SARADAR PATEL UNIVERSITY

B.A. (MASS COMMUNICATION AND JOURNALISM)
SEMESTER 1
UA01FFNG21 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
UA01FCOF21 – 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 forGujarati(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
UA01CJMC21 પત્રકારત્વઅને માધ્(3 CREDITS, 45 HOURS)
[Each Unit Carrying 25% weightage]
�ુિનટ 1
1. માધ્યમોની િવભાવના
2. માધ્યમોના પ્રક
�ુિનટ 2
1. માધ્યમો � ુ મહત્- નવો ટોિપક 
2. માધ્યમોન મયાર્દ- નવો ટોિપક
�ુિનટ 3
1. પત્રકારત્વની િવભાવ
2. પત્રકારત્વના પ
�ુિનટ 4
1. પત્રકારત્વઅને સમ
2. પત્રકારત્વઅને સા�
ક�ટલાંક સંદભર્ ુ� સ્તક:
 માધ્યમ મીમાંસ, લે. યાિસન દલાલ, પ્રકાશ: પા�ર
 પત્રકારત્વ િસદ્ધાંત અને , લ.ે ચંદ્રકાન્ત મહ, પ્રકાશ: નવભારત
 જ્ઞ, �ુદ્, પ્રકા, લે. �જતેન્દ્ર દ�, પ્રકાશ: અક્ષર�ુ
 પ્રકાશ: નહ� કાયર�ુ કામ
ં
, દ�ના મલ્હોત, અ�ુ. �જતેન્દ્ર દ�
 સા�હત્ય અને પત્રકા, લે. �ુમારપાળ દ� સાઈ



સ� ૂહ માધ્યમો અને સા�હત, લે. પ્રીિત શ

CORE SUBJECT 2
UA01CJMC22 સાંપ્રત  �ુજરાતી પત્રકારત્વનો (3 CREDITS, 45 HOURS)
[Each Unit Carrying 25% weightage]
�ુિનટ 1
       ૧. રા�યસ્તરનાં દ �િનકો
       ૨. પ્દ� િશક દ�િનકો 
�ુિનટ 2
       ૧. સામિયકો (�ુખ્યધાર)
       ૨.સામિયકો (સમાંતરધારા)
�ુિનટ 3
       ૧. સરકાર� ન્ �ૂઝ ચેનલો(�ૂ રદશર્)
       ૨. અન્ય ન્�ૂઝચેનલ
�ુિનટ 4
       ૧. સરકાર� ર� �ડયો ચેનલો (આકાશવાણી)
       ૨. અન્ય ર��ડયો ચેનલો(એફ.એમ.)
ક�ટલાંક સંદભર્ ુ� સ્તક:
 સા�હ�ત્યક પત્રકાર(સામિયકોનો અભ્યા), લ.ે �કશોર વ્યા, પા�ર્ પ્રક
 ર�પો�ટ�ગ અને ર� �ડયો ર�પો�ટ�ગ, લ.ે યાિસન દલાલ, પ્રવીણ પ્ર
 સા�હ�ત્યક સામિયકો: પરં પરા અને પ્રભ, સં. હિસત મહ�તા,પ્રકાશ: ર�ાદ�
 પત્રકારત્વ , લે. યાિસન દલાલ, પ્રકાશ: � ૂ�ર

ALLIED SUBJECTS 1 (ANY ONE)
UA01APMN21 િપ્રન્ટ મી�ડયા�ું સ (3 CREDITS, 45 HOURS)
[Each Unit Carrying 25% weightage]
�ુિનટ 1
1. િપ્રન્ટ મી�ડયાની િવભાવ
2. િપ્રન્ટ મી�ડયાના પ્ર
�ુિનટ 2
1. દ�િનકો�ુ ં સ્વ�પ અને પ્રક
2.  સામિયકો�ુ ં સ્વ�પ અને પ્રકા
�ુિનટ 3
1. િપ્રન્ટ મી�ડયામાં સંપાદન�ું મહ
2. િપ્રન્ટ મી�ડયામાં સંપાદકન ી �ૂિમકાઅને સજ્
�ુિનટ 4
1. મા�લક, તંત્રી અને સંપાદકની �ૂિમ
2. મા�લક, તંત્રી અને સંપાદકનો સહસંબ
ક�ટલાંક સંદભર્ ુ� સ્તક:
 અખબાર� ઉદ્ય-સંગઠન અને સંચાલન, લે. યાિસન દલાલ પ્રકાશ: �ુજરાત ગ્રંથ િનમાર્ણ બ
 પત્રકારત્વ િસદ્ધાંત અને , લ.ે ચંદ્રકાન્ત મહ, પ્રકાશ: નવભારત
 અખબાર� લેખન, લે. �ુમારપાળ દ� સાઈ, પ્રકાશ: �ુજરાત ગ્રંથિનમાર્ણ બ
 સા�હ�ત્યક પત્રકાર(સામિયકોનો અભ્યા), લ.ે �કશોર વ્યા, પ્રકાશ: પા�ર

ALLIED SUBJECTS 1 (ANY ONE)
UA01APMC21-સ� ૂહ પ્રત્યાયનના િસદ્ધ(3 CREDITS, 45 HOURS)
[Each Unit Carrying 25% weightage]
�ુિનટ ૧
       ૧. પ્રત્યાયન અથર્ અને વ્ય
       ૨. પ્રત્યાયનના ક
�ુિનટ ૨
       ૧. પ્રત્યાયનની પ્ર�ક્રયા અન
       ૨.  અસરકારક પ્રત્યાયનના સ‘C’
�ુિનટ ૩
       ૧. પ્રત્યાયનના પ્ર-૧
       ૨. પ્રત્યાયનના પ્ર-૨
�ુિનટ ૪
       ૧. પ્રત્યાયનના વાહન તર�ક� ભાષાનો િવક
       ૨. અસરકારક પ્રત્યાયક તર�ક� મહાત્મા ગા
ક�ટલાંક સંદભર્ ુ� સ્તક:
 પત્રકારત્વ િસદ્ધાંત અને , લે. ચંદ્રકાન્ત મહ, પ્રકાશ: નવભારત
 જનસંચાર ક� પ્ર�ુખ િસદ્ધાંત એવમ જન મ, ડૉ. િવનોદ પાંડય
� , પા�ર્ 
 પ્રકાશ: નહ� કાયર�ુ કામ
ં
, દ�ના મલ્હોત, અ�ુ. �જતેન્દ્ર દ�
 ર�પો�ટ�ગ અને ર� �ડયો ર�પો�ટ�ગ, લ.ે યાિસન દલાલ, પ્રવીણ પ્ર

ALLIED SUBJECTS 2 (ANY ONE)
UA01ACTS21દ� શ-�ુિનયાના સાંપ્રત પ્ર -૧(3CREDITS, 45 HOURS)[Each
Unit Carrying 25% weightage]
�ુિનટ 1
1. રા�યસ્તર�ય રાજકારએક પ�રચય  
2. રા�યસ્તર�ય રાજકારનીસાંપ્ ગિતિવિધઓ
�ુિનટ 2
1. રાષ્ટ્રસ્તર�ય રાજ એક પ�રચય
2. રાષ્ટ્રસ્તર�ય રાજકારણનીસ ગિતિવિધઓ
�ુિનટ 3
1. રા�યસ્તર�ય સમાજકારએક પ�રચય
2. રા�યસ્તર�ય સમાજકારનીસાંપ્ ગિતિવિધઓ
�ુિનટ 4
1.રાષ્સ્તર�ય સમાજકારએક પ�રચય
2. રાષ્સ્તર�ય સમાજકારનીસાંપ્ ગિતિવિધઓ
ક�ટલાંક સંદભર્ ુ� સ્તક:
 રચનાત્મક રાજકાર, લે. આચાયર્ ૃપાલાન
, પ્રકાશ: નવ�વન
�
ુ રાત, લે. �ુન્દનલાલ ધોળ�કય, પ્રકાશ: � ૂ�ર
 સમયને સથવાર�  �જ
 �ુજરાતએક સરવૈ�,ંુ સં. �દગંત ઓઝા, �ુદશર્ન આયંગા, પ્રકાશ: નવભારત
 આ પણ �ુજરાત છે દોસ્ત,લે. િવ�ુત જોષી, સેન્ટર ફોર સોિશયલ સ્ટડ-�ુરત

ALLIED SUBJECTS 2 (ANY ONE)
UA01ARWP21- �ુ�દ્રત માધ્યમો માટ � �ૃતાંત િનવે(3 CREDITS, 45 HOURS)
[Each Unit Carrying 25% weightage]
�ુિનટ ૧
       ૧. સમાચાર: અથર, વ્યાખ્યા અને તત્
       ૨. સમાચારના પ્રકાર
�ુિનટ ૨
       ૧. ઇન્ટ્રોની િવભાવ
       ૨.ઇન્ટ્રોના પ્રક
�ુિનટ ૩
       ૧. સમાચાર લેખન, �ફચર લેખન અને પ્રેસનોટલેખ
       ૨. સામિયકો માટ� લેખન 
�ુિનટ ૪
       ૧. િવશેષ લેખન: સામા�જક, સંસ્�ૃિત, આિથ�ક, રાજકરણ
       ૨. િવશેષ લેખન: �ુનાખોર�, કાયદા, સંસદ, સ્પો�્ર, િવજ્ઞાન
ક�ટલાંક સંદભર્ ુ� સ્તક:
 સંપાદન, �ૃષ્ઠ સજ્� ઔર �ુ, પ્. રમેશ �ન, મંગલદ�પ
 પ્રકા: નહ� કાયર�ુ કામ
ં
, દ�ના મલ્હોત, અ�ુ. �તેન્દ્ર દ�સ
 અખબાર� લેખન, લે. �ુમારપાળ દ� સાઈ, પ્રકાશ: �ુજરાત ગ્રંથિનમાર્ણ બ
 ર�પો�ટ�ગ અને ર� �ડયો ર�પો�ટ�ગ, લે. યાિસન દલાલ, પ્રવીણ પ્

INTERDISCIPLINARY SUBJECT 1 (ANY ONE)
ુ દ-૧(3 CREDITS, 45 HOURS)
UA01ITRA21 અ�વા
[Each Unit Carrying 25% weightage]
�ુિનટ 1
૧. અ�ુવાદ એટલે �ું અને તે� ુ ં મહત્વ
       ૨. પત્રકારત્વ અ�ુવાદ અને તે�ુ ં મહત્વ
�ુિનટ 2
૧.�ુજરાતી અને �હન્દભાષા�ુ ં વ્યાકર લ�ગ, વચન અને િવભ�ક્તનાસંદભ�
       ૨.�ુજરાતી અને �હન્દભાષા�ુ ં શબ્દ ભંડોળ પ્રયોજનના સં
�ુિનટ 3
૧. �હન્દ�માંથ �ુજરાતી હ�ડલાઈન/ટાઇટલનો અ�ુવાદ
       ૨. �હન્દ�માંથ �ુજરાતી અ�ુવાદ-૧ (તાલીમ)
�ુિનટ 4
૧. �હન્દ�માંથ �ુજરાતીપેટા શીષર્કનો અ�ુવા
       ૨. �હન્દ�માંથ �ુજરાતીઅ�ુવાદ-૨(તાલીમ)
ક�ટલાંક સંદભર્ ુ� સ્તક:
 અ�ુવાદની કળા, લે. નગીનદાસ પાર� ખ, પ્રકાશ: ક��ન્દ્રય સા�હત્ય અક
 અ�ુવાદની સમસ્ય:એક સંગો�ષ્, લ.ે મોહનભાઈ શંકરભાઈ પટ�લ, પ્રકાશ: � ૂજરાત િવદ્યાપ
 અ�ુવાદ : િસદ્ધાંત અને સમી, લ.ે નગીનદાસ પાર� ખ, સં. રમણ સોની , પ્રકાશ : ક��ન્દ્રય સા�હ
અકાદમી
 ��ગ્લ, ��ગ્લ..., �દ�ગશ મહ�તા, પ્રકાશ: આર. આર. શેઠ
 સળગતાં �ુરજ�ુખી, લે. િવન્સ�ટ વાન ગો, અ�ુ. િવનોદ મેઘાણી 

INTERDISCIPLINARY SUBJECT 1 (ANY ONE)
UA01INWR21-ન્�ૂઝ લેખન(૩ CREDITS, 45 HOURS)
[Each Unit Carrying 25% weightage]
�ુિનટ ૧
       ૧. ન્ �ૂ: અથર, વ્યાખ્યાઓ અને �ૂલ્
       ૨. ન્ �ૂઝ માટ�ના �ોત
�ુિનટ ૨
       ૧. ન્ �ૂઝ પસંદગીની પ્ર�ક
       ૨. ન્ �ૂઝ લેખનની ભાષા શૈલી અને વા� રચના
�ુિનટ ૩
       ૧. ન્ �ૂઝ લેખનમાં ઇન્ટ્રો ઉપયોગીતા અને મ
       ૨. ઇન્ટ્રોના િવિવધ પ્
�ુિનટ ૪
       ૧. ન્ �ૂઝ લખવાની‘ઇન્વટ �ડ િપરામી’ પદ્ધિ
       ૨. ન્ �ૂઝ લેખનમાં સંપાદન
ક�ટલાક સંદભર્ ુ� સ્ત:
 પત્રકારત્વ િસદ્ધાંત અને , લ.ે ચંદ્રકાન્ત મહ, પ્રકાશ: નવભારત
 અખબાર� લેખન, લે. �ુમારપાળ દ� સાઈ, પ્રકાશ: �ુજરાત ગ્રંથિનમાર્ણ બ
 માધ્યમ મીમાંસ, લે. યાિસન દલાલ, પ્રકાશ: પા�ર
 અખબાર� ઉદ્ય-સંગઠન અને સંચાલન, લ.ે યાિસન દલાલ પ્રકાશ: �ુજરાત ગ્રંથ િનમાર્ણ બ

INTERDISCIPLINARY SUBJECT 2 (ANY ONE)
UA01ILAJ21 પત્રકારત્વઅને ભ -૧(૩ CREDITS, 45 HOURS)
[Each Unit Carrying 25% weightage]
�ુિનટ ૧
1. �ુજરાતી ભાષા : ઉદભવઅનેિવકાસ
2. �ુજરાતી ભાષાની વણર્માળ(સ્વર અને વ્યં) અને ઉચ્ચારણ પ્ર�ક્રયાનો પ
�ુિનટ ૨
1. માન્ય ભાષા અને પ્રાદ�િશક બો
2. વા�રચના, અ�ુસ્વાર અને િવરામ�ચહ્
�ુિનટ 3
1. �ુજરાતી ભાષામાં જોડણી અને �ક્રયાપદનો સામાન્ય પ�રચ
    2.  �ુજરાતી ભાષામાં સમાસ અને િવશેષણનો સામાન્ય પ�રચ
�ુિનટ ૪
1. � ૂફ ર�ડ�ગ પ�રચય અને મહત્વ
2. � ૂફ ર�ડ�ગની તાલીમ – ૧
ક�ટલાંક સંદભર્ ુ� સ્તક:
 ભાષાિવમશર, લે. હ�રવલ્લભ ભાયાણ, પ્રકાશ: આર. આર. શેઠ
 અ�ુશીલન, લે. ક�. કા. શા�ી, પ્રકાશ: ભોળાભાઈ �િશ�ગભાઈ અધ્યયન સંશોધન સિમિ
 ભાષાનો વૈજ્ઞાિનક અભ્, લે. યોગેન્દ્ર વ, પ્રકાશ: પા�ર
 ભાષા�ુષગ
ં , લે. ડો. ઉિમ ઘનશ્યાનભા, પ્રકાશ: નવભારત

INTERDISCIPLINARY SUBJECT 2 (ANY ONE)

UA01IADV21�હ�ર ખબર (૩ CREDITS, 45 HOURS)
[Each Unit Carrying 25% weightage]
�ુિનટ ૧
       ૧. �હ�રખબરની િવભાવના
       ૨. �હ�રખબરના પ્રકાર
�ુિનટ ૨
       ૧. �હ�રખબરનો ઉદ્દ
       ૨. �હ�રખબરનો િવકાસ 
�ુિનટ ૩
       ૧. �હ�રખબરની સામા�જક અસરો 
       ૨. �હ�રખબરની આિથ�ક અસરો 
�ુિનટ ૪
       ૧. �હ�રખબર સંલગ્ન કાયદાઓ
       ૨. �હ�રખબર એજન્સી�ું વ્યવસ્થા
ક�ટલાક સંદભર્ �ુસ્ત:
 જનસંપકર ્ અને �હ�રખબ, ડૉ.યાસીન દલાલ, �ુિન.ગ્રંથિનમાર્ણ બ
 પત્રકા�ર, જનસંચાર ઔર િવજ્ઞા, ડૉ.�ુલાબ કોઠાર�, �ુિન. �ુક હાઉસ, જય�ુર
 જનસંપકર ્ એવમ િવજ્ઞ, ડૉ. સં�વ ભાનાવત, રાજસ્થાન િવ�િવદ્ય, જય�ુર
 માધ્યમ મીમાંસ, લે. યાિસન દલાલ, પ્રકાશ: પા�ર

