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Which of the following is not a thinker
belonging to the conflict school?खालीलपै की
कोणता संघर्षवादी ववचारवंत नाही ?

Karl Marx कालष मार्क्ष

Mills वमल्स

Coser कोझर

Levi Strauss लेवी स्ट्र ॉस

‘Social Functionalism’ is advocated by
whom? सामाविक प्रकार्ष वाद चे प्रवतपादन
कोणी केले आहे ?

Alfred Schutz आल्फ्रेड शु ट्झ

Erving Goffman
एरववंग गॉफमन

Robert Merton रॉवटष
मटष न

Talcott Parsons टालकॉट
पासषन्स

Marxism मार्क्षवाद

Functionalism प्रकार्ष वाद

Post-structuralism
उत्तरसंरचनावाद

Peter Berger पीटर बिषर

Erving Goffman
एरववंग गॉफमन

Harold Garfinkel हॅ रॉल्ड
गारवफंकेल

Edmund Hasrel एडमंड
हसरल

Husserl हसरल

Mead मीड

Garfinkel गारवफंकल

Blumer ब्लूमर

Marx मार्क्ष

Coser कोझर

Dahrendorfd डे हेरान्डाफष

Weber वेबर

W.C. Willis सी. राईट वमल्स

Robert Merton रॉबटष
मटष न

Talcott parsons टॅ लकॉट
पासषन्स

“Social systems are composed of interrelated
parts”-This statement is related to सामाविक
Positivism प्रत्यक्षवाद
व्यवस्था ही परस्पर संबंवित घटकांनी बनलेली
असते , हे वविान कशाशी संबंवित आहे ?
Who has coined the term
‘Ethnomethodology’ ? लोकपद्धतीशास्त्र ही
संज्ञा कोणी तर्ार केली?
Who is the proponent of phenomenology?
प्रघटनाशास्रातील प्रख्यात समथषकाचे नाव कोणते
?
Who wrote the book ‘Class and Class
Conflict in Industrial Society’? क्लास अँड
क्लास कॉन्फ्लिक्ट हा ग्रंथ कोणी वलवहला ?
Who said “Society is the web of social
relationships” ? 'समाि म्हणिे सामाविक
संबंिांचे िाळे ', असे कोणी सां वगतल ेे ?

MacIver and Page
मॅकार्व्हर आवण पे ि

Who among the following has discussed the
concepts of function and dysfunction?
खालीलपैकी कोणी प्रकार्ष आवण अपकार्ष र्ांची
चचाष केली आहे ?
Who advocated society as a ‘subjective
reality’? समािाकडे 'व्यन्फ्िवनष्ठ वास्तव' अशा
पद्धतीने कोणी प्रवतपावदत केले ?
According to whom, Social Structure are the
cognitive structure of human mind.’ कोणाच्या
मते , सामाविक संरचना म्हणिे मानवी मनाचे
बौन्फ्द्धक संरचना आहे त'
Who has discussed the role of motives in
action? कृती मध्ये प्रे रणची भूवमका कोणी
चवचषली आहे
Who carried out a field work in Trobriand
Islands टर ोबीअँड बेटावर िाऊन कोणी क्षेत्रकार्ष
पूणष केले
Which one of the following does not belong
to functionalism: खालीलपैकी कोण
प्रकार्षवादाशी संबंवित नाही
According to whom, ‘not all components of the
society contribute positively’ ? समािातील सवष

घटक सकारात्मकते ने र्ोगदान दे त नाहीत असे
कोणी प्रवतपावदत केले आहे
The role of culture is to satisfy all basic needs,
said by whom ? वैर्न्फ्िक ममूलभूत गरिां ची

पूतषता करणे हे संस्कृतीचे कार्ष असते , असे
कोणी मांडले आहे

According to R.K. Merton, Status involves: आर.

के. मटष न च्या मते दिाषमध्ये कशाचा समावेश
होतो ?

S.F.Nadel एस. एफ . नादे ल

Karl Marx कालष मार्क्ष

Robert Merton रॉबटष मटष न Max Weber मॅर्क् वेबर

Levi Strauss लेवी स्ट्र ॉस

Peter Berger and
Luckmann पीटर बिषर
आवण लकमन

Robert Merton रॉबटष मटष न

None of the Above
वरीलपै की एकही नाही

Alfred Schutz आल्फ्रेड शु ट्झ

Goffman गॉफमन

Mills वमल्स

Levi-Strauss लेवी स्ट्र ॉस

Robert Merton रॉवटष मटष न

Talcott Parson
टालकॉट पासषन्स

Ralph Dahrendorf राल्फ
डाहरे न्डॉफष

C.Wright Mills सी राइट
वमल्स

Robert Merton रॉबटष मटष न

Malinowski
मॅवलनोवस्की

J. Alexander िे.
एलेकझां डर

Ralf Dahrendorf राल्फ
डाहरे न्डॉफष

Emile Durkheim एवमल दु खीम

Robert Merton रॉबटष
मटष न

Parsons पासषन्स

Robert Merton रॉबटष मटष न

Malinowski
मॅवलनोवस्की

J. Alexander िे.
एलेकझां डर

Goffman गॉफमन

Malinowski
मॅवलनोवस्की

Robert Merton रॉबटष मटष न Max Weber मॅर्क् वेबर

A single role एक वववशष्ट भूवमका

A single associated
role एक वववशष्ट
सहसंबंिां ची भूवमका

An array of associated
role सहसंबंिी भूवमकां ची
मां डणी

Peter Berger पीटर बिषर

Ralf Dahrendorf राल्फ
डाहरे न्डॉफष

Disassociated role
असाहचर्ाष त्मक भूवमका

For which perspective, Society is structured and
the relationship between members are organised
in terms of norms. कोणत्या दृवष्टकोनावर समाि

Phenomenology
प्रघटनशास्त्र

Conflict संघर्ष

None of the Above
वरीलपै की एक ही नाही

The sociological paradigm that focuses on
the way inequalities contribute to social
differences and perpetuate differences in
power is known as: समािशास्त्रीर् असा
Functionalism प्रकार्षवाद
दृवष्टकोन िो समािातील समािातील असमानता
ही सामाविक वभन्नतेला कसे र्ोगदान दे ते आवण
वभन्नता कार्म ठे वते ,र्ावर केंद्रीकरण करतो

Conflict Perspective
संघर्षवाद

Interactionism
आं तरविर्ावाद

None of the Above
वरीलपै की एकही नाही

Symbolic Interactionism focuses on ---------Structure of the societyसमाि
प्रतीकात्मक आं तरविर्ावाद ववश्लेर्णाचे
संरचना
केन्द्रवबंदू असते

Function of the society Conflicts over resources
समािाचे प्रकार्ष
संशािनसाठी संघर्ष

Who has promoted ‘Logical Experimental
Method’ for Sociological studies ?
George Simmelिॉिष सीमेल
समािशास्त्राच्या ‘तावकषक प्रर्ोगात्मक पद्धतीला’
कोणी प्रोत्साहन वदले

Parsonsपासषन्स

हा संरचीत असतो आवण सदस्ांमिील संबंि हे
वनर्मनांनी संघटीत असते

Functionalism प्रकार्षवादी

Vilfredo Paretoववल्फ्रेड
पॅ रेटो

One to one interactions
and communications
व्यिी व्यिीमिील
आं तरविर्ा आवण संप्रेर्ण
None of the
Aboveवरीलपै की एकही
नाही

