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SARDAR PATEL UNIVERSITY 

FACULTY OF ARTS 
B.A (ARTS) EXTERNAL PROGRAMME 

T Y B.A EXTERNAL 
(WITH EFFECT FROM: JUNE 2020-2021) 

STRUCTURE AND SYLLABUS BASED ON UGC GUIDELINES B.A. ARTS-EXTERNAL PROGRAMME 
 

Course Type Course Code Course Title Theory 
Exam 
Du. in 

Hrs 

Passing
/ Total 

Ability 
Enhancement 
Compulsory 

TYBAENG300 General English Theory 3 40/100 

 
 

Skill 
Enhancement 
Compulsory: 

(Any One) 

TYBAECO300 Economic Essay & Economic of Cooperation Theory 3 40/100 

TYBAGUJ300 �જુરાતી સા�હત્ અને પત્ારતતત(�લટરર� જનાર�લલઝ) Theory 3 40/100 

TYBAHIN300 रचनात्म लेखन, सैद्ाां�म प� एवा व्ाववाारम प� Theory 3 40/100 

TYBASAN300 Mruchchhakatikam (Anka :1 to 10) Shudrak and 
Nibandh Theory 3 40/100 

TYBAAEC300 Applied English for Communication Theory 3 40/100 

ન�ધ:-  � િવદ્યાથ SY BA મ્ ંCompulsory િવષય પસદં કર�લ છે, તેજ િવષય TY BA મ્ ંSkill  

Enhancement Compulsory રહ�શે. 
Core Course Compulsory Subject 

Economics 

TYBAECO301 Micro Economics and Macro Economics Theory 3 40/100 
TYBAECO302 International Trade Theory 3 40/100 
TYBAECO303 Economics of Entrepreneurship & Public Finance Theory 3 40/100 
TYBAECO304 History of Economic Thought – I & II Theory 3 40/100 
TYBAECO305 Managerial Economics & Agriculture Economics Theory 3 40/100 

TYBAECO306 Survey Methods & Development and Environmental 
Economics Theory 3 40/100 

English 
Literature. 

TYBAENG301 
History of English Literature from 1550 to 1750 
 (The Elizabethan Age to the Neo-classical Age) Theory 3 40/100 

TYBAENG302 
History of English Literature from 1750 to 1900 
(The Age of Dr. Johnson to the Victorian Age)  Theory 3 40/100 

TYBAENG303 
History of English Literature from 1914 to 2000 
(The Modern Age and the Post-modern Age) Theory 3 40/100 

TYBAENG304 Literature in Translation Theory 3 40/100 
TYBAENG305 Criticism Theory 3 40/100 
TYBAENG306 Phonetics, Phonology and Practical Criticism Theory 3 40/100 

Gujarati 
Literature. 

 

TYBAGUJ301 અતાર્ીન �જુરાતી સા�હત્નન ઇિતહાસ  Theory 3 40/100 

TYBAGUJ302 
‘સાપનાભારા’ (એ્ાં્ � સગંહ) - ઉઝાશં્ ર જનશી 

અને ‘િઝથ્ા�ભઝાન’ (નાટ્) - દલપતરાઝ 
Theory 3 40/100 

TYBAGUJ303 
‘�તૂારલાપ’ (્ાવ્સગંહ) –‘્ાનત’ અને 

‘ �્ટલાં્  ્ાવ્ન’ (�નુદરર�) સપંા: િનરંજન ભગત 
Theory 3 40/100 

TYBAGUJ304 અપ�ઠત (અનસીન) Theory 3 40/100 

TYBAGUJ305 સા�હત્ િતતે્નના ંિસદાતંન Theory 3 40/100 

TYBAGUJ306 ભાષા િતજાન Theory 3 40/100 

Hindi 
Literature. 

TYBAHIN301 पाचान एवा ्ध्माललन माव् Theory 3 40/100 

TYBAHIN302 �वन्ल नाटम एवा एमााम� Theory 3 40/100 

TYBAHIN303 भार�ा् लोम सा�वत् Theory 3 40/100 

TYBAHIN304 �वन्ल भाषा एवा व्ामरर Theory 3 40/100 
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Course Type Course Code Course Title Theory 
Exam 
Du. in 

Hrs 

Passing
/ Total 

TYBAHIN305 भार�ा् एवा पाशचात् सा�वत् �सध्ाा�, आलोचना और वा् Theory 3 40/100 

TYBAHIN306 पतमाार�ा एवा पा्ोयन्नलम �वन्ल Theory 3 40/100 

 
 
 
 

Sanskrit 
Literature. 

 
TYBASAN301 

Vedantsar of  Sadanand Sarsvati and Isha-Ken 
Upanishada  Theory 3  40/100 

TYBASAN302 Tarksangrah of Annam bhatt and Sankhyakarika Theory 3 40/100 

TYBASAN303 Bhashavigyan, Sangyaprakranm of Bhattoji Dikshita 
and Karakprakaran of  Bhattoji Dikshita Theory 3 40/100 

TYBASAN304 Abhinavvaidikpathavali and Stotrashahity Parichay-
Sankaracharya & Shivmahima Stotra of Pushdanta Theory 3 40/100 

TYBASAN305 Pratigyayaugandhrayanam of  Bhasa & 
Shrimadbhagvad Geeta of Maharshi Vyasa Theory 3 40/100 

TYBASAN306 
Sanskrit vyakarana (Subant,Tigant, Krudant, Sandhi) & 
Arthavbodh and Naishidhcharitam – (Prathm Sarga) of 
Shreeharsh 

Theory 3 40/100 

ન�ધ:-  SY BA મ્ ં� િવષય પસદં કર�લ છે, તેમ્ંયી જ ઉપર �જુબ TY BA મ્ ંCore Course TY BA મ્ ંપસદં કરવ્ન્ 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 GENERAL ENGLISH           40/100 

ન�ધ:-TY BA ઝા ંAbility Enhancement Compulsory (ફર�્ાત) અભ્ાસ ્રતાનન રહ�શે. 
 Text: Tale Sails: English Coursebook for College Students: Macmillan 

 

The following chapters are prescribed. 

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

 
 Grammar Section: 

1. Vocabulary  
2. Phrasal Verbs  
3. Modal Auxiliaries  
4. Reading Comprehension 
5. Paragraph Writing 
6. Resume / CV Writing 
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 CORE COURSE SUBJECT                                                                                               (A)  ECONOMICS    
    TY B.A. EXTERNAL TYBAECO301 
SUBJECT Micro Economics and Macro Economics 40/100 
�િુનટ-૧  �ણૂર હ�રફ્ઈ 

૧.૧ �ણૂર હ�રફાઈનન ખ્ાલ અને અથર 

૧.૨ �ણૂર હ�રફાઈના લકણન 

૧.૩ �દુ હ�રફાઈ અને  �ણૂર હ�રફાઈ –  સઝ�લુાની સાઝાન્ શરતન 

૧.૪  �ણૂર હ�રફાઈઝા ંપેઢ� અને ઉદનગનની �ૂં્ાગાળાની અને 

લાબંાગાળાની સઝ�લુા 

UNIT:6   Consumption Function                                 
6.1  Psychological Law of Consumption 
6.2  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 

�િુનટ-૨  ઈ�રો 

૨.૧  ઈ�રાનન ખ્ાલ અને અથર 

૨.૨  ઈ�રાના પ્ારન અને લકણન 

૨.૩  ઈ�રાઝા ંતધતા ંજતા ંખ્ર અને ઘટતા ં જતા ંખ્રઝા ંપેઢ�ની 

સઝ�લુા  

૨.૪  ઈ�રાની આિથ�્ અસરન (લાભાલાભ) 

૨.૫  � �્ઝત ભેદભાતનન અથર, પ્ારન તે ્્ાર� શ� અને નફા્ાર્  

બને? � �્ઝત ભેદભાત અને સઝ�લુા 

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) 

�િુનટ-૩  �દ્તક ઈ�રો અને અલપહ્તક  ઈ�રો 

      ૩.૧   �દ્તક ઈ�રો અને અલપહ્તક ઈ�રોનો ખય્લ અને અયર 

૩.૨  �દ્તક ઈ�રો અને અલપહ્તક ઈ�ર્ન્ લકણો  

૩.૩  મ્શરલ અને થજવયર્ુ ંમોડ�લ 

૩.૪  અલપહ્તક ઈ�ર્ન્ પક્રો 

૩.૫  અલપહ્તક ઇ�ર્મ્ ં�ક�મત િનધ ર્રણ 

૩.૬  ખ્ચં્વ્ળ� મ્ગં ર�ખ્ 

૩.૭  ભ્વ ને�તૃવ 

૩.૮  સ�ંણૂર જોડ્ણ 

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  Multipliers- 

Limitations of Multiplier 
 8.4    Theory of Acceleration 
 8.5 Marginal efficiency of capital- Factors effecting    

marginal efficiency of capital 

�િુનટ-૪ ઈ�ર્�કુત હ�રફ્ઈ 

૪.૧  ઈ�ર્�કુત હ�રફ્ઈનો ખય્લ અને અયર 

૪.૨  ઈ�ર્�કુત હ�રફ્ઈન્ લકણો 

૪.૩  ઈ�ર્�કુત હ�રફ્ઈમ્ ંપેઢ�ની અને �ૂયની �ૂંક્ગ્ળ્ની 

અને લ્બં્ગ્ળ્ની સમ�લુ્ 

૪.૪  વેચ્ણ ખચરનો અયર 

૪.૫  વેચ્ણ કરચ અને ઉતપ્દન ખચર વચચેનો તફ્વત 

૪.૬  વેચ્ણ ખચરની મ્ગં ર�ખ્ પરની અસરો 

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 

�િુનટ-૫  સમઉતપ્દન ર�ખ્ 

૫.૧  સમઉતપ્દન ર�ખ્નો ખય્લ અને અયર 

૫.૨  સમઉતપ્દન ર�ખ્ન્ લકણો 

૫.૩  ઉતપ્દનની સમ�લુ્ 

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 
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10.6    High powered Money  
10.7    Money and other assets 

 

Reference Books: 

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

 
 
CORE COURSE SUBJECT                                                                                               (A)  ECONOMICS    
    TY B.A. EXTERNAL TYBAECO302 
SUBJECT International Trade 40/100 
�િુનટ-૧  �ત�રક અને �તરર્ષ્�ય વેપ્ર 

  ૧.૧  પ્ત્વન્ 

  ૧.૨  �ત�રક અને �તરર્ષ્�ય વેપ્રનો ખય્લ અને અયર 

  ૧.૩  �ત�રક અને �તરર્ષ્�ય વેપ્ર વચચે સમ્નત્ 

  ૧.૪  �ત�રક અને �તરર્ષ્�ય વેપ્ર વચચે તફ્વત 

  ૧.૫  �તરર્ષ્�ય વેપ્રનો પિશષટ િસદ્તં 

        ૧.૫.૧ પો. �રક્ડ�નો �લુન્તમક ખચર તફ્વતનો િસદ્તં 

        ૧.૫.૨ પો. હ�કચર ઓહલીનનો િસદ્ંત 

�િુનટ-૬  �તરર્ષ્�ય વેપ્રન્ લ્ભ અને લ્ભ્ુ ંમ્પન 

  ૬.૧   પ્ત્વન્ 

  ૬.૨   �તરર્ષ્�ય વેપ્રન્ (િનરપેક) લ્ભ 

  ૬.૩   �તરર્ષ્�ય વેપ્રની શરતો (સ્પેક લ્ભ) 

  ૬.૪   વેપ્રની શરતોનો અયર અને ગણતર� 

  ૬.૫   �તરર્ષ્�ય વેપ્રનો પિશષટ િસદ્તં 

  ૬.૬   વેપ્રની શરતોન્ ંિવિવધ પક્રો 

  ૬.૭   વેપ્રની શરતોને અસર કરત્ ંપ�રબળો 

�િુનટ-૨  ભ્રતનો �તરર્ષ્�ય વેપ્ર 

  ૨.૧  પ્ત્વન્ 

  ૨.૨  ભ્રતનો �તરર્ષ્�ય વેપ્રન્ ઐિતહિસક વલણો 

        ૨.૨.૧ ્વ્તંં ય �વૂ� 

        ૨.૨.૨ ્વ્તંં ય બ્દ 

        ૨.૨.૩ આયોજનક્ળ દરમય્ન 

  ૨.૩  વેપ્રન્ કદમ્ ંયયેલ્ ંપ�રવતરનો 

  ૨.૪  વેપ્રની �દશ્મ્ ંયયેલ્ ંપ�રવતરનો 

  ૨.૫  વેપ્રન્ ્વવપ અને બધં્રણમ્ ંયયેલ્ ંપ�રવતરનો 

�િુનટ-૭  વેપ્ર �લુ્ અને લેણદ�ણ �લુ્ 

  ૭.૧   પ્ત્વન્ 

  ૭.૨   વેપ્ર �લુ્ અયર અને વય્ખય્ 

  ૭.૩   લેણદ�ણ �લુ્ અયર અને વય્ખય્ 

  ૭.૪   લેણદ�ણ �લુ્ન્ લકણો 

  ૭.૫   લેણદ�ણ �લુ્્ુ ંવગાકરણ 

  ૭.૬   લેણદ�ણ �લુ્મ્ ંખ્દન્ ંક્રણો 

  ૭.૭   લેણદ�ણ �લુ્મ્ ંસમતોલન 

          ૭.૭.૧  ભ્વ પ�રવતરન દ્ર્ 

          ૭.૭.૨   આવક પ�રવતરન દ્ર્ 

          ૭.૭.૩  વહ�વટ� પગલ્ંઓ દ્ર્ 

�િુનટ-૩  િવિનમય ��ુશ 

  ૩.૧   પ્ત્વન્ 

  ૩.૨   િવિનમય ��ુશનો ખય્લ અને અયર 

  ૩.૩   િવિનમય ��ુશન્ હ��ઓુ 

  ૩.૪   િવિનમય ��ુશની પદિતઓ 

�િુનટ-૮  િવિનમય દર 

  ૮.૧   પ્ત્વન્ 

  ૮.૨   િવિનમય દરનો ખય્લ અને અયર 

  ૮.૩   િવિનમય દરનો સમખર�દ શ�કતનો િસદ્તં 

  ૮.૪   િવિનમય દરનો મ્ંગ અને �રુવઠ્નો િસદ્તં 

�િુનટ-૪ વેપ્રની નીિતઓ 

  ૪.૧   પ્તાતના 

  ૪.૨   �કુત વેપ્ર નીિત : અયર અને વય્ખય્ 

  ૪.૩   �કુત વેપ્ર નીિતન્ લ્ભ – ગેરલ્ભ 

  ૪.૪   સરંકણ નીિત : અયર અને વય્ખય્ 

  ૪.૫   સરંકણ નીિત શ્ મ્ટ�? (સરંકણ નીિત તરફ�ણની દલીલો) 

�િુનટ-૯ �તરર્ષ્�ય તરલત્ 

  ૯.૧   પ્તાતના 

  ૯.૨   �તરર્ષ્�ય તરલત્નો ખય્લ અને અયર 

  ૯.૩   �તરર્ષ્�ય તરલત્ન્ િનધ ર્રક પ�રબળો 

  ૯.૪   �તરર્ષ્�ય તરલત્ની સમ્ય્્ુ ં્વવપ 

  ૯.૫   �તરર્ષ્�ય તરલત્ની સમ્ય્નો પ�રચય આપત્ ં
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  ૪.૬   સરંકણ નીિતન્ ગેરલ્ભો 

  ૪.૭   �કુત વેપ્ર અને સરંકણ નીિતની �લુન્તમક સમીક્ 

  ૪.૮   સરંકણની ક્યરપદિત 
 

પ�રબળો 

�િુનટ-૫  �તરર્ષ્�ય ન્ણ્ ંભડંોળ  

  ૫.૧   પ્તાતના 

  ૫.૨   �તરર્ષ્�ય ન્ણ્ ંભડંોળનો ખય્લ 

  ૫.૩   �તરર્ષ્�ય ન્ણ્ ંભડંોળન્ હ��ઓુ 

  ૫.૪   �તરર્ષ્�ય ન્ણ્ ંભડંોળન્ ક્ય� 

  ૫.૫   ગેટ 

�િુનટ-૧૦  િવ� વેપ્ર સગંઠન અને ભ્રત  

 ૧૦.૧   પ્તાતના 

 ૧૦.૨   િવ� વેપ્ર સગંઠન અને ભ્રત 

 ૧૦.૩   વૈિ�ક�કરણ અને તેનો ભ્રત પર પભ્વ 

 

Reference Books: 
૧. િપ. આર.સી. પટ�લ, �તરરાષ્�્ અથરશાા, ન્ ુપનપ્લુર પ્ાશન, �રુત 

૨. ડૉ. રા �્શ એ. જનશી, �તરરાષ્�્ અથરશાા, રાજ્નટ 
 
 
CORE COURSE SUBJECT                                                                                               (A)  ECONOMICS    
    TY B.A. EXTERNAL TYBAECO303 
SUBJECT Economics of Entrepreneurship & Public Finance 40/100 
�િુનટ-૧  ઉદોગ સ્હિસક અને ઉદોગ સ્હિસકત્ : પ�રચય્તમક 

િવ�લેષણ 

  ૧.૧   પ્ત્વન્ 

  ૧.૨   ઉદોગ સ્હિસકનો અયર અને વય્ખય્   

  ૧.૩   ઉદોગ સ્હિસકત્નો ખય્લ, અયર અને વય્ખય્ 

  ૧.૪   ઉદોગ સ્હિસકત્ન્ ંલકણો 

  ૧.૫   ઉદોગ સ્હિસકોન્ પક્રો 

  ૧.૬   ઉદોગ સ્હિસકોન્ �ણુો 

  ૧.૭   ઉદોગ સ્હિસકન્ ક્ય� 

�િુનટ-૬  કરવેર્ 

  ૬.૧  પ્ત્વન્ 

  ૬.૨  કરવેર્નો ખય્લ અને અયર 

  ૬.૩  પતયક કરવેર્ અને પરોક કરવેર્ 

  ૬.૪  કરવેર્્ુ ંવગાકરણ 

  ૬.૫  કર્ઘ્ત 

  ૬.૬  કરસપં્ત 

  ૬.૭  કરસપં્ત અસર કરત્ ંપ�રબળો 

  ૬.૮  આવકવેરો 

  ૬.૯  સપંિતવેરો 

  ૬.૧૦ �.થસ.ટ�. 
 

�િુનટ-૨  ઉદોગ સ્હિસકત્ મ્ટ� ્ુ ંપય ર્વરણ 

  ૨.૧  પ્ત્વન્ 

  ૨.૨  ઉદોગ સ્હિસકત્ મ્ટ� ્ુ ંપય ર્વરણ        

  ૨.૩  ઉદોગ સ્હિસકત્ અને સ્મ્�જક પય ર્વરણ 

  ૨.૪  ઉદોગ સ્હિસકત્ િવકસ્વવ્ન્ ક્યર્મો �તગરત મહતવની 

સં્ ય્ઓ 

�િુનટ-૭    �હ�ર ખચર  

  ૭.૧  પ્ત્વન્ 

  ૭.૨   �હ�ર ખચરનો અયર 

  ૭.૩  �હ�ર ખચર વધવ્ન્ ંક્રણો 

  ૭.૪  થડોલફ વ્ગનરનો ર્જય ની પ્િૃૃનો િસદ્તં 

  ૭.૫  �હ�ર ખચર અને ખ્નગી ખચર વચચેનો તફ્વત  

  ૭.૬  �હ�ર ખચરની અસરો 

        ૭.૬.૧ �હ�ર ખચરની ઉતપ્દન પરની અસરો 

        ૭.૬.૨ �હ�ર ખચરની વહ�ચણી પરની અસરો  

        ૭.૬.૩ �હ�ર ખચરની રોજગ્ર� પરની અસરો 
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�િુનટ-૩  ઉદોગ સ્હિસકત્ િવક્સ ક્યર્મ 

  ૩.૧   પ્ત્વન્ 

  ૩.૨   ઉદોગ સ્હિસકત્ િવક્સ ક્યર્મનો અયર 

  ૩.૩   ઉદોગ સ્હિસકત્ િવક્સ ક્યર્મન્ હ��ઓુ 

  ૩.૪   ઉદોગ સ્હિસકત્ િવક્સ ક્યર્મન્ લકણો 

  ૩.૫   ઉદોગ સ્હિસકત્ િવક્સ ક્યર્મન્ પક્રો 

  ૩.૬   ઉદોગ સ્હિસકત્ િવક્સ ક્યર્મ્ુ ંમહતવ 

  ૩.૭   ઉદોગ સ્હિસકત્ િવક્સ ક્યર્મની સમ્ય્ઓ 

�િુનટ-૮  �હ�ર વ્�નુો િસદ્તં 

  ૮.૧  પ્ત્વન્ 

  ૮.૨  �હ�ર વ્�નુ્ �રુવઠ્મ્ ંબ�રતતંની િનષફળત્ અને તેન્ 

ક્રણો 

  ૮.૩  �હ�ર વ્� ુઅને ખ્નગી વ્� ુવચ્ચેનો તફ્વત  

  ૮.૪  �હ�ર વ્�નુો િસદ્તં 

  ૮.૫  �હ�ર વ્�ઓુ્ુ ંિસદ્િંતક અયરશ્ાીય િવ�લેષણ 

�િુનટ-૪ ઉદોગ સ્હિસકત્ન્ િસદ્તંો 

  ૪.૧   પ્તાતના 

  ૪.૨   ઉદોગ સ્હિસકત્નો આિય�ક િસદ્તં 

          ૪.૨.૧ મ્કર  ક�સન, હ્વ� લે�બનસટ્ઈન, 

�મુપીટર,થફ.થચ.ન્ઈટ, �કઝનર 

  ૪.૩  ઉદોગ સ્હિસકત્નો સ્મ્�જક િસદ્તં 

          ૪.૩.૧ થફ.ડબલ�.ુ �ુગં,મેક વેબર,યોમસ કોચરન, બી 

થફ. હોઝલીઝ, ્ટોક 

  ૪.૪  ઉદોગ સ્હિસકત્નો મનોવૈજ્િનક િસદ્તં 

          ૪.૪.૧ ડ�િવડ મેકલેલેનડ, હ�ગન 

�િુનટ-૯  �હ�ર દ�્ ુ

 ૯.૧  પ્તાતના 

 ૯.૨  �હ�ર દ�વ્નો ખય્લ અને અયર  

 ૯.૩  �હ�ર દ�વ્ન્ પક્રો  

 ૯.૪  �હ�ર દ�વ્ની અસરો 

 ૯.૫  �હ�ર દ�વ્નો બોજો 

�િુનટ-૫  ભ્રતમ્ ંગ્મીણકેતે ખેતી્ુ ંમહતવ   

  ૫.૧  પ્તાતના 

  ૫.૨  ભ્રતમ્ ંખેત આધ્�રત ઉદોગોની જવ�રય્ત 

  ૫.૩  ખ્દ વપ્તં�રત ઉદોગો 

  ૫.૪  ૧૯૯૧ પહ�લ્નંી સ્હિસક નીિતઓ 

  ૫.૫  ૧૯૯૧ પછ�ની સ્હિસક નીિતઓ 

�િુનટ-૧૦  સરક્રન્ આવકન્ સ્ધનો 

 ૧૦.૧  પ્તાતના 

 ૧૦.૨  ્ય્િનક સરક્રન્ આવકન્ સ્ધનો  

 ૧૦.૩  ર્જયન્ આવકન્ સ્ધનો 

 ૧૦.૪  ક�નદ સરક્રની આવકન્ સ્ધનો 

 ૧૦.૫  ખ્નગીકરણ અને િવનીવેશનો ખય્લ અને મહતવ  

 ૧૦.૬  ન્ુ ંબ�ટ 
 
Reference Books: 

૧.  પા. ઝહ�શ પી. ભટ, �હ�ર િત�વ્ત્થાના િસદાતંન, ્િુનતિસ�ટ� ગથંિનઝારણ બનડર, �જુરાત રાજ્, �તૃી્ આ�િૃ�, ૨૦૦૧. 

૨.  પા. ઝહ�શ પી. ભટ, �હ�ર અથરશાા, �કએ�ટત પ્ાશન, તેરાતળ 
 
CORE COURSE SUBJECT                                                                                               (A)  ECONOMICS    
    TY B.A. EXTERNAL TYBAECO304 
SUBJECT History of Economic Thought – I & II 40/100 
�િુનટ-૧  આિય�ક િવચ્રોનો ઈિતહ્સ 

 ૧.૧  પ્ત્વન્ 

 ૧.૨  આિય�ક િવચ્રનો ખય્લ અને અયર   

 ૧.૩  આિય�ક િવચ્રોન્ ઇિતહ્સની પદિતઓ 

        ૧.૩.૧ ક્ળ્મ્્સુ્ર પદિત 

        ૧.૩.૨ િવચ્ર્સુ્ર પદિત 

 ૧.૪  આિય�ક િવચ્રોન્ ંઇિતહ્સન્ અભય્સ્ુ ંમહતવ 
 

�િુનટ-૬  પો. આલફ�ડ મ્શરલ 

   ૬.૧  પ્ત્વન્ 

   ૬.૨  �વન પ�રચય 

   ૬.૩  મ્શરલન્ સ્મ્નય આિય�ક િવચ્રો 
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�િુનટ-૨  વય્પ્રવ્દ 

 ૨.૧  પ્ત્વન્ 

 ૨.૨  વય્પ્રવ્દનો ખય્લ અને અયર 

 ૨.૩  વય્પ્રવ્દન્ ઉદભવન્ ંક્રણો 

 ૨.૪  વય્પ્રવ્દન્ પતનન્ ંક્રણો 

 ૨.૫  વય્પ્રવ્દની ટ�ક્ઓ 

�િુનટ-૭    ક્લર મ્કરસ અને �.બી.સે 

   ૭.૧   પ્ત્વન્ 

   ૭.૨   ક્લર મ્કરસનો �વન પ�રચય 

   ૭.૩  શમ �લૂયનો િસદ્ંત 

   ૭.૪  �ડૂ�વ્દન્ પતનન્ ક્રણો 

   ૭.૫  �.બી.સે નો �વન પ�રચય 

   ૭.૬  �.બી.સે નો બ�ર નો િનયમ 

�િુનટ-૩  પ�િૃતવ્દ 

 ૩.૧  પ્ત્વન્ 

 ૩.૨  પ�િૃતવ્દનો ખય્લ અને અયર 

 ૩.૩  પ�િૃતવ્દ ઉદભવન્ંક્રણો 

 ૩.૪  ચોખ્ુ ંઉતપ્દન 

 ૩.૫  સપંિત્ુ ંપ�રચલન 

 ૩.૬  થક કર પદિત 

�િુનટ-૮  �.થમ.ક�ઈનસ 

   ૮.૧  પ્ત્વન્ 

   ૮.૨  �.થમ.ક�ઈનસનો �વન પ�રચય 

   ૮.૩  �.થમ.ક�ઈનસન્ િવચ્રોની લ્ક�ણકત્ 

   ૮.૪  �.થમ.ક�ઈનસન્ પિશષટ િવચ્ર શેણી િવ�ુદન્ ્્િંતક્ર�  

આિય�ક િવચ્ર 

�િુનટ-૪ થડમ �્મય અને �.થસ.િમલ 

 ૪.૧   પ્તાતના 

 ૪.૨   થડમ �્મયનો �વન પ�રચય 

 ૪.૩   શમિવભ્જનનો અયર 

 ૪.૪   શમિવભ્જનન્ ફ્યદ્ અને ગેરફ્યદ્ 

 ૪.૫   ્વેરિવહ્ર નીિત 

 ૪.૬   �.થસ.િમલનો �વન પ�રચય 

 ૪.૭   �.થસ.િમલન્ પિશષટ આિય�ક િવચ્રોની તરફ�ણનીદલીલો 

 ૪.૮   વય�કત િનષઠ સમ્જવ્દ� ક્યર્મ   

�િુનટ-૯  ભ્રતીય આિય�ક િવચ્રો 

   ૯.૧   પ્તાતના 

   ૯.૨   કૌ�ટલયન્ આિય�ક િવચ્રો 

   ૯.૩   દ્દ્ભ્ઈ નવરો�ન્ આિય�ક િવચ્રો 

   ૯.૪   ગ્ધંી�ન્ આિય�ક િવચ્રો 

�િુનટ-૫  વ્તીન્ િસદ્તંો   

 ૫.૧  પ્તાતના 

 ૫.૨  મ્લયસનો વ્તીનો િસદ્તં 

 ૫.૩  ઇષટતમ વ્તીનો િસદ્ંત 

 ૫.૪  વ્તી સં્ ્િંતનો િસદ્તં 

�િુનટ-૧૦  ડ�િવડ �રક્ડ� 

 ૧૦.૧   પ્તાતના 

 ૧૦.૨   ડ�િવડ �રક્ડ�નો �વન પ�રચય 

 ૧૦.૩   ભ્ડ્નો િસદ્તં 

 
  Reference Books: 

૧.  ‘આિથ�્  િત્ારનનન ઈિતહાસ’ , સી. જઝનાદાસ પ્ાશન , અઝદાતાદ 

૨.  ‘આિથ�્  િત્ારનનન ઈિતહાસ’ , અનડા પ્ાશન , અઝદાતાદ 
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CORE COURSE SUBJECT                                                                                               (A)  ECONOMICS    
    TY B.A. EXTERNAL TYBAECO305 
SUBJECT Managerial Economics & Agriculture Economics 40/100 
�િુનટ-૧  સચં્લક�ય અયરશ્ા 

૧.૧  પ્ત્વન્ 

૧.૨  સચં્લક�ય અયરશ્ા ખય્લ અને અયર 

૧.૩  સચં્લક�ય અયરશ્ાન્ ંલકણો 

૧.૪  સચં્લક�ય અયરશ્ા્ુ ં્વવપ અને ક્યરકેત 

૧.૫  સચં્લક�ય અયરશ્ા્ુ ંમહતવ 

૧.૬  સચં્લક�ય અયરશ્ાની �િૂમક્ અને જવ્બદ્ર� 

૧.૭  સચં્લક�ય અયરશ્ાની મય ર્દ્ઓ 

�િુનટ-૬  �િૃષ અયરશ્ા 

  ૬.૧  પ્ત્વન્ 

  ૬.૨  �િૃષ અયરશ્ાનો ખય્લ અને વય્ખય્ 

  ૬.૩  �િૃષ અયરશ્ા્ુ ં્વવપ અને ક્યરકેત 

  ૬.૪  �િૃષ અયરશ્ાન્ અભય્સની પદિતઓ 
 

�િુનટ-૨  સચં્લક�ય અયરશ્ાન્ પ્ય્ન્ ખય્લો 

૨.૧  પ્ત્વન્ 

૨.૨  વટ્વનો ખય્લ(ઉદ્.સ�હત ગણતર�નો દ્ખલો      

૨.૩  ્�ૃદ(અિધકત્)નો ખય્લ અને સીમ્તંનો ખય્લ (ઉદ્.) 

૨.૪  ્�ૃદ(અિધકત્)નો ખય્લ અને સીમ્તંનો ખય્લની 

ઉપયોગીત્ 

૨.૫ સમ-સીમ્ંતનો ખય્લ અને ઉપયોગીત્  

૨.૬ સમયતતવનો ખય્લ 

૨.૭ વૈક�લપક ખચરનો ખય્લ 

�િુનટ-૭    ખેત સચં્લન અને પદિતઓ 

  ૭.૧ પ્ત્વન્ 

  ૭.૨  ખેત સચં્લનન્ મહતવન્ િનણરયો  

  ૭.૩ ખેત સચં્લનમ્ ંઅિનિ�તત્ઓ અને તેને �ૂર કરવ્ન્ ં

ઉપ્યો 

  ૭.૪ ખેત સચં્લનની પદિતઓ 

�િુનટ-૩  મ્ગં િવ�લેષણ 

૩.૧  પ્ત્વન્ 

૩.૨  મ્ગંનો ખય્લ અને અયર  

૩.૩  મ્ગંને નકક� કરત્ ંપ�રબળો 

૩.૪  �ુદ્ ં– �ુદ્ ંપક્રની મ્ગં અને તેન્ િનણ ર્યક પ�રબળો 

૩.૫  વ�તૂતન મ્ગં અને ્વ્યત મ્ગં 

૩.૬  ઉતપ્દક�ય વ્�નુી મ્ગં અને વપર્શી વ્�નુી મ્ગં 

૩.૭  ટક્ઉ વ્�નુી મ્ગં અને �બન-ટક્ઉ વ્�નુી મ્ગં 

૩.૮  પેઢ�ની મ્ગં અને ઉદોગોની મ્ગં 

�િુનટ-૮  ખેત પેદ્શ અને �તરર્ષ્�ય વેપ્ર 

  ૮.૧  પ્ત્વન્ 

  ૮.૨  ખેત પેદ્શની િનક્સ વેપ્રન્ વલણો  

  ૮.૩  ભ્રતની ખેત પેદ્શનો �તરર્ષ્�ય વેપ્ર 

  ૮.૪  ભ્રતની ખેત પેદ્શની િનક્સ 

  ૮.૫  ભ્રતની ખેત પેદ્શની આય્ત 

  ૮.૬  ખેત પેદ્શો �ગેની �તરર્ષ્�ય સમ�ૂતીઓ 

�િુનટ-૪ મ્ગંની આગ્હ� 

૪.૧  પ્તાતના 

૪.૨  મ્ગંની આગ્હ�નો ખય્લ અને અયર 

૪.૩  મ્ગંની આગ્હ�્ુ ંમહતવ  

૪.૪  મ્ગંની આગ્હ�ને અસર કરત્ ંપ�રબળો 

૪.૫  મ્ગંની આગ્હ�ન્ હ��ઓુ અને પક્રો 

૪.૬ મગંની આગ્હ�ની ર�તો(પદિતઓ) 

૪.૭ મ્ગંની આગ્હ�ની સ્ર� પદિતન્ ધોરણો      

�િુનટ-૯  જમીન �ધુ્ર્ 

 ૯.૧  પ્તાતના 

 ૯.૨  જમીન �ધુ્ર્નો અયર  

 ૯.૩  િવક્સમ્ન દ�શોમ્ ંજમીન �ધુ્ર્ 

 ૯.૪  જમીન ધ્રણની ટોચ મય ર્દ્નો અયર – ભય્ય્નો અને તેની  

         િવ�ુદની દલીલો 

�િુનટ-૫   

સચં્લન અને સચં્લકન્ ક્ય� અને જવ્બદ્ર�ઓ 

�િુનટ-૧૦  સહક્ર� ખેતી 

 ૧૦.૧  પ્તાતના 

 ૧૦.૨  સહક્ર� ખેતીનો ખય્લ અને અયર 
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 ૧૦.૩  સહક્ર� ખેતીન્ ક્રણો 

 ૧૦.૪  સહક્ર� ખેતીન્ પક્રો 

 ૧૦.૫  સહક્ર� ખેતીન્ ભય્ય્નો 
 
Reference Books: 

૧.  ‘સં્ ાલ્�્ અને િન્નજ્�્ અથરશાા’ , �ુઝાર પ્ાશન. 

૨.  ડૉ. એઝ.એલ.લાલા, ‘ સં્ ાલ્�્ અથરશાા’ 

૩.  શાાી અનતે દ�સાઈ ‘�ૃિષ અથરશાા’ પનપ્લુર પ્ાશન, �રુત 

૪.  ડૉ.એઝ.તી.�ની , ‘ �ૃિષ અથરશાા’, �કએટ�ત પ્ાશન, તેરાતળ. 

૫.  �દન્ર આઈ. દ�સાઈ, �ૃિષ અથરશાા’, ્િુનતિસ�ટ� ગથં િનઝારણ બનડર , અઝદાતાદ 
 
 
CORE COURSE SUBJECT                                                                                               (A)  ECONOMICS    
    TY B.A. EXTERNAL TYBAECO306 
SUBJECT Survey Methods & Development and Environmental Economics 40/100 
�િુનટ-૧  સશંોધન 

૧.૧  પ્ત્વન્ 

૧.૨  સશંોધનનો ખય્લ, અયર અને વય્ખય્ 

૧.૩  સશંોધનન્ હ��ઓુ 

૧.૪  સશંોધન્ુ ં�ખુય તબ�્ઓ 

૧.૫  સશંોધન્ુ ંક્યરકેત અને મહતવ 

૧.૬  સશંોધન્ુ ંઆયોજન  

૧.૭  સશંોધન પદિતન્ પક્રો 
 

Unit : 6   Economic Growth and Development                    
  6.1   Meaning of Economic Growth and Development 
  6.2   Indicators and Measurements of Development  
  6.3   National Income and Per Capita Income, GDP & GNP  
  6.4   Minimum needs Physical Quality of Life Index 
  6.5   Human Development Index     

�િુનટ-૨  સશંોધનની પદિતઓ અને પક્રો 

૨.૧ પ્ત્વન્ 

૨.૨ સખંય્તમક અને �ણુ્તમક પદિતઓ 

       ૨.૨.૧ અવલોકન (િનર�કણ પદિત) 

       ૨.૨.૨ થકમ અભય્સ પદિત 

       ૨.૨.૩ વ્� ુિવ�લેષણપદિત 

૨.૩ સશંોધનન્ પક્રો  

       ૨.૩.૧ ઐિતહ્િસક સસંોધન 

       ૨.૩.૨ �દુ અને વયવહ્રલકી સશંોધન 

       ૨.૩.૩ પ્રં�ભક સશંોધન 

       ૨.૩.૪ વણરન્તમક સશંોધન 

       ૨.૩.૫ પયોગ્તમક સશંોધન 

       ૨.૩.૬ અ્ભુવજનય સશંોધન 

       ૨.૩.૭ ્લુ્સ્તમક સશંોધન 
 

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 
          7.3.3  W.W.Rostow’s stage of Growth 

�િુનટ-૩  મ્�હતી્ુ ંવગાકરણ અને પ્�િુતકરણ  

૩.૧  પ્ત્વન્ 

૩.૨  વગાકરણનો ખય્લ, અયર અને ઉદેશો 

Unit : 8   Theories of Development                                       
  8.1  Introduction 
  8.2  Classical theory of Development 
          8.2.1  David Ricardo 
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૩.૩  વગાકરણન્ લકણો, પક્રો અને સપં્દન 

૩.૪  મ્�હતી્ુ ંપ્�િુતકરણ (થકતીકરણ) 

૩.૫  કોષટ�કકરણ – ઉદેશો- પક્રો 

          8.2.2  Karl Marx Theory of Social Change 
          8.2.3 Schumpeter and Capitalistic Development       

�િુનટ-૪ પ્્વલી અને �લુ્ક્ત 

૪.૧  પ્તાતના 

૪.૨  પ્્વલી અને �લુ્ક્તનો ખય્લ અને અયર 

૪.૩  પ્્વલી અને �લુ્ક્તન્ લકણો અને પક્રો 

૪.૪  પ્્વલી અને �લુ્ક્તની ઉપયોગીત્ અને મય ર્દ્ઓ 

૪.૫  પ્્વલી અને �લુ્ક્ત વચચેની સ્મયત્ અને તફ્વત 

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    

�િુનટ-૫  પ્યલોટ સવ� 

 ૫.૧  પ્ત્વન્ 

 ૫.૨  પ્્વલી બન્વવી 

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

 

Reference Books: 

૧.  ‘સશંનધનની પદિતિ’ , પનપ્લુર પ્ાશન, �રુત 

૨.  ‘�્ડાશાા’ , પનપ્લુર પ્ાશન , �રુત 

૩.  ‘સાઝા�જ્ સશંનધનની પદિતિ’ , અનડા પ્ાશન , અઝદાતાદ. 
 
 
  SKILL ENCHNCEMENT COURSE SUBJECT                                                               (A)  ECONOMICS    
    TY B.A. EXTERNAL TYBAECO300 
SUBJECT Economic Essay & Economic of Cooperation 40/100 
�િુનટ-૧  વ્� ુઅને સેવ્કર(�.થસ.ટ�) અને િવ�દુીકરણ 

૧.૧  પ્ત્વન્ 

૧.૨  �.થસ.ટ�.નો અયર અને �ખુય પ્સ્ 

૧.૩  �.થસ.ટ�.ન્ લ્ભ  

૧.૪  �.થસ.ટ�.ન્ પક્રો અને પડક્રો 

૧.૫  �.થસ.ટ�.ની અસરો અને આ�લૂ પ�રવતરન 

૧.૬  િવ�દુીકરણનો અયર 

૧.૭  ભ્રતમ્ ંિવ�દુીકરણ 

૧.૮  િવ�દુીકરણન્ ક્રણો 

૧.૯  િવ�દુીકરણની અસરો 

�િુનટ-૬  સહક્ર 

  ૬.૧  પ્ત્વન્ 

  ૬.૨  સહક્રનો ખય્લ, અયર અને વય્ખય્ 

  ૬.૩  સહક્ર� પ્િૃતની ઉત્્િંત 

  ૬.૪  સહક્રન્ �નુઃર�ચત િસદ્તંો 

  ૬.૫  સહક્રન્ લકણો 

�િુનટ-૨  ભ્રતમ્ ં�ગ્વો  

૨.૧ પ્ત્વન્ 

૨.૨ �ગ્વ્નો ખય્લ અને અયર 

૨.૩ �ગ્વ્ન્ વલણો 

૨.૪ �ગ્વ્ન્ આિય�ક પ�રણ્મો 

૨.૫ �ગ્વ્ન્ ક્રણો 

૨.૬ સરક્રન્ �ગ્વ્ િવરોધી પગલ્ં 

૨.૭ �ગ્વ્ને ��ુશમ્ ંર્ખવ્ન્ ઉપ્યો 

�િુનટ-૭  સહક્ર અને �ડૂ�વ્દ 

  ૭.૧ પ્ત્વન્ 

  ૭.૨ �ડૂ�વ્દન્ લકણો 

  ૭.૩ સહક્ર અને �ડૂ�વ્દ વચચેની સમ્નત્ 

  ૭.૪ સહક્ર અને �ડૂ�વ્દ વચચેનો તફ્વત 

  ૭.૫ સહક્ર અને સમ્જવ્દ 

  ૭.૬ સહક્ર અને સમ્જવ્દ વચચેની સમ્નત્ અને તફ્વત 

  ૭.૭ સહક્ર અને િમશ અયરતતં વચચેની સમ્નત્ અને તફ્વત 
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�િુનટ-૩  વ્તી અને આિય�ક િવક્સ 

૩.૧  પ્ત્વન્ 

૩.૨  િવ� વ્તીન્ વલણો 

૩.૩  વ્તી વધ્ર્ની આિય�ક િવક્સ પરની અસરો 

૩.૪  િવકસત્ ંદ�શોમ્ ંવ્તી નીિત 

૩.૫  પચંવષાય યોજન્ અને વ્તી નીિત 

�િુનટ-૮  સહક્ર� મડંળ�ઓ્ુ ંવગાકરણ 

  ૮.૧  પ્ત્વન્ 

  ૮.૨  સહક્ર� મડંળ�ઓ્ુ ંવગાકરણ 

  ૮.૩  િવિવધ પક્રની સહક્ર� મડંળ�ઓ 

          ૮.૩.૧ �િૃષ િવષયક સહક્ર� મડંળ�ઓ 

          ૮.૩.૨ �બન �િૃષ િવષયક સહક્ર� મડંળ�ઓ 

�િુનટ-૪ ડૉ. બ્બ્સ્હ�બ �બેડકરન્ આિય�ક  િવચ્રો 

 ૪.૧  પ્તાતના 

 ૪.૨  ઉભરત્ ં�વુ્ અયરશ્ાી 

 ૪.૩  ડૉ.બી.આર.�બેડકર ન્ આિય�ક િવચ્રો 

       ૪.૩.૧ આર.બી.આઈ ની રચન્ 

       ૪.૩.૨ દ્મોદરવેલી પો�કટ 

       ૪.૩.૩ નદ�ઓન્ જોડ્ણ 

       ૪.૩.૪ ખેતીકેત 

       ૪.૩.૫ ઔદો�ગક િવક્સ 

       ૪.૩.૬ મ�ૂર કલય્ણ 

       ૪.૩.૭ શમ િવભ્જન 

       ૪.૩.૮ ઉદ્ર�કરણ 

�િુનટ-૯ સરક્ર� ન્ણ્ ંપબધં 

 ૯.૧  પ્તાતના 

 ૯.૨  િત્તર�ય મ્ળ્ુ ં

         ૯.૨.૧ પ્યિમક ખેત િધર્ણ િવષયક સહક્ર� મડંળ�  

         ૯.૨.૨ �જલલ્ મધય્ય સહક્ર� બ�કો 

         ૯.૨.૩ ર્જય સહક્ર� બ�ક 

 ૯.૩  ્શુરો સિમિતની ભલ્મણો 

�િુનટ-૫  �દ્જપત્ુ ંિવ�લેષણ 

 ૫.૧  પ્તાતના 

 ૫.૨  �દ્જપતનો અયર 

 ૫.૩  �દ્જપતન્ પક્રો 

 ૫.૪  �દ્જપત િવ�લેષણ 

�િુનટ-૧૦  િવદ�શમ્ ંસહક્ર� મડંળ�ઓ  

 ૧૦.૧  પ્તાતના 

 ૧૦.૨  �બટનમ્ ંગ્હકોની સહક્ર� મડંળ�ઓ 

 ૧૦.૩  ડ�નમ્કરમ્ ંડ�ર� કેતે સહક્ર� પ્િૃૃ 

 ૧૦.૪  ઇઝર્યલમ્ ંસહક્ર� પ્િૃૃ 
 
  Reference Books: 

 ૧. િપ. આર.સી.જનશી, ‘ભારતની આિથ�્ સઝ્્ાિ’ , ન્ ૂપનપ્લુર પ્ાશન , �રુત. 

 ૨. ‘પા. બબાભાઈ સન.પટ�લ, આિથ�્  િનબધંન’, સી. �ઝાનંાદાસની ્ંપની, અઝદાતાદ. 

 ૩. ‘્નજના’, િગ્ટ, ૨૦૧૭ 

 ૪. ‘અથર સં્ લન’, ૩૧ �ુલાઈ,૨૦૧૭ 

 ૫. ડૉ.બી.ડ�.પરઝાર, ‘સહ્ાર’, સી જઝનાદાસની ્ંપની, અઝદાતાદ. 

 ૬. ડૉ.બી.ડ�.પરઝાર, ‘સહ્ાર�ુ ંઅથરશાા’ , સી.જઝનાદાસની ્ંપની, અઝદાતાદ 

 ૭. િપ.આર.તી શાાી, ‘સહ્ાર િસદાતં અને વ્તહાર’, પનપ્લુર પ્ાશન, �રુત 
 
 
 
 

…………………………… 
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CORE COURSE SUBJECT                                                                                               (A)  ENGLISH  
    TY B.A. EXTERNAL TYBAENG301 

SUBJECT 
History of English Literature from 1550 to 1750 
(The Elizabethan Age to the Neo-classical Age) 40/100 

   1. Topics from the History of English Literature: 

1. The Characteristics of  the Renaissance 
2. The Contribution of the University Wits 
3. Post-Shakespearean Dramatists 
4. The Characteristics of the  Elizabethan Age 
5. The Characteristics of  the Restoration Age 
6. The Characteristics of  the Neo-classical Age 
7. Edmund Spenser 
8. Shakespearean Tragedy 

9.  Metaphysical Poetry 
10. Comedy of Humours 
11. Henry Fielding 
12. Samuel Richardson  
13. Steele 
14. Addison 
15. Comedy of Humours 
16. William Congreve 

 
   2.  Othello  – William Shakespeare 
   3. A Midsummer Night’s Dream by William Shakespeare 
 
CORE COURSE SUBJECT                                                                                               (A)  ENGLISH  
    TY B.A. EXTERNAL TYBAENG302 

SUBJECT 
History of English Literature from 1750 to 1900 
(The Age of Dr. Johnson to the Victotian Age) 40/100 

   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 

 
2. Hard Times by Charles Dickens 
3. The Pillars of Society by Henrik Ibsen 

8. 
  8.    S.T. Coleridge  
  9.    The Pre-Raphaelite Movement 
10.   Robert Browning   
11.   Thomas Hardy 
12.   John Keats  
13.   William Makepeace Thackeray 
14.   P.B. Shelley  
15.   Bronte Sisters 
16.   Oxford Movement 

 

 
CORE COURSE SUBJECT                                                                                               (A)  ENGLISH  
    TY B.A. EXTERNAL TYBAENG303 

SUBJECT 
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. Modernism 
2. Steam of Consciousness  
3. The Irish Theatre 
4. The Theatre of Absurd  
5. Post-colonial Literature 
6. The Characteristics of American Literature and 

American Renaissance 
7. T.S. Eliot  
8. W.H. Auden   

9. Ted Huges 
10. Joseph Conrad  
11. James Joyce 
12. William Golding 
13. Arthur Miller  
14. D.H. Lawrence  
15. Eugene O’ Neill 
16. 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 
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CORE COURSE SUBJECT                                                                                               (A)  ENGLISH  
    TY B.A. EXTERNAL TYBAENG304 
SUBJECT Literature in Translation 40/100 

 
1. Selected poems from Beyond the Beaten Track: Offbeat Poems from Gujarat  

                                                                                                                            by Pradip N. Khandwalla  

1. Listen O Sajani Mine 
2. Nest 
3. Getting to the Beloved 
4. A Fish’s Wish 
5. Divorce 
6. A River This One 
7. A Little of the Forest’s Breath 
8. Those Eager to Meet the Beloved 

9. Jatayu 
10. On Walking I see 
11. .The Crow Died 
12. I have Come for a Stroll 
13. Sheer Waste 
14. The Flute Vendor 
15. Only a Half-Life 
16. Midas   

2. Tughlaq  by Girish Karnad 
 

3. Abhijyana Sakuntalam by Kalidasa 
 
CORE COURSE SUBJECT                                                                                               (A)  ENGLISH  
    TY B.A. EXTERNAL TYBAENG305 
SUBJECT Criticism 40/100 

 
Text :An Introduction to the Study of Literature by W.H. Hudson  

1. Chapter – I 
2. Chapter – V                      “Imitation” 
3. Chapter – VI    
4. Chapter – VI   “Poetics” 
5. Chapter – XXIII   Matthew Arnold 
6. Chapter – XXIV   Art and Morality  

 
CORE COURSE SUBJECT                                                                                               (A)  ENGLISH  
    TY B.A. EXTERNAL TYBAENG306 
SUBJECT Phonetics, Phonology and Practical Criticism 40/100 
Units:  
1. Organ of Speech 
2.  Stress 
3. Phonetic Transcription 
4. Literary Terms 
 

5. Figures of Speech 
6. Poetry Appreciation  
7. Features of Good Speaker 
8.  Intonation 
9. Prose Appreciation  

 
Literary terms 

1. Problem Play 
2. Pastoral 
3. Aestheticism 
4. Allegory 
5. Expressionism 
6. Gothic Novel 
7. Pathetic Fallacy    
8. Feminism 
9. Haiku 
10. Dramatic Monologue 
11. Melodrama  
12. Anti-hero 
13. Myth                    14.Stock characters 

Figures of Speech 
 

1. Simile 
2. Metaphor 
3. Metonymy 
4. Pun 
5. Epigram 
6. Apostrophe 
7. Antithesis 
8. Alliteration 
9. Personification 
10. Anti-climax 
11. Innuendo 
12. euphemism 

 



  TY.B.A External Course                        Sardar Patel University 

14 
 

 SKILL ENCHNCEMENT COURSE SUBJECT                                                                  (A)  ENGLISH  
TY B.A. EXTERNAL TYBAAEC300 
SUBJECT Applied English for Communication 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 

 
 
 
 

…………………………… 
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CORE COURSE SUBJECT                                                                                               (A)  GUJARATI    
    TY B.A. EXTERNAL TYBAGUJ301 

SUBJECT અતાર્ીન �જુરાતી સા�હત્નન ઇિતહાસ 40/100 

એ્ઝ-૧ �ધુાર્ ્ગુ : લકણન, સ�્ અને �ૃિતિ  

-�ધુાર્્ગુનન સાં્ �ૃિત્ સદંભર, પ�રબળન. ઝધ્્ાળથી વ્ાતતરન-�ધુાર્્ગુના લકણન  

-સ�્નનન અભ્ાસ : દલપતરાઝ, નઝરદ અને નતલરાઝ  

- સા�હત્ �ૃિતિનન અભ્ાસ : ્રણઘેલન (નતલ્થા), લ�લતા�ુ:ખદશર્ (નાટ્)  

એ્ઝ-૨  પ�ંડત ્ગુ : લકણન, સ�્ અને �ૃિતિ 

- પ�ંડત્ગુનન સાં્ �ૃિત્ સદંભર, પ�રબળન. �ધુાર્્ગુથી વ્ાતતરન-પ�ંડત્ગુના લકણન 

- સ�્નનન અભ્ાસ : ગનતધરનરાઝ, ્ાનત અને બ.્.ઠા્નર  

- સા�હત્ �ૃિતિનન અભ્ાસ : ભદભંદ (નતલ્થા), ્લાપીનન �્્ારત (્ાવ્સગંહ), 

જ્ાજ્તં(પદનાટ્)  

એ્ઝ-૩  સા�હત્ ્તવપનની િત્ાસર�ખા  

- ખડં્ાવ્, નતલ્થા અને નાટ્ 

એ્ઝ-૪  �ૂં્ા પ્ન(ન�ધ : ઉપરના તણે્ એ્ઝઝાથંી પ્ન �છૂતાના રહ�શે.) 

એ્ઝ-૫ ગાધંી ્ગુ : લકણન, સ�્ અને �ૃિતિ  

- ગાધંી્ગુનન સાં્ �ૃિત્ સદંભર, પ�રબળન. પ�ંડત્ગુથી વ્ાતતરન-ગાધંી્ગુના લકણન  

- સ�્નનન અભ્ાસ : ્નૈ્ાલાલ રનુશી, ઉઝાશં્ ર જનશી, લતેર્દં ઝેઘાણી 

- સા�હત્ �ૃિતિનન અભ્ાસ : તણખાઝડંળ-૧, �નુદરઝના ં્ાવ્ન, પાછલે બારણે  

એ્ઝ-૬  અ�ગુાધંી ્ગુ અને આ�િુન્ ્ગુ : લકણન, સ�્ અને �ૃિતિ 

-અ�ગુાધંી ્ગુ અને આ�િુન્ ્ગુ  સાં્ �ૃિત્ સદંભર, પ�રબળન. ગાધંી્ગુથી વ્ાતતરન- અ�ગુાધંી ્ગુ  અને આ�િુન્ 

્ગુના લકણન 

- સ�્નનન અભ્ાસ : �રુ�શ જનશી, રા�નદ શાહ અને િનરંજન ભગત 

- સા�હત્ �ૃિતિનન અભ્ાસ : અ�ઘુર, �લ્ા, સદઝાતાનન ખાં્ ન 

એ્ઝ-૭  સા�હત્ ્તવપનની િત્ાસર�ખા  

- �ૂં્�તાતાર, િનબધં અને સનનેટ  

એ્ઝ-૮  �ૂં્ા પ્ન (ન�ધ : ઉપરના તણે્ એ્ઝઝાથંી પ્ન �છૂતાના રહ�શે.) 

મહૃવન્ સદંભર ગયંો :  

૧. �જુરાતી સા�હત્નન ઇિતહાસ- �જુરાતી સા�હત્ પ�રષદ 

૨. �જુરાતી સા�હત્ ્નશ- �જુરાતી સા�હત્ પ�રષદ 

૩.અતાર્ીન �જુરાતી સા�હત્ની િત્ાસર�ખા - ધી�ુભાઈ ઠા્ર 

૪. આ�િુન્ ્િતતા પતાહ - જ્તં પાઠ્ 

૫. ્તાતતંન�ર �જુરાતી ્િતતા – દકાવ્ાસ 

૬. આ�િુન્ ્િતતાઝા ંભાષા્ઝર -  સતીશ વ્ાસ 

૭. આ�િુન્ ્િતતા   - ભનળાભાઈ પટ�લ 

૮. રાજ �દ-િનરંજન ્ગુની ્િતતા - પસાદ બ્ભટ 

૯. �જુરાતી ્ાવ્પ્ારન  - ડનલરરા્ ઝાં્ ડ 

૧૦. ્તવપ સિં�ધાન- સપંા: �ઝુન શાહ  

૧૧. સનનેટ – િશલપ અને સ�ન – ભા�પુસાદ             ૧૨. ખડં્ાવ્ - ્તવપ અને િત્ાસ – �્� ુઝનદ�    
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CORE COURSE SUBJECT                                                                                               (A)  GUJARATI    
    TY B.A. EXTERNAL TYBAGUJ302 

SUBJECT ‘સાપનાભારા’ (એ્ાં્ � સગંહ) - ઉઝાશં્ ર જનશી અને ‘િઝથ્ા�ભઝાન’ (નાટ્) - દલપતરાઝ 40/100 

એ્ઝ-૧  �ૃિતલકી �તૂારપર સદંભરના પ્ન  

એ્ઝ-૨  �ૃિતલકી સાઝાન્ પ્ન (તણરનાતઝ્)  

એ્ઝ-૩  �ૃિતલકી �ૂં્ન�ધન  

એ્ઝ-૪  �ૃિતલકી �ૂં્ા પ્ન  

અભ્ાસિન્ત એ્ાં્ �િનન અભ્ાસ : ૧.સાપનાભારા ૨.બારણે ટ્નરા ૩.ઊડણ ્ર્લડ�  

૪. ખેતરને ખનળે ૫. શલ્ા૬. ્ડલા ં૭.  પડઘા  ૮. �ુગાર  ૯. ગાજરની િપ�ડૂ�  ૧૦. િતરાટ જનતા 

એ્ઝ-૫  �ૃિતલકી �તૂારપર સદંભરના પ્ન  

એ્ઝ-૬  �ૃિતલકી સાઝાન્ પ્ન (તણરનાતઝ્)  

એ્ઝ-૭  �ૃિતલકી �ૂં્ન�ધન  

એ્ઝ-૮  �ૃિતલકી �ૂં્ા પ્ન  
 

મહતતવન્ સદંભર ગયંો :  

૧. ઉઝાશં્ ર જનશી :સ�્ પિતભા – ઝફત િલા  

૨. ઉઝાશં્ રના ઝલ્ઝા ં: ઝ�ણલાલ હ.પટ�લ  

૩. સ�્ પિતભા શેણી : ઉઝાશં્ ર જનશી –્દં્ાનત શેઠ   

૪. ઉઝાશં્ ર એ્ અધ્્ન – રઝેશ ગાના્ર  

૫. એ્ાં્ � ્તવપ અને િત્ાસ – નદં�ુઝાર પાઠ્  

૬. �જુરાતી નાટ� સા�હત્નન ઉદત અને િત્ાસ – ઝહ�શ ્નકસી  

૭. પા�ાત્ નાટ� સા�હત્ના ં્તવપન – નદં�ુઝાર પાઠ્  

૮. દલપતરાઝ એ્ અધ્્ન – હિસત હ.�ુ્  

૯. �જુરાતી નાટ્ન�ુ ંગદ – િતનનદ અધત્ુ ુ
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CORE COURSE SUBJECT                                                                                                         (A)  GUJARATI    
    TY B.A. EXTERNAL TYBAGUJ303 

SUBJECT ‘�તૂારલાપ’ (્ાવ્સગંહ) –‘્ાનત’ અને‘ �્ટલાં્  ્ાવ્ન’ (�નુદરર�) સપંા: િનરંજન ભગત 40/100 

એ્ઝ-૧ �ૃિતલકી �તૂારપર સદંભરના પ્ન  

એ્ઝ-૨  �ૃિતલકી સાઝાન્ પ્ન (તણરનાતઝ્)  

એ્ઝ-૩  �ૃિતલકી �ૂં્ન�ધન  

એ્ઝ-૪  �ૃિતલકી �ૂં્ા પ્ન  

એ્ઝ-૫  �ૃિતલકી �તૂારપર સદંભરના પ્ન  

એ્ઝ-૬  �ૃિતલકી સાઝાન્ પ્ન (તણરનાતઝ્)  

એ્ઝ-૭  �ૃિતલકી �ૂં્ન�ધન  

એ્ઝ-૮  �ૃિતલકી �ૂં્ા પ્ન  

પસદંગીના ં્ાવ્ન::૧.ઉપહાર ૨.ઝાર� �્્તી ૩.અિતજાન ૪.તસતંિતજ્ ૫.્કતા્િઝિનુ ૬.દ�ત્ાની ૭.ઉદગાર ૮.રગુધાને સબંનધન 

૯.અગિતગઝન ૧૦.ઝહ�ઝાનનને સબંનધન ૧૧.ઝ�ઝ્રૂ ૧૨. સાગર અને શશી ૧૩.સખીને આઝતંણ ૧૪.્લાપીને સબંનધન 

૧૫.�હનદઝાતાને સબંનધન ૧૬.તતસલના ંન્નન ૧૭.રગૃ�ષૃણા ૧૮.િત�રૂ �ુરંગ ૧૯.ઝનનહર રિૂત� ૨૦.ઉપાલભં ૨૧.્નેહશં્ ા 

૨૨.િતપ્નગ ૨૩.્લપના અને ્્�રૂ� રગૃ ૨૪.તસતં પાથરના ૨૫. ્દંાને સબંનધન ૨૬. તણ પાડનશી ૨૭. �દુના ં્� ુ૨૮. િતરિૂત� ૨૯. 

સાફલ્ ટા�ુ ં૩૦. ગ�ુડનન િતષાદ ૩૧. �તુપદ �હ� ? ૩૨. બાનન ફનટનગાફ ૩૩. િતરાટની પગલી ૩૪. હં્ ાર� � ૩૫. તે રમ્ રાતે ૩૬. 

તને ઝ�  ૩૭. સાજંને સઝે ૩૮. િશ�િુતષ� ુલાછંન ૩૯. ઘણ ઉઠાત ૪૦.છાતીએ �દંણા ં૪૧. ૧૩-૭ની લન્લ ૪૨. દ્પદ�  ૪૩.્ણર ૪૪. ્્ઝૈ 

૪૫. રાઘત�ુ ં�દ્ ૪૬. ઝળ્ા ં૪૭. ્િત રિત ૪૮. અહન ગાધંી ! ૪૯. ્િત નહાનાલાલને ૫૦. ઝેર� િપ્ા  
 
મહતતવન્ સદંભર ગયંો :  

૧. અતાર્ીન ્િતતા – �નુદરઝ 

૨. આ�િુન્ ્િતતા પતાહ – જ્તં પાઠ્  

૩. ઊિઝ�્ાવ્ – ્ીઝનલાલ િતતેદ�  

૪. ્ાવ્તતતત િત્ાર –અનદંશં્ ર �તુ  

૫. અતાર્ીન ્ાવ્સા�હત્ના ંતહ�ણન – રા.િત.પાઠ્ 

૬. રા�નદ-િનરંજન ્ગુની ્િતતા – પસાદ બ્ભટ  

૭. ્િતતા અને સા�હત્ – રઝણભાઈ નીલ્ંઠ  

૮. ‘�તૂારલાપ’ આ્તાદઝાલા- સપંા: ડૉ. ઝાનિસ�હ ્્ધર�  

૯. �નુદરર� એટલે �નુદરર� - સપંા: રાઝ�ભાઈ ્�ડ્ા  

૧૦. સ�્ પિતભા શેણી : �નુદરર�– રઝેશ એઝ.િતતેદ�  

૧૧. ્તાતતંન�ર �જુરાતી ્િતતા - દકા વ્ાસ 

૧૨. આ�િુન્ ્િતતાઝા ંભાષા્ઝર -  સતીશ વ્ાસ 

૧૩. આ�િુન્ ્િતતા   - ભનળાભાઈ પટ�લ 

૧૪. �જુરાતી ્ાવ્પ્ારન  - ડનલરરા્ ઝાં્ ડ 
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CORE COURSE SUBJECT                                                                                               (A)  GUJARATI    
    TY B.A. EXTERNAL TYBAGUJ304 

SUBJECT અપ�ઠત (અનસીન) 40/100 

એ્ઝ-૧ િત્ાર િત્તાર 

એ્ઝ-૨  સકંેપ લેખન 

એ્ઝ-૩  છદંનન અભ્ાસ :  

અકરઝેળ : �થૃતી,ઝદંાકાતંા,હ�રણી, િશખ�રણી, શા�ૂરલિતક��ડત   

ઝાતાઝેળ : દનહરન, સનરઠન, હ�રગીત, �લણા, શા�લની  

એ્ઝ-૪  અલં્ ારનન અભ્ાસ:  

- ઉપઝા, વપ્, ઉતપેકા, સસદં�હ, તણાર�પુાસ, શબદા�પુાસ, �ત્ા�પુાસ, અપ�િત, �ૃષટાતં  

એ્ઝ-૫ ્ાવ્�ુ ંરસદશરન  

એ્ઝ-૬  િતતરણ 

એ્ઝ-૭  છદંનન અભ્ાસ :  

અકરઝેળ : ઝા�લની, સગધરા, ઉપેનદત્ા,�તુ-િતલ�ંબત, તસતંિતલ્ા    

ઝાતાઝેળ : ્નપાઈ, ્ટાત, રનળા, સતૈ્ા, તનટ્ 

એ્ઝ-૮  અલં્ ારનન અભ્ાસ:  

- વ્િતર�્, શલેષ, અપ્�તુ પશસંા, અિતશ્ન�કત, વ્ાજ્�િુત, સ�તારનપણ,્ઝરણ, અથાુતરન્ાસ, ્તભાતન�કત 

ન�ધ :   છદં અને અલં્ ારના પ્ઝા ંપત્ે્ છદં અને અલં્ ારનન�ણુભાર-૦૪ રહ�શે. 
 

 મહતતવન્ સદંભર ગયંો :  

 ૧. સા�હત્નન આ્તાદ સપંા: ઝ�ણલાલ હ.પટ�લ 

 ૨. �જુરાતી ્િતતાનન આ્તાદ – �રુ�શ જનશી 

 ૩. ૩૯ ્ાવ્ા્તાદન – પસાદ બ્ભટ 

 ૪. છદં અને અલં્ ાર – દકેશ ઠા્ર  

 ૫. છાદંસી – ્ા�નતલાલ ્ાલાણી  
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CORE COURSE SUBJECT                                                                                               (A)  GUJARATI    
    TY B.A. EXTERNAL TYBAGUJ305 

SUBJECT સા�હત્ િતતે્નના ંિસદાતંન 40/100 

એ્ઝ-૧ -્લાની િતભાતના, લ�લત-લ�લતેતર ્લાિ, લ�લત-લ�લતેતર સા�હત્, ્ાવ્ની વ્ાખ્ા 

-્ાવ્હ��,ુ ્ાવ્પ્ાર : ધતિન, ઝધ્ઝ અને �્ત, 

એ્ઝ-૨  - સા�હત્્તવપના ંલકણન : નાટ્, નતલ્થા, ખડં્ાવ્ 

- સા�હત્ અને સઝાજ, શબદ�ુ ં્તવપ (તણર, લ્, અથર) 

- શબદની શ�કત : અ�ભધા, લકણા, વ્જંના, 

એ્ઝ-૩  - ધતિન : ત્�,ુ અલં્ ાર અને રસા�દ 

-્ાવ્ઝા ંછદં અને અલં્ ાર�ુ ંઝહતતત 

- ્લપન, �રુા્લપન, પતી્, શૈલી, સા�હત્ઝા ંપરંપરા અને  પ્નગ  

એ્ઝ ૪ �ૂં્ા પ્ન (ન�ધ : ઉપરના તણે્ એ્ઝઝાથંી પ્ન �છૂતાના રહ�શે.) 

એ્ઝ-૫ - રસ એટલે �ુ ં?રસ િનષપિ�ની પ�ક્ા,  િતિતધ તાદન, રસાભાસ, સાધારણી્રણ  

-્ાવ્ પ્નજન 

એ્ઝ-૬  - સ�ન-ભાતન, અ�ભવ્�કત, પત્ા્ન, સા�હત્ઝા ં��ુુ�્ 

-્ાવ્�ુ ંસત્, ્ાવ્ઝા ંતરંગ અને ્લપના, ્લા અને નીિત 

એ્ઝ-૭  - સા�હત્ઝા ંપિશષટ, રંગદશ� અને તા્તતતાદ� તલણન  

- સા�હત્�ુ ંિતતે્ન, િતતે્નના ંપ્ારન, િતતે્્ની સજજતા, િતતે્ન�ુ ંપ્નજન 

એ્ઝ-૮  �ૂં્ા પ્ન (ન�ધ : ઉપરના તણે્ એ્ઝઝાથંી પ્ન �છૂતાના રહ�શે.) 

 

 મહતતવન્ સદંભર ગયંો :  

 ૧. ભારતી્ ્ાવ્ િસદાતં – જ્તં ્નઠાર� 

 ૨. સા�હત્ િતતે્નના િસદાતંન – નગીનદાસ પાર�ખ 

 ૩. પિ�ઝ�ુ ંસા�હત્ િતતે્ન – િશર�ષ પં્ ાલ 

 ૪. ્તવપ સિં�ધાન – �ઝુન શાહ 

 ૫. સા�હત્ િતતે્નના િસદાતંન – સપંા: ઝ�ણલાલ હ.પટ�લ 

 ૬. ખડં્ાવ્ – જ્દ�ત �કુલ 

 ૭. �ૂં્�તાતાર – િતજ્ શાાી 

 ૮. �જુરાતી ગલલની સ�દ ર્ ઝીઝાસંા – રશીદ ઝીર 

 ૯. સનનેટ – િતનનદ જનશી 

 ૧૦ બાર સા�હત્ ્તવપન – પસાદ બ્ભટ 

 ૧૧. આતઝ્થા- ્તવપ અને િત્ાસ – રિસલા ્�ડ્ા  
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CORE COURSE SUBJECT                                                                                               (A)  GUJARATI    
    TY B.A. EXTERNAL TYBAGUJ306 

SUBJECT ભાષા િતજાન 40/100 

એ્ઝ-૧ - ભાષા શબદના િતિતધ અથર, વ્ાખ્ા િત્ારણા 

- ભાષા અને ઝાનતસઝાજ, ભાષાના ્ા્�, 

- ભાષા અને તાણી, ઉચ્ારણ અને  લેખન  

એ્ઝ-૨  - ભાષા અને બનલી, �રુતી, ્રનતર�, પટણી અને  સનરઠ� બનલીની લાક�ણકતાિ 

- ભારતી્ આ ર્ભાષાની પા્ીન �િૂઝ્ા, ભારતી્ આ ર્ભાષાની ઝધ્ઝ �િૂઝ્ા 

- અપભશં�ુ ં્તવપ અને �જુરાતી ભાષા સાથેનન તેનન સબંધં 

એ્ઝ-૩  - �જુરાતી ભાષાના ઉદભત િત્ાસની િતિતધ �િૂઝ્ા 

- �જુરાતી વ્ા્રણઝા ંઆતેલા ંપ�રતતરનન 

- �જુરાતીના શબદભડંનળઝા ંઆતેલા ંપ�રતતરનન 

- સ�ં�ૃ એ અને િ તથા િત��ૃ ઍઅને ઑ ધતિન પ�રતતરનને આધાર� શબદ વ્તુપિ� 

એ્ઝ-૪  �ૂં્ા પ્ન (ન�ધ : ઉપરના તણે્ એ્ઝઝાથંી પ્ન �છૂતાના રહ�શે.) 

એ્ઝ-૫ -  તાગ અત્તન, ઉચ્ારણ પ�ક્ા 

-  ભાષાના ધતિનિ/ધતિનઘટ્ન, ઝાન્ �જુરાતીના ્તરન, ્પશર વ્જંનન, સઘંષ�  

   વ્જંનન, પાિ��્ન, પ્ંપીિ, અ�નુાિસ્ન, અધર્તરન 

એ્ઝ-૬  -�તૂર પત્્, પર પત્્, �દ�ુકત પ્નગન, 

- �જુરાતી સઝાસ ર્ના,  �લ�ગ વ્ત્થા-�લ�ગ િસ�દ, ત્ન વ્ત્થા 

એ્ઝ-૭  - અ�ગુન, નાઝ્નગીિ, િતશેષણ, �ક્ાિતશેષણ, િનપાત, ્ાળ અને અથરનન પ�ર્્, 

  ્તર�ર, ્ઝર�ણ અને ભાતેપ્નગ 

એ્ઝ-૮  �ૂં્ા પ્ન (ન�ધ : ઉપરના તણે્ એ્ઝઝાથંી પ્ન �છૂતાના રહ�શે.) 

ધવિન પ�રવતરન –શબદો :રણ, ઘી, િશ્ાળ, ઝાટ�,પાણી, તીજ, �હુાર, નન�ળ્ન, સન્, તા�ણ્ન, બી, ્ા્ર, ઝા, િશ્ાળન, ્ન્,્નઝા�ુ ં

જઝાઈ, �્ળ, હ�્ુ,ં તડ, �્તનડ, ્ાપડ, ઘડન, ઘનડન, તાડ�, તાત, ્સનટ�, ઝેહ, તહ�તાર, દહ�, �થુાર, સન, દસ, ફ�ણ, ભીખ, ઝાખી, ખેતર, 

ઝચછર, ત�છ�, �ઠ, સાિથ્ન, થાભંલન, આગ, રાત, સા્ર, ્ાન, પાખં, નનર� ુ,ં જઝાઈ, સ�તૂ   
 

 મહતતવન્ સદંભર ગયંો :  

 ૧. ભાષા પ�ર્્ અને �જુરાતી ભાષા�ુ ં્તવપ – જ્તં ્નઠાર� 

 ૨. �જુરાતી ભાષા�ુ ંધતિન ્તવપ અને ધતિન પ�રતતરન – પબનધ પ�ંડત 

 ૩. થનડન્ વ્ા્રણ િત્ાર – હ�રતલલભ ભા્ાણી 

 ૪. �જુરાતી ભાષા�ુ ંવ્ા્રણ – ્નગેનદ વ્ાસ 

 ૫. �જુરાતી તા� ર્ના – અરિત�દ ભડંાર�  

 ૬. ભાષાનન તૈજાિન્ અભ્ાસ - ્નગેનદ વ્ાસ 
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 SKILL ENHANCEMENT - COURSE  SUBJECT                                                          (A)  GUJARATI    
    TY B.A. EXTERNAL TYBAGUJ300 

SUBJECT �જુરાતી સા�હત્ અને પત્ારતત (�લટરર� જનાર�લલઝ) 40/100 

એ્ઝ-૧ - સઝા્ાર એટલે �ુ?ં સઝા્ાર ઝેળતતાના સાધનન 

- �ફ્ર લેખ એટલે �ુ?ં �ફ્ર લેખના પ્ાર 

એ્ઝ-૨  - લન્િશકણના ઝાધ્ઝ તર� �્ �ફલઝ 

- લન્િશકણના ઝાધ્ઝ તર� �્ ર��ડ્ન 

એ્ઝ-૩  - સા�હત્ અને લન્િશકણના ઝાધ્ઝનનન પર્પર સબંધં 

- અખબાર સઝીકા : �જુરાત સઝા્ાર, �દવ્ ભા્્ર, �લછાબ અને ન્ા પડ્ાર 

એ્ઝ-૪  - અખબાર� પેસની રલુા્ાતનન અહ�તાલ  

- સાપંતઘટના નન અહ�તાલ 

- સાપંત સઝ્ઝા ંિતિતધ કેતનઝા ંિતિશષટ પદાન ્રનાર વ્�કત િતશેષનનન પ�ર્્ 

એ્ઝ-૫ - �ફૂ ર�ડ�ગ એટલે �ુ?ં આ �ગેની િતિતધ સજંાિની સઝજ 

- સઝા્ાર એજનસીિ 

- સઝા્ાર સપંાદનની પ�્્ા 

એ્ઝ-૬  - સપંાદન એટલે �ુ?ં સપંાદ્ની સજજતા 

- તતંીલેખ�ુ ં્તવપ અને તતંી લેખ�ુ ંઝહતતત 

- ઝથા�ં 
 

એ્ઝ-૭  - પી�ઠ્ા 

- લન્િશકણના ઝાધ્ઝ તર� �્ ટ�.તી. 

- લન્િશકણના ઝાધ્ઝ તર� �્ અખબાર 

એ્ઝ-૮  - લન્િશકણના ઝાધ્ઝનનન સઝાજ પર પભાત 

- સાપંત ઘટનાિનન અહ�તાલ 

- સાપંત સઝ્ઝા ંિતિતધ કેતનઝા ંિતિશષટ પદાન ્રનાર વ્�કત િતશેષનનન પ�ર્્ 
 

મહતતવન્ સદંભર ગયંો :  

૧. સા�હત્ અને પત્ારતત : સપંા : ડૉ. �ુઝારપાળ દ�સાઈ 

૨. અખબાર� લેખન : ડૉ. �ુઝારપાળ દ�સાઈ 

૩. લેખ લખતાની ્ળા : ડૉ. ્ાસીન દલાલ 

૪. પત્ારતત : િસદાતંન અને અધ્્ન : ડૉ. ્દં્ાતં ઝહ�તા 

૫. �ફૂ તાં્ ન : રિતલાલ ના્્ 

 
 

……………………………… 
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CORE COURSE SUBJECT                                                                                               (A)  HINDI  
    TY B.A. EXTERNAL TYBAHIN301 
SUBJECT पाचान एवा ्ध्माललन माव् 40/100 

१. मबार सा.वयारलपसा् �दवे्ल  
– रायम्ल पमाकन, नई �्ललल  

२. रा्चार�्ानस ‘अ्ोध्ामााण’:गोसवा्ा �ुलसा्ास 

- सा: सु्ामर पााणे् ,लोमभार�ा पमाकन, इलावबा् 

 ३. ‘भ्रगा� सार’: सापा्म आ.रा्चाद कुमल 

  -  पमाकन : मृषर्ास पोणवाल एाण मा पना बनारस 

 ४. ‘रलं�माव् सागव’ �बवारल मे ्ोवे, सापा्म: �वय्पाल �साव  

- लोमभार�ा पमाकन, इलावबा् 

न्ंनट:१ 

 मबार मा व्यि�तव एवा मृं�तव  

 मबार मे माव् �् ्ानव�ावा् 

 मबार म� भयि�सा्ना  
 मबार म� ्ाकरंनम�ा 
 मबार मा माव् स�््र 
 मबार मा रवस्वा्  

 मबार म� गुर ्�व्ा  
 ससा्भर व्ाा्ा 

न्ंनट:३ 

 सुर्ास मा व्यि�तव एवा मृं�तव 

 भ्रगा� सार मा माव् स�््र 
 भ्रगा� सार मा मथानम 

 भ्रगा� सार �् गो�प्�मे �वरव म� ्ा�्रम�ा 
 भ्रगा� सार एम उपालमभ माव्  

 भ्रगा� सार �् �ान पर पे् म� �वय् 

 ससा्भर व्ाा्ा  

न्ंनट:२ 

 �ुलसा्ास मा व्यि�तव एवा मृं�तव 

 अ्ोध्ामााण मा मथानम 

 अ्ोध्ामााण म� माव्ग� �वकेष�ाएँ 

 अ्ोध्ामााण मा ्ानव�ावा् 

 अ्ोध्ामााण मा स्ाय्करन 

 अ्ोध्ामााण म� पासासगम�ा 
 अ्ोध्ामााण मे पातो मा पारच् 

 अ्ोध्ामााण मा माव् स�््र 
 ससा्भर व्ाा्ा 

न्ंनट:४ 

 �बवारल मा व्यि�तव एवा मृं�तव 

 स�सई परापरा �् �बवारल मा सथान 

 �बवारल मा शुागारवररन 

 �बवारल म� माव्ग� �वकेष�ाएँ 

 �बवारल मा यावन ्करन 

 रलं�माललन म�व्� �् �बवारल मा सथान 

 ससा्भर व्ाा्ा 

सा्भर गाथ :  

 ्ध्माललन माव्-मु्ार एवा शावास�व  

 ्ध्माललन माव् – णॉ. �्ललप ्ेवरा 
 ्ध््ुगान भयि� माव् मे �वचारप� मा आलोचनात्म अनुकालन- णॉ. �कवपसा् कुमल 

 मबार ्ा्ाासा – णॉ.रा्चाद ं�वारल 
 भ्रगा� सार मा माव् स�््र- सत्ेनद पारम 

 रलं�माललन म�व्� म� पे् व ा्यना- णॉ. बचचन �साव 

 �वन्ल सा�वत् मा इं�वास- आ.रा्चाद कुमल 

 �वन्ल सा�वत् मा इं�वास- णॉ.नगेनद 

 सनर्ास- आ.रा्चाद कुमल 

 सायिसस� �बवारल – णॉ. नगेनद 

 �ुलसा्ास- आ.रा्चाद कुमल  
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CORE COURSE SUBJECT                                                                                               (A)  HINDI  
    TY B.A. EXTERNAL TYBAHIN302 
SUBJECT �वन्ल नाटम एवा एमााम� 40/100 

१. ‘एम और दोराचा्र’  
- लेखम : णॉ. कामर केष, पराग पमाकन  

२. ‘आ्े-अ न्रे’  

-  लेखम : णॉ.्ोवन रामेक 

 ३. ‘सा� शेषे एमााम�’  
  -    सा. गागापसा् पााणे् , लोमभार�ा पमाकन 

 ४. ‘पााच अ�भनव एमााम�’ 
-   सापा्म : रवानद मा�ल्ा, लोमभार�ा पमाकन 
 

न्ंनट:१ 

 णॉ.कामरकेष मा व्यि�तव एवा मृं�तव 

 ‘एम और दोराचा्र’ नाटम मा मथानम 

 ‘एम और दोराचा्र’ नाटम मे प्ुख और गौरचारत 

 नाटम मे �तव और ‘एम और दोराचा्र’ 
 ‘एम और दोराचा्र’ नाटम स्स्ाएा 
 ‘एम और दोराचा्र’ नाटम मा व ां् ् 

 ससा्भर व्ाा्ा 

न्ंनट:३ 

 णॉ.्ोवन रामेक मा व्यि�तव एवा मृं�तव  

 ‘आ्े-अ न्रे’ नाटम मा मथानम     

 ‘आ्े-अ न्रे’ नाटम मे प्ुख और गौरचारत 

 नाटम मे �तव और ‘आ्े-अ न्रे’ 

 ‘आ्े-अ न्रे’ नाटम म� स्स्ाएा 
 ‘आ्े-अ न्रे’ नाटम मा व ां् ्  

न्ंनट:२ 

 प�े� एमााम�मारो मा व्यि�तव एवा मृं�तव 

 एमााम� मा उद्भव और �वमास 

 सनखाणालल 
 ्ाँ 
 ्लप्ान 

 एमााम�मला मे �तव  

 मालपुरष और अया�ा म� न�रम� 
 स्ाइम 

 ससा्भर व्ाा्ा 

न्ंनट:४ 

 प�े� एमााम�मारो मा व्यि�तव एवा मृं�तव 

 एमााम�मला मे �तव 

 य�म : उपेनदनाथ ‘अशम’ 

 ्वाँ रोना ्ना वै : ््�ा मा�ल्ा 
 अाण ेमे ंछलमे : ्ोवन रामेक 

 एमााम� मा उद्भव और �वमास 

 �ौ�ल्ा : उपेनदनाथ ‘अशम’ 

 ्ाना मवा वै : �वषरु पभामर 

 रलढ़ म� वडणा : यग्लक चाद ्ाथुर 

 ससा्भर व्ाा्ा 

 
सा्भर गाथ : - 

 रायपथ से यनपथ नाट् �कलपा कामर केष- णॉ.सुरेक गौ�्, णॉ. वारा गौ�् 

 णॉ. कामरकेष मा नाट् सा�वत् – णॉ. नाना क्ार  
 �वन्ल नाटम� �् प्ोग �तव –�वन्भनषर 

 आ्ुंनम �वन्ल नाटम – णॉ. बचचन �साव  

 स्माललन नाटम और राग्ाच णॉ. सन�मु्ार व्ास 

 �वन्ल नाटम उद्व और �वमास – णॉ. ्करथ ओझा 
 आ्ुंनम �वन्ल नाटम – णॉ.बचचन �साव 

 एमााम� और एमााम�मार – रा्चरर ्वेनद 
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CORE COURSE SUBJECT                                                                                               (A)  HINDI  
    TY B.A. EXTERNAL TYBAHIN303 
SUBJECT भार�ा् लोम सा�वत् 40/100 

 

न्ंनट:१ 

 लोम सा�वत् : अथर, पारभाषा , सववप  

 लोम सा�वत् : �वकेष�ाएँ / वै�कषे् 

 लोम सा�वत् मा इं�वास 

 लोम सासमृं� : �तव 

 भार�ा् लोमनाट् : पारच् 

 लोमनाट् : अथर , पारभाषा 
 लोमनाट् : उद्भव एवा �वमास  

 लोमनाट् : �वकेष�ाएँ / वै�कषे् 

 लोमनाट् : पमार 

             : ा्ाल, ्ाच, नाचा 
             : नौटाम�. भवाई, �्ाका 
             : रासललला, रा्ललला, मेपु�लल 

न्ंनट:३ 

 लोमवा�ार : अथर, पारभाषा, सववप, उतप�� 

भरथरल , ढोला्ाव, गोपाचा् 

 लोममथा : अथर, पारभाषा, सववप 

व�मथा, पारमथा, नांमथा, 
लोम अा्�वशवास एवा व�ढ्ाँ  

 

न्ंनट:२ 

 �वन्ल नाटम एवा राग्ाच पर लोमनाट् मा पभाव 

 आ्ुंनम लोमनाट् मे पभाव मे मारर  

( सा्ाययम एवा साासमृं�म ) 

 लोमनाट् पभा�व� आ्ुंनम नाटम� मा सा��स� पारच् 

 लोमगा� : अथर, पारभाषा, सववप, 

 लोमगा� : पमार  

            : सासमार सबास्� गा�, व� सबास्� गा� 

            : श् सबास्� गा�,त्ौवार सबास्� गा� 

न्ंनट:४ 

 लोममथा : अथर, पारभाषा, सववप 

 ्ुवावरे, लोमयि�्ा,ँ पवे�ल्ाँ 
 लोमगाथा  : अथर, पारभाषा, सववप, पमार 

 
सा्भर गाथ : - 

 लोम सा�वत् : �सध्ाा� और प्ोग – णॉ. शारा् क्ार, �वनो् पुस�म ्ा�्र, आगरा 
 लोम सा�वत् और सासमृं� – �्नेशवर पसा्, य्भार�ा पमाकन, इलावाबा् 

 भार� �् लोम सा�वत्- णॉ. मृषर्ेव उपाध्ा्, सा�वत् भवन पा. �ल. इलावाबा् 

 लोम सा�वत् – �दयरा् ्ा्व 

 लोम सा�वत् : णॉ. इन् ु्ा्व, सा�वत् रतनाल्, सग�लक बायार, मानपुर 

 आ्ुंनम �वन्ल नाटम� �्  लोमनाट्� मा पभाव, णॉ. नाना क्ार, �प्् बुिस, य्पुर 

 लोमनाट् परमपरा और पवृं �्�, णॉ. ्वेनद भानाव�, बाफना पमाकन, य्पुर 

 लोमगा� : सववप एवा पमार – णॉ. वस्ुख पर्ार – �बम पमकन – आना् 
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CORE COURSE SUBJECT                                                                                               (A)  HINDI  
    TY B.A. EXTERNAL TYBAHIN304 
SUBJECT �वन्ल भाषा एवा व्ामरर 40/100 

 

न्ंनट:१ 

 �वन्ल भाषा मा �वमास, सववप और ल�र  

 �वन्ल भाषा मे �व�भनन वप – बोलचाल म� भाषा, रचनात्म 

भाषा, सापमर  भाषा, साचार भाषा 
 �वन्ल भाषा म� उपभाषाएँ और बो�ल्ाँ 
 भाषा म� पारभाषा और �वकेष�ाएँ 

 �वन्ल भाषा मा कब्भाणार  

 ्ेवनागरल �ल�प मा �वमासक् एवा �वकेष�ाएँ 

न्ंनट:३ 

 सा�ा म� पारभाषा उसमे भे् 

 सवरना् म� पारभाषा उसमे भे् 

 �वकेषर म� पारभाषा उसमे भे् 

 अव्् म� पारभाषा उसमे भे् 

 मारम म� पारभाषा उसमे भे् 

 वाच् म� पारभाषा उसमे भे् 

न्ंनट:२ 

 धवंन पारव�रन मे मारर 

 अथर पारव�रन मे मारर और �्काए 

 �वन्ल भाषा मा ्ानम�मरर और आ्ुंनम�मरर 

 खड़ाबोलल मा उद्भव और �वमास  

 �वन्ल वल उतप�� 

 पुराना �वन्ल, अववटट �ण ागल 

न्ंनट:४ 

 �वन्ल वर� मा वग�मरर  

 वचन, �लाग  

 स्ास 

 �वभयि� 

 मृ ा्� 

 उपसगर 
 पत्् 

 
सा्भर गाथ :  

 �वन्ल भाषा – भोलानाथ ं�वारल 
 �वन्ल भाषा मा उद्भव और �वमास – उ््नारा्र ं�वारल 
 �वन्ल भाषा मा इं�वास – णॉ. ्ारेनद व्ार 
 �वन्ल भाषा मा इं�वास – णॉ. र्ेक ं�वारल 
 �वन्ल व्ामरर – पा�ण� मा्�ापसा् गुर 

 �वन्ल व्ामरर और रचना – णॉ. भोलानाथ ं�वारल 
 आ्ुंनम �वन्ल व्ामरर – णॉ. ना. नागसपा 
 �वन्ल वप रचना – सा. आ. य्ेनद �तवे्ल 
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CORE COURSE SUBJECT                                                                                               (A)  HINDI  
    TY B.A. EXTERNAL TYBAHIN305 
SUBJECT भार�ा् एवा पाशचात् सा�वत् �सध्ाा�, आलोचना और वा् 40/100 

 

न्ंनट:१ 

 माव् ल�र, माव् वे�ु, माव् प्ोयन, माव् मे पमार, 

माव् गुर, माव् ्ोष 

 कब् कयि� – अ�भ्ा, ल�रा एाव व ा्यना कब्  कयि�, 

अलामार 

न्ंनट:३ 

 पाशचात् माव्कासत मा इं�वास 

 पाचान माल, ्ध्माल, आ्ुंनम माल 

 सलेटो मा अनुमरर �सद्ाा� 

 अरस�ु मा �वरेचन �सद्ाा� 

 अरस�ु मा तास्ल �सद्ाा� 

 तास्ल , मा््ल 
 इ�ल्ट मा परापरा साबास्� �सद्ाा� 

 ंनव�्यि�ि�ा मा �सद्ाा� 

 वणसर वथर : माव् म� अव्ाररा 

न्ंनट:२ 

 भर� मा रस सनत, माव् मे �व�व् साप्ा्� मा  सा्ान् 

पारच्, छा्  

 �वन्ल आलोचम- आचा्र रा्चाद कुमल, आ. ना््लुारे 

बायपे्ा, णॉ.�कवमु्ार �्श 

न्ंनट:४ 

 लोनयाइनस : उ्ा� मा �सद्ाा� 

 मोलारय मा मलपना �सद्ाा� 

 ारचडस मा ्नोवै�ांनम ्नल्वा् 

 आ�भयात्वा् 

 सवचछा्�ावा् 

 ्थाथरवा्, आ्करवा् 

 �बमब, प�ाम, �्थम 

 माव् �् सत ा्, �कव्, सुा्र् 

 
सा्भर गाथ :  

 भार�ा् माव्कासत – णॉ. भगारथ �्श 

 सा�वत्लोचन णॉ.श्ा्सुा्र्ास 

 माव् मे वप – बाबन गुलाबरा् 

 माव् प्लप – रा्�बवारल कुमल 

 माव् पारच् – रायेनदपसा् शावास�व 

 �दवे्ल्ुग और पा�ण�्ुग म� आलोचना – णॉ. अंनला �्शा 
 णॉ. �कवमु्ार �्श - भर��साव झाला 
 पाशचात् माव्कासत मे �सद्ाा� – णॉ. काां�सववप गुस� 

 पाशचात् माव्कासत �सद्ाा� और वा् – सा. णॉ. नगेनद 

 पाशचात् माव्कासत इं�वास,�सद्ाा� और वा् – णॉ. भगारथ �्श 

 पाशचात् माव्कासत इं�वास – णॉ. �ारमनाथ बालल 
 भार�ा् एवा पाशचत् माव्कासत – णॉ.�ुलसाभाई पटेल  

 ्ािसरवा्ल सा�वत् सचा�न – णॉ. �कवमु्ार �्श 
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CORE COURSE SUBJECT                                                                                               (A)  HINDI  
    TY B.A. EXTERNAL TYBAHIN306 
SUBJECT भार�ा् एवा पाशचात् सा�वत् �सध्ाा�, आलोचना और वा् 40/100 

 

न्ंनट:१ 

 पतमाार�ा मा सववप और पमार 

 स्ाचार मा अथर, पारभाषा एवा पायस� मे सा्न 

 सावा््ा�ा म� ्ों्�ाए 

 सपाा्म�् �वभाग (सापा्म मे पमार) 

 स्ाचार म� पषृे स्या (ले आउट) 

 काषरम – ्वतव एवा पमार 

 फ�चर अथर, ्वतव एवा पमार 

 �व�ापन मा अथर ्वतव एवा पमार 

 सा�ातमार मा अथर एवा पा�वस्  

 पनफ मा अथर, पनफरलणर मे गुर 

न्ंनट:३ 

 प्ोयन्नलम �वन्ल सववप और व्ववार �ेत 

 रायभाषा �वन्ल म� सावै्ांनम यसथं� और गं� 

 सा�ेपर, पावपर, �टसपर 

न्ंनट:२ 

 माटन रन मा ्वतव  

 रे�ण्ो मा ्वतव, रे�ण्ो मा्रक् मे पमार 

 ्नर्करन मा ्वतव एवा मा्रक् मे पमार 

 इाटरनेट 

 वा�ण्ो  
 �व�ापन �् मेार्र, �व�ापन बनाने म� �मनाम 

 �फल् पटमथा, लेखन म� प�वस् 

 टेलल�वयन ्ारावा�वम लेखन म� पा�वस् 

 पेस फोटोगाफ� एवा उसमे पमार 
 स�ाभ लेखन म� मला एवा �व�व् पमार 

न्ंनट:४ 

 पताचार – मा्ारल्ापत, व्ाववाारमपत,   

व्ावसां्मपत 

 अनुवा् : सववप एवा प�म्ा 
 अनुवा्  मे पमार – मा्ारल्ा अनुवा्, वै�ांनम 

 अनुवा्, �मंनम� अनुवा्, वा�र्् अनुवा् 
 

 
सा्भर गाथ : - 

 पतमाार�ा एवा सापा्न मला  - एन.सा. पा� 

 पत व्ववार �व�्मला �व�ापन एवा बायार स्ाचार- ्ोगेनद पसा्, कोभाचा् सचा�ा्�र 

 सापा्न मला – रायाव भानाव� 

 �वन्ल �् �्�ण्ा लेखन और अनुवा्- णॉ. रा्गोपाल �साव 

 यन पतमाार�ा यन साचार एवा यन सापमर - णॉ.सन्रपमाक ्ल���  

 पतमाार�ा : पारवके और पवृं �्ा-ँ णॉ. पथृवानाथ पााणे्   

 यनसाचार यनसापमर  एवा �व�ापन – णॉ. सुया�ा व्ार, या.पा.व्ार 
 ्श् शव् ्ाध्् लेखन – णॉ. णा. मे राव 

 प्ोयन्नलम �वन्ल – �वनो् गो्रे 

 प्ोयन्नलम �वन्ल �सद्ाा� और प्ोग – णॉ. ा्गल झालटे 

 प्ोयन्नलम �वन्ल : �व�व् पारदश् णॉ. र्ेकचा् �तपाेा, णॉ. पवन अगवाल 

 प्ोयन्नलम �वन्ल – बलयया्र रा्ावा , मैकल पााणे्  

 प्ोयन्नलम �वन्ल व्ामरर एवा पतलेखन – णॉ. नाथनरा् ्ेसाई 

 व्ाववाारम �वन्ल – णॉ. ्ाखनलाल क्ार 
 पकासंनम �वन्ल – पुषपामु्ारल व्ावसां्म �वन्ल – णॉ. पुसमर �साव 
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  SKILL ENCHMENT COURSE SUBJECT                                                                                              (A)  HINDI  
    TY B.A. EXTERNAL TYBAHIN300 
SUBJECT रचनात्म लेखन, सैद्ाां�म प� एवा व्ाववाारम प� 40/100 

 

न्ंनट:१ 

 मथ््नलम चचार  
 रचना मा उ्ेश् 

 सवाा� : सुखा् 

 ्क – अथर मा्ना 
 सा्ाययम पारव�रन  

 रचना एवा पाेम 

 �वष् वस�ु मा च्न (ंन्ाररर मा �ातप्र) 
 लेखन मा आराभ 

 रचना म� पमड़ 

 �व�भनन �व्ाओा �् आराभ 

 (म�व�ा, मवाना, नाटम) 

न्ंनट:३ 

 म�व�ा म� रचना प�म्ा 
 सरोयस्ृं � (ंनराला) 
 ्ोचारा् (्ुयि�बो्) 

 म�व�ा मा आराभ 

 म�व�ा मा अा� 

 म�व�ा म� पासासगम�ा 
 मवाना म� रचना प�म्ा 
 मफन (पे्चा्) 

 ्वल सच वै (्ननन भाणारल) 
 मवाना मा आराभ 

 मवाना मा अा� 

 मवाना म� पासासगम�ा 

न्ंनट:२ 

 रचना मा �वमास 

 �व�भनन �व्ाओा मे सा्भर �् 
 मथा सा�वत् और नाटम मे सा र्भ �् 
 ंनबा्, म�व�ा 
 वप ंन्ाररर  

 वप और अा�वस�ु 

 वप ि्ा वै 

 भाषा और रचना 
 भाषा और स्् 

 भाषा और �वचार  

 भाषा और लेखम�् व्यि�तव 

न्ंनट:४ 

 नाटम म� रचना प�म्ा  
 अा्ेर नगरल (भार�ने् ुवारकचाद) 

 नाटम मा आराभ 

 नाटम मा अा� 

 नाटम मा उ्ेश्  

 नाटम म ्ों्�ा 
 नाटम मा आराभ 

 उपन्ास म� रचना प�म्ा 
 त्ागपत (यैनेदमु्ार) 

 उपन्ास मा आराभ 

 उपन्ास मा अा� 

 उपन्ास मा उ्ेश् 

 काषरम म� ्ों्�ा 
 

सा्भर गाथ : - 

 णॉ. ना्वर�साव : म�व�ा मे न्े पं�्ान, रायम्ल पमाकन, पा. �ल. नई �्ललल 
 णॉ. रा्�वलास क्ार : आसथा और स�््र, रायम्ल पमाकन, पा. �ल. नई �्ललल 
 म�व�ा म� पड़�ाल : णॉ. �कवपसा् कुिल , �वद्ा पमाकन 

 �वन्ल सा�वत् �् ्ुगानबो् , सा. णॉ. कैलया भारदाय, �वद्ा पमाकन 

 न्े सा�वत् मा स�््र कासत, ले. गयानन ्ा्व ्ुयि�बो्, रा्ामृषर पमाकन, �्ललल. 
 
 
 

……………………………… 
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CORE COURSE SUBJECT                                                           (E)  SANSKRIT LITERATURE       

S.Y B.A. EXTERNAL                                       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. 

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

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     History of Upanishada 
 General Introduction of Upanishadas 

Unit-6     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. 
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CORE COURSE SUBJECT                                                           (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. 

 सााा्माारमा, ડૉ. �તેનદ �ટલી, ડૉ. તસતં પર�ખ, સર્તતી પ્ાશન, અઝદાતાદ 

 सााा्माारमा, ડૉ. �તેનદ દ�સાઈ, પા�ર પ્ાશન , અઝદાતાદ. 

 સાખં્-્નગ (ષડદશરન – પથઝ ખડં), શી નગીન શાહ, �જુરાત ્િુનતસ�ટ� ગથં િનઝારણ બનડર, અઝદાતાદ 

 ભારતી્ દશરન, ડૉ. સી.તી. રાતલ . પજા પ્ાશન, અઝદાતાદ 

 भार�ा् ्करन, रा्ामृषर सवरपललल, रायपाल एाण सनस, �्ललल, पथ् सासमरर,१९६९ 

 भार�ा् ्करन सरल पारच्, मृषरमु्ार ्ल��� , रायम्ल पमाकन, �्ललल. 
 भार�ा््करन मा इं�वास, (१ से ५) एस.एन. ्ासगुस�ा, रायसथान �वन्ल गाथ अमा््ा, य्पुर,१९७५
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CORE COURSE SUBJECT                                                           (E)  SANSKRIT LITERATURE       
S.Y B.A. EXTERNAL                                       SYBASAN303 

SUBJECT Bhashavigyan, Sangyaprakranm of Bhattoji Dikshita and 
Karakprakaran of  Bhattoji Dikshita 40/100 

  
Reference Books: 

 
 �ुलनात्मभाषा�व�ान, भोलानाथ ं�वारल, ्ो�ालाल बनारसा्ास, �्ललल 
 भाषा�व�ान, भोलानाथ ं�वारल, ्ो�ालाल बनारसा्ास, �्ललल 
 भाषा�व�ान, णॉ. अनुय प�ाप �साघ, न्न पमाकन, �्ललल २००५ 

 સં્ �ૃત ભાષાિતજાનની �િૂઝ્ા, ડૉ.આર.�.જનશી, પા�ર પ્ાશન, અઝદાતાદ. 

 ભાષાશાા અને પ�ર્્ , પન. તસતં�ુઝાર ભટ, સર્તતી �ુ્ ત્ ભડંાર,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. 
 સજંાપ્રણ , પન. તસતં�ુઝાર ભટ, સર્તતી �ુ્ ત્ ભડંાર. 

 मारमपमरर्, સપંા. તસતં�ુઝાર ભટ, સર્તતી �ુ્ ત્ ભડંાર,અઝદાતાદ 

 ્ાર્ િત્ાર , ડૉ. હષરદ�ત ઝાધત , પા�ર પ્ાશન, અઝદાતાદ 
 

 

 
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 
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CORE COURSE SUBJECT                                                           (E)  SANSKRIT LITERATURE       

S.Y B.A. EXTERNAL                                       SYBASAN304 

SUBJECT Abhinavvaidikpathavali and Stotrashahity Parichay-Sankaracharya & 
Shivmahima Stotra of Pushdanta 40/100 

 
Reference Books :- 

 अ�भनववै�्मपाेावलल, સપંાદ્: ડૉ.તસતં�ુઝાર ભટ, સર્તતી �ુ્ ત્ ભડંાર , અઝદાતાદ 

 वै�्म – सनि�सागव : સપંાદ્: ડૉ.તસતં�ુઝાર ભટ, સર્તતી �ુ્ ત્ ભડંાર , અઝદાતાદ,2005 

 स�ोतसचा�ा्�र , ડૉ. ધીરજરાઝ પડં�ા, સ્�ુ ંસા�હત્તધર્ ્ા્ારલ્, રુબંઈ,૨૦૦૮ 

 સં્ �ૃત્તનત ્ાવ્, ડૉ. ઝ�ણલાલ પ�પિત, શી દાર્ાધીશ સં્ �ૃત અ્ાદઝી, દાર્ા, ૧૯૭૮ 

 િશતઝ�હમન્તનત �તર સઝજ, નટતરલાલ ્ા�જ્, ઝહિષ� તેદિતજાન અ્ાદઝી,૧૯૮૬ 

 ્તનતસગંહ, શી �ગર�શં્ ર શાાી, સ્�ુ ંસા�હત્તધર્ ્ા્ારલ્, અઝદાતાદ, ૧૯૮૦ 

 ્તનતસ�હતા , �જુલાલ, શી અરિત�દ આશઝ, પ��ડ્ેર�. 

 �कव्�वमनस�ोत, ડૉ.જગદ�શ જનશી, પા�ર પ્ાશન , ૨૦૦૩ 

 શં્ રા્ા ર્્તનત સગંહ, ડૉ. િત�લુ શીઝાળ�. 

  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 

   -  Harimide Stotra, Anandlahari, Kanakadhara, Charpatpanjrika Stotra, Daxinamurti Stotra, 
Unit-6  Introduction of Author of Shivmahimnstotra Short Notes and General questions subject           Matter 

ShivmahimnStotra – Verses (Shlokas) : 1 to 14 Translation, Short Notes and Subject Matter 
Unit-7       ShivmahimnStotra – Verses (Shlokas) : 15 to 28 

      Translation, Short Notes and Subject Matter 
Unit-8       ShivmahimnStotra – Verses (Shlokas) : 29 to 43 

       Translation, Short Notes and Subject Matter 
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CORE COURSE SUBJECT                                                           (E)  SANSKRIT LITERATURE       

S.Y B.A. EXTERNAL                                       SYBASAN305 

SUBJECT Pratigyayaugandhrayanam of  Bhasa & Shrimadbhagvad Geeta of 
Maharshi Vyasa 40/100 

 
Objective of 
Course 

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

Unit-1 
 
 

(Act -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 

Unit-2 
(Act -2) 

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

Unit-3 
(Act-3) 

 
 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 

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

 
Reference Books: 

 पं��ा्ौगन्रा्र्, व्ाा्ामार: शा प. म�पल्ेवसगार, चौखमबा �वद्ाभवन, वारारसा 
 સં્ �ૃત નાટ્નનન પ�ર્્, ડૉ. તપ્તી નાનદ�, ્િુનતસ�ટ� ગથં બનડર , ગાધંીનગર 

 सासमृ� सा�वत् मा इं�वास, आचार् बल्ेव उपाध्ा् चौखमबा �वद्ाभवन, वारारसा 
 Bhasha ek adhyayana, Dr. Shanti Kumar pandya, Pashva Publication, Ahmedabad 
 Bhasha ek adhyayana, Archaya Baldev Upadhyaya, Chaukhmba Vidya Bhavan, Varansi 
 शा्दभगवदगा�ा, कामारचा्र भाष् स�व�, गा�ापेस गोरखपुर | 

 शा्दभगवदगा�ा, ््ुसन्नसरसव�ामृ�, गनढाथा्ल�पमा सासमृ�टलमा �था परं�भाभाष्स�व� | 

 शा्दभगवदगा�ा, व्ाा्ामार – ््न्ोवन अगवाल, चौखमबा सासमृ� पर�षेन, वारारसा,१९९४ 

 शा्दभगवदगा�ा, एस. रा्ामृषरन मृ� व्ाा्ा मा �वन्ल अनुवा्, रायपाल एाणसनस, �्ललल,१९६९  

 शा्दभगवदगा�ा, �હુાસબેન લાલા 
 

 
Unit-5    Bhagvadgeetanu Shirshak tatha Samanya Parichay. 

    Adhyaya – 1, Adhyaya – 2 
                             Adhyaya– 3 
                             Translation with explanation,Short Notes and  Long Questions 

Unit-6   Adhyaya - 4, Adhyaya -5 
 Adhyaya -6, Adhyaya -7 
  Adhyaya – 8 
 Translation with explanation,Short Notes and  Long Questions 

Unit-7 Adhyaya - 9, Adhyaya -10 
Adhyaya -11, Adhyaya -12 
Adhyaya -13 
Translation with explanation,Short Notes and Long Questions 

Unit-8 Adhyaya  -14,  Adhyaya -15, 
Adhyaya -16,   Adhyaya -17, 
Adhyaya -18 
Translation with explanation,Short Notes and Long Questions 
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S.Y B.A. EXTERNAL                                       SYBASAN306 

SUBJECT Sanskrit vyakarana (Subant,Tigant, Krudant, Sandhi) & Arthavbodh and 
Naishidhcharitam – (Prathm Sarga) of Shreeharsh 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:- (Svara, Vyanjana, Visarga) 

Unit-4  -  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     -   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 
Unit-6     -   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 

Reference Books: 
 

 Vakyavyavahar, Vempati Kutumb Shastri, Rastiya Sanskrit Sansthan, New Dehli, 2003. 
 Sanskrit-Vyavahara -sahstri, Sanskrit Bharti, 11/B, Amarkunj, Dr.Hedgevar marg, Kankariya, Karnavati.2001. 
 Sanskrit vak-Vyavahara, Dr.Harshdev Madhav and Shruti Harshdev, Parshva Publication, Ahmedabad, 2003. 
 Brahad Anuvadchandrika, Chakradhar Nautiyal Shastri, Motilal Banarasidas, Delhi Varanashi, Patana, 1962 
 Sansktit Vakya-rachana Kaumudi, Dr.Vishvanath G. Shashtri, Parshva Publication, Ahmedabad, 2006. 
 Anuvad Chandrika, Dr. C. L. Shastri, Parshva Publication, A’bad 
 સં્ �ૃત તા�સરં્ના, ડૉ.તસતં�ુઝાર ભટ , સર્તતી �ુ્ ત્ ભડંાર , અઝદાતાદ 

 સં્ �ૃત વ્ા્રણ પબનિધની, પા.નઝરદા રાતલ, પા�ર પ�બલ �્શન,અઝદાતાદ 

 સિંધ અને સઝાસ –િત્ાર , ડૉ. હષરદ�ત ઝાધત, પા�ર પ�બલ �્શન , અઝદાતાદ. 

 नैष््वामाव्् : व्ाा्ामार –चौखमबा अ्रभार�ा पमाकन, वारारसा 
 बवृतत्ा- एम �ुलनात्म अध््न , णॉ. सुष्ा मुलशे�ु, ईसटन बुम �लािस,�्ललल 
 सासमृ� ्वामाव् म� परापरा- णॉ. मेकवराव ्ुसलगाँवमर, चौखमबा सासमृ� सारलय ऑ�फस, वारारसा 
 સં્ �ૃત ઝહા્ાવ્ : ડૉ.તસતં�ુઝાર ભટ , સર્તતી �ુ્ ત્ ભડંાર , અઝદાતાદ 
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SUBJECT 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        Anka – 06, 07, 08 

      Short Notes, General Questions on Subject Matter 
Unit-4        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’. 

  Unit-5        -   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: 

 ्चृ्म�टम् ्चृ्म�टम्, म् ડૉ.સી.એલ શાાી, પા�ર પ્ાશન, અઝદાતાદ 

 ्चृ्म�टम् ्चृ्म�टम्, ्चृ्म�टम् ડૉ. ાધરા નાદં�, ઝહાજન પ�બલિશ�ગ હાઉસ, અઝદાતાદ ૧૯૫૮ 

 ्चृ्म�टम् ्चृ्म�टम्, ડૉ. િતજ્ પડં�ા, સં્ �ૃત સેતા સિઝિત, અઝદાતાદ, ૧૯૮૧ 

 ्चृ्म�टम् ्चृ्म�टम्, ડૉ. રંગે્ રાધત, રાજપાલ એનડ સનસ, �દલહ�. 

 સં્ �ૃતિનબધં પા�ર�ત, ડૉ. �જતેનદ દ�સાઈ, સર્તતી�ુ્ ત્ ભડંાર, અઝદાતાદ 

 પિશષટ સં્ �ૃત સા�હત્નન ઈિતહાસ, ડૉ. અરતૃ એઝ. ઉપાધ્ા્, ્િુનતસ�ટ� ગથં િનઝારણ બનડર, અઝદાતાદ,૧૯૭૬ 

 सासमृ� सा�वत्मा इं�वास, आचा्र बल्ेव उपाध्ा्, कार्ा ्ा�्र, वारारसा,१९६८ 

 भार�ा् ्करन, आचा्र बल्ेव उपाध्ा्, कार्ा ्ा�्र, वारारसा, १९७१ 

 उपंनष् ्करनमा रचनात्म सव��र, शा रानना ्े रा्चनद, र्ानन् ं�वारल, रायसथान �वन्ल गाथ अमा््ा, य्पुर १९७१ 
 Upanishadonu Tatvachintan, Paul Deussen, Translation by Ramkrishna Vyas, Published by Sanskrit Sahitya Academy, 

Gandhinagar, 2010 
 ््रकासत मा इं�वास, णॉ. पा.सा.मारे , अनु.अयुरन चोबे, �वन्ल स�्ं� लखनऊ,१९०० 

 History of Sanskrit Literature, also Hindi Translation, A.B Keith, MLBD, Delhi, ८ �हन्द अनुवा् मंगल्ेव शास्त , 
मोततलाल बनारसत्ास , �्ललद 
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