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økwshkík hkßÞLkk {krníke ¾kíkk îkhk «rMkØ Úkíkwt hkusøkkh÷ûke MkkÃíkkrnf

To,

વર્ષ - ૪૩ • તા. ૨૮ જુલાઈ, ૨૦૨૧ • અંક નં. ૨૫

íktºke : yþkuf fk÷heÞk
Mkníktºke : yh®ðË ykh. Ãkxu÷ • fkÞoðknf MktÃkkËf : Ãkw÷f rºkðuËe • MktÃkkËf : søkËeþ yk[kÞo

'økwshkík hkusøkkh Mk{k[kh’Lkwt ðkŠ»kf ÷ðks{ + 30/- Au. {krníke rLkÞk{fLke f[uhe, rnMkkçke þk¾k, ç÷kuf Lkt. 19/1, zkì. Sðhks {nuíkk ¼ðLk, økktÄeLkøkh-382010 WÃkhktík hkßÞLke fkuEÃký
fkuBÃÞqxhkEÍ ÃkkuMxykurVMk{kt (MkŠðMk [kso MkkÚku) íkÚkk rsÕ÷k ¾kíkuLke {krníke f[uheykuyu ÷ðks{ Mðefkhðk{kt ykðu Au. ÷ðks{ W½hkððk {kxu yk f[uheyu fkuE yrÄf]ík yusLxLke rLk{ýqf fhe LkÚke.

ðuçkMkkEx : www.gujaratinformation.gujarat.gov.in
www.facebook.com/gujaratinformation.official
Phone No. : 079-232-53440
ðuçkMkkEx : www.gujaratinformation.gujarat.gov.in WÃkhÚke økwshkík hkusøkkh Mk{k[khLkku ytf rLk:þwÕf zkWLk÷kuz fhe þfkþu.

STAFF SELECTION COMMISSION

How to apply:
Applications must be submitted in online mode at the official website of the
Commission i.e. https://ssc.nic.in. For detailed instructions, please refer
to Annexure-I and Annexure-II of this Notice. Sample Performa of Onetime Registration and online Application Form are attached as AnnexureIA and Annexure-IIA respectively.

For more details see Employment News Vol-16 Dt. 17 - 23 July-21
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National Institute for the Empowerment
of Persons with Intellectual Disabilities

Vasant Kanya
Mahavidyalaya : Varansi

For more details see Employment News Vol-17 Dt. 24 - 30 Oct.-21

તા. ૨૮ જુલાઈ, ૨૦૨૧, ગુજરાત રોજગાર સમાચાર

તા. ૨૮ જુલાઈ, ૨૦૨૧, ગુજરાત રોજગાર સમાચાર

NUCLEAR POWER CORPORATION
OF INDIA LTD. : TAMILNADU

3
Government of India

OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF
COMMISSIONER OF INCOME TAX : MUMBAI

Office of the Commissioner
of Customs (Preventive : Jamnagar

તા. ૨૮ જુલાઈ, ૨૦૨૧, ગુજરાત રોજગાર સમાચાર
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CSIR - Central Drug Research Institute
(Council of Scientific & Industrial Research)

Institute of Banking Personnel Selection

National Institute of Fashion
Technology : Srinagar (J&K)

તા. ૨૮ જુલાઈ, ૨૦૨૧, ગુજરાત રોજગાર સમાચાર

5

રક્તપિત્તના રોગીઓ માટે પોતાનું યોગદાન આપી ભારત રત્ન મેળવનાર મહિલાનું નામ જણાવો ?

1.

અમેરીકાની પેન્સિલવેનિયા યુનિવર્સિટી ખાતે મેડીકલ
ક્ષેત્રનો ઉચ્ચ અભ્યાસ કરનાર ભારતીય મહિલાનું નામ
જણાવો ?
અ. આનંદીબાઈ જોષી
બ. સુહાસિની જોષી  
ક. સુપ્રિયા કરેલકર
ડ. મનીષા ગાયકવાડ
2.
એડાવલેઠ કક્કર જાનકી અમ્માલને ક્યા ક્ષેત્રમાં પોતાનું
યોગદાન આપવા માટે ભારત સરકાર દ્વારા પદ્મશ્રી
પુરસ્કારથી નવાજવામાં આવ્યા હતા ?
અ. રસાયણ શાસ્ત્ર
બ. વનસ્પતિ અને કોષિકા વિજ્ઞાન શાસ્ત્ર  
ક. ભૌતિક શાસ્ત્ર
ડ. ઉપરોક્ત એક પણ નહીં
3.	વિજ્ઞાનની જીવ રસાયણ શાખામાં કાર્યરત રહી લોકપ્રિય
થનાર મહિલાનું નામ જણાવો ?
અ. અંજુમ ચાવલા
બ. કમલા રાજ્યગુરૂ  
ક. કમલા સોહોની
ડ. ઈશિતા ઈન્જિનિયર
4.
ભૌતિક અને હવામાન વિજ્ઞાન બંને ક્ષેત્રે કાર્ય કરનાર
મહિલાનું નામ જણાવો ?
અ. રત્ના કોંકણી
બ. મીનાક્ષી કિનામન્ની
ક. સેજલ ગુપ્તા 
ડ. અન્ના મણિ  
5.	મિર્જિલેટ, વેનક
ે ા એલ્કાડિશ અને એન્ટી મલેરિયા ડ્રગ્સના
મહિલા શોધકનું નામ જણાવો ?
અ. ડૉ. આશિમ્મા ચેટર્જી
બ. અપર્ણા ગાંગુલી
ક. પત્રલેખા બેનર્જી
ડ. ચિત્રલેખા સેન
6.	બિહાર રાજ્યના વતની મહારાની ચક્રવર્તી વિજ્ઞાન
જગતની કઈ શાખા સાથે સંલગ્ન હતા ?
અ. ભૌતિક શાસ્ત્ર
બ. આણિ્વક જીવ વિજ્ઞાન
ક. રસાયણ શાસ્ત્ર
ડ. ઉપરોક્ત એક પણ નહીં  
7. કર્ણાટક રાજ્યના પહેલા મહિલા ઈન્જિનિયર તરીકે
બહુમાન કોને પ્રાપ્ત થયું છે ?
અ. ડૉ. આશિમ્મા ચેટર્જી
બ. અપર્ણા સેન  
ક. રાજેશ્વરી ચેટર્જી
ડ. સયાની રાવ   
8.
કાર્બનિક રસાયણ વિજ્ઞાન શાસ્ત્રમાં ભારતીય મહિલા
તરીકે પ્રારંભિક તબક્કે આગળ આવનાર કોણ હતા?
અ. કીચીંતા ચટ્ટોપાધ્યાય
બ. રાજેશ્વરી ચેટર્જી
ક. અપર્ણા ગાંગુલી
ડ. દર્શના રંગનાથ   
9.
રસાયણ અને ભૌતિક વિજ્ઞાન શાસ્ત્રમાં નીચેનામાંથી ક્યા
મહિલા વિજ્ઞાનીનું નામ જાણીતું છે ?
અ. ચારૂસીતા ચક્રવર્તી
બ. યોગીતા સેન
ક. કમલાક્ષી ચેટર્જી
ડ. પત્રલેખા બેનર્જી
10. ડૉ. મં ગ લા નાર્લીકર નીચે લખે લ ક્યા ક્ષે ત્ર સાથે
સંકળાયેલ હતા ?
અ. રસાયણ અને ભૌતિક વિજ્ઞાન શાસ્ત્ર
બ. ગણિત શાસ્ત્ર   
ક. ભૌતિક શાસ્ત્ર
ડ. વનસ્પતિ શાસ્ત્ર
11. રક્તપિત્તના રોગીઓ માટે પોતાનું યોગદાન આપી ભારત
રત્ન મેળવનાર મહિલાનું નામ જણાવો ?
અ. સિસ્ટર નિવેદિતા
બ. મધર ટેરેસા  
ક. ચંદ્રાબેવ શ્રોફ
ડ. સુમતીબેન મોરારજી
12. કયા ગુજરાતી મહિલા આગેવાન પાર્લામેન્ટરી સેક્રેટરી
તરીકે સફળ યોગદાન આપી ચૂક્યા છે ?
અ. દેવ્યાની પાઠક  
બ. અરૂણા સોલંકી
ક. શ્રી હંસાબહેન મહેતા
ડ. વસંત પટેલ
13. અમદાવાદ ખાતે યોજાયેલા અધિવેશનમાં કોણે ગુજરાત
વિદ્યાપીઠ માટે રૂ.૧૫,૦૦૦ એકઠા કર્યા ?
અ. વંદના દેસાઈ
બ. નિહારિકા સુકુમાર
ક. મીરા પટેસ
ડ. શ્રીમતી વિજયાગૌરી  બળવંતરાય કાનુંગા  
14. અમદાવાદ સત્યાગ્રહમાં સર-મુ ખ ત્યાર તરીકે
મુક્તિસંગ્રામમાં જોડાનાર મહિલાનું નામ જણાવો ?
અ. સરલાદેવી અંબાલાલ સારાભાઈ
બ.  મૃણાલીની સારાભાઈ
ક. અનસુયા સારાભાઈ
ડ. મલ્લિકા સારાભાઈ  
15. ગુજરાતના સ્ત્રી શિક્ષણના આગેવાન શ્રી શારદાબહેન
મહેતા કયા વિષય સાથે સ્નાતક થયા હતા ?
અ. ધર્મ અને અધ્યાત્મ 
બ. લોજિક અને મોરલ ફિલોસોફી
ક.  ગુજરાતી સાહિત્ય 
ડ. અંગ્રેજી સાહિત્ય 
16.	તિલક રાષ્ટ્રીય ફંડ અને નેશનસ એજ્યુકેશન માટે મોટી
રકમ એકત્રિત કરનાર સ્ત્રી વક્તા તરીકે કોણ જાણીતું
છે ?
અ. કું. નયના શ્રીમાળી
    બ. ગીતાબહેન હીરપરા
ક. શ્રીમતી રમીબહેન કામદાર ડ. અલ્કા નામદાર  
17. ‘પાયોજી મેને રામ રતન ધન પાયો’ ભજન કોનું છે?
અ. મીરાબાઈ    બ. ગંગાસતી   ક. તોરલ     ડ. રાધા

18.

ગુજરાતના ક્યા મહિલા સ્વાતંત્ર્ય સેનાની ભીલ જ્ઞાતિમાં
જન્મેલા હતા ?
અ. કલાવતી ચૂનીલાલ ખંઢેરિયા    બ.  સેજલ રૂપાપરા
ક.  મોતીબહેન વકીલ
   ડ. ભાવિતા રાજગોર
19. કાન્તાબહેન ખાંડવાળા મુંબઈ મ્યુન્સિપલ કોર્પોરેશનના
કયા વોર્ડના કાઉન્સિલર હતા ?
અ. કર્ણાવતી     બ. ભૂલેશ્વર   ક. ખાર ડ.  સોપારા
20. ૧૯૦૩માં મુંબઈમાં ‘ગુજરાતી હિન્દુ સ્ત્રી મંડળ’ના પ્રમુખ
પદે કયા મહિલા આગેવાનની વરણી કરવામાં આવી હતી?
અ. પાર્વતી બહેન સંઘવી
    બ. સુલોચના કાલેકકર  
ક. જમનાબાઈ નગીનદાસ સક્કઈ  ડ.પૃથ્વી ભાવે
21.	પછાત કોમની સ્ત્રીઓને અક્ષરજ્ઞાન આપવા પ્રોઢ
શિક્ષણની રાત્રિશાળા સેવાભાવથી કોણે શરૂ કરી હતી ?
અ. જ્યોતિકા પીલ્લઈ
બ. મનજીબહેન પટેલ  
ક. આયુષી જ્યોર્તિકર
ડ. શ્રીમતી મંજુદેવી પંડ્યા  
22.	સુમિત્રાબહેન હરિપ્રસાદ ભટ્ટ ગુજરાતના ક્યા જિલ્લાના
મહિલા કાર્યકર હતા કે જેમણે ધોલેરા સબરસ સંગ્રામમાં
સક્રિય ભાગ લીધો અને મહિલા સત્યાગ્રહી તરીકે નામના
મેળવી ?
અ. અમરેલી
બ. ભાવનગર
ક. જામનગર
ડ.  અમદાવાદ
23. ટોકિયોમાં યોજાનારા ઓલિમ્પિક અને પેરાલિમ્પિકમાં ભાગ
લેવા માટે શૂટીંગ રમત માટે ગુજરાતની મહિલા ખેલાડીનું
નામ જણાવો ?
અ. પી.વી. સિંધુ
બ. ઈલાવેનિલ વાલારિવન  
ક. ધનલક્ષ્મી નાયર
ડ.  કલ્કી કેલ્વીન
24. ગુ જ રાતની રમતવીર અં કિ તા રૈન ા કઈ રમત સાથે
સંકળાયેલી છે ?
અ. પીંગપોંગ     બ. વાલીબોલ    ક. ટેનિસ     ડ. ફુટબોલ
25.
ગુજરાતની મહિલા ખિલાડી માના પટેલ કઈ રમતમાં
આગળ વધી રહી છે ?
અ. બોક્સિંગ
બ. વેઈટ લિફ્ટીંગ  
ક. વ્રેસ્લીંગ
ડ. તરણ (સ્વિમિંગ)  

sLkh÷
Lkku÷us
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26.	દિવ્યાંગો માટેના ઓલિમ્પિક કે જે પેરાલિમ્પિક તરીકે
ઓળખાય છે તેમાં શ્રી પારૂલ પરમાર કઈ રમતમાં ભારતનું
નેતૃત્વ કરી રહ્યાાં છે?
અ. બેડમિંટનમાં
બ. બોક્સિંગ
ક. વ્રેસ્લીંગ
ડ. વેઈટ લિફ્ટીંગ  
27. ભાવિના પટેલ તેમજ સોનલ પટેલ કઈ રમતના ખેલાડી
છે?
અ. કબડ્ડી     બ. ટેબલ ટેનિસ     ક. ચેસ ડ. બોક્સિંગ
28. 	સાક્ષી મલિકે ૨૦૧૬માં ક્યા આયોજાયેલી ઓલમ્પિકમાં
ભારત માટે બ્રોન્ઝ પુરસ્તાર મેળવ્યો હતો ?
અ. બેઈજીંગ     બ. પેરિસ ક. બ્રાઝિલ ડ.  જાપાન
29. ભારત તરફથી સૌથી વધુ રન કરનાર મહિલા ક્રિકેટર
કોણ છે ?
અ. અંજુમ ચોપડા
બ. સ્નેહા પીલવલકર
ક. રેણુકા વર્મા 
ડ. મિતાલી રાજ  
30. કોઈપણ ઓલમ્પિકમાં એક જિમ્નાસ્ટ તરીકે ભાગ લેનારી
પ્રથમ જિમ્નાસ્ટ કોણ છે ?
અ. દીપા કર્માકર  
બ. સલીલા તોમર  
ક.  નેમીશા કુલર્કણી
ડ. હીતાર્થી દવે
31. ૨૦૧૮ના વર્ષ દરમિયાન એશિયન ચેમ્પિયનશિપમાં
સિલ્વર તેમજ તે જ વર્ષે યોજાયેલ કોમનવેલ્થમાં ગોલ્ડ
પ્રાપ્ત કરનાર ભારતની રેસલર કોણ છે ?
અ. સાક્ષી મલેક
બ. વિનેશ ફોગાટ
ક. ગીતા ફોગાટ
ડ. બબીતા ફોગાટ
32.	સતત ૪ વર્લ્ડકપ રમનારી પ્રથમ ભારતીય મહિલા ક્રિકેટર
કોણ છે ?
અ. ઝુલન ગોસ્વામી
બ. હરમનપ્રીત કૌર
ક. અંજુ જૈન
ડ. દીપ્તી શર્મા 
33. વર્ષ ૨૦૦૫ અને ૨૦૦૯ દરમિયાન મહિલા ક્રિકેટ
વિશ્વકપમાં ભારતને વિજય અપાવનાર કપ્તાન કોણ હતુ?ં
અ. પ્રિયા પુનીઆ
બ. પુનમ રાઉત  
ક. શિક્ષા પાંડે
ડ. અંજુમ ચોપડા
34. ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમની પ્રથમ વન-ડે મેચની કેપ્ટન
તેમજ 100 વિકેટ લેનારી પ્રથમ મહિલા ક્રિકેટર હોવાનું
બહુમાન કોના ફાળે જાય છે ?
અ. ડાયના એડુલજી
બ. શ્વેતા વર્મા 
ક.આયુશી સોની
ડ. ઈન્દ્રાની રોય   

35.

તાલી રાજ પહેલા ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમની કેપ્ટન
કઈ મહિલા ખેલાડી હતી ?
અ. મનસ્વી જોષી
બ. ઝુલન ગોસ્વામી
ક. નુઝત પરવીન
ડ. એકતા બિસ્ત 
36. ગાર્ગી બેનર્જી તેમજ નીલિમા જોગલેકર કઈ રમતના મહિલા
ખિલાડીઓ છે ?
અ. હોકી
બ. વ્રેસલીંગ
ક. ક્રિકેટ  
ડ. વેઈટ લિફ્ટીંગ
37. વર્ષ ૨૦૧૨માં લંડન ઓલમ્પિકમાં બેડમિન્ટનની મહિલા
સિંગ્લ્સ સ્પર્ધામાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીતનાર ભારતની પ્રથમ
ખેલાડી કોણ બની ?
અ. અરુંધતી રેડ્ડી
બ. યસ્તીકા ભાટીઆ    
ક. રીચા ઘોષ  
ડ. સાઈના નેહવાલ  
38. ભારત માટે વિમબ્લડન ગ્રાન્ડસ્લેમ જીતનારી ભારતની
પ્રથમ મહિલા ખેલાડી કોણ છે ?
અ. સાનિયા મિર્ઝા
બ. અંજુમ ચોપડા
ક. પ્રત્યુશા વર્મા 
ડ. રાજેશ્વરી ગાયકવાડ  
39. આણંદ જિલ્લાના સીસ્વા ગ્રામ પંચાયતના સોશિયલ
મીડિયા પર લોકપ્રિય થયેલા પ્રગતીશીલ સરપંચ કોણ
હતા ?
અ. અપરાજિતા ખૈર
બ. હિનલ પટેલ   
ક. કુમકુમ રાવલ
ડ. ઝરણા પટેલ  
40. ભારત દેશના પ્રથમ મહિલા નાણા મંત્રી કોણ બન્યા?
અ.પ્રતીભા પાટીસ
બ. એની બેસન્ટ 
ક. નિર્મલા સીતારામન
ડ. મુથુલક્ષ્મી પંડિત 
41. આઇએમએફ - આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય ભંડોળમાં ચીફ
ઇકોનોમિસ્ટનું પદ સંભાળનારી પહેલી ભારતીય મહિલા
બની.
અ. ઈન્દીયા નુઈ
બ. નીતા અંબાની
ક.  સુનીતા રેડ્ડી 
ડ.ગીતા ગોપીનાથ  
42.	હીમા દાસ ક્યા રાજ્યના એથ્લેટ ખેલાડી છે ?
અ. આસામ
બ. મણીપુર
ક.  અરૂણાચલ પ્રદેશ
ડ. હરિયાણા
43. મણીપુ ર રાજ્યથી આવતા ભારતીય મહિલા બોક્ષર
ખેલાડીનું નામ જણાવો ?
અ. રીન્ચુલ તેનજીંગ
બ. મેરી કોમ
ક. બાઈચુંગ ભુટીયા
ડ. જીનીતા તોબે  
44. યુવા ભારતીય વાયુ સેનાના ‘મિગ -21 બાઇસન’ને
સોલો ઉડાડનારા પ્રથમ ભારતીય મહિલા ફાઇટર પાઇલટ
બનવાનું બહુમાન કોને પ્રાપ્ત થયું ?
અ. ગુલ પનાગ
બ. અમરિદંર કૌર
ક. અવની ચતુર્વેદી
ડ. જૂહી પંજાબી
45.	મિસાઈલ વુમન તરીકે કયા મહિલા વિજ્ઞાની જાણીતા છે?
અ. ગ્લોરી ગોન્ઝાલવિસ
બ. જેની મેકવાન
ક.  સેરેના વિલિયમ્સ 
ડ. ટેસી થોમસ  
46. ‘સાત પગલા આકાશમાં’ નવલકથાના લોકપ્રિય લેિખક
કોણ છે ?
અ. કુંદનીકા કાપડીયા
બ. ઉષા ઉપાધ્યાય  
ક. એષા દાદાવાળા  
ડ. સુધા મૂર્તિ 
47.	પ્રથમ ભારતીય પર્વતારોહક મહિલા કે જેમણે માઉન્ટ
એવરેસ્ટ સફળતાથી સર કર્યું ?
અ. પાર્વતી રાવ
બ. બચેન્દ્રી પાલ  
ક. ગીરીજા પોલવેલકર
ડ. સોનુ ગીલ
48. દુનિયાનાં માઉન્ટ એવરેસ્ટ સર કરનાર પ્રથમ દિવ્યાંગ
મહિલા કોણ બન્યાં ?
અ. નુર મલેક
બ. નુપુર પુરોહિત 
ક. અરુણિમા સિંહા
ડ. હેમા પાટિલ
49. ગુજરાતના સાહસિક મહિલા પર્વતારોહક તરીકે કોણ
જાણીતું છે ?
અ. અપર્ણા દેસાઈ
બ. અસ્મિતા ખારવા  
ક.  ઝલક પોપટ
ડ.ચૌલાદેવી   
50. ગુજરાત રાજ્યના પ્રથમ મહિલા મુખ્યમંત્રી કોણ બન્યાં?
અ. આનંદીબહેન પટેલ
બ. વિભાવરીબહેન દવે  
ક. શ્રીમતી વસુબહેન ત્રિવેદી
ડ. પૂનમ માડમ
જવાબો :
(૧-અ) (૨-બ) (૩-ક) (૪-ડ) (૫-અ) (૬-બ) (૭-ક) (૮-ડ)
(૯-અ) (૧૦-બ) (૧૧-બ) (૧૨-ક) (૧૩-ડ) (૧૪-અ) (૧૫-બ)
(૧૬-ક) (૧૭-અ) (૧૮-અ) (૧૯-બ) (૨૦-ક) (૨૧-ડ) (૨૨–
અ) (૨૩-બ) (૨૪-ક) (૨૫-ડ) (૨૬-અ) (૨૭-બ) (૨૮-ક)
(૨૯-ડ) (૩૦-અ) (૩૧-બ) (૩૨-ક) (૩૩-ડ) (૩૪-અ) (૩૫બ) (૩૬-ક) (૩૭-ડ) (૩૮-અ) (૩૯-બ) (૪૦-ક) (૪૧-ડ)
(૪૨-અ) (૪૩-બ) (૪૪-ક) (૪૫-ડ) (૪૬-અ) (૪૭-બ) (૪૮ક) (૪૯-ડ) (૫૦-અ)
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