ગુજરાત સ્ટેટ એિલ�બીિલટી ટેસ્સ્ટટ

િવષય : રાજ્યશાસ્�

GSET અભ્યાસ�મ

એકમ ૧: રાજકીય વસદ્ાંત

સંકલ્પનાઓ:
•
•
•
•
•
•
•

સ્વતંત્રતા
સમાનતા
ન્યાય
અધિકાર
લોકશાહી
સત્તા
નાગધરકતા

રાજકીય પરં પરાઓ:
• ઉદારમતવાદ
• રૂધિચુસ્તતાવાદ
• સમાજવાદ
• માર્કસસવાદ
• નારીવાદ
• પર્ાસવરણવાદ
• બહસ
ુ સ્ં કૃતિવાદ,
• અનુઆધુતનકિાવાદ
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કોડ નં : ૧૧

એકમ ૨: રાજકીય વિચાર

• કોન્ફ્યુતસર્સ
• પ્લેટો
• એરરસ્ટોટલ
• મેરકર્ાવેલી
• હોબ્સ
• લોક
• રુસો
• હેગેલ
• મેરી વોલસ્ટોનક્રા્ટ
• જ્હોન સ્ટુઅટસ તમલ
• કાલસ માર્કસસ
• ગ્રામસી
• હાન્ના આરે ન્ફડ
• ફ્રાન્ફઝ ્ેનન
• માઓ ઝેદોન્ફગ
• જ્હોન રોલ્સ

એકમ ૩: ભારતીય રાજકીય વિચાર

• ધમસશાસ્ત્ર
• કૌરટલ્ર્
• આગાના સુત્ત
• બરાની
• કબીર
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• પંરડિા રમાબાઈ
• બાળ ગંગાધર તિલક
• સ્વામી તવવેકાનંદ
• રતવન્ફરનાથ ટાગોર
• એમ. કે. ગાંધી
• શ્રી અરતવિંદ
• પેરરર્ાર ઈ. વી. રામાસ્વામી
• મોહમ્મદ ઇકબાલ
• એમ. એન. રોર્
• વી. ડી. સાવરકર
• ડો. બી. આર. આંબેડકર
• જે. એલ. નહેરુ
• રામ મનોહર લોરહર્ા
• જર્પ્રકાશ નારાર્ણ
• દીનદર્ાલ ઉપાધ્ર્ાર્

ુ નાત્મક રાજકીય વિશ્લેષણ
એકમ ૪ : તલ

• અભિગમો: સંસ્થાગિ, રાજકીર્ સંસ્કૃતિ, રાજકીર્ અથસશાસ્ત્ર, ન ૂિન સંસ્થાવાદ,
તુલનાત્મક પદ્ધતિઓ
• સંસ્થાનવાદ અને સંસ્થાનવાદનો અંિ: સંસ્થાનવાદના રૂપો, પ્રતિસંસ્થાનવાદી સંઘર્ષો અને સંસ્થાનવાદનો અંિ
• રાષ્ટ્રવાદ: યુરોપીર્ અને ગેર-યુરોપીર્
• રાજ્ર્ તસદ્ધાંિ: મ ૂડીવાદી અને સમાજવાદી સમાજોમાં રાજ્ર્ના સ્વરૂપ તવર્ષે
વાદ-તવવાદ; ઉત્તર-સંસ્થાનવાદી રાજ્ર્; કલ્ર્ાણ રાજ્ર્; વૈતિકીકરણ અને
રાષ્ટ્ર-રાજ્ર્
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• રાજકીર્ શાસન પ્રણાલીઓ: લોકશાહી (ચટણીલક્ષી,
ંૂ
ઉદારવાદી, બહુમિીઆધારરિ, સહિાગી) અને ભબન-લોકશાહી શાસન પ્રણાલીઓ (પૈત ૃકવાદી,
નોકરશાહીનો એકહથ્થુ સત્તાવાદ, લશ્કરી સરમુખત્ર્ારશાહી,
સવાસતધકારવાદ, ્ાસીવાદ)
• બંધારણ અને બંધારણવાદ: બંધારણનાં રૂપો, કાર્દાનુ ં શાસન, ન્ફર્ાતર્ક
સ્વિંત્રિા અને ઉદારવાદી બંધારણવાદ, કટોકટીની સત્તાઓ અને
બંધારણવાદનુ ં સંકટ
• લોર્કશાહીકરણ: લોકિંત્રીર્ સંક્રમણ અને દૃઢીકરણ
• તવકાસ: અલ્પતવકાસ, પરાધીનપણુ.ં આધુતનકીકરણ, તવિ વ્ર્વસ્થા તસિંદ્ધાંિ,
તવકાસ અને લોકશાહી
• સત્તાની સંરચના: શાસક વગસ, તશષ્ટ્ટ વગસ, લોકિંત્રીર્ અગ્રવગસ-વચસસ્વ
• કિાસઓ અને પ્રરક્રર્ાઓ: ચટણી
ંૂ
પ્રથાઓ, રાજકીર્ પક્ષો અને પક્ષ પ્રણાલી,
રહિ જૂથો, સામાજજક ચળવળો, ન ૂિન સામાજજક ચળવળો, ભબન-સરકારી
સંગઠનો, નાગરરક સમાજના અભિર્ાનો, ક્રાંતિઓ

એકમ ૫: આંતરરાષ્ટ્રીય સંબધ
ં ો

આંિરરાષ્ટ્રીર્ સંબધ
ં ોના અભ્ર્ાસના અભિગમો: આદશસવાદ, ર્થાથસવાદ,
સંરચનાત્મક માર્કસસવાદ, નવ-ઉદારવાદ, નવ ર્થાથસવાદ, સામાજજક રચનાવાદ,
આલોચનાત્મક અંિરરાષ્ટ્રીર્ તસદ્ધાંિ, નારીવાદ, અનુ-આધુતનકિાવાદ
સંકલ્પનાઓ: રાજ્ર્ ,રાજ્ર્ પ્રણાલી અને ભબન-રાજ્ર્ કિાસઓ, સત્તા, સાવસિૌમત્વ
અને સુરક્ષા: પરં પરાગિ અને ભબન-પરં પરાગિ
સંઘર્ષસ અને શાંતિ: યુદ્ધનુ ં બદલાતું સ્વરૂપ; સામુરહક સંહારના શસ્ત્રો; તનવારણ; સંઘર્ષસનો
ઉકેલ, સંઘર્ષસન ુ ં રૂપાંિરણ
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સંયર્કુ િ રાષ્ટ્ર: લક્ષ્ર્ અને ઉદ્દે શો, સંયર્કુ િ રાષ્ટ્રની સંરચના અને િેની કાર્સપ્રણાલીનુ ં
મ ૂલ્ર્ાંકન; શાંતિ અને તવકાસને લગિા પરરપ્રેક્ષ્ર્ો; માનવિાવાદી હસ્િક્ષેપ;
આંિરરાષ્ટ્રીર્ કાર્દો; આંિરરાષ્ટ્રીર્ અપરાધ અદાલિ
આંિરરાષ્ટ્રીર્ સંબધ
ં ો નુ ં રાજકીર્ અથસિત્ર
ં ; વૈતિકીકરણ; વૈતિક શાસન અને બ્રેટન
વુડ્સ પ્રણાલી; ઉત્તર-દભક્ષણ સંવાદ; તવિ વ્ર્ાપાર સંગઠન; જી - ૨૦; BRICS
પ્રાદે તશક સંગઠનો: યુરોપીર્ સંઘ; આરફ્રકી સંઘ; શંઘાઇ સહકાર સંગઠન; ASEAN
સાંપ્રિ પડકારો: આંિરરાષ્ટ્રીર્ આિંકવાદ; આબોહવામાં પરરવિસન અને
પર્ાસવરણીર્ ભચિંિાઓ; માનવ અતધકારો, સ્થળાંિર અને તવસ્થાતપિો; ગરીબી અને
તવકાસ; ધમસ, સંસ્કૃતિ અને ઓળખનાં રાજકારણની ભ ૂતમકા

એકમ ૬: ભારતની વિદે શ નીવત

િારિની તવદે શનીતિ પર પરરપ્રેક્ષ્ર્ો: િારિની અનુ-ઉપતનવેશક, તવકાસ અને
ઉિરિી સત્તા અને ઉિરિા રાજકીર્ અથસિત્ર
ં િરીકેની ઓળખ
િારિની તવદે શનીતિમાં સાિત્ર્ અને પરરવિસન: તસદ્ધાંિો અને તનર્ાસર્ક
પરરબળો; ભબન-જોડાણવાદી ચળવળ: ઐતિહાતસક પ ૂવસભ ૂતમકા અને
ભબનજોડાણવાદની પ્રસ્તુિિા; િારિની આણ્વીક નીતિ
િારિના પ્રમુખ સત્તાઓ સાથે સંબધ
ં ો: યુ.એસ.એ.; યુ.એસ.એસ.આર. / રતશર્ા;
લોક-પ્રજાસત્તાક ચીન
િારિનુ ં બહુ-ધ્ર ૂવી તવિ સાથે સાહચર્સ: િારિના યુરોપીર્ સંઘ, BRICS,
ASEAN, શંઘાઇ સહકાર સંગઠન, આરફ્રકી સંઘ, આરફ્રકી તવકાસ સમુદાર્, ગલ્્
સહકાર સંગઠન સાથેના સંબધ
ં ો
િારિના પાડોશી સંબધ
ં ો: સાકસ , ગુજરાલ તસદ્ધાંિ, 'લુક ઇસ્ટ / એર્કટ ઇસ્ટ' ' લુક
વેસ્ટ'
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આંિરરાષ્ટ્રીર્ વ્ર્વસ્થાઓમાં િારિની વાટાઘાટો માટેની વ્ય ૂહરચના: સંયર્કુ િ
રાષ્ટ્ર, તવિ વ્ર્ાપાર સંગઠન, ઇન્ફટરનેશનલ મોનેટરી ્ંડ. ઇન્ફટર-ગવમેન્ફટલ
પેનલ ઓન ર્કલાઈમેટ ચેન્ફજ
સાંપ્રિ પડકારો: દરરર્ાઈ સુરક્ષા, ઉજાસ સુરક્ષા, પર્ાસવરણીર્ સુરક્ષા, સ્થળાંિર
કરિી પ્રજા અને શરણાથીઓ, જળ સંસાધનો, આંિરરાષ્ટ્રીર્ આિંકવાદ, સાર્બર
સુરક્ષા

એકમ ૭: ભારતમાં રાજકીય સંસ્થાઓ

િારિના બંધારણનુ ં ઘડિર: સંસ્થાનવાદનો વારસો અને િારિની રાષ્ટ્રીર્
ચળવળનુ ં િારિના બંધારણના ઘડિરમાં ર્ોગદાન
બંધારણ સિા: સંરચના, તવચારધારાકીર્ જોડાણો, બંધારણીર્ ચચાસઓ
બંધારણનુ ં િત્વજ્ઞાન: આમુખ, બુતનર્ાદી અતધકારો, માગસદશસક તસદ્ધાંિો
િારિમાં બંધારણવાદ: લોકશાહી, સામાજજક પરરવિસન, રાષ્ટ્રીર્ એકિા,
ુ ન રચના, બુતનર્ાદી ઢાંચા તવર્ષે વાદતવવાદ, બંધારણીર્
તનર્ંત્રણ-સંતલ
સુધારાઓ
સંઘીર્ કારોબારી: રાષ્ટ્રપતિ, વડાપ્રધાન, મંત્રી પરરર્ષદ
સંઘીર્ સંસદ: સંરચના, ભ ૂતમકા અને કાર્સવાહી, સંસદીર્ સતમતિઓ
ન્ફર્ાર્િંત્ર: સવોચ્ચ અદાલિ, રાજ્ર્ની વડી અદાલિો, ન્ફર્ાતર્ક સમીક્ષા, ન્ફર્ાતર્ક
સરક્રર્િા, ન્ફર્ાતર્ક સુધારાઓ
રાજ્ર્ોમાં કારોબારી અને ધારાસિા: ગવનસર, મુખ્ર્ મંત્રી, રાજ્ર્ોના ધારાગૃહો
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િારિમાં સમવાર્ િંત્ર: મજબ ૂિ કેન્ફરનુ ં માળખુ,ં અસમ્પ્રમાણ જોગવાઈઓ અને
અનુકૂલન, અંિર-શાસકીર્ સંર્ોજનના ર્ંત્રોની કામગીરી, અંિર-રાજ્ર્
કાઉન્ન્ફસલ, ઉિરિા પ્રવાહો
ચટણીની
ંૂ
પ્રરક્રર્ા અને ચટણી
ંૂ
પંચ: ચટણીઓનુ
ંૂ
ં સંચાલન, તનર્મો, ચટણી
ંૂ
સુધારાઓ
સ્થાતનક સ્વરાજની સંસ્થાઓ: કાર્સવાહી અને સુધારાઓ
બંધારણીર્ અને કાન ૂની સંસ્થાઓ: કંરોલર અને ઓરડટર જનરલ, રાષ્ટ્રીર્
અનુસ ૂભચિ જાતિ પંચ, રાષ્ટ્રીર્ અનુસ ૂભચિ જનજાતિ પંચ, રાષ્ટ્રીર્ માનવ
અતધકાર પંચ, રાષ્ટ્રીર્ મરહલા પંચ, રાષ્ટ્રીર્ લઘુમિી પંચ

એકમ ૮: ભારતમાં રાજકીય પ્રક્રિયાઓ
રાજ્ર્, અથસિત્ર
ં અને તવકાસ: િારિીર્ રાજ્ર્નુ ં સ્વરૂપ, તવકાસના આર્ોજનનુ ં
માળખુ,ં નવી આતથિક નીતિ, વ ૃદ્ધદ્ધ અને માનવ તવકાસ
વૈતિકીકરણની પ્રરક્રર્ા: સામાજજક અને આતથિક સ ૂભચિાથો
ઓળખોનુ ં રાજકારણ: ધમસ, જનજાતિ, જ્ઞાતિ, પ્રદે શ, િાર્ષા
સામાજજક આંદોલનો: દભલિ, જનજાિીર્, મરહલા, ખેડૂિો, કામદારો
નાગરરક સમાજ: ભબન-પક્ષીર્ સામાજજક જૂથો, ભબન-સરકારી સંગઠનો, સામાજજક
અભિર્ાન સમ ૂહો
િારિીર્ રાજકારણનુ ં પ્રાદે તશકીકરણ: િારિીર્ રાજ્ર્ોનુ ં પુનગસઠન, રાજકીર્ અને
આતથિક એકમ િરીકે રાજ્ર્ો, ઉપ-રાજ્ર્ પ્રદે શો, પ્રાદે તશક અસમાનિા, નવાં
રાજ્ર્ો માટેની માંગણી
િારિમાં જેન્ફડર અને રાજકારણ: સમાનિા અને પ્રતિતનતધત્વના મુદ્દાઓ
ચુટંણીનુ ં રાજકારણ: સહિાભગિા, પ્રતિદ્વ ંદિા, પ્રતિતનતધત્વ, ઉિરિા પ્રવાહો
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એકમ ૯: જાહેર િહીિટ

જાહેર વહીવટ: અથસ અને તવકાસ, જાહેર અને ખાનગી વહીવટ, અભિગમો:
પ્રણાલી તસદ્ધાંિ, તનણસર્-પ્રરક્રર્ા અને પર્ાસવરણીર્ અભિગમ
જાહેર વહીવટના તસદ્ધાંિો અને તવિાવનાઓ: વૈજ્ઞાતનક વ્ર્વસ્થાપન તસદ્ધાંિ,
િકસ સગ
ં િ તવકલ્પ તસદ્ધાંિ, ન ૂિન જાહેર વહીવટ, તવકાસ વહીવટ, તુલનાત્મક
જાહેર વહીવટ, નવું જાહેર વ્ર્વસ્થાપન, ઉદારીકરણ અને વૈતિકીકરણના યુગમાં
જાહેર વહીવટનુ ં બદલાતું સ્વરૂપ
સંગઠનના તસદ્ધાંિો અને તનર્મો: વૈજ્ઞાતનક વ્ર્વસ્થાપન તસદ્ધાંિ, અતધકારીિંત્ર
તસદ્ધાંિ, માનવ સંબધ
ં તસદ્ધાંિ
સંગઠનનુ ં વ્ર્વસ્થાપન: નેત ૃત્વ અને અભિપ્રેરણાના તસદ્ધાંિો
સંગઠનીર્ સંપ્રેર્ષણ: તસદ્ધાંિો અને તનર્મો, ચેસ્ટર બનાસડસનો સંપ્રર્ષ
ે ણ તસદ્ધાંિ,
સંગઠનમાં મારહિીનુ ં વ્ર્વસ્થાપન
સંગઠનમાં સંઘર્ષોનુ ં વ્ર્વસ્થાપન: મેરી પાકસ ર ્ોલેટ
ઉદ્દે શો-પ્રેરરિ વ્ર્વસ્થાપન: પીટર ધ્રકર

એકમ ૧૦: ભારતમાં સરકાર અને જાહેર નીવત

શાસન, સુશાસન અને લોકિાંતત્રક શાસન; રાજ્ર્, નાગરરક સમાજ અને
વ્ર્ન્ર્કિઓની ભ ૂતમકા
ઉત્તરદાતર્ત્વ અને તનર્ંત્રણ: તનર્ંત્રણ-સંત ુલન માટેની સંસ્થાકીર્ ર્ંત્રણાઓ,
કારોબારી પર ધારાસિાનુ ં તનર્ંત્રણ, વહીવટી અને અંદાજપત્રીર્ તનર્ંત્રણ,
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સંસદીર્ સતમતિઓ દ્વારા તનર્ંત્રણ, કારોબારી અને ધારાસિા પર ન્ફર્ાર્િંત્રનુ ં
તનર્ંત્રણ, વહીવટી સંસ્કૃતિ, ભ્રષ્ટ્ટાચાર અને વહીવટી સુધારાઓ
સુશાસન માટે ની સંસ્થાકીર્ ર્ંત્રણાઓ: મારહિીનો અતધકાર, ગ્રાહક સુરક્ષા
કાર્દો, નાગરરક અતધકારપત્ર (ચાટસ ર), ્રરર્ાદ તનવારણ વ્ર્વસ્થા,
ઑમ્બડ્સમૅન, લોકપાલ, લોકાયુર્કિ
જમીની સ્િર પરનુ ં (ગ્રાસ રૂટ્સ) શાસન: પંચાર્િી રાજની સંસ્થાઓ અને િેમની
કાર્સવાહી
આર્ોજન અને તવકાસ: તવકેન્દ્ન્ફરિ આર્ોજન, તવકાસ માટે નુ ં આર્ોજન, ટકાઉ
(સસ્ટેનબ
ે લ) તવકાસ, સહિાગી તવકાસ, ઈ - ગવનસન્ફસ, નીતિ આર્ોગ
સામાજજક-આતથિક તવકાસના સાધન િરીકે જાહેર નીતિ: આવાસ, સ્વાસ્થ્ર્, પેર્
જળ, અન્ન સુરક્ષા, MNREGA, NHRM, RTE
જાહેર નીતિની દે ખરે ખ અને મ ૂલ્ર્ાંકન; સાશન પ્રરક્રર્ાને ઉત્તરદાર્ી બનાવવા
માટેની ર્ંત્રણાઓ, જન-સુનાવણી, સામાજજક ઓરડટ
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