
જા.ક્ર. ૭૬/૨૦૧૬-૧૭ 
જગ્યાન ું નામ : સરકારી કોલેજોમાું રાજ્યશાસ્ત્ર વિષયના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, િર્ગ-૨ 

 
ભાર્-૧ અને ભાર્-૨ ના ૧૫૦  વમવનટના સુંય ક્ત પ્રશ્નપત્રની પ્રાથવમક કસોટીનો અભ્યાસક્રમ 

 
 

પ્રાથવમક કસોટીનો અભ્યાસક્રમ 

ભાર્-૧ 

 માધ્યમ: ગ જરાતી                                                             ક લ ગ ણ :૧૦૦  

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

૨ ભારતનો સાુંસ્કવૃતક િારસો- સાહિત્ય, કલા, ધમગ અને સ્થાપત્યો- ગ જરાતના ખાસ સુંદભગ સાથે 

૩ ભારતનો ઈવતિાસ- ગ જરાતના ખાસ સુંદભગ સાથે 

૪ ભારતની અથગવ્યિસ્થા અને આયોજન 

૫ ભારતીય રાજનીવત અને ભારતન ું બુંધારણ: 

(૧)   આમ ખ 

(૨)   મળૂભતૂ અવધકારો અને ફરજો 

(૩)   રાજ્યનીવતના માર્ગદશગક વસદ્ાુંતો 

(૪)   સુંસદની રચના 

(૫)   રાષ્ટ્રપવતની સત્તા 

(૬)   રાજ્યપાલની સત્તા 

(૭)   ન્યાયતુંત્ર 

(૮)  અન સલૂચત જાવત, અન સલૂચત જનજાવત અને સમાજના પછાત િર્ો માટેની જોર્િાઈઓ 

(૯)   એટની જનરલ 

(૧૦) નીવત આયોર્ 

(૧૧) પુંચાયતી રાજ 

(૧૨) નાણા પુંચ 

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

૬ સામાન્ય બૌદ્ધદ્ક ક્ષમતા કસોટી 

૭ સામાન્ય વિજ્ઞાન, પયાગિરણ અને ઈન્ફમેશન એન્ડ કોમ્પ્ટય વનકેશન ટેકનોલોજી 

૮ ખેલ જર્ત સહિત રોજબરોજના પ્રાદેવશક, રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય મિત્િના બનાિો 

 
 

********* 
 
 



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 

 
 

********* 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

જાિરેાત ક્રમાુંક ૭૬/૨૦૧૬-૧૭ 

ભાર્-૨ સુંબવધત વિષયનો અભ્યાસક્રમ  

જગ્યાન ું નામ : સરકારી કોલેજોમાું રાજ્યશાસ્ત્ર વિષયના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, િર્ગ-૨ 

  

   ક લ પ્રશ્નો ૨૦૦             ક લ ગ ણ ૨૦૦                     માધ્યમ: ગ જરાતી 

૧. રાજનીવતશાસ્ત્રીય વસધ્ધાુંત: 

રાજનીતિશાસ્ત્રીય તિધ્ાાંિની પ્રકૃતિ (વ્યાખ્યા), િેની મખુ્ય તનસ્બિો, ૧૯૭૦ થી હ્રાિ અન ેપનુરુત્થાન, 

ઉદારમિવાદ અને માર્કિવાદ,  

વૈયક્તિર્ અન ેિામાજજર્ ન્યાય, તવચાર્ારાની ભતૂમર્ા, પરરવિકનના તિધ્ાાંિો : લેતનન, માઓ, ગાા્ં ી 
 

૨.  રાજનીવતવસદ્ાુંતની તત્િવિચારણા:  
પ્રાચીન ભારિીય રાજનીતિ (વસ્તતુવચાર) ર્ૌરિલ્ય અને શાક્ન્િપવક: 

ગ્રીર્ રાજનીતિ: પ્લેિો અન ેએરરસ્િોિલ  

યરુોપી રાજનીતિ-૧ : મેરર્યાવેલી, હોબ્ઝ, લોર્, રુિો 

યરુોપીય રાજનીતિ-૨ : બેન્થામ, જે.એિ.તમલ, હગેલ, ર્ાલક માર્કિ અને ગ્રીન 

 િાાંપ્રિ રાજનીતિ-૧ : લેતનન, માઓ, ગ્રામસ્ર્ી. 

 િાાંપ્રિ રાજનીતિ-૨ : રાવલ્િ, નૉઝઝર્ અને ર્ોમ્યતુનિેરરયન્િ (િામાજજર્વાદ), અવાકચીન ભારિીય 

રાજનીતિ : ગાા્ં ી, એન.એિ.રોય, અરતવિંદઘોષ, જયપ્રર્ાશ, આંબેડર્ર, િાવરર્ર 

 તવભાવનાઓ અને િમસ્યા-૧ : મધયયગુીન રાજનીતિ, ચચક-રાજ્યના િાંબા્ં ો અને બે્ારી નીતિ 

 તવભાવનાઓ અન ે િમસ્યા-૨ : વિકનવાદ અને અનવુિકનવાદ, રાજનીતિ તિદ્ાાંિની  પડિી અને 

પનુરુત્થાન, લોર્શાહી, સ્વિાંત્રિા અને િમાનિા,  
 

૩.   ત લનાત્મક રાજશાસ્ત્ર અને રાજશાસ્ત્રીય પથૃ્થકરણ:  

       તલુનાત્મર્ રાજનીતિશાસ્ત્ર : એર્ તવદ્યાશાખા લેખે િેની ઉત્્ાાંતિ, પ્રકૃતિ (વ્યાખ્યા) અને ઝિતિજો 

     તલુનાત્મર્ રાજનીતિશાસ્ત્રના અભ્યાિ – અઝભગમો પરાંપરાગિ, િાંરચનાગિ ર્યાત્મર્,  પદ્તિગિ, 

માર્કિીય 

      બા્ં ારણવાદ : તવભાવનાઓ, િમસ્યાઓ અને મયાકદાઓ 

     િરર્ારના પ્રર્ારો : એર્રે્ન્રીય– િમવાયી, લોર્િભાલિી – પ્રમખુશાહીલિી 

      િરર્ારના અંગો: ર્ારોબારી,  તવ્ાનિભા, ન્યાયિાંત્ર, તલુનાત્મર્ પરરપ્રેક્ષ્યમાાં ત્રણેનો આંિરિાંબા્ં , 

પિ-પદ્તિઓ અને વચકિ જુથો, ચ ૂાંિણીપ્રથાઓ, અમલદારશાહી પ્રર્ારો અન ેભતૂમર્ાઓ, રાજશાસ્ત્રીય 

તવર્ાિ અને રાજશાસ્ત્રીય આધતુનર્રણ, રાજનીયર્ િાંસ્કૃતિ, રાજનીયર્, િામાજજર્રણ, અને રાજનીયર્ 



િા્ં મણ, રાજનીતિજ્ઞ િમાજ-અગ્રણીઓ, લોર્શાહીના િમાજ્ોરણનો તિદ્ાાંિ, િિા, અત્ર્ાર અન ે

ર્ાયદેિરિા, ્ાાંતિ : તિદ્ાાંિો અને પ્રર્ારો 

      િાબેદારી : તવર્ાિ અને અલ્પ તવર્ાિ.  

      ર્ારોબારી, તવ્ાનિભા અન ે ન્યાયિાંત્ર, ભારિ અને ય.ુએિ.એ., ય.ુરે્. અને ક્સ્વઝરલેન્ડના તવશેષ 

િદભકમાાં, પિીયપદ્તિ અન ે તવરો્પિની ભતૂમર્ા, મિદાર િાંબા્ં ી પ્રર્યા, િિાનુાં અલાયદીર્રણ, 

ર્ાયદાનો તનયમ અને ન્યાયિાંત્રીય તનરીિણ. 

 

૪. ભારત સરકાર અને રાજનીવત: 

     રાષ્ટ્રીય ચળવળ, બા્ં ારણીય તવર્ાિ અને ભારિીય રાજ બા્ં ારણનુાં ઘડિર ભારિીય બા્ં ારણના 

આદશક-પાયા, પ્રસ્િાવના, મળૂભિૂહક્કો અને ફરજો, અને માગકદશકર્ તિદ્ાાંિો. 

      બા્ં ારણ : િામાજજર્ આતથિર્ પરરવિકનનો આ્ાર, બા્ં ારણીય સુ્ ારાઓ, અને િમીિા 

      િાંરચના અને પ્રર્યા - ૧ : પ્રમખુ, વડાપ્ર્ાન, િાંત્રીમાંડળ, લોર્િભાર્ીય ર્ાયકપદ્તિ, િાંરચના અન ે

પ્રર્યા– ૨ : રાજ્યપાલ, મખુ્યપ્ર્ાન, માંત્રીમાંડળ, તવ્ાનિભા પાંચાયિી રાજિાંસ્થાઓ : ગ્રાતમણ અન ે

શહરેી, િેમનાાં ર્ાયો 

      િમવાયિાંત્ર : ભારિમાાં િેનો તિદ્ાાંિ અને તવતનયોગ, સ્વાયિિાની માાંગણીઓ અને અલગિાવાદી 

આંદોલનો રે્ન્ર – રાજ્યના િાંબા્ં ોમાાં ઉપિી આવિા પ્રવાહો, રે્ન્રીય ર્ારોબારી, લોર્િભા, ન્યાયિાંત્રો: 

સતુપ્રમર્ોિક , હાઈર્ોર્ટકિ, અદાલિી િમીિા, લોર્રહિના મરુ્દ્દમ્ાઓ િમેિ ન્યાયિાંત્રીય ગતિશીલિા, 

ન્યાયિાંત્રીય સુ્ ારાઓ, રાજર્ીય પિો, વચકિ જૂથો, લોર્મિ, જાહરેમાધયમો, િનદી, લશ્ર્રી અમલદાર 

અન ેખેડિૂ આંદોલનો,  

    ચ ૂાંિણીઓ : મિદારોનુાં વિકન, ચ ૂાંિણીપાંચ, મિદારો િાંબા્ં ી સુ્ ારાઓ  

૫. જાિરે િિીિટ (પબ્લલક એડવમવનસ્રેશન):  

જાહરે વહીવિિેત્રનો તવદ્યાશાખા લેખેતવર્ાિ, જાહરે વહીવિના િેતે્ર અભ્યાિના અઝભગમો, તનણાકયાત્મર્ 

બળ, પયાકવરણલિી અને પદ્તિઓ વહીવિી વ્યવસ્થાનો તવર્ાિ  

િાંગઠનના તિદ્ાાંિો : િાંઘિનના મખુ્ય આ્ારો, હરોળ અને િાથીઓ અત્ર્ાર િાંબા્ં ી એર્વાયિા, 

દરજ્જજાઓ, અંકશૂની િીમા રે્ન્રીયિા અને તવર્ેંરીયિા, િાંઘઠનનાપ્રર્ારો– ઔપચારરર્ – અનૌપચારરર્ 

િાંગઠનો,  

    િાંગઠનનાાંસ્વરૂપો : તવભાગ, જાહરે િાંકુલ અને તનગમ, મખુ્ય િાંચાલર્, તનમણરૂ્ િાલીમ, બઢિી, તશસ્િ, 

નૈતિતિા, શેઠ-નોર્ર િાંબા્ં ો 

     અમલદારશાહી : તિદ્ાાંિો, પ્રર્ારો અને ભતૂમર્ાઓ, મેતિ વેબર અને એના િમીિર્ો, િનદી અમલદારો-

પ્ર્ાન િાંબા્ં ર્, નેિાગીરી, તનણકયો લેવામાાં િેની ભતૂમર્ા, િા્ં મણ (તવચારતવતનમય) 

     નાણાર્ીય વહીવિ : બજેિ, ઓરડિ, ભારિ અને ઈંગ્લેન્ડ (ય.ુરે્.) ના તવતશષ્ટ્િ િાંદભે નાણા અંકશૂ 



     સવુહીવિ: વહીવિીય ભ્રષ્ટ્િાચારની િમસ્યાઓ, પારદશકર્િા અને જવાબદારી, મારહતિ પ્રાપ્પ્િનો હક્ક, 

ફરરયાદ તનવારણ િાંસ્થાઓ, લોર્પાલ અને લોર્ાયતુિ શાિનનુાં તનયમન– ન્યાયિાંત્રીય અન ે

તવ્ાનિભાર્ીય અમલદારશાહી 
 

૬. આંતરરાષ્ટ્રીય સુંબુંધો: 
સ્પ્ાકગિ તિદ્ાાંિો અને આંિરરાષ્ટ્રીય િાંબા્ં ોના અભ્યાિ માિેના અઝભગમો : આદશકવાદી, વાસ્િતવર્ 

પદ્તિઓ, રમિ, િાંસ્્મણ અને તનણકયાત્મતિા, આંિરરાષ્ટ્રીય િાંબા્ં ોમાાં િિા, રિ અને તવચાર્ારા 

 િિાનાાં અંગો/ ઘિર્ો : િાંપાદન, િિાનો ઉપયોગ અને મયાકદાઓ, દશકન/રષ્ષ્ટ્િ 

 રાષ્ટ્રીય રહિનુાં ઘડિર અને પોષણ : આંિરરાષ્ટ્રીય િાંબા્ં ોમાાં તવચાર્ારાનો અથક, ભતૂમર્ા અને પ્રસ્તિુિા 

 શસ્ત્રિરાંજામ અને યદુ્ો : વાંશલિી િમસ્યાઓ યદુ્ો/ િાંઘષો : પ્રકૃતિ, ર્ારણો અને પ્રર્ારો, પરાંપરાગિ, 

ન્યતૂલીયર / બાયો રે્તમર્લ યદુ્ો, પ્રતિબા્ં તિા, શસ્ત્રસ્પ્ાક, શસ્ત્રતનયાંત્રણ અને તન:શાસ્ત્રીર્રણ. 

િમસ્યાઓની શાાંતિપણૂક િમજૂતિ, િાંઘષક-ઉરે્લ, રાજર્ીય મતુ્િદ્દીગીરી, World Order તવશ્વિાંઘ અને શાાંતિ 

અભ્યાિો, ઠાંડુાંયદુ્, જોડાણો, િિસ્થિા, તશિયદુ્નો અંિ, વૈતશ્વતિા, આંિરરાષ્ટ્રીય ર્ાયદામાાં રાજ્યોનાાં 

હક્કો અને ફરજો, દરતમયાનગીરી, િાંત્નો ર્ાયદો, યદુ્નો પ્રતિબા્ં  અને નાશ 

 આંિરરાષ્ટ્રીય િાંબા્ં ોની રાજર્ીયશાસ્ત્રીય વ્યવહાર : આંિરરાષ્ટ્રીય નિૂન અથકવ્યવસ્થા, ઉિર-

દઝિણિાંવાદ, દઝિણ-દઝિણનો િહર્ાર, ડબલ્યિુીઓ, નિૂનિાંસ્થાનવાદ અન ેિાબેદારી 

 પ્રાદેતશર્ અને પેિા પ્રાદેતશર્ િાંઘો:  

 તવશેષિા : િાર્ક  એતશયન, ઓપેિીિી, ઓએિએિ, િાંયતુિરાષ્ટ્રો, ધયેયો, હતેઓુ, િાંયતુિ રાષ્ટ્રિાંઘના 

ર્ાયકની રચના અને મલૂ્યાાંર્ન, શાાંતિ અને તવર્ાિના રષ્ષ્ટ્િર્ોણો, ખિપત્ર/િનદ ફેર િપાિ, િાંયતુિરાષ્ટ્ર 

અંિગકિ િિાખોરી અને કિૂનીતિ, નાણાતવતનમય અન ેશાાંતિસરુિાની ર્ામગીરી. 

 આંિરરાષ્ટ્રીય બાબિો પરત્વ ેભારિની ભતૂમર્ા: પડોશીઓ િાથેના ભારિના િાંબા્ં ો, યધુ્ો, ર્રારનામા 

અન ેસરુિા-ખેવના, મધયસ્થીય ભતૂમર્ા, ભારિીય તવદેશનીતિ અને કિૂનીતિનાાં તવશેષ લિણો. િાંઘષો 

અન ેિેનુાં તનવારણ, રાષ્ટ્રીય સરુિાની બદલાિી તવભાવના અને રાષ્ટ્ર-રાજ્ય પધ્તિને પડર્ારો, શસ્ત્રો 

અન ેશસ્ત્રતનયાંત્રણ.  

ભારિની ન્યતૂલીયરનીતિ 

 પડોશીઓ અને ય.ુએિ.એ. િાથેના ભારિના િાંબા્ં ો; ય.ુએનમાાં ભારિની ભતૂમર્ા, ભારિ અને પ્રાદેતશર્ 

િાંગઠનો (િાર્ક , એતશયન) રહન્દમહાિાગર.  

 

 ૭.  રાજવનયક વિકાસ, રાજતનયર્ આધતુનર્રણ, રાજતનયર્ િામાજજર્રણ અને રાજતનયર્ િાંસ્કૃતિ અન ે

િિા અત્ર્ારી,રાજનીતિજ્ઞ િમાજધરૂીણવગક 
 

૮.    રાજ્ય-રાજકારણનીસબળતા: 
      જાતિ, વણક, ઝલિંગ, દઝલિ અને પ્રાદેતશર્ િમસ્યાઓ, રાષ્ટ્રતનમાકણ અને ભાવાત્મર્ એર્િાની િમસ્યાઓ. 

 



૯.    ભારતમાું વિકાસ વનયોજન અને િિીિટીતુંત્ર: 

અમલદારશાહી અને તવર્ાિના પડર્ારો, વહીવિીય િાંસ્કૃતિ, વહીવિીય ભ્રષ્ટ્િાચાર, વહીવિીય સુ્ ારા, 

પાંચાયિરાજ, પ્રજાર્ીય વહીવિીિાંત્ર પર ઉદારમિવારદિાની અિર.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

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. 

 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. 

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. 

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. 

 



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 

 


