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Semester: V
Core Course:

301

संा-करणम् (िसातकौमुदीतः)
ीतः), चपटपरकातो म्- आ"द शंकराचाय
યુિનટઃ 1 સં ા કરણ- સૂ 1 થી 16
યુિનટઃ 2 સં ા કરણ- સૂ 17 થી 34
યુિનટઃ 3 चपटपरका (સંપૂણ)
યુિનટઃ 4 શંકરાચાયનું #વન, સમય અને કૃિતઓ, ,તો સાિહ/યઃ લ1ણો, શંકરાચાયનાં ,તોો,
ચપટપંજ3રકાનું ,તો તરીકે મૂ4યાંકન, ચપટપંજ3રકાને આધારે માનવ#વનનાં સામા7ય

%&નપ)ની +પરેખાઃ

લ8યો, ચપટપંજ3રકાને આધારે #વનનાં િવિશ9 લ8યો
:નઃ 1. (યુિનટ એકમાંથી)
(અ) સૂો સમ=વો (4 માંથી 2)

06

(બ) ટૂંકન?ધ (4 માંથી 2) અથવા સામા7ય :ન

08

:નઃ 2. (યુિનટ બેમાંથી)
(અ) સૂો સમ=વો (4માંથી 2)

06

(બ) ટૂંકન?ધ (4 માંથી 2) અથવા સામા7ય :ન

08

:નઃ 3. (યુિનટ ણમાંથી)
(અ) અનુવાદ-:લોક.1થી 20 (4 માંથી 2)

06

(બ) ટૂંકન?ધ અથવા સામા7ય :ન

08

:નઃ 4. (યુિનટ ચારમાંથી)
સામા7ય :ન અથવા ટૂંકન?ધ (4 માંથી 2)

14

:નઃ 5 (યુિનટ એકથી ચારમાંથી)

Core Course:

302

(અ) MCQs

06

(બ) ટૂંકા :નો (હેતુલ1ી, સાચુ-ં ખોટું, જોડકાં જોડો, ખાલી જCયા)

08

1ीम2गव5ीता (अ. 1-9) (અનુવાદ કેવળ 1-6 અ>યાયમાંથી જ પૂછવા,
વા, સામાGય
%&ન,
%&ન, ટૂકં નIધ,
નIધ, શLદનIધ વગેરે 1થી 9 અ>યાયમાંથી; ભગવOગીતામાં Qવન Qવવાની કળા,
કળા,
%Rથાન)યી- પSરચય અને તેમાં ગીતાનું Rથાન,
Rથાન, ભગવOગીતામાં મનોિવWાન,
મનોિવWાન, ગીતાનો સમય,
સમય, ગીતા
અને મહાભારત,
મહાભારત, ભગવOગીતામાં યોગ)
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,

%&નપ)ની +પરેખાઃ

,થાનયી પ3રચય અને તેમાં ગીતાનું ,થાન,

ભગવGગીતામાં મનોિવ ાન , ગીતાનો સમય, ગીતા અને મહાભારત, ભગવGગીતામાં યોગ
:નઃ 1. (યુિનટ એકમાંથી)
(અ) :લોકનો સસંદભ અનુવાદ (2 માંથી 1 )

04

(બ) ટૂંકન?ધો/શIદન?ધ અથવા સામા7ય :ન

10

:નઃ 2. (યુિનટ બેમાંથી)
(અ) :લોકનો સસંદભ અનુવાદ (2 માંથી 1 )

04

(બ) ટૂંકન?ધો/શIદન?ધ અથવા સામા7ય :ન

10

:નઃ 3. (યુિનટ ણમાંથી)
(અ) :લોક- િવવરણમા (2 માંથી 1 )

04

(બ) ટૂંકન?ધો/શIદન?ધ અથવા સામા7ય :ન

10

:નઃ 4. (યુિનટ ચારમાંથી)
સામા7ય :ન અથવા ટૂંકન?ધો

14

:નઃ 5 (યુિનટ એકથી ચારમાંથી)
(અ) MCQs
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(બ) ટૂંકા :નો (હેતુલ1ી, સાચુ-ં ખોટું, જોડકાં જોડો, ખાલી જCયા)

Core Course: 303

06

संकृ त भाषा-वेशः 1-26; છGદઃ (वसतितलका,
वसतितलका, मदा^ाता,
मदा^ाता, _`धरा,
_`धरा, मािलनी,
मािलनी, पृcवी,
वी,
हरणी,
 िव^fिडत,
हरणी, शादूल
िव^fिडत, िशखरणी
िशखरणी,
खरणी, अनुiुप्प,् jुतिवलिkबत,
िवलिkबत, उपजाित,
उपजाित, शािलनी)
शािलनी)
યુિનટઃ 1 भाषाLवेशः पाठ- 1-10
યુિનટઃ 2 भाषाLवेशः पाठ- 11-20
યુિનટઃ 3 भाषाLवेशः पाठ- 21-26

%&નપ)ની +પરેખાઃ

યુિનટઃ 4 છ7દ સમ=વો, બંધારણ, ઉદાહરણ (લઘુ-ગુUની િનશાની સિહત), છં દ ઓળખાવો.
: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 પ3રZછે દ કે
ગ[ના ,વ\પમાં મૂકવાં.)

(બ) વચન ઓળખાવો. (8 માંથી 6)

06

(વાYય એકવચનમાં છે , િGવવચનમાં છે કે બહુ વચનમાં 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 લખવું. (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 વાYયોનું ગુજરાતી કરીને મૂકવું, િવ[ાથ_ઓએ એનું
સં,કૃત કરવાનું રહેશે.)

(બ) સંiયાવાચક શIદો સં,કૃતમાં લખો.

06

(અહV 1થી 50 સુધીની સંiયામાંથી કોઇ પણ 8 િવષે પૂછવું. િ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, જે માં 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 છં દ સમ=વો. (4 માંથી 2)

10

(બ) :લોકનો છં દ ઓળખી, બંધારણ આપો, લઘુ-ગુUની િનશાની દશાવો.(2 માંથી 1) 04
:નઃ 5 (યુિનટ એકથી ચારમાંથી)
(અ) MCQs

08

(બ) હેતુલ1ી :ન (જોડકાં, સાચુ-ં ખોટું, ખાલી જCયા પૂરો વગેરે)

06

(ન?ધઃ

Core Elective: 304

અ અને બ માં ભાષા

વેશના 8 ગુણના :નો પૂછવા અને છં દમાંથી 6 ગુણના)

वेदातसारः- सदानद कृ त (सkपूण) , ષpદશqનઃ સામાGય પSરચય

યુિનટઃ 1 अखqडं सिuदानvदम्થી શ\ કરીને एष सवwxर इzया{द|ुतेः। સુધી
યુિનટઃ 2 वनवृतदविछाकाराથી શ\ કરીને एवम यारोपः। સુધી
યુિનટઃ 3 अपवादो नाम रुिववतय થી શ\ કરીને અંત પય7ત
યુિનટઃ 4 ષડ્ દશનઃ સામા7ય પ3રચય
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:નઃ 1. (યુિનટ એકમાંથી)
(અ) ગ[ખંડની સમજૂ તી (2 માંથી 1 )

05

(બ) ટૂંકન?ધો અથવા સામા7ય :ન

09

:નઃ 2. (યુિનટ બેમાંથી)
(અ) ગ[ખંડની સમજૂ તી (2 માંથી 1 )

05

(બ) ટૂંકન?ધો અથવા સામા7ય :ન

09

:નઃ 3. (યુિનટ ણમાંથી)
(અ) ગ[ખંડની સમજૂ તી (2 માંથી 1)

05

(બ) ટૂંકન?ધો અથવા સામા7ય :ન

09

:નઃ 4. (યુિનટ ચારમાંથી)
સામા7ય :ન અથવા સામા7ય :ન

14

:નઃ 5 (યુિનટ એકથી ચારમાંથી)

અથવા

(અ) MCQs

07

(બ) ટૂંકા :નો (હેતુલ1ી, સાચુ-ં ખોટું, જોડકાં જોડો, ખાલી જCયા)

07

सांrयकारका- इtरकृ uणिवरिचता (304ના િવક4પે)
યુિનટઃ 1 કા3રકા 1 થી 20
યુિનટઃ 2 કા3રકા 21 થી 42
યુિનટઃ 3 કા3રકા 43 થી 72

યુિનટઃ 4 સાંiયદશનનો ઉGભવ અને િવકાસ, સાંiયાચાયની પરંપરા અને સાંiય-કા3રકા, સાંiય-

%&નપ)ની +પરેખાઃ

દશનના િસGધાંતો
:નઃ 1. (યુિનટ એકમાંથી)
(અ) કા3રકા સમ=વો (2 માંથી 1 )

05

(બ) ટૂંકન?ધ અથવા સામા7ય :ન

09

:નઃ 2. (યુિનટ બેમાંથી)
(અ) કા3રકા સમ=વો (2 માંથી 1 )

05

(બ) ટૂંકન?ધ અથવા સામા7ય :ન

09

:નઃ 3. (યુિનટ ણમાંથી)
(અ) કા3રકા સમ=વો (2 માંથી 1)

05

(બ) ટૂંકન?ધ અથવા સામા7ય :ન

09

:નઃ 4. (યુિનટ ચારમાંથી)
સામા7ય :ન અથવા સામા7ય :ન

14

:નઃ 5 (યુિનટ એકથી ચારમાંથી)

Core Elective: 305

(અ) MCQs

07

(બ) ટૂંકા :નો (હેતુલ1ી, સાચુ-ં ખોટું, જોડકાં જોડો, ખાલી જCયા)

07

1ीम2ागवतम् (अiमः कधः,
कधः, િનયત અ>યાય)
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 पलणम्, िवावतां भागवते परीा, મુખ પુરાણોનો પ3રચય, ,ક7ધ 9ની

%&નપ)ની +પરેખાઃ

કથાઓ-1. અબરીષ સંગ, 2. ગંગાવતરણ સંગ, 3. રંિતદેવ સંગ, 4. યયાિત સંગ
:નઃ 1. (યુિનટ એકમાંથી)
(અ) :લોકની સસંદભ સમજૂ તી (2 માંથી 1 )

04

(બ) ટૂંકન?ધો અથવા સામા7ય :ન

10

:નઃ 2. (યુિનટ બેમાંથી)
(અ) :લોકની સસંદભ સમજૂ તી (2 માંથી 1 )
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. એ . સે મે ટ ર

5-6

અ યા સ  મ ,

ી ગો િવ

દ

ગુ

યુ િન વ સ ટી જૂ ન

04
2 0 1 8 થી

અ મ લ માં

(બ) ટૂંકન?ધો અથવા સામા7ય :ન

10

:નઃ 3. (યુિનટ ણમાંથી)
(અ) :લોકની સસંદભ સમજૂ તી (2 માંથી 1 )

04

(બ) ટૂંકન?ધો અથવા સામા7ય :ન

10

:નઃ 4. (યુિનટ ચારમાંથી)
ટૂંકન?ધો અથવા સામા7ય :ન

14

:નઃ 5 (યુિનટ એકથી ચારમાંથી)

અથવા

(અ) MCQs

08

(બ) ટૂંકા :નો (હેતુલ1ી, સાચુ-ં ખોટું, જોડકાં જોડો, ખાલી જCયા)

06

િનબંધ (બાર િનબંધ)

1. વૈSદક દેવતાનું Rવ+પ, 2. વૈSદક સાિહxય, 3. ભારતીય દશqનમાં મોyિવચાર, 4. ભારતીય દશqનમાં કમq
, 5.

અને પુનજq Gમનો િસOધાંત

, 8.

પુરાણોનો
ાણોનો પSરચય

,

િતવારી

રાધાવલભ

ઉપનષદોનો પSરચય,
પSરચય,

, 6.

આSદકા{ય રામાયણ

આધુિનક સંRકૃત સાિહxયના કિવઓ

) 9.

િ)પાઠી ,

કાિલદાસનાં

, 7.

અ~ાદશ

,

રમાશંકર

મહાભારતઃ એક િવ&વકોશ

+પકોના
+પકોના

(રાજે G

િમ

,

હષqદવ
ે
માધવ

નાયકો

અને

નાિયકાઓ,
નાિયકાઓ,

10.

મુય

11. સંRકૃતમાં Rતો) સાિહxય,
સાિહxય, 12. સંRકૃત સાિહxયમાં નીિતકા{યો
નીિતકા{યો

યુિનટઃ 1 વૈ3દક દેવતાનું ,વ\પ, વૈ3દક સાિહ/ય, ભારતીય દશનમાં મો1િવચાર
યુિનટઃ 2 આ3દકાય રામાયણ, મહાભારતઃ એક િવ:વકોશ, અ9ાદશ પુરાણોનો પ3રચય
યુિનટઃ 3 આધુિનક સં,કૃત સાિહ/યના કિવઓ (રાજે 7 િમ, હષદેવ માધવ, રમાશંકર િતવારી,
રાધાવ4લભ િપાઠી), સં,કૃત સાિહ/યમાં નીિતકાયો, કાિલદાસનાં \પકોના નાયકો અને
નાિયકાઓ
યુિનટઃ 4 સં,કૃત ,તો સાિહ/ય, ભારતીય દશનમાં કમ અને પુનજ 7મનો િસGધા7ત,

મુખ

ઉપિનષદોનો પ3રચય
%&નપ)ની +પરેખાઃ

: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) ટૂંકા :નો (હેતુલ1ી, સાચુ-ં ખોટું, જોડકાં જોડો, ખાલી જCયા)

08

■
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Semester: VI
Core Course-

311

कारककरणम्
कारककरणम् (वैयाकरणिसातकौमुदीतः િનયત સૂ)ો)ો); ભાષાિવWાન (ભાષાનો
ઉOગમ અને િવકાસ,
િવકાસ, સંRકૃત ભાષાનો ઉOગમ અને િવકાસ,
િવકાસ, ભાષા અ>યયનની પOધિતઓ,
પOધિતઓ, ભાષાનાં
અંગો,
ગો, ભાષાઓનુ
ગો
ભાષાઓનું વગકરણ,
વગકરણ, વેદ-અવેRતા,
તા, ભારોપીય ભાષા-પSરવાર,
પSરવાર, સંRકૃત Rવરભાર,
Rવરભાર, સંRકૃત
વાયરચનાની િવિશ~તાઓ,
િવિશ~તાઓ, સંRકૃત Rવર-{યંજન >વિનઓનો િવકાસ)
િવકાસ)
યુનીટઃ 1. સૂ)ઃ1.कतुर ीिसततमं कम। (1.4.49), 2. अकिथत। (1.4.51), 3.उपाvव यावसः।
(1.4.48), 4. अिधशीथासां कम। (1.4.46), 5. वतvjः कता। (1.4.54), 6. कालावनोरzयvतः संयोगः। (2.3.5), 7. {दवः कम च। (1.4.43), 8. साधकतमं करणम्।
(1.4.42), 9. येनागिवकारः। (2.3.20), 10. सहयुेऽLधाने। (2.3.19)
યુનીટઃ 2. સૂ)ઃ1. कमणा यमिभLैित स सLदानम्।(1.4.32),2. यथानां Lीयमाणः।(1.4.33),
3. नमःवितवाहावधालंवषोगाu।(2.3.16), 4. ुवमपायेऽपादानम्।(1.4.24),
5.

भी"ाथा$नां भयहेतुः।

ष1ी हेतु2योगे।
कृित।

યુિનટઃ 3

(1.4.25), 6. पृथि+वनानानािभ-तृतीया.यतर-याम्।(2.3.32), 7.

(2.3.26), 8.

दूराि.तकाथ7ः ष1ी अ.यतर-याम्।

2.3.34), 9.

कतृ$कम$णोः

(2.3.65), 10. आधारोऽिधकरणम्।(1.4.45)

ભાષાિવWાનઃ
ભાષાિવWાનઃ ભાષાનો

ઉGગમ અને િવકાસ, સં,કૃત ભાષાનો ઉGગમ અને િવકાસ, ભાષા

અDયયનની પGધિતઓ, ભાષાનાં અંગો, સં,કૃત ,વરોનો િવકાસ
યુનીટઃ 4.

%&નપ)ની +પરેખાઃ

ભાષાિવWાનઃ વેદ અને અવે,તાની ભાષાની તુલના, ભારોપીય ભાષા-પ3રવાર, ભાષાઓનું

વગ_કરણ, સં,કૃત યંજનોનો િવકાસ, ,વરભાર
:નઃ 1 (યુિનટ એકમાંથી)
(અ) સૂ સમ=વો (2 માંથી 1)

04

(બ) િવભિYતના અ યાસ^મમાં આવતા ઉપયોગો, શIદન?ધ, સૂનો ઉપયોગ થયો હોય
એવાં વાYયોનો

યોગ, આપેલા વાYયમાં કયું સૂ

યો=યું 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, સૂનો ઉપયોગ થયો હોય
એવાં વાYયોનો

યોગ, આપેલા વાYયમાં કયું સૂ

યો=યું છે તે બતાવો- ઇ/યા3દ

કારના :નો

10

:નઃ 3 (યુિનટ ણમાંથી)
ટૂંકન?ધો અથવા સામા7ય :ન

14

:નઃ 4 (યુિનટ ચારમાંથી)
સામા7ય :ન અથવા ટૂંકન?ધ (ચારમાંથી બે)

14

:નઃ 5 (યુિનટ એકથી ચારમાંથી)

Core Course:

312

(અ) MCQs

07

(બ) હેતુલ1ી :નો (જોડકાં, ખUં-ખોટું, ખાલી જCયા િવગેરે)

07

1ीम2गव5ीता (अ.10-18)

(અDયાય 14, 15, 16, 17માંથી અનુવાદ, અ. 10 થી 18માંથી :ન

ટૂંકન?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, ભગવGગીતાનું

સવા¢ગીણ મૂ4યાંકન
%&નપ)ની +પરેખાઃ

:નઃ 1 (યુિનટ એકમાંથી)
(અ) :લોકનું િવવરણ મા (2 માંથી 1)
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(બ) ટૂંકન?ધ / શIદન?ધ અથવા સામા7ય :ન

10

:નઃ 2 (યુિનટ બેમાંથી)
(અ) :લોકનો સસંદભ અનુવાદ (2 માંથી 1)

04

(બ) ટૂંકન?ધો/ શIદન?ધ અથવા સામા7ય :ન

10

:નઃ 3 (યુિનટ ણમાંથી)

(અ) :લોકનો સસંદભ અનુવાદ (2 માંથી 1)

04

(બ) ટૂંકંનોધો/ શIદન?ધ અથવા સામા7ય :ન

10

:નઃ 4 (યુિનટ ચારમાંથી)
સામા7ય :ન અથવા ટૂંકન?ધો

14

:નઃ 5 (યુિનટ એકથી ચારમાંથી)

Core Course-

313

(અ) MCQs (કોઇ િવક4પ નહV)

08

(બ) હેતુલ1ી :નો (ખાલી જCયા, જોડકાં જોડો, સાચુ-ં ખોટું)

06

महाtेतावृात (महाकिव बाणभ)
बाणभ)- अथ गीतावसाने થી

िन£पvदम् अित¤म् સુધી.

યુનીટઃ 1. अथ गीतावसाने થી रो{दतुमारे भ।े
યુનીટઃ 2. तां च L{दतां થી मुिनकु मारकमप¥यम्।
યુનીટઃ 3. तेन च कणावतंसीकृ ता થી िन£पvदमित¤म्।
યુિનટઃ 4 બાણ ભ¦ટઃ #વન, સમય અને કૃિતઓ, બાણની િવGવ`ા, કાદંબરીની આધાર સામ§ી,
કથા અને આiયાિયકાનાં લ1ણો અને કાદંબરીનું સાિહિ/યક ,વ\પ, સં,કૃત ગ[કાય અને

%&નપ)ની +પરેખાઃ

કાદંબરી, કાદંબરીની પાસૃિ9, બાણનું કૃિતવણન
:નઃ 1 (યુિનટ એકમાંથી)
(અ) ગ[ખંડનો અનુવાદ (2 માંથી 1)

04

(બ) ટૂંકન?ધ (4 માંથી 2) અથવા સામા7ય :ન

10

:નઃ 2 (યુિનટ બેમાંથી)
(અ) ગ[ખંડનો અનુવાદ (2 માંથી 1)

04

(બ) ટૂંકન?ધ (4 માંથી 2) અથવા સામા7ય :ન

10

:નઃ 3 (યુિનટ ણમાંથી)
(અ) ગ[ખંડનો અનુવાદ (2 માંથી 1)

04

(બ) ટૂંકન?ધ (4 માંથી 2) અથવા સામા7ય :ન

10

:નઃ 4 (યુિનટ ચારમાંથી)
ટૂંકન?ધ (4 માંથી 2) અથવા સામા7ય :ન

14

:નઃ 5 (યુિનટ એકથી ચારમાંથી)

Core Elective: 314

(અ) MCQs

08

(બ) હેતુલ1ી :નો (જોડકાં, ખરાં-ખોટાં, ખાલી જCયા વગેરે)

06

भाषावेशः 27થી અંત પયqGત; दरjचादम् (महाकिव भासिवरिचतम्)
યુનીટઃ 1. ભાષા ેવશઃ પાઠ 27 થી 38
યુનીટઃ 2. ભાષા વેશઃ પાઠ 39 થી 50
યુિનટઃ 3 દ3રચાUદ`ઃ અંક 1, 2, 3, 4
યુનીટઃ 4. ભાસઃ #વન, સમય, કૃિતઓ, ભાસનાં \પકોનું કતૃ/ વ, દ3રચાUદ`મ્ અને મૃZછક3ટકમ્,
દ3રચાUદ` પૂણ છે કે અપૂણ, ભાસનાં \પકોની િવશેષતાઓ, ભાસની ના¦યકલા, ભાસની
પાાલેખન કલા, દ3રચાUદ`ઃ કરણ \પક તરીકે મૂ4યાંકન, ભાસનાં \પકોમાં િત¨બિબત

%&નપ)ની +પરેખાઃ

સમાજ-#વન
: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 પ3રZછે દ કે ગ[ના
,વ\પમાં મૂકવાં)
7 | બી
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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 વાYયોનું ગુજરાતી કરીને અનુવાદ કરવાનું કહેવું)
(બ) સંiયાવાચક શIદોને વાYયમાં યોજો.

06

(1થી 50 સુધીની સંiયામાંથી કોઇ પણ 6નો વાYયમાં યોગ કરવાનું પૂછવું)
:નઃ 3 (યુિનટ ણમાંથી)
(અ) :લોકનો અનુવાદ (3 માંથી 2)

06

(બ) ટૂંકન?ધ અથવા સામા7ય :ન

08

(પાાલેખન, અંક-સાર, અંક-રસદશન ઇ/યા3દ)
:નઃ 4 (યુિનટ ચારમાંથી)
ટૂંકન?ધ (4 માંથી 2) અથવા સામા7ય :ન

14

:નઃ 5 (યુિનટ એકથી ચારમાંથી)
(અ) MCQs

08

(બ) હેતુલ1ી :નો (જોડકાં, ખUં-ખોટું, ખાલી જCયા િવગેરે)

06

(ન?ધઃ

અ અને બ માં કુલ 12 ગુણના

:નો દ3રચાUદ` અને ભાસ િવશે અને 2

ગુણના ભાષા વેશમાંથી પૂછવા)
અથવા

કયૂટર કલા

(314ના િવક4પે)

યુિનટઃ 1. એમ.એસ.ઓ3ફસ
યુિનટઃ 2 પાવર-પોઇ7ટ
યુિનટઃ 3 ઇ-મેલ િનમાણ 3^યા અને સં,કૃિતને લગતી િવિવધ વેબસાઇ¦સનો પ3રચય
યુિનટઃ 4 એYસેલમાં §7થ-સૂિચ, શIદકોશ (િનમાણ અને િવિવધ રીતે િવભાજનની 3^યા)
&નપ)ની +પરેખાઃ

:નઃ 1 (યુિનટ એકમાંથી)
(અ) સામા7ય :ન (1 ના િવક4પે 1)

08

(એમ.એસ.સોªટવેર Gવારા સંપ7ન થતાં િવિવધ કાયનો પ3રચય કરાવતા :નો)

(બ) ટૂંકા :નો (2 માંથી 1)

06

(િવિભ7ન કી વડે સંપ7ન થતાં કાયને લગતા અને િવિવધ ,ટે«સને લગતા :નો)
:નઃ 2 (યુિનટ બેમાંથી)
(અ) સામા7ય :ન અથવાસામા7ય :ન (એકના િવક4પે એક)

08

(પાવર-પોઇ7ટ િનમાણ કરવા માટેની 3^યા અને તે દરયાન કરવાનાં થતાં િવિવધ
કાયનો પ3રચય કરાવતા :નો)
(બ) ટૂંકા :નો (2 માંથી 1)

06

(જુ દી જુ દી કી વડે સંપ7ન થતાં કાયને 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) ટૂંકા :નો (4 માંથી 2)

04

(જુ દ જુ દી વેબસાઇટથી મળતી સુિવધાની =ણકારીને લગતા :નો)
:નઃ 4 (યુિનટ ચારમાંથી)
(અ) ટૂંકા :નો (4 માંથી 2)

06

(એYસેલ Gવારા ઉપલIધ િવિવધ સુિવધાઓનો પ3રચય કરાવતા :નો)
(બ) સામા7ય :ન (1 ના િવક4પે 1)

08

(જુ દી જુ દી કી વડે સંપ7ન થતાં કાયને લગતા અને િવિવધ ,ટે«સને લગતા :નો)
:નઃ 5 (યુિનટ 1 થી 4 માંથી)
(અ) MCQs (આમાં કોઇ ઓ«શન આપવાં નહV.)
8 | બી

. એ . સે મે ટ ર

5-6

અ યા સ  મ ,

ી ગો િવ

દ

ગુ

યુ િન વ સ ટી જૂ ન

08
2 0 1 8 થી

અ મ લ માં

(બ) હેતુલ1ી :નો (ખાલી જCયા વગેર)ે

Core Elective: 315

06

तक संहः (अंभ)
)

યુનીટઃ 1. ગ[ખંડ 1 થી 33
યુનીટઃ 2. ગ[ખંડ 34 થી 45
યુનીટઃ 3. ગ[ખંડ 46 થી 57

%&નપ)ની +પરેખાઃ

યુિનટઃ 4 ગ[ખંડ 59 થી 80
:નઃ 1 (યુિનટ એકમાંથી)
(અ) ટૂંકન?ધ (4 માંથી 2)

08

(બ) વાYય કે ગ[ખંડની સમજૂ તી ( 2 માંથી 1)

06

:નઃ 2 (યુિનટ બેમાંથી)
(અ) ટૂંકન?ધ ( 4 માંથી 2)

08

(બ) વાYય કે ગ[ખંડની સમજૂ તી (2 માંથી 1)

06

:નઃ 3 (યુિનટ ણમાંથી)

(અ) ટૂંકન?ધ (4 માંથી 2)

08

(બ) વાYય કે ગ[ખંડની સમજૂ તી

06

:નઃ 4 (યુિનટ ચારમાંથી)
(અ) ટૂંકન?ધ (4 માંથી 2)

08

(બ) વાYય કે ગ[ખંડની સમજૂ તી

06

:નઃ 5 (યુિનટ એકથી ચારમાંથી)

અથવા

(અ) MCQs

08

(બ) હેતુલ1ી :નો ( ખાલી જCયા, જોડકાં જોડો, સાચુ-ં ખોટું)

06

पात
पातलयोगसू
लयोगसू अ.
अ. 2 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

વતકો, યોગનાં અંગ, યોગનાં િવિવધ

,વ\પો, યોગાચરણની આવnયકતા, સાચા યોગીનાં લ1ણો, વેદમાં યોગ-િવ[ા, ઉપિનષદમાં
યોગ, યોગઃ પ3રભાષા, યોગ-અ યાસની પGધિત, તેનાથી લાભો, યોગનું ફળ, કેટલાંક

%&નપ)ની +પરેખાઃ

આસનો
:નઃ 1 (યુિનટ એકમાંથી)
(અ) સૂો સમ=વો (4 માંથી 2)

06

(બ) ટૂંકન?ધ (4 માંથી 2) અથવા સામા7ય :ન

08

:નઃ 2 (યુિનટ બેમાંથી)
(અ) સૂો સમ=વો (4 માંથી 2)

06

(બ) ટૂંકન?ધ (4 માંથી 2) અથવા સામા7ય :ન

08

:નઃ 3 (યુિનટ ણમાંથી)
(અ) સૂો સમ=વો (4 માંથી 2)

06

(બ) ટૂંકન?ધ (4 માંથી 2) અથવા સામા7ય :ન

08

:નઃ 4 (યુિનટ ચારમાંથી)
સામા7ય :ન અથવા ટૂંકન?ધ (4 માંથી 2)

14

:નઃ 5 (યુિનટ એકથી ચારમાંથી)
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-: સદભ-થ :સેમે ટરઃ V

Core 301

:

1.

/

સંWા %કરણ

वैयाकरणिस¬ाvतकौमुदी- बालमनोरमा संकृत एवं दीिपका िहvदी ®ा¯या सिहत
(कारकाvत Lथम भाग)

2.
3.

ચપqટપંજSરકા

- गोपाल द° पाqडेय, चौखबा Lकाशन

भजगोिव दम्- ઓશો રજનીશ, ગુજ. અનુવાદઃ યશ રાય, વીણ કાશન, રાજકોટ

(2000)

ભજગોિવ#દમ્- આ'વાદ અને અથ*ઘટન, સુરેશ દલાલ, ઇમેજ પિ0લકેશ#સ

4. આ3દ શંકરાચાય (સમ§ §ંથાવલી) ભા.1 (,તોો), 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
7.

અકાદમી, ગાંધીનગર (2005)
Vaiyakaran-Siddhanta Kaumadi- Vol.1 P. V. Nagnath Shashtri, 1974

8. शकराचाय का आचारदशन- िहvदी सािहzय समेलन, Lयाग, इलाहाबाद

Core 302/312
302/312

:

1.

|ीमद् भगव´ीताः

डॉ. सवwपि¶ल राधाकृ£णन्, सरवती िवहार, {द¶ली

(1994)

2. Bhagavad-Gita: Kuppuswami, Chaukhamba Orientalia, Varanasi (1983)

ભગવOગીતા

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 વધક
કાયાલય, અમદાવાદ (1984)
,થાનયી- ો. સી.વી.રાવળ (1992)

6.

7. મનોિવ ાન અને ભગવGગીતાનું આDયાિ/મક મનોિવ ાન- ડૉ હષદેવ માધવ, પા:વ કાશન
8. ગીતાઇ ¨ચતિનકા- િવનોબા, ય

Core 303/314
303/314
ભાષા%વેશ

:

1.

કાશન, વડોદરા, (2009)

भाषाLवेश-Lथमः भागः, संकृत भारती, नवदेहली

(2007)

2. छvदःशा¹म्-आचाय िपगल कृ त

/ છGદ

3. છ7દપ3રચય- ડૉ વસ7ત ભ¦ટ
4. છ7દશા,- ¨પગલાચાય કૃત- ડૉ #.એસ.શાહ
િશ9 સં,કૃત છં દો- ડૉ એમ.કે.મોિલયા, પા:વ કાશન

5.
6.

છ7દ પ3રચય- ા. અમૃત ચૌધરી, ા. રિnમન રાવલ, ા. િજતે7 મેકવાન, 3ડવાઇન
પિIલકેશ7સ, અમદાવાદ (છં દોગાનની MP3 ઓ3ડયો CD સાથે)

Core 304
વેદાGતસાર

:
/ સાંયકાSરકા

1.

वेदाvतसार- सदानvद यित, भारतीय िवा Lकाशन, वाराणसी

2.

वेदाvतसार- कनल जैकब, िनणयसागर Lेस, मुंबई

3.

वेदाvतसार- डॉ लबोदर िम|, रा¼ीय संकृत सािहzय केv½, जयपुर

4.

सां¯यकारका- ईxरकृ£णिवरिचता, संपा. ડૉ એ.ડી.શા,ી

5.

सां¯यदशन का इितहास- ए.बी.क¾थ, िहvदी अनु. डॉ िशवकुमार चौखबा संकृत

(1984)

(1925)

,

सीरीज

Core Elective 305

:

ભાગવત / િનબંધો

1-2) डॉ राधाकृ£णन्

6.
7.
1.

|ीम¿ागवत

2.

ીમદ્ ભાગવત (ગુજરાતી અનુવાદ)

भारतीय दशन- (भा.

भारतीय त6व7ान क: ;परे खा- एम. िहAरयBा

- गीता Lेस गोरखपुर
- ઇZછારામ દેસાઇ,

3. ીમદ્ ભાગવત (ભાવાનુવાદ)- ગોપાલદાસ પટેલ, ગુજરાત િવ[ાપીઠ (1949)
4. Shrimad Bhagavat: A Critical Study- Shushila Desai, Parshva Publication
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पुराणिवमश- आचाय बलदेव उपा याय चौखबा िवाभवन, वाराणसी (तृ.सं.

,

6.

पुराणतÀवमीमांसा- |ी कृ£णमिण िjपाठी, चौखबा संकृत Lित¤ान,

5-6
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યુ િન વ સ ટી જૂ ન
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(िf.सं. 1990)
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7.
8.

अादश पुराण दपण पं. fवाला8साद िमg, नाग 8काशन
આધુિનક સંકૃત સાિહયનો ઇિતહાસ ડૉ હષkદેવ માધવ
अवाचीन सं#कृ त सािह)य (दशा और ,दशा) मंजलू ता शमा
-

-

9.
10. Critical study of the Bhagavata Purana with Special Reference to Bhakti by
Dr T. S. Rukmani
11.

Core 311

:

1.

કારક કરણ
ભાષાિવ ાન

2.
3.
4.
5.

Core 313

:

મહા વેતાવૃાત

3.

:

महा6ेतावृBा7त बाणभy कृ त मोहनदेव प7त, अनु. हरीशच7z िव{ालंकार,
ार मोतीलाल
बनारसीदास
कादDबरी (िह7दी अनुवाद और टीका) पा:डेय रामतेज शा|ी,, पंिडत पु#तकाल, काशी
कादDबरी (एक सा#कृ ितक अdययन) पं. वासुदवे शरण अ]वाल,
अ]वाल चौखDबा िव{ाभवन,
वाराणसी (1970)
-

-

-

4. બાણભ
ભ>ટ- મૂ.લે. કે. કૃ?ણમૂ#ત, અનુ. જશવંતી દવે, સાિહ@ય અકાદમી, AદCહી
Aદ
5. Bana-bhatta
Bana
– A literary Study by Neeta Sharma
1. भासनाटकचG
भासनाटकचG- गंगासागर राय, चौखDबा सं#कृ त सं#थान, वाराणसी
2.

/

भासनाटकचGम् सी.आर.देवधर, मोतीलाल बनारसीदास, ,द~ली
भासनाटकचGम्
-

3. Bhasa: A studystudy A. D. Pausalkar, Motilal Banarasidass, Delhi

દOરQચાSદTમ્

4.
5.
6.
7.
8.

Core Elective 315

સેમે ટરઃ VI
वैयाकरणिस3ांतकौमुदी- (बालमनोरमातqवबोिधनी टीका)- िगAरधर शमा एवं
परमे6रान7द शमा (8थम भाग- कारक8करण), मोतीलाल बनारसीदास
अथ8कािशका-(िस3ां
िस3ांत कौमुदीगत उदाहरणs के अथ व िविश शtदs का पAरचय)
पAरचय
राधारमण पा:डेय, मोतीलाल बनारसीदास
कार<म् – सं#कृ त भारती, बuगलुv
तुलना)मक
ना)म भाषािवwान- अनु. भोलानाथ ितवारी, सं. उदयनारायण ितवारी एवं
पा:डु रंग दामोदर गुणे, मोतीलाल बनारसीदास
सं#कृ त का ऐितहािसक एवं संरचना)मक पAरचय- डॉ देवीदB शमा, हAरयाणा सािह)य
अकादमी (1995)
अकादमी,
અકાદમી ગાંધીનગર
અકાદમી,

3.

ભાષાJવેશ

-

1. कादबरी (संपूण.) અનુ. છગનલાલ પં5યા, સંશોિધત આવૃિ- ડૉ હષ<દેવ માધવ,
માધવ સંBકૃત સાિહ@ય
2.

Core 314

वै,दक माइथोलोजी ए.ए.मेकडोनल, अनु. रामकु मार राय, चौखDबा

:

1.

તકસ
ં હ

2.

પતંજલ યોગસૂ અ.
અ.1

3.

સાધનપાદ

4.

महाकिव भास
महाकिव
भास डॉ नेिमच7z शा|ी, मdय8देश िह7दी ]7थ अकादमी,
अकादमी (8.सं. 1972)
ભાસ વી.વકટાચલમ્, અનુ. ડૉ ગૌતમ પટેલ, સાિહય અકાદમી, Oદહી (1991)
ભાસ
સંકૃકૃતત નાટકોનો પOરચય ડૉ તપવી નાદી, યુિન. ંથ િનમાkણ બોડk, ગુજરાત રાય,
સં
અમદાવાદ (1979)
અમદાવાદ
JિશX સંસંકૃકૃતત સાિહયનો
JિશX
સાિહયનો ઇિતહાસ
ઇિતહાસ અમૃત મ. ઉપાયાય, યુિન.. ંથ િનમાkણ બોડk, ગુ.રા.,
અમદાવાદ (1976)
અમદાવાદ
ભાસનાં Yપકોનુ
ભાસનાં
Yપકોનુંં અનુ
અનુશશીલન
ીલન સંપા. ડૉ વસત ભટ, સરવતી પુતક ભંડાર,
ાર અમદાવાદ
तकसंसं]]हह संपा. दयान7द भागव, मोतीलाल बनारसी दास
तक
वैशशेिेिषक
वै
षक दश
दशनम्
नम् एक अdययन 8ो. नारायण िमg, चौखDबा 8काशन
પતંજિલનાં યોગસૂbો સંપા. ડૉ ગૌતમ પટેલ, સંકૃત સાિહય અકાદમી,
અકાદમી ગાંધીનગર
पातcलयोगदशन ास भाय िह7दी टीका सिहत, डॉ रमाशंकर िपाठी,
िपाठी चौखDबा
पातंजल योगदशन का सरल सुबोध अdययन स)यदेव चौघरी
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.
6. Study of PatanjaliPatanjali Surendranath Dasgupta, MLBD
7.
8.

11 | બી

. એ . સે મે ટ ર

भारतीय दशन – पं.बलदेव उपाdयाय, चौखDबा 8काशन
પાતંજલ યોગદશkન- સવkમંગલ ચેOરટેબલ ટ, અમદાવાદ (1992)
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