fv;N? I; n? i { e/F B ftGkr, gz i kph :{ B htof;Nh, gfNnkbk
-fJz NoBb n;? ; w? IN bJh fo;gK; FhNebk; L n?wHJ/H (b’e gqFk;B) Gkr-d{ik
;?FB L 2016-2017
vhHJhH o’b BzL HHHHHHHHHHHH
;w?;No-shik gouk L gfjbk (Administrative Thought)
eh ezNhfBT[J/FB e/; j?HHHHHHHHHHH
ftfdnkoEh tZb’I FhNK G/iD dh fwshLHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ftGkr ftu FhNK gqkgs eoB dh fwshHHHHHHHHHHHH
ftfdnkoEh dk BKHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH fgsk dk BKHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
ftfdnkoEh dk gskHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
c’B BzpoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH w’pkJhb BzpoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
ftfdnkoEh d/ j;skyoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
e[ Zb nz e L 25

nfXnkge d/ j;skyoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

gqkgs nzeHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

fo;gK; FhN Bz H-1
Marks : 5x2 = 10

e’ J h d’ gq F BK d/ T[ so fby’ . T[ so brGr 5-6 gz fBnK dk j’ t/.
1H
2H
3H
4H

N/bo dh gqFk;eh ftukoXkok B{z d/D ;pzXh ft;sko ftu fby’.
w?e; t?po dh B’eoFkjh XkoDk ;pzXh ftt/uBk eo’.
jopoN ;kJhwB dh @fBoDk-b?Dk# ;pzXh XkoDk dk ft;sko ftu T[b/y eo’’.
itkjo bkb Bfjo{ dh gqFk;eh ftukoXkok ;pzXh ftt/uBk eo’.

fo;gK; FhN Bz H-2
Marks : 3x5 = 15

e’ J h gz i T[ so fby’ . jo/e T[ so 7-10 bkJhBK dk j’ t/.
1H
g"Vh ftt;Ek d/ f;XKs dh gfoGkFk fby’.
2H
jo}por dtkok d;/ gq’s;kjB eoB tkb/ ekoe d;’.
3H
w?;b’ d/ @}o{osK dh g"Vh ftt;Ek# d/ wkvb pko/ fby’.
4H
@J/eheoB# dh gfoGkFk fby’.
5H
u?;No poBkov dh fbyh g[;se dk Bkw fby’.
6H
;kJhwB d/ 'Zone of Acceptance' pko/ fby’.
7H
w?ero?ro dh 'Theory Y' d/ e’Jh d’ bZSD d;’.
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fv;N? I; n? i { e/F B ftGkr, gz i kph :{ B htof;Nh, gfNnkbk
-fJz NoBb n;? ; w? IN bJh fo;gK; FhNebk; L n?wHJ/H (b’e gqFk;B) Gkr-d{ik
;?FB L 2016-2017
vhHJhH o’b BzL HHHHHHHHHHHHHHH
;w?;No-shik
gouk L d{ik (State Administration)
eh ezNhfBT[J/FB e/; j?HHHHHHHHHHHHHHHH
ftfdnkoEh tZb’I FhNK G/iD dh fwshLHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ftGkr ftu FhNK gqkgs eoB dh fwshHHHHHHHHHHHHH
ftfdnkoEh dk BKHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH fgsk dk BKHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
ftfdnkoEh dk gskHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
c’B BzpoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH w’pkJhb BzpoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
ftfdnkoEh d/ j;skyoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
e[ Zb nz e L 25

nfXnkge d/ j;skyoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

gqkgs nzeHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

fo;gK; FhN Bz H-1
Marks : 5x2 = 10

e’ J h d’ gq F BK d/ T[ so fby’ . T[ so brGr 5-6 gz fBnK dk j’ t/.
1H
oki d/ rtoBo dhnK FeshnK pko/ fby’.
2H
fvgNh efwFBo d/ ekoiK dk T[b/y eo’.
3H
jkJh e’oN dhnK FeshnK pko/ fby’.
4H
gzikp oki wkBt nfXeko efwFB dh pDso ns/ ekoi fby’.

fo;gK; FhN Bz H-2
Marks : 3x5 = 15

e’ J h gz i T[ so fby’ . jo/e T[ so 7-10 bkJhBK dk j’ t/.
1H
gzikp oki ftXkB ;Gk dh pDso d;’.
2H
w[y wzsoh dh u’D ;pzXh fby’.
3H
fvth}Bb efwFBo d/ e’Jh d’ ekoi fby’.
4H
gzikp b’egkb n?eN dhnK e’Jh d’ ftF/FsktK fby’.
5H
Right to Information Act d/ e’Jh d’ bkG fby’.
6H
oki ygseko MrVk fBtkoD efwFB dh e’Jh d’ FeshnK d;’.
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fv;N? I; n? i { e/F B ftGkr, gz i kph :{ B htof;Nh, gfNnkbk
-fJz NoBb n;? ; w? IN bJh fo;gK; FhNebk; L n?wHJ/H (b’e gqFk;B) Gkr-d{ik
;?FB L 2016-2017
vhHJhH o’b BzL HHHHHHHHHHHHHHH
;w?;No-shik
gouk L shik (Comparative Public Administration)
eh ezNhfBT[J/FB e/; j?HHHHH
ftfdnkoEh tZb’I FhNK G/iD dh fwshLHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ftGkr ftu FhNK gqkgs eoB dh fwshHHHHHHHHHHHH
ftfdnkoEh dk BKHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH fgsk dk BKHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
ftfdnkoEh dk gskHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
c’B BzpoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH w’pkJhb BzpoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
ftfdnkoEh d/ j;skyoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
e[ Zb nz e L 25

nfXnkge d/ j;skyoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

gqkgs nzeHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

fo;gK; FhN Bz H-1
Marks : 5x2 = 10

e’ J h d’ gq F BK d/ T[ so fby’ . T[ so brGr 5-6 gz fBnK dk j’ t/.
1H
2H
3H
4H

Ecological XkoDk dh ft;sko ftu ftt/uBk eo’.

s[bBkswe b’e gqFk;B dh wjZssk pko/ fby’.
:{He/H ftu gqFk;B T[go fB:zsoD d/ sohe/ d;’.
ikgkB dh ;EkBe ;oeko d/ bZSD d;’.

fo;gK; FhN Bz H-2
Marks : 3x5 = 15

e’ J h gz i T[ so fby’ . jo/e T[ so 7-10 bkJhBK dk j’ t/.
1H
Agraria-Transitia-Industria wkvb pko/ fby’.
2H
Fused-Prismatic-Diffracted Societies wkvb dhnK ftF/FsktK d;’.
3H
w?e; t?po d/ Bureaucratic wkvb d/ e’Jh bZSD d;’.
4H
coK; d/ gqFk;B dhnK e’Jh d’ ftF/FsktK fby’.
5H
ikgkB dh ;EkBe ;oeko dhnK w[y d’ ftF/FsktK d;’.
6H
iBob f;;Nw XkoDk dh gqfeqnk dk T[b/y eo’.
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fv;N? I; n? i { e/F B ftGkr, gz i kph :{ B htof;Nh, gfNnkbk
-fJz NoBb n;? ; w? IN bJh fo;gK; FhNebk; L n?wHJ/H (b’e gqFk;B) Gkr-d{ik
;?FB L 2016-20167
vhHJhH o’b BzL HHHHHHHHHHHHHHH
;w?;No-shik
gouk L u"Ek (Social Welfare Administration) eh ezNhfBT[J/FB e/; j?HHHHHHHHHHHHHHHHHHH
ftfdnkoEh tZb’I FhNK G/iD dh fwshLHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHftGkr ftu FhNK gqkgs eoB dh fwshHHHHHHHHHHHHH
ftfdnkoEh dk BKHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH fgsk dk BKHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
ftfdnkoEh dk gskHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
c’B BzpoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH w’pkJhb BzpoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
ftfdnkoEh d/ j;skyoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
e[ Zb nz e L 25

nfXnkge d/ j;skyoHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

gqkgs nzeHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

fo;gK; FhN Bz H-1
Marks : 5x2 = 10

e’ J h d’ gq F BK d/ T[ so fby’ . T[ so brGr 5-6 gz fBnK dk j’ t/.
1H
2H
3H
4H

e/Idoh ;wki GbkJh wzsokbk dh pDso ns/ ekoi fby’.
nB[;{fus ikshnK ;pzXh GbkJh ;ehwK pko/ fby’.
wzvb efwFB d/ w[Zy T[d/FK pko/ fby’.
n"osK dh GbkJh ;pzXh ;ehwK dk T[b/y eo’.

fo;gK; FhN Bz H-2
Marks : 3x5 = 15

e’ J h gz i T[ so fby’ . jo/e T[ so 7-10 bkJhBK dk j’ t/.
1H
;wkfie GbkJh s’I eh ;wMd/ j’<
2H
SC ;pzXh e’Jh d’ GbkJh ;ehwK d;’.
3H
pi[orK dh d/yGkb ;pzXh ;ehw d;’.
4H
;wki GbkJh ftGkr d/ ekoi fby’.
5H
n?BHihHTH dh gfoGkFk d;’.
6H
pfunK dh GbkJh ;pzXh ;ehw d;’.

7

n?wHJ/H (b’e gqF k;B) Gkr-d{ik

(;G jZe okyt/A jB)

fv;N?A; n?i{e/FB ftGkr

gzikph :{Bhtof;Nh, gfNnkbk

;w?;No-shik

nzdo{ B h w[Z bKeD T[so-gZ soh
Z

(fJz NoBb n;?;w?IN fo;gK;FhN)
nekdfwe ;?FB L 2016-2017

