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                      [Time: 3 Hours]                                          [ Marks:100] 

Please check whether you have got the right question paper. 
N.B: 1. Attempt any five questions. 

2. Figures to the right indicates full marks.  
 

Q.1 a) August Comte’s law of three stages and positivism.  10 
 b) Enlightenment and French Revolution 10 
    
Q.2 a) Marx’s theory of class struggle 10 
 b) Dialectical and historical materialism  10 
    
Q.3 a) Theory of suicide by Emile Durkheim  10 
 b) Division of Labour 10 
    
Q.4 a) Weber’s Sociology of Religion  10 
 b) Social Action, power and authority 10 
    
Q.5 a) Merton’s Theory of middle range 10 
 b) Parson’s theory of social system  10 
    
Q.6 a) Ideas of Alfred schutz 10 
 b) Concept of Ethnomethodology and Phenomenology 10 
    
Q.7 a) Main Tenets of critical theory  10 
 b) Critique of science and rationality 10 
    
Q.8 a) Theory of Structuration, agency and action 10 
 b) Gidden’s view on Reconceptualization of institutions. 10 
    
Q.9 a) Define post- modernism 10 
 b) Foucault’s theory of Discourse 10 
    
Q.10  Write short notes on (any two) 20 
 a) Ideas of St Simon  
 b) Theory of Alienation  
 c) Social Facts  
 d) Merton’s Theory of Function   
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                      [वेळ: ३ तास]                                          [ गणु:१००] 

Please check whether you have got the right question paper. 

सचूना: १.  कोणतहेी पाच प्रश्न सोडवा. 
२.   उजवीकडील अकं पणूण गणु दर्णवतात. 
३.  मराठी माध्यमाच्या ववद्याथ्यानी इंग्रेजी प्रश्नपत्रिका पहावी. 

 

प्र.१ अ) ऑगस्ट क ामट यांच्या तीन अवस््ाचंा ससद्ांत व ववज्ञानवाद १० 

 ब) प्रबोधनकाळ आणण फ्रें च राज्यक्ांती १० 

    

प्र.२ अ) मार्कसण यांच्या वगणसघंर्ाणच्या ससद्ांत १० 

 ब) व्दंव्दत्मक भौततकवाद व एततहाससक भौततकवाद १० 

    

प्र.३ अ) डुरणिम यांच्या आत्महत्येचा ससद्ांत १० 

 ब) श्रमववभाजन १० 

    

प्र.४ अ) म र्कस वेबर याचंे धमाणचे समाज र्ास्ि  १० 

 ब) सामाजजक क्रक्या, सत्ता आणण अधधकार १० 

    

प्र.५ अ) मटणन यांच्या मध्यमस्तरीय ससद्ांत १० 

 ब) पारसन्स यांचा सामाजजक क्रक्येचा ससद्ांत १० 

    

प्र.६ अ) अल्प्प्रेड र्तु्झ यांच्या ववचार  १० 

 ब) लोकोत्तर पद्तीर्ास्ि व मानववर्ीयर्ास्ि १० 

    

प्र.७ अ) मलू्प्यमापनात्मक ससद्ांताच्या मखु्य तत्व १० 

 ब) ववज्ञानाची धचक्रकत्सा व ताक्रकण कतसेबंधंीच्या ववचार १० 

    

प्र.८ अ) रचनाकरण, ससं््ा व कृती ससद्ांत १० 

 ब) गीडींगज यांचे ससं््ांच्या पनुणसकंल्प्पीकरणावरचे ववचार   १० 

    

प्र.९ अ) आधतुनकोत्तरवाद १० 

 ब) फुको यांच्या सभंार्णात्मकभरीच्या ससद्ांत १० 
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प्र.१०  िालीलपकैी टटपा सलहा (कोणत्याही दोन्ही) २० 

 अ) सेंट सीमााँचे ववचार  

 ब) परात्मतचेी (अलगीकरणाची) सकंल्प्पना  

 क) समाधचक तथ्य  

 ड) मटणन यांचा कायणवादी ससद्ातं  
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