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1 શરીરની અનૈચ્છિક ક્રિયર જેમરાં શક્રકતનો ઉપયોગ થરય િે.  
(A) રસોઇકરમ (B) સસલરઇકરમ (C) દોડવુાં (D) શ્વરસોછિવરસ  

2 બહૃદમરત્ર પોષકઘટકનુાં ઉદરહરણ, 
(A) સવટરસમન (B) પ્રોટીન (C) ખનીજક્ષરર (D) પરણી 

 

3 પ્રોટીનની ઊણપથી બરળકોમરાં થતો રોગ, 
(A) કવોસશયરકર (B) બેરીબેરી (C) પેલરગ્રર (D) સ્કવી 

 

4 રૂસિરને જામવરમરાં મદદરૂપ સવટરસમન 

(A) સવટરસમન એ (B) સવટરસમન ડી (C) સવટરસમન ઇ (D) સવટરસમન કે 

 

5 આયોક્રડનની ઊણપમરાં કઇ ગ્રાંસથ પ્રભરસવત થરય િે? 

(A) થરઇરોઇડ ગ્રાંસથ (B) સપટયટુરી ગ્રાંસથ (C) એડ્રીનલ ગ્રાંસથ (D) થરયમસ ગ્રાંસથ  
6 શેકીને તૈયરર કરવરમરાં આવતી ખરદ્ય બનરવટ, 

(A) પરૂી (B) કેક (C) રોટલી (D) ઢોકળર 
 

7 વરસણોની સફરઇ મરટેનો નબળો સવકલ્પ, 
(A) ડીટર્જન્ટ (B) રરખ (C) સરબ ુ (D) આ બિર 

 

8 ખરદ્યપદરથથનર બગરડ મરટે જવરબદરર પક્રરબળ 

(A) સકૂ્ષ્મજીવરણુાં (B) ઉત્સેચક (C) જીવજ ાંત ુ (D) આ બિર 
 

9 અનરજમરાં સ્ટરચથન ુાં પ્રમરણ 

(A) 20-25 % (B) 65-78 % (C) 10-15 % (D) 25-50  % 
 

10 ભ ૂાંજેલર અનરજનુાં ઉદરહરણ 

(A) િરણી (B) પૌઆ (C) સેવ (D) રવો  
11 રરગીમરાં પષુ્કળ પ્રમરણમરાં રહલે ુાં ખનીજક્ષરર 

(A) આયોક્રડન (B) લોહતત્વ (C) કેચ્લ્શયમ (D) સોક્રડયમ 

 

12 ચરબી અને તેલમરાં લરાંબર સમયે જોવર મળતી ખોરરશનુાં કરરણ 

(A) હવર (B) પરણી (C) ઉત્સેચક (D) આ બિર 
 

13 એસસડની હરજરીમરાં ખરાંડનુાં ગ્લકુોઝ અને ફ્રુકટોઝમરાં સવઘટન થવરની ક્રિયર – 
() ઇન્વઝથન (B) હોમોજીનરઇઝેશન (C) જીલેટીનરઇઝેશન (D) પરશ્વયરુરઇઝેશન 

        
 



14 કયર કઠોળમરાં પ્રોટીનનુાં પ્રમરણ સૌથી વધ ુિે. 
(A) મગ (B) ચણર (C) સોયરબીન (D) વરલ 

 

15 ઊકળતર દૂિમરાં લીંબનુો રસ કે ખટરશ ઉમેરતર કઇ બનરવટ મળે િે? 

(A) મરવો (B) પનીર (C) દહીં (D) મલરઇ 

 

16 કઠોળને સપુરછય બનરવતી પ્રક્રિયર 
(A) પલરળવુાં (B) ફણગરવવુાં (C) તળવુાં (D) શેકવુાં 

 

17 કોચલર સરથે વેંચરતી મરિલી 
(A) શેલફીશ (B) જીંગર (C) સરડરથઇન (D) એકપણ નહીં 

 

18 એક ઇંડરમરાં રહલે પ્રોટીનનુાં પ્રમરણ 

(A) 25 ગ્રર. (B) 5-6 ગ્રર. (C) 1 ગ્રર. (D) 10 ગ્રર. 
 

19 મરાંસમરાં ચરબીનુાં પ્રમરણ 

(A) 4-5 % (B) 5-10 % (C) 10-14% (D) 20 % 
 

20 કરપેલર કેળર કે સફરજનને ભખૂરર થતર અટકરવવર તેનર પર શુાં િરાંટી શકરય? 

(A) પરણી (B) દૂિ (C) લીંબનુો રસ (D) મીઠુ 

 

21 ફળોનર રસની જાળવણી મરટે વપરરતી કરગળની સવસશષ્ટ થેલીઓ 

(A) કરડથપેક (B) ટેટ્રરપેક (C) પોલીથીન પેક (D) આમરાંન ુાં એકપણ નહીં 
 

22 મરીમરાં શેનર દ્વરરર ભેળસેળ કરવરમરાં આવે િે? 

(A) પોપીનર બી (B) લરડડરનો વેર (C) પપૈયરનર સકૂર બી (D) રાંગ 
 

23 ગળપણ મરટે વપરરતો કૃસત્મ પદરથથ જેનો વધ ુપડતો ઉપયોગ શરીર મરટે હરસનકરરક િે. 
(A) ખરાંડ (B) ગોળ (C) સેકેરીન (D) મિ 

 

24 ભરરતમરાં ખરદ્યપદરથોની ગણુવત્તરનુાં મલૂ્યરાંકન કરતી સાંસ્થર 
(A) બ્યરુો ઓફ ઇન્ન્ડયન સ્ટરન્ડડથ (B) એગમરકથ (C) આઇ.એસ.આઇ (D) એફ.પી.ઓ. 

 

25 ચરમરાં રહલે ુાં કયુાં તત્વ મજ્જજાતાંત્ને કરયથરત કરે િે? 

(A) થેઇન (B) ટેનીન (C) કેફીન (D) સનકોટીન  
26 પૌન્ષ્ટક પીણરાંન ુાં ઉદરહરણ 

(A) દૂિ સમસિત ફળનો રસ (B) ચર (C) લીંબ ુપરણી (D) એકપણ નહીં 
 

27 આંખનર સ્વરસ્્ય મરટે કયો ખરદ્યપદરથથ ગણુકરરી િે? 

(A) તલ (B) ગરજર (C) બટેટર (D) ગોળ 

 

28 તેલ અને ઇંડરનર સમિણ (ઇમલ્ઝન) મરાંથી બનરવવરમરાં આવતો એક પ્રકરરનો સોસ 

(A) સ્પે્રડ ચીઝ (B) સેઝવરન સોસ (C) મેયોનેઝ (D) વ્હરઇટ સોસ 
 

29 દૂિમરાં રહલે કરબોક્રદત પદરથથ 
(A) સિુોઝ (B) લેકટોઝ (C) મરલ્ટોઝ (D) મેનોઝ 

 

30 ખરદ્યપદરથો કે અન્ય ચીજો પ્રત્યેની અસતસાંવેદનશીલતરની પક્રરસ્સ્થસત- 
(A) સેન્સીક્રટસવટી (B) ઇન્ફેકશન (C) એલજી (D) પોઇઝનીંગ 

 

31 દહીંમરાં રહલેર સવસશષ્ટ બેકટેક્રરયર દૂિમરાંનર લેકટોઝનુાં રૂપરાંતર શેમરાં કરે િે? 

(A) એસસક્રટક એસસડ (B) આલ્કોહોલ (C) વરય ુ (D) લેકક્રટક એસસડ  
32 ખરાંડ શેમરાંથી બનરવવરમરાં આવે િે? 

(A) બીટ (B) ફળનર રસ (C) મિ (D) રરસરયણણક પદરથો  
33 કેકનર સશુોભન મરટે વપરરતી ખરાંડ 

(A) શગુર કયબુ (B) આઇસસિંગ શગુર (C) કેસ્ટર શગુર (D) બ્રરઉન શગુર 

 

34 ઘઉંમરાં રહલે ુાં પ્રોટીન જે રોટલીને પોચી અને સવુરળી બનરવે િે. 
(A) આલબ્યસુમન (B) ગ્લોબ્યણુલન (C) ગ્લટુન (D) પ્રોલરસમન 

 



35 કોદરીનો ઉપયોગ મખુ્યત્વે કયર રરજયમરાં થરય િે? 

(A) ગજુરરત (B) કરશ્મીર (C) કેરરલર (D) બાંગરળ 

 

36 ઘઉંની નરમ જાત કેવી ખરદ્યબનરવટ મરટે અનકૂુળ િે? 

(A) ણબન્સ્કટ (B) બ્રેડ (C) રોટલી (D) એકપણ નહીં 
 

37 રરસરયણણક સાંરક્ષકનુાં ઉદરહરણ 

(A) બેન્ઝોઇક એસસડ (B) ખરાંડ (C) મીઠુ (D) તેલ 
 

38 ક્રહમીકરણનુાં તરપમરન 

(A) 0° સે (B) 0° ફે થી નીચ ુ (C) 5°સે (D) 10° સે 

 

39 જાળી પર ખરદ્યપદરથથને મકૂી તેને સીિી ગરમી આપી રરાંિવરની પધ્િસત 

(A) તળવુાં (B) ભ ૂાંજવુાં (C) બેકીંગ (D) પે્રશર કુકીંગ 

 

40 ડબ્બરબાંિી કરેલ ખરદ્યપદરથથમરાં સકૂ્ષ્મજીવરણુાંથી થતો પ્રરણઘરતક રોગ 

(A) લેથરઇરીઝમ (B) િેટીનીઝમ (C) બોટયણુલઝમ (D) એકપણ નહીં 
 

41 બાંિ વરસણમરાં ગરમ હવર વડે રરાંિવર મરટે વપરરત ુસરિન 

(A) કુકર (B) અવન (C) ટોસ્ટર (D) હોટપ્લેટ 

 

42 પ્રદૂસષત પરણી તથર ખોરરકથી ફેલરતો રોગ 

(A) કેન્સર (B) ડરયરણબટીસ (C) કોલેરર (D) ટીબી 
 

43 ફણગરવવરની પ્રક્રિયરથી અનરજમરાં કયર પોષકઘટકનુાં પ્રમરણ વિે િે? 

(A) કરબોક્રદત (B) પ્રોટીન (C) ખનીજક્ષરર (D) સવટરસમન  
44 ભેજયકુત ગરમીની રરાંિણપધ્િસત 

(A) શેકવુાં (B) તળવુાં (C) ભ ૂાંજવુાં (D) ઉકરળવુાં 
 

45 ઉત્તર, વરયવ્ય અને મધ્ય ભરરતમરાં વપરરત ુાં મખુ્ય અનરજ 

(A) ઘઉં (B) ચોખર (C) બરજરો (D) કોદરી 
 

46 ભરરતીય આહરરમરાં વધ ુરેસરવરળર ખરદ્યપદરથો લેવરતર હોવરથી કયર કેન્સરનુાં પ્રમરણ ઓછાં જોવર મળે િે? 

(A) મોં (B) મળરશય (C) હરડકર (D) અન્નનળી 
 

47 આયોક્રડન કયર અંત:સ્ત્રરવનુાં મહત્વનુાં ઘટક િે? 

(A) ઇન્સ્યણુલન (B) કોક્રટિસોલ (C) થરઇરોક્રકસન (D) એડ્રીનરલીન 

 

48 રકતમરાં ઓક્રકસજન અને કરબથનડરયોકસરઇડ વરયનુર પક્રરવહન મરટે જરૂરી રાંગકણ 

(A) મરયોગ્લોણબન (B) હીમોગ્લોણબન (C) મેલેસનન (D) કેરોટીન 

 

49 પ્રકરશમરાં ખલુ્લ ુરરખવરથી સરળતરથી નરશ પરમત ુસવટરસમન 

(A) સવટરસમન એ (B) સવટરસમન ઇ (C) સવટરસમન સી (D) સવટરસમન ડી 
 

50 કેચ્લ્શયમ કયર ખરદ્યપદરથથમરાં નથી હોત?ુ 

(A) દૂિ (B) મરખણ (C) િરશ (D) દહીં 
 

51 સવટરસમન બી3 ની ઊણપથી થતો રોગ 

(A) રતરાંિળરપણુાં (B) સકુતરન (C) પેલરગ્રર (D) સ્કવી 
 

52 સવટરસમન સીની અસિકમરત્ર શેમરાં હોય િે? 

(A) ઘઉં (B) ચણર (C) દૂિ (D) આમળર 
 

53 

 
ગજુરરતમરાં વપરરત ુમખુ્ય તેલ 

(A) સરસવ (B) કોપરેલ (C) મકરઇ (D) મગફળી 
 

54 આંખનર સ્વરસ્્ય મરટે જરૂરી સવટરસમન 

(A) સવટરસમન એ (B) સવટરસમન બી (C) સવટરસમન સી (D) સવટરસમન ડી  
55 રેક્રટનોલનુાં સરરુાં પ્રરચ્પ્તસ્થરન 

(A) કેરી (B) પપૈયુાં (C) ભરજી (D) મરિલીનર યકૃતનુાં તેલ 
 



56 7-ડીહરઇડ્રોકોલેસ્ટેરોલનુાં રૂપરાંતર સવટરસમન ડીમરાં કરવર મરટે શુાં જરૂરી િે? 

(A) સયૂથપ્રકરશ (B) ઉત્સેચક (C) રાંગદ્રવ્ય (D) કોલેસ્ટેરોલ 

 

57 શરીર ઘડતરનુાં કરયથ કરત ુાં પોષકઘટક 

(A) સવટરસમન (B) પ્રોટીન (C) ચરબી (D) ખનીજક્ષરર 

 

58 પ્રરણીજ ચરબીનુાં ઉદહરરણ 

(A) કોપરેલ (B) જૈતનુનુાં તેલ (C) મરખણ (D) એરાંડીયુાં 
 

59 ખરદ્યસાંસમિણનુાં ઉદરહરણ 

(A) દહીં (B) ભરખરી (C) ભરત (D) ખીર 

 

60 શરીરમરાં પરચન ન થતર કરબોક્રદતનો પ્રકરર 

(A) રેસર (B) સ્ટરચથ (C) ખરાંડ (D) સરદી શકથરર 
 

61 1 ગ્રરમ કરબોક્રદત પદરથથમરાંથી મળતી શક્રકત 

(A) 9 ક્રક.કે (B) 4 ક્રક.કે (C) 5 ક્રક.કે (D) 3 ક્રક.કે 

 

62 કરબથસનક ઉદ્દીપકો જે આપણી દેહિરસમિક ક્રિયરઓનુાં સનયમન કરે િે. 
(A) રસરયણો (B) સાંરક્ષકો (C) ઉત્સેચકો (D) દેહજળ 

 

63 ઉત્સેચકનુાં એક ઉદરહરણ 

(A) ઇન્સ્યણુલન (B) પેપ્સીન (C) નોરએડ્રીનરલીન (D) થરઇરોક્રકસન 

 

64 પ્રસતરક્ષક તરીકે ઓળખરતર શરીરનર પ્રોટીન ઘટકો જે રોગોનો સરમનો કરે િે. 
(A) આલ્ફર કોષો () ણબટર કોષો (C) ગેમર ગ્લોબ્યણુલન (D) ક્રહસ્ટરમીન. 

 

65 શરીરમરાં થતી સવસવિ ક્રિયરઓનુાં સ ાંસમિણ એટલે 
(A) આહરર (B) પરચન (C) ઉત્સર્જન (D) પોષણ 

 

66 આહરરનર મળૂભતૂ ભરગ જે સરરી તાંદુરસ્તી મરટે મદદરૂપ થરય િે. 
(A) ઉત્સેચકો (B) પરચકરસો (C) ઉદ્દીપકો (D) પોષકઘટકો 

 

67 વધ ુશક્રકત ખચરથતી હોય તેવી ક્રિયરનુાં ઉદરહરણ 

(A) વરાંચવુાં (B) દોડવુાં (C) ચરલવુાં (D) ઊભર રહવે ુ ાં 
 

68 ઉત્સેચકો શેનર બનેલર હોય િે? 

(A) પ્રોટીન (B) સવટરસમન (C) ચરબી (D) ખનીજક્ષરર  
69 આપણર શરીરનર કુલ વજનનો કેટલર ટકર ભરગ પરણીનો હોય િે? 

(A) 50 % (B) 60 % (C) 65 % (D) 70 % 
 

70 આપણર આહરરમરાં સાંકેન્ન્દ્રત શક્રકત-સ્ત્રોત 

(A) પ્રોટીન (B) ચરબી (C) સવટરસમન (D) ખનીજક્ષરર  
71 રેસરનુાં સરરુાં પ્રરચ્પ્તસ્થરન 

(A) લીલર પરનવરળર શરકભરજી (B) મેંદો (C) ખરાંડ (D) દૂિ 

 

72 પરણીનુાં કરયથ 
(A) શક્રકતદરયક   (B) શરીરનુાં ઘડતર 
(C) રોગપ્રસતકરર શક્રકત (D)

 
શરીરનર તરપમરનની જાળવણી 

 

73 

 

 

 

સવટરમીન એ નુાં પવૂથગરમી સ્વરૂપ 

(A) રેટીનોલ (B) કેરોટીન (C) લરયકોપીન (D) ફલેવેનોઇડ 

 

74 દરાંત અને હરડકરાંમરાં કેચ્લ્શયમ જમર થવર મરટે જરૂરી સવટરસમન 

(A) સવટરસમન એ (B) સવટરસમન ડી (C) સવટરસમન ઇ (D) સવટરસમન કે 

 

75 આ ખરદ્યપદરથથ કેચ્લ્શયમનુાં ઉત્તમ પ્રરચ્પ્તસ્થરન િે. 
(A) ઘઉં (B) ચોખર (C) દૂિ (D) જવ 

        
 



76 લોહતત્વનુાં પ્રરચ્પ્તસ્થરન 

(A) ખરાંડ (B) ગોળ (C) દૂિ (D) લીંબ ુ

 

77 રકતકણોની રચનર મરટે જરૂરી સવટરસમન 

(A) ફોણલક એસસડ (B) સવટરસમન કે (C) સવટરસમન એ (D) સવટરસમન ડી 
 

78 બગડી જાય તેવી ખરદ્યચીજોની જાળવણી મરટે વપરરતર પદરથોને શુાં કહવેરય? 

(A) ઉત્સેચકો (B) સાંરક્ષકો (C) દ્રરવકો (D) એકપણ નહીં  
79 મરાંસરહરરની તલુનરમરાં શરકરહરરથી શરીરમરાં શેનુાં પ્રમરણ ઓછાં રહ ેિે? 

(A) કોલેસ્ટેરોલ (B) પરણી (C) શક્રકત (D) એકપણ નહીં 
 

80 પરણી ઊકળતુાં હોય ત્યરરે તેનુાં તરપમરન કેટલુાં હોય િે? 

(A) 80°સે (B) 90°સે (C) 100°સે (D) 110°સે 

 

81 મળથી પ્રદૂસષત જમીનમરાં ઊગતર ફળ-શરકભરજીને સકૂ્ષ્મજીવરણુાંથી મકુત કરવર શેમરાં પલરળવર જોઇએ? 

(A) સરદુાં પરણી (B) મીઠરનુાં પરણી (C) ખરાંડનુાં પરણી (D) ડીટર્જન્ટવરળાં પરણી  
82 શીતરગરરમરાં ફળ અને શરકભરજીની જાળવણી કેટલર તરપમરને થરય િે? 

(A) 0°સે (B) 31°- 35°સે  (C) 31°- 35°ફે (D) 0°ફે 

 

83 ખરદ્યપદરથથમરાંથી પરણી દૂર કરી જાળવવરની પદ્વસત 

(A) ક્રહમીકરણ (B) સનર્જલીકરણ (C) ક્રકરણોત્સગથ (D) એકપણ નહીં 
 

84 લીંબ,ુ સફરજન કે જરદરળ પર શેનુાં પડ ચડરવી લરાંબર સમય સિુી તરજા રરખવરમરાં આવે િે? 

(A) તેલ (B) સાંરક્ષક (C) મીણ (D) ખરાંડ 
 

85 સકૂર અને સસિંચરઇની નબળી પક્રરસ્સ્થસતવરળર પ્રદેશમરાં ઉગરડી શકરય તેવુાં અનરજ 

(A) ચોખર (B) ઘઉં (C) જુવરર (D) જવ 

 

86 વધ ુગ્લટુન બનતુાં હોય તેવી ઘઉંની જાત 

(A) નરમ (B) કડક (C) લરલ (D) સફેદ 

 

87 પોણલશ કરવરથી ચોખરમરાં કયર પોષકતત્વનુાં પ્રમરણ ઘટે િે? 

(A) પ્રોટીન (B) સવટરસમન (C) ચરબી (D) કરબોક્રદત 

 

88 ભરરતમરાં ખરાંડ અને ગોળનો વ્યક્રકતદીઠ વપરરશ 

(A) 5-10 ગ્રર (B) 10-15 ગ્રર (C) 10-20 ગ્રર (D) 10-30 ગ્રર 
 

89 કેવ ુદૂિ વરપરવુાં સ્વરસ્્ય મરટે સલરમત િે? 

(A) ન્સ્કમ સમલ્ક (B) પરશ્વયરુરઇઝ્ડ સમલ્ક (C) ટોન્ડ સમલ્ક (D) સ્ટરન્ડડથ સમલ્ક 

 

90 આહરરની પસાંદગીને અસર કરત ુાં શરરીક્રરક પક્રરબળ 

(A) ભખૂ (B) હવરમરન (C) પોષણ (D) સોડમ 
 

91 આક્રદવરસી અને પહરડી પ્રદેશમરાં ઉજવણી પ્રસાંગે શુાં પીરસરય િે? 

(A) પપૈયુાં (B) દરરૂ (C) દૂિ D) ચીકી 
 

92 ખોરરકનર પોષકતત્વોની રૂસિરનર પ્રવરહમરાં ભળવરની ક્રિયર એટલે 
(A) ચયરપચય (B) પરચન (C) શોષણ (D) વચૃ્ધ્િ 

 

93 

 

 

એક ણલટર પરણીનુાં તરપમરન 1 ક્રડગ્રી સેચ્લ્સયસ (15° સે થી 16° સે) વિરરવર મરટે જરૂરી ઉષ્મર એટલે- 
(A) કેલરી (B) ક્રકલો કેલરી (C) જુલ (D) મેગર જુલ 

 

94 1 ગ્રરમ ચરબીમરાંથી મળતી શક્રકત 

(A) 3 ક્રક.કે (B) 4 ક્રક.કે (C) 9 ક્રક.કે (D) 10 ક્રક.કે 
 

95 સવટરસમન ડીનુાં પવૂથગરમી સ્વરૂપ 

(A) 7-ડીહરઇડ્રોકોલેસ્ટેરોલ (B) રેટીનોલ (C) કેરોટીન (D) ટ્રીપ્ટોફેન 

 

96 પ્રજનનતાંત્ની યોગ્ય, તાંદુરસ્ત કરયથરીસત મરટે જરૂરી સવટરસમન 

(A) સવટરસમન સી (B) સવટરસમન બી (C) સવટરસમન ઇ (D) સવટરસમન કે 

 



97 જાળવણીની પદ્વસત જેમરાં ઊંચર ઉષ્ણતરમરનનો ઉપયોગ કરી સકૂ્ષ્મજીવરણુાંનો નરશ કરરય િે – 
(A) ક્રહમીકરણ (B) પરશ્વરીસનકરણ (C) સનર્જલીકરણ (D) ક્રકરણોત્સગથ 

 

98 આહરરની પસાંદગીને અસર કરત ુાં ભૌસતક પક્રરબળ 

(A) પરાંપરર B

) 
હવરમરન (C) સાંસ્કૃસત (D) િમથ 

 

99 શરીરમરાં લરાંબર સમય મરટે જેનો સાંગ્રહ થતો નથી તે સવટરસમન 

(A) સવટરસમન એ (B) સવટરસમન સી (C) સવટરસમન ડી (D) સવટરસમન કે  
100 ભરરતનર કયર રરજયમરાં આયોક્રડનની ઊણપ વધ ુજોવર મળે િે? 

(A) મહરરરષ્ટ્ર (B) પાંજાબ (C) ક્રહમરચલપ્રદેશ (D) કેરરલર 
 

 

____________ 
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1 આહરર આપણી બિી જ ક્રિયરઓ મરટે શક્રકત પરૂી પરડે િે, જેમ કે :  
(A) શ્વરસોશ્વરસ (B) આંખ પટપટરવવી (C) ખેંચ આવવી (D) લરળ ટપકવી  

2 આહરર આપણને _____ પોષણ ઘટક પરુૂાં પરડે િે. 
(A) હવર (B) પરણી (C) પ્રોટીન (D) લોહી  

3 આહરરનુાં એક મહત્વનુાં કરયથ િે. 
(A) મન ઘડતર (B) વચૃ્ધ્િ અને સવકરસ (C) રોજગરર (D) આળસ 

 

4 પોષણ અને આહરરનર બાંિરરણનર કોઠરમરાં ____ એકમ વપરરય િે. 
(A) ગ્રરમ (B) સેન્ટીમીટર 

(C

 
ક્રકલોમીટર (D) ક્રકલોકેલરી  

5 કરબોક્રદત પદરથથ આપણને _____ મરાં મળે િે. 
(A) અનરજ (B) મીઠુાં (C) પરણી (D) ઘી  

6 “આહરરમરાંથી બન્યર તમે” આનો સરચો અથથ આપો.  
(A) મનષુ્યનુાં શરીર આહરરમરાંથી બને િે.   (B) મનષુ્યનુાં મન આહરરમરાંથી બને િે. 
(C) મનષુ્યમરાંથી આહરર બનેલો િે. (D) ત્ણેયમરાંથી એકેય નહીં.  

7 આપણરાં શરીરમરાં આશરે _____ પરણી હોય િે. 
(A) 60-65% 

(B

 
80% (C) 90-95% (D) 50-55%  

8 સવસવિ દેશોમરાં _____ દરમ્યરન સણૂચત આહરર જોગવરઇ નક્કી થયરનુાં જોવર મળે િે. 
(A) 1950 અને 1955 (B) 1940 અને 1944 (C) 1960 અને 1965 (D) 1944 અને 1948  

9 ‘સણૂચત આહરર પ્રમરણ’ મરટેની ગણતરી મરટે કલ્પેલી સ્ત્રીની ઉંમર અને વજન કેટલુાં હોય િે.? 

(A) 30 વષથ અને 50 ક્રક.ગ્રર. (B) પ્રોટીન (C) 25 વષથ અને 45 ક્રક.ગ્રર. (D) ઉપરનર તમરમ  
10 ‘સણૂચત આહરર પ્રમરણ’ નીચેનર મરટે દશરથવવરમરાં આવ્યર િે. 

(A) શક્રકત (B) પ્રોટીન (C) ખનીજક્ષરર (D) ઉપરનર તમરમ  
11 પખુ્તવયનર પરુુષ મરટે સણૂચત આહરર પ્રમરણમરાં કેટલી શક્રકતની જરૂક્રરયરત બતરવી િે. 

(A) 2200 (B) 2400 (C) 1800 (D) 1200 

 

12 ‘સણૂચત આહરર પ્રમરણ’ પ્રમરણે પખુ્ત વયની સ્ત્રીને _____ સમલીગ્રરમ આયનથની જરૂક્રરયરત િે. 
(A) 20 (B) 25 () 40 (D) 32 

 

13 ચરબી દ્રરવ્ય સવટરમીન કાંઇ િે તે જણરવો.? 



(A) સવટરસમન એ (B) સવટરમીન બી (C) કેલ્શીયમ (D) સવટરમીન સી 
 

14 સવટરમીન એનુાં પવૂથગરમી સ્વરૂપ કયુાં? 

(A) સવટરમીન ડી (B) થરયસમન (C) બીટર-કેરોટીન (D) પ્રોટીન 

 

15 શક્રકતની સવસવિ જરૂક્રરયરતવરળી મરનવીય પ્રવસૃત્તઓની એક નીચેનરમરાંથી કઇ િે? 

(A) ઊભી પ્રવસૃત્ત   (B) સખત મહનેતવરળી પ્રવસૃત્ત (C) રમતી પ્રવસૃત્ત (D) એક પણ નહીં. 
 

16 જો તમે મોટરભરગનુાં કરમ એક જ જગ્યરએ બેસીને હરથ અને મગજનર ઉપયોગથી કરતરાં હોવ, તો તમે કયરાં વ્યક્રકત 
ગણરય? 

(A) સખત મહનેત કરતી વ્યક્રકત (B) સરમરન્ય વ્યક્રકત (C) દોડતી વ્યક્રકત (D) બેઠરડુાં વ્યક્રકત 
 

17 ટપરલી, મરળી, કરરખરનરમરાં કરમદરરોને તમે કાંઇ પ્રવસૃત્તવરળર જૂથમરાં સમરવેશ કરશો? 

(A) બેઠરડુાં પ્રવસૃત્ત  (B) મધ્યમસર પ્રવસૃત્ત 
(C) સખત મહનેતવરળી પ્રવસૃત્ત (D) એકપણ નહીં. 

 

18 રોજીંદર ખોરરકમરાં કેટલરાં આહરરજૂથો િે? 

(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7 
 

19 લીલરાં પરાંદડરવરળર શરકભરજીનો કયરાં જૂથમરાં સમરવેશ થરય િે? 

(A

 
ફળ અને શરકભરજી  (B) સવટરમીન ‘સી’વરળર શરકભરજી 

(C) પ્રોટીનવરળર ખરદ્યો (D) લીલર અને પીળરાં શરકભરજી 
 

20 1 ગ્રરમ ચરબી/તેલ કેટલી ક્રકલોકેલરી શક્રકત આપે િે. 
(A) 4 (B) 12 

(C

 
9 (D) 15  

21 સ્ટરચથન ુાં પરચન ____મરાં શરૂ થરય િે. 
(A) જઠર (B) નરનુાં આંતરડુાં (C) મોટુાં આંતરડુાં (D) મોં  

22 _____ નરમનો ઉત્સેચક જે આંતરડરમરાંથી સ્વરદુસપિંડ ગ્રાંસથમરાંથી ઝરતો હોય િે અને સ્ટરચથને અને બીજા કરબોક્રદત 
પદરથોનુાં પરચન કરે િે. 

(A) પ્રોક્રટએઝ (B) અમરયલેઝ (C) બને્ન (D) બને્નમરાંથી એકેય નહીં  
23 ચરબીનુાં પરચન મખુ્યત્વે ______ થરય િે. 

(A) નરનર આંતરડરમરાં (B) જઠરમરાં (C) મોંમરાં (D) મોટર આંતરડરમરાં  
24 લરળમરાં _____ નરમનરાં ઉત્સેચકનર લીિે રોટલી કે બ્રેડ ચરવ્યર પિી તે સ્વરદમરાં ગળી લરગવર લરગે િે. 

(A) ટરયણલન () પ્રોટીએઝ (C) અમરયલેઝ (D) પેપ્સીન  
25 પ્રોટીનનુાં શોષણ _____મરાં જળસવભરજન થરય પિી થરય િે. 

(A) ફેટી એસસડ (B) એસમનો એસસડ (C) ગ્લકુોઝ (D) ઉપરનરમરાંથી એકેય નહીં  
26 બરળકનર _____ અને ઉંચરઇ તપરસીને તેની વચૃ્ધ્િ મરપી શકરય િે. 

(A) આંખો (B) વરળ (C) વજન (D) જીભ  
27 બરળકોનુાં 4 થી 5 મહીને વજન જન્મસમયનર વજન કરતરાં ____ થરય િે. 

(A) બમણુાં (B) ત્ણ ગણુાં (C) ચરર ગણુાં (D) દસ ગણુાં  
28 ______ દરમ્યરન શરરીક્રરક વચૃ્ધ્િ ઉપરરાંત મગજ, હ્રદય, યકૃત, જઠર અને મતૂ્સપિંડ જેવરાં આંતક્રરક અવયવોની વચૃ્ધ્િ 

થરય િે. 
(A) ગભરથવસ્થર (B) પહલેરાં વષથ () તરૂણરવસ્થર (D) વધૃ્િરવસ્થર  

29 1 વષથમરાં બરળકની ઊંચરઇ ____ સેમી વિે િે. 
(A) 50 (B) 60 (C) 10 (D) 25  

30 િોકરીઓ મરટે તરૂણરવસ્થરનો સમયગરળો નીચેનરમરાંથી કયો િે? 

(A) 11-15 વષથ (B) 14-18 વષથ (C) 18-20 વષથ (D) 9-15 વષથ 
 

31 ____ એટલે આયોક્રડનની ઉણપથી થતો રોગ 

(A) કવરસશયોરકર (B) મેરેસમસ (C) કાંઠમરળ (D) સ્થળૂતર  



32 સવટરસમન ‘એ’ ની ઊણપથી ______ પર અસર થરય િે. 
(A) જીભ (B) હરથ (C) આંખ (D) વરળ  

33 ‘કરસમયર’ ને ______ નુાં એક કરરણ િે. 
(A) પરાંડુરોગ (B) કાંઠમરળ (C) સવટરમીન ‘એ’ ની ઊણપ  (D) ઉપરનર બિરાં જ  

34 નીચેનરમરાંથી કયરાં રોગમરાં બરળકનુાં શરીર સઝૂલુાં લરગે િે? 

(A) પરાંડુરોગ (B) રતરાંિળરપણુાં (C) કાંઠમરળ (D) કવરસશયોરકર 
 

35 થરઇરોઇડ ગ્રાંસથમરાંથી ઝરતર થરયરોક્રકસન અંત:સ્ત્રરવ ઉત્પન્ન કરવર _____ ની જરૂર પડે િે. 
(A) કેલ્શીયમ (B) આયોક્રડન (C) સવટરમીન  (D) આયનથ  

36 ‘કેલરી’નુાં પ્રમરણ નીચેનરાં કયરાં આહરરમરાં સૌથી વિરરે િે? 

(A) ચરબીવરળો (B) કરબોક્રદત પદરથથવરળો (C) પરણીવરળો (D) ઉપરનરમરાં એકેય નહીં  
37 દ્રરક્ષ સકૂવવરથી તેનુાં કેલરી મલૂ્ય _____ િે. 

(A) ઘટે (B) વિે (C) કોઇ ફરક નર પડે (D) શનૂ્ય થઇ જાય  
38 BMR એટલે _________ 

(A) બેસલ મેટરબોણલક રેટ  (B) બેઝીક મોનીટરી રેટ 
(C) બેઝીક મરલનરીશમેન્ટ રેટ (D) બેઝલ મરલન્યટુ્રીશન રેટ 

 

39 ______ ગ્રાંથી સરમરન્ય રીતે બરરબર કરમ કરતી હોય િે તેથી BMR સરમરન્ય હોય િે. 
(A) એક્રડ્રનરલીન (B) સપછયટુરી (C) સપસનયલ (D) થરઇરોઇડ  

40 નીચેનરમરાંથી કયર કરયો અનૈચ્છિક નથી? 

(A) શ્વરસોશ્વરસ (B) હ્રદયનર િબકરરર (C) જમવુાં (D) આમરાંથી એકેય નહીં 
 

41 સગભરથ મક્રહલરએ તેનર સમગ્ર નવ મરસનર ગરળરમરાં આશરે ક્રકગ્રર વજન વિરરવુાં જોઇએ. 
(A) 15-20 (B) 20-25 (C) 7-10 (D) 2-5  

42 િ ઇન્ન્ડયન કરઉન્સીલ ઓફ મેડીકલ રીસચે ભલરમણ કરી િે કે સગભરથ સ્ત્રીએ તેની ગભરથવસ્થરનર ઉત્તરરિથમરાં સરિરરણ 
અંતગ્રહણ કરતરાં ______ ક્રકલો કેલરી વિરરે લેવી જોઇએ. 

(A) 500 (B) 300 (C) 600 (D) 100  
43 સરમરન્ય મક્રહલરઓ કરતરાં મરતરએ તેની ગભરથવસ્થરનર ઉત્તરરિથમરાં આશરે _____ ગ્રરમ પ્રોટીન વિરરે લેવુાં જોઇએ. 

(A) 10 (B) 20 (C) 15 (D) 25  
44 ભ્રણૂ અને મરતરનર પેશીતાંત્ની વદૃ્વદ્વ મરટે _____ ની જરૂર પડે િે. 

(A) કરબોક્રદત પદરથથ (B) ચરબી (C) સવટરમીન (D) પ્રોટીન  
45 નીચેનરમરાંથી કાંઇ સમસ્યર ગભરથવસ્થરમરાં નથી થતી? 

(A) મેરરસમસ (B) ઊબકર અને ઊલ્ટી (C) કબજજયરત (D) સવષોકતતર 
 

46 _____ ની મરઠી અસર સશશ ુપર પડે િે. 
(A) ઊલ્ટી (B) કબજીયરત (C) સવષોકતતર (D) ઊબકર  

47 જન્મસમયે ઓિર વજનવરળાં બરળક કેટલરાં ક્રકલો કરતરાં ઓછાં હોય િે. 
(A) 1.5 (B) 2.5 (C) 3.5 (D) 2.0  

48 ગભરથવસ્થરનરાં કેટલરાં અઠવરક્રડયર પહલેરાં જન્મેલુાં અકરળે જન્મેલુાં કહવેરય. 
(A) 38 (B) 37 (C) 30 (D) 25  

49 કોલોસ્ટ્રમ નીચેનરાંમરાંથી શેનુાં સરદુાં સ્ત્રોત િે? 

(A) પ્રોટીન (B) કરબોક્રદત પદરથથ (C) ચરબી (D) સવટરમીન 
 

50 પહલેરાં વષથ પિી નીચેનરમરાંથી કયર ખોરરકની ઘણરાં બરળકોને એલજી હોય િે? 

(A) ઇંડરની સફેદી (B) મરાંસ-મિલી (C) ઇડલી (D) રોટલી 
 

51 વરરાંવરર અને પરણી જેવર થતરાં દસ્તને શુાં કહ ેિે? 

(A) મરડો (B) ઓરી (C) અસતસરર (D) ઉપરનર મરાંથી એકેય નહીં. 
 

52 શ્લેષ્મ અને લોહી સરથે થતરાં દસ્તને શુાં કહ ેિે? 

(A) ઓરી (B) અિબડરાં (C) અસતસરર (D) મરડો 
 



53 તરવ, ચકમરાં, ઠાંડી અને સળેખમનરાં લક્ષણોવરળર ચેપી રોગને શુાં કહ ેિે? 

(A) ડરયરણબટીસ (B) તરવ (C) ઓરી (D) ટી.બી. 
 

54 શરળર પવેૂની અવસ્થર નીચેનરાંમરાંથી કાંઇ હોય? 

(A) 2 થી 5 વષથ (B) 5 થી 10 વષથ (C) 1 થી 6 વષથ (D) 8 થી 11 વષથ  
55 બરળકને જયરરે અસતસરર હોય ત્યરરે ORS અપરય િે. ORSમરાં શુાં નરખવુાં જોઇએ? 

(A) ખરાંડ અને મીઠુાં (B) ખરાંડ અને લીંબ ુ (C) મીઠુાં અને લીંબ ુ (D) આમરથી એકેય નહીં 
 

56 બીમરરીમરાં બરળકને નીચેનરમરાંથી કયો ખોરરક ન આપવો જોઇએ? 

(A) ફળ અને શરકભરજી (B) મસરલરવરળો તળેલો ખોરરક (C) દૂિ અને દહીં (D) વનસ્પસત સપૂ  
57 સશશનેુ કેટલરાં સમય સિુી ફકત મરાંન ુાં િરવણ જ આપવુાં જોઇએ? 

(A) 4-6 મક્રહનર (B) 6-12 મક્રહનર (C) 15 મક્રહનર (D) 2 વષથ સિુી 
 

58 ચપળ બરળક તેની ચપળતર મરટે તેને ગ્રહણ કરેલી શક્રકતનર _____ % નો ઉપયોગ કરત ુાં હોય િે. 
(A) 15 (B) 50 (C) 40 (D) 100  

59 સરમરન્ય રીતે મરતર પ્રત્યેક ક્રદવસ દીઠ ઓિરમરાં ઓછાં _____ સમલી. િરવણ પેદર કરે િે. 
(A) 800 -1000 (B) 500-600 (C) 250-300 (D) 600-800  

60 ગભરથવસ્થર દરમ્યરન મરતરને ____ વરળો આહરર લેવરની તીવ્ર ઇછિર જાગે િે. 
(A) સવટરમીન ‘સી’ (B) સવટરમીન ‘ડી’ (C) સવટરમીન ‘બી’ (D) ફોણલક એસસડ  

61 બરળક કેટલરાં વષથનુાં થરય ત્યરરે તરૂણ કહવેરય? 

(A) 10 (B) 13 (C) 18 (D) 15 
 

62 બરળકોનરાં શરળરવયનર વષોને શુાં કહવેરય? 

(A) શરળર સમય (B) શરાંત સમય (C) અશરાંત સમય (D) આમરાંન ુાં એકેય નહીં 
 

63 સરમરન્ય રીતે િોકરરઓ અને િોકરીઓની ઊંચરઇમરાં પ્રસત વષથ ____ સે.મી.નો વિરરો થતો હોય િે. 
(A) 2 થી 3 (B) 8 થી 10 (C) 10 થી 12 (D) 5 થી 6  

64 િોકરરઓ અને િોકરીઓનર વજનમરાં સરમરન્ય રીતે દર વષથ ____ ક્રકગ્રરનો વિરરો થતો હોય િે. 
(A) 5 થી 8 (B) 9 થી 12 (C) 2 થી 3 (D) આમરાંથી એકેય નહીં.  

65 નરરાંગીમરાં કયુાં સવટરમીન ભરપરૂ હોય િે? 

(A) એ (B) ડી (C) સી (D) કે 
 

66 બરળકને કયરાં વષથથી કરયમી દરાંત આવવરનર શરૂ થરય િે? 

(A) 2 (B) 6 (C) 10 (D) 12  
67 તરૂણરવસ્થરને બે જૂથમરાં વહેંચી િે: 13 થી 15 વષથ અને ________ 

(A) 15 થી 25 (B) 10 થી 13 (C) 25 થી 30 (D) 16 થી 18 
 

68 તરૂણરવસ્થરનર વચૃ્ધ્િસપરટર દરમ્યરન કેચ્લ્શયમ, આયનથ અને _____ ખરસ મહત્વનર િે. 
(A) ફોસફરસ (B) ણઝન્ક (C) પોટરસશયમ (D) સોક્રડયમ  

69 ઇન્સ્યણુલનની ક્રિયર બાંિ પડી જાય એ રોગને શુાં કહવેરય? 

(A) મધપુ્રમેહ (B) મરરસમસ (C) સ્થળુતર (D) મેલેક્રરયર 
 

70 નીચેનરમરાંથી કયુાં ખરદ્યપદરથથ પ્રોટીનયકુત િે? 

(A) દૂિ (B) કઠોળ (C) મરિલી (D) ઉપરનર બિરાં જ  
71 પખુ્તરવસ્થર ____ વષથથી 60 વષથ કે વધ ુહોય િે. 

(A) 25 (B) 20 (C) 30 (D) 40  
72 55 થી  75ની વછચેની ઉંમરનર સ્ત્રી-પરુૂષોની રોજીંદી કેલરીની જરૂક્રરયરત તેની અગરઉની જરૂક્રરયરત કરતરાં ____ 

કેલરી ઓિી હોય િે. 
(A) 200-300 (B) 400-500 (C) 600-800 (D) 300-500  

73 શરીરમરાં આયનથનુાં શોષણ વિરરે સરરૂ થરય એ મરટે સવટરમીન ____ જરૂરી િે. 
(A) એ (B) સી (C) બી (D) ઇ  

74 ઉંમર વિવર સરથે શરીરની _____ જરૂક્રરઆતમરાં કોઇ ફેર પડતર નથી. 



(A) કરબોક્રદત પદરથથ (B) ખસનજક્ષરર (C) પ્રોટીન (D) ચરબી 
         

75 વધૃ્િરવસ્થરમરાં હરડકરમરાંથી _____ તત્વ ઓછાં થવર લરગે િે. 
(A) આયનથ (B) કેલ્શીયમ (C) સવટરમીન્સ (D) આયોડીન  

76 આપણર શરીરને ____ ણલ. પરણીની જરૂક્રરયરત હોય િે. 
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4  

77 આપણર શરીરને ___ ગ્રરમ મીઠરની જરૂર પડે િે. 
(A) 2 (B) 10 (C) 5 (D) 4  

78 ઓસ્ટીઓપોરોસીસ નરમનર હરડકરાંનર રોગને અટકરવવર ___ જરૂર પડે િે. 
(A) આયનથ (B) કેલ્શીયમ (C) ફોસફરસ (D) સોક્રડયમ  

79 પખુ્ત સ્ત્રી અને પરુૂષને કેલ્શીયમ, સવટરમીન ‘એ’ અને ______ની જરૂક્રરયરત સરખરાં જ હોય િે. 
(A) પોટરસશયમ (B) આયનથ (C) ફોણલક એસસડ (D) સવટરમીન ‘સી’  

80 શરીરનુાં કદ મરપવર મરટે ____નુાં મરપ કરવુાં અઘરૂાં િે. 
(A) ચરમડીનર પડ (B) ચરબી (C) સ્નરય ુ (D) આમરાંથી એકેય નહીં  

81 ____ એ શરીરનો સૌથી ઝડપી વચૃ્ધ્િ પરમતો અવયવ િે. 
(A) મગજ (B) ફેંફસર (C) યકૃત (D) પરચનતાંત્  

82 બરળક બે વષથનુાં થરય ત્યરાં સિુી મગજનુાં કદ ____% િડરઇ ચકૂયુાં હોય િે. 
(A) 80 (B) 100 (C) 90 (D) 60  

83 પરાંચ વરસ સિુી બરળકની વચૃ્ધ્િ અને સવકરસનો ખ્યરલ નીચેનરમરાંથી કયરાં મરપ પરથી આવે િે? 

(A) િરતીનો ઘેરરવો (B) મરથરનો ઘેરરવો 
(C) હરથનર વચલર ભરગનો ઘેરરવો (D) ઉપરનર બિરાં 

 

84 1 થી 5 વરસ સિુીનરાં બરળકોમરાં અપરૂતો પોષણનુાં પ્રમરણ કેટલુાં િે તે કરઢવર ______ મદદરૂપ િે. 
(A) મીડ આમથ સરકમફરન્સ (B) હડે સરકમફરન્સ 
(C) મીડઆમથ સરકમફરન્સ/હડે સરકમફરન્સ પ્રમરણ (D) ઉપરનરમરાંથી એકેય નહીં.  

85 મરથરનો ઘેરરવો મરપવર મરટે ____ સે.મી. કરતરાં પણ ઓિી પહોળરઇવરળી મરપપટ્ટી વરપરવી જોઇએ. 
(A) 2 (B) 5 (C) 4 (D) 1  

86 બરળક િ મહીનરનુાં થરય ત્યરાં સિુી એ મરથરનો ઘેરરવો િરતીનર ઘેરરવર કરતરાં ____ હોય િે. 
(A) વિરરે (B) ઓિો (C) સરખોજ (D) ઉપરનરમરાંથી એકેય નહીં  

87 _____ રોગમરાં બરળકનર મરથરનો અને િરતીનો ઘેરરવરનુાં મરપ કોઇ કરમનુાં નથી. 
(A) ઇક્રડમર (B) મેરેસમસ (C) કવરસશયોરકર (D) એસનસમયર  

88 એક ચમચી ખરાંડમરાંથી આશરે _______ કેલરી મળે િે. 
(A) 50 (B) 45 (C) 20 (D) 60  

89 એક ગ્રરમ તેલમરાં ____ કેલરી હોય િે. 
(A) 4 (B) 5 (C) 20 (D) 9  

90 પહલેરાં વષથમરાં બરળકની ઊંચરઇમરાં _____% વિરરો થરય િે. 
(A) 50 (B) 20 (C) 60 (D) 30  

91 પસશ્વમ અને દણક્ષણ ભરરતનર આહરરમરાં મખુ્યત્વે ____ હોય િે. 
(A) ચોખર (B) ઘઉં (C) રરગી (D) જુવરર  

92 અમકુ જાહરેરતવરળર ણબસ્કીટમરાં મરત્ ____ મળે િે. 
(A) પ્રોટીન (B) કેલરી (C) ચરબી (D) સવટરમીન  

93 તાંદુરસ્ત બરળકનુાં વજન જન્મ સમયે ____  ક્રકગ્રર હોય િે. 
(A) 3-4 (B) 4 (C) 1.5-2 (D) 2.5-3  

94 આકરરણીનો અથથ ______ િે. 



(A) મલૂ્યરાંકન (B) અંદરજ (C) સાંભરળ (D) (1) અને (2) બને્ન 

         
95 પખુ્ત વયની તાંદુરસ્ત વ્યક્રકતની િરતીનો ઘેરરવો તેની કમરનર ઘેરરવર કરતરાં ____ સે.મી. વિરરે હોય િે. 

(A) 20-25 (B) 15-25 (C) 30-35 (D) 10-15  
96 ભરરતીય આહરરમરાં લગભગ ___%  શક્રકત તેલ અને અન્ય ચરબીમરાંથી મળે િે. 

 (A) 5-10 (B) 30-40 (C) 20-30 (D) 40-50  
97 ____ સવટરમીન ચરબી દ્રરવ્ય સવટરમીન િે. 

(A) એ (B) બી (C) સી (D) એકેય નહીં  
98 મરાંસનર ચરબીયકુત ભરગોમરાં ____નુાં પ્રમરણ ઓછાં હોય િે. 

(A) પ્રોટીન (B) સવટરમીન (C) ખનીજ (D) કરબોક્રદત પદરથથ  
99 PUFA નુાં સવસ્તરણ કરો: 

(A) પોલી યનુરઇટેડ ફરસ્ટ આલ્કોહોલ (B) પોલી અનસેટયરેુટેડ ફેટી એસસડ 
(C) પોલી યસુનફરઇડ ફેટી એસસડ (D) ઉપરનરમરાંથી એકેય નહીં. 

 

100 ‘પરણી પીવરથી વજન ઘટરડવરમરાં મદદ થરય િે’ આ મરન્યતર  
(A) સરચી િે (B) અપવરદ િે (C) ખોટી િે (D) ઉપરનરમરાંથી એકેય નહીં.  

 

_______________
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1 પોષણની દ્રન્ષ્ટએ શુાં અગત્યનુાં િે?  
(A) ખોરરક  (B) શરકભરજી  (C) અથરણર  (D) એકપણ નહીં   

2 રોટલી બનરવવર શેનો લોટ વપરરય િે?  
(A) બરજરી  (B) જુવરર  (C) ઘઉં  (D) એકપણ નહીં  

 

૩ ચોખર, ઘઉ, જુવરર  િરન્યોને કયર વગથનર ખરદ્ય પદરથો કહવેરય િે?  
(A) પગરરદરરી  (B) મફત  (C) કરયદેસર  (D) એકપણ નહીં   

4 વષથ દરસમયરન થયેલ ખચથને શુાં કહવેરય?  
(A) મરસસક ખચથ  (B) િ મરસસકર  (C) વરસષિકર  (D) એકપણ નહીં  

 

5 બરળકોનર સશક્ષણ પરિળનર ખચથને શુાં કહ ેિે?  
(A) સરમરજજક  (B) મરનસસક  (C) નૈસતક  (D) શૈક્ષણણક  

 

6 િરન્ય કયુાં િે તે જણરવો?  
(A) ચોખર  (B) મગ  (C) કોપરેલ  (D) એકપણ નહીં  

 

7 પીણર કયર િે ઓળખી બતરવો?  
(A) સરસસય ુ (B) કોપરેલ  (C) ચર  (D) એકપણ નહીં   

8 શીંગો દ્વરરર થત ુાં કઠોળ કયુાં િે?  
(A) રરગી  (B) મઠ  (C) બાંટી  (D) એકપણ નહીં  

 

9 કુટુાંબમરાં કઇ વ્યસ્તત વક્રડલ કહવેરય?  
(A) ભરઇ  (B) બહને  (C) દરદર  (D) એકપણ નહીં  

 

10 રુણચને સાંતોષવર શુાં જરૂરી િે?  
(A) મરચુાં  (B) મીઠુાં  (C) હળદર  (D) મરીમસરલર  

 

11 કઇ ઋતમુરાં શરકભરજી સસ્તર હોય િે?  
(A) ઉનરળો  (B) સશયરળો  (C) ચોમરસુાં  (D) એકપણ નહીં  

 

12 એક સ્તવન્ટલ એટલે કેટલર મણ થરય િે?  
(A) પરાંચ મણ  (B) બે મણ (C) દસ મણ (D) એકપણ નહીં  

 

13 ચોખર કયર મક્રહનરમરાં સસ્તર હોય િે?  
(A) જાન્યઆુરી (B) ફેબ્રઆુરી  (C) ક્રડસેમ્બર  (D) એકપણ નહીં  
        

 



14 અનરજ ક્યર પરકે િે?  
(A) ખેતરમરાં  (B) બગીચરમરાં  (C) જમીનમરાં  (D) એકપણ નહીં  

 

15 કયો પરક લણીને લેવરમરાં આવે િે?  
(A) બરજરી  (B) ડરાંગર  (C) ઘઉં  (D) એકપણ નહીં  

 

16 જ્થરબાંિ ખરીદી ક્રકિંમત કેવી હોય િે?  
(A) સસ્તી  (B) મોંઘી  (C) મધ્યમ  (D) એકપણ નહીં  

 

17 આયોજન કરવરથી શુાં થરય િે?  
(A) સરળતર (B) ઝડપ  (C) સમય બચે િે  (D) એકપણ નહીં  

 

18 ખરદ્ય પદરથોની ખરીદીમરાં ખચથવરમરાં આવેલર નરણરાંને શુાં કહ ેિે?  
(A) ખોરરકનુાં ખચથ  (B) ઘરનુાં ખચથ  (C) સગરવ્હરલરનુાં ખચથ  (D) એકપણ નહીં  

 

19 મરનવીનર અસ્સ્તત્વને ટકરવી રરખવર શુાં જરૂરી િે?  
(A) ઘર  (B) ખેતર  (C) ખોરરક  (D) એકપણ નહીં  

 

20 ઢોકળરમરાં પોચર બનરવવર શુાં વપરરય િે?  
(A) મરચુાં  (B) મીઠુાં  (C) સોડર  (D) એકપણ નહીં  

 

21 જળમરાંથી મળતર ખોરરકને શુાં કહ ેિે?  
(A) ખમણ  (B) મછિી  (C) ણખચડી  (D) એકપણ નહીં  

 

22 પ્રરણીઓની જરૂર પડે તેવો ખોરરક કયો િે?  
(A) ઘઉં  (B) મકરઇ  (C) દૂિ  (D) એકપણ નહીં  

 

23 પરકની ઉત્પરદકતર વિરરવર મરટે કઇ વસ્ત ુઅગત્યનો ભરગ ભજવે િે  
(A) પરણી  (B) જમીન  (C) ખરતર  (D) એકપણ નહીં  

 

24 જમીનને ફળદ્રપુ બનરવવર શુાં કરવુાં જોઇએ?  
(A) પરણી  (B) ખેડવુાં  (C) ખરતર  (D) એકપણ નહીં  

 

25 રરસરયણણક ખરતરો કયર કયર િે?  
(A) યકૂ્રરયર  (B) િરણણયુાં  (C) સળસસયરાં   (D) એકપણ નહીં  

 

26 ખેડૂતોને ખેતીવરડી મરટે પરૂતર મજૂરો મળે િે?  
(A) હર  (B) નર  (C) કદરચ  (D) એકપણ નહીં  

 

27 શેરડીમરાંથી શુાં બને િે? 

(A) ગોળ  (B) ખજૂર  (C) એકપણ નહીં  (D) ખરરેક  
 

28 દૂિ ઇંડર મરાંસ શેનર તરફથી ખોરરક મળે િે?  
(A) પક્ષીઓ  (B) પ્રરણીઓ  (C) િરન્ય  (D) એકપણ નહીં  

 

29 જળમરાંથી મળતો બીજો ગૌણ ખોરરક કયો િે?  
(A) મરિલી  (B) કરચલો  (C) સરપ  (D) એકપણ નહીં  

 

30 ઘરનર વરડરમરાં શુાં ઉગરડી શકરય?  
(A) શરકભરજી  (B) ઘઉં  (C) બરજરી  (D) એકપણ નહીં  

 

31 ઘરનર વરડરમરાં શરકભરજી વરવવરથી વરતરવરણ કેવુાં રહ ેિે?  
(A) સ્વછિ  (B) અસ્વછિ  (C) બરફવરળાં  (D) એકપણ નહીં  

 

32 કરયમી ઝરડ વછચેનુાં અંતર કેટલુાં રરખવુાં જોઇએ?  
(A) ૩.૫ મીટર  (B) ૨ મીટર  (C) ૧ મીટર  (D) એકપણ નહીં  

 

33 મરપબાંિીની દુકરનેથી ચીજવસ્તઓુ ખરીદવર મરટે ઉત્સકુ હોય તેવી વ્યસ્તત કે કુટુાંબની પરસે કયુાં કરડથ હોય િે.  
(A) મતદરન કરડથ  (B) મરપબાંિીનુાં કરડથ  (C) પરનકરડથ  (D) એકપણ નહીં  

 

34 દરેક શરકભરજી વરવવરની પધ્િસત કેવી કેવી હોય િે?  
(A) અલગ  (B) સરખી  (C) જુદી  (D) એકપણ નહીં  

 



35 કૃસષ સવષયક સિરરણની બરબતમરાં કયર ખેડૂતો સહરસયત દરે લોન મેળવવરને પરત્ હોય િે?  
(A) બહ ુિીમાંત  (B) બહ ુગરીબ  (C) મધ્યમ  (D) એકપણ નહીં  

 

36 નીચેનુાં કય ુસરિન રસોડરમરાં હોય િે?  
(A) પે્રસરકૂકર  (B) તગરરુ  (C) પરવડો  (D) એકપણ નહીં  

 

37 કૃસષ યસુનવસસિટીઓ કેટલી િે?  
(A) ૨૫  (B) ૩૦  (C) ૩૫  (D) એકપણ નહીં  

 

38 તરલીમ કરયથિમનર પ્રકરર કેટલર િે?  
(A) ૧૦  (B) ૮  (C) ૭  (D) એકપણ નહીં  

 

39 કયર ક્ષેત્ો એકબીજા સરથે સાંકળરયેલર િે?  
(A) કૃસષ ઉદ્યોગ  (B) ખેતી  (C) બેન્કીંગ  (D) એકપણ નહીં  

 

40 ખેડૂતો મરટે કરયથિમ અને સનદશથનો શર મરટે રરખવરમરાં આવે િે?  
(A) જ્ઞરન (B) સમય  (C) નરસ્તર  (D) એકપણ નહીં  

 

41 સનદશથનનર કેટલર પ્રકરર િે?  
(A) બે  (B) એક   (C) ત્ણ  (D) એકપણ નહીં  

 

42 ઉદ્યોગ સરહસસકો પરસે ફરમથમરાં કેટલરથી કેટલર પક્ષીઓ હોય િે?  
(A) ૫૦૦૦ થી ૧૦,૦૦૦  (B) ૧૦,૦૦૦ થી ૨૦,૦૦૦  (C) ૫૦૦ થી ૧૦૦૦  (D) એકપણ નહીં  

 

43 I.C.D.S. એટલે શુાં?  
(A) ઇન્ન્ટગે્રટેડ ચરઇલ્ડ ડેવલપમેન્ટ સસવિસ   (B) સ્પેશ્યલ ન્યટૂ્રીશન સસવિસ   
(C) ઇન્ન્ટક્રરયર ચરઇલ્ડ સેવર   (D) એકપણ નહીં   

44 ANP એટલે શુાં?  
(A) એપ્લરઇડ ન્યટુ્રીશન પ્રોગ્રરમ  (B) એપ્લરઇડ આહરર કરયથિમ  (C) એકપણ નહીં  (D) એપ્લરઇડ આહરર   

45 પરણીથી ફેલરતો રોગ કયો િે?  
(A) ટી.બી.  (B) ડરયરણબટીશ  (C) ટરઇફોઇડ  (D) એકપણ નહીં  

 

46 વરસી ખોરરક ખરવરથી શુાં થરય િે?  
(A) ગરબડ  (B) પરચન  (C) પોષણ  (D) એકપણ નહીં  

 

47 કરળર મરીમરાં શેની ભેળસેળ હોય િે?  
(A) પ્થર  (B) પપૈયરનર બી  (C) રેતી  (D) એકપણ નહીં  

 

48 પેંક કરેલર ખોરરક હાંમેશર કેવો હોય િે?  
(A) તરજો  (B) વરસી  (C) સલરમત  (D) એકપણ નહીં  

 

49 વ્યરજબી ક્રકિંમતથી ખરીદી ક્યરાંથી કરી શકરય? 

(A) અપનર બજાર  (B) દૂકરન  (C) ખરદીભાંડરર  (D) એકપણ નહીં  
 

50 ગ્રરહકો િેતરરય નહીં તે મરટે શુાં કરવુાં જોઇએ?  
(A) િન્યવરદ  (B) સશક્ષણ  (C) આશ્વરસન  (D) એકપણ નહીં  

 

 

 

__________ 

 


