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Programme Outcome Bachelor of Arts
Our college is affiliated to Hemchandracharya North Gujarat University,
Patan it follows the syllabus prescribed by the university. Our college students
are allowed to choose /select from any of the five subjects from the cluster of
English, Hindi, Gujarati, Sanskrit and Sociology. B.A. programme in our college
meets the standards prescribed by general humanities education. Some learning
outcomes include:
Students who choose the combination of five subjects, they develop social
and literary consciousness and will be better able to appreciate different
civilizations and culture. In the three-year duration, they will cultivate the
sensibility to discern the evolution of civilizations and cultures. They will also be
up to date with contemporary developments and develop a sociological sensibility
to understand the social phenomena that affects their lives.
Students also learn four languages along with four major subjects. At the
end of the programme, they usually will have advanced reading, writing,
speaking, interpretive and composition skills in all languages.
On graduating, the students will be eligible for employment in- teaching,
Government sector, Public Services, Army, tourism, media, hospitality, and
other industries. Students also become employable in non-governmental
organizations. Their skills in comprehension of general social phenomena around
them places them in ideal situation for such jobs. They will also be able to appear
for competitive examinations conducted for public sector jobs. The general
humanities education equips them to clear competitive exams.
Humanities education is designed in such a way that it lays particular
emphasis on human values. Students on completion of the undergraduate degree
will be better able to appreciate the literary and cultural diversity. It equips them
to think critically about the issues of contemporary relevance and hold an
informed opinion on them.

SHREE K.R.KATARA ARTS COLLEGE, SHAMLAJI
Student Learning Outcomes of English Language and Literature
General objectives:
English is an International language. It should equip students with:
(1) The ability to analyze, interpret and understand the complex inter-relationship
between authors, texts, and specific social, political and historical contexts.
(2) A demonstrable ability to use the terms, categories and concepts of critical or
‘close’ reading.
(3) A student in the English should gain the ability to read, understand, analyze
interpret and extrapolate from the complex texts that are at the heart of diverse
traditions of the English language.
(4) A writing knowledge of literary canons in English as well as strategies for
critiquing them. We read books and we read culture& there are many communities
of English with great traditions of expressive works.
(5) Experience conducting research and for students of creative writing, the production
of new artistic work. It is a special disciplinary benefit of English that it provides
students with a field for exercising skills of disciplined independent inquiry that
transfer to all walks of life.
(6) The ability to write well critically, creatively or both. The English provides students
with a uniquely practical and creative grasps of English language.

**************************************************************

SHREE K.R.KATARA ARTS COLLEGE, SHAMLAJI
COURSE OUTCOMES
B. A. Semester – I
B.A. Sem-I: Course: Foundation Compulsory English-FC - 103
(Text: Fantasy)
The Paper is designed for students of Foundation Compulsory English. After completing
the course the students are able …
 To apply different language skills (Reading-Writing-Speaking-Listening) acquired
during the course to their own practical life.
 To read their text(s) with proper understanding.
 To use vocabulary (words) and sentence patterns (text-based) in their own spoken and
written English.
 To solve grammatical exercises (e. g. Primary Auxiliaries, Tenses, Articles) themselves.
 To read unseen passages and answer the questions testing their comprehension of the
same.
B. A. Semester - II
Course: Foundation Compulsory English-FC - 203
(Text: Fantasy)
The Paper is designed for students of Foundation Compulsory English. After completing
the course the students are able …
 To apply different language skills (Reading-Writing-Speaking-Listening) acquired
during the course to their own practical life.
 To read their text(s) with proper understanding.
 To use vocabulary (words) and sentence patterns (text-based) in their own. spoken and
written English.
 To solve grammatical exercises (e. g. Prepositions, Concord, Pronouns).themselves.
 To apply their linguistic competence to the production of systematic composition,
especially writing paragraphs of their own on familiar topics

B.A.Semester-III
Course: Foundation Compulsory English-FC - 303
(Text: Glimpses of Life)
The Paper is designed for students of Foundation Compulsory English. After completing
the course the students are able …
 To apply different language skills (Reading-Writing-Speaking-Listening) acquired
during the course to their own practical life
 To read their text(s) with proper understanding
 To use vocabulary (Idioms and Phrases) and sentence patterns (text-based) in their own
spoken and written English
 To solve grammatical exercises (e. g. Change the Voice, Modal Auxiliaries,
Adjectives, Adverbs) themselves
 To apply their linguistic competence to the production of systematic composition,
especially writing letters of personal nature: e. g. Personal, Complimentary, Request,
Regret, and Invitation.
B. A. Semester - IV
Course: Foundation Compulsory English-FC - 403
(Text: Glimpses of Life)
The Paper is designed for students of Foundation Compulsory English. After completing
the course the students are able …
 To apply different language skills (Reading-Writing-Speaking-Listening) acquired
during the course to their own practical life
 To read their text(s) with proper understanding
 To use vocabulary (Idioms and Phrases) and sentence patterns (text-based) in their own
spoken and written English
 To solve grammatical exercises (e. g. Identification of Clauses, Non-Finite
Verbs, Prefixes and Suffixes) themselves
 To apply their linguistic competence to the production of systematic composition,
especially writing Application for jobs

B. A. Semester - V
Course: Foundation Compulsory English-FC - 503
(Text: The Joy of Reading)
The Paper is designed for students of Foundation Compulsory English. After completing
the course the students are able …
 To apply different language skills (Reading-Writing-Speaking-Listening) acquired
during the course to their own practical life
 To read their text(s) with proper understanding
 To translate unseen passages from English into Gujarati or Hindi
 To use Phrasal Prepositions and Verbs in meaningful sentences of their own
 To solve grammatical exercises (e. g. Indirect Narration, Conjunctions) themselves.
 To apply their linguistic competence to the production of systematic composition,
especially writing Dialogues on given topics.

B. A. Semester - VI
Course: Foundation Compulsory English-FC - 603
(Text: The Joy of Reading)
The Paper is designed for students of Foundation Compulsory English. After completing
the course the students are able …
 To apply different language skills (Reading-Writing-Speaking-Listening) acquired
during the course to their own practical life
 To read their text(s) with proper understanding
 To developing story from the points given for help
 To solve grammatical exercises, e. g. Transformation, Synthesis, Correction
(Articles, Prepositions, Tenses, Concord) of sentences themselves
 To apply their linguistic competence to the production of systematic composition,
especially Preparing Speeches on given topics, such as Introducing
Chief Guest, Farewell Speech, Speech on Annual Function, Mourning the Death of a V. I.
P., Vote of Thanks, Speech on Republic Day.

Core Compulsory
B.A. Semester-I
English Course Code 101 (Introduction to Literature)
The Paper is designed for students of Core Compulsory English. After completing this
course the students are able to
 Get acquainted with the term literature and know about the qualities of good literature
and understand the reasons for the study of literature.
 Learn about the literary features of English literature in the Age of Chaucer.
 Enjoy and critically appreciate The Knight’s Tale from Chaucer‟s
Canterbury Tales, and become acquainted to Chaucer‟s language and literary art.
 Acquaint themselves with different writers from different Ages of English literature.
 Know some significant traits of the writers‟ personal biographical details and about their
contribution to English literature.

English Course Code CC- 102 (Introduction to Poetry)
The Paper is designed for students of Core Compulsory English. After completing this
course the students are able to Acquaint with English literature.
 Have primary contact with English literary forms.
 Familiarize with some representative poems of the literary form of poetry.
 Get acquainted with some major English literary writers.

B.A. Semester-II
Course Code CC-201 (Introduction to the Age of Shakespeare and the
Jacobean Age)
The Paper is designed for students of Core Compulsory English. After completing this
course the students are able to
 Acquaint themselves with the history of English literature and the impact of the
Renaissance
 Acquaint themselves with Shakespearean play and with the Elizabethan
Drama
 Know about the dramatic art of Ben Jonson and also learn about the Jacobean poetry and
the Metaphysical Poetry.
 Get acquainted with some major English literary writers.

English Course Code CC-202 (Introduction to Literary Forms)
The Paper is designed for students of Core Compulsory English. After completing this
course the students are able to :
 To acquaint students with English literature.
 To acquaint students with English literary forms.
 To familiarize students with some representative short stories and essays
 To acquaint students with some major English literary forms.

B.A. Semester- III
English Course Code C.C.-303 (British Fiction)
The Paper is designed for students of Core Compulsory English. After completing this
course the students are able to
 Get basic knowledge of literary form Novel and also various methods of narration
 Identify some great novelists of British literature
 Taste some good novels in English literature
 Discuss the importance of sound human character through novels

English Course Code C.C.-304 (Literature in English – Drama – Comedy)
The Paper is designed for students of Core Compulsory English. After completing this
course the students are able to Understand basics of comedy form, types of comedy and Theory of laughter
 Enjoy the lighter and corrective side of literature in human life
 Discuss great comedies from different ages and thereby enjoy literature.
 Know various great comedies in the history of English literature.

English Course Code -CC – 305 (Foundation Course in Literary Criticism)
The Paper is designed for students of Core Compulsory English. After completing the
course the students are able to
 Understand the difference between creative (synthetic) and critical (analytical) faculties
 Understand the nature and functions of literary criticism
 Know the qualities of a good critic, with emphasis on „scholarship‟ as a major aim of a
true critic
 Understand how literary criticism started with the arguments of great philosophers like
Plato and Aristotle in the antiquity
 Acquaint themselves with some important literary terms, like Plot, Theme,
Setting, Character, Tragic Hero, Hamartia, Humour, Pathos, Fancy Imagination,
Allegory, Satire
Appreciate critically a poem themselves.

B.A. Semester-IV
Course Code CC-403 (Indo-Anglican Fiction)
The Paper is designed for students of Core Compulsory English. After completing this
course the students are able to
 Learn the history of Fiction Writing in English in India before and after
Independence.
 Understand the way of expression of Indian culture through a foreign language
Tour across the works of great Indian English Writers like R.K. Narayana and Mulk Raj
Anand.
Acquaint themselves with various great Fiction writers in Indian English literature.

English Course Code C.C.-404 (Literature in English Drama- Tragedy)
The Paper is designed for students of Core Compulsory English. After completing this
course the students are able to Tour across ages discussing original drama form at various stages of history
 Learn the importance of tragedy form for the healthy society
 Discuss great tragedies from Elizabethan age
 Acquaint themselves with various great tragedies in the history of English literature.

English Course Code-CC – 405 (Name of the Paper: Literary Criticism and
Rhetoric)
The Paper is designed for students of Core Compulsory English. After completing the
course the students are able to
 Understand the difference between creative (synthetic) and critical (analytical) faculties
 Understand the nature of literature, with emphasis on “the particular use made of
language in literature”, which distinguishes literary language from its scientific and
everyday uses
 Ponder over the major functions of literature, like delight (dulce) and usefulness or
utility (utile)
 Understand how Aristotle discovers the laws governing a successful
Tragedy, concentrating mainly on the concept of Tragedy, Tragic Hero, and
Catharsis
 Identify and use different Figures of Speech, such as Simile, Metaphor,
Personification, Apostrophe, Hyperbole, Oxymoron, Alliteration, Onomatopoeia,
Metonymy, Pun.
Appreciate critically a poem themselves.

B.A. Semester-V
English Course Code CC 506 (Social History of England and America)
The Paper is designed for students of Core Compulsory English. After completing this
course the students are able to
 Acquaint themselves with major movements in the social history of England and
America
 Familiarize with some important revolutions in the European history
 Familiarize with major wars such as World War I and World War II
Discuss some major English writers.

English Course Code CC- 507 (Introduction to the Restoration and the Age of
Pope)
The Paper is designed for students of Core Compulsory English. After completing the
course the students are able to
 Understand the significance of the historical background in the proper study of literature
 Understand the factors responsible the growth of a particular form(s) of literature in a
specific Age, e. g. Satire and Comedy of Manners in the Restoration
Age, or Periodical Essay and Novel in the Age of Pope
 Understand how political and social factors leave their deep influences upon the literary
tendencies of an Age
 Interpret, appreciate and finally judge the value of works of literary art – i. e. works like
Mac Flecknoe by John Dryden – in their proper perspectives
 Acquaint themselves with the major literary works and writers of the prescribed periods
in the history of English literature.

English Course Code CC-508 (Indian Writing in English (Poetry – Drama))
The Paper is designed for students of Core Compulsory English. After completing this
course the students are able to
 Learn the history of Indian English Literature in general and Indian English
Poetry and Post-Independence Indian English Drama in particular
 Familiarize with some poems by Indian English Poets and thereby understand the
difference between Indian and foreign cultures
 Enjoy English drama presenting their own culture
Identify various Indian English writers.
English Course Code CC509 (Introduction to American Literature)
The paper is designed for students of Core Compulsory English. After
Completing this course the students are able to:
Get the Insight into American literature along with the history of America.
 Comprehend various trends, values and attributes of American poetry.
 Identify American society with its cosmopolitan culture and psyche of Americans
through drama, fiction, non-fiction and poetry of American Literature.
 Pursue some well-known American works in detail
 Develop acquaintance with a number of American works
Compare American literature with other literatures.

English Course Code CC-510 (Introduction to English Language)
The Paper is designed for students of Core Compulsory English. After completing this
course the students are able to
 Have primary knowledge of English language.
 Learn the history and development of English language.
 Describe various influences on the development of English language.
 Recognize the origin of some English words.

B.A. Semester VI
English Course Code CC-606 (Introduction to Romantic and Victorian Age)
The Paper is designed for students of Core Compulsory English. After completing this
course the students are able to
 Tour through Romantic and Victorian Age in the History of English literature
 Familiarize with some poems by British Poets
 Critically analyze the poems and thereby understand literature
 Have the first-hand experience of English novel
 Acquaint with great pieces of Romantic and Victorian literature.

English Course Code CC-607 (Introduction to Modern Age)
The Paper is designed for students of Core Compulsory English. After completing this
course the students are able to Acquaint themselves with the literature of the Modern Age – The 20th
Century
 Familiarize with the characteristics of the 20 th Century Poetry, Drama, and
Fiction
 Discuss some representative literary works of the Modern Age
 Learn about various great literary personalities of the 20th Century.
English Course Code CC-608 (Indian Literature in English Translation)
The paper is designed for students of Core Compulsory English. After completing this
course the students are able to:Tour through the History of Indian Literature in English Translation.
 Gain the knowledge of various works of literature, written in Indian languages.
 Explore the various Indian communities, cultures, races, languages etc. through the
study of Indian drama, fiction, prose and poetry in English translation.
 Get the knowledge of Translation studies and Comparative literature.

English Course Code CC – 609 (Literary Criticism and Theories)
The Paper is designed for students of Core Compulsory English. After completing the
course the students are able to Understand the difference between „Extrinsic‟ and „Intrinsic‟ approach to the study of
literature
 Know how Biography, Psychology, Society, or other Arts help or hinder our study and
evaluation of a literary work of art
 Understand the relationship between Art and Morality, which gives birth to the age old
conflict between Art for Life’s Sake and Art for Art’s Sake
(Aestheticism)
 Think about the real mode of existence of a literary work
 Understand different movements, such as Feminism, Aestheticism,
Modernism, in the history of literature and literary criticism
 Show their acquaintance with major literary critics with reference their famous critical
works.

English Course Code CC-610 (Spoken English)
The Paper is designed for students of Core Compulsory English. After completing this
course the students are able to Introduce themselves with a new field of spoken English.
 Acquaint with English phonemes, consonants, Vowels and Diphthongs.
 Familiarize with different aspects of Spoken English.
 Learn phonetic transcription and correct pronunciations
Use language in a proper manner.

SHREE K.R.KATARA ARTS COLLEGE, SHAMLAJI
COURSE OUTCOMES: (M. A.)
M.A. (English)
Semester-I
Course Code -101 [Poetry (1550 to 1660)]
On completion of this course, the students are able to Know the History of English literature with special reference to Elizabethan
Poetry.
 Understand various characteristics of Elizabethan poetry and its importance in
English literature
 Appreciate critically the forms of poetry during the Age of Renaissance
 Get insight into the life and works of the major poets of Elizabethan Age i.e.
John Milton, Edmund Spenser, William Shakespeare, and Metaphysical poets.

Course Code - 102 (Shakespearean Drama)
On completion of this paper, the Students are able to Know about the life and works of the greatest dramatist of English literature; the
variety of drama being Tragedies, Comedies, Romances, Historical Plays, etc. and
of course 154 sonnets
 Understand the peculiar language and style of Shakespeare‟s writings and how
they differ from the language and style of other dramatists in other period
 Learn about the life of people in the Elizabethan England, the life of the Royal
society through the plots of his plays drawn from the history
 Develop a critical acumen for literary analysis which in return will be transmitted
to the learners who come in their contact.
 Enjoy the dialogues, plot, theme, setting and characters in these plays.

Course Code - 103 (Restoration and Augustan Literature)
On completion of this paper, the Students are able to Understand and enjoy satirical language of the poets and writers like-Pope,
Dryden, Swift etc.
 Get the information about the socio-political atmosphere of the
Restoration period of England.
 Evaluate the effect of the particular period on the later time.
 Sharpen their critical thinking by Critical analysis of the mentioned work.

Course Code – 104 (World Classics (Drama ) in Translation)
On completion of this paper, the Students are able to Know the historical background of the periods and mentioned texts in all the
units.
 Understand the concept of classics with reference to classical literature.
 Understand the definition of Greek Tragedy.
 Understand the difference between Greek Tragedy and Shakespearean Tragedy.

Course Code – 105 (Indian Renaissance Literature)
On completion of this paper, students are able to Acquaint themselves with Indian Renaissance
 Know about the great thinkers of India and their ideas on Indian culture, religion,
social reforms etc
 Study great leaders in different fields like politics, religion, literature etc. and their
great ideas.
 Know about the Indian thought and Indian renaissance and Shri Aurobindo‟s views
on India.
 Learn about true Swaraj and Gandhi‟s interpretation of Hind Swaraj and the
Independence of India.
 Know the role and contribution of different institutions like the Brahmo Samaj, the
Theosophical Society etc. in shaping the Indian mindset and the role of the
education and that of women in India.

M.A. Semester-II
Course Code -201[Literature in English Language (Romantic Age)]
On completion of this course, the students are able to:
 Know the History of English literature with special reference to Poetry of
Romantic Age.
 Understand various characteristics of Romantic poetry and its
importance in English literature.
 Tour through life and works of major writers of Romantic Age i.e.
Wordsworth, John Keats, P.B. Shelley, and S.T. Coleridge, Charles
Lamb, William Hazlitt.
 Appreciate critically the forms of poetry during the Age of Romanticism.

Course Code - 202 (Literature in English Language (Victorian Age))
On completion of this course, the students are able to:
 Know well the literature of the Victorian Age
 Know about the life of the Victorian society, particularly the moral standards,
the value of human relations, etc.
 Get acquainted with important Victorian Poets like Tennyson, Browning,
Matthew Arnold – through their representative poems
 Be familiar with Victorian morality, vanity, shallowness of human relations
through the detailed study of Victorian Novels : Great Expectations, Tess of
the D’Urbervilles.

Course Code – 203 (Literature in English Language (Modern Age))
On completion of this course, the students are able to Know the literature of Modern age.
 Calculate the circumstances of the major incidents of the time.
 Learn the modern idea of Feminism.
 Understand the after effects of world war I and II through the

Course Code – 204 (20th century Novel)
On completion of this course, the students are able to Get the Historical background of the period.
 Understand the concept of Novel and types of novel.
 The students are able to get the knowledge of post-colonial studies.
 The students get deep knowledge of the theme, plot, technique and major
characters of the mentioned texts in the syllabus.

Course Code – 205 (English Language theory)
On completion of this paper, the students are able to Understand the basic learning skills for a language (LSRW) and the difference
between language learning and language acquisition
 Use English as an effective means of communication.
 Familiarize with English Language Teaching (ELT)
 Know various language Learning theories
 Discuss different approaches and methods in English Language teaching

M.A. Semester-III
Course Code - 0301 (Critical Theory)
On completion of this course the students are able  To understand how a fair knowledge of the critical theories developed by
different literary critics in different ages can help them study and evaluate
literary works properly
 To know how Aristotle, in his Poetics, brings out the aesthetic value of the term
mimesis and defends poetry against Plato‟s scathing denunciation of it
 To understand why John Dryden, with his liberal classicism, is aptly considered
as the father of the English literary criticism
 To understand how Wordsworth‟s Preface is a manifesto of the English
Romantic movement
 To know how Coleridge investigates the seminal principle of Imagination and
thereby understand the secrets of the process of poetic creation.

Course Code -302 (American Literature)
On completion of this paper, the students are able to Know the history of America as well as the history of American Literature.
 Understand the gradual development of the American Literature.
 Get the idea of spirituality and transcendentalism after studying Emerson,
Dickinson, Frost etc.
 Get the information about the basic values and attributes of American Society
and that will help them to compare different societies on the basis of
different criteria.

Course Code – 303 (Colonial and Post-Colonial Studies: Texts)
On completion of this paper, the students are able to Understand Colonial period in the world
 Discuss differences and development in the post-colonial period
 Compare the cultures of different countries through literatures from different
countries.

Course Code - 304 [ (World Classics in Literature (Novels) ]
On completion of this course, the students are able to :
 Acquire knowledge about various cultures in the world.
 Discuss the varying treatment of women in different countries
 Compare the experiences of different communities in the world on social issues
 Judge critically the roles of the society against the fair sex.
 Travel into a new area of studies.

Course Code - 305 (Interdisciplinary Paper) Philosophy and Literature.
On completion of this course, the students are able to :
 Get the knowledge of world literature.
 Understand the background of Greek literature and major Greek writer.
 Understand the ancient concept of philosophy.
 Understand the background of Indian Philosophy and Indian Philosophers.

**********************************************************************************

M.A. Semester-IV
Course Code – 0401 (Modern Critical Theory)
On completion of this course the students are able to Understand how a fair knowledge of the modern critical theories
developed by different literary critics in different ages can help them
study and evaluate literary works properly
 Know how T. S. Eliot, in his essay Tradition and the Individual
Talent, throws light upon different issues related to „tradition‟,

„historic sense‟, and the very process of creation, with emphasis on
the „impersonality theory of poetry‟
 Understand Deridda‟s theory of „deconstruction‟ as explained in
his essay “Structure … Human Sciences
 Understand Elaine Showalter‟s views on the modern state of
wilderness in the field of Feminist Criticism
 Have their critical faculty duly developed.
M.A.-402- Colonial and Postcolonial Studies/ Theory
On completion of this course, the students are able to Learn the important theories of the Post Colonial Period.
 Understand the correlation between different literary theories and literary
works.
 Get information about the different ideas like Marxism, Orientalism etc.
 Do critical analysis of the literary work on the basis of different
theoretical ideas.

Course Code - 403 (Cultural Studies)
On completion of this course, the students are able to:
 Understand different interpretations of Culture
 Discuss the role of the community for maintenance of a healthy society
 Illustrate the role of women in this fast changing world
 Travel through various theories and methods of thinking in the third world.

Course Code – 404 (Indian Diasporic Studies)
On completion of this course, the students are able to Understand and feel the pain of the Diaspora all over the world
 Learn about various cultures like that of Fiji, West-Indies, Africa,
America and other parts of the world in relation to Indian culture
 Compare and contrast various aspects of different culture
 See prospects of development among other cultures

Course Code – 405 (Indian Poetics and
Aesthetics) On completion of this course, the
students are able to
 Become familiar with the Indian knowledge systems.
 Understand the concept of Aesthetics with reference to Indian literature.
 Understand the Indian intellectual traditions with reference to major
Indian exponents.


Understand the concept of stylistics.
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} ‘અ ગયાર દરા’-રામચં પટલ
}- ‘અ ગયાર દરા’-રામચં પટલ

• અવાચીન ગ

ુ થા,લ લતિનબંધથી િવધાથ ઓ
વ પો નવ લકા,નવલકથા,લ ક

પ ર ચત થાય છે .
•

ા ય પ રવેશથી મા હર આ વાતાઓ ારા ભાવક થતો જોવા મળે છે .
ૃ ટમાં મ યકાલીન પ વાતાઓમાં આવતા માનવેતર પા ોને કારણે

• વાતા

ોતા ક ભાવકમાં રસ અને

ુ ચ જળવાઈ રહતા અવાચીન સા હ ય વ પ

ૂ વાતાઓમાં પણ એ
‘અ ગયાર દરા’ની ંક

ટગોચર થાય છે .

• અલંકારથી પ ર ચત થાય છે .

૩

.-

} ‘માણસાઈના દ વા’ ઝવેરચંદ મેઘાણી

.-

ં મેઘાણી
માણસાઈના દ વા’ ઝવેરચ દ

ુ ના ા ય પ રવેશના ચતારથી વાકફ કરતી આ ૃિત ભાવકને
• ગાંધીવાદ ગ
રિવશંકરના ય ત વનો પ રચય કરાવે છે .

• આ

ૃિત સામા જક પ રવતન તેમજ

ય તના

દયપ રવતન માટ

ઉપદશા મક ૃિત બને છે .

•

ુ ા હત
ન

ૃિતઓ ન કરતા હોવા છતાં

ય તઓ ઉપર

ુ ા હત
ન

ૃિતઓ ુ ં દોષારોપણ કર િનદ ષ ય તઓને કવી ર તે યાય આપવો
એના ઉદાહરણ પ આ એક ઉ મ ૃિત છે . નાથી ભાવક અ ભ ૂત થાય છે .

•

ુ ાઓ સામે લડવાનો ય તઓમાં આ મિવ ાસ
ન

ૃ થાય છે .
ત

બી.એ.સેમ.2
૧

} આજ

ધાર

ુ બોભય લાગતો’

}- આજ

ધાર

ુ બોભય લાગતો’

• ‘કિવતા એ આ માની ભાષા છે ’ નો સાચો પ રચય આ ૃિત કરાવે છે .
ૃિતનો પ રચય અને ભાવકને

•

ૃિત તરફ વાળવાનો

ય ન આ ૃિત કરાવે

છે .
ુ વ થતો જોવા મળે છે .
• આ ૃિત ારા અ યા મનો અ ભ
• અવાચીન પ

૨

વ પોનો પ રચય થાય છે .

2} ‘આ ૃત-જયંત ગાડ ત
2}-‘આ ૃત-જયંત ગાડ ત

• આ િુ નક િશ ણ

ણાલીનો પ રચય કરાવે છે .

• આ નવલકથાની ભાષા પિ મની નવલકથાઓને સમજવામાં મદદ પ થાય
કદાચ કહ શક એ ક ભાવકને આ િુ નક ભાષા સમજવામાં મદદ પ ક

ેરણા ોત

થતી જોવા મળે છે .
• નવલકથામાં પટોનો અભાવ બદલાતા સમયની સાથે કંટાળાજનક ન બનતા
આ િુ નક િમમાસકો અને ભાવકો સરળતાથી પામી શક છે .
• િશ ણ જગતમાં યા ત ૂ ષણોને ઉ ગર કરતી િત બને છે .

• બદલાતા જતાં સમયને અને ભાષા તરફની અ ુ ચ, ુ ત થ ું યાકરણ આ
નવલકથા સાથે

ુ ગ
સ
ં તતા સાધ ું જોવા મળે છે અને

ના કારણે ભાષા િવષયક

સ જતા મેળવી અને કળવી શકાય છે .

3.

.
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ુ ાઈ દસાઇ
જોબનવન- ક ભ

ુ રાતની બોલીનો લહકો ‘જોબનવન’નવલકથામાં જોવા મળે
જ

• ઉ ર

છે . માથી ઉ ર

ુ રાતની બોલીનો પિતચય થાય છે .
જ

ુ ાઈ દસાઇ ડો. હોવા છતાં એમાં સા હ યમાં એમ ુ ં
• નવલ કથાકાર ક ભ
ય ત વ છ ું થ ું જોવા મળે છે

ભાવકને અિવરતપને જકડ રાખે

છે .
• નાર ના

વનની ક ુ ણતા આ નવલકથામાં એવી ર તે ર ૂ થઈ છે

ભાવકને હદય વક ર તે અસર કર

ય છે .

ુ ાઈ દસાઈની આ નવલકથામાં
• ક ભ
લાગણીને એકસાથે ર ૂ કર છે

.
1.

303

ા ય પ રવેશ , ેમ અને

નાથી ભાવક સતત

–

‘મીરાના પદો’

-3

ડાઈ રહ છે .

303
• ભ ત કવિય ી એમના
દોર

વનનો પ રચય ભાવકને ભ ત માગ તરફ

ય છે .

• મીરાંના પદોમાં રહલી ૃ ણભ ત પદોના ભાવન પરથી ૃ ણ તરફથી
આસ કત વધે છે .
• મીરાંના પદોમાં રહલો લય,અને મીરાંની ૃ ણભ ત મા

મ યકાલમાં

જ નહ પરં ુ લોકકંઠ જળવાઈ રહ છે .
• મીરાંની

2.

ુ વ થાય છે
ેમલ ણા ભ તનો અ ભ

303

‘નમદની કિવતા’

303-

નમદની કિવતા

• મ યકાલીન

ુ રાતી સા હ યથી અવાચીન સા હ યમાં એટલેક
જ

ુ માંથી નવતર
ભ ત ગ
વન

યોગ

પે નમદ પાસેથી મળ ું સા હ ય

વતા શીખવે છે

• નમદની કિવતાના આધાર સા હ ય તરફ ભાવક વ ુ પડતો આકિષત
થાય છે . મ ક તે ુ ં સા હ ય હ ુ ઓની પડતી ભાવકને જોમ અને
ુ સો

ૂરો પડ છે .

• નમદની કિવતા અને તે ુ ં અ ય સા હ ય
સાર આપવા ુ ં કામ કર છે .

ુ રાતી સમાજને
જ

ુ ભ
લ

• નમદની કિવતામાં રહલી ભાષા ભાવકને તરવરતો

3.
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• મ યકાલીન સામને ભાવક સમ

ુ ાન બને છે .
વ

ુ રાતી સા હ યનો ઇિતહાસ
જ
ૂક

ુ રાતનાં ઈિતહાસને
જ

વંત

રખવા ુ ં કામ અને ભાવકને એનાથી પ ર ચત કરાવવા ું કામ કર છે .
• આ યાન

વા સા હ ય પો ભાવકને ધમ તરફની

ુ ચ કળવવામાં

સહાય પ થાય છે .

•

બંધ

વા સા હ ય વ પો

ુ રાતનો ઇિતહાસ અને
જ

1

403
403

નાથી ભાવક અપ ર ચત છે એવા

ુ રાતનાં િવ તારનો પ રચય કરાવે છે .
જ

િશ ટ
િશ ટ

ુ રાતી લ લતિનબંધ
જ
ુ રાતી લ લતિનબંધ
જ

• િનબંધની યા યાની સાચી સમ ૂતી િવ ાથ તેમજ માનવસમાજને
આ ૃિતને આધાર સમાજ

ા ત થાય છે .

• બી

સા હ ય વ પો કરતાં િવિશ ટ સા હ ય વ પ

આનંદ અને મા હતી એકસાથે

મથી ભાવક

ા ત થાય છે .

• િનબંધોમથી િવ ાથ ઓને સ દયની અ ુ ૂિત અને રસા ુ ૂિત થતી
જોવા મળે છે .
•

ં એ
થળ અને કાળનો પ રચય િનબંધોમાં થતો જોવા મળે છે . િનબ ધ
ુ ત સા હ ય વ પ છે

માં

વ થી િશવ

ુ ી ુ ં વણન િન પાયે ું
ધ

હોય છે .

2.

404 વળામણા’
404
• ઉ ર

ુ રાતનો પ રચય સ ક વારા આપવાનો
જ

આ યો છે
• ઉ ર

વળામણા

નાથી િવ ાથ ઓ પોતાના િવ તારથી માહર થાય છે .
ુ રાતની તળપદ
જ

છે .ગામ ુ ં એ

બોલીથી િવ ાથ ઓ

ુ ં છે ? શહર તરફનો

િવ ાથ ઓએ ઉપર ઓછો થતો
•

ય ન કરવામાં

ભાવ આ

ણકાર બને
િત વાં યા પછ

ય છે .

ુ વતા
ેમ,લાગણી અન એ ફ
ુ ં િવ ાથ ઓએ આ ૃિતના આધાર અ ભ
પોતાના

વનમાં

ૂકવાનો

ય ન કર છે .

• મેળા,ભજન,ગીતો

ની સાચી સમજ ,

વનમાં તે ું મહ વ આ ૃિતના

આધાર થ ું જોવા મળે છે . નાથી િવ ાથ સ

3

ુ રાતી સા હ યનો ઇિતહાસ
જ

405 મ યકાલીન
• ધમ તરફ

ગ થાય છે .

ે રત કરનાર રસ અને ગરબાનો પ રચય આપી િવ ાથ

જગતમાં ધાિમક

ૃિ ઓ તરફ અ ભ ખ
ુ કરાવવા ું કામ આ સા હ ય

કરાવે છે .
• પાવાગઢ,

બા ,બ ુચરા

વા

ુ રાતનાં શ તપીઠોનો પ રચય
જ

િવધાથ ઓને કરાવે છે . ની શ આત વ લભથી થતી જોવા મળે છે .

અવાચીન
•

ુ રાતી સા હ યનો ઇિતહાસ
જ

વનના ઉ લાસ ુ ં િન પણ કર ું આ સા હ ય િવ ાથ ઓને વાતા, કિવતા, નાટક
વા સા હ ય વ પ તરફ રસ અને

•

ુ રાતી સા હ ય ઉપર
જ
િવરહ’

•

ે

ચ કળવતા કર

ભાષાનો

ૂક છે .

ભાવ દલપત

વા સ ક પાસેથી ‘ફાબસ

ુ વ કરાવે છે .
વા કા યથી િમ નો પ રચય અને સંબધ
ં ોનો અ ભ

ુ રાતી સા હ ય ુ ં નવ ું નજરા ુ ં કહ શકાય અને િવ ાથ ને
જ
બની શક એવી ‘સર વતીચં ’

વી ૃિતઓ ઉપદશ આપી

વનમાં ઉપકારક

ય છે .

•

સા હ ય તરફ રસ ધરાવતા િવ ાથ ઓને
વાળવાનો

ય ન આ સમયના સ કો

ુ દા

ુ દા સા હ યના સ ન તરફ

ેરવા ુ ં કામ કર છે .

7 ભાષાિવ ાન
•

માનવ યવહારમાં ભાષા ુ ં થાન અને મહ વ આ પેપરમાંથી િવ ાથ ને

ા ત

થાય છે .
•

જો માણસ પાસેથી ભાષા છ નવાઇ

ય તો માણસ ુ ં અ ત વ જ ના રહ તેની

સાચી સમજ અહ સમ ય છે .
•

બોલી એ

ુ ં છે ? ઉ ર

ુ રાતની બોલી કહ એ યાર એનો પ રચય એટલે ક
જ

િવ તાર, યવસાય, ધમ,

ાિતમાં રહલા બોલીભેદોનો પ રચય અહ થતો જોવા

મળે છે .
•

ભાષા, વાણી, બોલી અને લિપની સાચી સમજ ભાષાિવ ાનથી

ા ત થાય છે .

8 સા હ ય િવવેચન
•

કલા એટલે

ું
?

ની સમ ૂતી કલાની યા યા ારા સરળતાથી િવ ાથ સમ

વનમાં ઉતારવાનો
•

ય ન કર છે .

લ લત કલા એટલે ક આનંદ આપનાર કલાઓનો પ રચય િવિવધ ર તે
કલા કવી ઉપયોગી છે એની સમજ

•

વનમાં

ા ત થાય છે .

કિવતા િવશેની સાચી સમજથી િવ ાથ અઘરા ગણાતા આ વ પથી એના તરફ
રસ જગવતા થાય છે .

•

સા હ ય ુ ં
સમ

વનમાં

શકાય છે .

9 વળાવી બા આવી

ું થાન છે ?

ુ ં મહ વ છે ? એ સા હ યના

યોજનના આધાર

•

આ ૃિત ારા ઉશનસના પ રવાર ેમ, વતન મ
ે અને
િવ ાથ ઓને

ૃિત ેમનો અ ભ
ુ વ

ા ત થાય છે .
ૃિત ેમ તરફ િવ ાથ અ ભ ખ
ુ થાય છે .

•

‘વળાવી બા આવી’નાં કા યો ારા

•

‘વળાવી બા આવી’નાં કા યો ારા િવ ાથ ને મા ૃ ેમ અને મમતાની લાગણીનો
ુ વ કરાવતો આ કા યસં હ માણસના લાગણીના ભાવની અ ુ ૂિત કરાવે છે .
અ ભ

•

િવ ાથ ઓ પ રવાર ુ ં મહ વ સમ

અને સં ુ ત ક ુ ંબની ભાવના એમનામાં

ૃ
ત

કરનારો કા યસં હ બની રહ છે .

10 સમી ા- અપ ઠત
•

િવ ાથ ને કા યનો આ વાદ માણી શક એ માટ કિવતાને કવી ર તે સમજવી તે
સરળતાથી શીખી શક છે .

•

કટલાક સં પ
ે ીકરણોના

ુ ાઓ ારા અખબારમાં કવી ર તે અહવાલ આપી શકાય

એની સમજ આપે છે .
•

ૂ ા
કટલાક ંક

ુ ાઓના આધાર બા

િવ ાથ સમી ાના
•

પર

ાઓમાં આવતા

ો ુ ં િનરાકરણ

ુ ા ારા લાવી શક છે .

િવ ાથ એની કાર કદ માં

ાંક ને

ાંક અથિવ તાર ારા, કહવતો ારા સામેની

ય તને થોડામાં ઘ ુ ં શીખવી શક છે .

606 અવાચીન
•

ુ રાતી સ હ યનો ઇિતહાસ-2
જ

સા હ યમાં આવતી ગિતશીલતા અને પ રવતનનો પ રચય િવ ાથ ને થતો જોવા
મળે છે .

•

શહરમાં જ મેલ અને કમ ગામડાનો સ ક ગામડાને

વંત કરવા ુ ં કામ અને

િવ ાથને ગામથી વાકફ કર છે .
•

બદલાતી પ ર થિત સમયનો અભાવ, સા હ ય ૃિતઓમાં
સ કો િવ ાથ ઓને કરાવે છે .

િતકા મકતા આ સમયના

•

સા હ યમાં સમયના બંધનને યાનમાં રાખીને લખા ું સં
વાંચન તરફ

ત લેખન િવ ાથ ને

ેર છે .

607 ભાષાિવ ાન
•
•
•

માનવ શર રરચના ુ ં ભાષામાં
ુ રાતી યાકરણ ારા િવ ાથ
જ
સં ૃત યાકરણ અને

ુ ં થાન છે અનો િવ ાથ ને પ રચય કરાવે છે .
પધા મક પર

ામાં સા ું પ રણામ મેળવી શક છે .

ુ રાતી યાકરણ વ ચેની ભેદરખા િવ ાથ અહ સમ
જ

શક

છે .
•

ુ રાતી ભાષાનો ઉદભવ અને એના િવકાસમાં ભાગ ભજવતા પ રબળોનો પ રચય
જ
િવ ાથ ને અહ

ા ત થાય છે .

608 સા હ યિસ ધાંત િવચાર
•

સા હ ય મીમાંસકો

વા ક એ ર ટોટલ, લ

ઇનસની િવચારસરણીથી િવ ાથ

વાકફ થાય છે .
•

મીમાંસકો ારા આપવામાં આવતા પોતાના િવચારોથી સા હ યની સાચી સમજ
ા ત થાય છે .

•

સા હ ય એક અ રસો છે .

ની સાચી સમજ િવ ાથ આ મીમાંસકો પાસેથી કળવે છે .

•

વા તવવાદ અને અ ત વવાદની સમજ િવ ાથ ઓ અહ કળવે છે .

609 માટ અને મોભ
•

આનંદ આપ ું સા હ ય લ લતિનબંધ િવ ાથ ને વાંચન તરફ

•

રામચં પટલ

ેર છે .

ગામડાને છ ું કર છે તે તરફ ગામડા િવશેની સમજ વાંચનથી

િવ ાથ કળવાય છે .
•

ૂરઝાઇ જતી સં ૃિત,

ૃિત તરફ િવ ાથ ને રસ જગવવા ુ ં કામ આ ૃિત કર છે .

•

નદ ,ખેતર, ુ ંગર

વા

ા ય પ રવેશને સ વ કર ને િવ ાથ ને એના તરફ

ઓત ોત કરવા ુ ં કામ કર છે .

610 યવહારભાષા
•

સાં ત સમયમાં આવતી પર

ા પ ધિતમાં ઉપકારક બની શક એવો અ યાસ મ,

અર લેખન િવ ાથ માટ ઉપકારક બને છે .
•

જોડણી દોષ

િવ ાથ ની છાપ અસર કર જતો લ ણ અહ આ અભાસ મમાં

ઉ ગર થાય છે .
•

અહવાલ લેખન, સમાચાર લેખન વગેરથી િવ ાથ પગભર થઇ શક છે .

•

િવ ાથ ઘરમાં વપરાતી બોલી યોગમાં ભાષાના શ દ યોગો એટલે ક ભાષા ુ ં
ુ ધકરણ કરવામાં અ યાસ મ ઉપયોગી બને છે .




























































































































































































































































































































































































































સં ૃત િવષયના
(૧)

સં ૃત િવષયના આઉટકમ (અપે ત પ રણામો) સં ૃત ભણવાને લીધે અથવા ભણાવવાને
લીધે માનવ વનનો
વગેર પંચતં

(૨)

(૩)

ુદ

ુ દ વાભાિવક બાબતો ર ત- રવાજ

ૃ મહ વ વગેરનાં ફાયદા વણવતા મં ો- ૂ તો

હોય છે . તેમજ વતમાન

વનની સમ યાઓથી બચવા

ને

ેરણા મળે છે .

ૂના

ૂના

બનાવવાની
થ
ં ોમાં

વરાહિમ હર અને બી

વનપ ધિતઓ

ણી શકાય છે .

અને હતોપદશને આધાર

વેદોના અ યાસથી પયાવરણ-જળસંચય અને

વનમં

ુ ઢઓ અને

તે મા ું મન

ુ સંક પ વ ં બનો
ભ

સંશોધનો થયેલાં તેની િવગતોસં ૃત મા યમથી ન ધાયેલી છે .
ાચીન વૈ ાિનકોની

ૂગોળ અને ખગોળની શોધોને શીખવા-સમજવા

માટ સં ૃત થી વ ુ સાર કોઇ ભાષા નથી, માટજ સં ૃત ભણ ું ઘટ.
(૪)

સં ૃતમાં િવિવધ
ર િતઓ ુ ં

દશના કિવઓ થઇ ગયા તેથી દશ- દશની િવિવધતાઓ ક

િત બ�બ તેમણે સ લા સા હ યમાં પડ છે .

નાની વાતાઓમાં દ

વન

મ ક દંડ નામના ગ કાર લખે નાની-

ણ ભારતની ખાનપાન પ ધિત એટલે ક ચોખા (ભાત) અને રસ (ક

ટામેટા ૂપ) તેમજચોખાની અ ય વાનગીઓ અને કળના પાંદડાની થાળ બનાવીને પીરસવામાં
આવતી વાનગીઓ વગેર ુ ં વણન મળે છે . તેમજ
છળકપટ, દગો અને
(૫)

સં ૃતની િવ ભ

ૂિમની

ૃ ાંત, ગોિમની

વનર િતનો મેસેજ ક બોધ હોય છે .

ુ ં ળ કડ ુ ં
વાતાઓમાં સ ચાઇ અને નીિત ુ ં ફળ સા ું અને અસ ય ક અનીિત ફ

મળે છે . એથી મ ુ યને સારો માણસ બનવાનો બોધ મળે છે . તેમજ દા ુ ,
વગેરનો બોધ ‘અ
(૬)

ૂ ત’ નામે વૈ દક

ુ ગાર,ચોર ન કરવી

ૂ તમાં મળે છે .

સં ૃતને ભણવાથી મ ુ ય શીલવાન,
નાગ રકબને છે .

ૃ ાંત ઇ યા દમાં

ુ ધવાન અને મ ુ ય ુ ં ગૌરવ મેળવતો સારો

મહાભારત – સભાપવ અને

6



ુ િયધન ુ ં છળકપટ

મહાભારતની શોયાકથાઓ તેમજ
ુ મોહ

િુ ધ ઠરની

ુ ગાર રમવા ક ન રમવા

પ રચય મળે છે . અને

6

આ પેપરમાં

િવ ુ રની સ યિ યતા

ૃતરા નો

ગેની અિનણાયક મન: થિત વગેરનો
માં

પેપરમાં સં ૃત સા હ યનો

ઇિતહાસ ભણાવાય છે . પેપરમાં સં ૃતના ગ કારો નાટકકારો અને ખંડકા યકારો તેમજ અ ય
સા હ યિવ ામાં લખનારાઓનો પ રચય છા ને થાય છે .
2


છે .

ુ બંને
ત

ુત પેપરમાં ભ ૃહ ર ૃત નીિતશતક અને નાટ કાર

ું

ૃ છક ટક

ૃિતઓમાં અ ુ મે છા ોએ નીિતનો મ હમા અનીિત ુ ં ફળ ભા યનો મ હમા
ુઓ (રતીમાંથી તેલ પીલ ,ુ ં

અસંભિવત વ

ૂ

ૃગજળમાંથી તરસ છ પાવવી) વગેર દશાવીને

નીિતનો મ હમા કર છે .


6



6

અને

અને

ુ ુ ષનો ધનવાન

ૂ ક િનધન
છે ક

િત, ફળ,

6





ેમમાં

6

ી સંગાથેનો

ેમ (સાચો

ેમ) વણવે છે .તેમજ અવાંતર બોધ

ચનીચ ક ગર બ તવંગરનો ભેદ જોવાતો નથી.
2

6

અને

ુ શ
ુ શ
ર વ
ં –આ પેપરમાં ર વ
ં મહાકા યનો

ચૌદમો સગછે . તેમાં વનવાસ પછ નો રામનો રા યા ભષેક માતાઓ સાથે ુ ં

ુ : િમલન
ન

િપતાના વચન ુ ં પાલન કરવા માટરામનો પ ની યાગ છતાં વા મી કના આ મમાં ગભવતી
સીતાને લ મણ સંગાથે મોકલવી.... ઇ યાદ વણનો થક સં ૃત િશ ણના હ ુ પેક
રામનો િપ ૃ ેમ ભા ૃ ેમ પ ની ેમ અને



6

6

કા ય કાશ ુ ં છે તેનો આરં ભમાં ઘણી

ૂ ય પે

ેમ વગેરના દશન થાય છે .

મ મટ ર ચત કા ય

કાશ આ પેપર

ુ ં ર વાત દશાવવામાં આવી છે . કિવ કા ય શા
દ

માટ લખે છે તેનાં છ

ુ
યોજનો દશા યાં છે. ઉપરાંત કા યના હ ઓ
પણ છે

કારનાં

અને કા યના ઉ મ મ યમ અને અધમ

કારો અહ

ું ણવા- ણવાથી કા યનો મ હમા તેના
આબ ભ

થમ

કરણમાંદશા યાં છે .

ુ
કારો હ ઓ
અને

યોજનો સમેત

સમ ય છે .


વૈ દકસા હ યનો ઇિતહાસ – કઠોપિનષદ-

6
કઠઉપિનશદની

કથા

ારા

િનલ ભીપ િુ ં વકસે. તેમજ
પહાડ

ૃ

છા ોમાં

સ ચાઇ

ક

િવ ાિમ -નદ સંવાદ

ુત પેપરનો હ ુ

સ યિન ઠાનો

બોધ

ારામ ુ યોનો નદ -

ૂત

મળે
ુ પ-

ેમ અને તાદા યનો સંબધ
ં વગેર શીખવા મળે છે .

ઇ યા દ સંગાથેનો

ઉપરાંત નદ ઓ સાથેના ઋિષસંવાદને ભણીને તે ઉ મ વણનશ ત કળવી શક છે .


6

6

4

ુ ય અને ગૌણ પેપર – 403 માં પંચતં

કરણ છે . આ પેપરમાં
યેકમાં

ુ દો

થાય છે .

ુ થાઓ આઠક
ાચીન પ ક

ુ દો છે અને એને લીધે
અને

ુ ં િમ ભેદ નામ ુ ં

ટલી છે . તે વાતાઓનો બોધ

વન યવહારમાં કમ યવહાર કરવો તે ફ લત
ના પેપરમાં કા ય કાશનો કોષ છે . તે કોષ

ારાભારતીય કા ય શા માં કટ ું ખેડાણ થ ુ ં હ ું તે

ણવા મળે છે .

માં

વૈ દક સા હ ય ુ ં તેમાં વેદો ઉપરાંત આર યકો અને વેદાંગો છે . તેમજ કઠૌપિનષદની
વાતા છે . અહ યમરાજ અને ન ચકતાના આ યાન થક સ યનોમ હમા અને નીિત
સદાચાર ુ ં માહા ય ઉપિનષદકાર


7

6

કટ ક ુ છે .

સં ાકારક

કરણ અને સં ૃત ભાષા િવ ાન સં ૃતને

ુ ય િવષય પે ભણનારા છા ો માટ યાકરણના
કારક કરણ ભણાવાય છે

નાથી છા ો કઇ કઇ ર તે વા

ાન મેળવે છે . તેમજ સં ૃત ુ ં ભાષાિવ ાન ુ ં
છે આ િવષય ુ ં

તરરા

ઢકરણના ભાગ પે સં ા કરણ અને
રચનાઓ કરવી તે

ાન તો છા ો માટ

ગે

ુ ા ખ ના
લ

ય ક ા ુ ં મહ વછે . જો છા ો ધાર તો એનો વ ુ અ યાસ

કર ને પોતાની ક રયર બનાવી શક છે .


7

(કોષ સદાનંદ ર ચત વેદાંતસાર અને યાકરણમાં સંિધ

6

અને સમાસ) :

ુ પેપરમાં વેદાંતસાર નામનો ફલોસોફ નો
ત

છે . તેના અ યાસ થક
ઇ યા દ ુ ં

વ

જગત

થ
ં ભણવામાં આવે

જગદ શ (પરમા મા) પંચ મહા ૂતો માયા

ાન થાય છે . તેમજ મ ુ યએ મો

મેળવવા

ય નકરવો ઘટ એવો બોધ

ું

મળે છે . તેમજ ત વ ાનથી

ાન આ પેપરથી થાય છે . આને લીધે વતં

સમાસો ુ ં

7

6

માં યા વ કય

ભણવા ુ ં છા ને માટ બને છે . મ ુ

7

સંિધ કરતો અને

ૃિત અને પછ થી અ ભ
ં ના તકસં હને

ૃિત અને યા વ કય

મ ુ યનેિવવાહ અને અ ય િવિધઓક ર ત રવાજો


ર તે છા

ણેક

ય છે .

સંિધિવ છે દ કરતો થઇ


ુ ધ ૂ મ બને છે . ઉપરાંત સં ૃતનાસંિધ અને

6

કોષમાં

ું

ૃિતના અ યાસથી

ાન થાય છે .

ીમ ્ ભગવ ્ ગીતા કોષ િનધારણ કરનારા

િવ ાનોએ સ ૂહ ચ�તન કર ું અને સેમ-5 બાક ના નવ અ યાય એમ બધા મળ અઢાર
અ યાયની ગીતા સં ૂણ થાય છે . સં ૃતને
ગીતા ભણે છે . તેમજ

વન ુ ં શા

યાર કમ વત ુ ં તે ુ ં

ુ યિવષય પે ભણનારો છા

વનમાં

આ ર તે

સંઘષ ક પ ર થિતઓ સ ય

ાનમેળવે છે તેમજઅનાસ ત ૂવકકમ કરતારહવાનો બોધ મેળવે

છે .


7

પેપરમાં સં ૃત છંદો અને સં ૃતના િનબંધો છે . તેથી

6

અહ છા ને મહ વના ચાર છંદો અ ુ ુ પ વસંતિતલકા મ દા ા તા અને િશખ રણીનો
પ રચય મેળવે છે . તેમજ અગાધ સાગર

વા સં ૃતના ભાષા-સા હ યમાંથીચાર

િનબંધોઅહ કોષમાં છે . એના થક છા િનબંધને કઇ ર તે લખવોતે શીખે છે . આમ
િનબંધ સા હ યમાં ઉ મ


7

6

દાન પે સંશોધક છા ો એ િનબંધો રચવા ઘટ.
– આ પેપરમાં સં ાકારક

યાકરણ અને

ાન ુ ં સંવધન- ઢકરણ

ભાષાિવ ાનનાકટલાક પાસાઓ અહ કોષમાં છે તેથી છા ને
કર ને ક રયર બનાવી શકાય એ ુ ં છા ો જો સમ

પી

તો તેમને ભિવ યનો- (ક રયરનો)

ફાયદો થાય.


7

6

સાં યકા રકા અને સંિધ-સમાસ અહ કોષમાં છે .

ૃ ટ ું

ુ
યાકરણના અ ક

ુ ાઓ

ાચીનતમદશન સાં યનો અહ પ રચય થાય છે તેમજ

પ ટ થાય છે . સં ૃતમાં સાં યદશનનો મહ વનો ફાળો

ધપં ુ યાય નામના

િસ ધાંતનો છે એના થક સંપીને કાય કરવાના ફાયદા થાય છે . એવો બોધ પણ મળે
છે .

7



– આ પેપરમાં કોષમાં અ ભ
ં

6

ુ ં તકસં હ નામ ુ ં

ુ તક

છે .)
આ તકસં હને ભણવાથી એટલે ક ચાર કારના અભાવોઅને ભણવાથી અ ય િવષયોની



ૂ મ બાબતો ુ ં
પધા મક પર
7



ાન થાય છે . ઉપરાંત એમ.સી.
ાની પ ધિતમાં છા ો સા ું

િતિનિધ વ કર શક છે .

– (આ પેપરમાં ગીતાનો ઉ રાધ ભણવામાં આવે છે )

6

ગીતાના અ યાસ થક



ુ અને સાચો િવક પ શોધવાની

જોવાની

ટ િવકસે છે .

7

6

ુ - ુ :ખ અને સમાનભાવે
ખ

યવહાર ુ ં કૌશ ય અને

વન

– આ પેપરમાં

ુ ધચ રત પણ છે . તેથી અહ

સં ૃતના છંદો અને િનબંધોને ભણવાની િવિશ ટશ ત મળે છે .
ાન થક િવવેક, વૈરા ય વગેર

તેમજ

ુ ધચ રત ના

ુ ો મ ુ યમાં િવકસે છે . તેમજ સં ૃત ભણવાની
ણ

સાથકતા પણ િવકસે છે .


ુ
ત

પ માં

ુ િનયા ુ ં

ે ઠ નાટક કા લદાસ ુ ં શા ુ તલ છે . તે નાટક ભણવાથી

છા ોમાં િવવાહ અને તેની વફાદાર

ુ ં મહ વ તેમજ રા ની ફરજો વગેર સમ શે. તેમજ

છા ોનો સં ૃત નાટકોનો રસ આ નાટક ના અ યાસ થક રસ વધશે.

આ

ુ ં આઉટકમ એ ુ ં છે ક િન ુ ત અથા ્ શ દશ ત ુ ં શા

છા ો ભણશે તો

તેમનેયો ય શ દ યો યર તે બોલવા-લખવાનો િવવેક વધશે ઉપરાંત ‘મેઘ ૂ ત’ના અ યાસ થક
તે સં ૃત ભાષાની ભ યતા, િવરહપરાયણતા, રિસકતા વગેરભણશે.

દરક ભારતીય એ રામાયણ અને મહાભારત નામે આ
રામાયણ ુ ં સવ

થ
ં ો વાંચવાઘટ. વા મી ક

ું રકાંડ’છે . કારણ ક તેમાં હ મ
ુ ાન ના પરા મો વણવાયા છે આથી
મકાંડ ‘ દ

આને ભણવાથી છા ો માં સાહસ-ખડલતતા- શોય વગેર વધી જશે આભણ ું જ ર છે .


વૈ દક સા હ ય-ચારવેદો ુ ં

સમ

ભણવાથી વેદ ાન

ાનજનસામા ય માટ

ુ ાણોમાં ભર ું છે . આમ ભાગવત
ર

ા ત થાય છે . ઉપરાંત તેની નીિત કથાઓને લીધે મ ુ યને નીિતપરાયણ

બનવાનો બોધ મળે છે .
કોષમાં પાતંજલયોગ દશન, સમાિધપાદ છે .


યોગદશન મ ુ યને
આમ દરક દશન ુ ં

ૂળ આસનોથી માંડ ને મો

ુ ી લઇ
ધ

અને સમાિધ

ય છે .

િતમ લ ય સમાિધ અથવા મો ા છે .
પેપરમાં ભાસનાં બે નાટકો ઊ ુ ભગ
ં અને



કણભાર ્ છે . નાટકકાર ભાસ પોતાની સરળ સં ૃતશૈલી ને લીધે
મહાભારતના કથાનકમાંથી

ણીતા છે .

ેરણા લઇને બંને મૌ લક નાટકો લખીને ભાસે સમાજને

સારો સંદશ આ યો છે . આ પેપરનો બોધ

એજ છે .

ના પેપરમાં િન ુ ત અને મેઘ ૂ ત છે . કા લદાસના


મેઘ ૂ તનો સંદશો

ણે ક

ેમનો સંદશ છે . સાચો

ેમી િવરહ ય

અહ

તીક પે છે .

ના પેપરમાં મહાભારત ુ ં િવરાટપવ નામ ુ ં



કરણ છે . તેમાં પાંડવોનો અ ાતવાસ, ભીમ અને અ ુ ન ુ ં શૌય અને

ા ધમ વગેર ુ ં

િન પણ છે . તેના ારા મહાભારતકાર સ ય, નીિત, પરા મ, ગૌસેવા ઇ યાદ ના પ ઘર
છે .

ને ક

ૂ યિશ ણ આપે છે .
ુ ાણ છે . અઢાર
ના કોષમાં વા ુ ર



ુ ય

રુ ાણો

ુ ાણ વેદોનો સંદશો લોકભો ય ભાષામાં આપે છે . પેપરનો હ ુ છા ોને
માંહ ુ ં વા ુ ર
સરળ લોકો થક સદાચારનો બોધ આપે છે .
ના આ પેપરમાં મહાભારતમાંથી િવ ુ રનીિત ના


લોક સ ૂહને કોષમાં

ુ ાયેલ છે . મહા મા િવ ુ રનો બોધ અહ
ક

િવિવધ

વેરાયેલો મળે છે . સ ય ધમ દયા સંયમ અવૈરઅને અ હ�સા ઇ યા દ
ધારણ કરવાથી મ ુ યને


ુ વાય છે .
વન સાથકતા અ ભ

ુ ો
ણ

લોકોમાં
વનમાં

આ પેપરમાં સં ૃતના મહાન ગ કાર બાણભ ની મહાન
જ મોની

ેમકથા

છે .

આમાં

સાહસ

અને

ુ ં ણનકરતાં બાણે જગતની સવ સફદ વ
અ છોદસરો વ

ૃિત કાદંબર છે ક
શોય

પણ

ુ ની
ઓ

ૂચ

છે .

માં

ણ

ઉપરાંત

ણે ક બનાવી છે

પા ોનાં નામ પણ આકષક છે .
કોષમાં ઋ વેદ ુ ં

ી ુ ં મંડળ છે . તેમાં પણ
ૂનામાં

િનયતક ાનાં મં ો છે . પરં ુ ઋ વેદના અ યાસથી સંસારના
ા ચન

ૂના સવાિધક

થ
ં ઋ વેદનો અ યાસ કરવાની તક મળે છે .



આ

થ
ં ભણીને છા ો સમજશે ક

પ રચય છા ોને થાય છે તેમજ

ાચીન ભારતનો િવિવધ શા ો, નાટ શા
ગત વનમાં છા

કરકસર થી

વગેરનો

વે એ માટ

ેરણા

મળે છે .
આ પેપરમાં


મ ય રુ ાણના એકથી પ ચીસ આવે છે .
ઉ સવો, ર ત રવાજ વગેર ુ ં

રુ ાણો

ારા આપણે ભારતીયોના ખાનપાન,

ાન થાય છે તેમજ અ ય અઢાર
પેપરમાં અહ



રુ ાણો ુ ં

ાન થાય છે .

ી હષ નાટકકાર લખેલી

‘ર નાવ લ’નામક ર નની માળા છે . તેમજ તે માળા મળે એ માટ મંથન કર બેસે છે
સં ૃતમાંચાર

ક

ુ ીનીહોય તેને ના ટકા કહવાય છે . આ અથમાં આ નાટક
ધ

લોકો ુ ં જન વન ક ુ ં છે ? તે અહ નાટકમાં જોઇ શકાય છે . આમ નાટ
આ નાટક ગમશે.

ુ દા

ુ દા

રિસકોને સ ન
ુ ે

થી સં ૃતમાં ભણતા છા ો અને અ યાપકો માટ ગૌરવની લાગણી

થઇ આવે છે .


2

F



ુ શ
માં ર વ
ં -સગ ૨ કોષમાં છે . આ પેપર



પણ સં ૃત મહાકા યનો કા લદાસની શૈલીનો ભાવકને
રા ઓના ઉ મ

ારા

ુ શ
પ રચય થાય છે . ર વ
ં ના

ુ ો ુ ં વણન કર ુ ં એ કિવનો ઉ ેશ છે એ જ આ પેપરનો 2
ણ

F
ુ ાણના એક થી અ ાવીસ
આ પેપરમાં અ ન ર


અ યાય છે . આનો હ ુ છા ોને
ારા

ુ ાણસા હ યનો પ રચય કરાવવાનો છે . તેમજ
ર

રુ ાણો

ૂ યો ુ ં િશ ણઆપવાનો છે .
પેપરમાં કૌ ટ ય ુ ં અથશા



ભણવામાં આવે છે . આમાં સમ ય છે ક કૌ ટ યનો આ
િવષયો ુ ં

ાન કરાવે છે . એજ તેનો હ ુ છે .

(અિધકરણ-2)

થ
ં રાજનીિત અને અનેકિવધ

SHREE K. R. KATARA ARTS COLLEGE, SHAMLAJI
Outcomes of Sociology

Sociology (B.A.Programme)
Outcomes of Sociology
● The subject like sociology is very useful to prepare next generation through UG/PG in
higher education of India. Sociology makes the students in sense a social animal.
●They are able to know importance of social study by the way of understanding different
aspects of social life in scientific manner.
●They also are able to understand contemporary social issues and problems and also able
to problem solution.
●Sociology is useful to NGOs, policy makers for the society, traditional and
contemporary society for social transformation and identifying various social concepts.

BA SEM -I
Course Code: 101 Introduction to Sociology
The students are able to understand
●The different social concepts of Sociology
● Importance of sociology in the life molding process
● Accelerates them to understand sociological works in contemporary society.

Course Code: 102 Indian Social Structure
The students are able to understand
● Understand and appreciate Indian social structure
●Compare between various society and communities
● Prepare in advance to society about social change

Course Code; 201 Basic Concept of Society
The students are able to understand
●Aware the students with different concepts of society
● Performs their roles in group
● Trace difference between society and community and compare them

Course Code: 202 Indian Social Structure
After completing the course, the students are able
●To know about various social organizations
● Also able to know generation gap(s) between the two generations.
●They are also able to understand woman social status and gap(s) between tradition and
contemporary social organizations and their activities.

E.O: 105 Indian Society
The students are able to know about
● Rural, urban and neo-urban social life in a country like India with diverse culture and
religions.
● Also get the information of family welfare

C C -305 Social Problems
The students are also able
● To clear the social concepts and social problems.
●They are also able to know the problem solution mechanism of diverse culture and
religions of a country like India.

Course Code: 304 Rural Sociology
After completing the course, the students are able
●To understand the rural society
● Their social problems like; family issues
● Their judgment mechanism.
● Also able to play are role of problem solver in rural society in a better way.

Course Code: 303 Social Anthropology
After completing the course, the students are able
● To understand different branches of social anthropology, concepts of social
anthropology
● Also be able to know about tribe culture and society.

Course Code: 403 Indian Tribal Sociology
After completing the course, the students are able
● To understand different customs and culture of tribe society.
● Also able to know the problems of tribes
● And initiatives towards their development and loopholes.

Course Code: 404 Urban Sociology
After completing the course, the students are able
● To contribute in the development policy of the urban society.
● Understand urban community in sociological perspective including urban problems and
its solution to the society.
●They are also able to know the process of social transformation mechanism with their
own discretion.
Course Code: 405 Indian Social Problem Part-II
After completing the course, the students are able
● To play their role in social problem solution and bring awareness on social problems.
● Try some Sociological Approaches towards social problems

Course Code:506 Introduction to Social Research
After completing the course
● The students are able to form hypotheses
● Also be able to know research process in sociology.
●The students are also able to develop their research skills in sociology in scientific
manner.

Course Code:507 Foundations of Sociological Thought
After completing the course, the students are able
● To understand emergence, development, contribution from Auguste Comte and
Durkheim in sociology
●Study of different sociologists.

Course Code: 508 Rural and Urban Sociology
After completing the course the student are able
● To understand the concept,form and problems of rural and urban community.
●The students are also familiar with the factors that came change in both the societies.
Course Code: 509 Women and Society
After completing the course the students are able
● To understand the position of Indian women
● The decline of women, their traditional and present position
● And their role in societyand transition
●The students are also aware of their problems and feminism.
Course Code: 510 Social Health and Family Welfare
After completing the course the students are able
● Make Indian population policy.
● To understand the Indian constitution state policy guidance
●. The students are also aware with the constitutional provisions and different schemes of
women, oppressed people, old people, handicapped, and backward caste
●They are also aware with different laws.
Course Code:606 Social Thinker
After completing the course, the students are able
●To familiarize with the social thinker and his contribution in sociology of India
●To understand the contribution of Thinkers in sociology and social theories and
compare with his present society.
Course Code:607 Research Methodology
After completing the course, the students are able
● To prepare the research and to understand research methods, research methodology
● Able to prepare research paper and projects in respective subject.

Course Code:608 Industrial Sociology
After completing the course, the students are able
● To understand industrial sociology, industrial environment and industrial problems
● Understand the problems of employees..
Course Code:609 Problems of Women
After completing the course, the students are able
● To understand problem of women and provide their solutions,
● To contribute to labor health and educational welfare program of women
● Understand the Contemporary Social Problems of Women in India.
Course Code:610 Social Psychology
After completing the course, the students are able
●To discuss the role of motivation and attitude in various behavior
● And inculcate leadership in various groups.

MA SEM-I
Course Code:101 Classical sociological tradition
After completing the course, the students are able
● To understand the works of sociologists who contributed their level best for the people.
●The students also will be familiar with social movements organized by the sociologists
in the country.
Course Code:102 Research Methodology
After completing the course, the students are able
● To prepare research proposal, research papers
● Also able to conduct independent research in the area of sociology by azuring sufficient
theoretical knowledge on research methods and methodology.

Course Code:103 Gender and Society
After completing the course, the students are able
● To understand gender issues and movement against gender bias.
●They are also able to know woman empowerment and the status of woman in India.
Course Code: 104 Political Sociology
After completing the course, the students are able
● To understand political scenario in India and across the world at some extent.
●They are also able to understand woman status in Indian politics and their contribution
in Indian politics.

Course Code:105 Family Welfare and Advisory Guidance
After completing the course, the students are able
●To understand family welfare activities by voluntary NGOs as well as other
organizations.
●They are also able to know about various family welfare activities by government and
initiatives towards uplifting the social status of the people.
MA SEM-II Course Outcomes
Course Code:201 Theoretical Perspectives in Sociology
After completing the course, the students are able
● To understand theoretical aspects of sociology and their applications in the society.
Course Code:202 Methods and Techniques in Social Research
After completing the course, the students are able
●To understand fundamental theories on social research
● Also able to conduct research independently in the area of sociology by gaining
practical knowledge on research methodology.

Course Code:203 Social Change and Development in India
After completing the course, the students are able
● To understand society and forces of social change in India.
●They are also able to know how social change can accelerate social development graph.
Course Code: 204 Criminology
After completing the course, the students are able
●To understand concepts, form and types of crime
● And solution of keeping away from the crimes to people.

Course Code: 205 Sociology of Ageing
After completing the course, the students are able
● To understand science of ageing and its importance in Indian society.
●The problems of old persons and their solutions are also can be familiar to the students .
MA SEM-III Course Outcomes
Course Code: 301 Sociology of Rural
After completing the course, the students are able
● To understand rural life, culture and their customs.
● The students are also able to understand problems of rural society and their possible
solution machinery.
Course Code: 302 Sociology of Population
After completing the course, the students are able
● To understand how over population is associated with the development of any country.
● The students also are able to know population with proper gender ratio is to be
controlled or maintained by the population and solution of population related issues
through research activities.

Course Code: 303 Sociology of Development
After completing the course, the students are able
● To understand importance of sociology in development of the country.
● The students are also able to know developmental efforts and activities by the
government, too.

Course Code: 304 Society and Environment
After completing the course, the students are able
● To understand environmental issues at globally as well as in India.
● The students are also able to know importance of saving environment as per global
standard for the welfare of human and other living organs.
●They are also able to understand the duty of society to maintain environmental norms
for the sake of living organs.
Course Code: 305 Social Change in Modern India
After completing the course, the students are able
● To understand social change in Indians and their livelihood during the last two decades.
●The era of post globalization has changed the life of Indian people and how to move
forward foot stepping to developed country also inspirable to the students.
MA SEM-IV Course Outcomes
Course Code:401 Sociology of Religion
After completing the course, the students are able
● To understand concept of religion and how Indian people manage different religions in
India.
●They are also able to know reciprocal dependency of Indian people on their own
religion.
Course Code:402 Industry and Society in India
After completing the course, the students are able
● To understand industrial environment of India and industrial problems.
● Also able to understand contribution of industry in Indian economics and role of
industrial society in the development of India.

Course Code:403 Sociology of Religion
After completing the course, the students are able
● To understand urban social life, advantages and disadvantages of urban life.
●The students also are able to understand the problems of urban India.
Course Code:404 Urban Society of India
After completing the course, the students are able
● To understand the urban life of India and how urbanization is rapidly affected to the
rural life in India.
●The students are also Able to understand the local problems and local culture in urban.
Course Code:405 Woman in India: Changing Face( please ensert registered English
title of the paper )
After completing the course, the students are able
● To understand the woman status and social transformation of woman in India.
●The students also able to understand the role of woman in society and every aspects of
life in 21 st centuary.
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