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ડૉ. બાબાસાહબ બેડકર ઓપન િુનવસ ટ  

સ ાંત પર ા ફ આુર  -૨૦૧૬ 

કોસ : સમાજકાય       ુલ ણુ : ૭૦ 

િવષય કોડ : BSW-101       તાર ખ : 

િવષય : સમાજકાયનો ઈિતહાસ અને દશન    સમય : 

......................................................................................................................................... 

િવભાગ – અ 

નીચેના ોના િવ તૃ જવાબ આપો. (કોઈ પણ ણ)    (૩૦ ણુ) 

1. ભારતમા ં યવસાિયક સમાજકાયનો ઈિતહાસ સમ વો. 

2. સમાજસવેા યેના ગાધંી ના અ ભગમો િવશે િવ તૃ જણાવો. 

3. સમાજકાયના ુ યો અન ેિસ ાતંો જણાવો. 

4. લોકશાહ ની યા યા, અથ, જ રયાત અને કારો જણાવો. 

5. ૂંક ન ધ લખો:  

 સમાજ સવેા અન ેસમાજ કાય વ ચેનો તફાવત જણાવો. 

 સમાજકાયમા ંિવકાસનો યાલ જણાવો. 

 ગાધંી ના કોઈ ચાર અ ભગમો જણાવો. 

 વૈ ક ય સમાજકાયમા ંસમાજ કાયકરની િૂમકાઓ જણાવો. 

િવભાગ – બ 

ૂંકમાં જવાબ આપો (કોઈ પણ ચાર)        (૨૦ ણુ) 

1. સમાજકાયને એક યવસાય તર ક વણવો. 

2. અ ુ ુચત િત માટ થયલેી ચળવળમા ંડૉ. બેડકરનો ફાળો જણાવો. 

3. વૈ ક ય સમાજકાયના યેયો જણાવો. 

4. ભારતના સમાજ ધુારાકોનો સમાજક યાણમા ંફાળો જણાવો. 

5. ઉદારમતવાદ  િવચારસરણી સમ વો. 

6. ભારતીય સિંવધાને આપલેા ળૂ તૂ માનવ અિધકારો સમ વો. 

 

િવભાગ – ક 
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ોના િવક પો પરથી જવાબ આપો:       (૧૦ ણુ) 

1. ભારતમા ંરા ય સરકારોએ સમાજ ક યાણ િવભાગની થાપના ાર કર ? 

૧૯૪૬ 

૧૯૪૭ 

૧૯૫૪ 

2. સ ય શોધક સમાજની થાપના કોને કર ? 

ઈ રચં  િવ ાસાગર 

મહા મા યોિતબા લે 

રા  રામમોહન રાય 

3. બ સરની લડાઈ ાર થઇ? 

૧૭૬૪ 

૧૮૬૪ 

૧૯૬૪ 

4. ો સમાજની થાપના કોન ેકર ? 

રા  રામ મોહન રાય 

મહાદવ ગોિવદ રાનડ 

વામી િવવકેાનદં 

5. આચારસં હતા એટલે ુ?ં 

નિૈતક ધોરણો 

ઢ -પરંપરાઓ 

સામા જક ર વાજો 

એક વા મા ંજવાબ આપો:        (૧૦ ણુ) 

1. સમાજકાયના ચાર યયે જણાવો. 

2. યવસાિયક સમાજકાયના ચાર ુ યો જણાવો. 

3. િવધવા નુઃિવવાહની હમાયત કોણે કર ? 

4. મહાદવ ગોિવદ રાનડ અને મહા મા યોિતબા લે એ કઈ સ ં થાઓ થાપી? 
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5. સમાજ કાયની કોઈ ચાર ુશળતાઓ જણાવો. ુ વાદ અને ક યાણની કોઈ ચાર 

િૃ ઓ જણાવો 

 
 
 
 
  
       

       


