
U.G.B.A. Semester – III 

Sanskrit – EC – II (201)  

शूद्रक विरवित मृच्छकविक (अंक १ से ५)  

MCQ’s 

(૧) મૃચ્છકટિકમ્ નો સાટિત્ય પ્રકાર કયો છે ? અ. પ્રકરણ બ. નાિક ક. નાટિકા 

(૨) મૃચ્છકટિકમ્ ના ટિત્ય અંકન ં નામ શ ં છે ? 

      અ. અલંકારન્યાસ બ. મદટનકા - શટવિલક ક. દ્ય તકરસંવાક  

(૩) પ્રસ્તાવના અન સાર શૂદ્્રક સો વર્િ અને _______ટદવસ જીવ્યા િતા. અ. ૧૦  બ. ૧૨  ક. ૨૦     

(૪) પ્રસ્તાવના અન સાર નિીએ __________ઉપવાસ રાખ્યો િતો. 

     અ. શોભનપટત બ. અટભરૂપપટત  ક. એકાદસી 

(૫) મૃચ્છકટિકમ્ ના ટવદૂર્કન ં નામ શ ં છે ?  અ. ગોપાલક  બ. મૈત્રેય ક. વસંતક 

(૬) વસંતસેનાએ ટનર્િન ચારૂદત્તને સૌ પ્રથમ ક્ાં જોયો િતો ? 

     અ. રાજ મિેલમાં  બ. ઉદ્યાનમાં ક. કામદેવના ઉત્સવમાં 

(૭) ચારૂદત્ત ટવદૂર્કને ક્ાં બટલ મૂકી આવવા કિે છે ?  અ. ચકલામાં   બ. મિેલમાં ક. મંટદરમાં 

(૮) ચારૂદત્તના ભૂતપૂવિ પગચંપી કરનાર નોકરન ં નામ જણાવો. 

     અ. દદ િ રક   બ. સંવાિક  ક. માથ રક 

(૯) જ ગારના વ્યવસાયથી ટવરક્ત બનેલ સંવાિક શ ં બની જાય છે ? 

     અ. બૌદ્ધ ટભક્ષ   બ. ગારૂડી ક. પાગલ 

(૧૦) વસંતસેનાના પાળેલા િાથીન ં નામ જણાવો. અ. સૂંઢમોિક  બ. ખૂંડમોિક ક. મદનમોિન 

(૧૧) સંવાિક કોની સાથે જ ગાર રમે છે ? અ. ચારૂદત્ત  બ. શટવિલક ક. માથ ર તથા દ્ય તકર 

(૧૨) બૌદ્ધ સાર્ ને પાગલ િાથીથી કોણ છોડાવે છે ? અ. શટવિલક  બ. કણિપૂરક  ક. માથ રક 

 (૧૩) કણિપૂરકના સાિટસક કાયિથી ચારૂદત્ત તેને શ ં ભેિ આપે છે ? 

      અ. સ વાટસત ઉપરણ  બ. સોનામિોર  ક. ગાડી 

(૧૪) ચારૂદત્તને જાટતક સ મથી સ વાટસત ઉપરણો કોણે આપ્યો િતો ? 

     અ. શટવિલકે  બ. વસંતસેનાએ ક. જૂણિવૃદ્ધે 



(૧૫) શટવિલકની પ્રેટમકાન ં નામ શ ં િત ં ?  અ. મદટનકા  બ. રદટનકા ક. વસંતસેના 

(૧૬) શટવિલક પોતાની પ્રેટમકાને દાસત્વમાંથી મ ક્ત કરાવવા માિે શ ં કર ેછે ? 

      અ. ચોરી કર ેછે  બ. જ ગાર રમે છે ક. લડાઈ કર ેછે  

(૧૭) શટવિલક કોના ઘરમાં ચોરી કરવા જાય છે ?  અ. વસંતસેના  બ. ચારૂદત્ત  ક. શકાર 

(૧૮) શટવિલકને ર્નનો દાબડો કોણ આપે છે ?  અ. વસંતસેના  બ. ચારૂદત્ત  ક. ટવદૂર્ક 

(૧૯) મૃચ્છકટિકમ્ ના પાંચમા અંકન ં નામ શ ં છે ? 

      અ. અલંકારન્યાસ  બ. મદટનકા - શટવિલક ક. દ ટદિ ન 

(૨૦) પ્રકરણન ં કથાવસ્ત  કેવ ં િોય છે ?  અ. પ્રટસદ્ધ  બ. કાલ્પટનક ક. પૌરાટણક 

(૨૧) મૃચ્છકટિકમ્ ના ચોથા અંકન ં નામ શ ં છે ? અ. સંટર્ચ્છેદ બ. મદટનકા - શટવિલક ક. દ ટદિન 

(૨૨) મૃચ્છકટિકમ્ ના ત્રીજા અંકન ં નામ શ ં છે ?  અ. સંટર્ચ્છેદ બ. અલંકારન્યાસ ક. દ ટદિન 

(૨૩) ચારૂદત્ત કેમ ટનર્િન બની ગયો િતો ? 

     અ. જ ગાર રમીને બ. દાન આપીને  ક. આળસ  બની જવાથી 

(૨૪) મૃચ્છકટિકમ્ ના પ્રથમ અંકન ં નામ શ ં છે ?  અ. અલંકારન્યાસ  બ. સંટર્ચ્છેદ ક. દ ટદિન 

(૨૫) મૃચ્છકટિકમ્ માં ક લ કેિલા અંકો છે ? અ. ૧૨ બ. ૧૦  ક. ૧૧      

(૨૬) કણિપૂરકનો પ્રસંગ________ની આસટક્તને વર્  ગાઢ બનાવે છે. 

      અ. ચારૂદત્ત બ. શટવિલક  ક. વસંતસેના 

(૨૭) ચારૂદત્તનો ચેિ સોનાનો દાબડો__________ને સાચવવા આપે છે.  

       અ. શટવિલક બ. ટવદૂર્ક  ક. મદટનકા 

(૨૮) ચારૂદત્તની પત્નીન ં નામ__________િત ં. અ. રૂ્તા બ. વસંતસેના ક. મદટનકા 

(૨૯) મૃચ્છકટિકના નાંદી શ્લોકમાં કોની સ્ત ટત કરાઈ છે ? 

      અ. બલરામના બાિ ની બ. ટશવની સમાટર્ની ક. પાવિતીની પ ષપાંજટલની 

(૩૦) વસંતસેના શ ં બનીને ચારૂદત્તને મળવા જાય છે ?  

      અ. અટભસાટરકા બ. જોગણી  ક. ટભખારણ 

(૩૧) દ ટદિનનો અથિ શ ં થાય ?  અ. અટનિ બ. વાય  ક. માવઠ ં  

(૩૨) ચોરી કરવા ઘરમાં પ્રવેશેલો શટવિલક ઊંઘતા લોકોને તપાસવા તેમના પર શ ં નાખે છે ? 



      અ. જ વાર  બ. અડદ  ક. ચોખા 

(૩૩) શટવિલક કોને પોતાની વરૂ્ બનાવવા માંગે છે ? અ. મદટનકાને બ. વસંતસેનાને ક. રદટનકાને     

(૩૪) દ દીનમાં આવેલી વસંતસેના ટવદૂર્કને સંદેશ સાથે ચારૂદત્તને શ ં મોકલાવે છે ?  

      અ. બાજ બંર્ બ. કણિપૂરક  ક. રત્નાવલી 

(૩૫) પગરખામાં આવેલી કાંકરીની માફક________ને મ શ્કેલીથી દૂર કરી શકાય છે. 

      અ. દ શ્મન બ. ગટણકા ક. આફત 

(૩૬) પોતે આયિ ચારૂદત્તને મળવા આવશે તેવા સમાચાર વસંતસેના કોના િારા મોકલે છે ? 

      અ. મદટનકા બ. ક મ્ભીલક ક. શટવિલક 

(૩૭) વૃક્ષવાટિકામાં ટવદૂર્ક પર માિીની કાંકરી કોણ ફેંકે છે ? 

      અ. મદટનકા બ. ક મ્ભીલક ક. શટવિલક 

(૩૮) શકાર િારા પીછો કરાતા વસંતસેના ક્ાં પ્રવેશે છે ? 

      અ. પ ષપ કરંડક બાગમાં બ. શટવિલકના ઘરમાં ક. ચારૂદત્તના ઘરમાં 

(૩૯) માથ ર સંવાિક પાસે કેિલી સોનામિોર માંગે છે ?  અ. ૧૦ બ. ૨૦ ક. ૨૫ 

(૪૦) વસંતસેના ચારૂદત્ત પાસે ન્યાસ તરીકે શ ં મૂકે છે ? અ. ઘર બ. ઉપરણો ક. ઘરણેા 

(૪૧) ચારૂદત્તની નોકરાણીન ં નામ શ ં છે ? અ. વસંતસેના  બ. રદટનકા ક. મદટનકા 

(૪૨) ચારૂદત્ત જન્મે કેવો છે ? અ. બ્રાહ્મણ  બ. વટણક ક. વૈશ્ય 

(૪૩) ચારૂદત્તના પ ત્રન ં નામ શ ં છે ? અ. રોિસેન  બ. ટવજયસેન ક. અમરદીપ 

(૪૪) વસંતસેનાની નોકરાણીન ં નામ શ ં છે ? અ. વસંતસેના  બ. રદટનકા ક. મદટનકા 

(૪૫) પ રૂર્ોના ભરોસે થાપણ મૂકાય છે નટિ કે _______! અ. ઘરના  બ. આત્માના ક. પડોસી 

(૪૫) ટવદૂર્ક સાથે સાંધ્ય બટલ મૂકવા કોણ જાય છે ? અ. રૂ્તા  બ. રદટનકા ક. મદટનકા 

(૪૬) જ ગારીઓથી બચવા સંવાિક ક્ાં પ્રવેશે છે ? અ. મિેલમાં  બ. ઉદ્યાનમાં ક. મંટદરમાં 

(૪૭) શટવિલક જન્મે કેવો છે ? અ. બ્રાહ્મણ  બ. વટણક ક. ક્ષટત્રય 

(૪૮) ચોયિકમિ_________એ આચરલેો માગિ છે તેમ શટવિલક જણાવે છે. 

      અ. ઇન્ર  બ. અશ્વત્થામા  ક. કૃષણ 

(૪૯) શટવિલક ચોયિકમિ કોન ં સ્મરણ કરીને કર ેછે ? અ. ઇન્ર  બ. ગણેશ ક. કાટતિકેય 



(૫૦) ટવદૂર્ક શટવિલકને કોના સોગન આપીને ર્નનો દાબડો સોપંે છે ? 

      અ. ગોબ્રાહ્મણ બ. ગણેશ ક. પોતાના 

જવાબો : 

(૧) અ. પ્રકરણ બ. નાિક ક. નાટિકા 

(૨) અ. અલંકારન્યાસ બ. મદટનકા - શટવિલક ક. દ્યુતકરસંવાક  

(૩) અ. ૧૦  બ. ૧૨  ક. ૨૦     

(૪) અ. શોભનપટત બ. અભિરૂપપભત  ક. એકાદસી 

(૫) અ. ગોપાલક  બ. મૈતે્રય ક. વસંતક 

(૬) અ. રાજ મિેલમાં  બ. ઉદ્યાનમાં ક. કામદેવના ઉત્સવમાં 

(૭) અ. ચકલામાં   બ. મિેલમાં ક. મંટદરમાં 

(૮) અ. દદ િ રક   બ. સંવાહક  ક. માથ રક 

(૯) અ. બૌદ્ધ ભિક્ષુ  બ. ગારૂડી ક. પાગલ 

(૧૦) અ. સૂંઢમોિક  બ. ખ ંડમોટક ક. મદનમોિન 

(૧૧) અ. ચારૂદત્ત  બ. શટવિલક ક. માથુર તથા દ્યુતકર 

(૧૨) અ. શટવિલક  બ. કણણપ રક  ક. માથ રક 

(૧૩) અ. સુવાભસત ઉપરણ  બ. સોનામિોર  ક. ગાડી 

(૧૪) અ. શટવિલકે  બ. વસંતસેનાએ ક. જ ણણવૃદ્ધ ે

(૧૫) અ. મદભનકા  બ. રદટનકા ક. વસંતસેના 

(૧૬) અ. ચોરી કર ેછે  બ. જ ગાર રમે છે ક. લડાઈ કર ેછે  

(૧૭) અ. વસંતસેના  બ. ચારૂદત્ત  ક. શકાર 

(૧૮) અ. વસંતસેના  બ. ચારૂદત્ત  ક. ભવદ ષક 

(૧૯) અ. અલંકારન્યાસ  બ. મદટનકા - શટવિલક ક. દુભદણ ન 

(૨૦) અ. પ્રટસદ્ધ  બ. કાલ્પભનક ક. પૌરાટણક 

(૨૧)? અ. સંટર્ચ્છેદ બ. મદભનકા - શભવણલક ક. દ ટદિન 

(૨૨) અ. સંભિચ્છેદ બ. અલંકારન્યાસ ક. દ ટદિન 



(૨૩)  અ. જ ગાર રમીને બ. દાન આપીને  ક. આળસ  બની જવાથી 

(૨૪) અ. અલંકારન્યાસ  બ. સંટર્ચ્છેદ ક. દ ટદિન 

(૨૫) અ. ૧૨ બ. ૧૦  ક. ૧૧      

(૨૬) અ. ચારૂદત્ત બ. શટવિલક  ક. વસંતસેના 

(૨૭) અ. શટવિલક બ. ભવદ ષક  ક. મદટનકા 

(૨૮) અ. િ તા બ. વસંતસેના ક. મદટનકા 

(૨૯) અ. બલરામના બાિ ની બ. ભશવની સમાભિની ક. પાવિતીની પ ષપાંજટલની 

(૩૦) અ. અભિસાભરકા બ. જોગણી  ક. ટભખારણ 

(૩૧) અ. અટનિ બ. વાય  ક. માવઠંુ 

(૩૨) અ. જ વાર  બ. અડદ  ક. ચોખા 

(૩૩) અ. મદભનકાને બ. વસંતસેનાને ક. રદટનકાને     

(૩૪) અ. બાજ બંર્ બ. કણિપૂરક  ક. રત્નાવલી 

(૩૫) અ. દ શ્મન બ. ગભણકા ક. આફત 

(૩૬)  અ. મદટનકા બ. કુમ્િીલક ક. શટવિલક 

(૩૭) અ. મદટનકા બ. કુમ્િીલક ક. શટવિલક 

(૩૮) અ. પ ષપ કરંડક બાગમાં બ. શટવિલકના ઘરમાં ક. ચારૂદત્તના ઘરમાં 

(૩૯) અ. ૧૦ બ. ૨૦ ક. ૨૫ 

(૪૦) અ. ઘર બ. ઉપરણો ક. ઘરણેા 

(૪૧) અ. વસંતસેના  બ. રદભનકા ક. મદટનકા 

(૪૨) અ. બ્રાહ્મણ  બ. વટણક ક. વૈશ્ય 

(૪૩) અ. રોહસેન  બ. ટવજયસેન ક. અમરદીપ 

(૪૪) અ. વસંતસેના  બ. રદટનકા ક. મદભનકા 

(૪૫) અ. ઘરના  બ. આત્માના ક. પડોસી 

(૪૫) અ. રૂ્તા  બ. રદભનકા ક. મદટનકા 

(૪૬) અ. મિેલમાં  બ. ઉદ્યાનમાં ક. મંભદરમાં 



(૪૭) અ. બ્રાહ્મણ  બ. વટણક ક. ક્ષટત્રય 

(૪૮) અ. ઇન્ર  બ. અશ્વત્થામા  ક. કૃષણ 

(૪૯) અ. ઇન્ર  બ. ગણેશ ક. કાભતણકેય 

(૫૦) અ. ગોબ્રાહ્મણ બ. ગણેશ ક. પોતાના 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


