ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓન યનુ નવનસ+ટી
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સત્ાાંત રીક્ષા જુલાઈ - 2015
gm\w6l g\az O
O L0%,mdf .g Íz, c[<y (DVHW)
O u~fDivfzmUi ;d]nfisfi" vg[ zmumgm o[,fjm (DVHW-01)
O 21/07/2015
Numerical Code: 0033
O 11.00 to 12.30
Numerical Code: 0196
O awf h 5~Ègm ozÔift k[p
s], u]6 O 35

પ્રશ્ન- 1

ગ્રાભઆયોગ્મ યક્ષકન ું કામયક્ષેત્ર, કામો જણાલી, વાયા આયોગ્મ કામયકયભાું ક્ાું વલવળષ્ટ ગણ શોલા
જોઈએ, તેની મદ્દાવય વભજ આો.

(10)
અથવા

શેલ્થ યે કોર્ય કીીંગ(દપતયની જાલણી)ની વવલસ્તાય ભાહશતી મદ્દાવય જણાલો.
પ્રશ્ન- 2

ચેીયોગનો હયચમ આી. એઇડ્વ યોગ થલાના કાયણ, રક્ષણ, વાયલાય અને વનલાયણની
વલસ્ત ૃત વભજ આો.

(10)
અથવા

ચેીયોગની વ્માખ્મા આી, ભેરેહયમાના યોગ થલાનાું કાયણ, રક્ષણ અને તે યોગ વનલાયલા ભાટે
કઈ કાજી રેળો, તેની વલસ્ત ૃત વભાજ આો.
પ્રશ્ન- 3

ટાં કનોધ લખો (કોઈણ ત્ણ)
1

ચાભર્ીના યોગો

2

સ્લચ્છતાના વવદ્ાુંતો

3

જાશેય વામદાવમક સ્લચ્છતા

4

રૂયર શેલ્થભાું વલચાય-વલવનભમ પ્રહિમાન ું ભશત્લ

5

રૂયર શેલ્થભાું પ્રશ્નોત્તયીન ું ભશત્લ

6

રૂયર શેલ્થભાું વુંયાભળયના કૌળલ્મો

7

ફઆયોગ્મની જાણલણી-વુંબા

**********************
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સત્ાાંત રીક્ષા જુલાઈ - 2015
gm\w6l g\az O
O L0%,mdf .g Íz, c[<y (DVHW)
O z;lsz6 vg[ dft';\ef/ (DVHW-02)
O 21/07/2015
Numerical Code: 0033
O 03.00 to 04.30
Numerical Code: 0197
O awf h 5~Ègm ozÔift k[p
s], u]6 O 35

પ્રશ્ન- 1

યવીઓ વલળેની ભાન્મતાઓ અને યવીઓન ું સ્લરૂ વભજાલો.

(10)

અથવા
યોગપ્રવતકાયક ળક્તત વલસ્ત ૃત ચચાય કયો.
સ્ત્રીની પ્રસ ૃવતના વલલધ તફક્કાઓની વભજૂતી આો.

પ્રશ્ન- 2

(10)

અથવા
વેતવ એજ્યકે ળન અને પેભીરી પરાુંનીગ વલળેની વભજૂતી આો.
પ્રશ્ન- 3

ટાં કનોધ લખો (કોઈણ ાાંચ)
1

ઝેયી કભો અને વાદો કભો

2

બવલષ્મભાું આલી યશેરી યવીઓ

3

શર્કલાની યવી

4

યવીઓ ભાટે ન ું આધવનક વભમત્રક

5

વગબાય સ્ત્રીના આશાય અને ોણ

6

જન્ભ વભમે નલજાત વળશની વુંબા

7

ભાતાન ું ધાલણ અને તેન ું ભશત્લ

****************
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સત્ાાંત રીક્ષા જુલાઈ - 2015
gm\w6l g\az O
O L0%,mdf .g Íz, c[<y (DVHW)
O gjhft Lxx] ;\ef/ vg[ s]8]\aLgimhg (DVHW-03)
O 22/07/2015
Numerical Code: 0033
O 11.00 to 12.30
Numerical Code: 0198
O awf h 5~Ègm ozÔift k[p
s], u]6 O 35

પ્રશ્ન- 1

સ્ત્રીના પ્રજનન અલમલો આકૃવત વહશત વભજાલો.

(10)

અથવા
ર ભાટે નવફુંધી જરૂયી છે , વભજાલો.
પ્રશ્ન- 2

નલજાત વળશની વાભાન્મ તકરીપો વભજાલો.

(10)

અથવા
કટુંફ વનમોજન એટરે શ?ું કટુંફ વનમોજન કયાલલા ના અગત્મના મદ્દાઓ જાણલો?
પ્રશ્ન- 3

ટાં કમાાં પ્રશ્નોના જવાબ આો. (કોઈણ ાાંચ)
1

લસ્તી વભસ્માના જલાફદાય હયફો જણાલો.

2

ભાતાન ું દૂ ધ વલોત્તભ આશાય છે , વભજાલો.

3

નલજાત વળશના કર્ા વલળે વભજાલો.

4

પરીનીકયણ વલે વભજાલો.

5

સ્ત્રીઓની ગર્ભ્નયયોધન દ્વતઓ જણાલો.

6

સ્ત્રીના િકતહયક પ્રજનન અલમલો વલળે જણાલો.

7

સ્તનના કેટરા બાગ છે , જણાલો.

*********************
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ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓન યનુ નવનસ+ટી

vEif;s~d
5f9is~d

સત્ાાંત રીક્ષા જુલાઈ - 2015
gm\w6l g\az O
O L0%,mdf .g Íz, c[<y (DVHW)
O o:8 v[.0 vg[ ;fdfGi zmumgl ;fzjfz vg[ v[Gjfizd[G8, ;[gl8[xg
(DVHW-04)

Tffzlb
;di
;}rgf

O 22/07/2015
O 03.00 to 04.30
O awf h 5~Ègm ozÔift k[p

પ્રશ્ન- 1

પ્રાથવભક વાયલાય (પસ્ટ એઇર્) એટરે શ?ું પ્રાથવભક વાયલાયના વોનેયી વનમભો જણાલી,

Numerical Code: 0033
Numerical Code: 0199
s], u]6 O 35

રોશી નીકે ત્માયે કઈ પ્રાથવભક વાયલાય આળો?

(10)

અથવા
દાઝલાના કે અકસ્ભાત વભમે, કઈ પ્રાથવભક વાયલાય આળો.
પ્રશ્ન- 2

દયદીની ભાુંદગી ની વલગતો (કે વ હશસ્રી) ભેલલાની યીત જણાલી, દયદી ના નાર્ી, તાભાન અને
શ્વવનદય ભાલાની યીત જણાલો.
અથવા
કોઈ વ્મક્તતને તાલ આલલો અથલા ઝાર્ા થલાની ભાુંદગીના વભમે કઈ દલા ઓ અને પ્રાથવભક
વાયલાય આળો.

પ્રશ્ન- 3

ટાં કનોધ લખો (કોઈણ ાાંચ)

(15)

1

માય લયણ અને સ્લાસ્્મ(એન્લામયભેન્ટર વેનીટે ળન )

2

ાણી પ્રદૂ વત થલાના કાયણો અને વનલાયણ

3

શલા પ્રદૂ વત થલાના કાયણો અને વનલાયણ

4

ઘોંઘાટ

5

પ્રલાશી કચયાના વનકાર ભાટે ળોખાર્ાન ું ભશત્લ

6

ભેાના વભમે આયોગ્મ તાવ અને વાયલાય

7

ખવ

**********

