SARADAR PATEL UNIVERSITY

B.A. (MASS COMMUNICATION AND JOURNALISM)
SEMESTER – 2

UA02FFNG01 FUNCTIONAL ENGLISH UNIT 1
1 Parts of Speech
2 Identification of parts and showing examples
UNIT 2
1 Noun (Singular/ Plural, Countable/ uncountable, gender)
2 Pronoun
3 Verb (regular/irregular)
UNIT 3
1 The simple tenses – The simple present, the simple past, the simple
future)
2 The simple tenses – Forms and uses
UNIT 4
1 Story writing based on given outline

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

UA02FCOF01 – COMPUTER FUNDAMENTALS (3 CREDITS, 45 HOURS)
[Each Unit Carrying 25% weightage]
UNIT 1
Word Processor Basics: Opening, Closing, Savings, Printing, Previewing, Protecting, Importing, Exporting
UNIT 2
Word Formatting :Indents &outdents, Font, Styles, Pages, Tables, Header & Footer, Text, Symbols, Page
setup, Page background, Align, spell checking, Water mark, page color, Page border, comments, date & time
UNIT 3
Mail merge: Introduction, Objectives, Data sources & main documents, creating merged documents
UNIT 4
Viewing Option: Print layout. Full screen reading, Web layout, Outline, Draft

SOME REFERENCE BOOKS:

 Computer course windows 7 and office 2010 by R.K. Taxali Publisher Tata McGrawHill.
 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
 Microsoft Office 2010 training guide By Prof. Satish Jain and M Geeta BPB Publication.
 Office 2010 For Dummies, Peter Weverka

CORE SUBJECT 1
UA02CJMC01આઝાદી પ ૂર્વેન ું ગજરાતી પત્રકારત્ર્વ (3 CREDITS, 45 HOURS)
[Each Unit Carrying 25% weightage]
યનિટ 1
1. 19મી સદીિા ગજરાતી પત્રકારત્ર્વિો ઇનતહાસ
2. ર્વીસમી સદીિા પ ૂર્વાા ર્ાિા ગજરાતી પત્રકારત્ર્વિો ઇનતહાસ
યનિટ 2
1. ગાુંર્ીજીન ું પત્રકારત્ર્વ -1
2. ગાુંર્ીજીિા પ્રભાર્વ હેઠળન ું ગજરાતી પત્રકારત્ર્વ
યનિટ 3
1. સર્ારક યગનપ
ું ત્રકારત્ર્વ
2. ઝર્વેરચુંદ મેઘાણીન ું પત્રકારત્ર્વ
યનિટ 4
1. મદ્રણ અિે પ્રકાશિ: પરરચય અિે સ્ર્વરૂપ –િર્વો ટોનપક
(જિો રદ કરે લો ટોનપક: 19મી સદીિા પત્રકારત્ર્વમાું મદ્રણ અિે જાહેરખબર)
2. પ્ર ૂફરીર િંગ – િર્વો ટોનપક

(જિો રદ કરે લો ટોનપક: 20મી સદીિા પત્રકારત્ર્વમાું મદ્રણ અિે જાહેરખબર)

કેટલાુંક સુંદભા પસ્તકો :
 ગજરાતી પત્રકારત્ર્વિો ઇનતહાસ, લે. રતિ રૂસ્તમ માશાલ, પ્રકાશક : રતિ રૂસ્તમ માશાલસન્માિ સનમનત
 અખબારી ઇનતહાસ, લે. યાનસિ દલાલ, પ્રકાશક :પાર્શ્ા
 ગાુંર્ીજીન ું સારહત્ય, લે. રમણ મોદી, પ્રકાશક : િર્વજીર્વિ
 પત્રકારત્ર્વિા પ્રર્વાહો ભાગ 1થી 5, લે. બી. એમ. પટેલ, મહેન્દ્ર પટેલ, પ્રકાશક : આનથિક નર્વકાસ પબ્લલકેશિ
ર નર્વઝિ
 પરરભ્રમણ ભાગ 1 અિે 2,સું. જયુંત મેઘાણી, અશોક મેઘાણી, પ્રકાશક : ગજરાત સારહત્ય અકાદમી

CORE SUBJECT 2
UA02CJMC02આઝાદી પછીન ું ગજરાતી પત્રકારત્ર્વ (3 CREDITS, 45 HOURS)
[Each Unit Carrying 25% weightage]
યનિટ 1
1. કટોકટી પહેલાુંન ું ગજરાતી પત્રકારત્ર્વ
2. ઉદારીકરણ પહેલાુંન ું ગજરાતી પત્રકારત્ર્વ
યનિટ 2
1. કટોકટી દરનમયાિન ું ગજરાતી પત્રકારત્ર્વ
2. 20મી સદીિા ઉત્તરાઘાન ું ગજરાતી પત્રકારત્ર્વ
યનિટ 3
1. ગજરાતિા રાજ્ય સ્તરીય પત્રકારત્ર્વમાું સ્પર્ાા િો ઉદય
2. ગજરાતિા પ્રાદે નશક સ્તરીય પત્રકારત્ર્વમાું સ્પર્ાા િો ઉદય
યનિટ 4
1. સાુંપ્રત ગજરાતી પત્રકારત્ર્વમાું વ્યાર્વસાયીકરણિી અસરો
2. સાુંપ્રત ગજરાતી પત્રકારત્ર્વમાું વ્યાર્વસાયીકરણ અિે આચારસુંરહતાિી પ તી
કેટલાુંક સુંદભા પસ્તકો :
 ગજરાતી પત્રકારત્ર્વિો ઇનતહાસ, લે. રતિ રૂસ્તમ માશાલ, પ્રકાશક : રતિ રૂસ્તમ માશાલસન્માિ સનમનત
 નમસાર્વાસ્યમ, લે. નર્વષ્ણ પું યા, પ્રકાશક : આર. આર. શેઠ
 પત્રકારત્ર્વિા પ્રર્વાહો ભાગ 1થી 5, લે. બી. એમ. પટેલ, મહેન્દ્ર પટેલ, પ્રકાશક : આનથિક નર્વકાસ
પબ્લલકેશિ ર નર્વઝિ
 અખબારી ઇનતહાસ, લે. યાનસિ દલાલ, પ્રકાશક : પાર્શ્ા
 પત્રકારત્ર્વ દશા અિે રદશા, લે. નર્વષ્ણ પું યા, પ્રકાશક : િર્વભારત

ALLIED SUBJECTS 1 (ANY ONE)
UA02ARPT01સ્થાનિક રીપોરટિંગ: પ્રયોગ અિે પરું પરા (3 CREDITS, 45 HOURS)
[Each Unit Carrying 25% weightage]
યનિટ 1
1. ગજરાતિાું પ્રાદે નશક અખબારોમાુંસ્થાનિક તરાહો
2. ગજરાતિાું પ્રાદે નશક અખબારોમાું પ્રયોગ અિે પ કારો
યનિટ 2
1. પ્રાદે નશક અખબારો: કેટલાક કેસ સ્ટ ી
2. રાજ્યસ્તરિાું અખબારો: કેટલાક કેસ સ્ટ ી
યનિટ 3
1. રાજ્યસ્તરિાું અખબારોિી પ્રાદે નશક આવ ૃનત્ત (નર્વશેષતા અિે મયાા દા)
2. રાજ્યસ્તરિાું અખબારોિી પ્રાદે નશક આવ ૃનત્તિો સ્થાનિક અખબારો સાથે તલિાત્મક અભ્યાસ
યનિટ 4
1. સ્થાનિક પત્રકારત્ર્વિા પ્રશ્નો અિે તેમિાું ટકી રહેર્વાિા પ્રયાસો
2. સ્થાનિક પત્રકારત્ર્વમાું સીમાચચહિરૂપ રીપોરટિંગ
કેટલાુંક સુંદભા પસ્તકો :
 પત્રકારત્ર્વિા પ્રર્વાહો (ભાગ 1થી 5), લે. બી.એમ. પટેલ, મહેન્દ્ર પટેલ, પ્રકાશક : આનથિક નર્વકાસ પબ્લલકેશિ
ર નર્વઝિ
 સારહત્ત્યક પત્રકારત્ર્વ, લે. રકશોર વ્યાસ, પ્રકાશક : પાર્શ્ા
 પ્રખર પત્રકારો, લે. યાનસિ દલાલ, પ્રકાશક : પાર્શ્ા
 પત્રકારત્ર્વ : દશા અિે રદશા, નર્વષ્ણ પું યા, આરતી પું યા, પ્રકાશક : િર્વભારત

ALLIED SUBJECTS 1 (ANY ONE)
UA02AEPM01-મરદ્રત માધ્યમો માટે સુંપાદિ (3 CREDITS, 45 HOURS)
[Each Unit Carrying 25% weightage]
યુનિટ ૧
૧ સંપાદિિી નિભાિિા
૨ સંપાદિિાં નસિંદ્ાંત અિે અગત્યતા
યુનિટ ૨
૧ સંપાદિિી પ્રક્રિયા
૨ સંપાદિ નિભાગનુ ં માળખું
યુનિટ ૩
૧ સંપાદિ નિભાગિો અન્ય નિભાગ સાથે સહસંબધ
ં
૨ સંપાદકિી ભ ૂનમકા
યુનિટ ૪
૧ દૈ નિકો માટે સંપાદિ
૨ સામનયકો માટે સંપાદિ
કેટલાંક સંદભભ પુસ્તકો :
 પત્રકારત્િ : દશા અિે ક્રદશા, નિષ્ણુ પંડ્યા, આરતી પંડ્યા, પ્રકાશક : િિભારત
 પત્રકારત્િિા પ્રિાહો (ભાગ 1થી 5), લે. બી.એમ. પટેલ, મહેન્ર પટેલ, પ્રકાશક : આનથિક નિકાસ પબ્લલકેશિ
ક્રડ્નિઝિ
 નમસાિાસ્યમ, લે. નિષ્ણુ પંડ્યા, પ્રકાશક : આર. આર. શેઠ
 અખબારી ઇનતહાસ, લે. યાનસિ દલાલ, પ્રકાશક : પાર્શ્ભ

ALLIED SUBJECTS 2 (ANY ONE)
UA02ACTS01દે શ-દનિયાિા સાુંપ્રત પ્રર્વાહો-2(3 CREDITS, 45 HOURS)
[Each Unit Carrying 25% weightage]
યનિટ 1
1. રાજ્યસ્તરીય અથાકારણ – નર્વશ્લેષણાત્મક
2. રાજ્યસ્તરીય અથાકારણ - તલિાત્મક
યનિટ 2
1. રાષ્રસ્તરીય અથાકારણ- નર્વશ્લેષણાત્મક
2. રાષ્રસ્તરીય અથાકારણ- તલિાત્મક
યનિટ 3
1. રાજ્યસ્તરીય ર્માકારણ-નર્વશ્લેષણાત્મક
2. રાજ્યસ્તરીય ર્માકારણ-તલિાત્મક
યનિટ 4
1. રાષ્રસ્તરીય ર્માકારણ-નર્વશ્લેષણાત્મક
2. રાષ્રસ્તરીય ર્માકારણ-તલિાત્મક
કેટલાુંક સુંદભા પસ્તકો :
 ગજરાત એક સરર્વૈય,ું સું. રદગુંત ઓઝા, સદશાિ આયુંગાર, પ્રકાશક : િર્વભારત
 અમે ભારતિા લોકો, િાિી પાલખીર્વાલા, પ્રકાશક : િર્વજીર્વિ
 પ્રખર પત્રકારો, લે. યાનસિ દલાલ, પ્રકાશક : પાર્શ્ા
 પત્રકારત્ર્વિા પ્રર્વાહો (ભાગ 1થી 5), લે. બી.એમ. પટેલ, મહેન્દ્ર પટેલ, પ્રકાશક : આનથિક નર્વકાસ પબ્લલકેશિ
ર નર્વઝિ

ALLIED SUBJECTS 2 (ANY ONE)
UA02AIAV01-દ્રશ્ય-શ્રાવ્ય માધ્યમોિો પરરચય (3 CREDITS, 45 HOURS)
[Each Unit Carrying 25% weightage]
યુનિટ ૧
૧ રે ક્રડ્યોિો ઉદભિ
૨ રે ક્રડ્યોિો નિકાસ
યુનિટ ૨
૧ ટેલીનિઝિિો ઉદભિ
૨ ટેલીનિઝિિો નિકાસ
યુનિટ ૩
૧ પ્રત્યાયિિા માધ્યમ તરીકે રે ક્રડ્યોિી લાક્ષણિકતાઓ
૨ પ્રત્યાયિિા માધ્યમ તરીકે ટેલીનિઝિિી લાક્ષણિકતાઓ
યુનિટ ૪
૧ રે ક્રડ્યો માટે લેખિ
૨ ટેલીનિઝિ માટે લેખિ
કેટલાુંક સુંદભા પસ્તકો :
 સમ ૂહ માધ્યમો અિે સારહત્ય, લે. પ્રીનત શાહ
 રીપોરટિંગ અિે રે ર યો રીપોરટિંગ, લે. યાનસિ દલાલ, પ્રર્વીણ પ્રકાશિ
 પત્રકારત્ર્વ નસદ્ાુંત અિે અધ્યયિ, લે. ચુંદ્રકાન્ત મહેતા, પ્રકાશક : િર્વભારત
 ટેલીનર્વઝિ પત્રકારરતા, રમેશ જૈિ, મંગલદીપ પલલીકેશિ, જયપુર

INTERDISCIPLINARY SUBJECT 1 (ANY ONE)
UA02ITRA01 અનર્વાદ-૨(3 CREDITS, 45 HOURS)
[Each Unit Carrying 25% weightage]
યનિટ 1
૧. અનર્વાદિીમયાા દા: ગજરાતીમાુંથી અન્ય
૨. અનર્વાદિી મયાાદા: અન્યમાુંથી ગજરાતી
યનિટ 2
૧. વ્યર્વસાનયક અનર્વાદન ું મહત્ર્વ – િર્વો ટોનપક
(જિો રદ કરે લો ટોનપક: ગાુંર્ીયગ અિે તેિી અસરમાુંથયેલા અનર્વાદો)
૨. અનર્વાદ સુંગઠિોિો પરરચય – િર્વો ટોનપક
(જિો રદ કરે લો ટોનપક: ઉદારીકરણિી અસર હેઠળ થયેલાું અનર્વાદો
(પ્રેરણાત્મક, ચેતિ ભગત, શોભા ે ઇત્યારદ)
યનિટ 3
૧. અંગ્રેજીમાુંથી ગજરાતી અનર્વાદ (તાલીમ)
૨. રહન્દીમાુંથી ગજરાતી(તાલીમ)
(સેમેસ્ટર 1માું ભણાર્વેલી નથયરીિા અનસુંર્ાિે)

યનિટ 4
૧. અંગ્રેજીમાુંથી ગજરાતી અનર્વાદ (સારલેખિ અિે સુંચિપ્તતકરણ)
૨. રહિંદીમાુંથી ગજરાતી અનર્વાદ (સારલેખિ અિે સુંચિપ્તતકરણ)
(ચાર-પાુંચ ટક ામાુંથી એક અનર્વાદ કેર્વી રીતે કરાય છે તેિી નથયરી)

કેટલાુંક સુંદભા પસ્તકો :
 અનર્વાદ : નસદ્ાુંત અિે સમીિા, લે. િગીિદાસ પારે ખ, સું. રમણ સોિી, પ્રકાશક : કેન્દ્ન્દ્રય સારહત્ય અકાદમી
 અનર્વાદિી સમસ્યા : એક સુંગોન્દ્ષ્ઠ, લે. મોહિભાઈ શુંકરભાઈ પટેલ,પ્રકાશક : ગ ૂજરાત નર્વદ્યાપીઠ
 એક સાનર્કાિી જીર્વિયાત્રા, લે. મીરાુંબહેિ, અન. ર્વિમાળાદે સાઈ, પ્રકાશક : િર્વજીર્વિ

 લે નમઝેરાલલ, લે. નર્વક્ટર હ્યગો, અન. ગોપાળદાસ પટેલ, પ્રકાશક : િર્વજીર્વિ

INTERDISCIPLINARY SUBJECT 1 (ANY ONE)
UA02IICC01- આંતરસાુંસ્કૃનતક પ્રત્યાયિ(3 CREDITS, 45 HOURS)
[Each Unit Carrying 25% weightage]
યુનિટ ૧
૧ સંસ્કૃનતિી નિભાિિા
૨ સંસ્કૃનતિી પ્રક્રિયા અિે મ ૂલ્યો
યુનિટ ૨
૧ આંતરસાંસ્કૃનતક પ્રત્યાયિ નિભાિિા
૨ આંતરસાંસ્કૃનતક પ્રત્યાયિ પ્રક્રિયા અિે મ ૂલ્યો
યુનિટ ૩
૧ પરં પરાગત માધ્યમો આંતરસાંસ્કૃનતક પ્રત્યાયિિાં સાધિ તરીકે
૨ આધુનિક સમ ૂહ માધ્યમો આંતરસાંસ્કૃનતક પ્રત્યાયિિાં સાધિ તરીકે
યુનિટ ૪
૧ આધુનિક ટેક્િોલોજીિો સંસ્કૃનત અિે પ્રત્યાયિ પર પ્રભાિ
૨ સમ ૂહ માધ્યમો એક સાંસ્કૃનતક સંસ્થાિ તરીકે

કેટલાંક સંદભભ પુસ્તકો :

 સંચાર િાંનત ઔર નિર્શ્ જિ માધ્યમ,પ્રેમચંદ પાતજણલ,ભારત બુક સેન્ટર, લખિૌ
 મીક્રડ્યા ઔર સમાજ, સંજય ગુલાિડ્ી, સન્માગભ પ્રકાશિ, ક્રદલ્લી
 ભારતીય સંસ્કૃનતિો નિર્શ્સંચાર,ડ્ૉ. શરદ હેબાલકર, ભારતીય ઈનતહાસ સંકલિ સનમનત,
અમદાિાદ
 સ ૂચિા સમાજ, જગદીર્શ્ર ચત ુિેદી,અિાનમકા પ્રકાશિ,િી ક્રદલ્લી

INTERDISCIPLINARY SUBJECT 2 (ANY ONE)
UA02ILAJ01 પત્રકારત્ર્વ અિે ભાષા 2(3 CREDITS, 45 HOURS)
[Each Unit Carrying 25% weightage]
યુનિટ 1
1. પત્રકારત્િિી ભાષાિો અન્ય ભાષા સાથેિો સંબધ
ં (સાક્રહત્ત્યક)
2. પત્રકારત્િિી ભાષાિો અન્ય ભાષા સાથેિો સંબધ
ં (વ્યિહાક્રરક)
યુનિટ 2
1. મુક્રરત માધ્યમમાં ચાિીરૂપ સજ્ઞાઓ (Working Terminology)
2. િીજાણુ માધ્યમમાં ચાિીરૂપ સજ્ઞાઓ
યુનિટ 3
1. સમાચારિી ભાષામાં પ્રનશષ્ટતાિા પ્રશ્નો
2. લેખિી-ફીચરિી ભાષામાં પ્રનશષ્ટતાિા પ્રશ્નો
યુનિટ 4
1. મુક્રરત માધ્યમિી ભાષામાં આચારસંક્રહતા
2. િીજાણુ ં માધ્યમિી ભાષામાં આચારસંક્રહતા
કેટલાંક સંદભભ પુસ્તકો :
 પત્રકારત્િ : નસદ્ાંત અિે અધ્યયિ, લે. ચંરકાન્ત મહેતા, પ્રકાશક : િિભારત
 ભાષાનિમશભ, લે. હક્રરિલ્લભ ભાયાિી, પ્રકાશક : આર. આર. શેઠ
 માધ્યમ મીમાંસા, લે. યાનસિ દલાલ, પ્રકાશક : પાર્શ્ભ
 પ્ર ૂફરીક્રડ્િંગ કેિી રીતે થાય છે , લે. ત્જતેન્ર દે સાઈ, પ્રકાશક : િિજીિિ

INTERDISCIPLINARY SUBJECT 2 (ANY ONE)
UA02IMLE01-માધ્યમો કાયદા અિે િીનતશાસ્ત્ર (3 CREDITS, 45 HOURS)
[Each Unit Carrying 25% weightage]
યુનિટ ૧
૧ ભારતમાં માધ્યમો સંબનં ધત કાયદાઓ ૧
૨ ભારતમાં માધ્યમો સંબનં ધત કાયદાઓ ૨
યુનિટ ૨
૧પ્રત અનધકાર કાયદો
૨ અખબારો અિે પુસ્તકોિો િોંધિી કાયદો
યુનિટ ૩
૧ માધ્યમોિી સ્િતંત્રતા
૨ માધ્યમોિી જિાબદારી
યુનિટ ૪
૧ ભારતમાં અખબારી પક્રરષદિો ઉદભિ
૨ ભારતમાં અખબારી પક્રરષદિો નિકાસ

કેટલાુંક સુંદભા પસ્તકો:
 પ્રેસ કાનુિ ઔર પત્રકાક્રરતા, સંજીિ ભિાિાત, રાજસ્થાિ નિર્શ્નિદ્યાલય, જયપુર
 મીક્રડ્યા કાનુિ એિમ સુચિા સ્િાતંત્ર્ય, રમેશ જૈિ, મંગલદીપ પલલીકેશિ, જયપુર

 પત્રકારત્િ : નસદ્ાંત અિે અધ્યયિ, લે. ચંરકાન્ત મહેતા, પ્રકાશક : િિભારત
 પત્રકારત્િિા પ્રિાહો (ભાગ 1થી 5), લે. બી.એમ. પટેલ, મહેન્ર પટેલ, પ્રકાશક : આનથિક નિકાસ
પબ્લલકેશિ ક્રડ્નિઝિ

