
SARADAR PATEL UNIVERSITY 
B.A. (MASS COMMUNICATION AND JOURNALISM) 

SEMESTER 4 
FOUNDATION COURSE 
UA04FFNG21 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 
UA04FFCO21 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  

 

 

 

 
 
 
 

http://www.webopedia.com/TERM/F/font.html
http://www.webopedia.com/TERM/F/footer.html


Core 1UA04CJMC21ર��ડયોમાપંત્ારાર – 2  
[Each Unit Carrying 25% weightage] 
�િુનટ 1 

1. ર��ડયોમા ંમનોરંજન કાયર્મો  

2. ર��ડયો દારા ાોકોરંોરા�ુ ંિશક્ ણનઅ ે ાર  

�િુનટ 2 

1. ર��ડયો કાયર્મોના ંાં ોો ણનઅ િનમાર્કાા-1 

2. ર��ડયો કાયર્મોના ંાં ોો ણનઅ િનમાર્કાા-2 

�િુનટ 3 

1. ર��ડયોમા ંઉદઘોષ્ા�ુ ંા્ાન ણનઅ મમહં  

2. ર��ડયોમા ંફોન ઇન-આઉટની ટ�કિનક  

�િુનટ 4 

1. ર��ડયોમા ંોાત��ૃષટ 

2. ર��ડયોમા ંકો�મોય�રર� 

 

ક�ટાાકં  દંભર  ાુસકો :  

  �મૂ માધયમો ણનઅ  ા�મહય, ાઅ. ેીિસ શામ 

 ર�ોો�ટ�� ણનઅ ર��ડયો ર�ોો�ટ��, ાઅ. યાિ ન દાાા, ેંી્ ેકાશન 

 ોતકારહં િ  ાસં ણનઅ ણધયયન, ાઅ. ચદંકાકસ મમ�સા, ેકાશક : નંભારસ 

 જન ચંાર ક� ે��ુ િ  ાસં ાં�  જન માધયમ, ડૉ. િંનોદ ોાડં�ય, ોા�ર   

 

 

 

 

 

 

 

 



Core 2UA04CJMC22ટ�લીિરઝનમાપંત્ારાર - 2 
[Each Unit Carrying 25% weightage] 
�િુનટ 1 

1.ક� ૂૂ  ચઅનામા ંર�ોો�ટ��  

2. ક� ૂૂ  ચઅનામા ંણમ�ં ાા ાઅ�ન  

�િુનટ 2 

1. ઇકટરર� ુઇન ડોર  

2. ઇકટરર� ુુઉટ ડોર  

�િુનટ 3 

1. ાકક�રર� 

2. કો�મોય�રર� 

�િુનટ 4 

1. ડો�મુઅક્� :  શંોધન ણનઅ ાઅ�ન  

2. ડો�મુઅક્� : ��ુટર� ણનઅ ાડ��ટર�  

 

ક�ટાાકં  દંભર  ાુસકો :  

  �મૂ માધયમો ણનઅ  ા�મહય, ાઅ. ેીિસ શામ 

 ોતકારહં િ  ાસં ણનઅ ણધયયન, ાઅ. ચદંકાકસ મમ�સા, ેકાશક : નંભારસ 

 ટ�ાીિંૂન ોતકા�રસા, રમઅશ �ન, મ�ંાદ�ો ોબાીક�શન, જય રુ 
 Documentary Films in India, Author : Aparna Sharma, Published by Palgrave Macmillan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Core 3UA04CJMC23એડ�ટ�ગતથાલે-આઉટનાિસધ્ાંતો 
[Each Unit Carrying 25% weightage] 
�િુનટ 1 

1. ાડ��ટર� ાટાઅ �ુ?ં 

2. ાડ��ટર��ુ ંમમહં  

�િુનટ 2 

1.  માચારોતો માટ��ુ ંા�ડ�ટર� 

2.  ામિયક માટ��ુ ંા�ડ�ટર� 

�િુનટ 3 

1.  ોંાદનની ોધધિસ  

2.  ોંાદનની આચાર �ંમસા  

�િુનટ 4  

1. ક� ૂૂ  ોઅોર�ુ ંા�ડ�ટર� (ણ ાઇનમઅકટ) 

2.  ામિયક�ુ ંા�ડ�ટર� (ણ ાઇનમઅકટ) 

 

 

ક�ટાાકં  દંભર  ાુસકો :  

 �જુરાસી ોતકારહંનો ઇિસમા , ાઅ. રસન  ાસમ માશરા, ેકાશક : રસન  ાસમ 

માશરા કમાન  િમિસ 

 િમ ાંાાયમ, ાઅ. િંષ્ ુોડંડા, ે કાશક : આર. આર. શઅઠ 

 ોતકારહંના ેંામો ભા� 1્ી 5, ાઅ. બી. ામ. ોટ�ા, મમ�કદ ોટ�ા, ેકાશક : આિ્�ક િંકા  

ો�બાક�શન �ડિંૂન 

 ણ�બાર� ઇિસમા , ાઅ. યાિ ન દાાા, ે કાશક : ોા�ર 

 ોતકારહં દશા ણનઅ �દશા, ાઅ. િંષ્ ુોડંડા, ે કાશક : નંભારસ 

 

 

 

 

 



Allied 1 UA04ARSO21સમાજ્ારણ�ુરં�પો�ટ�ગ 
[Each Unit Carrying 25% weightage] 
�િુનટ 1 

1. ્ારમ ર�ોો�ટ��  

2. કોટર ર�ોો�ટ��  

�િુનટ 2 

1. ા��કુ�શન ર�ોો�ટ�� (શાાા ાસર�ય) 

2. ા��કુ�શન ર�ોો�ટ�� (ઉચચ િશક્) 

�િુનટ 3 

1. �બન રકાર� �ંઠનો ણનઅ  ાાં્ૃિસક ર�ોો�ટ��  

2. માનંીય  ંં અદના જ�ંસી ાટોર��ુ ંર�ોો�ટ�� 

�િુનટ 4 

1.  રકાર�  અંાુ ણનઅ  ાં્ાુ�ુ ંર�ોો�ટ�� (ંામન રયંમાર,  દં�શા રયંમાર) 

2. મ�લ્ ર�ોો�ટ�� (�ાન�ી ણનઅ  રકાર� મો�ાોટા) 

 

ક�ટાાકં  દંભર  ાુસકો :  

 ોતકારહંના ેંામો (ભા� 1્ી 5), ાઅ. બી.ામ. ોટ�ા, મમ�કદ ોટ�ા, ેકાશક : આિ્�ક િંકા  

ો�બાક�શન �ડિંૂન 

  ા�મ�હયક ોતકારહં, ાઅ. �કશોર રયા , ે કાશક : ોા�ર 

 ે�ર ોતકારો, ાઅ. યાિ ન દાાા, ે કાશક : ોા�ર 

 ોતકારહં : દશા ણનઅ �દશા, િંષ્ ુોડંડા, આરસી ોડંડા, ેકાશક : નંભારસ 

 

 

 

 

 

 

 



Allied 1UA04APRM21જનસપં ર્્નેમાધયમયમં્ ન 
[Each Unit Carrying 25% weightage] 
�િુનટ 1 

1. જન ોંકર: ઉદભં ણનઅ િંકા   

2. જન ોંકર : કાયદા ણનઅ આચાર �ંમસા  

�િુનટ 2 

1. જન ોંકરની િંિંધ િંભા�ો  ા અ્ની કામ�ીર� 

2. રા�ય ણનઅ  રકારની જન ોંકરની કામ�ીર� ણનઅ સઅના િંિંધ ાકમો  

�િુનટ 3 

1. જન ોંકર માટ�� ુ ંાઅ�ન  

2. જન ોંકર રયંા્ાોન 

�િુનટ 4 

1. માધયમ રયંા્ાોન  

2. માધયમો ાક ઉદો� સર�ક�  

 

ક�ટાાકં  દંભર  ાુસકો :  

 ોતકારહં : દશા ણનઅ �દશા, િંષ્ ુોડંડા, આરસી ોડંડા, ેકાશક : નંભારસ 

 ોતકારહંના ેંામો (ભા� 1્ી 5), ાઅ. બી.ામ. ોટ�ા, મમ�કદ ોટ�ા, ેકાશક : આિ્�ક િંકા  

ો�બાક�શન �ડિંૂન 

 િમ ાંાાયમ, ાઅ. િંષ્ ુોડંડા, ે કાશક : આર. આર. શઅઠ 

 ણ�બાર� ઇિસમા , ાઅ. યાિ ન દાાા, ે કાશક : ોા�ર 

 

 

 

 

 

 

 



Allied 2UA04ARIM21ગામીણપત્ારાર 
[Each Unit Carrying 25% weightage] 
�િુનટ 1 

1. ગામી્ ોતકારહં રિૂમકા ણનઅ મમહં  

2. ગામી્ ોતકારહંના ોડકારો  

�િુનટ 2 

1. ગામી્ ોતકારહં : ેયો� ણનઅ ોરંોરા  

2. ગામી્ ોતકારહંમા ંઆમિુનક�કર્ની ણ રો  

�િુનટ 3 

1. ગામોચંાયસ ણનઅ ન�રોા�ાકા�ુ ંર�ોો�ટ��  

2. સા�કુાોચંાયસ ણનઅ �લાા ોચંાયસ�ુ ંર�ોો�ટ��  

�િુનટ 4 

1. ગામી્ ંમ�ંટ� સતંમા ંમ�માાુની રિૂમકા ણનઅ ોડકારો  

2. ગામી્  રકાર� યોજનાુ�ુ ંર�ોો�ટ��  

 

ક�ટાાકં  દંભર  ાુસકો :  

 ર ૂ ંાસા ંગામ�ચતો, ાઅ. મ�્ાાા મ. ોટ�ા, ેકાશક  

 ોતકારહં િ  ાસં ણનઅ ણધયયન, ાઅ. ચદંકાકસ મમ�સા, ેકાશક : નંભારસ 

 ણ�બાર� ાઅ�ન, ાઅ. ્ુમારોાા દ� ાર, ેકાશક : �જુરાસ ગં્ િનમાર્ બોડર 

 માધયમ મીમા ંા, ાઅ. યાિ ન દાાા, ે કાશક : ોા�ર 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allied 2UA04ADCO21િર્ાસયાયાયન 
[Each Unit Carrying 25% weightage] 
�િુનટ 1 

1. િંકા : ણ ર્ ણનઅ ણંધાર્ા  

2. િંકા શીા ણનઅ િંકિ સ  માજના ાક્ો  

�િુનટ 2 

1. િંકા  ેહયાયન િંભાંના  

2. િંકા  ેહયયાનમા ંર�મૂરચના  

�િુનટ 3 

1. ્ૃિષ ણનઅ ગામી્ ેહયાયન  

2. િંકા  ેહયાયન ણનઅ આરોઆય  

�િુનટ 4 

1. િંકા  ણનઅ ગામી્ િ ાંસર્  

2. ણ રકારક ેહયાયન  ામઅના ોડકારો  

 

ક�ટાાકં  દંભર  ાુસકો :  

  ા�મ�હયક ોતકારહં ( ામિયકોનો ણભયા ), ાઅ. �કશોર રયા , ોા�ર ેકાશન 

 ર�ોો�ટ�� ણનઅ ર��ડયો ર�ોો�ટ��, ાઅ. યાિ ન દાાા, ેંી્ ેકાશન 

  ા�મ�હયક  ામિયકો : ોરંોરા ણનઅ ેભા ,ં  .ં મિ સ મમ�સા,ે કાશક : ર�ાદ� 

 ોતકારહં ો રં, ાઅ. યાિ ન દાાા, ે કાશક : ��ૂર 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Interdisciplinary 1 
UA04ITRA21પત્ારારમાં�ાં��્ને�ગેે્�રુા�નીજવ�રયાત 2  

[Each Unit Carrying 25% weightage] 
�િુનટ 1 

1. ન�્પાત્્�રુા�ોનો્ પ�રચય્૧્્  ્

2. ન�્પાત્્�રુા�્ોનો્પ�રચય્૧ 

�િુનટ 2 

1.�ગેે્ગદખડંમાથંી્ય્ો�ર 

2.�ાં��્ગદખડંમાથંી્ય્ો�ર 

�િુનટ 3 

1.�ગેેમાથંી્ીજુરાતી્્�રુા�્– ૧ 

2.�ગેેમાથંી્ીજુરાતી્્�રુા�્– ૨ 

�િુનટ 4 

1. �ગેેમાથંી્ીજુરાતી્્�રુા�્– ૧ 

2. �ગેેમાથંી્ીજુરાતી્્�રુા�્– ૨ 

  

ક�ટાાકં  દંભર  ાુસકો :  

 ણ�ું ાદની કાા, ાઅ. ન�ીનદા  ોાર��, ેકાશક : ક��કદય  ા�મહય ણકાદમી 

 ણ�ું ાદની  માયા : ાક  �ંો�ષઠ, ાઅ. મોમનભાર શકંરભાર ોટ�ા, ેકાશક : �જૂરાસ િંદાોીઠ 

 ણ�ું ાદ : િ  ાસં ણનઅ  મીકા, ાઅ. ન�ીનદા  ોાર��,  .ં રમ્  ોની , ેકાશક : ક��કદય  ા�મહય 

ણકાદમી 

 ��આાશ, ��આાશ..., �દ��શ મમ�સા, ેકાશક : આર. આર. શઅઠ 

  ા�સા ં�રુજ��ુી, ાઅ. િંક સટ ંાન �ો�, ણ�.ુ િંનોદ મઅઘા્ી  
 
 

 

 

 

 

 

 



 
Interdisciplinary 1UA04INME21�તૂનમાધયમોનોિરિનયોગ 
[Each Unit Carrying 25% weightage] 
�િુનટ 1 

1. ઇકટરનઅટનો ઉદભં ણનઅ િંકા   

2. ઇકટરનઅટ ોર ઉોાબધ િંિંધ  અંાુ  

�િુનટ 2 

1. ંલડર ંારડ અંબ, બાો� જ�સ ણનઅ  ોશયા નઅટં �ક�� 

2. મોબારા ટ�કનોાો� ણનઅ ુનાારનજનર�ાૂમ 

�િુનટ 3 

1. ણ�ભરય�કસ�ુ ંાંાસંં ય ણનઅ �સૂન માધયમો  

2. �સૂન માધયમોમા ંણ�ભરયકસ ્સી ભાષા  

�િુનટ 4 

1.  ાયબર �નુા ણનઅ  ાયબર કાયદા  

2. ��સ- ામા�જક �ંન ઉોર �સૂન માધયમોની ણ રો  

 

ક�ટાાકં  દંભર  ાુસકો:  

 ોતકારહં િ  ાસં ણનઅ ણધયયન, ાઅ. ચદંકાકસ મમ�સા, ેકાશક : નંભારસ 
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