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બાયતીમ કામદાકીમ પ્રશ્નત્ર-1  

1.બાયતીમ યુાલા અધધધનમભનુું કયુું પ્રકયણ ભૌખિક યુાલા ધલે છે ? 

(A)  પ્રકયણ - 3  (B)પ્રકયણ - 4   (C)  પ્રકયણ - 5  (D) પ્રકયણ - 6  

2. બાયતીમ યુાલા અધધધનમભ, 1872 કોને રાગ ુડે છે ? 
(A)   ન્માધમક કોર્ટ  વભક્ષ કામટલાશીને  
 (B) ટ્રિબ્યનૂર વભક્ષ કામટલાશીને  
 (C) આખફિિેર્ય વભક્ષ કામટલાશીને  
(D) આેરા તભાભને  

3. બાયતીમ યુાલા અધધધનમભનુું કયુું પ્રકયણ વાક્ષીઓ ધલે છે ? 

 (A)  પ્રકયણ - 7  (B)પ્રકયણ - 8   (C)  પ્રકયણ - 9  (D) પ્રકયણ – 6 
4. બાયતીમ યુાલા અધધધનમભ, 1872ભી કરભ કઈ મજુફ નીચેનાભાુંથી કોણ ધનષણાુંતની ટ્રયબાાભાું આલતા નથી ? 

(A)  ટ્રપિંગયધપ્રન્ર્ એક્વર્ટ  (B)શને્ડ યાઇટ્રર્િંગ એક્વર્ટ  (C) ોરીવ વફ-ઈન્્ેકર્ય (D)પોયેન્ન્વક  એક્વર્ટ   
5. બાયતીમ યુાલા ધાયા મજુફ નીચેનાભાુંથી કોણે ‘ દ્તાલેજ’ તયીકે ગણલાભાું આલે છે ? 

(A)  ફેન્ક િાતાના ચોડાઓ  
(B)ફે વ્મન્ક્તઓ લચ્ચે ત્રોની આ રે  
 (C) ઇરેિોધનક યેકોડટ  
(D)આેરા તભાભ  

6. વાભાન્મ યીતે નીચેનાભાુંથી કયુું ધલધાન વાચુું નથી ? 

(A)ોરીવ અધધકાયી વભક્ષ કયેરી કબરૂાત કોર્ટભાું અ્લીકામટ છે.  
 (B)પ્રરોબન અથલા ધભકીથી કયેકી કબરૂાત કોર્ટભાું અ્લીકામટ છે.  
 (C) નામફ ોરીવ અધધક્ષ અને તેની ઉયના અધધકાયી વભક્ષ  કયેરી કબરૂાત કોર્ટભાું ્લીકામટ છે. 
(D)આેરભાુંથી કોઈણ નશીં  

7. ‘શકીકત’ અંગે કયુું લાકમાું વાચુું છે ? 
 1. ઇન્દ્ન્િમગોચય લ્ત,ુ લ્તઓુની ન્્થધત અથલા લ્તઓુનો વુંફુંધ.  
 2. કોઈ વ્મન્ક્તને જેનુું બાન શોમ તેલી ભનની ન્્થધત  

(A)1  અને 2 કોઈ વાચા નથી   (B)ભાત્ર 2 વાચુું છે.  
 (C)  ભાત્ર 1 વાચુું છે.    (D) 1 અને 2 ફુંને વાચા છે.  

8. સચૂક પ્રશ્નો અંગે કયુું ધલધાન વાચુું છે ? 
 1. પ્રધતક્ષી લાુંધો ઉઠાલે તો વયતાવભાું ન છૂી ળકામ.  
 2. પેયતાવભાું વ્મામારમની યલાનગી ધવલામ ન છૂી ળકામ.  

(A)1  અને 2 કોઈ વાચા નથી   (B)ભાત્ર 2 વાચુું છે.  
 (C)  ભાત્ર 1 વાચુું છે.    (D) 1 અને 2 ફુંને વાચા છે.  
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9. બાયતીમ યુાલા અધધધનમભની કઈ કરભ ડાઇંગ ટ્રડકરેયેળન ફાફતે છે ? 

(A)  12    (B) 22    (C)32   (D) 42 
10. નીચેનાભાુંથી કમા યુાલા ન્માધમક કોર્ટભાું ્લીકામટ નથી ? 

(A)ભૌખિક યુાલા   (B)પોયેન્ન્વક યુાલા  (C)  દ્તાલેજી યુાલા (D)ોરીવ અધધકાયી વભક્ષ આેર ધનલેદન  

11. વાક્ષીઓની તાવલાનો વાભાન્મણે કમો ક્રભ વાચો છે ? 

(A)  પેયતાવ, ઊરર્તાવ, ્થતાવ  (B)્થતાવ, પેયતાવ,ઊરર્તાવ, 
 (C)  ્થતાવ, ઊરર્તાવ, પેયતાવ (D) ઊરર્તાવ, પેયતાવ, ્થતાવ  

12. નીચેનાભાુંથી કયુું લાકમ વાચુું છે ? 

1. રિાણ એ દ્તાલેજ છે.  
2. મટુ્રિત ખરથો કયેર અથલા પોર્ો ાડેર ળબ્દો દ્તાલેજ છે.  
(A)1  અને 2 કોઈ વાચા નથી   (B)ભાત્ર 2 વાચુું છે.  
 (C)  ભાત્ર 1 વાચુું છે.    (D) 1 અને 2 ફુંને વાચા છે.  

13. બાયતીમ એધલડન્વ એક્ર્ભાું ભયણોન્મિુ ધનલેદન કમાયે ્લીકામટ ગણાત ુું નથી  ? 

(A)  ઇળાયાથી કયેલુું ધનલેદન    (B)ધનલેદન કયલાની ક્ષભતાનો અબાલ  
(C) ધનલેદન કમાટ છી વ્મન્ક્ત જીલી જામ  (D) ઉયના તભાભ શતેઓુ  

14. બાયતીમ એધલડન્વ એકર્ની કઈ કરભભાું ‘ વાુંબેર યુાલા’ અંગેની જોગલાઈ છે ?   

(A)  55   (B) 58    (C) 57    (D) 60 

15. બાયતીમ એધલડન્વ એક્ર્ના કામદાભાું ઇરેક્િોધનકવ યુાલાઓભાું કમા લટથી આધાયભતૂ યુાલા તયીકે ભાન્મતા ભી 
? 

(A)  1999   (B)2000    (C)  2001  (D)2002  
16. કોઈ વ્મન્ક્તના કફજાભાુંથી ચોયીનો ભાર ભી આલે તો ન્મામારમ કેલા અનભુાન કયી ળકે છે ? 

(A)તે વ્મન્ક્ત ચોય છે.   (B)ચોયીનો ભાર િયીદનાય છે.  (C) તે ચોયીના ગનુાનો વાથી છે. (D)આેર તભાભ 
17. બાયતીમ એધલડન્વ એક્ર્ના કામદાની કરભ 113 (B)ભાું  કમા લટભાું ‘ દશજે શત્મા ધષૃર્તા’ તયીકે વાભેર કયલાભાું        

આલી? 

(A) 1962   (B) 1983    (C)  1981  (D) 1986  
18. બાયતીમ એધલડન્વ એક્ર્ભાું ફાકની વાક્ષી તયીકેની ભધૂભકા કમાયે ભાન્મ યિાતી નથી ? 

(A)અન્્થય ભગજ ધયાલતા ફાક વારાયા આલાભાું આલેરી બુફાની  
 (B)પ્રશ્નોનાું ઉત્તય બદુ્ધિની કવોર્ી ય ન શોમ  
 (C)અંધ ફાક વારાયા આલાભાું આલેર બુફાની  
 (D)આેર કોઈ ણ ટ્રયન્્થધતભાું 

19. કમા પ્રકાયના યુાલાભાું ઊરર્તાવ થઈ ળન્ક્ત નથી ? 

(A)  ઇરેિોધનક્વ યુાલા  (B)પ્રત્મક્ષ યુાલા  (C)પોર્ોગ્રાપી   (D) કાનથી વાુંબેરા યુાલા  
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20. નીચેનાભાુંથી કોણ બાયતીમ એધલડન્વ એકર્ના કાડા મજુફ ધનષણાુંત તયીકે વેલા આી ળકે ? 

 (A)  ટ્રપિંગયધપ્રન્ર્ એક્વર્ટ  (B)શને્ડ યાઇટ્રર્િંગ એક્વર્ટ  (C) અસ્ત્રધલદ્યા એક્વર્ટ (D)ઉયના તભાભ 
21. આયોીએ ોરીવ ક્ર્ડીભાું કયેરી કબરૂાત કમાયે ભાન્મ ગણામ છે ? 

(A)  બ્બ્રક પ્રોધવકયરુ્ય વભક્ષ કબરૂાત કયી શોલી જોઈએ. 
(B)ભેજજ્િેર્ વભક્ષ કબરૂાત કયી શોલી જોઈએ. 
(C)  ોરીવ અધધકાયી વભક્ષ કબરૂાત કયી શોલી જોઈએ.  
(D) આયોીની કબરૂાત ટ્રયવેવ ધવલામના વભમે શોલી જોઈએ.  

22. નીચેનાભાુંથી શુું શુું શકીકત વત્મ છે ? 
 i. દ્તાલેજભાું વુંટ્રદગ્ધતા એક જ પ્રકાયની શોમ છે. 
 ii. દ્તાલેજભાું વુંટ્રદગ્ધતા ફે પ્રકાયની શોમ છે. 
 iii દ્તાલેજભાું વુંટ્રદગ્ધતા િશ્મ કે ગપુ્ત શોમ ળકે  
 iv. દ્તાલેજભાું વુંટ્રદગ્ધતા િશ્મ શોમ ત્માયે તે દૂય કયલા યુાલા આી ળકામ.  

(A)  i,iii,iv     (B)ii,iii    (C)  i,ii,iii,iv  (D) આેર તભાભ  
23. નીચેનાભાુંથી શુું વત્મ શકીકત છે ? 

(A)  દ્તાલેજના કોઈ પ્રકાયો શોતા નથી. 
 (B)દ્તાલેજના દવ પ્રકાયો છે. 
(C)  તભાભ દ્તાલેજો િાનગી દ્તાલેજો શોમ છે. 
(D) દ્તાલેજ િાનગી અથલા જાશયે કોઈ ળકે છે. 

24. ‘કબરૂાત’ કમાયે ્લીકામટ શોમ છે ?   

(A) ભેજી્િેર્ની શાજયીભાું શોમ.     (B)ોરીવ ક્ર્ડીભાું ભેજજ્િેર્ને કયેર શોમ  
 (C)ોરીવ ધભકીની અવય દૂય થમા છી ોરીવને કયેર કબરૂાત   (D)આેર તભાભ  

25.બાયતીમ એધલડન્વ એક્ર્ની કઈ કરભ શઠે થમેર કબરૂાત વુંદબે કેર્રોક બાગ યુાલા આધાટ્રયત વાખફત કયી ળકાળે ? 

(A)  24   (B) 25    (C)  26   (D)27 
26. નીચેનાભાુંથી શુું શુું શકીકત વત્મ છે ? 
 i. અદારતના ધનયીક્ષણ ભારે્ યબૂ કયાતા દ્તાલેજો દ્તાલેજી યુાલા છે. 
 ii. વાક્ષીઓનુું ધનલેદન ભૌખિક યુાલો છે.  
 iii દ્તાલેજી મુાયા વાુંમોખગક યુાલા છે.  
 iv. દ્તાલેજી યુાલો ભૌખિક યુાલા કયતાું લધાયે વાયો છે.  

(A)  i,ii,iv    (B)ii,iii   (C)  i,ii,iii  (D) આેર તભાભ  
27. એધલડન્વ એક્ર્ની કરભ 45ના પ્રફુંધ મજુફ ધનષણાુંતનો અખબપ્રામ કમા કમા ધલમભાું સવુુંગત ફને છે ? 

 i. ધલદેળી કામદો  
 ii. કરા ધલજ્ઞાન  
 iii યાજનીધત  
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 iv. શ્તાુંક્ષય કે આંગાની છા  
 (A)  i,ii,iv    (B)ii,iii   (C)  i,ii,iii  (D) આેર તભાભ 
28. એધલડન્વ એક્ર્ પ્રભાણે શ્તાક્ષય યુલાય કયલાની નીચેનાભાુંથી કઈ કઈ યીત છે ? 

 i. શ્તાુંક્ષયથી ટ્રયખચત વ્મન્ક્તના યુાલાથી  
 ii. ધનષણાુંત યુાલાથી  
 iii જે તે વ્મન્ક્તને દ્તાલેજ રિતા કે વશી કયતાું જોમેર શોમ તેના યુાલાથી  
 iv. રિાણ કે વશી કયનાય વ્મન્ક્તની ્લીકૃધતથી  
 (A) i,ii,iv     (B)ii,iii   (C)  i,ii,iii  (D) આેર તભાભ 
29. એધલડન્વ એક્ર્ 1872 અનવુાય કોણ કોણ વ્મન્ક્ત વાક્ષી ન ફની ળકે ? 

 i. મ ૂુંગી વ્મન્ક્ત  
 ii. વગીય વ્મન્ક્ત  
 iii બદુ્ધિગમ્મ જલાફો આી ળકલાને અવભથટ વ્મન્ક્ત  
 iv. વિૃ વ્મન્ક્ત જે બદુ્ધિગમ્મ જલાફો ન આી ળકે.  
 (A) i,ii,iv     (B)iii. iv   (C)  i,ii,iii  (D) આેર તભાભ 
30. ધનમ્નખરખિતભાુંથી શુું વાચુું છે ? 

 i. આયોી વ્મન્ક્ત વાક્ષી તયીકે રામક ગણાળે. 
 ii. તેની ોતાની ધલનુંતી ધલના તેને વાક્ષી તયીકે ફોરાલી ળકાળે નશીં.  
 iii તે બુફાની ન આે તો, તે ફાફતભાું પટ્રયમાદ ણ તયપથી કોઈ ર્ીકા કયી ળકળે નશીં.  
 iv. ઉયોકત તભાભ ધલધાનો વત્મ છે.  
 (A) i,ii,iv     (B)ii,iii   (C)  i,ii,iii  (D) આેર તભાભ 
31. યુાતન દ્તાલેજ કેર્રા લટ બૂનાું શોમ છે ? 

(A)  15લટ કે તેથી લધાયે (B)20 લટ કે તેથી લધાયે (C)  25 લટ કે તેથી લધાયે(D) 30 લટ કે તેથી લધાયે 
32. ધનષણાુંતના અખબપ્રામ એધલડેન્વ એક્ર્ની કઈ કરભ શઠે ભાન્મ છે ? 

(A) ક,9     (B)ક,45   (C) ક,35  (D) ક,27  

33. નીચેનાભાુંથી શુું શુું  ગૌણ યુાલા  છે ? 
 i. પ્રભાખણત નકરો  
 ii. મૂ નકરભાુંથી ફનાલામેર નકરો  
 iii માુંધત્રક પ્રટ્રક્રમાથી મૂ નકરભાુંથી ફનાલામેર નકર  
 iv. મૂ નકર વાથે વયિાલેર નકર  
 (A)  i,ii,iv     (B)ii,iii   (C)  i,ii,iii  (D) આેર તભાભ 
34. ત્રણ ભાણવો ઘયભાું ઘવૂીને ધભકી આીને ઝલેયાત રઈ જામ તે તેભણે IPC-1860 મજુફ કમો ગનુો કશલેામ ? 

 (A)  ધાડ   (B)લ ૂુંર્    (C)ફજફયીથી કઢાલવુું  (D) ધાડ અને લ ૂુંર્ ફુંને  
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35. IPC-1860ભાું કયુું પ્રકયણ ચ ૂુંર્ણીઓના ગનુાને રગતુું છે ? 

(A)  પ્રકયણ – 7/એ (B)પ્રકયણ –8/એ  (C)પ્રકયણ – 9/એ (D)પ્રકયણ – 11/એ 
36. IPC-1860ની છેલ્રી કરાભ ળેના ધલળે છે ? 

(A)ગનુા કયલાની કોધળળ (B)કાલતરૂ    (C) યાજ્મ ધલરુિના ગનુા  (D) ફાત્કાયના  ગનુા  
37. IPC-1860 ફાફતે નીચેનાભાુંથી કયુું ધલધાન વાચુું નથી ? 

(A) પ્રકયણ- 9 યાજ્મ વેલક વુંફુંધી ગનુાઓનુું છે.  
(B)પ્રકયણ- 15 ધભટ વુંફુંધી ગનુાઓનુું છે.  
 (C)  પ્રકયણ- 17 ધભરકત ધલરુિના ગનુાઓની છે.  
(D) પ્રકયણ- 18 ળયીય વુંફુંધી ગનુાઓનુું છે.  

38. કેર્રી લમથી ઓછી ભટ્રશરાની ભયજીથી રુૂે ભટ્રશરા વાથે કયેરી જાધતમ વુંબોગ, ફાત્કાયનો કેવ ગણલાભાું આલળે. ? 

(A) 15 લટ    (B) 16 લટ    (C) 18 લટ   (D) એક ણ નશીં  
39. ભશળે એક ભોફાઈર પોનની ચોયી કયે છે તેને IPC-1860ની કઈ કરભ મજુફ ગનુો ફને છે ? 

(A)  કરભ- 259   (B)કરભ- 314   (C)કરભ- 379  (D) કરભ- 420  
40. નીચેનાભાુંથી કમા પ્રવુંગોભાું ગૌણ યુાલો યબૂ કયી ળકામ ? 
 i. જ્માયે મૂ દ્તાલેજ એલી વ્મન્ક્તઓના કફજાભાું શોમ કે જેની વાભે દ્તાલેજ યુલાય કયલાનો શોમ. 
 ii. જમાયે મૂ દ્તાલેજ જાશયે દ્તાલેજ શોમ.  
 iii જમાયે ક્ષકાય ોતાની ફેદયકાયીના કાયણે મૂ દ્તાલેજ યબૂ ન કયી ળકે.  
 iv. જમાયે મૂ દ્તાલેજ િોલાઈ ગમેર શોમ.  
 (A)  i,ii,iv    (B)ii,iii   (C)  i,ii,iii  (D) આેર તભાભ 
41. ભટ્રશરાને ધત વારાયા થતી ળાયીટ્રયક અને ભાનધવક વતાભણી અંગે IPC-1860ની કઈ કરભ મજુફ ગનુો દાિર થળે ? 

(A)  કરભ- 298/એ (B)કરભ- 398/એ  (C)કરભ- 498/એ (D) કરભ- 397/એ 
42. બાયતીમ દુંડવુંટ્રશતા 1860ની કરભ-18 મજુફ ‘ બાયત’ એર્રે ....  

(A)   બાયતનુું કે્ષત્ર જેભાું ફધા યાજમો અને કેન્્ળાધવત પ્રદેળો વાભેર છે.  
 (B)જમ્મ ુકાશ્ભીય યાજ્મ ધવલામનુું બાયતનુું કે્ષત્ર  
 (C)  આંદોભાન ધનકોફાએ ર્ાઓુ અને રક્ષવારી ધવલામનુું બાયતનુું કે્ષત્ર  
(D) આેરાભાુંથી એક ણ નશીં  

43. નીચેનાભાુંથી કઈ ભશાવ્મથા નથી ? 

(A)  કોઈણ આંિની િન્દ્ષર્નુું કામભી નકુવાન  
(B)કોઈણ કાનના શ્રલણનુું કામભી નકુવાન  
(C)  ભાથુું  અથલા મિુનુું કામભી ધલરૂીકયણ 
(D) કોઈણ ઇજા જેને 10થી લધાયે ર્ાુંકા આવ્મા શોમ  

44. IPC-1860 મજુફ ત્રાવની વ્માખ્મા કઈ આલાભાું આલી છે ?   

(A)  પકત ભાનધવક ત્રાવ  
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(B)પકત ળાયીટ્રયક ત્રાવ 
 (C)ટ્રયણીત સ્ત્રીને ધત કે ધતના વગા વારાયા અાતો ત્રાવ 
 (D) ટ્રયણીત રુૂને ત્ની વારાયા અાતો ત્રાવ  

45. બાયતીમ પોજદાયી ધાયો એર્રે શુું ? 

(A)  ઇન્દ્ન્ડમન ીનર કોડ (B)ઇન્દ્ન્ડમન પ્રોધવજય કોડ  (C) ઇન્દ્ન્ડમન ોરીવ કોડ (D)ટ્રક્રધભનર પ્રોધવજય કોડ  
46. ફેદયકાયીથી લાશન ચરાલલા ફદર બાયતીમ દુંડવુંટ્રશતાની કઈ કરભ મજુફ ગનુો ફને છે ? 

(A)કરભ- 179    (B)કરભ- 279    (C) કરભ- 379   (D) કરભ- 479   
47. બાયતીમ દુંડવુંટ્રશતા 1860ભાું કઈ વજાની જોગલાઈ નથી ? 

(A)  ભોતની વજા  (B)યોકડ દુંડ    (C)  આજીલન કેદ  (D) વાભાજજક વેલા 
48. ્લ ફચાલનો શક્ક (યાઉર્ ટુ પ્રાઈલેર્ ટ્રડપેન્વ) કઈ કરભભાું વભાલેળ કયલાભાું આવ્મો છે ? 

(A)કરભ-94    (B)કરભ-95    (C) કરભ-96   (D) કરભ-97  
49. બાયતીમ દુંડવુંટ્રશતા 1860ભાું કુર કેર્રા પ્રકાયનો આેરા છે ? 

(A)  22   (B)23    (C) 25   (D) 30 
50. IPC-1860ના કમા પ્રકયણભાું ટ્રયણીત સ્ત્રીને ધત કે ધતના વગા વારાયા અાતો ત્રાવ ધલરુિ ગનુાનુું છે ? 

(A)પ્રકયણ -16    (B)પ્રકયણ -17    (C)  પ્રકયણ -19/A (D) પ્રકયણ -18   

51. IPC-1860ની કઈ કરભભાું અક્ભાત અંગેની જોગલાઈ કયલાભાું આલી છે ? 
 (A)કરભ-90   (B)કરભ-70    (C) કરભ-80   (D) કરભ-97 
52. IPC -1860 ની કઈ કરભ શઠે ન્મામાધીળ પાુંવીનો હુકભ કયીને આયોીનુું ભોત નીજલલા ફદર ગનેુગાય ફનતો 

નથી ? 
  (A)કરભ-90   (B)કરભ-70   (C) કરભ-80   (D) કરભ-77 
53. IPC-1860ના કમા પ્રકયણભાું નોકયી કયાયનો ગનુાટ્રશત બુંગ ફદર વજાની જોગલાઈ ? 

 (A)પ્રકયણ -16    (B)પ્રકયણ -17    (C)  પ્રકયણ -19  (D) પ્રકયણ -18 
54. IPC 1860નો ધાયો વાય કયનાય ગલનટય કોન શતો ?   

(A)  રોડટ કેધનગ  (B)રોડટ ભેકોરે    (C)રોડટ લેરે્રી   (D) રોડટ ટ્રયન  
55.IPC-1860ની કઈ કરભભાું 20 લટથી ઓછી લમની વ્મન્ક્તને અશ્રીર વાટ્રશત્મ લેચવુું કઈ કરભ શઠે ગનુો ફને છે 

? 

(A) કરભ-283   (B)કરભ-290   (C)  કરભ-293  (D)કરભ-273 
56. બાયતીમ પોજદાયી ધાયો 1860 કમાયથી અભરભાું આવ્મો છે ? 

(A)6 ઓક્ર્ોફય 1860  (B) 6 ભાચટ  1860   (C) 6 જાન્યઆુયી 1860  (D)  6 એધપ્રર 1860  
57. બાયતીમ દુંડવુંટ્રશતા 1860ની કરભ-21 મજુફ કોન જાશયે વેલકની વ્માખ્માભાું વાભેર છે ? 

(A)મખુ્મ ભેિોોખરરે્ન ભેજજ્િેર્  (B)ોરીવ વફ ઈન્્ેકર્ય  (C)  મ્યધુનધવર કધભળનય (D) આેર તભાભ 

58. IPC 1860નો ધાયાની કઈ કરભભાું ફિેડાની વ્માખ્મા આલાભાું આલી છે ? 

(A) કરભ-155  (B)કરભ-157   (C)  કરભ-159  (D)કરભ-169  
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59. IPC 1860નો ધાયાની કઈ કરભભાું િોર્ા યુાલા યબૂ કયલા ફદર ધળક્ષાની જોગલાઈ કયલાભાું આલી છે ? 

(A) કરભ-193  (B)કરભ-183   (C)  કરભ-190  (D)કરભ-199  
60. આતુંકલાદી અને ધલઘાતક પ્રવધૃત્તક પ્રધતયોધ ધાયો (TADA) કમાયે યદ કયલાભાું  આવ્મો શતો ? 

 (A) 1980     (B)1985    (C) 1990   (D)1995  
61. IPC-1860ના કમા પ્રકયણભાું બાયતીમ નૌકાદ, ભધૂભદ અને શલાઈદ વુંફુંધધત ગનુાને રગતુું છે ? 

(A)  પ્રકયણ – 7  (B)પ્રકયણ – 8   (C)  પ્રકયણ – 9  (D) પ્રકયણ – 10 
62. IPC 1860નો ધાયાની કઈ કરભભાું ત્ની અથલા ધતની શમાતીભાું ફીબુ ું રગ્ન કયલા ફદર વજાની જોગલાઈ છે ? 

(A) કરભ-493  (B)કરભ-494   (C)  કરભ-490  (D)કરભ- 420  
63. IPC 1860નો ધાયાની કઈ કરભભાુંકોઇની ધાધભિક રાગણી દુબાલલાના ઇયાદાથી કોઈ ળબ્દો ઉચ્ચાયલા કે ચેષઠા કયલા 

ફદર વજાની જોગલાઈ છે ? 

(A) કરભ-198  (B)કરભ - 298   (C)  કરભ- 398  (D)કરભ- 498 

64. IPC 1860નો ધાયાની કઈ કરભભાું ફનાલર્ી વયકાયી ્રે્મ્ ેયનુું લેચાણ કયવુુંએ કઈ કરભ શઠે ગનુો ફને છે ?
 (A) (A)કરભ-158  (B)કરભ - 358    (C)  કરભ- 258  (D)કરભ- 458 

65. ભ્રષર્ાચાય ધનલાયણ અધધધનમભ કમાયે રાગ ુકયલાભાું આવ્મો ? 

(A)1960   (B)1985   (C) 1988  (D) 1990  
66. પોજદાયી કામટયીત અધધધનમભ કમાયે રાગ ુકયલાભાું આવ્મો ? 

(A)1975  (B)1970   (C) 1980  (D) 1973 
67. બાયતીમ યુાલા અધધધનમભ કમાયે રાગ ુકયલાભાું આવ્મો ? 

(A)1972  (B)1970   (C) 1980  (D) 1973 
68. ગજુયાત નળાફુંધી અધધધનમભ કમાયે રાગ ુકયલાભાું આવ્મો ? 

(A)1975  (B)1949   (C) 1950  (D) 1973 
69. ગજુયાત ોરીવ અધધધનમભ કમાયે રાગ ુકયલાભાું આવ્મો ? 

(A)1952  (B)1950   (C) 1951  (D) 1973 
70. વલોચ્મ અદારતના આદેળને ધ્માનભાું રઈ ગજુયાતભાું ફોમ્ફે ોરીવ એક્ર્-1951ભાું  ક્યાયે સધુાયો કયલાભાું આવ્મો ? 

(A)  2005   (B) 2006   (C)2007   (D) 2008  

71. બાયતીમ દુંડવુંટ્રશતાભાું એક પ્રકયણભાું ભાત્ર એક જ કરભ આેર છે તે કઈ કરભ છે ? 

(A)  કરભ- 420   (B)કરભ -498/A  (C)  કરભ – 478  (D)કરભ- 473/A 
72. IPC 1860ભાું પ્રકયણ -4 ના ધલે છે ? 

(A)   દુષેયણ    (B)ગનુાટ્રશત કાલતરૂ   (C)  વાભાન્મ અલાદો (D) યાજ્મ ધલરુિના ગનુાઓ  
73. વાભાન્મ યીતે કોઈ પોજદાયી કેવ ભારે્ ધયકડ કયલાભાું આલેર વ્મન્ક્તને ટ્રયભાન્ડ ય ોરીવ શીયાવતભાું અધધકતભ 

કેર્રા ટ્રદલવ યાિી ળકામ છે ? 

(A)  14     (B)15   (C)  16   (D) 17 

74. IPC-1960મજુફ નીચે આેર ધલધાનોભાું કયુું વાચુું છે?  
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(1)કરભ- 302ભાું ખનૂની વજાની જોગલાઈ  
(2)કરભ-307ભાું ખનૂની કોળીની વજાની જોગલાઈ  
 (3)કરભ- 379ભાું  ચોયીની વજાની જોગલાઈ  
 (4) કરભ- 395ભાું ધાડની વજાની જોગલાઈ  
(A)  પકત- 1   (B) 1 અને 2    (C)  1,2અને 3   (D)આેર તભાભ  

75. Cr.P.C (ટ્રક્રધભનર પ્રોધવજય કોડ)1973ભાું કઈ કરભ મજુફ FIR દાિર થામ છે ? 

(A)  કરભ- 145   (B)કરભ –154   (C)  કરભ– 164  (D)કરભ- 146 
76. Cr.P.C (ટ્રક્રધભનર પ્રોધવજય કોડ)1973ની કઈ કરભ મજુફ ોરીવને લોયુંર્ લગય ધયકડ કયલાની  વત્તા ભેરી  છે ? 

(A)  કરભ- 45   (B)કરભ –41   (C)  કરભ– 43  (D)કરભ- 46 
77. Cr.P.Cની કઈ કરભ મજુફ િાનગી વ્મકતીને ધયકડ કયલાની વત્તા ભેરી છે ? 

(A)  કરભ- 45   (B)કરભ –41   (C)  કરભ– 43  (D)કરભ- 46 
78. ોરીવે ધયકડ કયેર વ્મન્ક્તને કેર્રા કરાકભાું ભેજજ્િેર્ વભક્ષ યબૂ કયલો ડે છે ? 

(A) 12 કરાક    (B)24 કરાક   (C) 36 કરાક    (D) 36કરાક  
79. પોજદાયી કામટ  િધત અધધધનમભ,1973ની જોગલાઈ મજુફ ગનુાના કાભે ધયકડ કયલાભાું આલેરી વ્મન્ક્તને 

નીચેનાભાુંથી કમો શક્ક ભતો નથી ? 

(A)ધયકડના કયણની ભાટ્રશતી ભેલલાનો શક્ક   
(B)જાભીન ભેલલાનો શક્ક જો ગનુો જાભીનાત્રશોમ તો 
 (C)છૂયછ દયધભમાન ોતાની વુંદના લકીરને ભલાની યલાનગીનો શક્ક 
(D) તેના ઘયથી ોતાની વુંદગીનુું બોજન ભેલલાનો શક્ક  

80. નીચેનાભાુંથી કયુું કથન વાચુું નથી ? 

(A)એકલાય આયોનામુું ઘડમા ફાદ કોઈણ પોજદાયી કેવને તેની કામટલાશીભાુંથી ાછો િેંચી ળકતો નથી.  
 (B)પટ્રયમાદી કોઈણ પોજદાયી કેવને કોઈણ વભમે ાછો િેંચી  ળકે છે.  
 (C)  કેવની તાવ કયતાું ોરીવ અધધકાયી કોઈણ પોજદાયી ગનુાને ાછો િેંચી ળકે છે.  
(D)આેર તભાભ` 

81. વભન્વ કોના વારાયા ફજલલાભાું આલે છે? 

(A)  ોરીવ અધધકાયી વારાયા  
(B)કોર્ટના અધધકાયી વારાયા  
 (C)આેરાભાુંથી કોઈણ એક 
(D)એકણ નશીં  

82. પટ્રયમાદની નકર પટ્રયમાદીને ોરીવે કેર્રા મલૂ્મભાું આલાની શોમ છે ? 

(A)   રૂ. 100     (B)રૂ. 50    (C)  રૂ. 10   (D) ધલના મલૂ્મે 

83.ોરીવની તાવ શ્ચાત પોજદાયી કામટ િધત અધધધનમભની કઈ કરભ શઠે કેવને વુંફુંધધત કોર્ટભાું ભોકરલાભાું આલે 
છે ? 
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(A)  કરભ- 245   (B)કરભ –234   (C)  કરભ– 173  (D)કરભ- 342 
84. પોજદાયી કામટ િધત અધધધનમભની અંધતભ કરભ કઈ છે ?   

(A)  કરભ- 434  (B)કરભ –444   (C)  કરભ–474  (D)કરભ- 484 
85. પોજદાયી કામટ િધત અધધધનમભની અંધતભ પ્રકયણ કયુું છે ? 

(A)  37   (B) 35    (C)  33   (D)31 
86. કોન્ગ્નઝેફર ગનુા અર્કાલલા ભારે્ ોરીવ Cr.P.Cની કઈ કરભ શઠે લોયુંર્ ધલના ધયકડ કયી ળકે છે ? 

(A)Cr.P.C કરભ- 151  (B)Cr.P.C કરભ- 145  (C) Cr.P.C કરભ- 141  (D) Cr.P.C કરભ- 155  
87. Cr.P.C ની કઈ કરભ શઠે તાવ કયનાય ોરીવ અધધકાયી વાક્ષીઓને તાવે છે ? 

 (A)Cr.P.C કરભ- 151  (B)Cr.P.C કરભ- 145    (C) Cr.P.C કરભ- 141  (D) Cr.P.C કરભ- 165 
88. ટ્રક્રધભનર પ્રોધવજય કોડ કરભ- 144 શઠેના હુકભનો ઉદેશ્મ ળો છે ? 

(A)હુલ્રડ કે ફિેડો અર્કાલલાનો  
 (B)જાશયે ળાુંધતભાું દાિર અર્કાલલાનો  
 (C)ભાનલ-જજિંદગી કે વરાભતીનો બમ અર્કાલલાનો  
 (D)આેર તભાભ  

89. વેળન્વ જજે પયભાલેર ભોતની વજા કોની ભુંબૂયીને આધીન છે ? 

(A)  યાષિધત   (B)સધુપ્રભકોર્ટ     (C)શાઇકોર્ટ    (D) ગશૃ ભુંત્રારમ  
90. ધનગશૃણીમ ગનુો એર્રે શુું ? 

(A)ગુંબીય પ્રકાયના ગનુા  
 (B)જે ગનુાભાું ોરીવ લોયુંર્ શોમ તો જ ધયકડ કયી ળકે તે  
 (C) જે ગનુાભાું ોરીવ લગય લોયુંર્ ધયકડ કયી ળકે તે 
(D)ટ્રદલાની પ્રકાયના  

91. ટ્રક્રધભનર પ્રોધવજય કોડાની કરભ-125 શઠે કોણે બાયણ ોળનનો દાલો ભાુંગી ળકે ? 

(A)  ત્ની   (B)ભાતાધતા    (C)  ફાકો   (D) આેર તભાભ  
92. બ્બ્રક પ્રોધવક્યરુ્ય ભારે્ના નાભોની ેનર કોણ નક્કી કયે છે ? 

(A)   શાઇકોર્ટના યજી્િાય    (B)જજલ્રા કરેક્ર્ય   (C)  ટ્રડ્િીકર્ ભેજજ્િેર્  (D) શાઇકોર્ટના મખુ્મ ન્મામાધીળ 

93. અન્લેણ અંગે કયુું ધલધાન િોટુું છે ? 

(A)  અન્લેણભા યુાલો એકત્ર કયલા ભારે્ ોરીવે કયેર તભાભ કામટલાશીનો વભાલેળ થામ છે.  
 (B)અધનગશૃણીમ ગનુાભાું ોરીવ ભેજજ્િેર્ના હુકભ લગય અન્લેણ ળરૂ ન કયી ળકે  
(C)અન્લેણ ભાત્ર ોરીવ અધધકાયી વારાયા જ થામ છે.  
(D) અન્લેણ ભેજજ્િેર્ વારાયા ણ થઈ ળકે છે. 

94. કયપર ુકઈ કરભ શઠે રગાડલાભાું આલે છે ?   

(A)  આઈ.ી.વી. કરભ-144(B)Cr.P.C કરભ-144 (C)ગજુયાત ોરીવ એક્ર્ કરભ-144  (D) આઈ.એ.વી-144 
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95. Cr.P.C ની કઈ કરભ શઠે યુાલો અયૂતો શોમ ત્માયે આયોીને છોડી ળકામ ? 

 (A)Cr.P.C કરભ- 161  (B)Cr.P.C કરભ- 166    (C) Cr.P.C કરભ- 169 (D) Cr.P.C કરભ- 165 
96. પોજદાયી કામટયીધત અધધધનમભ 1973 કમાયથી અભરભાું આવ્મો ? 

(A) 1 જાન્યઆુયી 1973   (B) 1 ઓક્ર્ોફય 1973   (C) 1 એધપ્રર 1973 (D) 1 બૂન 1973  
97. Cr.P.Cભાું છેલ્રો સધુાયો કમાયે થમેરો છે ? 

(A)  2000  (B) 2002   (C) 2006  (D) 2009 

98. Cr.P.C ની કઈ કરભ શઠે ફદનક્ષી ભારે્ પોજદાયી કામટલાશી થામ છે ? 

 (A)Cr.P.C કરભ- 199  (B)Cr.P.C કરભ- 188   (C) Cr.P.C કરભ- 200 (D) Cr.P.C કરભ- 197 
99. Cr.P.C ની કઈ કરભ શઠે ઝડી લોયુંર્ના હુકભ થામ છે ? 

 (A)Cr.P.C કરભ- 91  (B)Cr.P.C કરભ- 92   (C) Cr.P.C કરભ- 93  (D) Cr.P.C કરભ- 95 
100. Cr.P.C ની કઈ કરભ શઠે જભીન કે ાણી અંગેની તકયાયથી સરેુશનો બુંગ થલાની વુંબાલના શોમ ત્માયે પ્રટ્રક્રમા  

થામ છે ? 

 (A)Cr.P.C કરભ- 151  (B)Cr.P.C કરભ- 146    (C) Cr.P.C કરભ- 144 (D) Cr.P.C કરભ- 145 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


