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(1)  ’’અ’’ નામનો ઇસમ ’’બ’’ ને હાથ ઉપર બચકુ ભરી ઇજા કરે છ ેતો IPC- કલમ ........... મુજબ ગુનો કરે છ.ે 

(A) ૩ર૩ (B) ૩ર૫ (C) ૩ર૪ (D) ૩ર૨ Ans: C 

(2)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ રાજય સવેક દ્વારા ઉપયોગમાાં લેવામાાં આવેલ હોય તેવા ચચન્હોની નકલ 
કરવી એ ગુનો બને છ?ે 

 

(A) કલમ-૪૭૦ (B) કલમ-૪૬૮ (C) કલમ-૪૮૪ (D) કલમ-૪૬૩ Ans: C 

(3)  જો કોઈ ભારતીય નાગરરક અમેરીકામાાં વ્યાચભચાર નો ગુનો કરે તો શુાં તેને ભારતમાાં ભારતીય ફોજદારીધારા 
અનુસાર ચશક્ષા કરી શકાય છ ે? 

 

(A) આવી કોઈ જોગવાઈ 
નથી. 

(B) હા (C) ના (D) એકપણ નહીં Ans: B 

(4)  આઈ.પી.સી.ના કયા પ્રકરણમાાં બદનક્ષી ચવષે ચચાા કરવામાાં આવી છ ે?  

(A) પ્રકરણ-૨૨ (B) પ્રકરણ-૧૧ (C) પ્રકરણ-૨૧ (D) પ્રકરણ-ર૦ Ans: C 

(5)  પોતાની ઇચ્છા .................... કરાયેલા નશાના કારણ ેચનણાય ન કરી શકે તેવી વ્યરકતએ કરેલુાં કૃત્ય ગુન્હો 
નથી. 

 

(A) સ્થાનીક (B) ચવરુધ્ધ (C) અસામાન્ય (D) ખાસ Ans: B 

(6)  આઈ.પી.સી.ની કલમ-૩૬૬ મુજબ કોઈ સ્ત્રીને નગ્ન વગેરેની ફરજ પાડવા તેણીનુાં અપહરણ અથવા અપનયન 
કરવા બદલ કેટલી ચશક્ષાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ ે? 

 

(A) આાંઠ વષા સુધીની 
બાંનેમાાંથી કોઈપણ પ્રકારની 
કેદ અને દાંડની ચશક્ષા 

(B) છ વષા સુધીની 
બાંનેમાાંથી કોઈપણ પ્રકારની 
કેદ અને દાંડની ચશક્ષા 

(C) નવ વષા સુધીની બાંનેમાાંથી 
કોઈપણ પ્રકારની કેદ અન ે
દાંડની ચશક્ષા 

(D) દસ વષા સુધીની 
બાંનેમાાંથી કોઈપણ પ્રકારની 
કેદ અને દાંડની ચશક્ષા 

Ans: D 

(7)  જયારે વ્યરકત સમક્ષ જાહેર નોકરનુાં રક્ષણ કે મદદ મેળવવાનો પુરતો સમય હોય ત્યારે તે વ્યરકતનુાં 
સ્વબચાવનો અચધકાર પ્રાપ્ત થાય છ ે? 

 

(A) ના (B) હા 
(C) આવી કોઈ જોગવાઈ 
નથી. 

(D) એકપણ નહીં Ans: A 

(8)  ભારતીય ફોજદારી ધારાની કઈ કલમમાાં ‘રાજદ્રોહ’ની વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છ?ે  

(A) કલમ 125-A (B) કલમ 124-A (C) કલમ 120-A (D) કલમ 122-A Ans: B 

(9)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં ગુનારહત ધમકીની વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છ?ે  

(A) કલમ-૫૦૧ (B) કલમ-પ૧પ (C) કલમ-૫૦૩ (D) કલમ-પ૧૧ Ans: C 

(10)  ભારતીય ફોજદારી ધારાની કઈ કલમમાાં “દસ્તાવેજ”ની વ્યાખ્યા આપેલી છ ે?  

(A) કલમ - ૪૧ (B) કલમ - ૪૩ (C) કલમ - ૪૦ (D) કલમ - ૨૯ Ans: D 

(11)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ અદાલતના રેકડા અથવા જાહેર રજીસ્ટર વગેરે ખોગી રીતે બનાવવા એ 
ગુનો બને છ ે? 

 

(A) કલમ-૪૬૩ (B) કલમ-૪પ૩ (C) કલમ-૪૪૮ (D) કલમ-૪૬૬ Ans: D 
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(12)  લુાંટ માટનેી ચશક્ષાની જોગવાઇ ............. માાં કરવામાાં આવેલ છ.ે  

(A) કલમ – ૩૯૧ (B) કલમ – ૩૯૩ (C) કલમ – ૩૯૨ (D) કલમ – ૩૯૫ Ans: C 

(13)  IPC મુજબ (1) કલમ 302 - ખૂનની સજા (2) કલમ 307 - ખૂનની કોચશષની સજા (3) કલમ 379 - 
ચોરીની સજા (4) કલમ 395 - ધાડની સજા 

 

(A) 1 અને 2 સાચા 
(B) 1, 2, 3 અને 4 બધા 
સાચા 

(C) ફકત 1 સાચ ુ (D) 1, 2, 3 સાચા Ans: B 

(14)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં અપહરણની વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છ?ે  

(A) કલમ-૩૫૯ (B) કલમ-૩૫૩ (C) કલમ-૩૫૧ (D) કલમ-૩૫૪ Ans: A 

(15)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં બગાડની વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છ ે?  

(A) કલમ-૪ર૪ (B) કલમ-૪૧૬ (C) કલમ-૪ર૦ (D) કલમ-૪રપ Ans: D 

(16)  ઈ.પી.કો. પ્રકરણ-૫-એ માાં કઈ જોગવાઈઓ આપવામાાં આવી છ ે?  

(A) જાહેર સુલેહ શાાંચત 
ચવરુદ્ધના ગુનાઓ 

(B) ગુનારહત કાવતરુાં  (C) ચૂાંટણી સાંબાંધીઓ ગુના 
(D) સરકારી સ્ટમે્પર 
સાંબાંધી ગુનાઓ 

Ans: B 

(17)  જયારે કોઈ જાહેર નોકર પોતે કરેલા કથન પર સરહ કરવાનો ઈન્કાર કરે તો આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં 
ચશક્ષાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ?ે 

 

(A) કલમ-૧૮૮ (B) કલમ-૧૯૧ (C) કલમ-૧૮૦ (D) કલમ-૧૭ર Ans: D 

(18)  આઈ.પી.સી.ની કલમ-૩૧૭ મુજબ કેટલા વષા સુધીમાાં બાળકને છોડી દેવુાં કે ત્યજી દેવુાં ગુનો બને છ?ે  

(A) સોળ વષાથી નીચેની 
વયના બાળકોને 

(B) તેર વષાથી નીચેની 
વયના બાળકોને 

(C) અઢાર વષાથી નીચેની 
વયના બાળકોને 

(D) બાર વષાથી નીચેની 
વયના બાળકોને 

Ans: D 

(19)  કોઈ વ્યરકત, બીજી વ્યરકતની ગચતમાાં ફેરફાર કરે તો તેન ે......... વાપયુા કહેવાય.  

(A) બળ (B) અવરોધ (C) અટકાયત (D) રોબ Ans: A 

(20)  મટેરોપોચલટન મેચજસ્ટરટેની ચનમણૂક કરવાની સત્તા કોને છ ે?  

(A) હાઇકોટા (B) કેન્દ્ર સરકાર (C) રાજ્ય સરકાર (D) સુપ્રીમ કોટા Ans: A 

(21)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં મહાવ્યથાની વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છ?ે  

(A) કલમ-૩૧૬ (B) કલમ-૩૧૭ (C) કલમ-૩૨૦ (D) કલમ-૩૧૪ Ans: C 

(22)  ઘરફોડની વ્યાખ્યા .......... માાં આપેલ છ.ે  

(A) કલમ - ૩૧૫ (B) કલમ-૪૪૫ (C) કલમ - ૩૧૩ (D) કલમ - ૩૧૧ Ans: B 

(23)  આઈ.પી.સી.ની કલમ-૩૫૪ મુજબ કોઈ સ્ત્રીની લાજ લેવાના ઈરાદે તેના ઉપર હુમલો કે ગુનારહત બળ 

વાપરવા બદલ કેટલી ચશક્ષાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ?ે 
 

(A) એક વષાથી ઓછી નરહાં 
પરાંતુ પાાંચ વષા સુધીની કેદ 
અને દાંડ 

(B) એક વષાથી ઓછી નરહાં 
પરાંતુ બે વષા સુધીની કેદ 
અને દાંડ 

(C) એક વષાથી ઓછી નરહાં 
પરાંતુ આાંઠ વષા સુધીની કેદ 
અને દાંડ 

(D) એક વષાથી ઓછી નરહાં 
પરાંતુ નવ વષા સુધીની કેદ 
અને દાંડ 

Ans: A 
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(24)  ભારતીય ફોજદારી ધારામાાં કઈ કલમમાાં “વ્યચતતની ” વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છ ે?  

(A) કલમ - ૧૪ (B) કલમ - ૧૧ (C) કલમ - ૧૨ (D) કલમ - ૧૩ Ans: B 

(25)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં ગેરકાયદેસર અટકાયતની વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છ ે?  

(A) કલમ-૩૩૮ (B) કલમ-૩૩૭ (C) કલમ-૩૪૦ (D) કલમ-૩૩૬ Ans: C 

(26)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ ગુનેગારને આશ્રય આપવો ગુનો બને છ?ે  

(A) કલમ-૧૮૯ (B) કલમ-ર૧ર (C) કલમ-ર૦૧ (D) કલમ-૧૯૮ Ans: B 

(27)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ ભારતીય ખોટા ચસકકા બનાવવા એ ગુનો બને છ ેઅને ચશક્ષાની જોગવાઈ 
કરવામાાં આવી છ ે? 

 

(A) કલમ-રરપ (B) કલમ-૨૩૧ (C) કલમ-ર૩ર (D) કલમ-ર૩૦ Ans: C 

(28)  IPC મુજબ  

(A) ખોટી સાક્ષી આપનારને 

અદાલતમાાં ફરીથી કયારેય 
બોલાવી શકાય નહી. 

(B) ખોટી સાક્ષી આપવા 
બદલ સજા થઇ શકે છ.ે 

(C) ખોટી સાક્ષી આપવાથી 
કોઇ ગુનો બનતો નથી. 

(D) ખોટી સાક્ષી આપવા 

બદલ અદાલત કોઇ 
કાયાવાહી કરી શકતી નથી. 

Ans: B 

(29)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ કોઈ સ્ત્રીને નગ્ન વગેરેની ફરજ પાડવા તેણીનુાં અપહરણ અથવા અપનયન 
કરવુાં એ ગુનો બને છ ે? 

 

(A) કલમ-૩૬૬ (B) કલમ-૩૫૪ (C) કલમ-૩૬ર (D) કલમ-૩૬૧ Ans: A 

(30)  ઈ.પી.કો.માાં પ્રકરણ-૧માાં કુલ કેટલી કલમો આપવામાાં આવી છ ે?  

(A) ૧ થી ૭ (B) ૧ થી ૮ (C) ૧ થી ૫ (D) ૧ થી ૬ Ans: C 

(31)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં અવરોધની વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છ ે?  

(A) કલમ-૩૩૭ (B) કલમ-૩૩૬ (C) કલમ-૩૩૯ (D) કલમ-૩૩૮ Ans: C 

(32)  કલમ – ૩૭૫ માાં ................. ની વ્યાખ્યા આપેલી છ.ે  

(A) બળાત્કાર (B) અપહરણ (C) આપઘાત (D) ગુનારહત આપઘાત Ans: A 

(33)  બનાવટી સરકારી સ્ટમે્પ બનાવવા બદલ આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ ગુનો બન ેછ ેઅન ેચશક્ષાની 
જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ ે? 

 

(A) કલમ-રરપ (B) કલમ-૨૩૧ (C) કલમ-ર૩૦ (D) કલમ-રપપ Ans: D 

(34)  નીચેનામાાંથી કયુાં તત્ત્વ આઈ.પી.સી.ની કલમ-૩૦રમાાં ખૂન માટનેી ચશક્ષામાાં ચનરદાષ્ટ નથી ?  

(A) ઇરાદાપૂવાક 
માનવહત્યા થયેલ હોય 

(B) મનુષ્યવધ અપરાધ 
થયેલ હોય 

(C) આરોપીના કૃત્યથી કોઈ 
મનુષ્યનુાં મૃત્યુ થયુાં હોય 

(D) આ મૃત્યુ સાપરાધ 
મનુષ્યવધ ન હોય 

Ans: A 

(35)  આઇ.પી.સી. ની કઈ કલમ મુજબ જાહેરમાાં બગાડ થાય તેવા ચવધાનો કરવા ગુનો બને છ ે?  

(A) કલમ 502 (B) કલમ 505 (C) કલમ 503 (D) કલમ 501 Ans: B 
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(36)  આઈ.પી.સી.ના કયા પ્રકરણમાાં ચૂાંટણીને લગતા ગુનાઓ ચવશે જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ?ે  

(A) પ્રકરણ-૯(એ) (B) પ્રકરણ-૮(એ) (C) પ્રકરણ-૭(એ) (D) પ્રકરણ-૬(એ) Ans: A 

(37)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં ધાડપાડઓુની ટોળકીના સભ્ય હોવા માટ ેચશક્ષાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ ે
? 

 

(A) કલમ-૩૯૭ (B) કલમ-૩૮૩ (C) કલમ-૪૦૦ (D) કલમ-૩૯૯ Ans: C 

(38)  ભારતીય ફોજદારી ધારા મુજબ સ્ત્રીના રકસ્સામાાં સગીર વ્યરકત એટલે કોણ ?  

(A) અઢાર વષાથી નીચેની 
વ્યરકત 

(B) આાંઠ વષાથી નીચેની 
વ્યરકત 

(C) દસ વષાથી નીચેની 
વ્યરકત 

(D) નવ વષાથી નીચેની 
વ્યરકત 

Ans: A 

(39)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ ધાકધમકીથી ચમલકત પડાવી લેવા કે ગેરકાયદેસર કાયા કરવા માટ ે
સ્વૈચ્છાપૂવાક વ્યથા પહોંચાડવી એ ગુનો બને છ?ે 

 

(A) કલમ-૩૧૭ (B) કલમ-૩રર (C) કલમ-૩૧૬ (D) કલમ-૩૭૧ Ans: A 

(40)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં ખોટા દસ્તાવેજ બનાવવાના ગુના બદલ ચશક્ષાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ ે?  

(A) કલમ-૪૪૮ (B) કલમ-૪૬૩ (C) કલમ-૪૬૫ (D) કલમ-૪પ૩ Ans: C 

(41)  “બખેડો” ની વ્યાખ્યા કઈ કલમમાાં આપેલ છ ે?  

(A) કલમ - ૧૫૧ (B) કલમ - ૧૫૩ (C) કલમ - ૧૫૯ (D) કલમ - ૧૫૩ Ans: C 

(42)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ નકલી ચલણી નોટો સાચી છ ેતે રીતે વાપરવી એ ગુનો બને છ ે?  

(A) કલમ-૪૬૩ (B) કલમ-૪૮૯(બી) (C) કલમ-૪૭૦ (D) કલમ-૪૬૮ Ans: B 

(43)  આઈ.પી.સી.ની કલમ-૩૦૬ મુજબ આત્મહત્યામાાં મદદગીરી બદલ કેટલી ચશક્ષાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી 
છ ે? 

 

(A) આાંઠ વષા સુધીની 
બાંનેમાાંથી કોઈપણ પ્રકારની 
કેદ અને દાંડની ચશક્ષા 

(B) સાત વષા સુધીની 
બાંનેમાાંથી કોઈપણ પ્રકારની 
કેદ અને દાંડની ચશક્ષા 

(C) દસ વષા સુધીની 
બાંનેમાાંથી કોઈપણ પ્રકારની 
કેદ અને દાંડની ચશક્ષા 

(D) નવ વષા સુધીની 
બાંનેમાાંથી કોઈપણ પ્રકારની 
કેદ અને દાંડની ચશક્ષા 

Ans: C 

(44)  IPCની કઈ કલમ મુજબ ‘વ્યચતતની હેરાફેરી’ એ ગુનો બને છ?ે  

(A) કલમ 330 (B) કલમ 390 (C) કલમ 350 (D) કલમ 370 Ans: D 

(45)  IPCની કઈ કલમમાાં હુલ્લડના ગુનાની વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છ?ે  

(A) કલમ 144 (B) કલમ 146 (C) કલમ 142 (D) કલમ 140 Ans: B 

(46)  મરહલાની ધરપકડ માટ ેકયુ ચવધાન સાચુ છ.ે  

(A) મરહલાની ધરપકડ 
ફકત મરહલા પોલીસ 
અચધકારી જ કરી શકે 

(B) મરહલાની ધરપકડ કોઇ 
પણ સમયે(રદવસે કે રાતે્ર ) 
કરવા માટ ેકોઇની પૂવા 

પરવાનગીની જરૂર નથી 

(C) મરહલાની ધરપકડ માટ ે

મરહલા પોલીસ અચધકારી 
પણ જનેી ધરપકડ કરવાની 
હોય તે મરહલાના શરીરને 
અડકી શકે નહી. 

(D) મરહલાની ધરપકડ 
સૂયાાસ્ત પછી અને સૂયોદય 
પહેલા કરવા માટ ેમેચજસ્ટરટે 

પૂવા પરવાનગી લેવી જોઇએ 

Ans: D 
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(47)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ જાહેર નોકરોને પોતાની ફરજ બજાવતા અટકાવવા માટ ેસ્વૈચ્છાપૂવાક 
મહાવ્યથા પહોંચાડવી એ ગુનો બને છ ે? 

 

(A) કલમ-૩૩૧ (B) કલમ-૩૧૬ (C) કલમ-૩૧૭ (D) કલમ-૩રર Ans: A 

(48)  IPCની કઈ કલમ મુજબ ગુપ્ત ગૃહઅપપ્રવેશ એ ગુનો બને છ?ે  

(A) કલમ 247 (B) કલમ 443 (C) કલમ 481 (D) કલમ 340 Ans: B 

(49)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ કોઈ પુરુષ દ્વારા જયારે કોઈ સ્ત્રી પોતાના ખાનગી કાયામાાં વ્યસ્ત હોય ત્યારે 

છુપી રીતે ખરાબ દ્રચષ્ટથી જોવુાં એ ગુનો બને છ?ે 
 

(A) કલમ-૩૫૪(બી) (B) કલમ-૩૫૧ (એ) (C) કલમ-૩૫૩ (એ) (D) કલમ-૩૫૪(સી) Ans: D 

(50)  આઈ.પી.સી.ની કલમ-૩૯૫ મુજબ ધાડના ગુના માટ ેકેટલી ચશક્ષાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ ે?  

(A) આજીવન કેદ અથવા 
આાંઠ વષા સુધીની સખત 

કેદની ચશક્ષા 

(B) આજીવન કેદ અથવા 
દસ વષા સુધીની સખત 

કેદની ચશક્ષા 

(C) આજીવન કેદ અથવા છ 
વષા સુધીની સખત કેદની 

ચશક્ષા 

(D) આજીવન કેદ અથવા 
નવ વષા સુધીની સખત 

કેદની ચશક્ષા 

Ans: B 

(51)  ધાચમાક ચવચધ,પૂજન વગેરે જવેી ધાચમાક માંડળીઓમાાં ચવકે્ષપ કરવો એ IPCની કઈ કલમ હેઠળ ગુનો બને છ?ે  

(A) કલમ 296 (B) કલમ 261 (C) કલમ 277 (D) કલમ 268 Ans: A 

(52)  IPCની કઈ કલમમાાં મહાવ્યથાની વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છ?ે  

(A) કલમ 120 (B) કલમ 420 (C) કલમ 220 (D) કલમ 320 Ans: D 

(53)  કલમ-34 મુજબ સામાન્ય ઈરાદાની જોગવાઈ લાગુ પાડવા કઈ બાબતો જરૂરી છ?ે 

1. એકથી વધુ વ્યચતતઓ હોય 
2. બધા જ વ્યચતતઓનો ઈરાદો એકસરખો હોય 
3. સામાન્ય ઈરાદાનો ભાગીદાર ગુનાના સ્થળે હજાર હોય એ જરૂરી નથી 

 

(A) ફતત 2 (B) ફતત 1 (C) આપેલ તમામ (D) ફતત 1 અને 3 Ans: C 

(54)  ભારતીય ફોજદારી ધારાની કઈ કલમમાાં દુષ્પે્રરણ કે મદદગારીની વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છ?ે  

(A) કલમ-૧૦૭ (B) કલમ-૧૦૩ (C) કલમ-૧૦૧ (D) કલમ-૧૦૪ Ans: A 

(55)  ભારતીય ફોજદારી ધારાની કઈ કલમ મુજબ ભારતીય સૈચનક,નાચવક કે હવાઈ સૈચનકનો પોષાક કે પ્રચતક 
રાખવુાં ગુનો છ?ે 

 

(A) કલમ 140 (B) કલમ 145 (C) કલમ 135 (D) કલમ 130 Ans: A 

(56)  આઈ.પી.સી.ની કલમ-૩૦૫ મુજબ અચસ્થર મગજના વ્યરકતને અથવા બાળકને આત્મહત્યામાાં મદદગીરીના 
ગુના બદલ કેટલી ચશક્ષાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ ે? 

 

(A) મોત અથવા આજીવન 
કેદ અથવા નવ વષા સુધીની 

કેદ અને દાંડની ચશક્ષા. 

(B) મોત અથવા આજીવન 
કેદ અથવા દસ વષા સુધીની 

કેદ અને દાંડની ચશક્ષા. 

(C) મોત અથવા આજીવન 
કેદ અથવા આાંઠ વષા સુધીની 

કેદ અને દાંડની ચશક્ષા. 

(D) મોત અથવા આજીવન 
કેદ અથવા સાત વષા 
સુધીની કેદ અને દાંડની 
ચશક્ષા. 

Ans: B 
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(57)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ અાંતગાત આજીવન કેદની સજા હળવી કરવા બાબતની જોગવાઈ છ ે?  

(A) ૫૮ (B) ૫૪ (C) પપ (D) ૫૬ Ans: C 

(58)  નીચેનામાાંથી કઈ હકીકત સ્વીકૃત ગણાશે ?  

(A) પ્રણાલીઓ (B) આપેલ તમામ (C) જાહેર રહસાબો (D) કોઈ રૂરઢ મુજબનુાં કૃત્ય Ans: B 

(59)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ ખોટુાં પ્રમાણપત્ર આપવુાં કે સહી કરવી ગુનો બને છ?ે  

(A) કલમ-૧૮૯ (B) કલમ-૧૯૭ (C) કલમ-૧૭ર (D) કલમ-૧૮૦ Ans: B 

(60)  ભારતીય ફોજદારી અચધચનયમ (IPC)...............ને લાગુ પડતો નથી.  

(A) ગુજરાત (B) રહમાચલ પ્રદેશ (C) આપેલ ચવકલ્પ ખોટા છ.ે (D) ઉતર પ્રદેશ Ans: C 

(61)  ભારતીય ફોજદારી ધારાની કઈ કલમ મુજબ ‘સાપરાધ મનુષ્ય વધ’ એ ગુનો બને છ?ે  

(A) કલમ 289 (B) કલમ 279 (C) કલમ 269 (D) કલમ 299 Ans: D 

(62)  આઈ.પી.સી.ની કલમ-૩૦ર મુજબ ખૂનના ગુના બદલ કેટલી ચશક્ષાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ ે?  

(A) દેહાાંતદાંડ (મોત) 
અથવા આજીવન કેદ અને 
દાંડ 

(B) દેહાાંતદાંડ (મોત) (C) દાંડ (D) આજીવન કેદ Ans: A 

(63)  ગેરકાયદેસર માંડળી ઓછામાાં ઓછી કેટલી વ્યચતતઓની બનેલી હોવી જોઈએ ?  

(A) ૪ (B) ૬ (C) ૭ (D) ૫ Ans: D 

(64)  ભારતીય ફોજદારી અચધચનયમ (IPC)- 1860 કોણ ેઘડલેો ?  

(A) લોડા જમેલેએ (B) લોડા એકોલેએ (C) લોડા કેકોલેએ (D) લોડા મકેોલેએ Ans: D 

(65)  રાજ્ય સલામતી કચમશનમાાં ચબન-સરકારી સભ્યના હોદ્દાની મુદત વધુમાાં વધુ કેટલા વષાની રહેશે?  

(A) ૪ વષા (B) ૩ વષા (C) ૧ વષા (D) ૨ વષા Ans: B 

(66)  IPC ની કલમ 121 થી 130 હેઠળ તયા ગુનાઓનો ઉલ્લેખ કરવામાાં આવ્યો છ ે?  

(A) ગુનારહત કાવતરુાં  (B) ખૂન (C) રાજ્ય ચવરુદ્ધ ગુનાઓ (D) શરીરને લગતા ગુના Ans: C 

(67)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ અશ્લીલ ગીત, ગાયન, કે કાયો એ ગુનો બને છ ે?  

(A) કલમ-૨૫૯ (B) કલમ-ર૯૪ (C) કલમ-૨૬૮ (D) કલમ-ર૬૭ Ans: B 

(68)  કલમ- ૩૧૦ માાં ........ ની વ્યાખ્યા આપેલ છ.ે  

(A) સ્ત્રી (B) ઠગ (C) લુટ (D) માનવ Ans: B 

(69)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં ગુનારહત અપપ્રવેશની વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છ?ે  

(A) કલમ-૪ર૭ (B) કલમ-૪૩૧ (C) કલમ-૪ર૬ (D) કલમ-૪૪૧ Ans: D 
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(70)  આઈ.પી.સી.ની કલમ-૪૯૮(એ) મુજબ કોઈ સ્ત્રીને તેના પચત અથવા પતીના સગા દ્વારા ક્રરૂતા બદલ કેટલી 
ચશક્ષાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ?ે 

 

(A) નવ વષા સુધીની કેદ 
અને દાંડની ચશક્ષા 

(B) ત્રણ વષા સુધીની કેદ 
અને દાંડની ચશક્ષા 

(C) દસ વષા સુધીની કેદ અને 
દાંડની ચશક્ષા 

(D) આાંઠ વષા સુધીની કેદ 
અને દાંડની ચશક્ષા 

Ans: B 

(71)  આઈ.પી.સી.ની કલમ મુજબ મરનાર વ્યરકતની સાંમચતથી નીપજાવવામાાં આવેલુાં મૃત્યુ એ કયા પ્રકારનો ગુનો 
બને છ ે? 

 

(A) આવી કોઈ જોગવાઈ 
નથી 

(B) કુદરતી મૃત્યુ 
(C) ગુનારહત હત્યા / 
મનુષ્યવધ 

(D) એકપણ નહીં Ans: C 

(72)  બસમાાં મુસાફરી કરતાાં રમણની શુટકેસ ચોરી કરવા માટ ેમયાંક પાણીમા કાંઇ ભેળવી તેને પીવડાવી તે 
બેભાન થતાાં તેની શુટકેસ લઇ જતો રહે છ ેમયાંક કલમ .................. મુજબ ગુનો કરે છ.ે 

 

(A) ૩ર૮ (B) ૩ર૧ (C) ૩રપ (D) ૩ર૬ Ans: A 

(73)  આઈ.પી.સી.ના કયા પ્રકરણમાાં ચમલકત ચવરુધ્ધના ગુનાઓ ચવષે ચચાા કરવામાાં આવી છ?ે  

(A) પ્રકરણ-૧૭ (B) પ્રકરણ-૧ (C) પ્રકરણ-૧૩ (D) પ્રકરણ-૭ Ans: A 

(74)  આઈ.પી.સી. મુજબ આકચસ્મક લડાઈમાાં મૃત્ય એ કયા પ્રકારનો ગુનો ગણાશે ?  

(A) કુદરતી મૃત્યુ 
(B) ગુનારહત હત્યા / 
મનુષ્યવધ 

(C) આવી કોઈ જોગવાઈ નથી (D) એકપણ નહીં Ans: B 

(75)  IPCની કલમ-414 મુજબ ચોરીના માલને સાંતાડવામાાં મદદ કરવા બદલ કેટલી સજાની જોગવાઈ કરવામાાં 

આવી છ?ે 
 

(A) ત્રણ વષાની સખત કેદ (B) ત્રણ વષાની સાદી કેદ (C) એક પણ નહીં (D) બાંને Ans: D 

(76)  મહાવ્યથાના ગુના માટ ે૭ વષા સુધીની કેદ અને દાંડ કરવાની જોગવાઈ કઈ કલમ અાંતગાત કરવામાાં આવી 
છ?ે 

 

(A) ૩૨૫ (B) ૩૧૭ (C) ૩૨૮ (D) ૩૨૩ Ans: A 

(77)  કેટલા પ્રાદેચશક જળચવસ્તાર સુધી ભારતીય ફોજદારી અચધચનયમ ચવદેશીઓ ઉપર લાગુ પડ ેછ ે?  

(A) ૧૧ નોરટકલ માઈલ (B) ૨૨ નોરટકલ માઈલ (C) ૧૯ નોરટકલ માઈલ (D) ૧૨ નોરટકલ માઈલ Ans: D 

(78)  ભારતીય ફોજદારીધારાની કઈ કલમમાાં ઈજા અને હાચન શબ્દની વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છ ે?  

(A) કલમ-૦૪ (B) કલમ-પર (C) કલમ-૪૪ (D) કલમ-ર૧ Ans: C 

(79)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ જબરજસ્તીથી કઢાવવા બદલ ચશક્ષાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ ે?  

(A) કલમ-૩૮૪ (B) કલમ-૩૭૯ (C) કલમ-૩૮૩ (D) કલમ-૩૭૬ Ans: A 

(80)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં ઠગાઈ બદલ ચશક્ષાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ ે?  

(A) કલમ-૪૧૭ (B) કલમ-૪૦૩ (C) કલમ-૪૧૩ (D) કલમ-૪૧૦ Ans: A 

(81)  એકાાંતકેદની સજા ........ માસથી વધારે સમય માટ ેકરી શકાય નહી.  

(A) ૩ (B) ૫ (C) ૧ (D) ૪ Ans: A 
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(82)  ભારતીય ફોજદારી ધારાની કઈ કલમમાાં “હુમલો” ની વ્યાખ્યા આપેલી છ ે?  

(A) કલમ - ૪૦૦ (B) કલમ - ૪૫૧ (C) કલમ - ૩૫૧ (D) કલમ - ૪૦૨ Ans: C 

(83)  IPCમાાં .......ચવભાગો છ ે  

(A) ૩ - કલમ ૧ થી ૧૨૦ 
અને કલમ ૧૨૦ (A) થી 
૫૧૧ 

(B) ૨ - કલમ ૧ થી ૧૨૦ 
અને કલમ ૧૨૦ (A) થી 
૫૧૧ 

(C) ૨ - કલમ ૧ થી ૧૨૦ 
અને કલમ ૧૨૦ (A) થી 
૫૧૩ 

(D) ૨ - કલમ ૧ થી ૧૨૦ 
અને કલમ ૧૨૦ (A) થી 
૫૧૭ 

Ans: B 

(84)  IPCની કઈ કલમ મુજબ બેદરકારીથી મૃત્યુ નીપજાવવા બદલ સજાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ?ે  

(A) કલમ 79-A (B) કલમ 114-A (C) કલમ 304-A (D) કલમ 294-A Ans: C 

(85)  સ્વીકૃત તથ્યોને સાચબત કરવા .......  

(A) જરૂરી છ ે (B) જરૂરી નથી (C) ચવવેકાધીન છ ે (D) સ્વૈચચ્છક છ ે Ans: B 

(86)  એક ઇસમના મરણ બાદ તેનો નાનો ભાઇ તે ઇસમના વસીયતનામાની ખોટી બનાવટ કરે છ.ે ’’ક’’ કલમ 

..................... મુજબ ગુનો કરે છ.ે 
 

(A) ૪૬૭ (B) ૨૦૦ (C) ૪૦૦ (D) ૨૦ Ans: A 

(87)  IPCની કઈ કલમ મુજબ ‘ખૂન’ના ગુનાની વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છ?ે  

(A) કલમ 300 (B) કલમ 290 (C) કલમ 280 (D) કલમ 310 Ans: A 

(88)  જાહેર જળાશય કે ઝરણાનુાં પાણી દુચષત કરવા બદલ ત્રણ મરહના સુધીની કેદ , કલમ : ............?  

(A) ૨૭૭ (B) ૨૨૪ (C) ૩૨૨ (D) ૩૨૪ Ans: A 

(89)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ ચલણી નોટ અથવા બેંક નોટને મળતા આવતા દસ્તાવેજ બનાવવો કે 
ઉપયોગ કરવો એ ગુનો બને છ?ે 

 

(A) કલમ-૪૮૯(ઈ) (B) કલમ-૪૮૯(ડી) (C) કલમ-૪૮૯(સી) (D) કલમ-૪૮૯(બી) Ans: A 

(90)  ભારતીય ફોજદારી ધારાની કઈ કલમમાાં “જ ાંગમ ચમલકત” ની વ્યાખ્યા આપેલી છ ે?  

(A) કલમ - ૪૦ (B) કલમ - ૪૨ (C) કલમ - ૨૨ (D) કલમ - ૧૦ Ans: C 

(91)  કલમ-૩૦૪(ખ) ફેટલના રકસ્સામાાં કલમ-૪૯૮(ક)ના તત્ત્વો  

(A) એકપણ નહીં (B) આકાષાય છ ે
(C) સાંજોગો ઉપર આધારીત 
છ.ે 

(D) આકાષાતુાં નથી Ans: B 

(92)  ભારતીય ફોજદારી ધારામાાં કુલ કેટલા પ્રકરણો છ?ે  

(A) 511 (B) 22 (C) 23 (D) 25 Ans: C 

(93)  ન્યાયાધીશની વ્યાખ્યા કલમ ............. માાં આપવામાાં આવેલ છ.ે  

(A) ૨૨ (B) ૧૯ (C) ૨૦ (D) ૨૩ Ans: B 

(94)  ભારતીય ફોજદારી અચધચનયમ (IPC) નો મુદો સૌપ્રથમ તયારે રજુ કરાયેલ ?  

(A) ૧૮૩૪ (B) ૧૮૩૭ (C) ૧૮૩૬ (D) ૧૮૩૮ Ans: B 
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(95)  ગુનો કરવાને ઈરાદે ઝેર વગેરેથી વ્યથા નીપજાવવા બાબત : ..................  

(A) કલમ ૩૨૮ (B) કલમ ૩૨૭ (C) કલમ ૩૨૧ (D) કલમ ૩૨૬ Ans: A 

(96)  ૩૧૨ થી ૩૧૪ની કલમો હેઠળ કઈ જોગવાઈ આપવામાાં આવી છ ે?  

(A) જન્મ છુપાવવો (B) ઠગ હોવુાં (C) ગભાપાત કરાવવો (D) ઉપરોતત તમામ Ans: C 

(97)  કલમ-૨૪માાં ___________ ની વ્યાખ્યા કરવામાાં આવી છ.ે  

(A) બદદાનતથી (B) કપટપૂવાક (C) સદોષ લાભ અને હાચન (D) એકપણ નહીં Ans: A 

(98)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં ગુપ્ત ગૃહ અપપ્રવેશ અથવા ઘરફોડના ગુના માટ ેચશક્ષાની જોગવાઈ કરવામાાં 
આવી છ ે? 

 

(A) કલમ-૪૩૧ (B) કલમ-૪૪૮ (C) કલમ-૪ર૭ (D) કલમ-૪પ૩ Ans: D 

(99)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ ગુપ્ત ગૃહ અપપ્રવેશ ગુનો બને છ ે?  

(A) કલમ-૪૩૧ (B) કલમ-૪૪૩ (C) કલમ-૪ર૭ (D) કલમ-૪ર૬ Ans: B 

(100)  ઇચન્ડયન પીનલ કોડમાાં ગુનારહત અપ-પ્રવેશ માટ ેકઈ ચશક્ષાની જોગવાઈ છ ે?  

(A) બાંન ે (B) ૫૦૦ રૂ.નો દાંડ (C) ત્રણ માસની કેદ (D) ઉપરોતત તમામ Ans: D 

(101)  ખોટા પુરાવા આપવા માટ ેચશક્ષા કઇ કલમમાાં દશાાવવામાાં આવી છ?ે  

(A) ૧૯૩ (B) ૧૫૮ (C) ૧૯ર (D) ૧૯૮ Ans: A 

(102)  ’’અ’’ પોતાના મકાનનુાં ધાબુ સાફ કરતી વખતે ધાબા પર મુકેલો મોટો પત્થર નીચે ફેંકે છ ેઅને તે પત્થર 
વાગવાથી નીચે ઉભેલ વ્યરકતને માથામાાં વાગવાથી ફ્રેકચર થાય છ ે’’અ’’ કલમ ................. મુજબ ગુનો કરે છ.ે 

 

(A) કલમ - ૩૩૭ (B) કલમ - ૩૩૬ (C) કલમ - ૩૩૨ (D) કલમ - ૩૩૮ Ans: D 

(103)  આઈ.પી.સી.ની કલમ-૩૫૦ કઈ બાબત સાથે સાંકળાયેલી છ ે?  

(A) અપહરણ (B) ગુનારહત બળ ઉપયોગ (C) હુમલો (D) હુલ્લડ Ans: B 

(104)  વ્યથા અને મહાવ્યથા વચ્ચે મુખ્ય તફાવત કયો છ ે?  

(A) વ્યથા એ જામીનપાત્ર 

ગુનો છ ેજયારે મહાવ્યથા 
એ ચબનજામીનપાત્ર ગુનો 
છ.ે 

(B) વ્યથા એ 

ચબનજામીનપાત્ર ગુનો છ ે
જયારે મહાવ્યથા એ 
જામીનપાત્ર ગુનો છ.ે 

(C) વ્યથા એ ગુનો નથી 
જયારે મહાવ્યથા એ ગુનો છ.ે 

(D) એકપણ નહીં Ans: A 

(105)  IPCની કઈ કલમમાાં ‘બળાત્કાર’ની વ્યાખ્યાનો સમાવેશ થાય છ?ે  

(A) કલમ 392 (B) કલમ 333 (C) કલમ 381 (D) કલમ 376 Ans: D 

(106)  જાહેર કાયો બજાવતા રાજયસેવકને અડચણ કરવી તે ................ કલમ મુજબ ગુનો બને છ.ે  

(A) ૨૦૪ (B) ૧૮૬ (C) ૨૦૧ (D) ૨૦ Ans: B 

(107)  જો કેદની મદુત ૧ વષા કરતા વધુ હોયતો એકાાંત કેદ ............. માસ સુધી.  

(A) ૪ (B) ૩ (C) ૫ (D) ૬ Ans: B 
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(108)  કોટાની વ્યાખ્યા કલમ ___________ છ.ે  

(A) ૨૦ (B) ૩ (C) એકપણ નહીં (D) ૫ Ans: A 

(109)  કાયદા ચવરુધ્ધની માંડળીની વ્યાખ્યા કલમ .............. માાં આપવામાાં આવેલી છ.ે  

(A) ૧૪૨ (B) ૧૪૦ (C) ૧૪૧ (D) ૧૪૪ Ans: C 

(110)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં કાયદા ચવરુધ્ધ માંડળીના સભ્ય હોવા બાબતની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ ે?  

(A) કલમ-૧ર૪ (B) કલમ-૧૪૪ (C) કલમ-૧૪ર (D) કલમ-૧ર૨ Ans: C 

(111)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ રાતે્ર ઘરફોડ કરવી એ ગુનો બને છ?ે  

(A) કલમ-૪૪૬ (B) કલમ-૪૩૧ (C) કલમ-૪ર૬ (D) કલમ-૪ર૭ Ans: A 

(112)  ગેરકાયદેસર માંડળી માટ ેકેટલા વ્યચતતઓ ઓછામાાં ઓછા હોવા જરૂરી છ.ે  

(A) 5 (B) 3 (C) 2 (D) 4 Ans: A 

(113)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ બનાવટી દસ્તાવેજ બનાવવા અથવા ઈલેકટરોચનક રેકડા બનાવવો એ ગુનો 

બને છ ે? 
 

(A) કલમ-૪પ૩ (B) કલમ-૪૪૮ (C) કલમ-૪૬૩ (D) કલમ-૪૩૧ Ans: C 

(114)  ભારતીય ફોજદારી ધારા મુજબ વધુમાાં વધુ કેટલા સમય માટ ેએકાાંત કેદની સજા થઈ શકે છ ે?  

(A) ત્રણ મરહનાથી વધુ 
નરહાં 

(B) નવ મરહનાથી વધુ નરહાં (C) ચાર મરહનાથી વધુ નરહાં 
(D) સાત મરહનાથી વધુ 
નરહાં 

Ans: A 

(115)  જયારે કોઈ વ્યરકત ગાંભીર અને આકચસ્મક ઉશ્કેરણીના કારણે બીજી વ્યરકતનુાં મૃત્યુ નીપજાવે તો તે કયા 

પ્રકારનો ગુનો બને છ ે? 
 

(A) આવી કોઈ જોગવાઈ 

નથી 

(B) ગુનારહત મનુષ્યવધ 
(ગુનારહત હત્યા / 
મનુષ્યવધ) 

(C) કુદરતી મૃત્યુ (D) એકપણ નહીં Ans: B 

(116)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ જાહેર નોકરોનો વેશ લઈ સ્વાાંગ રચવા બદલ ચશક્ષાની જોગવાઈ કરવામાાં 

આવી છ ે? 
 

(A) કલમ-૧૬૦ (B) કલમ-૧૭૦ (C) કલમ-૧૭૧ (D) કલમ-૧૬૬ Ans: B 

(117)  કબાટ ............. ચમલકત ગણાય.  

(A) જાંગમ (B) સ્થાવર (C) અચસ્થર (D) જાંગલ Ans: A 

(118)  જાહેર સુલેહશાાંચત ચવરુધ્ધના ગુના પ્રકરણ .............. માાં સમાવવામાાં આવેલા છ.ે  

(A) એક (B) બે (C) આઠ (D) સાત Ans: C 

(119)  રાષ્ટ રપચત અન ેરાજ્યોના રાજ્યપાલોને ભારતના બાંધારણના ..................... મુજબ દીવાની અને ફોજદારી 
કાયાવાહીમાાંથી મુચતત આપવામાાં આવેલ છ.ે 

 

(A) અનુચ્છદે - ૩૬૧ (B) અનુચ્છદે - ૩૬૪ (C) અનુચ્છદે - ૩૬૨ (D) અનુચ્છદે - ૩૬૩ Ans: A 
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(120)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં ગેરકાયદેસર માંડળીની વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છ ે?  

(A) કલમ-૧૪૧ (B) કલમ-૧ર૪ (C) કલમ-૧ર૨ (D) કલમ-૧૪૪ Ans: A 

(121)  ચવજળી ___________ ચમલકત કહેવાય.  

(A) એકપણ નહીં (B) જાંગમ (C) સ્થાવર (D) કાનૂન Ans: B 

(122)  આઈ.પી.સી.ની કલમ-૩૫૩ મુજબ રાજય સેવક પર હુમલો કે ગુનારહત બળનો પ્રયોગ કરવા બદલ કેટલી 
સજાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ?ે 

 

(A) દસ વષા ગમે તે 
પ્રકારની કેદ અથવા દાંડ 

(B) નવ વષા ગમે તે 
પ્રકારની કેદ અથવા દાંડ 

(C) બે વષા ગમે તે પ્રકારની 
કેદ અથવા દાંડ 

(D) આાંઠ વષા ગમે તે 
પ્રકારની કેદ અથવા દાંડ 

Ans: C 

(123)  પ્રશ્ન પૂછવાનો અચધકાર ધરાવતાાં રાજય સેવકને જવાબ આપવાની ના પાડવા બાબતથી કઇ કલમ હેઠળ 
કાયાવાહી થાય? 

 

(A) ૧૮૦ (B) ૧૭૭ (C) ૧૬૧ (D) ૧૭૯ Ans: D 

(124)  આઈ.પી.સી.ના કયા પ્રકરણમાાં પચત અથવા પત્નીના સગા દ્વારા ત્રાસ ચવષે ચચાા કરવામાાં આવી છ ે?  

(A) પ્રકરણ-૨૧ (B) પ્રકરણ-૨૦(એ) (C) પ્રકરણ-૨૨ (D) પ્રકરણ-૧૧ Ans: B 

(125)  હુમલાની વ્યાખ્યા ................ માાં આપેલ છ.ે  

(A) કલમ – ૩૪૧ (B) કલમ – ૩૪૦ (C) કલમ – ૩૪૩ (D) કલમ – ૩૫૧ Ans: D 

(126)  IPCની કઈ કલમ મુજબ ગુનેગારને આશ્રય આપવો એ ગુનો બને છ?ે  

(A) કલમ 212 (B) કલમ 112 (C) કલમ 202 (D) કલમ 102 Ans: A 

(127)  આઈ.પી.સી.ની કલમ-૪૯૭ મુજબ વ્યાચભચાર માટ ેકેટલી ચશક્ષાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ ે?  

(A) દસ વષા સુધીની 
બેમાાંથી કોઈપણ એક 
પ્રકારની કેદ અને દાંડની 
ચશક્ષા 

(B) પાાંચ વષા સુધીની 
બેમાાંથી કોઈપણ પ્રકારની 
કેદ અથવા દાંડ અથવા બાંને 
પ્રકારની ચશક્ષા 

(C) સાત વષા સુધીની બેમાાંથી 

કોઈપણ એક પ્રકારની કેદ 
અને દાંડની ચશક્ષા 

(D) સાત વષા સુધીની 

બેમાાંથી કોઈપણ પ્રકારની 
કેદ અને દાંડની ચશક્ષા 

Ans: B 

(128)  IPC કલમ 392માાં શાનો ઉલ્લેખ છ ે?  

(A) મડાર (B) ધાડ (C) ચોરી (D) લૂાંટ Ans: D 

(129)  ’’સુનીલ’’ પરીક્ષા આપવા ન જઇ શકે તે માટ ે’’મહેશ’’ તેને એક રૂમમાાં પુરી રાખે છ ેતો ’’મહેશ’’ 
કલમ.............. મુજબ ગુનો કરે છ ે

 

(A) ૩૩૨ (B) ૩૪૨ (C) ૪૩૨ (D) ૩૩૧ Ans: B 

(130)  કેદના મખુ્ય .......... પ્રકાર છ.ે  

(A) ૪ (B) ૩ (C) ૧ (D) ૨ Ans: D 

(131)  બદનક્ષી અાંગે સજાની જોગવાઈ ___________ કલમમાાં કરવામાાં આવી છ.ે  

(A) ૫૦૦ (B) એકપણ નહીં (C) ૪૯૯ (D) ૫૦૧ Ans: A 
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(132)  ’’ હકીકત ’’ એટલે શુ ?  

(A) એક પણ નરહ (B) આપેલ બાંને 
(C) ઇચન્દ્રયગોચર 
વસ્તુ,વસ્તુઓ ની ચસ્થચત 
અથવા વસ્તુઓનો સાંબાંધ 

(D) કોઇ વ્યચતતને જનેુાં 
ભાન હોય તેવી મનની 
ચસ્થચત 

Ans: B 

(133)  ગરેકાયદે અટકાયતની વ્યાખ્યા ............... માાં આપેલી છ.ે  

(A) કલમ – ૩૪૦ (B) કલમ – ૩૪૪ (C) કલમ – ૩૪૧ (D) કલમ – ૩૪૫ Ans: A 

(134)  મહાવ્યથાની વ્યાખ્યા IPC ની કઈ કલમમાાં આપવામા આવી છ ે?  

(A) 322 (B) 321 (C) 320 (D) 319 Ans: C 

(135)  ભારતીય ફોજદારી ધારાની કઈ કલમમાાં રકાંમતી દસ્તાવેજો (જામીનગીરી)ની વ્યાખ્યા આપવામાાં આવેલી છ ે
? 

 

(A) કલમ - ૩૩ (B) કલમ - ૧૮ (C) કલમ - ૩0 (D) કલમ - ૧૯ Ans: C 

(136)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં ઠગની વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છ?ે  

(A) કલમ-૩૦૫ (B) કલમ-૩૧૦ (C) કલમ-૩૦૬ (D) કલમ-૩૦ર Ans: B 

(137)  એક ઇસમ રાતે્ર બાંધ મકાનનુાં તાળુ તોડી તેમાાંથી રોકડ રકમ તથા દાગીનાની ચોરી કરે છ.ે ત ેઇસમ કલમ 
.................... મુજબ ગેનો કરે છ.ે 

 

(A) કલમ - ૪૦૨ (B) કલમ - ૨૪ (C) કલમ - ૪૦૯ (D) કલમ - ૪૫૭ Ans: D 

(138)  X અન ેY બાંને Z નુાં ખૂન કરવા જાય છ.ે X દરવાજ ેપાસે છરી લઇને ઉભો રહે છ.ે અને Y તમાંચાથી ફાયર 

કરીને Z ન ેમારી નાખે છ.ે 
 

(A) ફકત X ખૂન માટ ે
જવાબદાર છ.ે 

(B) X અને Y બાંને ખૂન 
માટ ેજવાબદાર છ.ે 

(C) ફકત Y ખૂન માટ ે
જવાબદાર છ.ે 

(D) X અન ેY કોઇ ખૂન 
માટ ેજવાબદાર નથી. 

Ans: B 

(139)  ધાચમાક ચવચધ, પૂજન, વગેરે જવેી ધાચમાક માંડળીઓમાાં ચવકે્ષપ કરવો એ આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ 
ગુનો બને છ ેઅને ચશક્ષાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ ે? 

 

(A) કલમ-૨૬૮ (B) કલમ-ર૬૭ (C) કલમ-૨૫૯ (D) કલમ-ર૯૬ Ans: D 

(140)  ભારતમાાં રહીને ‘પ્રકાશ’ નામની વ્યચતત પારકસ્તાનમાાં વસ્તી ‘રહેમાન’ નામની વ્યચતતન ેપારકસ્તાનમાાં 
અન્ય કોઈ વ્યચતતનુાં ખૂન કરવા ઉશ્કેરે છ ે,તો ‘પ્રકાશ’ તયાાં ગુના માટ ેજવાબદાર ઠરે છ?ે 

 

(A) કલમ 108 (B) કલમ 102 (C) કલમ 106 (D) એક પણ નહીં Ans: A 

(141)  IPCની કઈ કલમમાાં બગાડ બદલ ચશક્ષાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ?ે  

(A) કલમ 426 (B) કલમ 441 (C) કલમ 434 (D) કલમ 421 Ans: A 

(142)  ઈ.પી.કો. ૧૮૬૦ની કલમ ૪૬ મુજબ મૃત્યુ ચનદેશ કરે છ.ે  

(A) એ અને બી બને 
(B) ઉપરનામાાંથી એકેય 
નહીં. 

(C) માનવીના મૃત્યુ (D) પશુના મૃત્યુ Ans: D 
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(143)  IPCની કઈ કલમમાાં હુમલાની વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છ?ે  

(A) કલમ 361 (B) કલમ 341 (C) કલમ 351 (D) કલમ 371 Ans: C 

(144)  જાહેર નોકર અથવા બેંકર, વેપારી અથવા એજન્ટ દ્વારા કરવામાાં આવતા ગુનારહત ચવશ્વાસઘાત 
આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ ગુનો બને છ?ે 

 

(A) કલમ-૩૯૭ (B) કલમ-૪૦૦ (C) કલમ-૪૦૩ (D) કલમ-૩૯૯ Ans: B 

(145)  અક્ષર, અાંક ચચહ્ન અથવા તેમાાંથી એક કરતા વધુ સાધનો વડ ેપદાથા ઉપર દશાાવેલી કે વણાવેલી કોઈ 

બાબતે કે જ ેતે બાબતે અાંગે પુરાવા તરીકે વાપરી શકાય તેને શુાં કહેવાય ? 
 

(A) દસ્તાવેજ (B) નુકશાન (C) એકપણ નહીં (D) સાધન Ans: A 

(146)  કોટામા કોઇ કમાચારી નોટીસની બજવણી ન કરી શકે તે માટ ેરમેશ તે કમાચારીને મારઝૂડ કરી ભગાડી દે 
છ ેતો કમાચારી કલમ............... મજુબ ગુનો કરે છ.ે 

 

(A) કમાચારી દ્વારા કોઈ 

ગુનો થતો નથી 
(B) આપેલ એક પણ નહી (C) આવી કોઈ જોગવાઈ નથી 

(D) કમાચારી દ્વારા કોઈ 

ગુનો થાય છ ે
Ans: A 

(147)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ ખુલ્લામાાં છોડી દેવુાં કે ત્યજી દેવુ એ ગુનો બને છ?ે  

(A) કલમ-૩૧૭ (B) કલમ-૩૧૬ (C) કલમ-૩૧૪ (D) કલમ-૩૧૦ Ans: A 

(148)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ સ્ત્રીની સાંમચત ચવના ગભાપાત કરાવવો ગુનો બને છ?ે  

(A) કલમ-૩૦૫ (B) કલમ-૩૦૬ (C) કલમ-૩૧૩ (D) કલમ-૩૧૦ Ans: C 

(149)  ભારતીય ફોજદારી ધારાની કઈ કલમ સ્વબચાવના અચધકારને મયાાદીત કરી સ્વબચાવ માટ ેજરૂરી તેથી 

વધુ નરહ હાની કરવાની પરવાનગી આપતો નથી? 
 

(A) કલમ-૮૨ (B) કલમ-૯૯ (C) કલમ-૭૭ (D) કલમ-૭૮ Ans: B 

(150)  ગાંભીર અને ઓચચાંતા ................ ને કારણે ગુનેગાર પોતાની જાત ઉપરનો કાબુ ગુમાવી ઉશ્કેરાટ આપનારનુાં 
મૃત્યુ ચનપજાવે તો તે ખુન નથી. 

 

(A) બદલો (B) આપેલ એક પણ નહી. (C) ઉશ્કેરાટ (D) ચવરુધતા Ans: C 

(151)  રાજુ નયનન ેમારવા માટ ેચપસ્તોલ માાંથી ગોળી છોડ ેછ ેપણ ગોળી નજીકમાાં ઉભા પ્રચવણન ેવાગતાાં તેનુાં 
મૃત્યુ ચનપજ ેતો રાજુ કલમ...... મજુબ ગુનો કરે છ.ે 

 

(A) કલમ - ૧૪૦ (B) કલમ - ૪૦૪ (C) કલમ - ૩૦૪ (D) કલમ - ૪૦ Ans: C 

(152)  ભારતીય ફોજદારી ધારા મુજબ જયારે કોઈ ગુનેગાર કેદ અને દાંડ બાંને ચશક્ષાને પાત્ર હોય અને જો તે દાંડ 
ન ભરે તો અદાલત ત ેદાંડ ન ભરવા બદલ વધુમાાં વધુ કેટલી સજા કરી શકે છ ે? 

 

(A) ગુના માટ ેનકકી કરેલ 

કેદની સજાની વધુમાાં વધુ 
એક ચતુથાાશ મુદતી કેદ 

(B) નવ મરહનાથી વધુ નરહાં (C) સાત મરહનાથી વધુ નરહાં 
(D) ચાર મરહનાથી વધુ 
નરહાં 

Ans: A 
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(153)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ બદનક્ષી ગુનો બને છ ેઅને તે બદલ ચશક્ષાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ ે
? 

 

(A) કલમ-૫૦૫, બે વષા 
સુધીની સાદી કેદ અથવા 
દાંડ અથવા બાંને પ્રકારની 
ચશક્ષા 

(B) કલમ-૫૦૧, બે વષા 
સુધીની સાદી કેદ અથવા 
દાંડ અથવા બાંને પ્રકારની 
ચશક્ષા 

(C) કલમ-૫૦૨, બે વષા 

સુધીની સાદી કેદ અથવા દાંડ 
અથવા બાંને પ્રકારની ચશક્ષા 

(D) કલમ-૫૦૦, બે વષા 
સુધીની સાદી કેદ અથવા 
દાંડ અથવા બાંને પ્રકારની 
ચશક્ષા 

Ans: D 

(154)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ કોઈ પુરુષ એ કોઈ સ્ત્રીનો પીછો કરવો એ ગુનો બને છ?ે  

(A) કલમ-૩૫૧ (એ) (B) કલમ-૩૫૪(બી) (C) કલમ-૩૫૪(ડી) (D) કલમ-૩૫૩ (એ) Ans: C 

(155)  જો કોઈ વ્યરકત બાળકના મૃત શરીરને ગુપ્ત રીતે દાટી દે અથવા અન્ય રીતે ચનકાલ કરી તનેો જન્મ 
છુપાવવાનો પ્રયત્ન કરે તો આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ ગુનો બને છ ે? 

 

(A) કલમ-૩૧૮ (B) કલમ-૩૧૬ (C) કલમ-૩૧૭ (D) કલમ-૩૧૪ Ans: A 

(156)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં ઉમદેવાર અને મતાચધકારની વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છ?ે  

(A) કલમ-૧૭૧(સી) (B) કલમ-૧૭૧(ડી) (C) કલમ-૧૭૧(બી) (D) કલમ-૧૭૧ (એ) Ans: D 

(157)  આઈ.પી.સી.ના કયા પ્રકરણમાાં લગ્ન સાંબાંધી ગુનાઓ ચવષે ચચાા કરવામાાં આવી છ ે?  

(A) પ્રકરણ-૨૨ (B) પ્રકરણ-ર૦ (C) પ્રકરણ-૧૧ (D) પ્રકરણ-૨૧ Ans: B 

(158)  ભારતીય દાંડ સરહતા પ્રમાણે કઈ કલમમાાં રાજ્ય સેવકની વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છ ે?  

(A) 21 (B) 24 (C) 25 (D) 22 Ans: A 

(159)  “ઇજા” શબ્દની વ્યાખ્યા કઈ કલમ હેઠળ આપવામાાં આવે છ ે?  

(A) ૪૭ (B) ૪૪ (C) ૪૬ (D) ૪૫ Ans: B 

(160)  વ્યચભચાર અાંગેના ગુનામાાં સ્ત્રી  

(A) દોચષત છ.ે (B) સહ આરોપી છ.ે (C) એકપણ નહીં (D) દોચષત નથી Ans: D 

(161)  પોતાના શેઠની ચમલકતમાાંથી ચોરી કરવી એ ........ કલમ મજુબ ગુનો છ.ે (૭ વષાની સજા)  

(A) કલમ - ૩૮૨ (B) કલમ - ૩૮૧ (C) કલમ - ૩૮૩ (D) કલમ - ૩૮૪ Ans: B 

(162)  કલમ-૧૭૧(ડી) અાંતગાત ચુાંટણીમાાં ખોટુાં નામ ધારણ કયુા હોય તો કેટલી ચશક્ષા ચનરદાષ્ટ કરવામાાં આવી છ?ે  

(A) ર વષા સુધીની કેદ 
અથવા દાંડ અથવા બાંને 

(B) ૩ વષા સુધીની કેદ 
અથવા દાંડ અથવા બાંને 

(C) ૧ વષા સુધીની કેદ 
અથવા દાંડ અથવા બાંને 

(D) ૪ વષા સુધીની કેદ 
અથવા દાંડ અથવા બાંને 

Ans: C 

(163)  બીજાની ચજ ાંદગી કે અાંગત સલામતીને ભયમાાં મુકતા કૃત્યથી મહા વ્યથા નીપજાવવી : ..................?  

(A) કલમ - ૩૩૭ (B) કલમ - ૩૩૮ (C) કલમ - ૩૩૧ (D) કલમ - ૩૩૨ Ans: B 

(164)  “ચોરી” ની વ્યાખ્યા કઈ કલમમાાં આપેલ છ ે?  

(A) કલમ - ૧૫૮ (B) કલમ - ૧૫૧ (C) કલમ - ૧૫૯ (D) કલમ - ૩૭૮ Ans: D 
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(165)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ સ્વાથ્ય ને નકુશાન થાય તે રીતે વાતાવરણને બગાડવુાં ગુનો બને છ ે?  

(A) કલમ-૨૫૯ (B) કલમ-ર૬૭ (C) કલમ-૨૬૮ (D) કલમ-ર૭૮ Ans: D 

(166)  કોઈ વ્યરકત કોઈ ગભાવતી સ્ત્રીનો ગભાપાત કરાવવાના ઇરાદાથી તે સ્ત્રીનુાં મૃત્યુ ચનપજ ેતેવુાં કૃત્ય કરે તો તે 
વ્યરકત કલમ ............... મુજબ ગનુો કરે છ.ે 

 

(A) કલમ - ૩૫૯ (B) કલમ - ૧૫૯ (C) કલમ - ૩૧૪ (D) કલમ - ૧૫૧ Ans: C 

(167)  IPCની કઈ કલમ મુજબ જાહેર નોકરનો વેશ લઈ સ્વાાંગ રચવા બદલ સજાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી 

છ?ે 
 

(A) કલમ 167 (B) કલમ 170 (C) કલમ 165 (D) કલમ 172 Ans: B 

(168)  ભારતીય ફોજદારી ધારા મુજબ પુરુષના રકસ્સામાાં સગીર વ્યરકત એટલે કોણ ?  

(A) સોળ વષાથી નીચેની 
વ્યરકત 

(B) દસ વષાથી નીચેની 
વ્યરકત 

(C) નવ વષાથી નીચેની 
વ્યરકત 

(D) આાંઠ વષાથી નીચેની 
વ્યરકત 

Ans: A 

(169)  આઇ.પી.સી.-૧૮૬૦ના પ્રકરણ-૯(એ)નુાં નામ જણાવો.  

(A) રાજકારણને લગતા 
ગુનાઓ 

(B) ચૂાંટણીઓ સાંબાંધી ગુના (C) જનતાને લગતા ગુનાઓ 
(D) પોલીસને લગતા 
ગુનાઓ 

Ans: B 

(170)  જો કોઈ પુરુષ કોઈ સ્ત્રીન ેતેની ઈચ્છા ચવરુધ્ધ ચબભત્સ દ્રશ્યો બતાવે તો તે આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ 
ગુનો બને છ ે? 

 

(A) કલમ-૩૫૧ (એ) (B) કલમ-૩૫૩ (એ) (C) કલમ-૩૪૯ (એ) (D) કલમ-૩૫૪ (એ) Ans: D 

(171)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ કોઈ સ્ત્રીની લાજ લેવાના ઈરાદે તેના ઉપર હુમલો કે ગુનારહત બળ 
વાપરવુાં એ ગુનો બને છ ે? 

 

(A) કલમ-૩૪૯ (B) કલમ-૩૫૧ (C) કલમ-૩૫૪ (D) કલમ-૩૫૩ Ans: C 

(172)  ભારતીય ફોજદારી ધારાની કઈ કલમ મુજબ સાત વષાની અાંદરના બાળકે કરેલ કૃત્ય ગુનો બનતો નથી ?  

(A) કલમ-૮૨ (B) કલમ-૮૪ (C) કલમ-૭૮ (D) કલમ-૭૭ Ans: A 

(173)  લૂાંટ અથવા ઘાડનો ગનુો કયો હોય તેવી વ્યરકતઓને જાણીજોઈને આશ્રય આપવા બદલ આઈ.પી.સી.ની કઈ 
કલમમાાં ચશક્ષાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ ે? 

 

(A) કલમ-૧૯૮ (B) કલમ-૨૧૬ (એ) (C) કલમ-ર૦૧ (D) કલમ-૧૮૯ Ans: B 

(174)  ભારતીય ફોજદારી ધારાની કઈ કલમમાાં ગનુાની વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છ ે?  

(A) કલમ-૪૦ (B) કલમ-૦૪ (C) કલમ-૪૪ (D) કલમ-ર૧ Ans: A 

(175)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ વેશ્યાવૃચત માટ ેસગીરનુાં વેચાણ એ ગુનો બને છ?ે  

(A) કલમ-૩૭ર (B) કલમ-૩૬ર (C) કલમ-૩૬૬ (D) કલમ-૩૬૧ Ans: A 

(176)  આઈ.પી.સી.ના કયા પ્રકરણમાાં જાહેર સુલેહ, શાાંચત ચવરુદ્ધના ગુના આપવામાાં આવ્યા છ ે?  

(A) ૭ (B) ૧૭ (C) ૧૦ (D) ૮ Ans: D 
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(177)  FIR નુાં પૂરુાં  નામ જણાવો ?  

(A) પ્રથમ મારહતી 
અહેવાલ 

(B) પ્રથમ તપાસ અહેવાલ (C) એક પણ નરહ (D) પ્રથમ તપાસ પુરાવા Ans: A 

(178)  ભારતીય ફોજદારી ધારાનો પ્રથમ મુસદ્દો ગવનાર જનરલ સમક્ષ કયા વષામાાં મૂકવામાાં આવ્યો ?  

(A) ૧૮૯૦ (B) ૧૮૩૭ (C) ૧૯૪૦ (D) ૧૯૩૭ Ans: B 

(179)  આઈ.પી.સી.ની કલમ-૧૫૯ મુજબ બખેડાના મુખ્ય તત્વો કયાાં છ ે?  

(A) જાહેર સુલેહશાાંચતમાાં 
ભાંગ 

(B) આપેલ તમામ (C) જાહેર સ્થળ પર લડાઈ (D) બે કે તેથી વધુ વ્યરકત Ans: B 

(180)  જયારે કોઈ વ્યરકત સ્વબચાવના અચધકાર દ્વારા આપવામાાં આવેલ સત્તાથી આગળ વધી સામેવાળી 
વ્યરકતનુાં મૃત્યુ નીપજાવે તો તેણે કયા પ્રકારનો ગુનો કયો કહેવાય છ ે? 

 

(A) કુદરતી મૃત્યુ 
(B) ગુનારહત હત્યા / 

મનુષ્યવધ 
(C) આવી કોઈ જોગવાઈ નથી (D) એકપણ નહીં Ans: B 

(181)  અશોક અન્ય વ્યરકતઓને હાચન થવાનો સાંભવ હોય તેમ બેફામપણે જાહેર રોડ પર બાઇક હાંકારે છ ેતો ત ે
કલમ.................. મુજબ ગુનો કરે છ.ે 

 

(A) કલમ - ૪૩ (B) કલમ - ૨૪૦ (C) કલમ - ૪૦ (D) કલમ - ૨૭૯ Ans: D 

(182)  આઇ.પી.સી.ની કઈ કલમ અનુસાર રાજયસેવકને હાની પહોંચાડવાની ધમકી આપવી એ ગુનો ગણાય છ?ે  

(A) ૧૯૦ (B) ૧૮૫ (C) ૧૮૭ (D) ૧૮૯ Ans: D 

(183)  પ્રાણઘાતક શસ્ત્રો દ્વારા લુાંટ અથવા ધાડનો પ્રયત્ન એ આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ ગુનો બને છ ે?  

(A) કલમ-૩૮૩ (B) કલમ-૩૯૭ (C) કલમ-૩૭૯ (D) કલમ-૩૯૮ Ans: D 

(184)  જો કોઈ વ્યરકત, બીજી વ્યરકતને જ ેરદશામાાં જવાનો હકક હોય તે દીશામાાં જતો રોકે એટલે તેને 
...................... કયો કહેવાય. 

 

(A) અવરોધ (B) ટકાયત (C) ગેરકાયદે અવરોધ (D) બળ Ans: C 

(185)  આઈ.પી.સી.ની કલમ-૪૦માાં શેની વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છ ે?  

(A) ઈજા (B) ગુનો (C) દસ્તાવેજ (D) ક્રરૂતા Ans: B 

(186)  નીચે આપેલ ચશક્ષાના મુખ્ય પ્રકારોમાાંથી સાચા શોધી કાઢો.  

(A) આપેલ એક પણ નહી 
(B) મોત, આજીવનકેદ, 
માફી, ચમલકતજપ્તી, દાંડ 

(C) મોત, આજીવનકેદ, કેદ, 
ચમલકતજપ્તી, દયા 

(D) મોત, આજીવનકેદ, 
કેદ, ચમલકતજપ્તી, દાંડ 

Ans: D 

(187)  IPC- કલમ .......... મુજબ કાયદા ચવરૂધ્ધની માંડળીમા સામેલ થવા માટ ેવ્યરકતઓને ભાડ ેરાખવા અથવા 

રખાય તેમા આાંખઆડા કાન કરવા. 
 

(A) ૧૬૨ (B) ૧પ૦ (C) ૧૬૦ (D) ૧૬૦ Ans: B 
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(188)  ભયાંકર શસ્ત્રો કે સાધનો વડ ેસ્વૈચ્છાપૂવાક મહાવ્યથા ચનપજાવવી એ આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ ગુનો 
બને છ ે? 

 

(A) કલમ-૩૧૭ (B) કલમ-૩૧૬ (C) કલમ-૩ર૬ (D) કલમ-૩રર Ans: C 

(189)  બનાવટી દસ્તાવેજ છ ેએમ જાણવા છતાાં તે સાચા છ ેએ રીતે તેનો ઉપયોગ કરવો એ આઈ.પી.સી.ની કઈ 
કલમ મુજબ ગુનો બને છ ેઅને તે બદલ ચશક્ષાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ ે? 

 

(A) કલમ-૪૭૦, બે વષાની 

કેદ અથવા દાંડ અથવા બાંને 
પ્રકારની ચશક્ષા 

(B) કલમ-૪૭૧, બે વષાની 

કેદ અથવા દાંડ અથવા બાંને 
પ્રકારની ચશક્ષા 

(C) કલમ-૪૬૩, બે વષાની 

કેદ અથવા દાંડ અથવા બાંને 
પ્રકારની ચશક્ષા 

(D) કલમ-૪૬૮, બે વષાની 

કેદ અથવા દાંડ અથવા બાંને 
પ્રકારની ચશક્ષા 

Ans: B 

(190)  જ્યારે ___________ કે તેથી વધુ વ્યચતતઓ જાહેર સ્થળે જાહેર શાાંચતનો ભાંગ કરે ત્યારે તેન ેબખેડો 
કહેવાય. 

 

(A) એકપણ નહીં (B) પાાંચ (C) બે (D) ત્રણ Ans: C 

(191)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં ગુનારહત ચવશ્વાસઘાતની વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છ ે?  

(A) કલમ-૩૯૯ (B) કલમ-૪૦૩ (C) કલમ-૪૦૫ (D) કલમ-૩૯૭ Ans: C 

(192)  ભારતીય ફોજદારીધારામા કુલ કેટલી કલમો છ ે?  

(A) ૫૧૩ (B) ૫૧૫ (C) ૫૧૧ (D) ૫૧૨ Ans: C 

(193)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં રાષ્ટ રીય એકતાને હાચનકારક કથનો કે આકે્ષપો કરવા જવેા ગુના માટ ેચશક્ષાની 
જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ ે? 

 

(A) કલમ-૧૫૩ (એ) (B) કલમ-૧૧પ(બી) (C) કલમ-૧૪૪(એ) (D) કલમ-૧ર૨(એ) Ans: B 

(194)  ભારતીય દાંડસાંરહતાની જોગવાઈ સને ___________ માાં કરવામાાં આવી છ.ે  

(A) ૧૮૫૦ (B) ૧૮૬૦ (C) એકપણ નહીં (D) ૧૯૫૦ Ans: B 

(195)  ઈ.પી.કોડની કઈ કલમ અાંતગાત બળાત્કારની વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છ ે?  

(A) ૩૭૫ (B) ૩૭૬ (C) ૩૭૮ (D) ૩૭૭ Ans: A 

(196)  કેદના પ્રકારો ........... છ.ે  

(A) સરળ-સખત-નરમ (B) સાદીકેદ (C) સખતકેદ (D) સાદીકેદ, સખતકેદ Ans: D 

(197)  IPCની કઈ કલમ મુજબ જો જાહેર સેવક કોઈ વ્યચતતને નકુસાન કારવાના ઈરાદાથી જાણી જોઈને કાયદાની 
અવજ્ઞા કરે તો સજાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ?ે 

 

(A) કલમ 162 (B) કલમ 164 (C) કલમ 168 (D) કલમ 166 Ans: D 

(198)  જો વ્યરકત પ્રાણઘાત હથીયારો સાથે સજજ થઈ કાયદા ચવરુધ્ધ માંડળીમાાં સામેલ થાય છ,ે તો 

આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ તેની ચવરુધ્ધ ગુનો બને છ?ે 
 

(A) કલમ-૧૪૪ (B) કલમ-૧ર૪ (C) કલમ-૧ર૨ (D) કલમ-૪૪૪ Ans: A 

(199)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં કસ્ટોડીયલ બળાત્કારની વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છ ે?  

(A) કલમ-૩૭૬ (B) કલમ-૩૧૪ (C) કલમ-૩૭૫ (D) કલમ-૩૭૩ Ans: A 
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(200)  રાજ્યસેવક, વેપારી અથવા એજન્ટ દ્વારા ગુનારહત ચવશ્વાસઘાત માટ ેસજાની જોગવાઈ કઈ કલમ મુજબ છ ે
? 

 

(A) કલમ - ૪૦૧ (B) કલમ - ૪૦૯ (C) કલમ - ૨૪ (D) કલમ - ૪૦૩ Ans: B 

(201)  મદદગારીમાાં મદદગારીએ ___________ છ.ે  

(A) ગુનો (B) ગુનો નથી (C) સાંજોગો આધારીત (D) એકપણ નહીં Ans: A 

(202)  ભારતીય ફોજદારી ધારો, ૧૮૬૦ કોના દ્વારા રચવામાાં આવ્યો છ ે?  

(A) લોડા મેકોલે (B) લોડા વેવલ (C) લોડા બેંટીક (D) લોડા ફેરાડ ે Ans: A 

(203)  ‘વ્યથા’ અને ‘મહાવ્યથા’ વચ્ચે મુખ્ય તફાવત કયો છ?ે  

(A) મહાવ્યથા એ 
જામીનપાત્ર ગુનો છ ે

(B) મહાવ્યથા એ 
ચબનજામીનપાત્ર ગુનો છ ે

(C) વ્યથા એ જામીનપાત્ર 
ગુનો છ ે& મહાવ્યથા એ 
ચબનજામીનપાત્ર ગુનો છ ેબને 

(D) વ્યથા એ જામીનપાત્ર 
ગુનો છ ે

Ans: C 

(204)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં ચસકકાની વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છ?ે  

(A) કલમ-રરપ (B) કલમ-ર૩૦ (C) કલમ-૧૯૮ (D) કલમ-ર૦૧ Ans: B 

(205)  જાહેર નોકરને ઇજાની ધમકી આપવા બદલ IPCની કઈ કલમમાાં જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ?ે  

(A) કલમ 189 (B) કલમ 119 (C) કલમ 179 (D) કલમ 187 Ans: A 

(206)  કોઈ સ્ત્રીના શીલનુાં અપમાન કરવાના ઇરાદાથી ઉચ્ચારેલા શબ્દો કે કરાયેલા કૃત્યને ___________ કલમમાાં 
સમાવવામાાં આવેલ છ.ે 

 

(A) ૫૦૯ (B) ૩૧૯ (C) ૩૫૪ (D) એકપણ નહીં Ans: A 

(207)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં હુલ્લડની વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છ?ે  

(A) કલમ-૧૪૬ (B) કલમ-૧૪૪ (C) કલમ-૧ર૨ (D) કલમ-૧ર૪ Ans: A 

(208)  આઈ.પી.સી.ની કલમ-૩ર૬(એ) મુજબ એચસડ અથવા જવલનશીલ પદાથોના ઉપયોગ દ્વારા સ્વૈચચ્છક રીતે 
મહાવ્યથા કરવા બદલ કેટલી ચશક્ષાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ ે? 

 

(A) આાંઠ વષાથી ઓછી 
નરહાં એવી આજીવન કેદ 
સુધીની કેદ અને દાંડની 
ચશક્ષા 

(B) નવ વષાથી ઓછી નરહાં 
એવી આજીવન કેદ સુધીની 
કેદ અને દાંડની ચશક્ષા 

(C) છ વષાથી ઓછી નરહાં 
એવી આજીવન કેદ સુધીની 
કેદ અને દાંડની ચશક્ષા 

(D) દસ વષાથી ઓછી નરહાં 
એવી આજીવન કેદ સુધીની 
કેદ અને દાંડની ચશક્ષા 

Ans: D 

(209)  ભારતીય ફોજદારી ધારામાાં તયા ગુના માટ ેદેહાાંત દાંડની જોગવાઈ છ ે?  

(A) રાજ્ય ચવરુદ્ધ યુદ્ધ (B) આપેલ તમામ (C) ખૂન (D) ખૂન સાથે ધાડ Ans: B 

(210)  કલમ ૩૪ માાં જુદીજુદી વ્યરકતઓએ ................. ઇરાદો બર લાવવા કરેલા કૃત્યોનો ઉલ્લેખ કરવામાાં 
આવેલ છ.ે 

 

(A) અસામાન્ય (B) ચવરુદ્ધ (C) આપેલ એક પણ નહી. (D) સામાન્ય Ans: D 
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(211)  કોઈ વ્યચતત અન્ય વ્યચતતને ચનચિત કરેલી અમુક હદ કે સીમા બહાર ન જવા દે અને અવરોધ ઉભો કરે 
તો તે વ્યચતતએ ................ કરી છ ેએમ કહેવાય. 

 

(A) અવરોધ (B) આપેલ એક પણ નહી (C) ગેરકાયદે અટકાયત (D) બળ Ans: C 

(212)  જયારે કોઈ વ્યરકત ભેળસેળવાળી દવાઓનુાં વેચાણ કરે ત્યારે આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ ગુનો બને 
છ ે? 

 

(A) કલમ-૨૫૯ (B) કલમ-ર૬૭ (C) કલમ-ર૭૫ (D) કલમ-૨૬૮ Ans: C 

(213)  ઉશ્કેરાટને કારણે સ્વૈચ્છાપૂવાક મહાવ્યથા પહોચાડવી એ આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ ગુનો બને છ ે?  

(A) કલમ-33પ (B) કલમ-૩૧૭ (C) કલમ-૩૧૬ (D) કલમ-૩રર Ans: A 

(214)  કોઈ વ્યચતતની ત્રણ કે તથેી વધુ રદવસો સુધી ગેરકાયદે અટકાયત કરવામાાં આવે તો તેના માટ ે
આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ લાગુ પાડવામાાં આવે છ?ે 

 

(A) આઈ.પી.સી.ની કલમ-

૩૪૫ 

(B) આઈ.પી.સી.ની કલમ-

૩૪૨ 

(C) આઈ.પી.સી.ની કલમ-

૩૪૩ 

(D) આઈ.પી.સી.ની કલમ-

૩૪૪ 
Ans: C 

(215)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ સાવાજચનક ઝરણા કે જળાશયનુાં પાણી દુચષત કરવુાં ગુનો બને છ?ે  

(A) કલમ-૨૫૯ (B) કલમ-૨૭૭ (C) કલમ-ર૬૭ (D) કલમ-૨૬૮ Ans: B 

(216)  કોઈ સ્ત્રી પર વારાંવાર બળાત્કાર કરવામાાં આવ્યો હોય તો તેવા વ્યરકતને આઈ.પી.સી.ની કલમ-૩૭૬ મુજબ 
કેટલી ચશક્ષાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ ે? 

 

(A) નવ વષાથી ઓછી નરહાં 

એવી આજીવન કેદ સુધીની 
સખત કેદ અને ચશક્ષા 

(B) આાંઠ વષાથી ઓછી નરહાં 

એવી આજીવન કેદ સુધીની 
સખત કેદ અને ચશક્ષા 

(C) દસ વષાથી ઓછી નરહાં 

એવી આજીવન કેદ સુધીની 
સખત કેદ અને ચશક્ષા 

(D) છ વષાથી ઓછી નરહાં 

એવી આજીવન કેદ સુધીની 
સખત કેદ અને ચશક્ષા 

Ans: C 

(217)  વતામાનમાાં આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ નાબુદ કરવાનો ઠરાવ કરવામાાં આવ્યો છ?ે  

(A) કલમ-૩૦ર (B) કલમ-૩૦૯ (C) કલમ-૩૦૬ (D) કલમ-૩૦૫ Ans: B 

(218)  ભારતીય ફોજદારી ધારો એટલે  

(A) ઇચન્ડયન પીનલ કોડ (B) રક્રચમનલ પ્રોસીઝર કોડ (C) ઇચન્ડયન પોલીસ કોડ (D) ઇચન્ડયન પ્રોસીઝર કોડ Ans: A 

(219)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં દહેજ મૃત્યુ ની વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છ ે?  

(A) કલમ-૩૦૪(બી) (B) કલમ-૩૩ર (એ) (C) કલમ-૩રર (એ) (D) કલમ-૩૦ર (એ) Ans: A 

(220)  કોઈપણ પ્રકારનો ગુનો બનવા માટનેા ચાર તબક્કા કયા છ?ે  

(A) ઈરાદો, તૈયારી, પ્રયન્ત, 
ગુનો 

(B) ઈરાદો, તૈયારી, બચાવ, 
ગુનો 

(C) એકપણ નહીં 
(D) ઈરાદો, તૈયારી, હત્યા, 
ગુનો 

Ans: A 

(221)  કલમ-૮૩ મુજબ જો _______ બાળક દ્વારા ગુનો કરવામાાં આવ્યો હોય તો તે ચશક્ષાપાત્ર છ.ે  

(A) ૭ વષા કરતાાં વધારે 
અને ૧૨ વષા કરતાાં નીચેની 
ઉંમર 

(B) ૧૨ વષા કરતાાં વધારે 
અને ૧૫ વષા કરતાાં નીચેની 
ઉંમર 

(C) ઉપરનામાાંથી એક પણ 

નરહ 

(D) ૭ વષા કરતાાં નાની 

ઉંમર 
Ans: A 
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(222)  કોઈ વ્યરકત રાજયસેવકને પોતાની ફરજ બજાવતો રોકવા માટ ેસ્વૈચ્છાપુવાક વ્યથા કરે તો તે ................. 
મુજબ ચશક્ષાપાત્ર છ.ે 

 

(A) કલમ- ૩૨૧ (B) કલમ – ૩૩૨ (C) કલમ- ૩૨૩ (D) કલમ- ૩૨૪ Ans: B 

(223)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ ચોરીનો માલ રાખવો એ ગુનો બને છ?ે  

(A) કલમ-૩૯૯ (B) કલમ-૪૧૦ (C) કલમ-૩૯૭ (D) કલમ-૪૦૩ Ans: B 

(224)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ જયારે ગભાપાત કરાવવાના ઈરાદાથી કરવામાાં આવેલ કૃત્યોથી સ્ત્રીનુાં 

મૃત્યુ નીપજ ેતો આવુાં કૃત્ય ગુનો બને છ ે? 
 

(A) કલમ-૩૦૫ (B) કલમ-૩૧૪ (C) કલમ-૩૦૬ (D) કલમ-૩૧૦ Ans: B 

(225)  નીચેનામાથી કયુ વાકય સાચુ છ?ે 
(P) લખાણ એ દસ્તાવેજ છ.ે (Q) મુચદ્વત ચલથો કરેલ અથવા ફોટો પાડલે શબ્દો દસ્તાવેજ છ ે

 

(A) P અને Q - કોઇ સાચા 

નથી. 
(B) ફતત Q સાચુ છ.ે (C) ફતત P સાચ ુછ.ે 

(D) P અને Q - બાંને સાચા 

છ.ે 
Ans: D 

(226)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ ચમલકત અાંગે અપ્રમાચણક પણે અને દગાબાજીથી તેને ખસેડી કે છુપાવવી 
એ ગુનો બને છ ે? 

 

(A) કલમ-૪ર૪ (B) કલમ-૪૧૬ (C) કલમ-૪૧૩ (D) કલમ-૪ર૦ Ans: A 

(227)  હુલ્લડ એ...  

(A) જાહેર-સુલેહ શાાંચત 

ચવરુદ્ધનો ગુનો છ ે
(B) બાંન ે (C) ઉપરોતત એકેય નરહ 

(D) રાજ્ય ચવરુદ્ધનો ગુનો 

છ ે
Ans: A 

(228)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં હુલ્લડની ચશક્ષાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ?ે  

(A) કલમ-૧ર૪ (B) કલમ-૧૪૪ (C) કલમ-૧ર૨ (D) કલમ-૧૪૭ Ans: D 

(229)  ભારતીય ફોજદારી ધારાની કઈ કલમમાાં કીમતી દસ્તાવેજ (જામીનગીરી) ની વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છ ે
? 

 

(A) કલમ - ૩૧ (B) કલમ - ૩૦૦ (C) કલમ - ૩૦ (D) કલમ - ૩૩ Ans: C 

(230)  આઈ.પી.સી.ની કલમ-૪૭૭ કઈ બાબત સાથે સાંકળાયેલી છ ે?  

(A) લગ્નસાંબાંધી ગુના (B) ગુનારહત અપ-પ્રવેશ (C) હુલ્લડ 
(D) રહસાબો ખોટા 
બનાવવા અાંગે 

Ans: D 

(231)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ ધાડ પાડવાના હેતુથી ભેગા થવુાં એ ગુનો બને છ?ે  

(A) કલમ-૪૦૩ (B) કલમ-૩૯૯ (C) કલમ-૪૦ર (D) કલમ-૩૯૭ Ans: C 

(232)  આઈ.પી.સી.ની કલમ-૨૨૮માાં શેન ેલગતી જોગવાઈ છ ે?  

(A) આમાાંનુાં એક પણ નરહાં (B) અદાલતનો ચતરસ્કાર (C) રાજદ્રોહ (D) ખોટા પૂરાવા Ans: B 
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(233)  ’’અ’’ એક સ્ત્રીની લાજ લેવાના ઇરાદાથી તેના પર હુમલો કરે છ.ે ’’અ’’ કલમ .............. મજુબ ગુનો કરે 
છ.ે 

 

(A) કલમ - ૩૩૨ (B) કલમ - ૩૩૮ (C) કલમ - ૩૩૭ (D) કલમ - ૩૫૪ Ans: D 

(234)  હુ તન ેમારીશ એમ કહી ‘ક‘ એ ચપ્પુ લે છ,ે અરહાં ‘ક‘ એ કોઈ વ્યરકત ઉપર હુમલો કયાાનુાં કહેવાય ?  

(A) ના 
(B) આવી કોઈ જોગવાઈ 
નથી 

(C) એકપણ નહીં 
(D) હા, અહી શબ્દો વડ ે
સમજાવેલી ચેષ્ટા હુમલો 

ગણાય. 

Ans: D 

(235)  કેટલા રદવસ સુધી સખત શારીરરક પીડા થાય તેને મહાવ્યથા કહેવાય ?  

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

(236)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ સરકારી સ્ટમે્પની બનાવટ અાંગેનુાં કોઈ સાધન બનાવવુાં કે તેનુાં વેચાણ 
કરવુાં ગુનો બને છ ે? 

 

(A) કલમ-૨૩૧ (B) કલમ-ર૩૦ (C) કલમ-રપ૭ (D) કલમ-રપપ Ans: C 

(237)  FIR નુાં પૂરુ નામ જણાવો.  

(A) First Idea Report (B) None (C) First India Report 
(D) First Information 
Report 

Ans: D 

(238)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં બનાવટી દસ્તાવેજની વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છ ે?  

(A) કલમ-૪૬૩ (B) કલમ-૪પ૩ (C) કલમ-૪૭૦ (D) કલમ-૪૬૮ Ans: C 

(239)  ચશક્ષાના મુખ્ય ............... પ્રકાર છ.ે  

(A) ૫ (B) ૩ (C) ૨ (D) ૪ Ans: A 

(240)  પીધેલી વ્યચતત દ્વારા જાહેરમાાં ગેરવતાન એ આઇ.પી.સી. ની કઈ કલમ મુજબ ગુનો બનતા કેટલી સજાની 
જોગવાઇ કરવામાાં આવી છ?ે 

 

(A) કલમ 511 મુજબ , 24 

કલાકની મુદત સુધીની 
આસાન કેદ અથવા દાંડ 
અથવા બાંને પ્રકારની ચશક્ષા. 

(B) કલમ 520 મુજબ , 24 

કલાકની મુદત સુધીની 
આસાન કેદ અથવા દાંડ 
અથવા બાંને પ્રકારની ચશક્ષા. 

(C) કલમ 530 મુજબ , 24 

કલાકની મુદત સુધીની 
આસાન કેદ અથવા દાંડ 
અથવા બાંને પ્રકારની ચશક્ષા. 

(D) કલમ 510 મુજબ , 

24 કલાકની મુદત સુધીની 
આસાન કેદ અથવા દાંડ 
અથવા બાંને પ્રકારની ચશક્ષા. 

Ans: D 

(241)  ભારતીય ફોજદારી ધારાની કલમ-૩૪ મુજબ સામાન્ય ઈરાદો પાર પાડવા માટ ેઅનેક વ્યરકતઓ દ્વારા 
કરવામાાં આવેલ કાયા માટ ેશુાં દરેક વ્યરકત ગુના માટ ેજવાબદાર છ?ે 

 

(A) એકપણ નહીં (B) હા 
(C) આવી કોઈ જોગવાઈ 

નથી. 
(D) ના Ans: B 

(242)  ચસાંચાઈના કામોન ેનુકશાન કરીને ગેરકાયદેસર રીતે પાણીના પુરવઠામાાં બગાડ કરવો એ આઈ.પી.સી.ની 
કઈ કલમ મુજબ ગુનો બને છ ે? 

 

(A) કલમ-૪ર૬ (B) કલમ-૪ર૭ (C) કલમ-૪૩૧ (D) કલમ-૪૩૦ Ans: D 
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(243)  આઈ.પી.સી.ની કલમ-૪૧૦ મુજબ ચોરેલો માલ રાખવા બદલ કેટલી ચશક્ષાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ ે
? 

 

(A) આજીવન કેદ અથવા 
નવ વષા સુધીની સખત 
કેદની ચશક્ષા 

(B) આજીવન કેદ અથવા 
આાંઠ વષા સુધીની સખત 
કેદની ચશક્ષા 

(C) આજીવન કેદ અથવા છ 
વષા સુધીની સખત કેદની 
ચશક્ષા 

(D) આજીવન અથવા દસ 
વષાની બેમાાંથી કોઈ પણ 
પ્રકારની કેદ અને દાંડ 

Ans: D 

(244)  કોઈપણ વ્યરકત કાયદેસર હકકદાર હોય તેવી ચમલકત માટ ેગેરકાયદેસર સાધનો દ્વારા ભોગવેલ નુકશાન 

કયા પ્રકારનુ નુકશાન કહેવાય ? 
 

(A) એકપણ નહીં (B) કાયદેસરનુ નુકશાન 
(C) આવી કોઈ જોગવાઈ 
નથી. 

(D) ગેરકાયદેસરન ુનુકશાન Ans: D 

(245)  ચૂાંટણીમાાં મત આપવા માટ ેલાાંચ આપવા બદલ આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ હેઠળ ગુનો બને છ?ે  

(A) કલમ-૧૭૧(બી) (B) કલમ-૧૭૧(સી) (C) કલમ-૧૭૧(ડી) (D) કલમ-૧૭૧ (એ) Ans: A 

(246)  બીજાની જીાંદગી અથવા સલામતીને ભયમાાં મુકતુાં કાયા એ આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ ગુનો બને છ ે?  

(A) કલમ-૩રર (B) કલમ-૩૧૬ (C) કલમ-૩૧૭ (D) કલમ-૩૩૬ Ans: D 

(247)  મહાવ્યથા એટલે શુાં? 
 
1 પુરુષત્વનો નાશ 
2 કોઈ હાડકુાં અથવા દાાંત તૂટી જવુાં 

3 બે માથી કોઈ પણ આાંખથી જોવાની કાયમી શચતતનો નાશ 
4 બે માથી કોઈ પણ કાનની શ્રવણશચતતનો કાયમી નાશ 

 

(A) આપેલ તમામ (B) ફતત 2 અને 4 (C) ફતત 1 અને 2 (D) ફતત 1,2 અને 3 Ans: A 

(248)  જો કોઈ ભારતીય નાગરરક અમેરરકામાાં “વ્યાચભચાર ” (લજ્જાસ્પદ અને શરમજનક કાયો) નો ગુનો કરે 
તો શુાં તેને ભારતમાાં ભારતીય ફોજદારી ધારામાાં અનુસાર ચશક્ષા કરી શકાય છ ે? 

 

(A) હા (B) ના (C) આવી કોઈ જોગવાઈ નથી (D) આપેલ એક પણ નહી Ans: A 

(249)  કલમ -334 મુજબ ઉશ્કેરાટને કારણે સ્વેચ્છાપૂવાક વ્યથા પહોચાડવા બદલ કેટલી સજાની જોગવાઈ 
કરવામાાં આવી છ?ે 

 

(A) એક મરહનાની સાદી 
કેદ અને 500 રૂચપયા દાંડ 
& એક મરહનાની સખત 

કેદ અને 500 રૂચપયા દાંડ 
બાંન ે

(B) એક મરહનાની સાદી 
કેદ અને 500 રૂચપયા દાંડ 

(C) છ મરહનાની સાદી કેદ 
અને 1500 રૂચપયા દાંડ 

(D) એક મરહનાની સખત 
કેદ અને 500 રૂચપયા દાંડ 

Ans: A 

(250)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં જાતીય સતામણી બદલ ચશક્ષાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ?ે  

(A) કલમ-૩૫૪ (એ) (B) કલમ-૩૫૧ (એ) (C) કલમ-૩૫૩ (એ) (D) કલમ-૩૪૯ (એ) Ans: A 
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(251)  બનાવટી ભારતીય ચસકકાની આયાત ચનકાસ બદલ આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ ગુનો બને છ?ે  

(A) કલમ-ર૩૮ (B) કલમ-ર૩૦ (C) કલમ-રરપ (D) કલમ-૨૩૧ Ans: A 

(252)  ખૂન સાથે ધાડ કરવાના ગુના બદલ IPCની કઈ કલમમાાં કેટલી સજાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ?ે  

(A) કલમ 396, મોત 
(B) કલમ 396, 10 વષાની 
સખત કેદ 

(C) આપેલ તમામ 
(D) કલમ 396, આજીવન 
કેદ 

Ans: C 

(253)  ભારતીય ફોજદારી ધારાના કયા પ્રકરણમાાં રાજય ચવરુધ્ધના ગુના ચવષે જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ?ે  

(A) પ્રકરણ-૭ (B) પ્રકરણ-૬ (C) પ્રકરણ-૮ (D) પ્રકરણ-૯ Ans: B 

(254)  જ ેવ્યરકતનુાં મૃત્યુ નીપજાવવાનો ઈરાદો કરેલ હોય, તે ચસવાયની બીજી વ્યરકતનુાં મૃત્યુ નીપજાવવામાાં આવે 
તો તે કયા પ્રકારનો ગુનો બને છ ે? 

 

(A) ગુનારહત હત્યા / 
મનુષ્યવધ 

(B) કુદરતી મૃત્યુ (C) એકપણ નહીં 
(D) આવી કોઈ જોગવાઈ 
નથી 

Ans: A 

(255)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ છતેરપીંડી કરવાના હેતસુર ખોટો દસ્તાવેજ બનાવવો એ ગુનો બને છ ે?  

(A) કલમ-૪પ૩ (B) કલમ-૪૬૩ (C) કલમ-૪૬૮ (D) કલમ-૪૪૮ Ans: C 

(256)  શુાં ભારતીય ફોજદારી ધરા મુજબ “ગભામાાં ચવકાસ પામતા બાળકને ” વ્યચતત કહી શકાય ?  

(A) આવી કોઈ જોગવાઈ 
નથી 

(B) કઈ કહી ન શકાય (C) હા (D) ના Ans: C 

(257)  ભારતીય ફોજદારી ધારામાાં વાલીપણામાાંથી મનુષ્યહરણની વ્યાખ્યા કઈ કલમમાાં દશાાવાઈ છ?ે  

(A) ૩૬૧ (B) ૩૬૩ (C) ૩૬૨ (D) ૩૬૦ Ans: A 

(258)  ભારતીય ફોજદારી ધારાની કઈ કલમમાાં ‘શુદ્ધબુચદ્ધ’ની વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છ?ે  

(A) કલમ 53 (B) કલમ 52 (C) કલમ 54 (D) કલમ 50 Ans: B 

(259)  જાહેર સુલેહ શાાંચત ચવરુદ્ધના ગુના કયા પ્રકરણમાાં આપવામાાં આવ્યા છ ે?  

(A) ૯ (B) ૧૧ (C) ૧૦ (D) ૮ Ans: D 

(260)  કોઈ ગુનેગારને આશરો આપવો એ પણ ગુનો બને છ ેતેવુાં કથન આઇ.પી.સી.ની કઇ કલમમાાં છ?ે  

(A) ૧૧૫ (B) ૨૧૩ (C) ૨૧ર (D) ૨૧૬ Ans: C 

(261)  અપહરણના ગુના માટ ેઆઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં કેટલી ચશક્ષાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ ે?  

(A) કલમ-૩૬ર, સાત 
વષાની બાંનેમાાંથી કોઈ એક 
પ્રકારની કેદ અથવા દાંડની 

ચશક્ષા 

(B) કલમ-૩૫૩, સાત 
વષાની બાંનેમાાંથી કોઈ એક 
પ્રકારની કેદ અથવા દાંડની 

ચશક્ષા 

(C) કલમ-૩૬૩, સાત વષાની 
બાંનેમાાંથી કોઈ એક પ્રકારની 
કેદ અથવા દાંડની ચશક્ષા 

(D) કલમ-૩૬૧, સાત 
વષાની બાંનેમાાંથી કોઈ એક 
પ્રકારની કેદ અથવા દાંડની 

ચશક્ષા 

Ans: C 

(262)  ચવજળી ...................... ચમલકત કહેવાય.  

(A) જાંગલ (B) જાંગમ (C) ચીલાચાલુ (D) કાયમી Ans: B 
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(263)  ઈ.પી.કો. પ્રકરણ-રમાાં કઈ જોગવાઈઓ આપવામાાં આવી છ?ે  

(A) સામાન્ય અને ચવચશષ્ટ 
જોગવાઈઓ 

(B) ઉપરોતત એકેય નહીં (C) સામાન્ય સ્પષ્ટીકરણ (D) ચવચશષ્ટ જોગવાઈઓ Ans: C 

(264)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ અચસ્થર મગજના વ્યરકતને અથવા બાળકને આત્મહત્યામાાં મદદગારી 
કરવી ગુનો બને છ ે? 

 

(A) કલમ-૩૦ર (B) કલમ-૩૩ર (C) કલમ-૩રર (D) કલમ-૩૦૫ Ans: D 

(265)  આઈ.પી.સી.ની કલમ-૩૦૪(બી) મુજબ દહેજ મૃત્યુ માટ ેકેટલી સજાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ?ે  

(A) આાંઠ વષાથી ઓછી 
નરહાં એવી આજીવન કેદ 
સુધીની ચશક્ષા 

(B) નવ વષાથી ઓછી નરહાં 
એવી આજીવન કેદ સુધીની 
ચશક્ષા 

(C) સાત વષાથી ઓછી નરહાં 
એવી આજીવન કેદ સુધીની 
ચશક્ષા 

(D) દસ વષાથી ઓછી નરહાં 
એવી આજીવન કેદ સુધીની 
ચશક્ષા 

Ans: C 

(266)  કાયદા ચવરુધ્ધની માંડળીના સભ્યો સામાન્ય ઉદેશ પાર પાડવા માટ ેહીંસાનો ઉપયોગ કરે તો તેઓ 

................ ના ગુના માટ ેદોચષત છ.ે 
 

(A) બખેડો (B) આપેલ એક પણ નહી. (C) ધમકી (D) હુલ્લડ Ans: D 

(267)  જો કોઈ વ્યચતત પ્રાણઘાતક હચથયારો સાથે સજ્જ થઈ કાયદા ચવરુદ્ધની માંડળીમાાં સામેલ થાય છ ેતો IPCની 
કઈ કલમ મુજબ તેની ચવરુદ્ધ ગુનો બને છ?ે 

 

(A) કલમ 144 (B) કલમ 148 (C) કલમ 134 (D) કલમ 132 Ans: A 

(268)  જયારે કોઈ પુરુષ કોઈ સ્ત્રી પાસે જાતીય સહવાસની માાંગણી કરે ત્યારે આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં 

ચશક્ષાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ?ે 
 

(A) કલમ-૩૫૩ (એ), 
પુરુષને બે વષાની કેદ અને 
દાંડ અથવા બાંને પ્રકારની 
ચશક્ષા. 

(B) કલમ-૩૪૯ (એ), 
પુરુષને બે વષાની કેદ અને 
દાંડ અથવા બાંને પ્રકારની 
ચશક્ષા. 

(C) કલમ-૩૫૪(એ), ત્રણ વષા 

સુધીની કેદ અથવા દાંડ 
અથવા બાંને પ્રકારની ચશક્ષા 

(D) કલમ-૩૫૧ (એ), 
પુરુષને બે વષાની કેદ અને 
દાંડ અથવા બાંને પ્રકારની 
ચશક્ષા. 

Ans: C 

(269)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ દસ રૂચપયાની રકાંમતના કોઈપણ પ્રાણીને મારી નાખીને અથવા બગાડ 
કરવો એ ગુનો બને છ?ે 

 

(A) કલમ-૪ર૬ (B) કલમ-૪ર૪ (C) કલમ-૪૨૮ (D) કલમ-૪ર૭ Ans: C 

(270)  કલમ-૨૯૩ અનુસાર ___________ મુજબનો ગુનો બને છ.ે  

(A) અશ્લીલ કૃત્યો કે ગીતો 
ગાવા 

(B) અશ્લીલ પુસ્તકનુાં તરૂણ 
વ્યચતતને વેચાણ 

(C) એકપણ નહીં 
(D) અશ્લીલ પુસ્તકનુાં 
વેચાણ 

Ans: B 

(271)  કોટાની વ્યાખ્યા ............... માાં આપવામાાં આવી છ.ે  

(A) IPC કલમ ર૦ (B) IPC કલમ ર૧ (C) IPC કલમ ર૩ (D) IPC કલમ ર૫ Ans: A 

(272)  ભારતીય ફોજદારી ધારામાાં કઈ કલમમાાં “જાહેર નોકર ” અથવા “રાજ્યસેવક ” ની વ્યાખ્યા આપવામાાં 
આવી છ ે? 

 

(A) કલમ - ૨૧ (B) કલમ - ૨૨ (C) કલમ - ૨૩ (D) કલમ - ૨૫ Ans: A 
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(273)  DSP નુાં પૂરુ નામ જણાવો.  

(A) Deputy 
Superintendent of 
Police 

(B) Deputy 
Superintendent of 
Program 

(C) Deputy 
Superintendent of Public 

(D) Deputy 
Superintendent of 
Parliament 

Ans: A 

(274)  ભારતીય ફોજદારી ધારો,1860 કોના દ્વારા રચવામાાં આવ્યો છ?ે  

(A) વોરન હેચસ્ટાંગ (B) લોડા કોનાવોચલસ (C) લોડા વેલેસ્લી (D) લોડા મકેોલે Ans: D 

(275)  ઈ.પી.કોડમાાં ચમલ્કતના દુચવાચનયોગના ગુના માટ ેકઈ ચશક્ષા દશાાવવામાાં આવી છ ે?  

(A) ઉપરોતત તમામ 
(B) ૨ વષાની કેદ અથવા 
દાંડ 

(C) બાંન ે (D) ૨ વષાની કેદ અને દાંડ Ans: C 

(276)  જાહેર નોકર દ્વારા સમન્સ કે બીજા કોઈ હુકમની બજવણી ટાળી ભાગી જવા બદલ IPCની કલમમાાં ગુનો 
નોંધી ચશક્ષાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ?ે 

 

(A) કલમ 170 (B) કલમ 168 (C) કલમ 172 (D) કલમ 174 Ans: C 

(277)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ ભીખ મગાવવાના હેતુ માટ ેસગીરાનુાં અપહરણ કરવુાં અથવા અપાંગ 
બનાવવુાં એ ગુનો બને છ ે? 

 

(A) કલમ-૩૫૪ (એ) (B) કલમ-૩૬૧ (એ) (C) કલમ-૩૬૩ (એ) (D) કલમ-૩૬ર (એ) Ans: C 

(278)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં સામૂરહક બળાત્કારના ગુના માટ ેચશક્ષાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ ે?  

(A) કલમ-૩૭૬(એ) (B) કલમ-૩૭૬(બી) (C) કલમ-૩૭૬(સી) (D) કલમ-૩૭૬(ડી) Ans: D 

(279)  કલમ-૧૮૯ માાં રાજય સેવકને હાચન પહોંચાડવાની .......... આપવી તે ગુનો છ ેતેવુ જણાવેલ છ.ે  

(A) હુલ્લડ (B) આપેલ એક પણ નહી. (C) ધમકી (D) બખેડો Ans: C 

(280)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ સાપરાધ મનુષ્યવધ એ ગુનો બને છ ે?  

(A) કલમ-૨૫૯ (B) કલમ-૨૯૯ (C) કલમ-૨૬૮ (D) કલમ-ર૬૭ Ans: B 

(281)  જો કોઈ પુરુષ કોઈ સ્ત્રીની જાતીયતા સાંબાંધી ટીપ્પણીઓ કરે તો આઈ.પી.સી. ની કઈ કલમ હેઠળ ગુનો બને 

છ ેઅને તેની સજા કેટલી છ?ે 
 

(A) કલમ-૩૫૧ (એ), 
પુરુષને બે વષાની કેદ અને 
દાંડ અથવા બાંને પ્રકારની 
ચશક્ષા. 

(B) કલમ-૩૪૯ (એ), 
પુરુષને બે વષાની કેદ અને 
દાંડ અથવા બાંને પ્રકારની 
ચશક્ષા. 

(C) કલમ-૩૫૪(એ), પુરુષને 
બે વષાની કેદ અને દાંડ અથવા 

બાંને પ્રકારની ચશક્ષા. 

(D) કલમ-૩૫૩ (એ), 
પુરુષને બે વષાની કેદ અને 
દાંડ અથવા બાંને પ્રકારની 
ચશક્ષા. 

Ans: C 

(282)  જયારે કોઈ જાહેર નોકર પોતે કરેલા કથન પર સરહ કરવાનો ઈન્કાર કરે તો આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ 

હેઠળ ગુનો નોધી શકાય છ ે? 
 

(A) કલમ-૧૮૦ (B) કલમ-૧૮૮ (C) કલમ-૧૯૧ (D) કલમ-૧૭ર Ans: A 

(283)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ સ્વૈચ્છાપૂવાક મહાવ્યથા નીપજાવવી ગુનો બને છ?ે  

(A) કલમ-૩૧૪ (B) કલમ-૩૧૬ (C) કલમ-૩રર (D) કલમ-૩૧૭ Ans: C 
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(284)  નીચેની કઈ વ્યચતતઓન ેભારતની ફોજદારી અદાલતોની (ન્યાયાલયો) હકુમતમાાંથી મુતત રાખવામાાં આવી 
છ ે? 

 

(A) સરકાર (B) ઉપરોતત એકેય નરહ (C) ચવદેશી દુશમનો (D) ન્યાયધીશ Ans: C 

(285)  ભારતીય ફોજદારી ધારો, ૧૮૬૦ની કલમ ૧૦૦ થી ૧૨૦ જ ેપ્રકરણ પાાંચમાાં જણાવેલ છ.ે તેમાાં નીચેની 
___________ બાબત અાંગે જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ.ે 

 

(A) ગુનારહત કાવત્રુ (B) ગેરકાયદેસર બદલી (C) મદદગારી (D) સરકાર ચવરુદ્ધ ગુનાઓ Ans: C 

(286)  ગેરકાયદેસર માંડળીની વ્યાખ્યા IPCની કઈ કલમમાાં આપવામાાં આવી છ ે?  

(A) 142 (B) 143 (C) 141 (D) 144 Ans: C 

(287)  ભારતીય ફોજદારી અચધચનયમ (IPC) ..............ના રોજ ગવનાર જનરલની માંજૂરી મળી.  

(A) ૫ ઓતટોબર ૧૮૬૩ (B) ૫ ઓતટોબર ૧૮૬૧ (C) ૫ ઓતટોબર ૧૮૬૪ (D) ૬ ઓતટોબર ૧૮૬૦ Ans: D 

(288)  ભારતીય ફોજદારી ધારા મુજબ શુાં મૂચતા એક વ્યરકત છ ે?  

(A) હા 
(B) આવી કોઈ જોગવાઈ 
નથી. 

(C) ના (D) એકપણ નહીં Ans: A 

(289)  જયારે કોઈ વ્યચતત અન્ય વ્યચતતને અમુક સ્થળેથી જવાની બળજબરી પૂવાક ફરજ પાડ ેકે કપટપૂવાક 
લાલચ આપે ત્યારે તે વ્યચતતનુાં ......................... થયુાં કહેવાય. 

 

(A) અપનયન - 
મનુષ્યનયન 

(B) બળાત્કાર (C) ગુનારહત આપઘાત (D) અપહરણ Ans: A 

(290)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં બગાડ બદલ ચશક્ષાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ ે?  

(A) કલમ-૪ર૬ (B) કલમ-૪૧૬ (C) કલમ-૪ર૪ (D) કલમ-૪ર૦ Ans: A 

(291)  ભયાંકર શસ્ત્રો કે સાધનો વડ ેસ્વૈચ્છાપૂવાક વ્યથા ચનપજાવવી એ આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મજુબ ગુનો બને 
છ ે? 

 

(A) કલમ-૩૧૬ (B) કલમ-૩ર૪ (C) કલમ-૩રર (D) કલમ-૩૧૭ Ans: B 

(292)  ભારતીય ફોજદારી અચધચનયમની છલે્લી કલમ કઈ છ ે?  

(A) કલમ 465 (B) કલમ 511 (C) કલમ 483 (D) કલમ 542 Ans: B 

(293)  કેટલા મરહનાથી વધુ સમય માટ ેએકાાંત કેદની સજા થઈ શકે નરહ ?  

(A) ૩ (B) ૧ (C) ૨ (D) ઉપરોતત એકેય નરહ Ans: A 

(294)  “ગૃહ અપ પ્રવેશ” ની વ્યાખ્યા કઈ કલમમાાં આપેલ છ ે?  

(A) કલમ ૩૦૩ (B) કલમ ૩૦૬ (C) કલમ ૩૦૪ (D) કલમ ૪૪૨ Ans: D 

(295)  બીજાની જીાંદગી અથવા અાંગત સલામતીને ભયમાાં મુકતા કાયા બદલ વ્યથા નીપજાવવી એ આઈ.પી.સી.ની 
કઈ કલમ મુજબ ગુનો બને છ ે? 

 

(A) કલમ-૩૩૭ (B) કલમ-૩રર (C) કલમ-૩૧૭ (D) કલમ-૩૩૬ Ans: A 
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(296)  આઈ.પી.સી.ની કલમ-૫૧૧માાં શેને લગતી જોગવાઈ છ ે?  

(A) ગુનો કરવાની કોશીશ (B) બદનક્ષી (C) વ્યચભચાર (D) કાવતરુાં  Ans: A 

(297)  ભારતીય ફોજદારી ધારાની કઈ કલમ મુજબ સ્વબચાવનો અચધકાર એ ગુનો બનતો નથી?  

(A) કલમ-૭૮ (B) કલમ-૯૬ (C) કલમ-૮૨ (D) કલમ-૭૭ Ans: B 

(298)  બીજાની ચજ ાંદગી અથવા સલામતીને ભયમાાં મુતતા કૃત્ય બદલ વ્યથા ચનપજાવવી એ IPCની કઈ કલમ 
હેઠળ ગુનો બને છ?ે 

 

(A) કલમ 317 (B) કલમ 327 (C) કલમ 337 (D) કલમ 347 Ans: C 

(299)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ સ્વૈચચ્છક રીતે એચસડ ફેંકવો કે ફેંકવાનો પ્રયત્ન કરવો ગુનો બને છ ે?  

(A) કલમ - ૩ર૬(બી) (B) કલમ-૩રર (એ) (C) કલમ-૩૧૭ (એ) (D) કલમ-૩૧૬ (એ) Ans: A 

(300)  ખોટા પુરાવા અને જાહેર ન્યાય ચવરૂદ્ધના ગુનાઓ આઇ.પી.સી.ના કયા પ્રકરણમાાં દશાાવવામાાં આવ્યા છ?ે  

(A) પ્રકરણ-૧૦ (B) પ્રકરણ-૧૧ (C) પ્રકરણ-૭ (D) પ્રકરણ-૮ Ans: B 

(301)  કોઈ પણ વ્યચતતની દસ કે તેથી વધુ રદવસ સુધી ગેરવાજબી અટકાયત એ કઈ કલમ હેઠળ ગુનો બને છ?ે  

(A) કલમ 344 (B) કલમ 352 (C) કલમ 348 (D) કલમ 340 Ans: A 

(302)  આઈ.પી.સી.ની કલમ-૧૩૧ થી ૧૪૦માાં શેને લગતી જોગવાઈઓ કરવામાાં આવી છ ે?  

(A) અપરાધીક કૃત્ય (B) સૈન્યને લગતા ગુના 
(C) જાહેર સેવકન ેલગતા 
ગુના 

(D) રાજ્ય સેવકને લગતા 
ગુના 

Ans: B 

(303)  હુલ્લડની વ્યાખ્યા કઈ IPC કલમમાાં આવેલી છ ે?  

(A) કલમ 145 (B) કલમ 148 (C) કલમ 143 (D) કલમ 146 Ans: D 

(304)  આઈ.પી.સી.ના કયા પ્રકરણમાાં જાહેર સ્વાસ્થ્ય, સલામતી, સગવડ, સભ્યતા અને ચનચતને લગતા ગુનાઓની 
ચચાા કરવામાાં આવી છ?ે 

 

(A) પ્રકરણ-૧૦ (B) પ્રકરણ-૧૩ (C) પ્રકરણ-ર૩ (D) પ્રકરણ-૧૪ Ans: D 

(305)  એક વ્યચતત બીજી વ્યચતતને આઘાતજનક સમાચાર આપે જનેે કારણે બીજી વ્યચતત ભાન ગમુાવે તો તેને 

___________ કહેવાય. 
 

(A) મહાવ્યથા (B) વ્યથા (C) એકપણ નહીં (D) વ્યથા ન કહેવાય. Ans: D 

(306)  IPCની કઈ કલમમાાં બખેડા માટ ેચશક્ષાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ?ે  

(A) કલમ 140 (B) કલમ 170 (C) કલમ 160 (D) કલમ 130 Ans: C 

(307)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં બળની વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છ ે?  

(A) કલમ-૩૪૪ (B) કલમ-૩૪૯ (C) કલમ-૩૩૮ (D) કલમ-૩૪૮ Ans: B 

(308)  ભારતીય ફોજદારી ધારાના તયાાં પ્રકરણમાાં રાજ્ય ચવરુદ્ધના ગુના ચવશે જોગવાઇઓ કરવામાાં આવી છ?ે  

(A) પ્રકરણ 2 (B) પ્રકરણ 6 (C) પ્રકરણ 4 (D) પ્રકરણ 8 Ans: B 
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(309)  કોઈ ચવદેશી વ્યચતત ભારતમાાં આવીને બીજી કોઈ ચવદેશી વ્યચતતનુાં “ખૂન” કરે તો ભારતીય ફોજદારી 
ધારા મુજબ તેના ઉપર ગુનો નોધી શકાય છ ે? 

 

(A) કશુાં કહી શકાય નહી (B) હા (C) આવી કોઈ જોગવાઈ નથી (D) ના Ans: B 

(310)  કોઈપણ વ્યરકતની દસ કે તેથી વધુ રદવસ સુધી ગેરવ્યાજબી અટકાયત એ આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ 
મુજબ ગુનો બને છ ે? 

 

(A) કલમ-૩૩૮ (B) કલમ-૩૪૪ (C) કલમ-૩૩૬ (D) કલમ-૩૩૭ Ans: B 

(311)  કોઈ અચધકારી સત્તામાાં હોય તેવા વ્યરકતએ કરેલ જાતીય સમાગમ આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ ગુનો 
બને છ ે? 

 

(A) કલમ-૩૭૬(સી) (B) કલમ-૩૭૬(એ) (C) કલમ-૩૭૬(બી) (D) કલમ-૩૭૬ (ડી) Ans: A 

(312)  ભરત મહેન્દ્રન ેતેની પાસેનો માબાઇલ આપવા જણાવતાાં મહેન્દ્ર ના પાડતાાં ભરત તે મોબાઇલ ફોન કઢાવી 
લેવા લાફો મારે છ ેતો ભરત કલમ...... મુજબ ગુનો કરે છ.ે 

 

(A) ૩ર૭ (B) ૩રપ (C) ૩ર૮ (D) ૩ર૧ Ans: A 

(313)  આઈ.પી.સી.ની કલમ-૪પ૩ મુજબ ગુપ્ત અપપ્રવેશ અથવા ઘરફોડના ગુના માટ ેકેટલી ચશક્ષાની જોગવાઈ 
કરવામાાં આવી છ ે? 

 

(A) આાંઠ વષા સુધીની 
બેમાાંથી કોઈપણ પ્રકારની 
કેદ અને દાંડ 

(B) દસ વષા સુધીની 
બેમાાંથી કોઈપણ પ્રકારની 
કેદ અને દાંડ 

(C) બે વષા સુધીની બેમાાંથી 
કોઈપણ પ્રકારની કેદ અન ે
દાંડ 

(D) નવ વષા સુધીની 
બેમાાંથી કોઈપણ પ્રકારની 
કેદ અને દાંડ 

Ans: C 

(314)  હોચસ્પટલના વ્યવસ્થાપક વહીવટદાર તરીકે કમાચારી સ્ત્રી પર બળાત્કાર કરે તો તેવા વ્યરકતને 
આઈ.પી.સી.ની કલમ-૩૭૬ મુજબ કેટલી ચશક્ષાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ ે? 

 

(A) નવ વષાથી ઓછી નરહાં 
એવી આજીવન કેદ સુધીની 
સખત કેદ અને ચશક્ષા 

(B) આાંઠ વષાથી ઓછી નરહાં 
એવી આજીવન કેદ સુધીની 
સખત કેદ અને ચશક્ષા 

(C) છ વષાથી ઓછી નરહાં 
એવી આજીવન કેદ સુધીની 
સખત કેદ અને ચશક્ષા 

(D) દસ વષાથી ઓછી નરહાં 
એવી આજીવન કેદ સુધીની 
સખત કેદ અને ચશક્ષા 

Ans: D 

(315)  રમેશ પોતે ભારતીય સેનામાાં કેપ્ટન ન હોવા છતાાં કેપ્ટન છ ેતેવુાં માનવામા આવે તેવા ઇરાદાથી કેપ્ટનનો 
પોશાક પહેરે તો કલમ.........મુજબ ગુનો બને. 

 

(A) કલમ - ૧૭૧ (B) કલમ - ૪૦ (C) કલમ - ૪૦૧ (D) કલમ - ૫૪૦ Ans: A 

(316)  ઠગ હોય એને માટનેી સજાની કઈ કલમમાાં જોગવાઈ છ ે?  

(A) કલમ - ૩૧૪ (B) કલમ - ૩૧૬ (C) કલમ - ૩૧૧ (D) કલમ - ૩૧૨ Ans: C 

(317)  આઈ.પી.સી.ની કલમ-૧૨૧ થી ૧૩૦ અાંતગાત કયા ગુનાઓ દશાાવવામાાં આવ્યા છ ે?  

(A) લાાંચ રૂશ્વત (B) રાજ્ય ચવરુદ્ધના ગુના (C) ખૂન અને ધાડ (D) આમાાંનુાં એકપણ નરહ Ans: B 

(318)  આઈ.પી.સી. પ્રકરણ-૨૩માાં કેટલી કલમોનો સમાવેશ કરવામાાં આવ્યો છ ે?  

(A) ૧૭ (B) ૨૯૫ થી ૨૯૮ (C) ૧ (D) ૪૪૧ થી ૪૬૨ Ans: C 
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(319)  જયારે કોઈ વ્યરકત પ્રાણઘાતક હથીયારો સાથે સજજ થઈ હુલ્લડમાાં ભાગ લે તેના ચવશે આઈ.પી.સી.ની 
કઈ કલમમાાં ચશક્ષાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ ે? 

 

(A) કલમ-૧૪૮ (B) કલમ-૧ર૨ (C) કલમ-૧૪૪ (D) કલમ-૧ર૪ Ans: A 

(320)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ બનાવટી સ્ટમે્પનો કબજો રાખવો ગુનો બને છ ે?  

(A) કલમ-રપ૭ (B) કલમ-૨૫૯ (C) કલમ-ર૬૦ (D) કલમ-રપપ Ans: B 

(321)  ભારતીય ફોજદારી ધારાની કઈ કલમમાાં ભારતીય સૈચનક, નાચવક કે હવાઈ સૈચનકનો પોશાક કે પ્રચતક 

રાખવો ગુનો છ ે? 
 

(A) કલમ-૧૪૪ (B) કલમ-૧૪૦ (C) કલમ-૧ર૪ (D) કલમ-૧ર૨ Ans: B 

(322)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ જાહેર માગા, પૂલ કે નહેરને નુકશાન કરી બગાડ કરવો એ ગુનો બને છ ે
? 

 

(A) કલમ-૪ર૭ (B) કલમ-૪ર૪ (C) કલમ-૪ર૬ (D) કલમ-૪૩૧ Ans: D 

(323)  કોઈ ચવદેશી વ્યચતત ભારતમાાં આવીને બીજી કોઈ ચવદેશી વ્યચતતનુાં ‘ખૂન’ કરે તો ભારતીય ફોજદારી ધારા 
મુજબ તેના ઉપર ગુનો નોંધી શકાય? 

 

(A) હા (B) એક પણ નહીં (C) કહી ના શકાય (D) ના Ans: A 

(324)  શુાં ભારતીય ફોજદારી ધારા,1860 મુજબ કલેકટરનો સમાવેશ ન્યાયધીશની વ્યાખ્યામાાં થાય છ?ે  

(A) ના (B) કહી ના શકાય (C) હા (D) એક પણ નહીં Ans: C 

(325)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ ખૂન કરવાનો પ્રયત્ન કરવો ગુનો બને છ ે?  

(A) કલમ-૩૦૬ (B) કલમ-૩૦૭ (C) કલમ-૩૦ર (D) કલમ-૩૦૫ Ans: B 

(326)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ સ્ત્રીની આબરૂ લૂાંટવાના ઈરાદાથી સ્ત્રી ઉપર હુમલો કરવો કે બળ વાપરવુાં 
એ ગુનો બને છ ે? 

 

(A) કલમ-૩૫૩ (એ) (B) કલમ-૩૫૧ (એ) (C) કલમ-૩૫૪(બી) (D) કલમ-૩૪૯ (એ) Ans: C 

(327)  ભારતમાાં રહીને “અ” નામની વ્યરકત પારકસ્તાનમાાં વસ્તી “બ” નામની વ્યરકતને પારકસ્તાનમાાં અન્ય કોઈ 

વ્યરકતનુાં ખૂન કરવા ઉશ્કેરે છ,ે તો “અ” કયા ગુના માટ ેજવાબદાર ઠરે છ?ે 
 

(A) એકપણ નહીં 
(B) પારકસ્તાનમાાં કરેલા 
ગુનાઓનુાં ભારતમાાંથી 
મદદગીરી 

(C) આવી કોઈ જોગવાઈ 
નથી. 

(D) ભારત બહાર કરેલા 
ગુનાઓનુાં ભારતમાાંથી 
મદદગીરી 

Ans: D 

(328)  ’’અ’’ નામનો વ્યરકત ઉ.વ.૧૦ નો છ ેતેનો ભાઇ ’’બ’’ ઉ.વ.૭ નો છ ેજઓે ચમત્રો સાથે રમતા ’’બ’’ ને 
વોચશાંગ મશીનમાાં સાંતાડી દે છ ેતે વોચશાંગ મશીનમાાં મરણ પમે છ ેજથેી ’’અ’’ એ IPC ..................... મુજબ ગુનો 

કયો કહેવાય. 

 

(A) કલમ ૩૦૪ (B) કલમ ૩૦૬ (C) કલમ ૩૦૩ (D) કલમ ૩૦૫ Ans: A 
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(329)  ભારતીય ફોજદારી ધારાની કઈ કલમ મુજબ રમત ગમતની પ્રવૃચત દરમ્યાન મૃત્યુ કે મહાવ્યથાના ઈરાદા 
ચસવાય સાંમચતથી કરેલ કૃત્ય ગુનો બનતો નથી ? 

 

(A) કલમ-૭૮ (B) કલમ-૭૭ (C) કલમ-૮૨ (D) કલમ-૮૭ Ans: D 

(330)  સાત વષાથી વધુ અને બાર વષાથી ઓછી વય ધરાવતા બાળકે કરેલુાં કૃત્ય.....  

(A) એકપણ નહીં (B) ગુનો નથી (C) ગુનો (D) સાંજોગો આધારીત Ans: B 

(331)  જબરજસ્તીથી ચમલકત મેળવવી કે ગેરકાયદેસર કૃત્ય કરવા ફરજ પાડવી એ આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ 

મુજબ ગુનો બને છ?ે 
 

(A) કલમ-૩૪૪ (B) કલમ-૩૪૭ (C) કલમ-૩૩૭ (D) કલમ-૩૩૮ Ans: B 

(332)  સામાન્ય અપવાદો આ અચધચનયમના ............... પ્રકરણમાાં દશાાવેલ છ.ે  

(A) પેલા (B) ચોથા (C) સાતમાાં (D) બીજા Ans: B 

(333)  ચૂાંટણીમાાં ખોટુાં નામ ધારણ કરી મત આપવા બદલ આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ હેઠળ ગુનો બને છ?ે  

(A) કલમ-૧૭૧ (એ) (B) કલમ-૧૭૧ (ડી) (C) કલમ-૧૭૧(સી) (D) કલમ-૧૭૧(બી) Ans: B 

(334)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ વેશ્યાવૃચત માટ ેસગીરની ખરીદી એ ગુનો બને છ ે?  

(A) કલમ-૩૭૩ (B) કલમ-૩૭ર (C) કલમ-૩૬ર (D) કલમ-૩૬૬ Ans: A 

(335)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં ગૃહ અપપ્રવેશ બદલ ચશક્ષાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ?ે  

(A) કલમ-૪ર૬ (B) કલમ-૪૪૮ (C) કલમ-૪ર૭ (D) કલમ-૪૩૧ Ans: B 

(336)  ચમલકત અાંગ ેઅપ્રમાચણકપણે અને દગલબાજીથી તેને ખસેડવી કે છુપાવવી IPCની કઈ કલમ હેઠળ ગુનો 

બને છ?ે 
 

(A) કલમ 311 (B) કલમ 414 (C) કલમ 425 (D) કલમ 184 Ans: C 

(337)  કલમ ૧૪૩ હેઠળ ગેરકાયદે માંડળીના સભ્ય હોવા માટ ેકેટલી ચશક્ષા ચનરદાષ્ટ કરવામાાં આવી છ?ે  

(A) ૬ મરહના સુધીની કેદ 
અથવા દાંડ અથવા બાંને 

(B) ૬ મરહના સુધીની કેદ 
અથવા દાંડ અથવા બાંને 

(C) ૧ વષા સુધીની કેદ 
અથવા દાંડ અથવા બાંને 

(D) ૭ મરહના સુધીની કેદ 
અથવાદાંડ અથવા બાંને 

Ans: A 

(338)  ભારતીય ફોજદારી ધારાની કઈ કલમમાાં “વ્યથા” ની વ્યાખ્યા આપેલી છ ે?  

(A) કલમ - ૪૦ (B) કલમ - ૪૪ (C) કલમ - ૩૧૯ (D) કલમ - ૪૩ Ans: C 

(339)  સાત વષાથી વધુ અને ................. વષાથી ઓછી વય ધરાવતા બાળકે કરેલ કૃત્ય ગુનો નથી.  

(A) બાર (B) ત્રણ (C) ચાર (D) એક Ans: A 

(340)  ............... માાં સ્વૈચ્છાપુવાક મહાવ્યથા માટ ેચશક્ષાની જોગવાઈ છ.ે  

(A) કલમ- ૩૨૪ (B) કલમ- ૩૨૬ (C) કલમ- ૩૨૩ (D) કલમ-૩૨૫ Ans: D 

(341)  ભારતમાાં થયેલ ગુનાની ચશક્ષા .........  

(A) કલમ - ૨ (B) કલમ - ૧૪ (C) કલમ - ૧ (D) કલમ - ૧૨ Ans: A 
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(342)  કોઈ ધાચમાક રક્રયામાાં કે અાંચતમ રક્રયા કરવાના સ્થળે પ્રવેશીને મનુષ્યના શબની ગૌરવહાચન કરવા બદલ 
આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ ગુનો બને છ?ે 

 

(A) કલમ-ર૯૭ (B) કલમ-૨૫૯ (C) કલમ-ર૬૭ (D) કલમ-૨૬૮ Ans: A 

(343)  ધરપકડ કરાયેલા વ્યચતતને વધુમાાં વધુ કેટલા સમય પોલીસ કસ્ટડીમાાં રાખી શકાય ?  

(A) 24 કલાક (B) 48 કલાક (C) 12 કલાક (D) 36 કલાક Ans: A 

(344)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ રાતે્ર ગુપ્ત ગૃહ અપપ્રવેશ ગુનો બને છ?ે  

(A) કલમ-૪ર૬ (B) કલમ-૪ર૭ (C) કલમ-૪૩૧ (D) કલમ-૪૪૪ Ans: D 

(345)  ’’ક’’ અને ’’ખ’’ નામના ઇસમો ’’ગ’’ નામના વ્યરકતન ેએક રૂમમા પુરી ગેરકાયદે અટકાયત કરે છ ેતો ત ે
................ મુજબ ગુનો કરે છ.ે 

 

(A) IPC- કલમ ૩૮૬ (B) IPC- કલમ ૩૪ર (C) IPC- કલમ ૨૮૬ (D) IPC- કલમ ૧૮૬ Ans: B 

(346)  .......... અથવા વધારે વ્યરકતઓ સાથે મળીને લુાંટ અથવા લુાંટની કોચષશ કરે તો ધાડ પાડી કહેવાય.  

(A) સાત (B) છ (C) પાાંચ (D) આઠ Ans: C 

(347)  માચલક પાળેલુ કુતરૂ ’’અજય’’ નામના વ્યરકત પર જાણીબુઝીને છોડી મુકતા તેને કરડ ેછ ેતો માચલક 
’’બનવારીલાલ’’ કલમ............. મજુબ ગુનો કરે છ ે

 

(A) ૨૩૨ (B) ૩૨૪ (C) ૩૩૨ (D) ૩૩૧ Ans: B 

(348)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં બખેડો ની વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છ ે?  

(A) કલમ-૧૫૯ (B) કલમ-૧૪૪ (C) કલમ-૧૪૮ (D) કલમ-૧ર૪ Ans: A 

(349)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં ખૂનના ગુના બદલ ચશક્ષાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ ે?  

(A) કલમ-૩રર (B) કલમ-૩૩૩ (C) કલમ-૩૦ર (D) કલમ-૩૩ર Ans: C 

(350)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ ગભાપાત કરાવવો એ ગુનો બને છ ે?  

(A) કલમ-૩૧૦ (B) કલમ-૩૦૫ (C) કલમ-૩૧ર (D) કલમ-૩૦૬ Ans: C 

(351)  આઇ.પી.સી.ની કઈ કલમ અનુસાર રાજયસેવકના કાયામાાં અડચણ ઉભી કરવી એ ગુનો બને છ?ે  

(A) ૧૮૬ (B) ૧૮૫ (C) ૧૮૧ (D) ૧૮૮ Ans: A 

(352)  ભારતીય ફોજદારી ધારાની કઈ કલમમાાં “ગુના” ની વ્યાખ્યા આપેલી છ ે?  

(A) કલમ - ૪૨ (B) કલમ - ૪૩ (C) કલમ - ૪૧ (D) કલમ - ૪૦ Ans: D 

(353)  ભારતીય ફોજદારી ધારાના કયા પ્રકરણમાાં ચશક્ષા ચવશે જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ ે?  

(A) પ્રકરણ-૫ (B) પ્રકરણ-૩ (C) પ્રકરણ-૨ (D) પ્રકરણ-૪ Ans: B 

(354)  આઈ.પી.સી.ના કયા પ્રકરણમાાં ગુનારહત ધમકી, અપમાન અથવા ત્રાસ ચવષે ચચાા કરવામાાં આવી છ?ે  

(A) પ્રકરણ-રર (B) પ્રકરણ-ર૩ (C) પ્રકરણ-ર૧ (D) પ્રકરણ-ર૪ Ans: A 

(355)  કાદેસરના વાલીપણામાાંથી અપહરણ માટ ેપુરુષની ઉમર ૧૬ તથા સ્ત્રી માટ ે.... વષાથી ઓછી હોવી જોઇએ.  

(A) ૧૦ (B) ૧૯ (C) ૧૧ (D) ૧૮ Ans: D 
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(356)  બે પક્ષકારો વચ્ચે અચાનક મારામારીના રકસ્સામાાં ખાનગી બચાવનો અચધકાર  

(A) બાંને પક્ષકારને 
ઉપલબ્ધ છ.ે 

(B) કોઈપણ પક્ષકારને 
ઉપલબ્ધ 

(C) ખાનગી બચાવનો 
અચધકાર માત્ર એક પક્ષકારન ે

(D) વ્યચતતની સામે 
વ્યચતતને ઉપલબ્ધ છ ે

Ans: B 

(357)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ જાહેર ઉપદ્રવ એ જનતા ચવરુધ્ધનો ગુનો બને છ?ે  

(A) કલમ-૨૬૮ (B) કલમ-૨૫૯ (C) કલમ-ર૬૭ (D) કલમ-ર૬૯ Ans: A 

(358)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં હકીકતની ભૂલએ ગુનો નથી ?  

(A) કલમ-૭૭ (B) કલમ-૭૮ (C) કલમ-૮૨ (D) કલમ-૭૬ Ans: D 

(359)  મનુષ્ય વધ માટનેો homicide શબ્દ કઈ ભાષામાાંથી ઊતરી આવ્યો છ ે?  

(A) અાંગ્રેજી (B) ગ્રીક (C) લેટીન (D) ફે્રન્ચ Ans: B 

(360)  ન્યાયાલયની વ્યાખ્યા કલમ ............. માાં આપવામાાં આવેલ છ.ે  

(A) ૨૧ (B) ૨૦ (C) ૨૨ (D) ૨૩ Ans: B 

(361)  રમચણક જાહેર માગા પર બેફામ રીતે કાર ચલાવીને જતો હોય છ ેજથેી રસ્તે જતા રાહદારીને ટક્કર 
વાગતા તેનુાં મૃત્યુ ચનપજ ેછ ેતો રસીક કલમ ......... મુજબ ગુનો કરે છ ે

 

(A) કલમ - ૪૦૩ (ક) (B) કલમ - ૪૦ (C) કલમ - ૩૦૪ (ક) (D) કલમ - ૪૦૩ Ans: C 

(362)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં ચસકકા બદલવા બદલ ચશક્ષાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ?ે  

(A) કલમ-ર૩૦ (B) કલમ-ર૦૧ (C) કલમ-રરપ (D) કલમ-૨૩૧ Ans: D 

(363)  ઈ.પી.કો. મુજબ કેટલા પ્રકારના ગુનાઓમાાં મૃત્યુદાંડની સજા કરી શકાય ?  

(A) ૭ (B) ૮ (C) ૬ (D) ૯ Ans: B 

(364)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ ચવદેશમાાંથી બાળા આયાત કરવી એ ગુનો બને છ?ે  

(A) કલમ-૩૬૧ (બી) (B) કલમ-૩૫૪ (બી) (C) કલમ-૩૬ર (બી) (D) કલમ-૩૬૬ (બી) Ans: D 

(365)  બદદાનતથી અને સાંમચત ચવના કોઇની જ ાંગમ ચમલકત ખસેડવી તે ............ કરી કહેવાય.  

(A) અપનયન (B) ચોરી (C) અપહરણ (D) બળાત્કાર Ans: B 

(366)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં જાહેર નોકર કોઈ વ્યરકતને નુકશાન કરવાના ઈરાદાથી જાણી જોઈને કાયદાની 
અવજ્ઞા કરે તો ચશક્ષાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ ે? 

 

(A) કલમ-૧૪૮ (B) કલમ-૧૬૬ (C) કલમ-૧૬૦ (D) કલમ-૧૫૯ Ans: B 

(367)  આઈ.પી.સી. પ્રમાણે કેદની સજાના કેટલા પ્રકાર છ?ે  

(A) ૬ (B) ૫ (C) ૩ (D) ૪ Ans: C 
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(368)  પરણેલી સ્ત્રીને ગુનારહત ઈરાદાથી ફોસલાવી કે લઈ જવી કે રોકી રાખવી એ આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ 
મુજબ ગુનો બને છ ેઅને તે બદલ ચશક્ષાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ ે? 

 

(A) કલમ-૪૯૮, બે વષા 
સુધીની બેમાાંથી કોઈપણ 
એક પ્રકારની કેદ અન ે
દાંડની ચશક્ષા 

(B) કલમ-૪૯૪, દસ વષા 
સુધીની બેમાાંથી કોઈપણ 
એક પ્રકારની કેદ અન ે
દાંડની ચશક્ષા 

(C) કલમ-૪૯૬, સાત વષા 
સુધીની બેમાાંથી કોઈપણ 
પ્રકારની કેદ અને દાંડની 
ચશક્ષા 

(D) કલમ-૪૯૪, સાત વષા 
સુધીની બેમાાંથી કોઈપણ 
એક પ્રકારની કેદ અન ે
દાંડની ચશક્ષા 

Ans: A 

(369)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં ખૂનના ગુનાની વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છ ે?  

(A) કલમ-૩૦૦ (B) કલમ-ર૬૭ (C) કલમ-૨૫૯ (D) કલમ-૨૬૮ Ans: A 

(370)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ બનાવટી સાંપચત ચચન્હોવાળો માલ વેચવો એ ગુનો બને છ ે?  

(A) કલમ-૪૮૬ (B) કલમ-૪૭૦ (C) કલમ-૪૬૮ (D) કલમ-૪૬૩ Ans: A 

(371)  ચૂાંટણીને લગતા ગુનાઓ કઇ કલમો હેઠળ આપવામાાં આવ્યા છ?ે  

(A) ૧૭૧(એ) થી 
૧૦૧(આઈ) 

(B) ૧૭૧(એ) થી ૧૭૧(ડી) (C) ૧૭૧ થી ૧૭૧(આઈ). 
(D) ૧૭૧(એ) થી 
૧૭૧(એમ) 

Ans: A 

(372)  આઈ.પી.સી.ની કલમ-૧૫૩ (એ) મુજબ જો ધાચમાક સ્થાનોમાાં ધમા જાચતની દુશ્મનાવટને પ્રોત્સાહન 
આપવાનો ગુનો આચરવામાાં આવે તો કઈ ચશક્ષાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ ે? 

 

(A) નવ વષા સુધીની કેદ 
અથવા બાંને પ્રકારની ચશક્ષા 

(B) સાત વષા સુધીની કેદ 
અથવા બાંને પ્રકારની ચશક્ષા 

(C) આાંઠ વષા સુધીની કેદ 
અથવા બાંને પ્રકારની ચશક્ષા 

(D) પાાંચ વષા સુધીની કેદ 
અથવા બાંને પ્રકારની ચશક્ષા 

Ans: D 

(373)  આઈ.પી.સી. મુજબ ઠગ હોય તેને કેટલી ચશક્ષાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ ે?  

(A) આજીવન કેદ 
(B) આજીવન કેદ અથવા 
દાંડની ચશક્ષા 

(C) દાંડની ચશક્ષા (D) એકપણ નહીં Ans: B 

(374)  ફોજદારી ધારાની કઈ કલમમાાં બદનક્ષી અાંગે સજાની જોગવાઈ છ ે?  

(A) ૫૦૨ (B) ૫૦૦ (C) ૫૦૪ (D) ૫૦૫ Ans: B 

(375)  કોઈ નકશો અથવા પ્લાન અથવા કોઈ કાટુાન દસ્તાવેજ ગણી શકાય છ ે?  

(A) એકપણ નહીં (B) ના 
(C) આવી કોઈ જોગવાઈ 
નથી. 

(D) હા Ans: D 

(376)  ભારતીય ફોજદારી ધારા મુજબ કેટલા પ્રકારની કેદની સજા છ ે?  

(A) એક પ્રકારની (૧) 
સખત કેદ 

(B) બે પ્રકારની (૧) સખત 
કેદ (૨) સાદી કેદ 

(C) એક પ્રકારની (૧) સાદી 
કેદ 

(D) એકપણ નહીં Ans: B 

(377)  શુાં ભારતીય ફોજદારી ધારા ૧૮૬૦ મુજબ કલેતટરનો સમાવેશ ન્યાયાધીશની વ્યાખ્યામાાં થાય છ ે?  

(A) હા 
(B) આવી કોઈ જોગવાઈ 
નથી 

(C) આપેલ એક પણ નહી (D) ના Ans: A 
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(378)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ ખોટા પુરાવા બદલ ચશક્ષાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ ે?  

(A) કલમ-૧૯૩ (B) કલમ-૧૮૦ (C) કલમ-૧૭ર (D) કલમ-૧૮૯ Ans: A 

(379)  ઉશ્કેરાટન ેકારણે સ્વૈચ્છાપૂવાક વ્યથા પહોચાડવી એ આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ ગુનો બને છ?ે  

(A) કલમ-૩૩૪ (B) કલમ-૩૧૭ (C) કલમ-૩૧૬ (D) કલમ-૩રર Ans: A 

(380)  ભારતીય ફોજદારી ધારાના કયા પ્રકરણમાાં સામાન્ય અપવાદો ચવશે જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ ે?  

(A) પ્રકરણ-૨ (B) પ્રકરણ-૪ (C) પ્રકરણ-૩ (D) પ્રકરણ-૧ Ans: B 

(381)  IPC મુજબ આકચસ્મક લડાઈમાાં થયેલ મૃત્યુ એ તયાાં પ્રકારનો ગુનો ગણાશે?  

(A) ગુનારહત મનુષ્યવધ (B) બગાડ (C) એક પણ નહીં (D) ખૂન Ans: A 

(382)  રકાંમતી જામીનગીરી, ચવલ, ચવગેરેની ખોટી બનાવટ કરવી એ આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ ગુનો બને છ ે
? 

 

(A) કલમ-૪પ૩ (B) કલમ-૪૬૭ (C) કલમ-૪૪૮ (D) કલમ-૪૬૩ Ans: B 

(383)  ઈ.પી.કોડની કઈ કલમ પ્રમાણે કોઈ વ્યચતતને જાહેર રસ્તા પર માણસોની ચજ ાંદગી જોખમમાાં મૂકે તે રીતે 
વાહન ચલાવવાના અપરાધમાાં સજા કરી શકાય ? 

 

(A) ૨૨૪ (B) ૨૭૯ (C) ૨૪૭ (D) ૨૫૮ Ans: B 

(384)  IPCની કઈ કલમ મુજબ નુકસાન થાય તે રીતે સાવાજચનક ગટરને ઉભરાવવી કે બાંધ કરીને બગાડ કરવો 
ગુનો બને છ?ે 

 

(A) કલમ 444 (B) કલમ 332 (C) કલમ 336 (D) કલમ 432 Ans: D 

(385)  ચૂાંટણીમાાં અનુચચત લાગવગ વાપરવા બદલ આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ હેઠળ ગુનો બને છ?ે  

(A) કલમ-૧૭૧(સી) (B) કલમ-૧૭૧ (એ) (C) કલમ-૧૭૧ (ડી) (D) કલમ-૧૭૧(બી) Ans: A 

(386)  પ્રકરણ-૨ હેઠળ કુલ કેટલી કલમ દશાાવવામાાં આવી છ ે?  

(A) કલમ-૩ થી ૨૨-એ (B) કલમ-૩૪-એ (C) કલમ-૩૨-એ (D) કલમ-૩૩-એ Ans: A 

(387)  ઈ.પી.કોડની કઈ કલમમાાં ખોટી ચલણી નોટો અથવા બેંક નોટો બનાવવા બાબતની જોગવાઈ છ?ે  

(A) ૪૮૯-C (B) ૪૮૯-B (C) ૪૮૯ (D) ૪૮૯-A Ans: D 

(388)  IPCની કઈ કલમ હેઠળ કોઈ સ્ત્રીને લગ્ન વગેરેની ફરજ ફરજ પાડવા તેનુાં અપહરણ અથવા અપનયન 
કરવુાં એ ગુનો બને છ?ે 

 

(A) કલમ 366 (B) કલમ 466 (C) કલમ 166 (D) કલમ 266 Ans: A 

(389)  કેટલા મરહનાથી વધુ સમય માટ ેએકાાંત કેદની સજા થઈ શકે નહી ?  

(A) ત્રણ માસ (B) બે માસ (C) ચાર માસ (D) એક માસ Ans: A 

(390)  કાનૂની વાલીપણામાાંથી અપહરણ થવા માટ ેસ્ત્રીની ઉંમર ___________ હોવી જોઈએ.  

(A) ૧૬ વષાથી ઓછી (B) ૨૧ વષાથી ઓછી (C) ૧૮ વષાથી ઓછી (D) એકપણ નહીં Ans: C 
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(391)  ભારતીય ફોજદારી ધારાની કઈ કલમમાાં “ઈજા” અને “હાની” શબ્દની વ્યાખ્યા આપેલી છ ે?  

(A) કલમ - ૪૪ (B) કલમ - ૪૬ (C) કલમ - ૪૦ (D) કલમ - ૪૮ Ans: A 

(392)  સાત વષાથી વધુ અને બાર વષાથી ઓછી વય ધરાવતા અપરરપતવ બાળકનુાં કૃત્ય ___________ છ.ે  

(A) ગુનો છ ે (B) એકપણ નહીં (C) ગુનો નથી 
(D) સાંજોગો ઉપર 
આધારરત છ ે

Ans: C 

(393)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ ધાકધમકીથી ચમલકત પડાવી લેવા કે ગેરકાયદેસર કાયા કરવા માટ ે

સ્વૈચ્છાપૂવાક મહાવ્યથા પહોંચાડવી એ ગુનો બને છ ે? 
 

(A) કલમ-૩૧૭ (B) કલમ-૩રર (C) કલમ-૩૧૬ (D) કલમ-૩૨૯ Ans: D 

(394)  ..................... માાં આપઘાત નુાં દુષપે્રરણ કરવા માટ ેચશક્ષાની જોગવાઈ કરેલ છ.ે  

(A) કલમ ૩૦૭ (B) કલમ ૩૦૮ (C) કલમ ૩૦૫ (D) કલમ ૩૦૬ Ans: D 

(395)  જયારે કોઈ સ્ત્રીના પચત અથવા પચતના સગા તરફથી કુ્રરતા અથવા ત્રાસનો ભોગ બનાવે તો આઈ.પી.સી.ની 

કઈ કલમ મુજબ ગુનો બને છ ે? 
 

(A) કલમ-૪૯૮(એ) (B) કલમ-૪૯૭ (C) કલમ-૪૭૦ (D) કલમ-૪૮૬ Ans: A 

(396)  ’’અ’’ પોતાના માલીકની ફેકટરીમાાંથી રૂા.પ૦૦૦/- ની ચોરી કરે છ ે’’અ’’ કલમ ................ મુજબ ગુનો 
કરે છ.ે 

 

(A) કલમ - ૩૮૩ (B) કલમ - ૩૮૬ (C) કલમ - ૩૮૨ (D) કલમ - ૩૮૧ Ans: D 

(397)  ઈ.પી.કો. ૧૮૬૦ની કલમ ૫૫ જણાવે છ ે  

(A) દાંડ 
(B) આજીવન કેદની સજા 
હળવી કરવા બાબત 

(C) સાદી કેદની સજા (D) મૃત્યુદાંડની સજા Ans: B 

(398)  કલમ-૩૦૪-એ હેઠળ કઈ જોગવાઈ આપવામાાં આવી છ ે?  

(A) ઉપરોતત એકેય નહીં 
(B) બેદરકારી દ્વારા મૃત્યુ 
ચનપજાવ્યુાં 

(C) વ્યચભચાર 
(D) મૃત્યુ ચનપજાવવાના 
ઈરાદાથી 

Ans: B 

(399)  ઈ.પી.કોડની કલમ-૫૧૧માાં કઈ બાબતને લગતી જોગવાઈ છ ે?  

(A) ઉપરોતત તમામ (B) બદનક્ષીનો ગુનો (C) ગુનો કરવાની કોચશશ (D) કૃત્ય કે ઇરાદો Ans: C 

(400)  ભારતીય ફોજદારી ધારો કયા રાજયને લાગુ પડતો ન હતો?  

(A) ઉતર પ્રદેશ (B) રહમાચલ પ્રદેશ (C) ગુજરાત (D) જમ્મ ુકાશમીર Ans: D 

(401)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ પ્રચતષ્ઠાને નુકશાન કરવાના હેતુસર ખોટો દસ્તાવેજ અથવા ઈલેકટરોચનક 
રેકડા બનાવવો એ ગુનો બને છ?ે 

 

(A) કલમ-૪૬૯ (B) કલમ-૪પ૩ (C) કલમ-૪૬૮ (D) કલમ-૪૬૩ Ans: A 

(402)  કોઈ પણ પ્રકારનો ગુનો બનવા માટનેા ચાર તબક્કા તયાાં છ?ે 
1. ઈરાદો 2. તૈયારી 3. પ્રયત્ન 4. ગુનો 

 

(A) ફતત 1,2 અન ે4 (B) ફતત 1 (C) ફતત 1 અને 2 (D) આપેલ તમામ Ans: D 
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(403)  કેટલા પ્રાદેચશક જળ ચવસ્તાર સુધી ભારતીય ફોજદારી અચધચનયમ ચવદેશીઓ ઉપર પણ લાગુ પડ ેછ ે?  

(A) ૧૩ નોટીકલ માઈલ (B) ૧૬ નોટીકલ માઈલ (C) ૧૨ નોટીકલ માઈલ (D) ૧૪ નોટીકલ માઈલ Ans: C 

(404)  ચોરી માટ ેનીચેનામાથી તયુ ચવધાન ખોટ ુછ.ે  

(A) તે કબ્જદેારના 
કબજામાાંથી લઇ લેવાના 
ઇરાદે થાય છ.ે 

(B) તે કબ્જદેાર વ્યચતતની 
સાંમચત ચવના થાય છ.ે 

(C) ચોરીની ચવષય વસ્તુ 
સ્થાવર ચમલકત હોય છ.ે 

(D) ચોરીની ચવષય વસ્તુ 
જ ાંગમ ચમલકત હોય છ.ે 

Ans: C 

(405)  ભારતીય ફોજદારી ધારો કયા વષામાાં અમલમાાં આવ્યો?  

(A) ૧૮૬૦ (B) ૧૯૬૦ (C) ૧૮૬૭ (D) ૧૯૭૩ Ans: A 

(406)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં કાયદા ચવરુધ્ધ માંડળીના સભ્ય હોવા બદલ ચશક્ષાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી 
છ ે? 

 

(A) કલમ-૧ર૪ (B) કલમ-૧૪૩ (C) કલમ-૧૪૪ (D) કલમ-૧ર૨ Ans: B 

(407)  IPCની કઈ કલમમાાં ‘જબરાઈથી કઢાવવા બાબત’ની વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છ?ે  

(A) કલમ 383 (B) કલમ 343 (C) કલમ 501 (D) કલમ 411 Ans: A 

(408)  જો કોઈ વ્યરકત બીજી કોઈ વ્યરકતને સ્વૈચ્છાપુવાક વ્યથા કરે તો તે .................. મુજબ ચશક્ષાને પાત્ર છ.ે  

(A) કલમ- ૩૨૪ (B) કલમ- ૩૨૫ (C) કલમ- ૩૨૧ (D) કલમ- ૩૨૩ Ans: D 

(409)  “ન્યાયાધીશ” ની વ્યાખ્યા કઈ કલમમાાં આપેલ છ ે?  

(A) કલમ ૩૦૬ (B) કલમ ૩૦ (C) કલમ ૧૯ (D) કલમ ૩૦૧ Ans: C 

(410)  IPC- કલમ ૩૧ મુજબ ............. શબ્દ કોઇપણ વસીયતી દસ્તાવેજનો ચનદેશ કરે છ.ે  

(A) વસીયત (B) વીલ (C) આપેલ એક પણ નહી. (D) પત્ર Ans: B 

(411)  ભારતીય ફોજદારી અચધચનયમ કોણ ેઘડલે છ ે?  

(A) લોડા મેકાલે (B) લોડા કોનાવોલીસ (C) લોડા કજ ાન (D) લોડા રરપન Ans: A 

(412)  કોઈ પણ પ્રકારનો ગનુો બનવા માટનેા ચાર તબક્કા તયાાં છ ે?  

(A) પ્રયત્ન, ગુનો 
(B) ઈરાદો, તૈયારી, પ્રયત્ન, 
ગુનો 

(C) આપેલ એક પણ નહી (D) ઈરાદો, તૈયારી, પ્રયત્ન Ans: B 

(413)  આઈ.પી.સી.ના કયા પ્રકરણમાાં દસ્તાવેજો, સાંપચત ચચન્હો, ચલણી નોટો તથા બેંક નોટોને લગતા ગુનાઓ 
ચવશે જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ?ે 

 

(A) પ્રકરણ-૧પ (B) પ્રકરણ-૧૮ (C) પ્રકરણ-૧૧ (D) પ્રકરણ-૧૪ Ans: B 

(414)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ અન્યથી વપરાતા હોય તેવા સાંપચત ચચહ્નની નકલ કરવી એ મુજબ ગુનો 

બને છ ે? 
 

(A) કલમ-૪૬૮ (B) કલમ-૪૭૦ (C) કલમ-૪૬૩ (D) કલમ-૪૮૩ Ans: D 
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(415)  IPCની કઈ કલમ મુજબ ખોટો પુરાવો આપવો ગુનો બને છ?ે  

(A) કલમ 181 (B) કલમ 191 (C) કલમ 161 (D) કલમ 171 Ans: B 

(416)  પોતાના ઘરમાાંથી ચોરાયેલ ધડીયાળ કયાાં રાખેલ છ ેતે પોતાનો નોકર બતાવી દે તે માટ ેમાલીક પોતાના 
નોકરને લાફો માર છ ેતો માલીક કલમ.............. મુજબ ગુનો કરે છ ે

 

(A) ૩ર૧ (B) ૩રપ (C) ૩ર૯ (D) ૩૩૦ Ans: D 

(417)  કોઈ બીજી વ્યરકતની કાયદેસરની ધરપકડમાાં અવરોધ ઉભો કરવો કે પ્રચતકાર કરવો એ આઈ.પી.સી.ની 

કઈ કલમ હેઠળ ગુનો બને છ ેતથા ચશક્ષાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ ે? 
 

(A) કલમ-૧૯૮ (B) કલમ-ર૦૧ (C) કલમ-રરપ (D) કલમ-૧૮૯ Ans: C 

(418)  ઈ.પી.કોડની કઈ કલમમાાં ગુનાહીત ઉચાપતની વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છ ે?  

(A) ૪૦૪ (B) ૪૦૩ (C) ૪૦૧ (D) ૪૦૨ Ans: B 

(419)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ જાહેર નોકરથી વપરાતા પોશાક કે પ્રચતક કપટી ઈરાદાથી પહેરવા કે 

રાખવા બદલ ચશક્ષાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ?ે 
 

(A) કલમ-૧૬૦ (B) કલમ-૧૬૬ (C) કલમ-૧૭૧ (D) કલમ-૧૭૦ Ans: C 

(420)  કોઈપણ વ્યરકતની ત્રણ કે તેથી વધુ રદવસ સુધી ગેરવ્યાજબી અટકાયત એ આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ 
મુજબ ગુનો બને છ ે? 

 

(A) કલમ-૩૩૬ (B) કલમ-૩૩૮ (C) કલમ-૩૪૩ (D) કલમ-૩૩૭ Ans: C 

(421)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ ગેરકાયદેસર લોટરી અલફીસ રાખવી ગુનો બને છ?ે  

(A) કલમ-૨૫૯ (B) કલમ-૨૯૪(એ) (C) કલમ-ર૬૭ (D) કલમ-૨૬૮ Ans: B 

(422)  ગભામાાં જીવતો હોય એવા બાળકનુાં મૃત્યુ નીપજાવવા માટ ેકરવામાાં આવેલા કૃત્ય આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ 
મુજબ ગુનો બને છ?ે 

 

(A) કલમ-૩૧૪ (B) કલમ-૩૧૦ (C) કલમ-૩૧૬ (D) કલમ-૩૦૬ Ans: C 

(423)  IPCની કઈ કલમમાાં ‘અપહરણ’ના ગુનાની વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છ?ે  

(A) કલમ 159 (B) કલમ 259 (C) કલમ 459 (D) કલમ 359 Ans: D 

(424)  જ્યારે કોઈ વ્યચતત પ્રાણઘાતક હચથયારોથી સજ્જ થઈ હુલ્લડમાાં ભાગ લે તો તેના ચવષે IPCની કઈ કલમમાાં 
સજાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ?ે 

 

(A) કલમ 152 (B) કલમ 148 (C) કલમ 146 (D) કલમ 154 Ans: B 

(425)  ભારતીય ફોજદારી ધારાના કયા પ્રકરણમાાં સામાન્ય સમજૂચત ચવશે જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ ે?  

(A) પ્રકરણ-૪ (B) પ્રકરણ-૫ (C) પ્રકરણ-૨ (D) પ્રકરણ-૬ Ans: C 

(426)  આઈ.પી.સી.ની કલમ-૧૪માાં શેની વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છ ે?  

(A) હુલ્લડ (B) ગુનાહીત કાવતરુાં  (C) બદનક્ષી (D) ગેરકાયદેસર માંડળી Ans: D 
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(427)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ નુકશાન થાય તે રીતે સાવાજચનક ગટર ઉભરાવવી કે બાંધ કરીને બગાડ 
કરવો એ ગુનો બને છ ે? 

 

(A) કલમ-૪ર૬ (B) કલમ-૪૩૨ (C) કલમ-૪ર૭ (D) કલમ-૪ર૪ Ans: B 

(428)  જાહેર નોકર દ્વારા કોઈ જાહેર હુકમનો અનાદર કરવા બદલ IPCની કઈ કલમમાાં જોગવાઈ કરવામાાં આવી 
છ?ે 

 

(A) કલમ 190 (B) કલમ 188 (C) કલમ 184 (D) કલમ 180 Ans: B 

(429)  IPCની કઈ કલમમાાં ઠગાઇ બદલ ચશક્ષાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ?ે  

(A) કલમ 317 (B) કલમ 412 (C) કલમ 417 (D) કલમ 378 Ans: C 

(430)  શુાં કોઈ પુરુષ દ્વારા તેની પત્ની કે જ ેપાંદર વષાથી નાની ઉંમરની હોય તેની સાથેનો સમાગમ બળાત્કાર 
કહેવાય ? 

 

(A) એકપણ નહીં (B) ના (C) હા 
(D) આવી કોઈ જોગવાઈ 

નથી 
Ans: C 

(431)  મોતની સજા હળવી કરવા માટ ેઆઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં જોગવાઈ થયેલી છ ે?  

(A) ૫૭ (B) ૫૪ (C) ૧૦૨ (D) ૮૮ Ans: B 

(432)  મેટરોપોચલટન ચવસ્તાર જાહેર કરવાની સત્તા કોની છ ે?  

(A) સુપ્રીમ કોટા (B) હાઇકોટા (C) કેન્દ્ર સરકાર (D) રાજ્ય સરકાર Ans: D 

(433)  ૧૭૧(ઈ) પ્રમાણે લાાંચની સજા કેટલી હોય છ?ે  

(A) ઉપરોકત એકપણ નહી 
(B) બે વષાની કેદ અથવા 
દાંડ અથવા બાંને 

(C) ઉપરોકત બાંને હોય છ.ે 
(D) એક વષાની કેદ અથવા 
દાંડ અથવા બાંને 

Ans: D 

(434)  આઇ.પી.સી. ની કઈ કલમ મુજબ નનામા ચનવેદનથી આપવામાાં આવેલ ગુનારહત ધમકી એ ગુનો બને છ ે?  

(A) કલમ 308 મુજબ , બે 
વષા સુધીની બેમાાંથી કોઇ 

પણ પ્રકારની કેદ. 

(B) કલમ 309 મુજબ , બે 
વષા સુધીની બેમાાંથી કોઇ 

પણ પ્રકારની કેદ. 

(C) કલમ 501 મુજબ , બે 
વષા સુધીની બેમાાંથી કોઇ પણ 

પ્રકારની કેદ. 

(D) કલમ 307 મુજબ , બે 
વષા સુધીની બેમાાંથી કોઇ 

પણ પ્રકારની કેદ. 

Ans: D 

(435)  મૃત્યુની સજાને પાત્ર ગુનો કરવા માટ ેગહૃ અપપ્રવેશ કરવા બદલ આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં કેટલી 
ચશક્ષાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ?ે 

 

(A) કલમ-૪ર૬, આજીવન 
કેદ અથવા દસ વષા સુધીની 
મુદતની સખત કેદ. 

(B) કલમ-૪ર૭, આજીવન 
કેદ અથવા દસ વષા સુધીની 
મુદતની સખત કેદ. 

(C) કલમ-૪૪૯, આજીવન 
કેદ અથવા દસ વષા સુધીની 
મુદતની સખત કેદ. 

(D) કલમ-૪૩૧, આજીવન 
કેદ અથવા દસ વષા સુધીની 
મુદતની સખત કેદ. 

Ans: C 

(436)  IPCની કલમ-326-A મજુબ, એચસડ અથવા જવલનશીલ પદાથોના ઉપયોગથી સ્વૈચચ્છક રીતે મહાવ્યથા 
કરવા બદલ કેટલી ચશક્ષાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ?ે 

 

(A) 5 લાખ રૂચપયા દાંડ 
અને આજીવન કેદ 

(B) ફાાંસીની સજા (C) કાળાપાણી ની સજા 
(D) 10 વષાથી ઓછી નહીં 
તેવી આજીવન કેદ 

Ans: D 
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(437)  ઈ.પી.કો, ૧૮૬૦ __________ ના રોજ પસાર કરવામાાં આવ્યો હતો.  

(A) ૭મી ઓતટોબર, 
૧૮૬૦ 

(B) 6ઠ્ઠી ઓતટોબર, ૧૮૬૦ (C) પમી ઓતટોબર, ૧૮૬૦ 
(D) ૮મી ઓતટોબર, 
૧૮૬૦ 

Ans: B 

(438)  IPC ની કલમ-80માાં શેનો ઉલ્લેખ કરવામાાં આવ્યો છ ે?  

(A) હકીકતની ભૂલ (B) કાયદાની ભૂલ (C) ઇજા (D) અકસ્માત Ans: D 

(439)  ગુનારહત ચવશ્વાસઘાતમાાં ચમલકત ___________ આવે છ.ે  

(A) એકપણ નહીં (B) લઈ લેવામાાં (C) સોંપવામાાં (D) પ્રાપ્ત કરવામાાં Ans: C 

(440)  IPCની કઈ કલમ મુજબ ખોટુાં પ્રમાણપત્ર આપવુાં કે સહી કરવી ગુનો બને છ?ે  

(A) કલમ 197 (B) કલમ 187 (C) કલમ 107 (D) કલમ 117 Ans: A 

(441)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં અપનયનની વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છ ે?  

(A) કલમ-૩૫૪ (B) કલમ-૩૬૧ (C) કલમ-૩૬ર (D) કલમ-૩૫૩ Ans: C 

(442)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ સ્વૈચ્છાપૂવાક વ્યથા નીપજાવવી ગુનો બને છ ે?  

(A) કલમ-૩૧૪ (B) કલમ-૩૧૭ (C) કલમ-૩૧૬ (D) કલમ-૩ર૧ Ans: D 

(443)  આઈ.પી.સી.ની કલમ-૨૨ મુજબ જમીન અને જમીન સાથે જડાયેલી વસ્તુઓનો સમાવેશ શેમાાં થાય છ ે?  

(A) સ્થાવર ચમલ્કત (B) જાંગમ ચમલ્કત (C) જમીની ચમલ્કત (D) રીઅલ એસ્ટટે Ans: B 

(444)  સ્વ બચાવનો હક્ક ( રાઇટ ટ ુપ્રાઇવેટ રડફેન્સ -Right to self defence) કઇ કલમમાાં સમાવાયેલ છ?ે  

(A) IPC – 90 (B) IPC - 94 (C) IPC - 95 (D) IPC - 96 Ans: D 

(445)  ભારતીય ફોજદારી ધારા મુજબ કઈ કલમમાાં એકાાંત કેદની સજાની જોગવાઈ છ?ે  

(A) કલમ 74 (B) કલમ 75 (C) કલમ 72 (D) કલમ 73 Ans: D 

(446)  આઇ.પી.સી.નુાં કયુાં પ્રકરણ ખોટા પુરાવાને લગતુાં છ?ે  

(A) પ્રકરણ-૮ (B) પ્રકરણ-૧૦ (C) પ્રકરણ-૯ (D) પ્રકરણ-૧૧ Ans: D 

(447)  ઈ.પી.કોડની કઈ કલમોમાાં ગભાપાત કરાવવા બાબતની જોગવાઈઓ કરવામાાં આવી છ ે?  

(A) ૩૨૧ થી ૩૨૫ (B) ૩૧૨ થી ૩૧૪ (C) ૩૧૭ થી ૩૨૦ (D) ૩૨૬ થી ૩૨૯ Ans: B 

(448)  કબાટ ___________ ચમલકત ગણવામાાં આવે છ.ે  

(A) જાંગમ (B) કાનૂન (C) એકપણ નહીં (D) સ્થાવર Ans: A 

(449)  ભારતીય ફોજદારી ધારાના કયા પ્રકરણમાાં દુષ્પ્રેરણ ચવશે જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ?ે  

(A) પ્રકરણ-૧ (B) પ્રકરણ-૫ (C) પ્રકરણ-૪ (D) પ્રકરણ-૩ Ans: B 

(450)  શુાં વ્યાચભચાર બદલ મદદગાર તરીકે સ્ત્રીને ચશક્ષા કરી શકાય?  

(A) આવી કોઈ જોગવાઈ 
નથી 

(B) હા (C) ના (D) એકપણ નહીં Ans: C 
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(451)  ’અ’, ’બ’ ના હાથ પર બચકુ ભરે છ ેતો ’અ’ કલમ ............ મુજબ ગુનો કરે છ.ે  

(A) ૩૨૫ (B) ૩૨૨ (C) ૩૨૪ (D) ૩૨૧ Ans: C 

(452)  આગોતરા જામીન અરજી માંજૂર કરવાની સત્તા કોને છ ે?  

(A) સેશન્સ કોટા (B) એક પણ નરહ (C) આપેલ બાંને (D) હાઇકોટા Ans: C 

(453)  આઈ.પી.સી.ની કલમ-૨૯૯માાં શેની વ્યાખ્યા ચનરદાષ્ટ છ ે?  

(A) ઉપેક્ષા (B) ખૂન (C) વ્યથા (D) ગુનારહત મનુષ્યવધ Ans: D 

(454)  કલમ ૩૦૨ માાં .......... માટનેી ચશક્ષાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ.ે  

(A) અટકાયત (B) ખુન (C) અવરોધ (D) બળ Ans: B 

(455)  ધાડ પાડવા અાંગે તૈયારી કરવી એ આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ ગુનો બને છ ે?  

(A) કલમ-૩૭૯ (B) કલમ-૩૯૭ (C) કલમ-૩૯૯ (D) કલમ-૩૮૩ Ans: C 

(456)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ બનાવટી સરકારી સ્ટમે્પ જાણીજોઈને સાચા તરીકે ઉપયોગ કરવો ગુનો 

બને છ ે? 
 

(A) કલમ-રપપ (B) કલમ-૨૩૧ (C) કલમ-રપ૭ (D) કલમ-ર૬૦ Ans: D 

(457)  ’જીતેન્દ્ર’, ’જયેશ’ ના હાથ પર બચકુ ભરે છ ેતો ’જીતેન્દ્ર’ કલમ ............ મુજબ ગુનો કરે છ.ે  

(A) ૩૩૧ (B) ૩૨૨ (C) ૩૩૨ (D) ૩૨૪ Ans: D 

(458)  “બખેડો” કરવા માટ ેચશક્ષાચન જોગવાઈ : ...........  

(A) કલમ - ૧૫૯ (B) કલમ - ૧૫૪ (C) કલમ - ૧૬૦ (D) કલમ - ૧૫૧ Ans: C 

(459)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ ઠગાઈ અથવા છતેરપીંડી એ ગુનો બને છ?ે  

(A) કલમ-૪૧૫ (B) કલમ-૪૧૩ (C) કલમ-૪૦૩ (D) કલમ-૪૧૦ Ans: B 

(460)  જાહેર કાયો બજાવતા રાજ્યસેવકને અડચણ કરવી એ ___________ કલમ મુજબ ગુનો બને છ.ે  

(A) એકપણ નહીં (B) ૧૮૭ (C) ૧૮૬ (D) ૧૮૪ Ans: C 

(461)  કલમ-૮૨ મુજબ કેટલા વષાથી નીચેની વયનુાં બાળક ગુનેગાર ગણાતુાં નથી ?  

(A) ૯ (B) ૭ (C) ૬ (D) ૮ Ans: B 

(462)  ગરેકાયદેસર માંડળી + બળ = ..............  

(A) બખેડો (B) હુલ્લડ (C) ખૂન (D) ગુનારહત કાવતરુાં  Ans: B 

(463)  “સ્વરક્ષણ અચધકાર” (ખાનગી બચાવનો હક્ક)ની જોગવાઈઓ કઈ કલમો હેઠળ ચનરદાષ્ટ કરવામાાં આવી 
છ?ે 

 

(A) ૯૬ થી ૧૧૬ (B) ૯૬ થી ૧૦૬ (C) ૯૬ થી ૧૧૫ (D) ૯૬ થી ૧૦૦ Ans: B 

(464)  “ગેરકાયદેસર અવરોધ” ની વ્યાખ્યા કઈ કલમમાાં આપેલ છ ે?  

(A) કલમ - ૧૫૧ (B) કલમ - ૧૫૯ (C) કલમ - ૩૩૯ (D) કલમ - ૩૫૯ Ans: C 
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(465)  “બદદાનત” ની વ્યાખ્યા કઈ કલમમાાં આપેલ છ ે?  

(A) કલમ ૩૧ (B) કલમ ૩૦ (C) કલમ - ૨૪ (D) કલમ ૩૦૬ Ans: C 

(466)  આઇ.પી.સી. પ્રકરણ-૧૦માાં કયા પ્રકારના ગુનાઓ ચવશેનો ઉલ્લેખ છ?ે  

(A) રાજય સરકારના 
અપરાધ ચવશે. 

(B) એકપણ નહી 
(C) રાજય સરકાર ચવરૂધ્ધ 
આાંદોલન 

(D) રાજ્ય સેવકના 
કાયદેસરના અચધકારનો 
ચતરસ્કાર કરવા ચવશે. 

Ans: D 

(467)  ભારતીય ફોજદારી ધારાની કઈ કલમ મુજબ અચસ્થર મગજની વ્યરકતએ કરેલ કૃત્ય ગુનો બનતો નથી ?  

(A) કલમ-૮૪ (B) કલમ-૭૭ (C) કલમ-૮૨ (D) કલમ-૭૮ Ans: A 

(468)  ભારતીય ફોજદારી ધારાની કઈ કલમ મુજબ પોતાની ઈચ્છા ચવરૂધ્ધ કરાયેલા નશાના કારણે ચનણાય ન 
કરી શકે તેવા વ્યરકતએ કરેલ કૃત્ય ગુનો બનતો નથી ? 

 

(A) કલમ-૮૨ (B) કલમ-૮૫ (C) કલમ-૭૭ (D) કલમ-૭૮ Ans: B 

(469)  ભારતીય ફોજદારી ધારાના તયાાં પ્રકરણમાાં તોલ અન ેમાપને લગતા ગુનાઓ ચવશે ચચાા કરવામાાં આવી 
છ?ે 

 

(A) પ્રકરણ 17 (B) પ્રકરણ 7 (C) પ્રકરણ 19 (D) પ્રકરણ 13 Ans: D 

(470)  જાહેર નોકરને તેના જાહેર કાયો બજાવવામાાં દખલ કરવી એ ગુનો છ ેકલમ : .........  

(A) ૩૩૨ (B) ૧૩૨ (C) ૧૮૬ (D) ૩૩૧ Ans: C 

(471)  ભારતીય ફોજદારી ધારાની કઈ કલમમાાં “મહાવ્યથા” ની વ્યાખ્યા આપેલી છ ે?  

(A) કલમ - ૪૫ (B) કલમ - ૩૨૦ (C) કલમ - ૪૨૦ (D) કલમ - ૪૦૧ Ans: B 

(472)  અપહરણ બે પ્રકારના છ.ે ભારતમાાંથી અપહરણ અન ે..................... માાંથી અપહરણ.  

(A) ચવદેશમાાંથી (B) નેપાળમાાંથી (C) અમેરરકામાાંથી (D) કાયદેસરના વાલીપણા Ans: D 

(473)  ગુપ્ત સ્થળે કરવામાાં આવેલી ગેરકાયદેસર અટકાયત એ આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ ગુનો બને છ ે?  

(A) કલમ-૩૩૭ (B) કલમ-૩૪૪ (C) કલમ -૩૪૬ (D) કલમ-૩૩૮ Ans: C 

(474)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં ઠગાઈની વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છ ે?  

(A) ૪૧૫ (B) ૪૨૫ (C) ૪૨૦ (D) ૪૩૦ Ans: A 

(475)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં સૃચષ્ટ ચવરુધ્ધના કૃત્ય બદલ ચશક્ષાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ?ે  

(A) કલમ-૩૭૭ (B) કલમ-૩૭૩ (C) કલમ-૩૭૬ (D) કલમ-૩૭૫ Ans: A 

(476)  IPCની કઈ કલમ હેઠળ ‘ધાડ’ની વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છ?ે  

(A) એક પણ નહી (B) કલમ 291 (C) કલમ 391 (D) કલમ 191 Ans: C 

(477)  પૂજાસ્થાન તરીકે અથવા માનવીના વસવાટ અથવા ચમલકતનો ઉપયોગ કરવા માટ ેવપરાતા મકાનમાાં તેનો 
નાશ કરવાના ઈરાદે અચગ્ન કે સ્ફોટક પદાથા વડ ેબગાડ કરવો એ આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ ગુનો બને છ ે? 

 

(A) કલમ-૪ર૬ (B) કલમ-૪ર૭ (C) કલમ-૪૪૬ (D) કલમ-૪૩૧ Ans: C 
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(478)  જાહેર નોકરો દ્વારા જાહેર હુકમનો અનાદર કરદા બદલ આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં સજાની જોગવાઈ 
કરવામાાં આવી છ ે? 

 

(A) કલમ-૧૭ર (B) કલમ-૧૮૮ (C) કલમ-૧૯૧ (D) કલમ-૧૮૦ Ans: B 

(479)  કોઈ ભારતીય ચસક્કો બનાવટી છ ેતેમ જાણ હોવા છતાાં તનેે પોતાની પાસે રાખવો તે IPCની કઈ કલમ 
હેઠળ ગુનો બને છ?ે 

 

(A) કલમ 140 (B) કલમ 143 (C) કલમ 240 (D) કલમ 243 Ans: D 

(480)  ઇચન્ડયન પીનલ કોડ કયા વષામાાં અમલમાાં આવ્યો હતો ?  

(A) ૧૮૭૩ (B) ૧૭૭૬ (C) ૧૮૬૦ (D) ૧૯૭૪ Ans: C 

(481)  ભારતીય ફોજદારી ધારામાાં કુલ કેટલા પ્રકરણો છ?ે  

(A) ૨૫ (B) ૩૩ (C) ૨૩ (D) ૨૨ Ans: C 

(482)  ભારતના નાગરરકોના કોઈ વગાની માન્યતાઓનુાં અથવા ધમાનુાં અપમાન કરવુાં, અપમાન કરવાનો પ્રયત્ન 

કરવો એ આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ ગુનો બને છ ે? 
 

(A) કલમ-ર૬૭ (B) કલમ-૨૬૮ (C) કલમ-૨૯૫ (D) કલમ-૨૫૯ Ans: C 

(483)  ................... કાયદોએ ભારતના અમુક ભાગને જ લાગુ પડતો કાયદો છ.ે  

(A) અસામાન્ય (B) સામાન્ય (C) ખાસ (D) સ્થાનીક Ans: D 

(484)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ ખોટુાં રૂપ ધારણ કરીને ઠગાઈ કરવી એ ગુનો બને છ ે?  

(A) કલમ-૪૧૬ (B) કલમ-૪૦૩ (C) કલમ-૪૧૦ (D) કલમ-૪૧૩ Ans: A 

(485)  ભારતીય ફોજદારી ધારાની કઈ કલમમાાં ગનુારરહત કાવતરા બદલ ચશક્ષા ચવશે જોગવાઈ કરવામાાં આવી 
છ?ે 

 

(A) કલમ-૧૨૦(ડી) (B) કલમ-૧૨૦(બી) (C) કલમ-૧૨૦(એ) (D) કલમ-૧૨૦(સી) Ans: B 

(486)  ખુન કરવા માટનેી કોચષશ માટ ેચશક્ષાની જોગવાઈ ................ માાં કરવામાાં આવી છ.ે  

(A) કલમ ૩૦૬ (B) કલમ ૩૦૧ (C) કલમ ૩૦૭ (D) કલમ ૩૦૩ Ans: C 

(487)  કલમ – ૧૪ માાં .................. ની વ્યાખ્યા આપવામાાં આવેલ છ.ે  

(A) સ્થાનીક (B) સરકારી નોકર (C) જીવાંત પ્રાણી (D) સ્ત્રી Ans: B 

(488)  અનઅચધકૃત ગૃહપ્રવેશ અાંગેનો ગુનો ___________ કલમમાાં દશાાવેલ છ.ે  

(A) ૪૪૨ (B) ૪૪૪ (C) એકપણ નહીં (D) ૪૪૩ Ans: A 

(489)  ભારતીય ફોજદારીધારો, ૧૮૬૦ કયારથી અમલમાાં આવ્યો ?  

(A) ૦૬/૧૦/૧૮૬૬ (B) ૦૬/૧૦/૧૮૬૧ (C) ૦૬/૧૦/૧૮૬૮ (D) ૦૬/૧૦/૧૮૬૦ Ans: D 

(490)  ભારતીય ફોજદારીધારામા કુલ કેટલા પ્રકરણો છ ે?  

(A) ૨૨ (B) ૨૫ (C) ૨૩ (D) ૨૧ Ans: C 
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(491)  કાયમ માટ ેજકડી લીધેલ (દા.ત. જમીન) વસ્તુઓ તયાાં પ્રકારની ચમલકત કહેવાય ?  

(A) સ્થાવર ચમલકત (B) જાંગલ ચમલકત (C) આપેલ એક પણ નહી (D) જાંગમ ચમલકત Ans: A 

(492)  આઈ.પી.સી.ની કલમ-૪૭૯ કઈ બાબત સાથે સાંકળાયેલ છ ે?  

(A) માલની ચનશાનીઓ 
(B) ખોટા વ્યાપાર ચચહ્નનો 
ઉપયોગ બાબતે 

(C) ઉપરોતત તમામ (D) વ્યાપાર ચચહ્ન Ans: A 

(493)  કોઈ નકશો અથવા પ્લાન કે કોઈ કાટુાન દસ્તાવેજ ગણી શકાય છ ે?  

(A) આવી કોઈ જોગવાઈ 
નથી 

(B) ના (C) કશુાં કહી શકાય નહી (D) હા Ans: D 

(494)  બે કે તેથી વધુ વ્યચતતઓ જાહેર સ્થળે લડાઈ કરીને જાહેર સુલેહશાાંચતનો ભાંગ કરે ત્યારે ............નો ગુનો 
બને છ.ે 

 

(A) બખેડો (B) અવરોધ (C) અટકાયત (D) આપેલ એક પણ નહી Ans: A 

(495)  ભારતીય ફોજદારી ધારાની કઈ કલમમાાં ભારત સરકાર ચવરુઘ યુધ્ધ કરવુાં કે યુધ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો 
કે યુધ્ધમાાં મદદ કરવા બદલ મોત અથવા આજીવન કેદની સજા કરવામાાં આવી છ?ે 

 

(A) કલમ-૧ર૨ (B) કલમ-૧૨૧ (C) કલમ-૧૪૪ (D) કલમ-૧ર૪ Ans: B 

(496)  બીજાની જીાંદગી અથવા અાંગત સલામતીને ભયમાાં મુકતા કાયા બદલ મહાવ્યથા નીપજાવવી એ 
આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ ગુનો બને છ?ે 

 

(A) કલમ-૩૩૬ (B) કલમ-૩૩૮ (C) કલમ-૩૩૭ (D) કલમ-૩રર Ans: B 

(497)  ’’અ’’ અને ’’બ’’ બન્ન ેએક વેપારીનુ ખાંડણી ઉઘરાવવા માટ ેઅપહરણ કરે છ.ે તે બન્ને કલમ ................ 
મુજબ ગુનો કરે છ.ે 

 

(A) ૫૬૪(ક) (B) ૩૨૪(ક) (C) ૪૬૪(ક) (D) ૩૬૪(ક) Ans: D 

(498)  IPCની કઈ કલમમાાં ‘અપનયન’ની વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છ?ે  

(A) કલમ 362 (B) કલમ 162 (C) કલમ 262 (D) કલમ 462 Ans: A 

(499)  કલમ-૧૭૧-ડી અાંતગાત ચૂાંટણીમાાં ખોટુાં નામ ધારણ કયુું હોય તો કેટલી ચશક્ષા ચનરદાષ્ટ કરવામાાં આવી છ ે?  

(A) ૪ વષા સુધીની કેદ, દાંડ 
અથવા બાંને 

(B) ૩ વષા સુધીની કેદ 
અથવા દાંડ અથવા બાંને 

(C) ૧ વષા સુધીની કેદ 
અથવા દાંડ અથવા બાંને 

(D) ૨ વષા સુધીની કેદ 
અથવા દાંડ અથવા બાંને 

Ans: C 

(500)  આઈ.પી.સી.ની કલમ-૩૭૯ મુજબ ચોરીના ગુના બદલ કેટલી ચશક્ષાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ ે?  

(A) આાંઠ વષા સુધીની કેદ 
અથવા દાંડ 

(B) નવ વષા સુધીની કેદ 
અથવા દાંડ 

(C) ત્રણ વષા સુધીની કેદ 
અથવા દાંડ 

(D) દસ વષા સુધીની કેદ 
અથવા દાંડ 

Ans: C 

(501)  ભારતીય ફોજદારી ધારાની કઈ કલમ મુજબ ન્યાયીક રીતે કાયા કરતા ન્યાયાધીશનુાં કૃત્ય ગુનો બનતો નથી 
? 

 

(A) કલમ-૭૭ (B) કલમ-૭૮ (C) કલમ-૮૨ (D) કલમ-૮૪ Ans: A 
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(502)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ ખોટુાં સાંપચત ચચહ્ન વાપરવુાં એ ગુનો બને છ?ે  

(A) કલમ-૪૬૩ (B) કલમ-૪૭૦ (C) કલમ-૪૬૮ (D) કલમ-૪૮૧ Ans: D 

(503)  ભારતીય ફોજદારી ધારો,1860નુાં ચવહાંગાવલોકન કોના દ્વારા કરાયુાં હતુાં?  

(A) સર જોન મકૈફસાન (B) સર અલડા કલાકા (C) સર જોન શોર (D) સર બનેસ પીકોક Ans: D 

(504)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ વ્યરકતઓની હેરાફેરી એ ગુનો બને છ ે?  

(A) કલમ-૩૬૧ (B) કલમ-૩૬૬ (C) કલમ-૩૭૦ (D) કલમ-૩૬ર Ans: C 

(505)  ભારતીય ફોજદારી ધારાની કઈ કલમમાાં જાહેર નોકર અથવા રાજયસેવકની વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છ ે
? 

 

(A) કલમ - ૨૧ (B) કલમ - ૨૪ (C) કલમ - ૨૨ (D) કલમ - ૧૧ Ans: A 

(506)  ભારતીય ફોજદારી ધારાની કઈ કલમમાાં “વ્યચતતની” વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છ?ે  

(A) કલમ-11 (B) કલમ-10 (C) કલમ-12 (D) કલમ-9 Ans: A 

(507)  ............. કલમ મુજબ ભારતીય ફોજદારી ધારાનુાં કાયાકે્ષત્ર જમ્મુ કાશ્મીર ચસવાય સમગ્ર ભારતમાાં લાગુ 
પડશ.ે 

 

(A) કલમ - ૨ (B) કલમ - ૧૧ (C) આપેલ ચવકલ્પ ખોટા છ.ે (D) કલમ - ૧૧૧ Ans: C 

(508)  IPCની કઈ કલમ મુજબ ખુલ્લામાાં બાળકને છોડી દેવુાં કે ત્યજી દેવુાં એ ગુનો બને છ?ે  

(A) કલમ 179 (B) કલમ 502 (C) કલમ 417 (D) કલમ 317 Ans: D 

(509)  કલમ-354 મુજબ સ્ત્રીની લાજ લેવાના ઇરાદે કરવામાાં આવેલા હુમલા કે ગુનાહીત બળ બદલ કેટલી 

સજાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ?ે 
 

(A) પાાંચ વષાથી વધુ ના 

હોય તેવી કેદ 

(B) સાત વષાથી વધુ ના 

હોય તેવી કેદ 

(C) એક વષાથી ઓછી ના 
હોય તેવી કેદ & પાાંચ વષાથી 
વધુ ના હોય તેવી કેદ બાંને 

(D) એક વષાથી ઓછી ના 

હોય તેવી કેદ 
Ans: C 

(510)  ભારતીય ફોજદારી ધારાની કઈ કલમમાાં “શુધ્ધ બુચધ્ધ”ની વ્યાખ્યા આપેલી છ ે?  

(A) કલમ - ૫૨ (B) કલમ - ૪૦ (C) કલમ - ૪૪ (D) કલમ - ૪૯ Ans: A 

(511)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં જાણી જોઈને કોઈ સરઘસમાાં હથીયારો લઈ જવા ગુનો બને છ?ે  

(A) કલમ-૧૫૩ (એએ) (B) કલમ-૧ર૨(એ) (C) કલમ-૧૧પ(બી) (D) કલમ-૧૪૪(એ) Ans: A 

(512)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ જાહેર નોકરોને પોતાની ફરજ બજાવતા અટકાવવા માટ ેસ્વૈચ્છાપૂવાક 
વ્યથા પહોંચાડવી એ ગુનો બને છ?ે 

 

(A) કલમ-૩૩૩ (B) કલમ-૩રર (C) કલમ-૩૧૭ (D) કલમ-૩૧૬ Ans: A 

(513)  IPCની કઈ કલમ મુજબ અચસ્થર મગજના વ્યચતત અથવા બાળકને આત્મહત્યામાાં મદદ કરવી એ ગુનો 
બને છ?ે 

 

(A) કલમ 309 (B) કલમ 307 (C) કલમ 303 (D) કલમ 305 Ans: D 
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(514)  ભારતીય ફોજદારી ધારાના કયા પ્રકરણમાાં તોલમાપને લગતા ગુનાઓ ચવષે ચચાા કરવામાાં આવી છ?ે  

(A) પ્રકરણ-૩ (B) પ્રકરણ-૧૦ (C) પ્રકરણ-૧૩ (D) પ્રકરણ-૧ Ans: C 

(515)  આઈ.પી.સી.ની કલમ-૪૬૫ મુજબ ખોટા દસ્તાવેજ બનાવવાના ગુના બદલ કેટલી ચશક્ષાની જોગવાઈ 
કરવામાાં આવી છ ે? 

 

(A) ચાર વષા સુધીની 
બેમાાંથી કોઈપણ પ્રકારની 

કેદ અથવા દાંડ અથવા તે 
બાંને પ્રકારની ચશક્ષા 

(B) એક વષા સુધીની 
બેમાાંથી કોઈપણ પ્રકારની 

કેદ અથવા દાંડ અથવા તે 
બાંને પ્રકારની ચશક્ષા 

(C) ત્રણ વષા સુધીની બેમાાંથી 
કોઈપણ પ્રકારની કેદ અથવા 

દાંડ અથવા તે બાંને પ્રકારની 
ચશક્ષા 

(D) બે વષા સુધીની બેમાાંથી 
કોઈપણ પ્રકારની કેદ 

અથવા દાંડ અથવા તે બાંને 
પ્રકારની ચશક્ષા 

Ans: D 

(516)  IPCની કઈ કલમ હેઠળ સામૂરહક બળાત્કારના ગુનાની સજાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ?ે  

(A) કલમ 384-B (B) કલમ 376 (C) કલમ 378 (D) કલમ 376-D Ans: D 

(517)  ભારતીય ફોજદારી ધારા મુજબ સ્ત્રીના રકસ્સામાાં સગીર વ્યચતત એટલે કોણ?  

(A) 18 વષાથી ઓછી (B) 14 વષાથી ઓછી (C) 21 વષાથી ઓછી (D) 16 વષાથી ઓછી Ans: A 

(518)  અશ્લીલ અને ચબભત્સ પુસ્તકોનુાં વેચાણ આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ ગુનો બન ેછ?ે  

(A) કલમ-ર૯ર (B) કલમ-ર૬૭ (C) કલમ-૨૫૯ (D) કલમ-૨૬૮ Ans: A 

(519)  આઈ.પી.સી.ના કયા પ્રકરણમાાં જાહેર નોકરીથી સાંબાંચધત ગુનાઓ ચવશે જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ?ે  

(A) પ્રકરણ-૫ (B) પ્રકરણ-૮ (C) પ્રકરણ-૯ (D) પ્રકરણ-૪ Ans: C 

(520)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં ચોરી બદલ ચશક્ષાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ?ે  

(A) કલમ-૩૭૯ (B) કલમ-૩૭૫ (C) કલમ-૩૭૬ (D) કલમ-૩૭૩ Ans: A 

(521)  IPCની કઈ કલમ મુજબ બનાવટી સરકારી સ્ટમેપનુાં વેચાણ કરવુાં એ ગુનો બને છ?ે  

(A) કલમ 260 (B) કલમ 258 (C) કલમ 252 (D) કલમ 256 Ans: B 

(522)  IPCની કલમ-410 મુજબ ચોરેલો માલ રાખવા બદલ કેટલી સજાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ?ે  

(A) 10 વષા કેદ (B) આજીવન કેદ (C) એક પણ નહીં (D) બાંને Ans: D 

(523)  ’’ક’’ એક વ્યરકતને જાનથી મારી નાખવાનો ડર બતાવી તે વ્યરકતએ પહેરેલ સોનાના દાગીના 
બળજબરીથી પડાવી લે છ.ે ’’ક’’ કલમ...... મુજબ ગુનો કરે છ.ે 

 

(A) કલમ - ૩૮૩ (B) કલમ - ૩૮૬ (C) કલમ - ૩૮૧ (D) કલમ - ૩૮૪ Ans: B 

(524)  અક્ષર, અાંક, ચચહ્ન અથવા તેમના એક કરતા વધુ સાધનો વડ ેપદાથા ઉપર દશાાવેલ કે વણાવેલી કોઈ બાબત 
કે જ ેતે બાબત અાંગે પુરાવા તરીકે વાપરી શકાય તેને શુાં કહેવાય ? 

 

(A) કાગળ (B) દસ્તાવેજ (C) આપેલ એક પણ નહી (D) પત્ર Ans: B 

(525)  ભારતીય ફોજદારી ધારાની કઈ કલમમાાં ગનુારહત કાવતરાની વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છ ે?  

(A) કલમ-૧૨૦(સી) (B) કલમ-૧૨૦(ડી) (C) કલમ-૧૨૦(એ) (D) કલમ-૧૨૦(બી) Ans: C 
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(526)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ ખોટા તોલમાપ બનાવવા ગુનો બને છ?ે  

(A) કલમ-ર૬૭ (B) કલમ-૨૬૪ (C) કલમ-ર૬૦ (D) કલમ-૨૫૯ Ans: A 

(527)  IPCની કઈ કલમ મુજબ અશ્લીલ ગીત,ગાયન કે કયો એ ગુનો બને છ?ે  

(A) કલમ 294 (B) કલમ 307 (C) કલમ 107 (D) કલમ 291 Ans: A 

(528)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ ખોટી કે નકલી ચલણી નોટ કે બેંક નોટ બનાવવા માટ ેસાધનસામગ્રી 
રાખવી એ ગુનો બને છ ે? 

 

(A) કલમ-૪૮૯(સી) (B) કલમ-૪૮૯(ડી) (C) કલમ-૪૮૯(બી) (D) કલમ-૪૮૯(ઈ) Ans: B 

(529)  ભારતીય ફોજદારી ધારામાાં કઈ કલમમાાં વ્યરકતની વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છ ે?  

(A) કલમ-૧૧ (B) કલમ-૯૧ (C) કલમ-૧૨ (D) કલમ-૧૯ Ans: A 

(530)  ઈ.પી. કોડની કલમ-૨૨ માાં શેની વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છ ે?  

(A) જાંગમ ચમલકત (B) ન્યાયધીશ (C) કોટા (D) રાજ્ય સેવક Ans: A 

(531)  કલમ-453 મુજબ ગુપ્ત ગૃહઅપપ્રવેશ અથવા ધરફોડના ગુના બદલ કેટલી સજાની જોગવાઈ કરવામાાં 
આવી છ?ે 
(1) 2 વષા સુધીની સાદી કે સખત કેદ 
(2) 5 વષા સુધીની સાદી કેદ 
(3) દાંડ 

 

(A) ફતત 1 (B) ફતત 1 અને 3 (C) એક પણ નહીં (D) ફતત 2 અન ે3 Ans: B 

(532)  આઈ.પી.સી.નુાં પ્રકરણ-૧૩ કઈ બાબતો સાથે સાંકળાયેલુાં છ ે?  

(A) ચસક્કા અને સરકારી 
સ્ટમે્પ સાંબાંધી 

(B) દુષ્મરણ સાંબાંધી (C) ધમા સાંબાંધી (D) તોલ અને માપ સાંબાંધી Ans: D 

(533)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ વ્યાચભચાર એ ગનુો બને છ ે?  

(A) કલમ-૪૯૭ (B) કલમ-૪૬૮ (C) કલમ-૪૭૦ (D) કલમ-૪૮૬ Ans: A 

(534)  “બદદાનતથી” ની વ્યાખ્યા .................... માાં આપવામાાં આવેલ છ.ે  

(A) કલમ ૨૪૯ (B) કલમ ૨૫ (C) કલમ - ૨૪ (D) કલમ ૨૬ Ans: C 

(535)  ચૂાંટણી સાંબાંધીત લાાંચની સમજણ આઇ.પી.સી.ની કઇ કલમમાાં આપવામાાં આવી છ?ે  

(A) ૧૭ર (B) ૧૭૧-બી (C) ૧૭૩ (D) ૧૭૧-સી Ans: B 

(536)  IPCની કઈ કલમમાાં ખૂનની ચશક્ષાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ?ે  

(A) કલમ 307 (B) કલમ 298 (C) કલમ 302 (D) કલમ 310 Ans: C 

(537)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં કાયદેસરના વાલીપણામાાંથી અપહરણની વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છ ે?  

(A) કલમ-૩૬૧ (B) કલમ-૩૫૪ (C) કલમ-૩૫૩ (D) કલમ-૩૫૧ Ans: A 
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(538)  જો કોઈ વ્યરકત બીજી કોઈ વ્યરકતને સ્વૈચ્છાપુવાક વ્યથા કરે તો તે ...................... મુજબ ચશક્ષાને પાત્ર છ.ે  

(A) કલમ- ૩૨૩ (B) કલમ ૩૦૧૨ (C) કલમ ૩૦૬ (D) કલમ ૩૦૭ Ans: A 

(539)  IPC - ૪૯૮-ક એટલે  

(A) પરીણીત સ્ત્રીને પચત કે 
પચતના સગા દ્વારા કરવામાાં 
આવતો ત્રાસ 

(B) પરરણીત પુરૂષને પત્ની 
દ્વારા કરવામાાં આવતો ત્રાસ 

(C) ફકત માનચસક ત્રાસ (D) ફતત શારીરરક ત્રાસ Ans: A 

(540)  ઈ.પી.કોડ અાંતગાત જ ેગુના માટ ેમાત્ર દાંડની જોગવાઈ હોય તેવા રકસ્સામાાં અપરાધી દ્વારા દાંડ ન ભરવામાાં 
આવે તો વધુમાાં વધુ કેટલા સમય માટ ેકેદની સજા કરી શકાય ? 

 

(A) ૧૨ માસ (B) ૯ માસ (C) ૬ માસ (D) ૩ માસ Ans: C 

(541)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં આત્મહત્યાની મદદગીરી એ ગુનો બને છ?ે  

(A) કલમ-૩૦ર (B) કલમ-૩૦૫ (C) કલમ-૩૦૬ (D) કલમ-૩રર Ans: C 

(542)  જયારે ........ કે તેથી વધુ વ્યરકતઓ જાહેર સ્થળે જાહેર શાાંતીનો ભાંગ કરે તેન ેબખેડો કહેવાય.  

(A) ત્રણ (B) ચાર (C) બે (D) એક Ans: C 

(543)  રાજ્ય પોલીસ ફરરયાદ સત્તામાંડળના ચેરમેન છ.ે  

(A) એકપણ નહીં 
(B) ચજલ્લા પોલીસ 
અચધક્ષક 

(C) હાઈકોટાના ચનવૃત્ત 
ન્યાયમૂચતા 

(D) પોલીસ મહાચનયામક Ans: C 

(544)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં લૂાંટની વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છ ે?  

(A) કલમ-૩૭૯ (B) કલમ-૩૮૩ (C) કલમ-૩૭૬ (D) કલમ-૩૯૦ Ans: D 

(545)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં બળાત્કારની વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છ ે?  

(A) કલમ-૩૭૩ (B) કલમ-૩૭૫ (C) કલમ-૩૬૬ (D) કલમ-૩૭ર Ans: B 

(546)  સ્વીકૃચત તયારે અપ્રસ્તુત ગણાશે ?  

(A) કોઈ લાાંચ લઈ 

આપવામાાં આવી હોય 
(B) આપેલ તમામ 

(C) તે લાલચમાાં આવીને 

આપી હોય 

(D) તે ધમકીને કારણે 

અપાઈ હોય 
Ans: B 

(547)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં સાંપચત ચચહ્નની વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છ?ે  

(A) કલમ-૪૭૮ (B) કલમ-૪૬૩ (C) કલમ-૪૬૮ (D) કલમ-૪૭૦ Ans: A 

(548)  IPCની કઈ કલમ હેઠળ રાજયસેવકને તેની ફરજ બજાવતા અટકાવવા હુમલો કે ગનુારહત બળનો પ્રયોગ 
ગુનો બને છ?ે 

 

(A) કલમ 431 (B) કલમ 454 (C) કલમ 353 (D) કલમ 330 Ans: C 

(549)  IPCની કઈ કલમમાાં ‘ઉમેદવાર’ અને ‘મતાચધકાર’ની વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છ?ે  

(A) કલમ 171-A (B) કલમ 171-B (C) કલમ 170 (D) કલમ 171-D Ans: A 
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(550)  બે અથવા વધુ વ્યરકતઓ કોઇ જાહેર સ્થળમાાં મારામારી કરીને જાહેરશાાંચતનો ભાંગ કરે ત્યારે તેઓએ 
................ કયો કહેવાય. 

 

(A) હુલ્લડ (B) આપેલ એક પણ નહી. (C) ધમકી (D) બખેડો Ans: D 

(551)  ભારતીય ફોજદારી ધારાની કઈ કલમ મુજબ એકાાંત કેદની સજા થઈ શકે છ?ે  

(A) કલમ-૭૭ (B) કલમ-૭૯ (C) કલમ-૩૩ (D) કલમ-૭૩ Ans: D 

(552)  ભારતીય ફોજદારી ધારા મુજબ શરીર અાંગે સ્વબચાવનો અચધકાર સાચમ વ્યચતતના મૃત્યુ નીપજાવવા સુધી 

કઈ બાબતોમાાં પ્રાપ્ત થાય છ?ે 
 
1 મૃત્યુ 2 મહાવ્યથા 3 સૃચષ્ટક્રમ ચવરુદ્ધનુાં કૃત્ય 4 મનુષ્યહરણ અને મનુષ્યનયન 

 

(A) ફતત 2 અને 4 (B) આપેલ તમામ (C) ફતત 1,2 અને 3 (D) ફતત 1 અને 2 Ans: B 

(553)  ભારતીય ફોજદારી ધારાની કઈ કલમમાાં કીંમતી દસ્તાવેજ(જામીનગીરી)ની વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છ?ે  

(A) કલમ 32 (B) કલમ 29 (C) કલમ 31 (D) કલમ 30 Ans: D 

(554)  ભારતીય ફોજદારી ધારાના કયા પ્રકરણમાાં મનુષ્યને શરીરમાાં અસર કરતા ગુનાઓ ચવશે ચચાા કરવામાાં 
આવી છ ે? 

 

(A) પ્રકરણ-૧૩ (B) પ્રકરણ-૧૫ (C) પ્રકરણ-૧૬ (D) પ્રકરણ-૧૪ Ans: C 

(555)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ રાજય સેવકને તેની ફરજ બજાવતા અટકાવવા હુમલો કે ગુનારહત બળનો 
પ્રયોગ કરવો એ ગુનો બને છ?ે 

 

(A) કલમ-૩૪૯ (B) કલમ-૩૫૧ (C) કલમ-૩૪૮ (D) કલમ-૩૫૩ Ans: D 

(556)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં ઘરફોડની વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છ?ે  

(A) કલમ-૪ર૭ (B) કલમ-૪ર૬ (C) કલમ-૪૪૫ (D) કલમ-૪૩૧ Ans: C 

(557)  કલમ-૧૯૧ થી ૨૨૯ માાં કઈ જોગવાઈઓ દશાાવવામાાં આવી છ?ે  

(A) ઉપરોતત એકેય નહીં 

(B) જાહેર નોકરો દ્વારા 

અથવા તેમને લગતા 
ગુનાઓ 

(C) ખોટો પુરાવો અને જાહેર 
ન્યાય ચવરુદ્ધ 

(D) ચસક્કા તથા સરકારી 
સ્ટમે્પને લગતાાં ગનુાઓ 

Ans: C 

(558)  ચૂટણીમાાં અનચુચત લાગવગ વાપરવા બદલ IPCની કઈ કલમ હેઠળ ગુનો નોધવામાાં આવશે?  

(A) કલમ 171-A (B) કલમ 171-C (C) કલમ 171-D (D) કલમ 171-B Ans: B 

(559)  IPCની કઈ કલમ મુજબ ખૂન કરવાનો પ્રયત્ન કરવો એ ગનુો બને છ?ે  

(A) કલમ 307 (B) કલમ 311 (C) કલમ 313 (D) કલમ 309 Ans: A 
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(560)  કાયદેસરના લગ્ન સીવાય કપટપૂવાક લગ્નચવચધ કરવી એ આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ ગુનો બને છ ે
અને તે બદલ ચશક્ષાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ ે? 

 

(A) કલમ-૪૯૪, સાત વષા 
સુધીની બેમાાંથી કોઈપણ 
એક પ્રકારની કેદ અન ે
દાંડની ચશક્ષા 

(B) કલમ-૪૯૬, સાત વષા 
સુધીની બેમાાંથી કોઈપણ 
પ્રકારની કેદ અને દાંડની 
ચશક્ષા 

(C) કલમ-૪૯૪, દસ વષા 
સુધીની બેમાાંથી કોઈપણ એક 
પ્રકારની કેદ અને દાંડની 
ચશક્ષા 

(D) કલમ-૪૯૩, આાંઠ 
વષાની મુદત સુધીની કેદ 
અથવા દાંડ અથવા બાંને 
પ્રકારની ચશક્ષા 

Ans: B 

(561)  બદનક્ષી યુકત છ ેએવુાં જાણતા હોવા છતાાં કોઈ બાબત છાપવા કે કોતરવા એ આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ 
મુજબ ગુનો બને છ?ે 

 

(A) કલમ-૫૦ર (B) કલમ-પ૧૧ (C) કલમ-૫૦૧ (D) કલમ-પ૧પ Ans: C 

(562)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં ચોરીની વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છ?ે  

(A) કલમ-૩૭૬ (B) કલમ-૩૭૮ (C) કલમ-૩૭૫ (D) કલમ-૩૭૩ Ans: B 

(563)  IPCની કઈ કલમમાાં ‘કસ્ટોરડયલ બળાત્કાર’ના ગુનાની વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છ?ે  

(A) કલમ 351 (B) કલમ 431 (C) કલમ 370 (D) કલમ 376 Ans: D 

(564)  ભારતીય ફોજદારીધારો, 1860 તયારથી અમલમાાં આવ્યો ?  

(A) ૬/૧૦/૧૮૬૧ (B) ૬/૧૦/૧૮૬૨ (C) ૬/૧૦/૧૮૬૦ (D) ૬/૧૦/૧૮૬૩ Ans: C 

(565)  વારાંવાર સામૂરહક બળાત્કારના ગુના બદલ આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં ચશક્ષાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી 
છ ે? 

 

(A) કલમ-૩૭૬(સી) (B) કલમ-૩૭૬(બી) (C) કલમ-૩૭૬(ઈ) (D) કલમ-૩૭૬(ડી) Ans: C 

(566)  શુાં ભારતીય ફોજદારી ધારા મુજબ ગભામાાં ચવકાસ પામતા બાળકને વ્યરકત કહી શકાય ?  

(A) એકપણ નહીં 
(B) આવી કોઈ જોગવાઈ 
નથી. 

(C) ના (D) હા Ans: D 

(567)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં લૂાંટનો પ્રયાસ કરવો ગુનો બને છ?ે  

(A) કલમ-૩૭૬ (B) કલમ-૩૭૯ (C) કલમ-૩૯૩ (D) કલમ-૩૮૩ Ans: C 

(568)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ ચોરીના માલને સાંતાડવામાાં મદદ કરવી એ ગુનો બને છ?ે  

(A) કલમ-૪૧૦ (B) કલમ-૪૧૩ (C) કલમ-૪૦૩ (D) કલમ-૪૧૪ Ans: D 

(569)  ભયાંકર શસ્ત્રો કે સાધનો વડ ેસ્વેચ્છાપૂવાક વ્યથા પહોચાડવા બદલ ૧૦ વષા કેદ : ..............કલમ ?  

(A) ૩૩૨ (B) ૩૨૪ (C) ૩૨૨ (D) ૩૩૧ Ans: B 
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(570)  પચત કે પત્નીની હયાચતમાાં પુનઃલગ્ન કરવા એ આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ ગુનો બને છ ેઅને તે બદલ 
ચશક્ષાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ ે? 

 

(A) કલમ-૪૯૪, દસ વષા 
સુધીની બેમાાંથી કોઈપણ 
એક પ્રકારની કેદ અન ે
દાંડની ચશક્ષા 

(B) કલમ-૪૯૩, નવ વષાની 
મુદત સુધીની કેદ અથવા 
દાંડ અથવા બાંને પ્રકારની 
ચશક્ષા 

(C) કલમ-૪૯૩, આાંઠ વષાની 

મુદત સુધીની કેદ અથવા દાંડ 
અથવા બાંને પ્રકારની ચશક્ષા 

(D) કલમ-૪૯૪, સાત વષા 
સુધીની બેમાાંથી કોઈપણ 
એક પ્રકારની કેદ અન ે
દાંડની ચશક્ષા 

Ans: D 

(571)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં ધમા, જાચત, જન્મસ્થળ, વસવાટ, ભાષા, વગેરે ની ભુચમકા પર ચવચવધ સમુહો 
વચ્ચે દુશ્મનાવટન ેપ્રોત્સાહન આપવા અને સુમેળ જાળવવામાાં હાચનકારક કૃત્યો કરવાના ગુના માટ ેચશક્ષાની જોગવાઈ 
કરવામાાં આવી છ ે? 

 

(A) કલમ-૧ર૨(એ) (B) કલમ-૧૪૪(એ) (C) કલમ-૧૫૩ (એ) (D) કલમ-૧ર૪(એ) Ans: C 

(572)  IPCની કઈ કલમ મુજબ સ્વાસ્થયને નુકસાન થાય તે રીતે વાતાવરણ બગાડવુાં એ ગુનો બને છ?ે  

(A) કલમ 180 (B) કલમ 278 (C) કલમ 261 (D) કલમ 267 Ans: B 

(573)  કઈ કલમ હેઠળ ભારત સરકાર ચવરુદ્ધ યુદ્ધ છડેવા માટ ેકાવતરુાં  કરવામાાં આવ્યુાં હોય બાબત છ ે?  

(A) કલમ ૧૨૧-એ (B) કલમ-૧૧૯ (C) કલમ ૧૨૦બી (D) કલમ ૧૨૦-એ Ans: A 

(574)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં વ્યથાની વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છ ે?  

(A) કલમ-૩૧૯ (B) કલમ-૩૧૬ (C) કલમ-૩૧૭ (D) કલમ-૩૧૪ Ans: A 

(575)  “ચોરી” ની વ્યાખ્યા કઈ કલમમાાં આપેલ છ ે?  

(A) કલમ ૩૦૧ (B) કલમ ૩૯૯ (C) કલમ ૩૦૬ (D) કલમ - ૩૭૮ Ans: D 

(576)  ભારતીય ખોટા ચસકકા બનાવવા માટ ેસાધન બનાવવુાં કે વેચવુાં આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મજુબ ગુનો બને 
છ ે? 

 

(A) કલમ-ર૩૪ (B) કલમ-ર૩૦ (C) કલમ-૨૩૧ (D) કલમ-રરપ Ans: A 

(577)  દહેજ મૃત્યુની વ્યાખ્યા IPC ની કઈ કલમમાાં આપવામાાં આવેલ છ ે?  

(A) કલમ-304 (B) કલમ-304-A (C) કલમ-305 (D) કલમ-304-B Ans: D 

(578)  મૃત્યુ કે મહાવ્યથા ચનપજાવવાની કોશીશ સાથે લુાંટ કે ધાડ એ આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મજુબ ગુનો બને 
છ ે? 

 

(A) કલમ-૩૭૬ (B) કલમ-૩૭૯ (C) કલમ-૩૮૩ (D) કલમ-૩૯૭ Ans: D 

(579)  ભારતીય ફોજદારી ધારાની કઈ કલમમાાં રાજદ્રોહની વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છ?ે  

(A) કલમ-૧૨૧(એ) (B) કલમ-૧ર૪(એ) (C) કલમ-૧ર૨(એ) (D) કલમ-૧૪૪(એ) Ans: B 

(580)  ઈ.પી.કો. ૧૮૬૦ની કલમ ૨ જણાવે છ ે  

(A) અચધચનયમનુાં ટૂાંકુાં નામ 
અને તેની હદ અને ત ે
કાયારત થવા બાબત 

(B) ભારતમાાં થયેલા 

ગુનાઓ માટ ેચશક્ષા 

(C) અચધચનયમની હદ 

પ્રાદેચશક કાયારત થવા બાબત 

(D) ઉપરનામાાંથી કોઈપણ 

નહીં 
Ans: B 
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(581)  આજીવન કેદની ચશક્ષાપાત્ર ગુનો કરવા માટ ેગૃહઅપપ્રવેશ કરવા બદલ IPCની કઈ કલમમાાં સજાની 
જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ?ે 

 

(A) કલમ 440 (B) કલમ 450 (C) કલમ 460 (D) કલમ 470 Ans: B 

(582)  કલમ -332 મુજબ જાહેર નોકરને વ્યથા પહોચાડવા બદલ કેટલી સજાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ?ે  

(A) સાત વષા સુધીની કેદ (B) ચૌદ વષા સુધીની કેદ (C) ત્રણ વષા સુધીની કેદ (D) પાાંચ વષા સુધીની કેદ Ans: C 

(583)  IPCની કઈ કલમ સૃચષ્ટ ચવરુદ્ધના ગુના બદલ સજાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ?ે  

(A) કલમ 377 (B) કલમ 311 (C) કલમ 376 (D) કલમ 312 Ans: A 

(584)  “સ્વેચ્છા પુવાક” ની વ્યાખ્યા કઈ કલમમાાં આપેલ છ ે?  

(A) કલમ ૩૦ (B) કલમ ૩૦૬ (C) કલમ - ૩૯ (D) કલમ ૩૦૧ Ans: C 

(585)  IPCની કઈ કલમમાાં ગેરકાયદેસર માંડળીની વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છ?ે  

(A) કલમ 151 (B) કલમ 141 (C) કલમ 131 (D) કલમ 121 Ans: B 

(586)  .................. બચાવનો હક વાપરતા કરેલુ કૃત્ય ગુન્હો નથી.  

(A) ખાસ (B) ખાનગી (C) ચવરુધ્ધ (D) અસામાન્ય Ans: B 

(587)  સમન્સ કેસ એટલે  

(A) મૌચખક ફરરયાદ (B) લેચખત કેસ 
(C) વોરાં ટ કેસ ન હોય તેવા 
કેસ 

(D) વોરાં ટ કેસ Ans: C 

(588)  IPCની કલમ-326-B મજુબ સ્વૈચચ્છક રીતે એચસડ ફેંકવો કે ફેંકવાના પ્રયત્ન કરવા બદલ કેટલી સજાની 

જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ?ે 
 

(A) બાંન ે (B) વધુમાાં વધુ 7 વષા (C) ઓછામાાં ઓછી 5 વષા (D) એક પણ નહીં Ans: A 

(589)  IPCની કઈ કલમ મુજબ સ્ત્રીની સાંમતી ચવના ગભાપાત કરાવવો ગુનો બને છ?ે  

(A) કલમ 213 (B) કલમ 307 (C) કલમ 313 (D) કલમ 207 Ans: C 

(590)  ભારતીય ફોજદારી ધારાની કઈ કલમ મુજબ અકસ્માતથી થયેલ કૃત્ય ગુનો બનતો નથી ?  

(A) કલમ-૮૨ (B) કલમ-૭૭ (C) કલમ-૭૮ (D) કલમ-૮૦ Ans: D 

(591)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ ખોટી ચલણી નોટ કે બેંક નોટોનો કબજો રાખવો એ ગુનો બને છ ે?  

(A) કલમ-૪૮૯(સી) (B) કલમ-૪૬૩ (C) કલમ-૪૭૦ (D) કલમ-૪૬૮ Ans: A 

(592)  અપહરણ કરવા માટનેી ચશક્ષા આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં ચનરદાષ્ટ છ ે?  

(A) ૩૬૨ (B) ૩૬૩ (C) ૩૬૪ (D) ૩૬૧ Ans: B 

(593)  આઈ.પી.સી.ના કયા પ્રકરણમાાં ધમા સબાંધી ચશક્ષા ચવશે જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ ે?  

(A) પ્રકરણ-૧૦ (B) પ્રકરણ-૧૩ (C) પ્રકરણ-૧૫ (D) પ્રકરણ-૧૪ Ans: C 

(594)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં કાયદેસરના મનુષ્યહરણ (અપહરણ) ની વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છ ે?  

(A) કલમ-૩૫૧ (B) કલમ-૩૫૩ (C) કલમ-૩૫૪ (D) કલમ-૩૬૦ Ans: D 
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(595)  આરોપીની ધરપકડ કરવાની પ્રરક્રયાની જોગવાઈ તયા કાયદામાાં કરવામાાં આવેલ છ ે?  

(A) IPC 
(B) ઇચન્ડયન એવીડન્સ 
એકટ 

(C) એક પણ નરહ (D) CRPC Ans: D 

(596)  કોઈ બીજી વ્યચતતની કાયદેસરની ધરપકડમાાં અવરોધ ઊભો કરવો કે પ્રચતકાર કરવા બદલ IPCની કઈ 
કલમ હેઠળ ગુનો બને છ?ે 

 

(A) કલમ 215 (B) કલમ 225 (C) કલમ 222 (D) કલમ 220 Ans: B 

(597)  જો કેદની મુદત ૧ વષા સુધીની હોયતો એકાાંત કેદ ............. માસ સુધી.  

(A) ૧૨ (B) ૨ (C) ૬ (D) ૪ Ans: B 

(598)  જાહેર નોકરને ઈજાની ધમકી આપવા બદલ આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં સજાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી 
છ ે? 

 

(A) કલમ-૧૮૦ (B) કલમ-૧૮૯ (C) કલમ-૧૯૧ (D) કલમ-૧૭ર Ans: B 

(599)  અપનયનની વ્યાખ્યા .................. માાં આપેલ છ.ે  

(A) કલમ – ૩૯૧ (B) કલમ – ૩૯૬ (C) કલમ – ૩૯૨ (D) કલમ -૩૬૨ Ans: D 

(600)  ભારતીય ફોજદારી ધારા મુજબ દસ્તાવેજની વ્યાખ્યા કઈ કલમમાાં આપવામાાં આવી છ?ે  

(A) કલમ 29 (B) કલમ 26 (C) કલમ 27 (D) કલમ 28 Ans: A 

(601)  IPC- કલમ ......... મુજબ બખેડો કરવા માટનેી ચશક્ષાની જોગવાઇ છ.ે  

(A) ૧૬૩ (B) ૧૬૧ (C) ૧૬૦ (D) ૧૬૨ Ans: C 

(602)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં ગુનારહત અપપ્રવેશ બદલ ચશક્ષાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ?ે  

(A) કલમ-૪ર૭ (B) કલમ-૪૪૭ (C) કલમ-૪ર૬ (D) કલમ-૪૩૧ Ans: B 

(603)  ભારતીય ફોજદારી ધારાની કઈ કલમમાાં કાયદાની ભુલની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ?ે  

(A) કલમ-૭૯ (B) કલમ-૮૨ (C) કલમ-૭૭ (D) કલમ-૭૮ Ans: A 

(604)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં કારકુન કે નોકરથી થતા ગુનારહત ચવશ્વાસઘાત માટ ેચશક્ષાની જોગવાઈ 

કરવામાાં આવી છ ે? 
 

(A) કલમ-૩૯૭ (B) કલમ-૪૦૩ (C) કલમ-૩૯૯ (D) કલમ-૪૦૮ Ans: D 

(605)  કાયદેસરનુાં લગ્ન થયેલ છ ેએવી માન્યતા છતેરપીંડીથી ઉત્પન્ન કરીને કોઈ સ્ત્રીની સાથે પુરુષથી કરાયેલો 
સહવાસ એ આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ ગુનો બને છ ેઅને ત ેબદલ ચશક્ષાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ ે? 

 

(A) કલમ-૪૯૩, નવ 
વષાની મુદત સુધીની કેદ 

અથવા દાંડ અથવા બાંને 
પ્રકારની ચશક્ષા 

(B) કલમ-૪૯૩, આાંઠ 
વષાની મુદત સુધીની કેદ 

અથવા દાંડ અથવા બાંને 
પ્રકારની ચશક્ષા 

(C) કલમ-૪૯૩, દસ વષાની 
મુદત સુધીની કેદ અથવા દાંડ 
અથવા બાંને પ્રકારની ચશક્ષા 

(D) કલમ-૪૯૩, સાત 
વષાની મુદત સુધીની કેદ 

અથવા દાંડ અથવા બાંને 
પ્રકારની ચશક્ષા 

Ans: C 

(606)  ભારતીય ફોજદારી ધારાના કયા પ્રકરણમાાં ગુનારહત કાવતરા ચવશે જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ?ે  

(A) પ્રકરણ-૮(એ) (B) પ્રકરણ-૭(એ) (C) પ્રકરણ-૯(એ) (D) પ્રકરણ-પ(એ) Ans: D 

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


53 
 

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

(607)  IPCની કઈ કલમમાાં બળની વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છ?ે  

(A) કલમ 349 (B) કલમ 317 (C) કલમ 449 (D) કલમ 278 Ans: A 

(608)  આઈ.પી.સી.ની કલમ-૩૭૬ (ડી) મુજબ સામૂરહક બળાત્કારના ગુના બદલ કેટલી ચશક્ષાની જોગવાઈ 
કરવામાાં આવી છ ે? 

 

(A) આાંઠ વષાથી ઓછી 
નરહાં એવી આજીવન કેદ 

સુધીની સખત કેદ અને 
ચશક્ષા 

(B) નવ વષાથી ઓછી નરહાં 
એવી આજીવન કેદ સુધીની 
સખત કેદ અને ચશક્ષા 

(C) દસ વષાથી ઓછી નરહાં 
એવી આજીવન કેદ સુધીની 
સખત કેદ અને ચશક્ષા 

(D) વીસ વષાથી ઓછી 
નરહાં એવી આજીવન કેદ 

સુધીની સખત કેદ અને 
ચશક્ષા 

Ans: D 

(609)  જ્યારે બે અથવા તેથી વધુ વ્યચતત જાહેર સ્થળે લડાઈ કરીને જાહેર સુલેહ-શાાંચતનો ભાંગ કરે ત્યારે તેઓ 
___________ કરે છ ેએમ કહી શકાય. 

 

(A) ગેરકાયદે માંડળી (B) બખેડો (C) હુલ્લડ (D) યુદ્ધ કરવુાં Ans: B 

(610)  ................ બાંધાયેલી અથવા હકીકત અાંગેની ભુલને કારણ ેપોતાને .................... થી બાંધાયેલી માનતી 
વ્યરકતે કરેલુાં કૃત્ય ગુનો નથી. 

 

(A) આપેલ એક પણ નહી. (B) સરકારથી (C) કાયદાથી (D) બાંધારણથી Ans: C 

(611)  જમીન અને જમીન સાથ ેસાંકળાયેલી વસ્તુઓ અને જમીન સાથે જોડાયેલી કોઈ વસ્તુઓ સામે કાયમ માટ ે
જકડી લીધેલી વસ્તુઓ કયા પ્રકારની ચમલકત ધરાવે છ?ે 

 

(A) સ્થાવર ચમલકત (B) જાહેર ચમલકત (C) જાંગમ ચમલકત (D) ખાનગી ચમલકત Ans: A 

(612)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ ગુનાના પુરાવાનો નાશ કરવો અથવા ગુનો છુપાવવા ખોટી મારહતી 
આપવી એ ગુનો બને છ?ે 

 

(A) કલમ-ર૧ર (B) કલમ-૧૮૯ (C) કલમ-ર૦૧ (D) કલમ-૧૯૮ Ans: C 

(613)  કેદની સજાને પાત્ર ગુનો કરવા માટ ેઅપપ્રવેશ કરવા બદલ આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં ચશક્ષાની જોગવાઈ 
કરવામાાં આવી છ ે? 

 

(A) કલમ-૪ર૭ (B) કલમ-૪૪૮ (C) કલમ-૪૩૧ (D) કલમ-૪પ૧ Ans: D 

(614)  જયારે કોઈ સ્ત્રી ગભાવતી છ ેએમ જાણવા છતાાં તેની ઉપર બળાત્કાર કરે તો તેવા વ્યરકતને આઈ.પી.સી.ની 
કલમ૩૭૬ મુજબ કેટલી ચશક્ષાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ ે? 

 

(A) આાંઠ વષાથી ઓછી 
નરહાં એવી આજીવન કેદ 
સુધીની સખત કેદ અને 

ચશક્ષા 

(B) દસ વષાથી ઓછી નરહાં 
એવી આજીવન કેદ સુધીની 
સખત કેદ અને ચશક્ષા 

(C) નવ વષાથી ઓછી નરહાં 
એવી આજીવન કેદ સુધીની 
સખત કેદ અને ચશક્ષા 

(D) છ વષાથી ઓછી નરહાં 
એવી આજીવન કેદ સુધીની 
સખત કેદ અને ચશક્ષા 

Ans: B 

(615)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં હુમલાની વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છ ે?  

(A) કલમ-૩૫૧ (B) કલમ-૩૪૮ (C) કલમ-૩૪૪ (D) કલમ-૩૪૯ Ans: A 
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(616)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ બેદરકારીથી મૃત્યુ નીપજાવવા બદલ ચશક્ષાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ ે
? 

 

(A) કલમ-૩૩ર (એ) (B) કલમ-૩રર (એ) (C) કલમ-૩૦૪ (એ) (D) કલમ-૩૦ર (એ) Ans: C 

(617)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ ખોટો પુરાવો ઉભો કરવો ગુનો બને છ ે?  

(A) કલમ-૧૯ર (B) કલમ-૧૮૦ (C) કલમ-૧૮૯ (D) કલમ-૧૭ર Ans: A 

(618)  સુલેહનો ભાંગ કરવા ઉશ્કેરવાના ઇરાદાથી કરવામાાં આવેલ અપમાન આઇ.પી.સી. ની કઈ કલમ મુજબ 

ગુનો બને છ?ે 
 

(A) કલમ 503 (B) કલમ 502 (C) કલમ 501 (D) કલમ 504 Ans: D 

(619)  કાયદા ચવરુધ્ધની માંડળીમાાં ........ અથવા તેથી વધુ વ્યરકતઓ હોય છ.ે  

(A) એક (B) પાાંચ (C) સાત (D) બે Ans: B 

(620)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ ચોરાયેલી ચમલકતનો ધાંધો કરવો ગુનો બને છ ે?  

(A) કલમ-૪૦૩ (B) કલમ-૪૧૩ (C) કલમ-૪૧૦ (D) કલમ-૩૯૯ Ans: B 

(621)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ ગાંભીર ઉશ્કેરાટ સાથે કરવામાાં આવેલ હુમલો કે ગુનારહત બળ એ ગુનો 
બને છ ે? 

 

(A) કલમ-૩૫૧ (B) કલમ-૩૫૮ (C) કલમ-૩૫૩ (D) કલમ-૩૫૪ Ans: B 

(622)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં બળાત્કાર માટ ેચશક્ષાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ ે?  

(A) કલમ-૩૭ર (B) કલમ-૩૭૫ (C) કલમ-૩૭૩ (D) કલમ-૩૭૬ Ans: D 

(623)  IPCની કઈ કલમ હેઠળ, ધાડપાડવાના હેતુથી ભેગા થવુાં એ ગુનો બને છ?ે  

(A) કલમ 402 (B) કલમ 202 (C) કલમ 420 (D) કલમ 377 Ans: A 

(624)  વ્યથા, હુમલો કે ગેરકાયદેસર અવરોધ કરવાની તૈયારી કયાા પછી ગૃહ અપપ્રવેશ કરવા બદલ 
આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં ચશક્ષાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ ે? 

 

(A) કલમ-૪૩૧ (B) કલમ-૪ર૭ (C) કલમ-૪પર (D) કલમ-૪૪૮ Ans: C 

(625)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ ગુનાહીત મનુષ્યવધનો પ્રયત્ન એ ગુનો બને છ?ે  

(A) કલમ-૩૦ર (B) કલમ-૩૦૮ (C) કલમ-૩૦૫ (D) કલમ-૩૦૬ Ans: B 

(626)  આઈ.પી.સી.માાં કુલ કેટલા પ્રકરણો છ ે?  

(A) ૨૬ (B) ૨૪ (C) ૨૩ (D) ૨૫ Ans: C 

(627)  સરકારી ગાડીના ડરાયવરને અમુક રકમ સરકારી ગાડીમા ડીઝલ ભરાવવા માટ ેઆપવામા આવે છ ેજ ે
પૈકીની અમુક રકમનુાં ડીઝલ ગાડીમાાં ભરાવી બાકીની રકમ ડરાયવર પોતાના ઉપયોગમા લઇ લે છ.ે તે કલમ 

................. મુજબ ગુનો કરે છ.ે 

 

(A) કલમ - ૪૦૨ (B) કલમ - ૪૦૯ (C) કલમ - ૪૦૮ (D) કલમ - ૨૪ Ans: B 

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


55 
 

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

(628)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ ચમલકત અાંગે અપ્રમાચણક પણે ચમલકત આપવા લાલચ આપવી એ ગુનો 
બને છ ે? 

 

(A) કલમ-૪૧૩ (B) કલમ-૪ર૦ (C) કલમ-૪૧૬ (D) કલમ-૪૧૦ Ans: B 

(629)  ભારતીય ફોજદારી અચધચનયમના પ્રકરણ-૨ માાં કઈ જોગવાઈઓ આપવામાાં આવી છ ે?  

(A) ચવચશષ્ટ જોગવાઈઓ (B) સામાન્ય સ્પષ્ટીકરણ (C) સામાન્ય જોગવાઈઓ (D) ઉપરોતત તમામ Ans: C 

(630)  ખોટી માલ ચનશાનીનો ઉપયોગ કરવા બાબત સાથે કઈ કલમ સાંકળાયેલી છ ે?  

(A) ૪૮૧ (B) ૪૮૦ (C) ૪૮૩ (D) ૪૮૨ Ans: A 

(631)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં ગૃહ અપપ્રવેશની વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છ ે?  

(A) કલમ-૪૩૧ (B) કલમ-૪ર૭ (C) કલમ-૪૪ર (D) કલમ-૪ર૬ Ans: C 

(632)  આઈ.પી.સી.ની કલમ-૪૧૩ મુજબ ચોરાયેલી ચમલકતનો ધાંધો કરવા બદલ કેટલી ચશક્ષાની જોગવાઈ 
કરવામાાં આવી છ ે? 

 

(A) આજીવન કેદ અથવા 
આાંઠ વષા સુધીની સખત 
કેદની ચશક્ષા 

(B) આજીવન અથવા દસ 
વષાની બેમાાંથી કોઈ પણ 
પ્રકારની કેદ અને દાંડ 

(C) આજીવન કેદ અથવા છ 
વષા સુધીની સખત કેદની 
ચશક્ષા 

(D) આજીવન કેદ અથવા 
નવ વષા સુધીની સખત 
કેદની ચશક્ષા 

Ans: B 

(633)  એચસડ અથવા જવલનશીલ પદાથોના ઉપયોગ દ્વારા સ્વૈચચ્છક રીતે મહાવ્યથા કરવી એ આઈ.પી.સી.ની કઈ 
કલમ મુજબ ગુનો બને છ ે? 

 

(A) કલમ-૩૧૭ (એ) (B) કલમ-૩ર૬ (એ) (C) કલમ-૩રર (એ) (D) કલમ-૩૧૬ (એ) Ans: B 

(634)  પોતાની પત્ની સાથે પુરુષે કરેલ જાતીય સાંભોગ ___________ તેવુાં ગણાય.  

(A) એકપણ નહીં (B) બળાત્કાર નથી (C) પત્ની છ ે (D) બળાત્કાર છ ે Ans: B 

(635)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ હેઠળ સામાન્ય અપવાદો દશાાવવામાાં આવ્યા છ?ે  

(A) ૬ ૬ થી ૯૬ (B) ૭૨ થી ૧૦૪ (C) ૭૬ થી ૧૦૬ (D) ૬૭ થી ૯૯ Ans: C 

(636)  આઈ.પી.સી. પ્રમાણે વ્યચભચારના ગુનામાાં કઈ કલમ હેઠળ કાયાવાહી કરવામાાં આવે છ ે?  

(A) ૨૯૩ (B) ૩૧૭ (C) ૪૫૪ (D) ૪૯૭ Ans: D 

(637)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં જબરાઈથી કઢાવવા બાબતની વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છ ે?  

(A) કલમ-૩૭૯ (B) કલમ-૩૭૫ (C) કલમ-૩૭૬ (D) કલમ-૩૮૩ Ans: D 

(638)  જાહેર નોકરને તેના જાહેર કાયો બજાવવામાાં દખલ કરવા બદલ IPCની કઈ કલમમાાં સજાની જોગવાઈ 
કરવામાાં આવી છ?ે 

 

(A) કલમ 180 (B) કલમ 186 (C) કલમ 184 (D) કલમ 188 Ans: B 

(639)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં બદનક્ષીની વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છ ે?  

(A) કલમ-૪૯૯ (B) કલમ-૪૮૬ (C) કલમ-૪૯૭ (D) કલમ-૪૭૦ Ans: A 
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(640)  શુાં ભારતીય ફોજદારી ધારા ૧૮૬૦ મુજબ કલેકટરનો સમાવેશ ન્યાયાધીશની વ્યાખ્યામાાં થાય છ?ે  

(A) હા 
(B) આવી કોઈ જોગવાઈ 
નથી. 

(C) ના (D) એકપણ નહીં Ans: A 

(641)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં રાતે્ર ગૃહ અપપ્રવેશ કરવા અથવા ઘરફોડના ગુના બદલ ચશક્ષાની જોગવાઈ 
કરવામાાં આવી છ ે? 

 

(A) કલમ-૪પ૩ (B) કલમ-૪૩૧ (C) કલમ-૪૪૮ (D) કલમ-૪૫૬ Ans: D 

(642)  IPCની કઈ કલમ મુજબ કોઈ પુરુષ જ્યારે કોઈ સ્ત્રી પોતાના ખાનગી કાયામાાં વ્યસ્ત હોય ત્યારે છૂપી રીતે 
ખરાબ દ્રચષ્ટથી જોવુાં એ ગુનો બને છ?ે 

 

(A) કલમ 454-C (B) કલમ 354-C (C) કલમ 254-C (D) કલમ 154-C Ans: B 

(643)  ................. કાયદોએ અમુક બાબતોને લાગુ પડતો કાયદો છ.ે  

(A) ખાસ (B) અસામાન્ય (C) ચવરુદ્ધ (D) સામાન્ય Ans: A 

(644)  બીજુ લગ્ન જનેી સાથે થયુાં છ ેએવી વ્યરકતથી આગલા લગ્નની હકીકત છુપાવવી એ આઈ.પી.સી.ની કઈ 
કલમ મુજબ ગુનો બને છ ેઅને તે બદલ ચશક્ષાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ ે? 

 

(A) કલમ-૪૯૪, દસ વષા 
સુધીની બેમાાંથી કોઈપણ 
એક પ્રકારની કેદ અન ે
દાંડની ચશક્ષા 

(B) કલમ-૪૯૪, સાત વષા 
સુધીની બેમાાંથી કોઈપણ 
એક પ્રકારની કેદ અન ે
દાંડની ચશક્ષા 

(C) કલમ-૪૯૩, આાંઠ વષાની 

મુદત સુધીની કેદ અથવા દાંડ 
અથવા બાંને પ્રકારની ચશક્ષા 

(D) કલમ-૪૯૫, દસ વષા 

સુધીની બેમાાંથી કોઈપણ 
પ્રકારની કેદની ચશક્ષા 

Ans: D 

(645)  ઈ.પી.કો. ૧૮૬૦ની કઈ કલમ મુજબ જાહેર સેવક રાજ્ય સેવકની વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છ?ે  

(A) ૨૦ (B) ૨૧ (C) ૨૩ (D) ૨૨ Ans: B 

(646)  ભારતીય ફોજદારી ધારા મુજબ શુાં “મૂચત” એક વ્યચતત છ ે?  

(A) આવી કોઈ જોગવાઈ 
નથી 

(B) ના (C) આપેલ એક પણ નહી (D) હા Ans: D 

(647)  સ્વેચ્છાપૂવાક મહાવ્યથા ચનપજાવવા બદલ IPCની કઈ કલમમાાં કેટલી સજાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ?ે  

(A) કલમ 115 (B) કલમ 165 (C) કલમ 225 (D) કલમ 325 Ans: D 

(648)  ભારતીય ફોજદારી ધારા મુજબ પુરુષના રકસ્સામાાં સગીર વ્યચતત એટલે કોણ?  

(A) 14 વષાથી ઓછી (B) 18 વષાથી ઓછી (C) 16 વષાથી ઓછી (D) 21 વષાથી ઓછી Ans: C 

(649)  IPCની કઈ કલમમાાં ઠગની વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છ?ે  

(A) કલમ 315 (B) કલમ 320 (C) કલમ 310 (D) કલમ 305 Ans: C 
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(650)  ઈ.પી.કો. ૧૮૬૦ની કલમ ૪ જણાવે છ ે  

(A) રાજ્યકે્ષત્ર બહારના 
ગુનાને આ કાયદો લાગુ 
પડવા બાબત 

(B) ભારત બહાર કરેલા 
પણ ભારતમાાં જનેી કાયદા 
મુજબ ઇન્સાફી કાયાવાહી 
કરી શકાય તેવા ગુનાની 
ચશક્ષા 

(C) અચધચનયમનુાં ટૂાંકુાં નામ 
અને તેની હદ અને ત ેકાયારત 
થવા બાબતે 

(D) ભારતમાાં કરવામાાં 

આવેલ ગુનાઓ માટ ેચશક્ષા 
Ans: A 

(651)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં ગુનારહત મનુષ્યવધ (સાપરાધ મનુષ્યવધ) બદલ ચશક્ષાની જોગવાઈ કરવામાાં 
આવી છ ે? 

 

(A) કલમ-૩૦ર (B) કલમ-૩૦૪ (C) કલમ-૩૩ર (D) કલમ-૩રર Ans: B 

(652)  IPCની કઈ કલમમાાં ગુનારહત ચવશ્વાસઘાતની વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છ?ે  

(A) કલમ 402 (B) કલમ 403 (C) કલમ 405 (D) કલમ 404 Ans: C 

(653)  ગનુારહત ધમકી બદલ કેટલી સજા ચનરદાષ્ટ કરવામાાં આવી છ ે?  

(A) ઉપરોતત તમામ (B) બે વષા સુધીની કેદ (C) દાંડ (D) બાંને Ans: A 

(654)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ જાહેર સેવક દ્વારા કાયદા હેઠળના આદેશની અવજ્ઞા કરવા બદલ 
ચશક્ષાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ?ે 

 

(A) કલમ-૧૬૬(ડી) (B) કલમ-૧૬૬(સી) (C) કલમ-૧૬૬(બી) (D) કલમ-૧૬૬ (એ) Ans: D 

(655)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ પચાસ રૂચપયાનુાં નુકશાન થાય તો તેનો બગાડ કરવો એ ગનુો બને છ ે?  

(A) કલમ-૪ર૪ (B) કલમ-૪ર૦ (C) કલમ-૪ર૬ (D) કલમ-૪ર૭ Ans: D 

(656)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ તોલવા માટ ેખોટા સાધનોનો દગાયુકત રીતે ઉપયોગ કરવો ગુનો બને છ ે
? 

 

(A) કલમ-ર૬૦ (B) કલમ-૨૬૪ (C) કલમ-૨૫૯ (D) કલમ-ર૬૭ Ans: B 

(657)  “રકાંમતી જામીનગીરીઓની વ્યાખ્યા” કઈ કલમ હેઠળ આપવામાાં આવી છ?ે  

(A) ૩૨ (B) ૩૦ (C) ૩૩ (D) ૩૧ Ans: D 

(658)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ ખોટો રહસાબ બનાવવો એ ગુનો બને છ?ે  

(A) કલમ-૪૭૭(એ) (B) કલમ-૪૬૩(એ) (C) કલમ-૪૬૮(એ) (D) કલમ-૪૭૦(એ) Ans: A 

(659)  ભારતમાાં પાર થયેલા, પરાંતુ કાયદા અનુસાર જનેી ઇન્સાફી કાયાવાહી ભારતમાાં થઈ શકે તેવા ગુનાની 
ચશક્ષા : ............ 

 

(A) કલમ - ૩ (B) કલમ - ૫ (C) કલમ - ૨ (D) કલમ - ૧ Ans: A 

(660)  ચમલકતની ગનુારહત ઉચાપત એ આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ ગુનો બને છ ે?  

(A) કલમ-૩૯૯ (B) કલમ-૪૦૩ (C) કલમ-૩૯૭ (D) કલમ-૩૮૩ Ans: B 

(661)  ફોજદારી ધારાની કલમ-૪૦૯માાં શેની વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છ ે?  

(A) ગુનારહત કાવતરુાં  (B) ગુનારહત ચવશ્વાસઘાત (C) ધાડ (D) અપહરણ Ans: B 
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(662)  ભારતીય ફોજદારી ધારા મુજબ કેટલા પ્રકારના ગુનાઓમાાં મોતની(મુત્યુદાંડ/દેહાાંતદાંડ) સજા કરી શકાય? 
1. કલમ-121 ભારત સરકાર સામ ેલડાઈ કરવા બાબત 
2. કલમ-132 સેનામાાં બળવો કરવાનુાં દુષ્પે્રરણ 
3. કલમ-302 ખૂન માટ ેચશક્ષા  
4. કલમ 376-E વારાંવાર બળાત્કારના ગુના બદલ 

 

(A) ફતત 2 અને 4 (B) આપેલ તમામ (C) ફતત 1,2 અને 3 (D) ફતત 1 અને 3 Ans: B 

(663)  ઉતે્તજક પીણાાંનો બચાવ તરીકે નીચેની ___________ કલમમાાં જણાવેલ છ.ે  

(A) ઉપરનામાાંથી એક પણ 
નરહ 

(B) ભારતીય ફોજદારી 
ધારો, ૧૮૬૦ની કલમ ૮૬ 

(C) ભારતીય ફોજદારી ધારો, 
૧૮૬૦ની કલમ ૮૫ 

(D) ભારતીય ફોજદારી 
ધારો, ૧૮૬૦ની કલમ ૮૭ 

Ans: C 

(664)  જનેે છોડી મકુવા માટ ેઆદેશ આપવામાાં આવ્યો હોય તે વ્યરકતની ગેરવ્યાજબી અટકાયત એ 
આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ ગુનો બને છ ે? 

 

(A) કલમ-૩૪૪ (B) કલમ-૩૪૫ (C) કલમ-૩૩૭ (D) કલમ-૩૩૮ Ans: B 

(665)  જયારે કોઈ વ્યચતતને મૃત્યુ અથવા મહાવ્યથાના ભયમાાં નાખીને જબરાઈથી કશુાં કઢાવી લેવા બાબતે ૧૦ 
વષા કેદ અને દાંડની જોગવાઈ : .................. મુજબ 

 

(A) કલમ - ૩૮૫ (B) કલમ - ૩૮૬ (C) કલમ - ૩૮૧ (D) કલમ - ૩૮૨ Ans: B 

(666)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ બનાવટી સરકારી સ્ટમે્પનુાં વેચાણ કરવુાં ગુનો બને છ ે?  

(A) કલમ-રપ૭ (B) કલમ-રપપ (C) કલમ-રપ૮ (D) કલમ-૨૩૧ Ans: C 

(667)  ટરાફીકના પો.સ.ઇ. કામગીરી કરી રહયા છ ેતે દરમ્યાન ’’અ’’ નામનો વ્યરકત મમેો આપવા બાબતે ઉગ્ર 
બોલાચાલી કરે છ ેતો તે ................ મુજબ ગુનો કરે છ.ે 

 

(A) IPC- કલમ ૧૮૩ (B) IPC- કલમ ૧૮૬ (C) IPC- કલમ ૧૮૪ (D) IPC- કલમ ૧૮૭ Ans: B 

(668)  ૩૦૫ અને ૩૦૬ કલમો હેઠળ કઈ જોગવાઈ દશાાવવામાાં આવી છ ે?  

(A) ખૂનમાાં મદદગારી (B) કાવતરામાાં મદદગારી (C) ધાડમાાં મદદગારી 
(D) આત્મહત્યામાાં 

મદદગારી 
Ans: D 

(669)  ચૂાંટણી સાંબાંધીત લાાંચ માટનેી ચશક્ષા આઇ.પી.સી.ની કઇ કલમ અનુસાર થાય છ?ે  

(A) ૧૭૩-એ (B) ૧૭૧-ઇ (C) ૧૭ર-સી (D) ૧૭૧-ડી Ans: B 

(670)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ જીવનને જોખમમાાં મુકે તેવા રોગનો ચેપ ફેલાવવાની સાંભાવના વાળુાં 
બેકાળજીભયુું કૃત્ય ગુનો બને છ ે? 

 

(A) કલમ-ર૬૭ (B) કલમ-૨૬૮ (C) કલમ-૨૫૯ (D) કલમ-ર૬૯ Ans: D 

(671)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં ધાડની વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છ ે?  

(A) કલમ-૩૭૬ (B) કલમ-૩૮૩ (C) કલમ-૩૭૯ (D) કલમ-૩૯૧ Ans: D 

(672)  FIR ની નકલ ફરરયાદીને પોલીસે કેટલા મૂલ્યમાાં આપવાની હોય છ ે?  

(A) 20 (B) 50 (C) 100 (D) ચવના મૂલ્યે Ans: D 
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(673)  કોઇ વ્યરકત ચોરી માટ ેદોચષત ઠરે તો તેને ............ વષાની કેદની ચશક્ષા થઇ શકે.  

(A) ૨ (B) ૧ (C) ૪ (D) ૩ Ans: D 

(674)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ ખોટા પ્રમાણપત્રને જાણીજોઈને સાચા તરીકે વાપરવો ગુનો બને છ?ે  

(A) કલમ-૧૭ર (B) કલમ-૧૯૮ (C) કલમ-૧૮૯ (D) કલમ-૧૮૦ Ans: B 

(675)  IPCની કઈ કલમ મુજબ જીવનને જોખમમાાં મૂકે તેવા રોગનો ચેપ ફેલાવવાની સાંભાવનાવાળુાં બેકાળજીભયુું 
કૃત્ય ગુનો બને છ?ે 

 

(A) કલમ 251 (B) કલમ 256 (C) કલમ 269 (D) કલમ 248 Ans: C 

(676)  ખોટી મારહતી પુરી પાડવા બાબત ચવશે આઇ.પી.સી.ની કઇ કલમમાાં જણાવવામાાં આવ્યુાં છ?ે  

(A) ૧૭૫ (B) ૧૭ર (C) ૧૭૯ (D) ૧૭૭ Ans: D 

(677)  IPCની કલમ-447 મુજબ ગુનારહત અપપ્રવેશ બદલ કેટલી સજાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ?ે 
(1) ત્રણ મરહનાની સાદી કેદ 

(2) ત્રણ મરહનાની સખત કેદ 
(3) દાંડ 
(4) દાંડ અને કેદ બાંન ે

 

(A) ફતત 1 અને 3 (B) ફતત 1 અને 4 (C) ફતત 2 અન ે3 (D) આપેલ તમામ Ans: D 

(678)  ભારતીય ફોજદારી ધારો,1860 તયારથી અમલમાાં આવ્યો?  

(A) 1 જાન્યુઆરી 1860 (B) 1 જાન્યુઆરી 1862 (C) 6 ઓતટોમ્બર 1862 (D) 6 ઓતટોમ્બર 1860 Ans: B 

(679)  ચૂાંટણીમાાં ગેરવાજબી લાગવગ વાપરવા બાબતે બાબતે આઇ.પી.સી.ની કઇ કલમમાાં ઉલ્લેખ છ?ે  

(A) ૧૭૧-છ (B) ૧૭૧-સી (C) ૧૭૧-ડી (D) ૧૭૧-એ Ans: B 

(680)  ‘ઝ’ ને મારી નાખવાના ઇરાદાથી ‘ક’ તેના પર ગોળી છોડ ેછ ેપરીણામે ‘ઝ’ મૃત્યુ પામે છ,ે ‘ક’ ખુન કરે છ ે
? 

 

(A) કશુાં સ્પષ્ટ થતુાં નથી (B) ખોટુાં (C) સાચુાં 
(D) આવી કોઈ જોગવાઈ 

નથી 
Ans: C 

(681)  કીમતી જામીનગીરી, ચવલ વગેરેની ખોટી બનાવટ કરવી IPCની કઈ કલમ હેઠળ ગુનો બને છ?ે  

(A) કલમ 420 (B) કલમ 417 (C) કલમ 467 (D) કલમ 487 Ans: C 

(682)  આજીવન કેદ ભોગવતી વ્યરકત દ્વારા ખૂનનો ગુનો કરવામાાં આવે તો આઈ.પી.સી.ની કલમ મુજબ શુાં 
ચશક્ષાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ ે? 

 

(A) દાંડ (B) દેહાાંતદાંડ (C) એકપણ નહીં 
(D) આવી કોઈ જોગવાઈ 

નથી 
Ans: B 

(683)  માનવ શરીરને અસર કરતા ગુનાઓ IPCના તયા પ્રકરણમાાં આવ્યા છ ે?  

(A) પ્રકરણ-16 (B) પ્રકરણ-19 (C) પ્રકરણ-15 (D) પ્રકરણ-17 Ans: A 

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


60 
 

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

(684)  ભારતીય ફોજદારી ધારાના કયા પ્રકરણમાાં જાહેર સુલેહશાાંતી ચવરુધ્ધના ગુનાઓ ચવશે જોગવાઈ કરવામાાં 
આવી છ ે? 

 

(A) પ્રકરણ-૮ (B) પ્રકરણ-૫ (C) પ્રકરણ-૪ (D) પ્રકરણ-૨ Ans: A 

(685)  ભારતીય ફોજદારી ધારામાાં કુલ કેટલી કલમો છ ે?  

(A) ૫૧૧ (B) ૫૫૧ (C) ૫૧૫ (D) ૫૫૫ Ans: A 

(686)  ભારતીય ફોજદારી અચધચનયમ પ્રમાણે કેદની સજાના કેટલા પ્રકાર છ?ે  

(A) બે (B) પાાંચ (C) ત્રણ (D) ચાર Ans: C 

(687)  ’’ પશુ ’’ (કલમ-૪૭) એ શબ્દ માણસ ચસવાયના કોઇપણ .................... ચનદેશ કરે છ.ે  

(A) નરનો (B) જીવાંત પ્રાણીનો (C) ગધડેોનો (D) સ્ત્રીનો Ans: B 

(688)  આઈ.પી.સી.ના કયા પ્રકરણમાાં ગુનો બનવાનો પ્રયત્ન ચવષે ચચાા કરવામાાં આવી છ?ે  

(A) પ્રકરણ-ર૩ (B) પ્રકરણ-રર (C) પ્રકરણ-ર૧ (D) પ્રકરણ-ર૪ Ans: A 

(689)  એકાાંતકેદની સજા એક સાથે .......... રદવસ કરતાાં વધુ ન હોવી જોઈએ.  

(A) ૧૩ (B) ૧૪ (C) ૧૬ (D) ૧૨ Ans: B 

(690)  IPC ની કલમ 507 હેઠળ કયો ગુનો બને છ ે?  

(A) ધમકી 
(B) પીધેલી વ્યચતતનુાં 
જાહેરમાાં વતાન 

(C) નનામા પત્રથી ગુનાઇત 
ધમકી 

(D) બગાડ Ans: C 

(691)  બખેડો ___________ ચવરુદ્ધનો ગુનો છ.ે  

(A) જાહેર સુલેહ-શાાંચત 
ચવરુદ્ધનો 

(B) મનુષ્ય શરીર ચવરુદ્ધનો (C) ઉપરોતત એકેય નહી (D) બાંને Ans: A 

(692)  કલમ-૪૦૬ માાં ........................ માટ ેચશક્ષાની જોગવાઇ કરેલ છ.ે  

(A) ગુનારહત ચવશ્વાસઘાત (B) ગુનારહત આપઘાત (C) અપહરણ (D) બળાત્કાર Ans: A 

(693)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ પીરડતને સારવાર નરહ આપવા બદલ ચશક્ષાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી 

છ ે? 
 

(A) કલમ-૧૬૬(સી) (B) કલમ-૧૬૬ (એ) (C) કલમ-૧૬૬(ડી) (D) કલમ-૧૬૬(બી) Ans: D 

(694)  બદનક્ષી યુકત બાબત ધરાવતી છાપેલી કે કોતરેલી વસ્તુ અન્ય કોઈ વ્યરકત વેચ ેતો તે વ્યરકત સામે 
આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ ગુનો બને છ?ે 

 

(A) કલમ-૫૦ર (B) કલમ-૫૦૧ (C) કલમ-પ૧૧ (D) કલમ-પ૧પ Ans: A 
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(695)  જો કોઈ પોલીસ અચધકારી થઈને બળાત્કારનો ગુનો કરે તો આઈ.પી.સી.ની કલમ મુજબ કેટલી ચશક્ષાની 
જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ?ે 

 

(A) નવ વષાથી ઓછી નરહાં 

એવી આજીવન કેદ સુધીની 
સખત કેદ અને ચશક્ષા 

(B) છ વષાથી ઓછી નરહાં 

એવી આજીવન કેદ સુધીની 
સખત કેદ અને ચશક્ષા 

(C) દસ વષાથી ઓછી નરહાં 

એવી આજીવન કેદ સુધીની 
સખત કેદ અને ચશક્ષા 

(D) આાંઠ વષાથી ઓછી 
નરહાં એવી આજીવન કેદ 
સુધીની સખત કેદ અને 
ચશક્ષા 

Ans: C 

(696)  ભારતીય ફોજદારી ધારા મુજબ દસ્તાવેજની વ્યાખ્યા કઈ કલમમાાં આપવામાાં આવી છ ે?  

(A) કલમ-ર૧ (B) કલમ-પર (C) કલમ-૪૪ (D) કલમ-૦૪ Ans: C 

(697)  જાહેર સેવકને પોતાની ફરજ બજાવતા અટકાવવા માટ ેસ્વેચ્છાપૂવાક વ્યથા પહોચાડવા બદલ સજાની 
જોગવાઈ કલમ ..................? 

 

(A) ૩૩૧ (B) ૩૩૨ (C) ૩૩૦ (D) ૩૩૪ Ans: B 

(698)  જયારે કોઈ વ્યરકત અન્ય વ્યરકતની પ્રચતષ્ઠાને હાચન કરવાના ઈરાદાથી અથવા તેમ કરવાથી તેની પ્રચતષ્ઠાને 
હાચન પહોંચશે તેમ જાણવા છતાાં કે માનવા છતાાં અથવા વાાંચવાના ઈરાદાથી લખેલા શબ્દો દ્વારા ચનશાની કે ચચહ્ન 
દ્વારા એવી કોઈ વ્યરકતના સાંબાંધમાાં કોઈ આકે્ષપ ભરે અથવા પ્રગટ કરે તો તેણ ેતે વ્યરકતની ............... કરી કહેવાય 
? 

 

(A) કેદ (B) હાચન (C) ચશક્ષા (D) બદનક્ષી Ans: D 

(699)  ’’અ’’ તેના ચાર- પાાંચ સાગરીતો સાથે હાઇવે પરથી પસાર થતી ટરકના ડરાયવરને લૂાંટ ેછ ેઅને લૂાંટ કરતી 

વખતે ટરક ડરાયવર પ્રચતકાર કરતાાં’’અ’’ તેનુાં ખનુ કરી દે છ.ે ’’અ’’ કલમ ............. મુજબ ગુનો કરે છ.ે 
 

(A) કલમ - ૩૮૦ (B) કલમ - ૩૮૧ (C) કલમ - ૩૯૬ (D) કલમ - ૩૮૨ Ans: C 

(700)  ફોજદારી ધારા પ્રમાણે પચત અથવા તેના સગા સ્ત્રીને માનચસક યાતના આપે, તો કઈ કલમ હેઠળ ગુનો બને 
છ ે? 

 

(A) ૪૯૭ (B) ૪૯૮(a) (C) ૪૯૮ (D) ૪૯૭(a) Ans: B 

(701)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ દવાઓમાાં ભેળસેળ કરવી ગુનો બને છ ે?  

(A) કલમ-૨૬૮ (B) કલમ-ર૬૭ (C) કલમ-૨૫૯ (D) કલમ-૨૭૪ Ans: D 

(702)  રમેશ અશોકને લાફો મારતા અશોકનો એક દાાંત તૂટી પડ ેતો રમેશ કલમ ...... મુજબ ગુનો કરે છ.ે  

(A) ૩ર૭ (B) ૩ર૬ (C) ૩રપ (D) ૩ર૮ Ans: C 

(703)  અલગ વસવાટ દરમ્યાન પચતએ પત્ની સાથે કરેલો જાતીય સાંભોગ આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ ગુનો 
બને છ ે? 

 

(A) કલમ-૩૭૬(સી) (B) કલમ-૩૭૬ (ડી) (C) કલમ-૩૭૬(એ) (D) કલમ-૩૭૬(બી) Ans: D 

(704)  ઈ.પી.કો. ૧૮૬૦ની કલમ ૧ જણાવે છ ે  

(A) અચધચનયમનુાં નામ અન ે
તેના અમલનો ચવસ્તાર 

(B) અચધચનયમની હદ 
પ્રાદેચશક કાયારત થવા 
બાબત 

(C) ઉપરનામાાંથી કોઈપણ 
નહીં 

(D) ભારતમાાં કરવામાાં 
આવેલ ગુનાઓ માટ ેચશક્ષા 

Ans: A 
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(705)  કોટામા કોઇ કમાચારી નોટીસની બજવણી ન કરી શકે તે માટ ેરમેશ તે કમાચારીને મારઝૂડ કરી ભગાડી દે 
છ ેતો રમેશ કલમ............... મુજબ ગુનો કરે છ.ે 

 

(A) ૩૩૦ (B) ૩૩૨ (C) ૩૩૩ (D) ૩૩૧ Ans: B 

(706)  ભારતીય ફોજદારી ધારાની કઈ કલમમાાં શુધ્ધબુધ્ધીની વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છ ે?  

(A) કલમ-૦૪ (B) કલમ-ર૧ (C) કલમ-૪૪ (D) કલમ-પર Ans: D 

(707)  આઈ.પી.સી.ની કલમ-૪૬૮ અાંતગાત કેટલા તત્ત્વોનો સમાવેશ થયો છ ે?  

(A) ૨ (B) ૫ (C) ૪ (D) ૩ Ans: D 

(708)  હુમલાની વ્યાખ્યા ફોજદારી ધારાની કઈ કલમમાાં આપવામાાં આવી છ ે?  

(A) ૩૫૧ (B) ૩૧૭ (C) ૩૫૩ (D) ૩૫૨ Ans: A 

(709)  રમેશ સોસાયટીની ટાાંકીમા માટી નાખી તેનુાં પાણી ગાંદુ કરે છ ેતો રમેશ કલમ.................. મજુબ ગુનો કરે 
છ.ે 

 

(A) ૨૭૭ (B) ૩૨૧ (C) ૩૨૪ (D) ૩૨૩ Ans: A 

(710)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ ખોટો પુરાવો આપવો ગુનો બને છ?ે  

(A) કલમ-૧૮૦ (B) કલમ-૧૮૯ (C) કલમ-૧૭ર (D) કલમ-૧૯૧ Ans: D 

(711)  આજીવન કેદ ભોગવતી વ્યચતત દ્વારા ખૂનનો ગુનો કરવામાાં આવે તો IPC મુજબ શુાં ચશક્ષા થાય?  

(A) 14 વષાની સાદી કેદ (B) કાળાપાણી ની સજા (C) 7 વષાની સખત કેદ (D) દેહાાંત દાંડની સજા Ans: D 

(712)  કોમી,જાચત કે વાંશીય રહાંસા દરમ્યાન કરવામાાં આવેલા બળાત્કાર બદલ IPCની કલમ-376 મુજબ કેટલી 

સજાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ?ે 
 

(A) 14 વષાથી ઓછી નહીં 
એવી આજીવન કેદ 

(B) 10 વષાથી ઓછી નહીં 
એવી આજીવન કેદ 

(C) મૃત્યુ સુધીની આજીવન 
કેદ 

(D) 20 વષાથી ઓછી નહીં 
એવી આજીવન કેદ 

Ans: B 

(713)  કલમ ૨૭૯ માાં રસ્તા પર બેકાળજી ................ ચલાવવા અથવા સવારી કરવા બાબતે ચશક્ષાની જોગવાઇ 
કરવામાાં આવી છ.ે 

 

(A) વાહન (B) આપેલ એક પણ નહી. (C) ચવમાન (D) ઢોર Ans: A 

(714)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં ગુનારહત બળની વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છ ે?  

(A) કલમ-૩૪૯ (B) કલમ-૩૪૪ (C) કલમ-૩૪૮ (D) કલમ-૩૫૦ Ans: D 

(715)  બળજબરીથી કબુલાત કરાવવા અથવા ચમલકત પરત કરવાની ફરજ પાડવા માટ ેસ્વૈચ્છાપૂવાક વ્યથા કરવા 
બાબતે IPC- ............... મુજબ ગનુો બને છ.ે 

 

(A) કલમ ૩૦૧ (B) કલમ ૩૦૪ (C) કલમ ૩૩ (D) કલમ ૩૩૦ Ans: D 

(716)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં બળાત્કાર પીરડતાનુાં મૃત્યુ નીપજાવવા અથવા મૃતઃપ્રાય ચસ્થચતનુાં ચનમાાણ કરવા 
બદલ ચશક્ષાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ?ે 

 

(A) કલમ-૩૭૬(સી) (B) કલમ-૩૭૬(એ) (C) કલમ-૩૭૬ (ડી) (D) કલમ-૩૭૬(બી) Ans: B 
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(717)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં ધાડ કરવાના ગુના બદલ ચશક્ષાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ ે?  

(A) કલમ-૩૮૩ (B) કલમ-૩૭૬ (C) કલમ-૩૭૯ (D) કલમ-૩૯૫ Ans: D 

(718)  IPC નુાં પૂરુ નામ જણાવો.  

(A) Indian Penal Code (B) None (C) Indian Public Code 
(D) Indian Permission 
Code 

Ans: A 

(719)  જબરજસ્તીથી કબુલાત મેળવવી કે કોઈ ચમલકતને પાછી સોપી દેવા ફરજ પાડવી એ આઈ.પી.સી.ની કઈ 

કલમ મુજબ ગુનો બને છ ે? 
 

(A) કલમ-૩૪૮ (B) કલમ-૩૩૭ (C) કલમ-૩૪૪ (D) કલમ-૩૩૮ Ans: A 

(720)  કોઈ ચવદેશી વ્યરકત ભારત આવીને બીજી કોઈ ચવદેશી વ્યરકતનુાં ખૂન કરે તો ભારતીય ફોજદારીધારા 
મુજબ તેના ઉપર ગુનો નોંધી શકાય છ?ે 

 

(A) હા (B) એકપણ નહીં (C) ના 
(D) આવી કોઈ જોગવાઈ 

નથી. 
Ans: A 

(721)  ભારતીય ફોજદારી ધારાની કઈ કલમ મુજબ ‘અકસ્માત’થી થયે કૃત્ય ગુનો બનતો નથી?  

(A) કલમ 90 (B) કલમ 70 (C) કલમ 80 (D) કલમ 100 Ans: C 

(722)  ગુનારહત ઉચાપત બદલ કઈ કલમમાાં ચશક્ષાની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ?ે  

(A) કલમ 403 (B) કલમ 303 (C) કલમ 414 (D) કલમ 315 Ans: A 

(723)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં “વીલની વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છ ે?  

(A) ૩૧ (B) ૩૯ (C) ૩૬ (D) ૨૯ Ans: A 

(724)  જો કેદની મુદત ૬ માસ સુધીની હોય તો એકાાંત કેદ ............. માસ સુધી.  

(A) ૫ (B) ૩ (C) ૧ (D) ૨ Ans: C 

(725)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ ગાય, બળદ, હાથી, વાછરડુાં, ભેંસ, આખલો, વગેરે અથવા પચાસ 
રૂચપયાની રકાંમતના કોઈ પ્રાણીને મારી નાાંખીને અથવા અપાંગ બનાવી બગાડ કરવો એ ગુનો બને છ?ે 

 

(A) કલમ-૪ર૬ (B) કલમ-૪ર૪ (C) કલમ-૪ર૭ (D) કલમ-૪૨૯ Ans: D 

(726)  IPCની કઈ કલમમાાં ગેરકાયદેસર અટકાયતની વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી છ?ે  

(A) કલમ 380 (B) કલમ 320 (C) કલમ 340 (D) કલમ 360 Ans: C 

(727)  ભારતીય ફોજદારી અચધચનયમની કઈ કલમ અાંતગાત લગ્ન સાંબાંધી ગુનાઓને લગતી જોગવાઈ છ?ે  

(A) ૪૬ ૭ થી ૪૭૨ (B) ૪૮૦ થી ૪૮૯ (C) ૪૯૩ થી ૪૯૮ (D) ૪૯૧ થી ૪૯૯ Ans: C 

(728)  ટરાફીક પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટરે આપેલ મેમો બાબતે ચવજય તે પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટર સાથે ઉગ્ર 

બોલાચાલી કરે છ ેતો તે કલમ................. મુજબ ગુનો કરે છ ે
 

(A) ૩૩૧ (B) ૩૩૨ (C) ૧૮૬ (D) ૨૩૨ Ans: C 
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(729)  કલમ-૧૨૧ થી ૧૩૦ હેઠળ કયા ગુનાઓ દશાાવવામાાં આવ્યા છ ે?  

(A) ઉપરોતત એકેય નહીં 
(B) કાવતરાને લગતા 
ગુનાઓ 

(C) લશ્કર, નૌકાદળ + 
હવાઈદળને લગતા ગુનાઓ 

(D) રાજ્ય ચવરુદ્ધના 
ગુનાઓ 

Ans: D 

(730)  આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમ મુજબ આજીવન કેદ અથવા કેદની સજાને પાત્ર ગુનો કરવાનો પ્રયત્ન ગુનો બને 
છ ે? 

 

(A) કલમ-પ૧પ (B) કલમ-૫૦૧ (C) કલમ-પ૧૧ (D) કલમ-પ૧૨ Ans: C 

(731)  જાહેર નોકર એ દ્વષેભાવ રાખ્યા વગર પોતાની સત્તાથી મયાાદાનુાં ઉલ્લાંઘન કરી કોઈ વ્યરકતનુાં મૃત્યુ 
નીપજાવે છ ેતો તે કયા પ્રકારનો ગુનો બને છ?ે 

 

(A) એકપણ નહીં (B) કુદરતી મૃત્યુ (C) આવી કોઈ જોગવાઈ નથી 
(D) ગુનારહત હત્યા / 
મનુષ્યવધ 

Ans: D 

(732)  સ્વૈચ્છાપૂવાક મહાવ્યથા નીપજાવવા બદલ આઈ.પી.સી.ની કઈ કલમમાાં અને કેટલી ચશક્ષાની જોગવાઈ 

કરવામાાં આવી છ ે? 
 

(A) કલમ-૩૧૬, સાત 
વષાની મુદત સુધીમાાં 
બેમાાંથી કોઈપણ પ્રકારની 
કેદની ચશક્ષા 

(B) કલમ-૩રર, સાત વષાની 
મુદત સુધીમાાં બેમાાંથી 
કોઈપણ પ્રકારની કેદની 
ચશક્ષા 

(C) કલમ-૩૧૪, સાત વષાની 
મુદત સુધીમાાં બેમાાંથી 

કોઈપણ પ્રકારની કેદની ચશક્ષા 

(D) કલમ-૩૨૫, સાત 
વષાની મુદત સુધીમાાં 
બેમાાંથી કોઈપણ પ્રકારની 
કેદની ચશક્ષા 

Ans: D 

(733)  તયાાં અચધચનયમથી IPC હવે જમ્મુ-કાશ્મીરમાાં પણ લાગુ થઈ?  

(A) જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીર 
ન્યુ કોડ -2019 

(B) રણવીર પીનલ રી-
ઓગેનાઈઝેશન એતટ -
2019 

(C) જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીર રી-
ઓગેનાઈઝેશન એતટ -2019 

(D) રણવીર પીનલ ન્યુ કોડ 
-2019 

Ans: C 
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