
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 dwz v|G0 rf.<0 c[<y v[G0 o[dl,l j|,o[z (DMCH)  

Numerical Code: 0029 

gm\w6l g\az O     

5f9is~d O dft'af/ :jf:Yi vg[ ;uef"dftfgl ;fzjfz (DMCH-01) Numerical Code: 0183 

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 ાાંડુયોગ એટરે શુાં? ાાંડુયોગ થલાના કાયણો જણાલો?     (10) 

          vyjf 

  કુોણ એટરે શુાં? કુોણ નનલાયલાના ઉામો જણાલો?   

5~ÈgOV2 વભતોર આશાય એટરે શુાં? વભતોર આશાયના ઘટકો જણાલો?    (10) 

vyjf 

શે્વતપ્રદય એટરે શુાં? શે્વતપ્રદય થમો શોમ તો કઈ કઈ તકેદાયીઓ યાખલી જોઈએ. 

5~ÈgOV3 ટૂાંકનોંધ રખો (ગભે તે ત્રણ)        (15) 

1. સ્તનાન અલસ્થા  

2. વગબાાલસ્થા  

3. ફાઆશાય  

4. ક્ષમયોગ 

 

 



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 dwz v|G0 rf.<0 c[<y v[G0 o[dl,l j|,o[z (DMCH) 

Numerical Code: 0029 

gm\w6l g\az O     

5f9is~d O 5~;}Lt nzDifg vg[ 5~;}Lt 5klgl ;fzjfz (DMCH-02) Numerical Code: 0184 

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 સ્તનાન એટરે શુાં? સ્તનાન દયમ્માન ધ્માનભાાં યાખલાના મદુ્દાઓ જણાલો.  (10) 

vyjf 

જોડિમા ફાકોની વ્માખ્મા આી તેના નલળે નલસ્તતૃ ભાડશતી આો.     

5~ÈgOV2 પ્રસતૂાલસ્થા એટરે શુાં? પ્રસનૂત ફાદ થતા ળાયીડયક પેયપાયો નલળે ભાડશતી આો    (10) 

vyjf 

પ્રસતૂાલસ્થાની વાંબાના મદુ્દાઓ જણાલો? 

5~ÈgOV3 ટૂાંકાપ્રશ્નોના જલાફ આો. (ગભે તે ાાંચ)       (15) 

1. પ્રસનૂત ળરૂઆતના ચચહ્નો જણાલો. 

2. ફાક ઊંધ ુશોવુાં એટરે શુાં? વભજાલો. 

3. પ્રસતૂાલસ્થા પ્રસતૂાને થતી ભાનનવક તકરીપો જણાલો. 

4. યવીની જાલણીની ભાડશતી આો. 

5. ધાલણ ન આલલાના કાયણો જણાલો. 

6. કુોણના કાયણો જણાલી તેના ઉકેર જણાલો. 

7. ગબાાલસ્થાભાાં તાલ આલલાના કાયણો અને વાયલાય જણાલો. 

 

 

 



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 dwz v|G0 rf.<0 c[<y v[G0 o[dl,l j|,o[z (DMCH) 

Numerical Code: 0029 

gm\w6l g\az O     

5f9is~d O gjhft Lxx] ;\ef/ (DMCH-03)    Numerical Code: 0185 

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 ઝેયી કભાની યવી નલળે વભજાલો.       (10) 

vyjf 

  ટાઈપોઈિની વાયલાયના મખુ્મ મદુ્દાઓ જણાલો. 

5~ÈgOV2 કોરોસ્રભ એટરે શુાં તેના ભશત્લ નલળે વભજાલો.      (10) 

vyjf 

આંચકી એટરે શુાં? આંચકીના મખુ્મ કાયણો જણાલો. 

5~ÈgOV3 8}\sgm\w ,bmp Ssm.56 Ê6F         (15) 

1. તાલ  

2. કેન્વય 

3. કૃનભ 

4. ઉટાડટમો 

 

 

 

 

 



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 dwz v|G0 rf.<0 c[<y v|G0 o[dl,l j|,o[z (DMCH) 

          Numerical Code: 0029 

gm\w6l g\az O     

5f9is~d  O s]8]\aLgimhg vg[ :Êlvmgl ;fdfGi ts,lomg]\ Lgzfsz6 (DMCH-04) 

          Numerical Code: 0186 

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 ŒŒs]8]\a Lgimhggl vuTitf vg[ Lag vfimÔt 5Lzjfzgf hmbdmCC Ljqf[  

,3]Lga\w ,bmp          (10)   

vyjf 

  imgl:Êfjgf sfz6m4 Lgnfg vg[ ;fzjfz ;dhfjmp       

5~ÈgOV2 ue"Lgzmws df8[gl vmz,5l<; Sdm\ v[ yl u/jfgl um/lFgl ;\5}6" dfLctl  

vf5mp           (10)  

vyjf 

 tÍ6j:yfdf\ sif sif xfzlLzs vg[ efjgfTds o[zofzm yfi k[ M vf o[zofzm  

Ljqf[ Ljutjfz ,bmp          

5~ÈgOV3 8}\sgm\w ,bmp Ssm.56 Ê6F         (15) 

1. j:tlrs~ 

2. dfL;s xÍ g yj]\ 

3. sm5z 8l Svf\s0lF 

4. dfL;s:Êfj vg[ n]Obfjm 

5. 5[xfadf\ ytl a/tzf 

 

 

 

 

 


