હેરાત માંક -૮૮/૨૦૧૮-૧૯
સરકારી િવનયન, વાિણ ય અને િવ ાન કોલેજો ખાતે સમાજશા

િવષયના મદદનીશ ા યાપક, વગ-૨ ાથિમક કસોટીનો

અ યાસ મ ભાગ -૧
કુલ ગુણ :૧૦૦

મા યમ:ગુજરાતી
૧

ભારતની ભૂગોળ - ભૌગોિલક, આ થક, સામાિજક, કુદરતી સંસાધન અને વ તી અંગેની બાબતો- ગુજરાતના ખાસ
સંદભ સાથે

૨

ભારતનો સાં કૃિતક વારસો- સાિહ ય, કલા, ધમ અને થાપ યો- ગુજરાતના ખાસ સંદભ સાથે

૩

ભારતનો ઈિતહાસ- ગુજરાતના ખાસ સંદભ સાથે

૪

ભારતની અથ યવ થા અને આયોજન

૫

ભારતીય રાજનીિત અને ભારતનું બંધારણ:
(૧) આમુખ
(૨) મૂળભૂત અિધકારો અને ફરજો
(૩) રા યનીિતના માગદશક િસ ધાંતો
(૪) સંસદની રચના
(૫) રા પિતની સ ા
(૬) રા યપાલની સ ા
(૭) યાયતં
(૮) અનુસિૂ ચત િત, અનુસિૂ ચત જન િત અને સમાજના પછાત વગ માટેની જોગવાઈઓ
(૯) એટન જનરલ
(૧૦) નીિત આયોગ
(૧૧) પંચાયતી રાજ
(૧૨) નાણા પંચ
(૧૩) બંધારણીય તથા વૈધિનક સં થાઓ- ભારતનું ચૂંટણી પંચ, સંઘ લોક સેવા આયોગ, રા ય લોક સેવા આયોગ,
કો ોલર એ ડ ઓ ડટર જનરલ; કે ીય સતકતા આયોગ, લોકપાલ તથા લોકાયુ ત અને કે ીય માિહતી
આયોગ

૬

સામા ય બૌિ ધક મતા કસોટી

૭

સામા ય િવ ાન, પયાવરણ અને ઈ ફમશન એ ડ કો યુિનકેશન ટેકનોલો

૮

ખેલ જગત સિહત રોજબરોજના ાદેિશક, રા ીય અને આંતરરા ીય મહ વના બનાવો
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Advertise No. 88/2018-19
Assistant Professor of Sociology in Govt. Arts, Science, Commerce College,
Class-II
Syllabus of Preliminary Test
Paper-1
Medium:Gujarati
Total Marks- 100
Geography of India-Physical, Economic, Social, Natural Resources and population
1
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 કોલેજોમાં સમાજશા

િવષયના મદદનીશ ા યાપક, વગ-૨ની ાથિમક કસોટી
માટેનો અ યાસ મ
મા યમ : ગુજરાતી

૧.

સમાજશા

ીય િવભાવનાઓ



સમાજશા

ની કૃિત :



મૂળ િવભાવનાઓ : સમુદાય, સં થા, મંડળ, સં કૃિત, ધોરણો અને મૂ યો



સામાિજક સંરચના : દર જો અને ભૂિમકા; તેમના પાર પ રક સંબધ
ં ો બહુ િવધ ભૂિમકાઓ;
ભૂિમકા સમુ ય દર



યા યા, સમાજશા

; સમુ ય દર

ીય િ બંદુ

ની અનુ િમકતા; ભૂિમકા-સંઘષ

સામાિજક-જુ થ : અથ, કાર: ાથિમક- વૈિતયક; ઔપચા રક અ તજુ થ-બા જૂ થ; સંદભસમૂહ



સામાિજક-સં થાઓ :

લ ન, કુટંબ
ુ , િશ ણ, અથ- યવ થા, રાજ- યવ થા, ધમ



સમા કરણ : સમા કરણ; પુન:સમા કરણ; સંભિવત સમા કરણ; વય ક-સમા કરણ,
સમા કરણની સં થાઓ, સામા કરણના િસ ધાંતો



સામાિજક તરરચના : સામાિજક િવભે દકરણ; કો ટ મ અને અસમાનતા; તરરચના
વ પો: ાિત; વગ: લો ગેક, એથેિનક સામાિજક ગિતશીલતા.



સામાિજક પ રવતન : િવભાવના અને કારો : ઉ ાંિત, સારણ, ગિત, ાંિ ત, પા તર,
સંરચનામાં પ રવતન અને સંરચનાનું પ રવતન, િસ ધાં તો : વ વા મક અને ચ ા મક

૨.

સમા શા


સંરચના મક : નાડેલ, રેડા લેફ ાઉન, લેવી- ાસ
કાયા મક : માિલનૉ કી, દુખાઈમ, પારસ સ, મટન




ીય િસ ધા ત

આંતર યાવાદી : સામાિજક

યા: મે સ વેખર, પેરેટો, િતકા મક આંતર ીયાવાદ :

.

એસ. મીડે; લૂમર


સંઘષ : કાલ મા સ, ડહરનડૉફ, કો ટર, કોિલનસ



સામાિજક સંશોધનનો અથ : સામાિજક ઘટનાની
ઘટનાના અ યાસમા આવતા



નો

સં યા મક પ ધિતઓ : સવ ણ, સંશોધન ા પ અને તેના કારો, ઉપક પના, િનદશન,
માિહતી એકઠી કરવાની યુિ તઓ: િનરી ણ;



નાવલી; અનુસિૂ ચ; મુલાકાત

ગુણા મક પ ધિતઓ: સહભાગી િનરી ણ, એકમ અ યાસ, ક ટે ટ એનાિલસીસ, મૌિખક
વૃતા ત,



કૃિત, વૈ ાિનક પ ધિત, સામાિજક

વન ઇિતહાસ

સામાિજક સંશોધનમાં આંકડાશા

: કે ીય વલણના માપદંડો : મ યક, મ ય થ; બહુ લક

સારમાનના માપદંડો, સહ-સંબધ
ં નું િવ લેષણ, સાથકતાના પ ર ણો, િવ વસિનયતા
અને માણભૂતતા
૩.

ઘટનાશા

૪.

નવ- કાયા મકવાદ અને નવ-મા સવાદ : જે . એબેક ટ ડર, હેબરમાસ; આ થુસર

૫.
૬.

અને એથનોમેથોડોલૉ

: અ ફેડ સુ ટ; િપટર બજર; યુકમેન

સંરચનાકરણ અને અનુ-આધુિનકતાવાદ: િગડ સ, દ રદા, કો
ભારતીય સમાજ અંગન
ે ી સંક પના : ભારતના લોકો: જુ થો અને સમુદાયો, િવિવધતામાં એકતા,
સાં કૃિતક િવિવધતા : ાદેિશક, ભાષાકીય, ધા મક અને આ દવાસી

૭.

સૈ ધાંિતક િ બંદ:ુ ઇ ડોલો કલ/શા

ીય િ બંદુ :
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. એસ. ધુય; લૂઇ ડૂમા

સંરચા મક -

કાયા મક િ બંદુ : એચ. એન. ીનીવાસ, એસ. સી. દુબે મા સવાદી િ બંદુ :

ડી. પી. મુખ

; એ. આર. દેસાઇ સ યા મક િ બંદુ : એન. કે. બો ટ ; સુર તસ હા

સખઅ ટન િ બંદુ : બી. આર. આંબડે કર, ડિવડ હાડ મેન
૮.

સાં ત મુ ાઓ: સામાિજક – સાં કૃિતક ગરીબી:

ાિત અને લે ગીગતાની અસમાનતા ાદેિશક,

એથિનક અને ધા મક િવસંવા દતતા કૌટુંિબક િવસંવા દતતા : (અ) ઘરેલુ હંસા (બ) દહેજ (ક)
છૂ ટાછે ડા (ડ) અ તર- પીઢી સંઘષ
૯.

સાં ત મુ ાઓ : િવકાસા મક: વ તી,
પ રિ થિતશા

૧૦.

ીય પતન અને પયાવરણનું દુષણ

િવચલન અંગન
ે ા મુ ાઓ: િવચલન અને તેના વ પો, ગુના અને બાલ – ગુનેગારી, વેત ગુનાઓ
અને

૧૧.

ાદેિશક િવષમતા, ગંદા વસવાટ, િવ થાિપતતા,

ાચાર, ગુનાઓ અને ગુનેગારોની બદલાતી નાસીર, ઔષધ – યસન, આ મહ યા

સાં ત વાદાિવવાદ: ભારતમાં પરંપરા અને આધુિનકતા રા ના ઘડતરના

નો : ધમિનરપે તા;

બહુ િવધતતા; રા ઘડતર
૧૨.

વૈિ વકીકરણના પડકારો: સમાજશા
અને ટેકનોલૉ

૧૩.

નું થાિનકીકરણ, િશ ણનું ખાનગીકરણ, ભારતમાં િવ ાન

નીિત

ામીણ સમાજશા

: ામીણ સમાજના અ યાસ માટેના અિભગમો, ામીણ-નગરીય તફાવતો,

ેનાઇ ટેશન, કૃષક અ યાસો
કૃષક સં થાઓ: જમીનની માિલકી અને તેના

કારો કૃષક સંબધ
ં ો અને ઉ પાદનની ઢબનો

વાદિવવાદ, જજમાની થા અને જજમાની સંબધ
ં ો, કૃષક વગ – સંરચના
પંચાયતીરાજ સં થાઓ: ૭૩ માં સુધારા અગાઉની અને તે પછીની પંચાયત, ામીણ નેતૃ વ અને
પ ાપ ી, લોકોનું શિ ત સંપ નતા
ામીણ િવકાસ માટેના સામાિજક મુ ાઓ અને યુહરચના: બંધુઆ અને થળાંતરી મજુ રો,
દ ર તીકરણ અને િવ-કૃિષકીકરણ, કૃષક અસંતોષ અને ખેડત
ુ આંદોલન,
પરીવતન, ામીણ સમાજના પરીવતનના વાહ, પરીવતનની

ામીણ િવકાસ અને

યાઓ : થળાંતર – ામીણ થી

શહેરી અને ામીણ થી ામીણ ગિતશીલતા: સામાિજક / આ થક પરીવતનના પરીબળો
૧૪.

ઉધોગ અને સમાજ:

િશ

સમાજશા

ીય પરંપરામાં ઔધોિગક સમાજ,

મ િવભાજન,

અમલદારશાહી, તા કકતા, ઉ પાદનના સંબધ
ં ો, અિધશેષ- મૂ ય, િવમુખતા, એક સામાિજક તં
તરીકે કારખાનું, ઔપચા રક અને અનૌપચા રક સંગઠન, સામાિજક સંરચનાની ઉધોગ ઉપર અસર,
ઉધોગની સમાજ ઉપર અસર
ઔધોિગક સંબંધ:

મની બદલતી તાસીર,

મ અને યવ થાનના બદલતા સંબંધો સમાધાન;

યાિયક ચૂકાદો, મ ય થતા (લવાદી) સામુિહક સૌદાગરી, મજુ ર મહાજન ( ેડ યુિનયન),
યવ થાનમાં મજુ રોની ભાગીદારી (જોઇ ટ મેનજ
ે મે ટ કાઉિ સલ), ગુણા મક વૃત, ઔધોિગકરણ
અને ભારતમાં સામાિજક પ રવતન, ઔધોિગકરણની કુટંબ
ુ , િશ ણ અને તરરચના ઉપર અસર,
ઔધોિગક સમાજમાં વગ અને વગ-સંઘષ, ઔધોિગકરણમાં આવતા અવરોધો અને તેની મયાદાઓ
ઔધોિગક આયોજન: ઔધોિગક નીિત, કમ કાનૂનીકરણ, ઉધોગોમાં માનવ સંબધ
ં ો
૧૫.

િવકાસનું સમાજશા

: િવકાસને લગતા િવભાવના મક િ બંદુઓ, આ થક વૃિ ધ, માનવીય

િવકાસ, સામાિજક િવકાસ,

વસંચાિલત (સ ટેનેબલ) િવકાસ, પ રિ થિતશા

ીય અને

સામાિજક
અધિવકાસના િસ ધાંતો: ઉદાર : મે સ વેબર, ગનર િમડૉલ, અિ તતા : કે -પ રધી ( ા ક)
અસંતિુ લત િવકાસ (સમીર અમીન), વૈિ વક – યવ થા (વેલ ટાઇન)
િવકાસના માગ: આધુિનકીકરણ, વૈિ વકીકરણ, સમાજવાદી, િમ , ગાંધીવાદી
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સામાિજક સંરચના અને િવકાસ: સામાિજક સંરચના અને પોષક તરીકે / અવરોધક તરીકે,
િવકાસ અને સામાિજક-આ થક િવસંગતતા, લેગ ક અને િવકાસ
સં કૃિત અને િવકાસ: સં કૃિત અને સહાયક / અવરોધક તરીકે િવકાસ અને પરંપરાની
િવ થાિપતતા િવકાસ અને એથિનક આંદોલનોનું ઉફાણ
૧૬.

વ તી અને સમાજ: વ તી વૃિ ધના િસ ધાંતો, મા થસીય, વ તીિવષયક સ ાિ ત
ભારતમાં વ તીની વૃિ ધ અને િવતરણ: ઇ.સ. ૧૯૦૧ થી ભારતમાં વ તી વધારો, વ તીના
િનણાયકો,

જનન, (ફટ િલટી) મૃ યુ પા તા (મોરટા લટી), રોિગ તા (મોરિબડીટી) અને

થળાંતરને લગતી િવભાવનાઓ, વય અને

િતને આધારે વ તીનું બંધારણ અને તેના પ રણામો,

જનનના િનણાયકો, મૃ યુદરના િનણાયકો, િશશુ, બાળક અને માતૃ મૃ યુદર સેિગ તાની દરો,
થળાંતરના િનણાયકો અને પ રણામો
વ તી અને િવકાસ : વ તી : િવકાસમાં એક અવરોધના પમાં અને િવકાસના એક સાધન પે,
વ તી – વૃિ ધને અસરા

કરતાં સામાિજક – સાં કૃિતક પ રબળો

વ તી િનયં ણ : વ તી નીિત :

નો અને િ બંદુઓ, વ તીિશ ણ, વ તી િનયં ણ માટે

લેવાયેલા ઉપાયો
૧૭.

લિગકતા અને સમાજ:


લિગક એક સામાિજક – અવધારણા તરીકે: લિગક સમા કરણની ઢબો, સાં કૃિતક િતકા મકતા
અને સામા ય ભૂિમકાઓ



સામાિજક સંરચના અને લિગક અસમાનતા: િપતૃસ ાક અને માતૃસ ાક,

મ િવભાજન –

ઉ પાદન અને પુન: ઉ પાદન


લિગક સંબંધોના િસ ધાંતો : ઉદારવાદી, ઉ ામવાદી, સમાજવાદી, અનુ. આધુિનકતાવાદી



લિગક અને િવકાસ: લિગક સંબધ
ં ો ઉપર િવકાસની નીિતઓની અસર, િવકાસ અને લિગક
િવષેના િ બંદુ – ક યાણકારી; િવકાસા મક અને સશ તા મક (એ પાવરમે ટ)



ભારતમાં મિહલા અને િવકાસ : મિહલાઓની સામાિજક – િ થિતના િનદશકો : વ તી-િવષયક,
સામાિજક, આ થક અને સાં કૃિતક મિહલાઓના િવકાસ માટે િવશેષ યોજનાઓ અને
યૂહરચનાઓ

વો ચેક

ે

અને મિહલાઓનો િવકાસ, વૈિ વકીકરણ અને મિહલાઓનો

િવકાસ, પયાવણીક-નારીવાદ (ઇકો-ફેમીની ટમ)

Syllabus for the Preliminary Test of Assistant
Professor (Sociology), Class-2 in Government
Colleges
Medium :English
1.

SOCIOLOGICAL CONCEPTS
Nature of Sociology: Definition, Sociological Perspective
Basic Concepts :Community, Institution, Association, Culture,
Norms and Values
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Social Structure: Status and role, their interrelationship,
Multiple roles, Role set, Status set, Status sequence, Role
conflict
Social Group : Meaning, Types: Primary-Secondary, FormalInformal, Ingroup-Outgroup, Reference group
Social Institutions : Marriage, Family, Education, Economy,
Polity, Religion
Socialization : Socialization, ReSocialization, Anticipatory
socialization, Adult socialization, Agencies of socialization,
Theories of socialization
Social Stratification : Social differentiation, Hierarchy and
Inequality, Forms of stratification: Caste, Class, Gender, Ethnic,
Theories of social stratification, Social mobility
Social Change : Concepts and Types: Evolution, Diffusion,
Progress, Revolution, Transformation, Change in structure and
Change of structure. Theories: Dialectical and Cyclical
2.

SOCIOLOGICAL THEORY
Structural : Nadel, Radcliffe Brown, Levi-Strauss
Functional: Malinowski, Durkheim, Parsons, Merton
Interactionist : Social action: Max Weber, Pareto, Symbolic
interactionism: G. H. Mead, Blumer
Conflict : Karl Marx, Dahrendorf, Coser, Collins
METHODOLOGY
Meaning and Nature of Social Research : Nature of social
phenomena, The scientific method, The problems in the study
of social phenomena : Objectivity and subjectivity, fact and
value
Quantitative Methods : Survey, Research Design and its types,
Hypothesis,

Sampling,

Techniques

of

data

Observation, Questionnaire, Schedule, Interview
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collection:

Qualitative Methods : Participant observation, Case study,
Content analysis, Oral history, Life history
Statistics in Social Research : Measures of Central Tendency:
Mean, Median, Mode, Measures of dispersion, Correlational
analysis, Test of significance, Reliability and Validity
3.

Phenomenology and Ethnomethodology :Alfred Shultz, Peter
Berger and Luckmann, Garfinkel and Goffman

4.

Neo-functionalism

and

Neo-Marxism

:J.

Alexande,

Habermass, Althusser
5.

Structuration

and Post-Modernism:

Giddens,

Derrida,

Foucault,
6.

Conceptualising Indian Society : Peoples of India : Groups
and Communities, Unity in diversity, Cultural diversity :
Regional, linguistic, religions and tribal

7.

Theoretical Perspectives
Indological/Textual Perspective : G. S. Ghurye, Louis Dumont
Structural-Functional Perspective : M. N. Srinivas, S. C. Dube
Marxian Perspective : D. P. Mukherjee, A. R. Desai
Civilisational Perspective : N. K. Bose, Surajit Sinha
Subaltern Perspective : B. R. Ambedkar, David Hardiman

8.

Contemporary Issues : Socio-cultural : Poverty, Inequality of
caste and gender, Regional, ethnic and religious disharmonics,
Family disharmony : (a) Domestic violence (b) Dowry (c)
Divorce (d) Intergenerational conflict

9.

Contemporary Issues : Developmental : Population, Regional
disparity, Slums, Displacement, Ecological degradation and
environmental pollution, Health problems

10. Issues Pertaining to Deviance : Deviance and its forms, Crime
and delinquency, White collar crime and corruption, Changing
profile of crime and criminals, Drug addiction, Suicide
11. Current Debates : Tradition and Modernity in India, Problems
of Nation Building: Secularism, Pluralism and Nation building
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12. The Challenges of Globalisation
Indigenization of Sociology, Privatization of Education, Science
and Technology Policy of India
13. Rural Sociology
Approaches to the study of Rural Society :Rural-Urban
differences, Rurbanism, Peasant studies, Agrarian Institutions :
Land ownership and its types, Agrarian relations and Mode of
production debate, Jajmani system and Jajmani relations,
Agrarian class structure
Panchayati Raj Institution : Panchayat before and after 73rd
Amendment,

Rural

Leadership

and

Factionalism,

Empowerment of people
Social Issues and Strategies for Rural Development : Bonded
and Migrant labourers, Pauperization and Depeasantisation,
Agrarian unrest and Peasant movements
Rural Development and Change : Trends of changes in rural
society, Processes of change : Migration—Rural to Urban and
Rural to Rural Mobility : Social/Economic, Factors of change
14.

Industry and Society
Industrial Society in the Classical Sociological Tradition :
Division of labour, Bureaucracy, Rationality, Production
relations, Surplus value, Alienation
Industry and Society : Factory as a social system, Formal and
informal organization, Impact of social structure on industry,
Impact of industry on society
Industrial Relations : Changing profile of labour, Changing
labour-management

relations,

Conciliation,

adjudication,

arbitration, Collective bargaining, Trade unions, Workers’
participation in management (Joint Management Councils),
Quality circles
Industrialisation and Social Change in India : Impact of
industrialization on family, education and stratification, Class
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and class conflict in industrial society, Obstacles to and
limitations of industrialization
Industrial Planning : Industrial policy, Labour legislation,
Human relations in industry
15.

Sociology of Development
Conceptual Perspectives on Development : Economic growth,
Human

development,

Social

development,

Sustainable

development : Ecological and Social
Theories of Underdevelopment : Liberal : Max Weber,
Gunnar Myrdal
Dependency : Centre-periphery (Frank), Uneven development
(Samir Amin), Worldsystem (Wallerstein)
Paths

of

Development

:Modernisation,

Globalisation,

Socialist, Mixed, Gandhian
Social Structure and Development : Social structure as a
facilitator/inhibitor,

Development

and

socio-economic

disparities,Gender and development
Culture and Development : Culture as an aid/impediment,
Development and displacement of tradition, Development and
upsurge of ethnic movements

16. Population and Society
Theories of Population Growth : Malthusian, Demographic
transition
Population Growth and Distribution in India :Growth of
Indian population since 1901, Determinants of population,
Concepts of Fertility, Mortality, Morbidity and Migration :
Age and Sex composition and its consequences, Determinants
of fertility, Determinants of mortality, infant, child and
maternal mortality, Morbidity rates, Determinants and
consequences of migration
Page 9 of 10

Population and Development : Population as a constraint on
and a resource for development, Socio-cultural factors
affecting population growth
Population Control : Population policy : Problems and
perspectives, Population education, Measures taken for
population control
17.

Gender and Society
Gender as a Social Construct : Models of Gendered
socialisation, Cultural symbolism and general roles
Social Structure and Gender Inequality : Patriarchy and
Matriarchy, Division of labour—Production and reproduction
Theories of Gender Relations : Liberalist, Radical, Socialist,
Post-modernist
Gender and Development : Effect of development policies on
gender relations,
Perspectives

on

gender

and

development—Welfarist,

developmentalist Empowerment
Women and Development in India : Indicators of women’s
status : Demographic, social, economic and cultural, Special
schemes and strategies for women’s development, Voluntary
sector

and

women’s

development,

women’s development, Eco-feminism
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Globalisation

and

