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સમાજાસ્ત્રનો સામાન્ય રરચય :-  

(૧) ભાનલી એક વાભાજજક પ્રાણી છે. ભાનલી શંભેળા 
વભાજભાં યશેલા ટેલામેર છે.  

(૨) વભાજળાસ્ત્રને અંગે્રજીભાં ‘Sociology’ કશે છે.  

(૩) Sociology ળબ્દની વ્મુત્જિ રેટટન બાાભાં 

‘Socious’ અને ગ્રીક બાાના ‘Logos’ ળબ્દ યથી 
થઈ છે.  

(૪) આભ વભાજળાસ્ત્ર એટરે વભાજ વાથે વંફંજધત 
શકીકતનું લૈજ્ઞાજનક અધ્મમન.  

(૫) વભાજળાસ્ત્રના અભ્માવનું કેન્દ્રજફંદુ ભાનલીનું 
વભાજજીલન છે. વભાજળાસ્ત્ર વાભાજજક જલજ્ઞાન છે.  

સમાજાસ્ત્રનો ઉદ્દભળ :-  

(૧) એક વાભાજજક જલજ્ઞાન તયીકે વભાજળાસ્ત્રન ઉદ્દબલ 

૧૯ ભી વદીભાં જિભ મુયભાં થમ.  
(૨) ૧૮ ભી અને ૧૯ ભી વદીભાં જિભભાં આલેરા ઝડી 

વાભાજજક ટયલતતન, નલજાગૃજત, ઈંગ્રેન્દ્ડભાં થમેરી 

ઔદ્યજગક ક્ાંજત અને ફ્ાંવની યાજ્મક્ાંજત જલેા 
ટયફએ વભાજળાસ્ત્રના ઉદ્દબલના ફીજ યપ્મા.  

(૩) ફ્ાંવના જલદ્ધાન દાળતજનક ઓગસ્ટ કાંત ે વોપ્રથભ 
લૈજ્ઞાજનક રજિજફંદુથી વભાજને લસ્તુરક્ષી યીતે 
વભજલાન પ્રમત્ન કમો, કુદયતી ઘટનાઓની જભે 
વભાજભાં ફનતી ઘટનાઓન ણ લૈજ્ઞાજનક યીતે 

અભ્માવ થઈ ળકે છે.  
(૪) ઈ.વ. ૧૮૩૦ થી ૧૮૪૨ દયજભમાન છ બાગભાં રખેરી 

‘Positive Philosophy’ નાભની ગં્રથશે્રણીભાં કાંતે, 
વભાજના લૈજ્ઞાજનક અભ્માવ અંગેના જલજલધ જવધ્ધાંત 
યજૂ કમો.  

(૫) કાંતે વોપ્રથભ ‚વાભાજીક બોજતક ળાસ્ત્ર‛ એલુ નાભ 
આપ્મું.   

(૬) ત્માયફાદ વન ૧૮૩૯ ભાં તેભણે વભાજ એલુ નલું નાભ 
આપ્મું, આ જ કાયણથી ઓગસ્ટ કાંતેને 

વભાજળાસ્ત્રના જતા તયીકે ઓખલાભાં આલે છે.  
ભારતમાાં સમાજાસ્ત્રનો વળકાસ :-   

(૧) બાયતભાં વને ૧૯૧૪ ભાં વોપ્રથભ ભુંફઈ 
જલશ્વજલદ્યારમભાં અનુસ્નાતક કક્ષાએ વભાજળાસ્ત્રનું 
અધ્માન કામત ળરૂ થમું.  

(૨) જિટનના જાણીતા વભાજળાસ્ત્રી અને જનમજનના 
અભ્માવી ેટટિ ક ગ્રીડવના અધ્મક્ષદે આ જ 

મુજનલજવતટીભાં વભાજળાસ્ત્રન અનુસ્નાતક જલબાગ 
ળરૂ થમ.  

(૩) ઈ.વ. ૧૯૨૪ ભાં જાણીતા વભાજળાસ્ત્રી ડૉ. ગજલંદ 
વદાજળલ દુફે આ જલબાગના અધ્મક્ષ ફન્દ્મા.  

(૪) ઈ.વ. ૧૯૫૨ ભાં ધૂેના પ્રમત્નથી ભુંફઈભાં ‘ઈજન્દ્ડમન 
વજળમરજજકર વવામટીની’ સ્થાના થઈ.  

(૫) ‘વજળમરજજકર ફુરેટટન’ ના ભુખ્મ વંાદન ણ 
જી.એવ.ધૂે શતા.  

(૬) ઈ.વ. ૧૯૧૭ ભાં કરકિાભાં લજને્દ્રનાથ વમુપ્તનથી 

વભાજળાસ્ત્રની ળરૂઆત.  
(૭) રખનો જલશ્વ જલદ્યારમભાં યાધાકભર ભુખજી અને 

ડી.ી.ભુખજીના પ્રમત્નથી ૂણેભાં ઈયાલજત કલેએ 
વભાજળાસ્ત્ર જલકાવભાં ભશત્લૂણત બૂજભકા બજલી.  

(૮)  વુયત ખાતે આઈ.ી.દેવાઈ એ ‘વેન્દ્ટય પય વશ્મર 
સ્ટડીઝ’ નાભની વંસ્થાની સ્થાના કયી.  

(૯) આ વંસ્થા ‘અથાતત’ નાભનું વાભજમક ફશાય ાડે છે.  

(૧૦) વભાજળાસ્ત્રના જલમ લસ્તુભાં વભાજ જીલનન 
ભૂબૂત એકભ, ામાની વાભાજીક વંસ્થાઓ, 

પ્રટક્માઓ અને વભસ્માઓન વભાલેળ થામ છે.  
(૧૧) વભાજળાસ્ત્રની ૫૦ થી લધુ ળાખાઓ છે. જલેી કે 

ગ્રાભીણ વભાજળાસ્ત્ર, નગય વભાજળાસ્ત્ર, કુટંુફનું 
વભાજળાસ્ત્ર, જળક્ષણનું વભાજળાસ્ત્ર લગેયે.  

સમાજાસ્ત્રનો મૂલભૂત ખ્યાો :- (વળભાળનાઓ)  

(૧) વભાજ (૨) વભુદામ – ગ્રાભીણ વભુદામ, નગય 

વભુદામ (૩) ભંડ (૪) લગત (૫) જ્ઞાજત  
(૬) વાભાજજક દયજ્જ અને બૂજભકા :- દયજ્જાના ફે પ્રકાય  

૧. અજતત દયજ્જ. ૨. પ્રાપ્ત દયજ્જ  
(૧) વાભાજજક ધયણ  

(૨) વાભાજજક જનમંત્રણ :- તેના ફે પ્રકાય છે. (અ) 
ઔચાટયક જનમંત્રણ (ફ) અનોચાટયક જનમંત્રણ  

સામાજીક આાંતરરિયાના ત્રણ પ્રકારો છે.  

(૧) વશકાય (૨) વંઘત (૩) સ્ધાત   
સાંસ્કૃવત :-  

(૧) ભાનલ વભાજ અને પ્રાણી વભાજ લચ્ચે કઇ ામાન 
તપાલત શમ ત તે વંસ્કૃજતન તપાલત છે.  

(૨) ભાનલવભાજને વંસ્કૃજત શમ છે, જ્માયે પ્રાણી વભાજભાં 

તેન અબાલ શમ છે.  
(૩) વંસ્કૃજત એટરે ‘જીલન જીલલાની યીત’  
(૪) ભાનલળાસ્ત્રી ભેજરનલજસ્કના જાતે ‘વંસ્કૃજત એ 

લાયવાભાં ભેરાં ઓજાય, વાધન, શજથમાય, 

ચીજલસ્તુઓ, તકજનકી પ્રટક્માઓ, જલચાય, ટેલ અને 
ભૂલ્મની ફનેરી છે.’  

વંસ્કૃજતના ફે પ્રકાય :-  
(૧) બોજતક વંસ્કૃજત (૨) અબોજતક વંસ્કૃજત  
સામાવજકીકરણ :-  

(૧) વાભાજજકીકયણ એક પ્રટક્મા છે. આ પ્રટક્મા વ્મજતતના 

વભગ્ર જીલનકા વુધી વતત ચારતી યશે છે.  
(૨) વય ળબ્દભાં કશીએ ત જજૈલક વ્મજતતને 

વાભાજજકીકયણ વ્મજતત ફનાલતી પ્રટક્માને 
‘વાભાજજકીકયણ’ તયીકે ઓખલાભાં આલે છે.  

સામાવજકીકરણના ળાહકો (એજન્સીઓ)    

(૧) કુટંુફ :- જલશ્વની તભાભ વંસ્કૃજતઓભાં કુટંુફ એ 
વાભાજજકીકયણનું ામાનું અને અગત્મનું ભાધ્મભ છે.  

(૨)  જભત્રજૂથ (૩) ળાા (૪) વભૂશ ભાધ્મભ  



Sociology 

Astha Academy, Sector 22, gandhinagar Mo.8980961441 

 

www.current663.wordpress.com 2 

સામાવજક સાંસ્થાઓ :-  

 કુટંુફ – કુટંુફ એ વાલતજત્રક વાભાજજક વંસ્થા છે.  
 કુટુાંબના પ્રકારો :-  

(૧) લંળના આધાયે :-  
(અ) ભાતૃલંળી (ફ) જતૃલંળી 

(૨) વિા આધાયે :-  
(અ) ભાતૃવિાક (ફ) જતૃવિાક 

(૩) સ્થાનના આધાયે :-  
(અ) ભાતૃસ્થાની (ફ) જતૃસ્થાની 

(૪) વશજનલાવ આધાયે :-  
(અ) વંમુતત (ફ) જલબતત  

(૧) માતૃળાંી કુટુાંબ :-  

 - લંળગણના ભાતા તયપથી ભે છે.  

 - વંતાનના નાભ ાછ ભાતાનું નાભ જોડામ.  
 - જભરકત અને વિાન લાયવ ભાતા તયપથી ભાત્ર 

સ્ત્રી-વંતાનને ભે છે.  
 - ધાજભતક જલજધ-જલધાન ણ સ્ત્રીઓ તયપથી જ થામ 

છે.  
(૨) વતૃળાંી કુટુાંબ :-  

 - લંળગણના જતાના નાભથી થામ છે.  
 - વંતાનના નાભ ાછ જતાનું નાભ આલાભાં આલ ે

છે.  
 - જભરકત તથા વિા ુરુ ફાકને જતા તયપથી 

ભે છે.  
 - ધાજભતક જલજધ-જલધાન ણ ુરુ વંતાન દ્વાયા થામ 

છે.  
 (૩)  માતૃસત્તાક કુટુાંબ :-  

 - કુટંુફભાં ભાતાની વિા વલોયી શમ છે.  
 - સ્ત્રીઓ વાભાન્દ્મ યીતે ઉચ્ચ સ્થાને શમ છે.  

 - વભાજના તભાભ ક્ષેત્રભાં સ્ત્રીઓનું પ્રબુત્લ જોલા ભ ે
છે.  

 - ભાતૃવિાક કુટંુફ ભશદઅંળે ભાતૃલંળી અને 

ભાતૃસ્થાની શમ છે.  
 - રગ્ન છી મુલતી તાની ભાતાના ઘયે યશે છે, જતને 

ત્નીના ઘયે યશેલા આલલું ડે છે.  
 - ખાવી અને ગાય તેભજ દ.બાયતની નામય જાજત 

ભાતૃવિાક કુટંુફ વ્મલસ્થા ધયાલે છે.  
(૪) વતૃસ્થાની કુટુાંબ :-  

 - ુરુની વિા, સ્થાન અને દયજ્જ ઉચ્ચ શમ છે.  
 - તભાભ ક્ષેત્રે ુરુનું પ્રબુત્લ જોલા ભે છે.  

(૫) માતૃસ્થાવનય કુટુાંબ :-  
 - સ્ત્રીઓ રગ્ન ફાદ ભાતાના ઘયે યશે છે, રગ્ન ફાદ તેના 

જતને તેની ત્નીના કુટંુફભાં આલીને યશેલું ડે છે.  
 - તભાભ જનણતમભાં સ્ત્રીઓને પ્રાધાન્દ્મ.  
(૬) વતૃસ્થાવનય કુટુાંબ :-  

 - રગ્ન ફાદ સ્ત્રી જતના કુટંુફની વાથે યશે છે.  

 - કુટંુફના તભાભ જનણતમભાં ુરુન ે પ્રાધાન્દ્મ 

આલાભાં આલે છે.  
(૭) સાંયુક્ત કુટુાંબ :-  

 - આ પ્રકાયના કુટંુફભાં ફે કે તેથી લધુ ેઢીના વભ્મ 
એક વાથે લવલાટ કયે છે. એક જ યવડે વાથે બજન 

કયે છે. કુટંુફની જભરકત વટશમાયી ગણલાભાં આલે છે. 
ટયલાયનું વંચારન કુટંુફના લડા તયીકે જતા કે ભાતા 
દ્વાયા થતંુ    શમ છે.  

(૮) વળભક્ત કુટુાંબ :-  

 - કદની રજિએ નાનું શમ છે.  
 - તેભાં જત-ત્ની અને તેના અયજણત વંતાનન 

જ વભાલેળ થામ છે.  
 - વ્મજતતગત જનણતમને પ્રાધાન્દ્મ શમ છે.  

 - સ્ત્રીઓ અને ફાકને સ્લાતંત્ર્મ ભતું શલાથી 
વ્મજતતગત જલકાવની લધુ તક જોલા ભે છે.  

કુટુાંબના કાયો :-  

 (૧) જજૈલક કામત    

 (૨) ભનલૈજ્ઞાજનક કામત    
 (૩) આજથતક કામત    

 (૪) વાભાજજક કામત    
 (૫) વાંસ્કૃજતક કામો  

ગ્ન-સાંસ્થા :- (Marriage Institution)  

  રગ્ન એક કે લધાયે ુરુન એક કે લધાયે 
સ્ત્રીઓ વાથેન વંફંધ છે જને વભાજના ટયલાજો કે 

કામદાઓ દ્વાયા સ્લીકાય થમ શમ છે. આ પ્રકાયના 
વંફંધભાં રગ્ન કયનાયી વ્મજતતઓ અને થનાય 
ફાકના ાયસ્ટયક શક અને પયજોન વભાલેળ 
થામ.  – લેસ્ટય ભાકત   

ગ્નના પ્રકારો :-   (૧) એકવાથી રગ્ન  

         (૨) ફશુવાથી રગ્ન  

(A) ફશુત્ની :-  
(૧) બજગની રગ્ન     (૨) અજબજગની  

(B) ફશુજત :-   
(૧) ભ્રાતૃકીમ ફશુજત (૨) અભ્રાતૃકીમ  

(૧) એકસાથી ગ્ન :-  
 - એક ુરુ કે એક સ્ત્રી કઇ એક વભમે ભાત્ર એક જ 

સ્ત્રી કે ુરુ વાથે રગ્ન વંફંધે જોડામેર શમ છે, ત્માયે 
તેને એકવાથી રગ્ન તયીકે ઓખલાભાં આલે છે.  

(૨) બહુસાથી ગ્ન :-  

 - રગ્ન વંફંધથી જોડાનાય સ્ત્રી-ુરુની કઇ એક ક્ષ ે
વભાજ ભાન્દ્મ યીતે વંખ્મા એક કયતા લધાયે શમ ત્માયે 
તેને ફશુવાથી રગ્ન તયીકે ઓખલાભાં આલે છે.  

ગ્ન સાથીની સાંદગીના ક્ષેત્રો (ધોરણો)   
કણ કની વાથે રગ્ન કયી ળકે અને કણ કની વાથે 

રગ્ન ન કયી ળકે તે ફાફતે દયેક વભાજભાં જુદા જુદા 
ધયણ શમ છે.  
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(૧) અાંતલગ્ન :-  

 - જભેાં વભૂશના યીલાજ પ્રભાણે વ્મજતતને તાના 
વભૂશ જૂથભાંથી જ રગ્નવાથીની વંદગી કયલી ડે છે.  
 - જ ેવભૂશના વભ્મ લચ્ચે યસ્ય રગ્નવંફંધ ફાંધી 
ળકામ તે વભૂશને આંતરતગ્નીમ વભૂશ કશેલાભાં આલે છે.  

(૨) બરહલગ્ન :-  

- ફટશરતગ્નન જનમભ ભૂબૂત યીતે જનકટલતી વગા-

વંફંધીઓ લચ્ચે રગ્નવંફંધ ફાંધલાની ભનાઈ પયભાલે 
છે. દા.ત. વ્મજતતના જનકટના વભૂશ બાઈ-ફશેન અને 

અન્દ્મ યતતવંફંધભાં આલતા વંફંધીઓ વાથે રગ્ન થઈ 
ળકે નશી.  

(૩) સમોમ :-  

- તાના વભકક્ષ અથલા તાના જ જૂથ કે 

જ્ઞાજતભાંથી જીલનવાથીની વંદગી થામ ત્માયે તેને 
વભરભ રગ્ન કશેલામ છે.  

(૪) અનુોમ :-  

- જ્માયે ઉચ્ચ જ્ઞાજત કે લણતન ુરુ તાનાથી 

ઉતયતા ગણાતા જ્ઞાજત કે લણતભાંથી જીલનવાથીની 
વંદગી કયે ત્માયે તેને અનુરભ રગ્ન કશે છે.  

(૫) વતોમ :-  
- જ્માયે ઉચ્ચ જ્ઞાજત કે લણતની સ્ત્રી તાનાથી નીચી 

ગણાજત જ્ઞાજત કે લણતના ુરુને જીલનવાથી તયીકે 
વંદ કયે ત્માયે તે જતરભ રગ્ન કશેલામ છે.  

 

ગ્નસાથીની સાંદગીમાાં અગ્રતા સૂચક ધોરણો  

 

(૧) કુીનાહી :-  

  ભાતા-જતાએ તાની ુત્રીના રગ્ન તેના કુ કયતાં 

વાભાજીક પ્રજતષ્ઠાની રજિએ ઉચ્ચ ગણાતા કુના 
ુરુ વાથે કયલા જોઇએ એલું ભુલ્મ કેટરાંક વભૂશભાં 
પ્રલતે છે. આલા રગ્નને કુરીનળાશી રગ્ન તયીકે 
ઓખલાભાં આલે છે.  

(૨) રદયરળટુ, જઠેળટુ, સાલીળટુ :-  
 - ૧૯૫૪ ના સ્ેશ્મર ભેયેજ એતટથી આ જ્ઞાજતમ રગ્નને 

પ્રત્વાશન આલાભાં આવ્મું છે.  
 - ૧૯૫૫ ના ટશન્દ્દુ રગ્નના કામદાથી ફશુત્નીત્લ ય 

અંકુળ ભૂકલાભાં આવ્મ છે.  
જ્ઞાવત સાંસ્થા :-  

- ટશન્દ્દુ વભાજનું જુદાજુદા ખંડભાં જલબાજન  
- કજપ્ક્ભ  

- ખાનાન અને વાભાજીક વ્મલશાય અંગેના 
પ્રજતફંધ  

- જલજબન્ન જ્ઞાજતઓની નાગટયક તથા ધાજભતક 
અવભથતનાઓ અને જલળેાજધકાય  

- વ્મલવામની વંદગી ય અંકુળ  

- રગ્ન યના પ્રજતફંધ  

ખાંધાડ પ્રથા :-       

- ગુજયાતના ગાભીત આટદલાવીભાં રગ્ન છી ુરુ 
ત્નીના ત્માં યશેલા જામ છે. જનેે ખંધાડ પ્રથા કશે 
છે.  

    
૧. ઓગસ્ટ કોમ્ટ (ઓગસ્ટ કાાંતે) :-  

(1)  ફ્ાન્દ્વના લૈજ્ઞાજનક શતા.  
(2)  વભાજળાસ્ત્રના જતા તયીકે ઓખામ છે.  

(3)  જન્દ્ભ ૧૭૯૮ ભાં ૧૯ ભી જાન્દ્મુઆયી ફ્ાન્દ્વભાં  

(4)  ફે ુસ્તક રખ્મા Positive Philosophy અને 

Positive Polity.  
(5)  કમ્ટેને પ્રત્મક્ષલાદના જતા તયીકે ણ ઓખલાભાં 

આલે છે.  
(6)  પ્રત્મક્ષલાદન અથત ‘લૈજ્ઞાજનક’ થામ છે.  
(7)  કમ્ટેએ ત્રણ સ્તયન જનમભ અથલા ભાનલ પ્રગજતન 

જનમભ કશેલાભાં આલે છે.  

(૧) ધાજભતક સ્તય  
(૨) આદ્યબોજતક સ્તય  
(૩) પ્રત્મક્ષ સ્તય  

(8)  ઓગસ્ટ કોંતથી વભાજના લૈજ્ઞાજનક અધ્મમનન 
પ્રાયંબ થમ.  

(9)  જલજ્ઞાનનું લગીકયણ અથલા જલજ્ઞાનન કમ્ટે  
(10)  કમ્ટે વભાજળાસ્ત્રને ફે જલબાગભાં લશેંચે છે.  

(૧) વાભાજજક જસ્થજતળાસ્ત્ર (Social Statius)  

(૨) વાભાજજક ગજતળાસ્ત્ર (Social Gynamies)   

૨. કાલ માકલસ :-  
(1) જભતનીના લૈજ્ઞાજનક શતા.  

(2) વભાજળાસ્ત્રભાં વંઘતલાદી અને વભાજલાદી જલચાય 
ળાખાના પ્રણેતા ભનામ છે.  

(3) ભાકતવ વોપ્રથભ એલા જલચાયક શતા જભેણે 
ઐજતશાજવક ઘટનાઓ ય આજથતક ટયજસ્થજતઓન 
પ્રબાલ શમ છે. એ લાત ય બાય ભૂતમ.  

(4) તેઓ વભાજને ફે લગોભાં લશેંચે છે.  
 (૧) ભાજરક લગત (૨) વભજીલી લગત  
(5) તેભને ફે ુસ્તક રખ્મા છે.  

 (૧) Communist Manifesto (૨) Das 

Capital  
(6) કમ્મુજનસ્ટ ભેજનપીસ્ટભાં તેઓ રખે છે કે ‚ભાનલ 

વભાજન આજ વુધીન ઈજતશાવ લગત વંઘતન 
ઈજતશાવ છે.‛  

(7) કારત ભાકતવના જલચાય વભાજળાસ્ત્ર ઉયાંત 
અથતળાસ્ત્ર, યાજ્મળાસ્ત્ર, તત્લજ્ઞાન જલેા વાભાજજક 

જલજ્ઞાનભાં ણ જલળે ભશત્લના યહ્યા છે.  
(8) દાવ કેજટરન ફીજો અને ત્રીજો બાગ કારતભાકતવના 

જભત્ર પેડટયક એજરેવે પ્રકાજવત કમો શત.  
૩. મેક્સ ળેબર :-  
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(1) જભતનીના વભાજળાસ્ત્રી શતા.  

(2) ભેતવલેફયના ભતે વભાજળાસ્ત્રનું ભુખ્મ અભ્માવ 
લસ્તુ વભાજજક ટક્મા છે.  

(3) વભાજળાસ્ત્રને વાભાજજક ટક્માની અથતભુગત વભજ 
આતા ળાસ્ત્ર તયીકે ઓખાલે છે.  

 
(4) ભેતવલેફયે વનન ખ્માર, ટેસ્ટન્દ્ટ આચાયળાસ્ત્ર 

અને ભૂડીલાદ અને નકયળાશીન ખ્માર આપ્મ.  
(5) ભેતવલેફયે વત્રના ત્રણ પ્રકાય દળાતવ્મા છે.  

 (૧) યંયાગત વિા (૨) ફોજધક કાનૂની વિા (૩) 
જલબૂજતભાન વિા  

૪. ઈમાઈ દુવખલમ :-  

(1) ઈભાઈર દુજખતભ ફ્ાન્દ્વના વભાજળાસ્ત્રી શતા.  
(2) વાભાજજક તથ્મના અભ્માવ ય બાય ભૂતમ.  
(3) ધભતન જવધ્ધાંત, આત્ભશત્મા, ગુજ જલબાજન અને 

વાભાજજક એકતા, વાભૂટશક પ્રજતજનજધ જલેા 
જવધ્ધાંત દુજખતભે આપ્મા.  

(4) ટડજલઝન ઓપ રેફય ઈન વવામટી  
(5) ‚રૂલ્વ ઓપ વજળમરજજકર ભેથડ‛ લગેયે જલેા 

ુસ્તક રખ્મા છે.  

(6)  ‘Suicide’ નાભન અભ્માવગં્રથ ણ રખ્મ છે.  
(7) એનભીન ખ્માર આપ્મ.  

૫. હબલટલ  સ્ેન્સર :-  

(1) જિટટળ વભાજળાસ્ત્રી શતા.  

(2) The Study of Sociology અને વને ૧૯૭૬ ભાં 

“The Principles of Sociology જલેા 
ુસ્તક રખ્મા.  

(3) વાભાજજક ઉત્ક્ાંજતન જવધ્ધાંત યજુ કમો.  
(4) સ્ેન્દ્વયે વભાજની તુરના જીલંત દેશ વાથે કયી.  

(5) ગુજયાતના ક્ાંજતલીય શ્માભજીકૃષ્ણ લભાત તાના 
રંડન જનલાવ દયજભમાન શફતટત  સ્ેન્દ્વયના પ્રબાલ 

શેઠ આવ્મા શતા. અને શફતટત  સ્ેન્દ્વયના અલવાન 
ફાદ તેઓએ શફતટત  સ્ેન્દ્વય ઈજન્દ્ડમન પેરળી ણ 

જાશેય કયી શતી.  
૬. ડો. જી. એસ. ધૂે :-  

(1) ડ. ગજલંદ વદાજળલ ધૂેને બાયતભાં વભાજળાસ્ત્રના 
બીષ્ભ જતાભશ ગણલાભાં આલે છે.  

(2) તેભન જન્દ્ભ ભશાયાિિના ભારલણ ગાભભાં થમ શત.  
(3) તેઓએ ‘એન્દ્થજરજજતવ’ વવામટી તથા 

ઈજન્દ્ડમન વશ્મરજજકર વવામટીના અધ્મક્ષ 
તયીકે ઘણા લો વુધી કામત કમુું શતું.  

(4) તેઓએ ‘Caste and Race in India 1930, 

The Indian Scathes, 1962) Vedic 
India (1977) લગેયે જલેા ભશા જનફંધ ણ 
રખ્મા છે.  

(5) ૧૯૫૨ ભાં ‘ઈજન્દ્ડમન વજળમરજજકર વવામટી’ 

ની સ્થાના કયી.  
(6) ‚વજળમરજીકર ફુરેટીન‛ વંાદન ણ કયતા 

શતા.  
૭. ડો. અક્ષયકુમાર દેસાઈ :-  

(1) ડ. અક્ષમકુભાય દેવાઈ ગુજયાતના નટડમાદના લતની 
શતા.  

(2) ગુજયાતના જાણીતા વાટશત્મકાય ય. લ. દેવાઈના 
તેઓ ુત્ર શતા.  

(3) ભુંફઈ મુજનલજવતટીને તાનું કામતક્ષેત્ર ફનાલતું.  
(4) ડ. જી.એવ.ધૂેના શાથ નીચે દેવાઈએ 

વભાજળાસ્ત્રભાં ી.એચ.ડી.ની દલી ભેલી.  
(5) અક્ષયકુભાય દેવાઈએ વજળમર ફુકગ્રાઉન્દ્ડ ઓપ 

ઈજન્દ્ડમન નેળનર જર., રૂયર વજળમરજી ઈન 

ઈજન્દ્ડમા, ઈજન્દ્ડમાઝ ાથ ઓપ ડેલરભેન્દ્ટ લગેયે 
જલેા ુસ્તક રખ્મા.  

 
(6) ડ. અક્ષમકુભાય દેવાઈએ બાયતભાં વોપ્રથભ ગ્રાભીણ 

વભાજળાસ્ત્રનું ુસ્તક રખ્મું.  

(7) બાયતભાં ભાકતવલાદી વભાજળાસ્ત્ર જલકવાલલાભાં 
ભશત્લન પા આપ્મ.  

૮. ડો. આઈ. ી. દેસાઈ :-  

(1) આઈ. ી. દેવાઈન જન્દ્ભ ગુજયાતના નલવાયી 
જજલ્લાના યજણ ગાભભાં થમ શત.  

(2) ૧૯૪૨ ભાં ભુંફઈ મુજનલજવતટીભાંથી ડ. ધૂેના 
ભાગતદળતન શેઠ ‚ગુનાના વાભાજજક ટયફ‛ 
જલમ ય ી.એચ.ડી.ની દલી ભેલી.  

(3) 1969 ભાં વુયતભાં ‘વેન્દ્ટય પય વશ્મર સ્ટડીઝ’ 
નાભની વંસ્થાની સ્થાના કયી.  

(4) ગુજયાતના ભશુલા ળશેયની વંમુતત કુટંુફ વ્મલસ્થાન 

અભ્માવ કમો.  
(5) ગ્રાભીણ ગુજયાતભાં અસ્શ્મતા ય ણ અભ્માવ 

કમો.  
૯. એમ. એન. શ્રીવનળાસ :-  

(1) કણાતટક યાજ્મના ભૈવૂય જજલ્લાના લતની શતા.  
(2) બાયતભાં વાભાજજક ટયલતતનના આંતટયક સ્ત્રત 

તયીકે વંસ્કૃજતકયણની પ્રટક્માનું અને વાભાજજક 
ટયલતતનના ફાહ્ય સ્ત્રત તયીકે જિભીકયણની 

પ્રટક્માનું જલશ્લેણ કમુું છે.  

(3) Ph.d. ડ. જી.એવ.ધૂેના ભાગતદળતન શેઠ 

દ.બાયતના કુગત રક ય કયી શતી.  

(4) દ.બાયતના કુગત રકભાં ધભત અને વભાજ નાભનું 
ુસ્તક ણ પ્રચજરત કમુું શતું.  

(5) શ્રી જનલાવે ‘પ્રબાલી જ્ઞાજતન’ ળબ્દન ઉમગ ણ 
વોપ્રથભ કમો શત.  
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(6) શ્રી જનલાવના ભતે જ્ઞાજતએ પ્રબાલી જ્ઞાજત ફનલા ભાટે 

સ્થાજનક ખેતીની જભીનના વાયા એલા બાગ ઉય 
ભાજરકી ધયાલતી શલી જોઇએ. સ્થાજનક કટત ક્ભભાં 
તેનું સ્થાન ઊંચું શલું જોઇએ. વંખ્માની રજિએ એ 
જલસ્તાયભાં નોંધાત્ર લસ્તી શલી જોઇએ.  

૧૦. રામકૃષ્ણ મુખરજી :-  

(1) કરકિા અને કેજમ્િજ મુજનલજવતટીભાંથી જળક્ષણ 
ભેવ્મું શતું.  

(2) કરકિાની ઈજન્દ્ડમન સ્ટેસ્ટીકર ઈજન્દ્સ્ટટ્યુટ વાથે 

વંકામેરા શતા.  
૧૧. રાધાકમ મુખરજી :-  

(1) રખનો મુજનલજવતટીના પ્રપેવય શતા.  
(2) યીજીમનર વજળમરજી, વજળમર ઈકરજી 

લગેયે જલેા ુસ્તક  
(3) ‘બાયતભાં બૂજભવભસ્માઓ’ બાયતન કાભદાય લગત 

લગેયે ય ણ વંળધન કમાત છે.  
૧૨. ડો. ડી.ી.મુખરજી :-  

(1) ડ. ધૂજ તટટપ્રવાદ ભુખયજી રખનો જલશ્વ જલદ્યારમના 
પ્રપેવય શતા.  

(2) જન્દ્ભ ફંગાભાં થમ શત.   
(3) ડ. ડી.ી.ભુખયજીને બાયતીમ વભાજળાસ્ત્રની 

ભાકતવલાદી જલચાય વયણીના અંગે્રજ ભાનલાભાં આલે 

છે.  
(4) તેઓએ નીચે ભુજફના ુસ્તક ણ રખ્મા છે.  

 (૧) Personality and the Social 

Science  
(૨) Modern Indian Culture  

(3) Problems of Indian Youth.  

(૪) Views and Counterviews  

(૫) Diversities  

 
ગુજયાતભાં વભાજળાસ્ત્રના જલકાવભાં એન. એ. 

થૂથી, આઈ. ી. દેવાઈ, અક્ષમકુભાય દેવાઈ, નીયા 
દેવાઈ, તાયાફશેન ટેર, એ. એભ. ળાશ લગેયેનું 
મગદાન ઉલ્લેખનીમ યહ્યું છે.  

  
(1) ટશન્દ્દુ (2) ભુજસ્રભ (3) જિસ્તી (4) ળીખ  

ભારતના મુખ્ય ધમો  

 
૧. રહન્દુ સમુદાય :-  

(1) આદળત ટશન્દ્દુ ભાટે ૧૬ વંસ્કાયનું જલલેચના 
લાસ્તલભાં ત્રણ વંસ્કાય પ્રચજરત છે.  

(૧) મજ્ઞજલત વંસ્કાય  
(૨) રગ્ન વંસ્કાય  

(૩) ભૃત્મુ વંસ્કાય  

(2) ટશન્દ્દુઓ ળૈલ, લૈષ્ણલ, ળજતત અને સ્ભાતત એલા ચાય 

બાગભાં લશેંચામેરા છે.  
(3) ળેલે – જળલની ૂજા આયાધનાભાં ભાને છે.  
(4) લૈષ્ણલ – જલષ્ુની ૂજા આયાધનાભાં ભાને છે.  
(5) ળજતત – ળજતત એટરે કે દેલીની ૂજા આયાધનાભાં 

ભાને છે.  
(6) સ્ભાતત – જળલ, જલષ્ુ અને ળજતતની ૂજા 
આયાધનાભાં ભાને છે.  

૨. મુવસ્મ સમુદાય :-  

(1) જળમા અને વુન્ની ફે જલબાગભાં લશેંચામેરા છે.  
(2) જળમાઓની વયખાભણીભાં બાયતભાં વુન્નીઓની 

વંખ્મા લધાયે છે.  
(3) ભુજસ્રભનું નલું લત ભશયભથી થામ છે.  
(4) ઈસ્રાભની ભુખ્મ ધાજભતક જલજધઓભાં તોશીદ, નભાજ, 

યજા, જકાત અને શજ ન વભાલેળ થામ છે.  
(5) યભજાન ભુજસ્રભન વોથી પ્રજલત્ર ભાવ છે.  

ભારતમાાં ગ્ન અને કુટુાંબ  

 
૧. રહાં દુ ધમલમાાં ગ્ન :-  

(1) ટશન્દ્દુ ધભતભાં રગ્નને એક વંસ્કાય ભાનલાભાં આલે છે.  

(2) વ્મજતત તાના જીલનભાં ચાય વભમગાાભાંથી 
વાય થામ છે. પ્રત્મેક વભમગાાને આશ્રભ 
કશેલાભાં આલે છે.  

 (૧) િશચમાતશ્રભ (જલદ્યાથીકા)  
 (૨) ગૃશસ્થાશ્રભ (કોટંુજફક જીલન)  

 (૩) લાનપ્રસ્થાશ્રભ (પ્રઢે જીલન)  
 (૪) વંન્દ્મસ્તાશ્રભ (ધાજભતક જીલન)  

(3) ટશન્દ્દુ ધભતભાં ળાસ્ત્રભાં આઠ પ્રકાયના ાયંટયક 
રગ્ન દળાતલલાભાં આવ્મા છે. તેભાં  

 (૧) િશભ જલલાશ  (૨) દેલે જલલાશ   (૩) 
આત જલલાશ  (૪) પ્રજાજત જલલાશ  
 (૫) આવુય જલલાશ (૬) ગાંધલત જલલાશ 
 (૭) યાક્ષવ જલલાશ  (૮) જળામ જલલાશ  

(4) લતતભાન વભમભાં િહ્મ જલલાશ (ુત્રીના ભાતા-જતા 
દ્વાયા કયલાભાં આલતું કન્દ્માદાન અને ગાંધલત જલલાશ 

આધુજનક પ્રેભરગ્ન પ્રચજરત છે.  

 
 
૨. મુવસ્મ ધમલમાાં ગ્ન :-  

(1) ભુજસ્રભ રગ્નને ‘જનકાશ’ તયીકે ઓખલાભાં આલે છે.  
(2) બાયતભાં ભુજસ્રભ ભુખ્મત્લે ફે વંપ્રદામભાં લશેંચામેરા 

છે.  
 (૧) જળમા (૨) વુન્ની  
(3) ભુજસ્રભ રગ્નભાં ભુખ્મત્લે ચાય ક્ષ શમ છે.  
 (૧) કન્દ્મા (૨) લયયાજા (૩) કાચ્છી (૪) વાક્ષીઓ  
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(4) ભુજસ્રભ ટયલાજ અનુવાય લયક્ષ તયપથી કન્દ્મા 

ક્ષને કન્દ્માના ળૂલ્ક રૂે અભુક યકભ આલાભાં 
આલે છે જનેે   ભશેય કશે છે.   

(5) રગ્નભાં કેટરાક ટયલાજો ફંને ધભોભાં વભાન યીતે જોલા 
ભે છે.  

(6) કેયરભાં ભખરા ભુજસ્રભભાં ટશન્દ્દુઓના ‘કલ્માણભ’ 
નું ગાન જનકાશભાં અત્મંત જરૂયી છે.  

(7) ભુજસ્રભભાં ભાભા-પઇ અને કાકા-કાકીનાં વંતાન 

લચ્ચે રગ્ન થઈ ળકે છે.  
૩. ભારતના વિસ્તીઓમાાં ગ્ન :-  

(1) જિસ્તીઓ એલું ભાને છે કે દેલી ઈચ્છાથી જ ફે ાત્ર 

રગ્નના ફંધનભાં જોડામ છે.  
(2) તેઓભાં જીલનવાથીની વંદગી ભાતા-જતા ધ્લાયા 

અથલા વંતાનના સ્લ-જનણતમથી થામ છે.  

(3) રગ્ન ભાટે નીચેની ફાફત આલશ્મક છે  
 (૧) ચાટયત્ર્મ ભાટેનું પ્રભાણત્ર  

 (૨) રગ્નની તાયીખનાં ત્રણ અઠલાટડમા શેરા ચચતભાં 
રગ્ન ભાટેની અયજી આલી ડે છે.  

 (૩) ચચતના ાદયી ત્માયફાદ આ રગ્ન વંદબે કઇ 
લાંધા ન શમ ત ભંગાલે છે, અને કઇ લાંધા ન શમ ત 

રગ્નની તાયીખને ભંજુયી આલી ડે છે.  
 (૪) ઈયકની શાજયીભાં લીંટી શેયાલી ફંને એકફીજાને 

જત-જત્ન તયીકે સ્લીકાયે છે.  
વિસ્તી સમુદાય :-  

(1) બાયતભાં જિસ્તીઓની લસ્તી ૨.૩ ટકા છે.  
(2) જિસ્તીઓ ભુખ્મત્લે ગલા, ભશાયાિિ, અરુણાચર 

પ્રદેળ, તજભરનાડંુ અને કેયરભાં કેજન્દ્રત થમેરા છે.  
(3) બાયતભાં જિસ્તીઓ યભન કેથજરંક અને પ્રટેસ્ટંટ 

વંપ્રદામભાં લશેંચામેરા છે.  
(4) જિસ્તી ધભતભાં ઈવુ જિસ્ત મગંફય તયીકે, નલ 

કયાય ધભત ુસ્તક તયીકે અને ચચત જલત્ર સ્થ 

તયીકે છે. આ શેરાં ફાઈફર તેભન ધભતગં્રથ શત.  
(5) ઈવુના ફાય જળષ્મભાંના ઈમવર થભવ ઈવા 

ફાલનભાં લે બાયતભાં કચીન આવ્મા શતા.  
જનૈ સમુદાય :-  

(1) જને ભુખ્મત્લે ગુજયાત, યાજસ્થાન અને ભશાયાિિભાં 
પેરામેરા છે.  

(2) જનૈ ધભતભાં ૨૪ તીથતકય થમા.  

(3) શેરા લૃબદેલ શતા. ૨૪ ના ભશાલીય સ્લાભી  
(4) જનૈ વભુદામ ફે બાગભાં લશેંચામેર છે.  
(5) શે્વતાંફય (વપેદ લસ્ત્ર ધાયણ કયલાલાા)  
(6) ટદગંફય (લસ્ત્ર લગયના)  

(7) સ્થાનકલાવી જભેની રજિએ તીથતકયને ભૂજતતભાં 
સ્થાજત કયલાની જરૂય નથી.  

ીખ સમુદાય :-  

(1) ળીખ ધભતભાં જ્ઞાજત વ્મલસ્થા જોલા ભે છે.  

 
(2) જ ે જનજ્ન જ્ઞાજતના રકએ ળીખ ધભત અનાવ્મ 

તેઓ ‘ભજશફી’ ઓ તયીકે ઓખામ છે. અને અરગ 

લાવભાં    યશે છે.  
બૌદ્ધ સમુદાય :-   

(1) બાયતભાં કુર ફોદ્ધ ધભીઓભાંથી ૮૫% ફોદ્ધ 
ભશાયાિિભાં લવે છે. આ ઉયાંત અરુણાચર પ્રદેળ 
અને ઉિય-જિભ બાયતભાં કેટરાક ફોદ્ધ લવે છે.  

(2) ફોદ્ધ ધભતભાં ફે ંથ જોલા ભે છે.  
 (૧) ભશામાન (૨) શીનમાન  
ારસી સમુદાય :-  

(1) બાયતભાં આઠભી વદીભાં ઈયાનભાંથી આલીને લસ્મા 
છે.  

(2) ાયવીઓનું ધભતસ્થાન ‘અજગમાયી’ તયીકે 

ઓખામ છે.  
યહૂદી સમુદાય :-  

(1)  મશૂદીઓ ટશિુલંળના છે.  

(2) મશૂદીઓનું ધભતસ્થાન જવનેગગ તયીકે ઓખામ છે.  
(3) મશૂદીઓના ફે ભુખ્મ જૂથ છે.  
 (૧) એક જૂથ કચીનભાં  

 (૨) ફીજુ ંજૂથ કોંકણભાં   
 

  
  
       
   

  

 


