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
� જરાતી પ:
અવાર ્ચીન ુ
ુ ુ ંદ દવેની કિવતાઓ
બાલ��
(‘પ�રક્ર’માંથી પસંદગીની 
કિવતાઓ)
Total Credits of the
Course
Course
Objectives

04

Hours per Week

હ��:ુ આ પ્ર�પત્રના અભ્યાસથી િવદ્યાથ� �ુજરાતી સા

ુ ાંધી �ગ
ુ ના કિવઓ  
અ�ગ

અને તેમની કિવતાઓથી પ�ર�ચત  થાય તથા તત્કાલીન સામા�જ - સા�હ�ત્ય-રાજક�ય  
ગિતિવિધઓથી પણ અવગત થાય.
I) To acquaint students with Post-Gandhian Era.
II) To acquaint the students with the socio-political and literary ethos of this period.
III) To determine the place and fame of Balmukund Dave as a poetic genius of
this period through a detailed study of his poems.

ુ ુ ન્દ દવેનાં કાવ્ (‘પ�રક્ર’માંથી પસંદગીનાં
� જરાતી પદ્ય � : બાલ��
Course Content : અવાર ્ચીન ુ
કાવ્ય) અભ્યાસિનય કાવ્યરચનાઓ:
૧)પરકમ્માવાસ. ૨) ચાંદની. ૩) નમર્દ તટ� ��ુ ણ�મા . ૪) સાબરમાં ઘોડા� ૂર જોઈને . ૫) ગોર�ને ઘેર�યો.
૬) વડોદરા નગર�. ૭) બંદો અને રાણી. ૮) શ્રાવણ નીતય૯) હ�રનો હંસલો. ૧૦) �ૂ� ંુ ઘર ખાલી કરતાં .
૧૧) સોનચંપો. ૧૨) ચણોઠ�� ંુ સ્વપ. ૧૩) િમલન મમર્. ૧૪) નવદં પતીને. ૧૫) હડદોલો. ૧૬) ગરાસણી.
૧૭) સ�વન શબ્દ. ૧૮) � ૂ�ળયો જોગી. ૧૯) �ૂઠ� ઝાકળની િપછોડ�. ૨૦) બેવડો રં ગ. ૨૧) ભીના વાયરા.
૨૨)સંહારના હકદાર ૨૩) પ્રેમનો િવજ૨૪) ખંડ�ર પરનો પીપળો.
Unit

Weightage*
(%)

એકમ-I

ુ ુ ન્દ દવે� ું �વન અને કવ.
બાલ��

એકમ- II

ુ ુ ન્દ દવેની કિવતામાં ભાવપ
બાલ��

૧૭ �ુણ
/કલાપક્ષ૧૨ કાવ્યોના િવશેષ

૧૮ �ુણ

/કલાપક્ષ૧૨ કાવ્યોના િવશેષ

૧૭ �ુણ

સંદભ�.
એકમ- III

ુ ુ ન્દ દવેની કિવતામાં ભાવપ
બાલ��
સંદભ�.

એકમ- IV

� જરાતી કિવતામાં કિવ બાલ�ુ�ુન્દ દવે�ું સ્થાન અને 
અવાર ્ચીન ુ
બી� સમકાલીન �ુજરાતી કિવઓથી તેઓ �ાં અને ક�વી ર�તે �ુદા પડ� છે

,

૧૮ �ુણ

ુ ુ ન્દ દવે� ું સમગ્રલક ્ષી �ૂલ
તેની ચચાર ,કિવ તર�ક�  બાલ��
TeachingLecture method,
Learning
audio/video presentation,
Methodology PPT, Black board work

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

Weightage
15%
15%
70%

Course Outcomes : Having completed this course, the learner will be able to
આ પ્ર�પત્રના અભ્યાસથી િવદ
ુ ાંધી �ગ
ુ ના
સા�હત્યના અ�ગ

આ પ્ર�પત્રના અભ્યાસથી િવદ્યાથ� �

કિવઓ  અને તેમની કિવતાઓથી પ�ર�ચત 

થશે  તથા

તત્કાલીન સામા�જ- સા�હ�ત્ય-રાજક�ય  ગિતિવિધઓથી પણ અવગત થશે.
I

િવદ્યાથ�ઓ અ�ુગાંધી  �ુગના  �ુજરાતી સા�હત્યની �ૂ વર્�ૂિમકા આપી .

II

િવદ્યાથ�તત્કાલીન સામા�જ- સા�હ�ત્ય-રાજક�ય  ગિતિવિધઓ સમ� શકશે.

III િવદ્યાથ�ઓ આજનાં સંદભ� બા�
લ �ું
ુ દ દવેની રચનાઓ દ્વારા એમના સ્થાન અને માન
સ્પષ્ટ થ.
Suggested References :
I
લે. િત્રવે રમેશ –�ુજરાતી સા�હત્યનોઈિતહાસ
II

� જરાતી સા�હત્યની િવકાસ ર�, ગાંધી�ગ
ુ - અ�ગ
ુ ાંધી�ગ
ુ
લે. ઠાકર ધી�ુભાઈ -અવાર ્ચીન ુ

III લે. ગાંધી. સી.એચ ‘�હુ ાસી’ ઊિમ�કાવ્ય– સ્વ�
IV લે.બ્રહ્મભટ્ રા�ન્-િનરં જન �ગ
ુ ની કિવતા
V

પટ�લ. મ�ણલાલ હ. કાવ્યપદાથર:

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
� જરાતી ગદ
અવાર ્ચીન ુ
�ૃિત:‘� ૃિથવીવલ્લ’:
કનૈયાલાલ મા. �ુનશી
Total Credits of the
Course
Course
Objectives

4

Hours per Week

હ�� ુ: આ પ્ર�પત્રના અભ્યાસથી િવદ્યાથ� �ુજરાતી સા
કનૈયાલાલ �ુનશી અને તેમની નવલકથાઓથી પ�ર�ચત

ગાંધી�ુગના
થાય. તથા

સ�ક
તથા

�ુજરાતી ઐિતહાિસક નવલકથા સા�હત્યથી પ�ર�ચત થા.
I) To create a Historical perspective of Gandhian Era in Gujarati literature.
II) To determine the importance of Kanaiyalal M. Munshi during this period.

III) To acquaint the students with Historical novel form and Kanaiyalal M.          
Munshi as a pioneer in this genre.
IV) To evaluate Kanaiyalal M. Munshi with reference to Historical Novels in
general and 'Pruthivivallabha' in particular.

� જરાતી ગદ્ય �:‘� ૃિથવીવલ્લ’ : કનૈયાલાલ મા. �ુનશી
Course Content : અવાર ્ચીન ુ
Unit
એકમ- I
એકમ- II

Weightage*
(%)
�ુનશી� ું �વન અને સ�ન
�
� ૃિથવીવલ્લ’નો ભાવપક્ષ કથાવસ, શીષર્, વસ્ુસંકલન
,

૧૭ �ુણ
૧૮ �ુણ

પાત્ ર�ૃ�,સંઘષર,�વનદશર્
એકમ- III ‘� ૃિથવીવલ્લ’નો કલાપક્ષ એની િન�પણ શૈ, વણર્ન કલ, સંવાદ

૧૭ �ુણ

કલા,ભાષાશૈલી
એકમ- IV

ઐિતહાિસક નવલકથા તર�ક� �ુજરાતી સા�હત્યમાં એ�ું સ્થાન અન
સમગ્રલક્ ષી �ૂલ્.

TeachingLecture method, audio/video presentation, PPT, Black board work
Learning
Methodology

૧૮ �ુણ

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

Weightage
15%
15%
70%

Course Outcomes : Having completed this course, the learner will be able to
આ પ્ર�પત્રના અભ્યાસથી િવદ્યાથ� �ુજરાતી સા
�ુનશી અને તેમની નવલકથાઓથી પ�ર�ચત

ગાંધી�ુગના સ�ક કનૈયાલાલ 

થશે તથા તથા �ુજરાતી ઐિતહાિસક

નવલકથા સા�હત્યથી પ�ર�ચત થશ.
I

અ ુગાંધી�ુગનાં�ુજરાતી સા�હત્યન ી �ૂ વર્�ૂિમકા આપી.
િવદ્યાથ�ઓ �

II

આ �ુગમાં કનૈયાલાલ � ુનશી�ું મહત્વ સમ� શકશ.

III ઐિતહાિસક નવલકથા સમ� શકશે અને આ ક્ષેત્રે શ�આત કરવા બદલ કનૈયા
� ુનશીને વખાણશે.
IV ‘� ૃિથવીવલ્લ’ના સંદભ� ઐિતહાિસક નવલકથાના સ્વ�પને સમ� શકશ.  
Suggested References :
I
લે. િત્રવે રમેશ –�ુજરાતી સા�હત્યનોઈિતહાસ. આદશર્ પ્રક
II

� જરાતી સા�હત્યની િવકાસ ર�ખ–ગાંધી�ુગલે. ઠાકર ધી�ુભાઈ -અવાર ્ચીન ુ
અ�ુગાંધી�ુગ 

III

લે. વેદ નર� શ -કથાિવ�

IV

લે. પંચાલ િશર�ષ -નવલકથા

V

સંપા.ચૌધર�. ર�ુવીર -�ુજરાતી નવલકથા

VI

લે.દાવલ�ુરા. બા�ુ કનૈયાલાલ �ુનશી વ્ય�ક્તત્વ  વાઙમય

VII

�ુજરાતી સા�હત્યકોશ: �ુજરાતી સા�હત્ય પ�રષ

VIII કોઠાર� જયંત : આસ્વાદ અષ્ટાદ
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
� જરાતી પ:
અવાર ્ચીન ુ
ુ ુ ંદ દવેની કિવતાઓ
બાલ��
(‘પ�રક્ર’માંથી પસંદગીની 
કિવતાઓ)
Total Credits of the
Course
Course
Objectives

04

Hours per Week

હ��:ુ આ પ્ર�પત્રના અભ્યાસથી િવદ્યાથ� �ુજરાતી સા

ુ ાંધી �ગ
ુ ના કિવઓ  
અ�ગ

અને તેમની કિવતાઓથી પ�ર�ચત  થાય તથા તત્કાલીન સામા�જ - સા�હ�ત્ય-રાજક�ય  
ગિતિવિધઓથી પણ અવગત થાય.
I) To acquaint students with Post-Gandhian Era.
II) To acquaint the students with the socio-political and literary ethos of this period.
III) To determine the place and fame of Balmukund Dave as a poetic genius of
this period through a detailed study of his poems.

ુ ુ ન્દ દવેનાં કાવ્ (‘પ�રક્ર’માંથી પસંદગીનાં
� જરાતી પદ્ય � : બાલ��
Course Content : અવાર ્ચીન ુ
કાવ્ય) અભ્યાસિનય કાવ્યરચનાઓ:
૧)પરકમ્માવાસ. ૨) ચાંદની. ૩) નમર્દ તટ� ��ુ ણ�મા . ૪) સાબરમાં ઘોડા� ૂર જોઈને . ૫) ગોર�ને ઘેર�યો.
૬) વડોદરા નગર�. ૭) બંદો અને રાણી. ૮) શ્રાવણ નીતય૯) હ�રનો હંસલો. ૧૦) �ૂ� ંુ ઘર ખાલી કરતાં .
૧૧) સોનચંપો. ૧૨) ચણોઠ�� ંુ સ્વપ. ૧૩) િમલન મમર્. ૧૪) નવદં પતીને. ૧૫) હડદોલો. ૧૬) ગરાસણી.
૧૭) સ�વન શબ્દ. ૧૮) � ૂ�ળયો જોગી. ૧૯) �ૂઠ� ઝાકળની િપછોડ�. ૨૦) બેવડો રં ગ. ૨૧) ભીના વાયરા.
૨૨)સંહારના હકદાર ૨૩) પ્રેમનો િવજ૨૪) ખંડ�ર પરનો પીપળો.
Unit

Weightage*
(%)

એકમ-I

ુ ુ ન્દ દવે� ું �વન અને કવ.
બાલ��

એકમ- II

ુ ુ ન્દ દવેની કિવતામાં ભાવપ
બાલ��

૧૭ �ુણ
/કલાપક્ષ૧૨ કાવ્યોના િવશેષ

૧૮ �ુણ

/કલાપક્ષ૧૨ કાવ્યોના િવશેષ

૧૭ �ુણ

સંદભ�.
એકમ- III

ુ ુ ન્દ દવેની કિવતામાં ભાવપ
બાલ��
સંદભ�.

એકમ- IV

� જરાતી કિવતામાં કિવ બાલ�ુ�ુન્દ દવે�ું સ્થાન અને 
અવાર ્ચીન ુ
બી� સમકાલીન �ુજરાતી કિવઓથી તેઓ �ાં અને ક�વી ર�તે �ુદા પડ� છે

,

૧૮ �ુણ

ુ ુ ન્દ દવે� ું સમગ્રલક ્ષી �ૂલ
તેની ચચાર ,કિવ તર�ક�  બાલ��
TeachingLecture method,
Learning
audio/video presentation,
Methodology PPT, Black board work

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

Weightage
15%
15%
70%

Course Outcomes : Having completed this course, the learner will be able to
આ પ્ર�પત્રના અભ્યાસથી િવદ
ુ ાંધી �ગ
ુ ના
સા�હત્યના અ�ગ

આ પ્ર�પત્રના અભ્યાસથી િવદ્યાથ� �

કિવઓ  અને તેમની કિવતાઓથી પ�ર�ચત 

થશે  તથા

તત્કાલીન સામા�જ- સા�હ�ત્ય-રાજક�ય  ગિતિવિધઓથી પણ અવગત થશે.
I

િવદ્યાથ�ઓ અ�ુગાંધી  �ુગના  �ુજરાતી સા�હત્યની �ૂ વર્�ૂિમકા આપી .

II

િવદ્યાથ�તત્કાલીન સામા�જ- સા�હ�ત્ય-રાજક�ય  ગિતિવિધઓ સમ� શકશે.

III િવદ્યાથ�ઓ આજનાં સંદભ� બા�
લ �ું
ુ દ દવેની રચનાઓ દ્વારા એમના સ્થાન અને માન
સ્પષ્ટ થ.
Suggested References :
I
લે. િત્રવે રમેશ –�ુજરાતી સા�હત્યનોઈિતહાસ
II

� જરાતી સા�હત્યની િવકાસ ર�, ગાંધી�ગ
ુ - અ�ગ
ુ ાંધી�ગ
ુ
લે. ઠાકર ધી�ુભાઈ -અવાર ્ચીન ુ

III લે. ગાંધી. સી.એચ ‘�હુ ાસી’ ઊિમ�કાવ્ય– સ્વ�
IV લે.બ્રહ્મભટ્ રા�ન્-િનરં જન �ગ
ુ ની કિવતા
V

પટ�લ. મ�ણલાલ હ. કાવ્યપદાથર:

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
� જરાતી ગદ
અવાર ્ચીન ુ
Course
�ૃિત:‘� ૃિથવીવલ્લ’: કનૈયાલાલ 
મા. �ુનશી
Total Credits of the
Course
Course
Objectives

4

Hours per Week

હ�� ુ: આ પ્ર�પત્રના અભ્યાસથી િવદ્યાથ� �ુજરાતી સા
કનૈયાલાલ �ુનશી અને તેમની નવલકથાઓથી પ�ર�ચત

ગાંધી�ુગના
થાય. તથા

સ�ક
તથા

�ુજરાતી ઐિતહાિસક નવલકથા સા�હત્યથી પ�ર�ચત થા.
I) To create a Historical perspective of Gandhian Era in Gujarati literature.
II) To determine the importance of Kanaiyalal M. Munshi during this period.

III) To acquaint the students with Historical novel form and Kanaiyalal M.          
Munshi as a pioneer in this genre.
IV) To evaluate Kanaiyalal M. Munshi with reference to Historical Novels in
general and 'Pruthivivallabha' in particular.

� જરાતી ગદ્ય �:‘� ૃિથવીવલ્લ’ : કનૈયાલાલ મા. �ુનશી
Course Content : અવાર ્ચીન ુ
Unit

એકમ- I
એકમ- II

Weightage*
(%)

�ુનશી� ું �વન અને સ�ન
�
� ૃિથવીવલ્લ’નો ભાવપક્ષ કથાવસ, શીષર્, વસ્ુસંકલન
,

૧૭ �ુણ
૧૮ �ુણ

પાત્ ર�ૃ�,સંઘષર,�વનદશર્
એકમ- III ‘� ૃિથવીવલ્લ’નો કલાપક્ષ એની િન�પણ શૈ, વણર્ન કલ, સંવાદ

૧૭ �ુણ

કલા,ભાષાશૈલી
એકમ- IV

ઐિતહાિસક નવલકથા તર�ક� �ુજરાતી સા�હત્યમાં એ�ું સ્થાન અન
સમગ્રલક્ ષી �ૂલ્.

૧૮ �ુણ

TeachingLecture method, audio/video presentation, PPT, Black board work
Learning
Methodology
Evaluation Pattern
Sr.No Details of Evaluation
I
Internal Written
II
Assignment, Attendance (As CBCS R.6.8.3)
III
University Examination

Weightage
15%
15%
70%

Course Outcomes : Having completed this course, the learner will be able to
આ પ્ર�પત્રના અભ્યાસથી િવદ્યાથ� �ુજરાતી સાગાંધી�ુગના સ�ક કનૈયાલાલ �ુનશી
અને તેમની નવલકથાઓથી પ�ર�ચત થશે તથા તથા �ુજરાતી ઐિતહાિસક નવલકથા
સા�હત્યથી પ�ર�ચત થશ.
I

અ ુગાંધી�ુગનાં�ુજરાતી સા�હત્યન ી �ૂ વર્�ૂિમકા આપી.
િવદ્યાથ�ઓ �

II

આ �ુગમાં કનૈયાલાલ � ુનશી�ું મહત્વ સમ� શકશ.

III ઐિતહાિસક નવલકથા સમ� શકશે અને આ ક્ષેત્રે શ�આત કરવા બદલ કનૈયાલાલ �ુનશ
વખાણશે.
IV ‘� ૃિથવીવલ્લ’ના સંદભ� ઐિતહાિસક નવલકથાના સ્વ�પને સમ� શકશ.  
Suggested References :
I
લે. િત્રવે રમેશ –�ુજરાતી સા�હત્યનોઈિતહાસ. આદશર્ પ્રક
II

� જરાતી સા�હત્યની િવકાસ ર�ખ–ગાંધી�ુગ- અ�ુગાંધી�ુગ 
લે. ઠાકર ધી�ુભાઈ -અવાર ્ચીન ુ

III

લે. વેદ નર� શ -કથાિવ�

IV

લે. પંચાલ િશર�ષ -નવલકથા

V

સંપા.ચૌધર�. ર�ુવીર -�ુજરાતી નવલકથા

VI

લે.દાવલ�ુરા. બા�ુ કનૈયાલાલ �ુનશી વ્ય�ક્તત્વ  વાઙમય

VII

�ુજરાતી સા�હત્યકોશ: �ુજરાતી સા�હત્ય પ�રષ

VIII કોઠાર� જયંત : આસ્વાદ અષ્ટાદ
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
Title of the Course
UA01SGUJ51
પત્રકારત્વઅને સા�હ�ત

Course Code

પત્રકાર
Total Credits of the
Course
Course Objectives

04

Hours per Week

આ પ્ર�પત્રના અભ્યાસથી િઓને પત્રકારત્વઅને સા�હ�ત્યક પત્રકાર
પ�રચય થાય  તથા તેઓ પત્રકારત્વના અભ્યાસને કારણે વતર
સામા�જક-સા�હ�ત્ય-રાજક�ય ગિતિવિધઓમાં રસ લેતાં થાય. તથા 
સા�હ�ત્યક પત્રકારત્વથી પણ પ�ર�ચત.
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 : પત્રકારત્વઅને સા�હ�ત્યક પત્
Unit

Weightage*
(%)

એકમ- I

પત્રકારત્વ એટલે  �? તે� ુ ં સ્વ�પ િવગતે સમ�વ.

૧૭ �ુણ

એકમ- II

પત્રકારત્વની ઉપયો�.

૧૮ �ુણ

એકમ- III

સ� ૂહ માધ્યમોમાં પત્રકારત્વનીિવશ.

૧૭ �ુણ

એકમ- IV

સા�હ�ત્યક પત્રકારત્વએટલે ?તેની વ્યાખ્યા અને સ.

૧૮ �ુણ

TeachingLecture method, audio/video presentation, PPT, Black board work
Learning
Methodology
Evaluation Pattern
Sr.No Details of Evaluation
I
Internal Written
II
Assignment, Attendance (As CBCS R.6.8.3)
III
University Examination

Weightage
15%
15%
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�પત્રના અભ્યાસથી િ ઓને પત્રકારત્વઅને સા�હ�ત્યક પત્રકારત્વનો 
થશે    તથા  તેઓ પત્રકારત્વના અભ્યાસને કારણે વતર

સામા�જક-સા�હ�ત્ય-

રાજક�ય ગિતિવિધઓ માં રસ લેતાં થશે. તથા સા�હ�ત્યક પત્રકારત્વથી પણ પ�ર
થશે.
I

િવદ્યાથ�પત્રકારત્વ સા�હ�ત્યક પત્રકારત્વનો તફાવત સ.

II રો�જ�દા �વનમાં પત્રકારત્વ�ું મહત્વ દશાર્વી.

Suggested References :
I.

ડૉ. મહ�તા ચંદ્રકા.પત્રકારત : િસદ્ધાંત અને અધ્ય - પ્રકાશ : નવભારત સા�હત્ય
મં�દર.

II

ુ રાતી સા�હત્ય
સંપા- ડૉ . દ� સાઈ �ુમારપાળ . સા�હત્ય અને પત્રકા - પ્રકાશ : �જ
પ�રષદ.

III

ડૉ. દલાલ યાસીન. પત્રકારત્વના િસદ્ધ- પ્રકાશ: પ્રવીણ પ્ર.

IV. વ્યાસ �કશો. -સા�હ�ત્યક પત્રકા
V.

શાહ પ્રીિ-સ� ૂહ માધ્યમો અને સા�હત

VI

ઠાકોર અિમતા -સા�હત્યરંગી પત્રકા

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

Course Code

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
UAO1SGUJ52
Title of the Course
પ્રત્યાયન કૌશ

Total Credits of the
Course
Course Objectives

04

Hours per Week

હ��:ુ આ પ્ર�પત્રના અભ્યાસથી િઓને પ્રત્ય કૌશલ્યની સમજ ક�ળવી
શક� તથા આ કૌશલ એટલે �ું તે સમ� યોગ્ય ર�તેવા�્  કૌશલ્ય ક�ળવી
�વનમાં સફળતા મેળવી શક�.
I) Through this course, the students will understand the craft of
communication skills.
II) Through this course, the students will acquire perfection in writing and
communication which will enrich their career.

Course Content : પ્રત્યાયન કૌ
Unit

Weightage*
(%)

એકમ- I

પ્રત્યાયન એટલે �?

૧૭ �ુણ

એકમ- II

પ્રત્યાયન અને અ�ભવ્

૧૮ �ુણ

એકમ- III

વક� ૃત્વ કલાની િવશેષતા અનેવા�્  કૌશલ્

૧૭ �ુણ

એકમ- IV

લેખન કૌશલ,અર� લેખન,પત્ર લે,અહ�વાલ લેખન.

૧૮ �ુણ

TeachingLecture method, audio/video presentation, PPT, Black board work
Learning
Methodology
Evaluation Pattern
Sr.No Details of Evaluation
Internal Written
I.
II
III

Assignment, Attendance (As CBCS R.6.8.3)
University Examination

Weightage
15%
15%
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�� ુ: આ પ્ર�પત્રના અભ્યાસથી િઓને પ્રત્ય કૌશલ્યની સમજ ક�ળવશેતથા આ
કૌશલ એટલે �ુ ં તે સમ� યોગ્ય ર�તેવા�્  કૌશલ્ય ક�ળવી �વનમાં સફળતા મેળવી
શકશે.
I) Through this course, the students will understand the craft of communication
skills.
II) Through this course, the students will acquire perfection in writing and
communication which will enrich their career.

I.

Through this course, the students will apply the craft of communication skills in day
to day life.

II

Through this course, the students will enrich their career by using excellence of
perfection in writing and communication skills.

Suggested References :
I.

નાયક રિતલાલ સાં. : લેખન કૌશલ્

II નાયક રિતલાલ સાં. : પત, અર� અને અહ�વાલ લેખન.
On-line resources to be used if available as reference material
On-line Resources

Course Code

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
UAO2CGUJ51 Title of the Course
� જરાત પદ્ય�ૃ:
મધ્યકાલીન ુ
‘મદનમોહના’ શામળ

Total Credits of the
Course
Course
Objectives

04

Hours per Week

હ�� ુ:  આ પ્ર�પત્રના અભ્યાસથી િવદ્યાથ� મધ્યકાલીન �ુજરાતી સા�હતસ્વ�પો અને �ૃિતઓથી પ�ર�ચતથાય તથા તત્કાલીન સામા�જ- સા�હ�ત્યકરાજક�ય ગિતિવિધઓથી પણ વાક�ફ થાય.

I) To acquaint students with Gujarati literature during mediaeval age.
II) To determine the place and fame of Shamal during this period with reference
to his verse-tales.
III) To acquaint students with verse-tale as a typical poetic form.
� જરાત પદ્ય�ૃ: ‘મદનમોહના’ શામળ
Course Content : મધ્યકાલીન ુ
Unit
એકમ- I

Weightage*
(%)
શામળ� ું �વન અને કવન અને તેમને પદ્યવાત ાર્કાર તર�ક� ઘડનારા

૧૭ �ુણ

પ�રબળો
એકમ- II

�
‘મદનમોહના’ �ૃિતનો ભાવપક્ષ �મ , વાતાર્� ું કથાવસ્,વસ્ુસંકલન
,

૧૮ �ુણ

પાત્ ર�ૃ�, સંઘષર,પદ્ય વાત ાર્ તર�ક � �ૂલ્ય
એકમ- III

મદનમોહના’ �ૃિતનો કલા પક �મ ક�, વણર્ન કલ,ભાષા શૈલી.

૧૭ �ુણ

એકમ- IV

� જરાતી સા�હત્યમ ‘મદનમોહના’ �ૃિત� ુ ં સ્થા
મધ્યકાલીન ુ

૧૮ �ુણ

TeachingLecture method, audio/video presentation, PPT, Black board work
Learning
Methodology
Evaluation Pattern
Sr.No Details of Evaluation
I
Internal Written
II
Assignment, Attendance (As CBCS R.6.8.3)
III University Examination

Weightage
15%
15%
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
*

� જરાતી સા�હત્યના સ�-સ્વ�પો અન
આ પ્ર�પત્રના અભ્યાસથી િઓ મધ્યકાલીન ુ
�ૃિતઓથી પ�ર�ચત થશે તથા તત્કાલીન સામા�જ- સા�હ�ત્યક-રાજક�ય 
ગિતિવિધઓથી પણ વાક�ફ થશ.ે

I.

� જરાતી સા�હત્�ગે મા�હતગાર થશે.
િવદ્યાઓ મધ્યકાલીન ુ

II

િવદ્યાઓ આજનાં સદ
ં ભ� શામળની પદ્ય વાત ાર્ઓ દ્વારા એમના સ્થાન અને ખ્યા
સ્પષ્ટ થ.

III િવદ્યાઓ વાતાર્ને પદ્યવાતાર્�પે સમ� .
Suggested References :
I.

લે. િત્રવેદ� રમેશ મધ્યકાલી ન �ુજરાતી સા�હત્ઈિતહાસ

II

લે. અનંતરાય રાવળ : મધ્યકાલીન �ુજરાતી સા�હત્યનઈિતહાસ

III

�ુજરાતી સા�હત્યનો ઇિતહા-ગર
્ : ૨ ખંડ ૧ �ુજરાતી સા�હત્ય પ�રષ

IV

લે. ડૉ. મહ�તા ચંદ્રકાં- મધ્યકાળના સા�હત્ય પ્ર

VI

લે. યા�જ્ઞક હ�: �ુજરાતી ગ્રંથકારશ્ર– શામળ

VI

પટ�લ રણ�ત ‘અનામી’ : શામળ (�ુ�ર કાવ્યશ્ર)

VII

મધ્યકાલીન �ુજરાતી સા�હત્યનઈિતહાસ : �િુ નવિસ�ટ� ગર
્ ંથ િનમ ાર્ણ બ

VIII મધ્યકાલીન �ૃિતઓ:
On-line resources to be used if available as reference material
On-line Resources

Course Code

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
UAO2CGUJ52
Title of the Course
અવાર ્ચીન ગ: ‘�દ્વ ર�ફ ઉ�મ
વાતાર ્’ સંપા: રમણ સોની

Total Credits of the
Course
Course Objectives

04

Hours per Week

્ ાથ� �ુજરાતી સ ગાંધી�ુગીન 
હ��:ુ આ પ્ર�પત્રના અભ્યાસથી િવદય
વાતાર ્કારો અને તેમની વાતાર્ઓથી પ�ર�ચથાય તથા �ુજરાતી વાતાર્ના 
સ્વ�-િવકાસનો પણ પ�રચય થાય.
I) Through this course, the students will get acquainted with the short-story
writers of Gandhian Era along with their short-stories.
II) Through this course, they will get an ample sense of the short-story as
a literary form and it’s evolution in Gujarati.

Course Content : અવાર ્ચીન ગદ્ય �ૃિતનો અભ્: ‘�દ્વ ર�ફ ઉ�મ વાતાર ્’ સંપા: રમણ સોની
અભ્યાસિનયત વાતાર્:
૧) સરકાર� નોકર�ની સફળતાનો ભેદ .૨) જક્ષણ૩ ) �ુ�ુન્દરાય૪ ) ખેમી ૫ ) છે લ્લો દાંડ� ભોજ૬ )
મેહ�ફલેફ�સાને�ુયાન : સભા પહ�લી ૭) કોદર ૮) સૌભાગ્યવતી૯) �ુ�દ્ધિવ
Unit

Weightage*
(%)

એકમ- I

�દ્વ ર�ફ�ું �, કવન અને ઘડતર પ�રબળો

૧૭ �ુણ

એકમ- II

�ટ�લી પાં
ંૂ
ચ નવ�લકાનો સઘન અને સમગ્રલક્ષી અ.

૧૮ �ુણ

એકમ- III

�ટ�લી પાં
ંૂ
ચ નવ�લકાનો સઘન અને સમગ્રલક્ષી અ

૧૭ �ુણ

એકમ- IV

વાતાર ્કાર તર�ક� �દ્વર�ફની િ-મયાર ્દાઓ અે �ુજરાતી વાતાર્
ન
ન

૧૮ �ુણ

િવકાસર�ખામાં �દ્વ ર�ફ�ું સ્.
TeachingLecture method, audio/video presentation, PPT, Black board work
Learning
Methodology

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

Weightage
15%
15%
70%

Course Outcomes : Having completed this course, the learner will be able to
*
આ પ્ર�પત્રના અભ દ્વા િવદ્યા ને  �ુજરાતી સા�હત્યન ગાંધી�ુગીન વાતાર ્કારો અન
તમ
ે ની વાતાર ્ઓથી પ�ર�ચત

થશે  તથા �ુજરાતી વાતાર્ના સ્વ

-િવકાસનો પણ

પ�રચય થશે.
I

ા ી�ુગીનવાતાર્કારો અને એમની રચનાઓથી મા�
આ અભ્યાસક્રમથી િવદ્યાથ�ઓ ગંધ
થશે.

II

આ અભ્યાસક્રમ દ્વારા િવદ્યાથ�ઓ �ૂંક�વાતાર્નાં સા�હ�ત્યક સ્વ�પ અને િવકાસ
�ણકાર� મેળવશે.

Suggested References :
I
લે. કોઠાર� જયંત. : �ૂંક� વાતાર્ અને �ુજરાતી �ૂંક�વાતા
II

લે.ઠાકર ધી�ુભાઈ : અવાર ્ચીન �ુજરાતી સા�હત્યની િવકાસર�ખ(ગાંધી�ુગ)

II

લે.શા�ી િવજય : �ૂંક�વાતાર

IV લે. િત્રવેદ� આરત: વાતાર ્કાર �દ્વ
V

ચૌધર�. ર�ુવીર : વાતાર ્િવશેષ: આર આર. શેઠ

VI બ્રહ્મભટ્ટ: વાતાર ્વા�રિ
On-line resources to be used if available as reference material
On-line Resources

Course Code

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
UAO2CGUJ51 Title of the Course
� જરાત પદ્ય�ૃ:
મધ્યકાલીન ુ
‘મદનમોહના’ શામળ

Total Credits of the
Course
Course
Objectives

04

Hours per Week

હ�� ુ:  આ પ્ર�પત્રના અભ્યાસથી િવદ્યાથ� મધ્યકાલીન �ુજરાતી સા�હતસ્વ�પો અને �ૃિતઓથી પ�ર�ચતથાય તથા તત્કાલીન સામા�જ- સા�હ�ત્યકરાજક�ય ગિતિવિધઓથી પણ વાક�ફ થાય.

I) To acquaint students with Gujarati literature during mediaeval age.
II) To determine the place and fame of Shamal during this period with reference
to his verse-tales.
III) To acquaint students with verse-tale as a typical poetic form.
� જરાત પદ્ય�ૃ: ‘મદનમોહના’ શામળ
Course Content : મધ્યકાલીન ુ
Unit
એકમ- I

Weightage*
(%)
શામળ� ું �વન અને કવન અને તેમને પદ્યવાત ાર્કાર તર�ક� ઘડનારા

૧૭ �ુણ

પ�રબળો
એકમ- II

�
‘મદનમોહના’ �ૃિતનો ભાવપક્ષ �મ , વાતાર્� ું કથાવસ્,વસ્ુસંકલન
,

૧૮ �ુણ

પાત્ ર�ૃ�, સંઘષર,પદ્ય વાત ાર્ તર�ક � �ૂલ્ય
એકમ- III

મદનમોહના’ �ૃિતનો કલા પક �મ ક�, વણર્ન કલ,ભાષા શૈલી.

૧૭ �ુણ

એકમ- IV

� જરાતી સા�હત્યમ ‘મદનમોહના’ �ૃિત� ુ ં સ્થા
મધ્યકાલીન ુ

૧૮ �ુણ

TeachingLecture method, audio/video presentation, PPT, Black board work
Learning
Methodology
Evaluation Pattern
Sr.No Details of Evaluation
I
Internal Written
II
Assignment, Attendance (As CBCS R.6.8.3)
III University Examination

Weightage
15%
15%
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
*

� જરાતી સા�હત્યના સ�-સ્વ�પો અન
આ પ્ર�પત્રના અભ્યાસથી િઓ મધ્યકાલીન ુ
�ૃિતઓથી પ�ર�ચત થશે તથા તત્કાલીન સામા�જ- સા�હ�ત્યક-રાજક�ય 
ગિતિવિધઓથી પણ વાક�ફ થશ.ે

I.

� જરાતી સા�હત્�ગે મા�હતગાર થશે.
િવદ્યાઓ મધ્યકાલીન ુ

II

િવદ્યાઓ આજનાં સદ
ં ભ� શામળની પદ્ય વાત ાર્ઓ દ્વારા એમના સ્થાન અને ખ્યા
સ્પષ્ટ થ.

III િવદ્યાઓ વાતાર્ને પદ્યવાતાર્�પે સમ� .
Suggested References :
I.

લે. િત્રવેદ� રમેશ મધ્યકાલી ન �ુજરાતી સા�હત્ઈિતહાસ

II

લે. અનંતરાય રાવળ : મધ્યકાલીન �ુજરાતી સા�હત્યનઈિતહાસ

III

�ુજરાતી સા�હત્યનો ઇિતહા-ગર
્ : ૨ ખંડ ૧ �ુજરાતી સા�હત્ય પ�રષ

IV

લે. ડૉ. મહ�તા ચંદ્રકાં- મધ્યકાળના સા�હત્ય પ્ર

VI

લે. યા�જ્ઞક હ�: �ુજરાતી ગ્રંથકારશ્ર– શામળ

VI

પટ�લ રણ�ત ‘અનામી’ : શામળ (�ુ�ર કાવ્યશ્ર)

VII

મધ્યકાલીન �ુજરાતી સા�હત્યનઈિતહાસ : �િુ નવિસ�ટ� ગર
્ ંથ િનમ ાર્ણ બ

VIII મધ્યકાલીન �ૃિતઓ:
On-line resources to be used if available as reference material
On-line Resources

Course Code

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
UAO2CGUJ52
Title of the Course
અવાર ્ચીન ગ: ‘�દ્વ ર�ફ ઉ�મ
વાતાર ્’ સંપા: રમણ સોની

Total Credits of the
Course
Course Objectives

04

Hours per Week

્ ાથ� �ુજરાતી સ ગાંધી�ુગીન 
હ��:ુ આ પ્ર�પત્રના અભ્યાસથી િવદય
વાતાર ્કારો અને તેમની વાતાર્ઓથી પ�ર�ચથાય તથા �ુજરાતી વાતાર્ના 
સ્વ�-િવકાસનો પણ પ�રચય થાય.
I) Through this course, the students will get acquainted with the short-story
writers of Gandhian Era along with their short-stories.
II) Through this course, they will get an ample sense of the short-story as
a literary form and it’s evolution in Gujarati.

Course Content : અવાર ્ચીન ગદ્ય �ૃિતનો અભ્: ‘�દ્વ ર�ફ ઉ�મ વાતાર ્’ સંપા: રમણ સોની
અભ્યાસિનયત વાતાર્:
૧) સરકાર� નોકર�ની સફળતાનો ભેદ .૨) જક્ષણ૩ ) �ુ�ુન્દરાય૪ ) ખેમી ૫ ) છે લ્લો દાંડ� ભોજ૬ )
મેહ�ફલેફ�સાને�ુયાન : સભા પહ�લી ૭) કોદર ૮) સૌભાગ્યવતી૯) �ુ�દ્ધિવ
Unit

Weightage*
(%)

એકમ- I

�દ્વ ર�ફ�ું �, કવન અને ઘડતર પ�રબળો

૧૭ �ુણ

એકમ- II

�ટ�લી પાં
ંૂ
ચ નવ�લકાનો સઘન અને સમગ્રલક્ષી અ.

૧૮ �ુણ

એકમ- III

�ટ�લી પાં
ંૂ
ચ નવ�લકાનો સઘન અને સમગ્રલક્ષી અ

૧૭ �ુણ

એકમ- IV

વાતાર ્કાર તર�ક� �દ્વર�ફની િ-મયાર ્દાઓ અે �ુજરાતી વાતાર્
ન
ન

૧૮ �ુણ

િવકાસર�ખામાં �દ્વ ર�ફ�ું સ્.
TeachingLecture method, audio/video presentation, PPT, Black board work
Learning
Methodology

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

Weightage
15%
15%
70%

Course Outcomes : Having completed this course, the learner will be able to
*
આ પ્ર�પત્રના અભ દ્વા િવદ્યા ને  �ુજરાતી સા�હત્યન ગાંધી�ુગીન વાતાર ્કારો અન
તમ
ે ની વાતાર ્ઓથી પ�ર�ચત

થશે  તથા �ુજરાતી વાતાર્ના સ્વ

-િવકાસનો પણ

પ�રચય થશે.
I

ા ી�ુગીનવાતાર્કારો અને એમની રચનાઓથી મા�
આ અભ્યાસક્રમથી િવદ્યાથ�ઓ ગંધ
થશે.

II

આ અભ્યાસક્રમ દ્વારા િવદ્યાથ�ઓ �ૂંક�વાતાર્નાં સા�હ�ત્યક સ્વ�પ અને િવકાસ
�ણકાર� મેળવશે.

Suggested References :
I
લે. કોઠાર� જયંત. : �ૂંક� વાતાર્ અને �ુજરાતી �ૂંક�વાતા
II

લે.ઠાકર ધી�ુભાઈ : અવાર ્ચીન �ુજરાતી સા�હત્યની િવકાસર�ખ(ગાંધી�ુગ)

II

લે.શા�ી િવજય : �ૂંક�વાતાર

IV લે. િત્રવેદ� આરત: વાતાર ્કાર �દ્વ
V

ચૌધર�. ર�ુવીર : વાતાર ્િવશેષ: આર આર. શેઠ

VI બ્રહ્મભટ્ટ: વાતાર ્વા�રિ
On-line resources to be used if available as reference material
On-line Resources

Course Code

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
UAO2SGUJ51 Title of the Course
જોડણી અને � ૂફ ર��ડ�ગ કૌશલ્ય

Total Credits of the
Course
Course Objectives

04

Hours per Week

હ��:ુ આ પ્ર�પત્રના અભ્યાસથી િવદ્યાથ� જોડણીના િનયમો સમ� પોતા
સાચી જોડણી લખતા શીખે

. ત�ુપરાંત િવદ્યાથ�ઓ � -ર��ડ�ગ�ુ ં કૌશલ્ય

ક�ળવે.
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 � ૂફ ર��ડ�ગ
Unit

Weightage*
(%)

એકમ- I

જોડણી એટલે �ુ?ં જોડણીના િનયમો, જોડણી કોશનો પ�રચય

૧૭ �ુણ

એકમ- II

પદ્ય ખંડની જોડણી�ુધા.

૧૮ �ુણ

એકમ- III

ગદ ખંડની જોડણી �ુધારો.

૧૭ �ુણ

એકમ- IV

લેખન �ુ�દ્ધના ન�ૂન

૧૮ �ુણ

TeachingLecture method, audio/video presentation, PPT, Black board work
Learning
Methodology
Evaluation Pattern
Sr.No Details of Evaluation
I
Internal Written
II
Assignment, Attendance (As CBCS R.6.8.3)
III
University Examination

Weightage
15%
15%
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�પત્રનાં અભ્યાસથી િવદ્યાથ� જોડણીનાં િનયમો સમ� પોતાની �તે સાચી
લખતાં શીખશે. ત�ુપરાંત િવદ્યાથ�ઓ �-ર��ડ�ગ�ું કૌશલ્ય ક�ળવશ.

I

િવદ્યાથ�જોડણીનાં િનયમો સમ�ને ઉપયોગ કરશે.

II

િવદ્યાથ�સાચી જોડણી લખશે.

III િવદ્યાથ�ઓને સમ�શેક� �મ વાચન વધે તેમ જોડણી�ૂલ આપોઆપ ઘટ� એટલે તે
વાચન� મ
ંુ હત્વ સમજશ.
IV િવદ્યાથ�ઓ જોડણી  �ુધારણા�ું કૌશલ્ય શીખી લ.

Suggested References :
I
દોશી યશવંત : સાચી જોડણી અઘર� નથી.
II

નાયક રિતલાલ સાં. : � ૂફ ર��ડ�ગ

III ઘામે�લયા રા�શ : સાચી જોડણી લાગે વહાલી
IV ડૉ. રાઠોડ બી.સી. અને ડૉ. શાહ. પ્રિતભ: �ુજરાતી વ્યાકરણ પ�રચ
V

સાથર્ જોડણીકોશ: �ુજરાત િવદ્યાપ.

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

Course Code

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
UAO2SGUJ52
Title of the Course
િવજ્ઞાપન કૌશ

Total Credits of the
Course
Course Objectives

04

Hours per Week

હ��:ુ આ પ્ર�પત્રના અભ્યિવદ્યા �વનમાં �હ�રાત�ુ ં મહત્વ અને તેના
પ્રકારો તથા તેની ઉપયો�ગતા સ.
I) Through this course, the students will acquaint with advertisement world.
II) The students will acquaint with importance of advertisement and its
utility.
Course Content : િવજ્ઞાપન કૌશ

Unit

Weightage*
(%)

એકમ- I

િવજ્ઞાપન એટલે �?

૧૭ �ુણ

એકમ- II

િવજ્ઞાપન�ું મહત્વ અને ઉપયો�.

૧૮ �ુણ

એકમ- III

િવજ્ઞાપનના પ્ર

૧૭ �ુણ

એકમ- IV

િવજ્ઞાપનના ન�ૂન, િવજ્ઞાપન ક�વી ર�તે બનાવવી એના ન�ૂના

૧૮ �ુણ

દશાર ્વ.
TeachingLearning
Methodology

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

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

1

Weightage
15%
15%
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�પત્રના અભ્યિવદ્યા �વનમાં �હ�રાત�ુ ં મહત્વ અને તેના પ્રકારો તથા તે
ઉપયો�ગતા સમજશે.

I

આ અભ્યાસક્રમ દ્િવદ્યાથ�ઓ �હ�રાત જગત િવષે મા�હતગાર થ.

II

આ અભ્યાસક્રમ દ્િવદ્યાથ�ઓ �હ�રાત�ું મહત્વ અને ઉપયો�ગતા સમ.

Suggested References :
I
गोयल संतोष -जनसंपकर ्
II

और िवज्ञ

डॉ.िशवनारायण -िहन्दी िवज्ञापन� का समकालीन िव

III रावत ज्ञाने -प�का�रता के िविभ� स्व�
On-line resources to be used if available as reference material
On-line Resources

2

