
0f|p afaf;fc[a vf\a[0sz vm5g i]LgjL;"8l 

;Êf\t 5zl1ff o[a~]vfzl - 2015 
 

vEif;s~d O L0%,mdf .g Íz, c[<y (DVHW)    Numerical Code: 0033 

gm\w6l g\az O     

5f9is~d O u~fDi vfzmUi ;d]nfi sfi" vg[ zmumgm o[,fjm (DVHW-01) Numerical Code: 0196 

Tffzlb  O 20/02/2015 

;di  O 11.00 to 12.30 
;}rgf  O awf h 5~Ègm ozÔift k[p      s], u]6 O 35 

  

 

5~ÈgOV1 પે્રયણા એટરે શ ું? પે્રયણા સવદ્ાુંતો જણાલો.      (10)  

અથલા 
  ાયસ્રયક સલચાય સલસનભમ શ ું છે? 

5~ÈgOV2 વુંયાભળશ એટરે શ ું? વુંયાભળશ ની ધ્ધસતઓ જણાલો?     (10) 

vyjf 

  ચેી યોગોનો પેરાલો કેલી યીતે થામ છે જણાલો.   

5~ÈgOV3 ટ ુંકનોંધ રખો. (ગભે તે ત્રણ)        (15) 

  ૧. ઊટારટય ું 

  ૨. ન્ય ભોસનમા 

  ૩. સત્રગ ણી યવી 

  ૪. અફ્લાઓ 

   

 

 



0f|p afaf;fc[a vf\a[0sz vm5g i]LgjL;"8l 

;Êf\t 5zl1ff o[a~]vfzl- 2015 
 

vEif;s~d O L0%,mdf .g Íz, c[<y (DVHW)    Numerical Code: 0033 

gm\w6l g\az O     

5f9is~d O z;lsz6 vg[ dft';\ef/ (DVHW-02)   Numerical Code: 0197 

Tffzlb  O 20/02/2015 

;di  O 03.00 to 04.30 

;}rgf  O awf h 5~Ègm ozÔift k[p      s], u]6 O 35 

 

 

5~ÈgOV1 યવીકયણ એટરે શ ું? આધ સનક યવીઓ સલળે વભજાલો?     (10) 

vyjf 

 એઇડ્વ એટરે શ ું? એઇડ્વના રક્ષણો જણાલો. 

5~ÈgOV2 વગબાશલસ્થા એટરે શ ું? વગબાશલસ્થાભાું આલાભાું આલતા આશાય સલળે વભજાલો  (10) 

vyjf 

 સ્તનાન અલસ્થા એટરે શ ું? સ્તનાન કયાલતી લખતે ધ્માનભાું યાખલાની ફાફતો જણાલો. 

5~ÈgOV3 ટ ુંકનોંધ રખો (ગભે તે ત્રણ)        (15) 

1. યવીઓન  સ્લરૂ  

2. યોગપ્રસતકાયક ળક્તતના પ્રકાયો 

3. ધન ય  

4. ડામાબફટીળ 

 



0f|p afaf;fc[a vf\a[0sz vm5g i]LgjL;"8l 

;Êf\t 5zl1ff o[a~]vfzl- 2015 
 

vEif;s~d O L0%,mdf .g Íz, c[<y (DVHW)    Numerical Code: 0033 

gm\w6l g\az O     

5f9is~d O gjhft Lxx] ;\ef/ vg[ s]8]\aLgimhg (DVHW-03) Numerical Code: 0198 

Tffzlb  O 21/02/2015 
;di  O 11.00 to 12.30 

;}rgf  O awf h 5~Ègm ozÔift k[p      s], u]6 O 35 

 

 

5~ÈgOV1 ઓછા લજનલાા   યા ભરશને જન્ભેરા અને અધ  યા ભરશને જન્ભેરા સળશ ઓના રક્ષણો જણાલોp (10) 

vyjf 

 નલજાત સળશ ની તકરીપો જણાલો. 
5~ÈgOV2 લસ્તીલધાયાની અવયો જણાલો.            (10) 

vyjf 

 વગબાશલસ્થાની અને પ્રસ  સતની જરટરતાઓ જણાલો. 
5~ÈgOV3 ટ ુંકનોંધ રખો. (કોઇણ ફે)            (10) 

1.  ર નાું પ્રજનન અલમલો 
2. ગબશસનયોધક ધ્ધસતઓ  
3. પ્રસ  સતસનલાયણ (એભ.ટી.ી) 
4. ક ટ ુંફકલ્માણ કામશક્રભ  
5. ભાતાન ું ધાલણ, ફાકો ભાટે વલોત્તભ આશાય 

5~ÈgOV4 ફહ લૈકલ્લ્ક પ્રશ્નો રખો.              (05) 

1. વયેયાળ આય ષ્મ ૩૦ થી લધીને _______ લશ થય ું. (60 લશ, 64 લશ, 68 લશ) 
2. ક ટ ુંફ સનમોજનની વેલાઓ ભાટે 15 થી ____ લશની ઉંભયની સ્ત્રીઓલાા દુંતીઓ રામક છે. (40 

લશ, 44 લશ, 50 લશ) 
3. ____ લશથી ઓછી લમની ભાતાને પ્રસ  સત દયમ્માન મતૃ્ય ની ળક્યતા લધ  યશ ેછે. (19 લશ, 20 લશ, 24 

લશ) 
4.  ર  નવફુંધીના કેવભાું  ર ની ઉંભય ____ લશ કયતા લધ  ન શોલી જોઈએ. (40 લશ, 50 લશ, 60 

લશ) 
5. સ્ત્રી ભાટે ભાતતૃ્લની આદળશ ઉંભય _____ લશની ંદદય શોમ છે. (15 થી 20 લશ), (20 થી 30 લશ), (25 

થી 35 લશ) 
 

 

 

 

 

 



0f|p afaf;fc[a vf\a[0sz vm5g i]LgjL;"8l 

;Êf\t 5zl1ff o[a~]vfzl- 2015 
 

vEif;s~d O L0%,mdf .g Íz, c[<y (DVHW)    Numerical Code: 0033 

gm\w6l g\az O     

5f9is~d O o:8 v[.0 vg[ ;fdfGi zmumgl ;fzjfz vg[ v[Gjfizd[G8,  

 ;[gl8[xg(DVHW-04)     Numerical Code: 0199 

Tffzlb  O 21/02/2015 

;di  O 03.00 to 04.30 

;}rgf  O awf h 5~Ègm ozÔift k[p      s], u]6 O 35 

 

 

5~ÈgOV1 પ્રાથસભક વાયલાય એટરે શ ું? ફીભાય વ્મક્તતની વાયલાય સલળે વભજાલો.  (10) 

vyjf 

 ાટા એટરે શ ું? સલસલધ ાટાના પ્રકાય જણાલી વભજાલો. 

5~ÈgOV2 ાણીના પ્રદ ણ સનલાયણ અને તેના ઉામો સલળે વભજાલો.    (10) 

vyjf 

 ળયીયને રાગતા આઘાત સલળે વભજાલો અને તેના પ્રકાય જણાલો. 

5~ÈgOV3 ટ ુંકભાું પ્રશ્નોના જલાફ આો. (ગભે તે ાુંચ)      (15) 

1. શલા પ્રદ સત થલાના કાયણો જણાલો. 

2. પ્રદ સત શલાથી આયોગ્મ ય થતી અવયો જણાલો. 

3. પ્રાથસભક વાયલાયના વાધનો જણાલો. 

4. દાઝલાથી થતી ઈજા અને વાયલાય જણાલો. 

5. ઘોંઘાટ એટરે શ ું? વભજાલો. 

6. આયોગ્મ સળક્ષણના મ દ્દાઓ જણાલો. 

7. લ   એટરે શ ું? લ   રાગલાથી થતી અવય સલળે વભજાલો.  
 


