
SARADAR PATEL UNIVERSITY 

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

UA02FFNG21 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 
UA02FCOF21 – 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 

 
  

http://www.amazon.in/-/e/B001HCZ9YM/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&text=Peter+Weverka&search-alias=digital-text&field-author=Peter+Weverka&sort=relevancerank


CORE SUBJECT 1 

UA02CJMC21 આઝાદ� �વૂ�� ુ ં�જુરાતી પત્ારાવ(3 CREDITS, 45 HOURS) 
[Each Unit Carrying 25% weightage] 

�િુનટ 1 

1. 19મી સદ�ના �જુરાતી પત્ારાવન્ નિતઇાસ 

2. વીસમી સદ�ના �વૂાર ર્ના �જુરાતી પત્ારાવન્ નિતઇાસ 

�િુનટ 2 

1. ગાં્ ી��ુ ંપત્ારાવ -1 

2. ગાં્ ી��ુ ંપત્ારાવ -૨ 

�િુનટ 3 

1. �ુ્ ાર્ �ગુ�ુપંત્ારાવ 

2. ઝવેરચદં મેઘાણી�ુ ંપત્ારાવ 

�િુનટ 4 

1. �ુ્ ાર્ �ગુના પત્ારાવની ના ા  

2. ગાં્ ી�ના પત્ારાવની ના ા  

  

 

�્ટલાં્  સદંનર �ુુ ત્્ :  

 �જુરાતી પત્ારાવન્ નિતઇાસ, લે. રતન �ુતમ માારલ, પ્ાા્ : રતન �ુતમ માારલસલમાન સિમિત 

 અખબાર� નિતઇાસ, લે. યાિસન દલાલ, પ્ાા્ :પા�ર 

 ગાં્ ી��ુ ંસા�ઇાય, લે. રમણ મ્દ�, પ્ાા્ : નવ�વન 

 પત્ારાવના પવાઇ્ નાગ 1થી 5, લે. બી. એમ. પટ�લ, મઇ�લ્ પટ�લ, પ્ાા્ : આિથ�્ િવ્ાસ પ�બલ �્ાન 

�ડિવઝન 

 પ�રભમણ નાગ 1 અને 2,સ.ં જયતં મેઘાણી, અા્્ મેઘાણી, પ્ાા્ : �જુરાત સા�ઇાય અ્ાદમી 
 
  



CORE SUBJECT 2 
UA02CJMC22આઝાદ� પછ��ુ ં�જુરાતી પત્ારાવ(3 CREDITS, 45 HOURS) 

[Each Unit Carrying 25% weightage] 

�િુનટ 1 

1. આઝાદ� પછ�ના અખબાર્- �જુરાતિમત, જલમમિૂમ, �ુબંઈ સમાચાર વગેર�  

2. આઝાદ� પછ�ના સામિય્્ (િનર�ક્, િવ�માનવ) 

�િુનટ 2 

1. ્ટ્્ટ� દરિમયાનના અખબાર્  

2. ્ટ્્ટ� દરિમયાનનાસામિય્  ્

�િુનટ 3 

1. �જુરાતના રા�ય ુતર�ય પત્ારાવમા ંુપ્ારન્ ાદય 

2. �જુરાતના પાદ�િા્ ુતર�ય પત્ારાવમા ંુપ્ારન્ ાદય 

�િુનટ 4 

1. સાપંત �જુરાતી પત્ારાવમા ંવયાવસાયી્રણની અસર  ્

2. સાપંત �જુરાતી પત્ારાવમા ંવયાવસાયી્રણ અને આચારસ�ંઇતાની પડતી 

 

�્ટલાં્  સદંનર �ુુ ત્્ :  

 �જુરાતી પત્ારાવન્ નિતઇાસ, લે. રતન �ુતમ માારલ, પ્ાા્ : રતન �ુતમ માારલસલમાન સિમિત 

 િમસાવાુયમ, લે. િવષ્ ુપડંડા, પ્ાા્ : આર. આર. ાેઠ 

 પત્ારાવના પવાઇ્ નાગ 1થી 5, લે. બી. એમ. પટ�લ, મઇ�લ્ પટ�લ, પ્ાા્ : આિથ�્ િવ્ાસ 

પ�બલ �્ાન �ડિવઝન 

 અખબાર� નિતઇાસ, લે. યાિસન દલાલ, પ્ાા્ : પા�ર 

 પત્ારાવ દાા અને �દાા, લે. િવષ્ ુપડંડા, પ્ાા્ : નવનારત 

 
  



ALLIED SUBJECTS 1 (ANY ONE) 
UA02ARPT21 ુથાિન્ ર�પ્�ટ�ગ�ુ ંુવ�પ અને મઇાવ (3 CREDITS, 45 HOURS) 

[Each Unit Carrying 25% weightage] 

�િુનટ 1 

1. ુથાિન્ ર�પ્ટ�ગ એટલે �ુ?ં 

2. ુથાિન્ ર�પ્ટ�ગના િવિવ્ કેત્  

�િુનટ 2 

1. ુથાિન્ ર�પ્ટ�ગના પડ્ાર્  

2.  

�િુનટ 3 

1. ુથાિન્ પત્ારાવમા ંસીમાીચા�પ ર�પ્ટ�ગ ૧  

2. રા ુથાિન્ પત્ારાવમા ંસીમાીચા�પ ર�પ્ટ�ગ ૨ 

�િુનટ 4 

1. રા�યુતરના ંઅખબાર્ની પાદ�િા્ આક  િ� (િવાે તા અને મયારદા) 

2. રા�યુતરના ંઅખબાર્ની પાદ�િા્ આક  િ�ન્ ુથાિન્ અખબાર્ સાથે  લુનાામ્ અ યાસ 

 

�્ટલાં્  સદંનર �ુુ ત્્ :  

 પત્ારાવના પવાઇ્ (નાગ 1થી 5), લે. બી.એમ. પટ�લ, મઇ�લ્ પટ�લ, પ્ાા્ : આિથ�્ િવ્ાસ પ�બલ �્ાન 

�ડિવઝન 

 સા�ઇ�ાય્ પત્ારાવ, લે. �્ા્ર વયાસ, પ્ાા્ : પા�ર 

 પખર પત્ાર્, લે. યાિસન દલાલ, પ્ાા્ : પા�ર 

 પત્ારાવ : દાા અને �દાા, િવષ્ ુપડંડા, આરતી પડંડા, પ્ાા્ : નવનારત 
 
  



ALLIED SUBJECTS 1 (ANY ONE) 
UA02AEPM21-��ુ્ત મામયમ્ માટ� સપંાદન (3 CREDITS, 45 HOURS) 

[Each Unit Carrying 25% weightage] 

�િુનટ ૧  

       ૧  સપંાદનની િવભાવના  

       ૨  સપંાદનના ંિસ�દાાં તનઅ ત અગાા  

�િુનટ ૨ 

       ૧  સપંાદનની પ્રગા  

       ૨  સપંાદન િવભા �ુ ંમાળ�ુ ં 

�િુનટ ૩  

       ૧ સપંાદન િવભા નો તનગ િવભા  સાાઅ સસસંં ંં   

       ૨ સપંાદકની �િૂમકા  

�િુનટ ૪  

       ૧ દ� િનકો માટ� સપંાદન  

       ૨ સામિગકો માટ� સપંાદન  

 

ક�ટલાકં સદંભર  ુુ ાકો :  

 પતકાકઅવ : દશા તનઅ ્દશા, િવષ્ ુપંં ડા, આકાી પંં ડા, પકાશક : નવભાકા 

 પતકાકઅવના પવાસો (ભા  1ાી 5), લઅ. ંી.એમ. પટ�લ, મસ�ન્ પટ�લ, પકાશક : આિા�ક િવકાસ પ�બલક�શન 

્ંિવઝન 

 િમસાવાુગમ, લઅ. િવષ્ ુપંં ડા, પકાશક : આક. આક. શઅઠ 

 તખંાક� ઇિાસાસ, લઅ. ગાિસન દલાલ, પકાશક : પા�ર 
 
  



ALLIED SUBJECTS 2 (ANY ONE) 
UA02ACTS21 દ�ા-�ુિનયાના સાંપત પવાઇ -્2(3 CREDITS, 45 HOURS) 

[Each Unit Carrying 25% weightage] 

�િુનટ 1 

1. રા�યુતર�ય અથર્ારણ એ્ પ�રચય  

2. રા�યુતર�ય અથર્ારણનીસાપંત ગિતિવિ્ઓ  

�િુનટ 2 

1. રાષ્ુતર�ય અથર્ારણ એ્ પ�રચય 

2. રાષ્ુતર�ય અથર્ારણની સાપંત ગિતિવિ્ઓ 

�િુનટ 3 

1. રા�યુતર�ય ્મર્ારણ એ્ પ�રચય 

2. રા�યુતર�ય ્મર્ારણની સાપંત ગિતિવિ્ઓ 

�િુનટ 4 

1. રાષ્ુતર�ય ્મર્ારણ એ્ પ�રચય 

2. રાષ્ુતર�ય ્મર્ારણની સાપંત ગિતિવિ્ઓ 

 

�્ટલાં્  સદંનર �ુુ ત્્ :  

 �જુરાત એ્ સરવૈ�ુ,ં સ.ં �દગતં ઓઝા, �દુારન આયગંાર, પ્ાા્ : નવનારત 

 અમે નારતના લ્્્, નાની પાલખીવાલા, પ્ાા્ : નવ�વન 

 પખર પત્ાર્, લે. યાિસન દલાલ, પ્ાા્ : પા�ર 

 પત્ારાવના પવાઇ્ (નાગ 1થી 5), લે. બી.એમ. પટ�લ, મઇ�લ્ પટ�લ, પ્ાા્ : આિથ�્ િવ્ાસ પ�બલ �્ાન 

�ડિવઝન 

 
  



ALLIED SUBJECTS 2 (ANY ONE) 
UA02AIAV21-્્ય-શાવય મામયમ્ન્ પ�રચય (3 CREDITS, 45 HOURS) 

[Each Unit Carrying 25% weightage] 

�િુનટ ૧ 

       ૧  ક�્ંગોનો ઉદભવ  

       ૨  ક�્ંગોનો િવકાસ  

�િુનટ ૨ 

       ૧  ટ�લીિવઝનનો ઉદભવ  

       ૨  ટ�લીિવઝનનો િવકાસ  

�િુનટ ૩ 

       ૧  પઅગાગનના મા ગમ ાક�ક� ક�્ંગોની લાી લકાાષ  

       ૨  પઅગાગનના મા ગમ ાક�ક� ટ�લીિવઝનની લાી લકાાષ 

�િુનટ ૪  

       ૧  ક�્ંગો માટ� લઅખન  

       ૨  ટ�લીિવઝન માટ� લઅખન  

 

�્ટલાં્  સદંનર �ુુ ત્્ :  

 સ�ઇૂ મામયમ્ અને સા�ઇાય, લે. પીિત ાાઇ 

 ર�પ્�ટ�ગ અને ર��ડય્ ર�પ્�ટ�ગ, લે. યાિસન દલાલ, પવીણ પ્ાાન 

 પત્ારાવ િસ ાતં અને અમયયન, લે. ચં્ ્ાલત મઇ�તા, પ્ાા્ : નવનારત 

 ટ�લીિવઝન પત્ા�રતા, કમઅશ �ન, મ ંલદ�પ પબલીક�શન, જગ કુ 

 
  



INTERDISCIPLINARY SUBJECT 1 (ANY ONE) 
UA02ITRA21અ�વુાદ-૨(3 CREDITS, 45 HOURS) 

[Each Unit Carrying 25% weightage] 

�િુનટ 1 

       ૧. વગવસાિગક ત�વુાદ�ુ ંમસઅવ 

       ૨. ત�વુાદ સ ંઠનોનો પ્કચગ 

�િુનટ 2 

૧.�જુકાાી ્સનદ� ભાાાના ક�ટલાક લાી લક પગો ો તનઅ  ્નપગો ો 

૨. ભાાા:�જુકાાી તનઅ ્સનદ� : ઉચચાકલના સદંભ� 

�િુનટ 3 

       ૧. �જુકાાીમાાંી ્સનદ� ત�વુાદ-૧(ાાલીમ) 

       ૨. �જુકાાીમાાંી ્સનદ� ત�વુાદ-૨(ાાલીમ) 

�િુનટ 4 

૧. �જુકાાીમાાંી ્સનદ� ત�વુાદ-૧(ાાલીમ) 

૨.�જુકાાીમાાંી ્સનદ� ત�વુાદ-૨(ાાલીમ) 

 

�્ટલાં્  સદંનર �ુુ ત્્ :  

 અ�વુાદ : િસ ાતં અને સમીકા, લે. નગીનદાસ પાર�ખ, સ.ં રમણ સ્ની, પ્ાા્ : �્�લ્ય સા�ઇાય અ્ાદમી 

 અ�વુાદની સમુયા : એ્ સગં્�ષઠ, લે. મ્ઇનનાઈ ાં્ રનાઈ પટ�લ,પ્ાા્ : �જૂરાત િવદાપીઠ 

 એ્ સાિ્્ાની �વનયાતા, લે. મીરાબંઇ�ન, અ�.ુ વનમાળાદ�સાઈ, પ્ાા્ : નવ�વન 

 લે િમઝેરાબલ, લે. િવકટર  ગુ્, અ�.ુ ગ્પાળદાસ પટ�લ, પ્ાા્ : નવ�વન 
 
  



INTERDISCIPLINARY SUBJECT 1 (ANY ONE) 
UA02IICC21- �તરસાંુ  ્િત્ પાયાયન(3 CREDITS, 45 HOURS) 

[Each Unit Carrying 25% weightage] 

�િુનટ ૧ 

       ૧  સંુ �્િાની િવભાવના  

       ૨  સંુ �્િાની પ્રગા તનઅ  નૂગો  

�િુનટ ૨  

       ૧  �ાકસાંુ �્િાક પઅગાગન િવભાવના  

       ૨  �ાકસાંુ �્િાક પઅગાગન પ્રગા તનઅ  નૂગો  

�િુનટ ૩  

       ૧  પકંપકા ા મા ગમો �ાકસાંુ �્િાક પઅગાગનના ંસાંન ાક�ક�  

       ૨  આ�િુનક સ સૂ મા ગમો �ાકસાંુ �્િાક પઅગાગનના ંસાંન ાક�ક� 

�િુનટ ૪ 

       ૧  આ�િુનક ટ�કનોલોોનો સંુ �્િા તનઅ પઅગાગન પક પભાવ  

       ૨  સ સૂ મા ગમો એક સાંુ �્િાક સંુ ાાન ાક�ક� 

 

ક�ટલાકં સદંભર  ુુ ાકો :  

 સચંાક રાિંા તક િવ� જન મા ગમ,પઅમચદં પાાજ લ,ભાકા �કુ સઅનટક, લખનૌ  

 મી્ંગા તક સમાજ, સજંગ �લુાવં�, સનમા ર પકાશન, ્દનલી  

 ભાકાીગ સંુ �્િાનો િવ�સચંાક,ંૉ. શકદ સ�ં ાલકક, ભાકાીગ ઈિાસાસ સકંલન સિમિા, 

તમદાવાદ  

 �ચૂના સમાજ, જ દ��ક ચ�વુ�દ�,તનાિમકા પકાશન,ની ્દનલી  
 
  



INTERDISCIPLINARY SUBJECT 2 (ANY ONE) 
UA02ILAJ21પત્ારાવ અને ના ા 2(3 CREDITS, 45 HOURS) 

[Each Unit Carrying 25% weightage] 

�િુનટ 1 

1. સા્સઅગની ભાાા તનઅ વગવસાકની ભાાા  

2. વગવસાકની ભાાા તનઅપતકાકઅવની ભાાા 

�િુનટ 2 

1.  ુ્ ્ા મા ગમમા ંચાવી પ સજાષ (Working Terminology) 

2. વી�્ ુમા ગમમા ંચાવી પ સજાષ  

�િુનટ 3 

1. �જુકાાી ભાાાના ત� ુો તનઅ નામગો ીષ  

2. �જુકાાી ભાાાના સગંોજકો  

�િુનટ 4 

1. �જુકાાી ભાાામા ંજોંલી તનઅ ્રગાપદનો સામાનગ પ્કચગ  

2. �જુકાાી ભાાામા ંસમાસ તનઅ િવશઅાલનો સામાનગ પ્કચગ  

 

ક�ટલાકં સદંભર  ુુ ાકો :  

 પતકાકઅવ : િસદાાં તનઅ ત ગગન, લઅ. ચં્ કાના મસ�ાા, પકાશક : નવભાકા 

 ભાાાિવમશર, લઅ. સ્કવનલભ ભાગાલી, પકાશક : આક. આક. શઅઠ 

 મા ગમ મીમાસંા, લઅ. ગાિસન દલાલ, પકાશક : પા�ર 

 �ફૂક�્ �ં  ક�વી ક�ાઅ ાાગ છઅ , લઅ. �જાઅન્ દ�સાઈ, પકાશક : નવોવન 
 
 
  



INTERDISCIPLINARY SUBJECT 2 (ANY ONE) 
UA02IMLE21-મામયમ્ ્ાયદા અને નીિતાાા (3 CREDITS, 45 HOURS) 

[Each Unit Carrying 25% weightage] 

�િુનટ ૧  

       ૧  ભાકામા ંમા ગમો સંં િંંા કાગદાષ ૧  

       ૨  ભાકામા ંમા ગમો સંં િંંા કાગદાષ ૨  

�િુનટ ૨  

       ૧પા તિંકાક કાગદો  

       ૨  તખંાકો તનઅ  ુુ ાકોનો નનંલી કાગદો  

�િુનટ ૩  

       ૧  મા ગમોની ુવાતંાા  

       ૨  મા ગમોની જવાંદાક�  

�િુનટ ૪ 

       ૧  ભાકામા ં તખંાક� પ્કાદનો ઉદભવ  

       ૨  ભાકામા ં તખંાક� પ્કાદનો િવકાસ  

 

 

�્ટલાં્  સદંનર �ુુ ત્્: 

 પઅસ કા�નુ તક પતકા્કાા, સોંવ ભલાવાા, કાજુાાન િવ�િવવાલગ, જગ કુ  

 મી્ંગા કા�નુ એવમ �ચુના ુવાાંં ગ, કમઅશ �ન, મ ંલદ�પ પબલીક�શન, જગ કુ  

 પતકાકઅવ : િસદાાં તનઅ ત ગગન, લઅ. ચં્ કાના મસ�ાા, પકાશક : નવભાકા 

 પતકાકઅવના પવાસો (ભા  1ાી 5), લઅ. ંી.એમ. પટ�લ, મસ�ન્ પટ�લ, પકાશક : આિા�ક િવકાસ 

પ�બલક�શન ્ંિવઝન 

 
 


