
 

ଇନ୍ଦରିା ଗାନ୍ଧୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁକ୍ତ ବଶି୍ଵବଦି୍ୟାଳୟ 

ଇଚ୍ଛାଧୀନ ାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମାଜ ବଜି୍ଞାନ 

[ESO-11] ସମାଜର ଅଧ୍ୟୟନ 

[ଭାଗ-୧] 

ୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା- ୧୦୦ 

ପ୍ରତ୍ୟୟକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦ୍ଅିନୁ୍ତ 

ନମିନ ଲିଖିୟ ପ୍ରତ୍ୟୟକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ୫୦୦ ଶ୍ବ୍ଦ ମଧ୍ୟତ୍ର ତ୍ଲଖ୍ନୁ୍ତ । 

୧। ସଭାଜ ଫଜି୍ଞାନଯ ପ୍ରକୃତ ିଏଫଂ ଯିସଯ ଆୄରାଚନା କଯନୁ୍ତ ।                                                           [୨୦] 

୨। ସାଭାଜକି ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କାହିଁକ ିପ୍ରୄତେକ ସଭାଜ ାଇଁ ଗୁଯୁତ୍ତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଣ ? ଏହାଯ ୄକୄତାଟ ିଦ୍ଧତ ିଆୄରାଚନା କଯନୁ୍ତ ।   [୨୦] 

[ଭାଗ-୨] 

ନମିନ ଲିଖିୟ ପ୍ରତ୍ୟୟକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ୨୫୦ ଶ୍ବ୍ଦ ମଧ୍ୟତ୍ର ତ୍ଲଖ୍ନୁ୍ତ । 

୩। ଏଭାଇର ଦଯଖାଇଭଙ୍କଯ ୄକୄତକ ଭୁଖେ ଅଫଦାନଗୁଡ଼କି ଆୄରାଚନା କଯନୁ୍ତ ।                                    [୧୨] 

୪। ପ୍ରସି୍ଥତ ିଏଫଂ ବୂଭିକା କିଯିବାୄଫ ଜଡ଼ତି ? ଆୄରାଚନା କଯନୁ୍ତ ।                                                     [୧୨] 

୫। ଫବିିନ୍ନ ସଭାଜୄଯ ଯିଫାଯଯ ବୂଭିକା ଆୄରାଚନା କଯନୁ୍ତ ।                                                           [୧୨] 

୬। ଭିଶି୍ରତ ଧଭଣ କହିୄ ର ଆଣ କ’ଣ କହନ୍ତ ି? ଫର୍ଣ୍ଣନା କଯନୁ୍ତ ।                                                           [୧୨] 

[ଭାଗ-୩] 

ନମିନ ଲିଖିୟ ପ୍ରତ୍ୟୟକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ୧୦୦ ଶ୍ବ୍ଦ ମଧ୍ୟତ୍ର ତ୍ଲଖ୍ନୁ୍ତ । 

୭। ଭୁଖେ ସଭୂହଗୁଡ଼କି କ’ଣ ?                                                                                              [୦୬] 

୮। ଏକ ଏକକ ଶାସକ ଫହିୀନ ସଭାଜ କ’ଣ ?                                                                             [୦୬] 

 

 



 

 

ଇନ୍ଦରିା ଗାନ୍ଧୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁକ୍ତ ବଶି୍ଵବଦି୍ୟାଳୟ 

ଇଚ୍ଛାଧୀନ ାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମାଜ ବଜି୍ଞାନ 

[ESO-12] ଭାରୟତ୍ର ସମାଜ 

[ଭାଗ-୧] 

ୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା- ୧୦୦ 

ପ୍ରତ୍ୟୟକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦ୍ଅିନୁ୍ତ 

ନମିନ ଲିଖିୟ ପ୍ରତ୍ୟୟକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ୫୦୦ ଶ୍ବ୍ଦ ମଧ୍ୟତ୍ର ତ୍ଲଖ୍ନୁ୍ତ । 

୧। ବାଯତୄଯ ଗ୍ରାଭେ ଅଥଣନୀତ ିଉୄଯ ଅଥଣୄନୈତକି ଉଦାଯଫାଦଯ ପ୍ରବାଫ ଫର୍ଣ୍ଣନା କଯନୁ୍ତ ।                  [୨୦] 

୨। ବାଯତୄଯ ଏକତାଯ ଫନ୍ଧନ ଆୄରାଚନା କଯନୁ୍ତ ।                                                             [୨୦] 

[ଭାଗ-୨] 

ନମିନ ଲିଖିୟ ପ୍ରତ୍ୟୟକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ୨୫୦ ଶ୍ବ୍ଦ ମଧ୍ୟତ୍ର ତ୍ଲଖ୍ନୁ୍ତ । 

୩। ଏକ ସହଯଯ ଯିବାଷାତ୍ମକ ଗୁଣାଫୀ ଆୄରାଚନା କଯନୁ୍ତ ।                                                [୧୨] 

୪। ବାଯତୄଯ ‘ଅନୁସୂଚତି ଜନଜାତଭିାୄନ’ ସମ୍ମଖୁୀନ ୄହଉଥିଫା ଭୁଖେ ସଭସୋଗୁଡ଼କି କ’ଣ ?                [୧୨] 

୫। ୄଶ୍ରଣୀଫବିାଜକ ଏଫଂ ଫର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଜ୍ଞାନ୍ତସିମ୍ପକଣ ଶବ୍ଦ ଭଧ୍ୟୄଯ ାଥଣକେ ଦଶଣାନୁ୍ତ ।                              [୧୨] 

୬। ବାଯତୀୟ ସଭାଜୄଯ ଯିଫାଯଯ ଯଫିର୍ତ୍ତତି ଯୂୄଯଖ ଆୄରାଚନା କଯନୁ୍ତ ।                              [୧୨] 

[ଭାଗ-୩] 

ନମିନ ଲିଖିୟ ପ୍ରତ୍ୟୟକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ୧୦୦ ଶ୍ବ୍ଦ ମଧ୍ୟତ୍ର ତ୍ଲଖ୍ନୁ୍ତ । 

୭। “ପ୍ରବାଫଶାୀ ଜାତ”ି ସମ୍ପ୍ରତେୟଟକୁି ଫର୍ଣ୍ଣନା କଯନୁ୍ତ ।                                                          [୦୬] 

୮। ‘ାଶ୍ଚାତେକଯଣ’ କହିୄ ର ଆଣ କ’ଣ ଫୁଝନ୍ତ ି?                                                             [୦୬] 

 



 

ଇନ୍ଦରିା ଗାନ୍ଧୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁକ୍ତ ବଶି୍ଵବଦି୍ୟାଳୟ 

ଇଚ୍ଛାଧୀନ ାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମାଜ ବଜି୍ଞାନ 

[ESO-13] ସମାଜବଜି୍ଞାନ ଭିତି୍ତକ ଚନି୍ତାଧାରା 

[ଭାଗ-୧] 

ୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା- ୧୦୦ 

ପ୍ରତ୍ୟୟକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦ୍ଅିନୁ୍ତ 

ନମିନ ଲିଖିୟ ପ୍ରତ୍ୟୟକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ୫୦୦ ଶ୍ବ୍ଦ ମଧ୍ୟତ୍ର ତ୍ଲଖ୍ନୁ୍ତ । 

୧। କାରଣ ଭାର୍କ୍ଣଙ୍କ ଫିୄ େଦକଯଣ (alienation) ଅଫଧାଯଣାଟକୁି ଫିୄ େଷଣ କଯନୁ୍ତ ।                                [୨୦] 

୨। ଜଜଣ ସିୄଭରଙ୍କଯ ୄକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାଯଣାଗୁଡ଼କି ଆୄରାଚନା କଯନୁ୍ତ ।                                                     [୨୦] 

[ଭାଗ-୨] 

ନମିନ ଲିଖିୟ ପ୍ରତ୍ୟୟକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ୨୫୦ ଶ୍ବ୍ଦ ମଧ୍ୟତ୍ର ତ୍ଲଖ୍ନୁ୍ତ । 

୩। ଭାର୍କ୍ ୄେଫଯଙ୍କ ଦ୍ଵାଯା ଫର୍ଣ୍ଣନା କଯାମାଇଥିଫା କ୍ଷଭତା ଏଫଂ ପ୍ରବୁତ୍ଵ ସମ୍ପ୍ରତେୟକୁ ଆୄରାଚନା କଯନୁ୍ତ ।           [୧୨] 

୪। ାୄଯୄଟାଙ୍କଯ ‘ଆବିଜାତେଙ୍କ ସଞ୍ଚନ’ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟ ିଆୄରାଚନା କଯନୁ୍ତ ।                                           [୧୨] 

୫। ସାଭାଜକି ସୁଦୃଢତା ପ୍ରତେୟଟ ିଆୄରାଚନା କଯନୁ୍ତ ।                                                                [୧୨] 

୬। ାଯସନସଙ୍କଯ ଢାଞ୍ଚାଗତ ଯିଫର୍ତ୍ତଣନଶୀତା (pattern variables) ଆୄରାଚନା କଯନୁ୍ତ ।                  [୧୨] 

[ଭାଗ-୩] 

ନମିନ ଲିଖିୟ ପ୍ରତ୍ୟୟକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ୧୦୦ ଶ୍ବ୍ଦ ମଧ୍ୟତ୍ର ତ୍ଲଖ୍ନୁ୍ତ । 

୭। ପ୍ରକାମଣେ ଏଫଂ ଅପ୍ରକାମଣେ ଭଧ୍ୟୄଯ ାଥଣକେ ଦଶଣାନୁ୍ତ ।                                  [୦୬] 

୮। ‘ଆଦଶଣ ପ୍ରକାଯ’ (ideal types) ପ୍ରତେୟ ଉୄଯ ଏକ ଟପି୍ପଣୀ ୄରଖନୁ୍ତ ।                                   [୦୬] 

 

 



ଇନ୍ଦରିା ଗାନ୍ଧୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁକ୍ତ ବଶି୍ଵବଦି୍ୟାଳୟ 

ଇଚ୍ଛାଧୀନ ାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମାଜ ବଜି୍ଞାନ 

[ESO-14] ସମାଜ ଏବଂ ସ୍ତରୀକରଣ 

[ଭାଗ-୧] 

ୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା- ୧୦୦ 

ପ୍ରତ୍ୟୟକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦ୍ଅିନୁ୍ତ 

ନମିନ ଲିଖିୟ ପ୍ରତ୍ୟୟକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ୫୦୦ ଶ୍ବ୍ଦ ମଧ୍ୟତ୍ର ତ୍ଲଖ୍ନୁ୍ତ । 

୧। ଜାତ ିଅଧ୍ୟୟନଯ କାମଣୋତ୍ମକ ଆବିଭୁଖେକୁ ସଭାୄରାଚନା ଭୂକ ଯୀକ୍ଷା କଯନୁ୍ତ ।                               [୨୦] 

୨। ବାଯତୀୟ ସଭାଜୄଯ ଜାତ ିଏଫଂ ୄଶ୍ରଣୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ଥିଫା ସମ୍ପକଣକୁ ଫର୍ଣ୍ଣନା କଯନୁ୍ତ ।                               [୨୦] 

[ଭାଗ-୨] 

ନମିନ ଲିଖିୟ ପ୍ରତ୍ୟୟକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ୨୫୦ ଶ୍ବ୍ଦ ମଧ୍ୟତ୍ର ତ୍ଲଖ୍ନୁ୍ତ । 

୩। ଡଏିଭୄକ ଆୄଦାନ ଦ୍ଵାଯା ଉଠାମାଇଥିଫା ୄକନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଭସୋଗୁଡ଼କି କ’ଣ ଥିରା ?                             [୧୨] 

୪। ଙି୍ଗ ଗତାନୁଗତକିତାୄଯ ଗଣଭାଧ୍ୟଭଯ ବୂଭିକା ଯୀକ୍ଷା କଯନୁ୍ତ ।                                                 [୧୨] 

୫। ସ୍ଵାଧୀୄନାର୍ତ୍ତଯ ବାଯତୄଯ ଜନଜାତ ିଆୄଦାନଯ ପ୍ରକୃତ ିଆୄରାଚନା କଯନୁ୍ତ ।                                  [୧୨] 

୬। ଉମୁକ୍ତ ଉଦାହଯଣ ସହତି ସାଭାଜକି ଚନକୁ ପ୍ରବାଫତି କଯୁଥିଫା କାଯକଗୁଡ଼କି ଫର୍ଣ୍ଣନା କଯନୁ୍ତ ।             [୧୨] 

[ଭାଗ-୩] 

ନମିନ ଲିଖିୟ ପ୍ରତ୍ୟୟକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ୧୦୦ ଶ୍ବ୍ଦ ମଧ୍ୟତ୍ର ତ୍ଲଖ୍ନୁ୍ତ । 

୭। ସଂଖୋରଘୁ ଶବ୍ଦ କହିୄ ର ଆଣ କ’ଣ ଫୁଝନ୍ତ ି?                                                                  [୦୬] 

୮। ବୁରଭବ ଏଫଂ ବୂସଭାନ୍ତଯା ଚନ ଭଧ୍ୟୄଯ ାଥଣକେ ଦଶଣାନୁ୍ତ ।                                                   [୦୬] 

 

 

ଇନ୍ଦରିା ଗାନ୍ଧୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁକ୍ତ ବଶି୍ଵବଦି୍ୟାଳୟ 



ଇଚ୍ଛାଧୀନ ାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମାଜ ବଜି୍ଞାନ 

[ESO-15] ସମାଜ ଏବଂ ଧମଣ 

[ଭାଗ-୧] 

ୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା- ୧୦୦ 

ପ୍ରତ୍ୟୟକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦ୍ଅିନୁ୍ତ 

ନମିନ ଲିଖିୟ ପ୍ରତ୍ୟୟକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ୫୦୦ ଶ୍ବ୍ଦ ମଧ୍ୟତ୍ର ତ୍ଲଖ୍ନୁ୍ତ । 

୧। ସୄଙ୍କତ ପ୍ରୄତେୟଟ ି(concept of symbol) ଫର୍ଣ୍ଣନା କଯନୁ୍ତ ।                                                [୨୦] 

୨। ଜନମ, ଫଫିାହ ଏଫଂ ଭତୁୃେଯ ଜୀଫନ-ଚକ୍ର ଫଧିିଯ ଗୁଯୁତ୍ତ୍ୱ ଫର୍ଣ୍ଣନା କଯନୁ୍ତ ।                                              [୨୦] 

[ଭାଗ-୨] 

ନମିନ ଲିଖିୟ ପ୍ରତ୍ୟୟକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ୨୫୦ ଶ୍ବ୍ଦ ମଧ୍ୟତ୍ର ତ୍ଲଖ୍ନୁ୍ତ । 

୩। ନାଗଯିକ ଧଭଣ ପ୍ରୄତେୟଟ ିଆୄରାଚନା କଯନୁ୍ତ ।                                                                       [୧୨] 

୪। ସାଂସ୍କତୃକି ଫେଫସ୍ଥା ଉୄଯ ଧଭଣଯ ପ୍ରବାଫ ଯୀକ୍ଷା କଯନୁ୍ତ ।                                                         [୧୨] 

୫। ତୀଥଣମାତ୍ରାଯ ସାଭାଜକି ଗୁଯୁତ୍ତ୍ୱ ଉୄଯ ଟନଣଯଙ୍କଯ ଅବିଧାଯଣାଟ ି(thesis) ଆୄରାଚନା କଯନୁ୍ତ ।              [୧୨] 

୬। ବାଯତୄଯ ଧାଭିକ ଫହୁତାଯ ପ୍ରକୃତ ିଫର୍ଣ୍ଣନା କଯନୁ୍ତ ।                                                                [୧୨] 

[ଭାଗ-୩] 

ନମିନ ଲିଖିୟ ପ୍ରତ୍ୟୟକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ୧୦୦ ଶ୍ବ୍ଦ ମଧ୍ୟତ୍ର ତ୍ଲଖ୍ନୁ୍ତ । 

୭। ସୁପିଫାଦଯ ଭଖୁେ ୄଫୈଶଷି୍ଟ୍େଗୁଡ଼କି କ’ଣ ?                                                                             [୦୬] 

୮। ସଭନଯ (Shaman) ଅଥଣ କ’ଣ ?                                                                                 [୦୬] 

 

 

ଇନ୍ଦରିା ଗାନ୍ଧୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁକ୍ତ ବଶି୍ଵବଦି୍ୟାଳୟ 

ଇଚ୍ଛାଧୀନ ାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମାଜ ବଜି୍ଞାନ 



[ESO-16] ଭାରୟତ୍ର ସାମାଜକି ସମସୟା 

[ଭାଗ-୧] 

ୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା- ୧୦୦ 

ପ୍ରତ୍ୟୟକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦ୍ଅିନୁ୍ତ 

ନମିନ ଲିଖିୟ ପ୍ରତ୍ୟୟକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ୫୦୦ ଶ୍ବ୍ଦ ମଧ୍ୟତ୍ର ତ୍ଲଖ୍ନୁ୍ତ । 

୧। ସାଭାଜକି ଯୂାନ୍ତଯଣ ଏଫଂ ଏହାଯ ନଭୁନା ଫର୍ଣ୍ଣନା କଯନୁ୍ତ ।                                                    [୨୦] 

୨। ଜନଜାତଭିାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରକାଯଯ ଅଥଣୄନୈତକି ଯୂୄଯଖ ଫର୍ଣ୍ଣନା କଯନୁ୍ତ ।                           [୨୦] 

[ଭାଗ-୨] 

ନମିନ ଲିଖିୟ ପ୍ରତ୍ୟୟକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ୨୫୦ ଶ୍ବ୍ଦ ମଧ୍ୟତ୍ର ତ୍ଲଖ୍ନୁ୍ତ । 

୩। ବାଯତୀୟ ଯିଫାଯ ସଂଯଚନାୄଯ ଯିଫର୍ତ୍ତତି ଉତ୍ପର୍ତ୍ତ ିଧାଯା ସଭବନ୍ଧୄଯ ଆୄରାଚନା କଯନୁ୍ତ ।                [୧୨] 

୪।ବାଯତୄଯ ଶଳି୍ପ ଶ୍ରଭିକଭାନଙ୍କଯ ଫବିିନ୍ନ ୄଫୈଶଷି୍ଟ୍େଗୁଡ଼କି ଫର୍ଣ୍ଣନା କଯନୁ୍ତ ।                                      [୧୨] 

୫। ସହଯୀ ବାଯତୄଯ ଶଶୁି ଶ୍ରଭଯ କାଯଣ ଏଫଂ ଅଫସ୍ଥା ଯୀକ୍ଷଣ କଯନୁ୍ତ ।                                     [୧୨] 

୬। ଭାନଫଜାତ ିଯିଚୟଯ ଦୃଷି୍ଟ୍ୄକାଣ ଫର୍ଣ୍ଣନା କଯନୁ୍ତ ।                                                           [୧୨] 

[ଭାଗ-୩] 

ନମିନ ଲିଖିୟ ପ୍ରତ୍ୟୟକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ୧୦୦ ଶ୍ବ୍ଦ ମଧ୍ୟତ୍ର ତ୍ଲଖ୍ନୁ୍ତ । 

୭। ସାଭାଜକି ଅକାମଣେ କ’ଣ ?                                                                                   [୦୬] 

୮। ଫା ଅଯାଧ କ’ଣ ?                                                                                         [୦୬] 


