
ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યનુનલનવિટી  
વત્ાાંત યીક્ષા જુરાઈ – ૨૦૧૨  

સચૂનાO 1. તભાભ પ્રશ્નના જલાફ પયજજમાત છે.  
 2. જમાાં સધુી ખાંડનનયીક્ષક ન જણાલે તમાાં સધુી જલાફ રખલાનુાં ળરૂ કયવુાં નહશ.  
 3. જલાફત્ની ાછ આેર સચૂનાઓ કાજીલૂવક લાાંચ્મા ફાદ જલાફ રખલાનુાં ળરૂ કયવુાં.  

 4. યીક્ષાથીઓએ પ્રશ્નત્ અને જલાફત્ ફાંને ખાંડ-નનયીક્ષકને એક વાથે યત કયલાનુાં અનનલામવ છે. 
આથી કઈણ યીક્ષાથીએ પ્રશ્નત્ તાની વાથે રઇ જલાન આ u~શ યાખલ નહશ. પ્રશ્નત્ વાથે રઇ 
જનાય નલદ્યાથી આ યીક્ષા ભાટે ગેયરામક ઠયળે.  

 5. લૈકલ્પક વાંદગીના દયેક પ્રશ્નના ઉત્તય ભાટે ચાય નલકપ જણાવ્મા છે. જેભાાંથી એક વાચ શલાની 
ળક્યતા છે. વાચ જલાફ વાંદ કયી જલાફ૫ત્કભાાં મગ્મ ખાનાભાાં (x) નનળાની કય.  

 6. જે નલદ્યાથી તાન વાચ નોંધણી નાંફય નશીં દળાવલે તેનુાં હયણાભ યદ થળે.  

 

અભ્માવક્રભ O વહટિપીકેટ ઈન ેયન્ટહડૂ   નોંધણી નાંફય O_______________ 

ાઠયક્રભ O સયુક્ષક્ષત વગબાવલસ્થા અને પ્રસનૂત ભાટેની તૈમાયી (CCBP-01) 
તાયીખ  O 07/07/2012 

વભમ  O 11.00 to 12.30       કુર ગણુ  O 50 

 

1 પ્રસનૂત છી કેટર વભમ ગા ભાતા ભાટે અગતમન છે ?  
(A) ફે કરાક  (B) એક કરાક  (C) ત્ણ કરાક  (D) અડધ કરાક  

 

2 શુાં લધી જામ ત ભાતાને ખેંચ આલે છે ? 

(A) ાણી  (B) ચયફી  (C) બ્રડ પે્રળય  (D) શગુય  
 

3 પ્રસનૂતના એક કરાકના વભમગાાભાાં ગબાવળમની કથી શુાં થઈ ળકે છે ?  

(A) પાટી જામ  (B) લાાંકી થઈ જામ  (C) વીધી થામ  (D) ઊંધી થઈ  
 

4 સલુાલડ છી ભાતાને કેટર વભમ આયાભ કયાલલ જઈએ ?  

 (A) ત્ણ અઠલાહડમા  (B) છ  અઠલાહડમા  (C) ચાય અઠલાહડમા  (D) એક અઠલાહડમા  
 

5 જન્ભ વભમ કયતાાં ાાંચભાાં ભહશને ફાકનુાં લજન કેટલુાં થવુાં જઈએ ?  

(A) ફભણુાં  (B) અડધુાં  (C) ત્ણ ગણુાં  (D) ચાય ગણુાં  
 

6 ફાકન નામડ કેટરા હદલવભાાં ખયી જામ ? 

(A) 1 થી 2 હદલવ  (B) 2 થી 5 હદલવ (C) 5 થી 7 હદલવ (D) 8 થી 9 હદલવ 
 

7 ધનયુલાને ળેનાથી ઓખલાભાાં આલે છે ?  

(A) S.T (B) T.T (C) T.N (D) M.N 
 

8 કેટરા ભાવે ફાક ટેકા લગય શાથ કડીને ચારે છે ?  

(A) 6 ભાવ (B) 8 ભાવ (C) 10 ભાવ (D) 12 ભાવ  
 

9 ‘સ્ટ ાટવભ’ એટરે શુાં ? 

(A) સલુાલડ છીના ત્ણ અઠલાહડમાન વભમ  (B) સલુાલડ છીના છ અઠલાહડમાન વભમ  

(C) સલુાલડ છીના વાત અઠલાહડમાન વભમ  (D) સલુાલડ છીના આઠ અઠલાહડમાન વભમ  

 

10 જન્ભ છી ફાકને તયતજ ગથતૂી આલી જઈએ ? 
(A) ના  (B) શા  (C) થડીક  (D) લધાયે  

 

11 ફાકની આંખભાાં કાજ રગાડવુાં જઈએ ? 

(A) શા  (B) લધાયે  (C) થડુાંજ  (D) ના  
 

12 સતૂા-સતૂા સ્તનાન કયાલલાનુાં તે મગ્મ અને શે્રષ્ઠ દ્ધનત છે ?  

(A) શા  (B) ના  (C) ખફુ જ વાયી યીત (D) ત્ણેમભાાંથી એક નશીં. 
 



13 નવઝેહયમન ઓયેળન ફાદ કેટરા કરાક છી ફાકને ધાલણ આી ળકામ ?  

(A) 1 થી 2 છી  (B) તયુતજ  (C) 2 થી 4 કરાક છી  (D) 4 થી 6 કરાક છી  
 

14 ‘શાઈન્ડ નભપક’ એટરે શુાં ? 

(A) કરાક છીનુાં ધાલણ  (B) ળરૂઆતનુાં ધાલણ  
(C) આગનુાં ધાલણ  (D) ાછનુાં ધાલણ  

 

15 એક સ્તન છી ઓછાભાાં ઓછુ કેટરી નભનનટ ધાલણ આવુાં જઈએ ?  

(A) 10 થી 15 નભનનટ  (B) 5 નભનનટ  (C) 3 નભનનટ  (D) 7 નભનનટ  
 

16 સ્તનાન કયાલતી ભાતાન ખયાક કેલ શલ જઈએ ?  

(A) ખફૂ ઓછ  (B) યૂત અને ોષ્ષ્ટક  (C) ખફૂ લધાયે  (D) લાવી ખયાક  
 

17 કેટરા ભાવ સધુી ફાકને ાણી આલાની જરૂય નથી ?  

(A) છ ભહશના  (B) ફે ભાવ  (C) ત્ણ ભાવ  (D) ચાય ભાવ  
 

18 ેટેસ્ટ કેટરી ઉંભયે વહક્રમ જાતીમ જીલન નલતાલતી સ્ત્રીએ ળરૂ કયવુાં જઈએ ?  

(A) 30 લવ  (B) 31 લવ  (C) 18 લવ  (D) 21 લવ થી ઉંભયની ભટી ઉંભયની 
 

19 સ્તન કેન્વયભાાં શુાં થામ છે ? 

(A) સ્તનભાાં ગાાંઠ  (B) સ્તન ઢીરા ડે  
(C) સ્તન કડક  (D) સ્તનભાાં દુખાલ થામ  

 

20 ગબાવળમન આકાય કેલ શમ છે ? 

(A) કેયી  (B) દાડભ  (C) જાભપ  (D) ૈમા  
 

21 શકુ્રાળમન આકાય કેલ શમ છે ? 

(A) રાંફગ  (B) ગ  (C) નત્કણ  (D) ચયવ  
 

22 રુુભાાં ેઢા ય કેટરી ઉંભયે લા ઊગે છે ? 

(A) 7 થી 8 લવ  (B) 16 થી 17 લવ (C) 10 થી 12 લવ (D) 11 થી 15 લવ 
 

23 રગ્ન શરેા રશીનુાં યીક્ષણ કયાલવુાં જઈએ ? 

(A) ના  (B) શા  (C) જરૂય નથી  (D) ક્યાયેક  
 

24 પ્રથભ પ્રસનૂત ભાટે સ્ત્રીની ઉંભય કેટરી શલી જઈએ ?  

(A) 18 થી 21  (B) 21 થી 25 (C) 20 થી 25 (D) 25 લવ  
 

25 રગ્ન શરેા કઈ યવી રેલી જઈએ ? 

(A) T.T (B) D.P.T (C) નયુફીફી અને શાઈેટીવીવ એ અને ફી  (D) B.C.G 
 

26 સ્ત્રીઓભાાં ગબાવળમ નનયધક ગીઓ કેટરા હદલવની શમ છે ?  

(A) 10 ગી  (B) 21 ગી (C) 28 ગી (D) 5 ગી 
 

27 ઋતચુક્ર કેટરા હદલવનુાં શમ છે ? 

(A) 31 (B) 32 (C) 28 (D) 20 

 

28 રગ્ન ભાટે રુુની ઉંભય કેટરી શલી જઈએ ?  

(A) 21 લવ  (B) 23 લવ (C) 25 લવ (D) 27 લવ 
 

29 90% વગબાવ ફશને ળાનાથી નડીત શમ છે ? 

(A) એનેનભમા  (B) કરેસ્રર  (C) શદમ યગ   (D) ડામાક્ષફટીવ  
 

30 વગબાવલસ્થાભાાં ધનયુલાની યવી કેટરીલાય રેલાની શમ છે ?  

(A) એક  (B) ફે  (C) ત્ણ  (D) ચાય  
 

31 વગબાવલસ્થાભાાં ફાક પયલાન ખ્માર કેટરા ભાવે આલે છે ?  

(A) ચાય લવ  (B) છ ભાવ  (C) ાાંચ ભાવ  (D) વાત ભાવ  
 

32 સ્ત્રીઓભાાં ઉરટી-ઉફકા કેટરા ભાવે જલા ભે છે ? 

(A) ળરૂઆતના ત્ણ ભાવ  (B) ચાય ભાવ  (C) ાાંચ ભાવ  (D) છ ભાવ  
 



33 વગબાવલસ્થાભાાં કેટલુાં (કુર) લજન લધવુાં જઈએ ?  

(A) 20 હકર  (B) 11 હકર (C) 14 હકર (D) 5 હકર 
 

34 પ્રથભ લીમવસ્ત્રાલ છકયાને કેટરી ઉંભયે થામ છે ?  

(A) 20 થી 25 લવ  (B) 25 થી 27 લવ (C) 13 થી 15 લવ (D) 16 થી 20 લવ 
 

35 નાની ઉંભયે ભાતા ફનલાથી શુાં થામ છે ? 

(A) તાંદુયસ્તી ઘટે  (B) ફાક તાંદુયસ્ત જન્ભે  
(C) સલુાલડ વાયી થામ  (D) ભાત ૃભયણ થામ  

 

36 શકુ્રાણઓુ કેટરા વભમ સધુી પરીનીકયણ ભાટે વાયા શમ છે ?  

(A) 28 કરાક  (B) 48 કરાક (C) 72 કરાક (D) 12 કરાક 

 

37 અંડલાહશની ળેના લડે ઓખામ છે ? 

(A) પેરનમમન ટયફુ  (B) ઓલયી  (C) પક્ષરકર  (D) વનયી  
 

38 સ્ત્રીના જાતીમ અંગ મખુ્મ કેટરા છે ? 

(A) ફે  (B) એક  (C) ત્ણ  (D) ચાય  
 

39 રગ્ન છી કયુાં પેનભરી પ્રાનીંગ અનાલવુાં જઈએ ?  

(A) ગબવનનયધક ગી  (B) કય-ટી  (C) નવફાંધી  (D) અંદય મકૂલાની ગી  
 

40 શપરા સલુાલડ એટરે શુાં ? 

(A) ેટ યથી ધક્કા ભાયલા  (B) ક્ષચીમાથી ખેંચવુાં  
(C) નીચેથી ધક્કા ભાયલા  (D) ત્ણેમભાાંથી એક નશીં  

 

41 ઇસ્રજન એટરે શુાં ? 

(A) અંડકભાાંથી ઝયત સ્ત્રાલ  (B) વપેદ ાણી  (C) ગબવજ  (D) મનીસ્ત્રાલ  
 

42 કેટરા લવની ઉંભયે ભેભu~fપી કયાલલી જઈએ ? 

(A) 25 લવ  (B) 30 લવ (C) 35 લવ (D) 40 લવ 
 

43 ભાતાને આમનવની ખાભીથી કમ યગ થામ છે ?  

(A) ટી.ફી. (B) ાાંડુયગ  (C) ડામાફીટીવ  (D) કેન્વય  
 

44 ગબાવલસ્થાભાાં યજનુાં કેટલુાં કેલ્પળમભ રેવુાં જઈએ ?  

(A) 250 mg (B) 500 mg (C) 1000 mg (D) 2000 mg  
 

45 ઓસ્ટીઓ યવીવ એટરે શુાં ? 

(A) પ્રટીન ઘટવુાં  (B) ચયફી ઓછી થલી  
(C) કાફોશાઇડે્રડ ઘટવુાં  (D) શાડકાાં કે કેલ્પવમભ ઓછુાં થવુાં  

 

46 પ્રસનુતને કેટરા તફક્કાભાાં લશેંચી ળકામ ? 

(A) ફે  (B) ત્ણ  (C) ચાય  (D) ાાંચ  
 

47 નાડ કાલા ળેન ઉમગ કયલાભાાં આલે છે ?  

(A) કાતય  (B) છયી  (C) ચપ્ ુ (D) નલી બ્રેડ  
 

48 ‘ઓ’ને અંu~[જીભાાં શુાં કશલેામ છે ? 

(A) યટુ્વ  (B) પ્રેવન્ટા (C) ઓલયી  (D) હડરેલયી  
 

49 ફાક જન્ભ છી યડવુાં જઈએ કે નશીં ?  

(A) શા  (B) ના  (C) જરૂયી નથી  (D) શવાલવુાં  
 

50 ભાતાનુાં ધાલણ ક્યાયે આવુાં જઈએ. 
(A) જન્ભ છી તયત જ  (B) ગભે તમાયે  (C) ત્ણ કરાક છી  (D) છ કરાક છી  

 

 
 

________________



ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યનુનલનવિટી  
વત્ાાંત યીક્ષા જુરાઈ – ૨૦૧૨  

સચૂનાO 1. તભાભ પ્રશ્નના જલાફ પયજજમાત છે.  
 2. જમાાં સધુી ખાંડનનયીક્ષક ન જણાલે તમાાં સધુી જલાફ રખલાનુાં ળરૂ કયવુાં નહશ.  
 3. જલાફત્ની ાછ આેર સચૂનાઓ કાજીલૂવક લાાંચ્મા ફાદ જલાફ રખલાનુાં ળરૂ કયવુાં.  

 4. યીક્ષાથીઓએ પ્રશ્નત્ અને જલાફત્ ફાંને ખાંડ-નનયીક્ષકને એક વાથે યત કયલાનુાં અનનલામવ છે. 
આથી કઈણ યીક્ષાથીએ પ્રશ્નત્ તાની વાથે રઇ જલાન આ u~શ યાખલ નહશ. પ્રશ્નત્ વાથે રઇ 
જનાય નલદ્યાથી આ યીક્ષા ભાટે ગેયરામક ઠયળે.  

 5. લૈકલ્પક વાંદગીના દયેક પ્રશ્નના ઉત્તય ભાટે ચાય નલકપ જણાવ્મા છે. જેભાાંથી એક વાચ શલાની 
ળક્યતા છે. વાચ જલાફ વાંદ કયી જલાફ૫ત્કભાાં મગ્મ ખાનાભાાં (x) નનળાની કય.  

 6. જે નલદ્યાથી તાન વાચ નોંધણી નાંફય નશીં દળાવલે તેનુાં હયણાભ યદ થળે.  

 

અભ્માવક્રભ O વહટિપીકેટ ઈન ેયન્ટહડૂ   નોંધણી નાંફય O_______________ 

ાઠયક્રભ O ફાકના વદૃ્ધદ્ધ, નલકાવ, આશાય અને ણ, યવીકાયણ, વાભાન્મ ળાયીહયક    
 તકરીપ અને ઉામ (CCBP-02)  

તાયીખ  O 07/07/2012 

વભમ  O 03.00 to 04.30       કુર ગણુ  O 50 

 

1 ફાપમાલસ્થાને કેટરા નલબાગભાાં લશચેલાભાાં આલે છે ?  

(A) ચાય  (B) ત્ણ  (C) ફે  (D) એક  
 

2 કેટરા લવની ઉંભયનુાં ફાક હકળય કશલેામ ?  

(A) 5 લવ  (B) 3 લવ (C) 10 થી 12 લવ (D) 12 થી 18 લવ 
 

3 કેટરા લવ છી વ્મક્તત ખુ્ત કશલેામ ?  

(A) 18 (B) 16 (C) 14 (D) 12 
 

4 ગસુ્વ, બમ, આનાંદ, ઉતવાશ, ળક લગેયે ફાકન કમ નલકાવ કશલેામ ?  

 (A) જ્ઞાનાતભક  (B) બાલાતભક  (C) યચનાતભક  (D) ગણુાતભક  
 

5 કેલા હયલાયભાાં છકયા કયતાાં છકયીઓન નલકાવ ઓછ શમ છે ?  

(A) તુ્ જન્ભ ને ભશÿલ આતા  (B) સ્ત્રી જન્ભને ભશÿલ આતાાં  

(C) ફને્નભાાં વભાનતા  (D) ભાત્ છકયા જ જઈએ  
 

6 ‘ફામન વ્યરુય ટ્લીન્વ’ એટરે શુાં ? 

(A) ભાતાના એકજ અંડકભાાંથી પક્ષરત થામ છે  (B) મનનભાાં પક્ષરત થમા શમ  
(C) જુદા જુદા અંડક પક્ષરત થમા શમ તેને  (D) અંડલાહશનીભાાં પક્ષરત થમા શમ  

 

7 એકજ અંડકભાાંથી ફ ેફાક પક્ષરત થઈ નલકસ્મા શમ ત તેલા ફાક કેલા દેખામ ?  

(A) જુદા-જુદા  (B) ફને્નન યાંગ અરગ શમ  
(C) કાફવન કી જેલા  (D) એક છકય-એક છકયી શમ  

 

8 ફાકના ફરલાના કેન્ર ક્યાાં આલેરા શમ છે ? 

(A) ભગજ  (B) શદમ  (C) આંતયડા  (D) જીબ  
 

9 બદુ્ધદ્ધળક્તતના નલકાવ ય ળેન પ્રબાલ શમ છે ?  

(A) નભત્તા  (B) લાયવ  (C) અનકુયણ  (D) ળાા  
 

10 જે યભતભાાં કઈ જ નનમભ રાગ ુડતા ન શમ તેલી યભતને શુાં કશલેામ ? 

(A) હક્રકેટ  (B) કબ્ફડી  (C) મતુત યભત  (D) ભાખાગત યભત  
 



11 ચેવ, કેયભ, ાના યભલાથી ફાકન કેલ નલકાવ થામ છે ?  

(A) સ્નાય ુકોળપમ  (B) ળાયીહયક કોળપમ  (C) બદુ્ધદ્ધ કોળપમ  (D) કપના ળક્તત  
 

12 ફાકના નલકાવ ભાટે યભત શે્રષ્ઠ ભાધ્મભ છે ?  

(A) શા  (B) ના  (C) યભલાની જરૂય નથી  (D) ધભવભાાં યલવુાં  
 

13 ફાકના નલકાવભાાં થતા લધાયાને શુાં કશ ેછે ?  

(A) ભાઉવ (B) u~f[થ  (C) આપફભ  (D) ડેલરભેન્ટ  
 

14 નલજાત નળશનુા આશાયભાાં શુાં આળ ?  

(A) ભાત્ ધાલણ  (B) ખીચડી  (C) ગથુાંથી   (D) બેંવનુાં દૂધ  
 

15 જીલન યક્ષક રાલણ એટરે શુાં ? 

(A) M.M.R (B) R.S.T (C) N.M.P (D) O.R.S 

 

16 13 થી 18 ભાવભાાં છકયાનુાં લજન કેટલુાં શમ છે ?  

(A) 12 હક. u~fભ  (B) 5 હક. u~fભ (C) 9.5 હક.u~fભ (D) 20 હક.u~fભ 

 

17 ફાકની આંખન યેૂયૂ નલકાવ ક્યાયે થામ છે ? 

(A) 4 લવ  (B) 5 લવ (C) 2 લવ (D) 8 લવની ઉંભય છી  
 

18 ળાા શરેાનાાં ફાકના સુ્તકના અક્ષય કેલા શમ છે ?  

(A) પ્રભાણવય  (B) ભટા અને સ્ષ્ટ (C) નાના  (D) ખફુ જ નાના  
 

19 કેલ્પળમભ ળેભાાંથી ભે છે ? 

(A) ળાકબાજી  (B) પ  (C) દૂધ અને દૂધની ફનાલટ  (D) તેરા દાથો  
 

20 ‘ઇન્પભીટય’ શુાં છે ? 

(A) ાણી ભાલાનુાં વાધન  (B) ભાથાન ઘેયાલ ભાલાનુાં વાધન  
(C) ફાકની રાંફાઈ ભાલાનુાં વાધન  (D) ફાકનુાં લજન ભાલાનુાં વાધન  

 

21 Vita – B ની ખાભીથી કમ યગ થામ છે ? 
(A) સ્કલી  (B) સતૂતાન  (C) ભેફ્ભવ  (D) તલાનળમયકય  

 

22 થાઈયઈડ u~\નથના ‘થામયક્ષીન’ શભોનની ઉણથી ફાકને શુાં તકરીપ થામ છે ?  

(A) લજન ઘટે  (B) ઊંચાઈ ઘટે  (C) લજન લધે  (D) વદૃ્ધદ્ધ અને નલકાવ અટકે  
 

23 u~mથ શભોનની ઉણથી ફાકન નલકાવ કેલ જલા ભે છે ?  

(A) ખફૂ રાાંબ ુફને  (B) ઊંચાઈ લધે  (C) ભધ્મભ ઊંચુાં યશ ે (D) હઠિંગણુાં યશ ે 
 

24 ળયીયભાાં યાંગસતૂ્ શુાં બાગ બજલે છે ? 

(A) લાયવ જાલલા  (B) ળયદી-ખાાંવી થલાનુાં  (C) કભ  (D) સ્ૂતી  
 

25 XX યાંગસતૂ્ શમ ત ફાકની કઈ જાનત થામ ? 
(A) ફાફા  (B) ફેફી  (C) ફે ફાફા  (D) ફે ફેફી  

 

26 ભાતાએ ફાકને દૂધ કેટરા ભાવ સધુી આવુાં જઈએ ?  

(A) 6 ભાવ  (B) 8 ભાવ (C) 10 ભાવ (D) 12 ભાવ 

 

27 જન્ભ છી ફાકની આંખ તથા ચાભડીભાાં ીાળ દેખામત કમ યગ શઈ ળકે ?  

(A) કભ  (B) ઝાા-ઉરટી  (C) ટી.ફી. (D) ભેરેહયમા  
 

28 યુક આશાય એટરે શુાં ? 

(A) પન યવ  (B) કઠ  (C) ભાત્ દૂધ  (D) ધાલણ ઉયાાંત આલાભાાં આલત ખયાક  
 

29 યૂક આશાય તયીકે કેલ ખયાક આલ ?  

(A) ઢીર અને રચકા ડત  (B) તીખ  (C) કઠણ  (D) ખફૂ જ ગળ્મ  
 

30 નલશ્વ આયગ્મ વાંખ્માનુાં ટૂાંકુાં નાભ શુાં છે ?  

(A) O.R.S (B) R.H.O (C) W.H.O (D) A.R.F 
 

31 ‘ગઈટય’ કમા કતતલથી ખાભી શમ ત થામ છે ?  

(A) આમહડન  (B) પ્રટીન  (C) ચયફી  (D) કેલ્પળમભ  
 



32 ફેયી-ફેયી કમા નલટાભીનની ઉણથી થામ છે ? 

(A) Vita – C (B) Vita – B (C) Vita – E  (D) Vita – A  
 

33 Vita – Cની ખાભીથી કમ યગ થામ છે ? 

(A) સતુતાન  (B) સ્કલી  (C) ાાંડુયગ  (D) ભેયેસ્ભવ  
 

34 શુાં તરુણાલસ્થાભાાં ફાકને જાતીમ નળક્ષણ આવુાં જઈએ ?  

(A) ના (B) શા  (C) નકુળાન થામ  (D) ખટી ટેલ ડે  
 

35 ‘ફેવીરવ કાપભેટ ગાઉટીન’નુાં ટૂાંકુાં રૂ જણાલ ? 

(A) M.N.P (B) B.P.P (C) B.G.C (D) M.M.P 
 

36 ઇમ્યનુનટી એટરે શુાં ? 

(A) નલાણ ુ (B) ચાભડીનુાં ઉલુાં ડ  (C) ટાઈપઈડ  (D) યગ પ્રનતકાયક ળક્તત  
 

37 ‘ટાઈપઈડ’ એટરે શુાં ? 

(A) ઝાડા-ઉરટી  (B) ભતીઝય  (C) શડકલા  (D) ભેરેહયમા  
 

38 ફાકનુાં નાક ફાંધાઈ જામ ત શુાં કયવુાં જઈએ ?  

(A) નાકભાાં તેર રગાલવુાં  (B) નાકભાાં લેવેરીન રગાલવુાં  
(C) ખાાંડના રાલણથી નાક વાપ કયવુાં  (D) ભીઠુાં ઓગેરા ાણીના ટીંા નાકભાાં નાખી નાક વાપ કયવુાં  

 

39 રેટાવામતરીન જેલી દલાઓ રેલાથી ફાકના દાાંત કેલા આલે છે ?  

(A) ીાળ ડતા  (B) કાા  (C) લાાંકા-ચકૂા  (D) વપેદ  
 

40 ટાઈપઈડ ળેનાથી થામ છે ?  

(A) તાજ ખયાક ખાલાથી  (B) ઠાંડા ીણા ીલાથી  
(C) લાવી, ઉતયેરા, રાયીના ખપુરા ખયાક ખાલાથી  (D) ળેકેર ખયાક ખાલાથી  

 

41 શડકલાની નલી યવીના કેટરા ઇન્જેતળન રેલા ડે ?  

(A) 14 ઈન્જેકળન  (B) 12 ઈન્જેકળન (C) 1 વી.વી. ઈન્જેકળનના ત્ણ ડઝ  (D) 2 ઈન્જેકળન 

 

42 ‘હશેટીક કભ’ એટરે શુાં ? 

(A) ટાઈપઈડ  (B) કભ  (C) ભેરેહયમા  (D) કભી  
 

43 ‘ભેન્જાઈટીવ’ એટરે શુાં ? 

(A) ભગજન ટી.ફી. (B) ભગજન વજ  (C) ભગજન તાલ  (D) ભગજની ગાાંઠ  
 

44 કાકડા કાલલા જઈએ ? 

(A) ના (B) શા  (C) વાચલલા પ્રમતન કયલ  (D) કાકડા કાલાથી નકુળાન થામ  
 

45 થાયી રાડલી એ કઈ યગ છે ? 

(A) ના (B) શા  (C) મતૂ્નિંડન યગ  (D) મતૂ્ાળમન યગ  
 

46 એઇડ્વના નલાણ ુફાકભાાં કેલી યીતે પેરામ છે ?  

(A) દલાથી  (B) શલાથી  (C) ાણી  (D) ભાતા દ્વાયા  
 

47 એઇડ્વ ળેનાથી પેરામ છે ? 

(A) રશીથી  (B) ભચ્છય કયડલાથી  (C) વાથે ખાલાથી  (D) શાથ નભરાલાથી  
 

48 ફાકભાાં ડામાક્ષફટીવનુાં નનદાન થામ ત શુાં કયળ ?  

(A) તીખ ખયાક આલ  (B) પન યવ આલ  

(C) ઇન્સ્યરુીનના ઈન્જેકળન આવુાં  (D) ફપેર ખયાક આલ  
 

49 ઉટાટીમાથી ફચાલલા કઈ યવી અાલલી જઈએ ?  

(A) ઓયી  (B) રીમ  (C) નત્ગણુી  (D) ટી.ટી. 
 

50 કમા વભમભાાં કાકડાનુાં ઓયેળન ન કયાલવુાં જઈએ ?  

(A) ઉના  (B) ચભાસ ુ (C) નળમા  (D) લવાંતઋત ુ 
 

________________



ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યનુનલનવિટી  
વત્ાાંત યીક્ષા જુરાઈ – ૨૦૧૨  

સચૂનાO 1. તભાભ પ્રશ્નના જલાફ પયજજમાત છે.  
 2. જમાાં સધુી ખાંડનનયીક્ષક ન જણાલે તમાાં સધુી જલાફ રખલાનુાં ળરૂ કયવુાં નહશ.  
 3. જલાફત્ની ાછ આેર સચૂનાઓ કાજીલૂવક લાાંચ્મા ફાદ જલાફ રખલાનુાં ળરૂ કયવુાં.  

 4. યીક્ષાથીઓએ પ્રશ્નત્ અને જલાફત્ ફાંને ખાંડ-નનયીક્ષકને એક વાથે યત કયલાનુાં અનનલામવ છે. 
આથી કઈણ યીક્ષાથીએ પ્રશ્નત્ તાની વાથે રઇ જલાન આ u~શ યાખલ નહશ. પ્રશ્નત્ વાથે રઇ 
જનાય નલદ્યાથી આ યીક્ષા ભાટે ગેયરામક ઠયળે.  

 5. લૈકલ્પક વાંદગીના દયેક પ્રશ્નના ઉત્તય ભાટે ચાય નલકપ જણાવ્મા છે. જેભાાંથી એક વાચ શલાની 
ળક્યતા છે. વાચ જલાફ વાંદ કયી જલાફ૫ત્કભાાં મગ્મ ખાનાભાાં (x) નનળાની કય.  

 6. જે નલદ્યાથી તાન વાચ નોંધણી નાંફય નશીં દળાવલે તેનુાં હયણાભ યદ થળે.  

 

અભ્માવક્રભ O વહટિપીકેટ ઈન ેયન્ટહડૂ   નોંધણી નાંફય O_______________ 

ાઠયક્રભ O ફાકની ભાનનવક વભસ્મા અને વાભાજજકયણની પ્રહક્રમા (CCBP-03)  
તાયીખ  O 09/07/2012 

વભમ  O 11.00 to 12.30       કુર ગણુ  O 50 
 

1 નવગભાંડ ફ્રઇડના ભત મજુફ જીલનના શરેા કેટરા લવના નલકાવની અવય જીલનમવત યશ ેછે ?  

(A) 5 (B) 3 (C) 2 (D) 1 
 

2 ભા-ફાને ફાકના ઉછેયના ભાગવદળવનની જરૂય કેભ યશ ેછે ?  

(A) સ્ધાવતભક યગુ અને નલબતત કુટુાંફ  (B) વાંયકુત કુટુાંફ  (C) નભત્  (D) ળાા  
 

3 કમા વભમગાાભાાં ફાક ઉય લાતાલયણની અવય યશ ેછે ?  

(A) જીલનના 2 લવ  (B) જીલનના 3 લવ (C) જીલનના 4 લવ (D) જીલનના શરેા 5 લવ 
 

4 ફાક હયતલ થામ તે શરેા અાતી તારીભ કેલી થામ ?  

 (A) નનયથવક  (B) વાયી  (C) ઉદાવ ફનાલે  (D) ભધ્મભ  
 

5 કમ વભમગા ફાક ભાટે કટકટીન ગણામ ? 

(A) ળાા ફાંધ કયલાન  (B) ળાાએ જલાનુાં ળરૂ કયલાન  

(C) ફીજા ધયણભાાં પ્રલેળ  (D) ાાંચભાાં ધયણભાાં પ્રલેળ  
 

6 બેદબાલ કે નતયસ્કાયની રાગણીથી ફાક કેવુાં લતવન કયલા રાગે છે ?  

(A) અવરાભતીલાળાં  (B) રાગણીબયુું  (C) આક્રભક કે ફલાખય  (D) તપાન  
 

7 નલકાવ એ કેલી પ્રહક્રમા છે ? 

(A) ભાંદગનત કયતી  (B) સ્થક્ષગત  (C) જહટર  (D) વતત ચાલ ુયશતેી  
 

8 ફાકભાાં આંગીઓભાાં રખલાની હયતલતા કેટરા લે નલકવે છે ?  

(A) 8 થી 10 લવ  (B) 6 થી 8 લવ (C) 4 થી 6 લવ (D) 1 થી 5 લવ 
 

9 10 ભાવથી 2 લવના ગાાભાાં કુણ કે પ્રટીન અછત શમ ત ફાકના કમા નલકાવભાાં કામભી ખાભી આલે ?  

(A) પેપવા  (B) મતૂ્ાળમ  (C) ભગજના  (D) શદમના  
 

10 ભગજન નલકાવ ફાકભાાં કઈ ઉંભયભાાં ઝડી શમ છે ? 
(A) 2 થી 5  (B) 5 થી 10 (C) 5 થી 8 (D) 5 થી 7 

 

11 ફાકને તેની ઉંભય શરેા રખલા ભાટે દફાણ કયલાભાાં આલે ત તેના ઉય શુાં અવય થામ છે ?  

(A) રખલાની ઝડ આલે  (B) રખલા પ્રતમે અણગભ થામ  
(C) રખલાનુાં ગભે  (D) રખલાભાાં ાયાંગત થામ  

 

12 ભાતાના અંડક અને નતાના શકુ્રાણઓુના વાંમજનથી શુાં થામ છે ?  

(A) ગબવદાન  (B) ગબવનિંડ  (C) ગબાવધાન  (D) ગબવભે  
 



13 યાંગસતૂ્ની કેટરી જડ શમ છે ? 

(A) 23 (B) 22 (C) 21 (D) 20 

 

14 ફાકને બદુ્ધદ્ધ કઈ યીતે ભે છે ? 

(A) ઘયના લાતાલયણ  (B) લાયવાગત  (C) ભાતા  (D) નતા  
 

15 વાભાન્મ પ્રકૃનતલાા ફાકનુાં પ્રભાણ કેટલુાં શમ છે ?  

(A) 80% (B) 85% (C) 90% (D) 75% 
 

16 ફાકના જન્ભ ભાટે ભાતાની કઈ ઉંભય અમગ્મ ગણામ ?  

(A) 20 થી 25 લવ  (B) 25 થી 30 લવ (C) 20 થી નાની  35 થી ભટી  (D) 41 લવથી ઉય  
 

17 ડામાક્ષફટીવથી ીડાતી ભાતાના ફાકભાાં કઈ ખાભી થલા વાંબલ છે ?  

(A) પેપવા  (B) ભગજ  (C) જન્ભજાત ખડખાાંણ  (D) મતૂ્ાળમ  
 

18 ફાક જન્મ્તા જ યડે નશીં ત શુાં થામ ?  

(A) ભાનનવક નલકાવ રૂાંધામ  (B) ળાયીહયક નલકાવ લધે  
(C) ભાનનવક નલકાવ લધે  (D) ળાયીહયક નલકાવ રૂાંધામ  

 

19 ભાતા-નતા ફાકને લધાયે છૂટ-છાટ આે ત તેની ઉય ળી અવય થામ છે ?  

(A) ક્રધી ફને  (B) બમલાળાં ફને  (C) નળસ્તારનલાળાં ફને  (D) સ્લછાંદી ફને  
 

20 નતા તણાલમતુત, ઉતવાહશત અને વ્મલક્સ્થત શમ ત ફાક તેભને કેલી યીતે જુએ છે ?  

(A) આદળવ તયીકે  (B) ઉતવાહશત તયીકે  (C) વ્મલક્સ્થત તયીકે  (D) લડીર તયીકે  
 

21 ળાાભાાં જલાથી ફાકભાાં કમા ગણુ નલકવે છે ? 
(A) આક્રભકતા  (B) વાંકુક્ષચતતા  (C) સ્ધાવ, વશકાય અને વભાધાન  (D) ઝગડાખયી  

 

22 વાયા નળક્ષકે ફાકને કેલી યીતે બણાલવુાં જઈએ ?  

(A) નળક્ષા કયીને  (B) નલમભાાં યવ ેદા કયીને, જજજ્ઞાવાવનૃત્ત જગાડલી  
(C) ડયાલી-ધભકાલીને  (D) લાતાવઓ કશીને  

 

23 કેટરી લવની ઉંભયના ફાકએ ટી.લી ન જલા જઈએ ?  

(A) 1 લવ  (B) 2 લવથી નાના  (C) 3 લવથી નાના  (D) 5 લવથી નાના  
 

24 ફાક ટી.લી. જુએ તમાયે શુાં ધ્માન યાખળ ? 

(A) લધ ુડતી જાતીમલાા પ્રu~fભ ન જુલે   (B) ગભે તે પ્રu~fભ ન જલા દેલા  
(C) એ કેલા પ્રu~fભ જલે છે તે દેખવુાં  (D) હશિંવક અને ભાયાભાયીલાા  

 

25 ગબાવલસ્થા એટરે શુાં ? 
(A) ગબવધાયણ કયલાન વભમ  (B) 6 ભાવની ગબાવલસ્થા  
(C) ગબવધાયણ થી ફા જન્ભ સધુીન ગા  (D) ળરૂઆતન ગા  

 

26 ફાક ભાતાને કેલી યીતે ઓખે છે ?  

(A) ભાતાને યવેલ અને ધાલણની ગાંધથી  (B) ભાતાના પે્રભથી  
(C) ભાતાના શાથથી  (D) ભાતાના સ્ળવથી  

 

27 ફાક ળા ભાટે યડે છે તે ભાતા ભાટે જાણવુાં જરૂયી છે ?  

(A) ના  (B) શા  (C) યડે ત લાાંધ નશીં  (D) યડલાથી ફાક ભજબતૂ ફને  
 

28 છુટા-છેડા રીધેરા ભાતા-નતાના ફાકભાાં કયુાં લતવન જલા ભે છે ?  

(A) લધ ુવાભાજજક ફને  (B) લધ ુઆક્રભક ફને  
(C) અવાભાજજક ગનુા તયપ લે  (D) લધ ુગાંબીય ફને  

 

29 કેટરી ઉંભયે ફાક ફેવતા, ઊભુાં થતા અને ચારલાનુાં ળીખે છે ?  

(A) 1 લવ  (B) 2 લવ (C) 3 લવ (D) 4 લવ 
 

30 કેટરા લવની ઉંભયે ફાક ભાતા નવલામ ફીજાથી ડયે છે ?  

(A) 2 લવ (B) 4 થી 5 લવ (C) 8 થી 10 ભહશને  (D) 5 લવ 
 



31 2 થી 6 લવના ફાકભાાં કઈ વનૃત્ત પ્રફ જલા ભે છે ?  

(A) જજજ્ઞાવાવનૃત્ત  (B) બમની પ્રવનૃત્ત  (C) આક્રભક (D) ળયભા વનૃત્ત  
 

32 6 થી 13 લવના ગા કેલ કશલેામ ? 

(A) ફાપમાલસ્થા  (B) ફાપમાલસ્થા અને હકળયાલસ્થાની લચ્ચેન ગા  
(C) યલુાલસ્થા  (D) ફાપમા અને યલુાલસ્થા  

 

33 6 થી 13 લવન ગાાભાાં ફાકન નલકાવ કેલ શમ છે ? 

(A) થડ ધીભ  (B) ઝડી  (C) ખફૂ ઝડી  (D) ધીભ  
 

34 તરુણાલસ્થાભાાં કેટરી લવની ઉંભયન વભાલેળ થામ છે ?  

(A) 7 થી 12  (B) 10 થી 12 (C) 13 થી 18 (D) 15 થી 20 
 

35 તરુણાલસ્થાને કેટરા નલબાગભાાં લશચેલાભાાં આલે છે ?  

(A) એક  (B) ફે  (C) ત્ણ  (D) ચાય  
 

36 પ્રાયાંક્ષબક તરુણાલસ્થાભાાં કેટરી ઉંભયન વભાલેળ થામ છે ?  

(A) 9 થી 13 લવ  (B) 14 થી 15 લવ (C) 16 થી 18 લવ (D) 18 થી 20 લવ 
 

37 ઉતયા તરુણાલસ્થાભાાં કેટરી લવની ઉંભયન વભાલેળ થામ છે ?  

(A) 16 લવથી લધ ુ (B) 18 લવથી લધ ુ (C) 21 લવથી લધ ુ (D) 25 લવથી લધ ુ

 

38 ેઢુાં ઉય લા કેટરી ઉંભયે ઉગે છે ? 

(A)  8 થી 10 લે  (B) 10 થી 13 લે (C) 13 થી 15 લે (D) 15 થી 17 લે 
 

39 શુાં લીમવસ્ત્રાલ થલાથી કભજય થઈ જલામ ?  

(A) શા  (B) ના  (C) થડી કભજયી આલે   (D) લધાયે કભજયી આલે  
 

40 છકયા કયતાાં છકયીન નલકાવ કેટરા લે ઝડી શમ છે ?  

(A) 2 લે  (B) 3 લે (C) 4 લે (D) 5 લે 

 

41 છકયીઓના સ્તનન નલકાવ કઈ ઉંભયે જલા ભે છે ?  

(A) 8 થી 10 લે (B) 8 થી 11 લે (C) 8 થી 12 લે (D) 8 થી 13 લે 

 

42 નાની ઉંભયે ફાક ળેભાાં યશલેાનુાં વાંદ કયે છે ?  

(A) હયતલ  (B) તાંદુયસ્ત  (C) અહયતલ  (D) ભાંદબદુ્ધદ્ધ  
 

43 6 થી 12 લવની ઉંભયે ફાક ળેભાાં યશલેાનુાં વાંદ કયે છે ?  

(A) કુટુાંફ  (B) નભત્  (C) ઘય  (D) જૂથભાાં  
 

44 કુટુાંફ વાથે વાંફ ાંધ કઈ ઉંભયે ગાઢ ફને છે ?  

(A) 6 થી 12 લે (B) 12 થી 16 લે (C) 8 થી 10 લે (D) 5 થી 10 લે 
 

45 બદુ્ધદ્ધના કેટરા પ્રકાય છે ? 

(A) ફે  (B) ત્ણ  (C) ચાય  (D) ાાંચ  
 

46 બદુ્ધદ્ધ કેલી યીતે ભાી ળકામ ? 

(A) જુદી-જુદી લસ્તઓુ ઓખાલી  (B) બદુ્ધીભાન કવટી દ્વાયા  
(C) ગીત ગાલાથી  (D) બણતયના હયણાભ  

 

47 વાંગીત, ક્ષચત્કરા, નળપકરા લગેયેને કઈ બદુ્ધદ્ધભાાં વભાલેળ થામ છે ?  

(A) કરાતભક બદુ્ધદ્ધ  (B) યચનાતભક બદુ્ધદ્ધ  (C) હક્રમાતભક બદુ્ધદ્ધ  (D) ળાયીહયક બદુ્ધદ્ધ  
 

48 નલકાવની રષ્ટીએ બદુ્ધદ્ધન નલકાવ કઈ ઉંભયે યુ થઈ ગમેર ગણામ છે ?  

(A) 12 લે  (B) 14 લે (C) 16 લે (D) 18 લે 
 

49 વાભાન્મ બદુ્ધદ્ધલાા રકન બદુ્ધદ્ધઆંક કેટર શમ છે ? 

(A) 71 થી 85 (B) 85 થી 120 (C) 85 થી 115 (D) 85 થી 110 
 

50 ભાતાન X લા અંડક, નતાના યાંગસતૂ્લાા શકુ્રાણુ ાં દ્વાયા પરીનીકયણ ાભે તમાયે કઈ જાતનુાં ફાક અલતયે ?  

(A) સ્ત્રી જાનત  (B) રુુ જાનત  (C) સ્ત્રી-રુુ જાનત  (D) ફે ફાક  
 



ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યનુનલનવિટી  
વત્ાાંત યીક્ષા જુરાઈ – ૨૦૧૨  

સચૂનાO 1. તભાભ પ્રશ્નના જલાફ પયજજમાત છે.  
 2. જમાાં સધુી ખાંડનનયીક્ષક ન જણાલે તમાાં સધુી જલાફ રખલાનુાં ળરૂ કયવુાં નહશ.  
 3. જલાફત્ની ાછ આેર સચૂનાઓ કાજીલૂવક લાાંચ્મા ફાદ જલાફ રખલાનુાં ળરૂ કયવુાં.  

 4. યીક્ષાથીઓએ પ્રશ્નત્ અને જલાફત્ ફાંને ખાંડ-નનયીક્ષકને એક વાથે યત કયલાનુાં અનનલામવ છે. 
આથી કઈણ યીક્ષાથીએ પ્રશ્નત્ તાની વાથે રઇ જલાન આ u~શ યાખલ નહશ. પ્રશ્નત્ વાથે રઇ 
જનાય નલદ્યાથી આ યીક્ષા ભાટે ગેયરામક ઠયળે.  

 5. લૈકલ્પક વાંદગીના દયેક પ્રશ્નના ઉત્તય ભાટે ચાય નલકપ જણાવ્મા છે. જેભાાંથી એક વાચ શલાની 
ળક્યતા છે. વાચ જલાફ વાંદ કયી જલાફત્કભાાં મગ્મ ખાનાભાાં (x) નનળાની કય.  

 6. જે નલદ્યાથી તાન વાચ નોંધણી નાંફય નશીં દળાવલે તેનુાં હયણાભ યદ થળે.  

 

અભ્માવક્રભ O વહટિપીકેટ ઈન ેયન્ટહડૂ   નોંધણી નાંફય O_______________ 

ાઠયક્રભ O નલળે વાંબાની જરૂહયમાતલાા (નલકરાાંગ) ફાક અને ભાાં-ફા (CCBP-04) 
તાયીખ  O 09/07/2012 

વભમ  O 03.00 to 04.30       કુર ગણુ  O 50 

 

1 કેટરા લવ સધુીની ઉંભય સધુી ફાક અંગઠૂ ચવેૂ છે ?  

(A) 1 થી 2  (B) 2 થી 3 (C) 3 થી 4 (D) 4 થી 5 

 

2 રાગણી અને લતવનની વભસ્માઓ કેટરા પ્રકાયની શમ છે ?  

(A) એક પ્રકાય  (B) ફે પ્રકાય  (C) ત્ણ પ્રકાય  (D) ચાય પ્રકાય  
 

3 આળયે કેટરા ટકા ળાાકીમ ઉંભયના ફાકભાાં વ્મલશાય અને રાગણીની મશુ્કેરીઓ જલા ભે છે ?  

(A) 10 થી 15  (B) 15 થી 20 
(C) 20 થી 25 

(D) 25 થી 30 

 

4 જન્ભ છીના ગાાભાાં ફાક ભાટે કમ ખયાક શે્રષ્ઠ છે ?  

 (A) ગામનુાં દૂધ  (B) બેંવનુાં દૂધ  (C) ભાતાનુાં દૂધ  (D) ઓવાભણ  
 

5 કઈ કુદયતી જરૂહયમાતન વાંત આતી હક્રમા છે ?  

(A) યડલાની  (B) ખાલાની  (C) ઊંઘલાની  (D) આક્ર્ભકની  
 

6 વાભાન્મ રાગણીના નલકાળભાાં 1.5 લવ થી 4 લવની ઉંભયના ફાક કમા નાભે ઓખામ છે ?  

(A) Terrible One (B) Terrible Twos  (C) Terrible Three (D) Terrible four 
 

7 વેયેફર ાપવી જ્ઞાનતાંતનેુ રગતી ગડફડ કેલી શમ છે ?  

(A) વાભાન્મ  (B) લધાયે  (C) કામભી  (D) ક્યાયેક  
 

8 વાભાન્મયીતે તતડાણા ફાકન સ્લબાલ કેલ શમ છે ?  

(A) ળાાંત  (B) આક્રભક  (C) ઠયેર  (D) જીદ્દી  
 

9 થાયી બીની કયલાની તકરીપ લધ ુક્યાયે જલા ભે છે ?  

(A) ઉનાાની યાત્ી  (B) લયવાદની યાત્ી  (C) ઠાંડીની યાત્ી  (D) ત્ણેમભાાંથી એકેમ નશીં  
 

10 10% દદીઓભાાં ભાનનવક ફીભાયીના કાયણે કઈ તકરીપ જલા ભે છે ? 
(A) આધાળીળી  (B) ેટભાાં દુખાલ  (C) ભગજની ફીભાયી  (D) શદમની ફીભાયી  

 

11 A.D.H.D. થલાનુાં કાયણ કયુાં છે ? 

(A) લધ ુફેધ્માનણુાં  (B) શઠીરાણુાં  (C) તતડાણુાં  (D) ચક્કવ કાયણ નથી  
 

12 આક્રભકતા, અનળસ્ત લતવન કયતાાં ફાકને સધુાયલાભાાં ન આલે ત તેઓ શુાં કયે છે ?  

(A) ગનુાહશત પ્રવનૃત્ત  (B) ચયી કયલી  (C) હભુર કમો  (D) ત્ણેમભાાંથી એકેમ નશીં. 
 



13 ‘ચયી કયલી’ એ ભાટે કમા કાયણ જલાફદાય શમ છે ?  

(A) ભનલૈજ્ઞાનનક  (B) ભાનનવક  (C) ળાયીહયક  (D) ભાનનવક-ળાયીહયક  
 

14 કમા લવની ઉંભય સધુીના ફાક ાવેથી વાચુાં ફરાલાની આળા ન યાખી ળકામ ?  

(A) 1 થી 2  (B) 2 થી 3 (C) 3 થી 4 (D) 4 થી 5 

 

15 જુઠુાં ફરલા ાછનુાં ભશÿલનુાં કાયણ કયુાં છે ? 

(A) ઘયભાાં હુ ાંપના કાયણે  (B) ઘયભાાં કાંકાવબયુું લાતાલયણ  (C) લધાયે ડતી કડકાઈ  (D) અન્મ કાયણ  
 

16 ગનુાહશત પ્રવનૃત્ત કઈ અલસ્થાભાાં લધાયે થામ છે ?  

(A) યલુાલસ્થા  (B) હકળયાલસ્થા  (C) ફાપમાલસ્થા  (D) યલુા અને ફાપમાલસ્થા  
 

17 ઘયભાાં અળાાંનત અને અસયુક્ષાનુાં લાતાલયણ ફાકને કઈ પ્રવનૃત્ત તયપ ખેંચી જામ છે ?  

(A) ચયી  (B) લ ૂાંટપાટ  (C) તડપડની વનૃત્ત  (D) જુઠુાં ફરલાની વનૃત્ત  
 

18 લાતવપમન અબાલ અથલા ઇન્કાય ફાકભાાં કઈ અવરાભતી જન્ભાલે છે ?  

(A) બાલાતભક  (B) પ્રનતકાયાતભક  (C) આક્રભક  (D) ડય  
 

19 કમા કાયણવય ફાક આક્રભક અને ક્રધી ફને છે ?  

(A) લેયવનૃત્ત  (B) ઈાવ  (C) તછડાઈ  (D) ક્ષાત  
 

20 ગનુાના ફનાલ ળેભાાં લધાયે જલા ભે છે ? 

(A) છકયીઓ  (B) છકયા  (C) અાંગ  (D) આંધા  
 

21 કુદયતી યીતે કણ લધાયે તપાની શમ છે ?  

(A) છકયી  (B) છકયાઓ  (C) તયછડામેરા છકયા  (D) વ્મવની ફાક  
 

22 ળરૂઆતથી લધાયે તપાની ફાક કેવુાં શમ છે ?  

(A) વતત હક્રમાળીર  (B) નનષ્ષ્ક્રમ  (C) ફેચેન  (D) ગાંબીય  
 

23 ફાકને ગનુ કયલા પે્રયલાભાાં ભશÿલનુાં ફીજુ ાં કયુાં કાયણ છે ? 

(A) ફેકાયી  (B) ધનલાન  (C) તયછડામેરા  (D) ગયીફી  
 

24 30 થી 40% ફાક અઠલાહડમાભાાં કેટરા કરાક ટેરીનલઝન જલાભાાં વાય કયે છે ?  

(A) 20 થી 25  (B) 25 થી 30 (C) 30 થી 40 (D) 40 થી 50  
 

25 ફા ગનેુગાયને સધુાયલા અથલા વાંયક્ષણ આલા કમ કામદ છે ?  

(A) ફા યક્ષણ ધાય  (B) વાંયક્ષણ ધાય  (C) યક્ષણાતભક ધાય  (D) ફાનલકાવ ધાય  
 

26 ળેના દ્વાયા ફાકને ભાનનવક નલકાવને લેગ ભે છે ?  

(A) બણતય  (B) હૂાંપ (C) લધ ુપે્રભ  (D) નળસ્ત  
 

27 ફાણના વભમભાાં નલકાવની ગનત કેલી શલી જઈએ ?  

(A) ભધ્મભ  (B) તેજ  (C) ભાંદ  (D) ભાંદ અને તેજ  
 

28 કેટરા ટકા નનળાે જતા ફાકભાાં બણતયભાાં છાતણાની મશુ્કેરી જલા ભે છે ?  

(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 

 

29 જેભન બદુ્ધદ્ધઆંક ____________ કયતાાં ઓછ શમ તમાયે તેલા ફાક વાભાન્મ બદુ્ધદ્ધલાા ફાકના અભ્માવ વાથે કદભ 
નભરાલી ળકતાાં નથી ? 

(A) 70% (B) 75% (C) 79% (D) 80% 

 

30 કયુાં ફાક નળક્ષણભાાં ઓછુાં ધ્માન આે છે ? 

(A) ફીકણ  (B) ળયભા  (C) ળયભા અને ફીકણ  (D) ચાંચ 
 

31 ફાકના નલકાવ ય અવય કયત ુફીજુ ાં ભશÿલનુાં કાયણ કયુાં છે ? 

(A) ળાા  (B) લાતાલયણ  (C) નભત્  (D) ઘય  
 

32 નળક્ષણન મખુ્મ ઉદે્દશ્મ ફાકને શુાં ફનાલલાના છે ?  

(A) આતભનનબવય  (B) વાશનવક  (C) આક્રભક  (D) ળયભા  
 



33 ટેરીu~fપની ળધ કણે કયી ? 

(A) ટામવન  (B) u~[શાભફેર  (C) જેમ્વ લટ  (D) ટભવ આપફટવ એહડળન  
 

34 હડસ્રે કીવમા શુાં નથી ? 

(A) ભાંદબદુ્ધદ્ધ નથી  (B) અાંગ નથી  (C) ફશયેાળ નથી  (D) શનળમાય નથી  
 

35 વાભાન્મયીતે કેટરા ટકા રકભાાં જભણા શાથે રખલાની પાલટ શમ છે ?  

(A) 75% (B) 80% (C) 85% (D) 90% 
 

36 ફાકની બદુ્ધદ્ધનુાં પ્રભાણ કમા ટેસ્ટથી જાણી ળકામ છે ?  

(A) C.Q (B) I.Q (C) B.Q (D) Q.R 

 

37 Disability એટરે શુાં ? 

(A) નલરક્ષણતા  (B) અસ્લાબાનલકતા  (C) નલકરાાંગતા  (D) રષ્ષ્ટશીનતા  
 

38 3 થી 6 ભહશને ફાક જઈને ક્સ્ભતના આે તેનુાં કયુાં કાયણ ?  

(A) શ્રલણળક્તતની ખાભી  (B) ભાનનવક છાતણુાં  (C) રષ્ષ્ટની ખાભી  (D) શાડકાની નલકરાાંગતા  
 

39 કમા પ્રકાયની ખાભીલાા ફાકભાાં ગનત અને શરનચરનની નલકરાાંગતાઓ શમ છે ?  

(A) શાડકાની નલકરાાંગતા  (B) ભાનનવક નલકરાાંગતા  (C) શ્રલણળક્તતની ખાભી  (D) ત્ણેમભાાંથી એકેમ નશીં  
 

40 બાયતની કેટરા ટકા લસ્તી ભાનનવક ભાંદતાથી ીડામ છે ?  

(A) 4% (B) 3% (C) 2% (D) 1% 

 

41 કમા ફાકભાાં ભગજની અમકુળક્તત અને હક્રમાળીરતા કામભ ભાટે નકુળાન ાભેરી શમ છે ?  

(A) ભાનનવક યગી  (B) શાડકાના યગી  (C) ભાંદબદુ્ધદ્ધ  (D) વાાંબલાની મશુ્કેરી  
 

42 કમા ફાકભાાં જપદી વભજલાભાાં અક્ષભતા શમ છે ?  

(A) ભાંદબદુ્ધદ્ધ  (B) ભાનનવકયગી  (C) ળાયીહયક ખડખાાંણ  (D) શ્રલણ ળક્તતની ખાભીલાા  
 

43 બદુ્ધદ્ધઆંકનુાં પ્રભાણ કેટરા ટકા ઓછુાં શમ તેને ભાંદબદુ્ધદ્ધ કશલેામ ?  

(A) 55% (B) 60% (C) 65% (D) 70% 

 

44 જન્ભ છીના વભમભાાં ફાકને કમા યગને કાયણે જ્ઞાનતાંત ુય અવય ડે છે ?  

(A) કભ  (B) રીમ  (C) ડામાક્ષફટીવ  (D) ઓયી-અછફડાાં  
 

45 10 ભહશનાથી 2 લવના વભમગાા દયનભમાન કુણ અને જરૂયી પ્રટીન ના ભલાથી કમ યગ થામ છે ?  

(A) ઓયી-અછફડાાં  (B) ભગજન યગ  (C) ભટી ઉધયવ  (D) કભ  
 

46 અનધક અને અતમાાંનધક ભાંદતાલાા ફાક ળરૂઆતથી નલકાવભાાં કેલા શમ છે ?  

(A) ઘણાાં આગ  (B) ભધ્મભ  (C) ઘણાાં ાછ  (D) ત્ણભાાંથી એકેમ નશીં  
 

47 નલનીત નળશનુી આંખભાાં કમ ચે રાગલાથી અંધા આલી ળકે છે ?  

(A) ગનહયમાન ચે  (B) તરે ભાઈહડમાન ચે  (C) રેહયમાન ચે  (D) ત્ણેમભાાંથી એકેમ નશીં  
 

48 રઘરુષ્ષ્ટની ખાભી ____________ શમ છે ? 

(A) ળાયીહયક  (B) ભાનનવક  (C) લાયવાગત  (D) ળાયીહયક-ભાનનવક  
 

49 વેયેબ્રર પવીના કાયણે શાથ-ગ કેલા થામ છે ?  

(A) ઢીરા  (B) કડક  (C) ખફૂ જ દુ:ખે  (D) રખલાગ્રસ્ત 
 

50 ભગજન ટી.ફી. કે ફીજા જ ાંતનુા ચેથી ક્યાાં વજ આલે છે ?  

(A) શાથ-ગ  (B) ેટે  (C) પેપવાાં  (D) ભગજ  
 

 
 

________________ 


