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UA05FFNG21FUNCTIONAL ENGLISH
UNIT 1
1 Preposition (Phrasal preposition)
2 Concord (agreement between a subject and a verb)
UNIT 2
1 Interchange of Tenses- Passive into Active (affirmative sentences only)
2 Interchange of Tenses- Active into Passive (affirmative sentences only)
UNIT 3
1 Confusing words (Suffix & Prefix)
2 One word substitute
UNIT 4
Blog writing on given topic (social media)

SOME REFERENCE BOOKS:

 Essential English Grammar by Raymond Murphy, Pub. Cambridge University
 Collins Easy Learning English Conversation by Collins, Pub. Harper Collins
 Common Mistakes In English by T.J. Fitikides, Pub. Pearson India
 Basic English Usage by Michael Swan, Pub. Oxford University Press-New Delhi

UA05CJMC21 સામિયકોનો અભ્યા
�ુિનટ૧
૧સા�હ�ત્ય સામિયકો: સ્વ� અને પ્રયોજ
૨પ્ર� સા�હ�ત્યક સામિયકોનો પ�રચય
�ુિનટ૨
૧દ�લત સામિયકો: સ્વ� અને પ્રયો
ર ુખદ� સામિયકોનો પ�રચય
૨પ્�
�ુિનટ૩
૧આ�દવાસી સામિયકો: સ્વ� અને પ્રયો.
૨પ્ર�ુખઆ�દવા સામિયકોનો પ�રચય.
�ુિનટ૪
૧મ�હલા અને બાળ સામિયકો: સ્વ� અને પ્રયો
ર ુખમ�હ અને બાળ સામિયકોનો પ�રચય.
૨પ્�

સંદભર્ �ુસ્ત:
•

આ�દવાસી-પવર, ઈન્�ુ�ુમાર�ન, પ્રકા-� ૂ�રગર
્ ંથરત્નકાયા, અમદાવાદ

•

આ�દવાસીઓ :ગઈકાલેઅનેઆ�, ઘનશ્યામશા, પ્રકા-સેન્ટરફોરસોિશયલસ્ટ�, �ુરત

•

સા�હ�ત્યકસામિયક : પરં પરાઅનેપ્રભ,સંપાદન-હિસતમહ�તા, પ્રકાર�ાદ� પ્રકા,અમદાવાદ

UA05CJMC22 � ૂળ� ૂતઅિધકારોઅનેઅમલીકરણ
�ુિનટ૧
૧RTI પ�રચય
૨RTI મહત્
�ુિનટ૨
૧RTE પ�રચય
૨RTE મહત્
�ુિનટ૩
૧બંધારણ પ�રચય
૨બંધારણ મહત્વ
�ુિનટ૪
૧માનવ અિધકાર પ�રચય
૨માનવ અિધકાર મહત્વ

સંદભર્ �ુસ્ત:
•

ુ ાતનાિનયમો, પ્રકામા�હતીઅિધકારઅિધિનયમ,૨૦૦૫અને�જર
મા�હતીઅિધકાર�ુજરાતપહ�લ(જનપથ), અમદાવાદ

•

મા�હતીનોઅિધકારઅિધિનયમ,૨૦૦૫(�ગ્રે�અને�ુજરા), પ્રકા-સરદારપટ�લરા�યવહ�વટસંસ્થ,
અમદાવાદ

UA05CJMC23 સોશ્ય મી�ડયા અને વેબ જનર્�લઝ
�ુિનટ૧
૧સોશ્ય મી�ડયાસ્વ� અને પ�રચય
૨સોશ્ય મી�ડયાના િવિવધ ક્ષેત
�ુિનટ૨
૧ફ�ક ન્�ુઝ: પ�રચય
૨ફ�ક ન્�ુઝ: પ્રિતક
�ુિનટ૩
૧બ્લો: સ્વ�
૨મહત્વન બ્લોગનો પ�રચય
�ુિનટ૪
�ુ
૧વેબ જનાર્�લઝમ એટલે ?
૨વેબ જનાર્�લઝમના લેખન કૌશલ્ય અને પડકા

સંદભર્ �ુસ્ત:
•

�ુજરાતનીસ્વૈ�ચ્છકસંસ્, ઘનશ્યામશા, �બસ્વ�પદા, પ્રકા-સેન્ટરફોરસોિશયલસ્ટ�, �ુરત

•

કચ્છનીસ્વૈ�ચ્છકસંસ, હર� શધોળ�કયા, પ્રકા-પ�રચયટ્ર,�ુબઈ
ં

•

ગાંધી�ચધ્યામાગ�ગ્રામિવ, ઘનશ્યામશા, એચ.આર.ચ� ુવ�દ�, પ્રકા-સેન્ટરફોરસોિશયલસ્ટ�,
�ુરત

•

સામા�જકન્યાયસિમિતઓઅનેનબળાવગ�નેસહાય�પકાયદયોજનાઓ-િનયમો-, લે�બિપનચંદ્રવૈષ .,
નવસ�નપ�બ્લક�શ

•

ગ્રામસ્વ, મોગાંધી .ક ., નવ�વનપ્રકા

ૂ
UA05CJMC24 કોશ અને કા�ર ્નો
અભ્યાસ અને સમીક્
U

�ુિનટ૧
૧ભગવત ગોમંડલ પ�રચય
૨ભગવત ગોમંડલ િવશ્લેષ
�ુિનટ૨
૧િવ�કોશગ્રંથશ્રેણીપ
૨િવ�કોશગ્રંથશ્રેણીિવશ
�ુિનટ૩
૧કા�ૂર ્: સ્વ� અને પ�રચય
૨ કા�ૂર ્નન ઈિતહાસ
�ુિનટ૪
૧રાજક�ય કા�ૂર્નો અભ્યાસ
૨સામા�જક કા�ૂર ્નો અભ્યા

સંદભર્ �ુસ્ત:
•

ુ લ, પ્રકાવીસમીસદ��ુ�ુ
ં જરાત, સંપાદન-િશર�ષપંચાલ, બ�ુલટ�લર, જયદ� વ�ક
સંવાદપ્રકા, વડોદરા

•

�ુજરાત.....એકસરવૈ�ુ, સંપાદન-�દગંતઓઝા, ડો.�ુદશર્નઆયંગા, પ્રકાનવભારતસા�હત્યમં�દ, અમદાવાદ

•

�ુજરાત�ુરાજકારણ, ડો.મનહરબક્, પ્રકા-�ુિનવિસ�ટ�ગ્રંથિનમાર્ણબ, અમદાવાદ

•

�ુજરાતનીઅ�સ્મત :માર�નજર� , સંપાદન –ઉ�મપરમાર, પ્રકા-ક�મએ��ુક�શનસોસાયટ�,
ક�મ,�જ.�ુરત

•

મહા�ુજરાત�દોલન(૧૯૫૬-૧૯૬૦), અ�ુણવાઘેલા, પ્રકા-અક્ષરપ�બ્લક, અમદાવાદ

•

આરપારનો�હ�રખબરિવશેષાંક

અ
UA05CJMC25 અવલોકન સમીક્ષા અને હ�વ

�ુિનટ૧
૧અગ્ર �ુજરાતી ન્�ુઝ વેબસાઈ પ�રચય
૨અગ્ર �ુજરાતી સા�હત્યન વેબસાઈટ પ�રચય
�ુિનટ૨
૧અગ્રણી�હન ન્�ુઝ વેબસાઈનો પ�રચય
૨અગ્રણી�ગ ન્�ુઝ વેબસાઈનો પ�રચય
�ુિનટ૩
૧અગ્ર સમાચાર એજન્સીઓનો પ�રચય
૨ પ્ર કાઉ�ન્સલ ઓફ ઇ�ન્ડનો પ�રચય
�ુિનટ૪
૧રાજદ્રોહ કાયદો પ્રાથિમક પ�રચય
૨માનહાનીનો કાયદો પ્રાથિમક પ�રચ

UA05CJMC26 પ્રો�ક્ટ –૧

50 A4 સાઈઝનાકમ્પ્�ુ પર ટાઈપ કર� લા પેજ ફર�જયાત
પ્રો�ક્ િવષય દા.ત.


કોઈપણ બે �ુલાકાતો/ ઈન્ટરવ્



કોઇપણમી�ડયા હાઉસનો ઉદભવ અને િવકાસ આલેખ



કોઇપણ એક ગામના િનિ�ત િવષય ઉપર�ું સવ�ક્ષ



કોઇપણ એક શહ�રની પ્રોફા

UA05FFCO21 COMPUTER FUNDAMENTALS:

UNIT 1
Introduction, Initialization & development of Internet, Different Facilities available on
Internet.
UNIT 2
WWW: Definitions (WWW, Web server, Web client, website, webpage, Search engine),
Application (Email, Chat)
UNIT 3
Cyber Crime and Cyber Laws
UNIT 4
Searching & Surfing: Online magazines & Newspaper

SOME REFERENCE BOOKS:

•
•
•
•
•

Sinha, P.K.(2004), “Computer Fundamentals”, 4th Ed.,BPB Publications
Computer course windows 7 and office 2010 by R.K. Taxali Publisher Tata McGrawHill.
Computer fundamentals By Anita Goel Pearson Publication New Delhi.
Rajaraman,V, “Fundamentals of Computers”, PHI
Leon Alex & Leon Mathews(1999), “Fundamentals of Information Technology”, Leon

UA05FFCP21 કોપ�ર�ટપ્રત્ય
�ુિનટ૧

૧પ�બ્લકર�લેશનિવભાવન
૨પ�બ્લકર�લેશનમહત
�ુિનટ૨
૧પ�બ્લકર�લેશનઅ�ભયા
૨પ�બ્લકર�લેશનસંશોધ, આયોજન, અમલઅને� ૂલ્યાંક
�ુિનટ૩
૧આિથ�કિવકાસનાસાધનતર�ક� પી.આર.
૨પી.આર.ના�ુણોઅનેફરજો
�ુિનટ૪
૧આરોગ્, િશક્, �ૃિષ, ફાયનાન્, ઉદ્યોગને.આર. � ૂચન
૨માધ્યમનીપસંદગીનેઅસરકરતાપ�રબ
સંદભર્ �ુસ્ત:
•
•
•
•

જનસંપકર, પ્. ચંદ્રકાંતસરદા, �ુષ્માકસ્વે
Mass Communication and Development – Baldev Raj Gupta
Communicating Rural Development – Rashmi Jain, Rawat Publications, Jaipur 2003
ર ુખિસદ્ધાંતએવમ્જન, ડૉ િવનોદ પાંડ�, પા�ર પ�બ્લક�શન
જનસંચારક�પ્�

