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Course  Objectives આતપ્પતવરત્નહરનભ્તારથરભિઓવ  પત્રકારત્વ તનર સાાહ્તપત્રકારવકતત

પ કચહતભરહતતતભરતત ઓતપત્રકારવરત્નહરનવ ત્રક  તરતે રવત

નર રાજ્-નર સાાહ્-કરજ્�હતગાતારાધઓ રતંકનતલ તર ંભરહ. તભરત

નર સાાહ્તપત્રકારભ્તપ તપ ક ચતતભરહ. 

I) To acquaint the students with Journalism and Literary Journalism. 

II) To explain the significance of journalism in our day to day life. 
 

 

Course Content : પત્રકારત્વ તનજેકરત્તનર સાાહ્તપત્રકાર 
Unit  Weightage* 

(%) ૫૦  

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

What is Journalism? Give a detailed understanding of it as a form. 

પત્રકારવ્તનપહક ગતર.What are  the benefits of Journalism? 

૨૫તન ે 

એ્ - II ન�સૂત રધહ ક રતંપત્રકારવ્તારી િતર. 

Point out the significance of Journalism in Mass media. 

નર સાાહ્તપત્રકારતએવલ તલેતં?ત વ્તવહરાહરત્વ તન જ. 

What is Literary Journalism? Define and give a clear 

understanding of it. 

૨૫તન ે 

 
Teaching-
Learning 
Methodology 

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

 
  



 
Course Outcomes : Having completed this course, the learner will be able to 
 આતપ્પતવરત્નહરનભ્તારથરભિઓવ  પત્રકારત્વ તનર સાાહ્તપત્રકારવકતતપ કચહતભી ત

તભરતત ઓતપત્રકારવરત્નહરનવ ત્રક  તરતે રવતનર રાજ્-નર સાાહ્-કરજ્�હત

ગાતારાધઓ રતંકનતલ તર ંભી .તભરતનર સાાહ્તપત્રકારભ્તપ તપ ક ચતતભી . 
I િવદ્યાથ પત્રકારત્વ તનર સાાહ્તપત્રકારવકતતત્રરતતન ફતી્ી .  

The students will be able to differentiate Journalism and Literary Journalism. 
II રો�જ�દ્ �વનમ્ ંપત્રકાર�ેતં સારતતીરેર્તી્ી .  

The students will be able to explain the significance of journalism in our day to day life 
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IV. વહરનત ્ીકક. -નર સાાહ્તપત્રકાર 

V. ીરસતપ્ાતત-ન�સૂત રધહ કત્વ તનર સાહ 
VI ઠર્કકત્ા તરત-નર સાહકંગ્તપત્રકાર 

 
 
 
 
 
                                                             


