
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 પત્રકારત્વ તનર મનધત(3 CREDITS, 45 HOURS) 

[Each Unit Carrying 25% weightage] 

�િુવટત1 

1. માધ્મમોની િવાિોાીી

2. માધ્મમોાી પારીી

� ુોટી2ી

1. માધ્મમોુીુમહતિ-ીોિમીટમ પપીી

2. માધ્મમોનીમ્ાર્ા-ીોિમીટમ પપી

� ુોટી3ી ી

1. પતપારતિોની િવાિોાીી

2. પતપારતિોાી પારી

� ુોટી4ી

1. પતપારતિી્ો ીનમાસીી

2. પતપારતિી્ો ીના હત  ્

�્ટલરં્ તસદંભરત ુુ સ્ધત:  

 નર મનતનમનરસંર, લ . મરિસવતદલરલ, પ્રક્ત:તપર�ર 

 પત્રકારતિસ રસંત્વ ત્ મમવ, લ . ચદં્રકસતનત�સર, પ્રક્ત:તવરભરકસ 

 જરવ, �દુ્, પ્રકવ, લ . �જસ કદતદ�સર�, પ્રક્ત:ત્કક�દુર 

 પ્રકવત: વત�ત્રમક�ુતં્રન, દ�વરતનલતધતર, ્�.ુ �જસ કદતદ�સર� 

 સર�તામત્વ તપત્રકાર, લ . �ુનરકપરળતદ�સર� 

 સ�તૂતનર મનધત્વ તસર�તામ, લ . પમિસતકરત  



CORE SUBJECT 2 
UA01CJMC22 સરંપસતતજુકરસમતપત્રકારવધતપ�કચમ(3 CREDITS, 45 HOURS) 

[Each Unit Carrying 25% weightage] 

�િુવટત1 

ીીીીીીી૧.ીરા�્સ્રોાીુ દ્  ોપમીી

ીીીીીીી૨.ી ા �્  શપી દ્  ોપમીી

� ુોટી2ી

ીીીીીીી૧.ીનામ ્પમી(�ખુ્યારા)ી

ીીીીીીી૨.નામ ્પમી(નમાુ્ રયારા)ી

� ુોટી3ી

ીીીીીીી૧.ીનરપાર�ીન� �ૂ ી  ોનમી(��ર્શરો)ી

ીીીીીીી૨.ી્ન્ીન� �ૂ ી  ોનમીી

� ુોટી4ી

ીીીીીીી૧.ીનરપાર�ીર� ડ્મી  ોનમી(આપાશિાણન)ી

ીીીીીીી૨.ી્ન્ીર� ડ્મી  ોનમી(એફ.એમ.)ી

�્ટલરં્ તસદંભરત ુુ સ્ધત:  

 સર�ત�ામ્તપત્રકારત(સરનિમ્ધવધત્ભમરસ), લ . �્કધકતવમરસ, પર�રતપ્રકવ 

 ક�પધ�ટ�ગત્વ તક��ડમધતક�પધ�ટ�ગ, લ . મરિસવતદલરલ, પરમ્તપ્રકવ 

 સર�ત�ામ્તસરનિમ્ધત: પકંપકરત્વ તપભરર,તસ.ં તિસસતનત�સર,પ્રક્ત: ક�રદ� 

 પત્રકારતપરર, લ . મરિસવતદલરલ, પ્રક્ત:તત�ૂક 
 
  



ALLIED SUBJECTS 1 (ANY ONE) 
UA01APMN21 િપકટતનમ�ડમર�ુતંુર પ (3 CREDITS, 45 HOURS) 

[Each Unit Carrying 25% weightage] 

�િુવટત1 

1.   નટીમન ડ્ાોની િવાિોાીી

2.   નટીમન ડ્ાોાી પારમીી

� ુોટી2ી

1. દ્  ોપમોુીુસિવપી્ો ી પારમી

2. ીનામ ્પમોુીુસિવપી્ો ી પારમીી

� ુોટી3ી

1.   નટીમન ડ્ામાીુનપુા્ોોુીુમહતિીી

2.   નટીમન ડ્ામાીુનપુા્પોનીન � મપાી્ો ીનેસ્ાીી

� ુોટી4ી

1. મા�નપ,ી્તુની્ો ીનપુા્પોનીન � મપાી

2. મા�નપ,ી્તુની્ો ીનપુા્પોમીનહનસુયુી

 

�્ટલરં્ તસદંભરત ુુ સ્ધત:  

 ્ખબરક�તઉદધગ-સગંઠવત્વ તસચંરલવ, લ . મરિસવતદલરલતપ્રક્ત: તજુકરસતગરંતિવનરર્તબધડર 

 પત્રકારતિસ રસંત્વ ત્ મમવ, લ . ચદં્રકસતનત�સર, પ્રક્ત: વરભરકસ 

 ્ખબરક�તલ ખવ, લ . �ુનરકપરળતદ�સર�, પ્રક્ત: તજુકરસતગરંિવનરર્તબધડર 

 સર�ત�ામ્તપત્રકારત(સરનિમ્ધવધત્ભમરસ), લ . �્કધકતવમરસ, પ્રકવત:તપર�ર 
 
  



ALLIED SUBJECTS 1 (ANY ONE) 
UA01APMC21-સ�તૂતપામરમવવરતિસ રંસધત(3 CREDITS, 45 HOURS) 

[Each Unit Carrying 25% weightage] 

� ુોટી૧ી

ીીીીીીી૧.ી ત્ા્ોી્નરી્ો ીઅ્ાખ્ાીી

ીીીીીીી૨.ી ત્ા્ોોાીપ્ ીી

� ુોટી૨ી

ીીીીીીી૧.ી ત્ા્ોોની   ્ાી્ો ી્તિમીી

ીીીીીીી૨.ીી્નરપારપી ત્ા્ોોાીના્ી‘C’ી

� ુોટી૩ી

ીીીીીીી૧.ી ત્ા્ોોાી પારમી-૧ીી

ીીીીીીી૨.ી ત્ા્ોોાી પારમી-૨ીી

� ુોટી૪ી

ીીીીીીી૧.ી ત્ા્ોોાીિાહોી્ર�પ�ીવા ાોમી િપાનીી

ીીીીીીી૨.ી્નરપારપી ત્ા્પી્ર�પ�ીમહાતમાી્ાયુનીી

 

�્ટલરં્ તસદંભરત ુુ સ્ધત:  

 પત્રકારતિસ રસંત્વ ત્ મમવ, લ . ચદં્રકસતનત�સર, પ્રક્ત: વરભરકસ 

 જવસચંરકત �્તપ�ખુતિસ રસંતારનતજવતનર મન, ડૉ. િરવધદતપરડં�મ, પર�રતત 

 પ્રકવત: વત�ત્રમક�ુતં્રન, દ�વરતનલતધતર, ્�.ુ �જસ કદતદ�સર� 

 ક�પધ�ટ�ગત્વ તક��ડમધતક�પધ�ટ�ગ, લ . મરિસવતદલરલ, પરમ્તપ્રકવ 

 
  



ALLIED SUBJECTS 2 (ANY ONE) 
UA01ACTS21દ�ક-�ુિવમરવરતસરંપસતપરરતધ -૧(3CREDITS, 45 HOURS)[Each 

Unit Carrying 25% weightage] 

�િુવટત1 

1.ીરા�્સ્ર�્ીરાસપારણએપીપ ર ્ીી

2.ીરા�્સ્ર�્ીરાસપારણોનના ુ્ી્ ્ િ યઓીી

� ુોટી2ી

1. રાષ્સ્ર�્ીરાસપારણીએપીપ ર ્ી

2. રાષ્સ્ર�્ીરાસપારણોનના ુ્ી્ ્ િ યઓી

� ુોટી3ી

1.ીરા�્સ્ર�્ીનમાસપારણએપીપ ર ્ી

2.ીરા�્સ્ર�્ીનમાસપારણોનના ુ્ી્ ્ િ યઓી

� ુોટી4ી

1.રાષ્સ્ર�્ીનમાસપારણએપીપ ર ્ી

2.ીરાષ્સ્ર�્ીનમાસપારણોનના ુ્ી્ ્ િ યઓી

 

�્ટલરં્ તસદંભરત ુુ સ્ધત:  

 કચવરાન્તકરજ્રક્, લ . આચરમરત��પરલરવમ, પ્રક્ત: વર�રવ 

 સનમવ તસરરરક�તતજુકરસ, લ . �ુકદવલરલત ધળ�્મર, પ્રક્ત: ત�ૂક 

 તજુકરસા્તસકરૈ�ુ,ં સ.ં �દગસંતઓઝર, �દુકરવતઆમગંરક, પ્રક્ત: વરભરકસ 

 આતપ્તતજુકરસતછ તદધુસધ,લ . િર�સુતજધષમ, સ કટકત ધકતસધિકમલતુટડ�ઝ-�કુસ 

 
  



ALLIED SUBJECTS 2 (ANY ONE) 
UA01ARWP21-ત��ુદસતનર મનધતનરટ�તટ �સરસંતિવર દવત(3 CREDITS, 45 HOURS) 

[Each Unit Carrying 25% weightage] 

� ુોટી૧ી

ીીીીીીી૧.ીનમા ાર:ી્નર,ીઅ્ાખ્ાી્ો ી્તિમીી

ીીીીીીી૨.ીનમા ારોાી પારમીી

� ુોટી૨ી

ીીીીીીી૧.ીઇન્મોની િવાિોાીી

ીીીીીીી૨.ઇન્મોાી પારમીીી

� ુોટી૩ી

ીીીીીીી૧.ીનમા ારીન ખો,ી ફ રીન ખોી્ો ી  નોમટીન ખોીી

ીીીીીીી૨.ીનામ ્પમીમાટ�ીન ખોીી

� ુોટી૪ી

ીીીીીીી૧.ી િશ  ીન ખો:ીનામા�સપ,ીનસુ �્ ્પ,ીઆ ન�પ,ીરાસપરણીી

ીીીીીીી૨.ી િશ  ીન ખો:ી�ોુાખમર�,ીપા્્ા,ીનનુ્,ીસપમો�રન,ી િજાોીીી

 

�્ટલરં્ તસદંભરત ુુ સ્ધત:  

 સપંરદવ,  �ષઠતસસજત�કત�દુ્, પધ. કન કત�વ, નગંલદ�પત 

 પ્રકવ: વત�ત્રમક�ુતં્રન, દ�વરતનલતધતર, ્�.ુ �સ કદતદ�સર�ત 

 ્ખબરક�તલ ખવ, લ . �ુનરકપરળતદ�સર�, પ્રક્ત: તજુકરસતગરંિવનરર્તબધડર 

 ક�પધ�ટ�ગત્વ તક��ડમધતક�પધ�ટ�ગ, લ . મરિસવતદલરલ, પરમ્તપ્રક 

  



INTERDISCIPLINARY SUBJECT 1 (ANY ONE) 
UA01ITRA21 ્�રુરદ-૧(3 CREDITS, 45 HOURS) 

[Each Unit Carrying 25% weightage] 

�િુવટત1 

૧.ી્ોિુા્ીએટન ી�ુીુ્ો ી  ્ો ુીુમહતિીી

ીીીીીીી૨.ીપતપારતિમાીુ્ોિુા્ી્ો ી  ્ો ુીુમહતિીી

�િુવટત2 

૧.�સુરા્ની્ો ી હન્�વા ાોુીુઅ્ાપરણીન�્,ીિ ોી્ો ી િવ�ક્ોાીનુ્ વ�ી

ીીીીીીી૨.�સુરા્ની્ો ી હન્�વા ાોુીુશબ્ીવડુમોી ્મસોોાીનુ્ વ�ી

�િુવટત3 

૧.ી હન્�માનુની�સુરા્નીહ�ડનાઈો/ટાઇટનોમી્ોિુા ી્

ીીીીીીી૨.ી હન્�માનુની�સુરા્ની્ોિુા્-૧ી(્ાનનમ)ી

� ુોટી4ી

૧.ી હન્�માનુની�સુરા્નપ ટાીશન રપોમી્ોિુા ી્

ીીીીીીી૨.ી હન્�માનુની�સુરા્ન્ોિુા્-૨(્ાનનમ)ી

 

�્ટલરં્ તસદંભરત ુુ સ્ધત:  

 ્�રુરદવમત્ળર, લ . વગમવદરસતપરક�ખ, પ્રક્ત: �્�કદમતસર�તામત્્રદનમ 

 ્�રુરદવમતસનુમર:ા્તસગંધ�ષઠ, લ . નધતવભર�તકં્ કભર�તપટ�લ, પ્રક્ત:તતજૂકરસતિરદરપમઠ 

 ્�રુરદત : િસ રસંત્વ તસનમકર, લ . વગમવદરસતપરક�ખ, સ.ં કન્તસધવમ , પ્રક્ત : �્�કદમતસર�તામત

્્રદનમ 

 ��ગલક, ��ગલક..., �દ�ગકતનત�સર, પ્રક્ત: આક. આક. ક ઠ 

 સળગસરતં�કુજ�ખુમ, લ . િરકસસટતરરવતગધગ, ્�.ુ િરવધદતન ઘર્મત 
 
  



INTERDISCIPLINARY SUBJECT 1 (ANY ONE) 
UA01INWR21-ક�ઝૂતલ ખવત(૩તCREDITS, 45 HOURS) 

[Each Unit Carrying 25% weightage] 

� ુોટી૧ી

ીીીીીીી૧.ીન� �ૂ :ી્નર,ીઅ્ાખ્ાઓી્ો ી� ��્મીી

ીીીીીીી૨.ીન� �ૂ ીમાટ�ોાી મ્ીી

� ુોટી૨ી

ીીીીીીી૧.ીન� �ૂ ીપનુ્ ્નોની   ્ાીી

ીીીીીીી૨.ીન� �ૂ ીન ખોોનીવા ાીશશનની્ો ીિાાીર ોાીી

� ુોટી૩ી

ીીીીીીી૧.ીન� �ૂ ીન ખોમાીુઇન્મી્પ્મ્ન્ાી્ો ીમહતિીી

ીીીીીીી૨.ીઇન્મોાી િ િયી પારીી

� ુોટી૪ી

ીીીીીીી૧.ીન� �ૂ ીનખિાોની‘ઇનિટટડી પરામનડ’ીપદ ્ીી

ીીીીીીી૨.ીન� �ૂ ીન ખોમાીુનપુા્ોીી

ી

�્ટલર્તસદંભરત ુુ સ્ધ:  

 પત્રકારતિસ રસંત્વ ત્ મમવ, લ . ચદં્રકસતનત�સર, પ્રક્ત: વરભરકસ 

 ્ખબરક�તલ ખવ, લ . �ુનરકપરળતદ�સર�, પ્રક્ત: તજુકરસતગરંિવનરર્તબધડર 

 નર મનતનમનરસંર, લ . મરિસવતદલરલ, પ્રક્ત:તપર�ર 

 ્ખબરક�તઉદધગ-સગંઠવત્વ તસચંરલવ, લ . મરિસવતદલરલતપ્રક્ત: તજુકરસતગરંતિવનરર્તબધડર 
 
  



INTERDISCIPLINARY SUBJECT 2 (ANY ONE) 
UA01ILAJ21 પત્રકારત્વ તભરષર -૧(૩તCREDITS, 45 HOURS) 

[Each Unit Carrying 25% weightage] 

�િુવટત૧ 

1. �સુરા્નીવા ાી:ી્્વિ્ો  િપાની

2. �સુરા્નીવા ાોનીિણરમાોા(સિરી્ો ીઅ્સુો)ી્ો ી્ચ ારણી   ્ાોમીપ ર ્ીી

� ુોટી૨ી

1. માન્ીવા ાી્ો ી ા �્  શપીસમનનઓી

2. િાાર ોા,ી્ોસુિારી્ો ી િરામ� ચમીી

� ુોટી3ી

1. �સુરા્નીવા ામાીુસમડણની્ો ી  ્ાપ્ોમીનામાન્ીપ ર ્ીીી

ીીીી2.ીી�સુરા્નીવા ામાીુનમાની્ો ી િશ  ણોમીનામાન્ીપ ર ી્

� ુોટી૪ી

1. � �ફીર�ડ�્ીપ ર ્ી્ો ીમહતિીી

2. � �ફીર�ડ�્ોની્ાનનમી–ી૧ી

 

�્ટલરં્ તસદંભરત ુુ સ્ધત:  

 ભરષરિરનકર, લ . ત�કરલલભતભરમર્મ, પ્રક્ત: આક. આક. ક ઠ 

 ્�કુમલવ, લ . �્. ્ર. કર�મ, પ્રક્ત: ભધળરભર�ત�િક�ગભર�ત્ મમવતસકંધ વતસિનિસ 

 ભરષરવધતરૈજરિવ્ત્ભમરસ, લ . મધગ કદતવમરસ, પ્રક્ત: પર�ર 

 ભરષર�ષુગં, લ . ડધ. ઉિનતઘવશમરવભર�, પ્રક્ત: વરભરકસ 
 
 
  



INTERDISCIPLINARY SUBJECT 2 (ANY ONE) 

UA01IADV21જત�કતખબકત(૩તCREDITS, 45 HOURS) 
[Each Unit Carrying 25% weightage] 

� ુોટી૧ી

ીીીીીીી૧.ી�હ�રખસરોની િવાિોાીી

ીીીીીીી૨.ી�હ�રખસરોાી પારમીી

� ુોટી૨ી ી

ીીીીીીી૧.ી�હ�રખસરોમી્દવિી

ીીીીીીી૨.ી�હ�રખસરોમી િપાનીી

� ુોટી૩ી

ીીીીીીી૧.ી�હ�રખસરોનીનામા�સપી્નરમીી

ીીીીીીી૨.ી�હ�રખસરોનીઆ ન�પી્નરમીી

� ુોટી૪ી

ીીીીીીી૧.ી�હ�રખસરીનનુગોીપા્્ાઓીી

ીીીીીીી૨.ી�હ�રખસરીએસનનનોુીુઅ્િસનાપોીી

ી

પ�ટનાપીનુ્ વરી સુ્પમ:ી

 સોનપુપરી્ો ી�હ�રખસર,ીડૉ.્ાનનોી્નાન,ી� ુો.ગનુ ોમારણીસમડરી

 પતપા ર્ા,ીસોન ુારીઔરી િજાપો,ીડૉ.�નુાસીપમઠાર�,ી� ુો.ી�પુીહા્ન,ીસ્ રુીી

 સોનપુપરીએિમી િજાપો,ીડૉ.ીન�ુિીવાોાિ્,ીરાસસનાોી િવ િવાન્,ીસ્ રુીી

 માધ્મીમનમાનુા,ીન .ી્ા નોી્નાન,ી પાશપી:ીપાવરી


