
  PROGRAMME B.A. :  SANSKRIT 

(Department of Sanskrit: 1996) 

PROGRAMME SPECIFIC OUTCOMES: 

• િવ�ાથ�ઓ સ�ંકૃત િવષયમા ંરસ લેતા ંથાયિવ�ાથ�ઓ સ�ંકૃત િવષયમા ંરસ લેતા ંથાયિવ�ાથ�ઓ સ�ંકૃત િવષયમા ંરસ લેતા ંથાયિવ�ાથ�ઓ સ�ંકૃત િવષયમા ંરસ લેતા ંથાય.... 

• િવ�ાથ�ઓ ભારતીય સ�ંકૃિતનો પરંપરાગત પિરચય કેળવેિવ�ાથ�ઓ ભારતીય સ�ંકૃિતનો પરંપરાગત પિરચય કેળવેિવ�ાથ�ઓ ભારતીય સ�ંકૃિતનો પરંપરાગત પિરચય કેળવેિવ�ાથ�ઓ ભારતીય સ�ંકૃિતનો પરંપરાગત પિરચય કેળવે.... 

• િવ�ાથ�ઓ દેશ અને સમાજ વ%ચે મજબતૂ કડી બનેિવ�ાથ�ઓ દેશ અને સમાજ વ%ચે મજબતૂ કડી બનેિવ�ાથ�ઓ દેશ અને સમાજ વ%ચે મજબતૂ કડી બનેિવ�ાથ�ઓ દેશ અને સમાજ વ%ચે મજબતૂ કડી બને.... 

• િવ�ાથ�ઓ ભારતીય િવ�ાથ�ઓ ભારતીય િવ�ાથ�ઓ ભારતીય િવ�ાથ�ઓ ભારતીય સ�ંકૃિતને +ણીને દેશને એકસ/ૂે બાધેંસ�ંકૃિતને +ણીને દેશને એકસ/ૂે બાધેંસ�ંકૃિતને +ણીને દેશને એકસ/ૂે બાધેંસ�ંકૃિતને +ણીને દેશને એકસ/ૂે બાધેં. 
 

COURSE OUTCOMES:Year 2018-19 
 

CORE COMPULSORY – 101 NITISHATAKAM. 

i. િવ�ાથ�ઓને1યાવહાિરક બોધ થાય. 

ii. િવ�ાથ�ઓની3વનશલૈી નૈિતક બને. 

iii. િવ�ાથ�ઓ સામાિજક અન ેરા67ીય ઉ9થાનમા ંસહાયભતૂ બને. 
 

CC/EC -101 & CC/EC-111SHRIMADABHAGAVADGITA. 

i. િવ�ાથ�ઓ ગીતાનુ ં=ાન મેળવે.  

ii. િવ�ાથ�ઓ કમ>નો િસ?ાતંસમ@ અને વત>માન Aવાહ સાથે તાદા9Bય કેળવે.  

iii. િવ�ાથ�ઓ સામાિજક અન ેસા�ંકૃિતક જવાબદારી સમ@. 
 

CC/EC -102 SWAPNAVASAVADATTAM. 

i. િવ�ાથ�ઓ નાટયસાિહ9યનો પિરચય મેળવે.  

ii. િવ�ાથ�ઓ 1યવહારમા ંસ�ંકૃતનો ઉપયોગ કરતા ંથાય.  

iii. િવ�ાથ�ઓમા ંરહલેી અિભનયFમતા બહાર આવે.  

 

CC/EC – 112 RAGUVAMSHAM. 

i. િવ�ાથ�ઓ મહાકા1યનો પિરચય મેળવે.  

ii. િવ�ાથ�ઓ રા67 ઘડતરમા ંકાિલદાસ અને વાIમીિકનો સદંભ> સમ@.  

iii. િવ�ાથ�ઓ સ�ંકૃતમા ંવાJ1યવહાર કરતા ંથાય.  

 

CORE COMPULSORY – 111 KARNABHARAM. 

i. િવ�ાથ�ઓ દાનનો મિહમા સમ@. 

ii. િવ�ાથ�ઓ રા67 ઘડતરમા ંભાસ અને મહાભારતનો સદંભ> સમ@.  

iii. િવ�ાથ�ઓ નાટય એકાકંીનો પિરચય કેળવે. 
 

CC/EC- 201 PRASTAVIKAVILASA. 

i. િવ�ાથ�ઓ મLુતક સાિહ9યનો પિરચય મેળવે.  

ii. િવ�ાથ�ઓ સારા-નરસાનો ભેદ પારખી સમાજ સતંલુનમા ંયોગદાન આપે.  

iii. િવ�ાથ�ઓ અનવુાદ કરતા ંશીખે. 
 

 

 



CC/EC – 202 KAVYAPRAKASHA. 

i. િવ�ાથ�ઓ સાિહ9યશાPનો પિરચય મેળવ.ે  

ii. િવ�ાથ�ઓ સાિહ9યને 3વનમા ંઉતારે.  

iii. િવ�ાથ�ઓ વા�તિવક જગતને ઓળખે. 
 

CC – 203 RIGAVEDA. 

i. િવ�ાથ�ઓ વૈિદક સાિહ9યનો પિરચય મેળવે.  

ii. િવ�ાથ�ઓ Aાચીન દેવતાવૈિવQયને સમ3 ભારતની પરંપરાને 3વતં રાખે.  

iii. િવ�ાથ�ઓ ભારતીય સ�ંકૃિતના રFણમા ંયોગદાન આપે. 
 

CC/EC – 211 RATNAVALI. 

i. િવ�ાથ�ઓ સ�ંકૃત નાિટકાનુ ં�વRપ સમ@.  

ii. િવ�ાથ�ઓમાસંામાિજક મIૂયોનુ ંઘડતર થાય.  

iii. િવ�ાથ�ઓમા ંરા67ભાવના િવકસે. 
 

CC/EC – 212 KAVYAPRAKASHA. 

i. િવ�ાથ�ઓ સાિહ9યશાPનો પિરચય મેળવ.ે  

ii. િવ�ાથ�ઓ ભાષાના ંમIૂયો સમ@.  

iii. િવ�ાથ�ઓ ભાષાની િવશેષતા સમ@. 
 

CC – 213 UPANISHADA. 

i. િવ�ાથ�ઓનુ ંઆQયાિ9મક ઘડતર થાય.  

ii. િવ�ાથ�ઓની નૈિતક ફરજોની દૃિ6ટ કેળવાય.  

iii. િવ�ાથ�ઓ સફળતા માટે અVેસર બને. 
 

CC -301 KARAKAPRAKARANA. 

i. િવ�ાથ�ઓ સ�ંકૃત 1યાકરણ +ણે.  

ii. િવ�ાથ�ઓ ભાષાના માQયમ Wારા અXય ભાષા શીખવા તરફ Aેરાય.  

iii. િવ�ાથ�ઓ સાિહ9યનુ ંસાચુ ંઅથ>ઘટન કરી શકે. 
 

CC – 302 SAMKHYAKARIKA. 

i. િવ�ાથ�ઓ શરીર અને મનનો સપંLૃત 1યવહાર સમ@.  

ii. િવ�ાથ�ઓ સા[ંયત9વોનુ ંઅથ>ઘટન કરે.  

iii. િવ�ાથ�ઓ સા[ંયદશ>નનો પિરચય મેળવે. 
 

CC – 303 CHATUHSUTRI. 

i. િવ�ાથ�ઓ વદેાતંનુ ં=ાન મેળવે.  

ii. િવ�ાથ�ઓ 3વ અન ેજગતનો 1યવહાર સમ3 3વન ઉ\ત બનાવે.  

iii. િવ�ાથ�ઓ વા�તિવક ત]યને ઓળખે. 
 

CC -304 ARTHAVABODHA. 

i. િવ�ાથ�ઓ અનવુાદ કરતા ંશીખે.  



ii. િવ�ાથ�ઓ કૃિતના સમાસ ઓળખે.  

iii. િવ�ાથ�ઓકૃિતના છદં ઓળખે. 
 

CC – 305  SABHAPARVA. 

i. િવ�ાથ�ઓ નૈિતક મIૂયો સમ@.  

ii. િવ�ાથ�ઓ મહાભારતના અQયયન Wારા ભારતીય સ�ંકૃિતને ઓળખે.  

iii. િવ�ાથ�ઓ Aાચીન Vથંનો પિરચય મેળવ.ે 
 

CC – 306  ESSAY. 

i. િવ�ાથ�ઓ �વત/ં રીતે પોતાના િવચારોની અિભ1યિLત કરે. 

ii. િવ�ાથ�ઓમા ંલેખન કૌશIય િવકસે. 

iii. િવ�ાથ�ઓ િવષયના aતરમાળખાને સમ@. 
 

CC -311 SAHITYADARPAN. 

i. િવ�ાથ�ઓ સાિહ9ય Aકાર તરીકે નાટકને +ણે.  

ii. િવ�ાથ�ઓ નાટયAયોગ કરતા ંથાય.  

iii. િવ�ાથ�ઓ સાિહ9યશાPની પરંપરામા ંરસ લેતા ંથાય.  
 

CC -312 DASHAKUMARACHARITAM. 

i. િવ�ાથ�ઓ સ�ંકૃત ગ�સાિહ9યનો પિરચય મેળવે.  

ii. િવ�ાથ�ઓ વાતા>ના ંમાQયમ Wારા બોધ પામે/પમાવે.  

iii. િવ�ાથ�ઓ વLત1ય શૈલી િવકસ.ે 
 

CC -313 TARKASAMGRAHA. 

i. િવ�ાથ�ઓ Xયાય-વશૈેિષક દશ>નનો પિરચય મેળવ.ે  

ii. િવ�ાથ�ઓની તક>શિLત િવકસે.  

iii. િવ�ાથ�ઓનુ ંચચા> કરવાનુ ંકૌશIય િવકસે. 
 

CC -314 VIKRAMORVASHIYAM. 

i. િવ�ાથ�ઓ નાટયસાિહ9યનો પિરચય મેળવે.  

ii. િવ�ાથ�ઓમા ંદૈવી ગણુોનો િવકાસ થાય.  

iii. િવ�ાથ�ઓ Aકૃિત સાથે તાદા9Bય કેળવે.  

CC -315 ESSAY.  

i. િવ�ાથ�ઓ ની લેખન શૈલી િવકસ.ે  

ii. િવ�ાથ�ઓ વાચંન વૈિવQય તરફ વળે. 

iii. િવ�ાથ�ઓ સ�ંકૃિતના ંિવિવધ પાસાઓ સમ@.  

CC – 316  ESSAY. 

i. િવ�ાથ�ઓ �વત/ં રીતે પોતાના િવચારોની અિભ1યિLત કરે. 

ii. િવ�ાથ�ઓમા ંલેખન કૌશIય િવકસે. 

iii. િવ�ાથ�ઓ િવષયના aતરમાળખાને સમ@. 


