
SARADAR PATEL UNIVERSITY 

B.A. (MASS COMMUNICATION AND JOURNALISM) 
SEMESTER 3 

FOUNDATION COURSE 

UA03FFNG01 FUNCTIONAL ENGLISH 

UNIT 1  

          1 Adjective (forms and functions) 

          2 Adverb (forms and functions) 

UNIT 2  

          1 Identification of phrase/clause 

          2 Synonyms/ antonyms 

UNIT 3  

          1 The continuous tenses – the continuous present (forms and uses) 

          2 The continuous past and future (forms and uses) 

UNIT 4  

          1 Letter writing – Informal (Letter to a friend) 

          2 Letter writing – Formal (Letter to any authority) 

 

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 

UA01FCOF01 – COMPUTER FUNDAMENTALS (3 CREDITS, 45 

HOURS) 
[Each Unit Carrying 25% weightage] 

Unit 1 

      1. Introduction to spread sheet: Introduction, Use of spread sheet in office, Advantage of   

         Spread sheet, Screen of spread sheet, rows, columns, cell and workbook. Creating, Saving,  

         Importing, Exporting, Deleting and Protecting Worksheet, Entering text, Number and formula 

      2. Working with Spreadsheet: Absolute Reference, Relative Reference, Custom list, Search  

         And replace data, Rearrange cell, Inserting, Deleting, Page break. 

 

Unit 2 

        1. Features of Spreadsheet: Creating Charts, chart types, Modifying Charts types and its  

            Properties 

        2. Conditional Formatting  

 

Unit 3 

        1. Calculation and Analysis: Types of function Statistical, Mathematical, Logical, Date,  

            HLOOKUP, VLOOKUP 

       2. Pivot Tables  

Unit 4 

Unit 4 

       1. Introduction to Presentation: Power point Views, creating power point templates, 

           Introduction, adding text to Slide, Editing text on a slide, Formatting text, formatting 

           Paragraphs, checking text, inserting table on slide, creating table in power point, creating 

           Smart graphics. 

      2. Organizational chart, use of clip art gallery, adding background color, use of shapes, use of  

         WordArt, printing slides, setting the slide size and orientation, printing the presentation,  

         Creating and presenting a custom show, animating text and graphic objects, running a slide  

         Show, setting timings and Transitions. 

 

 

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  

 
 
 
 
 



Core 1 રેડિયોમ ાં પત્રક રત્વ – 1  

[Each Unit Carrying 25% weightage] 

યનુિટ 1 

1. A.M., F.M., S.W., Med.W.િો ઉપયોગ અિે તેિો ભૌગોલિક, સ મ જિક, સ ાંસ્કૃનતક સાંદભભ  
2. A.M., F.M., S.W., Med.W.િો મ ડિતી, નિક્ષણ અિે મિોરાંિિ કે્ષતે્ર ઉપયોગ  

યનુિટ 2 

1. રેડિયો ક યભક્રમિ  નિમ ભણિી પ્રડક્રય ઓ અિે સાંબાંનિત સોફ્ટવેર 
2. રેડિયો ક યભક્રમિ  પ્રસ રણિી પ્રડક્રય ઓ અિે સાંબાંનિત તકનિકીઓ   

યનુિટ 3 

1. રેડિયોિ  સ્વરૂપો (િોકપ્રસ રક, કમ્યનુિટી- કેમ્પસ, િેટ ક સસ્ટિંગ) 
2. રેડિયો ક યભક્રમોમ ાં પ્રનતભ વોિી ભનૂમક  અિે મિત્વ  

યનુિટ 4 

1. રેડિયોમ ાં ઉચ્ચ ર તી ભ ષ  અિે લિલિત ભ ષ િો સમેુળ  
2. અવ િ અિે ધ્વનિ, વ ચિ અિે શ્રવણ  

કેટિ ાંક સાંદભભ પસુ્તકો :  
 મ ધ્યમ મીમ ાંસ , િે. ય નસિ દિ િ, પ્રક િક : પ ર્શ્ભ 
 પત્રક રત્વ નસદ્ ાંત અિે અધ્યયિ, િે. ચાંદ્રક ન્ત મિતે , પ્રક િક : િવભ રત 
 રીપોડટિંગ અિે રેડિયો રીપોડટિંગ, િે. ય નસિ દિ િ, પ્રવીણ પ્રક િિ 
 િિસાંચ ર કે પ્રમિુ નસદ્ ાંત એવમ ્િિ મ ધ્યમ, િૉ. નવિોદ પ ાંિયે, પ ર્શ્ભ   

 

 

 
 
 
 



Core 2 ટેિીનવઝિમ ાં પત્રક રત્વ - 1 
[Each Unit Carrying 25% weightage] 
યનુિટ 1 

1. ન્યઝૂ ચેિિનુાં મિત્વ  
2. ન્યઝૂ ચેિિિી મય ભદ   

યનુિટ 2 
1. ન્યઝૂ ચેિિમ ાં સમ ચ ર િેિિ  
2. ન્યઝૂ ચેિિમ ાં સ્ક્રોિ િેિિ  

યનુિટ 3 
1. ન્યઝૂ ચેિિમ ાં સમ ચ રિક્ષી ક યભક્રમો 
2. ન્યઝૂ ચેિિમ ાં ફીચરિક્ષી ક યભક્રમો  

યનુિટ 4 
1. ન્યઝૂ ચેિિમ ાં નિમ ભણિી પ્રડક્રય ઓ અિે સાંબાંનિત સોફ્ટવેર  
2. ન્યઝૂ ચેિિમ ાં પ્રસ રણિી પ્રડક્રય ઓ અિે સાંબાંનિત ટેકનિકસ 

 
કેટિ ાંક સાંદભભ પસુ્તકો :  

 પત્રક રત્વ નસદ્ ાંત અિે અધ્યયિ, િે. ચાંદ્રક ન્ત મિતે , પ્રક િક : િવભ રત 
 િિસાંચ ર કે પ્રમિુ નસદ્ ાંત એવમ િિ મ ધ્યમ, િૉ. નવિોદ પ ાંિયે, પ ર્શ્ભ   
 પ્રક િિ : િિીં ક યરનુાં ક મ, દીિ  મલ્િોત્ર , અન.ુ જિતેન્દ્ર દેસ ઈ 
 રીપોડટિંગ અિે રેડિયો રીપોડટિંગ, િે. ય નસિ દિ િ, પ્રવીણ પ્રક િિ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Core 3 રીપોડટિંગ અિે તેિ  પ્રક રો 
[Each Unit Carrying 25% weightage] 
યનુિટ 1 

1. રીપોડટિંગ એટિે શુાં? (વ્ય ખ્ય  અિે સમિણ) 
2. રીપોડટિંગનુાં મિત્વ  

યનુિટ 2 
1. સમ ચ ર રીપોડટિંગ : પધ્િનતઓ અિે પ્રક રો  
2. સ મનયક રીપોડટિંગ : પધ્િનતઓ અિે પ્રક રો 

યનુિટ 3 
1. સમ ચ ર િેિિિી િ ક્ષલણકત ઓ અિે મય ભદ ઓ  
2. સમ ચ ર િેિિિી આચ રસાંડિત   

યનુિટ 4 
1. સ મ નયકોમ ાં સ્ટોરી િેિિિી પધ્િનતઓ અિે પ્રક રો  
2. સ મ નયકોમ ાં સ્ટોરી િેિિિી આચ રસાંડિત   

 
કેટિ ાંક સાંદભભ પસુ્તકો :  

 સાંપ દિ, પષૃ્ઠ સજ્જા ઔર મદુ્રણ, પ્રો. રમેિ જૈિ, માંગિદીપ  
 પત્રક રત્વ નસદ્ ાંત અિે અધ્યયિ, િે. ચાંદ્રક ન્ત મિતે , પ્રક િક : િવભ રત 
 અિબ રી િેિિ, િે. કુમ રપ ળ દેસ ઈ, પ્રક િક : ગિુર ત ગ્રાંથનિમ ભણ બોિભ 
 િિસાંચ ર કે પ્રમિુ નસદ્ ાંત એવમ ્િિ મ ધ્યમ, િૉ. નવિોદ પ ાંિયે, પ ર્શ્ભ   

 
 
 
 
 
 
 
 



Allied 1 ર િક રણનુાં રીપોડટિંગ 
[Each Unit Carrying 25% weightage] 

યનુિટ 1 
1. ર િકીય પક્ષોનુાં આંતડરક રીપોડટિંગ  
2. નવનવિર િકીય પક્ષોનુાં તિુિ ત્મક રીપોડટિંગ  

યનુિટ 2 
1. નવનવિ સરક રી સાંસ્થ ઓનુાં રીપોડટિંગ (બોિભ, નિગમ, મિ િગરપ લિક  વગેરે) 
2. સલચવ િયનુાં રીપોડટિંગ  

યનુિટ 3 
1. િોકસભ િી ચ ૂાંટણીિ ાં પડરણ મો પછી ર જ્યસ્તરીય ર િક રણમ ાં આવત ાં બદિ વો (કેસસ્ટિી) 
2. મખુ્યમાંત્રી ર જીિ મ ાં પછી ર જ્યસ્તરીય ર િક રણમ ાં આવત ાં બદિ વો (કેસસ્ટિી)  

યનુિટ 4  
1. ર જ્યવ્ય પી આંદોિિ સમયિ ાં અિબ રોિો નવશ્િેષણ ત્મક અભ્ય સ-૧ (કેસસ્ટિી)  
2. ર જ્યવ્ય પી આંદોિિ સમયિ ાં અિબ રોિો નવશ્િેષણ ત્મક અભ્ય સ-૨ (કેસસ્ટિી)  

 
કેટિ ાંક સાંદભભ પસુ્તકો :  

 રચિ ત્મક ર િક રણ, િે. આચ યભ કૃપ િ િી, પ્રક િક : િવજીવિ 
 સમયિે સથવ રે ગિુર ત, િે. કુન્દિિ િ િોળડકય , પ્રક િક : ગરૂ્જર 
 ગિુર ત એક સરવૈયુાં, સાં. ડદગાંત ઓઝ , સદુિભિ આયાંગ ર, પ્રક િક : િવભ રત 
 આ પણ ગિુર ત છે દોસ્તો, િે. નવદ્યતુ િોષી, સેન્ટર ફોર સોનિયિ સ્ટિીઝ-સરુત 

 
 
 
 
 
 
 



Allied 1 સમિૂ મ ધ્યમોિો નવક સ  
[Each Unit Carrying 25% weightage] 

યનુિટ 1 
1. ભારતીય પત્રકારત્વિો ઉદભવ અિ ેનવકાસ  
2. ગજુરાતમાાં ભાષાકકય પત્રકારત્વિો ઉદભવ અિે નવકાસ  

યનુિટ 2 
      1. ભારતમાાં પરાંપરાગત માધ્યમો  
      2. લોક માધ્યમોનુાં પ્રાદેનિક વૈનવધ્ય  
યનુિટ 3 

1. સમહૂમાધ્યમ તરીકે ચલચચત્ર  
2. ભારતીય ચલચચત્રોિો એનતહાનસક ક્રમમાાં નવકાસ  

યનુિટ 4  
1. સમહૂ પ્રત્યાયિિા માધ્યમ તરીકે રેકિયો અિે ટેલીનવઝિ  
2. ભારતમાાં કેબલ અિે ઉપગ્રહ ટેલીનવઝિ ચેિલ્સ. 
 

કેટલાાંક સાંદભભ પસુ્તકો :  
 સમહૂ માધ્યમો અિે સાકહત્ય, લે. પ્રીનત િાહ 
 રીપોકટિંગ અિે રેકિયો રીપોકટિંગ, લે. યાનસિ દલાલ, પ્રવીણ પ્રકાિિ 
 પત્રકારત્વ નસદ્ાાંત અિે અધ્યયિ, લે. ચાંદ્રકાન્ત મહતેા, પ્રકાિક : િવભારત 
 ટેલીનવઝિ પત્રકાકરતા, રમેિ જૈિ, માંગલદીપ પબ્લીકેિિ, જયપરુ 

 

 

 

 
 
 
 



Allied 2 અથભક રણનુાં રીપોડટિંગ 
[Each Unit Carrying 25% weightage] 

યનુિટ 1 
1. બજેટ અિે સરક રી પોલિસી – સમિ અિે નવશ્િેષણ  
2. બજેટનુાં રીપોડટિંગ (પાંચ યત, િગરપ લિક , મિ િગરપ લિક , ર જ્ય, કેન્દ્ર વગેરે) 

યનુિટ 2 
1. નવનવિ મ કેટ - સમિ અિે નવશ્િેષણ (િેરબાર ,વ યદ બાર વગેરે) 
2. િેરબાર અિે વ યદ  બારનુાં રીપોડટિંગ (બી.એસ.ઈ., એિ.એસ.ઈ. વગેરે) 

યનુિટ 3 
1. નવનવિ વેર  અિે રોક ણ :  સમિ અિે નવશ્િેષણ   
2. નવનવિ વેર  અિે રોક ણનુાં રીપોડટિંગ : પધ્િનત અિે પિક રો  

યનુિટ 4 
1. સકૂ્ષ્મ, િઘ ુઅિે મધ્યમ ઉદ્યોગ અિે મ ઈક્રો બેસન્કિંગ સેકટરનુાં રીપોડટિંગ : પધ્િનત અિે પિક રો 
2. ઉદ્યોગિગત (કાંપિી, કોપોરેટ) અિે મેક્રો બેસન્કિંગ સેક્ટર (સરક રી અિે િ િગી બેંકો)નુાં રીપોડટિંગ :  

         પધ્િનત અિે પિક રો 

 
કેટિ ાંક સાંદભભ પસુ્તકો :  

 િેરબારમ ાં રોક ણ િ  મ ટે કરવુાં, િે. િયેિ લચતલિય , પ્રક િક : ઇમેિ પબ્લિકેિિ 
 Save Income Tax Through Tax Planning, R. N. Lakhotia, Published by Vision Books   
 ગિુર ત એક સરવૈયુાં, સાં. ડદગાંત ઓઝ , સદુિભિ આયાંગ ર, પ્રક િક : િવભ રત 
 મ રી બિિેો સ્વર િ િેવુાં સિિે છે, િે. ઇિ  ર. ભટ્ટ, પ્રક િક : સેવ  

 
 
 
 
 
 
 
 



Allied 2 સ ાંપ્રત પ્રવ િો અિે અનવુ દ  
[Each Unit Carrying 25% weightage] 

યનુિટ 1 
1.સમાચાર દ્રષ્ટટકોણિી સમજ અિે વૈનિક પ્રશ્નો  

    2. સમાચાર અિ ેલેખ : નવષય અિે નવશ્લેષણ  
યનુિટ 2 

1.સમાચારોિો કહન્દીમાાંથી ગજુરાતી અનવુાદ  
2.લેખોિો કહન્દીથી ગજુરાતી અનવુાદ  

યનુિટ 3 
1. સમાચારોિો અંગ્રજેીમાાંથી ગજુરાતી અનવુાદ 
2. લખેોિો અંગ્રેજીમાાંથી ગજુરાતી અનવુાદ 

યનુિટ 4 
1. વૈનિક પ્રશ્નોિી સમજ  
2. પિોિી દેિો સાથેિા સબાંધોિી સમજ અિે પારસ્પકરક સદભાવ  
 

કેટલાાંક સાંદભભ પસુ્તકો:  
 પત્રકારત્વ નસદ્ાાંત અિે અધ્યયિ, લે. ચાંદ્રકાન્ત મહતેા, પ્રકાિક : િવભારત 
 અખબારી લેખિ, લે. કુમારપાળ દેસાઈ, પ્રકાિક : ગજુરાત ગ્રાંથનિમાભણ બોિભ 
 માધ્યમ મીમાાંસા, લે. યાનસિ દલાલ, પ્રકાિક : પાિભ 
 અખબારી ઉદ્યોગ-સાંગઠિ અિે સાંચાલિ, લે. યાનસિ દલાલ પ્રકાિક : ગજુરાત ગ્રાંથ નિમાભણ 

બોિભ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



Interdisciplinary 1   પત્રક રત્વમ ાં ડિન્દી અિે અંગે્રજી અનવુ દિી િરૂડરય ત 1  
[Each Unit Carrying 25% weightage] 

યનુિટ 1 

1. અનવુ દિે અનિુક્ષીિે િ ક્ષલણકત ઓ : અંગે્રજી-ગિુર તી-અંગે્રજી   
2 અનવુ દિે અનિુક્ષીિે િ ક્ષલણકત ઓ : ડિન્દી- ગિુર તી- ડિન્દી 

યનુિટ 2 
1. ચ ૂાંટેિ  અંગે્રજી- ગિુર તી અનવુ દિો અભ્ય સ – 1  
2. ચ ૂાંટેિ  અંગે્રજી- ગિુર તી અનવુ દિો અભ્ય સ – 2  

યનુિટ 3 
1. ચ ૂાંટેિ  ડિન્દી- ગિુર તી અનવુ દિો અભ્ય સ – 1  
2. ચ ૂાંટેિ  ડિન્દી- ગિુર તી અનવુ દિો અભ્ય સ – 2   

યનુિટ 4 
1. અંગે્રજીમ ાંથી ગિુર તી અનવુ દ પ્ર યોલગક પ્રકલ્પ  
2. ડિન્દીમ ાંથી ગિુર તી અનવુ દ પ્ર યોલગક પ્રકલ્પ  

 
કેટિ ાંક સાંદભભ પસુ્તકો :  

 અનવુ દિી કળ , િે. િગીિદ સ પ રેિ, પ્રક િક : કેસન્દ્રય સ ડિત્ય અક દમી 
 અનવુ દિી સમસ્ય :એક સાંગોસષ્ઠ, િે. મોિિભ ઈ િાંકરભ ઈ પટેિ, પ્રક િક : ગિૂર ત નવદ્ય પીઠ 
 અનવુ દ : નસદ્ ાંત અિે સમીક્ષ , િે. િગીિદ સ પ રેિ, સાં. રમણ સોિી, પ્રક િક : કેસન્દ્રય સ ડિત્ય 

અક દમી 
 ઇંગ્લિિ, ઇંગ્લિિ..., ડદલગિ મિતે , પ્રક િક : આર. આર. િેઠ 
 સળગત ાં સરુિમિુી, િે. નવન્સેંટ વ િ ગોગ, અન.ુ નવિોદ મેઘ ણી  

 
 
 
 
 
 
 
 



Interdisciplinary 1 સમિૂ પ્રત્ય યિ અંગે ગ ાંિીજીનુાં જીવિ દિભિ  
[Each Unit Carrying 25% weightage] 

યનુિટ 1 

1. ગાાંધીજીિાાં પ્રારાંચભક લખાણો 
2. ગાાંધીજીએ ચચેલા નવષયો  

યનુિટ 2 
1. ગાાંધીજીિા પત્રો  
2.ગાાંધીજીિા નવચારપત્રો 

યનુિટ 3 
1.ગાાંધીજીનુાં સાકહત્ય  
2. ગાાંધીજીિી ભાષા અિે િલૈી  

યનુિટ 4 
1. ગાાંધીજીિા સમકાલીિ પ્રત્યયાકો/પત્રકારો 
2. આજિા મધ્યમ જગતમાાં ગાાંધીજીિા પત્રકારત્વિી પ્રસ્તતુતા  
 

કેટલાાંક સાંદભભ પસુ્તકો:  
 ગાાંધીજીિી આત્મકથા, સત્યિા પ્રયોગો, િવજીવિ પ્રકાિિ 
 ગાાંધીજીનુાં સાકહત્ય, રમણ મોદી,પ્રકાિક: િાાંનતલાલ હરજીવિ િાહ, ૧૯૭૧ 
 જીવિનુાં પરોઢ, પ્રભદુાસ ગાાંધી, િવજીવિ પ્રકાિિ 
 જયાાં રહો ત્યાાં મહકેતા રહો િીલમ પરીખ, િવજીવિ પ્રકાિિ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


