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1 સ્ત્રીઓભ ાં મખુ્મ જાનન ાંગ તયીકે __________ શોમ છે. 
(A) શકુ્રપિંડ  (B) અંડપિંડ  (C) મતૂ્રપિંડ  (D) એક ણ નહશ  

 

2 અંડ ળમનુાં મખુ્મ ક ભ ___________ અંત:સ્ત્ર લ ઉત્ન્ન કયલ નુાં છે. 
(A) ઈસ્ોો્જન  (B) પ્રોજેસ્ેયોન  (C) ઉયન  ફાંન્ને   (D) એક ણ નહશ 

 

3 રુુફીજ વભ ગભ છી રગબગ _________ હદલવ સધુી જીપલત યશી ળકે છે. 
(A) 3-4  (B) 4-5 

(C) 5-6 
(D) 6-7 

 

4 વ ભ ન્મ યીતે ગબ ાધ નન  હદલવથી પ્રવલ સધુીનો ગ ો _________ હદલવનો શોમ છે. 
(A) 240 

(B) 220 
(C) 200 

(D) 280 
 

5 ગબ ાલસથ  દયમ્મ ન થતી વ યલ યન  _________ પ્રક યો છે.  
(A) ત્રણ  (B) ચ ય  (C) ફે  (D)  ાંચ  

 

6 વગબ ાલસથ  દયમ્મ ન સ્ત્રીભ ાં લધ ુડત  લજન લધ ય થી __________ આલલ નો વાંળમ યશ ેછે. 
(A) આચકી  (B) ખેચ  (C) ત લ  (D) એક ણ નહશ 

 

7 વગબ ાલસથ  દયમ્મ ન જો યક્તદ ફ લધ ુશોમ તો તનેે __________ ની પનળ ની ગણી ળક મ. 
(A) એકરેમ્ળીમ   (B) ઉચ્ચ યકતદ ફ  (C) નીચુાં યકતદ ફ  (D) ીએ કરેમ્ળીમ   

 

8 રોશીભ ાં ___________ ની ત વ વગબ ા સ્ત્રીભ ાં  ાંડુયોગનુાં પનદ ન કયે છે. 
(A) આમાન  (B) કેલ્શળમભ  (C) હશભોગ્રોફીન  (D) પલ્ ભીન  

 

9 વગબ ા સ્ત્રીને __________ પલયોધી યવી અલશ્મ મકુલી જોઈએ. 
(A) ક્ષમ  (B)  ાંડુયોગ  (C) ધનયુ  (D) એક ણ નહશ  

 

10 વગબ ા ભ ત ને ઓછ ભ ાં ઓછુ __________ પ્મ ર   ણી ીવ ુાં જોઈએ. 
(A) 8-10 પ્મ ર   (B) 5-6 પ્મ ર  (C) 7-10 પ્મ ર  (D) 10-12 પ્મ ર  

 

11 ભ પવક ઋતસુ્ત્ર લ બફરકુર ન આલતો શોમતો તનેે __________ ન ણ યશ.ે 
(A) ગબા  (B) ઋતકુ   (C) મતૂ્ર ળમ  (D) શકુ્રપિંડ  

 

12 ___________ એ ગબ ાળમન  ોર ણને ફ હ્યમ જનન ાંગો વ થે જોડત ુાં એક ોરન છે. 
(A) ગબાનબરક   (B) મોની  (C) ગ્રીલ   (D) રીગ્ર ભેન્્  

 



13  ાંડુયોગ થલ ન  ક યણોભ ાં નીચભે ાંથી કયુાં ક યણ જલ ફદ ય નથી? 

(A) ોણની ઉણ  B) આત યડ ભ ાં કૃપભનો ચે  (C) પ્રો્ીન, પોબરક એવીડની ઉણ  (D) લ યવ ગત  
 

14 જમ યે ભ ત ને રોશીન  ઊંચ  દફ ણ વ થે ખેચ આલે ત્મ યે તનેે __________ કેશલ મ. 
(A) પ્રીએકરભેવીમ   (B) એકરભેવીમ   (C) ઉચ્ચ યક્તદફ ણ  (D) એક ણ નહશ  

 

15 નીચભે ાંથી કયુાં ડ મ ફી્ીવનુાં રક્ષણ નથી? 

(A) લધ ુભખૂ ર ગલી  (B) લધ ુતયવ ર ગલી  
(C) શ થ-ગ ય વોજા આલલ   (D) ભખૂ ર ગલી છત્ ાં લજન ઘ્વુાં  

 

16 કભ ભ ાં ___________ લધત  ળયીયની ળેીઓ ી  યાંગની થઇ જામ છે? 

(A) વીયભ ફીરી રૂફીન  (B) વીયભ આશ્યભુીન  (C) વીયભ ગ્રો્યરુીન  (D) એક ણ નહશ  
 

17 ભેરહેયમ  એ ___________ થી પેર તો યોગ છે? 

(A) લ ઈયવ  (B) ફેક્્ેયીમ   (C) ભચ્છય  (D) દુપત  ણી  
 

18 એચ.આઈ.લી નો ચે નીચભે ાંથી ____________ દ્વ ય  ર ગતો નથી. 
(A) ળ યીહયક વફાંધથી  (B) વીયીજ નીડરથી  (C) રોશી કે ફીજા ફોડી ફ્લઈુડથી  (D) વ થે ખોય ક રલે થી  

 

19 જમ યે ભરેીનો બ ગ સલુ લડ થમ  ેશર  છુ્ો ડે ત્મ યે તને ે__________ કેશલ મ. 
(A) Placenta preria  (B) Abruptio Placenta  (C) ઉયન  ફન્ને  (D) ઉયભ ાંથી એક ણ નહશ  

 

20 જમ યે એફોળાનની પ્રોવવે ચ લ ુથઇ ગઈ શોમ અને દલ  દ્વ ય  ણ યોકી ન ળક મ એવુાં શોમ ત્મ યે તનેે _____ કેશલ મ.  
(A) ઈનએલી્ેફર એફોળાન  (B) કમ્રી્ એફોળાન 

(C) વેપ્્ીક એફોળાન 
(D) થ્રી્ન્્ એફોળાન 

 

21 પભસડ એફોળાન ભ ાં યકતસ્ત્ર લ __________ કરય જેલો થ મ છે. 
(A) ર ર  (B) ઘેયો ર ર  (C) બ્ર ઉન  (D) એક ણ નહશ  

 

22 વેપ્પ્્ક એફોઁળનભ ાં પનદ ન કયલ ની યીતભ ાં નીચભે થી ___________ યીત નથી  
(A) વોનોગ્ર પી  (B) એક્વયે  (C) ક હડિમોગ્ર ભ  (D) રોશીભ ાં B-HCQ ન ભન  તત્લનુાં રલેર  

 

23 જમ યે શકુફીજથી પબરત થમેર સ્ત્રીફીજનો પલક વ ગબ ાળમની ફશ ય થ મ ત્મ યે તનેે __________ કેશલ મ  
(A) એ્ોીક પ્રગેનેન્વી  (B) વ ભ ન્મ પ્રેગનેન્વી () કમ્રી્ પ્રગેનેન્વી (D) ઈનકમ્રી્ પ્રેગનેન્વી 

 

24 RH-ઈનકમ્ે્ીફીરી્ીને રીધે ફ ક ય નીચેભ ાંથી કઈ અવય થ મ છે. 
(A) જન્ભજાત  ાંડુયોગ  (B) કભો  (C) ફ ક ખોડખ ાંણલ ળાં આલવુાં  (D) ઉયન  ફધ  જ  

 

25 પ્રત્મેક વજીલ ોત ન  જીલનક  દયમ્મ ન ોત ન  જેલ  જ અન્મ વજીલો ઉત્ન્ન કયે છે, તેને _________ કશ ેછે. 
(A) પલબ જન  (B) પ્રજનન  (C) આમોજન  (D) પલખાંડન  

 

26 ગબ ાળમ મખુ્મત્લે __________ નુાં ફનલેુાં એક અંગ છે? 

(A) ેળી  (B) કો  (C) સન ય ુ (D) અંગ  
 

27 અંડ ળમ એકફ જુ ગબ ાળમ અને ફીજી ફ જુ __________ વ થે વકાભ ાં શોમ છે. 
(A) અંડપિંડ  (B) અંડલ હશની  (C) અંડફીજ  (D) એક ણ નહશ  

 

28 છોકયી જમ યે તરુણ લસથ ભ ાં પ્રલળેે છે, ત્મ યે __________ ગ્રાંપથભ ાંથી ચોક્કવ પ્રક યન  અંત:સ્ત્ર લોનો સ્ત્ર લ થ મ છે. 
(A) શ ઈોથેરભેવ  (B) પ્ય ૂ્ યી  (C) (અ) અને (ફ) ફ ફાંન્ને   (D) એક ણ નહશ  

 

29 __________ નો સ્ત્રલનો ફીજો જન્ભ ગણલ ભ ાં આલે છે. 
(A) ગબ ાલસથ   (B) તરુણ લસથ   (C) વધૃ્દ્ધ લસથ   (D) પળશઅુલસથ   

 

30 ગબાધ યણ પનદ ન કયલ ની યીતભ ાં નીચભે ાંથી કયુાં નથી  
(A) વોનોગ્ર પી દ્વ ય   (B) ેળ ફભ ાં HCG ની ત વ  (C) ે્ન  બ ગભ ાં લધ યો  (D) એક્વ-યે દ્વ ય    

 

31 ગબ ાલસથ  દયમ્મ ન કુર લજન લધ યો _________ જે્રો શોમ છે. 
(A) 6-7 હકરો  (B) 10-11 હકરો  (C) 8-10 હકરો  (D) 11-12 હકરો  

 

32 વગબ ા સ્ત્રીને ૧૨ અઠલ હડમ  છી ________ ની ગોીઓ આલી ખફુ જ જરૂયી છે. 
(A) ભશ્ી પલ્ ભીન  (B) આમાન  C) પોબરક એપવડ  (D) ઉયભ ાંથી એક ણ નહશ  

 



33 અયૂત  ોણલ ી ભ ત ને __________ થલ ની ળક્યત  શોમ છે  
(A)  ાંડુયોગ  (B) ડ મ ફી્ીવ  (C) કભો  (D) ્ી.ફી  

 

34 એચ.આઈ.લી નો ચે __________ ક યણોન  રીધે ર ગે છે  
(A) ળ યીહયક વફાંધથી  (B) વીયીજ નીડર થી  (C) ભ ત ન  ધ લણની  (D ઉયન  ફધ  જ  

 

35 ઝ ડ -ઉર્ીને રીધે ભ ત  ય ળી અવય થ મ છે? 

(A) હડશ ઈડ્રળેન  (B) દદી ળોકભ ાં ણ જામ  (C) મતૃ્ય ુથ મ  (D) ઉયન  ફધ  જ  
 

36 __________ યોગભ ાં પેપવ ભ ાં  ણી અને શલ  બય ઈ જામ છે 

(A) પેપવ નો ક્ષમ યોગ  (B) ક્ષમ યોગ  (C) ભેરહેયમ   (D ્ ઈપોડ  
 

37 ભેરીનો બ ગ નીચે શોલ ન  ___________ પ્રક ય છે  
(A) ત્રણ  (B) ચ ય  (C) છ  (D) આઠ  

 

38 ડ મ ફી્ીવની આડ અવયો કઈ કઈ છે? 

(A) યે્ીનોથી  (B) ન્યયુોથી  (C) નેપોથેી  (D) ઉયની ફધી જ 
 

39 કભ ને રીધે ભ ત  ય કઈ આડઅવય થઇ ળકે છે? 

(A) ગબાની અંદય ફ કનુાં મતૃ્ય ુ (B) કભભ ાંથી કભી થલી   
(C) સલુ લડ છી ખફુ યકતસ્ત્ર લ લધલ ની વાંબ લન   (D) ઉયન  ફધ  જ  

 

40 ભેરહેયમ ને રીધે ફ કભ ાં __________ યોગ થલ ની ળક્યત  લધી જામ છે. 
(A) ફયો અને રીલય ય વોજો  (B) ક્ષમ યોગ  (C) ઝ ડ -ઉર્ી  (D) ડ મ ફી્ીવ  

 

41 એ્ોીક પ્રગેનેન્વીનો પલક વ કઈ જગ્મ એ થઇ ળકે છે? 

(A) ગબ ાળમની નીઓ  (B) અંડપિંડ  (C) ે્ભ ાં ગબ ાળમ પવલ મ  (D) ઉયન  ફધ  જ  
 

42 ભ ત નો મતૃ્યઆુંક ઉંચો કયલ ભ ાં કઈ પ્રેગનેન્વી ખફુ જ ગાંબીય છે? 

(A) વ ભ ન્મ પ્રેગનેન્વી (B) એક્ોીક પ્રગેનેન્વી (C) કમ્રી્ પ્રગેનેન્વી (D) એક ણ નહશ  
 

43 ___________ હયસ્સથપત જમ યે સ્ત્રીફીજ ખય ફ ખય ફ થઇ જામ ત્મ યે થ મ છે. 
(A) કેયીકયરુય ભોર  (B) કેન્વવા ભોર  (C) લેવીકયરુય ભોર 

(D) ઉયન  ફધ  જ  
 

44 ચે વ થે થત  એફોળાનન ે___________ કશ ેછે. 
(A) વેપ્્ીક એફોળાન 

(B) કમ્રી્ એ 
એફોળાન 

(C) ઇન કમ્રી્ એફોળાન 
(D) ભીસડ એફોળાન 

 

45 વગબ ાલસથ ભ ાં ઉચ્ચ યક્તચ  શોમ તો રોશીનુાં દફ ણ ___________ શોમ છે. 
(A) 120/80 કે લધ ુ (B) 140/90 કે લધ ુ

(C) 150/90 કે લધ ુ
(D) 160/90 કે લધ ુ

 

46 વગબ ાલસથ  દયમ્મ ન  ાંડુયોગ થલ ન  ક યણો ___________ છે. 
(A) ોણની ઉણ  (B પ્રો્ીન,પલ્ ભીન B-12 ની ઉણ  (C) આતયડ ભ ાં કૃપભનો ચે  (D) ઉયન  ફધ  જ  

 

47 ગબાધ યણન ાં બચન્શો નીચેભ ાંથી કમ  છે? 

(A) પનમપભત યીતે ભ પવક આલતુાં ફાંધ થઇ જવુાં  (B) ે્ ય સ્ેચભ કા ડે છે  
(C) ગ  અને ક ની ચ ભડી ય ડ ઘ  ડી જામ છે  (D) ઉઅય ન  ફધ  જ  

 

48 ફ કન  ધફક ય  સ્ેથોસકોયી કે્ર  અઠલ હડમ  છી વાંબ લ  ભે છે? 

(A) 20 
(B) 25 

(C) 30 
(D) 40 

 

49 વગબ ાલસથ  દયમ્મ ન કફજીમ ત શોમ તો __________ લ ો ખોય ક લધ યે રલેો જોઈએ 

(A) રીર  ળ કબ જી  (B) પ 
(C) ઈવફગરુ 

(D) ઉયન  ફધ  જ 

 

50 વગબ ાલસથ  દયમ્મ ન છ તીભ ાં ફતય  થતી શોમતો કેલો ખોય ક ન રલેો જોઈએ? 

(A) તૈરી અને તીખો  (B) ગળ્મો  (C) ફશ યનો ખોય ક  (D) એક ણ નહશ  
 

 

____________________
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1 અવ ધ યણ ઓન  ક યણો __________ છે? 
(A) ઓનુાં ભોટુાં કદ  (B) ઓનુાં ગબ ાળમ વ થે ચો્ી જવુાં  (C) ઓનુાં ન નુાં કદ   (D) (A) અને (B) ફન્ને  

 

2 સલુ લડને ક યણે ર ગત  ળ યીયક આઘ તન  રક્ષણો _________ છે  
(A) ત લ આલલો  (B) ન ડીન  ધફક ય  લધી જલ   (C) ઝ ડ -ઉર્ી થલ   (D ઉયન  ફધ  જ  

 

3 ત ત્ક બરક યકતસ્ત્ર લ થલ ન  ક યણો __________ છે. 
(A) જનયર એનેસથળેીમ   (B) ખફુ ભોટુાં ફ ક  (C) ઓનુાં ગબ ાળમભ ાં યશી જવુાં  (D) ઉયન  ફધ  જ  

 

4 વગબ ા ભ ત ન  મતૃ્યનુ ુાં મખુ્મ ક યણ __________ છે  
(A) પ્રસપૂત ફ દનો યકતસ્ત્ર લ  (B) ત લ આલલો  (C) ચ ભડી ઠાંડી ડી જલી  (D) ઉયન  ફધ  જ  

 

5 ઇસરોજન ___________ ભ ાંથી ફને છે. 
(A) એડ્રીન રગ્રાંપથ  (B) પ્યુ્ યી ગ્રાંપથ  (C) નોયએડ્રીન રીન ગ્રાંપથ  (D) શ ઈોથેરભેવ  

 

6 ગબ ાળમ __________ થી કઠણ ફને છે  
(A) એડ્રીન ર  (B) પ્રોસ્ ગ્રેન્ડીન્વ  (C) પ્રોજેસ્ોન  (D) કેલ્શળમભ  

 

7 ેશલીવ (ેઢુ) ન  કે્ર  બ ગ શોમછે? 

(A) એક  (B) ફે  (C) ત્રણ  (D) ચ ય  
 

8 ___________ એ ેઢુન  શ ડક નો એક પ્રક ય છે. 
(A) એન્થ્રોોઈડ  (B) પ્રે્ીરેોઈડ  (C) (અ) અને (ફ) (D) ેશલીક  

 

9 ફ કનુાં ભ થુાં ____________ અઠલ હડમે ેઢનૂી અંદય ઉતયી જામ છે   
(A) 36-38  (B) 38-40  (C) 34-36  (D) 40-42  

 

10 ફ કનુાં કદ ભોટુાં શોલ નુાં ક યણ __________ શોઈ ળકે 

(A) ભ ત ને ડ મ ફી્ીવ શોવ ુાં  (B) ભ ત  ને પત ન  આનલુાંપળક ગણુ  
(C) ફ કભ ાં ખોડખ ણ શોલી  (D) ઉયન  ફધ  જ  

 

11 ળરૂલ તભ ાં ગબ ાળમ પ્રથભ ત્ફક  દમ્મ ન __________ પભપન્ે ૨૦ વકેન્ડ ભ ્ે વાંકોચ મ છે.  
(A) 20 

(B) 30 
(C) 10 

(D) 40 

        
 



12 ડોક્ય  વે વગબ ા ભ ત ને શોંચ ડતી લખતે શુાં કયવુાં જોઈએ? 

(A) દદીને ધીયજ અને હશભત આલી  (B) ફ કને હૃદમન  ધફક ય  જોલ   
(C) ભ ત ને ORS આવુાં  (D) ઉયન  ફધ  જ  

 

13 ગબ ાળમ પ ્ી જલ ન  ક યણો __________ છે? 

(A) ભ ત નુાં ેઢુ ન નુાં શોવ ુાં  (B) ગબ ાળમ અથલ  અંડ ળમની ગ ાંઠ  
(C) જોહડમ  ફ કોનુાં એકફીજા વ થે પવ ઈ જવુાં  (D) ઉયન  ફધ  જ  

 

14 અવ ભ ન્મ યકતસ્ત્ર લ થત  ભ ત  ય કઈ અવય થ મ છે? 

(A) ન ડીન  ધફક ય  120 થી લધલ   () રોશીનુાં દફ ણ ઘ્ી જવુાં  
(C) (અ) અને (ફ) ફન્ને  (D) એક ણ નહશ  

 

15 જ ાંતદુ્વ ય  થતી ફીભ યીઓ ___________ છે? 
(A) વેપ્્ીવીભીમ   (B) ્ી્ેનવ  (C) ત લ આલલો  (D) (A) અને (B) 

 

16 સલુ લડ લખતે __________ ગર  ધ્દ્મ નભ ાં ય ખલ  જોઈએ? 

(A) ચોખ્ખ  શ થ અને નખ  (B) સલુ લડની ચોખ્ખી જગ્મ   
(C) ન  ચોખ્ખી યીતે ક લી  (D) ઉયન  ફધ  જ  

 

17 ભભત  કી્ભ ાં ___________ લસતઓુ શોમ છે? 

(A) જ ાંતમુકુત શ થ-ભોજા  (B) એન્્ીવપે્્ીક વોશયળુન  (C) ક તય  (D) (A) અને (B) 
 

18 પ્રસપૂત ફ દન  ડોઢ ભહશન ન  ગ  ને ____________ તયીકે ઓખલ ભ ાં આલે છે?  
(A) પ્યયુહેયમભ  (B) ેહયમભ  (C) ઈલોશયળુન  (D) એક ણ નહશ  

 

19 પ્રસપૂત ફ દ ગબ ાળમની દીલ રો ___________ વે.ભી જે્રી જાડી શોમછે? 

(A) 3-4 વે.ભી (B) 4-5 વે.ભી (C) 5-6 વે.ભી (D) 6-7 વે.ભી 
 

20 પ્રસપૂતન  ચ ય અઠલ હડમ  છી ગબ ાળમનુાં લજન __________ ગ્ર ભ જે્લુાં થઇ જામ છે?  
(A) 200 ગ્ર ભ  (B) 50 ગ્ર ભ  (C) 100 ગ્ર ભ  (D) 30 ગ્ર ભ  

 

21 પ્રસપૂતફ દ ગબ ાળમનો આક ય _________ થઇ જામ છે  
(A) ગો ક યમખુ-આડી ટ્ટી  (B) રાંફઆક ય  (C) અંડ ક ય  (D) ઉયન  ફધ  જ  

 

22 પ્રસપૂતફ દ ગબ ાળમની હદલ રોભ ાંથી __________ ન ભનો સ્ત્ર લ થ મ છે. 
(A

 
યકતસ્ત્ર લ  (B) રોકીમ    (C) અંત:સ્ત્ર લ  (D) બરગ ભેન્્  

 

23 પ્રસપુતફ દ ગબ ાળમની હદલ રોભ ાંથી થતો સ્ત્ર લ ___________ વભમ ભ ્ે થ મ છે. 
(A) એક અઠલ હડમ   (B) ફે અઠલ હડમ   (C) ત્રણ અઠલ હડમ   (D) ચ ય અઠલ હડમ  

 

24 પ્રસપુતફ દ થ કન  રીધે ન ડીન  ધફક ય ___________ શોમછે  
(A) ઓછ   (B) લધ યે  (C) ખફુ લધ યે  (D) ઉય ન  ફધ  જ  

 

25 ગબ ાઅલસથ  દયમ્મ ન હશભોગ્રોફીનનુાં પ્રભ ણ ___________ શોમ છે  
(A) ઓછુ  (B) લધ ુ (C) અશ  (D) ખફુ લધ યે  

 

26 પ્રસપૂતફ દ ગબ ાલળમ  ખ રી થલ ન  ક યણે ___________ હકરો લજન ઓછુ થ મ છે  
() 2-3 હકરો  (B) 6-7 હકરો (C) 7-8 હકરો (D) 10-12 હકરો 

 

27 પ્રસપૂતફ દ ચ ય- ાંચ અઠલ હડમ ભ ાં ળયીયભ ાંથી __________ રી્ય  ણી ઓછુ થ મ છે.  
(A) 1-5 બર્ય  (B) 4 બર્ય  (C) 5 બર્ય  (D) 6 બર્ય  

 

28 પ્રસપૂતફ દ __________ વભમ સધુી ત રીભ  ભરે વ્મસ્ક્તની શ જયી જરૂયી છે. 
(A) 3 કર ક  (B) 1 કર ક  (C) 4 કર ક  (D) 5 કર ક  

 

29 પ્રસપૂતફ દ ન ડીન  ધફક ય  તભેજ ્રડપ્રળેય દય __________ પભપન્ે ભ વુાં જોઈએ  
(A) 15 પભપન્ 

(B) 30 પભપન્ 
(C) 45 પભપન્ 

(D) 60 પભપન્ 

        
 



30 ___________ નુાં પ્રભ ણ જીબ, નખ, આંખ, શથેડી લગેયીની ત વની ણ જાણી ળક મ છે   
(A) ્રડપ્રળેય  (B) ધફક ય   (C) હશભોગ્રોફીન  (D) એક ણ નહશ  

 

31 પ્રસપૂતએ કેલ  કડ  ેશયલ  જોઈએ? 

(A) ચસુત  (B) નલ  નકોય  (C) સલયછ અને ખશુર   (D) કો્નન   
 

32 વ ભ ન્મ યીતે નોભાર ડીરીલયી ફ દ _________ આશ ય રેલો જોઈએ  
(A) ગયભ પ્રલ શી  (B) શલો આશ ય  (C) વાંતબુરત આશ ય  (D) ઉયન  ફધ  જ  

 

33 પ્રસપૂતફ દ ે્  યથી ત વ કયત  ગબ ાળમ __________ ર ગવુાં જોઈએ  
(A) કઠણ  (B) નયભ  (C) ોચુાં  (D) એક ણ નહશ  

 

34 ેઢુનો દુખ લો વ ભ ન્મ યીતે ___________ લ યની પ્રસપુતભ ાં લધ યે જોલ  ભે છે.  
(A) ેશરી લ યની  (B) ફીજી-ત્રીજી લ યની  (C) લધ યે લ યની  (D) ઉયન  ફધ  જ  

 

35 પ્રસપૂત દયમ્મ ન ્ ાંક  રીધ  શોમ તો ચે ન ર ગે તે ભ ્ે __________ ની દલ  આી ળક મ. 
(A) ભેરહેયમ   (B) ઝ ડ -ઉર્ી  (C) એન્્ીફ મ ા્ીક  (D) ્ ઈપોઈડ  

 

36 પ્રસપૂતફ દ પ્રસતુ  __________ ક યણવય ભ નપવક ત ણ અનબુલે છે  
(A) પ્રસપૂત દયમ્મ ન ર ગત  ડય  (B) પ્રસપૂતનો થ ક  
(C) પ્રસપૂત છીની વ ભ ન્મ તકરીપ  (D) ઉયન  ફધ  જ  

 

37 જો પ્રસતૂ નુાં ્રડગ્રુ નગેે્ીલ શોમ અને ફ કનુાં ્રડગ્રુ ોબઝ્ીલ શોમ તો __________ ન ભનુાં ઈન્જેકળન ૭૨ 
કર કની અંદય આવુાં જોઈએ. 

(A) એન્્ીફ મ ા્ીક 
(B) એન્્ી ડી  (C) એન્્ી એ  (D) એન્્ી ફી  

 

38 આણ  દેળભ ાં ___________ ભહશન  સધુી સલુ લડી સ્ત્રીને આય ભ અ મ છે. 
(A) 1.5 

(B) 3 
(C) 4 

(D) 5 
 

39 પ્રસપૂત ભ ત ન  આશ યભ ાં ___________ નુાં પ્રભ ણ લધ યે શોવ ુાં જોઈએ. 
(A) આમાન  (B) ચયફી  (C) પલ્ ભીન K 

(D) ખપનજ 
 

40 પ્રસતૂ  સ્ત્રીને કે્રી ઉંઘ રલેી જોઈએ? 

(A) 6-8 કર ક  (B) 10-12 કર ક   (C) 8-10 કર ક  (D) 12-14 કર ક  
 

41 સલુ લડ ફ દ પનમપભત કવયત કયલ થી __________ અ્ક લી ળક મ છે? 

(A) ઝ ડ -ઉર્ી  (B) ત લ  (C) વાંપધલ   (D) વ યણગ ાંઠ  
 

42 પ્રસપૂતફ દ પ્રથભ આયોગ્મ ત વ ___________ હદલવ ફ દ થલી જોઈએ? 

(A) 5 હદલવ  (B) 7 હદલવ  (C) 10 હદલવ  (D) 15 હદલવ 
 

43 ગબ ાલસથ  દયમ્મ ન ગબાભ ાં __________ સતન ગ્રાંપથઓ પલક વ  ભે છે?  
(A) એક  (B) ફે  (C) ત્રણ  (D) ચ ય  

 

44 પ્રસપૂતફ દ ___________ ગ્રાંપથ વહક્રમ ફને છે   
(A) પ્રોરકે્ીન  (B) પ્ય ૂ્ યી  (C) શ ઈોથેરભેવ  (D) થ ઈયોઈડ  

 

45 પભશક ઈન્જકળન અને રેહ્િંગ ડ ઉન ન ભની હયપરકે્ષ પ્રહક્રમ  દ્વ ય  _________ નો સ્ત્ર લ થ મ છે? 

(A) ઈનસયબુરન  (B) ઓહકવ્ોવીન  (C) કોહ્િઁવોર  (D) ઈસ્ોો્જન  
 

46 પ્રસપૂતફ દ તયત જ ળરૂઆતભ ાં સ્ત્ર લન  ઘ ્  ી  યાંગન  પ્રલ શીને __________ કશ ેછે  
(A) કોરેસરોર  (B) પ્રો્ીન  (C) ચયફી  (D) કોરોસરોર  

 

47 ફ કને ઉયનુાં દૂધ કમ  વાંજોગભ ાં આી ળક મ?  
(A) ભ ત ની ગાંબીય ભ નપવક અને ળ હયયીક ફીભ યી  (B) ભ ત  એલી દલ ઓ રેતી શોમ જે ફ કને શ પનકત ા શોમ  
(C) ફ કભ ાં જન્ભજાત ખોડખ ાંણ શોમ  (D) ઉયન  ફધ  જ  

 

48 વ ભ ન્મ યીતે ેશર  ભહશન ભ ાં ફ કને યોજ __________ ગ્ર ભ દુધની જરૂહયમ ત શોમ છે  
(A) 70-100 ગ્ર ભ  (B) 100-120 ગ્ર ભ  (C) 120-140 ગ્ર ભ  (D) 150-160 ગ્ર ભ  

 



49 પ્રસપૂત દયમ્મ ન ચે ર ગલ ન  ક યણો કમ  છે? 

(A) લધ ુડત  રોશી લશી જવુાં  (B) અંદય ફગ ડ યશી જલો  
(C) પ્રસપુત દયમ્મ નની ઈજાઓ  (D) ઉયન  ફધ  જ  

 

50 સ્ત્રી જાનન ાંગોભ ાં ચે થતો યોકલ  કઈ ફ ફતો ધ્દ્મ નભ ાં ય ખલી જોઈએ? 

(A) ધનયુનુાં ઈન્જેકળન આવુાં  (B)  ાંડુયોગની મોગ્મ વ યલ ય  
(C) રોશીનુાં દફ ણ ક બભુ ાં ય ખવુાં  (D) ઉયન  ફધ  જ  

 

 

 

_________________ 
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1 ફ કન  જન્ભ છી ેશર  કે્ર  અઠલ હડમ  સધુી આણે તનેે “નલજાત પળશ”ુ તયીકે ઓખીએ છીએ? 
(A) ચ ય અઠલ હડમ   (B)  ાંચ અઠલ હડમ  (C) છ અઠલ હડમ  (D) વ ત અઠલ હડમ  

 

2 ફ ભયણભ ાં આળયે કે્ર  ્ક  ભયણ નલજાત પળશ ુઅલસથ ભ ાં જ થ મ છે? 

(A) 50-60 
(B) 60-70 

(C) 70-80 
(D) 80-90 

 

3 ભો્ બ ગન  ફ કો જન્ભ વભમે __________ હકરો કે તથેી લધ ુલજન ધય લે છે. 
(A) 1.5 (B) 2 

(C) 2.5 
(D) 3 

 

4 જન્ભ વભમે નલજાત પળશનુી વાંબ  ભ ્ે કમ  વ ધનોની જરૂય ડે છે? 
(A) ગયભ હુપ ડો, ચોખ્ખો ઓયડો  (B) જ ાંતમુકુત વ ધનો ધય લતી હક્  
(C) શ થ ધોલ  ભ ્ે યુત ુાં  ણી અને વ બ ુ (D) ઉયન  ફધ  જ  

 

5 ફ જન્ભ છી તયત જ ગબાન  ક લ  ભ ્ે ળનેી જરૂય ડ ેછે? 

(A) જ ાંતમુકુત ્રેડ કે ક તય  (B) ચપ્ ુ (C) એક ણ નહશ  (D) ઉયન  ફધ  જ  
 

6 કોરોસરોભભ ાં રલે થી શુાં પ મદ  થ મ છે? 

(A) યોગપ્રપતક યક ળસ્ક્ત લધે છે  (B) ઝ ડ -ઉર્ી થ મ છે  (C) કભો થ મ છે  (D) ઉયન  એક ણ નહશ  
 

7 ફ કન  જન્ભફ દ ઓછ ભ ાં ઓછ  કે્ર  ભહશન  સધુી ભ ાં ભ ત નુાં ધ લણ જ આવુાં? 

(A) ૪ ભહશન   (B) ૬ ભહશન   (C) ૮ ભહશન   (D) ૧૦ ભહશન   
 

8 જ ાંતઓુનો ચે ર ગીને જે યોગો થ મ છે તભેને ___________ યોગ કેશલ ભ ાં આલે છે? 

(A) ફીનચેી યોગ  (B) ભ નપવક યોગ  (C) ચેી યોગ  (D) એક ણ નહશ  
 

9 ન્યભુોપનમ ને રીધે ___________  ફગડી જલ નો બમ યશ ેછે? 

(A) હૃદમ  (B) આંતયડ   (C) પેપવ  (D) જઠય  
 

10 ્ી.ફી.ન  યોગથી ફચ લ ભ ્ે કઈ યવી આલ ભ ાં આલે છે? 

(A) ઓ.ી.લી  (B) શીે્ ઈ્ીવ-ફી  (C) ્ી.્ી  (D) ફી.વી.જી  
 

11 ્ ઈપોઈડથી ફચલ  છ લા છી કે્ર  ડોઝ આલ ભ ાં આલ ેછે? 

(A) એક  (B) ત્રણ   (C) ચ ય  (D)  ાંચ  
        

 



12 નલજાત ફ કને ગબાન ુાં  ણી ે્ભ ાં જલ ને ક યણે શુાં થ મ છે? 

(A) ઉર્ી  (B) ઝ ડ   (C) ે્ ફૂરલ  ભ ડે છે  (D) ઉયન  ફધ  જ  
 

13 ફ કને ચેી ઝ ડ -ઉર્ીભ ાં નીચભે ાંથી શુાં થ મ છે? 

(A) ે્  ફૂરલ  ર ગે  (B) ેળ ફનુાં પ્રભ ણ ઘ્ત ુાં જણ મ  
(C) ત લ આલે અને ળયીય ઠાંડુ ડે  (D) ઉયન  ફધ  જ  

 

14 ફ કન  જન્ભ છી ફ-ેત્રણ હદલવભ ાં ઝ ડ નો યાંગ કેલો શોમ છે? 

(A) ક ો  (B) ઘેયો રીરો કે છીકણી  (C) ર ર  (D) વપેદ  
 

15 નલજાત પળશનુે યૂત  પ્રભ ણભ ાં ધ લણ આલ ભ ાં ન આલે તો તનેે __________ આલી ળકે છે 

(A) ત ણ કે આંચકી (B) ત લ  (C) ઝ ડ -ઉર્ી  (D) અળસ્ક્ત  
 

16 કુટુાંફપનમોજન ___________ ની તાંદુયસતી ભ ્ે ખફુ જ ભશત્લનુાં છે. 
(A) ભ તની  (B) ગબાની  (C) ફ કની  (D) ઉયન  ફધ  જ  

 

17 __________ ન ાં રીધે ગબાન  પલક વ ય વ યી અવય થ મ છે? 

(A) ફે પ્રસપુત લચ્ચનેો વભમગ ો  (B) હશભોગ્રોફીનનુાં પ્રભ ણ  (C) ભ ત ની તાંદુયસતી  (D) ઉયન  ફધ  જ  
 

18 પનયોધથી નીચને ભ ાંથી કમ  યોગો પેર ત  અ્ક લી ળક મ છે? 

(A) ગોનોહયમ   (B) પવપીબરવ  (C) (અ) અને (ફ) ફન્ને  (D) એક ણ નહશ  
 

19 ગબાપનયોધક ગોીઓ ળને  કેન્વય વ ભે યક્ષણ આે છે? 

(A) ીત્ ળમ  (B) ગબ ાળમ  (C) સતન  (D) મકૃત  
 

20 ભ ગાદળાનન  મૂભતૂ ગથીમ  નીચેભ ાંથી કમ  છે? 

(A) ગ્ર શકને આલક યો (B) પનણામ રેલ ભ ાં ભદદ કયલી  
(C) ગ્ર શકોણે તને ાં પલળે અને હયલ ય પલળે ભ હશતી છૂલી (D) ઉયન  ફધ  જ  

 

21 કઈ ધપત દ્વ ય  એક વ્મસ્ક્ત ફીજી વ્મસ્ક્તને મોગ્મ લ તચીત કયીને ભદદ કયી ળકે છે? 

(A) ક ઉન્વીરીગ  (B) ઈન્્યવ્ય ુ (C) ્ેસ્  (D) ઓ્ઝલેઁળન  
 

22 ફે વ્મસ્ક્ત લચ્ચને  વાંકરનની પ્રહક્રમ ન  કે્ર  ઘ્કો છે? 

(A) ચ ય  (B)  ાંચ  (C) છ  (D) વ ત  
 

23 એક લખત આંકડી મકુ વ્મ  છી કે્ર  લા સધુી ગબ ાધ નની બચિંત  યેશતી નથી? 

(A) ચ ય થી  ાંચ  (B)  ાંચ થી છ  (C) છ થી વ ત  (D) ફે થી ત્રણ  
 

24 ફ કન  લ યાંલ ય ચવૂલ થી ભ ત ભ ાં ળ નુાં પ્રભ ણ લધે છે? 

(A) ઈસ્ોો્જન  (B) પ્રોરહેક્ન  (C) પ્રોજેસ્ેયોન  (D) થ ઈયોહકવન  
 

25 ગબાપનયોધક ગોીઓ કે્ર  જાતની છે? 

(A) ફે  (B) ત્રણ  (C) ચ ય  (D)  ાંચ  
 

26 ગબાપનયોધક ગોીન  નીચભે ાંથી કમ  ગેયપ મદ  છે? 

(A) દયયોજ પનમપભત મ દ ય ખી રલેી ડે છે  (B) જાતીમ યોગ વ ભે યક્ષણ આતી નથી  
(C) કમ યેક ગાંબીય આડઅવયો થઇ ળકે  છે  (D) ઉયન  ફધ  જ  

 

27 કઈ ગોીઓને રીધે ધ લણ આતી સ્ત્રીઓભ ાં ધ લણ ઓછુ થઇ જામ છે? 

(A) ઇસરોજનલ ી  (B) પ્રોજેસ્ેયોન લ ી  (C) (અ) અને (ફ) ફન્ને  (D) એક ણ નહશ  
 

28 ગબાપનયોધક ગોીઓ લધ ુડોઝલ ી રલે થી કમ  યોગનુાં જોખભ લધે છે? 

(A) ક્ષમ  (B) આતયડ ન  યોગ  (C) ડ મ બફ્ીવ  (D) હકડની યોગ  
 

29 ભ ત્ર પ્રોજેસ્ીયોનલ ી ગબાપનયોધક ગોીન  પ મદ  કમ  છે? 

(A) ધ લણ ય અવય થતી નથી  (B) ફી.ી.લધનુથી  (C) ભ થ નો દુખ લો થતો નથી  (D) ઉયન  ફધ  જ  
 

30 ગબાપનયોધક ઈન્જેકળનન  કે્ર  પ્રક્ર ય છે? 

(A) ફે  (B) ત્રણ  (C) ચ ય  (D)  ાંચ  
 



31 નોયપ્ર ન્્-૧ ભ ાં કમ  ન ભનુાં પ્રોજેસ્ીયોન શોમ છે? 

(A) નોયજેસરોર  (B) રીલો નોયજેસરોર 
(C) ઈસ્ોો્જન 

(D) અંત:સ્ત્ર લ  
 

32 કુટુાંફપનમોજન ભ ્ે રુુો ભ ્ે કઈ ગોીઓ ચ ઇન ભ ાં લય મ છે? 

(A) ભ ર -ડી  (B) ભ ર -એન  (C) ગોવીોર  (D) ઉયની ફધી જ  
 

33 સ્ત્રીવફાંધીભ ાં કે્રી જાતન  ઓયેળન થ મ છે? 

(A) એક 
(B) ફે  (C) ત્રણ  (D) ચ ય  

 

34 રુુ નવફાંધીન  ઓયેળન છી કે્ર  ભહશન  સધુી પનયોધ લ યલ નુાં કેશલ ભ ાં આલે છે?   
(A) એક 

(B) ફ ે
(C) ત્રણ (D) ચ ય 

 

35 પ્રસપુતપનલ યણની જે ધપતઓ સ્રીફીજ અને રુુફીજનુાં પભરન થત ુાં અ્ક લી પલયોધક તયીકે ક મા કયે તેને કઈ ભેથડ 
કેશલ મ? 

(A) ફેહયમય ભેથડ 
(B) શોભોનર ભથેડ 

(C) આધપુનક ભથેડ 
(D) રેડીળનર ભથેડ  

 

36 પ્રજનનક  દયમ્મ ન સ્ત્રીને વપેદ  ણી ડે તેને શુાં કેશલ મ છે? 

(A) મ્યકુોહયમ  (B)  ાંડુયોગ 
(C) શયકુોહયમ  (D) એક ણ નહશ 

 

37 સ્ત્રીભ ાં વપેદ  ણી ડલ ન  ક યણોભ ાંથી નીચને ભ ાંથી કયુાં છે? 

(A) ગબ ાળમની ગ ાંઠ 
(B) સ્ત્રીજનન ાંગોભ  ચે 

(C) ગબાપનયોધક ગોીઓ 
(D) ઉયન  ફધ  જ 

 

38 જ્મ યે ગબ ાળમન  મખુન  કેન્વયની ળક્યત ઓ જણ મ ત્મ યે મખુન   ણીને કમ  ્ેસ્ ભ ્ે ભોકરવુાં જોઈએ? 

(A) ે્ેસ્  (B) ભોક્ેસ્  (C) જ ાંતનુ ળક ભ ્ે ્ેસ્  (D) હશસ્ોગ્ર ભ ્ેસ્  
 

39 ભ પવક ભ નુાં આલે ણ લધ યે હદલવ ચ રે અથલ  ભ પવક લધ યે હદલવ ન ચ રે ણ લધ ુડત ુાં આલે અને ગ ાંઠો ડે 
તો તનેે ___________ કેશલ મ? 

(A) ોબરવીસ્ીમન  (B) ભેનોયેજીમ   (C) કન્જેસ્ીલીમ 
(D) એક ણ નહશ 

 

40 ભ પવક લખતે ે્ ભ ાં દુ:ખ લો મખુ્મત્લે કે્ર  પ્રક યે થ મ છે. 
(A) એક  (B) ફે  (C) ત્રણ  (D) ચ ય  

 

41 અંડ ળમભ ાં ન ની ન ની ગ ાંઠો શોમ ત્મ યે તનેે __________ કશલે મ. 
(A) ેબરપવસ્ીક ઓલયી  (B) પવસ્ીક ઓલયી  (C) ોબરપવસ્ીક ઓલયી (D) વેભી પવસ્ીક ઓલયી 

 

42 ે્ યથી દૂયફીન ન ખીને થતી ત વ અને ળસ્ત્રહક્રમ ને શુાં કશલે મ? 

(A) વોનોગ્ર પી  (B) એક્વ-યે  (C) ક હડિમોગ્ર ભ  (D) રેપ્રોસકોી  
 

43 કઈ દલ  ગોનોહયમ  ભ ્ે અવયક યક છે? 

(A) ેનીવીરીન  (B) સરે્ોભ મવીન  (C) વશપ   (D) એકણ નશી  
 

44 વીપીરીવ ક્ય ાં જીલ ણનુ  ચેથી થ મ છે? 

(A) ગોનોકોક ઈ  (B) એવીડ પ સ્ ફવેીર ઈ  (C) રીોનોભ  ેરીડભ  (D) ફેવીરવ  
 

45 એઇડ્વ ક્ય ાં ગ્રુન  લ ઇયવથી થતો યોગ છે? 

(A) કોંગો લ ઇયવ  (B) યેદ્રો લ ઇયવ  (C) ફેન્્ો લ ઇયવ  (D) એકણ નશી 
 

46 ગબ ાળમન  ખવલ ન  કે્ર  પ્રક ય છે? 

(A) ફે  (B) ત્રણ  (C) ચ ય  (D)  ાંચ  
 

47 એઇડ્વનો પેર લો અ્ક લલ  નીચને ભ ાંથી ક્ય  ગર  રલે  જોઈએ? 

(A) રોકોભ ાં જાતીમ પળક્ષણનો પ્રચ ય કયલો  (B) વાંબોગ લખતે પનયોધનો ઉમોગ કયલો  
(C) લય મેર  પવયીંજ અને નીડરનો ન ળ કયલો  (D) ઉયન  ફધ જ  

 

48 કભયન  દુ:ખ લ ન  ક યણોભ ાં નીચેન ભ ાંથી કયુાં કયણ છે. 
(A) ગબ ાળમનુાં ખવવુાં  (B) આંતહયક જનન ાંગોભ ાં ચે 

(C) ગબ ાળમન  મખુભ ાં ર ાંફ ગ  નો ચે  (D) ઉયન  ફધ  જ  

    
 



49 જમ યે અન્મ વ યલ યથી ફ ક યશ ેતભે ન શોમ ત્મ યે કઈ ધપતની ભદદ રલે ભ ાં આલે છે? 

(A) ક્યયેુહ્િંગ  (B) ્ેસ્્યફુ ફેફી  (C) ભેનોયેજીમ   (D) એકણ નશી  
 

50 રોશીભ ાં હશભોગ્રોફીનનુાં પ્રભ ણ ઓછુાં શોલ થી કમો યોગ થ મ છે? 

(A) ડ મ ફી્ીવ  (B) ક્ષમ  (C)  ાંડુયોગ  (D) ન્યભુોપનમ   
 

 

 

_________________ 

 


