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647510 BSW2IsoE101B Seat No :__________
B.S.W. Semester - 2 (CBCS) Examination

March/April– 2019  (New Course)
INDIAN SOCIETY(ELE-1)

Time: 2:30 Hours Marks: 70
Instructions:
1.  All questions are compulsory.
2.  Figures to the right indicate marks.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-૧ નીબધંા મક ોના જવાબ આપો.

(૧) ાિમણ સ દુાયની લા ણીકતાઓ જણાવો.
અથવા

(૧) ામીણ સ દુાયમાં સામા જક બદલાવ સમ વો.

(૧૦)

-૨ નીબધંા મક ોના જવાબ આપો.
(ર) શહર  સ દુાયનો યાલ આપો.

અથવા
(ર) શહર  સ દુાયની લા ણીકતાઓની ચચા કરો.

(૧૦)

-૩ નીબધંા મક ોના જવાબ આપો.
(૩) આ દવાસી સ દુાય િવષે ચચા કરો.

અથવા
(૩) આ દવાસી સ દુાયની લા ણીકતાઓની ચચા કરો.

(૧૦)

-૪ ૂંકન ધ લખો. (સાતમાથંી કોઇપણ પાચં)
(૧) સામા જક પ રવતનના પાસાઓની ચચા કરો.
(ર) શહરના કારો સમ વો.
(૩) શહર  િવકાસમાં વૈ છક સં થાની િૂમકા.
(૪) સામા જક પ રવતનની લા ણીકતાઓની ચચા કરો.
(૫) આ દવાસી સ દુાયમા ંસામા જક પ રવતનની ચચા કરો.
(૬) ભારતીય સમાજના ોની ચચા કરો.
(૭) શહર  િવકાસની નીિતની ચચા કરો.

(૨૫)

-૫ ૂંકમા ંજવાબ આપો. (સાતમાથંી કોઇપણ પાચં)
(૧) શહર  સ દુાયનો અથ આપો.
(ર) લમ િવ તાર એટલે ુ?ં
(૩) િવકાસનો અથ આપો.
(૪) ુ ષણ એટલે ુ?ં
(૫) આ દવાસીનો અથ આપો.
(૬) શહર કરણનો અથ આપો.
(૭) સામા જક પ રવતન એટલે ુ.ં

(૧૫)
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Que-1 Give the essay type answer.

(1) Explain the characteristics of rural community.

OR

(1) Explain the social change in rural community.

(10)

Que-2 Give the essay type answer.

(2) Give the concept of urban community.

OR

(2) Discuss the characteristics of urban community.

(10)

Que-3 Give the essay type answer.

(3) Discuss about tribal community.

OR

(3) Discuss the characteristics of tribal community.

(10)

Que-4 Write a short note. (Any Five)

(1) Discuss the factors of social change.

(2) Explain the types of urban.

(3) The role of NGOs in urban development.

(4) Discuss the characteristics of social change.

(5) Discuss the social change in tribal community.

(6) Discuss the issues of Indian society.

(7) Discuss the policy of urban development.

(25)

Que-5 Write a short answer. (Any Five)

(1) Give the meaning of urban community.

(2) What is Slum area?

(3) Give the meaning of development.

(4) What is pollution?

(5) Give the meaning of tribal.

(6) Give the meaning of urbanization.

(7) What is social change?

(15)
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