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Semester: V 

Core Course: 301 सं�ासं�ासं�ासं�ा----�करणम् �करणम् �करणम् �करणम् ((((िस�ा�तकौमुदीतःिस�ा�तकौमुदीतःिस�ा�तकौमुदीतःिस�ा�तकौमुदीतः)))), , , , चप�टप��रका�तो म्चप�टप��रका�तो म्चप�टप��रका�तो म्चप�टप��रका�तो म्----    आ"द शंकराचाय�आ"द शंकराचाय�आ"द शंकराचाय�आ"द शंकराचाय� 
 યુિનટઃ 1  સં	ા �કરણ- સૂ� 1 થી 16 
 યુિનટઃ 2 સં	ા �કરણ- સૂ� 17 થી 34  
 યુિનટઃ 3 चप�टप��रका (સંપૂણ�) 
 યુિનટઃ 4 શંકરાચાય�નંુ #વન, સમય અને કૃિતઓ, ,તો� સાિહ/યઃ લ1ણો, શંકરાચાય�નાં ,તો�ો,  

  ચપ�ટપંજ3રકાનંુ ,તો� તરીકે મૂ4યાંકન, ચપ�ટપંજ3રકાને આધારે માનવ#વનનાં સામા7ય લ8યો, ચપ�ટપંજ3રકાને આધારે #વનનાં િવિશ9 લ8યો  
 %&નપ)ની +પરખેાઃ%&નપ)ની +પરખેાઃ%&નપ)ની +પરખેાઃ%&નપ)ની +પરખેાઃ �:નઃ 1. (યુિનટ એકમાંથી)    (અ)  સૂ�ો સમ=વો (4 માંથી 2)           06 

  (બ)   ટંૂકન?ધ (4 માંથી 2) અથવા સામા7ય �:ન                        08   �:નઃ 2. (યુિનટ બેમાંથી)   (અ)  સૂ�ો સમ=વો (4માંથી 2)           06 

  (બ)   ટંૂકન?ધ (4 માંથી 2) અથવા સામા7ય �:ન                        08   �:નઃ 3. (યુિનટ �ણમાંથી)         (અ)  અનુવાદ-:લોક.1થી 20 (4 માંથી 2)           06 

  (બ)   ટંૂકન?ધ અથવા સામા7ય �:ન            08 

 �:નઃ 4. (યુિનટ ચારમાંથી)         

  સામા7ય �:ન અથવા ટંૂકન?ધ (4 માંથી 2)           14 �:નઃ 5 (યુિનટ એકથી ચારમાંથી)        (અ) MCQs              06 (બ) ટંૂકા �:નો (હેતુલ1ી, સાચંુ-ખોટંુ, જોડકાં જોડો, ખાલી જCયા)        08 
Core Course:    302 1ीम2गव5ीता 1ीम2गव5ीता 1ीम2गव5ीता 1ीम2गव5ीता ((((अअअअ. . . . 1-9) ) ) ) ((((અનુવાદ કેવળ અનુવાદ કેવળ અનુવાદ કેવળ અનુવાદ કેવળ 1-6    અ>યાયમાંથી જ પૂછવાઅ>યાયમાંથી જ પૂછવાઅ>યાયમાંથી જ પૂછવાઅ>યાયમાંથી જ પૂછવા, , , , સામાGય સામાGય સામાGય સામાGય  %&ન%&ન%&ન%&ન, , , , ટંૂકનIધટંૂકનIધટંૂકનIધટંૂકનIધ, , , , શLદનIધ વગેર ેશLદનIધ વગેર ેશLદનIધ વગેર ેશLદનIધ વગેર ે 1થી થી થી થી 9    અ>યાયમાંથીઅ>યાયમાંથીઅ>યાયમાંથીઅ>યાયમાંથી; ભગવOગીતામાં Qવન Qવવાની કળાભગવOગીતામાં Qવન Qવવાની કળાભગવOગીતામાં Qવન Qવવાની કળાભગવOગીતામાં Qવન Qવવાની કળા, , , , %Rથાન)યી%Rથાન)યી%Rથાન)યી%Rથાન)યી----    પSરચય અને તેમાં ગીતાનંુ RથાનપSરચય અને તેમાં ગીતાનંુ RથાનપSરચય અને તેમાં ગીતાનંુ RથાનપSરચય અને તેમાં ગીતાનંુ Rથાન, , , , ભગવOગીતામાં મનોિવWાનભગવOગીતામાં મનોિવWાનભગવOગીતામાં મનોિવWાનભગવOગીતામાં મનોિવWાન, , , , ગીતાનો સમયગીતાનો સમયગીતાનો સમયગીતાનો સમય, , , , ગીતા ગીતા ગીતા ગીતા અને મહાભારતઅને મહાભારતઅને મહાભારતઅને મહાભારત, , , , ભગવOગીતામાં યોગભગવOગીતામાં યોગભગવOગીતામાં યોગભગવOગીતામાં યોગ))))    યુિનટઃ 1 અDયાયઃ 1, 2, 3 યુિનટઃ 2  અDયાયઃ 4, 5, 6  

 યુિનટઃ 3  અDયાયઃ 7, 8, 9                               યુિનટઃ 4 ભગવGગીતામાં #વન #વવાની કળા, �,થાન�યી પ3રચય અને તેમાં ગીતાનંુ ,થાન, ભગવGગીતામાં મનોિવ	ાન , ગીતાનો સમય, ગીતા અને મહાભારત, ભગવGગીતામાં યોગ 

                                          %&નપ)ની +પરખેાઃ%&નપ)ની +પરખેાઃ%&નપ)ની +પરખેાઃ%&નપ)ની +પરખેાઃ  �:નઃ 1. (યુિનટ એકમાંથી)   (અ)  :લોકનો સસંદભ� અનુવાદ (2 માંથી 1 )                   04 

  (બ)   ટંૂકન?ધો/શIદન?ધ અથવા સામા7ય �:ન                    10   �:નઃ 2. (યુિનટ બેમાંથી)    (અ)  :લોકનો સસંદભ� અનુવાદ (2 માંથી 1 )                   04 

   (બ)   ટંૂકન?ધો/શIદન?ધ અથવા સામા7ય �:ન                    10   �:નઃ 3. (યુિનટ �ણમાંથી)          (અ)  :લોક- િવવરણમા� (2 માંથી 1 )                    04 

   (બ)   ટંૂકન?ધો/શIદન?ધ અથવા સામા7ય �:ન                    10  

  �:નઃ 4. (યુિનટ ચારમાંથી)       

   સામા7ય �:ન અથવા ટંૂકન?ધો            14 �:નઃ 5 (યુિનટ એકથી ચારમાંથી)       (અ) MCQs                        08 
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  (બ) ટંૂકા �:નો (હેતુલ1ી, સાચંુ-ખોટંુ, જોડકાં જોડો, ખાલી જCયા)     06  
Core Course:    303 सं�कृत भाषासं�कृत भाषासं�कृत भाषासं�कृत भाषा----�वेशः�वेशः�वेशः�वेशः    1-26;    છGદઃછGદઃછGદઃછGદઃ    ((((वस�तितलकावस�तितलकावस�तितलकावस�तितलका, , , , म�दा^ा�ताम�दा^ा�ताम�दा^ा�ताम�दा^ा�ता, , , , _`धरा_`धरा_`धरा_`धरा, , , , मािलनीमािलनीमािलनीमािलनी,,,,    पृcवीपृcवीपृcवीपृcवी,,,,     ह�रणीह�रणीह�रणीह�रणी,,,,    शादू�लिव^fिडतशादू�लिव^fिडतशादू�लिव^fिडतशादू�लिव^fिडत, , , , िशिशिशिशख�रणीख�रणीख�रणीख�रणी, , , , अनiुुअनiुुअनiुुअनiुुप्प्प्प्, , , , jतुिवलिkबतjतुिवलिkबतjतुिवलिkबतjतुिवलिkबत,,,, उपजाितउपजाितउपजाितउपजाित, , , , शािलनीशािलनीशािलनीशािलनी))))            યુિનટઃ 1 भाषाLवेशः पाठ- 1-10    યુિનટઃ 2  भाषाLवेशः पाठ- 11-20  યુિનટઃ 3  भाषाLवेशः पाठ- 21-26 

 યુિનટઃ 4 છ7દ સમ=વો, બંધારણ, ઉદાહરણ (લઘુ-ગુUની િનશાની સિહત), છંદ ઓળખાવો.          %&નપ)ની +પરખેાઃ%&નપ)ની +પરખેાઃ%&નપ)ની +પરખેાઃ%&નપ)ની +પરખેાઃ  �:નઃ 1. (યુિનટ એકમાંથી)   (અ)  સં,કૃતમાંથી ગુજરાતી કરો. (2 માંથી 1)          08 

 (અહV ભાષા�વેશ પુ,તકમાંથી જ કોઇ પણ 8 થી 10 સં,કૃત વાYયો પ3રZછેદ કે   
 ગ[ના ,વ\પમાં મૂકવાં.) 

(બ)  વચન ઓળખાવો. (8 માંથી 6)            06 

  (વાYય એકવચનમાં છે, િGવવચનમાં છે કે બહુવચનમાં તે ઓળખાવો) 
 ભાષા�વેશ પુ,તકમાંથી જ કોઇ પણ આઠ (કતા�, કમ� અને 3^યાપદવાળાં વાYયો   
 મૂકવાં. િવ[ાથ_એ ઉ`રમાં વાYયની સામે સં,કૃતમાં જ લખવંુ. (દા.ત. एकवचनम्,   
 िfवचनम्, बhवचनम्)  �:નઃ 2. (યુિનટ બેમાંથી)  (અ)  ગુજરાતીમાંથી સં,કૃતમાં અનુવાદ કરો. (2 માંથી 1)        08 

 (ભાષા�વેશ પુ,તકમાંથી 8 થી 10 વાYયોનંુ ગુજરાતી કરીને મૂકવંુ, િવ[ાથ_ઓએ એનંુ   
 સં,કૃત કરવાનંુ રહેશે.) 

 (બ)  સંiયાવાચક શIદો સં,કૃતમાં લખો.          06 

 (અહV 1થી 50 સુધીની સંiયામાંથી કોઇ પણ 8 િવષે પૂછવંુ. િવ[ાથ_ તે કઇ સંiયા   
 છે તે ઓળખીને સં,કૃતમાં લખશે. ઉદા. 13- jयोदशः)  �:નઃ 3. (યુિનટ �ણમાંથી)             07  (અ)  સં,કૃતમાં પ3રચય આપોઃ 2 માંથી કોઇ પણ 1 િવષે, જેમાં કોઇ પણ એક િવશે ઓછામાં ઓછાં 7 વાYયો લખવાં આવnયક છે. િવ[ાથ_ ઇZછે તો સં,કૃતમાં વધુ વાYયો લખી શકશે. (પોતાનો પ3રચય, સં,કૃત ભાષાનો પ3રચય, માતાનો પ3રચય, િપતાનો પ3રચય, ભાઇનો પ3રચય, બહેનનો પ3રચય, ભારતનો પ3રચય)       (બ) સુભાિષતને સં,કૃતમાં સમ=વો (2 માંથી કોઇ પણ 1)          07 અહV ભાષા�વેશ પુ,તકના પાના નંબર 23 ઉપરના �ણ :લોક અને પાના. નં. 62, 
63 ઉપરના 5 :લોકોમાંથી જ :લોકો પૂછવા. પુ,તકમાંથી :લોકને સં,કૃતમાં સમ=વવાનો �:ન પૂછવો.   �:નઃ 4. (યુિનટ ચારમાંથી)                        (અ) કોઇ પણ બે છંદ સમ=વો. (4 માંથી 2)                      10 (બ) :લોકનો છંદ ઓળખી, બંધારણ આપો, લઘુ-ગુUની િનશાની દશા�વો.(2 માંથી 1)  04 �:નઃ 5 (યુિનટ એકથી ચારમાંથી)       (અ) MCQs                        08 (બ) હેતુલ1ી �:ન (જોડકાં, સાચંુ-ખોટંુ, ખાલી જCયા પૂરો વગેરે)                  06     (ન?ધઃ અ અને બ માં ભાષા�વેશના 8 ગુણના �:નો પૂછવા અને છંદમાંથી 6 ગુણના) 

Core Elective:  304 वेदा�तसारःवेदा�तसारःवेदा�तसारःवेदा�तसारः----    सदान�द कृत सदान�द कृत सदान�द कृत सदान�द कृत ((((सkपूण�सkपूण�सkपूण�सkपूण�)))), , , , ષpદશqનઃ સામાGય પSરચયષpદશqનઃ સામાGય પSરચયષpદશqનઃ સામાGય પSરચયષpદશqનઃ સામાGય પSરચય યુિનટઃ 1  अखqड ंसिuदानvदम्થી શ\ કરીને एष सवwxर इzया{द|ुतेः। સુધી  યુિનટઃ 2 वनवृ�तदवि�छ�ाकाराથી શ\ કરીને एवम�यारोपः। સુધી  યુિનટઃ 3 अपवादो नाम र�ुिववत��य થી શ\ કરીને અંત પય�7ત યુિનટઃ 4 ષડ્ દશ�નઃ સામા7ય પ3રચય 



 

4 | બી . એ .  સે મે 	ટ ર  5 - 6  અ યા સ � મ ,  �ી ગો િવ 	દ  ગુ �  યુ િન વ �સ ટી જૂ ન  2 0 1 8 થી  અ મ લ માં  
 

                        %&નપ)ની +પરખેાઃ%&નપ)ની +પરખેાઃ%&નપ)ની +પરખેાઃ%&નપ)ની +પરખેાઃ  �:નઃ 1. (યુિનટ એકમાંથી)   (અ) ગ[ખંડની સમજૂતી (2 માંથી 1 )           05 

  (બ)  ટંૂકન?ધો અથવા સામા7ય �:ન           09   �:નઃ 2. (યુિનટ બેમાંથી)   (અ) ગ[ખંડની સમજૂતી (2 માંથી 1 )           05   (બ) ટંૂકન?ધો અથવા સામા7ય �:ન            09   �:નઃ 3. (યુિનટ �ણમાંથી)         (અ) ગ[ખંડની સમજૂતી (2 માંથી 1)           05 

  (બ)  ટંૂકન?ધો અથવા સામા7ય �:ન                  09 

 �:નઃ 4. (યુિનટ ચારમાંથી)         

  સામા7ય �:ન અથવા સામા7ય �:ન           14 �:નઃ 5 (યુિનટ એકથી ચારમાંથી)       (અ) MCQs              07 (બ) ટંૂકા �:નો (હેતુલ1ી, સાચંુ-ખોટંુ, જોડકાં જોડો, ખાલી જCયા)        07 

                             અથવા सांrयका�रकासांrयका�रकासांrयका�रकासांrयका�रका----    इtरकृuणिवरिचताइtरकृuणिवरिचताइtरकृuणिवरिचताइtरकृuणिवरिचता (304ના િવક4પે)  યુિનટઃ 1        કા3રકા 1 થી 20  યુિનટઃ 2  કા3રકા 21 થી 42 યુિનટઃ 3  કા3રકા 43 થી 72 યુિનટઃ 4  સાંiયદશ�નનો ઉGભવ અને િવકાસ, સાંiયાચાય�ની પરંપરા અને સાંiય-કા3રકા, સાંiય- 
 દશ�નના િસGધાંતો                         %&નપ)ની +પરખેાઃ%&નપ)ની +પરખેાઃ%&નપ)ની +પરખેાઃ%&નપ)ની +પરખેાઃ  �:નઃ 1. (યુિનટ એકમાંથી)    (અ) કા3રકા સમ=વો (2 માંથી 1 )           05 

   (બ)  ટંૂકન?ધ  અથવા સામા7ય �:ન           09   �:નઃ 2. (યુિનટ બેમાંથી)    (અ) કા3રકા સમ=વો (2 માંથી 1 )           05    (બ) ટંૂકન?ધ અથવા સામા7ય �:ન            09   �:નઃ 3. (યુિનટ �ણમાંથી)          (અ) કા3રકા સમ=વો (2 માંથી 1)           05 

   (બ)  ટંૂકન?ધ અથવા સામા7ય �:ન                  09 

 �:નઃ 4. (યુિનટ ચારમાંથી)         

  સામા7ય �:ન અથવા સામા7ય �:ન           14 �:નઃ 5 (યુિનટ એકથી ચારમાંથી)       (અ) MCQs              07 (બ) ટંૂકા �:નો (હેતુલ1ી, સાચંુ-ખોટંુ, જોડકાં જોડો, ખાલી જCયા)        07             

Core Elective: 305 1ीम2ागवतम् 1ीम2ागवतम् 1ीम2ागवतम् 1ीम2ागवतम् ((((अiमः �क�धःअiमः �क�धःअiमः �क�धःअiमः �क�धः, , , , િનયત અ>યાયિનયત અ>યાયિનયત અ>યાયિનયત અ>યાય))))   યુિનટઃ 1 भाग. अ. 1 થી 4, 6,7 યુિનટઃ 2  भाग. अ. 8, 9, 15, 16, 17, 18  યુિનટઃ 3  भाग. अ.    19, 20, 20, 21, 22, 23, 24                           યુિનટઃ 4 पुराणं प�ल�णम्, िव�ावतां भागवते परी�ा, �મુખ પુરાણોનો પ3રચય, ,ક7ધ 9ની કથાઓ-1. અ�બરીષ �સંગ, 2. ગંગાવતરણ �સંગ, 3. રંિતદેવ �સંગ, 4. યયાિત �સંગ   %&નપ)ની +પરખેાઃ%&નપ)ની +પરખેાઃ%&નપ)ની +પરખેાઃ%&નપ)ની +પરખેાઃ  �:નઃ 1. (યુિનટ એકમાંથી)   (અ) :લોકની સસંદભ� સમજૂતી (2 માંથી 1 )          04 

  (બ)  ટંૂકન?ધો અથવા સામા7ય �:ન           10   �:નઃ 2. (યુિનટ બેમાંથી)   (અ) :લોકની સસંદભ� સમજૂતી (2 માંથી 1 )          04 
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  (બ)  ટંૂકન?ધો અથવા સામા7ય �:ન           10   �:નઃ 3. (યુિનટ �ણમાંથી)         (અ) :લોકની સસંદભ� સમજૂતી (2 માંથી 1 )          04 

  (બ)  ટંૂકન?ધો અથવા સામા7ય �:ન           10 

  �:નઃ 4. (યુિનટ ચારમાંથી)        

   ટંૂકન?ધો  અથવા સામા7ય �:ન            14 �:નઃ 5 (યુિનટ એકથી ચારમાંથી)       (અ) MCQs              08 (બ) ટંૂકા �:નો (હેતુલ1ી, સાચંુ-ખોટંુ, જોડકાં જોડો, ખાલી જCયા)        06  અથવા        િનબંધ િનબંધ િનબંધ િનબંધ ((((બારબારબારબાર    િનબંધિનબંધિનબંધિનબંધ) ) ) )  
1.    વૈSદકવૈSદકવૈSદકવૈSદક દેવતાનંુદેવતાનંુદેવતાનંુદેવતાનંુ Rવ+પRવ+પRવ+પRવ+પ, 2. વૈSદકવૈSદકવૈSદકવૈSદક સાિહxયસાિહxયસાિહxયસાિહxય, 3. ભારતીયભારતીયભારતીયભારતીય દશqનમાંદશqનમાંદશqનમાંદશqનમાં મોyિવચારમોyિવચારમોyિવચારમોyિવચાર, 4. ભારતીયભારતીયભારતીયભારતીય દશqનમાંદશqનમાંદશqનમાંદશqનમાં કમqકમqકમqકમq અનેઅનેઅનેઅને પુનજqGમનોપુનજqGમનોપુનજqGમનોપુનજqGમનો િસOધાંતિસOધાંતિસOધાંતિસOધાંત, 5. આSદકા{યઆSદકા{યઆSદકા{યઆSદકા{ય રામાયણરામાયણરામાયણરામાયણ, 6. મહાભારતઃમહાભારતઃમહાભારતઃમહાભારતઃ એકએકએકએક િવ&વકોશિવ&વકોશિવ&વકોશિવ&વકોશ, 7. અ~ાદશઅ~ાદશઅ~ાદશઅ~ાદશ પુરાણોપુરાણોપુરાણોપુરાણોનોનોનોનો પSરચયપSરચયપSરચયપSરચય, 8. આધુિનકઆધુિનકઆધુિનકઆધુિનક સંRકૃતસંRકૃતસંRકૃતસંRકૃત સાિહxયનાસાિહxયનાસાિહxયનાસાિહxયના કિવઓકિવઓકિવઓકિવઓ (રાજેG�રાજેG�રાજેG�રાજેG� િમ�િમ�િમ�િમ�, હષqદેવહષqદેવહષqદેવહષqદેવ માધવમાધવમાધવમાધવ, રમાશંકરરમાશંકરરમાશંકરરમાશંકર િતવારીિતવારીિતવારીિતવારી, રાધાવ�લભરાધાવ�લભરાધાવ�લભરાધાવ�લભ િ)પાઠીિ)પાઠીિ)પાઠીિ)પાઠી), , , , 9.    કાિલદાસનાં કાિલદાસનાં કાિલદાસનાં કાિલદાસનાં +પ+પ+પ+પકોના નાયકો અને કોના નાયકો અને કોના નાયકો અને કોના નાયકો અને નાિયકાઓનાિયકાઓનાિયકાઓનાિયકાઓ, , , , 10.    મુ�ય મુ�ય મુ�ય મુ�ય ઉપનષદોનો પSરચયઉપનષદોનો પSરચયઉપનષદોનો પSરચયઉપનષદોનો પSરચય,,,,    11. સંRકૃતમાં Rતો) સાિહxયસંRકૃતમાં Rતો) સાિહxયસંRકૃતમાં Rતો) સાિહxયસંRકૃતમાં Rતો) સાિહxય, , , , 12. સંRકૃત સાિહxયમાં નીિતસંRકૃત સાિહxયમાં નીિતસંRકૃત સાિહxયમાં નીિતસંRકૃત સાિહxયમાં નીિતકા{યોકા{યોકા{યોકા{યો યુિનટઃ 1 વૈ3દક દેવતાનંુ ,વ\પ, વૈ3દક સાિહ/ય, ભારતીય દશ�નમાં મો1િવચાર યુિનટઃ 2  આ3દકા�ય રામાયણ, મહાભારતઃ એક િવ:વકોશ, અ9ાદશ પુરાણોનો પ3રચય  યુિનટઃ 3  આધુિનક સં,કૃત સાિહ/યના કિવઓ (રાજે7� િમ�, હષ�દેવ માધવ, રમાશંકર િતવારી,    રાધાવ4લભ િ�પાઠી), સં,કૃત સાિહ/યમાં નીિતકા�યો, કાિલદાસનાં \પકોના નાયકો અને    નાિયકાઓ                           યુિનટઃ 4 સં,કૃત ,તો� સાિહ/ય, ભારતીય દશ�નમાં કમ� અને પુનજ�7મનો િસGધા7ત, �મુખ     ઉપિનષદોનો પ3રચય 

            %&નપ)ની +પરખેાઃ%&નપ)ની +પરખેાઃ%&નપ)ની +પરખેાઃ%&નપ)ની +પરખેાઃ  �:નઃ 1. (યુિનટ એકમાંથી)   કોઇ પણ એક િનબંધ લખો            14   �:નઃ 2. (યુિનટ બેમાંથી)   કોઇ પણ એક િનબંધ લખો                       14   �:નઃ 3. (યુિનટ �ણમાંથી)         કોઇ પણ એક િનબંધ લખો                                  14 

  �:નઃ 4. (યુિનટ ચારમાંથી)        

   કોઇ પણ એક િનબંધ લખો               14 �:નઃ 5 (યુિનટ એકથી ચારમાંથી)         (અ) MCQs                       06 (બ) ટંૂકા �:નો (હેતુલ1ી, સાચંુ-ખોટંુ, જોડકાં જોડો, ખાલી જCયા)        08                                                              
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Semester:    VI 

 

Core Course- 311 कारक�कारक�कारक�कारक�करणम् करणम् करणम् करणम् ((((वैयाकरणिस�ा�तकौमुदीतःवैयाकरणिस�ा�तकौमुदीतःवैयाकरणिस�ा�तकौमुदीतःवैयाकरणिस�ा�तकौमुदीतः    િનયત સૂ)ોિનયત સૂ)ોિનયત સૂ)ોિનયત સૂ)ો))));    ભાષાિવWાન ભાષાિવWાન ભાષાિવWાન ભાષાિવWાન ((((ભાષાનો ભાષાનો ભાષાનો ભાષાનો  ઉOગમ અને િવકાસઉOગમ અને િવકાસઉOગમ અને િવકાસઉOગમ અને િવકાસ, , , , સંRકૃત ભાષાનો ઉOગમ અને િવકાસસંRકૃત ભાષાનો ઉOગમ અને િવકાસસંRકૃત ભાષાનો ઉOગમ અને િવકાસસંRકૃત ભાષાનો ઉOગમ અને િવકાસ, , , , ભાષા અ>યયનની પOધિતઓભાષા અ>યયનની પOધિતઓભાષા અ>યયનની પOધિતઓભાષા અ>યયનની પOધિતઓ, , , , ભાષાનાં ભાષાનાં ભાષાનાં ભાષાનાં અંઅંઅંઅંગોગોગોગો, , , , ભાષાભાષાભાષાભાષાઓનંુઓનંુઓનંુઓનંુ    વગ�કરણવગ�કરણવગ�કરણવગ�કરણ, , , , વેદવેદવેદવેદ----અવેRતાઅવેRતાઅવેRતાઅવેRતા, , , , ભારોપીય ભાષાભારોપીય ભાષાભારોપીય ભાષાભારોપીય ભાષા----પSરવારપSરવારપSરવારપSરવાર, , , , સંRકૃત RવરભારસંRકૃત RવરભારસંRકૃત RવરભારસંRકૃત Rવરભાર, , , , સંRકૃત સંRકૃત સંRકૃત સંRકૃત વા�યરચનાની િવિશ~તાઓવા�યરચનાની િવિશ~તાઓવા�યરચનાની િવિશ~તાઓવા�યરચનાની િવિશ~તાઓ, , , , સંRકૃત RવરસંRકૃત RવરસંRકૃત RવરસંRકૃત Rવર----{યંજન >વિનઓનો િવકાસ{યંજન >વિનઓનો િવકાસ{યંજન >વિનઓનો િવકાસ{યંજન >વિનઓનો િવકાસ))))                                                                                                                   યુનીટઃ 1.  સૂ)ઃસૂ)ઃસૂ)ઃસૂ)ઃ1.कतु�रीि�सततमं कम�। (1.4.49), 2. अकिथत�। (1.4.51), 3.उपाvव�या�वसः।  
(1.4.48), 4. अिधशी��थासां कम�। (1.4.46), 5. �वतvjः कता�। (1.4.54), 6. काला- �वनोरzयvतः  संयोगः। (2.3.5), 7. {दवः कम� च। (1.4.43), 8. साधकतमं करणम्। 
(1.4.42),  9. येना�गिवकारः। (2.3.20), 10. सहयु�ेऽLधाने। (2.3.19)   યુનીટઃ 2. સૂ)ઃસૂ)ઃસૂ)ઃસૂ)ઃ1. कम�णा यमिभLैित स स�Lदानम्।(1.4.32),2. ��यथा�नां Lीयमाणः।(1.4.33),  
3. नमः�वि�त�वाहा�वधालंवष�ोगाu।(2.3.16), 4. �ुवमपायेऽपादानम्।(1.4.24), 
5. भी"ाथा$ना ंभयहतेुः।(1.4.25), 6. पृथि+वनानानािभ-तृतीया.यतर-याम्।(2.3.32), 7. ष1ी हतेु2योगे। (2.3.26), 8. दरूाि.तकाथ7ः ष1ी अ.यतर-याम्। 2.3.34), 9. कतृ$कम$णोः कृित।(2.3.65), 10. आधारोऽिधकरणम्।(1.4.45) યુિનટઃ 3 ભાષાભાષાભાષાભાષાિવWાનઃિવWાનઃિવWાનઃિવWાનઃ ભાષાનો  ઉGગમ અને િવકાસ, સં,કૃત ભાષાનો ઉGગમ અને િવકાસ, ભાષા અDયયનની પGધિતઓ, ભાષાનાં અંગો, સં,કૃત ,વરોનો િવકાસ  યુનીટઃ 4. ભાષાિવWાનઃભાષાિવWાનઃભાષાિવWાનઃભાષાિવWાનઃ વેદ અને અવે,તાની ભાષાની તુલના, ભારોપીય ભાષા-પ3રવાર, ભાષાઓનંુ વગ_કરણ, સં,કૃત �યંજનોનો િવકાસ, ,વરભાર     %&નપ)ની +પરખેાઃ%&નપ)ની +પરખેાઃ%&નપ)ની +પરખેાઃ%&નપ)ની +પરખેાઃ �:નઃ 1 (યુિનટ એકમાંથી)   (અ) સૂ� સમ=વો (2 માંથી 1)                    04   (બ) િવભિYતના અ યાસ^મમાં આવતા ઉપયોગો, શIદન?ધ, સૂ�નો ઉપયોગ થયો હોય એવાં વાYયોનો �યોગ, આપેલા વાYયમાં કયંુ સૂ� �યો=યંુ છે તે બતાવો- ઇ/યા3દ �કારના �:નો                                    10   �:નઃ 2  (યુિનટ બેમાંથી)   (અ) સૂ� સમ=વો (2 માંથી 1)                    04   (બ) િવભિYતના અ યાસ^મમાં આવતા ઉપયોગો, શIદન?ધ, સૂ�નો ઉપયોગ થયો હોય એવાં વાYયોનો �યોગ, આપેલા વાYયમાં કયંુ સૂ� �યો=યંુ છે તે બતાવો- ઇ/યા3દ �કારના �:નો                                                        10   �:નઃ 3 (યુિનટ �ણમાંથી)   ટંૂકન?ધો અથવા સામા7ય �:ન                     14   �:નઃ 4 (યુિનટ ચારમાંથી)   સામા7ય �:ન અથવા ટંૂકન?ધ (ચારમાંથી બે)           14   �:નઃ 5  (યુિનટ એકથી ચારમાંથી)   (અ) MCQs              07   (બ) હેતુલ1ી �:નો (જોડકાં, ખUં-ખોટંુ, ખાલી જCયા િવગેરે)         07 

Core Course:    312                1ीम2गव5ीता 1ीम2गव5ीता 1ीम2गव5ीता 1ीम2गव5ीता ((((अअअअ....10-18) ) ) ) (અDયાય 14,    15,    16,    17માંથી અનુવાદ, અ. 10 થી 18માંથી �:ન ટંૂકન?ધ, શIદન?ધ, અDયાયનો સાર ઇ/યા3દ)   યુનીટઃ 1. ભગવGગીતા અ. 10, 11, 12  યુનીટઃ 2. ભગવGગીતા અ. 13, 14, 15   યુનીટઃ 3. ભગવGગીતા અ. 16, 17, 18   યુિનટઃ 4 ભગવGગીતા અને અ7ય શા,�ો, ભગવGગીતા અને ઉપિનષદોનો સંબંધ, ભગવGગીતા    અને મેનેજમે7ટના િસGધાંતો,  ગીતામાં પરમ ત¡વ, મો1 અને માયા, ભગવGગીતાનંુ    સવા¢ગીણ મૂ4યાંકન 

             %&નપ)ની +પરખેાઃ%&નપ)ની +પરખેાઃ%&નપ)ની +પરખેાઃ%&નપ)ની +પરખેાઃ �:નઃ 1 (યુિનટ એકમાંથી)  (અ) :લોકનંુ િવવરણ મા� (2 માંથી 1)              04 
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 (બ) ટંૂકન?ધ / શIદન?ધ અથવા સામા7ય �:ન          10  �:નઃ 2 (યુિનટ બેમાંથી)  (અ) :લોકનો સસંદભ� અનુવાદ (2 માંથી 1)          04     (બ) ટંૂકન?ધો/ શIદન?ધ અથવા સામા7ય �:ન          10  �:નઃ 3 (યુિનટ �ણમાંથી)  (અ) :લોકનો સસંદભ� અનુવાદ (2 માંથી 1)          04  (બ) ટંૂકંનોધો/ શIદન?ધ અથવા સામા7ય �:ન          10  �:નઃ 4 (યુિનટ ચારમાંથી)  સામા7ય �:ન અથવા ટંૂકન?ધો            14  �:નઃ 5 (યુિનટ એકથી ચારમાંથી)  (અ) MCQs (કોઇ િવક4પ નહV)           08 

 (બ) હેતુલ1ી �:નો (ખાલી જCયા, જોડકાં જોડો, સાચંુ-ખોટંુ)            06    
Core Course-    313    महाtेतावृ�ा�त महाtेतावृ�ा�त महाtेतावृ�ा�त महाtेतावृ�ा�त ((((महाकिव बाणभ�महाकिव बाणभ�महाकिव बाणभ�महाकिव बाणभ�))))----    अथ गीतावसाने થી  िन£पvदम् अित¤म् સુધી.                                      યુનીટઃ 1. अथ गीतावसाने થી रो{दतुमारेभे।         યુનીટઃ 2. तां च L�{दतां થી मुिनकुमारकमप¥यम्।  યુનીટઃ 3. तने च कणा�वतसंीकृता થી िन£पvदमित¤म्।  યુિનટઃ 4 બાણ ભ¦ટઃ #વન, સમય અને કૃિતઓ, બાણની િવGવ`ા, કાદંબરીની આધાર સામ§ી, કથા અને આiયાિયકાનાં લ1ણો અને કાદંબરીનંુ સાિહિ/યક ,વ\પ, સં,કૃત ગ[કા�ય અને કાદંબરી, કાદંબરીની પા�સૃિ9, બાણનંુ �કૃિતવણ�ન             %&નપ)ની +પરખેાઃ%&નપ)ની +પરખેાઃ%&નપ)ની +પરખેાઃ%&નપ)ની +પરખેાઃ �:નઃ 1 (યુિનટ એકમાંથી)   (અ) ગ[ખંડનો અનુવાદ (2 માંથી 1)           04   (બ) ટંૂકન?ધ (4 માંથી 2) અથવા સામા7ય �:ન          10 

 �:નઃ 2 (યુિનટ બેમાંથી)   (અ) ગ[ખંડનો અનુવાદ (2 માંથી 1)           04   (બ) ટંૂકન?ધ (4 માંથી 2) અથવા સામા7ય �:ન          10 

  �:નઃ 3 (યુિનટ �ણમાંથી)   (અ) ગ[ખંડનો અનુવાદ (2 માંથી 1)           04   (બ) ટંૂકન?ધ (4 માંથી 2) અથવા સામા7ય �:ન          10  �:નઃ 4 (યુિનટ ચારમાંથી)   ટંૂકન?ધ (4 માંથી 2) અથવા સામા7ય �:ન                      14  �:નઃ 5 (યુિનટ એકથી ચારમાંથી)   (અ) MCQs              08 

  (બ) હેતુલ1ી �:નો (જોડકાં, ખરાં-ખોટાં, ખાલી જCયા વગેરે)      06 
Core Elective: 314 भाषा�वेशः भाषा�वेशः भाषा�वेशः भाषा�वेशः 27થી અંત પયqGતથી અંત પયqGતથી અંત પયqGતથી અંત પયqGત; द�रjचा�द�म् द�रjचा�द�म् द�रjचा�द�म् द�रjचा�द�म् ((((महाकिव भासिवरिचतम्महाकिव भासिवरिचतम्महाकिव भासिवरिचतम्महाकिव भासिवरिचतम्))))     યુનીટઃ 1. ભાષા�ેવશઃ પાઠ 27 થી 38     યુનીટઃ 2. ભાષા�વેશઃ પાઠ 39 થી 50     યુિનટઃ 3 દ3ર�ચાUદ`ઃ અંક 1, 2, 3, 4   યુનીટઃ 4. ભાસઃ #વન, સમય, કૃિતઓ,  ભાસનાં \પકોનંુ કતૃ�/વ,  દ3ર�ચાUદ`મ્ અને મૃZછક3ટકમ્,    દ3ર�ચાUદ` પૂણ� છે કે અપૂણ�, ભાસનાં \પકોની િવશેષતાઓ, ભાસની ના¦યકલા, ભાસની    પા�ાલેખન કલા, દ3ર�ચાUદ`ઃ �કરણ \પક તરીકે મૂ4યાંકન, ભાસનાં \પકોમાં �િત¨બિબત   સમાજ-#વન    %&નપ)ની +પરખેાઃ%&નપ)ની +પરખેાઃ%&નપ)ની +પરખેાઃ%&નપ)ની +પરખેાઃ        �:નઃ 1 (યુિનટ એકમાંથી)   (અ) સં,કૃતમાંથી ગુજરાતી કરો. (2 માંથી 1)        08            (ભાષા�વેશ પુ,તકમાંથી જ કોઇ પણ 8થી 10 સં,કૃત વાYયો પ3રZછેદ કે ગ[ના     ,વ\પમાં મૂકવાં)  
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   (બ) વચન ઓળખાવો. (8 માંથી 6)                               06   �:નઃ 2 (યુિનટ બેમાંથી)   (અ) ગુજરાતીમાંથી સં,કૃતમાં અનુવાદ કરો. (2 માંથી 1)      08             (ભાષા�વેશમાંથી સં,કૃત 8 થી 10 વાYયોનંુ ગુજરાતી કરીને અનુવાદ કરવાનંુ કહેવંુ)   (બ) સંiયાવાચક શIદોને વાYયમાં �યોજો.       06   (1થી 50 સુધીની સંiયામાંથી કોઇ પણ 6નો વાYયમાં �યોગ કરવાનંુ પૂછવંુ)    �:નઃ 3 (યુિનટ �ણમાંથી)   (અ) :લોકનો અનુવાદ (3 માંથી 2)         06   (બ) ટંૂકન?ધ અથવા સામા7ય �:ન         08             (પા�ાલેખન, અંક-સાર, અંક-રસદશ�ન ઇ/યા3દ)   �:નઃ 4 (યુિનટ ચારમાંથી)   ટંૂકન?ધ (4 માંથી 2) અથવા સામા7ય �:ન          14   �:નઃ 5 (યુિનટ એકથી ચારમાંથી)   (અ) MCQs          08   (બ) હેતુલ1ી �:નો (જોડકાં, ખUં-ખોટંુ, ખાલી જCયા િવગેરે)      06   (ન?ધઃ અ અને બ માં કુલ 12 ગુણના �:નો દ3ર�ચાUદ` અને ભાસ િવશે અને 2     ગુણના ભાષા�વેશમાંથી પૂછવા) 
  અથવા  ક��યૂટર કલાક��યૂટર કલાક��યૂટર કલાક��યૂટર કલા (314ના િવક4પે) 
   યુિનટઃ 1. એમ.એસ.ઓ3ફસ     યુિનટઃ 2 પાવર-પોઇ7ટ    યુિનટઃ 3 ઇ-મેલ િનમા�ણ �3^યા અને સં,કૃિતને લગતી િવિવધ વેબસાઇ¦સનો પ3રચય    યુિનટઃ 4 એYસેલમાં §7થ-સૂિચ, શIદકોશ (િનમા�ણ અને િવિવધ રીતે િવભાજનની �3^યા)  �&નપ)ની +પરખેાઃ&નપ)ની +પરખેાઃ&નપ)ની +પરખેાઃ&નપ)ની +પરખેાઃ    �:નઃ 1 (યુિનટ એકમાંથી)     (અ) સામા7ય �:ન (1 ના િવક4પે 1)        08     (એમ.એસ.સોªટવેર Gવારા સંપ7ન થતાં િવિવધ કાય�નો પ3રચય કરાવતા �:નો)     (બ) ટંૂકા �:નો (2 માંથી 1)         06      (િવિભ7ન કી વડે સંપ7ન થતાં કાય�ને લગતા અને િવિવધ ,ટે«સને લગતા �:નો) 
   �:નઃ 2 (યુિનટ બેમાંથી)     (અ) સામા7ય �:ન અથવાસામા7ય �:ન (એકના િવક4પે એક)       08 

        (પાવર-પોઇ7ટ િનમા�ણ કરવા માટેની �3^યા અને તે દર�યાન કરવાનાં થતાં િવિવધ       કાય�નો પ3રચય કરાવતા �:નો)     (બ) ટંૂકા �:નો (2 માંથી 1)          06 

     (જુદી જુદી કી વડે સંપ7ન થતાં કાય�ને લગતા અને િવિવધ ,ટે«સને લગત �:નો)    �:નઃ 3 (યુિનટ �ણમાંથી)     (અ) સામા7ય �:ન (1 ના િવક4પે 1)         10 

     (સં,કૃત ભાષાને લગતી વેબસાઇટોથી �ા«ત થતી સુિવધાનો પ3રચય કરાવતા �:નો)     (બ) ટંૂકા �:નો (4 માંથી 2)          04      (જુદ  જુદી વેબસાઇટથી મળતી સુિવધાની =ણકારીને લગતા �:નો) 
   �:નઃ 4 (યુિનટ ચારમાંથી)     (અ) ટંૂકા �:નો (4 માંથી 2)         06 

     (એYસેલ Gવારા ઉપલIધ િવિવધ સુિવધાઓનો પ3રચય કરાવતા �:નો) 
    (બ) સામા7ય �:ન (1 ના િવક4પે 1)         08                     (જુદી જુદી કી વડે સંપ7ન થતાં કાય�ને લગતા અને િવિવધ ,ટે«સને લગતા �:નો)   �:નઃ 5 (યુિનટ 1 થી 4 માંથી)     (અ) MCQs (આમાં કોઇ ઓ«શન આપવાં નહV.)       08 
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    (બ) હેતુલ1ી �:નો (ખાલી જCયા વગેર)ે        06 
Core Elective: 315 तक� सं�हः तक� सं�हः तक� सं�हः तक� सं�हः ((((अ�ंभ�अ�ंभ�अ�ंभ�अ�ंभ�))))              યુનીટઃ  1. ગ[ખંડ 1 થી 33    યુનીટઃ  2. ગ[ખંડ 34 થી 45  યુનીટઃ  3. ગ[ખંડ 46 થી 57    યુિનટઃ  4  ગ[ખંડ 59 થી 80            %&નપ)ની +પરખેાઃ%&નપ)ની +પરખેાઃ%&નપ)ની +પરખેાઃ%&નપ)ની +પરખેાઃ �:નઃ 1 (યુિનટ એકમાંથી)  (અ) ટંૂકન?ધ (4 માંથી 2)               08  (બ) વાYય કે ગ[ખંડની સમજૂતી ( 2 માંથી 1)          06  �:નઃ 2 (યુિનટ બેમાંથી)  (અ) ટંૂકન?ધ ( 4 માંથી 2)            08  (બ) વાYય કે ગ[ખંડની સમજૂતી (2 માંથી 1)             06  �:નઃ 3 (યુિનટ �ણમાંથી)  (અ) ટંૂકન?ધ  (4 માંથી 2)                           08  (બ) વાYય કે ગ[ખંડની સમજૂતી                    06  �:નઃ 4 (યુિનટ ચારમાંથી)  (અ) ટંૂકન?ધ (4 માંથી 2)            08  (બ) વાYય કે ગ[ખંડની સમજૂતી                     06  �:નઃ 5 (યુિનટ એકથી ચારમાંથી)  (અ) MCQs                    08 

 (બ) હેતુલ1ી �:નો ( ખાલી જCયા, જોડકાં જોડો, સાચંુ-ખોટંુ)          06                                
                               અથવા पापापापातततत�ल�ल�ल�लयोगसू  अयोगसू  अयोगसू  अयोगसू  अ. . . . 2    साधनपाद साधनपाद साधनपाद साधनपाद (315 ના િવક4પે)  યુનીટઃ 1. સૂ� 1થી 17   
 યુનીટઃ 2. સૂ� 18 થી 35 
             યુનીટઃ 3. સૂ� 36 થી 55  યુનીટઃ 4 પતંજિલ મુિનનો પ3રચય, યોગના આ3દ �વત�કો, યોગનાં અંગ, યોગનાં િવિવધ   ,વ\પો, યોગાચરણની આવnયકતા, સાચા યોગીનાં લ1ણો, વેદમાં યોગ-િવ[ા, ઉપિનષદમાં યોગ, યોગઃ પ3રભાષા, યોગ-અ યાસની પGધિત, તેનાથી લાભો, યોગનંુ ફળ, કેટલાંક આસનો   
             %&નપ)ની %&નપ)ની %&નપ)ની %&નપ)ની +પરખેાઃ+પરખેાઃ+પરખેાઃ+પરખેાઃ �:નઃ 1 (યુિનટ એકમાંથી)  (અ) સૂ�ો સમ=વો (4 માંથી 2)           06  (બ) ટંૂકન?ધ (4 માંથી 2) અથવા સામા7ય �:ન          08    �:નઃ 2 (યુિનટ બેમાંથી)  (અ) સૂ�ો સમ=વો (4 માંથી 2)           06  (બ) ટંૂકન?ધ (4 માંથી 2) અથવા સામા7ય �:ન          08  �:નઃ 3 (યુિનટ �ણમાંથી)  (અ) સૂ�ો સમ=વો (4 માંથી 2)           06  (બ) ટંૂકન?ધ (4 માંથી 2) અથવા સામા7ય �:ન          08  �:નઃ 4 (યુિનટ ચારમાંથી)     સામા7ય �:ન અથવા ટંૂકન?ધ (4 માંથી 2)           14    �:નઃ 5 (યુિનટ એકથી ચારમાંથી)  (અ) MCQs             08 

 (બ) હેતુલ1ી �:નો  (જોડકાં, ખાલી જCયા િવગેરે)          06                                                      
 



 

10 | બી . એ .  સે મે 	ટ ર  5 - 6  અ યા સ � મ ,  �ી ગો િવ 	દ  ગુ �  યુ િન વ �સ ટી જૂ ન  2 0 1 8 થી  અ મ લ માં  
 

-: સ�દભ�સ�દભ�સ�દભ�સ�દભ�----��થ��થ��થ��થ  :- 

સેમે�ટરઃ સેમે�ટરઃ સેમે�ટરઃ સેમે�ટરઃ VVVV 

Core 301301301301    :    1.    वैयाकरणिस¬ाvतकौमुदी- बालमनोरमा सं�कृत एवं दीिपका िहvदी ®ा¯या सिहत  સંWા %કરણસંWા %કરણસંWા %કરણસંWા %કરણ/   (कारकाvत Lथम भाग) - गोपाल द° पाqडये, चौख�बा Lकाशन ચપqટપંજSરકાચપqટપંજSરકાચપqટપંજSરકાચપqટપંજSરકા  2. भजगोिव	दम्- ઓશો રજનીશ, ગુજ. અનુવાદઃ યશ રાય, �વીણ �કાશન, રાજકોટ    3. ભજગોિવ#દમ્- આ'વાદ અને અથ*ઘટન, સુરેશ દલાલ, ઇમેજ પિ0લકેશ#સ (2000) 

  4. આ3દ શંકરાચાય� (સમ§ §ંથાવલી) ભા.1 (,તો�ો), સંપા. ડૉ. ગૌતમ પટેલ, સં,કૃત સેવા સિમિત, અમદાવાદ (1999)   5. Shankaracharya - T. S. Rukmani, Publications Division, Ministry of 

Information and Broadcasting, Govt. of India, Patiala House, New Delhi 

(1994)    6. �ી શંકરાચાય� ચ3ર�- મૂ.લે. મિણશંકર હ.શા,�ી, સંપા. ડૉ ગૌતમ પટેલ, સં,કૃત સાિહ/ય અકાદમી, ગાંધીનગર (2005)   7. Vaiyakaran-Siddhanta Kaumadi- Vol.1 P. V. Nagnath Shashtri, 1974 

  8. श�कराचाय� का आचारदश�न- िहvदी सािहzय स�मेलन, Lयाग, इलाहाबाद  

Core 302302302302/312/312/312/312     :    1.   |ीमद ्भगव´ीताः  डॉ. सवwपि¶ल राधाकृ£णन्, सर�वती िवहार, {द¶ली (1994) ભગવOગીતાભગવOગીતાભગવOગીતાભગવOગીતા  2. Bhagavad-Gita: Kuppuswami, Chaukhamba Orientalia, Varanasi (1983)    3. �ીમદ્ ભગવGગીતા રહ,ય- બી.#.િતલક, ગુજ. અનુ. ઉ`મલાલ કે િ�વેદી (1973)   4. ગીતા-�વચનો- િવનોબા, �કા. રણિજત દેસાઇ, પવનાર, મહારા·(2004),   5. ગીતા-નવનીત- પં. વાસુદેવ શરણ અ§વાલ, અનુ. મગનલાલ પં¸યા, સ,તુ સાિહ/ય વધ�ક  
   કાયા�લય, અમદાવાદ (1984) 

  6. �,થાન�યી- �ો. સી.વી.રાવળ (1992)   7. મનોિવ	ાન અને ભગવGગીતાનંુ આDયાિ/મક મનોિવ	ાન- ડૉ હષ�દેવ માધવ, પા:વ� �કાશન 

  8. ગીતાઇ ¨ચતિનકા- િવનોબા, ય	 �કાશન, વડોદરા, (2009) 
Core 303303303303/314/314/314/314 : 1.    भाषाLवेश-Lथमः भागः, सं�कृत भारती, नवदहेली (2007) ભાષા%વેશ ભાષા%વેશ ભાષા%વેશ ભાષા%વેશ /    છGદછGદછGદછGદ  2. छvदःशा¹म्-आचाय� िप�गल कृत 

  3. છ7દપ3રચય- ડૉ વસ7ત ભ¦ટ     4. છ7દશા,�- ¨પગલાચાય� કૃત- ડૉ #.એસ.શાહ    5. �િશ9 સં,કૃત છંદો- ડૉ એમ.કે.મોિલયા, પા:વ� �કાશન 
  6. છ7દ પ3રચય- �ા. અમૃત ચૌધરી, �ા. રિnમન રાવલ, �ા. િજતે7� મેકવાન, 3ડવાઇન  
   પિIલકેશ7સ, અમદાવાદ (છંદોગાનની MP3 ઓ3ડયો CD સાથે) 
Core 304304304304     : 1.   वेदाvतसार- सदानvद यित, भारतीय िव�ा Lकाशन, वाराणसी (1984) વેદાGતસાર વેદાGતસાર વેદાGતસાર વેદાGતસાર / સાં�યકાSરકાસાં�યકાSરકાસાં�યકાSરકાસાં�યકાSરકા  2. वेदाvतसार- कन�ल जकैब, िनण�यसागर Lेस, मंुबई (1925)   3. वेदाvतसार- डॉ ल�बोदर िम|, रा¼ीय सं�कृत सािहzय केv½, जयपुर             4.    सां¯यका�रका- ईxरकृ£णिवरिचता, संपा. ડૉ એ.ડી.શા,�ી  
 5.   सां¯यदश�न का इितहास- ए.बी.क¾थ, िहvदी अनु. डॉ िशवकुमार, चौख�बा सं�कृत  
  सीरीज   6. भारतीय दश�न- (भा. 1-2) डॉ राधाकृ£णन ् 7. भारतीय त6व7ान क: ;परेखा- एम. िहAरयBा  
Core Elective 305305305305 : 1. |ीम¿ागवत- गीता Lेस गोरखपुर ભાગવતભાગવતભાગવતભાગવત / િનબંધોિનબંધોિનબંધોિનબંધો  2. �ીમદ્ ભાગવત (ગુજરાતી અનુવાદ)- ઇZછારામ દેસાઇ,  
  3. �ીમદ્ ભાગવત (ભાવાનુવાદ)- ગોપાલદાસ પટેલ, ગુજરાત િવ[ાપીઠ (1949)   4. Shrimad Bhagavat: A Critical Study- Shushila Desai, Parshva Publication 

  5. पुराणिवमश�- आचाय� बलदवे उपा�याय, चौख�बा िव�ाभवन, वाराणसी (तृ.सं. 1987)   6. पुराणतÀवमीमांसा- |ी कृ£णमिण िjपाठी, चौख�बा सं�कृत Lित¤ान, (िf.सं. 1990) 
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  7. अ�ादश पुराण दप�ण  8. આધુિનક સં�કૃત સાિહ�યનો ઇિતહાસ
  9. अवा�चीन सं#कृत सािह)य 

10. Critical

   Dr T. S. Rukmani

  11. वै,दक माइथोलोजी
Core 311311311311 : 1. वैयाकरणिस3ांतकौमुदीકારક �કરણકારક �કરણકારક �કરણકારક �કરણ   परमे6रान7द शमा� ભાષાિવ�ાનભાષાિવ�ાનભાષાિવ�ાનભાષાિવ�ાન  2. अथ�8कािशका
   राधारमण पा:डये
  3. कार<म् 
  4. तुलना)म
   पा:डुरंग दामोदर गुणे
  5. सं#कृत का ऐितहािसक एवं संरचना)मक पAरचय   अकादमी
Core 313313313313 : 1. काद�बरी મહા�વેતાવૃ�ા�ત   અકાદમી
  2. महा6ेतावृBा7त
   बनारसीदास
  3. कादDबरी 
  3. कादDबरी    वाराणसी 
  4. બાણભ
  5. Bana

Core 314314314314  :  1. भासनाटकचGભાષાJવેશ /   2. भासनाटकचGम्દOરQચાSદTમ્  3. Bhasa: A study

  4. महाकिव भास
  5. ભાસ
  6. સં�કૃતઅમદાવાદ 
  7. JિશX સં�કૃત સાિહ�યનો ઇિતહાસઅમદાવાદ 
  8. ભાસનાં Yપકોનંુ અનુશીલન
Core Elective 315315315315 :  1. तक� सं]हતક�સં�હતક�સં�હતક�સં�હતક�સં�હ  2. वैशेिषक दश�नम्પતંજલ યોગસૂ� અપતંજલ યોગસૂ� અપતંજલ યોગસૂ� અપતંજલ યોગસૂ� અ....1  3. પતંજિલનાં યોગસૂbોસાધનપાદસાધનપાદસાધનપાદસાધનપાદ  4. पातcलयोगदश�न  5. पातजंल योगदश�न का सरल सुबोध अdययन
  6. Study of Patanjali

  7. भारतीय
  8. પાતંજલઅ યા સ � મ ,  �ી ગો િવ �દ  ગુ   યુ િન વ #સ ટી જૂ ન  2 0 1

अ�ादश पुराण दप�ण- पं. fवाला8साद िमg, नाग 8काशन આધુિનક સં�કૃત સાિહ�યનો ઇિતહાસ- ડૉ હષkદેવ માધવ अवा�चीन सं#कृत सािह)य (दशा और ,दशा) मंजलूता शमा� 
Critical study of the Bhagavata Purana with Special Reference to Bhakti by 
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