
THE KNSBL ARTS & COMMERCE COLLEGE, 
KHERALU 

B. A./B. COM/M.A.  

ટમ-પેપસ ગેની  ચૂના 

1. ટમ-પેપસ નીચે દશાવેલ ચૂનાઓ જુબ લખીને તાર ખ30/04/2020 ધુીમા ં તૈયાર 

રાખવા.ંજમાકરાવવા ગેની ચૂના 30/04/2020 પછ   કૂવામા ંઆવશે.  

2. ચોપડામા ંએસાઈનમે ટ લખીને તેના ફોટા પાડવા અથવા કન કરવા અને એક પેપરના 

બધા જ પેજ આવી ય તેવી ર તે તેની pdf (પીડ એફ) ફાઇલ બનાવવી તે ફાઇલ ુ ં

નામ તે િવષય ુ ંનામ આપ ુ.ં દા.ત. Gujarati101, Gujarati102. 

3. એસાઈનમે ટની બધીજ ફાઈલો તૈયાર કર ને નીચે આપેલા િવષય જુબના ઈમેઈલ એ સ 

પર ફર જયાત મોકલી આપવા ના રહશ.ે 

4. ુ ય િવષય(CC)અને થમ ગૌણ િવષય(CE)અને તીય ગૌણ (EO) ના ંબધા જ   ટમ-

પેપસ લખવાના ંરહશ.ે  

5. ટમ-પેપસમા ંનીચ ેિવષય માણે દશાવેલ ોના જ ઉ રો લખલેા હોવા જોઈશ;ે અ યથા 

વીકારવામા ંઆવશે નહ . 

6. દરક પેપરમાUંnit દ ઠ એક લેખ ેચાર (4) ોના ઉ રો,એક જ લ કપ ચોપડામા,ં મબ  

લખાયેલા હોવા ફર યાત છે. 

7. નવો  નવા પેઈજ પર લખલે હોવો જોઈએ. દરક નો ઉ ર ણ પેઈજથી ઓછો ના 

હોવો જોઈએ. 

8. ચોપડાના પહલા પેજ પર નીચે જુબની મા હતી વુા ય અને મોટા અ રોમા ં પ ટપણે 

લખાયેલ હોવી જોઈશે : 

 



9.નીચે આપેલ ઉદાહરણ જુબની અ ુ મ ણકા બી  પેજ પર બનાવવી.(પોતાના િવષય લખવા)  

 

અ ુ મ ણકા 

િવષય CC/CE/EO પેપર નબંર પેજ નબંર 

જુરાતી CC 202 01 

જુરાતી CC 202 18 

સં ૃત CE 101 34 

સં ૃત CE 102 44 

હ દ  EO 105 56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE KNSBL ARTS & COMMERCE COLLEGE, KHERALU 

DEPERTMENT OF SOCIOLOGY 

TOPICS FOR TERM PAPERS-ASSIGNMENTS 

TERM-2 (2020-21) 

SEMESTER PAPER TOPIC FOR TERM PAPER 



CODE 
B A SEM 2 

SOCIOLOGY 
CC,CE 

201 
 BASIC CONCEPTS OF SOCIOLOGY 

  1 સમાજશા  એક ા ુત  િવ ાન તરીકે સમ વો 
  2 સામાિજક યનો અથ આપી સામાિજક યાના 

ત વો જણાવો 

  3 સામાિજક જુથના કારો સમ વો 
  4 આ પેપરમાથી ચાર યુિનટ માથી 200 ટૂંકા નો 

પોતાની તે શોધી અને બનાવી લખવા 
 CC,CE202  SOCIOLOGY OF ENVIRONMENT 
  1 પયાવરણ સમાજશા ના હેત ુઅને ઉ શેો જણાવો 
  2 માનવ ૂિ ઓની પયાવરણ પર અસરો જણાવો 
  3 ીઓ અન ેપયાવરણ : સમ વો 
  4 આ પેપરમાથી ચાર યુિનટ માથી 200 ટૂંકા નો 

પોતાની તે શોધી અને બનાવી લખવા 

B A SEM 2 
SOCIOLOGY 

EO-201  SOCIAL WELFARE 

  1 મૂળભુત અિધકારો િવશ ેસમ વો 

  2 રા ય ક યાણના કાય મો જણાવો 

 

  3 આ પેપરમાથી ણ યુિનટ માથી ૨૦૦ ટૂંકા નો 

પોતાની તે શોધી અને બનાવી  લખવા 

 

B A SEM 4 
SOCIOLOGY 

CC,CE403  Sociology of Tribal Society 

 
  1 આ દવાસી સમાજના સમાજશા ની ઉપયોગીતા 

વણવો 



 
  2 માતૃસ ાક કુટુ બ  તરીકે ખાસી અન ેગારો કટુુ બની 

ચચા કરો 
  3 આ દવાસીઓની સમ યાઓ જણાવો 

  4 આ પેપરમાથી ચાર યુિનટ માથી ૨૦૦ ટૂકંા નો 
પોતાની તે શોધી અને બનાવી લખવા 

 CC,CE-
404 

 Urban Sociology 

  1 નગરસમાજશા ન ુમહ વ સમ વો 

  2 નગરસમાજમા ાિતન ુ વ પ સમ વો 
  3 નગરપાિલકા અન ેમહાનગરપાિલકના કય  જણાવો 
  4 આ પેપરમાથી ચાર યુિનટ માથી ૨૦૦ ટૂકંા નો 

પોતાની તે શોધી અને બનાવી લખવા 
 CC405  Social Problem in India – 2 

  1 સામાિજક િવઘટનનો અિભગમ સમ વો 

  2 ાચારનો અથ આપી કારણો જણાવો 

  3 એઇ સ થવાના કારણો અન ેઅટકાવવાના ઉપાયો 

જણાવો 

  4 આ પેપરમાથી ચાર યુિનટ માથી ૨૦૦ ટૂકંા નો 

પોતાની તે શોધી અને બનાવી લખવા 

B ASEM 6 
SOCIOLOGY 

CC606  સામાિજક િવચારકો 

  1 એનોમીનો યાલ સમ વો 
  2 ાથિમક જુથનો યાલ સમ વો 

  3 વ દપણનો યાલ સમ વો 
  4 આ પેપરમાથી ચાર યુિનટ માથી ૨૦૦ ટૂકંા નો 

પોતાની તે શોધી અને બનાવી લખવા 

 CC607  સંશોધન પ ધિત 



  1 સામાિજક સશંોધનનો અથ આપી કય ે  જણાવો 

  2 સમિ નો યાલ આપી તેના કારો સમ વો 

  3 નાવલીન ુઘડતર સમ વો 
  4 આ પેપરમાથી ચાર યુિનટ માથી ૨૦૦ ટૂકંા નો 

પોતાની તે શોધી અને બનાવી લખવા 

 CC608  ઔ યોિગક સમાજશા  

  1 ઔ યોિગક સમાજશા નો અથ આપી તેનુ કય ે  

જણાવો 

  2 ગી ડ થા સમ વો 

  3 નોકરશાહીના લ ણો જણાવો 

  4 આ પપેરમાથી ચાર યુિનટ માથી ૨૦૦ ટૂકંા નો 

પોતાની તે શોધી અને બનાવી લખવા 

 CC609  ીઓની સમ યાઓ 
  1 ીઓની યવસાિયક ભુિમકા સજતા પ રબળો 

જણાવો 
  2 ીઓની આરો યલ ી સમ યાઓ જણાવો 

  3 ીઓની શે િણક સમ યઓ જણાવો 

  4 આ પેપરમાથી ચાર યુિનટ માથી 200 ટૂકંા નો 

પોતાની તે શોધી અને બનાવી લખવા 

 CC610  સમાજલ ી મનોિવ ાન  

  1 સમાજલ ી મનોિવ ાનનો અથ આપી વ પ 
સમ વો 

  2 સામાિજક વલણના લ ણો જણાવો 



  3 સામાિજક સગંઠનના કાર જણાવો 

  4 આ પેપરમાથી ચાર યુિનટ માથી 200 ટૂકંા નો 

પોતાની તે શોધી અને બનાવી લખવા 

 

 


