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1 બટ્ટી નાભનો વસં્કતૃ કવલ કમા યગુભા ંથઇ ગમો ? 
A. ભૈત્રક  

B. ભૌમય  

C. વોરકંી  
D. ચાલડા  

2 કેલણી અંગેનુ ંશંટય કવભળન કમાયે યચાયુ ંશત ુ ં? 

A. ઈ.વ. 1885  
B. ઈ.વ. 1890  

C. ઈ.વ. 1882  

D. ઈ.વ. 1880  
3 ગજુયતના ંકમા વત્માગ્રશથી લલ્રબબાઈ ટેરને ‘વયદાય’નુ ંબફરુદ ભળયુ ં? 

A. વલયભગાભ વત્માગ્રશ 

B. ભાણવા વત્માગ્રશ  
C. ફાયડોરી વત્માગ્રશ  

D. ખેડા વત્માગ્રશ  

4 વવલનમ કાનનૂ બગં વદંબે ચયોતયના યાવ ગાભે ખેડૂતોએ કઈ રડત ળફૃ કયી ? 
A. શા કય  

B. ના કય  

C. શલો કય  
D. બાયે કય  

5 ગજુયાતભા ં‘ફવંીફોરનો કવલ’ કોને કશલેાભા ંઆલે છે ? 

A. નયવવિંશ ભશતેા  
B. પે્રભાનદં  

C. દમાયાભ  

D. ળાભ બટ્ટ 
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6 કાર્ડિમોગ્રાભ કોની કવૃત છે ? 

A. જમબબખ્ખ ુ 

B. ગણુલતં ળાશ  

C. ભધયુામ  
D. સ્લાભી વચ્ચચદાનદં  

7 ‘વલશ્વાવભત્ર’ ખડંકાવ્મના કવલ કોણ છે ? 

A. ઉળનસ ્ 
B. ઉભાળકંય જોળી  

C. પ્રજાયાભ યાલ  

D. કરાી  
8 ‘કાન્શડદે પ્રફધં’ ના વજૉક કોણ છે ? 

A. હ્મનાબ  

B. પે્રભાનદં  
C. કવલ ગણવત  

D. કવલ પે્રભાનદં  

9 ગજુયાતી બાાનો પ્રથભ યાવ કમો છે ? 
A. બયતેશ્વય ફાહફુબરયાવ  

B. જવભા ઓડણનો યાવ  

C. જેવર તોયરનો યાવડો  
D. યાણકદેલીનો યાવ  

10 ‘લવતંવલરાવ’ કઈ ઋતનુુ ંકાવ્મ છે ? 

A. ગ્રીષ્ભ  
B. લવતં  

C. ળયદ  

D. લાયઋત ુ 
11 ટાઈપોઈડના તાલભા ંફેકટેર્યમા ળયીયના કમા બાગ ય હભુરો કયે છે ? 

A. આંતયડા  

B. રીલય  
C. કીડની  
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D. ભગજ  
12 ઈશ્વયચદં્ર વલધ્માવાગયે કયુ ંવભાચાયત્ર ળફૃ કયુું શત ુ ં? 

A. વત્મપ્રકાળ  

B. શર્યજન ફેરી  
C. વોભપ્રકાળ  

D. દીનકય 

13 ‘તાશ્કંદ’ કમા દેળની યાજધાની છે ? 

A. અપઘાવનસ્તાન  

B. ઉઝફેર્કસ્તાન 

C. ર્કકીસ્તાન  
D. યવળમા  

14 બાયતભા ંચંામતી યાજ વ્મલસ્થાની ળફૃઆત વલયપ્રથભ યાજસ્થાન અને ફીજા કમા 

યાજમભા ંથઇ શતી ? 

A. શર્યમાણા  

B. ભધ્મપ્રદેળ  

C. આંધ્રપ્રદેળ  
D. ઉત્તયપ્રદેળ  

15 નીચેનાભાથંી કયુ ંકવૃ ઉત્ાદન નથી ? 

A. ળણ 

B. કાવ  

C. પટકડી  

D. ચોખા  
16 વૌથી શરકી ધાત ુકઈ છે ? 

A. ોટેવળમભ  

B. બરવથમભ  
C. વોર્ડમભ  

D. એલ્યવુભવનમભ  
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17 એવળમાના કમા દેળનો વમદુ્રર્કનાયો વૌથી રાફંો છે ? 
A. ચીન  

B. બાયત  

C. ઇન્ડોનેવળમા  
D. ર્પરીીન્વ 

18 કોણે ગાધંીજીના ભીઠા વત્માગ્રશની તરુના નેોબરમનની ેર્યવ ભાચયની વાથે કયી શતી ? 

A. કે. એભ. ન્નીકય  
B. જલાશયરાર નશરુે  

C. સબુાચદં્ર ફોઝ  

D. વલન્વન્ટ ચચીર  
19 નીચેનાભાથંી કમા કેન્દ્રીમ યાજ્મક્ષેત્રને ોતાની શાઈકોટય છે ? 

A. ોંડીચેયી 

B. રક્ષદ્વી 

C. ચદંીગઢ 

D. ર્દલ્રી 

20 ફધંાયણની કઈ કરભ અંતગયત ફધંાયણીમ વનષ્પતાના કાયણે યાજ્મભા ંયાષ્રવત ળાવન 
રાગ ુકયી ળકામ છે ? 

A. કરભ 352 

B. કરભ 356 

C. કરભ 360 

D. કરભ 354 

21 ‘વભમા ફુળકી’ ાત્રના વજૉક કોણ છે ? 

A. ઉભાળકંય જોી 

B. જીલયાભ જોી 

C. રાબળકંય ઠાકય 

D. દરતયાભ 
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22 ગજુયાતના એડલોકેટ જનયર કોણ છે ? 

A. એ જ્મોવત 

B. ફલતંયામ ઠાકોય 

C. કભરબાઈ વત્રલેદી 
D. જે.આય.લોયા 

23 આમખુભા ંવૌપ્રથભ યજૂઆત કયલાભા ંઆલી છે કે બાયતભા ંઆખયી વત્તા કોના શસ્તક છે ? 

A. યાષ્રવત 

B. લડાપ્રધાન 

C. સવુપ્રભ કોટય 

D. પ્રજા 

24 કમો લેદ વગંીતની ગગંોત્રી ગણામ છે ? 

A. વાભલેદ 

B. મજુલેદ 

C. અથલયલેદ 

D. ઋગ્લેદ 

25 ખજૂયાશોના ભરં્દયો કમા યાજ્મભા ંઆલેરા ંછે ? 

A. છત્તીવગઢ 

B. ભધ્મપ્રદેળ 

C. બફશાય 

D. ઓર્યસ્વા 

26 કઈ કવૃત કાબરદાવની નથી ? 

A. અબબજ્ઞાન ળાકંુતરભ 

B. વલક્રભોલયળીમમ ્

C. ભારવલકાગ્ગ્નવભત્રભ  

D. ભારતીભાધલ 

27 યાજસ્થાનના લનોનુ ંમખુ્મ વકૃ્ષ કયુ ંછે ? 

A. ળીભો 

B. ખેજડી 
C. રીભડો 
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D. ફાલ 

28 વજંમ ગાધંી નેળનર ાકય કમા યાજ્મભા ંઆલેરો છે ? 

A. ભધ્મપ્રદેળ 

B. ભશાયાષ્ર 

C. શર્યમાણા 

D. જંાફ 

29 બરમ્ફાયાભ કઈ યભતના ખેરાડી છે ? 

A. આચયયી 

B. ટેવનવ 

C. શોકી 
D. ફૂટફોર 

30 ભનષુ્મ દ્વાયા વબંચત આમોર્ડનનો વગં્રશ કઈ ગ્રવંથભા ંથામ છે ? 

A. એડ્રીનર 

B. ીચયટુયી 

C. થાઈયોઈડ 

D. પ્રોસ્ટેટ 

31 નીચે આેરા જોડકાભંાથંી કયુ ંવભાનાથી છે ? 

A. સધુાકય – ર્દનકય 

B. ચેતન – કેતન 

C. નજય – નમન 

D. લરોાત – આકં્રદ 

32 એથ્રેર્ટકના ભેદાનને શુ ંકશલેાભા ંઆલે છે ? 

A. એયેના 

B. રેક 

C. ર્પલ્ડ 

D. કોવય 

 
 
 
 



G.K Daily Dose Part- 42 

Material By :- www.hiteshpatelmodasa.com & www.ojasjobs.com 

33 કઈ ભર્શરા કેન્દ્રીમ ભતં્રીભડંની પ્રથભ ભતં્રી ફની શતી ? 
A. વલજ્મારક્ષ્ભી રં્ડત 

B. સચુેતા કૃરાણી 

C. યાજકુભાયી અમતૃ કૌય 

D. વયોજીની નામડુ 

34 એ.આય.યશભેાનનુ ંફાણનુ ંનાભ શુ ંશત ુ ં? 

A. ભનોજ કુભાય 

B. ર્દરી કુભાય 

C. ળળી કુભાય 

D. અજમ કુભાય 

35 નીચેનાભાથંી બાયતનુ ંકયુ ંપ્રથભ વભાચાયત્ર છાયુ ંશત ુ ં? 

A. ધ ર્શન્દુ 

B. ધ ફગંાર ગેઝેટ 

C. ધ આનદં ફજાય વત્રકા 

D. ધ ટાઈમ્વ of ઇન્ન્ડમા 

36 જો કોઈ કામદો કે ફધંાયણીમ સધુાયાને 9ભી અનસુબૂચભા ંયાખલાભા ંઆલે તો .............. . 
A. વલલાદ મોગ્મ ફનળ ે

B. ન્મામારમભા ંડકાયી ળકાળે નશીં 

C. ફધંાયણનો બાગ યશળેે નશીં 
D. વવંદ તેના ય સધુાયો કયી ળકળે નશીં 

37 કમા વદનના અધ્મક્ષ તેના વભ્મ નથી ? 

A. રોકવબા 
B. યાજ્મવબા 

C. વલધાનવબા 

D. વલધાન ર્યદ 

38 ‘સ્માદલાદ’ કમા ધભયનો મૂાધાય શતો ? 

A. ફૌદ્ધ ધભય 

B. જૈન ધભય 
C. લૈષ્ણલ ધભય 
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D. ળૈલ ધભય 
39 શીયક ભશોત્વલ કેટરા લે આલે ? 

A. 25 

B. 50 

C. 60 

D. 75 

40 એક ગો ૈડાની વત્રજ્મા 1 ભીટય છે તો 11 ર્કરોભીટયની મવુાપયીભા ંકેટરા ચક્કય કાળે 
? 

A. 1200 

B. 1100 

C. 1000 

D. 900 

41 વભન્વની ફજલણી કામદેવય યીતે કોણ કયી ળકે ? 
A. ભેજીસ્રેટ  

B. અદારતો અવધકાયી ] 

C. જાશયેવેલક  
D. ોરીવ અવધકાયી  

42 પોજદાયી કામયલાશી કામદાની વલવધ કમા પ્રકાયની છે ? 

A. ર્ક્રમાત્ભક  
B. વવંલધાવનક 

C. યુાલાત્ભક  

D. વાયરક્ષી 
43 પોજદાયી કામયલાશી કામદા મજુફ અીર અવધકાય કમા સ્લફૃનો છે ? 

A. ફધંાયણીમ  

B. કાનનૂી  
C. મૂભતૂ  

D. નૈવતક  
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44 પોજદાયી કામયલાશીના કામદાની કઈ કરભભા ંચ્લરક પ્રોવીક્યટુયની વ્માખ્મા છે ? 
A. કરભ – 24 

B. કરભ – 28 

C. કરભ – 39 
D. કરભ – 10 

45 પોજદાયી કામયલાશી કામદા મજુફ ‘વજા’ એટરે   

A. કેદની વજા  
B. દેશાતંદંડની વજા  

C. દંડની વજા  

D. ઉયોક્ત ત્રણેન  
46 બફનતશોભતછોડી મકુલાનો હકુભ  

A. તશોભતનામુ ંઘડામા છી કયલાભા ંઆલે છે. 

B. તશોભતનામુ ંઘડામા શરેા કયલાભા ંઆલે છે. 
C. ગભે ત્માયે કયલાભા ંઆલે છે. 

D. નાભદાય અદારતની ભયજીને આધીન છે. 

47 તશોભતનાભાભા ંળેની વલગત શોતી નથી ? 
A. ગનુાનો વભમ  

B. ગનુાનુ ંસ્થ  

C. ગનુાઈત કતૃ્મ  
D. ગનુાના વાક્ષી  

48 વી.આય.ી.વી.ના વદંબયભા ંનીચેનાભાથંી કયુ ંવલધાન ખોટંુ છે ? 

A. પર્યમાદ ભળમા છી ભેજીસ્રેટ પર્યમાદીનુ ંવોગદંનામુ ંરઈ તાવ કયે છે  
B. આયોી અદારતભા ંશાજય થમા લગય ગનુાની કબરુાત કયી ળકે. 

C. વભન્વ કેવભા ંભેજીસ્રેટ વૌપ્રથભ આયોીને શાજય થલાનુ ંવભન્વ ભોકરે છે  

D. ગનેુગાયે કયેરા તભાભ ગનુા ભાટે એક જ તશોભતનામુ ંશોવ ુ ંજોઈએ  
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49 વભન્વ કેવ એટરે – 

A. રેબખત કેવ  

B. લોયંટ કેવ  

C. ભૌબખક પર્યમાદ  
D. લોયંટ કેવ ન શોમ તેલો કેવ  

50 અલાદફૃ વજંોગો વવલામ કોઈ ણ સ્ત્રીની ધયકડ – 

A. સમૂોદમ શરેા ંકયી ળકામ  
B. સમુાયસ્ત છી ન કયી ળકામ  

C. સમૂોદમ શરેા ંઅને સમુાયસ્ત છી ન કયી ળકામ  

D. સમૂોદમ છી અને સમુાયસ્ત શરેા ંન કયી ળકામ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


