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ડૉ. બાબાસાહબ બેડકર ઓપન િુનવસ ટ  

કોસ : સમાજકાય       ુલ ણુ : ૭૦ 

િવષય કોડ : BSW-102       

િવષય : માનવ ૃ  અને િવકાસ   

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

િવભાગ – અ 

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

1. વારસો અને વાતાવરણ સમ વો. 

2. િસ મડં ોઈડના તીય િવકાસના તબ ાઓ સમ વો. 

3. ભારતીય સમાજમા ં વુાનોની થિત સમ વો. 

4. માનવ િવકાસ એટલે ુ?ં તનેી લ ની તાઓ સમ વો. 

5. ૂંક ન ધ લખો:  

 િવકાસમા ંપયાવરણનો ફાળો સમ વો. 

 સામા જક યવ થાનો અથ અને િવશેષતાઓ જણાવો 

 સગભાવ થામા ંરહલા જોખમો જણાવો. 

 િશ નુો જ મ પહલાનો અને જ મ પછ ના તબ ા જણાવો 

િવભાગ – બ 

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

1. વન ફલકના િવિવધ તબ ાઓ ૂંકમા ંસમ વો.. 

2. વતન એટલ ે ુ?ં તનેી પ િતઓ જણાવો. 

3. આરો યની યા યા, તેના ળૂત વો અન ેતેના કાર જણાવો. 

4. એ ર સનનો મનોસામા જક િસ ાતં સમ વો 

5. WHO માણ ે વા યન ેઅસર કરતા પ રબળો જણાવો. 

6. યૌવનનો અથ, યા યા અન ેલા ણીકતા જણાવો.. 

 

િવભાગ – ક 

ોના િવક પો પરથી જવાબ આપો:       (૧૦ ણુ) 
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1. Jean piajet એ કયો િસ ાતં આ યો? 

તીય િવકાસ 

બોધા મક િવકાસ 

સામા જક િવકાસ 

2. માનવીના કોષોમા ં ુલ કટલા જનીન ત વો આવેલા છે?? 

૪૪ 

૪૬ 

૪૮ 

3. બાળ ૃ  ુદર એટલ ે ુ?ં 

૦થી ૧ વષના બાળકોનો ૃ  ુદર 

૦થી ૩ વષના બાળકોનો ૃ  ુદર 

૧થી ૩ વષના બાળકોનો ૃ  ુદર 

4. HIV કઈ ર તે ફલાય છે? 

લોહ ના સં મણ ારા 

અ રુ ત તીય સભંોગથી 

ઉપરના બનં ે ારા 

5. ભારતમા ંરા ય વુા નીિત કયા વષમા ંતૈયાર કર  છે? 

૨૦૦૩ 

૨૦૦૪ 

૨૦૦૫ 

એક વા મા ંજવાબ આપો:        (૧૦ ણુ) 

1. ૃ  અન ેિવકાસ વ ચેના તફાવત આપો. 

2. ભારતીય સદંભમા ંમાનવિવકાસના તબ ાઓ જણાવો 

3. વુા િવકાસ માટની કોઈ ચાર સરકાર  યોજનાઓ જણાવો. 

4. ભારતમા ંમાતા ૃ  ુદર કટલો છે? 

5. આરો યની યા યા આપો. 


