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

SOCIOLOGY  : THEMES AND PERSPECTIVE 

SEMESTER II TEST EXAMINATION : 2020 

Time: Three Hours                                                                                Max. Marks: 80 

************************************************************************************************  

सूचना : १. सर्व प्रश्न अननर्ार्व आहेत  

       २. सर्व प्रश्नाांना समान गुण आहेत  

१. सांस्कृती म्हणजे कार् ? सांस्कृतीच्र्ा र्ैशिष्टर्ाांची चचाव करा. 

ककां र्ा 

  व्र्क्ततगत र्तवन आणण व्र्क्ततमत्र्ाला सांस्कृती आकार कसा प्रदान करते चचाव करा. 

२. सामाक्जक अनुचलन म्हणजे कार् ? सामाक्जक अनुचलनाची करणे स्पष्ट करा. 

ककां र्ा 

  प्रमाणकिनु्र्ता म्हणजे कार् ? सामाक्जक सांरचनेद्र्ारे प्रमाणकिनु्र् किी प्रभावर्त होते 

  सवर्स्तर स्पष्ट करा. 

३. थोडतर्ात उत्तरे शलहा  

  अ. सामाक्जक गतीशिलतेच्र्ा वर्वर्ध प्रकाराांची चचाव करा 

  ब. सामाक्जक स्तरीकरणाची अप्रकार्व सवर्स्तर शलहा. 

ककां र्ा 

  क. सामाक्जक गतीशिलतेच्र्ा वर्वर्ध प्रकाराांची चचाव करा 

  ड. सामाक्जक स्तरीकरणाची प्रकार्व सवर्स्तर शलहा. 

४. थोडतर्ात उत्तरे शलहा  

  अ. सांरचनात्मक प्रकार्ावत्मक दृष्टीकोन  



  ब. सांघर्व दृष्टीकोन  

ककां र्ा 

  क. स्रीर्ाद दृष्टीकोन  

  ड. मातसव चा सांघर्व शसद्धाांत  

५. सांक्षिप्त उत्तरे शलहा  

  अ. सांस्कृतीचा अथव 

  ब. सांस्कृतीचे बोधात्मक मुलतत्र् 

  क. वर्चशलत र्तवनाला रोखणारे उपार् 

  ड. सामाक्जक ननर्ांरणाची औपचाररक साधने 

  इ. सामाक्जक स्तरीकरण 

  फ. सामाक्जक वर्भेददकरण 

  ग. उदारर्ादी स्रीर्ाद 

  ह. अश्रे्त (काळा) स्रीर्ाद 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

INDIAN SOCILOGICAL TRADITION 

SEMESTER IV TEST EXAMINATION : 2020 

Time: Three Hours                                                                                Max. Marks: 80 

************************************************************************************************  

सूचना : १. सर्व प्रश्न अननर्ार्व आहेत  

       २. सर्व प्रश्नाांना समान गुण आहेत  

१. आांबेडकराांनी साांगगतलेली जातीची सामाक्जक, राजकीर् र् आथीक समीिा स्पष्ट करा.  

ककां र्ा 

   घुरे् द्र्ारा प्रनतपाददत जातीची र्ैशिष्टे स्पष्ट करा. 

२. सांस्कृतीकरणामुळे कननष्ट जातीांमध्रे् सामाक्जक गनतिीलता आणण वर्कास कसा घडून आला, चचाव  

   करा. 

ककां र्ा 

  डी.पी. मुखजी र्ाांचा ऐनतहाशसक भौनतकर्ादाचा शसद्धाांत प्रनतपाददत करा. 

३. थोडतर्ात उत्तरे शलहा  

  अ. सांकेत 

  ब. व्र्क्ततमत्र् 

ककां र्ा 

  क. आधुननकता  

  ड. परानुभूती 

४. थोडतर्ात उत्तरे शलहा  

  अ. पुरुर्सत्ता 



  ब. क्स्रर्ाांच्र्ा अधोगतीची कारणे  

ककां र्ा 

  क. स्री-शििण 

  ड. क्स्रर्ाांचे अगधकार  

५. सांक्षिप्त उत्तरे शलहा  

  अ. उपजातीची व्र्ाख्र्ा 

  ब. सतीप्रथा 

  क. प्रभुत्र् जाती 

  ड. भौनतकर्ाद  

  इ. मुल्रे् 

  फ. इहर्ाद  

  ग. पुरुर्ाांचा कपटीपणा  

  ह. स्री शििण र् अगधकार  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

CURRENT SOCIAL PROBLEMS IN INDIA 

SEMESTER VI TEST EXAMINATION : 2020 

Time: Three Hours                                                                                Max. Marks: 80 

************************************************************************************************  

सूचना : १. सर्व प्रश्न अननर्ार्व आहेत  

       २. सर्व प्रश्नाांना समान गुण आहेत  

१. भारतातील वर्वर्ध समुदार्ाांच्र्ा िैिणणक क्स्थतीांचे र्णवन करा.  

ककां र्ा 

  भारतातील शििण व्र्र्स्थेतील शलांगभार्ात्मक पिपात स्पष्ट करा.  

२. वर्स्थापन म्हणजे कार् ? त्र्ाचा अथव साांगून त्र्ाचे पररणाम स्पष्ट करा. 

ककां र्ा 

  पुनर्वसन म्हणजे कार् ? पुनर्वसनातील समस्र्ा स्पष्ट करा.  

३. थोडतर्ात उत्तरे शलहा  

  अ. जातीर् असदहष्णुता  

  ब. साांप्रदानर्क सांघर्व 

ककां र्ा 

  क. क्स्रर्ाांच्र्ा वर्रोधातील दहांसा  

  ड. दांगर्ाांची रोकथाम करण्र्ासाठी उपार् 

४. थोडतर्ात उत्तरे शलहा  

  अ. भ्रष्टाचार  

  ब. भ्रष्टाचाराचे प्रकार  

ककां र्ा 



  क. भ्रष्टाचाराला प्रोत्सादहत करणारे घटक  

  ड. भ्रष्टाचाराांची रोकथाम करण्र्ासाठी उपार्  

५. सांक्षिप्त उत्तरे शलहा  

  अ. ििैणणक क्स्थती  

  ब. शल ांगभार्ात्मक भेदभार् 

  क. वर्स्थापन 

  ड. पुनर्वसन 

  इ. जातीर् सांघर्व 

  फ. क्स्रर्ाांच्र्ा वर्रोधातील दहांसा  

  ग. भ्रष्टाचार  

  ह. भ्रष्राचाराचे पररणाम  

 

 

 

 


