
CCllaassss  XXII  

PPaappeerr  II::  IInnddiiaann  CCoonnssttiittuuttiioonn  aatt  WWoorrkk  

  

UUnniitt  --11::  CCoonnssttiittuuttiioonn    

SSuubb--UUnniitt::  CCoonnssttiittuuttiioonnaall  AAmmeennddmmeennttss  

  

AAss  ooff  22001199,,  tthheerree  hhaavvee  bbeeeenn  ttoottaall  110033  aammeennddmmeennttss  ooff  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  ooff  IInnddiiaa..  

  

  

UUnniitt  --  22::  EElleeccttiioonn  aanndd  RReepprreesseennttaattiioonn    

SSuubb--UUnniitt::  ‘‘EElleeccttoorraall  RReeffoorrmmss  iinn  IInnddiiaann  PPoolliittiiccss’’  

  

EElleeccttoorraall  RReeffoorrmmss  iinn  tthhee  2211sstt  CCeennttuurryy  iinncclluuddee  uussee  ooff  EEVVMM  [[EElleeccttrroonniicc  VVoottiinngg  MMaacchhiinnee]],,  

VVVVPPAATT  [[VVootteerr  VVeerriiffiiaabbllee  PPaappeerr  AAuuddiitt  TTrraaiill]]  aanndd  NNOOTTAA  [[NNoonnee  ooff  tthhee  AAbboovvee]]..  RReessttrriiccttiioonn  oonn  

eexxiitt  ppoollllss,,  cceeiilliinngg  oonn  eelleeccttiioonn  eexxppeennddiittuurree  ((RRss..5500--7700  LLaakkhhss  ffoorr  tthhee  LLookk  SSaabbhhaa  eelleeccttiioonn  aanndd  RRss..  

2200--2288  LLaakkhhss  ffoorr  tthhee  AAsssseemmbbllyy  eelleeccttiioonn))  aanndd  tthhee  uussee  eelleeccttoorraall  bboonnddss  iinn  eelleeccttiioonn  ffuunnddiinngg  aarree  

ssoommee  ooff  tthhee  mmaajjoorr  rreeffoorrmmss  iinniittiiaatteedd  bbyy  tthhee  EElleeccttiioonn  CCoommmmiissssiioonn  ooff  IInnddiiaa  tthhaatt  hhaavvee  ssoouugghhtt  ttoo  

bbrriinngg  aabboouutt  rreevvoolluuttiioonnaarryy  cchhaannggeess  iinn  tthhee  eelleeccttoorraall  pprroocceessss  aanndd  tthhee  vvootteerr  bbeehhaavviioouurr  iinn  

ccoonntteemmppoorraarryy  IInnddiiaa..    

  

UUnniitt--  55::  JJuuddiicciiaarryy  

SSuubb--UUnniitt::  ‘‘JJuuddiicciiaall  OOvveerr  rreeaacchh’’      

  

WWhheenn  jjuuddiicciiaarryy  aassssuummeess  tthhee  rroolleess  aanndd  ffuunnccttiioonnss  ooff  tthhee  lleeggiissllaattuurree  aanndd  eexxeeccuuttiivvee,,  tthhuuss  ddiilluuttiinngg  

tthhee  ccoonncceepptt  ooff  sseeppaarraattiioonn  ooff  ppoowweerrss,,  iitt  bbeeccoommeess  jjuuddiicciiaall  oovveerrrreeaacchh..  UUnnrreessttrraaiinneedd  aaccttiivviissmm  oonn  

tthhee  ppaarrtt  ooff  jjuuddiicciiaarryy  oofftteenn  lleeaaddss  ttoo  iittss  oovveerrrreeaacchh..        

  

WWee  aallll  kknnooww  tthhaatt  AArrttiiccllee  114422  aanndd  jjuuddiicciiaall  rreevviieeww  hhaavvee  bbeeeenn  ppuutt  ttoo  mmaannyy  ccoonnssttrruuccttiivvee  uusseess  bbuutt  

ssoommee  aaccttiioonnss  lliikkee  ddeeccllaarriinngg  tthhee  NNJJAACC  ((NNaattiioonnaall  JJuuddiicciiaall  AAppppooiinnttmmeenntt  CCoommmmiissssiioonn))  

uunnccoonnssttiittuuttiioonnaall  aass  iitt  ttrriieedd  ttoo  aappppllyy  cchheecckkss  oonn  jjuuddiicciiaall  ppoowweerr  hhiigghhlliigghhtt  tthhee  nneeeedd  ffoorr  jjuuddiicciiaall  

rreessttrraaiinnttss  iinn  tthhee  eexxeerrcciissee  ooff  jjuuddiicciiaall  rreevviieeww..    

  

    



UUnniitt--  66::  FFeeddeerraalliissmm  

SSuubb--UUnniitt::  ‘‘QQuuaassii  FFeeddeerraalliissmm’’,,  ‘‘CCooooppeerraattiivvee  FFeeddeerraalliissmm’’,,  ‘‘CCoommppeettiittiivvee  FFeeddeerraalliissmm’’    

  

QQuuaassii  FFeeddeerraalliissmm::  IInn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  ssppeecciiaall  ffeeaattuurreess  aanndd  pprroovviissiioonnss  ooff  IInnddiiaann  ffeeddeerraalliissmm  wwee  

uussee  tthhee  pphhrraassee,,  ‘‘QQuuaassii  FFeeddeerraalliissmm’’,,  aa  ccoonncceepptt  ggiivveenn  bbyy  KK..  CC..  WWhheeaarree..  QQuuaassii  ffeeddeerraalliissmm  

rreepprreesseennttss  aa  ssttrroonngg  cceennttrree  wwiitthh  ccoommppaarraattiivveellyy  lleessss  ssttrroonnggeerr  uunniittss..  WWhheeaarree  ddeessccrriibbeess  tthhee  IInnddiiaann  

ccaassee  iinn  iittss  ffoorrmmaattiivvee  pphhaassee  aass  aa  ‘‘qquuaassii  ffeeddeerraattiioonn  ––  AA  uunniittaarryy  ssttaattee  wwiitthh  ssuubbssiiddiiaarryy  ffeeddeerraall  

ffeeaattuurreess  rraatthheerr  tthhaann  aa  ffeeddeerraall  ssttaattee  wwiitthh  ssuubbssiiddiiaarryy  uunniittaarryy  ffeeaattuurreess’’..  

  

CCooooppeerraattiivvee  FFeeddeerraalliissmm::  CCooooppeerraattiivvee  ffeeddeerraalliissmm  iiss  tthhee  ccoonncceepptt  wwhhiicchh  rreefflleeccttss  tthhee  

rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  tthhee  UUnniioonn  aanndd  tthhee  SSttaatteess  wwhheerree  bbootthh  ccoommee  ttooggeetthheerr  aanndd  rreessoollvvee  tthhee  

ccoommmmoonn  pprroobblleemmss  wwiitthh  eeaacchh  ootthheerr’’ss  ccooooppeerraattiioonn  iinn  aammiiccaabbllee  mmaannnneerr  tthhuuss  ccoonnttrriibbuuttiinngg  

ttoowwaarrddss  tthhee  ggrroowwtthh  ooff  aa  ssttrroonngg  ffeeddeerraattiioonn..  IItt  sshhoowwss  tthhee  hhoorriizzoonnttaall  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  tthhee  

UUnniioonn  aanndd  tthhee  SSttaatteess  wwhheerree  nnoonnee  iiss  ppllaacceedd  oovveerr  aanndd  aabboovvee  oonn  tthhee  ootthheerr..  TToo  eennssuurree  tthhiiss  ssttrroonngg  

rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  tthhee  ttwwoo,,  tthhee  IInnddiiaann  ccoonnssttiittuuttiioonn  hhaass  eevvoollvveedd  aanndd  iinnccoorrppoorraatteedd  cceerrttaaiinn  

iinnssttrruummeennttss  aanndd  aaggeenncciieess  lliikkee  tthhee  IInntteerr--SSttaattee  CCoouunncciillss,,  ZZoonnaall  CCoouunncciillss,,  tthhee  77tthh  SScchheedduullee,,  eettcc..  

  

CCoommppeettiittiivvee  FFeeddeerraalliissmm::  CCoommppeettiittiivvee  ffeeddeerraalliissmm  ppllaacceess  aallll  ssttaatteess  vviiss  aa  vviiss  tthhee  UUnniioonn  oonn  

eeqquuaall  aanndd  ccoommppeettiinngg  ffoooottiinngg  wwhheerree  tthhee  bbeesstt  ppeerrffoorrmmiinngg  ssttaatteess  ccaann  ttaakkee  tthhee  mmaaxxiimmuumm  bbeenneeffiittss  

ooff  tthhee  rreessoouurrcceess,,  sseerrvviicceess  aanndd  ttaaxxeess..  IItt  eennssuurreess  aa  hheeaalltthhyy  ccoommppeettiittiioonn  aammoonngg  ssttaatteess  lleeaaddiinngg  

ttoowwaarrddss  bbeetttteerr  ppeerrffoorrmmaannccee  aanndd  ddeelliivveerryy  wwhhiicchh  ccoonnssttiittuuttee  iimmppoorrttaanntt  ppaarrtt  ooff  ggoovveerrnnaannccee..  TThhee  

ppoosstt--lliibbeerraalliissaattiioonn  eerraa  rreefflleeccttss  tthhee  ttrreenndd  ooff  ccoommppeettiittiivvee  ffeeddeerraalliissmm  wwhheerree  ssttaatteess  aarree  mmoorree  

aauuttoonnoommoouuss,,  aaccccoouunnttaabbllee  aanndd  eeffffiicciieenntt  iinn  tthheeiirr  ffuunnccttiioonniinngg..      

  

  



Class XI 

Paper II: Political Theory 

  

Unit-2: Liberty  

Sub-Unit: ‘Liberty vs Freedom’ 

 

WWee  hheeaarr  aa  lloott  aarroouunndd  uuss  tthhaatt  ppeeooppllee  aappppeeaarr  ttoo  uussee  tthhee  wwoorrdd  lliibbeerrttyy  aanndd  ffrreeeeddoomm  aass  ssyynnoonnyymmss  ooff  

eeaacchh  ootthheerr..  BBuutt  tthheerree  aarree  ssoommee  ffuunnddaammeennttaall  ddiiffffeerreenncceess  bbeettwweeeenn  tthheessee  ttwwoo  ccoonncceeppttss  tthhaatt  mmuusstt  bbee  

uunnddeerrssttoooodd..  LLiibbeerrttyy  ccoommeess  ffrroomm  tthhee  LLaattiinn  wwoorrdd  ““lliibbeerrttaatteemm””  wwhhiicchh  mmeeaannss  ““ccoonnddiittiioonn  ooff  aa  

ffrreeeemmaann””..  WWhhiillee  ffrreeeeddoomm  ccoommee  ffrroomm  tthhee  EEnngglliisshh  wwoorrdd  ““ffrreeooddoomm””  wwhhiicchh  mmeeaannss  ““ssttaattee  ooff  ffrreeee  

wwiillll””..  LLiibbeerrttyy  iiss  ppoowweerr  ttoo  aacctt  aanndd  eexxpprreessss  oonneesseellff  aaccccoorrddiinngg  ttoo  oonnee’’ss  wwiillll  wwhhiillee  ffrreeeeddoomm  iiss  tthhee  

ppoowweerr  ttoo  ddeecciiddee  oonnee’’ss  aaccttiioonn..  FFrreeeeddoomm  iiss  mmoorree  ccoonnccrreettee  ccoonncceepptt  tthhaann  lliibbeerrttyy  wwhhiicchh  iiss  mmoorree  

aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  aann  iinnddiivviidduuaall’’ss  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  tthhee  ssttaattee  rraatthheerr  tthhaann  wwiitthh  ootthheerr  iinnddiivviidduuaallss  aanndd  

cciirrccuummssttaanncceess..  SSttaattee  gguuaarraanntteeeess  ffrreeeeddoomm  tthhrroouugghh  tthhee  lliibbeerrttyy  iitt  ggrraannttss  ttoo  iittss  cciittiizzeennss..    

  

TThhee  ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  tthheessee  ttwwoo  ccoonncceeppttss  ccaann  bbrriieeffllyy  bbee  oouuttlliinneedd  aass  ffoolllloowwss::  

  

LLiibbeerrttyy          FFrreeeeddoomm  

  CCoonnddiittiioonn  ooff  aa  ffrreeee  mmaann        SSttaattee  ooff  ffrreeee  wwiillll  

  PPoowweerr  ttoo  aacctt          PPoowweerr  ttoo  ddeecciiddee  

  FFrreeee  ttoo  ddoo  ssoommeetthhiinngg        FFrreeee  ffrroomm  ssoommeetthhiinngg        

  

TThhee  ccoommmmoonn  ffeeaattuurree  bbeettwweeeenn  tthheessee  ttwwoo  ccoonncceeppttss  iiss  tthhaatt  bbootthh  rreemmaaiinn  uunnccoonnssttrraaiinneedd,,  wwhhiicchh  

mmeeaannss  tthhaatt  tthheeiirr  rreeaalliizzaattiioonn  iiss  ffrreeee  ffrroomm  aannyy  ccoonnssttrraaiinn..  FFuurrtthheerr,,  bbootthh  ffoollllooww  rriigghhttffuull  oorr  eetthhiiccaall  

ccoonnffoorrmmiittyy  iinn  tteerrmmss  ooff  tthheeiirr  rreeaalliizzaattiioonn..  

 

Unit-4: Justice  

Sub-Unit: ‘Different Dimensions of Justice’ 

 

TTiillll  nnooww  wwee  hhaavvee  ttrriieedd  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  wwhhaatt  tthhee  tteerrmm  jjuussttiiccee  mmeeaannss..  AAfftteerr  ccoonnssiiddeerriinngg  tthhiiss,,  wwee  

nneeeedd  ttoo  kknnooww  ddiiffffeerreenntt  ddiimmeennssiioonnss  ooff  jjuussttiicceewwhhiicchh  mmaayy  hheellpp  uuss  iinn  eessttaabblliisshhiinngg  aa  jjuusstt  ssoocciieettyy..  



LLeeggaall,,  ssoocciiaall,,  ppoolliittiiccaall  aanndd  eeccoonnoommiicc  jjuussttiiccee  aarree  tthhee  kkeeyy  ddiimmeennssiioonnss  ooff  jjuussttiiccee..  HHeerree,,  we willwe will  ttrryy  

ttoo  uunnddeerrssttaanndd  tthheessee  ddiimmeennssiioonnss  iinn  ssoommee  ddeettaaiillss..  

  

11..  LLeeggaall  JJuussttiiccee::  IItt  iiss  aa  nnaarrrrooww  ccoonncceepptt  ooff  jjuussttiiccee  wwhhiicchh  iiss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  lleeggaall  ssyysstteemm  

aanndd  lleeggaall  pprroocceedduurree  eexxiissttiinngg  iinn  aa  ssoocciieettyy..  TThhee  ccoouurrtt  ooff  llaaww  iinntteerrpprreettss  tthhee  llaaww  aanndd  aapppplliieess  iitt  aafftteerr  

hheeaarriinngg  tthhee  ppaarrttnneerrss  iinnvvoollvveedd  iinn  aa  ddiissppuuttee..  HHeerree,,  jjuussttiiccee  iiss  wwhhaatt  aaddmmiinniisstteerreedd  bbyy  tthhee  ccoouurrtt  ooff  llaaww  

aanndd  tthhee  iinntteerrpprreettaattiioonn  ooff  tthhee  jjuuddggee  iiss  ccoonnssiiddeerreedd  ttoo  bbee  aann  eemmbbooddiimmeenntt  ooff  jjuussttiiccee..    

  

22..  PPoolliittiiccaall  JJuussttiiccee::  IInn  aannyy  ddeemmooccrraattiicc  ssoocciieettyy  ppoolliittiiccaall  jjuussttiiccee  mmeeaannss  pprroovviiddiinngg  eeqquuaall  

ppoolliittiiccaall  rriigghhttss..  PPoolliittiiccaall  jjuussttiiccee  ssttaannddss  ffoorr  aa  ffrreeee  aanndd  ffaaiirr  ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  ppeeooppllee  iinn  tthhee  ppoolliittiiccaall  

sspphheerree..  UUnniivveerrssaall  aadduulltt  ffrraanncchhiissee  iiss  tthhee  eexxpprreessssiioonn  ooff  ppoolliittiiccaall  jjuussttiiccee..  EEqquuaalliittyy  ooff  ooppppoorrttuunniittyy  iinn  

ggeettttiinngg  eelleecctteedd  aanndd  iinn  hhoollddiinngg  ppuubblliicc  ooffffiicceess,,  ffrreeeeddoomm  ooff  eexxpprreessssiioonn  aanndd  aassssoocciiaattiioonn  aarree  

iimmppoorrttaanntt  ppiillllaarrss  ooff  ppoolliittiiccaall  jjuussttiiccee..  

  

33..  SSoocciiaall  JJuussttiiccee::  IItt  mmeeaannss  ttoo  eenndd  aallll  ttyyppeess  ooff  ssoocciiaall  iinneeqquuaalliittiieess  aanndd  ttoo  pprroovviiddee  pprrooppeerr  

ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  eevveerryy  cciittiizzeenn  iinn  eevveerryy  sspphheerree  ooff  lliiffee,,  ttoo  ddeevveelloopp  hheerr//hhiiss  ppeerrssoonnaalliittyy  ttoo  eennssuurree  

eeqquuaalliittyy  ooff  llaaww,,  pprroohhiibbiittiioonn  ooff  ddiissccrriimmiinnaattiioonn,,  ssoocciiaall  sseeccuurriittyy,,  pprroovviissiioonn  ooff  eeqquuaall  ppoolliittiiccaall  rriigghhttss,,  

eettcc..  TThhee  ccoonncceepptt  ooff  ssoocciiaall  jjuussttiiccee  iiss  bbaasseedd  oonn  tthhee  bbeelliieeff  tthhaatt  aallll  hhuummaann  bbeeiinnggss  aarree  eeqquuaall  aanndd  nnoo  

ddiissccrriimmiinnaattiioonn  sshhoouulldd  bbee  mmaaddee  oonn  tthhee  ggrroouunndd  ooff  rraaccee,,  rreelliiggiioonn,,  ccaassttee,,  ggeennddeerr  aanndd  ppllaaccee  ooff  bbiirrtthh..    

  

44..  EEccoonnoommiicc  JJuussttiiccee::  IItt  mmeeaannss  ttoo  pprroovviiddee  eeqquuaall  ooppppoorrttuunniittiieess  ttoo  eevveerryyoonnee  ttoo  eeaarrnn  hheerr//hhiiss  

lliivveelliihhoooodd..  IItt  aallssoo  mmeeaannss  ttoo  hheellpp  ssuucchh  ppeeooppllee  wwhhoo  aarree  nnoott  aabbllee  ttoo  wwoorrkk  aanndd  eeaarrnn  tthheeiirr  lliivveelliihhoooodd..  

TThhee  bbaassiicc  nneeeedd  ooff  eevveerryy  ppeerrssoonn  ssuucchh  aass  ffoooodd,,  ccllootthh,,  sshheelltteerr  aanndd  eedduuccaattiioonn  sshhoouullddbbee  ffuullffiilllleedd..  IItt  

ssttaannddss  ffoorr  bbyy  aassssuurriinngg  aaddeeqquuaattee  mmeeaannss  ooff  lliivveelliihhoooodd  ttoo  aallll,,  bbyy  mmaakkiinngg  pprroovviissiioonnss  ffoorr  eeqquuaall  ppaayy  

ffoorr  eeqquuaall  wwoorrkk,,  ffaaiirr  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  rreessoouurrcceess,,  eeqquuaall  eeccoonnoommiicc  ooppppoorrttuunniittyy  ttooaallll,,  eettcc..  

  

WWhhiillee  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  ppoolliittiiccaall  jjuussttiiccee  iiss  cclloosseellyy  lliinnkkeedd  wwiitthh  tthhee  iiddeeaall  ooff  ““lliibbeerrttyy””,,  eeccoonnoommiicc  aanndd  

lleeggaall  jjuussttiiccee  wwiitthh  ““eeqquuaalliittyy””  aanndd  ssoocciiaall  jjuussttiiccee  wwiitthh  ““ffrraatteerrnniittyy””,,  aa  jjuusstt  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  aallll  tthheessee  

ffoouurr  ddiimmeennssiioonnss  wwiillll  hheellpp  iinn  aacchhiieevviinngg  jjuussttiiccee  iinn  lliiffee..    

  

  



Unit-5: Rights  

Sub-Unit: ‘Human Rights’ 

  

HHuummaann  rriigghhttss  aarree  tthhoossee  rriigghhttss  wwhhiicchh  aallll  hhuummaann  bbeeiinnggss  aarree  eennttiittlleedd  bbyy  vviirrttuuee  ooff  bbeeiinngg  hhuummaann..  IItt  iiss  

bbaasseedd  oonn  tthhee  pprriinncciippllee  ooff  rreessppeecctt  ffoorr  tthhee  iinnddiivviidduuaall..  TThhee  ffuunnddaammeennttaall  aassssuummppttiioonn  bbeehhiinndd  tthhee  

ccoonncceepptt  ooff  hhuummaann  rriigghhttss  iiss  tthhaatt  eevveerryy  ppeerrssoonn  iiss  aammoorraall  aanndd  rraattiioonnaall  bbeeiinngg  wwhhoo  ddeesseerrvveess  ttoo  bbee  

ttrreeaatteedd  wwiitthh  ddiiggnniittyy..  HHuummaann  rriigghhttss  aarree  bbootthh  uunniivveerrssaall  aanndd  ffuunnddaammeennttaall;;  tthheessee  aarree  uunniivveerrssaall  iinn  tthhee  

sseennssee  tthhaatt  tthheeyy  bbeelloonngg  ttoo  aallll  hhuummaann  bbeeiinnggss  iirrrreessppeeccttiivvee  ooff  rraaccee,,  nnaattiioonnaalliittyy,,  ccoommmmuunniittyy,,  rreelliiggiioonn,,  

ggeennddeerr,,  eettcc;;  tthheessee  aarree  aallssoo  ffuunnddaammeennttaall  bbeeccaauussee  oonnccee  ggiivveenn,,  tthheessee  ccaannnnoott  bbee  ttaakkeenn  bbaacckk..        

  

AAlltthhoouugghh  tthhee  pprreesseennccee  ooff  hhuummaann  rriigghhttss  ccaann  bbee  ttrraacceedd  ttoo  tthhee  aanncciieenntt  IInnddiiaann  pphhiilloossoopphhyy  aanndd  

ccuullttuurree,,  tthhee  ccoonncceepptt  ffoorrmmaallllyy  oorriiggiinnaatteedd  aatt  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  lleevveell  iinn  11994488  wwiitthh  tthhee  UUNN  

DDeeccllaarraattiioonn  ooff  HHuummaann  RRiigghhttss  lliissttiinngg  3300  rriigghhttss  ffoorr  aallll  ppeeooppllee  aaccrroossss  tthhee  gglloobbee..    

  

Unit-7: Nationalism  

Sub-Unit: ‘Multiculturalism’ 

  

MMuullttiiccuullttuurraalliissmm  iinn  tthhee  ggeenneerraall  sseennssee  iiss  tthhee  ccooeexxiisstteennccee  ooff  ppeeooppllee  ooff  ddiiffffeerreenntt  rreelliiggiioonnss,,  ccuullttuurraall  

ggrroouuppss  aanndd  ccoommmmuunniittiieess  iinn  aallll  ccoouunnttrriieess  ooff  tthhee  gglloobbee..  OOrriiggiinnaatteedd  iinn  tthhee  19701970ss  wwiitthh  aa  ccoouunntteerr--

ccuullttuurraalliissmm  aanndd  hhuummaann  rriigghhttss  mmoovveemmeenntt  iinn  ooppppoossiittiioonn  ttoo  tthhee  hhoommooggeenniizzaattiioonn  ooff  ootthheerr  ccuullttuurreess  iinn  

ffaavvoorr  ooff  tthhee  wwhhiittee  ccuullttuurree  ooff  AAmmeerriiccaa  aanndd  EEuurrooppee,,  mmuullttiiccuullttuurraalliissmm  bbrrooaaddllyy  ccoommpprriisseess  tthhee  

pprriinncciipplleess  ooff  bbootthh  ‘‘aacccceeppttaannccee’’  aanndd  ‘‘rreevveerreennccee’’..  IItt  eexxppeeccttss  aallll  ccoouunnttrriieess  ooff  tthhee  gglloobbee  ttoo  ggiivvee  eeqquuaall  

aacccceeppttaannccee  aanndd  rreevveerreennccee  ttoo  tthhee  ccuullttuurraall  ggrroouuppss..  IInn  tthhee  IInnddiiaa  ccoonntteexxtt,,  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  

mmuullttiiccuullttuurraalliissmm  iiss  iiddeennttiiffiieedd  wwiitthh  tthhee  nnoottiioonn  ooff  ""SSaallaadd  BBoowwll"",,  aaddvvooccaatteedd  bbyy  ssoocciiaall  sscciieennttiisstt,,  

AAsshhiisshh  NNaannddyy..  IItt  sshhoowwss  tthhaatt  ddiiffffeerreenntt  ccuullttuurraall  ggrroouuppss  wwiitthhiinn  aa  nnaattiioonn  mmaaiinnttaaiinn  tthheeiirr  iiddeennttiittyy  wwiitthh  

tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  ddiissttiinncctt  ffoorrmmss..  

  

  

  

  

  



Unit-9: Development 

Sub-Unit: ‘Growth vs Development’ 

  

HHoowweevveerr,,  mmaannyy  ppeeooppllee  aacccceepptt  ggrroowwtthh  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  ttoo  bbee  tthhee  ssaammee,,  bbuutt  tthheerree  iiss  aa  rreemmaarrkkaabbllee  

ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  tthhee  ttwwoo..  GGrroowwtthh  iinncclluuddeess  mmeeaassuurreess  ooff  eeccoonnoommiicc  ppeerrffoorrmmaannccee  iinn  tteerrmmss  ooff  

vvaalluuee  ooff  iinnccoommee,,  eexxppeennddiittuurree  aanndd  oouuttppuutt,,  sseeeenn  iinn  tteerrmmss  ooff  GGrroossss  DDoommeessttiicc  PPrroodduucctt  ((GGDDPP))..  

HHoowweevveerr,,  mmeeaassuurreess  ooff  eeccoonnoommiicc  ggrroowwtthh  ccaann  ggiivvee  ddiissttoorrtteedd  ppiiccttuurreess  ooff  tthhee  lleevveell  ooff  iinnccoommee  iinn  aa  

ccoouunnttrryy  bbeeccaauussee  aa  ssmmaallll  pprrooppoorrttiioonn  ooff  tthhee  ppooppuullaattiioonn  ccaann  oowwnn  aa  llaarrggee  aammoouunntt  ooff  tthhee  wweeaalltthh  iinn  aa  

ccoouunnttrryy  wwhheerreeaass  tthhee  rreesstt  lliivvee  wwiitthh  bbeeaarr  mmiinniimmuumm  lleevveellss  ooff  iinnccoommee  aanndd  rreessoouurrcceess..  EEccoonnoommiicc  

ggrroowwtthh  rreeffeerrss  ttoo  jjuusstt  oonnee  aassppeecctt  ooff  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt..  

    

DDeevveellooppmmeenntt,,  oonn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  rreeffeerrss  ttoo  sseeccuurriinngg  ooffssoocciioo--eeccoonnoommiicc  aanndd  ppoolliittiiccaall  ggrroowwtthh  bbyy  

cchhaannggiinngg  tthhee  ccoonnddiittiioonnss  ooff  uunnddeerrddeevveellooppmmeenntt  tthhrroouugghh  oorrggaanniisseedd  aanndd  ppllaannnneedd  eeffffoorrttss  wwhhiicchh  sseeeekk  

ttoo  aaddddrreessss  tthhee  iissssuuee  ooff  ppoovveerrttyy,,  hhuunnggeerr,,  ddiisseeaassee,,  iilllliitteerraaccyy  aanndd  eeccoonnoommiicc  aanndd  iinndduussttrriiaall  uunn--

ddeevveellooppmmeenntt..  WWhheenn  wwee  ttrryy  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  bbrrooaaddeerr  mmeeaanniinngg  ooff  ddeevveellooppmmeenntt  tthheenn  iitt  ccaann  bbee  

lliinnkkeedd  wwiitthh  hhoolliissttiicc  wweellffaarree  ooff  hhuummaannss  iinn  ssoocciieettyy  wwhhiicchh  iinncclluuddeess  ffrreeeeddoomm,,  lleeaaddiinngg  aa  hheeaalltthhyy  aanndd  

pprroodduuccttiivvee  lliiffee  aanndd  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg  pprroocceessss..    

  

SSuubb--UUnniitt::  ‘‘DDiiffffeerreenntt  MMooddeellss  ooff  DDeevveellooppmmeenntt’’  

  

11..  MMaarrkkeett  MMooddeell::  IInn  tthhiiss  mmooddeell,,  iitt  iiss  hheelldd  tthhaatt  aallll  ssoocciieettiieess  uunnddeerrggoo  cchhaannggeess  ffrroomm  ttrraaddiittiioonnaall,,  

ttrraannssiittiioonnaall  aanndd  mmooddeerrnn  ssttaaggeess  ooff  ddeevveellooppmmeenntt..  SSoommee  ooff  iittss  ffeeaattuurreess  iinncclluuddee::  

  IItt  rreeggaarrddss  ppoolliittiiccaall  ddeevveellooppmmeenntt  aass  tthhee  ccoonnddiittiioonn  ooff  eeccoonnoommiicc  ddeevveellooppmmeenntt..    

  IItt  ssuuppppoorrttss  tthhee  aauuttoonnoommyy,,  rriigghhttss  aanndd  sseellff--iinntteerreesstt  ooff  tthhee  iinnddiivviidduuaall  aass  tthhee  bbaassiiss  ooff  aallll  

ddeevveellooppmmeenntt..    

  IItt  ssttaannddss  ffoorr  rraappiidd  iinndduussttrriiaalliizzaattiioonn,,  tteecchhnnoollooggiiccaall  aaddvvaanncceemmeenntt,,  mmooddeerrnniizzaattiioonn,,  ffuullll  

eemmppllooyymmeenntt  aanndd  ccoonnttiinnuuoouuss  pprroocceessss  ooff  lliibbeerraalliizzaattiioonn  ooff  ssoocciieettyy,,  eeccoonnoommyy  aanndd  ppoolliittyy..    

  

TThhee  ggooooddss  ooff  ddeevveellooppmmeenntt  aarree  ttoo  bbee  aacchhiieevveedd  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  ffrreeee  mmaarrkkeett  eeccoonnoommyy,,  

ccoommppeettiittiivveenneessss  aanndd  aallll--rroouunndd  iinnddiivviidduuaall  ddeevveellooppmmeenntt..  IItt  bbeelliieevveess  iinn  tthhee  pprriinncciippllee  ooff  lleeaavviinngg  tthhee  

eeccoonnoommyy  uunnddeerr  tthhee  ccoommppeettiittiivvee  ppoolliiccyy  ooff  nnoonn--iinntteerrvveennttiioonn  aanndd  ddeemmaanndd  ssuuppppllyy  cchhaaiinn..    



  

22..  WWeellffaarree  SSttaattee  MMooddeell::  TThhee  wweellffaarree  mmooddeell  ooff  ddeevveellooppmmeenntt  aacccceeppttss  aanndd  ssttrroonnggllyy  aaddvvooccaatteess  tthhee  

rroollee  ooff  ssttaattee  iinn  eeccoonnoommiicc  sspphheerree  ffoorr  pprroommoottiinngg  tthhee  ssoocciioo--eeccoonnoommiicc  wweellffaarree  aanndd  ccoommmmoonn  iinntteerreesstt  

ooff  tthhee  ssoocciieettyy..  IItt  ccoonncceeppttuuaalliisseess  tthhee  ssttaattee  aass  aa  wweellffaarree  ssttaattee  aanndd  aaddvvooccaatteess  tthhee  ssttaattee  ppllaannnniinngg  aanndd  

oorrggaanniisseedd  eeffffoorrttss  aass  eesssseennttiiaall  ccoonnddiittiioonnss  ffoorr  rraappiidd  iinndduussttrriiaalliissaattiioonn,,  eeccoonnoommiicc  ggrroowwtthh,,  aanndd  ssoocciioo--  

eeccoonnoommiicc  ddeevveellooppmmeenntt..  TThhee  wweellffaarree  ssttaattee  ccaann  pprroovviiddee  vvaarriioouuss  ttyyppeess  ooff  ssoocciiaall  sseerrvviicceess  ffoorr  tthhee  

ppeeooppllee  lliikkee  eedduuccaattiioonn,,  hheeaalltthh,,  eemmppllooyymmeenntt,,  ssoocciiaall  sseeccuurriittyy  aanndd  ppuubblliicc  ddiissttrriibbuuttiioonn  ssyysstteemm..  

  

UUnnddeerr  tthhiiss  mmooddeell,,  tthhee  SSttaattee  aaccttss  aass  tthhee  kkeeyy  aaggeennccyy  ffoorr  pprroommoottiinngg  ddeessiirreedd  ssoocciiaall  cchhaannggee  aanndd  

ddeevveellooppmmeenntt..  IItt  ttaakkeess  ssppeecciiaall  sstteeppss  ffoorr  pprrootteeccttiinngg  tthhee  wweeaakkeerr  sseeccttiioonnss  ooff  tthhee  ssoocciieettyy..  WWeellffaarree  

SSttaattee  pprrootteeccttss  aallll  ssoocciiaall,,  eeccoonnoommiicc  aanndd  ppoolliittiiccaall  rriigghhttss  ooff  aallll  tthhee  ppeeooppllee  aanndd  iinn  ttuurrnn  tthhee  ppeeooppllee  aarree  

eexxppeecctteedd  ttoo  aacctt  iinn  aa  ssoocciiaallllyy  rreessppoonnssiibbllee  wwaayy..      

  

  

  

  


