ગુજરાત સ્ટેટ એિલ�બીિલટી ટેસ્સ્ટટ

GSET અભ્યાસ�મ

િવષય: કાયદો
�કરણ -૧ િવિધશાસ્�

૧. કાયદાનું સ્વ�પ અને ઉદભવસ્થાનો
૨. િવધીશાસ્�ની શાખાઓ
૩. કાયદો અને નીિતશાસ્�
૪. અિધકારો અને ફરજોનો ખ્યાલ
૫. કાનૂની વ્ય�કતત્વ
૬. સંપિત, માિલકી અને કબ�નો ખ્યાલ
૭. જવાબદારીનો ખ્યાલ
૮. કાયદો, ગરીબાઈ અને િવકાસ
૯. વૈ�વીક ન્યાય
૧૦. આધુિનકતા અને ઉતર આધુિનકતા – આધારો
�કરણ -૨ બંધારણીય અને વહીવટી કાયદો
૧. આમુખ, મૂળભૂત અધીકારો અને ફરજો, રાજયનીતીના માગર્દશર્ક િસદ્ધાંતો

૨. કેન્� અને રાજ્યના કારોબારી અને તેમના આંતરસંબંધો

૩. કેન્� અને રાજ્ય િવધાનસભા અને વૈધાિનક સ�ાઓનું િવતરણ
૪. ન્યાયતં�
૫. કટોકટીની જોગવાઈઓ

૬. અમુક રાજ્યોના સંદભર્માં અસ્થાયી, સં�િમત અને િવશેષ જોગવાઈઓ

કોડ નં: ૧૬

૭. ભારતનું ચૂંટણીપંચ
૮. વહીવટી કાયદાનું સ્વ�પ, કાયર્ક્ષે� અને મહત્વ
૯. કુદરતી ન્યાયનો િસદ્ધાંત
૧૦. વહીવટી કાય�ની ન્યાિયક સમીક્ષા�કરણ -૩ �હેર આંતરરા�ીય કાયદો અને આંતરરા�ીય માનવતાવાદી કાયદો
૧. આંતરરા�ીય કાયદો - વ્યાખ્યા, સ્વ�પ અને ભૂિમકા

૨. આંતરરા�ીય કાયદાના સ્�ોત

૩. રાજ્યો અને સરકારોની માન્યતા

૪. રા�ીયતા, દેશાગત, શરણાથ�ઓ અને આંત�રક િવસ્થાિપત વ્યિક્તઓ
૫. �ત્યાપર્ણ અને આ�ય
૬. સંયુક્ત રા� અને તેના અંગો
૭. આંતરરા�ીય િવવાદોનું સમાધાન
૮. િવ�વ વેપાર સંગઠન
૯. આંતરરા�ીય માનવતાવાદી કાયદો
૧૦. આંતરરા�ીય માનવતાવાદી કાયદોનું અમલીકરણ અને પડકારો
�કરણ -૪ ફોજદારી કાયદો
૧. ગુનાિહત જવાબદારીના સામાન્ય િસદ્ધાંતો – અપરાિધક કૃત્ય,ગુનાિહત
માનસ,વ્યિક્તગત અને જૂ થ જવાબદારી અને રચનાત્મક જવાબદારી
૨. ગુનાના તબક્કાઓ અને અપૂણર્ કાયદાઓ – કાવત�ં, ગુનાિહત કાવત�ં, �યત્ન ૩. સામાન્ય અપવાદો
૪. માનવશરીર િવ�દ્ધનાં ગુનાઓ

૫. રાજ્ય અને આતંકવાદ િવ�દ્ધના ગુનાઓ
૬. િમલકત િવ�દ્ધના ગુનાઓ
૭. સ્�ીઓ અને બાળકો િવ�દ્ધના ગુનાઓ
૮. �ગ્સની હેરાફેરી અને છે તરામણી
૯. �હેર શાંિત સામે ગુના

૧૦. િશક્ષાના િવચારસરણી,�કારો, અપરાધપી�ડતોને વળતર
�કરણ -૫ અપકૃત્યનો કાયદો અને �ાહક સુરક્ષા
૧. અપકૃત્યનું સ્વ�પ અને વ્યાખ્યાઓ

૨. અપકૃત્યજન્ય જવાબદારી
૩. સામાન્ય બચાવો
૪. િવિશ� અપકૃત્યો- બેદરકારી, ઉપ�વ, અનિધકાર �વેશ અને માનહાિન
૫. ક્ષિતઓની દૂરસ્થતા
6. સખત અને સંપૂણર્ જવાબદારી
૭. રાજ્યની અપકૃત્યજન્ય જવાબદારી
૮. �ાહક સુરક્ષા ધારો ૧૯૮૬- વ્યાખ્યા, �ાહક અિધકારો અને િનવારણ પદ્ધિતઓ
૯. ધી મોટર િવિહકલ એક્ટ,૧૯૮૮- ના દોષ જવાબદારી, તૃતીય પક્ષ વીમો, ક્લેમ �ીબ્યુનલ
૧૦. સ્પધાર્ અિધિનયમ, 2002 - અમુક કરાર પર �િતબંધ, �બળ પદનો દુ�પયોગ અને સંયોજનોના
િનયમન

�કરણ -૬ વ્યાવસાિયક કાયદો

૧. કરાર અને િવ��ંિવષયક -કરારના આવશ્યક તત્વો

૨. કરારનો ભંગ, કરારની હતાશા, રદબાતલ અને રદબાતલ કરાર
૩. કરારનું �માણભૂત અને અધર્-કરાર

૪. િવિશ� કરાર - �મીન,વચન, ક્ષિતપુ�તર્,બાંયધરી અને એજન્સી

૫.માલ વેચાણ અિધિનયમ, 1930

૬. ભાગીદારી અને મયાર્�દત જવાબદારી ભાગીદારી
7. નેગોશીયેબલ ઇન્સ્�મેન્ટ એક્ટ, ૧૮૮૧

8. કંપની કાયદો – કંપનીનો સમાવેશ, સંભાવનાઓ, શેર અને �ડબેન્ચસર્નો સમાવેશ
9. કંપની કાયદો - �ડરેક્ટર અને મી�ટંગ્સ
10. કોપ�રેટ સામાિજક જવાબદારી

�કરણ -૭ કૌટુિં બક કાયદો

૧. ઉદભવસ્થાનો અને શાખાઓ
૨. લગ્ન અને લગ્ન િવસજર્ ન
૩. વૈવાિહક ઉપાય - છૂ ટાછે ડા અને છૂ ટાછે ડાની િથયરી

૪. લગ્નની સંસ્થાના બદલાતા પ�રમાણો – લીવ–ઇન-રીલેશનશીપ
૫. ભારતમાં લગ્ન અને છૂ ટાછે ડા અંગેના િવદેશી હુ કમોની માન્યતા
૬. ભરણપોષણ, િવધવાંશ અને સ્�ીધન

૭. દ�કિવધાન, વાલીપ�ં અને સ્વીકૃિત

૮. ઉ�રાિધકાર અને વારસો
૯. વસીયત, બિક્ષશ અને વકફ
૧૦. સમાન નાગ�રક ધારો
�કરણ -૮ પયાર્વરણ અને માનવ અિધકારનો કાયદો
૧. ‘પયાર્વરણ’ અને ‘પયાર્વરણીય �દૂષણ’ નો અથર્ અને ખ્યાલ
૨. આંતરરા�ીય પયાર્વરણીય કાયદો અને યુએન પ�રષદો
૩. ભારતમાં પયાર્વરણની સુરક્ષા માટે બંધારણીય અને કાનૂની માળખું
૪. ભારતમાં પયાર્વરણીય અસરની આકારણી અને જોખમી કચરા પર િનયં�ણ
5. નેશનલ �ીન ��બ્યુનલ

6. માનવાિધકારનો ખ્યાલ અને િવકાસ

7. સાવર્િ�કવાદ અને સાંસ્કૃિતક સાપેક્ષવાદ
8. આંતરરા�ીય અિધકાર િબલ

9. જૂ થના અિધકાર - મિહલાઓ, બાળકો, અપંગ વ્યિક્તઓ, વૃદ્ધ વ્યિક્તઓ,
લઘુમતીઓ અને નબળા વગર્

૧૦. ભારતમાં માનવાિધકારનું રક્ષણ અને અમલ - રા�ીય માનવાિધકાર આયોગ, રા�ીય લઘુમતી પંચ,

મિહલા રા�ીય આયોગ, અનુસૂિચત �િત માટેનું રા�ીય આયોગ, રા�ીય અનુસિૂ ચત જન�િત આયોગ
અને પછાત વગ� માટે રા�ીય આયોગ

�કરણ -૯ બૌિદ્ધક સંપિતના હક્કો અને માિહતી તકનીકી કાયદો
૧. બૌિદ્ધક સંપિતનો અથર્ અને ખ્યાલ
૨. બૌિદ્ધક સંપિતની િવચારસરણી
૩. બૌિદ્ધક સંપિત સંબંિધત આંતરરા�ીય સંમેલનો
૪. કોપીરાઇટ અને પડોશી અિધકારો - િવષય બાબતો, મયાર્દાઓ અને અપવાદો,
ઉલ્લંઘન અને ઉપાયો

૫. પેટન્ટનો કાયદો

પેટન્ટજન્યતા, પેટન્ટની મંજૂરી માટેની ���યા, મયાર્દાઓ અને અપવાદો,
ઉલ્લંઘન અને ઉપાયો
૬. �ેડમાકર્નો કાયદો - �ેડમાકર્ની ન�ધણી, �ેડમાક્સર્નાં �કાર, ઉલ્લંઘન અને
પસાર થવુ,ં ઉપાયો

૭. ભૌગોિલક સંકેતોનું સંરક્ષણ

૮. જૈ વિવિવધતા અને પરંપરાગત જ્ઞાન
૯. માિહતી ટેકનોલો� કાયદો- �ડિજટલ હસ્તાક્ષર અને િવ��ંિવષયક હસ્તાક્ષર,
િવ��ંિવષયક શાસન, િવ��ંિવષયક રેકોડ્સર્ અને સબ્સ્�ાઇબસર્ની ફરજો
૧૦. સાયબર ગુનાઓ, દંડ અને િનણર્ય
�કરણ -૧૦ તુલનાત્મક �હેર કાયદો અને અનુશાસનની પધ્ધિતઓ
૧. તુલનાત્મક કાયદો - સંબિં ધતતા, પદ્ધિત, સમસ્યાઓ અને તુલના સાથેનો સંબંધ

૨. સરકારોના સ્વ�પો - રા�પિત અને સંસદીય, એકાત્મક અને સમવાયી
૩. સમવાયતં�નાં નમૂનાઓ- યુ.એસ.એ., કેનડે ા અને ભારત
૪. કાયદોનો િનયમ - ‘ઔપચા�રક’ અને ‘મૂળ’ આવૃિ�

5. શિક્તઓનું િવભાજન - ભારત, યુકે, યુએસએ અને �ાન્સ

6. ન્યાયતં�ની સ્વતં�તા, ન્યાિયક સ��યતા અને જવાબદારી - ભારત, યુકે અને
યુ.એસએ

7. બંધારણીય સમીક્ષાની પધ્ધિતઓ - ભારત, યુએસએ, િસ્વટ્ઝલ�ન્ડ અને �ાન્સ

8. બંધારણની સુધારણા - ભારત, યુએસએ અને દિક્ષણ આ��કા
9. લોકપાલ - િસ્વડન, યુકે અને ભારત

10. ખુલ્લી સરકાર અને માિહતીનો અિધકાર – યુ.એસ.એ, યુકે અને ભારત

