
Anekant Education Society’s 

Tuljaram Chaturchand College of Arts, Science and Commerce 

Baramati – 413102 (Dist-Pune) 

Autonomous 

 

Department of Sociology 

F.Y.B.A.  Syllabus Semester Pattern (2019-20) 

 

Semester Paper 

Code 

Title of Paper No. of 

Credits 

 

II 

 

SOC1201 

 

INTRODUCTION TO SOCIOLOGY 

 

3 

 

समाजशास्त्र प्रश्नसंच 

१. वस्त्तुननष्ठ प्रश्न  

१.१ स्तरीकरण ............... या निकषावर आधारलेले आहे. 

      १. समािता २. असमािता ३. साववत्रिक ४. दर्ाव  

१.२ ................. स्तरीकरणाला सामाजर्क आधार असतो. 

१. निसर्व निर्मवत  २. मािव निर्मवत  ३. मूल्य निर्मवत  ४. भूर्मका निर्मवत 

१.३ सामाजर्क स्तरीकरण हह एक ...................... आहे. 

१. प्रक्रिया  २.र्ुणधमव  ३.र्ीविशैली ४. ववचार   

१.४ र्ात हह ................. र्मळते. 

 १. स्व-कतुवत्वािे २. र्न्माि े३. र्ुण कौशल्यािे ४. कष्टाि े 

१.५ एका सामाजर्क दर्ावकडूि दसुऱ्या सामाजर्क दर्ावकड ेर्ाण्याची क्रिया म्हणर्े    
................ 



 १. आधुनिकीकरण २. र्ार्नतकीकरण ३. र्नतशीलता ४. पररवतवि  

१.६ सामाजर्क नियंिण संकल्पिेचा ववचार एडवडव रॉस यांिी त्यांच्या “ Social 

Control ” या ग्रंथात प्रथम .................. मध्ये सववप्रथम केला. 

१. १९११ २. १९२० ३. १९४४ ४. १९१०  

१.७ सामाजर्क नियंिणात ................ औपचाररक साधि आहे. 

१. कायदा २. प्रथा ३. परंपरा ४. रूढी   

१.८ सामाजर्क समूहाच्या अपेके्षिुसार होणारे वतवि म्हणर् े............ होय. 

 १.सकारात्मक  २.अिुचलि ३.िाकारात्मक ४. ववचलि  

१.९ र्ेव्हा नियम माहहत असूि व त्याची र्ाणीव असूिहह मुद्दाम हेतपूुववक 
नियमांचा भंर् केला र्ातो .तेव्हा त्या वतविास .............. असे म्हणतात. 

 १.अिुचलि  २.र्नु्हेर्ार  ३. ववचलि ४. सकारात्मक  

१.१० अिुचलिात्मक वतविास ............. असेही म्हणतात . 

 १.समान्य वतवि २.असमान्य वतवि  ३.ववचर्लत वतवि  ४.मािर्सक वतवि  

१.११ प्रत्यक्ष .......... करूि आपण ववर्शष्ट ववषयाच्या संदभावत ज्ञाि प्राप्त करू 
शकतो . 

              १.निरीक्षण २.वर्ीकरण ३.ववश्लेषण ४.निवावचि  

१.१२ िवीि ज्ञािाची प्राप्ती करण्यासाठी उपयोर्ात आणली र्ाणारी .......... म्हणर् े
सामाजर्क संशोधि होय. 

 १.वैज्ञानिक पद्धती २.सामाजर्क पद्धती ३.ववश्लेषण पद्धती ४.आदशव 
पद्धती  

१.१३ सामाजर्क घटिचेे अध्ययि ..........पद्धती िुसार केले र्ाते . 



 १ वैज्ञानिक. २. सांजययकी ३. मुल्य ४. धार्मवक  

१.१४ सामाजर्क संशोधिात .........घटकांचा अभ्यास केला र्ाता.  

     १.रार्कीय  २.सामाजर्क ३.आर्थवक  ४.शैक्षणणक  

१.१५ संशोधिाला इंग्रर्ीमध्ये .............म्हणतात. 

१.sociology  २.Resourse ३.Research  ४.Survey 

१.१६ समार्कायव हे ............स्वरूपाचे शास्ि आहे. 

 १.सैद्धांनतक २.मुल्यात्मक ३.आदशावत्मक ४.उपचारात्मक  

१.१७ .........हे द्रकुश्राव्य  माध्यम असल्यामुळे ते अर्धक प्रभावी ठरत.े 

 १.दरूदशवि  २.रेडीओ ३.मार्सके ४.वतृपिे   

१.१८ शासिाकडूि आर्थवक मदत ि घेता क्रकवा कोणत्याही िफ्याचा दृष्टीकोि        

डोळ्यासमोर ि ठेवता सामाजर्क हहताचे कायव  ................करतात.         

 १.सहकारी संस्था  २.त्रिर्र शासकीय संस्था ३.पतसंस्था ४.िँका 

१.१९ इंग्रर्ीत ....................हा शब्द संशोधिासाठी वापरण्यात येतो. 

 १.Sociology २. Research ३.Mobility ४. Social group 

१.२० …............हे सवावत अर्ोदर र्न्मास आलेले प्रसारमाध्यम आहे. 

 १.वतृपि २.अहवाल ३.पुस्तक ४.इंटरिेट 

 

२. एक वाक्यात उत्तरे लिहा. 

२.१ ववषमता म्हणर्े काय ? 

२.२ सामाजर्क स्तरीकरण व्यायया र्लहा ? 



२.३ र्ातीची व्यायया र्लहा ? 

२.४ वर्ावची व्यायया र्लहा ? 

२.५ र्लरं्भाव म्हणर् ेकाय ? 

२.६ सामाजर्क र्नतशीलता म्हणर् ेकाय ? 

२.७ सामाजर्क नियंिण संकल्पिेचा ववचार सववप्रथम कोणत्या ववचारवंतािे केला ? 

२.८ सामाजर्क नियंििाची व्यायया र्लहा ?  

२.९ औपचाररक नियंिणाचे घटक र्लहा ?  

२.१० अिुचलि म्हणर्े काय ? 

२.११ प्रथा म्हणर् ेकाय ?  

२.१२ सामाजर्क संशोधिाची व्यायया र्लहा ? 

२.१३ वस्तनुिष्ठता म्हणर् ेकाय ? 

२.१४ संशोधिातील िैनतक सुरक्षक्षतता म्हणर्े काय ? 

२.१५ संशोधिातील िवीि तथयांचा शोध म्हणर् ेकाय ?  

२.१६ धोरण म्हणर् ेकाय ?  

२.१७ संशोधिाला इंग्रर्ीत काय म्हणतात ? 

२.१८ समार्कायव म्हणर् ेकाय ? 

२.१९ प्रसारमाध्यमांची साधिे कोणती ?  

२.२० नियोर्ि हह संकल्पिा कोणत्या शतकात उदयास आली ?  

 



३. टीपा लिहा. 

३.१ सामाजर्क स्तरीकरण . 

३.२ सामाजर्क स्तरीकरण एक प्रक्रिया. 

३.३ र्ात हा आंतरवववाही र्ट . 

३.४ वर्व व्यवस्थेतील अजर्वत दर्ावचे महत्व . 

३.५ र्लरं्भाव . 

३.६ समस्तरीय सामाजर्क र्नतशीलता  . 

३.७ कायदा एक औपचाररक नियंिण . 

३.८ सामजर्क नियंिण संकल्पिा . 

३.९ अिौपचाररक नियंिण . 

३.१० लोकाचार . 

३.११ पूवव परवािर्ी . 

३.१२ संशोधिाचा अथव . 

३.१३ र्ोपिीयता . 

३.१४ कायवकारण संिंध . 

३.१५ वैज्ञानिक पद्धत .  

३.१६ नियोर्ि संकल्पिा. 

३.१७ समार्कायव .  

३.१८ त्रिर्र शासकीय संस्था . 



३.१९ समार्कल्याण . 

३.२० र्ुन्हेर्ारीचे शास्ि . 

 

४. िघुत्तरी प्रश्न.       

४.१ सामाजर्क स्तरीकरण म्हणर्े काय ? 

४.२ सामाजर्क र्नतशीलता म्हणर् ेकाय ? 

४.३ स्तरीकरणाचे साववत्रिक स्वरूप र्लहा ? 

४.४ र्ातीचे खंडात्मक ववभार्ि र्लहा ? 

४.५ र्लरं्भावाची संकल्पिा र्लहा ? 

४.६ औपचाररक नियंिणात र्शक्षणसंस्थांची भूर्मका र्लहा ?  

४.७ औपचाररक नियंिणात लोकाचाराचे महत्व र्लहा ? 

४.८ सामाजर्क अिुचलि म्हणर्े काय ?                                                                                                                                                                                          

४.९ प्रथा परंपरा म्हणर्े काय ? 

४.१० सामाजर्क नियंिणाच्या व्यायया र्लहा ?(दोि) 

४.११ सामाजर्क संशोधिाची व्यायया र्लहा ?(दोि) 
४.१२ सामाजर्क संशोधिात सामाजर्क घटिांचा अभ्यास र्लहा ? 

४.१३ सामाजर्क संशोधिातील र्ोपिीयता म्हणर् ेर्लहा ?  

४.१४ सामाजर्क संशोधिातील वस्तनुिष्ठता म्हणर् ेर्लहा ? 

४.१५ सामाजर्क संशोधिातील व्यजततनिष्ठता म्हणर् ेर्लहा ? 

४.१६ धोरण निर्मवती म्हणर् ेकाय ? 



४.१७ समार्शास्ि आणण कायदेशीर र्ाणीव र्ार्तृी र्लहा ? 

४.१८ समार्शास्ि आणण प्रसारमाध्यमे र्लहा ? 

४.१९ औद्योर्र्क के्षिात उपर्ीववकेच्या संधी र्लहा ? 

४.२० कायदा व समार्शास्ि या ववषयी र्लहा ?    

 

 

५. दीघोत्तरी प्रश्न.  

५.१ सामाजर्क स्तरीकरण व्यायया सारं्ूि सामाजर्क स्तरीकरणाची वरै्शष्टये  
स्पष्ट करा.  

५.२ र्ातीची व्यायया सांर्ूि र्ातीची वैर्शष्टये स्पष्ट करा. 

५.३ वर्ावची व्यायया सांर्ूि वर्ावची वैर्शष्टये स्पष्ट करा. 

 

५.४ र्लरं्भावाची व्यायया सारं्ूि र्लरं्भावाची वैर्शष्टये स्पष्ट करा. 

५.५ सामाजर्क र्नतशीलता व्यायया सांर्ूि सामार्ीक र्तीर्शलतेचे प्रकार स्पष्ट 
करा. 

५.६ र्लरं्भाव म्हणर् ेकाय सारं्ूि र्लरं्भाव ववषयी तुमचे मत स्पष्ट   करा.  

५.७ सामाजर्क नियंिणाची व्यायया सारं्ूि सामाजर्क नियंिणाची आवश्यकता 
स्पष्ट करा. 

५.८ सामाजर्क नियंिणाचा औपचाररक प्रकार स्पष्ट करा. 

५.९ सामाजर्क नियंिणाचा अिौपचाररक प्रकार स्पष्ट करा 

 



५.१० सामाजर्क अिुचलि म्हणर्े काय सांर्ूि सामाजर्क अिुचलि स्पष्ट करा. 

५.११ तुमच्या र्ीविात सामाजर्क नियंिणाची साधिे कोणती त ेस्पष्ट करा. 

५.१२ सामाजर्क संशोधिाचा अथव सारं्ूि संशोधिाचे महत्व स्पष्ट करा 

५.१३ सामाजर्क संशोधिातील वस्तनुिष्ठता स्पष्ट करा. 

५.१४ सामाजर्क संशोधिातील व्यततीनिष्ठता स्पष्ट करा. 

५.१५ सामाजर्क संशोधिातील िैनतकता / नितीतत्व ेस्पष्ट करा. 

५.१६ समार्शास्ि एक व्यवसाय संधी स्पष्ट करा. 

५.१७ समार्शास्ि आणण समार्कायव यांचा संिंध स्पष्ट करा. 

५.१८ समार्शास्ि आणण प्रसारमाध्यमे यांचा संिंध स्पष्ट करा. 

५.१९ समार्शास्िातील उपजर्ववकेसाठी संधी स्पष्ट करा. 

५.२० तुमच्या जर्विात समार्शास्िाचा उपयोर् कसा होतो स्पष्ट करा. 

 

 

 

 

   

 

  


