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1 કમર વલકરવભરાં ણ પ્રત્વરશન ભટુાં કરભ કયે છે?  
(A) ફધરત્ભક (B) જ્ઞરનરત્ભક (C) બરલરત્ભક (D) આનાંદદરમક 

 

2 વાંબર રેનરય વ્મક્તત ફરકની વરથે કેલ વ્મલશરય કયે છે?  
(A) પે્રભ લૂવકન  (B) દુશ્ભનરલટ      (C) દરદરગીયી  (D) વનખરરવતર  

 

3 યનુનુાં ફરશક્ક ભરટેનુાં જાશયેનરમુાં કેટરર શક્કને જાશયે કયે છે?  
(A) ૯  (B) ૧૦  (C) ૮  (D) ૭  

 

4 કેટરર લવની નીચેનર કઇણ ફરકને કઇણ કરયખરનરભરાં કઇ ખરણભરાં કે કઇ જખભકરયક વ્મલવરમભરાં જડલરભરાં 
આલળે નહશ?  

(A) ૧૫ લવ  (B) ૧૬ લવ  (C) ૧૪ લવ  (D) ૧૭ લવ  
 

5 ળરરલેૂનર ફરકનર કેન્રભરાં કેટરર લવનર ફરક રેલરભરાં આલે છે ?  
(A) ત્ણ થી ચરય (B) ત્ણ થી રાંચ  (C) ત્ણ થી છ  (D) ચરય થી રાંચ  

 

6 ફરકનર સ્લરસ્્મ ભરટે શુાં અવત આલશ્મક છે?  
(A) વળક્ષણ  (B) યૂત ુાં ણ  (C) કડરાં   (D) ૈવર  

 

7 ળરરલેૂનુાં વળક્ષણ ફરકનર કમર વલકરવન શતે ુતરની વભક્ષ યરખે છે?  
(A) વલરાંગી  (B) બરરકીમ  (C) યભત  (D) એકણ નહશ.  

 

8 યભત એ કમર વલકરવને પ્રત્વરશન આે છે?  
(A) કલ્નર અને વર્જનળક્તત  (B) કલ્નર  (C) વર્જનળક્તત  (D) પે્રભ અને ઉત્વરશ  

 

9 ખલુ્રી જગ્મરભરાં વરભરન્મ યીતે યભરતી યભતને શુાં કશલેરમ?  
 

(A) ફશરયની યભત (B) અંદયની યભત (C) ભેદરનની યભત  (D) ઝરડની યભત  
10 ફરકની ળક્તત લધ ુખચરવમ તેલી પ્રવવૃિઓ ______ કશલેરમ.  

(A) ળરાંત યભત  (B) તપરની યભત  (C) ળરર યભત  (D) આનાંહદત યભત  
 

11 જે ભરતરઓ અવતળમ ધમૂ્રરન અને ભહદયરરન કયે છે તેઓનર ફરકનુાં લજન જન્ભ વભમે કેટલુાં શમ છે?  
(A) ઓછાં  (B) લધરયે  (C) વપ્રભરણભરાં  (D) પ્રભરણભરાં  

 



12 નલજાત વળશ ુળબ્દન ઉમગ કેટરર ભરવની લમનર વળશ ુભરટે કયલરભરાં આલે છે? 
(A) ચરય ભરવ  (B) ત્ણ ભરવ  (C) ફે ભરવ   (D) એક ભરવ  

 

13 યૂર વભમે જન્ભેરર વળશનુ ુાં લજન વયેયરળ લજન કેટરર હક.ગ્રર શમ છે?  
(A) ૩.૫   (B) ૪  (C) ૨.૮  (D) ૨  

 

14 વળશનુર જન્ભફરદ ફે કે ત્ણ હદલવ સધુી ભરતરનુાં દૂધ કેલર યાંગનુાં શમ છે?  
(A) ઘરટુાં અને ીર યાંગનુાં   (B) ઘટ્ટ અને વપેદયાંગ  
(C) રતળુ અને વપેદયાંગ  (D) રતળુ અને ીર યાંગનુાં  

 

15 નલજાત વળશનેુ સ્તનરન ક્યરયે કયરલવુાં જઇએ?  
(A) જન્ભનર શરેર હદલવે  (B) ફીજા હદલવે  (C) ત્ીજા હદલવે  (D) ચથર હદલવે  

 

16 નલજાત વળશનેુ તરની ભરતરનર અલરજને ઓખતર કેટર વભમ રરગે છે?  
(A) એક અઠલરહડયુાં  (B) ફે અઠલરહડમર  (C) ત્ણ અઠલરહડમર (D) ચરય અઠલરહડમર 

 

17 નલજાત વળશ ુકેટરર રમરનરાં સ્લરદ રયખી ળકે છે ?  
(A) એક  (B) ફે  (C) ત્ણ  (D) ચરય  

 

18 ભટર બરગનરાં ફરક કેટરર ભહશને ચરરી ળકે છે?   
(A) ૧૧ થી ૧૨  (B

 
૧૨ થી ૧૩ (C) ૧૩ થી ૧૪  (D) ૧૩ થી ૧૫  

 

19 વળશનેુ હદલવભરાં ઓછરભરાં ઓછી કેટરીલરય યૂક આશરય આી ળકરમ?  
(A) એક  (B) ફે  (C) ત્ણલરય   (D) ચરયલરય  

 

20 વળશનુર શરેર ફે દરાંત કમર ભરવ દયવભમરન આલે છે.  

(A) ૭ થી ૮   (B) ૮ થી ૧૨ (C) ૧૦ થી ૧૧   (D) ૧૧ થી ૧૨   
 

21 વલકરવની પ્રથભ અલસ્થર ‘વાંલેદી હિમરત્ભક’ છે અને તેની અલધી કેટરર લવની છે?   
(A) જન્ભથી એક લવ  (B) જન્ભથી ફે લવ  (C) જન્ભથી ત્ણલવ  (D) ત્ણ થી ચરય   

 

22 નીચે આેરર ળબ્દભરાંથી વરભરજજક વાંફ ાંધન પ્રરયાંબ થરમ છે?   
(A) યડવુાં    (B) શરસ્મ  (C ક્સ્ભત  (D) ગસુ્વે થવુાં  

 

23 નલજાત વળશનેુ તેનર અક્સ્તત્લને ટકરલી યરખલર ભરટે વ્મક્તત તયપથી શુાં ભવુાં જરૂયી છે.  
(A) પે્રભ  (B) હૂાંપ  (C) રરગણી  (D) પે્રભ અને ભરલજત  

 

24 કેટરર લવનર ફરક કરતયથી વીધી યેખર કરી ળકે છે?  
(A) રાંચ  (B) છ  (C) વરત  (D) ચરય  

 

25 ૧૬ લવનર ફરકને કઇ યવી મકૂલરભરાં આલે છે?  
(A) ઓયી  (B) અછફડર  (C) ડી.ી.ટી.  (D) ધનલુરવ, ટરઇપઇડ  

 

26 રીરર રાંદડરલરી બરજીઓ, આખર અનરજ અને કઠડ, ગભરાંથી શુાં ભે છે? 

(A) રશતત્લ  (B) આમડીન  (C) વલ. કે  (D) થરમરવભન  
 

27 જભતી લખતે લરતરલયણ કેવુાં શવુાં જઇએ?  
(A) સખુદ અને ચચિંતરમતુત  (B) ચચિંતરલરળુ  (C) વનયરળર  (D) શતરળર  

 

28 ળરર શરેરાંનર ફરકનુાં લજન કેટરર હકર લધે છે? 

(A) ફે થી અઢી હકર  (B) ત્ણહકર  (C) ચરયહકર  (D) રાંચહકર  

 

29 ફરકને સ્લસ્થ યરખલરભરાં આલે, વાંતચુરત આશરય આલરભરાં આલે  અને કુળતરઓનર અભ્મરવની તક આલરભરાં આલે 
ત તેન કમ વલકરવ ઉિેજીત થરમ છે? 

(A) ળરયીહયક   (B) ળરયીહયક અને હિમરત્ભક  (C) ભરનવવક  (D) ફોધ્ધધક    
 

30 વલચરયળક્તતનર તફક્કર કેટરર વલબરગભરાં લશેંચી ળકરમ? 
(A) એક  (B) ફે  (C) ત્ણ  (D) ચરય   

31 ખરવ વલળેતરઓ એલી શમ કે જેને રીધે તે અન્મ લરતરવઓથી જુદી ડે છે.  
(A) હયકથર   (B) ફરલરતરવ  (C) રકકથર  (D) લરતરવ  

 



32 ફરકને લરતરવ ગભે છે તેનુાં એક કરયણ લરતરવ તેની ______ બરલનરને આકે છે. 
(A) વરશવ  (B) પે્રભ  (C) હૂાંપ  (D) વલશ્વરવ  

 

33 ભટરબરગની બરરઓભરાં શુાં ળીખલી ળકે તેલરાં ગીત શમ છે?  
A) લરતરવ  (B) ફરગીત  (C) આંકડર અને ફરયરખડી (D) લરક્ય  

 

34 કરરપ્રવવૃિઓ દ્વરયર શુાં ળીખરમ છે?   
(A) વરભરજજક વાંકલ્નર  (B) ફધરત્ભક વાંકલ્નર  (C) ધરવભિક વાંકલ્નર  (D) ળૈક્ષચણક વાંકલ્નર  

 

35 ફરકનર અનબુલભરાં કમર કરયણે તપરલત જલરભરાં આલે છે?  
A) ધભવ   (B) જાવત  (C) રઘભુવત  (D) વળક્ષણ  

 

36 આહદલરવીઓભરાં રગ્નફરહ્ય જાતીમ વાંફ ાંધ ભરટે કઇ વજા આલરભરાં આલે છે?  
(A) પરાંવી  (B) ભત  (C) ગરભલટ   (D) ળશયેલટ  

 

37 કેટરર લવનર ફરકને રખલરની ળરયીહયક ક્ષભતર શતી નથી.  

(A) ચરય  (B) ત્ણ  (C) ફે  (D) એક  
 

38 વ્મક્તતનર જીલનભરાં કઇ અલસ્થરને પ્રરયાંચબક ફરલ્મરલસ્થરને વોથી ભશત્લણૂવ ભરનલરભરાં આલે છે?  
(A) ફરલ્મરઅલસ્થર  (B) તરૂણરઅલસ્થર (C) વળશઅુલસ્થર  (D) હકળયરઅલસ્થર  

 

39 ભધમ ફરલ્મરલસ્થર કેટરરથી કેટરર લવ સધુી શઇ ળકે?  
(A) ૨ લવ  (B) ૨ થી ૬ લવ  (C ૪ થી ૮ લવ  (D) ૬ થી ૧૨ લવ  

 

40 જેભ ફરકની લમ લધે તેભ તેન ખયરક .............  
(A) લધે છે  (B) ઘટે છે  (C) એટર જ યશ ેછે  (D) ઓછ કયે છે  

 

41 રાંચ લવનુાં ફરક કેવુાં શમ છે?  
(A) ચાંચ  (B) તપરની  (C) ભસ્તીખય  (D) ળરાંત  

 

42 ફરક જેભ જેભ ભટરાં થતર જામ છે તેભ તેભ શુાં કયતર ળીખે છે?  
(A) યભતરાં  (B) બરર ફરતરાં   (C) બરર રખતરાં   (D) કૂદતર  

 

43 ફરકરનર અનબુલને રઢ કયલરભરાં જે મખુ્મ હયફ કયુાં બરગ બજલે છે?  
(A) વળક્ષણ  (B) ધભવ  (C) જાવત  (D) બરર  

 

44 ળેનર દ્વરયર યજફયજનર જીલન ભરટે વનમભ મલૂ્મ અને આચરયવહશિંતર વનવશ્વત કયલરભરાં આલે છે?   
(A) બરર  (B) વળક્ષણ  (C) યભત  (D) ધભવ  

 

45 ભરતર વતરભરાંથી એકની ગેયશરજયી ફરક ય કેલી અવય કયે છે?  
(A) શકરયરત્ભક (B) નકરયરત્ભક (C) ચચિંતર  (D) ગસુ્વર  

 

46 ગરભડરાંભર ભટર બરગનર ફરક કન વ્મલવરમ અનરલે છે?  
A) તરની ભયજી  (B) ફીજાની ભયજી  (C) હયલરય  (D) વભત્ની ભયજી  

 

47 ફદરરતરાં મલૂ્મની રષ્ટટએ ગ્રરભ વલસ્તરયભરાં ણ ળેને અગત્મનુાં ભરનલરની ળરૂઆત થઇ છે?  
(A) ટી.લી.  (B) કમ્પ્યટુય  (C) યભત  (D) વળક્ષણ  

 

48 કમ ળબ્દ એ સચૂલે છે કે વલકરવ તફક્કરલરય શમ છે?  
(A) વલચરયફધધ   (B) િભફધધ  (C) વલકરવફધધ   (D) એકણ નહશ   

 

49 ફરલ્મરલસ્થરનર વભમગરરને કેટરર તફક્કરભરાં વલબરજીત કયેર છે?  
(A) ચરય  (B) ત્ણ  (C) ફે  (D) એક  

 

50 ગોણ જાવતમ રક્ષણએ કઇ અલસ્થરની રરક્ષચણકતર છે?  
(A) વળશઅુલસ્થર  (B) તરૂણરલસ્થર  (C) પ્રોઢરલસ્થર  (D) હકળયરલસ્થર  

 

51 ભરતરવતરભરાંથી ફરકભરાં રરક્ષચણકતરઓ પ્રવયરલલર ભરટે કણ જલરફદરય શમ છે? 
(A) યાંગસતૂ્  (B) કણરબસતૂ્  (C) કેન્રીમ સતૂ્ીકર  (D) એકણ નહશ  

 

52 કમર અઠલરહડમરનર ગરરભરાં ભશદઅંળે અંગ અને તાંત્ન વલકરવ ખફુ ઝડથી થરમ છે?  
(A) ગબરવધરનથી ૪  (B) ગબરવધરનથી ૧૨ (C)  ગબરવધરનથી ૮  (D) ગબરવધરન થી ૯   

 



53 કમર અઠલરહડમરની લચ્ચે આંખ, નરક, અને કરન લધ ુવલકવવત થરમ છે?  
(A) ફે થી ત્ણ  (B) ચરય થી રાંચ  (C) રાંચ થી આઠ  (D) છ થી નલ  

 

54 ભરતરનર સ્લરસ્્મની વલકવતર ફરક ય કેલી અવય થરમ છે?  
(A) આડી અવય  (B) ઊબી અવય  (C) વીધી અવય  (D) યક્ષ અવય  

 

55 વગબરવ સ્ત્રી ટેટ્રરવરઇધ્તરન દલર ખરમ ત વળશનુર ક્યર બરગ ય ડરઘર ડી ળકે છે?  
(A) શરથ  (B) ગ  (C) ગરર  (D) દરાંત  

 

56 ભરતર રરાંફર વભમ સધુી ચચિંતરગ્રસ્ત યશ ેત આની અવય ફરકનર _____ ય ડે છે?  
(A) વધૃ્ધધ    (B) વલકરવ  (C) લજન  (D) રાંફરઇ  

 

57 કેટરર ભરવનુાં થતર સધુીભરાં વળશ ુતરનર લરતરલયણથી અનકૂુરન વરધે છે?  
(A) એક ભરવ  (B) ફે ભરવ  (C) ત્ણ ભરવ  (D) ચરય ભરવ  

 

58 વાંલેદી હિમરત્ભક અલસ્થર કેટરી ઉરલસ્થરઓભરાં વલબરજીત કયે છે?  
(A) આઠ  (B) છ  (C) ચરય  (D) ફે  

 

59 બરર એ ળેની ફનેરી એક વ્મલસ્થર છે?  
(A) યભત  (B) અલરજ  (C) પ્રવતક  (D) એકણ નહશ  

 

60 નલજાત વળશ ુભરટે બરલનર કેટરી યીતે અચબવ્મક્તત થરમ છે?  
(A) રાંચ  (B) ચરય  (C) ત્ણ  (D) ફે  

 

61 છ ભરવનુાં વળશ ુળેભરાં યવ રેત ુાં થરમ છે?  
(A) ચીજલસ્તઓુભરાં   (B) યભતભરાં  (C) લરાંચન  (D) રેખન  

 

62 યવીકયણ કેટરર ભરવ દયવભમરન આી ળકરમ?  
(A) ૧૨ થી ૩૪  (B) ૧૩ થી ૩૬  (C) ૧૪ થી ૨૦  (D) ૧૫ થી ૨૦  

 

63 ૧૩ થી ૩૬ ભરવ દયવભમરન બજન એ ફરકને ભરટેની એક _____ હિમર થતી જામ છે.  
(A) ધરવભિક  (B) યભત  (C) વરભરજજક  (D) એકણ નહશ   

 

64 કઇલરય ફીભરયી અથલર અકસ્ભરતને કરયણે ફરતન વલકરવ કેલ થઇ જામ છે?  
(A) રૂાંધરઇ  (B) વરય  (C) નફ  (D) ખયરફ  

 

65 કઇ ઉંભય લચ્ચે ફરકભરાં વલચરયલરની યીતભરાં ભશત્લન પેયપરય આલે છે?  
(A) ૧૦ ભરવથી એકલવ  (B) ૧૧ ભરવથી દઢલવ  (C) ૧૮ ભરવથી ફેલવ  (D) ૧૨ ભરવથી અઢીલવ  

 

66 કઇ અલસ્થરભરાં ફરકનર કરયણે અને પ્રબરલની જાણકરયીભરાં સધુરય આલે છે?  
(A) શરેી અલસ્થર  (B) ફીજી અલસ્થર  (C) ફીજી ઉઅલસ્થર  (D) છઠ્ઠી ઉઅલસ્થર  

 

67 ફીજી (જન્ભ હદલવ) લવગરાંઠ દયવભમરન ફરકનર ળબ્દ બાંડભરાં રગબગ કેટરર ળબ્દ શમ છે?  
(A) ૩૦૦  (B) ૪૦૦  (C) ૫૦૦  (D) ૨૦૦  

 

68 ફરકભરાં કઇ બરલનર લધે તે ભરટે કુટુાંફનર વભ્મનર વ્મલશરય ય આધરય યરખે છે?  
(A) યકરય  (B) વલશ્વરવ  (C) ઉકરય  (D) ત્ણેમ  

 

69 ફરકભરાં ઘણી લસ્તઓુ અને હયક્સ્થવત ____ ેદર કયે છે.  
(A) િધ  (B) આિભકતર  (C) બમ  (D) ચચિંતર  

 

70 ઇનરભ અને વળક્ષર વવલરમ જ્મરયે ખુ્ત લમનર રક દ્વરયર કશરેી લરત અને કરભ તેભનર દ્વરયર કયેર હિમરઓ અને વાંકેત 
દ્વરયર શુાં ચરલ ુયશ ેછે?  

(A) વરભરજીકયણ  (B) ધરવભિક પ્રવવૃિ  (C) ળૈક્ષચણક પ્રવવૃિ  (D) એકણ નહશ   
 

71 ફરક નવુાં નવુાં ચરરતર ળીખ્મર શમ છે તેથી તે કેવ ુયશલેરનુાં વાંદ કયે છે?  
(A) હિમરળીર  (B) યભતળીર  (C) અભ્મરવભમ  (D) પ્રવવૃિભમ  

 

72 

 

 

 

ભટર બરગનર ૬ લવનર ફરકની વયેયરળ રાંફરઇ કેટરર ઇંચ શમ છે?  
(A) ૪૦  (B) ૪૨  (C) ૪૪  (D) ૪૬  

 



73 ફરકની ઊંચરઇ પ્રત્મેક લે કેટરર ઇંચ સધુી લધે છે.  
(A) ૧-૨  (B) ૨-૩  (C) ૩-૪  (D) ૪-૫  

 

74 કેટરર લવની ઉંભય સધુી તે તરની ગવત અને હદળર ય વનમાંત્ણ યરખી ળકે છે?  
(A) ફે લવ  (B) ત્ણ લવ  (C) ચરય લવ  (D) રાંચ લવ  

 

75 કઇ ગવતળીર લસ્તનેુ કડવુાં ફરકનર ભરટે કેવુાં શમ છે?  
(A) વશલેુાં છે.  (B) અઘરુાં  (C) વય  (D) કહઠન  

 

76 ૧૦ લવનર ફરકને કઇ યવી મકૂલરભરાં આલે છે?  
(A) ડી.ી.ટી.  (B) ઓયી અછફડરની  (C) ધનલુરવ, ટરઇપઇડ  (D) ફી.વી.જી.  

 

77 નરનર ફરકની ફરફતભરાં બજન કેવુાં શવુાં ખફૂ જ જરૂયી છે?  
(A) તીખુાં  (B) આકવક  (C) યાંગીન  (D) સગુાંધીદરય  

 

78 ફરકને સ્લસ્થ યરખલરભરાં આલે, વાંતચુરત આશરય આલરભરાં આલે  અને કુળતરઓનર અભ્મરવની તક આલરભરાં આલે 
ત તેભનર કમ વલકરવને ઉિેજીત કયી ળકળ? 

(A) ળરયીહયક અને હિમરત્ભક  (B) યભત પ્રવવૃિ  (C) ળૈક્ષચણક પ્રવવૃિ  (D) ફોધ્ધધક વલકરવ  
 

79 ચરયથી છ લવની ઉભયનર ફરકન ળબ્દ બાંડ કેટરર ળબ્દન થઇ જામ છે.  
(A) ૫,૦૦૦ (B) ૬,૦૦૦ થી ૭,૦૦૦ (C) ૭,૦૦૦ થી ૮,૦૦૦ (D) ૧૨,૦૦૦ થી ૧૪,૦૦૦ 

 

80 ફરકનુાં વરભરજીકયણ કયલર ભરટે ભરતર-વતર જે વળસ્તરરનની યીતન પ્રમગ કયે છે એન ફરકનર વ્મક્તતત્લ ય 
કેલ પ્રબરલ ડે છે?  

(A) વળવથર  (B) પ્રફ  (C) નયભ  (D) કઠીણ  
 

81 કમર લોભરાં ફરક ણ તેભનર ગની શરચરન વભન્લમ કયલરનુાં ળીખે છે? 
(A) ફે લવ  (B) ત્ણ લવ  (C) રાંચ લવ  (D) ળરરલૂવનર  

 

82 _____ ળરયીહયક અને ગત્મરત્ભક વલકરવને ઉિેજન આે છે. 
(A) યભત  (B) કવયત  (C) દડવુાં  (D) ત્ણેમ  

 

83 કમર અનબુલ ફરકની લમ તથર ક્ષભતરઓને અનરુૂ શલર જઇએ?  
(A) વળક્ષણ   (B) રેખન  (C) લરાંચન  (D) યભત  

 

84 મરુરકરત અથલર મવટનન અનબુલ ફરકનર વળક્ષણ ભરટે કેલ શમ છે?  
(A) હકિંભતી  (B) ખફૂ જ મલૂ્મલરન  (C) ઓછ મલૂ્મલરન  (D) વનટકવ  

 

85 યભત પ્રવવૃિઓ દ્વરયર ફરકની કઇ ળક્તતઓન ણ વલકરવ કયે છે?  
(A) ળરયીહયક  (B) ભરનવવક  (C) ફધરત્ભક  (D) ત્ણેમ  

 

86 ફરક કુદયતી યીતે જ પ્રશ્નનર વભરધરન કયલરભરાં કેલર શમ છે?  
(A) કુળ  (B) અધવકુળ  (C) શોંવળમરય  (D) ળરાંત  

 

87 ફધરત્ભક પ્રહિમરનર એક મૂભતૂ અંગ તયીકે કણ કરભ કયે છે 

(A) બધુ્ધધ   (B) ળક્તત  (C) રષ્ટટ  (D) સ્મવૃત  
 

88 બરર ફચણનર લોભરાં ળીખલરની ઝડ કેલી શમ છે?  
(A) ઝડી  (B) અત્માંત ઝડી (C) ધીભી  (D) ઓછી ધીભી  

 

89 ળરરલેૂ લમજૂથનર ફરક ફધી જ ફરફત ભરટે શુાં ધયરલતર શમ છે?  
(A) જીજ્ઞરવર  (B) વલશ્વરવ  C) વશરનભુવૂત   (D) ઉત્સકુ  

 

90 કમર સ્નરયઓુભરાં વભન્લમ શમ ત જ રેખનકરમવ થઇ ળકે?  
(A) શરથ   (B) ગ  (C) આંખ અને શરથનર  (D) નરક  

 

91 ફરકને તેભનર આલેગન વરભન કયલરભરાં તેનુાં વનયરકયણ કયલરભરાં વશરમ કયે છે?  
(A) તયાંગરીરર  (B) નરટક  (C) લરતરવ  (D) વાંગીત  

 

92 યીકથરભરાં કેટરર ઘટક શમ છે?  
(A) એક  (B) ફે  (C) ત્ણ  (D) ચરય  

 



93 ળેનર દ્વરયર ફરકનર ધમરન વલસ્તરયન તથર સ્મવૃતન વલકરવ થરમ છે?  
(A) વાંગીત  (B) યભત  (C) નરટક  (D) રમ  

 

94 નરટકીકયણ યચનરત્ભક કઇ હિમરઓ વરથે ગરઢ  યીતે વાંકરમેલુાં છે?  
(A) ભરનવવક  (B) ળરયીહયક  (C) ફોધ્ધધક  (D) યભત  

 

95 કઇ પ્રવવૃિઓ દ્વરયર ફધરત્ભક વાંકલ્નરઓ ળીખરમ છે?  
(A) કરર  (B) ેઇષ્ન્ટિંગ  (C) યભત  (D) વાંગીત  

 

96 ેષ્ન્ટિંગ ભરાં કેટરર લવનર ફરકને ળરૂઆતભરાં તભરયી થડી વશરમની જરૂય ડે છે?  
(A) એક  (B) ફે  (C) ત્ણ  (D) ચરય  

 

97 ચરય લવની લમથી ઓછી લમનર ફરક ભરટે......... વોથી ઉયતુત ઉકયણ છે.   
(A) ચક  (B) સ્કેચેન  (C) લૉટયકરય  (D) ચક અને િેમન  

 

98 કરગ કરતયલરની કરરની પ્રવવૃિભરાં ળેનર વનમાંત્ણની જરૂય ડે છે?  
(A) શરથ  (B) આંગીઓ  (C) કડલરની  (D) સકૂ્ષ્ભકરયક  

 

99 વર્જનરત્ભકતરનર પ્રફૂલ્રન ભરટે એક પે્રયક કેલર લરતરલયણની જરૂય ડે છે?  
(A) વરભરજજક  (B) ધરવભિક  (C) આજુફરજુનુાં   (D) ળરરનુાં  

 

100 કમર લવની લમ ફરદ ફરકે કયેર ડ્રઇંગ લધ ુલરસ્તવલક રરગલર ભરાંડે છે.  
(A) રાંચ  (B) ચરય  (C) ત્ણ  (D) ફે  

 

 

 

_____________________
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1 આણરાં જીલન તથર સ્લરસ્્મ ભરટે અવત આલશ્મક છે?   

(A) વલટરભીન (B) ક્ષરય (C) રણી (D) એકણ નશી 
 

2 ચયફીરરવ્મ વલટરભીન કમરાં છે?  
(A) ફી,વી,એપ  (B) એ,ડી,ઇ,અને કે  (C) એ,ફી,ઇ (D) કે,ડી,વી,  

 

3 ળરકભરાં અને પભરાં કમ યાંગ કેયહટનરઇડ લણવકનર કરયણે શમ છે?  
(A) રરર,વપેદ  (B) ી, રરર (C) ીર અને કેવયી  (D) કેવયી અને વપેદ  

 

4 રષ્ટટટરભર ફે પ્રકરયનર ક કમર શમ છે.  
(A) છડ   (B) ળાંકુ  (C) છડ તથર ળાંકુ  (D) એકણ નહશ  

 

5 શરડકરાં તથર કભ ઉિેકનીવધૃ્ધધ ભરટે અવત આલશ્મક છે.  
(A) વલટરભીન-એ  (B) વલટરભીન-ફી   (C) વલટરભીન-વી  (D) પ્રટીન  

 

6 યતતસ્ત્રરલ અટકરલનરય વલટરભીન કયુાં છે?  
(A) વલટરભીન-ઇ  (B) વલટરભીન-વી  (C) વલટરભીન-કે  (D) વલટરભીન-ડી   

7 વલટરભીનને કેટરર લગવભરાં વલબરજીત કયી ળકરમ છે?  
(A) એક  (B) ત્ણ  (C) ચરય  (D) ફે  

 

8 ભનટુમનર ળયીયભરાં રગબગ કેટરર ગ્રરભ કેધ્લ્ળમભ શમ છે?  
(A) ૧૨૦૦  (B) ૧૩૦૦  (C) ૧૪૦૦  (D) ૧૧૦૦  

 

9 એક સ્નરયનુ વાંદેળ ફીજા સ્નરયનેુ ભકરલરભરાં વશરમતર કયે છે.  
(A) કેધ્લ્ળમભ  (B) વહડમભ  (C) રશ  (D) આમહડન  

 

10 ળયીયભરાં રગબગ કેટરર ગ્રરભ તરયરઇડ શમ છે?  
(A) ૫૦  (B) ૬૦ (C) ૮૦ (D) ૧૦૦ 

 

11 

 

 

 

 

ળયીયભરાં રશતત્લની ભરત્ર કેટરર ગ્રરભ શમ છે?  
(A) ૩.૨  (B) ૩.૩  (C) ૩.૪  (D) ૩.૫  

 



12 હશભગ્રચફનનર શીભ બરગભરાં કયુાં તત્લ શમ છે?  
(A) રશતત્લ  (B) કેધ્લ્ળમભ  (C) પસ્પયવ  (D)  ઝીંક  

 

13 સ્ત્રીઓભરાં ભરવવક યતતસ્ત્રરલ દયમ્પમરન કમર તત્લન વ્મમ થરમ છે?  
(A) ઝીંક  (B) રશતત્લ  (C) પસ્પયવ  (D)  કેધ્લ્ળમભ 

 

14 હશભગ્રચફનનર વનભરવણભરાં કયુાં તત્લ વશરમતર કયે છે.  
(A) જવત (B) તરાંબુ ાં  (C) સ્ટીર  (D) ઝીંક   

15 યરગી કેલ કઇ જગ્મરએ ઉરબ્ધ શમ છે?  

(A) દચક્ષણ બરયત  (B) લૂવ બરયત  (C) ઉિય બરયત   (D) વશ્વભ બરયત  
 

16 ખુ્તરલસ્થર જીલનની એ કઇ અલસ્થર છે?  
(A) સ્થરમી  (B) અસ્થરમી  (C) ગવતળીર  (D) એકણ નશી  

 

17 એક સ્લસ્થ સ્ત્રીભરાં વરભરન્મ યીતે ૧૦૦ વભરી રશીભરાં હશભગ્રચફનની ભરત્ર કેટરી શમ છે?  
(A) ૧૧  (B) ૧૨  (C) ૧૩  (D) ૧૪  

 

18 ગબવલતી ભહશરરનુાં લજન ગબરવલસ્થર શરેરનર લજન કયતરાં કેટરર હક.ગ્રરભ અવધક લધી જવુાં જઇએ?  
(A) ૫ થી ૬   (B) ૬ થી ૭  (C) ૮ થી ૧૦  (D) ૧૧ થી ૧૨  

 

19 સ્તનરન અલસ્થર દયવભમરન ઊજાવની આલશ્મકતરઓભરાં કેટરર પ્રવતળતની વધૃ્ધધ થઇ જામ છે?  
(A) ૧૧-૧૫  (B) ૧૫-૨૦  (C) ૨૦-૨૪  (D) ૨૫-૩૦  

 

20 જન્ભથી એકલવ સધુીનર ફરકને શુાં કશલેરમ?  
(A) વળશ ુ (B) ફરક  (C) હકળય  (D) તરૂણ  

 

21 મકૃતભરાંથી નીકતર યવને શુાં કશ ેછે?  
(A) વિયવ  (B) સ્લરદુવિંડયવ   (C) રચકયવ  (D) રરયવ  

 

22 લરવી ખયરક, લરયાંલરય ગયભ કયેર ખયરક, સ્લરદ લગયન ખયરક સલુય અને ગરમનુાં ભરાંવ કમરાં બજનનર ઉદરશયણ 
ભરનલરભરાં આવ્મરાં છે?  

(A) વરજત્લક  (B) યરજવવક  (C) તરભવવક  (D) ત્ણેમભરાંથી એકણ નશી.  
 

23 ળયીયભરાં એક મર એક થી લધ ુક ઘટકની અવતહયકતરને શુાં કશલેરભરાં આલે છે?  
(A) અવતણ  (B) અલ્ણ  (C) કુણ  (D) ણ  

 

24 પ્રટીન તથર વલટરભીન કેલર તત્લ છે?  
(A) કરફવવનક  (B) કરફવવનક મોચગક  (C) અકરફવવનક  (D) અકરફવવનક મોચગક  

 

25 દૂધ, કઠડ, ભરાંવ/ભરછરી/ ઇંડર કમરાં ખરદ્ય વમશૂભરાં વભરલેળ કયી ળકરમ?  
(A) યક્ષણરત્ભક  (B) ળક્તતદરમક  (C) ફાંધરયણરત્ભક  (D) ળક્તતવલશીન  

 

26 રણીનુાં પ્રલરશી સ્લરૂ લરય ુસ્લરૂભરાં રટરલલરની પ્રહિમર 
(A) ફરટીબલન  (B) વનર્જીકયણ  (C) ઓક્તવડેળન  (D) પેયફદરી  

 

27 યહુટરીટી નરઇપ વરાંકડી અણીદરય શમ છે તેની રાંફરઇ કેટરી શમ છે? 
(A) ૬ થી ૮  (B) ૮ થી ૯  (C) ૯ થી ૧૦  (D) ૧૦ થી ૧૧  

 

28 ફધી મચૂમરલરી ળરકબરજીઓભરાં કન ઉમગ વોથી લધ ુછે.  
(A) ળક્કયીમર  (B) ફટરકર  (C) યતરાંળુ  (D) અલી  

 

29 કેક ચફષ્સ્કટ તથર અન્મ ળેકલરની વલવધ  દ્વરયર ફનતરાં ખરદ્યદરથો ભરટે કઇ ખરાંડ લરયળ?  
(A) દરણેદરય  (B) ક્યફુ  (C) આઇવવિંગ  (D) પ્રલરશી  

 

30 વસ્તરભરાં કેટરર ટકર પ્રટીન જલર ભે છે?  
(A) ૧૮  (B) ૧૯  (C) ૨૦  (D) ૨૧  

 

31 યરગીભરાંથી શુાં ભે છે?  
(A) કેધ્લ્ળમભ  (B) વલટરવભન  (C) પ્રટીન  (D) ચયફી  

 



32 તટરેટ ફનરલલર ભરટે કેલર ફટરકર વરયર શમ છે?  
(A) નલર  (B) જૂનર  (C) રરાંફર  (D) જાડર  

 

33 બરયતનર રક ઇ.વ. લેૂ ___ થી જ ગ તથર ખરાંડ ફનરલલરની કર તથર ટેકવનક જાણે છે.  
(A) ૧૨૦૦  (B) ૧૩૦૦  (C) ૧૪૦૦  (D) ૧૫૦૦  

 

34 ગરમનર દૂધભરાં રગબગ લવર કેટલુાં શમ છે?  
(A) ૨.૫  (B) ૩.૫  (C) ૪.૫  (D) ૫.૫  

 

35 આશરયભરાં ણની રષ્ટટએ ળરકબરજીને કેટરી શે્રણીભરાં વલબરજીત કયલરભરાં આલે છે?  
(A) એક  (B) ફે  (C) ત્ણ  (D) ચરય  

 

36 ભરતરની ણક્સ્થવત નફી શમ ત વાંતરન 

(A) કુવત  (B) વત  (C) તાંદુયસ્તી  (D) એકણ નહશ 

 

37 દય વ ફરકે કેટરર ફરકનુાં જન્ભ વભમનુાં લજન ઓછાં શમ છે?  
(A) ૨૦ થી ૨૫  (B) ૨૫ થી ૩૦  (C) ૩૦ થી ૩૫  (D) ૩૫ થી ૪૦  

 

38 ઓયીનર હુભરર છી કમ યગ થરમ છે?  
(A) રડુાંયગ  (B) ચરમ  (C) કભ  (D) તલવળમયકય  

 

39 પ્રટીન ઊજાવ કુણને કમર નરભથી ઓખરમ છે?  
(A) ી ઇ એભ  (B) ઇ ી એભ  (C) વી ી એભ  (D) ડી ઇ એભ  

 

40 સ્નરયઓુની વ્મરક ક્ષીણતર અને ચરભડીની નીચે ચયફીની અલ્તર કે અબરલ એ કમર યગનુાં રક્ષણ છે?  
(A) ભેયેઝભવ  (B) તલરવળમયકય  (C) કઝેય્થેલ્ભીમર   (D) એકણ નહશ  

 

41 ફરકને યજ કેટરી લખત ખયરક આલ જઇએ?  
(A) ૫ થી ૬  (B) ૬ થી ૭  (C) ૭ થી ૮  (D) ૮ થી ૯  

 

42 પ્રજીલક એ ની જરૂયીમરત ખુ્ત સ્ત્રી કે રુુ ભરટે પ્રર્ત પ્રભરણ કેટલુાં શવુાં જઇએ?  
(A) ૨૦૦ ભરઇિગ્રરભ (B) ૪૦૦ ભરઇિગ્રરભ (C) ૬૦૦ ભરઇિગ્રરભ (D) ૮૦૦ ભરઇિગ્રરભ 

 

43 રાંડુયગ ળેની ઉણથી થઇ ળકે?  
(A) વલ. A  (B) વલ. B    (C) વલ. C       (D) રશ  

 

44 રશીની યચનરભરાં _____ અને પ્રજીલક ____ બરગ બજલે છે.  

(A) પચરક એવવડ ‘એ’   (B) પચરક એવવડ અને ‘ફી’  
(C) પચરક એવવડ ‘વી’  (D) પચરક એવવડ અને ‘ઇ’  

45 બરયત વયકરય કઇ વરરથી યરટટ્રીમ ઉણજન્મ રાંડુયગનરાં વનમાંત્ણનર કરમવિભન અભર કયી યશી છે?  
(A) વન ૧૯૭૦  (B) વન ૧૯૭૧  (C) વન ૧૯૭૨  (D) વન ૧૯૭૫  

 

46 રાંડુયગની વરયલરય ભરટે શુાં આી ળકરમ?  
(A) રશની ગીઓ  (B) વલ. ડી  (C) વલ. વી  (D) વલ.ઇ   

47 આણને યજનર _____ ભરઇિગ્રરભ આમહડનની જરૂય ડે છે.  

(A) ૧૪૦  (B) ૧૫૦  (C) ૧૬૦  (D) ૧૭૦  

 

48 થરમયતવીન અંત:સ્ત્રરલનર વર્જન ભરટે શુાં જરૂયી છે?  
(A) વલ. A   (B) વલ. B    (C) આમહડન  (D) પ્રટીન  

  
49 હયફફ્રેવલનનુાં વરરુ પ્રરધ્્તસ્થરન કયુાં છે?  

(A) ફરજયી  (B) જુલરય  (C) ળરકબરજી  (D) દૂધ  
 

50 જે દેળભરાં ___ મખુ્મ ખયરક છે. ત્મર ેરરગ્રર વ્મરક શલરનુાં જણરયુાં છે.  
(A) ઘઉં  (B) જુલરય  (C) ફરજયી  (D) ભકરઇ  

 

51 ફરકને સકૂતરનથી ફચરલલર ભરટે તેને યૂતર પ્રભરણભરાં ____ ભરાં યરખવુાં એ વોથી ભશત્લનુાં ઘટક છે?  
(A) સમૂવપ્રકરળ  (B) શલર-ઉજાવ  (C) અંધરયરભરાં  (D) એકણ નહશ   

 



52 પ્રજીલક ‘વી’ ને અયૂતર પ્રભરણભરાં રેલરથી થતી પ્રણજન્મ ચફભરયી કમરાં નરભે ઓખરમ છે?  
(A) ળયદી  (B) સ્કલી  (C) તરલ  (D) ચરમ  

 

53 ચરળ કયેરર ચખર ખરતી લવતીઓભરાં કમ યગ જલર ભળ્મ? 
(A) ફેયી-ફેયી  (B) યીતટે્રવ  (C) સકૂતરન  (D) સ્કલી  

 

54 અયૂતર ખયરક અને વલટરભીન ‘એ’ ની ઉણથી ફરકને શુાં આલી ળકે છે?  
(A) તરલ  (B) અંધર  (C) ળયદી  (D) ઓયી  

 

55 ળયીયભરાં રણીનુાં પ્રભરણ લધરયલર ભરટેની વરયલરય લખતે ફરકને શુાં આલરભરાં આલે છે?  
(A) વભલ્ક રલડય  (B) વલટરભીન  (C) ORS રલડય  (D) દૂધ  

 

56 ળયીયભરાં જરૂહયમરત કયતરાં લધરયે ચડતી ચયફીનર થય જાભે તેલી વ્મક્તતને શુાં કશી ળકરમ?  
(A) સ્થૂકરમ  (B) જાડી  (C) અક્સ્થય  (D) ફેડ  

 

57 ભરતર વતર ફાંનેનુાં લજન જ વરભરન્મ શમ તેલર ભરતર વતરનર ફરકભરાં સ્થૂકરમનુાં પ્રભરણ કેટરર ટકર શમ છે?  
(A) ૫%  (B) ૬%  (C) ૭%  (D) ૮%  

 

58 સ્થૂ વ્મક્તતઓ કમર યગન વળકરય ફની ળકે?  
(A) હ્યદમ યગ  (B) થરઇયઇડ  (C) સકુતરન  (D) ફી.ી.  

 

59 ભધપુ્રભેશનર દદીભરાં પ્રટીનની જરૂયીમરત ળયીયનર લજન પ્રભરણે પ્રવત કેટરર હકરગ્રરભે પ્રટીનની ભરત્ર નક્કી કયલરભરાં 
આલી છે?  

(A) ફે  (B) ત્ણ  (C) એક  (D) ચરય  
 

60 કયનયી ધભનીનુાં વછર કેટરર ટકર વરાંકડુાં ફની જામ ત્મરયે આ ક્સ્થવત ઉત્ન્ન થરમ છે?  
(A) ૫૦ થી ૬૦  (B) ૬૦ થી ૭૦  (C) ૭૦ થી ૮૦  (D) ૮૦ થી ૯૦  

 

61 ભાંદ પ્રકરયનુાં રશીનુાં ઊંચુાં દફરણ  ડરમરસ્ટચરક દફરણ કેટરરથી કેટરર વભચરભીટય રય શમ ત તેને ભાંદ પ્રકરયનુાં કશી 
ળકરમ?  

(A) ૬૦ થી ૭૦ (B) ૭૦ થી ૮૦ (C) ૯૦ થી ૧૦૪  (D) ૯૦ થી ૧૧૦  
 

62 બરયતીમ સ્ત્રીની વરભરન્મ ઉંચરઇ કેટરર વેષ્ન્ટભીટય શમ છે? 
(A) ૧૨૦ વે.ભી.  (B) ૧૩૦ વે.ભી  (C) ૧૩૫ વે.ભી.  (D) ૧૫૦ વે.ભી 

 

63 વગબરવલસ્થરભરાં ચેન દય કેલ શમ છે?  
(A) ધીભ  (B) ઊંચ  (C) નીચ  (D) લધરયે  

 

64 વ્મક્તતદીઠ ભીઠરન દૈવનક લયરળ કેટરર ગ્રરભની ભમરવદરભરાં જ થત શમ છે?  
(A) ૮ થી ૧૦  (B) ૧૦ થી ૧૧   (C) ૧૦ થી ૧૫   (D) ૯ થી ૧૬  

 

65 પ્રજીલક ‘એ’ની ઉણને રીધે કઇ તકરીપ થરમ છે.  
(A) યાંતરધરણુાં ‘ચફટટ’ ડરઘરની તકરીપ   (B) ભરેયીમર  (C) ઓસ્ટીમભરેવળમર  (D) કુણ  

 

66 વાંકચરત ફર વલકરવ વેલરઓ કમર કરમવિભભરાં ચરરે છે?  
(A) WHO (B) ICDS  (C) ANP  (D) MDA 

 

67 વગબરવસ્ત્રીને ળરૂઆતભરાં કયુાં ઇન્જેતળન આલરભરાં આલે છે?  
(A) ધનયુ  (B) કભર  (C) ચરમ  (D) ટરઇપઇડ  

 

68 દઢ ભરવનર વળશ ુભરટે કયુાં ઇન્જેતળન આલરભરાં આલે છે?  
(A) ફી.વી.જી. (B) ઓયી  (C) ડી.ી.ટી  (D) ટરઇપઇડ  

 

69 તરવભરનરડુભરાં કરમવિભભરાં રયાંહયક કઇ લરનગી અરમ છે?  
(A) યટરી-ળરક  (B) બરત-વાંબરય   (C) યૂણ ી  (D) રરડુ  

 

70 

 

 

 

 

લલ્ડફૂડ પ્રગ્રરભ આંતયયરટટ્રીમ વાંસ્થર કઇ વરરભરાં સ્થરમેર છે?  
(A) ૧૯૬૨  (B) ૧૯૬૩  (C) ૧૯૬૪  (D) ૧૯૬૫  

 



71 

 

 

વયેયરળ બરયતીમ લૂવળરરેમ ફરક યજ તેને કેટરી કેરયી ભે તેલ ખયરક ખરમ છે?  
(A) ૫૦૦ થી ૬૦૦  (B) ૬૦૦ થી ૭૦૦  (C) ૮૦૦ થી ૯૦૦  (D) ૭૦૦ થી ૭૫૦  

 

72 આંગણલરડી ભહશરર કરમવકય વમદુરમ વરથે કેલ વાંકવ જાલી ICDS ને ભદદરૂ થરમ છે?  
(A) રૂલરફદરય  (B) વનટઠુયતર  (C) ગરઢ અને વતત   (D) ઉયછલ્ર વાંકવ  

 

73 મખુ્મ વેવલકર કેટરી આંગણલરડીઓ ભરટે જલરફદરય શમ છે?  
(A) ૧૦ થી ૧૨  (B) ૧૩ થી ૧૫  (C) ૧૬ થી ૧૮  (D) ૨૦ થી ૨૫  

 

74 WFP નુાં મખુ્મ ભથક કમર આલેલુાં છે?  
(A) જભવન  (B) જારન  (C) યભ  (D) ચીન  

 

75 વરભરન્મ યીતે જન્ભ વભમે વળશનુી ઊચરાંઇ કેટરરાં વે.ભી. શમ છે?  
(A) ૬૦  (B) ૫૦  (C) ૪૦  (D) ૩૦  

 

76 દવ લવની લમ સધુીભરાં ફરક દય લે આળયે કેટરર વેભી. ઊચુાં  થરમ છે?   
(A) ૫ વે.ભી.   (B) ૬ વે.ભી.  (C) ૪ વે.ભી.  (D) ૭ વે.ભી.  

 

77 ભરથરન ઘેયરલ મખુ્મત્લે કનર કદ વરથે વાંફ ાંધ ધયરલે છે?   
(A) શરથ વરથે  (B) નરક વરથે  (C) ભગજ વરથે  (D) આંખ વરથે  

 

78 લજનભરાં થતર પેયપરયની વનમવભત જાણકરયી ભેલતર યશવે ુ ાં એને _____ કશલેરમ.  
(A) વધૃ્ધધભરન   (B) લજન  (C) વલકરવભરન  (D) એકણ નહશ 

 

79 ફરક કુણની ત્ીજી અને ચથી કક્ષરભરાં શમ તેભને પ્રરથવભક આયગ્મ કેન્રભરાં ભકરલર ઉયરાંત આંગણલરડીભરાં 
કેટરર ગણ યૂત ખયરક અરમ છે?  

(A) ચરય  (B) ત્ણ  (C) એક  (D) ફે  
 

80 લજન અને ઊંચરઇનર ભરન કયતરાં _____ નુાં ભરન કયલર ભરટે લધ ુતરરીભ અને વનટણરત કોળલ્મની જરૂય ડે છે.  
(A) ત્લચર ગડી  (B) કભય  (C) શરથ  (D) ગ  

 

81 એલી કઇ પ્રહિમર છે કે જેનર દ્વરયર લસ્તઓુનર બરગ અને અન્મ જ્થ કઠય રૂભભરાંથી કરઢીને કરભનર સ્થે શોંચરડલરભરાં 
આલે છે.   

(A) પ્રવતગભન  (B) વનગવભન  (C) ગભન  (D) ઉધલીકયણ  
 

82 વાંસ્થરની ભટરભરાં ભટી  વભરકત કઇ છે?  
(A) બોવતક વરધન  (B) ભરનલફ  (C) નરણરાં  (D) એકણ નહશ  

 

83 ેહયિંગનરઇપની ધરય _____ ઇંચ જેટરી રાંફરઇ ધયરલતી નરની શમ છે?  
(A) ૧ થી ૨  (B) ૨ થી ૩  (C) ૪ થી ૫  (D) ૩ થી ૪   

84 ી.ઇ.એભ. બરયતનર કમર વમદુરમભરાં જલર ભે છે?  
(A) શ્રીભાંત  (B) ભધમભલગવ  (C) ગયીફ  (D) ૈવરદરય  

 

85 ભરતરની ણક્સ્થવત કેલી શમ ત વાંતરન કુવત શલરની ળક્યતરઓ લધી જામ છે.  
(A) ગયીફ  (B) નફી  (C) શ્રીભાંત  (D) એકણ નહશ  

 

86 ૧ વભચરગ્રરભ = _____ ભરઇિગ્રરભ.  
(A) ૧૦  (B) ૧૦૦  (C) ૧૦૦૦  (D) ૧૦,૦૦૦  

 

87 ૧ ઔંળ = _____ હક.ગ્રર.  
(A) ૦.૦૨૪  (B) ૦.૦૨૫  (C) ૦.૦૨૭  (D) ૦.૦૨૮  

 

88 ૧ ટેફર સ્નૂ = _____ ગ્રરભ  
(A) ૧૫  (B) ૧૦  (C) ૫  (D) ૨૦  

 

89 ૧૦૦ ગ્રરભ રરખભરાં કેટરર કેરયી શમ છે?  

(A) લીવ  (B) ફરલીવ  (C) તે્લીવ  (D) છવ્લીવ  
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યગ ઉત્ન્ન કયતરાં ફેતટેહયમર ખરદ્યદરથેને _____ નરળ રભે છે?  
(A) પણગરલલરથી (B) યરાંધલરથી  (C) તલરથી  (D) આથ રરલલરથી  

 

91 વરચર અથવભરાં દશી ણ કઇ પ્રહિમરનુાં ઉદરશયણ છે?  
(A) આથલણ  (B) ફેક કયવુાં  (C) રરલરની  (D) એકણ નહશ   

 

92 મખુ્મ બજન કઇ લરનગીઓ ય આધરહયત શમ છે?  
(A) ઘઉં  (B) ફરજયી  (C) ચખર  (D) જુલરય  

 

93 ભટરબરગનર રક હદલવભરાં કેટરી લખત બજન રે છે?  
(A) એક  (B) ફે  (C) ત્ણ  (D) ચરય  

 

94 લેસ્ટ ફાંગરન મખુ્મ આશરય કમ છે?  
(A) ઘઉં  (B) ચખર  (C) જુલરય  (D) ભકરઇ  

 

95 વપરરનુાં તેર કમર પ્રદેળભરાં લયરમ છે?  
(A) આંધ્રપ્રદેળભરાં  (B) ઓહયસ્વર  (C) ભલુનેશ્વય  (D) કણરવટક  

 

96 યરગી કમર પ્રદેળભરાં લયરમ છે?  
(A) કરણરવટક, કેયરરર  (B) ચફશરય, આંધ્રદેળ  (C) યરજસ્થરન, ભધમપ્રદેળ  (D) ગજુયરત, યુી.   

97 કનર સચૂન પ્રભરણે ળયીયનર લજનનર અનવુાંધરનભરાં કેરયી અને પ્રટીન રેલર?  
(A) REF (B) RDI (C) REP (D) MPR 

 

98 આલક અને ખચવભરાં વ ાંતરુન રરલલર ભરટે ખચવની મજનર ફનરલલી આલશ્મક છે જેને શુાં કશલેરમ?  
(A) અંદરજત્  (B) વભમત્ક   (C) ખચવત્ક  (D) એકણ નહશ  

 

99 આણર વભરજન એક ભટ બરગ વનમ્પન આલક લગવન છે. અને તરની આલકન રગબગ _____ થી _____ હશસ્વ 
બજન ય ખચવ કયે છે. 

(A) ૬૦ થી ૭૦%  (B) ૮૦ થી ૯૦%  (C) ૯૦ થી ૧૦૦%  (D) ૫૦ થી ૬૦%  
 

100 આશરય વનમજન કયતી લેરએ ળેની ય વલળે બરય યરખલરભરાં આલે છે?  
(A) ોષ્ટટકતર  (B) આવથિક  (C) લરતરલયણ  (D) અનકૂુરન  

 

 

___________________ 

 


