ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓન યનુ નવનસ+ટી
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સત્ાાંત રીક્ષા જુલાઈ - 2015
gm\w6l g\az O
O L0%,mdf .g dwz v|G0 rf.<0 c[<y v[G0 o[dl,l j|,o[z (DMCH)
O dft'af/ :jf:Yi vg[ ;uef"dftfgl ;fzjfz (DMCH-01)
O 21/07/2015
Numerical Code: 0029
O 11.00 to 12.30
Numerical Code: 0183
O awf h 5~Ègm ozÔift k[p
s], u]6 O 35

પ્રશ્ન- 1

ભાતા અને ફા આયોગ્મને અવય કયતા રયફો જણાલો?

(10)

અથવા
વગબાા લસ્થા એટરે શ?ું વગબાા ભાતાની મશ્કેરીઓ જણાલો?
પ્રશ્ન- 2

નલજાત શળશની વુંબાના મખ્મ તફક્કાઓ જણાલો?

(10)

અથવા
કોણ એટરે શ?ું તેના કાયણો જણાલી,ઉામો જણાલો.
પ્રશ્ન– 3 ટુંકભાું પ્રશ્નોના જલાફ આો (ગભે તે ાુંચ)
1.

જન્ભ વભમે ફાકની વુંબા જણાલો

2. કસલાલડ એટરે શ?ું કસલાલડ થલાના કાયણો જણાલો?
3. ફાકને કૃશિભ શ્વાવ આલાની યીત જણાલો.
4. યજોશનવ ૃશિ એટરે શ?ું તેની વભસ્માઓ જણાલો.
5. ાુંડયોગ શલળે વભજાલો.
6. શ્વેતપ્રદય એટરે શ?ું તેના રક્ષણો અને વાયલાય જણાલો.
7. ભધપ્રભેશ એટરે શ?ું વભજાલો.

(15)

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓન યનુ નવનસ+ટી
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સત્ાાંત રીક્ષા જુલાઈ - 2015
gm\w6l g\az O
O L0%,mdf .g dwz v|G0 rf.<0 c[<y v[G0 o[dl,l j|,o[z (DMCH)
O 5~;}Lt nzDifg vg[ 5~;}Lt 5klgl ;fzjfz (DMCH-02)
O 21/07/2015
Numerical Code: 0029
O 03.00 to 04.30
Numerical Code: 0184
O awf h 5~Ègm ozÔift k[p
s], u]6 O 35

પ્રશ્ન- 1

પ્રસશત વભમે સ્ત્રીની ળાયીરયક તાવની શલગતો આો.

(10)

અથવા
વાભાન્મ પ્રસશતન ું વુંચારન વભજાલો.
પ્રશ્ન- 2

પ્રસતાલસ્થાના ળાયીરયક પેયપાયો જણાલો.

(10)

અથવા
પ્રસતાલસ્થા ફાદની નાની તકરીપો અને ઉામ જણાલો.
પ્રશ્ન– 3 ટાં કનોધ લખો. (કોઈણ બે)

(10)

1

પ્રસતાલસ્થાભાું ધ્માન યાખલા જેલી ફાફતો.

2

સ્તનાન દયશભમાન ધ્માનભાું યાખલા જેલા મદ્દાઓ.

3

સ્લચ્છ ુંચશના શવધ્ધતો

4

ફે ફાકો શોલા

5

આંખનો બાગ ગબાા ળમભાું યશેલો.

પ્રશ્ન– 4 બહુનવકલ્ પ્રશ્નો ના જવાબ લખો
1

(05)

ધાલણ આતી સ્ત્રીઓભાું_____નાભનો અંત:સ્ત્રાલ લધ ભાિાભાું શોમ છે .
(ોરઝેટીન, ઈસ્ત્રોજન, પ્રોજેસ્ટે યોન)

2

જો પ્રસશત કયાલલાભાું ૩૦ શભનીટથી લધ વભમ રાગેતો મ ૃત ફાક આલલાની ળક્યતા ______લધ
છે .(ફે ગણી, ચાય ગણી, છ ગણી)

3

રગબગ ૩૦૦ પ્રસશત એ _________ફાક આડું શોમ છે .
(એક ફાક, ફે ફાકો, િણ ફાકો)

4

ફાકોને જન્ભ છીના _______કરાકભાું ધાલણ આવ ું જોઈએ.
(૧૨ કરાક, ૨૪ કરાક, ૩૬ કરાક)

5

ધાલણ ન આતી સ્ત્રીઓભાું પ્રસશત ફાદ ______અઠલારડમાભાું સ્ત્રીફીજ છૂટું ડી ળકે છે .
(4 અઠલારડમા, 6 અઠલારડમા, 8 અઠલારડમા)

***************
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સત્ાાંત રીક્ષા જુલાઈ - 2015
gm\w6l g\az O
O L0%,mdf .g dwz v|G0 rf.<0 c[<y v[G0 o[dl,l j|,o[z (DMCH)
O gjhft Lxx] ;\ef/ (DMCH-03)
O 22/07/2015
Numerical Code: 0029
O 11.00 to 12.30
Numerical Code: 0185
O awf h 5~Ègm ozÔift k[p
s], u]6 O 35

પ્રશ્ન- 1

નલજાત શળશઓની ભાલજતની Öષ્ટીએ લગરકયણ કયી,ઓછા લજનલાા યા ભરશને જન્ભેરાું
અને અધયા ભરશને જન્ભેરા શળશઓનાું રક્ષણો લણાલો.

(10)

અથવા
યવીઓન ું સ્લરૂ જણાલી, યવીઓભાું લયાતાું યોગપ્રશતકાયક દાથો શલળે વભજતી આો.
પ્રશ્ન- 2

ધાલણનો શિકોણ શલગતે લણાલો.

(10)
અથવા

શ્વાવભાું ડતી તકરીપનાું મખ્મ કાયણો લણાલો.
પ્રશ્ન- 3

ટાં કનોધ લખો (કોઇણ ત્ણ)

(15)

1

નલજાત શળશની ગુંબીય ભાુંદગી ના રક્ષણો

2

ઓયીની યવી

3

ખીરું (કોરોસ્રભ)

4

ફાલ્માલસ્થાભાું થતા અકસ્ભાતોને અટકાલલા રેલાતી કાજીઓ.

**********
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સત્ાાંત રીક્ષા જુલાઈ - 2015
gm\w6l g\az O
O L0%,mdf .g dwz v|G0 rf.<0 c[<y v[G0 o[dl,l j|,o[z (DMCH)
O s]8]\aLgimhg vg[ :Êlvmgl ;fdfGi ts,lomg]\ Lgzfsz6 (DMCH-04)
O 22/07/2015
Numerical Code: 0029
O 03.00 to 04.30
Numerical Code: 0186
O awf h 5~Ègm ozÔift k[p
s], u]6 O 35

પ્રશ્ન- 1

વગબાા લસ્થાની અને પ્રસશતની જરટરતાઓ શલળે શલગતે ચચાા કયો.

(10)

અથવા
ગબાશનયોધકની શભકે નીકર તાુંશિક દ્ધશતઓ જણાલી, કોઈણ એક દ્ધશત શલગતે લણાલો.
પ્રશ્ન- 2

કટુંફશનમોજન વુંયાભળાના મભત ગશથમાું લણાલો.

(10)

અથવા
ગબાાત એટરે શ?ું જણાલી, ગબાાત અન્લમે શલયીત, ગુંબીય રયણાભો ચચો.
પ્રશ્ન- 3

ટાં કનોધ લખો (કોઇણ ત્ણ)

1

લસ્તી શલજ્ઞાનીઓએ દળાા લેર પદ્રતા ભાટે ના જલાફદાય કાયણો.

2

બફનવરાભતી ગબાાતના જોખભો.

3

શક્રાણન
ું ાળક યવામણ

4

મોનીભાગે સ્રાલ થલાના કાયણો અને શનદાન

5

તરણાલસ્થા દયશભમાન જશતમના

************

(15)

