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Semester-1 – Sanskrit 
CORE  101 

उत्तररामचररतम ्

Course: SAN:- 101 
Topic: Classical Sanskrit Drama 

Text: उत्तररामचररतम ्

Objective of this Course: To introduce and bring out salient features of the classical Sanskrit Drama. 
Outcome of the Course: Students would be able to acknowledge the literary riches of their all time great classical 
drama. 

No Type Topics Texts Units 

S C Drama  
 

उत्तररामचररतम ्

1. अनुळाद: (ऩदयमात्रस्य अनुळाद अऩेक्षसत: ) 
A O नाटकम ् 2. उत्तररामचररतस्य नाट्यऴास्त्रीया शमीसा ) 
N R  3. ऩात्राऱेखनम ्शशन्दर्ाा टटप्ऩणीय च | 
101 E  4. र्ळर्ूतत रचचत – नाटकानाम तुऱनात्मकम ्अध्ययनम ्(self 

study) 

 

शंदर्ाग्रन्थ:- 
1. उत्तररामचररतम ्– ડૉ.ળાાંતિકુભાય ાંડયા – ાર્શ્વ પ્રકાળન, અભદાલાદ  

2. उत्तररामचररतम ्– પ્ર.લવાંિકુભાય બટ્ટ – વયસ્લિી સુ્િક બાંડાય – અભદાલાદ  

3. उत्तररामचररतम ्एक अध्ययन – ડૉ.ગોિભ ટેર, ાર્શ્વ પ્રકાળન, અભદાલાદ  

4. शंस्कृत शाटषत्य का बषृद् इततषाश – ડૉ.ફરદેલ ઉાધ્મામ  

5. शंस्कृत शाटषत्य का इततषाश – ભિીરાર ફનાયવીદાવ, લાયાણવી  

6. र्ळर्ूतत- ऩाश्ळ प्रकाऴन, ડૉ. તલજમ ાંડયા.  

પ્રશ્ન પ્રકાય:- 
Format of  Question Paper: 
Q.1  Unit-1  

 A. શ્ર્રકન અનલુાદ (ચાય ભાાંથી ફે)       ૧૦  

 B. વવાંદબવ તલલેચન (ચાય ભાાંથી ફે)        ૦૪  

 તલળે: શ્ર્રકન અનલુાદ અંક-૧ થી ૪ ભાાંથી છૂલા . વવાંદબવ ૫ થી ૭ અંક ભાાંથી છૂલા . 
Q.2  Unit-2  

A. નાટયળાસ્ત્રીમ વભીક્ષાને રગિ વાભાન્મ પ્રશ્ન (એકના તલકલ્ે એક)    ૧૦  

 B. નાટયળાસ્ત્રીમ વભીક્ષાને રગિી ટૂાંકનોંધ (ફે ભાાંથી એક)     ૦૪  

Q.3  Unit-3  

A. ાત્રારેખન ને રગિ વાભાન્મ પ્રશ્ન (એકના તલકલ્ે એક)     ૧૦  

 B. ટૂાંકનોંધ (ફે ભાાંથી એક)         ૦૪  

Q.4  Unit-4  

A. વાભાન્મ પ્રશ્ન અથલા વાભાન્મ પ્રશ્ન        ૧૪  

Q.5   Unit- – (1, 2, 3, 4)  

A- ટૂાંકા પ્રશ્ન (એક ગણુના ચોદ પ્રશ્નછૂલા. અથલા ખારી જગ્મા અને જડકા ણ છૂી ળકામ. ) ૧૪   
અથલા    (૭ અને ૭ ) 

 
 
 
 



 

Course : SAN – 102 

    तनरुक्तम ्(1,2 अध्यायौ ) 
Course : SAN 102  

Topic : Vedic studies 

Text :- तनरुक्तम ्(1,2 अध्यायौ ) 
Objectives of this course: To introduce the original Sanskrit text of Vedic Etymological treatise. 

Outcome of the course :- To outcome of the course students would be able to interpret the  Vedic text by the help of these 

etymologies. 

No Type Topics  Texts Units 

S C VEDANG यास्क प्रणीतम ्
तनरुक्तम ्(अध्याय 
1 तथा 2 ) 

1. प्रथम अध्याय: (तनयतांऴ प्रारम्र्त: तनऩाताथा ऩयान्तम ्| 
A O ळेदाङ्गातन  2. प्रथम अध्याय: (तनयतांऴ तत्र नामातन आरव्यजातन इत्यत: 

अध्यायस्य शमाप्प्त ऩयान्तम ्) 
N R  3. द्वळततय अध्याय: (तनयतांऴ  तनळाचनस्य सशद्धान्ता: 

शंऩुणॅ: प्रथमऩाद: )  

द्वळततय अध्याय: (तनयतांऴ अथातोडनुक्रसमष्याम:् गौ: इतत 
ऩचृथव्यां नाम धेयम  (टिततय ऩादत: ) इत्यत: अध्यास्य 
शमाप्प्त ऩयान्तम ्| આ અંળભાાંથી ભાત્ર તનલવચન જ 
બણાલાના છે.   

102 E  4. તનરુકિ :એક લદેાાંગ,નીધણટુન રયચમ, તનઘણટુ નુાં  
કિવવ્મ, નીધણટુ અન ેતનરુકિ વાંફાંધ. માસ્કના કેટરાક 
અગત્મના તવદ્ાાંિ (self study)   

शंदर्ाग्रन्थ:- 
1. यास्कप्रणीतं तनरुक्तम ्(दगुााचाया-टटक्या शमेतम ) शं.ऩरो.वळ.के.राजळाड ेआनन्दाश्रम ग्रन्थाळऱी, ऩुणे  
2. Nirukta Mimansa by shri – narayan shastri – Delhi – 1980 
3. Nirukta yaska, Acharya Vishveshwar, Jnam-mandal publishers prayag – 1935 

4. तनरुक्तम,् शं.मुकुन्द झा ऴमाा, चौखंबा  शंस्कृत शंस्थान, टदल्षी, १९६१  
5. तनरुक्तम-् ડૉ.લવાંિ બટ્ટ, વયસ્લિી સુ્િક બાંડાય  

6. तनरुक्तम-् લી.ટી.ચકવી વાંસ્કૃિ શ્રણેી સયુિ  – ડૉ.અરુણા ળાસ્ત્રી  

 

Format of Question Paper  

Q.1  UNIT – 1  

A. તનમિાાંળભાાંથી ાંક્તિ વભજાલ. (ચાય ભાાંથી ફ)ે                                             08 

B. ટુાંકનોંધ (ફ ેભાાંથી એક)        06 

Q.2 UNIT – 2 

A. વાભાન્મ પ્રશ્ન (ફ ેભાાંથી એક અથલા એકના તલકલ્ ેએક)      08 

B. તનમિાાંળભાાંથી ાંક્તિ વભજાલ. (ફ ેભાાંથી એક)       06 

Q.3 UNIT – 3 

A. વાભાન્મ પ્રશ્ન અથલા વાભાન્મ પ્રશ્ન       14 

Q.4 UNIT – 4 

A. તનમિાાંળભાાંથી તનલવચન(ચાય ભાાંથી ફ)ે         08                                         

B. તનલવચનનન ેરગિા ટૂાંકા પ્રશ્ન (છ ભાાંથી ત્રણ)      06 

Q.5   Unit- – (1, 2, 3, 4)  

A- ટૂાંકા પ્રશ્ન (એક ગણુના ચોદ પ્રશ્નછૂલા. અથલા ખારી જગ્મા અન ેજડકા ણ છૂી ળકામ. ) ૧૪   અથલા    

 (૭ અન ે૭ ) 

 
        
 



 
             Translation & chandas 

Course: SAN:- 103 

રૂ્વ મેધદૂત અને છંદ 
Course: SAN:- 103 

Topic:मेघदतू 

Text- (शंस्कृतात ्गुजारर्ावायम)् अनुळाद: छन्दशां ऩररचय: च 
Objective of this Course: To teach the art of translation & acquaint them about meters used in Sanskrit 
literatures.. 
Outcome of the Course: Students would be able to translate in two different styles, they will be introduces to 
Sanskrit melody. 

No Type Topics Texts Units 
S C अनुळाद: छन्दशा ं

ऩररचय मेघदतूम ् 

ऩूळामेघ 1 त:63   

ऩदयातन   

  

शंस्कृतात ्गुजार 
र्ावयाम ्
छन्दोगानं च 
तनयतातन ऩग्चदऴ  

छन्दांसश 

1. अनुळाद: (ऩदयमात्रस्य अनुळाद अऩेक्षसत: ) અન ેિભેાાં આલિી 
ટૂાંકનોંધ   

A O 2. વાભાન્મ પ્રશ્ન એક ના તલકલ્ ેએક અન ેિભેાાં આલિી ટૂાંકનોંધ   

N R 3. ટૂાંકનોંધ અથલા જનયર પ્રશ્ન અન ેટેક્ષ અન ેકતલન ેરગિા પ્રશ્ન 
અથલા મલુ્માકન ન ેરગિા પ્રશ્ન    

103 E 4. છાંદ- A – છાંદનુાં રક્ષણ અન ેઉદાશયણ (ચાય ભાાંથી ફે) 
     B – તનમિ છાંદન ેરગિા ટૂાંકા પ્રશ્ન (ફ ેપ્રશ્ન દ્યના 
છાંદન ેઓખલા ભાટેના (છ ભાાંથી ત્રણ) 
૧.લવાંિતિરકા ૨.અયલતત્ર ૩. આમવ ૪.તલમગીન 5.ળળીકરા 
૬.અનષુ્ટુ ૭.ગીતિકા ૮. લિૈારીમભ ૯.ઉચચત્ર ૧૦. ગીતિ 
૧૧. ત્રટક ૧૩.ઇન્રવ્રજા ૧૪. લાંળસ્થ ૧૫. ળારુ્વરતલક્રીરડિ (self 

study)    
    

 

પ્રશ્ન પ્રકાય:- 
Format of  Question Paper: 
Q.1  Unit-1  

 A. શ્ર્રકન વતલસ્િાય અનલુાદ કય.  (ચાય ભાાંથી ફ)ે      ૧૦   

 B. ધ્માાંળ ન (એક ચયણન) અનલુાદ કયી વભજાલ. (ચાય ભાાંથી ફે)     ૦૪  

Q.2  Unit-2  

A. વાભાન્મ પ્રશ્ન એક ના તલકલ્ ેએક           ૧૦   

 B. ટૂાંકનોંધ  (ફ ેભાાંથી એક)         ૦૪     

Q.3  Unit-3  

A. ટૂાંકનોંધ (ચાય ભાાંથી ફે) અથલા જનયર પ્રશ્ન        ૧૪     

Q.4  Unit-4 છાંદ  

A. છાંદ નુાં રક્ષણ અન ેઉદાશયણ   (ચાય ભાાંથી ફે)       ૦૮  

 B. તનમિ છાંદન ેરગિા ટૂાંકા પ્રશ્ન (ફ ેપ્રશ્ન દ્યના છાંદન ેઓખલા ભાટેના  

            (છ ભાાંથી ત્રણ )         ૦૬   

Q.5   Unit- – (1, 2, 3, 4)  

A- ટૂાંકા પ્રશ્ન (એક ગણુના ચોદ પ્રશ્નછૂલા. અથલા ખારી જગ્મા અને જડકા ણ છૂી ળકામ. ) ૧૪   
અથલા    (૭ અને ૭ ) 

   

 
 
 
 



 
Epic studies 

Course: SAN:- 104 

वळराटऩळा 1 થી 23 અધ્મામ  
 
Course: SAN:- 104 
Topic: Epic Studies 

Text:वळराटऩळा 1 થી 23 અધ્મામ  
 
Objective of this Course: Student would know the amity – life prevalent in Ancient India. 
Outcome of the Course: Students would be able to live the desirable ideals in modern age through the study of 
mahabharat 

No Type Topics Texts Units 

S C Epic 
Study 

व्याश मषार्ारत े
वळराटऩळा अध्याय 
– 1 त: २३   

1. तनयतांऴस्य शानुळाद वळळरणम ् 

A O आवा 
काव्यम ् 

 2. तनयतांऴस्य शंस्कृततक शामाप्जक च अध्ययनम ्કતલને 
રગિા અને કૃતિને રગિા અને વાંસ્કૃતિ અને વભાજ જીલનને 
રગિા પ્રશ્ન 

N R   3. शंस्कृत मषाकाव्यनाम ्उऩजीव्यत्ळेन व्याश मषार्ारत े
वळराटऩळा તલયાટલવ બકુને રગિા પ્રશ્ન  

104 E   4. मषार्ारत का शाटषप्त्यक मषत्ळ અને ભશાબાયિ- બાયિીમ 
વાંસ્કૃતિન તલર્શ્ કવ લગેયે (self studys)    
 

 

પ્રશ્ન પ્રકાય:- 
Format  of  Question Paper: 
Q.1  Unit-1  

 A. શ્ર્રકન અનલુાદ તલલયણ વરશિ (ચાય ભાાંથી ફે)      ૧૦  

 B. દ્યાળન (એક ચયણન) અનલુાદ તલલયણ વરશિ  (ચાય ભાાંથી ફે)    ૦૪  

Q.2  Unit-2  

A. વાભાન્મ પ્રશ્ન (એકના તલકલ્ે એક)       ૧૦  

 B. ટૂાંકનોંધ (ફે ભાાંથી એક)         ૦૪  

Q.3  Unit-3  

A. વાભાન્મ પ્રશ્ન (એકના તલકલ્ે એક)       ૧૦  

 B. ટૂાંકનોંધ (ફે ભાાંથી એક)         ૦૪  

Q.4  Unit-4  

A. વાભાન્મ પ્રશ્ન અથલા વાભાન્મ પ્રશ્ન        ૧૪  

Q.5   Unit- – (1, 2, 3, 4)  

A- ટૂાંકા પ્રશ્ન (એક ગણુના ચોદ પ્રશ્નછૂલા. અથલા ખારી જગ્મા અને જડકા ણ છૂી ળકામ. ) ૧૪   
અથલા    (૭ અને ૭ ) 

 
 
 
 
 



 
 

સસધ તં કોમદુી अच-प्रकरण અને ऩाणणननय शिऺा  

Course: SAN:- 105 
 

Course: SAN:- 105 

Topic:  vyakran Shastra 

Text: સસદ્ તં કોમદુી अच-प्रकरण અને ऩाणणनीय शिऺा  

Objective of this Course: To cultivate the ability of Sanskrit compound-formation in students. 
Outcome of the Course: Students would be able to understand the Sanskrit language properly.  

No Type Topics Texts Units 

S C Grammar સસદ્ તં કોમદુી 
अच-संधधप्रकरण 
અને ऩाणणनीय 
शिऺा  

1. सशद्धान्तकौमुदी अच-प्रकरण ન  સતૂ્ર અને તેને ગત  
પ્રશ્ન. 

A O   2. सशद्धान्तकौमुदी ભા આલિા પ્રશ્ન ટુાંકનોંધ  

N R   3. લેદાાંગભા તળક્ષા , ऩाणणनी,  

105 E   4. શ્રલણ અને ઉચ્ચાયણ તળક્ષા , ઠન અને રેખન તળક્ષા (self 

study)  

 
Reference Books: 

(1) सशध्दान्तकौमुदी र्ट्टोप्ज दीक्षसत, चगरधर ऴमाा चतुळेदी, मोतीऱाऱ बनारशीदाश  टदल्ऱी २०१०  

(2) ळैयाकरण सशध्दान्तकौमुदी र्ाग-1 चन्ि ऴेखर ऴास्त्री, ऩररमऱ ऩप्लऱकेऴन टदल्ऱी-२००५  

(3) ऱधुसशद्धान्त कौमुदी – ડૉ. લવાંિ બટ્ટ,વયવલિી સુ્િક બાંડાય.  

(4) ऱधुसशद्धान्त कौमुदी- ડૉ.તનયાંજન ટેર , ાર્શ્ પ્રકાળન અભદાલાદ.  

(5) वैयाकरण शसधान्त कौमुदी- ળાસ્ત્રી દમાળાંકય ,યમર બકુ ડે. અભદાલાદ.  
Format of Question Paper 
 
Q.1  Unit-1  

 A. સતૂ્ર વભજાલ  (ચાય ભાાંથી ફે)        ૦૮   

 B. ટૂાંકનોંધ (ફે ભાાંથી એક)         ૦૬   

Q.2  Unit-2  

A. સતૂ્ર વભજાલ  (ચાય ભાાંથી ફે)        ૦૮   

 B. ટૂાંકનોંધ (ફે ભાાંથી એક)         ૦૬   

Q.3  Unit-3  

A. વાભાન્મ પ્રશ્ન (એકના તલકલ્ે એક)       ૧૪ 

Q.4  Unit-4  

A. વાભાન્મ પ્રશ્ન અથલા ટૂાંકનોંધ (ચાય ભાાંથી ફે)       ૧૪  

Q.5   Unit- – (1, 2, 3, 4)  

A- ટૂાંકા પ્રશ્ન (એક ગણુના ચોદ પ્રશ્નછૂલા. અથલા ખારી જગ્મા અને જડકા ણ છૂી ળકામ. ) ૧૪   
અથલા    (૭ અને ૭ ) 

    
 
 
 
 



 

વેતભનાય ૧૦૬ કવ  
અથલા 

HISTORY OF SANSKRIT LITERACHAR 
 

વેતભનાય 

शसं्कृत नाटकों मां ळस्त,ुनेता और रश-ए वळवयने ऱगतो शेसमनार ऱखखने रजू करळानो छे. 
             शसं्कृतनी कोई ऩण नाट्यकृतत ऩशदं करीने तनेा ळस्त ुळगेरेन ुशमीसात्मक अध्ययन 
ऩोताना ऴलदोमां प्रस्ततु करळान ुअषी अऩेक्षसत छे.शेसमनारना स्ळरूऩनी बाह्य रूऩरेखा तनयमानशुार छे.एने 
चुस्तऩणे ळऱगी रषेळ.ुजो आ स्ळरूऩमां कोई सऴचथऱता ळतााऴ,ेतो तनेो प्रर्ाळ ऩररसाना ऩररणाम ऊऩर ऩण 
रषेऴ.ेमाटे शेसमनारन ुस्ळरूऩ अतनळाया रीत ेतनयमानशुार राखळ-ु) 

1.प्रथम ऩषृ्ठ-गोवळन्द गरुु  यतुन.नी उत्तरऩपु्स्तकाना प्रथमऩषृ्ठनी ज़ेरोस कोऩीन ुराखळ.ु उत्तरऩपु्स्तकाना   

 खानाओमां  जरुरी वळगतो ऩरुळी. 

2.द्वळतीय ऩषृ्ठ-वळवयन ुऴीवका  अने वळवयानकु्रमखणका(वळवय अने ऩषृ्ठ-क्रमांक शाथे न ुराखळ.ु 

3.प्रस्ताळना-आठ ऩषृ्ठथी ळधारे नषीं. 

4.वळवयन ुवळळेचन(अथाात तऱुनात्मक अभ्याश) अदंाजे ऩदंरथी ळीश ऩषृ्ठ. 

5.उऩशषंार-त्रणथी ळधारे ऩषृ्ठ नषीं. 

6.अन्त ेशदंर्ा ग्रथं शचूच,अकाराटद क्रमे(1.ग्रथंनाम.२.शऩंादक के ऱेखक नाम ३.प्रकाऴक ४.प्रकाऴन ळवा   

                               ५.आळवृत्त-आटऱी वळगतो मकुळानी रषे छे.) अतनळाया रीत ेमकुळी. 

7.एकंदरे शेसमनारन ुकद त्रत्रशथी ऩांत्रत्रश ऩषृ्ठ जेटऱ ुराखळ.ु 

 

 

 

 

 

 

 

 



સેમીન ર અથર્  ેર 

HISTORY OF SANSKRIT LITERACHAR 
History of Sanskrit Literature  
Objective (1) To make the students aware about history of Sanskrit literature 

(1) To give in depth knowledge of  the Sanskrit literature since Vedic times. 
(2) To help the students insight to develop with the reference to the reparation of various topics in the literature of 

different period 

No Type Topics  Texts Units 

S C History of 
Sanskrit 
Literature  

History of 
Sanskrit 
Literature 

1.લરૈદક યગુનુાં વાંસ્કૃિ વારશત્મ  

 લદેની તલતલધ વ્માખ્માઓ  

 લદેની ઉત્તિ અન ેપ્રાભાણ્મ   

 ઋગ્લદે વાંરશિા , મજુલવલદે વાંરશિા , વાભલદે વાંરશિા , 
અથલવલદે વાંરશિા ન રયચમ  

A O   2. અદૈ્િ લદેાાંિ ઉત્તિ- યમ્યા એલાં તલકાવ  

 ळेदान्त के शंप्रदाय  

 1. अद्ळतै  2.वळसऴष्टा દૈ્િ 3. દૈ્િ 4. દૈ્ता દૈ્િ 
5.શદુ્ાદૈ્િ 

N R   ૩. તનમિ કયેર ઉતનદ ન અભ્માવ  

 ઈળ ઉતનદ , કઠ ઉતનદ, કેન ઉતનદ , બશૃદાયણ્મક 
ઉતનદ, િિૈયીમ ઉતનદ ન રયચમ  

 E   4.. વાંસ્કૃિ વારશત્મન તનમિ કૃતિઓન અભ્માવ  

 લણેીવાંશાય ન રયચમ 

 મરુાયાક્ષવ ન રયચમ અન ેઐતિશાતવક કૃતિ  

 દળકુભાય ચરયિ ન કથાવાય અન ેવારશત્મ સ્લરૂ 
(self study) 

                          

References: 

(1) 1989, M.Krishnamachariar, A History of classical SAnskrit Literature, Motilal Banarasidass. 

(2) 1947, S.N.Dasgupta, A History of Sanskrit Literature, University of Calcutta. 

(3) 1962, Krishna chaitanya, A New History of Sanskrit Literature, Bombay, Asia Publishing House. 

(4) 1962, C.Kunhan Raja, Survey of Classical Sanskrit Literature, Bombay , bhartiya Vidya Bhavan. 

(5) 2004, A.A.Macdonell, Origin and development of Sanskrit Literature, New Delhi, Sanjay Prakashan. 

(6) 2002, A.B.Keith, The development and History of Sanskrit literature, New Delhi, Sanjay Prakashan. 

(7) 1928, A.B.Keith, a History of Sanskrit Literature, Oxford Press  

Format of Question Paper  

Q.1  UNIT – 1  

A.જનયર અથલા જનયર પ્રશ્ન         ૧૪                                                 
Q.2 UNIT – 2 

A. ટૂાંકનોંધ (ચાયભાાંથી ફ)ે             ૧૪  
Q.3 UNIT – 3 

A. જનયર અથલા જનયર પ્રશ્ન           ૧૪  

Q.4 UNIT – 4 

A. ટૂાંકનોંધ (ચાયભાાંથી ફ)ે             ૧૪   

Q.5   Unit- – (1, 2, 3, 4)  

A- ટૂાંકા પ્રશ્ન (એક ગણુના ચોદ પ્રશ્નછૂલા. અથલા ખારી જગ્મા અને જડકા ણ છૂી ળકામ. ) ૧૪   
અથલા    (૭ અને ૭ ) 

   



એભ.એ વાંસ્કૃિ રરિીમ વેભેસ્ટય  

(કવ ૨૦૧ થી ૨૦૬) 

Course : SAN – 201 

 

Course : SAN – 201 

Topic : Poetry  

Text :- Raghuvansham (canto-14) 

Objectives of this course:-  To introduce the original Sanskrit text of ornate poetry with a learned commentary.  

Outcome of the course: students would be able to know the original source of later developments in ornate 

poetry.          

No Type Topics  Texts Units 

S C Poetry  रधुळंऴम ् (शगा -
१४) 
मप्ल्ऱनाथस्य 
टटका शटषतम ्

१.अनुळाद तथा शमीसा (तनयतांऴस्य)વતલલયણ વરશિ  

A O  २. मप्ल्ऱनाथटटका अध्ययन तथा शमीसा (तनयतांऴस्य) 
વગવ-૧૪ ભાાં આલિા તલતળષ્ટ ળબ્દની ભલ્રીનાથે 
આેરી ટીકા પ્રભાણે વભજાવુાં. 

N R  ३.काव्यऴास्त्रीय शमीसा (तनयतांऴस्य) 
2 E  ४.कासऱदाश ના યધલુ ાંળને રગિા જનયર પ્રશ્ન અને 

ટુાંકનોંધ (self study) 

0    

1    

Reference Books: 

1. Raghuvansam of Kalidas. nirnay Sagar Press, Mumbai – 1987 

2. Raghuvansam  with mallinath. nirnay Sagar Press, Mumbai – 1987 

3. रधुळंऴ मप्ल्ऱनाथ टटकायुक्तम, श .जी.आर, नन्दरगीकर, मोतीऱाऱ बनारशीदाश, टदल्ऱी – १९८२  

4. रधुळंऴमषाकाव्यम ्(शंऩुना) डो.गौतम ऩटेऱ अमदाळाद – २०१३  

5. रधुळंऴ शगा-14 ऩाश्ळा ऩप्लऱकेऴन अमदाळाद 

Format of Question Paper  

Q.1  UNIT – 1  

A. શ્રકન વતલલયણ અનલુાદ (ચાય ભાાંથી ફે)            ૧૦                                                     

B. ધાાંળન (એક ચયણન) તલલયણ વાથે અનલુાદ (ચાય ભાાંથી ફે)      ૦૪                                           

Q.2 UNIT – 2 

A. ભલ્રીનાથની ટીકાની વભજુિી છૂલી. (ટીકાન ગધાાંળ છૂલ)(એકના તલકલ્ે એક)              ૦૮  

   (વગવ-૧૪ ભાાં આલિા તલતળષ્ટ ળબ્દની ભલ્રીનાથે આેરી ટીકા પ્રભાણે વભજાવુાં.)  

B. ભલ્રીનાથની ટીકાભાાંન ુાં કળળાસ્ત્ર, વ્માકયણ કે અરાંકાયના ઉધ્લયણ ની વભજુિી છૂલી.   ૦૪    

Q.3 UNIT – 3 

A. યધલુ ાંળની કાવ્મળાસ્ત્રીમ વભીક્ષાને રગિા વાભાન્મ પ્રશ્ન (એકના તલકલ્ે એક)   ૧૦  

B. કાવ્મળાસ્ત્રીમ વભીક્ષા અંગે ટુાંકનોંધ (ફે ભાાંથી એક)      ૦૪  

Q.4 UNIT – 4 

A. વાભાન્મ પ્રશ્ન અથલા ટુાંકનોંધ (ચાય ભાાંથી ફે)         ૧૪  

Q.5   Unit- – (1, 2, 3, 4)  

A- ટૂાંકા પ્રશ્ન (એક ગણુના ચોદ પ્રશ્નછૂલા. અથલા ખારી જગ્મા અને જડકા ણ છૂી ળકામ. ) ૧૪   
અથલા    (૭ અને ૭ ) 

       



 
Poetics & Dramaturgy  

Course: SAN:- ૨૦૨  

ન ટ્યશ સ્ત્ર અધ્ય ય ૧ અને ૨ અને ભ મહ ક વ્ય કં ર   

 

Course: SAN:- ૨૦૨  

Topic:  Poetics & Dramaturgy 
Text: Natya – shastra of Bharat Muni & bhamah’s Kavyalankar  
Objectives of this course:  To introduce & bring out salient features of Sanskrit poetics & Dramaturgy. 
Outcome of the Course: Students would be able to evaluate any Sanskrit drama with the help of Rasa-theory of 
Bharat Muni & will be able to pick up any flaws in poetry if present.  

No Type Topics Texts Units 

S C Grammar  1. आचायार्रतमुतन प्रणीतं नाट्यऴास्त्र अध्याय-1,2 
સુ્િકકારયકાવતૃિ અભ્માવ  

A O Poetics & 
Dramaturgy 

र्रत नाट्यऴास्त्र 
प्रथम, टिततय 
अध्याय &  
र्ामष कृत 
काव्यदोव वळमऴा: 
) (ऩञ्चदऴतनयत 
दोवा: ) 

2. आचायार्रतमुतन प्रणीतं नाट्यऴास्त्र अध्याय-1,2 

અધ્મામ ૧,૨ ભા આલિી ટૂાંકનોંધ  

N R  3. જનયર પ્રશ્ન    

        નાટયળાસ્ત્ર ને રગિા જનયર તલલેચન ,                                   
રૂકપ્રકાય, યવતલચાય , બયિમતુન નુાં જીલન વભમ અને 
વારશત્મ પ્રદાન  

202 E  4. 1. नेयाथा , 2.प्क्ऱष्ट , 3.अन्याथा , 4.अळाचक , 
5.अयुप्क्तमत ्, ६. गुढऴलदासर्धान, 7. शु्रततदषु्ट, 8. 
अशंर्ळ, 9. सऱङ्गरे्द, 10. ळचनरे्द, 11. ऴलदषीन, 
12.ऱोकवळरोचध , 13.न्यायवळरोचध, 14. षेतुटषन, 15. 
िष्टान्तषीन. (self study) 

 
Reference Books: 

(1) नाट्यऴास्त्रम ्खण्ड-1 आर.एश.नागर, ऩररमऱ ऩप्लऱकेऴन, टदल्ऱी – २००९  

(2) नाट्यऴास्त्र – डो.तऩस्ळी नान्दी, शरस्ळती ऩुस्तक र्ण्डार – १९९५  

(3) नाट्यऴास्त्र अध्याय 1,2 अने ६ , डो.अप्जत ठाकोर ऩाश्ळा प्रकाऴन, अमदाळाद – २००८  
Format of Question Paper 
 
Q.1  Unit-1  

 A. તનમિકૃતિને આધાયે આઠભાાંથી ચાય કારયકાઓ વાનલુાદ વભજાલ.     ૧૪   

Q.2  Unit-2  

A. તનમિકૃતિને આધાયે એકની અથલા એક જનયર પ્રશ્ન      ૧૪      

Q.3  Unit-3  

A. તનમિકૃતિને આધાયે (ચાય ટૂાંક નોંધ ભાાંથી ફે ટૂાંકનોંધ)      ૧૪  

Q.4  Unit-4  

A. કઈ ણ ચાય  કાવ્મદ છૂલા. (ચાય ભાાંથી ફે)      ૦૮  

B. કાવ્મદ ળધલા અંગેના ચાય  ટૂાંકા પ્રશ્ન (ચાય ભાાંથી ફે )     ૦૬   

Q.5   Unit- – (1, 2, 3, 4)  

A- ટૂાંકા પ્રશ્ન (એક ગણુના ચોદ પ્રશ્નછૂલા. અથલા ખારી જગ્મા અને જડકા ણ છૂી ળકામ. ) ૧૪   
અથલા    (૭ અને ૭ ) 

      
 



COURSE-SAN.203 

Essay Writing In Sanskrits In Gujarati 
COURSE-SAN.203 
TOPIC:- Essay Writing In Sanskrits In Gujarati 

TEXT:-12+10 TOPICS(TOPICS ARE GIVAN BELLOW 

OBJECTIVES OF THIS COURSE:-TO TRAIN THE STUDENTS IN THE COMPOSITION OF SANSKRIT SENTCES    

  TO IMPROVE  THEIR  ABILITY OF WRITING. 

OUTCOME OF THE COURSE:-STUDENTS WOULD BE ABLE TO WRITE AN ESSAY IN SANSKRITS THEIR    

  LANGUAGE-SKILL WILL BE DEVELOPED. 

NO TYPE TOPIC TEXTS                          UNIT 

S 
A 
N. 
203 

C 
O 
R 
E 

ESSAY 10 TO 10 1 शंस्कृत तनबन्धऱेखन:तनयत वळवय -१.काऴीनगरी 
WRITING TOPICS  ૨. कुरुसेत्रम ्3.ळवाा 4,ग्रीष्म ऋत,ु5 र्ीष्म,6.कणा 
INSANSKRITS WILLBE ૨. शंस्कृत तनबंधऱेख(तनयत वळवय-७,उध्यानम-8,नौकावळषार-

9,षोसऱकाऩळा-10,रथयात्रा 11,ऴलदस्य अनेकाथाता-
12,उऩमाडकार  

IN GUJARATI DECIDED 3. તલતલધ-તલળેણ-પ્રમગ(ઉયતુિ તનમિ તલમના તનફાંધના 
વાંદબવ) 

  4 ગજુયાિી તનફાંધ રખેન:-તનમિ તલમ-1.कासऱदाश 

   2.र्ळर्ूतत 3.जयदेळ 4.बाणर्ट 5.व्याश 6.न्यायऴास्त्र(प्रमुख 
सशद्धान्तो)7.शांख्यऴास्त्र(प्रमुख 
सशद्धान्तो)8.ऩूळासममांशा(प्रमुख सशद्धान्तो)9.छन्दऴास्त्रम ्
10.अथाऴास्त्रम(्कौटटल्य अथाऴास्त्र-ग्रन्थ ऩररचय. (self study) 

 
 FRef Book: 

(1) प्रस्तावतरडडगणी – by charuder shastri. Delhi  

(2) संस्कृत ननबन्धितकम ्– डो.कपऩऱदेव द्पववेदी – वाराणसी  

(3) प्रबन्ध ऩाररजात : ऱे.मथरुानाथ िास्री ० जयऩरु  

(4) प्रशिष्ट संस्कृत साहहत्य नो इनतहास , अमतृ उऩाध्याय – यनुन.ग्रन्थ ननमााण बोडा अमदावाद – १९९७  

FORMET OF QUESTION PAPER:- 
UNIT:-1 

A.કઈ તલમ ઉય ચ્ચીવકે ાંક્તિભાાં વાંસ્કૃિ બાાભાાં તનફાંધ રખેન(એકના તલકલ્ ેએક)     10 
        B.આંતળક લણવનલા રઘતુનફાંધ દવકે ાંક્તિભાાં(ફ ેભાાંથી એક)        04   

UNIT UNIT:-2 

A A.તનમિ તલમભાાંથી કઈ તલમ ઉય ચ્ચીવકે ાંક્તિભાાં વાંસ્કૃિ બાાભાાં તનફાંધ રખેન  

         (એકના તલકલ્ ેએક અથલા ફ ેભાાંથી એક)             10 

       B. Aતનમિ તલમભાાંથી આંતળક લણવનલા રઘતુનફાંધ દવકે ાંક્તિભાાં( ફ ેભાાંથી એક)          04 

UNIT:-3 

A       A.તનમિ તલમભાાંથી કઈ એક તલમ ઉય તલળેણ પ્રમગ વાથનેા લીવકે લાક્યભાાં  વાંસ્કૃિ  

         બાાભાાં  તનફાંધ રખેન (એકના તલકલ્ ેએક અથલા ફ ેભાાંથી એક)     08 

 B.તનમિ તલમભાાંથી કઈ એક તલમ ય આરેા તલળેણ પ્રમગ વાથનેા આઠદવ લાક્યભાાં  

          વાંસ્કૃિબાાભાાં તનફાંધ રખેન ( ફ ેભાાંથી એક)                                 06        

A UNIT:-4 

       A ગજુયાિી તનફાંધ રખેન ( ફ ેભાાંથી એક)       08 

         B. ગજુયાિી તનફાંધ રખેન (ફ ેભાાંથી એક)       06 

Q.5   Unit- – (1, 2, 3, 4)  

A- ટૂાંકા પ્રશ્ન (એક ગણુના ચોદ પ્રશ્નછૂલા. અથલા ખારી જગ્મા અને જડકા ણ છૂી ળકામ. ) ૧૪   
અથલા    (૭ અને ૭ ) 

 



श्रीमद् र्ागळत मषाऩुराणम ्|(दऴम स्कन्दात ्तनयतांऴ:)  

Course : SAN – 204 
 

Course : SAN – 204 

Topic : Puran 

Text :- श्रीमद् र्ागळत मषाऩुराणम ्|(दऴम स्कन्दात ्तनयतांऴ:) (Mark: 70+30=100) 

Objectives of this course :- Students would know the cultural & philosophical aspects of The Bhagvat-puaran  

Outcome of the course :-  Students would be able to understand the glorious cultural heritage of India.  

     

No Type Topics  Texts Units 

S C Puran श्रीमद् र्ागळत 
मषाऩुराणम|् 
(दऴमस्कन्धात ्
तनयतांऴ:) अ १,६-
१२,२१-३३ 

१.अनुळाद तथा शमीसा વભજૂિી વરશિ (तनयतांऴ अ १,६-
१२,२१-३३  ) 

A O SHASTRA  २.शांस्कृततक अने शामाप्जक अध्ययन (तनयतांऴना आधारे) 
N R   ३.बालऱीऱाओना वळवळध अथाधटनो.   

4 E   ४. र्ागळतना दऴऱसण (स्ळरूऩ तथा उदाषरण)  

1    (SELF STUDY) 
0     

E     

A     

संदभषग्रन्थ - Reference Books :  

1. श्रीमद् र्ागळत मषाऩरुाणम ्। H.G. Shastri, B.J. Institute of Learning, Ahmadabad, 1999  

2. The Bhagavat Puran – a literary study, by S.S. Prasad, Capital Publi. House, Delhi, 1984  

3. શ્રીભદ્દ બાગલિીમ િત્લજ્ઞાન  , ડૉ. ગીિાફશને ી. ભશિેા, અભદાલાદ, 1989  

4. યુાણ તલલેચન, શ્રી રુ્ગાવળાંકય કે.ળાસ્ત્રી, ગજુયાિ લનાવક્યરુય વવામટી,અભદાલાદ, 1931  

5. ऩरुाण-वळमऴा, बऱदेळ उऩाध्याय, चौखम्र्ा वळद्यार्ळन, ळाराणशी, 1965  

6. र्ारतळवीय प्राचीन चररत्रकोऴ , एश.एन.चचत्राळ ऴास्त्री, ऩणेु, 1966  

7. ોયાચણક કથા ક, , (શ્રી ીિાાંફય દેયાવયી ) 

Format of Question Paper: 

Q.1  UNIT – 1  

A. શ્રકન અનલુાદ (ચાય ભાાંથી ફ)ે             ૦૮                                                        

B. ધાાંળન (એક ચયણન) અનલુાદ (ચાય ભાાંથી ફ)ે        ૦૬                                        

Q.2 UNIT – 2 

A. વાભાન્મ પ્રશ્ન. (એકના તલકલ્ ેએક)          ૦૮    

B. ટુાંકનોંધ (ફ ેભાાંથી એક)                   ૦૬    

Q.3 UNIT – 3 

A. વાભાન્મ પ્રશ્ન. (એકના તલકલ્ ેએક)         ૦૮     

B. ટુાંકનોંધ (ફ ેભાાંથી એક)                       ૦૬  

Q.4 UNIT – 4 

A. વાભાન્મ પ્રશ્ન અથલા વાભાન્મ પ્રશ્ન         ૧૪     
Q.5   Unit- – (1, 2, 3, 4)  

A- ટૂાંકા પ્રશ્ન (એક ગણુના ચોદ પ્રશ્નછૂલા. અથલા ખારી જગ્મા અન ેજડકા ણ છૂી ળકામ. ) ૧૪   અથલા    

 (૭ અન ે૭ ) 

 



 

Course: SAN:-  ૨૦૫A 

ळेदान्तशार: 
 

Course: SAN:-  ૨૦૫ 

Topic:  Vedant Philosophy  

Text: शदानन्द वळरचचत: ळेदान्तशार  

Objectives of this course:  Student would know the Vedant Philosophy propounded by शदानन्द. 

Outcome of the Course: Students would be able to know the contribution of शदानन्द in the field of Indian 

Philosophy.  

No Type Topics Texts Units 

S ELECTIVE Indian 
Philosophy. 

शदानन्द 
वळरचचत: 
ळेदान्तशार 

1. Text analysis  

A    2. Philosophical thoughts 

N    3. Critical Study    

૨૦૫     4. Six systems of Indian Philosophy (self study) 

 
Reference Books: 

(1) ळेदान्तशार, टषन्दी अनु. मषेऴ चन्ि र्ारतीय, गाप्जयाबाद – १९७८  

(2) ळेदान्तशार, श्री राकेऴ ऴास्त्री, ऩररमऱ ऩप्लऱकेऴन , टदल्ऱी २००३   

(3) ळेदान्तशार, ळेदान्तशार डो.समचथऱेऴ ऩाण्डये, राधा ऩप्लऱकेऴन टदल्ऱी २००९   

(4) અદ્વિૈ લેદાન્િ – ડૉ.જે.આઈ.ટેરય  

(5) वेदान्तासारे ननरूऩीत शसद्धान्ता: ડૉ.જે.આઈ.ટેરય  

Format of Question Paper 
 
Q.1  Unit-1  

 A. તનમિકૃતિને આધાયે ચાયભાાંથી ફે ેયેગ્રાપ વાનલુાદ વભજાલ  .    ૧૪   

Q.2  Unit-2  

A. વાભાન્મ પ્રશ્ન (ફેભાાંથી એક અથલા એકના તલકલ્ે એક)      ૦૮  

B. ટૂાંકનોંધ (ફે ભાાંથી એક)         ૦૬    

Q.3  Unit-3  

A. વાભાન્મ પ્રશ્ન (ફેભાાંથી એક અથલા એકના તલકલ્ે એક)      ૦૮  

B. ટૂાંકનોંધ (ફે ભાાંથી એક)         ૦૬  

Q.4  Unit-4  

A. વાભાન્મ પ્રશ્ન (ફેભાાંથી એક અથલા એકના તલકલ્ે એક)      ૧૪  

Q.5   Unit- – (1, 2, 3, 4)  

A- ટૂાંકા પ્રશ્ન (એક ગણુના ચોદ પ્રશ્નછૂલા. અથલા ખારી જગ્મા અને જડકા ણ છૂી ળકામ. ) ૧૪   
અથલા    (૭ અને ૭ ) 

 
 
 
 
 
 
 

 



Course: SAN:-  ૨૦૫B 

 

Course: SAN:-  ૨૦૫B 

Topic:  Alankar – Shastra  

Text: ऴलदऴक्तय:, ध्ळतनवळचार:, दऴरूऩकवळचार: प्रकाऴ 1 & 3   

Objectives of this course:  To introduce & bring out salient features of theory of meaning prevalent in Indian 
poetics & ten types of Sanskrit dramas.. 
Outcome of the Course: Students would be able to understand three types of meaning, as expressed by poetic 
words.  

No Type Topics Texts Units 

S CORE Alankar - 
Shastra 

ऴलदऴक्तय:, 
ध्ळतनवळचार::, 
दऴरूऩकवळचार:  

1. abhidha – shabbada-shakti (Kavyaprakash)  

A    2. Lakshana-Shabbada-shakti (Kavyaprakash) 

N    3. Dhvani theory (Dhvanyalok) (ध्ळन्याऱोकनी काररकाओ – 
उद्द्योत – 1, काररका-1 थी 9 अने 13, उद्द्योत -2, 
काररका 1 थी 3 )    

૨૦૬     4. Formation of Natak & Prakaran (Self-study) 

 
Reference Books: 

(1) Kavyaprakash of Mamata , by Acharya Viveshwar – Prayag 
(2) Kavyaprakash of Mamata, ed, Satyavratsinh, Varanasi 1973 

(3) વારશત્મળાસ્ત્રની તલચાય યાંયાઓ – ડૉ.િસ્લી નાાંદી –યતુન.ગ્રાંથ તનભાવણ ફડવ , અભદાલાદ  

(4) બાયિીમ વારશત્મળાસ્ત્ર , ગણેળ ત્ર્મમ્ફક દેળાાંડે અન.ુજળલાંિીફેન દલે અભદાલાદ  
Format of Question Paper 
 
Q.1  Unit-1  

 A. કાવ્મપ્રકાળની ાંક્તિઓની વતલલયણ વભજૂિી (એકના તલકલ્ે એક અથલા ફેભાાંથી એક)  ૧૦  

 B. નાનુાં લાક્ય કે ઉદાશયણ – પ્રમગ તલલયણ ભાટે (ફે ભાાંથી એક)    ૦૪     

Q.2  Unit-2  

A. વાભાન્મ પ્રશ્ન (ફેભાાંથી એક અથલા એકના તલકલ્ે એક)      ૦૮  

B. તનમિાાંળભાાંથી કારયકા  વભજાલ. (ફે ભાાંથી એક)       ૦૬    

Q.3  Unit-3  

A. વાભાન્મ પ્રશ્ન (ફેભાાંથી એક અથલા એકના તલકલ્ે એક)      ૦૮  

B. તનમિાાંળભાાંથી કારયકા વભજાલ. (ફે ભાાંથી એક)       ૦૬  

Q.4  Unit-4  

A. વાભાન્મ પ્રશ્ન (ફેભાાંથી એક અથલા એકના તલકલ્ે એક)      ૧૪  

Q.5   Unit- – (1, 2, 3, 4)  

A- ટૂાંકા પ્રશ્ન (એક ગણુના ચોદ પ્રશ્નછૂલા. અથલા ખારી જગ્મા અને જડકા ણ છૂી ળકામ. ) ૧૪   
અથલા    (૭ અને ૭ ) 

  
 
 

 

 

 



સેસમન ર અથર્  રત્ન ર્ી ેર  

COURSE: SAN 206 A 

 

COURSE: SAN 206 A 

Topic: Seminar 

Text: The Vishnupuranam And The Bhagavatapuranam. 

वळष्णुऩुराण अने र्ागळतऩुराणमांथी गमे त ेकोइ एक वळवय (जे बन्ने ऩुराणोमां आळतो षोय) ऩशंद करीने तनेो 
तुऱनात्मक अभ्याश अऩेक्षसत छे. 
 शेसमनारण स्ळरुऩतन बाह्य रूऩरेखा तनम्नानुशार छे. एने चुस्तऩणे ळठगी रषेळु. जो आ स्ळरुऩमां कोई 
सऴचथऱता ळतााऴे, तो तनेो प्रर्ाळ ऩररसाना ऩररणाम उऩर ऩण रषेऴे. माटे शेसमनारनु स्ळरुऩ अतनळाया रीत े
तनम्नानुशार राखळु –  

1. प्रथम ऩषृ्ठ – गोवळन्द गुरु  युतन. नी उत्तरऩुप्स्तकाना प्रथमऩषृ्ठतन झरेोस कोऩीनु राखळु. 
उत्तरऩुप्स्तकानाखानाओमा जरुरी वळगतो ऩुरळी. 

2. टिततय ऩषृ्ठ – वळवयनु ऴीवाक अने वळवयानुक्रमखणका (वळवय अने ऩषृ्ठ – क्रमान्क शाथे) नु राखळ.ु 
3. प्रस्ताळना – आठ ऩषृ्ठथी ळधारे नषीं. 
4. वळवयनु वळळेचन (अथाात ्तुऱनात्मक अभ्याश) अन्दाजे ऩंदरथी ळीश ऩषृ्ठ  

5. उऩशंषार – त्रणथी ळधारे ऩषृ्ठ नषीं  

6. अन्त ेशंदर् ्ा ग्रन्थ शूची, अकाराटद क्रमे (1. ग्रन्थनाम 2. शंऩादक के ऱेखक नाम 3.प्रकाऴक 4. प्रकाऴन 
ळवा 5. आळवृत्त –आटऱी वळगतो मूकळानी रषे छे.) अतनळाया ररत ेमूकळी. 

7. एकन्दरे शेसमनारनु कद त्रत्रश थी ऩाप्न्त्रश ऩषृ्ठ जेटऱु राखळूं. 

Objective of this course: To cultivate SELF – STUDY ability in students 

Outcome of the course: Students would be able to learn the Sanskrit puranic literature by themselves. 

[A] Assessment of the seminar – work :  [30 marks – internal] 

 1. Language  

 2. Content  

 3. Translation skills 

 4. Power of argument / logic 

 5. Presentation (soft skill). 

[B'’ One Assignment [70 marks – external] 

Note: (1) students are supposed to submit their assignment in a typed copy, (in a spiral-binding form). & 

minimum pages should be 35 to 40, with a bibliography of reference- books (in an alphabetical order). (2) All 

the assignments should be submitted by the uni.Dept & P.G Centers of colleges at the University Offices/ 

Central assessment center.  

 

 

 



યત્નાલરી ેય  

Course : SAN – 206 - B 

Topic : Clasical Sanskrit drama 

Text :- श्री षवादेळवळरचचत – रत्नाळऱी  

Objective of this Course: To introduce and bring out salient features of the classical Sanskrit Drama. 
Outcome of the Course: Students would be able to acknowledge the literary riches of their all time great classical 

drama. 
   

No Type Topics  Texts Units 

S C DRAMA रत्नाळऱी  १.अनुळाद: (ऩध्यमात्रस्य अनुळाद: अऩेक्षसत) 
A O नाटटका   २.रत्नाळऱी नाटटका शमीसा  

N R   ३.ऩात्राऱेखनम ्शशंदर् ्ा टटप्ऩखणय   

206 E   ४.रत्नाळऱी नाटटका जनरऱप्रश्न  (self study) 

Ref. Book  

૧. યત્નાલરી- વી જભનાદાવની કાંની,અભદાલાદ  

૨. યત્નાલરી- જ્મતિ પ્રકાળન, અભદાલાદ  

૩. યત્નાલરી- વયસ્લિી સુ્િક બાંડાય , પ્ર.સયેુળ દલે  
Format of Question Paper 

Q.1  UNIT – 1  

A. શ્રકન અનલુાદ (ચાય ભાાંથી ફે)             ૦૮                                                  

B. વવાંદબવ વભજૂિી (ચાયભાાંથી ફે)        ૦૬                                            

Q.2 UNIT – 2 

A. વાભાન્મ પ્રશ્ન અથલા વાભાન્મ પ્રશ્ન            ૧૪  
Q.3 UNIT – 3 

A. ાત્રારેખનને રગિ વાભાન્મ પ્રશ્ન. (એકના તલકલ્ે એક)       ૦૮ 

B. ટુાંકનોંધ (ફે ભાાંથી એક)                       ૦૬  

Q.4 UNIT – 4 

A. વાભાન્મ પ્રશ્ન અથલા વાભાન્મ પ્રશ્ન       ૧૪  

Q.5   Unit- – (1, 2, 3, 4)  

A- ટૂાંકા પ્રશ્ન (એક ગણુના ચોદ પ્રશ્નછૂલા. અથલા ખારી જગ્મા અને જડકા ણ છૂી ળકામ. ) ૧૪   
અથલા    (૭ અને ૭ ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



M.A SANSKRIT  

     SEM 3- Core-301 

    हषाचररतम ्ઉચ્છર્ સ ૧-૨, 
Course : SAN – 301 

Topic :- Prose 

Text :-  षवाचररतम ्: ઉચ્છલાવ ૧-૨, 
Objectives of this course :- To introduces & bring out salient of Sanskrit prose romance. 
Outcome of the course :-  Students would know the variety of prose-wrings in Sanskrit & they will be 

able to analysis compound formation. 

No Type Topics  Texts Units 

S C Prose षवाचररतम ्
उच्छळाश १-२ 

1. Translation of the selected portion 

A O   2. Literary criticism 

N R   3. Companson with other kathas in sanskrit 

3 E   4. Development of Sanskrit Prose. (self-study) 

0     

1     

Ref-Book 

- षवाचररतम ्– श्री जगन्नाथ ऩाठक , चोखम्बा वळध्यार्ळन – ळारणशी  

- षवाचररतम ्- उच्छळाश १-२, डो.ळशन्तकुमार र्ट्ट शरस्ळतत ऩसु्तक र्ण्डार-अमदाळाद  

- षवाचररतम ्एक शांस्कृततकअध्यय – डो.ळाशदेुळऴरण अग्रळाऱ, अन.ु र्ोऱार्ाइ ऩटेऱ  

- षवाचररतम ्उच्छळाश १-३ प्रा- दऱऩतर्ाइ मतुनम , गजुार ग्रन्थ ्रत्न कायााऱय-अमदाळाद 
 Format of Question Paper  
Q.1  UNIT – 1 

A. ગદ્યખાંડન વતલલયણ અનલુાદ (એકના તલકલ્ે એક અથલા ફે ભાાંથી એક)   ૧૦    

B. વવાંદબવ વભજાલ. (ફે ભાાંથી એક)           ૦૪  

Q.2 UNIT – 2 

A. વાભાન્મ પ્રશ્ન (ફે ભાાંથી એક અથલા એકના તલકલ્ે એક)     ૦૮  

B. ટુાંકનોંધ (ફે ભાાંથી એક)                      ૦૬  

Q.3 UNIT – 3 

A. વાભાન્મ પ્રશ્ન (ફે ભાાંથી એક અથલા એકના તલકલ્ે એક)    ૦૮  

B. તનમિાાંળભાાંથી ાંક્તિ વભજાલ. (ફે ભાાંથી એક)     ૦૬  

Q.4 UNIT – 4 

A. વાભાન્મ પ્રશ્ન (એકના તલકલ્ે એક અથલા ફે ભાાંથી એક)     ૧૪  

Q.5   Unit- – (1, 2, 3, 4)  

A- ટૂાંકા પ્રશ્ન (એક ગણુના ચોદ પ્રશ્નછૂલા. અથલા ખારી જગ્મા અને જડકા ણ છૂી ળકામ. ) ૧૪   
અથલા    (૭ અને ૭ ) 

 

 

 

 

 



M.A SANSKRIT  

SEM - 3 

Vedic studies SAN – 302 

Course : SAN – 302 
Topic : Vedik studies  

Text :- ऋग्ळेद तनयतांऴ:| 
Objectives of this course :- To introduces & bring out salient features of vedic language & literature. 
Outcome of the course :-  Students would know the vedic maths & religion & they would also know the 
development of Sanskrit language. 

No Type Topics Texts Units 

S C Vedic Selected  1. अनळुाद तथा वळळरण(ऋग्ळेद,म.ं१ शकुत 
९७,१५४,म.ं २ शकू्त १२) 

A O studies 5 hymns 2. अनळुाद तथा वळळरण(ऋग्ळेद म.ं७ शकुत ८६, म.ं–
१०,शकुत१२९   

N R  From  3. ळटैदक ळाक्य रचना, ऩद्यऩाठ तथा स्ळतन्त्र 
स्ळररतनो ऩररचय  

3 E  Rig-Veda (1-
97,1-154,2-
12,7-86,10-129 
) 

4. शायणाचाया तथा स्ळामी दयानन्दना ळेद र्ास्य 
शाथे तऱुना- उऩयुाक्त तनयतांऴमात्रनी (self-study) 

0     

2     

Ref-Book 

- ऋग्ळेदऋग्ळेद शटंषता (शायण-र्ास्यशमेत)्ટીક ततणक ळटैदक ऴोध ्शसं्थान ऩणेु -१९८८  

- Vedic mythology – by A.A.Macdonell – New Dehli 2000 

-  Vedic Grammar – by Macdoneel– New Dehli 2001 

- ऋग्ळेद र्ास्य स्ळासम दयानन्द प्रकाऴन– अजमेर 

 Format of Question Paper  
Q.1  UNIT – 1 

A. વતલલયણ અનલુાદ(ફે ભાાંથી એક)       ૦૭  

B. ટુાંકનોંધ (ફે ભાાંથી એક)        ૦૭  

Q.2 UNIT – 2 

A. વતલલયણ અનલુાદ(ફે ભાાંથી એક)       ૦૭  

B. ટુાંકનોંધ (ફે ભાાંથી એક)        ૦૭  

Q.3 UNIT – 3 

A. વાભાન્મ પ્રશ્ન (ફે ભાાંથી એક અથલા એકના તલકલ્ે એક)    ૦૮  

B. તનમિાાંળભાાંથી લૈરદક વ્માકયણને રગિા પ્રશ્ન(ફે ભાાંથી એક)    ૦૬  

Q.4 UNIT – 4 

A. વાભાન્મ પ્રશ્ન (એકના તલકલ્ે એક અથલા ફે ભાાંથી એક)    ૧૪  

Q.5   Unit- – (1, 2, 3, 4)  

A- ટૂાંકા પ્રશ્ન (એક ગણુના ચોદ પ્રશ્નછૂલા. અથલા ખારી જગ્મા અને જડકા ણ છૂી ળકામ. ) ૧૪   
અથલા    (૭ અને ૭ ) 

 
 



 

M.A. SEM 3 – 303 

ધમવશ સ્ત્ર – DHARMSASTRAS 

Course : SAN – 303 
Topic : Dharmsastras. 

Text :-1. याहळल्क्यस्मतृत अने 

           2. गौतम धमाशतू्र – अध्याय-१ (मस्करीर्ास्य शटषतम)् 

- उदेश्य :- પ્રાચીન બાયિીમ વાભાજજક,યાજનૈતિક,આતથિક િથા ન્મામ સચૂક યાંયાઅઓન રયચમ 

કયાલલ. ધભવળાસ્ત્ર અને નીતિળાસ્ત્રન આધતુનક વભાજ વાથેન વાંફાંધ સ્ષ્ટ કયલ. 
No Type Topics Texts Units 

S C Dharmasastras  याहळल्क्यस्मतृत 
(व्यळषाराध्याय  
१-६ प्रकरण अने 
गौतम धमाशतू्र-
अध्याय -१  
(मस्करीर्ास्य 
शटषतम)् 

१. तनयतांऴस्य शानळुाद वळळरण १-६  
A O  २.જનયર પ્રશ્ન તનમિાાંળભાાંથી 
N R  ૩. ટૂાંકનોંધ – તનમિાાંળભાાંથી  

3 E  4. સતુ્ર વભજાલ ગોિભધભવસતૂ્ર અ-૧  
ગોિભધભવસતૂ્રને રગિા પ્રશ્ન અ–૧(self-study)   

0    

3    

Ref-Book 

१. History of dharmshastra – vol,1 to 6 P.V.KANE  

२. याहळल्क्यस्मतृत- તભિાક્ષયા-ડૉ.ઉભેળ ચાંર ાાંડ ે– चौखम्बा 
३. गौतमधमाशतू्रम(्मस्करीर्ास्य शटषतम)्ડૉ.લેદતભત્રા,યાષ્રીમ પ્રકાળન, New Dehli 1969 

४. गौतमधमाशतू्रम(्समतसराटटका शटषतम)् षररनारायण आप्टे, आनन्दाश्रम शसं्कृत सशररज, ऩणुा-१९९० 
 Format of Question Paper  
Q.1  UNIT – 1 

A. શ્રકન અનલુાદ તલલયણ વરશિ (છ ભાાંથી ત્રણ રખ)     ૦૯  

B. ટુાંકનોંધ (ફે ભાાંથી એક)        ૦૫  

Q.2 UNIT – 2 

A. વાભાન્મ પ્રશ્ન (ફે ભાાંથી એક અથલા એકના તલકલ્ે એક)    ૧૪  

Q.3 UNIT – 3 

A. ટુાંકનોંધ રખ.(ચાય ભાાંથી એક)       ૧૪  

Q.4 UNIT – 4 

A. ગોિભધભવસતૂ્ર અધ્મામ-૧ ભાાંથી સતુ્ર.(मस्करीर्ास्य शटषतम)्(ચાય ભાાંથી ફે)  ૦૮  

B. ગોિભધભવસતૂ્ર ભાાંથી ટુાંકનોંધ (ફે ભાાંથી એક)      ૦૬  

Q.5   Unit- – (1, 2, 3, 4)  

A- ટૂાંકા પ્રશ્ન (એક ગણુના ચોદ પ્રશ્નછૂલા. અથલા ખારી જગ્મા અને જડકા ણ છૂી ળકામ. ) ૧૪   
અથલા    (૭ અને ૭ ) 

 
 
 
 

 



M.A.SEM-3 304 
Puran- Shastra 

Course:-San-304 
Topic-Puran Shastra 
Text-Matsya-Puran(Selected Portion)&Agni-Puran 1-6 
Objective The Course:-To Introduce The Ancient Puranic Literature 

COURSE TYPE TOPIC TEXT UNIT 

S 
A 
N 
S 
3 
0 
4 

P 
U 
R 
A 
N 

P 
U 
R 
A 
N 

1.मत्स्यऩरुाणम (तनयतांऴ)  अ-
१-१६,२३,२४,४५,४७,एळ ं                                                                              
-53 अप्ग्नऩरुाणम ्अ.ं १-१६ 

१.अनळुाद तथा शमीसा(अ-१ थी १०) 

२.अनळुाद तथा शमीसा(अ 11 थी १६) 
२३,२४,४५,४७ अने ५३ 

३. अप्ग्नऩरुाणम(तनयतांऴ:-अ १ थी १६ 
अनळुाद तथा शमीसा 

   ४. યુાણનવાાંસ્કૃતિક ભરશભા (ભત્સ્મયુાણ ના 
આધાયે) (SELF-STUDY) 

 
Ref-Book 
(1) Matsya-Puran-Editor,Anandashram Sanskrit Series Poona-1976 
(2) Matsya-Puran-A Study(Culture History From The Matsyapuran)By   

      S.G.Kantawala- M.S.Uni.Baroda-1975 

(3) ऩरुाण-वळमश,ंबऱदेळ उऩाध्याय,चौखम्बा शसं्कृत वळद्यार्ळन ळाराणऴी-1966 

Format of Paper 
Q-1 UNIT-1 

A-શ્કન સસર્ર્રણ અનરુ્ દ(ચ ર મ થંી બે)       ૧૦       

B-ધ શંન (એક ચરણન) અનરુ્ દ (ચ ર મ થંી બે)       ૦૪                        

Q-૨UNIT-2  

A-સ મ ન્ય પ્રશ્ન (બે મ થંી એક અથર્  એક ન  સર્કલ્ે એક)      ૧૦                                

B-ટૂંકનોંધ (બે મ થંી એક )         ૦૪                          

Q-3 UNIT-3 

A-શ્કન સસર્ર્રણ અનરુ્ દ(ચ ર મ થંી બે)       ૦૮                                

B-સસદંભવ સર્ર્રણ અથર્  ટૂંકનધ (ચ રમ થંી બે)       ૦૬     

Q-4 UNIT-4 

A-(સ મ ન્ય પ્રશ્ન અથર્  સ મ ન્ય પ્રશ્ન)         ૧૪                           

Q.5   Unit- – (1, 2, 3, 4)  

A- ટૂાંકા પ્રશ્ન (એક ગણુના ચોદ પ્રશ્નછૂલા. અથલા ખારી જગ્મા અને જડકા ણ છૂી ળકામ. ) ૧૪   
અથલા    (૭ અને ૭ ) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



M.A.SEM-3 305 
Vishnu-Puran  

Course:-Sans305 
Topic:-Puran Shastra 
Text:-Vishnu-Puran(Selected Portion) 
Objective Of The Course:-To Introduce  The Original Sanskrit Text Of Puranic-Literature,S Bring Out 
Salient Teatures Of Puranas 
Out Com Of Course:-Students Would Know The Impact At Vishnu-Puran On The Bhagvat Puran & 
Intluence At The Vishnu-Puran In Displecment Of The Vedic Myth Of Andra-Deity. 

NO TYPE TOPIC TEXT UNIT 

S 
A 
N 
3 
0 
5 

C 
O 
R 
E 
3 
0 
5 
 

PURAN 
SHASTRA 

वळष्णुऩरुाणम ्(तनयतांऴ) 
अऴं-१ अध्याय ९,१३,१७, 
थी २० अऴं-२ अध्याय २ 
थी ५,१३ थी १६ अऴं-४ 

अध्याय २ थी ६,१० थी १३ 
अऴं-५ अध्याय-५ 

६ थी ११ अने १६=कुऱ ३५ 
अध्याय  

૧. અનલુાદ િથા વભીક્ષા (અંળ-૧ અધ્મામ 
૯,૧૩,૧૭ થી ૨૦ અંળ -૨  અધ્મામ ૨ થી 
૫,૧૩થી ૧૬ 
૨. અનલુાદ િથા વભીક્ષા (અંળ-૪ અધ્મામ ૨ 
થી ૬,૧૦ થી ૧૩ અંળ- ૫ અધ્મામ ૫ થી ૧૬ 

૩.તલષ્ણુયુાણભાાં આલિાાં તલતલધ આખ્માન   
૪.તલષ્ણુયુાણ અને બાગલિયુાણભાાં આલિી 
કૃષ્ણની ફારીરાઓન ાયસ્રયક 
વાંફાંધ.(SELF-STUDY) 

REF-BOOK 

(१) पवष्णुऩरुाणम-प्रकािन:आनआनन्दाश्रम ग्रथंावऱी,ऩणूा-१९७६ 

(२) ऩरुाण पवमिा|स,ंबऱदेव उऩाध्याय,चौखम्भापवद्याभवन, वाराणसी-२००३ 

(३) इनतहास ऩरुाणका अनशुिऱना|ऱेखक:रामिकंर भट्टाचाया, वाराणसी. 
(४) ऩरुाणतत्वशममांसा|डॉ.श्रीकृष्णमणण त्ररऩाठी,चौखम्बा ससं्कृत प्रनतष्ठान- वाराणसी-२००९ 

(५) पवष्णुऩरुाण – गीताप्रेस- गोरखऩरु  

Format of Paper 
Q-1 UNIT-1 

A-શ્કન સસર્ર્રણ અનરુ્ દ(ચ ર મ થંી બે)                              ૦૮  

B-ધ શંન (એક ચરણન) અનરુ્ દ સસર્ર્રણ સમજાર્.(ચ ર મ થંી બે)        ૦૬  

Q-૨ UNIT-2    

A-શ્કન સસર્ર્રણ અનરુ્ દ(ચ ર મ થંી બે)                          ૦૮  

B-ધ શંન (એક ચરણન) અનરુ્ દ (ચ ર મ થંી બે)                        ૦૬  

Q-3 UNIT-3 

A-(સ મ ન્ય પ્રશ્ન અથર્  સ મ ન્ય પ્રશ્ન) અથર્  ચ રમ થંી બે ટૂંકનધ    ૧૪            
Q-4 UNIT-4  

A- (સ મ ન્ય પ્રશ્ન અથર્  સ મ ન્ય પ્રશ્ન)                                   ૧૪  

Q.5   Unit- – (1, 2, 3, 4)  

A- ટૂાંકા પ્રશ્ન (એક ગણુના ચોદ પ્રશ્નછૂલા. અથલા ખારી જગ્મા અને જડકા ણ છૂી ળકામ. ) ૧૪   
અથલા    (૭ અને ૭ ) 

 
 



 
COURSE:SAN 306-A (Seminar) 

Course:-San 306-A 
Topic For Seminar Work Is –Philosophical & Devotional Stotra Literature Of Shankarachary.(Marks:70 
+30=100) 
 

ऴकंराचाया वळरचचत कोई एक के बे स्त्रोत ऩशदं करीने तनेोताप्त्ळक रीत ेअभ्याश करळान ुअषीं अऩेक्षसत 
चे. 
 शेसमनार स्ळरूऩनी बाह्य रुऩरेखा तनम्नानशुार चे.एने चुस्तऩणे ळऱगी रषेळ.ुजो आ स्ळरूऩमां कोई 
सऴचथतऱता ळतााऴ,ेतो तनेो प्रर्ाळ ऩररसाना ऩररणाम ऊऩर ऩण रषेऴ.ेमाटे शेसमनारन ुस्ळरूऩ अतनळाया रीत े
रीत ेतनम्नानशुार राखळ-ू 
१.प्रथम ऩषृ्ठ-गरुु गोवळदं यतुन.नी उत्तरऩपु्स्तकाना प्रथमऩषृ्ठनी ज़ेरोस कोऩीन ुराखळ ुउत्तरऩपु्स्तकाना 
खानाओमां जरुरी वळगतोऩरुळी. 
२.द्वळतीय ऩषृ्ठ-वळवयन ुऴीवाक अने वळवयानकु्रमखणका(वळवय अने ऩषृ्ट-क्रमांक शाथे)न ुराखळ.ु 
३.प्रस्ताळना-आठ ऩषृ्ठथी ळधारे नषीं. 
४.वळवयन ुवळळेचन(अथाात तऱुनात्मक अभ्याश)अदंाजे ऩदंरथी ळीश ऩषृ्ठ. 
५.उऩशषंार-त्रणथी ळधारे ऩषृ्ठ नषीं. 
६.अन्त ेशदंर्ा ग्रथं शचूच,अकाराटद क्रमे(१.ग्रथंनाम २.शऩंादक के ऱेखक के नाम ३.प्रकाऴक.४.प्रकाऴन ळवा 
५.आळवृत्त-आटऱी वळगतो मकुळानी रषे छे.)अतनळाया रीत ेमकुळी. 
७.एकंदरे शेसमनारन ुकद त्रीश थी ऩांत्रत्रश ऩषृ्ठ जेटऱ ुराखळ.ु 
Objectiv Of The Course:-To Promote Self-Study And Cultivate Their Tongues For Correct Pronunciations. 
Outcome Of The Course:-Students Would Be Able To Understand &To Pronunciation The Stotra-
Literature. 

COURSE TYPE TOPIC TEXT 

SAN506(S) CORE SEMINAR श्रीऴकंराचायारचचतातन स्त्रोत्राखण | 
RREFRENCE BOOKS:-१.िांकर-ग्रथंावऱी | समता प्रकािन,चेन्न,ै2002 

       २. શકંરસરરત  – ડૉ.જયદેર્ જાની  
(A)  Assessment Of The Seminar-Work(30 Marks-Intenal) 
(1) Self Under Standing Of A Totra.(2).Correct Pronunciation. 
(3)Translation Skill (4)Power Of Explanation.(5)Summarization Of The Content 
(B)One Assignment:-(70 Marks-External)Related With The Topic Mentioned Above. 
Note:-(1) Students Are Supposed To Submit Their Assignment In A Typed Copy,(In A Spiral-Binding 
Form.)&Minimum Pages Should Be 35 To 40,With A Bobliography Of Reference-Book(In An 
Alphabetical Order).(2)All The Assignments Should Be Submitted By The Uni.Dept.&P.G.Centers Of 
Colleges At The University Offices/Central Assessment Center. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



M.A.SEM-3 306 B 

સેમીન ર 

અથર્ ેર- कौहटल्य अथािास्र-अधधकरण-६(१-२)अधधकरण-७(१-५) 
KOક ઉદે્દળ:-કોટીલ્મ અથવળાસ્ત્રન રયચમ િથા અભ્માવ કયી ળકે. 
NO TYPE TOPIC TEXT UNIT 

S 

A 

N 

S 

૩ 

૦ 

૬ 

C 

O 

R 

E 

ARTHASASTRA कौहटल्य 
अथािास्र-
अधधकरण-६(१-
२)अधधकरण-
७(१-५) 

 

૧ ગદ્ય અથર્  દ્યમ  ંઅનરુ્ દ   
  સમજુસત 

૨ જનર પ્રશ્ન અથર્  ટૂંકનોંધ  

૩ ટૂંકનધ 

૪ જનર ર મશવ 
(SELF STUDY) 

REF-BOOK 

(૧) કોરટલ્મ અથવળાસ્ત્ર અતધકયણ-લાચસ્તિ ત્રેયરા,ગીિાપ્રેવ-ચખમ્ફા તલદ્યાબલન-  

     લાયાણવી 
(૨) कौटटल्य के राजतनततकएळ ंशामाप्जक वळचार – डॉ.मखणऴकंर प्रशाद मोतीऱाऱ बनारशदाश    

 

   ळाराणशी. 
(३) कौटटल्य अथाऴास्त्र-प्रो प्राणनाथ वळधाऱकंार,मोतीऱाऱ बनारऴीदाश ळाराणशी 
(४) कौटटल्य अथाऴास्त्र-टी.गणऩती ऴास्त्री,रास्रीय शसं्कृत शसं्थान –टदल्ऱी 
Format of Paper 

UNIT-૧ 

A-શ્કનુ ંઅથર્  ગદ્યનુ ંસસર્ર્રણ અનરુ્ દ(ચ રમ થંી બે)              ૧૦ 

B-ધ શંન (એક ચરણન)અનરુ્ દ સસર્ર્રણ સમજાર્(ચ ર મ થંી બે)    ૦૪ 

UNIT-૨ 

A-સ મ ન્ય પ્રશ્ન અથર્  સ મ ન્ય પ્રશ્ન         ૧૪ 

UNIT-૩ 

AA  A-સ મ ન્ય પ્રશ્ન અથર્  ટૂંકનોંધ (ચ રમ થંી બે)             

 ૧૪   

UNIT-૪  

A-ચ રમ થંી બે ટૂંકનધ સમજાર્.       ૧૪ 

Q.5   Unit- – (1, 2, 3, 4)  

A- ટૂાંકા પ્રશ્ન (એક ગણુના ચોદ પ્રશ્નછૂલા. અથલા ખારી જગ્મા અને જડકા ણ છૂી ળકામ. ) ૧૪   
અથલા    (૭ અને ૭ ) 
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401  

Course :- SAN.401 

Topic :- Kavya 

Text :-  नैवधीयचररतम-् પ્રથભ વગવ અને ककराताजुातनयम ्પ્રથભ વગવ  

Objectives of this course :- 1. To teach some portion of classical Sanskrit epics. 

                                                2. To introduce with the form of classical Sanskrit epics. 

                                                3. To compare the style of two great poet bharavi and Shiharsh. 

No Type Topics  Texts Units 

S 
A 
N 
4 
0 
1 
 

C 
O 
R 
E 
 

Kavya ककराताजुातनयम ्
વગવ-1 
नैवधीयचररतम ्
વગવ-1 

1. ककराताजुातनयम ्પ્રથભ વગવ શ્રકન અનલુાદ અને 
વાંવાંદબવ   
2. જનયર પ્રશ્ન અથલા ટુાંકનોંધ. ककराताजुातनयम ्ભાાંથી  

3. नैवधीयचररत પ્રથભ વગવ શ્રકન અનલુાદ અને 
વાંવાંદબવ   

4. જનયર પ્રશ્ન અથલા ટુાંકનોંધ. नैवधीयचररत વગવ-૧ 
ભાાંથી (self study) 

Ref-Book 

१.ककराताजुातनयम-्र्ारवळ-शं, શ્રી યાભપ્રિા તત્રાઠી ऱोकर्ारती-इऱाषाबाद 

२.सऴऴुऩाऱळध-माध,् ळल्ऱर्देळ -टटकाशटषत, रामचन्ि अने षरर्ट्ट ऴास्त्री, श्री नगर 
३.ककराताजुातनयम,् પ્રથભ વગવ व्याख्याकार जनादान ऴास्त्री, मोतीऱाऱ बनारशीदाश, टदल्ऱी १९७२ 
४.नैवधीयचररत – सऴळऱाऱ त्रत्रळेदी, षंशा प्रकाऴन, जयऩुर-२००८  
Format of Paper 

Q.1  UNIT – 1 

A. શ્રકન અનલુાદ (ચાય ભાાંથી ફે)       ૧૦  

B. વવાંદબવ તલલેચન (ચાય ભાાંથી ફે)        ૦૪ 

Q.2 UNIT – 2 

A. વાભાન્મ પ્રશ્ન (ફે ભાાંથી એક અથલા એકના તલકલ્ે એક)     ૦૮  

B. ટુાંકનોંધ (ફે ભાાંથી એક)           ૦૬             
Q.3 UNIT – 3 

A. શ્રકન અનલુાદ (ચાય ભાાંથી ફે) (નૈધીમચરયિ ભાાંથી)     ૧૦  

B. વવાંદબવ તલલેચન (ચાય ભાાંથી ફે)        ૦૪ 

Q.4 UNIT – 4 

A. વાભાન્મ પ્રશ્ન (ફે ભાાંથી એક અથલા એકના તલકલ્ે એક)     ૦૮ 

B. ટુાંકનોંધ (ફે ભાાંથી એક)           ૦૬              
Q.5   Unit- – (1, 2, 3, 4)  

A- ટૂાંકા પ્રશ્ન (એક ગણુના ચોદ પ્રશ્નછૂલા. અથલા ખારી જગ્મા અને જડકા ણ છૂી ળકામ. ) ૧૪   
અથલા    (૭ અને ૭ ) 
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402 

Course :- SAN.402 
Topic :- Upanisad 

Text :- माण्डूक्योऩतनवद्  

Objectives of this course :- 1. To have proficiency in Sanskrit language. 

                                                 2. To givan depth knowledge of the vedantic tradition of thought.                                                                   

    3. To be aware of intellectual stronght of the Sanskrit tradition of thought. 

No Type Topics  Texts Units 

S 
A 
N 
4 
0 
2 
 

C 
O 
R 
E 
 

Upanisad 
 

माण्डूक्योऩतनवद्  

(गौडऩादकाररका) 

1. काररका नो अनुळाद शवळळरण प्रकरण ૧ થી ૪  
2. વાભાન્મ પ્રશ્ન તનમિ કૃતિને આધાયે  

3. ટુાંકનોંધ  

4. ગોડાદ કારયકાના તવદ્ાાંિ, ગોડાદનુાં 
જીલન,વભમ,કલન,પ્રાયાંચબક અદૈ્િ તલચાયધાયા, અને 
ગોડાદના યૂગાભી લેદના તલચાયક, ગોડાદ તલે 
કેટરાક તલદ્વાનના ભિની વભીક્ષા, माण्डूक्योऩतनवद् 
અને આગભ પ્રકયણની કયીકાન વાંફ ાંધ . (self study) 

Ref-Book 
1. 1987, Mandukya-Karika, Swami Gambhirananda,kerala. 

2. माण्डूक्योऩतनवद्, गौडऩाद काररका तथा ऴाडकर र्ाष्य शटषत, गीतापे्रश, गोरखऩुर. 
3. ગોડાદ એક વભીક્ષાત્ભક અધ્મમન-ડૉ,અયતલિંદ જળી,સયુિ.  

4.माण्डूक्योऩतनवद्- વલાભી પ્રણલિીથવ, વસ્ત ુવારશત્મલધવક કામાવરમ, અભદાલાદ. 

5.गौडऩादकाररका એક અધ્મમન, ચનુીરાર ગાાંધી તલદ્યારમ,સયુિ-૧૯૬૪.  
Format of Paper: 

Q.1  UNIT – 1 

A. કારયકાઓન અનલુાદ વતલલયણ વભજાલ. (આઠ ભાાંથી ચાય)    ૧૪  

Q.2 UNIT – 2 

A.તનમિકૃતિને આધાયે વાભાન્મ પ્રશ્ન ફે ભાાંથી એક અથલા એક ના તલકલ્ે એક    ૧૪  

Q.3 UNIT – 3 

A. ટુાંકનોંધ રખ.(ચાય ભાાંથી ફે)        ૧૪  

Q.4 UNIT – 4 

A. વાભાન્મ પ્રશ્ન (એકના તલકલ્ે એક અથલા ફે ભાાંથી એક)     ૧૪     Q.5   Unit- 
– (1, 2, 3, 4)  

A- ટૂાંકા પ્રશ્ન (એક ગણુના ચોદ પ્રશ્નછૂલા. અથલા ખારી જગ્મા અને જડકા ણ છૂી ળકામ. ) ૧૪   
અથલા    (૭ અને ૭ ) 
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403-A 

Course :- SAN.403-A 
Topic :- INDIAN PHILOSOPHY 

Text :- अणुर्ास्यत: तनयतांऴ:| ऩातजऱयोगशूत्रत: शमाचधऩाद: च| 
Objectives of this course :- To introduces the text of the shuddhadrait – vedant philosophy and    
          the yoga-shastra. 
Outcome of the course :-  Students would know the aoctrine of vallabhacharya and importance    
        of yoga. 

No Type Topics Texts Units 

S 
A 
N 
4 
0 
3 
 

E 
L 
E 
C 
T 
I 
V 
E 
 

INDIAN 
PHILOSOPHY 

1. अणुर्ास्यत: 
तनयतांऴ:(त्रत्रशुत्री)  
2.ऩातजऱयोगशूत्रत: 
शमाचधऩाद्:| 
 

1. Text-analysis 
2. philosophical tonets of tri sutri 

3. Development of vaishnava  

4. General study of ashtangani in yoga-shastra.(self-
study) 

Ref-Book 

1.अणुर्ास्यम|्शं.षनुमान प्रशाद वटऴास्त्री,चौखाम्बा शंस्कृत शंस्थान ळारणशी १९८७. 
2.ऩातजऱ-योग शूत्राखण| ऩं.युचधप्ष्ठर सममांशक. 
3.टषन्द तत्ळहान नो इततषाश,ऱे.नमादाऴंकर मषेता,अमदाळाद,१९६२. 
4.र्ारतीय तत्ळहान केप्त्ऱक शमस्या,नगीन ऴाष,अमदाळाद. 
5.शांख्य-योगदऴान, नगीन जी.ऴाष, युतनळसशाटी ग्रन्थ तनमााण बोडा, अमदाळाद. 
Format of Paper 
Q.1  UNIT – 1 

A.તત્રસતુ્રી ભાાંથી ેયેગ્રાપ છૂલા (ફે ભાાંથી એક)      ૦૮  

Bધ્માાંળ ન ફે ચયણન વતલલયણ અનલુાદ વભજાલ. (ચાય ભાાંથી ફે)    ૦૬      
  
Q.2 UNIT – 2 

A. વાભાન્મ પ્રશ્ન (ફે ભાાંથી એક અથલા એકના તલકલ્ે એક) (સતુ્રન ટુાંકવાય છૂલ )  ૦૮  

B. ટુાંકનોંધ (ફે ભાાંથી એક)           ૦૬             
Q.3 UNIT – 3 

A. વાભાન્મ પ્રશ્ન (ફે ભાાંથી એક અથલા એકના તલકલ્ે એક) (તત્રસતુ્રી અને વભાતધાદ ભાાંથી  

પ્રશ્ન મકુલા)          ૧૪  

Q.4 UNIT – 4 

A. વાભાન્મ પ્રશ્ન (ફે ભાાંથી એક અથલા એકના તલકલ્ે એક) (વભાતધાદ ભાાંથી  

પ્રશ્ન મકુલા)          ૦૮  

B. ટુાંકનોંધ (ફે ભાાંથી એક)          ૦૬              
Q.5   Unit- – (1, 2, 3, 4)  

A- ટૂાંકા પ્રશ્ન (એક ગણુના ચોદ પ્રશ્નછૂલા. અથલા ખારી જગ્મા અને જડકા ણ છૂી ળકામ. ) ૧૪   
અથલા    (૭ અને ૭ ) 

  (તત્રસતુ્રી અને વભાતધાદ ભાાંથી પ્રશ્ન મકુલા)       
 

 
  

 
 
 



M.A.Sem-4 (403) 
  Course:-San 403 B 

Course:-San 403 B 
Topic:-Alankar Shastra 

Text:-काव्याऱङ्कार ऩररच्छेदो 1 थी ६ 

Objective Of The Course:- To Introduce The Original Text Of Early Poetics And To Examine The Contribution Of  To 
Indian Poetics. 

Out Come Of The Course:-Students Would Know The Beginning Of The Alankar-School & The Roll Of र्ामष| 

No TYPType Topic Text Unit 

S 
A 
N 
4 
0 
3 

E 
L 
E 
C 
T 
I 
V 
E 

Alankar 
Shastra 
(Indian 
Poetics) 

र्ामषकृत 
काव्याऱङ्कार 
ऩररच्छेदो  

1 थी ६ 

 
 

1 Text Study With   Translation  
2 Content Analysis Of  The First Second 
And Three Chapter 
3 Content Analysis Of The,4,5,6 Chapter 

4 Alankarkos-Befor  र्ामष(Self-Study) 

 
 

REF BOOK 

(१) काव्याऱङ्कार सूरवपृि:-ગગં ન થ,નર્ીરદલ્હી 
(२) भारतीय काव्यिास्र की भूशमका -ડ.નગેન્ર દ્વિરે્દી 
(३) संस्कृत काव्य समीऺा -રમેશ શકુ્ 

(४) संस्कृत काव्यिाश्रनो इनतहास-ી.ર્ી.ક ણે  

(५) काव्याऱङ्कार -પ્ર.આર.ી.મહતે -સરસ્ર્તી સુ્તક ભડં ર  

Q-૧ UNIT-1 

      A काव्याऱङ्कार ની ક રરક ઓની સસર્સ્ત ર સમજુતી(ચ ર મ થંી બે )     ૧૦  

      B ધ્ય શંન (એક ચરણ)ન અનરુ્ દ સર્ર્રણ સરહત       ૦૪  

Q-૨ UNIT-૨ 

     A-એક થી ત્રણ રરચ્છેદમ થંી સ મ ન્ય પ્રશ્ન(બે મ થંી એક અથર્  એકન  સર્કલ્ે એક )  ૦૮ 

      B-ટૂંકનધ(બે મ થંી એક)                       ૦૬  

Q-૩ UNIT-૩ 

    A ચ ર, ચં,છ રરચ્છેદ મ થંી સ મ ન્ય પ્રશ્ન(બે મ થંી એક અથર્  એકન  સર્કલ્ે એક )     ૦૮ 

    B ટૂંકનધ(બે મ થંી એક)                                           ૦૬  

Q-૪ UNIT-૪ 

    A સ મ ન્ય પ્રશ્ન (એકન  સર્કલ્ે એક અથર્  બે મ થંી એક )                 ૧૪  

Q.5   Unit- – (1, 2, 3, 4)  

A- ટૂાંકા પ્રશ્ન (એક ગણુના ચોદ પ્રશ્નછૂલા. અથલા ખારી જગ્મા અને જડકા ણ છૂી ળકામ. ) ૧૪   
અથલા    (૭ અને ૭ ) 

 
 
 
 
 
 

 



M.A.Sem-4 (404) 

Course:-San 404 – (A) 

तका भाषा-जैन-बौद्धदिानयो:स्वाध्याय: 
Course:-San 404 A 

TTOPIC:-SAN 404 

TEXT:- केिवशमश्र-पवरधचता तका भाषा-जैन-बौद्धदिानयो:स्वाध्याय: 
Objective Of The Course:- To Introduce a a  Primary Of An Indian Epistemology & To  Itroduce The Non-Veaic 

Philosophy. 
Out Come Of The Course:-Students Would be able to Know that how we know the worldly things  what is the 
important of non-vedic philosophy.  

No TYPType Topic Text Unit 

S 
A 
N 
4 
0 
4 

E 
L 
E 
C 
T 
I 
V 
E 

 Indian 
Philosophy 

केिवशमश्र-पवरधचता 
तका भाषा –
(ननयतांि:)प्रमाणपवचार: 
जैन-
बौद्धदिानयो:स्वाध्याय: 
(सवादिानसंग्रहत:) 

1   text analysis 
2   types of pramanas 
3  jain philosophy or depicted in   
     sarva-darshan-sangrah(self-   
     study) 
4  bauddha philosaphyas   
     depicted in sarva-darshan- 
     sangrah(self –study) 
 
 

REF BOOK 

(१) तका भाषा(केिवशमर-पवरधचता)प्रकािन-चौखम्बा संस्कृत प्रनतष्ठान,वाराणसी-१९६६ 

(२) भारतीय दिानों-ેખક-ર્સતં રીખ,સરસ્ર્તી સુ્તક ભડં ર અમદ ર્ દ-૨૦૦૭ 

(३) न्याय वैिेपषक:-ેખક-નગીનદ સ.જી.શ હ-યસુન.ગ્રથંસનમ વણ બડવ અમદ ર્ દ-૧૯૯૮  

(४) सवादिान संग्रह:-સં દક-ર્ સદેુર્શ સ્ત્રી,ભ ડં રકર ઓરરએન્ટ્ રીસચવઇન્સ્ટ્ીટ્યટુ્ નુ -૧૯૨૪ 

(५) सवादिान संग्रह:-અનરુ્ દ ડ-એસ્તેર સમન,સસં્કતૃસ રહત્ય અક દમી ગ ધંીનગર-૨૦૦૫ 

Q-૧ UNIT-1 

     A તકવભ ષ ની કં્ક્તઓનુ ંસર્ર્રણ(ચ ર મ થંી બે)       ૧૪  

Q-૨ UNIT-૨ 

     A- સ મ ન્ય પ્રશ્ન(બે મ થંી એક અથર્  એકન   સર્કલ્ે એક )                         ૦૮ 

     B-ટૂંકનધ(બે મ થંી એક)               ૦૬  

Q-૩ UNIT-૩ 

    A સ મ ન્ય પ્રશ્ન (બે મ થંી એક અથર્  એકન   સર્કલ્ે એક                   ૧૪  

Q-૪ UNIT-૪ 

    A સ મ ન્ય પ્રશ્ન (બે મ થંી એક અથર્  એકન   સર્કલ્ે એક  (જૈન બોદ્ દશવન મ થંી)    ૦૮  

    B-ટૂંકનધ(બે મ થંી એક)               ૦૬  

Q.5   Unit- – (1, 2, 3, 4)  

A- ટૂાંકા પ્રશ્ન (એક ગણુના ચોદ પ્રશ્નછૂલા. અથલા ખારી જગ્મા અને જડકા ણ છૂી ળકામ. ) ૧૪   
અથલા    (૭ અને ૭ ) 

   
 

 

 



M.A.Sem-4 (404) 
Course:-San 404 (B) 

Course:-San 404 B 
Topic:-Alankar Shastra 

Text:-आनन्दळधान-ध्ळन्याऱोक -प्रथम उध्योत अने कुन्तकळक्रोप्क्तजीवळतम प्रथम उन्मेव 
Objective Of The Course:- To Introduce a and bring out salient features at a unique text at Indian Poetics. 

Out Come Of The Course:-Students Would Know The special contribution of आनन्दळधान- ध्ळन्याऱोक -प्रथम 
उध्योत अने कुन्तकळक्रोप्क्तजीवळतम प्रथम उन्मेव 
No TYPType Topic Text Unit 

S 
A 
N 
4 
0 
3 

E 
L 
E 
C 
T 
I 
V 
E 

Alankar 
Shastra 
(Indian 
Poetics) 

आनन्दळधान- 
ध्ळन्याऱोक -प्रथम 
उध्योत अने 
कुन्तकळक्रोप्क्तजीवळतम 
प्रथम उन्मेव 
 

1 પ્રથમ ઉદ્યતમ નંી ક રરક  
સસર્ર્રણ 

2 પ્રથમ ઉદ્યતમ  ંઆર્ત  પ્રશ્ન 
તેમજ ધ્ર્ન્ય કની ટ્ીક , 
અકં રશ સ્ત્રની રંર   

3  वक्रोक्ततजीपवतम ન  પ્રથમ 
ઉન્મેષની ક રરક ઓ 

4  वक्रोक्ततजीपवतम મ  ંઆર્ત  
પ્રશ્ન (self study) 

 
REF BOOK 

(१) ध्वन्याऱोक - आनन्दवधान ડ.ર મસ ગર સત્ર ઠી,મતી  બન રસીદ સ ર્ ર ણસી  

(२) ध्वन्याऱोक –ડ.ગગં સ ગર ર ય ,ચખ બં  સસં્કૃત ભર્ન-ર્ ર ણસી 
(३) ध्वन्याऱोक एक अध्ययन,यानेश्चंद्र,उप्रती,ऩररमऱ ऩक्लऱकेिन हदल्ऱी 
(४) वक्रोक्ततजीपवतम- ર્શ્વ પ્રક શન-અમદ ર્ દ 

(५) वक्रोक्ततजीपवतम-કુન્તકન ક વ્યસર્ચ ર,નગીનદ સ  રેખ,ગ ધંીનગર 

(६) ધ્ર્ન્ય ક-ડનર ય રંગીદ સ મ કંડ-ગજુ-યસુન.અમદ ર્ દ 

(७) ધ્ર્ન્ય ક-શ્રી અભભનર્ગપુ્ત સર્રભચત ચનટ્ીક  સહીમ-ડ.ન ન્દી સરસ્ર્તી સુ્તક ભડં ર-અમદ ર્ દ 

Format of Paper 

Q-૧ UNIT-1 

      A ध्ळन्याऱोक પ્રથમઉધતની  ક રરક ઓ    (ચ ર મ થંી બે )             ૧૦  

      B પ્રથમઉધતમ  ંઆર્તી ટૂંકનધ(બે મ થંી એક)      ૦૪  

Q-૨ UNIT-૨ 

     A- સ મ ન્ય પ્રશ્ન(બે મ થંી એક અથર્  એકન   સર્કલ્ે એક)     ૦૮ 

     B-ટૂંકનધ(બે મ થંી એક)                ૦૬ 

Q-૩ UNIT-૩ 

    A ર્ક્રક્ક્તજીસર્તન  પ્રથમ ઉન્મેષની ક રરક ઓ સસર્ર્રણ સમજાર્.(ચ ર મ થંી બે)    ૦૮ 

    B ર્ક્રક્ક્તજીસર્તમ થંી આર્તી ટૂંકનધ(બે મ થંી એક)                            ૦૬ 

Q-૪ UNIT-૪ 

    A સ મ ન્ય પ્રશ્ન (બે મ થંી એક અથર્  એકન   સર્કલ્ે એક                  ૧૪ 

Q.5   Unit- – (1, 2, 3, 4)  

A- ટૂાંકા પ્રશ્ન (એક ગણુના ચોદ પ્રશ્નછૂલા. અથલા ખારી જગ્મા અને જડકા ણ છૂી ળકામ. ) ૧૪   
અથલા    (૭ અને ૭ ) 

 



                                                                                 Course:-San 405 
Course:-San 405 

TTopic:-One Act Play From The Bhasa’s Nataka-Chakra(Trivenrrum-Plays) 

Text:- Urubhanga Of Bhasa 
Objective Of The Course:- To Draw Attention Of Students Towards The Stage Script Of Sanskrit Dramas. 
Out Come Of The Course:-Our Students Will Be Able To Prepare Stage-Scripts Of Other Drama.  

No TYPType Topic Text Unit 

S 
A 
N 
4 
0 
5 

C 
O 
R 
E 
 

 One Act 
Play Of 
Bhasa 

उरूर्ंगम ् 1 उरूर्ंगम ्(अनुळाद तथा शमीसा) 
2 उरूर्ंगम ्(मुऱकथामां ऩररळतानों अने तनेां पे्ररणास्थानो)  

3  र्ाशना अन्य एकांकीओ अने उरूर्ंगनी रंगसमतानी 
शमीसा  

4  एकांकी रुऩकोनु स्ळरूऩ वळधान(ऱक्ष्य-ऱसण शमान्ळय  

    शाथे) दऴरुऩकम ्ना आधारे.(Self Study) 

Q-૧ UNIT-1 

     A દ્યન સસર્ર્રણ અનરુ્ દ.(ચ ર મ થંી બે)                              

 ૧૦  

     B સસદંભવ સમજાર્.(બે મ થંી એક)          ૦૪ 

Q-૨ UNIT-૨ 

     A- સ મ ન્ય પ્રશ્ન(એકન   સર્કલ્ે એક અથર્  બેમ થંી એક )                         ૧૪ 

Q-૩ UNIT-૩ 

    A સ મ ન્ય પ્રશ્ન (બે મ થંી એક અથર્  એકન   સર્કલ્ે એક                   ૧૦ 

    B-ટૂંકનધ(બે મ થંી એક)                                                    

 ૦૪ 

Q-૪ UNIT-૪ 

    A- સ મ ન્ય પ્રશ્ન(એકન   સર્કલ્ે એક અથર્  બેમ થંી એક )                           ૧૪ 
        

Q.5   Unit- – (1, 2, 3, 4)  

A- ટૂાંકા પ્રશ્ન (એક ગણુના ચોદ પ્રશ્નછૂલા. અથલા ખારી જગ્મા અને જડકા ણ છૂી ળકામ. ) ૧૪   
અથલા    (૭ અને ૭ ) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Course:-San 406 A 
Course:-San 406 A 

TTopic:-Project-Work Marks:-70+30=100) 

Objective Of The Course:- To  Develop The Critical Faculty Of Students. 
Out Come Of The Course:-The Students Would Be Able To Explore The Traditional Sanskrit Text Historically & 
Comparatively. 

Prescribed Angle:- 

(1) Historical Study Of A Givan Subject, 
            Or 

(2) Comparative Study Of A Givan Subject. 
            Or 

(3) Student May Prepare A Survey Of Specific Topic In The Sanskrit With    
Some Critical Comments Of His Own. 

 Note:- 

(1) Student Is Suppose To Submit His/Her Project-Work In Typed Frome Only (Pages:-75 To 
100),With Spiral Binding. 

(2) There Should Be Bibliography Of The Relevent Reference Books 
(In An Alphabetical Order Only.) 

(3) Student Should Not Write His/Her Name,College-Name On The Title-Page.But 
(A) He/She Is Suppose To Write His/Her University-Exam Seat Number Only, 
(B) With Year Of Fourth Semester-Exam.& 
(C) Subject:Sanskrit.(Semester-4,Course No.512)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



સેસમન રન  બદ મ ં 
મનસુ્મસૃત અધ્ય ય-૭ B 

સ્મસૃતસ રહત્ય 

COURSE:-SANS 406 B 

TOPIC:- સ્મસૃતસ રહત્ય 

TEXT:-મનસુ્મસૃત-અધ્ય ય-૭ અને અધ્ય ય ૧ અને ૨ ન રરચય  

ઉદેશ્ય:-સર્દ્ય થીને ભ રતની પ્ર ચીન સ મ જજક સસં્થ ઓ ,ર જનૈસતક બ બત તથ  આસથિક રરક્સ્થસત ખ્ય  
આર્,તથ  આધસુનક ન્ય ય વ્યર્સ્થ ન  ઉદગમન રરચય કર ર્ર્ .,ધમવશ સ્ત્રન અભ્ય સ આધસુનક સમયે ણ 
આર્શ્યક છે તે બત ર્વુ.ંસ્મસૃત સ રહત્યન રરચય કર ર્ર્ . 
No TYPType Topic Text Unit 

S 
A 
N 
4 
0 

6 

C 
O 
R 
E 
 

  સ્મસૃત    

 સ રહત્ય 

મનસુ્મસૃત-
અધ્ય ય-૭ અને 
અધ્ય ય ૧ અને 
૨ ન રરચય 

 

1 મનસુ્મસૃત-અધ્ય ય-૭ન  શ્ક સસર્ર્રણ 

2 મનસુ્મસૃતને ગત  જનર પ્રશ્ન અને અધ્ય ય -
૭ને   

  ગત  પ્રશ્ન. 
3  ટૂંકનધ મનસુ્મસૃત-અધ્ય ય-૭ને ગતી 
4  મનસુ્મસૃત-અધ્ય ય-૧ -૨ ન રરચય તેને ગત    

   પ્રશ્ન (શ્કને અર્ક શ નથી)(self study) 

REFBOOK 

(1) HISTORY OF DHARMOSHASTR-P.V.KANE. 

(2) મનસુ્મસૃત-ડ.સરેુન્રકુમ ર,સર્જયકુમ ર,ગસર્ન્દ ર મ હ સ નદં-રદલ્હી-૧૧૦૦૦૬ 

(3) મનસુ્મસૃત-(સં ) कदमल्ऱूकभट्ट,मोतीऱाऱ बनारसदास,हदल्ऱी-१९८३ 

Format of Paper 

Q-૧ UNIT-1 

     A શ્કન અનરુ્ દ સસર્ર્રણ નધ સ થે ખ. (ચ ર મ થંી બે)                 ૦૮ 

     B ટૂંકનધ મનસુ્મસૃત-અ-૭ (બે મ થંી એક)          ૦૬ 

Q-૨ UNIT-૨ 

     A- સ મ ન્ય પ્રશ્ન(એકન   સર્કલ્ે એક અથર્  બેમ થંી એક )                         ૧૪ 

Q-૩ UNIT-૩ 

    ટૂંકનધ (ચ ર મ થંી બે)                                                    ૧૪  

Q-૪ UNIT-૪ 

    A- મનસુ્મસૃત અ ૧ અને અ-૨ મ થંી સ મ ન્ય પ્રશ્ન(એકન   સર્કલ્ે એક અથર્  બેમ થંી એક )                    ૧૪ 
          

Q.5   Unit- – (1, 2, 3, 4)  

A- ટૂાંકા પ્રશ્ન (એક ગણુના ચોદ પ્રશ્નછૂલા. અથલા ખારી જગ્મા અને જડકા ણ છૂી ળકામ. ) ૧૪   
અથલા    (૭ અને ૭ ) 

 

 

 

 
          


