
U.G.B.A. Semester – III  

Sanskrit – EC – I (201)  

जगन्नाथ विरवित प्रास्ताविक विलास  

MCQ’s 

 (૧) મદના જળથી કોણ મલીન હોય છે ? અ. વાનર બ. હાથી ક. ઘોડો ડ. ચંદન 

(૨) ‘मृगपति’ કોને કહે છે ? અ. વાનર. બ. વવષ્ણુ ક. બળદ ડ. વ ંહ 

(૩) ચન્દ્ર વકરણોનંુ પાન કરવા પૂવવ વદશા તરફ કોણ દોડી જાય છે ? 

     અ.ચકલી બ. ચકોરી. ક. હં  ડ. ગરુડ 

(૪) ‘गन्धवाहः’ એટલે શું ? અ.  ુગંધ બ. ગુલાબ. ક. કમળ ડ. પવન 

(૫) ન ીબજોગે કોણ આવી ચડે તો તેની ઉપેક્ષા ન કરવાનું કવવ કુટજ વૃક્ષને કહે છે ? 

    અ. ભમરો બ. કોયલ ક. હં  ડ. મોર  

(૬) બગલાની અવહેલનાથી કોણ વચત્તને દુુઃખી કર ેછે ? 

    અ. માચ્છીમાર બ. મગર. ક. કમવલની ડ. હં  

(૭) ‘तमतिन्दा:’ એટલે ? અ. મોર બ. કોયલ ક. ચકલી ડ. ભમરા  

(૮) કમવલનીની અવગણના કરનારાં ભમરાને કવવ કેવા ગણે છે ? 

    અ. અજ્ઞાની બ. દુુઃખી ક. અભાગ્યા ડ. ઘમંડી 

(૯) ‘तििराां िीचोऽस्मि’ આવું માનીને કોણ દુુઃખી થાય છે ? 

     અ. ઘડો. બ. વનમ્ન જાવતનો માણ  ક. કૂવો ડ. ઠીગુંજી  

(૧૦) ‘मियज’ એટલે શું ? અ. ચંદન બ. મલય પવવત ક. મોર ડ. અમૃત 

(૧૧) ‘पातिर’ એટલે શું ? અ. ચંદન બ. મલય પવવત ક. મોર ડ. અમૃત 

(૧૨) દૂધ અને જળને જૂદા પાડવાની શવિ કોનામાં રહેલી છે ? 

    અ. જાદૂગર બ. ભગવાન ક. હં  ડ. વબલાડી 

(૧૩) બાવળ માટે કવવ કયો શબ્દપ્રયોગ કર ેછે ? 

    અ. अमु्बज: બ. बबुुर: ક. कुिज: ડ. बाबुि  

(૧૪) ‘तिदाघ’ એટલે શું ? અ. વશયાળો બ. ઉનાળો ક. વર્ાવ ડ. વ ંત 



(૧૫)  રોવર  ુકાઈ જતાં ભમરાઓ ક્ાં ચાલયાં જાય છે ? 

     અ. આકાશમાં બ. બગીચામાં ક. આંબાની કળીઓમાં ડ. કમવલનીમાં  

(૧૬)  રોવર  ુકાઈ જતાં પક્ષીઓ ક્ાં ચાલયાં જાય છે ? 

     અ. માળામાં બ. આકાશમાં ક. બગીચામાં ડ. વૃક્ષ ઉપર 

(૧૭) ‘रसाि:’ એટલે શું ? અ. ર  બ. શરબત ક. આંબો ડ. કમળ 

(૧૮) કવવ કમવલનીને કોને ભમરાની જવેો લોભી ન માનવા કહે છે ? 

      અ. પવન બ. હાથી ક. મોર ડ. કોયલ 

(૧૯) ભમરો ગંુજારવ કર ેત્યાર ેકવવ કોને મૌન ધારણ ન કરવા કહે છે ? 

       અ. કોયલ બ. કમળ ક. ચંદન ડ. માલતી    

(૨૦) કોણ ભમરાને મસ્તક પર ધારણ કર ેછે ? અ. કમળ બ. ગુલાબ. આંબો ડ. કલપવૃક્ષ 

(૨૧) ભમરો પ્રથમ કયા વૃક્ષના પુષ્પ ઉપર પગ મૂકીને પછી બીજાં પુષ્પ ઉપર પગ મૂકતાં કવવ   

      તેને કટાક્ષ કરતા કહે છે કે તું ધન્દ્ય છે ? અ. કમળ બ. ગુલાબ ક. કલપવૃક્ષ ડ. માલતી  

(૨૨) ‘ितिति’ એટલે ? અ.  મુર બ. નદી ક. વકનારો ડ. બતક 

(૨૩) उपसपेम भवन्त बबुुर वद् कस्य_________| અ. पापेि બ. क्षोभेि ક. मोहेि ડ. िोभेि 

(૨૪) કવવએ કોનામાં પાંદડાં, ફળ અને ફૂલોની  ંુદરતા જોઈ નથી ? 

      અ. આંબો બ. બાવળ ક. લીમડો ડ.  ીતાફળ 

(૨૫) ગહન વનમાં કવવ કોને મધુર અવાજથી ન બોલવા કહે છે ? 

     અ. બુલબુલ બ. મોર. ક. કોયલ ડ.  ુંદરી 

(૨૬) केि गुणेि भवािीिाि तहमिीतममाां___| અ. करोति બ. वदतस ક. भजतस ડ. वहतस 

(૨૭) ‘किभ’ એટલે શું ? અ. વશયાળનું બચ્ચંુ બ. હાથીનંુ બચ્ચંુ ક. મોરનું બચ્ચંુ ડ. વ ંહનું બચ્ચંુ 

(૨૮) ‘माकन्द’ એટલે ? અ. બાવળ બ. આંબો ક. કમળ ડ. મધુમાલતી 

(૨૯) માળી દ્વારા ઉનાળામાં થોડા પાણીથી વૃક્ષોનંુ જ ેપોર્ણ કરાય છે તેવું કોનાથી વર્ાવ ઋતુમાં   

      પણ શક્ નથી ? અ. રાજા બ. વાદળ ક. ભગવાન ડ. નદી 

(૩૦) માળી વવવેક વગરનો, પૃથ્વી ર  વગરની,  ૂયવ અ હ્ય – રણમાં આવાં વવનાશક કારણો કવવ  

      કોના માટે ગણાવયાં છે અ. ચંપો બ. આંબો ક. લીમડો ડ. ચંદન  



(૩૧) ‘करतिि:’ એટલે શું થાય ? અ. વ ંહ બ. ઘોડો ક. વશયાળ ડ. હાથી 

(૩૨) हरेरध्य द्वारे तिव तिव तिवािाां ___| અ. किकि: બ. हरे: हरे: ક. तिवाय ડ. स्तविां 

(૩૩) વ ંહના મૃત્યુ પછી તેની ગુફા આગળ કોણ અવાજ કર ેછે ? 

     અ. હાથી બ. માણ  ક. વશયાળવા ડ. વાનરો 

(૩૪) પરાક્રમી માણ  જીવતો હોય ત્યાં  ુધી કાયર માણ ો તેના દ્વાર ેઆવતા નથી એ વાતમાં  

       કવવએ પરાક્રમી પુરુર્ની  રખામણી કોની  ાથે કરી છે ? 

      અ. ઘોડા બ. હાથી ક. રાજા ડ. વ ંહ   

(૩૫)  માનભાવે બધાં જ વૃક્ષો પ્રત્યે પ્રેમ રાખતો હોવા છતાં માળી કોના પ્રત્યે દયા રાખતો નથી  

       ? અ. ગુલાબ બ. ચંપો ક. આંબો ડ. બકુલ   

(૩૬) ‘अमु्बवाह:’ એટલે શું ? અ. પવન બ. કમળ ક. વાદળ ડ.  ુગંધ 

(૩૭) ‘श्रीखण्ड’ એટલે શું થાય ? અ. ચંદન બ. નાવળયેરી ક. આંબો ડ. ચંપો 

(૩૮) िथातप हरिे िापां िोकािामुन्निो_____________| 

     અ. जि: બ. वि: ક. मि: ડ. घि: 

(૩૯) કોઈ અપેક્ષા વગર, ચતુરાઈ વગર, પ્રીવત વગર કે કોઈની  ંગવત વગર દુવનયાના દુુઃખો દૂર  

       કરનાર ઉદાર પુરુર્ોની વાત કવવ કોના પ્રવતક દ્વારા  મજાવે છે ? 

        અ. વૃક્ષ બ. મેઘ ક. નદી ડ. કવવ  

(૪૦) ‘अमु्बज:’ એટલે શું ? અ. વાદળ બ. નદી ક. કમળ ડ. તળાવ 

(૪૧) ભગવાન વવષ્ણુ ક્ા  ાગરમાં શયન કર ેછે ? 

     અ. ક્ષીર ાગર બ. મહા ાગર ક.  ુર ાગર ડ. ઘૃત ાગર 

(૪૨) ‘अणुव’ એટલે શું થાય ? અ.  મુર બ. નદી ક. રાજા ડ. આંબો  

(૪૪) ‘कासार’ એટલે શું ? અ. નદી બ.  ાગર ક. કૂવો ડ. તળાવ 

(૪૫) ‘जह्िुजाया’ એટલે શું ?  અ.  ીતા બ. યમુના ક. ગંગા ડ. પાવવતી 

(૪૬) िोयाति महान्न हा_____________| 

    અ. वदातम બ. पृच्छातम ક. कथयातम ડ. जहातस  

(૪૭) ‘चञ्चरीक’ એટલે ____________ થાય. અ. ચકલી બ. વશયાળ ક. ભમરો ડ. મોર 



(૪૮) ‘तिसगाुि्’ એટલે __________થાય. 

 અ. સ્વભાવથી બ. શૌયવથી ક. જળથી ડ. મનુષ્યથી 

 (૪૯) ‘મુિક’નો  માવેશ શેમાં થાય છે ? અ. ગદ્ય બ. પદ્ય ક. ગદ્ય – પદ્ય – વમશ્ર ડ. મહાકાવય 

(૫૦) રાજશેખરને મતે મુિકના કેટલાં પ્રકારો છે ?અ. ચાર બ. પાંચ ક. છ ડ.  ાત 

(૫૧) ‘અન્દ્યોવિમુિલતા’ ગ્રંથના રચવયતા કોણ છે ? અ. મમ્મટ બ. શમ્ભુ ક. અમરુક ડ. ભલલટ 

(૫૨) ‘ભાવવવલા ’ ગ્રંથના રચવયતા કોણ છે ? અ. રુર બ. શમ્ભુ ક. અમરુક ડ. ભલલટ   

(૫૩) ‘ભામીનીવવલા ’ના રચવયતા કોણ છે ? અ. મયૂર બ. ભલલટ ક. જગન્નાથ ડ. શૂરક  

(૫૪) ‘ દુવિકરણામૃત’ના રચવયતા કોણ છે ?  

     અ. શ્રીધરદા  બ. જગન્નાથ ક. વલલભદેવ ડ. અમરુક 

(૫૫) ‘ ુધાલહરી’ ___________ છંદમાં રચાયેલી છે. 

 અ. શાદુવલવવક્રીવડત બ. સ્રગ્ધરા ક. અનુષુ્ટપ ડ. માવલની 

(૫૬) ‘ગંગાલહરી’____________નામે પણ ઓળખવામાં આવે છે. 

 અ. આનંદલહરી બ. મનોજલહરી ક. પીયૂર્લહરી ડ. કુમુદ્લહરી 

(૫૭) જગન્નાથને ‘પંવડતરાજ’ની પદવીકોને આપી હતી ? 

 અ. કાવલદા ે બ. શાહજહાં ક. મહંમદ ડ. જહાંગીર 

(૫૮) અમૃતલહરીમાં કોની સ્તુવત કરવામાં આવી છે ? 

 અ. ગંગા બ. યમુના ક. ગોદાવરી ડ.  રસ્વતી  

જવાબો : 

(૧) અ. વાનર બ. હાથી ક. ઘોડો ડ. ચંદન 

(૨) અ. વાનર. બ. વવષ્ણુ ક. બળદ ડ. સ િંહ 

(૩) અ.ચકલી બ. ચકોરી. ક. હં  ડ. ગરુડ 

(૪) અ.  ુગંધ બ. ગુલાબ. ક. કમળ ડ. પવન 

(૫) અ. ભમરો બ. કોયલ ક. હં  ડ. મોર  

(૬) અ. માચ્છીમાર બ. મગર. ક. કમસિની ડ. હં  

(૭) અ. મોર બ. કોયલ ક. ચકલી ડ. ભમરા  



(૮)  અ. અજ્ઞાની બ. દુુઃખી ક. અભાગ્યા ડ. ઘમંડી 

(૯) અ. ઘડો. બ. વનમ્ન જાવતનો માણ  ક. કૂવો ડ. ઠીગુંજી  

(૧૦) અ. ચિંદન બ. મલય પવવત ક. મોર ડ. અમૃત 

(૧૧) અ. ચિંદન બ. મલય પવવત ક. મોર ડ. અમૃત 

(૧૨) અ. જાદૂગર બ. ભગવાન ક. હિં  ડ. વબલાડી 

(૧૩) અ. अमु्बज: બ. बबबुर: ક. कुिज: ડ. बाबुि  

(૧૪) અ. વશયાળો બ. ઉનાળો ક. વર્ાવ ડ. વ ંત 

(૧૫) અ. આકાશમાં બ. બગીચામાં ક. આિંબાની કળીઓમાિં ડ. કમવલનીમાં  

(૧૬) અ. માળામાં બ. આકાશમાિં ક. બગીચામાં ડ. વૃક્ષ ઉપર 

(૧૭) અ. ર  બ. શરબત ક. આિંબો ડ. કમળ 

(૧૮) અ. પવન બ. હાથી ક. મોર ડ. કોયલ 

(૧૯) અ. કોયલ બ. કમળ ક. ચંદન ડ. માિતી    

(૨૦) અ. કમળ બ. ગુલાબ. આંબો ડ. કલ્પવૃક્ષ 

(૨૧) અ. કમળ બ. ગુલાબ ક. કલ્પવૃક્ષ ડ. માલતી  

(૨૨) અ.  મુર બ. નદી ક. વકનારો ડ. બતક 

(૨૩) અ. पापेि બ. क्षोभेि ક. मोहेि ડ. लोभेन 

(૨૪) અ. આંબો બ. બાવળ ક. લીમડો ડ.  ીતાફળ 

(૨૫) અ. બુલબુલ બ. મોર. ક. કોયિ ડ.  ુંદરી 

(૨૬) અ. करोति બ. वदतस ક. भजतस ડ. िहवस 

(૨૭) અ. વશયાળનું બચ્ચંુ બ. હાથીનચિં બચચચિં ક. મોરનું બચ્ચંુ ડ. વ ંહનું બચ્ચંુ 

(૨૮) અ. બાવળ બ. આિંબો ક. કમળ ડ. મધુમાલતી 

(૨૯) અ. રાજા બ. વાદળ ક. ભગવાન ડ. નદી 

(૩૦) અ. ચિંપો બ. આંબો ક. લીમડો ડ. ચંદન  

(૩૧) અ. વ ંહ બ. ઘોડો ક. વશયાળ ડ. હાથી 

(૩૨) અ. कलकल: બ. हरे: हरे: ક. तिवाय ડ. स्तविां 



(૩૩) અ. હાથી બ. માણ  ક. સશયાળવા ડ. વાનરો 

(૩૪) અ. ઘોડા બ. હાથી ક. રાજા ડ. સ િંહ   

(૩૫) અ. ગુલાબ બ. ચંપો ક. આંબો ડ. બકચિ   

(૩૬) અ. પવન બ. કમળ ક. વાદળ ડ.  ુગંધ 

(૩૭) અ. ચિંદન બ. નાવળયેરી ક. આંબો ડ. ચંપો 

(૩૮) અ. जि: બ. वि: ક. मि: ડ. घन: 

(૩૯) અ. વૃક્ષ બ. મેઘ ક. નદી ડ. કવવ  

(૪૦) અ. વાદળ બ. નદી ક. કમળ ડ. તળાવ 

(૪૧)  અ. ક્ષીર ાગર બ. મહા ાગર ક.  ુર ાગર ડ. ઘૃત ાગર 

(૪૨) અ.  મચદ્ર બ. નદી ક. રાજા ડ. આંબો  

(૪૪) અ. નદી બ.  ાગર ક. કૂવો ડ. તળાવ 

(૪૫) અ.  ીતા બ. યમુના ક. ગિંગા ડ. પાવવતી 

(૪૬) અ. वदातम બ. पृच्छातम ક. कथयातम ડ. जहावस  

(૪૭) અ. ચકલી બ. વશયાળ ક. ભમરો ડ. મોર 

(૪૮) અ. સ્વભાવથી બ. શૌયવથી ક. જળથી ડ. મનુષ્યથી 

(૪૯) અ. ગદ્ય બ. પદ્ય ક. ગદ્ય – પદ્ય – વમશ્ર ડ. મહાકાવય 

(૫૦) અ. ચાર બ. પાિંચ ક. છ ડ.  ાત 

(૫૧) અ. મમ્મટ બ. શમ્ભુ ક. અમરુક ડ. ભલ્િટ 

(૫૨) અ. રુદ્ર બ. શમ્ભુ ક. અમરુક ડ. ભલલટ   

(૫૩) અ. મયૂર બ. ભલલટ ક. જગન્નાથ ડ. શૂરક  

(૫૪) અ. શ્રીધરદા  બ. જગન્નાથ ક. વલલભદેવ ડ. અમરુક 

(૫૫) અ. શાદુવલવવક્રીવડત બ. સ્રગ્ધરા ક. અનુષુ્ટપ ડ. માવલની 

(૫૬) અ. આનંદલહરી બ. મનોજલહરી ક. પીયૂષિહરી ડ. કુમુદ્લહરી 

(૫૭) અ. કાવલદા ે બ. શાહજહાિં ક. મહંમદ ડ. જહાંગીર 

(૫૮) અ. ગંગા બ. યમચના ક. ગોદાવરી ડ.  રસ્વતી  



❖  


