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જગ્યાન ું નામ : સરકારી કોલેજોમાાં  ભગૂોળ  વિષયના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, વર્ગ-૨ ની જગ્યા 

પર ભરતી માટે પ્રાથમમક કસોટી માટેનો અભ્યાસક્રમ 

 

 
ભાર્-૧ અને ભાર્-૨ ના ૧૫૦  મમમનટના સુંય ક્ત પ્રશ્નપત્રની પ્રાથમમક કસોટીનો અભ્યાસક્રમ 

 
 
 

પ્રાથમમક કસોટીનો અભ્યાસક્રમ 

ભાર્-૧ 

 માધ્યમ: ગ જરાતી                                                             ક લ ગ ણ :૧૦૦  

૧ ભારતની ભરૂ્ોળ-  ભૌર્ોલલક, આમથિક, સામાજજક, ક દરતી સુંસાધન અને વસ્તી અંરે્ની બાબતો-  ગ જરાતના 
ખાસ સુંદભગ સાથે 

૨ ભારતનો સાુંસ્કમૃતક વારસો- સાહિત્ય, કલા, ધમગ અને સ્થાપત્યો- ગ જરાતના ખાસ સુંદભગ સાથે 

૩ ભારતનો ઈમતિાસ- ગ જરાતના ખાસ સુંદભગ સાથે 

૪ ભારતની અથગવ્યવસ્થા અને આયોજન 

૫ ભારતીય રાજનીમત અને ભારતન ું બુંધારણ: 

(૧)   આમ ખ 

(૨)   મળૂભતૂ અમધકારો અને ફરજો 

(૩)   રાજ્યનીમતના માર્ગદશગક મસદ્ાુંતો 

(૪)   સુંસદની રચના 

(૫)   રાષ્ટ્રપમતની સત્તા 

(૬)   રાજ્યપાલની સત્તા 

(૭)   ન્યાયતુંત્ર 

(૮)  અન સલૂચત જામત, અન સલૂચત જનજામત અને સમાજના પછાત વર્ો માટેની જોર્વાઈઓ 

(૯)   એટની જનરલ 

(૧૦) નીમત આયોર્ 

(૧૧) પુંચાયતી રાજ 

(૧૨) નાણા પુંચ 

(૧૩) બુંધારણીય તથા વૈધમનક સુંસ્થાઓ- ભારતન ું ચ ૂુંટણી પુંચ, સુંઘ લોક સેવા આયોર્, રાજ્ય લોક 
સેવા આયોર્, કોમ્પ્ટ્રોલર એન્ડ ઓહડટર જનરલ; કેન્રીયસતકગતા આયોર્, લોકપાલ તથા 
લોકાય ક્ત અને કેન્રીય માહિતી આયોર્ 

૬ સામાન્ય બૌદ્ધદ્ક ક્ષમતા કસોટી 

૭ સામાન્ય મવજ્ઞાન, પયાગવરણ અને ઈન્ફમેશન એન્ડ કોમ્પ્ટય મનકેશન ટેકનોલોજી 

૮ ખેલ જર્ત સહિત રોજબરોજના પ્રાદેમશક, રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય મિત્વના બનાવો 

 



 
********* 

 
 

Syllabus of Preliminary Test 

 

part-1 

Medium: Gujarati                                                                  Total Marks- 100 

1  Geography of India-Physical, Economic, Social, Natural Resources and population related 

topics- with special reference to Gujarat 

2 Cultural heritage of India-Literature, Art, Religion and Architecture- with special 

reference to Gujarat 

3 History of India with special reference to Gujarat 

4 Indian Economy and Planning 

5 Indian Polity and the Constitution of India: 

(1) Preamble 
(2) Fundamental Rights and Fundamental Duties 
(3) Directive Principles of State Policy 
(4) Composition of Parliament 
(5) Powers of the President of India 
(6) Powers of Governor 
(7) Judiciary 
(8) Provisions for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and backward classes of the 

society 
(9) Attorney General 
(10) NITIAayog 
(11) Panchayati Raj Institutions 
(12) Finance Commission 
(13) Constitutional and Statutory Bodies:  Election Commission of India, Union Public 

Service Commission, State Public Service Commission, Comptroller and Auditor 
General; Central Vigilance Commission, Lokpal and Lokayukta, Central 
Information Commission 

 

6 General Mental Ability 

7 General Science, Environment and Information & Communication Technology 

8 Daily events of Regional, National and International Importance including Sports 
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સરકારી કોલેજોમાું સરકારી કોલેજોમાું ભગૂોળ  મવષયના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, વર્ગ-૨ ની 
જગ્યા પર ભરતી માટે પ્રાથમમક કસોટી માટેનો અભ્યાસક્રમ 

                         ભાર્-૨  સુંબમધત મવષય નો અભ્યાસ ક્રમ        
 

ક લ પ્રશ્નો ૨૦૦                                                                               ક લ ગ ણ ૨૦૦                           
  

                                                                                માધ્યમ : ગ જરાતી  

૧.  ભરૂૂપરચનાશાસ્ત્ર: મળૂભતૂ સાંકલ્પના, ભવૂમસ્િરૂપ વિકાસ વનયાંત્રણના પરરબળો, આંતરરક અને બાહ્ય 

બળો, ધોિાણ અને ખિાણ-ભસૂ ાંન્નવતઓ, પિવતવનમાવણ, ભરૂચનાકીય આિતવનની ખાંડપ્રિહન અન ે

ભતૂરકતની સાંકલ્પનાઓ. િહતેજુળ(નદીય), રહમનદીય, શષુ્ક તટીય અને  કાસ્ર્ટ આિતવ સાથે 

સાંકળાયેલ ભવૂમસ્િરૂપો, ઢાળ સ્િરૂપ અને પ્રરિયાઓ પયાવિરણીય અને વ્યિહારુ ભસૂ્િરૂપ  વિજ્ઞાન. 

૨. આબોિવાશાસ્ત્ર: િાતાિરણની સ્તરરચના અને બાંધારણ, પથૃ્િીના સયૂાવઘાતનુાં ઉષ્માબજેટ;  

તાપમાનનુાં વિતરણ, િાતાિરણીય દબાણ અને પિનનુાં સામાન્ય સાંચરણ, િાતાિરણીય િાય ુ

સમચુ્ચયની સ્સ્થરતા અને અસ્સ્થરતા; િાતાગ્ર, મોસમી આબોહિા અને જેટધારા; ઉષ્ણકટીબાંધીય 

અને  સમશીતોષ્ણ કરટબાંધીય ચિિાત. વષૃ્ષ્ટનુાં વિતરણ અને પ્રકારો. વિવ આ આબોહિાનુાં િગરકરણ, 

કૉપેન અને થોન્ટવ િેટનુાં િગરકરણ, જળચિ, િૈવવ આક ઉષ્મા. 

૩. સમ રશાસ્ત્ર: મહાસાગરના તળળયાનો ઉદ્દભ્િ, રહન્દ એટલાષ્ન્ટક અને પેસેરિક  મહસાગરના 

તળભવૂમસ્િરૂપો, મહાસાગરીય વનકે્ષપો-પરિાળાના ખરાબા- મહાસાગરીય જળના તાપમાન અન ે

ક્ષારતા. સમદુ્રજળની ઘનતા, ભરતી અને મહાસાગરીય પ્રિાહો-સમદુ્રસ્તરના બદલાિો. 

૪. જૈવ-ભરૂ્ોળ: િનસ્પવત અને પ્રાણીઓનુાં વિવ આ વિતરણ, પારરસ્સ્થવતકી તાંત્રનુાં સ્િરૂપ અને  કાયો, 

જ ાંગલ, ઘાસના ક્ષેત્રો, દરીયાઈ અને પિવતીય પારરસ્સ્થવતકીતાંત્ર, જૈિ-વિવિધતા અને તેનુાં માનિ 

અને પ્રાકૃવતક વનવમિત કારણો થકી અિિમણ. પારરસ્સ્થવતકીયતાંત્રનુાં સ ાંરક્ષણ અને વ્યિસ્થાપન. 

પ્રદૂષણની સમસ્યા, પયાવિરણીય આપવિ, ઓઝોન અિિમણ. 

૫. ભોર્ોલલક મવચારધારાનો ઈમતિાસ: પ્રાચીન અને મધ્ય યગુ દરવમયાનના ભૌગોળલક જ્ઞાનના 

સામાન્ય લક્ષણ; આધવુનક ભગૂોળના પાયાના આધાર; જમવન, િેન્ચ, ળિરટશ અને અમેરરકન 

વિચારધારાનો િાળો, િીસમી સદી દરવમયાન સૈદ્ાાંવતક અને પદ્વતયકુ્ત વિકાસ, બદલાતા 

પરરપ્રેક્ષ્યમાાં માનિ અને પયાવિરણ-વનવ આયિાદ અને સાંભિિાદ, ક્ષેવત્રય તિાિતો અને સ્થાવનય 

વ્યિસ્થાપન. ગણનાત્મક િાાંવત-ભગૂોળમાાં આશાિાદ, માનિિાદ, મૌળલકિાદ અને િતવણ ૂાંકિાદની 

અસરો.  



૬. વસ્તી મવષયક ભરૂ્ોળ: સ્િરૂપ, કાયવકે્ષત્ર-વિષયિસ્ત ુઅને સાાંપ્રતિલણ, વિવ આ વિતરણની તરાહ, 

િસ્તીની ગીચતા અને િસ્તીવદૃ્ધદ્, સ્થળાાંતરની તરાહો અને પ્રરિયાઓ-િસ્તી વિષયક સાંિમણ – 

િસ્તી- સાંસાધન પ્રદેશો.  

 વસાિત ભરૂ્ોળ: ગ્રામીણ અને શહરેી િસાહતોના સ્થાન, સ્સ્થવત, પ્રકારો, કદ, જગ્યા (અંતર) અને 
તેનુાં આંતરરક ભરૂચનાશાસ્ત્ર. શહરેીવદૃ્ધદ્ની પારરસ્સ્થવતકીય પ્રરિયાઓ; શહરેી સીમાઓ, શહરે-પ્રદેશ, 
િસાહતતાંત્ર, પ્રમખુશહરે, શ્રેણી-કદ-વનયમ, િસાહત િમબદ્તા-રિસ્રાલરનો કેષ્ન્દ્રય સ્થાનનો 
વસદ્ાાંત, બજારકેંદ્રનો ઓગસ્ટલોશનો વસદ્ાાંત.  

૭. આમથિક ભરૂ્ોળ: અથવતાંત્રના સ્થાનીય વ્યિસ્થાપન અને  આવથિક પદ્વિઓના સ્થાન. અથવતાંત્રનુાં 

િગરકરણ-પ્રાથવમક, દ્ધિવતય, તતૃીય  અને ચતથુવક અથવતાંત્રના વિભાગો- કુદરતી સાંસાધનો, 

નવિનીકરણ અને ળબન નવિનીકરણ, સાંસાધનોનુાં સ ાંરક્ષણ.  

 કૃમષ ભરૂ્ોળ: કૃવષ પ્રદેશોના સીમાાંકનની પધવિઓ અને સાંકલ્પનાઓ. કૃવષ ઉત્પાદન અને ક્ષમતાનુાં 
માપન, પાક સાંયોજન અને િૈવિધ્ય, િૉન થ્યનેુનનુાં મૉડેલ-વિવ આનુાં કૃવષતાંત્ર.  

 ઔધોલર્ક ભરૂ્ોળ: ઉદ્યોગોનુાં િગરકરણ, િેબર અન ેલોશના અળભગમો, સાંસાધન આધારરત અન ે
સ્િતાંત્ર ઉદ્યોગો. 

 પહરવિન અને વ્યાપારની ભરૂ્ોળ: અંત:પ્રાદેવશક અને આંતર પ્રાદેવશક પરરિહન ખચવ અને 
તલુનાત્મક ખચવની ગણુિિાના પરરિહનનુાં મૉડેલ, અળભગમ્યતા(પહોંચ) અન ે
સહસાંબાંવધતતા(જોડાણ) 

૮. રાજકીય ભરૂ્ોળ: રાજકીય ભગૂોળની વ્યાખ્યા અને કાયવકે્ષત્ર, ભરૂાજનીવત, રાષ્ર, રાજ્ય અન ે

રાષ્ર-રાજ્યની િૈવવ આક વ્યહૂાત્મક સાંકલ્પના, વિવ આ સાંસાધનની રાજનીવત, ભગૂોળ અને સાંઘિાદ, 

હાટવલેન્ડ અને રરમલેન્ડ વસદ્ાાંતો-સીમા અને સરહદો, િહીિટીય વિસ્તારના સ્િરૂપ અને નાણાાં 

તેમજ જાહરેનીવતની ભગૂોળ.  

 સામાજજક ભરૂ્ોળ: સામાજજક ભગૂોળનુાં સ્િરૂપ અને કાયવકે્ષત્ર, સામાજજક સ્તર રચના અને સામાજજક 
પ્રરિયાઓ, સામાજજક ભગૂોળના તત્િો, િાંશીયતા, જાવત, બોલી, ભાષા, જ્ઞાવત અને ધમવ – સામાજજક 
સખુાકારીની સાંકલ્પના.  

 સાુંસ્કૃમતક ભરૂ્ોળ: સાાંસ્કૃવતક ભગૂોળનુાં સ્િરૂપ અને કાયવકે્ષત્ર. પયાવિરણ અને સાંસ્કૃવત, જાવત-જૂથોના 
સાંકલ્પના વસદ્ાાંતો, રહઠેાણ સ્થળોએ સાાંસ્કૃવતક અળભવ્યસ્ક્તના સ્થળો તરીકે, સાંસ્કૃવત-વિસ્તારો અન ે
સાાંસ્કૃવતક પ્રદેશો, માનિ જાવતઓ, રહિેાસી, અથવતાંત્ર અને જાવત- જૂથોના સમાજ.  

૯. પ્રાદેમશક અયોજન: ભગૂોળમાાં પ્રાદેવશક સાંકલ્પના, આયોજનમાાં તેની ઉપયોળગતા, આયોજન 

પ્રદેશની સાંકલ્પના, પ્રાદેવશક િમબદ્તાાં, પ્રદેશના પ્રકારો, પ્રાદેવશક સીમાાંકનની પદ્વતઓ, પ્રાદેવશક 

આયોજનનુાં સ ાંકલ્પનાત્મક અને સૈદ્ાાંવતક માળુંુાં, ભારતમાાં પ્રાદેવશક આયોજન વિકાસની 

સાંકલ્પના, વિકાસના માપદાંડ (સચૂકો) પ્રાદેવશક અસમતલુા, ભારતમાાં પ્રાદેવશક આયોજન, 



ભારતના વિશેષ સાંદભવમાાં શહરેી આયોજનનુાં સ્િરૂપ અને કાયવકે્ષત્ર, શહરે અને રાષ્ર – આયોજનની 

મળૂભતૂ બાબતો. 

૧૦. ભારત અને ગ જરાતની ભરૂ્ોળ: પ્રાકૃવતક રચનાના વિભાગો, આબોહિા તેની પ્રાદેવશક 

વિષમતાઓ, િનસ્પવતના પ્રકારો, િનસ્પવતના પ્રદેશો, મખુ્ય જમીન પ્રકારો, દરરયાઈ અને તટીય 

સાંસાધનો, જળસાંસાધન, વસિંચાઈ, ખેતી, ખેત આબોહિાકીય પ્રદેશો, ખનીજ અને ઊજાવ સાંસાધનો, 

મખુ્ય ઉદ્યોગો અને ઔદ્યોળગક પ્રદેશો. િસ્તી વિતરણ અને વદૃ્ધદ્, િસાહત તરાહો, સામાજજક અન ે

આવથિક વિકાસમાાં પ્રાદેવશક વિષમતાઓ.  

૧૧. નક્શાશાસ્ત્ર: ભૌગોળલક અભ્યાસોમાાં નકશો એ અવનિાયવ ઉપકરણ તરીકે, નકશાના પ્રકારો; 

વિતરણની સ્થાનીય તરાહના અભ્યાસ માટેની પ્રયસુ્ક્તઓ, એકલ ઉદે્દશ્ય અન ેસાંયોજજત નકશાઓ, 

રેખાિમ-વિન્યાસ નકશા, અસમાન રેખાઓ અને િણવિમ નકશા અને વતૃ રેખા- સ્થાનનુાં નકશા 

આલેખન, વિવશષ્ટ મારહતી, અળભગમ્યતા (પહોંચ) અને પ્રિાહ નકશા, નકશા આલેખનમાાં દૂરસ્થ 

સાંિેદન અને સાંગણનની ઉપયોળગતા, અંક વિષયક નકશાઓ, ભૌગોળલક મારહતી તાંત્ર, વિષયાત્મક 

નકશાઓ.  

૧૨. આંકડાકીય પદ્મત્તઓ : મારહતીના સ્ત્રોત અને મારહતીના પ્રકારો, આવવૃત વિતરણ અને સાંળચત 

આવવૃિ, મધ્યિતર સ્સ્થવતના માપ- નકશા આલેખન માટે િગવ આવવૃિની પસાંદગી, પ્રકીણવન અન ે

કેન્દ્રીકરણના માપનો, પ્રમાણ વિચલન, લૉરેન્ઝકિવ, માપનની પદ્વિઓ સાથ ેસાંકળાયેલ વિવિધ 

લક્ષણો. સાદા અને બુુલક્ષી સહસાંબાંધ, પ્રવતગમન, વનકટિમ-પડોશી વિશ્લેષણ - પ્રમાણમાપન 

પ્રયસુ્ક્તઓ- શ્રેણી ગણતરી, ભારાાંક ગણતરી, ભૌગોળલક પથૃ્થકરણ માટે નમનૂા પસાંદગી પ્રયસુ્ક્ત- 

સ્થાનીય તરાહના વિતરણના માપદાંડો. 

 

Suggested Syllabus for the Preliminary Examination for the 

recruitment of Assistant Professor (Geography), Class-II 

Medium : English 

 

1. Geomorphology:  Fundamental concepts: Factors controlling landform 

development; Endogenic and Exogenic forces; Denudation and weathering: 

Geosynclines, mountain building, continental drift and plate tectonics Concept of 

geomorphic cycle: Landforms associated with fluvial, glacial, arid, coastal and 



karst cycles, Slope forms and processes; Environmental and Applied 

Geomorphology. 

 

2. Climatology: Composition and structure of the atmosphere: Insolation Heat 

budget of the earth: Distribution of temperature; Atmospheric pressure and 

general circulation of winds; Stability and instability of the atmosphere Air-

masses; Fronts, Monsoon and jet stream; Tropical and temperate cyclones; Types 

and distribution of precipitation; Classification of word climates; Koppen’s and 

Thornthwaite’s schemes; Hydrological Cycle; Global warming.  

 

3. Oceanography: Origin of ocean basins; Bottom relief of Indian, Atlantic and 

Pacific Oceans; Ocean deposits; Coral reefs; Temperature and salinity of the 

oceans; Density of sea water; Tides and ocean currents; Sea-level changes.  

 

4. Bio-Geography: World Distribution of plants and animals; Forms and functions 

of ecosystem; Forest, grassland, marine and mountain ecosystem; Bio-diversity 

and its depletion through natural and man induced causes; Conservation and 

management of ecosystem; Problems of pollution, Environmental hazards; Ozone 

depletion. 

 

5. History of Geographic Thought: General character of Geographic knowledge 

during the ancient and medieval period; Foundations of Modern Geography; 

Contribution of German, French, British and American schools; Conceptual and 

methodological developments during the 20th century; Changing paradigms; 

Man and Environment; Determinism and possibilism; Areal differentiation and 

spatial organization, Quantitative revolution; Impact of positivism, humanism, 

radicalism and behaviouralism in Geography.  

 

6. Population Geography: Nature, scope, subject matter and recent trends; patterns 

of world distribution; Growth and density of population; patterns and processes 

of migration; Demographic transition, Population-resource regions. 

Settlement Geography: Site, situation,, types, size, spacing and internal 

morphology of rural and urban settlements; Ecological processes of urban 

growth; Urban fringe; City-region; Settlement systems; Primate city; Rank-size 



rule; Settlement hierarchy; Christaller’s Central Place theory; August Losch’s 

theory of market centers.  

 

7. Economic Geography: Location of economic activities and spatial organization 

of economies, Classification of economies; Sectors of economy: Primary, 

secondary tertiary and quaternary; Natural resources; renewable and non-

renewable, Conservation of resources. 

Agricultural Geography: Concept and techniques of delimitation of agricultural 

regions; Measurement of agricultural productivity and efficiency; Crop 

combination and diversification; Von Thunen’s Model, Agricultural systems of 

the world. 

Industrial Geography: Classification of industries: Weber’s and 

Losch’sapproaches; Resource based and footloose industries 

Geography of Transport and Trade: Inter-regional and intra-regional: 

Comparative cost advantages Models of transportation and transport cost: 

Accessibility and connectivity. 

 

8. Political Geography: Definition and scope of Political Geography; Geopolitics; 

Global strategic views Concept of nation, state and Nation-State; Politics of world 

resources; Geography and Federalism. Heartland and Rimland theories; 

Boundaries and frontiers; Nature of administrative areas and Geography of public 

policy and finance. 

Social Geography: Nature and scope of social geography; social structure and 

social processes; Elements of Social Geography, Ethnicity; tribe; dialect; 

language, caste and religion; Concept of social well – being. 

Cultural Geography: Nature and scope of Cultural Geography; Environment 

and culture; Concept of Theories of tribal groups; Dwelling places as cultural 

expressions. Culture – areas and cultural regions; Human races; Habitat; 

Economy and Society of tribal groups. 

9. Regional planning : Regional concept in Geography; its application to planning; 

Concept of planning region; Regional hierarchy;  Concept of planning regions; 

Types of regions; methods of regional delineation; Conceptual and theoretical 

framework of regional planning; Regional planning in India: Concept of 

development; indicators of development; Regional imbalances. Regional 



planning in India; Indicators of development; Regional imbalances; Evolution, 

nature and scope of town planning with special reference to India, and 

Fundamentals of Town and Country planning. 

 

10. Geography of India and Gujarat: Physiographic divisions; Climate: Its 

regional   variations; vegetation types and vegetation regions; Major soil types; 

Coastal and Marine resources; Water resources; Irrigation; Agriculture; Agro 

climatic regions; Mineral and power resources; Major industries and industrial 

regions; population distribution and growth; Settlement patterns; Regional 

disparities in social and economic development.  Irrigation and agriculture; 

Population distribution and growth; Settlement patterns; Mineral and power 

resources; major industries and industrial regions.  

 

11. Cartography: Map as a tool in Geographical studies; Types of maps: Techniques 

for the study of spatial patterns of distribution; Single purpose and composite 

maps;  Choropleth; Isopleth and Chorochromatic maps and pie diagrams; 

Mapping of location – specific data; Accessibility and flow maps, Remote sensing 

and Computer application in mapping; Digital mapping Geographic Information 

System (GIS), Thematic maps. 

 

12.       Statistical Methods: Data sources and types of data: Frequency distribution and 

cumulative frequency ; measures of central tendency; Selection of class intervals for 

mapping; Measures of dispersion and concentration; Standard deviation; Lorenz Curve; 

Methods of measuring association among different attributes; Simple and Multiple 

correlation; Regression, Nearest-Neighbour analysis; Scaling techniques; Rank score; 

Weighted score; Sampling techniques for Geographical analysis, Measurement of 

spatial patterns of distribution; Nearest-neighbour analysis; Scaling techniques 

 

 

 

 

 

 


