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Instructions: 
1.  Attempt all the questions. 
2.  Make suitable assumptions wherever necessary. 
3.  Draw diagrams wherever necessary. 
4.  Figure to the right side indicates marks.  
5.  Do not write anything in question paper. 

 

પ્રશ્ન.૧ વકૈલ્પિક પ્રશ્નોના જવાબ આિો. 
૧ ડ્રગ્સ અને કોસ્મેટિક્સ અલ્િલ્નયમ , 1940 માિેની પ્રથમ સૂલ્િ, સૂિવે છે 

 અ. કોસ્મેટિક્સ માિેનાાં િોરણો ક. અલ્િકૃત િુસ્તકો 
 બ. તબીબી ઉિકરણો માિેનાાં િોરણો ડ. આયાત દવાઓ દ્વારા િાલન કરવા માિેના 

દવાઓના િોરણો 
૨ કાયદા મુજબ નીિેનામાાંથી કઈ ‘દવા’ છે? 

 અ. ખાલી લ્જલેિીન કેપ્સસ્યુપસ, િટ્િીઓ અને 
જાંતુઓ જીવડાાં ટિમ 

ક. મોં તાજુાં  કરનાર લ્સ્િયરલ્મન્િ ચ્યુઇંગમ 

 બ. એનર્જી ડ્ડ્રાંક્સ અને કેન્ડી બાસસ ડ. માછલી અને લ્િકન 

૩ Sell. વેિવા માિે જથ્થાબાંિ લાઇસેંસ મેળવવા માિે દુકાનનો ઓછામાાં ઓછો લ્વસ્તાર અને સ્િોક 
દવાઓ હશે 

 અ. િાાંિ િોરસ મીિર ક. િાંદર િોરસ મીિર 
 બ. દસ િોરસ મીિર ડ. વીસ િોરસ મીિર 

૪ ડ્રગ િેલ્ક્નકલ સલાહકાર માંડળના અધ્યક્ષ નીિેનામાાંથી કોણ છે? 

 અ. ભારતના ડ્રગ્સ કાંટ્રોલર ક. ભારતના મેટડકલ કાઉલ્ન્સલના પ્રમુખ 

 બ. ફામસસી કાઉલ્ન્સલ Indiaફ ઈલ્ન્ડયાના પ્રમુખ ડ. આરોગ્ય સેવાઓ લ્નયામક 

૫ ફામસસી એક્િ, 1948 નો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે 

 અ. દવાઓની જાહેરાતને લ્નયાંલ્િત કરો ક. પ્રાણીઓ િર લ્બનજરૂરી િીડા અથવા દુ 
sufferingખની અસરને અિકાવો 

 બ. ફામસસીના વ્યવસાયનુાં લ્નયમન કરો ડ. માદક દ્રવ્યો અને સાયકોટ્રોલ્િક િદાથોના 
વેિાણનુાં લ્નયમન 

૬ નાકોટિક ડ્રગ્સ અને સાયકોટ્રોલ્િક સબસ્િન્સ એક્િ વર્સમાાં િસાર થયો હતો 
 અ. 1940 ક. 1985 

 બ. 1955 ડ. 2000 

૭ િાિૈવરની છોડની જાલ્તઓ, જેમાાંથી અફીણ અથવા કોઈિણ ફેનાથ્રેન આપકલોઇડ કાractedીી 
શકાય છે, તે છે 

 અ. અફીણ ખસખસ ક. હેરોઇન 

 બ. કોકા ડ. કેનાબીસ સટિવમ 

૮ અફીણ તૈયાર 

 અ. િૂમ્રિાન માિે યોગ્ય એક અકસ છે ક. ને શણ તરીકે િણ કહેવામાાં આવે છે 

 બ. એ અફીણવાળી કોઈ િણ દવા છે ડ. એ તેને inalર્િીય ઉિયોગ માિે અનુકૂળ 
કરવાની પ્રટિયાઓ િસાર કરી છે 

૯ શેડ્યૂલ ફોર્મયુસલેશનની િોિમયાસદા નક્કી કરવાની શલ્ક્ત કોની િાસે છે? 

 અ. રાજ્ય સરકાર ક. લોકસભા 

૨૦  
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 બ. કેન્દ્ર સરકાર ડ. રાજ્યસભા 
૧૦ એક્િ હેઠળ, માન્ય લાઇસન્સ લ્વના કોઈિણ ફરલ્જયાત માલનુાં ઉત્િાદન લ્શક્ષાત્મક છે 

 અ. છ વર્સ સુિીની કેદ અથવા વીસ હજાર રૂલ્િયા 
દાંડ અથવા બાંને 

ક. 6 મલ્હના સુિીની કેદ અથવા રૂ .20000 
નો દાંડ અથવા બાંને 

 બ. 6 મલ્હના સુિીની કેદ અથવા રૂ.  2000 
અથવા બાંને 

ડ. છ વર્સ સુિીની કેદ અથવા બે હજાર રૂલ્િયા 
દાંડ અથવા બાંને 

૧૧ નોનબેન્ડેડ ઉત્િાદકનુાં લ્નરીક્ષણ ઓછામાાં ઓછા અલ્િકારી દ્વારા કરવામાાં આવશે 
 અ. દર મલ્હને એકવાર ક. દર છ મલ્હનામાાં એકવાર 
 બ. દર બે મલ્હનામાાં એકવાર ડ. દર વર્ે એકવાર 
૧૨ “મેલ્જક રમેેડી * ની વ્યાખ્યા શુાં છે?  

 અ. તાવીજ, માંિ, કવિ અથવા અન્ય કોઈ 
વશીકરણ અથવા કોઈિણ િદાથસ હોવાનો આરોિ 
છે  કોઈ રોગને લ્નદાન, ઉિિાર, શમન, સારવાર 
અથવા રોકવા માિેની િમત્કારી શલ્ક્તઓ  મનુષ્ય અથવા પ્રાણીઓ 

ક. કોઈિણ િદાથસ, િછી ભલે તે પ્રટિયા કરે, 
આાંલ્શક રીતે પ્રોસેસ્ડ હોય કે પ્રોસેસ્ડ ન હોય, 

જે છે  માનવ વિરાશ માિે બનાવાયેલ છે. 
 બ. કોઈિણ િદાથસ કુદરતી અથવા કૃલ્િમ અથવા 

કોઈિણ મીઠુાં અથવા આવા િદાથસની તૈયારી 
અથવા  સામગ્રી, જેમાાં ઉપલેલ્ખત સાયકોટ્રોલ્િક િદાથોની 
સૂલ્િમાાં શામેલ છે 

ડ. કોઈિણ તાકાત અને શુદ્િતાના ઇલ્થલ 
આપકોહોલ, કેલ્મકલ કર્મિોલ્િશન સી 2 એિ 5 ઓએિ 

૧૩ નીિેનામાાંથી નાકોટિક ડ્રગ્સ હેઠળનો સાયકોટ્રોલ્િક િદાથસ છે અને  સાયકોટ્રોલ્િક સુસબેંિેન્સ એક્િ? 

 અ. બાબીિલ (બાર્બસટ્યુરેિ) ક. એપબેન્ડાિોલ (એન્િી િરોિજીવી) 

 બ. એર્મિીલ્સલ્લન (એલ્ન્િબાયોટિક) ડ. ક્લોરોલ્ક્વન (એન્િી મેલેટરયલ  

૧૪ ડ્રગ્સ અને કોસ્મેટિક્સ અલ્િલ્નયમના સમયિિક છે 

 અ. એ િુ વાય ક. 1 થી 25 

 બ. પ્રથમ અને બીજા ડ. માિ એ અને બી 
૧૫ નીિેનામાાંથી કઈ િેિન્િ અથવા પ્રોિરાઇિરી આયુવેટદક / લ્સદ્િ / યુનાની દવા છે, ડ્રગ્સ અને 

કોસ્મેટિક્સ એક્િ મુજબ? 

 અ. િેરાશૂિ નાલ્ળયેર તેલ ક. Odomos જાંતુઓ જીવડાાં િીમ 

 બ. અમૃતાંજન મલમ ડ. આનીકા વાળનુાં તેલ 

૧૬  નીિેનામાાંથી કયા શબ્દો / લ્વગતો લેબલલાંગમાાં શામેલ થવા માિે જરૂરી છે  મૌલ્ખક ઉિયોગ માિે શેડ્યૂલ જી દવાઓ 

 અ.  ઇજા માિે નથી ક. માિ બાહ્ય વિરાશ માિે 

 બ. િેતવણી: જો બળતરા િાલુ રહે અથવા વિે, 

તો ઉિયોગ બાંિ કરો અને લ્િટકત્સકની સલાહ લો. ડ. લેબલની ડાબી બાજુએ એક icalભી 
રેડલાઇન 

૧૭  કોઈ કાંિની નવી ઇમજસન્સી મૌલ્ખક ગભસલ્નરોિકની જાહેરાત કરવાની ઇચ્છા રાખે છે 

 અ. બજારમાાં રજૂ.  ડીએમઆર (ઓએ) એક્િ 
મુજબ મૌલ્ખક ગભસલ્નરોિકની જાહેરાતની માંજૂરી 
નથી 

ક. ડીએમઆર (ઓએ) એક્િ મુજબ મૌલ્ખક 
ગભસલ્નરોિક માિેની જાહેરાતોની માંજૂરી છે 

 બ. જાહેરાત માિે સરકાર સરકારની િરવાનગી લઈ 
શકે છે 

ડ. જાહેરાત ગુપ્સત રીતે ફક્ત રલ્જસ્િડસ મેટડકલ 
િર મોકલવાની રહેશે  પે્રલ્ક્િશનર 

૧૮  ફરલ્જયાત લાઇસન્સ જ્યારે આિવામાાં આવે છે 

 અ. દવા નવલકથા છે ક. અલ્તશય ડ્કાંમતવાળી છે 

 બ. ટડસઓડસર અથવા રોગની સારવારની પ્રથમ 
લાઇન બનાવે છે 

ડ. સપ્સલાય અિૂરતી છે 
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૧૯  'ખોરાક' ની વ્યાખ્યા અનુસાર, નીિે આિેલા ખોરાક તરીકે વગીકૃત કરવામાાં આવી છે 

 અ. માઉથવોશ અને િૂથિેસ્િ ક. હજમોલા કેન્ડી અને હોપસ કેન્ડી 
 બ. પ્રોિીન િૂરવણીઓ અને િેકેજ્ડ િીવાનુાં િાણી ડ. જીવાંત પ્રાણીઓ (માછલી, લ્િકન અને 

બકરી) 

૨૦  એનડીિીએસ એક્િ, 1985 હેઠળ આિવામાાં આવેલી જોગવાઈઓ અનુસાર 

 અ. અફીણ અને કોકાની ખેતીની માંજૂરી, ફક્ત કેન્દ્ર 
સરકાર દ્વારા જ આિવામાાં આવી શકે છે 

ક. ગાાંજાના વિરાશને માિ કેન્દ્ર સરકાર જ 
લ્નયાંલ્િત કરી શકે છે 

 બ. અફીણ અને કોકાની ખેતી અને એકિીકરણ 
બાંને દ્વારા લ્નયમન કરી શકાય છે કેન્દ્ર અને રાજ્ય 
સરકારો 

ડ. Medicર્િીય અફીણનુાં ઉત્િાદન ફક્ત 
રાજ્ય સરકાર દ્વારા થવાનુાં છે. 

 

પ્રશ્ન.૨ કોઈ િણ બ ેપ્રશ્નનો લ્વગતવાર જવાબ આિો.  (અ) કેફી દ્રવ્યો અને માદક િદાથસ િારો, 1985 અને કસ્િમ એક્િ હેઠળ ની       લ્શક્ષાત્મક  
        જોગવાઇઓ શુાં છે?   (બ) વ્યલ્ક્ત વ્યસની કેમ બને છે? તેના િાયાગત કારણો જણાવો. (ક) ‘અફીણ કેફી દ્રવ્યો નો રાજા છે’ સમજાવો. (ડ) વતસમાન માાં એન.ડી.િી.એસ એક્િ નુાં મૂપય સમજાવો. 

૨૦ 

પ્રશ્ન.૩ કોઈ િણ બ ેપ્રશ્નનો લ્વગતવાર જવાબ આિો.  (અ) “નશો નાશ નુાં મૂળ છે” સમજાવો. (બ) કેફી દ્રવ્ય વાિરનાર ટકશોર ની સમસ્યા અને તેના તરફેણ કાનૂની વલણો ની િિાસ  
     કરો.  (ક) દવા ઑ ની ઉિયોલ્ગતા જણાવી તેના પ્રાથલ્મક દરુિયોગી અવલાંબી થવા ના  
     કારણો લ્વગતવાર સમજાવો.  (ડ) કેફી દ્રવ્યો ના દૂરુિયોગ ના લ્નયાંિણ અને અાંકુશ માાં િોલ્લસ ની ભૂલ્મકા સમજાવો.    

૨૦ 

પ્રશ્ન.૪ કોઈ િણ બ ેપ્રશ્નનો લ્વગતવાર જવાબ આિો.  (અ) માદક કેફી િદાથો ની આયાત લ્નકાસ સમજાવો. (બ) કેફી દ્રવ્યો િર નુાં જીનીવા અલ્િવેસન સમજાવો.  
(ક) કેફી દ્રવ્યો ના દુરુિયોગ ના લ્નયાંિણ અને અાંકુશ માાં તબીબી વ્યવસાય ની ભૂલ્મકા   
       સમજાવો.  (ડ) એન.ડી.િી.એસ એક્િ ના લાભ અને ગેરલાભ ની િિાસ કરો.  

૨૦ 

પ્રશ્ન.૫ કોઈ િણ બ ેિૂાંક નોંિ લખો.  (અ) અફીણ અને તેના કુિુાંબીજનો. (બ) દવાઓ ના ઉિયોગ સામેની લડત માાં શૈક્ષલ્ણક િદ્િલ્ત ઑ ની ભૂલ્મકા. (ક) વ્યસન મુલ્ક્ત ના ઉિાયો. (ડ) દવા ઑ ના વ્યસન નાબૂદી માાં પ્રિાર માધ્યમો નો દાવો.  
૨૦ 

 

 

ENGLISH VERSION 
 

Que.1 Attempt all the multiple-choice questions given below: 

1 The First Schedule to the Drugs and Cosmetics Act, 1940 prescribes 
 a. standards for cosmetics c. authoritative books 

 b. standards for medical devices d. standards of the drugs to be 

complied with by imported drugs 

2 Which of the following is a ‘drug’ as per the law? 
 a. Empty gelatin capsules, 

bandages and insect repellent 

creams 

c. Mouth freshening spearmint 

chewing gum 

 b. Energy drinks and candy bars d. Fish and Chicken 
3 Minimum area of the shop to obtain wholesale licence to sell & stock 
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drugs shall be 

 a. five square metres c. fifteen square metres 

 b. ten square metres d. twenty square metres 
4 Who among the following is the Chairman of Drug Technical Advisory 

Board? 

 a. The Drugs Controller of India c. The President of Medical 

Council of India 
 b. The President of Pharmacy 

Council of India 

d. The Director General of Health 

Services 

5 The main object of the Pharmacy Act, 1948 is to 

 a. control the advertisement of 
drugs 

c. prevent the infliction of 
unnecessary pain or suffering on 

animals 

 b. regulate the profession of 

pharmacy 

d. regulate the sale of narcotic 

drugs and psychotropic substances 
6 The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act was passed in the 

year 

 a. 1940 c. 1985 

 b. 1955 d. 2000 
7 Plant species of Papaver, from which opium or any phenanthrene 

alkaloid can extracted, is 

 a. opium poppy c. heroin 

 b. coca d. Cannabis sativam 
8 Prepared opium 

 a. is an extract suitable for 

smoking 

c. is also called as hemp 

 b. is any medicine containing 
opium 

d. has undergone the processes to 
adapt it for medicinal use 

9 Who has the power to fix the ceiling price of scheduled formulations? 

 a. State Government c. Lok Sabha 

 b. Central Government d. Rajya Sabha 
10 Under the  Act, manufacture of any dutiable goods without a valid 

licence is punishable with 

 a. imprisonment up to six years or 

fine of twenty thousand rupees or 
both 

c. imprisonment up to 6 months or 

fine of Rs.20000 or both 

 b. imprisonment up to 6 months or 

fine of Rs. 2000 or both 

d. imprisonment up to six years or 

fine of two thousand rupees or 

both 
11 A nonbonded manufactory shall be inspected by the officer at least 

 a. once every month c. once every six months 

 b. once every two months d. once every year 

12 What is the definition of a “Magic Remedy*? 
 a. talisman, mantra, kavacha or any 

other charm or any substance 

alleged to possess miraculous 

powers powers to diagnose, cure, 
mitigate, treat or prevent a disease 

inhumans or animals 

c. Any substance, whether 

processed, partially processed or 

unprocessed, which is 

intended for human consumption. 

 b. Any substance natural or 

synthetic or any salt or preparation 
of such substance or material, 

d. Ethyl alcohol of any strength & 

purity having chemical 
composition C2H5OH 
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included in the list of psychotropic 

substances specified in the 

13 Which of the following is a psychotropic substance under the Narcotic 
Drugs and 

Psychotropic Susbtances Act? 

 a. Barbital (barbiturate) c. Albendazole (anti parasitic) 

 b. Ampicillin (antibiotic) d. Chloroquine (anti malarial) 
14 The schedules to the Drugs and Cosmetics Act are 

 a. A to Y c. 1 to 25 

 b. First and Second d. A and B only 

15 Which of the following is a ‘Patent or Proprietary 
Ayurvedic/Siddha/Unani Medicine’? 

according to Drugs and Cosmetics Act? 

 a. Parachute coconut oil c. Odomos insect repellent cream 

 b. Amrutanjan Balm d. Arnica hair oil 
16 Which of the following words/particulars are necessary to be included in 

the labelling? of Schedule G drugs for oral use 

 a. NOT FOR INJECTION c. For External Use Only 

 b. Warning: If irritation persists or 
increases, discontinue use and 

consult physician. 

d. A vertical redline on the left side 
of the label 

17 A company wishes to advertise for a new emergency oral contraceptive 

that it has 
 a. introduced in the marketa. 

Advertisement of oral 

contraceptives is not allowed as 

per DMR (OA) act 

c. Advertisements for oral 

contraceptives is allowed as per 

DMR (OA) act 

 b. The company can seek 

permission from the Government 

to advertise 

d. The advertisement has to be sent 

confidentially only to a Registered 

Medical Practitioner. 

18 Compulsory Licence is issued when 
 a. A drug is novel c. Is exorbitantly priced 

 b. Forms the first line of treatment 

for a disorder or disease 

d. Supply is insufficient 

19 According to definition of ‘Food’, following are classified as food 
 a. Mouthwash and toothpaste c. Hajmola Candy and Halls candy 

 b. Protein supplements and 

Packaged drinking water 

d. Live animals (fish, chicken and 

goat) 

20 According to provisions given under NDPS Act, 1985 
 a. Opium and Coca cultivation can 

be permitted, regulated only by 

Central Government 

c. Cannabis consumption can be 

regulated only by Central 

Government 

 b. Opium and Coca cultivation and 
gathering can be regulated and 

permitted both by 

Central and State Governments 

d. Manufacture of medicinal opium 
is to be done only by state 

Government 

 

Que.2 Answer any two questions in detail. 
(a) what are the penal provisions under the narcotics drugs and psychotropic  

      substances ACT-1985 and customs ACT?  

(b) why the person becomes addicted? Explain the reasons.  

(c) Opium : The King of  Narcotics. Explain. 
(d) Explain the importance of ‘NDPS ACT’ in present time.   
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Que.3 Answer any two questions in detail. 
(a) ‘Addiction is a root of Cause of Destroy’ Explain. 

(b) Discuss the problems of Juvenile drugs use and legal approaches toward 
      them. 

(c) Discuss the combating of medicine. Discuss primary drugs addition.  

(d) Explain the role of police in prevention and control of drugs abuse.  
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Que.4 Answer any two questions in detail. 
(a) Explain the Import – Export of drugs and psychotropics substances. 

(b) Explain the Geneva Convention of Narcotics Drugs. 

(c) Explain the role of medical profession in prevention and control of  

     drugs abuse. 
(d) Discuss the advantages and disadvantages of the NDPS ACT.   

    

Que.5 Write any two short notes. 
(a) Opium and its family. 

(b) Role of Education system in Combating Drug addiction.  
(c) Remedy of addict. 

(d) Role of Mass media in combating drugs addition. 
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