
ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યનુનલવીટી  
વત્ાાંત યીક્ષા જુરાઈ : 2012  

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

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

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

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

 

અભ્માવક્રભ O વહટિપીકેટ ઈન મગનલજ્ઞાન    નોંધણી નાંફય O_______________ 

ાઠયક્રભ O મગહયચમ-ભશનિ તાંજલરમગ્દાળાવનામૌ (CYS-01) 
તાયીખ  O 07/07/2012 

વભમ  O 11.00 to 02.00       કુર ગણુ  O 100 
 

1 મગ બાયતની કેલી નલદ્યા છે. ?  
(A) અલાવચીન  (B) પ્રાચીન   (C) લૈહદક (D) અનલૈુહદક  

 

2 મગ ળબ્દ વાંસ્કૃત બાાની  કઈ ધાત ુયથી ફન્મ છે ?  

(A) અજ   (B) યતુ  (C) ઓજ  (D) યજુૌ   
 

3 કન ઉદેળ મગનુાં ભશતલ દળાવલે છે. ? 

(A) યાભ   (B) નળલ  (C) શ્રીકૃષ્ણ  (D) ગાાંધીજી 

 

4 ‘મગ’ન અથવ શુાં થામ છે ? 

 (A) જડાણ   (B) અનવુાંધાન  (C) આયાભ (D) એકણ નશીં 
 

5 મગની નલજ્ઞાનનક ઢફે વો પ્રથભ યજૂઆત કને કયી ?  

(A) ચયક  (B) સશુ્રતૂ (C) ભશનિ તાંજલર  (D) ફાફા યાભદેલ 
 

6 મગની ળફૃઆત ક્યા દેળભાાંથી થઈ ? 

(A) અભેહયકા  (B) જાાન  (C) જભવની (D) બાયત  
 

7 મગનુાં રક્ષ્મ શુાં નથી ? 

(A) જાદુ  (B) ચભતકાય  (C) વોન્દમવ પ્રાલ્તત  (D) વાયલાય 

 

8 મગભાાં કઈ હક્રમા ઉય ધ્માન આલાનુાં શમ છે ?  

(A) શ્વાવ-પ્રશ્વાવ   (B) સ્ધાવ  (C) સુાંદયતા (D) એકણ નશીં 
 

9 મગ એટરે વ્મામાભ.  
(A) વાચુાં (B) તટસ્થ  (C) ખટુાં  (D) એકણ નશીં  

10 મગભાાં કઈ ળહકત ઉય બાય અામ છે ? 
(A) ળાયીહયક  (B) ભાનનવક   (C) યાજનવક (D) તાભનવક  

 

11 મગભાાં શ્વાવ રેલા ભાટે કેટરી હક્રમાની ભદદ રેલામ છે ?  
(A) એક  (B) ફે  (C) એકણ નશીં (D) ત્ણ  

 

12 ક્યા u~\થભાાં શ્રીકૃષ્ણએ મગની વાંકપના જણાલી છે ?  

(A) બગલદૌ   ગીતા  (B) યાભમણ  (C) ભશાબાયત  (D) ઉનનદ  
 

13 योग योग : चित्तवुति तिरोध : મગ મગદળવનના ક્યા અધ્મામભાાં દળાવવ્યુાં છે ? 

(A) પ્રથભ   (B) દ્વિતીમ (C) તતૃીમ (D) ચતથુવ 
 



14 મગ એટરે આતભાની વાથે ળેનુાં નભરન ? 
(A) ળયીય  (B) ભન  (C) યભાતભા  (D) એકણ નશીં 

 

15 વ્મક્તતતતલના મખુ્મતલ કેટરા બાગ છે ? 

(A) ફે (B) ચાય (C) છ  (D) ાાંચ  
 

16 શઠમગ પ્રદીનકાની યચના કમા મગી િાયા થઈ છે ?  

(A) સ્લાતભાયાભ   (B) ભશનિ તાંજલર  (C) ઋનઓ   (D) આેરા તભાભ  
 

17 શઠમગના પ્રથભ ઉદેળકથનને શુાં તશ ેછે ?  

(A) ભાંગરાચયણ   (B) આવનનલનધકથન  (C) યાજમગ   (D) એકણ નશીં 
 

18 કના ઉદેળ પ્રભાણે પ્રાણામાભન અભ્માવ કયલ જઈએ ?  

(A) ઈશ્વય  (B) ભાતા-નતા  (C) લડીર   (D) ગફુૃ  
 

19 શઠમગની કેન્રસ્થ વાધના કઈ છે ?  

(A) આવન  (B) પ્રણામાભ  (C) શ્વવન  (D) મગ  
 

20 ળયીયભાાં ળેના િાયા ભન ક્સ્થય થામ છે ?  

(A) ધ્માન   (B) આવન (C) મરુા  (D) કુાંબક 

 

21 કુાંડરીની ફાંધ કયાલનાયી કેટરી મરુાઓનુાં લણવન છે ?  

(A) ાાંચ  (B) છ  (C) વાત (D) દવ 

 

22 ભનન સ્લાભી કણ છે ? 

(A) પ્રાણ  (B) રમ  (C) નાદ  (D) પ્રાણ  
 

23 મગની ખફૂ જ ઉચ્ચસ્તયની પ્રહક્રમા કઈ છે ?  

(A) ધ્માન  (B) ધાયણા  (C) પ્રાણામાભ  (D) વભાનધ  
 

24 શઠમગ ભાટે કેલ આશાય ઉત્તભ છે ? 

(A) ખાટ   (B) નભતાશાય  (C) તીખ  (D) ખાય  
 

25 તાંજલર મગસતૂ્નુાં ત્ીજુ ાં ાદ કયુાં છે ?  

(A) વભાનધાદ  (B) વાધનાદ  (C) નલભનૂતાદ  (D) કૈલપમાદ 

 

26 શઠમગ પ્રદીનકાભાાં કેટરા ઉદેળ છે ?  

(A) ચાય (B) ાાંચ  (C) છ  (D) વાત  
 

27 અષ્ટાાંગ મગના કેટરા ગનથમા છે ? 

(A) ફે (B) ચાય (C) છ  (D) આઠ  
 

28 પ્રભાણ  એટર શુાં ? 

(A) જ્ઞાન  (B) વતમજ્ઞાન  (C) નભથ્માજ્ઞાન  (D) પ્રતમક્ષજ્ઞાન 

 

29 જ્ઞાનના અબાલલાી ક્સ્થનતને શુાં તશ ેછે ? 

(A) નભથ્માજ્ઞાન  (B) નલકપ  (C) નનિંરા  (D) નલસ્મનૃત 

 

30 અભ્માવ અને લૈયાગ્મ િાયા શુાં ળક્ય છે ?  

(A) નનયધ  (B) વનૃત્ત  (C) મગ (D) ક્સ્થયતા  
 

31 મગાભ્માવીઓએ  ળેનાથી થાકવુાં જઈએ નશી.  ? 

(A) લેયાગ્મ  (B) વાધના  (C) નનરા  (D) ઉતવાશ  
 

32 પ્રણલ એટરે શુાં ? 

(A) જ્ઞાન  (B) વાક્ષાતકાય  (C) ઓમૌ  (D) આેર તભાભ  
 

33 વભાનધાદભાાં ળેના નલળેનુાં લણવન છે ?  

(A) ક્સ્થયતા  (B) એકાu~તા (C) ચાંચતા (D) ઈશ્વય  
 

34 કઈણ હક્રમાને શુાં કશી ળકામ ? 

(A) મગ  (B) ત  (C) હક્રમામગ  (D) સ્લાધ્મામ 
 

35 તન સકૂ્ષ્ભ અથવ શુાં છે ? 

(A) પ્રાણામાભ  (B) મગ  (C) આવન  (D) વભાનધ  
 36 તના કેટરા પ્રકાય છે ? 

(A) એક  (B) ફે  (C) ત્ણ  (D) ચાય  
 



37 સ્લાધ્મામની કક્ષાઓ કેટરી છે ? 

(A) ફે  (B) ત્ણ  (C) ચાય (D) ાાંચ  
 

38 ઈશ્વયભાાં વભનિત થઈ જલાને શુાં તશ ેછે ?  

(A) ઈશ્વયપ્રાલ્તત  (B) મગપ્રાલ્તત (C) વાધના  (D) ઈશ્વયપ્રલણમાન 

 

39 પ્રતમાશાય છી મગનુાં કયુાં અંગ આલે છે ?  

(A) મભ  (B) નનમભ  (C) ધાયણા  (D) ધ્માન  
 

40 ળયીય, ઈન્દ્ન્રમ કે લચત્તભાાં કઈ પ્રકાયન યગ ઉતન થામ તેને શુાં તશ ેછે ?  

(A) વ્માનધ  (B) આનધ  (C) ઉાનધ  (D) અબાલ  
 

41 મગ વાધનાભાાં જડતા કને તશ ેછે ? 

(A) આવ  (B) વ્માનધ  (C) પ્રભાદ  (D) આંનદ  
 

42 ભાણવ તાના ભન યનુાં નનમાંત્ણ કઈ ક્સ્થનતભાાં ગભુાલે છે ?  

(A) વ્માનધ  (B) જડતા  (C) ળાંકા  (D) પ્રભાદ  
 

43 જડ ને ચેતન અને ચેતનને જડ વભજલાની ક્સ્થનતને શુાં તશ ેછે ?  

(A) અક્સ્થયતા  (B) અબાલ  (C) અનલયતી  (D) ભ્રાક્ન્તદળવન 

 

44 ત ળબ્દન વાભાન્મ અથવ કમ છે ?  

(A) તવુાં  (B) તાલવુાં  (C) વ્રત  (D) ઉલાવ  
 

45 ઇન્દ્ન્રમ ય થતા નનમભનને શુાં તશ ેછે ?  

(A) ધાયણા  (B) ધ્માન  (C) પ્રતમાશાય  (D) વભાનધ  
 

46 ઈશ્વય વાક્ષાતકાય એટરે ? 

(A) પ્રાણામાભ  (B) ધ્માન  (C) વભાનધ (D) વાધના 
 

47 અંતયામ કેટરા પ્રકાયના છે ? 
(A) છ  (B) ત્ણ  (C) વાત  (D) નલ  

 

48 મભના પ્રકાય કેટરા છે ? 

(A) ફે  (B) ત્ણ  (C) ાાંચ  (D) છ  
 

49 ક્સ્થય અને સખુલૂવક કયલાભાાં આલે છે તે ...........  
(A) આવન  (B) ધાયણા  (C) ધ્માન  (D) વભાનધ  

 

50 ધાયણાની હયતલતા તે ......... 
(A) વભાનધ  (B) ધ્માન  (C) ધાયણા  (D) પ્રાણામાભ  

 

51 બક્તત ળબ્દ વાંસ્કૃનતના કઈ ધાત ુયથી આવ્મ છે ? 
(A) બાજ  (B) બજૌ   (C) બતત  (D) એકણ નશીં  

52 બતત અને બગલાન લચ્ચે વીધ વાંકવ કણ કયાલે છે ? 
(A) મગ  (B) ત  (C) બક્તત  (D) વાધના   

53 નલ પ્રકાયે થતી બક્તતને શુાં કશ ેછે ? 
(A) વાકાય  (B) નનયાકાય  (C) પે્રભરક્ષણા  (D) નલધા   

54 ભમાવદા ભાગવ અને નૃ્દ્ષ્ટ ભાગે થતી બક્તતન ળેભાાં વભાલેળ થામ છે ? 
(A) પ્રાથવના  (B) પે્રભરક્ષણા બક્તત  (C) વતવાંગ  (D) આેર તભાભ   

55 જેભાાં બોનતક દાથોનુાં જ્ઞાન ભે તેને કઈ નલદ્યા કશ ેછે ? 
(A) યા  (B) અયાનલદ્યા  (C) મગ નલદ્યા  (D) આેર તભાભ   

56 ઈશ્વયના જ્ઞાનન વાક્ષાતકાય કયી ઈશ્વયભાાં જડાલલાના ભાગવને કમ મગ કશ ેછે ? 
(A) જ્ઞાનમગ  (B) બક્તતમગ  (C) શઠમગ  (D) ભાંત્મગ   

57 લૂવજન્ભના એકનત્ત થમેર કભોને કમા કભો કશ ેછે ? 
(A) પ્રાયબ્ધ કભવ  (B) હક્રમાભાણ કભવ  (C) વાંલચત કભવ  (D) નનનિ કભવ   

58 આ જન્ભભાાં થતા કભોને કેલા કભો કશ ેછે ? 
(A) વાંલચત કભવ  (B) સકુભવ  (C) અકભવ  (D) હક્રમાભાણ કભવ   

59 ળાસ્ત્રના નલધાનને તડેુાં કભવ કયુાં કશલેામ ? 
(A) નનનિ કભવ  (B) સકુભવ  (C) હક્રમાભાણ  (D) અકભવ   



60 પની અેક્ષા લગયનુાં કભવ ? 
(A) હક્રમા  (B) અકભવ  (C) અનાવતત  (D) સકુભવ   

61 બગલn=ગીતાના કેટરા અધ્મામ છે ? 
(A) 15 (B) 16 (C) 17 (D) 18  

62 બગલn=ગીતાના પ્રથભ છ અધ્મામભાાં કમ મગ દળાવવ્મ ? 
(A) કભવમગ  (B) જ્ઞાનમગ  (C) બક્તતમગ  (D) તાંત્મગ   

63 લેદાાંત પ્રભાણે કભોના પ્રકાય કેટરા છે ? 
(A) એક  (B) ફે  (C) ત્ણ  (D) એકણ નશીં  

64 ‘શ’ અથાવત કઈ નાડી છે ? 
(A) વ }મવ  (B) ચાંર  (C) ફGg[ (D) એકણ નશીં  

65 શઠમગીની કુટીય કની નજીક શલી જઈએ ? 
(A) નદી  (B) લન  (C) ગÏુ  (D) ઘય   

66 ભશનિ કનરપ્રલણલ દળવન ળેના નાભે પ્રનવદ્ધ છે ? 
(A) મગદળવન  (B) વાાંખ્મદળવન  (C) ન્મામદળવન  (D) ભીભાાંવદળવન   

67 વાાંખ્મદળવન કના અક્સ્તતલ ફાફતે ઉદાવીન છે ? 
(A) ઈશ્વય  (B) ગÏુ (C) પ્રકૃનત  (D) એકણ નશીં  

68 રુુ એટરે કેવુાં તÿલ ? 
(A) જડ  (B) અચેતન  (C) ચેતન  (D) ઈશ્વય   

69 અનાવક્તત એટરે શુાં ? 
(A) કભવપ  (B) કભવપ તમાગ  (C) આવક્તત  (D) એકણ નશીં  

70 ભાનલળયીયભાાં કુર કેટરા ચક્ર આલેરા છે ? 
(A) ચાય  (B) ાાંચ  (C) છ  (D) વાત   

71 અનાશત ચક્ર ક્યાાં આલેુાં છે ? 
(A) નાલબ  (B) Ëદમ (C) કાંઠ  (D) ભ્રભયની ઉય   

72 આજ્ઞાચક્ર ક્યાાં આલેુાં છે ? 
(A) ફGg[ ભ્રભયની ઉય  (B) ગદુાથી ફે આંગી ઉય  (C) નાલબ  (D) Ëદમ   

73 મગના કેટરા ગથીમા છે ? 
(A) ાાંચ  (B) છ  (C) વાત  (D) આઠ   

74 અષ્ટાાંગમગના પ્રથભ ચાય ગનથમાને કમ મગ કશ ેછે ? 
(A) અંતયાંગ મગ  (B) ફહશયાંગ મગ  (C) ફGg[ (D) એકણ નશીં  

75 અષ્ટાાંગમગનુાં પ્રથભ ગનથયુાં કયુાં છે ? 
(A) વતમ  (B) અસ્તેમ  (C) મભ  (D) બ્રહ્મચમવ   

76 ભશનિ તાંજરીએ કેટરા પ્રકાયના મભનુાં લણવન કયુું છે ? 
(A) ફે  (B) ત્ણ  (C) ચાય  (D) ાાંચ   

77 અહશિંવા એટરે શુાં ? 
(A) હશિંવા કયલી  (B) મભ-નનમભનુાં ારન કયવુાં  (C) દુ:ખ ન આવુાં  (D) આેર તભાભ   

78 અસ્તેમન અથવ ? 
(A) અહયu~શ  (B) ધભવલૂવક  (C) રબ  (D) મગભાગવ   

79 ળોચ એટરે શુાં ? 
(A) શદુ્વદ્ધ  (B) અશદુ્વદ્ધ  (C) ત  (D) અનલત્   

80 આવન ળબ્દ વાંસ્કૃત બાાની કઈ ધાત ુયથી આવ્મ છે ? 
(A) આનૌ (B) આળ  (C) આસૌ  (D) અવ   

81 પ્રાણામાભભાાં કેટરી હક્રમાઓન વભાલેળ થામ છે ? 
(A) એક  (B) ફે  (C) ત્ણ  (D) ચાય   

82 પ્રાણામાભના કેટરા પ્રકાય છે ? 
(A) ચાય  (B) ાાંચ  (C) છ  (D) આઠ  

 



83 કેટરા રાખ મનીઓ છે ? 
(A) 50 (B) 60 (C) 70 (D) 84  

84 આવન કેટરા છે ? 
(A) 84 (B) 82 (C) 80 (D) 81  

85 શઠમગ પ્રદીનકાભાાં કેટરા આવનનુાં લણવન છે ? 
(A) 84 (B) 12 (C) 16 (D) 21  

86 ઘેયાંડવાંહશતાભાાં કેટરા આવન દળાવવ્મા છે ? 
(A) 16 (B) 32 (C) 34 (D) 36  

87 આવન કેલ અભ્માવ છે ? 
(A) ળાયીહયક  (B) ભાનનવક  (C) ભનળાયીહયક  (D) આેર તભાભ   

88 નીચેનાભાાંથી ધ્માન પે્રયક આવન કયુાં છે ? 
(A) ઉત્તાનાદાવન (B) દ્માવન  (C) ભકયાવન  (D) ળલાવન   

89 નીચેનાભાાંથી સ્લાસ્થ્મ પે્રયક આવન કયુાં છે ? 
(A) લáf~વન (B) લનમતુતાવન  (C) વરબાવન  (D) ભમ }યાવન   

90 કમા વભમે પ્રાણામાભ કયલાથી લધ ુપામદ ભે છે ? 
(A) યાતે્  (B) પ્રાત:કાે  (C) ફયે  (D) એકણ નશીં  

91 પ્રાણામાભ ભાટે કઈ મરુાન ઉમગ થામ છે ? 
(A) શસ્તમરુા  (B) પ્રણલમરુા  (C) નટયાજમરુા  (D) આેર તભાભ   

92 પ્રાણામાભ ળેના નલકાવની કડી છે ? 
(A) વાભાજજક  (B) આનથિક  (C) વ્મલવાનમક  (D) આધ્માજતભક    

93 પ્રતમાશાય િાયા ળેના ઉય અંકુળ રાલલાન શમ છે ? 
(A) ળયીય  (B) ભન  (C) ભખૂ  (D) એકણ નશીં  

94 ધ્માન એ ળેના છી આઆ થતી પ્રહક્રમા છે ? 
(A) મભ  (B) નનમભ  (C) આવન  (D) ધાયણા   

95 અષ્ટાાંગમગ મજુફ ધ્માન એ કેટરામુાં ગનથયુાં છે ? 
(A) વાતમુાં  (B) છઠ્ઠાં (C) ાાંચમુાં  (D) ચથુાં   

96 અયાનલદ્યાન ઉપરેખ કામ મગભાાં કયલાભાાં આવ્મ છે ? 
(A) શઠમગ  (B) રમમગ  (C) બક્તતમગ  (D) જ્ઞાનમગ   

97 મગભાગવભાાં આલતા અંતયામ ળેનાથી દૂય થામ છે ? 
(A) આવન  (B) વાધના  (C) પ્રણલમરુા  (D) પ્રાણામાભ   

98 શદુ્વદ્ધ કેટરા પ્રકાયની શમ છે ? 
(A) ફે  (B) ત્ણ  (C) ચાય  (D) ાાંચ   

99 योग: चित्तवतृ्तत्त......। 
(A) तिरोध (B) अवरोध (C) तिवतृ्त (D) तिरोध:  

100 ભાનનવક ત કયુાં છે ? 
(A) સ્લાધ્મામ  (B) વ્માખ્માન  (C) ભોન  (D) આેર તભાભ   

 

 

___________________



ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યનુનલવીટી  
વત્ાાંત યીક્ષા જુરાઈ : 2012  

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

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

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

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

 

અભ્માવક્રભ O વહટિપીકેટ ઈન મગનલજ્ઞાન    નોંધણી નાંફય O_______________ 

ાઠયક્રભ O ળયીય નલજ્ઞાન-ભાનનવક સ્લાસ્થ્મ (CYS-02)  
તાયીખ  O 07/07/2012 

વભમ  O 03.00 to 06.00       કુર ગણુ  O 100 
 

1 ળયીયને જાણલા ભાટેના નલજ્ઞાન.  
(A) એક  (B) ફે  (C) ત્ણ  (D) ત્ણભાાંથી એકણ નશીં 

 

2 ળયીયન મૂભતૂ એકભ. 
(A) ક  (B) ેળી  (C) અલમલ  (D) સ્નાય ુ 

 

3 એક ખુ્ત વ્મક્તતના ળયીયભાાં કની વાંખ્મા.  
(A) 3 X 1012

 (B) 3 X 1014
 (C) 3 X 1016

 (D) 3 X 1018
 

 

4 નલળે ક્ષભતાલાાાં સ્નાય.ુ 
 (A) યેલખત  (B) અયેલખત  (C) હ્દ (D) ત્ણેભાાંથી એકણ નશીં 

 

5 ખયાક ગળ્મ રાગે. 
(A) ેલ્તવન (B) ટામલરન  (C) મકૃતયવ  (D) ત્ણેભાાંથી એકણ નશીં 

 

6 u~શણીની હદલારભાાંથી ચાક યવન સ્ત્રાલ થામ છે. 
(A) ટામલરન (B) ેલ્તવન (C) ફGg[  (D) ત્ણેભાાંથી એકણ નશીં 

 

7 કની દયેક હક્રમા ય નનમાંત્ણ. 
(A) કકેન્ર  (B) કકેન્દ્ન્રકા  (C) કયવ  (D) ત્ણેભાાંથી એકણ નશીં 

 

8 જભીનરવ્મ ગઠલામેુાં છે. 
(A) કકેન્ર અને કકેન્રની દીલાર લચ્ચે  (B) કકેન્રની દીલાર અને કકેન્દ્ન્રકાની લચ્ચે  

(C) ફેભાાંથી એકણ નશીં  (D)  

 

9 કની અંદયના લાતાલયણને પ્રલાશી ભાધ્મભ રુૂાં ડે.  
(A) કયવ  (B) યવધાની  (C) ફGg[  (D) ત્ણેભાાંથી એકણ નશીં  

10 ળક્તતન સ્ત્રત – Power House  
(A) કણાબવ }ત્  (B) નત્ન્દ્ષ્ટ  (C) ગપગીકામ  (D) ત્ણેભાાંથી એકણ નશીં 

 

11 ડસ્ટફીન  
(A) ીન વામટીક કથી  (B) નત્ન્દ્ષ્ટ (C) ગપગીકામ (D) કણાબસતૂ્ 

 

12 ભયર્ક્ુુંરય ટીસ્યનુા પ્રકાય. 
(A) એક  (B) ફે  (C) ત્ણ  (D) ત્ણેભાાંથી એકણ નશીં 

 

13 કના નલબાજન લખતે ફીજા કને કકેન્ર રુૂાં ાડે.  
(A) કકેન્દ્ન્રકા  (B) તાયાકેન્ર  (C) યવધાની  (D) ત્ણેભાાંથી એકણ નશીં 

 



14 પ્રટીનનુાં ળાઈ ળકે તેવુાં સ્લફૃ. 
(A) અણળુકવયા  (B) એનભન એનવડ  (C) પેટી એનવડ  (D) ત્ણેભાાંથી એકણ નશીં 

 

15 અGgનીની રાંફાઈ. 
(A) 8 થી 10 ઈંચ  (B) 10 થી 12 ઈંચ (C) 12 થી 14 ઈંચ (D) ત્ણેભાાંથી એકણ નશીં 

 

16 ‘C’ આકાયન બાગ. 
(A) જઠય  (B) નાનુાં આંતયડુાં  (C) મકૃત  (D) ત્ણેભાાંથી એકણ નશીં 

 

17 ચયફીના ાચન ભાટે જફૃયી. 
(A) સ્લાદુનિંડયવ  (B) નત્તયવ  (C) ફGg[  (D) ત્ણેભાાંથી એકણ નશીં 

 

18 કાફોશાઈડે્રટનુાં ળણ. 
(A) નાનાાં આંતયડાભાાં  (B) ભટા આંતયડાભાાં  (C) ફGg[ભાાં  (D) ફે ભાાંથી એકણ નશીં 

 

19 ળામેર દાથો નલનલધ બાગભાાં આના િાયા શોંચે. 
(A) રુનધય  (B) ક  (C) અંત:સ્ત્રાલી u~\નથઓ  (D) ત્ણેભાાંથી એકણ નશીં 

 

20 ફાહ્ય ICM વાંકચામ તમાયે ાાંવી. 
(A) અંદય તયપ ખેંચામ  (B) ફશાય તયપ ખેંચામ  (C) નીચે તયપ ખેંચામ  (D) ત્ણેભાાંથી એકણ નશીં 

 

21 આભાાં લાપલ નથી શતાાં. 
(A) નળયા  (B) ધાભની  (C) ફGg[ભાાં  (D) ત્ણેભાાંથી એકણ નશીં 

 

22 5 ફૂટ રાંફાઈ. 
(A) u~શણી  (B) ભટુાં આંતયડુાં  (C) નાનુાં આંતયડુાં  (D) ત્ણેભાાંથી એકણ નશીં 

 

23 જભણાાં ક્ષેતભાાંથી રુનધય __________ ભાાં જામ છે.  
(A) ફુતફુવીમા નળયા (B) ફુતફુવીમા ધભની  (C) અધભશાનળયા  (D) ત્ણેભાાંથી એકણ નશીં 

 

24 u~શણીની દીલારભાાંથી થત સ્ત્રાલ. 
(A) ટામલરન (B) ેલ્તવન  (C) નત્તયવ  (D) ત્ણેભાાંથી એકણ નશીં 

 

25 ચક્કય, ઉરટી લગેયે રક્ષણ. 
(A) પ્રદૂણ  (B) ફેતટેયીમા  (C) લામયવ  (D) ત્ણેભાાંથી એકણ નશીં 

 

26 આ પેપસુાં થડુાં ભટુાં છે.  
(A) ડાબ ુ (B) જભણુાં  (C) ફે ભાાંથી એકણ નશી  (D) ફGg[ 

 

27 ફે પેપવાાંની લચ્ચે આલેુાં છે. 
(A) તયુા  (B) Ëદમ  (C) ફે ભાાંથી એકણ નશીં  (D) ફGg[ 

 

28 શ્વવનહક્રમાભાાં નનમભ રાગ ુડે છે. 
(A) ગરુુતલાકવણ  (B) ફઈર  (C) ફGg[  (D) એકણ નશી  

 

29 Ëદમભાાં લાપલની વાંખ્મા. 
(A) ચાય  (B) ાાંચ  (C) છ  (D) ત્ણેભાાંથી એકણ નશીં 

 

30 કનુાં વૈન્મ. 
(A) યાઈફઝભ  (B) રામવઝન  (C) કણાબસતૂ્  (D) ત્ણેભાાંથી એકણ નશીં 

 

31 Ëદમભાાંથી અંગ સધુી રુનધયનુાં લશન. 
(A) ધભની  (B) નળયા  (C) નળહયકા  (D) ત્ણેભાાંથી એકણ નશીં 

 

32 અશદુ્ધ રુનધય. 
(A) ધભની  (B) નળયા  (C) Ëદમ  (D) ત્ણેભાાંથી એકણ નશીં 

 

33 ડાફા કણવક-ક્ષેકને જડત લાપલ. 
(A) ભાઈિર (B) નત્દર  (C) દ્વિદર  (D) અધવચાંરાકાય  

 

34 રશીનુાં શદુ્વદ્ધકાયણ. 
(A) Ëદમ  (B) પેપવાાં  (C) ભશાધભની  (D) ત્ણેભાાંથી એકણ નશીં 

 

35 રુનધય જભણા કણવકભાાં આના િાયા આલે.  
(A) અધભશાનળયા  (B) ઉધ્લવભશાનળયા  (C) ફGg[  (D) ફે ભાાંથી એકણ નશીં 

 36 યગપ્રનતકાયક ળક્તત ધયાલે. 
(A) યતતકણ  (B) શ્વતેકણ  (C) ત્ાકકણ  (D) ત્ણેમ  

 



37 O2નુાં લશન. 
(A) રુનધય  (B) યતતકણ  (C) હશભગ્રફીન  (D) ત્ણેભાાંથી એકણ નશીં 

 

38 __________ કદભાાં ભટા શમ છે. 
(A) યતતકણ  (B) શ્વતેકણ  (C) ત્ાકકણ  (D) ત્ણેભાાંથી એકણ નશીં 

 

39 ળયીયભાાં u~\થીઓના પ્રકાય. 
(A) એક  (B) ફે  (C) ત્ણ  (D) ચાય  

 

40 વદૃ્વદ્ધ-નલકાવ ય નનમાંત્ણ.  
(A) GH (B) TSH (C) ફGg[  (D) ત્ણેભાાંથી એકણ નશીં 

 

41 ાચનતાંત્ભાાં વભાલેળ નથી. 
(A) પેયીન્તવ  (B) રેયીન્તવ  (C) અGgની  (D) ઉદયટર 

 

42 લચ્ચેથી ચટાાં, વાઈડભાાંથી જાડા યકાફી જેલા ગ. 
(A) યતતકણ  (B) શ્વતેકણ  (C) ત્ાકકણ  (D) ત્ણેમ  

 

43 રુનધયભાાં કેલ્પળમભનુાં પ્રભાણ જાલે. 
(A) કેલ્પવટનીન  (B) ેયાથભવન  (C) થાઈયક્તવન  (D) ત્ણેભાાંથી એકણ નશીં 

 

44 એહડ્રનલરન. 
(A) કટેક્ષ  (B) ભેડયરુા  (C) ફGg[  (D) ફે ભાાંથી એકણ નશીં 

 

45 યતતદફાણ નનમભન. 
(A) એહડ્રનાલરન  (B) નય એહડ્રનાલરન (C) ફGg[  (D) ફે ભાાંથી એકણ નશીં 

 

46 રુનધયભાાં ગ્કુઝનુાં પ્રભાણ જાલે. 
(A)  (B)  (C)  (D) ત્ણેભાાંથી એકણ નશીં 

 

47 ગ્રામકજનન વાંu~શ કયે. 
(A)  (B)  (C)  (D) ત્ણેમ 

 

48 ટેસ્ટસ્ટેયન. 
(A) અંડનિંડ  (B) શકુ્રનિંડ  (C) સ્લાદુનિંડ  (D) ત્ણેભાાંથી એકણ નશીં 

 

49 પ્રસનૂત વભમે ભદદફૃ. 
(A) ઇસ્રજન  (B) પ્રજેસ્ટીયન  (C) ટેસ્ટસ્ટેયન  (D) ત્ણેભાાંથી એકણ નશીં 

 

50 ફધી u~\નથથી ચહડમાતી. 
(A) ીટયટૂયી  (B) થાઈયઈડ  (C) ેયાથાઈયઈડ  (D) એહડ્રનર 

 

51 ળક્તતપ્રદાનનુાં કામવ. 
(A) ાચનતાંત્  (B) શ્વવનતાંત્  (C) રુનધયાલબવયણતાંત્  (D) ત્ણેમ  

52 પ્રલાશી સ્લફૃન કચય. 
(A) ાચનતાંત્  (B) શ્વવનતાંત્  (C) ઉતવર્જનતાંત્ (D) ત્ણેભાાંથી એકણ નશીં  

53 ભ }ત્નિંડની આંતહયક યચનાના બાગ. 
(A) એક  (B) ફે  (C) ત્ણ  (D) ચાય   

54 ભ }ત્લાશીનીની વાંખ્મા. 
(A) એક  (B) ફે  (C) ત્ણ  (D) ચાય   

55 ભ }ત્નિંડભાાંથી ગામેરાાં રુનધયને ફશાય રાલે. 
(A) ભ }ત્નિંડ ધભની  (B) ભ }ત્નિંડ નળયા  (C) ભ }ત્નલરકા  (D) ત્ણેમ   

56 કથી જેલી યચના. 
(A) ેપલીવ  (B) ભ }ત્નિંડ  (C) કટેક્ષ  (D) ત્ણેભાાંથી એકણ નશીં  

57 વભu~ નલશ્વ ત્ણ તÿjmનુાં – આ ભત. 
(A) મગ  (B) આયલેુદ  (C) એરથી  (D) ત્ણેભાાંથી એકણ નશીં  

58 વચ્ચ્ચદાનાંદ. 
(A) અGgભમ  (B) પ્રાણભમ  (C) નલજ્ઞાનભમ  (D) આનાંદભમ   

59 સ્થૂ કે સકૂ્ષ્ભ તયપ જલાનુાં િાય. 
(A) અGgભમ (B) પ્રાણભમ  (C) ભનભમ  (D) ત્ણેભાાંથી એકણ નશીં  



60 ઉપ્રાણ નથી. 
(A) કૂભવ  (B) કૂકય  (C) દેલદત્ત (D) ત્ણેભાાંથી એકણ નશીં  

61 મગ. 
(A) સ્થૂનલજ્ઞાન  (B) વ }ક્ષ્ભનલજ્ઞાન  (C) ફGg[  (D) ફે ભાાંથી એકણ નશીં  

62 એવુાં એક ણ કામવ નથી જે ___________ કની ફશાય થામ. 
(A) આનાંદભમ  (B) ભનભમ  (C) નલજ્ઞાનભમ  (D) ાંચ   

63 મગ એ ____________ % વાંકરન ય નલશ્વાવ કયે છે. 
(A) 50% (B) 80% (C) 90% (D) ત્ણેભાાંથી એકણ નશીં  

64 વમશૂ પ્રાથવના. 
(A) સ્લાભી નલલેકાનાંદ  (B) ગાાંધીજી  (C) નલનફા  (D) ત્ણેભાાંથી એકણ નશીં  

65 પ્રાથવનાના પ્રકાય. 
(A) ફે  (B) ત્ણ  (C) ચાય  (D) ાાંચ   

66 શને્રેન ૂ. 
(A) ાચનતાંત્  (B) શ્વવનતાંત્  (C) ઉતવર્જનતાંત્  (D) ત્ણેભાાંથી એકણ નશીં  

67 ટેરીપન એતવચેન્જ. 
(A) Ëદમ  (B) ભગજ  (C) કીડની  (D) ત્ણેભાાંથી એકણ નશીં  

68 ળયીયભાાં સ્નાયઓુનુાં લજન – ળયીયના ____________ 
(A) ½ (B) 

1/3 (C) 
2/3 (D) 

1/4  
69 ળયીયભાાં શાડકાની વાંખ્મા. 

(A) 211 (B) 212 (C) 213 (D) 214  
70 શાડકાાં ફનેર છે. 

(A) ક્ષાય  (B) નલટાભીન્વ  (C) પ્રટીન  (D) ત્ણેભાાંથી એકણ નશીં  
71 ળયીયની ફધી જૌ  હક્રમાઓ ય નનમભન. 

(A) ભગજ  (B) ચેતાતાંત્  (C) શ્વવનતાંત્  (D) ત્ણેભાાંથી એકણ નશીં  
72 વ્મક્તતતલ જમાયે વાંકલરત થામ તમાયે ફધાાં કામો __________ ફને. 

(A) આનાંદભમ  (B) સવુાંકલરત  (C) ધભવભમ  (D) ત્ણેભાાંથી એકણ નશીં  
73 વ્મક્તતગત વભબાલ પ્રાથવના પ્રકાય. 

(A) એક  (B) ફે  (C) ત્ણ  (D) ત્ણેભાાંથી એકણ નશીં  
74 આધનુનક જીલનની ભટી વભસ્મા. 

(A) સ્ધાવ  (B) રાગણી  (C) તનાલ  (D) શયીપાઈ   
75 તનાલ વીધી અવય કયે. 

(A) વીમ્થેટીક નલવવ નવસ્ટભ  (B) ેયાવીમ્થેટીક નલવવ નવસ્ટભ  

(C) ફGg[  (D) ફે ભાાંથી એકણ નશી.  
76 તણાલ ભાટે વલવશે્રષ્ઠ. 

(A) હક્રમામગ  (B) સ્લાધ્મામ  (C) ઈશ્વયપ્રલણધાન  (D) ધ્માન   
77 તણાલ. 

(A) વ્મક્તતગત  (B) નલશ્વવ્માક  (C) આલતાાં લાય નથી રાગતી (D) ત્ણેભાાંથી એકણ નશીં  
78 નકાયાતભક રાગણી નથી. 

(A) ક્રધ  (B) શતાળા  (C) દાંબ  (D) ક્ષભા   
79 ફધાાં દુ:ખ દૂય કયે, વ્મક્તતને ળક્તતળાી ફનાલે. 

(A) પે્રભ  (B) આનાંદ  (C) ળાાંનત  (D) ક્ષભા   
80 વ્મક્તતને કાપનનક રડાઈભાાં જડી દે. 

(A) ક્રધ  (B) તનાલ  (C) ઈાવ  (D) ડય   
81 ડય દૂય કયલા. 

(A) વતત જાગનૃત  (B) લતવભાનભાાં યશ  (C) નનયેક્ષતા કેલ  (D) ત્ણેમ   



82 સ્મનૃત હયશદુ્ધ થામ છે. 
(A) પ્રાથવના  (B) શકાયાતભક નલચાય  (C) ધ્માન  (D) વભાનધ  

 
83 ડય, ઉતે્તજના, ગ ૂાંચલણ, ડકાય, આશ્ચમવ, ગસુ્વ, શયેાની તનાલ ભાટે. 

(A) વાયા  (B) ખયાફ  (C) ફGg[  (D) ફે ભાાંથી એકણ નશીં  
84 ભનષુ્મના બોનતક અને આધ્માજતભક જીલનભાાં ભટ પા. 

(A) પ્રાથવના  (B) પ્રકૃનત  (C) રુુ  (D) કુદયત   
85 અનનચ્છાલતી. 

(A) શ્વવન  (B) Ëદમ  (C) ફGg[  (D) એકણ નશી   
86 ટામલરન. 

(A) ઉતવેચક  (B) અંત:સ્ત્રાલ  (C) સ્ત્રાલ  (D) ત્ણેભાાંથી એકણ નશીં  
87 Ëદમના લાપલ. 

(A) ગાકાય  (B) નત્કણાકાય  (C) અધવચાંરાકાય  (D) ત્ણેમ   
88 ેતવીન. 

(A) જઠય  (B) u~શણી  (C) સ્લાદુનિંડ  (D) મકૃત   
89 યતતકણન યાંગ છૂટત શમ તમાયે. 

(A) રાર  (B) ી  (C) ગરુાફી  (D) કથ્થઈ   
90 નેપાન. 

(A) ાચનતાંત્ (B) શ્વવનતાંત્  (C) ઉતવર્જનતાંત્  (D) રુનધયાલબવયણતાંત્  
91 લાયવાગત રક્ષણનુાં લશન. 

(A) જનીનરવ્મ  (B) યાંગસતૂ્  (C) ફGg[  (D) એકણ નશી   
92 શાઈથેરેભવની નીચે આલેર u~\થી. 

(A) નટયટૂયી  (B) થાઈયઈડ  (C) એહડ્રનર  (D) ત્ણેભાાંથી એકણ નશીં  
93 મગસતૂ્ના યચનમતા. 

(A) ભશનિ કનર  (B) તાંજલર  (C) અગતસ્મમનુન  (D) ગોતભ ઋન   
94 કઇણ રાગણી આના ય ખયાફ અવય કયે. 

(A) ભન  (B) લચત્ત  (C) બદુ્વદ્ધ  (D) અશાંકાય   
95 ફGg[ મતૂ્નિંડભા થઈ 24 કરાકભાાં ___________ લર. રુનધય ગાન થામ. 

(A) 120 (B) 150 (C) 180 (D) ત્ણેભાાંથી એકણ નશીં  
96 કાહટિરેજનાાં ફનેરાાં. 

(A) અGgની  (B) શ્વાવની  (C) ફGg[  (D) એકણ નશી   
97 યતતકણભાાં શત ુાં નથી. 

(A) કકેન્ર  (B) કકેન્દ્ન્રકા  (C) કયવ  (D) ત્ણેમ   
98 Ëદમ છાતીભાાં. 

(A) 
ભધ્મયેખાની 
1/3 ડાફે  (B) 

ભધ્મયેખાની 2/3 
ડાફે  (C) ડાફી ફાજુએ  (D) ત્ણેભાાંથી એકણ નશીં 

 
99 નલરકાયહશત. 

(A) ધભની  (B) નળયા  (C) અંત:સ્ત્રાલી u~\નથ  (D) ત્ણેમ   
100 ાચન ભાટેનુાં અગતમનુાં અલમલ. 

(A) જઠય  (B) મકૃત  (C) u~શીણી (D) નાનુાં આંતયડુાં   
 

 

___________________



ડૉ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યનુનલવીટી  
વત્ાાંત યીક્ષા જુરાઈ : 2012  

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

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

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

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

 

અભ્માવક્રભ O વહટિપીકેટ ઈન મગનલજ્ઞાન    નોંધણી નાંફય O_______________ 

ાઠયક્રભ O અષ્ટાાંગ મગ-સ્લસ્થ જીલનચમાવ (CYS-03)  
તાયીખ  O 09/07/2012 

વભમ  O 11.00 to 02.00       કુર ગણુ  O 100 
 

1 ળયીયભાાં ભની વાંખ્મા કેટરી છે ? 

(A) એક  (B) ફે  (C) ત્ણ  (D) ચાય  
 

2 જીલનળાસ્ત્ર છે ? 

(A) એરેથી  (B) આયલેુદ  (C) નેચયથી  (D) એકણ નશીં 
 

3 બ્રહ્મચમવ ારનની ઉંભય આશ્રભધભવ પ્રભાણે આળયે કેટરી છે ?  

(A) 18 લવ સધુી  (B) 21 લવ સધુી (C) 25 લવ સધુી (D) એકેમ નશી 
 

4 વલાયે ઉઠલાન શે્રષ્ઠ વભમ કમ ? 

 (A) બ્રહ્મમહુતૂવ  (B) સમૂોદમ વભમે  (C) સમૂોદમ છી  (D) એકણ નશીં 
 

5 વલાયે લશરેાાં ાણી ીલાથી શુાં થામ ? 

(A) કફજીમાત દૂય થામ  (B) કફજીમાત થામ  

(C) મતૂ્વાંu~શ થામ  (D) મોલન અલસ્થા જલાઈ યશ ે  
 

6 ભાણવના વાંકવભાાં કણે યશવે ુ ાં ન જઈએ ?  

(A) બ્રહ્મચમવારનલાા  (B) હદનચમાવન ુાં ારનલાા  (C) ચેીયગલાા  (D) એકણ નશીં 
 

7 આંખનુાં તેજ લધાયલા ઉમગી ? 

(A) નત્પરા ધતૃ (B) જીલાંતી ધતૃ (C) ગામનુાં ઘી  (D) ઉયતત ત્ણેમ  
 

8 ભારીળ કયલાથી મખુ્મતલે ભટતા યગ. 
(A) લાયનુા  (B) નત્તના  (C) કપના  (D) ઉયભાાંથી એકણ નશીં 

 

9 તૈરાભ્માંગ દયયજ કયવુાં જઈએ ? 

(A) ભાથાભાાં  (B) ગના તલમાભાાં  (C) કાનના મૂભાાં  (D) ઉયતત ત્ણેમ   
10 સ્થરૂ અને કૃળ ફGg[ ભાટે નલળેફૃે ઉમગી. 

(A) તૈરાભ્માંગ  (B) વ્મામાભ  (C) ભદવન  (D) ઉયતત ત્ણેમ  
 

11 સ્નાન કણે ન કયવુાં જઈએ ? 

(A) થાકેરાને  (B) તાંરાભાાં  (C) તયવભાાં  (D) તાલભાાં  
 

12 આંખના યગ થલા ભાટે જલાફદાય છે ? 

(A) ભ-મતૂ્ના લેગ યકલા  (B) નનિંરાન લેગ યકલા  
(C) આંસનુ લેગ યકલા  (D) ઉયનાાં ત્ણેમ  

 



13 દાતણ ભાટે નલળે ઉમગી. 
(A) ફાલ  (B) રીભડ  (C) લડ  (D) ઉયનાાં ત્ણેમ  

 

14 ગણુભાાં ગયભ તથા અક્ગ્નલધવક છે ? 
(A) ઘઉં  (B) ચખા  (C) ફાજયી  (D) જલ  

 

15 અરળક યગભાાં ઉમગી વલવશે્રષ્ઠ છે ? 

(A) આદુ  (B) કથભીય  (C) જીરુાં  (D) ઉયતત ત્ણેમ  
 16 ગ્રીષ્ભ ઋતભુાાં ન રેલામ ? 

(A) કથભીય  (B) જીરુાં   (C) રવણ  (D) શદય  
 

17 રલણ યવ ળેભાાં નથી ? 

(A) ભીઠુાં  (B) રલણ  (C) રવણ  (D) એકણ નશીં 
 

18 પ્રભેશભાાં ઉમગી છે ? 
(A) ભીઠુાં  (B) ભયચુાં  (C) શદય  (D) હશિંગ  

 

19 અનાશ-આપય તથા શરૂભાાં ઉમગી છે ? 

(A) ભીઠુાં  (B) ભયચુાં  (C) હશિંગ  (D) શદય  
 20 શદયનુાં વેલન કયલાથી. 

(A) લાત, નત્ત અને કપ લધે છે. (B) ઘડણ લશે ુાં આલે છે. 
(C) કાભ, ક્રધ લગેયે થામ છે. (D) ઉયભાાંથી એકણ નશીં  

 

21 ગસુ્વ કયલાન સ્લબાલ ધયાલતી વ્મક્તતએ નાખવુાં.  
(A) રવણ  (B) જીરુાં  (C) કથભીય  (D) આદુ  

 

22 શાંભેળા ઉમગ કયલાભાાં હશતકાયક. 
(A) અજભ  (B) કથભીય  (C) ભયચાાં  (D) રવણ  

 

23 ભાંદ જઠયાક્ગ્ન ભાટેનુાં ઔધ. 
(A) કથભીય  (B) કેા  (C) રવણ  (D) આદુ  

 

24 અનાજ ગયભ ગણુ ધયાલે છે ? 

(A) ચખા  (B) ફાજયી  (C) ઘઉં  (D) જલ  
 

25 નવુાં ધાન્મ લાયલાભાાં વારુાં છે ? 

(A) ફાજયી  (B) ચખા  (C) જલ  (D) અડદ  
 

26 ળીતગણુલાફૄાં અનાજ કયુાં છે ? 

(A) ઘઉં  (B) ચખા  (C) જલ  (D) ઉયનાાં ત્ણેમ  
 

27 ચણા ખાલાભાાં શુાં ભેલી ળકામ ? 

(A) રવણ  (B) હશિંગ  (C) અજભ  (D) ઉયનાાં ત્ણેમ  
 

28 ભાાંવભેદ લધાયનાય કઠ કયુાં ? 

(A) ચણા  (B) તલેુય  (C) અડદ  (D) લાર  
 

29 નત્દળાભક ળાક. 
(A) ફટાટા  (B) બીંડા  (C) યીંગણ  (D) ઉયભાાંથી એકણ નશીં 

 

30 ઠાંડીઋતભુાાં ખાલામગ્મ ળાક. 
(A) ફટાટા  (B) બીંડા  (C) યીંગણ  (D) ઉયભાાંથી ત્ણેમ  

 

31 જીલાંતી તભાભ યગ ભટાડે છે ? 

(A) આંખના  (B) દાાંતના  (C) ેટના  (D) ઉયભાાંથી એકણ નશીં 
 

32 ભ }ત્ાળમને વાપ કયનાય પ ? 

(A) ખજૂય  (B) કેાાં  (C) શ્રીપ  (D) ઉયભાાંથી એકણ નશીં 
 

33 નાનાાં ફાક ભાટે ઉમગી દૂધ. 
(A) ગામનુાં દૂધ  (B) ફકયીનુાં દૂધ  (C) બેવનુાં દૂધ  (D) ઉયભાાંથી એકણ નશીં 

 

34 ાણીનાાં શદુ્વદ્ધકયણ ભાટે ઉમગી છે ? 

(A) નલવાય  (B) ખાલાના વડા  (C) નવિંધાણૂ  (D) પટકડી  
 



35 લધ ુઆશાય રેલાથી અક્ગ્ન ય શુાં અવય થામ ?  

(A) ભાંદ થામ  (B) નલભ થામ  (C) તીક્ષ્ણ થામ  (D) વભ થામ  
 36 ઉલાવ ભાટે હદલવે રેલાન આશાય. 

(A) અપભાત્ાભાાં શલ  (B) અનધતભાત્ાભાાં શલ  
(C) અપભાત્ાભાાં બાયે  (D) ઉયભાાંથી એકણ નશી 

 

37 ઉલાવ કયલા રામક યગ. 
(A) ળયદી  (B) તાલ  (C) અરુલચ  (D) ઉયનાાં ત્ણેમ  

 

38 ગયભ કયલા જઈએ નશી. 
(A) દશીં  (B) ભધ  (C) ાકેરા પા  (D) ઉયનાાં ત્ણેમ  

 

39 ઘી વાથે વભાન બાગે રેવુાં નલરુદ્ધ આશાય છે ?  

(A) દૂધ  (B) ગયભ ાણી  (C) ભધ  (D) ઉયનાાં ત્ણેમ  
 

40 નલવગવકર દયનભમાન આલત તશલેાય.  
(A) ઉત્તયામણ  (B) ળયદલૂણિભા  (C) શી  (D) ભશાનળલયાત્ી  

 

41 તીવ્ર સમૂવના હકયણ જગતન વાય ી જામ છે ?  

(A) ઉત્તયામણના હદલવે  (B) u~lષ્ભઋતભુાાં  (C) ળયદઋતભુાાં  (D) ઉયના ત્ણેમ  
 

42 નત્ત પ્રક થામ છે તે ઋત.ુ 
(A) u~lષ્ભ  (B) શભે ાંત  (C) નળનળય  (D) ળયદ  

 

43 નલનલધ ફ આનાય ાકનુાં વેલન કયલા મગ્મ ઋત.ુ  
(A) શભે ાંત  (B) લાવ  (C) ળયદ  (D) u~lષ્ભ  

 

44 હદલવે નનિંરા રેલાની ઋત.ુ 
(A) શભે ાંત  (B) લાવ  (C) ળયદ  (D) u~lષ્ભ  

 

45 હદલવે નશીં સલૂાની ઋત.ુ 
(A) u~lષ્ભ  (B) લાવ (C) લવાંત (D) નળનળય 

 

46 હદલવે ન વ }લા રામક યગ. 
(A) પ્રભેશયગ  (B) ભેદયગ  (C) નલયગ  (D) ઉયનાાં ત્ણેમ  

 

47 કાયણ નલના હદલવે વ }લાથી પ્રક ાભતા દ. 
(A) લાત-નત્ત  (B) નત્ત-કપ  (C) લાત-કપ  (D) ઉયનાાં ત્ણેમ  

 

48 લધાયે ઊંઘ આલલી તે દળાવલતી પ્રકૃનત.  
(A) લાત  (B) નત્ત  (C) કપ  (D) ઉયનાાં ત્ણેમ  

 

49 કેલ ખયાક ખાલાથી નનિંરા ઓછી આલે છે ? 

(A) વાLÿjક  (B) યાજનવક (C) તાભનવક  (D) ઉયનાાં ત્ણેમ  
 

50 સ્નાન ન કયલા રામક યગી. 
(A) ળયદી  (B) ભયડ  (C) ળીવ  (D) ઉયનાાં ત્ણેમ  

 

51 વ્મામભ થ્મ છે. 
(A) કપ પ્રકૃનતભાાં  (B) કપજ યગભાાં  (C) લવાંતઋતભુાાં  (D) ઉયનાાં ત્ણેમ   

52 દાતણ કયલાથી પામદ ભેલતાાં અલમલ. 
(A) દાાંત  (B) દાાંત અને જીબ  (C) દાાંત-જીબ અને ભઢાની કરાઓ  (D) ઉયનાાં ત્ણેમ   

53 કાન, ગફૄાં અને ભાથાનાાં નાનાાં-ભટા યગ ભટાડલાભાાં ઉમગી હક્રમા. 
(A) કગા કયલા  (B) ભાથાભાાં તેર નાખવુાં  (C) દાતણ કયવુાં  (D) ઉ:ાન   

54 નીચેનાભાાંથી ખયાકનુાં ાચન કણ કયે છે ? 
(A) જઠયાક્ગ્ન (B) ધાતલાક્ગ્ન (C) બસ્ભકાક્ગ્ન (D) એકેમ નશીં   

55 લાનપ્રસ્થાશ્રભન વભમ ગા કમ છે ? 
(A) 1 થી 25 લવ  (B) 26 થી 50 લવ (C) 50 થી 75 લવ (D) 76 થી 100 લવ  

56 જેભાાં લાત-નત્ત-કપ ત્ણે દ વભ શમ તે સ્લસ્થની વ્માખ્મા છે ? 
(A) વાચુાં  (B) ખટુાં  (C) નલધાન અધરુુાં છે  (D) ઉયતત ત્ણભાાંથી એકણ નશીં   



57 હદનચમાવન ુાં નનમનભત ારન કયલાથી શુાં થામ ? 
(A) સ્લાસ્થ્મ જાલામ યશ ે (B) ભક્ષની પ્રાલ્તત થામ  (C) હદલવ વાય જામ  (D) ઉયતત ત્ણેમ   

58 જભીનને અડધ કરાક ક્યાાં ડખે ઊંઘવુાં જઈએ ? 
(A) ડાફા ડખે  (B) જભણે ડખે  (C) ડાફા-જભણા ડખે  (D) ઊંઘવુાં જ ન જઈએ.  

59 ાણી એ યવામણ છે ? 
(A) વાચુાં  (B) ખટુાં  (C) ાણી એ જીલન છે  (D) ‘એ’ અને ‘વી’ ફGg[   

60 નીચેનાભાાંથી કમ ઉામ કેળયક્ષા ભાટે કયી ળકામ ? 
(A) ગામના ઘી નુાં નસ્થ  (B) ગયભ ાણીથી લા ધલા  (C) વડાથી લા ધલા  (D) એકણ નશીં  

61 નેત્યક્ષા ભાટે ઓછાભાાં ઓછા કેટરા હદલવે અંજન કયવુાં જઈએ ? 
(A) વાત  (B) અલગમાય  (C) ાંદય  (D) ભહશને   

62 ભેદવદૃ્વદ્ધને દૂય કયનાય ઉામભાાં શે્રષ્ઠ કયુાં છે ? 
(A) ભાલરળ  (B) ળોચ  (C) વ્મામાભ  (D) એકણ નશીં  

63 ળયીયની અધીળક્તત ખચાવમ તમાાં સધુી વ્મામાભ કયલ જઈએ ? 
(A) વાચુાં  (B) ખટુાં  (C) ભાલરળ કયવુાં જઈએ  (D) એકણ નશીં  

64 આંખના નાંફય દૂય કયલા ભાટે શે્રષ્ઠ કયુાં ? 
(A) અલક્ષતણવ  (B) કણવ }યણ  (C) નસ્થ  (D) એકણ નશીં  

65 કૃળ ળયીયલાા ભાટે ભાલરળનુાં કયુાં તેર શે્રષ્ઠ ગણામ ? 
(A) તરનુાં તેર  (B) હદલેર  (C) વયવલનુાં તેર  (D) કયેર   

66 ઇન્દ્ન્રઓની વહક્રમતા ભાટે શે્રષ્ઠ શુાં છે ? 
(A) વ્મામાભ  (B) ભાલરળ  (C) સ્નાન  (D) એકણ નશીં  

67 ક્યાયે વ્મામાભ ન કયલ જઈએ ? 
(A) અજીણવભાાં  (B) લાવઋતભુાાં  (C) ગ્રીષ્ભઋતભુાાં  (D) ભાનનવક યગભાાં   

68 ગયભ ાણી ભાથા ય નાખલાથી શુાં થામ ? 
(A) કેળ અને નેત્ને નકુળાન થામ  (B) કેળવદૃ્વદ્ધ થામ  

(C) રન્દ્ષ્ટ વાયી યશ ે (D) ઉયતત ત્ણેમ ભાાંથી એકેમ નશી   
69 નીચેનાભાાંથી કમા યગભાાં દદીએ હદલવે વ }વુાં ન જઈએ ? 

(A) આભલાત  (B) વાંનધલાત  (C) અનતવાય  (D) અલબઘાત   
70 આયલેુદ ભતે ઋતઓુ કેટરી છે ? 

(A) ફે (B) ત્ણ  (C) ચાય  (D) છ   
71 ગ્રીષ્ભઋત ુકમા ભાવભાાં આલે છે ? 

(A) -ભશા  (B) પાગણ-ચૈત્  (C) લૈળાખ-જેઠ  (D) એકણ નશીં  
72 નલવગવકાર એટરે શુાં ? 

(A) ઉત્તયામણ  (B) આમનકાર  (C) દલક્ષણામન  (D) એકેમ નશીં  
73 ફે ઋત ુલચ્ચેના વભમને શુાં કશ ેછે ? 

(A) ઋતકુાર  (B) ઋતવુાંનધ  (C) ઋતચુક્ર  (D) એકેમ નશીં  
74 નીચેનાભાાંથી કમા યગીએ ઉલાવ ન કયલા જઈએ ? 

(A) ભાંદાક્ગ્ન (B) અજીણવ  (C) આભલાત  (D) વગબાવ   
75 જઠયાક્ગ્ન ક્યાયે નલકૃત થામ ? 

(A) કફજીમાત  (B) થ્મ આશાયથી  (C) મગ કયલાથી  (D) એકેમ નશીં  
76 યતત એ શુાં છે ? 

(A) દ  (B) ધાત ુ (C) ભર  (D) એકેમ નશીં  
77 નીચેનાભાાંથી દહયમાઈ ભીઠા કયતાાં લધ ુગણુકાયી શુાં છે ? 

(A) ભયચુાં  (B) હશિંગ  (C) યાઈ  (D) નવિંધલ   
78 અનતવાયભાાં શુાં ઉમગી છે ? 

(A) ભેથી  (B) દાડભ  (C) જીરુાં  (D) ત્ણેમ   



79 ક્યા યગભાાં અજભ આી ળકામ ? 
(A) કહટશરૂ  (B) પ્રદયયગ  (C) શડેકી  (D) અનનિંરા   

80 ેટના દુ:ખાલાભાાં કે આપયાભાાં ેટ ય શુાં ચડલાભાાં આલે છે ? 
(A) યાઈ  (B) શદય  (C) હશિંગ  (D) ભેથી   

81 યાઈ લધ ુખાલાથી શુાં થામ ? 
(A) દાશ-યતતનત  (B) અનતવાય  (C) આપય  (D) અરુલચ   

82 ફાજયી વાથે શુાં ખાલાનુાં ચકૂવુાં નશી ? 
(A) તેર  (B) ઘી  (C) ડુાંગી  (D) કઠ  

 
83 કમા યગભાાં તલેુય વાયી છે ? 

(A) યતતાળવ  (B) તાલ  (C) મતૂ્લધવક  (D) નલફાંધ   
84 વ }યણ કમા યગભાાં શાંભેળા લાયવુાં જઈએ ? 

(A) અળવ  (B) પ્રભેશ  (C) લાયનુા યગ  (D) એકેમ નશીં  
85 ળાકભાાં શે્રષ્ઠ કયુાં ? 

(A) કાયેરાાં  (B) વયગલ  (C) ટભેટા  (D) યલ   
86 પ્રભેશભાાં કયુાં ળાક લધાયે લાયવુાં જઈએ ? 

(A) કાયેરાાં  (B) બીંડા  (C) ફટાટા  (D) એકેમ નશીં  
87 કમા ભહશનાભાાં બીંડા લધાયે ન ખાલા જઈએ ? 

(A) કાયતક  (B) ભાગળય  (C) બાદયલ  (D) જેઠ   
88 ળેનુાં ળાક યતતલધવક છે ? 

(A) કફી  (B) ફટાટા  (C) ટાભેટા  (D) એકેમ નશીં  
89 જીલાંતીનુાં ફીજુ ાં નાભ શુાં છે ? 

(A) ખયખડી  (B) ડડી  (C) ‘A’ અને ‘B’ ફGg[  (D) એકેમ નશીં  
90 કણે લધાયે મૂા ન ખાલા જઈએ ? 

(A) અળવ  (B) પ્રભેશ  (C) તાલ  (D) જૂની ળયદી   
91 નીચેનાભાાંથી નત્દળાભક શુાં છે ? 

(A) કુભા મૂા  (B) ભેથી  (C) તાાંદરજ (D) એકેમ નશીં  
92 કઈ બાજી કૃનભ તથા ક્ષમભાાં હશતકાયી છે ? 

(A) તાાંદરજ (B) ારખ  (C) ભેથી  (D) એકેમ નશીં  
93 કફજીમાત લાાએ કયુાં પ ન ખાવુાં જઈએ ? 

(A) રાક્ષ  (B) દાડભ  (C) ૈયુાં  (D) ઉયતત ત્ણેમ   
94 વદૃ્વદ્ધને યલુાન કયનાય પ કયુાં છે ? 

(A) આભા  (B) દાડભ  (C) દૂધ  (D) રીંબ ુ  
95 કરેયાન બમ અટકાલલા કયુાં પ લધ ુખાવુાં જઈએ ? 

(A) કેયી  (B) કેા  (C) રીંબ ુ (D) ખજૂય   
96 દૂધ વાથે કયુાં પ ન ખાવુાં જઈએ ? 

(A) રીંબ ુ (B) કેયી  (C) ખજૂય  (D) ઉયતત ત્ણેમ   
97 કણવળ }રભાાં કમા તેરના ટીંા નાખલા જઈએ ? 

(A) એયાંડતેર  (B) વયવલતેર  (C) કયેર  (D) એકેમ નશીં   
98 મતૃયરુકનુાં અમતૃ કયુાં છે ? 

(A) દૂધ  (B) દશીં  (C) છાળ  (D) ભાખણ   
99 ફાક ભતે વલોત્તભ આશાય કમ ? 

(A) પ  (B) કઠ  (C) ભાખણ  (D) ઉયતત ભાાંથી એકેમ નશીં   
100 ભયડાભાાં શુાં ન ીવુાં જઈએ ? 

(A) દૂધ  (B) દશીં  (C) છાળ  (D) ાણી   
___________________ 


