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1 ભાતાનુું રશીનુું ગ્રુ નેગેટીલ શમ ત ડક્ટયની વરાશ મજુફ ઈંજેક્ળન મકૂાલવુું જઈએ  
(A) 24 કરાકભાું  (B) 48 કરાકભાું  (C) 72 કરાકભાું  (D) 96 કરાકભાું 

 

2 પ્રસતુત છીન આ વભમગા ભાતા ભાટે ખફૂજ અગત્મન છે. 
(A) એક કરાકન  (B) ચાય કરાકન  (C) છ કરાકન  (D) આઠ કરાકન   

3 સલુાલડ છી ચથા-ાુંચભાું દદલવ સધુીભાું ફાકનુું લજન  
(A) 5% ઘટે  (B) 10% ઘટે  (C) 15% ઘટે  (D) લજનભાું કઈ પયક ડત નથી  

 

4 ફાકન નામડ વાભાન્મ યીતે ખયી જામ છે 

(A) 10 દદલવભાું  (B) 15 દદલવભાું  (C) ાુંચથી વાત દદલવભાું  (D) પ્રથભ દદલવે  
 

5 ફાકના જન્ભ છીના પ્રથભ ઝાડાન યુંગ  

(A) રીર શમ  (B) ી શમ  (C) કા શમ  (D) રાર શમ  
 

6 જન્ભ છી ફાકને ધાલણ ક્યાયે આલાનુું ળરૂ કયવુું જઈએ? 

(A) તયત જ  (B) પ્રથભ દદલવ ફાદ  (C) ફીજા દદલવ ફાદ  (D) ત્રીજા દદલવ ફાદ  
 

7 સ્ટ ાટટભ વભમ કને કશલેામ છે? 

(A) સલુાલડ શરેાના  (B) સલુાલડ છીન 45 દદલવ  (C) ફાકન જન્ભ થામ તે  (D) A,B અને C  
8 જન્ભ વભમના લજન કયતાું ફભણુું લજન થામ છે. જે નભટર છે.  

(A) 3 ભાવે  (B) 6 ભાવે  (C) 9 ભાવે  (D) 12 ભાવે  
 

9 ફાકને ઓયીની યવી આલાભાું આલે છે. 
(A) 3 ભાવે  (B) 6 ભાવે  (C) 9 ભાવે  (D) 12 ભાવે  

 

10 ભાતાનુું ળરૂઆતનુું ધાલણ જે જાડુું અને ીળું શમ છે જેને  
(A) ઓક્વીટવીન 

(B) પ્રરેકટીન  (C) કરસ્રભ 
(D) નકામુું છે.  

11 દદલવ-યાત દયતભમાન ફાકને કેટરી લાય ધાલણ આવુું જઈએ. 
(A) ફે થી ત્રણ લખત  (B) ાુંચથી આઠ લખત  (C) દવથી ફાય લખત  (D) પક્ત ુંદય લખત જ  

 

 
 



12 ફાકને ઉયી ખયાક આલાની ળરૂઆત કયલી જઈએ  
(A) ત્રણ ભાવ ફાદ  (B) છ ભાવ ફાદ  (C) આઠ ભાવ ફાદ  (D) દવ ભાવ ફાદ  

 

13 કય-ટી 200 કેટરા લટ સધુી ચારે  
(A) ફે લટ  (B) ત્રણ લટ  (C) ાુંચ લટ  (D) દવ લટ  

 

14 ગબાટળમની નીઓને ઓયેળન કયી ફુંધ કયલાભાું આલે છે તેને  
(A) લાવેકટભી  (B) ટયફેુકટભી  (C) A અને B 

(D) A,B અને C 

 

15 કુટુુંફતનમજનની ધ્ધતતભાું તનષ્પતાન દય વોથી ઓછ છે 

(A) ડામાક્રભ 
(B) તનયધ  (C) શભોન્વની ગી  (D) દયધભ ધ્ધતત  

 

16 લુંધ્મત્લ ભાટે જલાફદાય છે 

(A) રુૂની ખાભી  () સ્ત્રીની ખાભી  (C) ફુંનેભાું ખાભી  (D) A અથલા B અથલા C 

 

17 કઈણ વાધન ન લાયતા શમ તેલા વુંજગભાું ગબટધાયણની ળક્યતા  
(A) 80 ટકા  (B) 90 ટકા  (C) 95 ટકા  (D) 100 ટકા  

 

18 સ્ત્રીના મતનભાગટભાું વપેદ સ્ત્રાલ ભાટે જલાફદાય શમ છે 

(A) પ્રટઝૂઆ  (B) ફૂગ  (C ફેકટેયીમા (D) A,B અને C ભાુંથી કઈ ણ એક   
19 દૂધ ઉત્ન્ન કયે તેલી ગ્રુંતથઓ દયેક સ્તનભાું 

(A) 5 થી 8  (B) 10 થી 12  (C) 15 થી 20  (D) 20 થી લધાયે  
 

20 ે ટેસ્ટ કયાલલાથી જાણી ળકામ છે. 
(A) ગબાટળમના મખુનુું કેન્વય  (B) મતનભાગટનુું કેન્વય  (C) મતનભાગટન ચે  (D) A,B અને C 

 

21 ભેનઝની ઉંભય છી દય કેટરા લે ેટેસ્ટ કયાલવુું જઈએ 

(A) દય લે  (B) દય ફે લે  (C) દય ત્રણ લે  (D) દય ાુંચ લે  
 

22 કેન્ડીડા આલ્ફીકાન્વ નાભની ફૂગથી મતનભાગટભાું ચે થમ શમ ત વાયલાયભાું શુું રેવુું? 

(A) ટેફરેટ ફ્લકુનાઝર 
(B) ટેફરેટ ભેરજીર  (C) ટેફરેટ ફીટાડીન  (D) એન્ટીફામટીક્વ 

 

23 લ્યકુદયમાની વાયલાયની દલા તત-ત્નીએ વાથે રેલી જરૂયી છે? 

(A) વાચુું છે. (B) ખટુું છે. (C) જરૂય ડે જ વાથે રેલી  (D) લાયાપયતી રેલી   
24 સ્ત્રીને ભાતવકસ્ત્રાલ આલે ત્માુંથી ભાતવકસ્ત્રાલ ફુંધ થામ ત્માું સધુી ઉંભયન ગા  

(A) ભેનયેજીમા (B) તભનાયકી (C) પ્રજનનગા  (D) ભેનઝ  
 

25 ફે ભાતવક લચ્ચે ભાતવકસ્ત્રાલ થામ તેને  
(A) ભેનયેજીઆ  (B) ભેરયેજીમા  (C) ભેનભેરયેજીમા  (D) શાઈભેનદયમા  

 

26 લધાયે ડત ભાતવકસ્ત્રાલ થામ તેને  
(A) ભેરયેજીમા  (B) ભેનભેરયેજીમા  (C) શાઈભેનયેજીમા  (D) ભેરયેજીમા  

 

27 સ્ત્રીઓભાું જલા ભતા વાભાન્મ કેન્વયભાું વોથી લધાયે જલા ભે છે 

(A) અંડાળમનુું કેન્વય  (B) ગબાટળમના મખુનુું કેન્વય  (C) સ્તન કેન્વય  (D) ગબાટળમનુું કેન્વય  
 

28 ખાવ કયીને આ પ્રકાયની તકરીપ કુુંલાયીકાઓભાું લધાયે જલા ભે છે 

(A) એભેનદયમા (B) શાઈભેનદયમા  (C) ડીવભેનદયમા  (D) ભેરયેજીમા  
 

29 ગબાટળમની કથી નીચે ખવી ળકલા ભાટે જલાફદાય અંત:સ્ત્રાલ  
(A) થાઈયકવીન  (B) એડ્રીનાલરન 

(C) ઇસ્રજન  (D) પ્રજેસ્ટેયન  
 

30 શાડકાું રાું થલાનુું મખુ્મ કાયણ છે 

(A) ફ્રયીનની ઉણ   (B) કેલ્ળીમભની ઉણ  (C) ભેગ્નેતળમભની ઉણ  (D) વદડમભની ઉણ  
 

31 શટ પરવ એ એક દયસ્સ્થતત જેભાું  

(A) છાતીના ધફકાયા લધે  (B) ળયીયભાું ગયભી પ્રવયે  (C) યવેલ લી જામ  (D) A,B અને C  
 

 
 



32 ઓસ્ટીઓ યવીવને કાયણે  
(A) કભય લાુંકી લી જામ  (B) કભયભાું દુખાલ થામ  (C) ગના કે કયડના શાડકાનુું પેકચય  (D) A,B અને C  

 

33 કુદયતી ઇસ્રજન અને પ્રટીન બયયૂ ભાત્રાભાું શમ છે 

(A) ઘઉં  (B) ચણા  (C) વમાફીન  (D) વીંગચણા  
 

34 અંડફીજની કાભગીયી ઓછી થલાની ળરૂ થામ તે વભમગાાને  
A) ભેનઝ  () કરાઈભેરીક  (C) ેયીભેનઝ  (D) તપ્ર. ભેનઝ  

 

35 કેન્વય ળયીયના કમા બાગભાું થામ છે? 

(A) અંડાળમ  (B) સ્તન  (C) ગબાટળમ  (D) ળયીયના કઈણ બાગભાું  
 

36 કેન્વય વાભે યક્ષણ ભેલલા કેયટીન રેવુું જરૂયી છે જે ભે છે. 
(A) ળેયડીના યવભાું  (B) ગાજયના યવભાું  (C) વુંતયાના યવભાું  (D) રીંબનુા યવભાું  

 

37 કેન્વયના કને ભાયતી દલાઓ કમા નાભે ઓખામ છે. 
(A) યેદડમ થેયાી  (B) દપઝીમથેયાી  (C) કીભથેયાી  (D) એન્ટીફામટીક્વ 

 

38 સ્તનભાું ચે રાગે ત્માયે  
(A) સ્તન રાર થામ  (B) સ્તનભાું દુ:ખાલ થામ  (C) તાલ આલે  () A,B અને C  

 

39 સ્તનની વાદી ગાુંઠ એટરે કે પાઈબ્રએડીનવીવ જેભાું જલા ભે છે 

(A) નાની નાની ગાુંઠ  (B) એક કયતા લધાયે ગાુંઠ  (C) ભાતવકસ્ત્રાલ શરેાું દુખાલ  (D) A,B અને C  
 

40 કઈ સ્ત્રીઓને સ્તનનુું કેન્વય થલાનુું લધાયે જખભ છે. 
(A) જેની ભાતા કે ફશનેને કેન્વય શમ  () શભોન્વની લધાયે દલા  
(C) જે સ્ત્રીએ સ્તનાન ઓછાભાું ઓછું છ ભદશના સધુી ન કયાવયુું શમ  (D) A,B અને C  

 

41 રગ્નજીલનનુું ગઢૂ આધ્માત્ત્ભક યશસ્મભાું “તતાનુું મગદાન” તલચાય કના છે? 

(A) શ્રી ભાતાજી  (B) તલદુરા જાલરેકય  (C) ગીત મખુયજી  (D) એન.ભામયેન  
 

42 અંડલાદશનીની રુંફાઈ આળયે  

(A) 2 થી 4 વે.ભી. (B) 4 થી 6 વે.ભી  (C) 6 થી 8 વે.ભી. (D) 8 થી 10 વે.ભી  
 

43 ફુંને અંડાળમનુું લજન આળયે  
(A) 10 ગ્રાભ  (B) 5 ગ્રાભ  (C) 7 ગ્રાભ  (D) 15 ગ્રાભ   

44 એક ભાતવકસ્ત્રાલ વાભાન્મ યીતે 3 થી 5 દદલવ ચારે છે તે દયતભમાન રગબગ રશી લશી જામ છે. 
(A) 20 થી 50 ml  (B) 60 થી 70 ml  (C) 80 થી 100 ml  (D) 100 થી 120 ml  

 

45 ફીજ ઉત્ન્ન થલાની દક્રમા ભાતવકના કેટરા દદલવે થામ છે? 

(A) 14 થી 16  (B) 17 થી 20  (C) 20 થી 25  (D) 26 થી 30  
 

46 આદદલાવીઓભાું જલા ભત રશીન યગ છે. 
A) થેરેવેભીમા  (B) તવકરવેર એનીતભમા  (C) દશભદપરીમા (D) પ્રરેકટીન  

47 યુંગસતૂ્રની ખાભીથી ખડખાુંણ તળશઓુભાું જલા ભે છે, 
(A) 2 થી 5% 

(B) 5 થી 10% 
(C) 10 થી 15% 

(D) 20 થી 25% 

 

48 સ્ત્રીની પ્રથભ પ્રસતુતભાું પ્રસતુતન પ્રથભ તફક્ક જેન વભમગા  
(A) 10 થી 14 કરાક  (B) 15 થી 20 કરાક  (C) 21 થી 24 કરાક  (D) 25 થી 30 કરાક  

 

49 ઓ અને નામડાન પ્રવલ ત્રીજા તફક્કાભાું થામ છે જેન વભમ  
(A) 20 ભીનીટ  (B) 15 ભીનીટ  (C) 10 ભીનીટ  (D) 5 ભીનીટ  

 

50 ભગજભાુંથી ઉત્ન્ન થત દાથટ જે વગબાટ ફશનેને આનુંદ અને વુંતની રાગણી થામ છે.  
A) ભપીન  (B) એન્ડાપીન  (C) પ્રરેકટીન  (D) ઓક્વીટવીન  

 

 

________________ 
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vEif;s~d O ;L8"Los[8 .g 5[zG8c]0 (CCBP)  gm\w6l g\azO    

5f9is~d O af/sgf j'Lê4 Ljsf;4 vfcfz vg[ 5mqf64 z;lsz64 ;fdfGi xfzlLzs  

 ts,lom vg[ P5fi (CCBP-02)  

tfzlb  O 18/02/2015 

;di  O 03.00 to 04.30       s], u]6 O 50 

  

1 ળયીયના કદભાું થત લધાય  
(A) તલકાવ  (B) વદૃ્ધિ  (C) A અને B  (D) એક ણ નદશ  

 

2 તનયુંતય પ્રદક્રમા છે. 
(A) વદૃ્ધિ  (B) તલકાવ  (C) લજન  (D) ત્રણેમ   

3 જન્ભથી એક લટ સધુીન વભમગા  
(A) દકળયાલસ્થા  (B) ફાલ્માલસ્થા  (C) ળૈળલ  (D) ત્રણેમ  

 

4 ફાકભાું ભાદશતીનુું બુંડ તીવ્ર ગતતથી લધે છે 

(A) પ્રાયું લબક ફાલ્માલસ્થા  (B) ઉત્તય ફાલ્માલસ્થા  (C) દકળયાલસ્થા  (D) ત્રણેમ  
 

5 ળાયીદયક વદૃ્ધિ તીવ્રતાથી લધે છે. 
(A) દકળયાલસ્થા  (B) ઉત્તય ફાલ્માલસ્થા  (C) પ્રાયું લબક ફાલ્માલસ્થા  (D) ત્રણેમ  

 

6 કામદાકીમ યીતે ખુ્તતાના અતધકાય ભે છે તેભજ તાના તનણટમ જાતે રઇ ળકે છે. 
(A) 12 લે  (B) 16 લે  (C) 18 લે  (D) 21 લે  

 

7 ફાકભાું વુંસ્કાય અને ચાદયત્રન તલકાવ જલા ભે છે. 
(A) બાલનાત્ભક તલકાવ  (B) જ્ઞાનાત્ભક તલકાવ  (C) વાભાત્જક તલકાવ  (D) એક ણ નદશ  

8 રગબગ કેટરા લે ફાક વય લાક્ય ફરતા ળીખે છે., 
(A) એક લે  (B) ફે લે  (C) ત્રણ લે  (D) ચાય લે 

 

9 ફાકના તલકાવભાું અવય કયતાું દયફભાું વોથી અગત્મનુું પ્રથભ દયફ  
(A) લાયવાગત  (B) ફાકની જાતત  (C) ફાશમ લાતાલયણ  (D) એકણ નદશ  

 

10 ફે જુદાજુદા અંડક પલરત થઈને ફાક તલકાવ ામમાું શમ તેને કશલેામ. 
(A) યતુનઓવયરુય ટલીન્વ   (B) ફામનવયરુય ટલીન્વ  (C) ટલીન્વ  (D) એકણ નદશ   

11 ફાકના બાાકીમ અને ળાયીદયક તલકાવ ભાટે ખફૂ જ જરૂયી છે. 
(A) પે્રભ  (B) ભાલજત  (C) પ્રત્વાશન  (D) A,B અને C  

 

12 ભખૂ રાગે, ગયભી રાગે, કડુું બીનુું થામ ત તળશ ુભાતાને જણાલલા ભાટે કયે છે  
(A) ફરીને  (B) ઇળાયાથી  (C) યડીને  (D) ચૂ યશીને  
        

 



13 રલાયા કયીને તળશ ુઅસ્ષ્ટ ફરે છે. 
(A) 6 થી 12 ભાવ  (B) 12 થી 18 ભાવ  (C) 18 ભાવથી 24 ભાવ  (D) ફે લે 

 

14 ફાકને અનૈચાદયક યીતે ઘણુું ળીખલા ભે છે 

(A) મકુ્ત  B

) 
ભાખાકીત  (C) કામદાકીમ  (D) A,B અને C  

 

15 પ લેચનાય, ડૉક્ટય લગેયે અનકુયણળીર યભતથી ફાકની તલકાવ ાભે  
(A) કલ્નાળસ્ક્ત  (B) તલચાયળસ્ક્ત  (C) A અને B  (D) એકણ નદશ  

 

16 યુંગ અને આકાય પ્રભાણે જુદાુંજુદાું યભકડાું ગઠલલાું જેથી  
(A) બધુ્ધ્ધચાતમુટ  () તલચાયલાની ળસ્ક્ત  (C) A અને B  (D) એકણ નદશ  

 

17 ફાકની લાતાટ કશલેાની યીત, લચત્ર દયલા લગેયેથી  
(A) બાલાત્ભક તલકાવ  (B) કોળલ્મ  (C) A અને B  (D) એકણ નદશ  

 

18 તલતલધ પ્રકાયની તલડીમ ગેઈભ અને તેના કમડા ઉકેરલાથી યખામ છે. 
(A) બધુ્ધ્ધચાતમુટ  (B) તલચાયળસ્ક્ત  C

) 
A અને B  (D) એકણ નદશ  

 
19 ફાક સ્લબાલે  

(A) કજીમાળું  (B) ત્જજ્ઞાસુું (C) આસુું  (D) યભતીમા  
 

20 ફાક દયસ્સ્થતત પ્રભાણે વલાાંગી પ્રતતદક્રમાઓ નથી દળાટલતા તેની વાયલાયભાું  
(A) પ્રેથેયાી  (B) વાઈકથેયાી  (C) દપઝીમથેયાી  (D) ડ્રગ્ઝ  

 

21 ફાકભાું અમકુ સ્લબાલગત તપાલત જલા ભે છે જે  
(A) લાતાલયણ  (B) જન્ભજાત  (C) વુંફુંધ  (D) એકણ નદશ  

 

22 ફાકના આત્ભતલકાવ ભાટે ખફૂ જ જરૂયી છે 

(A) પે્રભ  (B) વુંબા  (C) A અને B  (D) ટકય  
 

23 ઝાડા ઉરટીના કાયણે ફાકના ળયીયભાુંથી ઓછું થામ છે 

(A) ાણી  (B) ક્ષાય  (C) A અને B  (D) કાફોશાઈડે્રટવ   
24 તળશનેુ યૂક આશાયની ળરૂઆત કયલી જઈએ 

(A) છ ભાવે  (B) દવ ભાવે  (C) ફાયભાવે  (D) ગભે ત્માયે  
 

25 ફાક વીડી ચઢલા ભાટે એક-એક ગતથયુું ચડે છે. 
(A) 10 થી 12 ભાવે  (B) 14 થી 16 ભાવે  (C) 19 થી 24 ભાવે  (D) 26 થી 30 ભાવે  

 

26 આધતુનક વુંળધન પ્રભાણે ફાકને સ્તનાન ચાલ ુયાખી ળકામ છે 

(A) 2 થી અઢી લટ  (B) એક થી દઢ લટ  (C) દઢથી ફે લટ  (D) છ ભાવ સધુી  
 

27 દૂધીમા દાુંત આલલાની ળરૂઆત ફાકભાું રગબગ આ વભમે થામ છે 

(A) છ ભાવથી  (B) 8 ભાવથી  (C) 12 ભાવથી  (D) દઢ લે  
 

28 એક લટના છકયાની ઊંચાઈ  
(A) 50 વે.ભી. (B) 75 વે.ભી  (C) 100 વે.ભી. (D) 110 વે.ભી  

 

29 ફાક કઈને કઈ દક્રમાભાું વમસ્ત શમ છે. 
(A) ડયક  (B) તપાની  (C) સ્લસ્થ  (D) લફભાય  

 

30 ફાકભાું ક્રધ અને આક્રભણ સ્ષ્ટ દેખામ છે  
(A) 13 થી 36 ભાવ  (B) 38 થી 40 ભાવ  (C) 41 થી 45 ભાવ  (D) 46 થી 50 ભાવ  

 

31 ફાકને લાયુંલાય દુંડ-તળક્ષા કયલાથી  
(A) ડયક ફને  (B) અસયુલક્ષત બાલના  (C) યીઢ ફને  (D) ગનેુગાય ફને  

 

32 અનાજ, ઘઉં, ચખા લગેયેભાુંથી ભે છે. 
(A) કાફોદદત  (B) પ્રટીન  (C) ચયફી  (D) તલટાતભન  
        

 



33 લરમ અને તત્રગણુી યવીન બસુ્ટય ડઝ આલ. 
(A) 18 થી 24 ભાવે  (B) 24 થી 30 ભાવે  (C) 31 થી 36 ભાવે  (D) 38 થી 42 ભાવે  

 

34 ફાકના ગની રુંફાઈ એભના ળયીયની અડધી રુંફાઈ જેટરી થઇ જામ છે. 
(A) 3 લે  (B) 4 લે  (C) 6 લે  (D) 8 લે  

 

35 ફાકના ભાથાનુું લજન ખુ્ત ઉંભયે શચેરાું ભાથાના લજનના 90 ટકા જેટલુું થઇ જામ છે, 
(A) 6 લે  (B) 8 લે  (C) 10 લે  (D) 14 લે  

 

36 પેપવાું ફૂરલાની અને વુંકચાલાની દક્રમા તનમુંતત્રત થામ છે. 
(A) એક લે  (B) ફે લે  (C) ચાય લે  (D) છ લે  

 

37 દડલાની ગતત અને દદળા ય તનમુંત્રણ યાખી ળકે છે  
(A) 5 લે  (B) 8 લે  (C) 10 લે  (D) 12 લે  

 

38 આ ઉંભયે ભટા બાગના ફાક જાતે નાશતાું, કડાું શયેતાું અને ખાતા ળીખી જામ છે. 
(A) 3 થી 4 લટ  (B) 5 થી 6 લટ  (C) 7 થી 10 લટ  (D) 10 લટ છી  

 

39 ફાકની ઊંચાઈ નક્કી કયનાયા દયફભાું મખુ્મત્લે છે. 
(A) લાયવાગત  (B) જાતતગત  (C) કોટુું લફક  (D) A,B અને C  

 

40 થામયક્ષીન અંત:સ્ત્રાલની ઉણથી ફાકને થતી તકરીપ જેલી કે, 
(A) ભુંદબધુ્ધ્ધ  (B) કફજીમાત  (C) ભખૂ ઓછી રાગલી  (D) A,B અને C  

 

41 ભટી ઉંભયે ગ્રથશભોન લધાયે ઉત્ન્ન થામ ત જલા ભે, 
A) ડામાફીટીવ  (B) ધ્ક્રન દપલ્ટય તવન્ડ્રભ  (C) ભાયપન તવન્ડ્રભ  (D) એક્રભેગારી  

 

42 100 ml ધાલણભાું ચયફીનુું પ્રભાણ શમ છે, 
(A) 2.5 ગ્રાભ  (B) ૩.4 ગ્રાભ  (C) 4.5 ગ્રાભ  (D) 5.0 ગ્રાભ  

 

43 ફી-ગ્રુના તલટાતભન તનમાવીનની ઉણથી થામ  
(A) ાુંડુયગ  (B) ફેયીફેયી  (C) સકૂતાન  (D) ેરાગ્રા   

44 છ-છ ભદશનાના ગાે એકથી ાુંચ લટ સધુીના ફાકને ભોં દ્વાયા અામ છે, 
(A) Vit-A  (B) Vit-B  (C) Vit-C  (D) Vit-D  

 

45 તલાણુુંઓ(લામયવ)ભાુંથી ફનાલેરી યવી છે. 
(A) ફી.વી.જી 

(B) ધનયુ  (C) અછફડા  (D) દડપ્થેદયમા  
 

46 ઇમયતુનટીના તતા તયીકે ઓખામ છે. 
(A) એડલડટ જેનય  (B) લઈૂ ાશ્ચય  (C) શાપકીન  (D) લનટ ફેશયીંગ   

47 બાયતભાું આ વારથી “યતુનલવટર ઈમયનુાઈઝેળનપ્રગ્રાભ” (UIP) અભરભાું આવમ.  
(A) 1977  (B) 1974  (C) 1985  (D) 1990  

 

48 ઇન્સ્યરુીન ળયીયના આ અલમલભાું ઉત્ન્ન થામ છે. 
(A) મકૃત  (B) મતૂ્રતિંડ  (C) ફય  (D) સ્લાદુતિંડ  

 

49 શડકાયુું કતૂરુું  કયડે ત તેની આધતુનક યવીના કુર કેટરા ડઝ રેલા જઈએ? 

(A) 3  (B) 4  (C) 6  (D) 8  
 

50 આધતુનક ટાઈપઈડની યવી આપ્મા છી કેટરા લટ સધુી તેની અવય યશ ેછે? 

(A) ત્રણ  (B) ાુંચ  (C) વાત  () દવ  
 

 

 

__________________
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1 તલકાવની પ્રદક્રમાની દદળા  
(A) ભાથાથી ગ તયપ  (B) ભધ્મથી ફાજુઓ તયપ  (C) વાભાન્મથી તલળેતય  (D) ઉયના ફધા જ  

 

2 યુંગસતૂ્રની જડી  
(A) 20  (B) 21  (C) 22  (D) 23   

3 બધુ્ધ્ધના તલકાવભાું અવય કયે છે અને અમકૂ દયલતટન થઇ ળકે છે. 
(A) ઉરબ્ધ બધુ્ધ્ધન ઉમગ  (B) દયસ્સ્થતત  (C) વમસ્ક્તગત તલકાવની તક  (D) A,B અને C  

 

4 વાશત્જકતાથી દયસ્સ્થતત વાથે સભેુ વાધી ળકે તેલા ફાકની ટકાલાયી  
(A) 70% 

(B) 75% 
(C) 80% 

(D) 85% 

 

5 ફાક ળરૂઆતથી લધાયે વતતતમાું અને ચુંચ શમ છે. 
(A) રાગણીળીર ફાક  (B) દક્રમાળીર ફાક  (C) તપાની પ્રકૃતતલાાું (D) યભતતમા  

 

6 35 લટથી ભટી ઉંભયની સ્ત્રીઓભાું ગબટ યશ ેત ળક્યતાઓ જેલી કે  

(A) સ્ત્રીઓને કસલુાલડ  (B) અણૂટ કાે ફાજન્ભ  (C) જન્ભ લખતે  મશુ્કેરી  (D) A,B અને C  
 

7 ભાતા અને ફાકના યક્તને બેગુું થત ુું અટકાલે છે, 
(A) ગબાટળમ  (B) પ્રેવન્ટા   (C) નામડ  (D) કુદયત   

8 તલકવતા ભ્રણૂના અલમલને નકુવાન કયી ખડખાુંણ ભાટે જલાફદાય છે, 
(A) ઊંઘની દલાઓ  (B) દુ:ખાલાની દલાઓ  (C) ફેશળીની  દલા  (D) A,B અને C   

 

9 યેદડમ એક્ક્ટતલટીના  કાયણે ફાકભાું    
(A) ળયીયની તલકૃતત  (B) યુંગસતૂ્રની તલકતૃત  (C) A અને B  (D) કઈજ અવય થતી નથી  

 

10 જન્ભ થતા ફાકના યડલાની પ્રદક્રમાભાું ભડુું થામ ત્માયે ફાકને  
(A) જ્ઞાનતુંતનેુ કામભી નકુળાન  (B) ભાનતવક તલકાવ રૂુંધામ  (C) A અને B  (D) ળાયીદયક તલકાવ રૂુંધામ   

11 જ્ઞાનતુંતઓુનુું ભામરીન નાભનુું તત્લ જે  
(A) પ્રટીન છે. (B) પેટ છે. (C) કાફોદદત છે. (D) તલટાતભન છે. 

 

12 દવ લટની ઉંભયના ફાકના ભાથાન ઘેયાલ રગબગ  
(A) 15 ઇંચ  (B) 18 ઇંચ  (C) 21 ઇંચ  (D) 24 ઇંચ  

 

13 આ ઉંભયે ફાક ભાું-ફાની ઘણી યીત શાલબાલનુું અનકુયણ કયે છે. 
(A) એક લે 

(B) ફે લે  (C) ત્રણ લે  (D) ચાય લે   
 

14 ફાકની ઇયછા ઉય વુંમભ ન તલકાવ થત નથી કાયણકે  

(A) ફાકની જીદ લી  (B) ગાુંડી-ઘેરી ભાુંગણી યૂી કયલી  (C) લધ ુડતુું વાચલવુું (D) A,B  અને C   
 



15 તતયસ્કૃત ફાક બાલનાત્ભક યીતે અનબુલે છે. 
(A) અવરાભતી અને શતાળા  (B) એકરતા  (C) તધક્કાયની રાગણી  (D) A, B અને C  

 

16 જીલનભાું આગ લધલા કે જખભ રેલાની તૈમાયી નથી શતી  
(A) પે્રયણાન અબાલ  (B) ૈવાન અબાલ  (C) રાગણીન અબાલ  (D) પે્રભન અબાલ  

 

17 ફાકને વાચા ખટાની વભજ ડે અને જીલનભાું વભાજ વાથે નૈતતક્તાથી અનકુૂ ફને  
(A) વુંસ્કાય  (B) તળક્ષણ  (C) તળસ્ત  (D) રકવશકાય  

 

18 ફાક ભટા થતા સ્લાથી, ફેદયકાય અને સ્લચ્છુંદ ફની જામ છે. જેના કાયણભાું   
(A) વાભાત્જક પ્રથા  (B) લધાયે છૂટછાટ આતા ભાતા-તતા  (C) તભત્ર  (D) કુટુુંફ   

19 ફાક ભાટે ખતયનાક ઘટના છે. 
(A) અણફનાલ  (B) કુંકાળ  (C) તુંગદદરી  (D) છૂટાછેડા  

 

20 ભા-ફા ાવે ભાુંગણી ન વુંતામ એટરે ફાક લડીર ાવેથી ભેલલા જતા તેનાભાું   
(A) જૂઠુું ફરલાનુું  (B) ેંતયાફાજી કયલાનુું  (C) A અને B  (D) અનકુયણ કયલાનુું  

 

21 વાયા તળક્ષકનુું શુંભેળા કાભ  
(A) ત્જજ્ઞાળા જગાડલી  (B) તલમભાું યવ ેદા કયલ  (C) મશુ્કેરીન ઉકેર ળધલ  (D) ત્રણેમ  

 

22 તળક્ષકના વમસ્ક્તત્લથી પ્રબાતલત થામ છે.  
(A) ફાક  (B) ભાતા-તતા  (C) આચામટ  (D) જનતા  

 

23 નલજાત તળશ ુઅલસ્થા  
(A) જન્ભથી 4 અઠલાદડમા  (B) 1 ભાવથી 2 લટ  (C) એક લટ સધુી  (D) 2 થી 6 લટ સધુી   

24 વર્જનાત્ભક વતૃત્ત આ અલસ્થાની તલતળષ્ટતા છે. 
(A) ફાલ્માલસ્થા  (B) ળૈળલાલસ્થા  (C) તળક્ષણની લમ  (D) તરુણાલસ્થા  

 

25 ળાયીદયક, ભાનતવક અને વાભાત્જક દયક્લતા પ્રાપ્ત કયલાન વભમગા છે. 
(A) ળૈળલાલસ્થા  (B) તળક્ષણની લમ  (C) તરુણાલસ્થા  (D) A,B અને C  

 

26 સ્લાલરુંફન કેલલાન ગા  

(A) 2 થી 6 લટ  (B) એક થી ફે લટ  (C) 5 થી 7 લટ  (D) 6 થી 13 લટ  
 

27 આ વભમ રાગણીની દ્રક્ષ્ટએ લધ ુતીવ્રતાલા અને ગદગદતાલા ફને છે.  
(A) પ્રાયું લબક તારુણ્મ  (B) ભધ્મ તારુણ્મ  (C) ઉત્તય તારુણ્મ  (D) એકણ નદશ  

 

28 જાતતમતાના શભોન્વનુું તનમભન કઈ ગ્રુંતથ દ્વાયા શમ છે. 
(A) ીટયટુયી   (B) થાઈયઈડ  (C) એડ્રીનર  (D) થામભવ  

 

29 ળયીયની ગુંધ ફદરામ છે, કાયણકે  
(A) તૈર ગ્રુંતથઓ  (B) પ્રસ્લેદ ગ્રુંતથ  (C) સ્લચ્છતાન અબાલ  (D) A અને B  

 

30 તરુણ કાભવતૃત્તને આતધન થઇ વુંતષુ્ટ થામ છે. 
(A) દદલાસ્લપ્ન જઇ  (B) સ્લપ્નદ  (C) શસ્તભૈથનુ  (D) એકણ નદશ  

 

31 શસ્તભૈથનુ અને લીમટસ્ત્રાલથી  
(A) કભજય થલામ  (B) બતલષ્મભાું જાતતમ વુંફુંધભાું નકુવાન  (C) નવુુંકતા  (D) એક ણ વાચુું નથી  

 

32 સ્તનન તલકાવ યૂ થામ છે. 
(A) 12 લે  (B) 14 લે  (C) 16 લે  (D) 18 લે  

 

33 ગપુ્તાુંગની આજુફાજુ લા ઉગલાની ળરૂઆત ક્યાયે થામ છે. 
(A) 8 લે  (B) 18 લે  (C) 11 થી 12 લે  (D) 16 લે  

 

34 પ્રથભ ભાતવક સ્ત્રાલની વયેયાળ ઉંભય  

(A) 9.5 લટ  (B) 12.5 લટ  (C) 10.5 લટ  (D) 13.5 લટ  
        

 



35 પરીનીકયણની દક્રમા  
(A) ગબાટળમભાું થામ છે. (B) અંડલાદશનીભાું થામ છે. (C) અંડતિંડભાું  (D) લજામનાભાું  

 

36 નાની ઉંભયે થએરા ગબટધાનલાા ફાક  
(A) અદયક્લ જન્ભે  (B) દયક્લ જન્ભે  (C) બધુ્ધ્ધળાી  (D) ભુંદબધુ્ધ્ધલાા  

 

37 તરુણાલસ્થાભાું વુંલેલગક દયલતટન જેલા કે  
(A) લચડીમ સ્લબાલ  (B) ફેચેની  (C) ગસુ્વ  (D) ત્રણેમ જલા ભે  

 

38 તરૂણને લચિંતાને વભજલા ભાટે દશસ્વેદાય ફની વદતલચાય આલા જેથી શલાળ અનબુલે  
(A) ળાયીદયક દયલતટન  (B) ભાનતવક દયલતટન  (C) લાતાલયણ  (D) A,B અને C  

 

39 સ્લ-ઓખના તલકાવને પ્રસ્થાતત કયલાથી તરુણભાું  
(A) સ્લ-વન્ભાન તલકવે  (B) આત્ભતલશ્વાવની બાલના તલકવે  (C) A અને B  (D) એકણ નદશ  

 

40 તરુણએ તાના ળયીયને જે તે સ્લરૂભાું સ્લીકાયવુું અને વન્ભાનવુું જઈએ? 

(A) ભશત્લન મદુ્દ છે. (B) કઈ જ જરૂય નથી  (C) તાવ કયાલલી  (D) એકણ નદશ  
 

41 તરૂણની આત્ભશ્રધ્ધા લધે અને કામટદક્ષતાની અનભુતૂત કયે તે ભાટે  
(A) આલડત અને ળસ્ક્ત પ્રભાણે જલાફદાયી આ  (B) કઈ જ જલાફદાયી ન વોંલી  
(C) ઈચ્છાપ્રભાણે મકુ્તણે કાભ કયલા દ  (D) કઈ ધ્માન ન યાખ  

 

42 સ્ત્રી-રુુના વુંફુંધની યચના થામ છે. 
(A) આદયાત્ર વુંફુંધ  (B) વુંલાદદતા  (C) વશબાલગતા  (D) A,B અને C  

 

43 તણાલની સ્સ્થતતભાું તરુણભાું ળાદયયીક રક્ષણ જેલા કે જલા ભે છે. 
(A) ભાથુું દુ:ખવુું  (B) ેટભાું દુખવુું  (C) ઓછી ભખૂ રાગલી  (D) A,B અને C   

44 આ ઉંભયે ફાક ટેકા લગય ફેવી ળકે છે. 
(A) 4 ભાવ  (B) 5 ભાવ  (C) 7 ભાવ  (D) 10 ભાવ  

 

45 આ ઉંભયે ફાક તત્રકણ અને તાયાના આકાય વાથે એકડ-ફગડ અને કક્ક ળીખે છે. 
(A) 3 લટ  (B) 5 લટ  (C) 7 લટ  (D) 6 લટ  

 

46 ફાક આ ઉંભયે લસ્તનેુ એક શાથથી ફીજા શાથભાું પેયલી ળકે છે. 
(A) 6 થી 7 ભાવ   (B) 8 થી 10 ભાવ  (C) 11 થી 12 ભાવ  (D) 12 થી 16 ભાવ   

47 મતૂ્રાળમ અને વુંડાવનુું તનમભન........... દ્વાયા થામ છે. 
(A) કીડની  (B) મકૃત  (C) આંતયડા  (D) ભગજ  

 

48 આલ્રેડલફને ફાકના ભાનતવક તલકાવનુું પ્રભાણ ભાલા કવટીની યચના કઈ વારભાું કયી? 

(A) 1900 લટભાું  (B) 1908ના  લટભાું  (C) 1915ના લટભાું  (D) 1918ના લટભાું  
 

49 વાભાન્મ બધુ્ધ્ધલાા રકન બધુ્ધ્ધઆંક શમ છે. 
(A) 70 થી ઓછ  (B) 70 થી 85  (C) 85 થી 115  (D) 115 થી 130  

 

50 અતતતતવ્ર બધુ્ધ્ધભાન(જીતનમવ) રકન બધુ્ધ્ધઆંક શમ છે, 
(A) 130 થી 145  (B) 115 થી 130  (C) 70 થી 85  (D) 85 થી 115  

 

 

 

_________________
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1 શાઇડ્રવેપેરવલાા ફાકને કમા ડક્ટય સ્ેળીમારીસ્ટને ફતાલવુું જઈએ. 
(A) દપઝીળીમન  (B) વર્જન  (C) ન્યયૂવર્જન  (D) ભાનતવક યગના ડક્ટય  

 

2 ફાક ફેવતાું, ચારતાું, ઊભુું યશતેા ભડુું તળખે તે ભાટે જલાફદાય  
(A) વેયેબ્રર ાલ્વી  (B) ભાનતવક ભુંદ  (C) ળાયીદયક યીતે ભુંદ  (D) ણન અબાલ   

3 રકલ થલાનાું કાયણ  
(A) જન્ભ વભમે ઈજા  (B) જન્ભ વભમે અયૂત પ્રાણલાય ુભલ  (C) લરમ  (D) A,B અને C  

 

4 ફશયેાળ અટકાલલા ભાટે  

(A) જભટન તભઝલ્વની યવી મકૂાલલી  (B) કાનના ચેની દલા કયાલલી  
(C) ભગજના ચેની દલા કયાલલી  (D) A,B અને C 

 

5 આંધા ફાકને લાુંચલા-રખલા ભાટે ઉમગ કયલ. 
(A) દેલનાગયી રીી  (B) ફેઇર રીી  (C) ટાઈીંગ  (D) ભાતબૃાા  

 

6 ગનયીમાના ચે ભટાડલા ભાટે  
(A) વરાઇનના ડ્ર   (B) ઓઈરનાું ડ્ર  (C) એન્ટીફામટીક્વના ડ્ર   (D) દલાની જરૂય નથી  

 

7 યુંગ ઓખલાની વભસ્માના કાયણભાું  

(A) યેટીનાની ખાભી  (B) એપ્ટીક નલટની ખાભી  (C) A અને B  (D) કીકીની ખાભી   
8 રઘદુ્રક્ષ્ટની ખાભીને તનલાયલા ભાટે   

(A) તનમતભત લાુંચન  (B) તનમતભત ચશ્ભા શયેલા  (C) કવયત કયલી  (D) કઈ ઉામ નથી  
 

9 ભાનતવક ક્ષતત અને ભુંદબધુ્ધ્ધના કાયણભાું  
(A) આનલુુંતળકતા  (B) વગબાટલસ્થા દયતભમાન તકરીપ  (C) જન્ભ લખતે તકરીપ  (D) ત્રણેમ  

 

10 ભાનતવક યીતે ભુંદ ફાકને વાધાયણ યીતે ઘટાડી ળકામ છે. 
(A) તારીભ  (B) તળક્ષણ  (C) A અને B  (D) કઈ જ અવય થતી નથી   

11 તભને જઇને ફાક સ્સ્ભત ન આે કે નીચે ડેરી લસ્ત ુકડી ન ળકે ત્માયે તેને  
(A) શ્રલણની ખાભી  (B) દ્રક્ષ્ટની ખાભી  (C) શાડકાની ખાભી  (D) વાભાન્મ છે. 

 



12 ફાક લચ્ચે ઈાટ અને ઝઘડા અટકાલલા ભાટે ફાકને  
(A) પે્રભ-હૂુંપ  (B) લખાણ  (C) વરાભતી  (D) A,B અને C 

 

13 ફે ફાકન ઝઘડ ગુંબીય સ્લરૂ ધાયણ કયે તે શરેાું લડીરએ  
(A) ધભકાલલા  (B) દુંડ કયલ  (C) ભધ્મસ્થી ફનવુું  (D) ક્ષ રેલ  

 

14 દયેક વમસ્ક્ત કે ફાક આજની શદયપાઈભાું આગ લધીને  
(A) લધાયે ભેલલા ભાુંગે છે. (B) ટકી યશલેા ભાુંગે છે. (C) કુંઈક ફતાલલા ભાુંગે છે. (D) A,B અને C  

 

15 કઈણ કામટ કયલા ભાટે વમસ્ક્તને નડતુું ફુંધન કે વાભર્થમટના અબાલને અથલા ખટને  
(A) Disability  (B) Handicap  (C) anable  (D) ભજબયૂી  

 

16 યૂતા અભ્માવની તક ભલા છતાું અને ધ્ધતતવયના અભ્માવના ભાગટદળટન છતાું ફાકને બણલાની મશુ્કેરી ડે તેને  
(A) Disability  (B) dyslexia   (C) Disfunction   (D) વાભાન્મ છે. 

 

17 ધીમ ુલાુંચન, વાચ ઉચ્ચાય ન કયલ, ળબ્દ ખાઈ જલા અને ળબ્દ ઓખલાભાું તકરીપ  
(A) રેખનભાું તકરીપ  (B) લાુંચનભાું તકરીપ  (C) જલાભાું તકરીપ  (D) વાુંબલાભાું તકરીપ  

 

18 નાાવ થતા ફાકન બધુ્ધ્ધઆંક ઓછ ન ણ શમ આ લાક્ય  
(A) ખટુું છે. (B) વાચુું છે. (C) ળુંકા ઉજાલે તેવુું છે. (D) તલચાયવુું ડે   

19 ફાકના ગલણતના તલકાવ ભાટે  

(A) નાનીભટી લસ્ત ુરાલલી  (B) ૈવાન દશવાફ યાખલ  (C) અન્મ ગણતયી કયાલવુું  (D) A,B અને C  
 

20 ખટા કવટની વુંદગી કે દફાણલૂટક રીધેરા તલમને કાયણે ફાકને  
(A) કુંટા આલે  (B) અરૂચી ેદા થામ  (C) બણતયથી તલમખુ  (D) A,B અને C 

 

21 ળાાભાું વતત ગેયશાજયીને કાયણે તળક્ષણભાું  
(A) વાતત્મ ન જલામ  (B) તનયવ ફને  (C) કતૂશુર ઓછું થામ  (D) A,B અને C  

 

22 તળક્ષણન મખુ્મ ઉદે્દળ ન પક્ત ડીગ્રી ભેલલાન કે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કયલાન નથી યુંત,ુ 
(A) આત્ભતનબટય ફનવુું  (B) વમલશારુ વમસ્ક્ત ફનવુું  (C) સવુમલસ્સ્થત જીલનળૈરી  (D) A,B અને C  

 

23 ફાકની ગનુાદશત પ્રવતૃત્તભાું કાયણરૂ શમ છે  
(A) ફાક તે  (B) ભા-ફા  (C) વભાજ અને કુટુુંફ  (D) A,B અને C   

24 ફાગનેુગાયી અટકાલલા ભાટે શુું કયવુું જઈએ? 

(A) વભમવય મગ્મ ગરાું રેલાું (B) દુંડ કયલ  (C) તફીફી વશામ રેલી  (D) રીવને જાણ કયલી  
 

25 આ ઉંભય સધુીના ફાક ાવેથી વાચુું ફરલાની આળા ન યાખી ળકામ  
(A) ૩-4 લટ  (B) 5-6 લટ  (C) 6-8 લટ  (D) 10-12 લટ  

 

26 ફાકની ઉંભય પ્રભાણે વુંદગી અને શાથખચી ભાટે થડી યકભ આલી જઈએ જેથી  
(A) ફાક સ્લતુંત્રતા અનબુલે  (B) સ્લભાન અનબુલે  (C) A અને B  (D) ઉડાઉ ફને  

 

27 ફેડ-લેટીંગ ભાટે જરૂયી છે. 
(A) એરાભટ વાયલાય 

(B) ભેડીકર વાયલાય  (C) ભાનતવક વાયલાય  (D) કઈ જરૂય નથી  
 

28 ફેડ-લેટીંગ આ ઋતભુાું લધાયે જલા ભે છે. 
(A) ઉના  (B) તળમા  (C) ચભાસુું  (D) ફાયેભાવ 

 

29 આ ઉંભય સધુી ફાક ેળાફ કુંરર ન કયી ળકે ત તેને વાયલાય જરૂયી છે. 
(A) 1 થી 2 લટ  (B) 4 થી 5 લટ  (C) 7 થી 10 લટ  (D) જન્ભ વભમે જ  

 

30 નક્ચયનર એન્યયેુવીવ એટરે  
(A) સ્લપ્નદ  (B) દદલાસ્લપ્ન  (C) યાતે્ર ેળાફ થઈ જામ  (D) યાતે્ર જાડ થઇ જામ  

 

31 Stammering એટરે  
(A) મ ૂુંગુું યશવે ુું  (B) તતડુું ફરવુું  (C) શાથ શરાલલા  (D) ગ શરાલલા  
        

 



32 ફાક લધાયે યડે અને શ્વાવ યકે અને ફેબાન ફની જામ તે કુંડીળનને  
(A) Breath holding Spasm  (B) Epilepsy  (C) વેયેબ્રરાલ્વ  (D) A,B અને C  

 

33 ફાક જેટર ભખૂ્મ થળે તેટલુું જ અને ત્માયે જ ખાવે આ તનમભ છે. 
(A) ભાણવન  (B) ડૉકટયન  (C) ફાકન  (D) કુદયતન  

 

34 જન્ભથી ત્રણ લટ સધુીનુું ફાક અંગઠૂ ચવેૂ છે. 
(A) વુંત ભેલલા  (B) અનભુતૂત વમક્ત કયલા  (C) A અને B  (D) એકણ નદશ  

 

35 અંગઠૂ ચવૂલાની ટેલ ભટી ઉંભયે ણ ફાક છડલા તૈમાય નથી. 
(A) જીદ્દી (B) તપાની  (C) રાડકડલાળું  (D) તતયસ્કૃત  

 

36 ળાાકીમ ઉંભયભાું વમલશાય અને રાગણીની મશુ્કેરી જલા ભે છે. 
(A) 15-20 ટકા  (B) 5 થી 10 ટકા  (C) 11 થી 15 ટકા  (D) 20 થી 25 ટકા  

 

37 ફાતનદળટન કેન્દ્ર દ્વાયા ફાકની વાયલાય ભાટે  

(A) કેવ સ્ટડી કયલાભાું આલે છે. (B) દાખર કયલાભાું આલે છે. (C) કવટી થામ  (D) એકણ નદશ  
 

38 અધયૂા ભાવે જન્ભેરા ફાકને લધ ુડત ઓસ્ક્વજન આલાથી થત યગ  
(A) દયરરેન્ટર પાઈબ્ર પ્રાજીમા  (B) વેયેબ્રર ાલ્વી  (C) રક્લ  (D) ભુંદબધુ્ધ્ધ  

 

39 આંખભાું એન્ટીફામટીક ભરભ નાખલાભાું આલે છે જેથી અંધા તનલાયી ળકામ. 
(A) ગનદયમા  (B) ક્રેભાઈદડમા  (C) રકભા (D) ભતતમ  

 

40 યુંગ ઓખલાની વભસ્મા છકયીઓભાું શમ છે. 
(A) લધ ુ

(B) ઓછી  (C) ક્યાયેક જ  (D) A,B અને C  
 

41 કરય તલજનની તકરીપ જાણલા ભાટે લયામ છે. 
(A) ઈળીશાયા ચાટટ   (B) ગ્રથચાટટ   (C) સ્નેરનચાટટ   (D) વાદ ચાટટ   

 

42 આંખના નુંફય જાણલા ભાટે લયાતા ચાટટ ને ક્શ ેછે. 
(A) સ્નેરનચાટટ   (B) ઈળીશાયા ચાટટ   (C) ગ્રથચાટટ   (D) ાઈચાટટ   

 

43 કરેફ્ટ ેરેટ એટરે  
(A) ન યૂામેલુું તાવુું  (B) કામેર શઠ  (C) જીબની ખાભી  (D) સ્લયેટી ની ખાભી   

44 આંખભાું થત રકભાુંન પેરાલ  
(A) સ્ળટ દ્વાયા  (B) ભધભાખી દ્વાયા  (C) A અને B  (D) એકણ નદશ  

 

45 જ ફાક વાુંબતુું ન શમ ત તે  
(A) ફરી ળકતુું નથી  (B) ફશરુેું અને મ ૂુંગુું ફને છે. (C) સ્સ્થય યશ ેછે. (D) A અને B  

 

46 વુંકેતતક બાાન ઉમગ કયે છે. 
(A) ફશયેા અને મ ૂુંગા  (B) ગનેુગાય ફાક  (C) કરેફ્ટ ેરેટલાા (D) એકણ નદશ  

47 ભગજના ટીફીની તાવ અને તનદાન કયાલલા ભાટે  
(A) કભયભાુંથી ાણીની તાવ  (B) X-Ray  (C) રશીની તાવ  (D) હ્યદમ તાવ  

 

48 ભગજના ચેને કાયણે થતા રક્લાભાું ફાકને પામદ થામ છે. 
(A) ઘયે યાખલાથી  (B) સ્કરૂભાું ભકરલાથી  (C) કવયત કયાલલાથી  (D) એક ણ નદશ  

 

49 વેયેબ્રર ાલ્વીલાા ફાકને તકરીપ ડે છે. 
(A) ફરલાની  (B) રખલાની  (C) જલાની  (D) એકણ નદશ  

 

50 લીજીના ફલ્ફના ળધકનુું નાભ  
(A) ન્યટૂન  (B) આલ્લા એડીવન  (C) ાશ્ચય  (D) આકીભીડીઝ  

 

 

 

______________ 

 

 


