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

;Êf\t 5zl1ff જુલાઈ – 2016 

 
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 10/07/2016 

;di  O 03.00 to 04.30 

;}rgf  O glr[gf awf h 5~Ègmgf hjfa vf5mp   s], u]6 O 35 

      

પ્રશ્ન – 1  સ્વાસ્્ય  એટલે શ ું? માતા અને બાળ સ્વાસ્્યને અસર કરતા પરરબળો જણાવો.  (10) 

અથવા  

સગર્ાાવસ્થા એટલે શ ું? સગર્ાાવસ્થાની મ શ્કેલીઓ જણાવો. 

પ્રશ્ન – 2  કૂપોષણ  એટલે શ ું? કૂપોષણ થવાના કારણો જણાવો.     (10) 

અથવા  

નવજાત શિશ ની સુંર્ાળના મ ખ્ય તબક્કાઓ જણાવો. 

પ્રશ્ન – 3  ટ ૂંકનોંધ લખો. (ગમે તે ત્રણ)       (15) 

1. પાુંડ રોગ  

2. કસવૂાવડ  

3. કમળો  

4. ડાયાબબટીસ  

 

 

   _______________________



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

;Êf\t 5zl1ff જ લાઈ– 2016 

 
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    

         Numerical Code: 0184 

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

Tffzlb  O 11/07/2016 

;di  O 03.00 to 04.30 

;}rgf  O glr[gf awf h 5~Ègmgf hjfa vf5mp    s], u]6 O 35 

      

 

પ્રશ્ન.1  પ્રસતૂાવસ્થા એટલે શ ું? તેની સારસુંર્ાળના મ દ્દાઓ જણાવો.    (10) 

અથવા  

 પ્રસતૂાવસ્થાના તબક્કાઓ જણાવો. 
પ્રશ્ન.2  પ્રસશૂત દરમ્યાન ચેપ લાગવાના કારણો જણાવો.     (10) 

અથવા 

 પ્રસશૂતબાદના સમયગાળામાું પ્રજનનતુંત્રમાું કયા કયા ફેરફારો થાય છે? જણાવો. 
 

પ્રશ્ન.૩  ટૂુંકનોંધ લખો : (કોઇપણ ત્રણ)       (15) 

1. ઉત્સર્જનતૂંત્ર  

2. પાચનતૂંત્ર  

3. મધપુ્રમેહ  

4. પાૂંડુરોગ  
 

 



ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી 
સત્રાૂંત પરીક્ષા જુલાઈ – 2016 

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 12/07/2016 

;di  O 03.00 to 04.30 

;}rgf  O glr[gf awf h 5~Ègmgf hjfa vf5mp    s], u]6 O 35 

      

 

પ્રશ્ન-1 નવજાત શિશ ના આહાર, રસીકરણ અને શવકાસની ચચાા કરો.      (10) 

અથવા 

નવજાત શિશ ની માુંદગીના લક્ષણો અને સારવારની ચચાા કરો. 

 

પ્રશ્ન-2 રોગપ્રશતકારક િક્તતના પ્રકારો સમજાવો.       (10) 

અથવા 

ટી.બીનો ફેલાવો અને તેના લક્ષણો જણાવો.  

 

પ્રશ્ન-3 ટ ૂંકનોંધ લખો (ગમે તે ત્રણ)        (15) 

1. માતાન ું ધાવણ બાળકો માટેનો સવોત્તમ આહાર  

2. રસીકરણની અનન્ય શસદ્ધિઓ 

3. રસીઓન ું સમયપત્રક 

4. રસીઓ શવિેની માન્યતાઓ 

5. હડકવાની રસી 

 



ડૉ. બાબાસાહબે આંબેડકર ઓપન યનુનવનસિટી 
સૂંત્રાત પરીક્ષા જુલાઈ - 2016 

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 13/07/2016 

;di  O 03.00 to 04.30 

;}rgf  O glr[gf awf h 5~Ègmgf hjfa vf5mp    s], u]6 O 35 

      

 

પ્રશ્ન-1 ક ટ ુંબ કલ્યાણનો શસિાુંત સમજાવો.       (10) 

અથવા 

 ર્ારતમાું વસ્તી શનયુંત્રણ કાયાક્રમની સમજૂતી આપો. 

પ્રશ્ન-2 ર્ારતમાું ઊંચા જન્મદરના કારણોની શવસ્તતૃ ચચાા કરો.    (10) 

      અથવા 

 તર ણાવસ્થા દરમ્યાન પ્રજનન સ્વાસ્્યને લગતી મ શ્કેલીઓની સમજૂતી આપો. 

 

પ્રશ્ન-3 ટૂુંકનોંધ લખો (ગમે તે ત્રણ)        (15) 

1. બાળમતૃ્ય દર 

2. ક ટ ુંબશનયોજન 

3. ર્ારતમાું વસ્તીના પ્રવાહો 

4. ગર્ાશનરોધક પિશતઓ 

5. HIV એઇડ્સ 

 

 
 

 


