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1 __________ દ્વાયા આણન ેજીલન અન ેવદૃ્ધિ ભાટે આલશ્મક યાવામણણક ઘટકો ભે છે. 
(A) આશાય  (B) ખોયાક  (C) ોણ  (D) ઘટક  

 

2 કમાાં ઘટકો ને ોક ઘટકો કશ ેછે? 
(A) પ્રોટીન  (B) ચયફી  (C) અ અન ેફ  (D) શલા  

 

3 આશાયની વાંદગી નક્કી કયતાાં ળાયીરયક રયફભાન ાં એક __________ છે.  
(A) શલાભાન  (B) વોડભ  (C) શળક્ષણ  (D) ઉયભાાંથી એક ણ નશી  

 

4 આણા ળયીયની ોણની સ્થથશતન ે___________ કશ ેછે.  
(A) ોણરિમા  B) ોણધોયણ  (C) ોકઘટક  (D) ોણ  

 

5 થથ અન ેઆફોશલા એ આશાયની વાંદગી કયતાાં ___________ રયફો છે. 
(A) વાભાજીક  (B) વાાંથકૃશતક   (C) બૌશતક માાલયણ 

(D) ળારયયીક  
 

6 આશાયના મ ખ્મ કામોભાાં ન ાં એક કામા છે_________ 
(A) ાચન કામા  (B) વાભાજીક કામા  (C ધાશભિક કામા  (D) ઉયભાાંથી એક ણ નશી 

 

7 કેલો ખોયાક જીલન ટકાલી યાખલા અન ેળસ્તત ન ેયૂી ાડલી જફૃયી છે? 
(A) પ્રોટીન લાો  (B) ચયફી લાો  (C) ખનીજક્ષાય લાો  (D) વાંત  ણરત આશાય  

 

8 10 ગ્રાભ ચયફી ધયાલત  ાં એક ચભચો તરે __________ કેરયી આ ેછે. 
(A) 90  (B) 40  (C) 9  (D) 4  

 

9 આણા ળયીયભાાં __________ ઉત્વચેક પ્રોટીનની પ્રરિમા ન ેવય ફનાલ ેછે. 
(A) પે્વીન  (B) શલટાભીન-ફી  (C) યેનીન  (D) ઉયનાાં ફધા જ 

 

10 ___________ ર શધય લશી જત  ાં અટકાલ ેછે. 
(A) શલટાભીન-એ  (B) શલટાભીન-વી  (C) શલટાભીન-કે  (D) શલટાભીન-ી  

 

11 આણા શાડકાાં કેલ્શળમભ અન ે__________ ના ફનરેા છે. 
(A) પોથપયવ  (B) વોરડમભ  (C) ભગે્નશેળમભ  (D) ણઝિંક  

 

12 આશાયભાન ાં __________ ળસ્તત યૂી ાડે છે જમાયે આણા આશાયભાાં કાફોરદત અન ેચયફી જફૃરયમાત કયતાાં ઓછા પ્રભાણભાાં શોમ છે. 
(A) કેરયી  (B) પ્રોટીન  (C) ચયફી  (D) ખનીજ ક્ષાય  

 

13 પ્રોટીનનો અવ્મમ થતાાં એટકાલલાન ાં કામા ___________ કયે છે. 
(A) ચયફી  (B) ાણી  (C) કાફોરદત  (D) ઉયના ફધા જ  

 

14 ળયીયન ાં તાભાન જાલલા __________ ભદદ કયે છે. 
(A) પ્રોટીન  (B) ચયફી અન ેાણી  (C) ખનીજ ક્ષાય  (D) શલટાભીન  
        

 



15 આશયભાાં ચયફી ઓછી શોમ તો શલટાભીન ની ઉણ લતાામ છે. 
(A) વી  (B) એ  (C) કે   (D) ફી  

 

16 ___________ ળયીયની શલશલધ દેશધાશભિક રિમાઓન ાં શનમભન કયે છે. 
(A) અંત:સ્ત્રાલ  (B) ઉત્તવચેક  (C) કોયેર  (D) ચયફી  

 

17 વાંશભશ્રણ ના ઉદાશયણ _________ છે.  
(A) ણખચડી-દશીં  (B યોટરી (C) ળાક-બાત  (D) પ  

 

18 મકૃત અન ેભાછરી એ __________ ના પ્રાપ્તીથથાન છે. 
(A) કેયોટીન  (B) યેરટનોર  (C) એથકોફીઁક એશવડ  (D) નામાશવન  

 

19 યતાાંધણાણ ાં ભાટે જલાફદાય શલટાભીન __________છે. 
(A) ફી  (B) વી  (C) ડી  (D) એ  

 

20 કેલ્શળમભ ના ળોણ ભાટે શલટાભીન ___________ ભશત્લન ાં છે. 
(A) એ  (B) ફી  (C) વી  (D) ડી  

 

21 શલટાભીન ફી-2 ન ે_________ ણ કેશલામ. 
(A) યેરટનોર 

(B) થામશભન  (C) રયફોફ્રશેલન  (D) નામવીન  
 

22 શલટાભીન _________ ન ેઘણી લાય તાજા આશાયન ાં શલટાભીન કેશલામ છે. 
(A) એ  (B) વી  (C) ડી  (D) ફી-2  

 

23 આમાન __________ ભાાં ન ાં ભશત્લન ાં ઘટક છે. 
(A) ગ્રોબ્ય ણરન  (B) રશભોગ્રોણફન  (C) ીપ્ય ટયી  (D) આમોડીન  

 

24 ભથેી, ારક જેલાાં ાાંદાલાા ળાકબાજી __________ ખાદ્ય દાથા કશલેામ. 
(A)  (B)  (C)  (D)  

 યક્ષણાત્ભક  (B) ળયીય ઘડતય  (C) ળસ્તતદામક  (D) ઉયના ફધા જ 
 

25 __________ એ કેલ્શળમભન ાં ઉત્તભ પ્રાલ્પ્તથથાન છે. 
(A) ઘઉં  (B) ચોખા  (C) યાગી  (D) ઘી  

 

26 __________ તયીકે ઓખાતા ખાદ્યદાથો થલારદષ્ટ શોમ ણ તેભન ાં ોણ મશૂમ ઓછાં શોમ. 
(A) પાથટક ડ  (B) કોશડરરિંકવ  (C) જ ાંકફુડ  (D) ઉયના ફધા જ 

 

27 ___________ એલી ખાદ્ય ચીજ જે ખફૂ રોકશપ્રમ છે ણ તેન ાં ોણમશૂમ ખફૂ જ ઓછાં છે. 
(A) સ ખડી (B) ભગેી  (C) પણગાલરેા કઠો  (D) ખીચડી  

 

28 બીંડા, લારો, ટીડોા એ __________ ના ળાકબાજી છે? 
(A) શળમાો  (B) ચોભાસ ાં  (C) ઉનાો  (D) શળશળય ઋત  

 

29 ઋત  જમાયે  ય ફશાયભાાં શોમ ત્માયે જે-ત ેપ કે ળાકબાજી ભાાં ોક ઘટકોન ાં પ્રભાણ __________ શોમ.  
(A) ઓછાં  (B) લધ   (C) વૌથી લધ   (D) પ્રભાણવય  

 

30 ૌંઆ _________ ન ાં પ્રભાણ વાર ાં શોમ છે. 
(A) પ્રોટીન 

(B) આમાન  (C) કેલ્શળમભ  (D) પોથપયવ  
 

31 નાયાંગી, ભોવાંફી, જાભપ __________ ઋત ના પ છે. 
(A) ચોભાસ ાં  (B) ઉનાો  (C) શળશળય ઋત   (D) શળમાો  

 

32 ઘાંઉના રોટભાાં __________ રકરો કેરયી છે? 
(A) 340 કેરયેી (B) 150 કેરયેી  (C) 540 કેરયેી (D) 600 કેરયેી  

 

33 ___________ વાંશભશ્રણ નો વ્માક ણ ેલયાત  ાં ઉદાશયણ છે? 
(A) યોટરી   (B) દાબયેરા યોઠા  (C) દશીં  (D) લજેીટેફર  રાલ  

 

34 ફગડી જામ એલી ખાદ્યચીજોની જાલણી ભાટે લયાતા દાથા ન ે_________ કશ ેછે. 
(A) અક ાંયણ  (B) વાંયક્ષક  (C) કેશનિંગ  (D) પભને્ટેળન  

 

35 બાયતની __________ ટકા લથતી ભાાંવાશાયી છે? 
(A) 20  (B) 30  (C) 40  (D) 50  

 

36 ોણની યીત ેઅ યતા આશાયન ાં મ ખ્મ કાયણ _________ છે. 
(A) ઓછી ખયીદ ળસ્તત  (B) ભોટ ાં ક ટ ાંફ  (C) શળક્ષણ નો અબાલ  (D) ઉયના ફધા જ 

 

37 __________ લાનગી ફનાલલા ભાટે આથો રાલલાની િશત લયામ છે? 
(A) બ્રડે  (B) બાત  (C) મ ઠીમા  (D) બયેલ ાં ળાક  
        

 



38 પણગાલલાની િશતનો ઉમોગ __________ ફનાલલા ભાટે કયલાભાાં આલ ેછે. 
(A) ઉભા  (B) ઢોકાાં (C) ચાટ અન ેકચ ાંફય  (D) ીત્ઝા  

 

39 ___________ એ યાાંધલા ભાટે લયાતી બજે ય કત િશત ન ાં ઉદાશયણ છે? 
(A) લયા આલી  (B) ફાપવ ાં  (C) ઉકાવ ાં  (D) ઉયના ફધા જ 

 

40 ળાક ફનાલલા ________ િશત નો ઉમોગ કયલાથી ોક ઘટકોનો નાળ ઓછા પ્રભાણભાાં થામ છે. 
(A) વીઝલવ ાં  (B) વાાંતવ ાં  (C) તવ ાં (D) ભ જવ ાં  

 

41 પ્રળેયક કય _________ શવધધાાંતના આધાયે ફનાલલાભાાં આવ્ય ાં છે? 
(A) ઉકાવ ાં  (B) દફાણથી યાાંધવ ાં  (C) તવ ાં (D) ળકેવ ાં  

 

42 __________ િશત લાયલાથી પ્રોટીન અન ેખનીજક્ષાયન ેકોઈ અવય થતી નથી. 
(A) ખાાંડવ ાં  (B) ફાપવ ાં  (C) ઉકાવ ાં  (D) ભ જવ ાં  

 

43 કઠોન ેપણગાલલાથી _________ શલટાભીન નો લધાયો થામ છે.  
(A) એ  (B) કે  (C) વી અન ેફી  (D) ડી  

 

44 ___________ િશત પ્રોટીનન ેલધ  ાચનક્ષભ ફનાલાભાાં ભદદ કયે છે. 
(A) આથો રાલલો  (B) રાવ ાં  (C) દવ ાં  (D) કાવ ાં  

 

45 કેટરાક ખાદ્યદાથા ન ેળકે્યા છી સ કા દલાથી તેભની સ ાંગધ લધે છે. દા.ત __________ 
(A) જીફૃ  (B) કોપી  (C) ાડ  (D) અ અન ેફ  

 

46 __________ ાણી અન ેખોયાક દ્વાયા થતા યોગો છે? 
(A) ભરેરેયમા  (B) ટામપોઈડ  (C ડેન્ગ્ય ાં  (D) ડામાફીટીવ  

 

47 ળાકબાજી સ ક્ષ્ભજીલો થી મ કત ફન ેએ ભાટે તનેો ઉમોગ કયતા શરેા ાણીભાાં __________ નાખીન ેરાલા જોઈએ. 
(A)  પટકડી  (B) ોટેશળમભ યભને્ગેનટે  (C) ભયચ ાં  (D) ખાાંડ  

 

48 __________ એ ચે પેરાલલાની એક યીત છે? 
A) થલયછ લાવણો  (B થલયછ ાણી  (C) યાાંધનાયા અન ેશયવનાયા (D) ઉયભાાંથી એક ણ નશી 

 

49 __________ રિમાન ેકાયણ ેપ અન ેળાકબાજી ની કારેી વાટી કાી ડતી જામ છે. 
(A) વદૃ્ધિ  (B) શલકાવ  (C) શ્વવન  (D) ઉત્વચેન  

 

50 ળીતગાયભાાં પ અન ેળાકબાજી _________તાભાન ેયાખલાભાાં આલ ેછે. 
(A) 40 પે થી 45 પે  (B) 20 પે થી 25 પે (C) 31 પે થી 35 પે (D) 55 પે થી 65 પે 

 

51 અનાજભાાં બય ય ળસ્તતમશૂમ છે કાયણ કે તભેાાં _________ પ્રભાણભાાં થટાચા છે. 
(A) 25 થી 50% 

(B) 50 થી 60% 
(C) 65 થી 78% 

(D) 100% 
 

52 અનાજભાાં _________ ટકા પ્રોટીન છે. 
(A) 7% 

(B) 7 થી 12% 
(C) 15% 

(D) 100% 
 

53 જીણા દેરા અનાજભાાં ખનીજક્ષાય અન ેશલટાભીન ન ાં પ્રભાણ આખા અનાજ કયતાાં __________ શોમ છે? 
(A) લધાયે  (B) અશ  (C) વભપ્રભાણ  (D) ઓછ  

 

54 ઘઉંભાાં ________ નાભના પ્રોટીનના કાયણ ેઘઉં ળેકી ળકામ છે. 
(A) ગ્લ ટેન  (B ભેંદો  (C) આશબ શભન  (D) ઉયના ફધા જ 

 

55 ચોખા ાણીભાાં યાંધાતા શોમ ત્માયે તભેાાં યશરેા થટાચાના કણો ાણી ળોી ફૂર ેછે અન ેઆકાય અન ેયાંગ ફદરામ છે. આ રિમાને 
_________ કશ ેછે. 

(A) જરળોણ  (B) આથો આલલો  (C) જીરટેીનીકયણ  (D) ઉયના ફધા જ 
 

56 યાાંગીભાાં  ષ્ક પ્રભાણભાાં _________ શોમ છે. 
(A) કેલ્શળમભ  (B) પ્રોટીન  (C) ખનીજક્ષાય  (D) શલટાભીન  

 

57 ___________ ભ ાંજેરા અનાજનાાં ઉદાશયણ છે? 
(A) ઈડરી  (B) ઘાણી ભભયા  (C) ન ડશવ  (D) કોનાફ્રોય  

 

58 18 થી 24 વ ેતાભાન ેજે ધન થલફૃ ેશોમ તને ે__________ કશલેામ. 
(A) તરે  (B) લનથશત તેર  (C) ચયફી  (D) ઉયના ફધા જ  

 

59 ઘી કે ભાખણભાાં શલટાભીન __________ ખફૂ જ શોમ છે. 
(A) ફી  (B) ડી  (C) વી  (D) એ  

 

60 તરેભાાં ભતાાં __________ ત્લચાન ાં ખયજ્લાથી યક્ષણ ભે છે?  
(A) પેટી એશવડ  (B) ગ્રીવયીન  (C) શલટાભીન વી  (D) ઉયના ફધા જ  

 



61 ઉંચા તાભાને તરે ગયભ કયલાથી ચયફીન ાં ________ થામ છે? 
(A) ળોણ  (B) શલઘટન  (C) વદે્ર્રીકયણ  (D) ફાંધાયણ  

 

62 ખાદ્યદાથા તામ તેન ાં ળસ્તતમ શમ ___________ થામ છે? 
(A) ઘટે  (B) કોઈ પયક નશી  (C) લધ ે (D) પ્રભાણવય  

 

63 ચયફીન ેખોયી થતી અટકાલલા તેભાાં છેશર ે________ તલાભાાં આલ ેછે? 
(A) ખજ ય  (B) આંફરી  (C) આદ   (D) ઉયના ફધા જ  

 

64 એક ચભચી ખાાંડભાાં ________ કેરયી શોમ છે? 
(A) 40  (B) 10  (C) 50  (D) 20  

 

65 ગયભ અશતવાંત  પ્ત દ્વાલણન ેઠાંડ  ાડતા થપરટક ફનલાની રિમાન ે_________ કશ ેછે. 
() થપરટકીકયણ  (B) જશલબાજન  (C) જળોણ  (D) જીરટેીનાઈઝળેન  

 

66 એશવડ ની શાજયીભાાં સ િોઝન ાં ગ્લ કોઝ અન ેફ્રુકટોઝભાાં શલઘટન થલાની રિમાન ે__________ કશ ેછે. 
(A) કેયેભરાઈઝળેન  (B) રિથટરાઈઝળેન  (C) શાઇરોજીનળેન  (D) ઈન્લઝાન  

 

67 કઠોભાાં અનાજ કયતાાં __________ પ્રોટીન શોમ છે. 
(A) ફભણ ાં  (B) ત્રણગણ ાં  (C) વયખ ાં  (D) ઓછ  

 

68 દૂધભાાં રગબગ ફધા જ ોકતત્લો છે શવલામ કે _________ 
(A) શલટાભીન એ  (B) પ્રોટીન  (C) શલટાભીન વી અને આમાન  (D) ઉયના ફધા જ 

 

69 દૂધભાનો એકભાત્ર કાફોરદત દાથા ________ છે? 
(A) ગ્લ કોઝ  (B) સ િોઝ  (C ફ્રુકટોઝ  (D) રકેટોઝ  

 

70 દશીંભાાં શલશળષ્ટ ફતેટેરયમા શોમ છે જે રકેટોઝન ાં ________ ભાાં ફૃાાંતય કયે છે. 
(A) એશવટીક એશવડ  (B) રકેટીક એશવડ  (C) એથકોણફક એશવડ  (D) પેટી એશવડ  

 

71 લયાળ ભાટે વરાભત ફનાલલા અન ેઆયોગ્મન ેન કળાન કયે એલા સ ક્ષ્ભ-જીલાણ ાં નો નાળ કયલા ખફૂ થોડા વભમ ભાટે અત્માંત ઊંચા 
તાભાન ેપ્રરિમા કયેરા દૂધન ે__________ દૂધ કશ ેછે. 

(A) તલવ ાં  (B) એકફૃ કયેર  (C) શે્ય યાઈડ  (D) પાડેલ ાં  
 

72 ઈંડાન ેક દયતી ________ તયીકે લણાલામ છે. 
(A) વાંણૂા આશાય  (B) અન ક  આશાય  (C) પ્રશતકૂ આશાય  (D) ઉયભાાંથી એક ણ નશી 

 

73 લાાંવી ઈંડ ાં ાણીભાાં _________છે. 
(A) તયે  (B) છાંટ્ટુ ડે  (C) ડ ફ ે (D) લાાંવ ભાયે  

 

74 ઈંડાભાાં _________ ટકા પ્રોટીન છે. 
(A) 20 થી 25  (B) 10 થી 15  (C) 5 થી  12  (D) 12 થી 14  

 

75 ઘટેાાં-ફકયાના ભાાંવન ે_________ કશ ેછે. 
(A) ગૌંભાાંવ  (B) ોકા  (C) ગોશ્ત 

(D) લીર  
 

76 _________ આણા ખોયાકન ેયાંગીન, થલારદષ્ટ અન ેાચક ફનાલે છે. 
(A) ભવારા  (B) ળાકબાજી  (C) પ  (D) લવાણાાં  

 

77 __________ આંખન ાં તજે લધાયે છે, ચાભડી ન ેયોગમ તત યાખ ેછે અન ેયોગ વાભ ેયક્ષણ આ ેછે. 
(A) દૂધી-કાયેરા  (B) કાંદમૂ  (C) રીરાાં ાદાલાી બાજી  (D) ફટાકા  

 

78 __________ ભાાં કેલ્શળમભ લધાયે શોલાથી ત ેઆણા શાડકાાં અન ેદાાંત તાંદ યથત યાખે છે. 
(A) મૂા  (B) ભોગયી  (C) બીંડા  (D) સ યણ  

 

79 ફહ  ભોટા કાંદમૂ ન રલેા જોઈએ, કાયણકે ___________ 
(A) ત ેઅંદયથી કઠણ શોમ છે  (B) ત ેનયભ શોમ છે  (C) તભેાાં બેજ લધાયે શોમ છે  (D) ઉયના ફધા જ  

 

80 ળાકન ેવભામાા છી ધોલાથી તભેાાંના __________ 
(A) શલટાભીન-ખનીજ લધ ેછે  (B) શલટાભીન-ખનીજ નાળ ાભે છે  
(C) શલટાભીન-ખનીજ ભાાં કાંઈ પયક ડતો નથી  (D) ઉયભાાંથી એક ણ નશીં 

 

81 પ ના __________ ન ેકાયણ ેકફજીમાત થતો અટકે છે. 
(A) ફીમા  (B) છાર  (C) યેવા  (D) ઉયના ફધા જ 

 

82 કેયી, જયદાફૄ, ીચ ભાાં શલટાભીન _________ શોમ છે જે આણન ેયાતાાંધાણા વાભ ેયક્ષણ આ ેછે. 
(A) એ  (B) કે  (C) વી  (D) ડી  
        

 



83 જાભપ, આભાાં અને રીંબ  ભાાં શલટાભીન ________ બયયૂ શોમ છે જે આણન ેચે વાભ ેપ્રશતકાયક ળસ્તત આ ેછે.  
(A) ફી   (B) વી  (C) ફી-1  (D) ફી-2  

 

84 સકૂી કાી દ્ર્ાક્ષ, ખજૂય, અંજીય __________ ના વાયા પ્રાલ્પ્તથથાન છે.   
(A) શલટાભીન કે  (B) પોથપયવ  (C) શલટાભીન વી  (D) આમાન  

 

85 એક આભાભાાં 6 રકરો વપયજન જેટલ ાં શલટાભીન _________ શોમ છે. 
(A) એ  (B) ફી  (C) વી  (D) ડી  

 

86 વપયજન કેાાં જેલો પોન ેવભાયીન ેખ શરાભાાં યાખી મકૂલાભાાં આલ ેતો શલા રાગતા તભેનાભાાં યશરેા _________ ન ેકાયણ ત ેભખૂયાાં 
થઈ જામ છે.  

(A) શલટાભીન એ  (B) આમાન  (C) એન્ઝાઈભ  (D) કેલ્શળમભ  
 

87 કાા ભયીભાાં ___________ ન ાં બેવે થામ છે. 
(A) તડબચૂ ના ણફમાાં  (B) કાાંકયા  (C) મૈાનાાં સકૂા ફી  (D) ઉયના ફધા જ 

 

88 યાઈ ભાાં _________ ન ાં બેવે થામ છે. 
(A) લોલી નાાં ફી  (B) કાી ભાટીના થ્થય  (C) કાી યેતી  (D) કાાંકયા  

 

89 જીફૃ ___________ ન ાં પ્રાલ્પ્તથથાન છે. 
(A) શલટાભીન વી  (B) આમાન અન ેકેલ્શળમભ  (C) શલટાભીન એ  (D) ોટેશળમભ  

 

90 શોજયી અથલા આંતયડાની અંદયની ફાજ એ ડતાાં ચાાંદાને _________ કશ ેછે. 
(A) દાદ  (B) ડામરેયમા  (C) ઉશટી  (D) અશવય  

 

91 ___________ ીણાઓ રલેાથી ભજ્જજાતાંત્ર કામાયત અન ેજાગ્રત થામ છે એવ ાં રાગે છે. 
(A) થફૂશતિદામક  (B) તાજગીદામક  (C) ૌષ્ષ્ટક  (D) ભજ્જજાદામક  

 

92 ચા ભાાં __________ નાભન ાં તત્લ છે જે ભજ્જજાતાંત્રન ેકામાયત કયે છે. 
(A) કેપીન  (B) થઈેન  (C) કોકેઈન  (D) બ્રોશભન 

 

93 કોપીભાાં _________નાભના તત્લો શોમ છે, જે તીવ્ર સ ગાંધ આ ેછે. 
(A) થઈેન અન ેબ્રોણઝન  (B) કેપીન અન ેકોકેઈન  (C) કેપીન અન ેટેશનન  (D) કેપીન અન ેબ્રોશભન  

 

94 દૂધ શભશશ્રત પના યવનો વભાલળે _________ ીણાઓભાાં થામ છે. 
(A) ૌષ્ષ્ટક (B) થફૂશતિદામક  (C) તાજગીદામક  (D) ઉયના ફધા જ 

 

95 ક શત્રભ ીણાાં ભાાં કાફાન ડામોતવાઈડ ગેવ બેલેરો શોલાથી તેભન ે__________ કેશલામ છે.  
(A) કાફાન ડામોતઝાઈડ (B) કાફોનાઈઝ  (C) કાફોનટેેડ  (D) શલા ીણા  

 

96 સકૂી ગયભીનો ઉમોગ કયી યાાંધલાથી િશતન ે_________ કશ ેછે. 
(A) વકેવ ાં  (B) ફાપવ ાં  (C) તવ ાં  (D) ભ ૂાંજવ ાં  

 

97 BIS ન ાં આંખ  નાભ __________ છે. 
(A બ્ય યો ઓપ ઇન્ડીમન થટાન્ડડઁ (B) બ્ય યો ઓપ ઇન્ડીમન થટેટીવટીકવ  
(C) બ્ય યો ઓપ ઇન્ડીમન વામન્વ  (D) ઉયભાાંથી એક ણ નશી 

 

98 ખાદ્ય દાથાના ડબ્ફા, ફયણી, ળીળી મા ડીકા ય નીચનેી ભારશતીઓ શોલી જોઈએ. 
(A) નાભ  (B) લજન  (C) રકિંભત  (D) ઉયના ફધા જ 

 

99 ભાાંવ, ભાછરી, ભયઘી નો __________ ખાદ્ય દાથાના જૂથ ભાાં વભાલળે થામ છે. 
(A) ડબ્ફા ફાંધ  (B) ડીકા ફાંધ  (C) ઠાયેરા  (D) ળીળીફાંધ  

 

100 ___________ એક ઉભયેણ જે ખાદ્ય દાથાને વોડભ આલાભાાં લયામ છે. 
(A) ભોનોવોરડમભ ગ્લ ટાભટે  () શલટાભીન એ  (C) વોડીમભ ફામકાફોનટે  (D) વોડીમભ ફને્ઝોએટ  

 

 

 

____________ 
 



ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી  
સત્ાાંત પરીક્ષા જાન્યઆુરી-2016  

;}rgf O 1. tdfd 5~Ègmgf hjfa ozÔift k[p 

 2. hif\ ;]wl b\0Lgzl1fs g h6fj[ Tif\ ;]wl hjfa ,bjfg]\ xÍ szj]\ gLcp 

 3. hjfa5Êsgl 5fk/ vf5[, ;}rgfvm sf/Ô5}j"s jf\Rif afn hjfa ,bjfg]\ xÍ szj]\ 

 4. 5zl1ffyl"vmv[ 5~Èg5Ê vg[ hjfa5Ê a\g[ b\0VLgzl1fsg[ v[s ;fy[ 5zt szjfg]\ vLgjfi" k[p 

vfyl sm.56 5zl1ffyl"v[ 5~Èg5Ê 5mtfgl ;fy[ ,. hjfgm vfu~c zfbjm gLcp 5~Èg5Ê ;fy[ 

,. hgfz LjNfyl" vf 5zl1ff df8[ u[z,fis 9zx[p 

 5. j{sL<5s 5;\nulgf nz[s 5~Èggf Pÿfz df8[ rfz Ljs<5 h6fJif k[p h[df\yl v[s ;frm cmjfgl 

xsitf k[p ;frm hjfa 5;\n szl hjfa5Êsdf\ imUi bfgfdf\ (x) Lgxfgl szmp 

 6. h[ LjNfyl" 5mtfgm ;frm gm\w6l g\az gcl\ nxf"j[ t[g]\ 5Lz6fd zn yx[p 

 

vEif;s~d O ;L8"Los[8 .g o}0 v|G0 Gi}ålxg (CFN) gm\w6l g\azO________________ 

5f9is~d O tdfzm vfcfz vg[ t[gl P5imLutf (CFN-02) 

tfzlb  O 29/01/2016 
;di  O 03.00 to 06.00        s], u]6 O 100 

 

1 ફાકન ેજન્ભ આપ્મા છી શેરા ત્રણ થી ચાય રદલવોભાાં આલતા ધાલણન ેશ ાં કશ ેછે? 
(A) કોરોથરોભ  (B) ફકેથરોભ 

(C) ન્ય રાન્વ  (D) શાઈરોકવ   

 

2 નીચભેાાંથી કોનો ચમાચમનો આંક ઊંચો શોમ છે? 
(A) સ્ત્રી  (B)  ર   (C) વિૃ  (D) ફાક   

 

3 ભન ષ્મના જીલનભાાં ઝડી વદૃ્ધિ ાભલાનો વભમ કમો છે? 
(A) ય લાલથથા  (B) વિૃાઅલથથા  (C તર ણાલથથા  (D) ફાશમાલથથા   

 

4 વગબાા સ્ત્રીન ેતનેી ઉતયાધા અલથથાભાાં કેટરા રકરો કેરયી લધાયાની રલેી જોઈએ? 
(A) 200 (B) 300 (C) 350 (D) 500  

 

5 ભણૃ અન ેભાતાના ળેીતાંત્રની વદૃ્ધિ ભાટે ળનેી જફૃય ડે છે? 
(A) ચયફી  (B) પ્રોટીન  (C) કેરયી  (D) ાણી  

 

6 PUFA ન ાં રૂ ાં નાભ જણાલો? 
(A) ોરી અનવયેય યેટેડ પેટી એશવડ  (B) ોરી ય ઝફુર પેણરક એશવડ  

(C) ોરી અનપીડાઈન્ડ પેટી એશવડ (D) ોરી અનવયેય યેટેડ પોણરક એશવડ 
 

7  ફધી જાતના તરે, ઘી અન ેલનથશત તરેના એક ગ્રાભભાાં કેટરી કેટરી કેરયી ભે? 
(A) ાાંચ  (B છ  (C) વાત  (D) નલ   

 

8 વ્મસ્તતની આશાયની ટેલો ળનેા આધાયે નક્કી થામ છે? 
(A) ક ટ ાંફ  (B) પ્રદેળના ાક મ જફ  (C) ધભા  (D) ભાન્મતાઓ   

 

9 ળયીયભાાં ાણીન ાં પ્રભાણ ઘટી જામ ત્માયે ળેના ઉય અલી અવય થામ છે? 
(A) ખોયાક  (B) મતૂ્રાળમ  (C) ર શધયાણબવયણ  (D) ચમાચમ રિમા   

 

10 ભધ પ્રભશેના દદીએ કમા આશાય ઉય શનમાંત્રણ મકૂવ ાં જોઈએ? 
(A) ખાટા  (B) ખાયા  (C) તીખા  (D) ગળ્મા   

 

11 ળયીયભાાં કેલ્શળમભની ઉણન ેકાયણ ેથતો શાડકાનો યોગ કમો છે. 
(A) એન્રોવીવ  (B) ઓથટીઓોયોશવવ 

(C) લા  (D) ટય ફયકલ ઓશવવ    

 

12 6 લાથી તર ણા લથથાના પ્રાયાંબ સ ધીના વભમભાાં ફાકોની વભમભાાં ફાકોની વદૃ્ધિ કેલી શોમ છે? 
(A) ખફૂ ઝડી  (B) ઝડી  (C) ધીભી  (D) ખફૂ ધીભી   

 

13 જેભની શાજયીભાાં ાચક યવોનો સ્ત્રાલ ઓછો થતો શોમ તેલા લડીરોના ળયીયભાાં ળેની ઉણ જોલા ભે છે? 
(A) કેલ્શળમભ 

(B) ોકતત્લો  (C) શલટાભીન  (D) આમાન   

 

14 છોકયીઓન ેતભેના ખોયાકભાાં યૂત  ાં શ ાં ભવ ાં જોઈએ? 
(A) શલટાભીન  (B) પ્રોટીન  (C) આમાન  (D

 
કેલ્શળમભ   

         

 



15 ફાકન ેકેટરા લ ેકામભી દાાંત આલલાની ળફૃલાત થામ છે? 
(A) ફ ેલ ે (B) ત્રણ લ ે (C) ાાંચ લ ે (D) છ લ ે  

 

16 પ્રજજનક્ષભ અલથથાની ળફૃઆત કઈ અલથથાથી થામ છે? 
(A) ય લાન  B) તફૃણાલથથા  (C) ફાશમાલથથા  (D) ૌઢાલથથા   

 

17 વધૃધાલથથાભાાં શાડકાભાાંથી કય ાં તત્લ ઓછ થલા રાગે છે? 
(A) પોથપયવ  (B) કેલ્શળમભ 

(C) આમોડીન  (D) શલટાભીન   

 

18 કેટરાક ભોટી ઉભયના ભાણવો ળયીયભાાં કમા એશવડ જયલાભાાં થતા ઘટાડાથી ીડાતા શોમ છે? 
(A) એશભનો એશવડ  (B) શાઈરોતરોરયક એશવડ  (C) પેટી એશવડ  (D) એક ણ નશી   

 

19 વ્મસ્તત જેભ જેભ ભાટી થતી જામ તભે-તભે તણે ેતેના ખોયાકભાાં ળનેી ભાત્રા િભળ: ઘટાડતા જવ  જોઈએ? 
(A) ખાાંડ   (B) શલટાભીન  (C) ખશનજતત્લ  (D) કેરયી   

 

20 કઈ અલથથાભાાં અંત:સ્ત્રાલોન ાં ઉત્ાદન એકદભ લધી જામ છે? 
(A) પ્રજજનક્ષભ  (B) તફૃણ  (C) ય લાન  (D) વદૃ્ધિ   

 

21 તફૃણાલથથા દયમ્માન છોકયીઓની ઊંચાઈ કેટરા વભેી લધે છે? 
(A) 12 થી 15 વભેી  (B) 21 થી 45 વભેી  (C) 15 થી 25 વભેી  (D) 18 થી 39 વભેી   

 

22 તફૃણાલથથાના વભમગાાભાાં છોકયાના ળયીયભાાં લધ  શલકાવ ાભ ેછે? 
(A) શાથ-ગ  (B) ભગજ  (C) થનાય ઓ  (D) ભાાંવેળીઓ   

 

23 BMR ન ાં રૂ ાં નાભ આો. 
(A) ફઝેર ભટેાફોણરકયેટ  (B) ફોડી ભેઈનટેઈન યેટ  (C) ફોડી ભાવ યેટ  (D) BASIC METABOLIC RATE 

 

 

24 ફાકન ેઅશતવાય થમો શોમ ત્માયે કમો ખોયાક આલો જોઈએ? 
(A) દૂધ  (B) દશીં  (C) કોપી  (D) ORS ન ાં ળયફત 

 

 

25 ફ ેલાના ફાકન ેકેલો ખોયાક ન અામ? 
(A) અનાજ  (B) ઈંડા  (C) તજેાના લાો  (D) તરેલાો   

 

26 કોોભાાં ળેના દ્વાયા આશાયના ઘટકોન ાં ઓસ્તવડેળન થામ છે? 
(A) ઓસ્તવજન  (B) કાફાન ડામોતવાઈડ  (C) નાઈરોજન  (D) શાઈરોજન   

 

27 વાધાયણ ગબાાલથથાનો વભમ કેટરા રદલવનો શોમ છે? 
A) 235 (B) 245 (C) 250 (D) 270  

 

28 કોના ફાહ્યતભ થતયભાાંથી શળશ ના કમા અંગો શલકવ ેછે?  
(A) ચતેાતાંત્ર-ત્લચા  (B) હૃદમ  (C) ભગજ  (D) શાથ-ગ   

 

29 ગબાાલથથાભાાં ભાતાન ાં લજન કેટરા રકગ્રા લધ ેછે? 
(A) 12 થી 13  (B) 10 થી 12  (C) 7 થી 10  (D) 6 થી 7   

 

30 ભાન ાં દૂધ ફાકન ેોણ આલા ભાટેનો કેલો સ્ત્રોત છે? 
(A) ક દયતી  (B) ક શત્રભ  (C) આમોજજત  (D) ણફન-આમોજજત   

 

31 ચ ફાક તણે ેગ્રશણ કયેરી ળરકતના કેટરા ટકા ઉમોગ કયે છે? 
(A) 10% 

(B) 20% 
(C) 30% 

(D) 40% 
 

 

32 ખોયાકન ેફયાફય ચાલીન ેખાલાની ટેલ કઈ પ્રરિમાભાાં ભદદફૃ થામ છે? 
(A) દાાંતના શરન-ચરન  (B) ભોંના શરન-ચરન  (C) ાચન  (D) ગલાની   

 

33 આશાયભાાં ળેન ાં પ્રભાણ લધાયે શોમ તો કેરયી લધ  ભે છે? 
(A) ાણી  (B) ચયફી  (C) ખનીજક્ષાયો  (D) કાફોરદત દાથો   

 

34 કઈ રિમા દ્વાયા ળયીયના તભાભ કોો સ ધી ોક ઘટકો શોચેં છે? 
(A) ાચન રિમા  (B) ર શધયા બીવયણ   (C) ળારયયીક રિમા  (D) ભાનશવક રિમા   

 

35 રોશીની ઊણન ેકાયણ ેથતા યોગન ેશ ાં કશ ેછે? 
(A) ભયાથભવ  (B) કાંઠભા  (C) ાાંડ યોગ  (D) કલાશળમોયકય    

 

36 હૃદમન ાં ધફકવ ાં એ કઈ રિમા છે? 
(A) અનલૈ્છછક  (B) ઐલ્છછક (C) ઐલ્છછક અન ેઅનલૈ્છછક (D) એક ણ નશી  

 

37 PEM નો અથા શ ાં થામ છે? 
(A) ખાભીય તત ોણ  (B) પ્રોટીન અન ેળસ્તતની ઉણ  (C) યોગન ાં નાભ  (D) પ્રોટીન-ળસ્તત ખાભીય તત ોણ   

         

 



38 ળયીયભાાં લણલયામરેી કેરયી થનાય ઓભાાં કમા થલફૃ ેવાંગ્રશ ાભ ેછે? 
(A) ચયફી  (B) કાફોરદત  (C) ગ્લ કોઝ  D) ગ્રામકોજન   

 

39 કલાશળમોયકોય ળેની ઉણન ેકાયણ ેથતો શળશ  યોગ છે? 
(A) ખશનજક્ષાય  (B) કાફોરદત દાથો (C) શલટાભીન  (D) પ્રોટીન   

 

40 25 લાની વગબાા સ્ત્રીન ાં લજન કેટલ ાં શોવ ાં જોઈએ? 
(A) 45  (B) 55  (C) 60  (D) 50  

 

41 શલટાભીન A અન ેD કેલા શલટાભીનો છે? 
(A) જદ્ર્ાવ્મ  (B) ળસ્તતલધાક  (C) ખનીજદ્ર્ાવ્મ  (D) ચયફીદ્ર્ાવ્મ   

 

42 ળયીયભાાં આમોડીનની ઉણન ેકાયણ ેકમો યોગ થામ છે? 
(A) ફયેીફયેી  (B) કાંઠભા  (C) ટાઈપોડ  (D) થકલી   

 

43 ભાણવના ભગજની વદૃ્ધિ વૌથી ઝડી કમાયે થામ છે? 
(A) તફૃણાલથથા (B) ગબાાલથથા (C) ય લાલથથા  (D) શળશ  અલથથા   

 

44 RDI શ ાં છે? 
(A) સણૂચત આશાય પ્રભાણ  (B) સણૂચત પેયપાય  (C) સણૂચત પ્રભાણ  (D) સણૂચત કેરયી   

 

45 ખોયાકના ાચનની ળફૃઆત ક્યાાંથી થામ છે? 
(A) ભોંભા (B) થલાદ ીંડ  (C) નાન ાં આતયડ ાં  (D) જઠય   

 

46 થલાદ ીંડભાાંથી કમો ઉત્વચેક ઝયે છે? 
(A) પે્ટીન  (B) એશવડ  (C) એભામરેઝ  (D) ગ્લ કોઝ   

 

47 2 થી 10 લાની ઉભય દયમ્માન ફાકભાાં દય લ ેકેટરી ઉંચાઈ લધ ેછે? 
(A) 5 થી 6 વેભી  (B) 2 થી 3 વેભી  (C) 4 થી 5 વેભી  (D) 6 થી 7 વેભી   

 

48 પ્રોટીન દાથોન ાં કમા ઉત્વચેક ઝયે છે? 
(A) એભામરેઝ  B) પેટી એશવડ  (C) રેટવન  (D) એશભનો એશવડ   

 

49 ભાનલળયીયની વદૃ્ધિ અને ળાયીરયક પેયપાયોન ાં વાંચારન કોણ કયે છે? 
(A) અંત:સ્ત્રાલી ગ્રાંથી  (B) થાઈયોઈડ ગ્રાંથી  (C) થનાય તાંત્ર  (D) શટયટૂયી ગ્રાંશથ   

 

50 ક ોણ એટર ેશ ાં? 
(A) અયૂત  ાં ોણ  (B) અત્મશધક ોણ  (C) પ્રભાણવય ોણ  (D) અયૂત  ાં અન ેઅત્મશધક ોણ 

 

 

51 25 લાની સ્ત્રીન ાં આદળા લજન કેટલ ાં શોમ છે? 
(A) 50 રિગા  (B) 25 રિગા (C) 60 રિગા (D) 55 રિગા  

 

52 ળાકબાજી અન ેપોભાાં ીફૄાં યાંજકદ્ર્વ્મ શ ાં શોમ છે? 
(A) શલટાભીન  (B) શલટાભીન-વી  (C) ફીટા-કેયોરટન  D) ખશનજક્ષાય   

 

53 ભાનલળયીયન ાં તાભાન આળયે કેટરા અંળ પેયનશીટ છે? 
(A) 3:7 F (B) 98:6 F (C) 37:0 F (D) 99 F  

 

54 બાયતીમ સણૂચત આશાય પ્રભાણ કઈ વારભાાં નક્કી થય ાં? 
(A) 1958 (B) 1968 (C) 1981 (D) 1940  

 

55 ભન ષ્મના ળયીયભાાં શાડકા અન ેદાાંતની યચના અને જાલણીભાાં કોણ ભદદ કયે છે? 
(A) કાફોરદત દાથો  (B) ચયફી  (C) ખનીજક્ષાયો  (D) ાણી   

 

56 આણા ળયીયના તાભાનના શનમભનભાાં કોણ ભદદ કયે છે? 
(A) પ્રોટીન  (B) શલટાભીન  (C) ચયફી  (D) ાણી   

 

57 I.C.M.R ન ાં  ર નાભ શ ાં છે? 
(A) ઈટારીમન કાઉન્વીર ઓપ ભડેીકર યીવચા  (B) ઈષ્ન્ડમન કાઉન્વીર ઓપ શભકેનીકર યીવચા 
(C) ઈષ્ન્ડમન કોોયળન ઓપ ભઈેન યીવચા  (D) ઈષ્ન્ડમન કાઉન્વીર ઓપ ભડેીકર યીવચા 

 

58 ળાની ઉણના કાયણ ેગાની થાઇયોડગ્રાંશથ ભોટી થામ છે?  
(A) પ્રોટીન  (B) આમાન  (C) આમોડીન  (D) ભીઠ ાં   

 

59 I.U. ન ાં ણૂા નાભ જણાલો. 
(A INTERNATIONAL USE  (B) INTRA UNIT  (C) INTERNAL UNIT  (D) INTERNATIONAL UNIT   

 

60 I.U એટર ેકેટરા ભાઈિોગ્રાભ? 
(A) 2.5 (B) 0.0025 (C) 0.25 (D) 00.025  

 



61 નીચભેાાંથી કય ાં જદ્ર્ાવ્મ શલટાભીન નથી. 
(A) એકણ નશી  (B) શલટાભીન-B12 (C) શલટાભીન-B6 (D) શલટાભીન-C 

 

 

62 શલટાભીન-A ના થલફૃોભાાં એક થલફૃન ાં યાવામણણક નાભ નીચભેાાંથી કય ાં છે? 
(A) પોભાાંશડીશાઈડ  (B) ફીટાશડીશાઈડ (C) યેટીશડીશાઈડ (D) વટેીનાશડીશાઈડ  

 

63 વભતોર આશાયભાાંથી ક ર કેટરા પ્રકાયના ોકઘટકો પ્રાપ્ત થામ છે? 
(A) 5  (B) 6  (C) 7  (D) એક ણ નશી  

 

64 આણા ળયીયભાાં આળયે કેટરા ટકા ાણી શોમ છે? 
(A) 60 થી 65% 

(B) 65 થી 70% 
(C) 60 થી 70% 

(D) 60 થી 75% 
 

 

65 બાયતીમ આશાયભાાં રગબગ કેટરા ટકા ળસ્તત તરે અન ેચયફીભાાંથી ભે છે?  
(A) 10 થી 15% 

(B) 5 થી 10% 
(C) 15 થી 20% 

(D) 10 થી 30% 
 

 

66 આણા ળયીયન ાં કેટરાભાાં બાગન ાં લજન પ્રોટીનથી ફનલે ાં છે? 
(A) આઠભાાં  (B) 1/5 (C) 1/6  (D) વાતભા  

 

67 નીચનેાભાાંથી શલટાભીન ‘વી’ ળભેાાંથી ભે છે? 
(A) રીંબ   (B) ભોવાંફી  (C) નાયાંગી  (D) તભાભ   

 

68 જઠયભાાં કમો ઉત્વચેક ઉત્ન્ન થામ છે? 
(A) પે્વીન  (B) િીપ્વીન  (C) પ્રોટીઓનેઝ  (D) એક ણ નશી  

 

69 ળનેા દ્વાયા ચયફીન ાં નાના કણોભાાં શલબાજન થામ છે? 
(A) આભયવ  (B) જઠય યવ  (C) શત્તયવ  (D) એક ણ નશી  

 

70 ાચન ફાદ પ્રોટીનન ાં ળભેાાં ફૃાાંતય થામ છે? 
(A) જર  (B) એશભનો એશવડ  (C) ચયફી  (D) એક ણ નશી  

 

71 થલાદ ીંડભાાંથી કમો ઉત્વચેક ઉતન્ન થામ છે? 
A) પેટેઝ  (B) એભામરેઝ  (C) ગ્લ કોઝ  (D) પ્રોટીએઝ   

 

72 એક લાના ફાકના કાાંડાભાાં કેટરા શાડકા શોમ છે? 
(A) 3  (B) 4  (C) 5  (D) 6   

 

73 ફાક 5 લાન ાં થામ ત્માાં સ ધીભાાં તનેા ભગજની કેટરા ટકા વદૃ્ધિ થામ છે? 
(A) 99% 

(B) 98% 
(C) 91% 

(D) 90% 
 

 

74 થાઈયોડગ્રાંથી ભાાંથી કમા અંત:સ્ત્રાલોનો સ્ત્રાલ થામ છે.  
(A) ટામયોતવીન  (B) ટામયોઇડ  (C) થાઈયોરકવન  (D) થામયોટોરકવકોવીવ   

 

75 કલોશળમોયકોય કેટરા લાની ઉભયના વ્મસ્તતન ેથામ છે? 
(A) 2 લા  (B) 4 થી 5 લા  (C) 6 થી 12 લા  (D) એક ણ નશી  

 

76 કેટરા ગ્રાભથી ઓછ લજન ધયાલત  ાં ફાક ભાતાનો ગ્રબાલથથા દયમ્માન કાંગા ોણન ાં સચૂક છે? 
(A) 2500 (B) 250  (C) 3000 (D) 2100  

 

77 ફા જન્ભ ફાદ ભાતાના ધાલણભાાં કોરથેટોનની કેટરા રદલવો સ ધી આલ ેછે?  
(A) 1-2 રદલવ  (B) 2-3 રદલવ  (C) 3-4 રદલવ  (D) એક ણ નશી  

 

78 આદળા  ર ની લમ ભમાાદા જણાલો. 
(A) 21 થી 30 લા  (B) 20 થી 40 લા  (C) 20 થી 39 લા  (D) 15 થી 25 લા   

 

79 વ્માખ્મા અન વાય આદળા સ્ત્રીન ાં લજન કેટરા રક.ગ્રા. જફૃયી છે? 
(A) 40 KGS (B) 44 KGS (C) 45 KGS (D) 50 KGS  

 

80 ભાશવક ધભાને કાયણ ેસ્ત્રીભાાં કમા ોકતત્લની ઘટ ડે છે? 
(A) કેલ્શળમભ  (B) ોટેળીમન   (C) આમાન  (D) શલટાભીન-B  

 

81 ક્યાાં યોગીઓએ બોજનભાાં ભીઠાન ાં પ્રભાણ ઘટાડલા જોઈએ. 
(A) કાંઠભા  (B) અશતવાય  (C) ઉકત યતતચા  (D) ટાઈપોઈડ   

 

82 શોજયીભાાં કય ાં લાતાલયણ શોમ છે? 
(A) એશવરડક  (B) ફઈેણઝક  (C) વાભાન્મ  (D) એક ણ નશી  

 

83 કેલા ફાકો અભ્માવભાાં એકાગ્રતા કેલી ળકતા નથી? 
(A) ભખૂ્મા  (B) રાાંફા  (C) જાડા  (D) ાતા   

         

 



84 ળયીયની ચયફીન ાં ભા કેલી યીત ેજાણી ળકામ? 
(A) ચાભડીના ડ ભાીન ે (B) લજન કયાલીન ે (C) લજન ઉંચકીને  (D) કવયત કયાલીન ે  

 

85 ફાકભાાં ચાભડીની નીચ ેાણી બયાઈ જલાની ઘટનાન ેશ ાં કશ ેછે? 
(A) ઈડીભા (B) થોમ્રોવીવ  (C) પોશરા  (D) ગ ભડાાં   

 

86  ખ્તલમના  ર  ભાટે સણૂચત આશાય પ્રભાણભાાં કેટરી ળસ્તતની જફૃરયમાત ફતાલી છે.  
(A) 2200 (B) 2400 (C) 1800 (D) 1200  

 

87 સણૂચત આશાય પ્રભાણ પ્રભાણે  ખ્તલમની સ્ત્રીન ે_________ શભરીગ્રાભ આમાનની જફૃરયમાત ફતાલી છે.  
(A) 20  (B) 25  (C) 40 (D) 32   

 

88 યોજીંદા ખોયાકભાાં કેટરા કેટરા આશાયજૂથો છે? 
(A) 4  (B) 5  (C) 6  (D) 7   

 

89 1 ગ્રાભ ચયફી/તેર કેટરી રકરોકેરયી ળસ્તત આ ેછે. 
(A) 4  (B) 9  (C) 12  (D) 15   

 

90 ચયફીન ાં ાચન મ ખ્મત્લે ________ થામ છે. 
(A) ભોંભા (B) જઠયભાાં  (C) ભોટા આંતયડાભાાં  (D) નાના આંતયડાભાાં  

 

91 પ્રોટીનન ાં ળોણ __________ ભાાં જશલબાજન થમા છી થામ છે. 
(A) પેટી એશવડ  (B) એશભનો એશવડ  (C) ગ્લ કોઝ  (D) એક ણ નશી  

 

92 ફાકોન ાં 4 થી 5 ભશીન ેલજન જન્ભવભમના લજન કયતા _________ થામ છે. 
(A) ફભણ ાં  (B) ત્રણ ગણ ાં  (C) ચાય ગણ ાં  (D) દવ ગણ ાં   

 

93 ‘કયશભમા’ ન ે__________ ન ાં એક કાયણ છે. 
(A) શલટાભીન A ની ઉણ  (B) કાંઠભા  (C) ાાંડ યોગ  (D) ફધા જ   

 

94 નીચભેાાંથી કમા કામો અનલૈ્છછક નથી? 
(A) શ્વાવોશ્વાવ  (B) હૃદમના ધફકાયા  (C) જભવ ાં  (D) એક ણ નશી  

 

95 ભણૃ અન ેભાતાના ળેીતાંત્રની વદૃ્ધિ ભાટે ___________ ની જફૃય ડે છે. 
(A) ચયફી  (B) શલટાભીન  (C) પ્રોટીન  (D) કફોરદત દાથા   

 

96 ગબાાલથથા દયમ્માન ભાતાને _________લાો આશાય રેલાની તીવ્ર ઈછછા જાગે છે. 
(A) લીટાભીન-C 

(B) લીટાભીન-D 
(C) પ્રોટીન 

(D) પોણરક એશવડ   

 

97 ળયીયભાાં આમાનન ાં ળોણ લધાયે વાર  થામએ ભાટે શલટાભીન _________ જફૃયી છે. 
(A) A (B) C 

(C) B (D) E  

 

98 એક ચભચી ખાાંડભાાંથી આળયે __________ કેરયી ભે છે. 
(A) 50  (B) 45  (C) 20  (D) 60   

 

99 ફાક છ ભરશનાન  થામ ત્માાં સ ધીએ ભાથાનો ઘયેાલો છાતીના ઘયેાલો કયતા __________ શોમ છે. 
(A) લધાયે  (B) ઓછો  (C) વયખોજ  (D) એક ણ નશીં  

 

100 ઓથટીઓોયોવીવ નાભના શાડકાના યોગન ેઅટકાલલા __________ જફૃય ડે છે. 
(A) આમાન  (B) કેલ્શળમભ  (C) પોવપયવ  (D) વોરડમભ   

 

 

________________
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1 ભારશતીના શલળા જનભાધમભો એટર ેશ ાં? 
(A) છાા  (B) આકાળલાણી  (C) દ યદળાન  (D) ઉયોતત ફધા જ  

 

2 વાયી ગ ણલત્તાલાા ખાદ્યોભાાં શરકી ગ ણલત્તાલાા ખાદ્યો બેલલા એટર ેતને ેશ ાં કશલેામ? 
(A) ખતેી  (B) બેવે  (C) લચેાણ  (D) ઉત્ાદન  

 

3 ગ્રાશકોના ળોણ વાભ ેગ્રાશકોની યક્ષા કયલી એટર ેશ ાં? 
(A) ગ્રાશક શળક્ષણ  (B) ગ્રાશકરક્ષી પામદો  (C) ગ્રાશક સ યક્ષા  (D) ગ્રાશક રયયક્ષણ  

 

4 6 લાથી નીચનેા ફાકોન ાં અ યત  ાં ોણ અટકાલલા શ ાં આવ ાં? 
(A) કાચા ળાકબાજી  (B) ળસ્તત અન ેપ્રોટીનય તત ખાદ્યો  (C) રીરા ાાંદડાલાા ળાકબાજી  (D) ચયફીય તત ખાદ્યો  

 

5 આલક ઉબી કયલાના શતે  વય પ્રાણીઓનો કયાતો ઉછેય એટર ેશ ાં? 
(A) શ ારન  (B) ખતેીલાડી  (C) ઉત્ાદકતા (D) ઉયોતત ફધા જ  

 

6 1969 ભાાં દૂધની ભાથાદીઠ પ્રાપ્મતા બાયતભાાં કેટરી શતી? 
(A) 120 ગ્રાભ  (B) 110 ગ્રાભ  (C) 90 ગ્રાભ  (D) 125 ગ્રાભ  

 

7 ઉત્ાદક તયપથી વીર કયેરા ડબ્ફાભાાં ફાંધાતો ખોયાક __________ 
(A) કે કયેરો ખોયાક  (B) રયણચત દ કાનોભાાં લચેાતો ખોયાક  (C) વશકાયી ખાદ્યો  (D) ફધા જ  

 

8 ઈંડા એ કમા ોકતત્લોન ાં વાફૃ એવ ાં પ્રાલ્પ્તથથાન છે? 
(A) પ્રોટીન  (B) ચયફી  (C) કાફોશાઈરેટ   (D) આમાન  

 

9 અંધાો ___________ ોકતત્લની ખાભીથી થામ છે? 
(A) શલટાભીન-વી  (B) શલટાભીન-એ  (C) કેલ્શળમભ  (D) આમાન  

 

10 વાતભી ાંચલીમ મોજનાની વાર ___________ 
(A) 1985-90 (B) 1990-95 (C) 1975-80 (D) 1980-85 

 

11 ફુડ કોોયેળન ઓપ ઇષ્ન્ડમા જે કીભત ેઅનાજ ખયીદે તેન ેશ ાં કેશલામ? 
(A) વાંાદન રકિંભત  (B) અંદાજીત રકિંભત  (C) યચ યણ રકિંભત 

(D) છૂટક રકિંભત 
 

12 આણા દેળભાાં શ ધનના ઉત્ાદન ભાટે કમો ખોયાક મ ખ્મ આધાયફૃ છે? 
(A) દૂધ  (B) ભાાંવ  (C) ઈંડા  (D) ફધા જ  

 

13 લેાય અંગેની યીતયવભોન ાં શનમભન કયલાભાાં આલી શોમ તલેી ફજાય ન ેકેશલામ? 
(A) શલતયણ ફજાય  (B) શનમાંત્રીત ફજાય  (C) છૂટક ફજાય  (D) જથ્થાફાંધ ખયીદીન ાં ફજાય  

 

14 વાયી ગ ણલત્તાલાા ણફમાયણન ાં ઉત્ાદન કયવ ાં એ કેલી પ્રરકમા છે?  
(A) વય  (B) જરટર  (C) વાદી  (D) વય ાંકત  
        

 



15 કઈ વારભાાં શ્વેત િાાંશતનો ામો નાંખામો. 
(A) 1970  (B) 1960 (C) 1955 (D) 1975  

 

16 એનીશભમા કમા ોકતત્લની ખાભીથી થામ છે. 
(A) આમાન  (B) શલટાભીન-એ  (C) કાફોશાઈરેટ   (D) ચયફી  

 

17 ગોઇટય અટકાલલા ભાટે શ ાં આવ ાં? 
(A) રીરા ાાંદડાલાા ળાકબાજી  (B) આમોડીનય કત ભીઠ ાં  (C) ીા યાંગના પ  (D) કઠો  

 

18 શળશ ન ાં મતૃ્ય દય ઊંચ ાં શોલાન ાં કાયણ કય ાં છે? 
(A) નીચ ાં વાભાજજક થતય  (B) નીચ ાં આશથિક થતય  (C) ભાતાન ેભત  અયૂત  ાં ોણ  (D) ઉયોકત ફધા જ  

 

19 ખાદ્યદાથો ન ેતભેની અગત્મતાના આધાયે કેટરા આશાયજૂથભાાં લગીકયણ કયી ળકામ? 
(A) ત્રણ  (B) ચાય  (C) ફ ે (D) ાાંચ  

 

20 આલક અન ેખચાન ાં વય શનલદેન એટર ેશ ાં? 
(A) ખચા  (B) આમોજન  (C) ખયીદી  (D) અંદાજત્ર  

 

21 કમા ધાન્મો ઉછચ ગ ણલત્તાના ધાન્મો છે. 
(A) ચોખા અન ેઘઉં  (B) ફાજયી  (C) કોદયી   (D) ભકાઈ  

 

22 ખોયાકન ાં ઉત્ાદન કયલા ભાટે ળનેી જફૃય ડે છે? 
(A) જભીન  (B) અશ િ શલા  (C) ઓછો સમૂા પ્રકાળ  (D) અમોગ્મ લાલણી   

 

23 ક્યા લાભાાં આણા દેળભાાં ભોટી અનાવષૃ્ષ્ટ થઇ? 
(A) 1987 (B) 1986 (C) 1985 (D) 1984 

 

24 અશતવાય, કોરયેા, ટાઈપોઈડ જેલા યોગો ળેનાથી થામ છે. 
(A) દૂશત ાણી ીલાથી  (B) અયૂતી ઊંઘ  (C) અયૂતો ખોયાક  (D) અચાથી  

 

25 એક જ લખત ેભોટા પ્રભાણભાાં ચીજલથત  ઓની ખયીદીન ે_________ ખયીદી કેશલામ. 
(A) જથ્થાભાાં  (B) છૂટક  (C) યોજની  (D) વશકાયી  

 

26 બાયતભાાં ભત્થમ ઉત્ાદન 1979-80 ભાાં કેટરા રાખ ટન શત  ાં? 
(A) 23.4  (B) 23.6  (C) 23.8  (D) 23.9  

 

27 લોલા દેાળ આતી લનથશત એટર ેશ ાં? 
(A) અધાલાશિક છોડ  (B) ભાશવક છોડ  (C) અશશલકશવત છોડ  (D) ફાયભાવી છોડ  

 

28 ખતેી એટર ે__________ 
(A) ાક ઉગાડલા  (B) પતત શનિંદાભણ કયવ ાં  (C) ાણી આવ ાં  (D) સમૂા પ્રકાળભાાં યાખવ ાં  

 

29 ખોયાકના ઉત્ાદનના આધાયે કેટરા વમશૂોભાાં લગીકયણ કયી ળકામ છે? 
(A) ત્રણ  (B) ફ ે (C) ચાય  (D) ાાંચ  

 

30 કોઈણ કામા કયલાની અગાઉથી શલચાયણા કયલાભાાં આલ ેતેન ે__________ કશ ેછે. 
(A) અંદાજત્ર  (B) ખચા  (C) આમોજન  (D) ખયીદી  

 

31 ખોયાક ાછ કયલાભાાં આલતા ખચાનો આધાય ળેના ય છે? 
(A) તભાયી આલક  (B) ખોયાક પ્રત્મનેી તભાયી અણબફૃણચ 

(C) ઉયોતત ફાંન્ન ે (D) એક ણ નશી  
 

32 શનદળાનન ાં ઉદાશયણ __________  
(A) ટેણરશલઝન  (B) ખડેૂતની ભશેનત  (C) ણફમાયણ  (D) ખતેયની જભીન  

 

33 બાયતભાાં ઈંડાન ાં ઉત્ાદન 1983-84 ભાાં કેટલ ાં શત  ાં?  
(A) 1,25,800 રાખ  (B) 1,25,600 રાખ  (C) 1,25,900 રાખ 

(D) 1,20,900 રાખ 
 

34 કઈ વારભાાં ભતેવીકોના ઘઉંની જાતો દાખર કયી બાયતની દેાળ લધાયલા ભાટેનો કામાિભ ળફૃ કયલાભાાં આવ્મો? 
(A) 1962-63 (B) 1964-65 (C) 1967-68 (D) 1970-72 

 

35 કઈ યાશતથી ખડેૂતોન ેચ કલલી ડતી રકભતોભાાં ઘટાડો થામ છે?    
(A)  આશથિક યાશત (વફવીડી) (B) વાભાજીક યાશત  (C) ાણીની યાશત  (D) ણફમાયણની યાશત  

 

36 છઠ્ઠી ાંચલીમ મોજનાન ેઅંતે દેળભાાં કેટરી શ  ણચરકથતા શોસ્થટરો શતી? 
(A) 14-749 (B) 14-849 (C) 14-600 (D) 14-500 

 

37 ખાદ્યોની ગ ણલત્તાના આધાયે જ દા-જ દા વમશૂોભાાં ચીજલથત  ઓની ગોઠલણી કયલી તને ેશ ાં કશલેામ? 
(A) િભશનધાાયણ  (B) ખાદ્યોના કામદા  (C) ખાદ્યના ધોયણો  (D) ખાદ્યની સ યક્ષા  
        

 



38 ગ્રાશકોન ેતેભના અશધકાયો અને પયજો શલળ ેઅાત  ાં શળક્ષણ એટર ેશ ાં? 
(A) ગ્રાશક પરયમાદ શળક્ષણ 

(B) ગ્રાશક શળક્ષણ  (C) ગ્રાશક સ યક્ષા શળક્ષણ 
(D) ઉત્ાદન શળક્ષણ  

 

39 દૂધભાાં વૌથી લધ  ળનેી બેવે શોમ છે? 
(A) થટાચા  (B) ાણી  (C) યાંગ  (D) ોકતત્લો  

 

40 પ્રામોજીત ોણ કામાિભ કઈ વારભાાં દાખર કયલાભાાં આવ્મો? 
(A) 1950 (B) 1960 (C) 1945 (D) 1970 

 

41 લનથશતની વદૃ્ધિ ભાટે જભીનન ેઆલાભાાં આલતા યવામણોનો  યલઠો એટર ે__________  
(A) ાણી  (B) ખાતય  (C) સ માપ્રકાળ  (D) શલા  

 

42 આલકભાાં થતા પેયપાયો અન વાય કયાત  ાં અન કૂરન એટર ે___________ 
(A) આલકની સ્થથશત થથાકતા  (B) અંદાજત્ર  (C) આમોજન  (D) આલક લધાયલી  

 

43 તભાભ ઋત ઓની રયસ્થથશતભાાં ઉમોગભાાં રઈ ળકામ તેલા ભાગો કમા છે? 
(A) ફાયભાવી ભાગો  (B) ભાશવક ભાગો  (C) અઠલારડક ભાગો  (D) ઉયોકત ફધા જ  

 

44 ભાથાદીઠ આલક એટર ે_________ 
(A) દયયોજ વ્મસ્તતદીઠ ભતી આલક  (B) અઠલારડમ ેભતી આલક 
(C) ભરશન ેભતી આલક (D) લ ેભતી આલક 

 

45 દૂધભાાંથી કય ાં ોકતત્લ ઓછ ભે છે. 
(A) પ્રોટીન  (B) ચયફી  (C) કાફોશાઈરેટ (D) આમાન  

 

46 ાકન ેાણી રૂ ાં ાડવ ાં એટર ે__________ 
(A) શવિંચાઈ  (B) ખતેી  (C) શનિંદણ  (D) લાલણી  

 

47 વયકાયે ઠયાલરેા બાલો મ જફ ભતી ચીજલથત  ઓન ાં થથાન એટર ેશ ાં? 
(A) છૂટક લચેાણની દ કાન  (B) વ્માજફી બાલની દ કાન  (C) જથ્થાફાંધ બાલની દ કાન  (D) યેકડીભાાં થત  ાં લચેાણ  

 

48 કોઈણ ખાદ્ય દાથાનો શતેટયદીઠ ઉતાય એટર ે___________ 
(A) વાંલધાન  (B) ફાગામત ાક  (C) શ ધન  (D) ઉત્ાદકતા  

 

49 ખોયાકન ાં ઉત્ાદન કયલા ભાટે ઉમોગભાાં રલેાભાાં આલતા પ્રાણીઓન ેશ ાં કેશલામ? 
(A) ળાકાશાયી પ્રાણીઓ  (B) શ ધન  (C) ભાાંવાશાયી પ્રાણીઓ  (D) ઉયોકત ભાાંથી એક ણ નશી  

 

50 શરકી ગ ણલત્તાલાી કે ઊંચા બાલ ેલથત  ઓ લેંચી ગ્રાશકોનો રાબ રલેો એટર ેશ ાં? 
(A) ગ્રાશકન ાં ળોણ  (B) ગ્રાશક સ યક્ષા  (C) ગ્રાશકનો રાબ  (D) ગ્રાશક શળક્ષણ  

 

 

 

________________ 


