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

;Êf\t 5zl1ff hfGi]vfzl O 2014 

;}rgf O 1. tdfd 5~Ègmgf hjfa ozLhift 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 o}0 v|G0 Gi}ålxg (CFN) gm\w6l g\azO________________ 

5f9is~d O td[ vg[ tdfzm vfcfz (CFN-01) 

tfzlb  O 27/01/2014 

;di  O 11.00 to 02.00       s], u]6 O 100 

 

 

1 આશાય ના મૂભતૂ ઘટકો ____________ છે.   
(A) એક (B) ફ ે (C) ત્રણ (D) છ 

 

2 વાયી તદુંયસ્તી જાલી યાખલા ભાટે આણાને  _______ ઘટકોની મોગ્મ પ્રભાણભા ંજરૂય ડ ેછે.   
(A) ોકઘટકો (B) વલટાવભનો (C) કાફોશાઇડ્રટે (D) ચયફી  

3  _______ એટરે જે આણ ેખાઇએ છીએ.   
(A) ોણ (B) ાચન (C) આશાય (D) ચમાચમ 

 

4 _______ એ જુદી જુદી ક્રિમાઓનુ ંવવંભશ્રણ છે.   
(A) આશાય (B) ોણ (C) અલળોણ (D) ાચન 

 

5 ાણી, પ્રોટીન, ચયફી, કાફોક્રદત, ખનીજક્ષાયો અને વલટાવભનો _______ છે.  
(A) ોકઘટકો (B) અણઓુ (C) પ્રાપ્તતસ્થાનો (D) ખાદ્યો 

 

6 _______ જીલન ભાટે આલશ્મક છે. 
(A) કાજુ-ફદાભ (B) કવયત (C) આશાય (D) ગો 

 

7 _______ એ આશાયની વદંગી ય અવય કયતુ ંક્રયફ છે. 
(A) ભખૂ (B) ફદાભ (C) પો (D) ધાન્મ 

 

8 આણે ખોયાકની રોબાભણી _______ ને રીધે ખાઇએ છીએ. 
(A) વોડભ (B) દેખાલ (C) વયવામ (D) લજન 

 

9 આશાયની આદતો _______ છે. 
(A) વક્રદઓ યુાણી (B) યોજીંદી (C) કાભ-ચરાઉ (D) થકાલટલાી 

 

10 _______ ભા ંઆશાય વફંધંી કેટરાક વનમતં્રણો શોમ છે. 
(A) ળશયેી (B) ધભો (C) ગ્રામ્મ (D) વલદેળો 

 

11 દૂધ, ચીઝ, લગેયે ખોયાકને _______ ખોયાક તયીકે સ્લીકાયલાભા ંઆલે છે. 
(A) પ્રણારીગત (B) બાયે (C) યકુ્ત (D) ભશત્લના 

 

12 આશાયની પ્રવદંગી ય _______ ક્રયફ ણ અવય કયે છે. 
(A) સુગંધ (B) દેખાલ (C) આવથિક (D) ભાનવવક 

 



13 આશાય  મખુ્મ _______ કામો કયે છે! 
(A) ફ ે (B) ત્રણ (C) છ (D) ાચં 

 

14 ળાયીક્રયક ક્રિમાઓ કયલા ભાટે _______ ની જરૂય ડ ેછે. 
(A) Vita-A (B) ળક્રકત (C) પ્રોટીન (D) ચયફી 

 

15 આણી ળક્રકતની જરૂક્રયમાતનો વૌથી ભોટો ક્રશસ્વો _______ અને _______ ભાથંી ભે છે. 
(A) વલટાવભન-એ અને વલટાવભન-ફી (B) પ્રોટીન-ચયફી (C) કેપ્શળમભ- Vita-D (D) કાફોક્રદત – ચયફી 

 

16 1 ગ્રાભ કાફોક્રદત દાથો આળયે  _______ ક્રકરો કેરયી ળક્ક્ત આે છે. 
(A) ૮ (B) ૩ (C) ૪ (D) ૯ 

 

17 ખોયાક ળયીયના _______ નુ ંકાભ કયે છે. 
(A) ઘડતય (B) ઘવાયા (C) આનદં (D) થાક 

 

18 આણા ળયીયના  કુર લજનના _______ ટકા જેટલુ ંલજન ાણીનુ ંશોમ છે. 
(A) ૭૦ (B) ૧૦ (C) ૪૦ (D) ૬૫ 

 

19 _______ એ ળયીયના પ્રત્મેક કોભા ંયશરે ભશત્લનુ ંઘટક છે. 
(A) ાણી (B) ચયફી (C) પ્રોટીન (D) વલટાવભન 

 

20 _______ આણા ળયીયની પ્રક્રિમાઓને વય ફનાલે છે. 
(A) ચયફી (B) ઉત્વેચકો (C) પ્રોટીન (D) વલટાવભનો 

 

21 ફધાજ ઉત્વેચકો _______ ના ફનેરા શોમ છે. 
(A) ચયફી (B) વલટાવભન (C) પ્રોટીન (D) કેપ્શળમભ 

 

22 _______ ઘટકો પ્રવતયક્ષક તયીકે ઓખામ છે. 
(A) ચયફી (B) વલટાવભન (C) પ્રોટીન (D) આમોક્રડન 

 

23 આણા ળયીયભા ંહૃદમ, ભગજ જેલા નાજુક અલમલો પયતે  _______ શોમ છે. 
(A) રોશી (B) ાણી (C) ચયફી (D) રૂ 

 

24 ળયીયના ફશાયના ડ, ત્લચાની નીચે _______ શોમ છે. 
(A) ચયફી (B) ાણી (C) પ્રોટીન (D) વલટાવભન 

 

25 બાલતો આશાય ખાલાભા ંઆનદં આલે તે આશાયનુ ં _______ કામય છે. 
(A) વાભાજીક (B) ભનોલૈજ્ઞાવનક (C) આવથિક (D) ધાવભિક 

 

26 ળયીયને ટકાલી યાખલા ભાટે ળયીયભા ંથતી ભશત્લની ક્રિમાને   _______ ક્રિમાઓ કશ ેછે. 
(A) દેશધાવભિક (B) વાભાજીક (C) આવથિક (D) ભનોલૈજ્ઞાવનક 

 

27 _______ એ આણી દેશધાવભિક ક્રિમાઓનુ ંવનમભન કયે છે. 
(A) વલટાવભન (B) ઉત્વેચકો (C) કેપ્શશ્મભ (D) આમોક્રડન 

 

28 આશાયનો ભોટો બાગ _______ થી ફનેરો છે. 
(A) ચયફી (B) કાફોક્રદતો (C) પ્રોટીનો (D) કેપ્શળમભ 

 

29 _______ વયતાથી ચાલી ળકામ તેલો કાફોક્રદત પ્રદાથય છે. 
(A) ઘઉં (B) ચોખા (C) ખાડં (D) કઠો 

 

30 કાફોક્રદત દાથય ભશત્લના _______ કામો કયે છે. 
(A) એક (B) ફ ે (C) ત્રણ (D) ાચં 

 

31 _______ જેલા કાફોક્રદતો પ્રદાથો આશાયને સુગંવધત, સ્લાક્રદષ્ટ અને રૂચચકય ફનાલે છે. 
(A) ખાડં,ભધ,ગો (B) કઠો (C) અનાજ (D) દૂધ 

 



32 _______ કફજીમાત દૂય કયલાભા ંભશત્લનુ ંકામય કયે છે. 
(A) ખાડં (B) ગો (C) યેવા (D) કઠો 

 

33 કાફોક્રદતોના લધ ુપ્રભાણભા ંઉમોગ_______ લધે છે. 
(A) લજન (B) લા (C) નખ (D) શાડકા 

 

34 ચયફીભાથંી વૌથી લધ ુપ્રભાણ _______ ભે છે. 
(A) પ્રોટીન (B) ળક્રકત (C) Vita-C (D) કેપ્શળમભ 

 

35 _______ ાચનભા ંલધ ુવભમ રાગ ેછે. 
(A) પ્રોટીન (B) વલટાવભન (C) ચયફી (D) ાણી 

 

36 ભગપી, તર, વોમાચફન, કાવવમા લગેયેભાથંી _______ ભે છે. 
(A) તેર (B) ઘી (C) Vita-C (D) Vita-D 

 

37 _______ ઉણ શોમ તો ળયીયભા ંવલટાવભન એ,ડી અને કે ની ઉણ લતાયમ છે. 
(A) કઠો (B) સકૂો ભેલો (C) ખાડં (D) ચયફી 

 

38 પ્રોટીનના ભશત્લના _______ કામો છે. 
(A) એક (B) ત્રણ (C) ચાય (D) ફે 

 

39 ગબયની વપૃ્ધધ ભાટે વગબાય સ્ત્રીને લધ ુ_______ ની જરૂય ડ.ે  
(A) કેપ્શળમભ (B) ચયફી (C) વલટાવભન (D) પ્રોટીન 

 

40 સ્તનાન કયાલતી ભાતાને ખોયાકભાથંી  _______ ની  લધ ુજરૂય ડ ેછે.  
(A) પ્રોટીન (B) ચયફી (C) ખનીજક્ષાયો (D) વલટાવભન 

 

41 _______ ભા ંપ્રોટીન લધાયે શોમ છે. 
(A) દૂધ (B) અનાજ (C) પો (D) ભધ 

 

42 _______ એ પ્રોટીન ની ઉણથી થતો યોગ છે. 
(A) ગોઇટય (B) કલાવળમાકયય (C) સ્િલી (D) ાડુયંોગ 

 

43 _______ ભા ંપ્રોટીન લધાયે શોમ છે. 
(A) દૂધ (B) ચોખા (C) વોમાચફન (D) બાજી 

 

44 _______ ની વપૃ્ધધ ભાટે અનાજ અને કઠોનુ ંવવંભશ્રણ રાબદામક છે. 
(A) સ્ત્રીઓ (B) રુુો (C) વધૃધો (D) ફાકો 

 

45 ળયીયનુ ંતાભાન જાલી યાખલા ભાટે _______ ભશત્લનુ ંછે. 
(A) દૂધ (B) ાણી (C) તેર (D) ઘી 

 

46 આણે ખફૂજ _______ ીવુ ંજોઇએ. 
(A) તેર (B) દૂધ (C) ાણી (D) છાળ 

 

47 ળયીયની ફધી ેળીઓનુ ંમખુ્મ ઘટક _______ છે. 
(A) તેર (B) ચયફી (C) પ્રોટીન (D) દૂધ 

 

48 વલટાવભન ના મખુ્મત્લે _______  વલબાગ છે. 
(A) એક (B) ત્રણ (C) ફ ે (D) ચાય 

 

49 _______  એ જરદ્રાવ્મ વલટાવભન છે. 
(A) વલટાવભન C અને B (B) Vita-K (C) Vita-A (D) Vita-E 

 

50 _______  વલટાવભનો દયયોજના આશાયભા ંરેલા જોઇએ 
(A) Vita-K (B) Vita-C,B (C) આમોક્રડન (D) Vita-A 

 



51 ઘીની વયખાભણી ભા ં_______  નો ઉમોગ લધ ુકયલો જોઇએ. 
(A) ચયફી (B) લનસ્વત તરે (C) શધુધ-ધી (D) કઠો 

 

52 વલટાભીન-એની ખાભીથી  _______  ના યોગ થામ છે. 
(A) આંખ (B) કાન (C) નાક (D) લા 

 

53 વલટાભીન-D આણને  _______  ભાથંી ભે છે. 
(A) રીરા ાદંડાલાા ળાકબાજી (B) ઘી (C) સમૂયક્રકયણો (D) દૂધ 

 

54  _______  નો ળયીયભા ંવગં્રશ થઇ ળકે છે. 
(A) Vita-A (B) Vita-C (C) Vita-B1 (D) Vita-B12 

 

55 Vita-D ની ખાભીથી ફાકોભા ં _______  યોગ થામ છે. 
(A) ગોઇટય (B) સ્કલી (C) ક્રયકેટ્વ (D) યંતાધાણુ ં

 

56 _______  એ સ્ત્રીઓન ેVita-D ની ખાભીથી થતો યોગ થામ છે. 
(A) ઓસ્ટીઓભેરેવળમા (B) ાડુયંોગ (C) સ્કલી (D) ક્રયકેટવ 

 

57 _______  ભા ંવલટાવભન ઇ વાયા પ્રભાણભા ંભે છે. 
(A) આખા અનાજ (B) ભગ (C) ચણા (D) દૂધ 

 

58 _______  રૂવધયને જાગલાની ક્રિમાભા ંભદદ કયે છે. 
(A) Vita-C (B) Vita-D (C) Vita-K (D) પ્રોટીન 

 

59 _______  ક્રયરોપરેવલન ભેલલા ભાટે ઉત્તભ છે. 
(A) દૂધ અને દુધની ફનાલટો (B) ભકાઇ (C) ભગપી (D) તર 

 

60 Vita-B1 ની ખાભીથી _______  યોગ થામ છે. 
(A) સ્કલી (B) ાડુયંોગ (C) યંતાધાણ ુ (D) ફેયી-ફેયી 

 

61 Vita-B૩ અથલા નામવવનની ખાભીથી  _______  યોગ થામ છે. 
(A) સ્કલી (B) ેરાગ્રા (C) ફેયી-ફેયી (D) ાડુયંોગ 

 

62 વલટાવભન-C ને _______  તયીકે ણ ઓખામ છે. 
(A) ેરાગ્રા (B) એસ્કોયચરક એવવડ (C) ખટાળ (D) રીંબ ુ

 

63 _______ ભા ંવલટાવભન-C લધાયે પ્રભાણભા ંશોમ છે. 
(A) જાંબુ ં (B) કેયી (C) આભા D) ૈયુ ં

 

64 _______ વલટાભીન ગયભીથી અને પ્રકાળભા ંખશુલુ ંયાખતા નાળ ાભે છે. 
(A) Vita-A (B) Vita-C (C) Vita-K (D) Vita-D 

 

65 Vita-C ની ખાભીથી _______  નાભનો યોગ થામ છે. 
(A) સ્કલી (B) ફેયી-ફેયી (C) યીકેટવ (D) સકુતાન 

 

66 _______  ભા ંકેપ્શળમભ લધ ુભાત્રાભા ંશોમ છે. 
(A) ભગપી (B) તર (C) ચણા (D) ભગ 

 

67 _______  ભા ંઆમયન વાયા પ્રભાણભા ંશોમ છે. 
(A) ખાડં (B) ગો (C) તર (D) ભગ 

 

68 આમયનની ખાભીથી  _______ થામ છે. 
(A) એવનવભમા (B) કલાવળમાકય (C) ક્રયકેટવ (D) સકુતાન 

 

69 આમોક્રડનની ખાભીથી _______ નાભનો યોગ થામ છે. 
(A) એનેવભમા (B) ગોઇટય (C) સકુતાન (D) ફેયી-ફેયી 

 



70 આમોક્રડનની ઉણ દૂય કયલા આમોક્રડન યકુ્ત _______ લાયવુ ંજોઇએ. 
(A) ખાડં (B) દૂધ (C) ભીઠંુ (D) ભયચ ુ

 

71 _______ ળક્રકતદામક પ્રદાથો છે. 
(A) કાફોક્રદત અને ચયફી (B) પ્રોટીન (C) Vita-A (D) કેપ્શળમભ  

72 _______ ળયીયનુ ંઘડતય અને ેળીઓનુ ંવભાયકાભ કયે છે. 
(A) Vita-A (B) પ્રોટીન (C) ચયફી (D) કાફોશાઇડ્રટે 

 

73 _______  એ યક્ષણાત્ભક પ્રદાથો છે. 
(A) ખનીજક્ષાય અને વલટાભીન (B) પ્રોટીન (C) ચયફી (D) વલટાભીન 

 
74 જેભા ંતભાભ આશાયજૂથ આલી જતા તેલા આશાયને _______  આશાય કશલેામ. 

(A) કાફોક્રદત (B) વભશ્ર (C) વભતોર (D) પ્રોટીન 
 

75 અમકુ ચોક્કવઋતભુા ંષુ્ક ભતા શોમ તેભને _______  આશાય કશ ેછે. 
(A) અઠલાક્રડક (B) ઋત ુ (C) લાવિક (D) ઉનાળુ  

76 _______  પ્રભાણ ેળાકબાજી અને પોનો ઉમોગ કયલો જોઇએ. 
(A) ઋત ુ (B) આવથિક ક્સ્થવત (C) વદંગી (D) લજન  

77 _______  એ આમયનનુ ંવસ્ત ુ ંપ્રાપ્તત સ્થાન છે. 
(A) ૌઆં (B) ભભયા (C) કઠો (D) ભકાઇ 

 

78 ખાદ્યપ્રદાથોનુ ંવવંભશ્રણ કયલાથી તેભનુ ં_______  મશૂમ લધે છે. 
(A) આશાય (B) ોણ (C) ક્રકિંભત (D) લજન 

 

79 ધાતનુા શલાચસુ્ત ડબ્ફાઓભા ંખાદ્ય પ્રદાથોને વાચલલાની ક્રિમાને  _______  કશ ેછે. 
(A) શલાચસુ્ત (B) કેંવનગ (C) ફોટચરગ (D) વપ્રઝલેટીલ  

80 બાયતની  _______  ભાત્ર લસ્તી ભાવંાશાયી છે. 
(A) 80% (B) 40% (C) 50% (D) 20%  

81 ખોયાકને ગયભી આલાની મખુ્મ _______  યીતો છે. 
(A) ફ ે (B) ત્રણ (C) ચાય (D) ાચં  

82 વભાયેરા ખાદ્યદાથયને રાફંા વભમ સધુી _______  ન યાખલા જોઇએ. 
(A) ફધં (B) ખશુરા (C) ગયભી (D) ઠંડક  

83 ખાદ્ય પ્રદાથયન ેરાલા ખાદ્ય દાથય  _______  તેટલુ ંજ ાણી રો. 
(A) ડફૂે (B) ઓગે (C) ખફૂ લધાયે (D) કોયા  

84 ળાકબાજી અને પોને જતંમુકુ્ત કયલા  _______  ના ાણીભા ંરાલા જોઇએ. 
(A) ભયચા ં (B) પટકડી (C) વોડા (D) ભીઠા  

85 _______  નો પેરાલો ાણી અને ખોયાક દ્વાયા થામ છે. 
(A) સકુ્ષ્ભજીલો (B) લામયવ (C) ભચ્છય (D) ભાખી  

86 ટાઇપોઇડ, કોરેયા જેલા યોગોનો પેરાલો _______  દ્વાયા થઇ ળકે છે. 
(A) ાણી (B) ખોયાક (C) દૂધ (D) શલા  

87 _______  ને ઉકાીને જ લાયવુ ંજોઇએ. 
(A) ાણી (B) દૂધ (C) ળયફત (D) તેર  

88 ીલા અને યાધંલાના ાણીને શભંેળા _______  લાયવુ ંજોઇએ. 
(A) ગાી (B) ઉકાી (C) ઢાકંી (D) ખશુલુ ંયાખીને  



89 _______  ખફૂ નીચા તાભાને યાખલાભા ંઆલે છે. 
(A) પો (B) ળાકબાજી (C) ભાખણ, ભાવં (D) અનાજ  

90 ળાકબાજી અને પો ઢીરા ન ડી જામ અને કડક યશ ેતે ભાટે તેભને _______  ની થેરીઓભા ંમકૂી છી 
યેફ્રીજયેટયભા ંયાખલા જોઇએ. 

(A) ોચરથીન (B) કાડ (C) કાગ (D) યફય  
91 વનજૉરીકયણ એટરે ખાદ્યપ્રદાથો ભાથંી _______  દૂય કયવુ ં

(A) દૂધ (B) ાણી (C) યંગ (D) સુગંધ  
92 આખી દુવનમાભા ંગણ ભાટે  _______  લયામ છે. 

(A) ખાડં (B) ગો (C) ફીટ (D) ળેયડી  
9૩ સકૂા કઠો કયતા પણગાલેરા કઠોભા ં _______  લધ ુશોમ છે. 

(A) Vita-A (B) Vita-D (C) Vita-C (D) Vita-E  
94 વોમાફીનભાથંી  _______  ફનાલી ળકામ. 

(A) ાલડય (B) વોમાવભશક (C) દા (D) બજીમા  
95 દૂધ કયતા  _______  ઝડી ચે છે. 

(A) ળીખડં (B) ભઠ્ઠો (C) દૂધાક (D) દશીં  
96 _______  વંણૂય ખોયાક છે. 

(A) ચણા (B) ભગ (C) ઘઉં (D) ઇંડા  
97 વપેદ કોફીઝ, રીરી કોફીઝ કયતા ંોણમશૂમ _______  ધયાલે છે. 

(A) ઓછ ં (B) લધાયે (C) ભધમભ (D) ખફૂ લધાયે  
98 ચાની અંદય ોણ મશૂમ ખફૂ _______  શોમ છે. 

(A) ઓછ ં (B) લધાયે (C) ખફૂ લધાયે (D) ભધમભ  
99 પોના ંયવ _______  ીલા જોઇએ. 

(A) તાજા (B) લાવી (C) ફગડરેા (D) લાવ ભાયતા ં 
100 ખાલા ભાટે વંણૂયણ ેમા યાધંીને રગબગ તૈમાય યાખેરી ફનાલટોને  _______  ખાદ્યપ્રદાથય કશ ેછે. 

(A) સવુલધાજનક ખાદ્યપ્રદાથય (B) લાવી (C) તાજો (D) ફગડરેો  
 

 

____________________
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1 આણે જીલીએ ત્મા ંસધુી_______ની ક્રિમા ચાશમા કયે છે. 
(A) ાણી (B) ખોયાક (C) શલા (D) લાતાલયણ 

 

2 ભગજ, સ્નાયઓુ, આણુ ંરૂવધય અને શાડકા ંફધુ ંઆણ ેખાધેરા _______ભાથંી ફને છે. 
(A) ખોયાક (B) ાણી (C) શલા (D) લાતાલયણ  

3 ભાનવવક સ્લસ્થતા અને વરાભતી _______આે છે. 
(A) આશાય (B) શલા (C) લાતાલયણ (D) ાણી 

 

4 _______એ એલી કાચી વાભગ્રી છે. જેભાથંી આણુ ંળયીય ફને છે. 
(A) ખોયાક (B) શલા (C) ાણી (D) લાતાલયણ 

 

5 ખોયાકનુ ંવૌથી ભશત્લનુ ંકામય _______નુ ંછે. 
(A) તન-ઘડતય (B) ભન-ઘડતય (C) હ્યદમ (D) ળયીય-ઘડતય 

 

6 તભાયા ળયીયના કોોને જાલલાભા ંઅને જીણય કોોના નલ ઘડતયભા ં_______ભદદ કયે છે. 
(A) ભન (B) ભગજ (C) ખોયાક (D) શલા 

 

7 તભને જમાયે જાશયેભા ંઆશાય ીયવલાભા ંઆલે ત્માયે તભે _______અનબુલો છો. 
(A) અળક્ક્ત (B) અનવુભત (C) વરાભતી (D) ચફનવરાભતી 

 

8 તભારંુ આયોગ્મ વારંુ છે, એનો અથય એ કે તભો _______છો. 
(A) બમમકુત (B) યોગમકુત (C) વરાભત (D) ચફનવરાભત 

 

9 _______એટરે અવનચ્છનીમ ોણ. 
(A) વભતોર આશાય (B) શરકો ખોયાક (C) બાયે ખોયાક (D) કુોણ 

 

10 આણા ળયીયભા ંઆળયે ૬૦-૬૫% _______શોમ છે. 
(A) ભાવં (B) ચયફી (C) ાણી (D) ખોયાક 

 

11 ખોયાકના ાચન અન ેળોણભા ં_______ભદદ કયે છે. 
(A) ાણી (B) ચયફી (C) દલાઓ (D) શરકો ખોયાક 

 

12 ______ ળયીયના તાભાનના વનમભનભા ંભદદ કયે છે. 
(A) ખોયાક (B) ાણી (C) પ્રલાશી (D) ચયફી 

 



13 દયયોજ ______ ગ્રાવ ાણી ીવુ ંજોઇએ છે. 
(A) ૨ થી ૩ (B) ૪ થી ૫ (C) ૫ થી ૬ (D) ૬ થી લધાયે 

 

14 આશાયભા ંયશરેી ળક્રકતની ભાત્રા ______ np દળાયલામ છે. 
(A) આમયન (B) કેરયી (C) કાફોક્રદત (D) ગ્રામકોજન 

 

15 આણા આશાયભા ંમખુ્મ ______ દાથય સ્ટાચય છે. 
(A) આમયન (B) કાફોક્રદત (C) કેરયી (D) ચયફી 

 

16 ______ એ આણા ળયીયભા ંાણી છીની િભે ખફૂજ પ્રભાણભા ંભનુ ંઘટક છે. 
(A) આમયન (B) કેરયી (C) પ્રોટીન (D) કાફોક્રદત 

 

17 આણા ળયીયનુ ંછઠ્ઠા બાગનુ ંલજન ______ છે. 
(A) પ્રોટીન (B) કેરયી (C) આમયન (D) ચયફી 

 

18 તભાયી કુર ળક્રકતની આળયે  ______ %  ળક્રકત તભને પ્રોટીનભાથંી ભે છે. 
(A) ૫ થી ૭ (B) ૮ થી ૧૫ (C) ૧૦ થી ૧૫ (D) ૧૫ થી ૧૮ 

 

19 લનસ્વત અને પ્રાચણજ આશાયભા ં______ શોમ છે. 
(A) આમયન (B) કેરયી (C) પ્રોટીન (D) કાફાયક્રદત 

 

20 નીય અને ભાલાભાથંી ણ ખફૂ ______ ભે છે. 
(A) આમયન (B) કેરયી (C) પ્રોટીન (D) ચયફી 

 

21 આણા ંશાડકા ને દાતંની યચના અને જાલણી ભાટે ______ જરૂયી છે. 
(A) ખોયાક (B) પ્રોટીન (C) ખવનજક્ષાય (D) વલટાવભન 

 

22 બૌવતક વલજ્ઞાનભા ંલયાતા એકભ- કેરયી કયતા ંક્રકરો કેરયી ______ ગણો શોમ છે. 
(A) ૧૦ (B) ૧૦૦ (C) ૧૦૦૦ (D) ૧૦,૦૦૦ 

 

23 બાયતીમ આશાયભા ંકાફોક્રદત દાથો ______ %  ળક્ક્ત યૂી ાડ ેછે. 
(A) ૫૦ થી ૬૦ (B) ૬૦ થી ૭૦ (C) ૭૦ થી ૭૫ (D) ૭૦ થી ૮૦ 

 

24 આણા ળયીયનુ ંછઠ્ઠાબાગનુ ંલજન ______  નુ ંફનેલુ ંશોમ છે. 
(A) ચયફી (B) પ્રોટીન (C) કેરયી (D) આમયન 

 

25 ળયીયભાથંી ચફનઉમોગી અાચચત દાથોનો વનકાર એટરે ______   
(A) ચમાચન (B) ાચન (C) ળોણ (D) ઉત્વગય 

 

26 વજીલની વાભાન્મ ળાયીક્રયક ક્સ્થવત જાલલા ભાટે જરૂયી કામો એટરે ______   
(A) આયોગ્મ (B) ગ્રામકોજન (C) ાચન (D) દેશધાવભિક કામય 

 

27 વલવલધ દેળોભા ં______ દયમ્માન સચૂચત આશાય-જોગલાઇ નક્કી થલાનુ ંજોલા ભે છે?  

(A) ૧૯૪૦ અને ૧૯૪૪ (B) ૧૯૪૫ અને ૧૯૫૦ 
(C) ૧૯૫૫ અને ૧૯૬૦ (D) ૧૯૭૦ અને ૧૯૭૫ 

 

28 સચૂચત આશાય-પ્રભાણ અનવુાય દયયોજ ભાત્ર  ______  વભરીગ્રાભ આમનય જોઇએ 
(A) ૨૦ થી ૩૦ (B) ૨૪ થી ૩૨ (C) ૩૫ થી ૪૦ (D) ૪૦ થી ૬૦ 

 

29 આદળય સ્ત્રી ભાટે  ______  ગ્રાભ પ્રોટીનની જરૂય ડ.ે 
(A) ૩૫ (B) ૪૦ (C) ૪૫ (D) ૫૦ 

 

30 ઘી,દૂધ,મકૃત, ઇંડા જેલા પ્રાચણજ આશાયભા ં ______  શોમ છે. 
(A) ફીટા-કેયોક્રટન (B) વલટા-A 

(C) વલટા-C (D) યેક્રટનોર 

 
 



31 ______ કયતા ંખુ્તલમભા ંોક ઘટકોની જરૂક્રયમાત ઓછી શોમ છે. 
(A) તરૂણાલસ્થા (B) વળશલુસ્થા (C) વધૃધાલસ્થા (D) યલુાલસ્થા 

 

32 વળશ ુ______ ભક્રશનાનુ ંથામ ત્મા ંસધુીભા ંભાતાનુ ંદૂધનુ ંપ્રભાણ ઘટે છે. 
(A) ૩ (B) ૬ (C) ૯ (D) ૧૨ 

 

33 એક વભરીગ્રાભનો શજાયભા ંબાગ એટરે ______. 
(A) ક્રકરોગ્રાભ (B) વભરીગ્રાભ (C) ગ્રાભ (D) કવલન્ટર 

 

34 સચૂચત આશાય પ્રભાણનુ ંટૂંકુ નાભ (સ્લરૂ) ______ થામ. 
(A) IDR (B) DIR (C) RDI (D) IID 

 

35 ફેઠાડુ વ્મક્રકતને ઓછાભા ંઓછા ______ વયવણ આશાયભા ંશોલા જોઇએ. 
(A) ૪ (B) ૫ (C) ૬ (D) ૭ 

 

36 ફાકને ભાત્ર ______ વયવણની જરૂય ડ.ે 
(A) ૧ (B) ૨ (C) ૩ (D) ૪ 

 

37 ૧૫૦ વભરી દૂધ લયાયુ ંશોમ એલી લાનગીને ______ વયવણ ગણામ છે. 
(A) ૧ (B) ૨ (C) ૩ (D) ૪ 

 

38 ભાવંના ચયફીયકુત બાગોભા ં______ પ્રભાણ ઘણુ ંઓછ ંશોમ છે. 
(A) કાફયન (B) કેરયી (C) પ્રોટીન (D) કાફોક્રદત 

 

39 ______ એ ળોણ ભાટે તૈમાય આશાયભાથંી ોક ઘટકો ભેલલા ભાટે કુદયતનો કયાભતબમો ભાગય છે. 
(A) મતૂ્રભાગય (B) ાચનભાગય (C) ગુદંાભાગય (D) ચમાચન 

 

40 ચમા લગયના કણો ______ ના ફીજા છેડથેી ફશાય નીકી જામ છે. 
(A) ાચન ભાગય (B) ગુદંાભાગય (C) ચમાચન ભાગય (D) મતૂ્રભાગય 

 

41 ______ ભાથંી ખોયાક આંતયડાભા ંપ્રલેળે છે. 
(A) ભોં (B) અન્નની (C) જઠય (D) ભોટા આંતયડા 

 

42 ાચનભાગયભા ં______ નુ ંવલઘટન થામ છે. 
(A) ાચકયવો (B) ખોયાક (C) ાણી (D) પ્રલાશી 

 

43 આશાયભા ંકાફોક્રદત દાથયનુ ંવૌથી વાભાન્મરૂ એ  ______ છે. 
(A) પ્રોટીન (B) કાફયન (C) ખોયાક (D) સ્ટાચય 

 

44  ______ ભા ંટાઇચરન નાભના સ્ટાચયનુ ંવલખડંન કયતા ંઉત્વેચક શોમ છે. 
(A) રા (B) ખોયાક (C) ભોં (D) દાતં 

 

45 ______ એટરે ભોટા દાથયનુ ંાણી ઉભેયલાથી નાના દાથોભા ંવલબાજન થવુ ં 
(A) અન્ન વલબાજન (B) જવલબાજન (C) જઠય (D) પ્રોટીન 

 

46 ચયફીનુ ંાચન મખુ્મત્લે ______ ભા ંથામ છે. 
(A) ેટ (B) નાના આંતયડા (C) ભોટા આંતયડા (D) શોજયી 

 

47 ાચનક્રિમા દયમ્માન ______ નુ ંણ જવલબાજન થામ છે. 
(A) ખોયાક (B) ાણી (C) શલા (D) ચયફી 

 

48 ______ એ ભોટા કદના દાથોનુ ંનાના એકભોભા ંવલબાજન કયલાની ક્રિમા છે. 
(A) ખોયાક (B) ાણી (C) ાચન (D) જઠય 

 

49 જવલબાજનની ક્રિમા થલા ભાટે ______ અવનલામય છે. 
(A) ાણી (B) ખોયાક (C) ાચનક્રિમા (D) ગુદંાક્રિમા 

  
 



50 ______ ભા ંકોઇ નલા ાચક યવો ઉત્ન્ન થતા નથી. 
(A) નાના આંતયડા (B) ભોટા આંતયડા (C) જઠય (D) ખોયાક 

 

51 જીલનના ફે દામકા દયવભમાન ભાણવનુ ંલજન ______ ગણુ ંલધે છે. 
(A) ૨૦ (B) ૨૫ (C) ૩૦ (D) ૩૫ 

 

52 નલજાત વળશનુુ ંલજન ૪થી૫ ભક્રશનાભા ંતેના જન્ભના લજન કયતા ં______ થામ છે. 
(A) ફભણુ ં (B) ત્રણ ગણુ ં (C) ખાવ લધતુ ંનથી (D) અઢી ગણુ ં

 

53 ૨ થી ૧૦ લયની ઉંભય દયમ્માન ફાકભા ંદય લય ઊંચાઇભા ં ______ વે.ભી. લધાયો થતો શોમ છે. 
(A) ૪થી૫ (B) ૫થી૬ (C) ૬થી૭ (D) ૭થી૮ 

 

54 તરૂણાલસ્થા દયવભમાન  ______ બાગોના અવય ફદરામ છે. 
(A) ભોં (B) ળયીય (C) ેટ (D) જડફા અને ચશયેા 

 

55 એક લયના ફાકના કાડંાભા ં ______ શાડકા ંશોમ છે. 
(A) ફ ે (B) ત્રણ (C) ચાય (D) નલ 

 

56 તરૂણાલસ્થા છી છોકયી કયતા ંછોકયાઓના ______ લધ ુભજબતૂ શોમ છે. 
(A) શાડકા ં (B) ળયીય (C) સ્નાયઓુ (D) ભગજનો બાગ 

 

57 ______ ભા ંછોકયીઓભા ંછોકયાઓભા ંશોમ તેના કયતા ંભોટા કદના ંચયફીના કણો વલકવે છે 
(A) તરૂણાલસ્થા (B) યલુાલસ્થા (C) વધૃધાલસ્થા (D) વળશલુસ્થા 

 

58 ફાક ______ લયનુ ંથામ ત્મા ંસધુીભા ંતેના ભગજની ૯૯% વપૃ્ધધ થઇ ગઇ શોમ છે. 
(A) ત્રણ (B) ાચં (C) વાત (D) નલ 

 

59 ફાક શરેા ફે લય દયવભમાન ______ ની વપૃ્ધધ ખફૂ ઝડી શોમ છે. 
(A) ભગજ (B) ચેતાતતં્ર (C) ળયીય (D) ભગજ 

 

60 છોકયીઓભા ંશલેુ ંયજોદળયન એ એક જ સ્ષ્ટ ઘટના તેની  ______ કલતા દળાયલે છે. 
(A) ભાનવવક (B) ભગજ (C) ળયીય (D) જાતીમ 

 

61 જન્ભ વભમે ફાકના જઠયની ધાયણક્ષભતા ભાત્ર  ______ ચભચા જેટરી શોમ છે. 
(A) ફ ે (B) ચાય (C) છ (D) આઠ 

 

62 વળશ ુતેના ોણ ભાટે વંણૂય યીતે ______ ય આધાક્રયત શોમ છે.  
(A) વતા (B) લાતાલયણ (C) કુટંુફ (D) ભાતા 

 

63 ૧૩ થી ૧૯ લો દયવભમાન ફાકની ઉંચાઇ  ______ છે.  
(A) લધે (B) ઘટે (C) ભમાયક્રદત ફન ે (D) વવવભત થામ 

 

64 તરૂણાલસ્થાભા ંછોકયાઓની વપૃ્ધધ  ______ કયતા ંલધ ુશોમ છે. 
(A) છોકયીઓ (B) ભાતા (C) વભત્રો (D) વતા 

 

65 વ્મક્રકત તેની જરૂક્રયમાતથી લધ ુઆશાય રે છે, તેને  ______ કશલેામ. 
(A) આત્ભોણ (B) અવતોણ (C) કુોણ (D) વય ોણ 

 

66 ળયીયભા ંોણ વભતરુાની અમોગ્મ ક્સ્થવત એટરે ______. 
(A) આત્ભોણ (B) અવતોણ (C) કુોણ (D) વય ોણ 

 

67 મોગ્મ ોણ ભેલતા ફાકના કાડંાના શાડકા ં ______ છે. 
(A) ાચં (B) છ (C) વાત (D) આઠ 

 

68 એક ક્રકરો ચયફી તભાયા ળયીયભા ં ______ ક્રકરો કેરયી વગં્રશ કયે છે. 
(A) ૫૦૦૦ (B) ૬૦૦૦ (C) ૭૦૦૦ (D) ૭૭૦૦ 

 



69 ળક્રકતની જમાયે વવલળે ઉણ શોમ ત્માયે તે ઉણને ઘવાયો  ______ કશલેામ છે. 
(A) ભેયેવભવ (B) કલાવળમોયકોય (C) પ્રોટીનકમોય (D) કાફોક્રદત કમોય 

 

70 પ્રોટીનની વવલળે ઉણને  ______ નાભના ગયભ પ્રદેળનો વળશયુોગ કશલેામ છે. 
(A) ભેયેવભવ (B) પ્રોટીનકમોય (C) કલાવળમોયકોય (D) ભમાયક્રદત કમોય 

 

71 કલાવળમોયકોય  ______ લયની લમની આવાવ આલ.ે 
(A) ફ ે (B) ત્રણ (C) ચાય (D) ાચં  

72 રુવધય ગભુાલલાને કાયણે ણ ______ થામ છે. 
(A) કભો (B) વરીમો (C) ાડુંયોગ (D) કેન્વય  

7૩ ______ વ્મક્રકત નીયવ શોમ છે. 
(A) કભા (B) કેન્વય (C) કંઠભાલાી (D) ાડુંયોગ  

74 આમોક્રડન ______ ભા ંશોમ છે. 
(A) ાણી (B) જભીન (C) શલા (D) લાતાલયણ  

75 દક્રયમાક્રકનાયાની જભીનભા ં______ ખફૂ શોમ છે. 
(A) આમોક્રડન (B) ાણી (C) ભીઠંુ (D) ખાયાળ  

76 જે આશાયભા ંચયફીનુ ંપ્રભાણ ખફૂ શોમ તેભા ં______ ખફૂજ  શોમ છે. 
(A) આમયન (B) આમોક્રડન (C) કેરયી (D) પ્રોટીન  

77 તેરના પ્રત્મેક ગ્રાભભા ં______ કેરયી શોમ છે? 

(A) ૭ (B) ૮ (C) ૯ (D) ૧૦  
78 વાધાયણ ગબાયલસ્થાનો વભમ આળયે ______ ક્રદલવનો શોમ છે. 

(A) ૨૫૦ (B) ૨૬૫ (C) ૨૭૦ (D) ૨૭૫  
79 ______ અઠલાક્રડમાભા ંગબય ભાત્ર ૩ વેન્ન્ટભીટયની રફંાઇ ધયાલતો શોમ છે. 

(A) ાચં (B) છ (C) વાત (D) આઠ  
80 વાભાન્મ ભક્રશરાઓ કયતા ંભાતાઓ તેની ગબાયલસ્થાના ઉતયાધયભા ંઆળયે ______ ગ્રાભ પ્રોટીન રેવુ ંજોઇએ. 

(A) ૧૪ (B) ૧૫ (C) ૧૬ (D) ૧૭  
81 વાભાન્મ યીતે ભાતા પ્રત્મેક ક્રદલવ દીઠ ઓછાભા ંઓછ ં ______ વભચરચરટય ધાલણ ેદા કયે છે. 

(A) ૫૦૦થી૭૦૦ (B) ૬૦૦થી૮૦૦ (C) ૭૦૦થી૯૦૦ (D) ૭૦૦થી૮૦૦  
82 ______ ભક્રશના ગાાભા ંફાકને ઇંડાની જયદી આી ળકામ. 

(A) ૪થી૬ (B) ૪થી૭ (C) ૪થી૮ (D) ૪થી૧૦  
8૩ Èરેષ્ભ  અને રોશી વાથે થતા દસ્ત ને  ______ કશલેામ 

(A) અવતવાય (B) ભયડો (C) લધ ુઝાડા (D) કભો  
84 કેટરાક રોકો ળાાલમના ંલોને  ______ કશ ેછે. 

(A) તોપાની વભમ (B) ળાતં વભમ (C) ગબંીય પ્રશ્ન (D) ગબંીય વભમ  
85 ફાકન ે ______ લે કામભી દાતં આલલાની ળરૂઆત થામ છે. 

(A) ૬ (B) ૭ (C) ૮ (D) ૯  
86 ળાાલમ દયવભમાન  ______ લયની ઉંભયે ફાકોનો ધીભે ધીભે ણ વતત વલકાવ થતો યશ ેછે. 

(A) ૫ થી ૬ (B) ૬ થી ૧૦ (C) ૬ થી ૧૨ (D) ૬ થી ૧૫  
87 તરૂણાલસ્થાને અંતે વ્મક્રકતના  ______ અલમલ વંણૂયણે વલકવવત થઇ જામ છે. 

(A) ળયીય (B) પ્રજનન (C) ભગજ (D) શાથ-ગ  



88 પ્રજનનક્ષભ અલસ્થાની ળરૂઆત છોકયા ંકયતા ંછોકયીઓભા ં ______ લય લશરેી થામ છે. 
(A) એક (B) ફ ે (C) ફ-ેઅઢી (D) ત્રણ  

89 પ્રજનનક્ષભ અલસ્થાભા ં______ નુ ંઉત્ાદન એકદભ લધી જામ છે.  
(A) અંત:સ્ત્રાલો (B) ગબયસ્ત્રાલો (C) પ્રજનનસ્ત્રાલો (D) ળયીયસ્ત્રાલો  

9૦ ______ લય છી વધૃધાલસ્થાની પ્રક્રિમા ઝડી ફને છે.  
(A) ૫૦ (B) ૫૫ (C) ૬૦ (D) ૬૫  

91 વધૃધÿલ ઉય અવય કયનાયા ંક્રયફોભા ંએક ક્રયફ છે ______.  
(A) લાતાલયણ (B) લાયવ (C) વાભાજજક પ્રશ્નો (D) ળાયીક્રયક પ્રશ્નો  

92 ઉંભય લધલા વાથે ળયીયની ______ ની જરૂક્રયમાતભા ંકોઇ પેય ડતો નથી.  
(A) આમયન (B) પ્રોટીન (C) કેરયી (D) કેપ્શળમભ  

93 ______ ને કાયણે ણ ાચનતતં્ર અને તદુંયસ્તી ય ભાઠી અવય થામ છે. 
(A) બમ (B) ળોક (C) ચચિંતા (D) ચફભાયી  

94 વ્મક્રકતના ળયીયના ંકદ એટરે કે ઊંચાઇ અને લજન ______ શોમ છે. 
(A) લાવિક (B) લાતાલયણ (C) યંયાગત (D) આનલુવંક  

95 તદુંયસ્ત ફાકનુ ંજન્ભ લખતનુ ંલજન ______ લચ્ચેનુ ંશોમ છે. 
(A) અઢીથી ત્રણ ક્રકરો (B) ત્રણથી ચાય ક્રકરો (C) ચાયથી ાચં 

ક્રકરો 

(D) ાચંથી છ ક્રકરો 

 
96 ફાક જન્ભે ત્માયે તેના ળયીયની વયખાભણીભા ંતેનુ ં______ ભોટંુ શોમ છે. 

(A) શાથ-ગ (B) ભગજ (C) ભાથુ ં (D) ેટ  
97 ફાક રગબગ છ ભક્રશનાનુ ંથામ ત્મા ંસધુી ભાથાનો ઘયેાલો ______ ઘયેાલા કયતા ંલધ ુશોમ છે. 

(A) ગ (B) છાતી (C) ેટ (D) થાા  
98 'આકાયણી' નો અથય વાભાન્મ યીતે ______ કયી ળકામ. 

(A) યીક્ષા (B) ભાણી (C) વપૃ્ધધ (D) મશૂમાકંન  
99 ઉત્તય પ્રદેળભા ં______ મખુ્મ આશાય છે. 

(A) ઘઉં (B) ચોખા (C) ભાછરી (D) ફાજયી  
100 ચોખા અન ેઘઉં રગબગ ______ કેરયી આે છે. 

(A) લધાયે (B) ઓછી (C) લધ-ઘટ (D) વયખી  
 

 

______________________ 



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

;Êf\t 5zl1ff hfGi]vfzl O 2014 

;}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 o}0 v|G0 Gi}ålxg (CFN) gm\w6l g\azO________________ 

5f9is~d O vfcfzg]\ vy"xf:Ê (CFN-03) 

tfzlb  O 28/01/2014 

;di  O 11.00 to 12.30       s], u]6 O 50 

 

1 ખોયાકને સ્લાક્રદષ્ટ ફનાલલા ભાટે આનો ઉમોગ ખાવ કયલાભા ંઆલે છે.  
(A) દા (B) ફાજયી (C) ભયીભવારા (D) રોટ  

2 ખાદ્ય દાથોભા ંયૂલણી કયે તેલા આશાય જુથભા ંળેનો વભાલેળ થામ છે?   
(A) ફાજયી (B) ભગ ચણા (C) દૂધ,ળાકબાજી,ભાવં, ઇંડા, પ, વાકય (D) ઘઉં, ચોખા 

 

૩ લધાયે આલક લગયના ંરોકોના ંકુર ખચયભા ંખોયાક ાછ આલતો ખચય કેલો થતો જામ છે?  
(A) ભધમભ (B) ઓછોને ઓછો (C) અવતલધાયે (D) લધાયેથી લધાયે  

4 તભાયા આશાયને રગતી જરૂક્રયમાતોને ઓછાભા ંઓછા ખચે વતંોલાભા ંતભાયી કઇ ળક્રકત કાભ રાગે છે?  
(A) ળાયીક્રયક (B) બપુ્ધધ (C) લૈચાક્રયક (D) ાક્રયલાક્રયક 

 

5 કોઇ કાભને શાથ ધયતા ંઅગાઉ તેને વાયી યીતે વલચાયી રેવુ ંએટરે... 
(A) ભન ફનાલવુ ં (B) મોજના (C) વલચાયણા (D) ફજેટ 

 

6 કમા ખાદ્ય દાથોને ગાયધાયી ખાદ્યદાથો કશલેામ છે? 
(A) દૂધ અને દૂધની ફનાલટો (B) ચોખા,ઘઉં, જુલાય લગેયે ધાન્મ દાથો 
(C) ભાવં,ભાછરી, ઇંડા (D) ભગ,ચણા, તલેુય કઠો લગયના ંધાન્મ 

 

7 ફુડ કોોયેળન ઓપ ઇન્ન્ડમા જે ક્રકિંભતે અનાજ ખયીદે છે. તેને શુ ંકશલેાભા ંઆલે છે? 

(A) ભાકેટ પ્રાઇવ (B) વંાદન ક્રકિંભત (C) પયજજમાત ખચય (D) લેચાણ ક્રકિંભત  
8 શધુન એટરે શુ?ં 

(A) તેરીચફિંમા (B) ખોયાકભા ંઉમોગી પ્રાણીઓ (C) દા કઠો લગેયે (D) ખોયાકભા ંઉમોગભા ંરેલાતા ંઅનાજ 
 

9 શઓુના ંભ,મતૂ્ર અને છાણ તેભજ ાદંડા ંલગેયેથી ફનતા ખાતયને શુ ંકશલેાભા ંઆલે છે?  
(A) કાફયવનક ખાતય (B) નાઇટ્રોજન ખાતય (C) ોટાળ ખાતય (D) જૈવલક ખાતય 

 

10 ખાઇ ળકામ તેલી ખોયાકી ચીજલસ્ત ુઆના છોડને ઘયના ંલાડાભા ંઉગાડલા એટરે?   
(A) આંગનલાડી (B) આંફાલાડી (C) ફાગામત ાક (D) ખેતીલાડી 

 

11 કૃવ ક્ષતે્ર ેલયાતી ઉત્ાદક વાભગ્રીના ંબાલભા ંલધાયો થલાથી કૃવ વલમક ચીજલસ્તઓુની ઉત્ાદન ખચયભા ંલધાયો થલાથી શુ ંઅવય ડળ?ે 
(A) કૃવ વલમક ચીજ લસ્તનુા ંબાલ ઊંચા જળે (B) આશાય અને આયોગ્મ ઉય અવય થળે. 
(C) ફજાય બાલભા ંપેયપાય દેખાળે (D) ગ્રાશકોને તકરીપ ડળે. 

 

12 વનદળયન પાભય એટરે શુ?ં  
(A) ખેડૂતોને જાણકાયી અને ખાતયી કયાલતુ ંપાભય (B) એજન્વીઓ (C) વળક્ષણ એકભો (D) કામયિભો 

 

13 અનાજની ક્રકિંભત ળેના ઉય આધાય યાખે છે?  
(A) ખેડૂતો ઉય (B) નીવતઓ ઉય (C) ઉત્ાદન ખચય (D) વયકાય ઉય 

 



14 લૈજ્ઞાવનકોએ વળંોધન પાભય ય વલકવાલેલુ ંવાયી ગણુલત્તાલાળંુ ચફમાયણ એટરે?  
(A) પ્રભાચણત ચફમાયણ (B) ામાનુ ંચફમાયણ (C) ફાયભાવી ભાગો (D) વલંધયન ભાટેનુ ંચફમાયણ 

 

15 બાયત કેટરા લે શધુનની વખં્માની ભાક્રશતી પ્રગટ કયે છે?  
(A) દય લે (B) ત્રણ લે (C) ાચં લે (D) વાત લે 

 

16 શ્વતેિાવંત ળબ્દ કોની વાથે વરંગ્ન છે?  
(A) ાણી (B) છાળ (C) દૂધ (D) ભીઠાઇઓ 

 

17 શ્વતેિાવંતને કેટરા તફક્કાભા ંલશેંચલાભા ંઆલે છે?  
(A) એક (B) ાચં (C) ફે (D) છ 

 

18 વવિંચાઇ એટરે શુ?ં  
(A) પો લાલલા (B) ળાકબાજી લાલલી (C) ાઠની કાણી કયલી (D) ાકને ાણી આવુ ં

 

19 ધી ફુડ કોોયેળન ઓપ ઇન્ન્ડમા નાભની વયકાયી વસં્થાનુ ંકામય શુ ંછે?  
(A) ખેડૂતો ાવેથી અનાજ ખયીદવુ ં (B) તેચરફીમા ંખયીદલા 
(C) કઠો ખયીદલા (D) લધ ુનપો રઇ અનાજ લેચવુ ં

 

20 ઇંડાભા ંકમા પ્રકાયનુ ંોક તત્લ યશલે ુ ંછે?  
(A) વલટાભીન-વી (B) ચયફી (C) પ્રોટીન (D) ખનીજક્ષાયો 

 

21 ીા, કેવયી યંગના પોભા ંશુ ંલધાયે શોમ છે?  
(A) વલટાભીન-એ (B) વલટાભીન-વી (C) વલટાભીન ફી-૧૨ (D) વલટાભીન ડી 

 

22 દૂધ ઉત્ાદન લધાયલાભા ંખેડૂતોને કોણ ભદદ કયે છે?  
(A) ગ્રામ્મપ્રજા (B) વલદેળીવસં્થાઓ (C) યાજમ વયકાય, કેન્દ્ર વયકાય (D) કોઇ નક્રશિં 

 

23 યાષ્ટ્રીમ ડેયી વલકાવ ફોડય વાથે ફીજી કઇ વસં્થાનુ ંવલરીનીકયણ કયલાભા ંઆવ્યુ ં 
(A) ક્રયલશન વલબાગ (B) બાયતીમ ડેયી વનગભ (C) વલકાવફોડય (D) ફજાય 

 

24 શ્વવેતિાવંતની મોજના દાખર થતા ંખેડૂત દૂધ ઉત્ાદન કયે છે તો લેચાણ કોણ કયે છે?  
(A) વયકાય (B) વશકાયી વલબાગ (C) વશકાયી ભડંીઓ (D) ગ્રાભીણ પ્રજા 

 

25 દયયોજ વ્મક્રકત દીઠ ભતી આલક એટરે?  
(A) ભાવવક આલક (B) લાવિક આલક (C) યોÔ`દી આલક (D) શદુીઠ આલક 

 

26 વયકાય દ્રાયા ચરાલાતા આશાય કામયિભોનો મખુ્મ શતે ુશુ ંછે?  
(A) દેળને આગ રાલવુ ં (B) દેળને સુદંય ફનાલલો 
(C) રોકોની ોક વલમક ક્સ્થવત સધુાયલી (D) આલક લધાયો 

 

27 નેળનર ન્યટુ્રીળન ભોવનટયીંગ બ્યયુો એટરે?  
(A) કુોણના વળકાય રોકોનો ઇરાજ કયલો (B) યાષ્ટ્રીમ ોણ દેખયેખ વનમતં્રણ કામાયરમ 
(C) સ્લસ્થ રોકોની જાણ યાખલી (D) અંધજનોની વબંા કયતી વસં્થા 

 

28 ફાકોભા ંમતૃ્ય ુદય ઘટાડલા શુ ંકયવુ ંજોઇએ?  
(A) આશાયભા ંપ્રોટીન ળક્રકતનુ ંવભતોરન શોવુ ં (B) બોજનભા ંદૂધનુ ંપ્રભાણ લધાયવુ ં
(C) આશાયભા ંઅનાજની ભાત્રા લધાયલી (D) ધમાન યાખવુ ંજોઇએ. 

 

29 રોશી ફનાલલા ભાટે કયુ ંખનીજ તÿલનો અગત્મનો બાગ છે?  
(A) કેપ્શળમભ (B) પ્રોટીન (C) આમોડીન (D) આમયન 

 

30 વગબાય અલસ્થા દયમ્માન વલકવતા ગબયની જરૂક્રયમાતો ઉયાતં ાછથી ઉમોગ ભાટે કમા ખનીજનો વગં્રશ ભાતાના ંળયીયભા ંથતો શોમ છે?  
(A) કેપ્શળમભ (B) પોસ્પયવ (C) આમોડીન (D) આમયન 

 

31 રોશી ફનાલલા ોક તÿલોભા ંઆમનય જોડે કમા ોક તÿલ ભદદ કયે છે?  
(A) કેપ્શળમભ (B) આમોડીન (C) પોચરક એવવડ (D) વલટાભીન-ડી 

 

32 વળશ ુમતૃ્ય ુદય અટકાલલા ભાતાઓને વગબાયલસ્થા, સ્તનાન કયાલાના ંગાા દયમ્માન કેલો આશાય યૂો ાડલો જોઇએ.  
(A) તીખો (B) નયભ (C) ભધમભ (D) ોક 

 



33 વલટાવભન 'એ ' ની ખાભીથી થતો યોગ.  
(A) આંખનો (B) ચાભડીનો (C) શાડકાનંો (D) કોોનો 

 

34 ભધમાશન બોજન કામયિભ એટરે શુ?ં  
(A) ળાાએ જતા ફાકોની કાજી રેલી, (B) ળાાએ જતા ફાકોની વાપવપાઇ નુ ંધમાન યાખવુ ં
(C) ફાકોની ળાાભા ંવનમભીત શાજયી યશ ેતે ભાટે પ્રોટીનયકુ્ત આશાય આલો. (D) ફાકોની આંખોની કાજી રેલી. 

 

35 યોગ પ્રવતફધંક ધધવત તયીકે વેલા, યાજમ વયકાયનો કામયિભ કમા યોગના ંવનલાયણ ભાટે કાભ કયે છે?  
(A) અંધાાનુ ંવનલાયણ (B) યોગપ્રવતયોધક ક્ષભતા લધાયલા 
(C) ફા રકલો અટકાલલા (D) ફા મતૃ્યદુય ઘટાડલા 

 

36 વકંચરત ફાવલકાવ વેલા મોજના શઠે આલાભા ંઆલતી વેલાઓ કઇ છે?   
(A) યુક ોણ (B) ફાઉછેય (C) ફામતૃ્ય ુદય અટકાલલો (D) ગ્રામ્મ વલકાવ 

 

37 ગોઇટય યોગ અટકાલલા વાભાન્મ ભીઠાને શુ ંકયલાભા ંઆલે છે?   
(A) આમનય યકુત (B) કેપ્શળમભ યકુત (C) આમોડીન યકુત (D) ખનીજ યકુત 

 

38 વલસ્તાયનો એકભ એક શકેટય એટરે કેટરા ંચોયવભીટય?   
(A) ૫૦,૦૦૦ ચો.ભી. (B) ૧૦૦૦ ચો.ભી. (C) ૧૦,૦૦૦ ચો.ભી. (D) ૨૦,૦૦૦ ચો.ભી. 

 

39 ઇચ્છલા મોગ્મ ગણુલત્તાના ંઆધાયે જુદા જુદા વમશુોભા ંચીજલસ્તઓુની ગોઠલણી કયલી એટરે?   
(A) વગં્રશ કયલો (B) િભ વનધાયક્રયત કયલો (C) પ્રક્રિમા કયલી (D) વનમવંત્રત કયવુ ં

 

40 ળોણ વાભે ગ્રાશકોની સયુક્ષા કયલી એટરે શુ?ં   
(A) ગ્રાશક અવધકાયો (B) ગ્રાશક જાગતૃતા (C) ગ્રાશક સયુક્ષા (D) વયકાયી ફધંાયણ 

 

41 ખેત ેદાળો ય કયુ ંરેફર/ભાકો ળક્રકત લધે રગાલલાભા ંઆલે છે?  
(A) એગભાકય (B) એપીઓ (C) આઇ.એવ.આઇ (D) એભ.એભ.એભ. 

 

42 બેવે એટરે શુ?ં  
(A) દા ચોખાન ેએક કયલા (B) કઠો ળાકબાજી જોડે યાખલા 
(C) પો અન ેળાક વાથ ેયાખલા (D) શરકી લસ્તઓુભા ંગણુલત્તા લાી લસ્ત ુબગેી કયલી. 

 

43 ગ્રાશક ળોણ એટરે શુ?ં  
(A) ગ્રાશકોને વાયી લસ્ત ુલેચલી (B) ઓછી ક્રકિંભતભા ંલસ્ત ુલેચલી. 
(C) ઊંચા ક્રકિંભતે લેચલી (D) કોઇણ નક્રશિં. 

 

44 વલળા જન ભાધમભ તયીકે વૌથી લધ ુઅવયકાયક ભાધમભ કયુ ંછે?  
(A) દૂયદળયન (B) આકાળલાણી (C) વભાવમકો (D) વભાચાયત્રો 

 

45 બે વે અટકાલલા ભાટે વજાનો કામદો કમાયે મકુામો?  
(A) ૧૯૫૪ (B) ૧૯૫૫ (C) ૧૯૫૬ (D) ૧૯૬૦ 

 

46 ઉબોકતાઓ ભાટે વરાશ આલાનુ ંકાભ કઇ વસં્થાઓ કયતી શોમ છે?  
(A) વભાજ વેલી વસં્થાઓ (B) સ્લમવેંલી વસં્થાઓ 
(C) વલસ્તયણ વસં્થાઓ (D) ભાક્રશતી પ્રદાન વસં્થાઓ 

 

47 ફાકો ભાટેના ંખોયાકને યંગ આલાભા ંઘણા ંજોખભો યશરેા ંછે જેભા ંએક જોખભ છે કે  
(A) ફાકની આંખોન ેનકુળાન (B) ગબયભા ંયશરેા ફાકન ેનકુળાન શોંચાડે છે. 
(C) ખોયાકનો સ્લાદ ફદરામ છે. (D) ખોયાક લધાયે સ્લાક્રદષ્ટ થઇ જામ છે. 

 

48 કૃવત્રભ યીતે ગળયુ ંફનાલલા વેકયીનનો ઉમોગ કયતા ં 
(A) આંખો ઉય વોજા આલ ેછે. (B) ળયીય ઉય વોજા આલે છે. 
(C) ાચન તતં્રભા ંગયફડ થામ છે. (D) શ્વાવભા ંતકરીપ થામ છે. 

 

49 ીા અને ખાટા પોભા ંકમા ોક તÿલો લધાયે ભે છે?  
(A) વલટાભીન-એ (B) વલટાભીન-વી (C) વલટાભીન-ઇ (D) વલટાભીન-ડી 

 

50 ગોઇટય ળેની ખાભીના ંકાયણે થામ છે?  
(A) કેશળમભ (B) આમોડીન (C) પ્રોટીન (D) કાફોજ. 

 



 


