાહારગહૃના ચોપડાઓ રાખવાની સહંત્તત મ ખ્યત્વે શેન  ંવગીકરર્ કરે છે? 
(A) આવક (B) ખચય (C) ઉપરના બને્ન (D) એકપર્ નહી 

 

26 પ્રવાસ સચંાલનન  ંપ્રથમ પગત્તથય  કય  છે? 

(A) પ્રવાસન (B) આયોિન (C) યોગ્ય વ્યવહાર (D) 
વાતચીત 

 
 

27 માનવશરકત આયોિન એ કોનો અંતગયત ભાગ છે? 
(A) આયોિન (B) પરરવહન (C) પ્રવાસન (D) માનવશરકત 

 

28 આહાર પેદાશોનો દૂરૂપયોગ ઘટાડવા માટે શ  ંકરવ  ંિોઇએ? 
(A) ખરીદી વધારવી (B) ખરીદીની ગ ર્વિા (C) ખરીદી ઘટાડવી (D) ઉપરના બધા ંિ 

 

29 વ્યાવસાત્તયક પ્રવાસની માગં મોટાભાગે કેવી હોય છે? 
(A) ગ્રામ્યલક્ષી (B) શહરેલક્ષી (C) રાષ્ટ્રીયલક્ષી (D) આંતરરાષ્ટ્રીય લક્ષી 

 

30 વ્યાવસાત્તયક પ્રવાસનની સાપેક્ષ રીતે પડતર ઊંચી હોય છે અને તે કારર્થી તેન  ંવળતર ઊંચ  હોય છે. ‘ – આ ત્તવધાન કોન  ં
છે? 

(A) ડેવીડસન (B) આલફે્રડ (C) રરકાડો (D) માશયલ 

 

31 કોઇપર્ સેવા કે ઉત્પાદનની જેમિ અત્તધવેશન માટેની સવલતો પરૂી પાડનારે કેવી બજાર નીત્તત અપનાવવી પડે છે? 
(A) મિબતૂ (B) ઢીલી (C) સામાન્ય (D) સીધી 

 

32 પ્રવાસનના પ્રવેગીકરર્ માટે કયા પ્રવાસો યોિવામા ંઆવે છે? 
(A) ફરવા લાયક (B) વ્યરકતગત (C) કૌટ ંભબિંક (D) િોવાલાયક 

 

33 ટેલરની સચંાલનની થીયરીના મળૂભતૂ ત્તસદ્ાતંો કેટલા છે? 

(A) એક (B) બે (C) ત્રર્ (D) ચાર 
 

34 એક નેતા તરીકે ટીમમા ંસહકાર સાધવાની મેનેિરની શરકત એટલે……. 

(A) યાતં્તત્રક કૌશલય   (B) ત્તવભાવનાત્મક કૌશલય (C) માનવીય કૌશલય (D) ટેકત્તનકલ કૌશલય 
 

35 નવા ઉદ્યોગ સાહત્તસકે બજારમા ંશેની શોધમા ંરહવે   ંિોઇએ. 
(A) ગભભિત તકો   (B) ભાત્તવ ત્તવકાસની શકયતાઓ (C) ઉપરના બને્ન (D) એકપર્ નહીં 

 

36 ચોક્કસ ફરિોનો ત્તનદેશ કરતા ંકાયદાઓ અને ત્તનયમનો કઇ રીતે નક્કી કરેલા હોય છે? 

(A) ઔપચારરક (B) વાસ્તત્તવક (C) ખોટી (D) સાચી 
 

37 ભારતીય સગંઠનોમા ંમોટા ભાગના તમામ ત્તનર્યયો કોર્ લે છે? 

(A) મેનેિર   (B) સચંાલકો (C) ઉચ્ચાત્તધકારીઓ (D) સરકાર 
 

38 ભારતીય સગંઠનોમા ંમોટા ભાગના તમામ ત્તનર્યયો કોર્ લે છે? 

(A) મેનેિર   (B) સચંાલકો (C) ઉચ્ચાત્તધકારીઓ (D) સરકાર 
 

39 સસં્થાકીય કામગીરી સ ધારવા માટે શ  ંસમિવ  િરૂરી છે? 

(A) જૂથોન  ંસ્વરૂપ   (B) જૂથોન  ંવતયન (C) જૂથોમા ંચાલતો પારસ્પરરક વ્યવહાર (D) ઉપરના બધા ંિ 
 

40 બધા ંનાના જૂથો એ પ્રાથત્તમક જૂથો હોતા નથી, પરંત   બધા ંપ્રાથત્તમક જૂથો કેવા હોય છે? 

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

41 ફ્રોઇડીયન ખ્યાલોમાનંા સ પર ઇગોવાલી અહમ સ્સ્થત્તત એટલે...... 
(A) વડીલ (B) પ ખ્ત (C) ઘરડા D) બાળક 

 

42 નાના ઉપદેશક કેવ  વતયન કરનાર હોય છે? 

(A) અંત:સ્ૂરર્ાભય ય (B) સર્જનાત્મક (C) ચાલાકીભય ય (D) ઉપરના બધાિં 
 

43 સ્વાભાત્તવક બાળક કેવ  ંહોય છે? 

(A) મનસ્વી (B) જીજ્ઞાસ  (C) પે્રમાળ  (D) ઉપરના બધાિં 
 



 

 

44 પયયટન ક્ષેત્રમા ંસફળ થવાની ચાવી કઇ છે? 

(A) મારહતીમા ંવદૃ્વદ્   (B) જ્ઞાનમા ંવદૃ્વદ્ (C) છેલલી મારહતી (D) ઉપરના બધાિં 
 

45 અસ્સ્થર ખચયમા ંઉત્પાદન વધતા ંખચય કેવ  રહ ેછે? 

(A)
 

સ્સ્થર 
(B) 

શનૂ્ય 
(C) 

વધત  ં
(D) 

ઘટત  ં
 

46 માનવ સસંાધનના ક્ષેત્રમા ંકેટલા માનવોની િરૂર પડશે તથા એકમની ભરતી અને ય ત્તનટમા ંમકૂવાન  ંકામ કઇ યોિના હઠેળ 
થાય છે? 

(A) સચંાલન (B) સસંાધન (C) રોિગાર (D) સરકારી 
 

47 િવાબદારીઓ અને માભલકીના મડૂીના સરવાળાને શ  ંકહવેામા ંઆવે છે? 

(A) મડૂીમા ંફાળો (B) જાળવી રાખેલ કમાર્ી (C) ત્તમલકતો (D) ખચય 
 

48 રહસાબી પ્રરિયાના કયા તબક્કામા ંનાર્ાકંીય પત્રકો તૈયાર કરવામા ં આવે છે? 

(A) બીજા (B) ત્રીજા (C) ચોથા (D) પાચંમા ં
 

49 પ્રવાસ આયોિન વ્યવસાય કેવો છે? 

(A) િોખમી (B) ભબનિોમી (C) નફાકારક (D) ન કસાનકારક 
 

50 પ્રવાસ આયોિકે સફળ થવ  ંહોય અને પૈસા કમાવા હોય તો તેર્ે કેવી સેવા પરૂી પાડવી િોઇએ? 

(A) સપંરૂ્ય (B) અધરૂી (C) ગ ર્વિાય ક્ત (D) એકપર્ નહીં 
 

51 મોટા ભાગના પ્રવાસન સચંાલકો અને આયોિકો પોતાન  કાયાયલય મોટા શહરેોમા ંરાખે છે અને નાના ંનગરો કે કેન્રોમા ંશ  ં
રાખે છે? 

(A) શાખાઓ (B) એિન્ટો (C) ઉપરના બને્ન (D) એકપર્ નહીં 
 

52 જ દાજ દા રૂમ માટે હોટેલ દ્ારા નક્કી કરાયેલા ંદરને શ  ંકહવેામા ંઆવે છે? 

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

53 વેચાર્ અહવેાલો, વેચાર્ અંગેની ધારર્ાઓ, કત્તમશન ની ગર્તરી તથા સેવા શ લક કોની પાસેથી વસલૂવામા ંઆવે છે? 

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

54 ફાસ્ટ-ફુડ ઉપાહારગહૃ કેવી િગ્યા ઉપર હોવ  ંિોઇએ? 

(A) શાતં વાતાવરર્   (B) રોડ ઉપર 
(C) ત્તવશાળ સખં્યામા ંલોકો અવરિવર કરતા ંહોય (D) એકાતંવાળી િગ્યા 

 

55 ઉપાહારગહૃમા ંપીરસવામા ંઆવનાર  ભોિન ઉપાહારગહૃના ચાલનની કેવી બાબત છે? 

(A) ભબનિરૂરી (B) મળૂભતૂ (C) િરૂરી (D) ઉપરના બધાિં 
 

56 કોના માટે એ આવશ્યક છે કે તે એરલાઇન્સના પડતર માળખાને સમજે અને ઉત્પારદત વેચાર્ દ્ારા એરલાઇન્સના ક લ 
પડતરોને પહોંચી વળવા માટેની ખાતરી આપે? 

(A) સરકાર (B) ત્તવદેશી કંપનીઓ (C) પઇલોટ (D) સફળ સચંાલક 
 

57 કયા એર કોપોરેશન ધારા હઠેળ ખાનગી એર લાઇન્સના ચાલનની પરવાનગી આપવામા ંઆવેલ નથી. 
(A) 1953 (B) 1951 (C) 1954 (D) 1961 

 

58 પ્રવાસન વ્યવસાયમા ંસ્થળોની વચ્ચે અત્તધવેશન, ધધંાકીય મેળાવડા, પ્રદશયન અને ત્તવત્તશષ્ટ્ટ આયોિનો વગેરે શા માટે 
કરવામા ંઆવે છે? 

(A) પ્રવાસીઓને આકર્યવા (B) હરીફોને આકર્યવા () નફો કમાવવા (D) ઉપરના બધાિં 
 

59 િયારે મોટી સખં્યામા ંવ્યરકતઓ અથવા પ્રત્તતત્તનત્તધઓના જૂથો કોઇ એક ત્તવર્ય અથવા મ દ્દા ઉપર ચચાય કરવા એકત્તત્રત થાય 
ત્યારે તેને શ  ંકહવેાય? 

(A) 
સમહૂસભા 

(B) 
વાતચીત 

(C) 
પરરર્દ 

(D) 
મહાસભા 
 

 



 

 

60 પ્રવાસનના પ્રવેગીકરર્ માટે કયા પ્રવાસો યોિવામા ંઆવે છે? 

(A) વ્યરકતગત (B) કૌટ ંભબક (C) ફરવા લાયક (D) િોવાલાયક 
 

61 વ્યાવસાત્તયક પ્રવાસન પ્રવતૃ્તિ કેવી છે? 

(A) અસતત ચાલતી (B) મદં (C) સતત ચાલતી (D) ઉપરના બધાિં 
 

62 સચંાલન એટલ ેબીજાઓ પાસથેી કામ કાઢવી લેવાની કળા’ – આ વ્યાખ્યા કોર્ ેઆપી ? 
(A) ટેલર  (B) જ્યોર્જ આર. ટેરી  (C) ફે્રન્ક્લી  (D) ફોલટે  

 

63 રોબટય એલ. કત્ઝનેા ંમાટે મેનિેરને કેટલા મળૂભતૂ કૌશલયોની િરૂર પડે છે ? 
 (A) બ ે (B) ત્રર્  (C) ચાર  (D) પાચં  

 

64 એકાકી વપેારી પ્રથામા ંનાર્ા એકઠા કોર્ કરે છે ? 
(A) વ્યસ્ક્ત પોતે િ () બીજી વ્યસ્ક્તઓ  (C) સરકાર  (D) u~fહકો  

 

65 પ્રવતયમાન બજાર હરીફાઈ અન ેદરેક હરીફના બજાર રહસ્સા ત્તવશનેી મારહતી શેમાથંી મળે છે ? 
(A) બજાર માગં ત્તવÈલરે્ર્  (B) બજાર પ રવઠા ત્તવÈલરે્ર્  (C) વપેારીઓ  (D) ઉત્પાદકો  

 

66 ત્તનર્યય લવેાની પ્રરિયા ફેલાયલેી હોય તેન ેશ  ંકહવેાય ? 
(A) ત્તવકેન્રીકરર્  (B) કેન્રીકરર્  (C) ઓડયર  (D) ભલામર્  

 

67 કોઈક ચોક્કસ હતે  ઓ ત્તસદ્ધ કરવા એકબીજા પર આધારરત હોય અને પારસ્પરરક વ્યવહાર કરતી હોય એવી બ ેઅથવા વધ  વ્યસ્ક્તઓ દ્ારા 
શ  ંબન ેછે ? 

(A) જૂથ  (B) પઢેી  (C) ઉદ્યોગ  (D) સગંઠન  
 

68 જૂથોની રચના શા માટે કરવામા ંઆવ ેછે ? 
(A) સગંઠન રચવા (B) ચોક્કસ કયો ત્તસદ્ધ કરવા (C) ચોક્કસ હતે  ઓ ત્તસદ્ધ કરવા (D) આયોિન કરવા 

 

69 વતયમાનમા ંમોટા ભાગના દેશો ત્તવદેશી મ રા ત્તવકાસની પ્રવતૃ્તિઓને ઉિિેન આપવા,સ્થાત્તનક આત્તથિક પરરસ્સ્થત્તત અન ેરોિગારીની તકો 
વધારવા માટે કોર્ ેપ્રાધાન્ય આપે છે ? 

(A) પયયટન  (B) માનવસસંાધન  (C) માનવસચંાલન (D) ઉપરના બધાિ  
 

70 નાર્ાકીય સચંાલનના કામો કયા કયા છે ? 
(A) નાર્ાકીય િરૂરરયાતોન  ંઅન માન કરવ  ં (B) નાર્ાકીય િરૂરરયાતોન  ંવગીકરર્ કરવ  ં 
(C) ઉપરમાથંી એકપર્ નહીં.  (D) ઉપરના બનંે 

 

71 ક લ વચેાર્મા ંરહસાબી વર્ય દરમ્યાન શેનો સમાવશે કરવામા ંઆવ ેછે ? 
(A) વચેાર્મા ંઆવેલી બધી વપેારી વસ્ત  ઓ  (B) સવેાઓની ક લ વેચાર્ રકિંમત  
(C) ઉપરના બનંે (D) એકપર્ નહીં.  

 

72 મોટી અન ેવભૈવી હોટલો વ્યસ્ક્તગત અન ેસસં્થાકીય u~fહકો દ્ારા સવેાઓ અંગે પછૂપરછ કરવામા ંઆવે ત્યારે એ માટે જે રકમ વસલૂ 
કરવામા ંઆવ ેછે તને ેશ  ંકહવેાય ? 

(A) હોટલ રેટ  (B) ૂલબોડય રેટ   (C) રેકરેટ  (D) હાફ બોડય રેટ  
 

73 જે સ્થળે પ્રવાસી પ્રવાસ કરી રહ્યો હોય ત ેશ  ંકહવેાય ? 
(A) ડેસ્સ્ટનશેન  (B) ચકે ઈન  (C) ચકે આઉટ  (D) ઓરરજીન   

74 ત્તવમાની મથકે ચકાસર્ી અન ેપરીક્ષર્માથંી પસાર થઈ ચકેૂલા માલ-સમાન ઉપરાતં મ સાફરન ેકઈ વસ્ત  ઓ લઇ િવાની છૂટ હોય છે ? 
(A) પાચં રકલો વિન  (B) છ રકલો વિન  (C) ખભ ેલટકાવલેી  (D) એક રકલો વિન   

75 વાઉચર જારી કરીન ેએિન્ટ સવેા પરૂી પડનારન ેવાઉચરમા ંિર્ાવેલી સવેાઓ પરૂી પાડવા અત્તધકૃત કરે છે અન ેએ સેવાઓ બદલ 
પાછળથી ચકૂવર્ી કરવાની બાયંધરી આપ ેતને ેશ  ંકહવેાય ? 

(A) એિન્ટ  (B) ત્તનયતં્રક વાઉચર  (C) પ્રવાસન સસં્થા  (D) અત્તધકૃતીકારર્  
 

76 મોટાભાગના વ્યવસાત્તયક પ્રવાસીઓ કયા વગયમા ંપ્રવાસ કરતા ંહોય છે ? 
(A) લોઅર વગય  (B) ઉચ્ચ વગય  (C) સકેન્ડ વગય  (D) ઉપરના બધાિ  

 

77 પરરવહન એ કયા ઉદ્યોગન  ંમ ખ્ય અંગ છે ? 

(A) વાહનવ્યવહાર  (B) પ્રવાસન ઉદ્યોગ  (C) રાન્સપોટય  (D) 
ઉપરના બધાિ  
 

 
 



 

 

78 વતયમાનમા ંઉદારીકરર્, ખાનગીકરર્ અન ેવતૈ્તિકીકરર્ન ેપરરર્ામ ેએરલાઈન્સ પર શ  ંઅસર થઈ છે ? 
(A) નફો વધ્યો છે.  (B) ધધંો ઘટયો છે.  (C) નવા પડકારો ઉભા થયા છે.  (D) હરીફાઈ ઘટી છે.  

 

79 િયારે ધ્યેય ત્તસધ્ધ કરવામા ંબ ેકે બ ેકરતા ંવધારે વ્યરકતઓના સરહયારા પ્રયાસોની િરૂર પડતી હોય ત્યારે શ  ંરચાય છે?   
(A) ઉદ્યોગ (B) સગંઠન (C) પઢેી (D) ઉપરના બધાિ 

 

80 મોટા ંકાયયન ેનાની નાની સાદી રિયાઓમા ંત્તવભાજીત કરવામા ંઆવ ેતને ેશ  ંકહવેાય?   
(A) વરહવટ (B) કાયય ત્તવભાિન (C) ત્તવભાિન (D) ક શળતા 

 

81 ઉચ્ચ કક્ષાએ િ ત્તનર્યય લવેાય અન ેનીચેની કક્ષાએ માત્ર સચૂનોનો અમલ િ કરવાનો હોય તને ેશ  ંકહવેાય?   
(A) ત્તવકેન્રીકરર્ (B) કેસ્ન્રકરર્ (C) ભલામર્ (D) ઓડયર 

 

82 જૂથમા ંઆંતરરક કાયોનો હતે   શ  ંત્તસધ્ધ કરવાનો હોય છે?  
(A) મલૂયો (B) ત્તનધાયરરત ધ્યયેો (C) ધારા ધોરર્ો (D) નીત્તતમિા 

 

83 પ્રત્યક્ષ ખચય અન ેપરોક્ષ ખચયનો સરવાળો કરવાથી શ  ંપ્રાપ્ત થાય છે?  
(A) સ્સ્થરખચય (B) ક લખચય (C) અસ્સ્થર ખચય (D) વાસ્તત્તવક ખચય 

 

84 સશંત્તયત દેવાની ઉઘરાર્ીની રકમની ગર્તરી કોના આધારે કરવામા ંઆવ ેછે?  
(A) આવક (B) રોકડ (C) ખચય (D) નફો 

 

85 પ્રવાસ-આયોિકોન ેઊંચા ભાવની આંકર્ી રારા જે વધારાની રકમ મળે તને ેશ  ંકહવેામા ંઆવ ેછે?  
(A) ખરીદક્ષમતા (B) નટેરેટ (C) માકય-અપ (D) નફો  

86 vLwj[xg df8[gl ;j,tm 5}zl 5f0gfzfvmv[ s. vf\tzzfqåli ;\:yf ;fy[ ;\5s" vg[ hm0f6 :yfL5t 

szjf hm.v[M 

(A) IRDA (B) ICAC (C) ICCA (D) ICCI 
 

87 vLwj[xg Jij;fidf\ v[s afh] u~fcsm vg[ alÔ afh] sm6 cmi k[M 

(A) j[5fzlvm (B) d]Bi 5]zj9fsfzm (C) v[hG8m (D) n,f,m 
 

88 5[nfxdf\ ;]wfz vg[ xÍvftgl 5~:tfLjt 5[nfx ;[jfgl u]6jÿffgm Lgefj v[ 5[nfxgf j[rf6 P5zf\t 

x[df\ dnn sz[ k[M 

(A) vLej'Lê (B) PT5fng (C) Ls\dt g”l szjf (D) v[s56 gcl\ 
 

89 vfcfz ;[jf PNmudf\ rf,smgf Jijcfz]\ 7fgyl e],mg]\ 5~df6 _______ h. xs[ k[p 

(A) Î\r]\ (B) glr]\ (C) dWid (D) jwl  
 

90 sfi" Ljx[gl 5;\nul vg[ vufPyl g”l szj]\ t[g[ x]\ sc[jfiM 

(A) Jij:yft\Ê (B) vfimhg (C) ahfzt\Ê (D) vfwfz6 
 

91 h[ Œu]0=;C cmi t[ h ŒsdmL08lHC agl xs[M 

(A) gf  (B) cf  (C) P5zgf a\g[ (D) v[s56 gcl\ 
 

92 Lg6"i ,[jfgl 5~Ls~ifg]\ 5~yd rz6 si]\ k[M 

(A) ;d:ifg[ vm/bjl (B) 5LzL:yLtg]\ LjÈ,[qf6 

(C) dfLctl v[sLÊt szjl (D) Ljs<5m df8[gl xmw 
 

93 glLt Ljqfis Lg6"im ,[gfz vLwsfzlvmgf v[s gfgf ;d}cdf\ s[jf 5~sfzgf d[g[hzmgm ;dfj[x szl 

xsfiM 

(A) dWid ;5f8l (B) hgz, (C) PRr ;5f8l (D) t/ ;5f8l 
 

94 ŒPNmu ;fcL;sdf\ ;h"gfTdstf vg[ gj5~jt"ggm u]6 cf[jf[ hf[.v[C vf Ljwfg__ 

(A) bm8] k[ (B) ;fr] k[ (C) szl xsfi gcl\ (D) vy"clg k[ 
 

95 gjf PNmu ;fcL;s[ ahfzdf\ x[gl xf[wdf\ zc[j]\ hf[.v[ M 

(A) uLe"t tsf[ (B) efLj Ljsf;gl xsitfvf[ (C) P5zgf aGg[ (D) v[s56 gcl\ 
 

96 LjLjw 5~sfzgl dfL,sl wzfjtl LjLjw ;\:yfvf[ 5~jf;g[ ,utl ;uj0m vg[ VVVVVV5}zl 5f0[ k[p 

(A) hÍzliftf[ (B) df\u (C) LjLjw brf"vf[ (D) ;[jfvf[ 
 

97 ŒJij:yf5sf[v[ sd"rfzlvf[ ;fy[ ;csfz ;fwjm hf[.v[CVj{7fLgs Jij:yf5ggm vf Lgid sf[6[ vf%if[ k[ M 

(A) o~[Gs,l (B) om,[8 (C) o[0Lzs LjG;8g 8[.,z  (D) c[Gzl 

 
 



 

 

98 ;fdfGi zlt[ sf[.56 w\wfsli v[sdg]\ d]Bi gf6f\sli Wi[I ,f\afuf/[ x]\ cf[I k[ M 

(A) j[5fz szjfg]\ (B) g]s;fg vf[k]\ szjfg]\ (C) ofinm jwfzjfg]\  (D) v[s56 gcl\ 
 

99 ;fdfGi zlt[ Lc;fal ;di v\u[gf[ ;diuf/m s[8,m zfbjfdf\ vfj[ k[ M 

(A) Ê6 df; (B) k df; (C) v[s jqf" (D) Ê6 jqf" 
 

100 Jij:yf5sf[v[ x]\ 5}Ï\ 5f0j]\ hf[.v[ M 

(A) of.L,\u df8[gl Jij:yf  (B) ,[bg ;fdu~l 

(C) sr[zl df8[gl hÍzliftf[ (D) P5zgf awfh 
 

 

_____________



 

 

0f|p afaf;fc[a vf\a[0sz vm5g i]LgjL;"8l 

;Êf\t 5zl1ff જ લાઈ  – 2016 

;}rgf O 1. tdfd 5~Ègmgf hjfa ozÔift k[p 

 2. hif\ ;]wl b\0Lgzl1fs g h6fj[ Tif\ ;]wl hjfa ,bjfg]\ xÍ szj]\ gLcp 

 3. hjfa5Êsgl 5fk/ vf5[, ;}rgfvm sf/Ô5}j"s jf\Rif afn hjfa ,bjfg]\ xÍ szj]\ 

 4. 5zl1ffyl"vmv[ 5~Èg5Ê vg[ hjfa5Ê a\g[ b\0VLgzl1fsg[ v[s ;fy[ 5zt szjfg]\ vLgjfi" k[p 

vfyl sm.56 5zl1ffyl"v[ 5~Èg5Ê 5mtfgl ;fy[ ,. hjfgm vfu~c zfbjm gLcp 5~Èg5Ê ;fy[ 

,. hgfz LjNfyl" vf 5zl1ff df8[ u[z,fis 9zx[p 

 5. j{sL<5s 5;\nulgf nz[s 5~Èggf Pÿfz df8[ rfz Ljs<5 h6fJif k[p h[df\yl v[s ;frm cmjfgl 

xsitf k[p ;frm hjfa 5;\n szl hjfa5Êsdf\ imUi bfgfdf\ (x) Lgxfgl szmp 

 6. h[ LjNfyl" 5mtfgm ;frm gm\w6l g\az gcl\ nxf"j[ t[g]\ 5Lz6fd zn yx[p 

 

vEif;s~d O ;L8"Los[8 .g 8}LzHd dfs["L8\u (CTM) 

gm\w6l g\az O     

5f9is~d O પ્રવાસન સચંાલન   (TS-06) 

tfzlb  O 11/07/2016 

;di  O  11.00 to 02.00                s], u]6 O 100 

 

1 બજાર વ્યવસ્થા એક __________ પ્રરિયા છે કે જે સમાિની ભૌત્તતક િરૂરરયાતોને ઓળખ ેછે અને સતંોર્ છે.  
(A) સામાજિક  (B) આત્તથિક  (C) વૈજ્ઞાત્તનક  (D) સાસં્રૃત્તતક  

 

2 ભગલબટય અને બઇેલીના મતે આધ ત્તનક ધધંાદારી પ્રર્ાભલકાઓ અને બજાર વ્યવસ્થાના ત્તવકાસના તબ્બકાઓ કેટલા છે?  
(A) બે  (B) ત્રર્  (C) ચાર  (D) પાચં  

 

3 વેચાર્ કોની િરૂરરયાત પર ભાર મકેૂ છે? 
(A) ગ્રાહક  (B) ત્તવિેતા  (C) સરકાર  (D) સસં્થા  

 

4 માકેટીગ કોની સાથે સકંળાયેલ  ંછે? 
(A) પેદાશ  (B) ત્તવતરર્  (C) ઉપભોગ  (D) ઉપરના બધા િ  

 

5 પેઢીન  ંમ ખ્ય કાયય શેમા ંકાયયક્ષમતા ત્તસધ્ધ કરવાન  ંછે? 
(A) ઉત્પાદન  (B) ત્તવતરર્  (C) A અને B  (D) એક પર્ નરહ  

 

6 બજાર વ્યવસ્થા એ _________ ની દરેક વ્યસ્ક્ત સાથે સકંળાયેલ  ંછે? 
(A) ગ્રાહક  (B) ધધંા  (C) પેઢી (D) ઉદ્યોગ  

 

7 પેઢીની સેવાઓ અને કાયયકમોની રકિંમતો નક્કી કરવાન  ંઅથવા એ અંગે સલાહ આપવાન  ંકાયય કોર્ કરે છે? 
(A) વેચાર્ સચંાલક  (B) પ્રદેશ સચંાલક  (C) ગ્રાહક સબંધ સચંાલક   (D) રકિંમત સચંાલક  

 

8 માકેરટિંગ મેનેિર વ્યવહારમા ંસફળ બની શકે તે માટે તેનો સ્વભાવ કેવો હોવો િોઈએ? 
(A) ઉત્સાહી  (B) સરિય  (C) સ્પધાયત્મક  (D) ઉપરના બધા િ  

 

9 બજાર ત્તવભાિન એ એક ____________ છે. 
(A) ઘટના (B) પ્રરિયા  (C) બાબત  (D) સચંાલન  

 

10 વતયણકૂલક્ષી ત્તવભાિન શાના આધારે કરી શકાય? 
(A) ગ્રાહકોન  ંજ્ઞાન (B) વલર્  (C) ઉપયોગ  (D) ઉપરના બધા િ  

 



 

 

11 પ્રવાસન બજારન  ંત્તવભાિન શાના આધારે કરી શકાય? 
(A) પ્રવાસન  ંઅંતર  (B) પ્રવાસનો સમયગાળો  (C) A અને B (D) એક પર્ નરહ  

 

12 ક્યા દેશની સસં્કૃત્તત, ઈત્તતહાસ, સ્થાપત્ય, પવયતો, ધમય અને વતં્તશયતા આંતરરાષ્ટ્ટીય પયયટકો માટે આકર્યર્ રૂપ છે? 
(A) ભારત  (B) અમેરીકા  (C) જાપાન  (D) રત્તશયા  

 

13 બજાર સસંોધનને કેટલા ભાગમા ંવહેંચી શકાય? 
(A) બે  (B) ત્રર્  (C) ચાર  (D) પાચં  

 

14 ક્ષેત્ર અભ્યાસ દ્ારા એકત્તત્રત કરવામા ંઆવેલી મારહતીને કઈ મારહતી કેહવાય? 
(A) પ્રાથત્તમક મારહતી  (B) ગૌર્ મારહતી  (C) િનસખં્યા  (D) યદરછ મારહતી  

 

15 જ્યા ંથોડી પેઢીઓ ઉદ્યોગના સયં ક્ત રહસ્સા પર નોંધપાત્ર અંક શ ધરાવે તેને કય  ંબજાર કેહવાય? 
(A) ઈજારો  (B) અલપહસ્તક ઈજારો (C) ઈજારોય કત હરીફાઈ  (D) હરીફાઈવાળં બજાર  

 

16 પયયટકોના પ્રવાહની ગત્તતત્તવત્તધને અસર પહોંચાડત   ંપરરબળ કય ?ં 
(A) રાિુીય અને કાયદાકીય પરરમડંળ  (B) સામાજિક પરરબળો  
(C) ભૌગોલીક પરરબળો  (D) સલામતી અંગેના પરરબળો  

 

17 ___________ અનેક તત્વોન  ંબનેલ  ંસકં લ છે? 
(A) બજાર  (B) પયયટન  (C) પ્રવાસન (D) એક પર્ નહી 

 

18 મારહતીન  ંપદ્ધત્તતસરન  ંએકત્રીકરર્ અને તેન  ંતટસ્થ ત્તવશ્લેર્ર્ને શ  ંકેહવાય?  
(A) પ્રશ્નાવલી (B) ત્તનદેશન  (C) બજાર સશંોધન  (D) ત્તવભાગી કરર્  

 

19 બજારલક્ષી પ્રકૃત્તતઓ અંગ ેત્તનર્યયો લે તેમને કઈ મારહતી િોઈએ? 
(A) ગ્રાહક સબંત્તધત  (B) બજાર સબંત્તધત (C) પ્રવાસ સબંત્તધત (D) ઉત્પાદન સબંત્તધત 

 

20 વસ્તીમાથંી અમ ક નમ નાનો સપંકય કરીને તેની પાસેથી મારહતી મેળવવામા ંઆવે તે સવેક્ષર્ને શ  ંકેહવાય? 
(A) એકમ  (B) સપંરૂ્  (C) નમનૂા  (D) વસ્તી  

 

21 કોઈપર્ સસં્થા માટે તેના હરીફોની અવગર્ના કરવી શક્ય નથી, આ ત્તવધાન ___________ 
(A) સાચ  ંછે (B) ખોટ ં છે  (C) કહી શકાય નરહ  (D) એક પર્ નરહ  

 

22 પ્રવાસન ઉદ્યોગમા ંમાગં આધારર્ની િરૂર શા માટે પડ ેછે? 
(A) પેદાશ ડીઝાઇન  (B) વેચાર્ના હતે  ઓ  (C) પેદાશની માગં સમિવા  (D) ઉપરના બધા િ  

 

23 પ્રવાસન ઉદ્યોગ એ __________ ઉદ્યોગ છે. 
(A) એક મ ખી  (B) બહ  મ ખી  (C) ઉપરના બને્ન  (D) એક પર્ નરહ  

 

24 પયયટકોની શારરરીક અને માનત્તસક સલામતી સાથે સકંળાયેલા પરરબળો કયા છે? 
(A) ભૌગોભલક  (B) સામાજિક અને સલામતી  (C) રાિકીય અને કાયદાકીય  (D) એક પર્ નરહ  

 

25 વતયમાન સમયમા ંદ ત્તનયાના દરેક દેશમા ંશાની સ્થાપના થયેલી છે? 
(A) રાષ્ટ્રીય પ્રવાસન સસં્થા  (B) રાષ્ટ્રીય પ્રવાસન બોડય  (C) રાષ્ટ્રીય કત્તમશન  (D) A અને B 

 

 

26 ભારતમા ંપ્રવાસન “ત્તમત્તનસ્રી” ની નીતીના અમલીકરર્ ની સસં્થા કઈ છે? 
(A) પ્રવાસન ત્તનગમ  (B) પ્રવાસન ત્તવભાગ  (C) RDA (D) TRC 

 

27 કઈ સસં્થાઓ વ્યાપક અને વાર્ીજિયક સ્વરૂપની પ્રવાસન પ્રવ ત્તતઓ આંતરરક રીતે ત્તવકસાવી શકાય તે પ્રકારની 
રૂપાતંર પ્રરિયામા ંમહત્વન  ંકાયય કરે છે? 
(A) ભબનસરકારી  (B) સરકારી  (C) સ્થાત્તનક  (D) રાિકીય  

 

28 ____________ એ સામાજિક િવાબદારી વાળા બજારવ્યવસ્થા ની મ ખ્ય પ્રરિયા છે. 
(A) પ્રવાસીઓ  (B) યિમાન વસ્તી  (C) સમજાવટ  (D) પયાયવરર્  

 



 

 

29 પ્રવાસન બજાર વ્યવસ્થાની પ્રરિયા સાથે એક યા બીજી રીતે કોર્ સકંળાયલેા છે? 
(A) જાહરે સસં્થા  (B) ખાનગી સસં્થા  (C) A અને B (D) એક પર્ નરહ  

 

30 બજારવ્યવસ્થા થી વપરાશમા ંશ  ંથાય છે?  
(A) વધારો  (B) ઘટાડો  (C) સતં  લન  (D) કોઈ ફેરફાર થતો નથી  

 

31 ભારત સરકારના ૧૯૯૨ ના  પ્રવાસનના રાષ્ટ્રીય એક્સન પ્લાન હઠેળ કેસ્ન્રત ત્તવકાસ માટે કેટલા પ્રવાસ કેન્રો 
નક્કી કરવામા ંઆવ્યા છે?  
(A) ૧૫ (B) ૨૦ (C) ૨૧ (D) ૨૨ 

 

32 પ્રવાસન સાથે સકંળાયેલા જાહરે સસં્થાઓન  ંવલર્ કોના તરફી હોય છે? 
(A) ત્તવકેન્રીકરર્  (B) કેન્રીકરર્  (C) સરકાર  (D) પ્રવાસન  

 

33 પ્રવાસનમા ંપેદાશનો અન ભવ કોર્ કરે છે? 
(A) ઉત્પાદક  (B) રાવેલસય  (C) પ્રવાસી  (D) કંપની  

 

34 પ્રવાસન પ્રવતૃ્તતમા ંગ્રાહકોની જેવી ભતૂ્તમકા છે તે િ પ્રકારની ભતૂ્તમકા અને દરજ્િો કોનો છે? 
(A) સ્થાત્તનક સસં્થાઓ  (B) યિમાન વસ્તી  (C) A અને B (D) એક પર્ નરહ  

 

35 પ્રવાસન “ત્તમત્તનસ્રી” ની ભતૂ્તમકા એક સશંોધક અને કયા સ્વરૂપની થઇ રહ ેછે? 
(A) નીત્તત ઘડતર  (B) ત્તવકાસ  (C) માનવ સાધન ત્તવકાસ  (D) ઉપરના બધા િ  

 

36 અભભવદૃ્વદ્ધના સાધનોમા ંજાહરેાત, પ્રત્તસદ્વદ્ધ અને વેચાર્વધૃ્ધ્ધ ઉપરાતં શેનો સમાવેશ થાય છે? 
(A) યિમાન વસ્તી  (B) પ્રવાસ કેન્રનો પ્રદેશ  (C) વ્યસ્ક્તગત વેચાર્  (D) વાતાવરર્  

 

37 બજારની િરૂરરયાત પ્રમાર્ે ગ્રાહકો દ્ારા ઉપયોગમા ંલેવા માટે કે તેમની િરૂરરયાત સતંોર્વા માટે જે કંઈ આપી 
શકાય એને શ  ંકેહવાય? 
(A) રકિંમત  (B) વસ્ત   (C) માગં  (D) પેદાશ  

 

38 ગ્રાહકો િયારે પેદાશ ખરીદે ત્યારે તેની પાસેથી તેઓ અમ ક લક્ષર્ો અન ેશરતોની અપેક્ષા રાખે છે તેને સતંોર્તી 
પેદાશ બનાવે તો તેને કઈ પેદાશ કેહવાય? 
(A) અપેભક્ષત પેદાશ  (B) અભભવરૃરત પેદાશ  (C) સભંત્તવત પેદાશ  (D) ઉપરના બધા િ  

 

39 મોટી કપનીઓમા ંપેદાશ ત્તવકાસાવવા માટે શ  ંહોય છે? 
(A) વસ્ત ત્તમશ્ર  (B) અપેભક્ષત પેદાશ  (C) િવાબદાર જૂથ  (D) સભંત્તવત પેદાશ  

 

40 પેદાશની નાર્ાકીય સ દયઢતાનો ત્તવચાર કયાય પછી શાનો ત્તવચાર કરવો કરવો િોઈએ?  
(A) ત્તવચાર્વધૃ્ધ્ધ  (B) ત્તવતરર્  (C) પ્રત્તતભા  (D) ઉપરના બધા િ  

 

41 શાની રચના ઉપર િ બજાર ત્તમશ્રના અન્ય પાસા રચાય છે?  
(A) વેચાર્  (B) સ્થળની રચના  (C) પેદાશ  (D) બાહધેરી  

 

42 પેદાશશે્રર્ીમા ંઆવેલ  ંત્તવત્તશષ્ટ્ટ એકમે કે જેમના કદ, દેખાવ રકિંમત કે અન્ય કોઈ લક્ષર્ના આધારે બીજાથી અલગ 
પાડી શકાય છે, તેને શ  ંકેહવાય? 
(A) પેદાશ શે્રર્ી  (B) પેદાશ વસ્ત    (C) અભભગમ   (D) બજારલક્ષી અભભગમ  

 

43 બજારલક્ષી અભભગમ અને સ્થાત્તનક િનસખં્યાના રહતો વચ્ચે સમત લા સાધવા પ્રયત્ન કરવામા ંઆવે તે અભભગમ કયો છે?  
(A) વસ્ત લક્ષી (B) સમાિલક્ષી  (C) બજારલક્ષી  (D) પેદાશલક્ષી  

 

44 ગ્રાહક જે મળૂભતૂ સેવા કે લાભ ખરીદે છે તેનો સમાવેશ શેમા ંથાય છે? 
(A) બજાર પેદાશ  (B) અભભવધૃ્ધ્ધ પેદાશ  (C) કેન્રીય લાભો  (D) અપેભક્ષત પેદાશ  
        

 



 

 

45 નવી પેદાશના ભાવી વેચાર્ અને નફાકીય સભંત્તવતતાના ંઅંદાિો તૈયાર કરવા એટલે __________  
(A) ધધંાકીય ત્તવશ્લેર્ર્  (B) ધધંાકીય પયાયવરર્  (C) પેદાશ ત્તવકાસ (D) વેપારીકરર્ 

 

46 પેદાશ ત્તવકાસન  ંઅંત્તતમ પગલ  ંકય  ંછે? 
(A) વેપારીકરર્  (B) પ્રત્તતભા  (C) ત્તવતરર્  (D) માગં  

 

47 વસ્ત ત્તમશ્રર્મા ંઆવેલ  ંપેદાશોન  ંએક જૂથ કે જે ગાઢ રીતે સકંળાયેલા હોય તેને શ  ંકેહવાય?  
(A) પેદાશત્તમશ્ર  (B) પેદાશ  (C) પેદાશશે્રર્ી  (D) પેદાશ વસ્ત    

 

48 ગ્રાહકોની િરૂરરયાતો સતંોર્વા _________ ત્તવકસાવાય છે. 
(A) વસ્ત ત્તમશ્ર  (B) પેદાશો  (C) સભંત્તવત પેદાશ  (D) બજાર પેદાશ  

 

49 આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમા ંસ્થળ ઉિેિન અને પ્રત્તતભા ત્તનમાયર્ન  ંકાયય કોર્ કરે છે? 
(A) રાષ્ટ્રીય પ્રવાસ સગઠંન  (B) IRA (C) IBA (D) IRD 

 

50 િયારે કોઈ પ્રવાસ સ્થળ દેશ અંગે નકારાત્મક પ્રત્તતભા પ્રવતયતી હોય ત્યારે તે અંગ ેત્તનરાકરર્ શોધવા કયા પ્રવાસો 
ઉપયોગી સાભબત થાય છે?  
(A) રાષ્ટ્રીય પ્રવાસો  (B) પ્રત્તતભા પ્રવાસો  (C) પરરચય પ્રવાસો  (D) આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રવાસો  

 

51 કોઈ દેશમા ંઅચાનક કોઈ કટોકટી ઉદ્ભભવે ત્યારે પ્રવાસીઓના આગમનમા ંશ  ંથાય છે? 
(A) મોટો વધારો  (B) મોટો ઘટાડો  (C) કોઈ િ ફેરફાર થતો નથી  (D) ઉપરના બધા િ  

 

52 પ્રવાસન સ્થળો શા માટે ત્તવત્તશષ્ટ્ટ ઘટનાઓન  ંઆયોિન કરે છે? 
(A) પયયટકોને આકર્યવવા  (B) નફો કમાવવા   (C) સેવા કરવા  (D) વેપાર કરવા  

 

53 પ્રવાસન ઉદ્યોગના તમામ ત્તવભાગો અને સગંઠનો શાન  ંઆયોિન કરવામા ંફાળો આપે છે. 
(A) આનદં દાયક પ્રવાસ  (B) ધાત્તમિક પ્રવાસો  (C) પરરચય પ્રવાસો  (D) ઉપરના બધા િ  

 

54 ભબન-આબોહવાકીય આકર્યર્ોનો ઉદ્ભભવ માનવજીવનના કયા પરરબળો માથંી થાય છે? 
(A) સામાજિક  (B) વશંીય  (C) સાસં્કૃત્તતક  (D) ઉપરના બધા િ  

 

55 પરરચય પ્રવાસોન  ંઆયોિન અને વ્યવસ્થા કેવા હોય છે? 
(A) ખચાયળ  (B) સસ્તા  (C) ઓછા  (D) વધારે  

 

56 પરરચય પ્રવાસોમા ંઅભભપ્રાય ઘડવૈયા મા ંકોન ેઆમતં્તત્રક કરવા િોઈએ? 
(A) પત્રકારો  (B) પ્રવાસ લેખકો  (C) નેતાઓ  (D) ઉપરના બધા િ  

 

57 કય  ંપાસ  ંપ્રવાસન પ્રવતૃ્તત અને મનોરંિનના સ્વરૂપમાથંી પરરર્મે છે?  
(A) પ્રર્ાભલકા  (B) સામાજિક દબાર્ો  (C) ભબન-આબોહવાકીયા  (D) આબોહવાકીયઋત ગતતા  

 

58 કયો તબક્કો પ્રવાસ સ્થળ વસ્ત   જીવનચિના તબક્કાનો છે? 
(A) જીવનચિ  (B) વસ્ત  ંજીવનચિ  (C) A અને B (D) એક પર્ નરહ  

 

59 ત્તવત્તશષ્ટ્ટ સ્વરૂપના પરરચય પ્રવાસોન  ંઆયોિન કરતી વખતે કઈ બાબત લેવી િોઈએ? 
(A) િર રીયતોની ભભન્ન્તા  (B) ખચય  (C) આવક  (D) નફો  

 

60 પ્રવાસનના તમામ સ્વરૂપો સાથે શ  ંસકંળાયેલ છે? 
(A) બજાર વ્યવસ્થા  (B) ઋત ગતતા  (C) સ્સ્થત્તત સ્થાપકતા  (D) પ્રવાસન માગં  

 

61 ક્યા રાજ્યએ પોતાના રાજ્યને એક સાસં્કૃત્તતક પ્રવાસન કેન્ર તરીકે ત્તવકસાવ્ય  ંછે? 
(A) ગ િરાત  (B) મહારાષ્ટ્ર  (C) રાિસ્થાન  (D) મધ્યપ્રદેશ  

 

62 વતયમાનમા ંઉિવર્ીના હતે  ઓ અને ઉદેશો કોને જાગતૃ કરવાના રસ્ષ્ટ્ટકોર્થી િોવામા ંઆવે છે? 
(A) મ લાકાતી  (B) એિન્ટ  (C) વેપારી  (D) લોકો  

 



 

 

63 કયો અભભગમ એવી અપેક્ષા રાખે છે કે બજાર ત્તવભાિન એ શક્ય એટલ  ંમોટ ં અને તેમા ંબજાર ત્તવકાસની સભંત્તવત 
ક્ષમતા હોવી િોઈએ? 
(A) પયયટક  (B) વેપારી  (C) ગ્રાહકલક્ષી  (D) બજારી  

 

64 ઉત્સવો __________ ધોરર્ે ઉિવાતા હોય છે િયારે ત્તવત્તશષ્ટ્ટ પ્રસગંો જે તે પ્રવાસન કેન્ર પર ફકત એક િ વાર 
ઉિવાતા હોય છે. 
(A) વાત્તર્િક  (B) અધય-વાત્તર્િક  (C) ત્તત્ર-માત્તસક  (D) એક પર્ નરહ  

 

65 ત્તવત્તવધ દેશોની સરકારો પ્રવાસનનો ઉપયોગ ક્યા ત્તવકાસ માટે કરી રહી છે? 
(A) સામાજિક  (B) આત્તથિક  (C) સાસં્કૃત્તતક  (D) આંતરરાષ્ટ્રીય 

 

66 સાસં્કૃત્તતક પ્રવાસન એટલે સાસં્કૃત્તતક હતે   માટે વ્યસ્ક્તઓની હરેફેર- આ વ્યાખ્યા કોર્ ેઆપી છે? 
(A) TTA (B) WTA (C) WHO (D) WTO 

 

67 િયપ રને ક્યા શહરે તરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે? 
(A) લાલ નગરી  (B) બલય  ંસીટી   (C) ગ લાબી શહરે  (D) લેક પેલેસ  

 

68 કોની બજાર વ્યવસ્થા પ્રસગંને અન રૂપ હોવી િોઈએ? 
(A) પયયટકો  (B) બજાર  (C) દલાલો  (D) રાવેલસ કંપનીઓ  

 

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

 

70 બજાર વ્યવસ્થા ત્તમશ્રના તત્વ કયા છે? 
(A) અભભવદૃ્વદ્ધ  (B) રકિંમત ત્તનધાયરર્  (C) પેદાશ  (D) ઉપરના બધા િ  

 

71 ઉચ્ચવગયના પયયટકોના વગીકરર્મા ંમહ્દ અંશે કોને પ્રાધાન્ય આપવામા ંઆવે છે? 
(A) રકિંમત  (B) સગવડો  (C) આવક  (D) નફો  

 

72 પ્રસગં અને પ્રવાસન કેન્રને પ્રત્તસદ્ધ કરવામા ંઅને ત્તવકસવવામા ંકોનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે? 
(A) કલાકારો  (B) લેખકો  (C) વ્યાપક  (D) આત્તથિક  

 

73 બજાર વ્યવસ્થા એ કેવી પ્રવતૃ્તત છે? 
(A) નફાકારક  (B) સમાજિક  (C) વ્યાપક (D) આત્તથિક  

 

74 ગ્રાહકોની વાસ્તત્તવક સખં્યા એવી કોઈ વસ્ત   ંમાટે પ્રબળ ઈચ્છા રજૂ કરે જે હયાત ઉત્પાદન અથવા સેવા દ્ારા 
સતંોર્ી શકાય તેમ ન હોય તેવી માગંને કેવી માગં કેહવાય? 
(A) ત્તનરે્ધાત્મક માગં  (B) સ ષ પ્ત માગં  (C) સતત ઘટતી િતી માગં  (D) અત્તનયત્તમત માગં  

 

75 છેવટના ખરીદનારને હોટલના ઓરડાઓની મારહતી સહીત ઓરડાઓ તેમિ સેવાઓની વેચાર્ વદૃ્વદ્ધ માટે 
સહાયભતૂ બને એવી પેઢીને શ  ંકેહવાય? 
(A) બજાર વ્યવસ્થાના મધ્યસ્થીયો  (B) ગ્રાહકો  (C) વેપારીઓ  (D) સ્પધયકો 

 

76 બજારના ધ્યાન સપંાદન અને િરૂરરયાતને સતંોર્ી શકે તેવી વપરાશ માટે ઉપયોગી એવી કોઈ પર્ ચીિ વસ્ત  ને 
શ  ંકેહવાય? 
(A) ઉત્પાદન  (B) રચના  (C) ત્તમશ્રબજાર  (D) એક પર્ નરહ  

 

77 સારી ગ ર્વિા, દેખાવ અને સારા લક્ષર્ો ધરાવતી હોય તેવી ચીિવસ્ત  ઓની તરફેર્ કોર્ કરત  ંહોય છે? 
(A) વેપારીઓ  (B) ગ્રાહકો  (C) બજાર  (D) સરકાર  

 

78 કોઈપર્ સસં્થા પોતાના હાથ પરના ધધંાથી સતં  ષ્ટ્ટ હોય તેવી સ્સ્થત્તતને કઈ માગં કહી શકાય? 
(A) વધ  પડતી માગં  (B) સ ષ પ્ત માગં  (C) ભરચક માગં  (D) અત્તનયત્તમત માગં  

 



 

 

79 સેવાઓ કેવી હોય છે? 
(A) લાબંાગાળાની  (B) ટૂંકાગાળાની  (C) ક્ષર્ભગં ર  (D) પ્રશસંનીય  

 

80 સસં્થાકીય ધ્યેય કયા ખ્યાલ દ્ારા આવી શકે છે? 
(A) બજાર વ્યવસ્થા  (B) વેચાર્ અંગેનો ખ્યાલ  (C) સમાિલક્ષી વ્યવસ્થા  (D) પેદાશનો ખ્યાલ  

 

81 વેચાર્ કે ધધંાના પ્રોત્સાહન માટેન  ંસૌથી હાથવગ  સ્વરૂપ હોય તેને શ  ંકેહવાય? 
(A) પ્રચાર  (B) વેચાર્  (C) જાહરેાત  (D) વેચાર્ પ્રોત્સાહનો 

 

82 િયારે હોટલ દ્ારા પરૂી પાડવામા ંન આવતી હોય તેવી આવાસ સ ત્તવધાને બદલે પયયટકોની સ શ્ર  ર્ાને અન લક્ષીને 
ખાસ રીતે આયોિન કરવામા ંઆવેલી વ્યવસ્થાને શ  ંકેહવાય?  
(A) પેઈગ ગેસ્ટ  (B) પરૂક આવાસ સ ત્તવધા  (C) યાત્રી ત્તનવાસ  (D) મોટોલસ  

 

83 વ્યવાસાત્તયક સચંાલન ધરાવતી પેઢીઓની સામે વ્યાપાર કેવો હોય છે? 
(A) એકાગંી  (B) કૌટ ંભબક  (C) A અને B (D) એક પર્ નરહ  

 

84 તત્કાલીન પ્રયાયવરર્ને તેમિ તેના દ્ારા બજારને પરૂી પાડવામા ંઆવતી સેવા ક્ષમતાને પ્રભાત્તવત કરે એવા 
તત્વોનો સમાવેશ શેમા ંથાય છે? 
(A) આત્તથિક પયાયવરર્  (B) તકનીકી પયાયવરર્ (C) સ ક્ષ્મ પયાયવરર્ (D) રાિકીય પયાયવરર્ 

 

85 કઈ પ્રોડકટ એ અત્યતં નાશવતં છે? 
(A) ત્તવમાન માગી  (B) રેલવે  (C) એસ.ટી.ત્તનગમ  (D) ઉપરના બધા િ  

 

86 બજાર એકમના હતે  ઓ, વ્યહૂરચનાઓ, વ્યવસ્થા તતં્ર અને તેની કામગીરીન  ંવ્યવસ્સ્થત પરરક્ષર્ એટલ ેશ ?ં 
(A) બજારની અસરકારકતાન  ંઅન્વેર્ર્  (B) બજાર પ રવઠો  (C) બજાર તતં્ર  (D) બજાર વ્યવસ્થા  

 

87 ત્તવમાની માગી સવેાને અસર કરનારા બજાર સબંધંી પરરબળોમા ંશાનો સમાવેશ થાય છે?  
(A) રકિંમત ત્તનધાયરર્  (B) ઉડ્ડપન સેવા  (C) બેઠકની ધત્તનષ્ટ્ઠતા  (D) ઉપરના બધા િ  

 

88 ત્તવમાની કંપનીઓના નફાની કમાર્ીનો આધાર રકિંમત ત્તનધાયરર્ અને પડતર ઉપરાતં શેના પર રહલેો છે? 
(A) અંક શ રાખવાની આવડત  (B) પેસેન્િર  (C) અ અને બ  (D) એક પર્ નરહ  

 

89 પયયટન માટેના વાહનવ્યહારના ગાહકોન  ંવગીકરર્ શેના આધારે થાય છે?  
(A) મ સાફરી માટેની પે્રરર્ા (B) બજાર ત્તવભાિન  (C) ઉપરના બને્ન  (D) એક પર્ નરહ  

 

90 ત્તવમાની માગી વાહન વ્યવહારના બજાર ત્તવભાિન માટે મહત્વ કારર્ કય  ંછે? 
(A) રકિંમત  (B) માગં  (C) સેવાઓની અપેક્ષા  (D) પ રવઠો  

 

91 વ્યવસ્થાતતં્ર તેમિ પયાયવરર્મા ંથતા ફેરફારોની અસર કેવી હોય છે? 
(A) ઝડપી  (B) તીવ્ર  (C) ઉપરના બધા િ  (D) મદં  

 

92 ત્તવમાની કંપનીના લક્ષય બજારમા ંસમાત્તવષ્ટ્ટ એવા બજારના ત્તવભભન્ન ગ્રાહકોની િરૂરરયાતોને સતંોર્વી એ 
સમયપત્રકના આયોિનન  ંકય  ંકાયય છે? 
(A) મ ખ્ય  (B) ગૌર્ (C) A અને B (D) એક પર્ નરહ  

 

93 ત્તવમાની માગી વાહન વ્યવહારના પ્રથમ પસં્ક્તના મ સાફરો કોને ધ્યાનમા ંલેતા નથી? 
(A) સેવાની ગ ર્વિા  (B) કમયચારીઓના ત્તવનય  (C) રકિંમત  (D) કમયચારીઓનો ત્તવવેક  

 

94 બજારની અસરકારક્તાના અન્વેર્ર્ના કયો કેટલા? 
(A) બે  (B) ત્રર્  (C) ચાર  (D) પાચં  

 

95 ત્તવમાનીમાગી સસં્થાન  ંસમયપત્રક ગોઠવવાન  ંકામ કોર્ કરે છે? 
(A) સરકાર  (B) આયોિકો  (C) પાયલોટ  (D) ત્તવમાની કંપની  

 



 

 

96 ત્તવમાની કંપનીઓ મહતમ કમાર્ી માટે કઈ નીત્તત અપનાવે છે? 
(A) હરીફાઈ (B) રકિંમત ભેદભાવ (C) A અને B (D) એક પર્ નહી 

 

97 ત્તવમાની કંપનીની નફાકારકતા માપવા માટે શાની નફાકારકતા જાર્વી િોઈએ? 
(A) ત્તવભભન્ન પેદાશ  (B) ત્તવભભન્ન ગ્રાહક સમહૂ  (C) ભૌગોલીક પ્રદેશ  (D) ઉપરના બધા િ  

 

98 ત્તવમાની સેવાના ઉદ્યોગમા ંનફાકારકતા નક્કી કરવા માટેના પાયાના માપદંડો કેટલા છે? 
(A) બે  (B) ત્રર્  (C) પાચં  (D) છ  

 

99 ત્તવમાની કંપનીઓની વેપાર કરવાની આવડત નાર્ાકીય સ્ધધરતા અને અસ્સ્તતત્વનો આધાર શેના ઉપર છે? 
(A) ખચય  (B) નફો  (C) રકિંમત  (D) ઉપરના બધા િ  

 

100 ત્તવમાની કંપની કોને તેમની સેવાના બદલામા ંવળતર ચકૂવે છે? 
(A) દલાલો  (B) પેસેન્િરો   (C) ગ્રાહકો  (D) એક પર્    

 

 

_____________ 
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1 જે ઉપભોગતાઓ ફક્ત વનસ્પત્તતઓનો આહાર તરીકે ઉપયોગ કરતા ંહોય તેને કેવા ઉપભોગતાઓ કહવેાય?  
(A) શાકાહારી  (B) માસંાહારી  (C) સવાયહારી  (D) ત્રરે્ય  

 

2 પ્રકાશ સશં્લેર્ર્ની પ્રરિયા દરમ્યાન વનસ્પત્તત કયા વાય નો ઉપયોગ કરે છે?  
(A) ઓક્સીિન  (B) નાઇરોિન (C) કાબયન ડાયોક્સાઇડ   (D) હાઇિોિન  

 

3 જીવનની મળૂભતૂ અને પ્રાથત્તમક િરૂરીયાત શ  ંછે?  
(A) ઊજાય  (B) સયૂયપ્રકાશ  (C) રહઠેાર્  (D) A અને B  

 

4 ‘ક દરતન  ંકાયય માનવજાત્તતની સેવા કરવાન  ંિ છે તેથી ક દરતન  ંશોર્ર્ કરવ  ંતે કાયદેસરનો અને ક દરતી અત્તધકાર છે” આ 
માન્યતા કોની છે?  

(A) જ્ય ડો-ભખસ્તી  (B) ચાલસ ડાત્તવિન  (C) આલફટય વાલે  (D) જ્હૉન  
 

5 વનસ્પત્તતઓ તેમિ અન્ય સમ દાયોને િરૂરી એવા ખનીિ તત્વોનો સગં્રહ કોર્ કરે છે?   
(A) વાતાવરર્  (B) પત્થર  (C) િમીન  (D) પાર્ી  

 

6 પ્રવાસન ઉદ્યોગ એ  
(A) રોિગારી પેદા કરે છે  (B) ત્તવદેશી ચલર્ કમાવી આપે છે 

(C) મડૂી રોકાર્ને પ્રોત્સાહન આપે છે  (D) ત્રરે્ય  
 

7 વધ ને વધ  મોટી સખં્યામા જીવવાની તથા આગળના લોકોએ ભોગવેલા હોય તેથી વધ  જીવન ધોરર્થી જીવવાની મન ષ્ટ્યની 
ઇચ્છાને પરરર્ામે શાની સમસ્યા ઉદભવે છે?  

(A) પ રવઠાની  (B) પયાયવરર્  (C) માગંની  (D) એકપર્ નહી  
 

8 નકારાત્મક, સામાજિક અને પયાયવરર્ીય અસરોને ઘટાડીને વધ મા ંવધ  આત્તથિક લાભ મળી શકે એ રીતે વ્યવસ્સ્થત ગોઠવર્ી 
વાળો ઉદ્યોગ એટલે,  

(A) ટકાઉ પ્રવાસન  (B) પ્રવાસન  (C) ટ રીઝમ  (D) ત્રરે્ય  
 

9 ત્તવત્તવધ સ્થળો પર આપવામા ંઆવતી ત્તનવાસ સ ત્તવધાઓની સખં્યા અને સ્વરૂપ શેના પર આધારરત હશે?  
(A) પ્રવાસીઓની િરૂરીયાતો  (B) ખચય  (C) રકિંમત  (D) આવક  

 



 

 

10 પ્રવાસન આયોિન અને _____ ટકાઉ ત્તવકાસની ભાવના સાથે થવો િોઇએ?  
(A) ખચય  (B) ત્તવકાસ  (C) આવક  (D) પ્રવાસ  

 

11 પરંપરાગત રીતે પ્રવાસનને કેવી પ્રવતૃ્તિ ગર્વામા ંઆવે છે?  
(A) સામાજીક પ્રવતૃ્તિ  (B) માનવ પ્રવતૃ્તિ  (C) સરકારી પ્રવતૃ્તિ  (D) આત્તથિક પ્રવતૃ્તિ  

 

12 ખજૂરાહો અત્યારે ભારતના _____ ઐત્તતહાત્તસક સ્થાનો પૈકીન  ંએક ગર્ાય છે.  
(A) શે્રષ્ટ્ઠ (B) મોંઘા (C) A અને B (D) એકપર્ નહી 

 

13 ભારતમા ંસાહત્તસકોને ખાસ ત્તધરાર્ સહાય કોર્ આપે છે?  
(A) ટ રરઝમ ફાયનાન્સ કોપોરેશન 

(B) પ્રવાસન બેંકો  
(C) ટ રરઝમ ત્તધરાર્ કેન્રો (D) TSC 

 

14 વતયમાનમા ંત્તવદેશી ટેકનીશ્યનની સેવાઓ ભાડે લેવા માટે મજૂંરી_____  
(A) લેવી પડે છે (B) લેવી પડતી નથી (C) મળતી નથી (D) મળે છે 

 

15 કેટલાકં સ્થાનીક પ્રવાસી ઋત  દરમ્યાન_____ તરીકે તેમિ પ્રવાસીઓને પરંપરાગત વાહનવ્યવહારના સાધનો દ્ારા મ સાફરી 
કરાવે છે? 

 (A) પ્રવાસી ગાઇડ (B) સરંક્ષક (C) વેપારી (D) એકપર્ નહી 
 

16 ભારતીય રર્પ્રદેશ દેશના કયા ભાગમા ંઆવેલો છે?  
 (A) ઉિર (B) દભક્ષર્ (C) પવૂય (D) પત્તિમ 

 

17 સમગ્ર ત્તવિમા ંસૌથી વધ  ફળદ્ર  પ િમીનનો ત્તવસ્તાર કયો છે?  
 (A) ગગંા રકનારાના મેદાનો (B) ઉિર પ્રદેશ (C) દભક્ષર્ (D) આંધ્ર પ્રદેશ 

 

18 માનવજાતે તેના નૈસભગિક પરરસરમા ંઉપલબ્ધ થતા ંસશંાધનોન  ંહમેંશા પોતાના લાભાથે _____ કય ય છે. 
 (A) પોર્ર્ (B) શોર્ર્ (C) સમાધાન (D) સાર  

 

19 ભેિવાળા પ્રદેશો અનેકત્તવધ પ્રકારની વનસ્પત્તત અને પ્રાર્ી સસૃ્ષ્ટ્ટન  ં_____ છે. 
 (A) ઉત્પત્તિ ભબિંદ  (B) ત્તનવાસસ્થાન (C) જીવન (D) ઉપરના બધાિં 

 

20 એવી ભૌત્તતક પ્રવતૃ્તિ કે જે વ્યાયામ અને આનદં પ્રમોદ માટ કરવામા ંઆવે તેને શ  ંકહવેાય? 
 (A) પ્રવાસ (B) રમતગમત (C) ઉદ્યોગ (D) એકપર્  

 

21 પથૃ્વી પર ઉજાયનો મ ખ્ય સ્ત્રોત કયો છે? 
(A) સૌર ત્તવરકરર્ો (B) વાય  ત્તવલય (C) ઓરકસિન (D) કાબયન ડાયાયકસાઇડ 

 

22 કયા ઘટકો પારરતતં્રની રચના કરે છે? 
(A) જૈત્તવક (B) અજૈત્તવક (C) A અને B (D) એકપર્ નહીં 

 

23 ત્તવષ વવિૃ પર હવામાન કેવ  ંહોય છે? 
(A) ખબૂ િ ગરમ (B) ખબૂ િ ઠડં  (C) ઠડં  (D) ગરમ 

 

24 પ્રવાસનક્ષેતે્ર કય  ંજૂથ લાબંા સમય માટે ટકી રહ ેછે તેમિ વધારે અગવડતાઓ પર્ સહન કરે છે? 
(A) ય ગલો (B) વૈજ્ઞાત્તનક જૂથ (C) ત્તનવિૃ વ્યરકતઓ (D) મરહલાઓ 

 

25 કયા દશકાવાળા ય ગલો મહદ્અંશે સ્વતતં્ર અથયસભર પ્રવાસીઓ હોય છે? 
(A) 10 થી 20 (B) 40 થી 50 (C) 30 થી 40 (D) 50 થી 60 

 

26 વતયમાન ત્તવિમા ંટ રરઝમ એ સૌથી વધ  મહત્વની સામાજિક અને _______ પ્રવતૃ્તિઓ બની રહી છે. 
(A) આત્તથિક (B) સાસં્કૃત્તતક (C) A અને B (D) એકપર્ નહીં  

27 વાહનવ્યવહારના પરંપરાગત સાધનો કયા છે? 
(A) પાકા રસ્તા (B) રેલવે (C) હવાઇ માગો (D) ઉપરના બધાિં 

 

28 પ્રવાસનની ત્તવસ્તરતી દ ત્તનયામા ંતેના યોગ્ય આયોિન ઉપર ખબૂિ અત્તધક ધ્યાન કઇ સરકાર આપે છે? 
(A) રાષ્ટ્રીય (B) પ્રાદેત્તશક (C) આંતરરાષ્ટ્રીય (D) A અને B 

        
 



 

 

29 પવયતીય શહરેમા ંપ્રવાસીઓના ંએક પ્રવાસન િગ્યાએથી બીજી િગ્યાએ િવા-આવવા માટે કયા નેટવકયનો ઉપયોગ એક 
નવી બાબત હશે. 

(A) મોબાઇલ (B) રેલવે (C) રોપ-વે (D) હવાઇમાગય 
 

30 ભારતમા ંમોટી સખં્યામા ંસ્થપાયેલા ંક દરતી અનામત સ્થાનોનો ત્તનભાવ મહદ્અંશે કોની આવકમાથંી થઇ રહલે છે? 
(A) પ્રવાસીઓ (B) પ્રવાસ-આયોિકો (C) ફકત A  (D) A અને B 

 

31 વહીવટને વધારે પ્રત્તતત્તનત્તધત્વપરૂ્ય બનાવવા માટે પયાયવરર્ મતં્રાલયે કયો ત્તવચાર અમલમા ંમકૂ્યો છે? 
(A) માગયદત્તશિકા (B) માગયદશયન (C) વનમ ભખયા (D) માગયદશયક 

 

32 પ્રવાસન પ્રવતૃ્તિ કયા સમ દાયને અસર કરે છે? 
(A) મહમેાન (B) યિમાન (C) A અને B  (D) પયયટક 

 

33 ઉત્િમર્ીય પ્રકૃત્તતના પરરવતયનોની અસર કેવી હોય છે? 
(A) ટૂંકાગાળાની (B) લાબંાગાળાની (C) મધ્યમગાળાની (D) ઉપરના બધાિં 

 

34 વનસ્પત્તત સસૃ્ષ્ટ્ટ એ વન્ય જીવનનો ______ છે. 
(A) એક અંશ (B) એક ગેરલાભ (C) ફાયદો (D) એકપર્ નહીં  

35 ભારતના દરરયારકનારાનો ત્તવસ્તાર કેટલો છે? 
(A) 7658 રક.મી. (B) 5000 રક.મી. (C) 5689 રક.મી. (D) 4972 રક.મી. 

 

36 બગંાળના ઉપસાગરમા ંકયા ટાપ  આવેલા ંછે? 
(A) અંદામાન (B) ત્તનકોબાર (C) A અને B (D) રહમાલય 

 

37 
h{Ljs ;\u9gg[ v[gf ;du~Ôjgsf/ nzDifg v;z szgfz nz[s 5Lza/g[ x]\ sc[jfiM 

(A) 5if"jz6 (B) jftfjz6 (C) vfjz6 (D) Ôjfjz6 
 

38 
cjfdfg4 tf5dfg4 vj1f[564 df{;dli Ljqfdtf vg[ 5jg v[ ;d5if"jz6li 5~n[xmgl zrgfg[ v;z 

sztf\ 5Lza/m sif k[M 

(A) dfWiLds (B) 5~fyLds (C) gsfzfTds (D) csfzfTds 
 

39 
cLztu'cgl v;zdf\ efu ehjgfz jfi]vm s[8,f k[M 

(A) Ê6 (B) rfz (C) 5f\r (D) k  
 

40 dm8z jfcg vg[ bglht[, ;Lct sim PNmu vf\tzzfqåli Jif5fzgf Ê6 dcTjgf 5~sfzm 5{slgm v[s k[M 

(A) nLzif. Jijcfz (B) 5~jf;g (C) ,mb\0 (D) sf50 
 

41 
5~jf;g PNmu 5mtfgm _______jwfzjfgf ahfÍ ;fwg tzls[ hjfanfz 5~jf;ggm ;}Ê tzls[ P5imu 

sz[ k[p 

(A) br" (B) gom  (C) w\wm (D) amhm  
 

42 
;du~ Ljígf n[xmdf\ 5if"jz6li s8ms8lgf sif 5f;fvmgm vf56[ ;fdgm szl zËff klv[M 

(A) j{7fLgs (B) ts=Lgsl (C) ef{umL,s (D) P5zgf awf h  
 

43 
sm.56 5~jf;l :y/gl ef{Lts Ljsf; imhgfgm d}/e}t Pü[x 5~jf;lvmg[ ________ szjfgm cmi k[p 

(A) vfsLqf"t (B) k[tzjfgm (C) ofinm (D) g]s;fg 
 

44 
;\:yfgjfn vg[ ;fd~fhijfn P5zf\t x[gfyl 5if"jz6 5z hmbd Pef yfi k[M 

(A) ;jm"5Lztf df8[gf i]ê (B) gof df8[gl uf\0l nm8 (C) Ljí i]êm (D) P5zgf awf h 
 

45 
sim PNmu v[ LjLxq8 ;[jf,1fl PNmu k[M 

(A) sf50 (B) 5~jf;g (C) jfcg  (D) ,mb\0 
 

46 
h[Vt[ 5~n[xgl hdlggf elgfxjf/f :y/ e[hi]st 8]s0fg[ x]\ sc[jfiM 

(A) e[hjf/m 5~n[x (B) ;}sm 5~n[x (C) A vg[ B (D) v[s56 gcl\ 
 

47 
efztdf\ sif n;sfdf\ 5~jf;gg[ jfcgJijcfz d\Êf,igf v[s Ljefu tzls[gl vm/b d/l ctlM 

(A) 1950 (B) 1960 (C) 1970 (D) 1980 

 
 

 



 

 

48 
h[ 5~n[xm h]nf h]nf xf;sm vg[ jLcj8stf"vmg]\ jwfz[ Wifg b[\Ri] t[ 5~n[xm vGi 5~n[xmgl 

;zbfd6ldf\ sif nz[ Ljsf; 5fDifM 

(A) H05l (B) vmkf  (C) dWid (D) b}a h vmkf 
 

49 
jGiÔjgf zc[9f6gm Ljgfx x[gf sfz6[ yim k[M 

(A) b[tlgm Ljsf; (B) PNmulsz6 (C) xc[zlsz6 (D) P5zgf awf h 
 

50 વાતાવરર્મા ંરહલેા પ્રવાહી રિકર્ોને શ  ંકહવેાય?   
(A) વાય ત્તવલય  (B) ઓઝોન   (C) ભેિ  (D) સ્ફટીકો   

 

51 વાતાવરર્ના હવામાનનો આધાર શેના ઉપર રહલેો  છે?  
(A) જૈત્તવક સગંઠન  (B) પવન   (C) ઓસ્ક્સિન  (D) તાપમાન   

 

52 વનસ્પત્તતની બાષ્ટ્પોત્સર્જનની પ્રરિયા શેનાથી અસર પામે છે?      
(A) પાર્ી  (B) વાતાવરર્  (C) િમીન  (D) પવન  

 

53 ભારતીય ગ્રથંોમા ંકોને રહઠેાર્ના અત્તનવાયય અંશ તરીકે ગર્વામા ંઆવેલ છે?     
(A) ત લસી  (B) ફુલ  (C) વકૃ્ષ  (D) આસોપાલવ  

 

54 પયાયવરર્ની સ રક્ષા માટેની મહત્વની ત્તવભાવના કઇ છે?  
(A) ક્ષમતાશસ્ક્ત   (B) પ્રવાસન પ્રવતૃ્તિ   (C) ભૌત્તતક પયાયવરર્      (D) એકપર્ નહી 

 

55 ક દરતી સસંાધનો માટેની માનવીની િરૂરીયાતોન  ંસૌથી વધ  ત્તવસ્તરર્ ક્યારે થય ?ં   
(A) ઔદ્યોભગક િાતં્તત પછી  (B) ઔદ્યોભગક િાતં્તત પહલેા (C) ૧૫૪૦      (D) ૨૦૦૧  

 

56 જેઇમ્સ. આર. મેકગે્રગોરે ‘ટકી શકે તેવો ત્તવકાસ’ નામનો લેખ ક્યારે પ્રત્તસધ્ધ કયો ?   
(A) ૧૮૮૪  (B) ૧૯૯૪   (C) ૧૮૦૧  (D) ૧૭૮૨  

 

57 પ્રવાસન ત્તવકાસ એ અથયશાસ્ત્ર ઉપરાતં કયા ત્તવર્ય સાથે સબંધં ધરાવે છે?  
(A) ભગૂોળ       (B) સમાિશાસ્ત્ર  (C) માનવત્તવજ્ઞાન  (D) ઉપરના બધા િ  

 

58 સવય આંતર માળખાકીય સ ત્તવધાઓનો ત્તવકાસ ભવનની કઇ બાજ  કરવો િોઇએ?  
(A) િમર્ી  (B) ડાબી  (C) ચારેબાજ   (D) વચ્ચે 

 

59 કઇ સરકાર પ્રવાસનની ત્તવસ્તરની દ ત્તનયામા ંતેના યોગ્ય આયોિન ઉપર ખબૂ િ અત્તધક ધ્યાન આપે છે?  
(A) પ્રાદેશીક          (B) રાષ્ટ્રીય  (C) A અને  B બનેં્ન         (D) એકપર્ નહીં   

 

60 કયા દેશમા ં‘સેન્ટ ફ્લોરરસ નેચરલ પાકય ’ ને પ્રવાસીઓ માટે ખ લલો મ કી દઇને વન્ય જીવન માટે અસરકારક સ રક્ષા 
ઉપલબ્ધ કરી છે?   
(A) આરફ્રકા        (B) મધ્ય આરફ્રકા  (C) દભક્ષર્ આરફ્રકા  (D) ઉિર આરફ્રકા  

 

61 કયા પ્રાચીન સ્મારકને ‘ત્તવિનો વારસો’ ગર્વામા ંઆવે છે?  
(A) સાપ તારા          (B) ખજૂરાહો   (C) તાિમહલ   (D) માઉન્ટઆબ    

 

62 મડૂી સાધનોની આયાત માટે હોટલો અને રેસ્ટોરન્ટ, રાવેલ એિન્ટો અને પ્રવાસી આયોિકોને કસ્ટમ ડય ટીમા ંકેટલા ટકા 
રાહત આપવામા ંઆવે છે?   
(A) ૧૦    (B) ૧૫  (C) ૨૦  (D) ૨૫  

 

63 પયાયવરર્ સાથેની કોઇપર્ આંતરરિયાઓમા ંકોનો એક ચોક્ક્સ િથ્થો લગભગ દરેક વખતે દાખલ થાય છે?  
(A) પરરવતયનો      (B) હવા  (C) વાતાવરર્   (D) ભેિ  

 

64 ક દરતી ત્તવસ્તાર પ્રવાસન એ ટકાઉ નાર્ાકીય બળતર વાળો અને કેવી પયાયવરર્ીય અસરોવાળો સભંત્તવત ઉદ્યોગ છે?  
(A) ખબૂ િ ઊંચી       (B) ખબૂ િ નીચી  (C) નીચી    (D) ઊંચી  

 

65 સમ રતટો અને સાગરોન  ંપરરતતં્ર કેવ  ંછે?   
(A) ખબૂ િ મિબતૂ        (B) ખબૂ િ નાજૂક  (C) ઉપયોગી  (D) નકામ   
        

 



 

 

66 દભક્ષર્ ભારતમા ંત્તવષ વવતૃ્તિય વાતાવરર્ ધરાવત  ંશ  ંછે?   
(A) રર્પ્રદેશ         (B) ગાઢ વરસાદી િગંલ  (C) પવયત પ્રદેશ   (D) ઉપરના બધા િ  

 

67 પ્રવાસને ઘર્ી વન્યસસૃ્ષ્ટ્ટની ખોરાકની અને ......... ટેવોને પર્ અસર પહોંચાડી છે?   
(A) પ્રિનન          (B) પાર્ી  (C) રહઠેાર્  (D) કપડા ં 

 

68 અરબી સમ રના ટાપ ઓમા ંનાના નાના કેટલા ટાપ ઓનો સમહૂ છે?   
(A) ૧૫          (B) ૨૦   (C) ૨૫  (D) ૩૦  

 

69 રહિંદ ઓના વૈત્તિક રસ્ષ્ટ્ટકોર્ની અંદર રહમાલયની અગત્યતા કેવી છે?   
(A) ધાત્તમિક          (B) ભૌગોભલક  (C) પવયતીય  (D) સૌંદયયલક્ષી  

 

70 ભેિવાળા ત્તવસ્તારોમા ંથતા ંપ્રદ ર્ર્થી કોને ન કશાન થાય છે?   
(A) જીવસસૃ્ષ્ટ્ટ            (B) વનસ્પત્તતસસૃ્ષ્ટ્ટ  (C) A અને  B બનેં્ન         (D) એકપર્ નહીં   

 

 

______



 

 

0f|p afaf;fc[a vf\a[0sz vm5g i]LgjL;"8l 

;Êf\t 5zl1ff જુલાઈ-2016 

;}rgf O 1. tdfd 5~Ègmgf hjfa ozÔift k[p 

 2. hif\ ;]wl b\0Lgzl1fs g h6fj[ Tif\ ;]wl hjfa ,bjfg]\ xÍ szj]\ gLcp 

 3. hjfa5Êsgl 5fk/ vf5[, ;}rgfvm sf/Ô5}j"s jf\Rif afn hjfa ,bjfg]\ xÍ szj]\ 

 4. 5zl1ffyl"vmv[ 5~Èg5Ê vg[ hjfa5Ê a\g[ b\0VLgzl1fsg[ v[s ;fy[ 5zt szjfg]\ vLgjfi" k[p 

vfyl sm.56 5zl1ffyl"v[ 5~Èg5Ê 5mtfgl ;fy[ ,. hjfgm vfu~c zfbjm gLcp 5~Èg5Ê ;fy[ 

,. hgfz LjNfyl" vf 5zl1ff df8[ u[z,fis 9zx[p 

 5. j{sL<5s 5;\nulgf nz[s 5~Èggf Pÿfz df8[ rfz Ljs<5 h6fJif k[p h[df\yl v[s ;frm cmjfgl 

xsitf k[p ;frm hjfa 5;\n szl hjfa5Êsdf\ imUi bfgfdf\ (x) Lgxfgl szmp 

 6. h[ LjNfyl" 5mtfgm ;frm gm\w6l g\az gcl\ nxf"j[ t[g]\ 5Lz6fd zn yx[p 

 

vEif;s~d O ;L8"Los[8 .g 8}LzHd dfs["L8\u (CTM) 

gm\w6l g\az O     

5f9is~d O પ્રવાસન સચંાલન   (TS-06) 

tfzlb  O 11/07/2016 

;di  O  11.00 TO 02.00                s], u]6 O 100 

 

1 પેઢીન  ંમ ખ્ય કાયય શેમા ંકાયયક્ષમતા ત્તસધ્ધ્ધ કરવાન  ંછે? 

(A) ઉત્પાદન (B) ત્તવતરર્ (C) A અને B  (D) એકપર્ નરહ 
 

2 પેઢીની સેવાઓ અને કાયયિમોની રકિંમતો નક્કી કરવાન  ંઅથવા એ અંગે સલાહ આપવાન  ંકાયય કોર્ કરે છે ? 

(A) વેચાર્ સચંાલક (B) પ્રદેશ સચંાલક (C) ગ્રાહક સબંધં સચંાલક (D) રકિંમત સચંાલક 
 

3 બજાર સશંોધન પ્રવાસન બજાર વ્યવસ્થાનો કેવો ભાગ છે ? 

(A) બાહ્ય (B) લક્ષ્યારંકત (C) અંતગયત (D) મધ્યરંકત 
 

4 નાના પાયાના એકમમા ંબજાર વ્યવસ્થા પર શ  ંરાખવાન  ંકામ સોંપી શકાય છે? 

(A) દેખરેખ (B) િવાબદારી (C) જાર્કારી (D) A અને B 
 

5 પ્રવાસન સ્થળોએ કયા ક્ષેત્રમા ંસ્પધાય વધી રહી છે. 
(A) ભોત્તમયાઓ (B) રેસ્ટોરન્ટો (C) હોટલો (D) ઉપરના બધાિં 

 

6 મારહતીન  ંપધ્ધત્તતસરન  ંએકત્તત્રકરર્ અને તેન  ંતટસ્થ ત્તવિલેર્ર્ને શ  ંકહવેાય? 

(A) પ્રશ્નાવલી (B) ત્તનદશયન (C) બજાર સશંોધન (D) ત્તવભાગીકરર્ 
 

7 પયયટકોની શારીરરક અને માનત્તસક સલામતી સાથે સકંળાયેલા પરરબળો કયા છે? 

(A) સામાજિક અને સલામતી (B) રાિકીય અને કાયદાકીય (C) ભૌગોભલક (D) ઉપરના બધાિં 
 

8 સશંોધન માટેની રડઝાઇનમા ંમહત્વન  ંઅંગ કય ? 

(A) પ્રિાવલી તૈયાર કરવી (B) સવેક્ષર્ (C) નમનૂો (D) ભચત્રો તૈયાર કરવા 
 

9 કઇ સસં્થાઓ વ્યાપક અને વાભર્િયક સ્વરૂપની પ્રવાસન પ્રવિૃીનો આંતરીક રીતે ત્તવકસાવી શકાય તે પ્રકારની રૂપાતંર 
પ્રરિયામા ંમહત્વન  ંકાયય કરે છે? 

(A) ભબનસરકારી (B) સરકારી (C) સ્થાત્તનક (D) રાિકીય 
 

10 
_______એ સામાજિક િવાબદારીવાળા બજાર વ્યવસ્થાની મ ખ્ય પ્રરિયા છે? 

(A) પ્રવાસીઓ (B) યિમાન વસ્તી (C) સમજાવટ (D) પયાયવરર્ 
 



 

 

11 પ્રવાસન પ્રવતૃ્તિમા ંગ્રાહકોની જેવી ભતૂ્તમકા છે તે િ પ્રકારની ભતૂ્તમકા અને દરજ્િો કોનો છે? 

(A) યિમાન વસ્તી (B) સ્થાત્તનક સસં્થાઓ (C) A અને B (D) એકપર્ નહીં 
 

12 બજારની િરૂરીયાત પ્રમાર્ે ગ્રાહકો દ્ારા ઉપયોગમા ંલેવા માટે કે તેમની િરૂરીયાત સતંોર્વા માટે જે કાઇં આપી શકાય તેને 
શ  ંકહવેાય? 

(A) રકિંમત (B) વસ્ત  (C) માગં (D) પેદાશ 
 

13 પેદાશની નાર્ાકીય સ દ્દઢતાનો ત્તવચાર કયાય પછી શાનો ત્તવચાર કરવો િોઇએ? 

(A) વેચાર્ વદૃ્વદ્ધ (B) ત્તવતરર્ (C) પ્રત્તતભા (D) ઉપરના બધાિં 
 

14 નવી પેદાશના ભાત્તવ વેચાર્ અને નફાકીય સભંત્તવતતાના અંદાિો તૈયાર કરવા એટલે........? 

(A) ધધંાકીય પયાયવરર્ (B) ધધંાકીય ત્તવિલેર્ર્ (C) પેદાશ ત્તવકાસ (D) વેપારીકરર્ 
 

15 પેદાશ ત્તવકાસન  ંઅંત્તતમ પગલ  કય  છે? 

(A) પ્રત્તતભા (B) ત્તવતરર્ (C) વેપારીકરર્ (D) માગં 
 

16 િયારે ત્તવિેતા પેદાશના કેસ્ન્રય લાભોને સાદી પેદાશના સ્વરૂપમા ંરજૂ કરે ત્યારે તેને શ  ંકહવેાય? 

(A) બજાર પેદાશ (B) અપેભક્ષત પેદાશ (C) અભભવદૃ્વદ્ધતપેદાશ (D) સભંત્તવત પેદાશ 
 

17 પ્રવાસનનો લાભ મેળવવા ખચાયતી વાસ્તત્તવક રકમનો સમાવેશ શેમા ંથાય છે? 

(A) સમય (B) નાર્ાકીય ખચય (C) શારીરરક પ્રયત્ન (D) માનત્તસક ખચય 
 

18 પ્રવાસન સ્થળો શા માટે ત્તવત્તશષ્ટ્ટ ઘટનાઓન  ંઆયોિન કરે છે? 

(A) પયયટકોને આકર્યવા (B) નફો કમાવવા (C) સેવા કરવા (D) વેપાર કરવા 
 

19 પરરચય પ્રવાસોન  ંઆયોિન અને વ્યવસ્થા કેવા હોય છે? 

(A) ખચાયળ (B) સસ્તા ં (C) ઓછા ં (D) વધારે 
 

20 પ્રવાસ સ્થળ દેશ અંગે નકારાત્મક પ્રત્તતભા પ્રવતયતી હોય ત્યારે તે અંગે ત્તનરાકરર્ શોધવા શ  ંઅત્યતં ઉપયોગી સાભબત થાય છે? 

(A) એિન્ટો (B) પરરચય પ્રવાસો (C) સરકાર (D) ઉપરના બધાિં 
 

21 સાસં્કૃત્તતક પ્રવાસન એટલે સાસં્કૃત્તતક હતે   માટે વ્યરકતઓની હરેફેર- આ વ્યાખ્યા કોર્ે આપી છે? 

(A) TTA (B) WTA (C) WHO (D) WTO 
 

22 પ્રવાસનને કોનો મોભો પ્રાપ્ત થયો છે? 

(A) વ્યવસાય (B) પેઢી (C) ઉદ્યોગ (D) બજાર 
 

23 પ્રસગં અને પ્રવાસન કેન્રને પ્રત્તસધ્ધ્ધ કરવામા ંઅને ત્તવકસાવવામા ંકોનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે? 

(A) લેખકો (B) ત્તવચારકો (C) કલાકારો (D) ઉપરના બધાિં 
 

24 આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમા ંપ્રવાસન કેન્રોની બજાર વ્યવસ્થાની િવાબદારી મ ખ્યત્વે ભારત સરકારના કયા ત્તવભાગની છે? 

(A) પ્રવાસન (B) આંતરરાષ્ટ્રીય (C) રાષ્ટ્રીય (D) સરકારી 
 

25 ઉિવર્ીના હતે  ઓ અને _______ને મ લાકાતીના રસને જાગતૃ કરવાના દ્દસ્ષ્ટ્ટકોર્થી િોવામા ંઆવે છે? 

(A) ઉદે્દશો (B) ખચય (C) આવક (D) આનદં 
 

 

26 િયારે હોટલ દ્ારા પરૂી પાડવામા ંન આવતી હોય તેવી આવાસ સ ત્તવધાને બદલે પયયટકોની સ શ્વ ર્ા ને અન લક્ષીને ખાસ રીતે 
આયોજીત કરવામા ંઆવેલી વ્યવસ્થાને શ  ંકહવેાય? 

(A) પેઇંગ ગેસ્ટ (B) પરૂક આવાસ સ ત્તવધા 
(C) યાત્રી ત્તનવાસ (D) મોટેલસ 

 

27 ગ્રાહકોની વાસ્તત્તવક સખં્યા એવી કઇ વસ્ત   માટે પ્રબળ ઇચ્છા રજૂ કરે જે હયાત ઉત્પાદન અથવા સેવા દ્ારા સતંોર્ી શકાય 
તેમ ન હોય તેવી માગંને કેવી માગં કહવેાય? 

(A) સતત ઘટતી િતી માગં (B) ત્તનરે્ધાત્મક માગં 
(C) અત્તનયત્તમત માગં (D) સ ષ પ્ત માગં 
    

 



 

 

28 કયા ખ્યાલ અન સાર એમ માનવામા ંઆવે છે કે ગ્રાહક એવા િ ઉત્પાદનનો પક્ષ લેશે કે જે ત્તવપ લ પ્રમાર્મા ંઉપલબ્ધ હોય 
અને રકિંમતમા ંઓછ ંહોય. 

(A) વેચાર્ (B) ઉત્પાદન (C) આધ ત્તનક (D) પરંપરાગત 
 

29 ત્તવમાની કંપનીઓની વેપાર કરવાની આવડત, નાર્ાકીય સધ્ધરતા અને અસ્સ્તત્વનો આધાર શેના ઉપર છે? 

(A) રકિંમત (B) નફો (C) ખચય (D) ઉપરના બધાિં 
 

30 પ્રવાસન ઉદ્યોગમા ંશાનો સમાવેશ થાય છે? 

(A) પ્રવાસધામો (B) ઘટનાઓ (C) આવાસીય સ ત્તવધાઓ (D) ઉપરના બધાિં 
 

31 કઇ પ્રોડકટ એ અત્યતં નાશવતં છે જેનો ભત્તવષ્ટ્ય માટે સગં્રહ થઇ શકતો નથી. 
(A) પ્રવાસન (B) ત્તવમાન માગી (C) સેવા (D) વાહન વ્યવહાર 

 

32 બજાર ત્તવભાિન એ એક ______ છે. 
(A) ઘટના (B) પ્રરિયા (C) બાબત (D) સચંાલન 

 

33 વતયણકૂલક્ષી ત્તવભાિન શાના આધારે કરી શકાય? 
(A) ગ્રાહકોન  ંજ્ઞાન (B) વલર્ (C) ઉપયોગ (D) ઉપરના બધાિં 

 

34 કઇ માકેરટિંગ શૈલી હઠેળ પેઢી દરેક લાયક ગ્રાહકને તેની પેદાશ ખરીદવા આકર્યવા પ્રયત્ન કરે છે? 
(A) ત્તવભાિન ત્તસદ્ાતં (B) લક્ષ્યારંકત માકેરટિંગ (C) વ્યાપક માકેરટિંગ (D) ઉપરના બધાિં 

 

35 હરીફો ત્તવત્તશષ્ટ્ટ બજાર ત્તવભાગો પર ધ્યાન કેસ્ન્રત કરી ઉિમ પરરર્ામ પ્રાપ્ત કરી શકે આ મતંવ્ય કોન  ંછે? 
(A) રફભલપ કોટલર (B) ટી.સી.ત્તમડલટન (C) સ્ટીફન મોસય (D) ભચસ્નાલ 

 

36 કઇ સાલમા ંઅગાઉન  ંય .એસ.એસ.આર. ભારત માટે પયયટકો મોકલત  એક મહત્વન  ંબજાર સાભબત થય  હત  ?ં 
(A) 1991 (B) 1996 (C) 1988 (D) 1998 

 

37 ______ અનેક તત્વોન  ંબનેલ  ંસકં લ છે. 
(A) બજાર (B) પયયટન (C) પ્રવાસન (D) એકપર્ નહીં  

38 હરીફોની સાથે રહીને બજાર રહસ્સો ______ હોય તો સ્પધયકોના પ્રયત્નોનો પેઢીએ લાભ ઉઠાવવા પ્રયત્ન કરવો િોઇએ. 
(A) વધારવો (B) ઘટાડવો (C) દૂર કરવો (D) સ્સ્થર  

39 કઇ વ્યવસ્થાની વપરાશમા ંવધારો થાય છે? 
(A) રાિય (B) બજાર (C) પ્રવાસ (D) ઉપરના બધાિં 

 

40 શાની રચના ઉપર િ બજાર ત્તમશ્રના અન્ય પાસા ંરચાય છે? 
(A) વેચાર્ (B) સ્થળની રચના (C) પેદાશ (D) બાહંધેરી 

 

41 દરેક પેદાશશે્રર્ીને _______ હોય છે. 
(A) લબંાઇ (B) ભાગ (C) પહોળાઇ (D) બહ લક  

42 પ્રવાસન બજારમા ંવટાવ એ કેવા ગાળાની ય રકત છે? 
(A) ટૂંકા (B) મધ્યમ (C) લાબંા (D) ખચાયળ 

 

43 પરરચય પ્રવાસોમા ંઅભભપ્રાય ઘડવૈયામા ંકોને આમતં્તત્રત કરવા િોઇએ? 
(A) પત્રકારો (B) પ્રવાસ લેખકો (C) નેતાઓ (D) ઉપરના બધાિં 

 

44 કોની બજાર વ્યવસ્થા પ્રસગંને અન રૂપ હોવી િોઇએ? 
(A) પયયટકો (B) બજાર (C) દલાલો (D) રાવેલસ કંપનીઓ 

 

45 ઉચ્ચવગયના પયયટકોના વગીકરર્મા ંમહદ્અંશે કોને પ્રાધાન્ય આપવામા ંઆવે છે? 
(A) રકિંમત (B) સગવડો (C) આવક (D) નફો 

 

46 જ દાજ દા દેશોની સરકારો પ્રવાસનનો ઉપયોગ કયા ત્તવકાસ માટે કરી રહી છે? 
(A) સામાજિક (B) આત્તથિક (C) સાસં્કૃત્તતક (D) આંતરરક 

 



 

 

47 છેવટના ખરીદનારને હોટલના ઓરડાઓની મારહતીસરહત ઓરડાઓ તેમિ સેવાઓની વેચાર્ વદૃ્વદ્ માટે સહાયભતૂ બને એવી 
પેઢીને શ ંકહવેાય? 

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

 

48 ભારતમા ંકયા વેચાર્નો ખ્યાલ વધ  પ્રચભલત છે? 
(A) આિમક (B) પ ન:વેચાર્ (C) સભંત્તવત (D) આધ ત્તનક 

 

49 ભારતના તમામ પ્રવાસધામોમા ંકયા પ્રકારની હોટલો િોવા મળે છે? 
(A) વેસ્ટનય સ્ટાઇલ (B) ભારતીય શૈલી (C) અમેરરકન (D) એકપર્ નહીં 

 

50 વીમાની કંપનીઓના નફાની કમાર્ીનો આધાર રકિંમત ત્તનધાયરર્ અને પડતર ઉપરાતં શેના પર રહલેો છે? 
(A) આવક (B) પેસેન્િર (C) અંક શ રાખવાની આવડત (D) B અને C 

 

51 પયયટન માટેના વાહન વ્યવહારના ગ્રાહકોન  ંવગીકરર્ શેના આધારે થાય છે? 
(A) બજાર ત્તવભાિન (B) મ સાફરી માટેની પે્રરર્ા (C) A અને B (D) એકપર્ નહીં 

 

52 વીમાની સેવા આપતી સસં્થામા ંફેરફાર ક્ષમતા કયારે શકય બને? 
(A) આવક વધતી હોય (B) મારહતી સચંારની ત્તવપ લતા હોય 
(C) નફો વધતો હોય (D) એકપર્ નહીં 

 

53 ગ્રાહકને ખરીદી કરવા પે્રરવો અથવા આપર્ી પેદાશથી વાકેફ કરવો એને શ  ંકહવેાય? 
(A) પેદાશ (B) ત્તવતરર્ (C) વેચાર્ (D) હોંત્તશયારી 

 

54 રાવેલ એિન્સી એ એક ______ તરીકે કામ કરનાર  વ્યવસ્થાતતં્ર છે. 
(A) મધ્યસ્થી (B) દલાલ (C) વેપારી (D) એિન્ટ  

55 
Lu<a8" vg[ a[.,lgf dt[ vfw]Lgs w\wfnfzl 5~6fL,sfvm vg[ ahfz Jij:yfgf Ljsf;gf ta”fvm s[8,f k[M 

(A) a[ (B) Ê6 (C) rfz  (D) 5f\r 
 

56 
ahfz Jij:yf v[ s[jf d}<imgf LjLgdig[ Pÿf[hg vf5[ k[M 

(A) v:j{LRks (B) :j{LRks (C) a\g[ (D) v[s[i gcl\ 
 

57 
s. dfs["L8\u x{,ldf\ 5[-l ahfz df8[ a[ s[ t[yl jw] 5[nfxm agfj[ k[p 

(A) Jif5s dfs["L8\u (B) 5[nfx LeGgtfjf/] ahfz (C) ,1if\Lst dfs["L8\u (D) v[s[i gcl\ 
 

58 
smgf df8[ 5i"8sm dms,tf\ ahfzmg]\ 7fg cmj]\ hÍzl k[M 

(A) 5~jf;g 5[nfxm (B) ;[jfvmg]\ dfs["L8\u (C) A vg[ B (D) v[s56 gcl\ 
 

59 
sif n[xgl ;\:s'Lt4 .Ltcf;4 :yf5Ti4 5j"tm4 wd" vg[ j\Lxitf vf\tzzfqåli 5i"8sm df8[ vfsqf"6Í5 k[p 

(A) efzt  (B) vd[Lzsf (C) hf5fg (D) zLxif 
 

60 
s. 5~Ls~if c[9/ j:tlgf LeGgLeGg efumdf\yl gd}gf 5;\n szfi k[M 

(A) 5êLt;zg]\ Lgnx"g (B) :tLzt Lgnx"g (C) inRk Lgnx"g (D) 5~fn[Lxs gd}Gffsz6 
 

61 
hm j:tldf\yl vd]s gd}gfgm ;\5s" szlg[ t[gl 5f;[yl dfLctl d[/jjfdf\ vfj[ tm t[g[ si]\ ;j["1f6 sc[jfiM 

(A) j:tl (B) gd}gf (C) v[sd (D) ;\5}6" 
 

62 
5i"8smgl xfzlLzs vg[ dfgL;s ;,fdtl ;fy[ ;\s/fi[,f 5Lza/m sif k[M 

(A) ;fdfLhs vg[ ;,fdtl (B) zfhsli vg[ sfinfsli (C) ef{umL,s (D) P5zgf awf h 
 

63 
5~jf; PNmu v[ s[jm PNmu sc[jfiM 

(A) v[sd]bl (B) ac]d]bl (C) A vg[ B (D) v[s56 gcl\ 
 

64 વેચાર્ કે ધધંાના પ્રોત્સાહન માટેન  સૌથી હાથવગ  સ્વરૂપ હોય તેને શ  ંકહવેાય? 
(A) પ્રચાર (B) વેચાર્ (C) જાહરેાત (D) વેચાર્ પ્રોત્સાહનો 

 

65 
nz[s bfgul s[ hfc[z ;\:yf v[s if alÔ zlt[ 5~jf;g ahfz Jij:yfgl 5~Ls~if ;fy[ ;\s/fi[, cmi k[p 

V vf Ljwfg 

(A) ;fr]\ k[ (B) bm8]\ k[ (C) szl xsfi gcl\ (D) v3}z] k[ 

 
 



 

 

66 _________v[ ;fdfLhs hjfanfzljf/f ahfzJij:yfgl d]Bi 5~Ls~if k[p 

(A) 5~jf;lvm (B) ihdfg j:tl (C) ;dhfj8 (D) 5if"jz6 
 

67 
hifz[ sm. dsfg s[ Lj:tfzg[ t[gf v;, P5imudf\yl sm. alhf h P5imudf\ ,[jfdf\ vfj[ t[g[ x]\ 

sc[jfdf\ vfj[ k[M 

(A) Lj:yf5g (B) 5[,[; (C) Ljtz6 (D) Ljtz6LdZ 
 

68 
dm8l s\5glvmdf\ 5[nfx Ljs;fjjf df8[ x]\ cmi k[M 

(A) j:t] LdZ (B) v5[L1ft 5[nfx (C) hjfanfz h}y (D) ;\eLjt 5[nfx 
 

69 
sif ta”fdf\ j:t]gm ahfzdf\ :jlsfz ytm hfi k[ vg[ j[rf6 tyf gom jw[ k[p 

(A) 5~j[x (B) 5Lz5sjtf (C) Ljsf; (D) 5tg 
 

70 
;\u~fcf,i df8[g]\ j:t]LdZ v[gl ,\af.df\ s[8,l 5[nfx Z[6lvmg]\ ag[,]\ cmi k[M 

(A) Ê6 (B) rfz  (C) 5f\r (D) k  
 

71 
sm. n[xdf\ vrfgs sm. s8ms8l Püej[ Tifz[ 5~jf;lvmgf\ vfudgdf\ x]\ yfi k[M 

(A) dm8m jwfzm (B) dm8m 38f0m (C) sm. h o[zofz ytm gyl (D) P5zgf awf h 
 

72 
sif zfhiv[ 5mtfgf zfhig[ v[s ;f\:s'Lts 5~jf;g s[GÌ tzls[ Ljs;fJi] k[M 

(A) u]hzft  (B) dcfzfqå (C) zfh:yfg (D) dWi5~n[x 
 

73 
PT;jm _________ wmz6[ Phjftf cmi k[ hifz[ LjLxq8 5~;\um h[Vt[ 5~jf;g s[GÌ 5z ost v[s h jfz 

Phjftf cmi k[p 

(A) jfLqf"s (B) vw"VjfLqf"s (C) LÊVdfL;s (D) v[s56 gcl\ 
 

74 
dm8[ efu[ ;fzl u]6jÿff4 ;fzm n[bfj vg[ ;fzf ,1f6m wzfjtl cmi t[jl rlhj:t]vmgl tzo[6 sm6 

szt]\ cmi k[M 

(A) u~fcsm (B) j[5fzlvm (C) ahfz  (D) ;zsfz 
 

75 
Ljdfgldful" ;\:yfg]\ ;di5Ês um9jjfg]\ sfd sm6 sz[ k[M 

(A) 5fi,m8 (B) Ljdfgl s\5gl (C) vfimhs  (D) ;zsfz 
 

76 બજાર વ્યવસ્થા એક __________ પ્રરિયા છે કે જે સમાિની ભૌત્તતક િરૂરરયાતોને ઓળખ ેછે અને સતંોર્ છે.  
(A) સામાજિક  (B) આત્તથિક  (C) વૈજ્ઞાત્તનક  (D) સાસં્રૃત્તતક  

 

77 માકેટીગ કોની સાથે સકંળાયેલ  ંછે? 
(A) પેદાશ  (B) ત્તવતરર્  (C) ઉપભોગ  (D) ઉપરના બધા િ  

 

78 ક્ષેત્ર અભ્યાસ દ્ારા એકત્તત્રત કરવામા ંઆવેલી મારહતીને કઈ મારહતી કેહવાય? 
(A) પ્રાથત્તમક મારહતી  (B) ગૌર્ મારહતી  (C) િનસખં્યા  (D) યદરછ મારહતી  

 

79 ભારત સરકારના ૧૯૯૨ ના  પ્રવાસનના રાષ્ટ્રીય એક્સન પ્લાન હઠેળ કેસ્ન્રત ત્તવકાસ માટે કેટલા પ્રવાસ કેન્રો 
નક્કી કરવામા ંઆવ્યા છે?  
(A) ૧૫ (B) ૨૦ (C) ૨૧ (D) ૨૨ 

 

80 પ્રવાસન “ત્તમત્તનસ્રી” ની ભતૂ્તમકા એક સશંોધક અને કયા સ્વરૂપની થઇ રહ ેછે? 
(A) નીત્તત ઘડતર  (B) ત્તવકાસ  (C) માનવ સાધન ત્તવકાસ  (D) ઉપરના બધા િ  

 

81 પેદાશશે્રર્ીમા ંઆવેલ  ંત્તવત્તશષ્ટ્ટ એકમે કે જેમના કદ, દેખાવ રકિંમત કે અન્ય કોઈ લક્ષર્ના આધારે બીજાથી અલગ 
પાડી શકાય છે, તેને શ  ંકેહવાય? 
(A) પેદાશ શે્રર્ી  (B) પેદાશ વસ્ત    (C) અભભગમ   (D) બજારલક્ષી અભભગમ  

 

82 પેદાશ ત્તવકાસન  ંઅંત્તતમ પગલ  ંકય  ંછે? 
(A) વેપારીકરર્  (B) પ્રત્તતભા  (C) ત્તવતરર્  (D) માગં  

 

83 પરરચય પ્રવાસોન  ંઆયોિન અને વ્યવસ્થા કેવા હોય છે? 
(A) ખચાયળ  (B) સસ્તા  (C) ઓછા  (D) વધારે  

 



 

 

84 વતયમાનમા ંઉિવર્ીના હતે  ઓ અને ઉદેશો કોને જાગતૃ કરવાના રસ્ષ્ટ્ટકોર્થી િોવામા ંઆવે છે? 
(A) મ લાકાતી  (B) એિન્ટ  (C) વેપારી  (D) લોકો  

 

85 સાસં્કૃત્તતક પ્રવાસન એટલે સાસં્કૃત્તતક હતે   માટે વ્યસ્ક્તઓની હરેફેર- આ વ્યાખ્યા કોર્ ેઆપી છે? 
(A) TTA (B) WTA (C) WHO (D) WTO 

 

86 િયપ રને ક્યા શહરે તરીકે ઓળખવામા ંઆવે છે? 
(A) લાલ નગરી  (B) બલય  ંસીટી   (C) ગ લાબી શહરે  (D) લેક પેલેસ  

 

87 સારી ગ ર્વિા, દેખાવ અને સારા લક્ષર્ો ધરાવતી હોય તેવી ચીિવસ્ત  ઓની તરફેર્ કોર્ કરત  ંહોય છે? 
(A) વેપારીઓ  (B) ગ્રાહકો  (C) બજાર  (D) સરકાર  

 

88 સસં્થાકીય ધ્યેય કયા ખ્યાલ દ્ારા આવી શકે છે? 
(A) બજાર વ્યવસ્થા  (B) વેચાર્ અંગેનો ખ્યાલ  (C) સમાિલક્ષી વ્યવસ્થા  (D) પેદાશનો ખ્યાલ  

 

89 તત્કાલીન પ્રયાયવરર્ને તેમિ તેના દ્ારા બજારને પરૂી પાડવામા ંઆવતી સેવા ક્ષમતાને પ્રભાત્તવત કરે એવા 
તત્વોનો સમાવેશ શેમા ંથાય છે? 
(A) આત્તથિક પયાયવરર્  (B) તકનીકી પયાયવરર્ (C) સ ક્ષ્મ પયાયવરર્ (D) રાિકીય પયાયવરર્ 

 

90 ત્તવમાની કંપનીઓ મહતમ કમાર્ી માટે કઈ નીત્તત અપનાવે છે? 
(A) હરીફાઈ (B) રકિંમત ભેદભાવ (C) A અને B (D) એક પર્ નહી 

 

91 ત્તવમાની સેવાના ઉદ્યોગમા ંનફાકારકતા નક્કી કરવા માટેના પાયાના માપદંડો કેટલા છે? 
(A) બે  (B) ત્રર્  (C) પાચં  (D) છ  

 

92 ત્તવમાની કંપની કોને તેમની સેવાના બદલામા ંવળતર ચકૂવે છે? 
(A) દલાલો  (B) પેસેન્િરો   (C) ગ્રાહકો  (D) એક પર્    

93 ત્તવજ્ઞાપનન  ંત્તવસ્તતૃ લક્ષ્ય સગંઠન અને ______ વચ્ચે મારહતી સચંાર સ્થાપવાન  ંછે. 
(A) વેપારી (B) ગ્રાહક (C) સમાિ (D) એિન્ટ  

94 
dfs["L8\u smgl ;fy[ ;\s/fi[,] k[M 

(A) 5[nfx (B) Ljtz6 (C) P5emu (D) P5zgf awf h 
 

95 ગ્રાહકોની વાસ્તત્તવક સખં્યા એવી કોઈ વસ્ત   ંમાટે પ્રબળ ઈચ્છા રજૂ કરે જે હયાત ઉત્પાદન અથવા સેવા દ્ારા 
સતંોર્ી શકાય તેમ ન હોય તેવી માગંને કેવી માગં કેહવાય? 
(A) ત્તનરે્ધાત્મક માગં  (B) સ ષ પ્ત માગં  (C) સતત ઘટતી િતી માગં  (D) અત્તનયત્તમત માગં  

 

96 કય  ંપાસ  ંપ્રવાસન પ્રવતૃ્તત અને મનોરંિનના સ્વરૂપમાથંી પરરર્મે છે?  
(A) પ્રર્ાભલકા  (B) સામાજિક દબાર્ો  (C) ભબન-આબોહવાકીયા  (D) આબોહવાકીયઋત ગતતા  

 

97 બજાર એકમના હતે  ઓ, વ્યહૂરચનાઓ, વ્યવસ્થા તતં્ર અને તેની કામગીરીન  ંવ્યવસ્સ્થત પરરક્ષર્ એટલ ેશ ?ં 
(A) બજારની અસરકારકતાન  ંઅન્વેર્ર્  (B) બજાર પ રવઠો  (C) બજાર તતં્ર  (D) બજાર વ્યવસ્થા  

 

98 ત્તવમાનીમાગી સસં્થાન  ંસમયપત્રક ગોઠવવાન  ંકામ કોર્ કરે છે? 
(A) સરકાર  (B) આયોિકો  (C) પાયલોટ  (D) ત્તવમાની કંપની  

 

99 જ્યા ંથોડી પેઢીઓ ઉદ્યોગના સયં ક્ત રહસ્સા પર નોંધપાત્ર અંક શ ધરાવે તેને કય  ંબજાર કેહવાય? 
(A) ઈજારો  (B) અલપહસ્તક ઈજારો (C) ઈજારોય કત હરીફાઈ  (D) હરીફાઈવાળં બજાર  

 

100 પ્રવાસન ઉદ્યોગમા ંમાગં આધારર્ની િરૂર શા માટે પડ ેછે? 
(A) પેદાશ ડીઝાઇન  (B) વેચાર્ના હતે  ઓ  (C) પેદાશની માગં સમિવા  (D) ઉપરના બધા િ  

 

 

_____________ 


