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હરેાત માકં -૯૬/૨૦૧૮-૧૯  
 

સરકારી િવનયન, વાિણ ય અન ેિવ ાન કોલેજો ખાત ેકાયદાશા  િવષયના મદદનીશ ા યાપક, વગ-૨ ાથિમક કસોટીનો 
અ યાસ મ ભાગ -૧ 

મા યમ:ગજુરાતી                                                                                                 કલુ ગણુ :૧૦૦ 

૧ ભારતની ભૂગોળ - ભૌગોિલક, આ થક, સામાિજક, કુદરતી સંસાધન અને વ તી અંગેની બાબતો-  ગુજરાતના ખાસ 
સંદભ સાથ ે

૨ ભારતનો સાં કૃિતક વારસો- સાિહ ય, કલા, ધમ અને થાપ યો- ગુજરાતના ખાસ સંદભ સાથે 

૩ ભારતનો ઈિતહાસ- ગુજરાતના ખાસ સંદભ સાથે 

૪ ભારતની અથ યવ થા અને આયોજન 

૫ 

ભારતીય રાજનીિત અને ભારતનું બંધારણ: 
(૧) આમુખ 
(૨) મૂળભૂત અિધકારો અને ફરજો 
(૩) રા યનીિતના માગદશક િસ ધાંતો 
(૪) સંસદની રચના 
(૫) રા પિતની સ ા 
(૬) રા યપાલની સ ા 
(૭) યાયતં  
(૮) અનુસિૂચત િત, અનુસિૂચત જન િત અને સમાજના પછાત વગ  માટનેી જોગવાઈઓ 
(૯) એટન  જનરલ 
(૧૦) નીિત આયોગ 
(૧૧) પંચાયતી રાજ 
(૧૨) નાણા પંચ 
(૧૩) બંધારણીય તથા વૈધિનક સં થાઓ- ભારતનું ચૂંટણી પંચ, સઘં લોક સવેા આયોગ, રા ય લોક સેવા આયોગ, 

કો ોલર એ ડ ઓ ડટર જનરલ; કે ીય સતકતા આયોગ, લોકપાલ તથા લોકાયુ ત અને કે ીય માિહતી 
આયોગ 

૬ સામા ય બૌિ ધક મતા કસોટી 

૭ સામા ય િવ ાન, પયાવરણ અને ઈ ફમશન એ ડ કો યુિનકેશન ટેકનોલો  
૮ ખેલ જગત સિહત રોજબરોજના ાદેિશક, રા ીય અને આંતરરા ીય મહ વના બનાવો 
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Advertise No. 96/2018-19 
Assistant Professor of Law in Govt. Arts, Science, Commerce College Class-II 

Syllabus of  Preliminary Test 
Paper-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 

કાયદા િવધાશાખાની સરકારી કોલજેોમાં મદદનીશ ા યાપક, વગ-૨ ની જ યા પર ભરતી માટ ે
ાથિમક કસોટી માટેનો અ યાસ મ 
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(અં ે  અન ેગજુરાતી મા યમ) 
(English Medium Syllabus) 

 
1. Constitutional Law of India  

 Preamble, Fundamental Rights and Duties, Directive Principles of 

State Policy, Judiciary Executive, Union State Legislative 

Relations, Emergency Provisions, Amendment of the Constitution, 

Writ Jurisdiction 

 

2. Legal Theory 

 Nature and Sources of Law, Positivism, Natural Law Theory, 

Sociological Jurisprudence Theories of Punishment, Rights and 

Duties, Concepts of Possession and Ownership 

 

3. Public International Law 

 Nature of International Law and its relationship with Municipal 

Law, Sources of International Law, Recognition of States and 

Governments, United Nations, Settlement of International Disputes, 

Human Rights 

 

4. Family Law 

 Concepts in Family Law, Sources of Family Law in India, Marriage 

and Dissolution of Marriage 

 

5. Law of Contracts—General Principles 

 Essentials of a valid contract 

 Offer, acceptance and consideration 

 Capacity to Contract—Minor’s contract 

 Elements vitiating contract—mistake, fraud, misrepresentation, 

public policy, coercion, undue influence, frustration of contract 

 Remedies for breach of contract—Damages. 
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6. Law of Torts 

 Foundation of Tortuous Liability, General Defences to an action of 

Torty, Vicarious Liability, Remoteness of Damages, Contributory 

Negligence, Absolute and Strict Liability 

 

7. Law of Crimes—General Principles 

 Nature and Definition of Offence, General Exceptions Common 

Intention and Common Object, Criminal Attempt, Conspiracy and 

Abetment, Offences against Women 

 

8. Labour Law 

 Concepts—Industry, Industrial Dispute and Workman 

 Trade Unions-Rights and Immunities of Registered Trade Union; 

Registration and its advantages 

 Methods for Settlement of Industrial Disputes under Industrial 

Disputes Act, 1947 Strike and Lockout as Instruments of 

Collective Bargaining 

 Retrenchment, Lay-off and Closures 

9.  

 Essential Features of Indian Constitution 

 Distribution of Legislative Powers between Union and States 

 Fundamental Rights, Fundamental Duties and Directive Principles 

of State Policy 

 Judiciary 

 Parliament and State Legislatures 

 Amending Process of the Constitution 

 Role of Election Commission in Democratic Process 

10.  

 Nature, Scope and Importance of Administrative Law 



Page 5 of 9 
 

 Principles of Natural Justice 

 Administrative Discretion and its control 

 Judicial Review of Administrative Action—Writ Jurisdiction 

 Lokpal and Lokayukta 

11. 

 Nature and Sources of Law 

 Legal Concepts—Right, Duty, Ownership, Possession and Person 

 Judicial Process—Application of Doctrine of Precedent of India 

 Judicial Contribution in Bringing Social Changes 

 Law and Morality 

12. 

 General Principles of Criminal Law—meaning, nature, essentials 

and stages of offence 

 Joint Liability; Abetment and Criminal Conspiracy 

 Offences against Human Body 

 Offences against Property 

 Defamation 

13. 

 Environmental Pollution—Meaning of Environment and 

Environmental Pollution; Kinds of Pollution 

 Legislative Measures for Prevention and Control of Environmental 

Pollution in India— 

 Air and Water Pollution and General Protection of Environment 

 International Development for protection of Environmental 

Pollution 

 Remedies for Environmental Protection—Civil, Criminal and 

Constitutional 

 Importance of Forest and Wildlife in protecting environment 

 Environmental impact assessment and control of Hazardous 

wastes 
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        14. 

 Nature of International Law and its sources 

 Concept of sovereignty and its relevance today 

 Recognition of State and Governments 

 Extradition, Asylum, Nationality and Status of Refugees 

 International Court of Justice 

 UNO and its organs 

 Global Trade Regime under International Law 

       15. 

 Marriage, Divorce, Adoption and Guardianship, 

Maintenance, Matrimonial Remedies 

 Uniform Civil Code 

16. 

 Concept and Development of Human Rights 

 Contribution of United Nations in the development and 

implementation of Human Rights 

 Implementation of Human Rights in India—Role of National 

Human Rights Commission 

 Protection of Marginalised Groups—Women, Children, 

Minorities and Refugees 

17.  

 Nature and definition of Tort 

 General Principles of Tortuous Liability 

 Specific Torts—Negligence, Nuisance and Defamation 

 Absolute Liability—Emerging trends in India 

 Consumer Protection—Evolution of Consumer Rights and 

Redressal of Consumer Grievances 

18.  

 Partnership Act—Nature and essentials of partnership mutual 

rights and liabilities of partners, advantages of registration of firms 
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 Sales of Goods Act 

 Negotiable Instruments Act 

 Company Law—-Role of Directors, Doctrines of Indoor 

Management and Ultra Vires  

 
ગજુરાતી મા યમ અ યાસ મ 

 

૧. ભારતનો બંધારણીય કાયદો 
 આમખુ 

 મૂળભૂત અિધકારો અન ેફરજો 
 રા યનીિતના માગદશક િસ ધાંતો, યાયતં   

 કારોબારી 
 સંઘ અન ેરા ય વ ચેના ધારાકીય સંબધંો  
 કટોકટીની જોગવાઇઓ બંધારણીય સુધારો કરવા બાબત  

 રીટ ે ાિધકાર 

૨. િવિધમીમાંસા 
 કાયદાનુ ં વ પ અન ેઉ ભવ થાનો  
 િવધાનવાદ, નૈસ ગક િવિધની િવચારસરણી, સમાજશા ીય િવિધમીમાંસા િશ ાના િસ ધાંતો   
 હ કો અન ેફરજો  
 કબજો અન ેમાલીકીનો યાલ  

૩. હેર આંતરરા ીય કાયદો  
 આંતરરા ીય કાયદાનુ ં વ પ અન ે તેનો રા યના કાયદા સાથેનો સંબધં આંતરરા ીય કાયદા 

ઉ ભવ થાનો 
 રા યો અન ેસરકારોની મા યતા  
 સંયુ ત રા ીય સંઘ  

 આંતરરા ીય િવવાદોનુ ંસમાધાન (સેટલમે ટ) 

 માનવ અિધકારો  
૪. કૌટંુિબક કાયદો 

 કૌટંુિબક કાયદાના યાલો  
 ભારતમાં કૌટુંિબક કાયદાના ઉ ભવ થાનો 
 લ ન અન ેલ ન િવ છેદ  

૫. કરારનો કાયદો સામા ય િસ ધાંતો  
 િવિધમા ય કરારના આવ યક ત વો તાવ, વીકાર અન ેઅવેજ 

 કરાર કરવાની સમથ, સગીર સાથનેો કરાર  

 કરારને િનરથક કરતા ત વો-ભૂલ, કપટ, ગેરરજુઆત, હેરનીિત, બળજબરી, અયો ય-લાગવગ, 

કરારની િન ફળતાનો િસ ધાંત  

 કરાર ભંગના ઉપાયો - નુકશાન વળતર 

૬. અપકૃ યોનો કાયદો  
 અપકૃ યજનક જવાબદારીના િસ ધાંતો  
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 અપકૃ યના દાવામા ંમળતા સોપા ય બચાવો 
 ાિતિનિધક જવાબદારી  
 નુકશાનનુ ંદુરવતીપ  ન કી કરવાનો િસ ધાંત  

 સહાયક ઉપે ા 
 િનરપે  અન ેકઠોર (ચુ ત) જવાબદારી 

૭. ફોજદારી કાયદો – સામા ય િસ ધાંત  

 ગુનાની યા યા અન ે વ પ સામા ય અપવાદો 
 સામા ય ઇરાદો અન ેસામા ય હેત ુ

 ગુનાિહત ય ન, કાવત ં અન ેઉ ેજન  

 ીઓને લગતા ગુનાઓ 

૮. ઔધોિગક કાયદો 
 ઉધોગ, ઔધોિગક િવવાદ, કામદારનો યાલ  

 કામદારસઘંો – ન ધાયલે કામદારસંઘના ઉ મુિ તઓ (ઇ યુનીટી),  કામદાર સંઘની ન ધણી અન ે

તેના લાભો 
 ઔધોિગક િવવાદ ધારો-૧૯૪૯ અ વય,ે ઔધોિગક િવવાદ સમાધાન માટનેી પ ધિતઓ 

 સામુિહક સોદાગીરી સંદભમા ંહડતાળ અન ેતાળાબંધી 
 છટણી, લ-ેઑફ અન ેઉધોગનુ ંબંધ કરવંુ ( લોઝર)     

૯. 

 ભારતીય બંધારણના િવિશ  લ ણો, કે  અન ેરા યો વ ચ ેધારાકીય સ ાની વહચણી, મૂળભૂત 

અિધકારો, મૂળભૂત ફરજો અન ેરા યનીિતના માગદશક િસ ધાંતો 
 યાયતં   

 સંસદ અન ેરા યના િવધાયકો બંધારણમા ંસુધારો કરવાની પ ધિત 

 લોકશાહી પ ધિતમા ંિવવોચન આયોગની ભૂિમકા 
૧૦. 

 વહીવટી કાયદાનુ ં વ પ 

 કુદરતી યાયના િસ ધાંતો 
 વહીવટી િવવેકાિધન સ ા અન ેતેનું િનયં ણ 

 વહીવટીકાય નુ ં યાિયક પુનરાવલોકન-રીટ ે ાિધકાર 

 લોકપાલ અન ેલોકાયુ ત 

૧૧.  

 કાયદાનુ ં વ પ અન ેઉ ભવ થાનો, હક, ફરજ, માિલકી, ક જો અન ે યિ તનો યાલ  

 યાિયક પ ધિત-ભારતમાં પૂવિનભયના િસ ધાંતો લાગુ પડવાની બાબત  

 સામાિજક પ રવતન લાવવામાં યાયપાિલકાનો ફાળો  
 િવિધ અન ેનીિત 

૧૨.  

 ફોજદારી કાયદાના સામા ય િસ ધાંતો – અપરાધનો અથ વ પ અપરાધના લ ણો અન ેઅપરાધ 

કરવાના તબ કા 
 સંયુ ત જવાબદારી, ઉ ેજન અન ેકાવત ં  
 શરીર સંબંિધત ગુના 
 િમલકત સંબંિધત ગુના  
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 બદન ી  
 
૧૩.  

 પયાવરણીય દુષણ – પયાવરણ અન ેપયાવરણીય દુષણનો યાલ, દુષણના કારો, ભારતમાં 
પયાવરણીય દુષણન ે અટકાવવા અન ે િનયં ણમા ં (અંકુશમા)ં રાખવા માટ ે લેવાતા વૈધાિનક 

(ધારાકીય) પગલા – વાયુ, પાણી અન ેસામા ય પયાવરણનું ર ણ, આંતરરા ીય ે ે પયાવરણીય 

દુષણના સંદભમા ંિવકાસ 

 પયાવરણ દુષણના સંદભમા ંમળતી દવાની, ફોજદારી અન ેબંધારણીય દાદ 

 પયાવરણના ર ણમા ંજંગલ અન ેવ ય ાણીઓનું મહ વ  

 પયાવરણીય અસરની ચકાસણી અન ેજોખમકારક કચરાનુ ંિનયં ણ  

૧૪. 

 આંતરરા ીય કાયદાનુ ં વ પ અન ે તેના ઉ ગમ થાનો, સાવભૌમ ાનો યાલ અન ે આજના 
સંદભમા ંતેની ઉપયોગીતા 

 રા યો અન ેસરકારની મા યતા, યપણ રા યા ય, રા ીયતા અન ેશરણાથ ઓનું થાન 

 આંતરરા ીય યાયની અદાલત 

 ય.ુ એન. ઓ. અન ેતેના અંગીભૂત મંડળ  

 આંતરરા ીય કાયદો અન ેવૈિ વક વેપારના ધોરણો  
૧૫.  

 લ ન  

 લ ન િવ છેદ, દત કિવધાન અન ેવાલીપ ં  
 ભરણપોષણ  

 લ ન િવષયક દાદ સામા ય દવાની કાયદો 
૧૬.  

 માનવ અિધકારોના યાલનો િવકાસ 

 માનવ અિધકારોના િવકાસ અને તેના અમલીકરણ બાબતમા ંસંયુ ત રા  સંઘનો ફાળો  
 ભારતમાં માનવ – અિધકારોનુ ં અમલીકરણ, રા ીય માનવ અિધકારપંચની ભૂિમકા અરિ ત 

(િનબળ) જુથોનું ર ણ, બાળકો, લઘુમિતઓ અન ેશરણાથ ઓ   

૧૭.  

 અપકૃ યની યા યા અન ે વ પ  

 અપકૃ યજનક જવાબદારીના સામા ય િસ ધાંતો િવિશ  અપકૃ યો – ઉપે ા, ઉપ વ અન ે ાહક 

સુર ા- ાહકના અિધકારોનો ઉ રો ર િવકાસ – અન ે ાહકોની ફ રયાદોનુ ંિનવારણ 

૧૮. 

 ભાગીદારોનો કાયદો – ભાગીદારીનંુ વ પ અન ેઆવ યક ત વો, ભાગીદારોના પર પર અિધકારો 
અન ેજવાબદારીઓ, પેઢીની ન ધણીના ફાયદા, માલવેચાણનો કાયદો કા ય લેખોનો કાયદો  

 કંપનીનો કાયદો – ડાયરે ટરના કાય , આંત રક વહીવટનો િસ ધાંત  

 


