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Item Text

Option Text 1

Option Text 2

Which of the following is a feature of urban life?
खालीलपैकी शहरी जीवनाचे कोणते वैशशष्ट्य आहे?

Impersonal relationship
We feeling आम्ही भावना
अप्रत्यक्ष नाते
Industrial capitalism led
to a shift of population
Urbanization occurred in the nineteenth century because from rural to urban areas
--Rural life was boring
औद्योशिक भांडवलशाहीमुळे
एकोशणसाव्या शतकात शहरीकरण झाले कारण --ग्रामीण जीवन शनरस होते
ग्रामीण भािातील लोकसंख्या
शहरी भािात स्थलांततरीत
झाली.
Urbanization is the process by which an increasing
proportion of the population lives in cities rather than
rural areas. Is it true or false?
True बरोबर
शहरीकरण ही अशी प्रक्रिया आहे ज्यामुळे ग्रामीण भािाच्या तुलनेत
शहरांमध्ये लोकसंख्येचे प्रमाण वाढते. हे शवधान चूक आहे क्रक बरोबर ?
An urban area with more than 10 million or more
population is called a ----१० दशलक्षापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरी भािाला ... ----म्हणतात.

City शहर

Option Text 3
Informal ties
संबंध

अनौपचाररक

People were not interested
in agriculture लोकांना
शेतीमध्ये रस राशहला नव्हता

False चूक

Partially True अंशता बरोबर

Mega city महानिर

Large city मोठे शहर

A process in which middle or higher class residents
move to reside in the fringes of cities leading to a
concentration of lower class residents in the inner city.
This process is known as ----अशी प्रक्रिया क्रक ज्यामध्ये मध्यम ककं वा उच्चविीय रशहवासी शहरांच्या
बाह्यभािामध्ये राहण्यासाठी जातात, त्यामुळे शनम्न विाातील
रशहवासी शहरातील मध्यवस्तीत कें क्रित होते. ही प्रक्रिया ----- म्हणून
ओळखली जाते.
Chicago School is associated withशशकािो शवचारपीठ ....याच्याशी शनिशडत आहे.
The concept of Consumption Fund is by
उपभोि शनधी ही संकल्पना ....यांची आहे
In Indian context increase in slum population depicts
भारताच्या संदभाात लोकवस्त्यांमधील लोकसंख्या वाढ .......दशावते.

Sub-urbanization
उपनिरीकरण

Overurbanization
अशतशहरीकरण

Urbanization शहरीकरण

Conflict School संघर्ा
शवचारपीठ

Ecological School
पररशस्थतीशास्त्रीय शवचारपीठ

Cultural school सांस्कृ शतक
शवचारपीठ

Wirth वथा

Harvey हावी

Castells कास्टल्स

An extension of rural
poverty ग्रामीण दाररद्याचा
शवस्तार

An extension of rural
prosperity ग्रामीण समृद्धीचा
शवस्तार

An extension of urban
prosperity नािरी समृद्धीचा
शवस्तार

Village िांव

Town निर

_________ is defined as a relatively large, dense and
permanent settlement of socially heterogeneous
individuals?
City शहर
___________ हे तुलनेने मोठ्या, डाट लोकसंख्येचे आशण
सामाशजकदृष्ट्या वैशवध्यपूणा व्यक्तींच्या कायम वसाहती असलेले आहे ?

___________ according to Saskia Sassen were the key
command and control centres in the emerging global
economy ?
______________ ही सासक्रकया सासन यांच्या मते मोक्याची व
महत्वपूणा कें िे आहेत उभरत्या जािशतक अथाव्यवस्थेची ?

Global Cities ग्लोबल शसटी

According to the Chicago School's Concentric Zone
Theory, the sub-urban area of the city is also called as ?
Periphery परीघ
शशकािो शवद्याशाखेच्या concentric zone theory द्वारे , शहराच्या
उपनिरीय भािाला काय म्हणतात ?

Cities शहरे

Traditional cities पारं पररक
शहरे

Satellite Cities

Sub-urban Cities उपनिरीय
शहर

Who is considered as a father of urban sociology?
नािरी समाजशास्त्राचे जनक कोणाला मानले जाते?

Herbert Mead हबारत मीड

George Simmel जॉजा सीमेल

Who is the author of book ‘The City’ ?
‘द शसटी’ या पुस्तकाचे लेखक कोण आहेत?

Jane Addams जेन अॅडम्स

George Simmel जॉजा सीमेल

Max Weber

Greek
ग्रीक

Latin
लॅरटन

Spanish
स्पॅशनश

Emile Durkheim
एशमल डरशखम

Karl Marx
काला माक्सा

Max Weber
मॅक्स वेबर

The word crime is derived from the __________word
‘krimos’ which means ‘to accuse’.
िुन्हा हा शब्द ' क्रिमॉस ' या ------- शब्दावरून वरून आला आहे ज्याचा
अथा 'आरोप लावणे ' असा आहे.
_____________ argues that crime is a necessary feature
of every society as it is a fundamental condition of social
organization.
_____________ असे करतात की िुन्हेिारी हे प्रत्येक समाजाचे
आवश्यक वैशशष्ट्य आहे कारण ती सामाशजक संघटनाची मूलभूत अट
आहे.

Karl Marx काला माक्सा

वेबेर

In which year India passed a law “Protection of Women
from Domestic Violence Act”?
कौटुंशबक हहंसाचारापासून मशहलाचे संरक्षण हा कायदा भारतात
कोणत्या वर्ाात संमत झाला ?
Which of the following is a form of Cyber Crime?
खालीलपैकी कोणता सायबर िुन्हा आहे?
Who among the following has defined crime as ‘an antisocial act’?
खालीलपैकी कोणी “असामाशजक कृ त्य” म्हणून िुन्ह्याची व्याख्या के ली
आहे?
Who among the following has classified crime into felony
and misdemeanour?
खालीलपैकी कोणी िुन्ह्याचे घोर अपराध आशण बेकायदेशीर कृ त्य असे
विीकरण के ले आहे?
Which of the following is an important feature of
organized crime?
पुढीलपैकी कोणते संघरटत िुन्हेिारीचे महत्त्वपूणा वैशशष्ट्य आहे?

2006
२००६

2005
२००५

2004
२००४

Software
सॉफ्टवेअर

Hacking
हॅककं ि/ संिणक्रकय घुसखोरी

Hardware
हाडावेअर

Mowrer मोव्हरर

Marx
माक्सा

Weber
वेबर

Sutherland
सदरलँड

Lemert
लेमटा

Caldwell
कॅ ल्डवेल

Centralized authority
कें िीकृ त अशधकार

Delegated authority
प्रदत्त अशधकार

Democratic authority
लोकशाही अशधकार

Option Text 4
Face to face
relationship
समोरासमोर संबंध
People were
interested to
experience urban life
लोकांना शहरी जीवनाचा
अनुभव घेण्याची आवड
होती

Partially false अंशता
चूक

World city जािशतक शहर

Urban neighborhood
शहर शेजार

New Urban
Sociology नवे शहरी
समाजशास्त्र
Park and Burgess पाका
व बजेस
A process of
urbanization
नािरीकरणाची प्रक्रिया

Block तालुका

Non traditional cities
अपारंपररक शहरे

Bright Light Area
तेजस्वी प्रकाश क्षेत्र

August Comte ऑिस्ट
कॉमट
Bourdieu

बोरदयू

German
जमान

Fedrick Pollock
फे शिक पोलॉक

2003
२००३
Robbery
दरोडा
Durkheim
दुर्खाम

Merton
मटान
Military authority
लष्ट्करी अशधकार

