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1 જજિંદગીની ળરૂઆત ળનેાથી થામ છે?  
(A) આશય  (B) વધૃ્ધધ  (C) વલકાવ  (D) જીલન 

 

2 ખોયાક ખાલાની ઈચ્છા એટરે શ ું? 
(A) તુંદ યસ્તી  (B) ભખૂ  (C) ાચન  (D) આભાનાું એક ણ નહશ  

 

3 ળનેી જરૂહયમાત આની પ્રવ વતઓ, આફોશલા જેલા હયફો ય આધાહયત શોમ છે? 
(A) બણતય  (B) શલા  (C) ાણી  (D) ોક ઘટકો  

 

4 ળાયીયીક ભાનવવક અને વાભાજજક સ્લાસ્્મ એટર ેશ ું?  
(A) વભ્મતા  (B) તુંદ યસ્તી  (C) વાભાજજક સ્તય  (D) ભાનવવક સ્તય  

 

5 કમા પ્રકાય ના પ્રમાલયણ ના રીધે આશય, સ્લાસ્્મ અને યોગો ય અવય થામ છે? 
(A) જૈવલક માાલયણ  (B) બૌવતક માાલયણ 

(C) ફન્ને  (D) એક ણ નહશ  
 

6 ધભા, લેશભ, યુંયા કમા હયફો શઠે આલ?ે   
(A) વાુંસ્કૃવતક હયફો (B) ળાયીહયક હયફો (C) ભાનવવક હયફો (D) બૌવતક હયફો 

 

7 બૌવતક માાલયણ એટરે શ ું? 
(A) શલાભાન  (B) ખોયાક  (C) યોગો  (D) સ્લાસ્્મ 

 

8 આશાયના બાગ કમા છે? 
(A) શલાભાન 

B) ાણી અને ોક્તત્લો  (C) યુંયા (D) લશભે 

 

9 આશય ભાું સ્લાદ, વોડભ, દેખાલ તથા તાભાનન ું વ ુંવભશ્રણ એટર ેશ ું? 
(A) ભખૂ  (B) આશાયની યોચકતા  (C અસ્લીકામાતા  (D) ઉભય અન ેજાવત  

 

10 ખોયાકની રૂધીયના પ્રલાશભાું બલાની હિમા એટરે શ ું?   
(A) આશયન ું ળોણ   (B) ાચન  (C) અચો  (D) રૂધીયન ું ફગડવ ું  

 

11 વભ્મતા એટર ેશ ું?  
(A) વાયી યીતબાત  (B) યુંયા  (C) ધભા  (D) વભાજભાું સ્લીકૃત ધધવત  

 

12 દેશ ધાવભિક હિમાઓ ભાટે ખોયાકનાું ઉમોગની હિમા એટરે શ ું?  
(A) ાચન  (B) ળોણ  (C) ચમાચમ  (D) ફગાડ  

 

13 1 ગ્રાભ કાફોહદત દાથોભાુંથી આણન ેકેટરા હકરો કેરયી ળક્ક્ત ભે છે? 
(A)     ચાય  (B) ાુંચ  (C) નલ  (D) ફે  

 

14 ળયીયના ક ર લજનના કેટરા ટકા ાણીન  ું લજન શોમ છે? 
(A) 65% 

(B) 70%  (C) 80% 
(D) 90% 

 

15 ળયીયની હિમાઓના વનમભન ભાું કમા ોળાકતત્લ વશામભતૂ થામ છે?  
(A) ચયફી  (B) પ્રોટીન  (C) વલટાભીન અન ેક્ષાયો  (D) કાફોહદત  

 



16 કમા કાફાવનક ઉદ્દીકો છે જે આની દેશધાવભિક હિમાઓન ું વનમભન કયે છે?   
(A) ોકતત્લો  (B) ઉત્વચેકો  (C) ાણી  (D) ખોયાક  

 

17 ળયીયન ેટકાલી યાખલા ભાટે ળયીયભાું થતી ભશત્લની હિમાઓ એટર ેશ ું?  
(A) દેશધાવભિક હિમાઓ  (B) ળોણ  (C) ાચન  (D) અલળોણ  

 

18 આણા શાડકા ળનેા ફનરેા શોમ છે? 
(A) પક્ત પ્રોટીન  (B) ચયફી  (C) વલટાભીન-ડી  (D) કેધ્શળમભ અન ેપોસ્પયવ  

 

19 કય ું ોકતત્લ ળયીયના ઘડતયન ું કાભ કયે છે? 
(A) પ્રોટીન  (B) ચયફી  (C) ક્ષાય  (D) કાફોહદત દાથા  

 

20 આશાયભાું કાફોહદત અન ેચયફી ઓછા પ્રભાણભાું શોમ ત્માયે આશાયન ું કય  ું ોકતત્લ ળક્ક્ત આલા ભાટે લયામ છે?  
(A) પ્રોટીન  (B) ક્ષાય  (C) વલટાભીન  (D) આભાના એક ણ નહશ  

 

21 કમો ખાદ્ય વયતાથી ચાલી ળકામ તલેો કાફોહદત દાથા છે? 
(A) ગો  (B) ખાુંડ  (C) ફટેટા  (D) ચોખા  

 

22 ળયીયભાું કમા વલટાભીનના મોગ્મ ળોણ ભાટે ચયફીની જરૂય ડે છે? 
(A) જરદ્રાવ્મ  વલટાભીન  (B) ાણીદ્રાવ્મ વલટાભીન  (C) ચયફીદ્રાવ્મ વલટાભીન 

(D) ઉયોક્ત ફધા જ  
 

23 ત્લચા નીચને  ું કય  ું ડ ળયીયન ું તાભાન જાલી યાખલાભાું ભદદ કયે છે? 
(A) ચયફીન ું  (B) પ્રોટીનન ું  (C) ક્ષાયન ું  (D) વલટાભીનન ું  

 

24 ફાકોના ળયીયભાું પ્રોટીનની ખાભી વજાામ તલેી ક્સ્થવતને શ ું કેશલામ? 
(A) ાુંડ યોગ  (B) કલાવળમકાય (C) તાલ  (D) ચેીયોગ  

 

25 ળયીયની આંતહયક ગ્રુંથીઓના સ્ત્રાલન ેશ ું કેશલામ કે જે દેશધાવભિક હિમાઓન ું વનમભન કયે છે? 
(A) ાચક્સ્ત્રાલ  (B) રૂવધયસ્ત્રાલ  (C) અંત સ્ત્રાલ 

(D) ઉયોક્ત ભાુંથી એક ણ નહશ  
 

26 ફાકને અંધાાથી ફચલા કય ું વલટાભીન લધ  આવ ું? 
(A) એ  (B) કે  (C) ફી  (D) વી  

 

27 કેયોટીન અને યેટીનોર ળને  ું લૂાગાભી સ્લરૂ છે?  
(A) પ્રોટીન  (B) ચયફી  (C) ક્ષાય  (D) વલટાભીન-એ  

 

28 વલટાભીન-ડી ળનેા ળોણભાું ભદદ કયે છે?  
(A) કેધ્શળમભ  (B) પ્રોટીન  (C) ક્ષાય  (D) વલટાભીન  

 

29 વલટાભીન-ડી ની ઉણને કાયણે ફાકને કમો યોગ થામ છે? 
(A) યીકેટવ  (B) અંધાો  (C) ાુંડ યોગ  (D) કલાવળમકાય  

 

30 વલટાભીન-વી ની ઉણથી કમો યોગ થામ છે?  
(A) યીકેટવ  (B) સ્કભા  (C) ાુંડ યોગ  (D) અંધાો  

 

31 હૃદમ, ત્લચા અને ભગજને કય ું ોળાક્તત્લ તુંદ યસ્ત યાખ ેછે? 
(A) ફી વમશૂના વલટાભીનો  (B) ક્ષાય  (C) પ્રોટીન  (D) ચયફી  

 

32 બાયતીમ આશાયભાું આમાન મ ખ્મત્લે ળભેાુંથી ભે છે?  
(A) આખા અનાજ  (B) ખાુંડ  (C) તરે  (D) કઠો  

 

33 રોશીને રારયુંગ આત  ું તત્લ કય ું છે?  
(A) પ્રોટીન  (B) ાણી  (C) આમાન  (D) હશભોગ્રોફીન  

 

34 યોગોનો વાભનો કયલાની ક્ષભતા એટરે શ ું?  
(A) યોગ પ્રતીકાયક્તા  (B) યોગોન  ું યક્ષણ  (C) ળયીયન ું યક્ષણ  (D) આભાના એક ણ નહશ  

 

35 ધાત  ના શલા ચ સ્ત ડબ્ફાઓભાું ખાદ્યદાથો ને વાચલલા એટરે શ ું?   
(A) યીક્ષણ  (B) આથો રાલલા  (C) હયયક્ષણ  (D) કેવનિંગ  

 

36 આંવળક યીત ેતૈમાય કયામરેો અને જશદીથી યાુંધી ળકામ તલેો ખોયાક એટરે કેલો ખોયાક? 
(A) ત્લહયત ખોયાક  (B) ડબ્ફાફુંધ ખોયાક  (C) ણૂા યા ુંધરેો ખોયાક  (D) ઉયોક્ત ભાુંથી એક ણ નહશ 

 

37 ફગડી જામ તલેી ખાદ્યચીજોની જાલણી ભાટે લયાતા દાથો એટરે શ ું? 
(A) વુંયક્ષક  (B) અંક યણ  (C) અવુંયક્ષક  (D) યવામણો  

 

38 પણગાલલાની પ્રહિમાથી ખાદ્યોભાું કમા ોક્તતલોના પ્રભાણભાું લધાયો થામ છે?  
(A) ક્ષાય  (B) પ્રોટીન  (C) ચયફી  (D) વલટાભીન  
        

 



39 જે જ ુંત  ઓ નયી આંખ ેજોઈ ળકતા નથી તને ેશ ું કેશલામ? 
(A) સકૂ્ષ્ભજીલો  (B) યોજીલો  (C) ચેીજીલો  (D) આભાુંના એક ણ નહશ 

 

40 ખાદ્યદાથાન ેગાભા કે ાયજાુંફરી હકયણોના વ ુંકાભાું રાલલા એટરે શ ું?  
(A) આમનીકયણ  (B) હકયણોત્વગા  (C) શોભીકયણ  (D) ઉદ્દીક  

 

41 ઘણી જાતના ખાદ્યદાથોન ેવથજલીને રાુંફા વભમ વાચલાની પ્રહિમાને શ ું કેશલામ? 
(A) શીભીકયણ  (B) ળીત-વુંગ્રશાગય  (C) પ્રળીતન  (D) આભાુંથી એક ણ નહશ 

 

42 ખાદ્યદાથોભાુંથી ાણી દ ય કયીને રાુંફા વભમ ભાટે સ  ધી વાચલલાની પ્રહિમાન ેશ ું કેશલામ?  
(A) નીજણેીકયણ  (B હશભીકયણ  (C) પ્રળીતન 

(D) ળીત-વુંગ્રશાગય   

 

43 આથલણની ધધવત કમા ોળાક્તત્લન ેલધ  ાચનક્ષભ ફનાલાભાું ભદદ કયે છે?  
(A) પ્રોટીન  (B) ચયફી  (C) ક્ષાય  (D) આભાનાું દયેક    

 

44 આમાનની ઉણથી કમો યોગ થામ છે?  
(A) સ્કલી (B) યીકેટવ  (C) ાુંડ યોગ  (D) અક્સ્થમદૃ તા  

 

45 કમા વલટાભીનનો નાળ ગયભી અને સમૂાપ્રકાળભાું ખ  રો યાખલાથી થામ છે?  
(A) વલટાભીન-કે  (B) વલટાભીન-વી  (C) વલટાભીન-એ  (D) વલટાભીન-ફી  

 

46 આણા ળયીય ભાટે વલટાભીન-ડી ભેલાન ું મ ખ્મ પ્રાધ્તતસ્થાન કય ું છે? 
(A) ખોયાક  (B) શલા  (C) ાણી  (D) સ માપ્રકાળ  

 

47 ફીજભાુંથી અંક ય ફૂટલાની પ્રહિમા એટર ેશ ું? 
(A) અંક યણ  (B) આલયણ  (C) ફીજાયણ  (D) બફમાયણ  

 

48 ાણીનાું ભાધમભ દ્વાયા ખાદ્યદાથોન ેગયભી ોશચાડલાની દ્ધવતને શ ું કેશલામ?  
(A) સ કીગયભી  (B) વીઝલવ ું  (C) ભ ૂુંજવ  ું  (D) બજેય કત ગયભીની દ્ધવત  

 

49 બોજન દ્ધવત એટરે શ ું? 
(A) ખાદ્યદાથાના લયાળની દ્ધવત  (B) લાલણીની દ્ધવત  
(C) ખાદ્યદાથોનાું વાચલણીની દ્ધવત  (D) સ કાલાની દ્ધવત  

 

50 1 ગ્રાભ ચયફી ભાુંથી  કેટરી કીરો કેરયી ળક્ક્ત ભે છે? 
(A) ચાય  (B) નલ  (C) ાચ  (D) દવ  

 

51 ચીઝ ફનાલાભાું લયાતો એક ળબ્દ કમો છે? 
(A) ઉકાવ ું  (B) કલવ ું  (C) જીરટેીનાઈઝળેન  (D) સ્પટીકીકયણ  

 

52 આભાભાું કય  ું વલટાભીન લધ  શોમ છે?  
(A) એ  (B) ફી  (C) વી  (D) કે  

 

53 ભેંદા જેલા ઝીણા દેરા અનાજભાું ખનીજક્ષાય અન ેવલટાભીનન ું પ્રભાણ આખા અનાજ કયતા કેટલ ું શોમ છે?  
(A) ઓછુ  (B) લધ   (C) વયખ ું  (D) ઉયોક્ત ભાુંથી એક ણ નહશ 

 

54 ખ ફ ઓછા વભમ ભાટે ઊંચા ઉષ્ણતાભાન ેગયભ કયેરા દ ધન ેકેવ  ું દૂધ કેશલામ?  
(A) ેશ્ચચ્ય  યાઈઝડ  (B) ફ્રલેડા  (C) ટોન્ડ  (D) ક વિભ  

 

55 વપયજન અને કેાના ટ કડાને ભખૂયા થતા અટકાલલા ભાટે શ ું કયવ  ું જોઈએ? 
(A) તનેી ય રીંબ નો યવ નાખો  (B) ભીઠાના ાણીભાું ડફૂાડો  
(C) ખ શરા શલાભાું યાખો  (D) ફ્રીઝભાું યાખો  

 

56 વોમાફીનભાું લધ  પ્રભાણભાું કય  ું ોકતત્લ શોમ છે?   
(A) કેધ્શળમભ  (B) પ્રોટીન  (C) ચયફી  (D) ક્ષાય  

 

57 ખયીદલાભાું આલતા ભભયા, ૌલા કેલા શોલા જોઈએ? 
(A) નયભ  (B) કડક  (C) દાફરેા  (D) ઉયોકત ફધા જ  

 

58 ચોખાન ેયાુંધતી લખતે તભેા ું સ્ટાચાના કણો ાણીળોી ફૂરે છે અને યુંગ ફદરામ છે તનેે શ ું કેશલામ?  
(A) જીરટેીની કયણ  (B) સ્પટીકીકયણ  (C) ઈમ્ય નાઈઝળેન  (D) ઉયોક્ત ભાુંથી એક ણ નહશ 

 

59 તેજાના ભવારાથી ળયીયભાું યશરેા ાચકયવોની હિમાળીરતા ભાું શ ું પેયપાય થામ છે?  
(A) ઘટી જામ છે  (B) લધી જામ છે  (C) અવય થતી નથી  (D) ઉયોક્ત ભાુંથી એક ણ નહશ 

 

60 દાુંતનો વડો અટકાલલા ભાટે શ ું ઓછુ ખાવ  ું જોઈ એ? 
(A) ખાુંડ  (B) ળાકબાજી  (C) પો (D) દ ધની ફનાલટો  
        

 



61 ધાન્મ કેલા શોલા જોઈ એ? 
(A)  જ ુંત    (B) સ્લાદ  (C) ફૂગ  (D) ઉયોક્ત ફધા જ  

 

62 ભયીભવારાના લધ  ડતા ઉમોગ થી શ ું થામ? 
(A) ડામાફીટીવ  (B) ભેદભમતા  (C) અશવય  (D) ઝાડા  

 

63 તરેન ું ાણીભાું અને ાણીન  ું તરેભાના વભશ્રણને શ ું કેશલામ? 
(A) સ્પટીકીકયણ 

(B) ેચ્ય  યાઈઝળેન  (C) ઈભશવન  (D) જીરટેીનાઈઝળેન  
 

64 આના દેળભાું ખાુંડ ફનાલલા ભાટે ળનેો ઉમોગ થામ છે? 
(A) ફૂરો  (B) ળેયડી  (C) ફીટ  (D) ાુંદડા  

 

65 વાયી જાતના દાબમાભાું શ ું શોમ છે? 
(A) ફૂગ  (B) ખયાફ લાવ  (C) જીલાત  (D) ઉયોક્ત ભાુંથી એક ણ નહશ  

 

66 કાફોનટેેડ ાણીભાું કમો ગેવ બેલરે શોમ છે? 
(A) શાઈડ્રોજન  (B) કાફાનડામોકવાઈડ  (C) નાઈટ્રોજન  (D) ઓહકવજન  

 

67 આણી ત્લચા અને હૃદમને ત ુંદ યસ્ત યાખનાય કેટરાક ભશત્લના પેટી એવવડ ળભેાુંથી ભે છે?  
(A) તરે  (B) ખાુંડ  (C) ગો  (D) ળાકબાજી  

 

68 શરક જાતની અથલા અવનચ્છનીમ પ્રકાયની લસ્ત   વાથે બેલણી એટરે શ ું? 
(A) લરોલવ ું  (B) બેવે  (C) યીપાઈન્ડ  (D) કણક  

 

69 ચા ભાું કય  ું તત્લ શોમ છે? 
(A) આશબ્ય ભીન 

(B) ગ્રોબ્ય રીન 
(C) થઈેન 

(D) કેપીન 

 

70 અનાજભાું કેટરા ટકા સ્ટાચા શોમ છે? 
(A) 65-78  (B) 30-40 (C) 10-20 (D) 9-15 

 

71 એવવડની શાજયીભાું ાણીભાું ઓગેરી ખાુંડ ન  ું અંળત: જરવલબાજન થઇ ગ્લ કોઝ અન ેફૂકટોઝ ફને છે જેન ેસ   કેશલામ છે? 
(A) ભાશટ સ ગય  (B) ફીટ સ ગય  (C) ઇન્લટઁ સ  ગય  (D) ક્ય ર સ ગય  

 

72 પણગાલલાથી અન ેઆથલણની પ્રહિમાથી કઠો અન ેઅનાજ કેલા ફને છે?   
(A) ફયછટ  (B) અાચ્મ   (C) સ્લાદવલશીન   (D) સ ાચ્મ   

 

73 પોતયાલાી દા કયતા આખી દા કેલી શોમ છે?   
(A) લધ  ોષ્ટીક  (B) ઓછા ોષ્ટીક  (C) યુંગ વલશીન  (D) ઓછા યેવાલાી  

 

74 સ કા કઠોન ેપણગાલલાથી કય ું ોક્તત્લ લધાયી ળકામ છે?  
(A) વલટાભીન-એ  (B) આમાન  (C) વલટાભીન-વી  (D) પ્રોટીન  

 

75 કેક, બફસ્કીટ લગેયેના સ  ળોબન ભાટે શ ું લયામ છે? 
(A) ગોન ું વીય  (B) દાણા દાય ખાુંડ  (C) આઈવીંગ સ ગય  (D) ભધ  

 

76 કઠોભાું અનાજ કયતા કેટલ ું પ્રોટીન શોમ છે?   
(A) ફભણ ું  (B) અડધ ું  (C) િીજબાગન ું  (D) ાુંચગણ ું  

 

77 કેટરાક ખાધમો અને અન્મ ચીજો પ્રત્મેની અવત વલદેનળીરતાની યીસ્તીથી ન ેશ ું કેશલામ? 
(A) ભેદભમતા  (B) એરજી   (C) ડામાફીટીવ  (D) શાઇય ટેન્ળન  

 

78 અનાજ વાથ ેરલેાત  ું દૂધ અનાજભાનાું પ્રોટીનની ગ ણલતા ભાું શ ું પેયપાય કયે છે? 
(A) ઘટાડે છે  (B) લધાયે છે  (C) નશીલત કયે છે  (D) ઉયોક્ત ભાુંથી એક ણ નહશ 

 

79 આથલણની પ્રહિમાથી અનાજભાું કય  ું ોકતત્લ લધ ેછે? 
(A) કેધ્શળમભ  (B) વલટાભીન-એ  (C) વલટાભીન-ડી  (D) ફી-વમશૂના લીટાભીનો  

 

80 યેળા શ ું અટકાલાભાું ભદદરૂ થામ છે? 
(A) ઝાડા  (B) કોરેયા  (C) ટાઈપોઈડ   (D) કફજીમાત  

 

81 વાદા ચોખાન ેફદરે આંવળક ફાપેરા ચોખા કેલા શોમ છે? 
(A) લધ  ોષ્ટીક શોમ છે?  (B) ઓછા ોષ્ટીક શોમ છે  (C) લધ  ડતા નયભ શોમ છે  (D) લધ  ડતા કઠણ શોમ છે  

 

82 વલટાભીન એ, ડી, ઈ અને કે ભાટેના ભશત્લના પ્રાધ્તતસ્થાન કમા શોમ છે?   
(A) તરે અને ઘી  (B) અનાજ  (C) કઠો  (D) કુંદમૂ  

 

83 ચયફીભાુંથી વૌથી લધ  પ્રભાણભાું શ ું ભે છે?  
(A) કેધ્શળમભ  (B) ળક્ક્ત  (C) ભેગ્નળેીમભ  (D) ઝીંક  
        

 



84 ચોખાન ેોરીળ કયલાથી દાનાભાુંના ખનીજ ક્ષાય અને વલટાભીનન ું પ્રભાણ કેવ  ું યેશે છે? 
(A) લધે છે  (B) મથાલત યશ ેછે  (C) ઘટે છે  (D) ઉયોકત ફધા જ  

 

85 આખા અનાજભાું તેભના ફશાયના ડન ેકાયણ ેયેવાન  ું પ્રભાણ કેવ  ું શોમ છે? 
(A) વયખ ું  (B) ઓછુ  (C) લધ   D) ઉયોકત ફધા જ  

 

86 કઠોભાું કય  ું ોકતત્લ લધ  શોમ છે? 
(A) વલટાભીન  (B) ચયફી  (C) ક્ષાય  (D) પ્રોટીન  

 

87 યાગીભાું કય  ું ોકતત્લ લધ  શોમ છે? 
(A) કેધ્શળમભ  (B) ચયફી  (C) ક્ષાય  (D) પ્રોટીન  

 

88 તરે અને ચયફીનો રાુંફો વભમ ભાટે વ ુંગ્રશ કયલાભાું આલે ત્માયે તેભાું શ ું પેયપાય થામ છે? 
(A) ખોરૂ  (B) લધ  સ્લાદય ક્ત  (C) ઈયછનીમ પેયપાય લાળુ   (D) ઉયોક્ત ભાુંથી એક ણ નહશ  

 

89 કોપીભાું કય   તત્લ શોમ છે? 
(A) થઈેન  (B) કેપીન  (C) ભેટારીન મરો  (D) ગ્રોબ્ય રીન  

 

90 અનાજભાું કેટરા ટકા પ્રોટીન શોમ છે? 
(A) 10-20 (B) 15-25 (C) 7-12  (D) 30-40  

 

91 જમાયે દાણાદાય ખાુંડને ખ  ફ ફાયીક દીન ેતભેાું થોડો ભકાઈનો રોટ ઉભયેામ તનેે શ ું કેશલામ? 
(A) ફીટ સ ગય  (B) કેન સ  ગય  (C) આઈવીગ સ ગય  (D) બ્રાઉન સ ગય   

 

92 ખાુંડના અવત વુંતતૃત દ્રાલણને ઠુંડ  ાડતા ખાુંડન  ું શ ું થામ છે? 
(A) જીરટેીનાઈઝળેન  (B) સ્પટીકીકયણ  (C) જર વલબાજન  (D) ઉયોક્ત ભાુંથી એક ણ નહશ  

 

93 “લીર” એટરે શ ું કેશલામ? 
(A) લાછયડાન  ું ભાુંવ  (B) ડ કકયન ું ભાુંવ  (C) ભયઘાન ું ભાુંવ  (D) ભાછરીન ું ભાુંવ  

 

94 ખાુંડ આન ેશ ું આ ેછે? 
(A) પ્રોટીન  (B) વલટાભીન-એ  (C) ળક્ક્ત  (D) આમાન  

 

95 એક ઈંડાભાું આળયે કેટરા ગ્રાભ પ્રોટીન શોમ છે? 
(A) 5-6  (B) 10-12 (C) 30-40  (D) 25-50  

 

96 લધ  ડતી ખાુંડ રલેાથી લજન ભાું શ ું પેયપાય થામ છે? 
(A) વનમુંવિત થામ  (B) લધે  (C) ઘટે  (D) રાગ  ડત  ું નથી  

 

97 દશીંભાુંનાું વલવળષ્ટ ફકે્ટેહયમા રકે્તોઝન ું ળભેા ું રૂાુંતય કયે છે?  
(A) વાઈટીક્ એવવડ   (B) રકેટીક એવવડ  (C) એવવટીક એવવડ   (D) વશપર હયક એવવડ  

 

98 તાજ  આખ  ઈંડ ું ાણીભાું કેવ  ું રાગે છે? 
(A) તયળ ે  (B) ડફૂી જળે  (C) ઓગી જળે  (D) ઉયોક્ત ભાુંથી એક ણ નહશ 

 

99 કણક ફાુંધતી લખતે ફનતા કમા અદ્રાવ્મ પ્રોટીનન ેકાયણે ઘનેને ળકેી ળકામ છે? 
(A) ભાશટોઝ  (B) ગ્લ  ટેન  (C) ગ્લકૂોઝ  (D) ફૂકટોઝ  

 

100 કોયેરનો ઉમોગ ખાલા ભાટે કય ું યાજ્મ ઉમોગ કયે છે? 
(A) ફુંગા  (B) ભશાયાષ્ટ્ર  (C) ુંજાફ  (D) કેયારા  

 

 

 

____________ 
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1 ળયીયભાુંથી બફનઉમોગી અબચત દાથાના વનકારન ે_________ કશ ેછે? 
(A) ઉત્વગા  (B) ળોણ  (C) ાચન  (D) ઉયના એક ણ નશી  

 

2 એક દાથાભાું અન્મ દાથો ઓગીને ફનાલલે  ું વભશ્રણ? 
(A) દ્રાવ્મ  (B) દ્રાલણ  (C) દ્રાલક  (D) ઉયના ફધા જ   

 

3 મ ખ્મત્લે મકૃત અને સ્નાય  ઓભાું ભી આલતો લધાયાના કાફોહદત દાથોભાુંથી વ ુંગ્રશ ભાટે નીજતો મ ખ્મ દાથા ______ કશે છે? 
(A) ગ્લકૂોઝ   (B) ગ્રામકો જન   (C) પેટી એવવડ  (D) પ્રોટીન  

 

4 વજીલની વાભાન્મ ળાયીહયક ક્સ્થવત જાલલા ભાટે જરૂયી કામોને _________ કશે છે? 
(A) યોજીંદા કમો  (B) અનૈધ્ચ્છક કામો  (C) દેશધાવભિક કામો  (D) ઉયના ફધા જ   

 

5 આશાયભાુંથી ફન્મા તભનેો ભતરફ શ ું છે? 
(A) આશાયભાુંથી આણ  ભગજ ફન ેછે  (B) આશાયભાુંથી સ્નાય   ફન ેછે  
(C) આશાયભાુંથી શાડકા ફન ેછે  (D) ઉયના ફધા જ 

 

6 તભાયે યોજન ું ઓછાભાું ઓછુ કેટલ ું ાણી ીવ  ું જોઈ એ? 
(A 10 ગ્રાવ  (B) 5-6 ગ્રાવ  (C) 15 ગ્રાવ  (D) 2-4 ગ્રાવ  

 

7 1981 ભાું કઈ વુંસ્થાએ બાયતીમો ભાટેના સબૂચત આશય પ્રભાણે નક્કી કમાા? 
(A) આઈ.એવ.આઈ  (B) આઈ.વી.એભ.આય  (C) આઈ.ી.આઈ  (D) આઈ.એભ.આય.વી  

 

8 સબૂચત આશય પ્રભાણ ________ લાય સ  ધયલાભાું આવ્મો? 
(A) 3 (B) 2 C

 
6 (D) ઉયના એક ણ નશી  

 

9 સબૂચત આશાય-પ્રભાણ પ્રભાણ ેગણતયી ભાટે કશરેી સ્ત્રીની ઉભય કેટરી શોલી જોઈ એ? 
(A) 30 લા  (B) 35 લા  (C) 25 લા  (D) 20 લા  

 

10 સબૂચત આશય-પ્રભાણ પ્રભાણે ગણતયી ભાટે કશરેા   ર ન ું લજન કેટલ ું શોવ  ું જોઈએ? 
(A) 50 હકગ્રા  () 60 હકગ્રા  (C) 58 હકગ્રા  (D) 55 હકગ્રા  

 

11 સબૂચત આશાય-પ્રભાણ મ જફ  ખ્ત  ર ની ળક્ક્તની જરૂહયમાત ________ હકરો કેરયી છે?  
(A) 2400  (B) 2000 (C) 2200 (D) 2600 

 

12 સ બચત આશય-પ્રભાણ કમાું ઉમોગી છે? 
(A) ોકતત્લોની ઉણ ળોધલાભાું  (B) આશય જરૂહયમાતના આમોજનભાું  
(C) આશાયની જરૂહયમાતનો અંદાજ કાઢલાભાું  (D) ઉયના ફધા જ 

 

13 વલટાભીન-એ ન ું લૂાગાભી સ્લરૂ _________ છે? 
(A) કોરીકેરવીપેયોર  (B) ફીટા કેયોટીન  (C) એસ્કોબફિઁક એવવડ  (D) યેહટનોર  

 

14 0-6 ભહશનાના વળશ ન ેળયીયના પ્રત્મકે હકગ્રા લજન દીઠ ________ ગ્રાભ પ્રોટીનની જરૂહયમાત શોમ છે? 
(A) 4 (B) 1 (C) 1.5 (D) 2 

 



15 0-6 ભહશનાના વળશ ન ેસ્તનાન કયાલતી ભાતાને __________ લધાયાની કેરયી ની જરૂહયમાત શોમ છે? 
(A) + ૩૦૦ હકરોકેરયી  (B) + 550 હકરોકેરયી (C) + 400 હકરોકેરયી (D) + 450 હકરોકેરયી 

 

16 િયીક્ષા ખચેતા વ્મક્ક્તની કમા પ્રવ વત જૂથ ભાું વભાલળે કયળો? 
(A) ફઠેાડ ું જીલન  (B) ભધમભવયની પ્રવ તીલાળુું જીલન  (C) વખત શ્રભલાી પ્રવતૃીન  ું જીલન  (D) ઉયના ફધા જ 

 

17 યેહટનોર ભાટે કમો એકભ લયામ છે? 
(A) ભાઈિોગ્રાભ  (B) વભબરગ્રાભ  (C) કેરયી  (D) ગ્રાભ  

 

18 વગબાાલસ્થા દયમ્માન લધાયાના __________ ગ્રાભ પ્રોટીનની જરૂહયમાત શોમ છે? 
(A) + 14  (B) + 20  (C) + 17  (D) + 30  

 

19 ૯ લાની ફાાને ___________ કીરો કેરયીની જરૂહયમાત શોમ છે? 
(A) 1000 (B) 2050 (C) 1500 (D) 2200 

 

20 વળબક્ષકાની નોકયી કયતી ૨૫ લાની સ્ત્રીને __________ હકરો કેરયીની જયીહયમાત છે?  
(A) 1650 (B) 2250 (C) 2500 (D) 1900 

 

21 શ્વાન્મ જ થભાું ળનેો વભાલળે થામ છે? 
(A) ઘને, જ લાય  (B) ત  લેયની દા  (C) વોમાફીન  (D) ચણા-ળીંગ  

 

22 નીચભેાથી કમાું પ-ળાકબાજી વલટાભીન “વી” બય ય છે?  
(A) જાભપ  (B) વયગલાના ાન  (C) કોફીજ  (D) ઉયના ફધા જ 

 

 

23 આશય જૂથ-૨ ભાું કમા ખાદ્યદાથોનો વભાલળે થામ છે? 
(A) પ અને ળાકબાજી  (B) ધાન્મ  (C) દા-દૂધ-ઈંડા  (D) ખાુંડ-ગો-ભધ  

 

24 એક દાથાની ાણી વાથેની પ્રહિમાથી ફે દાથાભાું વલબાજીત ાભલાની યાવામબણક પ્રહિમાને _________ કશે છે?  
(A) ઉત્વચેક  B) જવલબાજન  (C) વુંકોચન અને વળથીરન  (D) જવલખુંડન  

 

25 આતયડાભાું થી ઝયતો ઉત્વચેક _________ કાફોહદત દાથાન  ું ાચન કયે છે? 
(A) એભારઝે  (B) અભામરોઝ  (C) વેશય  રોઝ  (D) રાઈઝે  

 

26 પ્રોટીનન ું વલબાજન _________ ઉત્વચેક થી થામ છે? 
(A) એભારઝે 

(B) રાઈઝે 
(C ેધ્તવન  (D) ેધ્તવનોજેન  

 

27 ફાક ાુંચ લાન  ું થામ ત્માુંસ  ધી તનેા ભગજની  _________% વધૃ્ધધ થઇ ગઈ શોમ છે? 
(A) 80 (B) 99 (C) 90 (D) 85 

 

28 વધૃ્ધધનો કમો ગાો કટોકટીબમો શોમ છે?  
(A) જન્ભ શેરાનો   (B) ળળૈલકાનો  (C) ફાણનો  (D) અ અન ેફ  

 

29 વધૃ્ધધ આરખેભાું કમાું ફે ભાદુંડ શોમ છે? 
(A) લજન અને નેભય  (B) લજન અને નેચાઈ  (C) નેચાઈ અને નેભય  (D) લજન અને વધૃ્ધધ  

 

30 ગબાાલસ્થા દયમ્માન કમો અંત:સ્ત્રાલ ફાકના ભગજની વધૃ્ધધ કયે છે?    
(A) એભારઝે 

(B) થામયોક્વીન  (C) થાઇયોડ  (D) વતય ટયી  
 

31 ખાભીય ક્ત ોણનો વનદદેશળ ળનેાથી થામ છે? 
(A) અયૂત  ું ોણ  (B) અવતોણ  (C) ક ોણ  (D)  અ અને ફ  

 

32 “આદળા લજન” કયતા તભાર ું લજન ૨૦% લધાયે શોમ તો તભે __________ કેશલાઓ? 
(A) લધ  લજનલાા  (B) ઓછા લજનલાા  (C) સ્થ    (D) વાભાન્મ લજનલાા  

 

33 આમાનની ઉણથી _________ થામ છે? 
(A) ટીફી  (B) ટાઈપોડ  (C) ાુંડ યોગ  (D) ડામાફીટીવ  

 

34 આમોહડનની ઉણ ઓછી કયલા ખોયાકભાું આમોડીન ય કત કમા ખાદ્યદાથોનો ઉમોગ કયલો જોઈએ? 
(A) ભીઠ ું  (B) ચોખા  (C) દૂધ  (D) રોટ  

 

35 પ્રોટીન અન ેળક્ક્તની ઉણથી ________ વળશ  યોગ થામ છે? 
(A) ક્લોવળમોયકય   (B) ભેયેવભવ  (C) ાુંડ યોગ  (D) અ અન ેફ  

 

36 આમોડીનની ઉણ થી થતો યોગન ે________ કશે છે? 
(A) કુંઠભા  (B) ાુંડ યોગ  (C) ભરેેહયમા  (D) કોરેયા 

 

37 તભાયી ળયીયનાું લજનના પ્રત્મકે હકરોગ્રાભ દીઠ દય કરાકે લયાતી ળક્ક્તથી તને  ું ભા કયલાભાું આલે તનેે ________ કેશલામ છે? 
(A) BMI  (B) BMR  (C) IBW  (D) MBR  
        

 



38 વરાડભાું ભોટાબાગ ેકમા ળાકબાજી શોમ છે? 
(A) કાકડી-કોફી  (B) ટભટેા-ફીટ  (C) ગાજય-મૂો  (D) ઉયના ફધા જ 

 

 

39 લધ  શ્રભ કયનાય વ્મક્ક્તન ેકેટરી કેરયીની આલશ્ચમકતા શોમ છે? 
(A) 3000 (B) 2400 (C) 3900 (D) 2000 

 

40 કઈ વુંસ્થાએ ેહ્લો લજન-ઊંચાઈનો કોઠો ફનાવ્મો છે? 
(A) એર.આઈ.વી. (B) એર.આઈ.ડી  (C) એન.આઈ.એન  (D) ફી.ઓ.ફી  

 

41 વાભાન્મ ભહશરાઓ કયતા ભાતાને તનેી ગબાાલસ્થાના ઉતયાધભઁાું આળયે ________ ગ્રાભ પ્રોટીન રવે  ું જોઈએ?  
(A) 30 (B) 14 (C) 25 (D) 10 

 

42 ગબાધાયણ છીના 8 ભાું અઠલાહડમા છી જન્ભ સ ધી વળશ નો થતો વલકાવન ે________ કેશલામ છે? 
(A) ભ્રણૂ  (B) ગબા  (C) ફા  (D) ગબાાળમ  

 

43 ગબાાલસ્થાદયમ્માન ભાતન ું લજન આળયે કેટલ ું લધ ેછે?  
(A) 5 હકરો  (B) 6-8 હકરો  (C) 8-10 હકરો  (D) 15 હકરો  

 

44 વભતોર આશયભાું કમા ખાદ્યદાથોનો વભાલળે થલો જોઈએ? 
(A) દા-બાત-ળાક   (B) યોટરી-દા-રીરાળાક  (C) બાખયી-ખીચડી-ળાક-પ  (D) ઉયના ફધા જ 

 

45 વગબાા ભહશરાએ લધાયે વલટાભીન અને ખનીજ ની યૂી કયલા ખોયાકભાું શ ું રવે  ું જોઈએ? 
(A) રીરા ાનલાા ળાક  (B) આફા-રીંબ   (C) પ  (D) ઉયના ફધા જ 

 

46 વગબાા ભહશરા ભાટે કમા પ્રકાયના આશાયની અબબરાા શાનીકાયક છે? 
(A) ભધાકાલાા ીણ ું  (B) ૈય  -કેાું  (C) ફીડી-વવગાયેટ  (D) ઉયના ફધા જ 

 

 

47 જન્ભ વભમ ે__________ કે તથેી ઓછુ લજન વળશ ની કુંગા તુંદ યસ્તી તથા ભાતાના કુંગા ોણન ું સચૂક છે? 
(A) 2500 ગ્રાભ  (B) 5000 ગ્રાભ   (C) 1 હકરો  (D) 2 હકરો  

 

48 ગ્રબાલસ્થાની ાછરી અલસ્થાભાું ગની ધ  ુંટીની આવાવ વોજો આલલો કે રોશીન  ું ઉચ ું દફાણ કે મિૂાળમની મ શ્ચકેરી _______ નાું 
સચૂક છે? 

(A) કફજીમાત   (B) વલોક્તતા  (C) અશોણ  (D) ઉયના ફધા જ 
 

 

49 ઈષ્ટતભ વુંજોગોભાું વળશ ની ર ુંફાઈ જન્ભ _________ શોલી જોઈએ?   
(A) 30 વે.ભી.   (B) 100 વે.ભી.  (C) 50 વે.ભી.  (D) ઉયના એક ણ નશી   

 

50 ભાતા પ્રત્મેક હદલવ હદઠ ઓછાભાું ઓછુ ___________ ભીરી ઘાલણ દેા કયે છે? 
(A) 600-800 ભીરી (B) 300-500 ભીરી (C) 500-700 ભીરી (D) 800-1000 ભીરી  

 

51 વળશ ની ળક્ક્તની જરૂહયમાતો   ખ્ત લમની વ્મક્ક્તની ળક્ક્તની જરૂહયમાતો કયતા __________ શોમ છે? 
(A) ડફર 

(B) વયખી (C) િણ ગણી (D) અડધી 
 

52 વળશ નાું ઉછેય દયમ્માન ભાતાએ તનેા વાધાયણ આશય કયતા __________ ગણો આશય રેલો જોઈએ? 
(A) ફભણો  (B) દોઢ 

(C) કોઈ પેયપાય નશી   (D) ચાય  
 

53 ભાતાન ેજરૂયી એલા ળક્ક્ત, પ્રોટીન, ખનીજ અને વલટાભીન્વ  યા ડે એલી કઈ ખાવ લાનગી આલાભાું આલે છે? 
(A) ભથેીના રાડ   (B) સ લા  (C) સ ુંઠ, ગ ુંઠોડા, ાદડાલાા ળાક  (D) ઉયના ફધા જ 

 

54 ૬ ભહશનાના ફાકન ેકમા ખોયાકથી વૌથી વારૂ ોણ ભે છે?  
(A) વેયેરકે  (B) બફસ્કીટ  (C) ભાતન ું દૂધ  (D) ઉયના એક ણ નશી   

 

55 પ્રસ તીફાદ ળરૂલાતભાું ૩-૪ હદલવભાું સ્્લત  ું ીાળ ડતા ચીકણ ું પ્રલાશીને __________ કશ ેછે? 
(A) કોરોસ્ટ્રોભ  (B) કોરેસ્ટ્રોર  (C) ધાલણ  (D) ઉયના ફધા જ   

 

56 ફાકને ળક્ક્ત ભેલલા આલાભાું આલતા ગામ કે બવેના દૂધભાું ાણીની વાથે ફીજ  ઉભયેવ  ું જોઈએ? 
(A) સ ુંઠ-ગુંઠોડા  (B) લાલડીંગ  (C) ખાુંડ  (D) ધી  

 

57 ફાકના જન્ભ છી કેટરા વભમભાું સ્તનાન કયાલવ ું જોઈએ? 
(A) જન્મ્મા છી તયતજ  (B) જન્ભનાું ૩ કરાક છી  (C) જન્ભના ૧ હદલવ છી  (D) જન્ભના ૧  અઠલાહડમા છી  

 

58 કેટરા વભમ છી વળશ ને ઉયી આશય આલાનો ળરૂ કયલો જોઈએ? 
(A) જન્મ્મા છી તયતજ 

(B) જન્ભનાું 6 ભહશના  છી (C) જન્ભના 1 લા છી (D) જન્ભના ૩ ભહશના છી  
 

59 ૧-૩ લાના ફાકભાું કમા ોકતત્લોની લધ  જરૂય ડે છે?  
(A) ળક્ક્ત અને પ્રોટીન  (B) ળક્ક્ત અને વલટાભીન  (C) પ્રોટીન અન ેવભનયશવ  (D) વલટાભીન અન ેવભનયશવ  

 

60 ઝાડા થમા શોમ ત્માયે ફાકન ેકેલા પ્રકાયનો આશય આળો? 
(A) પ્રલાશી  (B) ઓછુ પ્રલાશી  (C) ભખૂ્મા યાખવ ું  (D) એક ણ નશી  

 



61 કેટરાક રોકો ફાકના ળાા લમના લોન ે___________ કશછેે? 
(A) ગ સ્વા લાો વભમ  (B) આસ  વભમ  (C) ળાુંત વભમ  (D) જ સ્વાલાો વભમ  

 

62 ૯ થી ૧૧ લાના વભમગાા દયમ્માન છોકયા અને છોકયી ભાુંથી કોનો વધૃ્ધધ દય ઝડી જોલા ભે છે? 
(A) છોકયો  (B) છોકયી  (C) છોકયો છોકયી ફન્ને  (D) એક ણ નશી 

 

63 ફાકને તનેા આખા હદલવના ોક ઘટકોની જરૂહયમાતોનો __________ બાગ ફોયના ખાણા લખત ેભલો જોઈએ? 
(A)  યે  યો  (B) 1/2 (અડધો) (C) 1/૩ (િીજો બાગ) (D) એક ણ નશી  

 

64 ફાક ડબ્ફાભાું બાથા તયીકે કેલો ખોયાક આલો? 
(A) ઘયનો વભતોર ખોયાક  (B) તમૈાય તેરા પયવાણ  (C) બફસ્કીટ (D) એક ણ નશી 

 

65 ળાાઓભાું કઈ મોજના અંતગાત ળાાભાું જ બોજન આલાભાું આલ ેછે? 
(A) ભધમાશન બોજન મોજના  (B) ICDS  (C) ોણ મોજના (D) ક ોણ નાબ દી મોજના  

 

66 કઈ અલસ્થાન ે“ચઢત   રોશીની અલસ્થા” કશી ળકામ? 
(A) ફાશમાલસ્થા  (B) વધૃધાલસ્થા  (C) તર ણાલસ્થા (D) હકળોયાલસ્થા  

 

67 હકળોયાલસ્થા દયમ્માન છોકયીઓન ેકમા ોકતત્લો ની લધ  જરૂહયમાત શોમ છે? 
(A) ળક્ક્ત ઉજાા  (B) પ્રોટીન  (C) રોશતત્લ  (D) કેશળીમભ  

 

68 ભધ પ્રભશે ચમાચમની વલકૃવતન ેકાયણ ેઇન્સ્ય  રીન ની હિમા ફ ુંધ ડલાને શ ું કશે છે? 
(A) ભધ પ્રભશે (B) શામયટેન્ળન  (C) ક્ષમ યોગ  (D) એનીવભમા  

 

69 દય ભહશને છોકયીને આલતો અટકાલ એટર ેશ ું?  
(A) પ્રજનન ક્ષભાલસ્મા  (B) વધૃધાલસ્થા  (C) વગબાા  (D) ભાવવક ધભા  

 

70 પ્રજોત્તતી ક્યાયે ળક્ય ફન ેછે? 
(A) પ્રજનન ક્ષભાલસ્મા (B) તર ણાલસ્થા (C) વધૃધાલસ્થા (D) હકળોયાલસ્થા 

 

71 ળાાલમ અન ે ખ્ત અલસ્થા લચ્ચેના વલકાવનો વભમગાો એટર ેશ ું? 
(A) ળાા અલસ્થા  (B) તર ણાલસ્થા (C)  ખ્તાલસ્થા (D) વધૃધાલસ્થા 

 

72 ચારતા શ કાણ નો વલકાવ એટરે શ ું? 
(A) શ કાણ  જનન  (B) શ કાણ  તન  (C) શ કાણ  ળોણ  (D) એક ણ નશી 

 

73 આદળા બાયતીમ  ર ની લમ ભમાાદા શ ું છે? 
(A) 20-39  (B) 30-40 (C) 40-50 (D) એક ણ નશી 

 

74 ળાકબાજી અન ેમૈા, કેયી ભાુંથી કમા વલટાભીન ભે છે? 
(A) એ અન ેવી  (B) એ અન ેડી  (C) ફી અન ેડી  (D) એક ણ નશી 

 

75 સ્ત્રીઓને કઈ ઉભયે ભાવવક આલત  ું ફ ુંધ થામ છે? 
(A) હકળોયાલસ્થા (B)  ખ્તાલસ્થા (C) આધડેલસ્થા  (D) વધૃધાલસ્થા 

 

76 દૂધ અન ેદ ધની ફનાલટ ચતી ન શોમ તો શ ું રઇ ળકામ? 
(A) ગ્લકૂોઝ  (B) રેક્ટેટ અથલા ગ્લ કોનેટ કેશળીમભ  (C) ોટેવળમભ  (D) વભશક ઓપ ભેગ્નવેળમા  

 

77 ઓસ્સ્ટમોોયોવવવ ભાટે કય  વલટાભીન ઉમોગી છે? 
(A) A વલટાભીન  (B) B વલટાભીન  (C) C વલટાભીન  (D) D વલટાભીન  

 

78 ળક્ક્તની જરૂય ક્યાયે ઓછી ડે છે? 
(A)  ખ્તાલસ્થા (B) વધૃધાલસ્થા (C) હકળોયાલસ્થા (D) ફાશમાલસ્થા 

 

79 ઓસ્સ્ટમોોયોવવવ ___________ વાથે વ ુંકામરેો યોગ છે? 
 (A) મકૃત  (B) ેટ  (C) શાડકા  (D) ઉયના ફધા જ 

 

80 ભાું-ફા દ્વાયા ફાકોભાું ઉતાયી આલતા રક્ષણોને __________ કશ ેછે? 
(A) ઓસ્સ્ટમોોયોવવવ 

(B) આન લુંવળક્તા (C) વુંલાહદતા  (D) ઉયના એક ણ નશી 
 

81 કોોના પ્રલાશીન ેધાયણ કયી યાખલાની ળક્ક્તભાું વલક્ષે થતા ળયીય ય આલતા વોજાને ___________ કશે છે? 
(A) એડીભા (B) ક ોણ  (C) ડીશામડે્રળન  (D) એક ણ નશી 

 

82 તુંદ યસ્ત ફાકન ું લજન કેટલ ું શોમ છે? 
(A) 2-૩ KG  (B) 4-5 KG  (C) 1-2 KG  (D) 5-6 KG  

 

83 ભાથાનો ઘેયાલો ભાલા ભાટે કેટરા CM થી ઓછી ોશાઈ લાી ટ્ટી લાયલી જોઈએ? 
(A) 1 CM  (B) 2 CM  (C) ૩ CM  (D) 4 CM  
        

 



84 ેશરા લાભાું ફાકની નેચાઈ કેટરી લધ ેછે? 
(A) 20% 

(B) 30%  (C) 40%  (D) 50% 

 

85 ળયીયભાું ચયફીના અનાભત જ્થાનો વનદદેશળ કમો ઘયેાલો કયે છે? 
(A) ફાલડનો ઘયેાલો  (B) ભાથાનો ઘેયાલો  (C) ગનો ઘયેાલો  (D) કભયનો ઘયેાલો  

 

86 ફાકના જન્ભ લખત ેતનેા ભાથાનો ઘયેાલો કયતા ___________ શોમ છે? 
(A) લધાયે  (B) ઓછો  (C) અડધો  (D) વયખો  

 

87 ળયીયના કદભા થતા પેયપાય નોધાલા ભાટે કમા ભા ભદદરૂ થામ છે? 
(A) લજન, નેચાઈ  (B) લજન  (C) નેચાઈ  (D) એક ણ નશી 

 

88 ળયીયન ું કદ, લજન અન ેનેચાઈ તભાયી ોણ અંગેની ક્સ્થવતનો ___________ આે છે? 
(A) વાભાન્મ ખમાર  (B) વનચોડ  (C) દેખીતો અંદાજ  (D) એક ણ નશી 

 

89 ૨ લા સ  ધીભાું ભગજનો વલકાવ _________% થામ છે? 
(A) 20% 

(B) 50%   (C) 70% 
(D) 90%  

 

90 શ ું   ખ્તલમની વ્મક્ક્તને ણ તનેા આશાય ભાું પેયપાય કયલાની જરૂય ખયી?  
(A) શા  (B) ના  (C) ખાવ નહશ  (D) એક ણ નશી 

 

91 ચોખા ને બ્રડે લધ  કેરયી આતા ખાદ્ય દાથા છે? 
(A) શા  (B) નાું  (C) ફુંન્ને  (D) એક ણ નશી 

 

92 ખાદ્યદાથોની ફનાલટોન   લચેાણ લધાયલા ભાટે કયાતા દાલોઓ ભાુંથી ોણ અંગનેી આધાયભતૂ ભાહશતી ભી યશે છે?  
(A) શા  (B) નાું  (C) ફન્ને  (D) એક ણ નશી 

 

93 લનસ્વત તરેભાું જયામ __________ શોત  ું નથી? 
(A) કોરેસ્ટેયોર  (B) PUFA (C) વેચ્ય  યેટેડ પેટ  (D) ળક્ક્ત  

 

94 કોરેસ્ટેયોર ળભેાુંથી ભે છે? 
(A) પ્રાણી જ સ્ત્રોત  (B) લનસ્વત સ્ત્રોત  (C) ફન્ને  (D) એક ણ નશી 

 

95 ખાદ્યદાથાની જાશેયત કયનાયાન   ધમમે શ ું શોમછે? 
(A) લચેાણ લધાયવ ું  (B) લધ  નપો  (C) ફન્ને  (D) એક ણ નશી 

 

96 પેટી એવવડ કે જેના અણ ભાું એકથી લધાયે દ્રીફ ુંધ શોમ તને ેશ ું કેશલામ? 
(A) ભોનોઅનવેચ્ય  યેટેડ પેટીએવવડ  (B) ોરીઅનવચે્ય યેટેડ પેટીએવવડ (C) ટ્રાન્વ પેટીએવવડ (D) ફધા જ  

 

97 વાયા કોરસે્ટેયોર ન ેશ ું કશ ેછે? 
(A) વેચ્ય  યેટેડ પેટ  (B) શાઈડેન્વીટી રીોપ્રોટીન   (C) રેહડન્વીટી રીોપ્રોટીન 

(D) એક ણ નશી 
 

98 ખયાફ કોરેસ્ટેયોર ન ેશ ું કશછેે? 
(A) વેચ્ય  યેટેડ પેટ (B) શાઈડેન્વીટી રીોપ્રોટીન   (C) રેહડન્વીટી રીોપ્રોટીન 

(D) ફધા જ 

 

99 આશાયભાું ચોખાને ફદર ેયોટરી રલેાભાું આલતેો લજન લધે છે? 
(A) શા  (B) ના  (C) કદાચ  (D) એક ણ નશી 

 

100 ચોખા અને ભેંદા જેલા સ્ટાચાલાા ખાદ્યદાથો ભાુંથી લધ  કેરયી ભે છે? 
(A) શા  (B) ના (C) કદાચ  (D) ફન્ને  

 

 

_______________
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1 ખાદ્યમોના ફજાયબાલનો આધાય કઈ ફાફત ય યશરેો છે? 
(A) તનેા ઉત્ાદન ખચા  (B) તનેા ય થતો પ્રિીમાખચા  (C) તનેા લીતયણ ાછ થતો ખચા  (D) ઉયોકત ફધા  

 

2 જેભ આલક લધ  તભે ખોયાક ાછ થતો ટકાલાયી ખચા? 
(A) ઓછો  (B) લધ   (C) કોઈ પયક ડતો નથી  (D) આભાુંથી એક ણ નશી 

 

3 લધ  કયતાું ઓછી આલક ધયાલતા રોકોની ોકતત્લોની જરૂયીમાત?  
(A) લધ  શોમ છે   (B) ઓછી શોમ છે  (C) વભાન શોમ છે  (D) આભાુંથી એક ણ નશી   

 

4 આલક અન ેખચાન  ું વય વનલદેન એટર?ે 
(A) બાલ િક  (B) અંદાજ િક  (C) ભાુંગ િક  (D) આલક-જાલક િ    

 

5 ખોયાકન ું અંદાજ િ ફનાલતી લખતે કઈ ફાફતની જાણકાયી શોલી જોઈ એ? 
(A) ખાદ્યોની હકભત  (B) ખાદ્યોની ઉરબ્ધી  (C) એ તથા ફી  (D) આભાુંથી એક ણ નશી  

  

6 ખયીપાક તયીકે ચોખા ફજાયભાું કમા ભહશનાભાું લચેલાભાું આલે છે જમાયે તે વસ્તા ભી ળકે છે? 
(A) એવપ્રર  (B) ભેં  (C) નલેમ્ફય-ડીવમે્ફયે  (D) જાન્ય આયી-પેબ્ર આયી  

 

7 NPK ખાતયભાું P એટર ેકય ું ખનીજ? 
(A) પ્રોટળ  (B) પોસ્પયવ  (C) વોહડમભ  (D) આભાુંથી એક ણ નશી 

 

8 પ્રાણી (શ ધન) તયપથી ભતાું ખોયાકભાું કય  ું તત્લ લધાયે શોમ છે? 
(A) ળક્ક્ત  (B) ખવનજો  (C) વલટાભીન  (D) પ્રોટીન  

 

9 ઘયના લાડાભાું લાલલાભાું આલતા ખાદ્યોભાું મ ખ્મત્લે શ ું શોમ છે? 
(A) પ  (B) ળાકબાજી  (C) ફૂરો  (D) ઉયોકત ફધા જ  

 

10 જભાુંથી ભતા ખોયક તયીકે કય ું ખાદ્ય ગણલાભાું આલે છે?  
(A) ભાછરી  (B) દૂધ  (C) પોનો યવ  (D) ાણી  

 

11 વાલાજવનક વલતયણ તુંિ દલાયા મ ખ્મત્લ ેળને  ું લેંચાણ થામ છે? 
(A) અનાજ  (B) ખાુંડ  (C) તરે  (D) ઉયોકત ફધા જ  

 

12 1985 ભાું દેળભાું વ્માજફીબાલની દ કાનો કેટરી શતી? 
(A) ૩.15 રાખ  (B) 2.39 રાખ  (C) 4.31 રાખ  (D) 5.20 રાખ  

 

13 અણીના વભમ ેઉમોગભાું રઇ ળકામ તલેા વયકાય શસ્તકના અનાજના જ્થાને શ ું કશે છે? 
(A) યીઝલા સ્ટોક  (B) ફપય સ્ટોક  (C) લાવિક સ્ટોક  (D) હપક્વ સ્ટોક  

 

14 વ્માજફી બાલની દ કાનોથી ભતી લસ્ત  ઓ? 
(A) હકભતભાું વસ્તી શોમ છે  (B) ગ ણલત્તાભાું વાયી શોમ છે  (C) જ્થાભાું લધ  શોમ છે  (D) ઉયોક્ત ફધા જ  
        

 



15 એક ક્ક્લન્ટર એટરે કેટરા કીરોગ્રાભ? 
(A) 100 (B) 1000 (C) 10,000 (D) 1,00,000 

 

16 નીચનેાભાુંથી કમા ખાદ્યો ઉદ્યોગો ભાટે કાચોભાર ગણામ?   
(A) ળેયડી  (B) કાવ  (C) ળણ  (D) ઉયોકત ફધા  

 

17 20 રૂવમાની લસ્ત   ય વયકાય ૨૦ ટકા આવથિક વશામ આતી શોમતો ગ્રાશકને ટે લસ્ત   કેટરાભાું ડે?  
(A) 4 (B) 20 (C) 16 (D) 12 

 

18 આવથિક વશામ નીચનેાભાથી ળનેા ભાટે નથી ભતી? 
(A) ફીમાયણ   (B) કડા  (C) યાુંધણગેવ  (D) લીજી  

 

19 વનદળાન ક્યાું મોજામ છે?  
(A) ખતેયો  (B) કૃવભેા  (C) A તથા B   (D) એક ણ નહશ  

 

20 નીચનેાભાુંથી કમો વનદદેશળનનો પ્રકાય નથી?  
(A) લસ્ત   નીદળાન  (B) ધધવતન ું નીદળાન 

(C) હયણાભન ું નીદળાન 
(D) આભાુંથી એક ણ નશી  

 

21 ઈંડા એ કમા ોકતત્લન ું વાર ું એવ ું પ્રાધ્તતસ્થાન છે?  
(A) ળક્ક્ત  (B) ચયફી  (C) પ્રોટીન  (D) આભાુંથી એક ણ નશી 

 

22 ભયઘા ઉછેય કેન્દ્રનો મ ખ્મ શતે   કમો શોમ છે? 
(A) ઈંડાન ું ઉત્ાદન  (B) ભાુંવ ભેલલા  (C) ીરાન ું લચેાણ  (D) ઉયોકત ફધા જ  

 

23 ભયઘા પાભા ચરાલલા ભાટેની તારીભ કોણ આ ેછે? 
(A) કૃવ ય  વનલવવિટઓ  (B) યાજ્મવયકાયન ું શ  ારન ખાત  ું  (C) ભોટા ભયઘા પાભા  (D) ઉયોકત ફધા જ  

 

24 1 હકરોભીટય ફયાફય કેટરા ભીટય? 
(A) 100 (B) 1000 (C) 10000 (D) 1 રાખ  

 

25 1 શકે્ટય ફયાફય કેટરા ચોયવ ભીટય?  
(A) 100  (B) 1000 (C) 10,000 (D) 1,00,000 

 

26 શ્વતે િાુંવત એટરે શ ું? 
(A) કાવન ું ઉત્ાદન  (B) ખાુંડન  ું ઉત્ાદન  (C) દૂધન ું ઉત્ાદન  (D) આભાુંથી એક ણ નશી 

 

27 ભોટાબાગન ું દૂધ ઉત્ાદન કમા વલસ્તાયભાું થામ છે? 
(A) ગ્રાભીણ  (B) ળશયેી  (C) વીભ  (D) સ્રભ  

 

28 ડેયી વાશવભાું દૂધ ભેલલા કમા શ ઓ ઉછેયલાભાું આલે છે? 
(A) ગામ  (B) બેંવ 

(C) ઘેટા-ફકયા (D) ઉયોક્ત ફધા જ 
 

29 વગબાાલસ્થાભાું એનીભીમા થતો અટકાલલા શ ું લધ  આવ ું જોઈએ? 
(A) વલટાભીન-એ  (B) કેધ્શળમભ  (C) આમાન  (D) આમોડીન  

 

30 ગાજય, ૈમા, કેયી, બાજીભાુંથી કય ું ઘટક બય ય ભે છે? 
(A) આમાન  (B) કેધ્શળમભ  (C) કેયોટીન  (D) થામાભીન  

 

31 ગોઇટય ઘટાડલા શ ું લધ  આવ ું? 
(A) થામાભીન  (B) વલટાભીન-વી  (C) થાઈયોહકવન  (D) આમોડીન  

 

32 પ્રામોજજત ોણ કામાકભા એટર?ે 
(A) ANP  (B) MDM  (C) SNP  (D) ICDS  

 

33 ભધમાશન બોજન કામાકભ એટરે કોના ભાટે છે? 
(A) વગબાા સ્ત્રી  (B) 6-11 લાના ફાકો  (C) 1 થી 6 લાના ફાકો  (D) 12 થી 18 લાના ફાકો  

 

34 ખાવ ોણ કામાકભ કઈ વારભાું દાખર કયામરેો છે?  
(A) 1960  (B) 1970-71  (C) 1975-76  (D) 1973 

 

35 “વભશટોન” ભાું કમા દાથા શોમ છે?   
(A) દૂધ  (B) ળાકબાજી  (C) A તથા B   (D) એક ણ નશી   

 

36 અવતવાય, કોરેયા, ટાઈપોડ જેલા યોગો ળનેાથી પેરામ છે?  
(A) દ વત ખોયાક તથા ાણી  (B) દ વત શલા  (C) સ્ળા  (D) ઉયોકત ફધા જ  

 

37 ખાદ્યતરેોના લચેાણભાું તનેી ગ ણલતાની ખાતયી કમા વ ુંકેત ધલાયા ભી યશે છે? 
(A) એગભાકા (B) આઈ.એવ.આઈ  (C) એપ.ી.ઓ  (D) બ્ય યો ઓપ ઈન્ડીમન સ્ટાન્ડડ ઁ
        

 



38 જાભની ફોટર ય કમો ઓપીવ વુંકેત જોલા ભે છે? 
(A) એગભાકા (B) આઈ.એવ.આઈ 

(C) એપ.ી.ઓ 
(D) શોરભાકા   

 

39 ફજાયભાું ચીજ્લસ્ત  નો બયાલો થામ ત્માયે ભાર ખયીદી અન ેફજાયકીભત નીચી જતી અટકાલનાય વ ુંસ્થા કઈ?  
(A) બ્ય યો ઓપ ઈન્ડીમન સ્ટાન્ડડ ઁ (B) ફૂડ કોોયેળન ઓપ ઈન્ડીમા  (C) ગ્રાશક સ યક્ષા ભ ુંડ  (D) એક ણ નહશ  

 

40 અનાજન ું ક ભ વનધાાયણ દાણાના કદ, ગ ણલતા અને __________ નાું આધાયે કયલાભાું આલ ેછે? 
(A)  સ ગ ુંધ  (B) તાજગી  (C) હયક્લતા (D) બોવતક રાક્ષણીકતા  

 

41 નેચી ગ ણલતાલાી દાભાું ળનેી બેવ થામ છે? 
(A) ીી દા  (B) ભસ ય દા  (C) કેવયી દા  (D) એક ણ નહશ 

 

42 બેવે થી ફચલા શ ું કયળો? 
(A) ેક કયેરો ખોયાક  (B) હયબચત દ કાનો  (C) વશકાયી ભ ુંડી  (D) ઉયોકત ફધા જ   

 

43 દૂધભાું ળેની બેવે થામ છે?  
(A) ાણી  (B) પેટ કાઢી રલેાની  (C) સ્ટાચાની  (D) ઉયોકત ફધા જ   

 

44 ભોઘા તેરભાું ળનેી બેવે થામ છે? 
(A) વસ્તાતરે  (B) ખનીજતરે  (C) લેજીટેફર ધી  (D) ઝયેી તરે  

 

45 નીચભેાથી ગ્રાશકોન ેવળક્ષણ આતી વુંસ્થા કઈ છે? 
(A) ગ્રાશક સ યક્ષા વ ુંસ્થા  (B) ભાહશતીના વલળા જનભાધમભો  (C) સ્લમુંભ વલેી વ ુંસ્થાઓ  (D) ઉયોકત ફધા જ   

 

46 ભાહશતીના વલળા જનભાધમભોભાું વભાલળે થતો નથી? 
(A) છાા  (B) આકાળલાણી  (C) દ યદળાન  (D) ભોફાઇર  

 

47 ખોયાકને બેવે વલયોધી કામદો કઈ વારભાું ફન્મો? 
(A) 1954 (B) 1964 (C) 1974 (D) 1984 

 

48 ખોયાકને ક વિભ યીતે ભીઠો ફનાલલાભાું તભેા ું શ ું ઉભયેામ છે? 
(A) ખાુંડ (B) ગો 

(C) વેકયીન 
(D) ભધ 

 

49 1 હકરો ળયેડીભાુંથી રગબગ કેટરી ખાુંડ ફન ેછે? 
(A) 1 હકરો  (B) 80 થી 100 ગ્રાભ  (C) 500 ગ્રાભ  (D) 200 ગ્રાભ  

 

50 ોટાળ કે ોટેળમેભ ભાટે કઈ વુંજ્ઞા લયામ છે? 
(A) P  (B) K  (C) ફન્ને એ તથા ફી  (D) એક ણ નહશ  

 

 

 

___________ 


