
SARADAR PATEL UNIVERSITY 

B.A. (MASS COMMUNICATION AND JOURNALISM) 

SEMESTER 1 

UA01FFNG01 FUNCTIONAL ENGLISH  

UNIT 1  

           1 Introduction to grammar (what is grammar, its importance etc.) 

           2 Importance of English in modern world 

UNIT 2 

          1 Articles 

2 Kind of sentences (affirmative, negative, interrogative, Exclamatory, 

Imperative) 

UNIT 3  

          1 Primary Auxiliaries (Be, have, do) 

          2 Modal Auxiliaries (can, may, should, would, must etc.) 

UNIT 4  

          1 Essay Writing (as ex. A visit to the library) 

 

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 

 
 
 
 
 
 



FOUNDATION ELECTIVES 
UA01FCOF01 – COMPUTER FUNDAMENTALS (3 CREDITS, 45 HOURS) 

[Each Unit Carrying 25% weightage] 
UNIT 1 

Computer Basics:  Definition of computer, Components of a computer, Application of computer, Advantage 

of computer, Block diagram of computer, Characteristics of computer, History of computer 

UNIT 2  

Computer Peripherals 

Input Devices: Keyboard, Mouse, Touch Screen, OCR, OMR, MICR and OBR, Light pen, Scanner 

Output Devices: Visual Display Unit –CRT, LCD, Plasma Display, Impact (Dot Matrix), Non Impact (Ink jet, 

Laser), Inkjet printer, Laser printer 

Storage Devices: CD, DVD, USB Flash drive, Blu-Ray Disk 

UNIT 3 

Data Entry : Changing Language, Introduction to Gujarati Keyboard, Introduction about Gujarati IME, 

Difference between  Remington and transliteration keyboard, How to operate the keyboard, what is 

transliteration keyboard, how to type different characters and word from  transliteration keyboard, IME help, 

TBIL converter 

UNIT 4 

Typing Tutorial: Different Software Application for Gujarati (Introduction & Practice),Di Different Software 

Application for  Hindi(Introduction & Practice)transliteration keyboard, how to type different characters and 

word from  transliteration keyboard, IME help, TBIL converter 

Installation and Best Practices: 

Burning CD/DVD, Taking data on and from Flash Drive, Pen Drive, Using Data and resources from LAN, 

Scan Documents from Scanner, Installation of Fonts, Installation of Basic Software like Office, Burning 

Software, Drivers, Fonts, Adding and Removing Hardware and Software, Backup & Restore 

 

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  

 Techworld 

 Norton, Peter (2001), “Introduction to Computers”, 4th Ed., TMH.  

 Walters, E. Garrison Walters(2001), “The Essential Guide to Computing: The Story of 

Information Technology”, PHI  

 

 



 

CORE SUBJECT 1 

UA01CJMC01 પત્રકારત્વ અને માધ્યમો (3 CREDITS, 45 HOURS) 
[Each Unit Carrying 25% weightage] 

યનુનટ 1 
1. માધ્યમોની નવભાવના  
2. માધ્યમોના પ્રકાર  

યનુનટ 2 
1. માધ્યમોનુું મહત્વ- નવો ટોનપક              
2. માધ્યમોની મયાાદા- નવો ટોનપક         

યનુનટ 3  
1. પત્રકારત્વની નવભાવના  
2. પત્રકારત્વના પ્રકાર 

યનુનટ 4 
1. પત્રકારત્વ અને સમાજ  
2. પત્રકારત્વ અને સાહહત્ય 

કેટલાુંક સુંદભા પસુ્તકો :  
 માધ્યમ મીમાુંસા, લે. યાનસન દલાલ, પ્રકાશક : પાર્શ્ા 
 પત્રકારત્વ નસદ્ાુંત અને અધ્યયન, લે. ચુંદ્રકાન્ત મહતેા, પ્રકાશક : નવભારત 
 જ્ઞાન, મદુ્રણ, પ્રકાશન, લે. જજતેન્દ્ર દેસાઈ, પ્રકાશક : અક્ષરમદુ્રા 
 પ્રકાશન : નહીં કાયરનુું કામ, દીના મલ્હોત્રા, અન.ુ જજતેન્દ્ર દેસાઈ 
 સાહહત્ય અને પત્રકારત્વ, લે. કુમારપાળ દેસાઈ 
 સમહૂ માધ્યમો અને સાહહત્ય, લે. પ્રીનત શાહ  



CORE SUBJECT 2 

UA01CJMC02 સાુંપ્રત ગજુરાતી પત્રકારત્વનો પહરચય (3 CREDITS, 45 HOURS) 
[Each Unit Carrying 25% weightage] 

યનુનટ 1 
       ૧. રાજ્યસ્તરનાું દૈનનકો  
       ૨. પ્રાદેનશક દૈનનકો  
યનુનટ 2 
       ૧. સામનયકો (મખુ્યધારા) 
       ૨.સામનયકો (સમાુંતરધારા) 
યનુનટ 3 
       ૧. સરકારી ન્યઝૂ ચેનલો (દૂરદશાન) 
       ૨. અન્ય ન્યઝૂ ચેનલો  
યનુનટ 4 
       ૧. સરકારી રેહિયો ચેનલો (આકાશવાણી) 
       ૨. અન્ય રેહિયો ચેનલો (એફ.એમ.) 
કેટલાુંક સુંદભા પસુ્તકો :  

 સાહહજત્યક પત્રકારત્વ (સામનયકોનો અભ્યાસ), લે. હકશોર વ્યાસ, પાર્શ્ા પ્રકાશન 
 રીપોહટિંગ અને રેહિયો રીપોહટિંગ, લે. યાનસન દલાલ, પ્રવીણ પ્રકાશન 
 સાહહજત્યક સામનયકો : પરુંપરા અને પ્રભાવ, સું. હનસત મહતેા,પ્રકાશક : રન્નાદે 
 પત્રકારત્વ પવા, લે. યાનસન દલાલ, પ્રકાશક : ગરૂ્જર 

 

  



ALLIED SUBJECTS 1 (ANY ONE) 

UA01APMN01 નપ્રન્ટ મીહિયાનુું સ્વરૂપ (3 CREDITS, 45 HOURS) 
[Each Unit Carrying 25% weightage] 

યનુનટ 1 
1. નપ્રન્ટ મીહિયાની નવભાવના  
2. નપ્રન્ટ મીહિયાના પ્રકારો  

યનુનટ 2 
1. દૈનનકોનુું સ્વરૂપ અને પ્રકારો 
2.  સામનયકોનુું સ્વરૂપ અને પ્રકારો  

યનુનટ 3 
1. નપ્રન્ટ મીહિયામાું સુંપાદનનુું મહત્વ  
2. નપ્રન્ટ મીહિયામાું સુંપાદકની ભનૂમકા અને સજ્જતા  

યનુનટ 4 
1. માલલક, તુંત્રી અને સુંપાદકની ભનૂમકા 
2. માલલક, તુંત્રી અને સુંપાદકનો સહસુંબુંધ 

 
કેટલાુંક સુંદભા પસુ્તકો :  

 અખબારી ઉદ્યોગ-સુંગઠન અને સુંચાલન, લે. યાનસન દલાલ પ્રકાશક : ગજુરાત ગ્રુંથ નનમાાણ બોિા 
 પત્રકારત્વ નસદ્ાુંત અને અધ્યયન, લે. ચુંદ્રકાન્ત મહતેા, પ્રકાશક : નવભારત 
 અખબારી લેખન, લે. કુમારપાળ દેસાઈ, પ્રકાશક : ગજુરાત ગ્રુંથનનમાાણ બોિા 
 સાહહજત્યક પત્રકારત્વ (સામનયકોનો અભ્યાસ), લે. હકશોર વ્યાસ, પ્રકાશન : પાર્શ્ા 

 

  



ALLIED SUBJECTS 1 (ANY ONE) 

UA01APMC01-સમહૂ પ્રત્યાયનના નસદ્ાુંતો (3 CREDITS, 45 HOURS) 
[Each Unit Carrying 25% weightage] 

યનુિટ ૧  
       ૧. પ્રત્યાયિ અર્થ અિે વ્યાખ્યા  
       ૨. પ્રત્યાયિિા કયો  
યનુિટ ૨   
       ૧. પ્રત્યાયિિી પ્રક્રિયા અિે તત્વો  
       ૨.  અસરકારક પ્રત્યાયિિા સાત ‘C’ 
યનુિટ ૩  
       ૧. પ્રત્યાયિિા પ્રકારો -૧  
       ૨. પ્રત્યાયિિા પ્રકારો -૨  
યનુિટ ૪   
       ૧. પ્રત્યાયિિા વાહિ તરીકે ભાષાિો નવકાસ  
       ૨. અસરકારક પ્રત્યાયક તરીકે મહાત્મા ગાાંધી  
 
કેટલાુંક સુંદભા પસુ્તકો :  

 પત્રકારત્વ નસદ્ાુંત અને અધ્યયન, લે. ચુંદ્રકાન્ત મહતેા, પ્રકાશક : નવભારત 
 જનસુંચાર કે પ્રમખુ નસદ્ાુંત એવમ જન માધ્યમ, િૉ. નવનોદ પાુંિયે, પાર્શ્ા   
 પ્રકાશન : નહીં કાયરનુું કામ, દીના મલ્હોત્રા, અન.ુ જજતેન્દ્ર દેસાઈ 
 રીપોહટિંગ અને રેહિયો રીપોહટિંગ, લે. યાનસન દલાલ, પ્રવીણ પ્રકાશન 

 

  



ALLIED SUBJECTS 2 (ANY ONE) 

UA01ACTS01 દેશ-દુનનયામાું સમાજકારણ અને રાજકારણના સાુંપ્રત પ્રવાહો-
૧(3CREDITS, 45 HOURS) [Each Unit Carrying 25% weightage] 
યનુનટ 1 
       ૧. રાજ્યસ્તરીય રાજકારણ– નવશ્લેષણાત્મક 
       ૨. રાજ્યસ્તરીય રાજકારણ– તલુનાત્મક 
યનુનટ 2 

1. રાષ્ટ્રસ્તરીય રાજકારણ– નવશ્લેષણાત્મક 
2. રાષ્ટ્રસ્તરીય રાજકારણ - તલુનાત્મક 

યનુનટ 3 
       ૧. રાજ્યસ્તરીય સમાજકારણ - નવશ્લેષણાત્મક 

2. રાજ્યસ્તરીય સમાજકારણ - તલુનાત્મક 
યનુનટ 4 
       ૧.રાષ્ટ્રસ્તરીય સમાજકારણ - નવશ્લેષણાત્મક 

2. રાષ્ટ્રસ્તરીય સમાજકારણ– તલુનાત્મક 
 
કેટલાુંક સુંદભા પસુ્તકો :  

 રચનાત્મક રાજકારણ, લે. આચાયા કૃપાલાની, પ્રકાશક : નવજીવન 
 સમયને સથવારે ગજુરાત, લે. કુન્દનલાલ ધોળહકયા, પ્રકાશક : ગરૂ્જર 
 ગજુરાતએક સરવૈયુું, સું. હદગુંત ઓઝા, સદુશાન આયુંગાર, પ્રકાશક : નવભારત 
 આ પણ ગજુરાત છે દોસ્તો,લે. નવદ્યતુ જોષી, સેન્ટર ફોર સોનશયલ સ્ટિીઝ-સરુત 

 

  



ALLIED SUBJECTS 2 (ANY ONE) 

UA01ARWP01- મહુદ્રત માધ્યમો માટે વતૃાુંત નનવેદન (3 CREDITS, 45 HOURS) 
[Each Unit Carrying 25% weightage] 

યનુિટ ૧  
       ૧. સમાચાર: અર્થ, વ્યાખ્યા અિે તત્વો  
       ૨. સમાચારિા પ્રકારો  
યનુિટ ૨   
       ૧. ઇન્ટ્રોિી નવભાવિા  
       ૨.ઇન્ટ્રોિા પ્રકારો   
યનુિટ ૩  
       ૧. સમાચાર લેખિ, ક્રિચર લેખિ અિે પ્રેસિોટ લેખિ  
       ૨. સામનયકો માટે લખેિ  
યનુિટ ૪   
       ૧. નવશેષ લેખિ: સામાજિક, સાંસ્કૃનતક, આનર્િક, રાિકરણ  
       ૨. નવશેષ લેખિ: ગિુાખોરી, કાયદા, સાંસદ, સ્પોર્ટથસ, નવજ્ઞાિ   
 
કેટલાુંક સુંદભા પસુ્તકો :  

 સુંપાદન, પષૃ્ટ્ઠ સજ્ા ઔર મદુ્રણ, પ્રો. રમેશ જૈન, મુંગલદીપ  
 પ્રકાશન: નહીં કાયરનુું કામ, દીના મલ્હોત્રા, અન.ુ જીતેન્દ્ર દેસાઈ  
 અખબારી લેખન, લે. કુમારપાળ દેસાઈ, પ્રકાશક : ગજુરાત ગ્રુંથનનમાાણ બોિા 
 રીપોહટિંગ અને રેહિયો રીપોહટિંગ, લે. યાનસન દલાલ, પ્રવીણ પ્રકાશ 

  



INTERDISCIPLINARY SUBJECT 1 (ANY ONE) 

UA01ITRA01 અનવુાદ-૧(3 CREDITS, 45 HOURS) 
[Each Unit Carrying 25% weightage] 

યનુનટ 1 
       ૧. અનવુાદ : કળા અને શાસ્ત્ર ૧  
       ૨. અનવુાદ : કળા અને શાસ્ત્ર ૨  
યનુનટ 2 
       ૧. અનવુાદનુું મહત્વ : ગજુરાતીમાુંથી અન્ય  
       ૨. અનવુાદનુું મહત્વ : અન્યમાુંથી ગજુરાતી   
યનુનટ 3 
       ૧. અનવુાદના પ્રકારો - સમાચાર  
       ૨. અનવુાદના પ્રકારો – ફીચર  
યનુનટ 4 
       ૧. નોંધપાત્ર અનવુાદો  
       ૨. નોંધપાત્ર અનવુાદકો 
 
કેટલાુંક સુંદભા પસુ્તકો :  

 અનવુાદની કળા, લે. નગીનદાસ પારેખ, પ્રકાશક : કેન્દ્ન્દ્રય સાહહત્ય અકાદમી 
 અનવુાદની સમસ્યા:એક સુંગોન્દ્ષ્ટ્ઠ, લે. મોહનભાઈ શુંકરભાઈ પટેલ, પ્રકાશક : ગજૂરાત નવદ્યાપીઠ 
 અનવુાદ : નસદ્ાુંત અને સમીક્ષા, લે. નગીનદાસ પારેખ, સું. રમણ સોની, પ્રકાશક : કેન્દ્ન્દ્રય સાહહત્ય 

અકાદમી 
 ઇંગ્લલશ, ઇંગ્લલશ..., હદલગશ મહતેા, પ્રકાશક : આર. આર. શેઠ 
 સળગતાું સરુજમખુી, લે. નવન્સેંટ વાન ગોગ, અન.ુ નવનોદ મેઘાણી  

 

  



INTERDISCIPLINARY SUBJECT 1 (ANY ONE) 

UA01INWR01-ન્યઝૂ લેખન (૩ CREDITS, 45 HOURS) 
[Each Unit Carrying 25% weightage] 

યનુિટ ૧  
       ૧. ન્ટ્યઝૂ: અર્થ, વ્યાખ્યાઓ અિે મલૂ્યો  
       ૨. ન્ટ્યઝૂ માટેિા સ્ત્રોત  
યનુિટ ૨   
       ૧. ન્ટ્યઝૂ પસાંદગીિી પ્રક્રિયા  
       ૨. ન્ટ્યઝૂ લખેિિી ભાષા શૈલી અિે વાક્ય રચિા  
યનુિટ ૩  
       ૧. ન્ટ્યઝૂ લખેિમાાં ઇન્ટ્રો ઉપયોગીતા અિે મહત્વ  
       ૨. ઇન્ટ્રોિા નવનવધ પ્રકાર  
યનુિટ ૪   
       ૧. ન્ટ્યઝૂ લખવાિી ‘ઇન્ટ્વટેડ નપરામીડ’ પદ્ધનત  
       ૨. ન્ટ્યઝૂ લખેિમાાં સાંપાદિ  
 
કેટલાક સુંદભા પસુ્તકો:  

 પત્રકારત્વ નસદ્ાુંત અને અધ્યયન, લે. ચુંદ્રકાન્ત મહતેા, પ્રકાશક : નવભારત 
 અખબારી લેખન, લે. કુમારપાળ દેસાઈ, પ્રકાશક : ગજુરાત ગ્રુંથનનમાાણ બોિા 
 માધ્યમ મીમાુંસા, લે. યાનસન દલાલ, પ્રકાશક : પાર્શ્ા 
 અખબારી ઉદ્યોગ-સુંગઠન અને સુંચાલન, લે. યાનસન દલાલ પ્રકાશક : ગજુરાત ગ્રુંથ નનમાાણ બોિા 

 

  



INTERDISCIPLINARY SUBJECT 2 (ANY ONE) 

UA01ILAJ01 પત્રકારત્વ અને ભાષા-૧(૩ CREDITS, 45 HOURS) 
[Each Unit Carrying 25% weightage] 

યનુનટ ૧  
1. ભારતીય આયા ભાષા: ઉદભવઅનેનવકાસ 
2. ગજુરાતી ભાષા : ઉદભવઅનેનવકાસ 

યનુનટ ૨  
1. માન્ય ભાષા  
2. માન્ય ભાષા અને પ્રાદેનશક બોલીઓ ઉદભવ અને નવકાસ 

યનુનટ 3 
1. સમાચારમાું માન્ય ભાષા અને બોલીઓનુું સુંયોજન  
2. લેખ-ફીચરમાું માન્ય ભાષા અને બોલીઓનુું સુંયોજન  

યનુનટ ૪ 
1. ગજુરાતી સમાચારની ભાષા પર અંગે્રજી ભાષાનો પ્રભાવ 
2. ગજુરાતી સમાચારની ભાષા પર હહિંદીનો પ્રભાવ 

 
કેટલાુંક સુંદભા પસુ્તકો :  

 ભાષાનવમશા, લે. હહરવલ્લભ ભાયાણી, પ્રકાશક : આર. આર. શેઠ 
 અનશુીલન, લે. કે. કા. શાસ્ત્રી, પ્રકાશક : ભોળાભાઈ જેનશિંગભાઈ અધ્યયન સુંશોધન સનમનત 
 ભાષાનો વૈજ્ઞાનનક અભ્યાસ, લે. યોગેન્દ્ર વ્યાસ, પ્રકાશક : પાર્શ્ા 
 ભાષાનષુુંગ, લે. િો. ઉનમ ઘનશ્યાનભાઈ, પ્રકાશક : નવભારત 

 

 
  



INTERDISCIPLINARY SUBJECT 2 (ANY ONE) 

UA01IADV01ાહરે ખબર (૩ CREDITS, 45 HOURS) 
[Each Unit Carrying 25% weightage] 

યનુિટ ૧  
       ૧. જાહરેખબરિી નવભાવિા  
       ૨. જાહરેખબરિા પ્રકારો  
યનુિટ ૨    
       ૧. જાહરેખબરિો ઉદ્દભવ 
       ૨. જાહરેખબરિો નવકાસ  
યનુિટ ૩  
       ૧. જાહરેખબરિી સામાજિક અસરો  
       ૨. જાહરેખબરિી આનર્િક અસરો  
યનુિટ ૪   
       ૧. જાહરેખબર સાંલગ્િ કાયદાઓ  
       ૨. જાહરેખબર એિન્ટ્સીનુાં વ્યવસ્ર્ાપિ  
 
કેટલાક સાંદભથ પસુ્તકો: 

 િિસાંપકથ અિે જાહરેખબર, ડૉ.યાસીિ દલાલ, યનુિ.ગ્રાંર્નિમાથણ બોડથ 
 પત્રકાક્રરતા, િિસાંચાર ઔર નવજ્ઞાપિ, ડૉ.ગલુાબ કોઠારી, યનુિ. બકુ હાઉસ, િયપરુ  
 િિસાંપકથ એવમ નવજ્ઞાપિ, ડૉ. સાંજીવ ભાિાવત, રાિસ્ર્ાિ નવશ્વનવદ્યાલય, િયપરુ  
 માધ્યમ મીમાાંસા, લે. યાનસિ દલાલ, પ્રકાશક : પાશ્વથ 


