
                                                           DEPARTMENT OF SANSKRIT 

 

 

INTRODUCTION : 

                             આ�્�સ એ�ડ કોમસ� કૉલેજ ખરેા�મુા ંઈ.સ.૧૯૮૬ થી  સ�ં ૃત િવષય ફર(યાત િવષય 

અને ગૌણ િવષય તર.ક/ અ0યાસ1મ માટ/ મ3ુંર કર/લ છે. બી.એ. સેમ-૧/૨ મા ંફર(યાત સ�ં ૃત તથા 

બી.એ.સેમ -૧/૨/૩/૪ મા ંસ�ં ૃત િવષય ગૌણ િવષય તર.ક/ ભણાવવામા ંઆવે છે. સ�ં ૃત િવભાગમા ં

કાયમી અ<યાપક તર.ક/ ડૉ.ર>ભુાઈ ક/. પટ/લની િનમ?કુ થયેલી છે. તથા શીતલબેન બી. િમAી હગંામી 

અ<યાપક(મેનેજમ�ેટ િનDEુત) તર.ક/ સેવા બGવે છે. કૉલેજમા ં િવHાથIઓના Kાનમા ંવધારો થાય તે 

હ/Mથુી સ�ં ૃત િવભાગ Nારા DનુીવસIટ.એ નO. કર/લ અ0યાસ1મની સાથે સાથે  અ0યાસેતર 

PQિૃતઓમા ં તજKRુ ં SયાTયાન, સ�ં ૃત ગૌરવ પર.Vા, સ�ં ૃત Wદવસ, કાલીદાસ જયતંી, સ�ં ૃત 

સભંાષણ, સ�ં ૃત Pસાર ર/લી, ગીતા જયતંી, સ�ં ૃત Yલોકગાન �પધા�, સેમીનાર Zવી િવિવધ PQિૃ[ઓ 

કરવામા ંઆવે છે. 

 

VISION: 

              સ�ં ૃત ભાષાના Kાનનો બહોળો Pસાર થાય. સ�ં ૃત ભાષાના KાનયKથી કૉલેજના 

િવHાથIઓના સામા(ક અને આિથ]ક (વનધોરણમા ં ^ધુારો લાવી શકાય. સ�ં ૃત ભાષાના Kાનથી 

સમાજમા ંઉ`ત િવચારો અને સ�ંકારોRુ ંિસbચન થાય. રોજગાર થક. સમાજ ઉ[રો[ર Pગિત કર. શક/. 

 

MISSION: 

               સ�ં ૃત ભાષાના અ0યાસથી આDવુcદ, ખગોળશાA, Pાચીન ઈિતહાસ, ધમ�શાA, 

ભાષાિવKાન, dયોતીષિવHા, નીિતશાA, રાdયશાA, Pાણીકથાઓ Nારા (વન Sયવહારોપયોગી Kાનનો 

સચંાર થઇ શક/. 

 

IMPORTANT OF SANSKRIT SUBJECT: 

              સ�ં ૃત ભાષા િવfની તમામ ભાષાઓની જનની છે. NASAના ર.પોટ� અRસુાર સ�ં ૃત એ 

ghૃવી ઉપર બોલાતી બધી ભાષાઓમા ં �પiટ ઉjચારવાળ. ભાષા છે. સ�ં ૃત ભાષામા ં સૌથી વધાર/ 



શkદો જોવા મળે છે. હાલમા ંસ�ં ૃતના શkદકોશમા ં૧૦૨ અબજ,૭૮ કરોડ અને ૫૦ લાખ શkદો છે. 

NASA પાસે સ�ં ૃત ભાષામા ંતાડપoો ઉપર લખાયલે ૬૦,૦૦૦ પાpુંqલિપઓ છે, Zના પર નાસા હાલમા ં

સશંોધનકાય� કર. રrુ ં છે. ફોબ�સ મેગેqઝને 3ુલાઇ, ૧૯૮૭મા ંસ�ં ૃત ભાષાન ેકોtuDટુર સોvટવેર માટ/ 

સૌથી વw ુઅસરકારક ભાષા માનેલી છે. સ�ં ૃત માo xુિનયાની એક એવી ભાષા છે, Zને ઉjચારવામા ં

(ભની બધી જ માશંપેશીઓનો ઉપયોગ થાય છે. અમેર.કન Wહbxુ Dિુનવિસ]ટ.ના મતે સ�ં ૃત ભાષામા ં

વાતા�લાપ કરનાર SયyEત બી.પી.,મwPુમેહ,કોલે�zોલ વગેર/ રોગોથી {Eુત બની Gય છે. સ�ં ૃત 

ભાષાના Pયોગથી �પીચથરે/પીમા ંજ|દ.થી ^ધુારો આવી Gય છે. તથા એકા}તામા ંવધારો કર/ છે. 

કણા�ટકના {~ુરુ ગામના લોકો માo સ�ં ૃત ભાષામા ં જ વાતચીત કર/છે. આZ જમ�નીની ૧૪ 

Dિુનવિસ]ટ.ઓમા ંસ�ં ૃત ભણાવવામા ંઆવે છે. �યા ંસ�ં ૃતભાષીઓની �બૂ જ માગં રહ/લી છે. કોtuDટુર 

Nારા ગqણતના કોયડાઓ ઉક/લવા માટ/ની િવિધ એટલે ક/ Algorithms સ�ં ૃત ભાષામા ં જ બનેલ છે. 

નાસાના વૈKાિનકો Nારા બનાવવામા ંઆવતા છ�ા અને સાતમા જનર/શન ^પુર કોtuDટુર સ�ં ૃત ભાષા 

ઉપર આધાWરત હશે, Z ૨૦૩૪ ^ધુીમા ંનવા �વ�પે તૈયાર થઇ જશ.ે સ�ં ૃત શીખવાથી Wદમાગ તેજ 

બન ેછે તથા યાદશyEતમા ંવધારો થાય છે. આથી જ Londan અને Ireland દ/શની શાળાઓમા ંસ�ં ૃત 

ભાષાને  Compulsory subject  બનાવવામા ંઆSયો છે. િવfના ૧૭થી વw ુદ/શોમા ંઓછામા ંઓછ. એક 

Dિુનવિસ]ટ.ના તકનીWક િશVણના કોસ�મા ંસ�ં ૃત ભાષા ભણાવવામા ંઆવે છે. 

 

 

FACULTY LIST: 

DR. R.K.PATEL – M.A. PH.D.  GSLET CCC+ 

SHITAL B. MISTRI – M.A.  B. ED. 

 

 

LIST OF PAPERS : 

(1) COMPULSORY  SANSKRIT       (SVAPNVASVDATTAM) 

(2) CORE  ELECTIVE – I      (MAHABHART-SABHAPARV ) 

(3) CORE  ELECTIVE – II    ( DASHKUMARCHARITAM) 

(4) CORE  ELECTIVE – III   (RAGHUVANSHAM) 

(5) CORE  ELECTIVE – IV  (KAVYAPRAKASH) 

(6)  ELECTIVE  OPEN    (MRUCHCHHAKATIKAM) 

 



 

EXAM METHOD: 

• SHORT  QUESTIONS 

• ESSAY TYPE QUESTIONS 

• TRANSLATION 

• OBJECTIVE QUESTIONS: FILL IN THE BLANKS, MATCHING, ETC. 

• GUJARATI & SANSKRIT  LANGUAGE 

 

 

RESULT LIST FIVE YEARS: 

                                                                  B.A.SEM – 1 & 2 (COMP.SANSKRIT) 

YEAR TOTAL PASS FAIL ABSENT CANSEL PERSANTAGE 

March-jun 2015 592 526 20 15 31 88.85 % 

Oct-des 2015 1132 698 262 90 82 61.66 % 

March-jun 2016 966 906 21 17 22 93.78 % 

Oct – des 2016 1034 641 268 78 47 61.99 % 

March-jun 2017 751 657 94 36 - 87.48 % 

Oct – des 2017 1160 1008 48 95 09 86.89 % 

March-jun 2018 877 787 63 21 06 89.73 % 

Oct – des 2018 1246 1045 63 85 53 83.56 % 

 

                                                        B.A.SEM – 1 & 2 (SANSKRIT – CORE ELECTIVE) 

YEAR TOTAL PASS FAIL ABSENT CANSEL PERSANTAGE 

March-June 2015 134 100 20 05 09 74.62 % 

Oct – Dec. 2015 237 179 17 19 22 75.52 % 

March-jun 2016 232 104 118 04 06 44.82 % 

Oct – des 2016 225 194 03 28 - 86.22 % 

March-jun 2017 177 165 12 16 - 93.22 % 

Oct – des 2017 277 250 04 21 02 90.25 % 

March-jun 2018 208 184 14 04 06 88.46 % 

Oct – des 2018 223 184 08 10 21 82.51 % 

 

                                                               B.A.SEM – 1 &2  ( SANSKRIT –  ELECTIVE OPEN  ) 

YEAR TOTAL PASS FAIL ABSENT CANSEL PERSANTAGE 

March-jun 2015 150 120 21 03 06 80.00 % 

Oct – des 2015 265 211 27 16 11 79.63 % 

March-jun 2016 235 151 72 08 04 64.25 % 

Oct – des 2016 271 239 07 16 09 88.19 % 

March-jun 2017 170 168 02 21 - 98.82 % 

Oct – des 2017 275 249 03 18 05 90.54 % 



March-jun 2018 227 215 07 05 - 94.71 % 

Oct – des 2018 184 157 05 15 07 85.32 % 

                                                       

                                                  B.A.SEM – 3 & 4 (SANSKRIT – CORE ELECTIVE) 

YEAR TOTAL PASS FAIL ABSENT CANSEL PERSANTAGE 

March-jun 2015 144 111 33 12 - 77.08 % 

Oct – des 2015 106 92 14 11 - 86.79 % 

March-jun 2016 101 98 03 03 - 97.02 % 

Oct – des 2016 186 97 89 16 - 52.15 % 

March-jun 2017 159 137 22 07 - 86.16 % 

Oct – des 2017 209 205 04 09 - 98.08 % 

March-jun 2018 133 131 02 03 - 98.49 % 

Oct – des 2018 216 216 00 09 - 100.00 % 

 

 

 

DEPARTMENT ACTIVITIES: 

• UNDER GRADUATE  SYLABUS 

• SANSKRIT  SEMINAR 

• WEEKLY  TEST 

• ASSIGNMENT 

• SANSKRIT  SHLOKGAN  COMPITATION 

• SANSKRIT  GAURAV PARIXA 

• CELEBRATION OF GITA JAYANTI 

• KALIDAS JAYANTI 

• EXPERT’S LECTURE 

 

 

 

STUDY  MATERIALS : 

કાSયPકાશ : મtમટ 

અલકંાર શાAના સPંદાયો – 

• રસસPંદાય – ભરત{િુન – નાટ�શાA  

• <વનીસPંદાય – આનદંવધ�ન – <વ�યાલોક  



• અલકંારસPંદાય – ભામહ – કાSયાલકંાર 

• ર.તીસPંદાય – વામન – કાSયાલકંાર^oૂ  

• વ1ોyEતસPંદાય –  ંુતક – વ1ોyEત(િવત  

• ઔqચ�યસPંદાય – Vેમ�ે� – ઔqચ�યવીચારચચા� 

કાSયPકાશનો મગંલYલોક – 

• ��ાની ^�ૃiટ અને કિવની ^�ૃiટ  

• િવધાતાના િનયમોવાળ. – િનયિતના િનયમોથી રWહત  

• ^ખુ-xુ:ખ-મોહ �વભાવવાળ. – એક જ માo આનદંથી  ભરgરૂ 

• બીG ઉપર આધાર રાખનાર. – અ�ય પર આધાર ન રાખનાર.  

• છ રસવાળ. – નવ રસથી �ચી ઉ�પ` કરનાર.   

કાSયના Pયોજનો – 

• યશPા�uત  

• અથ�Pા�uત  

• SયવહારKાનની Pા�uત  

• અમગંલRુ ંિનવારણ 

• નીરતીશય આનદંની અR�ુિૂત 

• કા�તાની Zમ ઉપદ/શ  

કાSયહ/M ુ– 

• શyEત – કિવ�વRુ ંબીજ  

• િનgણુતા – લોક,શાA,કાSય વગેર/ના પર.Vણથી Pાuત થતી િનgણુતા  

• અ0યાસ – વારંવાર PQિૃ[-મહાવરા Nારા અ0યાસ  

કાSયRુ ંલVણ – 

• િવિવધ આલકંાWરકોના મતે કાSયના મહ�વના �ગો  

• શkદ અને અથ�Rુ ંમહ�વ  

• દોષ રWહત શkદાથ� 

• �ણુોથી DEુત શkદાથ�  



• �ાર/ક અલકંાર રWહત એવા શkદાથ� 

 

કાSયના Pકાર – 

• ઉ[મ કાSય – <વનીકાSય  

• મ<યમ કાSય – �ણુી�તૂ Sય�ંયકાSય  

• અધમ કાSય – અવરકાSય  

 

કાSયPકાશRુ ં }થંકM ૃ��વ – 

• }થંિવભાજન – કાWરકા-Qિૃ[-ઉદાહરણ  

• ભરત અને મtમટRુ ંસહકM ૃ��વ  

• િવવેચકોની દલીલો  

• દલીલોRુ ંખડંન 

• મtમટના કM ૃ��વ સબંધંી આધારો 

• મtમટ અને અ|લટRુ ં સહકM ૃ��વ  

• દલીલો અને ખડંન 

• મtમટના કM ૃ��વની �થાપના  

 

મtમટRુ ં(વન – 

• જ�મ�થળ  

•  ુ�ંુબપWરચય  

• િવHા0યાસ  

•  ૃિતઓ – સ�નસાWહ�ય  

 

મtમટની િવNતા – 

• સાWહ�યRુ ં તલ�પશI Kાન  

• અલકંારશાARુ ંKાન  



• SયાકરણશાARુ ંKાન  

• �યાય-વૈશેિષક શાARુ ંKાન  

• સાTંય-વેદાતંRુ ંKાન  

• અ�ય શાAોRુ ંKાન  
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