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(C) Government works on what it believes to
be good./ ಷಯಕಹಯ ತನಗೆ ಮಹುದು

Which of the following is a unique
1. characteristic of Islam ?
ಈ ಕೆಳಗಿನುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹುದು ಇಷಹಿಾಂ" ನ

ಷರಿಮಹದುದು ಎಾಂದು ನಾಂಬಿಯುತತದೆಯೇ ಸಹಗೆ

ಅನನಯಹದ ಲಕ್ಷಣಹಗಿದೆ ?
Service/
(A) Social
ಷಭಹಜಷೆೇೆ

ಕಹಮಯ ನಿಯಹಿಷುತತದೆ.
(B) Donations/
ದೆೇಣಿಗೆ

(D) Government works against what people tell
it to do./ ಜನಯು ಏನು ಸೆೇಳುತ್ಹತಯೆಯೇ ಅದಯ
ವಿಯುದಧ ಷಯಕಹಯ ಕಹಮಯ ನಿಯಹಿಷುತತದೆ.

(C) Philanthropy/ ಲೆ ೇಕೆ ೇಕಹಯ
(D) Mandatory contribution for the welfare of
the poor/ ಫಡಯ ಕಲಹಯಣಕಹಾಗಿ ಕಡ್ಹಾಮಹದ

4. Assertion (A) : Protection of women by
Domestic Violence Act, 2005 has increased the
responsibility of the family.
Reason (R) : The protection of women by the
Domestic Violence Act has further weakened
the already weak institution of the family.
Choose your answer from the codes given
below :
ರತಿಹದನೆ (ಎ) : ಕೌಟುಾಂಬಿಕ ದೌಜಯನಯ ಕಹಯಿದೆ,

ಕೆ ಡುಗೆ
2. Which one of the following is NOT a goal of
Community Organization ?
ಈ
ಕೆಳಗಿನುಗಳಲ್ಲಿ
ಮಹುದು
ಷಭುದಹಮ
ಷಾಂಘಟನೆಮ ಗುರಿ ಅಲಿ ?
(A) Establishing

social

justice/

2005

ಷಹಭಹಜಿಕ

ಕುಟುಾಂಫದ

ಷಭಥಯನೆ (ಆರ್) : ಕೌಟುಾಂಬಿಕ ದೌಜಯನಯ ಕಹಯಿದೆ
ಅಡಿಮಲ್ಲಿನ

Restructuring power/ ಅಧಿಕಹಯದ ುನರ್ ಯಚನೆ

social
work
(C) Integrating
ಷಭಹಜಕಹಮಯ ಆಚಯಣೆಮನುನ

ಯಕ್ಷಣೆಮಲ್ಲಿ

ಜಹಫಹದರಿಮನುನ ಸೆಚ್ಚಿಸ್ಟದೆ.

ನಹಯಮನುನ ಷಹಥಪಿಷುುದು
(B)

ಭಹಿಳಹ

ಭಹಿಳಹ

ಯಕ್ಷಣೆಮು

ಈಗಹಗಲೆ

ಫಲಹಿೇನಹದ ಷಾಂಷೆಧಮಹದ ಕುಟುಾಂಫನುನ ಭತತಶುಿ

practice/

ಫಲಹಿೇನಗೆ ಳಿಸ್ಟದೆ.
ಕೆಳಗೆ ನಿೇಡಿಯು ಷಾಂಕೆೇತಗಳಿಾಂದ ನಿಭಮ ಉತತಯನುನ

ಷಭಗರಹಗಿಷುುದು

ಆಯ್ಕಾಭಹಡಿ.

alternative
institutions/
(D) Developing
ಮಹಯಮ ಷಾಂಷೆಥಗಳನುನ ಅಭಿೃದ್ಧಧ ಡಿಷುುದು

(A) Both (A) & (R) are correct, but (R) is not
the correct explanation of (A)./ (ಎ) ಭತುತ

3. The Command Theory of Law developed by
Austin supposes that
ಆಸ್ಟಿನ್ ಯಯು ಅಭಿೃದ್ಧಧಡಿಸ್ಟದ ಕಭಹಾಂಡ್ ಥಿಮರಿ

(ಆರ್) ಎಯಡ ಷರಿ ಆದಯೆ (ಆರ್)–(ಎ)ಗೆ ಷರಿಮಹದ
ಷಭಥಯನೆಮಲಿ

ಆಫ್ ಲಹ"_______ ಅನುನ ರತಿಹದ್ಧಷುತತದೆ.

(B) Both (A) & (R) are correct and (R) is the
correct explanation of (A)./ (ಎ) ಭತುತ (ಆರ್)

(A) Government works by telling people what
to do./ ಜನಯು ಏನು ಭಹಡಫೆೇಕೆನುನುದು

ಎಯಡ ಷರಿ ಭತುತ (ಆರ್)

–(ಎ)ಗೆ ಷರಿಮಹದ

ಷಭಥಯನೆ

ಸೆೇಳುುದಯ ಭ ಲಕ ಷಕಹಯಯ ಕಹಮಯ

(C) (A) is correct and (R) is not correct./ (ಎ)

ನಿಯಹಿಷುತತದೆ.

ಷರಿ ಭತುತ (ಆರ್) ಷರಿ ಇಲಿ

(B) Government works on what people tell./
ಜನಯು ಏನು ಸೆೇಳುತ್ಹತಯೆಯೇ ಸಹಗೆ ಷಕಹಯಯ

(D)

ಕಹಮಯ ನಿಯಹಿಷುತತದೆ.
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(ಆರ್) ಎಯಡ ಷರಿ ಇಲಿ

(D)

5. Which one of the following is NOT a type of
NGOs by their orientation ?
ಈ ಕೆಳಗಿನುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹುದು ಅುಗಳ ಗುರಿಮ

8. Assertion (A) : In the last two decades, the
empowerment of rural women has increased in
India.
Reason (R) : 73rd Constitutional Amendment
has encouraged and drawn women into the
public life.
Choose your answer from the codes given
below :
ರತಿಹದನೆ (ಎ) : ಬಹಯತದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎಯಡು ದ

ಆಧಹಯದ ಮೇಯೆಗೆ ಷಯಕಹಯೆೇತಯ ಷಾಂಷೆಥಗಳ ರಕಹಯಲಿ
?
(A) Charitable Orientation NGOs/ ದಹನ–ಧಭಯ
ಆಧಹರಿತ ಷಯಕಹಯೆೇತಯ ಷಾಂಷೆಥಗಳು
(B) Service Orientation NGOs/ ಷೆೇಹ ಆಧಹರಿತ

ವಕಗಳಿಾಂದ ಗಹರಮೇಣ ಭಹಿಳೆಮಯ ಷಫಲ್ಲೇಕಯಣು

ಷಯಕಹಯೆೇತಯ ಷಾಂಷೆಥಗಳು
(C) Community

Based

Length of treatment/ ಚ್ಚಕ್ತತ್ೆೆಮ ಅಧಿ

ಸೆಚ್ಹಿಗಿದೆ.
NGOs/

ಷಭಥಯನೆ

ಷಭುದಹಮ

ಭಹಡಿ :

6. Find the odd one out from the following :
ಈ ಕೆಳಗಿನುಗಳಲ್ಲಿ ಗುಾಂಪಿಗೆ ಷೆೇಯದೆ ಇಯು ಾಂದನುನ

(A) Both (A) & (R) are true, but (R) is the
correct explanation of (A)./ (ಎ) ಭತುತ (ಆರ್)

ಕಾಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ :

ಎಯಡ

(A) Acceptance/ ಸ್ಟವೇಕಹಯ

ವಿಯಣೆ

(ಎ)ಗೆ ಬಹಗವಃ ಷರಿಮಹದ ವಿಯಣೆ

(D) Relationship/
ಷಾಂಫಾಂಧ

(C) Both (A) and (R) are false./ (ಎ) ಭತುತ (ಆರ್)
ಎಯಡ ತು

7. The most fundamental difference among the
psychotherapies is in their
ಭನೆ ೇ ಚ್ಚಕ್ತತ್ೆೆಗಳಲ್ಲಿನ ಭುಖ್ಯಹದ ಭ ಲಬ ತ

(D) (A) is not true, but (R) is true./ (ಎ) ಷರಿ ಅಲಿ ,
ಆದಯೆ (ಆರ್) ಷರಿ

ಯತ್ಹಯಷಗಳಿಯುುದು _________ ಯಲ್ಲಿ

(C)

9. The Rio Conference brought the concept of
ರಿಯೇ ಷಮೇಳನು "________" ರಿಕಲನೆಮನುನ

Scope of practice/ ಆಚಯಣೆಮ ಹಯಪಿತಮಲ್ಲಿ
orientation/

ಷರಿ, ಭತುತ (ಆರ್)–(ಎ)ಗೆ ಷರಿಮಹದ

(B) (A) is true and (R) is partially correct
explanation of (A)./ (ಎ) ಷರಿ ಭತುತ (ಆರ್) –

Individualization/ ೆೈಮಕ್ತತಕಯಣ

(B) Theoretical

ಷಾಂವಿಧಹನದ

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಷಾಂಕೆೇತಗಳಿಾಂದ ನಿಭಮ ಉತತಯನುನ ಆಯ್ಕಾ

ಆಧಹರಿತ ಷಯಕಹಯೆೇತಯ ಷಾಂಷೆಥಗಳು

(A)

73ನೆಮ

ಷಹಯಜನಿಕ ಜಿೇನಕೆಾ ಎಳೆದು ತಾಂದ್ಧದೆ

(D) Participatory Orientation NGOs/ ಷಸಬಹಗಿತವ

(C) Confidentiality/
ಗೌಯತ್ೆ

:

ತಿದುದಡಿಮು ಭಹಿಳೆಮಯನುನ ಪ್ರರತ್ಹೆಹಿಸ್ಟದೆ ಭತುತ

ಆಧಹರಿತ ಷಯಕಹಯೆೇತಯ ಷಾಂಷೆಥಗಳು

(B)

(ಆರ್)

ಷೆೈದಹಧಾಂತಿಕ

ಸೆ ಯತಾಂದ್ಧದೆ.

ನಿಲುುಗಳಲ್ಲಿ

(A)

Client base/ ಅಲಾಂಬಿ– ಆಧಹರಿತ

Social Development/ ಷಹಭಹಜಿಕ ಅಭಿೃದ್ಧಧ

(B)

Sustainable Development/ ಷುಸ್ಟಥಯ ಅಭಿೃದ್ಧಧ
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(C)

(D) None of these/

Global Development/ ಜಹಗತಿಕ ಅಭಿೃದ್ಧಧ

(D) Psycho–social

Development/

ಇುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹುದ ಅಲಿ

ಭನೆ ೇ–

ಷಹಭಹಜಿಕ ಅಭಿೃದ್ಧಧ

12. Which one of the following pairs is NOT the
professional role of a Community Organizer ?
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ಜೆ ೇಡಿಗಳು ಷಭುದಹಮ

10. Tabulation refers to
ಕೆ ೇಷ್ಿೇಕಯಣ ಎಾಂದಯೆ

ಷಾಂಘಟಕನ ೃತಿತ ಹತರಗಳಲಿ ?
(A) Communicator and enabler/ ಷಾಂಹಸಕ ಭತುತ

(A) editing and coding of primary data/
ಹರಥಮಕ ದತ್ಹತಾಂವಗಳ ಷಾಂಹದನೆ ಭತುತ

ಪ್ರರೇತ್ಹೆಸಕ

ಷಾಂಕೆೇತಿಕಯಣ

(B) Animator

(B) arrangement primary data in rows and
columns/ ಹರಥಮಕ ದತ್ಹತಾಂವಗಳನುನ ಷಹಲು

data

processing/

ಭತುತ

ಷಾಂಗರಸಕ ಭತುತ ಷಭುದಹಮ ಆಳಿವಕೆಗಹಯ

ಹರಥಮಕ

and
collaborator/
(D) Counsellor
ಆತಷಭಹಲೆ ೇಚಕ ಭತುತ ಷಸಬಹಗಿತವದಹಯ

(D) entering secondary data in tables/
ಭಹಧಯಮಕ ದತ್ಹತಾಂವಗಳನುನ ಕೆ ೇಶಠಕಗಳಲ್ಲಿ

13. Which one of the following is NOT a set of
techniques of Participatory Rural Appraisal
(PRA) ?
ಈ ಕೆಳಗಿನುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹುದು ಷಸಬಹಗಿ ಗಹರಮೇಣ

ದಹಖ್ಲ್ಲಷುುದು
11. Which is the famous case under Indian
Supreme Court which directed the executives
to necessary steps in order to protect the
rights of the children of migrant workers and
their families ?
ಲಷೆ ಕಹಮಯಕಯ ಭಕಾಳ ಭತುತ ಅಯ ಕುಟುಾಂಫಗಳ
ಷಾಂಯಕ್ಷಿಷುಲ್ಲಿ

ೆರೇಯೆೇಕ

(C) Fund–raiser and community governor/ ನಿಧಿ

ದತ್ಹತಾಂವಗಳ ರಕ್ತರಯ್ಕ

ಸಕುಾಗಳನುನ

guide/

ಭಹಗಯದವಯಕ

ಭತುತ ಷಥಾಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಜೆ ೇಡಿಷುುದು
(C) primary

and

ಭೌಲ್ಲೇಕಯಣದ ಜೆ ೇಡಿ ತಾಂತರಲಿ ?
(A) Learning contracts, role reversals, feedback
sessions/ ಕಲ್ಲಕೆಮ ಾಂದ , ಹತರ–ಹಿಾಂಚಲನೆ,
ಭಯುಭಹಹಿತಿ ಷಬೆಗಳು

ಅನುಷರಿಷಫೆೇಕಹದ

(B) Focused group discussion, semi–structured
interviews, triangulation/ ಕೆೇಾಂದ್ಧರೇಕರಿತ ೃಾಂದ

ಅವಯಕ ಭಹಗಯದರ್ಶಯಕೆ ನಿದೆೇಯವನಗಳನುನ ನಿೇಡಿದ
ಬಹಯತಿೇಮ ಷರ್ೇಯಚಛ ನಹಯಮಹಲಮದ ಷುರಸ್ಟದಧ

ಚಚ್ೆಯಗಳು,

ದಹೆ ಮಹುದು ?

ಅಯೆ–ಯಚ್ಚತ ಷಾಂದವಯನ

,

ತಿರಕೆ ೇಣಿಷುವಿಕೆ

(A) Vishaka Vs State of Rajasthan/ ವಿವಹಕಹ

(C) Venn–diagrams, matrix scoring, time–lines/
ೆನ್ನ
ಯಯಸ
ಅಾಂಕ
ಗಳಿಷುವಿಕೆ,
–ನಕ್ಷೆ

ವಿಯುದಧ ಯಹಜಷಹಥನ ಯಹಜಯ

ೆೇಳಹಟ್ಟಿಗಳು

(B) Bachpan Bachao Andolan Vs Union of
India/ ಫಚನ್ ಫಚ್ಹರ್ೇ ಆಾಂದೆ ೇಲನ ವಿಯುದಧ

(D) None of these/

ಇುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹುದ ಅಲಿ

ಮುನಿಮನ್ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಮಹ
(C) Keshavanad Bharati Vs State of Kerala/
ಕೆೇವನಾಂದ ಬಹಯತಿ ವಿಯುದಧ ಕೆೇಯಳ ಯಹಜಯ

14. Which one of the following is NOT one of the
phases in the process of Community
4
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Organization ?
ಈ ಕೆಳಗಿನುಗಳಲ್ಲಿ

ಮಹುದು

ಇುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲಿಯ

ಷಭುದಹಮ

ಷಾಂಘಟನಹ ರಕ್ತರಯ್ಕಮ ಸಾಂತಲಿ ?

17. "Questionnaire" is
ರವಹನಳಿ" ಎಾಂದಯೆ

(A) Identification of community common
needs/ ಷಭುದಹಮದ ಷಹಭಹನಯ ಅಗತಯಗಳನುನ

(A) one of the tools of data collection/ ದತ್ಹತಾಂವ

ಗುಯುತಿಷುುದು

ಷಾಂಗರಸಣೆಮ ಾಂದು ಷಹಧನ

(B) Sequencing the identified needs and
objectives/ ಗುಯುತಿಸ್ಟದ ಅಗತಯಗಳು ಭತುತ

(B) one of the methods of data collection/
ದತ್ಹತಾಂವ ಷಾಂಗರಸಣೆಮ ಾಂದು ವಿಧಹನ

ಉದೆದೇವಗಳನುನ ಅನುಕರಭಗೆ ಳಿಷುುದು

(C) Both, a tool and a method/ಷಹಧನ ಭತುತ

(C) Finding out the resources/ ಷಾಂನ ಮಲಗಳ

ವಿಧಹನ ಗಳೆಯಡು

ವೆ ೇಧನೆ

(D) Neither a tool nor a method/ಷಹಧನು ಅಲಿ

the
responsibility
of
(D) Shouldering
community
work
through
NGOs/
ಎನ್.ಜಿ.ಒ.ಗಳ ಭ ಲಕ ಷಭುದಹಮದ ಕಹಮಯದ

ವಿಧಹನು ಅಲಿ
18. Which one of the following is a non–
probability sampling method ?
ಈ ಕೆಳಗಿನುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹುದು ಷಾಂಬನಿೇಮಲಿದ

ಜಹಫಹದರಿಮನುನ ಸೆಗಲ್ಲಗೆೇರಿಸ್ಟಕೆ ಳುುುದು
15. Which one of the following is NOT a
component of project proposal ?
ಈ
ಕೆಳಗಿನುಗಳಲ್ಲಿ
ಮಹುದು
ಯೇಜನಹ

ಭಹದರಿ ವಿಧಹನ ?
Stratified
Random
(A) Proportionate
Sampling./ ಷರಿರಭಹಣದ ಷತರಿೇಕೃತ ಮಹದೃಚ್ಚಿಕ

ರಷಹತನೆಮ ಘಟಕಲಿ ?
(A)

ನಭ ನೆ

Problem statement/ ಷಭಷೆಯಮ ಸೆೇಳಿಕೆ

(B)

Lottery Method./ ಲಹಟರಿೇ ವಿಧಹನ

(C)

Quota Sampling./ ಹಲು ನಭ ನೆ

(B) Methodology/ ವಿಧಹನವಹಷರ
(C) Monitoring/
ಮೇಲ್ಲವಚ್ಹಯಣೆ

(D) Budgeting/
ಭುಾಂಗಡ ತರ

(D) Sequential List Method./ ಕರಭಹನುಗತ ಟ್ಟಿ
ವಿಧಹನ

16. Auditing of the NGOs is done through the
ಷಯಕಹಯೆೇತಯ ಷಾಂಷೆಥಗಳ ಲೆಕಾ ತಹಷಣೆಮನುನ

19. "Sociometry" is a technique widely used for
the study of
ಷಭಹಜಭಹನು _______ ನ ಅಧಯಮನದಲ್ಲಿ

_______ ಭ ಲಕ ಭಹಡಲಹಗುುದು.
(A)
(B)

Internal Auditor/ ಆಾಂತರಿಕ ಲೆಕಾರಿವೆ ೇಧಕಯ

ಹಯಕಹಗಿ ಉಯೇಗಿಷಲಡುತತದೆ.

External Auditor/ ಫಹಸಯ ಲೆಕಾರಿವೆ ೇಧಕಯ

(C) Government

Auditor/

(A)

ಷಯಕಹರಿ

(B) Role of the members in the group/ ೃಾಂದದಲ್ಲಿ

ಲೆಕಾರಿವೆ ೇಧಕಯ
(D)

Group relationships/ ೃಾಂದ ಷಾಂಫಾಂಧಗಳು

ಷದಷಯಯುಗಳ ಹತರ

All of these/
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(C) Leadership/ ನಹಮಕತವ
(D)

ಷ ತರ
(C) Principle of multiple strategies/ ವಿವಿಧ–

Communication pattern/ ಷಾಂಸನಹ ನಭ ನೆ

ತಾಂತರಗಳ ಷ ತರ
(D) Principle of single–fold programmes/ ಏಕ–

20. Who claimed that behaviour is affected by
positive reinforcement ?
ತಯನೆಮು
ಷಕಹಯಹತಮಕ
ಫಲಧಯನೆಯಿಾಂದ
ರಿಣಹಭಕೆ ಾಳಗಹಗುತತದೆಾಂದು

ದಯು ಕಹಮಯಕರಭ ಷ ತರ

ರತಿಹದ್ಧಸ್ಟದಯು

23. Psychiatric Social Worker can solve one of
the following problems through the practice
of Social Case Work :
ಯಕ್ತತಗತ ಷಭಹಜಕಹಮಯದ ಆಚಯಣೆಮ ಭ ಲಕ

ಮಹಯು ?
(A)

B. F. Skinner/ ಬಿ.ಎಫ್. ಸ್ಟಾನನರ್

(B)

Sigmund Freud/ ಸ್ಟಗಮಾಂಡ್ ಪಹರಯಿಡ್

(C)

William James/ ವಿಲ್ಲಮಮ್ ಜೆೇಮ್ೆ

(D)

Wilhelm Wundt/ ವಿಲಸೆಮ್ ುಾಂಡ್

ಭನೆ ೇೆೈಜ್ಞಹನಿಕ

(A) Enlisting community support/ ಷಭುದಹಮದ
ಫೆಾಂಫಲನುನ ಖಹತರಿಗೆ ಳಿಷುುದು
about
policy
changes/
(B) Bringing
ಧೆ ೇಯಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಫದಲಹಣೆಗಳನುನ ತಯುುದು
(C) Organizing training programme for people
with mental health issues/ ಭಹನಸ್ಟಕ ಆಯೆ ೇಗಯ

ಷಾಂಫಾಂಧಿಸ್ಟದಹದಗಿೆ

ಷಭಷೆಯಗಳನುನ ಸೆ ಾಂದ್ಧಯು ಜನರಿಗಹಗಿ ತಯಫೆೇತಿ

(A) components of group work/ ೃಾಂದಕಹಮಯದ

ಕಹಮಯಕರಭನುನ ಆಯೇಜಿಷುುದು.

ಘಟಕಹಾಂವಗಳು

(C)

(D) Educating the family members regarding
patient care/ ಯೆ ೇಗಿಮ ಆಯೆೈಕೆಮ ಫಗೆೆ

group dynamics/ ೃಾಂದ ಚಲನಹತಮಕತ್ೆ

ಕುಟುಾಂಫದ ಷದಷಯಯನುನ ರ್ಶಕ್ಷಿತಯನಹನಗಿಷುುದು

group characteristics/ ೃಾಂದದ ಲಕ್ಷಣಗಳು

24. Corporate Social Responsibility has been
made mandatory on the part of the employers
through the amendment to the
_________ ಕಹಯ್ಕದಮ ರಕಹಯ ಉದ್ಧದಮಗಳ

(D) None of these/

ಇುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹುದ ಅಲಿ
22. Which one of the following is a principle of
Social Action ?
ಕೆಳಗಿನುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹುದು ಷಹಭಹಜಿಕ ಕ್ತರಯ್ಕಮ

ಷಹಭಹಜಿಕ

ಜಹಫಹದರಿಮು

ಭಹಲ್ಲೇಕಯ

ಹಲ್ಲಗೆ

ಕಡ್ಹಾಮಹಗಿರಿಸ್ಟದೆ :

ಷ ತರಹಗಿದೆ" ?

(A) Indian Companies Act/ ಬಹಯತಿೇಮ ಕಾಂನಿಗಳ
ಕಹಯ್ಕದ

(A) Principle of divergent strategies/ ಚದುರಿದ

(B)

ತಾಂತರಗಳ ಷ ತರ
(B)

ಈ

ಕೆಳಗಿನ ಾಂದು ಷಭಷೆಯಮನುನ ಫಗೆಸರಿಷಫಸುದು :

21. Isolation and group conflicts refers to
ಏಕಹಾಂಗಿತನ ಭತುತ ೃಾಂದ ಷಾಂಘಶಯಗಳ _______ ಗೆ

(B)

ಷಭಹಜಕಹಮಯಕತಯನು

Indian Trust Act/ ಬಹಯತಿೇಮ ನಹಯಷ ಕಹಯ್ಕದ

Societies
Registration
(C) Indian
ಬಹಯತಿೇಮ ಷಾಂಘಗಳ ನೆ ೇಾಂದಣಿ ಕಹಯ್ಕದ

Principle of single approach/ ಏಕ ಭಹಗಯ
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Act/

(D)

(D)

Factories Act/ ಕೆೈಗಹರಿಕಹ ಕಹಯ್ಕದ

25. Section 80(G) of the Indian Income Tax Act
refers to the exemption of Income Tax for :
ಬಹಯತಿೇಮ ಆದಹಮ ತ್ೆರಿಗೆ ಕಹಯಿದೆ ಕಲಾಂ 80(ಜಿ)ಮ

28. The first School of Social Work was
established at
ಮೊದಲ ಷಭಹಜಕಹಮಯ ವಹಲೆಮನುನ _______

ಅನವಮ ಆದಹಮ ತ್ೆರಿಗೆ ವಿನಹಯಿತಿ ಇಯುುದು

ನಲ್ಲಿ ಆಯಾಂಭಿಷಲಹಯಿತು.

_________
(A)

Charitable Institutions/ ಧಭಯ ಷಾಂಷೆಥಗಳಿಗೆ

(B)

Co–operative Societies/ ಷಸಕಹಯ ಷಾಂಘಗಳಿಗೆ

(C) Business

(A) Chicago/ಚ್ಚಕಹಗೆ

(D)

ಷಾಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ
(D) Political

Organizations/

ಚಳುಳಿಗೆ ಭಸತವದ ಕೆ ಡುಗೆಗಳನುನ ನಿೇಡಿದ ರ್ಶಕ್ಷಿತ

26. The book, "The Long View" is authored by
ದ್ಧ ಲಹಾಂಗ ವಿವ್ಹ್" ುಷತಕು ________ ರಿಾಂದ

ಷಭಹಜ ಕಹಮಯಕತಯಯು ಮಹಯು ?

ಫಯೆಮಲಟ್ಟಿದೆ

(B)

(A)

Anna Freud/ ಅನಹನ ಪಹರಯಿಡ್
Mary Richmond/ ಮೇರಿ ರಿಚಮಾಂಡ್

(C) Kiran Bedi/ ಕ್ತಯಣ್ ಫೆೇಡಿ
(D)

Gordon Hamilton/ ಗೆ ೇಡಯನ್ ಸಹಯಮಲಿನ್

ಪಲ್ಲತ್ಹಾಂವಲಿ ?

ಾಂದಯ ನೆೇಯ ಷೆೇೆಗಳ ಯಯೆೈಷುಲ್ಲಿಮ ಅವಯಕ

Self–employment/ ಷವಮಾಂ ಉದೆ ಯೇಗ

ಸಹಗು ಷಾಂಬನಿೇಮ ಷಸಹಮಕ ಚಟುಟ್ಟಕೆಮಹಗಿದೆ
ಎಾಂದು ಹಯಖಹಯನಿಸ್ಟದಯು ಮಹಯು ?

(B) Better standard of living/ ಉತತಭ ದಜೆಯಮ
(C)

Medha Patekar/ ಮೇಧಹ ಹಟಾರ್

has
defined
"Social
Welfare
30. Who
Administration as a facilitating activity,
necessary and incidental to the giving of
direct services by a Social Agency" ?
ಷಭಹಜ ಕಲಹಯಣ ಆಡಳಿತು ಷಹಭಹಜಿಕ ನಿಯೇಗ

27. Which one of the following is NOT the
outcome of SHGs ?
ಈ ಕೆಳಗಿನುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹುದು ಷವ–ಷಸಹಮ ಷಾಂಘಗಳ
(A)

Arundhati Roy/ ಅಯುಾಂದತಿ ಯಹಯ್

(B) Vandana Shiva/ ಾಂದನಹ ರ್ಶ

(C) John Dewey/ ಜಹನ್ ಡಿೆ
(D)

Philadelphia/ ಫಿಲ ಡ್ೆಲ್ಲಮಹ

29. Which one of the following is a trained social
worker who has significantly contributed for
the cause of anti–globalization ?
ಈ ಕೆಳಗಿನಯುಗಳಲ್ಲಿ ಜಹಗತಿೇಕಯಣ ವಿಯೆ ೇಧಿ

ಯಹಜಕ್ತೇಮ

ಷಾಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ

(A)

(B) Boston/
ಫೆ ೇಷಿನ್

(C) New York/ ನ ಯಮಹರ್ಕಯ

ಯಸಹಯ

Organizations/

Poverty Alleviation/ ಫಡತನ ನಿಭ ಯಲನೆ

ಜಿೇನ

(A)

Karl de Schweinitz/ ಕಹರ್ಲಯ ಡ್ೆೇ ಸ್ಟಾವಿಾಂಜ್

Rural reconstruction/ ಗಹರಮೇಣ ುನರ್ ಯಚನೆ

(B)

Arthur Dunham/ಆಥಯರ್ ಡನ್ ಸೆಮ್
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(C) John C. K./ ಜಹನ್ ಸ್ಟ.ಕೆ.
(D)

(C) The basis for control of financial
transactions./ ಸಣಕಹಷು ಹಿಹಟು ನಿಮಾಂತರಣದ
ಭ ಲ

Arthur H. Kruse/ಆಥಯರ್ ಸೆಚ್. ಕುರಷೆ

(D) Mobilization of resources./ ಷಾಂನ ಮಲಗಳ

31. In which of the models of Social Case Work
the Social Case Worker and the client reach
an explicit agreement on the particular
problem to be worked on and also the
probable duration of treatment ?
ಯಕ್ತತಗತ ಷಭಹಜಕಹಮಯದ ಮಹ ಭಹದರಿಮಲ್ಲಿ

ಕೆ ರಢೇಕಯಣ
33. The objective of Social Reform is
ಷಭಹಜ ಷುಧಹಯಣೆಮ ಉದೆದೇವು ________
(A) to help a minority group/ ಾಂದು ಅಲ

ಯಕ್ತತಗತ ಷಭಹಜಕಹಮಯಕತಯ ಭತುತ ಅಬಯಥಿಯಮು
ಾಂದು

ನಿಧಿಯಶಿ

ಷಭಷೆಯಮ

ಷಾಂಖಹಯತ ೃಾಂದಕೆಾ ಷಸಹಮ ಭಹಡುುದು

ಮೇಲೆ

(B) to

ಕಹಮಯನಿಯಹಿಷಲು ಭತುತ ಜೆ ತ್ೆಗೆ ಷಾಂಬನಿೇಮ

assist

marginalized

group/

ಅಾಂಚ್ಚಗೆ

ದ ಡಲಟಿ ೃಾಂದಕೆಾ ಷಸಹಮ ಭಹಡುುದು

ಚ್ಚಕ್ತತ್ಹೆ ಅಧಿಗೆ ಷಾಂಫಾಂಧಿಸ್ಟದಾಂತ್ೆ ಾಂದು ಷಶಿ
ಭಮತಕೆಾ ತಲುಪಿಯುತ್ಹತಯೆ.

(C) to bring about social change/ ಷಹಭಹಜಿಕ
ಫದಲಹಣೆಮನುನ ತಯುುದು

(A) Problem Solving Social Case Work Model/
ಷಭಷೆಯ ನಿಹಯಣಹ ಯಕ್ತತಗತ ಷಭಹಜಕಹಮಯ

(D) to overhaul the political system/ ಯಹಜಕ್ತೇಮ

ಭಹದರಿ

ಯಷೆಧಮನುನ ಫದಲಹಯಿಷುುದು

(B) Behavioural Social Case Work Model/
ತಯನಹ ಯಕ್ತತಗತ ಷಭಹಜಕಹಮಯ ಭಹದರಿ

34. Research Design is a
ಷಾಂವೆ ೇಧನಹ ವಿನಹಯಷು ________ ಆಗಿದೆ

(C) Functional Social Case Work Model/
ಕಹಮಹಯತಮಕ ಯಕ್ತತಗತ ಷಭಹಜಕಹಮಯ ಭಹದರಿ

(A) detailed plan outlining how the research
will be carried out/ ಷಾಂವೆ ೇಧನೆಮು ಸೆೇಗೆ

(D) Task–centered Social Case Work Model/
ಕಹಮಯ–ಕೆೇಾಂದ್ಧರತ ಯಕ್ತತಗತ ಷಭಹಜಕಹಮಯ

ಕೆೈಗೆ ಳುಲಡುತತದೆ

ಭಹದರಿ

ಎಾಂಫುದಯ

ವಿಯಹದ

ಯೇಜನಹ ನಕ್ಷೆ
(B) method of selecting a proper sampling
design/ ಷರಿಮಹದ ಭಹದರಿ ವಿನಹಯಷನುನ ಆಯ್ಕಾ

32. Which one of the following is NOT one of the
functions of budget in public welfare
agencies?
ಈ ಕೆಳಗಿನುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹುದು ಷಹಯಜನಿಕ ಕಲಹಯಣ

ಭಹಡು ವಿಧಹನ
(C) detailed plan of a good research tool/
ಉತತಭ ಷಾಂವೆ ೇಧನಹ ಷಹಧನದ ವಿಯಹದ

ಷಾಂಷೆಥಗಳ ಆಮಯಮದ ಕಹಮಯಗಳಲಿ ?

ಯೇಜನೆ

(A) Financial plan of operations for the next
fiscal year./ ಭುಾಂದ್ಧನ ಸಣಕಹಷು ಶಯದ

(D) Both detailed plan outlining how the
research will be carried out and detailed
plan of a good research tool/ ಷಾಂವೆ ೇಧನೆಮು

ಸಣಕಹಷು ಯೇಜನೆಗಳ ಕಹಮಯನಿಯಸಣೆ
(B) A means of obtaining the necessary funds
from the legislature./ ವಹಷಕಹಾಂಗದ್ಧಾಂದ ಅಗತಯ

ಸೆೇಗೆ ಕೆೈಗೆ ಳುಲಡುತತದೆ ಎಾಂಫುದಯ ವಿಯಹದ
ಯೇಜನಹ ನಕ್ಷೆ ಭತುತ ಉತತಭ ಷಾಂವೆ ೇಧನಹ

ಸಣಕಹಷನುನ ಡ್ೆಮು ಭಹಗಯ
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ಷಹಧನದ ವಿಯಹದ ಯೇಜನೆ ಎಯಡ

and fine extending up to Rupees One
Lakh./ ಭ ಯು ಶಯಗಳಯೆಗಿನ ಕಹಯಗೃಸ ಹಷ
ಭತುತ ಯ ಹಯಿ ಾಂದು ಲಕ್ಷಗಳಯೆಗಿನ ದಾಂಡ

35. Which section of the Factories Act, 1948
refers to the appointment of Welfare Officers
?
ಕೆೈಗಹರಿಕಹ ಕಹಯ್ಕದ, 1948ಯ ಮಹ ಕಲಾಂ ಕಹಮಯಕ
ಕಲಹಯಣ

ಅಧಿಕಹರಿಮ

ನೆೇಭಕಹತಿಮನುನ

37. Secularism in Indian Constitution amounts to
ಬಹಯತಿೇಮ ಷಾಂವಿಧಹನದಲ್ಲಿ ಜಹತ್ಹಯತಿೇತತ್ೆ ಎಾಂದಯೆ

ಕುರಿತು

________

ಸೆೇಳುತತದೆ ?
(A) Section 46/ ಕಲಾಂ–
46

(A) entailing strict separation of religion from
ಧಭಯನುನ
ಯಹಜಕ್ತೇಮತ್ೆಯಿಾಂದ
politics/

(B) Section 47/ ಕಲಾಂ–
47

ಕಡ್ಹಾಮಹಗಿ ಫೆೇಯಡಿಷುುದು

(C) Section 49/ ಕಲಾಂ–49
(D)

(B) restricting political parties with religious
affiliations from contesting elections/
ಧಹಮಯಕ ಷಾಂಲಗನ ಸೆ ಾಂದ್ಧಯು ಯಹಜಕ್ತೇಮ

Both Section 46 and 47/ ಕಲಾಂ–46 ಭತುತ 47

ಕ್ಷಗಳನುನ

ಚುನಹಣೆಮಲ್ಲಿ

ಷಧಿಯಷುುದರಿಾಂದ

ನಿಬಯಾಂದ್ಧಷುುದು

36. Under the Prohibition of Sex Selection Act,
1994 the punishment prescribed for the first
offence of seeking sex selection or detection
is
ಲ್ಲಾಂಗ ಆಯ್ಕಾ ನಿಶೆೇಧ ಕಹಯಿದೆ, 1994ಯ ಅಡಿಮಲ್ಲಿ

(C) providing protective legislations to the
ಧಹಮಯಕ
ಅಲ
religious
minorities/
ಷಾಂಖಹಯತರಿಗೆ

ಯಕ್ಷಣಹತಮಕ

ವಹಷನಗಳನುನ

ನಿೇಡುುದು.

ಲ್ಲಾಂಗ ಆಯ್ಕಾ ಭತುತ ಲ್ಲಾಂಗ ತ್ೆತಗಹಗಿ ಮೊದಲ
ಅಯಹಧಕೆಾ ನಿಗದ್ಧ ಭಹಡಿಯು ರ್ಶಕ್ಷೆಮ ರಭಹಣ

(D) granting religious liberty to all individuals
and communities/ ಎಲಹಿ ಯಕ್ತತಗಳು ಭತುತ

_________

ಷಭುದಹಮಗಳಿಗೆ

(A) Imprisonment extending up to one year and
fine extending up to Rupees Ten
Thousand./ ಾಂದು ಶಯದಯೆಗಿನ ಕಹಯಗೃಸ

ಧಹಮಯಕ

ಷಹವತಾಂತರಯನುನ

ಭಾಂಜ ಯು ಭಹಡುುದು.

ಹಷ ಭತುತ ಯ ಹಯಿ ಸತುತ ಷಹವಿಯಗಳಯೆಗಿನ

38. Who among the following is a great
personality who has contributed to the
Dravida Movement in India ?
ವೆರೇಶಠ ಯಕ್ತತತವುಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಹಯು ಬಹಯತದ

ದಾಂಡ
(B) Imprisonment extending up to two years
and fine extending up to Rupees Fifty
Thousand./ ಎಯಡು ಶಯದಯೆಗಿನ ಕಹಯಗೃಸ

ದಹರವಿಡ ಚಳುಳಿಗೆ ಕೆ ಡುಗೆಗಳನುನ ನಿೇಡಿದಯು ?

ಹಷ ಭತುತ ಯ ಹಯಿ ಐತುತ ಷಹವಿಯಗಳಯೆಗಿನ

(A)

ದಾಂಡ

Periyar R. Naikar/ ೆರಿಮಹರ್ ಆರ್ ನಹಮಾರ್

(B) Vinoba Bhave/ ವಿನೆ ೇಫಹ ಬಹೆ

(C) Imprisonment extending up to three years
and fine extending up to Rupees Fifty
Thousand./ ಭ ಯು ಶಯಗಳಯೆಗಿನ ಕಹಯಗೃಸ
ಹಷ ಭತುತ ಯ ಹಯಿ ಐತುತ ಷಹವಿಯಗಳಯೆಗಿನ
ದಾಂಡ
(D) Imprisonment extending up to three years

(C)

Maharshi Karve/ ಭಸಷ್ಯ ಕೆಯ

(D)

Dayanand Saraswati/ ದಮಹನಾಂದ ಷಯಷವತಿ

39. Which
9

of

the

following
MASTER

functions

of

administration is/are considered as enterprise
determination ?
a. Fact Finding
b. Setting up organizational structure and
work assignment
c. Decision on the best way of reaching the
objective
d. Supervising and controlling personnel
and
finances
Choose your answer from the codes given
below :
ಆಡಳಿತದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ಕಹಮಯಗಳು ಷಹಾಂಸ್ಟಥಕ
ನಿಧಹಯಯಗಳನುನ ರಿಗಣಿಷುುದಹಗಿದೆ/ಗಳಹಗಿೆ ?
a. ಷತ್ಹಯಾಂವ ಸುಡುಕಹಟ
b. ಷಹಾಂಸ್ಟಥಕ ಯಚನೆ ಭತುತ ಕಹಮಯಹಿಷುವಿಕೆಮ
ಷಹಥನೆ
c. ಉದೆದೇವಗಳನುನ ತಲುು ಉತತಭ ಭಹಗಯಗಳನುನ

ಫದಲಹಯಿಷಫಸುದು ?
(A) Section 7/ಕಲಾಂ–7

(B) Section 8/ಕಲಾಂ–8

(C) Section 9/ಕಲಾಂ–9

(D) Section 10/ಕಲಾಂ–
10

42. Payment of Gratuity shall be made to an
employee on the termination of his
employment after he has rendered a minimum
of five years of continuous service
ಕನಿಶಿ ಕ್ಷ 5 ಶಯಗಳ ನಿಯಾಂತಯ ಷೆೇೆಮನುನ
ಷಲ್ಲಿಸ್ಟದ

ನಿಮಾಂತರಣ
ಕೆಳಗಿನುಗಳ ಷಾಂಕೆೇತಗಳ ಭ ಲಕ ನಿಭಮ
ಉತತಯನುನ ಆಯ್ಕಾಭಹಡಿ :
(A) a and c/ a ಭತುತ c

(B) a and b/ a ಭತುತ b

(C) b and c/ b ಭತುತ c

(D) c and d/ c ಭತುತ d

40. When was the National Literacy Mission
initiated in India ?
ಬಹಯತದಲ್ಲಿ ಯಹಷ್ರೇಮ ಷಹಕ್ಷಯತ್ಹ ಮವನ್" ಮಹಹಗ
ಸುಟುಿ ಸಹಕ್ತತು ?
(A) 1988

(B) 1989

ಕಹಮಯಕನಿಗೆ

ಭುಕಹತಮಗೆ ಳಿಷು

ಷೆೇೆಯಿಾಂದ

ಷಾಂದಬಯದಲ್ಲಿ

ಉದಹನ

ಹತಿಮು" _________ ನಿೇಡಫೆೇಕಹಗುುದು.
(A) on

his

superannuation/

ಅನ ನಿೃತಿತ

ಯೇಮತಿಮಲ್ಲಿ

ನಿಧಯರಿಷುುದು
d. ಸ್ಟಫಬಾಂಧಿ ಭತುತ ಸಣಕಹಸ್ಟನ ಮೇಲ್ಲವಚ್ಹಯಣೆ ಭತುತ

ಫಬ

(B)

on his resignation/ ಅನ ಯಹಜಿನಹಮಮಲ್ಲಿ

(C) on his death or disablement/ ಅನ ಭಯಣ
ಅಥಹ ಊನತ್ೆಮಲ್ಲಿ
(D)

All of these/ ಮೇಲ್ಲನ ಎಲಿುಗಳು

43. Which one of the following is not a process of
Social Work Research ?
ಈ ಕೆಳಗಿನುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹುದು ಷಭಹಜ ಕಹಮಯ
ಷಾಂವೆ ೇಧನಹ ರಕ್ತರಯ್ಕ ಅಲಿ ?
(A)

Collection of data/ ಭಹಹಿತಿ ಷಾಂಗರಸಣೆ

(B) Formulation of hypothesis/ ಹರಕಲನೆಗಳ
ಯಚನೆ

(C) 1990

(D) 1991

41. Under which section of the Karnataka Co–
operative Societies Act, 1959 the name of the
Co–operative Society can be changed ?
ಕನಹಯಟಕ ಷಸಕಹಯ ಷಾಂಘಗಳ ಕಹಯಿದೆ, 1959ಯ
ಮಹ ಕಲಾಂದಲ್ಲಿ ಷಸಕಹಯ ಷಾಂಘಗಳ ಸೆಷಯನುನ

(C) Implementation of research findings/
ಷಾಂವೆ ೇಧನಹ ಪಲ್ಲತ್ಹಾಂವಗಳ ಅನುಶಹಠನ
(D) Drawing

of

conclusion/

ನಿಣಯಮನುನ

ಚ್ಚತಿರಷುುದು
44. Identification of research gap is possible only
through
MASTER
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ಷಾಂವೆ ೇಧನಹ

ಅಾಂತಯನುನ

ಗುಯುತಿಷುುದು

ಭಹನ

________ ರಿಾಂದ ಭಹತರ ಷಹಧಯ

ಅಲೆ ೇಕ್ತಷಲಟ್ಟಿೆ.

ದತ್ಹತಾಂವಗಳ ರಕ್ತರಯ್ಕ
(B) Raising the research question/ ಷಾಂವೆ ೇಧನಹ
ರವೆನಗಳನುನ ಎತುತುದು
Review of literature/ ಷಹಹಿತಯ ಯಹಭವೆಯ

(A)

Air pollution/ ಹಮು ಭಹಲ್ಲನಯ

(B)

Greenhouse gases/ ಸಸ್ಟಯು ಭನೆಮ ಅನಿಲಗಳು

(C)

Carbon Footprint/ ಇಾಂಗಹಲದ ಸೆಜೆೆ ಗುಯುತುಗಳು

(D) Environment

the
research
conclusion/
(D) Drawing
ಷಾಂವೆ ೇಧನಹ ನಿಣಯಮಗಳನುನ ಚ್ಚತಿರಷುುದು

Degradation/

48. _______ is a more accurate and detailed
estimate of dispersion.
__________ ು ಕದಡುವಿಕೆಮ ಸೆಚುಿ ನಿಖ್ಯತ್ೆಮುಳು
ಭತುತ ವಿಯಹದ ಅಾಂದಹಜು

ಅಭಿೃದ್ಧಧಗಹಗಿ ಇಯುುದು.

(A)

Scheduled Tribes/ ರಿರ್ಶಶಿ ಾಂಗಡ

Standard Deviation/ ನಿಮತ ವಿಚಲನೆ

(B) Women/ ಭಹಿಳೆ

(B) Range/ ರಿಮತಿ

(C)

Differently–abled/ ಭಿನನಷಹಭಥರಯುಳುಯು

(C) Median/ ಭಧಹಯಾಂಕ

(D)

Scheduled Castes/ ರಿರ್ಶಶಿ ಜಹತಿ

ಭ ಲಬ ತಹಗಿ _________ ಇದೆ.

ಭುಖ್ಯ ಕಚ್ೆೇರಿಮು ________ ದಲ್ಲಿ ಇದೆ.

(C)

(D) Mode/ ಫಸುಲಕ

49. The process of collective bargaining is
basically
ಷಹಭ ಹಿಕ
ಚ್ೌಕಹಸ್ಟಮ
ರಕ್ತರಯ್ಕಮು

46. The Headquarters of the International Human
Rights Commission is located in
ಅಾಂತಯಯಹಷ್ರೇಮ ಭಹನ ಸಕುಾಗಳ ಆಯೇಗದ
(A) California/
ಕೆಲ್ಲಫೇನಿಯಮಹ

ರಿಷಯದ

ಅಧೆ ೇಗತಿ

45. Special Component Plans (SCPs) is meant for
the development of
ವಿವೆೇಶ ಘಟಕ ಯೇಜನೆಮು" ________ ಯ
(A)

ಹತ್ಹಯಣ

ಫದಲಹಣೆಮಲ್ಲಿ ಫಸಳ ಭಸತವದ ಚ್ಹಲಕಯುಗಳಹಗಿ

(A) Processing the primary data/ ಹರಥಮಕ

(C)

ಚಟುಟ್ಟಕೆಗಳು

(B) Geneva/
ಜಿನಿೇಹ

Johannesburg/ ಜೆ ೇಸಹನ್ೆ ಫರ್ಗಯ

(A)

Bipartite in nature/ ದ್ಧವ ಕ್ಷಿೇಮ ಷವಯ ದಲ್ಲಿ

(B)

Tripartite in nature/ ತಿರ ಕ್ಷಿೇಮ ಷವಯ ದಲ್ಲಿ

(C)

Arbitrary in nature/ಇಚ್ಹಛನುಷಹಯ ಷವಯ ದಲ್ಲಿ

(D) Guided

(D) London/ ಲಾಂಡನ್

by

Labour

Court/

ಕಹಮಯಕ

ನಹಯಮಹಲಮ ಭಹಗಯದರ್ಶಯಸ್ಟದಾಂತ್ೆ

47. _______ from human activities are the most
significant driver of observed climate change
since the mid–20th century.
20ನೆೇ ವತಭಹನದ ಭಧಯ ಬಹಗದ್ಧಾಂದ ________

50. Which of the following does NOT play an
important role in shaping the personality of
the Social Case Worker in a positive manner ?
ಯಕ್ತತಗತ ಷಭಹಜ ಕಹಮಯಕತಯನ ಯಕ್ತತತವನುನ
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ಷಕಹಯಹತಮಕ ರಿೇತಿಮಲ್ಲಿ ಯ ಪಿಷುಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ

b. Principle of Social Case Work
c. Tool of Social Case Work
d. Technique of Social Case Work
List-II
i. Home Visit
ii. Existence of inherent potentiality in human
beings
iii. Non–condemning attitude and behaviour
iv. Change of physical environment
ಟ್ಟಿ ಾಂದಯೆ ಾಂದ್ಧಗೆ ಟ್ಟಿ ಎಯಡನುನ ಜೆ ೇಡಿಸ್ಟ ಕೆಳಗೆ

ಮಹುದು ರಭುಖ್ ಹತರ ಹಿಷುುದ್ಧಲಿ ?
(A)

Self–importance/ ಷವ–ಹರಭುಖ್ಯತ್ೆ

(B)

Self–awareness/ ಷವ–ಜಹಗೃತಿ

(C)

Self–acceptance/ ಷವ–ಸ್ಟವೇಕಹಯ

(D) Self–esteem/ ಷವ–ಗೌಯ

ನಿೇಡಿಯು ಷಾಂಕೆೇತಗಳಿಾಂದ ಷರಿಮಹದ ಉತತಯನುನ
ಆಯ್ಕಾಭಹಡಿ :
ಟ್ಟಿ – I

51. National Policy for Senior Citizens has been
introduced in the year
ಹಿರಿಮ ನಹಗರಿಕರಿಗಹಗಿಯು ಯಹಷ್ರೇಮ ಧೆ ೇಯಣೆಮು

a. ತ್ಹತಿವಕ ಊಸೆ
b. ಯಕ್ತತಗತ ಷಭಹಜಕಹಮಯದ ತತವ

______ ಶಯದಲ್ಲಿ ಜಹರಿಗೆ ತಯಲಹಯಿತು.
(A) 2010

(B) 2011

c. ಯಕ್ತತಗತ ಷಭಹಜಕಹಮಯದ ಷಹಧನ

(C) 2012

(D) 2013

ಟ್ಟಿ – II

d. ಯಕ್ತತಗತ ಷಭಹಜಕಹಮಯದ ತಾಂತರ
i.ಗೃಸ ಬೆೇಟ್ಟ
ii.ಭಹನಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟಿನಿಾಂದ ಇಯು

52. Which of the following methods can be used
in the worker`s participation in
management ?
ಈ ಕೆಳಗಿನುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹುದನುನ ಯಷಹಥನೆಮಲ್ಲಿ
ಕಹಮಯಕಯ

ಷಸಬಹಗಿತವ"

ದ

ಷಹಭಥರಯ ಅಸ್ಟತತವ
iii.ನಿಾಂದ್ಧಷಲಡದ ಭನೆ ೇೃತಿತ ಭತುತ ತಯನೆ
iv.ಬೌತಿಕ ರಿಷಯದಲ್ಲಿನ ಫದಲಹಣೆ

ವಿಧಹನೆಾಂದು

Codes : / ಷಾಂಕೆೇತಗಳು :

ಉಯೇಗಿಷಫಸುದಹಗಿದೆ ?
(A) Staff or work council/ ಸ್ಟಫಬಾಂದ್ಧ ಅಥಹ ಕಹಮಯ
ರಿಶತುತ

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

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

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

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

(B) Board level participation/ ಭಾಂಡಳಿ ಭಟಿದ
ಬಹಗಹಿಷುವಿಕೆ

54. A Professional Social Worker should have
ಒಯ
ೃತಿತಯ
ಷಭಹಜ
ಕಹಮಯಕತಯನು

(C) Joint Councils and Committees/ ಜಾಂಟ್ಟ

_________ ಸೆ ಾಂದ್ಧಯಫೆೇಕು.

ರಿಶತುತಗಳು ಭತುತ ಷಮತಿಗಳು

(A) Knowledge–based training/ ಜ್ಞಹನ ಆಧಹರಿತ

(D) All of these/

ಇುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲಿಯ

ತಯಫೆೇತಿ
(B) Practice–based training/ ಆಚಯಣೆ ಆಧಹರಿತ

53. Match List – I with List – II and choose the
correct answer from the codes given below :
List-I
a. Philosophical Assumption

ತಯಫೆೇತಿ
(C)
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(D) All of these/

(D)

ಇುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲಿಯ

58. Which one of the following is NOT a
common element of social work methods ?
ಈ ಕೆಳಗಿನುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹುದು ಷಭಹಜಕಹಮಯ

55. The statement, "the group itself is a major
tool of personality development" was first
made by
ಯಕ್ತತತವ
ಅಭಿೃದ್ಧಧಮಲ್ಲಿ
ೃಾಂದೆೇ
ರಭುಖ್
ಷಹಧನಹಗಿದೆ"

ಎಾಂಫ

ಸೆೇಳಿಕೆಮನುನ

ವಿಧಹನದ ಷಹಭಹನಯ ಭ ಲಹಾಂವಲಿ ?

ಮೊಟಿ

(A) Social Study and Diagnosis/ ಷಹಭಹಜಿಕ

ಮೊದಲ್ಲಗೆ ನಿೇಡಿದಯು _______

ಅಧಯಮನ ಭತುತ ಯೆ ೇಗ ನಿಧಹನ

(A)

H. B. Trecker/ ಎಚ್. ಬಿ. ಟೆರೇಕರ್

(B)

Gisela Konopka/ ಗಿಷೆಲಹ ಕೆ ನಹಾ

(C)

H. Y. Siddique/ ಎಚ್.ೆೈ. ಸ್ಟದ್ಧಧಕ್ತ

(D)

(B) Assessing strengths and needs in the
ಷಾಂದಬಯದ
ಷಹಭಥರಯ
ಭತುತ
situation/
ಅಗತಯಗಳನುನ ಭಹಪಿಷುುದು
(C) Utilization of resources/ ಷಾಂನ ಮಲಗಳನುನ
ಉಯೇಗಿಷುುದು

Grace L. Coyle/ ಗೆರೇಸ್ ಎರ್ಲ. ಕೆ ಯಿಲೆ

(D) Advocacy/ ಕ್ತೇಲ್ಲತನ

56. Millennium Development Goals aim to
ಷಸಷರಭಹನ ವಿಕಹಷದ ಧೆಯೇಮಗಳು _________

59. Match List – I with List – II and choose the
correct answer from the codes given below :
List – I
a. Elizabethan Poor Law Code
b. Able–bodied Poor
c. Impotent Poor
d. Dependent Children
List – II
i. Indentured and handed over to the lowest
bidder
ii. Sheltered in Alms Houses
iii. Least eligibility established through work
test
iv. Established responsibility of the Parish
ಟ್ಟಿ ಾಂದನುನ ಟ್ಟಿ ಎಯಡಯೆ ಾಂದ್ಧಗೆ ಸೆ ಾಂದ್ಧಸ್ಟ

ಗುರಿಮನುನ ಸೆ ಾಂದ್ಧಯುತತೆ.
(A)

End Poverty/ ಫಡತನ ನಿಭ ಯಲನೆ

(B) Employment
ಉದೆ ಯೇಗದಕಹವಗಳ ಷೃಷ್ಠ
(C)

Product of Germany/ ಜಭಯನಿಮ ಉತ್ಹದನೆ

Generation/

Rise in Gross Income/ ಟುಿ ಆದಹಮದ ಸೆಚಿಳ

(D) Development of Millennium
ಷಸಷರಭಹನದ ಜನಯ ಅಭಿೃದ್ಧಧ

People/

57. The emergence of Social Policy as a field of
study is essentially a
ಷಹಭಹಜಿಕ ಧೆ ೇಯಣೆಮು ಅಧಯಮನದ ಾಂದು

ಕೆ ಟ್ಟಿಯು ಆಯ್ಕಾಗಳಿಾಂದ ಷರಿಮುತತಯನುನ ಆರಿಸ್ಟ.
ಟ್ಟಿ – I

ಕ್ಷೆೇತರಹಗಿ ಉಗಭಹದುದುದ ಹರಭುಖ್ಯಹಗಿ :

a. ಎಲ್ಲಜಫೆತ್ ಫಡಯ ನಿಮಭ

USA product/ ಮು.ಎಸ್.ಎ. ದ ಉತ್ಹದನೆ

b. ದೃಢಕಹಮ ಫಡಯು

(B)

British product/ ಬಿರಟ್ಟೇಷ್ ಉತ್ಹದನೆ

d. ಅಲಾಂಬಿತ ಭಕಾಳು

(C)

Indian outcome/ ಬಹಯತಿೇಮ ಪಲ್ಲತ್ಹಾಂವ

(A)

c. ವಕ್ತತಹಿೇನ ಫಡಯು
ಟ್ಟಿ – II
i.ಅತಿೇ
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ಕಯಹಯುಕಹಾಗಿ

ಸಷಹತಾಂತರಿಷುುದು

ಟ್ಟಿ – I

ii.ದಹನಗೃಸಗಳಲ್ಲಿ ಆವರಮ

a. ಟಹಮ್ ಡ ಗಹಿಸ್

iii.ಕಹಮಯರಿೇಕ್ಷೆಗಳ ಭ ಲಕ ಷಹಧಪಿತಹದ

b. ಎಚ್.ಬಿ. ಟೆರಕರ್

ಕನಿಶಿ ಅಸಯತ್ೆ.

c. ಗೆರೇಸ್ ಲಹಾಂಗೆರ್ಲ ಕೆ ೇಯಿಲೆ

iv.ರದೆೇವದ ಷಹಥಪಿತ ಜಫಹದರಿ

d. ಗಿಷೆಲಹ ಕೆ ೇನಹಾ

Codes : / ಷಾಂಕೆೇತಗಳು :

ಟ್ಟಿ – II

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

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

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

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

i.ಷಾಂಷೆಥಮಲ್ಲಿ ೃಾಂದಗತ ಷಭಹಜಕಹಮಯ
ii.ಅಮೇರಿಕಹದ

ಮುಕಯೆ ಾಂದ್ಧಗೆ

ೃಾಂದಗತ

ಷಭಹಜಕಹಮಯ
iii.ೃಾಂದಗತ ಕಹಮಯ ಆಚಯಣೆಮ ಾಂದು ಸ್ಟದಹಧಾಂತ

60. Research subject`s `Personal Dairy` is a
ಷಾಂವೆ ೇಧನೆ ಷಾಂಫಾಂಧಿತ ೆೈಮಕ್ತತಕ ದ್ಧನಚರಿಮು"

iv.ೃಾಂದಗತ ಷಭಹಜಕಹಮಯ : ತತವಗಳು ಭತುತ
ಆಚಯಣೆ

(A) source of primary data/ ಹರಥಮಕ ದತ್ಹತಾಂವ

Codes : / ಷಾಂಕೆೇತಗಳು :

ಭ ಲ
(B) source

of

secondary

data/

ಭಹಧಯಮಕ

ದತ್ಹತಾಂವ ಭ ಲ
(C) source of both primary and secondary data/
ಹರಥಮಕ ಸಹಗು ಭಹಧಯಮಕ ಎಯಡ ಭ ಲಗಳು
ುನಃಯಹಲೆ ೇಕನದ ಬಹಗ
61. Match List – I with List – II and choose the
correct answer from the codes given below :
List – I
a. Tom Douglas
b. H. B. Trecker
c. Grace Longwell Coyle
d. Gisela Konopka
List – II
i. Group Work in the Institution
ii. Group Work with American Youth
iii. A Theory of Group Work Practice
iv. Social Group Work : Principles and
Practice

ಕೆಳಗೆ

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

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

ಟ್ಟಿ ಾಂದಯೆ ಾಂದ್ಧಗೆ ಟ್ಟಿ ಎಯಡನುನ ಜೆ ೇಡಿಸ್ಟ ಕೆಳಗೆ
ನಿೇಡಿಯು ಷಾಂಕೆೇತಗಳಿಾಂದ ಷರಿಮಹದ ಉತತಯನುನ
ಆಯ್ಕಾಭಹಡಿ :
ಟ್ಟಿ – I
a. ಅಸ್ಟತತವ ಕೆೇಾಂದ್ಧರತ ಷಭಹಜಕಹಮಯ

ಟ್ಟಿ ಾಂದನುನ ಟ್ಟಿ ಎಯಡಯೆ ಾಂದ್ಧಗೆ ಸೆ ಾಂದ್ಧಸ್ಟ
ಉತತಯಗಳನುನ

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

62. Match List – I with List – II and choose the
correct answer from the codes given below :
List – I
a. Existential Social Work
b. Reality Therapy
c. Cognitive Therapy
d. Behavioural Modification Theory
List – II
i. William Glasser
ii. Albert Ellis
iii. Rollo May
iv. B. F. Skinner

(D) part of review of literature./ ಷಹಹಿತಯ

ಷರಿಮಹದ

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

b. ಹಷತವಿಕತ್ೆಮ ಚ್ಚಕ್ತತ್ೆೆ

ನಿೇಡಿಯು

c. ಗರಹಿಕೆಮ ಚ್ಚಕ್ತತ್ೆೆ

ಷಾಂಕೆೇತಗಳ ಭ ಲಕ ಆಯ್ಕಾಭಹಡಿ :

d. ತಯನಹ ಷುಧಹಯಣಹ ಸ್ಟದಹಧಾಂತ
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ಟ್ಟಿ – II

65. The Protection of the Civil Rights Act has
been enacted in the year
ನಹಗರಿೇಕ ಸಕುಾಗಳ ಷಾಂಯಕ್ಷಣಹ ಕಹಯ್ಕದಮನುನ ಮಹ

i.ವಿಲ್ಲಮಮ್ ಗೆಿೇಜರ್
ii.ಅಲಬರ್ಟಯ ಎಲ್ಲಿೇಸ್

ಶಯದಲ್ಲಿ ಜಹರಿಗೆ ತಯಲಹಯಿತು ?

iii.ಯೆ ೇಲೆ ೇ ಮೇ
iv.ಬಿ.ಎಫ್. ಸ್ಟಾನನರ್
Codes : / ಷಾಂಕೆೇತಗಳು :
(A) a-iv, b-ii, c-iii, d-i

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

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

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

(B)

Environment Modification/ ರಿಷಯ ಷುಧಹಯಣೆ

help/

ವಿಧಹನ
(D) method of data processing/ ದತ್ಹತಾಂವ ರಕ್ತರಮಹ
ವಿಧಹನ
67. Which one of the following is not a document
required for registration of an NGO under the
Foreign Contribution Regulation Act ?
ಈ ಕೆಳಗಿನುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹುದು ವಿದೆೇರ್ಶ ದೆೇಣಿಗೆ

ಸಣಕಹಷು

ಷಸಹಮನುನ ನಿೇಡುುದು

ನಿಮಾಂತರಣಹ

64. The National Human Rights Commission has
its offices at each and every
ಯಹಷ್ರೇಮ ಭಹನ ಸಕುಾಗಳ ಆಯೇಗು ತನನ

Headquarters/

ಜಿಲಹಿ ಭುಖ್ಯ

Headquarters/

ಲಮ ಭುಖ್ಯ

(A) Statement of audited accounts for the last
ಭ ಯು
ಶಯಗಳ
three
years/ಕಳೆದ
ಲೆಕಾರಿವೆ ೇಧನಹ ಸೆೇಳಿಕೆ
(B) Copy of registration certificate/ ನೆ ೇಾಂದಣಿ
ರಭಹಣತರದ ರತಿ

ಕೆೇಾಂದರಗಳಲ್ಲಿ
(C)

ಷಯಕಹಯೆೇತಯ

ದಹಖ್ಲಹತಿಮಲಿ ?

ಕೆೇಾಂದರಗಳಲ್ಲಿ
(B) Regional

ಕಹಯ್ಕದಮಡಿಮಲ್ಲಿ

ಷಾಂಷೆಥಯಾಂದನುನ ನೆ ೇಾಂದಹಯಿಷಲು ಅಗತಯವಿಯು

ಕಚ್ೆೇರಿಗಳನುನ ರತಿ ________ ಯಲ್ಲಿ ಸೆ ಾಂದ್ಧದೆ.
(A) District

method/

(C) method of tabulation/ ಕೆ ೇಷ್ಠೇಕಯಣದ ಾಂದು

ಷಹಭಹಜಿಕ ಯಥೆಮನುನ ಸೆ ಯಸಹಕುವಿಕೆ
monitory

(D) 1985

(B) method of drawing a simple random
sample/ ಷಯಳ ಮಹದೃಚ್ಚಛಕ ನಭ ನೆಮ ವಿಧಹನ

(C) Relieving psycho–social distress/ ಭನೆ ೇ–
(D) Providing

(C) 1975

sampling
(A) non–probability
ಷಾಂಬನಿೇಮಲಿದ ಭಹದರಿ ವಿಧಹನ

ಳಗೆ ಾಂಡಿಲಿ
Behaviour Modification/ ತಯನಹ ಷುಧಹಯಣೆ

(B) 1965

66. Tippet`s Random Number Table is a
ಟ್ಟೆರ್ಟೆ ಯಯ ಮಹದೃಚ್ಚಛಕ ಷಾಂಖಹಯಟ್ಟಿ ಎಾಂದಯೆ

63. Treatment in Social Case Work does NOT
involve
ಯಕ್ತತಗತ ಷಭಹಜಕಹಮಯದ ಚ್ಚಕ್ತತ್ೆೆಮಲ್ಲಿ ________
(A)

(A) 1955

(C) Fund

State Headquarters/ ಯಹಜಯ ಭುಖ್ಯ ಕೆೇಾಂದರಗಳು

utilization

certificate/

ಸಣಕಹಷು

ವಿನಿಯೇಗ ರಭಹಣತರ

(D) None of these/

(D) List of current members of the
organization/ ಷಾಂಷೆಧಮ ಸಹಲ್ಲ ಷದಷಯಯುಗಳ ಟ್ಟಿ

ಇುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹುದ ಅಲಿ
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(D) any person below the age of fourteen
years/14 ಶಯದ ಕೆಳಗಿಯು ಮಹುದೆೇ ಯಕ್ತತ.

68. The best suited method of Social Work for
enhancing the social functioning of the
individual is
ಯಕ್ತತಮ ಕಹಮಯನಿಯಸಣೆಮನುನ ಉತತಭಡಿಷಲು
ಸೆಚುಿ

ಷ ಕತಹದ

ಷಭಹಜಕಹಮಯ

71. Unilateral transfer of resources from one
section of the society to another section is a
ಷಾಂತುತ ಷಭಹಜದ ಾಂದು ಗಯದ್ಧಾಂದ ಇನೆ ನಾಂದು

ವಿಧಹನ

________ ಆಗಿದೆ.
(A)

ಗಯಕೆಾ ಏಕಕ್ಷಿೇಮಹಗಿ ಗಹಯಣೆಗೆ ಳುುುದನುನ
________ ಎನುನತ್ಹತಯೆ.

Social Action/ ಷಹಭಹಜಿಕಕ್ತರಯ್ಕ

(A) Characteristic of Social Policy/ ಷಹಭಹಜಿಕ

(B) Social Work Administration/ ಷಭಹಜಕಹಮಯ

ಧೆ ೇಯಣೆಮ ಗುಣಲಕ್ಷಣ

ಆಡಳಿತ
(C)

(B) Aim and objective of Social Policy/
ಷಹಭಹಜಿಕ ಧೆ ೇಯಣೆಮ ಗುರಿ ಭತುತ ಉದೆದೇವ

Social Case Work/ ಯಕ್ತತಗತ ಷಭಹಜಕಹಮಯ

(D) Counselling/ ಆತಷಭಹಲೆ ೇಚನೆ

(C) Definition of Social Policy/ ಷಹಭಹಜಿಮ
ಧೆ ೇಯಣೆಮ ಹಯಖ್ಯ

69. Locality Development Model of Community
Work Practice is developed by
ಷಭುದಹಮ ಕಹಮಯ ಆಚಯಣೆಮಲ್ಲಿ ಷಧಳಿೇಮ ಅಭಿೃದ್ಧಧ

(D) Concept

Social

Policy/

ಷಹಭಹಜಿಕ

ಧೆ ೇಯಣೆಮ ರಿಕಲನೆ

ಭಹದರಿಮನುನ ಅಭಿೃದ್ಧಧ ಡಿಸ್ಟದಯು ________

72. The correct order of Tuckman`s stages of
group development is
ಇದು ಟಕಭನ್ ಯ ೃಾಂದ ಅಭಿೃದ್ಧಧಮ ಸಾಂತಗಳ

(A) Rothman/ ಯೆ ೇಥಮನ್
(B)

of

Arthur Dunham/ ಅಥಯರ್ ಡನ್ ಸೆಮ್

ಷರಿಮಹದ ಕರಭ :

(D) M. G. Ross/
ಎಮ್.ಜಿ. ಯಹಸ್

(A) storming, forming, norming, performing
and adjourning./ ಭುನುನಗುೆ, ಯಚ್ಚಷು, ಯ ಢಷು,

70. Preamble of National Policy for Children,
2013 recognizes a child as
2013ಯ ಭಕಾಳಿಗಹಗಿಯು ಯಹಷ್ರೇಮ ಧೆ ೇಯಣೆಮ

(B) forming, storming, performing, norming,
ಯಚ್ಚಷು,
ಭುನುನಗುೆ,
and
adjourning./

S.
Gore/
(C) M.
ಎಮ್.ಎಸ್. ಗೆ ೇಯೆ

ಪಿೇಠಿಕೆಮು

ಭಗುನುನ

________

ನೆಯೆೇರಿಷು ಭತುತ ಭುಾಂದ ಡು

ನೆಯೆೇರಿಷು, ಯ ಢಷು, ಭುಾಂದ ಡು

ಎಾಂದು

(C) forming, norming, storming, performing,
and adjourning./ ಯಚ್ಚಷು, ಯ ಢಷು, ಭುನುನಗುೆ,

ಗುಯುತಿಷುತತದೆ.
(A) any person below the age of eighteen
years/18 ಶಯದ ಕೆಳಗಿಯು ಮಹುದೆೇ ಯಕ್ತತ

ನೆಯೆೇರಿಷು, ಭುಾಂದ ಡು
(D) forming, storming, norming, performing,
and adjourning./ ಯಚ್ಚಷು, ಭುನುನಗುೆ, ಯ ಢಷು,

(B) any person below the age of sixteen
years/16 ಶಯದ ಕೆಳಗಿಯು ಮಹುದೆೇ ಯಕ್ತತ

ನೆಯೆೇರಿಷು ಭತುತ ಭುಾಂದ ಡು

(C) any person between eleven and nineteen
years/11 ಭತುತ 19 ಶಯಗಳ ಭಧಯದಲ್ಲಿಯು

73. Global Definition of the Social Work
Profession approved by the IFSW General

ಮಹುದೆೇ ಯಕ್ತತ
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Meeting and the IASSW General Assembly in
July 2014 states the following as the
principles central to social work :
ಜುಲೆೈ 2014ಯ IFSW ಯ ಷಹಭಹನಯ ಷಬೆ ಭತುತ
IASSW

ನ

ಷಭಹಜಕಹಮಯ

ಷಹಭಹನಯ

ವಹಷನ

ಷಬೆಮಲ್ಲಿ

ೃತಿತಮ

ಜಹಗತಿಕ

ಹಯಖೆಯಗೆ

(A) a research finding that varies frequently/
ಆಗಹಗ ಫದಲಹಗು ಷಾಂವೆ ೇಧನಹ ಪಲ್ಲತ್ಹಾಂವ
(B) an empirical property that takes two or
more values/ ಎಯಡು ಭತುತ ಅದಕ್ತಾಾಂತಲ ಸೆಚುಿ
ಭೌಲಯನುನ ಸೆ ಾಂದ್ಧಯು ಷಾಂವೆ ೇಧನಹ ಷೆ ತುತ
(C) a new concept in research/ ಷಾಂವೆ ೇಧನೆಮ

ಷಾಂಫಾಂಧಿಸ್ಟದಾಂತ್ೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೆೇಾಂದರ ತತವಗಳನುನ

ಾಂದು ಸೆ ಷ ರಿಕಲನೆ

ಸೆೇಳಿದೆ :

(D) None of these/

(A) social justice, human rights, collective
responsibility and respect for human
dignity/ ಷಹಭಹಜಿಕ ನಹಯಮ , ಭಹನ ಸಕುಾಗಳು ,

ಇುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹುದ ಅಲಿ

ಷಹಭ ಹಿಕ ಜಹಫಹದರಿ ಭತುತ ಭಹನ ಘನತ್ೆಮ

76. Match List – I with List – II and choose the
correct answer from the codes given below :
List – I
a. Social Justice
b. Service
c. Integrity
d. Importance of human relations
List – II
i. Social Workers primary goal is to help
people in need and to address social problems
ii. Social Workers behave in a trustworthy
manner
iii. Social Workers challenge social injustice
iv. Social Workers recognize the central
importance of human relationships
ಟ್ಟಿ ಾಂದನುನ ಟ್ಟಿ ಎಯಡಯೆ ಾಂದ್ಧಗೆ ಸೆ ಾಂದ್ಧಸ್ಟ

ಗೌಯ
(B) social justice, human rights, collective
responsibility and respect for diversities/
ಷಹಭಹಜಿಕ ನಹಯಮ , ಭಹನ ಸಕುಾಗಳು ,
ಷಹಭ ಹಿಕ ಜಹಫಹದರಿ ಭತುತ ೆೈವಿಧಯತ್ೆಮ ಗೌಯ
(C) social justice, human rights, collective
action and respect for diversiti ಷಹಭಹಜಿಕ
ನಹಯಮ, ಭಹನ ಸಕುಾಗಳು, ಷಹಭ ಹಿಕ ಕ್ತರಯ್ಕ
ಭತುತ ೆೈವಿಧಯತ್ೆಮ ಗೌಯ
(D) empowerment, human rights, collective
responsibility and respect for diversities/
ಷಫಲ್ಲೇಕಯಣ, ಭಹನ ಸಕುಾಗಳು , ಷಹಭ ಹಿಕ

ಕೆ ಟ್ಟಿಯು ಆಯ್ಕಾಗಳಿಾಂದ ಷರಿಮುತತಯನುನ ಆರಿಸ್ಟ.

ಜಹಫಹದರಿ ಭತುತ ೆೈವಿಧಯತ್ೆಮ ಗೌಯ

ಟ್ಟಿ – I
a. ಷಹಭಹಜಿಕನಹಯಮ

74. Who is the founder of `Satya Shodhak
Samaj`?
ಷತಯವೆ ೇಧಕ ಷಭಹಜದ ಷಾಂಷಹಥಕಯು ಮಹಯು ?
Guru/
(A) Narayana
ನಹಯಹಮಣಗುಯು
(C)
(D)

b. ಷೆೇೆ
c. ಬಹವುದ್ಧಧ
d. ಭಹನ ಷಾಂಫಾಂಧಗಳ ಹರಭುಖ್ಯತ್ೆ

(B) Periyar/
ೆರಿಮಹರ್

ಟ್ಟಿ – II
i.ಷಭಹಜ

Mahadev Ranade/ ಭಸದೆೇ ಯಹನಡ್ೆ

ಕಹಮಯಕತಯಯ

ಹರಥಮಕ

ಗುರಿ

ಅಗತಯವಿಯು ಜನರಿಗೆ ಷಸಹಮ ಭಹಡುುದು ಭತುತ

Jyotiba Phule/ ಜೆ ಯೇತಿಫಹ ಫುಲೆ

ಷಹಭಹಜಿಕ ಷಭಷೆಯಗಳನುನ ನಿಯಹಿಷುುದಹಗಿದೆ .
ii.ಷಭಹಜ

75. The term variable is
ಚಲಕ" (ೆ್ರಿಮಫರ್ಲ) ದದ ಅಥಯು

ಕಹಮಯಕತಯಯು

ವಿವಹವಷಹಸಯಹದ

ನಡತ್ೆಮನುನ ಸೆ ಾಂದ್ಧಯುತ್ಹತಯೆ.
iii.ಷಭಹಜ
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ಷಹಭಹಜಿಮ

ಅನಹಯಮಕೆಾ ಷಹಲೆಷೆಮುತ್ಹತಯೆ

(B)

iv.ಷಭಹಜ ಕಹಮಯಕತಯಯು ಭಹನ ಷಾಂಫಾಂಧಗಳ

(C) Administrative

ಕೆೇಾಂದರ ಹರಭುಖ್ಯತ್ೆಮನುನ ಗುಯುತಿಷುತ್ಹತಯೆ.
(A) a-iii, b-i, c-ii, d-iv

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

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

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

(D) Disruption and confrontation/ ತಡ್ೆಯಡುಾ
ಭತುತ ಭುಖಹಭುಖಿ
80. The Women In Development (WID) believes
in
ಅಭಿೃದ್ಧಧಮಲ್ಲಿನ ಭಹಿಳೆಮಯು (WID) _________

77. Which of the following is NOT a part of
Social Case Work process ?
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಹುದು ಯಕ್ತತಗತ ಷಭಹಜಕಹಮಯ

ನಲ್ಲಿ ನಾಂಫುತ್ಹತಯೆ.
(A) gender mainstreaming in development/
ಅಭಿೃದ್ಧಧಮಲ್ಲಿ ಭಹಿಳೆಮಯನುನ ಭುಖ್ಯಹಹಿನಿಗೆ

ರಕ್ತರಯ್ಕಮ ಬಹಗ ಅಲಿ ?
Content Analysis/ ಳ ಅಾಂವಗಳ ವಿವೆಿೇಶಣೆ

ತಯುುದು

(B) Treatment/ ಚ್ಚಕ್ತತ್ೆೆ

(B) Gender

(C) Assessment/
ಭಹನ

(C) involving
activities/

Mahatma Gandhi/ ಭಸಹತ್ಹಮ ಗಹಾಂಧಿ

ಷಹಭಹಜಿಕ

ಷಹಭಹಜಿಕ

ಕ್ತರಯ್ಕಮ

ರಕ್ತರಯ್ಕಮ

ಶಯದಲ್ಲಿ ಷಹಧಪಿತಹಯಿತು.
(A) 1947

(B) 1957

(C) 1967

(D) 1977

82. Which of the following is NOT a challenge to
the profession of Social Work in India ?
ಬಹಯತದಲ್ಲಿ ೃತಿತ ಷಭಹಜಕಹಮಯಕೆಾ ಈ ಕೆಳಗಿನ

ತಾಂತರಗಳಹಗಿೆ.

ತಾಂತರಲಿದ

women in developmental
ಅಭಿೃದ್ಧಧ ಚಟುಟ್ಟಕೆಗಳಲ್ಲಿ

81. Balwant Rai Mehta Committee was
established in the year
ಫಲಾಂತಯಹಯ್ ಮಸತ್ಹ ಷಮತಿಮು ________

79. Among the following, three are the strategies
of Social Action identified by Lees. Find out
the one that is not a strategy of Social Action.
ಲ್ಲೇಸ್ ಅಯು ಗುಯುತಿಷುಾಂತ್ೆ ಕೆಳಗಿನುಗಳಲ್ಲಿ
ಭ ಯು

ಲ್ಲಾಂಗ

ಆಯಾಂಭಿಷುುದು

(B) Mahaveera/
ಭಸಹವಿೇಯ

(D)

Budget/

(D) initiating activities for the development of
women/ ಭಹಿಳಹ ಅಭಿೃದ್ಧಧ ಚಟುಟ್ಟಕೆಗಳನುನ

ಭಹಗಯ" ನುನ ರತಿಹದ್ಧಸ್ಟದಯು ಮಹಯು ?

Gautama Buddha/ ಗೌತಭ ಫುದಧ

and

ಭಹಿಳೆಮಯನುನ ಳಗೆ ಳುುುದು

78. Who recommended the `Eight Fold Path` to
free oneself from greed ?
ಒಯನು ದುಯಹಷೆಯಿಾಂದ ಭುಕತನಹಗಲು ಅಶಹಿಾಂಗ

(C)

Auditing

ಲೆಕಾತಹಷಣೆ ಭತುತ ಆಮಯಮ

(D) Evaluation/
ಭೌಲಯಭಹನ

Krishna/
(A) Sri
ರ್ಶರೇಕೃಶಣ

ಆಡಳಿತ್ಹತಮಕ

approach/

ಭಹಗಯ

Codes : / ಷಾಂಕೆೇತಗಳು :

(A)

Competition/Negotiation/ ಷಧೆಯ/ಷಾಂಧಹನ

ಾಂದನುನ

ಗುಯುತಿಸ್ಟ.

ಮಹುದು ಷಹಲು ಅಲಿ ?

(A) Collaboration/ ಷಸಯೇಗ

(A) Absence of National Council for Social
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Work/ ಷಭಹಜಕಹಮಯದ ಯಹಷ್ರೇಮ ಆಯೇಗದ
ಗೆೈಯು
(B) Lack of indigenous literature/ ದೆೇರ್ಶಮ
ಷಹಹಿತಯದ ಕೆ ಯತ್ೆ
of
Western
(C) Availability
ಹರ್ಶಿಭಹತಯ ಷಹಹಿತಯದ ಲಬಯತ್ೆ

literature/

(D) Lack of evidence–based practice/ ಷಹಕ್ಷಿ –

(A)

Gisela Konopka/ ಗಿಝೇಲ ಕೆ ೇನಹಾ

(B)

H. B. Trecker/ ಸೆಚ್. ಬಿ. ಟೆರಕರ್

(C)

H.Y. Siddiqui/ ಸೆಚ್. ಹಯ್. ಸ್ಟದ್ಧಧಕ್ತ

(D)

Grace L. Coyle/ ಗೆರೇಸ್. ಎರ್ಲ. ಕೆ ೇಯಿಲೆ

85. The ultimate goal of Social Policy is stated as
the improvement of
ಷಹಭಹಜಿಕ ಧೆ ೇಯಣೆಮ ಅಾಂತಿಭ ಗುರಿಮ ಸೆೇಳಿಕೆಮು

ಆಧಹರಿತ ಆಚಯಣೆಮ ಕೆ ಯತ್ೆ

_______ ಅನುನ ಷುಧಹರಿಷುುದಹಗಿದೆ.

83. The origin of Social Group Work can be
traced to
ೃಾಂದಗತ
ಷಭಹಜಕಹಮಯದ
ಉಗಭನುನ

(A) Quality of life of the people/ ಜನಯ ಜಿೇನ
ಗುಣಭಟಿ

________ ನಲ್ಲಿ ಗುಯುತಿಷಫಸುದಹಗಿದೆ.
(A) Trade Union Movement/ ಕಹಮಯಕ ಷಾಂಘಗಳ
ಚಳುಳಿಮಲ್ಲಿ
(B) Chartists

Movement/

ಚ್ಹಟ್ಟಯಷಿಯ

ಚಳುಳಿಮಲ್ಲಿ
(C) Charity

Organization

Society/

ಚ್ಹರಿಟ್ಟ

(D) Settlement House Movement/ ಷೆಟಿಮಾಂರ್ಟ
ಸೌಸ್ ಭ ವ್ಹ ಮಾಂರ್ಟ
84. Who defined Social Group Work as "a
method of Social Work which helps
individuals to enhance their social functioning
through professional group experiences and to
cope more effectively with their personal,
group or community problems" ?
ೃಾಂದಗತ ಷಭಹಜ ಕಹಮಯು ಾಂದು ಷಭಹಜ
ವಿಧಹನಹಗಿದುದ

ೃಾಂದ

ಷಭಷೆಯಗಳನುನ

ಸೆಚುಿ

ಅಥಹ

Political governance/ ಯಹಜಕ್ತೇಮ ಆಡಳಿತ

(D)

Nation`s economy/ ಯಹಶರದ ಆಥಿಯಕತ್ೆ

ಲೆಷುುದು

ಅಗತಯ

ಭಹಹಿತಿಮ

ತುಣುಕುಗಳಹಗಿೆ ?
i. ನಿಯುದೆ ಯೇಗಿ ಯಕ್ತತಗಳ ಷಾಂಖೆಯ

ಅನುಬಗಳ

ii. ಜನಷಾಂಖೆಯ
iii. ಕಹಮಯಕ ಫಲದ ಟುಿ ಜನಷಾಂಖೆಯ

ಉತತಭಡಿಷಲು ಷಸಹಮ ಭಹಡುತತದೆ ಭತುತ ಅಯ
ೃಾಂದ

(C)

ಭಟಿನುನ

ಭ ಲಕ ಯಕ್ತತಮ ಷಹಭಹಜಿಕ ಕಹಮಯನಿಯಸಣೆಮನುನ
ೆೈಮಕ್ತತಕ,

Social condition/ ಷಹಭಹಜಿಕ ಸ್ಟಥತಿ

86. Which of the following are the necessary
pieces of information to calculate the rate of
unemployment ?
i. Number of unemployed persons
ii. The population
iii. The number of people in the labour force
iv. The working age population
Choose your answer from the codes given
below :
ಈ ಕೆಳಗಿನುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹುು ನಿಯುದೆ ಯೇಗದ

ಆಗಯನೆೈಝೇವನ್ ಷೆ ಷೆೈಟ್ಟ

ಕಹಮಯದ

(B)

iv. ಕಹಮಯನಿಯಹಿಷಫಲಿ ಮಸ್ಟೆನಲ್ಲಿಯು ಜನಷಾಂಖೆಯ

ಷಭುದಹಮದ

ನಿಭಮ

ರಿಣಹಭಕಹರಿಮಹಗಿ

ಉತತಯಗಳನುನ

ಕೆಳಗಿನ

ಆಯ್ಕಾಭಹಡಿ :

ನಿಯಹಿಷುತತದೆ". ಎಾಂದು ಮಹಯು ಹಯಖಹಯನಿಸ್ಟದಯು ?
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ಷಾಂಕೆೇತಗಳಿಾಂದ

(A) i and ii/ i ಭತುತ ii

(B) i and iii/ i ಭತುತ iii

(C)

i, ii, iii and iv/ i, ii, iii ಭತುತ iv

(D)

i, iii and iv/ i, iii ಭತುತ iv

90. According to Marshall _______ is the avowed
objective of 20th century Social Policy.
ಭಹವಯರ್ಲ ಯಯ
ರಕಹಯ ________ 20ನೆೇ
ವತಭಹನದ
(A)

(C)

ತಯಲಹಗಿದೆ.

(C) 2007

(D) 2008

ಷಾಂತುಷ್ಠಗೆ ಳಿಷಲು

ಹತ್ಹಯಣನುನ

ಫದಲಹಯಿಷು

91. National Literacy Mission aims at
ಯಹಷ್ರೇಮ ಷಹಕ್ಷಯತ್ಹ ಮವನ್ ನ ಗುರಿಮು
(A) Eradication of illiteracy in 30–40 age
group/30ರಿಾಂದ
40ಯ ಯೇಭಹನದಯಲ್ಲಿ
ಅನಕ್ಷಯತ್ೆಮನುನ ಅಳಿಸ್ಟ ಸಹಕುುದು

ಷಹಭಹಜಿಕ
ಭಹಗಯಗಳ

(B) Eradication of illiteracy among women/
ಭಹಿಳೆಮಯಲ್ಲಿ ಅನಕ್ಷಯತ್ೆಮನುನ ಅಳಿಸ್ಟ ಸಹಕುುದು
(C) Eradication of illiteracy among SCs and
STs/ ರಿರ್ಶಶಿ ಜಹತಿ ಭತುತ ಗಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನಕ್ಷಯತ್ೆ

(B) Fitch/ ಫಿಚ್

ಅಳಿಸ್ಟ ಸಹಕುುದು

(C) Hill/ ಹಿರ್ಲ
(D)

Economic Development/ ಆಥಿಯಕ ಅಭಿೃದ್ಧಧ

ಫದಲಹಣೆ

ರಮತನೆೇ ಆಗಿದೆ.
(A) Coyle/ ಕೆ ೇಯಿಲೆ

Social Change/ ಷಹಭಹಜಿಕ ಫದಲಹಣೆ

(D) Socio–economic change/ ಷಭಹಜೆ ೇ–ಆಥಿಯಕ

88. According to _______ Social Action is "an
attempt to change the social environment in
ways which will make life more satisfactory".
"__________" ಯ ರಕಹಯ ಷಹಭಹಜಿಕ ಕ್ತರಯ್ಕಮು,
ಜಿೇನನುನ

ಪಿತ

(B) Welfare/ ಕಲಹಯಣ

ನಿಯಸಣ ಕಹಯಿದೆಮನುನ _______ ಯಲ್ಲಿ ಜಹರಿಗೆ
(B) 2006

ಧೆ ೇಯಣೆಮ

ಉದೆದೇವಹಗಿದೆ.

87. The Maintenance and Welfare of Parents and
Senior Citizens Act was enacted in
ಪ್ರೇಶಕಯ ಭತುತ ಹಿರಿಮ ನಹಗರಿಕಯ ಕಲಹಯಣ ಭತುತ

(A) 2005

ಷಹಭಹಜಿಕ

(D) Eradication of illiteracy in 15–35 age
group/15ರಿಾಂದ
35ಯ ಯೇಭಹನದಯಲ್ಲಿ

M.V. Murthy/ ಎಮ್.ವಿ. ಭ ತಿಯ

ಅನಕ್ಷಯತ್ೆಮನುನ ಸೆ ೇಗಲಹಡಿಷುುದು
89. Which one of the following is NOT a model
of Social Group Work ?
ಈ
ಕೆಳಗಿನುಗಳಲ್ಲಿ
ಮಹುದು
ೃಾಂದಗತ

92. In which year the Universal Declaration of
Human Rights had been adopted by the UNO
?
ಷಾಂಮುಕತ ಯಹಶರ ಷಾಂಘು ಭಹನ ಸಕುಾಗಳ

ಷಭಹಜಕಹಮಯದ ಭಹದರಿ ಅಲಿ ?
(A) Remedial/
ರಿಸಹಯಹತಮಕ
(C)

(B) Reciprocal/
ಯಷಯ

ಷಹಯತಿರಕ

ಘ ೇಶಣೆಮನುನ

ಮಹ

ಅಳಡಿಸ್ಟಕೆ ಾಂಡಿತು ?

Social Goals/ ಷಹಭಹಜಿಕ ಗುರಿಗಳು

(D) Residual/ ಉಳಿಕೆಮ
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ಶಯದಲ್ಲಿ

95. Which of the following is not expressly
mentioned in the Fundamental Rights, but has
been upheld as so by several pronouncements
of the Supreme Court ?
ಈ ಕೆಳಗಿನುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹುದನುನ ಭ ಲಬ ತ

93. The term `bye–laws` stands for
ಉ–ಕಹನ ನು" ದದ ಅಥಯ
(A) Memorandum

of

Association/

ಷಾಂಘ

ಸಕುಾಗಳಲ್ಲಿ

ನಿಮಭಹಳಿ

ಹಿಡಿದ್ಧದೆ ?

ಎಲಹಿ ದಹಖ್ಲಹತಿಗಳು

(A) Right to non–discrimination in public
employment/ ಷಹಯಜನಿಕ ಉದೆ ಯೇಗಗಳಲ್ಲಿ

(C) Rules and Regulations of Association/
ಷಾಂಘದ ನಿಮಭ ನಿಫಾಂಧನೆಗಳು

ಕ್ಷಹತ ಭಹಡದ್ಧಯು ಸಕುಾ

(D) Copy of government rules for registration/
ನೆ ೇಾಂದಣಿಗಹಗಿಯು ಷಯಕಹಯದ ನಿಮಭಗಳ ರತಿ

(B) Equality before law/ ಕಹನ ನಿನ ಭುಾಂದೆ
ಎಲಿಯ ಷಭಹನಯು

94. Assertion (A) : Lately, nepotism, favouritism
and corruption have increased in Indian
Society.
Reason (R) : India lacks the political will to
reduce unemployment and poverty.
Choose your answer from the codes given
below :
ರತಿಹದನೆ (ಎ) : ಇತಿತೇಚ್ಚಗೆ ಬಹಯತಿೇಮ ಷಭಹಜದಲ್ಲಿ

(C) Right to freedom of the press/ ಭಹಧಯಭದ
ಷಹವತಾಂತರಯದ ಸಕುಾ
(D)

ಷಭಥಯನೆ (ಆರ್) : ಬಹಯತದಲ್ಲಿ ನಿಯುದೆ ಯೇಗ ಭತುತ
ಭಹಡು

ಯಹಜಕ್ತೇಮ

ಮಹುದು ಷಭುದಹಮ ಅಭಿೃದ್ಧಧ ಭಹಗಯಲಿ ?

ಇಚ್ಹಛವಕ್ತತಮ ಕೆ ಯತ್ೆ ಇದೆ.

(A) Single

(A) (A) is true, but (R) is false./ (ಎ) ಷರಿ , ಆದಯೆ

Function

Approach/

ಏಕ

ಕಹಮಯಭಹಗಯ

(ಆರ್) ತು

(B)

(B) Both (A) and (R) are true and (R) is a
correct explanation of (A)./ (ಎ) ಭತುತ (ಆರ್)
ಎಯಡ ಷರಿ ಭತುತ (ಆರ್)

Decent standard of living/ ಷಬಯಜಿೇನ ಭಟಿ

96. Which one of the following has not been
stated as an approach of Community
Development by M. G. Ross ?
ಎಾಂ.ಜಿ. ಯಹಸ್ ಯಯು ಸೆೇಳಿಯುಾಂತ್ೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ

ಷವಜನ–ಕ್ಷಹತ ಭತುತ ಬರಶಹಿಚ್ಹಯಗಳು ಸೆಚ್ಹಿಗಿೆ :
ಕಡಿಮ

ಗುಯುತಿಷಲಟ್ಟಿಲಿದ್ಧದದಯ

ಷುಪಿರೇಾಂಕೆ ೇಟುಯ ತನನ ಅನೆೇಕ ಅಭಿಹರಮಗಳಲ್ಲಿ ಎತಿತ

(B) All the documents of Association/ ಷಾಂಘದ

ಫಡತನನುನ

ನಿಧಿಯಶಠಹಗಿ

Multiple Approach/ ಫಸು ಭಹಗಯ

(C) Inner

–(ಎ)ಗೆ ಷರಿಮಹದ

Resource

Approach/

ಆಾಂತರಿಕ

ಷಾಂನ ಮಲ ಭಹಗಯ

ವಿಯಣೆ

(D) Social Goal Approach/ ಷಹಭಹಜಿಕ ಗುರಿ
ಭಹಗಯ

(C) (A) is true, but (R) is not the correct
explanation of (A)./ (ಎ) ಷರಿ , ಆದಯೆ (ಆರ್) –
(ಎ)ಗೆ ಷರಿಮಹದ ವಿಯಣೆ ಅಲಿ.

97. The Right to establish a Trust is conferred by
ನಹಯಷ" (ಷಮತಿ) ನುನ ಷಹಧಪಿಷು ಸಕಾನುನ

(D) Both (A) and (R) are false./ (ಎ) ಭತುತ (ಆರ್)

ನಿೇಡಿಯುುದು ________ ಯಲ್ಲಿ

ಎಯಡ ತು
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(A) The Indian Trust Act, 1882/ ಬಹಯತಿೇಮ
ನಹಯಷ ಕಹಯಿದೆ, 1882
(B) Indian Trust Act, 1992/ ಬಹಯತಿೇಮ ನಹಯಷ

(A) a, c and d/ a, c
ಭತುತ d

(B) b, c and d/ b, c
ಭತುತ d

(C) a and b/ a ಭತುತ b

(D) a, b and d/ a, b
ಭತುತ d

ಕಹಯಿದೆ, 1992

100. Identify the correct statement related to
Community Organization from one of the
following :
ಈ ಕೆಳಗಿನುಗಳಲ್ಲಿ ಷಭುದಹಮ ಷಾಂಘಟನೆಗೆ

(C) Article 19(1)(C) of the Indian Constitution/
ಬಹಯತಿೇಮ ಷಾಂವಿಧಹನದ ಅನುಚ್ೆಛೇದ 19 (1)(C)
(D) Societies Registration Act, 1860./ ಷಾಂಷೆಥಗಳ
ನೆ ೇಾಂದಣಿ ಕಹಯಿದೆ, 1860

ಷಾಂಫಾಂಧಿಸ್ಟದಾಂತಸ

(A) Community Organization is both a
`structure` and `process`./ ಷಭುದಹಮ
ಷಾಂಘಟನೆಮು ಯಚನೆ" ಭತುತ ರಕ್ತರಯ್ಕ" ಗಳೆಯಡ

ಚಲನಹತಮಕತ್ೆಮ ಅಾಂವ ಅಲಿ ?

ಸೌದು.

Group Cohesion/ ೃಾಂದ ಷಹಭಯಷಯ

(B) Community Organization is a `process` and
`community
welfare
administration`./
ಷಭುದಹಮ ಷಾಂಘಟನೆಮು ರಕ್ತರಯ್ಕ" ಭತುತ

(B) Sub Groups/ ಉ ೃಾಂದಗಳು
(C) Programme

Development/

ಕಹಮಯಕರಭ

ಷಭುದಹಮ ಕಲಹಯಣ ಆಡಳಿತಹಗಿದೆ

ಅಭಿೃದ್ಧಧ
(D)

ಸೆೇಳಿಕೆಮನುನ

ಗುಯುತಿಸ್ಟ :

98. Which of the following is NOT one of the
Group Dynamics ?
ಈ
ಕೆಳಗಿನುಗಳಲ್ಲಿ
ಮಹುದು
ೃಾಂದ
(A)

ಷರಿಮಹದ

(C) Community Organization is a `community
development` and a `social welfare
ಷಭುದಹಮ
ಷಾಂಘಟನೆಮು
activity`./

Clique Formation/ ಳಗುಾಂು ಯ ಪಿಷುುದು

ಷಭುದಹಮ ಅಭಿೃದ್ಧಧ" ಭತುತ ಷಭಹಜ ಕಲಹಯಣ

99. Which of the following are included in the
basic skills of Social Group Work ?
a. Skill in purposeful relationship
b. Skill in programme development
c. Skill in communication
d. Skill in leadership
Choose your answer from the codes given
below :
ೃಾಂದಗತ ಷಭಹಜಕಹಮಯದ ಭ ಲ ಕೌವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ

ಚಟುಟ್ಟಕೆ"
(D) Community Organization is a method and
solution
to
community
problems./
ಷಭುದಹಮ ಷಾಂಘಟನೆಮು ಷಭುದಹಮದ
ಷಭಷೆಯಗಳಿಗೆ ಾಂದು ವಿಧಹನ ಭತುತ
ರಿಸಹಯಹಗಿದೆ

ಕೆಳಗಿನ ಮಹುದು ಷೆೇರಿದೆ ?
a. ಉದೆಧೇರ್ಶತ ಷಾಂಫಾಂಧದ ಕೌವಲಯ
b. ಕಹಮಯಕರಭ ಅಭಿೃದ್ಧಧಡಿಷು ಕೌವಲಯ
c. ಷಾಂಸನಹ ಕೌವಲಯ
d. ನಹಮಕತವ ಕೌವಲಯ
ಈ ಕೆಳಗೆ ನಿೇಡಿಯು ಷಾಂಕೆೇತಗಳ ಭ ಲಕ ನಿಭಮ
ಉತತಯನುನ ನಿೇಡಿರಿ :
22

MASTER

SPACE FOR ROUGH WORK

23

MASTER

ಷಧಹಯತಮಕ ರಿೇಕ್ಷೆ 2016

GFGC

ದ್ಧನಹಾಂಕ

ವಿಶಮ

ವಿಶಮ ಷಾಂಕೆೇತ

ಷಭಮ

03-03-2016

ಷೆ ೇಷ್ಮರ್ಲ ರ್ಕಯ

13

ಭ.2.00 ರಿಾಂದ ಷಾಂ.5.00 ಯ ಯೆಗೆ

ಗರಿಶಿ ಅಾಂಕಗಳು

ಟುಿ ಅಧಿ

ಉತತರಿಷಲು ಇಯು ಗರಿಶಿ ಅಧಿ

200

210 ನಿಮಶಗಳು

180 ನಿಮಶಗಳು

ನಿಭಮ ನೆ ಾಂದಣಿ ಷಾಂಖೆಯಮನುನ ಫಯೆಯಿರಿ

ರವೆನತಿರಕೆಮ ವಿಯಗಳು

ರವೆನ ತಿರಕೆ ಕರಭಷಾಂಖೆಯ ಭತುತ ಶಯನ್ ಷಾಂಖೆಯ

ಭಹಡಿ

1.

ನೆ ಾಂದಣಿ ಷಾಂಖೆಯಮನುನ ಒ.ಎಾಂ.ಆರ್. ಉತತಯ ತಿರಕೆಮಲ್ಲಿ ಫಯೆದು ಅದಕೆಾ ಷಾಂಫಾಂಧಿಸ್ಟದ ೃತತಗಳನುನ ಷಾಂಯಣಯಹಗಿ ತುಾಂಬಿದ್ಧದೇಯೆಾಂದು ಖಹತಿರಡಿಸ್ಟಕೆ ಳಿು.

2.

ಕೆೇಾಂದರ ಷಾಂಕೆೇತನುನ ಒ.ಎಾಂ.ಆರ್. ಉತತಯ ತಿರಕೆಮಲ್ಲಿ ಫಯೆದು ಅದಕೆಾ ಷಾಂಫಾಂಧಿಸ್ಟದ ೃತತಗಳನುನ ಷಾಂಯಣಯಹಗಿ ತುಾಂಬಿದ್ಧದೇಯೆಾಂದು ಖಹತಿರಡಿಸ್ಟಕೆ ಳಿು.

3.

ರಿೇಕ್ಷಹ ವಿಶಮನುನ ಒ.ಎಾಂ.ಆರ್. ಉತತಯ ತಿರಕೆಮಲ್ಲಿ ಫಯೆದು ಸಹಗು ವಿಶಮದ ಷಾಂಕೆೇತನುನ ಫಯೆದು ಅದಕೆಾ ಷಾಂಫಾಂಧಿಸ್ಟದ ೃತತಗಳನುನ ಷಾಂಯಣಯಹಗಿ
ತುಾಂಬಿದ್ಧದೇಯೆಾಂದು ಖಹತಿರಡಿಸ್ಟಕೆ ಳಿು.

4.

ಕೆ ಠಡಿ ಮೇಲ್ಲವಚ್ಹಯಕರಿಾಂದ ಈ ರವೆನ ತಿರಕೆಮನುನ ನಿಭಗೆ 2ನೆೇ ಫೆರ್ಲ ಆದ ನಾಂತಯ ಅಾಂದಯೆ ಭ. 1.55 ಆದ ನಾಂತಯ ಕೆ ಡಲಹಗುುದು.

5.

ರವೆನ ತಿರಕೆಮ ಕರಭ ಷಾಂಖೆಯಮನುನ ಒ.ಎಾಂ.ಆರ್. ಉತತಯ ತಿರಕೆಮಲ್ಲಿ ಫಯೆಮಫೆೇಕು.

6.

ರವೆನ ತಿರಕೆಮ ಶಯನ್ ಷಾಂಖೆಯಮನುನ ಒ.ಎಾಂ.ಆರ್. ಉತತಯ ತಿರಕೆಮಲ್ಲಿ ಫಯೆದು ಅದಕೆಾ ಷಾಂಫಾಂಧಿಸ್ಟದ ೃತತಗಳನುನ ಷಾಂಯಣಯಹಗಿ ತುಾಂಫಫೆೇಕು.
ಒ.ಎಾಂ.ಆರ್. ಉತತಯ ತಿರಕೆಮ ಕೆಳಬಹಗದ ನಿಗದ್ಧತ ಜಹಗದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಹಾಮಹಗಿ ಷಹಿ ಭಹಡಫೆೇಕು.

ಭಹಡಫೆೇಡಿ
1.

ಒ.ಎಾಂ.ಆರ್. ಉತತಯ ತಿರಕೆಮಲ್ಲಿ ಭುದ್ಧರತಹಗಿಯು ಟೆೈಮಾಂರ್ಗ ಭಹಕಯನುನ ತಿದದಫಹಯದು / ಸಹಳುಭಹಡಫಹಯದು / ಅಳಿಷಫಹಯದು.

2.

ಭ ಯನೆೇ ಫೆರ್ಲ ಭ. 2.00 ಕೆಾ ಆಗುತತದೆ. ಅಲ್ಲಿಮಯೆಗ ,
•

ರವೆನ ತಿರಕೆಮ ಫಲಬಹಗದಲ್ಲಿಯು ಪಿನ್ ಅಥಹ ಸ್ಟೇರ್ಲ ಅನುನ ತ್ೆಗೆಮಫಹಯದು.

•

ರವೆನ ತಿರಕೆಮ ಳಗಡ್ೆ ಇಯು ರವೆನಗಳನುನ ನೆ ೇಡಲು ರಮತಿನಷಫಹಯದು.

•

ಒ.ಎಾಂ.ಆರ್. ಉತತಯ ತಿರಕೆಮಲ್ಲಿ ಉತತರಿಷಲು ಹರಯಾಂಭಿ¸ಫಹಯದು.

ಅಬಯಥಿಯಗಳಿಗೆ ಭುಖ್ಯ ಷ ಚನೆಗಳು
1.

ರವೆನ ತಿರಕೆಮಲ್ಲಿ ಟುಿ 100 ರವೆನಗಳಿದುದ, ರತಿ ರವೆನಮು ಾಂದು ಸೆೇಳಿಕೆಮನುನ ಳಗೆ ಾಂಡಿದುದ ಭತುತ 4 ಫಸು ಆಯ್ಕಾ ಉತತಯಗಳು ಇಯುತತೆ.

2.

ಭ ಯನೆೇ ಫೆರ್ಲ ಅಾಂzಯೆ ಭ. 2.00 ಯ ನಾಂತಯ ರವೆನ ತಿರಕೆಮ ಫಲಬಹಗದಲ್ಲಿಯು ಪಿನ್ / ಸ್ಟೇರ್ಲ ತ್ೆಗೆದು ಈ ರವೆವ ತಿರಕೆಮಲ್ಲಿ ಮಹುದೆೇ ುಟಗಳು ಭುದ್ಧರತಹಗಿಲಿದೆೇ ಇಯುುದು ಕಾಂಡು
ಫಾಂದಲ್ಲಿ ಅಥಹ ಸರಿದು ಸೆ ೇಗಿದದಲ್ಲಿ ಅಥಹ ಮಹುದೆೇ ಐಟಾಂಗಳು ಬಿಟುಿಸೆ ೇಗಿದದಲ್ಲ,ಿ ಅದನುನ ಖ್ಚ್ಚತಡಿಸ್ಟಕೆ ಾಂಡು, ಈ ರಿೇತಿ ಆಗಿದದಯೆ ರವೆನತಿರಕೆಮನುನ ಫದಲಹಯಿಸ್ಟಕೆ ಳುುುದು ನಾಂತಯ
ಒ.ಎಾಂ.ಆರ್. ಉತತಯ ತಿರಕೆಮಲ್ಲಿ ಉತತರಿಷಲು ಹರಯಾಂಭಿಷುುದು.

3.

ಭುಾಂದ್ಧನ 180 ನಿಮಶಗಳಲ್ಲಿ
•

ರತಿ ರವೆನಮನುನ ಎಚಿರಿಕೆಯಿಾಂದ ಒದ್ಧ.

•

ರತಿ ರವೆನಮ ಕೆಳಗೆ ಕೆ ಟ್ಟಿಯು ನಹಲುಾ ಫಸು ಆಯ್ಕಾಮ ಉತತಯಗಳಲ್ಲಿ ಷರಿಮಹದ ಉತತಯನುನ ಆಯ್ಕಾ ಭಹಡಿ.

•

ರವೆನ ತಿರಕೆಮಲ್ಲಿನ ರವೆನಗೆ ಅನುಗುಣಹಗಿಯು ಷರಿ ಉತತಯನುನ ಒ.ಎಾಂ.ಆರ್. ಉತತಯ ತಿರಕೆಮಲ್ಲಿ ಅದೆೇ ಕರಭ ಷಾಂಖೆಯಮ ಭುಾಂದೆ ನಿೇಡಿಯು ಷಾಂಫಾಂಧಿಸ್ಟದ ೃತತನುನ ನಿೇಲ್ಲ ಅಥಹ
ಕು ವಹಯಿಮ ಫಹರ್ಲ ಹಯಿಾಂರ್ಟ ೆನಿನಾಂಗದ ಷಾಂಯಣಯಹಗಿ ತುಾಂಫುುದು.

ಒ.ಎಾಂ.ಆರ್. ಉತತಯ ತಿರಕೆಮಲ್ಲಿಯು ೃತತಗಳನುನ ತುಾಂಫು ಷರಿಮಹದ ವಿಧಹನ :
4.

A

B

C

D

ಈ ಒ.ಎಾಂ.ಆರ್. ಉತತಯ ತಿರಕೆಮನುನ ಷಹಾಯನ್ ಭಹಡು ಷಹಾಯ£ರ್ ಫಸಳ ಷ ಕ್ಷಮಹಗಿದುದ ಷಣಣ ಗುಯುತನುನ ಷಸ ದಹಖ್ಲ್ಲಷುತತದೆ. ಆದದರಿಾಂದ ಒ.ಎಾಂ.ಆರ್. ಉತತಯ
ತಿರಕೆಮಲ್ಲಿ ಉತತರಿಷುಹಗ ಎಚಿರಿಕೆ ಹಿಸ್ಟ.

5.

ರವೆನ ತಿರಕೆಮಲ್ಲಿ ಕೆ ಟ್ಟಿಯು ಖಹಲ್ಲ ಜಹಗನುನ ಯಫ್ ಕೆಲಷಕೆಾ ಉಯೇಗಿಸ್ಟ. ಒ.ಎಾಂ.ಆರ್. ಉತತಯ ತಿರಕೆಮನುನ ಇದಕೆಾ ಉಯೇಗಿಷಫೆೇಡಿ.

6.

ಕೆ ನೆಮ ಫೆರ್ಲ ಅಾಂದಯೆ ಷಾಂ. 5.00 ಆದ ನಾಂತಯ ಉತತರಿಷುುದನುನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಟ. ನಿಭಮ ಎqಗೆೈ ಸೆಫಬಯಳ ಗುಯುತನುನ ನಿಗದ್ಧತ ಜಹಗದಲ್ಲಿ ಸಹಕ್ತ.

7.

ಒ.ಎಾಂ.ಆರ್. ಉತತಯ ತಿರಕೆಮನುನ ಕೆ ಠಡಿ ಮೇಲ್ಲವಚ್ಹಯಕರಿಗೆ ಮಥಹಸ್ಟಥತಿಮಲ್ಲಿ ನಿೇಡಿರಿ.

8.

ಕೆ ಠಡಿ ಮೇಲ್ಲವಚ್ಹಯಕಯು, ಮೇಲಹಾಗದ ಸಹಳೆಮನುನ ರತ್ೆಯೇಕ್ತಸ್ಟ

ತನನ ವದಲ್ಲಿ ಇಟುಿಕೆ ಾಂಡು ತಳಫದ್ಧಮ ಮಥಹರತಿಮನುನ ಅಬಯಥಿಯಗಳಿಗೆ ಷವಮಾಂ

ಭೌಲಯಭಹನಕಹಾಗಿ ಭನೆಗೆ ಕೆ ಾಂಡ್ೆ ಮಯಲು ಕೆ ಡುತ್ಹತಯೆ.
9.

ಉತತಯ ತಿರಕೆಮ ನಕಲನುನ ಾಂದು ಶಯ ಕಹಲ ಷುಯಕ್ಷಿತಹಗಿ ಇಡಿ.
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10.

ಕನನಡ ಆೃತಿತಮ ರವೆನಗಳಲ್ಲಿ ಉತತರಿಷು ಅಬಯಥಿಯಗಳಿಗೆ ಕನನಡದಲ್ಲಿ ಭುದ್ಧರತಹಗಿಯು ರವೆನಗಳ ಫಗೆೆ ಏನಹದಯ ಷಾಂದೆೇಸವಿದದಲ್ಲಿ ಇಾಂಗಿಿೇಷ್ ಆೃತಿತಮ ರವೆನತಿರಕೆಮನುನ ನೆ ೇಡಫಸುದು.

25

MASTER

