Course Code

Total Credits
of the Course
Course
Objectives

SARDAR PATEL UNIVERSITY
Vallabh Vidyanagar,Gujarat
(Reaccredited with ‘A’ Grade by NAAC(CGPA 3.25)
Syllabus with effect from the Academic Year 2022 -2025
(Name of the Degree: B A) (Bachelor of Arts) Semester - III
SEM: 03 UA03CGUJ51 CORE GUJARATI
UA03CGUJ51 Title of the Course ગ્રંથકારનો અભ્ય: ઝવેરચંદ કા. મેઘાણી Study
of the Author : Zaverchand K. Meghani :
Selected poems from ‘Yugvandana’
4
Hours per Week
04

્ ાથ� �ુજરાતી સા�હત્યના ગાંધી�ુગના કિ
હ��:ુ આ પ્ર�પત્રના અભ્યાસથી િવદય
તેમની કિવતાઓથી પ�ર�ચત થાય તથા તત્કાલીન સામા�જ-સા�હ�ત્ય-રાજક�ય  
ગિતિવિધઓથી પણ અવગત થાય.
I) To acquaint students with Gandhi an Era.
II) To acquaint the students with the socio-political and literary ethos of this period.
III) To determine the place and fame of Zaverchand Meghani as a poetic genius of this
period through a detailed study of his poems.

Course Content: ગ્રંથકારનો અભસ: ઝવેરચંદ કા. મેઘાણી Study of the Author : Zaverchand K.
Meghani : Selected poems from ‘Yugvandana’

૧) ક�ુબીનો રંગ.
ં
૨) પરા�જત�ું ગાન ૩) સ્વતંત્રતાની મીઠ૪) ઊઠો ૫) છે લ્લી પ્રાથર૬) િવદાય 
૭)આગે કદમ ૮) �લમાળ ૯) િશવા��ુ ં હાલર�ું ૧૦) ત�ુણો�ુ ં મનોરા�ય ૧૧) છે લ્લો કટોરો૧૨)
ઓતરાદા વાયરા ઊઠો ૧૩) ઘણ ર� બોલે ને ૧૪)  કોદાળ�વાળો. ૧૫)  કાલ �ગે. ૧૬) ફાગણ આયો ૧૭)
કિવ, તને ક�મ ગમે? ૧૮) િવરાટ દશર્ન૧૯) બીડ�ઓ વાળનાર��ું ગીત ૨૦) � ૂના સમદરની પાળે
Unit
એકમ- I

ઝવેરચંદ કા. મેઘાણી�ું �વન અને કવન તેમને સા�હત્યકાર તર�ક�
ઘડનારા પ�રબળો.

Life and literary career of Zaverchand K. Meghani and the factors
responsible for making him a litterateur .
એકમ- II

ઝવેરચંદ કા. મેઘાણીની કિવતામાં ભાવપક/કલાપક્૧ થી ૧૦ કાવ્યોના
િવશેષ સંદભ�.
Emotional sides and artistic side of poems with special reference to 1 to
10 selected poems of Zaverchand K. Meghani.

એકમ- III

ઝવેરચંદ કા. મેઘાણીની કિવતામાં ભાવપક/કલાપક્૧૧ થી ૨૦ કાવ્યોના
િવશેષ સંદભ�.
Emotional sides and artistic side of poems with special reference to 11
to 20 selected poems of Zaverchand K. Meghani.

એકમ- IV

અવાર્ચીન �ુજરાતી કિવતામાં કિવ ઝવેરચંદ ક. મેઘાણી�ું સ્થાન અને
માન, કિવ તર�ક� ઝવેરચંદ કા. મેઘાણી�ું સમગ્રલક્ ષી �ૂલ્.
Attempt an overall evaluation of Zaverchand K. Meghani as a poetic
genius with reference to his place and fame in Gujarati poetry and how
he stands out different from his contemporaries.

TeachingLearning
Methodology

ુ ત્ર પ ્રસ,તથા બ્લે-બોડર ્ કાય.
વ્યાખ્યાનશૈ, �ૃશ્-શ્રાવ્ય પ, વી�� યં
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
On-line resources to be used if available as reference material
On-line Resources
      

Weightage
15%
15%
70%

SARDAR PATEL UNIVERSITY
Vallabh Vidyanagar, Gujarat
(Reaccredited with ‘A’ Grade by NAAC(CGPA 3.25)
Syllabus with effect from the Academic Year 2022 -2025
(Name of the Degree: B A) (Bachelor of Arts) Semester - III
SEM: 03 UA03CGUJ51 CORE GUJARATI
Course Outcomes : Having completed this course, the learner will be able to
આ પ્ર�પત્રના અભ્યાસથી િવદ�ુજરાતી સા�હત્યના અ�ુગાંધી �ુગના
કિવઓ  અને તેમની કિવતાઓથી પ�ર�ચત થશે તથા તત્કાલીન સામા�જસા�હ�ત્ય-રાજક�ય  ગિતિવિધઓથી પણ અવગત થશે.  
I

િવદ્યાથ�ઓ ગાંધી�ુગના �ુજરાતી સા�હત્યન ી �ૂિમકા આપી શ.

The students will be able to give an introduction of Gandhi an era of Gujarati
literature.
II

િવદ્યાથ�તત્કાલીન સામા�જ-સા�હ�ત્ય-રાજક�ય ગિતિવિધઓ સમ� શકશે.
To understand the the socio-political and literary ethos of this period.

III

િવદ્યાથ�ઓ આજનાં સંદભઝવેરચંદ કા. મેઘાણીની રચનાઓ દ્વારા એમના સ્થ
અને માન �ગે સ્પષ્ટ થ.
To determine the place and fame of Zaverchand K.Meghani as a poetic genius
of this period and able to do detailed study of his poems.

Suggested
References:
I

�
સંપાદક – જોશી ઉમાશંકર – મેઘાણી સ્ૃિતગ્ર

II

લેખક – પાઠક જયંત - ઝવેરચદ
ં મેઘાણી – એક અભ્યા

III

સંપાદક – બ્રહ્મભટ્ટ અ- ઝવેરચદ
ં મેઘાણી

IV

લેખક – િત્રવેદ� રમે– �ુજરાતી સા�હત્યનો ઇિતહા, આદશર્ પ્રકા

VI

લેખક – ઠાકર ધી�ુભાઈ – અવાર્ચીન �ુજરાતી સા�હત્યની િવકાસ ર�ખ– ગાંધી�ુગ 
અને અ�ુગાંધી�ુગ  

VII

�ુજરાતી સા�હત્યકોશ– �ુજરાતી સા�હત્ય પ�રષદ 

પ્ર�પર�ુ
્ત ં માળ(કોરોના િસવાયના સામાન્ય સંજોગોમાં
ક્ર

િવગત 

આ માળખાને અ�ુસર)�ુ
Weightage*
(%)

એકમ ૨ અને ૩માંથી

�ૃિતલક્ષી�ૂવાર્પર સંદભર્ના 

ુ
૧૫ �ણ

એકમ ૧ થી ૪માંથી

�ૃિતલક્ષી વણર્નાત્મક 

ુ
૨૦ �ણ

એકમ ૧ થી ૪માંથી

�ૃિતલક્ષી�ૂંકન�ધ

ુ
૨૦ �ણ

એકમ ૧ થી ૪માંથી

�ૃિતલક્ષી�ૂંકા પ્

ુ
૧૫ �ણ

SARDAR PATEL UNIVERSITY
Vallabh Vidyanagar, Gujarat
(Reaccredited with ‘A’ Grade by NAAC(CGPA 3.25)
Syllabus with effect from the Academic Year 2022 -2025
(Name of the Degree : B A) (Bachelor of Arts) Semester - III
SEM: 03 UA03CGUJ52 CORE GUJARATI
UA03CGUJ52 Title of the પ્રિશષ્ટ �ુજરાતી �ૃિતનો અભ્: (ગદ્ય �ૃ) :
Course
‘વનાંચલ’: જયંત પાઠક. A study of classic Guajrati

Course Code

Autobiography (Memoir) of Jayant Pathak. ‘Vananchal’
Total Credits
of the Course
હ�� ુ:

04

Hours per
Week

04

્ ાથ� �ુજરાતી સા�હત્યના અ�ુગાંધી�ુગના સ�ક જયંત
૧) આ પ્ર�પત્રના અભ્યાસથી િવદય
�વન અને તેમના સા�હત્ય સ�નથી પ�ર�ચ થાય.

૨) આ પ્ર� પત્રના અભ્યાસથી િવદ્યાથ�ઓએ સ�ક  જયંત પાઠકના સા�હત્ય�ું �ુજરાતી સા
Course
Objectives
મહત્વ સમ� અને શીખ.
૩) આ �ૃિત દ્વારા િવદ્યાથ�ઓ આત્મકથા સ્વ�પનો પ�રચય મેળવે તથા આ પ્રકારની રચનાના 
યોગદાન સમ�.
૪)  આત્મકથા સ્વ�પ સંદભ�  િવદ્યા‘વનાંચલ’ �ૃિતના સ�ક તર�ક� જયંત પાઠક�ુ ં � ૂલ્યાંકન
કર� .
I) This course intends to acquaint the students with the life and literary career of Jayant Pathak,
a renowned figure in the Post-Gandhi period in Gujarati literature.
II) It will justify the place of Jayant Pathak in Gujarati literature.
III) Through this course students will get a thorough understanding of “Autobiography” as a
literary form and its evolution.
IV) It will lead to an overall evaluation of “Vananchal” and Jayant Pathak as a successful
Autobiography writer.
Course Content: પ્રિશષ્ટ �ુજરાતી �ૃિતનો અભ: (ગદ્ય �ૃ): ‘વનાંચલ’: જયંત પાઠક.

Weightage*%)

એકમ- I

૧૭�ુણ

A study of classic Guajarati autobiography (Memoir) of Jayant Pathak : ‘Vananchal’
Unit
જયંત પાઠક�ું �વન અને સ�ન
Life and work of Jayant Pathak .
એકમ- II

‘વનાંચલ’નો ભાવપક્ષ કથાવસ, સ�ક વ્ય�ક્ત, પ્રે,પોષક અને સહાયક  ૧૮�ુણ
તત્વ, સ�કનો સંઘષર, �વન-દશર્, શીષર્, પાત્ર�ૃ� અને �ૃિતનો 
સાંસ્�ૃિતક પ. Emotional sides of ‘Vananchal’, creative personality of
writer, structure of Autobiography, art of characterization, writer’s
conflict, philosophy of life, Title, cultural side of Autobiography.

એકમ- III

‘વનાંચલ’ �ૃિતનો કલાપક્: િન�પણ શૈલી, વણર્નકલ, સંવાદકલા અને

૧૭ �ુણ

ગદ્યશૈ.
Artistic side of ‘Vananchal’, Narration, dialog and style of presentation.   
એકમ- IV

આત્મકથા અથવા સંસ્મરણ કથા તર�ક� �ુજરાતી સા�હત્યમાં એ�ું સ્

૧૮ �ુણ

અને સમગ્રલક્ ષી �ૂલ્.
Overall evaluation of ‘Vananchal’ as a form of ‘Autobiography’ and its
place in Gujarati literature.
Teachingુ ત્ર પ ્રસ,તથા બ્લે-બોડર ્ કાય.
વ્યાખ્યાનશૈ, �ૃશ્-શ્રાવ્ય પ, વી�� યં
Learning
Lecture method, audio/video presentation, PPT, Black board work
Methodology

Evaluation Pattern
Details of Evaluation
Sr.No
I
II
III

Internal Written
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(CGPA 3.25)
Syllabus with effect from the Academic Year 2022 -2025
(Name of the Degree : B A) (Bachelor of Arts) Semester - III
SEM: 03 UA03CGUJ52 CORE GUJARATI
Course Outcomes : Having completed this course, the learner will be able to
આ પ્ર�પત્રના અભ્યાસથી િવદ્યાથ�ઓ �ુજરાતી સા�હત્યના િવિવધ �ુગનો પ�રચય

I

અ�ુગાંધી�ુગના સ�ક જયંત પાઠકના યોગદાનથી પ�ર�ચત થશે .
The students will be able to give an introduction of various era and post-Gandhi an era of
Gujarati literature and acquainted Jayant Pathak’s contribution in Gujarati literature.
II

િવદ્યાથ�ઓ અ�ુગાંધી �ુગનાં �ુજરાતી સા�હત્યન ી �ૂિમકા આપી શ.
The students will be able to give an introduction of post-Gandhi an era of Gujarati literature.

III

આ �ૃિતના સ્વ�પ આત્મકથા અથવા સંસ્મરણકથા તર�‘વનાંચલ’નો િવશેષ પ�રચય ક�ળવે.
ઉપરાંત સા�હત્ય ક્ષેત્રે આ પ્રકારના લેખનનો પ્રારંભ કરનાર જયંત પાઠકના યોગદ
અને �બરદાવે.  
To understand form of Autobiography or as a memoir in context of “Vananchal” and
importance of Jayant Pathak’s contribution in Gujarati literature during post-Gandhi an era
and appreciate them as a pioneer in this genre.

‘‘વનાંચલ’ના સંદભ� આત્મકથા અથવા સંસ્મરણકથાના સ્વ�પને સમ� શ. Students will
comprehend Autobiography or memoir as literary forms with special reference to
“Vananchal”
Suggested References :
I
લે. િત્રવેદ� રમે- �ુજરાતી સા�હત્યનો ઇિતહા, આદશર્ પ્રક
IV

લે. ઠાકર ધી�ુભાઈ - અવાર્ચીન �ુજરાતી સા�હત્યની િવકાસર�ખા ગાંધી�ુ– અ�ુગાંધી�ુગ,

II

�ુ�ર પ્રકા
III

લે. પંડ�ા �દનેશ - જયંત પાઠક : વ્ય�ક્તત્વ અને વાઙ

IV

લે. વ્યાસ દક્- જયંત પાઠક 

V

લે. િત્રવેદ� રમે- �ુજરાતી સા�હત્યનો ઇિતહા, આદશર્ પ્રક

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

પ્ર�પર�ુ
્ત ં માળ(કોરોના િસવાયના સામાન્ય સંજોગોમાં

ક્રમ

િવગત 

આ માળખાને અ�ુસર)�ુ
Weightage*
(%)

એકમ ૨ અને ૩ માંથી

�ૃિતલક્ષી�ૂવાર્પર સંદભર્ના 

ુ
૧૫ �ણ

એકમ ૧ થી ૪માંથી

�ૃિતલક્ષી વણર્નાત્મક 

ુ
૨૦ �ણ

એકમ ૧ થી ૪માંથી

�ૃિતલક્ષી�ૂંકન�ધ

ુ
૨૦ �ણ

એકમ ૧ થી ૪માંથી

�ૃિતલક્ષી�ૂંકા પ્

ુ
૧૫ �ણ

SARDAR PATEL UNIVERSITY
Vallabh Vidyanagar, Gujarat
(Reaccredited with ‘A’ Grade by NAAC(CGPA 3.25)
Syllabus with effect from the Academic Year 2022 -2025
(Name of the Degree: B A) (Bachelor of Arts) Semester - III
SEM: 03 UA03CGUJ53 CORE GUJARATI
UA03CGUJ53
Title of the મધ્યકાલીન �ુજરાતી સા�હત્યનો ઇિતહાસ ભ-૧
Course
History of Medieval Gujarati Literature Part-1
4
Hours per
04
Week

Course
Code
Total
Credits of
the Course
હ��:ુ

આ પ્ર�પત્રના અભ્યાસથી િવદ્યાથ� મધ્યકાલીન �ુજરાતી સા�હત્યના ક

Course
Objectives

તેમની કિવતાઓથી તથા સા�હત્ય સ્વ�પોથી પ�ર�ચત થાય તથા તત્કાલ
      સામા�જક- સા�હ�ત્ય-રાજક�ય ગિતિવિધઓથી પણ અવગત થાય.
I. To acquaint students with poets of medieval Gujarati literature.
II. To acquaint the students with the poems and literary forms.
III. To acquaints the students with the socio-political and literary ethos of this period.

Course Content : મધ્યકાલીન �ુજરાતી સા�હત્યનો ઇિતહાસ ભ-૧
Unit
એકમ- I

Weightage*(%)
મધ્યકાલીન �ુજરાતી સા�હત્યનાં પ્રેરક
Medieval Gujarati literature’s influencing factors.

૧૭�ુણ

મધ્યકાલીન �ુજરાતી સા�હત્યના�ુગિવભાગો Period-divisions of
Medieval Gujarati literature.
2

મધ્યકાલીન �ુજરાતી સા�હત્યની લાક્ષ�ણકCharacteristic of
medieval Gujarati literature
એકમ- II

મધ્યકાલીન �ુજરાતી સા�હત્ય સ્વ�પોનો પ�.

Introduction to the literary forms of Medieval Gujarati literature’s

૧૮�ુણ

literary forms.૧.ફા�ુ ૨.રાસ-રાસો ૩.બારમાસી ૪.ગરબી ૫.પ્રનરિસ�હ�ુગના સા�હત્યનો પ�રચ. 1) Fagu. 2) Raas-Raaso. 3)
Baarmaasi. 4) Introduction to the literature of Pre-Narsiha period.  
એકમ- III

સ�કના �વન-સમય-સા�હત્યનો પ�રચ: Introduction of the Life and

૧૭ �ુણ

literary career of the author. ૧. નરિસ�હ મહ�તા ૨. મીરાંબાઈ  ૩.
ભાલણ  ૪. નાકર  ૫. અખો ૬. અખાના �ુરોગામી સ�કો: નરહ�ર,
ગોપાલ, �ુ�ટયો.1) Narsiha Mehata. 2) Miraa baai. 3) Bhaalan 4)

Naakar 5) Akho 6) Pre-Akha author : Narhari, Gopaal, Butiyo.    

એકમ- IV

મધ્યકાલીન સા�હ�ત્યક �ૃિતઓનો િવગતે પ�ર:
Detailed introduction of Mediaeval literary works.  

૧૮ �ુણ

૧. ભરતે�ર બા�ુબ�લ રાસ ૨. શ્રી સ્�ૂ�લભદ્ર ૩.વસંતિવલાસ ૪.
સદયવત્સવીર પ્રબં૫.કાન્હડદ� પ્રબંધ૬. હંસાઉલી   ૭. િવરાટ પવર્ 
૮. સંદ� શક રાસ  ૯. િત્ર�ુવનદ�પક પ્ર૧૦. � ૃથ્વીચંદ્રચ�
1) Bharteshwar-Bahubali Raas. 2) Shri Sthulibhadra Faagu. 3)
Vasantvilaas Faagu. 4) Sadyavatsvir Prabandh. 5)Kaanhadde
Prabandh. 6) Hansaauli. 7) Viraat Parv. 8) Sandeshak Raas. 9)
Tribhuvandipak Prabandh. 10) Pruthvichandracharit
ખાસ ન�ધ : આ પ્ર�પત્રમાં �ૂવારપર સંદભર્
્
ના ક� �ૂંકાપ્ર�ો �ૂછ�
નહ�.
TeachingLearning
Methodol
ogy

ુ ત્ર પ ્રસ,તથા બ્લે-બોડર ્ કાય.
વ્યાખ્યાનશૈ, �ૃશ્-શ્રાવ્ય પ, વી�� યં
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
           
On-line resources to be used if available as reference material
On-line Resources

Weightage
15%
15%
70%

SARDAR PATEL UNIVERSITY
Vallabh Vidyanagar, Gujarat
(Reaccredited with ‘A’ Grade by NAAC(CGPA 3.25)
Syllabus with effect from the Academic Year 2022 -2025
(Name of the Degree : B A) (Bachelor of Arts) Semester - III
SEM: 03 UA03CGUJ53 CORE GUJARATI
Course Outcomes: Having completed this course, the learner will be able to-આ પ્ર�પત્
અભ્યાસથી િવદ્યાથ-1.

મધ્યકાલીન સ�કોના સા�હત્યને સાર� ર�તે સમ� શક .
Through this course, the students will be acquainted with the literary works of the writer.

2.

મધ્યકાલીન સા�હત્યનાં સા�હત્યસ્વ�પોના ઉદ્ભવ અને િવકાસથી પ�ર�. Through this
course, the students will be able to get enough information about the literary form and its
development.

3.

સા�હત્ય �ૃિતઓ�ું અથર્ઘટન કર� શકશે અને �વન �ગે નવી સમજણ ક�ળવી શક.
Interpret the literary texts as well as life in a new way by better understanding.

4.

ક�ળવણીના ક્ષેત્રે -અધ્યાપક તર�ક� સાર� નોકર�ની તકો મેળવશ,સ્પધાર્ત્મક પર�ક
અને સ� ૂહ માધ્યમો તથા લેખનક્ષેત્રે સાર� કાર�કદ� બનાવી. Build career and explore
good job opportunities in the field of teaching, writing and working in mass media and
competitive exams.

5.

કાવ્યો�ું અથર્ઘટન કરતાં શીખશે અને  કલાના સૌન્દયર્ને માણતો
Derive aesthetic pleasure by understanding and interpreting poetry.

6.

કિવતાને સમજવા�ું કૌશલ્ય િવકસાવશેDevelop the skill of analysis and decoding meaning
of poetry.

Suggested References :
I
લે. િત્રવેદ� રમેશ મધ્યકાલીન �ુજરાતી સા�હત્યનો ઈિ
II

લે. અનંતરાય રાવળ : મધ્યકાલીન �ુજરાતી સા�હત્યનો ઈિતહ

III

ુ
ુ
�જરાત
ી સા�હત્યનો ઇિતહા-ગ્ર: ૨ ખંડ ૧ �જરાત
ી સા�હત્ય પ�રષ

IV

લે. ડૉ. મહ�તા ચદ
ં ્રકાં- મધ્યકાળના સા�હત્ય પ્ર

VI

ુ
લે. યા�જ્ઞક હ�: �જરાત
ી ગ્રંથકાર શ્ર– શામળ

VII

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

VIII મધ્યકાલીન �ુજરાતી સા�હત્યનો ઈિતહા: �િન
ુ વિસ�ટ� ગ્રંથ િનમાર્ણ બ

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

પ્ર�પર�ુ
્ત ં માળ(કોરોના િસવાયના સામાન્ય સંજોગોમાં

આ માળખાને અ�ુસર)�ુ
Weightage*
(%)

એકમ ૨ અને ૩ માંથી

�ૃિતલક્ષી�ૂવાર્પર સંદભર્ના 

ુ
૧૫ �ણ

એકમ ૧ થી ૪માંથી

�ૃિતલક્ષી વણર્નાત્મક 

ુ
૨૦ �ણ

એકમ ૧ થી ૪માંથી

�િતલ
ક્ષી�ૂંકન�ધ
ૃ

ુ
૨૦ �ણ

એકમ ૧ થી ૪માંથી

�ૃિતલક્ષી�ૂંકા પ્

ુ
૧૫ �ણ

SARDAR PATEL UNIVERSITY
Vallabh Vidyanagar, Gujarat
(Reaccredited with ‘A’ Grade by NAAC(CGPA 3.25)
Syllabus with effect from the Academic Year 2022 -2025
(Name of the Degree: B A) (Bachelor of Arts) Semester – III

SEM: 03 UA03GGUJ51 (Generic Elective)
UAO3GGUJ51
Title of the
ગ્રંથકારનો અભ્ય: ‘ઝવેરચદ
ં મેઘાણી’
Course
ુ વદ
‘�ગ
ં ના’માંથી � ૂંટ� લા કાવ્યોStudy of Author :

Course Code

Total Credits
of the Course
હ��:ુ

Course
Objectives

4

Hours per Week

Zaverchand Meghani : Selected poems from
‘Yugvandana’
04

્ ાથ� �ુજરાતી સા�હત્યના ગાંધી�ુગના કિ
હ��:ુ આ પ્ર�પત્રના અભ્યાસથી િવદય
તેમની કિવતાઓથી પ�ર�ચત થાય તથા તત્કાલીન સામા�જ-સા�હ�ત્ય-રાજક�ય  
ગિતિવિધઓથી પણ અવગત થાય.
I) To acquaint students with Gandhi an Era.
II) To acquaint the students with the socio-political and literary ethos of this period.
III) To determine the place and fame of Zaverchand Meghani as a poetic genius of
this period through a detailed study of his poems.

Course Content: ગ્રંથકારનો અભ્ય: ‘ઝવેરચદ
ં મેઘાણી’
ુ વદ
‘�ગ
ં ના’માંથી � ૂંટ� લા કાવ્યોStudy of Author : Zaverchand Meghani : Selected poems from
‘Yugvandana’ ૧) ક�ુબીનો રંગ.
ં
૨) પરા�જત�ુ ં ગાન ૩) સ્વતંત્રતાની મીઠ૪) ઊઠો ૫) છે લ્લી પ્રાથર
૬) િવદાય ૭)આગે કદમ ૮) �લમાળ ૯) િશવા��ુ ં હાલર�ું ૧૦) ત�ુણો�ુ ં મનોરા�ય ૧૧) છે લ્લો કટોરો
૧૨) ઓતરાદા વાયરા ઊઠો ૧૩) ઘણ ર� બોલે ને ૧૪)  કોદાળ�વાળો. ૧૫)  કાલ �ગે. ૧૬) ફાગણ આયો 
૧૭) કિવ, તને ક�મ ગમે? ૧૮) િવરાટ દશર્ન૧૯) બીડ�ઓ વાળનાર��ુ ં ગીત ૨૦) � ૂના સમદરની પાળે
Unit
એકમ- I

Weightage(%)
ઝવેરચદ
ં મેઘાણી�ુ ં �વન અને કવન તેમને સા�હત્યકાર તર�ક� ઘડનારા

25

પ�રબળો.
Life of Zaverchand Meghani and his work.
એકમ- II

ઝવેરચદ
ં મેઘાણીની કિવતામાં ભાવપક/કલાપક્૧ થી ૧૦ કાવ્યોના

25

િવશેષ સંદભ�.
Emotional sides and artistic side of poems with special reference to 12
selected poems of Zaverchand Meghani.
એકમ- III

ઝવેરચદ
ં મેઘાણીની કિવતામાં ભાવપક/કલાપક્૧૧ થી ૨૦ કાવ્યોના
િવશેષ સંદભ�.

25

Emotional sides and artistic side of poems with special reference to 12
selected poems of Zaverchand Meghani.
એકમ- IV

અવાર્ચીન �ુજરાતી કિવતામાં કિવઝવેરચદ
ં મેઘાણી�ું સ્થાન અને મા,
કિવ તર�ક� ઝવેરચદ
ં મેઘાણી�ું સમગ્રલક્ ષી �ૂલ્.

Attempt an overall evaluation of Zaverchand Meghani as a poetic
genius with reference to his place and fame in Gujarati poetry and
how he stands out different from his contemporaries.

TeachingLearning
Methodology

ુ ત્ર પ ્રસ,તથા બ્લે-બોડર ્ કાય.
વ્યાખ્યાનશૈ, �ૃશ્-શ્રાવ્ય પ, વી�� યં
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
On-line resources to be used if available as reference material
On-line Resources
      

Weightage
15%
15%
70%

25

SARDAR PATEL UNIVERSITY
Vallabh Vidyanagar, Gujarat
(Reaccredited with ‘A’ Grade by NAAC(CGPA 3.25)
Syllabus with effect from the Academic Year 2022 -2025
(Name of the Degree: B A) (Bachelor of Arts) Semester – III
SEM: 03 UA03GGUJ51 (Generic Elective)
Course Outcomes : Having completed this course, the learner will be able to
આ પ્ર�પત્રના અભ્યાસથી િવદ�ુજરાતી સા�હત્યના અ�ુગાંધી �ુગના
કિવઓ  અને તેમની કિવતાઓથી પ�ર�ચત થશે તથા તત્કાલીન સામા�જસા�હ�ત્ય-રાજક�ય  ગિતિવિધઓથી પણ અવગત થશે.  
I

િવદ્યાથ�ઓ ગાંધી�ુગના �ુજરાતી સા�હત્યન ી �ૂિમકા આપી શ.

The students will be able to give an introduction of Gandhi an era of Gujarati
literature.
II

િવદ્યાથ�તત્કાલીન સામા�જ-સા�હ�ત્ય-રાજક�ય ગિતિવિધઓ સમ� શકશે.
To understand the the socio-political and literary ethos of this period.

III

િવદ્યાથ�ઓ આજનાં સંદભ� ઝવેરચંદ મેઘાણીની રચનાઓ દ્વારા એમના સ
અને માન �ગે સ્પષ્ટ થ.
To determine the place and fame of Zaverchand Meghani as a poetic genius of
this period and able to do detailed study of his poems.

Suggested References:
I

�
સંપાદક – જોશી ઉમાશંકર – મેઘાણી સ્ૃિતગ્ર

II

લેખક – પાઠક જયંત - ઝવેરચદ
ં મેઘાણી – એક અભ્યા

III

સંપાદક – બ્રહ્મભટ્ટ અ- ઝવેરચદ
ં મેઘાણી

IV

લેખક – િત્રવેદ� રમે– �ુજરાતી સા�હત્યનો ઇિતહા, આદશર્ પ્રકા

VI

લેખક – ઠાકર ધી�ુભાઈ – અવાર્ચીન �ુજરાતી સા�હત્યની િવકાસ ર�ખ– ગાંધી�ુગ 
અને અ�ુગાંધી�ુગ  

VII

�ુજરાતી સા�હત્યકોશ– �ુજરાતી સા�હત્ય પ�રષદ 

પ્ર�પર�ુ
્ત ં માળ(કોરોના િસવાયના સામાન્ય સંજોગોમાં

આ માળખાને અ�ુસર)�ુ

ક્ર

િવગત 

Weightage*(%)

એકમ ૨ અને ૩માંથી

�ૃિતલક્ષી�ૂવાર્પર સંદભર્ના 

ુ
૧૫ �ણ

એકમ ૧ થી ૪માંથી

�િતલ
ક્ષી વણર્નાત્મક 
ૃ

ુ
૨૦ �ણ

એકમ ૧ થી ૪માંથી

�ૃિતલક્ષી�ૂંકન�ધ

ુ
૨૦ �ણ

એકમ ૧ થી ૪માંથી

�ૃિતલક્ષી�ૂંકા પ્

ુ
૧૫ �ણ

Course
Code
Total
Credits of
the Course
હ��:ુ

SARDAR PATEL UNIVERSITY
Vallabh Vidyanagar, Gujarat
(Reaccredited with ‘A’ Grade by NAAC(CGPA 3.25)
Syllabus with effect from the Academic Year 2022 -2025
(Name of the Degree: B A) (Bachelor of Arts) Semester – III
SEM: 03 UA03GGUJ52 (Generic Elective)
UAO3GGUJ52
Title of the પ્રિશષ્ટ �ુજરાતી �ૃિતનો અભ્: (ગદ્ય �ૃ) :
Course
‘વનાંચલ’: જયંત પાઠક. A study of classic Guajarati
4

Hours per
Week

autobiography (Memoir) of Jayant Pathak.
04

્ ાથ� �ુજરાતી સા�હત્યના અ�ુગાંધી�ુગના સ
૧) આ પ્ર�પત્રના અભ્યાસથી િવદય
પાઠકના �વન અને તેમના સા�હત્ય સ�નથી પ�ર�ચ થાય.

Course
Objectives

૨) આ પ્ર� પત્રના અભ્યાસથી િવદ્યાથ�ઓએ સ�ક  જયંત પાઠકના સા�હત્ય�ું 
સા�હત્યમાં મહત્વ સમ� અને શી.
૩) આ �ૃિત દ્વારા િવદ્યાથ�ઓ આત્મકથા સ્વ�પનો પ�રચય મેળવે તથા આ પ્રકારની
પાયા�ુ ં યોગદાન સમ�.
૪)  આત્મકથા સ્વ�પ સંદભ�  િવદ્યા‘વનાંચલ’ �ૃિતના સ�ક તર�ક� જયંત પાઠક�ુ ં 
� ૂલ્યાંકન કર.
I) This course intends to acquaint the students with the life and literary career of Jayant
Pathak, a renowned figure if the Post-Gandhi period in Gujarati literature.
II) It will justify the place of Jayant Pathak in Gujarati literature.
III) Through this course students will get a thorough understanding of “Autobiography”
as a literary form and its evolution.
IV) It will lead to an overall evaluation of “Vananchal” and Jayant Pathak as a successful
Autobiography writer.

Course Content: પ્રિશષ્ટ �ુજરાતી �ૃિતનો અભ્: (ગદ્ય �ૃ) : ‘વનાંચલ’: જયંત 
પાઠક. A study of classic Guajarati autobiography (Memoir) of Jayant Pathak.
Unit
એકમ- I
એકમ- II

Weightage(%)
જયંત પાઠક�ું �વન અને સ�ન

25

Life and work of Jayant Pathak .

‘વનાંચલ’નો ભાવપક્ષ કથાવસ, સ�ક વ્ય�ક્ત, પ્રે,પોષક અને સહાયક 
તત્વ, સ�કનો સંઘષર, �વન-દશર્, શીષર્, પાત્ર�ૃ� અને �ૃિતનો 
સાંસ્�ૃિતક પ. Emotional sides of ‘Vananchal’, creative personality of

25

writer, structure of Autobiography, art of characterization, writer’s
conflict, philosophy of life, Title, cultural side of Autobiography.
એકમ- III

‘વનાંચલ’ �ૃિતનો કલાપક: િન�પણ શૈલી, વણર્નકલ, સંવાદકલા અને

25

ગદ્યશૈ.
Artistic side of ‘Vananchal’, Narration, dilog and style of presentation.   
એકમ- IV

આત્મકથા અથવા સંસ્મરણ કથા તર�ક� �ુજરાતી સા�હત્યમાં એ�ું સ્
અને સમગ્રલક્ ષી �ૂલ્.

Overall evaluation of ‘Vananchal’ as a form of ‘Autobiography’ and its
place in Gujarati literature.
Teachingુ ત્ર પ ્રસ,તથા બ્લે-બોડર ્ કાય.
વ્યાખ્યાનશૈ, �ૃશ્-શ્રાવ્ય પ, વી�� યં
Learning
Lecture method, audio/video presentation, PPT, Black board work
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%

25

SARDAR PATEL UNIVERSITY
(Reaccredited with ‘A’ Grade by NAAC(CGPA 3.25)
Syllabus with effect from the Academic Year 2022 -2025
(Name of the Degree: B A) (Bachelor of Arts) Semester – III
SEM: 03 UA03GGUJ52 (Generic Elective)
Course Outcomes : Having completed this course, the learner will be able to
આ પ્ર�પત્રના અભ્યાસથી િવદ્યાથ�ઓ �ુજરાતી સા�હત્યના િવિવધ �ુગનો પ�રચય

I

અ�ુગાંધી�ુગના સ�ક જયંત પાઠકના યોગદાનથી પ�ર�ચત થશે .
The students will be able to give an introduction of various era and post-Gandhi an era of
Gujarati literature and acquainted Jayant Pathak’s contribution in Gujarati literature.
II

િવદ્યાથ�ઓ અ�ુગાંધી �ુગનાં �ુજરાતી સા�હત્યન ી �ૂિમકા આપી શ.
The students will be able to give an introduction of post-Gandhi an era of Gujarati literature.

III

આ �ૃિતના સ્વ�પ આત્મકથા અથવા સંસ્મરણકથા તર�‘વનાંચલ’નો િવશેષ પ�રચય ક�ળવે.
ઉપરાંત સા�હત્ય ક્ષેત્રે આ પ્રકારના લેખનનો પ્રારંભ કરનાર જયંત પાઠકના યોગદ
અને �બરદાવે.  

To understand form of Autobiography or as a memoir in context of “Vananchal”and
importance of Jayant Pathak’s contribution in Gujarati literature during post-Gandhi an era
and appreciate them as a pioneer in this genre.
‘‘વનાંચલ’ના સંદભ� આત્મકથા અથવા સંસ્મરણકથાના સ્વ�પને સમ� શ. Students will
comprehend Autobiography or memoir as literary forms with special reference to
“Vananchal”

IV

Suggested References :
I

લે. િત્રવેદ� રમે- �ુજરાતી સા�હત્યનો ઇિતહા, આદશર્ પ્રક

II

લે. ઠાકર ધી�ુભાઈ - અવાર્ચીન �ુજરાતી સા�હત્યની િવકાસર�ખા ગાંધી�ુ– અ�ુગાંધી�ુગ,
�ુ�ર પ્રકા

III

લે. પંડ�ા �દનેશ - જયંત પાઠક : વ્ય�ક્તત્વ અને વાઙ

IV

લે. વ્યાસ દક્- જયંત પાઠક 

V

લે. િત્રવેદ� રમે- �ુજરાતી સા�હત્યનો ઇિતહા, આદશર્ પ્રક

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

પ્ર�પર�ુ
્ત ં માળ(કોરોના િસવાયના સામાન્ય સંજોગોમાં

આ માળખાને અ�ુસર)�ુ

ક્રમ

િવગત 

Weightage*(%)

એકમ ૨ અને ૩ માંથી

�િતલ
ક્ષી�ૂવાર્પર સંદભર્ના 
ૃ

ુ
૧૫ �ણ

એકમ ૧ થી ૪માંથી

�ૃિતલક્ષી વણર્નાત્મક 

ુ
૨૦ �ણ

એકમ ૧ થી ૪માંથી

�ૃિતલક્ષી�ૂંકન�ધ

ુ
૨૦ �ણ

એકમ ૧ થી ૪માંથી

�ૃિતલક્ષી�ૂંકા પ્

ુ
૧૫ �ણ

Course Code

Total Credits of
the Course

SARDAR PATEL UNIVERSITY
Vallabh Vidyanagar, Gujarat
(Reaccredited with ‘A’ Grade by NAAC(CGPA 3.25)
Syllabus with effect from the Academic Year 2022 -2025
(Name of the Degree: B A) (Bachelor of Arts) Semester - III
SEM: 03 UA03SGUJ51 SKILL ENHANSEMENT COURSE GUJARATI
UA03SGUJ51
Title of the
Skill Enhancement Gujarati 51
Course
ભાષાકૌશલ ભાગ-૧
02

Hours per
Week

Language Skills Part : 1
02

હ�� ુ :

આ પ્ર�પત્રના અભ્યાસથી િવદ્યાથ�ઓન-સ�નાત્મક શ�ક્તઓનો િવકાસ થ.

Course
Objectives

તેમની સ�નાત્મક શ�ક્તઓની સાથે િવવેચનાત્મકતાનો પણ િવકાસ .
Through this course, students will get ample scope to develop their original creativity.
The critical faculties in them will also get boosted
I) ભાષાના રો�જ�દા ઉપયોગ સાથે તેના કૌશલ્યોથી પ�ર�ચત થા.
II) િનબંધ-લેખન િવદ્યાથ�ઓનસ�નાત્મ-વૈચા�રક શ�ક્તઓના િવકાસમાં મહત્વ�ુ
પ�રબળ બની રહ�.  
III) �ુદ્દા પરથી વાતાર્ રચવાથી તેમસ�ન કલા�ુ ં મહત્વ સમ�, તેઓની સ�નાત્મક
શ�ક્ત ખીલ. IV) ગદ્યખંડના સ-લેખન દ્વારા તેમની ભાષાક�ય સજ્જતા િવક.

I) By the daily use of language students will acquainted with language skills.

II) By Essay writing students creative-conceptual capacity will be developed.
III) By writing a story from the point they understand importance of creative writing
and their creativity will be developed. IV) By doing pricy writing students developed
language skills.
Course Content : ભાષાકૌશલ ભાગ-૧
Unit

Weightage*(%)
૫૦

એકમ- I

િનબંધ લેખન, િવચાર િવસ્તાર કર.
Essay writing, expansion of ideas.

૨૫ �ુણ

એકમ- II

�ુદ્દા પરથી વાતાર્ બન. ગદ્યખંડનો સંક
Developing stories by given outlines, pricy writing

૨૫ �ુણ

TeachingLearning
Methodology

ુ ત્ર પ ્રસ,તથા બ્લે-બોડર ્ કાય.
વ્યાખ્યાનશૈ, �ૃશ્-શ્રાવ્ય પ, વી�� યં
Lecture method, audio/video presentation, PPT, Black board work

Course
Outcomes :
I

II

SARDAR PATEL UNIVERSITY
Vallabh Vidyanagar, Gujarat
(Reaccredited with ‘A’ Grade by NAAC(CGPA 3.25)
Syllabus with effect from the Academic Year 2022 -2025
(Name of the Degree: B A) (Bachelor of Arts) Semester - III
SEM: 03 UA03SGUJ51 SKILL ENHANSEMENT COURSE GUJARATI
Having completed this course, the learner will be able to
ભાષાના રો�જ�દા ઉપયોગ સાથે તેના કૌશલ્યોથી પ�ર�ચત થશ.
Through their everyday use of language, they will get conversant with the relevant skills
involved in it.
િનબંધ-લેખન િવદ્યાથ�ઓનસ�નાત્મ-વૈચા�રક શ�ક્તઓના િવકાસમાં મહત્વ�ું પ�રબ
બની રહ�શે.
Through essay writing, their creativity and thinking abilities will get substantially
enhanced

III

�ુદ્દા પરથી વાતાર્ રચવાથી તેમસ�ન કલા�ું મહત્વ સમ�શ, તેઓની સ�નાત્મક
શ�ક્ત િવકસશ. By developing stories from the given outlines, their creative faculties
will develop with a conceptualization of creative process.

IV

ગદ્યખંડના સ-લેખન દ્વારા તેમની ભાષાક�ય સજ્જતા િવક.
Through the skill of summarisation, their linguistic competency will increase.

Evaluation Pattern
Sr.No
Details of Evaluation At College level.
Unit : I
External examination
Unit : II
External examination

Weightage
25 Marks
25 Marks

SARDAR PATEL UNIVERSITY
Vallabh Vidyanagar, Gujarat
(Reaccredited with ‘A’ Grade by NAAC(CGPA 3.25)
Syllabus with effect from the Academic Year 2022 -2025
(Name of the Degree: B A) (Bachelor of Arts) Semester - IV
SEM: 04 UA04CGUJ51 CORE GUJARATI
UA04CGUJ51
Title of the Course ગ્રંથકારનો અભ્: “�લસી
ુ
�ારો”: ઝવેરચદ
ં

Course Code

કા. મેઘાણી Study of the Author : Zaverchand
K. Meghani : “Tulasi Kyaaro”
Total Credits
of the
Course
હ��:ુ

4

Hours per Week

04

્ ાથ� �ુજરાતી સા  ગાંધી�ુગના સ�ક ઝવેરચંદ કા.
આ પ્ર�પત્રના અભ્યાસથી િવદય

Course
મેઘાણી અને તેમની નવલકથાઓ તેમજ તેમની સામા�જક નવલકથાઓથી પ�ર�ચત થશે.
Objectives
I) To create a social Perspective of Gandhian Era in Gujarati Literature.
II) To Determine, the Importance of Zaverchand K. Meghani During this period.
III) To Acquaint the students with Social Novel formed Zaverchand K. Meghani as a
Pioneer in this genre.
IV) To Evaluate Zaverchand K. Meghani with Reference to Social Novel’s in General and
‘Tulasi Kyaaro’ in Particulars.
Course ગ્રંથકારનો અભ્: “�લસી
ુ
�ારો”: ઝવેરચંદ કા. મેઘાણી Study of the
content
Author : Zaverchand Meghani : “Tulasi Kyaaro”
Unit
I

ગાંધી�ુગની નવલકથાકારોમાં મેઘાણી�ુ ં માન અને સ્થાન
Value and Place in Zaverchand K. Meghani is Gadhian Novel’s.

II

“� ુલસી �ારો” નવલકથાનો ભાવપક્– કથાવસ્�, શીષર્ક વસ્�ુસંકલ, પાત્

Weightage(%)

25
25

� ૃ�ષ્, સંઘષર, �વનદશર્.
“Tulasi Kyaro”: Plot, Title, Structure, art of Characterization conflict,
Philosophy of life.
III

“�ુલસી �ારો” નવલકથાનો કલાપક્– િન�પણશૈલી, વણર્નકલ, સંવાદકલા,
ભાષાશૈલી.
Dialog, Narration and Style of Language of Tulasi Kyaaro.

25

IV

ુ
સામા�જક નવલકથા તર�ક� �જરાત
ી સા�હત્યમાં“�ુલસી �ારો”�ુ ં સ્થાન અને

25

સમગ્રલક્ ષી �ૂલ્
Overall Evaluation on the ‘Tulasi Kyaaro’ as a Social Novel and its place in
Gujarati Social Novel’s.
Teaching-Learning
Methodology

ુ ત્ર પ ્રસ,તથા બ્લે-બોડર ્ કાય.
વ્યાખ્યાનશૈ, �ૃશ્-શ્રાવ્ય પ, વી�� યં
Lecture method, audio/video presentation, PPT, Black board work
Direct teaching method.
• ICT enabled teaching.
• Q/A sessions.
• Problem solving activities.
• Collaborative and co-operative learning

Evaluation Pattern
Sr.No Details of Evaluation
1.
External examination
2.
Internal written examination
3.
Internal continuous assessment in the form of Practical, Vivavoce, quiz, seminar, assignment, attendance (as per CBCS R.6.8.3)

Weightage (%)
70
15
15

SARDAR PATEL UNIVERSITY
Vallabh Vidyanagar,Gujarat
(Reaccredited with ‘A’ Grade by NAAC(CGPA 3.25)
Syllabus with effect from the Academic Year 2022 -2025
(Name of the Degree : B A) (Bachelor of Arts) Semester - IV
SEM: 04 UA04CGUJ51 CORE GUJARATI
Course Outcomes: Having completed this course, the learner will be able to
્ ાથ� �ુજરાતી સા  ગાંધી�ુગના સ�ક ઝવેરચદ
આ પ્ર�પત્રના અભ્યાસથી િવદય
ં  કા.
મેઘાણી અને તેમની નવલકથાઓ તેમજ તેમની સામા�જક નવલકથાઓથી પ�ર�ચત થશે.
I

િવદ્યાથ�ઓ અ�ુગાંધી�ુગના �ુજરાતી સા�હત્યની �ૂવર્�ૂિમકા આપી.
The Students will be able to give an introduction of Post Gandhi an era of Gujarati
literature.

II

આ �ુગમાં ઝવેરચંદ કા. મેઘાણી� ં ુ મહત્વ સમ�શકશે.
To realize the importance of Zaverchand K. Meghani during this period.
સામા�જક નવલકથા સમ� શકશે અને આ ક્ષેત્રે શ�આત કરવા ઝવેરચંદ કા.

III

મેઘાણીના વખાણશે.

To understand Social Novel and appreciate Zaverchand K. Meghani as a pioneer in this
genre.
“�ુલસી �ારો”ના સંદભ� સામા�જક નવલકથાના સ્વ�પને સમ� શકશ.

IV

To appreciate Zaverchand K. Meghani with reference to social novel in general and ‘Tulasi
Kyaaro’ in particular.
Suggested References:
I
�
સંપાદક – જોશી ઉમાશંકર – મેઘાણી સ્ૃિતગ્ર
II

લેખક – પાઠક જયંત - ઝવેરચદ
ં મેઘાણી – એક અભ્યા

III

સંપાદક – બ્રહ્મભટ્ટ અ- ઝવેરચદ
ં મેઘાણી

IV

લેખક – િત્રવેદ� રમે– �ુજરાતી સા�હત્યનો ઇિતહા, આદશર્ પ્રકા

VI

લેખક – ઠાકર ધી�ુભાઈ – અવાર ્ચીન �ુજરાતી સા�હત્યની િવકાસ ર�ખ– ગાંધી�ુગ અને
અ�ુગાંધી�ુગ  
�ુજરાતી સા�હત્યકોશ– �ુજરાતી સા�હત્ય પ�રષદ

VII

On-line Resources
•

પ્ર�પર�ુ
્ત ં માળ(કોરોના િસવાયના સામાન્ય સંજોગોમાં

આ માળખાને અ�ુસર)�ુ

ક્

િવગત 

Weightage*(%)

એકમ ૨ અને ૩ માંથી

�ૃિતલક્ષી�ૂવાર્પર સંદભર્ના 

ુ
૧૫ �ણ

એકમ ૧ થી ૪માંથી

�ૃિતલક્ષી વણર્નાત્મક 

ુ
૨૦ �ણ

એકમ ૧ થી ૪માંથી

�િતલ
ક્ષી�ૂંકન�ધ
ૃ

ુ
૨૦ �ણ

એકમ ૧ થી ૪માંથી

�ૃિતલક્ષી�ૂંકા પ્

ુ
૧૫ �ણ

SARDAR PATEL UNIVERSITY
Vallabh Vidyanagar,Gujarat
(Reaccredited with ‘A’ Grade by NAAC(CGPA 3.25)
Syllabus with effect from the Academic Year 2022 -2025
(Name of the Degree: B A) (Bachelor of Arts) Semester - IV
SEM: 04 UA04CGUJ52 CORE GUJARATI
UA04CGUJ52 Title of the પ્રિશષ્ટ �ુજરાતી �ૃિતનો અભ્: (પદ્ય �ૃ) :
Course
‘છંદોલય’ : િનરંજન ભગત. A study of classical

Course
Code

Total
Credits of
the Course
હ��:ુ

4

Course Objectives

Hours per
Week

Guajarati poetry collection of Niranjan Bhagat
“Chhandolay”
04

આ પ્ર�પત્રના અભ્યાસથી િવદ્યાથ�ઓ �ુજરાતી સા�હત્યના અ�ુગાંધી
ુ
કિવતા સા�હત્યથી પ�ર�ચત થા, અને ત �
ે ગના સા�
હત્ય સ્વ�પો અન
તેની િવકાસર� ખાથી પ�ર�ચત થાય .
I)Through this course, the students will get acquainted with the of PostGandhian Era along with their poetry.
II) Through this course, they will get an ample sense of the as a literary
form and it’s evolution in Gujarati.

Course Content : પ્રિશષ્ટ �ુજરાતી �ૃિતનો અભ્: (પદ્ય �ૃ) :

‘છંદોલય’ : િનરંજન ભગત. A study

of classical Guajarati poetry collection of Niranjan Bhagat “Chhandolay” : અભ્યાસિનયત કિવતાઓ:
ુ
૧)િવદાય ૨) �ુધામય વા�ુણી ૩) ��ૃિત ૪) � ુ ં હતી સાથમાં ૫)સપ�ુ ં સર� �ય ૬) ગાઈ લે તા�ં ગા
�ું 
૭) કોને ૮) �ુવતારા ૯) ઉરના દ્વા૧૦)કોઈ �ું �ણે ? ૧૧) કરો�ળયો ૧૨) મોર ૧૩) સંસ્ �ૃિત૧૪)
�ુબ
ં ઈનગર� ૧૫) આ�ુિનક અરણ્ય૧૬) પાત્રોમાંથ૧૭) હાથ મેળવીએ ૧૮) ઘર ૧૯) પથ્થર થર થર
�
�ુ� ૨૦) અમદાવાદ ૧૯૫૧ ૨૧) નવા �ક ૨૨) એક � ૂર��ું ૨૩) ફરવા આવ્યો . ૨૪) �રલ્ક��ું ૃત્�ુ
Unit
એકમ- I

િનરંજન ભગત�ુ ં �વન, કવન અને તેમના ઘડતર પ�રબળો
Life and work of Niranjan Bhagat and factors responsible for his growth as a poet.

એકમ- II

૧ થી ૧૨ કિવતાનો સઘન અને સમગ્રલક્ષી અ.

એકમ- III

૧૩ થી ૨૪ કિવતાનો સઘન અને સમગ્રલક્ષી અ.
Detailed study of four selected poetry of Niranjan Bhagat

એકમ- IV

કિવ તર�ક� િનરંજન ભગતની િસ�દ-મયાર ્દાઓ અને �ુજરાતી કિવતાની િવકાસર�ખામાં

Detailed study of five selected poetry of Niranjan Bhagat

િનરંજન ભગત�ુ ં સ્થા.
Niranjan Bhagat’s merits and demerits as a poet. Contribution of Niranjan Bhagat in the
development of Gujarati poetry.

Teaching-Learning
Methodology

ુ ત્ર પ ્રસ,તથા બ્લે-બોડર ્ કાય.
વ્યાખ્યાનશૈ, �ૃશ્-શ્રાવ્ય પ, વી�� યં

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

Evaluation Pattern
Details of Evaluation
Sr.No
I
II
III

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

Weightage 50 Marks
15%
15%
70%

SARDAR PATEL UNIVERSITY
Vallabh Vidyanagar,Gujarat
(Reaccredited with ‘A’ Grade by NAAC(CGPA 3.25)
Syllabus with effect from the Academic Year 2022 -2025
(Name of the Degree: B A) (Bachelor of Arts) Semester - IV
SEM: 04 UA04CGUJ52 CORE GUJARATI
Course Outcomes : Having completed this course, the learner will be able to
*

આ પ્ર�પત્રના અભ્યાસ દ્વારા િવદ્યાથ� �ુજરાતી સા�હત્યના અને િનરંજન ભગતના
ુ
પ�ર�ચત થશે તથા �જરાત
ી ના સ્વ�-િવકાસનો પણ પ�રચય થશે.
આ અભ્યાસક્રમથી િવદ્યાથ�ઓ અ�ુગાંધી �ુગિનરંજન ભગતની રચનાઓથી મા�હતગાર 

I.

થશે.
Through this course, the students will get knowledge of the along with their Literary work.
આ અભ્યાસક્રમ દ્વારા િવદ્ય ાથ�ઓ આ�ુિનક કાવ્યના સા�હ�ત્યક સ્વ�પ અને

II

અઢળક �ણકાર� મેળવશે.

Through this course, they will understand the as a literary form and its evolution in
Gujarati.

Suggested References :
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
•

‘Granth ane Granthkar’, ed. Pitambar Patel – Chimanlal Trivedi (1966).
‘Niranjan Bhagat’, Daksha Vyas (1984).
‘Niranjan Bhagat’, Suman Shah (1981).
‘Abhiruchi’, Umashankar Joshi (1959).
‘Samalochna’, Anantrai ravad (1966).
‘Adhuna’, Bholabhai Patel (1974).
‘Svatantryotar Gujarati Kavita’, Daksha Vyas (1981).
‘Shabdloknayatriyo’, Ramanlal Joshi (1983).
પ્ર�પર�ુ
્ત ં માળ(કોરોના િસવાયના સામાન્ય સંજોગોમાં

આ માળખાને અ�ુસર)�ુ

ક્

િવગત 

Weightage*(%)

એકમ ૨ અને ૩ માંથી

�ૃિતલક્ષી�ૂવાર્પર સંદભર્ના 

ુ
૧૫ �ણ

એકમ ૧ થી ૪માંથી

�ૃિતલક્ષી વણર્નાત્મક 

ુ
૨૦ �ણ

એકમ ૧ થી ૪માંથી

�ૃિતલક્ષી�ૂંકન�ધ

ુ
૨૦ �ણ

એકમ ૧ થી ૪માંથી

�ૃિતલક્ષી�ૂંકા પ્

ુ
૧૫ �ણ

Course
Code
Total
Credits of
the Course

SARDAR PATEL UNIVERSITY
Vallabh Vidyanagar,Gujarat
(Reaccredited with ‘A’ Grade by NAAC(CGPA 3.25)
Syllabus with effect from the Academic Year 2022 -2025
(Name of the Degree: B A) (Bachelor of Arts) Semester - IV
SEM: 04 UA04CGUJ53 CORE GUJARATI
UA04CGUJ53
Title of
મધ્યકાલીન �ુજરાતી સા�હત્યનો ઈિતહ
the
History of Medieval Gujarati Literature.
Course
4
Hours per 04
Week

હ��:ુ

્ ાથ� �ુજરાતી સા�હત્યનાં મધ્યકાલીન
આ પ્ર�પત્રના અભ્યાસથી િવદય

Course Objectives

સા�હત્યકારો અને તેમના સા�હત્યથી પ�ર�ચત થ. તત્કાલીન સામા�જ- સા�હ�ત્યક
– સાંસ્�ૃિતક ગિતિવિધઓથી અવગત થા.
I) To acquaint students with Gujarati literature during mediaeval age.
II) To determine the place and fame of during mediaeval age authors this
period with reference to his verse-tales.
III) To acquaint students with verse-tale as a typical literary form.

Course Content: મધ્યકાલીન �ુજરાતી સા�હત્યનો ઈિતહ : ભાગ -૨
History of Medieval Gujarati Literature : Part-2
Unit
I

Weightage (%)
મધ્યકાલીન �ુજરાતી સા�હત્ય સ્વ�પોનો પ�ર

25

૧) પ્રબં૨) આખ્યાન૩) પદ્યવાતા૪) લોકનાટ� : ભવાઈ
Introduction of Medieval Gujarati poetic form
1) Prabandh 2) Akhyan 3) Padyavarta 4) Loknatya : Bhavai
II

સ�ક�ુ ં �વન, સમય અને સા�હત્યનો પ�રચય

25

૧) પ્રેમાનં૨) શામળ ૩) દયારામ ૪) પ્રીતમદાસ૫) ધીરો   
Life and Literary work of Medieval Gujarati Authors
1) Premanand 2) Shamal 3) Dayaram
4) Pritamdas 5) Dhiro
III

૧) સ્વામીનારાયણ સંપ્રદાયના કિ
૨) મધ્યકાલીન �ુજરાતી સા�હત્યમાં �ી કિવ
૩) મધ્યકાલીન લોકસા�હત્ય
1) Authors Of Swaminarayan Sampraday
2) Female Authors of Medieval Gujarati Literature
3) Medieval Folk Literature

25

IV

25

મધ્યકાલીન �ુજરાતી સા�હત્યની �ૃિતઓનો પ�રચ
૧) પ્રેમપચીસ૨) નળાખ્યાન૩) નંદબત્રીસ
૪) ઓખાહરણ ૫) વચના�ૃત ૬) ભો�નાચાબખા ૭) અ�ભમન્�ુ આખ્યા૮)
રિસકવલ્લભIntroduction of Medieval Gujarati literary books

1) Prempachisi 2) Nalakhyan 3) Nand Batrisi
4) khaharan 5) Vachanamrut 6) Bhoja na Chabkha 7) Abhimanyu aakhyaan 8)
Rasikvallabha
ખાસ ન�ધ : આ પ્ર�પત્રમાં �ૂવારપર સંદભર્
્
ના ક� �ૂંકાપ્ર�ો �ૂછ� શક.

Teaching-Learning
Methodology

ુ ત્ર પ ્રસ,તથા બ્લે-બોડર ્
વ્યાખ્યાનશૈ, �ૃશ્-શ્રાવ્ય પ, વી�� યં
કાયર.

Lecture method, audio/video presentation, PPT, Black board work
• Direct teaching method.
• ICT enabled teaching.
• Q/A sessions.
• Collaborative and cooperative learning

Evaluation Pattern
Sr.No Details of Evaluation
I
External examination

Weightage (%)
70

II

Internal written examination

15

III

Internal continuous assessment in the form of Practical, Vivavoce, quiz, seminar, assignment, attendance (as per CBCS R.6.8.3)

15

SARDAR PATEL UNIVERSITY
Vallabh Vidyanagar,Gujarat
(Reaccredited with ‘A’ Grade by NAAC(CGPA 3.25)
Syllabus with effect from the Academic Year 2022 -2025
(Name of the Degree: B A) (Bachelor of Arts) Semester - IV
SEM: 04 UA04CGUJ53 CORE GUJARATI
Course Outcomes: Having completed this course, the learner will be able to
I.

આ પ્ર�પત્રના અભ્યાસથી િવદ્યાથ�ઓ સ�કોના સા�હત્યથી પ�.
Through this course, the students will be acquainted with the literary works of the writer.

II.

આ પ્ર�પત્રના અભ્યાસથી િવદ્યાથ�ઓ આ �ુગના સા�હત્ય સ્વ�પો અને તેના
પ�ર�ચત થશે.
Through this course, the students will be able to get enough information about the
literary form and its development.

III. સા�હત્ય �ૃિતઓને સમ�ને �જ�દગીને નવા પ�રપ્રે�યમાં સમ� શ.
Interpret the literary texts as well as life in a new way by better understanding.
IV. િશક્ષણક્ષેત્રે તથા પત્રકારત્વના ક્ષેત્રે તથા લેખન ક્ષેત્રે પોતાની, તથા 
સ્પધાર્ત્મક પર�ક્ષાઓ માટ� તૈયાર� કર�.  
Build career and explore good job opportunities in the field of teaching, writing and
working in mass media and competitive exams.
V.

કાવ્યના પ�રશીલન દ્વારા િવદ્યાથ�ઓ સા�હત્યના સ�દયર્ને મા.

Derive aesthetic pleasure by understanding and interpreting poetry.
VI. આ પ્ર�પત્રના અભ્યાસથી િવદકાવ્ય�ું પ�રશીલન કરતાં િશખશે તથા તે�ું અથર્ઘટ
કરતાં િશખશે.
Develop the skill of analysis and decoding meaning of poetry.

Suggested References :
I
�ુજરાતી સા�હત્યનો ઇિતહાસ ગ્ર૧-૨ - �ુજરાતી સા�હત્ય પ�રષદ
II

�ુજરાતી સા�હત્(મધ્યકાલી)  - અનંતરાય રાવળ

III

 �ુજરાતી સા�હત્યની િવકાસર�ખ( મધ્યકા) - ધી�ુભાઈ ઠાકર 

IV. મધ્યકાલીન �ુજરાતી �ૃિતપ�રચય- એમ.આઈ.પટ�લ 
V

મધ્યકાલીન સા�હત્યનાં સ્વ�– મ�
ં ુ લાલ મજ�ુદાર 

VI

મધ્યકાળના સા�હત્યપ્રક– ચંદ્રકાંત મહ�ત

Online resources to be used if available as reference material
https://gujaratisahityaparishad.com/
http://www.sahitya-akademi.gov.in/
https://gujaratsahityaacademy.com/
https://www.granthnirman.com/
•

પ્ર�પર�ુ
્ત ં માળ(કોરોના િસવાયના સામાન્ય સંજોગોમાં

આ માળખાને અ�ુસર)�ુ

ક્ર

િવગત 

Weightage* (%)

એકમ ૧ માંથી

વણર્નાત્મક સામાન્ય 

ુ
૧૮  �ણ

એકમ ૨ માંથી

વણર્નાત્મક સામાન્ય 

ુ
૧૭  �ણ

એકમ ૩ અને ૪માંથી

 �ૂંકન�ધો 

ુ
૨૦ �ણ

એકમ ૧ થી ૪માંથી

 �ૂંકા પ્ર�

ુ
૧૫ �ણ

SARDAR PATEL UNIVERSITY
Vallabh Vidyanagar,Gujarat
(Reaccredited with ‘A’ Grade by NAAC (CGPA 3.25)
Syllabus with effect from the Academic Year 2022 -2025
(Name of the Degree: B A) (Bachelor of Arts) Semester – IV
SEM: 04 UA04GGUJ51 (Generic Elective) IV
Course Code
UAO4GGUJ51 Title of the Course ગ્રંથકારનો અભ્: “�ુલસી �ારો”: ઝવેરચંદ
કા. મેઘાણી Study of the Author : Zaverchand
Meghani : “Tulasi Kyaaro”
Total Credits of
the Course
હ��:ુ

4

Hours per Week

04

્ ાથ� �ુજરાતી સા  ગાંધી�ુગના સ�ક ઝવેરચંદ કા.
આ પ્ર�પત્રના અભ્યાસથી િવદય

Course
મેઘાણી અને તેમની નવલકથાઓ તેમજ તેમની સામા�જક નવલકથાઓથી પ�ર�ચત થશે.
Objectives
I) To create a social Perspective of Gandhian Era in Gujarati Literature.
II) To Determine, the Importance of Zaverchand K. Meghani During this period.
III) To Acquaint the students with Social Novel formed Zaverchand K. Meghani as a
Pioneer in this genre.
IV) To Evaluate Zaverchand K. Meghani with Reference to Social Novel’s in General and
‘Tulasi Kyaaro’ in Particulars.
Course ગ્રંથકારનો અભ્: “�ુલસી �ારો”: ઝવેરચંદ કા. મેઘાણી Study of the
content
Author : Zaverchand Meghani : “Tulasi Kyaaro”

Weightage(%)

Unit
I

ગાંધી�ુગની નવલકથાકારોમાં મેઘાણી�ુ ં માન અને સ્થાન
Value and Place in Zaverchand K. Meghani is Gadhian Novel’s.

II

“�ુલસી �ારો” નવલકથાનો ભાવપક્– કથાવસ્�, શીષર્ક વસ્�ુસંકલ, પાત્

25
25

� ૃ�ષ્, સંઘષર, �વનદશર્.  
“Tulasi Kyaaro”: Plot, Title, Structure, art of Characterization conflict,
Philosophy of life.
III

“�ુલસી �ારો” નવલકથાનો કલાપક્– િન�પણશૈલી, વણર્નકલ, સંવાદકલા,

25

ભાષાશૈલી.

Dialog, Narration and Style of Language of Tulasi Kyaaro.
IV

ુ
સામા�જક નવલકથા તર�ક� �જરાત
ી સા�હત્યમાં“�ુલસી �ારો”�ુ ં સ્થાન અને
સમગ્રલક્ ષી �ૂલ્

Overall Evaluation on the ‘Tulasi Kyaaro’ as a Social Novel and its place in
Gujarati Social Novel’s.

25

Teaching-Learning
Methodology

ુ ત્ર પ ્રસ,તથા બ્લે-બોડર ્ કાય.
વ્યાખ્યાનશૈ, �ૃશ્-શ્રાવ્ય પ, વી�� યં
Lecture method, audio/video presentation, PPT, Black board work
• Direct teaching method.
• ICT enabled teaching.
• Q/A sessions.
• Problem solving activities.
• Collaborative and co-operative learning

Evaluation Pattern
Sr.No Details of Evaluation
1.
External examination
2.
Internal written examination
3.
Internal continuous assessment in the form of Practical, Vivavoce, quiz, seminar, assignment, attendance (as per CBCS R.6.8.3)

Weightage (%)
70
15
15

SARDAR PATEL UNIVERSITY
(Reaccredited with ‘A’ Grade by NAAC (CGPA 3.25)
Syllabus with effect from the Academic Year 2022 -2025
(Name of the Degree: B A) (Bachelor of Arts) Semester – IV
SEM: 04 UA04GGUJ51 (Generic Elective) IV
Course Outcomes: Having completed this course, the learner will be able to
્ ાથ� �ુજરાતી સા  ગાંધી�ુગના સ�ક ઝવેરચંદ કા.
આ પ્ર�પત્રના અભ્યાસથી િવદય
મેઘાણી અને તેમની નવલકથાઓ તેમજ તેમની સામા�જક નવલકથાઓથી પ�ર�ચત થશે.
િવદ્યાથ�ઓ અ�ુગાંધી�ુગના �ુજરાતી સા�હત્યની �ૂવર્�ૂિમકા આપી.

I

The Students will be able to give an introduction of Post Gandhian era of Gujarati
literature.
આ �ુગમાં ઝવેરચંદ કા. મેઘાણી� ં ુ મહત્વ સમ�શકશે.

II

To realize the importance of Zaverchand K. Meghani during this period.
સામા�જક નવલકથા સમ� શકશે અને આ ક્ષેત્રે શ�આત કરવા ઝવેરચંદ કા.

III

મેઘાણીના વખાણશે.

To understand Social Novel and appreciate Zaverchand K. Meghani as a Pioneer in this
genre.
“�ુલસી �ારો”ના સંદભ� સામા�જક નવલકથાના સ્વ�પને સમ� શકશ.
To appreciate Zaverchand K. Meghani with reference to social novel in general and ‘Tulasi

IV

Kyaaro’ in particular.
Suggested References :
I
લે. િત્રવેદ� રમેશ મધ્યકાલીન �ુજરાતી સા�હત્યનો ઈિ
II

લે. અનંતરાય રાવળ : મધ્યકાલીન �ુજરાતી સા�હત્યનો ઈિતહ

III

ુ
ુ
�જરાત
ી સા�હત્યનો ઇિતહા-ગ્ર: ૨ ખંડ ૧ �જરાત
ી સા�હત્ય પ�રષ

IV

લે. ડૉ. મહ�તા ચદ
ં ્રકાં- મધ્યકાળના સા�હત્ય પ્ર

VI

ુ
લે. યા�જ્ઞક હ�: �જરાત
ી ગ્રંથકાર શ્ર– શામળ

VII

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

VIII

ુ વિસ�ટ� ગ્રંથ િનમાર્ણ બ
મધ્યકાલીન �ુજરાતી સા�હત્યનો ઈિતહા: �િન

On-line Resources
•

પ્ર�પર�ુ
્ત ં માળ(કોરોના િસવાયના સામાન્ય સંજોગોમાં

આ માળખાને અ�ુસર)�ુ
Weightage* (%)

એકમ ૨ અને ૩ માંથી

�ૃિતલક્ષી�ૂવાર્પર સંદભર્ના 

ુ
૧૫ �ણ

એકમ ૧ થી ૪માંથી

�ૃિતલક્ષી વણર્નાત્મક 

ુ
૨૦ �ણ

એકમ ૧ થી ૪માંથી

�િતલ
ક્ષી�ૂંકન�ધ
ૃ

ુ
૨૦ �ણ

એકમ ૧ થી ૪માંથી

�ૃિતલક્ષી�ૂંકા પ્

ુ
૧૫ �ણ

SARDAR PATEL UNIVERSITY
(Reaccredited with ‘A’ Grade by NAAC (CGPA 3.25)
Syllabus with effect from the Academic Year 2022 -2025
(Name of the Degree: B A) (Bachelor of Arts) Semester – IV
SEM: 04 UA04GGUJ52 (Generic Elective) IV
Course Code UA04GGUJ52
Title of the પ્રિશષ્ટ �ુજરાતી �ૃિતનો અભ્: (પદ્ય �ૃ) :
Course
‘છંદોલય’ : િનરંજન ભગત. A study of classical

Guajarati poetry collection of Niranjan Bhagat
“Chhandolay”

Total Credits
of the
Course
હ��:ુ

4

Course Objectives

Hours per
Week

04

આ પ્ર�પત્રના અભ્યાસથી િવદ્યાથ�ઓ �ુજરાતી સા�હત્યના અ�ુગાંધી
ુ
કિવતા સા�હત્યથી પ�ર�ચત થા, અને ત �
ે ગના સા�
હત્ય સ્વ�પો અને તેન
િવકાસર� ખાથી પ�ર�ચત થાય .
I) Through this course, the students will get acquainted with the Post-Gandhian
Era along with their poetry.
II) Through this course, they will get an ample sense of the as a literary form
and it’s evolution in Gujarati.

Course Content: પ્રિશષ્ટ �ુજરાતી �ૃિતનો અભ: (પદ્ય �ૃ):

‘છંદોલય’: િનરંજન ભગત. A study of

classical Guajarati poetry collection of Niranjan Bhagat “Chhandolay”: અભ્યાસિનયત કિવતા: ૧)
િવદાય ૨) �ુધામય વા�ુણી ૩) ��ૃિત ૪) � ું હતી સાથમાં ૫)સપ�ું સર� �ય ૬) ગાઈ લે તા�ું ગા�ુ ં ૭)
� ૧૪)
કોને ૮) �ુવતારા ૯) ઉરના દ્વા૧૦)કોઈ �ું �ણે ? ૧૧) કરો�ળયો ૧૨) મોર ૧૩) સંસ્ૃિત
�ુબ
ં ઈનગર� ૧૫) આ�ુિનક અરણ્ય૧૬) પાત્રોમાંથ૧૭) હાથ મેળવીએ ૧૮) ઘર ૧૯) પથ્થર થર થર
�
�ુ� ૨૦) અમદાવાદ ૧૯૫૧ ૨૧) નવા �ક ૨૨) એક � ૂર��ું ૨૩) ફરવા આવ્યો . ૨૪) �રલ્ક��ું ૃત્�ુ
Unit
એકમ- I

િનરંજન ભગત�ુ ં �વન, કવન અને તેમના ઘડતર પ�રબળો
Life and work of Niranjan Bhagat and factors responsible for his growth as a poet.

એકમ- II

૧ થી ૧૨ કિવતાનો સઘન અને સમગ્રલક્ષી અ.

એકમ- III

૧૩ થી ૨૪ કિવતાનો સઘન અને સમગ્રલક્ષી અ.

Detailed study of five selected poetry of Niranjan Bhagat
Detailed study of four selected poetry of Niranjan Bhagat

એકમ- IV

કિવ તર�ક� િનરંજન ભગતની િસ�દ-મયાર ્દાઓ અને �ુજરાતી કિવતાની િવકાસર�ખામાં
િનરંજન ભગત�ુ ં સ્થા.
Niranjan Bhagat’s merits and demerits as a poet. Contribution of Niranjan Bhagat in the
development of Gujarati poetry.

Teaching-Learning
Methodology

ુ ત્ર પ ્રસ,તથા બ્લે-બોડર ્ કાય.
વ્યાખ્યાનશૈ, �ૃશ્-શ્રાવ્ય પ, વી�� યં
Lecture method, audio/video presentation, PPT, Black board work

Evaluation Pattern
Details of Evaluation
Sr.No
I
II
III

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

Weightage 50 Marks
15%
15%
70%

SARDAR PATEL UNIVERSITY
(Reaccredited with ‘A’ Grade by NAAC(CGPA 3.25)
Syllabus with effect from the Academic Year 2022 -2025
(Name of the Degree: B A) (Bachelor of Arts) Semester - IV
SEM: 04 UA04GGUJ52 CORE GUJARATI
Course Outcomes : Having completed this course, the learner will be able to
*

આ પ્ર�પત્રના અભ્યાસ દ્વારા િવદ્યાથ� �ુજરાતી સા�હત્યના અને િનરંજન ભગતના
ુ
પ�ર�ચત થશે તથા �જરાત
ી ના સ્વ�-િવકાસનો પણ પ�રચય થશે.
આ અભ્યાસક્રમથી િવદ્યાથ�ઓ અ�ુગાંધી �ુગિનરંજન ભગતની રચનાઓથી મા�હતગાર 

I.

થશે.
Through this course, the students will get knowledge of the along with their Literary work.
આ અભ્યાસક્રમ દ્વારા િવદ્ય ાથ�ઓ આ�ુિનક કાવ્યના સા�હ�ત્યક સ્વ�પ અને

II

અઢળક �ણકાર� મેળવશે.
Through this course, they will understand the as a literary form and its evolution in
Gujarati.

Suggested References :
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
•

‘Granth ane Granthkar’, ed. Pitambar Patel – Chimanlal Trivedi (1966).
‘Niranjan Bhagat’, Daksha Vyas (1984).
‘Niranjan Bhagat’, Suman Shah (1981).
‘Abhiruchi’, Umashankar Joshi (1959).
‘Samalochna’, Anantrai ravad (1966).
‘Adhuna’, Bholabhai Patel (1974).
‘Svatantryotar Gujarati Kavita’, Daksha Vyas (1981).
‘Shabdloknayatriyo’, Ramanlal Joshi (1983).
પ્ર�પર�ુ
્ત ં માળ(કોરોના િસવાયના સામાન્ય સંજોગોમાં

આ માળખાને અ�ુસર)�ુ

ક્

િવગત 

Weightage*(%)

એકમ ૨ અને ૩ માંથી

�ૃિતલક્ષી�ૂવાર્પર સંદભર્ના 

ુ
૧૫ �ણ

એકમ ૧ થી ૪માંથી

�ૃિતલક્ષી વણર્નાત્મક 

ુ
૨૦ �ણ

એકમ ૧ થી ૪માંથી

�ૃિતલક્ષી�ૂંકન�ધ

ુ
૨૦ �ણ

એકમ ૧ થી ૪માંથી

�ૃિતલક્ષી�ૂંકા પ્

ુ
૧૫ �ણ

SARDAR PATEL UNIVERSITY
Vallabh Vidyanagar,Gujarat
(Reaccredited with ‘A’ Grade by NAAC(CGPA 3.25)
Syllabus with effect from the Academic Year 2022 -2025
(Name of the Degree : B A) (Bachelor of Arts) Semester - III
SEM: 04UA04SGUJ51 SKILL ENHANSEMENT COURSE GUJARATI
UA04SGUJ51
Title of the
Skill Enhancement Gujarati 51
Course
ભાષાકૌશલ ભાગ-2

Course Code

Total Credits of
the Course
હ�� ુ :

02

Course Objectives

Hours per
Week

Language Skills
02

આ પ્ર�પત્રના અભ્યાસથી િવદ્યાથ�ઓન-સ�નાત્મક શ�ક્તઓનો િવકા
થાય, તેમની સ�નાત્મક શ�ક્તઓની સાથે િવવેચનાત્મકતાનો પણ િવક
થાય.
Through this course, students will get ample scope to develop their original
creativity.
The critical faculties in them will also get boosted

Course Content : ભાષાકૌશલ ભાગ-૨ Language Skills : 2
Unit

ુ દોઢ કલાકનો સમય કોલેજ સ્તર� પર�ક્ષા લેવી પાિસ
� ૂલ ૫૦ �ણ
માકર ્. ૫૦/૨૦  

Weightage*(%)
૫૦/૨૦  

એકમ- I

અહ�વાલ લેખન, પત્ર લે

૨૫ �ુણ

એકમ- II

ગદ્યખંડને આધાર� -ઉ�ર, કાવ્ય પ�રશીલન
Comprehension, Analysis of poetry

૨૫ �ુણ

TeachingLearning
Methodology

Report writing, Letter writing.

ુ ત્ર પ ્રસ,તથા બ્લે-બોડર ્ કાય.
વ્યાખ્યાનશૈ, �ૃશ્-શ્રાવ્ય પ, વી�� યં
Lecture method, audio/video presentation, PPT, Black board work

Course

SARDAR PATEL UNIVERSITY
Vallabh Vidyanagar,Gujarat
(Reaccredited with ‘A’ Grade by NAAC(CGPA 3.25)
Syllabus with effect from the Academic Year 2022 -2025
(Name of the Degree: B A) (Bachelor of Arts) Semester - III
SEM: 04UA04SGUJ51 SKILL ENHANSEMENT COURSE GUJARATI
Having completed this course, the learner will be able to

Outcomes :
I

ભાષાના રો�જ�દા ઉપયોગ સાથે તેના કૌશલ્યોથી પ�ર�ચત થા.
Through their everyday use of language, they will get conversant with the relevant skills
involved in it.

II

અહ�વાલ લેખન િવદ્યાથ�ઓનસ�નાત્મ-વૈચા�રક શ�ક્તઓનો િવકાસમાં મહત્વ�ું પ�રબ
બની રહ�.
Through Report writing & Letter writing their creativity and thinking abilities will get
substantially enhanced

III

ગદ્યખંડને આધાર� -ઉ�ર દ્વારા િવદ્યાથ�સ�નાત્મ-વૈચા�રક શ�ક્તઓનો િવકાસમાં
મહત્વ�ું પ�રબળ બની રહ.
By developing stories from the given outlines, their creative faculties will develop with a
conceptualization of creative process.

IV

કાવ્ય પ�રશીલન દ્વારા તેમની િવવેચક�ય અને ભાષાક�ય સજ્જતા િવ.
Through the skill of Analysis of poetry linguistic competency will increase.

Evaluation Pattern
Sr.No
Details of Evaluation At College level.
Unit : I
External examination
Unit : II
External examination

Weightage
25 Marks
25 Marks

