
1. )  પોલીસ અિધકાર� સામે કર�લી ક�લુાત

A: મા�ય ગણાય

B: અમા�ય ગણાય

C: કરિથ કર��લ પણ મા�ય ગણાય

D: ઓપચા�રક ગનણાય

2. )  ફરા�ર �ય��ત માટ��ું ં�હ�રના� ુબહાર પાડવા માટ� િનચેના માિથ �ા �બંધંો
કરાયેલા છે ?

A: �ય��ત ને વોરંટ ની બજવણી ન થઇ શક� તે માટ� ફરા�ર થયેલ હોવા� ુકોટ�  માનિત
હોય

B: જહ�રનામાંમંા ંઆરોપી ને 30 �દવસ મા ંહાજર રહ�વા માટ��ુ ંફરમાન �પ�ટ �રતે
જણાવલે હોય

C: �હ�રનામા ની નકલ કોટ�  હાઉસ મા દ�ખાય તેિવ જ�યાએ ચ�ંટાડવી જોઇએ

D: ઉપર ના તમામ

 
3. )  આરોપીની ધરપકડ થયા પછ� તહોમતના�ુ ંક�ટલા �દવસ મા ંર�ુ કરવા�ુ
હોય છે ?

A: 30

B: 60

C: 50

D: 40

4. )  ફો�દા�ર કાય�વા�હ નો કાયદો સમ� ભારત મા એક સર�ખ �રતે લ� ુકરવામા
આવ ેછે /

A: હા

B: ના

C: સજંોગ �માણે

D: ઉપર માથ� એક પણ ન�હ

 

5. )  ફોજદા�ર કય��રતી કાયદા હ�ઠળ કઇ કલમ �માણે �નુા� ુસમાધાન થઇ શક� ?

A: 311

B: 320

C: 327

D: 324

6. )  ફોજદા�ર કયદા હ�થળ આરોિપના �નુાિન ક�લુાત ન�ધિત વખતે તેને કોણ
ચેતવણી આપે છે ક� તે ક�લુાત કરવા બધંાયેલ નથી ?

A: પો�લસ

B: કલે�ટર

C: મે����ટ

D: વ�કલ

 
7. )  ફોજદા�ર કયદા હ�ઠળ ��લા સેશ�સ અદાલત ને ફાસંીની સ� આપવાિન
સતા ?

A: છે

B: નથી

C: હાઇ કોટ�  ની મ�ું�ર લેિવ પડ�

D: �િુ�મ કોટ�  િન મ�ુંર� લેિવ પડ�

8. )  તહોમતના� ુકોના �ારા ફરમાવામા આવ ેછે ?

A: પો�લસ

B: ફ�રયા�દ

C: કલે�ટર

D: �યાયાિધશ

 
9. )  જો આરોિપ પોતાિન ધરપકડ લે�ખત �કુમ મગેં તો ધરપકડ કરનાર ને લે�ખત
�કુમ બતાવો પડ� છે ?

A: સ�ય છે

B: અસ�ય છે

C: અધ�સ�ય છે

D: આમાિથ એક પણ ન�હ

10. )  સી.આર.પી.સી િન કાઇ કલમ �ારા કં�ોલ �ુમ ઉભો કરવમા આવ ેછે ?

A: 41 એ

B: 41 �બ

C: 41 સી

D: 41 ડ�
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11. )  િનચેનાિથ કોઇ પોલીસ અધીકા�ર વોરંટ વગર ધરપકડ �ાર�  ક�ર શક� ?

A: પોલીસ અધીકા�ર ના �નુા મા

B: �યા�બી ફ�રયાદ ના આધાર�

C: કોઇ �ય��ત આરોિપ હોય અને નામ કામ જણાવા િન ના પાડ��યાર�

D: આપેલ તામામ

12. )  પકડાયેલા આરોપી ની વ�મુા વ� ુક�ટલા �દવસ �િૂધ ની �રમાડં મ�ુંર થાઇ શક�
?

A: 14

B: 15

C: 16

D: 18

 
13. )  સમ�સ ક��સ એ વોરંટ ક�શ બિન શક� છે ?

A: સ�ય છે

B: અસ�ય છે

C: અધ�સ�ય છે

D: આપેલ એક પણ ન�હ

14. )  ગેકા�યદ�સર મડં�ળ િવખેરવાનો અિધકાર િનચેનામાિથ કોને હોતો નિથ ?

A: મે����ટ

B: પી.એસ.આઇ

C: કમા�ંડગ ઓ�ફસર

D: િશ�ણ અિધકા�ર

 

15. )  પકડાયેલા આરોપીને ક�ટલી કલાકમા ંકોટ�  સમ� હાજર કરવો પડ� છે ?

A: 10

B: 12

C: 14

D: 24

16. )  CRPC ની કઈ કલમ �જુબ ધરપકડ કરવામા આવલેી �ય��તની ત�ુંર�તી અને
સલામતી એ પોલીસની જવાબદાર� છે ?

A: 55A

B: 55B

C: 55C

D: 55D

 
17. )  નીચેનામાથી કોઈપણ ધરપકડ કર� શક� છે ?

A: સામા�ય �ય��ત

B: મે����ટ કોટ�

C: પી.એસ.આઈ

D: ઉપરના તમામ

18. )  ફોજદાર� બાબતો �ગે કોણ સ�ાઓ ધરાવ ેછે ?

A: સેશ�સ કોટ�

B: મે����ટ કોટ�

C: હાઈકોટ�

D: કોઈ નહ�

 
19. )  CRPC ની કઈ કલમ હ�ઠળ પોલીસ અિધકાર� કોઈપણ વ��નુી ઝડતી લઈ
શક� છે ?

A: 165

B: 136

C: 302

D: 166

20. )  CRPC ની કઈ કલમ હ�ઠળ હાઈકોટ�ને કોઈ પણ બાબતની ફ�રિવચારણા કરવાની
સ�ા છે ?

A: 401

B: 402

C: 299

D: 399

 
21. )  કોઈ સ�ંથાના નામે વોરંટની બજવણી કરવામા આવ ેછે - આ િવધાન ...

A: સ�ય છે

B: અસ�ય છે

C: અધ�સ�ય છે

D: આમાથી એકપણ નહ�

22. )  સગીરા એટલ.ે...............

A: 16 વષ� કરતા અધાર�  ઉમર

B: 16 વષ� કરતા ઓછ� ઉમર

C: 18 વષ�થી વધાર�  ઉમર

D: 18 વષ� કરતા ઓછ� ઉમર

 
23. )  �ી ઉપર સમ�સની બજવણી કરવામા આવ ે�યાર�  અદાલતની �નુવણી �ી
પોતાના ઘર�  રાખવાની િવનતંી કર�  તો તે અદાલત કાય�વાહ� � તે �ીના ઘર�  કર�
શક� - આ િવધાન..

A: સ�ય છે

B: અસ�ય છે

C: અધ�સ�ય છે

D: એકપણ નહ�

24. )  chargsheet ની જોગવાઈ CRPC ની કઈ કલમ �જુબ િનકળે છે ?

A: 174

B: 173

C: 172

D: 171

 



25. )  ચોરાઈ ગયેલ માલ� ુસચ� વોરંટ CRPC ની કઈ કલમ �જુબ િનકળે છે ?

A: 70

B: 71

C: 72

D: 73

26. )  �રમાડંની માગંણી CRPC ની કઈ કલમ હ�ઠળ થાય છે ?

A: 165

B: 166

C: 167

D: 168

 
27. )  CRPC ના કાયદા �જુબ મે����ટ ક�ટલા માસથી વ� ુસ� માટ� સમ�શ ક�સને
વોરંટ ક�સમા તબદ�લ કર� શક� છે ?

A: 6 માસ

B: 3 માસ

C: 12 માસ

D: 18 માસ

28. )  CRPC �તગ�ત કઈ કલમ હ�ઠળ �હ�ર જનતાની જવાબદાર� બને છે ક� , �નુા
િવશ ેમા�હતી આપવી ?

A: 29

B: 30

C: 39

D: 40

 
29. )  CRPC �જુબ પોલીસ અિધકાર� સા�ીને � ુઆપી શક� છે ?

A: વચન

B: બાહ�ધર�

C: ધમક�

D: અ�ાસન

30. )  ધરપકડની ર�ત CRPC ની કઈ કલમ �જુબ આવ ેછે ?

A: 21

B: 46

C: 47

D: 48

 
31. )  શકંા�પદ �ય��ત પાસેથી સારા વત�નની �મીનગીર� કોની પાસેથી લેવામા
આવ ેછે ?

A: મામલતદાર

B: કલે�ટર

C: �જ�લા િવકાસ અિધકાર�

D: આમાથી એકપણ નહ�

32. )  પોલીસ અિધકાર� કોઈ ઘરની ઝડતી કઈ કલમ �જુબ કર�  છે ?

A: 165

B: 166

C: 167

D: 168

 
33. )  ચોિવસ કલાકમા તપાસની કામગીર� �રૂ� ન થાય તો પોલીસ ક�ટલા
�દવસની �રમાડં માગંી શક� છે ?

A: પદંર �દવસ

B: વીસ �દવસ

C: એકવીસ �દવસ

D: �ીસ �દવસ

34. )  અક�માતની �ણકાર� સૌ�થમ �ા કરવામા આવ ેછે ?

A: �દવાની કોટ�મા

B: ન�કના પોલીસ �ટ�શનમા

C: ફોજદાર� કોટ�મા

D: ઉપરમાથી એકપણ નહ�

 
35. )  CRPC ની કઈ કલમમા �નુાની ન�ધ �ગે સમય મયા�દા ન�� છે ?

A: 430

B: 328

C: 441

D: 468

36. )  કલમ - 323 �ા �નુામા લા� ુપડ� છે ?

A: �ય�ભચાર

B: �યથા

C: મહા�યથા

D: ઉપરમાથી એકપણ નહ�

 
37. )  ધરપકડના વોરંટની બજવણી .........

A: ભારતના કોઈપણ ભાગમા કર� શકાય

B: �યા �નુો બ�યો હોય �યા જ કર� શકાય

C: મા� રા�યમા જ કર� શકાય

D: આમાથી એકપણ નહ�

38. )  જો સેશ�સ કોટ�  આગોતરા �મીન રદ કર�  તો બી� અર� �ા થઈ શક� છે ?

A: ��લા કોટ�

B: સા�ંય કોટ�

C: હાઈકોટ�

D: દ� િનક કોટ�

 



39. )  ફોજદાર� કાય�ર�તી સ�ંહતાની કલમ-164 અ�વયે ન�ધવામા ંઆવતા
ક�લુાત તથા િનવદેનો �ગે નીચેની કઈ બાબત ખર� નથી ?

A: મે����ટ �ત ેન�ધવાના રહ�શે

B: િનવદેન કરનારને તે� ુિનવદેન તેના િવ�ુ�ધ �રુાવા તર�ક� લઈ શકાશ ેતેવી
�ણ મે����ટ કરવી આવ�યક છે

C: આ� ુિનવદેન કરનાર �ુબાનીમા કર� �ય તો પણ આ િનવદેનને આધાર�  મા�
ક�સમા આરોપીને ક�રૂવાર ઠરાવી શકાય

D: આમાથી એકપણ નહ�

40. )  બળા�કારનો ભોગ બનનાર �ય��તની તબીબી તપાસ માટ� નીચેની કઈ બાબત
કાયદા અ�વયે ખર� નથી ?

A: ભોગ બનનાર �ીની સંમંિત િવના થઈ શકશ ેન�હ

B: �નુો બ�યાની �ણ થયાના 24 કલાકમા કરવાની રહ�શે

C: ર��ટડ�  �ે��ટશનર પાસે કરાવવી જ�ર� છે

D: આવ�યક બળ વાપર�ને પણ કરવી જ�ર� છે.

 
41. )  તાજનો સા�ી બનનાર �ય��ત....

A: પોત ેપણ ત ે�નુાનો તહોમતદાર હોય છે

B: �હ�ર જનતાનો સા�ી હોય છે

C: ફર�યાદ પ�નો સા�ી હોય છે

D: પોલીસ �ારા પસદં કરાયેલ સા�ી હોય છે

42. )  �હ�ર ઉપ� ના �ક�સામા.ં......

A: �હ�ર ઝરણા ંઅથવા જળાશય� ુપાણી �ુિષત કર�ું

B: વપેાર માટ� �કૂ�લા ખોરાક ક� પાણીમા ભેળસેળ

C: �હ�ર જ�યાએ ભય�પ રોગનો ચેપ ફ�લાવવો તે

D: �હ�ર જનતાન ેજ �ૃ�યથી સમાન હાિન, અડચણ, �ાસ પહ�ચે તે� ુ�ૃ�ય

 
43. )  ફોજદાર� બાબતોમા �તગ�ત સ�ાઓ કોણ ધરાવ ેછે ?

A: હાઈકોટ�

B: સેશ�સ કોટ�

C: મે����ટ કોટ�

D: ઉપરમાથી એકપણ નહ�

44. )  �નૂના �નુા માટ� પકડાયેલ હોય તેનો ક�સ....

A: ફ�ત સેશ�સ કોટ�  ચલાવી શક� છે

B: ફ�ત હાઈકોટ�  જ ચલાવી શક� છે

C: ફ�ત �િુ�મ કોટ�  જ ચલાવી શક� છે

D: આમાથી એકપણ નહ�

 
45. )  મોતની સ� ફરમાવવાની સ�ા

A: રા�યપાલને છે

B: રા��પિતને છે

C: સેશ�સ �જ ન ેછે

D: ઉપરના તમામને

46. )  કોડ ઓફ ��મીનલ �ોિસઝર,1973 �જુબ ધરપકડ કરવાની સ�ા

A: પોલીસ પાસે છે

B: કોટ�  પાસે છે

C: ખાનગી �ય��ત પાસે છે

D: ઉપરના તમામ

 
47. )  ધરપકડ થયેલ અને તપાસ દરિમયાન �લમા હોય તેવી �ય��ત સામે
�નૂના �નુાની તપાસ તેની ધરપકડ થયા બાદ

A: એક વષ�મા

B: ને� ુ�દવસમા

C: સાઈઠ �દવસ

D: �ીસ �દવસમા

48. )  �ા કાયદાના ��ુહાઓ �ગે ફોજદાર� કાય�ર�િત સ�ંહતા-1973ની આગોતરા
�મીનના જોગવાઈ લા� ુપડશ ેન�હ ?

A: વાહન અક�માતના ��ુહાઓ

B: ભારતીય દંડ સ�ંહતા

C: અ��ુ�ૂચત �િત અને અ��ુ�ૂચત આ�દ�િત

D: ��ટાચાર િનવારણ અિધિનપત

 

49. )  CRPC ની કલમ-164 �જુબ ક�લુાત ક� િનવદેનની ન�ધ કોણ કર� શક� છે ?

A: વક�લ

B: કોટ�  �લાક�

C: મે����ટ

D: હાઈકોટ�

50. )  વોરંટ ક�સ એટલે ?

A: એવા ક�સ ક� �મા �નુા બદલ ��ૃ�,ુ આ�વન ક�દ અથવા બે વષ�થી વ� ુક�દ
કરવામા આવ ેછે

B: એવા ક�સ ક� �મા પોલીસ �રપોટ�રની �ાર�ય જ�રત જ નથી

C: એવા ક�સ ક� � મા� હાઈકોટ�  જ ચલાવી શક�

D: એવા ક�સ ક� � મા� સેશ�સ કોટ�  જ ચલાવી શક�

 
51. )  વગર વોરંટ� પકડાયેલ �ય��તને .....

A: 24 કલાકમા ન�કના મે����ટ સમ� હાજર કરવો પડ�

B: જ�ર� �વાસિન સમય બાદ કરતા, 24 કલાકમા ન�કના મે����ટ સમ� હાજર
કરવો

C: 48 કલાકમા ન�કના ગેઝેટ�ડ ઓ�ફસર ક� મે����ટ સમ� હાજર કરવો પડ�

D: 48 કલાકમા ચીફ મે����ટ મે�ોપીટન સમ� હાજર કરવો પડ�

52. )  આગોતરા �મીન................

A: ધરપકડ થયા બાદ જ મળે

B: ધરપકડ થતા પહ�લા જ મળે

C: ધરપકડ થતા પહ�લા ક� �યારબાદ મળે છે

D: પોલીસ �ારા અપાતા �મીનને આગોતરા �મીન કહ� છે



 
53. )  �નૂના �નુાસર ધરપકડ કરાયેલ �ય��તને, જો તેના �નુાની તપાસ 90
�દવસમા �ણૂ� ન થાય તો........

A: પણ �મીન ઉપર છોડ� શકાય

B: તેન ે�મીન ઉપર છોડ� �કૂવો તે �યાયાધીશની િવવકે ��ુ�ધ ઉપર આધા�રત
છે

C: તેન ેફર�જયાત �મીન ઉપર છોડ� જ �કુવો પડ�

D: આમાથી એકપણ નહ�

54. )  CRPC મા આગોતરા �મીનની જોગવાઈ કઈ કલમમા છે ?

A: 436

B: 437

C: 438

D: 439

 
55. )  CRPC �જુબ પ�લીક �ોિસ�ટુરની �યા�યા કઈ કલમમા છે ?

A: 24

B: 26

C: 28

D: 30

56. )  CRPC મા અપીલનો અિધકાર એ ........

A: બધંારણીય છે

B: કા�નુી છે

C: શા�રર�ક છે

D: હક છે

 
57. )  ફોજદાર� કાય��રતી અિધિનયમ અ�વયે દશા�વલેી ફોજદાર� કાય�વાહ�ની
શ�આત �ગેની સમયમયા�દાના � �બધંો જણાવલેા છે તેવી કોઈ સમય મયા�દા
� �દવસ ે�રૂ� થતી હોય તે �દવસે કોટ�  બધં હોય તો........

A: કોટ�  ગમે ત ે�દવસ ેફ�રયાદ હાથ ઉપર લઈ શક� છે

B: કોઈ પણ �દવસ ેફ�રયાદ હાથ ઉપર લઈ શક�

C: સમયમયા�દાની ઢ�લ કોઈપણ કારણસર કોઈ દર �જુર કર� શક� છે

D: કોટ�  �લુે �દવસે ફ�રયાદ �યાન ઉપર લઈ શક� છે

58. )  ક�દની સ�ના �કાર ક�ટલા છે ?

A: 1

B: 2

C: 3

D: 4

 
59. )  જો કોઈ પાગલ સગીર �ય��ત �નુાનો ભોગ બની હોય તો તેના વતી કોણ
અર� કર� શક� છે ?

A: તેના વાલી

B: પોલીસ અિધકાર�

C: તેના પાડોશી

D: ��ુતવયની કોઈપણ �ય��ત

60. )  સગંીત �વા ઘ�ઘાટના િનયમોના ભગં બદલ િશ�ાની જોગવાઈ કઈ કલમમાં
દશા�વાયેલી છે ?

A: 136

B: 146

C: 156

D: 166

 

61. )  એક વખત દોિષત ક� િનદ�ષ ઠરાવલે �ય��ત ઉપર તેજ �નુાસર તેના ઉપર
ફર�થી કાય�વાહ� થઈ શક� ન�હ.

A: હા

B: ના

C: સજંોગો �માણે

D: ઉપરમાથી એકપણ નહ�

62. )  પોલીસ �રપોટ�  ઉપરથી વોરંટ ક�સની ઈ�સાફ� કાય�વાહ� માટ� આરોપી મે����ટ
સમ� ઉપ��થત થાય �યાર�  કાય�વાહ� શ� કરતા પહ�લા તેને નીચેના પૈક� �ા
દ�તાવજેોની નકલ આપવાની રહ�શ ે?

A: ચા�શીટ

B: �થમ બાબતની �રપોટ�

C: સા�ીઓની યાદ�

D: ઉપરના તમામ દ�તાવજેો

 

63. )  �બન�મીન પા� �નુામા ંપોલીસ �મીન આપી શક� નહ� - આ િવધાન

A: સ�ય છે

B: અધ�સ�ય છે

C: અસ�ય છે

D: ઉપરમાથી એકપણ નહ�

64. )  �િુ�મ કોટ�  એકવાર ફાસંીની સ� મા�ય રાખે તે �કુમ સામે અ�ય કોઈ
સ�ાવાળા સમ� અપીલ કરવા માટ�ની કોઈ જોગવાઈ કાયદામા આવલે નથી - આ
િવધાન

A: સ�ય છે

B: અસ�ય છે

C: અધ�સ�ય છે

D: ઉપરમાથી એકપણ નહ�

 



65. )  આરોપીને તહોમતના�ુ ં.............. ભાષામા ફરમાવ�ુ ંજ�ર�.

A: �હ�દ�

B: �જુરાતી

C: ��ે�

D: આરોપીની ભાષા

66. )  ��ૃયદંડ ની સ�માથી

A: ભારતની સસંદ માફ� આપી શક� છે

B: ભારતના ��ુય �યાય�િૂત� માફ� આપી શક� છે

C: ભારતના વડા�ધાન માફ� આપી શક� છે

D: ભારતના રા��પિત માફ� આપી શક� છે

 

67. )  નીચે જણાવલે �ય��તઓને કોટ�મા �તે હાજર રહ�વામાથી માફ� મેળવવાને
હ�દાર રહ�શ ેનહ�

A: િવધાનસભાના �પીકર

B: લોકસભાના �પીકર

C: મહાનગરપા�લકાના મેયર

D: િવધાન પ�રષદના ચેરમેન

68. )  પોલીસ ર�પોટ�  ઉપરથી દાખલ કરવામા આવલે વોરંટ ક�સમા ંતહોમતદાર
હાજર થાય અથવા ક�સની શ�આતમા મે����ટ �બ� લાવવામા આવ ે�યાર�  મે����ટ
એ બાબતની ખાતર� કરશ ેક�.........

A: કલમ 207 ના �બધંો અ�સુરવામા આ�યા છે ક� નહ�

B: મે����ટ કોઈપણ �કારની ખાતર� કરવા બધંાયેલા નથી

C: ર�પોટ�  કોઈ એ�સાઈઝ ઓ�ફસનો છે

D: ઉપરના તમામ

 
69. )  CRPC ની કલમ 244મા જણાવલે તમામ �રુાવા લીધા પછ� મે����ટને એમ
લાગે ક� તહોમતદાર સામે ક�સ બનતો નથી, �યાર�.............

A: છોડ� �કૂવાનો �કુમ કર� શક� છે

B: મે����ટના �કુમ સામે ર�વીઝન થઈ શક� છે

C: કોટ�  બધાજ સા�ીઓ તપાસવા જ�ર� નથી

D: આવો �કુમ તહોમતદારન ેિનદ�ષ ઠરાવતો �કુમ છે

70. )  ક�ટલા મ�હનાથી વ� ુએકાતં ક�દ ક�દ થઈ શક� નહ� ?

A: 2 માસ

B: 3 માસ

C: 6 માસ

D: 12 માસ

 
71. )  CRPC �જુબ કોઈપણ અદાલત હાઈકોટ�ને ર�ફર�સ કર� શક�, કઈ કલમ
�તગ�ત ?

A: 310

B: 395

C: 295

D: 410

72. )  CRPC અ�વયે �થમ વગ�ના મે����ટ વ�મુા ંવ� ુક�ટલા વષ�ની ક�દની સ� કર�
શક� છે ?

A: 2 વષ�

B: 3 વષ�

C: 4 વષ�

D: 5 વષ�

 
73. )  CRPC ની કઈ કલમ �જુબ ઝડતી વોરંટની બજવણી કરવામા આવ ેછે ?

A: 93

B: 100

C: 94

D: 96

74. )  ર�ઢા �નુેગારન ેસાર� ચાલચલગતના �મીન આપવાની સ�ા કોને છે ?

A: પોલીસ સબ ઈ��પે�ટર

B: મામલતદાર

C: વક�લ

D: પોલીસ અિધકાર�

 
75. )  સમાધાન પા� અને �બન સમાધાનપા� �નુાઓ� ુવગ�કરણ નીચે પૈક�
કઈ જોગવાઈમા કરવામા આવલે છે ?

A: ��.�ો.કોડની કલમ 155

B: ��.�ો.કોડની કલમ 156

C: ��.�ો.કોડની કલમ 51

D: ��.�ો.કોડની કલમ 320

76. )  ��.�ો.કોડની કલમ 125 કોને લા� ુપડ� છે ?

A: ��ુલીમ

B: �હ��ુ

C: શીખ

D: ઉપરના તમામ

 
77. )  આરોપીની �ગત હાજર�ની જોગવાઈ ��.�ો.કોડની કલમમા આપવામા
આવી છે ?

A: 51

B: 151

C: 156

D: 205

78. )  ��.�ો.કોડની કલમ 468 �તગ�ત 1 વષ�થી વધાર�  નહ� તેવી ક�દના સ� �નુામા
��ુત મયા�દા ક�ટલા સમયની હોય છે ?

A: 3 માસ

B: 6 માસ

C: 9 માસ

D: 12 માસ



 
79. )  ��.�ો.કોડના �ા �કરણમા સોદાની �લી. �ગેની જોગવાઈ આપવામા
આવલે છે ?

A: 21 A

B: 21 B

C: 21 C

D: 21 D

80. )  તહોમતનામાની �તીને કારણે આરોપી ગેરમાગ� દોરવાઈ ગયેલ હોય અને
�યાયનો હ�� ુિન�ફળ ગયેલ હોય �યાર�  એપેલેટ કોટ�ના આદ�શથી.....

A: કોઈ પણ તબ�ે તે �તી િનવાર� શકાય

B: તેને કારણે સમ� કાય�વાહ� રદ થાય

C: ફર� તહોમતના� ુઘડ� નવસેરથી કાય�વાહ� કરવાનો કોટ�  આદ�શ કર�  છે

D: � તે કલમ હ�ઠળ આરોપીને દોિષત ગણાતા નથી

 

81. )  તહોમતનામા ંકલમ 216 અ�વયે ફ�રફાર કરવામા ંઆવ ે�યાર�...

A: બ�ે પ�ોન ે�કુસાન ન થ� ુજણાય તો કોટ�  �ારા ક�સ આગળ ચલાવવામા
આવશે

B: � સાહ�દોની �ુબાની �રૂ� થઈ ગયેલ હોય તેઓને કોટ�  �તે અિનવાય�પણે ફર�
�ુબાની માટ� સમ�સ કરવા જોઈએ

C: આરોપી તરફથી ર�ુ કરાયેલા સાહ�દોને તપાસવામા આવ ેછે

D: આમાથી એકપણ નહ�

82. )  ��યેક �નુા માટ� અલગથી તહોમતના� ુઘડાશ ેઅને અ �ગે ની કાય�વાહ� પણ
અલગ રહ�શ.ે �ના અપવાદ�પે ��.�ો.કોડની કલમ 218 ની જોગવાઈ �જુબ
�યાયાધીશ એક સાથ ેકાય�વાહ� ચલાવવાનો આદ�શ આપી શક� ..

A: આરોપીની લે�ખત અર�ના આધાર�

B: આરોપીની લે�ખત અર� બાદ તેના ક�સને િવપ�રત અસરો પડતી નથી તે� ુ��યા
બાદ

C: ફ�રયાદ�ની લે�ખત અર�ના આધાર�

D: �યાયાધીશની િવવકે ��ુ�ધના આધાર�

 

83. )  C R P C િન કલમ 164 મા ં�ુ ંજોગવાઇ છે ?

A: પોલીસ સા�ીની �ુબાિન લેવા બાબત

B: પોલીસ પાસ ેકર�લા કથનો ઉપર સ�હ ન�હ લેવા બાબત

C: મે�ોપોલીસ ક� ���ુડિશયલ મે����ટ પાસે ક�લુાત અને કથનો ન�ંધવા બાબત

D: આપેલ એક પણ ન�હ

84. )  કોઈપણ ઈ��વાયર� ક� �ાયલ દરિમયાન �રુાવાના આધાર�  કોટ�ને ક� કોઈ
�ય��તને �નુો કર�લ છે ક� �ને આરોપી તર�ક� દશા�વલે નથી સજંોગોમાં ં-

A: કોટ�  �ારા તેવી �ય��તને સમ�સ મોકલી ક� તેની ધરપકડ કર�ને તેની સામે ક�સની
કાય�વાહ� ચલાવવામા આવશે

B: તે �ય��ત સામેની કાય�વાહ� ત�ન શ�આતથી થશ ેઅને તમામ સા�ીઓને ફર�થી
બોલાવવાના રહ�શે

C: કોટ�  �ારા �નુા� ુસ�ંાન લીધાના સમયથી તે �ય��ત આરોપી હતો તે ર�તે ક�સની
કાય�વાહ� રહ�શે

D: ઉપરના તમામ

 
85. )  પોલીસ 90 �દવસમા ચાગ�શીટ ર�ુ ન કર�  તો આરોપીને કોટ�  �મીન મ�ુંર
કર� દ�વા જોઈએ - અ િવધાન

A: સ�ય છે

B: અસ�ય છે

C: અધ�સ�ય છે

D: ઉપરમાથી એકપણ નહ�

86. )  CRPC ની કઈ કલમ �જુબ શકંા�પદ માલ કબ� લેવાની સ�ા પોલીસને છે.?

A: 100

B: 102

C: 103

D: 104

 

87. )  FIR �ગે � ુિવધાન ખો�ુ છે ?

A: FIR પોલીસ �ટ�શનના અિધકાર� સમ� ન�ધવામા ંઆવ ેછે

B: મા� પોલીસ અિધકારના �નુામા ન�ધવામા આવ ેછે

C: મે����ટના �કુમ વગર તપાસ કર� શકાય છે

D: ફોજદાર� કાય��રતી અિધિનયમની કલમ 153 મા આવ ેછે

88. )  CRPC ની કઈ કલમ અ�સુાર સમ�સ બજવણી તેના િનવાસ�થાને ક� રહ�ઠાણની
�દવાલ ઉપર લોકો સહ�લાઈથી જોઈ શક� છે તે ર�તે ચ�ટાડંવામા આવ ેછે ?

A: 62

B: 63

C: 64

D: 65

 
89. )  "A" નામની �ય��ત સામે વોરંટની બજવણી થઈ શક� તેમ નથી, અને તેઓ
ફરાર બની સતંાતી ફર�  છે તો કોટ�  તેની સામે �ુ ંપગલા લેશ ે?

A: સમ�સ કાઢશે

B: વોરંટની બજવણી કરશે

C: ફરાર� માટ�� ુ�હ�રના� ુબહાર પાડશે

D: ઉપરમાથી એકપણ નહ�

90. )  આરોપી ફરાર હોય ક� સમ�સની િનયત સમય મયા�દામા કોટ�મા હાજર ન થાય
તો વોરંટ કાઢવામા આવ ેછે - આ િવધાન

A: સ�ય છે

B: અસ�ય છે

C: અધ�સ�ય છે

D: ઉપરમાથી એકપણ નહ�

 



91. )  જડતી દરિમયાન સા�ીઓને સમ�સ કાઢ�ને કોટ�  સમ� ર�ુ કરવામા
આવશ ે- અ િવધાન.............

A: સ�ય છે

B: અસ�ય છે

C: અધ�સ�ય છે

D: ઉપરમાથી એકપણ નહ�

92. )  એક કો��ટ�બલ પોતાના ઉપર અિધકાર�ના આદ�શા�સુાર કોઈ �ૃ�ય કર�  તો તે
�ૃ�ય �નુો નથી - આ િવધાન

A: સ�ય છે

B: અસ�ય છે

C: અધ�સ�ય છે

D: ઉપરમાથી એકપણ નહ�

 

93. )  જ�યા શ�દમા ��ુલા િવ�તારનો સમાવશે થાય છે, - આ િવધાન

A: સ�ય છે

B: અસ�ય છે

C: અધ�સ�ય છે

D: ઉપરમાથી એકપણ નહ�

94. )  CRPC ની કઈ કલમ �જુબ �યાર�  પોલીસ કોઈ તપાસ કરવાનો છે �યાર�
મે����ટ ક�સની તપાસ કર� શક� છે ?

A: 159

B: 161

C: 160

D: 162

 
95. )  આરોપીની ધરપકડ� ુવોરંટ િનકળ� ગ� ુહોય �યારબાદ આગોતરા
�મીનની અર� ન થઈ શક� - િવધાન

A: સ�ય છે

B: અસ�ય છે

C: અધ�સ�ય છે

D: ઉપરમાથી એકપણ નહ�

96. )  આરોપીને કા�નુી સહાય �રૂ� પાડ� શકાય છે, કઈ કલમ હ�ઠળ ?

A: 204

B: 304

C: 404

D: 295

 
97. )  CRPC અ�વય ે�થમ વગ�ના મે����ટ વ�મુા વ� ુક�ટલા �િપયાનો દંડ કર�
શક� છે ?

A: 5,000

B: 10,000

C: 15,000

D: 20,000

98. )  ફોજદાર� કાય�વાહ� અિધિનયમ 1973 �જુબ પોતા� ુભરણપોષણ ન કર�
શકનાર - ................................ ભરણપોષણ મેળવવા હકદાર છે

A: માતા ક� િપતા

B: �ટા છેડા લીધેલા પ�ની

C: પરણીત ક� અપ�રણીત પોતા� ુઔરસ ક� અનૌરસ સગીર સતંાન

D: ઉપરની તમામ �ય��તઓ

 
99. )  હાઈકોટ�  માટ�ના પ��લક �ોિસ�ટુરની િનમ�કુ...............

A: હમેશા ક��� સરકાર કર�  છે

B: રા�ય સરકાર કર�  છે

C: હાઈકોટ�  સાથ ેિવચાર-િવમશ� કયા� બાદ એવી �ય��ત ક� �ણે સાત વષ�થી ઓછ�
નહ� તેટલી વક�લાત કર� હોય તેણી િનમ�કુ રા�ય સરકાર કર�  છે

D: �જુરાત પ��લક સિવ�સ કિમશન કર�  છે

100. )  CRPC ની કઈ કલમમા તાજના સા�ીની જોગવાઈ કરવામા આવી છે ?

A: 305

B: 306

C: 300

D: 309

 
101. )  પોલીસ અિધકાર� �નુો (કો�નીઝેબલ ઓફ��સ) એટલે - ............

A: પોલીસ આવા �નુાસર મા� �દવસે જ વોરંટથી ધરપકડ કર� શકશે

B: પોલીસ આવા �નુાસર �દવસ અને રા�ે વોરંટથી ધરપકડ કર� શકશે

C: પોલીસ આવા �નુાસર ગમે �યાર�  વોરંટ વગર ધરપકડ કર� શક�

D: પોલીસ આવા �નુાસર ફ�ત પોતાના પોલીસ �ટ�શનની હદમાજ વોરંટ વગર
ધરપકડ કર� શક�

102. )  કો�નીઝેબલ �નુાની મા�હતી -

A: પોલીસ �ટ�શન અિધકાર� જ લઈ શક� છે

B: પોલીસ �િુ��ટ��ડ��ટ લઈ શક� છે

C: � તે મે����ટ લઈ શક� છે

D: ઉપરના તમામ

 
103. )  સચ� વોરંટની કલમો કઈ છે ?

A: 73 થી 101

B: 54 થી 76

C: 154 થી 176

D: 127 થી 148

104. )  �લુેહ �ળવવા ક�ટલા વષ�ના વ�મુા વ� ુબો�ડ લઈ શકાય ?

A: એક

B: બે

C: 6 મ�હના

D: 3 વષ�



 
105. )  �મીનગીર� લેવાની સ�ા કોને છે ?

A: હાઈકોટ�

B: સેશ�સ કોટ�

C: ફ�ટ�  મે����ટ

D: આમાથી એકપણ નહ�

106. )  ભરણપોષણની કલમ કઈ છે ?

A: 125

B: 130

C: 135

D: 140

 
107. )  �હ�ર �યવ�થા અને શાિંત �ળવણીની જોગવાઈ કઈ કલમ ?

A: 127 થી 148

B: 149 થી 156

C: 156 થી 176

D: 193 થી 201

108. )  પોલીસ ને અ�વષેણ અને કાય� કરવાની સ�ા....

A: 140 થી 153

B: 154 થી 176

C: 132 થી 137

D: 93 થી 101

 
109. )  મે����ટને ફ�રયાદ.........

A: ગમે તે ર�તે થઈ શક�

B: વક�લ કરાવી શક�

C: પોલીસની મદદથી

D: ફર�યાદ લે�ખત ક� મૌ�ખક

110. )  તહોમતનામામા ં................

A: �નુા� ુસ�ંણૂ� વણ�ન લખે� ુહોય છે

B: તેમા �નુાનો સમય �થળ, �ૃ�ય વગેર��ુ

C: આઅલત તહોમતનામામા ંફ�રફાર કર� શક�

D: ઉપરના તમામ

 
111. )  �બન તહોમત છોડ� �કૂવાનો �કુમ અદાલત....

A: તહોમત ઘડાયા પછ� કર�  છે

B: તહોમત ઘડાયા પહ�લા

C: પોલીસ તહોમતના� ુર�ુ કર�  પછ�

D: અદાલતન ેયો�ય લાગે �યાર�

112. )  CRPC �ારથી અમલમા ંઆ�યો ?

A: 1 મે 1974

B: 15 �ૂન 1974

C: 1 એિ�લ 1974

D: 5 એિ�લ 1974

 
113. )  સમ�શ તથા તેની બજવણીની કલમો �ગે � ુસા� ુછે ?

A: 70 થી 75

B: 93 થી 98

C: 61 થી 67

D: 221 થી 224

114. )  C R P C હ�ઠળ ���ુડિશયલ મે����ટ ને � ુન�ધવાની સતા આપેલી છે ?

A: િનણા�યક ક�લુાત

B: �યાિયક ક�લુાત

C: �હ�ર દ�તાવજે

D: ખાનગી દ�તાવજે

 
115. )  જો એક પોલીસ સબ ��પે�ટર ગેરકાયદ�સર મડં�ળ િવખેરાઇ જવાનો
આદ�શ આપેતો ?

A: કાયદ�સર

B: ગેરકાયદ�સર

C: �ળુ�તુ અધીકાર � ુહનન

D: રા�ય નીિત ના માગ�દશ�ક િસ�ધાતો � ુઉ�લઘંન

116. )  પોતાિન �ત ને દોિશત ગણાવ ેતે �કાર ના િનવદેન ને � ુગણાય છે ?

A: ક�લુાત

B: ફ�રયાદ

C: �રુાવો

D: �યા�યા

 

117. )  મે����ટ સમ� કર�લી ક�લુાત ક�વી હોવી જોઇએ ?

A: �વ�ૈ�છક હોવી જોઇએ

B: વા�તિવક હોવી જોઇએ

C: મા�હિત સભર હોવી જોઇએ

D: �રુાવા આધાર�ત હોવી જોઇએ

118. )  ધરપકડ કરાયેલ �ય��ત ને ધરપકડ ના કારણોની �ણ કરવી અને �મીન
પર �ટવાની �ણ કરવી તે ?

A: ફર�જયાત છે

B: મર�યાત છે

C: ��ુહા પર આધા�રત છે

D: ઉપર માથી એક પણ ન�હ

 



119. )  C R P C મા ંધરપકડ કરવાની જોગવાઇ કઈ કલમ મા ંછે ?

A: 43

B: 44

C: 45

D: 46

120. )  પ��લક �ોિસ�ટુર બનવા માટ� ઓછા માં ંઓછો ક�ટલો વક�લાત નો અ�ભુવ
જોઇએ ?

A: 5 વષ�

B: 10 વષ�

C: 15 વષ�

D: 20 વષ�

 

121. )  C R P C ક 438 હ�ઠળ આગોતરા �મીન આપવાની સતા કોની હોય છે ?

A: હાઇકોટ�  તથા સેસ�સ કોટ�

B: હાઇકોટ�

C: સેસ�સ કોટ�

D: મે����ટ

122. )  જિમન ક� પાણી �ગે ની તકરાર િથ �લુેહ ભગં થવાનો સભંવ હોય તો C R PC
િન કઇ કલમ હ�ઠળ ���યા થાય છે ?

A: ક 141

B: ક 145

C: ક 143

D: ક 244

 
123. )  C R P C િન કલમ 144 હ�ઠળ કરાયેલા �ાસદાયક બાબતો અથવા ભય નો
�દ�સા ના તા�કદ ના �કુમ કયા�ના તા�રખ થી ક�ટલા સમય �ધુી અમલ રહ�શ ે?

A: 1 માસ

B: 2 માસ

C: 3 માસ

D: 4 માસ

124. )  પોલીસને કોઈપણ િમલકત કબ� લેવાની સ�ા તથા તે �ગે ફરજ નીચે �જુબ
છે �માથી લા� ુપડ� ુન હોય તે જણાવો.

A: સમ� િમલકત શકમદં સજંોગોમા મળ� આવ ે�યાર�

B: � ૂબનેલ �નુાના �રુાવા �વ�પે હોય �યાર�

C: િમલકત કબ� લીધા પછ� મે����ટને તા�કા�લક �ણ કરવી

D: આમાથી એકપણ નહ�

 
125. )  િન�હૃણીય �નુામા ં............

A: ફ�રયાદ દાખલ થયા પછ� તપાસ માટ� પોલીસ અદાલતની પરવાનગી લેવી
જોઈએ

B: તપાસ કરનાર એજ�સી આરોપીની વગર વોરંટ� ધરપકડ કર� શક� છે

C: અદાલત �ારા CRPC ની કલમ 156(3) નીચે તપાસ સ�પવી જોઈએ

D: આમાથી એકપણ નહ�

126. )  ફોજદાર� કાય�ર�તી સ�ંહતા અ�વયે વળતર �ા સજંોગોમા અપાવી શકાય છે ?

A: ઈ� સબંધેં

B: નાણાક�ય �કુસાન સબંધેં

C: િમલકતના �કુસાન સબંધેં

D: ઉપરના તમામ

 
127. )  રા�યની �યા�યામા કોનો સમાવશે થતો નથી ?

A: રા�ય સરકાર

B: રા�ય સરકાર અન ેક��� સરકાર

C: ��ટો

D: સરકાર� સાહસો

128. )  ગેરકા�નુી મડંળ�મા પાયાની જ��રયાતોમા શાનો સમાવશે થતો નથી ?

A: ચાર થી વ� ુ�ય��ત હોવી જોઈએ

B: તમામનો હ�� ુસમાન હોવો જોઇએ

C: �નુાની સભંિવતતા આરોપી �ણતા હોવા જોઈએ

D: દર�ક સ�ય �ારા સમાન �ૃ�ય આચરાયે� ુહશે

 
129. )  �જુરાત રા�ય �ારા લેવાયેલ CRPC ના �ધુારાની મદદથી િવ�ડયો
કો�ફર��સ�ગ �લ�ક�જની મદદથી આરોપીની હાજર�

A: કલમ 167 અ�વય ેમા� લઈ શક� છે

B: કલમ 273 અ�વય ે�રુાવો ર�કડ�  કરતી વખતે લઈ શકાય છે

C: કલમ 313 અ�વય ેવધારાના િનવદેન વખત ેલઈ શકાય છે

D: ઉપરના તમામ

130. )  આરોપીની ધરપકડ વખતે પોલીસે કઈ બાબત કરવી જોઇએ ?

A: આરોપીને �ા �નુા સબબ પકડ�લ છે તેની �ણ કરવી

B: ધરપકડ કરનાર અિધકાર�ની ઓળખ છતી થાય તે �કાર�  તેણે નામ અને હો�ાની
ત�તી પહ�રવી

C: ધરપકડની �ણ �વજન ક� િમ� ને કરવી

D: આમાથી એકપણ નહ�

 
131. )  ફોજદાર� કાય�ર�િત અિધિનયમ અ�વયેના �નુા માટ� �નુાની ન�ધ માટ�ની
સમય મયા�દા

A: કલમ 472 થી િનય�ંીત થશે

B: કલમ 303 થી િનય�ંીત થશે

C: કલમ 467 થી િનય�ંીત થશે

D: ભારતીય સમયાયા�દા અિધિનયમથી ન�� થશે

132. )  સમ�સ ક�સમા આરોપી મે����ટ સમ� ઉપ��થત થાય �યાર�  નીચેના પૈક� કઈ
કાય�વાહ� થાય ?

A: � �નુાનો આરોપ હોય તે તેને જણાવવામા આવે

B: તેને �નુો ક�લુ છે ક� ક�મ તે �છૂવામા આવે

C: તે કોઈ �રુાિવ આપવા માગેં છે ક� ક�મ તે તેને �છૂવામા આવ ેછે

D: આપેલ તમામ



 
133. )  ફોજદાર� કાય�વાહ�મા સ���ત કાય�વાહ� કરવાની સ�ા નીચેનામાથી કોને
છે ?

A: કોઈ ચીફ ��ડુ�શીયલ મે����ટને

B: કોઈ મે�ોપો�લટન મે����ટને

C: હાઈકોટ�ના �યાયાધીશને

D: ઉપરના તમામ

134. )  ફોજદાર� કાય�ર�િત અિધિનયમ.........

A: ભારતના સમ� િવ�તારને લા� ુપડ� છે

B: જ�� ુઅને ક�મીર િસવાય ભારતના બધાજ િવ�તારને લા� ુપડ� છે

C: મા� �જુરાત રા�યના િવ�તારને લા� ુપડ� છે

D: �ુબંઈ કોલકતા અને ચે�ઈના િવ�તારોને લા� ુપડ� છે

 
135. )  ફોજદાર� કાય�ર�િત અિધિનયમના �બધંો �માણે.....

A: કોઈપણ ��ડુ�િશયલ મે����ટ વોરંટ કાય�વાહ� ચલાવી શક� છે

B: કોઈપણ મે�ોપો�લટન મે����ટ વોરંટ કાય�વાહ� ચલાવી શક� છે

C: હાઈકોટ�  ખાસ સ�ા આપેલ હોય તેવા કોઈપણ મે����ટ વોરંટ કાય�વાહ�
ચલાવી શક�

D: ઉપરના તમામ

136. )  CRPC ની કઈ કલમ હ�ઠળ ધરપકડ કર�લ �ય��તને 24 કલાકમા મે����ટ
સમ� ર�ુ કરવી પડ� છે ?

A: 57

B: 56

C: 55

D: 53

 
137. )  વગર વોરંટ� ધરપકડ કરવાની સ�ા CRPC ની કઈ કલમની જોગવાઈ છે ?

A: 41

B: 42

C: 43

D: 44

138. )  કઈ કલમ હ�ઠળ પોલીસ અિધકાર� આરોપીના �રમાડંની માગંણી કર� શક� છે ?

A: 162

B: 157

C: 162

D: 167

 

139. )  દ�હાતં દંડની સ� મદદનીશ જજ ફટકાર� શક� છે - આ િવધાન

A: સ�ય છે

B: અસ�ય છે

C: અધ�સ�ય છે

D: ઉપરમાથી એકપણ નહ�

140. )  �ાથિમક મા�હતીના �રપોટ�ના આરોપી� ુનામ આપ� ુઆવ�યક નથી - આ
િવધાન

A: સ�ય છે

B: અસ�ય છે

C: અધ�સ�ય છે

D: ઉપરમાથી એકપણ નહ�

 
141. )  આગોતરા �મીન �ગેની જોગવાઈ કઈ કલમમા દશા�વવામા આવી છે ?

A: 437

B: 438

C: 435

D: 436

142. )  �નુો બ�યાની મા�હતી પોલીસ CRPC ની કઈ કલમ હ�ઠળ ન�ધશ ે?

A: 152

B: 151

C: 154

D: 156

 
143. )  નીચેમાથી સેસ�શ કોટ�ની રચના કોના �ારા થાય છે ?

A: રા�ય સરકાર

B: ક��� સરકાર

C: એટન� જનરલ

D: આમાથી એકપણ નહ�

144. )  નીચેનામાથી મે�ોપો�લટન િવ�તાર �હ�ર કરવાની સ�ા કોનામા છે ?

A: શહ�ર� અને િવકાસ મ�ંાલય

B: રા�ય સરકાર

C: ક��� સરકાર

D: રા�યપાલ

 
145. )  એક અદાલતે તોહમતના� ુઘડ�ા પછ�...........

A: ત ેક�સ ચલાવવા માટ� બી� અદાલતને મોકલી આપે છે

B: િ�સાઈ�ડ�ગ ઓ�ફસર બદલાય તો બી� વાર તહોમતના� ુઘડ� ુપડ�

C: અદાલત પોતાના તાબા હ�ઠળની બી� અદાલતમા મોકલી આપે

D: � ત ેઅદાલત તહોમતદારના જવાબો લે છે

146. )  તહોમતના� ુનીચેના ક�સમા ઘડવામા આવ ેછે.

A: સ�ં��ત કાય�વાહ�થી ચલાવવામા આવતા ક�સો

B: સમ�સ કાય�વાહ�થી ચાઅવવામા આવતા ક�સો

C: સેશ�સ અદાલત સમ�ની ઈ�સાફ� કાય�વાહ�મા

D: ઉપરના �ણેય �ક�સામા

 



147. )  તહોમતના� ુઘડતા પહ�લા...

A: આરોપીએ ર�ુ કર�લા તમામ દ�તાવજેો �યાને લેવા અિનવાય� છે

B: ફ�રયાદ પ�ના સાહ�દોના િનવદેનો મા� �યાને લેવા જ�ર� છે

C: ફ�રયાદ પ� �ારા ર�ુ કરાયેલ દ�તા�� �રુાવાઓ જ �યાને લેવા, જો મળે તો

D: ફ�રયાદ પ� �ારા ર�ુ કરાયેલ તમામ �કારના �રુાવા �યાને લેવા

148. )  �મીનલાયક �નુાઓમા..................

A: તહોમતદારની ધરપકડ પોલીસ કર� શક� નહ�

B: તહોમતદારની �મીન આપવાની આવ�યકતા હોતી નથી

C: તહોમતદાર�  �મીન ર�ુ કય�થી તેને ��ુત કરવો પડ�

D: પોલીસ �રમાડંની માગંણી કર� શક�

 
149. )  (FIR) ફ�રયાદની નકલ ���ુડિશયલ મે����ટને........

A: તા�કા�લક મોકલી આપવી જોઈ

B: ફ�રયાદ ર��ટડ�  થતા પહ�લા મળવી જોઈએ

C: ચોવીસ કલાક �ધુીમા મળવી જોઈએ

D: 48 કલાકમા મળવી જોઈએ

150. )  તહોમતના� ુકોણ ફરમાવ ેછે ?

A: તપાસનીશ અિધકાર�

B: સરકાર તરફ� સરકાર� વ�કલ

C: �યાયાધીશ

D: ફ�રયાદ� અન ેપોલીસ �ારા સ�ુ�ંત

 
151. )  ચા�ની ભાષા (લખાણ) સમયે...

A: કોટ�ની ભાષા ગણવાની રહ�શે

B: આરોપીની ભાષા �માણેની રહ�શે

C: ફ�રયાદ�ની ભાષાને અ��ુપ

D: �યાયાિધશ ન�� કર�  તે રહ�શે

152. )  ચા�મા �ધુારો �ા તબ�ે થઈ શક� છે ?

A: �રુાવો શ� કરતા પહ�લા

B: જજમે�ટ આપતા પહ�લા

C: આરોપી પ�નો �રુાવો �રુો થતા �ધુી

D: ફ�રયાદ પ�નો �રુાવો �રુો થાય �યા �ધુી

 
153. )  CRPC ની કલમ 223 અ�વયે કઈ �ય��તઓ સામે સ�ુ�ંત તહોમતના�ુ
�કુ� શકાય ?

A: એક જ �યવહારના �મ દરિમયાન કરવામા આવલે એક જ �નુાના આરોપીઓ
હોય

B: એક જ �યવહારના �મ દરિમયાન કરવામા આવલેા અલગ અલગ �નુાના
આરોપી હોય

C: આરોપીઓ અન ેતેમા મદદગાર� કરનાર તથા તે �નુો કરવાનો �ય�ન
કરવાના �નુાના આરોપી હોય

D: ઉપરો�ત �ણેય �ક�સામા

154. )  વકૈ��પક તહોમત �ાર�  �કુ� શકાય ?

A: કલમ 221 હ�ઠળ �ૃ�યોની �ણેી એવા �કારની હોય ક� �રુવાર કર� શકાય તેવી
હક�કતો પરથી �ો �નુો બનશ ેતે શકંા�પદ હોય

B: આરોપી િવ�ુ�ધના �નુઓ એક જ �કારના અને એક સરખા હોય

C: આરોપી િવ�ુ�ધ એક સાથ ે�ણ �નુાઓ� ુતહોમત �કૂ�લ હોય

D: આરોપી િવ�ુ�ધ એક કરતા વ� ુ�નુા માટ� એક જ ઈ�સાફ� કાય�વાહ�નો �કુમ કર�લ
હોય

 

~: All The Best :~



(1.) => B (2.) => D (3.) => B (4.) => B (5.) => B (6.) => C (7.) => A (8.) => D (9.) => A (10.) => C

(11.) => D (12.) => B (13.) => A (14.) => D (15.) => D (16.) => A (17.) => D (18.) => C (19.) => A (20.) => A

(21.) => B (22.) => D (23.) => A (24.) => B (25.) => A (26.) => C (27.) => A (28.) => C (29.) => D (30.) => B

(31.) => A (32.) => A (33.) => A (34.) => B (35.) => D (36.) => B (37.) => A (38.) => C (39.) => C (40.) => B

(41.) => A (42.) => D (43.) => A (44.) => A (45.) => C (46.) => D (47.) => B (48.) => C (49.) => C (50.) => A

(51.) => B (52.) => B (53.) => C (54.) => C (55.) => A (56.) => B (57.) => D (58.) => C (59.) => D (60.) => A

(61.) => A (62.) => D (63.) => A (64.) => B (65.) => D (66.) => D (67.) => C (68.) => A (69.) => A (70.) => B

(71.) => B (72.) => B (73.) => A (74.) => B (75.) => C (76.) => D (77.) => D (78.) => D (79.) => A (80.) => C

(81.) => D (82.) => D (83.) => C (84.) => D (85.) => A (86.) => B (87.) => D (88.) => D (89.) => C (90.) => A

(91.) => B (92.) => A (93.) => A (94.) => A (95.) => B (96.) => B (97.) => B (98.) => D (99.) => C (100.) => B

(101.) => C (102.) => D (103.) => A (104.) => D (105.) => D (106.) => A (107.) => A (108.) => A (109.) => D (110.) => D

(111.) => B (112.) => C (113.) => C (114.) => B (115.) => A (116.) => A (117.) => A (118.) => A (119.) => D (120.) => B

(121.) => A (122.) => B (123.) => B (124.) => A (125.) => D (126.) => D (127.) => C (128.) => D (129.) => D (130.) => B

(131.) => C (132.) => D (133.) => D (134.) => B (135.) => D (136.) => A (137.) => A (138.) => D (139.) => B (140.) => A

(141.) => B (142.) => C (143.) => A (144.) => B (145.) => D (146.) => C (147.) => D (148.) => C (149.) => A (150.) => C

(151.) => A (152.) => B (153.) => D (154.) => A

Answare Sheet


