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સચંાલક : સામત ગઢવી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમા ંપાસ થનાર અનભુવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક)  1 

 

1.  પ્રથમ રાષ્ટ્રપશત  શ્રીમતી પ્રશતભાદેવી શસિંહ પાટટલ  

2.  પ્રથમ વડાપ્રધાન  શ્રીમતી ઈન્ન્સદરા ગાધંી 
3.  લોકસભાના અધ્યક્ષ મીરા કુમાર  

4.  પ્રથમ સાસંદ  રાધાબાઈ સબુારામન (1938) 
5.  રાજ્યપાલ  સરોજજની નાયડુ (ઉત્તરપ્રદેિ) 
6.  મટહલા િાસક  રઝઝયા સલુતાન  

7.  પ્રથમ આઈપીએસ  ટકરર્ બેદી 
8.  પ્રથમ આઈઅએસ  અન્ના જ્યોર્જ  

9.  પ્રથમ મખુ્યમતં્રી  સચેુતા કૃપલાર્ી  

10.  પ્રથમ મટહલા કેન્સરીય મતં્રી રાજકુમારી અમતૃા કોર  

11.  રાષ્ટ્રીય કોંગે્રસના ંપ્રથમ અધ્યક્ષ  ડૉ. એની બેસન્સટ  

12.  સશુપ્રમ કોટકના ંપ્રથમ મટહલા ન્સયાયધીિ  એ. ફાશતમા બીબી 
13.  હાઈકોટકના ંપ્રથમ મખુ્ય ન્સયાયધીિ  લીલા િેઠ (ટહમાચલ પ્રદેિ) 
14.  અિોકચક્ર ઍવોડક મેળવનાર  નીરજા ભનોટ  

15.  સયંકુ્ત રાષ્ટ્ટસઘંમા ંમટહલા રાજદૂત  શવજ્યાલક્ષ્મી પટંડત  

16.  ઈંગ્લલિ ચેનલ પાર કરનાર  આરતી સાહા  

17.  નોબલ પ્રાઈઝ મેળવનાર  મધર ટેરેસા  

18.  એવરે્ટ શિખર સર કરનાર  બચેન્સરી પાલ  

19.  શમસ વર્લડક બનનાર  કુમારી રીટા ફાટરયા  

20.  શમસ યશુનવસક બનનાર  સોસ્્મતા સેન  

21.  ભારતરત્ન પ્રાપ્ત કરનાર  શ્રીમતી ઈન્ન્સદરા ગાધંી  

22.  જ્ઞાનપીઠ પરુ્કાર મેળવનાર  આિાપરૂ્ાક દેવી  

23.  અરુ્ કન પરુ્કાર મળવનાર  એન. લમ્સડેન (હૉકી) 
24.  ઑઝલસ્મ્પકમા ંપદક મેળવનાર  કર્કમ મર્લલેશ્વરી (કાં્ યપદક) 
25.  અરુ્ કન અને રાજીવ ગાધંી ખેલરત્ન બને્ન એવોડક મેળવનાર  કંુજરાની  

26.  મટહલા મેયર  તારા ચેટરયન (ચેન્નઈ) 
27.  પ્રથમ મટહલા ્નાતક  કાદમ્બની ગાગંલુી અને ચરંમખુી બાસ ુ

(1883) 
28.  વાયસેુનામા ંપ્રથમ મટહલા પાઈલટ  હટરતા કોએ દયાલ  

29.  પ્રથમ મટહલા એયરલાઈન પાઈલટ  દુગાક બેનરજી  

30.  પ્રથમ મટહલા લેફટેનન્સટ જનરલ  પનુીત અરોડા  

31.  પ્રથમ મટહલા એયર વાઈસ માિકલ  પદ્મા બદંોપાધ્યાય  

32.  અંતટરક્ષમા ંજનાર  કર્લપના ચાવલા  

33.  ઓ્કાર પરુ્કાર મેળવનાર  ભાન ુઅથૈયા  

34.  અંતટરક્ષમા ંસૌથી વધ ુસમય રહનેાર  સશુનતા શવઝલયમ્સ  

35.  ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગે્રસના પ્રથમ ભારતીય અધ્યક્ષ  સરોજજની નાયડુ  

36.  નાવથી શવશ્વનુ ંચક્કર લગાવનાર  ઉજ્જવલા રાય  

37.  પ્રથમ વકીલ  કેમેઝલયા સોરાબજી  

38.  પ્રથમ ડૉક્ટર  કાદગ્મ્બની ગાગંલુી  

39.  પ્રથમ એમ.એ. પાસ કરનાર  શ્રીમતી ચરંમખુી બોઝ  

40.  અંગે્રજી સમાચારપત્રની પ્રથમ સપંાટદકા  દીના વકીલ  

41.  સેના મેડલ પ્રાપ્ત કરનાર  શવમલાદેવી  

42.  માઉન્સત એવરે્ટ પર ચઢનાર યવુા મટહલા  ટડકી ડોલમા (19 વર્ક) 
43.  પ્રથમ મેજજ્રેટ  શ્રીમતી ઉમાનાકંજમ્મા  
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44.  દાદાસાહબે ફાળકે પરુ્કાર મેળવનાર  દેશવકા રાર્ી રોટરક  

45.  રાષ્ટ્રપશતની ચ ૂટંર્ી લડનાર  કેપ્ટન લક્ષ્મી સહગલ  

46.  નામકન બારલોગ પરુ્કાર મેળવનાર  ડૉ. અમતૃા પટેલ  

47.  સાટહત્ય અકાદમી પરુ્કાર શવજેતા  અમતૃા પ્રીતમ  

48.  એન્સટાકક ટટકા પહોંચનાર મટહલા  મેહર મસૂા  

49.  ઉત્તર ધ્રવુ પહોંચનાર મટહલા  પ્રીશત સેનગપુ્તા  

50.  દૂરદિકન સમાચાર વાઝચકા  પ્રશતમા પરુી  

51.  ઑલસ્મ્પક રમતોત્સવમા ંભાગ લેનાર  મેરી લીલા રો   

52.  એશિયા રમતોત્સવમા ંસવુર્કપસક જીતનાર  કમલજીત સધં ુ  

53.  ટરઝવક બૅકમા ંમટહલા ડેપ્યટુી ગવનકર  કે. જે.  ઉદેિી  

54.  મટહલા પોઝલસ મહા શનદેિક  કંચન ચૌધરી ભટ્ટાચાયક  

55.  રેમન મેલસેસે ઍવોડક શવજેતા  મધર ટેરેસા  

56.  િાશંત્વરૂપ ભતનાગર ઍવોડક શવજેતા મટહલા  અિીમા ચેટરજી  

57.  મટહલા શવદેિ સઝચવ  ચોટકલા અય્યર  

58.  મશૂતિદેવી પરુ્કાર શવજેતા મટહલા  શનમકલા બચુ  

59.  પ્રથમ મટહલા સઝચવ  પ્રશતભા રોય  

60.  શવધાનસભાના ંઅધ્યક્ષ  િન્નો દેવી 
61.  પ્રાર્ીશમત્ર ઍવોડક શવજેતા  મેનકા ગાધંી 
62.  રેલવે ડ્રાઈવલ  સરેુખા યાદવ 

63.  વાઈસ ચાન્સસેલર  હંસા મહતેા 
64.  લેશનન િાશંત પરુ્કાર શવજેતા  અરુર્ા આસફ અલી 
65.  નાબાડકની અધ્યક્ષા  રંજના કુમાર 

66.  સીબીઆઈના ંસયંકુ્ત શનદેિક  અચકના સુદંરઝલિંગમ ્

67.  આયોજન પચંના ંઅધ્યક્ષ  ઈન્ન્સદરા ગાધંી 
68.  રાજ્યસભાના ંપ્રથમ મહાસઝચવ  વી. એસ.રમાદેવી 
69.  રાજ્યસભાના ંપ્રથમ ઉપાધ્યક્ષ  શ્રીમશત માગાકરેટ અર્લવા 
70.  રાષ્ટ્રીય મટહલા આયોગના ંઅધ્યક્ષ  શ્રીમશત જયશંત પટનાયક 

71.  પ્રથમ ક્ટમ અને સેન્સરલ એક્સાઈઝ કશમિનર  કૌિર્લયા નારાયર્ન 

72.  સૌથી વધ ુટદવસ એન્સટાકક ટટકા પર પ્રવાસ કરનાર મટહલા  ડૉ. કંવલ શવર્લક(ૂ472 ટદવસ) 
73.  પ્રથમ મટહલા ચીફ એગ્ન્સજશનયર  પી. કે. તે્રશસયા નાગંલુી 
74.  અંગે્રજી ભાર્ામા ંલખનાર પ્રથમ મટહલા લેખક  તોરુ દત્ત 

75.  પ્રથમ મટહલા ફીંગર શપ્રન્સટ શનષ્ટ્ર્ાત  સીતા વરાથમ્બલ અને ભ્રગાથબંલ (બહનેો)  

76.  પ્રથમ મટહલા સકકસ કલાકાર  અબદાબાઈ પેરુલકર 

77.  અિોકચક્રથી સમ્માશનત પ્રથમ મટહલા નીરજા શમશ્રા 
78.  એંજજશનયરની પદવી(B.E)પ્રાપ્ત કરનાર ઈલા મજમદૂાર 

79.  પ્રથમ મટહલા અશધવક્તા રેઝગના ગહુા 
80.  આંતરરાષ્ટ્રીય તરર્ મેરેથોન જીતનાર અચકના ભરતકુમાર પટેલ 

81.  ભારતીય શસનેમાની પ્રથમ અઝભનેત્રી દેશવકા રાર્ી 
82.  પ્રથમ મરર્ોત્તર ભારતરત્ન શવજેતા અરુર્ા આસફ અલી 
83.  બેંક મેનેજર િાતંા કુમાર, શસિંટડકેટ બૅંક, િેર્ાટરપરુમ, 

1962 

84.  દઝક્ષર્ ધ્રવુ પર પહોંચનાર રીના કૌિલ 

85.  બ્રકુર પાઈઝ મેળવનાર લેઝખકા અરંુધશત રોય 

86.  પઝુલત્ઝર પ્રાઈઝ મેળવનાર લેઝખકા ઝુપા લાટહરી 
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87.  હાવડક યશુનવશસિટીના પ્રથમ મટહલા પ્રોફેસર ગીતા ગોપીનાથન 

88.  માઉન્સટ એવરે્ટને બે વાર સર કરનાર સતંોર્ યાદવ 

89.  ડી.જી.પી. બનનાર પ્રથમ મટહલા કંચન ચૌધરી (ઉત્તરાખડં) 
90.  સિસ્ત્ર સેનાની પાશસિંગ આઉટ પરેડનુ ંનેતતૃ્વ કરનાર બાટહદા શપ્રઝમ 

91.  હમેામાઝલની ટફમ કે્ષતે્ર શસવાય બીજા કયા  કે્ષતે્ર જોડાયેલ છે? રાજકારર્ 

92.  હમેામાઝલની કોની સાથે લલનગ્રશંથથી જોડાયેલા છે? ધમેન્સર 

93.  પરસીસ ખભંાતાએ કેટલા વર્કની વયે  શમસ ઈન્ન્સડયાનો  ઝખતાબ જીત્યો હતો? 15 

94.  પરસીસ ખભંાતના જન્સમ કેવા ંકંુટંુબમા ંથયો હતો? શસિંધી 
95.  બચેન્સરી પાલે કયા ટદવસે એવરે્ટનુ ંશિખર સર કયુું હત ુ?ં 23 મે,1984 

96.  બચેન્સરી પાલ આમાથંી  કયા કે્ષત્ર સાથે જોડાયેંલા છે? પવકતારોહર્ 

97.  બચેન્સરી પાલે  િાળામા ં ભર્તા હતા તે સમયે કેટલા ં હજાર ફંટનુ ંપવકતારહોર્ કયુક હત ુ?ં 17,000 

98.    શવનોદીની નીલકંઠનો જ્ન્સમ  કઈ સાલમા ંથયો હતો? 1907 

99.  શવનોદીની નીલકંઠ નીચેનામાથંી કયા રાજ્યના છે? ગજુરાત 

100.  શવનોદીની નીલકંઠ  ગજુરાતના ંકયા નબંરના મટહલા નવલકથાકાર છે? પ્રથમ 

101.  શવનોદીની નીલકંઠના ંશપતાનુ ંનામ શુ ંછે? રમર્ભાઈ નીલકંઠ 

102.  શવનોદીની નીલકંઠ કઈ સાલમા ં અભ્યાસ અથે ્કોલરિીપ મેળવી અમેટરકા ગયા? 1929 

103.  શવનોદીની નીલકંઠે કેટલા વર્ક સધુી ગજુરાત સમાચારમા ંઅઠવાટડક કટાર “ ઘર ઘરની 
જ્યોત” દ્વારા સ્ત્રી જાગશૃતનુ ંકાયક કયુું? 
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104.  શવનોદીની નીલકંઠની ગજુરાતી નવલકથા “કદવલીન” કઈ સાલમા ંપ્રશસદ્ધ થઈ હતી? 1946 

105.  શવનોદીની નીલકંઠની વાતાક “દટરયાટદલ”  પરથી કઈ  ટફર્લમ બનાવવામા ંઆવી હતી?  કાિીનો ટદકરો 
106.   શવનોદીની નીલકંઠે ઘર ઘરની જ્યોતન્ન નામની કટાર દ્વારા કેવા પ્રશ્નો સામે સમાજનુ ં ધ્યાન 

દોયુક હત ુ?ં 

સ્ત્રી જાગશૃત,સ્ત્રી ઉન્નશત, સ્ત્રી ્વમાન 

107.  શવનોદીની નીલકંઠે  ભાલહંકર ઉશમયા િકંાર મહાશવધ્યાલયમા ં અંગે્રજીના પ્રાધ્યાશમકા તરીકે  
કેટલા ંવર્ક સેવાઅ આપી હતી? 

10 વર્ક 

108.  ઉર્ા થોરાટ આમાથંી કએ બેન્સકના ડેપ્યટુી ગવનકર બન્સયા છે? ટરઝવક બેન્સક ઓફ ઈન્ન્સડયા 
109.  ઉર્ા થોરાટની રીઝવક બેન્સક ઓફ ઈન્ન્સડયામા ંડેપ્યટુી ગવનકર તરીકે  કેટલા ંવર્કની શનમણકુ થઈ 

હતી? 

પાચં વર્ક 

110.  અમતૃા શપ્રતમનો જન્સમ કયા ંઅને કયારે થયો હતો? 1919, પાટક્તાન 

111.  અમતૃા શપ્રતમ પ્રથમ મટહલા હતા જેને આ એવોડક મળ્યો હોય? સાટહત્ય એકેડમી એવોડક  
112.  અમતૃા પ્રીતમ પજંાબી માશસક મેગેઝીન નાગમર્ીનો કેટલા ંવર્કથી એટડટર હતા ંજ્યારે  તેમને 

પદ્મશ્રી એવોડક આપવામા ંઆવ્યો હતો? 

35 વર્ક 

113.  અમતૃા શપ્રતમ કયો એવોડક મેળવનાર પ્રથમ પજંાબી મટહલા હતા?ં પદ્મશ્રી એવોડક  
114.  અમતૃા શપ્રતમને કઈ સાલમા ંપજંાબી સાટહત્ય માટે જ્ઞાનપીઠ પરુ્કાર અપાયો હતો? 1982 

115.  અમતૃા શપ્રતમની કઈ ખ્યાતનામ નવલકથા પરથી ટફર્લમ પર્ બનાવવામા ંઆવી છે? શપિંજર 

116.  અમતૃા શપ્રતમે કેટલી નવલકથાઓ અને ટૂંકીવાતાક સગં્રહો લખ્યા છે? 24,નવલકથા,24 ટૂંકીવાતાકના ંસગં્રહો 
117.  રાર્ી લક્ષ્મીબાઈનો જ્ન્સમ નીચેનામાથંી  કઈ સાલમા ંથયો હતો? ઈ.સ.1835 

118.  રાર્ી લક્ષ્મીબાઈ જન્સમ સમયનુ ંનામ શુ ંહત ુ?ં મન ુ

119.  રાર્ી લક્ષ્મીબાઈના શપતાનુ ંનામ શુ ંહત ુ?ં મોરોપતં 

120.  રાર્ી લક્ષ્મીબાઈની માતાનુ ંનામ શુ ંહત ુ?ં ભાગીરથીબાઈ 

121.  રાર્ી લક્ષ્મીબાઈના ંશવવાહ સમયે તેની ઉંમર કેટલી હતી? 15 થી 16 વર્ક 
122.  રાર્ી લક્ષ્મીબાઈના ંપશતનુ ંનામ શુ ંછે? ગગંાધર રાવ 

123.  રાર્ી લક્ષ્મીબાઈના ંલલન કયારે થયા ંહતા?ં 1899 



ANGEL  ACADEMY  :  GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગેરે પરીક્ષાઓની સપંરૂ્ક તૈયારી માટેના ્થળ              
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સચંાલક : સામત ગઢવી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમા ંપાસ થનાર અનભુવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક)  4 

124.  રાર્ી લક્ષ્મી બાઈએ િશ્ત્ત્રશવદ્યાનુ ંજ્ઞાન કોની પાસેથી લીધુ ંહત ુ?ં તાત્યા તોપે 

125.    

126.    

127.    

128.  રાર્ી લક્ષ્મીબાઈએ મહલેની દાસીઓને કઈ શવદ્યા શિખવવાનુ ંહાથ ધયુું હત ુ?ં તલવારબાજી 

129.  રાર્ી લક્ષ્મીબાઈના ંદતક પતૂ્રનુ ંનામ શુ ંહત ુ?ં આનદં રાવ 

130.  રાર્ી લક્ષ્મીબાઈને અંગે્રજો તરફથી કેટલુ ંપેન્સિન મળત ુ ંહત ુ?ં 5000 

131.  રાર્ી લક્ષ્મીબાઈની ઝાસંી પર હમુલો કરનાર રાજકુટંુબના ંજ વ્યકશતનુ ંનામ શુ ંહત ુ?ં સદાશિવા રાવ 

132.  રાર્ી લક્ષ્મીબાઈની ઝાસંી મેળવવા માટે અંગે્રજ સરકારે કયા લિકરી સેનાપશતની શનમણકુ કરી 
હતી? 

જનરલ હરોઝ 

133.  રાર્ી લક્ષ્મીબાઈને અસ્લનદાહ દેનાર તેમના ંસેવકનુ ંનામ શુ ંહત ુ?ં રામચરં રાવ દેિમખુ 

134.  રાર્ી લક્ષ્મીબાઈના ંઅવસાન સમયે તેમની ઉંમર કેટલી હતી? 23 થી 24 વર્ક 
135.    

136.  ચદંા કોચર ફોર્બસક મેગેઝીનની શવશ્વની િસ્ક્તિાળી મટહલાઓની યાદીમા ંકયુ ં્થાન ધરાવે છે? વીસમુ ં
137.  ટે્સી થોમસ ભારતના ંકેવા ંવમુન તરીકે ઓળખાય છે? શમસાઈલ વમુન 

138.  ટે્સી થોમસ ટડફેન્સસ રીસચક એન્સડ ડેવલપમેન્સટ ઓગેનાઈઝેિનમા ંકયા ્થળે  કાયક કરી રહ્યા 
છે? 

હૈદરાબાદ 

139.  શનરૂપમા રાવ કયા નબંરના મટહલા શવદેિ સઝચવ છે? બીજા 

140.  ્વાશત શપરામલ િેના ંપ્રથમ મટહલા અધ્યક્ષ છે? એસોચેમ 

141.  ્વાશત શપરામલ િેના ંડાયરેક્ટર છે? શપરામલ હરે્લથકેર  

142.  પત્રકારાત્વ કે્ષતે્ર કાયકરત બરખા દત્ત કઈ ચેનલના ંગ્રપુ એટડટર છે? એન.ડી.ટીવી 
143.  અમતૃા પટેલ કઈ સં્ થાના ંચેરમેન તરીકે કાયકરત છે? નેિનલ ડેરી ડેવલપમેન્સટ બોડક  

144.  અમતૃા પટેલે કોની જલયા સરળતાથી ભરી દીધી છે? વગીસ કુટરયન 

145.  ઝૂલન ગો્વામી કઈ રમત સાથે સકંળાયેલા છે? ટક્રકેટ 

146.  ઝુલન ્વામીએ વન-ડે રેન્ન્સકિંગ બોઝલિંગમા ંકયુ ં્થાન મેળ્વ્યુ ંછે? પ્રથમ 

147.  ઝુલન ગો્વામીને આઈ.સી..સી. તરફથી િેનુ ંસન્સમાન મળેલુ ંછે? વમેુન ટક્રકેટર ઓફ ધ યર 

148.  મમતા બેનરજી કયા કે્ષતે્ર સાથે સકંળાયેલા છે?  રાજકારર્ 

149.  મમતા બેનરજી પગ્ચચમ બગંાળના કયા ્થાશનક પક્ષના ં સપુ્રીમો છે? તરુ્મલુ કોંગ્રેંસ  

150.  મમતા બેનરજી રેલવેની પરીક્ષા કઈ ભાર્ામા ંલેવાનો શનર્કય કયો છે? પ્રાદેશિક 

151.  29 વર્કના ંઆગાથ સગંમા કેન્સરમા ંકયા શવભાગના ંરાજ્ય કક્ષાના મતં્રી છે? ગ્રામ્ય શવકાસ 

152.  અગાથા સગંામાના ંશપતા અને લોકસભાના ંપવુક અધ્યક્ષનુ ંનામ શુ ંછે? પી.એ.સગંમા 
153.  માયાવતી કયા ંરાજ્યના ંમખુ્યમતં્રી છે? ઉતર 

154.  માયાવતી એ શુ ંકરીને લોકોને ચોકાવી દીધા હતા? કરોડો રૂશપયાની નોટોના ંહાર પહરેાવીને 

155.  ્વરસામગ્રી લતામગેંિકરને 2001 મા ંકયો એવોડક મળ્યો છે? ભારત રત્ન 

156.  લતા મગેંિકરને ફ્રાન્સસનુ ંશે્રષ્ટ્ઠ સન્સમાન પ્રાપ્ત થયુ ંતે કયુ ંછે? ઝલઝન ઓફ ઓનર 

157.  સરોજીની  નાયડુનીચેનામાથંી કયા રાજ્યના હતા? આંધ્રપ્રદેિ 

158.  સરોજીની નાયડુને િાની ઉપાશધ મળી હતી? ભારતની કોયલ 

159.  સરોજીની નાયડુનો જ્ન્સમ કઈ  સાલમા ંથયો હતો? 1879 

160.  સરોજીની નાયડુ કયા પક્ષના ંપ્રથમ મટહલા પ્રમખુ થયા ંહતા? ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેંસ 

161.  સરોજીની નાયડુના ંશપતાનુ ંનામ શુ ંહત ુ?ં અઘોરનાથ ચટ્ટોપાધ્યાય 

162.  સરોજીની નાયડુના ંપશતનુ ંનામ શુ ંહત ુ?ં ડો.ગોશવદરારુ્લા નાયડુ 

163.  સરોજીની નાયડુના ંમાતાનુ ંનામ શુ ંહત ુ?ં વરદા સુદંરી 
164.  સરોજીની નાયડુ લેઝખત  પુ્ તકનુ ંનામ શુ ંછે? સોંગ ઓફ ઈન્ન્સડયા,વોકન-શવિંગ 

165.  સરોજીની નાયડુ ઈંલલેન્સડમા ંઉચ્ચ અભ્યાસ માટે કઈ સાલમા ંગયા હતા?ં ઈ.સ.1895 

166.  સરોજીની નાયડુ કોંગે્રસ અધ્યક્ષ તરીકે કાનપરુમા ંકયારે ચુટંાઈ આવ્યા ંહતા?ં 1925 

167.  સરોજીની નાયડુનુ ંઅવસાન કયારે થયુ ંહત ુ?ં 1947 
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168.  રાર્ી લક્ષ્મીબાઈનુ ંજ્ન્સમ ્થળ કયુ ંછે? બનારસ 

169.  રાર્ી લક્ષ્મીબાઈનુ ંઅવસાન ઈ.સ. કઈ સાલમા ંથયુ ંહત ુ?ં ઈ.સ. 1858 

170.  ટદર્લહીની  ગાદી પર બેસનાર પ્રથમ ભારતીય મટહલા કોર્ હતા?ં રઝઝયા સલુતાના 
171.    

172.  ભારતના ઉચ્ચ ન્સયાયાલયની પ્રથમ મટહલા  ન્સયાયાધીિ કોર્ હતા?ં ન્સયાયમશૂતિ અન્ના ચાડંી 
173.  ભારતના પ્રથમ  મટહલા  મજજ્રેટ કોર્ હતા?ં શ્રીમતી ઓમના કુજમ્મા 
174.  ભારતના પ્રથમ  મટહલા  સેિન જજ કોર્ હતા? ન્સયાયમશુતિ અન્ના ચાડંી 
175.  ભારતના એગ્ન્સજશનયરીંગ બી.ઈ.ટડગ્રી મેળવનાર પ્રથમ મટહલા કોર્ હતા? ઈલા મરુ્મદાર 

176.  ભારતના પ્રથમ મટહલા  ચીફ એગ્ન્સજશનયર કોર્ હતા? શ્રીમતી પી.કે.ગેશસયા 
177.  ભારતના પ્રથમ  મટહલા એશનમલ હસબન્સડ્રી શનદેિક કોર્ હતા? શ્રીમતી અન્ના,જ્યોર્જ મર્લહોત્રા  

178.  ભારતના પ્રથમ મટહલા ક્રાશંતકારી કોર્ હતા? મેડમ કામા 
179.  ભારતના પ્રથમ એમ.બી.બીએસ. કોર્ હતા? શવદ્યતુ મખુી બોસ અને શવજર્જનાય શમતર 

180.  ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગે્રસની શવદેિ મળુની ભારતીય પ્રથમ  મટહલા  અધ્યક્ષ કોર્ હતા?ં શ્રીમતી એની બેસન્સટ 

181.  ભારતના ંપ્રથમ મટહલા મખુ્યમતં્રી કોર્ હતા ં શ્રીમતી સચેુતા  ટકપલાર્ી 
182.  સયંકુત રાષ્ટ્રસઘંની સાધારર્ સભાના ંપ્રથમ મટહલા અધ્યક્ષ કોર્ હતા?ં શ્રીમતી શવજ્યા લક્ષ્મી પટંડત 

183.  ભારતના ંપ્રથમ મટહલા કેન્સરીય મતં્રી કોર્ હતા?ં રાજકુમારી અમતૃ કૌર 

184.    

185.  ભારતના ંપ્રથમ ‘ ભારતરત્ન’ મેળવનાર મટહલા કોર્ હતા? શ્રીમશત ઈન્ન્સદરા ગાધંી 
186.  “એશિયાઈ ્વર્કપદક”  મેળવનાર પ્રથમ મટહલા કોર્ હતા?ં શ્રીમતી કમલજીત સધં ુ

187.  ભારતના ંપ્રથમ મટહલા ઈન્ન્સડયન એરલાઈન પાયલોટ કોર્ હતા?ં કેપ્ટન દુગાક બેનજી 
188.  જજસાર્લટર સામરુધનુી પાર કરનાર પ્રથમ મટહલા કોર્ હતા?ં આરતી પ્રધાન 

189.  પ્રથમ ભારતીય મટહલા જેમરે્ બે વખત એવરે્ટ પર ચઢાર્ કયુું છે? સતંોર્ યાદવ  

190.  શમસ વર્લડક બનનાર પ્રથમ ભારતીય  મટહલા ? એશ્વયાક રાય 

191.  સહશ્ત્તાર્બદી  પ્રથમ ભારતીય શવશ્વસુદંરી કોર્ હતા? શપ્રયકંા ચોપરા 
192.  ભારતના પ્રથમ મટહલા કુલપશત કોર્ હતા?ં  શ્રીમતી હંસા મહતેા 
193.  ભારતના ંપ્રથમ મટહલા અંતરીક્ષ વૈજ્ઞાશનક કોર્ હતા?ં શ્રીમતી સશવતા રાની  

194.  ભારતની પ્રથમ  મટહલા દઝલત  મખુ્યમતં્રી  કોર્   છે? સશુ્રી માયાવતી  

195.  ભારતીય પ્રથમ મટહલા  ઉપન્સયાસકાર કોર્ હતા?ં શ્રીમતી ્વર્કકુમારી દેવી 
196.  ભારતના ંપ્રથમ  મટહલા રેલવે  ડ્રાઈવર કોર્ હતા?ં શ્રીમતી શનરૂપા ભોંસલે 

197.  ઉતર ધવુ પર પહોંચનાર પ્રથમ ભારતીય મટહલા કોર્ હતા? શ્રીમતી પ્રીશતસેન 

198.  ભારતની પ્રથમ  મટહલા રેમન મેલસેસે  પરુ્કાર  શવજેતા કોર્ હતા? મધર ટેરેસા 
199.  બકુર પરુ્કાર મેળવનાર પ્રથમ ભારતીય મટહલા કોર્ હતા?ં સશુ્રી અરંુધતી રોય 

200.  અંતરીક્ષમા ંગયેલા ંપ્રથમ ભારતીય મટહલા કોર્ હતા? સશુ્રી કર્લપનાચાવલા 
201.  ભારતના પ્રથમ મટહલા એરલાઈન પાયલટ કોર્ હતા?ં શ્રીમતી પે્રમ માથરુ 

202.  ભારતના પ્રથમ મટહલા શવધાયક  કોર્ હતા?ં મતુલુક્ષ્મી રેડ્ડી 
203.  અંતરીક્ષમા ંસૌથી વધ ુસમય રોકાનાર અને સૌથી વધ ુસમય ્પેિવોક કરનાર ભારત અને 

શવશ્વની પ્રથમ મટહલા કોર્ છે? 
સશુનતા શવઝલયમ 

204.  ભારત મટહલા ટક્રકેટ ટીમની પ્રથમ મટહલા કેપ્ટન કોર્ હતા?ં સશુ્રી િાતંા રંગા્વામી 
205.  ઓઝલસ્મ્પક રમતમા ંભાગ લેનાર પ્રથમ ભારતીય મટહલા કોર્ હતા?ં મેરી લાલારો 
206.  ભારતીય પ્રથમ I.P.S. કોર્ હતા?ં શ્રીમતી ટકરર્દેવી 
207.  ભારતના પ્રથમ મટહલા I.A.S. કોર્ હતા?ં ટકરર્ બેદી 
208.  પ્રથમ ટફર્લમ અઝભનેત્રી  કે જે રાજ્યસભાના સભ્ય તરીકે  નામાટંકત કરવામા ંઆવી? શ્રીમતી નરગીસ દત 

209.  ‘ઓ્કાર એવોડક ’ મેળવનાર પ્રથમ ભારતીય  મટહલા કોર્ હતા?ં ભાન ુઅથૈયા 
210.  ‘દાદાસાહબે ફાળકે પરુ્કાર’ મેળવનાર પ્રથમ ભારતીય  મટહલા કોર્ હતા?ં શ્રીમતી દેશવકા રાની 
211.  ભારત દેિની પ્રથમ મટહલા ડાયરેક્ટર જનરલ ઓફ પોલીસ કોર્ હતા?ં કંચન ચૌધરી 
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212.  ગ્રાડં ્લેમ ટેશનસના ત્રીજા રાઉન્સડ સધુી પહોંચનાર પ્રથમ ભારતીય મટહલા કોર્ છે? સાશનયા શમઝાક 
213.  ભારતીય ટરઝવક બેન્સકના પ્રથમ મટહલા  ડેપ્યટુી ગવનકર કોર્ હતા?ં કે.જે.ઉદેિી 
214.  કર્લપના ચાવલાનો જ્ન્સમ કઈ સાલમા ંથયો હતો? 1961 

215.  કર્લપના ચાવલાએ કઈ એગ્ન્સજ. કોલેજમાથંી એરોનોટટક એગ્ન્સજ. ની ટડગ્રી મેળવી હતી? પજંાબ એગ્ન્સજ. 
216.  કર્લપના ચાવલા કયા વર્ક અંતરીક્ષ અઝભયાન પસદંગી પામ્યા હતા? 1998 

217.  કર્લપના ચાવલાએ  પ્રથમ અંતરીક્ષયાત્રા  કયારે કરી હતી? 1997 

218.  કર્લપના ચાવલાનુ ંમતૃ્ય ુકઈ સાલમા ંથયુ ંહત ુ?ં 2003 

219.  કર્લપના દત ક્ાનંા પ્રશસદ્ધ મટહલા ક્રાશંતકારી હતા? બગંાળ 

220.  કર્લપના દત કયા વર્કમા ં ભારતના સામ્યવાદી  દળમા ંસામેલ થયા ંહતા?ં 1939 

221.  કર્લપન દતના પશતનુ ંનામ શુ ંહત ુ?ં પી.સી.જોિી 
222.  કુન્સદશનકા કાપટડયાના ંપશતનુ ંનામ શુ ંહત ુ?ં શ્રી મકરંદ દવે 

223.  કુન્સદશનકા કાપટડયાની ‘સાત પગલા ંઆકાિમા’ં  ધારાવાહી રૂપે કયા નામે પ્રગટ થઈ?  જન્સમભશુમ 

224.  વર્ાક અડાલજા કયા કે્ષત્રની સાથે સકંળાયેલા છે? સાટહત્ય કે્ષત્ર 

225.  વર્ાક અડાલજાના શપતાનુ ંનામ શુ ંહત ુ?ં ગુરં્વત આચાયક 
226.  વર્ાક અડાલજાને સાટહત્યકે્ષતે્ર ઉતમ પ્રદાન  માટે કયો ચરંક એનાયત કરવામા ંઆવેલ છે? રર્જજતરામ સવુર્કચરંક  

227.  વર્ાક અડાલજાની નવલકથાઓ નીચેનામાથંી કઈ છે? ‘રેતપખંી’,’મારે પર્ એક ઘર 
હોય’,’અર્સાર’. 

228.  વર્ાક અડાલજાની નવલકથામા ંકોના અવતરર્ોની પ્રતીશત થાય છે? બાબા સાહબેની આમટે, મધર ટેરેસા 
229.  ટહમાિંી િેલત એ નીચેનામાથંી િાની માટે પ્રશસદ્ધ છે? વાતાકકાર 

230.  ટહમાિંી િેલત એ કયાનંા એમ.ટી.બી. કોલેજના અધ્યાપકકાયકમાથંી શનવતૃ થયેલા ંછે?  સરુતના 
231.  ટહમાિંી િેલતના વાતાકના ંસગં્રહો કયાછેં? અંતરાલ,એ લોકો,સાજંનો સમય. 
232.  ટહમાિંી િેલતની વાતાકઓમા ંકેવુ ંવલર્ જોવા મળે છે? નારીવાદી વલર્ 

233.  ધીરુબહને પટેલ નીચેનામાથંી  કયા કે્ષત્ર સાથે સકંળાયેલા છે? ગજુરાતી સાટહત્ય 

234.  ધીરુબહને પટેલ રઝચત નવલકથાઓ નીચેનામાથંી  કઈ છે? ‘વડવાનલ’ ‘એક ભલો માર્સ’ આંધળી 
ગલી’ 

235.  ધીરુબહને પટેલનો જ્ન્સમ કઈ સાલમા ંથયો હતો? 1926 

236.  ઝબિંદુ ભટ્ટ નીચેનામાથંી કઈ લઘનુવલથી પટરઝચત થયેલા ંલેઝખકા છે? ‘મીરા ંયાઝજ્ઞકને ડાયરી’ 
237.  ઝબિંદુ ભટ્ટ એ કોના માગકદિકન હઠેળ પી.એચ.ડી. કરેલ છે? ઉમા આટકસ નાથીબા કોલેજ 

238.  ઝબિંદુ ભટ્ટની કઈ નવલકથા વીસમી સદીના અંત ભાગમા ંપ્રશસદ્ધ થઈ હતી? અખેપાતર 

239.  ‘રેવન્સય ુ્ટેમ્પ’ નામની આત્મકથા કોની છે ? અમતૃા શપ્રતમ 

240.  આઈ.સી.આઈ,સી.આઈ.ના સી.એમ.ડી. તરીકેનુ ંબહમુાન કઈ મટહલાને મળેલુ ંછે ? ચદંા કોચર 

241.  ગજુરાત અને સૌરાષ્ટ્રના ંભલૂાયેલા લોકગીતોને પોતાનો મધરુ કંઠ આપીને કોરે્ સજીવન કયાક 
? 

દીવાળીબેન ભીલ 

242.  ‘ન્સય ુઇન્સડીયા’ અને ‘કોમનવીલ’ નામની બે પશત્રકાઓ રાષ્ટ્રવાદને ઉતે્તજન આપવા કોરે્ બહાર 
પાડી ? 

એની બેસન્સટ 

243.  એની બેસન્સટ મળુ કયાના વતની હતા ? આયકલેન્સડ 

244.  સભુાર્ચન્સર બોઝની ‘આઝાદી ટહન્સદ ફોજ’મા ંઝાસંીની રાર્ી’ રેઝીમેંટના કેપ્ટન કોર્ હતા ? કેપ્ટન લક્ષ્મી સહગેલ 

245.  ગાધંીજીના આગ્રહને માન આપી ભગુભકમા ંરેટડયો મથકની ્થાપના કોરે્ કરી હતી ? ડૉ. ઉર્ા મહતેા 
246.  દેિની પ્રથમમટહલા રાજ્યપાલ બનવાનુ ંબહમુાન કોરે્ મેળ્વય ુહત ુ ં? સરોજેની નાયડંુ 

247.  રૂ્નાગઢમા ંમસુ્ક્તસગં્રામ રચાયેલ ‘આરઝી હકુમત’ની મટહલા સશમતીના પાખંના વડા કોર્ હતા 
? 

પષુ્ટ્પાબહને મહતેા 

248.  ગાધંીજીના આગ્રહને માન આપી ભગૂભકમા ંરેટડયોની ્થાપના કોરે્ કરી ?  ડો.ઉર્ા મહતેા  

249.  શવદ્યાગૌરી નીલકંઠ પછી ગજુરાતના મટહલા ્નાતકોમા ંબીરુ્ ં્થાન કોનુ ંછે?  િારદબેન મહતેા  

250.  દેિના ંપ્રથમ મટહલા મખુ્યમતં્રી કોર્ બન્સયુ ંહત ું ?  સચેૂતા કૃપલાર્ી 



ANGEL  ACADEMY  :  GPSC 1-2, Dy.SO - નાયબ મામલતદાર, તલાટી, કલાકક , PSI-ASI, કોન્સ્ટેબલ, TAT, TET વગેરે પરીક્ષાઓની સપંરૂ્ક તૈયારી માટેના ્થળ              

મો.7575 072 872       :1) બસ ડેપોની સામે, સેકટર:7-C, ઘ-3, │  2) લાલઘર ઝેરોક્ષની નીચે, સેકટર: 29, ઘ-6  કોનકર, ગાધંીનગર  angelacademy.co.in         

સચંાલક : સામત ગઢવી  (GPSC 1-2(p) , Dy.SO-નાયબ મામલતદાર(p), તલાટી, કલાકક , પોલીસ, TAT, TET વગેરે 10 થી વધારે પરીક્ષાઓમા ંપાસ થનાર અનભુવી અને તજજ્ઞ શિક્ષક)  7 

251.  ઈલાબેન પાઠક કઈ સં્ થા સાથે સકંળાયેલ હતા ? અવાજ 
252.  દેિના પ્રથમ મટહલા મખુ્યમતં્રી કોરે્ મેળ્વયુ ંહત ુ ં?  રાજકુમારી અમતૃકૌર  

253.  દેિના પ્રથમ કેન્સરીયબેટ રાજકુમારી અમતૃકૌર કયા ખાતાના મતં્રી બન્સયા હતા ? આરોલય ખાતાના 
254.  સયંકુ્ત રાષ્ટ્ર સઘંની મહાસભાના પ્રથમ મટહલા અધ્યક્ષ ?  શવજ્યાલક્ષ્મી પટંડત 

255.  ‘ચમક ઉઠી સન સતાવનમે’ આગીત કોરે્ લખ્યુ ંછે ? શભુરાકુમારી ચૌહાર્ 

256.  શવશ્વપ્રવાસીનુ ંઝબરુદ કોને આપવામા ંઆવેલ છે ?  પ્રીશતસેન ગપુ્તા  
257.  ‘જયોશતિસઘં’ સં્ થાની ્થાપના કોરે્ કરી ? મદુૃલાબેન સારાભાઈ 

258.  મુબંઈના ઔગ્ટ ક્રાશંતના મેદાનમા ંઝિટીિ પોલીસની માચક પા્ટ વખતે ભગૂભકમાથંી વીજળી 
વેગે આવી શત્રરંગો કોરે્ લહરેાવ્યો હતો ? 

અરુર્ા અસરફ અલી 

259.  અરૂર્ અસરફ અલીને ભારત સરકારે કયા એવોડકથી નવાજ્યા છે? ભારતરત્ન (મરર્ોતર) 
260.  રોપીલા થાપરનુ ંકાયકકે્ષત્ર કયુ ંહત ુ ં? ઈશતહાસકાર 

261.  2010મા ંટદર્લહી ખાતે યોજાયેલ કોમનવેર્લથ ગેમ્સમા ંશનિાનેબાજી મા ંપદ મેળવીને કઈ 
મટહલાએ ગજુરાતનુ ંનામ રોિન કયુું હત ુ ં? 

લજ્જા ગો્વામી (આર્દં) 

262.  મળૂ ગજુરાતના ંપ્રથમ મટહલા અવકાિયાત્રી ? સનુીતા શવઝલયમ્સ 

263.  દાદાસાહબે ફાળકે એવોડક શવજેતા પ્રથમ મટહલા ? દેવીકા રાર્ી 
264.  NDDB (નેિનલ ડેરી ડેવલપમેન્સટ બોડક)ના અધ્યક્ષ ? અમતૃા પટેલ 

265.  ભારતના પ્રથમ મટહલા ફોટો જનાકઝલ્ટ ? હોમાઈ વ્યારાવાલા 
266.  રાર્કીએ વાવનુ ંશનમાકર્ કોરે્ કરાવ્યુ ંહત ુ ં? રાર્ી ઉદયમતી 
267.  દાદા હરીની વાવનુ ંશનમાકન કોરે્ કરાવ્યુ ંહત ુ ં? બાઈ હરીર 

268.  અડાલજની વાવનુ ંશનમકર્ કોરે્ કરાવ્યુ ંહત ુ ં? રાર્ી રૂડાબાઈ 

269.  ભારતના પ્રથમ મટહલા ગઝર્તિાસ્ત્રી તરીકે કોની ગર્ના થાય છે ? લીલાવતી (ભા્કરાચાયકના પતુ્રી) 
270.  ઈ.સ. ૧૭૦૦થી ૧૭૦૯ સધુી પોતાના પતુ્રીને ગાદી પર બેસાડી તેના નામથી સતારા તથા 

કોર્લહાપરુ ખાતે મરાઠા વિંમા ંકોરે્ િાસન કરેલુ ં? 

તારાબાઈ 

271.  તરલા દલાલ કયા કે્ષત્ર સાથે સકંળાયેલા હતા. જેઓનુ ંતાજેતરમા ંઅવિાન થયુ ંછે ? પાકિાસ્ત્ર (રસોઈ કળા) 
272.  િાહજહાએં જેની યાદમા ંતાજમહલ બધંાવ્યો એ મમુતાઝ મહલેનુ ંમળુનામ શુ ંહત ુ ં? અરુ્ કમન્સદબાનો 
273.  જહાગંીર (સલીમ)ના પત્ની નરૂજહાનુ ંમળુનામ શુ ંહત ુ ં? મહરેૂશનસા 
274.  કારગીલ યદુ્ધનુ ંલાઈવ ટેલીકા્ટ કઈ મટહલાએ કયુું હત ુ ં? બરખા દત્ત 

275.  બાલંલાદેિમા ંમુ્ લીમ સપં્રદાયમા ંથતા ંઅત્યાચારોને ‘લજ્જા’ નામની કૃશતમા ંકોરે્ વર્કન કરેલુ ં
છે ? 

ત્લીમા નરસીન 

276.  ત્લીમા નરસીનની આત્મકથાનુ ંનામ ? Nothing is there (શનવાકસન) 

277.  ‘મોનસનુ મેડીંગ’ અને ‘સલામ બોમ્બે’ જેવી આંતરરાષ્ટ્રીય ્તરે પ્રખ્યાત બનેલી ટફર્લમોનુ ં
ટદલદિકન કોરે્ કરેલુ ં? 

મીરા નાયક 

278.  ‘ઘરદારની જ્યોત’ નામની કોલમ દ્વારા કોરે્ ગજુરાતમા ંપોતાનુ ંનામ જાર્ીત ુ ંકરેલુ ં? શવનોટદની નીલકંઠ 

279.  કઈ મટહલા સાટહત્યકારની નવલકથા ‘કોરાકગઝ’ પરથી ટહન્સદી ટફર્લમ બની હતી? અમતૃા શપ્રતમ 

280.  અમતૃા િેરગીલ કયા કે્ષત્ર સાથે સકંળાયેલા હતા ? ઝચત્રકાર 

281.  કોના ઝચત્રોનો સગં્રહ ‘કાગઝ કે કેનવાસ’ નામના પુ્ તકરૂપે પ્રગટ થયેલો છે ? િેરગીલ અમતૃા 
282.  INCના ંપ્રથમ મટહલા પ્રમખુ ? એની બેસન્સટ 

283.  ‘ધ ગોડ ઓફ ્મોલ થીંલસ’ કૃશત કોની છે ? અરંૂધતી રોય 

284.  ‘ધ ગોડ ઓફ ્મોલ થીંલસ’ કૃશત માટે અરંૂધતી રોયને કયો એવોડક મળેલ છે ? બકુરપ્રાઈઝ  
285.  રાષ્ટ્રપશતની ચુટંર્ીમા ંએ.પી.જે. અર્બદુલ કલામના હટરફ કઈ મટહલા હતા ? કેપ્ટન લક્ષ્મી સહગેલ 

286.  મધર ટેરેસાનુ ંમળુ નામ શુ ંહત ુ ં? એન્સગોગોન્સઝા બોન્સઝાય ુ

287.  કૃશત્રમ ગભાકધાન પદ્ધશત તેમજ ટે્ટટયબુ બેબીનો ભારતમા ંસૌપ્રથમ વખત પ્રયોગ કરનાર 
મટહલા કોર્ હતા ? 

ડૉ. ઇન્ન્સદરા ટહન્સદુજા 

288.  હંસા મહતેાએ ગજુરાતમા ંકઈ યશુનવશસિટીમા ંઉપકુલપશત તરીકે સેવા આપી હતી ? એમ. એમ. યશુનવશસિટી 
289.  SEWA સં્ થાના ્થાપક તથા માઈક્રો ફાઈનાન્સસ પદ્ધશતના જનક કોર્ ગર્ાય છે ? ઇલાબેન ભટ્ટ 
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290.  ૧૨ વર્કની નાની ઉંમરે ્વાતતં્ર પ્રાગ્પ્તના ંઆંદોલનોમા ંવાનર સેનાનુ ંનેતતૃ્વ કોરે્ કરેલુ ં? ઇન્ન્સદરા ગાધંી 
291.  ઓપરેિન ર્બલુ્ ટાર કઈ મટહલા સાથે સકંળાયેલુ ંછે ? ઇન્ન્સદરા ગાધંી 
292.  મેલસેસ એવોડક જીતનાર પ્રથમ ગજુરાતી મટહલા ? ઇલાબેન ભટ્ટ 

293.  ગજુરાત સરકારમા ંપ્રથમ મતં્રી બનનાર પ્રથમ મટહલા ? ઈન્સદુમશત િેઠ 

294.  ઝુલન ગો્વામી કયા કે્ષત્ર સાથે સકંળાયેલા છે ? ટક્રકેટ 

295.  ભારતમા ંસશુપ્રમ કોટકના સૌપ્રથમ મટહલા મખુ્ય ન્સયાયાધીિ તરીકે કોર્ રહ્ુ ંહત ુ?ં મીરા સાટહબ ફાતીમા બીબી  

296.  ભારતના પ્રથમ મટહલા અંતટરક્ષયાત્રી બનવાનુ ંશે્રય કોને ફાળે જાય છે? કર્લપના ચાવલા 
297.  કર્લપના ચાવલાનો જન્સમ કયા ંથયો હતો ? હટરયાર્ાન કનાકલમા ં
298.  કયુ ંઅવકાિયાન તટુી પડતા કર્લપનાચાવલાનુ ંઅવસન થયુ ંહત ુ?ં  કોલબંીયામા 
299.  પેપ્સીકો કંપનીના ચેરપ્રસન કઈ મટહલા છે?  ઈન્ન્સદરા નઈૂ 

300.  ઝઝદાલ ્ટીલ કંપનીના ચેરપસકન ? સાશવત્રી ઝઝિંદાલ 

301.  બાયાકોન કંપનીના મેનેઝીંગ ટડરેકટર કઈ મટહલા છે? ટકરર્ મજમદુાર 

302.  ગજુરાતના બીજા નબંરના મટહલા રાજ્યપાલ કોર્ છે ? કમલા બેનીવાલ 

303.  કમલા બેનીવાલ ગજુરાતના રાજ્યપાલ શનયકુ્ત થયા તે પહલેા કયા રાજ્યના રાજ્યપાલ હતા 
? 

ત્રીપરુા 

304.  વહાર્વટના ઉદ્યોગ સથે સકંળાયેલ મહીલા? સશુમતબેન મોરારજી  

305.  ભારતમા ંપ્રથમ આઈ.પી.એસ. બનનાર મટહલા?  ટકરર્બેદી 
306.  ટકરર્ બેદીને કઈ કૃશત સાથે બકુર પ્રાઈઝ મળેલ છે ? ‘ઈન હરેીટેંસ ઓફ લોસ 

307.  ‘કથ્થક’ નતૃ્ય ્ત્થે સકંળીયેલ ‘કદમ્બ’ સં્ થાના ્થાપક કોર્ છે ?  કુમદુીબેન લઝખયા 
308.  ‘ટહન્સદી કોટકલાન’ુ ઝબરુદ કઈ મટહલાને મળેલ છે ? લતા મગેંશ્ત્કર 

309.  ‘શપ્રયદિીની’ ઉપનામ કોનુ ંછે ?  ઈન્ન્સદરા ગાધંી 
310.  ‘ટહન્સદીની બલુબલુ’ કોને કહવેામા ંઆવે છે ? સરોજીની નાયડુ 

311.  પ્રથમ જ્ઞાનપીઠ એવોડક મેળવનાર મટહલા ? આિાપરૂ્ાક દેવી 
312.  આિાપરૂ્ી દેવીને કઈ કૃશત માટે જ્ઞાનપીઠ એવોડક મળેલ છે ? પ્રથમ પ્રશતશશૃત (બગંાળી ભાર્ામા)ં 
313.  ટહન્સદીભાર્ામા ંપ્રથમ  જ્ઞાનપીઠ એવોડક મેળવનાર મટહલા ? મહાદેવી વમાક 
314.  ભારતની પ્રથમ મટહલા શમસ યશુનવસક બનનાર ? સસુ્્મતા સેન  
315.  લોકસભાના ં્પીકર મીરાકુંમાર કઈ બેઠક પરથી ચુટંાઈ આવેલ છે ? ઝબહારના સસારામ ખાતેથી  

316.  ‘શનમકળ હૃદય સં્ થા’ સાથે કઈ મટહલા સકંળાયેલ હતા ? મધર ટેરેસા 
317.  ‘દપકર્ એકેડેમી’ની ્થાપના કોરે્ કરી હતી ? મરૃ્ાલીની સારાભાઈ 

318.  ‘આયક મટહલા સમાજ’ અને ‘િારદા સદન’ નામની સં્ થાની ્થાપના કોરે્ કરી ? પટંડત રમાબાઈ 

319.  ઉત્તરધ્રવુ પર પગ મકુનાર પ્રથમ મટહલા ? શપ્રતીસેન ગપુ્તા 
320.  અંતરીક્ષ યાત્રી સશુનતા શવઝલયમ્સ નો જન્સમ કયા ંથયો હતો ? ય.ુએસ. ના ઓહયો ખાતે 

321.  અંતરીક્ષ યાત્રી સનુીતા શવઝલયમ્સનુ ંમળૂ વતન કયુ ંછે ? ઝૂલાસર્, મહસેાર્ા 
322.  ભારતના પ્રથમ મટહલા રાષ્ટ્રપશત ? પ્રશતભા દેવી શસિંહ પાટીલ 

323.  ઈંગ્લલિ ખાડી તરનાર પ્રથમ મટહલા ? આરતી સહા 
324.  સૌથી ઝડપી ઈગ્લલિ ખાડી તરનાર પ્રથમ મટહલા ? અશનતા સદુ 

325.  નોબેલ શવજેતા પ્રથમ ભારતીય મટહલા ? મધર ટેરેસા 
326.  નોરમન બોરલોગ પરુુ્કાર શવજેતા પ્રથમ મટહલા કોર્ હતા ? ડૉ. અમતૃા પટેલ 

327.  પ્રથમ મસુ્્લમ રાજ્યકતાક મટહલા ? રઝઝયા સલુતાન  

328.  વડી અદાલતના પ્રથમ ચીફ જન્્ટમ (H.C.) ? લીલાબેન િેઠ  

329.  વડી અદાલતના પ્રથમ ન્સયાયાધીિ મટહલા ? અન્ના ચાદંી 
330.  પ્રથમ મટહલા રર્લવે ડ્રાઈવર ? સરેુખા યાદવ  

331.  માઉન્સટ એવરે્ટ સરકરનાર પ્રથમ મટહલા ? બેચેન્સરીપાલ, સતંોર્ યાદવ 

332.  એન્સજનીયરીંગની પદવી મેળવનાર પ્રથમ મટહલા ? એ.લઝલતા 
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333.  દ.ધ્રવુ પર પગ મકુનાર પ્રથમ મટહલા ? રીના કૌિલ 

334.  નૌકા દ્વારા શવશ્વ પટરક્રમા કરનાર પ્રથમ મટહલા? ઉજ્જવલા પાટીલ 

335.  આઈ.એ.એસ. બનનાર પ્રથમ મટહલા? અન્ના જયોર્જ 

336.  રેર્લવે પ્રધાન બનનાર પ્રથમ મટહલા? મમતા બેનજી 
337.  મીસ વર્લડક બનનાર પ્રથમ મટહલા? રીટા ફરીયા 
338.  ટક્રકેટર બનનાર પ્રથમ મટહલા? િાતંારંગા ્વામી 
339.  ઓર્લમશપક ચરંક મેળવનાર પ્રથમ મટહલા? કનાક મર્લલેશ્વરી 
340.  ઓલસ્મ્પકમા ંભાગ લેનાર પ્રથમ મટહલા? મેરી ઈલારોય 

341.  પ્રથમ િતરંજ ગ્રાન્સડ મા્ટર મટહલા? ભાલયશ્રી થીટસે 

342.  પ્રથમ મટહલા શવદેિ સઝચવ બનનાર ? કોટકલા ઐયર 

343.  પ્રથમ શવદેિી પ્રવક્તા મટહલા ? શનરૂપમા રોય 

344.  ઓ્કાર શવજેતા પ્રથમ ભારતીય મટહલા? ભાન ુઅથૈયા 
345.  ભારતમા ંપ્રથમ ્નાતકની પદવી મેળવનાર મટહલા? કદમ્બીની ગાગંલુી 
346.  સૌપ્રથમ સાટહત્ય અકાદમી એવોડક મેળવનાર મટહલા ? અમતૃા શપ્રતમ 

347.  પ્રથમ મટહલા રાજદુત અમેરીકામા ં(એલ. ચી.) ? શનરૂપમા રાવ 

348.  ભારતમા ંપ્રથમ મેયર બનનાર મટહલા? સલુોચના મોદી (મુબંઈ મહાનગર પાઝલકા) 
349.  વાયસેુનાની પ્રથમ મટહલા પાયલોટ ? હરીતાકૌર દેઓલ  

350.  સૌપ્રથમ મટહલા શવધાનસભાન અધ્યક્ષ ? સહનો દેવી 
351.  ટદર્લહીના પ્રથમ મટહલા મેયર ? અરૂર્ા ગાગંલુી 
352.  ભારત રત્ન મેળવનાર મટહલાઓનામ જર્ાવો ? ઇન્ન્સદરા ગાધંી, મધર ટેરેસા, લત્તા મગેંસકર, 

અરૂર્ા અસફર અલી, એમ.એસ. સબુલુક્ષ્મી 
353.  ટકરર્ દેસાઇ કયા પ્રખ્યાત નવલકથાકાર મટહલાના પશુત્ર છે ? અશનત દેસાઇ 

354.  મધર ટેરેસાને કયા કયા એવોડક મળેલા છે ? ભારતરત્ન, નોબેલ, ટેમ્પલટન્સટ 

355.  મધર ટેરેસાનો જન્સમ કયા ંથયો હતો ? યગુો્લાવીયાના (૧૯૧૦) 
356.  ગજુરાતમા ંટે્ટ ટયબુ બેબીનો પ્રયોગ કરનાર પ્રથમ મટહલા ? હંસા ચાવડા 
357.  ભારતના શમસાઈલ વમૃન કે અસ્લનપશુત્ર તરીકે કોને ઓળખવામા ંઆવે છે ? ટે્ટી થોમસ 

358.  તશમલનાડુ અટડયાર ખાતે દયાનદં સર્વતીના આગ્રહને વિ થઈ કોરે્ થીયોસોફીકલ 
સોસાયટીની ્થાપના કરી હતી ? 

એની બેસન્સટ 

359.  આઈ.એન.સી.મા ંજોડાનાર પ્રથમ મટહલા કોર્ હતા ? કાદમ્બીની ગાગંલુી 
360.  ગજુરાતના પ્રથમ મટહલા રાજ્યપાલ કોર્ હતા? િારદાબેન મખુજી 
361.  સૌરાષ્ટ્ર રાજ્યની ્થાપના થઈ, તેની પ્રથમ શવધાનસભાના ્પીકર તરીકેનુ ંબહમુાન કઈ 

મટહલાને મળ્યુ ંછે? 

પષુ્ટ્પાબેન મહતેા 

362.  સં્ કૃત ભાર્ાના પરમ શવદુર્ી ‘મહામહોપાધ્યાય’ અને પદ્મશ્રી એવોડક શવજેતા કઇ મટહલા છે? કુ. એ્તર એ. સોલોમાન 

363.  નટંદનીબેન પડંયા કયા કે્ષત્ર સાથે સકંળાયેલ છે ? પવકતારોહર્ 

364.  ટહન્સદી અને ગજુરાતી ટફર્લમના મહાન અદાકાર, પાચં દાયકાની લાબંી કારટકદી ધરાવનાર તેમજ 
‘સતં ુરંગલી’ ટફર્લમો માટે ખબૂ જાર્ીતા બનેલા  અઝભનેત્રી કોર્ ? 

અરૂર્ા ઇરાની 

365.  અસશમયા ભાર્ાના લેઝખકા કે જેમને જ્ઞાનપીઠ એવોડક મળે છે તે કોર્ ? ઇન્સદીરા ગૌ્વામી 
366.  ગાધંીજીએ કઈ મટહલાને િસ્ત્રો રાખવાની છુટ આપી હતી ? પઝુર્િમાબેન પકવાસા 
367.  ભારતના આયોજન પચંના પ્રથમ મટહલા અધ્યક્ષ ? ઇન્ન્સદરા ગાધંી 
368.  ‘રંગભશૂમના મીરા ંબાઈ’નુ ંઝબરુદ મેળવનાર હોનહાર સમથક અશત્રનેત્રી ? દાશમની મહતેા 
369.  ટદપા મહતેા કયા કે્ષત્ર સાથે સકંળાયેલા છે ? ટફર્લમ ટદલદિકક 

370.  રાજ્યસભામા ંશનયકુ્ત થનાર પ્રથમ અઝભનેશત્ર કોર્ ? નરગીસ દત્ત 

371.  ભારતમા ં‘બેટી બચાવો’ અઝભયાનના ંિાન્સડ એમ્બેસેડર કોર્ હતા ? હમેા માઝલની 
372.  ભારતમા ંસૌથી નાની વયે બકુરપ્રાઇઝ જીતનાર મટહલા ? ટકરર્ દેસાઇ 
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373.  નાગપ્રજાની સં્ કશૃત જાળવવા ભગીરથ પ્રયત્નો કરનાર અને જવાહરલાલ નહરુેએ જેઓને 
‘નાગોની રાર્ી’ તરીકે સબંોધ્યા હતા તે કોર્ ? 

રાર્ી ગાઇટડન ર્લય ુ

374.  આઈ.એન.સી.ના હાલના મટહલા અધ્યક્ષ સોશનયા ગાધંી મળુ કયાનંા વતની હતા ? ઇટાલી 
375.  સોશનયા ગાધંીનુ ંમળુ નામ શુ ંછે? એન્સટોનીયો માઇન 

376.  ‘મધર ઇન્ન્સડયા’મા ંજેમરે્ યાદગાર ભશુમકા ભજવી હતી તે કોર્ ? નરગીસ દત્ત 

377.  કથ્થક નતૃ્યની આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતી પ્રાપ્ત નતૃ્યાગંના કે જેઓએ પદ્મભરુ્ર્નો ઇર્લકાબ 
્વીકારવાની ના પાડી હતી ? 

શસતારા દેવી 

378.  કોલબેલીયા નતૃ્ય માટે શવિેર્ઃ પ્રખ્યાત બનેલી જાર્ીતી નતૃ્યાગંના ? ગલુાબો 
379.  અરૂના રોયને પ્રશતન્ષ્ટ્ઠત મેલસેસ એવોડક કયા કે્ષત્રમા ંલોકોને જાગતૃ કરવા આપવામા ંઆવે છે ? માટહતી મેળવવાના અશધકાર 

380.  ઝાસંીની રાર્ી લક્ષ્મીબાઈનુ ંબાળપર્નુ ંનામ શુ ંહત ુ ં? મઝર્કઝર્િકા 
381.  શસ્ટર શનવેદીતા કોની શિષ્ટ્યા હતી? ્વામી શવવેકાનદં 

382.  મેડલીન ્લેડ (મીરા) જે ચુ્ ત ગાધંીવાદી હતા, તેઓને કોરે્ પોતાના પશુત્ર માન્સયા હતા ? ગાધંીજી 

383.  ગજુરાતની કશનકા ભર્લલા અને અશ્ના િાહ કઈ રમત માટે આંતરરાષ્ટ્રરીય ખ્યાતી ધરાવે છે ? ્કેટટિંગ 

384.  ્નેહદાન ઉપનામ કોનુ ંહત ુ ં? કંુદશનકા કાપડીયા 
385.  કર્ાકટટક સગંીતમા ંજેનુ ંનામ ટોચપર છે તે મટહલા ? એમ.એસ. સરુ્બબલુક્ષ્મી 
386.  ટદર્લહીના શસહાસન પર મસુ્્લમ સ્ત્રી તરીકે રઝઝયા સલુતાનની પસદંગી કોરે્ કરી હતી ? ઇર્લતતુશમિ 

387.  કઈ મટહલા મહાનભુાવ હરેી પોટકર શે્રર્ીના પુ્ તકો દ્વારા શવશ્વ શવખ્યાત બન્સયા છે ? જે. કે. રોઝલિંગ 

388.  અમદાવાદમા ંશવદેિી કાપડની દુકાનો તથા દારૂની દુકાનો/પીઠ બધં કરાવવામા ંનેતતૃ્વ કોરે્ 
લીધુ ંહત ુ ં? 

મદુૃલાબેન સારાભાઈ 

389.  િાહબદુ્દીન ઘોરીને કઈ મટહલા (મહારર્ી)એ કારમો પરજય આપ્યો હતો ? નાશયકા દેવી 
390.  િેશમિલા શનકોલેટ કઈ રમત સાથે સકંળાયેલ છે ? ગોર્લફ 

391.  ઝિટાનીયા ંકંપનીના એમ.ડી. તરીકેનુ ંપદ કોર્ સભંાળી રહ્ુ ંછે ? શવનીતા બાલી 
392.  એકસીઝ બેંકના કંપની એમ.ડી. તરીકેનુ ંપદ કોર્ સભંાળી રહ્ુ ંછે ? િીખા િમાક 
393.  એચ.સી.એલ. કંપનીના એમ.ડી. કોર્ છે ? રોિની મર્લહોત્રા 
394.  TaFe ના ચેરપસકન અત્યારે કઈ મટહલા કાયકત છે ? મગ્ર્લલકા શ્રીશનવાસ 

395.  બાલાજી ટફર્લમસ પ્રોડકિન કયા મટહલા મહાનભુવ સકંળાયેલા છે ? એકતા કપરુ 

396.  ટહન્સદુ્તાન ટાઈમ્સ સાથે કઈ મટહલા સ6કળાયે છે ? િોભના ભરતીયા 
397.  મ્યાનમારામા ંલોકિાહી પ્ર્થાશપત કરનારવ મટહલા જે છેર્લલા 22 વર્કથી નજર કેદમા ંહતા?  આંગ સાન સફુી 
398.  અંટકતા રૈના કઈ રમત સાથે સકંળાયેલા છે જે ગજુરાતી છે ? ટેનીસ 

399.  મઝર્પરુની લોખડંી મટહલા તરીકેન ુઝબરુદ કોને  મળ્યુ ંછે ? ઈરોમ િશમિલા ચાન ુ

400.  2012 નો ‘દાદાસાહબે ફાળકે રત્ન’ કઈ મટહલાને મળેલુ ંછે ? આસા ભોંસલે 

401.  સાઈના નહવેાલ  કઈ રમત સાથે સકંળાયેલ છે ? બેડશમિંટન 

402.  ટદપીકા કુમારી કઈ રમત સાથે સકંળાયેલા છે ? શતરંદાજી 

403.  ટેરીટોરીયલ આમીમા ંલેફ કનકલની રેન્સક મેળવનાર પ્રથમ મટહલા ખેલાડી એમ.સી .મેરીકોમ 

404.  મારીસા મેયર કયા કે્ષત્ર સકંળાયેલ છે ? યાહનુા નવા સી.આઈ. ઓ. 
405.  એમ.સી .મેરીકોમ કઈ રમત સાથ સકંળાયેલા છે જેમરે્ ઓલસ્મ્પકમા ંિોર્બઝ મેડલ મેળવ્યો 

હતો ?  

બોસ્ક્સિંગ (51 ટકલો) 

406.  ‘શે્રયસ ફાઉંડેિ’ ના ્થાપક જેમનુ ંતાજેતરમા ંઅવસાન થયેલ છે ?  લીનાબેન સારાભાઈ 

407.  લડંનમા ંપ્રશતમા મકુનાર પ્રથમ ભારતીય જાસસુ? નરુ ઈનાયત ખાન 

408.  ભારતમા ંપ્રથમ મટહલા વડાપ્રધાન ઈન્ન્સદરા ગાધંીના ંજન્સમટદવસને કયા ટદવસ તરેકે 
ઉજવવામા ંઆવે છે ? 

એકતા ટદવસ (19 નવેમ્બર) 

409.  ટદપીકા પર્લલીકેલ કઈ રમત સાથે સકંળાયેલા છે જેમરે્ 2012મા ંઅરુ્ કન એવૉડક મળ્યો હતો ?  ્કવોિ 

410.  મીસ યશુનવસક – 2012ની ્પધાકમા ંભારત તરફથી નેતતૃ્વ કોરે્ કયુું હત ુ ં? શિર્લપાશસિંહ 

411.  કે.બી.સી.મા ંપાચં કરોડ જીતનાર પ્રથમ મટહલા ?  સનશમત કૌર 
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412.  ઈન્ન્સદરા ગાધંી િાશંત પરુુ્કાર 2011 કોને મળેલ છે ? ઈલા રમેિ ભટ્ટ 

413.  િશમિષ્ટ્ઠા મખુજી કયા નતૃ્ય સાથે સકંળાયેલ છે ? કથ્થક 

414.  નેિનલ ્ટોક એક્સચેંજ નવી ટદર્લહીના પ્રથમ મટહલા સી.ઈ.ઓ ? ઝચત્રા રામકૃષ્ટ્ર્ા 
415.  પ્રાચી અને પાથકના વૈધ કયા કે્ષત્ર સાથે સકંળાયેલ છે ? પવકતા રોહક 

416.  ગજુરાતમા ંસૌથી નાની વયે મટહલા સરપચંન ુબહમુાન કોને મળેલ છે ? અફસાના કાઝી (વાકંાનેર) 
417.  ગજુરાતમા ંપ્રથમ પેરા ઓલસ્મ્પકમા ંઅરુ્ કન એવોડક મેળવનાર મટહલા ? પારૂલ પરમાર 

418.  ગજુરાતમા ંપ્રથમ આ.ઈ.પી.એસ. બનનાર પ્રથમ મટહલા ? પરીક્ષતા રાઠોડ  

419.  પજૂા ચૌરાસી કઈ રમત સાથે સકંળાયેલ છે ? રાયપ્લોન 

420.  રાહી સબોનત કઈ રમત સાથે સકંળાયેલ છે ? શટૂટિંગ 

421.  ‘માનવ કોમ્પયટુર’ નુ ંઉપનામ ધરાવતા અને મૌઝખક ગર્તરીઓ માટે ગીનીઝ બકુમા ં્થાન 
પામનાર ભારતીય મટહલા જેનુ ંતાજેતરમા ંઅવસાન થયેલુ ંછે ?  

િકુંતલા દેવી 

422.  સી.આર..પી એફ. ના ંપ્રથમ મટહલા વડા તરીકે કોની શનમરૂ્ક થઈ? અરૂર્ા બહગુરુ્ા 
423.  ગગંા સફાઈ પ્રોજેક્ટ સાથે કઈ મટહલા સકંળાયેલ છે ? ઉમા ભારતી  
424.  દેિની પ્રથમ માઉન્સટ એવરે્ટ સર કરનાર શવક્લાગં મટહલા ? અરૂઝર્મા શસિંહા 
425.  2010થી યશુનસેફની િાન્સડ એમ્બેસેડર કઈ અઝભનેત્રી છે ?  શપ્રયકંા ચોપરા 
426.  એમ.સી.આઈ.ના પ્રથમ મટહલા ચેરમેન ? ડૉ.રાજશ્રી મહતેા 
427.  પી.સીધુ ંકઈ રમત સાથે સકંળાયેલ રમત ? બેડશમન્સટન 

428.  ટહના શસિંધ ુઅને અંજલી ભાગવત કઈ રમત સાથે સકંળાયેલા છે ?  શટૂટિંગ 

429.  કે.બી.સી.,-7મા ંએક કરોડ જીતનાર પ્રથમ મટહલા ?  ટફરોઝ ફાતીના 
430.  એપોલો હોસ્્પટલ એન્સટર પ્રાઈઝના મેનેઝીંગ ટડરેક્ટર તરીકે કોર્ િોભાયમાન છે ? શપ્રતા રેડ્ડી 
431.  કઈ અભીનેત્રીને ‘મધર ટેરેસા’ એવોડકથી  સન્સમાશનત કરાયા છે ? સસુ્્મતા સેન  

432.  અમેરીકામા ંસહાયક શવદેિ મતં્રી શનમણૂકૂ પામનાર પ્રથમ ભારતીય મટહલા ? શનિા દેિાઈ 

433.  જ્વાલા ગટ્ટા કઈ રમત સાથે સકંળાયેલ છે ? બેડશમિંટન 

434.  એસ.બી.આઈ. ના પ્રથમ  મટહલા સી.ઈ.ઓ જેઓને તાજેતરમા ંઆ હોદ્દો આપવામા ંઆવ્યો છે ? અરંુધતી ભટ્ટાચાયક 
435.  ભારતની પ્રથમ મટહલા જેરે્ બેડશમિંટનમા ંપ્રથમ ક્રમાકં મેળવ્યો હોય ?  સાયના નેહવાલ  
436.  મગ્ર્લલકાએ ગઝલ અને ગઝલ સ્ક્વન તરીકે કોર્ ઓળખાય છે ?  બેગમ અખતર  
437.  મેદમ કામા કયા સાપ્તાટહક સાથે સકંળાયેલા હતા  ? વદેં માતરમ  
438.  નદંીગ્રામ આશ્રમ સાથે કઈ મટહલા સકંળાયેલ છે ?  કંુદશનકા કાપટડયા  
 
 


