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1 ______ ના કાયણે આણા આશાયન ભટ બાગ અનાજન ફનેર છે. 
(A) ઓછી કકિંભત 

(B) વોમ્મ સ્લાદ 
(C) કતા (D) આ ફધા 

 

2 ળેની વાથે ઉમગ કયલાથી અનાજના પ્રટીનન ુણમલૂ્મ લધ ુવારુું  ફને છે? 
(A) પ 

(B) દા 
(C) ળકકયા (D) ળાક 

 

3 ચખાને લરળ કયલાથી તેભાું _____ નુું પ્રભાણ ઘટે છે? 
(A) ખનનજક્ષાય 

(B) નલટાભીન 
(C) A અને B 

(D) અન્મ 

 

4 નલા ચખા ચીકણા શલાથી તેને યાુંધલા ભાટે જૂના ચખા કયતા ____ ાણીની જરૂય ડે છે. 
(A) ઓછા (B) લધ ુ

(C) ભધ્મભ 
(D) અનનનિત 

 

5 આ ભકાઈની ફનાલટ છે___ 
(A) સ્ટાચક (B) વેલ 

(C) નગેટ્વ 
(D) આ ફધા 

 

6 તેરભાું યશરેા કેટરાક પેટી એનવડ સ્લાસ્્મ ભાટે કઈ યીતે પામદાકાયક છે? 
(A) ત્લચાને તુંદુયસ્ત યાખે છે 

(B) હ્યદમને તુંદુયસ્ત યાખે છે 
(C) ખયજલાથી ફચાલે છે 

(D) આ ફધા 
 

7 ઘી ને લધ ુગયભ કયલાથી ળેન નાળ થામ છે? 
(A) નલટાભીન એ 

(B) નલટાભીન ફી (C) નલટાભીન વી (D) નલટાભીન ડી 
 

8 કેયારાભાું ____ તેરન લયાળ લધ ુથામ છે? 
(A) વયવલ 

(B) કયેર 
(C) ભગપી (D) કયડી 

 

9 તલા ભાટે રીધેર ચયફીભાું છેલ્રે ____ તલાથી તે વુંગ્રશ દયનભમાન ખયી થતી અટકે છે? 
(A) આભા (B) આભરી (C) ગલુાય 

(D) અન્મ 

 

10 ખાુંડન ગણુધભક છે ______ 
(A) ાણીભાું દ્રાવ્મ 

B) બેજળક 
(C) A અને B 

(D) અન્મ 

 

11 ખાુંડની ઉંચી વાુંદ્રતા ધયાલતા ખાદ્યદાથોં _____ 
(A) જાભ 

(B) યાફ 
(C) ખીય 

(D) લફસ્સ્કટ 
 

12 દૂધની ચયફી _____ સ્લરૂભાું શલાથી વયતાથી ચે છે? 
(A) ઘન 

(B) પ્રલાશી (C) ઈભલ્ઝન 
(D) અધકઘન 

 

13 કેટરાક ખાદ્યદાથોં અને અન્મ ચીજ પ્રત્મેની અનતવુંલેદનળીરતાની કયસ્સ્થનતને _____ કશ ેછે? 
(A) ઈનટરયન્વ 

(B) એરજૉન 
(C) ટરયન્વ 

(D) એરજી 
 

14 વયકાયી વુંસ્થાઓ દ્વાયા લેચાત ુું દૂધ _____ શલાના કાયણે વરાભત છે. 
(A) વેન્રીપરજુ્ડ 

(B) ાિયયુાઈઝ્ડ 
(C) ઇભલ્વીપાઇડ 

(D) શભજીનાઝ્ડ 

 

15 દૂધ ય ખફૂ ઊંચુું દફાણ આી તેભાું યશરેી ચયફીને ખફૂજ નાના કણભાું નલબાજીત કયી તૈમાય થતા દૂધને ______ દૂધ કયે છે. 
(A) એકરૂ કયેલુું (B) ાિયયુાઈઝ્ડ 

C) ઈમ્લ્વીપાઈડ 
(D) વેન્રીપરજુ્ડ 

 



16 ાણીભાું ડૂફી જત ુું ઈંડુ ______ શમ છે. 
(A) લાવી (B) તાજુ 

(C) કયયલક્ષત 
(D) અન્મ 

 

17 તેર અને ઈંડાના નભશ્રણથી ફનત એક પ્રકાયન વવ_____ 
(A) વ્શાઈટ વવ 

(B) યેડ વવ 
(C) ભેમનેઝ 

(D) બ્રાઉન વવ 

 

18 ભટા કદની ભાછરીના આડા કટકાને ____ ક્શ ેછે. 
(A) સ્સ્ટક (B) કપરેટ્વ 

(C) ળેરપીળ 
(D) અન્મ 

 

19 ગાજયભાુંથી ભતુું નલટાનભન એ _____ ભાટે  ગણુકાયી છે. 
(A) ભગજ 

(B) આંખ 
(C) કાન 

(D) કુયચા 
 

20 ______ ધયાલતા ફટાટા ખયીદલા ન જઈએ. 
(A) ઘાટીરા આકાય 

(B) ચખ્ખી વાટી  (C) ઊંડી આંખલાા (D) કડક ફુંધાયણ 

 

21 યાુંધલાભાું વડાન ઉમગ કયલાથી _____ નાળ ાભે છે. 
(A) પ્રટીન 

(B) ચયફી (C) ખનનજતત્લ (D) નલટાભીન 

 

22 દેશયાદૂન _____ પ ભાટે પ્રખ્માત છે. 
(A) રીચી (B) કેયી (C) વુંતયા (D) વપયજન 

 

23 નલટાભીન વી થી બયયૂ પ છે. 
(A) રીંબ ુ

(B) વુંતયા (C) જાભપ 
(D) આ ફધા 

 

24 _____ પને યેફ્રીજયેટયભાું વુંગ્રશલાથી તેભાું કેટરાુંક અનનયછનીમ પેયપાય થામ છે.  
(A) વપયજન 

(B) વુંતયા (C) કેા () ચીકુ 

 

25 દેરા રાર ભયચાભાું _____ થી બેવે થામ છે. 
(A) ભેટનીર મેર (B) રાકડાન લેય 

(C) A અને B 
(D) અન્મ 

 

26 ____ એરચીની વડભ વોમ્મ શમ છે. 
(A) નાની, રીરી (B) ભટી, કાી (C) ભધ્મભ, કાી (D) નાની, કાી 

 

27 ીણાુંન આ પ્રકાય છે____ 
(A) ોસ્ટટક ીણાું () પના યવ 

(C) નભલ્ક ળેઈક 
(D) એયેટેડ ીણાું 

 

28 ચાની વડભ ____ નાભના તત્લને કાયણે છે. 
(A) કેપીન 

(B) ટેનનન 
(C) થેઈન 

(D) આ ફધા 
 

29 ____ બાયતભાું કપીનુું ચરણ લધાયે છે. 
(A) લૂક (B) ઉત્તય 

(C) નિભ 
(D) દલક્ષણ 

 

30 કપી ફનાલલાની એક યીત છે_____ 
(A) ઊકાીને 

B) ીવીને 
(C) ઝાયીને 

(D) અન્મ 

 

31 આજના વભમભાું પન યવ_____ભાું ભે છે. 
(A) કાચની ફટર 

(B) કટન 
(C) ટેરાેક 

(D) આ ફધા 
 

32 વયતાથી યાુંધી ળકામ તેલા ખાદ્યને ____ ક્શ ેછે.  
(A) ણ યકુ્ત ખાદ્યદાથો (B) સનુલધાજનક ખાદ્યદાથો (C) યૂક ખાદ્ય દાથો (D) આ ફધા 

 

33 આ દાથકન લધ ુડત ઉમગ ળયીય ભાટે શાનનકાયક છે. 
(A) ળાકબાજી 

(B) પ 
(C) વેકેયીન 

(D) આ ફધા 
 

34 ફજાયભાું ઉરબ્ધ ઠાયેરા ખાદ્યદાથકનુું ઉદાશયણ 

(A) પ 
(B) ભચ્છી (C) કેક  (D) આ ફધા 

 

35 સનુલધાજનક ખાદ્યદાથકન પામદ ______ 
(A) ઓછા ફગડે છે 

(B) કકિંભત લધાયે છે 
(C) ફનાલલાભાું લધ ુવભમ રાગે છે 

(D) આ ફધા 
 

36 ખાદ્યદાથકના ેકકિંગ ય કઈ ભાકશતી શલી જરૂયી છે. 
(A) ણ મલૂ્મ 

(B) ગણુલત્તાનુું ધયણ 
(C) જ્થાફુંધના બાલ 

(D) આ ફધા 
 

37 જાલણીની પ્રકિમા દયનભમાન ખાદ્યદાથકના____ ન કુંઈક અંળે નાળ થામ છે. 
(A) કઘટક (B) યુંગ 

(C) સગુુંધ 
(D) આ ફધા 

 

38 ઉત્તય બાયતભાું______ અનાજ લધ ુપ્રચલરત છે. 
(A) ભકાઈ 

(B) યાગી (C) ચખા (D) ફાજય 
        

 



39 _____ યાજ્મભાું દૂધ અને તેની ફનાલટન લયાળ લધ ુછે. 
(A) કેયારા (B) ુંજાફ 

(C) ભશાયાટર 
(D) આ ફધા 

 

40 _____ પ્રકિમાથી ખાદ્યદાથકભાું નલટાનભન વી અને ફી વમશૂના કેટરાુંક નલટાભીનનુું પ્રભાણ લધે છે. 
(A) ધલાની (B) ચાલાની (C) પણગાલલાની (D) અન્મ 

 

41 ખાદ્યવુંનભશ્રણની લાનગીનુું ઉદાશયણ 

(A) યટરી (B) ખીચડી (C) A અને B  (D) અન્મ 

 

42 ઓછી કકિંભતે ભતા ખાદ્યદાથો લધ ુક શઈ ળકે છે. આ નલધાન _____ છે. 
(A) ખટુું (B) વાચ ુ

(C) અનનનિત 
(D) અન્મ 

 

43 ધાતનુા શલાચસુ્ત ડબ્ફાઓભાું ખાદ્યદાથકને વાચલલા કયલાભાું આલતી પ્રકિમા_____ 
A) ફ્રીઝીંગ 

(B) થઈંગ 
(C) કેનનિંગ 

(D) બે્રઈઝીંગ 

 

44 ધાનભિક ભાન્મતાના કાયણે અમકુ ધભકના રક _____નુું ભાુંવ ખાતા નથી. 
A) ભયઘા (B) ગામ 

(C) ફતક 
(D) આ ફધા 

 

45 ગયીફ રકના આશાય નુું મખુ્મ ઘટક_____ છે. 
(A) દૂધ 

(B) ચયફી (C) અનાજ 
(D) પ 

 

46 ____ દયજ્જજાના રક આશાયભાું ખાુંડ,ભીઠાઈ, અને યીપાઇન્ડ ખાદ્યન ઉમગ લધ ુપ્રભાણભાું કયે છે. 
(A) નીચા આનથિક 

(B) ઊંચા આનથિક 
(C) ભધ્મભ આનથિક 

(D) અન્મ 

 

47 _____ આશાય રેતા રકની વશનળસ્ક્ત અને કાભ કયલાની ળસ્ક્ત અન્મ આશાય પ્રણારીના રક કયતા લધ ુશલાનુું અભ્માવ યથી 
જણાયુું છે. 

(A ળાકાશાયી (B) ભાુંવાશાયી (C) નભશ્ર 
(D) અન્મ 

 

48 ભાુંવાશાયી આશાયભાું પ્રટીન અને ચયફીનુું લધ ુપ્રભાણ ____ ના યગ ભાટે જલાફદાય છે. 
(A) હ્રદમ 

(B) મતૂ્રનિંડ 
(C) ભાળમ 

(D) આ ફધા 
 

49 બાયતભાું ગયીફ લગકના રકભાું કુણ થલાનુું કાયણ_____ 
(A) કુટુુંફના વભ્મની ભટી વુંખ્મા (B લધ ુઆલક 

(C) ણવુંફુંધી વભજ 
(D) અન્મ 

 

50 કુણથી થત યગ ______ 
(A) કૉરેયા (B) એનનનભમા (C) ઓયી (D) અન્મ 

 

51 બાયતભાું ______ ભાું અયૂતા ણની સ્સ્થનત વ્માક છે. 
(A) સ્ત્રીઓ 

(B) ફાક (C) A અને B 
(D) અન્મ 

 

52 ળયીયનુું લજન વાભાન્મ કયતા લધ ુશમ તે સ્સ્થનતને ____ ક્શ ેછે. 
(A) અન્ડયલેઇટ (B) નભકરલેઇટ 

(C) સ્થૂતા (D) આ ફધા 
 

53 યાુંધલાથી ખયાક _____ ફને છે. 
(A) સ્લાકદટટ 

(B) સુાચ્મ 
(C) આકકક 

(D) આ ફધા 
 

54 _____ છાર શમ ત તે દૂય કયી ખાદ્યદાથકન ઉમગ કયલ જઈએ. 
(A) સ્લચ્છ 

(B) નયભ 
(C) સુાચ્મ 

(D અન્મ 

 

55 ______ આથલેરી લાનગી છે. 
(A) લફસ્સ્કટ (B) બે્રડ 

(C) યટરી (D) ડુા 
 

56 બેજયકુત ગયભીની યાુંધણદ્ધનત  
(A) ઉકાવુું (B) ળેકવુું (C) તવુું (D) ભ ૂુંજવુું 

 

57 બે્રડને જાી ઉય અથલા વગતા કરવા ઉય યાુંધલાભાું આલે તેને ____ ક્શ ેછે. 
(A) બ્રઇરીંગ 

(B) ફઈરીંગ 
(C) ટસ્ટીંગ 

(D) અન્મ 

 

58 _____ ખાદ્યભાું ગયભીથી કઘટક ન વ્મમ લધ ુથામ છે. 
(A) લધ ુબેજ ધયાલતા (B) કઠણ 

(C) ઓછા બેજ ધયાલતા (D) આ ફધા 
 

59 રીરા ળાકબાજીને ળરૂઆતભાું થડ વભમ _____ યાુંધલાથી તેના યુંગભાું સધુાય થામ છે. 
(A) ઢાુંકીને 

(B) ઢાુંક્યા લગય 
(C) પે્રળય કુકયભાું (D) આ ફધા 

 

60 સકૂ્ષ્ભજીલથી થતા યગ_____ 
(A) ભયડ (B) કેન્વય 

(C) કૉરેયા (D) A અને C 

 

61 ફીભાય ભાણવ ભાટે લાયેરા લાવણને વપાઈ ફાદ____ જઇએ. 
(A) લછૂલા (B) બીના યાખલા (C) તડકે સકૂલલા જઈએ 

(D) અન્મ 

 



62 ઉત્વેચકકમ પ્રકિમાથી ખાદ્યદાથકભાું કેલા પેયપાય થામ છે? 
(A) કાેરી વાટી કાી ડે 

(B) દુગંધ 
(C) ખાદ્યદાથક ચ ડે 

(D) આ ફધા 
 

63 ખાદ્યદાથકને _____ તાભાને થીજલીને વાચલલાભાું આલે છે. 
(A) ૦ પે થી નીચા (B) ૦ વે 

(C) ૫ વે  (D) ૧૦ વે  
 

64 બેજની ગેયશાજયીભાું સકૂ્ષ્ભ જીલ ટકી ન ળકે એ નવધ્ધાુંત ય _____ ધ્ધનત કાભ કયે છે. 
(A) ઊંચા ઉટણતાભાન 

(B) નીચા ઉટણતાભાન 
(C) નનજૉરીકયણ 

(D) કફ્રઝીંગ 

 

65 ભીણનુું ડ ચડાલી______ પ વાચલલાભાું આલે છે. 
(A) વપયજન 

(B) કેયી (C) કેા (D) ચીકુ 

 

66 શલાભાુંના સકૂ્ષ્ભજીલન નાળ કયલા કે ઘટાડલા _____ ન ઉમગ કયલાભાું આલે છે. 
(A) કકયણત્વગક (B) ગયભી  (C) ઠુંડી (D) બેજ 

 

67 જૈલીક ઉદ્દીકને _____ ક્શ ેછે . 
(A) અંત:સ્ત્રાલ (B) ઉત્વેચક 

(C ાચકયવ (D) આ ફધા 
 

68 જે પ્રકિમા દ્વાયા ળયીય આશાયન ઉમગ કયે તેને_______ ક્શ ેછે. 
(A) ણ  (B) ાચન  (C) અલળણ 

(D) ચમ 

 

69 આશાયની વુંદગીને અવય કયત ુું વાભાજજક-વાુંસ્કૃનતક કયફ__ 
(A) ભખૂ  (B) આશાયથી ઉદ્દબલતા વુંલેદન (C) ઉંભય અને જાનત 

(D) આ ફધા 
 

70 ળયીયની દેશધાનભિક કિમાઓ ભાટે ખયાકના ઉમગની કિમા એટરે ______ 
(A) ચમ  (B) અચમ 

(C) ચમાચમ 
(D) અન્મ 

 

71 આશાયનુું કામક _____ 
(A) જૈનલક કામક (B) વાભાજજક કામક (C) A અને B  (D) અન્મ 

 

72 ળયીયભાું ચારતી અનૈચ્ચ્છક કિમાનુું ઉદાશયણ  
(A) ચારવુું  (B) દડવુું  (C) રુનધયાલબવયણ  (D) તયવુું 

 

73 ળયીયને ળસ્ક્ત _____ ભાુંથી ભે છે . 
(A) કાફોકદત 

(B) ચયફી (C) પ્રટીન 
(D) આ ફધા 

 

74 આશાયનુું ળસ્ક્તમલૂ્મ _____ ભાું ભામ છે. 
(A) કકરકેરયી (B) ગ્રાભ  (C) રીટય  (D) અન્મ  

 

75 ૧ગ્રાભ પ્રટીન આળયે ____ કક.કે. ળસ્ક્ત આે છે. 
(A ૯ 

(B) ૪ 
(C) ૫  (D) ૩  

 

76 આણા ળયીયના કુર લજનન ______ બાગ ાણી છે. 
(A) ૪૦% 

(B) ૫૦% 
(C) ૬૫% 

(D) ૮૦% 

 

77 યગ વાભે ળયીયનુું યક્ષણ કયતા પ્રટીન _____ તયીકે ઓખામ છે. 
(A) પ્રનતયક્ષક  (B) પ્રનતયધક  (C) અલયધક  (D) અન્મ  

 

78 યક્ત ગુંઠાલા ભાટે _____ કતત્લ જરૂયી છે.  
(A) નલટાનભન એ  (B) આમકન અને નલટાભીન કે  (C) કેચ્લ્ળમભ અને નલટાનભન કે  (D) અન્મ  

 

79 હૃદમ, ભગજ અને અન્મ અલમલની પયતે યશરે ____ તે અલમલને આંચકા અને ફશાયના આઘાતથી ફચાલે છે. 
(A) યક્ત 

(B) સ્નાય ુ
(C) કુયચા (D) ાણી 

 

80 _____દાથો વોંઘા અને સુાચ્મ ળસ્ક્ત-સ્ત્રત છે. 
(A) પ્રટીન 

(B) કાફોકદત  (C) ચયફી  (D) અન્મ  
 

81 નલટાનભન એ ના અલળણ ભાટે ______ જરૂયી છે  
(A) ચયફી  (B) પ્રટીન  (C) કાફોકદત  (D) ખનીજક્ષાય 

 

82 પ્રટીનનુું ઉત્તભ પ્રાચ્તતસ્થાન ______ છે. 
(A) ળાકબાજી  (B) દૂધ  (C) પ  (D ળકકયા  

 

83 ળયીયની દેશધાનભિક કિમાઓના નનમભન ભાટે ______ જરૂયી છે. 
(A) પ્રટીન  (B) ચયફી  (C) કાફોકદત  (D) આ ફધા  

 

84 ચયફી દ્રાવ્મ નલટાનભનન લધાયાન જ્થ ______ ભાું જભા થામ છે. 
(A) હૃદમ 

(B) મકૃત  (C) મતૂ્રનિંડ  (D) અન્મ  
        

 



85 નલટાનભન એ નુું ળયીયભાું ઉમગભાું રેલાત ુું સ્લરૂ કયુું છે. 
(A) કેયટીન  (B) કરેસ્ટેયર 

(C) સ્ટેયર 
(D) યેકટનર  

 

86 નલટાનભન ડી નુું લૂકગાભી કયુું છે. 
(A) ૧,૨૫ DHCC 

(B) કેલ્વીપેયર 
(C) ૭-ડી શાઇડ્રકરેસ્ટેયર  (D) અન્મ  

 

87 ભાછરીના મકૃતના તેરભાુંથી _____ભે છે. 
(A નલટાનભન ડી  (B) નલટાનભન કે  (C) નલટાનભન વી  (D) અન્મ  

 

88 પ્રજનનતુંત્રની મગ્મ, તુંદુયસ્ત કામકયીનત ભાટે _____ જરૂયી છે. 
(A) નલટાનભન ડી  B) નલટાનભન ઈ 

(C) નલટાનભન કે  (D) અન્મ  
 

89 યક્તકણની યચના ભાટે ______ અગત્મના છે. 
(A) નલટાભીન ફી૧૨  (B) પલરક એનવડ  C) A અને B  (D) અન્મ  

 

90 ેરાગ્રા યગ નલટાભીન ______ ઉણથી થામ છે. 
(A) ફી૧  (B) ફી૨  (C) ફી૩ 

(D) આ ફધા  
 

91 ‘તાજા આશાયનુું નલટાનભન’ કમા નલટાનભનને કશલેામ છે? 
(A) નલટાનભન વી  (B) નલટાનભન એ  (C) નલટાનભન ફી  (D) આ ફધા 

 

92 શાડકા અને દાુંતભાું કમ ખનીજક્ષાય લધ ુપ્રભાણભાું શમ છે? 
(A) રશતત્લ 

(B) કેચ્લ્ળમભ 
(C) ઝીંક 

(D) પરકયન  
 

93 અલ્ભાત્રા ખનીજક્ષાયનુું ઉદાશયણ _____ 
(A) કેચ્લ્ળમભ 

(B) પસ્પયવ 
(C) આમનક  (D) વકડમભ 

 

94 એનનનભમાભાું ળયીયની ેળીઓને ______ ઓછ ભલાને કાયણે વ્મસ્ક્તની કામકક્ષભતા ઘટી જામ છે. 
(A) ઓસ્ક્વજન 

(B) કાફકનડામક્વાઈડ 
(C) નાઈરજન  (D) આ ફધા 

 

95 _____ ખનીજ થાઈયસ્ક્વન અંત:સ્ત્રાલનુું ભશત્લનુું ઘટક છે. 
(A) આમનક  (B) આમકડન 

(C) વકડમભ 
(D) ઝીંક  

 

96 વાદા વય એકભના બેગા થઈને લધ ુજકટર દાથક ફનલાની કિમાને શુું ક્શ ેછે. 
(A) નલશ્રેણ 

(B) ાચન  (C અલળણ 
(D) વુંશ્રેણ 

 

97 ળયીય ઘડતય કયતા ખાદ્યદાથો કમા છે.  
(A) પ  (B) દૂધ  (C) કઠ 

(D) B અને C  
 

98 યક્ષણાત્ભક ખાદ્યદાથકનુું ઉદાશયણ કયુું છે. 
(A) ારક 

(B) ૈમા (C) રીંબ ુ (D) આ ફધા 
 

99 પભાુંથી ફનતી ફનાલટનુું ઉદાશયણ કયુું છે. 
(A) જાભ  (B) જેરી  () મયુબ્ફા (D) આ ફધા 

 

100 સકૂા કઠભાું કયુું નલટાભીન ફહુ ઓછું શમ છે. 
(A) નલટાભીન ફી ૧ 

(B) નલટાભીન ફી ૨ 
(C) નલટાભીન વી  (D) નલટાભીન ફી ૩  

 

 

 

____________ 
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1 સચૂિત આશાય પ્રભાણ અનવુાય આદળશ રુુ ભાટે ______ ગ્રાભ પ્રોટીનની જફૃય ડે છે. 
(A) ૬૬ 

(B) ૭૭ 
(C) ૮૮ 

(D) ૫૫ 

 

2 _____ વભસ્માઓ જાડી વ્મક્તતને નડે છે. 
(A) હૃદમયોગ  (B) ડામાફીટીવ 

(C) ફૃધધયનુું ઊંચુું દફાણ 
(D) ઉયોતત ત્રણેમ 

 

3 શ્રેષ્ભ અને રોશી વાથે થતા દસ્ત _____ તયીકે ઓખામ છે. 
(A) ભયડો (B) ક્ષમ 

(C) ભધપુ્રભેશ 
(D) અધતવાય 

 

4 છોકયીઓ ભાટે તરુણાલસ્થાનો વભમગાો નીિેનાભાુંથી કમો છે? 

(A) ૧૧-૧૫ લશ (B) ૧૪-૧૮ લશ (C) ૧૮-૨૦ લશ (D) ૯-૧૫ લશ 
 

5 િેરા દાથો ાિનભાગશભાુંથી નીકી આંતયડાની દદલારભાુંના કોો દ્વાયા ફૃધધય પ્રલાશભાું બે તેને _____ તશ ેછે. 
(A) ળોણ 

(B) ાિન 
(C) ઉત્વર્જન 

(D) શ્વવન 

 

6 કાુંધતલાન િશયેો, તેજસ્લી આંખો, આનુંદી સ્લબાલ એ ______ ની ધનળાનીઓ છે. 
(A) નફી ોણ ધલમક ક્સ્થધત  (B) લધ ુડતી આસુણાની ક્સ્થધત  
(C) ધનફૃત્વાશીણાની ક્સ્થધત  (D) વાયી ોણધલમક ક્સ્થધત 

 

7 ભાથાનો ઘેયાલો ભાલા ભાટે _____ વે.ભી . કયતા ણ ઓછી શોાઈ લાી ભાટ્ટી લાયલી. 
(A) અડધો (B) એક 

(C) ફે (D) ત્રણ 

 

8 ળયીયના કદભાું થતા પેયપાય નોંધલા ભાટે ફે વાદા ભા ભદદફૃ થામ છે તે _____ છે. 
(A) લજન, િાભડીની ગડીની જાડાઈ 

(B) લજન, ભાથાનો ઘેયાલો  
(C) ઊંિાઈ, શાથનો ઘેયાલો (D) લજન, ઊંિાઈ 

 

9  જે રોકોને જફૃય કયતા લધ ુખોયાક રેલાની આદત શોમ તેભનો લધાયાનો ખોયાક _____ સ્લફૃે ળયીયભાું જભા થામ છે. 
(A) પ્રોટીન  (B) ાણી  (C) િયફી  (D) ખધનજક્ષાય  

 

10 આશાય તભને ______ ોકઘટકો યૂા ાડે છે. 
(A) પ્રોટીન 

() કાફોદદત દાથો (C) િયફી  (D) ઉયોતત ફધાજ 
 

11 ળક્તતની જમાયે વધલળે ઊણ શોમ ત્માયે તે ઊણને _______ તશ ેછે. 
(A) કલોશ્મોયકય  (B) ભયાય-ભવ 

(C) ભયાસ્ભીક કલોશ્મોયકય 
(D) એકણ નશી. 

 

12 “આશાયભાુંથી ફન્મા તભે“ આનો વાિો અથશ ________. 
(A) ભનષુ્મનુું ળયીય આશાયભાુંથી ફને છે. (B) ભનષુ્મનુું ભન આશાયભાુંથી ફને છે. 
(C) ભનષુ્મભાુંથી આશાય ફનેરો છે. (D) ત્રણેમભાુંથી એક ણ નશી. 

 



13 ‘સચૂિત આશાય પ્રભાણ’ ભાટેની ગણતયી ભાટે કલ્ેરી સ્ત્રીની ઉંભય અને લજન કેટલુું શોમ છે? 

(A) ૩૦ લશ, ૫૦ દક.ગ્રાભ  (B) ૨૫ લશ, ૪૫ દક.ગ્રાભ  (C) ૪૦ લશ, ૬૦ દક.ગ્રાભ 
(D) ઉયના તભાભ 

 

14 ળક્તતનો એકભ ______ છે. 
(A) ગ્રાભ  (B) ભીરીગ્રાભ 

(C) દકરોકેરેયી (D) ભાઇક્રોગ્રાભ 

 

15 ળયીયભાું િયફીના અનાભત જથ્થાનો ધનદેળ ______ કયે છે. 
(A) છાતીનો ઘેયાલો  (B) ભાથાનો ઘેયાલો  (C) કભયનો ઘેયાલો  (D) ફાલડાનો ઘેયાલો  

 

16 સચૂિત આશાયપ્રભાણ નીિેના ભાટે દળાશલલાભાું આવ્મા છે. 
(A) ળક્તત  (B) પ્રોટીન  (C) ખનીજક્ષાય  (D) ઉયના તભાભ  

 

17 ૧ ગ્રાભ કાફોદદત દાથોભાુંથી ______ કેરયી ભે છે. 
(A) ફે  (B) િાય  (C) આઠ  (D) દવ  

 

18 આણા ળયીયભાું આળયે _____% ાણી શોમ છે. 
(A) ૮૦ 

(B) ૪૦-૫૦ 
(C) ૭૦-૭૫ 

(D) ૬૦-૬૫ 

 

19 નાનુું આંતયડુું એ શકીકતભાું ેટભાું ગુુંિડુું લેરી _____ ફૂટ રાુંફી ની છે. 
(A) ૩૦ 

(B) ૨૦ 
(C) ૫૦ 

(D) ૪૦ 

 

20 તભારુું આયોગ્મ વારુું છે તેનો અથશ કે તભે _____ યીતે સ્લસ્થ છો. 
(A) ળાયીદયક 

(B) ભાનધવક 
(C) બાલાત્ભક 

(D) ઉયોતત ત્રણેમ 

 

21 ફાકોના ળયીયભાુંથી પ્રલાશી બાગ ખફૂ ઘટી ન જામ તે ભાટે ધનણાશમક બાગ બજલલા ાણી _____ આવુું. 
(A) લધ ુ (B) ઓછું  (C) ન આવુું  (D) ઉયના ત્રણેમ  

 

22 વદૃ્ધાલસ્થાભાું _____ આશાય રેલો. 
(A) લધ ુિયફીયતુત  (B) લધ ુળકશયાયતુત  (C) લધ ુભીઠાલાો  (D) લધ ુકેલ્વીમભલાો 

 

23 ળયીયના વધૃ્ધધધલકાવ વાથે કયુું ોકતત્લ જોડામેલુું છે? 

(A) કાફોશાઇડે્રટ 
(B) પ્રોટીન  (C) િયફી  (D) ધલટાભીન 

 

24 નલજાત ધળશનુ ુું લજન ૪-૫ ભદશનાભાું તેના જન્ભનાું લજન કયતાું_____ થામ છે. 
(A) ફભણુું  (B) ત્રણ ગણુું  (C) િાય ગણુું  (D) ાુંિ ગણુું  

 

25 જો તભે ભોટાબાગનુું કાભ એકજ જગ્માએ ફેવીને શાથ અને ભગજના ઉમોગથી કયતા શોમ તો તભે કમા વ્મક્તત ગણાલ? 

(A) વખત ભશનેત કયતી વ્મક્તત  (B) વાભાન્મ વ્મક્તત  (C) ફેઠાડુ વ્મક્તત  (D) ઉયના ત્રણેમ  
 

26 છ ભદશનાની ઉંભયથી ભાુંડીને ાુંિલશની ઉંભયસધુીના વભમગાાભાું જો ભાથાના ઘેયાલા કયતા છાતીના ઘેયલાનુું ભા 
ઓછું શોમ તો ફાકને ______  

(A) યૂત ુું ોણ ભતુું નથી  (B) લધ ુોણ ભે છે. (C) ફભણુું ોણ ભે છે. (D) એક ણ નશી. 
 

27 તાલ, િકાભા, ઠુંડી અને વેખભના રક્ષણોલાા િેીયોગને _____ તશ ેછે.  
(A) અધતવાય 

(B) ઓયી  (C) ભયડો  (D) ટી.ફી. 
 

28 _____ નાભના અનેક નાના એકભોભાુંથી સ્ટાિશ ફને છે. 
(A) સકુ્રોઝ 

(B) ભાલ્ટોઝ  (C) ફ્રુતટોઝ 
(D) ગ્લકુોઝ 

 

29 ____ કફજજમાતને થતી અટકાલલાભાું ભદદફૃ થામ છે. 
(A) ઉંઘ  (B) ફેઠાડુ જીલન  (C) કવયત  (D) ઓછ ાણી ીવુું  

 

30 જે દક્રમાથી ળયીયભાું આશાયનુું સ્લફૃ ફદરામેર છે તેને _____તશ ેછે. 
(A) ાિનદક્રમા  (B) શ્વવનદક્રમા  (C) રુધધયાચબવયણતુંત્ર ની દક્રમા   (D) ઉયોતત ત્રણેમ  

 

31 ધળશ ુકયતા ળાા લમના ફાકોભાું યોગપ્રધતકાયક ળક્તત ____ શોમ છે. 
(A) વાભાન્મ  (B) લધ ુ (C) ઓછી (D) વયખી  

 

32 ગબાશધાનથી જન્ભસધુીના ભાનલફાનો ધલકાવ થતા આળયે કેટરા દદલવ રાગે છે? 

(A) ૨૨૦ 
(B) ૨૦૦ 

(C) ૨૮૦ 
(D) ૩૨૦ 

        
 



33 ધલટાધભન-એ નુું લૂશગાભી સ્લફૃ _____ છે. 
(A) આલ્પાકેયોટીન 

(B) ફીટાકેયોટીન 
(C) ગાભાકેયોટીન 

(D) ઉયોતત ભાુંથી એકણ નશી. 
 

34 રાભાું ______ નાભના ઉત્વેિકને કાયણે યોટરી ક બ્રેડ િાવ્મા છી ગી રાગે છે. 
(A) પ્રોટીએઝ 

(B) એભામરેઝ 
(C) ેપ્વીન 

(D) ટામરીન  
 

35 નીિેનાભાુંથી કમો નાસ્તો ોણની દ્રષ્ષ્ટએ રુંિફોતવ ભાટે મોગ્મ છે? 

(A) યૂી (B) ભેગી  (C) િેલડો  (D) ભેથીના ઢેફયા  
 

36 એક ગ્રાભ િયફી ળયીયને _____ કેરયી ળક્તત આે છે. 
(A) નલ  (B) ચ્િીવ  (C) િાવ  (D) ફાય  

 

37 ફાકના શાથનો ઘેયાલો ભાતી લખતે ______ 

(A) ફાલડાની ભધમભાું ભાટ્ટી યાખલી  (B) ફાલડાની ઉય ભાટ્ટી યાખલી  
(C) ફાલડાની નીિે ભાટ્ટી યાખલી  (D) ઉયોતત ત્રણેમ  

 

38 ફાકના આખા દદલવની ોકતત્લોની જફૃદયમાતનો ____ બાગ તેને ફોયના બોજનભાુંથી ભી યશલેો જોઈએ. 
(A) ફીજો  (B) ત્રીજો  (C) િોથો  (D) ાુંિભો  

 

39 જો જન્ભ વભમે ધળશનુ ુું લજન ૨.૫ દકરોથી ઓછું શોમ તો તેને _____ કશલેામ. 
(A) તુંદુયસ્ત  (B) ઓછા લજનલાફૄું  (C) મોગ્મ વધૃ્ધધદય ધયાલતુું  (D) એક ણ નશી. 

 

40 વભગ્ર વગબાશલસ્થા દયધભમાન ભાતાનુું લજન _____ દક.ગ્રાભ. લધવુું જોઈએ. 
(A) ૭-૧૦ 

(B) ૧૦-૧૫ 
(C) ૧૫-૧૭ 

(D) ૨-૫ 
 

41 દકળોયાલસ્થાભાું ______ ધલકાવ ફહુ જ ભશત્લણૂશ છે. 
(A) વાભાજજક 

(B) ભાનધવક  (C) આલેગાત્ભક 
(D) જાતીમ  

 

42 થાઈયોઇડ ગ્રુંધથભાુંથી ઝયતો થાઈયોતવીન અંત:સ્ત્રાલ ઉત્ન્ન કયલા ભાટે _____ ની જફૃય ડે છે. 
(A) કેધ્લ્વમભ 

(B) આમોડીન  (C) ધલટાભીન  (D) આમનશ 
 

43 જો તભારુું લજન ‘ આદળશ લજન’ કયતા ૧૫ થી ૨૦% લધાયે શોમતો તભે _____   
(A) ધનફશ છો  (B) સ્થૂ છો  (C) દૂફા છો  (D) ઉયોતત ત્રણેમભાુંથી એક ણ નશી. 

 

44 ધલટાભીન એ ની ઊણથી _____ ય અવય થામ છે. 
(A) જીબ  (B) શાથ  (C) આંખ  (D) રા 

 

45 રેખકનો તભે કઈ પ્રવધૃિલાા જૂથભાું વભાલેળ કયળો? 

(A) ફેઠાફૄું પ્રવધૃિ  (B) ભધમભવય પ્રવધૃિ  (C) વખત ભશનેતલાી પ્રવધૃિ  (D) એક ણ નશી. 
 

46 _____ ાણી ળોલાનો અને ફુરલાનો ગણુધભશ ધયાલે છે. 
(A) પ્રોટીન  (B) યેવા  (C) િયફી  (D) ઉયોતત ત્રણેમ  

 

47 જો ળયીયને જોઈતા પ્રભાણભાું કેરયી ભી યશ ેતેલો આશાય રેલાભાું ન આલે તો રાુંફા ગાે િાભડીની નીિેના બાગભાું 
આલેર િયફીના થયની જાડાઈ ______. 

(A) ફભણી થામ  (B) ત્રણ ગણી થામ  (C) ઘટે છે. (D) મથાલત યશ ેછે. 
 

48 જન્ભ છી  છ ભદશના સધુી ભાથાનો ઘેયાલો ઝડથી ______ 
(A) લધે છે  (B) ઘટે છે  (C) મથાલત યશ ેછે. (D) ત્રણેમભાુંથી એકણ નશી  

 

49 ફાક જન્ભે ત્માયે તેના ળયીયની વયખાભણીભાું તેનુું ભાથુું ______ 
(A) નાનુું શમ છે. (B) ભટુ શમ છે. (C) ત્રણ ગણુું શમ છે. (D) ચથા બાગનુું શમ છે. 

 

50 _____ લધ ુયેવા ધયાલે છે. 
(A) રીરા ાુંદડાલાા ળાકબાજી 

(B) ભેંદ (C) ફટેટા  (D) યીંગણા 
 

51 વાભાન્મ સ્ત્રી કયતા વગબાશ સ્ત્રીને લધાયાની ____ કેરયી જફૃયી છે. 
(A) +૫૦૦ (B) +૭૦૦ (C) +૩૦૦ (D) +૧૦૦૦ 

 

52 આણી આશાય પ્રણારીના બાગફૃ ખોયાકને બાયત ભાટેની દૈધનક આશાય ભાગશદધળકકાભાું _____ આશાયજૂથભાું 
લશેંિલાભાું આવ્મા છે. 

(A) ફે  (B) ાુંચ  (C) આંઠ  (D) ચાય  
 



53 ફાકની _____ અને ઊંિાઈ તાવીને તેની વધૃ્ધધ ભાી ળકામ છે. 
(A) આંખ  (B) લા  (C) જીબ  (D) લજન  

 

54 આલકજૂથને મખુ્મત્લે કેટરા લગશભાું લગીકૃત કયામ છે. 
(A) ફે  (B) ચાય  (C) ાુંચ  (D) ત્રણ 

 

55 ધલધલધ દેળોભાું____ દયધભમાન સચૂિત આશાય જોગલાઈ નક્કી થમાનુું જોલા ભે છે. 
(A) ૧૯૬૦ અને ૧૯૬૫ (B) ૧૯૪૪ અને ૧૯૪૮ (C) ૧૯૫૦ અને ૧૯૫૫ (D) ૧૯૪૦ અને ૧૯૪૪ 

 

56 િમાિમની ધલકૃધતને કાયણે ઇન્સ્યરુીન અંત:સ્ત્રાલની દક્રમા ફુંધ થઇ જામ અને રુધધયભાું વાકયનુું પ્રભાણ લધી જામ તેને 
_____ તશ ેછે. 

(A) ક્ષમ  (B) ઓયી  (C) હૃદમયગ  (D) ભધપુ્રભેશ 
 

57 ખુ્તલમની તુંદુયસ્ત વ્મક્તતની છાતીનો ઘેયાલો તેની કભયના ઘેયલા કયતા _____ વે.ભી. લધાયે શોમ છે. 
(A) ૧૦-૧૨ (B) ૧૫-૨૫ (C) ૩૦-૩૫ (D) ૩૫-૫૦ 

 

58 _____ લખતે ફાકનો છાતીનો ઘેયાલો ભાલો. 
(A) ફાક ફહુ યડત ુું શમ ત્માયે  (B) ફાક ફહુ શવત ુું શમ ત્માયે  
(C) નનમનભત શ્વાવ રેત ુું શમ ત્માયે  (D) અનનમનભત શ્વાવ રેત ુું શમ ત્માયે  

 

59 તભે ____ ભાુંથી ફનો છો. 
(A) ચયફી  (B) લાય ુ (C) આશાય  (D) ાણી  

 

60 અત્માધધક ોણ એટરે જમાયે ોકઘટકો ળયીયની જફૃયીમાતના પ્રભાણભાું _____ રેલાતા શોમ. 
(A) લધ ુ (B) ઓછા  (C) ન  (D) ત્રણેમભાુંથી એકણ નશી. 

 

61 કાફોદદત દાથશ આણને _____ભાું ભે છે. 
(A) ાણી  (B) તેર  (C) ભીઠુ  (D) કુંદમૂ  

 

62 
PCM એટરે _____ 

(A) પ્રટીન-કેરયી ખાભીયકુ્ત ણ  (B) પ્રટીન-કેલ્વીમભ ખાભીયકુ્ત ણ   
(C) પ્રટીન-કેયટીન-ખાભીયકુ્ત ણ  (D) ઉયક્ત ત્રણેમ  

 

63 ખુ્તાલસ્થા કયતા વદૃ્ધાલસ્થાભાું કેરયીની જફૃદયમાત ____ 
(A) લધે છે. (B) ઘટે છે  (C) મથાલત યશ ેછે  (D) ફભણી થામ છે  

 

64 નીિેનાભાુંથી કમા યોગભાું ફાકનુું ળયીય સજૂેલુું રાગે છે. 
(A) ાુંડુયગ 

(B) યતાુંધણાણુું (C) કુંઠભા  (D) કલશ્મયકય 
 

65 આંતયડાભાું, સ્લાદુધિંડભાુંથી ઝયતો _____ નાભનો ઉત્વેિક સ્ટાિશ અને ફીજા કાફોદદત દાથોનુું ાિન કયે છે.  
(A) રામેઝ 

(B) એભામરેઝ 
(C) ટામરીન  (D) ેતવીન 

 

66 વદૃ્ધાલસ્થાભાું િયફીનુું પ્રભાણ _____ 
(A) ફભણુું કયવુું જઇએ  (B) ત્રણગણુું કયવુું જઇએ  (C) ઘટાડવુું જઈએ  (D) ત્રણેમભાુંથી એકણ નશી  

 

67 કોોની પ્રલાશીને ધાયણ કયી યાખલાની ળક્તતભાું ધલક્ષે થતાું ળયીય ય આલતા વોજા _____ તયીકે ઓખામ છે. 
(A) એકડભા  (B) યતાુંધણાણુું  (C) હૃદમયગ  (D) ાુંડુયગ  

 

68 આણને _____ % ળક્તત કાફોદદત દાથોભાુંથી ભે છે. 
(A) ૭૦-૮૦ (B) ૩૦-૪૦ (C) ૧૦-૨૦ (D) ૪૦-૫૦ 

 

69 ભોટા આંતયડાના છેલટના બાગ ભાળમભાું ખોયાતભાુંના _____ નુું ળોણ થામ છે. 
(A) કાફોદેત દાથો  (B) ાણી  (C) ચયફી  (D) પ્રટીન  

 

70 અન્નનીભાુંથી ખોયાક વીધો _____ ભાું જામ છે. 
(A) નાન ુઆંતયડુું  (B) શજયી  (C) ભટુું આંતયડુું  (D) કકડની  

 

71 આંતયડાઓ વુંકોિાઈ જલાને કાયણે ળયીયભાુંથી ભનો ધનકાર થતો નથી તેને ____ તશ ેછે. 
(A) ક્ષમ  (B) ઓયી  (C) ાુંડુયગ  (D) કફજીમાત 

 

72 વદૃ્ધાલસ્થાભાું કફજીમાતને ધનલાયલા ભાટે _____  
(A) લધ ુવકિમ યશવે ુું  (B) લધ ુઊંઘ કયલી  (C) ખફૂ દડવુું  (D) લજન ઊંચકવુું  
        

 



73 ઝાડા-ઊલ્ટી થમા શોમ ત્માયે ____ ાણી આવુું. 
(A) વાદુ  (B) ખાુંડ-ભીઠુું-રીંબ ુલાળું (C) લધ ુડત ુું ખારુું (D) લધ ુડતી ળકકયાલાળું  

 

74 જેભ આલક લધ ુતેભ બોજનની વુંખ્મા _____  
(A) નશીલત  (B) ઓછી  (C) લધ ુ (D) કઈ પયક ડત નથી  

 

75 વદૃ્ધાલસ્થાભાું ાિકયવોના ઝયલાનુું પ્રભાણ ______ 
(A) લધે છે  (B) ઘટે છે  (C) મથાલત યશ ેછે  (D) ઉયના ત્રણેમ  

 

76 શરેા લશભાું ફાકની ઊંિાઈ_____ % જેટરી લધે છે. 
(A) ૮૦ (B) ૬૦ (C) ૫૦ (D) ૧૦ 

 

77 તભાયી કુર ળક્તતની _____ % ળક્તત તભને પ્રોટીનભાુંથી ભે છે. 
(A) ૫-૧૦ (B) ૮-૧૫ (C) ૨૫-૩૦ (D) ૮૦-૯૦ 

 

78 રાભાું _____નાભનો સ્ટાિશન ુું ધલખુંડન કયતો ઉત્વેિક છે. 
(A) ઇન્સ્યરુીન 

(B) રામેઝ 
(C) ટાઇરીન  (D) ભાલ્ટેઝ  

 

79 પ્રસધૂત છી ભાતાના સ્તનભાુંથી ીાળ ડતુું ધાલણ આલે તેને ____ તશ ેછે. 
(A) કરેસ્ટયર  (B) થાઈયકવીન 

(C) કરસ્રભ  (D) ત્રણેમભાુંથી એકણ નશી  
 

80 વગબાશલસ્થાની ળફૃઆતભાું જોલા ભતી ઊફકાઅને ઊલ્ટીની વભસ્મા દૂય કયલા ગબશલતી સ્ત્રીએ _____યતુત આશાય 
રેલો જોઈએ.  

(A) ચયફી  (B) કાફોશાઈડે્રટ (C) પ્રટીન  (D) આમનક  
 

81 દચક્ષણ બાયતનાું આશાયભાું_____ મખુ્મ ખોયાક છે. 
(A) ઘઉં (B) જુલાય  (C) ફાજય  (D) ચખા  

 

82 િયફીનુું મખુ્મ કામશ _____  
(A) ળયીયને સડુ ફનાલલાનુું  (B) ળયીયને ળસ્ક્ત યૂી ાડલાનુું 
(C) ળયીયન વચૃ્ધ્ધ-નલકાવ કયલાનુું  (D) ળયીયનુું યક્ષણ-નનમભન કયલાનુું 

 

83 વભતોર આશાય એટરે _____ 
(A) પક્ત ળસ્ક્ત યૂી ાડત આશાય   (B) પક્ત યક્ષણ-નનમભન કયત આશાય  
(C) પક્ત વચૃ્ધ્ધ-નલકાવ કયત આશાય  (D) ત્રણેમ ખાદ્યજૂથભાુંથી ખાદ્ય વુંદ કયીને યૂ ડાત આશાય  

 

84 વાભાન્મ યીતે વ્મક્તતને તેના ળયીયના દય દકરોએ _____ ગ્રાભ પ્રોટીનની જફૃય ડે. 
(A) ૨ (B) ૩ (C) ૧ (D) ૪ 

 

85 જો ોણધલમક ક્સ્થધત વુંતોકાયક ન શોમ તો _____ ભાું મોગ્મ પેયપાય કયલો ડે.  
(A) ઊંઘ  (B) આયાભ  (C) આશાય  (D) કવયત  

 

86 ____ િયફીદ્રાવ્મ ધલટાભીન છે. 
(A) નલટાભીન-વી  (B) થામાભીન 

(C) યાઈફપરેફીન 
(D) નલટાભીન-એ  

 

87 ______ નાભના ઉત્વેિકથી જઠયભાું પ્રોટીનનુું ાિન ળફૃ થામ છે.  
(A) ેતવીન 

(B) ટાઈરીન 
(C) ઇન્સ્યરુીન 

(D) ભાલ્ટેઝ 
 

88 લાયુંલાય અને ાણી જેલા થતા દસ્તને _____ તશ ેછે. 
(A) અનતવાય  (B) ભયડ  (C) ઓયી  (D) ભધપુ્રભેશ 

 

89 ળાાલમના લોને _____ વભમ તશ ેછે.  
(A) ળાુંત  (B) અળાુંત  (C) બમમકુ્ત  (D) બમયકુત  

 

90 _____ લશ લચ્િેના ફાકો ળાાલમના ફાકો ગણામ. 
(A) ૮-૧૫  (B) ૬-૧૨ (C) ૧૨-૧૫ (D) ૧૫-૧૮ 

 

91 આમોડીનની ઉણને કાયણે ડોકભાુંની થાઈયોઈડ ગ્રુંથી ભોટી થામ છે તેને ___તશ ેછે.  
(A) કલશ્મયકય (B) ભયાસ્ભવ 

(C) કુંઠભા 
(D) ાુંડુયગ  

 

92 
PEM લાા ફાકો ____ 

(A) દુફા, નનયવ અને ચીકડમા દેખામ છે. (B) તુંદુયસ્ત દેખામ છે. 
(C) ચ અને સ્ૂનતિયકુ્ત દેખામ છે. (D) લધ ુરારળ ધયાલતા દેખામ છે. 

 



93 ધલટાધભન –D નો એકભ _____ છે. 
(A) ઈન્ટયનેળનર યનુનટ  (B) ઈન્ટયનેળનર યનુનમન  (C) ઈન્ટયનેળનર યનુનકટ (D) એકણ નશી. 

 

94 ખુ્તવ્મક્તત ના કાુંડાભાું _____ શાડકાું શોમ છે. 
(A) ૨ (B) ૩ (C) ૧ (D) ૪ 

 

95 પ્રોટીનનુું ળોણ તે ____ ભાું જધલબાજન થામ છી થામ છે. 
(A) પેટી એનવડ  (B) એનભન એનવડ  (C) ગ્લકુઝ 

(D) ેતવીન  
 

96 બાયતીમ આશાયભાું રગબગ _____ % ળક્તત તેર અને િયફીભાુંથી ભે છે. 
(A) ૨૫-૩૦ (B) ૩૦-૬૦ (C) ૧૦-૩૦ (D) ૬૦-૯૦ 

 

97 તરુણાલસ્થાભાું ______ 
(A) વભતર આશાય રેલ જઇએ  (B) ચયફીભાું વમધૃ્ધ આશાય રેલ  
(C) લધ ુખાુંડ લા આશાય રેલ  (D) લધ ુઊંઘ કયલી. 

 

98 િઢતુું રોશીની અલસ્થા ______ છે. 
(A) સ્તનાન અલસ્થા  (B) વગબાકલસ્થા (C) વદૃ્ધાલસ્થા (D) તરુણાલસ્થા 

 

99 ભાધવકધભશની લમે શોિતા શરેા છોકયીઓને તેભના ખોયાકભાું યૂત ુું _____ ોકતત્લ ભી યશવે ુ ું જોઈએ. 
(A) નલટાભીન-વી  (B) નલટાભીન-એ  (C) આમનક  (D) ટેશ્મભ 

 

100 ફાક ૨ લશનુું થામ ત્માું સધુીભાું તેના ભગજનુું કદ _____ % ઘડાઈ ચકૂ્ુું શોમ છે. 
(A) ૫૦ (B) ૪૦ (C) ૯૦ (D) ૧૦ 

 

 

_______________
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1 ખયાકના ખચકને અવય કયતી મખુ્મ ફાફત કઈ છે? 
(A) આલક, ખયાકની કકિંભત અને તેનુું પ્રભાણ 

(B) જુદાજુદા પ્રકાયના ખયાકની અલબરુલચઅને વુંદગી  
(C) તભાયી ઉંભય,જાનત, તુંદુયસ્તી અને ટેલ  (D) તભાયા ગભા-અણગભા-તભાયા યશેલાના સ્થાન  

2 આમજન એટરે શુું? 
(A) કઇણ કાભની અગાઉથી નલચાયણા કયલાભાું આલે તેને  
(B) જુદાજુદા વભમે, જરૂયીમાતને વુંતલા, ચીજલસ્તઓુની કાજીલૂકક વુંદગી  
(C) ઓછી વભમ-ળસ્ક્તભાું, ઓછા ખચકભાું, ઓછી ભશનેતે, ઉત્તભ યીતે જરૂયીમાતને વુંતલી શમ ત બદુ્ધદ્ધલૂકકન નનણકમ  
(D) ઉયક્ત ફધ ુજ 

 

3 ખયાક ભાટેનુું અંદાજત્ર ફનાલલા ભાટે કઈ કઈ ફાફતન નલચાય કયલ ડે છે? 
(A) કુટુુંફન પ્રકાય  (B) આણી આલક અને ણકીમ જરૂયીમાત   
(C) ખાદ્યની ઉરબ્ધી અને તેની કકિંભત  (D) ઉયક્ત ફધા જ  

 

4 અંદાજત્ર શુું છે? 
(A) આલક અને ખચકનુું વય નનલેદન  
(B) કઈણ કાભને શાથ ધયલા અગાઉ તેને વાયી યીતે નલચાયી રેવુું  
(C) લકના જુદા જુદા વભમે ભતા ખયાક અને તે અંગેના બાલની ભાકશતી  
(D) ચણા, તલેુય,દૂધ, ળાકબાજી, વપયજન, કેા, ભાુંવ- ભચ્છીની ખયીદી અને તેની નોંધણી. 

 

5 બાયતભાું ઉત્તયપ્રદેળભાું ઉગતા ઘઉં ૧૯૭૦ ભાું વોથી ભોંઘા કમા ભકશનાભાું ભે છે. 
(A) એનપ્રર 

(B) પેબ્રઆુયી (C) વતટેમ્ફય  (D) જુરાઈ  
 

6 ાકની ઉત્ાદકતા લધાયલા કમા ત્રણ કતત્લ જરૂયી છે. 
(A) નાઈરજન, વલ્પય, તાુંબ ુ

(B) નાઈરજન,પસ્પયવ, અને ટાળ  
(C) વકડમભ, કરયીન,પસ્પેટ,જવત. (D) જવત, રશ,ટેશ્મભ 

 

7 કમા પ્રકાયના કતત્લ ધયાલતા ખાતયની, યદેળભાુંથી આમાત કયલી ડે છે. 
(A) નાઈરજન ધયાલતા ખાતય  (B) રશ ધયાલતા ખાતય 

(C) ટાળ ધયાલતા ખાતય  (D) જવત ધયાલતા ખાતય  
 

8 કાફકનીક ખાતય ળેનુું ફનેલુું છે? 
(A) ભમતૂ્ર 

(B) નકાભી લનસ્નત અને લનસ્નતના ાન  (C) છાણ, ભાટી, ાણી  (D) ઉયક્ત ફધા જ   
9 વાતભી ુંચલીમ મજના અનવુાય, આમજન ુંચની જાણ ભાયપતે ૧૯૮૩-૮૪ લક દયમ્માન ળેયડીનુું કેટરા રાખ ટન ઉત્ાદન થયુું શત ુું. 

(A) ૧૦૦ રાખ ટન  (B) ૧૦૦૦ રાખ ટન  (C) ૧૧૦ રાખ ટન  (D) ૧૦,૦૦૦ રાખ ટન  
 

10 ફે કામભી છડ કે ઝાડ લચ્ચેનુું વાભાન્મ યીતે કેટલુું અંતય યાખલાભાું આલે છે? 
(A) ૩ ભીટય  (B) ૩.૫ ભીટય  (C) ૫ ભીટય 

(D) ૫.૩ ભીટય  
 



11 “ફપય સ્ટક” કને કશલેાભાું આલે છે. 
(A) વયકાયી વુંસ્થા દ્વાયા યાખલાભાું આલતા અનાજના કુર જ્થાને અણીના વભમે ઉમગભાું રેલાન અનાજ ન જ્થ (સ્ટક) 
(B) ખયાફ થઇ ગમેર અનાજન સ્ટક 

(C) ન લેચામેરા અનાજન સ્ટક  
(D) અનાજને નભક્વ કયીને લેંચલાન સ્ટક  

 

12 ળાકબાજીભાું રકનુું જભીનથી કેટરી ઊંડાઈએ લાલેતય થામ છે? 
(A) 1 વે.ભી. થી ઓછું  (B) 2 વે. ભી. (C) 5 વે. ભી. (D) 1 વે. ભી. થી લધ ુ

 

13 વેલાના કે્ષત્ર કશલેાભાું આલે છે? 
(A) કાચા ભારનુું ઉત્ાદન કૃન કે્ષતે્ર થામ છે તેને  (B) ઔદ્યલગક કે્ષત્ર યાવામલણક ખાતય યૂા ાડે છે તેને  
(C) ફેંસ્ન્કગ કે્ષત્ર ખેતી ભાટેનુું નધયાણ આે છે તેને 

(D) લેાયકે્ષત્ર ખેત ેદાળને લેંચે છે તેને  
 

14 આનથિક વશામ (ખેડૂતને અાતી) ના પ્રકાય જણાલ. 
(A) લફમાયણ ય અને નાની વાધન ેટીઓ  (B) યાવામલણક ખાતય ય અને ખેતીના ઓજાય ય  
(C) ાણી અને લીજી ય અને આનથિક યાશત  (D) ઉયક્ત ફધા જ  

 

15 કૃન નનદકળનના ભશત્લના ફે પ્રકાય કમા છે? 
(A) દ્ધનતનુું અને કયણાભનુું નનદકળન  (B) ઔચાકયક અને અનોચાકયક નનદળકન  
(C) રાબ અને ગેયરાબનુું નનદળકન  (D) યાટરીમ નનદળકન અને યાજ્મ નનદળકન  

 

16 ઈંડાએ ______ નુું વારુું  પ્રાતતી સ્થાન છે.  
(A) કાફોશાઈડે્રવ  (B) પ્રટીન  (C) નલટાભીન  (D) ખનીજ ક્ષાય  

 

17 ભયઘા વુંલધકન પાભકના ઉત્ાદન કમા-કમા છે? 
(A) ઈંડા ઉત્ાદન ભાટે  (B) ભાુંવ ભેલલા ભાટે  (C) ધુંધાદાયી વેલનગ્રશ (ીરાનુું લેચાણ) (D) ઉયક્ત ફધાજ  

 

18 ઈંડા મકૂનાય અને ભાવ ભેલલા ભાટેનાું ક્ષીની વાયી ગણુલત્તાલાા ીરાનુું ઉત્ાદન અને યુલઠાન અભર કઈ ુંચલીમ મજનાભાું 
થમ શત. 

(A) ાુંચભી ુંચલીમ મજના (૧૯૭૫-૮૦)  (B) છટ્ઠી ુંચલીમ મજના (૧૯૮૦-૮૫) 
(C) વાતભી ુંચલીમ મજના (૧૯૮૫-૯૦) (D) દવભી ુંચલીમ મજના (૨૦૦૧-૨૦૦૫) 

 

19 વયકાય દ્વાયા ભત્સ્મદ્યગ નલબાગને અાતી વશામ કઈ છે? 
(A) યુંયાગત ભચ્છીભાયી સધુાયણા ભાટે વશામ  
(B) ભચ્છીભાયી કાભગીયી મુંત્રીકૃત કયલા દકયમાઈ ડીઝર એચ્ન્જન ય વશામ   
(C) ઊંડા દકયમાભાું ભચ્છીભાયીના જશાજ પ્રાતત કયલા ભાટે ભાછીભાયને વશામ  
(D) ઉયક્ત ફધી જ  

 

20 વુંકલરત ફા નલકાવ વેલા પ્રમગાત્ભક ધયણે કઈ વારભાું ળરૂ કયલાભાું આલી. 
(A) ૧૯૭૭-૭૮ 

(B) ૧૯૭૫-૭૬ 
(C) ૧૯૭૨-૭૩ 

(D) ૧૯૭૯-૮૦ 

 

21 બાયતભાું ઈ. વ. 1985-86ભાું દૂધની ભાથાદીઠ પ્રાતમતા (દૈનનક પ્રાતમ દૂધ) કેટરી શતી? 
(A) 154 ગ્રાભ  (B) 137 ગ્રાભ  (C) 112 ગ્રાભ  (D) 110 ગ્રાભ  

 

22 છટ્ઠી ુંચલીમ મજનાને અંતે દેળભાું કેટરી શલુચકકત્વા શસ્સ્ટર શતી. 
(A) ૧૪,૮૪૯ 

(B) ૧૫,૨૦૦ 
(C) ૧૪,૪૮૯ 

(D) ૧૪,૯૮૪ 

 

23 વાતભી ુંચલાીક મજના દયનભમાન શુારન નલકાવ કામકિભના મખુ્મ ઉદે્દશ્મ કમા શતા. 
(A) ઝડી વચૃ્ધ્ધ દય નવધ્ધ કયલા જરૂયી લૂક જરૂયીમાતની જગલાઈ કયલી 
(B) અગાઉના કામકિભ દ્વાયા નવધ્ધ કયેર રાબ એકનત્રત કયલા 
(C) શધુન ઉછેય ગ્રાભજનને યજગાય અને આલક લધાયાભાું ભદદ  
(D) ઉયક્ત ફધા જ 

 

24 ભધ્મસ્થ ચાયા લફમાયણ ઉત્ાદન ખેતય વુંણૂકણે કઈ જગ્માએ નલકવાલાયુું છે. 
(A) ખીજડીમા (B) શવયઘટ્ટા (C) કુકાલાલ  (D) ાય-ાડીમા  

 

25 આશાય કામકિભના મખુ્મ ઉદે્દશ્મ કમા છે? 
(A) રકના અયૂતા આશાયને યૂક શમ તેલ આશાય આલ. 
(B) નલટાનભન “એ” “વી” ની ખાભી તથા આમનક અને આમકડનની ખાભી દૂય કયલી. 
(C) નળશ ુઅને ફામતૃ્યનુ દય ઘટાડલ તથા પ્રવલ ભાતાનુું મતૃ્મનુું પ્રભાણ ઘટાડવુું. 
(D) ઉયક્ત ફધ ુજ 

 



26 નલટાભીન ‘એ’ ળેભાુંથી ભે છે? 
(A) ગાજય, ૈમા, કેયી,  બાજીઓ 

(B) કદયી, યાગી, ભગપી  (C) ઘઉં-ચખા, ભગ 
(D) ચી, યાજભા, ચણા  

 

27 એટરાઇડ ન્યરુીળન પ્રગ્રાભ (ANP) કઈ વારભાું તભાભ યાજ્મભાું અભરભાું મકુલાભાું આવ્મ. 
(A) ૧૯૬૦ 

(B) ૧૯૭૩ 
(C) ૧૯૭૫ 

(D) ૧૯૬૫ 

 

28 નલટાભીન “ એ ” ના લૂકગાભી સ્લરૂ એટરે. 
(A) રેવીથીન  (B) ફામટીન  (C) કેયટીન  (D) રામવીન  

29 નલટાભીન વી ની ખાભીથી કમ યગ થામ છે? 
(A) એનનનભમા (B) ગઇટય નાભન યગ 

(C) સ્કલી  નાભન યગ 
(D) અંધા આલે છે 

 

30 ભીડ-ડે-ભીર પ્રગ્રાભ કના ભાટે ળરૂ કયલાભાું આવ્મ. 
(A) ૬-૧૧ લકના ફાક ભાટે  (B) ૪૦ થી ૪૫ લકની ફાક ભાટે  
(C) વગબાક અને સ્તનાન કયાલતી સ્ત્રીઓ ભાટે  (D) વધૃ્ધ ભાટે   

31 ણ-યગ પ્રનતફુંધક ધ્ધનત દ્વાયા કમા કામકિભ કયલાભાું આલે છે. 
(A) ૩-૬ લકના ફાકને નલટાભીન “એ” ની કેતસ્યરૂ આલાભાું આલે છે. 
(B) નલટાભીન ‘એ’ થી દૂધને લધ ુક ફનાલલાભાું આલે છે. 
(C) વગબાકલસ્થા દયમ્માન આમનક અને પરીક એનવડયૂક જેલા તત્લ આલાભાું આલે છે. 
(D) ઉયક્ત ફધા જ કામકિભ  

 

32 બાયત વયકાયનુું “નભલ્ટન” તયીકે ઓખાત ુખાવ ીણ ુળેભાુંથી ફનેલુું શમ છે.  
(A) સૂ અને ળાકબાજીના ટુકડા ઉય આધાકયત છે.  (B) દૂધ અને ળાકબાજીના નભશ્રણ ઉય આધાકયત છે. 
(C) પણગાલેરા કઠ અને અનાજના ાલડય ય  (D) જ્યવુ અને પના ટુકડા અને આઈસ્િીભના નભશ્રણ ઉય આધાયીત છે.  

33 નીચેનાભાુંથી ક્યાું ખાદ્ય દાથો ભાટે એગભાકકનુું લચહ્ન લયામ છે? 
(A) વીંગદાણા,લટાણા,તેર,ઘી,સૂ,રટ 

(B) પપાકદ અને ળાકબાજી 

(C) બે્રડ, લફસ્કીટ, ભીઠાઈ, અનાજ,  કઠ, ીણાડેયી (D) ફધા જ   
34 I.S.I. નુું રુૂ નાભ રખ. 

(A) ઇસ્ન્ડમન સ્ટાન્ડડઁ ઇન્સ્ટીટયળુન 
(B) ઇસ્ન્ડમન સ્ટાન્ડડઁ ઇન્ડસ્રીવ 

(C) ઇસ્ન્ડમન વલીવ ઇન્સ્ટીટયળુન  (D) ઇસ્ન્ડમન સ્ટાન્ડડઁ ઇન્સ્ટીટયટુ 
 

35 દૂનત ાણી કે ખયાક રેલાથી  
(A) અનતવાય, ભયડ  (B) ઝાડા ઉલ્ટી, કરેયા  (C) ટાઈપઈડ, ેયા-ટાઈપઈડ, કભ (D) ઉયક્ત ફધાજ  

 

36 બેવે એટરે શુું?  
(A) એક્લસ્તભુાું ફીજી લસ્ત ુનાખલી.  (B) મખુ્મ વાભગ્રીભાું કાુંકયા, તણખરા નાખલા. 
(C) લજનભાું ઓછું આવુું, ફીજી વાભગ્રી આલી.  (D) ઉયક્ત ફધુું જ  

 

37 ભાત્ર નજય કયીને બેવે ાયખલાનુું મશુ્કેર તેલી ફે લસ્તઓુ. 
(A) અનાજ અને કઠ  (B) ઘી અને દૂધ  (C) જાભ અને કેચ  (D) ભગપી અને વમાફીન  

 

38 ફજાય બાલ ગગડી જતા કણ યકે છે? 
(A) F.P.O. (B) ISI (C) એગભાકક   (D) ૂડ કોયેળન ઓપ ઇસ્ન્ડમા   

39 બેવે વાભે વાલચેતી કેલી યીતે કેલલાભાું આલે છે? 
(A) ઘયની ફાજુભાુંથી ખયીદી કયલાથી  
(B) ેક કયેર ખયાક, કયલચત દુકાનભાુંથી અથલા વશકાયી બુંડયાભાુંથી ખયીદી કયલાથી અને ગણુલત્તાની ભશય જઇને   
(C) વ્મસ્ક્તગત ઉબગતાઓને ધ્માનભાું યાખલાથી. 
(D) ચીજ-લસ્તઓુની ખયીદીની આલડત શલાથી   

40 જનતા ફજાય, સુય ભાકેટ, અના ફજાય શુું છે? 
(A) વશકાયી બુંડાય  (B) ફીગ ફજાય  (C) ભર  (D) ળશયેી ફજાય  

 

41 એક જ ચીજલસ્તનુી જુદીજુદી ગણુલત્તાલાી લસ્તઓુને બેલી દઈને લેચાણ કયવુું તે 

(A) બેવે કશલેામ છે 
(B) છૂટક લેચાણ કયુ ંકશલેામ. 

(C) જ્થાફુંધ લેચાણ કયુ ંકશલેામ. (D) વ્મલસ્સ્થત પાલણી કયી કશલેામ. 
 

42 ગ્રાશકને કેલણી આલા ભાટે ભાકશતીના નલળા ભાધ્મભ ક્યા ક્યા છે? 
(A) ગાભન ચય  (B) રગ્ન, ડામય, ેટ ળ. 
(C) છાા અને વાભનમક, આકાળલાણી દૂયદળકન  (D) ુંચામતી ઓપીવ  

 



43 “ગ્રાશક નળક્ષણ” એટરે શુું? 
(A) ગ્રાશકને તેભનાું અનધકાય અને પયજ નલળે પ્રકાળ ડલ. 
(B) ળણની વાભે ગ્રાશકને જાણકાયી આલી. તાન શક્ક વભજાલલ. 
(C) નલળા જનભાધ્મભ, નલસ્તયણ વુંસ્થાઓ, ફીજી સ્લમું વેલી વુંસ્થાઓ લગેયે દ્વાયા ગ્રાશકને કેલણી આલી. 
(D) ઉયક્ત ફધુું જ  

 

44 ૂડ કોયેળન ઓપ ઇસ્ન્ડમા જે કકિંભતે અનાજ ખયીદે છે તેને શુું કશલેાભાું આલે છે? 
(A) ખયીદ કકિંભત  (B) લેચાણ કકિંભત  (C) વુંાદન કકિંભત  (D) ફજાય કકિંભત   

45 ખેડૂતને અાતી આનથિક વશામન મખુ્મ શતે ુ 
(A) કૃન ઉત્ાદક વાભગ્રી ખયીદલાભાું ભદદરૂ થલા  (B) ટેક્નરજીકર વાભગ્રી ખયીદલાભાું  
(C) ઓછી કકિંભતે ફજારૂ ચીજ-લસ્ત ુ(છૂટક) ખયીદલાભાું  (D) ઉયક્ત ફધુું જ  

 

46 I.C.D.S. નુું રુુું  નાભ જણાલ. 
(A) ઇન્ટીગે્રટેડ ચાઈલ્ડ ડેલરભેન્ટ વનલિવ  (B) ઇન્ટીગે્રટેડ કેય ડેલરભેન્ટ વનલિવ   
(C) ઇન્ટયનેળનર ચાઈલ્ડ ડીાટક ભેન્ટ વનલિવ  (D) ઇન્ટયનેળનર કેય ડેલરભેન્ટ સ્કીભ   

47 મૂ વાધન સ્ત્રતના આધાયે ખયાકનુું લગીકયણ કેટરા વમશૂભાું કયી ળકામ. 
(A) ફે  (B) ત્રણ  (C) ાુંચ 

(D) વાત  
 

48 અનાજના લાલેતય લખતે ધ્માનભાું યાખલાની ફાફત જણાલ. 
(A) કદ, યુંગ, તાજગી, વુંગ્રશન વભમ 

(B) દાણાનુું કદ ગણુલત્તા, બોનતક રાક્ષલણકતા 
(C) કદ, તાજગી અને કયક્લતા (D) ત્રણેમ  

 

49 કૃનત્રભ અછત ઉબી કયલા ભાટે લેાયીઓ શુું કયે છે? 
(A) ભારન વુંગ્રશ કયે છે 

(B) વયકાય ાવેથી રીધેરા જ્થાભાુંથી ચીજલસ્ત ુફશાય કાઢે છે. 
(C) બાલભાું લધાય કયે છે  (D) ઉયક્ત ફધુું જ  

 

50 ‘નયૂ’ ખચક એટરે શુું? 
(A) લેાયી કયલશન ભાયપતે ભારવાભાનની શયેપેય ભાટે થત ખચક  (B) લેાયી કયલશન ભાયપતે ાણીની રેલડ-દેલડન ખચક  
(C) ખેડૂતને થત ભજૂયીન ખચક  (D) ખેડૂતને થત, લફમાયણ, ખાતય, ાણી, લીજીન ખચક   

 

 

 


