
SARDAR PATEL UNIVERSITY  
Dept. Of Gujarati   U.G. B.A. Syllabus  

SEM:04 UA04CGUJ21  (Gujarati Core) 

   SEM:04 UA04GGUJ21 (Generic Elective ) 

         થંકારનો અ યાસ : ધી ુબહન પટલ  ૃ િત: ‘આગં કુ’   
 
 

એકમ-૧ ૃ િતલ ી વૂાપર સદંભના ો  ૧૫ ણુ  
 
 

એકમ-૨  ૃ િતલ ી સામા ય ો ૨૦ ણુ  
 
 

એકમ-૩  ૂંકન ધો  ૨૦ ણુ 
 
  

એકમ-૪  ૃ િતલ ી ૂંકા ો  ૧૫ ણુ 
 
 

 
મહ વના સદંભ થંો :  

 ૧. જુરાતી સા હ ય કોશ ખડં-૦૨ ( જુરાતી સા હ ય પ રષદ) 

 ૨. જુરાતી સા હ યનો ઇિતહાસ થં:૦૭ ( જુરાતી સા હ ય પ રષદ)  

 ૩. ધી ુબહન પટલ ુ ંકથા સ હ ય : િનરંજના સી. જોશી ( કાશક પોતે)  

 ૪. ધી ુબહન પટલ સ નયા ા : હતલ ગાધંી (આદશ કાશન)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SARDAR PATEL UNIVERSITY  
Dept. Of Gujarati   U.G. B.A. Syllabus  

SEM: 04 UA04CGUJ22  (Gujarati Core ) 

  SEM: 04 UA04GGUJ22 (Generic Elective) 

જુરાતી કિવતા (ગાધંી ગુ અન ેઅ ગુાધંી ગુ) 

ૃ િત: િશ ટ જુરાતી કા યઝલક ખડં: ૦૨ ુ છ-૦૨ સપંા: ચં કા ત શઠે 

 
એકમ-૧ ૃ િતલ ી વૂાપર સદંભના ો  ૧૫ ણુ 

 
  

એકમ-૨  ગાધંી ગુના કિવઓની કિવતા ૨૦ ણુ  
 
 

એકમ-૩  અ ગુાધંી ગુના કિવઓની  કિવતા ૨૦ ણુ 
 
  

એકમ-૪  ૃ િતલ ી ૂંકા ો  ૧૫ ણુ 
 
  

અ યાસિનયત કા યો:   ૧. ક ુબંીનો રંગ  ૨. કોઇનો લાડકવાયો ૩. છે લો કટોરો ૪. ણ પાડોશી  ૫. ૧૩-૭ની લોકલ ૬. ુ ના ંચ  ુ

                                           ૭. ભોિમયા િવના ૮. મગંલશ દ ૯. જઠરા ન ૧૦. િન ુ ેશે ૧૧. ધણા ંવીણવા ંગ’ૈતી ૧૨. શરત ૧૩. પીળ  છે   
                         પાદંડ   ૧૪.  ફરવા આ યો ં ૧૫. ુબંઈ નગર  ૧૬.’પા ો’માથંી ૧૭. વળાવી બા આવી ૧૮. હૃ વશેે ૧૯ ુ  ં જુ  
                         િપતા  ૨૦. ‘અનહદની સરહદ’માથંી  ૨૧. ણૃ  અને તારકો વ ચે ૨૨. થોડો વગડાનો ાસ ૨3. આ દમતાની એક  
                         અ ુ િૂત ૨૪. મને થ ુ ં૨૫. વળાવીને આ ુ ં 

 
મહ વના સદંભ થંો :  

 ૧. જુરાતી સા હ યનો ઇિતહાસ થં :૦૪ થી ૦૭  ( જુરાતી સા હ ય પ રષદ) 

 ૨. જુરાતી સા હ યની િવકાસરખા ભાગ ૦૪ થી ૦૬ : ધી ુભાઈ ઠાકર ( ૂ ર થંર ન કાયાલય)

 ૩. અવાચીન જુરાતી કિવતા : ુ દરમ   

 ૪. આ િુનક કિવતા વાહ : જયતં પાઠક  

 ૫. વાતં યો ર જુરાતી કિવતા : દ ા યાસ  

 
 
 
 
 



 

SARDAR PATEL UNIVERSITY 

B.A. (Gujarati) Sem.-4 (Core Course) 

UA04GGUJ23 dÝeL$pgu_ NyS>fpsu kprlÐe_p¡ Brslpk (cpN-02)  
 
A¡L$d-1 dÝeL$pgu_ NyS>fpsu kprlÐe õhê$`p¡_p¡ `fuQe : 

1. âb„^  2. Ap¿ep_ 
3. `Ûhpsp® 4. rhhplgy \pm, Apfsu A_¡ lpgfX$p„ 

15 NyZ 

   
A¡L$d-2 kS>®L$_p Æh_ kde kprlÐe_p¡ `fuQe : 

1.    â¡dp_„v$ 2. ipdm   3. âusd 
4.    ^ufp¡ 5. bp ỳkpl¡b NpeL$hpX$ 6. cp¡Å cNs 

20 NyZ 

   
A¡L$d-3 - õhpdu_pfpeZ k„âv$pe_p L$rhAp¡ 

- dÝeL$pgu_ NyS>fpsu kprlÐedp„ ÷u L$rhAp¡ 
- v$epfpd_y„ kprlÐe kS>®_ 

20 NyZ 

   
A¡L$d-4 dÝeL$pgu_ kprl[ÐeL$ L©$rsAp¡_p¡ rhNs¡ `fuQe : 

1. AM¡Nusp 2. â¡d`Quku 3. kyv$pdp Qqfs 
4. dpd¡ê„$  5. _mp¿ep_ 6. dv$_ dp¡l_p 
Mpk _p¢̂  : Ap âñ`Ódp„ |̀hp®`f k„b„̂ _p L¡$ V|„$L$p âñp¡ |̀R>u iL$pi¡ _l]. 

15 NyZ 

  
dlÐh_p k„v$c® N°„\p¡ : 
1. NyS>fpsu kprlÐe_p¡ Brslpk N°„\ : 01 A_¡ 02 (NyS>fpsu kprlÐe `fujv$) 
2. NyS>fpsu kprlÐe (dÝeL$pgu_) : A_„sfpe fphm (N|S>®f N°„\fÐ_ L$pep®ge) 
3. NyS>fpsu kprlÐe_u rhL$pk f¡Mp (dÝeL$pm) : ^uê$cpB W$pL$f (N|S>®f N°„\fÐ_ L$pep®ge) 
 
  



SARDAR PATEL UNIVERSITY 

B.A. (Gujarati) Sem.-4 Skill Enhancement 

UA04SGUJ21 NyS>fpsu kprlÐe A_¡ `ÓL$pfÐh cpN - 04 

 
A¡L$d-1 1. NyS>fpsu AMbpf_p k„v$c£ skhuf_y„ dlÐh 

2. L$V$pnrQÓ (L$pV|®$_) 
3. W$Ì$prQÓ 

15 NyZ 

   
A¡L$d-2 1. Ål¡fps ip dpV¡$ ? 3. Ål¡fMbf A_¡ kpdpÆL$ ÅN©rs 

2. Ål¡fMbf_p dpÝed_u  4. Ål¡fMbf A_¡ kpdpÆL$ 
  `k„v$Nu    d_p¡h¥opr_L$ Akfp¡ 

15 NyZ 

   
A¡L$d-3 1. Ål¡fMbf_p _d|_pAp¡ 

2. kp„âs OV$_pAp¡ rhjeL$ Al¡hpg 
15 NyZ 

   
A¡L$d-4 1. k„n¡` g¡M__u L$mp 

2. k„n¡` g¡M_ dpV¡$_p `fuÃR>¡v$p¡ 
15 NyZ 

   
A¡L$d-5 A¡L$d 1 \u 4dp„\u V|„$L$p âñp¡ |̀R>hp_p fl¡i¡. 10 NyZ 

  
dlÐh_p k„v$c® N°„\p¡ : 
1. |̀a hp„Q_ : g¡ML$ :frsgpg _peL$ 
2. AMbpfu g¡M_ : g¡ML$ :X$p.̧ Ly$dpm`pm v$¡kpB, eyr_.N°„\r_dp®Z bp¡X®$, Adv$phpv$ 
3. kprlÐe_p¡ Apõhpv$ A_¡ õhpÝepe : ku.S>d_pv$pk L„$`_u, Adv$phpv$ 
4. kprlÐe_p¡ Apõhpv : g¡ML$ : drZgpg l. `V¡$g 
5. S>_k„`L®$ A_¡ Ål¡fMbf : X$p¸. epku_ v$gpg 
 
 



 
SARDAR PATEL UNIVERSITY  

Dept. Of Gujarati   U.G. B.A. Syllabus  

              SEM:04 UA04SGUJ22 Skill Enhancement   

    જુરાતી ભાષાકૌશલ -0૪  

 

એકમ-૧ અહવાલ લેખન  
 

૧૮ ણુ  

એકમ-૨  પ  લેખન    ૧૭ ણુ  

એકમ-૩  ગ -પ  પ રશીલન (ગ -પ ના અ સુધંાને કા ય ૃ િત ક પ ર છેદ કૂ  તેના 
અ લુ મા ં ો છૂવા.)  

૧૮ ણુ  

એકમ-૪   અ વુાદ માટના પ ર છેદો:  

૧. હ દ માથંી જુરાતીમા ંઅ વુાદ   
ર. જુરાતીમાથંી હ દ મા ંઅ વુાદ   

૧૭ ણુ  

 
મહ વના ંસદંભ થંો :  

૧. અપ ઠતનો અ યાસ અન ે વા યાય : ડૉ.રિતલાલ દવ,ે સર વતી ુ તક ભડંાર, અમદાવાદ   

૨. ભાષા સ જતા અન ેલેખન કૌશલ   :  ડૉ.યોગે  યાસ, પા  કાશન, અમદાવાદ    

૩. સા હ યનો આ વાદ અને વા યાય  : સી.જમનાદાસ કંપની, અમદાવાદ   

૪. પાઠ તેર જુરાતી  : લે.ચં કા પટલ, આદશ કાશન, અમદાવાદ   

૫.  સા હ યનો આ વાદ  : લે. મ ણલાલ હ.પટલ   
 

 
 
 
 
 
 

 


