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1 ધયતી ય ક્રાં ખરુર ગે પયલરથી સ્લરસ્્મ વરરુ યશ ેછે?  
(A) સકુર ઘરવભરાં (B) બીનર ઘરવભર (C) જભીનય (D) રીરર ઘરવભરાં  

2 વ્મક્તતને ચક્કય વજા આલલર અથલર ફેબરન થવુાં આ રક્ષણ કમરાં તત્લની ખરભીનર કરયણે થરમ છે?  
(A) લરયતુત્લ (B) જતત્લ (C) અક્નનતત્લ (D) ુ્ લીતત્લ 

 

3 ળયીયભરાં જભીન તત્ત્લ લધરયે શમ ત વ્મક્તત કેલી શમ છે?  
(A) રતળુ (B) નરનુાં (C) ફેડ (D) એકણ નશી 

 

4 સમૂયઉજાય જીલનતત્લ કમર વલટરભીન યુર રડે છે?  
(A) વલટરભીન ઈ  (B) વલટરભીન વી (C) વલટરભીન એ  (D) વલટરભીન એ અને ડી 

 

5 પ્રરકૃવતક ચચકકત્વરનર પ્રણેતર કણ છે?  
(A) ડૉ. પ્રીસવુનઝ  (B) ડૉ. ખયુરનર   (C) ડ.પનરયન્ડીઝ  (D) ડચરલ્વ  

 

6 જને બયવર રત્ ઇરરજ તયીકે કમર લેદભરાં સ્લીકરયલરભરાં આલેર છે.  
(A) ઋનલેદ  (B) મરુ્ યલેદ  (C) અથલયલેદ  (D) વરભલેદ  

 

7 જતત્લભરાં કઇ એનજી યશરેી છે?  
(A) ઇરેતરભેનનેટીક  () સમૂયઉજાય  (C) ઇરેતરીકપવય  (D) ભેનનેટીકપવય  

 

8 અવત આશયનર કરયણે કમર તાંત્ને આશરય ચરલલરભરાં શ્રભ ડે છે?  
(A) શ્રવનતાંત્  (B) અક્સ્થતાંત્  (C) રચનતાંત્  (D) રૂવધયરચબવયણતાંત્  

 

9 કમર દરથો રણીભરાં લધ ુડતર ધલરભરાં આલે ત તેભનર જરદ્રલી  ક્ષરય નરળ રભે છે?  
(A) ળરકબરજી  (B) પ  (C) ળરકબરજી અને પ  (D) ઘી  

 

10 કુદયતી ઉચરયક ફનલર ભરટે કેટરી રમરની ફરફત ધ્મરનભરાં યરખલી જઇએ?  
(A

 
૮  (B) ૧૦  (C) ૩  (D) ૬ 

 

11 નકરયરત્ભક ઉજાયને કઇ ઉજાયભરાં પેયલી ળકરમ છે?  
(A) વકરયરત્ભક ઉજાય  (B) સમુયઉજાય  () પ્રરણઉજાય  (D) ળક્તતઉજાય  

 

12 નદી,તરલ, વમદુ્ર નજીકનર ળશયે અને ગરભને શુાં પરમદ થરમ છે?  
(A) યગ થતરાં નથી  (B) યગ જરદીથી ભટી જામ છે  
(C) ળરયીકયક ભરનવવક તાંદૂયસ્તી વરયી યશ ેછે  (D) એકણ નશી 
    

 



13 વ્મક્તતએ ુ્ લીનર ઇરેતરભેનનેટીક કવયન યૂત પરમદ ભેલલર વલરય વરાંજ કઇ કદળર તયપ ઉબરાં યશવે ુ ાં ડે છે?  
(A) લૂય-વિભ  (B) ઉત્તય-દચક્ષણ  (C) વિભ-ઉત્તય  (D) દચક્ષણ-લૂય  

 

14 નૈવગો ઉચરયનરાં વવધ્ધરાંત કેટરર છે?  
(A) ૧૦  (B) ૨  (C) ૧૧  (D) ૨૩  

 

15 લરયતુત્લની વકરયરત્ભક વ્મક્તતને કેલી ફનરલે છે?  
(A) રરગણી વબય  (B) વનયરળરલરદી  (C) આળરલરદી  (D) વલચરયળીર  

 

16 ળયીયમાંત્ વ્મક્તતને વનયરભમ યરખલર ભરટે કઇ ળક્તતન ઉમગ કયે છે?  
(A) યગ વનલરયક ળક્તત  (B) પ્રરણળક્તત  (C) ઉજાયળક્તત  (D) યગ પ્રવતકરયક ળક્તત  

 

17 ળયીયભરાં વલ અને વલજાતીમ તત્લની ચરલટ એટરે શુાં?  
(A) વલ વાંચમ  (B) ધરત ુવાંચમ  (C) દ વાંચમ  (D) એતણ નશી  

 

18 કુદયતી ઉચરયન ફીજ અગત્મન વવધ્ધરાંત નીચેનરભરાંથી કમ છે?  
(A) પ્રકૃવતજ યગ વનલરયણ કયે છે  (B) દલરઓજ યગ વનલરયણ કયે છે  
(C) તજજ્ઞજ યગ વનલરયણ કયે છે (D) એતણ નશી  

 

19 ટરઇપઇડ, કરેયર, ક્ષમ, લગેયે યગ ળેનર દ્વરયર પેરરમ છે?  
(A) િરવ-િરવ  (B) રણી અને બજન  (C) ફીજા દદીનર ચેથી  (D) એતણ નશી  

 

20 જીલરણુાંઓ કદીણ યગ ઉત્ન્ન કયી ળકતરાં નથી. આવુાં કમર પ્રપેવયે વરચફત કયુું?  
(A) ડ. ગેરયન  (B) ડ. ચરરવય  (C) ડ. ખયુરનર  (D) એતણ નશી  

 

21 ળયીયભરાં જભરાં થમેરર વલદહ્ય યગનર જીલરણુાંઓ ભરટે ળેનુાં કરભ કયે છે?  
(A) ઉદીક  (B) ઉત્વેચક  (C) વશરમક  (D) યગત્રક  

 

22 ભનષુ્મ ળયીયભરાં કેટરર ભશરભતૂ  આલેરર છે?  
(A) ૭  (B) ૬  (C) ૫  (D) ૪  

 

23 આયરભ કયતી લખતે ભરથુાં કઇ કદળરભરાં શવુાં જઇએ?  
(A) ઉત્તય  (B) લૂય   (C) દચક્ષણ  (D) વિભ  

 

24 કયુાં તત્લ એ ભરદર અનબુલની ફરફત છે?  
(A) અક્નનતત્લ   (B) જતત્લ  (C) જભીનતત્લ  (D) એતણ નશી  

 

25 કયુાં તત્લ કુદયતી જીલરણુાં નરળક છે ?  
(A) જતત્લ  (B) લરયતુત્લ  (C) અક્નનતત્લ  (D) અલકરળતત્લ  

 

26  ૃ્ લી ય તત્લનુાં અવાંતરુન શુાં વજ ેછે?  
(A) કુદયતી આપત  (B) આનાંદ ઉત્વરશ  (C) દરલરન  (D) વકરયરત્ભક ઉજાય  

 

27 ળયીયભરાં લરયતુત્લ ઘટલરથી કમર યગ થરમ છે?  
(A) િરવ રેલરભરાં તકરીપ  (B) ભરનવવક યગ  (C) કરેયર  (D) ટરઇપઇડ  

 

28 શલરભરાં લરય ુવરથે શુાં શમ છે ?  
(A) રણી  (B) યજકણ  (C) ઠાંઠી-ગયભી  (D) ત્ણેમ 

 

29 ઉલરવ એટરે શુાં?  
(A) અમકુ ચક્કવ વભમ ભરટે આશરયથી દૂય યશવે ુ ાં (B) અન્ન પ્રભરણવય રેવુાં  
(C) એક ટરઇભ બજન રેવુાં  (D) પતત પ્રલરશી રેવુાં 

 

30 આધવુનક જીલન ભરટે જરૂયી ઇરેતરીક ળક્તત કમર તત્લ દ્વરયર ભેલી ળકરમ છે?  
(A) અલકરળતત્લ  (B) અક્નનતત્લ  (C) લરયતુત્લ  (D) જતત્લ  

 

31 ટરઇપઇડનર યગભરાં કમરાં અલમલ ય વજ આલે છે?  
(A) કીડની  (B) જઠય  (C) આંતયડુાં  (D) મતૂ્વિંડ  

 



32 આણર દેળનર કમર ભશરન સ્લરતાંત્ વેનરનીએ નૈવગોચરય પ્રવવૃત્ત ય બરય મકુ્ છે?  
(A) ગરાંધીજી  (B) વયદરય લલ્રબબરઇ ટેર  (C) રરરફશરદુય ળરસ્ત્રી  (D) રરરરરજતયરમ  

 

33 કુદયતી ઉચરય ળેભરાં ભરને છે?  
(A) યગ પ્રવતકરય ળક્તત લધરયલરભરાં  (B) યગ દફરલલરભરાં  
(C) યગ વનલરયલરભર  (D) એતણ નશી  

 

34 કમર તત્લનુાં આધ્મરત્ત્ભક ભશત્લ યશલે ુાં છે?  
(A) અલકરળતત્લ (B) અક્નનતત્લ (C)  ૃ્ લીતત્લ (D) લરયતુત્લ 

 

35 આંતકયક અને ફરહ્ર ળક્તતકયણ ભરટે કયુાં તત્લ અનરલલરભરાં આલે છે?  
(A) જભીનતત્લ  (B) લરયતુત્લ  (C અલકરળતત્લ  (D) એકણ નશી  

 

36 ળયીયન સધુરય કણ કયે છે?  
(A) આશરય  (B) વલશરય  (C) ળયીયતે  (D) એન્ટીફરમટીવ  

 

37 વ્મક્તતનર ળયીયભરાં કયુાં તત્લ વ્મક્તતનુાં ળરયીકયક ફાંધરયણ છે?  
(A) લરયતુત્લ  (B) જતત્લ  (C) અક્નનતત્લ  (D) જભીનતત્લ  

 

38 વરયલરય દયમ્મરન શુાં ધ્મરનભરાં યરખીને મનમ આશરય ધ્ધવતની વાંદગી કયલરભરાં આલે છે?  
(A) દદીની અલસ્થર  (B) દદીનુાં લજન  (C) દદીનુાં ફ  D) ઋતુાં  

 

39 કુદયતી ઉચરયભરાં ળેનુાં અચબન્ન અંગ ગણલરભરાં ગણલરભરાં આલે છે?  
(A) જ ચચકકત્વર  (B) ઉલરવ  (C) આશરય ચચકકત્વર  (D) ભટી ચચકકત્વર  

 

40 આયનમની નુ: પ્રરપ્તત ભરટે ડૉ પ્રવનીઝે ળેની યગ વનલરયક ળક્તત ય વાંળધન કયુું છે?  
(A) ઉષ્ણજ  (B) ળીતરજ   () વભવળતષ્ણ જ  (D) એકણ નશી  

 

41 પ્રરકૃવતક ચચકકત્વરને કેટ્રર લય લેુ લેગ ભળ્મ શત?  
(A) ૮૮ લે   (B) ૨૦૦ લે  (C) ૧૦૦ લે  (D

 
૧૫૦ લે  

 

42 ડ. ેકટન કપયી કમર યગનર કયડ  જીલાંત જીલરણુાંઓથી બયેર નરરવ ીધ શત.  
(A) ટરઇપઇડ  (B) ભેરેયીમર  (C) ઝરડર  (D) એકણ નશી  

 

43 ડ. ેકટન કશય કઇ યવુનલવવિટીનર પ્રપેવય શતર ?  
(A) વલએનર  (B) શરલયડય  (C) ઓપઅડય  (D) ન્યમુકય  

 

44 પેફ્વર ય આલતર વજાને કમ યગ કશલેરમ?  
(A) કરેયર  (B) દભ  (C) તરલ  (D) ન્મભવનમર  

 

45 યગની ચચકકત્વરભરાં એન્ટીફરમટીક આલલરથી શુાં ક્ષીણ થરમ છે?  
(A) સમૂયઉજાય   (B) વકરયરત્ભક ઉજાય  (C) પ્રરણળક્તત  (D) અક્નનઉજાય  

 

46 ગાંબીય ફીભરયીઓ અને કયક્સ્થવતઓભરાંથી ફશરય આલલર ભરટે જગતભરાં ળેનર પ્રચરયની જરૂય છે?  
(A) સ્લર્મ વળક્ષણ  (B) ઉચરય વળક્ષણ  (C) આશરય વળક્ષણ  (D) ઋતવુળક્ષણ  

 

47 રાંચેમ તત્લની દૂવનમરભરાં કેલી અવય થરમ છે?  
(A) વકરયરત્ભક  (B) નકરયરત્ભક  (C) ફાંને  (D) એકણ નશી  

 

48 નેપરઇટીવભરાં કમર અલમલ ય વજ આલે છે ?  
(A) કીડની  (B) આંતયડર  (C) પેફ્વર  (D) જઠય  

 

49 કુદયતી ઉચરય ધ્ધવતઓભરાં શુાં જાણ્મર છી જ વરયલરય આલરભરાં આલે છે?  
(A) યગનુાં વનદરન  (B) યગનર રક્ષણ  (C) યગ થલરનુાં પ્રરથવભક કરયણ  (D) એકણ નશી  

 

50 આણર ળયીયને વલકરવ રભલર ભરટે ળેની જરૂય ડે છે?  
(A) આશરય  (B) આયરભ  (C) સમુયઉજાય  (D) યગપ્રવતકરયક ળક્તત  
        

 



51 

 

 

 

 

યગ એ શુાં ભેલલરન યસ્ત છે?  
(A) આયરભ  (B) વકરયરત્ભક ઉજાય  (C) સ્લસ્થતર  (D) ઉજાય  

 

52 જીલરણુાંઓની લાંળવપૃ્ધ્ધ અટકરલલર ભરટે શુાં જલરફદરય છે?  
(A) દલરઓ (B) વલ અને ફગરડ () વ્મરમરભ (D) ઉલરવ 

 

53 પ્રરકૃવતક ઉચરયળરસ્ત્રભરાં મખુ્મ વવધ્ધરાંત પ્રભરણે ફધરજ યગનર ઉત્વતનુાં કરયણ કયુાં છે?  
(A) વલ વાંચમ  (B) દ વાંચમ  (C) ધરત ુવાંચમ  (D) એકણ નશી  

 

54 ડૉ. પ્રીસવુનઝનુાં કમર ળશયેભરાં ફનરલેલુાં ચચકકસ્તરગ્રશ રક ભરટે તીથયધરભ ફની ગયુાં  શત ુાં  
(A) વીડની  (B) કેટરઉન  (C) ન્યમુકય  (D) ગે્રશનલરગય  

 

55 વ્મક્તતને ભજબતુ ફનરલત ભેનનેટ ઇરેતરીક કય કમર ભશરભતુને આધરકયત છે?  
(A) અલકરળતત્લ  (B) લરયતુત્લ  (C)  ૃ્ લીતત્લ  (D) અક્નનતત્લ  

 

56 કયુાં તત્લ ક્સ્થયતર અને જડતરની વનળરની છે?  
(A) લરયતુત્લ  (B) અક્નનતત્લ  (C)  ૃ્ લી તત્લ  (D) અલકરળતત્લ  

 

57 કમર તત્લનર દયેક બરગભરથી ભેનનેટીક પવય ળરૂ થરમ છે?  

(A) જતત્લ  (B) લરયતુત્લ  (C) અલકરળતત્લ  (D)  ૃ્ લીતત્લ  
 

58 કમર તત્લની નકરયરત્ભકતરથી ઉજાય ણ ઉત્ન કયી ળકરમ છે?  
(A) લરયતુત્લ  (B) અક્નનતત્લ  (C) અલકરળતત્લ  (D) જભીનતત્લ  

 

59 કેલી સ્લસ્થતર ણ ળરયીકયક સ્લસ્થતર જેટરી જરૂયી છે?  
(A) વરત્લીક  (B) ભરનવવક  (C) કૃવત્ભ  (D) એકણ નશી  

 

60 દદીને કેલર થલરની ઇચ્છર શમ ત જ તે વરજ થઇ ળકે છે?  

(A) ભરાંદર  (B) ચફભરય  (C) વરજા  (D) દરખર  
 

61 ભરનલળયીય કેટરર ભશરભતુનુાં ફનેલુાં છે?  
(A) ચરય  (B) રાંચ  (C) છ  (D) વરત  

 

62 ભરનવવક તરણ અને અવાંતચુરતતર એ દયેકનર રમરભરાં ણ છે.  
(A) યગનર  B) વરજાનર  (C) ભરાંદરનર  (D) એકણ નશી  

 

63 કુદયતી ઉચરયનર પ્રણેતર વલખ્મરત ચચકકત્વક કણ શત?  
(A) ડૉ. યરભરનજુ  (B) ડૉ. પ્રીસવુનઝ  (C) ડડયન  (D) એકણ નશી  

 

64 અવાંતચુરત આશરય વલશરયને કરયણે ળયીયભરાં શુાં ઉત્ન્ન થરમ છે?  
(A) વલદ્રવ્મ  (B) અમતૃ  (C) રણી  D

) 
એકણ નશી  

 

65 દદીને કઇ ળક્તતને લધરયલરભરાં આલે ત યગ સ્લાંમ જ દૂય થરમ છે?  
(A) ચફન અવયકરયક  (B) યગપ્રવતકરયક  (C) લૈવધકીમ  (D) એકણ નશી  

 

66 કદલવભરાં ઓછરભરાં ઓછાં કેટલુાં રણી ીવુાં જઇએ?  
(A) ૨ થી ૩ નરરવ  (B) ૪ થી ૫ નરરવ   (C) ૫ થી ૧૦ નરરવ  (D

 
૧૦ થી ૧૧ નરરવ  

 

67 કણ તરન સધુરય સ્લમભ જ કયે છે?  
(A) ભન  (B) ળયીય  (C) ઉલરવ  (D) યગ  

 

68 અઠલરકડમરભરાં ઓછરભરાં ઓછર કેટરી લરય ઉલરવ કયલર જઇએ?  
(A) એક  (B) ફે  (C) ત્ણ  (D) રાંચ  

 

69 યગ એ શુાં ભેલલરન યસ્ત છે?  
(A) સ્લસ્થતર  (B) ચફભરયી  (C) વરજા  (D) ભરાંદર  
        

 



70 શુાં થલરનર કરયણ દૂય કયલરથી જ ઉત્તભ સ્લર્મ  ભેલી ળકરમ છે?  
(A) યગ  (B) દલર  (C) કૃવત્ભ  (D

 
લસ્તુાં  

 

71 એક અગત્મનુાં ઔધ છે.  
(A) આશરય  (B) લધ ુઆશરય  (C) વલદ્રવ્મ  (D) અવાંતચુરત આશરય 

 

72 ળરભર થમેર જ વલવાંચમ જ ફધર યગનુાં મૂ કરયણ છે?  
(A) ફશરય  (B) અંદય  (C) ળયીયભરાં  (D) કૃવત્ભ  

 

73 ળયીયભરાંથી નરળ રભેરર ક શુાં ફનરલે છે?  
(A) તત્લ  (B) વલભમ તત્લ  (C) વત્લ  () વાંચમ  

 

74 યગ ઉત્વતનુાં મખુ્મ કરયણ ળયીયભર જભરાં થમેરર શુાં છે?  
(A) ઝય  (B) અમતૃ  (C) વડર  (D) રણી  

 

75 ડૉ. ેકટનકેપય કઇ યવુનલવવિટીનર ઔધવલજ્ઞરનનર પ્રપેવય શતર?  
(A) વલએનર  (B) શયલડય  (C) ગજુયરત  (D) રાંડન  

 

76 ળરનર કરયણે રચનતાંત્નર અલમલને આશરય ચરલલરભરાં ઘણ જ શ્રભ ડે છે?  
(A) આશરય  (B) ઓછ આશરય  (C) અવતઆશરય  (D) ઉલરવ  

 

77 કેવુાં વળક્ષણ આલરભરાં આલે ત વ્મક્તત સ્લમભવનબયય  થઇને તે જ તરન ડતટય ફની ળકે?  
(A) સ્લરસ્્મ  (B) કૃવત્ભ  (C) અંધવલિરવ  (D) એકણ નશી  

 

78 કેટરર તત્લનર ફાંધરયણથી  ૃ્ લીની દયકે લસ્તનુી વજીલ અને વનજીલ સષૃ્ષ્ટની યચનર થમેર છે?  
(A) રાંચ  (B) છ  (C) વરત  (D) આઠ   

79  ૃ્ લીય રાંચ તત્લ શુાં થરમ છે ત્મરયે કુદયતી આપત આલે છે?  
(A) અવાંતચુરત  (B) વાંતચુરત  (C) લધરયે  (D) કૃવત્ભ  

 

80 કય ુતત્લ ક્સ્થયતર અને જડતરની વનળરની છે?  
(A) આકરળ  (B) જભીન  (C) જ  (D) લરયુાં  

 

81 ધયતી ય ગભે ત્મરાં ખલુ્રર ગે પયલરથી શુાં વરરુાં યશ ેછે?  
(A) ધન  (B) સ્લરસ્્મ  (C) ફીભરયી  (D) કાંઇ નશી  

 

82 વ્મક્તતનર ળયીયભરાં કય ુતત્લ એ વ્મક્તતનર ળરયીકયક ફાંધરયણ છે?  
(A) જભીન  (B) લરય ુ (C) અલકરળ  (D) જ  

 

83 જભીન તત્લ ઓછાં શમ ત વ્મક્તત કેલી શમ?  
(A) સ્થુ  (B) દુફયર  (C) લધરયે સ્થુ   (D) એકણ નશી  

 

84 જ દ્વરયર કઇ ળક્તત ઉત્ન્ન કયી ળકરમ છે?  
(A) ઇરેતરીક  (B) સમૂય  (C) કૃવત્ભ  (D) એકણ નશી  

 

85 જ તત્લનુાં પ્રભરણ લધે ત શુાં આલે?  
(A) દુષ્કર  (B) યૂ  (C) લરલરઝડુાં  (D) ધયતીકાં  

 

86 ભરનલ ળયીયભરાં જ એ રશીનુાં કેવુાં યરખી પયત ુાં યરખલરનુાં કરમય કયે છે?  
(A) જાડુ  (B) રતળુાં  (C) રરર  (D) એકણ નશી  

 

87 જતત્લ ઓછાં શમ ત રશી કેવુાં થઇ જામ છે?  
(A) રતળુ  (B) જાડુાં  (C) ગયભ  (D) નયભ  

 

88 વ્મક્તત ખલુ્રર ઠાંડરરણીભરાં ૧૦ થી ૩૦ ભીનીટ તયલરનુાં યરખે ત શુાં ભે છે?  
(A) નકુળરાંન  (B) એનજી  (C) ૈવર  (D) નફરઇ  

 

89 કઇ સ્મવૃતભરાં જને એક ભરત્ આંતય અને ફરહ્ર શપુ્ધ્ધકયણ ભરટે અનરલલરભરાં આલે છે?  
(A) ભનસ્મવૃત   (B) અવતસ્મવૃત  (C) શ ુસ્મવૃત  (D) સ્લરૂ સ્મવુત  

 



90  ૃ્ લીની યચનરભરાં કયુાં તત્લ એ સમૂય પ્રકરળ છે?  
(A) જ  (B) અક્નન  (C) લરયુાં  (D) અલકરળ  

 

91 

 

 

 

ઔધ વલજ્ઞરનનરાં પ્રપેવન કણ શતર?  
(A) ડૉ. વપ્રવવનઝ  (B) ડૉ. ેકટનકપય  (C) ડૉ. ખયુરનર  (D) ડૉ. જવેપ  

 

92  Chronic Diseease એટરે શુાં?  
(A) જીણયયગ  (B) તીવ્રયગ  (C) ફાંને  (D) એકણ નશી  

 

93 કુદયતી ઉચરયભરાં કઇ ચચકકત્વરને એક અચબન્ન અંગ ભરન્યુાં છે?  
(A) વલશરય  (B) ઉચરય  (C) આશરય  (D) જ   

 

94 ડૉ. પ્રીવનીઝે ળેનર દ્વરયર યગ વનલરયક ળક્તત ય વાંળધન કયુય? 

(A) ગયભરણી  (B) વભળીતષ્ણ જર   (C) ફાંને  (D

 
ળીત જર  

 

95 અઠલરકડમરભરાં કેટરી લખત ઉલરવ કયલ?  
(A) ફે  (B) ચરય  (C) ત્ણ  (D) એક  

 

96 ડૉ. પ્રીવવનઝનુાં ચચકકત્વરગશૃ ક્ર શત ુાં?  
(A) જભયની  (B) ગે્રશનફગય  (C) ઇટરી  (D) ગ્રીવ  

 

97 નૈવગોચરયનર કેટરર વવધ્ધરાંત છે?  
(A) ૧૧  (B ૧૨  (C) ૧૦  (D) ૧૫  

 

98 યજ ભરત્ કેટરી લરય બજન રેવુાં જઇએ?  
(A) ૨  (B) ૪  (C) ૩  (D) ૧  

 

99 Toxaemia એટરે શુાં?  
(A) યગ  (B) જીણયયગ  (C) વલવાંચમ  (D) એકણ નશી   

100 વલને ફશરય કરઢલરનર ળયીયનર પ્રમત્નને જ આણે શુાં કશીએ છીએ?  
(A) યગનુાં કરયણ  (B

 
યગનર રક્ષણ (C) યગનર ઉદબલ  (D) ત્ણેમ  

 

 

_______________ 
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1 અંગરયલરયનુ વનકરર ળેભરાંથી ન થરમ ત ળયીયભરાં વલદ્રવ્મ લધે છે?   
(A) આંતયડર (B) જઠય (C) પેફ્વર (D) મકૃત 

 

2 ઉલરવ ચચકકત્વર કમર યગભરાં ચભત્કરકયક કયણરભ આે છે?  
(A) રડુાંયગ  (B) ક્ષમ  (C) ળયદી  (D) ચરભડીનર યગ  

 

3 વલટરભીન ‘ડી’ ભેલલરન એક ભરત્ કુદયતી સ્ત્રત  કમ છે?  
(A) સમુયપ્રકરળ  (B) ળરકબરજી  (C) રણી  (D) એકણ નશી  

 

4 ળયીયની સ્નરયેુળી ય કઇ કિમર કયલી અવત અગત્મની છે?  
(A) સમુયસ્નરન  (B) એવનભર  (C) ભરરીળ  (D) સ્નરન  

 

5 અન્નની તથર ેટની વપરઇ ભરટે કઇ ધ્ધવત અનરલલી?  
(A) કકટસ્નરન  (B) લયરસ્નરન  (C) લભન  (D) જરનેવત્  

 

6 કમર યગલરર વ્મક્તતએ લભન કિમર નર કયલી?  
(A) અજીણ  (B

 
અરચન  (C) આપયર (D) ઉચ્ચ યતતચરમ  

 

7 ઉચરયભરાં રેલરભરાં આલતી ભરટી કેલર યાંગની શલી જઇએ?  
(A) કઇણ યાંગની  (B) યરતર યાંગની  (C) રરર યાંગની  (D) કરર યાંગની  

 

8 તનરલમતુત થલર ભરટે કમ લરય ુભદદરૂ છે?  
(A) વભરનલરય ુ (B) અરનલરય ુ (C) ઉદરનલરય ુ (D) એકણ નશી  

 

9 ગયભ રણીભરાં ગસ્નરન રુુાં થમર છી કેટરી વભવનટ સધુી ગ થડર રરર યશ ેછે?  
(A) ૧૦ થી ૧૫  (B) ૧૫ થી ૨૦   (C) ૫ થી ૧૦  (D) ૨૦ થી ૨૫  

 

10 ઇરેતરીક જડરણ કઇ ધ્ધવતભરાં જરૂયી છે?  
(A) કાંન  (B) એક્યુાંચય  (C) એક્યપેુ્રળય  (D) લયરસ્નરન  

 

11 

 

 

 

‘જીભી’ ન ઉમગ કઇ ધ્ધવતભરાં કયલરભરાં આલે છે?  
(A) કાંન  (B) એક્યપેુ્રળય  (C) એક્યુાંચય  (D) એકણ નશી  

 



12 ખયજવુાં અને ચરભડીનર યગભરાં કઇ ચચકકત્વર ચભત્કરયીક કયણરભ આે છે?  
(A) કાંન  (B) લયરસ્નરન  (C) ઉલરવ  (D) ભરટે ચચકકત્વર  

 

13 આંતયડરને શુાં નકુળરન કયે છે?  
(A

 
વરબભુરન વડર   (B) હુાંપરળુ રણી  (C) રીંબ ુરણી  (D) દૂધ  

 

14 િવનતાંત્ને કમર સ્નરન દ્વરયર વોથી લધ ુપરમદ થરમ છે?  
(A) સમૂયસ્નરન  (B) કટીસ્નરન  (C) કયડસ્નરન  (D) લરયસુ્નરન  

 

15 લજન ઉતરયલર ભરટે કઇ ધ્ધવતન ઉમગ કયલ જઇએ?  
(A) લરયસુ્નરન  (B) એક્યપેુ્રળય  (C) સમૂયસ્નરન  (D) એકણ નશી  

 

16 પ્રજીલક જીલાંત અને સુરચ્મ સ્લરૂભરાં કમર દરથયભરાં શમ છે?  
(A) કુદયતી દરથે  (B) ઔધ  (C) યરાંધેર ખયરક  (D) ફરપેર દરથય  

 

17 એવભન એવવડ કુર કેટરર પ્રકરયનર છે?  
(A) ૨૫  (B) ૧૮  (C) ૨૨  (D) ૨૦  

 

18 રાંડુયગને અટકરલલર ભરટે કમ એવવડ ભદદરૂ છે?  
(A) નરરઇવવન  (B) નલટેુવભક  (C) બ્લવુરઇન  (D) એકણ નશી  

 

19 ગરમ લધરયે દૂધ આે તેનર ભરટે શુાં ીલડરલવુાં જઇએ?  
(A) દલરયતુત રણી  () ઘરવચરય  (C) ચુાંફકીમ રણી  (D) એકણ નશી  

 

20 કયતટેવ કમર વલટરભીનની ઉણથી થરમ છે?  
(A) લીટરભીન ‘કે’  B

) 
લીટરભીન ‘વી’  (C) લીટરભીન ‘ડી’  (D) વલટરભીન ‘એ’  

 

21 કકટસ્નરન રુુ થમર છી કેટરર કરરક સધુી ખરવુાં ન જઇએ?  
(A) ૪૦ ભીનીટ  (B) ૩૦ ભીનીટ  (C) ૬૦ ભીનીટ   (D) ૨૦ ભીનીટ  

 

22 ફશયેી વ્મક્તત કઇ ધ્ધવતથી વરાંબતી થઇ ળકે?  
(A) કણયયૂણ  (

 
ભરચરળ  (C) એક્યપેુ્રળય  (D) એકણ નશી  

 

23 જકડરઇ ગમેરર ળયીય ય કમ લરય ુમનમ ભરત્રભર વરય કયલરથી ળયીય શવુાં ફને છે?  
(A) પ્રરણલરય ુ (B) ઠાંડલરય ુ (C) અંગરયલરય ુ (D) ગયભલરય ુ 

 

24 રશીભરાં અમ્રનુાં પ્રભરણ કેટરર ટકર શમ છે?  
(A) ૬૦%  (B) ૩૦%  (C) ૨૦%  ( ૪૦%  

 

25 રશીભરાંનર રરરકણ કમર પ્રકરળનર કરયણે ઓછર થરમ છે?  
(A) સમૂયપ્રકરળ  (B) ચાંદ્રપ્રકરળ  (C) કૃવત્ભ પ્રકરળ  (D) એકણ નશી  

 

26 સમૂયનર કકયણભરાં કેટરર અરગ-અરગ યાંગ શમ છે?  
(A) વરત  (B) નલ  (C) છ  (D) આઠ  

 

27 અલરદરૂી વાંજગને ફરદ કયતર વેનરથી એવનભર રેલરનુાં ઇચ્છનીમ નથી?  
(A) ઠાંડુ રણી  (B) ગયભ રણી  (C) ઔધયતુત રણી  (D) ળયફત  

 

28 ફે પ્રકરયનર લરયઓુ કમર તાંત્ભર અગત્મન બરગ બજલે છે?  
(A) સ્નરયતુ ાંત્  (B) િવનતાંત્  (C) અક્સ્થતાંત્  (D) રચનતાંત્  

 

29 કરફોકદત દરથયન ુાં રચન કમર અલમલભરાં થરમ છે?  
(A) ગ્રશણી  (B) અન્નની  (C) આંતયડર  (D) એકણ નશી  

 

30 કટીસ્નરન ઉનરરભરાં કેટરર કરરક કયી ળકરમ છે?  
(A) એક  (B) ફે  (C) ત્ણ  (D) અડધ  

 

31 

 

 

 

 

ળયીયનર ઉયનર બરગભરાં રશી કે રણીનર બયરલરને ઓછર કયલર કેલર રણીનુાં ગસ્નરન કયવુાં જઇએ?  
(A) ઠાંડુ  (B) હુાંપરળુ  (C) ગયભ  (D) ઔધયતુત  

 



32 ભરરીળ ધ્ધવતનર કેટરર પ્રકરય છે?  

(A) ત્ણ  (B) ચરય  (C) ફે  (D) રાંચ  
 

33 લર, વાંવધલર જેલર યગ ળેનર ઉચરય દ્વરયર વનલરયી ળકરમ?  

(A) નસ્મ  (B) ભરટી  (C) સતૂ્નેવત  (D) જરનેવત  
 

34 એવનભર રેલર ભરટે કમર નાંફયન ુતરરસ્ટીકનુાં કેેટય જઇએ?  
(A) ૨૩  (B) ૨૪  (C) ૨૧  (D) ૨૦  

 

35 ‘ચુાંફકીમ ક્ષેત્’ ળેની આવરવનર વલસ્તરયને કશ ેછે?  

(A) રશચુાંફક  (B) ઉત્તયધ્રલુ  (C) દચક્ષણ ધ્રલુ  (D) એકણ નશી  
 

36 ળયીયભરાં કઇ તકરીપ શમ ત્મરયે કમ યવ ઓછ શમ છે?  

(A) રરયવ  (B) અમ્રયવ  (C) રચક યવ  (D) એકણ નશી  
 

37 જરનેતીથી કમર તાંત્ની વપરઇ થરમ છે?  

(A) િવનતાંત્  (B) રચનતાંત્  (C) ચેતરતાંત્  (D) અક્સ્થતાંત્  
 

38 અયડુવીનર રન રેલરથી કઇ તકરીપભરાં પરમદ થરમ છે?  
(A) ઉરટી  (B) તરલ  (C) ળયદી  (D) ઉધયવ  

 

39 લીમય, મકૃત અને કશભનરફીન ભરટે ઉમગી એવવડ કમ છે ?  
(A) આઇવલ્યવુરઇન  (B) શીસ્ટીડરઇન  (C) બ્લવુરઇન  (D) પ્રરરઇન  

 

40 કટીસ્નરનભરાં ટફ કેટરર ઇંચ રરાંબ ુશવુાં જઇએ?  
(A) ૫૦  (B) ૪૦  (C) ૨૦  (D) ૩૦  

 

41 દભ, એવીકડટી, ખરટર ઓડકરય લગેયેભરાં કઇ ધ્ધવત અનરલલી જઇએ?  
(A) લભન  (B) કયડસ્નરન  (C) જરનેવત  (D સમુયસ્નરન  

 

42 ળયીયનુાં કય ુઅંગ વલવલધ વાંદેળરઓની આ રે કયે છે?  
(A) ગ  (B) કયડયરૂ્  (C) ભગજ  (D) શરથ  

 

43 ખેરરડીને વનમવભત કયુાં સ્નરન કયવુાં જઇએ?  
(A) સમુયસ્નરન  (B) લયરસ્નરન  (C) લરયસુ્નરન  (D) કટીસ્નરન  

 

44 કમ ધ્રલુ ગયભી ઉત્ન્ન કયનરય અને ળક્તત આનરય છે?  
(A) દચક્ષણ  (B) ઉત્તય  (C) ફાંને  (D) એકણ નશી  

 

45 અંગરયલરયનુ વનકરર વેભરથી ન થરમ ત ળયીયભરાં વલદ્રવ્મ લધે છે?  
(A) જઠય  (B) મકૃત  (C) પેફ્વર  (D) આંતયડર  

 

46 ળયીયની સ્નરયેુળી ય કઇ કિમર કયલી અવત અગત્મની છે?  
(A) એવનભર  (B) સ્નરન  (C) ભરચરળ  (D) સમૂયસ્નરન 

 

47 ગબયલતી સ્ત્રીઓ ભરટે કઇ ધ્ધવત અનરલલી જઇએ?  
(A) કટીસ્નરન  (B) ભરચરળ  (C) કયડસ્નરન  (D) સમૂયસ્નરન  

 

48 કેથેટયન કેટર છેડ ગદુરભરગયભરાં જલર દેલ જઇએ?  
(A) ૧ ઇંચ  (B) ૧/૨ ઇંચ  (C) ૨ ઇંચ  (D) એકણ નશી  

 

49 કમર બર ય ભરટીન ઉમગ કયતી લખતે કરડન ઉમગ કયલ જરૂયી છે?  
(A) ેટ  (B) ખબર  (C) શરથ  (D) એકણ નશી  

 

50 વરબનુર ઉમગથી ત્લચર કેલી ફને છે?  
(A) સકૂી  (B) વનસ્તેજ  (C) ફાંને  (D) એકણ નશી  

 

51 

 

 

 

 

થરક અને સસુ્તી કેલર રણીથી સ્નરન કમરય ફરદ લતરયમ છે?  
(A) ગયભ  (B) ઠાંડુ  (C) વભવળતષ્ણ  (D) રીભડરનુાં રણી  

 



52 વિભનર દેળભરાં કમર યગન પ્રક લધ ુજલર ભે છે??   
(A) સ્કલી  (B) ફેયી-ફેયી  (C) કયકેટ્વ  (D) કભ  

 

53 કમર દેળભરાં સમૂયને બગલરનની  જેભ જૂલરભરાં આલે છે?  
(A) રકકસ્તરન  (B) ચીન  (C) બરયત  (D) અભેકયકર  

 

54 જ ાંગરભરાં કમર લરયનુ ુ ાં પ્રભરણ ઊંચ ુશમ છે?  
(A) પ્રરણલરય ુ (B) અંગરયલરય ુ (C) વભથેન  (D) નરઇરજન  

 

55 કમ એવવડ લીમય, મકૃત અને કશભનરફીન ભરટે ઉમગી છે કે જે મૂર, દરડભ, ૈયુાં, વપયજન લગેયેભરાંથી ભે છે?  
(A) બ્લવુરઇન  (B) પ્રરરઇન  (C) શીસ્ટીડરઇન  (D) આઇવલ્યવુરઇન  

 

56 ભરટીની મનમ વાંદગી કમરય ફરદ ભરટીનુાં શુાં કયવુાં જઇએ?  
(A) બીની કયલી  (B) તડકરભરાં સકુલલી  (C) ગયભ કયલી  (D) ભીઠુાં ઉભેયવુાં  

 

57 કમર સ્નરનથી કયડને ફ, ઉતે્તજનર અને ષુ્ષ્ટ ભે છે?  
(A) કયડસ્નરન  (B) કટીસ્નરન  (C) સમૂયસ્નરન  (D) લરયસુ્નરન 

 

58 બીની ભરટી ખલુ્રી યરખલરભરાં આલે ત કમર યગને કરબ ુકયી ળકરમ. છે 

(A) ેટન દુ:ખરલ  (B) ભરથરન દુ:ખરલ  (C) ગાંબીય તરલ  (D) ઉરટી  
 

59 કેલર આશરયથી ળયીયને નકુળરન થરમ છે?  
(A) ફહ ુગયભ  (B) ફહ ુઠાંડુ   (C) ફાંને  (D) વભતર  

 

60 રરભરાં યશરેર રચકયવ કમર દરથોનુાં રચન કયલરભરાં ભદદ કયે છે?  
(A) પ્રટીન  (B) ચયફી  (C) એવભન એવવડ  (D) કરફોકદત  

 

61 ગરર અને ગ્રીલરઓનર ખરડર યુલર તથર સ્ત્રીઓભરાં અલ્સ્તનની તકરીપ દૂય કયલર ળેનરથી ભરરીળ કયલી જઇએ?  
(A) તેર  (B) ભરખણ  (C) દશી  (D) દૂધ  

 

62 ચયફી કુર કેટરર પ્રકરયની શમ છે?  
(A) રાંચ  (B) ત્ણ  (C) ચરય  (D) એકણ નશી  

 

63 જરનેવત કમર યગન અચકૂ ઇરરજ છે?  
(A) ખરવી  (B) ળયદી  (C) ઉરટી  (D) કરકડર  

 

64 ધરવભિક અને તસ્લી રક ળેનર ભરટે ઉલરવ કયે છે?  
(A) ધ્મરન ભરટે (B) સ્લસ્થતર ભરટે (C) રરાંફર આયષુ્મ ભરટે (D) રતર યશલેર ભરટે 

 

65 ભરનલ ળયીયભરાં કુર કેટરર ચિ છે?  
(A) છ  (B) નલ  (C) વરત  (D) આઠ  

 

66 દયેક વ્મક્તતએ દયયજ કેટરર નરરવ રણી ીવુાં જઇએ?  
(A) ૪ થી ૫  (B) ૬ થી ૮  (C) ૧૨ થી ૧૪  (D) ૧૦ થી ૧૨  

 

67 કાંન ધ્ધવતભરાં જેનુાં જડરણ જરૂયી છે?  
(A) ઇરેતરીક  (B) રણી  (C) ફાંને  (D) એકણ નશી  

 

68 પ્રરણળક્તતનર લશન ભરટે આણર ળયીયભરાં કેટરર ભરગો છે?  
(A) આઠ  (B) વ  (C) ચોદ  (D) દવ  

 

69 એક્યપેુ્રળયભર ળેનર ય દફરણ આલરભરાં આલે છે?  
(A) ચક્કવ ચફિંદુ  (B) પતત શરથ  (C) પતત ગ  (D) એકણ નશી  

 

70 વરદર રણીનર ફદરે કેવુાં રણી સ્લરસ્્મ ભરટે રરબદરમી છે?  
(A) ભીઠરલરળુ  (B) શદયલરળુ  (C) રશચુાંફકીત  (D) થાંડુરણી  

 

71 

 

 

 

 

એવનભર કમર યગભરાં આલી જઇએ?  
(A) કફજીમરત  (B) તરલ  (C) આંતયડરન વજ   (D) ચરભડીનર યગ  

 



72 ભરટી ચચકકત્વરભરાં કેલર કરડન ઉમગ કયલરભરાં આલે છે?  
(A) ખરદી  (B) ભરભર  (C) સતુયરઉ  (D) ચરસ્ટય  

 

73 લજન ઉતરયલર ભરટે કઇ ધ્ધવતન ઉમગ કયલ જઇએ?  
(A) એક્યપેુ્રળય  (B) લરયસુ્નરન  (C) કાંન  (D) એકણ નશી  

 

74 વલટરભીન ‘ડી’ ળેભરાંથી ભે છે?  
(A) સમુયપ્રકરળ  (B) ચાંદ્રપ્રકરળ  (C) કૃવત્ભ પ્રકરળ  (D) એકણ નશી  

 

75 ભરચરળ કયલર ભરટે કેટરી ધ્ધવત અનરલલી?  
(A) છ  (B) ચરય  (C) ત્ણ  (D) રાંચ  

 

76 કયુાં તત્લ પ્રભરણભરાં નર શમ ત રચનની તકરીપ થરમ છે?  
(A) જરતત્લ  (B) અલકરળ તત્લ  (C) અક્નનતત્લ  (D) લરયતુત્લ  

 

77 કટીસ્નરન ઉનરરભરાં કેટરર વભમ ભરટે કયવુાં જઇએ? 
(A) ફે કરરક  (B) એક કરરક  (C) અડધ કરરક  (D) ૨૦ વભવનટ  

 

78 સમૂયનર કમર કકયણની ગયભી લધરયે શમ છે?  
(A) વપેદ કકયણ  (B) અધયતત  (C) યરતર  (D) જાાંફરી  

 

79 ઉલરવભરાં અવનન્દ્રર આલે ત્મરયે કેવુાં રણી રેવુાં?  
(A) ગયભ  (B) હુાંપરળુ  (C) ઠાંડુ  (D) રીંબુરણી  

 

80 શરેરનર વભમની સ્ત્રીઓ વોદમય ટકરલી યરખલર ળેભરાંથી ફનેર ઘયેણર શયેતી શતી?  
(A) રશચુાંફક  (B) વનુાં  (C) રરખ  (D) ચરાંદી  

 

81 કઇ ધ્ધવતથી ભરથરનર દુ:ખરલરભરાં યરશત ભે છે?  
(A) કટીસ્નરન   (B) લયરસ્નરન  (C) કયડસ્નરન  (D) જરનેવત  

 

82 ફધર જ યાંગનર વવભશ્રણથી કમ યાંગ ફને છે?  
(A) રરર  (B) ભરૂણ  (C) જાાંફરી  (D) એકણ નશી  

 

83 સમૂયસ્નરન કેટરર કરરક સધુી કયી ળકરમ?  
(A) એક કરરક  (B) ત્ણ કરરક  (C) અડધ કરરક  (D) ફે કરરક  

 

84 ચેતરતાંત્ને કઇ ધ્ધવત ળક્તત ફક્ષે છે?  
(A) કટીસ્નરન  (B) ભરચરળ  (C) જ્રનેવત  (D) ભરટી ચચકકત્વર  

 

85 ત્લચરનર યગ કમર કકયણથી દૂય યશનેરય વ્મક્તતને થરમ છે?  
(A) યરતર  (B) રરર  (C) વપેદ  (D) રય જાાંફરી  

 

86 એેષ્ન્ડક્ષભરાં કઇ ચચકકત્વર કરભ કયે છે?  
(A) જરનેવત  (B) ભરટે ચચકકત્વર  (C) સમૂયસ્નરન  (D) લયરસ્નરન  

 

87 પ અને ળરકબરજીન યવ કેટરર વભમભરાં ચે છે?  
(A) ૫૦ વભવનટ  (B) ૨૦ વભવનટ   (C) ૩૦ વભવનટ  (D) ૪૦ વભવનટ  

 

88 વગબરયસ્ત્રીઓ ભરટે કઇ ધ્ધવત વરયી છે?  
(A) કટીસ્નરન  (B) કયડસ્નરન  (C) સમૂયસ્નરન  (D) ભરચરળ  

 

89 ફાંને ધ્રલુન ઉમગ કયતરાં શરેર શુાં ધ્મરનભરાં યરખવુાં?  
(A) ગણુધભો  (B) જાડરઇ  (C) કરય  (D) એકણ નશી  

 

90 Ultra Violet કકયણને શુાં કશ ેછે?  
(A) અધયતત કકયણ  (B) રયજાાંફરી કકયણ  (C) વરદર કકયણ  (D) જાાંફરી કકયણ   

91 

 

 

 

 

ગયભ રણીભર સ્નરન કઇ ધ્ધવતભરાં થરમ છે?  
(A) ગસ્નરન  (B) લરયસુ્નરન  (C) સમૂયસ્નરન  (D) ત્ણેમ  

 



92 જરનેવત કઇ તકરીપભરાં કયી ળકરમ?  
(A) ઝરડર  (B) ભરથુાં દુ:ખવુાં  (C) તરલ  (D) ળયદી  

 

93 મતૂ્વિંડની તકરીપથી ીડરતર શમ તેલર વ્મક્તતને કયુાં સ્નરન આલરભરાં આલે છે ?  
(A) કયડસ્નરન  (B) સમૂયસ્નરન  (C) લયરસ્નરન  (D) કટીસ્નરન  

 

94 બરયતભરાં ળેને  બગલરનની જેભ જૂલરભરાં આલે છે?  
(A) શલર  (B) સમૂય  (C) રણી  (D) ખયરક  

 

95 ચીનભરાં બરયત કયતરાં લધરયે કઇ ધ્ધવતન ઉમગ થરમ છે?  
(A) એક્યપેુ્રળ ય  (B) જરનેવત  (C) સમૂયસ્નરન  (D) નેચયથી  

 

96 ધ્રલુ ળબ્દ કઇ ધ્ધવતભર લયરમ છે?  
(A) જર ચચકકત્વર  (B) ગસ્નરન  (C) રશચુાંફક ચચકકત્વર  (D) કાંન  

 

97 વલટરભીન ‘ડી’ ની ઉણથી ફેયીફેયી યગ થરમ છે.  
(A) વત્મ  (B) અવત્મ  (C) અધયવત્મ  (D) એકણ નશી  

 

98 ભનષુ્મનર ળયીયભરાં કેટરર ટકર રણી શમ છે?  
(A) ૮૦%  (B) ૭૦%  (C) ૬૦%  (D) ૫૦%  

 

99 કમર સ્નરનને ધરવભિક ભશત્લ આલરભરાં આવ્યુાં છે?  
(A) જરસ્નરન  (B) લયરસ્નરન  (C) કટીસ્નરન  (D) સમૂયસ્નરન  

 

100 Intraredને કમર કકયણ કશલેરમ?  
(A) અધયતત કકયણ  (B) રયજાાંફરી  (C) યરતર  (D) કેવયી  

 

 

______________
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1 ઇનલલ્યનુટયી ભવલ્વ ક્રાં આલેરર છે?  
(A) શરથનર સ્નરયઓુ  (B) હ્રદમ અને જઠયનર સ્નરયઓુ  (C) ગનર સ્નરયઓુ  (D) એકણ નશી.  

 

2 સ્નરયઓુને કઇ યચનર એકફીજાથી દૂય કયે છે?   
(A) શરડકર  (B) પેવીમર  (C) ચરભડી  (D) ધભનીઓ  

 

3 વરમનલીમર ભેમ્રેઇનનુાં સ્થરન કમર છે?  
(A) વરાંધરઓભરાં  (B) શરડકરનર રરણભરાં  (C) રચનતાંત્ભર   (D) ત્ણેમ  

 

4 વફતરેલીમન કઇ યીફથી ળરૂ થઇ તરેલીકર ય યૂ થરમ છે?  
(A) શરેી  (B) ફીજી  (C) રાંચભી  (D) છઠ્ઠી  

 

5 અક્સ્થતાંત્ ળેનુાં ફનેલુાં શમ છે?  
(A) સ્નરયઓુનુાં  (B) શરડકર અને કુમરય  (C) ચરભડી અને ચેતરઓ  (D) ત્ણમ  

 

6 ભણકર કેટરર શમ છે?  
(A) ૩૩  (B) ૨૫  (C) ૩૦  (D) ૨૬  

 

7 રમ્ફય(કભય) ભરાં કેટરર ભણકર શમ છે?   
(A) ૫  (B) ૬  (C) ૭  (D) ૮  

 

8 આણર ળયીયભરાં કુર પીભયફન કેટરર શમ છે?  
(A) ૨   (B) ૩  (C) ૦  (D) ૬  

 

9 હ્રદમનુાં સ્થરન છરતીભરાં ક્રાં છે?  
(A) ડરફી ફરરુ્એ  (B) જભણી ફરરુ્એ  (C) લચ્ચે   (D) છરતીનર યેૂયૂર બરગભરાં  

 

10 હ્રદમની રાંફરઇ કેટરી શમ છે?  
(A) ૧૨ વે.ભી.  (B) ૧૮ વે.ભી.  (C) ૨૦ વે.ભી.  (D) ૨૫ વે.ભી.  

 

11 ખુ્તલમની વ્મક્તતનર હ્રદમનુાં લજન કેટલુાં?  
(A) ૧૫૦ગ્રરભ  (B) ૨૮૦ ગ્રરભ  (C) ૧૭૦ ગ્રરભ  (D) ૧૦૦ થી ૧૫૦ ગ્રરભ 

         



12 હ્રદમભરાં જભણીફરરુ્ કમ લરલ્લ શમ છે?  
(A) વત્દર  (B) કદ્રદર  (C) વત્દર અને કદ્રદર  (D) એકણ નશી  

 

13 હ્રદમનર સ્નરયઓુને રુવધય શોંચરડતી ધભનીઓને શુાં કશ ેછે?  
(A) ભશરધભની  (B) ફુતફુવ ધભની  (C) કયનટી આટયયીઝ  (D) એકણ નશી  

 

14 લ્ભનયી આટયયી (ફુતફુવ ધભની) ભરાં કેવુાં રશી શમ છે.  
(A) અશધુ્ધ  (B) શધુ્ધ  (C) વભક્ષ  (D) એકણ નશી  

 

15 વરભરન્મ યીતે ધભનીઓભરાં કેવુાં રશી શમ છે?  
(A) અશધુ્ધ  (B) વભક્ષ   (C) શધુ્ધ  (D) ગયભ  

 

16 વત્દર લરલ્લ કેલ છે?  
(A) કદ્રભરગીમ  (B) એક ભરગીમ  (C) વત્ભરગીમ  (D) ફહભુરગીમ  

 

17 ભશરધભનીને શુાં કશ ેછે?  
(A) એઓયટર(Aorta)  (B) કયનયી ધભની  (C) કયનયી આટયયી   (D) ભશરળીયર  

 

18 આણે અંદય જતર િરવભરાં ખફૂ જરૂયી શુાં રઇએ છીએ?  
(A) કરફયન ડરમતવરઇડ  (B) નરઇરજન (C) ઓતવીજન  (D) શીરીમભ   

19 કદલવ દભવભમરન પેફ્વર કેટરર રણીની લયર ફશરય પેંકે છે?  
(A) ૨૩૦૦ ભી.રી.  (B) ૧૫૦૦ ભી.રી.  (C) ૨૦૦૦ ભી.રી.  (D) ૨૩૫૦ ભીરી.  

 

20 િવનકિમર દ્વરયર રશી લરટે દયેક કને શુાં ભે છે?  
(A) નલકુઝ  (B) ઓતવીજન  (C) કતત્ત્લ  (D) વલટરભીનવ  

 

21 નરકનર રરણભરાં આલેર રતર લર કનુાં કરભ કયે છે?  
(A) નરનર ડદર  (B) રશી શોંચરડવુાં  (C) ગણી   (D) એકણ નશી  

 

22 પેયીન્કઝની રાંફરઇ કેટરી?  
(A) ૧૨ વે.ભી.  (B) ૬ વે.ભી  (C) ૨૦ વે.ભી  (D) ૨૫ વે.ભી  

 

23 કઇ યચનર િરવની અને અન્નની લચ્ચે ડદરનુાં કરભ કયે છે?  
(A) કાંઠ  (B) પેયીન્કવ  (C) એીનરટીવ  (D) એકણ નશી  

 

24 િરવનરીકર (Trachea) ળેની ફનેરી છે?  
(A) ઇરેતરીક પરઇફય અને કરટીરેજ  (B) શરડકરાં  (C) સ્નરયઓુ  (D) ચરભડી  

 

25 કઇ યચનર ૧૮ થી ૨૦ યીંગ જેલી અણૂય કુમરયથી ફનેરી શમ છે?  
(A) અન્નની  (B) આંતયડરાં  (C) િરવનરીકર   (D) મતૂ્નરીકર  

 

26 િરવનરીકરનર વોથી છેલ્રર બરગભરાં યટર જેલર બરગ આલેરર છે તેને શુાં કશ ેછે ?  
(A) પેફ્વર  (B) યતતકણ  (C) ક  (D) લરયકુ  

 

27 ફાંને પેફ્વરન આકરય કેલ છે?  
(A) ીયરભીડ્વ  (B) ત્રકરકરય    (C) ળાંકુ  (D) એકણ નશી  

 

28 જભણર પેફ્વરનુાં લજન કેટલુાં શમ છે?  
(A) ૫૦ ગ્રરભ  (B) ૬૨.૫ ગ્રરભ  (C) ૫૨ ગ્રરભ  (D) ૧૦૦ ગ્રરભ  

 

29 નરનર ફરકભરાં પેફ્વર કેલર યાંગનર શમ છે?  
(A) ફદરભી  (B) વપેદ  (C) શધુ્ધ ગરુરફી  (D) ીર  

 

30 પેફ્વરભરાં શધુ્ધ થમેલુાં રશી કઇ યચનર લડે હ્રદમભરાં જામ છે?  
(A) કયનયી ધભની  (B) લ્ભનયી આટયયી  (C) કયનયી આટયયી    (D) લ્ભનયી લેઇન  

 

31 નીચેનરભરાંથી રચનતાંત્ન અલમલ કમ છે?  

(A) સ્તરીન (B) મતૂ્ીંડ  (C) મકૃત  (D) હ્રદમ  
 

32 નીચરર જડફરભરાં કુર કેટરી દરઢ શમ છે?  
(A) ૮  (B) ૬  (C) ૧૦  (D) ૯  

 



33 રરયવભરાં કયુાં તત્ત્લ શમ છે?  
(A) અભરઇરેઝ  (B) પ્રટીન  (C) ટરમરીન  (D) એકણ નશી  

 

34 ેયટીડ રરગ્રાંથી ય વજા આલે તેને આણે શુાં કશીએ છીએ?  
(A) કરકડર  (B) ધનયુ  (C) ગરર ચીયુાં   (D) એકણ નશી  

 

35 કરફોશરઇડે્રટનર રચન ભરટે રરયવભરાં કયુાં તત્ત્લ શમ છે ?  
(A) આંત્ યવ  (B) અભરઇરેઝ  (C) ટરમરીન  (D) એકણ નશી  

 

36 વભેન્ડીબ્યરુય ગ્રાંથી ક્ર આલેરી છે?  
(A) તરલરભરાં  (B) અન્નનીભરાં  (C) િરવનીભરાં  (D) જફરનર નીચેનર બરગભરાં 

 

37 જીબનર રછનર બરગને શુાં કશ ેછે?  
(A) કરકડર  (B) ગરર  (C) મૂ  (D) એકણ નશી  

 

38 લેરેટ ેીરી ક્ર આલેરી છે?  
(A) જીબ ય  (B) જઠયભરાં  (C) ેટભરાં  (D) એકણ નશી  

 

39 કઇ ધભની જીબને રશી શોંચરડે છે?  
(A) કયનયી  (B) ટેસ્ટીક્યરુય  (C) વતરેનીક  (D) રીન્નયઅુર  

 

40 િવનતાંત્ અને રચનતાંત્ જ્મર બેગર થરમ છે તે બરગને શુાં કશ ેછે?  
(A) અન્નની  (B) નરનુાં આંતયડુ  (C)   પીયીન્કવ  (D) એકણ નશી  

 

41 અન્નનીનર ગરભરાં આલેરર બરગને કઇ આટયયી રશી શોંચરડે છે?  
(A) ટેસ્ટીક્યરુય આટયયી   (B) પીભયર આટયયી  
(C) ઇનપીયીમય થયેવીક આટયયી  (D) ઇન્ટયનર ડેુન્ડર આટયયી    

 

42 અન્નનીન નીચેન છેડ ળેભરાં ખરુે છે?  
(A) સ્લરદુવિંડભરાં   (B) જઠયભરાં  (C) હ્રદમભરાં  (D) કીડનીભરાં   

 

43 રચનતાંત્નુાં વોથી શોંળુ અને ક્સ્થવતસ્થરક અંગ કયુાં છે?  
(A) મકૃત  (B) જઠય  (C) ભટુાં આંતયડુ  (D) ભોં  

 

44 જઠયની રાંફરઇ કેટરી શમ છે?  
(A) ૫ ઇંચ  (B) ૧૫ ઇંચ  (C) ૧૦ ઇંચ  (D) ૨૦ ઇંચ  

 

45 જઠયનર ફશરયનર અને ભટર લરાંકને શુાં કશ ેછે?  
(A) રેવય કલેચય    (B) ખાંડ   (C) ગે્રટય કલેચય  (D) એકણ નશી  

 

46 નરનર આંતયડરનર વોથી ઉયનર બરગને શુાં કશ ેછે?  
(A) ડીઓડીનભ  (B) જેરુ્નભ  (C) ઇરીમભ  (D) એકણ નશી  

 

47 જેરુ્નભ અને ઇરીમભને કઇ આટયયી રશી શોંચરડે છે?  
(A) સુીયીમય ભેવેન્રીક આટયયી    (B) રીન્નયઅુર આટયયી  (C) સ્તરેનીક આટયયી  (D) એકણ નશી  

 

48 એવેન્ડીંગ કરન ળેન બરગ છે?  
(A) ભટુાં આંતયડુ  (B) નરનુાં આંતયડુાં  (C) જઠય  (D) એકણ નશી  

 

49 એવેન્ડીંગ કરનની રાંફરઇ કેટરી છે?  
(A) ૫ ઇંચ  (B) ૮ ઇંચ  (C) ૧૦ ઇંચ  (D) ૧૧ ઇંચ  

 

50 રરન્વલવય કરનની રાંફરઇ કેટરી ?  
(A) ૧૦ ઇંચ  (B) ૧૦.૫ ઇંચ  (C) ૨૦ ઇંચ  (D) ૧૧ ઇંચ  

 

51 આણર ળયીયભરાં ભટી અને વરીડ ગ્રાંથી કઇ છે?  
(A) એડ્રીનર  (B) શિુવિંડ  (C) મકૃત  (D) એકણ નશી  

 

52 

 

 

 

 

મકૃતનુાં લજન કેટલુાં છે?  
(A) ૧૦૦૦ ગ્રરભ  (B) ૨૦૦૦ ગ્રરભ  (C) ૯૦૦ ગ્રરભ  (D) ૧૩૦૦ થી ૧૬૦૦ ગ્રરભ  

 



53 મકૃતભરાંથી શુાં ઝયે છે?  
(A) ફરઇર  (B) આંત્યવ  (C) રરયવ  (D) એકણ નશી  

 

54 મકૃતને રશી કણ શોંચરડે છે?  
(A) શીટીક આટયયી   (B) સ્તરેનીક આટયયી  (C) ઇન્ટયનર આટયયી   (D) એકણ નશી  

 

55 સ્લરદુવિંડનર અંત:સ્ત્રરલી બરગભરાંથી કમર અંત:સ્ત્રરલ ઝયે છે?  
(A) ટેસ્ટસ્ટીયન  (B) ઇસ્રજેન  (C) ઇન્સ્યરુીન અને નલકુરગન   (D) એકણ નશી  

 

56 સ્લરદુવિંડનુાં સ્થ ક્ર છે?  
(A) છરતીનર રરણભરાં  (B) પ્રસ્ટેટ ગ્રાંથીને અડીને  
(C) રાંફય ભણકર(L1, L2) નર રેલર ય ેટનર રછનર બરગભરાં   (D) એકણ નશી  

 

57 સ્લરદુવિંડની જાડરઇ કેટરી?  
(A) ૨૦ વે.ભી.  (B) ૧૦ વે.ભી.   (C) ૨ વે.ભી.  (D) ૨૦.૫ વે.ભી.  

 

58 સ્લરદુવિંડન બ્રડ ડે્રનેજ કમ છે?  
(A) ટયર લેઇન  (B) ઇન્ટયનર ડેુન્ડર  (C) ઇન્ટયનર ઇરીરક લેઇન   (D) એકણ નશી  

 

59 કયુાં ત ાંત્ ળયીયને કાંરર અને કઓકડિનેટ કયે છે?  
(A) રચનતાંત્  (B) િવનતાંત્  (C) ચેતરતાંત્  (D) સ્નરયતુ ાંત્  

 

60 નલયવેલ્વ અને ન્યયુ નરરમર વેલ્વથી શુાં ફનેલુાં છે?  
(A) સ્નરયઓુ  (B) મતૂ્વિંડ  (C) ચેતરઓ  (D) એકણ નશી  

 

61 આખર ળયીયન સવુપ્રભ ગલનયય કણ છે?  
(A) કયડયજ્રુ્  (B) હ્રદમ  (C) ભગજ  (D) એકણ નશી  

 

62 ભગજને કઇ આટયયી રશી રુુાં રડે છે?  
(A) લટીરર આટયયીઝ  (B) સ્તરેનીક આટયયી  (C) કયનયી આટયયી  (D) એકણ નશી  

 

63 ેયીપયર નલયવ વીસ્ટભભરાં કેટરી કેનીમર નલયવ શમ છે?  
(A) ૩૧  (B) ૧૦  (C) ૩૨  (D) ૧૨  

 

64 સ્ત્રીનુાં પ્રજનન અંગ કયુાં છે?  
(A) વૃણ કથી  (B) પ્રસ્ટેટ  (C) એીડીડરઇભીવ  (D) એકણ નશી  

 

65 રુુનુાં પ્રજનન અંગ કયુાં છે?  
(A) અંડવિંડ  (B) ગબયનરીકરઓ  (C) ગબરયળમ  (D) એકણ નશી  

 

66 ડતટ ડીપયન્વ એ કનર પ્રજનન અંગન બરગ છે ?  
(A) સ્ત્રી  (B) રુુ અને સ્ત્રી  (C) રુુ  (D) એકણ નશી  

 

67 મની ભરગયને બીન યરખનરય ગ્રાંથીઓને શુાં કશ ેછે?  
(A) ીચ્યટુયી ગ્રાંથી  (B) ફરથોરીન ગ્રાંથીઓ  (C) સ્લરદુવિંડ ગ્રાંથી   (D) એકણ નશી  

 

68 ગબરયળમન આકરય કેલ શમ છે ?  
(A) રમયી પભય  (B) અંડરકરય  (C) અવનમવભત  (D) ગ  

 

69 ગબરયળમની જાડરઇ કેટરી છે?  
(A) ૧ ઇંચ  (B) ૩ ઇંચ  (C) ૫ ઇંચ  (D) ૬ ઇંચ  

 

70 વલીતવની રાંફરઇ કેટરી છે?  
(A) ૫ વે.ભી  (B) ૨.૫ વેભી  (C) ૧ વે.ભી  (D) ૪ વે.ભી.  

 

71 ગબયનરીકર કેટરર વે.ભી. રરાંફી શમ છે?  
(A) ૧૦   (B) ૫  (C) ૨૦  (D) ૧૮   

72 ગબયનરીકરનર ગબરયળમની નજીકનર બરગને શુાં કશ ેછે?  
(A) રમરયવ  (B) ઇસ્થીમભ  (C) ફડી  (D) એકણ નશી 
        

 



73 અંડવિંડભરાં ળેનુાં વનભરયણ થરમ છે?  
(A) અંડક  (B) શિુક  (C) ક   (D) એકણ નશી 

 

74 રુુનુાં કતયરુેળન ભરટેનુાં અંગ કયુાં છે?  
(A) ેનીવ  (B) વૃણ  (C) પ્રસ્ટેટ  (D) એકણ નશી 

 

75 કોયર કેલટનવર ક્ર આલેર છે?  
(A) ેનીવભરાં  (B) ગબયનરીકરભરાં  (C) વૃણભરાં  (D) એકણ નશી 

 

76 પ્રસ્ટેટ ગ્રાંથીની રાંફરઇ કેટરી ?  
(A) ૬ વે.ભી.  (B) ૧૦ વે.ભી.  (C) ૩ વે.ભી.  (D) ૧ વે.ભી.  

 

77 પ્રસ્ટેટ ગ્રાંથીનુાં લજન કેટલુાં?  
(A) ૨ ગ્રરભ  (B) ૪ ગ્રરભ  (C) ૩ ગ્રરભ  (D) ૮ ગ્રરભ  

 

78 મતૂ્વિંડની ઉય કઇ ગ્રાંથીઓ શમ છે. 
(A) શિુવિંડ  (B) અંડવિંડ  (C) એડ્રીનર  (D) એકણ નશી 

 

79 કીડનીની જાડરઇ કેટરી?  
(A) ૩ વે.ભી.  (B) ૬ વે.ભી. (C) ૧ વે.ભી. (D) ૫ વે.ભી. 

 

80 કકડનીભરાંથી મતૂ્ને મતૂ્રળમભરાં રઇ જલરનુાં કરભ કણ કયે છે?  
(A) મતૂ્નરીકરઓ  (B) વલમયનરીકરઇઓ  (C) ગબયનરીકરઓ (D) એકણ નશી  

 

81 ખરરી મતૂ્રળમન આકરય કેલ શમ છે?  
(A) રાંફગ  (B) અવનમવભત  (C) ગ  (D) ટેરરશડેર   

82 મતૂ્રળમભરાં કેટલુાં મતૂ્ વભરઇ ળકે છે?  
(A) ૧૨૦ થી ૩૨૦ ભી.રી.   (B) ૫૦૦ ભી.રી.  (C) ૫૦ ભી.રી.  (D) ૫૫૦ ભી.રી 

 

83 વળવથર વળશ્નભરાં મતૂ્ ભરગયન આકરય કેલ શમ છે?  
(A) “જે”  (B) “એર”  (C) “એવ”  (D) એકણ નશી  

 

84 ભેઇર યયેુથ્રરન ભેમ્રેનવ રટય  કેટર રરફ શમ છે?  
(A) ૫ વે.ભી.  (B) ૭ વે.ભી.  (C) ૬ વે.ભી.  (D) ૧.૫ થી ૨.૦ વે.ભી. 

 

85 શિુરણુ ાંઓન  વાંગ્રશ કણ કયે છે?  
(A) એીડીડરઇભેવ  (B) અંડવિંડ  (C) ટેસ્ટીવ  (D) ગબરયળમ  

 

86 શિુવિંડ કમર કનુાં ઉત્રદન કયે છે?  
(A) અંડક   (B) શિુક  (C) અંડક અને શિુક  (D) એકણ નશી   

87 શિુક ક્ર ઉત્ન્ન થરમ છે?  
(A) અંડવિંડભરાં  (B) કીડનીભરાં  (C) શિુવિંડભરાં  (D) એકણ નશી 

 

88 મકૃત ળયીયની કેલી ગ્રાંથી છે?  
(A) વોથી ભટી  (B) વોથી નરની  (C) વોથી રતી  (D) એકણ નશી 

 

89 પેફ્વરની આરુ્ફરરુ્ કઇ ભેમ્રેઇન શમ છે?  
(A) વરઇનલીમર  (B) મ્યતુવ  (C) વીયવ ભેમ્રેઇન   (D) એકણ નશી 

 

90 સ્ત્રીનર મતૂ્ભરગય (પીભેર યયેુથ્રર)ની આવરવ ખફૂ જ મ્યતુવ ગ્રાંથીઓ આલેરી શમ છે તે કનર જેલી શમ છે?  
(A) રુુનર પ્રસ્ટેટ જેલી  (B) રુુનર શિુીંડ જેલી  (C) સ્લરદુાંવિંડ જેલી  (D) એકણ નશી 

 

91 લરન્ટયી ભવલ્વ ક્ર ક્ર છે?  
(A) શરથ-ગનર સ્નરયઓુ  (B) હ્રદમનર સ્નરય ુ (C) જઠયનર સ્નરય ુ (D) ત્ણેમ  

 

92 પેવીમર શુાં કરમય કયે છે?  
(A) સ્નરયઓુને ફશરયથી કલય કયે છે  (B) સ્નરયઓુને અંદયથી કલય કયે છે  

(C) સ્નરયનેુ જાડ ફનરલે છે  (D) એકણ નશી 
    

 



93 મ્યતુવ ભેમ્રઇન ક્ર શમ છે?  
(A) રચનતાંત્ની અંદયની કદલરર ય  (B) શરડકરભરાં  (C) વરાંધરભરાં  (D) એકણ નશી 

 

94 શરથભરાં કેટરર સ્નરયઓુ શમ છે?  
(A) ૨૦  (B) ૨૨  (C) ૧૫  (D) ૨૩  

 

95 થરરનર આગનર બરગભરાં કમ સ્નરય ુઆલેર છે?  
(A) વરયટયીમવ  (B) તરેલીકર  (C) વીયેટવ એન્ટીયીમય   (D) ેતટયરરીવ  

 

96 ખયીભરાં કેટરર શરડકરાં છે?  
(A) આઠ  (B) દવ  (C) ચરય  (D) એક  

 

97 થયેવીક બરગભરાં કેટરર ભણકર શમ છે?  
(A) ૭  (B) ૩  (C) ૧૨  (D) ૧૦  

 

98 કકીતવભરાં કેટરર ભણકર શમ છે ?  
(A) ચરય  (B) ફે  (C) એક  (D) ત્ણ  

 

99 ગરનર ભધ્મભરાં આલેર ફનનુાં નરભ આ.  
(A) પીભય  (B) શરઇડ  (C) હ્યભુયવ  (D) સ્ટટનભ  

 

100 હ્રદમનુાં કદ કેટલુાં શમ છે?  
(A) વપયજન જેટલુાં  (B) ભરણવની મઠુ્ઠીનર જેટલુાં  (C) નરનર રીંબ ુજેટલુાં  (D) ગનર ાંજા જેટલુાં  

 

 

________________ 

 


