
SARADAR PATEL UNIVERSITY 

B.A. (MASS COMMUNICATION AND JOURNALISM) 
SEMESTER 4 

FOUNDATION COURSE 

UA04FFNG01 FUNCTIONAL ENGLISH 

UNIT 1  

             1 Conjunction 

          2 Interjection (Prepositions) 

UNIT 2  

          1 Phrases & idioms 

          2 Comment tags (Questions tags) 

UNIT 3  

          1 The perfect tenses – The perfect present (forms and uses) 

          2 The perfect past and future (forms and uses) 

UNIT 4  

          1 E-mail writing on given topic (formal) 

          2 E-mail writing on given topic (informal) 

 

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 

 COMPUTER FUNDAMENTALS (3 CREDITS, 45 HOURS) 
[Each Unit Carrying 25% weightage] 

Unit 1 

       Basics:  insert text, delete text, Cut & Paste, copy, Page size and margins, Search and  

       Replace, word wrap  

 

 Unit 2 

      File Management: Many word processors contain file management capabilities that allow you  

       to create, delete, move, and search for files. 

 

Unit 3 

       File Layout: font specifications, footnotes and cross-references, headers , footers, and page 

       Numbering, layout specification. 

 

 Unit 4   

        Manage Data: macros, merges, table of contents and indexes, spell checker, thesaurus 

 

 

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  
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Core 1 રેડિયોમ ાં પત્રક રત્વ – 2  

[Each Unit Carrying 25% weightage] 

યનુિટ 1 
1. રેડિયોમાાં મિોરાંજિ કાયયક્રમો  
2. રેડિયો દ્વારા લોકપરાંપરાનુાં નિક્ષણ અિ ેપ્રસાર  

યનુિટ 2 
1. રેડિયો કાયયક્રમોિાાં સ્વરૂપો અિે નિમાયણકળા-1  
2. રેડિયો કાયયક્રમોિાાં સ્વરૂપો અિે નિમાયણકળા-2  

યનુિટ 3 
1. રેડિયોમાાં ઉદઘોષણાનુાં સ્થાિ અિે મહત્વ  
2. રેડિયોમાાં ફોિ ઇિ-આઉટિી ટેકનિક્સ 

યનુિટ 4 
1. રેડિયોમાાં પાત્રસષૃ્ટટ  
2. રેડિયોમાાં કોમ્પપયડરિંગ 

 
કેટલાાંક સાંદર્ય પસુ્તકો :  

 સમહૂ માધ્યમો અિે સાડહત્ય, લે. પ્રીનત િાહ 
 રીપોડટિંગ અિે રેડિયો રીપોડટિંગ, લે. યાનસિ દલાલ, પ્રવીણ પ્રકાિિ 
 પત્રકારત્વ નસદ્ાાંત અિે અધ્યયિ, લે. ચાંદ્રકાન્ત મહતેા, પ્રકાિક : િવર્ારત 
 જિસાંચાર કે પ્રમખુ નસદ્ાાંત એવમ ્જિ માધ્યમ, િૉ. નવિોદ પાાંિયે, પાર્શ્ય   

 
 

 
 
 
 
 
 



Core 2 ટેલીવવઝનમ ાં પત્રક રત્વ - 2 

[Each Unit Carrying 25% weightage] 

યનુિટ 1 
1. ન્યઝૂ ચેિલમાાં રીપોડટિંગ  
2. ન્યઝૂ ચિેલમાાં અહવેાલ લેખિ  

યનુિટ 2 
1. ઇન્ટરવ્ય ુઇિ િોર  
2. ઇન્ટરવ્ય ુઓઉટ િોર  

યનુિટ 3 
1. એન્કડરિંગ  
2. કોમ્પપયડરિંગ 

યનુિટ 4 
1. િોક્યમેુન્રી : સાંિોધિ અિે લેખિ  
2. િોક્યમેુન્રી : શડુટિંગ અિે એિીડટિંગ  

 
કેટલાાંક સાંદર્ય પસુ્તકો :  

 સમહૂ માધ્યમો અિે સાડહત્ય, લે. પ્રીનત િાહ 
 પત્રકારત્વ નસદ્ાાંત અિે અધ્યયિ, લે. ચાંદ્રકાન્ત મહતેા, પ્રકાિક : િવર્ારત 
 ટેલીનવઝિ પત્રકાડરતા, રમેિ જૈિ, માંગલદીપ પબ્લીકેિિ, જયપરુ 
 Documentary Films in India, Author : Aparna Sharma, Published by Palgrave Macmillan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Core 3 એિીટીંગ તથ  લે-આઉટન  વિધ્ ાંતો  
[Each Unit Carrying 25% weightage] 

યનુિટ 1 
1. એિીડટિંગ એટલે શુાં? 
2. એિીડટિંગનુાં મહત્વ  

યનુિટ 2 
1. સમાચારપત્રો માટેનુાં એડિડટિંગ   
2. સામનયક માટેનુાં એડિડટિંગ  

યનુિટ 3 
1. સાંપાદિિી પધ્ધનત  
2. સાંપાદિિી આચારસાંડહતા  

યનુિટ 4  
1. ન્યઝૂ પેપરનુાં એડિડટિંગ (અસાઇિમેન્ટ) 
2. સામનયકનુાં એડિડટિંગ (અસાઇિમેન્ટ) 

 
 
કેટલાાંક સાંદર્ય પસુ્તકો :  

 ગજુરાતી પત્રકારત્વિો ઇનતહાસ, લે. રતિ રૂસ્તમ માિયલ, પ્રકાિક : રતિ રૂસ્તમ માિયલસન્માિ 
સનમનત 

 નમસાવાસ્યમ, લે. નવટણ ુપાંિયા, પ્રકાિક : આર. આર. િઠે 
 પત્રકારત્વિા પ્રવાહો ર્ાગ 1થી 5, લે. બી. એમ. પટેલ, મહને્દ્ર પટેલ, પ્રકાિક : આનથિક નવકાસ 

પબ્બ્લકેિિ ડિનવઝિ 
 અખબારી ઇનતહાસ, લે. યાનસિ દલાલ, પ્રકાિક : પાર્શ્ય 
 પત્રકારત્વ દિા અિે ડદિા, લે. નવટણ ુપાંિયા, પ્રકાિક : િવર્ારત 

 
 
 
 
 



Allied 1 િમ જક રણન ાં રીપોડટિંગ 

[Each Unit Carrying 25% weightage] 

યનુિટ 1 
1. ક્રાઈમ રીપોડટિંગ  
2. કોટય રીપોડટિંગ  

યનુિટ 2 
1. એજ્યકેુિિ રીપોડટિંગ (િાળા સ્તરીય) 
2. એજ્યકેુિિ રીપોડટિંગ (ઉચ્ચ નિક્ષણ) 

યનુિટ 3 
1. બબિસરકારીસાંગઠિો અિે સાાંસ્કૃનતક રીપોડટિંગ  
2. માિવીય સાંવેદિા જગવતી સ્ટોરીનુાં રીપોડટિંગ  

યનુિટ 4 
1. સરકારી સેવાઓ અિે સાંસ્થાઓનુાં રીપોડટિંગ (વાહિ વ્યવહાર, સાંદેિા વ્યવહાર) 
2. હલે્થ રીપોડટિંગ (ખાિગી અિે સરકારી હોમ્સ્પટલ) 

 
કેટલાાંક સાંદર્ય પસુ્તકો :  

 પત્રકારત્વિા પ્રવાહો (ર્ાગ 1થી 5), લે. બી.એમ. પટેલ, મહને્દ્ર પટેલ, પ્રકાિક : આનથિક નવકાસ 
પબ્બ્લકેિિ ડિનવઝિ 

 સાડહત્ત્યક પત્રકારત્વ, લે. ડકિોર વ્યાસ, પ્રકાિક : પાર્શ્ય 
 પ્રખર પત્રકારો, લે. યાનસિ દલાલ, પ્રકાિક : પાર્શ્ય 
 પત્રકારત્વ : દિા અિે ડદિા, નવટણ ુપાંિયા, આરતી પાંિયા, પ્રકાિક : િવર્ારત 

 
 
 
 
 
 
 



Allied 1 જનિાંપકક  અને મ ધયમપ્રબા્ં ન 

[Each Unit Carrying 25% weightage] 

યનુિટ 1 
1. જિસાંપકય : ઉદર્વ અિે નવકાસ  
2. જિસાંપકય : કાયદા અિે આચારસાંડહતા  

યનુિટ 2 
1. જિસાંપકયિી નવનવધ નવર્ાગો સાથેિી કામગીરી 
2. રાજ્ય અિે સરકારિી જિસાંપકયિી કામગીરી અિે તિેા નવનવધ એકમો  

યનુિટ 3 
1. જિસાંપકય માટેનુાં લખેિ  
2. જિસાંપકય વ્યવસ્થાપિ 

યનુિટ 4 
1. માધ્યમ વ્યવસ્થાપિ  
2. માધ્યમો એક ઉદ્યોગ તરીકે  

 
કેટલાાંક સાંદર્ય પસુ્તકો :  

 પત્રકારત્વ : દિા અિે ડદિા, નવટણ ુપાંિયા, આરતી પાંિયા, પ્રકાિક : િવર્ારત 
 પત્રકારત્વિા પ્રવાહો (ર્ાગ 1થી 5), લે. બી.એમ. પટેલ, મહને્દ્ર પટેલ, પ્રકાિક : આનથિક નવકાસ 

પબ્બ્લકેિિ ડિનવઝિ 
 નમસાવાસ્યમ, લે. નવટણ ુપાંિયા, પ્રકાિક : આર. આર. િઠે 
 અખબારી ઇનતહાસ, લે. યાનસિ દલાલ, પ્રકાિક : પાર્શ્ય 

 
 
 
 
 
 
 



Allied 2 ગ્ર મીણ પત્રક રત્વ  

[Each Unit Carrying 25% weightage] 

યનુિટ 1 
1. ગ્રામીણ પત્રકારત્વ ભનૂમકા અિે મહત્વ  
2. ગ્રામીણ પત્રકારત્વિા પિકારો  

યનુિટ 2 
1. ગ્રામીણ પત્રકારત્વ : પ્રયોગ અિે પરાંપરા  
2. ગ્રામીણ પત્રકારત્વમાાં આધનુિકીકરણિી અસરો  

યનુિટ 3 
1. ગ્રામપાંચાયત અિે િગરપાબલકાનુાં રીપોડટિંગ  
2. તાલકુાપાંચાયત અિે જીલ્લા પાંચાયતનુાં રીપોડટિંગ  

યનુિટ 4 
1. ગ્રામીણ વહીવટી તાંત્રમાાં મડહલાઓિી ભનૂમકા અિે પિકારો  
2. ગ્રામીણ સરકારી યોજિાઓનુાં રીપોડટિંગ  

 
કેટલાાંક સાંદર્ય પસુ્તકો :  

 ભ ૂાંસાતાાં ગ્રામબચત્રો, લે. મબણલાલ હ. પટેલ, પ્રકાિક  
 પત્રકારત્વ નસદ્ાાંત અિે અધ્યયિ, લે. ચાંદ્રકાન્ત મહતેા, પ્રકાિક : િવર્ારત 
 અખબારી લેખિ, લે. કુમારપાળ દેસાઈ, પ્રકાિક : ગજુરાત ગ્રાંથનિમાયણ બોિય 
 માધ્યમ મીમાાંસા, લે. યાનસિ દલાલ, પ્રકાિક : પાર્શ્ય 

 

 
 
 
 
 
 
 



Allied 2 વવક િ પ્રત્ય યન  

[Each Unit Carrying 25% weightage] 

યનુિટ 1 
1. નવકાસ: અથય અિે અવધારણા  
2. નવકાસિીલ અિ ેનવકનસત સમાજિા લક્ષણો  

યનુિટ 2 
1. નવકાસ પ્રત્યાયિ નવર્ાવિા  
2. નવકાસ પ્રત્યયાિમાાં વ્યહૂરચિા  

યનુિટ 3 
1. કૃનષ અિે ગ્રામીણ પ્રત્યાયિ  
2. નવકાસ પ્રત્યાયિ અિ ેઆરોગ્ય  

યનુિટ 4 
1. નવકાસ અિે ગ્રામીણ નવસ્તરણ  
2. અસરકારક પ્રત્યાયિ સામેિા પિકારો  

 
કેટલાાંક સાંદર્ય પસુ્તકો :  

 સાડહત્ત્યક પત્રકારત્વ (સામનયકોિો અભ્યાસ), લે. ડકિોર વ્યાસ, પાર્શ્ય પ્રકાિિ 
 રીપોડટિંગ અિે રેડિયો રીપોડટિંગ, લે. યાનસિ દલાલ, પ્રવીણ પ્રકાિિ 
 સાડહત્ત્યક સામનયકો : પરાંપરા અિે પ્રર્ાવ, સાં. હનસત મહતેા,પ્રકાિક : રન્નાદે 
 પત્રકારત્વ પવય, લે. યાનસિ દલાલ, પ્રકાિક : ગરૂ્જર 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Interdisciplinary 1   પત્રક રત્વમ ાં ડિન્દી અને અંગે્રજી અન વ દની જરૂડરય ત 2  

[Each Unit Carrying 25% weightage] 

યનુિટ 1 
1. પત્રકારત્વમાાં અનવુાદિી ઉપયોબગતા   
2. પત્રકારત્વમાાં અનવુાદકિી સજ્જતા   

યનુિટ 2 
1. અનવુાદ અિે ર્ાવાનવુાદ- ૧  
2. અનવુાદ અિે ર્ાવાનવુાદ- ૨  

યનુિટ 3 
1. અંગ્રેજી-ગજુરાતી-અંગ્રજેી અનવુાદિી મયાયદાઓ 
2. ડહન્દી-ગજુરાતી-ડહન્દી અનવુાદિી મયાયદાઓ 

યનુિટ 4 
1. અંગ્રેજીમાાંથી ગજુરાતી અનવુાદ (પ્રાયોબગક પ્રકલ્પ) 
2. ડહન્દીમાાંથી ગજુરાતી અનવુાદ (પ્રાયોબગક પ્રકલ્પ) 

 
કેટલાાંક સાંદર્ય પસુ્તકો :  

 અનવુાદિી કળા, લે. િગીિદાસ પારેખ, પ્રકાિક : કેષ્ન્દ્રય સાડહત્ય અકાદમી 
 અનવુાદિી સમસ્યા : એક સાંગોષ્ટઠ, લે. મોહિર્ાઈ િાંકરર્ાઈ પટેલ, પ્રકાિક : ગજૂરાત નવદ્યાપીઠ 
 અનવુાદ : નસદ્ાાંત અિે સમીક્ષા, લે. િગીિદાસ પારેખ, સાં. રમણ સોિી, પ્રકાિક : કેષ્ન્દ્રય સાડહત્ય 

અકાદમી 
 ઇંગ્ગ્લિ, ઇંગ્ગ્લિ..., ડદબગિ મહતેા, પ્રકાિક : આર. આર. િેઠ 
 સળગતાાં સરુજમખુી, લે. નવન્સેંટ વાિ ગોગ, અન.ુ નવિોદ મેઘાણી  

 

 
 
 

 
 
 
 
 



Interdisciplinary 1 નતૂન મ ધયમોનો વવવનયોગ  

[Each Unit Carrying 25% weightage] 

યનુિટ 1 
1. ઇન્ટરિેટિો ઉદર્વ અિે નવકાસ  
2. ઇન્ટરિેટ પર ઉપલબ્ધ નવનવધ સેવાઓ  

યનુિટ 2 
1. વલ્િય વાઈિ વેબ, બ્લોગ જગત અિે સોશ્યલ િેટવડકિંગ 
2. મોબાઈલ ટેકિોલોજી અિ ેઓિલાઈિજિયબલઝમ 

યનુિટ 3 
1. અબર્વ્યમ્ક્તનુાં સ્વાતાંત્ર્ય અિે નતૂિ માધ્યમો  
2. નતૂિ માધ્યમોમાાં અબર્વ્યક્ત થતી ર્ાષા  

યનુિટ 4 
1. સાયબર ગિુા અિે સાયબર કાયદા  
2. અંગત-સામાત્જક જીવિ ઉપર નતૂિ માધ્યમોિી અસરો  

 
કેટલાાંક સાંદર્ય પસુ્તકો:  

 પત્રકારત્વ નસદ્ાાંત અિે અધ્યયિ, લે. ચાંદ્રકાન્ત મહતેા, પ્રકાિક : િવર્ારત 
 Cyber Crime in India-A Comparative Study, Author : M. Dasgupta, Published by Eastern Law 

House  

 માધ્યમ મીમાાંસા, લે. યાનસિ દલાલ, પ્રકાિક : પાર્શ્ય 
 અખબારી ઉદ્યોગ-સાંગઠિ અિે સાંચાલિ, લે. યાનસિ દલાલ પ્રકાિક : ગજુરાત ગ્રાંથ નિમાયણ 

બોિય 
 

 
 


