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૧. ઇસરો કેટલા ઉપગ્રહો છોડી વિશ્વમાાં નામના મેળિી? – ૧૦૪  

૨. સલૂ્િસતૂ્રની રચના કોણે કરી? – બૌદ્ધાયન  

૩. પાઈનુાં મલુ્ય સૌપ્રથમ કોણે શોધ્ુાં? – બૌદ્ધાયન 

૪. પાઈના વસદ્ધાાંતને આપણે કયા નામે ઓળખીયે છીએ? – પાયથાગોરસ વસધાાંત 

૫. ભારતના મહાન વિભવૂત તરીકે કોની ગણના થાય છે? – આયયભટ્ટ 

૬. આયયભટ્ટ કેટલી ઉંમરે આયયભટ્ટીય ગ્રાંથની રચના કરી હતી? – ૨૩ િર્યની ઉંમરે  

૭. ‘પથૃ્િી તેની ધરી આસપાસ ફરે છે’ તે કોણે જણાવ્ુાં? – આયયભટ્ટ ે

૮. પાઈનુાં મલૂ્ય કેટલુાં છે? – ૩.૧૪૧૬ 

૯. ભારતના પ્રથમ ઉપગ્રહનુાં નામ જણાિો. – આયયભટ્ટ  

૧૦. ગણણતના કાયોન ેનિો આયામ કોણે આપ્યો? – બ્રહ્મગપુ્તે  

૧૧. શનૂ્યના પ્રયોગ અંગેનો વસદ્ધાાંત કોણે આપ્યો? – બ્રહ્મગપુ્ત ે

૧૨. કોણે ભારતીય ન્્ટુન કહિેામાાં આિે છે? – બ્રહ્મગપુ્તને  

૧૩. બ્રહ્કટૂ ગ્રાંથ કોણ ેલખ્યો? – બ્રહ્મગપુ્ત ે

૧૪. ભાસ્કરાચાયય કઈ સદીના મહત્િપણૂય ગણણતશાસ્ત્રી હતા? – ૧૨મી સદીના  

૧૫. વસદ્ધાાંત વશરોમણીના રચવયતા કોણ હતા? – ભાસ્કારચાયે  

પોલીસ કોન્સ્ટેબલ & જેલ સસપાઈ પરીક્ષામાાં ખબૂ જ 

ઉપયોગી ભાગ -૧ 
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૧૬. લીલાિતી ગ્રાંથના રચવયતા કોણ હતા? – ભાસ્કરાચાયય  

૧૭. બીજગણણતના ઉકેલ માટે ચક્રિાત પ્રણાલી કોણે વિકસાિી હતી? – ભાસ્કારચાયે  

૧૮. લીલાિતીનુાં અંગે્રજીમાાં ભાર્ાાંતર કોણે ક્ુું હત ુાં? – જેમ્સ ટેલરે   

૧૯. ગણણત સારસાંગ્રહ નામનુાં ગણણતગ્રાંથ કોણે લખ્્ુાં? – મહાિીર આચાયય 

૨૦. લધતુ્તમ સામાન્ય અિયિી શોધિાની રીત કયા ગ્રાંથમાાં છે? – ગણણત સારસાંગ્રહ  

૨૧.કણાદનુાં મળૂ નામ શુાં હત ુાં? – ઓલકુ્ય 

૨૨. કણાદ સતૂ્રની રચના કોણે કરી? – કણાદ  

૨૩. િરાહવમહહરની કમયભવૂમ કઈ હતી? – ઉજ્જૈન  

૨૪. િરાહવમહહરનુાં મખુ્ય યોગદાન ક્ુાં છે? – પાંચવસદ્ધાાંતીકા  

૨૫.નાગારુ્ યન કોણ હતા? – નાલાંદા વિદ્યાપીઠના બૌદ્ધ આચાયય  
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