હેરાત માંક -૯૪/૨૦૧૮-૧૯
સરકારી િવનયન, વાિણ ય અને િવ ાન કોલેજો ખાતે રા યશા

િવષયના મદદનીશ ા યાપક, વગ-૨ ાથિમક કસોટીનો

અ યાસ મ ભાગ -૧
મા યમ:ગુજરાતી

કુલ ગુણ :૧૦૦

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. 94/2018-19
Assistant Professor of Political Science 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 રા યશા

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

૧. રાજનીિતશા
રાજનીિતશા

ીય િસ ધાંત:
ીય િસ ધાંતની

કૃિત ( યા યા), તેની મુ ય િન બતો, ૧૯૭૦ થી

ાસ અને

પુન થાન, ઉદારમતવાદ અને માકસવાદ,
વૈયિ તક અને સામાિજક યાય, િવચારધારાની ભૂિમકા, પ રવતનના િસ ધાંતો : લેિનન, માઓ, ગાંધી

૨. રાજનીિતિસ ધાંતની ત વિવચારણા:
ાચીન ભારતીય રાજનીિત (વ તુિવચાર) કૌ ટ ય અને શાિ તપવ:
ીક રાજનીિત: લેટો અને એ ર ટોટલ
યુરોપી રાજનીિત-૧ : મે કયાવેલી, હો ઝ, લોક, સો
યુરોપીય રાજનીિત-૨ : બે થામ, જે .એસ.િમલ, હેગલ, કાલ માકસ અને ીન
સાં ત રાજનીિત-૧ : લેિનન, માઓ, ામ કી.
સાં ત રાજનીિત-૨ : રાવ સ, નૉિઝક અને કો યુિનટે રય સ (સામાિજકવાદ), અવાચીન ભારતીય
રાજનીિત : ગાંધી, એન.એસ.રોય, અર વંદઘોષ, જય કાશ, આંબડે કર, સાવરકર
િવભાવનાઓ અને સમ યા-૧ : મ યયુગીન રાજનીિત, ચચ-રા યના સંબધ
ં ો અને બેધારી નીિત
િવભાવનાઓ અને સમ યા-૨ : વતનવાદ અને અનુવતનવાદ, રાજનીિત િસ ધાંતની પડતી અને
પુન થાન, લોકશાહી, વતં તા અને સમાનતા,

૩. તુલના મક રાજશા

અને રાજશા

તુલના મક રાજનીિતશા
તુલના મક રાજનીિતશા

ીય પૃ થકરણ:

: એક િવ ાશાખા લેખે તેની ઉ ાંિત, કૃિત ( યા યા) અને િ િતજો
ના અ યાસ – અિભગમો પરંપરાગત, સંરચનાગત

યા મક,

પ ધિતગત, માકસીય
બંધારણવાદ : િવભાવનાઓ, સમ યાઓ અને મયાદાઓ
સરકારના કારો

: એકકે ીય– સમવાયી, લોકસભાલ ી – મુખશાહીલ ી

સરકારના અંગો:

કારોબારી, િવધાનસભા, યાયતં , તુલના મક પ ર ે યમાં ણેનો આંતરસંબંધ,

પ -પ ધિ ઓ અને વચસ જુ થો, ચૂંટણી થાઓ, અમલદારશાહી
રાજશા

ીય િવકાસ અને રાજશા

અને રાજનીયક સં મણ, રાજનીિત

કારો અને ભૂિમકાઓ,

ીય આધુિનકરણ, રાજનીયક સં કૃિત, રાજનીયક, સામાિજકરણ,
સમાજ-અ ણીઓ, લોકશાહીના સમાજધોરણનો િસ ધાંત,

સ ા, અિધકાર અને કાયદેસરતા, ાંિત : િસ ધાંતો અને કારો
તાબેદારી

: િવકાસ અને અ પ િવકાસ.

કારોબારી, િવધાનસભા અને યાયતં , ભારત અને યુ.એસ.એ., યુ.કે. અને િ વઝરલે ડના િવશેષ
સદભમાં, પ ીયપ ધિત અને િવરોધપ ની ભૂિમકા, મતદાર સંબધ
ં ી

યા, સ ાનું અલાયદીકરણ,

કાયદાનો િનયમ અને યાયતં ીય િનરી ણ.

૪. ભારત સરકાર અને રાજનીિત:
રા ીય ચળવળ, બંધારણીય િવકાસ અને ભારતીય રાજ બંધારણનું ઘડતર ભારતીય બંધારણના આદશપાયા,

તાવના, મૂળભૂતહ કો અને ફરજો, અને માગદશક િસ ધાંતો.

બંધારણ : સામાિજક આ થક પ રવતનનો આધાર, બંધારણીય સુધારાઓ, અને સમી ા
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સંરચના અને

યા - ૧ : મુખ, વડા ધાન, તં ીમંડળ, લોકસભાકીય કાયપ ધિત, સંરચના અને

યા– ૨ : રા યપાલ, મુ ય ધાન, મં ીમંડળ, િવધાનસભા પંચાયતી રાજસં થાઓ : ાિમણ અને
શહેરી, તેમનાં કાય
સમવાયતં : ભારતમાં તેનો િસ ધાંત અને િવિનયોગ, વાય તાની માંગણીઓ અને અલગતાવાદી
આંદોલનો કે

– રા યના સંબધ
ં ોમાં ઉપસી આવતા વાહો, કે ીય કારોબારી, લોકસભા, યાયતં ો:

સુિ મકોટ, હાઈકો સ, અદાલતી સમી ા, લોકિહતના મુક

ાઓ સમેત યાયતં ીય ગિતશીલતા,

યાયતં ીય સુધારાઓ, રાજકીય પ ો, વચસ જૂ થો, લોકમત,

હેરમા યમો, સનદી, લ કરી અમલદાર

અને ખેડત
ૂ આંદોલનો,
ચૂંટણીઓ : મતદારોનું વતન, ચૂંટણીપંચ, મતદારો સંબધ
ં ી સુધારાઓ

૫.

હેર વહીવટ (પિ લક એડિમિન શ
ે ન):
હેર વહીવટ ે નો િવ ાશાખા લેખિે વકાસ,

હેર વહીવટના

ે ે અ યાસના અિભગમો,

િનણાયા મક બળ, પયાવરણલ ી અને પ ધિ ઓ વહીવટી યવ થાનો િવકાસ
સંગઠનના િસ ધાંતો : સંઘટનના મુ ય આધારો, હરોળ અને સાથીઓ અિધકાર સંબધ
ં ી એકવાયતા,
દર

ઓ, અંકૂશની સીમા કે ીયતા અને િવક ીયતા, સંઘઠનના કારો– ઔપચા રક – અનૌપચા રક

સંગઠનો,
સંગઠનનાં વ પો : િવભાગ,

હેર સંકલ
ુ અને િનગમ, મુ ય સંચાલક, િનમ ક તાલીમ, બઢતી, િશ ત,

નૈિત તા, શેઠ-નોકર સંબધ
ં ો
અમલદારશાહી : િસ ધાંતો,

કારો અને ભૂિમકાઓ, મે સ વેબર અને એના સમી કો, સનદી

અમલદારો- ધાન સંબધ
ં ક, નેતાગીરી, િનણયો લેવામાં તેની ભૂિમકા, સં મણ (િવચારિવિનમય)
નાણાકીય વહીવટ : બજે ટ, ઓ ડટ, ભારત અને
સુવહીવટ: વહીવટીય

લે ડ (યુ.કે.) ના િવિશ સંદભ નાણા અંકૂશ

ાચારની સમ યાઓ, પારદશકતા અને જવાબદારી, માિહિત ાિ તનો હ ક,

ફ રયાદ િનવારણ સં થાઓ, લોકપાલ અને લોકાયુ ત શાસનનું િનયમન–

યાયતં ીય અને

િવધાનસભાકીય અમલદારશાહી

૬. આંતરરા ીય સંબધ
ં ો:
પધાગત િસ ધાંતો અને આંતરરા ીય સંબધ
ં ોના અ યાસ માટેના અિભગમો : આદશવાદી, વા તિવક
પ ધિતઓ, રમત, સં મણ અને િનણયા મ તા, આંતરરા ીય સંબધ
ં ોમાં સ ા, રસ અને િવચારધારા
સ ાનાં અંગો/ ઘટકો : સંપાદન, સતાનો ઉપયોગ અને મયાદાઓ, દશન/ િ
રા ીય િહતનું ઘડતર અને પોષણ : આંતરરા ીય સંબધ
ં ોમાં િવચારધારાનો અથ, ભૂિમકા અને
શ

તુતતા

સરં મ અને યુ ધો : વંશલ ી સમ યાઓ યુ ધો/ સંઘષ : કૃિત, કારણો અને કારો, પરંપરાગત,

યૂ લીયર / બાયો કેિમકલ યુ ધો,

િતબંધ તા, શ

પધા, શ

િનયં ણ અને િન:શા

ીકરણ.

સમ યાઓની શાંિતપૂણ સમજૂ િત, સંઘષ-ઉકેલ, રાજકીય મુ સ ીગીરી, World Order િવ વસંઘ અને
શાંિત અ યાસો, ઠંડુંયુ ધ, જોડાણો, તટ થતા, િશતયુ ધનો અંત, વૈિ વ તા, આંતરરા ીય કાયદામાં
રા યોનાં હ કો અને ફરજો, દરિમયાનગીરી, સંિધનો કાયદો, યુ ધનો િતબંધ અને નાશ
આંતરરા ીય સંબધ
ં ોની રાજકીયશા

ીય

યવહાર : આંતરરા ીય નૂતન અથ યવ થા, ઉ ર-

દિ ણસંવાદ, દિ ણ-દિ ણનો સહકાર, ડબ યુટીઓ, નૂતનસં થાનવાદ અને તાબેદારી
ાદેિશક અને પેટા ાદેિશક સંઘો:
િવશેષતા : સાક એિશયન, ઓપેસીટી, ઓએસએસ, સંયુ તરા ો, યેયો, હેતુઓ, સંયુ ત રા સંઘના
કાયની રચના અને મૂ યાંકન, શાંિત અને િવકાસના િ કોણો, ખતપ /સનદ ફેર તપાસ, સંયુ તરા
અંતગત સ ાખોરી અને કૂટનીિત, નાણાિવિનમય અને શાંિતસુર ાની કામગીરી.
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આંતરરા ીય બાબતો પર વે ભારતની ભૂિમકા: પડોશીઓ સાથેના ભારતના સંબધ
ં ો, યુ ધો, કરારનામા
અને સુર ા-ખેવના, મ ય થીય ભૂિમકા, ભારતીય િવદેશનીિત અને કૂટનીિતનાં િવશેષ લ ણો. સંઘષ
અને તેનંુ િનવારણ, રા ીય સુર ાની બદલાતી િવભાવના અને રા -રા ય પ ધિતને પડકારો, શ
અને શ

ો

િનયં ણ.

ભારતની યૂ લીયરનીિત
પડોશીઓ અને યુ.એસ.એ. સાથેના ભારતના સંબધ
ં ો; યુ.એનમાં ભારતની ભૂિમકા, ભારત અને ાદેિશક
સંગઠનો (સાક, એિશયન) િહ દમહાસાગર.

૭. રાજિનયક િવકાસ, રાજિનયક આધુિનકરણ, રાજિનયક સામાિજકરણ અને રાજિનયક સં કૃિત અને
સ ા અિધકારી,રાજનીિત સમાજધૂરીણવગ

૮. રા ય-રાજકારણનીસબળતા:
િત, વણ, લંગ, દિલત અને ાદેિશક સમ યાઓ, રા િનમાણ અને ભાવા મક એકતાની સમ યાઓ.

૯. ભારતમાં િવકાસ િનયોજન અને વહીવટીતં :
અમલદારશાહી અને િવકાસના પડકારો, વહીવટીય સં કૃિત, વહીવટીય
પંચાયતરાજ,

ાચાર, વહીવટીય સુધારા,

કીય વહીવટીતં પર ઉદારમતવા દતાની અસર.

Syllabus for the Preliminary Examination for the recruitment of
Assistant Professor (Political Science), Class-II
Medium : English

1.

Political Theory:
Nature of Political Theory, its main concerns, decline and
resurgence

since 1970s

Liberalism and Marxism
Individual and Social Justice
Role of Ideology
Theories of change : Lenin, Mao, Gandhi
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2.

Political Thought:
Ancient Indian Political Thought : Kautilya and Shanti Parva.
Greek Political Thought : Plato and Aristotle
European Thought–I : Machiavelli, Hobbes, Locke, Rousseau
European Thought–II : Bentham, J. S. Mill, Hegel, Karl Marx and
Green. Contemporary Political Thought–I : Lenin, Mao, Gramsci,
karl Marx. Contemporary Political Thought–II : Rawls, Nozic and
Communitarians.
Modern Indian Thought : Gandhi, M. N. Roy, Aurobindo Ghosh,
Joy Prakash, Ambedkar, Savarkar.
Concepts and Issue–I : Medieval Political Thought : Church State
Relationship andTheory of Two Swords.
Concepts and Issue–II : Behaviouralism and Post-Behaviouralism,
Decline and Resurgence of Political Theory.
Democracy, Liberty and Equality.

3.

Comparative Politics and Political Analysis:
Evolution of Comparative Politics as a discipline; nature and
scope.
Approaches to the study of comparative politics : Traditional,
Structural-Functional, Systems and Marxist.
Constitutionalism : Concepts, Problems and Limitations.
Forms of Government : Unitary—Federal, Parliamentary—
Presidential.
Organs of Government : Executive, Legislature, Judiciary—their
interrelationship in comparative perspective.
Party Systems, role of opposition and Pressure Groups; Electoral
Systems.
Bureaucracy—types and roles.
Political Development and Political Modernization.
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Political

Culture,

Political

Socialization

and

Political

Communication.
Political Elite; Elitist theory of Democracy.
Power, Authority and Legitimacy.
Revolution : Theories and Types.
Dependency : Development and Under Development.
Approaches to the study of comparative Politics
Constitutionalism in theory and practice
Executive, Legislature and Judiciary with special reference to
India, USA,UK and Switzerland
Separation of Powers, Rule of Law and Judicial Review

4.

Indian Government and Politics:
National Movement, Constitutional Developments and the Making
of Indian Constitution.
Ideological

Bases

of

the

Indian

Constitution,

Preamble,

Fundamental Rights and Duties and Directive Principles.
Constitution

as

Instrument

of

Socio-Economic

Change,

Constitutional Amendment sand Review.
Structure and Process–I : President, Prime Minister, Council of
Ministers, Working of the Parliamentary System.
Structure and Process–II : Governor, Chief Minister, Council of
Ministers, State Legislature.
Panchayati Raj Institutions: Rural and Urban, their working.
Federalism : Theory and Practice in India; Demands of Autonomy
and Separatist, Movements; Emerging trends in Centre-State
Relations.
Judiciary: Supreme Court, High Courts, Judicial Review, Judicial
Activism, including Public Interest Litigation cases, Judicial
Reforms.
Political Parties, Pressure Groups, Public Opinion, Media;
Subaltern and Peasant, Movements.
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Elections, Electoral Behaviour, Election Commission and Electoral
Reforms.
Union Executive, Parliament, Supreme Court, Judicial Activism

5.

Public Administration:
Development of Public Administration as a discipline; Approaches
to the study of Public Administration: Decision-making, Ecological
and Systems; Development, Administration.
Theories of organization.
Principles of organization: Line and staff, unity of command,
hierarchy, span of control, centralization and decentralization,
Types

of

organization—formal

and

informal;

Forms

of

organization; department, public corporation and board.
Chief Executive: Types, functions and roles.
Personnel administration: Recruitment, Training, Promotion,
Discipline, Morale, Employee-Employer Relations.
Bureaucracy : Theories, Types and Roles; Max Weber and his
critics. Civil, servant—Minister relationship.
Leadership, its role in decision-making; Communication.
Financial Administration : Budget, Audit, Control over Finance
with special, reference to India and UK
Good Governance; Problems of Administrative Corruption;
Transparency and Accountability; Right to Information.
Grievance Redressal Institutions : Ombudsman, Lokpal and
Lokayukta.
Control over Administration—Judicial and Legislative

6.

International Relations:
Contending Theories and Approaches to the study of International
Relations; Idealist, Realist, Systems, Game, Communication and
Decision-making.
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Power, Interest and Ideology in International Relations; Elements
of Power :
Acquisition, use and limitations of power, Perception, Formulation
and Promotion of National Interest, Meaning, Role and Relevance
of Ideology in International Relations.
Arms and Wars : Nature, causes and types of wars/conflicts
including ethnic disputes; conventional, Nuclear/bio-chemical
wars; deterrence, Arms race, Arms control and Disarmament.
Peaceful settlement of disputes, conflict resolution, Diplomacy,
World-order and Peace studies.
Cold war, Alliances, Non-alignment, End of Cold war,
Globalisation. Rights and Duties of states in international law,
intervention, Treaty law, prevention and abolition of war.
Political Economy of International Relations; New International
Economic Order, North-South Dialogue, South-South Cooperation,
WTO, Neo-colonialism and Dependency.
Regional and sub-regional organisations especially SAARC,
ASEAN, OPEC, OAS.
United Nations : Aims, Objectives, Structure and Evaluation of the
working of UN, Peace and Development perspectives; Charter
Revision; Power-struggle and Diplomacy within UN, Financing
and Peace-keeping operations.
India’s Role in International affairs : India’s relations with its
neighbours, wars, security concerns and pacts, Mediatory Role,
distinguishing features of Indian Foreign Policy and Diplomacy.
Conflicts and Conflict-Resolution
Changing concept of National Security and Challenges to the
Nation-State System, Arms and Arms-control
Determinants and Compulsions of India’s, India’s Nuclear Policy
India’s Role in the UN,
India and Regional Organizations (SAARC, ASEAN), Indian
Ocean.
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7.

Political Development
Political Modernization
Political Socialisation and Political Culture
Power and Authority
Political Elite

8.

Dynamics of state politics
Class, Caste, Gender, Dalit and Regional Issues, Problems of
Nation-Building and Integration

9.

Development Planning and Administration in India
Bureaucracy and Challenges of Development
Administrative

Culture; Administrative Corruption, and

Administrative Reforms, Panchayati Raj
Impact of Liberalization on Public Administration
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