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1 योग: कर्मस ुकौशलर्|्  

(A) કર્મવગર યોગ શક્ય નથી  (B) યોગ જ કર્મ છે  (C) કર્મયોગ ઉત્તર્ છે  (D) કર્મની કુશળતા યોગ છે  
 

2 યોગ શબ્દનો અથમ શુું થાય?  
(A) આરાર્   (B) જોડાણ  (C) પ્રાણાયાર્ (D) આપેલ તર્ાર્  

 

3 ર્હર્ષિ પતુંજલી યોગ દશમનના કયા પાદર્ાું યોગની વ્યાખ્યા આપે છે?  
(A) પહલેુું  (B) ચોથુું  (C) ત્રીજા  (D) બીજા  

 

4 અષ્ાુંગ યોગનો ત્રીજો પાદ કયો છે?  
(A) સાધનપાદ   (B) કૈવલ્યપાદ  (C) ર્વભરૂ્તપાદ  (D) સર્ાર્ધપાદ  

 

5 હઠયોગી ર્ા્ે ઉત્તર્ શુું છે?  
(A) ઉપવાસ  (B) અર્નિંદ્રા  (C) ર્ર્તાહાર  (D) એકપણ નહીં  

6 કયા દશમન પ્રર્ાણે બ્રહ્ાુંડ બે તત્વોનુું બનેલુું છે?  
(A) યોગદશમન  (B) સાુંખ્યદશમન  (C) ર્વર્શષઠ દશમન  (D) આપેલ તર્ાર્   

7 મકુ્તતના પ્રકાર કે્લા છે?  
(A) આઠ  (B) ત્રણ  (C) ચાર  (D) છ  

 

8 અનાશક્તત યોગ કોણે આપ્યો છે? 

(A) ગાુંધીજી  (B) હહ્લર  (C) પતુંજલી  (D) વાલ્લ્ર્કી  
 

9 ભક્તતના પ્રકાર કે્લા છે?  
(A) એક  (B) બે  (C) ત્રણ  (D) ચાર  

 

10 ર્નને અંતમુમખી બનાવવાનુું સાધન કયુું છે?  
(A) કસરત  (B) પ્રત્યાહાર  (C) અર્તર્નદ્વા  (D) ઉજામ  

 

11 શૌચ એ્લે શુું?  
(A) પર્વત્ર  (B) ર્વચાર  (C) ર્ળત્યાગ  (D) એકપણ નહીં 

 

12 મરૂ્તિપજૂાનો ર્ાગમ એ્લે...  
(A) નવધાભક્તત  (B) ર્નરાકારભક્તત  (C) સાકારભક્તત  (D) યોગ  

 

13 સાતચક્રર્ાું નીચેથી પ્રથર્ ચક્ર કયુું છે?  
(A) સદુશમનચક્ર  (B) મલૂાધારચક્ર  (C) ધર્મચક્ર  (D) ર્વષચક્ર  

 



14  तप નો અથમ શુું થાય?   
(A) સયૂમસ્નાન  (B) તપાવવુું  (C) તપવુું  (D) એકપણ નહીં  

15 સ્વાર્ધષઠાન ચક્રનો રુંગ કેવો છે?  
(A) રાખોડી  (B) ર્સિંદુરીયો  (C) લાલ  (D) પીળો  

 

16 પ્રત્યાહારનો પ્રયોગ ર્ાત્ર સાધ ુસુંતો જ કરી શકે છે.  
(A) સત્ય  (B) ર્ર્થ્યા  (C) અધમસત્ય  (D) એકપણ નહીં 

 

17 કયુું આસન ભોજન બાદ કરી શકાય છે? 

(A) વજ્રાસન  (B) શીષામસન  (C) ઉત્તાનપાદસન  (D) હલાસન  
 

18 શારીહરક તપ એ્લે શુું?  
(A) ર્ારાર્ારી ન કરવી  (B) ઉપવાસ  (C) પર્વત્ર થવુું  (D) વ્યસન ન કરવુું  

 

19 કયુું અવયવ શ્વસનહક્રયાર્ાું ર્દદ કરે છે?  
(A) હ્રદય  (B) ફેફસાું  (C) ઉરોદરપ્લ  (D) મતૂ્રર્પિંડ  

 

20 તનાવની ક્સ્થતીર્ાું શુું થાય છે?  
(A) બી.પી. વધે છે  (B) પરસેવો થાય છે  (C) ક્રોધ આવે છે  (D) આપેલા તર્ાર્  

 

21 ર્વજ્ઞાનર્ય કો્ર કયુું છે?  
(A) શરીર (B) આત્ર્ા  (C) ર્ન  (D બલુ્ધધ  

 

22 હઠયોગર્ાું “ह” અને “ठ” નો અથમ શુું થાય છે?  
(A) મળૂાક્ષર વ્યુંજન  (B) સયૂમ અને ચુંદ્ર  (C) વાય-ુકફ  (D) ચચત્ત-વરૃ્ત્ત  

 

23 દોરડાને સાુંપ સર્જાય તેવી ભ્રર્ણાને કઇ વરૃ્ત્ત કહ ેછે?  
(A) વાનરવરૃ્ત્ત  (B) ર્નોવરૃ્ત્ત  (C) ર્વપયમય  (D) કબરૂવરૃ્ત્ત  

 

24 કુુંભક એ્લે શુું?  
(A) શ્વાસ છોડવો  (B) શ્વાસ ભરી રાખવો  (C) શ્વાસ લેવો  (D) શ્વાસ ન લેવો 

 

25 પ્રાણાયાર્ની હસ્તમદુ્રાને કઇ મદુ્રા કહ ેછે?  
(A) શ્વાસમદુ્રા  (B) પ્રણોલી મદુ્રા  (C) પ્રણવમદુ્રા  (D) હસ્તમદુ્રા  

 

26 હઠયોગ પ્રદીર્પકાની રચના કોને કરી છે?  
(A) ર્હર્ષિ પતુંજલી  (B) ચરક  (C) સ્વાત્ર્ારાર્  (D) ભ્રગુઋુર્ષ 

 

27 ર્નની ક્સ્થરતા ર્ા્ે કરવાર્ાું આવતા પ્રયત્નને શુું કહ ેછે?  
(A) અભ્યાસ  (B) વૈરાગ્ય  (C) ર્વકલ્પ  (D) આપેલા તર્ાર્  

 

28 હઠયોગની મખુ્ય સાધના કઇ છે?  
(A) આસન  (B) પ્રાણાયાર્  (C) ધયાન  (D) મદુ્રા  

 

29 અપરાર્વદ્યાનો ઉલ્લેખ કયા યોગર્ાું કરવાર્ાું આવ્યો છે?  
(A) ભક્તતયોગ  (B) હઠયોગ  (C) જ્ઞાનયોગ  (D) લયયોગ  

 

30 પ્રત્યેક ર્નષુયર્ાું રહલેી હદવ્યશક્તતને શુું કહવેાય?  
(A) ધયાન  (B) સર્ાર્ધ  (C) પ્રાણાયાર્  (D) કુડચલની  

 

31 હઠયોગર્ાું ર્સલ્ધધ ર્ા્ે કે્લા સાધનો જુરુરી છે ? 

(A) ચાર  (B) ત્રણ (C) બે (D) એક  
32 

 

 

 

આત્ર્ા અને પરર્ાત્ર્ાનુું ર્ર્લન એ્લે, 
(A) પ્રાણાયાર્  (B) યોગ (C) કસરત (D) એકપણ નહીં 

 

33 

 

 

 

ર્હર્ષિ પતુંજચલએ યોગસતૂ્રને કે્લાું ભાગર્ાું ર્વભાજત કયુું? 

(A) બે  (B) ત્રણ (C) ચાર (D) પાુંચ 

 

 



34 અષ્ાુંગ યોગર્ાું કે્લાું યોગને અંતરુંગ યોગ કહ ેછે. 
A) પ્રથર્ ચાર  (B) છેલ્લા ચાર (C) ફકત બે (D) એકપણ નહીં 

 

35 ર્નષુય શરીરર્ાું કે્લી નાડીઓ આવેલી છે  ? 

(A) 52,000  (B) 62,000 (C) 82,000 (D) 72,000 

 

36 સત્ય અને અહહિંસાથી શુું દૂર થાય છે? 

(A) વેર  (B) દુ:ખ (C) અશાુંર્ત (D) શાુંર્ત 
 

37 કયા ચક્રર્ાું કુુંડચલની શહકત આવેલી છે? 

(A) આજ્ઞા  (B) મલૂાધાર (C) સહસ્ત્રાધાર (D) અનાહત 

 

38 વ્યહકતત્વના મખુ્ય કે્લા ભાગ છે? 

(A) બે  (B) ત્રણ (C) ચાર (D) પાુંચ 

 

39 ર્નની એકાગ્રતાની અભ્યાસને શુું કહ ેછે? 

(A) ધયાન  (B) સર્ાર્ધ (C) ધારણા (D) પ્રાણાયાર્ 

 

40 તપના કે્લા પ્રકાર છે? 

(A) બે  (B) ત્રણ C) ચાર (D) પાુંચ  
41 સૌથી પ્રથર્ અને ર્હાન ગરુુ કોણ છે? 

(A) ર્નષુય  (B) પ્રકૃર્ત (C) ગરુૂ (D) ઇશ્વર 

 

42 ઇશ્વર પ્રર્તધાન કેવુું છે? 

(A) હક્રયાત્ર્ક  (B) જ્ઞાનાત્ર્ક (C) ભાવાત્ર્ક (D) આપેલ તર્ાર્ 
 

43 યોગસાધકનુું લક્ષ્ય શેનો ર્વરોધ કરવાનુું હોય છે? 

(A) દુ:ખ  (B

 
જડતા (C) પ્રર્ાદ (D) ચચત્તવરૃ્ત્ત 

 

44 કયા જપ કરવાથી યોગર્ાગમર્ાું આવતા અંતરાયો દૂર થાય છે? 

(A) પ્રણવ  (B) પ્રાથમના (C) શાુંર્ત (D) એકપણ નહીં 
 

45 જ્ઞાનના અભાવવાળી ક્સ્થર્ત એ્લે...... 
(A) પ્રર્ાણી  (B) ર્નિંદ્રા (C) સ્મરૃ્ત (D) ર્વસ્મરૃ્ત 

 

46 ર્ન સ્વભાવથી કેવુું હોય છે? 

(A) શાુંત  (B) અશાુંત (C) ચુંચળ (D) આપેલ તર્ાર્  
47 કય ુવૈરાગ્ય સાધક ર્ા્ે ઉપયોગી છે? 

(A) યતર્ાન  (B) વ્યર્તરેક (C) વર્શકાર (D) અકૈન્દ્રદ્રય 
 

48 ઇશ્વર ર્વશેષ પ્રકારનો શુું છે? 

(A) પરુુષ  (B) પ્રકૃર્ત (C) બુંને (D) એકપણ નહીં 
 

49 ર્હર્ષિ પતુંજચલએ વરૃ્ત્તઓ કે્લા પ્રકારની દશામવી છે? 

(A) એક  (B) બે (C) ત્રણ (D) પાુંચ 

 

50 ર્વપયમય એ્લે શુું? 

(A) જ્ઞાન  (B) ર્ર્થ્યાજ્ઞાન (C) પ્રર્ાણ (D) પયામય 

 

51 યોગસતૂ્રર્ાું કે્લા પાદનુું વણમન છે? 

(A) બે  (B) ત્રણ (C) ચાર (D) પાુંચ 

 

52 

 
સર્ાર્ધનુું વણમન કયા પાદર્ાું દશામવ્યુું છે? 

(A) સર્ાર્ધ  (B) સાધન (C) ર્વભરૂ્ત (D) કૈવલ્યપાદ 

 

53 કયો યોગ બધા ર્ા્ે સરળ અને સલુભ છે? 

(A) ભહકતયોગ  (B) ર્ુંત્રયોગ (C) તુંત્રયોગ (D) હઠયોગ 
 

54 ઇશ્વરની મરૂ્તિની ભહકતને કેવી ભહકત કહવેાય? 

(A) આકાર  (B) સાકાર (C) ર્નરાકાર (D) નવધા 
 



55 આત્ર્ા અને બ્રહ્ને લગતુું જ્ઞાન કઇ ર્વદ્યાર્ાું આવે છે? 

(A) ઇશ્વર  (B) પ્રકૃર્ત (C) અપરાર્વદ્યા (D) પરાર્વદ્યા 
 

56 આત્ર્ા એ વ્યહકતત્વનો કયો કોશ છે.? 

(A) ર્નોર્ય  (B) બદુ્વદ્વર્ય (C) આનુંદર્ય (D) ર્નજાનુંદર્ય 

 

57 પદ્માસન અને વજ્રાસનનો ઉપયોગ શાના ર્ા્ે થાય છે? 

(A) શાુંર્ત  (B) સર્ાર્ધ (C) ધયાન (D) ધારણા 
 

58 બે આસન વચ્ચે કેવા આસન કરવા જોઇએ? 

(A) આરાર્પે્રરક  (B) ધયાનાત્ર્ક (C) સ્વાસ્થ્યપે્રરક (D) શાુંર્તવધમક 

 

59 તરર્ાત્રા અને ર્હાભતૂ કે્લા છે? 

(A) દસ અને અચગયાર  (B) પાુંચ અને પાુંચ (C) સાત અને પાુંચ (D) બે અને પાુંચ 

 

60 પ્રાણવાયનેુ શરીરની બહાર રોકી રાખવાની હક્રયાને શુું કહ ેછે? 

(A) કુુંભક  (B) બહહિકુુંભક (C) ઊભયકુુંભક (D) રેચક 

 

61 જ્ઞાનર્ાગમર્ાું શેનુું ર્હત્વ છે? 

(A) જીજ્ઞાસા  (B) એકાગ્રતા (C) જ્ઞાન (D) સત્સુંગ 

 

62 અસ્તેય એ્લે શુું? 

(A) કાર્ચોરી કરવી  (B) અસત્ય બોલવુું (C) બીજાનુું લઇ લેવુું (D) ચોરી ન કરવી 
 

63 શેના દ્વારા સ્નાયઓુને ર્વર્શષ્ ક્સ્થર્તર્ાું બાુંધી શકાય છે? 

(A) આસન  (B) પ્રાણાયર્ (C) બુંધ (D) મદુ્વા 
 

64 પ્રાણાયાર્ શબ્દનો અથમ 
(A) પ્રાણનો આયાર્   (B) પ્રાણ દ્વારા આયાર્ (C) પ્રાણ અને આયાર્ (D) એકપણ નહીં 

 

65 મદુ્વાના પ્રકાર 

(A) 6  (B) 10 (C) 8 (D) 2 

 

66 લોભને કારણે થતી સુંગ્રહવરૃ્તનો ભાગ એ્લે શુું? 

(A) શૌચ  (B) સુંતોષ (C) અપહરગ્રહ (D) ઇશ્વરપ્રચણધાન 

 

67 આસનની અંર્તર્ ક્સ્થર્તર્ાું શ્વાસની ક્સ્થર્ત, 
(A) શ્વાસ રોકવો  (B) ક્સ્થર (C) જોરથી શ્વાસ લેવો (D) સાર્ારય શ્વસન  

68 કયુું આસન મદુ્રા પણ ગણાય છે. 
(A) ર્વપરીતકરણી  (B) પદ્માસન (C) શવાસન (D) એકપણ નહીં. 

 

69 યોગ દ્વારા ચર્ત્કારો કરી શકાય છે. આ વાકય 

(A) સત્ય છે.  (B) આંર્શક સત્ય છે. (C) ખોટુું છે. (D) સુંપણૂમ ખોટુું છે 
 

70 રાજયોગ પ્રાલ્પ્ત ર્ા્ે આસનોની સુંખ્યા 
(A) 9  (B) 10 (C) 11 (D) 12 

 

71 આજ્ઞાચક્ર કેવા રુંગનુું છે? 

(A લાલ  (B) વાદળી (C) ર્સિંદુરીયો (D) શ્વતે 

 

72 ર્વશદુ્વ ચક્ર કયાું આવેલુું છે? 

(A) કુંઠ  (B) નાચભ (C) હ્વદય (D) બે ભ્રર્રની વચ્ચે 
 

73 કઇ નાડી શરીરની તર્ાર્ નાડીઓનુું ર્નયુંત્રણ કરે  
(A) ઇંડા  (B) ર્પિંગલા (C) સષુમુ્ણા (D) આપેલ તર્ાર્ 

 

74 

 

 

શ્રીર્દ્ ભગવદગીતાનો અનવુાદ કોણે કયો? 

(A) ર્હર્ષિ પતુંજચલ  (B

 
ગાુંધીજી (C) વાલ્લ્ર્કી (D) સ્વાત્ર્ારાર્ 

 

75 અનાસહકતનુું ઉત્તર્ ઉદાહરણ કયા ગ્રુંથર્ાું છે? 

(A) તલુસીકૃત રાર્ાયણ  (B) ભગવદગીતા (C) ર્હાભારત (D) એકપણ નહીં 
 



76 જ્ઞાનેન્દ્રદ્રય કે્લી છે? 

(A) બે  (B) ત્રણ (C) ચાર (D) પાુંચ 

 

77 ર્હત એ્લે શુું? 

(A) ધર્મ (B) બદુ્વદ્વ (C) કર્મ D

 
આસહકત 

 

78 હઠયોગ દ્વારા કે્લી ર્સદ્વદ્વ પ્રાપ્ત થાય છે? 

(A) છ (B) સાત (C) આઠ (D) નવ 

 

79 હઠયોગર્ાું કોનુું ખબૂ ર્હત્વ છે. 
(A) ગરુૂ  (B) ઇશ્વર (C) સાધના (D) સ્મરૃ્ત 

 

80 પ્રકૃર્ત કેવી છે? 

(A) આહદ (B) અનાહદ (C) ચેતન (D) એકપણ નહીં 
 

81 અષ્ાુંગ યોગનુું બીજુ ું પગર્થયુું કયુું છે? 

(A) ધારણા (B) ધયાન (C) ર્નયર્ (D) યર્ 

 

82 ર્હર્ષિ પતુંજચલએ ર્નયર્ો કે્લા આપ્યાું છે? 

(A) બે (B) ત્રણ (C) ચાર (D) પાુંચ 

 

83 દુ:ખનુું મળૂ શુું છે? 

(A) ઇચ્છા  (B) સુંતોષ (C) ર્હત્વાકાુંક્ષા (D) એકપણ નહીં 
 

84 સ્વાધયાયથી ર્ન કેવુું બને છે? 

(A) સકૂ્ષ્ર્  (B) અંત:મખુી (C) બાહ્યમખુી (D) ચુંચળ 

 

85 બ્રહ્ચયમ એ્લે શુું? 

(A) સ્ત્રીસુંગ ન કરવો  (B) સુંસારનો ત્યાગ (C) બ્રહ્ પ્રાલ્પ્ત ર્ા્ેનુું વતમન (D) ર્વવેક 

 

86 ભગવદગીતાર્ાું શ્રીકૃષણએ અહહિંસાનો અથમ શુું દશામવ્યો છે? 

(A) લોક કલ્યાણ (B) ધર્મ C) યદુ્વ (D) દ્વષેરહહત  
87 ર્ાનર્સક તનાવ શેનાથી ઘ્ે છે? 

(A) કસરત  (B) આસન (C) પ્રાણાયાર્ (D) વ્યાયાર્ 

 

88 યોગથી કયો ગણુ ઘ્ે છે? 

(A) રજ અને તર્ (B) રજ (C) તર્ (D) એકપણ નહીં 
 

89 ર્યરુાસનની પ્રારુંચભક ક્સ્થર્ત કઇ છે. 
(A) ચત્તા સઇૂને  (B) બેસીને (C) ઘ ૂુ્ં ણ ઉપર (D) ઊંઘા સઇૂને 

 

90 પવૂમ જરર્ના કર્ોને આધારે આ જરર્ર્ાું ભોગવવાનુું ફળ તે કયુું કર્મ, 
(A) પ્રારબ્ધ કર્મ  (B) સકુર્મ (C) હક્રયાર્ાણકર્મ (D) સુંચચતકર્મ 

 

91 પરૂક-કુુંભક-રેચકનો અભ્યાસ કે્લી વખત કરવો જોઇએ? 

(A) 80  (B) 70 (C) 60 (D) 50 વખત 

 

92 બુંને નસકોરાના કાયમને સર્ બનાવવાનો પ્રયત્ન કયો યોગ છે? 

(A) કર્મયોગ  (B) હઠયોગ (C) રાજયોગ (D) ર્ુંત્રયોગ 

 

93 

 
ઐશ્વયમ કયા પાદથી પ્રાપ્ત થાય છે? 

(A) સાધનાપાદ  (B) ર્વભરૂ્તપાદ (C) સર્ાર્ધપાદ (D) સાધનાપાદ 

 

94 અનશુાસનની વાત કયા પાદર્ાું કરવાર્ાું આવી છે? 

(A) સર્ાર્ધપાદ  (B) સાધનાપાદ (C) કૈવલ્યપાદ (D) ર્વભરૂ્તપાદ 

 

95 પ્રત્યેક કર્મન ુું ફળ કયારે ર્ળે છે. 
(A) બીજા જરર્ર્ાું   (B) આ જરર્ર્ાું 
(C) ફળ ચોક્કસ ર્ળે છે. (D) ઉપરોકત તર્ાર્ ર્વધાન સત્ય છે. 
    

 



96 કઇ ચચહકત્સાર્ાું આસન-પ્રાણાયાર્નો અભ્યાસ ઉપયોગી છે? 

(A) સર્જરી  (B) હાડકાની ચચહકત્સા (C) ર્ાનર્સક ચચહકત્સા (D) હ્વદય ચચહકત્સા 
 

97 આધરુ્નક ર્વજ્ઞાન ર્ાનવીના વ્યહકતત્વર્ાું કઇ બાબત જોવા ર્ળે છે? 

(A) બદુ્વદ્વ અને ઇન્દ્રદ્રય  (B) શરીર અને ર્ન (C) બાહ્ય દેખાવ (D) એકપણ નહીં 
 

98 સર્ાર્ધના કે્લા પ્રકાર છે? 

(A) બે  (B) ત્રણ (C) ચાર (D) પાુંચ 
 

99 ઇન્દ્રદ્રયોથી ન સર્જાય તેવી બાબતો શેનાથી સર્જાય છે? 

(A) સર્ાર્ધ  (B) ધયાન (C) ધારણા (D) પ્રાથમના 
 

100 નકારાત્ર્ક લાગણીઓ શેના દ્વારા દૂર થાય છે? 

(A) ધયાન  (B) ધારણા (C) યર્ (D) ર્નયર્ 

 

 

 

__________________ 
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1 चले वात ेचल ंचचत,ं निश्चले निश्चल ंभवेत.्| કયા તુંત્ર ને લાગ ુપડે છે ? 

(A પાચનતુંત્ર   (B) શ્વસનતુંત્ર (C) રૂર્ધરાચભસરણતુંત્ર (D) ઉત્સર્જનતુંત્ર 

 

2 લોહીનુું શલુ્ધધકરણ  
(A) હ્વદય  (B) ફેફસાું (C) બુંને (D) બે ર્ાુંથી એકપણ નહીં 

 

3 યોગસતૂ્રર્ાું શ્વલોકોની સુંખ્યા  
A

 
51+54+55+34 (B) 51+54+55+34 (C) 51+55+55+33 (D) ત્રણર્ાુંથી એકપણ નહીં 

 

4 ર્ાનર્સક સ્વાસ્થ્ય એ્લે લોકોર્ાું, વ્યહકતગત તેર્જ સાર્ાજીક દ્ન્દ્ષ્એ એ પ્રકારના વતમનનો ર્વકાસ, જે કોઇપણ પ્રકારની 
ર્ાનર્સક બીર્ારી ર્ા્ે ઉચ્ચતર્ શહકત ધરાવતો હોય. 

(A) WHO  (B) કોલરે્ન (C) હડેલી (D) આયવેુદ 

 

5 પુંચર્હાભતૂનુું બનેલુું કર્મફળ ભોગવતાું પવૂમ, 
(A) અન્નર્ય કોષ  (B) પ્રાણર્યકોષ (C) ર્નોર્યકોષ (D) ત્રણેર્ાુંથી એકપણ નહીં. 

 

6 ડામ. નાથા અનસુાર તનાવ, 
(A) Fight or Flight  (B) નકારાત્ર્કભાવ (C) હતાશા (D) ત્રણેય  

7 અષ્ાુંગ યોગનુું ચોથુું પગર્થયુું, 
(A) ધારણા  (B) આસન (C) ધયાન (D) ત્રણેર્ાુંથી એકપણ નહીં. 

 

8 રુંગસતૂ્રની જોડ 

(A) 21  (B) 22 (C) 23 (D) 24 
 

9 શરીરર્ાું હાડકાની સુંખ્યા (પરુૂષર્ાું) 
(A) 211  (B) 212 (C) 213 (D) ત્રણેર્ાુંથી એકપણ નહીં.  

10 ચેતાતુંત્રનો ર્હત્વનો અવયવ 

(A) ર્ગજ  (B) ચેતા (C) કરોડ (D) ત્રણેર્ાુંથી એકપણ નહીં.  
11 પુંચકોષર્વદ્યા 

(A) યોગ  (B) ભગવદગીતા (C) તેતરીય ઉપર્નષદ્ (D) વેદ 

 

12 

 

 

પ્રાણનો ઉપપ્રાણ 

(A) કૂર્મ  (B) કૂકર (C) દેવદત્ત (D) ત્રણેર્ાુંથી એકપણ નહીં 
        

 



13 જરર્ પહલેાું અને મતૃ્ય ુપછી આનો અભાવ 

(A) અન્નર્યકોશ  (B) પ્રાણર્યકોશ (C) ર્વજ્ઞાનર્યકોશ (D) ત્રણેર્ાુંથી એકપણ નહીં 
 

14 જયાું સધુી પ્રાણની ઉધવમગર્ત ન થાય ત્યાું સધુી ______ વાતોર્ાું જ રહ.ે 
(A) શરીર  (B) ર્ન (C) આત્ર્ા (D) અધયાત્ર્  

15 ર્નની હક્રયાઓ આના ર્વના થઇ શકે નહહ. 
(A) શરીર  (B) આત્ર્ા (C) પ્રાણ (D) ત્રણેર્ાુંથી એકપણ નહીં  

16 અરયના કલ્યાણ ર્ા્ે કરાય છે. 
(A) લૌહકક પ્રાથમના  (B) સમહૂપ્રાથમના (C) વ્યહકતગત સર્ભાવ પ્રાથમના (D) ત્રણેર્ાુંથી એકપણ નહીં 

 

17 શરીરર્ાું નાના-ર્ો્ાું સ્નાયઓુ લગભગ 

(A) 500  (B) 600 (C) 700 (D) 800 

 

18 ઉત્સર્જનતુંત્રનો ભૌર્તક એકર્ 

(A) નેફ્રોન  (B) ચેતા (C) રૂર્ધર (D) ત્રણેર્ાુંથી એકપણ નહીં 
 

19 નાનાું આંતરડાુંનો શરૂઆતનો ભાગ 

(A) જઠર  (B) ગ્રહણી (C) યકૃત (D) ત્રણેર્ાુંથી એકપણ નહીં 
 

20 પરુૂષોર્ાું સ્ત્રીઓ કરતાું હાડકાની સુંખ્યા વધ ુ

(A) એક  (B) બે (C) ત્રણ (D) ચાર 

 

21 રક્ષક જ ભક્ષક 

(A લાયસોઝોર્  (B) રાઇબોઝોર્ (C) ગોલ્ગીકાય (D) કીષ્ી 
 

22 શરીરના અંગો તરફથી ર્ગજ તરફ સુંવદેનાનુું વહન 

(A) સુંવેદીચેતા  (B) વાહકચેતા (C) કનેક્ર (D)     ત્રણેર્ાુંથી એકપણ નહીં 
 

23 શ્વસનતુંત્રર્ાું ભાગ લેત ુું નથી. 
(A) નાક-નાસાગહુા  (B) શ્વાસનળી (C) ફેફસાું (D)     હ્વદય 

 

24 શરીરનુું રોગો સારે્ રક્ષણ 

(A) રકતકણ  (B) શ્વતેકણ (C) ત્રાકકણ (D)     ત્રણેર્ાુંથી એકપણ નહીં 
 

25 પાચન ર્ા્ે અગત્યનુું  અવયવ 

(A) જઠર  (B) યકૃત (C) ગહૃણી (D)     નાનુું આંતરડુું 
 

26 શરીરર્ાું ગ્લકુોઝનુું પ્રર્ાણ જાળવી રાખે 
(A) કોહ િ્સોન  (B) કોહ િ્સોલ (C) કોહ િ્કોસ્્ેરોન (D)     ત્રણેય 

 

27 પાવરહાઉસ 

(A) કણાભસતૂ્ર  (B) ર્ત્રષ્ી (C) ર્ોલ્ગીકાય (D)     લાયસોઝોર્ 
 

28 લાળરસનો ઉત્સેચક 

(A) ્ાયલીન  (B) એર્ાયલેઝ (C) લાયસોઝોર્ (D)     ત્રણેય 

 

29 ર્ો્ાભાગનુું પ્રો્ીનનુું અને ફે્નુું પાચન અહીં થાય છે, 
(A) જઠર  (B) ગહૃણી (C) નાનુું આંતરડુું (D)     ર્ોટુું આંતરડુું 

 

30 રૂર્ધરના સકયુમલેશનના પ્રકાર 

(A) એક  (B) બે (C) ત્રણ (D)     ત્રણર્ાુંથી એકપણ નહીં 
 

31 ર્નષુય જીવનને પે્રરવા ર્ા્ે જરૂરી 
(A) પ્રાથમના  (B) યોગ (C) તનાવ (D)     ત્રણર્ાુંથી એકપણ નહીં 

 

32 તુંત્ર એ્લે આનો સમહૂ 

(A) કોષો  B

) 
પેશીઓ (C) અવયવ (D)     ત્રણર્ાુંથી એકપણ નહીં 

 

33 કાહ િ્લેજ 

(A) ઓસોફેગસ  (B) દ્વકેીઆ (C) ફેફસાું (D)     ત્રણર્ાુંથી એકપણ નહીં 
 



34 આનુું મળૂ દુ:ખ છે. 
(A) પ્રાથમના  (B) લાગણી (C) તનાવ (D)     ત્રણેય  

35 મતૂ્રર્પિંડની અંદરનો ગોળાકાર ભાગ 

(A) કો્ેક્ષ  (B) રે્ડયલુા (C) પેલ્વીસ (D)     ત્રણર્ાુંથી એકપણ નહીં 
 

36 પ્રો્ીન સીરથેસીસ 

(A) રાઇબોઝોર્  (B) લાયસોઝોર્ (C) ગોલ્ગીકાય (D)     કણાભસતૂ્ર 
 

37 શાસ્ત્રર્ાું પરુૂષાથમ 
(A) બે  (B) ચાર (C) છ (D)     ત્રણર્ાુંથી એકપણ નહીં 

 

38 હ્રદયનુું વજન લગભગ 

(A) 200 gm  (B) 250 gm (C) 300 gm (D)     500 gm 
 

39 રૂર્ધરાચભસરણર્ાું ભાગ લેતાું અવયવો 
(A) બે  (B) ત્રણ (C) ચાર (D)     એક  

40 હ્વદયર્ાું ડાબી બાજુએ આવેલો વાલ્વ 

(A) દ્વદ્વદલ  (B) ર્ત્રદલ (C) અધમચુંદ્રાકાર (D)     ત્રણર્ાુંથી એકપણ નહીં 
 

41 ્ેલીફોન એકસચેરજ 

(A) હ્રદય  (B) ર્ગજ (C) ચેતા (D)     કરોડ 

 

42 રુર્ધરાર્ાું કેલ્લ્શયર્નુું પ્રર્ાણ જાળવે. 
(A) થાઇરોહકસન  (B) કેલ્લ્સ્ોનીન (C) પેરાથર્મન (D)     ત્રણર્ાુંથી એકપણ નહીં 

 

43 કો્ેક્ષ અને રે્ડયલુા એર્ બે ભાગ પડે. 
(A) ર્પચ્યુ્ રી  (B) થાઇરોઇડ (C) એહિનલ (D)     ત્રણર્ાુંથી એકપણ નહીં 

 

44 રૂર્ધરર્ાું રૂર્ધરરસ 

(A) 55 % (B) 45 % (C) 60 % (D)     80 % 
 

45 રૂર્ધરવાહહનીઓનાું પ્રકાર 

(A) એક  (B) બે (C) ત્રણ (D)     ચાર  
46 ઠ નો સ્ત્રાવ 

(A) ઇસ્રોજન  (B) પ્રોજસ્્ીરોન (C) ્ેસ્્ોસ્્ેરોન (D)     સોરે્સ્્ે્ીન  
47 મતૂ્રવાહહનીની લુંબાઇ 

(A) 20 થી 25 cm  (B) 25 થી 26 cm (C) 25 થી 30 cm (D)     ત્રણર્ાુંથી એકપણ નહીં 
 

48 ર્ો્ાું આંતરડાની લુંબાઇ 

(A) 5 ફૂ્  (B) 7 ફૂ્ (C) 8 ફૂ્ (D)     5 થી 8 ફૂ્  
49 જયાું હાડકાું હોય ત્યાું ચોં્ેલા સ્નાય ુ

(A) રેચખત  (B) અરેચખત (C) બુંને (D)     બેર્ાુંથી એકપણ નહીં  
50 આપણા શરીરની મખુ્ય જરૂહરયાત 

(A) હવા  (B) પાણી (C) ખોરાક (D)     ત્રણેય 

 

51 શહકત છૂ્ી પાડે 

(A) કણાભસતૂ્ર  (B) હક્રષ્ી (C) ગોલ્નીકાય (D)     ત્રણેય 

 

52 નાનાું આંતરડાુંની લુંબાઇ 

(A) 18 થી 20 ફૂ્  (B) 20 થી 22 ફૂ્ (C) 22 થી 24 ફૂ્ (D)     ત્રણર્ાુંથી એકપણ નહીં 
 

53 સપા્ી પરનુું આવરણ 

(A) એપીથેલીયલ ્ીસ્ય ુ (B) ર્સ્કયલુર ્ીસ્ય ુ (C) કનેક્ીવ ્ીસ્ય ુ (D)     ત્રણર્ાુંથી એકપણ નહીં 
 

54 ડસ્્બીન 

A) પીનોસાય્ીક કોથળ  (B) હક્રષ્ી (C) ગોલ્ગીકાય (D)     કણાભસતૂ્ર 
 



55 શરીરનો મળૂભતૂ એકર્ 

(A) ર્ાુંસ  (B) લોહી (C) કોષ (D)     ત્રણર્ાુંથી એકપણ નહીં 
 

56 આત્ર્ાનુું ર્નવાસ સ્થાન 

(A) શરીર  (B) હ્રદય (C) ર્ન (D)     ર્ગજ 

 

57 ક્રીષ્ી નાર્ની રચના 
(A) કણાભસતૂ્ર  (B) જઠર (C) ગોલ્ગીકાય (D)     ત્રણેર્ાુંથી એકપણ નહીં 

 

58 નવમસ ્ીસ્ય ુદ્વારા બને છે ____ 

(A) ચેતાઓ  (B) ધર્નીઓ (C) ર્શરાઓ (D)     ત્રણેર્ાુંથી એકપણ નહીં 
 

59 લાયસોઝોર્ બનાવે 

(A) કોષકેરદ્ર (B) કોષકેન્દ્રદ્રકા (C) ગોલ્ગીકાય (D)     કણાભસતૂ્ર 

 

60 ધર્ની અને ર્શરા વચ્ચેની બારીક રૂર્ધર કેર્શકાઓ 

(A) કેશવાહહની  (B) લસીકાવાહહની (C) બુંને (D)     એકપણ નહીં 
 

61 હ્રદયનુું ઉપલુું પાનુું 
(A) કણમક  (B) ક્ષેપક (C) ર્નલય (D)     એકપણ નહીં 

 

62 જર્ણા આર્સિંદ અને ર્નલય વચ્ચેનો વાલ્વ 

(A) દ્વદ્વદલ  (B) ર્ત્રદલ (C) અધમચુંદ્વાકાર (D)     એકપણ નહીં 
 

63 શધુધ રૂર્ધર 

(A) ફુપ્ફુસીય ધર્ની  (B) ફુપ્ફુસીય ર્શરા (C) ર્હાધર્ની (D)     એકપણ નહીં 
 

64 ર્ાસ્્ર ગ્લેરડ 

(A) ર્પચ્યુ્ રી  (B) થાઇરોઇડ (C) એહિનલ (D)     એકપણ નહીં 
 

65 આ અંત:સ્ત્રાવનુું પ્રર્ાણ ઘ્ે તો વ્યહકત ઠીંગણો રહ.ે 
(A) GH  (B) LH (C) ACTH (D)     એકપણ નહીં  

66 સ્ત્રીઓર્ાું દુગ્ધ ર્નર્ામણની પ્રહક્રયા ર્ા્ે જવાબદાર 

(A) FSH  (B) LH (C) PRLH (D)     એકપણ નહીં  
67 એહિનલગ્રુંર્થ અહીં આવેલી છે. 

(A) ર્ાથાર્ાું  (B) ગળાર્ાું (C) મતૂ્રર્પિંડ પર (D)     ત્રણર્ાુંથી એકપણ નહીં  
68 ડાયાબી્ીસ થવા ર્ા્ે જવાબદાર 

(A) α (B) β (C)  (D)     ત્રણેય 

 

69 મતૂ્રર્પિંડનો રુંગ 

(A) લાલ  (B) ગલુાબી (C) કથ્થઇ (D)     એકપણ નહીં  
70 પ્રોલેક્ીન આર્ાુંથી ઉત્પન્ન થાય 

(A) ર્પચ્યુ્ રી  (B) અંડર્પિંડ (C) શકુ્રર્પિંડ (D)     ત્રણેર્ાુંથી એકપણ નહીં 
 

71 મતૂ્રર્પિંડની અંદરની તરફનો ભાગ 

(A) કો્ેક્ષ  (B) રે્ડયલુા (C) પેલ્વીસ (D)     ત્રણેર્ાુંથી એકપણ નહીં 
 

72 બાઉરે્નની કોથળી અહીં આવેલી છે. 
(A) જઠર  (B) મતૂ્રર્પિંડ (C) હ્રદય (D)     ત્રણેર્ાુંથી એકપણ નહીં 

 

73 કોષનુું સૈરય 

(A) રાઇબોઝોર્  (B) લાયસોઝોર્ (C) કણાભસતૂ્ર (D)     ત્રણેર્ાુંથી એકપણ નહીં 
 

74 રૂર્ધરનુું કાયમ 
(A) O2  નુું વહન (B) પાચકરસોને કોષો સધુી પહોંચાડે 
(C) દહનને અંતે ઉત્પન્ન થયેલ કચરાને ઉત્સગમતુંત્ર સધુી પહોંચાડે (D) ત્રણેય 
    

 



75 આની હદવાલ ર્છદ્વાળુ, પ્રો્ીનની બનેલી 
(A) રકતકણ  (B) શ્વતેકણ (C) ત્રાકકણ (D)     કોષ 

 

76 ગ્રહણીની દીવાલર્ાુંથી આ સ્ત્રાવ થાય છે. 
(A) ્ાયર્સન  (B) પેલ્પ્સન (C) બુંને (D)     એકપણ નહીં 

 

77 આર્ાું વાલ્વ નથી હોતાું. 
(A) ર્શરા  (B) ધર્ની (C) બુંનેર્ાું (D)     એકપણ નહીં 

 

78 સ ૂુંપણમ વ્યહકતત્વ એ્લે ર્નરોગી, સ્વસ્થ શરીર, પ્રસન્ન અને શાુંતર્ન, ક્સ્થર તીવ્ર બદુ્વદ્વ, વ્યહકતગત, કૌટુુંચબક અને 
સાર્ાજીક પક્ષે રયાય-અરયાય, સત્ય-અસત્ય પારખવાની સર્જ 

(A) યોગ  (B) આયવેુદ (C) સાુંખ્યદશમન (D)     ત્રણેર્ાુંથી એકપણ નહીં 
 

79 શરીરને ્ેકો આપે, નાજુક અવયવોનુું રક્ષણ કરે. 
(A) સાુંધો  (B) કુંકાલતુંત્ર (C) સ્નાયતુ ુંત્ર (D)     ત્રણેર્ાુંથી એકપણ નહીં 

 

80 પ્રાથમના-પથૃ 

(A) લે્ીન  (B) ગ્રીક (C) ગજુરાતી (D)     ત્રણેર્ાુંથી એકપણ નહીં 
 

81 શહકતની ઉત્પર્ત્ત આના દહન દ્વારા 
(A) O2 (B) CO2 (C) O2  - CO2 (D)     એકપણ નહીં 

 

82 શ્વસન પ્રકાર 

(A) એક  (B) બે (C) ત્રણ (D)     ત્રણેર્ાુંથી એકપણ નહીં  
83 રૂર્ધર લાલ દેખાય 

(A) હહર્ોગ્લોબીન  (B) રકતકણ (C) બુંને (D)     ત્રણેર્ાુંથી એકપણ નહીં 
 

84 GH 

(A) ર્પચ્ય ૂ્ રી  (B) થાઇરોઇડ (C) પેરાથાઇરોઇડ (D)     એહિનલ 

 

85 વેલણ જેવાું 
(A) રકતકણ  (B) શ્વતેકણ (C) ત્રાકકણ (D)     ત્રણેર્ાુંથી એકપણ નહીં 

 

86 રકતદબાણને ર્નયુંર્ત્રત કરે. 
(A) GH  (B) TSH (C) બુંને (D)     ત્રણર્ાુંથી એકપણ નહીં  

87 શરીરર્ાું ચાલતી દહન પ્રહક્રયા પર ર્નયર્ન 

(A) થાયરોહકસન (B) કેલ્લ્સ્ોનીન (C) ઓહકસ્ોસીન (D)     ત્રણેર્ાુંથી એકપણ નહીં  
88 આ અંત:સ્ત્રાવ કાબોહાઇિે્, ચરબી, પ્રો્ીનના ચયાપચયનુું ર્નયર્ન કરે. 

(A) કાહ િ્ઝોન  (B) કોહ િ્સોલ (C) બુંને (D)     એકપણ નહીં  
89 પરુૂષ-પ્રકૃર્ત્ત 

(A) યોગ  (B) સાુંખ્ય (C) વેદ (D)     ભગવદગીતા 
 

90 વ્યહકતત્વ જયારે સુંકચલત થાય ત્યારે બધાું કાયો _____ બને 

(A) આનુંદર્ય  (B) સસુુંકચલત (C) ધર્મર્ય (D)     ત્રણેર્ાુંથી એકપણ નહીં  
91 હરેલેનો લપૂ 

(A) પાચનતુંત્ર  (B) શ્વસનતુંત્ર (C) ઉત્સર્જનતુંત્ર (D)     રુધીરાચભસરણ 

 

92 આધરુ્નક જીવનની ર્ો્ી સર્સ્યા 
(A) સ્પધામ (B) લાગણી (C) તનાવ (D)     હહરફાઇ 

 

93 તનાવની સીધી અસર 

(A) સીમ્પથે્ીક નવમસ સીસ્્ર્   (B) પેરાસીમ્પથે્ીક નવમસ સીસ્્ર્ 
(C) બુંને (D) બેર્ાુંથી એકપણ નહીં. 

 

94 બધાું દુ:ખ દૂર કરે, વ્યહકતને શહકતશાળી બનાવે 

(A) પે્રર્  (B) આનુંદ (C) શાુંર્ત (D)     ક્ષર્ા 
 



95 ડર દૂર કરવા 
(A) સતત જાગરૃ્ત  (B) વતમર્ાનર્ાું રહવે ુ ું (C) ર્નરપેક્ષતા કેળવવી (D)     ત્રણેય 

 

96 સ્મરૃ્ત પહરશધુધ થાય. 
(A) પ્રાથમના  (B) હકારાત્ર્ક ર્વચારો (C) ધયાન (D)     સર્ાર્ધ 

 

97 અર્નચ્છાવતી 
(A) શ્વસન  (B) હ્રદય (C) બુંને (D)     એકપણ નહીં 

 

98 હાઇપોથેલર્સ નીચે આવેલ ગ્રુંર્થ 

(A) ર્પચ્ય ૂ્ રી  (B) થાઇરોઇડ (C) એહિનલ (D)     ત્રણેર્ાુંથી એકપણ નહીં 
 

99 બુંને મતૂ્રર્પિંડોર્ાું થઇ 24 કલાકર્ાું _________ ચલ. રૂર્ધર ગાળણ થાય છે. 
(A) 120  (B) 150 (C) 180 (D)     ત્રણર્ાુંથી એકપણ નહીં  

100 યોગસતૂ્રના રચર્યતા 
(A) કર્પલમરુ્ન  (B) ર્હર્ષિ કણામદ (C) વાગભટ્ટ (D)     ત્રણેર્ાુંથી એકપણ નહીં  

 

 

_____________________
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1 શરીરર્ાું દોષોની સુંખ્યા કે્લી છે?  
(A) એક   (B) ત્રણ (C) સાત  (D) અચગયાર  

 

2 નીચેનાર્ાુંથી ખોરાકનુું પાચન કોણ કરે છે?  
(A) જઠરાક્ગ્ન   (B) ધાત્વાક્ગ્ન  (C) ભસ્ર્કાક્ગ્ન  (D) એકપણ નહીં 

 

3 નીચેનાર્ાુંથી ર્ાણસે ક્યારે સર્ાજસેવાના કાયો કરવા જોઇએ?  
(A) ૧ થી ૨૫ વષમ સધુી  (B) ગહૃસ્થાશ્રર્   (C) વાનપ્રસ્થાનશ્રર્  (D) સુંરયાસાવસ્થાર્ાું  

 

4 વાનપ્રસ્થાનનો સર્યગાળો કયો છે?  
(A) ૧ થી ૨૫ વષમ  (B) ૨૬ થી ૫૦ વષમ  (C) ૫૦ થી ૭૫ વષમ  (D) ૭૬ થી ૧૦૦ વષમ  

 

5 જેના વાત-ર્પત-કફ ત્રણેદોષ સર્ હોય તે સ્વસ્થની વ્યાખ્યા છે?  
(A) સાચુું  (B) ખોટુું  (C) ર્વધાન અધરુુ છે  (D) એકપણ નહીં 

 

6 દીનચયામન ુું ર્નયર્ર્ત પાલન કરવાથી શુું થાય?  
(A) સ્વાસ્થ્ય જળવાઇ રહ ે (B) ર્ોક્ષની પ્રાલ્પ્ત થાય   (C) હદવસ સારો જાય  (D) એકપણ નહીં 

 

7 પ્રાત:કાળે ક્યારે ઊઠવુું જોઇએ?  
(A) શભુમહુતૂમ  (B) બ્રહ્મહુતેૂ  (C) સયૂોદય પછી  (D) એકપણ નહીં 

 

8 જર્ીને અડધો કલાક કયા પડખે ઊંઘવુું જોઇએ?  
(A) ડાબા પડખે  (B) જર્ણા પડખે  (C) ડાબા-જર્ણા પડખે  (D) એકપણ નહીં 

 

9 ઉષ:પાન ર્ા્ે પાણી કયા પાત્રર્ાું રાખવુું જોઇએ?  
(A) ર્ા્ીનુું  (B) ત્રાુંબાનુું  (C) સ્્ીલનુું  (D) ગરે્ તે ધાત ુુંન ુ ું  

 

10 પાણી એ રસાયણ છે?  
(A) સાચુું  (B) ખોટુું  (C) પાણી એ જીવન છે  (D) ‘A’  અને ‘C’ બુંને  

 

11 શૌચ એ્લે શુું?  
(A) શધુધતા  (B) સ્ફૂર્તિ  (C) ર્વચાર  (D) ર્ાનર્સક પર્વત્રતા  

 

12 નીચેનાર્ાુંથી કયો ઉપાય કેશ-રક્ષા ર્ા્ે કરી શકાય?  
(A) ગાયના ઘીનુું નસ્ય  (B) ગરર્પાણીથી વાળ ધોવા  (C) સોડાથી વાળ ધોવા  (D) એકપણ નહીં 

 

13 નેત્ર રક્ષા ર્ા્ે ઓછાર્ાું ઓછા કે્લા હદવસે અંજન કરવુું જોઇએ?  
(A) સાત  (B) અચગયાર  (C) પુંદર  (D) ર્હહનો 

 



14 રે્દવલૃ્ધધને દૂર કરનાર ઉપયોગર્ાું શે્રષ્ કયુું છે?  
(A) ર્ાચલશ  (B) શૌચ  (C) વ્યાયાર્  (D) એકપણ નહીં 

 

15 શરીરની અધમશક્તત ખચામય ત્યાું સધુી વ્યાયાર્ કરવો જોઇએ?  
(A) સાચુું  (B) ખોટુું  (C) ર્વધાન અધરુુ છે  (D) એકપણ નહીં 

 

16 કઇ ઋતરુ્ાું વ્યાયાર્ ન કરવો જોઇએ?  
(A) વસુંત અને હરે્ ુંત  (B) વસુંત અને વષામ  (C) ગ્રીષર્ અને હરે્ ુંત  (D) વષામ અને હરે્ ુંત  

 

17 આંખોના નુંબર દૂર કરવા ર્ા્ે નીચેનાર્ાુંથી શે્રષ્ કયુું છે?  
(A) અચક્ષતપમણ  (B) કણમપરૂણ  (C) નસ્ય  (D) એકપણ નહીં 

 

18 કૃશ શરીરવાળા ર્ા્ે ર્ાચલશનુું કય ુતેલ શે્રષઠ ગણાય?  
(A) તલનુું તેલ  (B) દીવેલ  (C) કોપરેલ  (D) સરસવનુું તેલ  

 

19 ઇન્દ્રદ્રયોની સહક્રયતા ર્ા્ે શે્રષઠ શુું છે?  
(A) વ્યાયાર્  (B) ર્ાલીશ  (C) સ્નાન  (D) એકપણ નહીં 

 

20 રે્દવલૃ્ધધને દૂર કરવા શુું કરવુું જોઇએ?  
(A) ર્ાલીશ  (B) વ્યાયાર્  (C) સ્નાન  (D) એકપણ નહીં 

 

21 ક્યારે વ્યાયાર્ ન કરવો જોઇએ?  
(A) અજીણમર્ાું  (B) વષામઋતરુ્ાું  (C) ગ્રીષર્ઋતરુ્ાું  (D) ર્ાનર્સક રોગર્ાું  

 

22 ગરર્પાણી ર્ાથા પર નાખવાથી શુું થાય?  
(A) કેશ અને નેત્રને નકુશાન થાય  (B) કેશવલૃ્ધધ થાય  (C) દ્રષ્ી સારી રહ ે  (D) એકપણ નહીં 

 

23 નીચેનાર્ાુંથી કયા રોગના દદીએ હદવસે સવૂ ુ ું ન જોઇએ?  
(A) આર્વાત  (B) સુંર્ધવાત  (C) અર્તસાર  (D) અચભઘાત  

 

24 આયવેુદ ર્તે ઋતઓુ કે્લી છે?  
(A) બે  (B) ત્રણ  (C) ચાર  (D) છ  

 

25 ગ્રીષર્ઋત ુકયા ર્ાસર્ાું આવે છે?  
(A) પોષ-ર્હા  (B) ફાગણ-ચૈત્ર  (C) વૈશાખ-જેઠ  (D) એકપણ નહીં 

 

26 ર્વસગમકાલ એ્લે શુું?  
(A) ઉતરાયન  (B) આદાનકાલ  (C) દચક્ષણાયન  (D) એકપણ નહીં 

 

27 ર્વસગમકાલની ઋતઓુ કઇ છે?  
(A) ર્શર્શર-વસુંત-ગ્રીષ    (B) વસુંત-ગ્રીષર્-વષામ  (C) ગ્રીષર્-વષામ-શરદ  (D) વષામ-શરદ-હરે્ ુંત  

 

28 ર્પતનો પ્રકોપ કઇ ઋતરુ્ાું થાય છે?  
(A) વષામ  (B) શરદ  (C) હરે્ ુંત  (D) ગ્રીષર્  

 

29 નીચેનાર્ાુંથી કયુું ર્વધાન સાચુું છે?  
(A) વસુંતઋતુુંર્ાું વાયનુો પ્રકોપ થાય છે  (B) શરદઋતુુંર્ાું કફનો પ્રકોપ થાય છે 

(C) વસુંતઋતુુંર્ાું કફનો પ્રકોપ થાય છે  (D) વષામઋતુુંર્ાું કફનો પ્રકોપ થાય છે?  
 

30 બે ઋત ુવચ્ચેના સર્યને શુું કહ ેછે?  
(A) ઋતકુાલ  (B) ઋતસુુંધી  (C) ઋતચુક્ર  (D) એકપણ નહીં 

 

31 નીચેનાર્ાુંથી કયા રોગીએ ઉપવાસ કરવો જોઇએ?  
(A) ભસ્ર્કાક્ગ્ન  (B) ર્રડો  (C) સગભામ  (D) ક્ષય  

 

32 નીચેનાર્ાુંથી કયા રોગીએ ઉપવાસ ન કરવા જોઇએ?  
(A) ર્ુંદાક્ગ્ન  (B) અજીણમ  (C) આર્વાત  (D) સગભામ  

 

33 જઠરાક્ગ્ન ક્યારે ર્વકૃત થાય છે?  
(A) કબજીયાત  (B) પથ્યઆહાર  (C) યોગ કરવાથી  (D) એકપણ નહીં 
        

 



34 જઠરાક્ગ્ન એ સ્વાસ્થ્યનુું મળૂ છે.  
(A) સાચુું  (B) ખોટુું  (C) અપથ્ય એ સ્વાસ્થ્યનુું મળૂ છે.  (D) એકપણ નહીં 

 

35 રતત એ શુું છે?  
(A) દોષ  (B) ધાત ુ (C) ર્લ  (D) એકપણ નહીં 

 

36 નીચેનાર્ાુંથી દહરયાઇ ર્ીઠા કરતાું વધ ુગણુકારી શુું છે?  
(A) ર્રચુું  (B) હીંગ  (C) રાઇ  (D) ર્સિંધવ  

 

37 અર્તસારર્ાું શુું ઉપયોગી છે?  
(A) રે્થી  (B) જીરુું  (C) દાડર્  (D) ત્રણેય  

 

38 નીચેનાર્ાુંથી પુંચરસયતુત છે?  
(A) લસણ  (B) ડુુંગળી  (C) દહીં   (D) ત્રણેય  

 

39 આંખનુું  તેજ વધારવા શુું કરવુું જોઇએ?  
(A) લસણ વધારે ખાવુું  (B) ર્ીઠાનો ઉપયોગ વધારે કરવો  
(C) આંખર્ાું કોથર્ીરના ્ીપાું નાખવા  (D) એકપણ નહીં 

 

40 નીચેનાર્ાુંથી દૂધ સાથે કયુું ર્વરુધધ છે?  
(A) લસણ  (B) ડુુંગળી  (C) દહી  (D) ત્રણેય  

 

41 કયા રોગર્ાું અજર્ો આપી શકાય?  
(A) કહ્શલૂ  (B) પ્રદર રોગ  (C) હડેકી  (D) અર્નદ્રા  

 

42 પે્નાું દુ:ખાવાર્ાું કે આફરાર્ાું પે્ પર શુું ચોપડવાર્ાું આવે છે?  
(A) રાઇ  (B) હળદર  (C) હીંગ  (D) રે્થી  

 

43 રાઇ વધ ુખાવાથી શુું થાય છે?  
(A) દાહ-રતતર્પત  (B) અર્તસાર  (C) આફરો  (D) અરુચચ  

 

44 કે્લા વષમ જૂના ધારય વાપરવા જોઇએ?  
(A) એક  (B) બે  (C) ત્રણ  (D) ચાર  

 

45 નીચેનાર્ાુંથી કયુું ધારય નવુું વાપરવુું સારુ?  
(A) ઘઉં (B) ચોખા  (C) ઘઉં-ચોખા  (D) એકપણ નહીં 

 

46 બાજરી સાથે શુું ખાવાથી ચકુવુું નહી?  
(A) તેલ  (B) ઘી  (C) ડુુંગળી  (D) કઠોળ  

 

47 બધા કઠોળર્ાું શે્રષઠ કયુું ?  
(A) ચણા  (B) અડદ  (C) તવેુર  (D) ર્ગ  

 

48 કયા રોગર્ાું તવેુર સારી છે?  
(A) રતતાશમ  (B) તાવ  (C) મતૂ્રવધમક  (D) ર્વબુંદ  

 

49 કઠોળર્ાું હીનગણુવાળુું કયુું?  
(A) ર્ગ  (B) વાલ  (C) અડદ  (D) તવેુર  

 

50 નીચેનાર્ાુંથી કય ુકુંદ–શાક છે?  
(A) રીંગણ  (B) પરવળ  (C) કારેલા  (D) સરૂણ  

 

51 સરૂણ કયા રોગર્ા હુંરે્શા વાપરવુું જોઇએ?  
(A) અશમ  (B) પ્રરે્હ  (C) વાયનુાું રોગ  (D) એકપણ નહીં 

 

52 શાકર્ાું શે્રષઠ કયુું?  
(A) કારેલા  (B) સરગવો  (C) ્ારે્્ા  (D) પરવળ  

 

53 પ્રરે્હર્ાું કય ુશાક વધારે વાપરવુું જોઇએ?  
(A) કારેલા  (B) બ્ા્ા  (C) ભીંડા   (D) એકપણ નહીં 
        

 



54 કયા ર્હહનાર્ાું ભીંડા વધારે ન ખાવા જોઇએ?  
(A) કારતક  (B) ર્ાગશર  (C) ભાદરવો  (D) જેઠ  

 

55 સ્તરય અને વીયમવધમક શાક કયુું છે?  
(A) ભીંડા  (B) તરૂીયા  (C) પરવળ (D) કોબી  

 

56 શેનુું શાક રતતવધમક છે?  
(A) કોબી  (B) બ્ા્ા  (C) ્ારે્્ા  (D) એકપણ નહીં 

 

57 જીવુંતનુું બીજુ ું નાર્ શુું છે?  
(A) ખરખોડી  (B) ડોડી  (C) ‘A’ અને ‘B’ બુંને  (D) એકપણ નહીં 

 

58 આંખના તર્ાર્ રોગો ર્ા્ે હહતકારી શુું છે?  
(A) જીવુંતી  (B) ્ારે્્ા  (C) ડુુંગળી  (D) બ્ા્ા  

 

59 કોને વધારે મળૂા ન ખાવા જોઇએ?  
(A) અશમ  (B) પ્રરે્હ  (C) તાવ  (D) જૂની શરદી   

 

60 નીચેનાર્ાુંથી ર્ત્રદોષશાર્ક શુું છે?  
(A) કુર્ળામળૂા  (B) રે્થી  (C) તાુંદળજો  (D) એકપણ નહીં 

 

61 કઇ ભાજી ર્ળમતૂ્રની અ્કાયત દૂર કરનારી છે?  
(A) રે્થી  (B) પાલક  (C) તાુંદળજો  (D) એકપણ નહીં 

 

62 કઇ ભાજી કુર્ર્ તથા ક્ષયર્ાું હહતકર છે?  
(A) તાુંદળજો  (B) પાલક  (C) રે્થી  (D) એકપણ નહીં 

 

63 કબજીયાતવાળાએ કયુું ફળ ન ખાવુું જોઇએ?  
(A) દ્રાક્ષ   (B) દાડર્  (C) પપૈયુું  (D) ત્રણેય  

 

64 બક્સ્તશોધન ફળ કયુું છે?  
(A) દાડર્  (B) કેરી  (C) શ્રીફળ  (D) ખજૂર   

65 વધૃધને યવુાન કરનાર ફળ કયુું છે?  
(A) આર્ળા  (B) દાડર્  (C) દૂધ  (D) લીંબ ુ 

 

66 બધા ર્ા્ે પથ્યફળ કયુું છે?  
(A) દ્રાક્ષ  (B) શ્રીફળ  (C) લીંબ ુ (D) એકપણ નહીં 

 

67 કોલેરાનો ભય ્ાળવા કયુું ફળ વધ ુખાવુું જોઇએ?  
(A) કેરી  (B) કેળા  (C) લીંબ ુ (D) ખજૂર  

 

68 કેરી એ કેવુું ફળ છે?  
(A) ઉનાળાનુું અમતૃ  (B) આયષુયવધમક  (C) શીયાળાનુું શે્રષઠ  (D) તષૃાવધમક  

 

69 દૂધ સાથે કય ુફળ ન ખાવુું જોઇએ?  
(A) લીંબ ુ (B) કેરી  (C) ખજૂર  (D) એકપણ નહીં 

 

70 કણમશલૂર્ાું કયા તેલનાું ્ીંપા નાખવા જોઇએ?  
(A) એરુંડતેલ  (B) સરસવતેલ  (C) કોપરેલ  (D) એકપણ નહીં 

 

71 કબજીયાત ર્ા્ે ઉપયોગી તેલ કયુું?  
(A) સરસવતેલ  (B) સોયાબીન  (C) કોપરેલ  (D) એકપણ નહીં 

 

72 કબજીયાત કરનાર તેલ કયુું છે?  
(A) સીંગતેલ  (B) એરુંડતેલ  (C) તલતેલ  (D) એકપણ નહીં 

 

73 શે્રષઠ તેલ કયુું? 

(A) તલનુું તેલ  (B) સીંગતેલ  (C) સરસવતેલ  (D) કોપરેલ  
 

74 અક્ગ્નથી દાઝેલા ર્ા્ે શે્રષઠ તેલ કયુું?  
(A) કોપરેલ  (B) સરસવતેલ  (C) સીંગતેલ  (D) તલ નુું તેલ  

 



75 જુનુું કોપરેલ ખાવાથી શુું થાય?  
(A) સ્વર બગડે  (B) બલુ્ધધ બગડે  (C) વીયમનાશક છે  (D) વાયનુ ુું શર્ન કરે  

 

76 ર્રડાર્ાું શુું ન પીવુું જોઇએ?  
(A) દૂધ  (B) દહીં  (C) છાશ  (D) પાણી   

77 કયુું દૂધ સવોત્તર્ છે?  
(A) ફ્રીજર્ાું રાખેલુું  (B) ગરર્ કરેલુું  (C) ધારોવણ  (D) એકપણ નહીં 

 

78 કોનુું દૂધ ન ખવાય?  
(A) ગાયનુ ુું  (B) ભેંસનુું  (C) બકરીનુું  (D) ઘે્ીનુું  

 

79 કોનુું દૂધ બહૃણ કરનાર છે?  
(A) ગાયનુું  (B) ઘે્ીનુું   (C) ભેંસનુું  (D) ઊં્ડીનુું  

 

80 મતૃ્યલુોકનુું અમતૃ કયુું છે?  
(A) દૂધ  (B) દહીં   (C) છાશ  (D) ર્ાખણ  

 

81 બાળકો ર્ા્ે સવોત્તર્ આહાર કયો ?  
(A) ફળ  (B) કઠોળ  (C) ર્ાખણ  (D) એકપણ નહીં 

 

82 ર્પત્તશાર્ક દ્રવ્યોર્ાું શે્રષઠ શુું છે?  
(A) છાશ  (B) દૂધ  (C) ઘી  (D) તેલ  

 

83 ખબૂ જૂનુું ઘી કયા રોગર્ાું વપરાય?  
(A) હ્રદયરોગ  (B) શ્વાસરોગ  (C) ર્ાનસરોગ  (D) પ્રરે્હ  

 

84 અલ્ર્ર્પત એ્લે શુું?  
(A) કબજીયાત  (B) ભખૂ ન લાગવી  (C) એસીડી્ી  (D) રતતર્પત  

 

85 ક્ષય એ્લે શુું?  
(A) ્ી.બી.  (B) કેરસર  (C) તાવ  (D) એઇડ્સ  

 

86 દવાદારૂનુું શાસ્ત્ર કયુું ગણાય?  
(A) આયવેુદ  (B) એલોપેથી  (C) નેચરોપેથી  (D) એકપણ નહીં 

 

87 અભ્યુંગ એ્લે શુું?  
(A) સ્નાન  (B) વ્યાયાર્  (C) ર્ાલીશ  (D) એકપણ નહીં 

 

88 ઇન્દ્રદ્રયોને આરાર્ આપવા ર્ા્ે શુું કરવુું જોઇએ?  
(A) `સ્નાન  (B) વ્યાયાર્  (C) ર્નિંદ્રા  (D) યોગાસન  

 

89 ર્પત્તને દૂર કરવા શુું કરાવવુું જોઇએ?  
(A) વર્ન  (B) ર્વરેચન  (C) બક્સ્ત (D) સ્નેહન  

 

90 બક્સ્ત એ કોની ચચહકત્સા છે?  
(A) વાત  (B) ર્પત્ત (C) કફ  (D) એકપણ નહીં 

 

91 હુંરે્શા કેવુું ભોજન લેવુું જોઇએ?  
(A) ષડરસયતુત   (B) તળેલુું  (C) તીખુું  (D) આથાવાળુ 

 

92 જમ્યા પહલેાું શુું લેવુું જોઇએ?  
(A) છાશ  (B) પાણી  (C) આદુ-ર્સિંધવ  (D) ર્ર્ષ્ાન્ન  

 

93 લોહી ર્વકાર શેનાથી થાય છે? 

(A) ર્વરુધધ આહાર  (B) ઠુંડુ પાણી પીવાથી  (C) વધારે ગળયુું ખાવાથી  (D) છાશ પીવાથી  
 

94 જઠરાક્ગ્ન ર્વકૃત થાય તો ર્ાુંદગી આવે.  
(A) સાચુું  (B) ખોટુું  (C) ર્વધાન ભલૂ ભરેલુું છે  (D) એકપણ નહીં 

 

95 કફની ચચહકત્સા ર્ા્ે શુું કરવુું જોઇએ?  
(A) વર્ન  (B) ર્વરેચન  (C) બક્સ્ત  (D) ર્ાચલશ  

 



96 એક પત્ત્નવ્રત પાળવુું તે શેનો ધર્મ છે?  
(A) બ્રહ્ચાયામશ્રર્  (B) ગહૃસ્થાશ્રર્  (C) વાનપ્રસ્થાશ્રર્  (D) સુંરયાસાશ્રર્  

 

97 નાકર્ાું ્ીપાું નાખવા એ્લે શુું?  
(A) નસ્ય  (B) કણમપરૂણ  (C) ર્શરોર્વરેચન  (D) અચક્ષતપમણ  

 

98 તાવ અને અજીણમર્ાું અપથ્ય શુું છે?  
(A) ઉપવાસ  (B) સ્નાન  (C) વ્યાયાર્   (D) તૈલાભ્યુંગ  

 

99 શરીરર્ાું ધાતઓુની સુંખ્યા કે્લી છે?  
(A) ત્રણ  (B) સાત  (C) અચગયાર  (D) બે  

 

100 સ્નાન કરવુું હહતકારક નથી. 
(A) થાકેલાને  (B) તાવર્ાું  (C) તરસ્યાને  (D) તુંદ્રાર્ાું  

 

 

 

_____________________ 


