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1 અંડાશયનુું મખુ્ય કામ શુું ઉત્પન્ન કરવાનુું છે? 
(A) અંત:સ્ત્રાવ  (B) સ્ત્રીબીજ  (C) બાળક  (D) વીયય  

 

2 યોનિમાુંથી પ્રવેશેલ શકુ્રકોષિે સ્ત્રીબીજ સધુી પહોંચાડવામાું કોણ મદદ કરે છે?  
(A) અંડાશય   (B) ગર્ાયશય  (C) અંડવાહહિી  (D) એક પણ િહી  

 

3 મનષુ્ય સ્ત્રી છે કે પરુુષ તે શેિા ઉપરથી ખ્યાલ આવે છે? 
(A) બાહ્ય જિિાુંગો  પરથી  (B) ચહરેા પરથી  
(C) શરીર ઉપરથી  (D) એક પણ િહી  

 

4 પખુ્તાવસ્થા દરમ્યાિ સ્ત્રીમાું શેિી અસર હઠેળ બુંને્ન સ્તિિો નવકાસ થાય છે? 
(A) અંડાશય  (B) બાહ્ય જિિાુંગો   (C) અંત:સ્ત્રાવો  (D) એક પણ િહી  

 

5 સ્ત્રીિા પ્રજિિિી હક્રયામાું કોણ મહત્વિો ર્ાગ ર્જવે છે? 
(A) સ્ત્રી જિિાુંગો (B) પરુુષ જિિાુંગો (C) બુંને્ન  (D)  એક પણ િહહ  

 

6 ગર્યધારણ પ્રહક્રયાિે સીધે સીધો કોિા જોડે સુંબ ુંધ છે? 
(A) અંડાશય સાથે  (B) ગર્ાયશય સાથે  (C) માનસક ઋતસુ્ત્રાવ સાથે  (D) એક પણ િહી  

 

7 અંડબીજ છૂટુ પડવાથી માનસક આવવાિો ગાળો કેટલા હદવસ જેટલો હોય છે? 

(A) ૨૦ હદવસ  (B) ૧૪ હદવસ  (C) ૩ હદવસ  (D) ૨૮ હદવસ  
 

8 પરુુષબીજ સમાગમ વખતે ક્ાુંથી પ્રવેશે છે? 
(A) મતૂ્રમાગયથી  (B) યોનિ દ્વારા  (C) મળદ્વારથી  (D) ગર્ાયશયથી 

 

9 અંડબીજનુું પરુુષબીજ દ્વારા ફલિ થાય તો શેિો નવકાસ થાય છે? 

(A) ગર્યિો  (B) ગર્ાયશયિો  (C) અંડાશયિો  (D) સ્ત્રીબીજિો  
 

10 પરુુષબીજ સમાગમ પછી કેટલા હદવસ જીનવત રહી શકે છે? 
(A) 4 થી 5 હદવસ  (B) 1 થી 2 હદવસ  (C) 6 થી 10 હદવસ  (D) એક પણ િહી  

 

11 મેલીિો ર્ાગ િીચે વધારે હોય, માતાનુું બ્લડગ્રપુ િેગેટીવ હોય, બી.પી. વધારે હોય, તો કયા લક્ષણો હોય છે? 
(A) જોખમી ગર્ાયવસ્થા   (B) સામાન્ય ગર્ાયવસ્થા  
(C) સગર્ાયવસ્થા  (D) સ્તિપાિ અવસ્થા  

 



12 પેશાબિી તપાસ ક્ારે કરાવવી જોઈએ? 

(A) દરેક વખતે  (B) હડલીવરી વખતે  (C) સગર્ાય વખતે  (D) એક પણ િહી  
 

13 જો દદીિે ચક્કર આવતા હોય તો શેિી તપાસ કરાવવી જોઈએ? 

(A) લોહીિી  (B) પેશાબિી  (C) બી.પી. િી  (D) એક પણ િહી 
 

14 કઈ ઉંમરે ગર્ાયવસ્થા જરૂરી છે? 
(A) ૨૦ વષય  (B) 25 વષય  (C) ૩૫ વષય  (D) 14 વષય  

 

15 માનસક સમયગાળો કેટલા હદવસિો હોય છે? 
(A) એક હદવસ  (B) ૩ હદવસ  (C) 10 હદવસ  (D) એક પણ િહહ 

 

16 ગર્ાયધાિથી પ્રસવ સધુીિો ગાળો કેટલા હદવસિો હોય છે? 
(A) 180  (B) 200  (C) 280  (D) 300  

 

17 ગર્ાયશય મખુ્યત્વે શાન ુબિેલ ુહોય છે? 

(A) બાહ્ય ત્વચા  (B) સ્િાયઓુ  (C) રક્તકણો  (D) એક પણ િહહ 

 

18 સગર્ાય સ્ત્રીિે શેિી ગોળીઓ આપવામાું આવે છે? 
(A) નવટાનમિ – A  (B) ફોલલક એનસડ  (C) કેલ્શશયમ  (D) એક પણ િહી  

 

19 એબોશયિિા કેટલા પ્રકાર છે? 

(A) એક  (B) પાુંચ  (C) બે  (D) ત્રણ  
 

20 શકુ્રબીજથી ફલલત સ્ત્રીબીજિો નવકાસ ગર્ાયશયિી બહાર થાય તો તેિે કઈ પે્રગિેન્સી કહવેાય? 

(A) િોમયલ  (B) જોખમી  (C) હડફરન્ટ  (D) એક પણ િહી  
 

21 કેટલા ફૂટ ઊંચાઈ ધરાવતી માતાિે સગર્ાય બિવામાું જોખમ છે? 
(A) 6 ફૂટ   (B) ૩ ફૂટ  (C) 5 ફૂટ  (D) 4 ફૂટ  

 

22 સગર્ાયવસ્થામાું પેશાબિી તપાસ કરાતા શેન ુનિદાિ ત્વહરત કરી શકાય છે? 

(A) બી.પી. નુું  (B) પાુંડુરોગ  (C) ડાયાલબટીશ   (D) એક પણ િહી  
 

23 ઝાડા ઉશટી થાય તો માતા પર શેિી અસર જોવા મળે છે? 

(A) હાુંફ ચડે છે  (B) થાકી જાય છે  (C) મતૃ્ય ુપામે છે  (D) કસવુાવડ થઈ જાય છે  
 

24 મેલીિો ર્ાગ બાળકિા ગળામાું વીંટાઈ ગયો છે તે કઈ રીતે ખબર પડે છે? 
(A) સોિોગ્રાફી  (B) પેશાબ  (C) િીચેથી  (D) એક પણ િહહ 

 

25 સગર્ાય સ્ત્રીએ સાત માસ પછી કેટલા હદવસે તપાસ કરાવવી જોઈએ? 
(A) પુંદર હદવસ  (B) ત્રીસ હદવસ  (C) વીસ હદવસ  (D) દશ હદવસ  

 

26 ગર્યિા નવકાસ અિે પ્રસનૂતમાું કોણ મહત્વિો ર્ાગ ર્જવે છે? 
(A) અંડાશય  (B) ગર્ાયશય  (C) અંડવાહહિી   (D) એક પણ િહી  

 

27 અંડાશયિો આકાર કેવો હોય છે? 
(A) ગોળ  (B) નત્રકોણ  (C) ચોરસ  (D) એક પણ િહહ  

 

28 સ્ત્રી એક કરતા વધારે પરુુષો સાથે સુંબ ુંધ બાુંધેતો શુું થાય છે? 
(A) મતૃ્ય ુપામે છે  (B) એઇડ્સ થાય છે  (C) બી.પી. હાઈ થઇ જાય  (D) એક પણ િહી  

 

29 સગર્ાય અવસ્થા દરમ્યાિ સ્ત્રીિા વજિમાું શ ુજોવા મળે છે? 
(A) ઘટાડો  (B) વધારો  (C) બુંને્ન  (D) એક પણ િહી  

 

30 જન્મ સમયે બાળકનુું વજિ કેટલુું હોવુું જરૂરી છે? 
(A અઢી હકલોગ્રામ   (B) એક હકલોગ્રામ  (C) પાુંચ હકલોગ્રામ  (D) એક પણ િહી 

 

31 સ્ત્રીિા શરીરમાું કેટલા અંડાશય હોય છે? 
(A) બે  (B) ત્રણ  (C) એક  (D) એક પણ િહી 

 



32 બાળકિા ધબકારા શેિા વડે સાુંર્ળી શકાય છે? 
(A)  સ્ટેથોસ્કોપ  (B) બેરાનમટર  (C) િજીક કાિ રાખવાથી  (D) અવાજથી  

 

33 ગર્યધારણ શેિા વડે પાકુ જાણી શકાય? 

(A) સોિોગ્રાફી  (B) પેટ ઉપર હાથ મકૂવાથી  (C) પેશાબ વડે  (D) એક પણ િહહ 

 

34 સ્ત્રીિા જીવિિો અગત્યિો ર્ાગ કયો છે? 
(A) સ્તિપાિ અવસ્થા  (B) વદૃ્ધાવસ્થા  (C) હકશોરાવસ્થા  (D) સગર્ાયવસ્થા  

 

35 માતાિે ખેંચ આવે ત્યારે તેિા ઉપર શુું અસર થાય છે? 
(A) ન્યમુોનિયા  (B) સોજા આવે છે  (C) ડાયાલબટીશ  (D) ઉધરસ  

 

36 મેલેહરયા થયો હોય ત્યારે શુું અસર જોવા મળે છે? 
(A) ઠુંડી લાગે અિે ચઢ ઉતરિો તાવ આવે  (B) પેટમાું દુ:ખાવો થાય  
(C) વધ ુખાવાન ુમિ થાય  (D) ભખૂ લાગતી િથી  

 

37 ઝાડા ઉશટીમાું દદીમાું કઈ અસર જોવા મળે છે? 
(A) દદીિે વારુંવાર ઉશટી અિે પાણી જેવા ઝાડા થાય છે  (B) િબળાઈ લાગવી  
(C) મતૃ્ય ુથાય છે  (D) એક પણ િહી  

 

38 માતાિે છેશલા ત્રણ મહહિામાું રક્તસ્ત્રાવ થયો હોય તો કઈ તપાસ કરાવવી જરૂરી છે? 
(A) સોિોગ્રાફી  (B) િીચેથી હાથ વડે  (C) પેટ ઉપર હાથ મકૂીિે  (D) એક પણ િહહ 

 

39 ગર્ય અંદર મતૃ્ય ુપામેલ હોય તેિે શુું કહવેાય? 
(A) Missed Abortion  (B) Septic Abortion  (C) Compelete Abortion (D) Inevitable Abortion 

 

40 ગર્યિો થોડો ર્ાગ પડી જાય અિે થોડો ર્ાગ અંદર રહ ેત્યારે આવી પહરસ્સ્થનતિે શુું કહ ેછે? 
(A) પ્રોસેસ ચાલ ુ (B) અધરુૂ અબોશયિ  (C) ઇન્ફેકશિ  (D) સુંપણૂય અબોશયિ  

 

41 35 વષયથી મોટી ઉંમરિી સ્ત્રી માતા બિે તો શ ુથવાિા ચાન્સ વધારે રહ ેછે? 
(A) V-Mole  (B) B-HCG  (C) ડાયાલબટીશ  (D) ન્યમુોનિયા  

 

42 વેનસક્યલુર મોલ એ કેવી પહરસ્સ્થનત છે? 
(A સામાન્ય  (B) મધ્યમ  (C) ગુંર્ીર  (D) એક પણ િહી  

 

43 આંકડી મકૂાવેલી હોય તેિાથી િળીમાું પે્રગિેન્સી રહવેાિો ર્ય કેટલા ગણો વધારે રહ ેછે? 

(A) સાત ગણો  (B) બે ગણો  (C) ત્રણ ગણો  (D) એક પણ િહી  
 

44 કુટુુંબ નિયોજિનુું ઓપરેશિ કરાવેલ હોય ત્યારે ગર્ય ક્ાું રહ ેછે?  
A) ગર્યમાું  (B) અંડાશયમાું  (C) િળીમાું  (D) એક પણ િહી  

 

45 કઈ જગ્યાએ એકટોપીક પે્રગિેન્સીિો નવકાસ થાય છે? 
(A અંડનપિંડ  (B) અંડાશય  (C) ગર્ાયશય  (D) એક પણ િહહ 

 

46 શુું વધવાથી બાળકિે કમળો થાય છે? 
(A) રક્તકણો  (B) બીલીરૂબીિ  (C) શ્વતેકણો (D) એક પણ િહી  

 

47 પીઠ અિે કમરિા દુ:ખાવા દરમ્યાિ શ ુવધારે કરાવવુું જોઈએ? 
(A) ચાલવાનુું  (B) દોડવાનુું  (C) આરામ કરવાનુું  (D) એક પણ િહી  

 

48 જો ગર્ાયશયમાું બે ગર્ય હોય તો તેિે શુું કહવેાય? 
(A) ટ્વીન્સ  (B) ગર્યવતી  (C) સગર્ાયસ્ત્રી  (D) એક પણ િહી  

 

49 બાળકિા રકતકણોિો નવિાશ થયો હોય તો તે િે જન્મજાત શુું થાય છે? 
(A) પાુંડુરોગ  (B) ડાયાલબટીસ  (C) ન્યમુોનિયા  (D) એક પણ િહી  

  

50 સગર્ાય સ્ત્રીિી પ્રસનૂત ગામડામાું કોણ કરાવે છે? 
(A) ડૉકટર  (B) િસય  (C) દાયણ  (D) કોઈપણ સ્ત્રી   

 

 

 



ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી 
સત્ાાંત પરીક્ષા જુલાઈ-2016  

;}rgf O 1. tdfd 5~Ègmgf hjfa ozLhift k[p 
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vfyl sm.56 5zl1ffyl"v[ 5~Èg5Ê 5mtfgl ;fy[ ,. hjfgm vfu~c zfbjm gLcp 5~Èg5Ê ;fy[ 

,. hgfz LjNfyl" vf 5zl1ff df8[ u[z,fis 9zx[p 

 5. j{sL<5s 5;\nulgf nz[s 5~Èggf Pÿfz df8[ rfz Ljs<5 h6fJif k[p h[df\yl v[s ;frm cmjfgl 

xsitf k[p ;frm hjfa 5;\n szl hjfa5Êsdf\ imUi bfgfdf\ (x) Lgxfgl szmp 

 6. h[ LjNfyl" 5mtfgm ;frm gm\w6l g\az gcl\ nxf"j[ t[g]\ 5Lz6fd zn yx[p 

vEif;s~d O ;L8"Los[8 .g d[8zgl8l gL;Õu vf;l:8G8 (CTBA)   gm\w6l g\az O    

5f9is~d O 5~;}Lt nzDifg vg[ 5~;}Lt ;\ef/ (CTBA-02) 

tfzlb  O 11/07/2016 

;di  O 11:00 to 12:30       s], u]6 O 50 

 
1 ગર્ાયવસ્થાિા કયા અઠવાહડયામાું મોટે ર્ાગે સ્ત્રીિે પ્રસનૂતિો દુુઃખાવો ઉપડે છે? 

(A) 28 થી 31 અઠવાહડયા (B) 31 થી 41 અઠવાહડયા 
(C) 41 થી  42 અઠવાહડયા (D) 27 થી  28 અઠવાહડયા 

 

2 લેબરિી શરૂઆત થવાિા લચહ્નો કયા છે? 
(A) લાલ રુંગિો સ્ત્રાવ થાય  (B) ગર્ાયશયનુું મખુ ખલુે C) ગર્ાયશય કડક થાય 

(D) ઉપરિા બધા જ 
 

3 પ્રસનૂતિી શરૂઆત વખતે જે લાલ રુંગિો સ્ત્રાવ થાય છે તેિે શુું કહ ેછે. 
(A) શો (B) ટૉ (C) લીકર 

(D) એકપણ િહહ 
 

4 ગર્યિી ફરતે તેનુું પાણી ગર્યજળ શુું કહવેાય છે? 
(A) શો  (B) લીકર 

(C) પેરીનિયમ 
(D) એકપણ િહહ 

 

5 ગર્ાયશયનુું મખુ દુુઃખાવાિા શરૂિા આઠ કલાકમાું3 સે.મી. જેટલુું ખલૂે છે તેિે કયો ફેઝ કહવેાય છે?  
(A) લેટેન્ટ ફેઝ  (B) એક્ટીવ ફેઝ 

(C) રીએક્ટીવ ફેઝ 
(D) એકપણ િહહ 

 

6 કયા અંતુઃસ્ત્રાવથી ગર્ાયશય કઠણ બિે છે? 
(A) ઇસ્રોજિ  (B) પ્રોજેસ્ટીરોિ 

(C) કેલ્શશયમ 
(D પ્રોસ્ટાગ્લેન્ડીિ 

 

7 ગર્ાયવસ્થામાું કઈ ગ્રુંનથમાુંથી ઇસ્રોજિ તત્વિો સ્ત્રાવ થાય છે? 
(A) િોરએડ્રીિાલીિ 

(B) એહડ્રિાલ 
(C) એપીિેફ્રીિ 

(D) િોરએપીિેફ્રીિ 
 

8 પેઢુું િો ર્ાગ શેિો બિેલો હોય છે? 
(A) હાડકા  (B) માુંસપેશી (C) સ્િાય ુ

(D) a અિે b બુંિે 
 

9 પેઢુ િા કેટલા ર્ાગ છે? 
(A) ત્રણ  (B) ચાર 

(C) એક 
(D) બે 

 

10 બાળકિા ધબકારા કયા સાધિિી મદદથી સાુંર્ળી શકાય? 
(A) હફટોસ્કોપ  (B) સ્ટેથોસ્કોપ (C) ડોપ્લર 

(D) ઉપરિા બધા જ  
 

11 મોટે ર્ાગે ડીલીવરીિા પ્રથમ તબક્કાિા અંતે શુું ફૂટે છે? 
(A) ગર્ાયશય  (B) ગર્ાયવરણ (C) અંડાશય 

(D) એકપણ િહહ 

 
 



12 ડીલીવરી પછી જયારે બાળકનુું માથુું બહાર આવતુું હોય ત્યારે અથવા તે પછી કયુું ઇન્જેક્શિ આપવામાું આવે છે? 
(A) ઈથાજીિ 

(B) ઈથીલીિ 
(C) નમથાજીિ 

(D) નમથીલીિ 
 

13 બાળકિા મોં અિે ગળામાુંથી ચીકણો પદાથય શેિાથી ચસૂી લેવુું જરૂરી છે? 
(A) જ્યકુ્સ કેથેટર 

(B) કેથેટર 
(C) િળી (D) એકપણ િહહ 

 

14 બાળકિા ધબકારા કેટલી નમનિટે તપાસવા જોઈએ? 
(A) 5 નમનિટે 

(B) 10 નમનિટે 
(C) 15 નમનિટે 

(D) 20 નમનિટે 
 

15 આપણા દેશમાું સગર્ાય માતાિા મતૃ્યનુ ુ ું મખુ્ય કારણ શુું હોય છે? 
(A) ચેપ 

(B) રક્તસ્ત્રાવ 
(C) ખેંચ 

(D) તાવ 
 

16 પ્રસનૂત બાદિો રક્તસ્ત્રાવ કયા કારણોસર થઇ શકે? 
(A) ગર્ાયશયનુું ફાટી જવુું (B) લોહીનુું બરાબર િ ગુંઠાવુું 
(C) ગર્ાયશયિી સુંકોચિ શસ્ક્ત ગમુાવી દેવી (D) ઉપરિા બધા જ 

 

17 અસામાન્ય રક્તસ્ત્રાવિી અસરો િીચેિામાુંથી કઈ થઇ શકે? 
(A) માતા હફક્કી પડી જાય  (B) લોહીનુું દબાણ ઘટી જાય 

(C) ચામડી ઠુંડી પડી જાય 
(D) ઉપરિા બધા જ 

 

18 જો ઓળ છૂટી પડી ગઈ હોય તો કઈ ગોળી ગદુા વાટે મકૂી શકાય? 
(A) નમઝોપ્રોસ્ટલ 

(B) નમથાજીિ 
(C) પ્રોસ્ટલ 

(D) એકપણ િહહ 
 

19 બાળકનુું માથુું કયા અઠવાહડયે પેઢુિી અંદર ઉતારી જાય છે? 
(A) 34 થી 36  (B) 36 થી 38 

(C) 38 થી 40 
(D) એકપણ િહહ 

 

20 મોટાર્ાગે જે સ્ત્રીિી પ્રથમ સવુાવડ હોય તેમાું કયુું સ ુંકોચિ થવાિી શક્તા રહ ેછે? 
(A) હાઇપર ટોનિક સુંકોચિ  (B) હાઈપોટોનિક સુંકોચિ 

(C) આઈસોટોનિક સુંકોચિ 
(D) એકપણ િહહ 

 

21 અસામાન્ય સુંકોચિ કેટલા પ્રકારિા હોઈ શકે? 
(A) એક   (B) બે (C) ત્રણ 

(D) ચાર 
 

22 અવરોનધત પ્રસનૂતમાું ગર્ાયશયમાું આડો ખાુંચો પડે છે અિે સ્પશયથી જાણી શકાય છે જેિે શુું કહ ેછે? 
(A) બેન્ડલિી રીંગ 

(B) કેન્ડલિી રીંગ 
(C) ગર્ાયશયિી રીંગ 

(D) ગર્ાયવરણિી રીંગ 

 

23 કઈ પહરસ્સ્થનત ખબૂ જ જોખમી છે? 
(A) સામાન્ય પ્રસનૂત 

(B) અવરોનધત પ્રસનૂત 
(C) અસાધારણ પ્રસનૂત 

(D) સાધારણ પ્રસનૂત 
 

24 જ ુંતમુકુ્તતા માટે દાઈઓિે સવુાવડ વખતે શુું આપવામાું આવે છે? 
(A) મમતા કીટ 

(B) બચ્ચા કીટ 
(C) સવુાવડ કીટ 

(D) પ્રસનૂત કીટ 
 

25 પ્રસનૂત બાદિા દોઢ મહહિાિા ગાળાિે શુું કહવેામાું આવે છે? 
(A) ક્યપેુ્રહરયમ 

(B) પેહરયમ 
(C) પ્યરુપેહરયમ 

(D) એકપણ િહહ 
 

26 કઈ પ્રહક્રયા દરમ્યાિ સ્ત્રી જિિાુંગો પ્રસનૂતબાદ અમકુ સમયગાળે સગર્ાયવસ્થા પહલેાનુું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરે છે? 
(A) ઇન્વોશયશુિ  (B) પ્યરુપેરીયમ 

(C) ઈવોશયશુિ 
(D) ઉપરિા બધા જ 

 

27 પ્રસનૂત બાદ ગર્ાયશયિી હદવાલો કેટલા સે.મી જેટલી જાડી હોય છે?  
(A) ત્રણ થી ચાર  (B) ચાર થી પાુંચ 

(C) પાુંચ થી છ 
(D) છ થી સાત 

 

28 ઇન્વોશયશુિિી પ્રહક્રયામાું શેનુું કદ િાનુું થાય છે? 
(A) કોષ  (B) સ્િાયપેુશી (C) સ્િાયકુોષ 

(D) ગર્ાયશય 
 

29 પ્રસનૂત બાદ ગર્ાયશયિી અંદરિી હદવાલમાુંથી સ્ત્રાવ થાય છે જેિે શુું કહવેાય છે?  
(A) અંતુઃસ્ત્રાવ 

(B) સોશયશુિ 
(C) ઉત્સેચક 

(D) લોહકયા 
 

30 પ્રસનૂતિા થાકિે લીધે પ્રસનૂત બાદ તરત જ િાડીિા ધબકારા કેવા હોય છે?  
(A) વધ ુ (B) ઓછા (C) સામાન્ય 

(D) એક પણ િહહ 
 



31 ગર્ાયવસ્થા દરમ્યાિ શુું થવાથી હહમોગ્લોબીિનુું પ્રમાણ ઓછું લાગે છે? 
(A) હહમોકોન્સન્રેશિ 

(B) હહમોકોન્સ્રકશિ 
(C) હહમોડાઈશયશુિ 

(D) હહમોડાયાલલસીસ 
 

32 પ્રસનૂત બાદ ગર્ાયશય ખાલી થવાિા કારણે કેટલા હકલો વજિ ઓછું થાય છે? 
(A) 4 થી 5  (B) 5 થી 6 

(C) 6 થી 7 
(D) 7 થી 8 

 

33 પ્રસનૂત બાદ પ્રથમ અઠવાહડયામાું ઓછામાું ઓછું કેટલા લીટર પાણી શરીરમાુંથી ઓછું થાય છે? 
(A) 2 લીટર 

(B) 3 લીટર 
(C) 4 લીટર 

(D) 1 લીટર 
 

34 પ્રસનૂત બાદ તરત જ સ્રેસિા લીધે કયા કણોનુું પ્રમાણ ઊંચુું રહ ેછે?  
(A) રક્તકણો (B) શ્વતેકણો (C) ત્રાકકણો (D) રૂનધરકણો 

 

35 પ્રસનૂતિા એકાદ અઠવાહડયામાું શેનુું પ્રમાણ િોમયલ થઇ જાય છે? 
(A) રક્તકણ 

(B) શ્વતેકણ 
(C) રૂનધરકણ 

(D) ત્રાકકણ 
 

36 જો પ્રસતૂાનુું બ્લડગ્રપુ િેગેટીવ અિે બાળકનુું બ્લડગ્રપૂ પોઝીટીવ આવેતો કયુું ઈન્જેકશિ પ્રસનૂત બાદ આપવામાું આવે છે? 
(A) એન્ટી એ  (B) એન્ટી બી (C) એન્ટી સી (D) એન્ટી ડી 

 

37 પ્રસનૂત બાદ પ્રસતૂાિે કેવો આહાર લેવો જોઈએ? 
(A) વધ ુકેલેરી વાળો (B) વધ ુપ્રોટીિ વાળો (C) વધ ુઆયિય વાળો (D) ઉપરિા બધાજ 

 

38 ધાવણ આપતી બહિેો માટે કઈ ગોળીઓ ફાયદાકારક છે? 
(A) કેલ્શશયમ 

(B) આયિય (C) નવટામીિ 
(D) એકપણ િહહ 

 

39 પ્રસનૂત બાદ તરત જ શરૂઆતમાું ઘાટ્ટા-પીળા રુંગિો સ્ત્રાવ થાય છે જેિે શુું કહવેાય છે? 
(A) દૂધ  (B) કોલેસ્રમ 

(C) ધાવણ 
(D) એકપણ િહહ 

 

40 કોલેસ્રમમાું કયુું તત્વ હોય છે જે બાળકિે રોગપ્રનતકારક શસ્ક્ત પરૂી પાડે છે? 
(A)  ગામા-ગ્લોબ્યલુીિ 

(B) ગ્લોબ્યલુીિ 
(C) સ્ટાચય (D) પ્રોટીિ 

 

41 ધાવણમાું કયુું નવટામીિ હોત ુું િથી? 
(A) નવટામીિ A 

(B) નવટામીિ B કોમ્પ્લેક્સ 
(C) નવટામીિ C 

(D) નવટામીિ K 
 

42 સ્ત્રીજિિાુંગોમાું પ્રસનૂત બાદ જે ચેપ થાય છે, તેિે શુું કહવેાય છે? 
(A) પ્યરુપેરલ સેપ્સીસ 

(B) પ્યરુલ સેપ્સીસ 
(C) પેહરયલ સેપ્સીસ 

(D) એક પણ િહહ 
 

43 સ્ત્રીજિિાુંગોમાું ચેપ થવાિા કારણો કયા હોઈ શકે? 
(A) પાુંડુરોગ 

(B) લોહીનુું ઊંચુું દબાણ 
(C) પાણી પડી જવુું (D) ઉપરિા બધા જ 

 

44 પ્રસનૂત બાદ િળીઓમાું લોહીનુું ગુંઠાઈ જવાનુું નિદાિ કઈ રીતે થાય છે?  
(A) સોિોગ્રાફી (B) ફ્લેબોગ્રાફી (C) આઈસોટીપ્સ 

(D) ઉપરિા બધા જ 
 

45 પ્રસતૂામાું માિનસક બીમારી શરીરમાું શેનુું પ્રમાણ ઓછું થવાિે લીધે થાય છે? 
(A) ઇસ્રોજિ  (B) પ્રોજેસ્ટેરોિ 

(C) પ્રોલેકટીિ (D) એકપણ િહહ 
 

46 પાુંડુરોગ લોહીમાું કયુું તત્વ ઓછું થવાથી થાય છે? 
(A) આયિય (B) લોહતત્વ 

(C) હહમોગ્લોબીિ 
(D) કેલ્શશયમ 

 

47 સેકન્ડરી પી.પી.એચ એટલે પ્રસનૂતબાદ કેટલા સમયમાું થતો રક્તસ્ત્રાવ? 
(A) 24 કલાકથી 4 અઠવાહડયા (B) 24 કલાકથી 6 અઠવાહડયા 
(C) 24 કલાકથી 7 અઠવાહડયા (D) 24 કલાકથી 8 અઠવાહડયા 

 

48 િીચેિામાુંથી જ ુંત ુદ્વારા થતી બીમારી કઈ છે? 
(A) ટીટેિસ (B) ડાયાબીટીસ 

(C) હૃદયરોગ 
(D) હકડિીિી બીમારી 

 

49 પ્રસનૂત બાદ માતાિે વચ્ચેિા તબક્કામાું આવતા દૂધિે શુું કહ ેછે? 
(A) કોલેસ્રમ 

(B) સમાન્ય ધાવણ 
(C) રાન્ઝીસ્િલ નમશક 

(D) હાઈન્ડ નમશક 
 

50 હાઈન્ડનમશકમાું શેનુું પ્રમાણ વધ ુહોય છે? 
(A) ફેટ  (B) પ્રોટીિ 

(C) કાબોહદત પદાથો (D) નવટામીિ 
 



ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી  
સત્ાાંત પરીક્ષા જુલાઈ - 2016  
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1 બાળકિા જન્મ પછી કેટલા અઠવાહડયા સધુી આપણે બાળકિે િવજાત નશશ ુતરીકે ઓળખીએ છીએ. 
(A)  બે  (B) ત્રણ 

(C) ચાર 
(D) પાુંચ 

 

2 પ્રસનૂત બાદ પ્રથમ અઠવાહડયામાું ઓછામાું ઓછ કેટલા લીટર પાણી શરીરમાુંથી ઓછું થાય છે. 
(A) 1 લીટર  (B) 2 લીટર  (C) 3 લીટર  (D) 4 લીટર  

 

3 મોટા ર્ાગે જન્મ સમયે બાળકોનુું વજિ કેટલુું હોય છે?   
(A)  2.5 હકલો (B) 3.5 હકલો (C) 3 હકલો (D) 4 હકલો 

 

4 મોટાર્ાગિા બાળકો કેટલા અઠવાહડયે જન્મે છે? 

 (A) 30 થી 35 અઠવાહડયા (B) 37 થી 41 અઠવાહડયા    

 (C) 30 થી 32 અઠવાહડયા (D) 40 થી 45 અઠવાહડયા    
 

5 42 અઠવાહડયે જન્મેલા બાળકનુું વજિ કેટલુું હોય છે? 

(A)  2 હકલો  (B) 4 હકલો (C) 2.5 હકલો (D) 3 હકલો 
 

6 મોટાર્ાગિાું બાળકો જન્મ પછી શુું કરે છે? 

(A)  રડવા માુંડે છે.  (B) હસવા માુંડે છે. (C) બોલવા માુંડે છે.  (D) ત્રણમાુંથી એકપણ િહહ 
 

7 નવકાસ પામેલ બાળક િ હોયતો શેિી તકલીફ પડે છે. 
(A) ખાવાિી   (B) શ્વાસલેવાિી (C) બોલવાિી (D) રડવાિી 

 

8 બાળકિા જન્મ પછી કેટલા સમયમાું બાળકિે ધાવણ આપી શકાય ? 

(A)  કલાક પછી (B) અડધા  કલાકપછી (C) એક કલાક પછી (D) જન્મ પછી તરત 
 

9 માતાિા શરૂઆતિા ધાવણમાું કયુું તત્વ હોય છે? 

(A)  લોહ તત્વ  (B) કેલ્શશયમ 
(C) કોલોસ્ટો òમ 

(D) નવટામીિ  
 

10 સ્ત્રીઓમાું સફેદ પાણી પડવાિી તકલીફિે અંગે્રજીમાું શુું કહ ેછે? 
(A) શયકુોહરયા  (B) ગોિોહરયા (C) મેિોરેજીયા (D) એકપણ િહહ  

 

11 િબળા બાળકિે ગરમી આપવા કેટલા વોશટિો ગોળો વપરાય છે. 
(A)  200 વોશટ  (B) 400 વોશટ 

(C) 300 વોશટ 
(D) 100 વોશટ 

 



12 આંખો લછૂવા માટે શુું વપરાય છે? 

(A)  ચોખ્ખા રૂ િા પમૂડા  (B) કપડાિાું ટકૂડા  (C) રૂમાલ  (D) એકપણ િહહ 
 

13 શરૂઆતમાું આવતા દૂધિે શુું કહ ેછે? 

(A) દૂધ 
(B) ખીરુું (C) ધાવણ 

(D) પાણી 
 

14 ઓરી િીકળ્યા પછી શેિા કારણે ફેફસાું બગડી જાય છે. 
(A)  ન્યમુોનિયા  (B) ડાયાલબટીસ 

(C) ઊટાહટયુું (D) હડપ્થેહરયા 
 

15 શેિાથી બચવા ત્રણ વાર ડોઝ આપવામાું આવે છે. 
(A)  ન્યમુોનિયા  (B) ટાઇફોઈડ 

(C) ડાયાલબટીશ 
(D) એકપણ િહહ 

 

16 જન્મ સમયે કઈ રસી આપવામાું આવે છે. 
(A)  ડીપીટી  (B) બીસીજી 

(C) બાળલકવો (D) ટી.બી.  
 

17 જન્મ પછી બે-ત્રણ હદવસમાું  બાળક કેટલી વખત ઝાડા કરે છે? 

(A)  છ-સાત  (B) ચાર-પાુંચ 
(C) ત્રણ-ચાર  (D) એક-બે 

 

18 િવજાત બાળક જન્મિા કેટલા કલાક પછી કાળો ઝાડો કરે છે? 

(A) બે કલાકમાું (B) ચોવીસ કલાકમાું  (C) ત્રણ કલાકમાું  (D) ચાર કલાકમાું  
 

19 કમળામાું આંખોમાું શુું જોવા મળે છે. 
(A)  સફેદ   (B) કાળાશ  (C) પીળાશ  (D) લાલાશ  

 

20 માતાિી વધ ુઉંમરિા કારણે ગર્યમાું બાળકમાું શુું જોવા મળે છે? 

(A)  તુંદુરસ્ત  (B) ખોડખાુંપણ 
(C) માથાવાગરનુું (D) ઓછું વજિ 

 

21 પ્રસનૂત તથા ગર્યપાતનુું પ્રમાણ ઘટાડી માતાિી તુંદુરસ્તી કોણ વધારે છે? 

(A)  કુટુુંબ નિયોજિ 
(B) W.H.O. (C) ડૉકટર 

(D) દાયણ 
 

22 માગયદશયિ વખતે કેવુું વાતાવરણ જળવાવવુું જોઈએ? 

(A)  સહાનભુનૂતવાળુ  (B)  મૈત્રીર્યુું  (C) સુંતોષકારક (D) સહકારિી ર્ાવિાવાળુ  
 

23 કાઉન્સેલલિંગ એટલે શુું? 

(A)  પ્રત્યક્ષ સુંકલિ  (B) પરોક્ષ સુંકલિ 
(C) A અિે B  (D) એકપણ િહહ 

 

24 કોમ્યનુિકેશિિી પ્રહક્રયાિા કેટલા ઘટકો છે? 

(A)  પાુંચ  (B) ચાર 
(C) ત્રણ 

(D) એક 
 

25 કેન્સરિી  સારવારમાું મખુ્યત્વે કેટલા નવકશપો હોય છે. 
(A)  બે (B) ત્રણ 

(C) ચાર 
(D) પાુંચ 

 

26 એકવાર આંકડી મકૂ્ા પછી કેટલા વષય ગર્ય રહી શકતો િથી. 
(A)  ત્રણ-ચાર વષય  (B) બે-ત્રણ વષય (C) પાુંચ વષય (D) એક વષય 

 

27 બાળકિા વારુંવાર ધાવણ લેવાથી શેનુું પ્રમાણ વધે છે. 
(A)  ઈસ્રોજિ 

(B) પ્રોજેસ્ટેરોિ 
(C) પ્રોલે£ક્ટિ 

(D) એકપણ િહહ 
 

28 નિરોધિે ઠુંડા કે ગરમ વાતાવરણમાું કેટલા વષય રાખીએ તો ખરાબ થઇ જાય છે? 

(A)  બે (B) ત્રણ 
(C) ચાર 

(D) પાુંચ 
 

29 સાદી આંકડી શેિી બિેલી હોય છે. 
(A) કોપરિી   (B) સ્ટીલિી  (C) પ્લાસ્ટીકિી  (D) એકપણ િહહ 

 

30 કુટુુંબનિયોજિ માટે વપરાતા બેરીયર સાધિોમાું ડાયાફાગ્મિો આકાર કેવો હોય છે. 
(A)  ગોળાકાર  (B) અધયગોળાકાર 

(C) રકાબીજેવો (D) એકપણ િહહ 
 

31 Cervical cap કેવી સ્ત્રીઓમાું વાપરી શકાય. 
(A) જેમાું  યોનિિો ટોિ વધ ુહોય  (B) જેમાું ગર્ાયશયનુું  કદ િાનુું હોય    

(C) યોનિિો ટોિ ઓછો હોય          (D) ત્રણમાુંથી એકપણ િહહ    



32 ગર્યનિરોધક તરીકે એક અસરકારક સાધિ કયુું છે. 
(A) આંકડી  (B) કોપર-ટી (C) નિરોધ 

(D) માબાડી 
 

33 આધનુિક યગુમાું કેટલી જાતિી આંકડી વપરાય છે. 
(A)  ત્રણ 

(B) બે (C) એક 
(D) ચાર 

 

34 સૌથી સારી કઈ આંકડી હોય છે. 
(A)  કોપરિી   (B) સ્ટીલિી  (C) પ્લાસ્ટીકિી  (D) એકપણ િહહ 

 

35 પરુુષજ ુંતિેુ નિષ્ક્ષ્ક્રય બિાવી અંડબીજનુું ફલિ થત ુકોણ અટકાવે છે. 
(A) સ્ટીલ 

(B) પ્લાસ્ટીક 
(C) રબ્બર 

(D) કોપર 

 

36 આંકડી મકૂાવ્યા પછી કેટલા મહહિા પછી દુુઃખાવો ઓછો થાય છે. 
(A)  3-4 મહહિા  (B) 5-6 મહહિા (C) 2-3 મહહિા (D) એકપણ િહહ 

 

37 આટયરી ફોરસેપ્સ િામિા લચનપયાથી શુું પકડી શકાય છે. 
(A)  ગર્ાયશય  (B) દોરો (C) આંકડી (D) બાળક 

 

38 ગર્ાયશયિા મખુિે શેિાથી સાફ કરી શકાય. 
(A)  બીડાડીિ  (B) એન્ટીસેપ્ટીક 

(C) સાબ ુ
(D) પાણી 

 

39 આંકડી પેટમાું ઉપર ચડી ગઈ છે તે શેિાથી જોઈ શકાય છે. 
(A)  સોિોગ્રાફી  (B) દૂરબીિ 

(C) હાથ 
(D) પેટ ઉપરથી 

 

40 િવજાત નશશિુા જન્મ પછી બાળકિે કેવા વાતાવરણમાું રાખવુું જોઈએ? 

(A) ગરમ 
(B) ઠુંડુ 

(C) હૂુંફાળુું (D) ર્ેજવાળુ 
 

41 ર્ારત જેવા નવકાસશીલ દેશોમાું કયા રોગ સામે રક્ષણ મેળવવા માટે OPV આપવામાું આવે છે. 
(A)  બાળ લકવા  (B) ટી.બી. (C) ઝેરી કમળો  (D) હડપ્થેહરયા 

 

42 આંકડીિી સાથે ગર્યધારણ રહ્યો હોય તેિે શુું કહવેાય છે. 
(A)  ક્યરેુહટિંગ  (B) ગર્યપાત 

(C) સ્પેક્યશુમ 
(D) એકપણ િહહ 

 

43 આંકડી નિષ્ફળ જાય ત્યારે ગર્ય ક્ાું રહ ેછે. 
(A) િળીમાું  (B) ગર્ાયશયમાું (C) અંડાશયમાું (D) એકપણ િહહ 

 

44 શ ૂમકૂવાથી અંડવાહહિી બુંધ થવાિી શક્તા રહલેી છે. 
(A) ગોળી   (B) આંકડી (C) દોરો (D) એકપણ િહહ 

 

45 નપચ્યટૂરીિા અંત:સ્ત્રાવિો સ્ત્રાવ અટકાવી અંડાશયમાુંથી સ્ત્રીબીજિે કોણ છૂટુું પડત ુું અટકાવે છે? 

(A) ગર્યનિરોધક ગોળીઓ   (B) આંકડી (C) નિરોધ 
(D) એકપણ િહહ 

 

46 ગર્ાયશય અિે અંડાશયિા કેન્સર સામે કોણ રક્ષણ આપે છે? 

(A) નિરોધ   (B) કોપર-ટી (C) ગર્યનિરોધક ગોળી (D) એકપણ િહહ 
 

47 શેિા લીધે ધાવણ ઓછું થઇ જાય છે. 
(A)  ઈસ્રોજિ 

(B) પ્રોજેસ્ટેરોિ 
(C) કોલોસ્રોમ 

(D) એકપણ િહહ 
 

48 કાઉન્સેલલિંગ એટલે શુું? 

(A)  ગીતો  (B) ર્ાષણ 
(C) ચચાય (D) સલાહ-માગયદશયિ 

 

49 જે બહિેિે બાળક િ જોઈતુું હોય તેિે શુું કરવુું જોઈએ 

(A)  આંકડી મકૂાવવી   (B) કોપર ટી (C) ગોળી (D) ડાયાફોમ 
 

50 હરપીસ શેિાથી થતો રોગ છે? 

(A)  વાઈરલ  (B) મચ્છર  (C) પાણી (D) માખી 
 

 

_________________ 

 


