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ભાનલળયીય (Human Body)વલેની જાણકાયી 

1. ભનષુ્મને દય કરાકે તાજી શલાની વયેયાળ કેટરી જરૂય ડે છે ?- 2000 ઘન ફૂટ  

2. ભાનલળયીયભાાં યશરેા શદમના લાલ્લ વાભાની યીતે દદલવભાાં કેટરી લખત ધફકે છે ?- 1,00,000  
3. રાર યક્ત કણણકાઓનો જીલનકા કેટરો શોમ છે ?- 120 દદલવ  

4. જ્માયે ભાનલીને છીંક આલે છે ત્માયે ફશાય નીકતી શલાની ઝડ કેટરી શોમ છે ?- કરાકના રગબગ 100 ભાઈર  

5. ફાકના ણરિંગની ઓખ ળેના દ્વાયા થામ છે ?- વતાના યાંગસતૂ્રો દ્વાયા  
6. નલા કોોના વર્જન ભાટે ળાદય ળેનો ઉમોગ કયે છે ?- પ્રોટીન  

7. ભાનલળયીયભાાં યશરેા તત્લોભાાં શાઈડ્રોજનનુાં પ્રભાણ કેટલુાં શોમ છે ?- 63% 

8. ભાનલળયીયભાાં  વૌથી રાાંફાભાાં રાાંબ ુઅંગ કયુાં છે ?- ચાભડી  

9. ચાભડી ળયીભાાં કેતાળાં તાભાન જાલી યાખલાભા ભદદ કયે છે ?- 98.60 પેયનદશટ 

10. આંખભાાં કેટરા પ્રકાળ વાંલેદી કોો આલેરા છે ?- 137 વભણરમન  

11. ભાનલળયીયભાાં દકડનીનો કામાાત્ભક એકભ કમો છે ?—નેફ્રોન  

12. ભાનલળયીયભાાં રોશી શધુ્ધધ ભાટે કયુાં વલટાવભન અગત્મનુાં છે ?- વલટાવભન વી  

13. ભાનલળયીયભાાં મખુ્મત્લે કેટરા પ્રકાયની રૂવધયલાદશની આલેરી શોમ છે ?- ધભની, વળયા અને રૂદઢયકેવળકાઓ  
14. ભાનલળયીયભાાં યશરેા રોશીના પ્રકાય કેટરા ? કમા ક્યા ?– ચાય ( એ, ફી, એફી, અને ઓ) 

15. ભાનલળયીયભાાં યશરે નાડી યદશત અને સ્ત્રાલ ગ્રાંવથઓ કમા નાભે ઓખામ છે ?- એન્ડોક્રાઇન   

16. ભાનલળયીયભાાં ચયફીનો વાંગ્રશ ક્યાાં થામ છે ?- ષુ્ટ ભાાંવેળી  
17. ભાનલ ભગજ દ્વાયા ભોકરલાભાાં આલતા વાંદેળ અને તેને શોંચતા વાંદેળા ળાના શડવેરા રૂે થામ છે ?- જ્ઞાનતાંત ુ 

18. ભાનલળયીયભાાં વૌથી ભોટો અલમલ કમો છે ?- રીલય   
19. ભાનલળયીયભાાં ઇન્્યણુરન ક્યા અલમલભાાં ફને છે ?- ્લાદુવિંડ   

20. રોશીભાાં યદુયમાના ઊંચા પ્રભાનથી ળયીયભાાં કમા અલમલને નકુવાન થામ છે ?- દકડની  

21. લાનો કાો યાંગ કમા તત્લને આબાયી છે ?- ભેરેવનન  

22. ભાનલળયીયભાાં ચયફીનુાં ાચન કયનાય દ્રવ્મ કયુાં છે ?- રામેઝ   
23. આણા દાાંત ળેના ફનેરા છે ?- કેધ્લ્ળમભ પો્પેટ  

24. કરેટોભેવનમા યોગ એ ળયીયના કમા અલમલને અવય કયે છે ?- ભાથાને  
25. વવદપણરવ યોગ ળેણે રાગતો છે ?- જાતીમ યોગ  

26. ટે્ટ્ટેયોન અંત:સ્ત્રાલ ળેભાાં ઉત્ન્ન થામ છે ?- શકુ્રવિંડભાાં  

27. ભાનલળયીયભાાં રોશીની PH કેટરી  છે ?- 7.4  
28. ઓયર દયશાઈડે્રળન વોલ્યળુન કમા યોગ વાભે ઉમોગભાાં રેલાભાાં આલે છે ?- ઝાડા ઉલ્ટી  
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29. દપઝીમોરોજી એ ળેનો અભ્માવ છે ?- ભાનલળયીયનુાં ફાંધાયણ, કો અને કામા  
30. નેત્રદાનભાાં નેત્રનો કમો બાગ દાનભાાં આલાભાાં આલે છે ?- યેદટના  

31. ળયીયભાાં કમા તત્લની શાજયીને કાયણે રોશી જાભી જતુાં નથી ?- દશેયીન  
32. દકડનીની વપાઈ કયલા લયાતા વાધનને શુાં કશ ેછે ?-ડામાણરવવવ 

33. ભાનલળયીયભાાં નવોની ગવતના લાજ જાણલા લયાતા વાધનને શુાં કશ ેછે ?- સ્્ગભોપોન  
34. ભગજનુાં કયુાં અંગ શ્વાવોશ્વાવ અને રોશીના દયભ્રભણનુાં વનમભન કયે છે ?- રાંફભજ્જજા  

35. ભાનલળયીયભાાં રોશીના દફાણનુાં વનમાંત્રણ કઈ ગ્રાંવથ કયે છે ?-એડ્રીનર ગ્રાંવથ  
36. ભાનલળયીયભાાં દડશાઈડે્રળન ળાના અબાલે થામ છે ?- ાણી    

37. યક્તકણોનો જીલનકા કેટરો શોમ છે ?- 6 ભદશના  
38. ડશાણની દાઢ વાભને યીતે કમા લા દયવભમાન ફૂટે છે ?- 17 થી 30  

39. દૂધને ચાલલા ભાટે જરૂયી એન્ઝાઇભ યેવનન અને રેકટેવ ભાનલળયીયભાાંથી કેટરા લાની લમે લપુ્ત થામ છે ?- 
ાાંચ લા  

40. જેયોન્ટોરોજી એ ળેનુાં અભ્માવ કયત ુાં ળાસ્ત્ર છે ?- વદૃ્ધત્લ  

41. ભાનલીની આંખ વાભાન્મ યીતે કમા યાંગના પ્રકાળથી ઠાંડક અનબુલે છે ?- રીરો  
42. ભાનલળયીયભાાં કયુાં વલટાવભન શોભોન તયીકે કાભ કયે છે ?- વલટાવભન ફી  

43. ભાનલળયીયભાાંકેટરી ્લાદ કણરકાઓ શોમ છે ?- 9000  
44. ભાનલળયીયભાાં એક ચોયવ ઇંચે કેટરી કેળલાદશનીઓ છે ?- 10,000  

45. ભાનલળયીયભાાં તાંત્રોની વાંખ્મા કેટરી છે ?- 9  
46. ઇન્્યણુરનના ળોધક કોણ શતા ?- ફેનન્ટિંગ અને ફે્ટ  

47. ભાનલળયીયભાાં મકૃત અલમલનુાં લજન કેટલુાં શોમ છે ?- 1650 ગ્રાભ  
48. ભાનલળયીયભાાં શ્વાવોશ્વાવની દક્રમા દય વભવનટે કેટરા લખત થામ છે ?- 16 થી 18 લખત  

49. દાાંતના લૈજ્ઞાવનક અભ્માવ વાંફાંધી ળાસ્ત્રને  શુાં કશ ેછે ?- ઓકોન્ટોરોજી  
50. ચાભડીના યોગોના વલજ્ઞાનને શુાં કશ ેછે ?- ડભેટોરોજી 

51. ળયીયના ફાંધાયણ અને તેના અભ્માવના ળાસ્ત્રને શુાં કશ ેછે ?-એનાટોભી 

52. શાડકાના અધમમનના ળાસ્ત્રને શુાં કશ ેછે ?- ઓ્રીમોરોજી  
53. દકડનીના અભ્માવ કયતાાં ળાસ્ત્રને શુાં કશ ેછે ?- યયુોરોજી  

54. જ્ઞાનતાંતઑુ, ભગજ અને દક્રમાઓના અભ્માવના ળાસ્ત્રને  શુાં કશ ેછે ?- ન્યયૂોરોજી  
55. સ્ત્રીઓની ભાાંદગી અને પ્રસવૂત અંગેના અભ્માવના ળાસ્ત્રને  શુાં કશ ેછે ?- ગામનેકોરોજી 

56. ભાનલળયીયના ફાંધાયણ કો અને કામોને રગતા અભ્માવળાસ્ત્ર ને શુાં કશ ેછે ?- દપઝીમોરોજી  
57. શદમના ધફકાયા ભાલા ભાટે કયુાં વાધન લયામ છે ?- ્ટેથો્કો  
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58. ઇરેક્રો કાડીમોગ્રાપની ળોધ કોને કયી શતી ?- એન્થોલન  
59. પ્રમોગળાાભાાં લયાત ુાં અને દદીને ફેબાન કયલા ભાટે લયાત ુાં ક્રોયોપોભા કમા લૈજ્ઞાવનકે ળોધયુાં શત ુાં ?- વોફેયોન  

60. ભાનલળયીયભાાં રોશીના આય.એવ. પેકટયની ળોધ ક્યા લૈજ્ઞાવનકે કયી શતી ?- કારા રેન્ડ્ટેઈનય  
61. ભનષુ્મને કયુાં અંગ અલવળષ્ટ અંગ છે ?- આંત્રચુ્છ  

62. ભાનલળયીયના શદમભાાં ઉયનો બાગ કમો ?- જભણુાં કણાક  
63. ભાનલળયીયભાાં દડપ્થેદયમા  યોગની અવય ક્યા અંગ ઉય જોલા ભે છે ?- ગળાં  

64. ભાનલળયીયની વૌથી ભોટી કોવળકા કઈ છે ?- મકૃત  
65. ભાનલળયીયભાાં વટયટૂયી ગ્રાંવથ ક્યાાં બાગભાાં શોમ છે ?- ભગજ  

66. ભાનલળયીયભાાં ― ગોઇટય‖ નાભનો યોગ ળાની કભીને કાયણે થામ છે ?- આમોદડન  
67. ભાનલળયીયભાાં રોશીભાાંથી કચયો દૂય કયલાનુાં કામા કોણ કયે છે ?- મતૂ્રવિંડ  

68. ખબા આગના વાાંધાને શુાં કશ ેછે ?- કાંદૂક,ખધ્લ્રકા વાાંધો (આ વાાંધા ફધી જ દદળાઓભાાં શરનચરન પ્રદાન કયે છે) 
69. ગયદન તથા ળીાને જોડાણ કયતાાં વાાંધાને શુાં કશ ેછે ?- ઊખી વાાંધો ( આ વાાંધાભાાં લેરણાકાય અસ્્થ એક લરમભાાં 

પયે છે.) 

70. કોણી અને ઘ ૂાંટણભાાં આલેર વાાંધાને શુાં કશ ેછે ?- વભજાગયા વાાંધા (આ પ્રકાયના વાાંધા એક જ દદળાભાાં લી ળકે છે.  
71. ઉયી જડબુાં તથા ખોયીના વાાંધાઓને શુાં કશ ેછે ?- અચર વાાંધા ( શાડકાઓ આ વાાંધાની ભદદથી શરનચરન કયી 

ળકતા નથી.) 
72. ભાનલળયીયભાાં શદમના ધફકાયા વાભાની યીતે એક વભવનટભાાં કેટરા લખત થામ છે ?- 72  

73. ભાનલળયીયભાાં રોશીનુાં દફાણ ળાનાથી ભામ છે ?- ન્પગ્નોભીનોભીટય  
74. ભાનલળયીયના ચશયેાના બાગભાાં કુર કેટરા શાડકાાં શોમ છે ?- 14 (ખોયી 8 શાડકાની ફનેરી શોમ છે) 

75. ભાનલળયીયભાાં તાભાન વનમભન ભાથાના કમા અંગભાાં થામ છે ?- શાઇોથૈરેભવ  
76. ભાનલળયીયના ફાંધાયણભાાં વૌથી લધાયે કયુાં તત્લ છે ?- ાણી  

77. નાના આંતયડાના ળરૂઆતના બાગને શુાં કશ ેછે ?- ક્લાળમ  
78. ભાનલળયીયભાાં આંતયડાના યોગોનુાં વનદાન કયલાભાાં ક્યા દકયણોનો ઉમોગ થામ છે ?- ગેભા દકયણો 

79. ભાનલળયીયભાાં ચેતાતાંત્રના ફાંધાયણભાાં શુાં જરૂયી છે ?- કેધ્લ્ળમભ  

80. કેધ્લ્લન ્કે્રર ઉય ભાનલળયીયનુાં ઉષ્ણતાભાન કેટલુાં શોમ છે ?- 310  
81. દારૂના લધાયે  ડતાાં વેલનથી ળયીયના કમા અલમલને નકુવાન શોંચે છે ?- રીલય  

82. મતૂ્રનો યાંગ ીો ળાભાટે શોમ છે ?- યયુોક્રોભ  
83. ભાનલળયીયભાાં શદમ કેટરા બાગભાાં લશેંચામેલુાં છે ?- ચાય  

84. ભાનલળયીયભાાં વૌથી રાાંબ ુશાડકુાં કયુાં છે ?- પીભય  
85. ભાનલળયીયભાાં આાતકારીન ગ્રાંવથ તયીકે કઈ ઓખામ છે ?- એડ્રીનર ગ્રાંવથ  
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86. ભાનલળયીયભાાં વૌથી ભોટી અંત:સ્ત્રાલ ગ્રાંવથ કઈ છે ?- થાઇયોઈડ  
87. ભાનલળયીયભાાં વૌથી નાની અંત:સ્ત્રાલ ગ્રાંવથ કઈ છે ?- વટયટૂયી ગ્રાંવથ  

88. ભાનલળયીયની એકભાત્ર વભશ્ર ( ફેલડી) ગ્રાંવથ કઈ છે ?- ્લાદુવિંડ ગ્રાંવથ  
89. ભાનલળયીયભાાં વૌથી ભોટી ફીજા નાંફયની અંત:સ્ત્રાલ ગ્રાંવથ કઈ છે ?-્લાદુવિંડ ગ્રાંવથ 

90. ભાનલ પ્રજાવતઓના વલવળષ્ટ અધમમનને શુાં કશલેાભાાં આલે છે ?- એન્દ્રોપ્રોરોજી  
91. ભાનલળયીયની વૌથી ભોટી ગ્રાંવથ કઈ છે અને તેનુાં લજન કેટલુાં શોમ છે ?- રીલય (મકૃત) 

92. ભાનલળયીયની કઈ એકભાત્ર ગ્રાંવથ જે ઉંભય લધલાની વતશ ેતેના કદભાાં ણ ક્રભળ ઘટાડો થામ છે ?- થામભવ ગ્રાંવથ  
93. ભાનલળયીયભાાં પેપવાના પ્રકાય કેટરા ? કમા કમા ?– ફે જભણુાં અને ડાબુાં  

94. ભાનલળયીયનો મૂભતૂ એકભ કમો છે ?- કો  
95. ભાનલળયીયભાાં રોશીના કેન્વયને ક્યા નાભે ઓખામ છે ?- લ્યકેુવભમા  

96. ભાનલળયીયભાાં કાફોદદતનુાં ાચન થતાાં શુાં ફને છે ?- ગ્લકુોઝ  
97. શડકલાની યવી ળોધનાય લૈજ્ઞાવનકનુાં નાભ શુાં શત ુાં ?- લઈુ ાશ્ચય  

98. ભેનેન્જાઇટીવ યોગ ળયીયના કમા અલમલને નકુળાન કયે છે ?- ભગજ અને કયોડયજ્જજૂ 

99. ટીફી ન થામ તે ભાટે નાના ફાકોને કઈ યવી આલાભાાં આલે છે ?- ફીવીજી ( ફેવીરય પેરભેટ્ટ ેગ્યએૂયીન) 
100. ભાનલળયીયભાાં કમો બાગ વૌથી લધ ુઉત્વેચક ેદા કયે છે ?- કરેજુ ાં   

101. નાના આંતયડાના ળરૂઆતના બાગને શુાં કશ ેછે ?- કલાળમ 
102. ભાનલળયીયભાાં એભીનો એવવડની વાંખ્મા કેટરી શોમ છે ?- 20  

103. ભાનલની ખોયીકુર કેટરા શાડકાાં શોમ છે ?- 8  
104. તાંદુય્ત આંખભાાં નજીકની લ્તનુ ુાં પ્રવતણફિંફ ળાના ય ડે છે ?- નેત્રટ  

105. ફધા ભાણવોનુાં રોશી એકવયખુાં શોત ુાં નથી તેભ વૌપ્રથભ કોણે ક્ુાં ?- કારા રેન્ડ્ટેઈનય (1900) 
106. ભાનલળયીયભાાં કેટરી ભાાંવેળીઓ શોમ છે ?- 2  

107. ક્યા કાયણોથી ભાનલળયીયભાાં રોશીનો યાંગ રાર શોમ છે અને તેની ભાત્રા ળયીયભાાં કેટરી શોમ છે ?- દશભોગ્રોણફન 
, 1000 ગ્રાભ  

108. શદમની શરનચરન નોંધલા ભાટે કયુાં વાધન લયામ છે ?- કાદડિમોગ્રાભ  

109. ભાનલળયીયભાાંનો ફાાંધો કેટરા બાગભાાં લશચેામેર છે ?- ાાંચ  
110. ભાનલળયીયભાાં શાડકાની કુર વાંખ્મા કેટરી શોમ છે ?-213 

111. ફાકોના જન્ભ વભમે કેટરા શાડકાઓ શોમ છે ?- 300  
112. ભાથાભાાં કેટરા શાડકાથી ભગજ સયુણિત યશ ેછે ?- 8 કે્રવનમભ  

113. ભાનલળયીયનો કમો બાગ જે જીલાંતમંત વયખો જ યશ ેછે ?- નેત્ર ગોરક  
114. ભાનલળયીયની ચાભડી જો ખોરી તેને ાથયલાભાાં આલે તો કેટરી જગ્મા યોકે ?- 12.22 ફૂટ  
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115. ભાનલળયીયના વલકાવ વદૃ્ધદ્ધ ભાટે કમો જનીન જરૂયી છે ?- વચ્યટુયી ગ્રાંવથ  
116. ભાનલળયીયભાાં યશરે નાડી યદશત સ્ત્રાલગ્રાંવથઓ ક્યા નાભે ઓખામ છે ?- એન્ડીક્રાઇન  

117. ફાકોના ળયીયના  વનષ્ણાત ડોક્ટયને શુાં કશ ેછે ?- ીદડમાદરવળમન  
118. ― દકભોથેયાી‖ કમા યોગની વાયલાયભાાં કયલાભાાં આલે છે ?- કેન્વય  

119. ભાનલળયીયભાાં કમા અંગની ફીભાયી ભાટે ― એધ્ન્જમોગ્રાપી‖ કયલાભાાં આલે છે ?- શદમ  
120. શ્વાવોશ્વાવની પ્રદક્રમા દયવભમાન ળયીયના ક્યા બાગભાાં લાયઓુનુાં આદાન-પ્રદાન થામ છે ?- પેપવાાં  

121. ભરેદયમા યોગ ળયીયના કમા અલમલ વાથે વાંફાંવધત છે ?- યક્તકોવળકા  
122. ભાણવની રાભાાં કમા ક્યા એન્ઝાઇભ શોમ છે ?- ટામણરન અને ભોલ્ટેજ  

123. ભાનલળયીયભાાં પેપવાનુાં લજન કેટલુાં શોમ છે ?- જભણુાં- 900 ગ્રાભ અને ડાબુાં 600 ગ્રાભ  
124. ્તનનાકેંવયની તાવ ભાટેની એક્વ-યે ધધવત કઈ છે ?- ભેભોગ્રાપી  

125. ભાનલળયીયભાાં થતાાં કેન્વયના મખુ્મત્લે કેટરા પ્રકાય છે ? કમા કમા/- ત્રણ ( કાવીનોભા, વાયકોભા અને 
લ્યકેુવભમા) 

126. ભાનલળયીયભાાંચયફીનુાં ાચન કયનાય દ્રવ્મ કયુાં છે ?- રામેઝ 

127. ભાનલળયીયભાાં ાણીના જથ્થાના વાંતરુન ભાટે કયુાં અલમલ જલાફદાય છે ?- દકડની  
128. ભનષુ્મના ભગજનો યાંગ કેલો છે ?- જાાંબદૂડમો  

129. ભજ્જજાવેત ુભાનલળયીયના કમા અલમલનો બાગ છે ?- ભગજ  
130. ભાનલળયીયભાાં થાઇયોઈડ ગ્રાંવથ કમાાં આલેરી છે ?- ગા ાવે  

131. ભાનલીના ચાાંદીભાાં કેટરા વછદ્રો આલેરા શોમ છે ?- 25000  
132. કાફાવનક શાડકાના અભ્માવ કયનાય અધમમનને શુાં કશ ેછે ?- ઓન્રઓરોજી  

133. ભાનલળયીયભાાં છાતીનુાં ીંજરૂ કેટરા શાડકાની ાાંવીઓનુાં ફનેલુાં છે ?- 24  
134. ભાનલળયીયભાાં આંખનુાં લજન કેટલુાં શોમ છે ?- 15 ઔંળ  

135. આંખની અંદય આલેરા યેદટના કેટરો વલ્તાય ધયાલે છે ?- 650 ભી.ભી. 
136. ભાનલળયીયભાાં ફધી નવોની રાંફાઇ કેટરી થામ છે ?- 96,540 કી.ભી. 

137. ભાનલળયીયભાાં કુર કેટરા તાંત્રોભાાં લશેંચામેર છે ?- 9  

138. ્લાદુવિંડભાાં કમો અલમલ રોશીભાાં યશરેી ખાાંડનુાં વનમાંત્રણ કયે છે ?- ઇ્યણુરન  
139. ભાનલળયીયભાાં કુર કેટરા ભણકા શોમ છે ?- 33  

140. રૂવધયાણબવયણનુાં કેન્દ્ર ળયીયના કમાાં બાગભાાં આલેલુાં છે ?- રાંફભજ્જજા  
141. શદમ ફદરલાનુાં વલાપ્રથભ ઓયેળન કોણે કયુ ંશત ુાં ?- દકવશ્ચમન ફનાાડ  

142. ભાનલળયીયભાાં કૃવત્રભ શદમ ફેવાડલાનો વલાપ્રથભ પ્રમોગ કોણે કમો શતો ?- ભાઈકર ડી ફેકેએ  
143. એરીવા (ELISA)ટે્ટ કમા યોગ વાથે વાંફાંવધત છે ?- એઈડઝ  
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144. ભાનલળયીયભાાં યક્તકનોનુાં આયષુ્મ કેટરા દદલવનુાં શોમ છે ?- 120  
145. સ્ત્રીનો ગબાકાવધકા કેટરા દદલવનો શોમ છે ?- 270 દદલવ  

146. ચમાચમની દક્રમાનુાં વીધુાં વનમભન કઈ ગ્રાંવથ કયે છે ?- થાઇયોઈડ ગ્રાંવથ  
147. ભાનલળયીયભાાં કયુાં અલમલ રોશી વલાત્ર શોંચાડે છે ?- શદમ  

148. ભાનલળયીયભાાં ચાભડી ભશત્તભ કેટલુાં તાભાન વશન કયી ળકે છે ?- 600 વે.  
149. ભાનલળયીયભાાં કમા તત્લના યભાણઓુની વાંખ્મા વૌથી લધાયે છે ?- શાઈડ્રોજન  

150. ભાનલળયીયભાાં વૌથી લધાયે ખનીજ તત્લ કયુાં છે ?- કેધ્લ્ળમભ  
151. ફામાવ વર્જયી કમાાં યોગ વાથે વાંફાંવધત છે ?- શાટાએટેક  

152. કેન્વયના કોોનો નાળ કયલા ભાટે કઈ આધવુનક ટેકનોરોજી ઉમોગભાાં રેલામ છે ?- રેવય દકયણો  
153. રોશીભાાં યશરેા કોલ્્ટોયેરની ભાત્રાનુાં વનમભન કોણ કયે છે ?- મકૃત  

154. ભાણવના ભગજની ખોયીના કુર કેટરા શાડકાાં શોમ છે ?- 24  
155. ભાણવના ભગજનુાં કદ આળયે કેટલુાં શોમ છે ?- 1400 ઘન વે.ભી  

156. કભો ભાનલળયીયના કમા અલમલને અવય કયે છે ?- મકૃત  

157. ભરેદયમાનો યોગ ળયીયના કમા અલમલને અવય કયે છે ?- ફયો  
158. િમ અને ન્યભુોવનમાશી ળયીયના કમા આંગણે અવય થામ છે ?- પેપવાાં  

159. ભરેદયમા ભાટે કઈ દલા લયામ છે ?- કરોયોસ્ક્લન  
160. જ્માયે મખુ દ્વાયા ળબ્દ ફોરામ ત્માયે કેટરી ભાા્ં ેવળમો કાભ કયે છે ?- 72  

161. ભાનલળયીયભાાં વૌથી કોભર શાડકુાં કયુાં છે ?- નાક  
162. ભાનલળયીયભાાં કયુાં તત્લ આલશ્મક છે ?-પ્રોટીન  

163. રૂવધયાણબવયણભાાં કયુાં વલટાવભન દક્રમાળીર શોમ છે ?- કે  
164. એઈડઝ લામયવ ળયીયના કમાાં બાગને પ્રબાવલત કયે છે ?- પ્રવતયોધક તાંત્ર  

165. રા યક્તકણો અને વપેદ યક્તકણો ભાનલળયીયભાાં ક્યાાં ફને છે ?- શાડકાના વાાંધાભાાં  
166. ભાનલળયીયનો વૌથી ભોટો કો –અંડ કો  

167. ભાનલળયીયનો વૌથી નાનો કો –રૂવધયકો  

168. ભાનલળયીયનો વૌથી રાાંફો  કો – ચેતા કો  
169. ભાનલળયીયભાાં 24 કેટરો ેળાફ ફને છે ?- 1 થી 2 ણરટય  

170. ભદશરાના ળયીયભાાં શદમનુાં લજન  કેટલુાં શોમ છે ?– રગબગ- 255 ગ્રાભ 
171. રુૂના ળયીયભાાં શદમનુાં લજન  કેટલુાં શોમ છે ?– રગબગ- 300 ગ્રાભ  

172. ભાનલળયીયભાાં ક્યાાં વૌથી નાનુાં શાડકુાં – ્ટે (જે કાનના ભધમભા સ્્થત છે અને તેની રાંફાઇ 0.11ઇંચ છે. 
173. ભાનલ સુાંદયતા ભાટે લૈજ્ઞાવનક યીતે અધમમન કયલાના ળાસ્ત્રને શુાં કશ ેછે ?- કેરોરોજી  
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174. ભનષુ્મનુાં કયુાં અંગ અલવળષ્ટ અંગ છે ?- આંત્રચુ્છ  
175. ભાનલળયીયભાાં રોશી નણરકાઓની રાંફાઇ કેટરી શોમ છે ?- 96,000 દક..ભી. 

176. ભાનલળયીયભાાં કેટરા ્નાયઓુ શોમ છે ?- 639  
177. ભાનલળયીયભાાં ભગજનુાં વયેયાળ લજન કેટલુાં શોમ છે ?- 1.5 દકરો  

178. ભાનલળયીયભાાંફયોનુાં લજન કેટલુાં શોમ છે ?- 175 ગ્રાભ 
179. ભાનલળયીયભાાંડાફા પેપવાનુાં લજન કેટલુાં શોમ છે ?– 400 ગ્રાભ  

180. ભાનલળયીયભાાંજભણા પેપવાનુાં લજન કેટલુાં શોમ છે ?– 460 ગ્રાભ  
181. ભાનલળયીયભાાંરુૂના ભગજનુાં લજન કેટલુાં શોમ છે ?– 1400 ગ્રાભ  

182. ભાનલળયીયભાાં સ્ત્રીના ભગજનુાં લજન કેટલુાં શોમ છે ?- 1275 ગ્રાભ  
183. ભાનલળયીયભાાં મકૃતનુાં લજન કેટલુાં શોમ છે ?- 1650 ગ્રાભ  

184. ળયીયભાાં રોશી દયભ્રભણ  કયે છે એવુાં વલાપ્રથભ કોણે ક્ુાં શત ુાં ?- વલણરમભ શાલે  
185. ભાનલ કોને ― પેકટયી‖ વાથે કોણે વયખાલી શતી ?- જમોર્જ ગેભો  

186. કમા દદીને ભાટે ડામારીવીવ લયામ છે ?-  મતૂ્રવિંડની તકરીપ  

187. ખુ્ત લના ભાણવને કેટરી કેરયીના ખોયાકની જરૂય ડે છે ?- રુૂને 2900 કેરયી અને સ્ત્રીઓને 2400 કેરયી  
188. કમા વલટાભીનની ખાભીને કાયણે સ્ત્રી લાંધમત્લ આલે  છે ?- વલટાવભન કે  

189. પ્રાણીભાાં કરોદયનનુાં પ્રભાણ લધલાથી ળાનો યોગ થામ છે ?- શાડકાનો યોગ  
190. દડશાઈડે્રળનથી ભાનલળયીયભાાંથી કયુાં તત્લ નીકી જામ છે ?- ાણી  

191. ભાનલ ચાભડીનો યાંગ ળાને રીધે શોમ છે ?- ભેાનીન વગભેન્ટ  
192. ભાનલળયીયભાાં શદમના ધફકાયા વનમવભત યાખલા કમા ખનીજની જરૂય ડે છે ?- ોટેવળમભ  

193. જીબનુાં ટેયવુાં કમા પ્રકાતના ્લાદ જરદી ાયખી ળકે છે ?- ખાટો  
194. ભાનલળયીયની વદૃ્ધદ્ધ ખોયાકના કમા ઘટકોથી થામ છે ?- પ્રોટીન  

195. ભાનલળયીયભાાં કેટરી ્લાદકણરકાઓ શોમ છે ?- 9000  
196. ભાનલળયીયભાાં એક ચોયાવ ઇંચે કેટરી કેળલાદશનીઓ છે ?- 10,000  

197. ભાનલળયીયભાાં યેનીનનુાં કામા શુાં છે ?- ેટનુાં ાચક દ્રવ્મ છે. 

198. ાદકિનવન્વ ભાનલળયીયભાાંના કમા અલમલનો યોગ છે ?- ભગજ  
199. નયભ  જાવતમ રિણોનો વલકાવ કમો અંત: સ્ત્રાલ કયે છે ?- ટે્ટે્ટેયોન  

200. ખુ્ત લના ભાનલીનુાં શદમ દય વભવનટે કેટલુાં રોશી ાંવિંગ કયે છે ?- 5 ણરટય  
 


