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1 ફાકોની ક્ષભતા અંગનેા પ્રૌઢોનાાં વલચાયો દયેક લખતે _________ શોમ તેવ ુાં નથી.  
(A) વાચા  (B) ખોટા  (C) અધધ વત્મ (D) ઉયનુાં એકણ નહશ 

 

2 __________  ભહશનાનાાં ફાક વાથે અલાજનુાં નુયાલતનઁ કયી યભત યભલાભાાં આલે તો બાગ રે છે. 
(A) ૩ થી ૪ (B) ૫ થી ૬ (C) ૭ થી ૮ (D) ૯ થી ૧૦ 

 

3 _________ ળીખલા ભાટે મલુ્મલાન વભમ છે. 
(A) પ્રૌઢાલસ્થા  (B) મગુ્ધાલસ્થા  (C) ફાલ્માલસ્થા  (D) કોઈણ અલસ્થા  

 

4 ફાયભતો તેઓની __________ પ્રવવુતઓના અનકુયણને પ્રવતબફબફિંત કયે છે. 
(A) ોતાની  (B) વભત્રની  (C) લડીરની  (D) ઉયના ફધાની  

 

5 આણા દેળભાાં ભોટાબાગે છોકયીઓને છોકયાઓ કયતાાં __________ ભશત્લ આલાભાાં આલે છે. 
(A) ઓછુ   (B) લધાયે  (C) વયખુાં  (D) અન્મ  

 

6 છોકયીઓને હયલાયભાાં અને વાભાજીકયણભાાં __________ વભ્મ તયીકે ગણલાભાાં આલે છે.  
(A) શાંગાભી  (B) કામભી  (C) અસ્થામી  (D) અન્મ  

 

7 __________ હયલાયભાાં નાની ઉભયભાાં જ ફાકોના ભાથે જલાફદાયી આલી ડે છે. 
(A) ઊચ્ચલગધ  (B) ભધ્મભલગધ  (C) વનમ્ન લગધ  (D) ઉયના ફધા જ  

 

8 શાવનકાયક યાવામબણક દ્રાલણ વાથે કાભ કયનાય ફાભજદૂયભાાં ___________ યોગનુાં જોખભ લધ ુયશ ેછે. 
(A) ચાભડીના યોગો  (B) ઈફોરા  (C) એઈડવ  (D) થેરવેેવભમા  

 

9 અન્નાચન એટરે ફાકને શેરીલાય ___________ અન્ન ખલડાવુાં  
(A) પ્રલાશી  (B) અધધપ્રલાશી  (C) ાયદળી પ્રલાશી  (D) ધનદાથધ  

 

10 ______ ળબ્દ ફાકના ળાહયયીક પેયપાયો, લૈચાહયક ક્ષભતા અને વાભાજીક તભેજ બાલાત્ભક લતધનને સચૂલે છે.  
(A) લાયવો  (B) વલકાવ  (C) વધૃ્ધ્ધ  (D) લાતાલયણ  

 

11 વધૃ્ધ્ધ ળયીયનાાં કદભાાં થતાાં ___________ ને સચૂલે છે.  
(A) ઘટાડા  (B) લધાયા  (C) સ્સ્થયતા   (D) ઉયના ફધા જ   

 

12 ફે થી ફાય લધનો વભમગાો __________નો શોમ છે. 
(A) પ્રૌઢાલસ્થા (B) મગુ્ધાલસ્થા (C) ફાલ્માલસ્થા (D) ળૈળલલસ્થા  
        

 



13 ફાલ્માલસ્થાભાાં ફાક લધાયે __________ ફને છે  
(A) યાલરાંફી   (B) સ્લછાંદી  (C) સ્લતાંત્ર  (D) સ્લાલરાંફી  

 

14 ___________ ભાાં તભેને વતત લડીરોનુાં ભાગધદળધન જફૃયી શોમ છે. 
(A) પ્રૌઢાલસ્થા (B) મગુ્ધાલસ્થા (C) ફાલ્માલસ્થા (D) ળૈળલલસ્થા 

 

15 _________ લધનો વભમગાો યલુાલસ્થા નો શોમ છે. 
(A) ૧૧ થી ૧૪  (B) ૧૨ થી ૧૭  (C) ૧૩ થી ૧૮  (D) ૧૪ થી ૧૯ 

 

16 યલુાલસ્થાભાાં _________ વધૃ્ધ્ધ ખફુ તીવ્રતાથી થામ છે. 
(A) ભાનવવક  (B) ળાહયયીક  (C) ભાનવવક અને ળાહયયીક (D) એક ણ નહશ  

 

17 ___________ ભાાં વભાન લમજૂથ લધાયે ભશત્લનુાં શોમ છે.  
(A) પ્રૌઢાલસ્થા (B) હકળોયાલસ્થા  (C) ફાલ્માલસ્થા (D) ળૈળલલસ્થા 

 

18 હકળોયાલસ્થા લમજૂથનાાં મલુ્મો હયલાયનાાં મલુ્મો કયતાાં__________ હકિંભતી શોમછે. 
(A) ઓછુ  (B) લધાયે  (C) વયખુાં  (D) અન્મ  

 

19 કામદાકીમ દધ ષ્ટીએ __________ લધની છોકયી રગ્ન કયી ળકે છે. 
(A) ૧૬ (B) ૧૮ (C) ૧૭ (D) ૧૯ 

 

20 કામદાકીમ દધ ષ્ટીએ __________ લધનો છોકયો રગ્ન કયી ળકે છે. 
(A) ૨૦ (B) ૨૨ (C) ૨૪ (D) ૨૧         

 

21 વળશઅુલસ્થાભાાં પક્ત __________ વાંહદળાવ્મલશાય કયે છે. 
(A) ફોરીને  (B) શાલબાલ કયીને  (C) યડીને  (D) ઉયના ફધા જ  

 

22 ફાક ___________ ભહશના છી ણ ચારલાનુાં ળફૃ ન કયે તો ભાતા-વતા એ ધ્માન આવુાં જોઈએ. 
(A) દળ  (B) ાંદય  (C) લીવ  (D) ફાય  

 

23 જમાયે અંડ અને શકુ્ર કો બેગા થામ ત્માયેની અલસ્થાને _________ કશ ેછે. 
(A) ગબબિત અંડ  (B) વલકવવત અંડ  (C) પબરત અંડ  (D) અવલકવીત અંડ  

 

24 વલકાવને મખુ્મ _________ હયફ પ્રબાવલત કયે છે. 
(A) ચાય  (B) ત્રણ  (C) ફે  (D) એક  

 

25 ભ્રણૂભાાં વૌપ્રથભ વલકાવ __________નો થામ છે. 
(A) શાથગ  (B) ધડ  (C) ભાથા  (D) ઉયના ફધા જ  

 

26 ભાથાનો વલકાવ અન્મ વલબાગોની વયખાભણીભાાં __________ શોમ છે. 
(A) લધ ુઝડી  (B) ઓછો ઝડી  (C) ક્રભળ: ઝડી  (D) એક વયખો ઝડી  

 

27 ગબાધલસ્થાભાાં છોકયા કયતા છોકયીના શાડકાનો વલકાવ દય __________ શોમ છે. 
(A) લધ ુ (B) ઓછો  (C) સ્સ્થય  (D) અસ્સ્થય  

 

28 ખુ્તાનાાં વલકાવનાાં દયભાાં છોકયા કયતા છોકયી ફે લધ આગ શોમ છે   
(A) જાતીમ  (B) ળાયીયક  (C) ભાનવવક  (D) આલબેગક  

 

29 સ્ત્રીનાાં યજ અને રુુના લીમનઁાાં વ ાંમોજનથી પબરત થતા એકભ ને __________ કશ ેછે.  
(A) યાંગસતૂ્ર  B) જનીન  (C) ઝામગોટ  (D) કો  

 

30 જૈવલક વજ્જતા ભોટાબાગે ___________ ઘટકો ય આધાહયત છે. 
(A) લાયવાગત  (B) લાતાલયણ  (C) લાયવાગત અને લાતાલયણ ફન્ને  (D) એક ણ નહશ  

 

31 ___________ એટરે વયથી જહટર પ્રહક્રમાને આધાયે થતો વલકાવ. 
(A) વાંકરન  (B) વલઘટન  (C) વલકરન  (D) અન્મ  

 

32 __________ નાાં અબાલે ફાકનાાં વલાાંગી વલકાવભાાં ઓછી પ્રગવત થામ તલેો વાંબલ યશ ેછે. 
(A) ઈનાભનાાં  (B) લાતાલયણનાાં  (C) પ્રોત્વાશનનાાં  (D) અન્મ  
        

 



33 __________ ભાાં યનુાઈટેડ નેવન્વ દ્વાયા ફાકનુાં જાશયેનામુાં ફશાય ડ્ ુાં. 
(A) ૧૯૫૯ (B) ૧૭૫૯ (C) ૧૮૫૯ (D) ૧૬૫૯ 

 

34 યનુાઈટેડ નવેન્વ દ્વાયા ફાકનુાં જાશયેનાભાભાાં જાશયે કયેર શક્કોની વાંખ્મા __________ છે. 
(A) ફાય  (B) અબગમાય  (C) તેય  (D) દળ  

 

35 ___________ લધથી નીચનેાાં કોઈણ ફાકને કાયખાનાભાાં, ખાણ કે જોખભકાયક વ્મલવામભાાં જોડલાભાાં આલળે નશી. 
(A ફાય  (B) અગીમાય  (C) તેય  (D) ચૌદ 

 

36 બાયત વયકાયે _________ ભાાં ફાકો ભાટેની પયી એક યાષ્રીમનીવતની જાશયેાત કયી  
(A) ૧૫૭૪ (B) ૧૭૭૪ (C) ૧૯૭૪ (D) ૧૪૭૪ 

 

37 ___________ લધની લમ સધુીનાાં ફાકોને પયજીમાત છતાાં ભપત વળક્ષણ ફુૃ ાડવુાં. 
(A) ફાય  (B) અબગમાય  () આઠ  (D) દળ  

 

38 “કે્રળ” અને હદલવીમ વાંબા કેન્દ્ર તયીકે હદલવનાાં ___________ કરાકની વલેા શોમ ળકે  
(A) ફાય  (B) અબગમાય  (C) આઠ  (D) દળ 

 

39 ળાાલૂનેા ફાકોનાાં કેન્દ્રોભાાં __________ લધનાાં ફાકો રેલાભાાં આલે છે. 
(A) ૩ થી ૫  (B) ૪ થી ૬  (C) ૧ થી ૨  (D

 
કોઈણ 

 

40 ળાાલૂનેાાં ફાકોનાાં કેન્દ્રોભાાં ફાકોને __________ વળક્ષણ ભાટે વજ્જ કયલાભાાં આલે છે. 
(A) અનૌચાહયક  (B) ઔચાહયક (C) ટેક્નીકર  (D) અન્મ  

 

41 કોઈણ પ્રવવુત જે ફાક ભાટે __________ છે તે યભત છે. 
(A) જોખભકાયક  (B) આલકાયદામક  (C) આનાંદદામક  (D) કષ્ટદામક  

 

42 ફાક જમાયે તેની જાતે યભે છે ત્માયે તે યભત __________ કેશલામ 

(A) જૂથ યભત  (B) વ્મસ્ક્તગત યભત  (C) કાલ્નીક યભત  (D) મકુ્ત યભત  
 

43 ફે કે લધ ુફાકો વાથે યભે ત્માયે તે યભત __________ કેશલામ. 
(A) જૂથ યભત  (B) વ્મસ્ક્તગત યભત  (C) કાલ્નીક યભત  D

) 
મકુ્ત યભત  

 

44 ___________ યભતભાાં ફાકને વનમભોને અનવુયલા ડે. 
(A) જૂથ યભત (B) વ્મસ્ક્તગત યભત (C) કાલ્નીક યભત (D) મકુ્ત યભત 

 

45 __________ ફાકભાાં જૂથ યભત દ્વાયા વલકવે છે. 
(A) વાભાજજક કૌળલ્મ   (B) ળૈક્ષબણક કૌળલ્મ  (C) યાજકીમ કૌળલ્મ (D) ધાવભિક કૌળલ્મ 

 

46 ખફૂ ળાહયયીક ળસ્ક્ત ખચાધમ તલેી પ્રવવુતને _________ કશ ેછે. 
(A) જૂથ યભત (B) ચ યભત  (C) ળાાંત યભત  (D) કાલ્નીક યભત  

 

47 છોકયીઓ કયતા છોકયાઓ ___________ સ્ધાધત્ભક જુસ્વો દળાધલે છે. 
(A) ઓછો  (B) લધ ુ (C) પ્રભાણવય  (D) અન્મ  

 

48 ગબાધલસ્થાથી ભાાંડીને જન્ભ સધુીના જન્ભલૂેનો વલકાવ _________ હદલવ નો શોમ છે. 
(A) ૨૬૭ (B) ૨૬૮ (C) ૨૬૯ (D) ૨૬૬ 

 

49 ભાતા-વતા ભાાંથી ફાકભાાં રાક્ષણીકતાઓ પ્રવયાલલા ભાટે _________ જલાફદાય છે. 
(A) યાંગસતૂ્ર  (B) યકતકણ  (C) ઝામગોટ  (D) કો  

 

50 જન્ભલૂેનાાં વલકાવનાાં ગાને ___________ તફક્કભાાં લેશચાલાભાાં આવ્મા છે.  
(A) ચાય  (B) ત્રણ  (C) ફે  (D) એક  

 

51 ગબાધલસ્થાથી ફે અઠલાહડમા સધુીનો ગાો ___________ તફક્કો કેશલામ. 
(A) ભણૂાલસ્થાનો  (B) ગબાધલસ્થાનો  (C) જીલાાંકુયનો  (D) ઉયના ફધા જ  

 

52 ત્રીજા અઠલાહડમાથી અને આઠભા અઠલાહડમે યૂો થામ તે ગાાને __________ કેશલામ. 
(A) ભણૂાલસ્થાનો (B) ગબાધલસ્થાનો (C) જીલાાંકુયનો (D) ઉયના ફધા જ 

        
 



53 ાાંચભાાં અઠલાહડમા દયમ્માન __________ નો વલકાવ ળફૃ થઇ જામ છે. 
(A) શ્વવનતાંત્ર  (B) પ્રજાનનતાંત્ર  (C) ફૃધીયાબીવયણતાંત્ર  (D) ાચનતાંત્ર  

 

54 __________ ગાો નલભાાં અઠલાહડમાથી ળફૃ કયીને વળશનુાાંજન્ભ સધુીનો શોમ છે. 
(A) ભણૂાલસ્થાનો (B) ગબાધલસ્થાનો (C) જીલાાંકુયનો (D) ઉયના ફધા જ 

 

55 __________ ભાવનાાં અંત સધુી જો વળશનુો જન્ભ થામ તો ત ેજીવલત યશી ળકે છે. 
(A) ાાંચ  (B) છ  (C) વાત  (D) કોઈણ  

 

56 _________ અને _________ ની ક્ષભતા જન્ભ શેરા જ વલકવીત થઇ જામ છે. 
(A) વાાંબલાની અને જોલાની  (B) રખલાની અને લાાંચલાની  
(C) ગાલાની અને નાચલાની  (D) ચવૂલાની અને યડલાની  

 

57 નલજાત વળશ ુળબ્દનો ઉમોગ __________ ભાવની લમનાાં વળશ ુભાટે કયલાભાાં આલે છે. 
(A) ફે  (B) ત્રણ  C

) 
એક  (D) ચાય  

 

58 યૂા વભમે જન્ભરેા વળશનુ ુાં લજન __________ શોમ છે.  
(A) ૩.૮ હક.ગ્રા  (B) ૪.૮ હક.ગ્રા (C) ૧.૮ હક.ગ્રા (D) ૨.૮ હક.ગ્રા 

 

59 ીમજેનાાં કેશલા મજુફ વલચાય ળસ્ક્તનો વલકાવ _________ અલસ્થાભાાંથી વાય થામ છે. 
(A) ફે  (B) ત્રણ   (C) એક  (D) ચાય  

 

60 વળશનુ ુાં ળરુલાતભાાં પ્રત્મામનનુાં સ્લફૃ __________ છે. 
(A) શવવુાં  (B) યડવુાં  (C) ફોરવુાં  (D) ગાવુાં  

 

61 વલધપ્રથભ તો વળશ ુ_________ ને ફોરતા ળીખે છે.  
(A) વ્માંજન  (B) સ્લય  (C) વ્માંજન અને સ્લય  (D) અન્મ  

 

62 યભલાભાાં વાધન કે યભકડા ફાકો ભાટે __________ શોલા જોઈએ. 
(A સયુબક્ષત  (B) બફનઝેયી  (C) ખણૂા ગોાઈલાા  (D) ઉયના ફધા જ  

 

63 __________ ભાવ દયમ્માન ફાક ઊંધુાં ડતા ળીખે છે. 
(A) ફે થી ત્રણ  (B) ત્રણ થી ચાય  (C) ચાય થી ાાંચ  (D) ાાંચ થી છ  

 

64 ફાકની વાંબા રનેાયની પ્રવવુત _________ શોલી જોઈએ. 
(A) સ્લકેન્દ્રી  (B વલધકેન્દ્રી  () ફાકેન્દ્રી  (D) અન્મ  

 

65 ફાક ત્રણ લધનુાં થામ ત્માાં સધુીભાાં __________ દાાંત આલ ેછે. 
(A) ૩૨ (B) ૧૦ (C) ૨૦ (D) ૨૨ 

 

66 ___________ લાા ખોયાક ળયીયભાાં ગયભી ેદા કયે છે. 
(A) ચયફી અને કાફોહદત  (B) પ્રોટીન  (C) વભનયર  D

) 
ઉયના ફધા જ  

 

67 __________ ળયીયનાાં ફાંધાયણભાાં વશામ કયે છે. 
(A) ચયફી તથા કાફોહદત  (B) પ્રોટીન  (C) વભનયર  (D) ઉયના ફધા જ  

 

68 __________ દ્વાયા પ્રાથવભક વાભાજજકયણ થામ છે. 
(A) વળક્ષણ  (B) ડોળી  (C) વભત્રો  (D) ભાતા-વતા  

 

69 ૬ લધનાાં ફાકોની વયેયાળ રાંફાઈ __________ શોમ છે. 
(A ૪૪ ઇંચ  (B) ૩૪ ઇંચ  (C) ૫૪ ઇંચ  (D) ૨૪ ઇંચ  

 

70 ળાા ેશરાનાાં ફાકોની લાચન વાભગ્રી _________ લાી શોલી જોઈએ. 
(A) નાના અક્ષય  (B) ભોટા અક્ષય  (C) લાકાચકૂા અક્ષય (D) કોઈણ અક્ષય 

 

71 ઓછુ ોણ અથલા લધાયે ોણ એટરે __________ 
(A) કુોણ  B) ોણની ખાભી  (C) વારુાં ોણ  (D) અધફુૃ ોણ  

 

72 __________ થી વધૃ્ધ્ધ દય અને હક્રમાત્ભક વભન્લમ ણ પ્રબાવલત થામ છે. 
(A) કુોણ (B) ોણની ખાભી (C) વારુાં ોણ (D) અધફુૃ ોણ 

 



73 કેધ્લ્ળમભ ભાટે __________ દાથધ રલેા જોઈએ. 
(A) ીા અને નાયાંગી યાંગનાાં ળાકબાજી  (B) ભાવ ભચ્છી  
(C) દૂધ અને દુધની ફનાલટ  (D) આખા અનાજ અને કઠો  

 

74 ળાા ેશરાનાાં ફાકોની ઉંચાઈ પ્રત્મેક લે __________ સધુી લધે છે. 
(A) એક ઇંચ થી ફે ઇંચ  (B) ફે ઇંચ થી ત્રણ ઇંચ  
(C) ાાંચ ઇંચ થી આઠ ઇંચ  (D) છ ઇંચ થી વાત ઇંચ   

 

75 ળાા ેશરાનાાં ફાકોનુાં લજન પ્રત્મેક લે _________ સધુી લધે છે. 
(A) ત્રણ થી વાડા ત્રણ હક. (B) ચાય થી વાડા ચાય હક. (C) ાાંચ થી વાડા ાાંચ હક. (D) ફે થી અઢી હક. 

 

76 યભતો તથા પ્રવવુતઓ ________ અને ________ શરનચરનનાાં વલકાવને ભદદફૃ થામ છે. 
(A) ઝીણા અને જાડા  (B) વીધા અને વય  (C) સ્થૂ અને સકુ્ષ્ભ  (D) અન્મ  

 

77 ફાકોની ક્ષભતાથી લધ ુઅનબુલ ભાટે ફાકોને ખચેલા તે _________ છે. 
(A) શાનીકાયક  (B) સખુકાયક  (C) પામદાકાયક  (D) નપાકાયક  

 

78 જો ફાકને લાયાંલાય ચૂ કયી દેલાભાાં આલે તો ફાક _________ ફની જામછે. 
(A અંતમુધખી (B) ફહશમુધખી (C) જજજ્ઞાસ ુ (D) અન્મ  

 

79 બાાના મખુ્મ _________ ાવા છે. 
(A) એક  (B) ફે  (C) ત્રણ  (D) ચાય  

 

80 ળાાલૂનેાાં લમભાાં ફાકનુાં ળબ્દબાંડો ખફુ __________ થી લધે છે. 
(A) ધીભે  (B) ઝડ  (C) ક્રભળ: (D) સ્સ્થયયીત  

 

81 આણા દેળભાાં __________ નો અવત વમધૃ્ધ લયવો છે. 
(A) યીકથા  (B) રોકલાતાધ  (C) ૌયાબણક કથા  (D) ઉયના ફધા જ  

 

82 __________ વાાંબલી એ ફાણનુાં અવનલામ ઁઅંગ છે.  
(A) યીકથા  (B) રોકલાતાધ  (C) ૌયાબણક કથા (D) ઉયના ફધા જ 

 

83 ___________ ને અંતે ફાકો લાસ્તવલક્તાને વાયી યીતે વભજી ળકે છે.   
(A) તયાંગરીરા  (B યાવરીરા  (C) યાભરીરા  (D) અન્મ  

 

84 __________ ફાકને તનેાાં વઘોનુાં વનલાયણ કયલાભાાં ભદદફૃ ફને છે. 
(A) યીકથા  (B) રોકલાતાધ  (C) ૌયાબણક કથા (D) ઉયના ફધા જ 

 

85 હયકથાભાાં __________નુાં પ્રભાણ લધ ુજોમ છે. 
(A) તયાંગરીરા (B) યાવરીરા (C)

 
યાભરીરા (D) અન્મ 

 

86 આધનુીક ફાવાહશત્મભાાં ___________ નુાં પ્રભાણ લધ ુજોલા ભે છે. 
(A) તથ્મો  (B) તયાંગરીરા (C) પ્રેભ  (D) વાશવ  

 

87 ફાકોની તયાંગરીરા __________ ભાાંથી આકાય રે છે. 
(A) અલાસ્તવલકતા  (B) લાસ્તવલકતા (C) કલ્ના  (D) નાટક  

 

88 ___________ જેલી વશામક વાભગ્રી લાતાધ ને લધ ુયવપ્રદ ફનાલે છે. 
(A) કઠતુી  (B) ફ્રળેકાડધ  (C) બચત્રલાતાધ  (D) ઉયના ફધા જ  

 

89 __________ હક્રમાઓ ફાકોનાાં ગીતનુાં અબબન્ન અંગ છે. 
(A) વભાન  (B) અવભાન  (C) લ્માત્ભક  (D) અન્મ  

 

90 ભાતાનાાં ળયીયભાાં ગબધ સ્લફૃે યશલે ુાં ફાક __________થી રમાત્ભક હક્રમાઓનો અનબુલ કયે છે. 
(A) જન્ભ  (B) લધ  (C) ગબાધધાન  (D) ભ્રણૂઅલસ્થા  

 

91 વાયા ગીતની વલળેતા __________ 
(A) અઘયી બાા  (B) વભશ્ર બાા  (C) અસ્ષ્ટ બાા  (D) વય બાા  
        

 



92 ___________ ભાાં ઇન્ડીમન કાઉસ્ન્વર પોય ચાઇલ્ડ લલે્પેયની સ્થાના થઇ. 
(A ૧૯૫૨ (B) ૧૮૫૨ (C) ૧૭૫૨  (D) ૧૬૫૨ 

 

93 ૧૯૬૦ નાાં ધી બચલ્રન એક્ટ મજુફ કોને વજા થઇ ળકે છે? 
(A) ફાકોને કેપી દ્રવ્મ આનાયને  (B) ફાકોને વાચલનાય ન ે (C) અાંગ ફાકોને  (D) અનાથ ફાકોને  

 

94 શયતા પયતા ઘોહડમાની ળફૃલાત _________ એ કયી. 
(A) નીયા ભશાદેલ  (B) શીયા ભશાદેલ  (C) ભીયા ભશાદેલ  (D) નીયા ભશાદેલ  

 

95 ફા વાંબા કેન્દ્રનાાં કભધચાયીભાાં કેલા ગણુ શોલા જફૃયી છે? 
(A) ઉષ્ભાબમાધ  (B) ધૈમલઁાન  (C) ભૈવત્રણૂધ  (D) ઉયના ફધા જ  

 

96 મલૂ્માાંકન કયવુાં એટરે ___________ 
(A) પ્રવવુત કયલી  (B) લજન અને ઉંચાઈ ભાલી  (C) યજીસ્ટય તમૈાય કયલા   (D) ગણુ ભાન કયવુાં  

 

97 ___________ કામધક્રભ ૧૯૭૦-૭૧ ભાાં અભરભાાં આવ્મો. 
(A) એ.એન.ી  (B) એવ.એન.ી.  (C) એવ.એન.ી. અને એ.એન.ી (D) અન્મ  

 

98 કમા ોકતત્લની ઉણથી ાાંડુયોગ થામ છે? 
(A) રોશતત્લ  (B) કેલ્્મભ  (C) આમોડીન  (D) વલટાભીન અને ક્ષાય  

 

99 આઈ.વી.ડી.એવ કામધક્રભભાાં વભાવલષ્ટ વલેાઓ કઈ છે?  
(A) વળષ્મવવૃત  (B) બાા વળક્ષણ  (C) યૂક ોણ  (D) અન્મ  

 

100 ફાકનાાં __________ નોધલાથી ફાકનાાં ળાહયયીક વલકાવ અંગે જાણી ળકામ. 
(A) ઉંચાઈ  (B) લજન  (C) ફન્ને  (D) ઉયનુાં એક ણ નહશ  

 

 

_____________________



0f|p afaf;fc[a vf\a[0sz vm5g i]LgjL;"8l 

;Êf\t 5zl1ff o[a~]vfzl O 2015 

;}rgf O 1. tdfd 5~Ègmgf hjfa ozÔift k[p 

 2. hif\ ;]wl b\0Lgzl1fs g h6fj[ Tif\ ;]wl hjfa ,bjfg]\ xÍ szj]\ gLcp 

 3. hjfa5Êsgl 5fk/ vf5[, ;}rgfvm sf/Ô5}j"s jf\Rif afn hjfa ,bjfg]\ xÍ szj]\ 

 4. 5zl1ffyl"vmv[ 5~Èg5Ê vg[ hjfa5Ê a\g[ b\0VLgzl1fsg[ v[s ;fy[ 5zt szjfg]\ 

vLgjfi" k[p vfyl sm.56 5zl1ffyl"v[ 5~Èg5Ê 5mtfgl ;fy[ ,. hjfgm vfu~c zfbjm gLcp 

5~Èg5Ê ;fy[ ,. hgfz LjNfyl" vf 5zl1ff df8[ u[z,fis 9zx[p 

 5. j{sL<5s 5;\nulgf nz[s 5~Èggf Pÿfz df8[ rfz Ljs<5 h6fJif k[p h[df\yl v[s ;frm 

cmjfgl xsitf k[p ;frm hjfa 5;\n szl hjfa5Êsdf\ imUi bfgfdf\ (x) Lgxfgl szmp 

 6. h[ LjNfyl" 5mtfgm ;frm gm\w6l g\az gcl\ nxf"j[ t[g]\ 5Lz6fd zn yx[p 

vEif;s~d O ;L8"Los[8 .g rf.<0s[z v|G0 0[j,5d[G8 (CCCD)   gm\w6l g\azO____________ 

5f9is~d O ;d]nfi df8[ 5mqf6 (CCCD-02) 

tfzlb  O 03/08/2015 

;di  O 03.00 to 06.00       s], u]6 O 100 

 
1 આશાય આમોજનનુાં રક્ષ્મ શુાં છે? 

(A) વભમ, શ્રભ તથા ઈંધણ ની ફચત  (B) વભમ, શ્રભ તથા ઈંધણનો વ્મમ  
(C) હયલાયના વાંદગીયકુ્ત વભ્મોની જફૃહયમાત વાંતોલી  (D) આ ફધા જ  

 

2 ઉજાધ પ્રદાન કયતા ખાદ્યદાથધ કમા છે? 
(A) પ  (B) ળાકબાજી  (C) અનાજ  (D) દૂધ  

 

3 આશાય ધ્ધવતને ક્યા હયફ પ્રબાવલત કયે છે? 
(A) આલક  (B) વહક્રમતા સ્તય   (C) ળાયીહયક અલસ્થા  (D) ઉયના ફધા જ  

 

4 વધૃ્ધાલસ્થાભાાં જોલા ભત ુાં એક ળાયીહયક હયલતધન  
(A) મતુ્રવિંડ ય પ્રબાલ  (B) ાચનતાંત્ર ય પ્રબાલ  
(C) અસ્સ્થીંજય ય અવય  (D) આ ફધા  

 

5 અલ્ અથલા શરકા શ્રભનુાં ઉદાશયણ કયુાં છે? 
(A) ખેતભજૂયી  (B) ખાણભાાં ભજૂયી  (C) ભાછીભાયી  (D) ટાઈવસ્ટ  

 

6 આશાય ફયાફય ચાલી ન ળકતી વધૃ્ધ વ્મસ્ક્તને કેલા ખાદ્યો ન આલા જોઈએ.  
(A) ળાકબાજી  (B) પ  (C) ઘી-તેર  (D) આ ફધા જ  

 

7 ગબાધલસ્થા દયમ્માન રોશીભાાં હશભોગ્રોફીનનુાં પ્રભાણ  
(A) ૧૫ વભ.ગ્રા/૧૦૦ વભ.રી  (B) ૨૦ વભ.ગ્રા/૧૦૦ વભ.રી 
(C) ૧૦ વભ.ગ્રા/૧૦૦ વભ.રી (D) આભાનુાં એક ણ નહશ   

 

8 ગબાધલસ્થાભાાં વલાયના વભમે થતી તકરીપો દૂય કયલા __________ યકુત ખાદ્યદાથો આલા જોઈએ. 
(A) પ્રલાશી  (B) કાફોહદત  (C) ચયફી  (D) વલટાભીન  

 

9 સ્તનાનના ગાાભાાં સ્ત્રીના ળયીયભાાં દૂધનુાં ઉત્ાદન કેટલુાં યશ ેછે? 
(A) ૨ રીટય  (B) ૫૦૦ વભ.રી ૧ રીટય (C) ૨૫૦ વભ.રી (D) અવનવિત પ્રભાણ  

 

10 વળશનુે યૂક આશાય આલાની ળફૃલાત કમાયથી કયલી જોઈએ? 

(A) ૧-૨ ભહશના  (B) ૨-૩ ભહશના  (C) ૪-૬ ભહશના  (D) ૧૦ ભહશના  
 

11 રાભાાં યશરેો કમો ઉત્વેચક યાાંધરેા સ્ટાચધન ુાં ાચન મખુભાાં કયે છે? 
(A) ેપ્વીન  (B) ટીપ્વીન  (C) અભાઈરઝે  (D) ટામરીન  

 

12 અનાજનુાં વૌથી ફશાયનુાં ડ _________ છે. 



(A) થલુુાં  (B) અંકુય  (C) ભ્રણૂોણ  (D) ભ્રણૂ  
 

13 કયુાં એવભનો એવીડ પક્ત ફાકો ભાટે આલ્મક છે? 
(A) આમવોલ્યવુીન  (B) લ્યવુીન  (C) હશસ્ટીડીન  (D) લેબરન  

 

14 દ્રષ્ષ્ટટરભાાં યશરેા ફે પ્રકાયના કો _________ અને __________ છે. 
(A) છડ તથા ળાંકુ  (B) છડ તથા યકતકણ  (C) ળાંકુ તથા શ્વતેકણ  (D) આભાનુાં એક ણ નહશ   

 

15 કયુાં વલટાભીન અવાંતપૃ્ત લવા અમ્રો, વલટાભીન એ તથા વલટાભીન વી ને ળયીયભાાં સયુક્ષાપ્રદાન કયે છે. 
(A) વલટાભીન-ફી   (B) વલટાભીન-ડી  (C) વલટાભીન ઈ   (D) વલટાભીન-કે  

 

16 ___________ નાભક એવભનો એવવડ દ્વાયા ળયીયભાાં વનમાવીન ફને છે. 
(A) રામવીન  (B) રરીપ્ટોપેન  (C) થ્રીઓનીન  (D) લેબરન  

 

17 વલટાભીન ___________ અસ્સ્થભજ્જાભાાં રાર યક્તકણોના વનભાધણભાાં ઉમોગભાાં રલેાભાાં આલે છે. 
(A) એ  (B) ફી-૧૨ (C) વી  (D) ડી  

 

18 ૫ ગ્રાભ જેટરા ભીઠાભાાં રગબગ _________ વભ.ગ્રા વોડીમભ શોમ છે? 
(A) ૫૦૦ (B) ૧૦૦૦ (C) ૧૫૦૦ (D) ૨૦૦૦ 

 

19 ભાાંવળેીભાાં રોશતત્લ _________ ફૃભાાં શોમછે. 
(A) હશભોગ્રોફીન  (B) ભામાગ્રોફીન  (C) પેયીટીન  (D) હશભોવીડીયીન  

 

20 અનાજભાાં પક્ત __________ ભાાં જ કેયોટીન શોમ છે .  
(A) ફાજયો  (B) જલ  (C) ભકાઈ  (D) ઘઉં  

 

21 ખુ્ત વ્મસ્ક્તની થામાવભનની દૈવનક જરુહયમાત __________ વભ.ગ્રા પ્રવત ૧૦૦૦ હક કેરયી છે. 
(A) 0.૩  (B) 0.૪  (C) 0.૫  (D) 0.૬  

 

22 હકળોયાલસ્થા એટરે ____________ લધની ઉંભયનો ગાો  
(A) ૧૩ થી ૧૮ (B) ૧૦ થી ૧૨  (C) ૧ થી 3  (D) ૧૮ થી લધ ુ 

 

23 ____________ ને બરિંગ શોભોન ણ કશ ેછે. 
(A) ઇન્સ્યબુરન  (B) ઈસ્રોજન  (C) થાઈવોહકવન  (D) વટયટુયી  

 

24 કેલ ઉજાધ પ્રદાન કયતા વ્માંજનોને શુાં કેશલામ છે? 
(A) જ ાંક ફૂડ  (B) યૂક ખાદ્યો  (C) શલે્થ ફૂડ  (D) આ ફધા જ  

 

25 ક્યા કામધક્રભ અંતગધત ફાકોને સ્કૂરભાાં બોજન અને શલો નાસ્તો ભે છે? 
(A) અલ્ાશાય કામધક્રભ  (B) ભધ્માશન ોણ કામધક્રભ 

(C) ેક્ડ રાંચ કામધક્રભ (D) આભાનુાં એક ણ નહશ   
 

26 ળયીયભાાંથી રોશતત્લનુાં નીષ્કાવન __________ દ્વાયા થામ છે. 
(A) ભ  (B) યવેલો  (C) મતૂ્ર  (D) ભ, યવલેો, મતૂ્ર  

 

27 એ.આય.એપ ાલડય ળભેાાંથી ફનાલામ છે? 
(A) ચોખા  (B) ઘઉં  (C) ભગ  (D) ચણા  

 

28 ળયીયના દેશધાવભિંક કામધન ુાં ઉદાશયણ __________ 
(A) હૃદમનુાં ધફકવુાં  (B) ફેવવુાં  (C) ચારવુાં  (D) આ ફધા જ  

 

29 ___________ હક્રમા દ્વાયા આશાયનુાં નાના અને વય તત્લોભાાં ફૃાાંતય થામ છે. 
(A) શ્ર્લવન  (B) અલળોણ  (C) ાચન  (D) ઉત્વજૉન  

 

30 સ્લસ્થ વ્મસ્ક્તની જીફ __________ શોલી જોઈએ. 
(A) ગરુાફી, ચીયા લગયની  (B) ગરુાફી, ચીયા લાી  (C) રીસ્વી  (D) ચભકદાય  

 

31 __________ એટરે વ્મસ્ક્તના સ્લાસ્થની સ્સ્થવત જે ળયીયભાાં ોકતત્લોના ઉમોગથી પ્રબાવલત થઇ શોમ.  
(A) ોણમલુ્મ  (B) ોણસ્તય  (C) સ્લાસ્થ બચહકસ્તા  (D) આભાાંન ુાં એક ણ નહશ  

 

32 ોકતત્લોના અવાંતરુનને કાયણે ઉદ્દબલતી સ્સ્થવતને શુાં કશ ેછે? 

(A) અલ્ ોણ  (B) અવતોણ  (C) કુોણ  (D) આભાનુાં એક ણ નહશ   
 



33 ચયફીના ાચન અને અલળોણ ભાટે __________ જફૃયી છે? 

(A) જઠય યવ  (B) ેપ્વીન  (C) રાયવ  (D) વત્તયવ  
 

34 ઉત્વેચકો ____________ ના ફનેરા શોમ છે. 
(A) ચયફી  (B) વલટાભીન  (C) પ્રોટીન  (D) કાફોહદત  

 

35 નાના આંતયડાની અંદયની હદલાર ય નાની આંગીઓ જેલી યચનાને શુાં કશ ેછે? 
(A) અંકુય  (B) યવાંકુય  (C) ફીજાાંકુય  (D) આ ફધા જ  

 

36 ઘયભાાં લયાતી ખાાંડના ઘટક એકભો કમા છે? 
(A) ગ્લકુોઝ   (B) ગ્લકુોઝ. ભાલ્ટોઝ  (C) ગ્લકુોઝ, ફુકટોઝ  (D) ગ્લકુોઝ, રકે્ટોઝ 

 

37 એક ગ્રાભ કાફોહદત દાથધ રગબગ __________ હક.કેરયી આે છે. 
(A) ૪  (B) ૯  (C) ૫ (D) ૭ 

 

38 ખુ્ત વ્મસ્ક્તના ળયીયના કુર લજનના રગબગ ____________ ટકા બાગ ાણીનો ફનેરો શોમ છે. 
(A) ૪૫  (B) ૫૦  (C) ૫૫  (D) ૬૦ 

 

39 __________ જીવલત કોોભાાં યશરેા પ્રોટીન દાથધ છે જે યાવામાબણક હક્રમાઓને ઝડી ફનાલે છે. 
(A) જઠયયવ  (B) ઉત્વેચક  (C) ાચકયવ  (D) આભાનુાં એક ણ નહશ   

 

40 એવભનો એવવડ એક ફીજા વાથે ___________ ફાંધ દ્વાયા જોડામેરા છે. 
(A) ેપ્ટાઈડ  (B) કીટોન  (C) એક  (D) હદ્ર 

 

41 હયલાયની આલ્મકતાઓની વૂતિ ભાટે ઉરબ્ધ ધનનો ખચધ કયલાની રબેખત મોજનાને __________ કશે છે.  
(A) હશવાફ  (B) આલક ત્ર  (C) અંદાજ ત્ર  (D) આભનુાં એક ણ નશી 

 

42 ઘઉંભાાં રગબગ __________ ટકા પ્રોટીન શોમ છે. 
(A) ૫ થી ૧૦ (B) ૮ થી ૧૦  (C) ૧૦ થી ૧૩  (D) ૧૫ થી ૨૦ 

 

43 ભેંદો ફનાલલા ભાટે મરુામભ વપેદ, _____________ ઘઉં લયામ છે. 
(A) દાયા  (B) ીસ્વી  (C) પયવ  (D) આ ફધા જ  

 

44 ____________ ચોખા એક પ્રકાયના ઉકડા ચોખા છે. 
(A) ફાવભતી  (B) વતરક  (C) ચાંદન  (D) વેરા  

 

45 ___________ એક જાડુ ધાન્મ છે. 
(A) યાગી  (B) ચોખા  (C) ઘઉં (D) આ ફધા જ  

 

46 સલુયના ભાાંવભાાંથી __________ નાભની ચયફી ભે છે. 
(A) ટેરો  (B) રાડધ  (C) ઘી  (D) આ ફધા જ  

 

47 __________ પ્રહક્રમા દ્વાયા તેરને વાભાન્મ તાભાન ય ધન સ્લફૃભાાં ફૃાાંતહયત કયામ છે. 
(A) ાશ્વયયુીકયણ   (B) ભાનકીકયણ  (C) શાઈરોનીકયણ  (D) આભાનુાં એક ણ નહશ  

 

48 ગો ____________ ભાાંથી ફનાલલાભાાં આલે છે. 
(A) ળેયડીના યવ  (B) નાહયમેના ગય  (C) ખજૂયના ગય  (D) આ ફધા જ  

 

49 ખાાંડની અલજેીભાાં ગણ ભાટે લયાતો દાથધ __________ 

(A) વેકયીન  (B) વોડીમભ  (C) વાઈકરભેેટ  (D) એસ્ાટેભ  
 

50 દૂધના ાશ્વયયુીકયણભાાં ૬૩ વે. તાભાને દુધને _________ વભવનટ ભાટે ગયભ કયલાભાાં આલે છે. 
(A) ૧૫ (B) ૩૦` (C) ૪૫ (D) ૬૦  

 

51 બેંવના દૂધભાાં _________ ટકા લવા શોમછે. 
(A) ૫ થી ૭  (B) ૬ થી ૮  (C) ૭ થી ૯  (D) ૮ થી ૧૦ 

        
 

52 ___________ ની દા દ્વાયા ેટભાાં વૌથી લધ ુગવે ફને છે. 
(A) ભગ  (B) તલુેય  (C) અડદ  (D) ચણા  

 

53 __________ લગધની ભાછરીનુાં ળયીય અંદયથી ખફુ નયભ અને ફશાયથી કઠણ અને અખાંહડત શોમ છે. 



(A) ભોરસ્ક  (B) ક્રસ્ટેવળમન  (C) પેટ પીળ  (D) રીન પીળ  
 

54 કાચા મૈાભાાં યશરે __________ ઉત્વચેક પ્રોટીન ચાલલાભાાં ઉમોગી છે.  
(A) રરીપ્વીન  (B) ેપ્વીન  (C) ેને  (D) ઈયીપ્વીન  

 

55 વયકો ફનાલાભાાં ભાટે __________ નો ઉમોગ કયામ છે. 
(A) વપયજનનો યવ  (B) વાંતયા  (C) દ્રાક્ષ (D) આ ફધા જ 

 

56 ચા ભાાં યશરેા __________ ના કાયણો ચા ીલાથી વતવ્રતાનો અનબુલ થામ છે. 
(A) ટેવનન  (B) સગુાંઘીત વાંઘટક  (C) કશલા  (D) આભાનુાં એક ણ નહશ   

 

57 જે તાભાને સકુ્ષ્ભજીલાણુાંની અવધક્તભ વધૃ્ધ્ધ થામ તનેે __________ તાભાન કશ ેછે. 
(A) ન્યનુતભ  (B) ભશત્તભ  (C) ઈષ્ટતભ  (D) અનકુૂ  

 

58 યવાકણઁના વવધ્ધાાંત અનવુાય ાણી શાંભળેા ___________ પ્રલાશી બણી જત ુાં શોમ છે. 
(A) અવધક થી ઓછા વાાંદ્ર  (B) ઓછાથી અવધક વાાંદ્ર  (C) ઉય થી નીચે  (D) નીચે થી ઉય  

 

59 ___________ વલહકયણોનો પ્રમોગ ખોયાકને હયયબક્ષત કયલાભાાં થઇ યહ્યો છે. 
(A) એક્વ-યે  (B) ભાઈક્રોલેલ  (C) અલ્રાલામોરટે રાઈટ  (D) આ ફધા જ  

 

60 શદયભાાં __________ દ્વાયા બેવે કયામ છે. 
(A) રાકડાનો લેય  (B) ભેટાવનર મરેો  (C) રેડ ક્રોભેટ  (D) અ અને ક  

 

61 ખોયાકભાાં થતી બેવે અટકાલલા ભાટેનો ી.એપ.એ. અવધવનમભ ________ ભાાં રાગ ુકયલાભાાં આવ્મો છે. 
(A) ૧૮૫૫ (B) ૧૮૬૦ (C) ૧૯૫૫ (D) ૧૯૬૦ 

 

62 બાયતીમ વાંગઠન જે ખાદ્યદાથધની કોટીના વનધાધહયત તથા પ્રભાબણત કયે છે. 
(A) ફી.આઈ.એવ  (B) એગ્ભાાંકધ  (C) આઈ.એવ.આઈ  (D) કોહટ વનમાંત્રણ પ્રમોગળાા  

 

63 વલચાયલાની એલી પ્રહક્રમા જેનાાં દ્વાયા વનવિત ધ્મમે કે શતેઓુન ેવવધ્ધ કયલા વ્મસ્ક્તએ શુાં કયવુાં જોઈએ તે વનવિત કયલાભાાં 
આલે છે તનેે ___________ કેશલામ છે. 

(A) આમોજન  (B) વાંબાલના  (C) યાભળ ઁ (D) આ ફધા જ  
 

64 જે લાગનીની યીત દયેક ઉમોગ લખતે એકધારુાં હયણાભ આે તનેે _________ લાનગીની યીત કશ ેછે.  
(A) આમોજજત  (B) પ્રભાબણત  (C) ભાનકીકયણ  (D) વાંબવલત  

 

65 ચીલટલૂધક આમોજન કયેલુાં વનધાધહયત ભને ુકે જે વનવિત વભમ ેફદરામા કયે છે તનેે __________ કશ ેછે. 
(A) યાલવતિત ભને ુ (B) વનધાધયણ ભને ુ (C) નુયાલવતિત ભને ુ (D) આભાાંન ુાં એક ણ નહશ  

 

66 ોતાનુાં કયજ બયાઈ ન કયી ળકે તો લસ્તઓુ અથલા વભરકતની ભાબરકી છોડી દેળે એલા લચનો દળાધલત ુાં કામદેવયનુાં 
વ ાંભવત્ત ત્રક એટરે _________ 

(A) વાટાખત  (B) ગીયોખત  (C) ળાખાત્ર  (D) વધયાણ ત્ર  
 

67 આશાયવલેા કેન્દ્રની ફધી જ પ્રવવુતઓનુાં કેન્દ્રબફિંદુ _________ છે. 
(A) કામઁત્રક  (B) ભેન ુ (C) ઉકયણો  (D) કાભદાયો  

 

68 વગબાધલસ્થાના ત્રણ ભહશના છી સ્ત્રીને રોશ અને પોબરક એવવડની ગોી____ હદલવ સધુી આલાની શોમ છે. 
(A) ૧૦  (B) 30 (C) ૫૦ (D) ૧૦૦ 

 

69 આઈવીડીએવ કામધકભધન ુાં એક ઘટક છે __________ 
(A) યૂક ોણ  (B) લસ્તી વનમાંત્રણ  (C) ઔચાહયક વળક્ષણ  (D) આ ફધા જ  

 

70 આંગણલાડીનુાં એકકેન્દ્ર ળેશયી વલસ્તાયોભાાં _________ ની લવવતને આલયી રે છે. 
(A) ૫૦૦ (B) ૬૦૦ (C) ૭૦૦ (D) ૧૦૦૦ 

        
 

71 __________ આંગણલાડીની દૈવનક પ્રવવુતઓની દેખયેખ યાખ ેછે અને કામધકયોને ભાગધદળધન આે છે. 
(A) વીડીીઓ  (B) મખુ્મ વવેલકા  (C) આંગણલાડી-કામધક્રભ  (D) આભાનુાં એક ણ નહશ  

 

72 છ ભાવની ઉભયે ભાથાનો ઘેયાલો અને છાતીનો ઘયેાલો __________શોમછે. 
(A) લધાયે  (B) ઓછો  (C) વભાન  (D) અવનવિત  

 



73 આશાય વલકે્ષણની એક ધ્ધવત છે __________ 
(A) આશાયનો ઇવતશાવ  (B) ૪ કરાકભાાં રીધરેા આશાયની ભાહશતી  
(C) ૧૦ કરાકભાાં રીધરેા આશાયની ભાહશતી (D) ૧૬ કરાકભાાં રીધરેા આશાયની ભાહશતી 

 

74 ઉય ચડતો વધૃ્ધ્ધલક્ર ફાકની __________ વધૃ્ધ્ધ સચૂલે છે. 
(A) અલયોધામેરા   (B) વભધાયણ/વાધયણ  (C) અ અને ફ  (D) આભાાંન ુાં એક ણ નશી  

 

75 વળક્ષણ વશામક વાધનો ફૃે તમૈાય કયેરા બચત્રોલાા કાડધને ________ કશ ેછે. 
(A) ફ્રળેન ગ્રાપ  (B) પરનેર ફોડધ  (C) ફ્રળે કાડધ  (D) ફ્ફ્ર ચાટધ  

 

76 ીઈએભ થલાનુાં કાયણ __________ 
(A) ગયીફાઈ  (B) ભાતાનુાં કુોણ  (C) ચે  (D) આ ફધા જ  

 

77 શૈદયાફાદ વભશ્રણના ઘટકો __________ 
(A) ઘઉં, ચણાની દા, વીંગદાણા, ગો  (B) ચોખા, ચણાની દા, વીંગદાણા, ગો 

(C) ઘઉં, ભગ, વીંગદાણા, ગો (D) ઘઉં, ભગ, વીંગદાણા, ખાાંડ  
 

78 વલટાભીન એ ની ઉણભાાં આંખની વાંમોજક ળેી ઉય પીણ જેલા ત્રોકોણાકાય ટકાાંને _________ કશ ેછે  
(A) ડાકધ સ્ોટ  (B) ફાઈટોટ ડાધા  (C) અ અને ફ  (D) આભાનુાં એક ણ નહશ  

 

79 સ્લસ્થ વ્મસ્ક્તના યકતભાાં હશભોગ્રોફીનનુાં વાભાન્મ પ્રભાણ દય ડેવવબરટયે __________ ગ્રાભ શોમ છે. 
(A) ૧૦  (B) ૧૨  (C) ૧૪  (D) ૧૫ 

 

80 ાાંડુયોગનુાં રક્ષણ ___________ 
(A) નફી દ્રષ્ષ્ટ  (B) ેઢાભાાં વોજા  (C) ચભચા આકાયના નખ  (D) લાાંકા ગ  

 

81 હયફોપરેવલનની ઉણનુાં રક્ષણ __________  
(A) લા ખયે  (B) ગ્રોવાઈટીવ  (C) નફા શાડકા  (D) આ ફધા જ  

 

82 ફેયીફયેીના વનલાયણનો એક ઉામ  
(A) ોબરળ કયેરા ચોખાનો આશાયભાાં ઉમોગ  (B) શાથ છડ ના ચોખાનો આશાયભાાં ઉમોગ  
(C) ળાહયયીક આયાભ  (D) આભાનુાં એક ણ નહશ   

 

83 સકુતાનના ખુ્ત લમના સ્લફૃને ________ કશ ેછે. 
(A) ઓસ્ટીઓોયોવવવ (B) યીકટેવ્  (C) ઓસ્ટીઓભરેેવળમા  (D) ઓસ્ટીઓડીસ્રરોપી  

 

84 રાાંફા વભમ સધુી કેવયી દાનો ઉબોગ કયલાથી _________ નાભનો ચતેાતાંત્રનો યોગ થામ છે. 
(A) રેથીયીઝભ  (B) ડીભેન્ળીમા  (C) ાકીન્વન્વ યોગ  (D) કે્રટીનીઝભ  

 

85 ળયીયભાાં ાણી ઓછુ થઇ જામ ત્માયે પ્રલાશી ઉયાાંત __________ નુાં પ્રભાણ ણ ઘટે છે. 
(A) ઇરેક્રોરાઈટ્વ  (B) પ્રોટીન  (C) કાફોહદત  (D) લવા  

 

86 ભખૂ્મા ેટે યકતભાાં ગ્લકુોઝનુાં વાભાન્મ પ્રભાણ __________ વભ.ગ્રા પ્રવત ૧૦૦ વભ.બર શોમ છે. 
(A) ૫૦-૬૦  (B) ૮૦-૧૦૦  (C) ૮૦-૧૨૦  (D) ૧૦૦-૧૪૦ 

 

87 હૃદમની ધભનીભાાં ચયફી જભા થલાથી તે જાડી થામ છે જે સ્સ્થવત ને ___________ કશ ેછે.  
(A) શાઈયટેન્ળન  (B) એન્જાઈના ેકટોયીવ  (C) ભામાકાડીમર ઇનપાકળઁન  (D) એથેયોસ્કરેયોવવવ 

 

88 વગબાધલસ્થાનુાં જોખભી હયફ _________ 
(A) સ્ત્રીની ઉભય ૧૮ લધ થી નીચે કે ૩૫ લધથી ઉય  (B) ફે પ્રસવુત લચ્ચે ૨-૩ લધનો ગાો   
(C) વાભાન્મ યકત્તચા  (D) વાભાન્મ લજન  
    

 

89 ીઈએભના ફે સ્લફૃો કમા છે? 
(A) ઝેયોવવવ કોવનિમા, ઝેયોવવવ કાંજ ાંકટીલા  (B) ભેયેવભવ, કલાવળઓયકોય  
(C) લેટ ફયેીફેયી, રામ ફયેીફયેી  (D) આ ફધા જ  

 

90 આઈડીડી કમા વલસ્તાયોભાાં વ્માક છે? 
(A) ગજુયાત  (B) જમ્મ-ુકા્ભીય (C) કેયારા  (D) ફાંગા  

 



91 ેરાગ્રા ભટાડલા __________ આવુાં જોઈએ? 
(A) વનકોટીનેભાઈડ  (B) વથમાભીન  (C) હયફોફ્રલેીન  (D) વલટાભીન-વી  

 

92 ફ્લઓુયોવવવભાાં કમા બાગભાાં અવય દેખામ છે? 
(A) ચાભડી  (B) દાાંત  (C) ચેતાતાંત્ર  (D) આ ફધા જ  

 

93 ઓયી યોગ __________ થી થામ છે? 
(A) ફેકટેયીમા  (B) લામયવ  (C) ફૂગ  (D) ખાભીયકુત ોણ  

 

94 ભેદસ્લી વ્મસ્ક્તઓભાાં કેલા યોગ થલાનુાં જોખભ લધે છે? 
(A) હૃદમ યોગ  (B) ડામાફીટીવ  (C) કેન્વય  (D) આ ફધા જ  

 

95 ડામાફીટીવ (ભધપુ્રભશે) થલાનુાં મખુ્મ કાયણ છે__________ 
(A) ઈન્સ્યરુીન ની ખાભી  (B) લધ ુલજન  (C) હૃદમ યોગ  (D) ઈન્સ્યબુરનનો અવતયેક  

 

96 કોરેસ્ટેયોરના સ્ત્રોત __________ 
(A) ળાકબાજી  (B) પ  (C) અલમલનુાં ભાાંવ  (D) વોમાતરે  

 

97 હૃદમયોગના સ્થૂકામ દદીના આશાયભાાં ળસ્ક્ત __________ આલી જોઈએ  
(A) વાભાન્મ   (B) લધ ુ (C) ઓછી  (D) અવનવિત  

 

98 રોશીનુાં દફાણ ભાલા ભાટે ____________ વાધન લયામ છે. 
(A) ગ્લકુોભીટય  (B) સ્પીગભોભનેોભીટય  (C) શીભોભીટય  (D) ભાઈક્રોભીટય  

 

99 વાયી જાતની ભાછરીઓની રાક્ષબણકતા _________ 
(A) ચભકદાય ત્લચા  (B) સ્લચ્છ આંખ  (C) રાર, તાજા ગીલ્વ  (D) આ ફધા  

 

100 સકુાભલેાનો વાંગ્રશ _________ ભાાં કયલો જોઈએ. 
(A) વીરફાંધ ેકેટ  (B) ફ્રીજ   (C) અ અને ફ  (D) આભાનુાં એક ણ નહશ  

 

 

___________________ 


