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1 પ્રત્મેક વજીલ ોતાનો લળંલેરો ટકાલી યાખલા ભાટે ોતાના જીલનકા દયમ્માન ોતાના જેલા જ અન્મ વજીલો ઉત્ન્ન 
કયે તે ઘટનાને ________ કશ ેછે. 

(A) પ્રજનન  (B) વલબાજન  (C) લળંાકા    (D) દ્રબૃાજન  
 

2 ગબાાળમ મખુ્મત્લે __________ નુ ંફનેલુ ંઅંગ છે. 
(A) ેળી  (B) કો  (C) સ્નાય ુ (D) અંગ  

 

3 __________ ેળાફની કોથી અને ભાળમની લચ્ચે યશ ેછે. 
(A) અંડવિંડ  (B) ગબાાળમ 

(C) મોવનભાગા  (D) અંડલાદ્શની  
 

4 અંડાળમનુ ંમખુ્મ કાભ નીચેનાભાથંી કમા અંત:સ્ત્રાલોનો સ્ત્રાલ કયલાનુ ંછે? 
(A) ઈસ્રોજન  (B) પ્રોજેસ્ટીયોન  (C) ઇન્સ્યરુીન  (D) (અ) અને (ફ) ફને્ન  

 

5 છોકયી જમાયે તરુણાલસ્થાભા ંપ્રલેળે છે ત્માયે કઈ ગ્રવંથભાથંી અંત:સ્ત્રાલોનો સ્ત્રાલ થામ છે. 
(A શામોથેરેભવ  (B) વટયટૂયી  (C) ઉયના ફને્ન  (D) ઉયભાથંી એક ણ નદ્શ  

 

6 વાભાન્મ યીતે ગબાાધાનના દ્દલવથી પ્રવલ સધુીનો ગાો કેટરા દ્દલવનો શોમ છે? 
(A) 280 દ્દલવ  (B) 200 દ્દલવ  (C) 240 દ્દલવ  (D) 300 દ્દલવ  

 

7 નીચેભાથંી કઈ ગબાાલસ્થાને જોખભી ગબાાલસ્થા કશલેામ? 

(A) ભેરીનો બાગ લધ ુનીચે શોમ 
(B) ાડુંયોગ શોમ   (C) ફીી લધાયે આલતુ ંશોમ 

(D) ઉયના ફધા જ 

 

8 ગબાાલસ્થા દયમ્માન થતી વાયલાયના કેટરા પ્રકાયો છે? 
(A) એક  (B) ફે  (C) ત્રણ  (D) ચાય  

 

9 લીવભા અઠલાદ્ડમા છી વીસ્ટોરીક 140 ભીભી ઓપ ભયક્યયુી કયતા ંઅને નીચેન ુ ંદફાણ 90 કયતા ંલધાયે આલે તો તે 
__________ ની વનળાની ગણી ળકામ. 

(A) એક્રેમ્ળીમા (B) પ્રીએકરેમ્ળીમા (C) ડી એકરેમ્ળીમા (D) ઉયભાથંી એક ણ નદ્શ 

 

10 ___________ વાભાન્મ યીતે દયેક વગબાા સ્ત્રીઓને શોલાથી રીરા ળાકબાજી લધ ુખાલાની વરાશ આલાભા ંઆલે છે.  
(A) ઝાડા  (B ઉફકા  (C) કફજજમાત  (D) ઉરટી  

 

11 દયેક વગબાા ભાતાને ઓછાભા ંઓછુ કેટરા પ્મારા ાણી ીવુ ંજોઈએ? 
(A) 7-10 પ્મારા  (B) 10-12 પ્મારા  (C) 12-15 પ્મારા  (D) 5-7 પ્મારા  

 



12 નીચેનાભાથંી કઈ વગબાા ભાતાને ધવનષ્ઠ વાયલાયની જરૂય છે? 
(A) જે થોડુ ંકાભ કયતા ંથાકી જામ અને શ્વાવ ચડે  (B) જેને તાણ આલતી શોમ  
(C) જેને વગબાાલસ્થા દયમ્માન રોશી ડતુ ંશોમ  (D) ઉયના ફધા જ 

 

13 ાડુંયોગ થલાના કાયણોભાથંી નીચેનાભાથંી કયુ ંકાયણ છે? 

(A) ોણની ઊણ 
(B) આંતયડાભા ંકૃવભનો ચે 

(C) ફયાફય અલળોણ ન થવુ ં (D) ઉયના ફધા જ 

 

14 ભેરેદ્યમા એ ળેનાથી પેરાતો યોગ છે? 
(A) પ્રજીલ  (B) લાઈયવ  (C) ભયછય  (D) ભાખી  

 

15 કભાભા ંકયુ ંવીયભ લધી જામ છે જેના રીધે ળયીયની ેળીઓ ીા યંગની થઇ જામ છે. 
(A) પેયીટીન  (B) ફીરીરૂફીન  (C) ટામયોવીન  (D) એક ણ નદ્શ 

 

16 નીચેભાથંી કભાના રક્ષણો ક્ા ંછે? 
(A) આંખો ીી થલી  (B) ભખૂ ન રાગલી  (C) ેટભા ંદુ:ખાલો થલો  (D) ઉયના ફધા જ 

 

17 નીચેભાથંી એચ.આઈ.લી.નો ચે કઈ યીતે રાગે છે? 

(A) વીયીંજ નીડરથી (B) રોશી કે ફીજા Body fluid થી (C) ઉયના ફને્ન 
(D) એક ણ નદ્શ 

 

18 નીચેનાભાથંી કઈ દ્યસ્સ્થવત વગબાાલસ્થા દયમ્માન જોખભકાયક કશલેામ?  
(A) ભેરીનો બાગ ગબાાળમની કોથીભા ંશોમ  (B) ભેરીનો બાગ નીચે યશરેો શોમ  
(C) ભેરીનો બાગ મૂ જગ્માએ શોમ  (D) ઉયભાથંી એક ણ નદ્શ 

 

19 નીચેભાથંી ડામાબફટીવનુ ંરક્ષણ કયુ ંનથી. 
(A) ભખૂ ઓછી રાગલી (B) ભખૂ લધ ુરાગલી (C) લધ ુતયવ રાગલી (D) લાયંલાય ેળાફ જવુ ં

 

20 ભેરદ્યમાને કાયણે નીચેનાભાથંી ભાતાને કઈ આડઅવયો થઈ ળકે છે? 

(A) ાડુંયોગ થામ 
(B) અધયુા ભદ્શને સલુાલડ થઇ ળકે 

(C) દ્કડની ય અવય થઇ ળકે 
(D) ઉયના ફધા જ 

 

21 ગબાાળમનુ ંફાક કેટરા અઠલાદ્ડમા શરેા ડી જામ તો તેને એફોળાન કશલેામ? 
(A) 15 અઠલાદ્ડમા  (B) 20 અઠલાદ્ડમા  (C) 22 અઠલાદ્ડમા  (D) 25 અઠલાદ્ડમા  

 

22 જમાયે એફોળાનની પ્રોવેવ ળરૂ થઈ ગઈ શોમ ણ તેને યોકી ળકામ એવુ ંશોમ તો તેને શુ ંકશલેામ? 

(A) Inevitable Abortion (B) complete Abortion (C) Threatned Abortion (D) Septic Abortion 
 

23 જમાયે ગબાની ધડકન ન શોમ, ગબા અંદય મતૃ્ય ુાભેર શોમ તેને શુ ંકશલેામ? 

(A) Missed Abortion (B) Complete Abortion (C) Incomplete Abortion (D) Inevitable Abortion 
 

24 Vesicular Mole ક્ાયે ઉત્ન્ન થામ? 
(A)    જમાયે સ્ત્રીફીજ ના શોમ  (B) જમાયે સ્ત્રીફીજ ખયાફ થામ  
(D)    જમાયે સ્ત્રીફીજ છૂટ્ટુ ડી ગય ુશોમ  D) જમાયે સ્ત્રીફીજ ડફર શોમ  

 

25 ફાકના કમા કણોનો વલનાળ થમેર શોલાથી ફાક જન્ભજાત ાડુંયોગલાળં આલી ળકે છે? 
(A) શ્વતેકણ  (B) યકતકણ  (C) ત્રાકકણ 

(D) એક ણ નદ્શ 

 

26 ફીરીરૂફીન નાભનુ ંતત્લ કમા અંગ દ્વાયા ફને છે? 
(A) ફયો  (B) જઠય  (C) મકૃત  (D) વત્તાળમ  

 

27 જમાયે સ્ત્રીફીજનો વલકાવ ગબાાળમની ફશાય થામ ત્માયે તેને કઈ પે્રગનેન્વી કશલેામ? 
(A) એકટોીક પે્રગનેન્વી (B) લેવીકયરુય ભોર  (C) નોભાર પે્રગનેન્વી (D) એક ણ નદ્શ  

 

28 કઈ પે્રગનેન્વી ખફૂ જ ગબંીય દ્યસ્સ્થવત છે? 
(A) નોભાર પે્રગનેન્વી (B) એકટોીક પે્રગનેન્વી (C) લેવીકયરુય ભોર 

(D) ઉયની ફધી જ  
 

29 આણા દેળભા ંદય એક શજાય સલુાલડભા ંરગબગ કેટરી ભાતાનુ ંમતુ્ય ુથામ છે? 
(A) 4-6  (B) 6-8  (C) 2-4  (D) 8-10  

 

30 કઈ શારતભા ંકોઈણ વગબાાભાતાને વામદૂ્શક આયોગ્મ કેન્ર ય ભોકરલા?ં  
(A) હૃદમયોગ  (B) ઓછા લજનલાળં ફાક શોમ  (C) ડામાબફટીવ શોમ 

(D) ઉયના ફધા જ 

 



31 વદંબા વેલા કેન્રોભા ંનીચેભાથંી કઈ સવુલધા શોલી જરૂયી છે? 
(A) એનેસ્થેવીમા  (B) ગામનેકોરોજીસ્ટ 

(C) રોશી ચડાલલાની વ્મલસ્થા (D) ઉયના ફધા જ 

 

32 પ્રજજન ભાટે રુુભા ંમખુ્મ જનનાગં કયુ ંશોમ છે? 
(A) અંડવિંડ  (B શકુવિંડ  (C) અંડકો  (D) ગબાાળમ  

 

33 અંડાળમ વાભાન્મ યીતે કોના વંકાભા ંશોમ છે? 

(A) ગબાાળમ અને અંડવિંડ 
(B) અંડવિંડ અને અંડલાદ્શની  (C) ગબાાળમ અને અંડલાદ્શની (D) એક ણ નદ્શ 

 

34 અંડફીજ છુટ્ટુ ડલાથી ભાવવક આલલાનો ગાો કેટરા દ્દલવ જેટરો શોમ છે? 
(A) 14 દ્દલવ  (B) 10 દ્દલવ  (C) 20 દ્દલવ  (D) 25 દ્દલવ  

 

35 વગબાાલસ્થાને કેટરા તફક્કાભા ંલશચેલાભા ંઆલે છે? 
(A) એક  (B) ફે  (C) ત્રણ  (D) ચાય  

 

36 ગબા પયકલાની ખફય કેટરા અઠલાદ્ડમા છી ખફય ડે છે? 
(A) 16 થી 20  (B) 20 થી 25  (C) 14 થી 16  (D) 12 થી 14  

 

37 ગબાધાયણ વનદાન કયલાની યીત નીચેનાભાથંી કઈ છે? 
(A) ેળાફભા ંHCGની તાવ  (B) ેટના બાગભા ંથતો લધાયો  (C) વોનોગ્રાપી દ્વાયા  (D) ઉયના ફધા જ 

 

38 __________ ને સ્ત્રીનો ફીજો જન્ભ ગણલાભા ંઆલે છે. 
(A) યલુાલસ્થા  (B) ગબાાલસ્થા  (C) વધૃ્ધાલસ્થા  (D) ઉયભાથંી એક ણ નદ્શ 

 

39 વંગ ગબાાલસ્થા દયમ્માન કુર લજન લધાયો કેટરો શોમ છે? 
(A) 10 થી 11 દ્કરો  (B) 11 થી 12 દ્કરો (C) 12 થી 13 દ્કરો (D) 8 થી 10 દ્કરો 

 

40 વગબાાલસ્થા દયમ્માન નીચેનાભાથંી ળેની તાવ થલી જોઈએ? 
(A) દ્શભોગ્રોફીન  (B) ેળાફની તાવ  (C) સગુય  (D) ઉયના ફધા જ 

 

41 અયૂતા ોણલાી ભાતાને કમો યોગ થલાની ળક્તા યશ ેછે? 
(A) ડામાબફટીવ  (B) હૃદમયોગ  (C) ાડુંયોગ  (D) ઉયભાથંી એક ણ નદ્શ 

 

42 ફાકના ધફકાયા સ્ટેથોસ્કોથી કેટરા અઠલાદ્ડમા છી ભે? 
(A) 15  (B) 20  (C) 18  (D) 17  

 

43 ાડુંયોગ થલાના રક્ષણો નીચેભાથંી ક્ા ંછે? 

(A) શાપં ચડલો (B) ધફકાયા લધી જલા (C) શ્વાવ રેલાભા ંતકરીપ ડલી (D) ઉયના ફધા જ 

 

44 ભેરીનો બાગ જલ્દી છુટો ડી જલાના રક્ષણો ક્ા ંછે? 

(A) યક્તસ્ત્રાલ ચાલ ુથામ 
(B) નાડીના ધફકાયા લધલા (C) ેટભા ંદુ:ખાલો થામ 

(D) ઉયના ફધા જ 

 

45 એફોળાન થલાના કાયણો કમા શોઈ ળકે? 
(A ઇન્પેક્ળન  (B) ાડુંયોગ  (C) ઉયના ફને્ન  (D) એક ણ નદ્શ 

 

46 એક્ટોીક પે્રગનેન્વીનો વલકાવ નીચેભાથંી ક્ા ંથઇ ળકે છે? 
(A) ગબાાળમ  (B) અંડવિંડ  (C) ગબાાળમની નીઓ  (D) (ફ) અને (ક) ફને્ન  

 

47 ભાવવકઋતભુા ંફેવલા ભાટે __________ નુ ંશોવુ ંજરૂયી છે. 
(A ગબાાળમ  (B) અંડવિંડ 

(C) અંડકો  (D) અંડાળમ  
 

48 વાભાન્મ યીતે અંડલાદ્શની રગબગ __________ વેભી જેટરી રાફંી શોમ છે. 
(A) 8 વેભી  (B) 10 વેભી  (C) 12 વેભી  (D) 14 વેભી  

 

49 ભોટેબાગે અંડફીજ છૂટ્ટુ ડલાથી ભાવવક આલલાનો ગાો કેટરા દ્દલવ જેટરો શોમ છે? 
(A) 14 દ્દલવ  () 16 દ્દલવ  (C) 18 દ્દલવ  (D) 20 દ્દલવ  

 

50 વગબાાલસ્થા દયમ્માન લધ ુડતા લજન લધાયાથી શુ ંઆલલાની ળક્તા યશ ેછે? 
(A) ખેંચ  (B) ઉયના ફને્ન  (C) તાણ  (D) ઉયભાથંી એક ણ નદ્શ 

 

 

_________________________



ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી 
સત્ાાંત પરીક્ષા જાન્યઆુરી-2016  
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1 વગબાાલસ્થા નો વભમગાો કેટરા અઠલાદ્ડમાનો શોમ છે. 
(A) 37 થી 41 અઠલાદ્ડમા (B) 30 થી 35 અઠલાદ્ડમા 
(C) 20 થી 25 અઠલાદ્ડમા (D) 25 થી 30 અઠલાદ્ડમા 

 

2 ગબાની આજુફાજુ જે ાણી શોમ છે તેને શુ ંકશ ેછે. 
(A) રીકય  (B) ગબાાલયણ  (C) રેફય  (D) એક ણ નદ્શ  

 

3 ળરૂઆતભા ંગબાાળમનો દુખાલો કેટરી વેંકન્ડથી ઓછો ચારે છે. 
(A) 5 વેંકન્ડ 

(B) 10 વેંકન્ડ 
(C) 20 વેંકન્ડ 

(D) 4 વેંકન્ડ 
 

4 પ્રસવૂતની ળરૂઆત લખતે કેલો સ્ત્રાલ આલે છે. 
(A) રાર યંગ  (B) ગરુાફી યંગ  (C) વપેદ યંગ  (D) ાણી જેલો યંગ  

 

5 ગબાાળમનુ ંમખુ ધીયે ધીયે કેવુ ંથામ છે. 
(A) જાડુ  (B) શોળં  (C) ાતળં  (D) વાકંડુ 

 

6 પ્રસવૂતનો પ્રથભ તફક્કો કેટરા કરાકનો શોમ છે. 
(A) 8 થી 12 કરાક  (B) 2 થી 3 કરાક 

(C) 1 થી 4 કરાક 
(D 1 થી 2 કરાક 

 

7 પ્રસવૂતનો ફીજો તફક્કો કેટરા કરાકનો શોમ છે  
(A) 5 થી 10 કરાક 

(B) 6 થી 8 કરાક 
(C) 2 થી 5 કરાક 

(D) એક ણ નદ્શ 
 

8 પ્રસવૂત લખતે ફાકના ભાથાની ોબઝળનભા ંજે પેયપાય થામ છે તેને શુ ંકશલેાભા ંઆલે છે? 
(A) વભકેનીઝભ  (B) ડામાભીટય  (C) દ્ડવેન્ટ  (D) એક ણ નદ્શ 

 

9 ગબાાળમનુ ંમખુ દુ:ખાલાના ળરૂઆતના ચાય કરાકભા ંફે વે.ભી જેટલ ુખરૂે છે. 
(A) વાચુ ં (B) ખોટંુ  (C) A અને B 

(D) એક ણ નદ્શ 
 

10 ભાથાનો કમો બાગ વૌથી શરેા નીચે આલે છે.   
(A) ભાથુ ં (B) કા  (C) ચશયેો  (D) એક ણ નદ્શ 

 

11 ગબાાળમ શાથ લડે તાવતા ંકેવુ ંજોલા ભે છે. 
(A) કડક  (B) ઢીલ ુ (C ોચુ ં (D) એક ણ નદ્શ 

 



12 ફાકનુ ંભાથુ ંકેટરા અઠલાદ્ડમે ેઢુની અંદય ઉતયી જામ છે? 
(A) 15 થી 20 અઠલાદ્ડમા (B) 36 થી 38 અઠલાદ્ડમા (C) 30 થી 35 અઠલાદ્ડમા (D) એક ણ નદ્શ 

 

13 ળરૂઆતભા ંગબાાળમ પ્રથભ તફક્કા દયમ્માન કેટરી વભવનટે વકંોચામ છે. 
(A) 15 વભવનટ  (B) 20 વભવનટ 

(C 30 વભવનટ 
(D) 10 વભવનટ 

 

14 નાની રફંાઈ લધી શોલાનો બાવ ક્ાયે થામ છે? 
(A) પ્રસવૂત યૂી થમે  (B) પ્રસવૂત વભમે  (C) ઓ છૂટી ડેથી (D) એક ણ નદ્શ 

 

15 એવનભા આલાથી પ્રસવૂતનો દુ:ખાલો કેલો જણામ છે. 
(A) વાચો દુ:ખાલો B) ખોટો દુ:ખાલો (C) ખફય ડતી નથી  (D) એક ણ નદ્શ  

 

16 પ્રસવૂત વભમે ગબાાળમની દ્દલાર કેટરા વે.ભી જાડી શોમ છે 
(A) 4 થી 5 વે.ભી (B) 2 થી 3 વે.ભી (C) 3 થી 6 વે.ભી (D) એક ણ નદ્શ 

 

17 ગબાાળમના મખુભા ંપ્રસવૂતફાદ તયત જ કેટરી આંગી જઈ ળકે છે? 
(A) ચાય  (B) ફે  (C) ત્રણ  (D) એક  

 

18 મોવનનો બાગ પ્રસવૂત વભમે શોો થામ છે છી કેટરા અઠલાદ્ડમે મૂ સ્સ્થવતભા ંાછો આલે છે? 
(A) 1 અઠલાદ્ડય ુ

(B) 3 અઠલાદ્ડમા (C) 2 અઠલાદ્ડમા (D) એક ણ નદ્શ 
 

19 પ્રસવૂત છી લશરેાભા ંલશરેા ભાવવક ક્ા ભદ્શને ળરૂ થામ છે. 
(A) ફીજા ભદ્શને  (B) ત્રીજા ભદ્શને 

(C) ચોથા ભદ્શને 
(D) છઠ્ઠા ભદ્શને 

 

20 પ્રસવૂત છી ભોડાભા ંભોડુ ંભાવવક કેટરા લે ળરૂ થામ છે. 
(A) દોઢ લા  (B) ફે લા  (C) ત્રણ લા  (D) ાચં લા  

 

21 ધાલણ આતી સ્ત્રીઓભા ંઋતસુ્ત્રાલ ક્ાયે ળરૂ થામ છે. 
(A) લશરેા  (B) ભોડા  (C) A અને B ફને્ન 

(D) એક ણ નદ્શ 
 

22 પ્રસવૂતફાદ પ્રથભ અઠલાદ્ડમાભા ંઓછાભા ંઓછુ કેટરા બરટય ાણી ળયીયભાથંી ઓછુ થામ છે? 
(A) 2 બરટય  (B) 1 બરટય 

(C) 3 બરટય 
(D) 4 બરટય 

 

23 પ્રસવૂત છીના શરેા કરાકભા ંબ્રડપે્રળય કેટરી વભવનટે ભાવુ ંજોઈએ  
(A) 15 વભવનટે  (B) 10 વભવનટે 

(C) 5 વભવનટે 
(D) 3 વભવનટે 

 

24 ઓનુ ંકદ કમાયે ભોટંુ શોમ છે. 
(A વવદ્પરીવ  (B) ભાતા તથા ફાકના R-H ગ્રુની અવગંતતા  
(C) જોદ્ડમા ફાકો  (D) એક ણ નદ્શ 

 

25 પ્રસવૂતફાદ ળાયીદ્યક આઘાતનુ ંમખુ્મ કાયણ  
(A) નાડીના ધફકાયા  (B) યક્તસ્ત્રાલ  (C) ફી.ી ઘટી જવુ ં (D) એક ણ નદ્શ 

 

26 વાભાન્મ પ્રસવૂત ભાટે કેટરા કરાક સધુી કોઈ ગરા ન રેલા જોઈએ? 
(A) 24 કરાકભા ં (B) 28 કરાકભા ં (C) 36 કરાકભા ં (D) એક ણ નદ્શ 

 

27 પ્રસવૂતના ફે અઠલાદ્ડમા છી ગબાાળમનુ ંલજન કેટલુ ંશોમ છે. 
(A) 300 ગ્રાભ  (B) 100 ગ્રાભ  (C) 200 ગ્રાભ  (D) 500 ગ્રાભ  

 

28 ભોટેબાગે વગબાા સ્ત્રીને મતૃ્યનુ ુ ંકાયણ કયુ ંશોમ છે? 
(A) ભેરેદ્યમા  (B) યકતસ્ત્રાલ  (C) જાવતમયોગ  (D) કભો  

 

29 ેઢુનો દુ:ખાલો કઈ પ્રસવૂતભા ંલધાયે જોલા ભે છે? 
(A) શરેી  (B) ફીજી-ત્રીજી  (C) શરેી-ફીજી  (D) એક ણ નદ્શ 

 

30 ટાકંા ય ચે ન રાગે તે ભાટે ળેની દલા આી ળકામ?  
(A) જતુનંાળક દલા  (B) સ્ીયીટ  (C) એન્ટીફામોદ્ટક  (D) એક ણ નદ્શ 

 

31 પ્રસવૂત ફાદ તયત જ ળરૂઆતભા ંઘાટા ીા યંગન ુપ્રલાશી જેને શુ ંકશ ેછે? 
(A) ખીરંુ  (B) દૂધ  (C) ધાલણ  (D) એક ણ નદ્શ 

 



32 કેટરા દ્દલવ છી ધાલણની ળરૂઆત થામ છે? 
(A) શરેા  (B) ફીજા  (C) ત્રીજા  (D) ચોથા  

 

33 સ્ટાચા ચયફી અને પ્રોટીન ળેભા ંશોમ છે? 
(A) દૂધભા ં (B) ધાલણભા ં (C) ાણીભા ં (D) એક ણ નદ્શ 

 

34 ધાલણ આતી લખતે ભાતા યોજ કેટરા વભ.બર. દૂધ ઉત્ન્ન કયી ળકે છે? 
(A) 500 ગ્રાભ  (B) 300 ગ્રાભ  (C) 600 ગ્રાભ  (D) એક ણ નદ્શ 

 

35 ધાલણભા ંકયુ ંવલટાભીન શોત ુ ંનથી? 
(A) K 

(B) B 
(C) D 

(D) E 
 

36 ધાલણભા ંકયુ ંવલટાભીન ઓછુ શોમ છે? 
(A) કેલ્લ્ળમભ  (B) રોશ  (C) ખનીજક્ષાય  (D) વલટાભીન  

 

37 સલુાલડ છીના કેટરા કરાકભા ંઆલતા દૂધને કોરોસ્રોભ કશ ેછે? 
(A) 48 થી 72 કરાક  (B) 20 થી 30 કરાક 

(C) 48 થી 72 કરાક 
(D) 40 થી 70 કરાક 

 

38 નલજાત વળશભુા ંળેનુ ંપ્રભાણ ઘટાડલા ભાટે વલવલધ પોમ્યુારાથી રોશતત્લ આલાભા ંઆલે છે? 
(A) ડામાબફટીવ 

(B) ટી.ફી  (C) ાડુંયોગ  (D) દ્ડપ્થેદ્યમા   
 

39 ભાતાના દૂધને કેટરા પ્રકાયભા ંલશેંચલાભા ંઆલે છે? 
(A) ફે  (B) ત્રણ  (C) ચાય  (D) ાચં  

 

40 ળરૂઆતભા ંતફક્કાભા ંઆલતા દૂધને શુ ંકશ ેછે. 
(A) ધાલણ  (B) ખીરંુ  (C) પોયવભર  (D) પ્રલાશી  

 

41 ાછના તફક્કાભા ંઆલતા દૂધને શુ ંકશ ેછે. 
(A) શાઈન્ડવભલ્ક  (B) પોયવભલ્ક  (C) ધાલણ  (D) દૂધ  

 

42 ભાતાના ધાલણથી ફાકને શુ ંભે છે? 
(A) હૂપં અને વતંો  (B) પે્રભ અને વશાનભુવૂત  (C) વશકાયની બાલના  (D) એક ણ નદ્શ 

 

43 ફાક અને ભાતા લચ્ચે શુ ંફધંામ છે. 
(A) વશકાયની બાલના  (B) આત્ભીમતા  (C) પે્રભબાલના  (D) એક ણ નદ્શ 

 

44 ભાતાના ધાલણથી નલજાત વળશનેુ શુ ંથલાની ળક્તા યશતેી નથી? 
(A) એરજી   (B) યોગ  (C) ઇન્પેક્ળન  (D) ઝાડા  

 

45 પ્રસવૂત ફાદ થતા સ્ત્રાલનો કરય ફદરાઈ ને કેલો જોલા ભે છે. 
(A) રાર  (B) ગરુાફી  (C) વપેદ  (D) ભરૂન  

 

46 પ્રસવૂત ફાદ કેટરા દ્દલવ છી શરકુ કાભ કયી ળકામ?  
(A) 7 દ્દલવ  (B) 8 દ્દલવ 

(C) 10 દ્દલવ 
(D) એક ણ નદ્શ 

 

47 ઓને ફીજી ળી યીતે ઓખલાભા ંઆલે છે? 
(A) આંતયડુ 

(B) જેરી  (C) પેપવા  (D) શાડકા  
 

48 ઓ ક્ા ંચોટેરી શોમ છે? 
(A) ગબાાળમની આંતય ત્લચા વાથે  (B) મોવન વાથે  (C) મતૂ્રાળમ વાથે  (D) આંતયડાભા ં 

 

49 વાભાન્મ યીતે પ્રસવૂત કેટરા કરાકથી લધાયે ચારલી ન જોઈએ?  
(A) 12 કરાક  (B) 14 કરાક  (C) 16 કરાક  (D) 24 કરાક  

 

50 પ્રસવૂત ફાદના દોઢ ભદ્શનાના ગાાને ળેનાથી ઓખલાભા ંઆલે છે? 
(A) ન્યયૂો  (B) ટયયેુદ્યમન  (C) એન્ડો  (D) ભાસ્કો  

 

 

 

_________________ 



ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી  
સત્ાાંત પરીક્ષા જાન્યઆુરી-2016  
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1 ફાકના જન્ભ છી કેટરા અઠલાદ્ડમા સધુી તેને નલજાત વળશ ુતયીકે ઓખલાભા ંઆલે છે? 

(A)  3 અઠલાદ્ડમા  (B) 4 અઠલાદ્ડમા (C) 5 અઠલાદ્ડમા (D) 6 અઠલાદ્ડમા 
 

2 આણા દેળભા ંફાભયણભા ંકેટરા ટકા ભયણ નલજાત વળશ ુઅલસ્થાભા ંજ થામ છે? 

(A)  40 થી 50  (B) 50 થી 60 
(C) 60 થી 70 (D) 70 થી 80  

 

3 ભોટા બાગના ફાકોનુ ંજન્ભ વભમે લજન કેટરા દ્કરો કે તેથી લધ ુશોમ છે?   
(A)  2 દ્કરો  (B) 2.5 દ્કરો (C) 3 દ્કરો (D) 3.5 દ્કરો 

 

4 નલજાત વળશભુા ંપેપવાની નફાઈને રીધે શ્વાવ ફયાફય ન રેલામ તો શુ ંથલાની ળક્તા યશ ેછે? 

(A)  ન્યભુોવનમા  (B) ળયદી  (C) ખાવંી  (D) તાલ આલલો  
 

5 કોરોસ્રભ ભા ંશુ ંલધ ુશોમ છે જે ફાકને યોગ વાભે રડલાની ક્ષભતા આે છે?  
(A)  યોગપ્રવતકાયક તત્લો  (B) ખનીજક્ષાય  (C) વલટાભીન  (D) કાફોદ્દત દાથો  

 

6 જતઓુનો ચે રાગીને જે યોગો થામ છે, તેભને શુ ંકશલેાભા ંઆલે છે? 

(A)  ચેી યોગ  (B) બફનચેી યોગ  (C) વાભાન્મ યોગ  (D) એક ણ નદ્શ 
 

7 શીેટાઈટીવ ફી ભાટે કઈ યવી આલાભા ંઆલે છે? 

(A) ડી.ી.ટી   (B) ફી.વી.જી  (C) ભીઝલ્વ  (D) ઓ.ી.લી  
 

8 વાભાન્મ યીતે નલજાત વળશભુા ંફાકનો ઝાડાનો યંગ કેલો શોમ છે? 

(A)  ીો  (B) ઘેયો રીરો કે છીકણી  (C) કાો (D) વપેદ  
 

9 ચેી ઝાડા-ઊરટીભા ંફાકને શુ ંથામ છે? 

(A)  ેટ ફૂરલા રાગે  (B) ેળાફનુ ંપ્રભાણ ઘટે  (C) તાલ આલે  (D) ઉયના ફધા જ  
 

10 નલજાત વળશનેુ જો યૂતા પ્રભાણભા ંમોગ્મ વભમે ધાલણ આલાભા ંન આલે તો તાણ કે આંચકી ળયીયભા ંળેનુ ંપ્રભાણ 
ઘટી જલાના કાયણે આલે છે?  

(A)  સ્ટાચા  (B) ગ્લકુોઝ  (C) ચયફી  (D) પ્રોટીન  
 

11 વાભાન્મ યીતે નલજાત વળશભુા ંતદુંયસ્ત ફાકોભા ંશુ ંદેખામ છે? 

(A)  કભો  (B) આંચકી  (C) તાલ  (D) ળયદી  
 



12 ક્ા લૈજ્ઞાવનક વમશૂ ેપ્રસવૂતવનલાયણની તદુંયસ્તી ય વીધી અવય છે તે દળાાલતા મદુ્દા સચૂલેરા છે? 

(A)  WHO  (B) FAO  (C) UNICEF 
(D) UNESCO 

 

13 પ્રસવૂત દયમ્માન ભાતાને જાનનુ ંજોખભ ક્ા કાયણવય લધે છે? 

(A) ભાતાની ઉંભય લધ ુશોમ 
(B) પ્રસવૂતની વખં્મા લધ ુશોમ 

(C) ઉયના ફને્ન 
(D) એક ણ નદ્શ 

 

14 જાતીમ વભાગભથી પેરાતો યોગ કમો છે? 
(A)  ગોનોદ્યમા  (B) વવદ્પબરવ  (C) એઇડ્વ  (D) ઉયના ફધા જ 

 

15 ગબાવનયોધક ગોીઓ ળેના કેન્વય વાભે યક્ષણ આે છે. 
(A)  ગબાાળમ  (B) સ્તન  (C) મકૃત  (D) જઠય  

 

16 પ્રત્મક્ષ વકંરન જેભા ંએક વ્મસ્ક્ત ફીજી વ્મસ્ક્તને વનણામ રેલાભા ંભદદ કયે છે, તેને શુ ંકશલેાભા ંઆલે છે? 

(A)  કોમ્યવુનકેળન  (B) કાઉન્વેબરિંગ  (C) કોન્ટેકટ  (D) કોમ્યવુનકેટય  
 

17 ફાકના લાયંલાય ધાલણ રેલાથી ભાતાભા ંળેનુ ંપ્રભાણ લધે છે? 

(A)  ઈસ્રોજન  (B) પ્રોરેદ્કટન  (C) પ્રોજેસ્ટેયોન  (D) ઇન્સ્યબુરન  
 

18 વનયોધની અવયકાયકતા કેટરી શોમ છે? 

(A)  88-98% 
(B) 100% 

(C) 50% 
(D) 40% 

 

19 આંકડી ળેની ફનેરી શોમ છે? 

(A)  યફય  (B) કાગ  (C) ોબરઈથીરીન  (D) એક ણ નદ્શ  
 

20 આધવુનક યગુભા ંઆંકડીના કેટરા પ્રકાય છે? 

(A)  ત્રણ  (B) ચાય  (C) ાચં  (D) છ  
 

21 આંકડીની અવયકાયકતા કેટરી છે? 

(A)  90% 
(B) 99% 

(C) 100% 
(D) 95% 

 

22 આંકડી કમા વજંોગોભા ંન જ મકૂી ળકામ? 

(A)  સ્ત્રીજનનાગંોનુ ંકેન્વય શોમ  (B) જનનાગંો અને મોવનભા ંચે  
(C) દ્શભોગ્રોફીન ઓછુ શોમ  (D) ઉયના ફધા જ  

 

23 ગબાવનયોધક ગોીઓ કેટરા પ્રકાયની છે? 

(A)  ફે  (B) ત્રણ  (C) ચાય  (D) ાચં  
 

24 ગબાવનયોધક ગોીઓ ળેના કેન્વય વાભે યક્ષણ આે છે? 

(A)  ગબાાળમ  (B) અંડાળમ  (C) ઉયના ફને્ન  (D) એક ણ નદ્શ 
 

25 કઈ ગબાવનયોધક ગોીઓને રીધે ધાલણ આતી સ્ત્રીભા ંધાલણ ઓછુ થઈ જામ છે? 

(A)  પ્રોજેસ્ટેયોન 
(B) ઈસ્રોજન 

(C) પ્રોરેકટીન 
(D) ઇન્સ્યબુરન 

 

26 નેટ-એન નાભનુ ંગબાવનયોધક ઇન્જેક્ળન કેટરા ભદ્શને આલાનુ ંશોમ છે? 

(A)  2  (B) 3  (C) 4  (D) 5  
 

27 ગબાવનયોધક યીંગભા ંશુ ંશોમ છે? 

(A)  ઈસ્રોજન 
(B) અંત:સ્ત્રાલ  (C) પ્રોજેસ્ટીયોન 

(D) પ્રોરેકટીન 
 

28 રુુો ભાટે કઈ ગબાવનયોધક ગોી ચાઇનાભા ંલયામ છે? 

(A)  ગોવીોર  (B) ગોવીવ  (C) સ્ટીયોઈડ  (D) કોટીવોઈડ  
 

29 સ્ત્રીઓભા ંવપેદ ાણી ાડલાની તકરીપને શુ ંકશ ેછે? 

(A)  ગોનોદ્યમા  (B) ભેનોયેજીમા  (C) લ્યકુોદ્યમા  (D) એક ણ નદ્શ 
 

30 ભાવવક લધાયે દ્દલવ ન આલે ણ લધ ુડતુ ંઆલે અને ગાઠંો ડે તેને શુ ંકશલેામ? 

(A)  લ્યકુોદ્યમા  (B) ભેનોયેજીમા  (C) ભેનોપોબફમા  (D) એક ણ નદ્શ 
 

31 જમાયે અંડાળમભા ંનાની નાની ગાઠંો શોમ ત્માયે તેને શુ ંકશલેામ? 

(A)  ોબરવવસ્ટીક ઓલયી  (B) વવસ્ટીક ઓલયી  (C) ોબરડીભ ઓલયી  (D) એક ણ નદ્શ 
 



32 જમાયે અન્મ વાયલાયથી ફાક ન યશ ેત્માયે કઈ દ્ધવતની ભદદ રઈ ળકામ? 

(A)  કાઉન્વીરીંગ  (B) ટેસ્ટટયફુ ફેફી  (C) ઉયના ફને્ન  (D) એક ણ નદ્શ 
 

33 ેટ યથી દૂયફીન નાખીને થતી તાવ અને ળસ્ત્રદ્િમાને શુ ંકશલેામ છે? 

(A)  વોનોગ્રાપી  (B) રેપ્રોસ્કોી  (C) એક્વયે  (D) ભેભોગ્રાપી  
 

34 ગોનોદ્યમા ળેનાથી પેરાતો યોગ છે? 

(A)  ફેક્ટેદ્યમા  (B) લાઈયવ  (C) પ્રજીલ  (D) રીર  
 

35 વીપીરીવ ક્ા જીલાણથુી પેરાતો યોગ છે? 

(A) ગોનોકોકાઈ 
(B) ભાઈકોફેક્ટેદ્યમભ ટયફુયકયરુોવીવ 

(C) ઈકોરાઈ 
(D) રરીોનોભા ેરીડભ 

 

36 એઇડ્વ ક્ા ગ્રુના લાઈયવથી થતો ચે યોગ છે? 

(A)  કરેભીડીમા  (B) યેરોલાઈયવ  (C) ફેવીરવ  (D) એક ણ નદ્શ 
 

37 ેલ્લીક ઇન્પરેભેટયી ડીવીઝના રક્ષણો ક્ા છે? 

(A)  વપેદ ાણી ડવુ ં (B) અવનમવભત ભાવવક  (C) તાલ  (D) ઉયના ફધા જ  
 

38 ગબાાળમના મખુના કેન્વયનુ ંવનદાન કેલી યીતે થઈ ળકે છે? 

(A)  ેટેસ્ટ  (B) કોલ્ોસ્કોી  (C) ઉયના ફને્ન  (D) એક ણ નદ્શ 
 

39 જાતીમ વભાગભથી પેરાતો કમો યોગ ફહ ુજલલ્રેજ જોલા ભે છે? 

(A)  એઇડ્વ  (B) ળેન્કયોઈડ  (C) ગોનોદ્યમા  (D) વીપીરવ  
 

40 પ્રામભયી વીપીરીવનુ ંમખુ્મ રક્ષણ કયુ ંછે? 

(A) વવંગા વલસ્તાયભા ંચાદું ડવુ ં  (B) તાલ આલલો  (C) ળયીયભા ંકતય થલી  (D) લજન ઘટવુ ં 
 

41 ટાઈપોઈડથી ફચલા ભાટે છ લા છી યવીના કેટરા ડોઝ આલાભા ંઆલે છે?  

(A)  ત્રણ  (B) ચાય  (C) ાચં  (D) છ  
 

42 આંકડી કાઢલા ભાટે ગબાાળમના મખુને ળેનાથી વાપ કયવુ ંજોઈએ? 

(A)  ાણી  (B) વાબ ુ (C) એન્ટીવેપ્ટીક  (D) એન્ટીફામોટીક  
 

43 નલજાત વળશનુા હૃદમના ધફકાયા કેટરાથી લધ ુશોમ છે? 

(A) 72   (B) 100  (C) 110  (D) 80  
 

44 નલજાત વળશભુા ંશુ ંખફૂ જ ઓછુ શોમ છે? 

(A) યોગવનયોધક ળસ્ક્ત   (B) યોગકાયણ ળસ્ક્ત  (C) યોગપ્રવતકાયક ળસ્ક્ત 
(D) એક ણ નદ્શ 

 

45 નલજાત વળશનુા જન્ભ વભમે વળશનુી વબંા રેલા ભાટે શુ ંજરૂયી છે? 

(A) હુપંાો ચોખ્ખો ઓયડો   (B) જતુમંકુત વાધન દ્કટ  (C) સ્લચ્છ કાડના ટુકડા  (D) ઉયના ફધા જ  
 

46 ળેના કાયણે ગબાભા ંખોડખાંણોનુ ંપ્રભાણ લધે છે? 

(A) પ્રસવૂતની વખં્મા લધે   (B) ભાતાની ઉંભય લધે તેભ  
(C) ભાતાની ઉંભય નાની શોમ ત્માયે  (D) એક ણ નદ્શ 

 

47 કુટંુફવનમોજન ભાટે કોઈટવ ઇન્ટયપ્ટવ કામાદ્ધવતની અવયકાયકતા કેટરી શોમ છે? 

(A)  60-70% 
(B) 70-85% 

(C) 85-95% 
(D) 100% 

 

48 રુુજતંનેુ ભાયી નાખે અથલા શાવન શોંચાડે તેવુ ંયવામણ કયુ ંછે? 

(A)  19-નોયઓદ્કઝનોર  (B) ઓદ્કઝનોર 
(C) 25- ઓદ્કઝનોર 

(D) એક ણ નદ્શ 
 

49 લધં્મત્લના કાયણો નીચેભાથંી કમા શોઈ ળકે? 

(A)  રુુજતં ુરઈ જતી ની ફધં શોમ  (B) સ્ત્રીફીજ છૂટ્ટુ ંન ડે  
(C) જાતીમ વભાગભ ન થઈ ળકે  (D) ઉયના ફધા જ 

 

50 શયીવ ળેના દ્વાયા થતો યોગ છે? 

(A)  લાઈયવ  (B) ફેક્ટેદ્યમા  (C) પ્રજીલ  (D) રીર  
 

 

_________________ 


