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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 One-
time Registration and online Application Form are attached as Annexure-
IA and Annexure-IIA respectively.
For more details see Employment News Vol-16 Dt. 17 - 23 July-21
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Vasant Kanya 
Mahavidyalaya : Varansi

National Institute for the Empowerment 
of Persons with Intellectual Disabilities

For more details see Employment News Vol-17 Dt. 24 - 30 Oct.-21
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NUCLEAR POWER CORPORATION 
OF INDIA LTD. : TAMILNADU

Government of India

OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF 
COMMISSIONER OF INCOME TAX : MUMBAI

Office of the Commissioner
of Customs (Preventive : Jamnagar
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Institute of Banking Personnel Selection

CSIR - Central Drug Research Institute
(Council of Scientific & Industrial Research)

National Institute of Fashion 
Technology : Srinagar (J&K)
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sLkh÷
Lkku÷us
õðeÍ
fkuLkoh

રક્તપિત્તના રોગીઓ માટે િોતાનું યોગદાન આિી ભારત રત્ન મેળવનાર મપિલાનું નામ જણાવો  ? 
1. અમેરીકાની િેન્સિલવેપનયા યુપનવપસિસિટી ખાતે મેડીકલ 

ક્ેત્રનો ઉચ્ચ અભયાસિ કરનાર ભારતીય મપિલાનું નામ 
જણાવો ? 

	 અ.	આનંદીબાઈ	જોષી		 	 બ.	સુહાસસની	જોષી		
	 ક.	સુસરિયા	કરેલકર		 	 ડ.	મનીષા	ગાયકવાડ
2. એડાવલેઠ કક્કર જાનકી અમમાલને કયા ક્ેત્રમાં િોતાનું 

યોગદાન આિવા માટે ભારત સિરકાર દ્ારા િદ્મશ્ી 
િુરસકારથી નવાજવામાં આવયા િતા ? 

	 અ.	રસાયણ	શાસ્ત્ર	
	 બ.	વનસ્્પસિ	અને	કોસષકા	સવજ્ાન	શાસ્ત્ર		
	 ક.	ભૌસિક	શાસ્ત્ર		 	 ડ.	ઉ્પરોક્ત	એક	્પણ	નહીં	
3. પવજ્ાનની જીવ રસિાયણ શાખામાં કાયસિરત રિી લોકપરિય 

થનાર મપિલાનું નામ જણાવો ? 
	 અ.	અંજુમ	ચાવલા	 બ.	કમલા	રાજયગુરૂ		
	 ક.	કમલા	સોહોની	 ડ.	ઈસશિા	ઈન્જસનયર	
4. ભૌપતક અને િવામાન પવજ્ાન બંને ક્ેત્રે કાયસિ કરનાર 

મપિલાનું નામ જણાવો ? 
	 અ.	રત્ા	કોંકણી	 બ.	મીનાક્ી	કકનામન્ી
	 ક.	સેજલ	ગુપ્ા		 ડ.	અન્ા	મસણ		
5. પમપજસિલટે, વેનકેા એલકાડડશ અન ેએ્ટી મલેડરયા ડ્રગસિના 

મપિલા શોધકનું નામ જણાવો ? 
	 અ.	ડૉ.	આસશમમા	ચેટર્જી		 બ.	અ્પણાણા	ગાંગુલી	
	 ક.	્પત્રલેખા	બેનર્જી		 ડ.	સચત્રલેખા	સેન	
6. પબિાર રાજયના વતની મિારાની ચક્રવતતી પવજ્ાન 

જગતની કઈ શાખા સિાથે સિંલગ્ન િતા ? 
	 અ.	ભૌસિક	શાસ્ત્ર	 બ.	આસણ્વક	જીવ	સવજ્ાન	
	 ક.	રસાયણ	શાસ્ત્ર	 ડ.	ઉ્પરોક્ત	એક	્પણ	નહીં		
 7. કણાસિટક રાજયના િિેલા મપિલા ઈન્જપનયર તરીકે 

બિુમાન કોને રિાપ્ત થયું છે ? 
	 અ.	ડૉ.	આસશમમા	ચેટર્જી	 બ.	અ્પણાણા	સેન		
	 ક.	રાજેશ્વરી	ચેટર્જી		 ડ.	સયાની	રાવ			
8. કાબસિપનક રસિાયણ પવજ્ાન શાસત્રમાં ભારતીય મપિલા 

તરીકે રિારંપભક તબક્કે આગળ આવનાર કોણ િતા? 
	 અ.	કીચીંિા	ચટ્ો્પાધયાય		 બ.	રાજેશ્વરી	ચેટર્જી
	 ક.	અ્પણાણા	ગાંગુલી	 ડ.	દશણાના	રંગનાથ			
9. રસિાયણ અન ેભૌપતક પવજ્ાન શાસત્રમા ંનીચનેામાથંી કયા 

મપિલા પવજ્ાનીનું નામ જાણીતું છે ? 
	 અ.	ચારૂસીિા	ચક્રવિતી		 બ.	યોગીિા	સેન		 	
	 ક.	કમલાક્ી	ચેટર્જી		 ડ.	્પત્રલેખા	બેનર્જી	
10. ડૉ. મંગલા નાલતીકર નીચે લખેલ કયા ક્ેત્ર સિાથે 

સિંકળાયેલ િતા ? 
	 અ.	રસાયણ	અને	ભૌસિક	સવજ્ાન	શાસ્ત્ર		
	 બ.	ગસણિ	શાસ્ત્ર			
	 ક.	ભૌસિક	શાસ્ત્ર		 ડ.	વનસ્્પસિ	શાસ્ત્ર	
11.  રક્તપિત્તના રોગીઓ માટે િોતાનુ ંયોગદાન આિી ભારત 

રત્ન મેળવનાર મપિલાનું નામ જણાવો  ? 
	 અ.	સસસ્ટર	સનવેકદિા		 બ.	મધર	ટેરેસા		
	 ક.	ચંદ્ાબેવ	શ્ોફ	 ડ.	સુમિીબેન	મોરારજી	
12.  કયા ગુજરાતી મપિલા આગેવાન િાલાસિમે્ટરી સિેક્રેટરી 

તરીકે  સિફળ યોગદાન આિી ચૂકયા છે ? 
	 અ.	દેવયાની	્પાઠક			 બ.	અરૂણા	સોલંકી	
	 ક.	શ્ી	હંસાબહેન	મહેિા		 ડ.	વસંિ	્પટેલ	
13.  અમદાવાદ ખાતે યોજાયેલા અપધવેશનમાં કોણે ગુજરાત 

પવદ્ાિીઠ માટે રૂ.૧૫,૦૦૦ એકઠા કયાસિ ? 
	 અ.	વંદના	દેસાઈ		 બ.	સનહાકરકા	સુકુમાર	
	 ક.	મીરા	્પટેસ	
	 ડ.	શ્ીમિી	સવજયાગૌરી		બળવંિરાય	કાનુંગા		
14. અમદાવાદ સિતયાગ્રિમાં  સિર-મુખતયાર તરીક ે 

મુપક્તસિંગ્રામમાં જોડાનાર મપિલાનું નામ જણાવો ? 
	 અ.	સરલાદેવી	અંબાલાલ	સારાભાઈ	
	 બ.		મૃણાલીની	સારાભાઈ		 	
	 ક.	અનસુયા	સારાભાઈ		 ડ.	મનલિકા	સારાભાઈ		
15.  ગુજરાતના સત્રી પશક્ણના આગેવાન શ્ી શારદાબિેન 

મિેતા કયા પવષય સિાથે સ્ાતક થયા િતા ? 
	 અ.	ધમણા	અને	અધયાતમ	
	 બ.	લોસજક	અને	મોરલ	કફલોસોફી		
	 ક.		ગુજરાિી	સાસહતય		 	 ડ.	અંગ્ેજી	સાસહતય	
16. પતલક રાષ્ટીય ફંડ અને નેશનસિ એજયુકેશન માટે મોટી 

રકમ એકપત્રત કરનાર સત્રી વક્તા તરીકે કોણ જાણીતું 
છે ? 

	 અ.	કું.	નયના	શ્ીમાળી		 				બ.	ગીિાબહેન	હીર્પરા
	 ક.	શ્ીમિી	રમીબહેન	કામદાર		 ડ.	અલકા	નામદાર		
17. ‘િાયોજી મેને રામ રતન ધન િાયો’ ભજન કોનું છે? 
	 અ.	મીરાબાઈ				બ.	ગંગાસિી			 ક.	િોરલ						ડ.	રાધા	

18. ગુજરાતના કયા મપિલા સવાતંત્ય સિેનાની ભીલ જ્ાપતમાં 
જ્મેલા િતા ? 

	 અ.	કલાવિી	ચૂનીલાલ	ખંઢેકરયા				બ.		સેજલ	રૂ્પા્પરા
	 ક.		મોિીબહેન	વકીલ	 	 			ડ.	ભાસવિા	રાજગોર	
19. કા્તાબિેન ખાંડવાળા મુંબઈ મયુન્સિિલ કોિપોરેશનના 

કયા વોડસિના કાઉન્સિલર િતા ? 
	 અ.	કણાણાવિી					બ.	ભૂલેશ્વર			 ક.	ખાર		 ડ.		સો્પારા	
20. ૧૯૦૩માં મુંબઈમાં ‘ગુજરાતી પિ્દુ સત્રી મંડળ’ના રિમુખ 

િદે કયા મપિલા આગવેાનની વરણી કરવામા ંઆવી િતી? 
	 અ.	્પાવણાિી	બહેન	સંઘવી	 	 				બ.	સુલોચના	કાલેકકર		
	 ક.	જમનાબાઈ	નગીનદાસ	સક્કઈ		ડ.પૃથવી	ભાવે	
21. િછાત કોમની સત્રીઓને અક્રજ્ાન આિવા રિોઢ 

પશક્ણની રાપત્રશાળા સિેવાભાવથી કોણે શરૂ કરી િતી ? 
	 અ.	જયોસિકા	્પીલિઈ	 બ.	મનજીબહેન	્પટેલ		
	 ક.	આયુષી	જયોસિણાકર		 ડ.	શ્ીમિી	મંજુદેવી	્પંડ્ા		
22. સિુપમત્રાબિેન િડરરિસિાદ ભટ્ટ ગુજરાતના કયા પજલ્ાના 

મપિલા કાયસિકર િતા કે જેમણે ધોલેરા સિબરસિ સિંગ્રામમાં 
સિપક્રય ભાગ લીધો અન ેમપિલા સિતયાગ્રિી તરીકે નામના 
મેળવી ? 

	 અ.	અમરેલી		 બ.	ભાવનગર	
	 ક.	જામનગર		 ડ.		અમદાવાદ	
23.   ટોડકયોમા ંયોજાનારા ઓપલનમિક અન ેિરેાપલનમિકમા ંભાગ 

લેવા માટે શૂટીંગ રમત માટે ગુજરાતની મપિલા ખેલાડીનું 
નામ જણાવો ? 

	 અ.	્પી.વી.	સસંધુ	 બ.	ઈલાવેસનલ	વાલાકરવન		
	 ક.	ધનલક્મી	નાયર		 ડ.		કલકી	કેલવીન
24.  ગુજરાતની રમતવીર અંડકતા રૈના કઈ રમત સિાથે 

સિંકળાયેલી છે ? 
	 અ.	્પીંગ્પોંગ					બ.	વાલીબોલ				ક.	ટેસનસ					ડ.	ફુટબોલ	
25.  ગુજરાતની મપિલા પખલાડી માના િટેલ કઈ રમતમાં 

આગળ વધી રિી છે ? 
	 અ.	બોન્સંગ		 બ.	વેઈટ	સલફટીંગ		
	 ક.	વ્ેસ્લીંગ		 ડ.	િરણ	(નસ્વસમંગ)		

26. ડદવયાંગો માટેના ઓપલનમિક કે જે િેરાપલનમિક તરીકે 
ઓળખાય છે તમેા ંશ્ી િારૂલ િરમાર કઈ રમતમા ંભારતનંુ 
નેતૃતવ કરી રહ્ાાં છે? 

	 અ.	બેડસમંટનમાં		 બ.	બોન્સંગ
	 ક.	વ્ેસ્લીંગ	 ડ.	વેઈટ	સલફટીંગ		
27. ભાપવના િટેલ તેમજ સિોનલ િટેલ કઈ રમતના ખેલાડી 

છે? 
	 અ.	કબડ્ી					બ.	ટેબલ	ટેસનસ						ક.	ચેસ		 	ડ.	બોન્સંગ
28.  સિાક્ી મપલકે ૨૦૧૬માં કયા આયોજાયેલી ઓલનમિકમાં 

ભારત માટે બ્ો્્ઝ િુરસતાર મેળવયો િતો ? 
	 અ.	બેઈજીંગ					બ.	્પેકરસ		 ક.	બ્ાસિલ		 ડ.		જા્પાન	
29.  ભારત તરફથી સિૌથી વધુ રન કરનાર મપિલા પક્રકેટર 

કોણ છે ? 
	 અ.	અંજુમ	ચો્પડા	 બ.	સ્ેહા	્પીલવલકર	
	 ક.	રેણુકા	વમાણા		 ડ.	સમિાલી	રાજ		
30. કોઈિણ ઓલનમિકમાં એક પજમ્ાસટ તરીકે ભાગ લેનારી 

રિથમ પજમ્ાસટ કોણ છે ? 
	 અ.	દી્પા	કમાણાકર			 બ.	સલીલા	િોમર		
	 ક.		નેમીશા	કુલક્કણી		 ડ.	હીિાથતી	દવે	
31. ૨૦૧૮ના વષસિ દરપમયાન એપશયન ચેનમિયનપશિમાં 

પસિલવર તેમજ તે જ વષષે યોજાયેલ કોમનવેલથમાં ગોલડ 
રિાપ્ત કરનાર ભારતની રેસિલર કોણ છે ? 

	 અ.	સાક્ી	મલેક		 બ.	સવનેશ	ફોગાટ	
	 ક.	ગીિા	ફોગાટ		 ડ.	બબીિા	ફોગાટ	
32. સિતત ૪ વલડસિકિ રમનારી રિથમ ભારતીય મપિલા પક્રકેટર 

કોણ છે ? 
	 અ.	િુલન	ગોસ્વામી		 બ.	હરમનરિીિ	કૌર	
	 ક.	અંજુ	જૈન	 ડ.	દીપ્ી	શમાણા	
33. વષસિ ૨૦૦૫ અને ૨૦૦૯ દરપમયાન મપિલા પક્રકેટ 

પવશ્વકિમા ંભારતન ેપવજય અિાવનાર કપ્તાન કોણ િતંુ? 
	 અ.	સરિયા	્પુનીઆ	 બ.	્પુનમ	રાઉિ		
	 ક.	સશક્ા	્પાંડે		 ડ.	અંજુમ	ચો્પડા	
34. ભારતીય મપિલા પક્રકેટ ટીમની રિથમ વન-ડ ેમચેની કેપટન 

તેમજ 100 પવકેટ લેનારી રિથમ મપિલા પક્રકેટર િોવાનું 
બિુમાન કોના ફાળે જાય છે ? 

	 અ.	ડાયના	એડુલજી	 બ.	શ્વેિા	વમાણા	
	 ક.આયુશી	સોની		 ડ.	ઈ્દ્ાની	રોય			

35. તાલી રાજ િિેલા ભારતીય મપિલા પક્રકેટ ટીમની કેપટન 
કઈ મપિલા ખેલાડી િતી ? 

	 અ.	મનસ્વી	જોષી		 બ.	િુલન	ગોસ્વામી
	 ક.	નુિિ	્પરવીન		 ડ.	એકિા	સબસ્િ	
36. ગાગતી બનેર્જી તમેજ નીપલમા જોગલકેર કઈ રમતના મપિલા 

પખલાડીઓ છે ?     
	 અ.	હોકી		 બ.	વ્ેસલીંગ	
	 ક.	સક્રકેટ			 ડ.	વેઈટ	સલફટીંગ	
37. વષસિ ૨૦૧૨માં લંડન ઓલનમિકમાં બેડપમ્ટનની મપિલા 

પસિંગલસિ સિધાસિમાં બ્ો્્ઝ મેડલ જીતનાર ભારતની રિથમ 
ખેલાડી કોણ બની  ? 

	 અ.	અરંધિી	રેડ્ી	 બ.	યસ્િીકા	ભાટીઆ				
	 ક.	રીચા	ઘોષ			 ડ.	સાઈના	નેહવાલ		
38. ભારત માટે પવમબલડન ગ્રા્ડસલેમ જીતનારી ભારતની 

રિથમ મપિલા ખેલાડી કોણ છે ? 
	 અ.	સાસનયા	સમિાણા	 બ.	અંજુમ	ચો્પડા
	 ક.	રિતયુશા	વમાણા		 ડ.	રાજેશ્વરી	ગાયકવાડ		
39. આણંદ પજલ્ાના સિીસવા ગ્રામ િંચાયતના સિોપશયલ 

મીડડયા િર લોકપરિય થયેલા રિગતીશીલ સિરિંચ કોણ 
િતા ? 

	 અ.	અ્પરાસજિા	ખૈર		 બ.	સહનલ	્પટેલ			
	 ક.	કુમકુમ	રાવલ		 ડ.	િરણા	્પટેલ		
40. ભારત દેશના રિથમ મપિલા નાણા મંત્રી કોણ બ્યા? 
	 અ.રિિીભા	્પાટીસ		 બ.	એની	બેસ્ટ	
	 ક.	સનમણાલા	સીિારામન	 ડ.	મુથુલક્મી	્પંકડિ	
41. આઇએમએફ - આંતરરાષ્ટીય નાણાકીય ભંડોળમાં ચીફ 

ઇકોનોપમસટનું િદ સિંભાળનારી િિેલી ભારતીય મપિલા 
બની. 

	 અ.	ઈ્દીયા	નુઈ		 બ.	નીિા	અંબાની	
	 ક.		સુનીિા	રેડ્ી		 ડ.ગીિા	ગો્પીનાથ		
42. િીમા દાસિ કયા રાજયના એથલેટ ખેલાડી છે ? 
	 અ.	આસામ		 બ.	મણી્પુર
	 ક.		અરૂણાચલ	રિદેશ		 ડ.	હકરયાણા	
43. મણીિુર રાજયથી આવતા ભારતીય મપિલા બોક્ર 

ખેલાડીનું નામ જણાવો ? 
	 અ.	રી્ચુલ	િેનજીંગ		 બ.	મેરી	કોમ	
	 ક.	બાઈચુંગ	ભુટીયા		 ડ.	જીનીિા	િોબે		
44. યુવા ભારતીય વાયુ સિેનાના ‘પમગ -21 બાઇસિન’ને 

સિોલો ઉડાડનારા રિથમ ભારતીય મપિલા ફાઇટર િાઇલટ 
બનવાનું બિુમાન કોને રિાપ્ત થયું ? 

	 અ.	ગુલ	્પનાગ		 બ.	અમકરદંર	કૌર	
	 ક.	અવની	ચિુવવેદી		 ડ.	જૂહી	્પંજાબી	
45. પમસિાઈલ વુમન તરીકે કયા મપિલા પવજ્ાની જાણીતા છે? 
	 અ.	ગલોરી	ગો્િાલસવસ		 બ.	જેની	મેકવાન	
	 ક.		સેરેના	સવસલયમસ		 ડ.	ટેસી	થોમસ		
46. ‘સિાત િગલા આકાશમાં’ નવલકથાના લોકપરિય લેપખક 

કોણ છે ? 
	 અ.	કુંદનીકા	કા્પડીયા	 બ.	ઉષા	ઉ્પાધયાય		
	 ક.	એષા	દાદાવાળા			 ડ.	સુધા	મૂસિણા	
47. રિથમ ભારતીય િવસિતારોિક મપિલા કે જેમણે માઉ્ટ 

એવરેસટ સિફળતાથી સિર કયુું  ? 
	 અ.	્પાવણાિી	રાવ		 બ.	બચે્દ્ી	્પાલ		
	 ક.	ગીરીજા	્પોલવેલકર		 ડ.	સોનુ	ગીલ	
48. દુપનયાનાં માઉ્ટ એવરેસટ સિર કરનાર રિથમ ડદવયાંગ 

મપિલા કોણ બ્યાં ? 
	 અ.	નુર	મલેક		 બ.	નુ્પુર	્પુરોસહિ	
	 ક.	અરસણમા	સસંહા		 ડ.	હેમા	્પાકટલ	
49. ગુજરાતના સિાિપસિક મપિલા િવસિતારોિક તરીકે કોણ 

જાણીતું છે ? 
	 અ.	અ્પણાણા	દેસાઈ		 બ.	અનસ્મિા	ખારવા		
	 ક.		િલક	્પો્પટ		 ડ.ચૌલાદેવી			
50. ગુજરાત રાજયના રિથમ મપિલા મુખયમંત્રી કોણ બ્યાં? 
	 અ.	આનંદીબહેન	્પટેલ	 બ.	સવભાવરીબહેન	દવે		
	 ક.	શ્ીમિી	વસુબહેન	સત્રવેદી		 	 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) (૩૫-
બ) (૩૬-ક) (૩૭-ડ) (૩૮-અ) (૩૯-બ) (૪૦-ક) (૪૧-ડ) 
(૪૨-અ) (૪૩-બ) (૪૪-ક) (૪૫-ડ) (૪૬-અ) (૪૭-બ) (૪૮-
ક) (૪૯-ડ) (૫૦-અ)
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