
1. )  ખાનગી બચાવમા કર�લ �ૃ�ય �નુો નથી IPC ની કઈ કલમ નીચે આવે
છે ?

A: કલમ - 100

B: કલમ -99

C: કલમ - 96

D: કલમ - 97

2. )  IPC મા ઘરફોડની �યા�યા કઈ કલમ આપવામા આવી છે ?

A: 445

B: 455

C: 464

D: 477

 
3. )  બખેડાની િશ�ા IPC ની ની કઈ કલમમા આવ ેછે ?

A: 160

B: 161

C: 162

D: 163

4. )  રા�યસેવકની �યા�યા IPC ની કલમમા આવ ેછે ?

A: 21

B: 22

C: 23

D: 24

 
5. )  IPC મા ક�ટલા �કરણ છે ?

A: 23

B: 24

C: 25

D: 26

6. )  ��ુલડ કર� ુએ IPC ની કઈ કલમ નીચે આવ ેછે ?

A: 146

B: 148

C: 147

D: 149

 
7. )  પીધેલી �ય��તનો �હ�રમા �ાસ(ગેરવત�ન) �ા �કરણનો �નુો છે ?

A: �કરણ - 22

B: �કરણ - 23

C: �કરણ - 20

D: ઉપરા પૈક� એક પણ નહ�

8. )  દહ�જ ��ૃ� ુIPC ની કઈ કલમ નીચે આવ ેછે ?

A: 304 (ક)

B: 304 (ખ)

C: 304 (ગ)

D: 304 (ઘ)

 

9. )  શર�ર સબંધંી �નુા IPC ના �ા �કરણમા આવ ેછે ?

A: �કરણ - 15

B: �કરણ - 17

C: �કરણ - 16

D: �કરણ - 14

10. )  અપરાધ બ�યા પહ�લા � �ય��તઓ ગેરકાયદ� મડંળ�ના
સ�યોમાથી હટ� �ય છે છે તે મડંળ�થી કરાયેલ અપરાધ માટ� જવાબદાર
શકાશ ેનહ� - આ િવધાન...

A: સ�ય છે

B: અસ�ય છે

C: અધ�સ�ય છે

D: આમાથી એકપણ નહ�
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11. )  આશરો આપવા બાબત IPC ની કઈ કલમમા આવ ેછે ?

A: 52

B: 52-A

C: 51

D: 50

12. )  આશરો આપવા બાબત IPC ની કઈ કલમમા આવ ેછે ?

A: 52

B: 52-A

C: 51

D: 50

 
13. )  નીચેનામાથી �ા �નુા �હ�ર શાિંત �લુેહ િવ�ુ�ધના છે ?

A: કાયદા િવ�ુ�ધની મડંળ�

B: બખેડો

C: ��ુલડ

D: ઉપરના બધા

14. )  વીલ નો IPC ની કઈ કલમમા સમાવશે કરવામા આવ ેછે ?

A: કલમ - 31

B: કલમ - 32

C: કલમ - 33

D: કલમ - 34

 
15. )  ખાનગી બચાવનો હક ઉપયોગ કરતા કર�લ �ૃ�ય �નુો નથી - આ
િવધાન...........

A: અસ�ય છે

B: અધ� સ�ય છે

C: સ�ય છે

D: ઉપર પૈક� એકપણ નહ�

16. )  IPC ની કલમ 84 એટલે .....................

A: અ��થર મગજની �ય��ત

B: સગીર �ય��ત

C: બાળક

D: ��ુત �ય��ત

 
17. )  IPC ની કલમ 84 એટલે .....................

A: અ��થર મગજની �ય��ત

B: સગીર �ય��ત

C: બાળક

D: ��ુત �ય��ત

18. )  ચોર�ની �યા�યાની કલમ કઈ છે ?

A: 378

B: 300

C: 379

D: 304

 
19. )  ભારતીય દંડ સ�ંહતા એ ....................................

A: ભારતીય સસંદ� પસાર કર�લ છે.

B: ���ટશ સસંદ� પસાર કર�લ છે

C: ગવન�ર જનરલ માઉ�ટ બેટને ઘડ�લ છે

D: આમાથી એકપણ નહ�

20. )  ભારતીય દંડ સ�ંહતા �જુબ.........................

A: કોઈપણ �ય��તથી બખેડાનો �નુો થઈ શક� છે

B: ઘરમા પણ બખેડાનો �નુો થઈ શક� છે

C: ગેરકાયદ�સર મડંળ�થી જ બખેડાનો �નુો થઈ શક� છે

D: બખેડો �હ�ર �લુેહ શાતંી િવ�ુ�ધનો �નુો છે

 
21. )  ભારતીય દંડ સ�ંહતા �જુબ � ુસ�ય હ�કકત છે ?

A: સાપરાધ મ��ુય વધ અને �નૂ વ�ચે કોઈ તફાવત નથી

B: સાપરાધ મ��ુયવધમા �નુા�હત ઈરાદો ન હોય તો સ� કરવામા
આવતી નથી

C: �નૂના �નુામા કોઈ અપવાદો નથી

D: �નૂ ન ગણાય તેવો સાપરાધ માનવવધનો �નુો બની શક� છે

22. )  ભારતીય દંડ સ�ંહતા,..................

A: �વર�ણનો અિધકાર પોતાની �ત અને િમલકત બ�ેને લા� ુપડ� છે

B: �વર�ણનો અિધકાર આ કાયદા હ�ઠળ મા�ય કરાયો નથી

C: �વર�ણનો અિધકાર મા� પોતાની �ત �રુતો મયા�દ�ત છે

D: �વર�ણનો અિધકાર મા� પોતાની િમ�કત �રૂતો મયા�દ�ત છે

 



23. )  પોલીસ અિધકાર� અ ની ધરપકડ કર�  છે.આથી ��ુસામા આવી જઈ
અ ત ેપોલીસ અિધકાર�ની હ�યા કર�  છે. અ એ નીચેનામાથી �ો �નુો કર�  છે
?

A: સાપરાધ મ��ુયવધ

B: �નૂ

C: �નૂ કરવામા મદદગાર�

D: આમાથી એકપણ નહ�

24. )  અ અને બ બ� ેક નો �નૂ કરવાનો ઈરાદો ધરાવ ેછે. બ�ે ક ઉપર
ગોળ�બાર કર�  છે.બ ને ગોળ� વાગવાથી ક મર� �ય છે. અ એ �ો �નુો
કય� છે ?

A: �નૂ

B: આ�મહ�યા

C: મદદગાર�

D: આમાથી એકપણ નહ�

 

25. )  �યભીચાર�ના �નુામા �ી ઉપર પણ તહોમત લાગી શક�...

A: સ�ય છે

B: અસ�ય છે

C: અધ�સ�ય છે

D: આમાથી એકપણ નહ�

26. )  ગેરકાયદ�સર મડંળ� એટલે કાયદા િવ�ુ� હ�� ુમાટ� પાચં ક� તેથી
વધાર�  �ય��તઓનો સ�હુ આ િવધાન

A: સ�ય છે

B: અસ�ય છે

C: અધ�સ�ય છે

D: આમાથી એકપણ નહ�

 
27. )  ચોર�નો �નુો બનવા માટ� ઓછામા ઓછ� ........................... �ય��ત
જ�ર� છે ?

A: 2

B: 1

C: 3

D: 4

28. )  �મુલો અને મારપીટ એ.....................

A: ફોજદાર� કાયદા નીચે� ુદોિષત �ૃ�ય છે

B: અપ�ૃ�યના કાયદા નીચે� ુદોિષત �ૃ�ય છે.

C: ઉપરના બ�ે

D: આમાથી એકપણ નહ�

 
29. )  એક �ય��ત 16 વષ�ની �ીને ��ુતવયની માની તેની સાથ ેસભંોગ કર�
છે તો ત ે�ય��તએ �ો �નુો કય� કહ�વાય ?

A: બળા�કાર

B: અપહરણ

C: અપનયન

D: આમાથી એકપણ નહ�

30. )  ભારતીય ફોજદાર� ધારાના �બધંો �માણે �ય��ત એટલે...........

A: �વતં �ય��ત

B: �તૃક �ય��ત

C: કોઈ �વતં �ય��ત ઉપરાતં કંપની અગર એશોસીયેસન અગર
ન�ધાયે� ુક� ન�ધાયે� ુન હોય એ� ુએશોસીયેશન

D: �વતં અને �તૃક �ય��ત

 
31. )  ભારતીય ફોજદાર� ધારાના �બધંો �માણે ભારત એટલે........

A: ભારતનો િવ�તાર

B: જ�� ુઅને ક�મીર િસવાયનો ભારતનો િવ�તાર

C: 1947 પહ�લાનો ભારતનો િવ�તાર

D: આમાથી એકપણ નહ�

32. )  ભારતીય ફોજદાર� ધારો �ાર�  અમલમા આ�ય છે ?

A: 1 ઓ�ટોબર 1860

B: 1 સ�ટ��બર 1872

C: 1 �ુલાઈ 1862

D: 7 એિ�લ 1892

 

33. )  IPC મા ક�ટલી કલમ હોય છે ?

A: 501

B: 511

C: 500

D: 411

34. )  ભારતીય ફોજદાર� ધારાના �બધંો �માણે તહોમતદાર બચાવ
માટ� કોઈ અપવાદનો લાભ લેવા માગતા હોય તો તે માટ� નો �રુાવો......

A: ફ�રયાદ પ�ે આપવો જોઈએ

B: તહોમતદાર�  આપવો જોઈએ

C: ઉપરના બ�ે

D: આમાથી એકપણ નહ�

 



35. )  સમ�સ ક�સમા આરોપીને વ�મુા વ� ુક�ટલી સ� થાય છે ?

A: 1 વષ�

B: 2 વષ�

C: 3 વષ�

D: 4 વષ�

36. )  ચોરાયેલ િમલકતની �કમત ક�ટલા �િપયાથી ઓછ� હોય તો કોટ�ની
મ�ુંર� �ારા સમાધાન થઈ શક� ?

A: 250

B: 500

C: 750

D: 1250

 
37. )  આઈપીસી ના �કરણમા નીચે પૈક� કઈ જોગવાઈ કરવામા આવલે છે
?

A: છેતરપ�ડ�

B: ગોટાળો

C: ઉ�જેન

D: �ુટંણી

38. )  � �ય��તની ઉમર ..................................... વષ�થી ઓછ� હોય તે
�ય��ત� ુકોઈ �ૃ�ય ��ુહો બન� ુનથી

A: દસ

B: બાર

C: સાત

D: અઢાર

 
39. )  અ બ ઉપર ચા�ુથી માર� નાખવાના ઈરાદાથી નહ� પણ એવી ર�તે
�મુલો કર�  છે ક� �થી થતી ઈ� સાધારણ તથા ��ૃ��ુ ુકારણ બનવા માટ�
�રૂતી છે. બ ��ૃ� ુપામ ેછે, અ.........

A: �નુેગાર નથી

B: મા� ગભંીર �કારની ઈ� પહોચાડવાનો �નુેગાર છે

C: �નૂથી ઓછા �કારના સદોષ મ��ુયવધ �નુેગાર છે

D: �નૂી છે

40. )  આઈપીસીના �કરણ 20મા નીચે પૈક� શનેી જોગવાઈ કરવામા
આવી છે ?

A: ચોર�

B: � ૂટં

C: ધાડ

D: લ�નસબધંી

 
41. )  બળ�વૂ�ક છ�નવી લેવા� ુકઈ કલમમા જોગવાઈ કર�લી છે ?

A: 330

B: 381

C: 382

D: 383

42. )  ધાડ માટ� કઈ કલમમા જોગવાઈ કર�લી છે ?

A: 390

B: 391

C: 392

D: 393

 
43. )  ભારતીય દંડ સ�ંહતાના સામા�ય અપવાદોમા નીચેનાનો સમાવશે
થતો નથી

A: હક�કતની �લૂ

B: સમંિતથી કર�લા �ૃ�યો

C: ર�ચત �ૃ�યો

D: કાયતાર� �લૂ

44. )  રાજયની �યા�યામા ંકોનો સમાવશે થતો નથી?

A: રા�ય સરકાર

B: રાજય અને ક�� સરકાર

C: ��ટો

D: સરકાર� સાહસો

 
45. )  ગેરકા�નૂી મડંળ�મા ંપાયાની જ�ર�યાતોમા ંનીચેનામાથંી શાનો
સમાવશે થતો નથી?

A: ચારથી વ� ુ�ય�તીઓ હોવી જોઇ એ

B: તમામનો હ�� ુસમાન હોવો જોઇએ

C: �નુાની સભંવીતતા આરોપી �ણતા હોવા જોઇએ

D: દર�ક સ�ય �ારા સમાન �ૃ�ય આચર�લ હો� ુજોઇએ.

46. )  સદોષલાભમા ંશાનો સમાવશે થતો નથી?

A: કા�નૂી ર�તે મેળવવા અિધકાર� હોય તેવી �ય�તીને મળતો લાભ

B: કોઇ �ય�તીને �કુશાન કર�ને મેળવલે લાભ

C: ગેરકા�નૂી સાધનો �ારા મેળવલે લાભ

D: કોઇના દોષથી મેળવલે લાભ

 



47. )  કોઇ �ય��ત�ુ ંમોત િનપ�વી તેના શર�ર પરથી દાગીના ઉતાર�
લેવા ત ેકઈ કલમ હ�ઠળ �નુો બને છે?

A: 304

B: 307

C: 404

D: 408

48. )  આઈપીસી હ�ઠળ છેડતીના �નુા બદલ ક�ટલા વષ�ની સ� થાય છે ?

A: એક

B: બે

C: �ણ

D: ચાર

 
49. )  કાયદો ��ુછ બાબતોને �યાનમા લેતો નથી તે િસ�ધાતં કઈ કલમમા
આપવામા આવલે છે ?

A: 90

B: 92

C: 94

D: 95

50. )  IPC મા ં�કાયદ�સર મડંળ� .....

A: 140

B: 141

C: 142

D: 143

 

51. )  આઈપીસી હ�ઠળ ન�ધપા� �નુાઓની �યા�યા ��મીનલ �ોિસઝર
કોડની કઈ કલમમા આપવામા આવ ેછે ?

A: કલમ -2 (A)

B: કલમ -2 (B)

C: કલમ -2 (C)

D: કલમ -2 (D)

52. )  પિત અથવા પિતના સગાઓ �ારા પ��ન તરફ આચરવામા આવતી
�રતામા નીચેનાનો સમાવશે થાય છે ?

A: એવા �વ�પ� ુવત�ન, � �ીને આ�મહ�યા તરફ ઘસડ� �ય

B: એવા �વ�પ� ુવત�ન, � �ીને ગભંીર ઈ� પહ�ચાડ�

C: એવા �વ�પ� ુવત�ન, � �ીના �વનના, �ગને �વા��યને જોખમમા
�કુ�

D: ઉપરના તમામ

 
53. )  દર�ક �નુા� ુ�ૃ�� ુપ�ર�ણૂ� થાય તે પહ�લા તે સાધારણ ર�તે �ણ
તબ�ામાથી પસાર થ� ુહોય છે, �નુાનો ઈરાદો, �નુાની તૈયાર� અને
�નુાનો �ય�ન, સામયતા તેમાથી �ો તબ�ો અથવા તબ�ાઓ �નુો
બને છે ?

A: �થમ

B: ��િતય

C: �િૃતય

D: તમામ તબ�ાઓ

54. )  ષડય�ં માટ� આવ�યક �ય��તઓની સ�ંયા ક�ટલી હોય છે ?

A: એક

B: બે

C: �ણ

D: ચ

 
55. )  ગેરકાયદ�સર મડંળ�મા ઓછામા ઓછા ક�ટલી �ય��તનો સમાવશે
થાય છે ?

A: સાત

B: નવ

C: આઠ

D: પાચં

56. )  �નૂના �નુાની સ�ની જોગવાઈ આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમા
આપેલ છે ?

A: 300

B: 299

C: 301

D: 302

 



57. )  �વ-ર�ણની જોગવાઈ કઈ કલમમા ંઆપેલ છે ?

A: 86 થી 90

B: 96 થી 106

C: 92 થી 106

D: 90 થી 106

58. )  ગેરકાયદ�સરની મડંળ�ની �યા�યા કઈ કલમમા ંઆપવામા ંઆવી
છે ?

A: 141

B: 142

C: 143

D: 144

 
59. )  સા-અપરાધ મ��ુય વધની �યા�યા કઈ કલમમાં ંઆપવામા ંઆવી
છે ?

A: 299

B: 300

C: 301

D: 302

60. )  ક�ટલા �દવસ સતત શાર��રક પીડા મહા�યથા ગણાય છે ?

A: 10

B: 20

C: 16

D: 12

 

61. )  બદન�ીની �યા�યા IPC ની કઈ કલમમા ંઆપવામા ંઆવી છે ?

A: 498

B: 499

C: 500

D: 501

62. )  કોઈ �ય��તને આપઘાત માટ� �ુ��ેરણ કરવા�ુ ં�ૃ�ય કઈ કલમ
હ�ઠળ �નુો બને છે ?

A: 309

B: 306

C: 308

D: 303

 
63. )  �નુા માટ� સૌથી વ� ુક�ટલા વષ�ની સ� થઈ શક� છે ?

A: 20

B: 14

C: 16

D: એકપણ નહ�

64. )  રા��પિત ફોજદાર� ધારાને આિધન છે - આ િવધાન ........................

A: અસ�ય છે

B: સ�ય છે

C: અધ�સ�ય છે

D: એકપણ નહ�

 
65. )  ભારતીય ફોજદાર� ધારાનો �સુ�ો ઘડનાર �વત�ંતા �વૂ�ના �થમ
કાયદાના પચંના અ�ય� �ારા ઘડાયો. તે� ુનામ જણાવો

A: લોડ�  િમ�ટો

B: લોડ�  ડ�લહાઉસી

C: લોડ�  મેકાલે

D: લોડ�  કોન�વા�લસ

66. )  ક�દની સ�ને ક�ટલી �કાર�  વણ�વાયેલી છે ?

A: એક

B: �ણ

C: પાચં

D: સાત

 
67. )  ઈ��ડયન િપનલ કોડ �તગ�ત ��ુલડની �યા�યા કઈ કલમમાં
દશા�વલે છે ?

A: કલમ - 146

B: કલમ - 147

C: કલમ - 152

D: કલમ - 161

68. )  કોઈ �ીની લાજ લેવાના ઈરાદ� કરાયેલ �નુા�હત �ૃ�યમાં
નીચેનામાથી � ુિવધાન ખ� નથી ?

A: �નુા�હત બળ વપરાયે� ુહો� ુજોઈએ

B: મા� ઈશારાથી પણ તે થઈ શક�

C: બીભ�સ ચેનચાળાનો પણ તેમા ંસમાવશે થાય

D: મા� ��ુય �ીના સદંભ�મા જ તે �યાને લઈ શકાય છે

 



69. )  પર�ણત �ી સાથ ે�રતા આચરવા માટ�ના �નુાના સબંધંમા તેણીના
પિત ક� સાસ�રયાનો................

A: આ �કારનો �ાસ �કમતી ચીજવ�� ુમેળવવા માટ�ની ગેરકાયદ�સરની
માગંણી માટ� અપાયેલો હોવો જોઈએ.

B: આ�ુ ંવત�ન તેણીની �જ�દગી જોખમમા નાખીદ� તે �કારનો હોવો જોઈએ.

C: આ� ુવત�ન �ીન ેઆ�મહ�યા કરવા �ેર�  તે �કાર�નો હોવો જોઈએ.

D: A,B,C, �ણેય

70. )  હવાલામાથંી નાસી �ટ�લા અથવા �ની ધરપકડ કરવા આદ�શ
અપાયો હોય તેવા �નુેગારને આ�ય આપવાની બાબતમા નીચેના �ા
સબંધંો અપવાદમા ગણાય છે ?

A: મા�લક-નોકર

B: માતા-��ુ

C: પિત-પ�ની

D: િપતા-��ુ

 

71. )  સાપરાધ મ��ુયવધની ન�ધ કઈ કલમમા છે ?

A: 299

B: 300

C: 302

D: 304

72. )  દહ�જ ��ૃ�નુા �ક�સામા ંનીચેના �ા સજંોગોમા �ાયલ કોટ�  ધારણા
કરશ ે?

A: લ�નના ં10 વષ�ના ગાળા દર�યાન પ�રણીતા� ુ��ૃ� ુથ� ુહોય �યાર�

B: લ�નના 7 વષ�ના ગાળા દરિમયાન આ� ુ��ૃ� ુથ� ુહોય �યાર�

C: લ�ન�વનના કોઈપણ તબ�ે આ� ુ��ૃ� ુથાય �યાર�

D: આમાથી એકપણ નહ�

 
73. )  કોઈપણ �ય��તન ેકાયદા અ�વયે �વબચાવનો અિધકાર ��ૃ�ુ
નીપ�વવા �ધુી �ાર�  મળે ?

A: અપહરણ કરવાના ઈરાદાથી થયેલો �મુલો હોય �યાર�

B: બળા�કાર કરવાના ઈરાદાથી થયેલા �મુલામાં

C: બચાવ ન કરવાને કારણે ��ૃ� ુથશ ેતેવો સભંવ હોય તેવા �મુલા વખતે

D: ઉપરના �ણેય કારણોસર

74. )  ખોટ� મા�હતી �રૂ� પાડવી એ �ાર�  �નુો બનતો નથી ?

A: એ �ય��ત મા�હતી આપવા કા�નુ બ� હોય

B: � મા�હતી ખોટ� છે તે જણાવા છતા ખોટ� મા�હતી �રૂ� પાડ�

C: ખોટ� મા�હતી સાચી હોવા�ુ ંકહ� �રુ� પાડ�

D: આવી મા�હતી �નુા સબંધેં ન હોય �યાર�  તે મા�હતી આપવમા ંક�રૂ
કર�લ હોય

 

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

A: ફ�ત સેશ�સ કોટ�  જ ચલાવી શક� છે

B: ફ�ત હાઈકોટ�  જ ચલાવી શક� છે

C: ફ�ત �િુ�મ કોટ�  જ ચલાવી શક� છે

D: ઉપરમાથી ગમે તે કોટ�  ચલાવી શક� છે

76. )  દહ�જ ��ૃ�નુો �નુો બનવા માટ�...................

A: કોઈક �ી દાઝી જવાથી જ ��ૃ� ુપામેલી હોવી જોઈએ

B: તેણીના પિત �ારા જ �રતા અથવા દહ�જની માગંણી થયેલી હોવી
જોઈએ

C: તેણીના લ�નના સઆત વષ�મા આ� ુ�ૃ�ય થયે� ુહો� ુજોઈએ

D: ઉપરના તમામ

 

77. )  'અ' એ એક ઘ�ડયાળ 'બ' ને �યા ગીરવ ે�કૂ� છે. અને ઘ�ડયાળ ઉપર
� પૈસા લેવામા આ�યા હોય તે પરત કયા� િસવાય, 'બ' ના કબ�માથી તે
ઘ�ડયાળ તેની સમંિત િવના લઈ �ય તો 'અ' એ -

A: � ૂટં

B: બળજબરાઈથી કઢાવ�ું

C: ઠગાઈ

D: ચોર�

78. )  'અ' એક ગોદામનો મા�લક છે. 'બ' �સુાફર�એ જવાનો હોવાથી તેણે
તે�ુ ંરાચરચે�ુ ંઅને રાખવાને માટ� એવા કરારથી સ�પે છે ક� ભાડાની
અ�કુ િનિ�ત રકમ આવવાથી 'અ' તે િમ�કત 'બ' ને પરત કરશ.ે 'અ' તે
સામાન અ�મા�ણકતા થી વચેી દ� છે. 'અ' એ -

A: ચોર� નો �નુો કર�  છે

B: ઠગાઈ નો �નુો કર�  છે

C: �નુા�હત િવ�ાસઘાત કર�  છે

D: �નુા�હત ઉચાપત કર�  છે

 



79. )  'અ' એક ખાડા ઉપર લાકડ�ઓ અને ઘાસ પાથર� દ� છે આમ કરવામાં
તેનો ઈરાદો 'મ' �ુ ં��ૃ� ુિનપ�વવાનો હતો અને તેને એ�ુ ં�ાન હ� ુક� તેથી
��ૃ� ુથવાનો સભંવ છે. 'મ' તે કઠણ જમીન સમ�ને તેના ઉપરથી પસાર
થાય છે. ત ેખાડામા ંપડ� છે અને ��ૃ� ુપામે છે છે. આથી 'અ' એ -

A: �નૂ ગણાય ન�હ તેવો સાપરાધ મ��ુયવધ

B: �નૂ

C: અિવચાર� અન ેઉપે�ાથી મ��ુય વધ

D: ઉપરનામાથી એકપણ નહ�

80. )  �ા સજંોગો ક� � �નૂના �નુાને ઘટાડ�ને �નૂ કહ�વાય નહ� એવો
સાપરાધ મ��ુયવધ બને છે.............

A: ગભંીર અને આક��મક ઉ�ક�રણી

B: �વર�ણના અિધકાર ની મયા�દા� ુઉલઘંન

C: આક��મક લડાઈ

D: ઉપરના તમામ

 
81. )  'અ' ઈરાદા�વૂ�ક 'બ' ને મા� ઈ� કરવાના ઈરાદાથી માથામા
તલવારના બે ઘા કર�  છે, � કોઈ �ય��તના ��ૃ� ુિનપ�વવા માટ� �રુતા
હોય. આથી 'બ' ��ૃ� ુપામે છે. અ�હ 'બ' � ુ��ૃ� ુિનપ�વવાનો 'બ' નો
ઈરાદો ન હોય છતા 'અ' એ -

A: �નૂ ગણાય ન�હ તેવો સાપરાધ મ��ુયવધ

B: �નૂ

C: �વ�ેછાથી મહા�યથા

D: અિવચાર� અન ેઉપે�ા ��ૃ�ુ

82. )  'મ', 'બ' ઉપર ઘા કર�  છે. તેથી 'બ' ઉ�ક�રાટને લીધે ઘણોજ ��ુસામા
આવી �ય છે. દરિમયાન પાસે ઉભેલો 'અ' બ�ેના ��ુસાનો લાભ લઈને
તે 'મ' ને માર� નાખે એ ઈરાદાથી 'બ' ના હાથમા તે માટ� છર� આવ ેછે. તે
છર� વડ� 'બ' 'મ' ને માર� નાખે છે અ�હ 'અ' એ .......................

A: �વ�છાથી મહા�યથા

B: �નૂ ગણાય નહ� તેવો સાપરાધ મ��ુયવધ

C: �નૂ

D: ઉપરનામાથી એકપણ નહ�

 

83. )  � ૂટંમા વ�મુા ક�ટલી �ય��ત હોય છે ?

A: 3

B: 4

C: 5

D: 2

84. )  �નુા�હત કાવ�ામા ંસડંોવાયેલા �ય��તની સ�ંયા બે ક� તેથી વ�ુ
હોવી જોઈએ. આ િવધાન -

A: સ�ય છે

B: અસ�ય છે

C: અધ�સ�ય છે

D: ઉપરમાંથંી એકપણ નહ�

 

85. )  જો અમદાવાદ થી કોઈ સગીર� ુઅપહરણ કરવામા આવ ેઅને તેને
અપગં બનાવી �ુબંઈમા ંહા�પીર બહાર છોડ� દ�વામા ંઆવ ેતો તે િવગત
નીચેનામાથંી કઈ કલમમા ંદશા�વાઈ છે ?

A: 363 (A)

B: 364 (A)

C: 365 (A)

D: 366 (A)

86. )  ભારતીય દંડ સ�ંહતા અ�સુાર, નીચેના િવધાનોમાથી બદન�ીના
�ક�સામા, શાનો અપવાદ તર�ક� સમાવશે થતો નથી ?

A: કોટ�  કાય�વાહ� અથવા તેના પ�રણામનો સાચો �રપોટ�  �િસ� કરવો

B: �હ�ર જનતા માટ� લેખક �ારા ��ુલા �કુાયેલ ��ુતકની �ભુ હ��સુહની
સમી�ા ક� અ�ભ�ાય

C: �હ�ર નોકર� �ારા તેમની ફરજના ભાગ�પે કર�લ �ૃ�ય િવષેની �ટ�પણી

D: �તૃ �ય��તના સદંભ�મા ંકર�લા િવધાનો ક� �નાથી તેની આબ�, જો
�ય��ત �િવત હોત તો, તે અસર પહ�ચી શક�

 
87. )  ભારતીય ફોજદાર� ધારા હ�ઠળ નીચેના પૈક� કઈ બાબત દ�તાવજે
ગણાય....

A: કરારના �રુાવા તર�ક� વાપર� શકાય એ�ુ ંલખાણ

B: કોઈ બે�કર ઉપર લખેલા ચેક

C: કોઈ �ખુ�યાર ના�ુ

D: ઉપર જણાવ�ેુ ંતમામ

88. )  ભારતીય દંડ સ�ંહતા કોને લા� ુપડતી નથી ?

A: રા�યપાલ અને વડા�ધાન

B: રા�યપાલ અને ��ુયમ�ંી

C: રા�યપાલ અને રા��પિત

D: વડા�ધાન અને રા��પિત

 



89. )  ��ુલડ વગેર�  અટકાવવા�ુ ંકામ ચાલ� ુહોય �યાર�  સરકાર� સેવક
ઉપર �મુલો કરવો અથવા તેને અડચણ કરવી તે ભારતીય સ�ંહતાની કઈ
કલમ હ�ઠળ �નુો બને છે ?

A: 143

B: 144

C: 147

D: 152

90. )  ભારતીય દંડ સ�ંહતા �જુબ એકાતં ક�ટલી સ� કર� શકાય ?

A: હાં

B: ના

C: ��ુયમ�ંીની પરવાનગી લેવી પડ�

D: રા�યપાલની પરવાનગી લેવી પડ�

 
91. )  ભારતીય દંડ સ�ંહતા �જુબ માણસોની �જ�દગી જોખમમા ં�કુાય તે
ર�તે બેદરકાર� થી ર�તા પર વાહન ચલાવનારને કોની સમ� ર�ુ કરવામાં
આવ ેછે ?

A: કોઈપણ મે����ટ

B: �થમ વગ�ના મે����ટ

C: ��િતય વગ�ના મે����ટ

D: �તૃીય વગ�ના મે����ટ

92. )  સાત વષ�ની નાની ઉમરના બાળક� કર��ુ ં�ૃ�ય .............

A: �નુો બને છે

B: �નુો બનતો નથી

C: બાળ અદાલતમા �નુો બને

D: બાળકના ં�ૃ�ય પર આધાર રાખે

 
93. )  સરકાર� માણસન ેતેની જનતા સમ�ના �હ�ર કાય�મા અડચણ
કરવી એ ભારતીય દંડ સ�ંહતાની કઈ કલમ હ�ઠળ �નુો બને છે ?

A: 186

B: 208

C: 209

D: 211

94. )  હો��પટલના મેનેજર �ારા હો��પટલમા કોઈપણ �ી સાથ ેથયેલ
સભંોગ ભારતીય દંડ સ�ંહતાની કઈ કલમ હ�ઠળ �નુો બને છે ?

A: 376

B: 376 C

C: 376 D

D: 385

 
95. )  �હ�રમા મારામાર� કરવ ેએ ભારતીય દંડ સ�ંહતાની કઈ કલમ હ�ઠળ
�નુો બને છે ?

A: 130

B: 144

C: 160

D: 170

96. )  �હ�રમા મારામાર� કરવી એ ભારતીય દંડ સ�ંહતાની કઈ કલમ
હ�ઠળ િશ�ા પા� બને છે ?

A: 130

B: 144

C: 160

D: 170

 
97. )  અ�લીલ ��ુતકો� ુવચેાણ કર�ુ ંતે ભારતીય દંડ સ�ંહતાની કઈ કલમ
�જુબ �નુો બને છે ?

A: 283

B: 290

C: 292

D: 304

98. )  ખોટા દ�તાવજે બનાવવા તે ભારતીય દંડ સ�ંહતાની કઈ કલમ
હ�ઠળ �નુ બને છે ?

A: 448

B: 465

C: 471

D: 477

 
99. )  ભારતીય દંડ સ�ંહતા �જુબ રા�ય સેવક �લુથી પોતાની ક�ટડ�માના
કોઈ રાજ�ોહ� ક�દ�ન ેનાસી જવા દ� તો તે ક�વો �નુો બને છે ?

A: �મીનપા�

B: �નુા �માણે

C: �બન �મીનપા�

D: આરોપી પર આધાર

100. )  ભારતીય દંડ સ�ંહતા �જુબ બળજબર�થી કઢાવી લેવા માટ� કોઈ
�ય��તને ઈ� પહ�ચાડવા ભય દ�ખાડવો એ ક�વા �કારનો �નુો બને છે ?

A: �મીનપા�

B: �બન�મીનપા�

C: �નુા �માણે

D: આરોપી પર આધાર



 
101. )  �નુા�હત કાવતરાની �યા�યા IPC ની કઈ કલમ �જુબ સમાવશે
થાય છે ?

A: 120 A

B: 120 B

C: 120 C

D: 120 D

102. )  ભારતીય દંડ સ�ંહતા �જુબ �નુામા મદદ આપી હોય અને જો
મદદગાર �નુો થતો હોય �યાર�  હાજર હોય તો ક�વો �નુો બને છે ?

A: �મીનપા�

B: �બન �મીનપા�

C: �નુા �જુબ �મીનપા� અને �બન �મીનપા�

D: આરોપી પર આધાર

 
103. )  ભારતીય દંડ સ�ંહતા �જુબ ઈ� પહ�ચાડવાના હ��થુી માણસ ખોટા
દ�તાવજે બનાવ ેતો તેને કોની સમ� ર�ુ કરવામા આવશ ે?

A: કોઈપણ મે����ટ

B: �થમ વગ�ના મે����ટ

C: ��િતય વગ�ના મે����ટ

D: �િૃતય વગ�ના મે����ટ

104. )  જો કોઈ �ય��ત �ુતરાને ગોળ� માર� માર� નાખે છે તો
તે.................

A: ચોર�નો �નુો બને છે

B: �નૂનો �નુો બને છે

C: �મુલાનો �નુો બને છે

D: આમાથી એકપણ નહ�

 
105. )  જો કોઈ િપતા તેના બાળકને ભણાવવા માટ� લાફો માર�  છે તો તે......

A: ગેરકાયદ�સર છે

B: �નુેગાર છે

C: �નુેગાર નથી

D: �નુામા મદદ છે

106. )  ભારતીય ફોજદાર� ધારો કઈ સાલમા ઘડવામા આ�યો ?

A: 1851

B: 1860

C: 1866

D: 1872

 
107. )  ગેરકાયદ�સર મડંળ� બનવા માટ� ઓછામા ઓછ� ક�ટલી �ય��ત
હોવી જોઈએ ?

A: બે

B: �ણ

C: ચાર

D: સાત

108. )  IPC �જુબ જગંમ િમલકત એટલે ................

A: ઘર

B: ઘર�ણા

C: ���ટલાઈટ

D: જમીન

 
109. )  ધાડમા ંઓછામા ઓછ� ક�ટલી �ય��ત હોય છે ?

A: 3

B: 4

C: 5

D: 6

110. )  � ૂટંમા ભય� ુત�વ હોય ?

A: હા

B: ના

C: �નુા પર આધા�રત

D: � ૂટંવા પર આધા�રત

 

111. )  � ૂટંની કલમ (સ� )

A: 390

B: 392

C: 394

D: 304

112. )  કલમ - 377 �તગ�ત ��ૃ�ટ�મ િવ�ુ�ધના �નુા સદંભ� અયો�ય
બાબત જણાવો

A: �મીનપા� �નુો

B: �બન �મીનપા� �નુો

C: �થમ વગ�ના મે����ટ �ારા ચલાવી શકાય તેવો �નુો

D: શર�ર િવ�ુ�ધનો �નુો

 



113. )  �નુા�હત ધમક�ની િશ�ા IPC ની કઈ કલમમા ંઆપવામા આવલે છે
?

A: 503

B: 506

C: 508

D: 511

114. )  �નુા�હત કાવતરાની િશ�ા IPC ની કઈ કલમમા ંઆપવામાં
આવલે છે ?

A: 120(A)

B: 120 (B)

C: 120 (C)

D: 121

 
115. )  સ�ના �કાર ક�ટલા ંછે ?

A: 4

B: 5

C: 6

D: 7

116. )  ક�દના �કાર ક�ટલા છે ?

A: 3

B: 4

C: 5

D: 7

 
117. )  ક�દના �કાર ક�ટલા છે ?

A: 3

B: 4

C: 5

D: 5

118. )  �નૂ સાથ ેધાડમા ��ૃ�દંુડની જોગવાઈ IPC ની કઈ કલમમા ંછે ?

A: 396

B: 395

C: 394

D: 393

 
119. )  ખડંણીની સ� IPC ની કઈ કલમમાં ંછે ?

A: 364

B: 364(A)

C: 365

D: 366

120. )  �ય�ભચારની િશ�ા IPC ની કઈ કલમમા ંજોગવાઈ છે ?

A: 497

B: 498

C: 499

D: 500

 
121. )  IPC મા ં�ુલ ક�ટલી કલમ છે ?

A: 510

B: 509

C: 508

D: આમાથી એકપણ નહ�

122. )  બદન�ી િશ�ાની જોગવાઈ IPC ની કઈ કલમમા ંછે ?

A: 499

B: 500

C: 503

D: 506

 

123. )  સગીરા એટલે .....................

A: 16 વષ� કરતા અધાર�  ઉમર

B: 16 વષ� કરતા ઓછ� ઉમર

C: 18 વષ�થી વધાર�  ઉમર

D: 18 વષ� કરતા ઓછ� ઉમર

124. )  કાયદા િવ�ુ� મડંળ�ની �યા�યા IPC ની કઈ કલમમા આપવામા
આવી છે ?

A: 141

B: 142

C: 143

D: 144

 



125. )  ભારતમા ંકોઈ �નુો કર�  અને તે �ય��ત િવદ�શી હોય તો IPC લા�ુ
પાડ� શકાય ?

A: હા

B: ના

C: મ�ુંર�થી

D: �નુાપર આધા�રત છે

126. )  � ૂટંની કલમ (ન�ધ/�યા�યા)

A: 390

B: 392

C: 394

D: 304

 

127. )  ધાડ પાડવા માટ� તૈયાર� કરવી તે ક�વા �કારનો �નુો છે ?

A: કો�ની�બલ

B: �બન �મીનપા�

C: �બન સમાધાન લાયક

D: ઉપરો�ત તમામ

128. )  ઈરાદો એ આરોપીની માનિસક ��થિત ગણાય છે, આ િવધાન
..........

A: સ�ય છે

B: અસ�ય છે

C: અધ�સ�ય છે

D: ઉપરમાથી એકપણ નહ�

 
129. )  હોટલ એ સાવ�જિનક �થળ ગણાય ક� નહ� ?

A: હા

B: ના

C: અિધિનયમમા કોઈ જોગવાઈ નથી

D: હોટલ પર આધા�રત બાબત છે

130. )  �ુ��ેસણ IPC ના �ા �કરણમા આવ ેછે ?

A: �કરણ-7

B: �કરણ-5 ક

C: �કરણ-6

D: �કરણ-5

 

131. )  'અ' એ 'બ' ના �નૂ કરવાના ઈરાદાથી બ�ુંકમા ંગોળ� ભર�  છે.અને
'બ' ની �દશામા િનશાન તાક� છે 'અ'...........

A: �નૂનો �નુેગાર

B: �નૂથી ઓછા �કારના સદોષ મ��ુયવધનો �નુેગાર છે

C: મહા�યથાનો �નુેગાર છે

D: કોઈપણ �કારના �નુાનો �નુેગાર નથી

132. )  પોલીસ અિધકાર� કાયદા �માણે લાઠ�ચાગ�નો �કુમ કર�  છે
�નાથી અનેક લોકો ઘવાઈ �ય છે. ભારતીય દંડ સ�ંહતા �માણે
તેઓ............

A: �નુો કર�  છે

B: �નુો કરતા નથી

C: �ુ��ૃ�ય છે

D: કરારનો ભગં કર�  છે

 
133. )  મગનભાઈના બા��ુ મગનભાઈને ભણાવવા ખાતર લાફો માર�  છે
ત.ે...............

A: �નુેગાર છે

B: �નુેગાર નથી

C: ગેરકાયદ�સર છે

D: �નુામા સામેલ છે

134. )  એક ડો�ટર દદ�� ુ��ુધ��ુધથી ઓપર�શન કર�  છે, છતા દદ� ��ૃ�ુ
પામે છે ડો�ટર...............

A: �નુેગાર છે

B: �નુેગાર નથી

C: �નૂી છે

D: હ�યારા છે

 
135. )  એક સૈિનકની ગોળ�થી એક �ાસવાદ� મર� �ય છે. સૈિનક
.................

A: �નુેગાર છે

B: િનદ�ષ છે

C: �નૂી છે

D: �નુાના સાગ�રત છે

136. )  મા ંઅને �દકરો આપસમા સલાહ કર� વ�નુે સળગાવવા�ુ
આયોજન કર�  છે, તેઓ.............

A: �નુાને ઉ�જેન આપે છે

B: �નુા માટ� કાવત� કર�  છે

C: �નુાના સાદ�હ છે

D: મા� �નુાના સા�ી છે

 



137. )  �ણ માણસો શરે�મા હોક�ઓ લઈને ફર�  છે અને અ�કુ વગ�ના લોકો
ઉપર �મુલો કર�  છે, તેઓ ...........................

A: ��ુલડ કર�  છે

B: �નૂ કર�  છે

C: ક�લ કર�  છે

D: િનદ�ષ છે

138. )  દસ માણસો સ�ળયાઓ સાથ ેકોઈને મારવાના હ��થુી ભેગા થાય
છે, તેઓની મડંળ� .................

A: ગેરકાયદ�સર છે

B: �ળૂ અિધકારનો �યોગ છે

C: �ળૂ અિધકારનો ભગં છે

D: ફારસ છે

 
139. )  એક માણસ એક ગાયને બ�ુંકથી ગોળ� માર�  છે �નાથી ગાય મર�
�ય છે, ત.ે..................

A: �નૂ કર�  છે

B: �મુલાનો �નુેગાર છે

C: ચોર�નો �નુેગાર છે

D: ઉપરો�તમાથી કઈ પણ કરતો નથી

140. )  'અ' એ 'બ' ની હ�યા કરવાના હ��થુી 'બ' ની કારની �ેક �ઝૂ કર� દ�
છે, �થી 'બ' � ુ��ૃ� ુથાય છે, 'અ' .....

A: િનદ�ષ છે

B: �નુેગાર નથી

C: �મુલો કરવાનો �નુેગાર છે

D: �નૂી છે

 
141. )  'અ' એ 'બ; ન ેમહા�યથા આપવાના ઈરાદાથી છર�થી ઘા કર�  છે, 'બ'
મર� �ય છે, 'અ' ...........

A: સાપરાધ મ��ુયવધનો �નુેગાર છે

B: �નુેગાર નથી

C: �નૂી છે

D: �મુલાનો �નુેગાર છે

142. )  પોલીસ ક�ટડ�મા પોલીસ કોઈને માર� નાખે છે તો,,

A: સરકાર વળતર �કુવવા જવાબદાર છે

B: સરકાર વળતર �કુવવા જવાબદાર નથી

C: કોઈ પણ વળતર �કુવવા જવાબદાર નથી

D: આમાથી એકપણ નહ�

 

143. )  ધમ� સબંધંી �નુા IPC ના �ા �કરણમા ંઆવ ેછે ?

A: �કરણ-16

B: �કરણ-17

C: �કરણ-15

D: �કરણ-14

144. )  મહ�શભાઈ ઉપર� અિધકાર�ના કહ�વાથી તેઓ કોઈ �ૃ�ય કર�  છે તો
તે �ૃ�ય �નુો નથી - આ િવધાન ...........

A: સ�ય છે

B: અસ�ય છે

C: અધ�સ�ય છે

D: ઉપરમાથી એકપણ નહ�

 
145. )  રમેશભાઈ �ુહાડ�થી કામ કર� ર�ા છે �ુહાડ�� ુફળ તેમાથી છટક�
�ય અન ેન�ક ઉભેલા મગનભાઈને માથામા વાગે છે અને તેઓ� ુમોત
િનપ� છે રમેશભાઈ તરફથી યો�ય સાવચેતીના અભાવને કારણે
મગનભાઈ� ુ��ૃ� ુથાય છે તો આ �ૃ�ય �નુો નથી - આ િવધાન......

A: અસ�ય છે

B: સ�ય છે

C: અધ�સ�ય છે

D: ઉપરમાથી એકપણ નહ�

146. )  પીધેલી �ય��ત� ુ�હ�ર ગેરવત�ન IPC ની કઈ કલમ નીચે આવ ેછે
?

A: 509

B: 511

C: 510

D: 503

 
147. )  ��ૃ� ુિનપ�વવાની �નુા�હત ધમક� IPC ની કઈ કલમ નીચે આવે
છે ?

A: 506

B: 502

C: 511

D: 497

148. )  પરણેલી �ીન ે�નુા�હત ઈરાદાથી ભગાડ� જવા બાબતે અથવા
રોક� રાખવા બાબતે IPC ની કલમમા આવ ેછે ?

A: 449

B: 498(A)

C: 500

D: 498



 

149. )  IPC ની કઈ કલમ �જુબ રાજ�ોહ થાય છે ?

A: 124

B: 121

C: 122

D: 123

150. )  �નુા�હત કાવતરામાં ંઓછામા ઓછા ક�ટલા �અુ��ત હોવો જોઈએ
?

A: બે

B: �ણ

C: ચાર

D: પાચં

 
151. )  �ો �નુો �હ�ર �લુેહ શાિંત િવરોધનો નથી ?

A: ��ુલડ

B: બખેડો

C: કાયદા િવ�ુ�ની મડંળ�

D: �નુા�હત કાવત�

152. )  નીચેનામાથી �ો �નુો રા�ય િવ�ુ�નો કહ� શકાય નહ� ?

A: રાજ�ોહ

B: ઉ�ચ અિધકાર� ઉપરનો �મુલો

C: રા�યના ક�દ�ને છટકવા દ�વા ક� આ�ય આપવો

D: િવધાનસભા ભવનની આગળ ભીખ માગંવી

 
153. )  �હ�ર �લુેહ શાિંત ભગંના �નુા �ા �કરણમા આવ ેછે ?

A: �કરણ 8

B: �કરણ 7

C: �કરણ 6

D: �કરણ 5

154. )  ફોજદાર� ધારામા �ુલ ક�ટલી કલમો છે ?

A: 511

B: 486

C: 500

D: 161

 
155. )  નીચેનામાથી કઈ કલમ દહ�જ ��ૃ� ુ�ગેની નથી.

A: IPC - 304 (ખ)

B: IPC - 113 (અ)

C: IPC - 113(બ)

D: CRPC - 304(ક)

156. )  નીચેનામાથી કઈ કલમ રા�યસેવકને સબંિંધત નથી ?

A: 186

B: 332

C: 333

D: 354

 
157. )  IPC �ાર�  ઘડવામા આ�� ુ?

A: 10 �ુન 1860

B: 6 ઓ�ટોબર 1860

C: 11 ઓ�ટોબર 1860

D: 20 �ુન 1860

158. )  IPC ની કલમ - 30........

A: અક�માત

B: હક�કતની �લુ

C: કાયદાની �લુ

D: �નુા�હત ઈરાદો

 
159. )  નીચે� ુ� ુ�ૃ�ય �નુો બન� ુનથી

A: �જુરનારની ઈ�છાથી કરાયેલ ઈ�

B: ��ૂયા �ય��ત �ારા કરાયેલ ચોર�� ુ�ૃ�ય

C: પથાર�વશ અથવા માદં� �ય��ત �ારા કરાયેલ �ૃ�ય

D: �વબચાવમા કર�લ �ૃ�ય

160. )  ગેરકાયદ�સર મડંળ� બનવા માટ�મા ઓછામા ઓછ� ..

A: પાચં

B: સાત

C: નવ

D: દસ

 



161. )  ગેરકાયદ�સર મડંળ� બનવા માટ�મા ઓછામા ઓછ� ..

A: પાચં

B: સાત

C: નવ

D: દસ

162. )  નીચેનામાથી �ાર�  �મુલાખોર� ુમોત િનપ�વવા �ધુી શર�રના
�વર�ણનો અિધકાર પહ�ચે છે ?

A: બળા�કાર-સભંોગ

B: ��ૃ�ટ�મ િવ���ું ં�ૃ�ય

C: મ��ુયહરણ

D: ઉપરના તમામ

 

163. )  કાવતરાનો �નુો થવા ઓછામા ઓછા ........

A: નવ

B: પાચં

C: બે

D: �ણ

164. )  'બ' ના ગજવામા પોતાનો હાથ નાખંીને ઉઠાતંર� કરવાનો 'અ'
�ય�ન કર�  છે. 'બ' ના ગજવામાથી કાઈ જ ન હોવાથી 'બ' ને કાઈ મળ�ુ
નથી. 'અ' એ ......

A: ચોર�નો

B: ચોર�નો �ય�ન

C: બળજબર�થી કઢાવવાનો

D: ઠગાઈનો �નુો કય� છે

 

165. )  નીચેનામાથી �ા �નુા� ુસમાધાન થઈ શક� ?

A: �નૂ

B: અપહરણ

C: ઘરફોડ

D: �મુલા

166. )  સાપરાધ મ��ુય વધના �નુાના બચાવમા નીચેનામાથી �ા
સજંોગો �યાનમા લેવામા આવ ેછે ?

A: ગભંીર અને આક��મક ઉ�ક�રણી

B: આક��મક લડાઈ

C: �વબચાવ

D: કોઈ �નુો બનતા અટકાવવા માટ� કરવામા ંઆવલે �ૃ�ય

 
167. )  બગાડની �યા�યા ભારતીય ફોજદાર� ધારાની કલમ
........................મા ંઆપવામા ંઆવી છે ?

A: 415

B: 420

C: 425

D: 430

168. )  કલમ 498-A ની જોગવાઈઓ ..........

A: મા� પિતના �ુ�ંુબને લા� ુપડશે

B: મા� પ��નના �ુ�ંુબને લા� ુપડશે

C: પિત તેમજ પ��ન બ�ેના �ુ�ંુબને લા� ુપડશે

D: ઉપરમાથી એકપણ નહ�

 
169. )  �નુા�હત ધમક�ની �યા�યા ભારતીય દંડ સ�ંહતાની કલમ
.............મા ંઆપવામા ંઆવલે છે .

A: 302

B: 299

C: 498

D: 503

170. )  દર�ક �નુો એ �થાિનક હોય છે ?

A: હા

B: ના

C: સજંોગો �માણે

D: ઉપરમાથી એકપણ નહ�

 
171. )  �ય�ભચાર એ શનેા િવ��નો �નુો છે ?

A: પિતના હ� િવ��નો

B: સભંોગ િવ��

C: મર� િવ��નો

D: પિતના �ાસ િવ��નો

172. )  ચોર�ની સ�ની કલમ કઈ છે ?

A: 371

B: 300

C: 379

D: 304

 



173. )  ભારતીય ફોજદાર� અિધિનયમ,.............

A: કોઈપણ સજંોગોમા િવદ�શી �ય��તઓને લા� ુપડતો નથી

B: િવદ�શી �નુો કર�ને િવદ�શમા હોય તો પણ લા� ુપડ� છે

C: ભારતમા �નુો કર�લ હોય તો પણ લા� ુપડતો નથી

D: બા� �ાદ�િશક ��ુુમત પણ ધરાવ ેછે.

174. )  ભારતીય દંડ સ�ંહતા �જુબ � ુસ�ય હક�કત ધરાવ ેછે ?

A: કોઈ મડંળ�ની માનહાિન થઈ શક� ન�હ

B: ક�ટલાક સજંોગોમા �તૃ �ય��તની માનહાિનનો �નુો બને છે

C: �તૃ �ય��તની માનહાિન થતી નથી

D: કોઈ કંપનીની માનહાિન થઈ શક� ન�હ

 

175. )  �હ�ર સેવક એટલે �ું ં?

A: � સરકારની નોકર�મા હોય

B: �થાિનક સ�ામડંળની નોકર�મા ંહોય

C: �યાયની કોટ�  નીમેલ �લ�વીડ�ટર, �રસીવર અથવા કિમ�ર

D: ઉપરો�ત તમામ

176. )  ભારતીય ફોજદાર� ધારો,1860 મા કાવતરાની �યા�યા �જુબ
તેના ક�ટલી �ય��ત હોવી જોઇએ ?

A: ફ�ત એક

B: ફ�ત બે

C: બે અથવા તેથી વ�ુ

D: ઉપરમાથી એકપણ નહ�

 

177. )  ગેરકાયદ�સર મડંળ� માં ંક�ટલા માણસો હોવા જોઇએ ?

A: ચાર

B: પાચં ક� તેથી વ�ુ

C: �ણ

D: બે

178. )  � ૂટંણી મા ંગેર�યાજબી લાગવગ માટ� અથવા ખો�ુ નામ ધારણ
કરવા માટ� આ.પી.સી ની કઇ કલમ હ��ળ િશ�ા થાય છે ?

A: ક.171

B: ક.172

C: ક.173

D: ક.171(એ)

 

179. )  �નુ માટ� િશ�ા કઇ કલમ હ�ઠટ થાય છે ?

A: 301

B: 303

C: 304

D: 302

180. )  આઇ.પી.સી કલમ 326 �ો �નુો આચરવા માટ� લગાવવામાં
આવ ેછે ?

A: સામ�ય �યથા

B: મહા �યથા

C: �નુની કોશીષ

D: કોઇ નથી

 
181. )  �ા �કાર ની �યથા ને મહા�યથા ના કહ� શકાય ?

A: �યથા ભોગવનાર ને 10 �દવસ �ધુી શ�ર�રક િપડા થાય

B: કાન ની સાભંળવા માટ� ની શ��ત નો કાયમ માટ� નાશ થાય

C: �ખ ની જોવા માટ� ની શ��તનો કાયમ માટ� નાશ

D: મ�તક અથવા ચહ�રાની કાયમ િવ�િત

182. )  �ુટં �ાર�  ધાડ બને છે ?

A: �ુલ માનસો 6 અથવા 6 થી વ� ુહોય

B: �ુલ માનસો 5 અથવા 5 થી વ� ુહોય

C: �ુલ માનસો 4 અથવા 4 થી વ� ુહોય

D: ઉપરમાથી એકપણ નહ�

 
183. )  કોઇ �ી ના પિત ક� સગા તરફ થી આવતો શા�ર�રક માનસીક �ાસ
�ગે કઇ કલમ હ�થળ ��ુહો ન�ધાય છે ?

A: 490

B: 498

C: 499

D: 496

184. )  સામ�ય ઇ� માટ� આઇ.પી.સી િન કઇ કલમ હ�થળ �નુો ન�ધાય છે
?

A: ક.323

B: ક.330

C: ક.325

D: ક.326

 



185. )  જ�મટ�પ અથવા બી� ક�દ ની શી�ા ને પા� �નુો કરવાની કોશીષ
કરવા માટ� ની િશ�ા I P C ની કઇ કલમ હ�થળ થાય છે ?

A: ક.510

B: ક.511

C: ક.509

D: ક.508

186. )  બળા�કાર નો ��ુહો આઇ.પી.સી િન કઇ કલમ હ�થળ ન�ધાય છે /

A: 376

B: 374

C: 366

D: 356

 

187. )  આઇ.પી.સી િન કલમ 392 મા શાનો ઉ�લેખ છે ?

A: ધાડ

B: મડ�ર

C: �ુંટં

D: ચોર�

188. )  આપઘાત કરવાની કોશીષ આઇ.પી.સી િન કઇ કલમ હ�થળ �નુો
બને છે ?

A: 300

B: 307

C: 309

D: 304

 
189. )  આઇ.પી.સી િન કલમ 507 હ�થળ �ો �નુો બને છે ?

A: બગાળ

B: પીધેલી �ય��ત�ુ ં�હ�ર મા ંવત�ન

C: નનામાપ� થી �નુાહ�ત ધમક�

D: �નુાહ�ત ધમક�

~: All The Best :~



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(151.) => D (152.) => D (153.) => A (154.) => A (155.) => D (156.) => D (157.) => B (158.) => A (159.) => D (160.) => A

(161.) => A (162.) => D (163.) => C (164.) => B (165.) => D (166.) => A (167.) => C (168.) => A (169.) => D (170.) => B

(171.) => A (172.) => C (173.) => D (174.) => B (175.) => D (176.) => C (177.) => B (178.) => A (179.) => D (180.) => B

(181.) => A (182.) => B (183.) => B (184.) => A (185.) => B (186.) => A (187.) => C (188.) => C (189.) => C

Answare Sheet


