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Theory

Exam
Du. in
Hrs

Passing
/ Total

General English

Theory

3

40/100

TYBAECO300

Economic Essay & Economic of Cooperation

Theory

3

40/100

TYBAGUJ300

�ુજરાતી સા�હત્ અને પત્રકારત(�લટરર� જનાર ્�લઝ)

Theory

3

40/100

Theory

3

40/100

Theory

3

40/100

Theory

3

40/100

Course Type

Course Code

Ability
Enhancement
Compulsory

TYBAENG300

TYBAHIN300
Skill
Enhancement
Compulsory:
(Any One)

TYBASAN300
TYBAAEC300

Course Title

रचनात्म लेखन, सैद्धां� प� एवं व्यावहा�र प�
Mruchchhakatikam (Anka :1 to 10) Shudrak and
Nibandh
Applied English for Communication

ન�ધ:- � િવદ્યાથ SY BA માં Compulsory િવષય પસંદ કર� લ છે , તેજ િવષય TY BA માં Skill
Enhancement Compulsory રહ�શે.

Core Course Compulsory Subject

Economics

TYBAECO301
TYBAECO302
TYBAECO303
TYBAECO304
TYBAECO305

Theory
Theory
Theory
Theory
Theory

3
3
3
3
3

40/100
40/100
40/100
40/100
40/100

Theory

3

40/100

Theory

3

40/100

Theory

3

40/100

Theory

3

40/100

TYBAENG304
TYBAENG305
TYBAENG306

Micro Economics and Macro Economics
International Trade
Economics of Entrepreneurship & Public Finance
History of Economic Thought – I & II
Managerial Economics & Agriculture Economics
Survey Methods & Development and Environmental
Economics
History of English Literature from 1550 to 1750
(The Elizabethan Age to the Neo-classical Age)
History of English Literature from 1750 to 1900
(The Age of Dr. Johnson to the Victorian Age)
History of English Literature from 1914 to 2000
(The Modern Age and the Post-modern Age)
Literature in Translation
Criticism
Phonetics, Phonology and Practical Criticism

Theory
Theory
Theory

3
3
3

40/100
40/100
40/100

TYBAGUJ301

અવાર ્ચી �ુજરાતી સા�હત્યન ઇિતહાસ

Theory

3

40/100

Theory

3

40/100

Theory

3

40/100

TYBAECO306
TYBAENG301
TYBAENG302
English
Literature.

TYBAENG303

TYBAGUJ302
Gujarati
Literature.

TYBAGUJ303

અને ‘િમથ્યા�ભમા’ (નાટક) - દલપતરામ
‘� ૂવાર ્લા’ (કાવ્યસંગ) –‘કાન્’ અને
‘ક�ટલાંક કાવ્ય’ (�ુન્દર�) સંપા: િનરં જન ભગત

TYBAGUJ304

અપ�ઠત (અનસીન)

Theory

3

40/100

TYBAGUJ305

સા�હત્ િવવેચનનાં િસદ્ધાં

Theory

3

40/100

TYBAGUJ306

ભાષા િવજ્ઞ

Theory

3

40/100

Theory

3

40/100

Theory

3

40/100

Theory

3

40/100

Theory

3

40/100

Theory

3

40/100

Theory

3

40/100

TYBAHIN301
TYBAHIN302
Hindi
Literature.

‘સાપનાભારા’ (એકાંક� સંગ્) - ઉમાશંકર જોશી

TYBAHIN303
TYBAHIN304
TYBAHIN305
TYBAHIN306

प्राच एवं मध्यकाल� काव्
�हन्द नाटक एवं एकांक�
भारतीय लोक सा�हत्

�हन्द भाषा एवं व्याकर

भारतीय एवं पाश्चात सा�हत् �सध्दां, आलोचना और वाद
पत्रका�र एवं प्रायोजमू
�हन्द
न

TY.B.A External Course
Course Type

Course Code
TYBASAN301
TYBASAN302
TYBASAN303
TYBASAN304

Sanskrit
Literature.

Sardar Patel University

TYBASAN305
TYBASAN306

Course Title
Vedantsar of Sadanand Sarsvati and Isha-Ken
Upanishada
Tarksangrah of Annam bhatt and Sankhyakarika
Bhashavigyan, Sangyaprakranm of Bhattoji Dikshita
and Karakprakaran of Bhattoji Dikshita
Abhinavvaidikpathavali and Stotrashahity ParichaySankaracharya & Shivmahima Stotra of Pushdanta
Pratigyayaugandhrayanam of Bhasa &
Shrimadbhagvad Geeta of Maharshi Vyasa
Sanskrit vyakarana (Subant,Tigant, Krudant, Sandhi) &
Arthavbodh and Naishidhcharitam – (Prathm Sarga) of
Shreeharsh

Theory

Exam
Du. in
Hrs

Passing
/ Total

Theory

3

40/100

Theory

3

40/100

Theory

3

40/100

Theory

3

40/100

Theory

3

40/100

Theory

3

40/100

ન�ધ:- SY BA માં � િવષય પસંદ કર� લ છે , તેમાંથી જ ઉપર �ુજબ TY BA માં Core Course TY BA માં પસંદ કરવાના રહ�શે.
Total

320/800

Note:- TYBA = Third Year Bachelor of Arts, ENG = e.g Subject, 300= e.g Course Paper Number.

ABILITY ENHANCEMENT COMPULSORY SUBJECT

SY B.A. EXTERNAL

TYBAENG300

40/100

GENERAL ENGLISH

ન�ધ:-TY BA માં Ability Enhancement Compulsory (ફર�યાત) અભ્યા કરવાનો રહ�શે.


Text: Tale Sails: English Coursebook for College Students: Macmillan

The following chapters are prescribed.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

The Night Train at Deoli by Ruskin Bond
The Fly by Katherine Mansfield
Living or Dead? by Rabindranath Tagore
Little Girls Wiser than Men by Leo Tolstoy
The Letter by Dhumketu
Grief by Anton Chekov
The Last Show by Paul Zacharia
The Diamond Necklace by Guy de Maupassant

1.
2.
3.
4.
5.
6.

 Grammar Section:
Vocabulary
Phrasal Verbs
Modal Auxiliaries
Reading Comprehension
Paragraph Writing
Resume / CV Writing

CORE COURSE SUBJECT
TY B.A. EXTERNAL
SUBJECT
�ુિનટ-૧ � ૂણર હ�રફાઈ
૧.૧ � ૂણર હ�રફાઈનો ખ્યા અને અથર

(A) ECONOMICS
TYBAECO301
Micro Economics and Macro Economics
UNIT:6 Consumption Function
6.1 Psychological Law of Consumption

40/100

TY.B.A External Course
૧.૨ � ૂણર હ�રફાઈના લક્ષ
૧.૩ �ુદ હ�રફાઈ અને � ૂણર હ�રફાઈ – સમ�ુલાની સામાન્ શરતો
૧.૪ � ૂણર હ�રફાઈમાં પેઢ� અને ઉદ્યોગો �ૂંકાગાળાની અને
લાંબાગાળાની સમ�ુલા

�ુિનટ-૨ ઈ�રો
૨.૧ ઈ�રાનો ખ્યા અને અથર
૨.૨ ઈ�રાના પ્રકા અને લક્ષ
૨.૩ ઈ�રામાં વધતાં જતાં ખચર અને ઘટતાં જતાં ખચર્મા પેઢ�ની
સમ�ુલા

6.2

Sardar Patel University

Types of Propensity to Consume
6.2.1
Average Propensity to Consume (APC)
6.2.2
Marginal Propensity to Consume (MPC)
6.3 Concept of Saving
6.4 Concept of Propensity to Save / Saving Function
6.4.1 Average Propensity to Save (APS)
6.4.2 Marginal Propensity to Save (MPS)
6.5 Factors affecting Propensity to consume
6.6 Importance of Propensity to consume
Unit : 7 Theories of Employment
7.1 Concept of Employment and Full Employment
7.2 Classical Theory of Employment and Criticism against
Classical Theory by Keynes
7.3 Keynesian Theory of Income and Employment
7.4 Theory of Effective Demand (C+I and 450)

૨.૪ ઈ�રાની આિથ�ક અસરો (લાભાલાભ)
૨.૫ �ક�મત ભેદભાવનો અથર, પ્રકા તે કયાર� શ� અને નફાકારક
બને? �ક�મત ભેદભાવ અને સમ�ુલા
�ુિનટ-૩ �દ્રસ ઈ�રો અને અલ્પહસ્ ઈ�રો
૩.૧ �દ્રસ ઈ�રો અને અલ્પહસ્ ઈ�રોનો ખ્યા અને અથર
૩.૨ �દ્રસ ઈ�રો અને અલ્પહસ્ ઈ�રાના લક્ષ
૩.૩ માશર્ અને એજવથર્ �ુ મોડ�લ
૩.૪ અલ્પહસ્ ઈ�રાના પ્રકા
૩.૫ અલ્પહસ્ ઇ�રામાં �ક�મત િનધાર ્ર

Unit : 8 Inflation, Multiplier and Investment Function
8.1 Philips Curve
8.2 Depreciation : Meaning, Causes, Economic Effects and
Remedies
8.3
Meaning of multiplier - Leakages of MultipliersLimitations of Multiplier
8.4 Theory of Acceleration
8.5 Marginal efficiency of capital- Factors effecting marginal
efficiency of capital

૩.૬ ખાંચાવાળ� માંગ ર� ખા
૩.૭ ભાવ ને� ૃત્
૩.૮ સં� ૂણર જોડાણ
�ુિનટ-૪ ઈ�રા�ુકત હ�રફાઈ
૪.૧ ઈ�રા�ુકત હ�રફાઈનો ખ્યા અને અથર
૪.૨ ઈ�રા�ુકત હ�રફાઈના લક્ષ
૪.૩ ઈ�રા�ુકત હ�રફાઈમાં પેઢ�ની અને �ૂથની �ૂંકાગાળાની
અને લાંબાગાળાની સમ�ુલા

Unit : 9 Economic Stability Policy
9.1 Arguments of against and favor of Monetary Policy
9.2 Evaluation of Monetary Policy,
9.3 Time legs of Supply of Money,
9.4 Law of Supply of Money and its Limitation
9.5 Classical Economist Approach,
9.6 Merits and Demerits of Balanced Budget

૪.૪ વેચાણ ખચર્ન અથર
૪.૫ વેચાણ કરચ અને ઉત્પાદ ખચર વચ્ચેન તફાવત
૪.૬ વેચાણ ખચર્ન માંગ ર� ખા પરની અસરો
�ુિનટ-૫ સમઉત્પાદ ર� ખા
૫.૧ સમઉત્પાદ ર� ખાનો ખ્યા અને અથર
૫.૨ સમઉત્પાદ ર� ખાના લક્ષ
૫.૩ ઉત્પાદનન સમ�ુલા

Unit : 10 Money
10.1 Nature and Signification of money
10.2 Money is Illusion
10.3 Money is a veil
10.4 Money is liquid assets
10.5 Money As a wealth
10.6 High powered Money
10.7 Money and other assets

Reference Books:
1.
2.
3.

‘Macro Economics and Monetary Theory of Money’, Popular Prakashan, Surat
Macro Economic Analysis :Nirav Prakashan
Macro Economics, New Popular Prakashan, Surat

TY.B.A External Course
CORE COURSE SUBJECT
TY B.A. EXTERNAL
SUBJECT
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(A) ECONOMICS
TYBAECO302
International Trade

�ુિનટ-૧ �ત�રક અને �તરરાષ્ટ્ વેપાર

40/100

�ુિનટ-૬ �તરરાષ્ટ્ વેપારના લાભ અને લાભ�ું માપન

૧.૧ પ્રસ્તા

૬.૧ પ્રસ્તા

૧.૨ �ત�રક અને �તરરાષ્ટ્ વેપારનો ખ્યા અને અથર

૬.૨ �તરરાષ્ટ્ વેપારના (િનરપેક) લાભ

૧.૩ �ત�રક અને �તરરાષ્ટ્ વેપાર વચ્ચ સમાનતા

૬.૩ �તરરાષ્ટ્ વેપારની શરતો (સાપેક લાભ)

૧.૪ �ત�રક અને �તરરાષ્ટ્ વેપાર વચ્ચ તફાવત

૬.૪ વેપારની શરતોનો અથર અને ગણતર�

૧.૫ �તરરાષ્ટ્ વેપારનો પ્રિશ િસદ્ધા

૬.૫ �તરરાષ્ટ્ વેપારનો પ્રિશ િસદ્ધા

૧.૫.૧ પ્. �રકાડ�નો �ુલનાત્મ ખચર તફાવતનો િસદ્ધા

૬.૬ વેપારની શરતોનાં િવિવધ પ્રકા

૧.૫.૨ પ્. હ�કચર ઓહલીનનો િસદ્ધા

૬.૭ વેપારની શરતોને અસર કરતાં પ�રબળો

�ુિનટ-૨ ભારતનો �તરરાષ્ટ્ વેપાર

�ુિનટ-૭ વેપાર �ુલા અને લેણદ� ણ �ુલા

૨.૧ પ્રસ્તા

૭.૧ પ્રસ્તા

૨.૨ ભારતનો �તરરાષ્ટ્ વેપારના ઐિતહિસક વલણો

૭.૨ વેપાર �ુલા અથર અને વ્યાખ્

૨.૨.૧ સ્વાતં� � ૂવ�

૭.૩ લેણદ� ણ �ુલા અથર અને વ્યાખ્

૨.૨.૨ સ્વાતં� બાદ

૭.૪ લેણદ� ણ �ુલાના લક્ષ

૨.૨.૩ આયોજનકાળ દરમ્યા

૭.૫ લેણદ� ણ �ુલા�ું વગ�કરણ

૨.૩ વેપારના કદમાં થયેલાં પ�રવતર્ન

૭.૬ લેણદ� ણ �ુલામાં ખાદ્યન કારણો

૨.૪ વેપારની �દશામાં થયેલાં પ�રવતર્ન

૭.૭ લેણદ� ણ �ુલામાં સમતોલન

૨.૫ વેપારના સ્વ� અને બંધારણમાં થયેલાં પ�રવતર્ન

૭.૭.૧ ભાવ પ�રવતર્ દ્રા
૭.૭.૨ આવક પ�રવતર્ દ્રા
૭.૭.૩ વહ�વટ� પગલાંઓ દ્રા

�ુિનટ-૩ િવિનમય ��ુ શ

�ુિનટ-૮ િવિનમય દર

૩.૧ પ્રસ્તા

૮.૧ પ્રસ્તા

૩.૨ િવિનમય ��ુ શનો ખ્યા અને અથર

૮.૨ િવિનમય દરનો ખ્યા અને અથર

ુ
૩.૩ િવિનમય ��ુ શના હ��ઓ

૮.૩ િવિનમય દરનો સમખર�દ શ�કતનો િસદ્ધા

૩.૪ િવિનમય ��ુ શની પદ્ધિ

૮.૪ િવિનમય દરનો માંગ અને �ુરવઠાનો િસદ્ધા

�ુિનટ-૪ વેપારની નીિતઓ

�ુિનટ-૯ �તરરાષ્ટ્ તરલતા

૪.૧ પ્રસ્તા

૯.૧ પ્રસ્તા

૪.૨ �ુકત વેપાર નીિત : અથર અને વ્યાખ્

૯.૨ �તરરાષ્ટ્ તરલતાનો ખ્યા અને અથર

૪.૩ �ુકત વેપાર નીિતના લાભ – ગેરલાભ

૯.૩ �તરરાષ્ટ્ તરલતાના િનધાર ્ર પ�રબળો

૪.૪ સંરક્ નીિત : અથર અને વ્યાખ્

૯.૪ �તરરાષ્ટ્ તરલતાની સમસ્યા�ુ સ્વ�

૪.૫ સંરક્ નીિત શા માટ� ? (સંરક્ નીિત તરફ�ણની દલીલો)

૯.૫ �તરરાષ્ટ્ તરલતાની સમસ્યાન પ�રચય આપતાં

૪.૬ સંરક્ નીિતના ગેરલાભો

પ�રબળો

૪.૭ �ુકત વેપાર અને સંરક્ નીિતની �ુલનાત્મ સમીક્
૪.૮ સંરક્ષણ કાયર્પદ્
�ુિનટ-૫ �તરરાષ્ટ્ નાણાં ભંડોળ

�ુિનટ-૧૦ િવ� વેપાર સંગઠન અને ભારત

૫.૧ પ્રસ્તા

૧૦.૧ પ્રસ્તા

૫.૨ �તરરાષ્ટ્ નાણાં ભંડોળનો ખ્યા

૧૦.૨ િવ� વેપાર સંગઠન અને ભારત

ુ
૫.૩ �તરરાષ્ટ્ નાણાં ભંડોળના હ��ઓ

૧૦.૩ વૈિ�ક�કરણ અને તેનો ભારત પર પ્રભ

૫.૪ �તરરાષ્ટ્ નાણાં ભંડોળના કાય�
૫.૫ ગેટ

TY.B.A External Course
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Reference Books:
૧. િપ. આર.સી. પટ� લ, �તરરાષ્ટ્ અથર્શા, ન્� પોપ્�ુલ પ્રકા, �ુરત
૨. ડૉ. રાક�શ એ. જોશી, �તરરાષ્ટ્ અથર્શા, રાજકોટ

CORE COURSE SUBJECT
TY B.A. EXTERNAL
SUBJECT

(A) ECONOMICS
TYBAECO303
Economics of Entrepreneurship & Public Finance

�ુિનટ-૧ ઉદ્ય સાહિસક અને ઉદ્ય સાહિસકતા : પ�રચયાત્મ
િવ�લેષણ
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�ુિનટ-૬ કરવેરા
૬.૧ પ્રસ્તા

૧.૧ પ્રસ્તા

૬.૨ કરવેરાનો ખ્યા અને અથર

૧.૨ ઉદ્ય સાહિસકનો અથર અને વ્યાખ્

૬.૩ પ્રત કરવેરા અને પરોક કરવેરા

૧.૩ ઉદ્ય સાહિસકતાનો ખ્યા, અથર અને વ્યાખ્

૬.૪ કરવેરા�ું વગ�કરણ

૧.૪ ઉદ્ય સાહિસકતાનાં લક્ષ

૬.૫ કરાઘાત

૧.૫ ઉદ્ય સાહિસકોના પ્રકા

૬.૬ કરસંપાત

૧.૬ ઉદ્ય સાહિસકોના �ુણો

૬.૭ કરસંપાત અસર કરતાં પ�રબળો

૧.૭ ઉદ્ય સાહિસકના કાય�

૬.૮ આવકવેરો
૬.૯ સંપિતવેરો
૬.૧૦ �.એસ.ટ�.

�ુિનટ-૨ ઉદ્ય સાહિસકતા માટ� �ું પયાર ્વર

�ુિનટ-૭

�હ�ર ખચર

૨.૧ પ્રસ્તા

૭.૧ પ્રસ્તા

૨.૨ ઉદ્ય સાહિસકતા માટ� �ું પયાર ્વર

૭.૨ �હ�ર ખચર્ન અથર

૨.૩ ઉદ્ય સાહિસકતા અને સામા�જક પયાર ્વર

૭.૩ �હ�ર ખચર વધવાનાં કારણો

૨.૪ ઉદ્ય સાહિસકતા િવકસાવવાના કાયર્ક્ �તગર્ મહત્વન

૭.૪ એડોલ્ વાગ્નરન રાજય ની પ્ ર�ૃિ� િસદ્ધા

સંસ્થા

૭.૫ �હ�ર ખચર અને ખાનગી ખચર વચ્ચેન તફાવત
૭.૬ �હ�ર ખચર્ન અસરો
૭.૬.૧ �હ�ર ખચર્ન ઉત્પાદ પરની અસરો
૭.૬.૨ �હ�ર ખચર્ન વહ�ચણી પરની અસરો
૭.૬.૩ �હ�ર ખચર્ન રોજગાર� પરની અસરો

�ુિનટ-૩ ઉદ્ય સાહિસકતા િવકાસ કાયર્ક

�ુિનટ-૮ �હ�ર વસ્�ુન િસદ્ધા

૩.૧ પ્રસ્તા

૮.૧ પ્રસ્તા

૩.૨ ઉદ્ય સાહિસકતા િવકાસ કાયર્ક્ર અથર

૮.૨ �હ�ર વસ્�ુન �ુરવઠામાં બ�રતંત્ર િનષ્ફળત અને તેના

ુ
૩.૩ ઉદ્ય સાહિસકતા િવકાસ કાયર્ક્ર હ��ઓ

કારણો

૩.૪ ઉદ્ય સાહિસકતા િવકાસ કાયર્ક્ર લક્ષ

૮.૩ �હ�ર વસ્� અને ખાનગી વસ્� વ્ચાચેન તફાવત

૩.૫ ઉદ્ય સાહિસકતા િવકાસ કાયર્ક્ર પ્રકા

૮.૪ �હ�ર વસ્�ુન િસદ્ધા

૩.૬ ઉદ્ય સાહિસકતા િવકાસ કાયર્ક્ રમ મહત્

૮.૫ �હ�ર વસ્�ુઓ�ુ િસદ્ધાંિ અથર્શા�ી િવ�લેષણ

૩.૭ ઉદ્ય સાહિસકતા િવકાસ કાયર્ક્ર સમસ્યા
�ુિનટ-૪ ઉદ્ય સાહિસકતાના િસદ્ધાં

�ુિનટ-૯ �હ�ર દ� � ુ

૪.૧ પ્રસ્તા

૯.૧ પ્રસ્તા

૪.૨ ઉદ્ય સાહિસકતાનો આિથ�ક િસદ્ધા

૯.૨ �હ�ર દ� વાનો ખ્યા અને અથર

૪.૨.૧ માકર ક�સન, હાવ� લે�બન્સટાઈ,
�ુમ્પીટ,એફ.એચ.નાઈટ, �કઝનર

૯.૩ �હ�ર દ� વાના પ્રકા
૯.૪ �હ�ર દ� વાની અસરો
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૪.૩ ઉદ્ય સાહિસકતાનો સામા�જક િસદ્ધા

૯.૫ �હ�ર દ� વાનો બોજો

૪.૩.૧ એફ.ડબલ્�. �ુગ
ં ,મેક વેબર,થોમસ કોચરન, બી
એફ. હોઝલીઝ, સ્ટો
૪.૪ ઉદ્ય સાહિસકતાનો મનોવૈજ્ઞાિ િસદ્ધા
૪.૪.૧ ડ�િવડ મેકલેલેન્, હ�ગન
�ુિનટ-૫ ભારતમાં ગ્રામીણક્ ખેતી�ું મહત્

�ુિનટ-૧૦ સરકારના આવકના સાધનો

૫.૧ પ્રસ્તા

૧૦.૧ પ્રસ્તા

૫.૨ ભારતમાં ખેત આધા�રત ઉદ્યોગો જ��રયાત

૧૦.૨ સ્થાિન સરકારના આવકના સાધનો

૫.૩ ખાદ �પાંત�રત ઉદ્યો

૧૦.૩ રાજયના આવકના સાધનો

૫.૪ ૧૯૯૧ પહ�લાંની સાહિસક નીિતઓ

૧૦.૪ ક�ન્ સરકારની આવકના સાધનો

૫.૫ ૧૯૯૧ પછ�ની સાહિસક નીિતઓ

૧૦.૫ ખાનગીકરણ અને િવનીવેશનો ખ્યા અને મહત્
૧૦.૬ ન�ું બ�ટ

Reference Books:
૧. પ્. મહ�શ પી. ભટ, �હ�ર િવ�વ્યવસ્થા િસદ્ધાં, �ુિનવિસ�ટ� ગ્રંથિનમા બોડર , �ુજરાત રાજય, � ૃતીય આ� ૃિ�, ૨૦૦૧.
૨. પ્. મહ�શ પી. ભટ, �હ�ર અથર્શા, �ક્રએ� પ્રકા, વેરાવળ
CORE COURSE SUBJECT
TY B.A. EXTERNAL
SUBJECT

(A) ECONOMICS
TYBAECO304
History of Economic Thought – I & II

�ુિનટ-૧ આિથ�ક િવચારોનો ઈિતહાસ
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�ુિનટ-૬ પ્. આલ્ફ� માશર્

૧.૧ પ્રસ્તા

૬.૧ પ્રસ્તા

૧.૨ આિથ�ક િવચારનો ખ્યા અને અથર

૬.૨ �વન પ�રચય

૧.૩ આિથ�ક િવચારોના ઇિતહાસની પદ્ધિ

૬.૩ માશર્લન સામાન્ આિથ�ક િવચારો

૧.૩.૧ કાળક્રમા�ુસ પદ્ધ
૧.૩.૨ િવચાર�ુસાર પદ્ધ
૧.૪ આિથ�ક િવચારોનાં ઇિતહાસના અભ્યાસ�ુ મહત્
�ુિનટ-૨ વ્યાપારવા

�ુિનટ-૭

કાલર માકર ્ અને �.બી.સે

૨.૧ પ્રસ્તા

૭.૧ પ્રસ્તા

૨.૨ વ્યાપારવાદન ખ્યા અને અથર

૭.૨ કાલર માકર ્સન �વન પ�રચય

૨.૩ વ્યાપારવાદન ઉદ્દભવન કારણો

૭.૩ શ્ � ૂલ્યન િસદ્ધા

૨.૪ વ્યાપારવાદન પતનનાં કારણો

૭.૪ � ૂડ�વાદના પતનના કારણો

૨.૫ વ્યાપારવાદન ટ�કાઓ

૭.૫ �.બી.સે નો �વન પ�રચય
૭.૬ �.બી.સે નો બ�ર નો િનયમ

�ુિનટ-૩ પ્ર�ૃિતવ

�ુિનટ-૮ �.એમ.ક�ઈન્

૩.૧ પ્રસ્તા

૮.૧ પ્રસ્તા

૩.૨ પ્ર�ૃિતવાદ ખ્યા અને અથર

૮.૨ �.એમ.ક�ઈન્સન �વન પ�રચય

૩.૩ પ્ર�ૃિતવ ઉદ્દભવનાંકાર

૮.૩ �.એમ.ક�ઈન્સન િવચારોની લાક્ષ�ણક

૩.૪ ચોખ્ �ુ ઉત્પાદ

૮.૪ �.એમ.ક�ઈન્સન પ્રિશ િવચાર શ્રે િવ�ુદ્ધ ક્રાંિતકા

૩.૫ સંપિત�ું પ�રચલન

આિથ�ક િવચાર

૩.૬ એક કર પદ્ધ
�ુિનટ-૪ એડમ �સ્મ અને �.એસ.િમલ
૪.૧ પ્રસ્તા

�ુિનટ-૯ ભારતીય આિથ�ક િવચારો
૯.૧ પ્રસ્તા
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૪.૨ એડમ �સ્મથન �વન પ�રચય

૯.૨ કૌ�ટલ્યન આિથ�ક િવચારો

૪.૩ શ્રમિવભાજન અથર

૯.૩ દાદાભાઈ નવરો�ના આિથ�ક િવચારો

૪.૪ શ્રમિવભાજન ફાયદા અને ગેરફાયદા

૯.૪ ગાંધી�ના આિથ�ક િવચારો

૪.૫ સ્વેરિવહા નીિત
૪.૬ �.એસ.િમલનો �વન પ�રચય
૪.૭ �.એસ.િમલના પ્રિશ આિથ�ક િવચારોની તરફ�ણનીદલીલો
૪.૮ વ્ય�ક િનષ્ સમાજવાદ� કાયર્ક
�ુિનટ-૫ વસ્તીન િસદ્ધાં

�ુિનટ-૧૦ ડ�િવડ �રકાડ�

૫.૧ પ્રસ્તા

૧૦.૧ પ્રસ્તા

૫.૨ માલ્થસન વસ્તીન િસદ્ધા

૧૦.૨ ડ�િવડ �રકાડ�નો �વન પ�રચય

૫.૩ ઇષ્ટત વસ્તીન િસદ્ધા

૧૦.૩ ભાડાનો િસદ્ધા

૫.૪ વસ્ત સંક્રાંિત િસદ્ધા
Reference Books:
૧. ‘આિથ�ક િવચારોનો ઈિતહાસ’ , સી. જમનાદાસ પ્રકા , અમદાવાદ
૨. ‘આિથ�ક િવચારોનો ઈિતહાસ’ , અનડા પ્રકા , અમદાવાદ

CORE COURSE SUBJECT
TY B.A. EXTERNAL
SUBJECT

(A) ECONOMICS
TYBAECO305
Managerial Economics & Agriculture Economics

�ુિનટ-૧ સંચાલક�ય અથર્શા
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�ુિનટ-૬ �ૃિષ અથર્શા

૧.૧ પ્રસ્તા

૬.૧ પ્રસ્તા

૧.૨ સંચાલક�ય અથર્શા ખ્યા અને અથર

૬.૨ �ૃિષ અથર્શા�ન ખ્યા અને વ્યાખ્

૧.૩ સંચાલક�ય અથર્શા�ના લક્ષ

૬.૩ �ૃિષ અથર્શા��ુ સ્વ� અને કાયર્ક્

૧.૪ સંચાલક�ય અથર્શા��ુ સ્વ� અને કાયર્ક્

૬.૪ �ૃિષ અથર્શા�ન અભ્યાસન પદ્ધિ

૧.૫ સંચાલક�ય અથર્શા��ુ મહત્
૧.૬ સંચાલક�ય અથર્શા�ન � ૂિમકા અને જવાબદાર�
૧.૭ સંચાલક�ય અથર્શા�ન મયાર ્દા
�ુિનટ-૨ સંચાલક�ય અથર્શા�ન પાયાના ખ્યાલ

�ુિનટ-૭

ખેત સંચાલન અને પદ્ધિ

૨.૧ પ્રસ્તા

૭.૧ પ્રસ્તા

૨.૨ વટાવનો ખ્યા(ઉદા.સ�હત ગણતર�નો દાખલો

૭.૨ ખેત સંચાલનના મહત્વન િનણર્ય

૨.૩ � ૃ�દ(અિધકતા)નો ખ્યા અને સીમાંતનો ખ્યા (ઉદા.)

૭.૩ ખેત સંચાલનમાં અિનિ�તતાઓ અને તેને �ૂ ર કરવાનાં

૨.૪ � ૃ�દ(અિધકતા)નો ખ્યા અને સીમાંતનો ખ્યાલન
ઉપયોગીતા

ઉપાયો
૭.૪ ખેત સંચાલનની પદ્ધિ

૨.૫ સમ-સીમાંતનો ખ્યા અને ઉપયોગીતા
૨.૬ સમયતત્વન ખ્યા
૨.૭ વૈક�લ્પ ખચર્ન ખ્યા
�ુિનટ-૩ માંગ િવ�લેષણ

�ુિનટ-૮ ખેત પેદાશ અને �તરરાષ્ટ્ વેપાર

૩.૧ પ્રસ્તા

૮.૧ પ્રસ્તા

૩.૨ માંગનો ખ્યા અને અથર

૮.૨ ખેત પેદાશની િનકાસ વેપારના વલણો

૩.૩ માંગને નકક� કરતાં પ�રબળો

૮.૩ ભારતની ખેત પેદાશનો �તરરાષ્ટ્ વેપાર

૩.૪ �ુદાં – �ુદાં પ્રકાર માંગ અને તેના િનણાર ્ય પ�રબળો

૮.૪ ભારતની ખેત પેદાશની િનકાસ
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૩.૫ વ્�ૂત્ માંગ અને સ્વાય માંગ

૮.૫ ભારતની ખેત પેદાશની આયાત

૩.૬ ઉત્પાદક� વસ્�ુન માંગ અને વપરાશી વસ્�ુન માંગ

૮.૬ ખેત પેદાશો �ગેની �તરરાષ્ટ્ સમ�ૂતીઓ

૩.૭ ટકાઉ વસ્�ુન માંગ અને �બન-ટકાઉ વસ્�ુન માંગ
૩.૮ પેઢ�ની માંગ અને ઉદ્યોગો માંગ
�ુિનટ-૪ માંગની આગાહ�

�ુિનટ-૯ જમીન �ુધારા

૪.૧ પ્રસ્તા

૯.૧ પ્રસ્તા

૪.૨ માંગની આગાહ�નો ખ્યા અને અથર

૯.૨ જમીન �ુધારાનો અથર

૪.૩ માંગની આગાહ��ું મહત્

૯.૩ િવકાસમાન દ� શોમાં જમીન �ુધારા

૪.૪ માંગની આગાહ�ને અસર કરતાં પ�રબળો

૯.૪ જમીન ધારણની ટોચ મયાર ્દાન અથર – ભયસ્થાન અને તેની િ

ુ અને પ્રકા
૪.૫ માંગની આગાહ�ના હ��ઓ

દલીલો

૪.૬ મંગની આગાહ�ની ર�તો(પદ્ધિ)
૪.૭ માંગની આગાહ�ની સાર� પદ્ધિત ધોરણો
�ુિનટ-૫

�ુિનટ-૧૦ સહકાર� ખેતી

સંચાલન અને સંચાલકના કાય� અને જવાબદાર�ઓ

૧૦.૧ પ્રસ્તા
૧૦.૨ સહકાર� ખેતીનો ખ્યા અને અથર
૧૦.૩ સહકાર� ખેતીના કારણો
૧૦.૪ સહકાર� ખેતીના પ્રકા
૧૦.૫ સહકાર� ખેતીના ભયસ્થાન

Reference Books:
૧. ‘સંચાલક�ય અને િનયોજક�ય અથર્શા’ , �ુ માર પ્રકા.
૨. ડૉ. એમ.એલ.ઝાલા, ‘ સંચાલક�ય અથર્શા’
૩. શા�ી અન્વ દ� સાઈ ‘�ૃિષ અથર્શા’ પોપ્�ુલ પ્રકા, �ુરત
૪. ડૉ.એમ.વી.�ની , ‘ �ૃિષ અથર્શા’, �ક્રએટ પ્રકા, વેરાવળ.
૫. �દનકર આઈ. દ� સાઈ, �ૃિષ અથર્શા’, �ુિનવિસ�ટ� ગ્ર િનમાર ્ બોડર , અમદાવાદ

CORE COURSE SUBJECT
TY B.A. EXTERNAL
SUBJECT

(A) ECONOMICS

TYBAECO306
Survey Methods & Development and Environmental Economics
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Unit
:
6
Economic
Growth
and
Development
�ુિનટ-૧ સંશોધન
6.1 Meaning of Economic Growth and Development
૧.૧ પ્રસ્તા
6.2 Indicators and Measurements of Development
6.3 National Income and Per Capita Income, GDP & GNP
૧.૨ સંશોધનનો ખ્યા, અથર અને વ્યાખ્
6.4 Minimum needs Physical Quality of Life Index
ુ
૧.૩ સંશોધનના હ��ઓ
6.5 Human Development Index
૧.૪ સંશોધન�ું �ુખ્ તબ�ાઓ
૧.૫ સંશોધન�ું કાયર્ક્ અને મહત્
૧.૬ સંશોધન�ું આયોજન
૧.૭ સંશોધન પદ્ધિત પ્રકા
�ુિનટ-૨ સંશોધનની પદ્ધિ અને પ્રકા

૨.૧ પ્રસ્તા
૨.૨ સંખ્યાત્ અને �ુણાત્મ પદ્ધિ
૨.૨.૧ અવલોકન (િનર�ક્ પદ્ધ)

Unit : 7 Growth Models
7.1 Introduction
7.2 Nature, Scope and Limitations of Growth Models
7.3 Growth Models
7.3.1 Keynes
7.3.2 Jhon Robinson’s The Golden Age

TY.B.A External Course
૨.૨.૨ એકમ અભ્યા પદ્ધ
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7.3.3 W.W.Rostow’s stage of Growth

૨.૨.૩ વસ્� િવ�લેષણપદ્ધ
૨.૩ સંશોધનના પ્રકા
૨.૩.૧ ઐિતહાિસક સંસોધન
૨.૩.૨ �ુદ અને વ્યવહારલક સંશોધન
૨.૩.૩ પ્રારં� સંશોધન
૨.૩.૪ વણર્નાત્ સંશોધન
૨.૩.૫ પ્રયોગાત સંશોધન
૨.૩.૬ અ�ુભવજન્ સંશોધન
૨.૩.૭ �ુલાસાત્મ સંશોધન
�ુિનટ-૩ મા�હતી�ું વગ�કરણ અને પ્રસ્�ુિત
૩.૧ પ્રસ્તા
૩.૨ વગ�કરણનો ખ્યા, અથર અને ઉદ્દે
૩.૩ વગ�કરણના લક્ષ, પ્રકા અને સંપાદન
૩.૪ મા�હતી�ું પ્રસ્�ુિત (એકત્રીક)

Unit : 8 Theories of Development
8.1 Introduction
8.2 Classical theory of Development
8.2.1 David Ricardo
8.2.2 Karl Marx Theory of Social Change
8.2.3 Schumpeter and Capitalistic Development

૩.૫ કોષ્ટ�કકર – ઉદ્દે- પ્રકા
�ુિનટ-૪ પ્ર�ાવ અને �ુલાકાત
૪.૧ પ્રસ્તા
૪.૨ પ્ર�ાવ અને �ુલાકાતનો ખ્યા અને અથર
૪.૩ પ્ર�ાવ અને �ુલાકાતના લક્ષ અને પ્રકા
૪.૪ પ્ર�ાવ અને �ુલાકાતની ઉપયોગીતા અને મયાર ્દા

Unit : 9 Ecology and Environment
9.1 Introduction
9.2 Ecology and Environment
9.3 Flora and Fauna
9.4 National Resources: Land, Mines, Minerals, Forest
9.5 Industrial Revolution and mat realistic approach
9.6 Environment and Economy Linkage

૪.૫ પ્ર�ાવ અને �ુલાકાત વચ્ચેન સામ્યત અને તફાવત
�ુિનટ-૫ પાયલોટ સવ�
૫.૧ પ્રસ્તા
૫.૨ પ્ર�ાવ બનાવવી

Unit : 10 Sustainable Development
10.1 Introduction
10.2 Concept and Meaning Sustainable Development
10.3 Components of Sustainable

Reference Books:
૧. ‘સંશોધનની પદ્ધિ’ , પોપ્�ુલ પ્રકા, �ુરત
૨. ‘�કડાશા�’ , પોપ્�ુલ પ્રકા , �ુરત
૩. ‘સામા�જક સંશોધનની પદ્ધિ’ , અનડા પ્રકા , અમદાવાદ.

SKILL ENCHNCEMENT COURSE SUBJECT
(A) ECONOMICS
TYBAECO300
TY B.A. EXTERNAL
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Economic Essay & Economic of Cooperation
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�ુિનટ-૧ વસ્� અને સેવાકર(�.એસ.ટ�) અને િવ�ુદ્રીક

�ુિનટ-૬ સહકાર

૧.૧ પ્રસ્તા

૬.૧ પ્રસ્તા

૧.૨ �.એસ.ટ�.નો અથર અને �ુખ્ પાસા

૬.૨ સહકારનો ખ્યા, અથર અને વ્યાખ્

૧.૩ �.એસ.ટ�.ના લાભ

૬.૩ સહકાર� પ્ ર�ૃિતની ઉત્ક્

૧.૪ �.એસ.ટ�.ના પ્રકા અને પડકારો

૬.૪ સહકારના �ુનઃર�ચત િસદ્ધાં

૧.૫ �.એસ.ટ�.ની અસરો અને આ� ૂલ પ�રવતર્

૬.૫ સહકારના લક્ષ

૧.૬ િવ�ુદ્રીકરણ અથર
૧.૭ ભારતમાં િવ�ુદ્રીક
૧.૮ િવ�ુદ્રીકરણ કારણો
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૧.૯ િવ�ુદ્રીકરણ અસરો
�ુિનટ-૨ ભારતમાં �ગાવો

�ુિનટ-૭ સહકાર અને � ૂડ�વાદ

૨.૧ પ્રસ્તા

૭.૧ પ્રસ્તા

૨.૨ �ગાવાનો ખ્યા અને અથર

૭.૨ � ૂડ�વાદના લક્ષ

૨.૩ �ગાવાના વલણો

૭.૩ સહકાર અને � ૂડ�વાદ વચ્ચેન સમાનતા

૨.૪ �ગાવાના આિથ�ક પ�રણામો

૭.૪ સહકાર અને � ૂડ�વાદ વચ્ચેન તફાવત

૨.૫ �ગાવાના કારણો

૭.૫ સહકાર અને સમાજવાદ

૨.૬ સરકારના �ગાવા િવરોધી પગલાં

૭.૬ સહકાર અને સમાજવાદ વચ્ચેન સમાનતા અને તફાવત

૨.૭ �ગાવાને ��ુ શમાં રાખવાના ઉપાયો

૭.૭ સહકાર અને િમશ અથર્તં વચ્ચેન સમાનતા અને તફાવત

�ુિનટ-૩ વસ્ત અને આિથ�ક િવકાસ

�ુિનટ-૮ સહકાર� મંડળ�ઓ�ું વગ�કરણ

૩.૧ પ્રસ્તા

૮.૧ પ્રસ્તા

૩.૨ િવ� વસ્તીન વલણો

૮.૨ સહકાર� મંડળ�ઓ�ું વગ�કરણ

૩.૩ વસ્ત વધારાની આિથ�ક િવકાસ પરની અસરો

૮.૩ િવિવધ પ્રકાર સહકાર� મંડળ�ઓ

૩.૪ િવકસતાં દ� શોમાં વસ્ત નીિત

૮.૩.૧ �ૃિષ િવષયક સહકાર� મંડળ�ઓ

૩.૫ પંચવષ�ય યોજના અને વસ્તી નીિ

૮.૩.૨ �બન �ૃિષ િવષયક સહકાર� મંડળ�ઓ

�ુિનટ-૪ ડૉ. બાબાસાહ�બ �બેડકરના આિથ�ક િવચારો

�ુિનટ-૯ સરકાર� નાણાં પ્રબ

૪.૧ પ્રસ્તા

૯.૧ પ્રસ્તા

૪.૨ ઉભરતાં �ુવા અથર્શા�

૯.૨ િત્રસ્ત માળ�ું

૪.૩ ડૉ.બી.આર.�બેડકર ના આિથ�ક િવચારો

૯.૨.૧ પ્રાથિ ખેત િધરાણ િવષયક સહકાર� મંડળ�

૪.૩.૧ આર.બી.આઈ ની રચના

૯.૨.૨ �જલ્લ મધ્યસ સહકાર� બ�કો

૪.૩.૨ દામોદરવેલી પ્રો�

૯.૨.૩ રાજય સહકાર� બ�ક

૪.૩.૩ નદ�ઓના જોડાણ

૯.૩ �ુશરો સિમિતની ભલામણો

૪.૩.૪ ખેતીક્ષ
૪.૩.૫ ઔદ્યો� િવકાસ
૪.૩.૬ મ�ૂર કલ્યા
૪.૩.૭ શ્ િવભાજન
૪.૩.૮ ઉદાર�કરણ
�ુિનટ-૫ �દાજપત્ ર� િવ�લેષણ

�ુિનટ-૧૦ િવદ� શમાં સહકાર� મંડળ�ઓ

૫.૧ પ્રસ્તા

૧૦.૧ પ્રસ્તા

૫.૨ �દાજપત્ર અથર

૧૦.૨ �બ્રટનમ ગ્રાહકો સહકાર� મંડળ�ઓ

૫.૩ �દાજપત્ર પ્રકા

૧૦.૩ ડ�ન્માકર્મ ડ�ર� ક્ષે સહકાર� પ્ ર�ૃ

૫.૪ �દાજપત િવ�લેષણ

૧૦.૪ ઇઝરાયલમાં સહકાર� પ્ ર�ૃ

Reference Books:
૧. િપ. આર.સી.જોશી, ‘ભારતની આિથ�ક સમસ્યા’ , ન્ � પોપ્�ુલ પ્રકા , �ુરત.
૨. ‘પ્. બબાભાઈ સો.પટ� લ, આિથ�ક િનબંધો’, સી. �માંનાદાસની કંપની, અમદાવાદ.
૩. ‘યોજના’, ઓગસ્, ૨૦૧૭
૪. ‘અથર સંકલન’, ૩૧ �ુ લાઈ,૨૦૧૭
૫. ડૉ.બી.ડ�.પરમાર, ‘સહકાર’, સી જમનાદાસની કંપની, અમદાવાદ.
૬. ડૉ.બી.ડ�.પરમાર, ‘સહકાર�ુ ં અથર્શા’ , સી.જમનાદાસની કંપની, અમદાવાદ
૭. િપ.આર.વી શા�ી, ‘સહકાર િસદ્ધા અને વ્યવહા’, પોપ્�ુલ પ્રકા, �ુરત

TY.B.A External Course

Sardar Patel University

CORE COURSE SUBJECT
TY B.A. EXTERNAL

(A) ENGLISH

TYBAENG301
History of English Literature from 1550 to 1750
SUBJECT
(The Elizabethan Age to the Neo-classical Age)
1. Topics from the History of English Literature:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

The Characteristics of the Renaissance
The Contribution of the University Wits
Post-Shakespearean Dramatists
The Characteristics of the Elizabethan Age
The Characteristics of the Restoration Age
The Characteristics of the Neo-classical Age
Edmund Spenser
Shakespearean Tragedy

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

40/100

Metaphysical Poetry
Comedy of Humours
Henry Fielding
Samuel Richardson
Steele
Addison
Comedy of Humours
William Congreve

2. Othello – William Shakespeare
3. A Midsummer Night’s Dream by William Shakespeare
CORE COURSE SUBJECT
TY B.A. EXTERNAL

(A) ENGLISH

TYBAENG302
History of English Literature from 1750 to 1900
SUBJECT
(The Age of Dr. Johnson to the Victotian Age)
1. Topics from the History of English Literature:
1. The Characteristics of The Romantic Age
2. The Poets of the Romantic Age (Wordsworth, S.T.
Coleridge, John Keats and Lord Byron)
3. The Characteristics of the Victorian Age
4. Women Novelists of the Victorian Age
5. The Influence of Karl Marx and Engel on Literature
6. Thinkers of Victorian Era
7. The Impact of French Revolution

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

40/100

8.
S.T. Coleridge
The Pre-Raphaelite Movement
Robert Browning
Thomas Hardy
John Keats
William Makepeace Thackeray
P.B. Shelley
Bronte Sisters
Oxford Movement

2. Hard Times by Charles Dickens
3. The Pillars of Society by Henrik Ibsen
CORE COURSE SUBJECT
TY B.A. EXTERNAL
SUBJECT

(A) ENGLISH
TYBAENG303
History of English Literature from 1914 to 2000
(The Modern Age and the Post-modern Age)

40/100

1. Topics from the History of English Literature:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Modernism
Steam of Consciousness
The Irish Theatre
The Theatre of Absurd
Post-colonial Literature
The Characteristics of American Literature and
American Renaissance
7. T.S. Eliot
8. W.H. Auden

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ted Huges
Joseph Conrad
James Joyce
William Golding
Arthur Miller
D.H. Lawrence
Eugene O’ Neill
Robert Frost

2. Look Back in Anger by John Osborne
3. Essaysby George Orwell; Penguin Classics pub 2000
A. Shooting an Elephant
B. A Hanging
CORE COURSE SUBJECT

(A) ENGLISH

TY.B.A External Course
TY B.A. EXTERNAL
SUBJECT

TYBAENG304
Literature in Translation

Sardar Patel University

1. Selected poems from Beyond the Beaten Track: Offbeat Poems from Gujarat
by Pradip N. Khandwalla
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Listen O Sajani Mine
Nest
Getting to the Beloved
A Fish’s Wish
Divorce
A River This One
A Little of the Forest’s Breath
Those Eager to Meet the Beloved

2.

Tughlaq by Girish Karnad

3.

Abhijyana Sakuntalam by Kalidasa

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Jatayu
On Walking I see
.The Crow Died
I have Come for a Stroll
Sheer Waste
The Flute Vendor
Only a Half-Life
Midas
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TY.B.A External Course

Sardar Patel University

CORE COURSE SUBJECT
TY B.A. EXTERNAL
SUBJECT

(A) ENGLISH
TYBAENG305
Criticism

40/100

Text :An Introduction to the Study of Literature by W.H. Hudson
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Chapter – I
Chapter – V
“Imitation”
Chapter – VI
Chapter – VI
“Poetics”
Chapter – XXIII Matthew Arnold
Chapter – XXIV Art and Morality

CORE COURSE SUBJECT
TY B.A. EXTERNAL
SUBJECT
Units:
1. Organ of Speech
2. Stress
3. Phonetic Transcription
4. Literary Terms
Literary terms
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Problem Play
Pastoral
Aestheticism
Allegory
Expressionism
Gothic Novel
Pathetic Fallacy
Feminism
Haiku
Dramatic Monologue
Melodrama
Anti-hero
Myth
Stock characters

(A) ENGLISH
TYBAENG306
Phonetics, Phonology and Practical Criticism
5. Figures of Speech
6. Poetry Appreciation
7. Features of Good Speaker
8. Intonation
9. Prose Appreciation
Figures of Speech
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Simile
Metaphor
Metonymy
Pun
Epigram
Apostrophe
Antithesis
Alliteration
Personification
Anti-climax
Innuendo
euphemism
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TY.B.A External Course

Sardar Patel University

SKILL ENCHNCEMENT COURSE SUBJECT
TYBAAECO300
TY B.A. EXTERNAL
Applied English for Communication
SUBJECT

(A) ENGLISH
40/100

1.

Telephone Etiquette
 Etiquette of Receiving a Call
 Etiquette of Placing a Call
 Universal Telephone Etiquette
(Expected from a Caller as well as a Receiver
 Conference Call Etiquette
 Short Message System (SMS)
2. Time Management
 Introduction
 Techniques of Effective Time Management
 Doing Meticulous Planning
 Setting Goals
 Advantages of Time Management
 Causes of Poor Time Management
3. Learn to Say NO
 Introduction
 When to Say NO
 How to Say NO
 Before Saying NO to the Boss
4. Negotiation Skills
 Introduction
 Planning, Straggling, Persuading and Influencing in a Negotiation
 How to Succeed in a Negotiation
 Advantages of Negotiation
5. Personal OR Emotional Skills
 Introduction
 Change
 Grow
 Persist
 Prioritise
 Relate
 Dream
6. Critical Thinking
 Importance of Critical Thinking
 Restraining Emotions
 Looking at things Differently
 Analysing Information
 Asking Questions
 Solving Problems
 Distinguishing Fact from Opinion
7. Words often Confused
(A list of words will be prepared and circulated by the concerned faculty members.)
8. Punctuation Marks
Reference Reading:






Communication Skills by Sanjay Kumar & Pushp Lata
Effective Communication Skills for Engineers by Parul Popat & Kaushal Kotadia
The Ace of Soft Skills by Gopalaswamy Ramesh & Mahadevan Ramesh
Developing Soft Skills by Robert M Sherfield, Rhonda J Montgomery & Patricia G Moody
Developing Communication Skills by Krishna Mohan & Meera Banerji

CORE COURSE SUBJECT
TY B.A. EXTERNAL
SUBJECT

(A) GUJARATI
TYBAGUJ301
અવાર ્ચી �ુજરાતી સા�હત્યન ઇિતહાસ

40/100

TY.B.A External Course
એકમ-૧

Sardar Patel University

�ુધારક �ુગ : લક્ષ, સ�ક અને �ૃિતઓ
-�ુધારક�ુગનો સાંસ્�ૃિત સંદભર, પ�રબળો. મધ્યકાળથ વ્યાવતર-�ુધારક�ુગના લક્ષ
-સ�કોનો અભ્યા : દલપતરામ, નમર્ અને નવલરામ
- સા�હત્ �ૃિતઓનો અભ્યા : કરણઘેલો (નવલકથા), લ�લતા�ુ :ખદશર્ (નાટક)

એકમ-૨

પં�ડત �ુગ : લક્ષ, સ�ક અને �ૃિતઓ
- પં�ડત�ુગનો સાંસ્�ૃિત સંદભર, પ�રબળો. �ુધારક�ુગથી વ્યાવતર-પં�ડત�ુગના લક્ષ
- સ�કોનો અભ્યા : ગોવધર્નરા, કાન્ અને બ.ક.ઠાકોર
- સા�હત્ �ૃિતઓનો અભ્યા : ભદ ્રં (નવલકથા), કલાપીનો ક�કારવ (કાવ્યસંગ),
જયાજયંત(પદ્યના)

એકમ-૩

સા�હત્ સ્વ�પોન િવકાસર� ખા
- ખંડકાવ્, નવલકથા અને નાટક

એકમ-૪

�ૂંકા પ્ર(ન�ધ : ઉપરના ત્રણ એકમમાંથી પ્ર � ૂછવાના રહ�શે.)

એકમ-૫

ગાંધી �ુગ : લક્ષ, સ�ક અને �ૃિતઓ
- ગાંધી�ુગનો સાંસ્�ૃિત સંદભર, પ�રબળો. પં�ડત�ુગથી વ્યાવતર-ગાંધી�ુગના લક્ષ
- સ�કોનો અભ્યા : કનૈયાલાલ �ુનશી, ઉમાશંકર જોશી, ઝવેરચંદ મેઘાણી
- સા�હત્ �ૃિતઓનો અભ્યા : તણખામંડળ-૧, �ુન્દરમના કાવ્ય, પાછલે બારણે

એકમ-૬

અ�ુગાંધી �ુગ અને આ�ુિનક �ુગ : લક્ષ, સ�ક અને �ૃિતઓ
-અ�ુગાંધી �ુગ અને આ�ુિનક �ુગ સાંસ્�ૃિત સંદભર, પ�રબળો. ગાંધી�ુગથી વ્યાવતર- અ�ુગાંધી �ુગ અને આ�ુિનક
�ુગના લક્ષ
- સ�કોનો અભ્યા : �ુર�શ જોશી, રા�ન્ શાહ અને િનરં જન ભગત
- સા�હત્ �ૃિતઓનો અભ્યા : અ�ુઘર, �લકા, સદમાતાનો ખાંચો

એકમ-૭

સા�હત્ સ્વ�પોન િવકાસર� ખા
- �ૂંક�વાતાર , િનબંધ અને સોનેટ

એકમ-૮

�ૂંકા પ્ર (ન�ધ : ઉપરના ત્રણ એકમમાંથી પ્ર � ૂછવાના રહ�શે.)

મહ�વના સંદભર ગ્રં :
૧. �ુજરાતી સા�હત્યન ઇિતહાસ- �ુજરાતી સા�હત્ પ�રષદ
૨. �ુજરાતી સા�હત્ કોશ- �ુજરાતી સા�હત્ પ�રષદ
૩.અવાર ્ચી �ુજરાતી સા�હત્યન િવકાસર� ખા - ધી�ુભાઈ ઠાકર
૪. આ�ુિનક કિવતા પ્રવ - જયંત પાઠક
૫. સ્વાતંત્ર �ુજરાતી કિવતા – દક્ષાવ્
૬. આ�ુિનક કિવતામાં ભાષાકમર - સતીશ વ્યા
૭. આ�ુિનક કિવતા  - ભોળાભાઈ પટ� લ
૮. રાજ �દ-િનરં જન �ુગની કિવતા - પ્રસ બ્રહ
૯. �ુજરાતી કાવ્યપ્રક - ડોલરરાય માંકડ
૧૦. સ્વ� સંિ�ધાન- સંપા: �ુમન શાહ
૧૧. સોનેટ – િશલ્ અને સ�ન – ભા�ુપ્રસ
૧૨. ખંડકાવ્ - સ્વ� અને િવકાસ – �ચ�ુ મોદ�
CORE COURSE SUBJECT
TY B.A. EXTERNAL
SUBJECT
એકમ-૧

(A) GUJARATI
TYBAGUJ302

‘સાપનાભારા’ (એકાંક� સંગ્) - ઉમાશંકર જોશી અને ‘િમથ્યા�ભમા’ (નાટક) - દલપતરામ
�ૃિતલક્ � ૂવાર ્પ સંદભર્ન પ્ર
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TY.B.A External Course
એકમ-૨

�ૃિતલક્ સામાન્ પ્ર (વણર્નાત્)

એકમ-૩

�ૃિતલક્ �ૂંકન�ધો

એકમ-૪

�ૃિતલક્ �ૂંકા પ્ર

Sardar Patel University

અભ્યાસિનય એકાંક�ઓનો અભ્યા : ૧.સાપનાભારા ૨.બારણે ટકોરા ૩.ઊડણ ચરકલડ�
૪. ખેતરને ખોળે ૫. શલ્ય૬. કડલાં ૭. પડઘા ૮. �ુ ગાર ૯. ગાજરની િપ� ૂડ� ૧૦. િવરાટ જનતા
એકમ-૫

�ૃિતલક્ � ૂવાર ્પ સંદભર્ન પ્ર

એકમ-૬

�ૃિતલક્ સામાન્ પ્ર (વણર્નાત્)

એકમ-૭

�ૃિતલક્ �ૂંકન�ધો

એકમ-૮

�ૃિતલક્ �ૂંકા પ્ર

મહત્ત્વ સંદભર ગ્રં :
૧. ઉમાશંકર જોશી :સ�ક પ્રિત – મફત ઓઝા
૨. ઉમાશંકરના મલકમાં : મ�ણલાલ હ.પટ� લ
૩. સ�ક પ્રિત શ્રે : ઉમાશંકર જોશી –ચંદ્રકા શેઠ
૪. ઉમાશંકર એક અધ્યય – રમેશ ગાનાકર
૫. એકાંક� સ્વ� અને િવકાસ – નંદ�ુ માર પાઠક
૬. �ુજરાતી નાટ� સા�હત્યન ઉદ્ અને િવકાસ – મહ�શ ચોક્સ
૭. પા�ાત્ નાટ� સા�હત્યના સ્વ�પ – નંદ�ુ માર પાઠક
૮. દલપતરામ એક અધ્યય – હિસત હ.�ુચ
૯. �ુજરાતી નાટકો�ુ ં ગદ – િવનોદ અધ્વ�ુ

CORE COURSE SUBJECT
TY B.A. EXTERNAL
SUBJECT

(A) GUJARATI
TYBAGUJ303

‘� ૂવાર ્લા’ (કાવ્યસંગ) –‘કાન્’ અને‘ક�ટલાંક કાવ્ય’ (�ુન્દર�) સંપા: િનરં જન ભગત

એકમ-૧

�ૃિતલક્ � ૂવાર ્પ સંદભર્ન પ્ર

એકમ-૨

�ૃિતલક્ સામાન્ પ્ર (વણર્નાત્)
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TY.B.A External Course
એકમ-૩

�ૃિતલક્ �ૂંકન�ધો

એકમ-૪

�ૃિતલક્ �ૂંકા પ્ર

એકમ-૫

�ૃિતલક્ � ૂવાર ્પ સંદભર્ન પ્ર

એકમ-૬

�ૃિતલક્ સામાન્ પ્ર (વણર્નાત્)

એકમ-૭

�ૃિતલક્ �ૂંકન�ધો

એકમ-૮

�ૃિતલક્ �ૂંકા પ્ર

Sardar Patel University

પસંદગીનાં કાવ્ય::૧.ઉપહાર ૨.માર� �કસ્ત ૩.અિતજ્ઞ ૪.વસંતિવજય ૫.ચક્રવાકિમ� ૬.દ� વયાની ૭.ઉદગાર ૮.�ુગ્ધાન સંબોધન
૯.અગિતગમન ૧૦.મહ�માનોને સંબોધન ૧૧.મ�મ� ૂર ૧૨. સાગર અને શશી ૧૩.સખીને આમંત્ ૧૪.કલાપીને સંબોધન
૧૫.�હન્દમાતાન સંબોધન ૧૬.વત્સલના નયનો ૧૭.� ૃગ� ૃષ્ણ ૧૮.િવ� ૂર �ુ રંગ ૧૯.મનોહર � ૂિત� ૨૦.ઉપાલંભ ૨૧.સ્નેહશંક
૨૨.િવપ્રય ૨૩.કલ્પન અને કસ્�ૂર � ૃગ ૨૪.વસંત પ્રાથર ૨૫. ચંદાને સંબોધન ૨૬. ત્ પાડોશી ૨૭. �ુદ્ધન ચ�ુ ૨૮. િત્ર�ૂિ ૨૯.
સાફલ્ ટા�ુ ં ૩૦. ગ�ુડનો િવષાદ ૩૧. �ુવપદ �હ� ? ૩૨. બાનો ફોટોગ્ર ૩૩. િવરાટની પગલી ૩૪. હંકાર� � ૩૫. તે રમ્ રાત્ ૩૬.
તને મ� ૩૭. સાંજને સમે ૩૮. િશ�ુિવષ્� લાંછન ૩૯. ઘણ ઉઠાવ ૪૦.છાતીએ �ંદણાં ૪૧. ૧૩-૭ની લોકલ ૪૨. દ્રૌપ ૪૩.કણર ૪૪. કસ્મ
૪૫. રાઘવ�ુ ં �દય ૪૬. મળ્યા ૪૭. કિવ રિવ ૪૮. અહો ગાંધી ! ૪૯. કિવ ન્હાનાલાલન ૫૦. મેર� િપયા
મહત્ત્વ સંદભર ગ્રં :
૧. અવાર ્ચી કિવતા – �ુન્દર
૨. આ�ુિનક કિવતા પ્રવ – જયંત પાઠક
૩. ઊિમ�કાવ્ – ચીમનલાલ િત્રવે
૪. કાવ્યતત્ િવચાર –અનંદશંકર �ુવ
૫. અવાર ્ચી કાવ્યસા�હત્યન વહ�ણો – રા.િવ.પાઠક
૬. રા�ન્-િનરં જન �ુગની કિવતા – પ્રસ બ્રહ
૭. કિવતા અને સા�હત્ – રમણભાઈ નીલકંઠ
૮. ‘� ૂવાર ્લા’ આસ્વાદમાલ- સંપા: ડૉ. માનિસ�હ ચૌધર�
૯. �ુન્દર� એટલે �ુન્દર� - સંપા: રામ�ભાઈ ક�ડયા
૧૦. સ�ક પ્રિત શ્રે : �ુન્દર�– રમેશ એમ.િત્રવે
૧૧. સ્વાતંત્ર �ુજરાતી કિવતા - દક્ વ્યા
૧૨. આ�ુિનક કિવતામાં ભાષાકમર - સતીશ વ્યા
૧૩. આ�ુિનક કિવતા  - ભોળાભાઈ પટ� લ
૧૪. �ુજરાતી કાવ્યપ્રક - ડોલરરાય માંકડ

CORE COURSE SUBJECT
TY B.A. EXTERNAL

(A) GUJARATI
TYBAGUJ304
અપ�ઠત (અનસીન)

SUBJECT
એકમ-૧

િવચાર િવસ્તા

એકમ-૨

સંક્ષ લેખન
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TY.B.A External Course
એકમ-૩
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છંદનો અભ્યા :
અક્ષરમ : � ૃથ્વ,મંદાક્રાં,હ�રણી, િશખ�રણી, શા�ૂર ્લિવક્ર�
માત્રામ : દોહરો, સોરઠો, હ�રગીત, �લણા, શા�લની

એકમ-૪

અલંકારનો અભ્યા:
- ઉપમા, �પક, ઉત્પ્ર, સસંદ�હ, વણાર ્�ુપ્, શબ્દા�ુપ્, �ત્યા�ુપ્, અપ�િત, �ૃ ષ્ટાં

એકમ-૫

કાવ્ય�ુ રસદશર્

એકમ-૬

િવવરણ

એકમ-૭

છંદનો અભ્યા :
અક્ષરમ : મા�લની, સ્રગ્, ઉપેન્દ્ર,� ુત-િવલં�બત, વસંતિતલકા
માત્રામ : ચોપાઈ, કટાવ, રોળા, સવૈયા, તોટક

એકમ-૮

અલંકારનો અભ્યા:
- વ્યિતર�, શ્લે, અપસ્�ુ પ્રશં, અિતશયો�ક્, વ્યાજસ્�ુ, સ�વારોપણ,સ્મર, અથા�તરન્યા, સ્વભાવો�ક

ન�ધ : છંદ અને અલંકારના પ્ર�મ પ્રત્ છંદ અને અલંકારનો�ુણભાર-૦૪ રહ�શે.
મહત્ત્વ સંદભર ગ્રં :
૧. સા�હત્યન આસ્વા સંપા: મ�ણલાલ હ.પટ� લ
૨. �ુજરાતી કિવતાનો આસ્વા – �ુર�શ જોશી
૩. ૩૯ કાવ્યાસ્વા – પ્રસ બ્રહ
૪. છંદ અને અલંકાર – દક્ષ ઠાકર
૫. છાંદસી – કા�ન્તલા કાલાણી

CORE COURSE SUBJECT
TY B.A. EXTERNAL
SUBJECT
એકમ-૧

(A) GUJARATI
TYBAGUJ305
સા�હત્ િવવેચનનાં િસદ્ધાં

-કલાની િવભાવના, લ�લત-લ�લતેતર કલાઓ, લ�લત-લ�લતેતર સા�હત્, કાવ્યન વ્યાખ્
-કાવ્યહ��, કાવ્યપ્ર : ધ્વિ, મધ્ય અને �ચત,
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- સા�હત્યસ્વ�પન લક્ષ : નાટક, નવલકથા, ખંડકાવ્
- સા�હત્ અને સમાજ, શબ્દ�ુ સ્વ� (વણર, લય, અથર)
- શબ્દન શ�ક્ : અ�ભધા, લક્ષ, વ્યંજન,

એકમ-૩

- ધ્વિ : વસ્�, અલંકાર અને રસા�દ
-કાવ્યમા છંદ અને અલંકાર�ુ ં મહત્ત
- કલ્પ, �ુરાકલ્પ, પ્રત, શૈલી, સા�હત્યમા પરં પરા અને પ્રય

એકમ ૪

�ૂંકા પ્ર (ન�ધ : ઉપરના ત્રણ એકમમાંથી પ્ર � ૂછવાના રહ�શે.)

એકમ-૫

- રસ એટલે �ુ ં ?રસ િનષ્પિ�ન પ્ર�ક, િવિવધ વાદો, રસાભાસ, સાધારણીકરણ
-કાવ્ પ્રયો

એકમ-૬

- સ�ન-ભાવન, અ�ભવ્ય�ક, પ્રત્ય, સા�હત્યમા �ુ�ુ�ચ
-કાવ્ય�ુ સત્, કાવ્યમા તરં ગ અને કલ્પન, કલા અને નીિત

એકમ-૭

- સા�હત્યમા પ્રિશ, રં ગદશ� અને વાસ્તવવાદ વલણો
- સા�હત્ય�ુ િવવેચન, િવવેચનનાં પ્રકા, િવવેચકની સજ્જત, િવવેચન�ુ ં પ્રયો

એકમ-૮

�ૂંકા પ્ર (ન�ધ : ઉપરના ત્રણ એકમમાંથી પ્ર � ૂછવાના રહ�શે.)

મહત્ત્વ સંદભર ગ્રં :
૧. ભારતીય કાવ્ િસદ્ધા – જયંત કોઠાર�
૨. સા�હત્ િવવેચનના િસદ્ધાં – નગીનદાસ પાર� ખ
૩. પિ�મ�ુ ં સા�હત્ િવવેચન – િશર�ષ પંચાલ
૪. સ્વ� સંિ�ધાન – �ુમન શાહ
૫. સા�હત્ િવવેચનના િસદ્ધાં – સંપા: મ�ણલાલ હ.પટ� લ
૬. ખંડકાવ્ – જયદ� વ �ુક્
૭. �ૂંક�વાતાર – િવજય શા�ી
૮. �ુજરાતી ગઝલની સ�દયર મીમાંસા – રશીદ મીર
૯. સોનેટ – િવનોદ જોશી
૧૦ બાર સા�હત્ સ્વ�પ – પ્રસ બ્રહ
૧૧. આત્મકથ- સ્વ� અને િવકાસ – રિસલા ક�ડયા

CORE COURSE SUBJECT
TY B.A. EXTERNAL

ભાષા િવજ્ઞ

SUBJECT
એકમ-૧

(A) GUJARATI
TYBAGUJ306

- ભાષા શબ્દન િવિવધ અથર, વ્યાખ્ િવચારણા
- ભાષા અને માનવસમાજ, ભાષાના કાય�,
- ભાષા અને વાણી, ઉચ્ચાર અને લેખન
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એકમ-૨
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- ભાષા અને બોલી, �ુરતી, ચરોતર�, પટ્ટ અને સોરઠ� બોલીની લાક્ષ�ણક્
- ભારતીય આયર્ભાષાન પ્રાચ � ૂિમકા, ભારતીય આયર્ભાષાન મધ્ય � ૂિમકા
- અપભ્રંશ� સ્વ� અને �ુજરાતી ભાષા સાથેનો તેનો સંબધ
ં

એકમ-૩

- �ુજરાતી ભાષાના ઉદભવ િવકાસની િત્રિ � ૂિમકા
- �ુજરાતી વ્યાકરણમા આવેલાં પ�રવતર્ન
- �ુજરાતીના શબ્દભંડોળમા આવેલાં પ�રવતર્ન
- સં� ૃ� એ અને ઓ તથા િવ� ૃ� ઍઅને ઑ ધ્વિ પ�રવતર્નન આધાર� શબ્ વ્�ુત્પ

એકમ-૪

�ૂંકા પ્ર (ન�ધ : ઉપરના ત્રણ એકમમાંથી પ્ર � ૂછવાના રહ�શે.)

એકમ-૫

- વાગ અવયવો, ઉચ્ચાર પ્ર�ક
- ભાષાના ધ્વિન/ધ્વિનઘટક, માન્ �ુજરાતીના સ્વર, સ્પશ વ્યંજન, સંઘષ�
વ્યંજન, પાિ��કો, પ્રકંપ, અ�ુનાિસકો, અધર્સ્વ

એકમ-૬

-� ૂવર પ્રત, પર પ્રત, �દ્વ�ુ પ્રયો,
- �ુજરાતી સમાસ રચના, �લ�ગ વ્યવસ્-�લ�ગ િસ�દ, વચન વ્યવસ્

એકમ-૭

- અ�ુગો, નામયોગીઓ, િવશેષણ, �ક્રયાિવશે, િનપાત, કાળ અને અથર્ન પ�રચય,
કતર્�, કમર્� અને ભાવેપ્રય

એકમ-૮

�ૂંકા પ્ર (ન�ધ : ઉપરના ત્રણ એકમમાંથી પ્ર � ૂછવાના રહ�શે.)

ધ્વિ પ�રવતર્ –શબ્દ :રણ, ઘી, િશયાળ, માટ�,પાણી, વીજ, �ુહાર, નો�ળયો, સોય, વા�ણયો, બી, કાયર, મા, િશયાળો, ચોક,ચોમા�ું
જમાઈ, ક�ળ, હ��,ુ ં વડ, �ચતોડ, કાપડ, ઘડો, ઘોડો, વાડ�, વાવ, કસોટ�, મેહ, તહ�વાર, દહ�, �ુથાર, સો, દસ, ફ�ણ, ભીખ, માખી, ખેતર,
મચ્છ, વ�છ�, �ઠ, સાિથયો, થાંભલો, આગ, રાત, સાકર, કાન, પાંખ, નોર�ુ,ં જમાઈ, સ� ૂત
મહત્ત્વ સંદભર ગ્રં :
૧. ભાષા પ�રચય અને �ુજરાતી ભાષા�ુ ં સ્વ� – જયંત કોઠાર�
૨. �ુજરાતી ભાષા�ુ ં ધ્વિ સ્વ� અને ધ્વિ પ�રવતર્ – પ્રબ પં�ડત
૩. થોડોક વ્યાકર િવચાર – હ�રવલ્લ ભાયાણી
૪. �ુજરાતી ભાષા�ુ ં વ્યાકર – યોગેન્ વ્યા
૫. �ુજરાતી વા� રચના – અરિવ�દ ભંડાર�
૬. ભાષાનો વૈજ્ઞાિ અભ્યા - યોગેન્ વ્યા

SKILL ENHANCEMENT - COURSE SUBJECT
TY B.A. EXTERNAL
SUBJECT
એકમ-૧

�ુજરાતી સા�હત્ અને પત્રકાર (�લટરર� જનાર ્�લઝ)
- સમાચાર એટલે �ુ?ં સમાચાર મેળવવાના સાધનો
- �ફચર લેખ એટલે �ુ?ં �ફચર લેખના પ્રક

એકમ-૨

(A) GUJARATI
TYBAGUJ300

- લોકિશક્ષણ માધ્ય તર�ક� �ફલ્
- લોકિશક્ષણ માધ્ય તર�ક� ર� �ડયો
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એકમ-૩
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- સા�હત્ અને લોકિશક્ષણ માધ્યમોન પરસ્પ સંબધ
ં
- અખબાર સમીક્ : �ુજરાત સમાચાર, �દવ્ ભાસ્ક, �લછાબ અને નયા પડકાર

એકમ-૪

- અખબાર� પ્રેસ �ુલાકાતનો અહ�વાલ
- સાંપ્રતઘટ નો અહ�વાલ
- સાંપ્ સમયમાં િવિવધ ક્ષેત્ર િવિશષ્ પ્રદ કરનાર વ્ય�ક િવશેષોનો પ�રચય

એકમ-૫

- � ૂફ ર�ડ�ગ એટલે �ુ?ં આ �ગેની િવિવધ સંજ્ઞાઓ સમજ
- સમાચાર એજન્સી
- સમાચાર સંપાદનની પ્ર�ક

એકમ-૬

- સંપાદન એટલે �ુ?ં સંપાદકની સજ્જત
- તંત્રીલેખ� સ્વ� અને તંત્ લેખ�ુ ં મહત્ત
- મથા�ં

એકમ-૭

- પી�ઠકા
- લોકિશક્ષણ માધ્ય તર�ક� ટ�.વી.
- લોકિશક્ષણ માધ્ય તર�ક� અખબાર

એકમ-૮

- લોકિશક્ષણ માધ્યમોન સમાજ પર પ્રભ
- સાંપ્ ઘટનાઓનો અહ�વાલ
- સાંપ્ સમયમાં િવિવધ ક્ષેત્ર િવિશષ્ પ્રદ કરનાર વ્ય�ક િવશેષોનો પ�રચય

મહત્ત્વ સંદભર ગ્રં :
૧. સા�હત્ અને પત્રકાર : સંપા : ડૉ. �ુ મારપાળ દ� સાઈ
૨. અખબાર� લેખન : ડૉ. �ુ મારપાળ દ� સાઈ
૩. લેખ લખવાની કળા : ડૉ. યાસીન દલાલ
૪. પત્રકાર : િસદ્ધાં અને અધ્યય : ડૉ. ચંદ્રકા મહ�તા
૫. � ૂફ વાંચન : રિતલાલ નાયક

CORE COURSE SUBJECT
TY B.A. EXTERNAL
SUBJECT
१.

कबीर सं.हजार�प्रस �द्रवे

(A) HINDI
प्राच एवं मध्यकाल� काव्

– राजकमल प्रका, नई �दल्ल

२. रामच�रतमानस ‘अयोध्याकाण’:गोस्वाम तुलसीदास
- सं: सुधाकर पाण्डे,लोकभारती प्रका, इलाहबाद
३. ‘भ्रमरग सार’: संपादक आ.रामचंद शुकल
-

TYBAHIN301

प्रका : कृष्णदा पोडवाल एण् कं पनी बनारस

४. ‘र��तकाव् संग्’ �बहार� के दोहे , संपादक: �वजयपाल �संह
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- लोकभारती प्रका, इलाहबाद

यू�नट:१


यू�नट:३

कबीर का व्यिक्त एवं कृ�तत्



कबीर के काव् म� मानवतावाद





कबीर क� भिक्तसाधन





कबीर क� दाशर्�नकत





कबीर का काव् स�दयर





कबीर का रहस्यवा





कबीर क� गुर म�हमा





ससंदभर व्याख्


यू�नट:२


यू�नट:४

तुलसीदास का व्यिक्त एवं कृ�तत्



अयोध्याकाण का कथानक





अयोध्याकाण क� काव्यग �वशेषताएँ





अयोध्याकाण का मानवतावाद





अयोध्याकाण का समाजदशर्





अयोध्याकाण क� प्रासं�गक





अयोध्याकाण के पात् का प�रचय





अयोध्याकाण का काव् स�दयर



सुरदास का व्यिक्त एवं कृ�तत्
भ्रमरग सार का काव् स�दयर
भ्रमरग सार का कथानक

भ्रमरग सार म� गो�पय�के �वरह क� मा�मर्कत
भ्रमरग सार एक उपालम् काव्

भ्रमरग सार म� �ान पर प्र क� �वजय
ससंदभर व्याख्

�बहार� का व्यिक्त एवं कृ�तत्

सतसई परंपरा म� �बहार� का स्था
�बहार� का श्रुंगारवण

�बहार� क� काव्यग �वशेषताएँ

�बहार� का जीवन दशर्

र��तकाल�न क�वय� म� �बहार� का स्था
ससंदभर व्याख्

ससंदभर व्याख्


संदभर ग्र :

 मध्यकाल� काव्-कुमार एवं श्रीवास
 मध्यकाल� काव् – डॉ. �दल�प मेहरा

 मध्ययुगी भिक् काव् के �वचारप� का आलोचनात्म अनशी
ु लन- डॉ. �शवप्रस शुकल
 कबीर मीमांसा – डॉ.रामचंद �तवार�

 भ्रमरग सार का काव् स�दयर- सत्येन प�रक

 र��तकाल�न क�वय� क� प्र व्यंजन- डॉ. बच्च �संह

 �हन्द सा�हत् का इ�तहास- आ.रामचंद शुकल
 �हन्द सा�हत् का इ�तहास- डॉ.नगेन्
 सरू दास- आ.रामचंद शुकल

 संिक्सप �बहार� – डॉ. नगेन्

 तुलसीदास- आ.रामचंद शुकल

CORE COURSE SUBJECT
TY B.A. EXTERNAL
SUBJECT
१.

‘एक और द्रोणाचा’

२.

‘आधे-अधूरे’

-

(A) HINDI
�हन्द नाटक एवं एकांक�

लेखक : डॉ. शंकर शेष, पराग प्रका

- लेखक : डॉ.मोहन राकेश

३. ‘सात श्रे एकांक�’
-

सं. गंगाप्रस पाण्डे, लोकभारती प्रका

४. ‘पांच अ�भनव एकांक�’

TYBAHIN302

- संपादक : रवीन् का�लया, लोकभारती प्रका

40/100

TY.B.A External Course

यू�नट:१

यू�नट:३

डॉ.शंकरशेष का व्यिक्त एवं कृ�तत्





‘एक और द्रोणाचा’ नाटक का कथानक





‘एक और द्रोणाचा’ नाटक के प्रम और गौणच�रत



नाटक के तत् और ‘एक और द्रोणाचा’





‘एक और द्रोणाचा’ नाटक समस्याए





‘एक और द्रोणाचा’ नाटक का व्यंग







ससंदभर व्याख्


यू�नट:२

यू�नट:४

प�ठत एकांक�कारो का व्यिक्त एवं कृ�तत्





एकांक� का उद्द और �वकास





सूखीडाल�





माँ





द�पदान





एकांक�कला के तत्





कालपुरु और अजंता क� नतर्क





स्ट्र





ससंदभर व्याख्
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डॉ.मोहन राकेश का व्यिक्त एवं कृ�तत्

‘आधे-अधरू े ’ नाटक का कथानक

‘आधे-अधूरे’ नाटक के प्रम और गौणच�रत

नाटक के तत् और ‘आधे-अधूरे’

‘आधे-अधूरे’ नाटक क� समस्याए

‘आधे-अधूरे’ नाटक का व्यंग

प�ठत एकांक�कारो का व्यिक्त एवं कृ�तत्

एकांक�कला के तत्

ज�क : उपेन्द्र ‘अश्’

यहाँ रोना मना है : ममता का�लया
अंडे के �छलके : मोहन राकेश

एकांक� का उद्द और �वकास

तौ�लया : उपेन्द्र ‘अश्’

मीना कहा है : �वष्ण प्रभा

र�ढ़ क� हड्ड : जगद�श चंद माथुर
ससंदभर व्याख्

संदभर ग्र :  राजपथ से जनपथ नाट् �शल्प शंकर शेष- डॉ.सुरेश गौतम, डॉ. वीणा गौतम
0

 डॉ. शंकरशेष का नाट् सा�हत् – डॉ. नीना शमार
0

 �हन्द नाटक� म� प्रय तत् –�वनयभष
ू ण
0

 आध�ु नक �हन्द नाटक – डॉ. बच्च �संह
0

 समकाल�न नाटक और रं गमंच डॉ. सनतकुमार व्या
0

 �हन्द नाटक उद् और �वकास – डॉ. दशरथ ओझा
0

 आध�ु नक �हन्द नाटक – डॉ.बच्च �संह
0

 एकांक� और एकांक�कार – रामचरण महे न्
0

CORE COURSE SUBJECT
TY B.A. EXTERNAL
SUBJECT

(A) HINDI
TYBAHIN303

भारतीय लोक सा�हत्

40/100

यू�नट:१


TY.B.A External Course

यू�नट:३

लोक सा�हत् : अथर, प�रभाषा , स्वर



लोक सा�हत् : �वशेषताएँ / वै�शष्ठ





भारतीय लोकनाट् : प�रचय



लोक अंध�वश्वा एवं रू�ढया

लोकनाट् : अथर , प�रभाषा



लोककथा : अथर, प�रभाषा, स्वर

व्रतक, प�रकथा, नाग्कथ,

लोक संस्कृ� : तत्



लोकवातार : अथर, प�रभाषा, स्वर, उत्पित

भरथर� , ढोलामार, गोपीचंद

लोक सा�हत् का इ�तहास
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लोकनाट् : उद्द एवं �वकास



लोकनाट् : �वशेषताएँ / वै�शष्ठ



लोकनाट् : प्रक



: ख्या, माच, नाचा

: नौटंक�. भवाई, तमाशा

यू�नट:२



: रासल�ला, रामल�ला, कठपत
ु ल�
�हन्द नाटक एवं रं गमंच पर लोकनाट् का प्रभ

आधु�नक लोकनाट् के प्रभ के कारण

( सामािजक एवं सांस्कृ�त )




यू�नट:४




लोकनाट् प्रभा� आधु�नक नाटक� का सं��प् प�रचय

लोककथा : अथर, प�रभाषा, स्वर

मह
ु ावरे , लोकिक्तया, पहे �लयाँ

लोकगाथा : अथर, प�रभाषा, स्वर, प्रक

लोकगीत : अथर, प�रभाषा, स्वर,

लोकगीत : प्रक

: संस्का सबं�धत गीत, व् सबं�धत गीत

: श् सबं�धत गीत,त्यौहा सबं�धत गीत
संदभर ग्र : -

 लोक सा�हत् : �सध्दां और प्रय – डॉ. श्रीर शमार, �वनोद पुस्त मं�दर, आगरा
 लोक सा�हत् और संस्कृ� – �दनेश्व प्रस, जयभारती प्रका, इलाहाबाद

 भारत म� लोक सा�हत्- डॉ. कृष्णदे उपाध्या, सा�हत् भवन प्. �ल. इलाहाबाद
 लोक सा�हत् – �द्रजर यादव

 लोक सा�हत् : डॉ. इन् द यादव, सा�हत् रत्नाल, �ग�लश बाजार, कानपुर

 आध�ु नक �हन्द नाटक� म� लोकनाट्य का प्रभ, डॉ. नीना शमार, �प्र बक्
ु , जयपुर

 लोकनाट् परम्पर और प्रवृ�त, डॉ. महे न् भानावत, बाफना प्रका, जयपरु
 लोकगीत : स्वर एवं प्रक – डॉ. हसमुख परमार – �ब् प्रक – आनंद

CORE COURSE SUBJECT
TY B.A. EXTERNAL
SUBJECT

(A) HINDI
TYBAHIN304

�हन्द भाषा एवं व्याकर

40/100

यू�नट:१



TY.B.A External Course
�हन्द भाषा का �वकास, स्वर और ल�ण

�हन्द भाषा के �व�भन् रू – बोलचाल क� भाषा, रचनात्म

भाषा, संपकर भाषा, संचार भाषा





यू�नट:२







�हन्द भाषा क� उपभाषाएँ और बो�लयाँ
भाषा क� प�रभाषा और �वशेषताएँ

�हन्द भाषा का शब्दभंडा

यू�नट:३







दे वनागर� �ल�प का �वकासक् एवं �वशेषताएँ
यू�नट:४

ध्व� प�रवतर् के कारण



अथर प�रवतर् के कारण और �दशाए

�हन्द भाषा का मानक�करण और आध�ु नक�करण

खड़ीबोल� का उद्द और �वकास

�हन्द ह� उत्पित






पुरानी �हन्द, अवहट �डंगल
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सं�ा क� प�रभाषा उसके भेद

सवर्ना क� प�रभाषा उसके भेद

�वशेषण क� प�रभाषा उसके भेद

अव्य क� प�रभाषा उसके भेद

कारक क� प�रभाषा उसके भेद

वाच् क� प�रभाषा उसके भेद

�हन्द वण� का वग�करण

वचन, �लग
ं

समास

�वभिक्

कृदंत

उपसगर

प्रत

संदभर ग्र :
 �हन्द भाषा – भोलानाथ �तवार�

 �हन्द भाषा का उद्द और �वकास – उदयनारायण �तवार�
 �हन्द भाषा का इ�तहास – डॉ. धीरे न् वमार

 �हन्द भाषा का इ�तहास – डॉ. रमेश �तवार�
 �हन्द व्याकर – पं�डत कामताप्रस गर
ु

 �हन्द व्याकर और रचना – डॉ. भोलानाथ �तवार�

 आध�ु नक �हन्द व्याकर – डॉ. ना. नागप्प
 �हन्द रू रचना – सं. आ. जयेन् �त्रवे

CORE COURSE SUBJECT
TY B.A. EXTERNAL
SUBJECT

(A) HINDI
TYBAHIN305

भारतीय एवं पाश्चात सा�हत् �सध्दां, आलोचना और वाद

40/100

यू�नट:१


TY.B.A External Course

यू�नट:३

काव् ल�ण, काव् हे तु, काव् प्रयो, काव् के प्रक,



काव् गुण, काव् दोष


प्लेट का अनुकरण �सद्धा



अलंकार

अरस्त का �वरे चन �सद्धा



अरस्त का त्रास �सद्धा



त्रास , कामद�



इ�लयट का परंपरा संबं�धत �सद्धा



�नव�यिक्तक् का �सद्धा



वडसर वथर : काव् क� अवधारणा


यू�नट:२


यू�नट:४

भरत का रस सूत, काव् के �व�वध संप्रदा का सामान्



प�रचय, छंद





�हन्द आलोचक- आचायर रामचंद शुकल, आ. नंददल
ु ारे



बाजपेयी, डॉ.�शवकुमार �मश







पाश्चात काव्यशास का इ�तहास

प्राच काल, मध्यका, आधु�नक काल



शब् शिक् – अ�भधा, ल�णा एंव व्यंजन शब् शिक्,
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लोन्जाइन : उदात् का �सद्धा

कोल�रज का कल्पन �सद्धा

�रचड् का मनोवै�ा�नक मूल्यवा

आ�भजात्यवा
स्वच्छंदताव

यथाथर्वा, आदशर्वा
�बम्, प्रत, �मथक

काव् म� सत्य, �शवम, सुंदरम

संदभर ग्र :
 भारतीय काव्यशास – डॉ. भगीरथ �मश
 सा�हत्यलोच डॉ.श्यामसुंदरदा
 काव् के रू – बाबू गुलाबराय

 काव् प्रद – राम�बहार� शुकल

 काव् प�रचय – राजेन्द्रप श्रीवास

 �द्रवेद�य और पं�डतयुग क� आलोचना – डॉ. अ�नला �मश्
 डॉ. �शवकुमार �मश - भरत�संह झाला

 पाश्चात काव्यशास के �सद्धा – डॉ. शां�तस्वर गप्
ु
 पाश्चात काव्यशास �सद्धा और वाद – सं. डॉ. नगेन्

 पाश्चात काव्यशास इ�तहास,�सद्धा और वाद – डॉ. भगीरथ �मश
 पाश्चात काव्यशास इ�तहास – डॉ. तारकनाथ बाल�

 भारतीय एवं पाश्चत काव्यशास – डॉ.तुलसीभाई पटे ल
 माक्सर्वा सा�हत् �चंतन – डॉ. �शवकुमार �मश

CORE COURSE SUBJECT
TY B.A. EXTERNAL
SUBJECT
यू�नट:१


(A) HINDI
TYBAHIN306

भारतीय एवं पाश्चात सा�हत् �सध्दां, आलोचना और वाद

पत्रका�र का स्वर और प्रक

यू�नट:३


40/100

प्रयोजमू
�हन्द स्वर और व्यवहा �ेत
न

TY.B.A External Course










यू�नट:२
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समाचार का अथर, प�रभाषा एवं प्राि के साधन



संवाददाता क� योग्यता



सपांदक�य �वभाग (संपादक के प्रक)

राजभाषा �हन्द क� संवैधा�नक िस्थ� और ग�त

सं�ेपण, प्रार, �टप्प

समाचार क� पषृ ् सज्ज (ले आउट)
शीषर् – महत् एवं प्रक

फ�चर अथर, महत् एवं प्रक

�व�ापन का अथर महत् एवं प्रक

सा�ात्का का अथर एवं प्रा�व
प्र का अथर, प्रूफर� के गुण

यू�नट:४

काटूर् का महत्



रे �डयो का महत्, रे �डयो कायर्क के प्रक

दूरदशर् का महत् एवं कायर्क के प्रक

इंटरनेट

व्यावसा�यकप




वी�डयो

पत्राच – कायार्लयीप, व्यावहा�रकप,



�व�ापन म� के�रयर, �व�ापन बनाने क� तकनीक

अनुवाद : स्वर एवं प्र�क

अनुवाद के प्रक – कायार्लय अनुवाद, वै�ा�नक

अनुवाद, तक�नक� अनुवाद, वा�णज् अनुवाद

�फल् पटकथा, लेखन क� प्र�व

टे ल��वजन धारावा�हक लेखन क� प्रा�व
प्र फोटोग्रा एवं उसके प्रक

स्तं लेखन क� कला एवं �व�वध प्रक

संदभर ग्र :  पत्रका�र एवं संपादन कला - एन.सी. पंत

 पत व्यवहा �व�यकला �व�ापन एवं बाजार समाचार- योगेन् प्रस, शोभाचंद �चंताम�ण

 संपादन कला – राजीव भानावत

 �हन्द म� �म�डया लेखन और अनव
ु ाद- डॉ. रामगोपाल �संह

 जन पत्रका�र जन संचार एवं जन संपकर- डॉ.सूय्प्र
र
द���त
 पत्रका�र : प�रवेश और प्रवृ�तय- डॉ. पथ
ृ ्वीना पाण्डे

 जनसंचार जनसंपकर एवं �व�ापन – डॉ. सुजाता वमार, जी.पी.वमार

 दश् श्र माध्य लेखन – डॉ. डी. के राव
 प्रयोजमू
�हन्द – �वनोद गोदरे
न

 प्रयोजनमू �हन्द �सद्धा और प्रय – डॉ. दंगल झालटे

 प्रयोजनमू �हन्द : �व�वध प�रदृश डॉ. रमेशचंद �त्रपा, डॉ. पवन अग्रव
 प्रयोजनमू �हन्द – बलिजंदर रं धावा , कैशल पाण्डे

 प्रयोजनमू �हन्द व्याकर एवं पत्रले – डॉ. नाथूराम दे साई
 व्यावहा�र �हन्द – डॉ. माखनलाल शमार

 प्रशास� �हन्द – पुष्पाकुमार व्यावसा�य �हन्द – डॉ. पप्क
�संह
ु
SKILL ENCHMENT COURSE SUBJECT
TY B.A. EXTERNAL
SUBJECT

(A) HINDI
TYBAHIN300

रचनात्म लेखन, सैद्धां� प� एवं व्यावहा�र प�

40/100

यू�नट:१












TY.B.A External Course

यू�नट:३

कथ्यमूल चचार



रचना का उदे श्



स्वां : सुखाय



यश – अथर कामना



सामािजक प�रवतर्



रचना एवं पाठक



�वषय वस्त का चयन (�नधार्र का तात्पय)



लेखन का आरं भ



रचना क� पकड़



�व�भन् �वधाओं म� आरं भ



(क�वता, कहानी, नाटक)




यू�नट:२












यू�नट:४

रचना का �वकास



�व�भन् �वधाओं के संदभर म�



कथा सा�हत् और नाटक के संदर ् म�



�नबंध, क�वता



रू �नधार्र



रू और अंतवस्त



रू क्य है



भाषा और रचना



भाषा और समय



भाषा और �वचार



भाषा और लेखक�य व्यिक्त
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क�वता क� रचना प्र�क

सरोजस्मृ� (�नराला)

मोचीराम (मुिक्तबो)
क�वता का आरं भ
क�वता का अंत

क�वता क� प्रासं�गक

कहानी क� रचना प्र�क

कफन (प्रेमच)

यह� सच है (मन्न भंडार�)

कहानी का आरं भ

कहानी का अंत

कहानी क� प्रासं�गक

नाटक क� रचना प्र�क

अंधेर नगर� (भारतेन् द ह�रशचंद)

नाटक का आरं भ

नाटक का अंत

नाटक का उदे श्

नाटक क योग्यत

नाटक का आरं भ

उपन्या क� रचना प्र�क

त्यागप (जैनेद्रकुम)

उपन्या का आरं भ

उपन्या का अंत

उपन्या का उदे श्
शीषर् क� योग्यत

संदभर ग्र :  डॉ. नामवर�संह : क�वता के नये प्र�तम, राजकमल प्रका, प्. �ल. नई �दल्ल
 डॉ. राम�वलास शमार : आस्थ और स�दयर, राजकमल प्रका, प्. �ल. नई �दल्ल
 क�वता क� पड़ताल : डॉ. �शवप्रस शुक् , �वद्य प्रका

 �हन्द सा�हत् म� युगीनबोध , सं. डॉ. शैलजा भारद्र, �वद्य प्रका

 नये सा�हत् का स�दयर शास्, ले. गजानन माधव मुिक्तबो, राधाकृष् प्रका, �दल्ल.

CORE COURSE SUBJECT
S.Y B.A. EXTERNAL

(E) SANSKRIT LITERATURE
SYBASAN301

SUBJECT
Vedantsar of Sadanand Sarsvati and Isha-Ken Upanishada
40/100
Objective of Course :- This course aims to get the students acquainted with the basic approach to study Indian philosophy. It
also intends to give an elementary understanding of Indian philosophy and to enable students to handle philosophical
text in Sanskrit easily. Specially students know about Prakarangranth of Vedanta Darshana.

TY.B.A External Course

Unit-1 General Introduction of Vedant Darshana Life, Date & works of Sadananda

Sardar Patel University

Unit-2 Adhyay – 01 and 02
Translation with explanation Reference to the context Short Notes, General Question on Subject Matter
Unit-3 Adhyay – 03 and 04
Translation with explanation Reference to the context Short Notes, General Questions on Subject Matter
Unit-4 Adhyay – 05 and 06
Translation with explanation Reference to the context Short Notes, General Questions on Subject Matter
Objective of Course :-This course on vedic literature aims to introduce various types of Upanishada. Students will also be able
to read Upanishad where primary Vedanta-view is propounded.
Unit-5
Unit-6

History of Upanishada
General Introduction of Upanishadas
Kenopanishada Translation with explanation Reference to the context
Short Notes and Subject Matter

Unit-7

Kenopanishada Translation with explanation Reference to the context,
Short Notes and Subject Matter

Unit-8

Ishopanishada Translation with explanation Reference to the context
Short Notes and Subject Matter

Reference Books:


















Vedantasar, Dr.P.C.Dave, Sarasvati Pustak Bhandar, Ahmedabad.
Vedantasar, Dr.Jitendra Desai , Paarshv Publications , Ahmedabad.
Bhāratīya Darśana Kī Pramukha Samasyāe, Bhartiya, Mahesh ,Ghaziabad.
Introduction to Indian Philosophy, Chatterjee, S. C. & D. M. Datta, Calcutta University, Calcutta,(Hindi
Translation
Indian Philosophy, Radhakrishnan, S. Oxford University Press, Delhi, 1990.
Some Fundamental Problems in Indian Philosophy, Raja, Kuhnan MLBD, Delhi,
Rishi, Uma Shankar (Ed.), Sarva-Darshana_Samgraha, Chowkhamba Vidyabhawan, Varansi.
Ishopanishad , Sastusahitya, Ahmedabad.
Kenopanishad, Dr.Aruna Bhatt, Sarasvati Pustak Bhandar, Ahmedabad.
Kenopanishad, Dr. Vasudev Pathak, & Dr. Manubhai Pathaka, Parshv Publication, Ahmedabad .
Upanishad with Shankarbhashy, Gitapress Gorakhpur , Sa. 2065
Ekadash Upanishad, Sastusahitya Vardhak Karyalay, Sa.2059
Upanishadonu Tatvachintan, Paul Deussen, Translation by Ramkrishna Vyas, Published by Sanskrit Sahitya
Academy, Gandhinagar, 2010
Upanishad Kathao, Mrudula Marfatiya, Parshva Publication , Ahmedabad, 2010
ShriUpanishado , Pujyapaad Maharaj Naththulal Sharma Pranit Tatparydipika Gujarati Tika sahit, Mumbai.
Upanishad-Vidya, Shree Bhanadev, Pravina Pustaka Bhandar, Rajakot.
Upanishad Navanit, Shri Swami Shivananad, Trans. Shri Viththalbhai Bhatt, Shri Shivanand Sahitya Prasar Samiti
, Ahmedabad.

TY.B.A External Course
CORE COURSE SUBJECT

Sardar Patel University
(E) SANSKRIT LITERATURE

S.Y B.A. EXTERNAL
SYBASAN302
SUBJECT
Tarksangrah of Annam bhatt and Sankhyakarika
40/100
Objective of Course :- This course aims to get the students acquainted with the basic approach to study Indian philosophy. It
also intends to give an elementary understanding of Indian philosophy and to enable students to handle philosophical
in Sanskrit easily. Specially students can know about Prakarangranth of Nyayvaisheshik Darshana.
Unit-1 General Introduction of Nyaya & vaishesik Darshan Life, Time and Works of Annambhatt
Unit-2

Tarksangrah 1 to 25 Vibhag
Translation with explanation Reference to the context Short Notes and Subject Matter

Unit-3

Tarksangrah 26 to 50 Vibhag
Translation with explanation Reference to the context Short Notes and Subject Matter

Unit-4

Tarksangrah 51 to 81 Vibhag
Translation with explanation Reference to the context Short Notes and Subject Matter

Objective of Course :- This course aims to get the students acquainted with the basic approach to study Indian philosophy. It
also intends to give an elementary understanding of Indian philosophy and to enable students to handle philosophical
concept in Sanskrit easily. Students can also know about the ‘prakarangranth’ of sankhya Darshan.
Unit-5 History of Sankhyadarsan, Iswarkrishna -Life, Date and Works
Unit-6

(1 to 24 Karika)
Translation with explanation Reference to the context Short Notes and Subject Matter

Unit-7

(25 to 48 Karika)
Translation with explanation Reference to the context Short Notes and Subject Matter

Unit-8

(49 to 72 Karika)
Translation with explanation Reference to the context Short Notes and Subject Matter

Reference Books:







Tarksangrahm, Ed.Dr. Jitendra Jetali , Dr Vasanta Parikha, Sarasvati Pustak Bhandar , Ahmedabad
Tarksangrahm, Ed.Dr.Lkashmesh Joshi , Parshav Publications , Ahmedabad.
Nyaya-Vaisheshik Darshan, Gujarat University Granth Nirmana Board, Ahmedabad.
Indian Philosophy,Radhakrishnan, S. Oxford University Press, Delhi, 1990
Some Fundamental Problems in Indian Philosophy, Raja, Kuhnan MLBD, Delhi,
Sarva-Darshana Samgraha, Rishi, Uma Shankar (Ed.), Chowkhamba Vidyabhawan, Varansi.



सांख्यका�रक, ડૉ. �તેન્ �ટલી, ડૉ. વસંત પર�ખ, સરસ્વત પ્રકા, અમદાવાદ



सांख्यका�रक, ડૉ. �તેન્ દ� સાઈ, પા�ર પ્રકા , અમદાવાદ.



સાંખ્-યોગ (ષડ્દશર – પ્ર ખંડ), શ્ નગીન શાહ, �ુજરાત �ુિનવસ�ટ� ગ્ર િનમાર ્ બોડર , અમદાવાદ



ભારતીય દશર્, ડૉ. સી.વી. રાવલ . પ્ર પ્રકા, અમદાવાદ





भारतीय दशर्, राधाकृष् सवर्पल्, राजपाल एंड सन्, �दल्ल, प्र संस्कर,१९६९

भारतीय दशर् सरल प�रचय, कृष्णकुमा द���त , राजकमल प्रका, �दल्ल.

भारतीयदशर् का इ�तहास, (१ से ५) एस.एन. दासगप्त
ु , राजस्था �हन्द ग्र अकादमी, जयपुर,१९७५

TY.B.A External Course
CORE COURSE SUBJECT
S.Y B.A. EXTERNAL
SUBJECT

Sardar Patel University
(E) SANSKRIT LITERATURE

SYBASAN303
Bhashavigyan, Sangyaprakranm of Bhattoji Dikshita and
Karakprakaran of Bhattoji Dikshita

40/100

Objective of Course :- This course aims to get the students acquainted with the basic approach to study Sanskrit Linguistics,
Phonetics of Sanskrit language.
Unit-1
- Bhasani paribhasa ane Bhashani Visheshta
- Bhasa ni utpati- vividha mato,
-Bhasavijnan: Vyakhya,
-Bhashanu Karyaksetra, Bashana Abhyasnu mahatv
-Bhasavijnanni Adhyayani paddhatti-pranaliyo
- Bhashanu Akrutimulak Vargikaraan
Unit-2

- Bharopiya Bhasa parivarno samanya parichay
- Bhasa ane vak ma bheda,
- Dhvani Parivartanna karano,
- Arth Parivartanna Karano ane Dishao
- Vakya na Prakaro

Unit-3

Sangya Prakaranm - Sutra - 1 to 14

Unit-4

Sangyprakarnm

– Sutra - 15 to 33

Objective of Course :- This course aims to get the students to know the basis of Sanskrit Grammar. Especially they can know
about a Vruttigranth- Karakprakran’ of Bhattoji Dikshit.which is written on Panni’s ‘Ashtyadhyayi. Students can
learn to use of ‘Vibhaktis’ in Sentence Construction.
Unit-5
General Introduction of Karak and Sanskrit Vakyana, Karak chakra,
Karakprakaran (Sutra : 532 to 544)
Translation with explanation Reference to the context, Short Notes, General Questions on the
Subject Matter
Unit-6
Karakprakaran (Sutra : 559 to 585)
Translation with explanation Reference to the context, Short Notes, General Questions on the Subject Matter
Unit-7

Karakprakaran (Sutra : 586 to 595, 606 to 608)
Translation with explanation Reference to the context Short Notes, General Questions on the Subject Matter

Unit-8

Karakprakaran (Sutra : 623 to 627, 632 to 639)
Translation with explanation Reference to the context Short Notes, General Questions on the Subject Matter

Reference Books:



तल
ु नात्मकभाषा�व�ा, भोलानाथ �तवार�, मोतीलाल बनारसीदास, �दल्ल
भाषा�व�ान, भोलानाथ �तवार�, मोतीलाल बनारसीदास, �दल्ल



भाषा�व�ान, डॉ. अनुज प्रत �संघ, नमन प्रका, �दल्ल २००५



સંસ્�ૃ ભાષાિવજ્ઞાન � ૂિમકા, ડૉ.આર.�.જોશી, પા�ર પ્રકા, અમદાવાદ.






ભાષાશા� અને પ�રચય , પ્. વસંત�ુ માર ભટ, સરસ્વત �ુસ્ત ભંડાર,૨૦૦૭
Sanskrit Language, burrow, T., (also trans.into hindi by Bholashankar Vyas), Chaukhamba Vidyabhawan, varansi.
The Cambridge Encyclopedia of Language, Crystal, David, Cambridge, 1997
Linguistic Introduction to Sanskrit, B.K Ghosh, Sanskrit Pustak Bandar, Ahmedabad.



સંજ્ઞાપ્ , પ્. વસંત�ુ માર ભટ, સરસ્વત �ુસ્ત ભંડાર.



कारकप्रकर, સંપા. વસંત�ુ માર ભટ, સરસ્વત �ુસ્ત ભંડાર,અમદાવાદ



કારક િવચાર , ડૉ. હષર્દ� માધવ , પા�ર પ્રકા, અમદાવાદ

CORE COURSE SUBJECT

(E) SANSKRIT LITERATURE

TY.B.A External Course
S.Y B.A. EXTERNAL

Sardar Patel University
SYBASAN304

Abhinavvaidikpathavali and Stotrashahity Parichay-Sankaracharya &
Shivmahima Stotra of Pushdanta

SUBJECT

40/100

Objective of Course :- This course aims to get the students acquainted with the journey of Various Suktas of Rigveda.
Unit-1 -

- Rigvedno Parichay tatha tema aavta vividh Suktono
- Agni Sukta (1:1), Purush Sukta(10:90)
- Nadi-Vishvamitr Samavad Sukta (3:3)

Unit-2

- Parjanya Sukta(5:83), Aksh Sukta(10:34),
- Pururava –Urvashi Samvad Sukta (10:95)

Unit-3

- Varun Sukta (7:86), Hiranyagarbha Sukta (10:121)
- Vag Sukta (10:125), Usha Sukta (5:80)

Unit-4

- Indra Sukta (2:12), Nasadiya Sukta (10:129) Bhikshu Sukta (Danstuti Sukta) (10:117)

Objective of Course :- This course aims to get the students to know the ‘Stotrsahitya’ and Philosophy of Stotra of Aadi
Sankaracharya, they learn about ‘Shivmahimn Stotra’ of lord Shiva.
Unit-5
General Introduction of Stotra sahitya
- Life and Work of Shankaracharya
Unit-6
Unit-7
Unit-8

- Harimide Stotra, Anandlahari, Kanakadhara, Charpatpanjrika Stotra, Daxinamurti Stotra,
Introduction of Author of Shivmahimnstotra Short Notes and General questions subject
Matter
ShivmahimnStotra – Verses (Shlokas) : 1 to 14 Translation, Short Notes and Subject Matter
ShivmahimnStotra – Verses (Shlokas) : 15 to 28
Translation, Short Notes and Subject Matter
ShivmahimnStotra – Verses (Shlokas) : 29 to 43
Translation, Short Notes and Subject Matter

Reference Books :


अ�भनववै�दकपाठावल�, સંપાદક: ડૉ.વસંત�ુ માર ભટ, સરસ્વત �ુસ્ત ભંડાર , અમદાવાદ

वै�दक – सूक्तसंग : સંપાદક: ડૉ.વસંત�ુ માર ભટ, સરસ્વત �ુસ્ત ભંડાર , અમદાવાદ,2005



स्तोत्र�चंता , ડૉ. ધીરજરામ પંડ�ા, સસ્�ુ સા�હત્યવધર કાયાર ્લ, �ુબઈ,૨૦૦૮
ં



સંસ્�ૃતસ્ત કાવ્, ડૉ. મ�ણલાલ પ્ર�પ, શ્ દ્રારકાધ સંસ્�ૃ અકાદમી, દ્રાર, ૧૯૭૮



િશવમ�હમ્નસ્ત �તર સમજ, નટવરલાલ યા�જ્, મહિષ� વેદિવજ્ઞ અકાદમી,૧૯૮૬



સ્તોત્રસ, શ્ �ગર�શંકર શા�ી, સસ્�ુ સા�હત્યવધર કાયાર ્લ, અમદાવાદ, ૧૯૮૦



સ્તોત્રસ� , �ુજલાલ, શ્ અરિવ�દ આશ્, પ��ડચેર�.



�शवम�हम्नस्त, ડૉ.જગદ�શ જોશી, પા�ર પ્રકા , ૨૦૦૩



શંકરાચાયર્સ્ત સંગ્, ડૉ. િવ�ુલ શ્રીમા.

TY.B.A External Course
CORE COURSE SUBJECT

Sardar Patel University
(E) SANSKRIT LITERATURE

S.Y B.A. EXTERNAL

SYBASAN305
Pratigyayaugandhrayanam of Bhasa & Shrimadbhagvad Geeta of
Maharshi Vyasa

SUBJECT

Objective of
Course

The purpose of this course is to introduce and bring out features of Classical Sanskrit Drama.

Unit-1

-Life, Time and Works of Bhasa
-Plot Construction Change and Made by Bhasa
-Bhasa Samasya
Transltion with explanation Reference to the Context, Short Notes and Long Questions

(Act -1)
Unit-2
(Act -2)
Unit-3
(Act-3)

Translation with explanation Reference to the Context, Short Notes and Long Questions
Translation with explanation Reference to the Context, Short Notes and Long Questions

Unit-4
(Act-4)

Translation with explanation Reference to the Context, Short Notes and Long Questions

Objective of
Course

Unit-5

Unit-6

Unit-7

Unit-8

The purpose of this course is to introduce and bring out features of Sheimd bhagbadgeeta.

Bhagvadgeetanu Shirshak tatha Samanya Parichay.
Adhyaya – 1, Adhyaya – 2
Adhyaya– 3
Translation with explanation,Short Notes and Long Questions
Adhyaya - 4, Adhyaya -5
Adhyaya -6, Adhyaya -7
Adhyaya – 8
Translation with explanation,Short Notes and Long Questions
Adhyaya - 9, Adhyaya -10
Adhyaya -11, Adhyaya -12
Adhyaya -13
Translation with explanation,Short Notes and Long Questions
Adhyaya -14, Adhyaya -15,
Adhyaya -16, Adhyaya -17,
Adhyaya -18
Translation with explanation,Short Notes and Long Questions

Reference Books:


प्र�त�ायौगन्धरा, व्याख्याक: श् प. क�पलदे व�ग�र, चौखम्ब �वद्याभव, वाराणसी



સંસ્�ૃ નાટકોનો પ�રચય, ડૉ. તપસ્વ નાન્દ, �ુિનવસ�ટ� ગ્ર બોડર , ગાંધીનગર










संस्कृ सा�हत् का इ�तहास, आचार् बलदे व उपाध्या चौखम्ब �वद्याभव, वाराणसी
Bhasha ek adhyayana, Dr. Shanti Kumar pandya, Pashva Publication, Ahmedabad
Bhasha ek adhyayana, Archaya Baldev Upadhyaya, Chaukhmba Vidya Bhavan, Varansi
श्रीमद्भगवद, शंकारचायर भाष् स�हत, गीताप्र गोरखपुर |

श्रीमद्भगवद, मधुसूदनसरस्वतीकृ, गूढाथाद��पका संस्कृतट�क तथा प्रण�तभाभाष्यस |

श्रीमद्भगवद, व्याख्याक – मदनमोहन अग्रव, चौखम्ब संस्कृ प्रणतष, वाराणसी,१९९४

श्रीमद्भगवद, एस. राधाकृष्ण कृत व्याख् का �हन्द अनुवाद, राजपाल एण्डसन, �दल्ल,१९६९
श्रीमद्भगवद, �ુહાસબેન ઝાલા
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TY.B.A External Course

Sardar Patel University

CORE COURSE SUBJECT
S.Y B.A. EXTERNAL

(E) SANSKRIT LITERATURE
SYBASAN306

Sanskrit vyakarana (Subant,Tigant, Krudant, Sandhi) & Arthavbodh and
Naishidhcharitam – (Prathm Sarga) of Shreeharsh

SUBJECT

40/100

Objective of Course :- This course aims to get the students to know the basics of Sanskrit Grammar,including rule of
Subant, Tigant, Sandhi, Krudant, and basics Pāṇinian grammar.
Unit-1

General Introduction of Grammar &Importance of Grammar
Subant
(Nampad,Sarvnam),

Unit-2 -

Tigant:- ( Gana-1,2,4,6,8,10)
(Vartmankal, Hyastan Bhutkal, Agnyarth, Bhavishyakala)

Unit-3 -

Sandhi:-

-

Unit-4 -

(Svara, Vyanjana, Visarga)

Krudant:(Vartamana, Hetvarth krudant, Sambandhak Bhutkrudant, Vidhyrth krudata) & - Arthavbodha

Objective of Course :- This course aims to acquaint students most famous Epic of Sanskrit literature,by themost famous
Sanskrit writer Shreeharsh
Unit-5

Unit-6

-

Origin and development of Mahakavya
Life, Date & Work of Shreeharsh
Plot construction & change mode by Shreeharsh
Style of Shreeharsh
Characteristics of Naishdhiyacharitam
Shlokas: 1 to 25
Translation with explanation Reference to the context Short Notes and Long questions
Shlokas: 26 to 65

Unit-7

- Translation with explanation Reference to the context Short Notes and Long questions
- Shlokas: 66 to 105

Unit-8

- Translation with explanation Reference to the context Short Notes and Long questions
- Shlokas: 106 to 145
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TY.B.COM External Course

Sardar Patel University

SKILL ENHANCEMENT COURSE SUBJECT
S.Y B.A. EXTERNAL
SUBJECT

(E) SANSKRIT LITERATURE
SYBASAN300

Mruchchhakatikam (Anka :1 to 10) Shudrak and Nibandh

40/100

Objective of Course :- This course aims to get the students to know the basics of Sanskrit Grammar, including rule of
Subant, Tigant, Sandhi, Krudant, and Basics Paninian Grammar.
Unit-1 - General Introduction - Natak & life, Date and Work of Sudrak,
- Mruchhakatikam as Prakarana,
- Title of Mruchhakatikam
- Anka – 01 & 02
Unit-2
Anka – 03 , 04 ,05
Short Notes, General Questions on Subject Matter
Unit-3
Unit-4

Anka – 06, 07, 08
Short Notes, General Questions on Subject Matter
Anka – 09& 10
Short Notes, General Questions on Subject Matter

Objective of Course - Propose of this course is to get acquainted student with the compositions on
various subjects of ‘Sanskrit Vangamaya’.
- Mahabharatma nirupit Jivanmulyo
- Panchmahakavya nu nirupan
- Kavi Bhavbhutinu Sarjan
Sanskri Urmikavyo
Unit-6
- Vaidik Dharmnu Svarupa
- Upanishadonu Tatvgyan
- Dharmshastroma Nirupit Samajvyavstha
- Sanskrit Sahityama Ekanki Rupako
Unit-7
- Bhartiya Darshnono Parichay
- Bharatiy Darshanoma Moksh Vichr
- Bhartiy Darshanma Aatmtatv Nirupan
- Bhartiya Darshanma Pramana Vichara
Unit-8
- Paniniya Sanskrit Vyakaran Parampara
- Sanskrit Natakoma Hashya Ras Nirupan
- Sanskrit Natakoma Karuna Ras Nirupan
- Sanskrit Kavya Sahityama Gujaratanu Pradan
Reference Books:
Unit-5
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