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MPSC Law Optional Syllabus in Marathi
एमपीएससी मुख्य कायदा पयाायी पेपर 11.

घटनात्मक आणि प्रशासकीय
कायदा

1. आं तरराष्टरीय कायदा

पेपर-I (विषय कोड 1033)
संणिधान आणि संणिधानिाद:
संणिधानाची णिणशष्ट िैणशष्ट्ये.
मूलभूत हक्क-जनणहत याणचका;
कायदे शीर मदत;
णिधी सेिा प्राणधकरि.
मूलभूत अणधकार, मार्गदशगक तत्त्वे आणि मूलभूत कतगव्ये यांच्यातील संबंध.
राष्टरपतीचे घटनात्मक स्थान आणि मंत्रीपररषदे शी संबंध.
राज्यपाल आणि त्याचे अणधकार.
सिोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालये:
णनयुक्ती आणि बदली.
अणधकार, काये आणि अणधकार क्षेत्र.
केंद्र, राज्ये आणि स्थाणनक स्वराज्य संस्था:
केंद्र आणि राज्यांमध्ये णिधायी अणधकारांचे णितरि.
स्थाणनक स्वराज्य संस्था.
केंद्र, राज्य आणि स्थाणनक स्वराज्य संस्थांमधील प्रशासकीय संबंध.
प्रख्यात डोमेन-राज्य मालमत्ता-सामान्य मालमत्ता-समुदाय मालमत्ता.
णिधान शक्ती, णिशेषाणधकार आणि प्रणतकारशक्ती.
केंद्र आणि राज्यांच्या अंतर्गत सेिा:
भती आणि सेिांच्या अटी; घटनात्मक सुरक्षा उपाय; प्रशासकीय न्यायाणधकरि.
केंद्रीय लोकसेिा आयोर् आणि राज्य लोकसेिा आयोर् - शक्ती आणि काये.
णनिडिूक आयोर्-शक्ती आणि काये.
आिीबािीच्या तरतुदी.
घटनादु रुस्ती.
नैसणर्गक न्याय-उभरती प्रिृत्ती आणि न्याणयक दृणष्टकोनाचे तत्त्व.
प्रणतणनधी कायदे आणि त्याची घटनात्मकता.
अणधकारांचे पृथक्करि आणि घटनात्मक शासन.
प्रशासकीय कारिाईचा न्याणयक आढािा.
आं तरराष्टरीय कायद्याचे स्वरूप आणि व्याख्या.
आं तरराष्टरीय कायदा आणि नर्रपाणलका कायदा यांच्यातील संबंध.
राज्य मान्यता आणि राज्य उत्तराणधकार.
समुद्राचा कायदा: अंतदे शीय जल, प्रादे णशक समुद्र, संलग्न क्षेत्र, महाद्वीपीय
शेल्फ, अनन्य आणथगक क्षेत्र आणि उच्च समुद्र.
व्यक्ती: राष्टरीयत्व, राज्यहीनता; मानिी हक्क आणि त्यांच्या अंमलबजाििीसाठी
उपलब्ध कायगपद्धती.
राज्यांचे प्रादे णशक अणधकार क्षेत्र, प्रत्यापगि आणि आश्रय.
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करार: णनणमगती, अजग, समाप्ती आणि आरक्षि.
युनायटे ड नेशन्स: त्याचे प्रमुख अियि, शक्ती आणि काये आणि सुधारिा.
िाद-णििादांचा शांततापूिग णनपटारा.
सक्तीचा कायदे शीर मार्ग: आक्रमकता, स्व-संरक्षि, हस्तक्षेप.
आं तरराष्टरीय मानितािादी कायद्याची मूलभूत तत्त्वेआं तरराष्टरीय अणधिेशने आणि समकालीन घडामोडी.
अण्वस्त्ांच्या िापराची कायदे शीरता; अण्वस्त्ांच्या चाचिीिर बंदी;
आण्वण्वक अप्रसार करार, CTST.
आं तरराष्टरीय दहशतिाद, राज्य प्रायोणजत दहशतिाद, अपहरि, आं तरराष्टरीय
र्ुन्हेर्ारी न्यायालय.
निीन आं तरराष्टरीय आणथगक व्यिस्था आणि चलनणिषयक कायदा:
WTO, TRIPS, GATT, IMF, World Bank.
मानिी पयागिरिाचे संरक्षि आणि सुधारिा: आं तरराष्टरीय प्रयत्न.
एमपीएससी मुख्य कायदा पयाायी पेपर २1. र्ुन्ह्ांचा कायदा

2. टॉटटग सचा कायदा

पेपर II (विषय कोड 1034)
फौजदारी उत्तरदाणयत्वाची सामान्य तत्त्वे: मेन्स ररया आणि अॅक्टस ररअस,
िैधाणनक र्ुन्ह्ांमध्ये मेन्स ररया.
फाशीची णशक्षा रद्द करण्यासाठी णशक्षेचे प्रकार आणि उदयोन्मुख टर ें ड.
तयारी आणि र्ुन्हेर्ारी प्रयत्न.
सामान्य अपिाद.
संयुक्त आणि रचनात्मक दाणयत्व.
प्रलोभन.
र्ुन्हेर्ारी कट.
राज्याणिरुद्ध र्ुन्हे.
सािगजणनक शांतता णिरुद्ध र्ुन्हे.
मानिी शरीरािर र्ुन्हे.
मालमत्तेणिरुद्ध र्ुन्हे.
मणहलांिरील र्ुन्हे.
बदनामी.
भ्रष्टाचार प्रणतबंधक कायदा, 1988.
नार्री हक्क संरक्षि कायदा, 1955 आणि त्यानंतरच्या णिधायी घडामोडी.
प्ली बार्ेणनंर्.
णनसर्ग आणि व्याख्या.
दोष आणि कठोर उत्तरदाणयत्वािर आधाररत दाणयत्व; पूिग दाणयत्व.
राज्य उत्तरदाणयत्वासह णिषम उत्तरदाणयत्व.
सामान्य बचाि.
संयुक्त टॉटग फेससग.
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3. करार आणि मकेंटाइल
कायदा

4. समकालीन कायदे शीर
णिकास

उपाय.
णनष्काळजीपिा.
बदनामी.
उपद्रि.
षडयंत्र.
खोटा तुरुंर्िास.
दु भागिनापूिग खटला.
ग्राहक संरक्षि कायदा, 1986.
करार/ई-कराराचे स्वरूप आणि णनणमगती.
मुक्त संमतीचे उल्लंघन करिारे घटक.
णनरथगक, रद्द करण्यायोग्य, बेकायदे शीर आणि लार्ू न होिारे करार.
कराराचे कायगप्रदशगन आणि णनिगहन.
अधग-करार.
कराराच्या उल्लंघनाचे पररिाम.
नुकसानभरपाई, हमी आणि णिमा करार.
एजन्सीचा करार.
िस्तूंची णिक्री आणि भाड्याने खरे दी.
भार्ीदारीची णनणमगती आणि णिघटन.
णनर्ोणशएबल इन्स्ट्रुमेंटटस ऍक्ट, 1881.
लिाद आणि सामंजस्य कायदा, 1996.
मानक फॉमग करार.
जनणहत याणचका.
बौण्वद्धक संपदा हक्क-संकल्पना, प्रकार/संभाव्य.
सायबर कायद्यांसह माणहती तंत्रज्ञान कायदा - संकल्पना, उद्दे श/संभाव्य.
स्पधाग कायदा - संकल्पना, उद्दे श/संभाव्य.
पयागयी णििाद णनराकरि-संकल्पना, प्रकार/संभाव्य.
पयागिरि कायद्याशी संबंणधत प्रमुख कायदे .
माणहती अणधकार कायदा.
माध्यमांद्वारे चाचिी.

