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SANT GADGE BABA AMRAVATI UNIVERSITY, AMRAVATI  

Syllabus Prescribed under Choice based Credit System 2022-2023  

Faculty : Humanities  

Programme :  Bachelor of Arts (B. A.)  

Subject - Sanskrit Compulsory   

 

Part A 

Preamble:- 

ससं्कृती ही विश्िातील एक अत्यतं प्राचीन आणि समदृ्ध भाषा आहे.  

मनोरंजनासह,ज्ञानरंजन आणि सिाांगीि व्यक्ततमत्ि विकासाच्या दृष्टीने ससं्कृतच्या अध्ययनाचा विविधांगी 
उपयोग आहे. 

काव्य नाट्य स्िरूप साहहक्त्यक  अगंासह मनोिजै्ञाननक, समाजशास्रीय आणि आधुननक विज्ञान दृष्टीनेदेखील 

ही भाषा समदृ्ध आहे. 

सध्याच्या सगंिकीय यगुात जागनतक पातळीिर ससं्कृत भाषचे्या अध्ययनात िाढत असलेली रुची पाहता 
आपल्या विद्यार्थयाांना देखील या अफाट ज्ञान सगं्रहाचा लाभ व्हािा या दृष्टीने ससं्कृतच ेअध्ययन अत्यतं उपयतुत 

आहे. 

Program  Outcome (PO's):- 

 १)  ससं्कृत भाषचे ेआपाततः अध्ययन करून त्या भाषबेद्दल आिड ननमााि करिे. 

 २)  ससं्कृत भाषते िहैदक ससं्कृत, औपननषहदक ससं्कृत, स्मनृत कालीन ससं्कृत, गद्य काव्य, पद्य 

काव्य, नाटक सभुावषत अशा विविध पलै चंा विद्यार्थयाांना पररचय करून देिे. 

 ३)  ससं्कृत भाषते केिळ धार्माक आध्याक्त्मक ककंिा साहहक्त्यक विषय नस न उच्चतम ननैतक म ल्य 

तथा महहलोन्नती, िकृ्ष महहमा, विमानविद्या, सगंिकीय ससं्कृतम ्अशा आधुननकतम विषयांिर 

देखील विविधांगी लेखन उपलब्ध आहे याची जािीि करुन देिे. 

 ४)  ससं्कृत ही केिळ प्राचीन भाषा नस न सध्याच्या काळात देखील नतच्यात प्रचुर प्रमािात साहहत्य 

ननर्माती होत आहे हे सद्यकालीन लेखकांच्या, सद्यकालीन विषयािर आधाररत पाठाच्या माध्यमात न 

अधोरेणखत करिे या अभ्यासक्रमाच ेएक महत्िप िा उद्हदष्ट आहे. 

 ५)  ससं्कृत अध्ययनाने येिारी उच्चारि शदु्धता, पाठांतर क्षमता, ननैतकम ल्य सिंधान, बौद्धधक 

सपंन्नता यांचा पररचय करून देत ती म ल्ये रूजिण्याचा प्रयत्न करिे या अभ्यासक्रमाच ेउद्हदष्ट 

असेल. 
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Program Specific Outcome (PSO's) :-  

१) गद्य पाठाचा उताऱयांचा अनिुाद करता येईल. 

२) गद्य पाठाचा सारांश स्ितःच्या शब्दात सादर करता येईल. 

३) पद्य पाठातील श्लोकांचा अनिुाद करता येईल. 

४) पद्य पाठाच ेरसग्रहि करून सारांश सादर करता येईल. 

५) सपं िा अभ्यासक्रमाच ेस क्ष्म अध्ययन करुन िस्तनुनष्ठ प्रश्नांची उत्तरे देता येतील 

६) कौशल्य आधाररत अभ्यासक्रमांची कौशल्य प्राप्त होतील. 

 

Employability Potential of the Programme: 

(संस्कृत विषयात रोजगाराच्या संधी) 

संस्कृत भाषा केिळ पारंपाररक भाषा आहे त्यामाध्यमात न फारतर कमाकांड करिारा पुरोहहत िगा तयार होतो अशीच 

अनेकांची धारिा आहे. 

मार ही धारिा केिळ गैरसमजािर आधाररत अस न संस्कृत भाषेच्या अभ्यासकांना खालील माध्यमात न रोजगाराच्या 
विविध संधी उपलब्ध आहेत. 

१)  अध्यापक / प्राध्यापक - सध्याच्या र्शक्षि पद्धतीत के.जी. पास न पी.जी. पयांत प्रत्येक स्तरािर संस्कृत र्शक्षि 

ननिडिाऱया विद्यार्थयाांची संख्या सातत्याने िाढत असल्याने असंख्य संस्थांमध्ये र्शक्षक-प्राध्यापक ही रोजगाराची प्रधान 

संधी आहे. 

२) संशोधक - शासकीय तथा ननमशासकीय स्तरािरील असंख्य संस्थांमध्ये सातत्याने सुरू असिाऱया संशोधन कायाात 

संस्कृतच्या विद्यार्थयााला असंख्य संधी आहेत. 

३) अकादमी - विविध राज्य शासनांच्या द्िारे स्थावपत संस्कृत आणि संस्कृतीशी संबंधधत विविध अकादमीमध्ये 

कायमस्िरूपी अनेक संधी आहेत. 

४) हस्तलिखित संशोधन - आजही भारतात आणि जगात अभ्यास न झालेल्या अगणित हस्तर्लणखतांच्या अभ्यासासाठी 
अनेक संस्कृत अभ्यासकांची ननयुतती केली जात.े त्यांच्या संशोधन आणि प्रकाशन क्षेरात अनेक संधी उपलब्ध आहेत. 

५) पुरातत्िविद्या - पुरातत्ि विभागात र्शलालेखा पास न र्शल्पशास्रापयांत पयांत, ताम्रपर इत्यादी िाचन क्षेरात देखील 

मोठी संधी आहे 

६) स्पधाा परीक्षा / प्रशासकीय सेिा - विविध स्पधाा परीक्षांमध्ये संस्कृत हा स्ितंर विषय घेऊन अभ्यास करण्याची सुविधा 
आहे. त्याचप्रमािे सामान्य ज्ञानाशी संबंधधत अनेक प्रश्न संस्कृत तथा संस्कृती संबंधी विचारले जातात. 

७) सेना धमागुरू - भारतीय सेनेच्या विविध स्तरांिर असिाऱया मंहदरांमध्ये आणि सैननकांना मागादशान करण्यासाठी सेना 
धमागुरू पदािर मोठ्या प्रमािात संधी असते. 
८) ज्योततष सल्िागार - सामान्य मािसाच्या अत्यंत क्जव्हाळ्याचा असिाऱया या विषयात अगणित संधी आहेत. 

९) िास्तुशास्र सल्िागार - संस्कृतच्या प्राचीन ग्रंथांचा अभ्यास करून जनमानसात नव्याने आकषाि असिाऱया या 
विषयात भरप र संधी आहेत. 

१०) योगाचाया - जागनतक पातळीिर योग या विषयात असिाऱया आकषािाचा विचार करता ससं्कृतच्या अभ्यासात न या 
विषयात देखील असंख्य संधी आहेत. 
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११) आयुिेदाचाया - प्राचीन संस्कृत ग्रंथांचा अभ्यास आयुिेहदक दृष्टीने केल्यास सल्लागार या पास न त्या क्षेरातील संशोधना 
पयांत आणि औषधी ननमााि क्षेरात असंख्य संधी उपलब्ध आहेत. 

१२) िेिन क्षेर - संस्कृत साहहत्याचा अभ्यास करून ितृ्तपर लेखन, ग्रंथलेखन, कथालेखन अशा विविध दृष्टीने रोजगाराची 
संधी उपलब्ध होतात. 

१३) संपादकीय क्षेर - ितृ्तपर तथा इलेतरोननक र्मडडया मध्ये सुद्धा संपादन, मुहितशोधन, शीषाक ननर्माती अशा विविध 

संधी आहेत. 

१४) अनुिादक - प्राचीन अनुपलब्ध संस्कृत ग्रंथांचे विविध भाषामंध्ये अनुिाद करण्याची फार मोठी संधी निीन काळात 

उपलब्ध आहे. 

१५) संगणकीय संस्कृतम ्- संगिकाला संस्कृत भाषा सिााधधक सुसंगत आहे हे आता जागनतक पातळीिर मान्य झाले आहे. 

ह्या विषयात तंरज्ञान जाििाऱया संस्कृत अभ्यासकाला अनेक संधी उपलब्ध आहेत. 

१६) कथा िाचक - मानर्सक शांतीसाठी धार्माक-अध्याक्त्मक कथा श्रिि करिाऱयांची संख्या हदिसेंहदिस सातत्याने िाढत 

आहे. या विषयात प िा कार्लक अनेक संधी उपलब्ध आहेत. 

१७) पे्ररक िक्ता - सध्याच्या ताि-तिािाच्या काळात पे्ररक ितता (Motivational speaker) एक मोठा व्यिसाय होत 

आहे. या विषयातील अफाट संस्कृत साहहत्यामुळे संस्कृतच्या विद्यार्थयााला या क्षेरात प्रचंड संधी आहे. 

१८) ितृ्ततनिेदक - द रदशान, आकाशिािी ि संस्कृत कायाक्रमात तथा अन्य िाहहन्यांिर देखील शुद्ध सादरीकरिामुळे 

संस्कृत अभ्यासकास प्राधान्य हदले जात.े 

१९) नाट्य क्षेर - विविध राज्य सरकारांच्या द्िारे तथा सामाक्जक संस्थांद्िारे संस्कृत नाट्य स्पधाा आयोक्जत केल्या 
जातात. त्यात लेखका पास न अर्भनेत्यांपयांत विविध संधी आहेत. 

२०) भाषाविज्ञान - जागनतक पातळीिर भाषा विज्ञानाचा अभ्यास सातत्याने िदृ्धधगंत होत असल्याने विविध भाषांच्या 
अभ्यासात संस्कृतचे अधधष्ठान लक्षात घेता या क्षेरात देखील अनेक संधी आहेत. 

२१) मल्ल्िमीडिया - या निीन क्षेरात विविध पद्धतीने प्राचीन संस्कृत ज्ञानाला अर्भनि पद्धतीने सादर करण्यासाठी 
विविधांगी संधी उपलब्ध आहेत. 

२२) युट्युब - विविध विषयांिरील ज्ञानिधाक आणि मनोरंजक क्व्हडडओंना प्रचंड मागिी आहे. विशेष प्रर्सद्धी नंतर युट्युब 

कड नच अथााजानही संभि असत.े 

२३) सशुल्क अभ्यासक्रम - या निीन तंरज्ञानािर अनेक लोक प्राचीन संस्कृत ग्रंथांिर आधाररत सशुल्क अभ्यासक्रम तयार 
करीत आहेत. स्ियंरोजगाराची फार मोठी संधी आहे. 

२४) संस्कार िगा - बालसंस्कार िगाापास न गीता, उपननषद अध्ययन िगाापयांत िगाांच्या माध्यमात न अथााजानाची ख प मोठी 
संधी शतय आहे. 

२५) पीिीएफ - अगदी विविध स्तोरां पास न दरु्माळ ग्रंथांपयांत अनेक गोष्टींच ेपीडीएफ तयार करून त ेअल्पदरात उपलब्ध 

करून देिे ही रोजगाराची ख प मोठी संधी आहे. 

     या आणि अशा अनेक माध्यमात न संस्कृत अभ्यासकाला रोजगार आणि स्ियंरोजगाराच्या अनेक संधी उपलब्ध आहेत. 

 

 

 

 

 



Page 4 of 7 
 

Part B 

 

Programme : Bachelor of Arts  (B.A.)   

Subject - Sanskrit Compulsory   

 
 
 

 

Sr. 

No 

 
 

 

Subjects 

 
 

 

Subject 

Code 

Teaching & Learning Scheme Duration 

of Exams 

Hrs. 

Examination & Evaluation Scheme 

Teaching Period Per 

week 

 

Credits 

 Maximum Marks  

Minimum 

Passing 

Theory 
 

Practical 
 

Total  Theory 

+ 

M.C.Q 
 

External 

Skill 

Enhancement 

Module  

Internal 

Practical 
 

Total 

Marks 

Marks Grade 

L T P Total 

Internal External 

 Semester – I 

1 Sanskrit Compulsory   (Theory)  4 - - 4 3 - 3  80 20   100 40 p 

Semester – II 
2 Sanskrit Compulsory   (Theory)  4 - - 4 3 - 3  80 20   100 40 p 

Semester – III 
3 Sanskrit Compulsory   (Theory  4 - - 4 3 - 3  80 20   100 40 p 

       Semester – IV 
4 Sanskrit Compulsory   (Theory)  4 - - 4 3 - 3  80 20   100 40 p 

        Semester – V 

5 Sanskrit Compulsory   (Theory  4 - - 4 3 - 3  80 20   100 40 p 

Semester – VI 

6 Sanskrit Compulsory   (Theory  4 - - 4 3 - 3  80 20   100 40 P 
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Course Title  Sanskrit Compulsory  

Course Code  1015 

Course Category: Discipline Specific Core (DSC) 

Type of Course: Theory 

No. of Credits:   Theory- 03 

No. of Lectures:  Theory – 60 

Course Assessment: 

 

End Term: 80 Marks (University level exam) 

SEM (Internal): 20 Marks (College level evaluation) 

Course Objective: १)  संस्कृत भाषेच ेआपाततः अध्ययन करून त्या भाषेबद्दल आिड ननमााि करिे. 

२)  संस्कृत भाषेत िैहदक संस्कृत, औपननषहदक संस्कृत, स्मनृत कालीन संस्कृत, गद्य काव्य, 

पद्य काव्य, नाटक सुभावषत अशा विविध पैल ंचा विद्यार्थयाांना पररचय करून देिे. 

३)  संस्कृत भाषेत केिळ धार्माक आध्याक्त्मक ककंिा साहहक्त्यक विषय नस न उच्चतम नैनतक 

म ल्य तथा महहलोन्नती, िकृ्ष महहमा, विमानविद्या, संगिकीय संस्कृतम ्अशा आधुननकतम 

विषयांिर देखील विविधांगी लेखन उपलब्ध आहे याची जािीि करुन देिे. 

४)  संस्कृत ही केिळ प्राचीन भाषा नस न सध्याच्या काळात देखील नतच्यात प्रचुर प्रमािात 

साहहत्य ननर्माती होत आहे हे सद्यकालीन लेखकांच्या, सद्यकालीन विषयािर आधाररत 

पाठाच्या माध्यमात न अधोरेणखत करिे या अभ्यासक्रमाच ेएक महत्िप िा उद्हदष्ट आहे. 

५)  संस्कृत अध्ययनाने येिारी उच्चारि शुद्धता, पाठांतर क्षमता, नैनतकम ल्य संिधान, 

बौद्धधक संपन्नता यांचा पररचय करून देत ती म ल्ये रूजिण्याचा प्रयत्न करिे या 
अभ्यासक्रमाचे उद्हदष्ट असेल. 

Course Outcomes: १) गद्य पाठाचा उताऱयांचा अनिुाद करता येईल. 

२) गद्य पाठाचा सारांश स्ितःच्या शब्दात सादर करता येईल. 

३) पद्य पाठातील श्लोकांचा अनिुाद करता येईल. 

४) पद्य पाठाच ेरसग्रहि करून सारांश सादर करता येईल. 

५) सपं िा अभ्यासक्रमाच ेस क्ष्म अध्ययन करुन िस्तनुनष्ठ प्रश्नांची उत्तरे देता 
येतील. 

६) कौशल्य आधाररत अभ्यासक्रमांची कौशल्य प्राप्त होतील.  
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Programme : Bachelor of Arts  (B.A.) 

Subject - Sanskrit Compulsory 

Semester I 

Unit Syllabus No.of Lectures 

I संस्कृत सोपानम ् -प्रथमं सोपानम ्- प्रथम: विभाग 

घटक १- गद्यपाठ १ तथा २ 

 

10 

II संस्कृत सोपानम ् -प्रथमं सोपानम ्- प्रथम: विभाग 

घटक २- गद्यपाठ ३ तथा ४ 

 

10 

III संस्कृत सोपानम ् -प्रथमं सोपानम ्- प्रथम: विभाग 

घटक ३ - पद्यपाठ १ तथा २ 

 

10 

IV संस्कृत सोपानम ् -प्रथमं सोपानम ्- प्रथम: विभाग 

घटक ४- पद्यपाठ ३ तथा ४ 

 

10 

V घटक ५- िस्तुननष्ठ  प्रश्न 

 

05 

Skill Enhancement Module 

 

    VI 

 
संस्कृत संभाषि कौशल्य अभ्यासक्रम प्रथम स्तर (प्रथम सरासाठी)  
बारा तार्सकांचा ननम्नर्लणखत अभ्यासक्रम.तीन तार्सका म ल्यमापनासाठी 
 

१)  प्रास्ताविकम ्- पररचय:मम नाम / भितः नाम / भित्या  नाम 

२)  सिानाम स:/सा , क:/ का , एष: /एषा 
३)  अहम ्, भिान ्,भिनत , आम ्, न , िा ! 
४)  अर,तर, सिार, अन्यर, कुर ! 

५)  षष्ठी उपयोजनम ्! तस्य / तस्या: , कस्य/ कस्या: , मम / भित: 

६)  र्लगंभेदज्ञापनम ् िस्त नाम ्पररचयद्िारा 
७)  बालका: / बार्लका:  व्यतती - व्यिसाय पररचयद्िारा 
८)  बहुिचन पररचयम ् या: / यानन , ता:/ तानन, एषा: / एतानन 

९)  सप्तमी उपयोजनम ्हस्ते / उपरी  कदा ? तदा समयानुसाररिी 
िातयरचना ! 
१०) ितामानकाल- कक्रयापद रूपाणि ! गच्छनत / गच्छक्न्त 

११)  आज्ञाथा-कक्रयापद रूपाणि गच्छतु / गच्छन्तु 

१२)  हदनक्रम- पररचयम ्
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Books Recommended: संस्कृत सोपानम ् -प्रथमं सोपानम ्- प्रथम: विभाग 
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Programme : Bachelor of Arts  (B.A.) 

Subject - Sanskrit Compulsory 

Semester II 

Unit Syllabus No.of Lectures 

I संस्कृत सोपानम ् -प्रथमं सोपानम ्- द्वितीय : विभाग 

घटक १- गद्यपाठ १ तथा २ 

 

10 

II संस्कृत सोपानम ् -प्रथमं सोपानम ्- द्वितीय : विभाग 

घटक २- गद्यपाठ ३ तथा ४ 

 

10 

III संस्कृत सोपानम ् -प्रथमं सोपानम ्- द्वितीय : विभाग 

घटक ३ - पद्यपाठ १ तथा २ 

 

10 

IV संस्कृत सोपानम ् -प्रथमं सोपानम ्- द्वितीय : विभाग 

घटक ४- पद्यपाठ ३ तथा ४ 

 

10 

V घटक ५- िस्तुननष्ठ  प्रश्न 

 

05 

Skill Enhancement Module 

 

    VI 

 
संस्कृत संभाषि कौशल्य अभ्यासक्रम  द्वितीय स्तर ( द्वितीय 

सरासाठी ) 
बारा तार्सकांचा ननम्नर्लणखत अभ्यासक्रम. तीन तार्सका 
म ल्यमापनासाठी 
 

१)  कक्रयापदानां बहुिचन रूपाणि 

२)  द्वितीया पररचयम ्घटीं ददातु ! अश्ि ंपश्यत ु! 

३)  पुरत:/ पषृ्ठत:/ िामत:/ दक्षक्षित: 

४)  इत: / तत:/ गहृत: / कुत:? 

५)  कथम ्? शीघ्रं×मन्दम ्उच्च:ै× शनै: 
६)   प्रश्न परीचयम ्ककम ्? कुर? कनत? कथ?ं 

७)  भ तकाल-पररचयम ्गतिान ्/ गतिती 
८)  स्म - भ तकाल पररचयम ् - आसीत ्उपयोजनम ्! 

९)  भविष्यकाल-पररचयम ्गर्मष्यनत , भविष्यनत 

१०) संबोधनाम ्उपयोजनम ्! 

११)  संख्या-पररचयम ्! 

१२)  समय पररचयम ्!  घहटका यंर द्िारा 
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Books Recommended: संस्कृत सोपानम ् -प्रथमं सोपानम ्- द्वितीय : विभाग 


