
सेट १

All questions are compulsory.  सवर् प्रश्न अिनवायर्

Figures to the right indicate full marks. उजव्या बाजूचे अंक गुण दशर्िवतात.


Duration 2.5 hours वेळ २.५ तास	 	 	 	 	 	 Marks 75 गुण ७५


1. Explain why Machiavelli is known as the first modern political thinker.                        


	 Or                                                                                                                                               
Explain why John Locke is known as the father of liberalism.  

                                                 	 

2. Discuss John Stuart Mill’s ideas about modern liberalism.                                                             

Or िकंवा                                                                                                                                        
Discuss ideas of John Rawls about original position and veil of ignorance.                                              


3. Explain the concept of revolution as stated by Karl Marx.                                                                        
Or िकंवा                                                                                                                                          
Explain the concept of hegemony as stated by Gramsci.                                                                     


                                                                                                                                                                                                                                                  

4. Briefly discuss the evolution of western feminist movement.    


Or 


Discuss Will Kymlica’s ideas about multiculturalism.


5. Write short notes (any three)


1. Machiavelli - Double standards of morality

2. Classical liberalism

3. Distributive Justice

4. Withering away of the state

5. Multiculturalism	 
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मराठी रुपांतर

सेट १

सवर् प्रश्न अिनवायर्

उजव्या बाजूचे अंक संपूणर् गुण दशर्िवतात.


वेळ २.५ तास	 	 	 	 	 	  गुण ७५


1. मॅिकयाव्हलेीला पिहला आधुिनक राजकीय िवचारवंत का म्हणतात ते स्पष्ट करा.    (१५)                                                          
िकंवा                                                                                                                                            
जॉन लॉकला उदारमतवादाचा जनक का म्हणतात ते स्पष्ट करा. (१५)


2. जॉन सु्टअटर् िमलच्या आधुिनक उदारमतवादासंबंधीच्या िवचारांची चचार् करा.  (१५)                                                          
िकंवा                                                                                                                                                   
अज्ञानाचा पडदा आिण मूळ अवस्था यािवषयीच्या जॉन रॉल्स यांच्या िवचारांची चचार् करा. (१५)


3. कालर् माक्सर् यांनी मांडलेली क्रांतीची संकल्पना स्पष्ट करा.   (१५)                                                                                      
िकंवा                                                                                                                                                
ग्राम्सीने मांडलेली धुिरणत्वाची संकल्पना स्पष्ट करा.   (१५)


                                                                                                                                                                                                                                                  

4. पािश्चमात्य स्त्रीवादी चळवळीची थोडक्यात चचार् करा.            (१५)


 िकंवा


िवल िकमिलका यांच्या बहुसंसृ्कतीवादासंबंधीच्या िवचारांची चचार् करा.    (१५)


5. टीपा िलहा - कोणत्याही तीन.   (१५)


1. मॅिकयाव्हलेी - दुहरेी िनतीमत्ता

2. अिभजात उदारमतवाद

3. िवतरणाचा न्याय

4. राज्याचा लय

5. बहुसंसृ्कतीवाद
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सेट २

All questions are compulsory.  

Figures to the right indicate full marks.


Duration 2.5 hours	 	 	 	 	 	 Marks 75 


1. What are the characteristics of an ideal king according to Machiavelli ?

     

                                                                Or 


       Discuss Locke’s theory of natural liberty.

      

                                                                                                                                         

2. Discuss John Stuart Mill’s ideas about classical and modern liberalism.                                                             

Or                                                                                                                                        
Discuss ideas of John Rawls about establishing justice in the society.                                            


3. Explain the concepts of capitalism, socialism and communism as stated by Karl Marx.                                                                                 
Or                                                                                                                                          
Explain the concept of hegemony as stated by Gramsci.                                                                     


                                                                                                                                                                                                                                                  

4. Briefly discuss the contribution of Simone de Beauvoir to western feminist movement.    


Or 


Discuss Will Kymlicka’s ideas about multiculturalism.


5. Write short notes (any three)


1. Machiavelli - Lions and Foxes 

2. Liberalism

3. Distributive Justice

4. Dialectical materialism 

5. Reaction to multicultural policies in Europe
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सेट २

मराठी रुपांतर

सवर् प्रश्न अिनवायर्

उजव्या बाजूचे अंक गुण दशर्िवतात.


वेळ २.५ तास	 	 	 	 	 	  75 गुण ७५


1.       मॅिकयाव्हलेीच्या मते आदशर् राजाच ेगुणधमर् कोणते आहते ?

                                                                Or िकंवा


           लॉकच्या नैसगीर्क हक्कांच्या िसद्धांतांची चचार् करा.

                                                                                                                                         

2. जॉन सु्टअटर् िमलच्या अिभजात आिण आधुिनक उदारमतवादासंबंधीच्या िवचारांची चचार् करा.                                                           

िकंवा                                                                                                                                          
समाजात न्याय प्रस्थािपत करण्यासंबंधीच्या जॉन रॉल्स यांच्या िवचारांची चचार् करा.


3. कालर् माक्सर् यांनी मांडलेल्या भांडवलवाद, समाजवाद आिण साम्यवाद या संकल्पना स्पष्ट करा.                                                                                      
िकंवा                                                                                                                                                
ग्राम्सीने मांडलेली धुिरणत्वाची संकल्पना स्पष्ट करा.   


                                                                                                                                                                                                                                                  

4. पािश्चमात्य स्त्रीवादी चळवळीप्रती िसमॉन दी बोव्हा यांनी केलेल्या योगदानाची थोडक्यात चचार् करा.


 िकंवा


िवल िकमिलका यांच्या बहुसंसृ्कतीवादासंबंधीच्या िवचारांची चचार् करा.


5. टीपा िलहा - कोणत्याही तीन.  (१५)


1. मॅिकयाव्हलेी - िसंह आिण कोल्ह
े
2. उदारमतवाद

3. िवतरणाचा न्याय

4. भौितक दं्वद्ववाद

5. युरोपमधील बहुसंसृ्कतीवादावरील प्रिक्रया
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