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(1)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમિી કઈ કલમમાાં યાદદાસ્તિ ેતાજી કરાવવા બાબતે જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ ે? 

(A) કલમ 112 (B) કલમ-159 (C) કલમ-137 (D) કલમ-118 Ans: B 

(2)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમિી કઈ કલમમાાં પ્રાથધમક પુરાવાથી દસ્તાવેજોિી સાધબતી બાબતે જોગવાઈ 
કરવામાાં આવી છ ે? 

 

(A) કલમ-34 (B) કલમ-54 (C) કલમ-61 (D) કલમ-64 Ans: D 

(3)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમિી કઈ કલમમાાં જાહેર દસ્તાવેજોિી પ્રમાધિત િકલો અાંગે જોગવાઈ કરવામાાં 
આવી છ ે? 

 

(A) કલમ-76 (B) કલમ-74 (C) કલમ-75 (D) કલમ-14 Ans: A 

(4)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયિી કઈ કલમ મુજબ વાદગ્રસ્ત હકીકતો અિે પ્રસ્તુત હકીકતોિો પુરાવો આપી 
શકાય છ ે? 

 

(A) કલમ-15 (B) કલમ-5 (C) કલમ-51 (D) કલમ-25 Ans: B 

(5)  શુાં 30 વર્ષ પહેલા થયેલો કોઈ પિ દસ્તાવેજિો પુરાવો ગ્રાહ્ય ગિાશે?  

(A) કહી િા શકાય (B) િા (C) એક પિ િહહ. (D) હા Ans: D 

(6)  શુાં ભારતીય પુરાવા અધિધિયમ મુજબ ધિષ્િાતિી વ્યાખ્યામાાં પોલીસ અધિકારીિો સમાવેશ કરી શકાય ?  

(A) આપેલ એકપિ િહીં (B) આપેલ તમામ 
(C) આવી કોઈ જોગવાઈ 
િથી. 

(D) િા Ans: D 

(7)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમિી કઈ કલમમાાં ન્યાધયક િોંિ લેવી પડ ેએ હકીકતો અાંગે જોગવાઈ કરવામાાં 
આવી છ ે? 

 

(A) કલમ-14 (B) કલમ-77 (C) કલમ-57 (D) કલમ-74 Ans: C 

(8)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમ મુજબ પુરાવા કુલ કેટલા પ્રકારિા છ ે?  

(A) 7 (B) 8 (C) 6 (D) 9 Ans: D 

(9)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમિી કઈ કલમમાાં મરિોન્મુખ ધિવેદિ બાબતે જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ?ે  

(A) કલમ-27 (B) કલમ 25 (C) કલમ-32 (D) કલમ 13 Ans: C 

(10)  સ્વીકૃધત અથવા કબૂલાત એટલે શુાં ?  

(A) આપેલ તમામ 
(B) આપેલ એકપિ િહીં 
(C) સ્વીકૃધત એટલે કોઈ વ્યધતતએ તેમાાં જિાવેલા સાંજોગોમાાં કરેલુાં મૌધખક દસ્તાવેજિા સ્વરૂપમાાં કે ઈલેતટરોધિક 

ફોમષમાાં સમાધવષ્ટ હોય કે જ ેકોઈ મુદ્દાિી હકીકતિા અિુમાિિુાં સચૂિ કરે અથવા સુસાંગત હકીકતિુાં સૂચિ કરે કે જ ે
વ્યધતતઓમાાંિી કોઈ પિ દ્વારા કરવામાાં આવે છ.ે 
(D) આવી કોઈ જોગવાઈ િથી. 

Ans: C 
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(11)  શુાં દસ્તાવેજી પુરાવામાાં ઇલેતટરૉધિક પુરાવાિો સમાવેશ કરી શકાય?  

(A) િા (B) હા 
(C) આવી કોઈ જોગવાઈ 
િથી. 

(D) આપેલ એકપિ િહીં Ans: B 

(12)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમિી કઈ કલમમાાં કોિ સાથ આપી, શકે તે બાબતે જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ ે?  

(A) કલમ-112 (B) કલમ-118 (C) કલમ-92 (D) કલમ-82 Ans: B 

(13)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમિી કઈ કલમમાાં કાયદાિાાં પુસ્તકોમાાં હોય તેવાાં કથિોિી પ્રસ્તુતતા અાંગે 

જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ ે? 
 

(A) કલમ-38 (B) કલમ-39 (C) કલમ-69 (D) કલમ-59 Ans: A 

(14)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમિી કઈ કલમમાાં ત્રીસ વર્ષ જૂિા દસ્તાવેજોિે પુરાવા તરીકે માિી લેવા બાબતે 
જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ?ે 

 

(A) કલમ-90 (B) કલમ-114 (C) કલમ-98 (D) કલમ-67 Ans: A 

(15)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમિી કઈ કલમમાાં લગ્નજીવિ દરધમયાિ થયેલ જન્મ ઔરસતા બાબતે જોગવાઈ 
કરવામાાં આવી છ ે? 

 

(A) કલમ-72 (B) કલમ-82 (C) કલમ-112 (D) કલમ-92 Ans: C 

(16)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમિી કઈ કલમમાાં હકીકત, દસ્તાવેજ અિે પુરાવાિી વ્યાખ્યાઓ આપવામાાં આવી 
છ ે? 

 

(A) કલમ-10 (B) કલમ-3 (C) કલમ-30 (D) કલમ-32 Ans: B 

(17)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમ મુજબ દસ્તાવેજ કયા કયા છ ે?  

(A) જાહેર (B) આપેલ એકપિ િહીં (C) ખાિગી (D) આપેલ તમામ Ans: D 

(18)  જ્યારે મૂળ દસ્તાવેજ સાથે ચેડાાં થયા હોય અથવા તે ઉપલબ્િ થયેલ િ હોય ત્યારે કયો પુરાવો આપવામાાં 
આવે છ?ે 

 

(A) ધદ્વતીયક પુરાવો (B) અમાન્ય પુરાવો (C) િકલી પુરાવો (D) ખાિગી પુરાવો Ans: A 

(19)  શુાં કિોપકિષ પુરાવાિી ઊલટતપાસ કરી શકાય ?  

(A) આવી કોઈ જોગવાઈ 
િથી. 

(B) આપેલ એકપિ િહીં (C) હા (D) િા Ans: D 

(20)  શુાં મરિોન્મુખ ધિવેદિ પુરાવાિી ઊલટતપાસ થઈ શકે છ ે?  

(A) િા 
(B) આવી કોઈ જોગવાઈ 
િથી. 

(C) હા (D) આપેલ એકપિ િહીં Ans: A 

(21)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમિી કઈ કલમમાાં ત્રીસ વર્ષ જુિા દસ્તાવેજોિે પુરાવા તરીકે માિી લેવા બાબતે 
જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ ે? 

 

(A) કલમ-90 (B) કલમ-74 (C) કલમ-76 (D) કલમ-75 Ans: A 
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(22)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમિી કઈ કલમમાાં ધિષ્િાતિા અધભપ્રાય સાથે સાંબાંિ િરાવતી હકીકત અાંગે 
જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ?ે 

 

(A) કલમ-46 (B) કલમ-69 (C) કલમ-59 (D) કલમ-39 Ans: A 

(23)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમિી કઈ કલમ મુજબ દસ્તાવેજોિે પ્રાથધમક અથવા ગૌિ પુરાવાથી સાધબત 
કરાશે? 

 

(A) કલમ-61 (B) કલમ-65 (C) કલમ-57 (D) કલમ-69 Ans: A 

(24)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમિી કઈ કલમ મુજબ વાદગ્રસ્ત હકીકતો અિે પ્રસ્તુત હકીકતોિો પુરાવો આપી 
શકે? 

 

(A) કલમ-9 (B) કલમ-5 (C) કલમ-12 (D) કલમ-16 Ans: B 

(25)  ગૌિ પુરાવા બાબતે શુાં સાચુાં છ ેછ ે? 
1. પ્રમાધિત િકલો. 

2. જમેાાંથી આપોઆપ ખરી િકલો િીકળતી હોય એવી યાાંધત્રક પ્રહિયાઓ વડ ેઅસલ ઉપરથી કરેલી િકલો અિે 
એવી િકલો સાથે મેળવેલી િકલો. 
૩. અસલ ઉપરથી કરેલી િકલો અથવા સરખાવેલી િકલો. 
4. જમેિે તે કરી આપ્યા િ હોય તે પક્ષકારો ધવરુદ્ધ દસ્તાવેજોિા સામાાં લેખો. 
5. કોઈ દસ્તાવેજ જાતે જોિારી વ્યધતત તેિી મૌધખક ધવગતો આપે ત્યારે તેવી ધવગતો.. 

 

(A) આપેલ એકપિ િહીં (B) માત્ર 1 (C) આપેલ તમામ (D) માત્ર 2,4 Ans: C 

(26)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમિી કઈ કલમમાાં જાહેર દસ્તાવેજો અાંગે જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ ે?  

(A) કલમ-54 : જાહે૨ 
દસ્તાવેજો 

(B) કલમ-64 : જાહે૨ 
દસ્તાવેજો 

(C) કલમ-74 : જાહે૨ 
દસ્તાવેજો 

(D) કલમ-84 : જાહે૨ 
દસ્તાવેજો 

Ans: C 

(27)  કયા પ્રકારિો પુરાવો સૌથી શ્રેષ્ઠ માિવામાાં આવે છ ે?  

(A) અમાન્ય પુરાવો (B) પ્રાથધમક પુરાવો (C) ખાિગી પુરાવો (D) ધદ્વતીયક પુરાવો Ans: B 

(28)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમિી કઈ કલમમાાં ધિિાષયક પુરાવાિી વ્યાખ્યા આપવામાાં આવે છ?ે  

(A) કલમ-16 (B) કલમ-14 (C) કલમ-16 (D) કલમ-8 Ans: B 

(29)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમિી કઈ કલમમાાં દસ્તાવેજો સાંબાંિી ગૌિ પુરાવો આપી શકાય તેવા સાંજોગો 
બાબતે જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ?ે 

 

(A) કલમ-61 (B) કલમ-65 (C) કલમ-64 (D) કલમ-34 Ans: B 

(30)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમિિી કઈ કલમમાાં મૌધખક કબલૂાતિો પુરાવો િહીં લેવા અાંગે જોગવાઈ કરવામાાં 

આવી છ?ે 
 

(A) કલમ-46 (B) કલમ-35 (C) કલમ-92 (D) કલમ-80 Ans: C 

(31)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમ મુજબ જયારે કોઈ કાયષવાહીમાાં પુરાવો પ્રાપ્ત થતો િથી ત્યારે પુરાવો આપવાિી 
જવાબદારી કોિી બિે છ?ે 

 

(A) આપેલ તમામ (B) ફહરયાદ કરિાર (C) તહોમત મૂકિારિી (D) આપેલ એકપિ િહીં Ans: B 
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(32)  ટપે રેકૉડષિો પુરાવો સ્વીકાયષ છ ે?  

(A) આપેલ એકપિ િહીં 
(B) આવી કોઈ જોગવાઈ 
િથી. 

(C) હા (D) િા Ans: C 

(33)  જાહેર દસ્તાવેજ ધસવાયિા તમામ દસ્તાવેજ કેવા પ્રકારિા કહી શકાય?  

(A) અમાન્ય દસ્તાવેજ (B) ખાિગી દસ્તાવેજ (C) િકલી દસ્તાવેજ (D) ખોટા દસ્તાવેજ Ans: B 

(34)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમિી કઈ કલમમાાં હહસાબિા ચોપડાઓમાાં ધિયધમત િોંિો અાંગે જોગવાઈ કરવામાાં 

આવી છ ે? 
 

(A) કલમ-34 (B) કલમ-20 (C) કલમ-14 (D) કલમ-40 Ans: A 

(35)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમિી કઈ કલમમાાં મૌધખક કબૂલાતિો પુરાવો િહહ લેવા અાંગે જોગવાઈ કરવામાાં 
આવી છ ે? 

 

(A) કલમ-72 (B) કલમ-82 (C) કલમ-92 (D) કલમ-62 Ans: C 

(36)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમિી કઈ કલમ મુજબ ફોજદારી કાયષવાહીમાાં પ્રલોભિ, િમકી અથવા વચિો માટ ે
કરવામાાં આવેલી કબૂલાત ગ્રાહ્ય િથી ? 

 

(A) કલમ-21 (B) કલમ-28 (C) કલમ-24 (D) કલમ-18 Ans: C 

(37)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમિી કઈ કલમમાાં સૂચક પ્રશ્નો અથવા જવાબલક્ષી પ્રશ્નો અાંગે જોગવાઈ છ?ે  

(A) કલમ-159 (B) કલમ-141 (C) કલમ-118 (D) કલમ-137 Ans: B 

(38)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમિી કઈ કલમમાાં િકશાઓ અિે પ્લાિમાાં ધિવેદિો અાંગે જોગવાઈ કરવામાાં આવી 

છ ે? 
 

(A) કલમ-69 (B) કલમ-39 (C) કલમ-36 (D) કલમ-59 Ans: C 

(39)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમિી કઈ કલમમાાં સહગુિેગારિી કબૂલાત સાંબાંિી જોગવાઇઓ આપવામાાં આવી 
છ?ે 

 

(A) કલમ-30 (B) કલમ-40 (C) કલમ-10 (D) કલમ-20 Ans: A 

(40)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમિી કઈ કલમ મુજબ પોલીસ કસ્ટડીમાાં હોય ત્યારે આરોપીએ પોલીસ સમક્ષ 
કરેલ કબૂલાત તેિી ધવરુદ્ધ સાધબત કરી શકાશે િહહ ? 

 

(A) કલમ-28 (B) કલમ-18 (C) કલમ-21 (D) કલમ-26 Ans: D 

(41)  શુાં 30 વર્ષ પહેલાાં થયેલો કોઈ પિ દસ્તાવેજિો પુરાવો ગ્રાહ્ય ગિાશે?  

(A) આપેલ એકપિ િહીં (B) હા (C) િા 
(D) આવી કોઈ જોગવાઈ 
િથી. 

Ans: B 

(42)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમ મુજબ પુરાવા કુલ કેટલા પ્રકારિા છ?ે  

(A) 12 (B) 15 (C) 9 (D) 5 Ans: C 
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(43)  કલમ-3 મુજબ હકીકત એટલે શુાં ?  

(A) એવી કોઈ માિધસક ધસ્થધત જિેાથી વ્યધતત સભાિ હોય. જમે કે, વસ્તુ ચોક્કસ જગ્યાએ અમુક રીતે ગોઠવેલ છ.ે 
એ ધસ્થધત, હકીકત બિે છ.ે કોઈ માિસ અમકુ શબ્દો બોલે એ હકીકત બિે છ.ે કોઈ માિસે કાંઈ સાાંભળ્ુાં કે જોયુાં એ 
હકીકત છ.ે કોઈ માિસિી અમુક પ્રધતષ્ઠા છ ેએ હકીકત છ.ે 
(B) આપેલ તમામ 
(C) કોઈ વસ્તુ, વસ્તિુી કોઈ ધસ્થધત અથવા વસ્તુઓિો સાંબાંિ જ્યારે તેિે શરીરિી કોઈ ઈધન્િયથી અિભુવી શકાય કે 

સમજી શકાય. 
(D) આપેલ એકપિ િહીં 

Ans: B 

(44)  શુાં જાહેર દસ્તાવેજોિી પ્રમાધિત િકલો પુરાવા તરીકે રજૂ કરી શકાય?  

(A) હા (B) આપેલ એકપિ િહીં (C) િા 
(D) આવી કોઈ જોગવાઈ 
િથી. 

Ans: A 

(45)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમમાાં કુલ કેટલા પ્રકરિો છ ે?  

(A) 15 (B) 18 (C) 11 (D) 16 Ans: C 

(46)  સચૂક પ્રશ્નો તયારે પૂછી શકાય છ ે?  

(A) કલમ-163 મુજબ 
ઊલટતપાસમાાં 

(B) કલમ-143 મુજબ 
ઊલટતપાસમાાં 

(C) કલમ-153 મુજબ 
ઊલટતપાસમાાં 

(D) કલમ-133 મુજબ 
ઊલટતપાસમાાં 

Ans: B 

(47)  જ્યારે સાક્ષી મોઢાથી બોલીિે જિાવવા અસમથષ હોય ત્યારે તે કઈ રીતે સાક્ષી આપી શકે છ ે?  

(A) લેધખત (B) ઇશારા દ્વારા (C) આપેલ એકપિ િહીં (D) આપેલ તમામ Ans: D 

(48)  સાક્ષી દ્વારા આપવામાાં આવેલ ધિવેદિિી કાયદેસરતા તયારે ગિાય છ ે?  

(A) આપેલ એકપિ િહીં 
(B) આવી કોઈ જોગવાઈ 
િથી. 

(C) પોલીસ અધિકારી 
માિે ત્યારે 

(D) ઊલટતપાસ પછી Ans: D 

(49)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમિી કઈ કલમમાાં હહસાબિા ચોપડાઓમાાં ધિયધમત િોંિો અાંગે જોગવાઈ કરવામાાં 

આવી છ?ે 
 

(A) કલમ-31 (B) કલમ-38 (C) કલમ-30 (D) કલમ-34 Ans: D 

(50)  પૂછવામાાં આવતા પ્રશ્નોિો બુધદ્ધયુતત જવાબ આપિાર બાળક સક્ષમ સાક્ષી ગિી શકાય ?  

(A) આપેલ એકપિ િહીં (B) િા (C) હા 
(D) આવી કોઈ જોગવાઈ 
િથી. 

Ans: C 

(51)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમ મુજબ દસ્તાવેજ કેટલા પ્રકાર છ?ે  

(A) 9 (B) 2 (C) 4 (D) 5 Ans: B 

(52)  શુાં સહગુિેગારિે સક્ષમ સાક્ષી ગિી શકાય ?  

(A) િા (B) આપેલ એકપિ િહીં 
(C) આવી કોઈ જોગવાઈ 
િથી. 

(D) હા Ans: D 
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(53)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમ મુજબ પુરાવો એટલે શુાં ?  

(A) કોટષમાાં ચાલી રહેલી કાયષવાહીમાાં કોટષ જિે ેરજૂ કરવાિી પરવાિગી આપે અથવા રજૂ કરવા ફરજ પાડ ેતેવા 
પક્ષકારોિાાં ધિવેદિો કે જુબાિીઓ મૌધખક પુરાવો કહેવાય. - કોટષમાાં ઇન્સ્પેકશિ માટ ેરજૂ થતા તમામ દસ્તાવેજો 
જમેાાં ઈલેતટરોધિક રેકૉડષિો સમાવેશ થાય છ.ે આવા લખાિો કે દસ્તાવેજો દસ્તાવેજી પુરાવા કહેવાય 
(B) આવી કોઈ જોગવાઈ િથી. 
(C) આપેલ એકપિ િહીં 

(D) આપેલ તમામ 

Ans: A 

(54)  શુાં કિોપકિષ પુરાવાિી ઊલટતપાસ કરી શકાય?  

(A) િા (B) એક પિ િહીં (C) હા (D) કહી િા શકાય Ans: A 

(55)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમિી કઈ કલમમાાં ઓળખપરેડિા પુરાવાિો ઉલ્લેખ કરવામાાં આવ્યો છ?ે  

(A) કલમ-30 (B) કલમ-25 (C) કલમ-20 (D) કલમ-35 Ans: B 

(56)  કોઈ પિ પ્રકારિો દસ્તાવેજ એ કયા પ્રકારિો પુરાવો ગિાશે?  

(A) જાહેર પુરાવો (B) ગૌિ પુરાવો (C) આપેલ એકપિ િહીં (D) પ્રાથધમક પુરાવો Ans: D 

(57)  અસલ દસ્તાવેજ એ કયા પ્રકારિો પુરાવો ગિી શકાય?  

(A) ધદ્વતીયક પુરાવો (B) ખાિગી પુરાવો (C) અમાન્ય પુરાવો (D) પ્રાથધમક પુરાવો Ans: D 

(58)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમિી કઈ કલમમાાં િુકસાિ બાબતે વળતરિી રકમ અાંગે જોગવાઈ કરવામાાં આવી 
છ ે? 

 

(A) કલમ 13 (B) કલમ 25 (C) કલમ-12 (D) કલમ-27 Ans: C 

(59)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમ મુજબ સામાન્ય રીતે મરિોન્મુખ ધિવેદિ કોિી સમક્ષ કરવામાાં આવે છ?ે  

(A) ફહરયાદ કતાષ (B) ડી.જી.પી (C) પી.આઈ (D) મૅધજસ્ટરટે Ans: D 

(60)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમિી કઈ કલમ મુજબ મૌધખક પરુાવો પ્રત્યક્ષ હોવો જોઈએ ?  

(A) કલમ-59 (B) કલમ-60 (C) કલમ-39 (D) કલમ-69 Ans: B 

(61)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયિી કઈ કલમમાાં સરતપાસ અાંગે જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ ે?  

(A) કલમ-92 (B) કલમ-137 (C) કલમ-112 (D) કલમ-118 Ans: B 

(62)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમિી કઈ કલમમાાં સગપિ અાંગિેો અધભપ્રાય તયારે પ્રસ્તુત છ ેતે બાબતે જોગવાઈ 
કરવામાાં આવી છ ે? 

 

(A) કલમ-59 (B) કલમ-50 (C) કલમ-39 (D) કલમ-69 Ans: B 

(63)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમિી કઈ કલમમાાં પુસ્તકો, િકશા અિે ચાટષ ધવશે માિી લેવા બાબતે જોગવાઈ 

કરવામાાં આવી છ?ે 
 

(A) કલમ-74 (B) કલમ-75 (C) કલમ-76 (D) કલમ-87 Ans: D 

(64)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમિી કઈ કલમમાાં હસ્તાક્ષરિા અધભપ્રાય ધવશે જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ?ે  

(A) કલમ-47 (B) કલમ-76 (C) કલમ-38 (D) કલમ-64 Ans: A 
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(65)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમિી કઈ કલમ મુજબ પ્રલોભિ િમકી અથવા વચિથી મિ ઉપર થયેલ અસર 
દૂર થયા પછી કરેલી કબૂલાત પ્રસ્તુત છ ે? 

 

(A) કલમ-18 (B) કલમ-22 (C) કલમ-21 (D) કલમ-28 Ans: D 

(66)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમ મુજબ પરિેલી સ્ત્રી લગ્નિાાં કેટલાાં વર્ષિી અાંદર આત્મહત્યા કરે તો તેમાાં તેિા 
પધત અથવા પધતિા સગાઓિુાં દુષ્પે્રરિ માિી લેવામાાં આવે છ ે? 

 

(A) સાત વર્ષ (B) દસ વર્ષ (C) આઠ વર્ષ (D) િવ વર્ષ Ans: A 

(67)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમિી કઈ કલમમાાં ધવદેશી ન્યાધયક રેકૉડષિી પ્રમાધિત િકલો માિી લેવા બાબતે 
જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ ે? 

 

(A) કલમ-76 (B) કલમ-74 (C) કલમ-86 (D) કલમ-75 Ans: C 

(68)  ધવરોિી સાક્ષીિે કેવા પ્રકારિો સાક્ષી કહી શકાય ?  

(A) આપેલ એકપિ િહીં 
(B) આવી કોઈ જોગવાઈ 

િથી. 
(C) હોસ્ટાઈલ (D) ધવસ્ટાઈલ Ans: C 

(69)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમોિો અમલ તયારથી શરૂ થયો?  

(A) 1 િવેમ્બર, 1889 (B) 1 ઓતટોમ્બર, 1882 (C) 1 સપ્ટમે્બર, 1872 (D) 1 ઓગસ્ટ, 1860 Ans: C 

(70)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમિી કઈ કલમમાાં મૌધખક પુરાવા દ્વારા હકીકત પુરવાર કરવા અાંગે જોગવાઈ 
કરવામાાં આવી છ ે? 

 

(A) કલમ-39 (B) કલમ-69 (C) કલમ-79 (D) કલમ-59 Ans: D 

(71)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમિી કઈ કલમ અિુસાર પોલીસ અધિકારી સમક્ષ કરેલી કબૂલાત સાધબત કરી 
શકાશે િહહ ? 

 

(A) કલમ-1 (B) કલમ-27 (C) કલમ-7 (D) કલમ-25 Ans: D 

(72)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમિી કઈ કલમમાાં ઓળખપરેડિા પુરાવાિો ઉલ્લેખ કરવામાાં આવ્યો છ ે?  

(A) કલમ-9 (B) કલમ-1 (C) કલમ-7 (D) કલમ-27 Ans: A 

(73)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમિી કઈ કલમમાાં દહેજ મૃત્યુ સાંબાંિી અિુમાિ બાબતે જોગવાઈ કરવામાાં આવી 
છ ે? 

 

(A) કલમ-112 (B) કલમ-113-B (C) કલમ-113-A (D) કલમ-92 Ans: B 

(74)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમિી કઈ કલમમાાં ‘સ્વીકૃધત’ અથવા કબૂલાતિી વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છ ે?  

(A) કલમ-17 (B) કલમ-1 (C) કલમ-27 (D) કલમ-7 Ans: A 

(75)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમિી કઈ કલમમાાં હસ્તાક્ષરિા અધભપ્રાય ધવશે જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ ે?  

(A) કલમ-47 (B) કલમ-69 (C) કલમ-59 (D) કલમ-39 Ans: A 
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(76)  કયા અધિધિયમથી ભારતીય પુરાવા અધિધિયમિો કાયદો જમ્મુ કાશ્મીરમાાં અમલી થયો ?  

(A) જમ્મુ-કાશ્મીર રી-
ઓગેિાઇઝેશિ (પુિગષઠિ) 
અધિધિયમ, 2019 

(B) જમ્મુ-કાશ્મીર રી-
ઓગેિાઇઝેશિ (પુિગષઠિ) 
અધિધિયમ, 2015 

(C) જમ્મુ-કાશ્મીર રી-
ઓગેિાઇઝેશિ (પુિગષઠિ) 
અધિધિયમ, 2017 

(D) જમ્મુ-કાશ્મીર રી-
ઓગેિાઇઝેશિ (પુિગષઠિ) 
અધિધિયમ, 2018 

Ans: A 

(77)  શુાં કોઈ વ્યધતત પોતાિા ગુિાિી કબૂલાત ગ્રામ પાંચાયત સમક્ષ કરે છ,ે તો આ પુરાવો ન્યાયાલયમાાં માન્ય 
રહેશે ? 

 

(A) આવી કોઈ જોગવાઈ 
િથી. 

(B) હા (C) આપેલ એકપિ િહીં (D) િા Ans: D 

(78)  શુાં ધવદેશી િાગહરક સક્ષમ સાક્ષી ગિી શકાય ?  

(A) હા (B) આપેલ એકપિ િહીં (C) િા 
(D) આવી કોઈ જોગવાઈ 
િથી. 

Ans: A 

(79)  શુાં ધવદેશી િાગહરક સક્ષમ સાક્ષી ગિી શકાય?  

(A) હા (B) એક પિ િહહ. (C) િા (D) કહી િા શકાય Ans: A 

(80)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમિી કઈ કલમમાાં પ્રથાઓ, માન્યતાઓ કે ધસદ્ધાાંતો અાંગેિા અધભપ્રાય તયારે 
પ્રસ્તુત છ ેતે અાંગે જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ ે? 

 

(A) કલમ-59 (B) કલમ-49 (C) કલમ-39 (D) કલમ-69 Ans: B 

(81)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમિી કઈ કલમમાાં હડધજટલ ધસગ્નચેરમાાં અધભપ્રાય ધવશે જોગવાઈ કરવામાાં આવી 

છ ે? 
 

(A) કલમ-69 (B) કલમ-47-A (C) કલમ-39 (D) કલમ-59 Ans: B 

(82)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમમી કઈ કલમમાાં ધવદેશી ન્યાધયક રેકોડષિી પ્રમાધિક િકલો માિી લેવા બાબતે 
જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ?ે 

 

(A) કલમ-35 (B) કલમ-79 (C) કલમ-46 (D) કલમ-86 Ans: D 

(83)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમિી કઈ કલમ મુજબ ઇલેતટરોધિક રેકૉડષિી પુરાવામાાં ગ્રાહ્યતા સ્વીકારવામાાં આવી 
છ ે? 

 

(A) કલમ-65-B (B) કલમ-64 (C) કલમ-65-A (D) કલમ-61 Ans: A 

(84)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમિી કઈ કલમમાાં ખાિગી દસ્તાવેજો અાંગે જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ?ે  

(A) કલમ-70 (B) કલમ-35 (C) કલમ-75 (D) કલમ-57 Ans: C 

(85)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમિી કઈ કલમ મુજબ ઈલેતટરોધિક રેકોડષિી પુરાવામાાં ગ્રાહ્યતા સ્વીકારવામાાં આવી 

છ ે
 

(A) કલમ-65-B (B) કલમ-55-A (C) કલમ-55-B (D) કલમ-65-A Ans: A 

(86)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમિી કઈ કલમ મુજબ મૌધખક પુરાવો પ્રત્યક્ષ હોવો જોઈએ?  

(A) કલમ-50 (B) કલમ-60 (C) કલમ-70 (D) કલમ-40 Ans: B 
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(87)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમ મુજબ દસ્તાવેજ એટલે શુાં ?  

(A) આપેલ એકપિ િહીં 
(B) આપેલ તમામ 
(C) આવી કોઈ જોગવાઈ િથી. 
(D) દસ્તાવેજ એટલે કોઈ પદાથષ ઉપર અક્ષરો, આાંકડાઓ, ધચહ્નિિાાં સાિિો દ્વારા અથવા તેમાાંિા કોઈ એક સાિિ 
દ્વારા િોંિ કરવાિા હેતુથી અથવા એવી િોંિ ઉપયોગમાાં લઈ શકાય તે હેતુથી દશાષવવામાાં આવી હોય અથવા 

વિષવવામાાં આવી હોય તેવી કોઈ પિ હકીકત. જમે કે, લખાિ દસ્તાવેજ છ.ે િતશો કે રેખાધચત્ર દસ્તાવેજ છ.ે કાટુષિ 
(વ્યાંગધચત્ર) દસ્તાવેજ છ.ે િાતુપત્ર અથવા ધશલા ઉપર કોતરેલા લેખ દસ્તાવેજ છ.ે 

Ans: D 

(88)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમમાાં કુલ કેટલી કલમો છ ે?  

(A) 169 (B) 177 (C) 167 (D) 150 Ans: C 

(89)  જાહેર દસ્તાવેજોમાાં કોિો સમાવેશ થાય છ ે?  

(A) આપેલ તમામ 
(B) ભારતિા અથવા કૉમિવેલ્થિા કોઈ ભાગિા અથવા કોઈ ધવદેશિા, િારાકીય, ન્યાધયક અિે વહીવટી સરકારી 
અધિકારીઓ કાયોરૂપે હોય અથવા તેમિાાં કાયોિા રેકૉડષરૂપ હોય ત ેદસ્તાવેજ 
(C) સાવષભૌમ સત્તાધિકારીિો 
(D) સરકારી સાંસ્થાઓિા અિે હટરબ્યુિલોિા 

Ans: C 

(90)  કયા પ્રકારિી હકીકતો સાધબત થયેલ ગિાય છ ે?  

(A) માન્ય હકીકતો (B) ધદ્વતીયક હકીકતો (C) સ્વીકૃત હકીકતો (D) ખાિગી હકીકતો Ans: C 

(91)  પ્રાથધમક પુરાવો એટલે શુાં? -  

(A) આપેલ તમામ 
(B) જ્યારે કોઈ દસ્તાવેજ જુદા-જુદા ભાગોમાાં થયો હોય ત્યારે તેિા દરેક ભાગિ ેતે દસ્તાવેજિો પ્રાથધમક પુરાવો છ ે
તેમ કહેવાય. - કોઈ દસ્તાવેજ પરસ્પર સામા લેખોિા રૂપમાાં થયો હોય અિે દરેક સામા લેખ એક અથવા અમુક 

પક્ષકારોએ કરી આપ્યો હોય, ત્યારે જમેિે ત ેકરી આપ્યો હોય તે પક્ષકારો ધવરુદ્ધ તે સામો લેખ પ્રાથધમક પુરાવો છ.ે 
(C) આવી કોઈ જોગવાઈ િથી. 
(D) આપેલ એકપિ િહીં 

Ans: B 

(92)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમ મુજબ કોિ સાક્ષી આપી શકે ?  

(A) આપેલ એકપિ િહીં 
(B) તમામ વ્યહકતઓ સાક્ષી આપવાિી, ક્ષમતા િરાવે છ.ે ધસવાય કે કોટષિે એવુાં લાગે કે કોઈ વ્યધતત કુમળી વય, 

અધતવૃદ્ધાવસ્થા, માિધસક કે શારીહરક રોગ અથવા તેિા જવેા બીજા કોઈ કારિ ેતેમિે પૂછલેા પ્રશ્નો સમજી શકે 
અથવા તેિા સમજપૂવષકિા જવાબો આપી શકે તેમ િથી. 
(C) આપેલ તમામ 
(D) આવી કોઈ જોગવાઈ િથી. 

Ans: B 

  

https://eywiah.com/go.php?m=wgj
https://eywiah.com/go.php?m=omg
https://gujarat1.com/app/


Page 10 of 13 
 

વોટ્સએપ પર જોડાવા અહીં ક્લિક કરો. | ટેક્િગ્રામ પર જોડાવા અહીં ક્લિક કરો. | એપ ડાઉનિોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો 

(93)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમિી કઈ કલમમાાં સગપિ અાંગિેો અધભપ્રાય તયારે પ્રસ્તુત છ ેતે બાબતે જોગવાઈ 
કરવામાાં આવી છ?ે 

 

(A) કલમ-56 (B) કલમ-67 (C) કલમ-50 (D) કલમ-35 Ans: C 

(94)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમિી કઈ કલમમાાં ખાિગી દસ્તાવેજો અાંગે જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ ે?  

(A) કલમ-74 (B) કલમ-77 (C) કલમ-14 (D) કલમ-75 Ans: D 

(95)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમિી કઈ કલમમાાં ધિિાષયક પુરાવાિી વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છ ે?  

(A) કલમ-1 (B) કલમ-7 (C) કલમ-25 (D) કલમ-4 Ans: D 

(96)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમિી કઈ કલમમાાં ધિષ્િાતોિા અધભપ્રાય અાંગે જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ ે?  

(A) કલમ-159 (B) કલમ-45 (C) કલમ-141 (D) કલમ-137 Ans: B 

(97)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમિી કઈ કલમમાાં દસ્તાવેજો અાંગે મૌધખક સ્વીકૃધત તયારે પ્રસ્તુત થાય તે અાંગે 
જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ ે? 

 

(A) કલમ-22 (B) કલમ-28 (C) કલમ-18 (D) કલમ-21 Ans: A 

(98)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમિી કઈ કલમમાાં પરિેલી સ્ત્રી દ્વારા આત્મહત્યાિી કોધશશ સાંબાંિી અિુમાિ 
કરવામાાં આવેલ છ ે? 

 

(A) કલમ-112 (B) કલમ-113-A (C) કલમ-92 (D) કલમ-82 Ans: B 

(99)  કોઈ પિ દસ્તાવેજ પુરાતિ હોવા માટ ેકેટલાાં વર્ષ જૂિો હોવો જોઈએ?  

(A) 5 વર્ષ (B) 10 વર્ષ (C) 20 વર્ષ (D) 30 વર્ષ Ans: D 

(100)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમિી કઈ કલમમાાં ઈલેકટરોધિક રેકૉડષ અાંગે પુરાવો આપવા માટ ેખાસ 
જોગવાઈઓ કરવામાાં આવી છ ે? 

 

(A) કલમ-34 (B) કલમ-64 (C) કલમ-65-A (D) કલમ-61 Ans: C 

(101)  સૂચક પ્રશ્નો તયારે પૂછી શકાતા િથી ?  

(A) ફહરયાદ કતાષ વાાંિો ઉઠાવે ત્યારે 

(B) પ્રધતપક્ષી વાાંિો ઉઠાવે ત્યારે સરતપાસ અથવા ફેરતપાસમાાં કોટષિી પરવાિગી ધસવાય પ્રશ્નો પૂછી શકાય િહહ. 
(C) આપેલ એકપિ િહીં 
(D) આવી કોઈ જોગવાઈ િથી. 

Ans: B 

(102)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમિી કઈ કલમમાાં ગૌિ પુરાવા બાબતે જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ ે?  

(A) કલમ-61 (B) કલમ-63 (C) કલમ-34 (D) કલમ-14 Ans: B 
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(103)  મુદ્દાિી હકીકત એટલે શુાં?  

(A) આપેલ તમામ 
(B) જ્યારે દીવાિી કાયષવાહીિે લગતા તે સમયે અમલમાાં હોય તેવા કાયદાિી જોગવાઈ હેઠળ કોઈ કોટષ હકીકતિો 
મુદ્દો િોંિે ત્યારે તેવા મુદ્દાિા જવાબમાાં પ્રત્યાહદત કરવાિી અથવા ઈિકાર કરવાિી હકીકત એ મુદ્દાિી હકીકત 
ગિાય. 
(C) આવી કોઈ જોગવાઈ િથી. 

(D) આપેલ એકપિ િહીં 

Ans: B 

(104)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમિી કઈ કલમમાાં દસ્તાવેજો સાંબાંિી ગૌિ પુરાવો આપી શકાય તેવા સાંજોગો 
બાબતે જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ?ે 

 

(A) કલમ-65-A (B) કલમ-55-A (C) કલમ-45-A (D) કલમ-75-A Ans: A 

(105)  કસ્ટમ્સ અધિકારી સમક્ષિા ધિવેદિો પુરાવો ગિી શકાય ?  

(A) હા (B) આપેલ એકપિ િહીં (C) િા 
(D) આવી કોઈ જોગવાઈ 
િથી. 

Ans: A 

(106)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમિી કઈ કલમ મુજબ દસ્તાવેજો િે પ્રાથધમક અથવા ગૌિ પુરાવાથી સાધબત 
કરાશે ? 

 

(A) કલમ-34 (B) કલમ-20 (C) કલમ-14 (D) કલમ-61 Ans: D 

(107)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમિી કલમ-26 મુજબ કોઈ વ્યધતતએ પોલીસ કસ્ટડીમાાં કોિી સમક્ષ કરેલી 

કબૂલાત જ ગ્રાહ્ય ગિાય ? 
 

(A) મૅધજસ્ટરટે (B) પી.આઈ (C) ફહરયાદ કતાષ (D) ડી.જી.પી Ans: A 

(108)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમિી કઈ કલમમાાં પ્રાથધમક પુરાવા બાબતે જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ ે?  

(A) કલમ-62 (B) કલમ-14 (C) કલમ-34 (D) કલમ-61 Ans: A 

(109)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમિી કઈ કલમમાાં સહગુિેગારિી કબૂલાત સાંબાંિી જોગવાઈઓ આપવામાાં આવી 

છ ે? 
 

(A) કલમ-40 (B) કલમ-20 (C) કલમ-30 (D) કલમ-34 Ans: C 

(110)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમ મુજબ બહેરો-મૂાંગો સાક્ષી કઈ રીતે પુરાવો આપી શકે છ?ે 
1.લખાિ દ્વારા 2. ધિશાિી કરી. 

 

(A) એક પિ િહીં (B) ફતત 1 (C) બાંિ ે (D) ફતત 2 Ans: C 

(111)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમિી કઈ કલમમાાં હક અથવા હરવાજિા અધસ્તત્વ અધભપ્રાય તયારે પ્રસ્તુત છ,ે તે 

ધવશે જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ?ે 
 

(A) કલમ-48 (B) કલમ-59 (C) કલમ-69 (D) કલમ-39 Ans: A 

(112)  જાહેર દસ્તાવેજિે બીજા કયા િામથી ઓળખવામાાં આવે છ ે?  

(A) અમાન્ય દસ્તાવેજ (B) ખાિગી દસ્તાવેજ (C) િકલી દસ્તાવેજ (D) સાવષજધિક દસ્તાવેજ Ans: D 
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(113)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમિો અમલ તયારથી શરૂ થયો ?  

(A) 3 સપ્ટમે્બર,1872 (B) 2 સપ્ટમે્બર,1872 (C) 1 સપ્ટમે્બર,1872 (D) 4 સપ્ટમે્બર,1872 Ans: C 

(114)  મરિોન્મુખ ધિવેદિ એટલે શુાં?  

(A) આપેલ તમામ 
(B) મૃત વ્યધતતએ પ્રસ્તુત હકીકત સાંબાંિમાાં મૌધખક અથવા લેધખત સ્વરૂપમાાં આપેલુાં કથિ 
(C) આવી કોઈ જોગવાઈ િથી. 

(D) આપેલ એકપિ િહીં 

Ans: B 

(115)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમિી કઈ કલમમાાં સાક્ષીઓિે રજૂ કરવાિો અિે તેમિી તપાસ બાબતે જોગવાઈ 
કરવામાાં આવી છ?ે 

 

(A) કલમ-159 (B) કલમ-135 (C) કલમ-141 (D) કલમ-137 Ans: B 

(116)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમિી કઈ કલમ મુજબ ઈલેકટરોધિક રેકોડષિી ધવગત અાંગ ેમૌધખક સ્વીકૃધત 

સુસાંગત છ ે? 
 

(A) કલમ-18 (B) કલમ-28 (C) કલમ-22-A (D) કલમ-21 Ans: C 

(117)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમ મુજબ ફેરતપાસ, સરતપાસ અિે ઊલટતપાસિો સાચો િમ તયો છ ે?  

(A) ઊલટતપાસ, સરતપાસ, 
ફેરતપાસ 

(B) સરતપાસ, ઊલટતપાસ, 
ફેરતપાસ 

(C) સરતપાસ, ફેરતપાસ, 
ઊલટતપાસ 

(D) ઊલટતપાસ, ફેરતપાસ, 
સરતપાસ 

Ans: B 

(118)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમ મુજબ બહેરા-મૂાંગો સાક્ષી કઈ રીતે પુરાવો આપી શકે છ ે?  

(A) ધિશાિી કરીિ ે (B) આપેલ તમામ (C) આપેલ એકપિ િહીં (D) લખાિ દ્વારા Ans: B 

(119)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમિી કલમ-74 હેઠળ જાહેર દસ્તાવેજોમાાં કોિો કોિો સમાવેશ થઈ જાય છ ે?  

(A) મોટર વેહહકલ્સ ઍતટ 
હેઠળ પરધમટ, F.I.R. 

(B) આપેલ તમામ 
(C) ગ્રામપાંચાયતિી 
કાયષવાહીિી પ્રમાધિત 
િકલ 

(D) ચાજ ષશીટ Ans: B 

(120)  કેટલાાં વર્ષ સુિી જો કોઈ વ્યધતતિા ખબર-અાંતર િ મળ્ા હોય તે વ્યધતત મૃત્યુ પામેલ છ ેતમે માિી લેવામાાં 
આવે છ ે? 

 

(A) સાત વર્ષ (B) િવ વર્ષ (C) આઠ વર્ષ (D) દસ વર્ષ Ans: A 

(121)  ભારતીય પુરાવા અધિધિયમિી કઈ કલમમાાં આકધસ્મક અથવા ઇરાદાપૂવષક કૃત્યો અાંગે જોગવાઈ કરવામાાં 
આવી છ ે? 

 

(A) કલમ-15 (B) કલમ 25 (C) કલમ 13 (D) કલમ-27 Ans: A 

(122)  ભારતીય પુરાવા ધિધિયમ મુજબ ફેરતપાસ, સરતપાસ અિે ઊલટતપાસિો સાચો િમ કયો છ?ે 
1.સરતપાસ, 2.ઉલટતપાસ, 3.ફેરતપાસ 

 

(A) 3 2 1 (B) 1 2 3 (C) 2 3 1 (D) 1 3 2 Ans: B 
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(123)  કેટલા વર્ષ સુિી જો કોઈ વ્યધતતિા ખબર-અાંતર િ મળ્ા હોય તે વ્યધતત મૃત્યુ પામેલ છ ેતમે માિી લેવામાાં 
આવે છ?ે 

 

(A) 5 વર્ષ (B) 4 વર્ષ (C) 7 વર્ષ (D) 3 વર્ષ Ans: C 

(124)  કબૂલાત તયારે સ્વીકાયષ હોય છ ે?  

(A) ડી.જી.પીિી હાજરીમાાં (B) પ્રધતપક્ષીિી હાજરીમાાં 
(C) ફહરયાદ કતાષિી 
હાજરીમાાં 

(D) મૅધજસ્ટરટેિી હાજરીમાાં Ans: D 
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