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1 5~fs'Lts LrLsT;f s[8,f jqf" h}gl k[M 

(A) 100 (B) 150 (C) 200 (D) 250 
 

2 g{;um"5rfzgf L;›f\tm s[8,f k[M 

(A) 5f\r (B) vf9 (C) gj  (D) vLuifz 
 

3 5~fs'Lts LrLsT;f ßfzf zmudf\yl x]\ d[/jl xsfi k[M 

(A) d]Lst (B) xLst (C) ;]:tl (D) v[s[i gcl\ 
 

4 5'Yjlgl zrgfdf\ si]\ tÿj v[ ;}i"5~sfx k[M 

(A) h/  (B) vLUg (C) jfi] (D) vjsfx  
 

5 sim 5~sfx Ôjg Ôjjfgl xLst vf5[ k[ vfg\n vg[ PT;fc vfj[ k[p 

(A)  (B)  (C)  (D)  
 

6 dfgj xzlzgf 36f\ awf zmu ost s. Phf"yl n}z yfi k[M 

(A) s'LÊd Phf" (B) ;}i" Phf" (C) gsfzfTds Phf" (D) v[s[i gcl\ 
 

7 sim P5rfz dg]qig[ s]nzt tzo 5fkf jf/jfg]\ vuTig]\ sfi" sz[ k[M 

(A) vfi]j["n (B) s]nztl (C) v[,m5yl (D) v[s56 gcl\ 
 

8 vf56f n[xgf dcfg :jft\…i;[gfgl uf\wlÔv[ 56 sif P5rfz 5z efz d}sim ctmp 

(A) s]nztl (B) v[,m5yl (C) vfi]j["n (D) cmdlim5yl 
 

9 h/ ßfzf s. xLst PT5Gg szl xsfi k[M 

(A) .,[såls (B) ;}i" (C) s'LÊd (D) v[s[i gcl\ 
 

10 h/tÿjg]\ 5~df6 jw[ tm x]\ vfj[M 

(A) n]qsf/ (B) 5}z (C) jfjfHm0]\ (D) wztls\5 
 

11 dfgjxzlzdf\ h/ v[ ,mclg[ s[j]\ zfbl ozt]\ zfbjfg]\ sfi" sz[ k[M 

(A) hf0]\ (B) 5ft/]\ (C) ,f,  (D) v[s56 gcl\ 
 

12 s]nztl P5rfzs agjf df8[gl 5fifgl s[8,l afatmg[ Wifgdf\ zfbjfgl cmi k[M 

(A) rfz  (B) Ê6 (C) 5f\r (D) k  
 

13 Pÿfd :jf:Yi smgf ;ch :jefj k[M 

(A) dggm  (B) xzlzgm  (C) vfefgm  (D) 5z:5zgm 
 

14 sm6 5mtfgm ;]wfz :ji\ h sz[ k[M 

(A) tg  (B) dg  (C) s'LÊd (D) v[s56 gcl\ 
 

15 xfdf\ jfi] vg[ df8lgf\ zhs6m k[4 uzdl vg[ 5f6lg]\ 5~df6 k[p 

(A) cjf  (B) vLUg (C) hdlg (D) vfcfz  

 
 



16 5'Yjlgl zrgf s[8,f tÿjmgl ag[,l k[M 

(A) Ê6 (B) rfz  (C) 5f\r (D) k  
 

17 si]\ tÿj 38l hfi tm JiLstg[ íf; r-[ k[4 t[g[ íf; ,[jfdf\ ts,lo 50[ k[M 

(A) h/  (B) vLUg (C) jfi] (D) 5'Yjl 
 

18 si]\ tÿj v[ ;jm"5zl ;ÿff k[ h[ .ízgm v\x k[ 5'Yjlgl nz[s j:t]df\ nz[s sfi"df\ hmjf d/[ k[M 

(A) 5'Yjl (B) vLUg (C) vjsfx  (D) h/  
 

19 áif\ ;]wl nnl"gf xzlzgl s. xLstg[ ;a/ g szjfdf\ vfj[ Tif\ ;]wl njf s[ vGi sm.56 P5fim 

j0[ nnl"g[ ;fhm szl xsftm gylp 

(A) zmu5~L5sfzs xLst (B) zmu Lgjfz6 (C) 5~s'Lt xLst (D) v[s[i gcl\ 
 

20 1fi4 8f.om.04 sm,[zf ju[z[ h[jf ei\sz zmumgf Ôjf6]vm chfzmgl ;\Bifdf\ xzlzdf\ xfgf ßfzf 

nfb, yfi k[M 

(A) 5f6l (B) emhg  (C) 5f6l vg[ emhg (D) njf  
 

21 vf56f xzlzdf\ Ôjf6]vm df8[ imUi vfcfz scl xsfi t[jf g cmi tm t[vm sx]\ szl xstf gylM 

(A) Ljqfm vg[ auf0 (B) Ljqf (C) Ljqf;\ri (D) v[s[i gcl\ 
 

22 imu v[si]5~[xz dfL,x ,mcr]\as LrLsT;f s\5g LrLsT;f ju[z[ P5rfz 5êLtvmgf s[jl P5rfz 

xf:Êdf\ ;dfj[x szl xsfi k[M 

(A) s]nztl (B) Lags]nztl (C) s'LÊd (D) H05l 
 

23 v9jfL0ifdf\ vmkfdf\ vmkf s[8,l jfz P5jf; szjm hm.v[M 

(A) v[s (B) a[ (C) Ê6 (D) rfz  
 

24 si]\ :jf:Yi Lj7fg Ôjf6]vmg[ zmumgl PT5Lÿfg]\ sfz6 dfgt]\ gylM 

(A) s'LÊd (B) s]nztl (C) a\g[ (D) v[s[i gcl\ 
 

25 zmu v[ x]\ d[/jjfgm z:tm k[M 

(A) :j:ytf (B) Ladfzl (C) ;fhf (D) df\nf 
 

26 s. Phf"g[ 56 ;sfzfTds Phf"df\ o[zjl xsfi k[M 

(A) ;sfzfTds (B) gsfzfTds (C) a\g[ (D) v[s[i gcl\ 
 

27 vLt vfcfzg]\ sfz6[ 5frgt\Êgf vjijmg[ vfcfz 5rfjjfdf\ x]\ 50[ k[M 

(A) 36m h Zd (B) 36m h vfzfd (C) ts,lo (D) ,fe  
 

28 P5jf; v[ xzlzg[ v[s a/ 5~f%t szjfgm tyf x]\ zc[jfgm vj;z vf5[ k[M 

(A) zmul  (B) Lgzmul (C) n]Obl (D) s~mwfLedfg 
 

29 Ljqf;\rig[ n}z szjfg[ an,[ Ôjf6]vmg[ H[zl vg[ LagH[zl njfvmyl dfzjf v[ xzlz 5z s[jf 

5~imu szjf azfaz k[M 

(A) H[zl (B) LagH[zl (C) ;fzl (D) v[s[i gcl\ 
 

30 bmzfsg[ zf\wjfgl 5~Ls~if v[8,[ x]\M 

(A) sfrf tÿjmgm w8f0m szjm (B) ßJimdf\ u]6mgl j'Lÿf szjl 

(C) ßJimgm vLUgyl 5sjjm (D) Ê6[i 
 

31 wztl 5z ud[ Tif` b]<,f 5u[ ozjfyl x]` ;fÏ\ zc[ k[p 

(A) wg (B) :jf:Yi (C) aldfzl (D) s`.gcl 
 

32 JiLstgf xzlzdf` si]\ tTj v[ JiLstgf xfzlLzs a`wfz6 k[p 

(A) hdlg (B) jfi] (C) vjsfx (D) h/ 
 

33 dfgj xzlzdf` si]` vLUgtTj k[p 

(A) dfy]\ (B) 5u (C) 5[8 (D) cfy 
 

34 vjsfx tTjgf[ x]` vy" yfip 

(A) zf1f; (B) n{Ti (C) .Èjz (D) dcfTdf 
 

35 sif tTjg[ hf[. Xfsft]\ gyl 56 vg]ej szl xsfi k[p 

(A) vjsfx (B) 5'Yjl (C) h/ (D) vLUg 
 

36 Lnj;df\ vmkfdf\ vmkf 10 yl 12 U,f; x]\ 5lj]\ hm.v[M 

(A) n}w (B) 5f6l (C) rf  (D) smol  

 
 



37 xzlzdf\yl gfx 5fd[,f\ smqfm x]\ ag[ k[M 

(A) tTj (B) Ljhftli tTjm (C) ;Tj (D) ;\r/ 
 

38 h/ tTj vf[k]\ cf[I tf[ ,mcl s[j]\ y. hfi k[p 

(A) 5ft/]\ (B) hf0] (C) uzd (D) gzd 
 

39 JiLst b]<,f 9`0f 5f6ldf` 10 yl 30 LdLg8 tzjfg]` zfb[ tf[ t[g[ x]` d/[ k[p 

(A) g]sxfg (B) v[gÔ" (C) 5{;f (D) ga/f. 
 

40 h[ JiLstg]\ vfTda/ dha}t cmip 

(A) t[g]\ xzlzg]\ jhg jwfz[ cmi (B) Ljqf;\ri LjLcg cmi 

(C) dcfe}tm vmkf cmi (D) dgma/ dha}t cmi 
 

41 sif zmudf\ xzlz uzd yt]\ gylM 

(A) vf\tz0fgm ;mhm (B) o[[o;fdf\ so (C) o[srz (D) vLt;fz  
 

42 dfyfgf jf/ wmjf df8[ x]\ jf5zj]\ hm.v[M 

(A) hfthftgf x[D5] (B) df8l vg[ kf; (C) ufig]\ kf6 (D) ;]u\Lwt ;fa] 
 

43 si]\ n}w vfk]\ 5l/]\ cmi k[M 

(A) Î\80l (B) ufi  (C) aszlg]\ (D) e[\;g]\ 
 

44 nnl"g[ x]\ szjfgl .Rkf cmi tm h t[ ;fhm y. xs[ k[M 

(A) ;fhf yjfgl (B) ;}jfgl (C) njf ,[jfgl (D) ozjfgl  
 

45 s]nztl P5rfzgf 5~6[tf sm6 ctfM 

(A) 0f|p b]zfgf (B) 0f|p hm;[o (C) 0f|p 5~l;LgH (D) 0f|p 5\0if 
 

46 nz[s zmumg]\ Püej:yfg s[8,f tÿjmdf\yl v[s56 tÿjg]\ v;\t]L,t56]\ k[M 

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

47 0f"p 5lp ;}LgHg]\ LrLsT;fu'c vfzmUi .Rktf ,msm df8[ tly"wfd agl ui]\ ct]\p  

(A) u~[cg au" (B) jmxlU8g (C) Gi]ims" (D) d{;}z 
 

48 9\0f 5f6lyl Gcfjfyl x]\ a1f[ k[M 

(A) ;]:tl (B) 5fs (C) tfhul  (D) vf/; 
 

49 P5jf; v9jfL0ifdf\ s[8,f Lnj; szjf hm.v[M 

(A) a[ (B) rfz  (C) Ê6 (D) v[s[i gcl\ 
 

50 Imu4 v[si]5~[xz4 df,lx4 ,mcr]\as4 LrLsT;f4 s\5g ju[z[ P5rfz 5WwLtvmgm s[jl  P5rfz xf:Êdf\ 

;dfj[x szl xsfi k[p   

(A) s]nztl (B) Lag s]nztl (C) s'LÊd (D) H05l 
 

51 xzlzdf\ Ljqfm vg[ Ljhftli tTjmgl hdfj8 v[8,[ x]\M 

(A) zmu  (B) n]Ob (C) Ljqf;\ri (D) Ê6[i 
 

52 Ljqf;\rig]\ dm8fdf\ dm8]\ sfz6 x]\ k[M 

(A) vLgiLdt ÔjgLs~if  (B) Phfuzm (C) s;zt (D) v[s[i gcl\ 
 

53 s]nztl zmuLgjfzs xLstgl vLeJiLst v[8,[ x]\M 

(A) ;]b  (B) n]Ob (C) zmu (D) Ê6[i 
 

54 x]\ awf zmumg]\ d}/ k[M 

(A) jw] bfj]\ (B) jw] vfzfd szjm (C) jwfz[ s;zt (D) Ljqf;\ri 
 

55 0f|p 5[L8gsmoz s. i]LgjL;"8lgf 5~mo[;z ctfM 

(A) hd"gl (B) .8,l (C) Ljv[gf (D) vd[Lzsf 
 

56 dfgjxzlzdf\ s[8,f tTjm v;\t]L,t yfi k[ Tifz[ xfzlLzs s[ dfgL;s ts,lo xÍ yfi k[M 

(A) k  (B) ;ft (C) vf9 (D) 5f\r 
 

57 vLt vfcfzyl sif t\Êgf vjijmg[ vfcfz 5rfjjfdf\ ts,lo 50[M 

(A) 5frgt\Ê (B) is't (C) L5ÿffxi (D) v\t:Êfjl u~\Lyt\Ê 
 

58 si]\ :jf:Yi Lj7fg Ôjf6]vmg[ zmumgl PT5Lÿfg]\ sfz6 dfgt`] gylp 

(A) s'LÊd (B) s]nztl (C) aGg[ (D) v[s[i gcl\ 
 

59 x]\ yjfgf sfz6m n}z szjfyl h Pÿfd :jf:Yy d[/jl xsfi k[p 

(A) zf[um  (B) njf (C) s'LÊd (D) j:t] 
 



60 ;digl ;fy[ ,msmdf\ x]\ :jlsfztf yif k[M 

(A) ost njfvmyl zmum 5z Lgi\Ê6 xsi gyl (B) ost njfvmyl zmum 5z Lgi\Ê6 xsi k[ 

(C) njf juz zmum P5z Lgi\Ê6 xsi k[ (D) njf ,[jfyl sm. v;z ytl gyl 
 

61 zmum t[dgf d}/ o[,fj[ t[ 5c[,f x]\ szj]\ hm.v[M 

(A) njf ,[jfgl hÍz cmi k[ (B) 0fdl n[jf hÍzl k[ 

(C) zmug[ jwjf n[jf (D) v[s56 gcl\ 
 

62 ;tt Lr\tf tyf tf6df\ Ôjg Ljtfjtm JiLstg[ x]\ yfiM 

(A) vLg\Ìf h[jf zmu yfi (B) ,sjm yfi k[ (C) tfj vfj[ k[ (D) Î\3 ;fzl vfj[ k[ 
 

63 x]\ v[s vne}t vfTdLge"z 5Lz5}6" :ji\ ;\rfL,t vg[ :ji\ Lgi\LÊt i\Ê k[ M 

(A) vfcfz (B) xzlz (C) dg (D) v[s[i gcl\ 
 

64 0f|p L5~;LgH[ vfzmUigl 5]gO5~fL%t df8[ x]\ si]ÕM 

(A) uzd h/gf 5~imu sif" (B) xlt/ h/gf 5~imum sif" 

(C) ;dxltmq6 h/gf 5~imum sif" (D) df8lgf 5~imum sif" 
 

65 zf[umgl LrLsT;fdf` v[G8lafif[8ls vf5jfyl x]` 1fl6 yfi k[p  

(A) ;}i"Phf" (B) ;sfzfTds Phf" (C) 5~f6xLst (D) vLUgPhf" 
 

66 u`elz Ladfzlvf[ vg[ 5LzL:yLtvf[df`yl acfz vfjjf df8[ hutdf` x[gf 5~rfzgl hÍz k[p 

(A) :jf:Yy Lx1f6  (B) P5rfz Lx1f6 (C) vfcfz Lx1f6 (D) Kt]Lx1f6 
 

67 5~fs'Lts LrLsT;f vg];fz awf h zmumgl PT5Lÿfg]\ sfz6 x]\ k[M 

(A) vg[s k[ (B) v[s h k[ (C) a[ k[ (D) 11 k[ 
 

68 jl8fdlg ' v[ ' vg[ ‘ 0l ‘  5]zf 5f0[ k[p  

(A) ;}i" Îhf" (B) s'LÊd Îhf"" (C) gsfzfTds Îhf" (D) v[s 56 gcl 
 

69 s[jl :j:ytf 56 xfzlLzs :j:ytf h[8,l hÍzl k[p 

(A) ;fTjls (B) dfgL;s (C) s'LÊd (D) v[[s[igcl 
 

70 vf{qfw Lj7fggf sif 5~mo[;z[ LjNfyl"vmgl ;fd[ sm,[zfgf szm0m 5}j"t Ôjf6]vmyl ez[,f U,f; 5l 

h.g[ cfhz LjNfyl"vmg[ rmsfjl nlwmp 

(A) 0f"p zfdfg]h (B) 0f"p 5[L8g smoz (C) 0f"p L5~;g]H (D) v[s[i gcl\ 
 

71 ;Ôj vg[ LgÔ"j ;'Lq8df\ 5~f6jfi] 5]zm 5f0[ k[M 

(A) h/ (B) vLUg (C) jfi] (D) 5'Yjl 
 

72 ;fzjfz nzDifg x]` Wifgdf\ zfblg[ if[Ui vfcfz 5WwLtgl 5;\nul szjfdf\ vfj[ k[p 

(A) nnl"gl vj:yf (B) nnl"g]` jhg (C) nnl"g\] a/ (D) Kt] 
 

73 s]nztl P5rfzdf` x[g[ vLeGg v`u u6jfdf` vfj[ k[p 

(A) h/LrLsT;f (B) P5jf; (C) vfcfz LrLsT;f (D) df8l  LrLsT;f 
 

74 LjqfÌJimgf xzlzdf\yl acfz sf-jfgf xzlzgf 5~iTgmg[ x]\ u6l xsfiM 

(A) nnl"gf ,1f6 (B) zmu g yjfgf ,1f6 (C) zmugf ,1f6 (D) v[s56 gcl\ 
 

75 sif sfinfgm e\u szjfyl vf56[ d]Xs[,ldf\ d]sf. h.v[ klv[M 

(A) njfgf  (B) Lg;u"tfgf (C) njfbfgfgf  (D) 0f|s8zgf 
 

76 sif tTjg]` vfWifLTds dcTj zc[,]\ k[p 

(A) vjsfx tTj (B) vLUg tTj (C) h/ tTj  (D) jfi] tTj 
 

77 vf`tLzs vg[ afËf x]Lêsz6 df8[ si]\ tTj v5gfjjfdf` vfj[ k[p 

(A) hdlg tTj (B) jfi] tTj (C) vjsfx tTj (D) v[s[i gcl\ 
 

78 Ôjf6]vm sm.56 zmum PT5Gg szl xstf gylp 

(A) ;Ti k[ (B) v;Ti k[ (C) vw";Ti k[ (D) LdYif k[ 
 

79 xzlzdf\ hdf yi[,f LjqfÌJim Ôjf6]vm df8[ x[g]\ sfd sz[ k[M 

(A) Ljn}qfs (B) Pül5s (C) ;cfis (D) n]Xdg 
 

80 8f.om.0df\ xfdf\ ;mhm yfi k[p  

(A) vf\tz0fgm  (B) o[o;fgf\ (C) sl0gl (D) 5udf` 

 

 
 



81 P5jf; v[8,[ x]` M 

(A) vd]s rm”; ;di df8[ vfcfzyl n}z zc[j]` 

 

(B) vGg 5~df6;z ,[j]` 

(C) v[s 8f.d ef[hg ,[j]\ (D) ost 5~jfcl ,[j]\ 
 

82 vf56f n[xgf sif dcfg :jft`…I;[gfglv[ g{;uf["5rfz 5~j'Lÿf 5z efz d}sim k[p 

(A) uf`wlÔ  (B) ;znfz j<,eef. 58[, 

(C) ,f, acfn]z xf:Êl (D) ,f,f ,h5tzfi 
 

83 vf56f xzlzgf Ljsf; df8[ x[gl hÍz 50[ k[M 

(A) vfcfz  (B) vfzfd  (C) ;}i"Îhf" (D) zmu5~Ltsfzs xLst 
 

84 s]nztl P5rfzdf\ smg[ vLeGg v\u u6jfdf\ vfj[ k[M 

(A) h/ LrLsT;f (B) P5jf;  (C) vfcfz LrLsT;f (D) df8l LrLsT;f 
 

85 Toxaemia v[8,[ x]\M 

(A) Ô6"zmu (B) H[z (C) zmu  (D) Ljqf;\ri 
 

86 8f.om.0df\ xfdf\ ;mhm yfi k[p  

(A) vf\tz0fgm  (B) o[o;fgf\ (C) sl0gl (D) 5udf` 
 

87 si]\ tÿj L:yztf vg[ h0tfgl Lgxfgl k[p  

(A) vfsfx (B) hdlg (C) h/ (D) jfi] 
 

88 s]nztl P5rfzgf[ alhf[ vuTigf[ L;êf`t glr[gfdf`yl sif[ k[p 

(A) 5~s'Lt h zf[u Lgjfz6 sz[ k[p (B)  njfvf[ h zf[u Lgjfz6 sz[ k[p 

(C) th7m h zf[u Lgjfz6 sz[ k[p (D) v[s[I gcl 
 

89 sif tÿjdf\ .,[såm d[Ug[8ls v[gÔ" zc[,l k[p   

(A) 5'Yjl (B) h/ (C) vLUg (D) jfi] 
 

90 xzlz i`Ê JiLstg[ Lgzfdi zfbjf df8[ s. xLstgf[ P5if[u sz[ k[p 

(A) zf[u Lgjfzs xLst (B) 5~~f6 xLst 

(C) Phf" xLst  (D) zf[u 5~Ltsfzs xLst 
 

91 JiLstv[ 5'Yjlgf .,[såmd[Ug[8ls sf[;"gf[ 5}ztf[ ofinm d[/jjf ;jfzV;f`h s. Lnxf tzo Pef 

zc[j]` hf.v[p 

(A) 5}j"V5Líd (B) PtzVnL1f6 (C) 5LídVPtz (D) nL1f6V5}j" 
 

92 si] tTj s]nztl Ôjf6]gfxs k[p 

(A) h/tTj (B) jfi]tTj (C) vLUgtTj (D) vjsfxtTj 
 

93 h/tTjgl xLst s[jl k[M 

(A) df5 (B) vdf5 (C) vmkl  (D) v[s[i gcl\ 
 

94 vLUg Phf"yl s. xLst PTf5Gg szl xsfi k[p  

(A) .,[såls (B) s'LÊd (C) h/ xLst (D) v[s[i gLc 
 

95 gsfzfTds Phf"g[ s. Phf"df` o[zjl xsfi k[p 

(A) ;sfzfTds Phf" (B) ;}i" Phf"  (C) 5~f6 Phf" (D) xLst Phf" 
 

96 sif 5nfyf[" 5f6ldf` jw] 50tf wf[jfdf` vfj[ tf[ t[dgf h,n=jl 1ffzf[ gfx 5fd[ k[p 

 (A) xfsefÔ (B) o/m (C) xfsefÔ vg[ o/m (D) wl 
 

97 si]\ tTj vmk]\ cmi tm JiLstg[ r”z vfj[ k[ vg[ a[efg y. hfi k[M 

(A) vLUg (B) h/ (C) jfi] (D) vfsfx  
 

98 ;}i" Phf" ÔjgtTjm sif Lj8fdlg 5}zf 5f0[ k[p 

(A) Lj8fdlg 0lp (B) Lj8fdlg ;lp (C) Lj8fdlg v[p (D) Lj8fdlg v[p vg[ 0lp 
 

99 JiLstg[ r”z ;f[hf vfjjf vyjf a[efg yj]\ vf ,1f6m sif tTjgl bfdlgf sfz6[ yfi k[p 

(A) jfi] tTj (B) h/ tTj (C) vLUg tTj (D) 5'Yjl tTj 
 

100 s]nztl P5rfzdf\ x[g[ ;\t]L,t szjfdf\ vfj[ k[M 

(A) xzlzgf 5\rdcfe}t (B) vf\tLzs n[bfj (C) afËf n[bfj (D) xzlzgf\ nmqfm 
 

 

_______________ 



0f|p afaf;fc[a vf\a[0sz vm5g i]LgjL;"8l 

;Êf\t 5zl1ff જુરાઈ – 2015 

;}rgf O 1. tdfd 5~Ègmgf hjfa ozLhift 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 g[rzm5[yl (CIN)  gm\w6l g\azO    

5f9is~d O g{;um"5rfz ßfzf LrLsT;f (CIN-02) 

tfzlb  O 19/07/2015  

;di  O 3:00 to 6:00         s], u]6 O 100 

 

 

1 ઉચાયભાાં રેલાભાાં આલતી ભાટી કેલા યાંગની શોલી જોઈએ? 
(A) યાતા યાંગની  (B) કાા યાંગની  (C) કથ્થઈ યાંગની  (D) કોઈણ યાંગની  

 

2 વોજાભાાં યાશત ભેલલા ળેનો પ્રમોગ કયલો જોઈએ? 
(A) ઠાંડા ભાટીનો  (B) બીની ભાટીનો  (C) ગયભ ભાટીનો  (D) કોયી ભાટીનો  

 

3 ભાટી ચચકકત્વાભાાં કેલા કાડનો ઉમોગ કયલલાભાાં આલે છે? 

(A) ભરભર  (B) ોચરસ્ટય  (C) સવલ્ક  (D) ખાદી  
 

4 ળયીયન ુતાભાન ઘટાડલા ભાટે ભાટીની ટ્ટીને શુાં કયવુાં? 

(A) ઢાાંકી દેલી  (B) ઢાાંકલી નકશ  (C) ભાટીને ઠાંડી કયલી  (D) ભાટીને ગયભ કયલી  
 

5 બીની ભાટીથી શુાં થામ છે? 

(A) ળયીય ને ઠાંડક ભે છે  (B) ળયીય ને ગયભી ભે છે  (C) તાલ આલે છે  (D) ઠાંડી ચઢે છે  
 

6 ભાથા ઉય વાયલાય આલાની શોમ ત્માયે શુાં કયવુાં? 

(A) ભાટીને કડાભાાં ાથયીને જ લાયલી  (B ભાટીને ખલુ્રી યાખલી  
(C) ભાટી ગયભ કયલી  (D) એક ણ નકશ  

 

7 ભાટીનો રે અંદાજે કેટરો શોલો જોઈએ? 
(A) ૨ ઇંચ  (B) ૩ ઇંચ  (C) એકાદ ઇંચ  (D) ૧૦ ઇંચ  

 

8 સ્નાયનેુ ચતેનલાંત ુકયે છે? 

(A) ાણી  (B) લાયસુ્નાન  (C) સમૂય સ્નાન  (D) ભાટી  
 

9 વાદા ાણીના ફદર ેકેવ ુાં ાણી ીવુાં જોઈએ? 

(A) રોશીચુાંફકીત કયેુાં  (B) ભીઠાલા ાૄં  (C) ઠાંડુ ાણી  (D) ફયફ્લાૄ ાણી  
 

10 ાણી લ્માયે ીવુાં જોઈએ? 
(A) નયણા કોઠે  (B) બોજન થી ૧/૨ કરાક ેશરા  (C) બોજનના ૨ કરાક ેશરા  (D) ઉયના તભાભ  

 



11 નાનાભોટા યોગની જનની છે  
(A) ઉરટી થલી  (B) ઝાડા થલા  (C) કફજજમાત  (D) ળયદી-ખાવી  

 

12 નાના આતયડાભાાં જાભી ગમેરા ભને ફશાય કાઢલા ભાટે શુાં કયલાભાાં આલે છે? 
(A) કટી સ્નાન  (B) એનીભા  (C) કયોડ સ્નાન  (D) ગયભ ાણીનુાં ગ સ્નાન  

 

13 કકટસ્નાન ભાટેનુ ાં ટફ  
(A) ૨૦ ઇંચ રાાંબ ુ૩૦ ઇંચ શોૄ  (B) ૨૦ ઇંચ રાાંબ ુ૨૨  ઇંચ શોૄ 

(C) ૩૦ ઇંચ રાાંબ ુ૨૦ ઇંચ શોૄ 
(D) એક ણ નકશ  

 

14 કકટસ્નાન ઉનાાભાાં કમાાં સધુી કયી ળકામ? 

(A) અડધો કરાક  (B) એક કરાક  (C) ૧૦ થી ૨૦ સભસનટ  (D) 5 થી ૧૦ સભસનટ  
 

15 આંતયડાને શુાં નકુળાન કયે છે? 
(A) રીંબનુો યવ  (B) ઠાંડા ીણા  (C) ચા  () વાબભુા ાંના વોડા   

 

16 કેલા કકટસ્નાન લખતે ભાથે ઠાંડા ાણીના નેકીન મકૂી યાખલો જોઈએ? 

(A) ઠાંડા ાણીના  (B) ગયભ ાણીના  (C

 
વભળીતોષ્ણ  (D) ફયપના ાણીના  

 

17 કેલા યોગોભાાં ફ-ેત્રણ કદલવ દયયોજ એસનભા રેલી જોઈએ? 

(A) જીણયયોગ  (B) તીવ્રયોગ  (C) ચાભડીના યોગ  (D) અસનદ્રાભાાં  
 

18 ન્શાતી લખતે (સ્નાન કયતી લખતે) વાબનુો ઉમોગ ____________ 
(A) કયલો જોઈએ  (B) નાાં કયલો જોઈએ  (C) ફને ત્માાં સધુી ઓછો કયલો જોઈએ  (D) (B) અને (C) 

 

19 ઠાંડા ાણીથી સ્નાન કયલલાથી શુાં થામ? 
(A) ળક્તત અને સ્ૂસતિનો અનબુલ થામછે  (B) થાક અને સસુ્તી લતાાઁમ છે  
(C) ઠાંડી રાગે  (D) ખફુ યવેલો થામ છે  

 

20 સલસલધ વાંદેળાઓની આ-રે કયત ુ“જ્કળન”  જેવુાં છે. 
(A) શ્વવન તાંત્ર  (B) વનાયઓુ  (C) કયોડયજ્જુ  (D) રોશી  

 

21 સલરુ પ્રભાણભાાં યવેલો ઉત્ન્ન કયીને ળયીયના સલદ્વવ્મો ફશાય કાઢલાભાાં આલે છે? 
(A) એસનભા  (B) કકટસ્નાન  (C) સમુયસ્નાન  (D) લયાસ્નાન  

 

22 ળયીયના ઉયના બાગભાાં રોશી કે ાણીના બયાલાને ઓછો કયલા ભાટે કઈ દ્ધસત વાયી છે? 
(A) ભાટી ચચકીત્વા  (B) જારનેતી  (C) ગયભ ાણીનુાં ગસ્નાન  (D) કયોડ સ્નાન  

 

23 લયા સ્નાન રીધા ફાદ શુાં કયવુાં? 

(A) ગયભ ાણીથી  સ્નાન કયવુાં  (B) ઠાંડા ાણીથી સ્નાન કયવુાં  
(C) સ્નાનના કયવુાં જોઈએ  (D) ભાથા ઉય ાણી નાખવુાં  

 

24 અઠલાકડમાભાાં ફ ેલખત લયા સ્નાન રઇ ળકામ  
(A) સ્થૂ વ્મક્તતને  (B) રોશીના ઊંચા દફાણલાા વ્મક્તતને  (C) અળકત વ્મક્તતને  (D) ાતા વ્મક્તતને  
 

25 કમા પ્રમોગભાાં સ્ત્રીઓને લા કોયા યાખલા  
() લયા સ્નાન  (B) સમૂય સ્નાન  (C) લાય ુસ્નાન  (D) ગયભ ાણીભાાં ગ સ્નાન લખતે  

 

26 નાક અને ગાની વપાઈ ભાટે ઉમોગી ચચકકત્વા દ્ધસત   
(A) સમૂય સ્નાન  (B) ભાટી સ્નાન  (C) જરનેસત   (D) કાંન  

 

27 કઈ દ્ધસત ફાદ પ્રાણામાભ વાયી યીતે કયી ળકામ છે? 

(A) એનીભા  (B જરનેસત 
(C) સમૂય સ્નાન 

(D) એક્યપેુ્રવય  
        

 



28 ભકશનાભાાં એક-થી-ફે લખત કયી ળકામ  
(A) લભન  (B) જરનેસત 

(C) એનીભા (D) લયા સ્નાન 
 

29 બાયતભાાં બગલાનની જેભ જૂલાભાાં આલે છે? 

(A) ડોકટયને  (B) દદીને  (C) સમૂયને  (D) વાધનેુ  
 

30 સલનામલુ્મે ભેલી ળકામ છે? 
(A) સમૂયપ્રકાળ  (B) રોશીચુાંફક ની અવય  (C) એક્યપેુ્રવયની વાયલાય  (D) કાંન ચચકીત્વા 

 

31 સમૂયપ્રકાળભાાંથી શુાં ભે છે? 

(A) સલટાભીન-એ  (B) સલટાભીન-ફી  (C) સલટાભીન-વી  (D) સલટાભીન-ડી  
 

32 ફધાજ યાંગોને વાંસભશ્રણથી શુાં ફને છે? 
(A) જાાંફત યાંગ  (B) નાયાંગી યાંગ  (C) વપેદ યાંગ  (D) એકણ નકશ  

 

33 વલાયે ઉગતા સમૂયની વાભે અસનભે જોલાથી શુાં થામ છે? 

(A) આંખોની દ્રષ્ષ્ટ ચોખ્ખી થામ છે  (B) આંખે અંધાયે આલે છે  
(C) આંખે અંધાયા આલે છે  (D) આંખના નાંફય આલે છે  

 

34 સમૂયના અધોયકત કકયણભાાંથી શુાં ભે છે? 
(A) સલટાભીન-એ  (B) સલટાભીન-ડી  (C) (a) અને (b) ફને્ન  (D) સલટાભીન-ઈ  

 

35 સમુયપ્રકાયળથી શુાં દુય કયી ળકામ છે?  
(A) ભાથાનો દુખાલો  (B) સ્નાયઓુની વજ્જડતા   (C) તાલ  (D) શાથ-ગ ના દુખાલા  

 

36 સમૂયના ખફુ જ આકયા કકયણો ક્યા છે? 
(A) વપેદ કકયણો  (B) અધોયકત કકયણો  (C

 
ાયજાાંફરી કકયણો  (D) ઇન્રાયેડ કકયણો  

 

37 “કયકેપ્વ” એ ળેનો યોગ છે? 
(A) શાડકાનો  (B) સ્નાયનુો  (C) ેટનો  (D) પેપવાનો  

 

38 “કયકેપ્વ” ળેની ઉણથી થતો યોગ છે? 
(A) સલટાભીન-ફી  (B) સલટાભીન-વી  (C) સલટાભીન-એ  (D) સલટાભીન-ડી  

 

39 ાયજાાંફરી કકયણોથી દુય યેહ્વાથી શુાં થામ છે? 

(A) ત્લચાના યોગ થલાનો બમ યશ ેછે  (B) ળયીયભાાંથી ાણી ઉડી જામ છે  
(C) ચક્કય આલે છે  (D) ાચનળક્તત વાયી થામ છે  

 

40 ેશરીલાય સમુયસ્નાન કેટરી સભનીટ કયી ળકામ? 
(A) ૧ થી ૨ સભનીટ  (B) ૫ થી ૧૦ સભનીટ  (C) ૧૫ થી ૨૦ સભનીટ  (D) અડધો કરાક  

 

41 રોશીભાાં યશરેા પાઈબ્રીન અને રારકણો ળેના અબાલે ઓછા થામ છે?  
(A) ળાતબાજી  (B) પપાદી  (C) ાણી  (D) સમુયપ્રકાળ  

 

42 સમૂયસ્નાન રીધા ફાદ શુાં કયવુાં જોઈએ? 
(A) ઠાંડા ાણીથી સ્નાન કયવુાં જોઈએ  (B) ગયભ ાણીભાાં ગ યાખલા જોઈએ  
(C) ગયભ ાણીથી સ્નાન કયવુાં જોઈએ 

(D) એક ણ નકશ  
 

43 ઉલાવ દયમ્માન ક્યાયે હપુા ાૄં ાણી ીવુાં જોઈએ? 
(A) ભખૂ રાગે ત્માયે  (B) અસનદ્રા આલે ત્માયે  (C) ભાથુાં દુખે ત્માયે  (D) શાથ ગ નાાં દુખાલા લખતે  

 

44 કોઈણ વજીલને જીલાંત યેશલા ભાટે શુાં જૃયી છે? 
(A) ચારવુાં જૃયી છે  (B) ઘયકાભ જૃયી છે  (C) શ્વાવ રેલો જૃયી છે  
      

 



45 પ્રાણલાયુાં એટરે શુાં? 
(A) કાફયન ડામોકવાઈડ  (B) ઓતવીજન  (C) નાઈટ્રોજન  (D) એભીનો એસવડ  

 

46 રોશીનુાં શદુ્ધદ્ધકયણ કમાાં થામ છે? 

(A) પેપવાભાાં  (B) હૃદમભાાં  (C) ધભનીભાાં  (D) ળીયાભાાં  
 

47 પ્રાણલાય ુભેલલાનો મખુ્મ સ્ત્રોત કમો છે? 
(A) ાણી  (B) ખોયાક  (C) વકુ્ષો  (D) એક ણ નકશ  

 

48 એક્યપેુ્રળય દ્ધસતણનો ઉમોગ કમા દેળભાાં લધાયે થામ છે? 
(A) બાયત  (B) અભેકયકા  (C) ચીન  (D

 
જાાન  

 

49 એક્યપેુ્રળયના ચફિંદુઓ ળયીયભાાં કમાાં આલેરા શોમ છે? 
(A) શથેીભાાં  (B) ગના ાંજાભાાં  (C) (a) અને (b)  (D) એક ણ નકશ  

 

50 પ્રાણળક્તતના લશન ભાટે આણા ળયીયભાાં કેટરા ભાગો છે?  
(A) ૧૦ 

(B) ૧૧ 
(C) ૧૨ 

(D) ૧૪ 
 

51 આણા ળયીયભાાં પ્રાણળક્તત કેટરી ઉજાય લડે ફનેરી છે? 
(A) એક  (B) ફે  (C) ત્રણ  (D) ચાય  

 

52 એક્યપેુ્રળયનાાં ચફિંદુઓ ઉય કેટુાં દફાણ આવુાં જોઈએ? 

(A) ૫ વેકન્ડ દફાલવ ુ૧૦ વેકન્ડ છોડવુાં  (B) ૧૦ વેકન્ડ દફાલવ ુ૫ વેકન્ડ છોડવુાં 
(C) ૫ વેકન્ડ દફાલવ ુ૫ વેકન્ડ છોડવુાં (D) ૧૦ વેકન્ડ દફાલવ ુ૧૦ વેકન્ડ છોડવુાં 

 

53 આખા ળયીયનાાં પે્રળય ોઈન્ટ કમાાં આલેરા છે? 

(A) ભાથાભાાં  (B) આંખો ઉય  C

) 
નાક ઉય  (D) કાન ઉય  

 

54 વોમ દ્વાયા ચફિંદુ ઉય શલો ઇરેકટ્રીક કયાંટ વાય કયલાભાાં આલે છે?  
(A) એક્યપેુ્રળય () એક્યુાંકચય  (C) સળમાત્સ ુ (D) સજુોક  

 

55 રોશીચુાંફકનાાં આવાવના સલસ્તાયને શુાં કશ ેછે? 
(A) પ્રાણઉજાય  (B) ળક્તત ઉજાય  (C) ચુાંફકીમ ક્ષતે્ર 

() કાંન ક્ષતે્ર 
 

56 શરેાના વભમની સ્ત્રીઓ ળા ભાટે રોશીચુાંફકભાાંથી ફનેરા ઘયેણા ેશયતી શતી? 

(A) વોંદમય ટકાલી યાખલા  (B) સ્લસ્થ યશલેા  (C) વોનાના ફચાલ ભાટે  (D) પેળન ભાટે  
 

57 રોશીચુાંફક ભાાં કેટરા ધ્રલુો શોમ છે? 
(A) એક  (B) ફે  (C) ત્રણ  (D) ચાય  

 

58 ઉત્તય ધ્રલુ શુાં કયે છે? 

(A) ઠાંડી ેદા કયે છે  (B) ગયભી ેદા કયે છે  (C) ઠાંડી-ગયભી ફને્ન ેદા રાયે છે  (D) એક ણ નકશ  
 

59 ઉત્તય ધ્રલુને દૂધના વાંકયભા ાં યાખલાથી શુાં થામ છે? 

(A) જાડુ થામ છે   (B) ાત ાૄં થામ છે 
(C) ભોૄ થામ છે 

(D)  ખાટુ થામ છે 
 

60 દચક્ષણ ધ્રલુણો ગણુધભય કમો છે? 
(A) વાંકોચલાનો  (B પ્રવયલાનો   (C) ગયભી આનાય  (D) સલસ્તાય લધાયે છે  

 

61 રોશચુાંફક દ્વાયા ાણીને પ્રબાસલત કયલાની દ્ધસતભાાં કેટરા ધ્રલુોનો ઉમોગ કયલાભાાં આલે છે? 

(A) ઉત્તય  (B) દચક્ષણ  (C) ફને્ન   (D) એક ણ નકશ  
 

62 ચાભડીના વપેદ ડાઘ (Vitligo) ભાટે કમો ધ્રલુ ઉમોગી છે?  
(A ઉત્તય (B) દચક્ષણ 

(C) ફને્ન 
(D) એક ણ નકશ 

        
 



63 ળયીય ઉય સલસળષ્ટ દફાણ આીને કયલાભાાં આલતી ચાંીને શુાં કશછેે? 
(A) એક્યપેુ્રળય (B) ભારીળ  (C) કાંન  (D) ભાટી ચચકકત્વા  

 

64 વેચરગ, યચફિંગ અને સ્ટોકીંગ કમાાં કયવુાં જોઈએ? 

(A) હૃદમની કદળાભાાં  (B) હૃદમની સલરુદ્ધ કદળાભાાં  (C) પ્રસતરોભ કદળાભાાં  (D) (a) અને (b) 
 

65 ગાર અને ગ્રીલાભાના ખાડાઓ યુલા ળેની ભારીળ કયલી લધ ુવાયી છે? 
(A) તેર  (B) દશીં  (C) ભાખણ  (D) દૂધ  

 

66 ળયીય ઉય લધાયે લા શોમ તો વ્મક્તતને કેલી યીતે ભારીળ કયલી? 

(A) ટેલ્કભ ાલડય  (B) ભાખણ  (C) તેર  (D) ત્રણેમ  
 

67 રોશીના ઊંચા દફાણ લાા વ્મક્તતને કેલી યીતે ભારીળ કયલી? 

(A ભાથાથી ગની ફાજુ  (B) ગથી ભાથા તયપ  
(C) છાતી ઉય  (D) ભારીળ કયલી નાાં જોઈએ  

 

68 વાંણૂય ળયીયની ભારીળ કયાલલા વલયપ્રથભ કમાાં ભારીળ કયલી જોઈએ?  
(A) ભાથા ઉય  (B) શાથ-ગ ઉય  (C) ીઠ ઉય  (D) ેટ ઉય  

 

69 વાંણૂય ળયીયની ભારીળ ભાટે વભમ ભમાયદા શુાં છે? 
(A ૧૦ થી ૨૦ સભનીટ  (B) ૨૦ થી ૩૦ સભનીટ (C ૩૦ થી ૪૫ સભનીટ (D) ૩૫ થી ૪૫ સભનીટ 

 

70 ળયીયના કોઈણ બાગ ઉય વોજો શોમતો શુાં કયવુાં? 

(A) ભારીળ કયલી શોઈએ  (B) ધીભેથી ભારીળ કયલી જોઈએ  
(C) વદાંતય ભારીળ કયલી નકશ  (D) લજન આીને ભારીળ કયલી  

 

71 નીડીંગ એ ળેનો પ્રકાય છે? 
(A) એક્યપેુ્રળય (B) કાંન  (C) ભારીળ  (D) ભાટી  

 

72 મદુૃભાય આલો એ શુાં છે? 
(A) યચફિંગ  (B) સ્ટોકકિંગ  (C) કવયત કયલી  (D) આવન કયલા 

 

73 ભારીળ કયલી નકશ  
(A) તાલભાાં  (B) વોજાભાાં  (C) દુખાલાભાાં  (D) ત્રણેમ 

 

74 ેટ ય ભારીળ કયલી નકશ  
(A) વગબાય સ્ત્રીઓને  (B કફજીમાત લાા દદીને  (C) ફને્ન  (D) એક ણ નકશ  

 

75 શદુ્ધદ્ધકયણની પ્રકિમા કઈ છે? 

(A) ભાટી ચચકકત્વા (B) ભારીળ  (C) ઉલાવ  (D) જર ચચકકત્વા 
 

76 ખયજવુાં અને ચાભડીના યોગભાાં ચભત્કાયી કયણાભ આે છે? 
(A) ભારીળ  (B) ઉલાવ  (C) એક્યપેુ્રળય (D) લાયસુ્નાન  

 

77 ાચનની ઉત્વગાઁની ક્યાયે ફને છે? 
(A ગયભ ખોયાક રલેાથી  (B) ભારીળ કયલાથી  
(C) ઉલાવ દયમ્માન જીબ ય છાયી લે ત્માયે  (D) આશય ચચકકત્વા કયલાથી  

 

78 ઉલાવભાાં શુાં કશતાલશ નથી? 
(A) ઠાંડા ાણીથી સ્નાન કયવુાં  (B ગયભ ાણીથી સ્નાના કયવુાં  
(C) નલવેકા ાણીથી સ્નાન કયવુાં  (D) સ્નાન કયવુાં ના ાં જોઈએ  
 
 

 

   

 



79 નફી વ્મક્તતઓએ અઠલાકડમાભાાં કેટરા કદલવ ઉલાવ કયલા જોઈએ? 

(A) પતત એક જ કદલવ  (B) પતત ચાય જ કદલવ 

(C) પતત ફે જ કદલવ 
(D) પતત ત્રણ જ કદલવ 

 

80 આયલેુદભાાં ખોયાકના મખુ્મ કેટરા લગીકયણ કયલાભાાં આલે છે? 
(A) એક  (B) ત્રણ  (C) ાાંચ  (D) દવ   

 

81 ખોયાકના મખુ્મ ઘટકો કેટરા છે? 
(A) એક  (B) ફે  (C) ાાંચ  (D) છ  

 

82 ળાયીયક ઘવાયાને શોચી લલા શુાં જયીયી છે? 
(A) ાણી  (B) પ્રોટીન  (C) સલટાભીન  (D) ક્ષાય  

 

83 એભીનો એસવડના વાંમોજન થી શુાં ફને છે? 

(A) પ્રોટીન  (B) સલટાભીન  (C) પેટ  (D) કાફોશાઈડેે્ટ  
 

84 કુર કેટરા એભીનો એસવડ છે? 
(A) ૧૦ 

(B) ૧૧ 
(C) ૨૦ 

(D) ૨૨ 
 

85 પ્રોટીનના અસતયેક થલાથી શુાં થામ છે? 

(A) પામદો થામ છે  () નકુળાન થામ છે  (C) કોઈ અવય થતી નથી  (D) એક ણ નકશ  
 

86 સ્તન અને અંડકો ભાટે જૃયી એભીનો એસવડ  
(A) પ્રોરાઈન  (B) એરેનાઈન   (C) લેરાઈન 

(D) ગ્ટુસભક એસવડ  
 

87 રોશીના શે્વતકણો ભાટે ઉમોગી છે? 
(A) પ્રોરાઈન 

(B) લેરાઈન 
(C) એરેનાઈન 

(D) ગ્ટુસભક એસવડ 
 

88 અન્મ એભીનો એસવડની ક્ષસતને સનલાયલા ભાટે ઉમોગી છે?  
(A) ટ્રરીપ્ટોપેન  (B) ભીથીઓનાઈન  (C) થ્રીઓનાઈન 

(D) નોય લ્યવુાઇન  
 

89 દડામેરા ચોખા ઉય પ્રકિમા કયલાથી શુાં થામ છે?  
(A) પ્રોટીન દુય થામ છે  (B) કાફોકદત દાથય દુય થામ છે  
(C) ચયફી દુય થામ છે  (D) ચોખા લધાયે ગણુકાયી ફને છે  

 

90 ળયીયને ગયભ યાખલાનુાં કામય કયે છે? 
(A) પ્રોટીન  (B) કાફોશાઈડેે્ટ 

(C) સલટાભીન  (D) ચયફી  
 

91 પ્રોટીન, ચયફી અને કાફોકદત દાથોને ચાલલા ભાટે કયુાં તત્લ ખફુ જ જૃયી છે? 
(A) ાણી  (B) ક્ષાયો  (C) સલટાભીન  (D) એક ણ નકશ 

 

92 આણા ળયીયભાાં અમ્ર નુાં પ્રભાણ કેટુાં શોમ છે?  
(A) ૮૦% 

(B) ૨૦% 
C

) 
૬૦% 

(D) ૫૦% 

 

93 એક વર્જનના કેશલા મજુફ કોઈ મતૃ્ય ુકુદયતી શોત ુાં નથી યાંત ુળેના કયણાભ ૃે શોમ છે? 
(A) ક્ષાયાાંત  (B) અમ્રાાંત  (C) યકતાજલ્તા   (D) ઈશ્વયની ભયજી મજુફ શોમછે  

 

94 આશય કેલો શોલો જોઈએ? 
(A) ક્ષાયનુાં પ્રભાણ લધાયે શોમ   (B) અમ્રનુાં પ્રભાણ લધાયે શોમ  
(C) અમ્રીમતા અને ક્ષાયમતનુાં પ્રભાણ લધાયે શોમ  (D) અમ્રીમતા અને ક્ષાયમતનુાં પ્રભાણ ઓછુ શોમ તેલો  

 

95 ક્ષાયો અને અમ્રોની વાંતરુીતતા લાા ખોયાકને કેલો આશય કેશલામ છે? 

(A) નકુળાનકાયક  (B) અશદુ્ધદ્ધકાયક  (C) શદુ્ધદ્ધકાયક  (D) યોગકાયક  
        

 



96 રાભાાં યશરેા ાચક યવો ળેનુ ાં ાચન કયે છે? 
(A) કાફોકદત દાથોનુાં  (B) ચયફી  (C) પ્રોટીન  (D) સલટાભીન  

 

97 જમ્મા છી ભશનેતલાૄ કાભ કયલાથી શુાં થામ છે? 
(A) ાચન ળક્તત ઉતેજીત થામ છે  (B) ાચન ળક્તત ભાંદ ડે છે  
(C) ાચનકિમા ઉય કોઈ અવય થતી  નથી  (D) ભખૂ લધાયે રાગે છે  

 

98 જભતી લખતે શુાં કયવુાં જોઈએ? 
(A) ાણી ીવુાં જોઈએ  (B) ાણી ના ીવુાં જોઈએ  (C) બાત ખાલા જોઈએ  (D) દા ીલી જોઈએ  
 

99 જમ્મા છી ેટની યકતલાશીનીઓનુાં શુાં થામ છે? 
(A) વાંકોચન થામ છે  (B) સલસ્તયણ ાભે છે  (C) વાાંકડી થામ છે  (D) ઠાંડી ડે છે  

 

100 સુાંઠ, ગ ાંઠોડા, તરુવી લગેયે થી ળેભાાં યાશત ભે છે? 
(A) ળયદી  (B) ેટભાાં દુખાલાભાાં  (C) શાથ ગના દુખભાાં  (D) અનીદ્રાભાાં  

 

 

 

______________
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1 સ્નાયઓુ ળેના કાંટ્રોરથી કામય કયે છે? 
(A) ચેતાતાંત્ર  (B) ાચનતાંત્ર  (C) શ્વવનતાંત્ર  (D) અક્સ્થતાંત્ર  

 

2 ઈચ્છાલતી સ્નાયઓુ કમા છે? 
(A) ેટના  (B) હૃદમના  (C) શાથ-ગ  (D) જઠયના  

 

3 સ્નાયઓુને કઈ યચના એકફીજાથી દુય કયે છે? 
(A) શાડકા  (B) ચાભડી  (C) ધભની  (D પેસવમા  

 

4 ભણકાાં કેટરા શોમછે ? 
(A) ૮ 

(B) ૨૧૩ 
(C) ૩૨ 

(D) ૩૩ 
 

5 રમ્ફય (કભય) નાાં ભણકા  કેટરા શોમ છે?   
(A) ૭ 

(B) ૮ 
(C) ૫ 

(D) ૪ 
 

6 ખુ્તલમની વ્મક્તતના હૃદમનુાં લજન કેટુાં શોમ છે?  
(A) ૧૦૦ ગ્રાભ  (B) ૧૫૦ ગ્રાભ  (C) ૧૭૦ ગ્રાભ  (D) ૨૮૦ ગ્રાભ  

 

7 હૃદમની રાંફાઈ કેટરી શોમ છે? 
(A) ૯ વેભી  (B) ૬ વેભી  (C) ૧૨ વેભી  (D) ૨ વેભી  

 

8 શદમભાાં જભણીફાજુ કમો લાલ્લ શોમ છે?  
(A) સત્રદર  (B) દ્રીદર  (C) એતદર  (D) ભાઈટ્રર   

 

9 લ્ભોનયી આટયયી (ૂપ્ુવ ધભની ) ભાાં કેવ ુાં રોશી શોમ છે? 

(A) શદુ્ધ  (B) અશદુ્ધ  (C) સભશ્ર  (D) જાડુ  
 

10 ભશાધભનીને શુાં કશ ેછે? 
(A) કોયોનયી ધભની   (B) કોયોનયી આટયયી  (C) ભશાળીયા  (D) એઓયટા (Aorta) 
        

 



11 ફને્ન પેપવાનો આકાય કેલો છે? 
(A) ત્રાકાકાય  (B) ીયાભીડ્વ  (C) ળાંકુ (D) ગોાકાય  

 

12 જઠયભાાં શુાં ખરુે છે? 
(A) શ્વાવની  (B) અન્નની  (C) નાનુાં આતયડુાં  (D) મખુગશુા  

 

13 જઠયના ફશાયના ભોટા લાાાંકને શુાં કશ ેછે? 
(A) ગ્રેટય કલેઁચય  (B) રેવય કલેઁચય 

(C) એમ્થ્યરુા  (D) ભોડયરુા  
 

14 એવેન્ડીંગ કોરોન ળેનો બાગ છે? 
(A) નાનુાં આતયડુાં  (B) ભોટુાં આતયડુાં  (C) જઠય  (D) મકૃત  

 

15 નીચરા જડફાભાાં કુર કેટરી દાઢ શોમ છે? 
(A) ૨  (B) ૪ 

(C) ૮ 
(D) ૧૦ 

 

16 ખોયાકના ાચનની ળૃલાત ક્યાાંથી થામ છે? 
(A) અન્નની  (B) પેયીન્તવ  (C) રેયીન્તવ  (D) ભોં 

 

17 આગના દાાંત ળેના ભાટે શોમ છે? 
(A) ચીયલા ભાટે  (B) ચાલલા ભાટે  (C) કાલા ભાટે  (D) ચવૂલા ભાટે  

 

18 ટામરીન નાભનુાં તત્લ ળેનુાં ાચન કયે છે? 

(A) ચયફી  (B) પ્રોટીન  (C) કાફોશાઈડેે્ટ 
(D) સલટાભીન  

 

19 ેયાટીડ રાગ્રાંથી ભાાં વોજો આલલાથી શુાં થામ છે? 
(A) થાઈયોઈડ  (B) ગારચોચય ુ  (C) પેયીન્જાઈટીવ  (D) કાકડા  

 

20 જઠયનો આકાય કેલો શોમ છે?  
(A) અંગ્રેજી Y  (B) અંગ્રેજી J  (C) અંગ્રેજી C  (D

 
અંગ્રેજી S 

 

21 ખોયાકનો વાંગ્રાશક છે  
(A) મકૃત  (B) આંતયડા  (C) જઠય  (D) અન્નની 

 

22 નાના આંતયડાની રાંફાઈ કેટરી શોમ છે? 
(A) ૧.૫ ભીટય  (B) ૬ ભીટય  (C) ૬ વેભી  (D) ૧૦ ભીટય  

 

23 ઉબમસ્ત્રાલી ગ્રાંથી કઈ છે? 

(A) મકૃત  (B) થાઈયોઈડ  (C) સપ્યટુયી  (D) સ્લાદુસિંડ  
 

24 ભોટા આતયડાભાાં આલેરા ફેતટેયીમા ક્યા સલટાભીનનુાં વાંમોજન કયે છે?  
(A) સલટાભીન-વી  (B) સલટાભીન-ફી  (C) સલટાભીન-ડી  (D) સલટાભીન-એ  

 

25 ઈન્સ્યરુીન અને ગ્કુાગોન નાભના અંત:સ્ત્રાલો ળેનુ ાં સનમાંત્રણ કયે છે? 
(A) ચયફી  (B) ેપ્વીન  (C) ગ્કૂોઝ   (D) ફાઈર  

 

26 ળયીયને કાંટ્રોર અને કો-ઓડીઁનેટ કયત ુતાંત્ર છે. 
(A) શ્વવનતાંત્ર   (B) ચેતાતાંત્ર  (C) સ્નાયતુ ાંત્ર  (D) અક્સ્થતાંત્ર  

 

27 ભગજને ફ ેસલબાગભાાં લશેંચી નાખે તેને શુાં કેશલામ? 
(A) ચેતા  (B) શભેીસ્પીમય  (C) ભીડ બ્રેઈન  (D) કયોડયજ્જુ  

 

28 વેયેબ્રો સ્થાઈનર ફ્ઈુડ શુાં છે? 

(A) ળોક એબ્ઝોફીઁગ ભટીયીમર  (B) ફે સ્નાય ુલચ્ચને ુભટીયીમર  
(C) ફે વાાંધા લચ્ચેનુ ાં ભટીયીમર  (D) ાચક યવ  
    

 



29 સ્ાઈનર ચતેાઓ કેટરી છે? 
(A) ૧૨ જોડ  (B) ૩૧ જોડ  (C) ૩૨ જોડ  (D) ૩૩ જોડ  

 

30 ચેતાઓ કેલા કોથી ફનેરી છે? 
(A) નલાઁ વેલ્વ  (B) ન્યયુો ગ્રામર વેલ્વ  (C) ફને્ન  (D) એક ણ નકશ  

 

31 ગ્રભેેટય અને વ્શાઈટ ભેટય ક્યાાં તાંત્ર ભાાં શોમ છે?   
(A) પ્રજનન તાંત્ર  (B) ાચન તાંત્ર  (C) ચેતાતાંત્ર  (D) સ્નાયતુ ાંત્ર  

 

32 સ્નાયથુી ફનેરી કેનાર છે. 
(A) કયોડયજ્જુ  (B) ગબાયળમ  (C) લજાઇના  (D) વસલિઁકવ  

 

33 લધાયાનુાં ાણી અને ક્ષાયો દુય કયે છે? 

(A) ધભની  (B) સળયા  (C) કીડની  (D) ભોટુાં આંતયડુ  
 

34 રુુના પ્રજનન અંગોભાાં લધાયાની ગ્રાંથી કઈ છે? 

(A) શિુીંડ  (B) પ્રોસ્ટેટ  (C) વૃણ કોથી  (D) એક ણ નકશ  
 

35 ગબાયળમનો આકાય કેલો છે? 
(A) સત્રકોણકાય  (B) થાઈયીપોભય  (C) ત્રાકાકય  (D) અંડાકાય 

 

36 ગબાયળમની ફને્ન ફાજુએ ેલ્લીવભાાં શુાં શોમ છે? 

(A) શિુીંડ (B) અંડીંડ (C) વસલિકવ  (D) મતૂ્રીંડ 
 

37 ગબાયળમનુાં લજન કેટુાં શોમ છે? 

(A) ૧૦ થી ૨૦ ગ્રાભ   (B) ૩૦ થી ૪૦ ગ્રાભ  (C) ૧૦૦ થી ૧૫૦ ગ્રાભ  (D) ૨૦૦ ગ્રાભ  
 

38 મોસનભાગયભા ાં આલેરા શ્રેષ્ભ સ્ત્રાલ કયતી ગ્રાંથીઓ કઈ છે? 
(A) અંડીંડ  (B) ગબયનરીભ  (C) ફાથોરીન ગ્રેન્ડ  (D) પ્રોસ્ટેટ  

 

39 ટેસ્ટોસ્ટેયોન નાભનો અંત:સ્ત્રાલ કમાાં ઝયે છે?  
(A) શિુીંડ  (B) મતુ્રીંડ  (C) એડે્રનર ગ્રાંથી (D) અંડીંડ  

 

40 મતુ્રીંડ નો આકાય કેલો શોમ છે? 
(A) ળાંકુ જેલો  (B) લટાણાના દાણા જેલો  (C) અસનમસભત  (D) લારના દાણા જેલો  

 

41 ગબાયળમ ની રાંફાઈ કેટરી શોમ છે? 
(A) ૨ ઇંચ  (B) ૧ ઇંચ  (C) ૩ ઇંચ  (D) ૪ ઇંચ  

 

42 અસનમસભત આકાયભાાં ગોઠલામેરી ાતી ટયફુ છે __________ 
(A) કયોડયજ્જુ  (B) લજાઇનાાં  (C) મતુ્રનચરકા  (D

 
ગબયનચરકા  

 

43 રુુના પ્રજનન તાંત્રનો બાગ નથી. 
(A) લજાઈનાાં  (B) શિુીંડ  (C) વૃણ કોથી  (D) ઈથીડીડાઈવીવ  

 

44 કીડનીની રાંફાઈ કેટરી શોત છે? 
(A) 12 વેભી  (B) ૧૧ વેભી  (C) ૧૦ વેભી  (D) ૯ વેભી  

 

45 બયેરા મતૂ્રાળમ નો આકાય કેલો શોમ છે? 

(A) સત્રકોણકાય  () ઓલોઈડ  (C) ટેટ્રાશડેર  (D) ગોાકાય  
 

46 રુુના મતૂ્રભાગયની રાંફાઈ કેટરી શોમ છે? 
(A) ૪ વેભી  (B) ૬ વેભી  (C) 18 થી ૨૦ વેભી  (D) ૫ વેભી  

 

47 કકડનીભાાંથી મતૂ્રને મતૂ્રાળમભાાં રઈ જલાનુાં કાભ કોણ કયે છે? 
(A) મતુ્રીંડ  (B) મતુ્રનચરકા  (C) યીનર આટયયી  (D) યીનર લેઇન  

 



48 કીડનીની ઉય ટોી જેલા આકાયની કઈ ગ્રાંથી શોમ છે? 
(A) એડ્રીનર  (B) પ્રોસ્ટેટ  (C) રીલય   (D) સ્લાદુીંડ  

 

49 ળયીયભાાંથી પ્રલાશી કચયો કમા સ્લૃે નીકે છે? 

(A) ાણી  (B) ભ  (C) મતુ્ર  (D) રુસધય  
 

50 મતૂ્રાળમભાાં આવયે કેટુાં મતુ્ર વભાઈ ળકે છે? 
(A) ૧૦૦ ભી.રી  (B) ૧૨૦ થી ૩૨૦  ભી.રી (C) ૨૦૦ થી ૨૪૦  ભી.રી (D) ૨૫૦ થી ૩૦૦ ભી.રી 

 

51 કાટીરેજ શુાં છે? 
(A) ઓદુ કઠણ શાડકુ  (B) નયભ શાડકુાં  (C) તેને રોશીનો યુલઠો નથી ભતો  (D) ત્રણેમ  

 

52 ભેમ્ફેન ના કેટરા પ્રકાય છે? 
(A) એક  (B) ત્રણ  (C) ાાંચ  (D) વાત  

 

53 સ્ીકટય ભવલ્વ એટર ેકેલા ભવલ્વ? 

(A) ઈચ્છાલતી  (B) અસનયછાલતી  (C) લાલ્લ તયીકે કાભ કયતા  (D) એક ણ નકશ 
 

54 સ્નાય ુજે જગ્માએ ળૃ થતા શોમ તેને શુાં કશ ેછે? 
(A) ઇન્વયવન   (B) ઓયીજન  (C) કેલેટી  (D) એક ણ નકશ  

 

55 સ્નાયઓુના નાભ ળેના પ્રભાણે અામ છે?  
(A) ક્સ્થસત મજુફ  (B) રાંફાઈ પ્રભાણ ે (C) ોશાઈપ્રભાણે  (D) ભજબતુાઈ પ્રભાણે  

 

56 વાાંધાઓભાાં જે ભેમ્બ્રને શોમ તેનુાં નાભ શુાં છે? 

(A) મ્યકુવ  (B) સવયવ  (C) વામનોસલમર  (D) પેસવમા  
 

57 કમા સ્નાયભુા ાં ઈન્જેકળન અામ છે? 
(A) વાયટોયીમભ  (B) ેકટોયારીવ ભેજય  (C) ડેલ્ટોઈડ  (D) વફકરેલીમન  

 

58 શાથભાાં કેટરા સ્નાયઓુ શોમ છે? 

(A) ૮  (B) ૨૦  (C) ૧૦  (D) ૩૩ 
 

59 ટીમ્ેનીક ભેમ્બ્રેન કમાાં શોમ છે? 
(A) વાાંધાઓભાાં  (B) ાચનતાંત્ર નાાં અલમોની અંદયની દીલાર ઉય  (C) નાકભાાં  (D) કાનભાાં  

 

60 શમાડાઁફોન કમાાં આલેુાં છે? 
(A) કાનભાાં  (B) નાકભાાં  (C) ગાાભાાં  (D) છાતીભાાં  

 

61 ભાણવની મઠુીના કદન ુશુાં શોમ છે? 
(A) હૃદમ  (B) ગબાયળમ  (C) કીડની  (D) જઠય  

 

62 રોશીનુાં શદુ્ધદ્ધકયણ કમાાં થામ છે?  
(A) પેપવાભાાં  (B) હૃદમભાાં  (C) ભગજભાાં  (D) મકૃતભાાં 

 

63 પેપવાભાાંથી અશદુ્ધ રોશી હૃદમ સધુી ોશચાડલાનુાં કાભ કોણ કયે છે?  
(A) શ્વવનતાંત્ર  (B) રુધીયાચબવયણ તાંત્ર  (C) ઉત્વજ ાઁન તાંત્ર  (D) સ્નાયતુ ાંત્ર  

 

64 કાણાઁક અને ક્ષેકની લચ્ચે  ળેના દ્વાયા વાંકય શોમ છે? 

(A) ધભની  (B) સળયા  (C) કાડીઁઆક ભવલ્વ  (D) લાલ્લ  
 

65 શદુ્ધ થમેુાં રોશી ળેના દ્વાયા ળયીયના જુદા-જુદા બાગોભાાં લેશચામ છે? 
(A) ુપ્ુવ ળીયા  (B) ભશાધભની  (C) ુપ્ુવ ધભની  (D) કેયોનયી આટયયી  

 

66 હૃદમના વનાયઓુને રુસધય ોશચાડતી ધભનીઓને શુાં કશ ેછે?  
(A) ભશાધભની  (B) ુપ્ુવ ધભની  (C) કોયોનયી આટયયી  (D) રીન્ગ્યઅુર ધભની  

 



67 ફધા ટીસ્ય ુ(ેળીઓ) બેગી ભી શુાં ફનાલે છે? 
(A) કો  (B) તાંત્ર  (C) અલમલ  (D) સ્નાયઓુ  

 

68 કાંઠ (Larynx) શુાં કાભ કયે છે? 

(A) શ્વવનભાાં ભદદૃ થામ છે  (B) અલાજ ઉત્ન્ન કયે છે? 
(C) ફને્ન  (D) એક ણ નકશ  

 

69 શ્વાવની અને અન્નની લચ્ચે દાન ુકાભ કયે છે? 
(A) પેપવા  (B) ઈીગ્રોટીવ  (C) નાક  (D

 
જીબ  

 

70 પેપવાભાાં આલેરી જભણી ફોન્તવ કેટરા બાગભાાં લેશચામ છે? 
(A) ત્રણ  (B) ફે  (C) અનેક  (D) ાાંચ  

 

71 અવાંખ્મ લાયકુોો બેગા થઈને શુાં ફનાલે છે?  
(A) રેયીન્કવ  (B) પેયીન્કવ  (C) બ્રોન્કાઈ  (D) પેપવા  

 

72 પેપવાની ફશાયના આલયણને શુાં કશ ેછે? 
(A) પ્યુા  B) મ્યતુવ  (C) પેસવમા   (D) ાાંવી 

 

73 ડાફા પેપવાાંભા ાં કેટરા ખાંડ શોમ છે? 

(A) ત્રણ  (B) ફે  (C) ચાય  (D) છ  
 

74 પેપવા ળાના કાયણે ફદાભી કે કાા દેખામ છે? 
(A) ઓતવીજન  (B) કાફયન કણ  (C) ફને્ન  (D) એક ણ નકશ  

 

75 રાગ્રાંથીઓ કેટરા પ્રકાયની શોમ છે? 
(A) એક  (B) ફે  (C) ત્રણ  (D) ચાય  

 

76 દાઢીના નીચેના બાગભાાં કઈ રાગ્રાંથી આલેરી છે? 

(A) વફ ભેન્ટર  (B) ેયોટીડ  (C) વફ ભેન્ડીબ્યરુય  (D) વફેયોટીડ 
 

77 જીબ ઉય આલેરી સ્લાદગ્રાંથીઓને શુાં કશ ેછે? 
(A) સ્લાદેષ્ન્દ્રમ  (B) ેરી  (C) રાગ્રાંથી  (D) રાયવ  

 

78 પેયીન્કવ અને જઠય ળેના દ્વાયા જેડામેરા શોમ છે? 
(A) શ્વાવની  (B) રેયીન્કવ  (C) ગૄ  (D) અન્નની  

 

79 જઠયનુાં સ્થાન ેટભાાં કઈ ફાજુ શોમ છે? 
(A) ડાફી ફાજુ  (B) જભણી ફાજુ  (C) લચ્ચે  (D) એક ણ નકશ 

 

80 એમ્યરુા એ ળેનો બાગ છે? 

(A) જઠય  (B) મકૃત  (C) નાનુાં આતયડુાં  (D) ગબયનચરકા  
 

81 જીબના આગના બાગને શુાં કશ ેછે? 

(A) તાવુાં  (B) મૂ  (C) ટોચ  (D) કાકડા  
 

82 ીતાળમ કમા તાંત્રનુાં અંગ છે? 
(A) ઉત્વજ ાઁન તાંત્ર  (B) ાચન તાંત્ર  (C) શ્વવન તાંત્ર  (D) પ્રજનન તાંત્ર  

 

83 વસલિકવ એ ક્યા તાંત્રન ુઅંગ છે? 
(A) ાચનતાંત્ર  (B) પ્રજનન તાંત્ર 

(C) ઉત્વજ ાઁન તાંત્ર 
(D) ચેતાતાંત્ર  

 

84 “વી” આકાયનુાં શુાં શોમ છે? 
(A) ડયઓુડીનભ  (B) જઠય  (C) મતૂ્રીંડ  (D) અંડીંડ  

 

85 ઈરીમોવીકર જ ાંકળન ભાાં શુાં આલેુાં છે ? 
(A) યેકટભ  (B) ડયઓુડીનભ  (C) એેન્ડીકવ  (D) એનારકેનાર  

 



86 એવેન્ડીગ કોરોનની રાંફાઈ કેટરી શોમ છે? 
(A) ૫ ઇંચ  (B) ૧૦ ઇંચ  (C) ૧૫ ઇંચ  (D) ૨૦ ઇંચ  

 

87 મકૃત (રીલય) નુાં સ્થાન ેટભાાં કમાાં છે? 
(A) જભણી ફાજુ  (B) ડાફી ફાજુ  (C) ાછના બાગભાાં  (D) નીચેની ફાજુ  

 

88 રીલય (મકૃત) ની કેટરી ફાજુઓ શોમ છે? 

(A) ત્રણ  (B) ાાંચ  (C) વાત  (D) ફે  
 

89 મકૃતનુાં લજન આળયે કેટુાં શોમ છે? 

(A) ૧૦૦૦ ગ્રાભ   (B) ૧૧૦૦ ગ્રાભ  (C) ૧૩૦૦ ગ્રાભ  (D) ૨૦૦૦ ગ્રાભ  
 

90 મકૃતને રોશી ોશચાડલાની આટયયી કઈ છે?  
(A) રીન્યઅુર આટયયી  (B) કશેટીક આટયયી  (C) ગેસ્ટ્રીક આટયયી  (D) કેયોટીક આટયયી  

 

91 કભો થામ તો ક્યા અલમલની કામયક્ષભતા ઘટે છે? 
(A) પેપવા  (B) મકૃત  (C) હૃદમ  (D) ભગજ  

 

92 ભગજની ઉય ાતૄ રેમય શોમ છે જેને શુાં કશ ેછે? 

(A) ભેનીન્જવ  (B) પ્યુા  (C) શ્વરેષ્ભ સ્તય  (D) વેયેબ્રો સ્ાઈનર પલ્યઈુડ  
 

93 સ્ત્રીના પ્રજનન અંગો કમા નથી? 

(A) લજાઈનાાં  (B) વલીઁકવ  (C) ગબાયળમ  (D) એક ણ નકશ  
 

94 ગયણી જેલા આકાયના બાગ શુાં છે? 
(A) એમ્પ્યરુા  (B) ઈીડીડામભીવ  (C) ઈનપન્ડીબ્યરુભ  (D) ઈથ્થીમભ  

 

95 ગબયનરીકાની રાંફાઈ કેટરી શોમ છે? 
(A) ૫ વેભી  (B) ૧૦ વેભી   (C) ૧૫ વેભી  (D) ૨૦ વેભી  

 

96 રુુનુાં કોપ્યરુેળન ભાટેનુ ાં અંગ કયુાં છે? 
(A) વૃબ કોથી  (B) શિુીંડ  (C) ઈીડીડામભીવ  (D) ળીશ્ન  

 

97 અંત:સ્ત્રાલી ગ્રાંથી કઈ નથી? 

(A) શિુીંડ  (B) અંડીંડ  (C) મતુ્રીંડ  (D) એન્ડ્રીનર ગ્રાંથી  
 

98 અંડકોનુાં સનભાયણ કમાાં થામ છે? 
(A) અંડીંડ  (B) શિુીંડ  (C) ગબાયળમ  (D) ગબયનચરકા  

 

99 અંડીંડનો આકાય કેલો શોમ છે? 
(A) લારનાાં દાણા જેલો  (B) રીરી ફાદભ જેલો  (C) ઈંડા જેલો  (D) સકુી ફાદભ જેલો  

 

100 સ્ત્રીના મતુ્રભાગયભા ાં ર ાંફાઈ રુુના મતુ્રભાગય કયતા કેલી શોમ છે? 
(A) લધાયે  (B) ઓછી  (C) વયખી શોમ છે  (D) એક ણ નકશ  

 

 

 

 

________________ 

 
 


