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Who defined deviance as a "gap between
1. cultural goals and institutional means to
achieve them"?
ಸಹಾಂಷೃತಿಔ ಖುರಿಖಳು ಭತ್ುು ಅುಖಳನುನ ಸಹಧಿಷಲು

4. Who among the following expounded the
theory of Socio–cultural change?
ಸಹಭಹಜಿಔ–ಸಹಾಂಷೃತಿಔ ರಿತ್ಗನಹ ಸ್ಥದಹಧಾಂತ್ದ

ಇಯು ಸಹಾಂಸ್ಥಿಔ ಭಹಖಗಖಳ ನಡುಣ ಅಾಂತ್ಯನುನ

ಯತಿಹದಔಯು ಮಹಯು?

ಅತ್ಗನೆ" ಎಾಂದು ಹೆೇಳಿದಯು ಮಹಯು?

(A)

Robert Redfield/ ಯಹಫರ್ಟಗ ಯೆಡಿಪೇಲ್್

(A)

Emile Durkheim/ ಎಮೈಲ್ ಡರೆಕೈಗಾಂ

(B)

Pitirim A. Sorokin/ ಪಿಟ್ರಯಮ್ ಎ. ಸಹಯೆ ಕಿನ್ಸ

(B)

Ralf Dahrendorf/ ಯಹಲ್ಪ ಡಸಯೆಾಂಡಹರ್ಫಗ

(C)

Charles H. Cooley/ ಚಹಲ್ಯ್ ಎಚ್. ಔ ಲ್ೆ

(C)

Randall Collins/ ಯಹಾಂಡಲ್ ರಹಲಿನ್ಸ್

(D)

Edward B. Taylor/ ಎಡವರ್ಡಗ ಬಿ. ಟೆೈಲರ್

(D)

Robert K. Merton/ ಯಹಫರ್ಟಗ ರೆ ಭರ್ಗನ್ಸ

5. The Government of Mysore/Karnataka
appointed
Committees/Commissions
to
identify backward classes for initiating certain
welfare measures. Identify the year in which
the reports of the Committees/Commissions
were submitted. Match the names of the
Committees/Commissions given in List – I
with the year in which the reports were
submitted shown in List – II
List – I (Committee/Commission)
a. Havanur Commission
b. Venkataswamy Commission
c. Naganagowda Committee
d. Sir Leslie Miller Committee
List – II (Year)
1. 1961
2. 1975
3. 1986
4. 1988
5. 1918
ಮೈಷ ಯು/ಔನಹಗರ್ಔ ಷರಹಗಯು ರೆಲು ಔಲ್ಹಮಣ

2. Who studied Indias Villages in a scientific
manner for the first time?
ಬಹಯತ್ದ
ಸಳಿಿಖಳನುನ
ಮೊರ್ಟಮೊದಲಫಹರಿಗೆ
ವೆೈಜ್ಞಹನಿಔವಹಗಿ ಅಧಮಮನ ಭಹಡಿದಯು:
(A)

M.N. Srinivas/ ಎಾಂ. ಎನ್ಸ. ಶ್ಯೇನಿವಹಸ್

(B) K. Eshwaran/ ರೆ. ಈವವಯನ್ಸ
(C)

Sir Henry Maine/ ಷರ್ ಹೆನಿಯ ಮೇನ್ಸ

(D) S.C. Dube/ ಎಸ್. ಸ್ಥ. ದುಫೆ
3. Who expressed the view that demographic
density is a major determinant of societal
evolution?
ಜನಷಾಂಖ್ಹಮ ಸಹಾಂದಯತೆಮು ಸಹಭಹಜಿಔ ವಿರಹಷದ
ಯಭುಕ

ನಿರ್ಹಗಮಔ

ಅಾಂವವೆಾಂಫುುದು

ರಹಮಗಔಯಭಖಳಿಗಹಗಿ ಷ ಔು ಹಾಂದುಳಿದ ಖಗಖಳನುನ

ಮಹಯ

ಖುಯುತಿಷಲು ಷಮಿತಿ/ಆಯೇಖಖಳನುನ ಯಚಿಸ್ಥತ್ು. ಟ್ರಟ –

ಅಭಿಹಯಮ?
(A)

Georg Simmel/ ಜಹರ್ಜಗ ಸ್ಥಮಲ್

(B)

Emile Durkheim/ ಎಮೈಲ್ ಡರೆಕೈಗಾಂ

(C)

Talcott Parsons/ ಟಹಲ್ಹಾರ್ಟ ಹಷಗನ್ಸ್

(D)

Lewis Coser/ ಲ್ೆವಿಸ್ ರೆ ೇಷರ್

I ಯಲಿಿ ನಿೇಡಿಯು ಷಮಿತಿ/ಆಯೇಖಖಳ ಹೆಷಯುಖಳನುನ
ಟ್ರಟ – II ಯಲಿಿ ರೆ ಟ್ರಟಯು ಅುಖಳನುನ ಆಯೇಜಿಸ್ಥದ
ಶಗಖಳ

ಜೆ ತೆ

ಹೆ ಾಂದಿಸ್ಥ

ರೆಳಗೆ

ನಿೇಡಿಯು

ಷಾಂರೆೇತ್ಖಳಿಾಂದ ಷರಿಮಹದ ಉತ್ುಯನುನ ಆರಿಸ್ಥ:
ಟ್ರಟ - I (ಷಮಿತಿ / ಆಯೇಖ)
a. ಹಹನ ಯು ಆಯೇಖ
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b. ವೆಾಂಔರ್ಸಹವಮಿ ಆಯೇಖ

3. ಐಯನ್ಸ ಲ್ಹ ಆರ್ಫ ಆಲಿಗಹಕಿಗ

c. ನಹಖನಗೌಡ ಷಮಿತಿ

4. ಷಔುಗಲ್ೆೇಶನ್ಸ ಆರ್ಫ ಇಲಿೇರ್ಟ್

d. ಷರ್ ಲ್ೆಸ್ಥಿ ಮಿಲಿರ್ ಷಮಿತಿ

5. ರ್ ರಹನುಪುಯೆನ್ಸ್

ಟ್ರಟ - II (ಶಗ)

Codes: / ಷಾಂರೆೇತ್ಖಳು:

1. 1961
2. 1975
3. 1986
4. 1988
5. 1918
Codes: / ಷಾಂರೆೇತ್ಖಳು:

(A) a–3, b–5, c–2, d–
4

(B) a–5, b–4, c–3, d–
2

(C) a–4, b–1, c–2, d–
3

(D) a–5, b–2, c–3, d–
4

(A) a–2, b–3, c–1, d–
5

(B) a–2, b–3, c–1, d–
4

(C) a–3, b–5, c–2, d–
4

(D) a–4, b–3, c–5, d–
2

7. Arrange the following sub–stages of social
change in the Theological stage according to
Auguste Comte, choosing the correct answer
from the codes given below :
1. Monotheism
2. Atheism
3. Polytheism
4. Fetishism
ಆಖಸ್ಟ ರೆ ೇಮ್ಟ ಯು ನಿೇಡಿಯು ದೆೈವಿಔ ಸಾಂತ್ದಲಿಿನ

6. Match the thinkers in List – I with the concepts
in List – II and choose the correct answer from
the codes given below :
List – I (Thinkers)
a. Vilfredo Pareto
b. Cart Wright Mills
c. George Mosca
d. Robert Michels
List – II (Concepts)
1. Power Elite
2. The Ruling Class
3. Iron Law of Oligarchy
4. Circulation of Elites
5. Power Confluence
ಟ್ರಟ – I ಯಲಿಿಯು ಚಿಾಂತ್ಔಯನುನ ಟ್ರಟ – II ಯಲಿಿ

ಸಹಭಹಜಿಔ ಫದಲ್ಹರ್ೆಮ ಉ ಸಾಂತ್ಖಳನುನ ಈ
ರೆಳಗೆ ನಿೇಡಿಯು ಷಾಂರೆೇತ್ಖಳನುನ ಫಳಸ್ಥ ಖುಯುತಿಸ್ಥ.
1. ಏಔದೆೇತಹವಹದ
2. ನಹಸ್ಥುಔವಹದ
3. ಫಸುದೆೇತಹವಹದ
4. ಷುುೂಜಹವಹದ
Codes : / ಷಾಂರೆೇತ್ಖಳು :

ರೆ ಟ್ರಟಯು ರಿಔಲನೆಖಳೆೄ ಡನೆ ಹೆ ಾಂದಿಸ್ಥ, ರೆಳಗೆ
ನಿೇಡಿಯು ಷಾಂರೆೇತ್ಖಳಿಾಂದ ಷರಿಮಹದ ಉತ್ುಯನುನ
ಆರಿಸ್ಥ ಫಯೆಯಿರಿ.
ಟ್ರಟ – I (ಚಿಾಂತ್ಔಯು)

(A) 1, 2 and 4/1, 2
ಭತ್ುು 4

(B) 3 and 4/3 ಭತ್ುು 4

(C) 2 , 3 and 1/2, 3
ಭತ್ುು 1

(D) 4 , 3 and 1/4, 3
ಭತ್ುು 1

8. Who among the following is considered the
first woman sociologist?
ಈ
ರೆಳಗಿನ
ಮಹಯನುನ
ಯಥಭ
ಭಹಳಹ

a. ವಿಲ್ೆಪೆಡೆ ೇ ಹಯೆಟೆ ೇ
b. ರಹರ್ಟಗ ಯೆೈರ್ಟ ಮಿಲ್್
c. ಜಹರ್ಜಗ ಮೊೇಸಹಾ

ಷಭಹಜಶಹಷರಜ್ಞೆ ಎಾಂದು ರಿಖಣಿಷಲ್ಹಖುತ್ುದೆ?

d. ಯಹಫರ್ಟಗ ಮಿಶೆಲ್್

(A) Jane Addams/ ಜೆೇನ್ಸ ಆಡಮ್್

ಟ್ರಟ - II (ರಿಔಲನೆಖಳು)

(B)

1. ರ್ ಇಲಿೇರ್ಟ

Mary Jo Deegan/ ಮೇರಿ ಜೆ ಡಿಗಹನ್ಸ

(C) Alice S. Rossi/ ಆಲಿಸ್ ಎಸ್. ಯೆ ೇಸ್ಥ್

2. ದಿ ಯ ಲಿಾಂಗ್ ರಹಿಸ್
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(B)
(D)

Harriet Martineau/ ಹಹಮರಿಮರ್ಟ ಭಹಟ್ರಗನ ಮ

(C)

9. Match the following and choose the correct
answer from the codes given below :
List – I
a. Life world
b. Asylum
c. Relative Deprivation
d. Trained Incapacity
e. Casual Crowd
f. Culture of Poverty
List – II
1. Samuel Stouffer
2. Thorstein Veblen
3. Edmund Hussrel
4. Erving Goffman
5. Oscar Lewis
6. Herbert Blumer
ಟ್ರಟ – I ನುನ ಟ್ರಟ – II ಯೆ ಡನೆ ಹೆ ಾಂದಿಸ್ಥ, ಷರಿಮಹದ
ಉತ್ುಯನುನ

ರೆಳಗೆ

ನಿೇಡಿಯು

(D)

a–3, b–4, c–1, d–2, e–6, f–5
a–1, b–6, c–3, d–5, e–4, f–2

10. The analysis of forms of social control in
sociological literature differs considerably.
Match the sociologists by different
terminological schemes that they have used to
refer to different forms of social control.
Choose the correct answer from the codes
given below:
Sociologists
a. Edward A. Ross
b. Kimball Young
c. Karl Mannheim
d. Richard T. LaPiere
Forms of Social control
1. Positive and Negative
2. Direct and Indirect
3. Formal and informal
4. Co–ersive and Liberal
5. Authoritarian and Democratic
ಷಭಹಜಶಹಸ್ಥರೇಮ
ಫಯಸಖಳಲಿಿ
ಸಹಭಹಜಿಔ

ಷಾಂರೆೇತ್ಖಳಿಾಂದ

ಖುಯುತಿಸ್ಥ:
ಟ್ರಟ – I
a. ಲ್ೆೈರ್ಫ ಲ್ಯ್

ನಿಮಾಂತ್ಯಣದ ವಿಧಖಳ ವಿಶೆಿೇಶರ್ೆಮಲಿಿ ವೆೈವಿಧಮತೆ ಇದೆ.

b. ಅಸೆೈಲಾಂ

ರೆಳಗೆ ನಿೇಡಿಯುಾಂತೆ ಷಭಹಜಶಹಷರಜ್ಞಯನುನ ಅಯು

c. ರಿಲ್ೆಟ್ರವ್ ಡಿೆೈವೆೇಶನ್ಸ

ನಿೇಡಿಯು ವಿವಿಧ ಸಹಭಹಜಿಔ ನಿಮಾಂತ್ಯಣ ವಿಧಖಳ

d. ಟೆಯೇನ್ಸ್ ಇನೆಾಹಸ್ಥಟ್ರ

ರಿಔಲನೆಖಳೆೄ ಾಂದಿಗೆ

e. ರಹಮಶುಮಲ್ ರೌಯರ್ಡ

ಹೆ ಾಂದಿಸ್ಥ,

ಷರಿಮಹದ

ಉತ್ುಯನುನ ರೆಳಗೆ ನಿೇಡಿಯು ಷಾಂರೆೇತ್ಖಳಿಾಂದ ಆರಿಸ್ಥ.

f. ಔಲಚರ್ ಆರ್ಫ ಹಟ್ರಗ

ಷಭಹಜಶಹಷರಜ್ಞಯು

ಟ್ರಟ – II

a. ಎಡವರ್ಡಗ ಎ. ಯಹಸ್

1. ಸಹಭುಮಲ್ ಸೌಟಪರ್

b. ಕಿಾಂಫಹಲ್ ಮಾಂಗ್

2. ಥಹಷಟಗನ್ಸ ವೆಫಿನ್ಸ

c. ರಹಲ್ಗ ಭಹಮನೆಕೈಮ್

3. ಎಡಭಾಂರ್ಡ ಸಷಯಲ್

d. ರಿಚರ್ಡಗ ಟ್ರ ಲ್ಹಮಪಿಮರ್

4. ಇವಿಗಾಂಗ್ ಗಹಪಭನ್ಸ

ಸಹಭಹಜಿಔ ನಿಮಾಂತ್ಯಣದ ವಿಧಖಳು

5. ಆಷಾರ್ ಲ್ೆವಿಸ್

1. ಷರಹಯಹತ್ಭಔ ಭತ್ುು ನರಹಯಹತ್ಭಔ

6. ಸಫಗರ್ಟಗ ಫ ಿಭರ್

2. ಯತ್ಮಕ್ಷ ಭತ್ುು ಯೆ ೇಕ್ಷ

Codes: / ಷಾಂರೆೇತ್ಖಳು:
(A)

a–2, b–1, c–4, d–3, e–6, f–5

3. ಓಚಹರಿಔ ಭತ್ುು ಅನೌಚಹರಿಔ
4. ಫಲ್ಹತಹಾರಿ ಭತ್ುು ಉದಹರಿ

a–4, b–2, c–3, d–6, e–5, f–1
4
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5. ಅಧಿರಹಯಹತ್ಭಔ ಭತ್ುು ಯಜಹಷತಹುತ್ಭಔ
Codes: / ಷಾಂರೆೇತ್ಖಳು:

(A)

Rajani Kothari/ ಯಜನಿ ರೆ ಠಹರಿ

(B)

Kathleen Gough/ ರಹಮಥಲಿನ್ಸ ಗಹರ್ಫ

(A) a–3, b–1, c–2, d–
5

(B) a–4, b–3, c–2, d–
4

(C)

(C) a–2, b–3, c–4, d–
5

(D) a–1, b–2, c–3, d–
4

Andre Beteille/ ಆಾಂದೆಯ ಫೆತಿಲ್

(D)

Yogendra Singh/ ಯೇಗೆೇಾಂದಯ ಸ್ಥಾಂಗ್

11. `Actionalism` as a radical theoretical
framework was developed by:
ಆಕ್ಷನಹಮಲಿಷಾಂಅನುನ ಾಂದು ತಿೇಯಗಹಮಿ ಸೆೈದಹದಾಂತಿಔ

14. Which of the following tribes initiated the
Jharkhand Movement?
ಈ ರೆಳಗಿನ ಮಹ ಫುಡಔರ್ುಟ ಷಭುದಹಮ ಜಹಕಗಾಂರ್ಡ

ವಿಧಹನನಹನಗಿ ಯ ಪಿಸ್ಥದಯು:
(A)
(B)

ಚಳುಳಿಮನುನ ಆಯಾಂಭಿಸ್ಥದುದ?

Robert K. Merton/ ಯಹಫರ್ಟಗ ರೆ. ಭರ್ಗನ್ಸ
Talcott Parsons/ ಟಹಲ್ಹಾರ್ಟ ಹಷಗನ್ಸ್

(C)

Emile Durkheim/ ಎಮೈಲ್ ಡರೆಕೈಗಾಂ

(D)

Alain Touraine/ ಅಲ್ೆೈನ್ಸ ಟೆ ಯೆನ್ಸ

(A) Bhil/ ಭಿೇಲ್

(B) Bodo/ ಫೆ ೇಡೆ

(C) Santhal/ ಷಾಂಥಲ್

(D) Birhor/ ಬಿಹೆ ಗರ್

15. Match the following and choose the correct
answer from the codes given below:
List – I
a. Jamindari system
b. Jagirdari system
c. Mahalwari system
d. Ryotwari system
List – II
1. Every registered holder of land is its
proprietor
2. Land is held jointly
3. All the land in the village owned by a
single person
4. Land granted and owned by receiver
ಈ
ರೆಳಗಿನುಖಳನುನ
ಹೆ ಾಂದಿಸ್ಥ
ನಿೇಡಿಯು

12. According to Cesare Lombroso:
ಸ್ಥಜೆೇರ್ ಲಾಂಫೆ ಯೇಸೆ ಯಯ ಯರಹಯ:
(A) Criminality is the product of socialization /
ಅಯಹಧು ಸಹಭಹಜಿೇಔಯಣದ ರಿರ್ಹಭ
(B) Biological traits cause criminal behaviour/
ಜೆೈವಿಔ ಲಕ್ಷಣಖಳು ಅಯಹಧರೆಾ ರಹಯಣವಹಖುತ್ುವೆ
(C) Women commit lesser number of crimes
than men/ ುಯುಶರಿಗಿಾಂತ್ ಭಹಳೆಮಯು ಔಡಿಮ
ಅಯಹಧಖಳನುನ ಭಹಡುತಹುಯೆ

ಷಾಂರೆೇತ್ಖಳನುನ ಫಳಸ್ಥ ಷರಿಮಹದ ಉತ್ುಯನುನ ನಿೇಡಿ

(D) Mental illness causes crime/ ಭಹನಸ್ಥಔ

ಟ್ರಟ – I

ಅಷವಷಿತೆಯಿಾಂದ ಅಯಹಧು ಉಾಂಟಹಖುತ್ುದೆ

a. ಜಮಿೇನಹದರಿ ದದತಿ
b. ಜಹಗಿೇದಹಗರಿ ದದತಿ

13. Who referred to `integrative orientation` and
`alienating orientation` as the two types of
social movements?
ಇಾಂಟೆಗೆಯಟ್ರವ್ ಒರಿಯೆಾಂಟೆೇಶನ್ಸ ಭತ್ುು ಏಲಿಮನೆೇಟ್ರಾಂಗ್

c. ಭಸಲ್ಹವರಿ ದದತಿ
d. ಯೆೈಮತಹವರಿ ದದತಿ
ಟ್ರಟ – II

ಒರಿಯೆಾಂಟೆೇಶನ್ಸ ಸಹಭಹಜಿಔ ಚಳುಳಿಮ ಎಯಡು

1. ಬ ಮಿಮ ಸಔುಾದಹಯಯೆೇ ಅದಯ ಡೆಮಯು

ವಿಧಖಳು ಎಾಂದು ಹೆೇಳಿದಯು ಮಹಯು?

2. ಬ ಮಿಮ ಜಾಂಟ್ರ ಡೆತ್ನ
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3. ಗಹಯಭದ ಎಲ್ಹಿ ಜಮಿೇನಿಗೆ ಏಔ ಮಕಿು ಡೆತ್ನ

ಅಭಿಹಯಮದಲಿಿ,

4. ಅನುದಹನಿತ್ ಬ ಮಿಮ ಸ್ಥವೇಔೃತ್ಯ ಡೆತ್ನ

ಯಕಿಯಯೆ

Codes: / ಷಾಂರೆೇತ್ಖಳು :

ಸಹಭಹನಮವಹಗಿ ಅನುಷರಿಷುತ್ುದೆ?

(A) a–1, b–3, c–4, d–
5

(B) a–2, b–1, c–3, d–
2

(C) a–4, b–2, c–3, d–
1

(D) a–3, b–4, c–2, d–
1

ಷಾಂಫಾಂಧವಿದೆ

ಎಾಂದು

(B)
(C)
(D)

ಯತೆಮೇಔತೆ ಭತ್ುು ಅತಿಔಯಭಣ

ತೆ ೇರಿಸ್ಥದಯು

(C) Concentration, Centralization, Segregation,
Invasion and Succession/ ಾಂದುಖ ಡುವಿರೆ,
ರೆೇಾಂದಿಯೇಔಯಣ,

K. M. Kapadia/ ರೆ. ಎಾಂ. ಔಹಡಿಮಹ

ಅತಿಔಯಭಣ
19. Which of the following denotes the four basic
features of kinship in North India?
ಉತ್ುಯ ಬಹಯತ್ದ ಫಾಂಧುತ್ವ ಮಸೆಿಮ ನಹಲುಾ ಭ ಲ
ಲಕ್ಷಣಖಳೆಾಂದು ಖುಯುತಿಷಲಟ್ರಟಯುುು:

ಷ ಔುವೆನಿಷು ಭಹದರಿಮ ಆಯೆಾ ಔಯಭವೆಾಂದಯೆ:

(A) Territoriality, genealogy, incest taboos and
local exogamy./ ಹಯದೆೇಶ್ಔತೆ, ಾಂಶಹಳಿ,

Convenience sampling/ ಅನುಔ ಲಔಯ ಭಹದರಿ

Quota sampling/ ಹಲು ಭಹದರಿ

(D)

Snowball sampling/ ಸೆ ನೇಫಹಲ್ ಭಹದರಿ

ಭತ್ುು

ಯತೆಮೇಔತೆ, ರೆೇಾಂದಿಯೇಔಯಣ, ಅನುಔಯಭಣ ಭತ್ುು

K. Athleen Gough/ ರಹಮಥಲಿನ್ಸ ಗಹರ್ಫ

(C)

ಅತಿಔಯಭಣ

(D) Concentration, Segregation, Centralization,
Succession and Invasion/ ಾಂದುಖ ಡುವಿರೆ,

Iravati Karve/ ಐಯಹತಿ ಔವೆಗ

Purposive sampling/ ಉದೆದೇವೂಗಔ ಭಹದರಿ

ಯತೆಮೇಔತೆ,

ಅನುಔಯಭಣ

Louis Dumont/ ಲ ಯಿಸ್ ದುಮೊೇಾಂರ್ಟ

(B)

ನಭ ನೆಮನುನ

Decentralization,
(B) Centralization,
Concentration, Segregation and Invasion/
ರೆೇಾಂದಿಯೇಔಯಣ, ವಿರೆೇಾಂದಿಯೇಔಯಣ, ಾಂದುಖ ಡುವಿರೆ,

17. Which of the following sampling methods is
suitable when there is no prior knowledge
about the population under study?
ಅಧಮಮನ
ಖುಾಂಪಿನ
ಫಗೆೆ
ಅರಿವಿಲಿದಿದಹದಖ
(A)

ಮಹ

ಶಹಸ್ಥರೇಮ

ರೆೇಾಂದಿಯಔಯಣ ಭತ್ುು ಅನುಔಯಭಣ

ಮಹಯು?
(A)

ರೆಳಗಿನ

ಜಿೇರಿಷಯ

Decentralization,
(A) Concentration,
Segregation, Centralization and Succession/
ಾಂದುಖ ಡುವಿರೆ, ವಿರೆೇಾಂದಿಯೇಔಯಣ, ಯತೆಮೇಔತೆ,

16. Who among the following has demonstrated
that there is a linkage between family, kinship
and mode of production?
ಔುರ್ುಾಂಫ, ಫಾಂಧುತ್ವ ಭತ್ುು ಉತಹದನೆಮ ಫಗೆಖಳ
ನಡುವೆ

ಈ

ನಖಯ

ನಿಷೆೇದಿತ್ ವೆೈವಹಹಔ ಷಾಂಫಾಂಧಖಳು ಭತ್ುು ಷಿಳಿೇಮ
ಹೆ ಯವಿವಹಸ
(B) Blood relations, affinal relations, exogamy
and exchange relations./ ಯಔುಷಾಂಫಾಂಧಖಳು,
ವೆೈವಹಹಔ ಷಾಂಫಾಂಧಖಳು, ಹೆ ಯ ವಿವಹಸ ಭತ್ುು
ವಿನಿಭಮ ಷಾಂಫಾಂಧಖಳು

18. In the consideration of human ecologist
McKenzie, which of the following patterns
urban ecological processes would generally
take?
ಭಹನ ಜಿೇರಿಷಯ ಶಹಷರಜ್ಞ ಮರೆನಿಜೇ ಅಯ

(C) Clans, tribes, exogamous groups and
ಔುಲಖಳು,
endogamous
groups./
ಫುಡಔರ್ುಟಖಳು,
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ಆಸ್ಥುತ್ವರೆಾ

ಫಯು

ಖುಾಂುಖಳು

ಭತ್ುು

ಳವಿವಹಸದಿಾಂದ

b. Risk Society
c. Pre Industrial City
d. Structuration
e. Joking Relationships
f. Tribe-Peasant Continuum
List – II (Thinkers)
1. Anthony Giddens

ಅಸ್ಥುತ್ವರೆಾ ಫಯು ಖುಾಂುಖಳು
(D) Descent, inheritance, genealogy and
exogamy./ ತ್ಳಿ, ಅನುಾಂಶ್ೇಮತೆ, ಾಂಶಹಳಿ
ಭತ್ುು ಹೆ ಯವಿವಹಸ

2. George Ritzer
20. Total Dependency Ratio is:
ಟೆ ೇರ್ಲ್ ಡಿೆಾಂಡೆನಿ್ ಯೆಷಿಯೇ ಎಾಂದಯೆ:

3. Surjit Sinha

(A) Women dependent on men/ ುಯುಶಯನುನ

4. A.R. Radcliffe Brown

ಅಲಾಂಬಿಸ್ಥಯು ಭಹಳೆಮಯು

5. Gideon Sjoberg

(B) Farmers dependent on urban markets/ ನಖಯ

6. Ulrich Beck
ಟ್ರಟ – I ಯಲಿಿಯು ರಿಔಲನೆಖಳನುನ ಟ್ರಟ – II

ಭಹಯುಔಟೆಟಖಳನುನ ಅಲಾಂಬಿಸ್ಥಯು ಯೆೈತ್ಯು

ಯಲಿಿಯು

(C) Unemployed dependent on the employed/
ಉದೆ ಮೇಗಿಖಳ
ಮೇಲ್ೆ
ಅಲಾಂಬಿಸ್ಥಯು

ಉತ್ುಯನುನ

ನಿಯುದೆ ಮೇಗಿಖಳು

ನಿೇಡಿಯು

ಟ್ರಟ – I (ರಿಔಲನೆಖಳು)
a. ಭಹಮರೆ ್ನಹಲ್ೆ್್ೈಸೆೇಶನ್ಸ

ಅಲಾಂಬಿತ್ಯಹಗಿಯು ಭಔಾಳು ಭತ್ುು ೃದದಯು

b. ರಿಸ್ಾ ಸೆ ೇಸೆೈಟ್ರ
c. ಪಿಯ ಇಾಂಡಸ್ಥರೇಮಲ್ ಸ್ಥಟ್ರ

21. The term `Ageism` in Sociological literature
implies:
ಷಭಹಜಶಹಸ್ಥರೇಮ ಸಹಹತ್ಮದಲಿಿ ೃದದತೆ" ಎಾಂಫ

d. ಷರಔುಚಯೆೇಶನ್ಸ
e. ಜೆ ೇಕಿಾಂಗ್ ರಿಲ್ೆೇವನಿಿಪ್ಸ್

ರಿಔಲನೆ ಷ ಚಿಷುುದು:

f. ಟೆೈಬ್ – ೆಸೆಾಂರ್ಟ ಔಾಂಟ್ರನ ಮಮಮ್

Rule by the aged/ ೃದದಯ ಅಧಿರಹಯ

ಟ್ರಟ – II (ಚಿಾಂತ್ಔಯು)
1. ಆಾಂಥೆ ೇನಿ ಗಿಡನ್ಸ್

(B) Rule of the nature of ageing/ ೃದಹದಮದ

2. ಜಹರ್ಜಗ ರಿರ್ಜರ್

ಷವಯ ದ ನಿಮಭ
(C)

ರೆಳಗೆ

ಜೆ ೇಡಿಸ್ಥ

ಖುಯುತಿಸ್ಥ.

(D) Children and old dependent on adult
population/ ಮಷಾ ಜನಷಾಂಖ್ೆಮಮ ಮೇಲ್ೆ

(A)

ಚಿಾಂತ್ಔಯೆ ಾಂದಿಗೆ

3. ಷುಜಿಗತ್ ಸ್ಥನಕ

Way of Life of the aged/ ೃದದಯ ಜಿೇನ ಔಯಭ

4. ಎ. ಆರ್. ಯಹಡಿಾುರ್ಫ ಫೌಯನ್ಸ
5. ಗಿಡಿಮನ್ಸ ಜೆ ೇಫಗ್ಗ

(D) Discrimination against the aged/ ೃದದಯು

6. ಉಲಿಯಕ್ ಫೆಕ್

ಎದುರಿಷು ತಹಯತ್ಭಮ

Codes: / ಷಾಂರೆೇತ್ಖಳು:

22. Match the following Concepts in List – I with
the Thinkers in List – II and choose the
correct answer from the codes given below :
List – I (Concepts)
a. McDonaldization

(A)
(B)
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ಷರಿಮಹದ

ಷಾಂರೆೇತ್ಖಳಿಾಂದ

(C)
(D)

ಭಹತ್ಯ

a–2, b–6, c–5, d–1, e–4, f–3

23. When the study universe is scattered which of
the following sampling methods is used?
ಅಧಮಮನ ವಿವವ ಸಾಂಚಿಹೆ ೇಗಿದಹದಖ ಫಳಷು ಭಹದರಿ
ಆಯೆಾಮ ವಿಧಹನ ಮಹುದು?
(A) Quota sample/ ಹಲು ಭಹದರಿ
Cluster sample/ ಖುಚಛ ಭಹದರಿ

(C)

Stratified sample/ ವಿಬಜಿತ್ ಭಹದರಿ

(D)

Systematic sample/ ಮಸ್ಥಿತ್ ಭಹದರಿ

(A)

Xenocentrism/ ಯಕಿೇಮ ಷಾಂಷೃತಿ ದೆವೇಶವಹದ

(B)

Ethnocentrism/ ಷವ–ಷಾಂಷೃತಿವಹದ

(C)

Eurocentrism/ ಮುಯೆ ೇಪ್ಸ ರೆೇಾಂದಿಯತ್ವಹದ

(D)

Androcentrism/ ುಯುಶ ಷಾಂಷೃತಿ ರೆೇಾಂದಿಯತ್ವಹದ

ಹೆಚಿಚನ

ಚಲಔಖಳಿಾಂದ

ಅುಖಳ

ಭಹಹತಿಮನುನ

ಷಾಂಫಾಂಧನುನ

ಷಾಂಖಯಹಸ್ಥ

ವಿಶೆಿೇಷಿಷಫೆೇರಹದಹಖ

ಫಳಷು ಷಾಂಶೆೃೇಧನಹ ವಿನಹಮಷವೆಾಂದಯೆ:
(A) Multi–sectional research design / ಫಸು–
ವಿಬಹಗಿೇಮ ಷಾಂಶೆೃೇಧನಹ ವಿನಹಮಷ
(B) Inter–sectional research design/ ಅಾಂತ್ಯ–
ವಿಬಹಗಿೇಮ ಷಾಂಶೆೃೇಧನಹ ವಿನಹಮಷ

1. ಖುರಿಮನುನ

(C) Cross–sectional research design / ಅಡ್–

2. ಷಾಂಗರ್ನೆಮನುನ

ವಿಬಹಗಿೇಮ ಷಾಂಶೆೃೇಧನಹ ವಿನಹಮಷ

3. ರಹಮಗಔಯಭನುನ

(D) Intra–sectional research design/ ಅಾಂತ್ರ್–

4. ಭೌಲಮಖಳನುನ

ವಿಬಹಗಿೇಮ ಷಾಂಶೆೃೇಧನಹ ವಿನಹಮಷ

Codes: / ಷಾಂರೆೇತ್ಖಳು:
1, 2, 3 and 4/1, 2, 3 ಭತ್ುು 4

27. Which one of the following explains the
approach which takes the factors of race,
colour, religion, gender and national origin
into consideration in an attempt to mitigate
the oppression of under–represented social
groups?
ಈ ರೆಳಗಿನುಖಳಲಿಿ ಮಹುದು ಹಯತಿನಿಧಮ ಔಡಿಮ

(B) 1 and 2/1 ಭತ್ುು 2
(C) 1, 3 and 4/1, 3
ಭತ್ುು 4

ಇತ್ಯ

26. A research design that is used when data have
to be collected from more than one case and
from two or more variables to analyse the
nature of their relation is called:
ಾಂದಕಿಾಾಂತ್ ಹೆಚುಚ ಯಔಯಣದಿಾಂದ, ಎಯಡು ಅಥವಹ

24. A social movement depends on:
1. A goal
2. An organization
3. A programme
4. A set of values
Choose the correct answer from the codes
given below:
ಸಹಭಹಜಿಔ ಚಳುಳಿಮು ಅಲಾಂಬಿಸ್ಥಯುುದು :

(A)

ತೆಗೆದುರೆ ಾಂಡು

ಷಾಂಷೃತಿಖಳನುನ ಭೌಲಮಭಹನರೆಾ ಳಡಿಷುುದು :

a–5, b–6, c–2, d–4, e–3, f–1

(B)

ಖಣನೆಗೆ

(D) 1, 2 and 3/1, 2
ಭತ್ುು 3

ಇಯುಾಂತ್ಸ

25. Judging another culture solely by the values
and standards of one`s own culture is :
ತ್ಭಭ ಷಾಂಷೃತಿಮ ಭೌಲಮಖಳು ಭತ್ುು ಭರ್ಟಖಳನುನ

ಸಹಭಹಜಿಔ

ಖುಾಂುಖಳ

ಮೇಲಿನ

ಶೆೃೇಶರ್ೆಮನುನ ತ್ಡೆಖರ್ುಟುದರಹಾಗಿ ಭಹಡಲ್ಹಖು
ಾಂದು ಯಮತ್ನವಹಗಿದುದ ಅದು ಜನಹಾಂಖ, ಣಗ,
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ಧಭಗ, ಲಿಾಂಖ, ಯಹಷಿರೇಮ ಭ ಲಖಳನುನ ಖಣನೆಗೆ

correct explanation for (A)./ (A) ಭತ್ುು (R)

ತೆಗೆದುರೆ ಳುಿತ್ುದೆ ?

ಖಳೆಯಡ

(A) Historical

ಷರಿಮಹದ ವಿಯರ್ೆಮಲಿ

ಚಹರಿತಿಯಔ

discrimination/

ತಹಯತ್ಭಮ

(C) (A) is true but (R) is false./ (A) ಎನುನುದು

(B) Institutional

ಷರಿ, ಆದಯೆ(R) ಎನುನುದು ತ್ು

ಸಹಾಂಸ್ಥಿಔ

discrimination/

ತಹಯತ್ಭಮ

(D) (A) is false but (R) is true./ (A) ಎನುನುದು

(C) Situational

ತ್ು, ಆದಯೆ (R) ಎನುನುದು ಷರಿ

ರಿಸ್ಥಿತಿಮ

discrimination/

ತಹಯತ್ಭಮ
(D) Positive

discrimination/

29. Match the books in List – I with the authors in
List – II and choose the correct answer from
the codes given below :
List – I (Books)
a. The School as a Conservative Force:
Scholastic and Cultural Inequalities
b. Democracy and Education
c. Pedagogy of the Oppressed
d. Education and Society
List – II (Authors)
1. Paulo Freire
2. Alan Sadovnik
3. Pierre Bourdeau
4. John Dewey
5. A.K.C. Ottoway
ಟ್ರಟ – I ಯಲಿಿಯು ುಷುಔಖಳನುನ ಟ್ರಟ – II ಯಲಿಿಯು

ಷರಹಯಹತ್ಭಔ

ತಹಯತ್ಭಮ
28. Given below are two statements, one labelled
as Assertion (A) and the other labelled as
Reason (R).
Assertion (A) : Violence against the elderly
is on the increase in Indian families today.
Reason (R) : Economic dependence of the
elderly on their children creates tensions
between Parents and children.
In the context of the above two statements
mark the correct answer by using the codes
given below:
ರೆಳಗಿನ
ಎಯಡು
ಹೆೇಳಿರೆಖಳನುನ

ಲ್ೆೇಕಔಯೆ ಾಂದಿಗೆ ಜೆ ೇಡಿಸ್ಥ ಷರಿಮಹದ ಉತ್ುಯನುನ

ಆಧಹಯವಹಗಿರ್ುಟರೆ ಾಂಡು ಷರಿಮಹದ ಉತ್ುಯಖಳನುನ

ರೆಳಗೆ ನಿೇಡಿಯು ಷಾಂರೆೇತ್ಖಳಿಾಂದ ಖುಯುತಿಸ್ಥ.

ರೆಳಗೆ ನಿೇಡಿಯು ಷಾಂರೆೇತ್ಖಳಿಾಂದ ಖುಯುತಿಸ್ಥ :

ಟ್ರಟ – I (ುಷುಔಖಳು)

ಷಭಥಗನೆ (A) : ಬಹಯತಿೇಮ ಔುರ್ುಾಂಫಖಳಲಿಿ ಇಾಂದು

a. ದಿ ಷ ಾಲ್ ಏಸ್ ಎ ಔನ್ವೆೇಗಟ್ರವ್ ಫೇಸ್ಗ :

ಹರಿಮಯ ಮೇಲ್ೆ ದೌಜಗನಮಖಳು ಹೆಚುಚತಿುವೆ.

ಸೆ ಾಲ್ಹಮಸ್ಥಟಕ್ ಅಾಂರ್ಡ ಔಲಚಯಲ್ ಇನ್ಸಇರಹವಲಿಟ್ರೇಸ್

ವಿಯರ್ೆ (R) : ತ್ಭಭ ಭಔಾಳ ಮೇಲಿನ ಆರ್ಥಗಔ

b. ಡೆಭಹಔಯಸ್ಥ ಅಾಂರ್ಡ ಎಜುರೆೇಶನ್ಸ

ಅಲಾಂಫನೆಮು ಪೇಶಔಯು ಭತ್ುು ಭಔಾಳ ನಡುವೆ

c. ೆಡಗಹಗಿ ಆರ್ಫ ದಿ ಅೆಯಸ್್

ಬಿಔಾರ್ುಟಖಳನುನ ಷೃಷಿಟಷುತ್ುದೆ.

d. ಎಜುರೆೇಶನ್ಸ ಆಾಂರ್ಡ ಸೆ ಸೆೈಟ್ರ

Codes: / ಷಾಂರೆೇತ್ಖಳು :

ಟ್ರಟ – II (ಲ್ೆೇಕಔಯು)
1. ೌಲ್ೆ ೇ ಪೆೈಯೆ

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the
correct explanation for (A)./ (A) ಭತ್ುು (R)
ಖಳೆಯಡ

2. ಆಲನ್ಸ ಸೆಡೆ ೇವಿನಕ್

ಷರಿ ಭತ್ುು (R) ಎಾಂಫುದು (A) ಗೆ

3. ೆರಿ ಫೆ ೇಡಿಯೆಯೇ

ಷರಿಮಹದ ವಿಯರ್ೆಮಹಗಿದೆ
(B)

ಷರಿ ಆದಯೆ (R) ಎಾಂಫುದು (A) ಗೆ

4. ಜಹನ್ಸ ಡ ಮಯಿ
5. ಎ.ರೆ.ಸ್ಥ. ಟಹಟವೆ

Both (A) and (R) are true but (R) is not the
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Codes: / ಷಾಂರೆೇತ್ಖಳು:

ರೆಳಗಿನ

ಎಯಡು

ಹೆೇಳಿರೆಖಳನುನ

(A) a–1, b–4, c–3, d–
5

(B) a–2, b–3, c–4, d–
1

ಆಧಹಯವಹಗಿರ್ುಟರೆ ಾಂಡು ಷರಿಮಹದ ಉತ್ುಯಖಳನುನ

(C) a–3, b–4, c–1, d–
5

(D) a–4, b–1, c–2, d–
5

ಷಭಥಗನೆ (A) : ಫಡತ್ನನುನ ಷುುನಿಶಟವಹಗಿ

ರೆಳಗೆ ನಿೇಡಿಯು ಷಾಂರೆೇತ್ಖಳಿಾಂದ ಖುಯುತಿಸ್ಥ :
ರಿಲ್ೆೇಟ್ರವ್

30. The two aspects of social control are :
ಸಹಭಹಜಿಔ ನಿಮಾಂತ್ಯಣದ ಎಯಡು ಅಾಂವಖಳೆಾಂದಯೆ :

ವಿಯರ್ೆ (R) : ಫಡತ್ನು ಸಹಭಹಜಿಔ ರಿಸ್ಥಿತಿಖಳ
ಆಧಹಯದ ಮೇಲ್ೆ ತಿೇಭಹಗನವಹಖುತ್ುದೆ.
Codes: / ಷಾಂರೆೇತ್ಖಳು:

(B) Power oriented and norms oriented/
ಅಧಿರಹಯಹಭಿಭುಕ ಭತ್ುು ನಿಮಭಹಭಿಭುಕ

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the
correct explanation of (A)./ (A) ಭತ್ುು(R)

(C) Culture oriented and ethics oriented/
ಷಾಂಷೃತಿ ಅಭಿಭುಕ ಭತ್ುು ನೆೈತಿರಹಭಿಭುಕ

ಖಳೆಯಡ

(B) Both (A) and (R) are true, but (R) is not the
correct explanation of (A)./ (A) ಭತ್ುು(R)
ಖಳೆಯಡ

31. The Movement led by Basaveshwara in the
12 th century had preached:
ಸನೆನಯಡನೆೇ
ವತ್ಭಹನದಲಿಿ
ಫಷವೆೇವವಯಯ

ಷರಿ ಆದಯೆ (R) ಎಾಂಫುದು (A) ಗೆ

ಷರಿಮಹದ ವಿಯರ್ೆಮಲಿ.
(C) (A) is true, but (R) is false./ (A) ಎನುನುದು

ನಹಮಔತ್ವದ ಚಳುಳಿ ಯತಿಹದಿಸ್ಥದುದ:

ಷರಿ, ಆದಯೆ(R) ತ್ು

Polytheistic practice/ ಫಸುದೆೇತಹಯಹಧನೆ

(D) (A) is false, but (R) is true./ (A) ಎನುನುದು

Monotheistic practice/ ಏಔದೆೇತಹಯಹಧನೆ

ತ್ು, ಆದಯೆ (R) ಎನುನುದು ಷರಿ

(C) Abolition of idol worship/ ವಿಖಯಹಹಯಹಧನೆಮ

33. Which of the following books is NOT written
by G.S. Ghurye ?
ಈ ರೆಳಗಿನ ುಷುಔಖಳಲಿಿ ಮಹುದನುನ ಜಿ.ಎಸ್. ಗುಯೆ

ನಿಭ ಗಲನೆ
(D)

ಷರಿ ಭತ್ುು (R) ಎಾಂಫುದು (A) ಗೆ

ಷರಿಮಹದ ವಿಯರ್ೆಮಹಗಿದೆ.

(D) Control oriented and religion oriented/
ನಿಮಾಂತ್ಯರ್ಹಭಿಭುಕ ಭತ್ುು ಧಭಹಗಭಿಭುಕ

(B)

ರಿಔಲನೆಯಿಾಂದ

ವಹಮಖ್ಹಮನಿಷಫಸುದು.

(A) Pressure oriented and value oriented/
ತ್ುಡಹಭಿಭುಕ ಭತ್ುು ಭೌಲ್ಹಮಭಿಭುಕ

(A)

ಡೆೆೈವೆೇಶನ್ಸ

Theistic practice/ ಆಸ್ಥುಔತೆ

ಅಯು ಯಚಿಸ್ಥಲಿ?
(A)

32. Given below are two statements, one labelled
as Assertion (A) and the other labelled
Reason (R).
Assertion (A) : Poverty can be defined
objectively by the concept of relative
deprivation.
Reason (R) : Poverty is determined by
social circumstances.
In the context of the above two statements,
Mark the correct answer from the codes given
below :

Culture and Society/ ಔಲಚರ್ ಆಾಂರ್ಡ ಸೆ ಸೆೈಟ್ರ

(B) Indian Society and Culture: Continuity and
Change/ ಇಾಂಡಿಮನ್ಸ ಸೆ ಸೆೈಟ್ರ ಅಾಂರ್ಡ ಔಲಚರ್ :
ಔಾಂಟ್ರನುಮಯಿಟ್ರ ಅಾಂರ್ಡ ಚೆೇಾಂರ್ಜ
(C) Family and Kin in Indo–European Culture/
ಪಹಮಮಿಲಿ
ಅಾಂರ್ಡ
ಕಿನ್ಸ
ಇನ್ಸ
ಇಾಂಡೆ ೇ
ಮ ಯೆ ೇಪಿಮನ್ಸ ಔಲಚರ್
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(D) Social Tensions in India/ ಸೆ ೇಶ್ಮಲ್ ಟೆನಷನ್ಸ್

(C)

ಇನ್ಸ ಇಾಂಡಿಮಹ

(D) Edwin

Emile Durkheim/ ಎಮೈಲ್ ಡರೆಕೈಗಾಂ

(B)

Robert Merton/ ಯಹಫರ್ಟಗ ಭರ್ಗನ್ಸ

Sutherland/

ಎಡಿವನ್ಸ

ಎಚ್.

37. The first organised effort by Indian Muslims
for religious reforms was by:
ಬಹಯತಿೇಮ ಭುಷಲ್ಹಭನಯು ಧಹಮಿಗಔ ಷುಧಹಯರ್ೆಮ

ಸ್ಥದಹಧಾಂತ್ದ ಯತಿಹದಔಯಲಿ?
(A)

H.

ಷದಲ್ಹಮಗಾಂರ್ಡ

34. Who is NOT a Structural Functionalist among
the following?
ಈ ರೆಳಗಿನಯಲಿಿ ಮಹಯು ಯಚನಹತ್ಭಔ ರಹಮಹಗತ್ಭಔ

ಷಲುವಹಗಿ ______ ನ ಭ ಲಔ ಮೊರ್ಟಮೊದಲ
ಷಾಂಗಟ್ರತ್ ಯಮತ್ನನುನ ಭಹಡಿದಯು.
(A)

Muslim League/ ಭುಸ್ಥಿಾಂ ಲಿೇಗ್

ಮಿೇರ್ಡ

(B)

Wahabi Movement/ ಹಹಬಿ ಚಳುಳಿ

Herbert Spencer/ ಸಫಗರ್ಟಗ ಸೆನ್ರ್

(C)

Sir Syed`s Movement/ ಷರ್ ಸೆೈಮದಯ ಚಳುಳಿ

(D)

Khilafat Movement/ ಖಿಲ್ಹಪತ್ ಚಳುಳಿ

(C) George Herbert Mead/ ಜಹರ್ಜಗ ಸಫಗರ್ಟಗ
(D)

Enrico Ferri/ ಹೆನಿಯರೆ ೇ ಪೆರಿಯ

35. Who said "Households are factories that
produce human personalities"?
ಔುರ್ುಾಂಫಖಳು ವಹಸ್ಥಷು ಷಿಳಖಳು ಭಹನ
ಮಕಿುತ್ವನುನ

ಯ ಪಿಷು

38. The idea of `folk–urban continuum` was
developed on the basis of studies conducted
in:
ಫೇಕ್–ಅಫಗನ್ಸ ಔಾಂಟ್ರನ ಮಮಮ್ ಅನುನ ಎಲಿಿ ನಡೆಸ್ಥದ

ರಹಖ್ಹಗನೆಖಳಹಗಿವೆ".

ಹೇಗೆಾಂದು ಹೆೇಳಿದಯು ಮಹಯು?
(A)

Talcott Parsons/ ಟಹಲ್ಹಾರ್ಟ ಹಸಹಗನ್ಸ್

(B)

William Goode/ ವಿಲಿಮಾಂ ಖ ರ್ಡ

(A) Mexico/
ಮಕಿ್ರೆ ೇ

(C)

Philip N. Cohen/ ಫಿಲಿಪ್ಸ ಎನ್ಸ. ರೆ ಹೆನ್ಸ

(C) Brazil/ ಫೆಯಜಿಲ್

(D)

George Murdock/ ಜಹರ್ಜಗ ಭಡಹಗಕ್

ಅಧಮಮನಖಳ ಆಧಹಯದ ಮೇಲ್ೆ ಯ ಪಿಷಲ್ಹಯಿತ್ು?

ಎಾಂಫುದನುನ

ಈ

(D) India/ ಇಾಂಡಿಮಹ

39. The expectations between a focal position and
a number of other counter positions is best
described by the term :
ರೆೇಾಂದಿಯಔೃತ್ ಸಹಿನ ಹಹಖ ಅದರೆಾ ಮತಿರಿಔುವಹದ ಇತ್ಯ

36. Who among the following propounded the
`Differential
Association
Theory
of
Deviance`?
ಡಿಪಯೆನಿಷಮಲ್ ಅಸೆ ೇಸ್ಥಯೆಶನ್ಸ ರ್ಥಮರಿ ಆರ್ಫ
ಡಿೇವಿಯೆನ್ಸ್

(B) Indonesia/
ಇಾಂಡೆ ೇನೆೇಷಿಮಹ

ಸಹಿನಖಳ

ನಡುಣ

ನಿರಿೇಕ್ಷೆಮನುನ

ಷ ಕ್ಷಮವಹಗಿ ವಿರಿಷುುದು:

ರೆಳಗಿನಯುಖಳಲಿಿ

ಮಹಯು ಯತಿಹದಿಸ್ಥದಯು?

(A)

Role relation/ ಯೆ ೇಲ್ ರಿಲ್ೆೇಶನ್ಸ

(A)

Howard Becker/ ಹೆ ರ್ಡಗ ಫೆಔರ್

(B) Role set/ ಯೆ ೇಲ್ ಸೆರ್ಟ

(B)

Cesare Beccaria/ ಸ್ಥಸೆೇರ್ ಫೆರಹರಿಮಹ

(C)
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ಅತ್ಮಾಂತ್

(D)

Plural roles/ ೂಿಯಲ್ ಯೆ ೇಲ್್

43. The sociologist who is regarded as
technological determinist of social change is:
ಸಹಭಹಜಿಔ ಫದಲ್ಹರ್ೆಮ ತಹಾಂತಿಯಔ ನಿಧಹಗಯಔ

40. Who among the following defined culture as
`a body of shared understanding`?
ಷಾಂಷೃತಿಮನುನ ಸಾಂಚಿರೆ ಾಂಡ ಅಥೆೈಗಷುವಿರೆಖಳ

ಎಾಂದು ರಿಖಣಿಷಲಟ್ರಟಯು ಷಭಹಜಶಹಷರಜ್ಞ:

ಾಂದು ಮಸೆಿ ಎಾಂದು ವಿರಿಸ್ಥದಯು ಮಹಯು?

(A)

Thorstein Veblen/ ಥಹಷಟಗನ್ಸ ವೆಫಿನ್ಸ

(A)

Robert Redfield/ ಯಹಫರ್ಟಗ ಯೆಡಿಪೇಲ್್

(B)

Emile Durkheim/ ಎಮೈಲ್ ಡರೆಕೈಗಾಂ

(B)

Edward B. Taylor/ ಎಡವರ್ಡಗ ಬಿ. ಟೆೈಲರ್

(C)

William F. Ogburn/ ವಿಲಿಮಾಂ ಎರ್ಫ. ಆಖಫನ್ಸಗ

(C)

James G. Frazer/ ಜೆೇಮ್್ ಜಿ. ಪೆಯೇಜರ್

(D)

Pitirim Sorokin/ ಪಿಟ್ರಯಮ್ ಸೆ ಯೆ ಕಿನ್ಸ

(D)

William Ogburn/ ವಿಲಿಮಾಂ ಆಖಫನ್ಸಗ

44. Who among the following defined culture as
an essential response to human needs?
ಷಾಂಷೃತಿಮನುನ ಭಹನಯ ಅವಮಔತೆಖಳಿಗೆ ಫೆೇರಹದ

41. The concept `lumpen proletariat` was coined
by:
ಲಾಂನ್ಸ ಹಯಲಿಟೆೇರಿಮರ್ಟ ಎಾಂಫ ರಿಔಲನೆಮನುನ

ಾಂದು

ಅಖತ್ಮವಹದ

ಷಾಂದನ

ಎಾಂದು

ವಹಮಖ್ಹಮನಿಸ್ಥದಯು:

ಫಳಸ್ಥದಯು:

(A)

Robert Redfield/ ಯಹಫರ್ಟಗ ಯೆಡಿಪೇಲ್್

(B)

(B) Karl Marx/
ರಹಲ್ಗ ಭಹಕ್ಯ್

Ralph Linton/ ಯಹಲ್ಪ ಲಿಾಂರ್ನ್ಸ

(C)

Bronislaw Malinowski/ ಫೌಯನಿಸಹಿ ಭಲಿನೆ ೇಸ್ಥಾ

(C) Vladimir Lenin/
ವಹಿಡಿಮಿೇರ್ ಲ್ೆನಿನ್ಸ

(D) A. R. Radcliffe Brown/ ಎ.ಆರ್. ಯೆರ್ಡ ಕಿಿರ್ಫ

(A) Friedrich Engels/
ಪೆಯಡಿಯಕ್ ಎಾಂಗೆಲ್್

ಫೌಯನ್ಸ

(D) Leo Tolstoy/
ಲಿಯೇ ಟಹಲ್ಹ್ಾಯ್

45. Who considered natural science methodology
as applicable to the study of human society?
ನೆೈಷಗಿಗಔ ವಿಜ್ಞಹನದ ವಿಧಹನನುನ ಭಹನ

42. The `hypothetic–deductive` method of
scientific enquiry is associated with :
ವೆೈಜ್ಞಹನಿಔ ಷಾಂಶೆೃೇಧನೆಮಲಿಿ ದಿ ಹೆೈಪೇಥೆಟ್ರಕ್ –

ಷಭಹಜದ

ಅಧಮಮನರೆಾ

ಅನವಯಿಷಲ್ಹಖುತ್ುದೆ

ಎಾಂಫುದು ಮಹಯ ಅಭಿಹಯಮ?

ಡಿಡಕಿಟವ್ ಎಾಂಫ ದದತಿಮನುನ ರಿಚಯಿಸ್ಥದಯು:
(A) Thomas Khun/ ಥಹಭಸ್ ಕುನ್ಸ

(A) Max Weber/ ಭಹಕ್್ ವೆಫರ್

(B)

(B)

Paul Lazersfeld/ ಹಲ್ ಲ್ಹಮಷಪೆಗಲ್್

(C) Alan Ryan/ ಅಲನ್ಸ ಯಮಹನ್ಸ

(C)

Andre Beteille/ ಆಾಂದೆಯ ಫೆತೆಲ್

(D)

(D)

Ralph Dahrendorf/ ಯಹಲ್ಪ ಡಹಸಯೆಾಂಡಹರ್ಫಗ

Ralf Daherndorf/ ಯಹಲ್ಪ ಡಸಯೆಾಂಡಹರ್ಫಗ

Karl Popper/ ರಹಲ್ಗ ರ್
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47. The sociologist who developed the notions of
stratification that included both the institution
and the conflict inherent in societal
inequalities is:
ಸಹಭಹಜಿಔ ಅಷಭಹನತೆಖಳಲಿಿ ಅಡಔವಹಗಿಯು

46. Given below are two statements, one labelled
as Assertion (A) and the other labelled as
Reason (R).
Assertion
(A)
:
Increasing
job
opportunities for women in the paid labour
market leads to a higher acceptance rate of
the small family norm.
Reason (R) : Cost of upbringing of a child
is directly proportional to the employment
status of the mother.
In the context of the above two statements
mark the correct answer by using the codes
given below:
ರೆಳಗಿನ
ಎಯಡು
ಹೆೇಳಿರೆಖಳನುನ

ಸಹಾಂಸ್ಥಿಔ

ನಿೇಡಿಯು

ಷಾಂರೆೇತ್ಖಳಿಾಂದ

ಖುಯುತಿಸ್ಥ

ಯತಿಹದಿಸ್ಥದ ಷಭಹಜಸಹಷರಜ್ಞ:

:

ಷಭಥಗನೆ (A) : ಭಹಳೆಮರಿಗೆ ವೆೇತ್ನ ಷಹತ್
ಉದೆ ಮೇಗಹರಹವಖಳು ರಹಮಿಗಔ ಭಹಯುಔಟೆಟಮಲಿಿ
ಪಿರೆ ಳುಿ ಯಭಹಣ ಹೆಚಹಚಗಿಯುತ್ುದೆ.
ವಿಯರ್ೆ (R) : ಾಂದು ಭಖುನುನ ಫೆಳೆಷು ಕಚುಗ
ಉದೆ ಮೇಖ

ಸ್ಥಿತಿಗೆ

ನೆೇಯವಹದ

ಯಭಹಣಿೇಔೃತ್ವಹದ ಷಾಂಫಾಂಧನುನ ಹೆ ಾಂದಿದೆ.
Codes: / ಷಾಂರೆೇತ್ಖಳು:
(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the
correct explanation of A./ (A) ಭತ್ುು (R)
ಖಳೆಯಡ

ಷರಿ ಭತ್ುು (R) ಎಾಂಫುದು (A) ಗೆ

ಷರಿಮಹದ ವಿಯರ್ೆಮಹಗಿದೆ
(B) Both (A) and (R) are true but (R) is not the
correct explanation of A./ (A) ಭತ್ುು (R)
ಖಳೆಯಡ

(A)

Ralph Dahrendorf/ ಯಹಲ್ಪ ಡಹಸಯೆಾಂಡಹರ್ಫಗ

(B)

Max Weber/ ಭಹಮಕ್್ ವೆಫರ್

(C)

Herbert Spencer/ ಸಫಗರ್ಟಗ ಸೆನ್ರ್

(D)

Talcott Parsons/ ಟಹಲ್ಹಾರ್ಟ ಹಷಗನ್ಸ್

48. Match the following thinkers in List – I who
have written on the concept of Reference
Group with their books given in List – II.
Choose the correct answer from the codes
given below:
List – I (Thinkers)
a. Herbert Hyman
b. Muzafer Sherif & Carolyn Sherif
c. Robert K. Merton
d. W. E. B. Du Bois
e. Charles Newcomb
f. Samuel Stouffer
List – II (Books)
1. Social Theory and Social Structure
2. Personality and Social Change
3. The Psychology of Status
4. An Outline of Social Psychology
5. The Souls of Black Folk
6. The American Soldier : Combat & Its
Aftermath
ಟ್ರಟ – I ಯಲಿಿಯು ಯೆಪಯೆನ್ಸ್ ಖ ಯಪ್ಸ
ಎಾಂಫ

ಹೆಚಹಚದಹಖ ಷಣಣ ಔುರ್ುಾಂಫದ ರಿಔಲನೆಮನುನ ಅಯು

ತಹಯಿಮ

ಷಾಂಗಶಗಖಳನೆ ನಳಗೆ ಾಂಡ

ಸಹಭಹಜಿಔ ಷುಯವಿನಹಮಷ ಮಸೆಿಮ ರಿಔಲನೆಮನುನ

ಆಧಹಯವಹಗಿರ್ುಟರೆ ಾಂಡು ಷರಿಮಹದ ಉತ್ುಯಖಳನುನ
ರೆಳಗೆ

ಭತ್ುು

ಷರಿ ಆದಯೆ (R) ಎಾಂಫುದು (A) ಗೆ

ಷರಿಮಹದ ವಿಯರ್ೆಮಲಿ

ರಿಔಲನೆಮ ಫಗೆೆ ಫಯೆದ ಚಿಾಂತ್ಔಯನುನ ಟ್ರಟ – II

(C) (A) is true but (R) is false./ (A) ಎನುನುದು

ಯಲಿಿಯು ಅಯ ಔೃತಿಖಳೆೄ ಾಂದಿಗೆ ಜೆ ೇಡಿಸ್ಥ ಷರಿಮಹದ

ಷರಿ, ಆದಯೆ(R) ಎನುನುದು ತ್ು

ಉತ್ುಯನುನ

(D) (A) is false but (R) is true./ (A) ಎನುನುದು

ರೆಳಗೆ

ನಿೇಡಿಯು

ಖುಯುತಿಸ್ಥ:

ತ್ು, ಆದಯೆ (R) ಎನುನುದು ಷರಿ

ಟ್ರಟ – I (ಚಿಾಂತ್ಔಯು)
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ಷಾಂರೆೇತ್ಖಳಿಾಂದ

a. ಸಫಗರ್ಟಗ ಹೆೈಭನ್ಸ

(D)

b. ಭುಜಹಪರ್ ಶರಿೇರ್ಫ ಭತ್ುು ರಹಮಯೆ ಲಿನ್ಸ ಶರಿೇರ್ಫ
c. ಯಹಫರ್ಟಗ ರೆ ಭರ್ಗನ್ಸ

Horton and Hunt/ ಹಹರ್ಗನ್ಸ ಭತ್ುು ಸಾಂರ್ಟ

50. Who reinterpreted `Urbanism` as Ways of
Life ?
ನಖಯತ್ವು ಜಿೇನದ ಫಗೆಖಳು" ಎಾಂದು ಹೆೇಳಿದಯು

d. ಡಫ ಿೂ.ಇ.ಬಿ. ದು ಫೆ ಯ್್
e. ಚಹಲ್ಯ್ ನ ಮಔಾಂಬ್

ಮಹಯು ?

f. ಸಹಭುಮಲ್ ಸೌಟಪರ್
ಟ್ರಟ – II (ುಷುಔಖಳು)

(A)

Louis Wirth/ ಲ ಯಿಸ್ ವಿತ್ಗ

1. ಸೆ ೇಶ್ಮಲ್ ರ್ಥಮರಿ ಅಾಂರ್ಡ ಸೆ ೇಶ್ಮಲ್ ಷರಔಚರ್

(B)

Herbert Gans / ಸಫಗರ್ಟಗ ಗಹಮನ್ಸ್

(C)

Robert E. Park/ ಯಹಫರ್ಟಗ ಇ. ಹಕ್ಗ

(D)

Peter Burgess/ ಪಿೇರ್ರ್ ಫಗೆಗಸ್

2. ಷಗನಹಲಿಟ್ರ ಅಾಂರ್ಡ ಸೆ ೇಶ್ಮಲ್ ಚೆಾಂರ್ಜ
3. ದಿ ಸೆೈರಹಲಜಿ ಆರ್ಫ ಸೆಟೇರ್ಸ್
4. ಅಮನ್ಸ ಓಟೆಿೈನ್ಸ ಆರ್ಫ ಸೆ ೇಶ್ಮಲ್ ಸೆೈರಹಲಜಿ
5. ದಿ ಸೆ ೇಲ್್ ಆರ್ಫ ಫಹಿರೆ ಪೇಕ್
6. ದಿ ಅಮೇರಿಔನ್ಸ ಸೆ ೇಲಜರ್ : ರಹಾಂಫಹಮರ್ಟ ಆಾಂರ್ಡ

51. Structural Unemployment occurs when:
ಯಚನಹತ್ಭಔ
ನಿಯುದೆ ಮೇಖು
ಮಹವಹಖ

ಇರ್ಟ್ ಆಟಭಹಗತ್
Codes: / ಷಾಂರೆೇತ್ಖಳು:
(A)
(B)
(C)
(D)

ಉಾಂಟಹಖುುದೆಾಂದಯೆ:
(A) Workers do not match the jobs/ ರೆಲಷಗಹಯಯು

a–4, b–3, c–1, d–5, e–2, f–6

ತಹು ಭಹಡು ರೆಲಷರೆಾ ಷ ಔುವಿಲಿದೆೇ ಹೆ ೇದಹಖ

a–3, b–6, c–4, d–2, e–5, f–1

(B) Workers often change their jobs/
ರೆಲಷಗಹಯಯು
ದೆೇ
ದೆೇ
ರೆಲಷನುನ

a–3, b–4, c–1, d–5, e–2, f–6

ಫದಲ್ಹಯಿಸ್ಥದಹಖ

a–1, b–4, c–2, d–5, e–3, f–6

(C) Increased

ಸಹಭಹಜಿಔ

52. Match the following books with their authors
from the details given in List–I and List–II
and those the right answer from the codes
below
List – I (Books)
a. Interrogating Caste
b. Caste, Its Twentieth Century Avatar
c. Caste, Class and Power
d. Castes and Tribes of Southern India
e. Writing Caste, Writing Gender : Reading
Dalit Womens Testimonies
f. Tribes and Castes of Bombay

ಹೆೇಳಿದಯು ಮಹಯು?

(B)

Ogburn and Nimkoff/ ಆಖಫನ್ಸಗ ಭತ್ುು ನಿಭಹಾರ್ಫ

(C)

MacIver and Page/ ಮರೆೈರ್ ಭತ್ುು ೆೇರ್ಜ

ನಿೃತಿು

ನಿಯುದೆ ಮೇಖ ಉಾಂಟಹದಹಖ

ಕಿಯಯೆಮ ಎಯಡು ಯಭುಕ ನಿಮಭಖಳು ಎಾಂದು

Park and Burgess/ ಹಕ್ಗ ಭತ್ುು ಫಗೆಗಸ್

retirement/

(D) Unemployment of women/ ಭಹಳೆಮಯಲಿಿ

ಅಾಂತ್ರ್

(A)

of

ಮಸ್ಥ್ನಲಿಿ ಹೆಚಚಳವಹದಹಖ

49. Who among the following have given
`contact` and `communication` as the two
main conditions of social interaction?
ಷಾಂಔಗ
ಭತ್ುು
ಷಾಂಸನ
(ರಹಾಂಟಹಮಕ್ಟ)
(ಔಭುಮನಿರೆೇಶನ್ಸ)ಖಳನುನ

age
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List – II (Authors)
1. Sharmila Rege
2. Edger Thurston
3. Andre Beteille
4. R. V. Enthoven
5. Dipankar Gupta
6. M. N. Srinivas
ಟ್ರಟ – I ಯಲಿಿಯು ಖಯಾಂಥಖಳನುನ ಟ್ರಟ – II ಯಲಿಿಯು
ಅುಖಳ

ಲ್ೆೇಕಔಯೆ ಾಂದಿಗೆ

ಉತ್ುಯನುನ

ರೆಳಗೆ

ಜೆ ೇಡಿಸ್ಥ

ನಿೇಡಿಯು

Assertion (A) : Student friendly teachers
face the problem of role strain because
they find it necessary to discipline their
students with stern measures.
Reason (R) : Role strain is a feeling of
difficulty or stress in fulfilling the demands
of ones role obligations.
In the context of the above two statements,
Mark the correct answer from the codes given
below:
ರೆಳಗಿನ
ಎಯಡು
ಹೆೇಳಿರೆಖಳನುನ

ಷರಿಮಹದ

ಷಾಂರೆೇತ್ಖಳಿಾಂದ

ಖುಯುತಿಸ್ಥ :

ಆಧಹಯವಹಗಿರ್ುಟರೆ ಾಂಡು ಷರಿಮಹದ ಉತ್ುಯಖಳನುನ

ಟ್ರಟ – I (ಖಯಾಂಥಖಳು)

ರೆಳಗೆ ನಿೇಡಿಯು ಷಾಂರೆೇತ್ಖಳಿಾಂದ ಖುಯುತಿಸ್ಥ :

a. ಇಾಂರ್ಯಹಗೆಟ್ರಾಂಗ್ ರಹಸ್ಟ

ಷಭಥಗನೆ (A) : ವಿದಹಮರ್ಥಗ–ಸೆನೇಹ ಶ್ಕ್ಷಔಯು ತ್ಭಭ

b. ರಹಸ್ಟ, ಇರ್ಟ್ ಟೆವಾಂಟ್ರಮತ್ ಸೆಾಂಚುರಿ ಅತಹರ್

ಹತ್ಯದಲಿಿ

c. ರಹಸ್ಟ, ರಹಿಸ್ ಅಾಂರ್ಡ ರ್

ಏರೆಾಂದಯೆ

d. ರಹಸ್ಟ್ ಅಾಂರ್ಡ ಟೆೈಬ್್ ಆರ್ಫ ಷದಯನ್ಸ ಇಾಂಡಿಮಹ

ಭಹಖಗಖಳಿಾಂದ ಅಯು ಶ್ಸ್ಥುನಲಿಿಡಫೆೇರಹಖುತ್ುದೆ.

e. ಯೆೈಟ್ರಾಂಗ್ ರಹಸ್ಟ, ಯೆೈಟ್ರಾಂಗ್ ಜಾಂಡರ್ : ರಿೇಡಿಾಂಗ್

ವಿಯರ್ೆ (R) : ಹತ್ಯ ತ್ುಡ ಾಂದು ಫಗೆಮಹದ

ದಲಿತ್ ವಿಮನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಥಟಮೊನಿಸ್

ಷಾಂಧಿಖದ

f. ಟೆೈಬ್ ಆಾಂರ್ಡ ರಹಸ್ಟ್ ಆರ್ಫ ಫಹಾಂಫೆ

ಹತ್ಯಖಳನುನ ನಿಗಹಷುಲಿಿ ತೆ ಡರಹಖುತ್ುದೆ.

ಟ್ರಟ – II (ಲ್ೆೇಕಔಯು)

Codes: / ಷಾಂರೆೇತ್ಖಳು:

1. ವಮಿಗಳಹ ಯೆೇಗೆ

ಖಳೆಯಡ

3. ಆಾಂದೆಯ ಫೆತೆ
5. ದಿಹಾಂಔರ್ ಖುಹು

ಖಳೆಯಡ

Codes: / ಷಾಂರೆೇತ್ಖಳು:

(D)

ರಿಸ್ಥಿತಿಮಹಗಿದುದ,

ಔರ್ುಟನಿಟ್ರಟನ

ಮಕಿುಮು

ತ್ನನ

ಷರಿ ಭತ್ುು (R) ಎಾಂಫುದು (A) ಗೆ

(B) Both (A) and (R) are true, but (R) is not the
correct explanation of (A)./ (A) ಭತ್ುು (R)

6. ಎಾಂ ಎನ್ಸ ಶ್ಯೇನಿವಹಸ್

(C)

ವಿದಹಮರ್ಥಗಖಳನುನ

ಷರಿಮಹದ ವಿಯರ್ೆಮಹಗಿದೆ.

4. ಆರ್ ವಿ ಎಾಂಥೆ ೇನ್ಸ

(B)

ಎದುರಿಷಫೆೇರಹಖುತ್ುದೆ,

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the
correct explanation of (A)./ (A) ಭತ್ುು (R)

2. ಎಡೆರ್ ಥಷಟಗನ್ಸ

(A)

ತ್ುಡನುನ

ಷರಿ ಆದಯೆ (R) ಎಾಂಫುದು (A) ಗೆ

ಷರಿಮಹದ ವಿಯರ್ೆಮಲಿ.

a–4, b–3, c–2, d–1, e–6, f–5

(C) (A) is true, but (R) is false./ (A) ಎನುನುದು
ಷರಿ, ಆದಯೆ(R) ತ್ು.

a–6, b–5, c–4, d–3, e–1, f–2

(D) (A) is false, but (R) is true./ (A) ಎನುನುದು

a–5, b–6, c–3, d–2, e–1, f–4

ತ್ು, ಆದಯೆ (R) ಎನುನುದು ಷರಿ.

a–3, b–2, c–4, d–5, e–6, f–1
54. The Constitution of India empowers the
President to direct the Government to identify
SCs, STs, OBCs and Minorities for protective
discrimination by the State. Match the groups

53. Given below are two statements, one labelled
as Assertion (A) and the other labelled
Reason (R).
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in List – I with the constitutional provisions
in List – II. Choose the correct answer from
the codes given below :
List – I (Groups)
a. Scheduled Castes
b. Scheduled Tribes
c. Other Backward Classes
d. Minorities
List – II (Constitutional Provisions)
1. Art. 342
2. Art. 370
3. Art. 340
4. Art. 341
5. Art. 29
ರಿಶ್ಶಟ ಜಹತಿ, ರಿಶ್ಶಟ ಾಂಖಡ, ಇತ್ಯ ಹಾಂದುಳಿದ
ಖಗಖಳು

ಭತ್ುು

ಅಲಷಾಂಖ್ಹಮತ್ಯನುನ

ಯಕ್ಷರ್ಹತ್ಭಔ

ಸೌಲಬಮಖಳನುನ

ಷರಹಗಯಖಳಿಗೆ

ನಿದೆೇಗಶ್ಷಲು

ಖುಯುತಿಸ್ಥ
ನಿೇಡುಾಂತೆ

ಯಹಶರತಿಖಳಿಗೆ

ಬಹಯತ್ದ ಷಾಂವಿಧಹನು ಅಧಿರಹಯನುನ ರೆ ಟ್ರಟದೆ. ಟ್ರಟ
– I ಯಲಿಿ ರೆ ಟ್ರಟಯು ಖಗಖಳೆೄ ಾಂದಿಗೆ ಟ್ರಟ – II ಯಲಿಿ
ರೆ ಟ್ರಟಯು

ವಿಧಿಖಳನುನ

ಉತ್ುಯನುನ

ರೆಳಗೆ

ಹೆ ಾಂದಿಸ್ಥ

ರೆ ಟ್ರಟಯು

ಷರಿಮಹದ

ಷಾಂರೆೇತ್ಖಳಿಾಂದ

ಖುಯುತಿಸ್ಥ.
ಟ್ರಟ – I (ಖಗಖಳು)

55. Just as Public sociology is the conscience of
Policy sociology, Critical sociology is the
conscience of ________.
ಹೆೇಗೆ
ಸಹಗಜನಿಔ
ಷಭಹಜಶಹಷರು
ನಿೇತಿ
ಷಭಹಜಶಹಷರದ
ವಿಭಶಹಗತ್ಭಔ

ಷಭಹಜಶಹಷರು

(A) Professional

c. ಇತ್ಯ ಹಾಂದುಳಿದ ಖಗಖಳು
d. ಅಲಷಾಂಖ್ಹಮತ್ಯು
ಟ್ರಟ – II (ಷಾಂವಿಧಹನಿಔ ವಿಧಿಖಳು)
1. ವಿಧಿ 342

ಈ

ರೆಳಗಿನ
ೃತಿುಯ

sociology/

ಷಭಹಜಶಹಷರ
(B)

Urban sociology/ ನಖಯ ಷಭಹಜಶಹಷರ

(C)

Popular sociology/ ಜನಪಿಯಮ ಷಭಹಜಶಹಷರ

(D)

Everyday sociology/ ದಿನನಿತ್ಮದ ಷಭಹಜಶಹಷರ

56. Social facts are the hard realities in which
sociologists are interested in exploring during
their research on the empirical world. Social
facts according to Durkheim are supposed to
be:
ಸಹಭಹಜಿಔ ಷಾಂಖತಿಖಳು ಔರ್ು ವಹಷುಖಳಹಗಿದುದ
ಷಾಂಶೆೃೇಧನಹ

ಷಭಹಜಶಹಷರಜನಯು

b. ರಿಶ್ಶಟ ಾಂಖಡಖಳು

ಹಹಗೆಯೆೇ

ಮಹುದಯ ಅಾಂತ್:ಷತ್ವವಹಗಿದೆ ?

ತ್ಭಭ

a. ರಿಶ್ಶಟ ಜಹತಿಖಳು

ಅಾಂತ್:ಷತ್ವವೇ,

ಅುಖಳನುನ

ಅಧಮಮನಖಳಲಿಿ
ಶೆೃೇಧಿಷಲು

ಆಷಔುಯಹಗಿಯುತಹುಯೆ. ಡರೆಕೈಗಾಂನ ಯರಹಯ ಸಹಭಹಜಿಔ
ಷಾಂಖತಿಖಳು:
(A) Social insights into collective behaviour/
ಸಹಭ ಹಔ
ತ್ಗನೆಮ
ಸಹಭಹಜಿಔ
ಳನೆ ೇರ್ಖಳು

2. ವಿಧಿ 370

(B) Only things that have been shown to be
true/ ಷತ್ಮವೆಾಂದು ಸಹಬಿೇತಹಗಿಯು ವಿಶಮಖಳು

3. ವಿಧಿ 340
4. ವಿಧಿ 341

(C) Ways of behaviour which are external to
the individual/ ಮಕಿುಗೆ ಫಹಸಮವಹಗಿಯು

5. ವಿಧಿ 29

ತ್ಗನೆಖಳು

Codes: / ಷಾಂರೆೇತ್ಖಳು:
(A) a–4, b–1, c–3, d–
5

(B) a–3, b–2, c–5, d–
4

(C) a–2, b–3, c–4, d–
5

(D) a–5, b–4, c–3, d–
1

(D) Information collected by official statistics/
ಷಾಂಖಯಹಷಲರ್ಟ ಅಾಂಕಿ ಅಾಂವಖಳು
57. Which of these is an example of a Non–
MASTER
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probability sample?
ಈ ರೆಳಗಿನುಖಳಲಿಿ ಮಹುದು

Codes: / ಷಾಂರೆೇತ್ಖಳು:

ಅಷಾಂಬನಿೇಮ

ಭಹದರಿಮ ಉದಹಸಯರ್ೆ?
(A)

Area sample/ ಕ್ಷೆೇತ್ಯ ಭಹದರಿ

(B)

Stratified sample/ ವಿಬಜಿತ್ ಭಹದರಿ

(B) a–4, b–3, c–2, d–
1

(C) a–4, b–1, c–2, d–
3

(D) a–5, b–3, c–4, d–
2

59. If a Ph.D. degree holder works as a clerk in an
office he/she may be considered:
ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ದವಿಮನುನ ಡೆದಿಯು ಮಕಿು ಾಂದು

(C) Quota sample/ ಹಲು ಭಹದರಿ
(D)

(A) a–5, b–3, c–1, d–
4

ಔಛೆೇರಿಮಲಿಿ ಖುಭಹಷುನಹಗಿ ರೆಲಷ ಭಹಡಿದಯೆ ಅದನುನ

Purposive sample/ ಉದೆದೇಶ್ತ್ ಭಹದರಿ

ಏನೆಾಂದು ಔಯೆಮಲ್ಹಖುುದು?
(A) Unemployed/
ನಿಯುದೆ ಮೇಖ

58. Match the concepts in List – I with the
thinkers in List – II and choose the correct
answer from the codes given below :
List – I (Concepts)
a. Social Statics
b. Ethnomethodology
c. Status Reputational Model
d. Deschooling
List – II (Thinkers)
1. Harold Garfinkel
2. Lloyd Warner
3. Ivan Illich
4. Auguste Comte
5. Paulo Friere
ಟ್ರಟ – I ಯಲಿಿಯು ರಿಔಲನೆಖಳನುನ ಟ್ರಟ – II

(B) Underemployed/
ಅಯೆ ಉದೆ ಮೇಖ

(C)

Paraemployed/ ಮತಿರಿಔು ಉದೆ ಮೇಖ

(D)

Ultraemployed/ ಉದೆ ಮೇಖದ ಆಚೆ ಇಯುಯು

60. Match the following by choosing authors
from List–I with their books given in List–II
List – I (Books)
a. The Laws of Imitation
b. Power and Morality
c. Philosophy of Money
d. The Polish Peasant in Europe and America
List – II (Authors)
1. Pitirim A. Sorokin
2. Florian Znaniecki and William I. Thomas
3. Gabriel Tarde
4. Georg Simmel
5. Max Weber
ಟ್ರಟ – I ಯಲಿಿಯು ಖಯಾಂಥಖಳನುನ ಟ್ರಟ – II ಯಲಿಿಯು

ಯಲಿಿಯು ಚಿಾಂತ್ಔಯೆ ಾಂದಿಗೆ ಹೆ ಾಂದಿಸ್ಥ, ರೆಳಗೆ ನಿೇಡಿಯು
ಷಾಂರೆೇತ್ಖಳಿಾಂದ ಷರಿಮಹದ ಉತ್ುಯನುನ ಆರಿಸ್ಥ.
ಟ್ರಟ – I (ರಿಔಲನೆಖಳು)
a. ಸೆ ೇಶ್ಮಲ್ ಸಹಟಟ್ರಕ್್
b. ಎಥೆ ನಮಥಡಹಲಜಿ

ಅುಖಳ

c. ಸೆಟೇರ್ಸ್ ಯೆುಮಟೆೇವನಲ್ ಭಹಡಲ್

ಲ್ೆೇಕಔಯೆ ಾಂದಿಗೆ

ಉತ್ುಯನುನ

d. ಡಿಷ ಾಲಿಾಂಗ್

ರೆಳಗೆ

ಜೆ ೇಡಿಸ್ಥ

ನಿೇಡಿಯು

ಷರಿಮಹದ

ಷಾಂರೆೇತ್ಖಳಿಾಂದ

ಖುಯುತಿಸ್ಥ :

ಟ್ರಟ – II (ಚಿಾಂತ್ಔಯು)

ಟ್ರಟ – I (ಖಯಾಂಥಖಳು)

1. ಹೆಯಹಲ್್ ಗಹಫಿಗಾಂಔಲ್

a. ದಿ ಲ್ಹಸ್ ಆರ್ಫ ಇಮಿಟೆೇಶನ್ಸ

2. ಲ್ಹಯ್್ ವಹನಗರ್

b. ರ್ ಅಾಂರ್ಡ ಮೊಯಹಲಿಟ್ರ

3. ಇವಹನ್ಸ ಇಲಿಚ್

c. ಫಿಲ್ಹಷಫಿ ಆರ್ಫ ಭನಿ

4. ಆಖಸ್ಟ ರೆ ೇಮ್ಟ

d. ದಿ ಪೇಲಿಷ್ ೆಸೆಾಂರ್ಟ ಇನ್ಸ ಮ ಯೆ ೇಪ್ಸ ಅಾಂರ್ಡ

5. ೌಲ್ೆ ಪೆೈಯೆ

ಅಮರಿರಹ
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ಟ್ರಟ – II (ಲ್ೆೇಕಔಯು)

(C) Gail Omvedt/ ಗೆೇಲ್ ಒಾಂವೆರ್ಟ

1. ಪಿಟ್ರಯಾಂ ಎ. ಸೆ ಯೆ ೇಕಿನ್ಸ

(D)

2. ಫಿೇರಿಮನ್ಸ ಜನೆೈಕಿ ಭತ್ುು ವಿಲಿಮಾಂ ಐ ಥಹಭಸ್
3. ಗೆಬಿಯಮಲ್ ಟಹಡೆಗ

63. Match the following and choose the correct
answer from the codes given below :
List – I
a. Shamirpet
b. Dalena
c. Bisipara
d. Sripuram
e. Rampura
f. Shivapura
List – II
1. S.C. Dube
2. Andre Beteille
3. K. Ishwaran
4. M.N. Srinivas
5. Scarlet Epstein
6. F.G. Bailey
ಈ
ರೆಳಗಿನುಖಳನುನ
ಹೆ ಾಂದಿಸ್ಥ
ನಿೇಡಿಯು

4. ಜಹರ್ಜಗ ಸ್ಥಮಲ್
5. ಭಹಕ್್ ವೆಫರ್
Codes: / ಷಾಂರೆೇತ್ಖಳು:
(A) a–1, b–3, c–2, d–
5

(B) a–4, b–1, c–3, d–
2

(C) a–2, b–5, c–1, d–
3

(D) a–3, b–1, c–4, d–
2

61. Cultural Pluralism is :
ಸಹಾಂಷೃತಿಔ ಫಸುತ್ವವಹದವೆಾಂದಯೆ :
(A) Reorganisation of society into ethnic
groups/ ಷಭಹಜನುನ ಔುಲ ಖುಾಂುಖಳಹಗಿ ುನರ್
ಯಚಿಷುುದು

ಷಾಂರೆೇತ್ಖಳನುನ ಫಳಸ್ಥ ಷರಿಮಹದ ಉತ್ುಯನುನ ನಿೇಡಿ

(B) A practice of following other culture
through conversion/ ಭತಹಾಂತ್ಯದಿಾಂದ ಇತ್ಯ

ಟ್ರಟ – I
a. ವಮಿೇೆೇಗರ್ಟ

ಷಾಂಷೃತಿಮನುನ ಅನುಷರಿಷು ಾಂದು ದದತಿ

b. ದಲ್ೆೇನಹ

(C) When small groups in a large society
maintain their cultural identity/ ಫೃಸತ್

c. ಬಿಸ್ಥಹಯಹ

ಷಭಹಜದ ಷಣಣಖುಾಂುಖಳು ತ್ಭಭ ಸಹಾಂಷೃತಿಔ

d. ಶ್ಯೇುಯಾಂ

ಅನನಮತೆಮನುನ ರಹಮುದರೆ ಳುಿುದು.

e. ಯಹಾಂುಯ
f. ಶ್ುಯ

(D) When small groups get assimilated into the
larger society/ ಷಣಣ ಖುಾಂುಖಳು ಫೃಸತ್

ಟ್ರಟ – II

ಷಭಹಜದೆ ಾಂದಿಗೆ ಷಮಿೇಔರಿಷುುದು

1. ಎಸ್.ಸ್ಥ. ದುಫೆ
2. ಆಾಂದೆಯ ಫೆತೆ

62. Who said that the word `Dalit indicates
struggle for an egalitarian order`?
ದಲಿತ್ ಎನುನ ದ ಷಭಹನತಹ ಮಸೆಿಗಹಗಿ

3. ರೆ. ಈವವಯನ್ಸ
4. ಎಾಂ.ಎನ್ಸ. ಶ್ಯೇನಿವಹಸ್
5. ಸಹಾಲ್ೆಗರ್ಟ ಎೆ್ಾೈನ್ಸ

ನಡೆಮು ಷಾಂಗಶಗನುನ ಯತಿಹದಿಷುತ್ುದೆ ಎಾಂದು

6. ಎರ್ಫ ಜಿ. ಫೆೇಲಿ

ಹೆೇಳಿದಯು ಮಹಯು?
(A)
(B)

C. Parvathamma/ ಸ್ಥ ಹಗತ್ಭಭ

Codes: / ಷಾಂರೆೇತ್ಖಳು:

Savitribai Phule/ ಸಹವಿತಿಯಫಹಯಿ ಫುಲ್ೆ

(A)

Eleanor Zelliot/ ಎಲಿನಹರ್ ಜೆಲಿ ಯೆರ್ಟ
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(B) a–5, b–4, c–3, d–6, e–1, f–2
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(C)
(D)

(C) a–2, b–5, c–3, d–
4

(D) a–5, b–2, c–3, d–
4

a–2, b–3, c–4, d–5, e–6, f–1
65. Who said "Representation of the world like
the world itself is the work of men they
describe it from their own point of view
which they confuse with the absolute truth"?
ಈ ಯಾಂಚನುನ ಯತಿನಿಧಿಷುುದು ುಯುಶಯ ರೆಲಷ

a–1, b–5, c–6, d–2, e–4, f–3

64. Match the concepts in List – I with the
thinkers in List – II and choose the correct
answer from the codes given below :
List – I (Concepts)
a. Symmetrical Family
b. Casual Crowd
c. Social Distance Scale
d. Enculturation

ತ್ಭಭದೆೇ ಆದ ದೃಷಿಟರೆ ೇನದಿಾಂದ ಅದನುನ ಅಯು
ವಿರಿಷುತಹುಯೆ, ಅದೆೇ ರಿೂಣಗ ಷತ್ಮವೆಾಂದು ಅಯು
ತಿಳಿದುರೆ ಾಂಡು ಬಿಡುತಹುಯೆ". ಹೇಗೆಾಂದು ಹೆೇಳಿದಯು
ಮಹಯು?

List – II (Thinkers)
1. Emory S. Bogardus

(A)

Shulamith Firestone/ ವುಲ್ಹಮಿತ್ ಪೆೈಸೆ ಟೇಗನ್ಸ

(B)

Simone de Beauvoir/ ಸ್ಥಮೊನ್ಸ ಡೆ ಫ ಮಮರ್

(C)

Margaret Mead/ ಭಹಖಗಯೆೇರ್ಟ ಮಿೇರ್ಡ

(D)

Juliet Mitchell/ ಜ ಲಿಯೆರ್ಟ ಮಿಷೆಲ್

2. Herbert Blumer
3. Michael Young and Peter Willmott
4. Melville J. Herskovits
5. Frédéric Le Play
ಟ್ರಟ – I ಯಲಿಿಯು ರಿಔಲನೆಖಳನುನ ಟ್ರಟ – II
ಯಲಿಿಯು ಚಿಾಂತ್ಔಯೆ ಾಂದಿಗೆ ಹೆ ಾಂದಿಸ್ಥ, ರೆಳಗೆ ನಿೇಡಿಯು

66. Who said that all cultures go through a
regular succession of stages corresponding to
spring, summer, autumn and winter?
ಎಲ್ಹಿ ಷಾಂಷೃತಿಖಳು ಔಯಭವಹಗಿ ಷಾಂತ್, ಫೆೇಸ್ಥಗೆ,

ಷಾಂರೆೇತ್ಖಳಿಾಂದ ಷರಿಮಹದ ಉತ್ುಯನುನ ಆರಿಸ್ಥ.
ಟ್ರಟ – I (ರಿಔಲನೆಖಳು )
a. ಸ್ಥಮಟ್ರಯಔಲ್ ಪಹಮಮಿಲಿ

ವಯತಹಾಲ ಭತ್ುು ಚಳಿಗಹಲಖಳ ರಿೇತಿಮಲಿಿ ವಿವಿಧ

b. ರಹಮವುಮಲ್ ರೌಯರ್ಡ

ಸಾಂತ್ಖಳನುನ ದಹರ್ುತ್ುವೆ ಎಾಂದು ಹೆೇಳಿದಯು ಮಹಯು?

c. ಸೆ ೇಶ್ಮಲ್ ಡಿಸೆಟನ್ಸ್ ಸೆಾೇಲ್
d. ಎನಾಲಚಯೆೇಶನ್ಸ
ಟ್ರಟ – II
(ಚಿಾಂತ್ಔಯು )
1. ಇಮೊರಿ ಎಸ್. ಫೆ ಗಹಡಗಸ್
2. ಸಫಗರ್ಟಗ ಫುಿಭರ್

(A)

A. L. Kroeber/ ಎ.ಎಲ್. ರೆ ಯೇಫರ್

(B)

F. S. Chapin/ ಎರ್ಫ.ಎಸ್. ಛಹಪಿನ್ಸ

(C)

A. J. Toynbee/ ಎ.ಜೆ. ಟಹಯೆನಿಫ

(D)

Oswald Spengler/ ಆಸಹವಲ್್ ಸೆಾಂಖಿರ್

3. ಮೈರೆಲ್ ಮಾಂಗ್ ಭತ್ುು ಪಿೇರ್ರ್ ವಿಲ್ಹಭರ್ಟ
4. ಮಲಿವಲ್ ಜೆ. ಸಸೆ ಾೇಗವಿರ್ಟಜ

67. Who divided religious organisations into
`denominations` and `cults`?
ಧಹಮಿಗಔ ಷಾಂಗಖಳನುನ ಡಿನಹಮಿನೆೇಶನ್ಸ ಭತ್ುು ಔಲ್ಟ

5. ಪೆಯಡೆರಿಕ್ ಲಿೇ ೆಿ
Codes: / ಷಾಂರೆೇತ್ಖಳು:
(A) a–4, b–3, c–2, d–
1

ಎಾಂದು ವಿಬಜಿಸ್ಥದಯು ಮಹಯು?
(B) a–3, b–2, c–1, d–
4

(A) Max Weber/ ಭಹಮಕ್್ ವೆಫರ್
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(B)

Ernst Troeltsch/ ಅನ್ಸ್ಾಗ ಟಹಯಲಿ್ಾಚ್

(A) 1, 3, 2, 4

(B) 4, 2, 3, 1

(C)

Howard Becker/ ಹಹರ್ಡಗ ಫೆಔರ್

(C) 4, 1, 3, 2

(D) 2, 4, 3, 1

(D)

Robert K. Merton/ ಯಹಫರ್ಟಗ ರೆ ಭರ್ಗನ್ಸ

70. G.S. Ghurye`s analysis of Indian society is
categorised as:
ಬಹಯತಿೇಮ ಷಭಹಜನುನ ಔುರಿತ್ ಜಿ.ಎಸ್. ಗುಯೆ

68. Over–urbanization is a situation that
expresses:
ಅತಿಮಹದ ನಖರಿೇಔಯಣ (ಒರ್ ಅಫಗನೆೈಜೆೇಶನ್ಸ)

ಅಯ ವಿಶೆಿೇಶರ್ೆಮನುನ ಏನೆಾಂದು ಖುಯುತಿಷಲ್ಹಖುತ್ುದೆ?
(A) Subaltern/ ಷಫಹಲಯಾನ್ಸ

ರಿಸ್ಥಿತಿಮನುನ ಇದು ಷ ಚಿಷುತ್ುದೆ:
(A) Higher density of urban population/ ನಖಯ
ಜನಷಾಂಖ್ೆಮಮ ಹೆಚಿಚನ ಸಹಾಂದಯತೆ
(B) Growing size of urban population/ ನಖಯ
ಜನಷಾಂಖ್ೆಮಮು ಫೆಳೆಮು ಗಹತ್ಯ
(C) Inadequate economic avenues to the
growing population/ ಫೆಳೆಮುತಿುಯು ನಖಯ
ಜನಷಾಂಖ್ೆಮಗೆ

ಸಹರಹಖದಿಯುಶುಟ

(B)

Indological/ ುಯಹತ್ತ್ವ (ಇಾಂಡಲ್ಹಜಿಔಲ್)

(C)

Oriental/ ೌಯಷಯ (ಒರಿಮಾಂರ್ಲ್)

(D)

Occidental/ ಹಶಹಚತ್ಮ (ಆಕಿ್ಡೆಾಂರ್ಲ್)

71. Match the Acts in List–I with the year in
which they were formulated as shown in List–
II and choose the right answer from the codes
given below:
List – I (Acts)
a. The Sexual Harassment of Women at
Workplace (Prevention, Prohibition and
Redressal) Act
b. The Pre–Conception and Pre–Natal
Diagnostic Techniques Act
c. Equal Remuneration Act
d.The Family Courts Act
List – II (Year)
1. 1994
2. 2013
3. 1984
4. 1976
5. 1990
ಟ್ರಟ – I ಯಲಿಿಯು ವಿಧಿಖಳನುನ ಟ್ರಟ – II ಯಲಿಿಯು

ಆರ್ಥಗಔ

ಭಹಗೆ ೇಗಹಮಖಳು
(D) Urban expansion into rural areas/ ಗಹಯಮಿೇಣ
ಯದೆೇವದೆ ಳಗೆ ನಖಯದ ವಿಷುಯರ್ೆ
69. Arrange the following thinkers in a
chronological order :
1. Erving Goffman
2. Max Weber
3. Cart Wright Mills
4. Emile Durkheim
Choose the right answer from the codes given
below :
ಈ ರೆಳಗಿನಯನುನ ಅನುಔಯಭವಹಗಿ ಜೆ ೇಡಿಸ್ಥ, ರೆಳಗೆ
ನಿೇಡಿಯು ಷಾಂರೆೇತ್ಖಳಿಾಂದ ಷರಿಮಹದ ಉತ್ುಯಖಳನುನ

ಅುಖಳು ಜಹರಿಗೆ ಫಾಂದ ಶಗಖಳ ಜೆ ತೆ ಜೆ ೇಡಿಸ್ಥ

ಆರಿಸ್ಥ :

ಷರಿಮಹದ

1. ಇವಿಗಾಂಗ್ ಗಹಪಭನ್ಸ

ಉತ್ುಯನುನ

ರೆಳಗೆ

ನಿೇಡಿಯು

ಷಾಂರೆೇತ್ಖಳಿಾಂದ ಖುಯುತಿಸ್ಥ.

2. ಭಹಮಕ್್ ವೆಫರ್

ಟ್ರಟ – I (ರಹಯಿದೆಖಳು)

3. ರಹರ್ಟಗ ಯೆೈರ್ಟ ಮಿಲ್್

a. ಉದೆ ಮೇಖ ಷಿಳದಲಿಿ ಭಹಳೆಮಯ ಮೇಲ್ೆ ಲ್ೆೈಾಂಗಿಔ

4. ಎಮೈಲ್ ಡರೆಕೈಗಾಂ

ದೌಜಗನಮ

ಷಾಂರೆೇತ್ಖಳು :
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ಭತ್ುು

ನಿವಹಯರ್ಹ) ರಹಯಿದೆ

(C)

b. ಖಬಗಧಹಯರ್ಹೂಗ ಭತ್ುು ಜನನ ೂಗ ತೆು

(D) John Seeley/ ಜಹನ್ಸ ಸ್ಥೇಲಿ

ಸಚುಚ ತ್ಾಂತ್ಯ ರಹಯಿದೆ
c. ಷಭಹನ ವೆೇತ್ನ ರಹಯಿದೆ

74. Who developed AGIL model ?
AGIL ಭಹದರಿಮನುನ ವಿರಹಷಡಿಸ್ಥದಯು ಮಹಯು ?

d. ಔುರ್ುಾಂಫ ನಹಮಮಹಲಮ ರಹಯಿದೆ
ಟ್ರಟ – II (ಶಗ)
1. 1994
2. 2013
3. 1984
4. 1976
5. 1990
Codes: / ಷಾಂರೆೇತ್ಖಳು:
(A) a–2, b–1, c–4, d–
3

(B) a–5, b–4, c–3, d–
2

(C) a–4, b–5, c–2, d–
1

(D) a–2, b–3, c–4, d–
1

ಯತಿಹದಿಸ್ಥದಯು:
(A)

Thorstein Veblen/ ಥಹಷಟಗನ್ಸ ವೆಫಿನ್ಸ

(B)

Karl Marx/ ರಹಲ್ಗ ಭಹಕ್ಯ್

(C)

Lewis A. Coser/ ಲ್ೆವಿಸ್ ಎ ರೆ ೇಷರ್

(D)

Ralf Dahrendorf/ ಯಹಲ್ಪ ಡೆಸಯಾಂಡಹರ್ಫಗ

B.

Bottomore/

(C)

Melvin Tumin/ ಮಲಿವನ್ಸ ರ್ುಮಿನ್ಸ

(D)

Ferdinand Tonnies/ ಪಡಿಗನೆಾಂರ್ಡ ಟೆ ನಿನಸ್

(A)

:

ಔುಲ

ಭತ್ುು

ಬಹಷಿೇಮ

ವೆೈವಿಧಮತೆಖಳು ಬಹಯತಿೇಮ ಷಭಹಜದ ಲಕ್ಷಣ
ವಿಯರ್ೆ (R) : ಇದು ಷಭಹನ ಅರಹವಖಳಿಗೆ
ಅಡಿ್ಮನುನ ತ್ಯುತ್ುದೆ.
Codes: / ಷಾಂರೆೇತ್ಖಳು:
(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the
correct explanation of (A)./ (A) ಭತ್ುು(R)

ಬಿ.

ಖಳೆಯಡ

ಫಹರ್ಮೊೋರ್
(B)

Radcliffe Brown/ ಯೆರ್ಡ ಕಿಿರ್ಫ ಫೌಯನ್ಸ

ಷಭಥಗನೆ

ಇತಿಹಹಷವಿಲಿದೆ
ಥಹಭಸ್

(B)

ರೆಳಗೆ ನಿೇಡಿಯು ಷಾಂರೆೇತ್ಖಳಿಾಂದ ಖುಯುತಿಸ್ಥ :

ಷಭಹಜಶಹಷರರೆಾ ಫೆೇಯುಖಳಿಲಿ" ಎಾಂದು ಹೆೇಳಿದಯು?
(A) Thomas

Talcott Parsons/ ಟಹಲ್ಹಾರ್ಟ ಹಷಗನ್ಸ್

ಆಧಹಯವಹಗಿರ್ುಟರೆ ಾಂಡು ಷರಿಮಹದ ಉತ್ುಯಖಳನುನ

73. Who among the following said "history
without sociology has no fruit and sociology
without history has no root"?
ಈ ರೆಳಗಿನಯಲಿಿ ಮಹಯು ಷಭಹಜಶಹಷರವಿಲಿದೆ
ಪಲವಿಲಿ,

(A)

75. Given below are two statements, one labelled
as Assertion (A) and the other labelled
Reason (R).
Assertion (A) : Indian society is
characterised by a considerable degree of
ethno–linguistic diversity.
Reason (R) : This blocks equality of
opportunity.
In the context of the above two statements,
Mark the correct answer from the codes given
below:
ರೆಳಗಿನ
ಎಯಡು
ಹೆೇಳಿರೆಖಳನುನ

72. The proponent of Leisure class theory is:
ಐಷಹಯಹಮಿ ಖಗ (ಲಿೇಜರ್ ರಹಿಸ್) ಸ್ಥದಹಧಾಂತ್ನುನ

ಇತಿಹಹಷರೆಾ

Immanuel Kant/ ಇಭಹನುಮಲ್ ರಹಮಾಂರ್ಟ

ಷರಿ ಭತ್ುು (R) ಎಾಂಫುದು (A) ಗೆ

ಷರಿಮಹದ ವಿಯರ್ೆಮಹಗಿದೆ.

Arnold J. Toynbee/ ಆನಹಗಲ್್ ಜೆ. ಟಹಯೆನಿಫ

(B) Both (A) and (R) are true, but (R) is not the
correct explanation of (A)./ (A) ಭತ್ುು(R)
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ಖಳೆಯಡ

ಷರಿ ಆದಯೆ (R) ಎಾಂಫುದು (A) ಗೆ

ಷರಿಮಹದ ವಿಯರ್ೆಮಲಿ.
(C) (A) is true, but (R) is false./ (A) ಎನುನುದು
ಷರಿ, ಆದಯೆ(R) ತ್ು.
ತ್ು, ಆದಯೆ (R) ಎನುನುದು ಷರಿ.

ಉತ್ುಯನುನ

ರೆಳಗೆ

ಜೆ ೇಡಿಸ್ಥ

ನಿೇಡಿಯು

(C) a–4, b–5, c–2, d–
1

(D) a–5, b–3, c–2, d–
1
`Embourgeoisement
ಆರ್ಫ

ಔಗರ್`

of

ಎಾಂಫ

ರಿಔಲನೆಮು ಮಹುದರೆಾ ಅನವಯಿಷುತ್ುದೆಾಂದಯೆ:

76. Match the concepts in List – I with the
thinkers in List – II and choose the correct
answer from the codes given below :
List – I (Concepts)
a. Value neutrality
b. Logical and non–logical action
c. Conspicuous consumption
d. Functions of conflict
List – II (Thinkers)
1. Lewis Coser
2. Thorstein Veblen
3. Vilfredo Pareto
4. Georg Simmel
5. Max Weber
ಟ್ರಟ – I ಯಲಿಿಯು ರಿಔಲನೆಖಳನುನ ಟ್ರಟ – II
ಚಿಾಂತ್ಔಯೆ ಾಂದಿಗೆ

(B) a–1, b–4, c–2, d–
3

77. The concept of
worker` refers to:
`ಎಭ ಫಜೆೈಗಸೆಭಾಂರ್ಟ

(D) (A) is false, but (R) is true./ (A) ಎನುನುದು

ಯಲಿಿಯು

(A) a–4, b–3, c–2, d–
5

(A) Capitalists being replaced by salaried
management professionals with official
ಫಾಂಡವಹಳಶಹಹಖಳನುನ
authority./
ಅಧಿರಹಯವಿಯು ವೆೇತ್ನ ಆಧಹರಿತ್ ನಿಗಸರ್ಹ
ೃತಿುಖಳಲಿಿಯುರಿಾಂದ ಫದಲಿಷುುದು
(B) Affluent working class adopting middle
class values and ways of life./ ಶ್ಯೇಭಾಂತ್
ರಹಮಿಗಔ ಖಗು ಭಧಮಭ ಖಗದಯ ಜಿೇನ
ವಿಧಹನ

ಭತ್ುು

ಭೌಲಮಖಳನುನ

ಅಳಡಿಸ್ಥರೆ ಳುಿುದು
(C) De–skilling of white–collar occupations by
introduction of new technologies in their
work place./ ರೆಲಷದ ಷಿಳಖಳಲಿಿ ನವಿೇನ

ಷರಿಮಹದ

ಷಾಂರೆೇತ್ಖಳಿಾಂದ

ತಹಾಂತಿಯಔತೆಮು ಅನುಷಹಾನವಹದಹಖ ಬಿಳಿ ಟ್ರಟ

ಖುಯುತಿಸ್ಥ :

ಉದೆ ಮೇಖಖಳು

ಟ್ರಟ – I (ರಿಔಲನೆಖಳು)

ತ್ಭಭ

ನಿುಣತೆಮನುನ

ಔಳೆದುರೆ ಳುಿುದು

a. ವಹಮಲ ಮ ನ ಮಟಹಯೂಲಿಟ್ರ (ಭೌಲಮ ತ್ರ್ಷಿತೆ)

(D) Fragmentation of class structure./ ಖಗ

b. ಲ್ಹಜಿಔಲ್ ಅಾಂರ್ಡ ನಹನಹಿಜಿಔಲ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ

ಯಚನೆಮು ವಿಬಜಿತ್ವಹಖುುದು

c. ರಹನಿ್ಿಔುಮಮಸ್ ಔನ್ಾಂಶನ್ಸ
d. ಪಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ಫ ರಹನಿಪುಕ್ಟ (ಷಾಂಗಶಗದ ರಹಮಗಖಳು

78. Who among the following made a distinction
between `actual structure` and `structural
form`?
ಈ ರೆಳಗಿನಯುಖಳಲಿಿ ಮಹಯು `ನಿಜವಹದ ಯಚನೆ`

ಟ್ರಟ – II (ಚಿಾಂತ್ಔಯು)
1. ಲ್ೆವಿಸ್ ರೆ ೇಷರ್
2. ಥಹಷ್ಾಗನ್ಸ ವೆಫಿನ್ಸ (ತಹಕಿಗಔ ಭತ್ುು ಅತಹಕಿಗಔ

(ಆಔುಚಮಲ್ ಷರಔಚರ್) ಭತ್ುು `ಯಚನಹತ್ಭಔ ವಿಧ`

ಕಿಯಯೆ)

(ಷರಔಚಯಲ್

3. ವಿಲ್ೆಪೆಡೆ ೇ ಹಮರಿಟೆ ೇ (ಎದುದರಹಣು ಉಬೆ ೇಖ)

ಪಹಮ್ಗ)ಖಳ

ನಡುವೆ

ಖುಯುತಿಸ್ಥದಯು?

4. ಜಹರ್ಜಗ ಸ್ಥಮಲ್

(A)

5. ಭಹಕ್್ ವೆಫರ್

Robert Lowie/ ಯಹಫರ್ಟಗ ಲ ಯಿ

Codes :/ಷಾಂರೆೇತ್ಖಳು :
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ಭಿನನತೆಮನುನ

(B) Bronislaw

ಫೆ ಯೇನಿಸಹಿ

Malinowski/

c. ಭಹಡಗನೆೈಸೆೇಶನ್ಸ ಆರ್ಫ ಇಾಂಡಿಮನ್ಸ ಟೆಯಡಿಶನ್ಸ

ಭಹಮಲಿನೆ ೇಸ್ಥಾ
(C)

d. ವೆನ್ಸ ಎ ಗೆಯೇರ್ಟ ಟೆಯಡಿಶನ್ಸ ಭಹಡಗನೆೈಷಸ್
ಟ್ರಟ – II (ಲ್ೆೇಕಔಯು)

Meyer Fortes/ ಮೇಮರ್ ಫೇಟ್ರಗಸ್

1. ಆಾಂದೆಯ ಫೆತೆಲ್

(D) A. R. Radcliffe Brown/ ಎ. ಆರ್. ಯೆರ್ಡ ಕಿಿರ್ಫ

2. ಮಿಲಟನ್ಸ ಸ್ಥಾಂಖರ್

ಫೌಯನ್ಸ

3. ಯೇಗೆೇಾಂದಯ ಸ್ಥಾಂಗ್
4. ವಿಲಿಮಾಂ ಎಚ್. ವೆೈಷರ್

79. Experimental research is based on the law of:
ಯಯೇಗಹತ್ಭಔ ಷಾಂಶೆೃೇಧನೆ ಮಹ ತ್ತ್ವನುನ

5. ಮಕಿಾಾಂ ಭಹರಿಯೆರ್ಟ
Codes: / ಷಾಂರೆೇತ್ಖಳು:

ಆಧರಿಸ್ಥದೆ?
(A) Single variable/ ಏಔ ಚಲಔ

(A) a–3, b–2, c–4, d–
5

(B) a–4, b–3, c–2, d–
1

(B)

(C) a–4, b–1, c–3, d–
2

(D) a–5, b–3, c–2, d–
4

Replication/ ುನಹಯತ್ಗನೆಗೆ ಲಬಮತೆ

(C) Occupation/ ಉದೆ ಮೇಖ
(D) Nature of the subject under
ಅಧಮಮನರೆಾ ಳರ್ಟ ವಿಶಮದ ಷವಯ 

81. Who among the following proposed the
theory of Cultural Relativism?
ಈ ರೆಳಗಿನ ಮಹಯು ಸಹಾಂಷೃತಿಔ ಸಹೆೇಕ್ಷವಹದ

study/

(ಔಲಚಯಲ್

ಹೆ ಾಂದಿಸ್ಥ,

ಅುಖಳ
ರೆಳಗೆ

ಲ್ೆೇಕಔಯ
ರೆ ಟ್ರಟಯು

ಸ್ಥದಹಧಾಂತ್ನುನ

ಯತಿಹದಿಸ್ಥದಯು?

80. Match the books in List – I with the authors in
List – II and choose the correct answer from
the codes given below :
List – I (Books)
a. Hindu Jajmani System
b. Caste, Class and Power
c. Modernisation of Indian Tradition
d. When a Great Tradition Modernizes
List – II (Authors)
1. Andre Beteille
2. Milton Singer
3.Yogendra Singh
4. William H. Wiser
5. McKim Marriott
ಟ್ರಟ – I ಯಲಿಿ ನಿೇಡಿಯು ಖಯಾಂಥಖಳನುನ ಟ್ರಟ – II
ಯಲಿಿಯು

ರಿಲ್ೆಟ್ರವಿಷಾಂ)

(A)

Ruth Benedict/ ಯುತ್ ಫೆನೆಡಿಕ್ಟ

(B)

Lewis H. Morgan/ ಲ್ೆವಿಸ್ ಎಚ್. ಭಹಖಗನ್ಸ

(C)

Franz Boas/ ಪಹಯನ್ಸ್ ಫೆ ೇವಹಸ್

(D)

Alfred L. Kroeber/ ಆಲ್ೆಪೆರ್ಡ ಎಲ್. ರೆ ಯಫರ್

82. Which among the following aboriginal
communities did Emile Durkheim base his
study of religion and totemism on?
ಧಭಗ ಭತ್ುು ಔುಲದೆೇತಹವಹದನುನ ಔುರಿತ್

ಹೆಷಯುಖಳೆೄ ಾಂದಿಗೆ

ಎಮೈಲ್ ಡರೆಕೈಗಾಂಯಯ ವಿಚಹಯಖಳು ಈ ರೆಳಗೆ

ಷಾಂರೆೇತ್ಖಳಿಾಂದ

ನಿೇಡಿಯು ಮಹ ಭ ಲನಿವಹಸ್ಥ ಷಭುದಹಮದ

ಷರಿಮಹದ ಉತ್ುಯನುನ ಖುಯುತಿಸ್ಥ.

ಅಧಮಮನನುನ ಆಧರಿಸ್ಥವೆ?

ಟ್ರಟ – I (ುಷುಔಖಳು)
a. ಹಾಂದ ಜಹಜಹಭನಿ ಸ್ಥಷಟಮ್
b. ರಹಸ್ಟ, ರಹಿಸ್ ಅಾಂರ್ಡ ರ್
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(A) Ubuntu/ ಉಫಾಂರ್ು

(B) Arunta/ ಅಯುಾಂರ್

(C) Alura/ ಅಲುಯ

(D) Maya/ ಭಮ
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83. Who said, "Equality may be a fiction, but one
must accept it as a governing principle"?
ಷಭಹನತೆ ಎನುನುದು ರಹಲನಿಔವಹಗಿಯಫಸುದು,
ಆದಯೆ ಅದನುನ ನಹು ಾಂದು ಆಡಳಿತಹತ್ಭಔ ತ್ತ್ವವಹಗಿ
ಪಿರೆ ಳಿಫೆೇಔು" ಎಾಂದು ಹೆೇಳಿದಯು ಮಹಯು?
(A)

Ramaswamy

Naicker/

ಇ.ವಿ.

(C)

Narayana Guru/ ನಹಯಹಮಣ ಖುಯು

84. Which of the following is an example of
`Sororate`?
`ಸಹಯೆ ೇಯೆೇರ್ಟ` ಎಾಂಫುದು ಈ ರೆಳಗಿನ ಮಹುದರೆಾ
ಉದಹಸಯರ್ೆ?
(A) Marrying the sister of the deceased wife/
ಷತ್ು
ಹೆಾಂಡತಿಮ
ಷಹೆ ೇದರಿಮನುನ
ವಿವಹಸವಹಖುುದು
(B) Marrying the brother`s wife/ ಷಹೆ ೇದಯನ
ತಿನಮನುನ ವಿವಹಸವಹಖುುದು
(C) Marrying the sister`s daughter/ ಷಹೆ ೇದರಿಮ
ಭಖಳನುನ ವಿವಹಸವಹಖುುದು
(D) Marrying the maternal uncle`s daughter/
ಸೆ ೇದಯ ಭಹನ ಭಖಳನುನ ವಿವಹಸವಹಖುುದು
85. A research perspective that focuses on social
interactions and their underlying meanings is
known as:
ಸಹಭಹಜಿಔ ಅಾಂತ್ಯಕಿಯಯೆಖಳು ಭತ್ುು ಅುಖಳೆೄ ಳಗಿನ
ಅಥಗಖಳನುನ ರೆೇಾಂದಿಯಔರಿಷು ಮಕಿು ನಿಶಟ ಷಾಂಶೆೃೇಧನಹ
(A) Quantitative
ಷಾಂಶೆೃೇಧನೆ

research/

Qualitative research/ ಖುರ್ಹತ್ಭಔ ಷಾಂಶೆೃೇಧನೆ

(D) Co–relational

ಷಸಷಾಂಫಾಂಧಿ

research/

86. The concepts of `universalisation` and
`parochialisation` are associated with:
ಭತ್ುು
`ಮುನಿಷಗಲ್ೆೈಸೆೇಶನ್ಸ`
`ೆಯೆ ೇಕಿಮಲ್ೆೈಸೆಶನ್ಸ`

Jyotiba Phule/ ಜೆ ಮೇತಿಫಹ ಫುಲ್ೆ

ದೃಷಿಟರೆ ೇನನುನ ಖುಯುತಿಷುುದು:

ಯಯೇಗಹತ್ಭಔ

ಷಾಂಶೆೃೇಧನೆ

ಯಹಭಸಹವಮಿ ನಹಮಔರ್

(D)

research/

ಷಾಂಶೆೃೇಧನೆ

B.R. Ambedkar/ ಬಿ.ಆರ್. ಅಾಂಫೆೇಡಾರ್

(B) E.V.

(C)

(B) Experimental

ಎಾಂಫ

ರಿಔಲನೆಖಳನುನ

ಯತಿಹದಿಸ್ಥದಯು:
(A)

Robert Redfield/ ಯಹಫರ್ಟಗ ಯೆಡಿಪೇಲ್್

(B)

McKim Marriott/ ಮಕಿಮ್ ಭಹಮರಿಮರ್ಟ

(C)

Robert R. Marret/ ಯಹಫರ್ಟಗ ಆರ್ ಭಹಯೆರ್ಟ

(D)

Meyer Fortes/ ಮಮರ್ ಫೇಟ್ರಗಸ್

87. The population pyramid deals with:
ಜನಷಾಂಖ್ಹಮ ಪಿಯಮಿರ್ಡ ರೆಳಗಿನ ಮಹುದನುನ
ಷ ಚಿಷುತ್ುದೆ?
(A) Age and sex structure/ ಮಷು್ ಭತ್ುು ಲ್ೆೈಾಂಗಿಔ
ಯಚನೆ
(B) Age and labour force structure/ ಮಷು್
ಭತ್ುು ರಹಮಿಗಔ ಖಗದ ಯಚನೆ
(C) Age and literacy structure/ ಮಷು್ ಭತ್ುು
ಸಹಕ್ಷಯತೆಮ ಯಚನೆ
(D) Age and marriage structure/ ಮಷು್ ಭತ್ುು
ವೆೈವಹಹಔ ಯಚನೆ

88. Match the authors in List – I with their books
in List – II and choose the right answer from
ರಿಭಹರ್ಹತ್ಭಔ
the codes given below:
List – I (Authors)
a. Mary Wollstoncraft
MASTER
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(C) Panchayat Raj Institutions/ ಾಂಚಹಮತ್ ಯಹರ್ಜ

b. Betty Friedan
c. Juliet Mitchell
d. Kate Millet
List – II (Books)
1. Sexual Politics
2. Strangers to Ourselves
3. The Feminine Mystique
4. Womans Estate
5. A Vindication of the Rights of Women
ಟ್ರಟ – I ಯಲಿಿಯು ಲ್ೆೇಕಔಯನುನ ಟ್ರಟ – II ಯಲಿಿಯು
ಅಯ

ಖಯಾಂಥಖಳೆೄ ಾಂದಿಗೆ

ಉತ್ುಯನುನ

ರೆಳಗೆ

ಜೆ ೇಡಿಸ್ಥ

ನಿೇಡಿಯು

ಷಾಂಸೆಿಖಳು
(D) Backward Classes Commissions/ ಹಾಂದುಳಿದ
ಖಗಖಳ ಷಮಿತಿಖಳು
90. According to Georg Simmel, _______ is the
criterion for classifying social groups.
ಜಹರ್ಜಗ ಸ್ಥಮಲ್ ಯಯ
ಯರಹಯ ಸಹಭಹಜಿಔ

ಷರಿಮಹದ

ಖುಾಂುಖಳನುನ ಗಿೇಗಔರಿಷಲು ಫಳಷು ಷ ಚಔ :

ಷಾಂರೆೇತ್ಖಳಿಾಂದ

ಖುಯುತಿಸ್ಥ :

(A)

ಟ್ರಟ – I (ಲ್ೆೇಕಔಯು)

(B) Size/ ಗಹತ್ಯ

a. ಮೇರಿ ುಲ್ಾನಹಾೆರ್ಫಟ

Nature of membership/ ಷದಷಮತ್ವದ ಷವಯ 

b. ಫೆಟ್ರಟ ಫಿಯೇಡನ್ಸ

(C) Sociation/ ಸಹಭಹಜಿಔತೆ

c. ಜ ಲಿಯೆರ್ಟ ಮಿಚೆಲ್

(D)

d. ರೆೇರ್ಟ ಮಿಲ್ೆೇರ್ಟ
ಟ್ರಟ – II (ಖಯಾಂಥ)

91. `Nine year old children are taller than seven
year old ones.` This is an example of:
`ಾಂಫತ್ುು ಶಗದ ಭಔಾಳು ಏಳು ಶಗದ ಭಔಾಳಿಗಿಾಂತ್

1. ಸೆಕ್ಷುಮಲ್ ಹಲಿಟ್ರಕ್್
2. ಸೆರೇಾಂಜಸ್ಗ ರ್ು ಅರ್ ಸೆಲ್ವ್

ಎತ್ುಯವಹಗಿದಹದಯೆ– ಇದು ಮಹುದಯ ಉದಹಸಯರ್ೆ?

3. ದಿ ಪೆಮಿನೆೈನ್ಸ ಮಿಸ್ಥಟಕ್
4. ುಭನ್ಸ್ ಎಸೆಟೇರ್ಟ

(A)

5. ಎ ವಿಾಂಡಿರೆೇಶನ್ಸ ಆರ್ಫ ದಿ ಯೆೈರ್ಟ್ ಆರ್ಫ ುಮನ್ಸ
(B) a–5, b–3, c–4, d–
1

(C) a–4, b–2, c–3, d–
5

(D) a–3, b–5, c–1, d–
2

Vertical studies/ ಲಾಂಫಹಾಂತ್ಯ ಅಧಮಮನಖಳು

(B) Cross sectional studies/ ಅಾಂತ್ರ್ ವಿಬಹಗಿೇಮ

Codes: / ಷಾಂರೆೇತ್ಖಳು:
(A) a–4, b–3, c–2, d–
5

Nature of contact/ ಷಾಂಔಗದ ಷವಯ 

ಅಧಮಮನಖಳು
(C) Experimental

studies/

ಹಯಯೇಗಿಔ

ಅಧಮಮನಖಳು
(D)

89. Santhanam Committee was instituted to
suggest measures towards setting up of:
ಷಾಂತಹನಾಂ ಷಮಿತಿಮನುನ ಮಹುದಯ ಸಹಿನೆಗೆ

Case studies/ ಯಔಯಣ ಅಧಮಮನಖಳು

92. Which one of the following characteristics is
NOT a part of S.C. Dube`s classification of
Indian tribes?
ಎಸ್. ಸ್ಥ. ದುಫೆಮಯ ಯರಹಯ ಈ ರೆಳಗಿನ ಮಹುದು

ಷಲಹೆಖಳನುನ ನಿೇಡಲು ನೆೇಮಿಷಲ್ಹಗಿತ್ುು?
(A) Watershed Development Committees/
ಜಲ್ಹನಮನ ಯದೆೇಶಹಭಿೃದಿದ ಷಮಿತಿಖಳು

ಬಹಯತಿೇಮ ಫುಡಔರ್ುಟಖಳ ಲಕ್ಷಣಲಿ?
(A) Seclusion/ ಯತೆಮೇಔತೆ

(B) National Health Policy/ ಯಹಷಿರೇಮ ಆಯೆ ೇಖಮ
ನಿೇತಿ
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(B)

ತ್ು, ಆದಯೆ (R) ಎನುನುದು ಷರಿ

Distinctiveness/ ವಿಶ್ಶಟತೆ

(C) Identity/ ಅನನಮತೆ

94. Which of the following is the best method for
conducting ethnographic research?
ಈ
ರೆಳಗಿನುಖಳಲಿಿ
ಮಹುದು
ಔುಲಶಹಷರ

(D) Lack of community feeling/ ಸಹಭುದಹಯಿಔ
ಬಹನೆಮ ಅಬಹ

ಷಾಂಶೆೃೇಧನೆಮನುನ ರೆೈಗೆ ಳಿಲು ಉತ್ುಭ ವಿಧಹನ?
(A)

93. Given below are two statements, one labelled
as Assertion (A) and the other labelled as
Reason (R).
Assertion (A) : Urban dwellers fulfil their
needs through secondary groups most of
the time.
Reason (R) : Primary groups have ceased
to exist in modern urban societies.
In the context of the above two statements
mark the correct answer by using the codes
given below:
ರೆಳಗಿನ
ಎಯಡು
ಹೆೇಳಿರೆಖಳನುನ

Structured interview/ ಯಚಿತ್ ಷಾಂದವಗನ

(B) Questionnaire/ ಯಶಹನಳಿ
(C)

Participant observation/ ಷಸಬಹಗಿ ಅಲ್ೆ ೇಔನ

(D)

Content analysis/ ವಿಶಮ ವಿಶೆಿೇಶರ್ೆ

95. In which district of India was the National
Rural Employment Guarantee Scheme first
implemented?
ಬಹಯತ್ದ ಮಹ ಜಿಲ್ೆಿಮಲಿಿ ಯಹಷಿರೇಮ ಉದೆ ಮೇಖ

ಆಧಹಯವಹಗಿರ್ುಟರೆ ಾಂಡು ಷರಿಮಹದ ಉತ್ುಯಖಳನುನ
ರೆಳಗೆ ನಿೇಡಿಯು ಷಾಂರೆೇತ್ಖಳಿಾಂದ ಖುಯುತಿಸ್ಥ:

ಖ್ಹತಿಯ

ಷಭಥಗನೆ (A) : ನಖಯವಹಸ್ಥಖಳು ಫಸು ಫಹರಿ ತ್ಭಭ

ಜಹರಿಗೆ ಳಿಷಲ್ಹಯಿತ್ು?

ಅಖತ್ಮಖಳನುನ

ಭಹಧಮಮಿಔ

ಖುಾಂುಖಳ

ಯೇಜನೆಮನುನ

ಭ ಲಔ

(A) Ariyalur/
ಅರಿಮಲ ಯು

ವಿಯರ್ೆ (R) : ಆಧುನಿಔ ನಖಯ ಷಭಹಜಖಳಲಿಿ

(C) Anantapur/
ಅನಾಂತ್ುಯ

ೂಯೆೈಸ್ಥರೆ ಳುಿತಹುಯೆ.
ಹಯಥಮಿಔ ಖುಾಂುಖಳು ಅಸ್ಥುತ್ವದಲಿಿ ಇಲಿ.
Codes: / ಷಾಂರೆೇತ್ಖಳು:

ಷರಿ ಭತ್ುು (R) ಎಾಂಫುದು (A) ಗೆ

ಷರಿಮಹದ ವಿಯರ್ೆಮಹಗಿದೆ.
(B) Both (A) and (R) are true but (R) is not the
correct explanation for (A)./ (A) ಭತ್ುು (R)
ಖಳೆಯಡ

(B) Alwar/ ಅಲ್ಹವರ್
(D) Ashoknagar/
ಅಶೆೃೇಔನಖಯ

Directions :
Read the following passage carefully and
answer the following five questions :
It is often argued that the best solution is to
leave the management of environmental
resources to 'local communities'. There
are, indeed, many situations where this
would be the right thing to do, and there
are also plenty of examples of earlier
success based on this approach. But this
does
not
imply
that
community
management is invariably an effective
general formula for environmental
protection. How environmental concerns
would play themselves out in, say, a village
community must depend to a considerable
extent on the local social structure, the
distribution of power, cultural norms and

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the
correct explanation for (A)./ (A) ಭತ್ುು (R)
ಖಳೆಯಡ

ಮೊರ್ಟಮೊದಲು

ಷರಿ ಆದಯೆ (R) ಎಾಂಫುದು (A) ಗೆ

ಷರಿಮಹದ ವಿಯರ್ೆಮಲಿ.
(C) (A) is true but (R) is false./ (A) ಎನುನುದು
ಷರಿ, ಆದಯೆ (R) ತ್ು
(D) (A) is false but (R) is true./ (A) ಎನುನುದು
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ಫಸುತೆೇಔ

related factors. Most environmental
resources involve public interests that
extend well beyond local communities, and
may take the concerns beyond the
immediate domain of local decision
making. There is little evidence to support
the belief that environmental resources
would be automatically managed in an
efficient and equitable manner if only they
were
'left
to
local
communities',
irrespective of the social context.
A particularly important contextual
feature is the extent of antecedent social
inequalities. It has been observed, for
instance, that where the social structure is
relatively
egalitarian,
traditional
institutions for co–operative environmental
protection are themselves comparatively
equitable. In highly unequal social settings,
by contrast, these institutions tend to be
manipulated by privileged groups. These
examples are also important pointers to the
general role of social equality in facilitating
co–operative action. Indeed, co–operative
arrangements often break down when they
fail to meet basic standards of equity and
fairness.
ರೆಳಗಿನ ರಿಚೆಛೇದನುನ ಎಚಚರಿರೆಯಿಾಂದ ಒದಿ ರೆಳಗಿನ

ನಿಾಂತ್

ಸಹಗಜನಿಔ

ಲಮಕಿಾಾಂತ್ ಹೆಚುಚ ಭುಾಂದೆ ಹೆ ೇಗಿಯುತ್ುವೆ. ರಿಷಯ
ಷಾಂನ ಭಲಖಳನುನ
ಹೆ ಯತ್ುಡಿಸ್ಥ,

ಸಹಭಹಜಿಔ
ಷಿಳಿೇಮ

ಷಾಂದಬಗಖಳನುನ
ಷಭುದಹಮಖಳಿಗೆ

ಹಸ್ಥದಹಖ, ಅುಖಳ ನಿಗಸರ್ೆ ಷಭಥಗವಹಗಿ ಭತ್ುು
ಷಭಹನತೆಮ ಅಾಂವನುನ ಳಗೆ ಾಂಡಾಂತೆ ತಹನೆೇ
ತಹನಹಗಿ ನಡೆದುರೆ ಾಂಡು ಹೆ ೇಖುತ್ುದೆ ಎನುನುದರೆಾ
ಹೆಚಿಚನ ುಯಹವೆಖಳಿಲಿ.
ವಿಶೆೇಶವಹಗಿ ಇಲಿಿ ಭುಕಮವಹಖುುದು ಸಹಭಹಜಿಔ
ಅಷಭಹನತೆಖಳಿಗೆ ಷಾಂಫಾಂಧಿಸ್ಥದ ವಿಚಹಯ. ಷಿಳಿೇಮ
ಸಹಭಹಜಿಔ ಯಚನೆ ಾಂದು ಸಹೆೇಕ್ಷಿಔ ಭರ್ಟದಲಿಿ
ಷಭಹನತೆಗೆ

ಫದಧವಹಗಿದದಯೆ

ಷಸರಹರಿ

ರಿಷಯ

ಷಾಂಯಕ್ಷರ್ೆಗಹಗಿ ಇಯು ಸಹಾಂಯದಹಯಿಔ ಷಾಂಸೆಿಖಳೄ
ಷಭಹನತೆಗೆ ಫದಧವಹಗಿಯುತ್ುವೆ. ಇದರೆಾ ಮತಿರಿಔುವಹದ
ರಿಸ್ಥಿತಿಖಳಲಿಿ,

ಎಾಂದಯೆ,

ಅಷಭಹನ

ಸಹಭಹಜಿಔ

ಷಾಂದಬಗಖಳಲಿಿ, ಅತ್ಮಾಂತ್ ಯತಿಷಿಾತ್ ಖುಾಂುಖಳು ಈ
ಷಾಂಸೆಿಖಳನುನ ನಿಬಹಯಿಷುತ್ುವೆ. ಈ ಉದಹಸಯರ್ೆಖಳು
ಷಸರಹರಿ ಕಿಯಯೆಖಳಲಿಿ ಸಹಭಹಜಿಔ ಷಭಹನತೆಮ

ಹಷುುದೆೇ

ಹತ್ಯರೆಾ ಷ ಚಔವಹಗಿವೆ. ಹಹಗೆ ನೆ ೇಡಿದಯೆ ಅಷಭತೆ

ಅತ್ಮಾಂತ್

ಭತ್ುು

ಷ ಔು

ಭ ಲ

ತ್ತ್ವಖಳಿಗೆ

ಭುರಿದು ಬಿೇಳುತ್ುವೆ.

ಷಾಂದಬಗಖಳಲಿಿ ಇದೆೇ ಷ ಔುವಹದ ಔಯಭವಹಗಿದುದ, ಈ
ದೃಷಿಟರೆ ೇನನುನ ಅಳಡಿಸ್ಥ ಮವಷ್ನುನ ಡೆದಾಂಥ

96. Involvement of local communities in
environmental management is the best
example of:
ರಿಷಯ ನಿಗಸರ್ೆಮಲಿಿ ಷಿಳಿೇಮ ಷಭುದಹಮಖಳ

ಸಹಔಶುಟ ಉದಹಸಯರ್ೆಖಳು ಈ ಹಾಂದೆ ಲಬಮವಿವೆ.
ಹಹಗೆಾಂದ ಭಹತ್ಯರೆಾ ಷಭುದಹಮಖಳ ನಿಗಸರ್ೆಯೆೇ
ರಿರ್ಹಭರಹರಿ

ನಹಮಮಷಭಭತೆಮಾಂಥ

ವಿಯುದಧ ದಿಕಿಾನಲಿಿ ಚಲಿಸ್ಥದಹಖ ಷಸರಹರಿ ಮಸೆಿಖಳು

ರಿಹಹಯವೆಾಂದು ಆಗಹಗೆೆ ವಹದಿಷಲ್ಹಖುತ್ುದೆ. ಅನೆೇಔ

ಷಾಂಯಕ್ಷರ್ೆಗೆ

ಮಟ್ರಟ

ಷಿಳಿೇಮ

ಹತಹಷಕಿುಖಳನುನ ಳಗೆ ಾಂಡಿದುದ, ಷಿಳಿೇಮ ನಿಧಹಗಯಖಳ

ರಿಷಯ ಷಾಂನ ಭಲಖಳ ನಿಗಸರ್ೆಮನುನ ಷಿಳಿೇಮ

ರಿಷಯ

ಷಾಂನ ಭಲಖಳು

ಷಭುದಹಮಖಳನುನ

ಐದು ಯಶೆನಖಳಿಗೆ ಉತ್ುರಿಸ್ಥ

ಷಭುದಹಮಖಳಿಗೆ

ರಿಷಯ

ಬಹಖಹಷುವಿರೆ ಈ ರೆಳಗಿನ ಮಹುದಯ ಅತ್ಮಾಂತ್

ಸಹಭಹನಮ

ಷ ಔು ಉದಹಸಯರ್ೆ?

ಷ ತ್ಯವೆಾಂದು ರಿಖಣಿಷಲ್ಹಖುುದಿಲಿ. ಹೆೇಗೆ ರಿಷಯ
ರಹಳಜಿಖಳು ಾಂದು ಷಭುದಹಮದಲಿಿ ಮಔುವಹಖುತ್ುವೆ

(A)

ಎಾಂಫುದನುನ ನಿಧಗರಿಷುುದು, ಫಸುಭಟ್ರಟಗೆ ಷಿಳಿೇಮ

Co–management/ ಷಸ–ನಿಗಸರ್ೆ

(B)

Unitary management/ ಏಕಿೇಔೃತ್ ನಿಗಸರ್ೆ

ಸಹಭಹಜಿಔ ಯಚನೆ, ಅಧಿರಹಯದ ಸಾಂಚಿರೆ, ಸಹಾಂಷೃತಿಔ
ನಿಮಭಖಳು

ಭತ್ುು

ಷಾಂಫಾಂಧಿಸ್ಥದ

ಅಾಂವಖಳು.

(C) Dual–management/ ದಿವ–ನಿಗಸರ್ೆ
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ಸಹಭಹಜಿಔ ಷಾಂದಬಗದಲಿಿ ರಿಷಯ ರಹಳಜಿಖಳನುನ
(D)

ಯಬಹವಿಷುತ್ುವೆ?

Self–management/ ಷವ–ನಿಗಸರ್ೆ

ಷರಿಮಹದ

ಉತ್ುಯನುನ

ರೆಳಗೆ

ನಿೇಡಿಯು ಷ ಚಔಖಳಿಾಂದ ಆರಿಸ್ಥ
1. ಸಹಾಂಷೃತಿಔ ಭೌಲಮಖಳು

97. Community management of environmental
resources can succeed only if there is:
ರಿಷಯ ಷಾಂನ ಭಲಖಳ ಸಹಭುದಹಯಿಔ ನಿಗಸರ್ೆ
ಮವಸ್ಥವಮಹಖಫೆೇರಹದಯೆ

ಇಯಫೆೇರಹದ

2. ಸಹಭಹಜಿಔ ಯಚನೆ
3. ಅಧಿರಹಯ ಷಾಂಫಾಂಧಖಳು

ಸ್ಥಿತಿ

4. ಓಚಹರಿಔ ನಿಮಾಂತ್ಯರ್ಹ ಮಸೆಿ ಇಲಿದಿಯುುದು

ಮಹುದು?
(A) Conflict/
ಷಾಂಗಶಗ
(C) Co–operation/
ಷಸರಹಯ

Codes/ ಷ ಚಔಖಳು

(B) Compromise/
ಹೆ ಾಂದಹಣಿರೆ
(D) Co–ercion/
ಫಲ್ಹತಹಾಯ

98. Is co–management of environmental issues a
suitable means of preventing environmental
destruction ?
ರಿಷಯರೆಾ ಷಾಂಫಾಂಧಿಸ್ಥದ ವಿಚಹಯಖಳ ಷಭುದಹಮ

(B) 2 and 3/2 ಭತ್ುು 3

(C) 1 and 4/1 ಭತ್ುು 4

(D) 1 and 2/1 ಭತ್ುು 2

100. Which of the following is NOT true of
effective environmental management?
ಈ ರೆಳಗಿನ ಮಹುದು ರಿರ್ಹಭರಹರಿ ರಿಷಯ
ನಿಗಸರ್ೆಮ ಫಗೆೆ ಷರಿಮಹದ ಹೆೇಳಿರೆಮಲಿ?

ನಿಗಸರ್ೆ ರಿಷಯ ನಹವನುನ ತ್ಡೆಖರ್ುಟ ಾಂದು

(A) Social context
environmental

ಷ ಔು ಭಹಖಗವೆೇ ?
(A)

(A) 1, 2, and 3/1, 2
ಭತ್ುು 3

The only suitable option/ ಅದೆ ಾಂದೆೇ ಭಹಖಗ

is a key factor in
ರಿಷಯ
management./

ನಿಗಸರ್ೆಮಲಿಿ ಸಹಭಹಜಿಔ ಷಾಂದಬಗ ಾಂದು ಭುಕಮ
ಅಾಂವ

(B) Most suitable option/ ಅತ್ಮಾಂತ್ ಷ ಔುವಹದ
ಭಹಖಗ

(B) Power relations prevalent within a
community do not affect the functioning of
environment
protection
institutions./
ಷಭುದಹಮದ ಳಗಿಯು ಅಧಿರಹಯ ಷಾಂಫಾಂಧಖಳು

(C) State management is the best option/
ಷರಹಗಯದ ನಿಗಸರ್ೆಯೆೇ ಅತ್ಮಾಂತ್ ಷ ಔುವಹದ
ಭಹಖಗ

ರಿಷಯ

ಷಾಂಯಕ್ಷರ್ಹ

ಷಾಂಸೆಿಖಳ

ರಹಮಗನಿಗಸರ್ೆಮನುನ ಯಬಹವಿಷುುದಿಲಿ

(D) Not a suitable option at all/ ಷ ಔುವಹದ
ಭಹಖಗ ಅಲಿವೆೇ ಅಲಿ

(C) The spirit of co–operation is crucial for
effective environmental management./
ರಿರ್ಹಭರಹರಿ ರಿಷಯ ನಿಗಸರ್ೆಮಲಿಿ ಷಸರಹರಿ

99. Which of the following factors affect
environmental concerns in a given social
context?
Choose the correct answer from the codes
given below:
1. Cultural values
2. Social structure
3. Power relations
4. Absence of a formal regulatory mechanism
ಈ ರೆಳಗಿನ ಮಹ ಅಾಂವಖಳು ಾಂದು ಆಮದ

ಬಹನೆ ಫಸು ಭುಕಮವಹದುದು
(D) Traditional institutions tend to perform
better when the environmental management
system is non–hierarchical./ ರಿಷಯ
ನಿಗಸರ್ಹ

ಮಸೆಿ

ಶೆಯೇಣಿೇಔಯಣದಿಾಂದ

ಹೆ ಯತಹಗಿದಹದಖ ಸಹಾಂಯದಹಯಿಔ ಷಾಂಸೆಿಖಳು ಹೆಚುಚ
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ರಿರ್ಹಭರಹರಿಮಹಗಿ ರಹಮಗ ನಿಗಹಷುತ್ುವೆ
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SPACE FOR ROUGH WORK
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ಷಧಹಗತ್ಭಔ ರಿೇಕ್ಷೆ 2016

GFGC

ದಿನಹಾಂಔ

ವಿಶಮ

ವಿಶಮ ಷಾಂರೆೇತ್

ಷಭಮ

05-03-2016

ಷಭಹಜ ಶಹಷರ

05

ಭ.2.00 ರಿಾಂದ ಷಾಂ.5.00 ಯ ಯೆಗೆ

ಖರಿಶಟ ಅಾಂಔಖಳು

ರ್ುಟ ಅಧಿ

ಉತ್ುರಿಷಲು ಇಯು ಖರಿಶಟ ಅಧಿ

200

210 ನಿಮಿಶಖಳು

180 ನಿಮಿಶಖಳು

ನಿಭಭ ನೆ ಾಂದಣಿ ಷಾಂಖ್ೆಮಮನುನ ಫಯೆಯಿರಿ

ಯಶೆನತಿಯರೆಮ ವಿಯಖಳು

ಯಶೆನ ತಿಯರೆ ಔಯಭಷಾಂಖ್ೆಮ ಭತ್ುು ಶಗನ್ಸ ಷಾಂಖ್ೆಮ

ಭಹಡಿ

1.

ನೆ ಾಂದಣಿ ಷಾಂಖ್ೆಮಮನುನ ಒ.ಎಾಂ.ಆರ್. ಉತ್ುಯ ತಿಯರೆಮಲಿಿ ಫಯೆದು ಅದರೆಾ ಷಾಂಫಾಂಧಿಸ್ಥದ ೃತ್ುಖಳನುನ ಷಾಂೂಣಗವಹಗಿ ತ್ುಾಂಬಿದಿದೇಯೆಾಂದು ಖ್ಹತಿಯಡಿಸ್ಥರೆ ಳಿಿ.

2.

ರೆೇಾಂದಯ ಷಾಂರೆೇತ್ನುನ ಒ.ಎಾಂ.ಆರ್. ಉತ್ುಯ ತಿಯರೆಮಲಿಿ ಫಯೆದು ಅದರೆಾ ಷಾಂಫಾಂಧಿಸ್ಥದ ೃತ್ುಖಳನುನ ಷಾಂೂಣಗವಹಗಿ ತ್ುಾಂಬಿದಿದೇಯೆಾಂದು ಖ್ಹತಿಯಡಿಸ್ಥರೆ ಳಿಿ.

3.

ರಿೇಕ್ಷಹ ವಿಶಮನುನ ಒ.ಎಾಂ.ಆರ್. ಉತ್ುಯ ತಿಯರೆಮಲಿಿ ಫಯೆದು ಹಹಖು ವಿಶಮದ ಷಾಂರೆೇತ್ನುನ ಫಯೆದು ಅದರೆಾ ಷಾಂಫಾಂಧಿಸ್ಥದ ೃತ್ುಖಳನುನ ಷಾಂೂಣಗವಹಗಿ
ತ್ುಾಂಬಿದಿದೇಯೆಾಂದು ಖ್ಹತಿಯಡಿಸ್ಥರೆ ಳಿಿ.

4.

ರೆ ಠಡಿ ಮೇಲಿವಚಹಯಔರಿಾಂದ ಈ ಯಶೆನ ತಿಯರೆಮನುನ ನಿಭಗೆ 2ನೆೇ ಫೆಲ್ ಆದ ನಾಂತ್ಯ ಅಾಂದಯೆ ಭ. 1.55 ಆದ ನಾಂತ್ಯ ರೆ ಡಲ್ಹಖುುದು.

5.

ಯಶೆನ ತಿಯರೆಮ ಔಯಭ ಷಾಂಖ್ೆಮಮನುನ ಒ.ಎಾಂ.ಆರ್. ಉತ್ುಯ ತಿಯರೆಮಲಿಿ ಫಯೆಮಫೆೇಔು.

6.

ಯಶೆನ ತಿಯರೆಮ ಶಗನ್ಸ ಷಾಂಖ್ೆಮಮನುನ ಒ.ಎಾಂ.ಆರ್. ಉತ್ುಯ ತಿಯರೆಮಲಿಿ ಫಯೆದು ಅದರೆಾ ಷಾಂಫಾಂಧಿಸ್ಥದ ೃತ್ುಖಳನುನ ಷಾಂೂಣಗವಹಗಿ ತ್ುಾಂಫಫೆೇಔು.
ಒ.ಎಾಂ.ಆರ್. ಉತ್ುಯ ತಿಯರೆಮ ರೆಳಬಹಖದ ನಿಖದಿತ್ ಜಹಖದಲಿಿ ಔಡಹ್ಮವಹಗಿ ಷಹ ಭಹಡಫೆೇಔು.

ಭಹಡಫೆೇಡಿ
1.

ಒ.ಎಾಂ.ಆರ್. ಉತ್ುಯ ತಿಯರೆಮಲಿಿ ಭುದಿಯತ್ವಹಗಿಯು ಟೆೈಮಿಾಂಗ್ ಭಹಔಗನುನ ತಿದದಫಹಯದು / ಹಹಳುಭಹಡಫಹಯದು / ಅಳಿಷಫಹಯದು.

2.

ಭ ಯನೆೇ ಫೆಲ್ ಭ. 2.00 ರೆಾ ಆಖುತ್ುದೆ. ಅಲಿಿಮಯೆಖ ,
•

ಯಶೆನ ತಿಯರೆಮ ಫಲಬಹಖದಲಿಿಯು ಪಿನ್ಸ ಅಥವಹ ಸ್ಥೇಲ್ ಅನುನ ತೆಗೆಮಫಹಯದು.

•

ಯಶೆನ ತಿಯರೆಮ ಳಖಡೆ ಇಯು ಯಶೆನಖಳನುನ ನೆ ೇಡಲು ಯಮತಿನಷಫಹಯದು.

•

ಒ.ಎಾಂ.ಆರ್. ಉತ್ುಯ ತಿಯರೆಮಲಿಿ ಉತ್ುರಿಷಲು ಹಯಯಾಂಭಿ¸ಫಹಯದು.

ಅಬಮರ್ಥಗಖಳಿಗೆ ಭುಕಮ ಷ ಚನೆಖಳು
1.

ಯಶೆನ ತಿಯರೆಮಲಿಿ ರ್ುಟ 100 ಯಶೆನಖಳಿದುದ, ಯತಿ ಯಶೆನಮು ಾಂದು ಹೆೇಳಿರೆಮನುನ ಳಗೆ ಾಂಡಿದುದ ಭತ್ುು 4 ಫಸು ಆಯೆಾ ಉತ್ುಯಖಳು ಇಯುತ್ುವೆ.

2.

ಭ ಯನೆೇ ಫೆಲ್ ಅಾಂzಯೆ ಭ. 2.00 ಯ ನಾಂತ್ಯ ಯಶೆನ ತಿಯರೆಮ ಫಲಬಹಖದಲಿಿಯು ಪಿನ್ಸ / ಸ್ಥೇಲ್ ತೆಗೆದು ಈ ಯಶೆವ ತಿಯರೆಮಲಿಿ ಮಹುದೆೇ ುರ್ಖಳು ಭುದಿಯತ್ವಹಗಿಲಿದೆೇ ಇಯುುದು ಔಾಂಡು
ಫಾಂದಲಿಿ ಅಥವಹ ಸರಿದು ಹೆ ೇಗಿದದಲಿಿ ಅಥವಹ ಮಹುದೆೇ ಐರ್ಾಂಖಳು ಬಿರ್ುಟಹೆ ೇಗಿದದಲಿ,ಿ ಅದನುನ ಕಚಿತ್ಡಿಸ್ಥರೆ ಾಂಡು, ಈ ರಿೇತಿ ಆಗಿದದಯೆ ಯಶೆನತಿಯರೆಮನುನ ಫದಲ್ಹಯಿಸ್ಥರೆ ಳುಿುದು ನಾಂತ್ಯ
ಒ.ಎಾಂ.ಆರ್. ಉತ್ುಯ ತಿಯರೆಮಲಿಿ ಉತ್ುರಿಷಲು ಹಯಯಾಂಭಿಷುುದು.

3.

ಭುಾಂದಿನ 180 ನಿಮಿಶಖಳಲಿಿ
•

ಯತಿ ಯಶೆನಮನುನ ಎಚಚರಿರೆಯಿಾಂದ ಒದಿ.

•

ಯತಿ ಯಶೆನಮ ರೆಳಗೆ ರೆ ಟ್ರಟಯು ನಹಲುಾ ಫಸು ಆಯೆಾಮ ಉತ್ುಯಖಳಲಿಿ ಷರಿಮಹದ ಉತ್ುಯನುನ ಆಯೆಾ ಭಹಡಿ.

•

ಯಶೆನ ತಿಯರೆಮಲಿಿನ ಯಶೆನಗೆ ಅನುಖುಣವಹಗಿಯು ಷರಿ ಉತ್ುಯನುನ ಒ.ಎಾಂ.ಆರ್. ಉತ್ುಯ ತಿಯರೆಮಲಿಿ ಅದೆೇ ಔಯಭ ಷಾಂಖ್ೆಮಮ ಭುಾಂದೆ ನಿೇಡಿಯು ಷಾಂಫಾಂಧಿಸ್ಥದ ೃತ್ುನುನ ನಿೇಲಿ ಅಥವಹ
ಔು ಶಹಯಿಮ ಫಹಲ್ ಹಯಿಾಂರ್ಟ ೆನಿನಾಂಖದ ಷಾಂೂಣಗವಹಗಿ ತ್ುಾಂಫುುದು.

ಒ.ಎಾಂ.ಆರ್. ಉತ್ುಯ ತಿಯರೆಮಲಿಿಯು ೃತ್ುಖಳನುನ ತ್ುಾಂಫು ಷರಿಮಹದ ವಿಧಹನ :
4.

A

B

C

D

ಈ ಒ.ಎಾಂ.ಆರ್. ಉತ್ುಯ ತಿಯರೆಮನುನ ಸಹಾೂನ್ಸ ಭಹಡು ಸಹಾೂ£ರ್ ಫಸಳ ಷ ಕ್ಷಮವಹಗಿದುದ ಷಣಣ ಖುಯುತ್ನುನ ಷಸ ದಹಕಲಿಷುತ್ುದೆ. ಆದದರಿಾಂದ ಒ.ಎಾಂ.ಆರ್. ಉತ್ುಯ
ತಿಯರೆಮಲಿಿ ಉತ್ುರಿಷುವಹಖ ಎಚಚರಿರೆ ಹಸ್ಥ.

5.

ಯಶೆನ ತಿಯರೆಮಲಿಿ ರೆ ಟ್ರಟಯು ಖ್ಹಲಿ ಜಹಖನುನ ಯರ್ಫ ರೆಲಷರೆಾ ಉಯೇಗಿಸ್ಥ. ಒ.ಎಾಂ.ಆರ್. ಉತ್ುಯ ತಿಯರೆಮನುನ ಇದರೆಾ ಉಯೇಗಿಷಫೆೇಡಿ.

6.

ರೆ ನೆಮ ಫೆಲ್ ಅಾಂದಯೆ ಷಾಂ. 5.00 ಆದ ನಾಂತ್ಯ ಉತ್ುರಿಷುುದನುನ ನಿಲಿಿಸ್ಥ. ನಿಭಭ ಎqಗೆೈ ಹೆಫಫಯಳ ಖುಯುತ್ನುನ ನಿಖದಿತ್ ಜಹಖದಲಿಿ ಹಹಕಿ.

7.

ಒ.ಎಾಂ.ಆರ್. ಉತ್ುಯ ತಿಯರೆಮನುನ ರೆ ಠಡಿ ಮೇಲಿವಚಹಯಔರಿಗೆ ಮಥಹಸ್ಥಿತಿಮಲಿಿ ನಿೇಡಿರಿ.

8.

ರೆ ಠಡಿ ಮೇಲಿವಚಹಯಔಯು, ಮೇಲ್ಹಬಖದ ಹಹಳೆಮನುನ ಯತೆಮೇಕಿಸ್ಥ

ತ್ನನ ವದಲಿಿ ಇರ್ುಟರೆ ಾಂಡು ತ್ಳಫದಿಮ ಮಥಹಯತಿಮನುನ ಅಬಮರ್ಥಗಖಳಿಗೆ ಷವಮಾಂ

ಭೌಲಮಭಹನರಹಾಗಿ ಭನೆಗೆ ರೆ ಾಂಡೆ ಮಮಲು ರೆ ಡುತಹುಯೆ.
9.

ಉತ್ುಯ ತಿಯರೆಮ ನಔಲನುನ ಾಂದು ಶಗ ರಹಲ ಷುಯಕ್ಷಿತ್ವಹಗಿ ಇಡಿ.

31

MASTER

10.

ಔನನಡ ಆೃತಿುಮ ಯಶೆನಖಳಲಿಿ ಉತ್ುರಿಷು ಅಬಮರ್ಥಗಖಳಿಗೆ ಔನನಡದಲಿಿ ಭುದಿಯತ್ವಹಗಿಯು ಯಶೆನಖಳ ಫಗೆೆ ಏನಹದಯ ಷಾಂದೆೇಸವಿದದಲಿಿ ಇಾಂಗಿಿೇಷ್ ಆೃತಿುಮ ಯಶೆನತಿಯರೆಮನುನ ನೆ ೇಡಫಸುದು.
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