
J. M. PATEL ARTS, COMMERCE & SCIENCE COLLEGE, BHANDARA 

DEPARTMENT OF SOCIOLOGY 

बी.ए. प्रथम सत्र 

समाजशास्त्त्राचा पररचय 

खाऱीऱ प्रश्नाची उत्तरे लऱहा (16-मार्क ) 

UNIT -1                                                

१) वभाजळात्र म्शणजे काम ? वलसानाच्मा स्लरुऩात त्माची चचाा कया. 
२) वभाजळास्त्राची व्माख्मा कया ? वलसानाच्मा स्लरुऩात वभाजळास्त्राची लशैळष्टे स्ऩष्ट कया. 
३) वभाजळास्त्राचा अथा स्ऩष्ट करून इततशाव लवभाजळास्त्र मातीर वफंधं स्ऩष्ट कया. 
४) वभाजळास्त्र आणण इततशाव ल अथाळास्त्र  मातीर वफंधं स्ऩष्ट कया.  
५) वभाजळास्त्र आणण याज्मळात्र ल भानलळास्त्र मांचा वफंधं स्ऩष्ट कया. 

UNIT-2 

१) भानली वभाजाच्मा वलकावातीर ऩलूा आधुतनक वभाज ववलस्तय शरशा . 
२) भानली वभाजाच्मा वलकावातीर औद्मोगगक वभाज स्ऩष्ट कया. 
३) भानली वभाजाच्मा वलकावातीर औद्मोगगक वभाजाची लशैळष्टे स्ऩष्ट कया. 
४) वभाज आणण व्मक्ती माभधीर ऩयस्ऩयऩयूक वफंधं स्ऩष्ट कया. 
५) वभाज आणण व्मक्ती मातीर आंतयवफंधं स्ऩष्ट कया. 

UNIT-3 

१) वाभाजीकयण म्शणजे काम ? वाभाजीकयणाच्मा भाध्मभांची चचाा कया. 
२) वाभाजीकयणाचा अथा वांगनू वाभाजीकयणाची वाधने उदाशयणावशीत ववलस्तय स्ऩष्ट कया . 
३) भीडच्मा ‘ भी ’ आणण ‘ भरा ’ मा वकंल्ऩना वलऴद कया. 
४) वाभाजीकयणाच्मा भाध्मभातनू भीडच्मा वकंल्ऩना स्ऩष्ट कया . 

UNIT -4 

१) वाभाजजक वयंचनेचा अथा वांगनू, वाभाजजक वयंचनेचे घटक स्ऩष्ट कया. 
२) वाभाजजक वयंचना म्शणजे काम ? वाभाजजक वयंचनेची प्रकामा आणण अऩकामा ववलस्तय स्ऩष्ट 

कया. 
३) वाभाजजक वांकृततक प्रक्रिमेभध्मे वशकामा आणण वजम्भरन वलळद कया. 
४) वाभाजजक वांकृततक प्रक्रिमेभध्मे वघंऴा , वभामोजन , स्ऩधाा मा वकंल्ऩना ववलस्तय शरशा . 



 

खाऱीऱ प्रश्नाची थोडक्यात उत्तरे लऱहा (८-मार्क ) 

UNIT -1                           

१) वाभाजळात्राच्मा स्लरुऩात वलसानाची लशैळष्टे शरशा. 
२) वलसानाच्मा स्लरुऩात वभाजळास्त्राची लशैळष्टे शरशा. 
३) वभाजळास्त्र आणण भानलळास्त्र 

४) वभाजळास्त्र आणण इततशाव 

५) वभाजळास्त्र आणण याज्मळात्र 

६) वभाजळास्त्र आणण अथाळास्त्र  

UNIT -2 

१) वभशू म्शणजे काम ? वभशूाची लशैळष्टे स्ऩष्ट कया. 
२) वदंबा वभशू म्शणजे काम? वदंबा वभशूाचे भशत्ल वलऴद कया. 
३) भडंऱाचा अथा वांगनू भडंऱाचे भशत्ल स्ऩष्ट कया. 
४) वसं्था म्शणजे काम ? वसं्थेची लशैळष्टे ववलस्तय शरशा. 
५) वभदुाम आणण वभाज मालय चचाा कया . 
६) भानली वभाजाच्मा वलकावातीर ऩलूा आधुतनक वभाज ववलस्तय शरशा. 
७) औद्मोगगक वभाजाची लशैळष्टे ववलस्तय शरशा. 
८) आधुतनक वभाजातीर बांडलरलादालय तभुचे भत स्ऩष्ट कया. 
९) वाभाज आणण व्मक्ती ऩयस्ऩय ऩयूक वफंधंालय चचाा कया. 

UNIT-3 

१) वाभाजीकयणाचा अथा आणण भशत्ल  

२) वाभाजीकयणाची प्रक्रिमा  

३) वाभाजीकयानाच्मा भाध्मभाभध्मे कुटंुफ आणण जनवलंाद भाध्मभे स्ऩष्ट कया. 
४) वाभाजीकयानाच्मा भाध्मभांची चचाा कया. 
५) भीड ची वकंल्ऩना  

६) ‘ I ‘ आणण ‘ME’ आणण वाभाजीकयण  

UNIT -4 

१) वाभाजजक वयंचनेचा अथा आणण घटक  

२) वाभाजजक वयंचनेची प्रकामा 



३) वाभाजजक वयंचनेची अप्रकामा 
४) वाभाजजक वांस्कृततक प्रक्रिमेभध्मे वशकामा आणण स्ऩधाा  

५) वघंऴााची व्माख्मा करून त्माच्मा कायणांची चचाा कया. 
६) वजम्भरन म्शणजे काम ? वजम्भरनाचे घटक वलऴद कया . 
७) वाभाजजक वांस्कृततक प्रक्रिमेभध्मे वाभामोजनालय चचाा कया .  

 

खाऱीऱ प्रश्नाची सकं्षऺप्त उत्तरे लऱहा (२-मार्क ) 

UNIT-1 

१) वभाजळास्त्राचा अथा आणण व्माख्मा  

२) वभाजळास्त्राची लशैळष्टे 

३) वभाजळास्त्र आणण भानलळास्त्र 

४) वभाजळास्त्र आणण इततशाव 

५) वभाजळास्त्र आणण याज्मळात्र 

६) वभाजळास्त्र आणण अथाळास्त्र  

UNIT -2 

१) वसं्था  

२) वभशू 

३) वदंबा वभशू 

४) भडंऱ 

५) वभदुाम आणण वभाजाची लशैळष्टे 

६) भानली वलकावाच्मा अलस्था 
७) शळकायी आणण अन्नवकंरन वभाज 

८) कृऴक वभाज  

९) ऩळऩुारक वभाज 

१०) आधुतनक वभाज 

११) औद्मोकीकयण 

१२) बांडलरलाद 

१३) नागयीकयण 

UNIT - 3 



१) उदायभतलादी रोकळाशी 
२) वभाजीकयणाचे भशत्ल 

३) वभाजीकयणाचे भाध्मभे  

४) वभाजीकयणाचे भाध्मभ कुटंुफ आणण ळाऱा  

५) वभाजीकयणाचेभाध्मभ जनवंलाद भाध्मभ े

६) वभलमस्कांचा वभशू – वभाजीकयणाचा एक भाध्मभ  

७) वभाजीकयणाचे भाध्मभ शळषण 

८) वभाजीकयणाची प्रक्रिमा 

UNIT - 4 

१) वाभाजजक वयंचनेचा अथा  

२) वाभाजजक वयंचनेचे घटक 

३) भी आणण भरा चा अथा  

४) वशकामााचा अथा  

५) वघंऴााची व्माख्मा  

६) वजम्भरनाचा अथा  

७) वभामोजन 

८) स्ऩधाा    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



J. M. PATEL ARTS, COMMERCE & SCIENCE COLLEGE, BHANDARA 

DEPARTMENT OF SOCIOLOGY 

बी.ए. द्वितीय सेलमस्त्टर 

समाजशास्त्त्र : विषय आणि दृष्टीर्ोन  
 

खाऱीऱ प्रश्नाची उत्तरे लऱहा (16-मार्क )  

UNIT – 1                                       

१) वसं्कृती म्शणजे काम ? वसं्कृतीच्मा लशैळष्टमांची चचाा कया .  

२) वसं्कृतीची व्माख्मा कया , वकृंतीची घटक ववलस्तय स्ऩष्ट कया. 
३) व्मजक्तगत व्मलशाय आणण व्मजक्तभत्लारा वसं्कृती कळी प्रबावलत कयत ेववलस्तय शरशा . 
४) व्मजक्तगत लतान आणण व्मजक्तभत्लारा वसं्कृती आकाय कवा प्रदान कयत ेचचाा कया. 

UNIT -2  

१) वाभाजजक अनचुरन म्शणजे काम ? वाभाजजक अनचुरनाची कयणे स्ऩष्ट कया. 
२) वाभाजजक अनचुरनारा प्रोत्वाहशत कयणाऱ्मा घटकांची चचाा कया. 
३) वाभाजजक वलचरनाचा अथा वांगनू , वलचरनाची कायणे स्ऩष्ट कया. 
४) वाभाजजक वलऩथगभन म्शणजे काम? त्माच्मा उगभस्त्रोताची कायणे स्ऩष्ट कया. 
५) प्रभाणकळनु्मता म्शणजे काम ? वाभाजजक वयंचनेद्लाये प्रभाणकळनु्म कळी प्रबावलत शोत े

ववलस्तय स्ऩष्ट कया. 
६) वाभाजजक तनमतं्रण म्शणजे काम ? वाभाजजक तनमतं्रणाच्मा वाधनांची चचाा कया. 
७) वाभाजजक तनमतं्रणांच्मा औऩचारयक वाधनांलय चचाा कया. 

UNIT -3 

१) वाभाजजक स्तयीकयण आणण वाभाजजक वलबेहदकयण मातीर बेद स्ऩष्ट कया. 
२) वाभाजजक स्तयीकयण म्शणजे काम ? वाभाजजक स्तयीकयणाची लशैळष्टे स्ऩष्ट कया . 
३) वाभाजजक स्तयीकयणाची व्माख्मा कया, वाभाजजक स्तयीकयणाचे प्रकामा आणण अऩकामा स्ऩष्ट 

कया . 
४) वाभाजजक गततळीरता म्शणजे काम ? वाभाजजक गतीशळरतचेे प्रकाय उदाशयणावशीत स्ऩष्ट 

कया . 

UNIT -4 



१) वभाजळास्त्रातीर वयंचनात्भक प्रकामालादालय आऩल्मा वलचायांचे लणान कया . 
२) वभाजळास्त्रातीर वघंऴा दृजष्टकोनालय तभुचे वलचाय स्ऩष्ट कया. 
३) वभाजळास्त्रातीर स्त्रीलादी दृष्टीकोन शरशा . 

 

खाऱीऱ प्रश्नाची थोडक्यात उत्तरे लऱहा (८-मार्क ) 

UNIT – 1                                                

१) वसं्कृतीच्मा घटकांची चचाा कया . 
२) वसं्कृतीची लशैळष्टे स्ऩष्ट कया. 
३) वसं्कृती आणण व्मजक्तभत्लालय हटऩण शरशा. 

UNIT – 2 

१) वाभाजजक वलचशरत लतानाचे कायणे ववलस्तय शरशा . 
२) वाभाजजक अनचुरनारा प्रोत्वाहशत कयणाऱ्मा घटकांची चचाा कया. 
३) वाभाजजक अनचुरनारव मोगदान प्रदान कयणाऱ्मा घटकांचे लणान कया. 
४) वभाजात प्रभाणकळनू्मतचे्मा जस्थतीत तनभााण कयणाये घटक स्ऩष्ट कया. 
५) प्रभाणकळनू्मता म्शणजे काम ? वाभाजजक वयंचनेद्लाये प्रभाणकळनू्मता प्रबावलत कळी शोत ेत े

वलऴद कया . 
६) वाभाजजक तनमतं्रणाच्मा औऩचारयक वाधने स्ऩष्ट कया. 
७) वाभाजजक तनमतं्रणाच्मा अनौऩचारयक वाधने स्ऩष्ट कया. 

UNIT -3 

१) वाभाजजक स्तयीकयणाने वाभाजजक गतीशळरतचेा उदम शोतो. स्ऩष्ट कया. 
२) वाभाजजक गतीशळरतचे्मा वलवलध प्रकायांची चचाा कया . 
३) वाभाजजक स्तयीकयण आणण वाभाजजक गतीशळरतचेा वफंधं स्ऩष्ट कया. 
४) वाभाजजक स्तयीकयणाची प्रकामा ववलस्तय शरशा. 
५) वाभाजजक स्तयीकयणाची अप्रकामा ववलस्तय शरशा. 
६) वाभाजजक गतीशळरतचे्मा षेतीज आणण ऊध्ला प्रकायांची चचाा कया. 

UNIT -4 

१) वयंचनात्भक प्रकामाात्भक दृष्टीकोन स्ऩष्ट कया. 
२) वघंऴा दृष्टीकोन स्ऩष्ट कया. 



३) स्त्रीलाद दृष्टीकोन स्ऩष्ट कया. 

 

खाऱीऱ प्रश्नाची सकं्षऺप्त उत्तरे लऱहा (२-मार्क ) 

UNIT -1                                      

१) वसं्कृतीचा अथा  

२) वसं्कृतीचे फोधात्भक भरुतत्ल  

३) वसं्कृतीच्मा भरुतत्लाच्मा रुऩात भलू्म आणण प्रभाणक 

४) वसं्कृतीच्मा भरुतत्लाच्मा स्लरुऩात वलश्लाव  

५) वसं्कृतीच्मा भरुतत्लाच्मा रुऩात प्रततक  

६) वकृंती आणण व्मजक्तभत्ल  

UNIT -2 

१) वाभाजजक तनमतं्रणाचा अथा  

२) वाभाजजक अनचुरनाची कायणे  

३) वाभाजजक वलचरनाची कायणे  

४) वलचशरत लतानारा योखणाये उऩाम  

५) वलचशरत लतानारा प्रोत्वाहशत कयणाये घटक  

६) वाभाजजक तनमतं्रणाची औऩचारयक वाधन े

७) वाभाजजक तनमतं्रणाची अनौऩचारयक वाधने 

८) प्रभाणकळनू्मता आणण वाभाजजक वलचरन  

UNIT -3 

१) वाभाजजक स्तयीकयण  

२) वाभाजजक वलबेहदकयण 

३) वाभाजजक स्तयीकयणाच्मा स्लरुऩात लगा 
४) वाभाजजक स्तयीकयणाच्मा स्लरुऩात जात 

५) वाभाजजक स्तयीकयणाची प्रकामा  

६) वाभाजजक स्तयीकयणाची अप्रकामा  

७) वाभाजजक गततळीरता  

८) अधोगाभी वाभाजजक गततळीरता  

९) षेतीजवाभाजजक गततळीरता 



UNIT -4 

१) उदायलादी स्त्रीलाद  

२) अश्लेत (काऱा) स्त्रीलाद  

३) अततलादी स्त्रीलाद 

४) भाक्वालादी स्त्रीलाद 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



J. M. PATEL ARTS, COMMERCE & SCIENCE COLLEGE, BHANDARA 

DEPARTMENT OF SOCIOLOGY 

ततृीय सत्र 

समाजशास्त्त्रीय विचारांचा पाया 
 

खाऱीऱ प्रश्नाची उत्तरे लऱहा (16-मार्क ) 

UNIT I 

१. वभाजळास्त्राच्मा उदमातीर फौविक आणण तत्त्लसानात्भकफरांची चचाा कया. 
२. वभाजळास्त्राच्मा उदमातीर वाभाजजक, आगथाक ल याजकीम फरे स्ऩष्ट कया. 
३. मयुोऩातीर औद्मोगगक ल याजकीम िांतीने वभाजळास्त्राच्मा उदमात हदरेरे मोगदान स्ऩष्ट 

कया. 
४. प्रफोधन मगुाने वभाजळास्त्राच्मा उद्मावाठी तनभााण केरेल्मा ऩाश्लाबभूीची चचाा कया. 

UNIT II 

१. ऑगस्ट कॉप्टच्मा प्रकामालादाची व्माख्मा वांगनू त्माची लशैळष्टे स्ऩष्ट कया. 
२. ऑगस्ट कॉप्टचा तीन अलस्थांचा तनमभ ववलस्तय स्ऩष्ट कया. 
३. शफाटा स्ऩेन्वय चा वालमाली शविांत स्ऩष्ट कया. 
४. शफाटा स्ऩेन्वय च्मा वाभाजजक उत्िांतीच्मा शविांताची चचाा कया. 
५. वतैनकी वभाज आणण औद्मोगगक वभाज मांतीर बेद स्ऩष्ट कया. 

UNIT III 

१. कुरेचा स्ल-दऩाण शविांत वोदाशयण वलळद कया. 
२. प्राथशभक वभशुम्शणजे काम? त्माची लशैळष्टे स्ऩष्ट कया. 
३. प्राथशभक वभशू म्शणजे काम त ेस्ऩष्ट करून त्माच्मा भशत्लाची चचाा कया. 
४. दणुखाभच्मा दृष्टीकोणातनू आत्भशत्मा म्शणजे काम? आत्भशत्मेच्मा प्रकायांची चचाा कया. 
५. धभााची व्माख्मा करून त्माच्मा प्रकामाांची चचाा कया. 

UNIT IV 

१. भाक्वाप्रणीत बांडलरलादाच्मा वभीषेची चचाा कया. 
२. लगा म्शणजे काम ? लगा तनशभातीची प्रक्रिमा स्ऩष्ट कया. 
३. लगा म्शणजे काम त ेवांगनू लगा वघंऴा स्ऩष्ट कया. 
४. लेफय द्लाया प्रततऩाहदत वाभाजजक क्रिमा म्शणजे काम ? त्माच्मा प्रकायांची चचाा कया. 
५. अगधवत्ता म्शणजे काम ? त्माच्मा प्रकायांची चचाा कया.  



६. नोकयळाशीची लशैळष्टे स्ऩष्ट कया. 

खाऱीऱ प्रश्नांिर थोडक्यात टटपा लऱहा (८ गिु) 

UNIT I 

१. फौविक फरे 

२. तत्त्लसानात्भक फर े

३. वाभाजजक फरे 

४. आगथाक फरे 

५. याजकीम फरे 

UNIT II 

१. प्रकामालाद 

२. प्रेतलादी अलस्था 
३. फशुईश्लयलादी अलस्था 
४. एकेश्लयलादी अलस्था 
५. आगधबौततक अलस्था 
६. प्रकामालादी अलस्था 
७. वजील ल वभाज मांची तरुना  

८. वालमली वादृश्मता  

९. वतैनकी वभाज 

१०. औद्मोगगक वभाज  

UNIT III 

१. स्लदऩाण 

२. प्राथशभक वभशू 

३. प्राथशभक वभशूांची लशैळष्टे 

४. कुटंुफ – एक प्राथशभक वभशू 

५. वभलमस्कांचा वभशू – एक प्राथशभक वभशू 

६. ळजेाय – एक प्राथशभक वभशू  

७. स्लकें हित आत्भशत्मा  

८. ऩयकें िी आत्भशत्मा 
९. प्रभाणकळनू्म आत्भशत्मा  

१०. धभााची व्माख्मा  



११. ऩवलत्र ल अऩवलत्र  

UNIT IV 

१. बांडलरलादाची वभीषा  

२. लगा 
३. लगा वघंऴा 
४. वाभाजजक क्रिमा 
५. ऩायंऩारयक वाभजजक क्रिमा 
६. बालनात्भक वाभाजजक क्रिमा 
७. भलू्मागधजष्ठत ताक्रका क वाभाजजक क्रिमा 
८. उिीष्ठाशबभखु ताक्रका क वाभाजजक क्रिमा  

९. नोकयळाशी 
१०. नोकयळाशीची लशैळष्टे 

खाऱीऱ प्रश्नांची सकं्षऺप्त उत्तरे लऱहा (२ गिु) 

UNIT I 

१. भानलतालाद 

२. वललेकलाद 

३. वभाजलाद  

४. औद्मोगगक िांती 
५. याजकीम िांती 

UNIT II 

१. प्रत्मषलाद 

२. एकेश्लयलाद 

३. फशुईश्लयलाद 

४. अगधबौतीकलाद 

५. वालमाली वादृश्मता  

६. दफालात्भक कामदा 
७. वधुायात्भक कामदा  

८. वालमाली एकता 
९. मांत्रत्रक एकता  

UNIT III 



१. स्लदऩाण 

२. प्राथशभक वभशू  

३. अशंलादी आत्भशत्मा  

४. ऩयात्भलादी आत्भशत्मा  

५. प्रभानकळनु्मता 
६. ऩवलत्र 

७. अऩवलत्र  

८. धभााची व्माख्मा  

९. कुरलाद  

१०. टोटभ / कुरगचन्श 

UNIT IV 

१. बांडलरलाद  

२. लगा 
३. लगा वघंऴा  

४. वाभाजजक क्रिमा  

५. ऩायंऩारयक वाभजजक क्रिमा 
६. बालनात्भक वाभाजजक क्रिमा 
७. भलू्मागधजष्ठत ताक्रका क वाभाजजक क्रिमा 
८. उिीष्ठाशबभखु ताक्रका क वाभाजजक क्रिमा  

९. नोकयळाशी 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



J. M. PATEL ARTS, COMMERCE & SCIENCE COLLEGE, BHANDARA 

DEPARTMENT OF SOCIOLOGY 

चतुथक सत्र 

भारतीय समाजशास्त्त्रीय परंपरा 
 

खाऱीऱ प्रश्नांची सविस्त्तर उत्तरे लऱहा (१६ गिु) 

UNIT I 

१. आंफेडकय द्लाया प्रततऩाहदत जातीच्मा उत्ऩत्तीचा शविांत वलळद कया. 
२. आंफेडकयांनी वांगगतरेरी जातीची वाभाजजक, याजकीम ल आथीक वभीषा स्ऩष्ट कया.  
३. घमेु द्लाया प्रततऩाहदत जातीची लशैळष्टे स्ऩष्ट कया. 
४. घमेु द्लाया प्रततऩाहदत उऩजातीच्मा उद्माची कायणे वलळद कया. 

UNIT II 

१. प्रबतु्ल जाती म्शणजे काम ? ततच्मा वाभाजजक ऩरयणाभांची चचाा कया. 
२. वाभाजजक ऩरयलतानाचा एक घटक म्शणून वसं्कृतीकयण स्ऩष्ट कया. 
३. वसं्कृतीकयणाभऱेु कतनष्ट जातींभध्मे वाभाजजक गततळीरता आणण वलकाव कवा घडून आरा, 

चचाा कया. 
४. डी.ऩी. भखुजी मांचा ऐततशाशवक बौततकलादाचा शविांत प्रततऩाहदत कया. 
५. डी.ऩी. भखुजी मांच्मा दृष्टीकोणातनू बायतीम ऩयंऩयेतीर वाभाजजक फदरांची चचाा कया. 

UINT III 

१. आय.के. भखुजी मांच्मा दृष्टीकोणातनू भलु्मे ल वकेंत मा वकंल्ऩना स्ऩष्ट कया. 
२. आय.के. भखुजी मांच्मा दृष्टीकोणातनू वाभाजजक व्मजक्तभत्लातीर फदरांवाठी मोगदान देणाऱ्मा 

घटकांची चचाा कया. 
३. दफेु मांच्मा दृष्टीकोनातनू आधुतनकतचे्मा भलु्मांची चचाा कया. 
४. आधुतनकतभेऱेु बायतीम वभाजात आरेल्मा वाभाजजक फदरांची चचाा कया. 

UNIT IV 

१. तायाफाई शळदें मांची बायतीम वभाजातीर ऩरुुऴवत्तालादाची वभीषा वलळद कया. 
२. बायतीम वभाजात ऩरुुऴवत्तालादाने जस्त्रमांच्मा अधोगतीत कोणत ेमोगदान प्रदान केरे, स्ऩष्ट 

कया. 
३. जस्त्रमांच्मा शळषणात भशात्भा ज्मोतीयाल पुरे आणण वावलत्री पुरे मांच्मा मोगदानाची चचाा 

कया. 



४. पुरे दांऩत्मांनी स्त्रीमांच्मा अगधकायाच्मा चऱलऱीत हदरेरे मोगादान वलळद कया.  

खाऱीऱ पप्रश्नांची थोडक्यात उत्तरे लऱहा (४ गिु) 

UNIT I  

१. जातीची उत्ऩत्ती 
२. जातीच्मा जस्थयतचे्मा मतं्रणा  

३. जातीची वाभाजजक वभीषा 
४. जातीची याजकीम वभीषा 
५. जातीची आगथाक वभीषा  

६. जातीच्मा उत्ऩतीची कायणे  

७. खंडात्भक वलबाजन 

८. वललाशालयीर तनफांध 

९. नागयी ल वाभाजजक तनफांध 

१०. धाशभाक तनफांध 

११. जातीचे वोऩान 

१२. श्रभालयीर तनफांध  

१३. उऩजाती 

UNIT II 

१. प्रबतु्ल जाती 
२. वसं्कृतीकयण 

३. प्रबतू्लजातीचे ऩरयणाभ 

४. वसं्कृतीकयणाचे ऩरयणाभ  

५. ऐततशाशवक बौततकलाद  

६. बायतीम ऩयंऩयेतीर ऩरयलतान  

UNIT III 

१. भलु्मे 

२. वकेंत 

३. व्मजक्तभत्ल 

४. आधुतनकता  

५. ऩयानबुतूी 
६. इशलाद  



७. लसैातनक दृष्टीकोन 

८. शरगंबाल वभानता  

UNIT IV 

१. ऩरुुऴवत्ता 
२. जस्त्रमांच्मा अधोगतीची कायणे  

३. स्त्री-शळषण 

४. जस्त्रमांचे अगधकाय  

खाऱीऱ प्रश्नांची सकं्षऺप्त उत्तरे लऱहा (२ गिु) 

UNIT I 

१. जातीची व्माख्मा 
२. उऩजातीची व्माख्मा 
३. वतीप्रथा 
४. वलधलाकेळलऩन 

५. श्रशभकांचे वलबाजन  

६. अतंवलालाश  

UNIT II 

१. प्रबतु्ल जाती 
२. वसं्कृतीकयण 

३. वाभाजजक गततळीरता  

४. वाभाजजक ऩरयलतान  

५. ऩयंऩया  

६. बौततकलाद  

UNIT III 

१. भलु्मे 

२. वकेंत 

३. व्मजक्तभत्ल 

४. आधुतनकता  

५. ऩयानबुतूी 
६. इशलाद  



७. लसैातनक दृष्टीकोन 

८. शरगंबाल वभानता 

UNIT IV 

१. ऩरुुऴवत्ता 
२. स्त्री-शळषण 

३. जस्त्रमांचे अगधकाय  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



J. M. PATEL ARTS, COMMERCE & SCIENCE COLLEGE, BHANDARA 

DEPARTMENT OF SOCIOLOGY 

पाचिे सत्र 

भारतीय समाज : संरचनात्मर् प्रश्न 

 
खाऱीऱ प्रश्नांची सविस्त्तर उत्तरे लऱहा (१६ गिु) 

UNIT I  

१. अवभानतचे्मा ल बेदबालाच्मा वयंचनेच्मा स्लरूऩात जात स्ऩष्ट कया. 
२. अनवुगूचत जातीच्मा वभस्मा वलळद कया. 
३. इतय भागाव लगाांच्मा वभस्मा स्ऩष्ट कया  

४. अनवुगूचत जाती वाठी अवरेल्मा घटनात्भक तयतदुींची चचाा कया. 
५. इतय भागाव लगााच्मा वलकावावाठी भडंऱ आमोगाची चचाा कया. 

UNIT II 

१. वऩढी अतंगात वघंऴााची कायणे ल ऩरयणाभ स्ऩष्ट कया  

२. आंतय-वऩढीम वघंऴााची कायणे ल ऩरयणाभ स्ऩष्ट कया. 
३. वऩढी अतंगात ल आंतय-वऩढीम वघंऴााची योकथाभ कयण्मावाठी उऩामांची चचाा कया. 
४. शंुडा म्शणजे काम ? त्मांच्मा कायणे ल ऩरयणाभांची चचाा कया. 
५. लाढत्मा घटस्पोटांची कायणे आणण ऩरयणाभांची चचाा कया. 
६. घयगतुी हशवंाचाय म्शणजे काम? त्माच्मा कायणे आणण ऩरयणाभांची चचाा कया. 
७. लमस्कांच्मा वभस्मा वलळद कया.  

UNIT III 

१. आहदलावींच्मा ळषैणणक वभस्मांची चचाा कया. 
२. आहदलावींच्मा वलकावात्भक वभस्मा स्ऩष्ट कया. 
३. आहदलावींच्मा कृवऴवलऴमक वभस्मांची चचाा कया. 
४. आहदलावींच्मा हशदंकूयणालय एक ववलस्तय हटऩण शरशा. 
५. वाभाजजक गततळीरता आणण ऩरयलतानाचा एक घटक मा स्लरूऩात आहदलावींचे हशदंकुयण 

स्ऩष्ट कया. 
६. आहदलावींच्मा घटनात्भक आयषणालय एक हटऩण शरशा. 
७. आहदलावींच्मा वयंषणावाठी अवरेल्मा ळडे्मरु ५ ची चचाा कया. 
८. आहदलावींवाठी अवरेल्मा ऩेवा कामद्माची चचाा कया. 
९. आहदलावींच्मा लनशक्काची चचाा कया.  



UNIT IV 

१. बायतीम वभाजातीर स्थरांतयणाच्मा कायण आणण ऩरयणाभांची चचाा कया. 
२. बायतीम वभाजातीर फेयोजगायीची कायणे ल ऩरयणाभ स्ऩष्ट कया. 
३. ळतेकऱ्मांच्मा आत्भशत्मा आणण त्माचा त्माच्मा कुटंुफालय ऩडणाया ऩरयणाभ मालय एक ववलस्तय 

हटऩण शरशा  

४. ळतेकऱ्मांच्मा आत्भशत्माची कायणे स्ऩष्ट कया.  

खाऱीऱ प्रश्नांची थोडक्यात उत्तरे लऱहा (८ गिु) 

UNIT I 

१. जाती व्मलस्थेतीर अवभानता  

२. जाती व्मलस्थेतीर बेदबाल 

३. अनवुगूचत जातींच्मा वभस्मा  

४. इतय भागावलगाांच्मा वभस्मा  

५. अनवुगूचत जातीवाठी ववंलधानात्भक तयतदुी 
६. भडंऱ आमोग 

UNIT II 

१. वऩढी अतंगात वघंऴा  

२. वऩढी अतंगात वघंऴााची कायणे  

३. वऩढी अतंगात वघंऴााचे ऩरयणाभ  

४. आंतय-वऩढीम वघंऴााची कायणे  

५. आंतय-वऩढीम वघंऴााचे ऩरयणाभ  

६. आंतय-वऩढीम वघंऴा 
७. शंुडा  

८. शंुड्माची कायणे  

९. शंुड्माचे ऩरयणाभांची  

१०. लाढत्मा घटस्पोटांची कायणे  

११. लाढत्मा घटस्पोटांचे ऩरयणाभ. 
१२. घयगतुी हशवंाचाय  

१३. घयगतुी हशवंाचायाची कायणे  

१४. घयगतुी हशवंाचायाचे ऩरयणाभ 

१५. लमस्कांच्मा ळारययीक वभस्मा  



१६. लमस्कांच्मा आगथाक वभस्मा  

१७. लमस्कांच्मा वभामोजनाच्मा वभस्मा  

१८. लमस्कांवाठी हदनकें िे 

UNIT III 

१. आहदलावींच्मा ळषैणणक वभस्मा 
२. आहदलावींच्मा वलकावात्भक वभस्मा. 
३. आहदलावींच्मा कृवऴवलऴमक वभस्मा 
४. आहदलावींचे हशदंकूयण. 
५. आहदलावींचे घटनात्भक आयषण. 
६. ळडे्मरु ५. 
७. ऩेवा कामदा. 
८. आहदलावींचे लनशक्क 

UNIT IV 

१. बायतीम वभाजातीर स्थरांतयणाची कायणे 

२. बायतीम वभाजातीर स्थरांतयणाचे ऩरयणाभ. 
३. बायतीम वभाजातीर फेयोजगायीची कायणे  

४. बायतीम वभाजातीर फेयोजगायीचे ऩरयणाभ 

५. ळतेकऱ्मांच्मा आत्भशत्मा  

 

खाऱीऱ प्रश्नांची सकं्षऺप्त उत्तरे लऱहा (२ गिु)  

१. जाततगत अवभानता  

२. जातींभध्मे बेदबाल 

३. अनवुगूचत जाती 
४. इतय भागावलगा 
५. घटनात्भक तयतदू 

६. भडंऱ आमोग  

७. वऩढी अतंगात वघंऴा  

८. आंतय-वऩढीम वघंऴा 
९. शंुडा  

१०. घयगतुी हशवंाचाय  



११. लमस्कांवाठी हदनकें िे 

UNIT III  

१. आहदलावींचे हशदंकूयण. 
२. आहदलावींचे घटनात्भक आयषण. 
३. ळडे्मरु ५. 
४. ऩेवा कामदा. 
५. आहदलावींचे लनशक्क 

UNIT IV 

१. बायतीम वभाजातीर स्थरांतयण 

२. बायतीम वभाजातीर फेयोजगायी 
३. ळतेकऱ्मांच्मा आत्भशत्मा  
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खाऱीऱ प्रश्नांची सविस्त्तर उत्तरे लऱहा (१६ गिु) 

UNIT I 

१. बायतातीर वलवलध वभदुामांच्मा ळषैणणक जस्थतींचे लणान कया.  

२. बायतातीर शळषण व्मलस्थेतीर शरगंबालात्भक ऩषऩात स्ऩष्ट कया.  

३. बायतात जस्त्रमांच्मा शळषणातीर अडथळमांची चचाा कया. 
४. अनवुगूचत जातींच्मा ळषैणणक वभस्मांची चचाा कया आणण त्मा वोडवलण्मावाठी उऩाम स्ऩष्ट 

कया. 
५. अनवुगूचत जभातींच्मा ळषैणणक वभस्मांची चचाा कया आणण त्मा वोडवलण्मावाठी उऩाम स्ऩष्ट 

कया. 
६. इतय भागाव लगाांच्मा ळषैणणक वभस्मांची चचाा कया आणण त्मा वोडवलण्मावाठी उऩाम स्ऩष्ट 

कया. 

UNIT II 

१. वलस्थाऩन म्शणजे काम ? त्माची कायणे वलळद कया  

२. वलस्थाऩन म्शणजे काम ? त्माचा अथा वांगनू त्माचे ऩरयणाभ स्ऩष्ट कया. 
३. ऩनुलावन म्शणजे काम ? ऩनुलावनातीर वभस्मा स्ऩष्ट कया.  

४. ऩनुलावन हश वकंल्ऩना स्ऩष्ट करून ऩनुलावनावाठी अवरेल्मा मोजना वलळद कया. 

UNIT III  

१. अवहशष्णुता म्शणजे काम ? जातीम अवहशष्णुता स्ऩष्ट कया. 
२. अवहशष्णुता म्शणजे काम ? धाशभाक अवहशष्णुता स्ऩष्ट कया. 
३. अवहशष्णुता म्शणजे काम ? वांस्कृततक अवहशष्णुता स्ऩष्ट कया. 
४. वांप्रदातमक वघंऴााची कायणे ल ऩरयणाभ वलळद कया. 
५. जातीम वघंऴााची कायणे ल ऩरयणाभ वलळद कया. 
६. नजृातीम वघंऴााची कायणे ल ऩरयणाभ वलळद कया. 
७. जस्त्रमांच्मा वलयोधातीर हशवंा म्शणजे काम ? त्माची कायणे ल ऩरयणाभ स्ऩष्ट कया. 
८. जस्त्रमांच्मा वलयोधातीर गनु्शेगायी म्शणजे काम ? त्माची कायणे ल ऩरयणाभ स्ऩष्ट कया. 
९. वीभांत वभशूांच्मा वलयोधातीर हशवंा म्शणजे काम ? त्माची कायणे ल ऩरयणाभ स्ऩष्ट कया. 



१०. वीभांत वभशूांच्मा वलयोधातीर गनु्शेगायी म्शणजे काम ? त्माची कायणे ल ऩरयणाभ स्ऩष्ट कया. 
११. अवहशष्णुतचेी योकथाभ कयण्मावाठी उऩामांची चचाा कया  

१२. दंगमांची योकथाभ कयण्मावाठी उऩामांची चचाा कया  
१३. गनु्शेगायीची योकथाभ कयण्मावाठी उऩामांची चचाा कया  

UNIT IV 

१. भ्रष्टाचाय म्शणजे काम ? त्माचे प्रकाय वलळद कया. 
२. भ्रष्टाचायारा प्रोत्वाहशत कयणाऱ्मा घटकांची चचाा कया. 
३. भ्रष्टाचायांची योकथाभ कयणाऱ्मा उऩामांची चचाा कया.  

खाऱीऱ प्रश्नांची थोडक्यात उत्तरे लऱहा (८ गिु) 

UNIT I  

१. बायतातीर वलवलध वभदुामांची ळषैणणक जस्थती 
२. बायतातीर शळषण व्मलस्थेतीर शरगंबालात्भक ऩषऩात.  

३. बायतात जस्त्रमांच्मा शळषणातीर अडथऱे 

४. अनवुगूचत जातींच्मा ळषैणणक वभस्मा 
५. अनवुगूचत जभातींच्मा ळषैणणक वभस्मा 
६. इतय भागाव लगाांच्मा ळषैणणक वभस्मा 
७. अनवुगूचत जातींच्मा ळषैणणक वभस्मा वोडवलण्माचे उऩाम  

८. अनवुगूचत जभातींच्मा ळषैणणक वभस्मा वोडवलण्माचे उऩाम 

९. इतय भागाव लगाांच्मा ळषैणणक वभस्मा वोडवलण्माचे उऩाम 

UNIT II 

१. वलस्थाऩन  

२. वलस्थाऩनाची कायणे  

३. वलस्थाऩनाचे ऩरयणाभ  

४. ऩनुलावन  

५. ऩनुलावनातीर वभस्मा  

६. ऩनुलावनावाठी अवरेल्मा मोजना  

UNIT III  

१. अवहशष्णुता  

२. जातीम अवहशष्णुता  



३. धाशभाक अवहशष्णुता  

४. वांस्कृततक अवहशष्णुता. 
५. वांप्रदातमक वघंऴा 
६. वांप्रदातमक वघंऴााची कायणे  

७. वांप्रदातमक वघंऴााचे ऩरयणाभ  

८. जातीम वघंऴा 
९. जातीम वघंऴााची कायणे  

१०. जातीम वघंऴााचे ऩरयणाभ. 
११. नजृातीम वघंऴााची कायणे  

१२. नजृातीम वघंऴााचे ऩरयणाभ  

१३. नजृातीम वघंऴा 
१४. जस्त्रमांच्मा वलयोधातीर हशवंा  

१५. जस्त्रमांच्मा वलयोधातीर हशवंेची कायणे  

१६. जस्त्रमांच्मा वलयोधातीर हशवंेचे ऩरयणाभ  

१७. जस्त्रमांच्मा वलयोधातीर गनु्शेगायी  

१८. जस्त्रमांच्मा वलयोधातीर गनु्शेगायीची कायणे  

१९. जस्त्रमांच्मा वलयोधातीर गनु्शेगायीचे ऩरयणाभ  

२०. वीभांत वभशूांच्मा वलयोधातीर हशवंा  

२१. वीभांत वभशूांच्मा वलयोधातीर हशवेंची कायणे  

२२. वीभांत वभशूांच्मा वलयोधातीर हशवेंचे ऩरयणाभ  

२३. वीभांत वभशूांच्मा वलयोधातीर गनु्शेगायी  

२४. वीभांत वभशूांच्मा वलयोधातीर गनु्शेगायीची कायणे  

२५. वीभांत वभशूांच्मा वलयोधातीर गनु्शेगायीचे ऩरयणाभ  

२६. अवहशष्णुतचेी योकथाभ कयण्मावाठी उऩाम 

२७. दंगमांची योकथाभ कयण्मावाठी उऩाम 
२८. गनु्शेगायीची योकथाभ कयण्मावाठी उऩाम  

UNIT IV 

१. भ्रष्टाचाय  

२. भ्रष्टाचायाचे प्रकाय  

३. भ्रष्टाचायारा प्रोत्वाहशत कयणाये घटक  

४. भ्रष्टाचायांची योकथाभ कयण्मावाठी उऩाम  



खाऱीऱ प्रश्नांची सकं्षऺप्त उत्तरे लऱहा (२ गिु) 

UNIT I  

१. ळषैणणक जस्थती  

२. शरगंबालात्भक बेदबाल 

३. अनवुगूचत जातीची ळषैणणक वभस्मा  

४. अनवुगूचत जभातीची ळषैणणक वभस्मा  
५. इतय भागाव लगााची ळषैणणक वभस्मा  

UNIT II 

१. वलस्थाऩन 

२. ऩनुलावन 

३. वलस्थाऩनाची वभस्मा  

४. ऩनुलावनाची वभस्मा  

UNIT III 

१. अवहशष्णुता  

२. जातीम अवहशष्णुता  

३. धाशभाक अवहशष्णुता  

४. वांस्कृततक अवहशष्णुता. 
५. वांप्रदातमक वघंऴा 
६. जातीम वघंऴा 
७. नजृातीम वघंऴा 
८. जस्त्रमांच्मा वलयोधातीर हशवंा  

९. जस्त्रमांच्मा वलयोधातीर गनु्शेगायी  

१०. वीभांत वभशूांच्मा वलयोधातीर हशवंा  

११. वीभांत वभशूांच्मा वलयोधातीर गनु्शेगायी  

१२. अवहशष्णुतचेी योकथाभ  

१३. दंगमांची योकथाभ  

१४. गनु्शेगायीची योकथाभ  

UNIT IV 

१. भ्रष्टाचाय  

२. भ्रष्टाचायाचे प्रकाय  



३. भ्रष्टाचायारा प्रोत्वाहशत कयणाये घटक  

४. भ्रष्टाचायांची योकथाभ  

 


