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ગુજરાતના પ્રથમ મિહલા મુખ્ય સિરવનું નામ જણાવો
1.  ‘રેવન્યુ સ્ટેમ્પ’ કોનરી આત્મકથા છે?
 (અ) ચંદા કોચર  (બ) અ�તા પ્રીતમ
 (ક) ઈન્દીરા ગાંધી  (ડ) પુષ્પા મહ�તા 
2.  ‘કોરા કાગઝ’,‘એક સવાલ’ અન ે‘પ�જર’ નવલકથાના 

લેખક જણાવો.
 (અ) અ�તા પ્રીતમ  (બ) મેડમ િભખાઈ� કામા
 (ક) િવનોદીની નીલક�ઠ  (ડ) ઉપરમાંથી એક પણ નહ�
3.  રા�વાદન ેઉત્તજેન આપવા ‘ન્ય ૂઈન્ડરીયા’ અને ‘કોમન 

વરીલ’ નામનરી પિત્કાઓ કોણે બહાર પાડરી હતરી ?
 (અ) મેડમ િભખાઈ� કામા  (બ) ઈ�ન્દરા ગાંધી
 (ક) એની બેસન્ટ  (ડ) ક�પ્ટન લ�મી સહ�ગલ
4.  સૌર� િવધાનસભાના પ્રથમ અધ્યક્ષ કોણ હતા ?
 (અ) હ�સા મહ�તા  (બ) નીલા મહ�તા
 (ક) �દવાળીબહ�ન ભીલ  (ડ) પુષ્પા મહ�તા
5. કયા સ્વાતં�ય સેનાનરીએ ભૂગભ્ષ રે�ડયો મથકનરી 

સ્થાપના કરરી હતરી?
 (અ) શારદા મહ�તા  (બ) હ�સા મહ�તા 
 (ક) પુષ્પા મહ�તા   (ડ) ઉષા મહ�તા
6. ગુજરાતના પ્રથમ બે મિહલા સ્નાતકોમાં કોનો સમાવેશ 

થાય છે?
 (અ) િવદ્યાગૌરી નીલક�ઠ અને શારદા મહ�તા
 (બ) શારદા મહ�તા અને હ�સા મહ�તા
 (ક) હ�સા મહ�તા અને ઉષા મહ�તા 
 (ડ)  ઉષા મહ�તા અને પુષ્પા મહ�તા
7. પ્લગેનો રોગરાળો કાબમુા ંલાવવા બદલ અગં્ર�ેએ‘કેસર-

એ-િહ�દ’નો િખતાબ કોને આપ્યો હતો?
 (અ) સુચેતા ક�પલાણી  (બ) સરોિજની નાયડુ
 (ક) દીપા મહ�તા  (ડ) િવજયાલ�મી પં�ડત
8. આઝાદરી બાદ ઉત્તરપ્રદેશના પ્રથમ મિહલા મુખ્યમંત્રી 

બનરી દેશના પણ પ્રથમ મિહલા મુખ્યમંત્રી બનવાનું 
ગૌરવ કોને પ્રાપ્ત થયું હતું?

 (અ) સરોિજની નાયડુ (બ) િવજયાલ�મી પં�ડત
 (ક) સુચેતા ક�પલાણી (ડ) ઉપરમાંથી એક પણ નહી.
9. આઝાદરી બાદ ઉત્તરપ્રદેશનાં રાજ્યપાલ બનરી દેશના 

પ્રથમ મિહલા રાજ્યપાલ બનવાનુ ંગૌરવ કોન ેપ્રાપ્ત થયું 
હતું?

 (અ) િવજયલ�મી પં�ડત (બ) ઈ�ન્દરા ગાંધી
 (ક) સરોિજની નાયડુ (ડ) સુચેતા ક�પલાણી
10. યુ.એન.ઓ.ના પ્રથમ મિહલા અધ્યક્ષ કોણ હતા ?
 (અ) િવજ્યાલ�મી પં�ડત (બ) રાજક�મારી અ�ત કૌર
 (ક) હ�સા મહ�તા  (ડ) ડૉ. ઉષા મહ�તા
11. આઝાદરી પૂવ� પ્રાંતરીય ધારાસભાઓનરી રૂંટણરી બાદ 

ઉત્તરપ્રદેશના પ્રથમ મિહલા પ્રધાન કોણ હતા?
 (અ) ડૉ. ઉષા મહ�તા (બ) રાણી ગાઈડીનલ્યૂ
 (ક) િવજ્યાલ�મી પં�ડત (ડ) ઉપરમાંથી એક પણ નિહ
12. ભારતનરી પ્રથમ કે�ન્દ્રય કેિબનટેમા ંઆરોગ્ય મતં્રી કોણ 

હતા?
 (અ) રાજક�મારી અ�ત કૌર (બ) અ�તા િપ્રતમ
 (ક) એમ.એસ. શુબ્બલ�મી (ડ) ઉપરમાંથી એક પણ નિહ
13. ‘ફાયર’,‘અથ્ષ’અન ે‘વોટર’ �ફલ્મના લખેક, �દગ્દશ્ષક 

અને િનમા્ષતા જણાવો.
 (અ) એમ.એસ. શુબ્બલ�મી  (બ) દીપા મહ�તા
 (ક) હ�સા મહ�તા  (ડ) �કરણ ખેર
14. રાજ્યસભાના સભ્ય બનનાર પ્રથમ મિહલા �ફલ્મરી 

કલાકારનું નામ જણાવો.
 (અ ) લતા મંગેશકર  (બ) જયા બચ્ચન
 (ક) ર�ખા  (ડ) નરગીસ દત્ત 
15. મિણપુરમાં રહરી નાગપ્ર�નરી સંસ્ક�િત અને એકતા 

�ળવવા માટે યોગદાન આપનાર કઈ મિહલાને 
જવાહરલાલ નહે�એ ‘નાગપ્ર�નરી રાણરી’નું િબ�દ 
આપ્યુ હતું?

 (અ) ગાઈ�ડનલ્યૂ   (બ) મધર ટ�ર�સા
 (ક) એસ્થર ડેિવડ  (ડ) િનવે�દતા

16. ‘The Walled City’ નવલકથાના લેખક જણાવો.
 (અ ) એસ્થર ડેિવડ  (બ) �િબન ડેિવડ 
 (ક) િવજ્યાલ�મી પં�ડત (ડ) અ�ત કૌર
17. ‘રમક ઉઠરી સન સત્તાવનમ�’, વહ તલવાર પુરાનરી 

થરી...’ આ પંિક્તના સજ્ષકનું નામ જણાવો.
 (અ) અ�તા પ્રીતમ  (બ) ઈલા મહ�તા
 (ક) સુભદ્રાક�મારી ચૌહાણ  (ડ) િવદ્યગૌરી નીલક�ઠ
18. નોબલે પા�રતોિરક િવજતેાઓનરી નરીરનેા પકૈ� કઈ �ડ 

યોગ્ય છે?
 (અ) સેલ્મા લાગર લોફ- સાિહત્ય ક્ષેત્રે 
 (બ) મેરી ક્યુરી – િવઞ્જાન ક્ષેત્રે
 (ક) મધર ટ�ર�સા – િવશ્વ શાંિત 
 (ડ) ઉપરની તમામ �ડ યોગ્ય છ�
19. ‘ઈ�ન્ડયન પરીપલ્સ િથયેટર એસોિસયેશન’ (ઈપ્ટા)ના 

સ્થાપક સભ્ય જણાવો.
 (અ) દીના પાઠક   (બ) િન�પા રોય
 (ક) િવજયા ભટ્ટ   (ડ) નં�દની પંડ્યા 
20. નં�દનરીબહેન પંડ્યા કયા ક્ષેત્ સાથે સંકળાયેલા છે? 
  (અ ) સંગીત (બ) પવર્તારોહણ  (ક) લેખક  (ડ) પત્રકારત્વ
21. ‘સેલ્ફ એમ્પલોઇડ વુમન્સ એસોિસયેશન’ (SEWA) 

સંસ્થાનરી સ્થાપના કોણે કરરી હતરી ?
 (અ) ઈલા ભટ્ટ  (બ) �દુલા સારાભાઈ
 (ક) �ણાલીની સારાભાઈ   (ડ) પદ્મા બહ�ન
22. ‘ઝાકળ િપછોડરી’,‘પાંદડે પાંદડે મોતરી’ અને ‘�દવસે 

તારા, રાત્ે વાદળ’ પુસ્તકના લેખક જણાવો.
 (અ) ઈલા ભટ્ટ  (બ) �દુલા સારાભાઈ 
 (ક) વસુબહ�ન ભટ્ટ  (ડ) પૂિણર્માબહ�ન પકવાસા

23. નરીરેનામાંથરી કઈ �ડ અયોગ્ય છે?
 (અ) ચા�મતી યોદ્ધા – જ્યોિત સંઘના સ્થાપક
 (બ) પૂિણર્માબહ�ન પકવાસા- આ�દવાસી કન્યાઓના સવા�ગી 

િવકાસ માટ� કાયર્રત
 (ક) �દલુા સારાભાઈ  - અમદાવાદમા ંજ્યોિત સઘંની સ્થાપના 

કરનાર
 (ડ)  ઈન્દરુમિત શઠે – અમદાવાદમા ંસી.એન. િવદ્યાિવહારના 

સ્થાપક
24. ‘મા�ં સ્મારક કરવુ નહ�, મા�ં �વન જેનરી પાછળ મ� 

અપ્યુ� છે એ સંસ્થાઓને િવકસાવરી �સ્થર કરવરી એ મા�ં 
સ્મારક છે.’ ઉક્ત િવધાન કોનું છે?

 (અ) પુષ્પાબહ�ન મહ�તા  (બ) ઈન્દુમતી શેઠ
 (ક) ઈલા ભટ્ટ   (ડ) લીલાવતી મુનશી
25. ‘ફ્લોરેન્સ નાઈ�ટ�ગલનું �વનર�રત્’,‘બાળકનું �હ 

િશક્ષણ’ અને ‘�વનસંભારણાં’ પુસ્તકના લેખક 
જણાવો.

 (અ) શારદા મહ�તા  (બ) લીલાવતી મુનશી
 (ક) દશર્ના અડાલ� (ડ) ક��દિનકા કાપ�ડયા
26. સુિપ્રમ કોટ્ષના પ્રથમ મિહલા ન્યાયાધરીશ કોણ હતા?
 (અ) ફાિતમા બીબી  (બ) િનર� ભનોત
 (ક) બચેન્દ્રી પાલ  (ડ) સી. બી. મુથમ્મા
27. અશોકરક્રનું સન્માન પ્રાપ્ત કરનાર પ્રથમ મિહલા કોણ 

હતા?
 (અ) બચેન્દ્રી પાલ  (બ) ક�પ્ટન દુગાર્ બેનર�
 (ક) િનર� ભનોત  (ડ) રીટા ફા�રયા
28. માઉન્ટ એવરેસ્ટ સર કરનાર પ્રથમ ભારતરીય મિહલા 

કોણ હતા?
 (અ) આરતી સહા         (બ) બચેન્દ્રી પાલ  
 (ક) કોરનેિલયા સોરાબ�  (ડ) ઉપરોક્ત પૈક� એક પણ નહ�

29. નરીરેનામાંથરી કઈ �ડ યોગ્ય છે?
 (અ) સુ�સ્મતા સેન – પ્રથમ ભારતીય િમસ યુિનવસર્
 (બ) રીટા ફા�રયા – પ્રથમ ભારતીય િમસ વલ્ડર્
 (ક) આરતી સહા – �ગ્લીશ ચેનલ સર કરનાર
 (ડ) ઉપરોક્ત તમામ �ડ યોગ્ય છ�.
30. પ્રથમ મિહલા આઈ.એફ.એસ. અિધકારરીનું નામ 

જણાવો.
 (અ) સી.બી. મુથમ્મા  (બ) લીલા શેઠ 
 (ક) ટ�સી થોમસ   (ડ) ક�મુદબહ�ન �ષી
31. પ્રથમ ગુજરાતરી મિહલા રાજ્યપાલનું નામ જણાવો.
 (અ) બેલા િત્રવેદી   (બ)  લીલા શેઠ  
 (ક) ક�મુદબહ�ન �ષી   (ડ)  ઈન્દુમતીબહ�ન શેઠ
32. નરીરેનામાંથરી કઈ �ડ અયોગ્ય છે? 
 (અ) દુગાર્ બેનર� –પાઈલોટ  
 (બ) કોરનેિલયા સોરાબ� – ડૉકટર (તબીબ)
 (ક) લીલાશેઠ – હાઈકોટર્ના મુખ્ય ન્યાયાધીશ
 (ડ) ટ�સી થોમસ – િમસાઈલ વુમન ઓફ ઈ�ન્ડયા
33. ગજુરાતના પ્રથમ મિહલા મખુ્ય સિરવનુ ંનામ જણાવો.
 (અ) ડૉ. મંજુલા સુબ્રમણ્યમ 
 (બ) સુચેતા ક�પલાણી
 (ક) અંજુ શમાર્   
 (ડ) ઉપરોક્ત પૈક� એક પણ નહ�
34. ગુજરાતના પ્રથમ મંત્રીમંડળમાં નરીરેનામાંથરી કોનો 

સમાવેશ થાય છે?
 (અ) શ્રીમિત ઉિમર્લાબહ�ન ભટ્ટ  
 (બ) શ્રીમતી કમળાબહ�ન પટ�લ
 (ક) (અ) અને (બ) બન્ને
 (ડ) ઉપરોક્ત પૈક� એક્પણ નિહ
35. મિહલાઓને િવિવધ પ્રકારનરી વ્યવસાયલક્ષરી તાલરીમ 

આપવા માટે ‘સમુન્નિત ટ્રસ્ટ’નરી સ્થાપના કોણે કરરી 
હતરી?

 (અ) શ્રીમતી કમળાબહ�નપટ�લ 
 (બ) શ્રીમતી ઉિમર્લાબહ�ન ભટ્ટ
 (ક) ઈન્દુમતીબહ�ન શેઠ 
 (ડ) �દુલાબહ�ન સારાભાઈ
36. ‘જૂઈનું ઝૂમખું’ ક�િતના રરિયતા જણાવો.
 (અ) પ્રીિતસેન ગુપ્તા   (બ) ક��દિનકા કાપ�ડયા
 (ક) વષાર્ અડાલ�  (ડ) ઉષા ઉપાધ્યાય
37. ‘અરણ્યકાં ડ ’ , ‘યુદ્ધકાં ડ ’  અને  ‘બાવલાના 

પરાક્રમો’ક�િતઓ કોનરી છે?
 (અ) હ�સાબહ�ન મહ�તા   (બ) �પા મહ�તા  
 (ક) કાજલ ઓઝા વૈદ્ય  (ડ) ઈન્દુમતીબહ�ન શેઠ
38. એકાંક� ‘મસ્તરીખોર મિનયો’ના રરિયતા જણાવો.
 (અ) કાજલ ઓઝા વૈદ્ય  (બ) િવનોદીની નીલક�ઠ
 (ક) �દુલા સારાભાઈ   (ડ) ઉષા ઉપાધ્યાય
39. ‘વરીજળરીને રમકારે, મોતરીડા પરોવે રે પાનબાઈ! 

અરાનક અંધારા થાશે �..’ આ પંિક્ત કોનરી છે?
 (અ) મીરાં  (બ) ગંગાસતી  
 (ક) નરિસંહ મહ�તા   (ડ) પૂિણર્માબહ�ન પકવાસા
૪૦. ગુજરાત રાજ્યના પ્રથમ મિહલા મુખ્યમંત્રીનું નામ 

જણાવો. 
 (અ) વસુબહ�ન િત્રવેદી     (બ) પુષ્પાબહ�ન મહ�તા 
 (ક) આનંદીબહ�ન પટ�લ    (ડ) ઉપરોક્ત પૈક� એકપણ નહ�

જવાબ : 
(1-બ) (2-અ) (3-ક) (4-ડ) (5-ડ) (6-અ) (7-બ) 
(8-ક) (9-ક) (10-અ) (11-ક) (12-અ) (13-બ) (14-ડ)
(15-અ) (16-અ) (17-ક) (18-ડ) (19-અ) (20-બ) 
(21-અ) (22-ક) (23-અ) (24-અ) (25-અ) (26-અ) 
(27-ક) (28-બ) (29-ડ) (30-અ) (31-ક) (32-બ) 
(33-અ) (34-ક) (35-ક) (36-અ) (37-અ) (38-ડ) 
(39-બ) (40-ક)

sLkh÷
Lkku÷us õðeÍ

fkuLkoh
- ધવલ શાહ

Email : dhavaleditor@gmail.com



6 તા. ૧૫ માચર્, ૨૦૨૩ ગુજરાત રોજગાર સમાચાર

NATIONAL COUNCIL FOR CEMENT AND BUILDING MATERIALS : HARYANA

Last Date For Receipt of Applications : 21 days from the date of publication of the advertisement in the Employment News. Extension of Last date and 
further change, if any, would be intimated on the website of the Council i.e. www.ncbindia.com.
How to Apply: The candidates are requested to download applicatio-n form (available at NCB website) and send the same duly filled to the above postal 
address with recent passport size photograph to the Director General, hlational Cou.ncil for Cement and Building Materials, giving all details related to 
name, age, qualification, experience, postal address, contact number etc. along with self-attested copies of all mark sheets/degrees and experience 
details. For More Details Please See Employment News 4 to 10 March 2023



તા. ૧૫ માચર્, ૨૦૨૩ ગુજરાત રોજગાર સમાચાર 7

(yLkwMktÄkLk ÃkkLkk Lktçkh 8 WÃkhLkwt [k÷w)



8 તા. ૧૫ માચર્, ૨૦૨૩ ગુજરાત રોજગાર સમાચાર

{wÿf, «fkþf, {kr÷f : {krníke rLkÞk{f, økwshkík hkßÞ, ç÷kuf Lkt.  19/1, zkì. Sðhks {nuíkk ¼ðLk, økktÄeLkøkh îkhk «fkrþík, ÔÞðMÚkkÃkf, Mkhfkhe {æÞMÚk {wÿýk÷Þ, økktÄeLkøkh îkhk {wrÿík

(yLkwMktÄkLk ÃkkLkk Lktçkh-7 WÃkh)


