
SARDAR PATEL UNIVERSITY 
Vallabh Vidyanagar,Gujarat 

(Reaccredited with ‘A’ Grade by NAAC(CGPA 3.25) 
Syllabus with effect from the Academic Year 2021-2022 

(Name of the Degree : B A) 
(Bachelor of Arts) Semester -I 

Course Code UAO1CGUJ51 Title of the Course અવાર્ચીન �ુ જાાચન પ:ન

બાલ���� ંદનદવેીચનકિવાાઓન

(‘ �જક્ા’્ાથંચન સદંગચીચન

કિવાાઓ) 
Total Credits of the 

Course 
04 Hours per Week  

 
Course  

Objectives 
હ�� �:નઆનપ્ �ીાનઅનાાસથચનિવપાથિન �ુ જાાચનસા�હતાીાન અ��ગાધંચન��ગીાન કિવઓનન

અીેનાે્ીચનકિવાાઓથચન �જ�્ાન થાાનાથાનાતકાલચીનસા્ાાુક -ન સા�હાતાક-જાુક�ાનન

ગિાિવિધઓથચન ણનઅવગાનથાા.ન 

I) ToનacquaintનstudentsનwithનPost-GandhianનEra.ન

II) Toનacquaintનtheનstudentsનwithનtheનsocio-politicalનandનliteraryનethosનofનthisનperiod. 

III) ToનdetermineનtheનplaceનandનfameનofનBalmukundનDaveનasનaનpoeticનgeniusનofન

thisનperiodનthroughનaનdetailedનstudyનofનhisનpoems. 
 

Course Content :નઅવાર્ચીન �ુ જાાચન પન�યિા :નબાલ����નદનદવેીાનંકાાા્ (‘ �જક્ા’્ાથંચન સદંગચીાં ન

કાાા્) અભ્યાસિ્ય કયવ્યરિયા :  

૧)પયકમ્યાયાસ. ૨) રયદંિસ.  ૩) િ ર્દય યટ� ��ુણ�્ ય .  ૪) ાયબય્ય ંઘોડય�યૂ જોઈિે . ૫) ગોય�િે ઘેય�્ો. 

૬) ાડોદયય િગય�. ૭) બદંો અિે યયણસ . ૮) શયાણ િસય્ત ૯) હ�યિો હંાલો. ૧૦) �ૂ�ુ ંઘય ખયલસ કયયયં . 

૧૧) ાોિરપંો. ૧૨) રણોઠ��ુ ંસાવિ. ૧૩) સ્લિ ્ ર્ય.  ૧૪) િાદંપયસિે. ૧૫) હડદોલો. ૧૬) ગયયાણસ. 

૧૭) ા�ાિ શબદો. ૧૮) ��ૂળ્ો જોગસ. ૧૯) �ૂઠ� ઝયકળિસ સપછોડ�. ૨૦) બેાડો યંગ. ૨૧) ભસિય ાય્યય. 

૨૨)ાહંયયિય હકદયય ૨૩) પે્િો સાજ્ ૨૪) ખડં�ય પયિો પસપળો. 

Unit  Weightage* 
(%) 

એક્-I બાલ����નદનદવે��નં વીનઅીેનકવી.  ૧૭ન �ણ 

એક્- II બાલ����નદનદવેીચનકિવાા્ાનં ાવ પ /કલા પનન૧૨નકાાા્ીાનિવવેેન

સદં �. 

૧૮ન �ણ 

એક્- III બાલ����નદનદવેીચનકિવાા્ાનં ાવ પ /કલા પનન૧૨નકાાા્ીાનિવવેેન

સદં �.  

૧૭ન �ણ 

એક્- IV અવાર્ચીન �ુ જાાચનકિવાા્ાનંકિવનબાલ����નદનદવે��નંંથાીનઅીેન્ાી ,ન

બચ�નસ્કાલચીન �ુ જાાચનકિવઓથચનાેઓન�ાનંઅીેનક�વચનજ�ાેન��દાન ડ�નછેન

૧૮ન �ણ 



ાેીચન્્ાર,કિવનાજ�ક�નનબાલ����નદનદવે��નંસ્મલપચન�ષ્ાાકંીન
 
 
Teaching-
Learning 
Methodology 

Lecture method,  
audio/video presentation,  
PPT, Black board work 

 
 
Evaluation Pattern 
Sr.No Details of Evaluation Weightage 
I Internal Written  15% 
II Assignment, Attendance (As CBCS R.6.8.3) 15% 
III University Examination  70% 
                                                                
Course Outcomes : Having completed this course, the learner will be able to 
 આ પ્પ�િય અભ્યાભસ સાથયભિા આનપ્ �ીાનઅનાાસથચનિવપાથિન �ુ જાાચન

સા�હતાીાન અ��ગાધંચન��ગીાન કિવઓનનઅીેનાે્ીચનકિવાાઓથચન �જ�્ાન થવેન નાથાન

ાતકાલચીનસા્ાાુક-નસા�હાતાક-જાુક�ાનનગિાિવિધઓથચન ણનઅવગાનથવે.ન 

 
I સાથયભિા અ�ગુયાંસ ીગુિય ાજુયયયસ ાય�હ�્િસ �ાૂરૂસૂ્કય આપસ શકશે.  

 
II  સાથયભિા ાતકાલચીનસા્ાાુક-નસા�હાતાક-જાુક�ાનનગિાિવિધઓનસ્ નવકવે.નન

 
III  સાથયભિા આજિય ંાદંભદ બયલા�ંુુદ દાેિસ યરિયા ઓયયય ા્િય સભયિ અિે ્યિ  ગે 

સપપટ ભશે.  
 
Suggested References : 
I લે. િ�વેદ� જ્ેવ – �ુ જાાચનસા�હતાી્નઈિાહાસ 
II લે.નઠાકજનધચ�� ાઈન-અવાર્ચીન �ુ જાાચનસા�હતાીચનિવકાસનજ�રા,નગાધંચ��ગ-નઅ��ગાધંચ��ગ 
III લે.નગાધંચ.નસચ.એ્ન‘��હાસચ’નઊિ �્કાાાન–નંવવ  
IV લે.બ્ હનપસાદનજા�ન્-િીજંુીન��ગીચનકિવાા 
V  ટ�લ.ન્�ણલાલનહ.નકાાા દાથરન:ન
 
On-line resources to be used if available as reference material 
On-line Resources 
 
 



SARDAR PATEL UNIVERSITY 
Vallabh Vidyanagar,Gujarat 

(Reaccredited with ‘A’ Grade by NAAC(CGPA 3.25) 
Syllabus with effect from the Academic Year 2021-2022 

(Name of the Degree : B A) 
(Bachelor of Arts) Semester -I 

Course Code UAO1CGUJ52 Title of the Course અવાર્ચીન �ુ જાાચન ગન

�ૃિા:‘�િૃથવચવલ્લ’:ન

કીૈયા્ા્નમા.ન��ીશચ 
Total Credits of the 

Course 
4 Hours per Week  

 
Course  
Objectives 
 
 

હ�� �:નઆનપ્ર�ીાનઅનયાઅથચનિવગાથિન �ુ જાાચનઅારહતયીાન  ાધંચ�� ીાન ન અ�કન

કીૈયા્ા્ન��ીશચ નઅીેનાેમીચનીવ્કથાઓથચનરરજ�્ા  થાય.નાથાન ાથાન

 �ુ જાાચનઐિાહાિઅકનીવ્કથાનઅારહતયથચનરરજ�્ાનથાય.નન

I)નToનcreateનaનHistoricalનperspectiveનofનGandhianનEraનinનGujaratiનliterature.ન

II)નToનdetermineનtheનimportanceનofનKanaiyalalનM.નMunshiનduringનthisનperiod.ન

III)ન Toન acquaintન theન studentsન withન Historicalન novelન formન andન Kanaiyalalન M.નનનનનનનનનન

ન Munshiનasનaનpioneerનinનthisનgenre.ન

IV) Toન evaluateન Kanaiyalalન M.ન Munshiન withન referenceન toન Historicalન Novelsન inન

ન generalનandન'Pruthivivallabha'નinનparticular. 
 

  

Course  Content :નઅવાર્ચીન �ુ જાાચન ગન�ૃિા:‘�િૃથવચવલ્લ’ન:નકીૈયા્ા્નમા.ન��ીશચ 
Unit  Weightage* 

(%) 

એકમ- I ��ીશચ��નં�વીનઅીેનઅ�ી ૧૭ન �ણ 

એકમ- II �િૃથવચવલ્લ’ીોનલાવરકનકથાવા� �,નશચષરક,નવા� �અકં્ીા,ન

રા�્�ૃૃ�,અઘંષર,�વીદશરી 

૧૮ન �ણ 

એકમ- III ‘�િૃથવચવલ્લ’ીોનક્ારકનએીચનિીિરણનશૈ્ચ,નવણરીનક્ા,નઅવંાદન

ક્ા,લાષાશૈ્ચ 

૧૭ન �ણ 

એકમ- IV ઐિાહાિઅકનીવ્કથાનાજ�ક�ન �ુ જાાચનઅારહતયમાનંએ��નંાથાીનઅીેન

અમગ્કચન� ષલયાકંી. 

૧૮ન �ણ 

 
Teaching-
Learning 
Methodology 

Lecture method, audio/video presentation, PPT, Black board work 

 
 



Evaluation Pattern 
Sr.No Details of Evaluation Weightage 
I Internal Written 15% 
II Assignment, Attendance (As CBCS R.6.8.3) 15% 
III University Examination 70% 

 
Course Outcomes : Having completed this course, the learner will be able to 
 આનપ્ર�ીાનઅનયાઅથચનિવગાથિન �ુ જાાચનઅારહતયીાન  ાધંચ�� ીાનઅ�કનકીૈયા્ા્ન

��ીશચનઅીેનાેમીચનીવ્કથાઓથચનરરજ�્ા  થશેનાથાન ાથાન �ુ જાાચનઐિાહાિઅકન

ીવ્કથાનઅારહતયથચનરરજ�્ાનથશે.ન
I િવદ્યાથ�ઓ અ�્ગાં�ીઅ�ુ્ગ�ંઅ�ુ્રં�ી્સા�હું�ન ીવ�ૂ ીિ્�્�મકં�આ�આ .��
II મ�ીઅ�્્ગ��ુૈહ્લ્લ��અુ આં અગ�્ા�વ�ી્મ�આ�આ .��
III ઐિરા્િી��ુવલ�ય્�ી્મ�આ�આ �ઓ  ુ�મ�ક ષ �આરમર��ુવ્�રવલ��ુૈહ્લ્લ�

�અુ આં  ુ�વખ્ણઆ .��
IV ‘નિૃયવંવલલલ’ુ્�ીગવલ��ઐિરા્િી��ુવલ�ય્ુ્�સવરક  ુ�ી્મ�આ�આ .���

 
Suggested References : 
I ્ે. િ�વેદ� જમેશ – �ુ જાાચનઅારહતયીોનઈિાહાઅ.નઆદશરનપકાશી 
II ્ે.નઠાકજનધચ��લાઈન-અવાર્ચીન �ુ જાાચનઅારહતયીચનિવકાઅનજ�રાન– ાધંચ�� -ન

અ�� ાધંચ�� ન 
III ્ે.નવેદનીજ�શન-કથાિવ� 
IV ્ે.નરં્ ા્નિશજ�ષન-ીવ્કથા 
V અરંા.્ૌધજ�.નજ��વચજન- �ુ જાાચનીવ્કથાન
VI ્ે.દાવ્��જા.નબા��નકીૈયા્ા્ન��ીશચનવયય�ાતવનઅીેનવાઙમયન
VII  �ુ જાાચનઅારહતયકોશન:ન �ુ જાાચનઅારહતયનરરજષદન
VIII કોઠાજ�નુયાંન:નઆાવાદનઅૃ�ાદશચન
 
On-line resources to be used if available as reference material 
On-line Resources 
 



SARDAR PATEL UNIVERSITY 
Vallabh Vidyanagar,Gujarat 

(Reaccredited with ‘A’ Grade by NAAC(CGPA 3.25) 
Syllabus with effect from the Academic Year 2021-2022 

(Name of the Degree : B A) 
(Bachelor of Arts) Semester -I 

Course Code UAO1CGUJ51 Title of the Course અવાર્ચીન �ુ જાાચન પ:ન

બાલ���� ંદનદવેીચનકિવાાઓન

(‘ �જક્ા’્ાથંચન સદંગચીચન

કિવાાઓ) 
Total Credits of the 

Course 
04 Hours per Week  

 
Course  

Objectives 
હ�� �:નઆનપ્ �ીાનઅનાાસથચનિવપાથિન �ુ જાાચનસા�હતાીાન અ��ગાધંચન��ગીાન કિવઓનન

અીેનાે્ીચનકિવાાઓથચન �જ�્ાન થાાનાથાનાતકાલચીનસા્ાાુક -ન સા�હાતાક-જાુક�ાનન

ગિાિવિધઓથચન ણનઅવગાનથાા.ન 

I) ToનacquaintનstudentsનwithનPost-GandhianનEra.ન

II) Toનacquaintનtheનstudentsનwithનtheનsocio-politicalનandનliteraryનethosનofનthisનperiod. 

III) ToનdetermineનtheનplaceનandનfameનofનBalmukundનDaveનasનaનpoeticનgeniusનofન

thisનperiodનthroughનaનdetailedનstudyનofનhisનpoems. 
 

Course Content :નઅવાર્ચીન �ુ જાાચન પન�યિા :નબાલ����નદનદવેીાનંકાાા્ (‘ �જક્ા’્ાથંચન સદંગચીાં ન

કાાા્) અભ્યાસિ્ય કયવ્યરિયા :  

૧)પયકમ્યાયાસ. ૨) રયદંિસ.  ૩) િ ર્દય યટ� ��ુણ�્ ય .  ૪) ાયબય્ય ંઘોડય�યૂ જોઈિે . ૫) ગોય�િે ઘેય�્ો. 

૬) ાડોદયય િગય�. ૭) બદંો અિે યયણસ . ૮) શયાણ િસય્ત ૯) હ�યિો હંાલો. ૧૦) �ૂ�ુ ંઘય ખયલસ કયયયં . 

૧૧) ાોિરપંો. ૧૨) રણોઠ��ુ ંસાવિ. ૧૩) સ્લિ ્ ર્ય.  ૧૪) િાદંપયસિે. ૧૫) હડદોલો. ૧૬) ગયયાણસ. 

૧૭) ા�ાિ શબદો. ૧૮) ��ૂળ્ો જોગસ. ૧૯) �ૂઠ� ઝયકળિસ સપછોડ�. ૨૦) બેાડો યંગ. ૨૧) ભસિય ાય્યય. 

૨૨)ાહંયયિય હકદયય ૨૩) પે્િો સાજ્ ૨૪) ખડં�ય પયિો પસપળો. 

Unit  Weightage* 
(%) 

એક્-I બાલ����નદનદવે��નં વીનઅીેનકવી.  ૧૭ન �ણ 

એક્- II બાલ����નદનદવેીચનકિવાા્ાનં ાવ પ /કલા પનન૧૨નકાાા્ીાનિવવેેન

સદં �. 

૧૮ન �ણ 

એક્- III બાલ����નદનદવેીચનકિવાા્ાનં ાવ પ /કલા પનન૧૨નકાાા્ીાનિવવેેન

સદં �.  

૧૭ન �ણ 

એક્- IV અવાર્ચીન �ુ જાાચનકિવાા્ાનંકિવનબાલ����નદનદવે��નંંથાીનઅીેન્ાી ,ન

બચ�નસ્કાલચીન �ુ જાાચનકિવઓથચનાેઓન�ાનંઅીેનક�વચનજ�ાેન��દાન ડ�નછેન

૧૮ન �ણ 



ાેીચન્્ાર,કિવનાજ�ક�નનબાલ����નદનદવે��નંસ્મલપચન�ષ્ાાકંીન
 
 
Teaching-
Learning 
Methodology 

Lecture method,  
audio/video presentation,  
PPT, Black board work 

 
 
Evaluation Pattern 
Sr.No Details of Evaluation Weightage 
I Internal Written  15% 
II Assignment, Attendance (As CBCS R.6.8.3) 15% 
III University Examination  70% 
                                                                
Course Outcomes : Having completed this course, the learner will be able to 
 આ પ્પ�િય અભ્યાભસ સાથયભિા આનપ્ �ીાનઅનાાસથચનિવપાથિન �ુ જાાચન

સા�હતાીાન અ��ગાધંચન��ગીાન કિવઓનનઅીેનાે્ીચનકિવાાઓથચન �જ�્ાન થવેન નાથાન

ાતકાલચીનસા્ાાુક-નસા�હાતાક-જાુક�ાનનગિાિવિધઓથચન ણનઅવગાનથવે.ન 

 
I સાથયભિા અ�ગુયાંસ ીગુિય ાજુયયયસ ાય�હ�્િસ �ાૂરૂસૂ્કય આપસ શકશે.  

 
II  સાથયભિા ાતકાલચીનસા્ાાુક-નસા�હાતાક-જાુક�ાનનગિાિવિધઓનસ્ નવકવે.નન

 
III  સાથયભિા આજિય ંાદંભદ બયલા�ંુુદ દાેિસ યરિયા ઓયયય ા્િય સભયિ અિે ્યિ  ગે 

સપપટ ભશે.  
 
Suggested References : 
I લે. િ�વેદ� જ્ેવ – �ુ જાાચનસા�હતાી્નઈિાહાસ 
II લે.નઠાકજનધચ�� ાઈન-અવાર્ચીન �ુ જાાચનસા�હતાીચનિવકાસનજ�રા,નગાધંચ��ગ-નઅ��ગાધંચ��ગ 
III લે.નગાધંચ.નસચ.એ્ન‘��હાસચ’નઊિ �્કાાાન–નંવવ  
IV લે.બ્ હનપસાદનજા�ન્-િીજંુીન��ગીચનકિવાા 
V  ટ�લ.ન્�ણલાલનહ.નકાાા દાથરન:ન
 
On-line resources to be used if available as reference material 
On-line Resources 
 
 



SARDAR PATEL UNIVERSITY 
Vallabh Vidyanagar,Gujarat 

(Reaccredited with ‘A’ Grade by NAAC(CGPA 3.25) 
Syllabus with effect from the Academic Year 2021-2022 

(Name of the Degree : B A) 
(Bachelor of Arts) Semester -I 

Course Code UAO1GGUJ52 Title of the 
Course 

અવાર્ચીન �ુ જાાચન ગન

�ૃિા:‘�િૃથવચવલ્લ’:ન કીૈયા્ા્ન

મા.ન��ીશચ 
Total Credits of the 

Course 
4 Hours per Week  

 
Course  
Objectives 
 
 

હ�� �:નઆનપ્ર�ીાનઅનયાઅથચનિવગાથિન �ુ જાાચનઅારહતયીાન  ાધંચ�� ીાન ન અ�કન

કીૈયા્ા્ન��ીશચ નઅીેનાેમીચનીવ્કથાઓથચનરરજ�્ા  થાય.નાથાન ાથાન

 �ુ જાાચનઐિાહાિઅકનીવ્કથાનઅારહતયથચનરરજ�્ાનથાય.નન

I)નToનcreateનaનHistoricalનperspectiveનofનGandhianનEraનinનGujaratiનliterature.ન

II)નToનdetermineનtheનimportanceનofનKanaiyalalનM.નMunshiનduringનthisનperiod.ન

III)ન Toન acquaintન theન studentsન withન Historicalન novelન formન andન Kanaiyalalન M.નનનનનનનનનન

ન Munshiનasનaનpioneerનinનthisનgenre.ન

IV) Toન evaluateન Kanaiyalalન M.ન Munshiન withન referenceન toન Historicalન Novelsન inન

ન generalનandન'Pruthivivallabha'નinનparticular. 
 
  

Course  Content :નઅવાર્ચીન �ુ જાાચન ગન�ૃિા:‘�િૃથવચવલ્લ’ન:નકીૈયા્ા્નમા.ન��ીશચ 
Unit  Weightage* 

(%) 

એકમ- I ��ીશચ��નં�વીનઅીેનઅ�ી ૧૭ન �ણ 

એકમ- II �િૃથવચવલ્લ’ીોનલાવરકનકથાવા� �,નશચષરક,નવા� �અકં્ીા,ન

રા�્�ૃૃ�,અઘંષર,�વીદશરી 

૧૮ન �ણ 

એકમ- III ‘�િૃથવચવલ્લ’ીોનક્ારકનએીચનિીિરણનશૈ્ચ,નવણરીનક્ા,નઅવંાદન

ક્ા,લાષાશૈ્ચ 

૧૭ન �ણ 

એકમ- IV ઐિાહાિઅકનીવ્કથાનાજ�ક�ન �ુ જાાચનઅારહતયમાનંએ��નંાથાીનઅીેન

અમગ્કચન� ષલયાકંી. 

૧૮ન �ણ 



 
Teaching-
Learning 
Methodology 

Lecture method, audio/video presentation, PPT, Black board work 

 
Evaluation Pattern 
Sr.No Details of Evaluation Weightage 
I Internal Written 15% 
II Assignment, Attendance (As CBCS R.6.8.3) 15% 
III University Examination 70% 

 
 

Course Outcomes : Having completed this course, the learner will be able to 
 આનપ્ર�ીાનઅનયાઅથચનિવગાથિન �ુ જાાચનઅારહતયીાન ાધંચ�� ીાનઅ�કનકીૈયા્ા્ન��ીશચન

અીેનાેમીચનીવ્કથાઓથચનરરજ�્ા  થશેનાથાન ાથાન �ુ જાાચનઐિાહાિઅકનીવ્કથાન

અારહતયથચનરરજ�્ાનથશે.ન
I િવદ્યાથ�ઓ અ�્ગાં�ીઅ�ુ્ગ�ંઅ�ુ્રં�ી્સા�હું�ન ીવ�ૂ ીિ્�્�મકં�આ�આ .��
II મ�ીઅ�્્ગ��ુૈહ્લ્લ��અુ આં અગ�્ા�વ�ી્મ�આ�આ .��
III ઐિરા્િી��ુવલ�ય્�ી્મ�આ�આ �ઓ  ુ�મ�ક ષ �આરમર��ુવ્�રવલ��ુૈહ્લ્લ��અુ આં  ુ�

વખ્ણઆ .��
IV ‘નિૃયવંવલલલ’ુ્�ીગવલ��ઐિરા્િી��ુવલ�ય્ુ્�સવરક  ુ�ી્મ�આ�આ .���

 
Suggested References : 
I ્ે. િ�વેદ� જમેશ – �ુ જાાચનઅારહતયીોનઈિાહાઅ.નઆદશરનપકાશી 
II ્ે.નઠાકજનધચ��લાઈન-અવાર્ચીન �ુ જાાચનઅારહતયીચનિવકાઅનજ�રાન– ાધંચ�� -નઅ�� ાધંચ�� ન 
III ્ે.નવેદનીજ�શન-કથાિવ� 
IV ્ે.નરં્ ા્નિશજ�ષન-ીવ્કથા 
V અરંા.્ૌધજ�.નજ��વચજન- �ુ જાાચનીવ્કથાન
VI ્ે.દાવ્��જા.નબા��નકીૈયા્ા્ન��ીશચનવયય�ાતવનઅીેનવાઙમયન
VII  �ુ જાાચનઅારહતયકોશન:ન �ુ જાાચનઅારહતયનરરજષદન
VIII કોઠાજ�નુયાંન:નઆાવાદનઅૃ�ાદશચન
 
On-line resources to be used if available as reference material 
On-line Resources 
  



SARDAR PATEL UNIVERSITY 
Vallabh Vidyanagar,Gujarat 

(Reaccredited with ‘A’ Grade by NAAC(CGPA 3.25) 
Syllabus with effect from the Academic Year 2021-2022 

(Name of the Degree : B A) 
(Bachelor of Arts) Semester -I 

Course Code UA01SGUJ51 Title of the Course પત્રકારત્વ તનર સાાહ્ત

પત્રકાર 
Total Credits of the 
Course 

04 Hours per Week  

 
Course  Objectives આતપ્પતવરત્નહરનભ્તારથરભિઓવ તપત્રકારત્વ તનર સાાહ્તપત્રકારવકતત

પ કચહતભરહતતતભરતત ઓતપત્રકારવરત્નહરનવ ત્રક  તરતે રવત

નર રાજ્-નર સાાહ્-કરજ્�હતગાતારાધઓ રતંકનતલ તરતંભરહ.તતભરત

નર સાાહ્તપત્રકારભ્તપ તપ ક ચતતભરહ. 

I) ToતacquaintતtheતstudentsતwithતJournalismતandતLiteraryતJournalism.ત

II) Toતexplainતtheતsignificanceતofતjournalismતinતourતdayતtoતdayતlife. 
 

 

Course Content :તપત્રકારત્વ તનર સાાહ્તપત્રકાર 
Unit  Weightage* 

(%) 

એ્ - I પત્રકારતએવલ તલેતં?તત � ેતંસરવપતારગત તન મરક.ત
 

૧૭ત� ે 

એ્ - II પત્રકારવ્તનપહક ગતર.ત
 

૧૮ત� ે 

એ્ - III ન�સૂત રધહ ક રતંપત્રકારવ્તારી િતર.ત
 

૧૭ત� ે 

એ્ - IV નર સાાહ્તપત્રકારતએવલ તલેતં?ત વ્તવહરાહરત્વ તન જ.ત
 

૧૮ત� ે 

 
Teaching-
Learning 
Methodology 

Lecture method, audio/video presentation, PPT, Black board work 

 
Evaluation Pattern 
Sr.No Details of Evaluation Weightage 
I Internal Written 15% 
II Assignment, Attendance (As CBCS R.6.8.3) 15% 
III University Examination 70% 

 
                                                          



SARDAR  PATEL UNIVERSITY 
Vallabh Vidyanagar, Gujarat 

(Reaccredited with ‘A’ Grade by NAAC  (CGPA3.25) 
Syllabus with effect from the Academic Year 2021-2022 

Course Outcomes : Having completed this course, the learner will be able to 
 આતપ્પતવરત્નહરનભ્તારથરભિ ઓવ ત પત્રકારત્વ તનર સાાહ્તપત્રકારવકતતપ કચહત

ભી તતત તભરત ત ઓતપત્રકારવરત્નહરનવ ત્રક  તરતે રવત નર રાજ્-નર સાાહ્-

કરજ્�હતગાતારાધઓ  રતંકનતલ તરં ત ભી .ત તભરતનર સાાહ્તપત્રકારભ્તપ તપ ક ચતત

ભી . 
 

I િવદ્યાથ�પત્રકારતનર સાાહ્તપત્રકારવકતતતરરતતન ફતી્ી .તત
 

II રો�જ�દ્��વનમ્�ંપત્રકાર�ેતં સારતતીરેર્તી્ી .તત
 

 
Suggested References : 
I. ડૉ.ત સ�તરતચદં્રકત.પત્રકારત :ત ાનદરતંત્વ ત્ધહહવત -તપ્રી્ત :ત વરભરકતતનર સાહત

  ંતક. 
II નપંર-તડૉ .તત�નરઈત�ે રકપરળ .ત નર સાહત્વ તપત્રકાર ત-ત પ્રી્ત :ત �જેકરત્તનર સાહત

પ કિત. 
III ડૉ.તતલરલતહરન્વ.તપત્રકારવરતાનદરતંકત-તપ્રી્ત:તપર્ તપ્રીવ. 

IV. વહરનત ્ીકક.ત-નર સાાહ્તપત્રકાર 

V. ીરસતપ્ાતત-ન�સૂત રધહ કત્વ તનર સાહત
VI ઠર્કકત્ા તરત-નર સાહકંગ્તપત્રકારત
 
On-line resources to be used if available as reference material 
On-line Resources 
 
 
 
 



SARDAR PATEL UNIVERSITY 
Vallabh Vidyanagar,Gujarat 

(Reaccredited with ‘A’ Grade by NAAC(CGPA 3.25) 
Syllabus with effect from the Academic Year 2021-2022 

(Name of the Degree : B A) 
(Bachelor of Arts) Semester -I 

Course Code UAO1SGUJ52 Title of the Course પ્રતરયાયન કરા 
Total Credits of the 
Course 

04 Hours per Week   

 
Course  Objectives  હ��:ુાઆાપ્ર�યતારનરતઅભ્ાાસથતભિઓયેાપ્રતરયાયન કરય્ાઅસમાય��સ્ા

 ય�ાતભતાઆાયન લાએટલેા�ુાંતેાઅસ�ારોગરા રતેાસત�્ાયન કરાય��સ્ા

�સયસતાંઅફ�તતાસે�સ્ા ય�.ાા

I)ાThroughાthisાcourse,ાtheાstudentsાwillાunderstandાtheાcraftાofા

communicationાskills.ા

II)ાThroughાthisાcourse,ાtheાstudentsાwillાacquireાperfectionાinાwritingાandા

communicationાwhichાwillાenrichાtheirાcareer.ાા
 

Course Content :ાપ્રતરયાયન કર 
Unit  Weightage* 

(%) 

એયસ- I પ્રતરયાએટલેા�ુાં?ા
 

૧૭ા�ણુ 

એયસ- II પ્રતરયારયેારે અરભવતા
 

૧૮ા�ણુ 

એયસ- III સય� ૃ્ સાયલતય્ાાસ ેેતતારયેાસત�્ાયન કરા
 

૧૭ા�ણુ 

એયસ- IV લેખયાયન લ,ર �ાલેખય,ર�ાલેખય,રહ�સતલાલેખય.ા
 

૧૮ા�ણુ 

 
Teaching-
Learning 
Methodology 

Lecture method, audio/video presentation, PPT, Black board work 

 
Evaluation Pattern 
Sr.No Details of Evaluation Weightage 
I. Internal Written 15% 

II Assignment, Attendance (As CBCS R.6.8.3) 15% 
III University Examination 70% 
 
                                                           
 



SARDAR  PATEL UNIVERSITY 
Vallabh Vidyanagar, Gujarat 

(Reaccredited with ‘A’ Grade by NAAC  (CGPA3.25) 
Syllabus with effect from the Academic Year 2021-2022 

Course Outcomes : Having completed this course, the learner will be able to 
* હ��:ુાઆાપ્ર�યતારનરતઅભ્ાાસથતભિઓયેાપ્રતરયાયન કરય્ાઅસમાય��સ ેાતભતાઆા

યન લાએટલેા�ુાંતેાઅસ�ારોગરા રતેાસત�્ાયન કરાય��સ્ા�સયસતાંઅફ�તતાસે�સ્ા

 ય ે.ા

I)ાThroughાthisાcourse,ાtheાstudentsાwillાunderstandાtheાcraftાofાcommunicationા

skills.ા

II)ાThroughાthisાcourse,ાtheાstudentsાwillાacquireાperfectionાinાwritingાandા

communicationાwhichાwillાenrichાtheirાcareer. 

I. Throughાthisાcourse,ાtheાstudentsાwillાapplyાtheાcraftાofાcommunicationાskillsાinાdayા

toાdayાlife. 
II Throughાthisાcourse,ાtheાstudentsાwillાenrichાtheirાcareerાbyાusingાexcellenceાofા

perfectionાinાwritingાandાcommunicationાskills.ા 
 
Suggested References : 
I. યતરયા ાતલતલાઅત.ંા:ાલેખયાયન કર 
II યતરયા ાતલતલાઅત.ંા:ાર�,ાર �ારયેારહ�સતલાલેખય. 
 
On-line resources to be used if available as reference material 
On-line Resources 
 
 
 
 



SARDAR PATEL UNIVERSITY 
Vallabh Vidyanagar,Gujarat 

(Reaccredited with ‘A’ Grade by NAAC(CGPA 3.25) 
Syllabus with effect from the Academic Year 2021-2022 

(Name of the Degree : B A) 
(Bachelor of Arts) Semester -II 

Course Code UAO2CGUJ51 Title of the Course મધ્યકાલીન �ુ જકાલનપદનય �ા: 

‘મદીમોહીક’નશકમળ 
Total Credits of the 
Course 

04 Hours per Week  

 
Course  
Objectives 

હ�� �:નનઆનપ્પ�ીકનરન્કઅભલન�સદકભિનમધ્યકાલીન �ુ જકાલનઅકજહા્ીકનઅ�યો-

સસવપોનરીનનય �ાતભલનપજજર�ાનભક્નાભકનાાયકાલીનઅકમકાુય-નઅકજહાા્યન-

જકુય�્નગ�ા�સ�ધતભલનપણનસકય�ફનભક્.નન
I) To acquaint students with Gujarati literature during mediaeval age. 
II) ToનdetermineનtheનplaceનandનfameનofનShamalનduringનthisનperiodનwithનreferenceન

toનhisનverse-tales.ન

III) To acquaint નstudentsનwith verse-taleનasનaનtypicalનpoeticનform. 
 

Course Content :નમધ્યકાલીન �ુ જકાલનપદનય �ા: ‘મદીમોહીક’નશકમળ 
Unit  Weightage* 

(%) 

એયમ- I શકમળ��નં�સીનરીનનયસીનરીનનાનમીનનપદસકાકતયકજનાજ�ય�નક�ીકજકનંન

પજજબળોન

૧૭ન �ણ 

એયમ- II ‘મદીમોહીક’નય �ાીોનભકસપકનષમનય�,નસકાકત� �નંયભકસસ� �,સસ� �અયંાીક,ન

પક�્  �ૃ�,નઅકંષત,પદનસકાકતનાજ�ય�નક � ્કયંીન

૧૮ન �ણ 

એયમ- III મદીમોહીક’નય �ાીોનયાકનપકનષમનય�,નસણતીનયાક,ભકષકનશૈાલ.ન ૧૭ન �ણ 

એયમ- IV મધ્યકાલીન �ુ જકાલનઅકજહા્મકનં‘મદીમોહીક’નય �ા��નંસભકીન
 

૧૮ન �ણ 

 
Teaching-
Learning 
Methodology 

Lecture method, audio/video presentation, PPT, Black board work 

 
Evaluation Pattern 
Sr.No Details of Evaluation Weightage 

I Internal Written 15% 
II Assignment, Attendance (As CBCS R.6.8.3) 15% 
III University Examination 70% 

 
 
 



SARDAR  PATEL UNIVERSITY 
Vallabh Vidyanagar, Gujarat 

(Reaccredited with ‘A’ Grade by NAAC  (CGPA3.25) 
Syllabus with effect from the Academic Year 2021-2022 

Course Outcomes : Having completed this course, the learner will be able to 
* આનપ્પ�ીકનરન્કઅભલન�સદકભિતનમધ્યકાલીન �ુ જકાલનઅકજહા્ીકનઅ�યો-સસવપોનરીન 

ય �ાતભલનપજજર�ાનભશનનાભકનાાયકાલીનઅકમકાુય-નઅકજહાા્યન-જકુય�્ન

ગ�ા�સ�ધતભલનપણનસકય�ફનભશન.ન 

I. �સદકભિતનમધ્યકાલીન �ુ જકાલનઅકજહા્ન�ગનનમકજહાગકજનભશન.નન
II �સદકભિતનઆુીકનંઅદંભ�નશકમળીલનપદનસકાકતતન્કજકનએમીકનસભકીનરીનનન્ક�ાન�ગનન

સપૃ�નભશન.નન
III �સદકભિતનસકાકતીનનપદસકાકતવપનનઅમ�નશયશન.નન
 
Suggested References : 

I. લે. િત્ેવેદ� ેમદ  મધ્લકાદીન �્જકદત્ સામાતદઈિજસ્ત 
II લે. અાજં�્મદ�્્ળદ:   મધ્લકાદીન �્જકદત્ સામાતદઈિજસ્ત 
III ીન �્જકદત્ સામાતદ િજસ્ત-ગરં: ૨દખડંદ૧દીન �્જકદત્ સામદ  �રવ 
IV લે. �ૉ.ન સ�જ્દચદંધ્જંદ-દ  મધ્ળા્દત્ સામદયધ્�ત 
VI લે.દમ્�જધદસ નદ: ીન �્જકદગરંધ્�દરેશકદ–દમ્ ળન
VI  ટ�લદ�શ�જ ‘અા્ ક’ : મ્ ળદ(ીન��દધ્વમરેશક)ન
VII   મધ્લકાદીન �્જકદત્ સામાતદઈિજસ્તદ: �નિા્િત�ટેદગરંદિા મ્શદ્તડમન
VIII   મધ્લકાદ �િજતદ:ન

 
On-line resources to be used if available as reference material 
On-line Resources 

 
 
 

 



SARDAR PATEL UNIVERSITY 
Vallabh Vidyanagar,Gujarat 

(Reaccredited with ‘A’ Grade by NAAC(CGPA 3.25) 
Syllabus with effect from the Academic Year 2021-2022 

(Name of the Degree : B A) 
(Bachelor of Arts) Semester -II 

Course Code UAO2CGUJ52 Title of the Course અવાર્ચીન ગ:ન‘�દ વ્રીચનઉ�મન

વાતાર્’નસપંા:ન્મણનસોીચ 
Total Credits of the 
Course 

04 Hours per Week  

 
Course  Objectives હવ�:ુનઆનપ્પ�ીાનઅનાાસભચનાવગાભિનદયુ્ાતચનસારહતાીા  ાધંચ� ુચીન

વાતાર્ા્ોનઅીનનતનમીચનવાતાર્ભચનપર્�્તનભાાનતભાનદયુ્ાતચનવાતારીાનન

સવવપ-ાવ્ાસીોનપણનપર્્ાનભાા. 

I) Throughનthisનcourse,નtheનstudentsનwillનgetનacquainted with the short-storyન

writersનofનGandhianનEraનalongનwithનtheirનshort-stories.ન

II)નThroughનthisનcourse,નtheyનwillનgetનanનampleનsenseનofનtheનshort-storyનasન

aનliteraryનformનandનit’sનevolutionનinનGujarati.ન
 
 

Course Content :નઅવાર્ચીન ગન ય્ાતીોનઅનાાસન: ‘�દ વ્રીચનઉ�મનવાતાર્’નસપંા:ન્મણનસોીચ 

અનાાસાીાતનવાતાર્ન:ન 

૧)ન સ્્ા્�નીો્્�ીચનસરળતાીોનભનદ .૨)ન યકણચન૩ )ન �ુ્ ુનદ્ાાન૪ )ન ખનમચન૫ )ન છનલ્ોનદાંં ડનભોયન૬ )ન

મનહરર ન્રવસાીનદાુાીન:નસભાનપહવ્ ચન૭)ન્ોદ્ન૮)નસૌભાગાવતચન૯)ન��ુદાવયાન
Unit  Weightage* 

(%) 

એ્મ- I �દ વ્ર�ુનંંવી,ન્વીનઅીનનઘંત્નપર્બળોન
 

૧૭નદણુ 

એ્મ- II � ૂટંવ્ચનપાં્ નીવ�્્ાીોનસઘીનઅીનનસમગ્કચનઅનાાસ.ન
 

૧૮નદણુ 

એ્મ- III � ૂટંવ્ચનપાં્ નીવ�્્ાીોનસઘીનઅીનનસમગ્કચનઅનાાસન
 

૧૭નદણુ 

એ્મ- IV વાતાર્ા્નત્� વ્ન�દ વ્રીચનાસ�દ-માારદા્નઅીનનદયુ્ાતચનવાતારીચન

ાવ્ાસ વ્ખામાનં�દ વ્ર�ુનંસભાી.ન
 

૧૮નદણુ 

 
Teaching-
Learning 
Methodology 

Lecture method, audio/video presentation, PPT, Black board work 

 
 



 
Evaluation Pattern 
Sr.No Details of Evaluation Weightage 
I Internal Written 15% 
II Assignment, Attendance (As CBCS R.6.8.3) 15% 
III University Examination 70% 
 

 
Course Outcomes : Having completed this course, the learner will be able to 
* આનપ્પ�ીાનઅનાાસન દા્ાનાવગાભિીનન દયુ્ાતચનસારહતાીા   ાધંચ� ુચીનવાતાર્ા્ોનઅીન  

તનમીચનવાતાર્ભચનપર્�્તન ભશનન તભાનદયુ્ાતચનવાતારીાનસવવપ -ાવ્ાસીોનપણન

પર્્ાનભશન. 
I આ અભ્યાસક્ર થી ય્દ્ ાય�ઓરગાારી ીયીય વયતા અીા ોકીર તએીય્્ર કયઓથીાયત 

્શા.  
II આ અભ્યાસક રયતય થી ય્દ્ ્ય�વ�ીયીય ીય� ાયઓથના્વ ાીહ� અીા થીવયા અાા અવકવ 

�ણવયત� કાકીશા.   
 
Suggested References : 
I લા. વાઠયત� જ્�ી. : ્ય�વ� ીયીય  અીા  ાજતયીર ્ય�વ�ીયીય  
II ન્.ઠા્્નધચ�ુભાઈન:નઅવાર્ચીનદયુ્ાતચનસારહતાીચનાવ્ાસ વ્ખાન( ાધંચ� ુ) 
II ન્.શા�ચનાવયાન:ન�ૂં્�વાતાર 
IV ન્.ના�વનદ�નઆ્તચન:નવાતાર્ા્ન�દ વ્ર 
V ્ૌધ્�.ન્�વુચ્ન:નવાતારાવશનેન:નઆ્નઆ્.નશનઠન
VI બ્ભહનપસાદન:નવાતારવાર્ાધન
 
On-line resources to be used if available as reference material 
On-line Resources 
 



SARDAR PATEL UNIVERSITY 
Vallabh Vidyanagar,Gujarat 

(Reaccredited with ‘A’ Grade by NAAC(CGPA 3.25) 
Syllabus with effect from the Academic Year 2021-2022 

(Name of the Degree : B A) 
(Bachelor of Arts) Semester -II 

Course Code UAO2CGUJ51 Title of the Course મધ્યકાલીન �ુ જકાલનપદનય �ા: 

‘મદીમોહીક’નશકમળ 
Total Credits of the 
Course 

04 Hours per Week  

 
Course  
Objectives 

હ�� �:નનઆનપ્પ�ીકનરન્કઅભલન�સદકભિનમધ્યકાલીન �ુ જકાલનઅકજહા્ીકનઅ�યો-

સસવપોનરીનનય �ાતભલનપજજર�ાનભક્નાભકનાાયકાલીનઅકમકાુય-નઅકજહાા્યન-

જકુય�્નગ�ા�સ�ધતભલનપણનસકય�ફનભક્.નન
I) To acquaint students with Gujarati literature during mediaeval age. 
II) ToનdetermineનtheનplaceનandનfameનofનShamalનduringનthisનperiodનwithનreferenceન

toનhisનverse-tales.ન

III) To acquaint નstudentsનwith verse-taleનasનaનtypicalનpoeticનform. 
 

Course Content :નમધ્યકાલીન �ુ જકાલનપદનય �ા: ‘મદીમોહીક’નશકમળ 
Unit  Weightage* 

(%) 

એયમ- I શકમળ��નં�સીનરીનનયસીનરીનનાનમીનનપદસકાકતયકજનાજ�ય�નક�ીકજકનંન

પજજબળોન

૧૭ન �ણ 

એયમ- II ‘મદીમોહીક’નય �ાીોનભકસપકનષમનય�,નસકાકત� �નંયભકસસ� �,સસ� �અયંાીક,ન

પક�્  �ૃ�,નઅકંષત,પદનસકાકતનાજ�ય�નક � ્કયંીન

૧૮ન �ણ 

એયમ- III મદીમોહીક’નય �ાીોનયાકનપકનષમનય�,નસણતીનયાક,ભકષકનશૈાલ.ન ૧૭ન �ણ 

એયમ- IV મધ્યકાલીન �ુ જકાલનઅકજહા્મકનં‘મદીમોહીક’નય �ા��નંસભકીન
 

૧૮ન �ણ 

 
Teaching-
Learning 
Methodology 

Lecture method, audio/video presentation, PPT, Black board work 

 
Evaluation Pattern 
Sr.No Details of Evaluation Weightage 

I Internal Written 15% 
II Assignment, Attendance (As CBCS R.6.8.3) 15% 
III University Examination 70% 

 
 
 



SARDAR  PATEL UNIVERSITY 
Vallabh Vidyanagar, Gujarat 

(Reaccredited with ‘A’ Grade by NAAC  (CGPA3.25) 
Syllabus with effect from the Academic Year 2021-2022 

Course Outcomes : Having completed this course, the learner will be able to 
* આનપ્પ�ીકનરન્કઅભલન�સદકભિતનમધ્યકાલીન �ુ જકાલનઅકજહા્ીકનઅ�યો-સસવપોનરીન 

ય �ાતભલનપજજર�ાનભશનનાભકનાાયકાલીનઅકમકાુય-નઅકજહાા્યન-જકુય�્ન

ગ�ા�સ�ધતભલનપણનસકય�ફનભશન.ન 

I. �સદકભિતનમધ્યકાલીન �ુ જકાલનઅકજહા્ન�ગનનમકજહાગકજનભશન.નન
II �સદકભિતનઆુીકનંઅદંભ�નશકમળીલનપદનસકાકતતન્કજકનએમીકનસભકીનરીનનન્ક�ાન�ગનન

સપૃ�નભશન.નન
III �સદકભિતનસકાકતીનનપદસકાકતવપનનઅમ�નશયશન.નન
 
Suggested References : 

I. લે. િત્ેવેદ� ેમદ  મધ્લકાદીન �્જકદત્ સામાતદઈિજસ્ત 
II લે. અાજં�્મદ�્્ળદ:   મધ્લકાદીન �્જકદત્ સામાતદઈિજસ્ત 
III ીન �્જકદત્ સામાતદ િજસ્ત-ગરં: ૨દખડંદ૧દીન �્જકદત્ સામદ  �રવ 
IV લે. �ૉ.ન સ�જ્દચદંધ્જંદ-દ  મધ્ળા્દત્ સામદયધ્�ત 
VI લે.દમ્�જધદસ નદ: ીન �્જકદગરંધ્�દરેશકદ–દમ્ ળન
VI  ટ�લદ�શ�જ ‘અા્ ક’ : મ્ ળદ(ીન��દધ્વમરેશક)ન
VII   મધ્લકાદીન �્જકદત્ સામાતદઈિજસ્તદ: �નિા્િત�ટેદગરંદિા મ્શદ્તડમન
VIII   મધ્લકાદ �િજતદ:ન

 
On-line resources to be used if available as reference material 
On-line Resources 

 
 
 

 



SARDAR PATEL UNIVERSITY 
Vallabh Vidyanagar,Gujarat 

(Reaccredited with ‘A’ Grade by NAAC(CGPA 3.25) 
Syllabus with effect from the Academic Year 2021-2022 

(Name of the Degree : B A) 
(Bachelor of Arts) Semester -II 

Course Code UAO2CGUJ52 Title of the Course અવાર્ચીન ગ:ન‘�દ વ્રીચનઉ�મન

વાતાર્’નસપંા:ન્મણનસોીચ 
Total Credits of the 
Course 

04 Hours per Week  

 
Course  Objectives હવ�:ુનઆનપ્પ�ીાનઅનાાસભચનાવગાભિનદયુ્ાતચનસારહતાીા  ાધંચ� ુચીન

વાતાર્ા્ોનઅીનનતનમીચનવાતાર્ભચનપર્�્તનભાાનતભાનદયુ્ાતચનવાતારીાનન

સવવપ-ાવ્ાસીોનપણનપર્્ાનભાા. 

I) Throughનthisનcourse,નtheનstudentsનwillનgetનacquainted with the short-storyન

writersનofનGandhianનEraનalongનwithનtheirનshort-stories.ન

II)નThroughનthisનcourse,નtheyનwillનgetનanનampleનsenseનofનtheનshort-storyનasન

aનliteraryનformનandનit’sનevolutionનinનGujarati.ન
 
 

Course Content :નઅવાર્ચીન ગન ય્ાતીોનઅનાાસન: ‘�દ વ્રીચનઉ�મનવાતાર્’નસપંા:ન્મણનસોીચ 

અનાાસાીાતનવાતાર્ન:ન 

૧)ન સ્્ા્�નીો્્�ીચનસરળતાીોનભનદ .૨)ન યકણચન૩ )ન �ુ્ ુનદ્ાાન૪ )ન ખનમચન૫ )ન છનલ્ોનદાંં ડનભોયન૬ )ન

મનહરર ન્રવસાીનદાુાીન:નસભાનપહવ્ ચન૭)ન્ોદ્ન૮)નસૌભાગાવતચન૯)ન��ુદાવયાન
Unit  Weightage* 

(%) 

એ્મ- I �દ વ્ર�ુનંંવી,ન્વીનઅીનનઘંત્નપર્બળોન
 

૧૭નદણુ 

એ્મ- II � ૂટંવ્ચનપાં્ નીવ�્્ાીોનસઘીનઅીનનસમગ્કચનઅનાાસ.ન
 

૧૮નદણુ 

એ્મ- III � ૂટંવ્ચનપાં્ નીવ�્્ાીોનસઘીનઅીનનસમગ્કચનઅનાાસન
 

૧૭નદણુ 

એ્મ- IV વાતાર્ા્નત્� વ્ન�દ વ્રીચનાસ�દ-માારદા્નઅીનનદયુ્ાતચનવાતારીચન

ાવ્ાસ વ્ખામાનં�દ વ્ર�ુનંસભાી.ન
 

૧૮નદણુ 

 
Teaching-
Learning 
Methodology 

Lecture method, audio/video presentation, PPT, Black board work 

 
 



 
Evaluation Pattern 
Sr.No Details of Evaluation Weightage 
I Internal Written 15% 
II Assignment, Attendance (As CBCS R.6.8.3) 15% 
III University Examination 70% 
 

 
Course Outcomes : Having completed this course, the learner will be able to 
* આનપ્પ�ીાનઅનાાસન દા્ાનાવગાભિીનન દયુ્ાતચનસારહતાીા   ાધંચ� ુચીનવાતાર્ા્ોનઅીન  

તનમીચનવાતાર્ભચનપર્�્તન ભશનન તભાનદયુ્ાતચનવાતારીાનસવવપ -ાવ્ાસીોનપણન

પર્્ાનભશન. 
I આ અભ્યાસક્ર થી ય્દ્ ાય�ઓરગાારી ીયીય વયતા અીા ોકીર તએીય્્ર કયઓથીાયત 

્શા.  
II આ અભ્યાસક રયતય થી ય્દ્ ્ય�વ�ીયીય ીય� ાયઓથના્વ ાીહ� અીા થીવયા અાા અવકવ 

�ણવયત� કાકીશા.   
 
Suggested References : 
I લા. વાઠયત� જ્�ી. : ્ય�વ� ીયીય  અીા  ાજતયીર ્ય�વ�ીયીય  
II ન્.ઠા્્નધચ�ુભાઈન:નઅવાર્ચીનદયુ્ાતચનસારહતાીચનાવ્ાસ વ્ખાન( ાધંચ� ુ) 
II ન્.શા�ચનાવયાન:ન�ૂં્�વાતાર 
IV ન્.ના�વનદ�નઆ્તચન:નવાતાર્ા્ન�દ વ્ર 
V ્ૌધ્�.ન્�વુચ્ન:નવાતારાવશનેન:નઆ્નઆ્.નશનઠન
VI બ્ભહનપસાદન:નવાતારવાર્ાધન
 
On-line resources to be used if available as reference material 
On-line Resources 
 



SARDAR  PATEL UNIVERSITY 
Vallabh Vidyanagar,Gujarat 

(Reaccredited with ‘A’ Grade by NAAC(CGPA 3.25) 
Syllabus with effect from the Academic Year 2021-2022 

(Name of the Degree : B A) 
(Bachelor of Arts) Semester -II 

Course Code UAO2SGUJ51 Title of the Course જોડણી અને �ફૂ ર��ડ�ગ કૌશલ્  
Total Credits of the 
Course 

04 Hours per Week  

 
Course  Objectives હ��:ુ આ પ્ર�નત અન્તઅભી ાસથતભિ જોડણીનત ાન્ીો અીન રો તની પ ે 

અતચી જોડણી લખ ત શીખે .  �ુરરત ં ાસથતભિથ �ફૂ -ર��ડ�ગ�ુ ંકૌશલ્ 

ક�ળસે. 

I) To acquaint the students with the rules of spelling. 

II) To make them bring perfection in writing with correct spelling. 

III) To cultivate awareness among them reading and its importance. 

IV) To train them to practically use in proof reading. 
 

Course Content : જોડણી અને �ફૂ ર��ડ�ગ 
Unit  Weightage* 

(%) 

એકી- I જોડણી એટલે �ુ?ં જોડણીનત ાન્ીો, જોડણી કોશનો ર�રચ્ 
 

૧૭ �ણુ 

એકી- II રથ ખડંની જોડણી ી�ુતરો. 

 

૧૮ �ણુ 

એકી- III ગથ ખડંની જોડણી ી�ુતરો. 
 

૧૭ �ણુ 

એકી- IV લેખન ��ુદનત ન નૂતથ 
 

૧૮ �ણુ 

 
Teaching-
Learning 
Methodology 

Lecture method, audio/video presentation, PPT, Black board work 

 
 
Evaluation Pattern 
Sr.No Details of Evaluation Weightage 
I Internal Written 15% 
II Assignment, Attendance (As CBCS R.6.8.3) 15% 
III University Examination 70% 
 
                                                           
 



                                     
SARDAR  PATEL UNIVERSITY 
Vallabh Vidyanagar, Gujarat 

(Reaccredited with ‘A’ Grade by NAAC  (CGPA3.25) 
Syllabus with effect from the Academic Year 2021-2022 

Course Outcomes : Having completed this course, the learner will be able to 
* આ પ્ર�નત ંઅન્તઅભી ાસથતભિ જોડણીનત ંાન્ીો અીન રો તની પ ે અતચી જોડણી 

લખ ત ંશીખશે.  �ુરરત ં ાસથતભિથ �ફૂ-ર��ડ�ગ�ુ ંકૌશલ્ ક�ળસશે.  
I િવદ્યાથ�જોડણીનત ંાન્ીો અીનને ઉર્ોગ કરશે.  

 
II િવદ્યાથ�અતચી જોડણી લખશે.  

 
III િવદ્યાથ�ઓ�ે સમઓ�  ે�� �વ્વ��વ ઓ� ઓે �મ જોડ�ી  ��લ  લ �પ  �� �ઓ� ઓેથ�

વ્વ��ુ�ં હતવ�ે મમઓ.  
 

IV િવદ્યાથ�મ જોડ�ી ુ્ધો્�ુ�ંે મૌશ�મડ ડ��ઓમઓ.  
 

 
Suggested References : 
I દોશી ્શસ ં : અતચી જોડણી અઘર� નભી. 
II નત્ક રા લતલ અત.ં : �ફૂ ર��ડ�ગ 
III ઘતીે�લ્ત રત�શ : અતચી જોડણી લતગે સહતલી 
IV ડૉ. રતઠોડ બી.અી. અને ડૉ. શતહ. પા િત : �જુરત ી વ્તકરણ ર�રચ્ 
V અતભર જોડણીકોશ : �જુરત  ાસથતરીઠ. 
 
On-line resources to be used if available as reference material 
On-line Resources 
 
 
 



1 
 

SARDAR PATEL UNIVERSITY 
Vallabh Vidyanagar,Gujarat 

(Reaccredited with ‘A’ Grade by NAAC(CGPA 3.25) 
Syllabus with effect from the Academic Year 2021-2022 

(Name of the Degree: B A) 
(Bachelor of Arts) Semester -II 

Course Code UAO2SGUJ52 Title of the Course િવજ્ઞાપન કૌશ 
Total Credits of the 
Course 

04 Hours per Week    

 
Course  Objectives હ��:ુપઆપપ્ઞ�ા્પરનશ્અભ્પિવદ્ભાપ�વામ્પં�હ�ર્ત�ુપંમહતવપરાનપતના્પ

પન્રાપતભ્પતના્પીઞશાયોત્પઅમસ.પપ

I)પThroughપthisપcourse,પtheપstudentsપwillપacquaintપwithપadvertisementપworld. 

II)પTheપstudentsપwillપacquaintપwithપimportanceપofપadvertisementપandપitsપ

utility. 
 

Course Content :પિવજ્ઞાપન કૌશ 
Unit  Weightage* 

(%) 

એનમ- I િવજ્ઞાપએ એનપેુ?ંપ

પ

૧૭પ�ણુ 

એનમ- II િવજ્ઞા�ુપંમહતવપરાનપીઞશાયોત્.પ

પ

૧૮પ�ણુ 

એનમ- III િવજ્ઞાા્પપન્રા 
 

૧૭પ�ણુ 

એનમ- IV િવજ્ઞાા્પા ના્ન,પિવજ્ઞાપન�વ્પર તનપેા્વવ્પએા્પા ના્નપ

દક ર્વા.પ
 

૧૮પ�ણુ 

 
Teaching-
Learning 

Methodology 

Lecture method, audio/video presentation, PPT, Black board work 

 
Evaluation Pattern 
Sr.No Details of Evaluation Weightage 
I Internal Written  15% 
II Assignment, Attendance (As CBCS R.6.8.3) 15% 
III University Examination  70% 
 
                                                           
 
 



2 
 

SARDAR  PATEL UNIVERSITY 
Vallabh Vidyanagar, Gujarat 

(Reaccredited with ‘A’ Grade by NAAC  (CGPA3.25) 
Syllabus with effect from the Academic Year 2021-2022 

Course Outcomes : Having completed this course, the learner will be able to 
* આપપ્ઞ�ા્પરનશ્અભ્પિવદ્ભાપ�વામ્પં�હ�ર્ત�ુપંમહતવપરાનપતના્પપન્રાપતભ્પતના્પ

ીઞશાયોત્પઅમજકન.પપ
 

I આ અભ્યાસક રય ય િવદ્ભાનપ�હ�ર્તપજોતપિવિનપમ્મહતો્રપભકન.પપ
 

II આ અભ્યાસક રય ય િવદ્ભાનપ�હ�ર્ત�ુપંમહતવપરાનપીઞશાયોત્પઅમજકન.પપ
 

 
Suggested References : 
I गोयल संतोषપ-जनसंपकर    औ  िवजपन 
II डॉ. शिनजऔजयण - हन्द  िवजपना कज साकजलदन  िाशर 
III औजितપवजनाने -प�कज�औतज का   ि भ� सिवप 
 
On-line resources to be used if available as reference material 
On-line Resources 
 
 
 
 
 


	UA01CGUJ51 અર્વાચીન ગુજરાતી પદ્ય બાલમુકુંદ દવેની કવિતાઓ (‘પરિક્રમા’માંથી પસંદગીની કવિતાઓ)
	UA01CGUJ52 અર્વાચીન ગુજરાતી ગદ્ય કૃતિ‘પૃથિવીવલ્લભ’ કનૈયાલાલ મા. મુનશી
	UA01GGUJ51 અર્વાચીન ગુજરાતી પદ્ય બાલમુકુંદ દવેની કવિતાઓ (‘પરિક્રમા’માંથી પસંદગીની કવિતાઓ)
	UA01GGUJ52 અર્વાચીન ગુજરાતી ગદ્ય કૃતિ‘પૃથિવીવલ્લભ’ કનૈયાલાલ મા. મુનશી
	UA01SGUJ51 પત્રકારત્વ અને સાહિત્યિક પત્રકારત્વ
	UA01SGUJ52 પ્રત્યાયન કૌશલ્ય
	BA (Gujarati) Sem. 2.pdf
	UA02CGUJ51 મધ્યકાલીન ગુજરાતી પદ્ય કૃતિ ‘મદનમોહના’ શામળ
	UA02CGUJ52 અર્વાચીન ગદ્ય ‘દ્વિરેફની ઉત્તમ વાર્તાઓ’ સંપા રમણ સોની
	UA02GGUJ51 મધ્યકાલીન ગુજરાતી પદ્ય કૃતિ ‘મદનમોહના’ શામળ
	UA02GGUJ52 અર્વાચીન ગદ્ય ‘દ્વિરેફની ઉત્તમ વાર્તાઓ’ સંપા રમણ સોની
	UA02SGUJ51 જોડણી અને પ્રૂફ રીડિંગ કૌશલ્ય
	UA02SGUJ52 વિજ્ઞાપન કૌશલ્ય


