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1 ભથૈનુક્રિમા ભાટે વભાગભ ભાટે અગત્મનુું અંગ _______ છે? 

(A) મોની (B) ગબાાળમ (C) ભાળમ (D) અંડપિંડ 
 

2 ગબાના પલકાવ ભાટે _______ ભશત્લનો બાગ બજલ ેછે? 

(A) મોની (B) ગબાાળમ (C) અંડપિંડ (D) ફીજલાક્રશની 
 

3 અંડલાક્રશનીની રુંફાઇ _______ વ.ેભી. શોમ છે? 

(A) ૧૦ (B) ૫ (C) ૭ (D) ૯ 
 

4 અંડપિંડનો આકાય _______ શોમ છે? 

(A) ગો (B) ચોયવ (C) રુંફગો (D) પિકોણ 
 

5 અંડફીજ _______ ભાુંથી ઉત્ન્ન થામ છે? 

(A) મોની (B) ગબાાળમ (C) ગબાક્રદલાર (D) અંડાળમ 
 

6 અંડલાક્રશનીન ેફીજુ _______ કશલેાભાું આલ ેછે? 

(A) નવ (B) ધભની (C) ગબાલાક્રશની (D) પળયા 
 

7 અંડાળમો _______ શોમ છે? 

(A) ફ ે (B) એક (C) િણ (D) ચાય 
 

8 પ્રજનન ભાટે ફુૃના મખુ્મ જનનાુંગન ે _______ કશલેાભાું આલે છે? 

(A) શિુાળમ (B) શિુપિંડ (C) ગ્રીલા (D) યકતલાક્રશની 
 

9 વજીલ ોતાના જેલાજ ફીજા વજીલો ઉત્ન્ન કયે તને ે _______ કશ ેછે? 

(A) ભાર્જન (B) વલેા (C) પ્રજનન (D) ગબાાધાન 
 

10 ગબાાળમનુું મખુ  _______ ભાું ખરૂ ેછે? 

(A) મિુાળમ (B) ભાળમ (C) અંડપિંડ (D) મોની 
 

11 અંડપિંડનો યુંગ  _______ શોમ છે? 

(A) કાો (B) ીો (C) રાર (D) વપેદ-ગરુાફી 
 

12 ભાપવક ઋતસુ્ત્રાલન ે_______ વાથ ેવીધો વુંફુંધ છે?  
(A) મોનીના પલકાવ (B) ળયીયનો કચયો 
(C) ગબાધાયણ વાથે (D) ગબાાળમ વાથે 

 

13 અંડફીજ છુટુ ડલાથી ભાપવક આલાનો ગાો  _______ ક્રદલવનો શોમ છે? 

(A) ૪૦ (B) ૨૫ (C) ૧૮ (D) ૧૪ 

 
 



14 અંડફીજનુું ફુૃફીજ ધ્લાયા પરન ન થામ તો અંડફીજ  _______ કરાકભાું ઓગી જામ છે? 

(A) ૨૪ (B) ૨૬ (C) ૨૮ (D) ૩૦ 
 

15 ગબાાધાયણનો પ્રથભ તફક્કો  _______ અઠલાક્રડમા સધુીનો શોમ છે? 

(A) ૧૨ (B) ૧૪ (C) ૧૬ (D) ૧૮ 
 

16 વગબાાલસ્થાન ે_______ તફક્કાભાું  લશચેલાભાું આલ ેછે? 

(A) ચાય (B) િણ (C) ફ ે (D) એક 
 

17 ગબાાધાયણનો તફક્કો _______ ભક્રશનાભાું શોમ છે? 

(A) ૮ ભક્રશના (B) ૭ ભક્રશના (C) ૯ ભક્રશના (D) ૧૦ ભક્રશના 
 

18 છ અઠલાક્રડમા છી વગબાાન ે_______ થામ છે? 

(A) ઉરટી-ઉફકા (B) તાલ (C) છીંકો (D) લાયુંલાય ેળાફ જવ ુડે 
 

19 ગબાાળમની ઊંચાઇ ટે યથી ભાીન ેવુંબપલત પ્રવલ ક્રદનની ગણતયી _______ થામ છે? 

(A) છેલ્રી ભાપવક તાયીખ માદ ન શોમ (B) તાયીખ ભરૂી ગમા શોમ 
(C) અપનમપભત ભાપવક શોમ (D) લધ ુભાપવક આવયુું શોમ 

 

20 _______ ઉંભયે ભાતા ફનવુું જોખભી છે? 

(A) ૩૦ લા ફાદ (B) ૨૫ લા ફાદ (C) ૧૮ લાથી નાની (D) ૨૫ લ ે 
 

21 ભાતાનુું બ્રડ ગ્રુ  _______ શોમ તો જોખભી કશલેામ. 
(A) ોઝીટીલ (B) નગેેટીલ (C) O ગ્રુ (D) B ગ્રુ 

 

22 35 લાથી ભોટી ઉંભયે ભાતા ફનવુું જોખભી છે _______  
(A) શા (B) ના (C) ચારે (D) વાભાન્મ 

 

23 વગબાાલસ્થાભાું વગબાાન ુું લજન કુર _______ ક્રકરો લધાયે થામ છે 

(A) ૧૦ થી ૧૧ (B) ૧૫ થી ૨૦ (C) ૫ થી ૧૦ (D) ૨ થી ૪ 
 

24 જો વગબાા યૂતો ખોયાક ન ર ેતો તને ુફાક  _______ લાફૄ થામ. 
(A) લધ ુલજન (B) નોભાર (C) ઓછા લજન (D) ખોડખાુંણ 

 

25 ખુ્તાલસ્થાભાું સ્ત્રીભાું  _______ ફાહ્ય જનનાુંગનો પલકાવ થામ છે. 
(A) શોઠ (B) સ્તન (C) મોની (D) આંખ 

 

26 સ્ત્રીફીજ અન ેફુૃનુું ફીજનુું પભરન થામ તો  _______ થામ છે. 
(A) ગબાધાયણ (B) ગબાાત (C) ળયીય લધે (D) યકતસ્ત્રાલ 

 

27 ગબા _______ પયકે છે?  
(A) ૮ થી ૯ અઠલાક્રડમ ે (B) ૧૬ થી ૨૦ અઠલાક્રડમ ે
(C) ૫ અઠલાક્રડમે (D) ૮ અઠલાક્રડમે 

 

28 વગબાાલસ્થાભાું _______ છે? 

(A) ટે ચટુ યશ ેછે. (B) મોની ભોટી થામ 
(C) ટે ફુર ે (D) ળયીય ઉતયે 

 

29 વગબાાસ્ત્રીની શરેી મરુાકાતભાું  _______ ની તાવ થલી જોઇએ. 
(A) ભરેકે્રયમા (B) ાુંડુયોગ (C) કભો (D) બ્રડગ્રુ 

 

30 સ્ટેથોસ્કોથી ફાકના ધફકાયા _______ વાુંબી ળકામ. 
(A) ૨૦ ભા અઠલાક્રડમા ફાદ (B) ૫ અઠલાક્રડમા ફાદ 
(C) ૩ અઠલાક્રડમા ફાદ (D) ૬ અઠલાક્રડમા ફાદ 

 

31 ગબાાળમની મખુની તાવ _______ કયલી જોઇએ. 
(A) ૧૨ થી ૨૮ ભા અઠલાક્રડમા લચ્ચે (B) ૧૫ થી ૨૦ ભા અઠલાક્રડમા લચ્ચે 
(C) ૨૦ થી ૨૫ ભા અઠલાક્રડમા લચ્ચે (D) ૨૫ થી ૩૦ ભા અઠલાક્રડમા લચ્ચે 

 

32 વગબાાએ _______ ભક્રશનાભાું લધ ુવાલચેતી યાખલી જોઇએ. 
(A) ળફૃઆતના િણ અઠલાક્રડમા (B) ળફૃઆતના િણ ભક્રશના 
(C) ાુંચભા ભક્રશના (D) આઠભા ભક્રશના 

 

 
 



33 વગબાાએ છેલ્રા ભક્રશન ે_______ વભમ ેડોકટયન ેફતાલવુું જોઇએ. 
(A) ફ-ેફ ેક્રદલવ ે (B) દય અઠલાક્રડમ ે
(C) ુંદય ક્રદલવ ે (D) લીવ ક્રદલવે 

 

34 ળયીયભાું ક્રપકાવ શોમ તો  _______ ની ગોીઓ આલી જોઇએ. 
(A) રોશતત્લ (B) Vita-A (C) Vita-C (D) Vita-D 

 

35 કોઇ વગબાાનો તાણ આલતી શોમ તો  _______ વાયલાય આળો. 
(A) પલપળષ્ટ (B) ઘપનષ્ઠ (C) વાભાન્મ (D) કોઇણ નશીં. 

 

36 વગબાાને ગબાને કાયણ ેઆમાનની ભાુંગ લધતાું  _______ યોગ થામ છે. 
(A) કભો (B) ભરેકે્રયમા (C) ાુંડુયોગ (D) તાલ 

 

37 _______ ની તકરીપભાું સ્ત્રીન ેળયીયે વોજા આલ ેછે. 
(A) હ્રદમયોગ (B) ગોઇટય (C) એનપેભમા (D) ફી.ી. 

 

38 એક રમે્વીમા એટર ે_______.  
(A) ફી.ી. (B) હ્રદમયોગ (C) ટાઇપોઇડ (D) ખેંચ આલલી 

 

39 _______ યોગભાું વગબાાને પેપવા ય અવય થામ છે?  
(A) હ્રદમયોગ (B) ભરેકે્રયમા (C) ાુંડુયોગ (D) કભો 

 

40 _______ યોગભાું ળયીય ીફૄ ડે છે?  
(A) તાલ (B) ભરેકે્રયમા (C) કભો (D) ડામાબફટીવ 

 

41 _______ યોગભાું વુંડાવનો યુંગ વપેદ શોમ છે?  
(A) ફી.ી. (B) ાુંડુયોગ (C) કભો (D) ટી.ફી. 

 

42 ભરેકે્રયમા _______ થી પેરાતો યોગ છે?  
(A) ાણી (B) ભચ્છય (C) લન (D) ખલુ્રો ખોયાક 

 

43 _______ યોગભાું ઠુંડી રાગીન ેચડ-ઉતય તાલ આલ ેછે?  
(A) કભો (B) કેન્વય (C) ભરેકે્રયમા (D) ડામાબફટીવ 

 

44 ડીશાઇડે્રળન એટર ે_______. 
(A) ળયીયભાુંથી ાણી ઓછુ થવુું (B) મિૂ ઓછુું થવુું 
(C) આમાન ઓછુું થવુું (D) ગબયાભણ 

 

45 Placentra (પ્રવેન્ટા) એટર ે_______.  
(A) ફયો (B) હ્રદમ (C) ભરેી (D) પેપયા 

 

46 Complete Abortion  એટર ે_______.  
(A) અધયૂો ગબાાત (B) વુંણૂા ગબાાત (C) સલુાલડ (D) પવઝક્રયન 

 

47 ૩૫ લાથી ભોટી ઉંભયની સ્ત્રી ભાતા ફન ેતો  _______ થલાનો બમ લધાયે યશ ેછે?  
(A) V.mole (B) ચે રાગલો (C) સલુાલડ (D) એફોળાન 

 

48 ગબાાળમનુું ફાક ૨૦ અઠલાક્રડમા શરેા ડી જામ તો તેન ે _______ કશલેામ 

(A) સલુાલડ (B) ગબાાત (C) ભક્રશના યશલેા (D) ટેનો દુખાલો 
 

49 લપેવક્યરુયભોરભાું વગબાાન ે _______ થામ છે 

(A) ચક્કય આલ ે (B) તાલ (C) ાુંડુયોગ (D) સ્ત્રીફીજ ખયાફ થામ 
 

50 Pumonary Tuberculosis  એટર ે_______.  
(A) હ્રદમયોગ (B) મિુ યોગ (C) પેપવાનો યોગ (D) ચાભડીનો યોગ 

 

 

 

________________ 
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1 પ્રસપૂતની કેટરી અલસ્થાઓ છે? 

(A) એક (B) ફ ે (C) િણ (D) ચાય 
 

2 રફેયની ળફૃઆતભાું શુું થામ? 

(A) ગબાાળમ કડક થામ અન ેદુખાલો થામ (B) ગબાાળમ ભોટુું થામ 
(C) ગબાાળમ ઢીલુું ડે (D) ગબાાળમ વાુંકડુું ડે 

 

3 ગબાાળમનુું કઠણ થલાનુું કાયણ કમાયે ચાલ ુથામ છે? 

(A) દુ:ખાલો શરેા (B) ફીજા ભક્રશનાથી 
(C) આઠભા ભક્રશનાથી (D) નલ ભક્રશનાથી 

 

4 દુ:ખાલો કમાયે ળફૃ થામ છે? 

(A) ગભ ેત્માયે (B) િીજા ભક્રશના (C) નલભા ભક્રશન ે (D) યુા ભક્રશન ે
 

5 દુખાલાની તીવ્રતા કેલી યીત ેનક્કી કયી ળકામ? 

(A) અંદય આંગી નાખીને (B) સ્ટેથોસ્કોથી 
(C) ગબાાળમન ેઆંગીથી દફાલાથી (D) ગબાાળમ ય ભાબરળ કયલાથી 

 

6 પ્રસપૂતની ળફૃઆત લખત ેજે રાર યુંગનો સ્ત્રાલ થામ તને ેશુું કશ ેછે? 

(A) બ્રીક્રડિંગ (B) ળો (show) (C) ાણી ડવુું (D) ફગે તટૂલી 
 

7 ભમે્રને્વ એટર ેશુું? 

(A) ગબાજ (B) મોની (C) ગબાાલયણ (D) મિૂાળમ 
 

8 રીકય એટર ેશુું? 

(A) ગબાજ (B) ગબાના (C) મોની (D) ગબાાળમ 
 

9 પ્રથભ પ્રસપૂતભાું દુખાલો કેટરા કરાક ચાર ેછે? 

(A) ાુંચ થી છ કરાક (B) છ થી આઠ કરાક 
(C) આઠ થી ફાય કરાક (D) દવ કરાક 

 

10 પ્રથભ પ્રસપૂતભાું ગબાાળમનુું મખુ ળફૃઆતભાું કેવુું થામ છે? 

(A) જાડુ (B) ાતફૄું (C) ખયફચડુું (D) રીસ્સુું 
 

11 ગબાાળમનુું મખુ દુખાલાના ળફૃના ૮ કરાકભાું કેટલુું ખરૂ ેછે? 

(A) ૧ વ.ેભી. (B) ૩ વ.ેભી. (C) ૬ વ.ેભી. (D) ૮ વ.ેભી. 



 
 

12 ાણી બયેરી ફેગ કમાયે ફૂર ેછે? 

(A) ગબાાળમ ઢીલ ુથામ ત્માયે (B) ગબાાળમ ખરૂ ેત્માયે 
(C) ગબાાળમ કઠણ થામ ત્માયે (D) મોની ખરૂ ેત્માયે 

 

13 મખુ ખલુ્મા ફાદ ફાકના જન્ભ સધુીનો કમો તફક્કો કશલેામ? 

(A) પ્રથભ (B) દ્વિતીમ (C) તતૃીમ (D) ચતથુા 
 

14 દ્વિતીમ તફક્કો પ્રથભ પ્રસપૂતભાું કેટરો ચારે છે? 

(A) ૧-૨ કરાક (B) ૩ કરાકે (C) ૩-૪ કરાક (D) ૪-૫ કરાક 
 

15 ાણી બયેરી ફેગ કમાયે તટેૂ છે? 

(A) શરેા તફક્કા (B) ફીજા તફક્કાભાું (C) િીજા તફક્કા (D) ચોથા તફક્કા 
 

16 ફાકના જન્ભભાું ળેનુું ભશત્લ લધાયે છે? 

(A) કલ્રા (B) પ્રસતૂાનો ખોયાક (C) પ્રસતૂાનુું શરન-ચરન (D) પ્રસતૂાનુું જોય 
 

17 ફાકના જન્ભ છી કમો તફક્કો ળફૃ થામ? 

(A) પ્રથભ (B) દ્વિતીમ (C) તતૃીમ (D) ચતથુા 
 

18 તતૃીમ તફક્કો કેટરા પભપનટ ચાર ેછે? 

(A) ૫ પભનીટ (B) ૧૦ પભનીટ (C) ૧૦-૧૫ પભપનટ (D) ૨૦-૨૫ પભપનટ 
 

19 ફાકના જન્ભ છી ગબાાળમ કમાું શોમ છે? 

(A) મોનીની નીચે (B) મોની ઉય (C) નાબબ ઉય (D) નાબબની નીચે 
 

20 ફાકના જન્ભ છી ઓ કમાયે છુટ્ટી ડે છે? 

(A) ગબાાળમ કઠણ થલાથી (B) ગબાાળમ વુંકોચલાથી 
(C) મોની વુંકોચલાથી (D) મોની દફાલલાથી 

 

21 લે્લ્લવ (Pelvis)  એટર ેશુું? 

(A) ઢુેનો બાગ (B) મોનીનો બાગ (C) મોની (D) ગબાાળમ નો બાગ 
 

22 પ્રસતૂાન ેશુું કયલાથી ઓ, ભમે્રને, ના ફધ ુજ ફશાય આલ ેછે? 

(A) શવલાથી (B) ઊંડા જોય કયલાથી (C) યડલાથી (D) દોડલાથી 
 

23 જો ઢુેના શાડકાનો બાગ વાુંકડો શોમ તો શુું  થામ? 

(A) ાણી ડે (B) રોશી ડે (C) ફાક ભયણ ાભે (D) ફાકનુું ભાથુું પ્રવાય ન થામ. 
 

24 પ્રસપૂત લખત ેફાકના ભાથાની ોબઝળીમનભાું પેયપાય થામ તને ેશુું કશ ેછે? 

(A) પભકેનીઝભ (B) ક્રિટીનીઝભ (C) પરકેવન (D) એન્ગેજભને્ટ 
 

25 પ્રસપૂત વભમ ેમોગ્મ કાજી યાખલાથી ભાતા અન ેફાકન ેળનેાથી ફચાલી ળકામ છે? 

(A) લન (B) ગયભી (C) ઠુંડી (D) ચે અન ેઅન્મ યોગો 
 

26 પ્રસતૂા ફશને વગલડ શોમ તો શુું આવુું? 

(A) એપનભા (B) વયફત (C) ખોયાક (D) યાફ 
 

27 ડામાબફટીવ અન ેપ્રોટીનની તાવ ભાટે ળનેી તાવ કયલી જોઇએ? 

(A) રોશી (B) ળેાફ (C) ઝાડા (D) રા 
 

28 ભોટે બાગે પ્રથભ પ્રસપૂતભાું કેલો દુખાલો થામ છે? 

(A) ઓછો (B) ભધ્મભ (C) લધ ુ (D) બફરકુર ઓછો 
 

29 ટે ય શાથ મકૂતા ટે એકદભ કઠણ રાગે અન ેદફાલતા ખાડો ન ડે તો કેલો દુખાલો કશલેામ? 

(A) ખોટા (B) વાચો (C) ઓછો (D) લધાયો 
 

30 ઓકવટોવીનની અવયથી શુું થામ છે? 

(A) મોની વુંકોચામ (B) ાણી ડે (C) ગબાાળમના સ્નાયઓુ વુંકોચામ (D) રોશી ડે 
 

31 ફાકના ધફકાયા ળનેાથી વાુંબી ળકામ છે? 

(A) દૂયફીન (B) ભાઇિોસ્કો (C) કોય-ટી (D) સ્ટેથોસ્કો 
 

32 અંદયની તાવ ભાટે શુું ભશત્લનુું છે? 

(A) દૂયફીન (B) સ્લચ્છતા (C) ગુંદકી (D) કઠણતા 
 

 



33 ાણી (ગબાાળમ) એકી વાથ ેભોટી ભાિાભાું ફશાય ડે ત્માયે પ્રસપૂતનો કમો તફક્કો કશલેામ? 

(A) શરેો (B) ફીજો (C) િીજો (D) ચોથો 
 

34 ફાકનુું ફશાય આલતુું શોમ અથલા ત ેછી નીચને ું કયુું ઇન્જેકવન આલાભાું આલે છે? 

(A) નેપેવબરન (B) આમાન (C) પભથાજીન (D) ભલ્લ્ટ પલટાપભન્વ 
 

35 ના ળેનાથી ફાુંધલાભાું આલ ેછે? 

(A) યબ્ફયથી (B) ાતો ધાતનુા લામયથી (C) સ્લચ્છ દોયીથી (D) લાલ્લથી 
 

36 ફાકના ધફકાયા દય કેટરી પભપનટે તાવલા જોઇએ? 

(A) ૧૦ (B) ૧૫ (C) ૨૦ (D) ૨૫ 
 

37 ફાકના જન્ભ છી શુું કાીન ેફાકન ેછુટુું કયલાભાું આલ ેછે? 

(A) લા (B) ડુટી (C) નામડો (નાડ) (D) ગબાાળમ 
 

38 પ્રસપૂત ફાદ મોની ધ્લાયની આજુફાજુ શુું મકૂવુું જોઇએ? 

(A) ફૃ (B) કાતય (C) તરેી (D) સ્લચ્છ ચોખ્ખ ુકડુું 
 

39 જોખભી બચન્શોલાી ભાતાઓની પ્રસપૂત કમાું કયાલલી જોઇએ? 

(A) ઘયે (B) શોસ્સ્ટર (C) ખતેયભાું (D) લયુંડાભાું 
 

40 ઉકાેર લસ્ત ુલાયલાથી ફાકન ેશુું થલાની ળક્યતા ઓછી યશ ેછે? 

(A) ટી.ફી. (B) ટાઇપોઇડ (C) કભો (D) ધનુાલા 
 

41 વગબાા ભાતાનુું મતૃ્યનુ ુું કાયણ શુું છે? 

(A) ગયીફી (B) યકતસ્ત્રાલ (C) ફકેાયી (D) અયૂત ુું ોણ 
 

42 પ્રસપૂતના િીજા તફક્કાની વાયલાય કેલી કયલી? 

(A) લજૈ્ઞાપનક ઢફ ે (B) ચાલ ુ (C) દામણ ાવે (D) કોઇણ જગ્માએ 
 

43 obstetric shock (ઓફસે્રીક ળોક) એટર ેશુું? 
(A) ળાયીક્રયક આઘાત (B) ગેવ (C) અચો (D) ભાનપવક આઘાત 

 

44 ગુુંદા ાવેના શાડકા લચ્ચનેુું અંતય કેટલુું શોમ છે? 

(A) લતે જેલડુું (B) આંગીઓ જેલડુું 
(C) શથેી જેલડુું (D) શાથથી મઠુીથી ઓછુું 

 

45 લે્ફીવ એટરે શુું? 

(A) ઢુેના શાડકા (B) શાથના શાડકા 
(C) મોનીના શાડકા (D) ગબાાળમ 

 

46 ળફૃઆતભાું ગબાાળમના પ્રથભ તફક્કા દયપભમાન દય કેટરી પભપનટે વુંકોચામ છે? 

(A) ૨૦ (B) ૨૫ (C) ૩૦ (D) ૩૫ 
 

47 જ ુંતમુકુતતા ભાટે દામણોન ેસલુાલડ લખત ેશુું આલાભાું આલ ેછે? 

(A) ભભતા-ક્રકટ (B) કાતય (C) સુ્તકો (D) દોયો 
 

48 પ્રસપૂત ફાદ ગબાાળમનુું લજન રગબગ કેટલુું શોમ છે ? 

(A) એકાદ ક્રકરો (B) દોઢ ક્રકરો (C) આળયે ફ ેક્રકરો (D) આળયે અઢી ક્રકરો 
 

49 ગબાાળમ દયમ્માન ગબાભાું શુું પલકાવ ાભ ેછે ? 

(A) મોની (B) ફાક (C) સ્તન ગ્રુંથીઓ (D) ભાળમ 
 

50 પ્રસપૂત ફાદ ગબાાળમ ખારી થલાથી કેટરા ક્રકરો લજન ઓછુું થામ છે ? 

(A) 5 થી 6 kg (B) 6 થી 7 kg (C) 8 થી લધ ુkg (D) 10 kg 
 

 
 

_________________ 
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1 ફાકના જન્ભ છી શરેા ચાય અઠલાક્રડમા સધુી તેનો શુું કશલેામ? 

(A) નલજાત પળશ ુ (B) ફાક (C) યલુાલસ્થા (D) યલુાન 
 

2 ભોટે બાગે ફાકો જન્ભ વભમ ેકેટરા ક્રકરો લજન ધયાલ ેછે? 

(A) 2 kg (B) 2.5 kg (C) 3 kg (D) 3.5 kg 
 

3 વગબાાલસ્થાના ૪૨ અઠલાક્રડમા ફાદ જન્ભરેા ફાકોનુું લજન કેટલુું શોઇ ળકે? 

(A) 1 kg (B) 2 kg (C) 3 kg (D) 4 kg 
 

4 ફાકના જન્ભ છી તયત જ શુું કયે છે? 

(A) યભ ેછે (B) શવ ેછે (C) યડે છે (D) ફોર ેછે 
 

5 ફાકન ેજન્ભ છી તયુત કેલી યીત ેયાખવુું? 

(A) હૂુંપાફૄું (B) ગયભ (C) ઠુંડુ (D) દફાણલાફૄું 
 

6 ખીરુ (કોરોસ્રભ)ભાું શુું લધ ુશોમ છે? 

(A) ચયફી (B) ગણ (C) યોગ પ્રપતકાયક તત્લો (D) પ્રોટીન 
 

7 ફાકન ેજન્ભ છી તયત જ શુું આવુું જોઇએ? 

(A) ભધ (B) ગો (C) ગથથૂી (D) ધાલણ 
 

8 શુું આપ્મા છી ફાકને ખબ ેતડેીન ેીઠ ય થાફડીન ેઓડકાય ખલડાલલો? 

(A) ધાલણ (B) ભગનુું ાણી (C) ભધનુું ાણી (D) ખોયાક 
 

9 જ ુંતઓુનો ચે રાગલાથી થતા યોગન ેશુું કશલેામ છે? 

(A) ક્ષમયોગ (B) કેન્વય (C) ચેી યોગ (D) ાણીજન્મ યોગ 
 

10 કુટુંફ કલ્માણ કેન્રોભાું શુું ભપત આલાભાું આલ ેછે? 
(A) યવીકયણ (B) કોય-ટી (C) દલાઓ (D) અન્મ લસ્તઓુ 

 

11 જો ફાક ૨૪ કરાકભાું ઝાડો ન કયે તો ળેની જગ્મા ય કોઇ ખોડખાુંણ ભાટે તાવ કયલી જોઇએ? 

(A) ળેાફ (B) ઝાડા (C) ગ (D) ભાથા 
 

12 આંચકીન ેફીજા કમા નાભ ેઓખામ છે? 

(A) ગબયાભણ (B) ભુંદબલુ્ધ્ધ (C) ખેંચ (D) તાલ 
 

13 કભાન ેફીજા કમા નાભે ઓખામ છે? 

(A) પીમો (B) ભરેકે્રયમા (C) ટાઇપોઇડ (D) કેન્વય 
 



14 એક વમક્રકત ફીજી વમક્રકતન ેમોગ્મ લાતચીત કયીન ેભદદ કયી ળકે તને ેશુું કશલેામ? 

(A) કાઉન્વબેરિંગ (B) ભદદનીળ (C) વશામક (D) ભદદગાય 
 

15 ભાપવક સ્ત્રાલ ળફૃ થમો ન શોમ અન ેફાક છ ભક્રશનાથી નાનુું ભાિ ધાલણ ઉય શોમ ત્માયે ગબા યશી ળકે ? 

(A) શા (B) ના (C) કમાયેક (D) નક્કી નશી 
 

16 આંકડી કમાયે મકુાલી ળકામ? 

(A) ફાકના જન્ભ છી તયત જ (B) થોડા લો છી 
(C) છ ભક્રશના ફાદ (D) નલ ભક્રશના ફાદ 

 

17 વાભાજજક ક્રયલાજ મજુફ ત્ની પમયભાું શોમ ત ેકુટુુંફ પનમોજનની કઇ ધ્ધપત છે ? 

(A) કૃપિભ (B) કુદયતી (C) કામદેવય (D) ગેયકામદેવય 
 

18 પનયોધ ળનેો ફનેરો શોમ છે. ? 

(A) પ્રાલ્સ્ટક (B) એલ્યપુભનીમભ (C) યફય (D) કાગ 
 

19 કુટુુંફ કલ્માણ કેન્રોભાું પનયોધ શુું ક્રકિંભત ેભે છે ? 

(A) નજીલી (B) ભપત (C) ૧ ફૃ. (D) ૫ ફૃ. 
 

20 કુટુુંફ પનમોજન ધ્ધપતના ઉમોગથી કમો યોગ થતો પેરાલો અટકે છે ? 

(A) ભરેકે્રયમા (B) ચેી યોગ (C) એઇડવ (D) કભો 
 

21 Condom (કોન્ડોભ) એટર ેશુું ? 

(A) કોય-ટી (B) ડામાપોભ (C) પનયોધ (D) સ્ોન્જી 
 

22 ડામાપાગ્ભનો આકાય કેલો શોમ છે ? 

(A) ગો (B) ચોયવ (C) રુંફચોયવ (D) યકાફી જેલો 
 

23 આંકડી ળનેાથી ફનલેુું વાધન છે? 

(A) પ્રાસ્ટીક (B) યફય (C) રોખુંડ (D) પત્ત 
 

24 સ્ોન્જી ટુડે જાતીમ વભાગભ શેરા કેલી યીત ેમોનીભાગાભાું મકૂલાભાું આલ ેછે? 

(A) ભકૂો કયીને (B) ગયભ કયીને (C) ઠુંડી કયીન ે (D) ાણીભાું રાીને 
 

25 ૨૪ કરાકના વભમગાાભાું કેટરી સ્ોન્જી લાયી ળકામ? 

(A) ચાય (B) િણ (C) ફ ે (D) એક 
 

26 સ્ોન્જી કમાયે ન લાયી ળકામ? 

(A) ભાપવક લખતે (B) રાલબેરિંગ (C) યાિ ે (D) ક્રદલવ ે
 

27 કોય-ટી કમાું મકૂલાભાું આલ ેછે? 

(A) મોનીભાું (B) ગબાાળમભાું (C) અંડલાક્રશનીભાું (D) મોનીટરભાું 
 

28 આધપુનક યગુભાું કોય-ટીના કેટરા પ્રકાય છે? 

(A) એક (B) ફ ે (C) િણ (D) ચાય 
 

29 જેનુું ક્રશભોગ્રોફીનનુું પ્રભાણ ૮% થી ઓછુું શોમ તો શુું લાયી ન ળકામ? 

(A) પનયોધ (B) ભાસ્ટયરળેન (C) સ્ોન્જી ટડેૂ (D) આંકડી 
 

30 કઇ ગોીઓ આણ ેત્માું કુટુુંફ કલ્માણ કેન્રો ભાું ભપત ભે છે? 

(A) ભારા-ડી (B) ભારા-એન (C) ઇમ્પ્રાન્ટ (D) એન્ટકો 
 

31 ગબા પનયોધક ગોીઓના કેેટભાું કેટરી ગોીઓ શોમ છે? 

(A) ૨૫ (B) ૨૬ (C) ૨૭ (D) ૨૮ 
 

32 ગબા પનયોધક યીંગ કમાું મકૂલાભાું આલ ેછે? 

(A) ગબાાળમ (B) મોની (C) અંડલાક્રશની (D) અંડપિંડ 
 

33 પ્રસપૂત પનલાયણ ભાટેની કામભી ધ્ધપત કઇ છે? 

(A) પનયોધ (B) આંકડી (C) નવફુંધી (D) કોય-ટી 
 

34 સ્ત્રીઓ ભાટેના ફનરેા પનયોધ કમા પ્રકાયના યફયથી ફનેરા શોમ છે ? 

(A) ભટેેક્ષ (B) રટેેક્ષ (C) પભનાક્ષ (D) ઓકવક્ષ 
 

35 નવફુંધીનુું ઓયેળન રુુન ેકઇ ઉંભયે કયી ળકામ છે? 

(A) ૫૦ થી ઓછી (B) ૫૫ થી ઓછી (C) ૬૦ થી ઓછી (D) ૬૫ થી ઓછી 
 

 



36 નવફુંધી ભાટે સ્ત્રીની ઉંભય કેટરી શોલી જોઇએ ? 

(A) ૪૦ થી ઓછી (B) ૪૦ થી ઓછી (C) ૫૦ થી ઓછી (D) ૫૫ થી ઓછી 
 

37 નવફુંધી એ કેલી ધ્ધપત છે? 

(A) બફનવરાભત (B) વરાભતી (C) પનબામ (D) બફનપનબામ 
 

38 નવફુંધી ઓયેળન કેટરી જાતના થામ છે? 

(A) એક (B) ફ ે (C) િણ (D) ચાય 
 

39 દૂયબફનલાફૄું ઓયેળન પ્રસપૂતના કેટરા ભક્રશના છી થઇ ળકે? 

(A) એક ભક્રશના છ (B) દોઢ ભક્રશના છી (C) ફ ેભક્રશના છી (D) િણ ભક્રશના છી 
 

40 સ્ત્રીન ેટાુંકાલાફૄ ઓયેળન કમાયે થઇ ળકે? 

(A) છ લા છી (B) લીવ લા છી (C) ચાવ લા છી (D) ગભ ેત્માયે 
 

41 શોભોન્વન ેશુું કશલેામ છે? 

(A) પ્રોટીન (B) પભનયન્વ (C) અંત:સ્ત્રાલો (D) રોશી 
 

42 ભાપવક ભાનુું આલે ણ લધાયે ક્રદલવ ચાર ેતને ેશુું કશ ેછે? 

(A) ફુંધભાપવક (B) ભેોયેપનમા (C) ભનેોયેજીમા (D) ોભનપેળમા 
 

43 વીસ્ટ એટર ેશુું? 

(A) રોશીની કોથી (B) શાડકાનો યોગ (C) ગાુંઠ (D) રોશીની નવ 
 

44 ટી.ફી.થી તાવ એટર ેશુું? 

(A) વોનોગ્રાપી (B) નેોગ્રાપી (C) ભોનોગ્રાપી (D) પોટોગ્રાપી 
 

45 જાતીમ વભાગભથી પેરાતો યોગ કમો છે? 

(A) ગબાાળમ (B) એઇડવ (C) ચાભડી (D) શાડકા 
 

46 ગોનોક્રયમા ળનેાથી થામ છે? 

(A) ફકેટેક્રયમા (B) ભરેકે્રયમા (C) કેન્વય (D) વભાગભ 
 

47 શસ્ીવ ળેનાથી થતો યોગ છે? 

(A) ાણીથી (B) શલાથી (C) લામયવ (D) જાતીમ વભાગભ 
 

48 નેીવીરીન નાભની દલા ળેના ભાટે અવયકાયક છે? 

(A) કેન્વય (B) ગોનોક્રયમા (C) ભરેકે્રયમા (D) કભો 
 

49 કમા યોગભાું ફાકન ેધલડાલલાની ના ાડલાભાું આલ ેછે? 

(A) એઇડવ (B) ભરેકે્રયમા (C) કેન્વય (D) કભા 
 

50 વુંિભણ એટર ેશુું? 

(A) વભાગભ (B) જાતીમ આિભણ (C) જાતીમ ભુંદતા (D) ચે 
 

 
 

_________________ 

 


