
MODEL QUESTION PAPER FOR SYBA - SOCIOLOGY PAPER 3


Note : Bold Options indicate answers 


1. Failure to confirm with the customary norms is known as ______________.

a. Deviance 
b. Crime 
c. Law 
d. None of these


परंपरागत नकषांसह पुष्टी करण्यात अयशस्वी होणे ______________ म्हणून ओळखले जाते.

A. िवचलन 
B. गुन्हा  
C. कायदा  
D. यापैकी काहीही नाही  

2. Deviance is easy to define in a _______- society

A. Simple Society 
B. Complex Society  
C. Both of these 
D. None of these 
_______- समाजात िवचलन िपरिभाषत करणे सोपे आह े

A. साधी सोसायटी 
B. कॉम्प्लेक्स सोसायटी 
C. या दोन्ही 
D. यापैकी काहीही नाही 



3. In a ___________ Society, killing of an enemy is a right act or punishing a deviant 
person may also be correct.

A. Tribal Society 
B. Industrial Society 
C. Agricultural Society 
D. All of the above 

___________ समाजात, शत्रूची हत्या करणे ही एक योग्य कृ ती आह ेि◌कं वा एखाद्या ि◌िवचत्र 

व्यक्तीला िशक्षा  करणे देखील योग्य असू शकते. 

A. आिदवासी संस्था  



B. औिद्योगक संस्था  
C. कृ षी संस्था  
D. वरील सवर्  

4. Fulll form of  NSSO  

1. National Sample Survey Organization  / नॅशनल सॅम्पल सव्हेर् ऑगर्नायझेशन  

2. National Small Survey Organization / नॅशनल स्माल  सव्हेर् ऑगर्नायझेशन 

3. National Sample Survey Office / नॅशनल सॅम्पल सव्हेर् ऑिफस 

4. National Sample Service Organization /  नॅशनल सॅम्पल सिव्हर्स ऑगर्नायझेशन 

NSSO चे पूणर् स्वरूप  

A.  नॅशनल सॅम्पल सव्हेर् ऑगर्नायझेशन  
B. नॅशनल स्माल  सव्हेर् ऑगर्नायझेशन 

C. नॅशनल सॅम्पल सव्हेर् ऑिफस 

D.  नॅशनल सॅम्पल सिव्हर्स ऑगर्नायझेशन 

5. Who is in charge of Health Secretariat and Technical Departments?  
1. Ministry of Health 
2. Health Secretariat 
3. Dean   
4. None of the above  

आरोग्याशी संबंिधत सिचवालय आिण तांित्रक ह ेिवभाग कोणाच्या अिधपत्याखाली येतात?  

A. आरोग्य मंत्रालय 
B. आरोग्य सिचवालय  

C.  डीन 

D. वरील पैकी नाही 

6. Who invented homeopathy? 

1. Dr. Hahnemann  
2. Dr. Homias   
3. Dr. Homibhabha  
4. Dr. Harrick 



 होिमओपॅथीचा शोध कोणी लावला ? 
A.   डॉ.हानेमन 

B.  डॉ.होिमयास 

C.  डॉ.होमीभाभा 

D.  डॉ.हॅरीक 

7.  Allopathy is a recognized medicine in which period? 

1. Modern  
2.  Postmodern  
3. 3. In the Middle Ages 
4. 4. In ancient times 

ऍलोपॅथी िह कोणत्या काळात मान्यता पावलेली औषध पद्धती आह े? 

1.  आधुिनक 
2.  उत्तराधुिनक 

3.  मध्ययुगात   

4. प्राचीन काळात 

8.  Which of the following is not a modern technology method.  
1. Yunani   
2.  Sonography  
3. Angiography   
4. Angioplasty   

पुढील पैकी कोणती आधुिनक तंत्रज्ञान पद्धती नाही. 
1.  युनानी 
2.  सोनोग्राफी 

3.  अँिजओग्राफी 

4.  एंिजओप्लास्टी 

9. In the book 'Arthashastra', which thinker proposed the idea of population 
census in agriculture and economic context  
1. Aristotle  
2. Plate  



3.  Mack Valley 
4. Kautilya 
अथर्शास्त्र' या ग्रंथात कृषी व आिथर् क संदभार्त लोकसंख्या गणना करावी असा िवचार कोणत्या 

िवचारवंताने मांडला. 

1. ऍिरस्टोटल 

2. प्लेटो 

3. मॅकवॅ्हली 

4. कौिटल्य 

 

10. Birth, death, migration and social mobility are studied in which of the 
above subjects? 
1. Geography  
2.  History 
3. Demographics 
4. Marathi 
जन्म , मृत्य ूस्थलांतर ेआिण सामािजक गितशीलता इत्यादींचा अभ्यास वरीलपैकी कोणत्या िवषयात 

केला जातो?   

1. भूगोल  

2.  इितहास 

3. लोकसंख्याशास्त्र  

4.  मराठी 

 


