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ભાનલળયીય (Human Body)વલેની જાણકાયી 

1. ભાનલળયીયભાાં ભગજ એ કમા તાંત્રનો બાગ છે ?- ચેતાતાંત્ર  

2. ભનષુ્મના મતૂ્રવિંડ (કકડની)નુાં લજન કેટલુાં શોમ છે ?- 150 ગ્રાભ  
3. ભાનલળયીયભાાં યકતકણોનો નાળ કમાાં થામ છે ?- ફયો  

4. ઇસ્ટ્રોજન અને પ્રોજેસ્ટ્ટોન અંત:સ્ત્રાલ ળાભાાં ઉત્નન થામ છે ?- અંડવિંડભાાં  

5. તાંદુયસ્ટ્ત આંખભાાં નજીકની લસ્ટ્તનુ ુાં પ્રવતબફિંફળાના  ય ડે છે ?- નેત્રટ  
6. ભાનલળયીયભાાં વભતોરનણુાં કોણ જાલે છે ?- નાનુાં ભગજ  

7. વલડાર યીક્ષણ ક્ાાં યોગ ભાટે શોમ છે ?- ટાઇપોઇડ  
8. ભાનલળયીયભાાં વૌથી લધાયે યકુયમા ળાભાાં શોમ છે ?- મતૂ્રભાાં  

9. કોભાાં ળક્તત ઉત્ાદનભાાં કમાા કોણ કયે છે ?- કણાબસતૂ્રો  
10. ભેનેન્જજાઈકટવ યોગ ળયણાા ક્ાાં અલમલને નકુળાન કયે છે ?- ભગજ અને કયોડયજ્જૂ  

11. ભાનલળયીયભાાં ફાંધાયણ કો અને કામોને રગતા અભ્માવળાસ્ત્ર 
12. કાફોકદત પ્રોટીન અને ચયફી ણૂા ભાટેની સ્ટ્થ કયુાં છે ?- નાનુાં આંતયડુાં  

13. ભગજના કેટરા પ્રકાય શોમ છે  ?- ત્રણ ( અગ્ર ભગજ, ભધ્મ ભગજ અને શ્ચ ભગજ) 
14. ભાનલળયીયભાાં રૂવધયભાાં ળકાયાનુાં ભાત્રાનુાં વનમભન કોણ કયે છે ?- ઇન્જસ્ટ્યબુરન  

15. ભાનલની આંખનો ડોોનો વ્માવ કેટરો શોમ છે ?- 2.3 cm 

16. ભનલા આંખ ોતાના ક્ાાં બાગ ય પ્રવતબફિંફ યચે છે ?- નેત્રટર (યેકટના) 
17. ળયીયની આંતકયક લાતાલયણની અલસ્ટ્થા અને વનમભનભાાં કયુાં અંગ ભશત્લણૂા ભવૂભકા બજલે છે ?- 

શાઇોથેરેભવ  
18. કયોડયજ્જૂ અને બે્રઈન સ્ટ્ટેભ દ્વાયા ળાનુાં વાંચારન તથા વનમાંત્રણ થામ છે ?- દૈકશક કામો 

19. ભનષુ્મના ળયીયના પ્રત્મેક કોભાાં ઓછાભાાં ઓછા કેટરા જવનનતત્લો શોમ છે ?- 1,00,000  
20. ભાનલભગજભાાં જે ચેતાકો આલેર છે તેને કમા નાભે ઓખામ છે ?- ન્જયયૂોન્જવ  

21. ભાનલીના દાનતનુાં ફશાયનુાં દ ળાનુાં ફનેલુાં શોમ છે ?- કેલ્શળમભ પોસ્ટ્પેટ  
22. ભાનલળયીયભાાં કેટરાથી ણ લધ ુબાગ ચાભડીનો છે ?- 50,000 વે.ભી  

23. ભીનાભાટા યોગ કોના દ્વાયા થામ છે ?- ભયકયયુી  
24. યતાાંધાણુાં કોની ઉણને રીધે થામ છે ?- વલટાવભન એ  

25. ભાનલળયીયનુાં વયેયાળ તાભાન કેટલુાં શોમ છે ?- 37 કડગ્રી વેલ્શળમવ  

26. ોબરમો ળેનાથી થામ છે ?- લાઇયવ  
27. વથમાભીનની ઉણથી કમો યોગ થામ છે ?- ફેયીફેયી  
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28. શે્વતકણોનુાં જન્જભસ્ટ્થાન ળયીયભાાં કમાાં થામ છે ?- અક્સ્ટ્થભજ્જા  
29. વલશ્વ આયોગી કદલવ ક્ાયે ઉજ્લલાભાાં આલે છે ?- 7 એવપ્રર  

30. પ્રોટીનની ખભઇથી ફાકોભાાં કમો યોગ થામ છે ?- યીકેટવ  
31. લાનો યાંગ કાો ળાના રીધે શોમ છે ?- ભેરેવનન  

32. ઓક્તવજન લાયનુી ળોધ કોને કયી શતી ?- જોવેપ વપ્રસ્ટ્ટરી 
33. વલટાવભન –વી ના અબાલથી કમો યોગ થામ છે ?- સ્ટ્કલી યોગ  

34. ભાનલળયીયભાાં અનભુક્સ્ટ્તક અને વેત,ુ ભગજના ક્ા બાગભાાં આલેલુાં છે ?- શ્ચ ભગજ  
35. નલજાત ફાકની શ્વાવની ગવત પ્રવતવભવનટે કેટરી શોમ છે ?- 20 આવાવ  

36. ફી.વી.જી  યવી કમા યોગ વાભે યક્ષણ આે છે ?- ક્ષમ  
37. ભાનલળયીયભાાંયકતકણો  ક્ાાં ફને છે ?- શાડકાના ોરાણભાાં  

38. રાગ્રાંવથ એ ક્ાાં ઉત્વેચકણો સ્ત્રાલ કયે છે ?- એભામરેઝ  
39. અંડકોભાાં યાંગસતૂ્રો કેટરા શોમ છે ?- 23 જોડ  

40. શકુ્રવિંડનુાં તાભાન વામભની યીતે કેટલુાં શોમ છે ?- 34 થી 350 

41. કે્ષકોભાાંથી કણાકભાાં રૂવધયને ાછાં આલતાાં અટકાલનાય લાશલ કમો છે ?- વત્રદર લાશલ અને દ્વદ્વદર લાશલ  
42. ગરુૂદ્રષ્ષ્ટની ખાભી કમાાં નાભે ઓખામ છે ?- ભેરોીઆ 

43. ભાનલળયીયભાાં ટીબફમા નાભનુાં શાડકુાં કમા બાગભાાં આલેલુાં શોમ છે ?- ગભાાં  
44. રોશીનુાં તે ભશત્લણૂા ઘાતક કયુાં છે જે રોશીના સ્ટ્તન્જદન (જાભલાભાાં) ભદદ કયે છે ?- પ્રેટરેટ  

45. શોક્સ્ટ્ટરભાાં કૃવત્રભ શ્વાવ ભાટે આલાભાાં આલતાાં ઓક્તવજનભાાં કમા ગેવનુાં વભશ્રણ શોમ છે ?- નાઇરોજન  
46. ફીવીજીની યવીના ળોધક કોણ શતા ?- કાશભેટ ગ્યયુીન  

47. ળયીયને ઓક્તવજન કોણ યૂો ાડે છે ?- યકતકણો  
48. વાંણૂા યીતે બોજનને ચતા કેટરો વભમ રાગે છે ?- 48 કરાક  

49. ભાનલળયીયભાાં તણાલણૂા કયક્સ્ટ્થવતભાાં કમો અંતસ્ત્રાલ ેદા થામ છે ?- એડ્રીનરીન  
50. એમ્નેવવમા યોગનો વાંફાંધ ળેની વાથે છે ?-સ્ટ્મવૃત  

51. ભગજને આંચકાઓ વાભે યક્ષણ કોણ આે છે ?- ભક્સ્ટ્તષ્ક ભેરુજ  

52. કમા શોભોનને ફથા શોભોન્જવ ણ કશલેાભા આલે છે ?- ઓકવીટોવીન  
53. વૌથી ભોટી ધાભની – એન્જડોભીનર અયોટા  

54. વૌથી નાની ભાાંવેળી – સ્ટ્ટેીકડમવ 

55. વૌથી જાડી ભાાંવેળી – ગલટૂ્વ ભેકકવભભ 

56. વૌથી રાાંફી ચેતા – વીએકટક 

57. ભાનલળયીયભાાં વૌથી ભોટુાં શાડકુાં કયુાં છે ?- પીભય (વાથનુાં) 
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58. ભાનલળયીયભાાં વૌથી નાનાભાાં નાનુાં  શાડકુાં કયુાં છે ?- ગડુાં (સ્ટ્ટેપ્વ) (કાનભાાં ) 
59. કાનભાાં ક્ા ત્રણ શાડકાાં આલેરા છે ?- શથોડી, એયણ અને ેગડુાં  

60. ભસ્ટ્તક અને ચશયેાભાાં કુર કેટરા શાડકાાં આલેરા છે ?- 22 (ભસ્ટ્તક-8 અને ચેશયાના 14) 
61. શાડકાભાાં ક્ય ૂપ્રોટીન યશલે ુાં શોમ છે ?- ઓવીન  

62. શાડકાભાાં વાભાની યીતે ાણીનુાં પ્રભાણ કેટલુાં શોમ છે ?- 5% 

63. ભાનલળયીયભાાં વૌથી કઠોય દાથા કમો છે ?- ઇનેભર  

64. સ્ટ્કાંધભેખરા કેટરા શાડકાનુાં ફનેલુાં શોમ છે ?- 4  

65. વનતાંફભેખરાભાાં કેટરા શાડકાાં આલેરા શોમ છે ?- 2  

66. ભાનલળયીયભાાં વૌથી લધ ુવ્મસ્ટ્ત અંગ કયુાં છે ?- મકૃત (રીલય) 
67. કીકીને નાની ભોટી કયલાનુાં કાભ કોણ કયે છે ?- આઇયીવ  

68. નેત્રભબણને નાની ભોટી કયલાનુાં કાભ કોણ કયે છે ?- વવબરમયી સ્ટ્નાયઓુ  
69. ઓયીની યવી ફાકને કેટરી લમે આલાભાાં આલે છે ?- 9 ભકશને  

70. ખોયાકને  લરોલલાનુાં કામા ભાનલળયીયનુાં ક્યુાં અંગ કયે છે?- જઠય 

71. ભાનલળયીયનુાં વૌથી ચભકતુાં શાડકુાં કયુાં છે ?- ટીબફમા (ગનુાં) 
72. ભાનલળયીયનુાં તાભાન ભક્સ્ટ્તષ્કના જે બાગથી વનમાંવત્રત થામ છે તેને શુાં કશ ેછે ?- શાઇોથેરેભવ  

73. ભાનલળયીયના ચશયેાનુાં વૌથી ભોટુાં શાડકુાં કયુાં છે ?- અધોશનુાં  

74. ભાનલળયીયના ચશયેાનુાં વૌથી નાનુાં શાડકુાં કયુાં છે ?- રેકકયભર 

75. ભાનલળયીયભાાં શદમની ગવત ઓછી થઈ જલા ય તેને વાભાન્જમ અલસ્ટ્થાભાાં રાલલા ભાટે ળેનો ઉમોગ 
કયલાભાાં આલે છે ?- ેવભેકય  

76. વાંણૂા ળયીયભાાં કોઈ અવાભણી અથલા વલકૃવત ળોધલા ભાટે ળાનો પ્રમોગ કયલાભાાં આલે છે ?-CT-Scan( કમ્યટેુડ 
ટોભોગ્રાપી સ્ટ્કેન) 

77. શદમ વાંફાંધી અવાભન્જમતાઓને  ળોધલા ભાટે શુાં કયલાભાાં આલે છે ?-ECG ( ઇરેતટો કાકડિમોગ્રાભ) 
78. ભગજની વલકૃવત ળોધલા ભાટે ળોધલા ભાટે કઈ તાવ કયલાભાાં આલે છે ?-EEG (ઇરેતરો ઇન્જવેપૈરોગ્રાપ) 

79. વાંણૂા ળયીયભાાં કોઈ અવાભાન્જમ અથલા વલકૃવત ળોધલા ભાટે કઈ તાવ કયલાભાાં આલે છે ?-MRI (ભેગ્નેકટક 

યેઝોનન્જવ ઈભેજજિંગ) 
80. ભાનલળયીયનુાં ફાંધાયણ કે વાંયચનાના અભ્માવને શુાં કશ ેછે ?- એનાટોભી (Anatomy) 

81. ભાનલ ત્લચાનુાં અધ્મમનને શુાં કશ ેછે ?- ડભેટોરોજી 

82. યાવામબણક વનમોજનોથી યોગના ઉચાયને શુાં કશ ેછે ?- કકભોથેયાી  

83. અક્સ્ટ્થઓના અધ્મમનને શુાં કશ ેછે ?- ઓષ્સ્ટ્રમોરોજી  
84. ફાકોના અધ્મમનને શુાં કશ ેછે ?- ીકડમાકરક 
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85. ભાનલયોગોના કાયણો અંગેનો અભ્માવને રગતુાં ળાસ્ત્રને શુાં કશ ેછે ? – ેથોરોજી 

86. દાાંતના અભ્માવને રગતુાં ળાસ્ત્રને શુાં કશ ેછે ?- ઓડોન્જટોરોજી 

87. રોશીભાાંના એન્જટીફોડી અને એન્જટીજનના અભ્માવને શુાં કશ ેછે ? – વીયોરોજી 

88. ભાનલળયીય શાડકાના વાાંધાનો અભ્માવને શુાં કશ ેછે ?- ઓથોરોજી 

89. ભાણવના (જાવતના) અભ્માવ કયલાનુાં ળાસ્ત્રને શુાં કશ ેછે ?- એન્જરોોરોજી 

90. ભાનલળયીયભાાં થતાાં કેન્જવયના અભ્માવને શુાં કશ ેછે ?- એંકોરોજી 

91. ત્રણ ભાવની ઉંભય સધુીના નલજાત વળશનુા અભ્માવને શુાં કશ ેછે ? – વનમોનેયોરોજી 

92. ચેતાતાંત્ર,જ્ઞાનતાંતઓુ અને ભગજના અભ્માવને રગતુાં ળાસ્ત્રને શુાં કશ ેછે ?- ન્જયયૂોરોજી 

93. યતતના અભ્માવને રગતુાં ળાસ્ત્રને શુાં કશ ેછે ?- કશભેટોરોજી 

94. ભાનલળયીયભાાં અન્નનીની રાંફાઇ કેટરી શોમ છે ?- 25 વે.ભી  

95. ભાનલળયીયભાાં નાનુાં આંતયડાના ળરૂઆતના બાગને શુાં કશ ેછે ?- તલાળમ  
96. ભાનલળયીયભાાં નાનુાં આંતયડાની રાંફાઇ કેટરી શોમ છે ?- 7.5 ભીટય  

97. ભાનલળયીયના ભભાાં કયુાં પીનોરીક વાંમોજન ઉત્ન્ન થલાથી દુગંધ આલે છે ?- સ્ટ્કૈટોર  

98. મખુદ્રાયથી ભદ્વાય સધુીની કુર રાંફાઇ આળયે કેટરી શોમ છે ?- 9 ભીટય (33 ફૂટ) 
99. ભાનલળયીયભાાં  રારયવના ક્ા ફે ઉત્વેચકો આલેરા છે ?- ટામરીન અને એભામરેઝ  

100. ભાનલળયીયભાાં  ચયફીના ાચનભાાં ભશત્લનો બાગ કોણ બજલે છે ?- વત્તયવ  

101. ભાનલળયીયભાાં  ‘ યવામણ પેકટયી’ તયીકે કોણ ઓખામ છે ?- મકૃત  

102. ભાનલળયીયભાાં  વૌથી ભોટી ગ્રાંવથ કઈ છે ?- મકૃત  

103. ભાનલળયીયભાાં કઈ એકભાત્ર ગ્રાંવથ છે જે અંત:સ્ત્રાલ અને ઉત્વેચક ફાંનેનો સ્ત્રાલ થામ છે તેથી તેને ફેલડી ગ્રાંવથ 

તયીકે ણ ઓખામ છે ?- સ્ટ્લાદુવિંડ  
104. સ્ટ્લાદુવિંડભાાં ક્ા ફે અંત:સ્ત્રાલ ઉત્ન્ન થામ છે ?- ઇન્જસ્ટ્યરુીન અને ગ્લકુાગોન  

105. ઇન્જસ્ટ્યરુીનની ળોધ કોને કયી શતી ?- ફેટીગ અને ફેસ્ટ્ટ 

106. ભાનલળયીયભાાં થાઇયોઈડ ગ્રાંવથભાાંથી નીકતાાં થાઇયોતવીન અંત:સ્ત્રાલ ભાટે ળાની શાજયી અવનલામા છે ?- 

આમોડીન 

107. ભાનલળયીયભાાં એકડનર ગ્રાંવથભાાં કમો અંત:સ્ત્રાલ ઉત્ન્ન થામ છે ?- કોટીવોર 

108. ભાનલળયીયભાાં કઈ ગ્રાંવથ કટોકટીના વભમભાાં પ્રવતચય આતી શોલાથી તેને ‘ રડો મા બાગો’ અથલા ‘ વાંકટ 

વભમની ગ્રાંવથ’ તયીકે ઓખામ છે ? -એકડનર ગ્રાંવથ 

109. રુૂના શકુ્રવિંડભાાં કમો અંત:સ્ત્રાલ ઉત્ન્ન થામ છે ?– ટેસ્ટ્ટોસ્ટ્ટેયોન  

110. સ્ત્રીના અંડવિંડભાાં કમો અંત:સ્ત્રાલ ઉત્ન્ન થામ છે ?– ઇનસ્ટ્રોજન અને પ્રોજેસ્ટ્ટેયોન  
111. વૌપ્રથભ લખત ભાવવકચક્ર ળરૂ થામ તેને વલજ્ઞાની બાાભાાં શુાં કશ ેછે ?- ભેનાકા  
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112. કમો અંત:સ્ત્રાલ ભાતતૃ્લ ફાદ દૂધના સ્ત્રાલ ભાટે જલાફદાય છે ?- પ્રોરેકટીન અને ઓકવીટોવીન  
113. રૂવધયભાાં મખુ્મ કમા ફે ઘટકો શોમ છે ?- રૂવધયયવ (55%) અને રૂવધયકો (45%) 

114. રૂવધયને ળયીયભાાં અંદય ગાંઠાત ુાં કોણ અટકાલે છે ?– કશેયીન કે એષ્ન્જટરોલ્મ્ફન  
115. રૂવધયકોના કેટરા પ્રકાય ? કમા ક્ા ?– ત્રણ ( યતતકણ , શે્વતકણ અને ત્રાકકણ) 

116. ભનષુ્મભાાં ખોયાકના ચનની પ્રકક્રમાની ળરૂઆત કમાાંથી થામ છે ?- મખુ  
117. ભનષુ્મના ળયીયભાાં નાના આંતયડાભાાં સ્ટ્ટાચાન ુાં ાચન કમો ઉત્વેચક કયે છે ?- એભામરેઝ 

118. ભનષુ્મના ળયીયભાાં નાના આંતયડાભાાં ચયફીનુાં ાચન કમો ઉત્વેચક કયે છે ?-રામેઝ  
119. ભનષુ્મના ળયીયભાાં વૌથી કઠણ દાથા કમો છે ?- ઇનેભર (દાાંત ય) 

120. ભનષુ્મના ખોયાકના ાચન ભાટે કુર કેટરા ાચક સ્ત્રાલ ાભે છે ?– ાાંચ  
121. શાડકાભાાં કયુાં પ્રોટીન યશલે ુાં શોમ છે ?- ઓવીન  

122. ભનષુ્મભાાં ખોયાકનુાં વાંણૂા ાચન  કમા અંગભાાં થામ છે ?- નાનુાં આંતયડુાં  

123. ાચનભાગાભાાં ક્ાાં અંગભાાં ખોયાકના ાચનની કોઈ કક્રમા થતી નથી ?- ભોટુાં આંતયડુાં  

124. ભાનલળયીયભાાં શ્વવન દયવભમાન લાય-ુવલવનમભ ળેભાાં થામ છે ?-  લાયકુોષ્ઠ  

125. ભનષુ્મના ાચનતાંત્રભાાં પ્રોટીનના ચનની ળરૂઆત કમાાંથી થામ છે ?- જઠય  
126. ભનષુ્મના ાચનતાંત્રભાાં આલેરી વશામક ાચક ગ્રાંવથ કઈ છે ?- સ્ટ્લાદુવિંડ  

127. નાના આંતયડાના ળરૂઆતના બાગને શુાં કશ ેછે ?- તલાળમ  

128. ાચનકક્રમાનો અંવતભ શતે ુકમો છે ?- અબબળોણ  

129. ભનષુ્મભાાં રાગ્રાંવથઓની કેટરી જોડ આલેરી શોમ છે ?- ત્રણ 

130.  ભનષુ્મભાાં એક જ લખત ઊગતા દાાંતની વાંખ્મા કેટરી છે ?- 12  

131. ભાનલળયીયના શાડકાભાાં ક્ય ૂપ્રોટીન યશલે ુાં છે ?- ઓવીન  
132. ભાણવના ભગજના ચેતાતાંતનુી રાંફાઇ કેટરી છે ?- 850,000 કક.ભી  

133. ભનષુ્મની ત્રીજી આંખ કઈ ગ્રાંવથને કશલેાભા આલે છે ?- ીવનમર ગ્રાંવથ 

134. ભનષુ્મનુાં કયુાં શાડકુાં કોંક્રીટ કયતાાં લધ ુભજબતૂ શોમ છે ?- ભાનલજાાંઘ  

135. સ્ટ્લાઇન પલ ૂળેનો રગતો યોગ છે ?- શ્વવન  

136. આથાયાઈકટવ ક્ા અંગને અવય કયે છે ?- વાાંધા  
137. ડભેટાઇટીવ ક્ા અંગનેરગતો યોગ છે ?- ચાભડી  

138. શાડકાભાાં વાભાન્જમ યીતે ાણીનુાં પ્રભાણ કેટલુાં શોમ છે ?– 5% 

139. ભનષુ્મના ળયીયભાાં સ્ટ્કાંધભેખરા કેટરા શાડકાથી ફેનેલુાં શોમ છે ?- 04  

140. ભનષુ્મના ળયીયભાાં વનતાંફભેખરા કેટરા શાડકાથી ફેનેલુાં શોમ છે ?- 02 

141. ભનષુ્મના  ભાથાભાાં કેટરા શાડકાાં આલેરા શોમ છે ?- 22  
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142. કાનભાાં કમા ત્રણ શાડકાાં આલેરા શોમ છે ?- શથોડી, એયણ અને ેગડુાં   
143. ભાનલ જીબની વાટી કમા નાભની 100 નાની યચનાઓથી ઢાંકામેરી છે ?– ેવરા 

144. કોની કઈ અંગીકાને કોનુાં ળક્તતઘય કશલેામ છે ?- કણાબસતૂ્ર 

145. ડામારીવીવની વાયલાય ભાનલળયીયના કમા અંગ વાથે વાંફાંવધત છે ?- કકડની   

146. રૂવધય જાભી જલાની કક્રમા ભાટે કયુાં ખવનજ દ્રવ્મ જરૂયી છે ?- કેલ્શળમભ  
147. યોટા લાઇયવ લેક્તવન કમા યોગને યોકલા ભાટે ઉમોગભાાં રેલામ છે ?- ડામેકયમા  

148. ક્ા કણો ળયીયની ચભડીને કાો કે ગોયો યાંગ આે છે ? – ભેરનીન  
149. કમા વલટાભીનની ખાભીને રીધે ઘાભાાંથી રોશી લશતે ુાં જ યશ ેછે, જાભી જતુાં નથી ?- વલટાવભન કે  

150. કમા તત્લનો વાંફાંધ દાાંતોની વલકૃવત વાથે છે ?- ફ્રોયીન  

 


