Mphw And Fhw Most imp Questions And Answers (50)
1. રા્યમાં કયા ્થળે મ્ટિપરપઝ હેટથ વકક ર (


સબ હેટથ સે્િર (

W) કાયક કરે છે D

)

2. મ્ટિપરપઝ હેટથ વકક રનો ્યાલ શા માિે ય ભ્યો હતો D


સરુ ષા્મક ્વા્્ય માિે

3. ફરજના ભાગ ૂપે મ્ટિપરપઝ હેટથ વકક રે એક માસમાં તેના વવ્તારમાં આવતા ર્યેક પરરવારની વછામાં વછી કેિલી
વખત


ુ ાકાત લેવી જોમએ D
લ
એક વાર

4. Rક્ઝકિીવામરિસS રોગના માનવંગ સાથે સંબવં િત છે D


ંખ

5. વંશ-વારસન ંુ વવઞાન એિલે D


ીનેરિકસ

6. Rરો્કામરિસS નામનો રોગ શરીરના કયા અવયવને લાગતો રોગ છે D


વાસનળી

7. લોહીના સકક રાન ંુ વનયમન કરનાર


મ્્ લુ લન

8. લોહીમાં રહેલા


ંુ છે D

ફે્િરના શોિકન ંુ નામ D

લો્ક ્રેમનર

9. એમ્ઝના વામરસના શોિક કોણ છે D


રોબિક કોચ

10. RપેસમેકરS નામના યંરનો યપયોગ શાના માિે થાય છે D


ૃદયના િબકારા વનયવમત કરવા માિે

11. ૃદયના અવનયવમત િબકારાના સંશોિન તથા યપચાર માિે કમ પ વત અપનાવવામાં આવે છે D


ઇલે્રોરફઝીયોલોી

12. માનવ મ્્ત્કન ંુ વજન આશરે કેિલ ંુ હોય છે D


500 થી 700 રામ

13. માનવ શરીરની ના્ીવ તથા કેવશકાવનો અ્યાસ કરતા શારન ંુ નામ


્ ૂરોલોી

14. હોવમયોપેથી લચરક્સા પ વત ............. દે શમાંથી ભારતમાં આવી છે .


જમકની

ંુ છે D

15. ઇ્ે્શન લેતી વખતે લગતા ્ોકિરના ્રનો ફોલબયા એિલે ................ .


એરો ફોલબયા

16. સામા્યત: માનવશરીરમાં ફો્ફરસ ઘિી ાય તો


ંુ થાય છે D

હા્કાં નબળાં થાય

ુ ા શોિકન ંુ નામ.
17. ષય રોગના ીવાુન


રોબિક કોચ

18. હા્કાં અને દાંતમાં રહેલો રસાયલણક પદાથક કયો છે D


કે્ટશયમ ફો્ફેિ

ુ ીમાં તંદુર્ત માણસ ............વખત ર્તદાન કરી શકે છે .
19. 20 થી 50 વ્કની ંમર સિ


100

20. ઇલે્રો-કાર્િયોરામના શોિક એ્થોવેન કયા દે શના વાતની હતા D


હોલે્્

21. આપણા શરીરમાં લોહીની પરરરમણની ઝ્પ કેિલી હોય છે D


કલાકના 6 મામલ

ુ ી રસી કયા-કયા રોગ સામે રવતકાર કરે છે D
22. વર ણ


િનરુ , ર્્થેરરયા અને યિરસ

23. એલલસા ( l sa) નામન ંુ પરીષણ કયા રોગના વનદાન માિે કરવામાં આવે છે D


એઇ્સ વાઇરસ

24. લાંબાગાળાના રોગને કયો રોગ કહેવામાં આવે છે D


રોવનક

25. કયા રોગના બે્િેરરયા નાના ંતર્ામાં જમ ઝ્પી રજનન કરતા હોય છે D


કોલેરા

26. કયા આહારના ઘિકની ઊણપથી પેલારા રોગ થાય છે D


વવિાવમન

27. માનવૃદયમાં વિદલ વાટવ ્ાં હોય છે D


્ાબા કણકક અને ્ાબા ષેપક વ્ચે

28. વસનનો માગક રવમક રીતે જોતાં કયો વવકટપ યો્ય છે D


નાક-વાસનળી –વાસવારહની-ફેફસાં

29. જ્મ તથા મરણની નંિણી કેિલા રદવસમાં કરાવવી ફરજજયાત છે D

30.

21 રદવસમાં
ન ંુ આ ંુ નામ D

નેશનલ એમ્ઝ કં રોલ વગેનામઝેશન



31. ભારતમાં મટિી પરપઝ વકક રની ભલામણ કરનાર કોણ મનાય છે D
રી કતારવસંહ



ુ ામઝેશન કાયકરમ શૂ કરવામાં આ્યો છે D
32. કયા વ્કથી રા્રીય ્તરે “પોલલયો નાબ ૂદી અલભયાનS માિે પટસ પોલલયો મ્ ન
્ીસે્બર 1995



33. થામરો્ના રોગના વનદાન માિે કયા-કયા િે્િ કરવામાં આવે છે D
, -3 તથા -4



ુ ુ ્ને કરવામાં આવતી નસબંિીને
34. પર
વાસે્િોમી


,

35.

ંુ કહેવાય છે D



,

અને

રસીવ શામા રાખવી જૂરી છે D

્ાકક બો્સમાં

36. ખરજ ંુ થવા માિે જવાબદાર સ ૂ્મ ીવ એિલે


ંુ D

ૂગ

37. મેલેરરયા રોગ કયા રીવથી થતો હોય છે D


્લા્મોર્યમ

ુ ંુ રવતલબંબ શાના પર રચાત ંુ હોય છે D
38. ંખમાં વ્તન


નેરપિલ

39. િામફોમ્ શાના થતો રોગ છે D

40.



ીવાુ ુ



વવ્ાુ ુ



રીવ



ૂગ

ુ ે િર
ર


ંુ છે D
મ્ લ
ૂ ર િય ૂબ

41. ્લોમેૂટસમાંથી બહાર નીકળતી વેસટસને


ઇફરર્િ આિક રર વલ

42. રક્નીનો ફં ્શવનંગ


વુ નિ કયો છે D

નેરોન

43. સામા્ય


ંુ કહે છે D

રુ રનમાં

ંુ હોત ંુ નથી D

રોરિન

44. ૃદયથી શરીરના ભાગો તરફ લોહીન ંુ વહન કરનાર D



આિક રી

45. ્લ્ અને સેલ વ્ચે થતાં રે ્પીરે શનને


ંુ કહે છે D

ઇ્િરનલ રે ્પીરે શન

46. જમણા ૃદયમાં એરીયમ અને વે્્રકલની વ્ચે કયો વાટવ રહેલો છે D


રાયક્પી્ વાટવ

47. પટમોનરી વેઇનમાં કે ંુ લોહી હોય છે D


ુ

48. ૃદયને ્લ્ સ્લાય કરનાર ......... .


કોરોનરી આિક રી

49. ૃદયન ંુ પેસ – મેકર કોને કહેવાય છે D


SA નો્

50. એક કાર્િયાક સાઇકલનો સમયગાળો કેિલો હોય છે D


0.8 સેક્્

