
1. )  �રુાવાને �મુ કરવા બદલનો �નુો આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ હ�ઠળ આવ ેછે ?

A: 303

B: 304

C: 204

D: 201

2. )  સાગર�  જમા કરાવલે દ�તાવજેમા ભાષા �પ�ટ છે પરં� ુ
વત�માનમા તે હક�કતનો કોઈ અથ� નીકળતો નથી, તેવા અથ�હ�ન
દ�તાવજે િવશ ેકઈ કલમ �તગ�ત �રુાવો આપી શકશ ે?

A: 95

B: 105

C: 115

D: 125

 

3. )  ભારતીય �રુાવા અિધિનયમ �તગ�ત કઈ કલમ અ�વયે દહ�જ ��ૃ� ુ�ગે
અ�મુાન લેવાય છે ?

A: 113 ( B)

B: 123 (B)

C: 133

D: 143

4. )  ભારતીય �રુાવા અિધિનયમ 1872 ની કલમ 108 �માણે કોઈ
�ય��તના બાબતે ક�ટલા વષ� �ધુી કોઈ �ણકાર� ના મળે તો તેને �તૃ
ઘોિષત કર� શકાય ?

A: 10 વષ�

B: 14 વષ�

C: 7 વષ�

D: 21 વષ�

 
5. )  નીચેનામાથી � ુગૌણ �રુાવો છે ?

A: �મા�ણત નકલો

B: �ળૂ નકલમાથી બનાવલે નકલો

C: �ળૂ નકલ સાથ ેસરખાવલે નકલ

D: ઉપરના તમામ

6. )  નીચેનામાથી � ુસ�ય હ�કકત છે ?

A: દ�તાવજેના 10 �કારો છે

B: દ�તાવજેના કોઈ �કારો હોતા નથી

C: તમામ દ�તાવજેો ખાનગી દ�તાવજેો હોય છે

D: દ�તાવજે ખાનગી અથવા �હ�ર હોઇ શક�

 
7. )  ઓળખ પર�ડ �ા કાયદા હ�ઠળ થાય છે ?

A: એિવડ��સ એ�ટ

B: આઈ.પી.સી.

C: સી.આર.પી.સી

D: બો�બે પોલીસ એ�ટ

8. )  �રુાતન દ�તાવજે ક�ટલા વષ� �ુના હોય છે ?

A: 3 વષ� ક� તેથી વધાર�

B: 20 વષ� ક� તેથી વધાર�

C: 25 વષ� ક� તેથી વધાર�

D: 15 વષ� ક� તેથી વધાર�

 
9. )  એવીડ��સ એ�ટની કલમ 45ના �બધં �જુબ િન�ણાતંનો અ�ભ�ાય �ા
િવષયમા �સુગંત બને છે ?

A: િવદ�શી કાયદો

B: કલા િવ�ાન - મે�ડકલ

C: હ�તા�ર ક� �ગળ�ની છાપ

D: ઉપરના તમામ

10. )  દ�તાવજે ર�ુ કરવા આવલે સા�ીની ઉલટ તપાસ થઈ શક� છે -
આ િવધાન

A: સ�ય છે

B: અસ�ય છે

C: અધ�સ�ય છે

D: ઉપરમાથી એકપણ નહ�
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11. )  નીચેનામાથી �ો �હ�ર દ�તાવજે છે ?

A: િવવાદ પ�

B: લે�ખત કથન

C: વાદપ�

D: એફ.આઈ.આર

12. )  �ચૂક �� �ાર�  �છુ� શકાય છે ?

A: સર તપાસ

B: ઉલટ તપાસ

C: �નુઃ તપાસ

D: સર તપાસ ક� �નુઃ તપાસ

 
13. )  કા�નુી સલાહકારોને ગોપનીય મા�હતી �હ�ર કરવા માટ� મજ�રુ કર� શકાય
નહ� - આ િવધાન

A: સ�ય છે

B: અસ�ય છે

C: અધ�સ�ય છે

D: ઉપરમાથી એકપણ નહ�

14. )  કોઈ �ળૂ દ�તાવજેની ઝેરો� તે �ળૂ દ�તાવજેનો
...........................

A: �ાથિમક �રુાવો છે

B: ગૌણ �રુાવો છે

C: �ાથિમક અને ગૌણ �રુાવો છે

D: �ાથિમક અને ગૌણ �રુાવો નથી

 
15. )  એક જ �યવહારના ભાગ�પે કર�લ કથન �સુગંત માનવામા આવ ેછે - આ
િવધાન

A: સ�ય છે

B: અસ�ય છે

C: અધ�સ�ય છે

D: ઉપરમાથી એકપણ નહ�

16. )  �ા વષ� ભારતમા ભારતીય �રુાવાનો કાયદો અમલી બ�યો ?

A: 1 સ�ટ��બર 1872

B: 2 ઓ�ટોબર 1872

C: 1 સ�ટ��બર 1901

D: 2 ઓ�ટોબર 1972

 

17. )  ભારતઈય �રુાવા �તગ�ત િનણા�યક સા�બતીની �યા�યા કઈ કલમમા છે ?

A: કલમ 1

B: કલમ 2

C: કલમ 3

D: કલમ 4

18. )  જો પોલીસ ક�ટડ�મા આરોપી સમ� મે����ટ હોય અને આરોપી
ક�લુાતના� ુકર�  તો તે �રુાવા અિધિનયમની કઈ કલમ �જુબ �વી�ૃતી
છે ?

A: કલમ 25

B: કલમ 26

C: કલમ 27

D: કલમ 32

 
19. )  પોલીસ ઈ��પે�ટર�  �નુના આરોપીના કહ�વાથી તપાસ દરિમયાન મળ�
આવલે વ��ઓુની યાદ� તૈયાર કરવામા આવી છે અને આ યાદ�મા તપાસ અિધકાર�
અન ેસાહ�દોના હ�તા�ર કરવામા આવ ેછે - આ િવધાન

A: સ�ય છે

B: અસ�ય છે

C: અધ�સ�ય છે

D: ઉપરમાથી એકપણ નહ�

20. )  મરણો �ખુ િનવદેન �રુાવા અિધિનયમની કઈ કલમમા આવ ેછે
?

A: કલમ 32

B: કલમ 27

C: કલમ 21

D: કલમ 33

 
21. )  સા�બતીનો બોજો �રુાવા અિધિનયમની કઈ કલમમા આવ ેછે ?

A: 101

B: 102

C: 103

D: 104

22. )  �ુગંા સા�ી� ુિનવદેન કોટ�મા �ા� છે - આ િવધાન

A: સ�ય છે

B: અસ�ય છે

C: અધ�સ�ય છે

D: ઉપરમાથી એકપણ નહ�

 



23. )  સર તપાસ, ઉલટ તપાસ અને ફ�ર તપાસ �રુાવાની કઈ કલમમા આવ ેછે ?

A: 137

B: 138

C: 139

D: 140

24. )  �યાિયક �વી�ૃતી એટલે � ુ?

A: બાળક� કર�લ �વી�ૃતી

B: પ�નીએ કર�લ �વી�ૃતી

C: �યાિયક કાય�વાહ� દરિમયાન �વી�ૃતી

D: સમ�સ �ારા �વી�ૃતી

 
25. )  �ુબાની આપનાર �ય��ત -

A: પાગલ હોઈ શક�

B: �ુગંી હોઈ શક�

C: સગીર હોઈ શક�

D: ઉપરના તમામ

26. )  ક�લુાત એ �વી�ૃતીનો ભાગ છે - આ િવધાન

A: સ�ય છે

B: અસ�ય છે

C: અધ�સ�ય છે

D: ઉપરમાથી એકપણ નહ�

 
27. )  અદાલતો સામા�ય ર�તે �કુાદો આપતી વખતે ��ુાની હક�કતોને �યાનમા
રાખે છે - આ િવધાન

A: સ�ય છે

B: અસ�ય છે

C: અધ�સ�ય છે

D: ઉપરમાથી એકપણ નહ�

28. )  �દવાની અને ફોજદાર� કાય�વાહ�મા સા�બતીનો બોજો સામા�ય
ર�તે વાદ� તથા ફ�રયાદ� ઉપર હોય છે - આ િવધાન

A: સ�ય છે

B: અસ�ય છે

C: અધ�સ�ય છે

D: ઉપરમાથી એકપણ નહ�

 

29. )  �રુાવાના અભાવ ેશકંાનો લાભ તહોમતદારને મળે છે - આ િવધાન

A: સ�ય છે

B: અસ�ય છે

C: અધ�સ�ય છે

D: ઉપરમાથી એકપણ નહ�

30. )  સા�ીની મૌ�ખક તપાસ દરિમયાન ઉલટ તપાસ �રૂ� થયા બાદ
ફ�રતપાસ કરવી ફર�યત છે - આ િવધાન

A: સ�ય છે

B: અસ�ય છે

C: અધ�સ�ય છે

D: ઉપરમાથી એકપણ નહ�

 
31. )  સાભંળેલો �રુાવો ભારતઈય �રુાવાના કાયદામા �ા� નથી ?

A: હા

B: ના

C: સજંોગો �માણે

D: ઉપરમાથી એકપણ નહ�

32. )  મરણો �ખુ િનવદેન કોટ�મા �ા� છે ?

A: મહા�યથા ભોગવતો હોય તો

B: ગભંીર ઈ�મા હોય તો

C: હા �ા� છે

D: ના �ા� નથી

 
33. )  �યાયાલયના પ�ર�ણ માટ� ર�ુ થયો હોય તેવા દ�તાવજેને ક�વો �રુાવો કહ� છે
?

A: �ાથિમક �રુાવો

B: ��તીય �રુાવો

C: ગૌણ �રુાવો

D: ઉપરમાથી એકપણ નહ�

34. )  ખોટો �રુાવો આપવો તે પ�ર�નો �નુો કહ�વાય છે - આ િવધાન

A: સ�ય છે

B: અસ�ય છે

C: અધ�સ�ય છે

D: ઉપરમાથી એકપણ નહ�

 



35. )  ફર� ગયેલ સા�ીની �ુબાની અદાલતો �યાનમા લેતી નથી ?

A: હા

B: ના

C: સજંોગો �માણે

D: ઉપરમાથી એકપણ નહ�

36. )  ભારતીય �રુાવાના કાયદાનો અમલ....................... ની સાલમા
કરવામા આ�યો ?

A: 1872

B: 1672

C: 1772

D: 1972

 

37. )  ઉલટ તપાસમા �ચૂક �� �છુ� શકાય છે ?

A: હા

B: ના

C: અધ�સ�ય છે

D: ઉપરમાથી એકપણ નહ�

38. )  અદાલતની કાય�વાહ� દર�યાન �યાયાધીશ સા�ીને �સુગંત
તથા ���તુ સવાલો �છુ� શક� છે ?

A: હા

B: ના

C: અધ�સ�ય છે

D: ઉપરમાથી એકપણ નહ�

 

39. )  વિસયતના� ુએટલે.............................

A: વિસયતી �કારનો દ�તાવજે

B: વચેાણ દ�તાવજે

C: બ�ીસ દ�તાવજે

D: િમ�કત દ�તાવજે

40. )  કોઈ સા�ીન ે� પ�કાર�  બોલા�યા હોય તે પ�કાર તે સા�ીની
તપાસ કર�  તે .........................

A: ઉલટ તપાસ કહ�વાય

B: ફ�ર તપાસ કહ�વાય

C: સરતપાસ કહ�વાય

D: ઉપરમાથી એકપણ નહ�

 
41. )  કોઈ સા�ીને કોઇ દ�તાવજે ર�ુ �વા �રૂતા બોલા�યા હોય તેવા સા�ીને અ�ય
સા�ી તર�ક� બોલાવવામા ન આવ ે�યા �ધુી...............

A: સરતપાસ લઈ શકાય નહ�

B: ઉલટ તપાસ લઈ શકાય નહ�

C: ફ�ર તપાસ લઈ શકાય નહ�

D: આપેલ તમામ

42. )  ભારતીય �રુાવાના કા�દા હ�ઠળ �નુાની ક�લુાત કોના સમ�
કરવામા આવ ેછે ?

A: રા�યપાલ સમ�

B: કલે�ટર સમ�

C: મામતદાર સમ�

D: મે����ટ સમ�

 
43. )  પોલીસ અિધકાર� સમ� કર�લ મરણો��ખુ િનવદેન કાયદ�સર છે - આ િવધાન

A: સ�ય છે

B: અસ�ય છે

C: અધ�સ�ય છે

D: ઉપરમાથી એકપણ નહ�

44. )  એલીબી �રુવાર કરવાની જવાબદાર� કોની પર છે ?

A: પોલીસ

B: પચં

C: આરોપી

D: સાહ�દ

 

45. )  મરણો��ખુ િનવદેન િવશ ે� ુિવધાન અસ�ય છે ?

A: D.D. સાઈ�લોટાઈપ હો� ુજોઈએ

B: �સુાઈટ નોટ માટ� ���તુ છે

C: મામલતદાર ક� મે����ટ હાજર ન હોય તો D.D. ડો�ટર સમ� આપ� ુજોઈએ

D: ઉપરમાથી એકપણ નહ�

46. )  આરોપીએ પોલીસ અિધકાર� સમ� કર�લ િનવદેન કોટ�મા મા�ય
ગણાય છે - આ િવધાન

A: સ�ય છે

B: અસ�ય છે

C: અધ�સ�ય છે

D: ઉપરમાથી એકપણ નહ�

 



47. )  ઓળખ પર�ડ �રુાવા અિધિનયમની કઈ કલમ �જુબ કરવામા આવ ેછે ?

A: 25

B: 32

C: 9

D: 10

48. )  �િતરોધનો િસ��ધાત ભારઅતીય �રુાવા અિધિનયમની કઈ
કલમમા આપેલ છે ?

A: 110

B: 115

C: 120

D: 125

 
49. )  ભારતીય �રુાવાનો કાયદો ફ�ત ફોજદાર� કાય�વાહ�ને જ લા� ુપડ� છે - આ
િવધાન

A: સ�ય છે

B: અસ�ય છે

C: અધ�સ�ય છે

D: ઉપરમાથી એકપણ નહ�

50. )  સા�ીઓના �રુાવા તપાસતી વખતે પહ�લો ત�બકો ઉલટ
તપાસનો છે - આ િવધાન

A: સ�ય છે

B: અસ�ય છે

C: અધ�સ�ય છે

D: ઉપરમાથી એકપણ નહ�

 
51. )  કઈ �વી�ૃતીની ન�ધ કરવામા આવતી નથી ?

A: બા� �વી�ૃતી

B: અદાલત સમ�ની �વી�ૃતી

C: આરોપીની �વી�ૃતી

D: વાદ�ની �વી�ૃતી

52. )  િવરોધી સા�ીને હો�ટાઈલ સા�ી કહ�વાય છે - આ િવધાન

A: સ�ય છે

B: અસ�ય છે

C: અધ�સ�ય છે

D: ઉપરમાથી એકપણ નહ�

 

53. )  નીચેનામાથી તપાસનો �ો �મ સાચો છે ?

A: ફ�ર તપાસ - ઉલટ તપાસ - સર તપાસ

B: ઉલટ તપાસ - ફ�ર તપાસ - સર તપાસ

C: સર તપાસ - ઉલટ તપાસ - ફ�ર તપાસ

D: ઉપરના તમામ

54. )  'બ' એ કર�લ મરણો��ખુ િનવદેન 'ક' સા�બત કરવા ઈ�છે છે, 'ક;
એ 'બ' � ુ��ૃ� ુસા�બત કર� ુપડશ ે- આ િવધાન

A: સ�ય છે

B: અસ�ય છે

C: અધ�સ�ય છે

D: ઉપરમાથી એકપણ નહ�

 

55. )  મરણ �જુબ િનવદેન �ગે � ુિવધાન સા� ુછે ?

A: આ િનવદેન �ય��ત ��ૃ� ુપામી હોય �યાર�  લેવાય છે

B: આ િનવદેન �ય��ત મળ� ન આવ ે�યાર�

C: આ િનવદેન �ય��ત �રુાવો આપવા અસમથ� હોય �યાર�

D: આપેલ તમામ

56. )  પોલીસ ક�ટડ�મા મે����ટ સમ� કર�લ િનવદેન �ા� ગણાય છે
- આ િવધાન

A: સ�ય છે

B: અસ�ય છે

C: અધ�સ�ય છે

D: ઉપરમાથી એકપણ નહ�

 

57. )  ઓળખ પર�ડ �રુાવાની કઈ કલમ �જુબ થાય છે ?

A: 11

B: 9

C: 7

D: 12

58. )  'ક' એ કોલક�ામા એ�કુ �દવસે �નુો કય� છે ક� નહ� તેવો �� છે
તે �દવસે 'ક' લાહોરમા હતો, એ �રુાવાની કઈ કલમ �જુબ હક�કત
���તુ છે ?

A: 16

B: 45

C: 17

D: 48

 



59. )  �રુાવાની કઈ કલમમા �વી�ૃતીની �યા�યા આપેલી છે ?

A: 16

B: 45

C: 17

D: 9

60. )  �રુાવા અિધિનયમમા �ુલ ક�ટલી કલમ છે ?

A: 167

B: 166

C: 165

D: 164

 

61. )  મરણો��ખુ િનવદેન ��ોતર�મા હો� ુજોઈએ - આ િવધાન

A: સ�ય છે

B: અસ�ય છે

C: અધ�સ�ય છે

D: ઉપરમાથી એકપણ નહ�

62. )  �રુાવાના કાયદા �તગ�ત �સુગંત શ�દમા શનેો સમાવશે થતો
નથી ?

A: ક�લુાતો

B: �ા�હત �ય��તના અ�ભ�ાય

C: સામા�ય સજંોગોમા કર�લ િનવદેન

D: કોઈપણ અદાલતના �કુાદા

 
63. )  ક�લુાત �યાર�  પોલીસ ક�ટડ�મા થઈ હોય �યાર�  તે આરોપી સામે
.....................

A: સા�બત થઈ શક� છે

B: સા�બત થઈ શક� નહ�

C: ઉલટ તપાસનો િવષય છે

D: ઉપરમાથી એકપણ નહ�

64. )  તમામ ક�લુાત �વી�ૃિત છે અને તે તમામ �વી�ૃતી
........................... છે

A: ગૌણ બાબત

B: ક�લુાત

C: �ાથિમક બાબત

D: ફોજદાર� બાબત

 
65. )  જો કોઈ હક�કત �ય��તની �ણમા હોય તેવા સમયે તે સા�બત કરવાની
જવાબદાર� કોની છે ?

A: તે �ય��તની પોતાની

B: પોલીસ અિધકાર�ની

C: ઈ�ટ��લજ�સ ��રુોની

D: �ડ����ટ મે����ટની

66. )  ભારતીય �રુાવા અિધિનયમની કલમ 16 અ�વયે � ુદશા�વાયે�ુ
છે ?

A: દ��રુના અ��ત�વની �યા�યા

B: �વી�ૃતીની �યા�યા

C: આક��મક �ૃ�યની �યા�યા

D: હક�કતની �યા�યા

 

67. )  ફર� ગયેલ સા�ી પરથી � ુસા�બત થાય છે ?

A: તે કોટ�ને ગોળ ફ�રવ ેછે

B: તે કોટ�ન ેસ�ય નથી જણાવતો નથી

C: ત ેકોટ�ની કામગીર�મા ખલેલ પહ�ચાડ� છે

D: �રુાવા સાથ ેચ�ડા કર�  છે

68. )  ભારતીય �રુાવા અિધિનયમમા કલમ 45 અ�સુાર કઈ
�ય��તઓના અ�ભ�ાય ���તુ છે ?

A: િન�ણાતં

B: ઈમાનદાર

C: સમજદાર

D: વય�ક

 
69. )  દર�ક હક�કત � અ�ય કોઈ હક�કતની તૈયાર� દશા�વતી હોય તે �ા �કારની
હક�કત છે ?

A: સીધી હક�કત

B: ગૌણ હક�કત

C: સબંધંીત હક�કત

D: �રુાવા હક�કત

70. )  અદાલતમા િનર��ણ માટ� ર�ુ થયેલા તમામ દ�તાવજેોને �ુ
કહ�વાય છે ?

A: તહોમતના�ુ

B: અ�મુાન

C: નોવદેન

D: �રુાવો

 



71. )  કથોપકિથત �રુાવાને �રુાવા તર�ક� મા�ય ગણી શકાય નહ� - આ િવધાન

A: સ�ય છે

B: અસ�ય છે

C: અધ�સ�ય છે

D: ઉપરમાથી એકપણ નહ�

72. )  ફર�યાદ�ને તપા�યા વગર આરોપીને છોડ� �કુવો તે ?

A: કાયદ�સર છે

B: ગેરકાયદ�સર છે

C: યો�ય છે

D: A અને B બ�ે છે

 
73. )  મરણો��ખુ િનવદેન એ સબળ �રુાવો છે - આ િવધાન

A: સ�ય છે

B: અસ�ય છે

C: અધ�સ�ય છે

D: ઉપરમાથી એકપણ નહ�

74. )  મૌ�ખક �રુાવો ક�વો હોવો જોઈએ ?

A: ��ય�

B: પરો�

C: આડકતરો

D: આડાઅવળો

 
75. )  ક�વા �કારના �રુાવાને અટકાવવો તે કોટ�ની ફરજની વાત છે ?

A: �ાથિમક �રુાવો

B: ગૌણ �રુાવો

C: �ા� હોય તેવો

D: �ા� ન હોય તેવો

76. )  ક�લુાત ક�વો �રુાવો બની રહ� છે ?

A: �િત�બ��બત

B: િનણા�યક

C: �હ�ર

D: ખાનગી

 

77. )  �ણકાર� માટ�ના સાધનોમા � ુજ�ર� ગણાય છે ?

A: ભાષા

B: મન

C: અ�યાસ

D: �રુાવો

78. )  પોતાની �તને દોિષત ગણાવ ેતે �કારના િનવદેનને � ુહણાય
છે ?

A: ક�લુાત

B: ફ�રયાદ

C: �રુાવો

D: �યા�યા

 
79. )  ��ુયાકંન માટ� � ુઅગ�ય� ુછે ?

A: મૌ�ખક �રુાવા

B: માગ�દશ�ક �કુાદા

C: ગૌણ �રુાવા

D: અ�મુાન

80. )  હ�ડ કો��ટ�બલ મરણો��ખુ િનવદેન ...............

A: લઈ શક�

B: ન લઈ શક�

C: મા� ઉ�ચ અિધકાર� જ લઈ શક�

D: લે� ુહોય તો �ા� ન ગણાય

 

81. )  સા�ીને જણા�યા િસવાય કર�લ કોઈ કથન �ગે ઉલટ તપાસ થઈ શક� - આ
િવધાન

A: સ�ય છે

B: અસ�ય છે

C: અધ�સ�ય છે

D: ઉપરમાથી એકપણ નહ�

82. )  બે માથી કોઈ પ� તરફથી કશો �રુાવો આપવામા ન આ�યો હોય
...........

A: તો કોટ�  ઉપર સા�બતીનો ભાર છે

B: તો � �ય��ત સફળ થાય તેમ હોય તેના ઉપર દાવા અથવા
કાય�વાહ� સા�બતીનો બોજો છે

C: તો � �ય��ત િન�ફળ �ય તેમ હોય તેના ઉપર દાવા અથવા
કાય�વાહ�મા સા�બતીનો ભાર છે

D: તો સરકાર� વક�લ ઉપર સા�બતીનો ભાર છે

 



83. )  જો હક�કતો એક જ �યવહારના ભાગ હોય તો �રુાવા અિધિનયમની કલમ
હ�ઠળ સબંધંીત ગણાશ ે?

A: 5

B: 8

C: 10

D: 12

84. )  િન�ણાતંોના અ�ભ�ાય �રુાવા અિધિનયમની કઈ કલમ હ�ઠળ
આવ ેછે ?

A: 42

B: 43

C: 44

D: 45

 
85. )  નીચેનામાથી કઈ બાબત �રુાવામા ���તુ નથી ?

A: હ��,ુ તૈયાર� બનવા પહ�લા અને પછ�� ુઆરોપી� ુવત�ન

B: એક જ �યવહારના ભાગ�પે હોય તેવી હક�કત

C: એક જ બનાવના અ�સુધંાને બીજને કર�  બયાન

D: ઉપરમાથી એકપણ નહ�

86. )  આરોપીને ક�રુવાર ઠરવવા કાયદાના િસ��ધાતંો અ�સુાર.........

A: ભોગ બનનાર િનકટના �વજનોની �ુબાની માની શકાય

B: ચો�સ �કડાના સા�ીઓની �ુબાની અિનવાય� છે

C: તપાસનીસ અિધકાર�ની �ુબાની જ�ર� છે

D: ભોગ બનનારની �ુબાની િસવાય શ� નથી

 
87. )  ભારતીય �રુાવા અિધિનયમના �બધંો �માણે �વી�ૃતી..

A: લે�ખત જ હોવી જોઈએ

B: મૌ�ખક જ હોવી જોઈએ

C: મૌ�ખક ક� લે�ખત હોવી જોઈએ

D: ઉપરમાથી એકપણ નહ�

88. )  �રુાવાનો ભાર �દવાની કાયદામા

A: બદલતો નથી

B: કાય�વાહ� ચાલે તેમ બદલતો રહ� છે

C: બદલતો રહ� શક� છે

D: ઉપરમાથી એકપણ નહ�

 
89. )  કોઈ સરકાર� અિધકાર� �હ�ર હો�ાની � એ ખાનગીમા પોતે �ણેલી બાબત
�હ�ર કરવાથી �હતોને �કુસાન થશ ેએ� ુપોતે માનતા હોય �યાર�  તે બાબત �હ�ર
કરવાની

A: તેમન ેફરજ પાડ� શકાશે

B: તેમન ેફરજ પાડ� શકાશ ેનહ�

C: ફરજ પાડવી ક� નહ� તે �� �છૂનારની ઈ�છા પર આધાર રાખે છે

D: ઉપરમાથી એકપણ નહ�

90. )  ભારતીય �રુાવા અિધિનયમની કલમ 74 અ�વયે આવર�
લેવામા આવતા હોય તેવા દ�તાવજે...

A: ખાનગી દ�તાવજે

B: �હ�ર દ�તાવજે

C: દ�તાવજે નથી

D: �ાચીન દ�તાવજે

 

91. )  �� �છૂનાર� �ય��ત પોતે મેળવવા ચાહતી હોય અથવા તે મેળવવા અપે�ા
રાખતી હોય તેવા જવાબ �ચૂવતો ��

A: અયો�ય �� કહ�વાય

B: �ચૂક �� કહ�વાય

C: ગભંીર �� કહ�વાય

D: આપેલ તમામ

92. )  ભારતીય �રુાવા અિધિનયમની કલમ 165 અ�વયે સ�યશોધન
માટ� કોઈપણ તબ�ે સા�ીને.........

A: ���તુ સવાલો �છુ� શકશે

B: અ���તુ સવાલો �છુ� શકશે

C: કોઈપણ �કારના દ�તાવજે ર�ુ કરવા કહ� શકશ ેક� �મા કલમ 121
થી 131 નીચેના દ�તાવજેોનો સમાવશે થાય

D: �રુાવા અથ� કોઈપણ સા�ીને બોલાવી શક�

 
93. )  ભારતીય �રુાવાનો કાયદો...............

A: મા� �દવાની દાવાઓમા ંજ લા� ુપડ� છે

B: મા� ફોજદાર� ક�સન ેલા� ુપડ� છે

C: મા� કોટ�  માશ�લના ક�સો મા જ લા� ુપડ� છે

D: �દવાની દાવા અન ેફોજદાર� ક�સોમા લા� ુપડ� છે

94. )  ભારતીય �રુાવા અિધિનયમ..............

A: િવષયા�મક કાયદો છે

B: ���યા�મક કાયદો છે

C: મહદ �શ ે���યા�મક પરં� ુઅ�કુ બાબતમા િવષયા�મક કાયદો છે

D: ઉપરમાથી એકપણ નહ�

 



95. )  ભારતીય �રુાવાના કાયદા હ�ઠળ �વી�ૃતી મા� ક�વી કાય�વાહ� થઈ શક� છે ?

A: �દવાની કાય�વાહ�

B: ફોજદાર� કાય�વાહ�

C: ઉલટ કાય�વાહ�

D: �નુાની કાય�વાહ�

96. )  �રુાવા અિધિનયમમા �ુલ ક�ટલા �કરણ છે ?

A: 11

B: 9

C: 8

D: 12

 
97. )  સરતપાસ, ઉલટ તપાસ અને ફ�ર તપાસની જોગવાઈ �રુાવા અિધિનયમની
કઈ કલમમા છે ?

A: 138

B: 137

C: 139

D: 140

98. )  ફર� ગયેલ સા�ીની �ુબાનીની જોગવાઈ �રુાવા અિધિનયમની
કઈ કલમમા છે ?

A: 154

B: 155

C: 156

D: 158

 

99. )  પોલીસ ક�ટડ�મા આરોપી �ારા કરાયેલ િનવદેન �રુાવમા ં�ા� છે ?

A: સ�ય છે

B: અસ�ય છે

C: અધ�સ�ય છે

D: ઉપરમાથી એકપણ નહ�

100. )  ભારતીય �રુાવા કાયદામા �રુાવાના ક�ટલા ��રો દશા�વલેા
છે ?

A: 3

B: 5

C: 7

D: 9

 
101. )  ભારતીય �રુાવા કાયદા �તગ�ત કઈ કલમમા મરણો���ુજ િનવદેન સાથે
સકંળાયેલા જોગવાઈ અપાય છે ?

A: 27

B: 32

C: 39

D: 45

102. )  ભારતીય �રુાવાના કાયદાના �કરણ 2 મા શનેી જોગવાઈ છે ?

A: આરોપી પાસેથી �ા�ત મા�હતી

B: લે�ખત દ�તાવજે

C: ખાસ સજંોગો હ�ઠળ થયેલા િનવદેનો

D: આ�મહ�યાના િનવદેનો

 
103. )  ભારતીય �રુાવા અિધિનયમના કાયદા �તગ�ત લવાદ� કાય�વાહ�મા
સામા�ય િસ�ધાતંો અન ેઅ�ય �ા િસ�ધાતંો �ળવવા જ�ર� છે ?

A: આક��મક �યાય

B: ઈરાદા�વૂ�કનો �યાય

C: �ુદરતી �યાય

D: �ૃિ�મ �યાય

104. )  � �ય��તની સામે �નુા� ુતહોમત હોય, તેને કોની િવ�ુ�ધ
સાહ�દ� આપવાની ફરજ પાડ� શકાશ ેનહ� ?

A: પોતાની િવ�ુ�ધ

B: બી�ઓનીએ િવ�ુ�ધ

C: પોલીસની િવ�ુ�ધ

D: બી�ઓ અને પોલીસની િવ�ુ�ધ

 
105. )  પોલીસ ક�ટડ�મા આરોપીએ પોલીસ �બ� કર�લ કોઈ િનવદેન �રુાવામા
�ા� નથી, �નો અપવાદ ભારતીય �રુાવા અિધિનયમની કઈ કલમ છે ?

A: 24

B: 25

C: 27

D: 26

106. )  ભારતીય �રુાવા અિધિનયમ �માણે.........

A: મા� દ�તાવ�ે �રુાવાનો જ કોટ�  �યાનમા લેશે

B: સાચો મૌ�ખક �રુાવો કોટ�  �યાનમા લેશે

C: િન�ણાતંના અ�ભ�ાયનો �રુાવો કોટ�  �યાનમા લઈ શક�

D: ઉપરના તમામ

 



107. )  ભારતીય �રુાવાનો કાયદો..................

A: પ�નીને પિતની િવ�ુ�ધ કહ�વાની ફરજ પાડતો નથી

B: પિતન ેપ�નીની િવ�ુ�ધ કહ�વાની ફરજ પાડતો નથી

C: પ�ની, પિતની િવ�ુ�ધ �ુબાની આપી શક� નહ� કારણક� બ�ે વ�ચેની વાતચીત
ખાનગી છે

D: પિત અન ેપ�ની કાયદામા એક જ �ય��ત હોવાથી

108. )  �રુાવા અિધિનયમ �તગ�ત સામા�ય �ય��તના �થાને
નીચેનામાથી �ા શ�દનો ઉપયોગ થાય છે ?

A: �યાયસગંત

B: સમજદાર

C: માનવી

D: માણસ

 
109. )  કોટ�મા ર�ુ કરવામા અવલે ��ુામાલ �ા �કારનો �રુાવો માનવામા આવ ેછે
?

A: ગૌણ

B: વા�તિવક

C: મૌ�લક

D: ઉપરમાથી એકપણ નહ�

110. )  દા�ની �ુકાન �જુરાતમા �ા નામે ઓળખાય છે ?

A: અ�ો

B: પ��ુ

C: પાટ�

D: બીયરબાર

 

111. )  ��ુધ કરવાની ���યામા નીચેના �જુબ કઈ બાબતનો સમાવશે થાય છે ?

A: નશો કર�લ �ય��તનો સમાવશે થાય છે

B: નશો કર�લ �ય��તની િવિવધ �થળેથી ધરપકડ કરવી

C: દા�� ુ��ુધીકરણ

D: િવિવધ િવ�તારોમાથી દા�ના પ�ઠા બધં કરાવવા

112. )  �જુરાત �ો�હ�બશન એ�ટમા કલમ 50 મા નીચેનામાથી કઈ
જોગવાઈ છે ?

A: દા� ગાળવાની ભ�ી

B: અફ�ણ માટ�ની વખાર

C: તાડ� ગાળવી

D: મ�ડુો રોપવો

 
113. )  કોઈપણ ધાિમ�ક િવધીમા દા�ની જ�ર પડ� તો કોણ ન�� કર�  ક� દા� આપવો ક�
નહ� ?

A: નશાબધંી PSI

B: નશાબધંી DySP

C: નશાબધંી પોલીસના કોઈપણ અિધકાર�

D: િનયામક�ી નશાબધંી

114. )  �વા��ય હ�� ુમાટ� પરવાનો મેળવનારની આવક લ�તુમ ક�ટલી
હોવી જોઈએ.

A: 4000

B: 5000

C: 6000

D: 7000

 

115. )  નશાબધંી િવભાગ �ા ખાતા નીચે આવ ેછે ?

A: �હૃ ખા� ુ

B: િશ�ણ ખા� ુ

C: વટે ખા� ુ

D: પોલીસ �ડપાટ�મે�ટ

116. )  નશાબધંી ધારા હ�ઠળ િવદ�શી �વાસીઓને ક�ટલા �િુનટ આપી
શકાય છે ?

A: પાચં �િુનટ

B: છ �િુનટ

C: સાત �િુનટ

D: આઠ �િુનટ

 
117. )  નશાબધંી અન ેઆબકાર� િવભાગને �હૃ િવભાગથી અલગ કરવાની સલાહ
�ા ��ુયમ�ંીએ આપી હતી ?

A: નર��� મોદ�

B: શકંરિસ�હ વાઘલેા

C: ક��ભુાઈ પટ�લ

D: માધવિસ�હ સોલકં�

118. )  નીચેનામાથી �ા નશાકારમા આ�કોહોલ હો� ુનથી ?

A: તાડ�

B: દ�શીદા�

C: બીયર

D: ઉપરો�ત તમામ

 



119. )  નીચેનામાથી �ા પદાથ�ની હ�રફ�ર ઉપર �િતબધં છે ?

A: મોલેસીસ

B: અમોિનયા �લોરાઈડ

C: મ�ડુાના ફળ

D: આપેલ તમામ

120. )  �જુરાત �ો�હ�બશન એ�ટમા ક�ટલા મ�હનાની દા� માટ�
વચગાળાની પરમીટ આપવામા આવ ેછે ?

A: બાર મ�હના

B: �ણ મ�હના

C: બે મ�હના

D: નથી આપવામા આવતી

 
121. )  �જુરાતમા નશાબધંી કાયદામા મ�ડુાની ગેરકાયદ�સર આયાત �ગેની િશ�ા
કઈ કલમમા અપવામા આવી છે ?

A: 69

B: 71

C: 70

D: 72

122. )  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�

 
123. )  રમેશભાઈ નશાની હાલતમા મહારા��માથી �જુરાતમા �વશે ેછે તો �જુરાત
પોલીસ એ�ટ �જુબ તે �નુેગાર થાય નહ� - આ િવધાન

A: સ�ય છે

B: અસ�ય છે

C: અધ�સ�ય છે

D: ઉપરમાથી એકપણ નહ�

124. )  �જુરાતમા ક�ફ� ��યો તર�ક� ઓળખાતો કાકવી પદાથ� કોને
કહ�વામા આવ ેછે ?

A: નીરો - તાડો

B: અફ�ણ

C: કોહવાયેલ ગોળ

D: ભાગં - ગાજંો

 

125. )  નીચેના પૈક� �ા પદાથ�ની સીધા હ�ર ફ�ર ઉપર �િતબધં છે ?

A: મ�ડુાના ફળ

B: એમોિનયમ �લોરાઈડ

C: મોલેસીસ

D: આ તમામ પદાથ�

126. )  નીચેના પૈક� કઈ વ��નુા વચેાણ પર �જુરાત �ો�હ�બશન
એ�ટ �જુબ �િતબધં લાગતો નથી ?

A: ખ�ુર

B: તાડ�

C: દા�

D: ભાગં-ગાજંો

 
127. )  સડ�લા ગોળના િનયત જ�થા કરતા વધાર�  જ�થો જ�ત કરવા �ગેની
જોગવઈ ?

A: 64

B: 64 (એ)

C: 66

D: 65(એ)

128. )  દા� વચેવો શ�દમા પર�પર સગવડ માટ� વહ�ચણી કરવાની
પણ સમાવશે થાય છે - આ િવધાન

A: સ�ય છે

B: અસ�ય છે

C: અધ�સ�ય છે

D: ઉપરમાથી એકપણ નહ�

 
129. )  મ�ડુા શ�દમા મ�ડુાના ઝાડના ફળ અથવા બી�નો સમાવશે થાય છે - આ
િવધાન

A: સ�ય છે

B: અસ�ય છે

C: અધ�સ�ય છે

D: ઉપરમાથી એકપણ નહ�

130. )  દા�ની બોટલ ભેટ આપવી એ �ુબંઈ નશાબધંી અિધિનયમ
હ�ઠળ વચેાણ ગણાય છે - આ િવધાન

A: સ�ય છે

B: અસ�ય છે

C: અધ�સ�ય છે

D: ઉપરમાથી એકપણ નહ�

 



131. )  �જુરાતમા નશાબધંી અિધિનયમ હ�ઠળ 21 વષ� નીચેની વયની �ય��ત સા�ી
માટ� યો�ય ન ગણાય - આ િવધાન

A: સ�ય છે

B: અસ�ય છે

C: અધ�સ�ય છે

D: ઉપરમાથી એકપણ નહ�

132. )  િવદ�શી �વાસીઓને નશો કરવાની પરવાનગી ક�ટલા સમય
માટ� મળે છે ?

A: એક માસ

B: બે માસ

C: �ણ માસ

D: ચાર માસ

 
133. )  �જુરાત �ો�હ�બશ એ�ટ �જુબ કઈ ��ૃની આયાત અને િનકાસ કરવા માટ�
��લા કલે�ટરની પરવાનગી મેળવવો જોઈએ ?

A: �લુાબ

B: આમળા

C: મ�ડુ�

D: ક�ર�

134. )  નશાબધંી ધારા હ�ઠળ િવદ�શી �વાસીને ક�ટલા �િુનટ આપી
શકાય છે ?

A: છ �િુનટ

B: પાચં �િુનટ

C: ચાર �િુનટ

D: �ણ �િુનટ

 

135. )  ભાગં અન ેગાજંો ઔષધ છોડો છે ?

A: હા

B: ના

C: ન�� નથી

D: છોડ પર આધા�રત છે

136. )  પરવાનો ધરાવનાર અને વચેનાર �ય��ત ક�ફ� પદાથ� કોના
�ારા વચેી શક� ન�હ ?

A: લાઈસ�સ ધારકો

B: સગીર

C: અિધકાર�

D: ��ુતવય

 

137. )  �જુરાતમા ંનશાબધંી િનયમ �ાર�  આ�યો ?

A: 1947

B: 1948

C: 1949

D: 1950

138. )  િવદ�શી દા�ના ઉપયોગ - ઉપભોગ માટ� ટ��પરર� પરિમટ
મેળવવા કોણ લાયક નથી ?

A: સગીર

B: િવદ�શી નાગ�રક

C: િવદ�શી ર��ટરમા ન�ધાયેલ તે �ય��ત

D: ઉપર પૈક� એક પણ નહ�

 
139. )  �ા બાબત �ગે નશાબધંી કાયદા હ�ઠળ નીચેના હ�� ુમાટ� અિધકાર પ� મળ�
શક� ?

A: હોટલ

B: ધાિમ�ક િવિધ

C: �બયરબાર

D: ઉપરમાથી એકપણ નહ�

140. )  કઈ કલમ હ�ઠળ િવદ�શી દા� વચેવા માટ� �લબને લાઈસ�સ
આપવાની જોગવાઈ છે ?

A: 44

B: 43

C: 42

D: 41

 
141. )  �નુાઓ અન ેિશ�ા �ગેની જોગવાઈ �જુરાત �ો�હ�બશન અિધિનયમમા
કરવા �કરણમા આવ ેછે ?

A: �કરણ 7

B: �કરણ 8

C: �કરણ 9

D: �કરણ 10

142. )  �જુરાત ��ો�હ�બશનમા �લબની લાયસ�સ આપવા બાબતે
જોગવાઈ...........

A: 41

B: 43

C: 42

D: 46

 



143. )  �જુરાત �ો�હ�બશન અિધિનયમમા �વા��યના હ�� ુમાટ� ખાસ જોગવાઈ કઈ
કલમમા છે ?

A: 38

B: 39

C: 44

D: 41

144. )  �જુરાત �ો�હ�બશન અિધિનયમ કલમ 18 હ�ઠળ કોઈપણ
પરવાનેદાર �િતબિંધત વ���ુ ુ ંવપેાર....................... ને કર� શકતા
નથી

A: ��ૃધ �ય��તને

B: ગર�બ �ય��તને

C: સગીર �ય��તને

D: અ��થર મગજની �ય��ત�ને

 
145. )  �જુરાત �ો�હ�બશન અિધિનયમ મે�ડકલ બોડ�ની સમ� કઈ કલમ �જુબ
કરવામા આવ ેછે ?

A: કલમ 5

B: કલમ 6

C: કલમ 7

D: કલમ 8

146. )  ગેરકાયદ�સર ર�તે દા�� ુપ��ુ ખોલવા માટ�ની િશ�ા �ગેની
જોગવાઈ ......................

A: 66

B: 67

C: 68

D: 69

 

147. )  આથો નાખવો ન પડ� તેવો નશીલો પદાથ� શમેાથી મળે છે ?

A: તાડ�

B: ખ�ુર�

C: ના�ળયેર�

D: ઉપરના તમામ

148. )  નશાબધંી ધારાની કલમ 92મા નીચેના પૈક� કઈ �યા�યા આપી
છે ?

A: �નુેગાર

B: ક�ફ� પદાથ�

C: ફ�રબદલી

D: �ુ�ંુબ

 
149. )  �જુરાત �ો�હ�બશન એ�ટ 1949 મા કઈ કલમમા બધી જ �યા�યાઓ
આપવામા આવ ેછે ?

A: કલમ 2

B: કલમ 6

C: કલમ 3

D: કલમ 4

~: All The Best :~



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Answare Sheet


