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(1)

નોન કોગ્નિઝેબલ ગુનાની તપાસનો હુકમ કોની પાસેથી મેળવી શકાય ?

(A) ફર્સ્ટ ક્લાસ જ્યુડિશીયલ
મેગ્નનર્સ્ર્ે
(2)

જ્યુડિશીયલ મેગ્નનર્સ્ર્ે

Ans: A

(B) કલમ 84

(C) કલમ 98

(D) કલમ 93

Ans: D

ફોજદારી કાયટરીગ્નત અગ્નિગ્નનયમ, 1973ની કઈ કલમમાાં ગ્નવગ્નવિ વ્યાખ્યાઓ આપવામાાં આવે છે?

(A) કલમ – 2
(4)

(D) સેકન્િ ક્લાસ

CRPCની કઈ કલમમાાં સર્ટ-વોરન્્ અાંગે જોગવાઈ કરવામાાં આવી છે?

(A) કલમ 78
(3)

(B) જ્યુડિશીયલ મેગ્નનર્સ્ર્ે (C) આપેલ એકપણ નહીં

(B) કલમ – 3

(C) કલમ – 4

(D) કલમ – 1

Ans: A

CRPCની કઈ કલમ માાં ન્યાયાિીશો અને જાહે ર નોકર સામે ફોજદારી કાયટવાહી અાંગે જોગવાઈ કરવામાાં

આવી છે?
(A) કલમ 167
(5)

(B) કલમ 183

(C) કલમ 197

(D) કલમ 217

Ans: C

કલમ 174 મુજબ આત્મહત્યા વગેરેમાાં પોલીસ તપાસ કરીને તે ડરપો્ટ પર પોલીસ અગ્નિકારીએ સહી કરીને

કોને મોકલી આપવાનો હોય છે ?
(A) એકપણ નહીં
(6)

(C) ડિર્સ્રીક્્ મેગ્નજર્સ્ર્ે

(D) ડિગ્નવઝન મેગ્નજર્સ્ર્ે

Ans: B

(B) કલમ 176

(C) કલમ 172

(D) કલમ 156

Ans: C

CRPC ની કઈ કલમ હે ઠળ ગ્નનયગ્નમત માંિળી અને નોંિાયેલા માંિળ પર સમન્સની બજવણી થઈ શકે?

(A) કલમ 74
(8)

અથવા ડિગ્નવઝન મેગ્નજર્સ્ર્ે

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમ હે ઠળ પોલીસ તપાસમાાં કાયટવાહીમાાં િાયરી અાંગે જોગવાઈ કરવામાાં આવી છે ?

(A) કલમ 166
(7)

(B) ડિર્સ્રીક્્ મેગ્નજર્સ્ર્ે

(B) કલમ 68

(C) કલમ 83

(D) કલમ 63

Ans: D

અપીલનો ગ્નનણટય થતા સુિી સજાની માકુ ફી અથવા અપીલ કરનારને જામીન પર મુક્ત કરવા બાબતે

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં જોગવાઈ કરવામાાં આવી છે ?
(A) કલમ 311
(9)

(B) કલમ 308

(C) કલમ 310

(D) કલમ 389

Ans: D

સી.આર.પી.સી.ની કલમ 225 મુજબ સેશન્સ કો્ટ સમક્ષ કાનુની કાયટવાહીમાાં ફરીયાદ પક્ષની કાયટવાહી કોણ

ર્લાવી શકે છે ?
(A) પ્રોગ્નસક્યુ્ર
(10)

(B) પ્રાઇવે્ પ્રોગ્નસક્યુ્ર

(C) એકપણ નહીં

(D) પગ્નલલક પ્રોગ્નસક્યુ્ર

Ans: D

સી.આર.પી.સી. ની કઈ કલમમાાં ઉચ્ર્ દરજજમાાં પોલીસ અગ્નિકારીઓની સતા અાંગે જોગવાઈ કરવામાાં

આવી છે?
(A) કલમ 51
(11)

(C) કલમ 41

(D) કલમ 71

Ans: B

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમ અાંતગટત મેગ્નજર્સ્ર્ે સમક્ષ આરોપીને હાજર રહે વામાાંથી મુગ્નક્ત મળે છે?

(A) કલમ 205
(12)

(B) કલમ 36

(B) કલમ 156

(C) કલમ 166

(D) કલમ 176

Ans: A

પોલીસે જ ે વ્યગ્નક્તની વગર વોરે ન્્ે િરપકિ કરી હોય તેને કે્લા કલાક થી વિારે સમય મા્ે કર્સ્િીમાાં રાખી

શકાય નહી ?
(A) 44 કલાક

(B) 24 કલાક

(C) 14 કલાક

(D) 21 કલાક

વોટ્સએપ પર જોડાવા અહીં ક્લિક કરો. | ટે ક્િગ્રામ પર જોડાવા અહીં ક્લિક કરો. | એપ ડાઉનિોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો

Ans: B
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(13)

CRPCની કઈ કલમ મુજબ ગેરકાયદેસર માંિળી ગ્નવખેરવા સશસ્ત્ર દળોનો ઉપયોગ કરી શકાય?

(A) કલમ 117
(14)

(D) કલમ 145

Ans: C

(B) કલમ 22

(C) કલમ 32

(D) કલમ 12

Ans: B

(D) 3

Ans: A

કો્ટ દ્વારા કાઢવામાાં આવેલા સમન્સ કે્લા પ્રતમાાં હોવો જોઇએ ?

(A) 2
(16)

(C) કલમ 130

સી.આર.પી.સી. ની કઈ કલમમાાં એડકઝક્યુ્ીવ મેગ્નજર્સ્ર્ે ની સતાઓની જોગવાઈ કરવામા આવી છે?

(A) કલમ 42
(15)

(B) કલમ 170

(B) 1

(C) 4

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમ હે ઠળ જમીન અથવા પાણી ને લગતા ગ્નવવાદાના કારણે જ્યાાં સુલેહ ભાંગ થવાની

સાંભાવના હોય ત્યારની કાયટપ્રણાલી દશાટવવામા આવી છે ?
(A) કલમ 145
(17)

(B) કલમ 176

(C) કલમ 166

(D) કલમ 156

Ans: A

CRPCની કઈ કલમ મુજબ જ ેની િરપકિ કરવાની છે તે વ્યગ્નક્ત જ ે જગ્યામાાં હોય તે જગ્યાની જિતી

લેવાની પોલીસ અગ્નિકારીને સત્તા છે?
(A) કલમ 81
(18)

(C) કલમ 67

(D) કલમ 47

Ans: D

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમ હે ઠળ િરપકિ કરવાની રીત અાંગે જોગવાઈ કરવામાાં આવી છે ?

(A) કલમ 34
(19)

(B) કલમ 17

(B) કલમ 24

(C) કલમ 46

(D) કલમ 54

Ans: C

જો પોલીસ કોઈ પણ વ્યગ્નક્તની વગર વોરન્્ે િરપકિ કા્ે તો તેને કે્લા સમયથી વિુ સમય મા્ે કર્સ્િીમાાં

રાખી શકે નહીં?
(A) 20 કલાક
(20)

(C) 24 કલાક

(D) 12 કલાક

Ans: C

(D) કલમ 32

Ans: B

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં પગ્નલલક પ્રોસીક્યુ્ર અાંગે જોગવાઈ કરાઈ છે?

(A) કલમ 12
(21)

(B) 48 કલાક

(B) કલમ 24

(C) કલમ 42

CRPCની કઈ કલમ હે ઠળ ગેરકાયદે કેદ રખાયેલી વ્યગ્નક્ત મા્ે જિતીનો હુકમ કરી વ્યગ્નક્ત શોિ મા્ે

વોરન્્ કાઢી શકાશે?
(A) કલમ 108
(22)

(C) કલમ 119

(D) કલમ 88

Ans: B

CRPCની કઈ કલમમાાં વ્યગ્નક્તની િરપકિ અાંગે જોગવાઈ કરવામાાં આવેલી છે?

(A) કલમ 91 થી કલમ 111
(23)

(B) કલમ 97

(B) કલમ 41 થી કલમ

(C) કલમ 81 થી કલમ

(D) કલમ 31 થી કલમ

60

100

40

Ans: B

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ ગુનામાાં દોગ્નિત જણાય તેવી અન્ય વ્યગ્નક્તઓ સામે કાયટવાહી કરવાની

સતા અાંગે જોગવાઈ કરવામાાં આવી છે?
(A) કલમ 319
(24)

(B) કલમ 308

(C) કલમ 310

(D) કલમ 311

Ans: A

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમ હે ઠળ કોઈ પણ યોગ્ય સતાગ્નિકારી ઉપદ્રવ દુર કરવા સરતી આદેશ આપી શકે

છે?
(A) કલમ 166

(B) કલમ 156

(C) કલમ 133

(D) કલમ 176

વોટ્સએપ પર જોડાવા અહીં ક્લિક કરો. | ટે ક્િગ્રામ પર જોડાવા અહીં ક્લિક કરો. | એપ ડાઉનિોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો

Ans: C
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(25)

રીઢા ગુનેગારો પાસેથી સારા વતટન મા્ે જમીનગીરી કઈ કલમ હે ઠળ લઈ શકાય છે?

(A) કલમ 110
(26)

(B) રજીર્સ્રાર અથવા
સબરજીર્સ્રાર

(C) સબરજીર્સ્રાર

(D) એકપણ નહીં

Ans: B

(B) કલમ 41

(C) કલમ 51

(D) કલમ 71

Ans: A

(B) ગ્નજલ્લા પાંર્ાયત

(C) તાલુકા પાંર્ાયત

(D) કેન્દ્રસરકાર

Ans: A

આગ્નસર્સ્ન્્ સેશન્સ જજ અથવા એડિશનલ સેશન્સ જજની ગ્નનમણૂક કોના દ્વારા કરવામાાં આવે છે?

(A) સુપ્રીમ કો્ટ
(30)

Ans: A

મે્ોર પોગ્નલ્ન મેગ્નજર્સ્ર્ે કો્ટની ર્સથાપના કોના દ્વારા કરવામાાં આવે છે?

(A) રાજયસરકાર
(29)

(D) કલમ 115

ગુનો સાબીત થયે સુલેહ જાળવવા મા્ેની જામીનગીરી સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમ હે ઠળ લઈ શકાય છે?

(A) કલમ 106
(28)

(C) કલમ 101

સી.આર.પી.સી.ની કલમ 319 મુજબ કોને દીવાન અદાલત ગણી શકાય છે?

(A) રજીર્સ્રાર
(27)

(B) કલમ 120

(B) હાઇકો્ટ

(C) ગ્નજલ્લા કો્ટ

(D) તાલુકાકો્ટ

Ans: B

સી.આર.પી.સી. ની કઈ કલમમાાં કોઈ પણ પોલીસ અગ્નિકારી તેની ફરજમાાં અિર્ણ ઊભી કરનારની વગર

વોરે ન્્ે િરપકિ કરી શકે છે? (Who has been concerned in any cognizable offence, or against whom a
reasonable complaint has been made, or credible information has been received, or a reasonable
suspicion exists, of his having been so concerned;)
(A) કલમ 51
(31)

(D) કલમ 71

Ans: B

(B) કલમ 164

(C) કલમ 176

(D) કલમ 156

Ans: B

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ ગભટવતી સ્ત્રી પર દેહાાંતદાંિની સજા અમલ મુલતવી રહે છે ?

(A) કલમ 416
(33)

(C) કલમ 41

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમ હે ઠળ કબુલાતો અને ગ્નનવેદનની નોંિ અાંગે જોગવાઈ કરવામા આવે છે ?

(A) કલમ 166
(32)

(B) કલમ 41 (E)

(B) કલમ 310

(C) કલમ 311

(D) કલમ 308

Ans: A

સી.આર.પી.સી.ના મુજબ જ્યારે પોલીસ દ્વારા અન્વેિણ મા્ે આરોપીને 24 કલાક કરતા વિુ સમય મા્ે

કર્સ્િીમાાં રાખવો હોય તો પોલીસ અગ્નિકારી મેગ્નજર્સ્ર્ે સમક્ષ શાની માગણી કરી છે ?
(A) તપાસ
(34)

(B) મેગ્નજર્સ્ર્ે

(C) એકપણ નહીં

(D) રીમાન્િ

Ans: D

ર્ીફ જ્યુડિશીયલ મેગ્નજર્સ્ર્ે અને વિારાના જ્યુડિશીયલ મેગ્નજર્સ્ર્ે ની જોગવાઈ સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમ

હે ઠળ કરવામાાં આવી છે ?
(A) કલમ 2
(35)

(C) કલમ 22

(D) કલમ 1

Ans: B

(D) કલમ-6

Ans: C

CRPCની કઈ કલમમાાં સેશન્સ કો્ટ અાંગે જોગવાઈ કરવામાાં આવી છે?

(A) કલમ-12
(36)

(B) કલમ 12

(B) કલમ-3

(C) કલમ-9

સી.આર.પી.સી. ની કઈ કલમમાાં જ્યારે પોલીસ અગ્નિકારી વોરે ન્્ વગર પકિવા મા્ે જ્યારે પોતાના તાબા

હે ઠળના અગ્નિકારને મોકલે તે સમયે અનુસરવાની કાયટપ્રણાલી આપવામા આવી છે ?
(A) કલમ 51

(B) કલમ 71

(C) કલમ 55

(D) કલમ 41

વોટ્સએપ પર જોડાવા અહીં ક્લિક કરો. | ટે ક્િગ્રામ પર જોડાવા અહીં ક્લિક કરો. | એપ ડાઉનિોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો
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(37)

CRPCની કઈ કલમમાાં ગુનાની વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છે?

(A) કલમ-3
(38)

(C) કલમ-1

(D) કલમ-4

Ans: B

સી.આર.પી.સી. ની કઈ કલમ મુજબ વોરન્્ની બજવણી ભારતમાાં ગમે ત્યા થઈ શકે છે?

(A) કલમ 71
(39)

(B) કલમ-2

(B) કલમ 77

(C) કલમ 51

(D) કલમ 41

Ans: B

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં ગ્નમલકતનો કબજો લેવામાાં આવે ત્યારે પોલીસ દ્વારા કાયટવાહી બાબતે

જોગવાઈ કરવામાાં આવી છે?
(A) કલમ 311
(40)

(B) કલમ 308

(C) કલમ 457

(D) કલમ 310

Ans: C

મોતની અથવા આજીવન કેદ અથવા દસ વિટ કરતા વિુ સમયની કેદની સજા અાંગે કયાાં જજ પાસે સતા છે

?
(A) આપેલ એકપણ નહીં
(41)

(D) સેશન્સ જજ અને
વિારાના સેશન્સ જજ

Ans: D

(B) ર્ીફ જર્સ્ીસ

(C) એગ્નક્ઝક્યુડ્વ
મેગ્નજર્સ્ર્ે

(D) રાજયપાલ

Ans: A

(D) ર્ીફ જર્સ્ીસ

Ans: B

ર્ીફ જ્યુડિગ્નશયલ મેગ્નજર્સ્ર્ે કોને આિીન રહે છે?

(A) રાજયપાલ
(43)

(C) વિારાના સેશન્સ જજ

મે્ોર પોગ્નલ્ન મેગ્નજર્સ્ર્ે ની સત્તા કોના સમકક્ષ છે?

(A) Class – 1 મેગ્નજર્સ્ર્ે
(42)

(B) સેશન્સ જજ

(B) સેશન્સ જજ

(C) એગ્નક્ઝક્યુડ્વ
મેજ ેર્સ્ર્ે

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં આરોપી કાયટવાહી સમજી શકે તેમ ન હોય ત્યારે ની કાયટવાહી દશાટવવામાાં

આવી છે ?
(A) કલમ 310
(44)

(B) કલમ 318

(C) કલમ 311

(D) કલમ 308

Ans: B

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં ર્ીફ મે્ોર પોલી્ન મેગ્નજર્સ્ર્ે તથા વિારાના મે્ોર પોલી્ન મેગ્નજર્સ્ર્ે અાંગે

જોગવાઈ કરવામા આવી છે?
(A) કલમ 17
(45)

(C) કલમ 47

(D) કલમ 27

Ans: A

CRPCની કઈ કલમ હે ઠળ પોલીસ કોઈ પણ વ્યગ્નક્તની વગર વોરન્્ે િરપકિ કરી શકે છે?

(A) કલમ 44
(46)

(B) કલમ 37

(B) કલમ 41

(C) કલમ 51

(D) કલમ 34

Ans: B

સી.આર.પી.સી. ની કઈ કલમ હે ઠળ ગ્નનયમીત માંિળી અને નોિાયેલા માંિળો પર સમન્સની બજવણી થઈ શકે

છે?
(A) કલમ 41
(47)

(B) કલમ 51

(C) કલમ 71

(D) કલમ 63

Ans: D

જો કોઈ પણ વ્યગ્નક્ત કોગ્નિઝેબલ ગુનામાાં સાંિોવાયેલા હોય , તો સી.આર.પી.સી. ની કઈ કલમ હે ઠળ પોલીસ

વગર વોરે ન્્ે તેની િરપકિ કરી શકે છે ?
(A) કલમ 21(1)

(B) કલમ 41(1)

(C) કલમ 31(1)

(D) કલમ 11(1)
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Page 5 of 27

(48)

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમ હે ઠળ કોિીઝેબલ ગુનાની માહીતી આપનારની ગ્નવગતની લેગ્નખતમાાં નોિ કરી

પોલીસે તેની એક નકલ ગ્નવનામુલ્ય માડહતી આપનારાને આપવી એવી જોગવાઈ કરવામા આવી છે?
(A) કલમ 166
(49)

(C) કલમ 156

(D) કલમ 176

Ans: B

(D) કલમ 311

Ans: C

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં ર્ુકાદા અાંગે જોગવાઈ કરવામા આવી છે?

(A) કલમ 308
(50)

(B) કલમ 154

(B) કલમ 310

(C) કલમ 353

CRPC ના કયા પ્રકરણમાાં વર્સતુઓ રજૂ કરવાની ફરજ પાિવા મા્ેના કામગીરી હુકમોની ર્ર્ાટ કરવામાાં

આવી છે?
(A) પ્રકરણ 3
(51)

(C) પ્રકરણ 5

(D) પ્રકરણ 9

Ans: B

પોલસ તપાસ પૂણટ થતા પોલીસ અગ્નિકારીઓનો ડરપો્ટ સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમ હે ઠળ તૈયાર થાય છે ?

(A) કલમ 173
(52)

(B) પ્રકરણ 7

(B) કલમ 166

(C) કલમ 176

(D) કલમ 156

Ans: A

સી.આર.પી.સી. ની કઈ કલમ હે ઠળ વ્યગ્નક્તને પોલીસ અગ્નિકારી સમક્ષ હાજર રહે વા થવા મા્ેની નો્ીસ

પાઠવી શકાય છે?
(A) કલમ 11(1)
(53)

(D) કલમ 21(1)

Ans: B

(B) કલમ 113

(C) કલમ 16

(D) કલમ 122

Ans: A

(C) તાલુકા પાંર્ાયત

(D) રાજયસરકાર

Ans: D

મે્ોર પોગ્નલ્ન ગ્નવર્સતાર કોણ જાહે ર કરી શકે?

(A) ગ્નજલ્લા પાંર્ાયત
(55)

(C) કલમ 31(1)

સી.આર.પી.સી. ની કઈ કલમમાાં જ્યુડિશીયલ મેગ્નજર્સ્ર્ે અદાલત અાંગે જોગવાઈ કરવામા આવી છે?

(A) કલમ 11
(54)

(B) કલમ 41(1)

(B) કેન્દ્રસરકાર

સી.આર.પી.સી. ની કઈ કલમમાાં િરપકિનાાં વોરાન્્નો નમુનો અને તેની મુદતની જોગવાઈ કરવામાાં આવી

છે?
(A) કલમ 51
(56)

(C) કલમ 41

(D) કલમ 70

Ans: D

CRPCની કઈ કલમ મુજબ તકરારી ગ્નમલકત જપ્તીમાાં લઈ તેના મા્ે ડરસીવર આપી શકાય છે?

(A) કલમ 140
(57)

(B) કલમ 71

(B) કલમ 172

(C) કલમ 146

(D) કલમ 154

Ans: C

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમ હે ઠળ સરઘસો, સમુહ ક્વાયતો અથવા સશસ્ત્ર સમુહ તાલીમ પર હથીયારો

રાખવા પર પ્રગ્નતબાંિ ફરમાવી શકાય છે ?
(A) કલમ 176
(58)

(C) કલમ 166

(D) કલમ 156

Ans: B

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં જામીન લઈ શકાય તેવા કેસો બાબતે જોગવાઈ કરવામાાં આવી છે?

(A) કલમ 310
(59)

(B) કલમ 144 (A)

(B) કલમ 311

(C) કલમ 308

(D) કલમ 436

Ans: D

ર્ીફ મે્ોર પોલી્ન મેગ્નજર્સ્ર્ે ની સતા કોના સમકક્ષ છે ?

(A) પ્રથમ વગટના મેગ્નજર્સ્ર્ે

(B) હાઇકો્ટ

(C) જ્યુડિશીયલ મેગ્નજર્સ્ર્ે

(D) ર્ીફ જ્યુડિશીયલ
મેગ્નજર્સ્ર્ે
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(60)

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમ હે ઠળ પોલીસ અગ્નિકારી સાક્ષીઓને હાજર થવા લેગ્નખત હુકમ કરી શકે છે?

(A) કલમ 156
(61)

(C) કલમ 176

(D) કલમ 166

Ans: B

સી.આર.પી.સી.ની કલમ 307 મુજબ ક્યાાં મેગ્નજર્સ્ર્ે ને સજા માફીનો આદેશ કરવાની સતા છે ?

(A) સેશન્સ અદાલતના ખાસ
ન્યાયિીશ અથવા ર્ીફ
જ્યુડિગ્નશયલ મેગ્નજર્સ્ર્ે
(62)

(B) કલમ 160

(B) સેશન્સ અદાલતના

(C) ર્ીફ જ્યુડિગ્નશયલ

ખાસ ન્યાયિીશ

મેગ્નજર્સ્ર્ે

(D) એકપણ નહીં

Ans: A

સી.આર.પી.સી. ની કઈ કલમ હે ઠળ વગર વોરે ન્્ે િરપકિ કરાયેલા વ્યગ્નક્તને િરપકિના કારણો જણાવવા

જરૂરી છે તેવી જોગવાઈ કરવામાાં આવી છે?
(A) કલમ 54
(63)

(C) કલમ 34

(D) કલમ 50

Ans: D

CRPCની કઈ કલમમાાં ર્સપેશ્યલ મે્ોર પોગ્નલ્ન મેગ્નજર્સ્ર્ે અાંગે જોગવાઈ કરવામાાં આવી છે?

(A) કલમ 18
(64)

(B) કલમ 24

(B) કલમ 16

(C) કલમ 21

(D) કલમ 12

Ans: A

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમથી પોલીસ અગ્નિકારીને નાગરીક બળનો ઉપયોગ કરીને માંિળી ગ્નવખેરવાની સતા

આપવામા આવી છે ?
(A) કલમ 166
(65)

(B) કલમ 176

(C) કલમ 156

(D) કલમ 129

Ans: D

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમ કોઈ પણ ખાનગી વ્યગ્નક્તને તેની હાજરીમાાં થયેલા ગ્નબનજામીનપાત્ર અને

કોગ્નિઝેબલ ગુના મા્ે િરપકિ કરવાનો અગ્નિકાર આપે છે ?
(A) કલમ 24
(66)

(B) કલમ 34

(C) કલમ 43

(D) કલમ 54

ફરાર (નાસી છુ ્ેલ) થયેલ વ્યગ્નક્ત મા્ે જાહે રનામાની મુદત કે્લા દીવસની હોય છે?

(A) બાર દીવસથી વિુ હોવી

(B) નવ દીવસથી વિુ

(C) પાંદર દીવસથી વિુ

(D) ત્રીસ દીવસથી વિુ

જોઈએ નહી

હોવી જોઈએ નહી

હોવી જોઈએ નહી

હોવી જોઈએ નહી

(67)

Ans: C

Ans: D

સી.આર.પી.સી. કલમ 172 હે ઠળ દરે ક પોલીસ અગ્નિકારીએ તપાસ કાયટવાહીની િાયરીમાાં કે્લા દીવસમાાં

નોંિ કરવાની હોય છે ?
(A) મડહને
(68)

(B) વિે

(C) રોજ ેરોજ

(D) અઠવાડિયે

Ans: C

ભરણપોિણની કાયટવાહી ક્યાાં ર્સથળે કરવી તે અાંગે સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં જોગવાઈ કરવામાાં આવી

છે?
(A) કલમ 166
(69)

(C) કલમ 126

(D) કલમ 176

Ans: C

ભરણપોિણની રકમમાાં ફે રફાર સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમ હે ઠળ કરી શકાય છે?

(A) કલમ 176
(70)

(B) કલમ 156

(B) કલમ 156

(C) કલમ 166

(D) કલમ 127

Ans: D

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમ હે ઠળ િરપકિ થયેલ વ્યગ્નક્તની જિતી અાંગે (Search of arrested persons)

જોગવાઈ કરવામાાં આવી છે?
(A) કલમ 24

(B) કલમ 51

(C) કલમ 34

(D) કલમ 54

વોટ્સએપ પર જોડાવા અહીં ક્લિક કરો. | ટે ક્િગ્રામ પર જોડાવા અહીં ક્લિક કરો. | એપ ડાઉનિોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો

Ans: B
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(71)

િરપકિ થયેલા વ્યગ્નક્તને અ્કાયતના સમયગાળા દરમ્યાન તેના પસાંદગીના વકીલને મળવાનો અગ્નિકાર

CRPCની કઈ કલમ હે ઠળ મળેલો છે?
(A) કલમ 51A
(72)

(C) કલમ 52B

(D) કલમ 41D

Ans: D

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં સતત બનતા ગુનાની સમય મયાટદા બાબતે જોગવાઈ કરવામાાં આવી છે ?

(A) કલમ 438
(73)

(B) કલમ 34C

(B) કલમ 472

(C) કલમ 418

(D) કલમ 428

Ans: B

કોઈ વ્યગ્નક્તના મૃત્યુનુાં રહર્સય શોિવા મા્ે તેની દફનાવેલી લાશ બહાર કાઢીને તપાસ કરવાનો હુકમ ક્યો

મેગ્નજર્સ્ર્ે આપે છે?
(A) કોઈ પણ તે ગ્નવર્સતારના

(B) ર્ીફ જ્યુડિશીયલ

સતાપ્રાપ્ત મેગ્નજર્સ્ર્ે

મેગ્નજર્સ્ર્ે

(74)

(C) પ્રથમ વગટના મેગ્નજર્સ્ર્ે (D) હાઇકો્ટ

Ans: A

સી.આર.પી.સી.ની કલમ 188 હે ઠળ જ્યારે ભારતમાાં બહારનો કોઈ નાગરીક મિદરીયે અથવા નાગરીક ન

હોય તેવી કોઈ વ્યગ્નક્ત ભારતમાાં નોિાયેલા દરીયાઇ કે હવાઇ જહાજ ઉપર કોઈ ગુનો કરે તો ત્યારે ઇન્સાફી
કાયટવાહી ક્યાાં ર્લાવવામાાં આવશે ?
(A) ભારતમાાં તે વ્યગ્નક્ત જ ે
ર્સથળેથી આવે તે ર્સથળે
(75)

(D) ભારતમાાં

Ans: A

(B) કલમ 176

(C) કલમ 315

(D) કલમ 166

Ans: C

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમ હે ઠળ લશ્કરી દળોના સભ્યોને િરપકિ કરવાની સતા પ્રાપ્ત થાય છે ?

(A) કલમ 54
(77)

(C) એકપણ નહીં

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમ હે ઠળ આરોપી બર્ાવ પક્ષનો સાક્ષી બની શકે છે?

(A) કલમ 156
(76)

(B) ગ્નવદેશમાાં

(B) કલમ 34

(C) કલમ 45

(D) કલમ 24

Ans: C

બાળકના બળાત્કારને લગતી તપાસ પોલીસ ર્સ્ેશનના અગ્નિકારી દ્વારા માડહતીની નોંિ થયેલ હોય તે

તારીખ થી કે્લા સમયમાાં પૂણટ કરવાની રહે શે?
(A) 3 મડહના
(78)

(C) 6 મડહના

(D) 12 મડહના

Ans: A

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં ફરીયાદની તપાસ અાંગે જોગવાઈ કરવામાાં આવે. છે ?

(A) કલમ 200
(79)

(B) 9 મડહના

(B) કલમ 176

(C) કલમ 156

(D) કલમ 166

Ans: A

CRPCની કલમ 172 મુજબ દરે ક પોલીસ અગ્નિકારીએ પોલીસ તપાસમાાં કાયટવાહીની િાયરીમાાં કે્લા

ડદવસોએ નોંિ કરવાની હોય છે?
(A) માગ્નસક
(80)

(B) રોગ્નજદા
ાં

(C) વાગ્નિટક

(D) પાક્ષીક

Ans: B

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ આરોપીને પોતાની પાંસદગીના વકીલ મારફતે બર્ાવ કરવાનો અગ્નિકાર

છે?
(A) કલમ 166
(81)

(B) કલમ 156

(C) કલમ 176

(D) કલમ 303

Ans: D

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમ હે ઠળ કોઈ પણ સમયે કેસનો ર્ાજટ િરાવતા પગ્નલલક પ્રોગ્નસક્યુ્ર અથવા

આગ્નસર્સ્ન્્ પગ્નલલક પ્રોગ્નસક્યુ્ર ર્ુકાદો જાહે ર થતા પહે લા ફોજદારી કાયટવાહી પાછી ખેર્ી શકે છે ?
(A) કલમ 321

(B) કલમ 308

(C) કલમ 310

(D) કલમ 311

વોટ્સએપ પર જોડાવા અહીં ક્લિક કરો. | ટે ક્િગ્રામ પર જોડાવા અહીં ક્લિક કરો. | એપ ડાઉનિોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો

Ans: A
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(82)

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમ હે ઠળ ગેરકાયદે કેદ રખાયેલી વ્યગ્નક્તને મા્ે જિતીનો હુકમ કરી વ્યગ્નક્તને

શોઘવા મા્ે સર્ટ વોરન્્ કાઢી શકાય છે ?
(A) કલમ 41
(83)

(C) કલમ 97

(D) કલમ 71

Ans: C

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં ર્સપેશ્યલ જ્યુડિશીયલ મેગ્નજર્સ્ર્ે પદ અાંગેની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છે ?

(A) કલમ 1
(84)

(B) કલમ 51

(B) કલમ 3

(C) કલમ 16

(D) કલમ 13

Ans: D

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં જ્યારે ફરીયાદ કેસ અને પોલીસ તપાસ મા્ે એકજ ગુનામા સાંબિમાાં હોય

ત્યારે અનુસરવાની કાયટવાહી અાંગે જોગવાઈ કરવામા આવી છે ?
(A) કલમ 156
(85)

(C) કલમ 210

(D) કલમ 176

Ans: C

(D) રાજ્ય સરકાર

Ans: D

સેશન્સ અદાલતની ર્સથાપના કોના દ્વારા કરાય છે ?

(A) કેન્દ્ર સરકાર
(86)

(B) કલમ 166

(B) આપેલ એકપણ નહીં (C) હાઇકો્ટ

સી.આર.પી.સી.ની કલમ 377 હે ઠળ તપાસ તથા ન્યાયીક કાયટવાહીનુાં સામાન્ય ર્સથળ ક્યુાં રહશે ?
(D) જ ે ર્સથાગ્નનક

(A) હાઇકો્ટ

(B) કોઈ જોગવાઈ નથી

(C) એકપણ નહીં

અદાલતોની હુકુમતમાાં

Ans: D

ગુનો કરાયો હોય તે
(87)

કો્ટ દ્વારા કાઢવામાાં આવેલો સમન્સ કે્લી પ્રતમાાં હોવો જોઈએ?

(A) પાાંર્
(88)

(B) બે

(C) ર્ાર

(D) ત્રણ

Ans: B

સી.આર.પી.સી.ની કલમ 277 મુજબ પુરાવા નોંિની ભાિા કઈ રહે શે?

(A) અાંગ્રેજી
(B) ડહન્દી

Ans: C

(C) સાક્ષી અદાલતની ભાિામાાં પુરાવા આપે તો તે ભાિામાાં પુરાવો લખી લેવામાાં આવશે.
(D) ગુજરાતી
(89)

સી.આર.પી.સી. ની કઈ કલમ મુજબ એક પોલીસ અગ્નિકારી બીજા પોલીસ અગ્નિકારીને બજવણી કરવા

વોરન્્ આપી શકે છે?
(A) કલમ 51
(90)

(B) કલમ 71

(C) કલમ 74

(D) કલમ 41

Ans: C

First Information Report (F.I.R) એ્લે શુાં ?

(A) ત્રીજો માહીતી અહે વાલ
(B) પ્રથમ માહીતી અહે વાલ

Ans: B

(C) ર્ોથો માહીતી અહે વાલ
(D) બીજો માહીતી અહે વાલ
(91)

CRPCની કઈ કલમમાાં આગ્નસર્સ્ન્્ પગ્નલલક પ્રોગ્નસક્યુ્રની ગ્નનમણૂક અાંગે જોગવાઈ કરવામાાં આવી છે?

(A) કલમ 25

(B) કલમ 30

(C) કલમ 20

(D) કલમ 35

વોટ્સએપ પર જોડાવા અહીં ક્લિક કરો. | ટે ક્િગ્રામ પર જોડાવા અહીં ક્લિક કરો. | એપ ડાઉનિોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો

Ans: A
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(92)

ફર્સ્ટ ક્લાસ મેગ્નજર્સ્ર્ે કે્લા વિટ સુિીમાાં કેદ અથવા કે્લા રૂપીયા સુિીમાાં દાંિ અથવા બાંને પ્રકારની સજા

ફરમાવી શકે છે?
(A) 2 વિટ સુિીની કેદ અથવા

(B) 1 વિટ સુિીની કેદ

(C) ૩ વિટ સુિીની કેદ

(D) ૩ વિટ સુિીની કેદ

10,000 રૂપીયા સુિીનો દાંિ

અથવા 10,000 રૂપીયા

અથવા 10,000 રૂપીયા

અથવા 9,000 રૂપીયા

અથવા બાંને

સુિીનો દાંિ અથવા બાંને

સુિીનો દાંિ અથવા બાંને

સુિીનો દાંિ અથવા બાંને

(93)

સેશન્સ જજની નીમણુક કોના દ્વારા કરવામાાં આવે છે ?

(A) રાજ્ય સરકાર
(94)

(B) હાઇકો્ટ

(C) આપેલ એકપણ નહીં (D) કેન્દ્ર સરકાર

Ans: B

CRPCની કઈ કલમમાાં બદનક્ષી મા્ે ફોજદારી કાયટવાહી દશાટવવામાાં આવી છે?

(A) કલમ 167
(95)

Ans: C

(B) કલમ 199

(C) કલમ 197

(D) કલમ 187

Ans: B

સી.આર.પી.સી.ના કયા પ્રકરણમાાં પત્ની, બાળકો અને માતા-પીતાના ભરણપોિણ મા્ેનાાં હુકમ અાંગે ર્ર્ાટ

કરવામા આવી છે ?
(A) પ્રકરણ 39
(96)

(C) હાઇકો્ટ

(D) રાજ્ય સરકાર

Ans: C

(B) કલમ 77

(C) કલમ 71

(D) કલમ 63

Ans: B

(B) કલમ 310

(C) કલમ 311

(D) કલમ 308

Ans: A

(B) કલમ 21

(C) કલમ 11

(D) કલમ 31

Ans: A

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં સેશન્સ કો્ટ અાંગે જોગવાઈ કરવામાાં આવી છે ?

(A) કલમ 29
(101)

(B) કેન્દ્ર સરકાર

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમ હે ઠળ પોલીસ કોઈ પણ વ્યગ્નક્તની વગર વોરે ન્્ે િરપકિ કરી શકે છે ?

(A) કલમ 41
(100)

Ans: D

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં ર્ુકાદાની ભાિા અને ગ્નવગતો અાંગે જોગવાઈ કરવામાાં આવી છે?

(A) કલમ 354
(99)

(D) પ્રકરણ 9

CRPC ની કઈ કલમ મુજબ વોરન્્ની બજવણી ભારતમાાં ગમે ત્યાાં થઈ શકે છે?

(A) કલમ 44
(98)

(C) પ્રકરણ 29

જ્યુિીશીયલ મેગ્નજર્સ્ર્ે અને વિારાના ર્ીફ જ્યુડિશીયલ મેગ્નજર્સ્ર્ે ની નીમણુક કોના દ્રારા કરવામાાં આવે છે?

(A) આપેલ એકપણ નહીં
(97)

(B) પ્રકરણ 19

(B) કલમ 10

(C) કલમ 9

(D) કલમ 19

Ans: C

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં તહોમતનામામાાં ગુનામાાં ર્સથળ, સમય અને જ ે વ્યગ્નક્તની ગ્નવરુદ્ધ અથવા

વર્સતુના સાંબાંિમાાં ગુનો થયો હોય તેની ગ્નવગતો આપવાની જોગવાઈ કરવામા આવી છે ?
(A) કલમ 156
(102)

(B) કલમ 176

(C) કલમ 212

(D) કલમ 166

Ans: C

CRPC ની કઈ કલમમાાં વર્સતુઓ રજૂ કરવાની ફરજ પાિવા મા્ેના કામગીરી હુકમોની ર્ર્ાટ કરવામાાં

આવી છે?
(A) કલમ 85
(103)

(B) કલમ 73

(C) કલમ 96

(D) કલમ 91

Ans: D

CRPCની કઈ કલમ મુજબ એક વખત દોગ્નિત ઠરે લ કે ગ્નનદોિ ઠરાવી છોિી મુકેલ વ્યગ્નક્ત પર એ જ ગુના

મા્ે ઈન્સાફી કાયટવાહી થઈ શકે નહીં?
(A) કલમ 311

(B) કલમ 278

(C) કલમ 300

(D) કલમ 307

વોટ્સએપ પર જોડાવા અહીં ક્લિક કરો. | ટે ક્િગ્રામ પર જોડાવા અહીં ક્લિક કરો. | એપ ડાઉનિોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો

Ans: C
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(104)

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમ હે ઠળ િરપકિ કરવામાાં આવેલ વ્યગ્નક્તની ઓળખ અાંગે જોગવાઈ કરવામાાં

આવી છે?
(A) કલમ 44 (1)
(105)

(B) કલમ 54 (1)

(C) કલમ 24 (1)

(D) કલમ 14 (1)

Ans: B

CRPC ની કઈ કલમમાાં પોલીસ તપાસ અથવા પ્રારાંગ્નભક તપાસ બાબતે જોગવાઈ કરવામાાં આવી છે?

(A) કલમ 137
(106)

(B) કલમ 128

(C) કલમ 178

(D) કલમ 159

Ans: D

જો ગુનેગારને દાંિની સજા ફરમાવવામાાં ઓવલી હોય ત્યારે જો તે ગુનેગાર દાંિ ન ભરે તો તેને કેદની સજા

કરવી અગ્નનવાયટ સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમ હે ઠળ કરવામાાં આવે છે?
(A) કલમ 20

(B) કલમ 30

(C) કલમ 40

(D) કલમ 10

Ans: B

ે (ફરાર) વ્યગ્નક્ત મા્ે જાહે રનામાની મુદત કે્લા ડદવસની હોય છે?
નાસી છૂ ્લ

(107)

(A) 60 ડદવસથી ઓછી નહીં
(108)

(B) 14 ડદવસથી ઓછી

(C) 45 ડદવસથી ઓછી

(D) 30 ડદવસથી ઓછી

નહીં

નહીં

નહીં

Ans: D

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમની જોગવાઈ હે ઠળ અદાલતમાાં ર્ુકાદા આપતી વખતે વળતર આપવાનો

આદેશ કરી શકાય છે ?
(A) કલમ 357
(109)

(B) કલમ 310

(C) કલમ 311

(D) કલમ 308

Ans: A

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમ હે ઠળ વ્યગ્નક્તની િરપકિ કરવામાાં આવી છે તેની તેના સગાને જાણ કરવાની

જોગવાઈ કરવામા આવી છે?
(A) કલમ 50(1)
(110)

(B) કલમ 55(1)

(C) કલમ 59(1)

(D) કલમ 54(1)

Ans: A

સી.આર.પી.સી.ની કલમ 186 મુજબ જ્યારે તપાસ અથવા ઇન્સાફી કાયટવાહી ક્યાાં જીલ્લામાાં કરવી તે

શાંકાર્સપદ હોય ત્યારે તે બાબતે કોણ ગ્નનણયટ કરે છે?
(A) કેન્દ્ર સરકાર
(111)

Ans: B

(B) હાઇકો્ટ

(C) આપેલ એકપણ નહીં (D) રાજ્ય સરકાર

Ans: D

(B) કાયદો

(C) અદાલત

(D) દીવાન

Ans: C

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમ હે ઠળ લિ અાંગેનો ગુનાઓ મા્ે ફોજદારી કાયટવાહી દશાટવવામાાં આવી છે ?

(A) કલમ 166
(114)

(D) રાજ્ય સરકાર

સી.આર.પી.સી.ની કલમ 216 મુજબ તહોમતનામાાં ફે રફાર કરવાની સતા ___ આપે છે?

(A) પગ્નલલક
(113)

(C) હાઇકો્ટ

જ્યુડિશીયલ મેગ્નજર્સ્ર્ે અને વિારાના ર્ીફ જ્યુડિશીયલ મેગ્નજર્સ્ર્ે ની ગ્નનમણુક કોના દ્વારા કરવામા આવે છે?

(A) કેન્દ્ર સરકાર
(112)

(B) ઉચ્ર્ ન્યાયાલય

(B) કલમ 156

(C) કલમ 176

(D) કલમ 198

Ans: D

રાજદ્રોહની બાબતમાાં સારી ર્ાલર્લગતની જામીનગીરી સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમ હે ઠળ લઈ શકાય

છે?
(A) કલમ 71
(115)

(B) કલમ 51

(C) કલમ 108

(D) કલમ 41

Ans: C

CRPCની કઈ કલમ હે ઠળ જો અપૂરતો પુરાવો હોય ત્યારે આરોપીને છોિી મૂકવા બાબતે જોગવાઈ કરવામાાં

આવે છે?
(A) કલમ 169

(B) કલમ 149

(C) કલમ 131

(D) કલમ 173

વોટ્સએપ પર જોડાવા અહીં ક્લિક કરો. | ટે ક્િગ્રામ પર જોડાવા અહીં ક્લિક કરો. | એપ ડાઉનિોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો

Ans: A
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(116)

મામલતદાર ક્યાાં પ્રકારનો મેગ્નજર્સ્ર્ે કહે વાય છે ?

(A) કોઈ જોગવાઈ નથી
(117)

મેગ્નજર્સ્ર્ે

(C) જ્યુડિશીયલ મેગ્નજર્સ્ર્ે (D) મે્ોર પોલી્ન મેગ્નજર્સ્ર્ે Ans: B

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમ હે ઠળ આક્રમક શસ્ત્રો જપ્ત કરી શકાય છે ?

(A) કલમ 52
(118)

(B) એડકઝક્યુ્ીવ

(B) કલમ 24

(C) કલમ 34

(D) કલમ 54

Ans: A

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં દર્સતાવેજ અથવા અન્ય વર્સતુ રજુ કરવાના સમન્સ અાંગે જોગવાઈ કરવામાાં

આવી છે?
(A) કલમ 41
(119)

(B) કલમ 91

(C) કલમ 51

(D) કલમ 71

Ans: B

િરપકિ થયેલા વ્યગ્નક્તને અ્કાયતના સમયગાળા દરમ્યાન તેના પાંસદગીના વકીલને મેળવાનો અગ્નિકાર

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમ હે ઠળ મળેલો છે?
(A) કલમ 11(4)
(120)

Ans: C

(B) કલમ 40

(C) કલમ 52

(D) કલમ 48

Ans: A

(B) કલમ 51 થી 60

(C) કલમ 21 થી 60

(D) કલમ 11 થી 60

Ans: A

સી.આર.પી.સી. મુજબ મે્ોર પોગ્નલ્ન ગ્નવર્સતાર કોને કહે વાય ?

(A) જ ે નગરની વર્સતી છ લાખ
કરતા વિારે હોય તે ગ્નવર્સતારને
કહે વામાાં આવે છે.
(123)

(D) કલમ 31(4)

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમોમાાં વ્યગ્નક્તના િરપકિ બાબતે જોગવાઈ કરવામા આવી છે ?

(A) કલમ 41 થી 60
(122)

(C) કલમ 41(4)

CRPCની કઈ કલમ મેગ્નજર્સ્ર્ે ને િરપકિ કરવાની સત્તા આપે છે?

(A) કલમ 44
(121)

(B) કલમ 21(4)

(B) જ ે નગરની વર્સતી બાર (C) જ ે નગરની વર્સતી

(D) જ ે નગરની વર્સતી દસ

લાખ કરતા વિારે હોય તે પાાંર્ લાખ કરતા વિારે

લાખ કરતા વિારે હોય તે

ગ્નવર્સતારને કહે વામાાં આવે

હોય તે ગ્નવર્સતારને કહે વામાાં ગ્નવર્સતારને કહે વામાાં આવે

છે.

આવે છે.

Ans: D

છે.

સી.આર.પી.સી. ની કઈ કલમમાાં જ ેના નામનુ વોરન્્ કાઢવામા આવેલ હોય તેની ઘરપકિ પછીની કાયટવાહી

દશાટવવામાાં આવી છે?
(A) કલમ 71
(124)

(C) કલમ 80

(D) કલમ 51

Ans: C

(D) કલમ 41

Ans: C

સી.આર.પી.સી. ની કઈ કલમમાાં સર્ટ વોરન્્ અાંગે જોગવાઈ કરવામા આવી છે?

(A) કલમ 71
(125)

(B) કલમ 41

(B) કલમ 51

(C) કલમ 93

જો પોલીસ દ્વારા આરોપીને અન્વેિણ 24 કલાકમાાં પુરુ ના થાય ત્યારે કરવાની કાયટવાહી બાબતે

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમ હે ઠળ જોગવાઈ કરવામા આવી છે ?
(A) કલમ 156
(126)

(B) કલમ 167

(C) કલમ 176

(D) કલમ 166

Ans: B

CRPCના કયા પ્રકરણમાાં ગુનો અ્કાવવા મા્ે પોલીસે પગલાાં લેવા બાબતે ર્ર્ાટ કરવામાાં આવી છે?

(A) પ્રકરણ 7

(B) પ્રકરણ 8

(C) પ્રકરણ 11

(D) પ્રકરણ 10

વોટ્સએપ પર જોડાવા અહીં ક્લિક કરો. | ટે ક્િગ્રામ પર જોડાવા અહીં ક્લિક કરો. | એપ ડાઉનિોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો

Ans: C
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(127)

CRPC મુજબ ર્સપેશ્યલ જ્યુડિગ્નશયલની ગ્નનમણૂક કોના દ્વારા કરવામાાં આવે છે?

1) કેન્દ્રસરકાર
2) રાજયસરકારની ભલામણથી હાઇકો્ટ
3) કેન્દ્રસરકારની ભલામણથી સુપ્રીમકો્ટ
4) રાજયસરકાર
(A) ફક્ત 1, 2 અને 3
(128)

(D) ફક્ત 1 અને 2

Ans: D

(B) કલમ 133 થી 143

(C) કલમ 103 થી 143

(D) કલમ 113 થી 143

Ans: B

સી.આર.પી.સી. ની કઈ કલમમાાં સરકારી નોકર ઉપર સમન્સની બજવણી થઈ શકે છે?

(A) કલમ 71
(130)

(C) આપેલ તમામ

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમ હે ઠળ જાહે ર ઉપદ્રાવ અાંગે જોગવાઈ કરવામાાં આવી છે ?

(A) કલમ 123 થી 143
(129)

(B) ફક્ત 2 અને 3

(B) કલમ 41

(C) કલમ 51

(D) કલમ 66

Ans: D

સી.આર.પી.સી. ના ક્યા પ્રકરણમાાં વર્સતુઓ રજુ કરવાની ફરજ પાિવા મા્ેની કામગીરી હુકમોની ર્ર્ાટ

કરવામા આવી છે ?
(A) પ્રકરણ 9,વર્સતુઓ રજુ

(B) પ્રકરણ 7,વર્સતુઓ રજુ (C) પ્રકરણ 8,વર્સતુઓ રજુ (D) પ્રકરણ 10,વર્સતુઓ

કરવાની ફરજ પાિવા મા્ેના

કરવાની ફરજ પાિવા

કરવાની ફરજ પાિવા

રજુ કરવાની ફરજ પાિવા Ans: B

કામગીરી હુકમો

મા્ેના કામગીરી હુકમો

મા્ેના કામગીરી હુકમો

મા્ેના કામગીરી હુકમો

(131)

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં તહોમતની ગ્નવગતો અાંગે જોગવાઈ કરવામાાં આવી છે ?

(A) કલમ 211
(132)

(B) કલમ 176

(C) કલમ 156

(D) કલમ 166

Ans: A

CRPCની કઈ કલમ મુજબ એક પોલીસ અગ્નિકારીને બીજા પોલીસ અગ્નિકારીને બજવણી કરવા વોરન્્

આપી શકે છે?
(A) કલમ 83
(133)

(B) કલમ 71

(C) કલમ 74

(D) કલમ 79

Ans: C

પોલીસ જ ે વ્યગ્નક્તની વગર વોરન્્ે િરપકિ કરી હોય તેને ર્ોવી કલાક થી વિારે સમય મા્ે કર્સ્િીમાાં

રાખી શકે નહીં તેવી જોગવાઈ CRPCની કઈ કલમમાાં કરવામાાં આવી છે?
(A) કલમ 65
(134)

(B) કલમ 62

(C) કલમ 50

(D) કલમ 57

Ans: D

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમ હે ઠળ કારણ વગર િરપકિ થયેલ વ્યગ્નક્તને વળતર આપવાની જોગવાઈ

કરવામાાં આવી છે?
(A) કલમ 310
(135)

(D) કલમ 311

Ans: C

(B) હાઇકો્ટ

(C) કેન્દ્ર સરકાર

(D) રાજ્ય સરકાર

Ans: D

CRPCની કઈ કલમ મુજબ પોલીસ અગ્નિકારી વ્યગ્નક્તઓને સમન્સથી બોલાવી શકે છે?

(A) કલમ 182
(137)

(C) કલમ 358

મે્ોર પોલી્ન મેગ્નજર્સ્ર્ે કો્ટની ર્સથાપ્ના કોના દ્વારા કરવામા આવી છે ?

(A) આપેલ એકપણ નહીં
(136)

(B) કલમ 308

(B) કલમ 127

(C) કલમ 175

(D) કલમ 142

Ans: C

(D) કલમ 83

Ans: C

CRPCની કઈ કલમ હે ઠળ સરકારી નોકર પર સમન્સની બજવણી થઈ શકે?

(A) કલમ 76

(B) કલમ 60

(C) કલમ 66

વોટ્સએપ પર જોડાવા અહીં ક્લિક કરો. | ટે ક્િગ્રામ પર જોડાવા અહીં ક્લિક કરો. | એપ ડાઉનિોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો
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(138)

CRPCની કઈ કલમ હે ઠળ લશ્કરી દળોના સભ્યોને િરપકિ કરવાની સત્તા આપે છે?

(A) કલમ 65
(139)

(B) કલમ 55

(C) કલમ 35

(D) કલમ 45

Ans: D

ગુનાનુાં વગીકરણ કે્લા અને કયા કયા ભાગમાાં કરવામાાં આવ્યુાં છે?

(1) કોગ્નિઝેબલ ગુનો - પોલીસ અગ્નિકારનો ગુનો
(2) નોન કોગ્નિઝેબલ ગુનો - પોલીસ અગ્નિકાર બહારનો ગુનો
(A) ગ્નવિાન 1 સત્ય, ગ્નવિાન 2

(B) ગ્નવિાન 1 સત્ય,

(C) ગ્નવિાન 1 અસત્ય,

(D) ગ્નવિાન 1 અસત્ય,

અસત્ય

ગ્નવિાન 2 સત્ય

ગ્નવિાન 2 અસત્ય

ગ્નવિાન 2 સત્ય

(140)

Ans: B

સી.આર.પી.સી. ની કઈ કલમ મુજબ જ ેની િરપકિ થાય છે તે વ્યગ્નક્ત જ ે જગ્યામાાં હોય તે જગ્યાની

જિતી લેવાની પોલીસ અગ્નિકારીને સતા છે?
(A) કલમ 41
(141)

Ans: B

(B) કલમ 305

(C) કલમ 315

(D) કલમ 303

Ans: C

(B) હાઇકો્ટ

(C) કેન્દ્ર સરકાર

(D) રાજ્ય સરકાર

Ans: D

(D) કલમ 52

Ans: D

CRPCની કઈ કલમ હે ઠળ આક્રમણ શસ્ત્રો જપ્ત કરી શકાય છે?

(A) કલમ 67
(144)

(D) કલમ 71

એડકઝક્યુ્ીવ મેગ્નજર્સ્ર્ે ની ગ્નનમણુક કોના દ્વારા થાય છે ?

(A) કોઈ જોગવાઈ નથી
(143)

(C) કલમ 51

CRPCની કઈ કલમની જોગવાઈ હે ઠળ આરોપી બર્ાવ પક્ષનો સાક્ષી બની શકે છે?

(A) કલમ 317
(142)

(B) કલમ 47

(B) કલમ 58

(C) કલમ 45

બાળકના બળાત્કારને લગતી તપાસ પોલીસ ર્સ્ેશનમાાં અગ્નિકારી દ્વારા માહીતીની નોંિ થયેલ હોય તે

તારીખથી કે્લા સમયમાાં પૂણટ કરવાની રહે શે ?
(A) ત્રણ મહીનામાાં
(145)

(C) બે મહીનામાાં

(D) ર્ાર મહીનામાાં

Ans: A

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમ અાંતગટત સજાઓ સામે અપીલ અાંગે જોગવાઈ કરવામાાં આવી છે?

(A) કલમ 374
(146)

(B) એક મહીનામાાં

(B) કલમ 311

(C) કલમ 308

(D) કલમ 310

Ans: A

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં ન્યાયિીશો અને જાહે ર નોકર સામે ફોજદારી અાંગે જોગવાઈ કરવામા

આવી છે ?
(A) કલમ 176
(147)

(B) કલમ 197

(D) કલમ 166

Ans: B

(C) ફક્ત 2 અને 4

(D) ફક્ત 1 અને 2

Ans: B

(C) સેશન્સ જજ

(D) હાઇકો્ટ

Ans: C

(C) કલમ 156

ફોજદારી અદલતોના કે્લા વગટ છે અને કયા કયા?

(1) સેશન્સ કો્ટ
(2) ફર્સ્ટ ક્લાસ જ્યુડિગ્નશયલ મેગ્નજર્સ્ર્ે ની અદાલત
(3) સેકન્િ ક્લાસ જ્યુડિગ્નશયલ મેગ્નજર્સ્ર્ે ની અદાલત
(4) એગ્નક્ઝક્યુડ્વ મેગ્નજર્સ્ર્ે ની અદાલત
(A) ફક્ત 1, 2 અને 4
(148)

(B) આપેલ તમામ

ર્ીફ મે્ોર પોલી્ન મેગ્નજર્સ્ર્ે કોને આિીન છે?

(A) કેન્દ્ર સરકાર

(B) રાજ્ય સરકાર
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(149)

સી.આર.પી.સી.ના ક્યાાં પ્રકરણમાાં ગુનો અ્કાવવા મા્ે પોલીસ પગલા બાબતે ર્ર્ાટ કરવામા આવી છે?

(A) પ્રકરણ 11
(150)

(D) પ્રકરણ 31

Ans: A

(B) કલમ 20

(C) કલમ 22

(D) કલમ 24

Ans: D

CRPCના કયા પ્રકરણમાાં જાહે ર વ્યવર્સથા અને સુલેહ-શાાંગ્નત જાળવવા બાબતે જોગવાઈ કરવામાાં આવી છે?

(A) પ્રકરણ 10
(152)

(C) પ્રકરણ 21

CRPCની કઈ કલમમાાં એગ્નક્ઝક્યુડ્વ મેગ્નજર્સ્ર્ે ની સત્તાઓ અાંગે જોગવાઈ કરવામાાં આવી છે?

(A) કલમ 26
(151)

(B) પ્રકરણ 41

(B) પ્રકરણ 7

(C) પ્રકરણ 19

(D) પ્રકરણ 17

Ans: A

ફડરયાદના જરૂરી તત્વો કયા-કયા છે?

1. ફડરયાદ લેગ્નખત કે મૌગ્નખક કોઈ પણ હોવી જોઈએ
2. ફડરયાદ મેગ્નજર્સ્ર્ે ને કરવામાાં આવી હોવી જોઈએ
3. ફડરયાદમાાં કોઈ ગુનો બન્યો છે તેવી હકીકત બહાર આવવી જોઈએ
4. ફડરયાદમાાં IPCની કલમ11 મુજબ વ્યગ્નક્ત શલદની વ્યાખ્યાના દરે ક વ્યગ્નક્ત સમાગ્નવષ્ટ છે
(A) ફક્ત 1 અને 2
(153)

(B) આપેલ તમામ

(C) ફક્ત 2 અને 3

(D) ફક્ત 1, 2 અને 3

Ans: B

CRPCની કઈ કલમ મુજબ કોંગ્નન્ગઝેબલ ગુનાની માડહતી આપનારની ગ્નવગતનુાં લેગ્નખતમાાં નોંિ કરી પોલીસે

તેની એક નકલ ગ્નવનામૂલ્ય માડહતી આપનારને આપવી એવી જોગવાઈ કરવામાાં આવી છે?
(A) કલમ 142
(154)

(B) કલમ 162

(C) કલમ 154

(D) કલમ 178

Ans: C

_________એ અદાલતોનો લેખીત આદેશ છે. જ ે બે પ્રતમાાં હોવો જોઇએ અને તેના પર અદાલતના અધ્યક્ષ

અથવા ઉચ્ર્ અગ્નિકારીની સહી તથા અદાલતની મુદ્રા હોવી જોઇએ.
(A) નોડ્સ
(155)

(B) નો્રી

(C) સમન્સ

(D) પાવતી

Ans: C

CRPCની કઈ કલમ હે ઠળ જ ે વ્યગ્નક્તની િરપકિ કરવામાાં આવી છે તેના સગાને જાણ કરવાની જોગવાઈ

કરવામાાં આવી છે?
(A) કલમ 58 A
(156)

(B) કલમ 54 A

(C) કલમ 48 A

(D) કલમ 50 A

Ans: D

સી.આર.પી.સી. ની કઈ કલમ હે ઠળ ્પાલ દ્વારા સાક્ષીઓ ઉપર સમન્સની બજવણી કરવાની જોગવાઈ

કરવામા આવી છે ?
(A) કલમ 41
(157)

(B) કલમ 2

(D) કલમ 51

Ans: B

(C) કલમ 32

(D) કલમ 12

Ans: B

ગુનાનુાં વગીકરણ કે્લા અને ક્યાાં ક્યાાં ભાગમાાં કરવામાાં આવ્યુાં છે?

(A) બે ભાગમાાં (1) કોગ્નિઝેબલ
ગુનો - પોલીસ અગ્નિકારી ગુનો

(B) એક ભાગમાાં (1)

અને (2) નોન કોગ્નિઝેબલ ગુનો કોગ્નિઝેબલ ગુનો – પોલીસ અગ્નિકારી બહારનો
ગુનો

(C) કલમ 71

ફોજદારી કાયટરીતી અગ્નિગ્નનયમ 1973ની કઈ કલમ મુજબ ગ્નવગ્નવિ વ્યાખ્યાઓ આપવામા આવી છે?

(A) કલમ 22
(158)

(B) કલમ 69

પોલીસ અગ્નિકારી ગુનો

(C) એક ભાગમાાં (1) નોન
કોગ્નિઝેબલ ગુનો –
પોલીસ અગ્નિકારી

(D) આપેલ એકપણ નહીં Ans: A

બહારનો ગુનો
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(159)

CRPCની કઈ કલમોમાાં જાહે ર ઉપદ્રવ અાંગે જોગવાઈઓ કરવામાાં આવી છે?

(A) કલમ 103 થી કલમ 130
(160)

(C) કલમ 170 થી કલમ (D) કલમ 157 થી કલમ

143

200

165

Ans: B

સી.આર.પી.સી. ના ક્યાાં પ્રકણમાાં ઉચ્ર્ પોલીસ અગ્નિકારીઓની સતા ગ્નવશે ર્ર્ાટ કરવામાાં આવી છે?

(A) પ્રકરણ 2 ઉચ્ર્ પોલીસ
અગ્નિકારીઓની સતા
(161)

(B) કલમ 113 થી કલમ

(B) પ્રકરણ 4 ઉચ્ર્

(C) પ્રકરણ 1 ઉચ્ર્

(D) પ્રકરણ 3 ઉચ્ર્

પોલીસ અગ્નિકારીઓની

પોલીસ અગ્નિકારીઓની

પોલીસ અગ્નિકારીઓની

સતા

સતા

સતા

Ans: B

CRPCની કઈ કલમમાાં મે્ોર પોગ્નલ્ન મેગ્નજર્સ્ર્ે તથા વિારાના મે્ોર પોગ્નલ્ન મેગ્નજર્સ્ર્ે અાંગે જોગવાઈ

કરવામાાં આવી છે?
(A) કલમ 15
(162)

(C) કલમ 23

(D) કલમ 17

Ans: B

(D) સુપ્રીમ કો્ટ

Ans: A

સેશન્સ અદાલતની ર્સથાપના કોના દ્વારા કરવામાાં આવે છે?

(A) રાજ્ય સરકાર
(163)

(B) કલમ 21

(B) કેન્દ્ર સરકાર

(C) ગ્નજલ્લાની અદાલત

CRPCની કઈ કલમ હે ઠળ 18 વિટથી નીર્ેની સ્ત્રીના અપનયનની ફડરયાદ મળતા તેને સોંપવાનો આદેશ

મેગ્નજર્સ્ર્ે કરી શકે છે?
(A) કલમ 98
(164)

Ans: A

(B) 14 લાખથી વિુ વર્સતી (C) 10 લાખથી વિુ વર્સતી (D) 8 લાખથી વિુ વર્સતી Ans: C

(B) રાજ્ય સરકાર

(C) સુપ્રીમકો્ટ

(D) કેન્દ્રસરકાર

Ans: A

સેશન્સ જજ દ્વારા કાયદા મુજબ ફરમાવેલી મોતની સજા કોની બોહાલીને આિીન રહે શે?

(A) મુખ્યમાંત્રી
(167)

(D) કલમ 78

મે્ોર પોગ્નલ્ન મેગ્નજર્સ્ર્ે ની ગ્નનમણૂક કોના દ્વારા કરવામાાં આવે છે?

(A) હાઇકો્ટ
(166)

(C) કલમ 88

CRPC મુજબ મે્ોર પોગ્નલ્ન ગ્નવર્સતાર કોને કહે વાય.

(A) 3 લાખથી વિુ વર્સતી
(165)

(B) કલમ 108

(B) રાજયપાલ

(C) હાઇકો્ટ

(D) સુપ્રીમ કો્ટ

Ans: C

CRPCની કઈ કલમમાાં પોતાનુાં નામ ઠામ જણાવવાની ના પાિનાર વ્યગ્નક્તને પકિવાની સત્તા પોલીસને

આપવામાાં આવી છે?
(A) કલમ 42
(168)

(D) કલમ 62

Ans: A

(B) કલમ 176

(C) કલમ 156

(D) કલમ 166

Ans: A

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમ હે ઠળ પોલીસ અગ્નિકારી કોિીઝેબલ ગુનો અ્કાવવા ઘરપકિ કરી શકે છે?

(A) કલમ 166
(170)

(C) કલમ 32

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમ શસ્ત્ર દળને / અગ્નિકારીઓને માંિળી ગ્નવખેરવાની સતા આપે છે?

(A) કલમ 131
(169)

(B) કલમ 52

(B) કલમ 151

(C) કલમ 176

(D) કલમ 156

Ans: B

ફોજદારી કાયટરીગ્નત અગ્નિગ્નનયમમાાં કે્લા પ્રકરણો અને કે્લી કલમો છે?

(A) 37 પ્રકરણ, 484 કલમો

(B) 23 પ્રકરણ, 484

(C) 23 પ્રકરણ, 511

(D) 37 પ્રકરણ, 511

કલમો

કલમો

કલમો

વોટ્સએપ પર જોડાવા અહીં ક્લિક કરો. | ટે ક્િગ્રામ પર જોડાવા અહીં ક્લિક કરો. | એપ ડાઉનિોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો

Ans: A
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(171)

પ્રથમ માહીતી અહે વાલ (F.I.R.) દાખલ કયાટ પછી સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમ હે ઠળ પોલીસ એ મેગ્નજર્સ્ર્ે

ફરીયાદ મોકલી શકે છે ?
(A) કલમ 156
(172)

(B) કલમ 166

(C) કલમ 158

(D) કલમ 176

Ans: C

સી.આર.પી.સી. ની કઈ કલમ હે ઠળ િરપકિ કરવા મા્ેના અગ્નિકાર હોય તેવી વ્યગ્નક્તની િરપકિ કરવાના

હે તુસર કોઈ પણ પોલીસ અગ્નિકારી ભારતમાાં ગમે તે ર્સથળે તેનો પીછો કરી શકે છે?
(A) કલમ 48
(173)

(B) કલમ 24

(C) કલમ 34

(D) કલમ 54

Ans: A

પોલીસે જ ે વ્યગ્નક્તની વગર વોરે ન્્ે િરપકિ કરી હોય તેને ર્ોવી કલાક થી વિારે સમય મા્ે કર્સ્િીમાાં

રાખી શકાય નહી તેવી જોગવાઈ સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં કરવામાાં આવી છે ?
(A) કલમ 54
(174)

(C) કલમ 57

(D) કલમ 34

Ans: C

મે્ોર પોલી્ન મેગ્નજર્સ્ર્ે ની ગ્નનમણુક કોના દ્વારા કરવામાાં આવે છે ?

(A) રાજ્ય સરકાર
(175)

(B) કલમ 24

(B) કેન્દ્ર સરકાર

(C) હાઇકો્ટ

(D) આપેલ એકપણ નહીં Ans: C

સી.આર.પી.સી.ના કયા પ્રકરણમાાં જાહે ર વ્યવર્સથા અને સુલેહશાાંગ્નત જાળવવા બાબતે જોગવાઈ કરવામાાં

આવી છે?
(A) પ્રકરણ 10
(176)

(B) પ્રકરણ 13

(C) પ્રકરણ 11

(D) પ્રકરણ 12

Ans: A

આત્મહત્યા વગેરેમાાં પોલીસ અગ્નિકારી તપાસ કરીને ડરપો્ટ કરવા બાબતે સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમ

હે ઠળ જોગવાઈ કરવામા આવી છે ?
(A) કલમ 174
(177)

(B) કલમ 156

(C) કલમ 166

(D) કલમ 176

Ans: A

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ કે્લાક કેસોમાાં રાજ્યના ખર્ટના આરોપીને કાનુની સહાય આપવાની

જોગવાઈ છે ?
(A) કલમ 156
(178)

(C) કલમ 166

(D) કલમ 304

Ans: D

ડિર્સ્રીક્્ મેગ્નજર્સ્ર્ે અને એિીશનલ ડિર્સ્રીક્ મેગ્નજર્સ્ર્ે ની ગ્નનમણુક કોના દ્વારા થાય છે?

(A) રાજ્ય સરકાર
(179)

(B) કલમ 176

(B) હાઇકો્ટ

(C) કોઈ જોગવાઈ નથી

(D) કેન્દ્ર સરકાર

Ans: A

CRPCની કઈ કલમમાાં જ્યારે પોલીસ અગ્નિકારી વોરન્્ વગર પકિવા મા્ે જ્યારે પોતાના તાબાના

અગ્નિકારીને મોકલે તે સમયે અનુસરવાની કાયટપ્રણાલી આપવામાાં આવે છે?
(A) કલમ 75
(180)

(C) કલમ 70

(D) કલમ 55

Ans: D

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં જ ેલમાાં રહે લા સાક્ષીને તપાસવાની સતા અાંગે જોગવાઈ કરવામા આવી છે?

(A) કલમ 271
(181)

(B) કલમ 62

(B) કલમ 166

(C) કલમ 176

(D) કલમ 156

Ans: A

સેકન્િ ક્લાસ મેગ્નજર્સ્ર્ે કે્લા વિટ સુિીની કેદ અથવા કે્લા રૂગ્નપયા સુિીનો દાંિ અથવા બાંને પ્રકારની સજા

ફરમાવી શકે છે?
(A) 1 વિટ, 5 હજાર
(182)

(B) 1 વિટ, 7 હજાર

(C) 2 વિટ, 5 હજાર

(D) 2 વિટ, 7 હજાર

Ans: A

CRPCની કઈ કલમમાાં એગ્નક્ઝક્યુડ્વ મેગ્નજર્સ્ર્ે ની સત્તાઓ અાંગે જોગવાઈ કરવામાાં આવી છે?

(A) કલમ 24

(B) કલમ 20

(C) કલમ 22

(D) કલમ 26

વોટ્સએપ પર જોડાવા અહીં ક્લિક કરો. | ટે ક્િગ્રામ પર જોડાવા અહીં ક્લિક કરો. | એપ ડાઉનિોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો

Ans: C
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(183)

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં મે્ોર પોલી્ન મેગ્નજર્સ્ર્ે અદાલત અાંગે જોગવાઈ કરવામાાં આવી છે?

(A) કલમ 127
(184)

(C) કલમ 17

(D) કલમ 47

Ans: C

(D) કોઈ જોગવાઈ નથી

Ans: C

ર્ીફ જ્યુડિશીયલ મેગ્નજર્સ્ર્ે કોને આિીન છે?

(A) રાજ્ય સરકાર
(185)

(B) કલમ 7

(B) આપેલ એકપણ નહીં (C) સેશન્સ જજ

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં આરોપી ડદવાન હોય તે બાબતમાાં કાયટવાહીની જોગવાઈ કરવામાાં આવી

છે?
(A) કલમ 328
(186)

(B) કેન્દ્ર સરકાર

(B) કલમ 169

(B) એગ્નક્ઝક્યુડ્ક્વ
મેગ્નજર્સ્ર્ે

(B) રાજ્ય સરકારની

હાઇકો્ટ દ્વારા

ગ્નવનાંતીથી હાઇકો્ટ દ્વારા

Ans: B

(C) કલમ 156

(D) કલમ 176

(C) સેશન્સ જજ

(D) મે્ોર પોગ્નલ્ન મેગ્નજર્સ્ર્ે Ans: B

(C) કેન્દ્ર સરકાર અથવા
રાજ્ય સરકારની ગ્નવનાંતીથી (D) આપેલ એકપણ નહીં Ans: C
હાઇકો્ટ દ્વારા

(B) રાજ્ય સરકાર નક્કી
કરે તે

(C) એકપણ નહીં

(D) ગુજરાતી

Ans: B

(B) કલમ 308

(C) કલમ 372

(D) કલમ 311

Ans: C

CRPCની કઈ કલમમાાં જ્યુડિગ્નશયલ મેગ્નજર્સ્ર્ે ની હૂકુમત અાંગે જોગવાઈ કરવામાાં આવી છે?

(A) કલમ 16
(193)

Ans: D

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં “અપીલના અગ્નિકાર” બાબતે જોગવાઈ કરવામાાં આવી છે ?

(A) કલમ 310
(192)

(D) હાઇકો્ટ

સી.આર.પી.સી. કલમ 272 મુજબ હાઈકો્ટ ગ્નસવાય અન્ય અદાલતોમાાં ભાિા કઈ રહે શે?

(A) કેન્દ્ર સરકાર નક્કી કરે તે
(191)

(C) રાજ્ય સરકાર

સી.આર.પી.સી. ર્સપેશ્યલ જ્યુડિશીયલ મેગ્નજર્સ્ર્ે ની ગ્નનમણુક કોના દ્વારા કરવામા આવે છે ?

(A) કેન્દ્ર સરકારની ગ્નવનાંતીથી

(190)

Ans: A

મામલતદાર કયા પ્રકારના મેગ્નજર્સ્ર્ે કહે વાય?

(A) ડિર્સ્રીક મેગ્નજર્સ્ર્ે
(189)

(D) કલમ 311

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમ હે ઠળ જો અપુરતો પુરાવા હોય ત્યારે આરોપીને છોિી મુકવામાાં આવે છે?

(A) કલમ 166
(188)

(C) કલમ 310

સેશન્સ જજ દ્વારા કાયદા મુજબ ફરમાયેલી મોતની સજા કોની બહાલીને આિીન રહે શે?

(A) કોઈ જોગવાઈ નથી
(187)

(B) કલમ 308

(B) કલમ 18

(C) કલમ 12

(D) કલમ 14

Ans: D

ે ) થયેલ વ્યગ્નક્ત મા્ે જાહે રનામાની મુદત અાંગે CRPC ની કઈ કલમમાાં જોગવાઈ
ફરાર (નાસી છૂ ્લ

કરવામાાં આવી છે?
(A) કલમ 76
(194)

(B) કલમ 82

(C) કલમ 86

(D) કલમ 70

Ans: B

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ જ્યારે કોરપોરે શન કે નોિાયેલ માંિળી આરપી હોય ત્યારે ઇન્સાફ

કાયટવાહી મા્ે એક પ્રગ્નતનીગ્નિ નીમી શકે છે ?
(A) કલમ 176

(B) કલમ 166

(C) કલમ 156

(D) કલમ 305

વોટ્સએપ પર જોડાવા અહીં ક્લિક કરો. | ટે ક્િગ્રામ પર જોડાવા અહીં ક્લિક કરો. | એપ ડાઉનિોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો

Ans: D
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(195)

જો પોલીસ દ્વારા આરોપીનુાં અન્વેિણ 24 કલાકમાાં પૂરુાં ન થાય ત્યારે કાયટની કાયટવાહી બાબતે CRPCની

કઈ કલમમાાં જોગવાઈ કરવામાાં આવે છે?
(A) કલમ 133
(196)

(B) કલમ 167

(C) કલમ 143

(D) કલમ 178

Ans: B

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમ હે ઠળ પોલીસ અગ્નિકારી કોિીઝેબલ ગુનો અ્કાવવા દરમીયાનગ્નગડર /

હર્સતક્ષેપ કરી શકે છે ?
(A) કલમ 176
(197)

(B) કલમ 149

(C) કલમ 156

(D) કલમ 166

Ans: B

સી.આર.પી.સી.ના ક્યાાં પ્રકરણમાાં સુલેહશાાંતી જાળવવા તથા સારા વતટન મા્ે જામીનગીરીની ર્ર્ાટ કરવામા

આવે છે ?
(A) પ્રકરણ 10
(198)

(B) પ્રકરણ 8

(C) પ્રકરણ 9

(D) પ્રકરણ 11

Ans: B

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં નાસી છુ ્ેલા વ્યગ્નક્તની ગ્નમલકતની જપ્તી અાંગે જોગવાઈ કરવામા આવી છે

?
(A) કલમ 83
(199)

(B) કલમ 51

(C) કલમ 71

(D) કલમ 41

Ans: A

ર્ોરીની ગ્નમલકત, બનાવ્ી દર્સતાવેજો વગેરે રાખવામાાં આવ્યા હોય તેવા શક ઉત્પન્ન થાય તેવા ર્સથળની

સર્ટ વોરન્્ દ્વારા જિતી સી.આર.પી.સી. ની કઈ કલમ હે ઠળ લઈ શકાય છે ?
(A) કલમ 71
(200)

(B) કલમ 51

(C) કલમ 94

(D) કલમ 41

Ans: C

સેકન્િ મેગ્નજર્સ્ર્ે દ્વારા કે્લા વિટ સુિીમાાં કેદ અથવા કે્લા રૂપીયા સુિીમાાં દાંિ અથવા બાંને પ્રકારની સજા

ફરમાવી શકાય છે?
(A) 1 વિટ સુિીની કેદ અથવા

(B) 1 વિટ સુિીની કેદ

(C) 1 વિટ સુિીની કેદ

(D) 1 વિટ સુિીની કેદ

1000 રૂપીયા સુિીનો દાંિ

અથવા 5000 રૂપીયા

અથવા 4000 રૂપીયા

અથવા 2000 રૂપીયા

અથવા બાંને.

સુિીનો દાંિ અથવા બાંને.

સુિીનો દાંિ અથવા બાંને.

સુિીનો દાંિ અથવા બાંને.

(201)

CRPCના કયા પ્રકરણમાાં વ્યગ્નક્તની િરપકિ અાંગે જોગવાઈ કરવામાાં આવે છે?

(A) પ્રકરણ 3
(202)

(C) પ્રકરણ 5

(D) પ્રકરણ 7

(B) પ્રકરણ 4

(C) પ્રકરણ 8

(D) પ્રકરણ 6

Ans: B

(B) 4 વિટ સુિી

(C) 3 વિટ સુિી

(D) 1 વિટ સુિી

Ans: A

સી.આર.પી.સી. નાાં કયાાં પ્રકરણમાાં અદાલતોની સતાઓ અાંગે ર્ર્ાટ કરવામા આવી છે?

(A) પ્રકરણ ૩, અદાલતોની

(B) પ્રકરણ 6, અદાલતોની (C) પ્રકરણ 5, અદાલતોની (D) પ્રકરણ 4,

સતા

સતા

(205)

Ans: C

ર્ીફ જ્યુડિશીયલ મેગ્નજર્સ્ર્ે કે્લા વિટ સુિીની કેદની સજા ફરમાવી શકે છે ?

(A) 7 વિટ સુિી
(204)

(B) પ્રકરણ 9

CRPCના કયા પ્રકરણમાાં ઉચ્ર્ પોલીસ અગ્નિકારીની સત્તા ગ્નવિે ર્ર્ાટ કરવામાાં આવી છે?

(A) પ્રકરણ 2
(203)

Ans: B

સતા

અદાલતોની સતા

Ans: A

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં એડકઝક્યુ્ીવ મેગ્નજર્સ્ર્ે અાંગે જોગવાઈ કરવામાાં આવે છે ?

(A) કલમ 20

(B) કલમ 30

(C) કલમ 10

(D) કલમ 40

વોટ્સએપ પર જોડાવા અહીં ક્લિક કરો. | ટે ક્િગ્રામ પર જોડાવા અહીં ક્લિક કરો. | એપ ડાઉનિોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો

Ans: A
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(206)

સી.આર.પી.સી. ની કઈ કલમમાાં સમન્સને બજાવવાની રીત દશાટવેલ છે ?

(A) કલમ 51
(207)

(B) કલમ 62

(C) કલમ 41

(D) કલમ 71

Ans: B

સી.આર.પી.સી.ના ક્યાાં પ્રકરણમાાં હાજર થવાની ફરજ પાિવા મા્ે કામગીરી હુકમો અાંગે જોગવાઈ

કરવામા આવી છે?
(A) પ્રકરણ 7 હાજર ફરજ
પાિવા અાંગે કામગ્નગરી હુકમો
(208)

(B) પ્રકરણ 6 હાજર

(C) પ્રકરણ 8 હાજર

(D) પ્રકરણ 9 હાજર

ફરજ પાિવા અાંગે

ફરજ પાિવા અાંગે

ફરજ પાિવા અાંગે

કામગ્નગરી હુકમો

કામગ્નગરી હુકમો

કામગ્નગરી હુકમો

Ans: B

CRPCની કઈ કલમમાાં જ્યારે ફડરયાદ કેસ અને પોલીસ તપાસ એક જ ગુનાના સાંબાંિમાાં હોય ત્યારે

અનુસરવાની કાયટવાહી અાંગે જોગવાઈ કરવામાાં આવી છે?
(A) કલમ 201
(209)

(B) કલમ 197

(C) કલમ 181

(D) કલમ 211

Ans: D

સી. આર.પી.સી.ની કલમ 84 મુજબ ફરાર વ્યગ્નક્તની ગ્નમલકતની જપ્તી અને દાવા તથા વાઘો કે્લી

મુદતમાાં દાખલ કરી શકાય છે ?
(A) 2 મહીનાની અાંદર
(210)

(C) 9 મહીનાની અાંદર

(D) 4 મહીનાની અાંદર

Ans: B

કબુલાતના ગ્નનવેદનો નોંિાવા મા્ે ક્યાાં મેગ્નજર્સ્ર્ે ની જરૂર પિે છે ?

(A) જ્યુડિશીયલ મેગ્નજર્સ્ર્ે
(211)

(B) 6 મહીનાની અાંદર

(B) કોઈ જોગવાઈ નથી

(C) મે્ોર પોલી્ન મેગ્નજર્સ્ર્ે

(D) જ્યુડિશીયલ અથવા
મે્ોર પોલી્ન મેગ્નજર્સ્ર્ે

Ans: D

CRPCની કલમ 84 મુજબ ફરાર વ્યગ્નક્તની ગ્નમલકતની જપ્તી અાંગે દાવા તથા વાાંિા કે્લી મુદતમાાં દાખલ

કરી શકાય છે?
(A) 6 મડહનાની અાંદર
(212)

(D) 12 મડહનાની અાંદર

Ans: A

(B) હાઇકો્ટ

(C) ર્ીફ જ્યુડિશીયલ
મેગ્નજર્સ્ર્ે

(D) પ્રથમ વગટના મેગ્નજર્સ્ર્ે Ans: D

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં સેશન્સ જજની ડરવીઝન અાંગે સતા બાબતે જોગવાઈ કરવામાાં આવી છે?

(A) કલમ 310
(214)

(C) 10 મડહનાની અાંદર

મે્ોર પોલી્ન મેગ્નજર્સ્ર્ે ની સતા કોના સમકક્ષ છે ?

(A) આપેલ એકપણ નહીં
(213)

(B) 3 મડહનાની અાંદર

(B) કલમ 399

(C) કલમ 311

(D) કલમ 308

Ans: B

CRPCના કયા પ્રકરણમાાં પત્ની, બાળકો અને માતા-ગ્નપતાના ભરણપોિણ મા્ેનો હુકમ અાંગે ર્ર્ાટ કરવામાાં

આવી છે?
(A) પ્રકરણ 11
(215)

(C) પ્રકરણ 9

(D) પ્રકરણ 5

Ans: C

(D) આસમ

Ans: B

ફોજદારી કાયટરીતી અગ્નિગ્નનયમ 1973 ક્યાાં રાજ્યમાાં લાગુ પિતો ન હતો ?

(A) કાશ્મીર
(216)

(B) પ્રકરણ 7

(B) જમ્મુ કાશ્મીર

(C) અરુણાર્લ પ્રદેશ

પોલીસ તપાસ પૂણટ થતાાં પોલીસ અગ્નિકારીનો ડરપો્ટ CRPCની કઈ કલમ મુજબ તૈયાર થાય છે?

(A) કલમ 137

(B) કલમ 179

(C) કલમ 173

(D) કલમ 142

વોટ્સએપ પર જોડાવા અહીં ક્લિક કરો. | ટે ક્િગ્રામ પર જોડાવા અહીં ક્લિક કરો. | એપ ડાઉનિોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો

Ans: C
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(217)

રાજદ્રોહની બાબતમાાં સારી ર્ાલર્લગતની જામીનગીરી કઈ કલમ હે ઠળ લઈ શકાય?

(A) કલમ 98
(218)

(B) કલમ 78

(C) કલમ 88

(D) કલમ 108

Ans: D

રાજ્ય સરકાર દ્વારા હુકમ કરીને જાહે ર કરે લા ગુનેગારને સી.આર.પી.સી. ની કઈ કલમ મુજબ વગર

વોરે ન્્ે પકિી શકાય છે ?
(A) કલમ 51
(219)

Ans: B

(B) કલમ 12

(C) કલમ 10

(D) કલમ 13

Ans: C

(B) કોઈ જોગવાઈ નથી

(C) આપેલ એકપણ નહીં (D) રાજ્ય સરકાર

Ans: D

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમ હે ઠળ કોઈ ગુનાની તપાસ મા્ે પોલીસ અગ્નિકારી જિતી લઈ શકે છે?

(A) કલમ 165
(222)

(D) કલમ 71

મે્ોર પોલી્ન ગ્નવર્સતાર કોણ જાહે ર કરી શકે છે?

(A) કેન્દ્ર સરકાર
(221)

(C) કલમ 41

સી.આર.પી.સી. ની કઈ કલમમાાં આસીર્સ્ન્્ જજ અાંગે જોગવાઈ કરવામાાં આવે છે?

(A) કલમ 110
(220)

(B) કલમ 41 (1-c)

(B) કલમ 146

(C) કલમ 176

(D) કલમ 156

Ans: A

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ જ્યારે સવોચ્ર્ અદાલતમાાં અપીલ કરવામાાં આવે ત્યારે તે કેસમાાં

દેહાાંતદાંિની સજામાાં અમલ મુલતવી રહે છે ?
(A) કલમ 310
(223)

Ans: B

(B) કલમ 20

(C) કલમ 30

(D) કલમ 25

Ans: B

(B) કલમ 44

(C) કલમ 34

(D) કલમ 54

Ans: B

પોલીસ તપાસની કાવાટહી અાંગેની જોગવાઈ સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં કરવામા આવી છે?

(A) કલમ 156
(226)

(D) કલમ 311

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમ મેગ્નજર્સ્ર્ે િરપકિ કરવાની સતા આપે છે ?

(A) કલમ 24
(225)

(C) કલમ 308

CRPCની કઈ કલમમાાં એગ્નક્ઝક્યુડ્વ મેગ્નજર્સ્ર્ે અાંગે જોગવાઈ કરવામાાં આવે છે?

(A) કલમ 15
(224)

(B) કલમ 415

(B) કલમ 157

(C) કલમ 176

(D) કલમ 166

Ans: B

તપાસ અથવા કાનુની કાયટવાહી શરૂ થઈ ગયા બાદ જ્યારે મેગ્નજર્સ્ર્ે ને એમ લાગે કે કેસ કગ્નમ્ કરવો

જોઇએ ત્યારની કાયટવાહી અાંગે સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં જોગવાઈ કરવામાાં આવી છે?
(A) કલમ 310
(227)

(B) કલમ 323

(C) કલમ 311

(D) કલમ 308

Ans: B

સી.આર.પી.સી.ની કલમ 164 હે ઠળ કબુલાત અને ગ્નનવેદનોની નોંિ કોણ કરે છે?
(C) જ્યુિીશીયલ મેગ્નજર્સ્ર્ે

(A) જ્યુિીશીયલ મેગ્નજર્સ્ર્ે

(B) એકપણ નહીં

અને મે્ોર પોલી્ન

(D) મે્ોર પોલી્ન મેગ્નજર્સ્ર્ે Ans: C

મેગ્નજર્સ્ર્ે
(228)

ફરાર (નાસી છુ ્ેલ) થયેલ વ્યગ્નક્ત મા્ે જાહે રનામાની મુદતની સી.આર.પી.સી. ની કઈ કલમમાાં જોગવાઈ

કરવામાાં આવી છે?
(A) કલમ 82

(B) કલમ 41

(C) કલમ 71

(D) કલમ 51

વોટ્સએપ પર જોડાવા અહીં ક્લિક કરો. | ટે ક્િગ્રામ પર જોડાવા અહીં ક્લિક કરો. | એપ ડાઉનિોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો
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(229)

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમ અાંતગટત હાઇકો્ટ સેશન્સ કો્ટ દ્વારા ફરમાયેલી સજા બહાલ રાખવાની અથવા

ગુનો કરવાની સતા િરાવે છે ?
(A) કલમ 310
(230)

(C) કલમ 156

(D) કલમ 166

Ans: A

(B) કલમ 38

(C) કલમ 28

(D) કલમ 18

Ans: D

(B) કલમ 18

(C) કલમ 8

(D) કલમ 9

Ans: C

(B) પ્રકરણ-3

(C) પ્રકરણ-1

(D) પ્રકરણ-2

Ans: D

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમ હે ઠળ તકરારી ગ્નમલકતમાાં જપ્તી લઈ તેના મા્ે રીસીવર નીમી શકાય છે ?

(A) કલમ 166
(235)

(B) કલમ 176

CRPCના કયા પ્રકરણમાાં ફોજદારી અદાલતોની રર્ના અાંગે જોગવાઈ કરવામાાં આવેલી છે?

(A) પ્રકરણ-4
(234)

Ans: D

સી.આરપી.સી. ની કઈ કલમમાાં મે્ોર પોલી્ન ગ્નવર્સતારો ગ્નવશે જોગવાઈ કરવામાાં આવી છે?

(A) કલમ 28
(233)

(D) કલમ 368

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં ર્સપેશ્યલ મે્ોર પોલી્ન મેગ્નજર્સ્ર્ે અાંગે જોગવાઈ કરવામાાં આવે છે?

(A) કલમ 48
(232)

(C) કલમ 308

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં બદનક્ષી મા્ે ફોજદારી કાયટવાહી દશાટવવામા આવી છે ?

(A) કલમ 199
(231)

(B) કલમ 311

(B) કલમ 156

(C) કલમ 176

(D) કલમ 146

Ans: D

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં િરપકિ થવાની દહે શત િરાવતી વ્યગ્નક્ત જામીન (આગોતરા જામીન)

માંજુર કરવાના હુકમ બાબતે જોગવાઈ કરવામાાં આવી છે ?
(A) કલમ 438
(236)

(B) કલમ 310

(C) કલમ 308

(D) કલમ 311

Ans: A

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમ હે ઠળ કોઈ પણ પોલીસ અગ્નિકારી ર્ોરાયેલ, ર્ોરી થયેલી હોવાની શકાાં

હે ઠળની મીલકત જપ્ત કરી શકે છે ?
(A) કલમ 51
(237)

(B) કલમ 102

(C) કલમ 71

(D) કલમ 41

Ans: B

પત્રો દ્રારા કરવામાાં આવેલા ગુનાાં બદલની ન્યાયીક કાયટવાહીની જોગવાઈ સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમ

હે ઠળ કરવામાાં આવી છે?
(A) કલમ 166
(238)

(B) કલમ 156

(C) કલમ 176

(D) કલમ 182

Ans: D

CRPCની કઈ કલમ હે ઠળ કોઈ પણ પોલીસ અગ્નિકારી ર્ોરાયેલ, ર્ોરી થયેલ હોવાની શાંકા હે ઠળની

ગ્નમલકત જપ્ત કરી શકે છે?
(A) કલમ 120
(239)

(B) કલમ 100

(C) એક પણ નહીં

(D) કલમ 102

સી.આર.પી.સી. ના ક્યાાં પ્રકરણમાાંથી ફોજદારી અદાલતોની રર્ના અને જોગવાઈ કરવામાાં આવી છે?

(A) પ્રકરણ 1 ફોજદારી

(B) પ્રકરણ 4 ફોજદારી

(C) પ્રકરણ 3 ફોજદારી

(D) પ્રકરણ 2 ફોજદારી

અદાલતોની રર્ના

અદાલતોની રર્ના

અદાલતોની રર્ના

અદાલતોની રર્ના

(240)

Ans: D

Ans: D

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં આસીર્સ્ન્્ પગ્નલલક પ્રોગ્નસક્યુ્રની ગ્નનમણુક અાંગે જોગવાઈ કરવામાાં આવી

છે?
(A) કલમ 45

(B) કલમ 35

(C) કલમ 25

(D) કલમ 15
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(241)

જો ગુનેગારને દાંિની સજા ફરમાવવામાાં આવેલી હોય ત્યારે જો તે ગુનેગાર દાંિ ન ભારે તો તેને કેદની સજા

કરવી એવી જોગવાઈ CRPCની કઈ કલમ હે ઠળ કરવામાાં આવે છે?
(A) કલમ 10
(242)

(C) કલમ 30

(D) કલમ 20

Ans: C

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં ગુનાઓના સમાિાન અાંગે જોગવાઈ કરવામાાં આવી છે?

(A) કલમ 320
(243)

(B) કલમ 40

(B) કલમ 166

(C) કલમ 156

(D) કલમ 176

Ans: A

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં જ ે તારીખ અદાલત બાંિ હોય તે દીવસ બાદ કાયટરીગ્નત કરવા બાબતે

જોગવાઈ કરવામાાં આવી છે ?
(A) કલમ 471

(C) કલમ 428

(D) કલમ 438

Ans: A

(D) 9 વિટ

Ans: C

ર્ીફ જ્યુડિગ્નશયલ મેગ્નજર્સ્ર્ે કે્લા વિટ સુિીની કેદની સજા ફરમાવી શકે છે?

(244)
(A) 1 વિટ
(245)

(B) કલમ 418

(B) 5 વિટ

(C) 7 વિટ

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમની જોગવાઈ મુજબ કોઈ પણ અદાલતમાાં કેસના ગ્નનકાલ મા્ે હાઈકો્

રે ફરન્સ મોકલી શકે છે ?
(A) કલમ 311
(246)

(B) કલમ 308

(C) કલમ 395

(D) કલમ 310

Ans: C

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ ગેરકાયદેસર માંિળી ગ્નવખેરવામા શસ્ત્ર દળોનો ઉપયોગ કરી શકાય

છે?
(A) કલમ 130
(247)

(C) કલમ 156

(D) કલમ 176

(B) First information

(C) Fast investigation (D) First investigation

report

report

Ans: A

FIR એ્લે શુાં?

(A) Fast information report
(248)

(B) કલમ 166

report

Ans: B

સી.આર.પી.સી. કલમ 168 હે ઠળ દરજજાના પોલીસ અગ્નિકારી દ્વારા તૈયાર કરવામાાં આવેલ પોલીસ

ડરપો્ કોને આપવાનો હોય છે ?
(A) એકપણ નહીં
(249)

(C) કોન્ર્સ્ેબલને

(D) મામલતદાર

Ans: B

(B) કલમ 175

(C) કલમ 176

(D) કલમ 166

Ans: B

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમ હે ઠળ હુકમને રદ કરવા અાંગે જોગવાઈ કરવામા આવી છે?

(A) કલમ 51
(251)

અગ્નિકારીને

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમ હે ઠળ પોલીસ અગ્નિકારી વ્યગ્નક્તઓને સમન્સથી બોલાવી શકે છે?

(A) કલમ 156
(250)

(B) પોલીસ ર્સ્ેશનના

(B) કલમ 125

(C) કલમ 41

(D) કલમ 71

Ans: B

સી.આર.પી.સી.ની કલમ 306 મુજબ કોણ ગુનાના સહ આરોપીને માફી આપવાની સતા િરાવે છે ?

(A) ર્ીફ જ્યુડિગ્નશયલ મેગ્નજર્સ્ર્ે (B) મે્ોર પોલી્ન મેગ્નજર્સ્ર્ે
, મે્ોર પોલી્ન મેગ્નજર્સ્ર્ે

, ફર્સ્ટ કલાસ મેગ્નજર્સ્ર્ે

(C) ર્ીફ જ્યુડિગ્નશયલ
મેગ્નજર્સ્ર્ે , ફર્સ્ટ કલાસ
મેગ્નજર્સ્ર્ે

(D) ર્ીફ જ્યુડિગ્નશયલ
મેગ્નજર્સ્ર્ે , મે્ોર પોલી્ન
મેગ્નજર્સ્ર્ે , ફર્સ્ટ કલાસ
મેગ્નજર્સ્ર્ે
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(252)

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં હાઈકો્ની ડરવીઝન અાંગે સતા બાબતે જોગવાઈ કરવામાાં આવી છે?

(A) કલમ 401
(253)

(C) 7 પ્રકરણ , 484

(D) 37 પ્રકરણ , 481

કલમો

કલમો

કલમો

Ans: B

(B) કલમ 62

(C) કલમ 64

(D) કલમ 66

Ans: B

(B) 1 May – 1973

(C) 1 April – 1973

(D) 1 April – 1974

Ans: D

(B) પ્રકરણ 1 વ્યગ્નક્તની

(C) પ્રકરણ 2 વ્યગ્નક્તની

(D) પ્રકરણ 5 વ્યગ્નક્તની

િરપકિ

િરપકિ

િરપકિ

Ans: D

(B) ડિર્સ્રીક મેગ્નજર્સ્ર્ે

(C) ર્ીફ જ્યુડિગ્નશયલ
મેગ્નજર્સ્ર્ે

(D) ર્ીફ જગ્નર્સ્સ

Ans: C

(B) કલમ 176

(C) કલમ 156

(D) કલમ 166

Ans: A

સી.આર.પી.સી.ની કલમ 173 હે ઠળ પોલીસ તપાસ પૂણટ થવાનો રીપો્ટ બીજા ક્યા નામે ઓળખાય છે?

(A) મેગ્નજર્સ્ર્ે
(261)

(B) 37 પ્રકરણ , 484

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમની જોગવાઈ મુજબ મેગ્નજર્સ્ર્ે ફરીયાદ બરતરફ કરી શકે છે?

(A) કલમ 203
(260)

Ans: A

16 વિટથી નીર્ેના ઉમરના બાળકે ગુનો કયો હોય તો આવા ગુનાની સુનવણી કયા જજ દ્વારા થઈ શકે છે?

(A) તાલુકા મેગ્નજર્સ્ર્ે
(259)

(C) આપેલ એકપણ નહીં (D) કેન્દ્ર સરકાર

સી.આર.પી.સી.ના ક્યાાં પ્રકરણમાાં વ્યગ્નક્તના િરપકિ બાબતે જોગવાઈ કરવામા આવી છે ?

(A) પ્રકરણ 3 વ્યગ્નક્તની િરપકિ
(258)

(B) રાજ્ય સરકાર

ફોજદારી કાયટરીગ્નત અગ્નિગ્નનયમન ક્યારથી અમલમાાં આવ્યો?

(A) 1 May – 1974
(257)

Ans: A

CRPCની કઈ કલમમાાં સમન્સ બજાવવાની રીત દશાટવી છે?

(A) કલમ 60
(256)

(D) કલમ 311

ફોજદારી કાયટરીતી અગ્નિગ્નનયમમાાં કે્લા પ્રકરણો અને કલમો છે ?

(A) 37 પ્રકરણ , 84 કલમો
(255)

(C) કલમ 310

આગ્નસર્સ્ન્્ સેશન્સ જજ અથવા એિીશનલ સેશન્સ જજની ગ્નનમણુક કોના દ્વારા કરવામા આવે છે?

(A) હાઇકો્ટ
(254)

(B) કલમ 308

(B) બજવણી

(C) રીપો્ટ

(D) ર્ાજટસી્

Ans: D

CRPCની કલમ 186 મુજબ જ્યારે તપાસ અથવા ઈન્સાફી કાયટવાહી કયા ગ્નજલ્લામાાં કરવી તે શાંકર્સપદ

હોય ત્યારે તે બાબતે કોણ ગ્નનણટય કરશે?
(A) તાલુકા કો્ટ
(262)

(B) સુપ્રીમકો્ટ

(C) હાઇકો્ટ

(D) ડિર્સ્રીક કો્ટ

Ans: C

શુાં પોલીસ અગ્નિકારી CRPC હે ઠળ જ ે વ્યગ્નક્તની િરપકિ કરવાની સત્તા િરાવતો હોય તેને પકિવા

ભારતમાાં કોઈ પણ જગ્યાએ તેનો પીછી કરી પકિી શકે છે?
(A) એક પણ નહીં
(263)

(B) હા

(C) કહી ના શકાય

(D) ના

Ans: B

(D) 1/4/1974

Ans: D

ફોજદારી કાયટરીતી અગ્નિગ્નનયમ ક્યારથી અમલમાાં આવ્યો ?

(A) 1/4/1977

(B) 1/4/1914

(C) 1/4/1984
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સી.આર.પી.સી. ની કઈ કલમમાાં પોતાનુાં નામ ઠામ જણાવાની ના પાિનાર વ્યગ્નક્તને પકિવાની સતા

પોલીસને આપવામા આવી છે? (has committed or has been accused of committing a non- cognizable
offence)
(A) કલમ 71
(265)

Ans: B

(B) કલમ 191 થી 232

(C) કલમ 129 થી 132

(D) કલમ 119 થી 132

Ans: C

(B) કલમ 165

(C) કલમ 130

(D) કલમ 137

Ans: B

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં અપીલની સમાગ્નપ્ત અાંગે જોગવાઈ કરવામાાં આવી છે?

(A) કલમ 311
(268)

(D) કલમ 41

CRPCની કઈ કલમ મુજબ કોઈ ગુનાની તપાસ મા્ે પોલીસ અગ્નિકારી જિતી લઈ શકશે?

(A) કલમ 178
(267)

(C) કલમ 51

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં ગેરકાયદેસર માંિળીની બાબતમાાં જોગવાઈ કરવામાાં આવી છે?

(A) કલમ 121 થી 132
(266)

(B) કલમ 42

(B) કલમ 308

(C) કલમ 394

(D) કલમ 310

Ans: C

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમની જોગવાઈ હે ઠળ નમુનાની સહી અથવા હર્સતાક્ષર આપવાનો કોઈ વ્યગ્નક્તને

આદેશ કરવાની મેગ્નજર્સ્ર્ે સતા છે ?
(A) કલમ 311(A)
(269)

Ans: A

(B) રાજ્ય સરકાર

(C) કેન્દ્ર સરકાર

(D) હાઇકો્ટ

Ans: B

(B) કલમ 51

(C) કલમ 41

(D) કલમ 110

Ans: D

(D) કલમ 71

Ans: A

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં સમન્સ અાંગે જોગવાઈ છે ?

(A) કલમ 61
(272)

(D) કલમ 321(A)

રીઢા ગુનેગાર પાસેથી સારા વતટન મા્ે જામીનગીરી કઈ કલમ હે ઠળ લઈ શકાય છે?

(A) કલમ 71
(271)

(C) કલમ 314(A)

જ્યુડિગ્નશયલ મેગ્નજર્સ્ર્ે ની અદાલતની ર્સથાપના કોના દ્વારા કરવામાાં આવે છે?

(A) સુપ્રીમ કો્ટ
(270)

(B) કલમ 319(A)

(B) કલમ 41

(C) કલમ 51

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમ હે ઠળ પોલીસ તપાસ અથવા પ્રાાંરભીક તપાસ બાબતે જોગવાઈ કરવામાાં

આવી છે?
(A) કલમ 166
(273)

(B) કલમ 176

(C) કલમ 159

(D) કલમ 156

Ans: C

CRPCના કયા પ્રકરણમાાં હાજર થવાની ફરજ પાિવા મા્ે કામગીરી હુકમો અાંગે જોગવાઈ કરવામાાં આવી

છે?
(A) પ્રકરણ 8
(274)

(C) પ્રકરણ 6

(D) પ્રકરણ 12

Ans: C

CRPCની કઈ કલમમાાં મે્ોર પોગ્નલ્ન મેગ્નજર્સ્ર્ે ની અદાલતો અાંગે જોગવાઈ કરવામાાં આવી છે?

(A) કલમ 12
(275)

(B) પ્રકરણ 10

(B) કલમ 16

(C) કલમ 18

(D) કલમ 14

Ans: B

(C) હાઇકો્ટ

(D) રાજ્ય સરકાર

Ans: D

પગ્નલલક પ્રોસીક્યુ્રની ગ્નનમણુક કોણ કરે છે ?

(A) કેન્દ્ર સરકાર

(B) કોઈ જોગવાઈ નથી
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(276)

નોન-કોગ્નિઝેબલ ગુનાની તપાસનો હુકમ કોની પાસેથી મેળવી શકાય?

(A) પોલીસ સબ ઇન્ર્સપેક્્સટ
(277)

(C) સરકારી વકીલ

(D) આપેલ તમામ

Ans: B

(B) કલમ 152

(C) કલમ 166

(D) કલમ 156

Ans: B

(D) તેના સાંબાંિી

Ans: A

સી.આર.પી.સી. ની કલમ 53 મુજબ કોઈ પણ સ્ત્રીની તપાસ કોણ કરી શકે છે?

(A) માત્ર બીજી કોઈ સ્ત્રી
(279)

જ્યુડિગ્નશયલ મેગ્નજર્સ્ર્ે

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમ હે ઠળ પોલીસ જાહે ર ગ્નમલકતને નુકસાન થાંતુ અ્કાવી શકે છે ?

(A) કલમ 176
(278)

(B) ફર્સ્ટ ક્લાસ

(B) કોઈ પુરુિ

(C) પોલીસ ગ્નસવાયનો
પુરુિ

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ સારી વણટતુકની અજમાયશ કે ઠપકો આપીને મુક્ત કરવાનો આદેશ

આપવા બાબતે જોગવાઈ કરવામાાં આવી છે?
(A) કલમ 310
(280)

(B) કલમ 308

(C) કલમ 360

(D) કલમ 311

Ans: C

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં તહોમતનામાાંની ગ્નવગતો જણાવવામા થયેલ ભુલના પરીણામ અાંગે જોગવાઈ

કરવામા આવે છે ?
(A) કલમ 156
(281)

Ans: B

(B) કલમ 34

(C) કલમ 24

(D) કલમ 4

Ans: A

(B) કલમ 166

(C) કલમ 176

(D) કલમ 161

Ans: D

(D) પ્રકરણ 4

Ans: B

CRPCના કયા પ્રકરણમાાં અદાલતની સત્તાઓ અાંગે ર્ર્ાટ કરવામાાં આવી છે?

(A) પ્રકરણ 2
(284)

(D) કલમ 176

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમ હે ઠળ પોલીસ સાક્ષીઓની તપાસ કરી શકે છે ?

(A) કલમ 156
(283)

(C) કલમ 166

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં જ્યુડિશીયલ મેગ્નજર્સ્ર્ે ની હકુ મત અાંગે જોગવાઈ કરવામાાં આવી છે?

(A) કલમ 14
(282)

(B) કલમ 215

(B) પ્રકરણ 3

(C) પ્રકરણ 1

શુાં પોલીસ અગ્નિકારી સી.આર.પી.સી.હે ઠળ જ ે વ્યગ્નક્તની િરપકિ કરવાની સતા િરાવતો હોય તેને પકિવા

ભારતની કોઈ પણ જયાએ તેનો પીછો કરી શકે છે ?
(A) ના
(285)

(B) આપેલ એકપણ નહીં (C) હા

(D) કોઈ જોગવાઈ નથી

Ans: C

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ એક વખત એક દોિીત ઠરે લ કે ગ્નનદોિ ઠરાવી છોિી મુકેલ વ્યગ્નક્ત પર

એક જ ગુના મા્ે કાયટવાહી થઈ શકે નહી ?
(A) કલમ 300
(286)

(B) કલમ 166

(C) કલમ 156

(D) કલમ 176

Ans: A

16 વિટથી નીર્ેના બાળકે ગુના કયો હોય તો આવા ગુનાની સુનવણી ક્યાાં જજ દ્વારા થઈ શકે છે?

(A) ર્ીફ જ્યુડિશીયલ મેગ્નજર્સ્ર્ે
અથવા ગ્નર્લ્િરન એક્્ 1964
હે ઠળ ર્સથાપેલી અદાલતના જજ

(B) ર્ીફ જ્યુડિશીયલ

(C) ર્ીફ જ્યુડિશીયલ

(D) ર્ીફ જ્યુડિશીયલ

મેગ્નજર્સ્ર્ે અથવા ગ્નર્લ્િરન મેગ્નજર્સ્ર્ે અથવા ગ્નર્લ્િરન

મેગ્નજર્સ્ર્ે અથવા ગ્નર્લ્િરન

એક્્ 1960 હે ઠળ

એક્્ 1968 હે ઠળ

એક્્ 1969 હે ઠળ

ર્સથાપેલી અદાલતના જજ ર્સથાપેલી અદાલતના જજ ર્સથાપેલી અદાલતના જજ
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(287)

ર્ીફ જ્યુડિગ્નશયલ મેગ્નજર્સ્ર્ે અને વિારાના ર્ીફ જ્યુડિગ્નશયલ મેગ્નજર્સ્ર્ે ની જોગવાઈ CRPCની કઈ કલમ

હે ઠળ કરવામાાં આવી છે?
(A) કલમ-8
(288)

(B) કલમ-14

(C) કલમ-10

(D) કલમ-12

Ans: D

CRPCની કઈ કલમ હે ઠળ જ ેની િરપક્િ વગર વોરન્્ે કરવા મા્ેનો અગ્નિકાર હોય તેવી વ્યગ્નક્તની

િરપકિ કરવાના હે તુસર કોઈ પણ પોલીસ અગ્નિકારી ભારતમાાં ગમે તે ર્સથળે તેનો પીછો કરી શકે છે?
(A) કલમ 54
(289)

(B) કલમ 42

(C) કલમ 48

(D) કલમ 32

Ans: C

CRPCની કઈ કલમ મુજબ જ્યારે કોપોરે શન કે નોંિાયેલ માંિળી આરોપી હોય કે આરોપીઓ પૈકી એક

હોય ત્યારે તે તપાસ કે ઈન્સાફી કાયટવાહી મા્ે એક પ્રગ્નતગ્નનગ્નિ નીમી શકે છે?
(A) કલમ 305
(290)

(C) કલમ 320

(D) કલમ 315

Ans: A

CRPCની કઈ કલમમાાં િરપકિના વોરન્્નો નમૂનો અને તેની મુદતની જોગવાઈ કરે લ છે?

(A) કલમ 80
(291)

(B) કલમ 301

(B) કલમ 90

(C) કલમ 70

(D) કલમ 100

Ans: C

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં છ મહીનાની અાંદર ગ્નમલકતનો કોઈ દાવેદાર હાજર ન થાય ત્યારે કાયટરીગ્નત

અાંગે જોગવાઈ કરવામાાં આવી છે ?
(A) કલમ 458
(292)

(C) કલમ 428

(D) કલમ 418

Ans: A

CRPCની કઈ કલમમાાં મે્ોર પોગ્નલ્ન ગ્નવર્સતારો ગ્નવશે જોગવાઈ કરવામાાં આવી છે?

(A) કલમ-4
(293)

(B) કલમ 438

(B) કલમ-6

(C) કલમ-8

(D) કલમ-2

Ans: C

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં ગ્નબનજામીનપાત્ર ગુનાઓ અાંગેના કેસમાાં જામીન લેવા બાબતે જોગવાઈ

કરવામાાં આવી છે?
(A) કલમ 308
(294)

(B) કલમ 437

(C) કલમ 311

(D) કલમ 310

Ans: B

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં જ્યારે આરોપી અગ્નર્સથર મગજનો હોય તે બાબતની કાયટવાહીની જોગવાઈ

કરવામાાં આવી છે ?
(A) કલમ 308
(295)

(C) કલમ 333

(D) કલમ 311

Ans: C

(D) કલમ 42

Ans: C

સી.આર.પી.સી. ની કઈ કલમ મુજબ ગુનાની વ્યાખ્યા આપવામા આવી છે?

(A) કલમ 22
(296)

(B) કલમ 310

(B) કલમ 12

(C) કલમ 2

CRPCની કઈ કલમમાાં પત્ની, બાળકો તથા માબાપનો ભરણપોિણના હુકમ અાંગે તથા તેવા હુકમને રદ

કરવા અાંગે જોગવાઈ કરવામાાં આવી છે?
(A) કલમ 138
(297)

(C) કલમ 125

(D) કલમ 105

Ans: C

એડકઝક્યુ્ીવ મેગ્નજર્સ્ર્ે કોને આિીન ગણવામાાં આવે છે?

(A) ડિર્સ્રીક્્ મેગ્નજર્સ્ર્ે
(298)

(B) કલમ 121

(B) કોઈ જોગવાઈ નથી

(C) જ્યુડિશીયલ મેગ્નજર્સ્ર્ે (D) મે્ોર પોલી્ન મેગ્નજર્સ્ર્ે Ans: A

ફર્સ્ટ ક્લાસ મેગ્નજર્સ્ર્ે કે્લા વિટ સુિીની કેદ અથવા કે્લા રૂગ્નપયા સુિીનો દાંિ અથવા બાંને પ્રકારની સજા

ફરમાવી શકે છે?
(A) 3 વિટ, 15 હજાર

(B) 3 વિટ, 10 હજાર

(C) 5 વિટ, 10 હજાર

(D) 5 વિટ, 15 હજાર
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Ans: B
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(299)

સી.આર.પી.સી.ની કઈ કલમ હે ઠળ 18 વિટથી વયની સ્ત્રીનાાં અપનયનની ફરીયાદ મળતા તેણીને સોંપવા

આદેશ મેગ્નજર્સ્ર્ે કરી શકે છે ?
(A) કલમ 41
(300)

(C) કલમ 71

(D) કલમ 51

Ans: B

(D) સુપ્રીમ કો્ટ

Ans: A

સેશન્સ જજની ગ્નનમણૂક કોના દ્વારા કરવામાાં આવે છે?

(A) હાઇકો્ટ
(301)

(B) કલમ 98

(B) વિાપ્રિાન

(C) રાષ્ટ રપગ્નત

CRPCની કઈ કલમમાાં ઉચ્ર્ દરજ્જાના પોલીસ અગ્નિકારીઓની સત્તા અાંગે જોગવાઈ કરવામાાં આવી છે?

(A) કલમ 28

(B) કલમ 21

(C) કલમ 36

(D) કલમ 18

Ans: C
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