
1 

 

ભશાદેલ દેવાઇ વભાજવેલા ભશાવલદ્યારમ, 

ગજૂયાત વલદ્યાીઠ : ભદાલાદ-380014 
 

 
 
 

ઌભ.ઌ. (ાયંઓત) 

 
 
 

ગજુયાતી ાયંગત : વત્ર : ૧-૨-૩-૪ 

ભ્માવક્રભ જૂન  ૨૦૧૭ થી ક્રભળ:  ભરભા ં
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ગઘુયાતી બાા-વાહશત્મ વલબાઓ 

ભશાદેલ દેવાઇ વભાઘવેલા ભશાવલદ્યારમ, 

ગઘૂયાત વલદ્યાીઠ, ભદાલાદ-380014 

 



2 

 

ગજુયાતી બાા-વાહશત્મ વલબાગ 

ભશાદેલ દેવાઇ વભાજવેલા ભશાવલદ્યારમ, 

ગજુયાતી ાયંગત : વત્ર : 1-2-3-4  ભ્માવક્રભ : જૂન-૨૦૧૭થી  ક્રભળ:  ભરભા ં
વત્ર-1 

પ્રશ્નત્ર નફંય પ્રશ્નત્ર નાભ કુર ગણુ કે્રહડટ વભમ 

GUJ  : 101 વાહશત્મના ંઔટઑતત્ત્લ     (Elements  of Literature) 100 4 60 

GUJ  : 102 બાાવાહશત્મ ને વદંબભવજ્ઘતા  (Language, Literature and 

Reference Proficiency)    

100 4 60 

GUJ  : 103 ગઘુયાતી વાહશત્મન આવતશાવ : વલબાલના, આવતશાવ  રેન ને 

યંયા (History of   Gujarati literature : Definition History 

Writing and  Tradition )   

100 4 60 

GUJ  : 104 ઓાધંી વાહશત્મ    (Gandhian Literature) 100 4 60 

GUJ-EC  : 101 વાહશત્મ ને વમશૂભાધ્મભ : સ્લફૃ, વલઑાવ ને નફુધં 

(Literature and Mass-communication : form, development and 

Correlation) 

100 4 60 

GUJ-EC  : 102 રઑવાહશત્મની વલબાલના ને સ્લફૃ  
(Concept and form of folk literature) 

100 4 60 

GUJ-EC  : 103 વામ્પ્રત ગઘુયાતી વાહશત્મ : રલાશરક્ષી ધ્મમન (લૈઑલ્પઑ)   

(Contemporary Gujarati Literature : Study of Trends) 

100 4 60 

GUJ-EC  : 104 ગઘુયાતી ઘડણી વલખાય ને ઑમ્પ્્યટુય ટાઇીંઓ 100 4 60 

Comp: 101 ઈદ્યઓ (અલશ્મઑ)  2 60 

Comp: 102 ગ્રાભજીલન દમાત્રા (અલશ્મઑ)  2 60 

 

વત્ર-2 

પ્રશ્નત્ર નફંય પ્રશ્નત્ર નાભ કુર ગણુ કે્રહડટ વભમ 

GUJ  : 201 વાહશત્મના ંઔટઑતત્ત્લ  (Elements  of Literature) 100 4 60 

GUJ  : 202 રઑવરમ વાહશત્મ  (Popular Literature ) 100 4 60 

GUJ  : 203 ગઘુયાતી વાહશત્મન આવતશાવ  

(History of Gujarati literature ) 

100 4 60 

GUJ  : 204 મહુિત ને લીજાણ ુભાધ્મભ : વતૃ્ાતંરેન (Print and 

Electronic Media : Report Writing )   

100 4 60 

GUJ-EC : 201 વાહશત્મ ને વમશૂભાધ્મભ : રબાલ ને રત્મતક્ષઑામભ 
(Literature and mass-communication : Impact and 
practical work) 

100 4 60 

GUJ-EC : 202 રઑવાહશત્મનુ ંસ્લફૃરક્ષી ધ્મમન : રઑઓીત  

(Study of literary forms of Folk Literature : Folk song) 

100 4 60 

GUJ-EC : 203 વામ્પ્રત ગઘુયાતી વાહશત્મ  : કૃવતરક્ષી ધ્મમન 

(Contemporary Gujarati Literature : Textual Study ) 

100 4 60 

GUJ-EC : 204 પ્રપૂયીહડિંઓ ને ઑમ્પ્્યટૂય ટાઇીંઓ 100 4 60 

Comp: 201 ઈદ્યઓ (અલશ્મઑ)  2 60 

Comp: 202 વમશૂજીલન ગ્રેડદ્ધવત 
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વત્ર-3 

પ્રશ્નત્ર નફંય પ્રશ્નત્ર નાભ કુર ગણુ કે્રહડટ વભમ 

GUJ  : 301 વાહશત્મ વળંધન ન ેવલલેખન : વલબાલના ન ેવલળે 
(Literary Research  and  Criticism : Definition and  
Characteristics ) 

100 4 60 

GUJ  : 302 બાાવલજ્ઞાન      (Linguistics) 100 4 60 

GUJ  : 303 ગઘુયાતી વાહશત્મ ઈય ઓાધંીજીન રબાલ  

(Gandhiji and Gujarati Literature : Impact and 

Contribution) 

100 4 60 

GUJ  : 304 વાહશત્મ ને ઑમ્પ્્યટૂય   

(Literature and Computer) 

100 4 60 

GUJ-EC  : 301 તરુનાત્ભઑ વાહશત્મ : વજં્ઞા ન ેવલબાલના   
(Comparative Literature  : Term and concept) 

100 4 60 

GUJ-EC : 302 રઑવાહશત્મ ન ેઑથામરૂઑ રાખીન વાહશત્મ 

(Folk Literature and Fictional old literature) 

100 4 60 

GUJ-EC : 303 બાયતીમ વાહશત્મ : કૃવતરક્ષી ધ્મમન  

(Indian Literature : Textual study) 

100 4 60 

GUJ-EC : 304 ઇન હડઙાઇન વૉફ્ટલેય ને ઑમ્પ્્યટૂય ટાઇીંઓ 100 4 60 

Comp : 301 ઈદ્યઓ  (અલશ્મઑ)  2 60 

Comp : 302 ગ્રાભજીલન દમાત્રા (અલશ્મઑ)  2 60 

 

વત્ર-4 

પ્રશ્નત્ર નફંય પ્રશ્નત્ર નાભ કુર ગણુ કે્રહડટ વભમ 

GUJ  : 401 વળંધનન ઈચ્ખસ્તયીમ ભ્માવ  (Higher Level Study Of 

Research ) 

100 4 60 

GUJ  : 402 બાાવલજ્ઞાન       (Linguistics) 100 4 60 

GUJ  : 403 વાહશત્મ ને ઑમ્પ્્યટૂય    

(Literature and Computer) 

100 4 60 

GUJ  : 404 રઘ ુળધવનફધં (Dissertation)  100 4 60 

GUJ-EC : 401 તરુનાત્ભઑ વાહશત્મ : કૃવતરક્ષી ધ્મમન  

(Comparative Literature  : Textual study) 

100 4 60 

GUJ-EC : 402  રઑવાહશત્મનુ ંસ્લફૃરક્ષી ધ્મમન  

(Study of forms of folk Literature) 

100 4 60 

GUJ-EC : 403 વલશ્વવાહશત્મ : કૃવતરક્ષી ધ્મમન  

(World Literature  : Textual study) 

100 4 60 

GUJ-EC : 404 મિુણ તથા રઑાળન ટેઑનરજી ને ઑમ્પ્્યટૂય ટાઇીંઓ 100 4 60 

Comp : 401 ઈદ્યઓ  2 60 

Comp : 402 વમશૂજીલન ગ્રેડદ્ધવત 
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પ્રશ્નત્ર, યીક્ષા દ્ધવતનુ ંભાખ ુ(વબંવલત) 
૧. આંતહયક યીક્ષા દ્ધવત        ગણુબાયઃ ૪૦ ગણુ 
ઑ. વતત મલૂમાકંનુ ંભાખુ ં        ગણુબાયઃ ૨૦ ગણુ 

ક્રભ વલઓત ગણુ 

૧ સ્લાધ્મામ  ૧૦ 

૨ હયવલંાદ ને જૂથખખાભ ૧૦ 

કુર ગણુ ૨૦ 

 ખ. આંતહયક યીક્ષાનુ ંભાખ ુ        ગણુબાયઃ ૨૦ ગણુ 
રેખત યીક્ષાઃ ૪૦ ગણુ (૪૦ ગણુભાથંી ૨૦ ગણુ ઑયલા) 

     પ્રશ્નત્રનુ ંભાખુ ં

રશ્ન વલઓત ગણુ 

રશ્ન-૧ ઌઑના થલાભા ં ઌઑ રશ્ન ૧૫ 

રશ્ન-૨ ઌઑના થલાભા ં ઌઑ રશ્ન ૧૫ 

રશ્ન-૩ ટૂંઑનોંધ ઌઑના થલાભા ં ઌઑ ૧૦ 

કુર ગણુ ૪૦ 

 ગ. યીક્ષાન વભમઃ  ફે ઑરાઑ 
 
 
૨. ફાહ્ય યીક્ષા દ્ધવત         ગણુબાયઃ ૬૦ ગણુ 
 ઑ. રશ્નત્રનુ ંભાખુ ં

રશ્ન વલઓત ગણુ 

રશ્ન-૧ ઌઑના થલાભા ં ઌઑ રશ્ન ૧૫ 

રશ્ન-૨ ઌઑના થલાભા ં ઌઑ રશ્ન ૧૫ 

રશ્ન-૩ ઌઑના થલાભા ં ઌઑ રશ્ન ૧૫ 

રશ્ન-૪ ટૂંઑનોંધ : ખાયભાથંી ઑઇણ ફ ે ૧૫ 

કુર ગણુ ૬૦ 

 . યીક્ષાન વભમઃ  ઢી ઑરાઑ 
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ગજૂયાત વલદ્યાીઠ : ભદાલાદ 

ભશાદેલ દેવાઇ વભાજવેલા ભશાવલદ્યારમ, ભદાલાદ  

ાયંગત :   ગજુયાતી વત્ર-1  

GUJ-101 પ્રશ્નત્ર નાભ : વાહશત્મના ંઘટકતત્ત્લ    (Elements  of Literature) 

ળૈક્ષણણક 

શતેઓુ : 

1.વલદ્યાથીએન ેવાહશત્મ દાથભન,  વાહશત્મના વત્લ-તત્ત્લન હયખમ થામ. 

2.વલદ્યાથીએભા ંજે તે વાહશત્મકૃવતના બાલન-અઑરન-મપૂમાઑંન ભાટેની ક્ષભતા ઑેલામ. 

  3.વલદ્યાથીએન ેોયસ્ત્મ વાહશત્મ ભીભાવંાની મખુ્મ ધાયાન ખ્માર અલ ેતથા તે અંઓેની 
ભશત્ત્લની હયબાાની જાણઑાયી ભેલ.ે 

ભ્માવક્રભ કુર ગણુ કે્રહડટ વભમ 

એકભ : 1 બયતની યવ વલમઑ વલખાયણા તેભ ઘ યવ વલળે બટ્ટ ળકુંઑ,  બટ્ટ 

રપરટ,  ખબનલગુ્ ત , લઓેયેની વલખાયણા. 
30 2 30 

એકભ-2 ધ્લવનવલખાય,  લક્રક્તતવલખાય,  ઐખખત્મવલખાય,  યીવતવલખાય, 

રઑંાયવલખાય,  યભણીમતાવલખાય. 

30 2 30 

 સ્લાધ્મામ, હયવલંાદ ન ેઑવટી 40   

 કુર 100 4 60 

વદંબભગ્રથં 
: 

1. કુન્તઑન લક્રક્તત વલખાય – ડૉ.યભેળ ભ. શતુર 

2. ઑાવ્મવલખાય- ર.ે સયેુન્િનાથ દાવગુ્ તા, નલુાદ- નઓીનદાવ ાયે 

3. ઑાવ્મજઘજ્ઞાવા- ર.ે તરુ ખન્િગુ્ ત, નલુાદ- નઓીનદાવ ાયે 

4. વાહશત્મ ભીભાવંા- ર.ે વલષ્ણરુવાદ વત્રલેદી, જીલણરાર વત્ર.યી 

5. બાયતીમ ઑાવ્મવવદ્ધાતં- ઘમતં ઑઠાયી ને નટુબાઇ યાઘયા 
6.  બાયતીમ ઑાવ્મભીભાવંા- ઌ. ડી. ળાસ્ત્રી 
7. લીક્ષા ન ેવનયીક્ષા- નઓીનદાવ ાયે 

8. વાહશત્મભા ંવલલેઑ- ર.ેલવભપપડ, નલુાદ- નઓીનદાવ ાયે 

9. ઑાવ્મતત્ત્લ વલખાય- અનદંળઑંય ધ્રલુ 

10. બાયતીમ વાહશત્મળાસ્ત્રની વલખાય યંયાએ – ર.તસ્લી નાન્દી 
11. લક્રક્તતજીવલત-કુન્તઑન ઑાવ્મવલખાય - નઓીનદાવ ાયે 

12. ઑાવ્મરઑાળ-ભમ્પ્ભટન ઑાવ્મવલખાય - નઓીનદાવ ાયે 

13. ધ્લન્મારઑ-અનદંલધભનન ધ્લવનવલખાય - નઓીનદાવ ાયે 

14. યવવવદ્ધાતં – ઌઑ હયખમ – ડૉ.રભદકુભાય ટેર 

15. ખબનલન યવવલખાય ન ેફીજા રે - નઓીનદાવ ાયે 

16. વાહશત્મવલલેખન – ડૉ.ફશખેયબાઇ ટેર 
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ગજૂયાત વલદ્યાીઠ : ભદાલાદ 

ભશાદેલ દેવાઇ વભાજવેલા ભશાવલદ્યારમ, ભદાલાદ  

ાયંગત :   ગજુયાતી વત્ર-1  

GUJ -102 પ્રશ્નત્ર નાભ : બાાવાહશત્મ ને વદંબભ વજ્જતા 
(Language, Literature and Reference Proficiency)    

ળૈક્ષણણક 

શતેઓુ : 

1.વલદ્યાથીએની ઘડણી - વલયાભખખહ્ન વલળેની વભઘ સ્ષ્ટ થામ. 

2.વલદ્યાથીએ વદંબભવાહશત્મ ન ેતેના વલવનમઓની વભઘ ઑેલે. 

3.વલદ્યાથીએ ઑળ વલળે વભઘ ઑેલે.  

4.વલદ્યાથીએ બાવઑ ખબવ્મક્તતના ંવલવલધ ફૃ વલળે સ્ષ્ટ વભઘ ઑેલે. 

ભ્માવક્રભ કુર ગણુ કે્રહડટ વભમ 

એકભ : 1 ઘડણી, વલયાભખખહ્ન ન ેપ્રપૂયીહડિંઓ 15 1 15 

એકભ : 2 વદંબભ વાહશત્મ : વજં્ઞા ન ેવલવનમઓ 15 1 15 

એકભ : 3 ઑળવાહશત્મ ને સખૂખઑયણ 

1. ઑળ : વજં્ઞા,વલબાલના ન ેરઑાય 
2. ઑળવનભાભણની રહક્રમાની વૈદ્ધાવંતઑ વભઘ 

3. ઑળભા ંઈમઓભા ંરેલાનાયી વાભગ્રીની વદંઓીની રહક્રમા 
4. ગઘુયાતીના વલવલધ ઑળન વખંક્ષ્ત હયખમ 

15 1 15 

એકભ : 4 બાવઑ ખબવ્મક્તતના ંવલવલધ ભાધ્મભ  
   1. ખરખત : શસ્તખરખત, મહુિત, ઑમ્પ્્યટુય ટાઇ વેટીંઓ 

   2. ભોખઑ : લાણી, લતતતૃ્લ, ઠનઑા 

15 1 15 

 સ્લાધ્મામ,હયવલંાદ ન ેઆંતહયઑ ઑવટી 40   

 કુર 100 4 60 

વદંબભગ્રથં : 1. બાાવજ્ઘતા ન ેરેન ઑોળપમ –મઓેન્િ વ્માવ 

2. બાાવલલેઑ  - બાાવનમાભઑની ઑખેયી,  ઓાધંીનઓય 

3. પ્રપૂયીહડિંઓ – યવતરાર નામઑ 

4.  ફૃહઢરમઓ ઑળ- બઓીરાર ઓાધંી 
5. ગઘુયાતી ને હશન્દી બાાના રથભ ભાન્મ ળબ્દઑળ – બયત ઠાઑય 

6. વદંબભ વાહશત્મ – વ ંહઑયીટ બાલવાય ને ન્મ 

7. ગઘુયાતી વલશ્વઑળ- વ.ં ધીરુબાઇ ઠાઑય 

8. ગઘુયાતી વલયાભખખહ્ન – ભશનબાઇ ટેર 
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ગજૂયાત વલદ્યાીઠ : ભદાલાદ 

ભશાદેલ દેવાઇ વભાજવેલા ભશાવલદ્યારમ, ભદાલાદ  

ાયંગત :   ગજુયાતી વત્ર-1  

GUJ -103 પ્રશ્નત્ર નાભ : ગજુયાતી વાહશત્મન આવતશાવ  : વલબાલના રેખન ને યંયા 
                (History of   Gujarati literature : Definition History Writing and  Tradition )   

ળૈક્ષણણક 

શતેઓુ : 

1. ઑઇ ણ દેળના ઘનભાનવની ભનવવૃત્, ક્સ્થવત ન ેવલંેદનાના ં વલવલધ સ્લફૃનુ ંવખંખત 

ફૃ તેના વાહશત્મભા ં રવતખફિંખફત થતુ ં શમ ગે. વાભાજઘઑ, યાઘઑીમ, અવથિઑ, વાસં્કૃવતઑ 

હયફ દ્વાયા ખખત્વવૃત્એભા ંઅલતા ંહયલતભનન ેઑાયણે વાહશજત્મઑફૃભા ંણ હયલતભન 

અલ ેગે.        

2. અ રશ્ર્નત્રના ભ્માવ દ્વાયા વલદ્યાથી ગઘુયાતી વાહશત્મની ઓવતવલવધન ખ્માર ભેલ.ે 

3. ગઘુયાતી વાહશત્મના ંઆવતશાવરેનના વલવલધ રમત્ન,ઈરલ્બ્ધએ ન ેવભસ્માએન 
  ખ્માર ભેલ.ે 

ભ્માવક્રભ કુર ગણુ કે્રહડટ વભમ 

એકભ : 1 1. આવતશાવની વલબાલના ને વાહશત્મન આવતશાવ. 

     - આવતશાવની વલબાલના, સ્લફૃ, રઑાય 

    - વાહશત્મના આવતશાવ-રેનનુ ંસ્લફૃ 

2. ગજુયાતી વાહશત્મના ંઇવતશાવ રેખનની યંયા 
         - વાહશત્મના આવતશાવ-રેનની વલઑાવયેા 
(ગઘુયાતી વાહશત્મન આવતશાવ ભધ્મઑા : નતંયામ યાલ, 

ગઘુયાતી વાહશત્મન આવતશાવ-ગ્રથં 1થી2 ભધ્મઑા ન ેગ્રથં 

3થી 6 લાભખીનઑાઃ ગઘુયાતી વાહશત્મ હયદ, લાભખીન 

ઑવલતા : સુદંયમૌ લઓેયેને અધાયે.) 

30 2 

 

30 

 

એકભ : 2 1. ગજુયાતી વાહશત્મના ંઆવતશાવ રેખનની અધાયભતૂ વાભગ્રી. 
 - ભધ્મઑારીન ગઘુયાતી વાહશત્મના આવતશાવ-રેનની 

અધાયભતૂ વાભગ્રી 
  - લાભખીન ગઘુયાતી વાહશત્મના આવતશાવ-રેનની 

અધાયભતૂ વાભગ્રી 
2. વાહશત્મના ંઇવતશાવના પનુરેખનની વભસ્માઓ 

 - ભધ્મઑારીન ગઘુયાતી વાહશત્મના આવતશાવના નુરેનની 
વભસ્માએ 

 - લાભખીન ગઘુયાતી વાહશત્મના આવતશાવના નુરેનની 
વભસ્માએ 

 
 

30 2 30 

 સ્લાધ્મામ, હયવલંાદ ન ેઑવટી 40   

 કુર 100 4 60 
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વદંબભગ્રથં : 1.  ગઘુયાતી વાહશત્મના ંભાઓભસખૂઑ સ્તબ – વ.ં કૃષ્ણરાર ભ. ઙલેયી 
2.  ઑા વાહશત્મ ન ેવલલેખન - રભદકુભાય ટેર 

3.  ગઘુયાતી વાહશત્મન આવતશાવ બાઓ -  1થી6 (ગઘુયાતી વાહશત્મ હયદ) 

4. વાહશત્મના આવતશાવની ખબધાયણા - ખન્િઑાન્ત ટીલાા 
5. વાહશજત્મઑ તથ્મની ભાલઘત - ઘમતં ઑઠાયી 
6. યસ્ય - શભેતં દલ ે

7. ળબ્દશ્રી - ધીરુબાઆ ઠાઑય 

8. રસ્તતુ - રલીણ દયજી 
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ગજૂયાત વલદ્યાીઠ : ભદાલાદ 

ભશાદેલ દેવાઇ વભાજવેલા ભશાવલદ્યારમ, ભદાલાદ  

ાયંગત :   ગજુયાતી વત્ર-1  

GUJ -104 પ્રશ્નત્ર નાભ : ગાધંી વાહશત્મ  (Gandhian Literature) 

ળૈક્ષણણક 

શતેઓુ : 

1. વલદ્યાથીએ ઓાધંીવાહશત્મભા ંયશરેા મપૂમ વલખાય-લાયવાન ેઑેલે. 

2.ઓાધંીવાહશત્મના ધ્મમન દ્વાયા વાભાજઘઑ દાવમત્લન ખ્માર ઑેલે. 

ભ્માવક્રભ કુર ગણુ કે્રહડટ વભમ 

એકભ : 1 ગાધંીજીનુ ંજીલન ને વાહશત્મકે્ષતે્ર પ્રદાન 

1. ઓાધંીજીના જીલનન વખંક્ષ્ત હયખમ 

2. ઓાધંીજીના ખાહયત્ર્મ-વનભાભણભા ંબાઓ બઘલનાય હયફ 
3. ઓાધંીજીના ફાપમાલસ્થા ન ેહઑળયાલસ્થાના નબુલ 
4. ઇંગ્રેન્ડ-વનલાવ દયમ્પ્માન ઓાધંીજીનીરવવૃત્એ ન ેરમઓ 
- ગાધંીજીનુ ંવાહશત્મકે્ષતે્ર પ્રદાન 

1. ઓાધંીજીઌ ેડરેા વાહશત્મ રઑાય 
2. ઓાધંીજીની રધાન કૃવતએ (વત્મના રમઓ,  દખક્ષણ 

અહિઑાના વત્માગ્રશન આવતશાવ,  હશિંદ સ્લયાઘ) 

3. ઓાધંીજીની ન્મ કૃવતએ 

15 1 15 

એકભ : 2 ગજુયાતી અત્ભકથાના ઇવતશાવભા ંગાધંીજીનુ ંસ્થાન 

1. અત્ભઑથાના સ્લફૃની ઑેટરીઑ રાક્ષખણઑતાએ  

2. અત્ભઑથા વાહશત્મ સ્લફૃન આવતશાવ 

3. ગઘુયાતી અત્ભઑથાના આવતશાવભા ંઓાધંીજીનુ ંસ્થાન 

15 1 15 

એકભ : 3 ‘ વત્મના પ્રમગ’ 
1. ‘ વત્મના રમઓ’ ળીભઑની વાથભઑતા 
2. ‘વત્મના રમઓ’ ભા ંયજૂ થમેર વલમ  
   (ધાવભિઑ, યાઘઑીમ, અવથિઑ,ળૈક્ષખણઑ,અયગ્મ વલમઑ) 

3. ઓાધંીજીના વલખાય : (ફાવલલાશ,ખયી ન ે રામવિત, 

ધભભની ઙાંી,  નાતફશાય,  યાઑના રમઓ,  વત્મફૃી 
ઙેય, શરે ઑેવ, વરટહયમા ઘતા ંતપાનના બણઑાયા,  બ્રહ્મખમભ,  
ઓર ેવાથે ઌઑ ભાવ,  ઑડલ ઘ ૂટંડ ીધ,  ઌઑ ણુ્મસ્ભયણ 

ન ે રામવિત, ઌઑ સુ્તઑની જાદુઆ વય,  હપવનતવની 
સ્થાના, જેને યાભ યા,ે  વત્માગ્રશની ઈત્વત્, અશ્રભની 
સ્થાના, હશિંવા દેલીન વાક્ષાત્ઑાય, યરેટ ઌતટ ને ભારંુ 

ધભભવઑંટ, શાડ જેલડી ભરૂ લઓેયે રઑયણને અધાયે)  

30 2 30 

 સ્લાધ્મામ,હયવલંાદ ન ેઑવટી 40   

 કુર 100 4 60 
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વદંબભગ્રથં : 1. ઓાધંીજીનુ ંવાહશત્મ – ડૉ. યભણ ભદી 
2. ઓાધંીજી : જીલન ન ેવલખાય – જી. ફી. કૃરાણી 
3. ખહયત્ર વાહશત્મ – ઈેન્િ બટ્ટ 

4. ઓાધંીજી : ઑેટરાઑ સ્લાધ્મામરે-નઓીનદાવ ાયે 
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ગજૂયાત વલદ્યાીઠ : ભદાલાદ 

ભશાદેલ દેવાઇ વભાજવેલા ભશાવલદ્યારમ, ભદાલાદ  

ાયંગત :   ગજુયાતી વત્ર-1  

GUJ-EC-101 પ્રશ્નત્ર નાભ : વાહશત્મ ને વમશૂભાધ્મભ : સ્લરૂ,વલકાવ ને  નફુધં (લૈકલ્લક) 

(Literature and Mass-communication : form, development and Correlation) 

ળૈક્ષણણક 

શતેઓુ : 

બાા-વાહશત્મના મખુ્મ ફ ેઅમાભ ગે – વૌંદમભમરૂઑ ન ેરમઘનમરૂઑ. રમઘનમરૂઑ અમાભન 
વફંધં અણી વાભાજઘઑ ઘફૃહયમાત ન ે જીલનવ્મલશાય વાથે ઘડામેર ગે. અધવુનઑત્ય 

વભમભા ંજીલન ન ેવભાઘની વલવલધ ઘફૃહયમાત ન ેઈત્યદાવમત્લની વૂતિ ભાટે વાહશત્મ ન ે

વમશૂભાધ્મભનુ ંધ્મમન ઔણુ ંેખક્ષત ફન ેગે. તેના વલવલધ અમાભના ભ્માવથી યઘઓાયીની 
નલી તઑ ઉબી થલાની વાથે ઘ ભાતબૃાાના વસં્ઑાય ણ લધ ુદૃઢ થળે. 

ભ્માવક્રભ કુર ગણુ કે્રહડટ વભમ 

એકભ : 1 વમશૂભાધ્મભ : વજં્ઞા ને વલબાલના  
 (1) થભ, સ્લફૃ ન ેરમઘન બેદ, (2) વમશૂ ભાધ્મભના રઑાય 

(રઑભાધ્મભ, વાહશત્મ, લતભભાનત્ર, વાહશજત્મઑ વાભવમઑ, 
યેહડમ, ટેખરવલઙન, લીજાણ ુભાધ્મભ  વદંબ)ે, 

 (3) વમશૂ ભાધ્મભન ઈદબલ ને વલઑાવ : વાહશત્મ, 

લતભભાનત્ર, વાહશજત્મઑ વાભવમઑ, યેહડમ, ટેખરવલઙન, 

લીજાણ ુભાધ્મભ. 

30 

 

2 30 

 

 

એકભ : 2 વમશૂ ભાધ્મભ ને મલૂમવનષ્ઠા 
(1) વમશૂ ભાધ્મભભા ંમપૂમવનષ્ઠાન ભહશભા, 
(2) વમશૂભાધ્મભની સ્લતતં્રના ન ેસ્લામત્તા,  
(3) વમશૂભાધ્મભ ન ેઅખાયવહંશતા,  
(4) ઓાધંીજીનુ ંત્રઑાયત્લ 

30 2 30 

 સ્લાધ્મામ,હયવલંાદ ન ેઑવટી 40   

 કુર 100 4 60 

વદંબભગ્રથં : 1. વમશૂભાધ્મભ ન ેવાહશત્મ – રીવત ળાશ 

2. ફાયનુ ંલરઑન – માવીન દરાર 

3. સ્લાતતં્ર્મત્ય ગઘુયાત – વ.ં વળયી ખંાર 

4. યેહડમ ન ેટેખરવલઙન – શવમુ ફાયાડી 
5. વાહશત્મ ન ેત્રઑાયત્લ-વ.ંકુભાયા દેવાઆ 

6. વદંબભ-વ.ંખીભનરાર વત્રલેદી,ઘમતં ઑઠાયી 
7. વાહશજત્મઑ ત્રઑાયત્લ- હઑળય વ્માવ 

8. ભાધ્મભ ભીભાવંા-માવીન દરાર 

9. ગઘુયાતી ત્રઑાયત્લન આવતશાવ-યતન રુસ્તભજી ભાળભર 

10. ત્રઑાયત્લના વવદ્ધાતં-નાનબુાઆ ઘળી 
11. ખથી જાઓીય-માવીન દરાર 
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ગજૂયાત વલદ્યાીઠ : ભદાલાદ 

ભશાદેલ દેવાઇ વભાજવેલા ભશાવલદ્યારમ, ભદાલાદ  

ાયંગત :   ગજુયાતી વત્ર-1  

GUJ- EC-102 પ્રશ્નત્ર નાભ : રકવાહશત્મની વલબાલના ને સ્લરૂ  (લૈકલ્લક) 

(Concept and form of folk literature) 

ળૈક્ષણણક 

શતેઓુ : 

1. વલદ્યાથી ગ્રાભાખબમુ ફન,ે રઑવાહશત્મનુ ંભશત્ત્લ વભજે તથા ઌની ળાસ્ત્રીમ વભઘ ઑેલે. 

2. રઑવાહશત્મના મપૂમ લાયવાન નલી ેઢીને હયખમ થામ તથા તેની જાલણી ભાટેની 
વબાનતા ઑેલામ. 

3. રઑવાહશત્મ તથા રઑવલદ્યા વલળેની ામાની વભઘ ઑેલામ. 

ભ્માવક્રભ કુર ગણુ કે્રહડટ વભમ 

એકભ : 1 રકવાહશત્મની વલબાલના : 
(1) રઑ ળબ્દન થભ ન ેરઑવાહશત્મની વ્માખ્મા,  
(2) રઑવાહશત્મ ન ેખબજાત વાહશત્મ લચ્ખેન બેદ 

30 2 30 

એકભ : 2 રકવલદ્યા ને રકવાહશત્મઃ 
(1) રઑવલદ્યા ઌટરે શુ ંતેની વ્માખ્મા, ઈત્વત્ ન ેરક્ષણ,  (2) 

રઑવલદ્યા ને રઑવાહશત્મ લચ્ખ ેઆંતયવફંધ ,  

(3) રઑવલદ્યા ન ેરઑવસં્કૃવત,  

(4) રઑવલદ્યાનુ ંળાસ્ત્ર,  

(5) રઑવાહશત્મના રઑાય ( રઑઓીત,  રઑઑથા,  રઑનાટય,     

રઑનતૃ્મ,  રઑવઓંીત) 

30 2 30 

 સ્લાધ્મામ,હયવલંાદ ન ેઑવટી 40   

 કુર 100 4 60 

વદંબભગ્રથં : 1. અણી રઑવસં્કૃવત – ઘમભપર યભાય 

2. રઑવાહશત્મ ( બાઓઃ 1,2 ) – ઙલેયખદં ભેઔાણી 
3. રઑલાકભમ – ઑનબુાઇ જાની 
4. રઑવાહશત્મ ન ેવસં્કૃવત - ઘમભપર યભાય 

5. રઑવાહશત્મ વલજ્ઞાન – ડૉ. વત્મેન્િ ( હશન્દી ) 
6. A  Science of Folklore – A. H. Crapp 
7. A  Dictionary of  Folklore – Maria Leach 
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ગજૂયાત વલદ્યાીઠ : ભદાલાદ 

ભશાદેલ દેવાઇ વભાજવેલા ભશાવલદ્યારમ, ભદાલાદ  

ાયંગત :   ગજુયાતી વત્ર-1  

GUJ- EC-103 પ્રશ્નત્ર નાભ : વામ્પ્પ્રત ગજુયાતી વાહશત્મ : પ્રલાશરક્ષી ધ્મમન (લૈકલ્લક) 

(Contemporary Gujarati Literature : Study of Trends) 

ળૈક્ષણણક 

શતેઓુ : 

1.વલદ્યાથી વામ્પ્રત ગઘુયાતી વાહશત્મના ંરલાશન ખ્માર ભેલ.ે 

2.ગઘુયાતી બાાના વલવલધ વાહશત્મ સ્લફૃભા ં થઇ યશરેા રમઓ ન ે વવદ્ધદ્ધએથી લાઑેપ 

થામ. 

3.ઍવતશાવવઑ હયરકે્ષ્યમમભા ંવામ્પ્રત ગઘુયાતી વાહશત્મનુ ંમપૂમાઑંન ઑયલાની વજ્ઘતા ઑેલે.  

ભ્માવક્રભ કુર ગણુ કે્રહડટ વભમ 

એકભ : 1 ગજુયાતી વાહશત્મના ંવામ્પ્પ્રત પ્રલાશઃ  
1. ગઘુયાતી વાહશત્મભા ંઅધવુનઑતા ને નઅુધવુનઑતા.  
2. ટૂંઑીલાતાભભા ંવલમ ન ેબાા યત્લે અલરેા ંહયલતભન.  

30 2 30 

એકભ : 2 - નાયીલાદી વાહશત્મ ન ેદખરત વાહશત્મની   વલબાલના  
1. તર – શયીળ ભઓંરમૌ  ૨ . ઑંવાયાફજાય – ભનીા ઘળી 

30 2 30 

 સ્લાધ્મામ, હયવલંાદ ન ેઑવટી 40   

 કુર 100 4 60 

વદંબભગ્રથં : 1. ગઘુયાતી વાહશત્મન દવભ દામઑ – વ.ં બાબાઇ ટેર 

2. પરશ્રવુત – રાબળઑંય યુહશત 

3. નઅુધવુનઑતા – ડૉ. ખન્િઑાન્ત ટીલાા 
4. વનફધં સ્લફૃ ન ેવલઑાવ – ડૉ. રલીણ દયજી 

5. ટૂંઑીલાતાભ ન ેગઘુયાતી ટૂંઑીલાતાભ – ઘમતં ઑઠાયી 
6. વાહશત્મભા ંઅધવુનતતા – ડૉ. સભુન ળાશ 

7. વામ્પ્રત ગઘુયાતી વાહશત્મ – વ.ં જઘતેન્િ ભેઑલાન 
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ગજૂયાત વલદ્યાીઠ : ભદાલાદ 

ભશાદેલ દેવાઇ વભાજવેલા ભશાવલદ્યારમ, ભદાલાદ  

ાયંગત :   ગજુયાતી વત્ર-1  

 
 

GUJ-EC- 104 પ્રશ્નત્ર નાભ : ગજુયાતી જડણીવલચાય ને કમ્પ્્યટૂય ટાઇીંગ  

ળૈક્ષણણક શતેઓુ : 1.વલદ્યાથીએઘડણીના વલવલધ વનમભથી હયખખત થામ ને શદુ્ધ ઘડણીન અગ્રશ 
યાતા ળી.ે 

2.વલદ્યાથીએ વલયાભખખહ્નની વભઘ ઑેલે. 

3.વલદ્યાથીએ ગઘુયાતી તથા અંગ્રેજી ટાઇીંઓ ઑયતા ળીે.  
ભ્માવક્રભ કુર ગણુ કે્રહડટ વભમ 

એકભ : 1 ગઘુયાતી બાાની ઘડણી 

 
1. ગઘુયાતી બાાની ઘષડણીના વનમભ 
2. ગઘુયાતી ઘડણી ને અંઑરેન 

3. નાવવક્ય વ્મઘંન, નસુ્લાય ને નનુાવવઑ 
4. 'ટ' ને 'ય' લઓભના ધ્લવનએ ને ખખહ્ન 
5. 'ળ' '' ને 'વ' ધ્લવનએ ને ખખહ્ન 
6. શરન્ત ખખહ્નન ઈમઓ 

7. ઈવઓભ તથા રત્મમથી ફનતા ળબ્દ ને તેની 
ઘડણી 

30 2 30 

એકભ : 2 વલયાભખખહ્ન  
 

1. ગઘુયાતીભા ંવલયાભખખહ્ન 
2. ણૂભવલયાભ, રશ્ર્નાથભખખહ્ન, વલસ્ભમ તથા વફંધઑસખૂઑ 
ખખહ્વ 
3. ધભવલયાભ, પવલયાભ, વનદેવઑખખહ્ન, લતયણખખહ્ન 
ને મઘઑખખહ્ન 

4. ઑષ્ટઑ, રખખહ્ન, વકં્ષેસખૂઑખખહ્ન ને તહૃટયૂઑખખહ્વ 

15 1 15 

એકભ : 3 ગઘુયાતી ને અંગ્રજેી ટાઇીંઓ 

બાબાયતી, ઓવઑા ને શ્રવુત પન્ટ 

 

15 1 15 

 સ્લાધ્મામ,હયવલંાદ ને આંતહયઑ ઑવટી 40   

 કુર 100 4 60 
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વદંબભગ્રથં : 1. ગઘુયાતી વલશ્વઑળ – વ.ં ધીરુબાઇ ઠાઑય 

2. વાથભગઘૂયાતી ઘડણીઑળ – ગઘૂયાત વલદ્યાીઠ 

3. ગઘુયાતીભા ંવલયાભખખહ્ન - ભશનબાઇ ટેર, ખિંઑાન્ત ળેઠ 

4. ફૃહઢરમઓ ઑળ - બઓીરાર ઓાધંી 

5. ગઘુયાતી ને હશન્દી બાાના રથભ ભાન્મ ળબ્દઑળ - બયત ઠાઑય 

6. બાાવજ્ઘતા ને રેન ઑોળપમ –મઓેન્િ વ્માવ 

7. બાાવલલેઑ - બાાવનમાભઑની ઑખેયી, ઓાધંીનઓય 

8. પ્રપૂયીહડિંઓ – યવતરાર નામઑ 
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ગજૂયાત વલદ્યાીઠ : ભદાલાદ 

ભશાદેલ દેવાઇ વભાજવેલા ભશાવલદ્યારમ, ભદાલાદ  

ાયંગત :   ગજુયાતી વત્ર-2  

GUJ -201 પ્રશ્નત્ર નાભ : વાહશત્મના ંઘટકતત્ત્લ (Elements  of Literature) 

ળૈક્ષણણક 

શતેઓુ : 

(1) વલદ્યાથીએન ેવાહશત્મ દાથભન, વાહશત્મના વત્લ-તત્લન હયખમ થામ, 

(3) વલદ્યાથીએન ે ાિાત્મ વાહશત્મ ભીભાવંાની મખુ્મ ધાયાન ખ્માર અલે તથા તે અંઓેની 
ભશત્ત્લની હયબાાની જાણઑાયી ભેલ,ે 

(4) વલદ્યાથીએન ેજે તે વાહશત્મકૃવત વલળે અભેે લરઑન, વલલેખન ઑે ખખાભનોંધ તૈમાય 

ઑયલાની તારીભ ભે. 

ભ્માવક્રભ કુર ગણુ કે્રહડટ વભમ 

એકભ : 1 ાશ્ચાત્મ વાહશત્મ ભીભાવંક : 
્રેટ, ઌહયસ્ટટર, ભેથ્ય ુઅનોપડ, ટી. ઌવ. ઌખરમટ, સઙૂાન 

રેંઓય. 

30 2 30 

એકભ : 2 ગજુયાતી વલલેચન : 

નલરયાભ,  ફ. ઑ. ઠાઑય,  અનદંળઑંય ધ્રલુ,  યા. વલ. ાઠઑ, 

સયેુળ ઘી.   

30 2 30 

 સ્લાધ્મામ,હયવલંાદ ન ેઑવટી 40   

 કુર 100 4 60 

વદંબભગ્રથં : 1. વાહશત્મ ભીભાવંા- ર.ે વલષ્ણુદ બટ્ટાખામભ, ન.ુ સયેુળ ઘી 
2. વાહશત્મ ભીભાવંા- ર.ે વલષ્ણરુવાદ વત્રલેદી, જીલણરાર વત્ર. યી 

3. વાહશત્મભા ંવલલેઑ- ર.ેલવભપપડ, ન.ુનઓીનદાવાયે 

4. ઑાવ્મ વલખાય- અનદંળઑંય ધ્રલુ 

5. ાિાત્મ વાહશત્મભીભાવંાના વીભાસ્તબં-ડૉ.ફશખેયબાઆ ટેર 

6. વિભનુ ંવાહશત્મવલલેખન-વળયી ખંાર 
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ગજૂયાત વલદ્યાીઠ : ભદાલાદ 

ભશાદેલ દેવાઇ વભાજવેલા ભશાવલદ્યારમ, ભદાલાદ  

ાયંગત :   ગજુયાતી વત્ર-2  

GUJ - 202 પ્રશ્નત્ર નાભ : રકવપ્રમ વાહશત્મ (Popular Literature ) 

ળૈક્ષણણક 

શતેઓુ   : 

1. વલદ્યાથીએ ગઘુયાતી બાાભા ંયખાતા રઑવરમ વાહશત્મથી હયખખત થામ. 

2. વલદ્યાથીએ ફાયભા ંઅલતી ધાયાલાહશઑ નલરઑથા, નલખરઑા ન ેજાશયેફયન 
ભ્માવ ઑયી રઑવરમ વાહશત્મ વલળે વભજે. 

3. વલદ્યાથીએ શાસ્મદયફાયના ંઑામભક્રભ દ્વાયા રઑવરમતાન અંદાઘ ભેલે. 
4. વલદ્યાથીએ રઑવરમ વાહશત્મઑાયન હયખમ ભેલ.ે 

ભ્માવક્રભ કુર ગણુ કે્રહડટ વભમ 

એકભ : 1 રકવપ્રમ વાહશત્મની વલબાલના 15 1 15  

એકભ : 2 રકવપ્રમ વાહશત્મ ને ખફાય : હયચમ 

 - ધાયાલાહશઑ નલરઑથા      
 - નલખરઑા 
 - દૈવનઑ વભાખાયત્ર ફાયભા ંજાશયેફય 

15 1 15 

એકભ : 3 રકવપ્રમ વાહશત્મ ને શાસ્મદયફાય 

 - ઈદૌ  બલ ન ેવલઑાવ 

 - શાસ્મદયફાયના વામ્પ્રત ઑરાઑાય 
ળાશબદુ્દીન યાઠડ, બીખદુાન ઓઢલી, વાઇંયાભ દલે, ઘઓદીળ 
વત્રલેદી 

15 1 15 

એકભ : 4 ભશત્ત્લના રકવપ્રમ વાહશત્મકાય 
(ઘમ લવાલડા, ઑાઘર એઙા, ળયદ ઠાઑય) 

15 1 15  

 સ્લાધ્મામ,હયવલંાદ ન ેઆંતહયઑ ઑવટી 40   

 કુર 100 4 60 

વદંબભગ્રથં : 1. વનયંતય – વનવતન ભશતેા 
2. નઅુધવુનઑ વજં્ઞા ઑળ- ઘમતં ઓાડીત 

3. અણી ઑથા – ઘમતં ઓાડીત 

4. ઌતદૌ  વાભવમઑની રેભાા, 2012-13, વળયી ખંાર 

5. ગઘુયાતી વલશ્વઑળ- વ.ં ધીફૃબાઇ ઠાઑય 
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ગજૂયાત વલદ્યાીઠ : ભદાલાદ 

ભશાદેલ દેવાઇ વભાજવેલા ભશાવલદ્યારમ, ભદાલાદ  

ાયંગત :   ગજુયાતી વત્ર-2  

GUJ -203 પ્રશ્નત્ર નાભ : ગજુયાતી વાહશત્મન આવતશાવ (History of Gujarati literature ) 

ળૈક્ષણણક 

શતેઓુ : 

1. વલદ્યાથીએ વલવલધ યઓુના વાહશત્મને ઔડનાયા ંહયફન ખ્માર ભેલ.ે 

2. વલદ્યાથીએ જે તે યઓુને વય ઑયનાયા ંહયફન હયખમ ભેલ.ે 

ભ્માવક્રભ  કુર ગણુ કે્રહડટ વભમ 

એકભ : 1 ગજુયાતી વાહશત્મન ઇવતશાવ : 

(1) ગઘુયાતી વાહશત્મનુ ંયઓુ વલબાઘન (2) ગઘુયાતી વાહશત્મના 
વલવલધ યઓુનુ ં નાભઑયણ (3) ભધ્મઑારીન વાહશત્મની 
ઍવતશાવવઑ ષૃ્ઠભવૂભ (4) બક્તત આંદરન(5) ભધ્મઑારીન 

ઑાવ્મધાયાએ ન ેતેની વલવળષ્ટતા. 

30 2 30 

એકભ : 2 લાભચીન વાહશત્મ ( વાભાજઘઑ, યાઘઑીમ, અવથિઑ, વાસં્કૃવતઑ 

હયફના હયરેક્ષ્યમમભા)ં  
(1)સધુાયઑ યઓુના ંરક્ષણ ન ેહયફ (2) હંડત યઓુના ં
રક્ષણ ને હયફ (3) ઓાધંીયઓુના ંરક્ષણ ન ેહયફ 
(4) નઓુાધંી યઓુના ંરક્ષણ ન ેહયફ (5) અધવુનઑ 

યઓુના ંરક્ષણ ન ેહયફ (6) નઅુધવુનઑ યઓુના ંરક્ષણ 
ન ેહયફ 

30 2 30 

 સ્લાધ્મામ,હયવલંાદ ન ેઑવટી 40   

 કુર 100 4 60 

વદંબભગ્રથં : 1. ગઘુયાતી વાહશત્મન ઇવતશાવ – વ.ં ઈભાળઑંય ઘળી તથા ન્મ ( બાઓઃ 1 -4 )  

2. ગઘુયાતી વાહશત્મ ઑળ – વ.ં ખનં્િઑાન્ત ટીલાા ન ેન્મ ( બાઓઃ 1 -3 ) 

3. ઑા વાહશત્મ ન ેવલલેખન-રભદકુભાય ટેર 

4.  ગઘુયાતી વાહશત્મન આવતશાવ(ભધ્મઑારીન)-નતંયામ યાલ 

5. લાભખીન ગઘુયાતી વાહશત્મન આવતશાવ-રવાદ બ્રહ્મબટ્ટ 

6. ગઘુયાતી વાહશત્મન આવતશાવ ગ્રથં-1 ફીજી અવવૃત્ : 2001 – વ.ં યભણ વની 
7.  ગઘુયાતી વાહશત્મન આવતશાવ ગ્રથં-2 ફીજી અવવૃત્ : 2004 – વ.ં યભણ વની 
8. ગઘુયાતી વાહશત્મન આવતશાવ ગ્રથં-3 ફીજી અવવૃત્ : 2004 – વ.ં યભણ વની 
9. ગઘુયાતી વાહશત્મન આવતશાવ ગ્રથં-4 ફીજી અવવૃત્ : 2005 – વ.ં યભણ વની 
10. ગઘુયાતી વાહશત્મન આવતશાવ ગ્રથં-5 રથભ અવવૃત્ : 2005 – વ.ં યભણ વની 
11. ગઘુયાતી વાહશત્મન આવતશાવ ગ્રથં-6 રથભ અવવૃત્ : 2006 – વ.ં યભણ વની 
12. ગઘુયાતી વાહશત્મન આવતશાવ ગ્રથં-7 રથભ અવવૃત્ : 2006 – વ.ં યભેળ દલે ને ાફૃર 
દેવાઇ 
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ગજૂયાત વલદ્યાીઠ : ભદાલાદ 

ભશાદેલ દેવાઇ વભાજવેલા ભશાવલદ્યારમ, ભદાલાદ  

ાયંગત :   ગજુયાતી વત્ર-2 

GUJ -204 પ્રશ્નત્ર નાભ : મહુિત ને લીજાણ ુભાધ્મભ : વતૃ્ાતંરેખન  

(Print and Electronic Media : Report Writing )   

ળૈક્ષણણક 

શતેઓુ : 

1.વલદ્યાથીએ મહુિત ન ેલીજાણ ુભાધ્મભન ઊંડાણથી ભ્માવ ઑયે. 

2.વલદ્યાથીએન ેટેખરવલઙન તથા લતભભાન ત્રભા ંઅલતા વભાખયની જાણઑાયી ભેલ.ે 

3.વલદ્યાથીએ ટેખરવલઙનભા ંઅલતા વભાખાય, ઑામભક્રભ નાખેન રેનની તારીભ ઑેલે. 

ભ્માવક્રભ કુર ગણુ કે્રહડટ વભમ 

એકભ : 1 વભાચાય : થભ,વ્માખ્માએ,વલમલસ્ત,ુમપૂમવનષ્ઠા,વભાખાયના 
રઑાય,વભાખાય વદંઓીના ંસ્ત્રત,વભાખાય વદંઓીની રહક્રમા 

15 1 15 

એકભ : 2 મહુિત ભાધ્મભ ભાટે રેન, પીખયરેન, રેવનટ,  વભાખાય 

રેન,વતૃ્ાતં વનલેદનના રઑાય, વ્માખ્માત્ભઑ ન ે

વળંધનાત્ભઑ ત્રઑાયત્લ,વાભવમઑ ભાટે રેન, વપ 

હયટભયના ગણુ,વાહશજત્મઑ ન ેવાસં્કૃવતઑ રવવૃત્એન શલેાર 

15 1 15 

એકભ : 3 લીજાણ ુભાધ્મભન ઈદૌ  બલ ને વલકાવ 

વેટેરાઇટ,ટી.લી., ઑેફર ટી.લી.,રત્મામનના ભાધ્મભ તયીઑે 

યેહડમ ને ટેખરવલઙનની રાક્ષખણતતાએ,દૃશ્મ-શ્રાવ્મ ભાધ્મભ 

ન ેઑેલણી મરૂઑ ઑામભક્રભ,વભાખાય વનભાભણ,યેહડમ 
હપખય,યેહડમ ડૉક્યભેુન્ટયી,પનઇન રગ્રાભ,એનરાઇન 

ઇન્ટયવ્ય ુટેકૌ  વનઑ  

15 1 15 

એકભ : 4 ટેણરવલઝન ભાટે રેખન : 

ટેખરવલઙન વભાખાયરેન, ટેખરવલઙન ઑામભક્રભ ભાટે 

રેન,વળંધન,ટી.લી.સ્ક્રી્ટ યાઇટીંઓ -નલરઑથા,લાતાભ, 
ખહયત્રાત્ભઑ 

15 1 15 

 સ્લાધ્મામ,હયવલંાદ ન ેઆંતહયઑ ઑવટી 40   

 કુર 100 4 60 

વદંબભગ્રથં : 1. યેહડમ ને ટેરીવલઙન – શવમુ ફાયાડી 
2. વમશૂભાધ્મભ ને વાહશત્મ – રીતી ળાશ 
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ગજૂયાત વલદ્યાીઠ : ભદાલાદ 

ભશાદેલ દેવાઇ વભાજવેલા ભશાવલદ્યારમ, ભદાલાદ  

ાયંગત :   ગજુયાતી વત્ર-2 

GUJ -EC-201 પ્રશ્નત્ર નાભ : વાહશત્મ ને વમશૂભાધ્મભ : પ્રબાલ ને પ્રત્મક્ષકામભ 
(Literature and mass-communication : Impact and practical work) 

ળૈક્ષણણક શતેઓુ 

: 

બાા-વાહશત્મના મખુ્મ ફ ેઅમાભ ગે – વૌંદમભમરૂઑ ન ેરમઘનમરૂઑ. રમઘનમરૂઑ 

અમાભન વફંધં અણી વાભાજઘઑ ઘફૃહયમાત ન ેજીલનવ્મલશાય વાથ ેઘડામેર ગે. 

અધવુનઑત્ય વભમભા ંજીલન ન ેવભાઘની વલવલધ ઘફૃહયમાત ને ઈત્યદાવમત્લની વૂતિ 
ભાટે વાહશત્મ ન ેવમશૂભાધ્મભનુ ંધ્મમન ઔણુ ંેખક્ષત ફન ેગે. તેના વલવલધ અમાભના 
ભ્માવથી યઘઓાયીની નલી તઑ ઉબી થલાની વાથ ેઘ ભાતબૃાાના વસં્ઑાય ણ લધ ુદૃઢ 

થળે. 

ભ્માવક્રભ  કુર ગણુ કે્રહડટ વભમ 

એકભ : 1 વાહશત્મ ને વમશૂભાધ્મભન ાયસ્ાહયક વફંધં  

(1) વાહશત્મ ય વમશૂભાધ્મભન રબાલ – ગઘુયાતી 
નલરઑથા,નલખરઑા,નાટઑ,ઑવલતા વાહશત્મસ્લફૃ વદંબ.ે 

(2) વમશૂભાધ્મભ ય વાહશત્મન રબાલ –ગઘુયાતી 
નલરઑથા,નલખરઑા,નાટઑ,ઑવલતા જેલા ંવાહશત્મસ્લફૃ વદંબે. 
(3) વમશૂભાધ્મભભા ં ઈમઓભા ં રેલાતી બાા (વાહશત્મની 
બાા,ફાયની બાા,દૃશ્મ-શ્રાવ્મ ભાધ્મભની બાા, 
ઇન્ટયનેટની બાા,જાશયેફયની બાા ) 

30 2 30 

એકભ :2 વમશૂભાધ્મભની વાભગ્રીનુ ંવળંધન-વંાદન ને રેખન 

(સ્ક્રી્ટ યાઇટીંગ) વામ્પ્પ્રત સ્સ્થવત ને પ્રત્મક્ષકામભ : 
(1) વાભગ્રીનુ ં વળંધન – વંાદન ને રેન (2) વામ્પ્રત 

ક્સ્થવત (મહુિત ભાધ્મભ, શ્રાવ્મ-ભાધ્મભ, દૃશ્મ-શ્રાવ્મ ભાધ્મભ 
(3) રત્મક્ષઑામભઃ લતભભાન- વાભવમઑભા ં શલેાર રેનન 
રત્મક્ષ નબુલ ( ગઘૂયાત વલદ્યાીઠના ઑામભક્રભ વલળેના ખાય 

તથા ભદાલાદભા ં થતા ં વાહશજત્મઑ ઑામભક્રભ વલળેન ઌઑ – 

ઌભ કુર ાખં શલેાર તૈમાય ઑયી લતભભાનત્ર ઑે વાભવમઑભા ં
તેનુ ંરઑાળન થવુ ંઘઇઌ. 

30 2 30 

 સ્લાધ્મામ,હયવલંાદ ન ેઑવટી 40   

 કુર 100 4 60 

વદંબભગ્રથં : 1. વમશૂભાધ્મભ ન ેવાહશત્મ – રીવત ળાશ 

2. ભીહડમા ભેવેઘ – સભુન ળાશ 

3. હપપભ દળભન – માવીન દરાર 

4. ગઘુયાતી વાહશજત્મઑ ત્રઑાયત્લન ઇવતશાવ – ડૉ. યતન ભાળભર 

5. सचंार माध्यमो का प्रभाव – ओमप्रखाश शमाा 
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6. નેથ્મથી રઑાળલતુભે –વ-ંયભણ વની 
7. યેહડમ નાટઑ : સ્લફૃ વવદ્ધાતં – વલનદ ઘળી 
8. વાહશત્મ ન ેત્રઑાયત્લ – વ-ંકુભાયા દેવાઇ 

9. ત્રઑાયત્લના રલાશ,ઓઇઑાર,અઘ ન ે અલતીઑાર (બાઓ 1 થી 5) – વ ં – 

ફી.ઌભ.ટેર,ભશને્િ ફ.ટેર 

10. ઘનવંઑભનુ ંઘઓત –માવીન દરાર 

11. ફાયી આવતશાવ – માવીન દરાર 

12. ફાયી રેન – કુભાયા દેવાઇ 
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ગજૂયાત વલદ્યાીઠ : ભદાલાદ 

ભશાદેલ દેવાઇ વભાજવેલા ભશાવલદ્યારમ, ભદાલાદ  

ાયંગત :   ગજુયાતી વત્ર-2 

GUJ -EC-202 પ્રશ્નત્ર નાભ : રકવાહશત્મનુ ં સ્લરૂરક્ષી ધ્મમન : રકગીત 

(Study of literary forms of Folk Literature : Folk song) 

ળૈક્ષણણક 

શતેઓુ : 

1.વલદ્યાથી ગ્રાભાખબમુ ફન,ે રઑવાહશત્મનુ ંભશત્ત્લ વભજે તથા ઌની ળાસ્ત્રીમ વભઘ ઑેલે. 

2.રઑવાહશત્મના ંવળંધન-વંાદન ને તેના દ્વાયા યાષ્રના ંવાસં્કૃવતઑ લાયવાની જાલણી 
ભાટેની વબાનતા ઑેલામ. 

ભ્માવક્રભ  કુર ગણુ કે્રહડટ વભમ 

એકભ : 1 રકગીતની વલબાલના : (1) રઑઓીતની વ્માખ્મા ન ેરક્ષણ 
(2) રઑઓીતના વલવલધ રઑાય (1. વસં્ઑાય ઓીત, 2. વ્રતઓીત, 

3. ઊતઓુીત, 4. જ્ઞાવતઓીત) (3) રઑઓીતના ં વલવલધ સ્લફૃ ( 

ઓેમ સ્લફૃ, ઑથાત્ભઑ સ્લફૃ, દુશા, ઈાણા,ં ામણા ંલઓેયે ) 

(4) રઑઓીતન વાભાજઘઑ ન ે વાસં્કૃવતઑ વદંબભ (5) 

રઑઓીતભા ંરવતખફિંખફત થતુ ં રઑજીલન 

30 2 30 

એકભ :2 રકગીતન વલળે ભ્માવ :  

-  દૂધે બયી તરાલડી – વ.ં ઈત્ર ટેર 

30 2 30 

 સ્લાધ્મામ,હયવલંાદ ન ેઑવટી 40   

 કુર 100 4 60 

વદંબભગ્રથં : 1. રઑઓીતનુ ંવઓંીત – ય. ગ. ભશતેા 
2. યાવડાન યંઓ - ડીદાવ યભાય  

3. રઑવાહશત્મ ખખાભ – ડૉ. યભણબાઇ ટેર 

4. રઑામતૃ – ષુ્ઑય ખદંયલાઑય 

5. રઑવાહશત્મ–ગઘુયાતી રઑઓીત –વ.ં ડૉ. રબાળઑંય તેયૈમા ન ેરા. નયત્ભ રાણ 

6. રઑવાહશત્મ વલજ્ઞાન – ડૉ. વત્મેન્િ ( હશન્દી ) 
7. A  Handbook of  Folklore – C. S. Barle 
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ગજૂયાત વલદ્યાીઠ : ભદાલાદ 

ભશાદેલ દેવાઇ વભાજવેલા ભશાવલદ્યારમ, ભદાલાદ  

ાયંગત :   ગજુયાતી વત્ર-2 

GUJ - EC-203 પ્રશ્નત્ર નાભ : વામ્પ્પ્રત ગજુયાતી વાહશત્મ : કૃવતરક્ષી ધ્મમન 

(Contemporary Gujarati Literature : Textual Study ) 

ળૈક્ષણણક શતેઓુ : 1.વલદ્યાથીએન ેવામ્પ્રત ગઘુયાતી કૃવતએન ભ્માવ થામ. 

2.વામ્પ્રત ગઘુયાતી વાહશત્મભા ંઅરેામેરા વલવલધ રશ્ર્નન હયખમ થામ. 

ભ્માવક્રભ  કુર ગણુ કે્રહડટ વભમ 

એકભ : 1  (1) ળઓ યે વઑંરુ- લાભ ડારજા 

 (2) ઘઓરંુ - નટલયવવિંશ યભાય 

30 2 30 

એકભ : 2  (1) તખનુી લાત - જઘત ઠાઑય 

 (2) ફહશષ્કૃત ફૂર - નીયલ ટેર 

30 2 30 

 સ્લાધ્મામ,હયવલંાદ ન ેઑવટી 40   

 કુર 100 4 60 

વદંબભગ્રથં : 1. વવંલવત્ – શયીળ ભઓંરભ, ભશન યભાય 

2. ગઘુયાતી નલરઑથા – યઘલુીય ખોધયી, યાધેશ્માભ ળભાભ 
3. ઑવલતાની વભઘ – શભેતં દેવાઇ 

4. રત્મામન – બી. ન. લણઑય 
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ગજૂયાત વલદ્યાીઠ : ભદાલાદ 

ભશાદેલ દેવાઇ વભાજવેલા ભશાવલદ્યારમ, ભદાલાદ  

ાયંગત :   ગજુયાતી વત્ર-૨ 

 
GUJ-EC-204 પ્રશ્નત્રનુ ંનાભ : પ્રપૂયીહડિંગ ને કમ્પ્્યટૂય ટાઇીંગ 

ળૈક્ષખણઑ 
શતેએુ : 

1.વલદ્યાથીએ ઘડણીના વલવલધ વનમભથી હયખખત થામ ને શદુ્ધ ઘડણીન અગ્રશ 
યાતા ળીે. 
2.વલદ્યાથીએ વલયાભખખહ્નની વભઘ ઑેલે 

3.વલદ્યાથીએ ગઘુયાતી તથા અંગ્રેજી ટાઇીંઓ ઑયતા ળીે. 
ભ્માવક્રભ કુર ગણુ કે્રહડટ વભમ 

ઌઑભ : 1 પ્રપૂયીહડિંઓની વલવલધ વજં્ઞાએ 

1. પ્રપૂયીહડિંઓના ખખહ્ન 
2 .સ્ેવીંઓ ને ન્મ ખખહ્ન 
3. વલયાભખખહ્નના ઈમઓ ભાટેના ખખહ્ન 
4. રીટીની મગ્મ ઓઠલણી ભાટેના ખખહ્ન 
5. મિુણારમ ભાટેની શસ્તરત 

30 2 30 

ઌઑભ : 2 પ્રપૂલાખનના વલવલધ તફકા 
1. શલેુ,ં ફીજુ ંને ત્રીજુ ંપ્રપૂ 

2 .અંવતભ પ્રપૂ (વરન્ટ ડભય) 

3. ફટય તૈમાય ઑયલી 

15 1 15 

ઌઑભ : 3 ગઘુયાતી ને અંગ્રજેી ટાઇીંઓ (રવત વભવનટ 30 ળબ્દ) 

બાાબાયતી, ઓવઑા ને શ્રવુત પન્ટ 

15 1 15 

 સ્લાધ્મામ, હયવલંાદ ને આંતહયઑ ઑવટી 40   

 કુર 100 4 60 

વદંબભગ્રથં : 1. ગઘુયાતી વલશ્વઑળ- વંા. ધીરુબાઇ ઠાઑય 

2. વાથભ ગઘુયાતી ઘડણી ઑળ- ગઘૂયાત વલદ્યાીઠ 

3. ગઘુયાતીભા ંવલયાભખખહ્ન – ભશનબાઇ ટેર, ખિંઑાન્ત ળેઠ 

4. ફૃહઢરમઓ ઑળ- બઓીરાર ઓાધંી 
5. બાાવજ્ઘતા ને રેન ઑોળપમ – મઓેન્િ વ્માવ 

6. બાાવલલેઑ – બાાવનમાભઑની ઑખેયી, ઓાધંીનઓય 

7. પ્રપૂયીહડિંઓ – યવતરાર નામઑ 
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ગજૂયાત વલદ્યાીઠ : ભદાલાદ 

ભશાદેલ દેવાઇ વભાજવેલા ભશાવલદ્યારમ, ભદાલાદ  

ાયંગત :   ગજુયાતી વત્ર-3 

GUJ -301 પ્રશ્નત્ર નાભ : વાહશત્મ વળંધન ને વલલેચન : વલબાલના ને વલળે 
(Literary Research  and  Criticism : Definition and  Characteristics ) 

ળૈક્ષણણક શતેઓુ : 1. વલદ્યાથીએ વળંધનની વલબાલના જાણ ેન ેવભઘલા રમત્ન ઑયે. 

2. વલદ્યાથીએ વળંધનની દ્ધવતન ભ્માવ ઑયે. 

3. વલદ્યાથીએ વાહશત્મ વલલેખઑની વજ્ઘતાન હયખમ ઑેલે. 

ભ્માવક્રભ કુર ગણુ કે્રહડટ વભમ 

એકભ : 1 વળંધન : વજં્ઞા,વલબાલના, દ્ધવતએ, વળંધઑની વજ્ઘતા, 
રઑાય 

15 1 15 

એકભ : 2 વલલેખન : વજં્ઞા,વલબાલના ન ેરઑાય, વલલેખઑની વજ્ઘતા 15 1 15 

એકભ : 3 કૃવતન ભ્માવ  

- વલલેખનનુ ંવલલેખન – ઘમતં ઑઠાયી 
30 2 30 

 સ્લાધ્મામ, હયવલંાદ ન ેઑવટી 40   

 કુર 100 4 60 

વદંબભગ્રથં :  1. વળંધનની રવલવધએ- શહયબાઇ દેવાઇ 

2. વળંધન દ્ધવતએ- ઌખ.જી. ળાશ 

3. વળંધનની ઑેડી – બઓીરાર જે. વાડંવેયા 
4. इतिहास और आऱोचना – डॉ. नामवर ससहं 

5. अनुसंधान का स्वरूऩ – डॉ. साववत्री ससन्हा 
6. अनुसंधान के मूऱित्त्व – स.ं ववश्वनाथ प्रसाद 

7. शोध् स्वरूऩ और द्रष्टि- सं. डॉ. रामेश्वरससहं शमाा 
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ગજૂયાત વલદ્યાીઠ : ભદાલાદ 

ભશાદેલ દેવાઇ વભાજવેલા ભશાવલદ્યારમ, ભદાલાદ  

ાયંગત :   ગજુયાતી વત્ર-3 
GUJ -302 પ્રશ્નત્ર નાભ : બાાવલજ્ઞાન (Linguistics) 

ળૈક્ષણણક 

શતેઓુ : 

1. વલદ્યાથી બાાને વાહશત્મથી રઓ યીતે ઘઇ તેન લૈજ્ઞાવનઑ ખબઓભથી હયખમ ઑયે. 

2. બાા વાથે વરંગ્ન ધ્લવનવલજ્ઞાનન વાભાન્મ ખ્માર ભેલ.ે 

3. વલદ્યાથી ફૃતતં્રન હયખમ ભેલ.ે 

4. વલદ્યાથી લાક્યતતં્રન વલઓત ેહયખમ ભેલે. 
ભ્માવક્રભ  કુર 

ગણુ 

કે્રહડટ વભમ 

એકભ : 1 (1) બાાવલજ્ઞાનના વલમરદેળની વાભાન્મ વભજૂતી, (2) 

બાાવલજ્ઞાનની વલવલધ ળાાએ, (3) બાાવલજ્ઞાનન ન્મ 

વલદ્યાળાાએ વાથેન વફંધં, (4) બાાવલજ્ઞાનની મખુ્મ 

ભ્માવ દ્ધવતએ – લણભનાત્ભઑ, ઍવતશાવવઑ, તરુનાત્ભઑ 

લઓેયે. 

30 2 30 

એકભ : 2 (1) ધ્લવનવલજ્ઞાનન રાથવભઑ ખ્માર (2)  ઈચ્ખાયણ રહક્રમા  
(3) ભાન્મ ગઘુયાતીના ધ્લવનતતં્રન વાભાન્મ હયખમ  

(4) ફૃવલખાય, ફૃઔટઑ, ઈફૃઔટઑ,  મતુતઔટઑ, ફદ્ધઔટઑ, 
વાભગ્રીઔટઑ ન ે ઑામભઔટઑ, અંઓવાધઑઔટઑ, રત્મમ, લૂભરત્મમ, 

યરત્મમ,  અંતઃરત્મમ  

(5) લાક્યવલખાય-દક્રભ, દવલંાદ,દવનમતં્રણ, લાક્ય ન ે

લાક્યના રઑાય -(ઑતાભ ન ે હક્રમાદલાા, ઑતાભ લઓયના, 
વફંધનાત્ભઑ, ઑશલેતફૃ, ઈદઓાય લાખઑ, યૂઑ લાખઑ, વાદા-વયંતુત, 

વકુંર.) 

30 2 30 

 સ્લાધ્મામ,હયવલંાદ ન ેઑવટી 40   

 કુર 100 4 60 

વદંબભગ્રથં 
: 

1. ગઘુયાતી બાાનુ ંધ્લવનસ્લફૃ ન ેધ્લવનહયલતભન - ડૉ. રફધ હંડત 

2. ડૉ. રફધ હંડત – ળાવંતબાઇ અખામભ 
3. भाषाशास्त्र की रूऩरेखा – डॉ. उदयनारायण 

4. વ્યતુ્વત્ વલખાય - ડૉ. શહયલપરબ બામાણી 
5. ગઘુયાતી બાાનુ ંવ્માઑયણ – ડૉ.મઓેન્િ વ્માવ 

6. ગઘુયાતી લાક્યવલખાય – ડૉ.યવલિંદ બાડંાયી 
7. વ્માઑયણ વલભળભ – ડૉ.ઉવભિ દેવાઇ 

8. Gujarati Phonology – H.L.Tuner (old) 

9. ગઘુયાતી સ્લય-વ્મઘંન રહક્રમા – નલુાદઑ – ઑે.ઑા.ળાસ્ત્રી 
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ગજૂયાત વલદ્યાીઠ : ભદાલાદ 

ભશાદેલ દેવાઇ વભાજવેલા ભશાવલદ્યારમ, ભદાલાદ  

ાયંગત :   ગજુયાતી વત્ર-3 
GUJ -303 પ્રશ્નત્ર નાભ : ગજુયાતી વાહશત્મ ઈય ગાધંીજીન પ્રબાલ 

(Gandhiji and Gujarati Literature : Impact and Contribution) 

ળૈક્ષણણક શતેઓુ : 1.વલદ્યાથીએ ઓાધંીવાહશત્મન હયખમ ઑેલે. 

2.વલદ્યાથીએ ઓાધંીવાહશત્મભા ંયશરેા મપૂમ વલખાય-લાયવાન ેઑેલે. 

3.ઓાધંીવાહશત્મના ધ્મમન દ્વાયા વાભાજઘઑ દાવમત્લન ખ્માર ઑેલે. 

ભ્માવક્રભ  કુર 

ગણુ 

કે્રહડટ વભમ 

એકભ : 1 ગઘુયાતી ઑવલતા ઈય ઓાધંીજીન રબાલ 15 1 15 

એકભ : 2 ગઘુયાતી નલખરઑા ઈય ઓાધંીજીન રબાલ 15 1 15 

એકભ : 3 ગઘુયાતી ઓદ્યળરૈી ઈય ઓાધંીજીન રબાલ 10 0.5 10 

એકભ : 4 ઓાધંીયઓુના વાહશત્મવલલેખનભા ં જીલનરક્ષીતા 20 1.5 20 

 સ્લાધ્મામ,હયવલંાદ ન ેઆંતહયઑ ઑવટી 40   

 કુર 100 4 60 

વદંબભગ્રથં : 1. ઓાધંીજીનુ ંવાહશત્મ – યભણ ભદી 
2. ઓાધંીજી : જીલન ન ેવલખાય – જી. ફી. કૃરાણી 
3. ખહયત્ર વાહશત્મ – ઈેન્િ બટ્ટ 

4. ઓાધંીજી : ઑેટરાઑ સ્લાધ્મામરે-નઓીનદાવ ાયે 
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ગજૂયાત વલદ્યાીઠ : ભદાલાદ 

ભશાદેલ દેવાઇ વભાજવેલા ભશાવલદ્યારમ, ભદાલાદ  

ાયંગત :   ગજુયાતી વત્ર-3 

GUJ-304 પ્રશ્નત્રનુ ંનાભ : વાહશત્મ ને કમ્પ્્યટૂય  (Literature and Computer) 
ળૈક્ષણણક 

શતેઓુ : 
1.વલદ્યાથીએ વાહશત્મના વળંધનભા ંઑમ્પ્્યટૂય ટેતનરૉજીના વલવનમઓથી જ્ઞાનના ંનલા ક્ષેત્રન 

હયખમ ભેલી ળઑે તથા વાહશત્મના વલદ્યાથી તયીઑે આન્ટયનેટ ઈય ઈરબ્ધ વલવલધ બાા-
વાહશત્મની વાભગ્રીન ખ્માર ભેલીને વલદ્યાથી તાના ધ્મમનને લધાયે વ્માઑ ફનાલી ળઑે 
તથા નલા રલાશ વાથે રત્મક્ષ હયખમભા ંઅલી ળઑે. 

ભ્માવક્રભ કુર ગણુ કે્રહડટ વભમ 
એકભ : 1 1.કમ્પ્્યટૂય હયચમ (Computer Fundamentals) 

- ઑમ્પ્્યટૂય શુ ં ગે ?, વલવલધ રઑાયના ઑમ્પ્્યટૂય – સુય ઑમ્પ્્યટૂય – 
ભીની ઑમ્પ્્યટૂય – વભનર ઑમ્પ્્યટૂય – PC  થી ળફૃ ઑયી ેન્ટીમ સધુીના 
ઑમ્પ્્યટૂય,   
- ઑમ્પ્્યટૂય દ્વાયા થતા મૂભતૂ ઑામો (Operation of computer 

system), CPU (વીીય)ુ, A.L.U. (ઌઌરય)ુ, CU (ઑન્રર યવુનટ), 
Memory (ભેભયી),  
- શાડભલેય ને વફ્ટલેય (Hardware and Software),  
વનલેળ એકભ : ઑી ફડભ, ભાઈવ, ઘૉમ સ્ટીઑ (Joy stik), ટખ સ્ક્રીન, 

સ્ઑેનય, લેફ ઑેભેય, ઌભ.અઇ,વી.અય. (MICR), એ.અય.વી. (OCR), 
એ.ઌભ.અય.(OMR), Microphone 
વનગભ એકભ : ભવનટયન હયખમ, ભવનટયનુ ંલઓીઑયણ, વરન્ટયના 

રઑાય ને રક્ષણ, ડટ ભેહરતવ. આન્ઑજેટ ને રેવય વરન્ટય, Speaker 
/ Headphone. 
-મખુ્મ સ્મવૃત ને ઓોણ સ્મવૃત, RAM, ROM, PROM, EPROM ન ે

EEPROMન હયખમ,  
- ભાહશતી વગં્રશ ઑયલા ભાટેના વાધન : ફ્રી હડસ્ઑ, ભેગ્નેહટઑ હડસ્ઑ, 

ઑાહટિઙ ટે, ઇયેઙેફર હટઑર હડસ્ઑ, Hard Disk (શાડભ હડસ્ઑ)(Inbuilt 
and External), CD Drive (વીડી ડ્રાઇલ), USB Device (યઌુવફી 
હડલાઇવ), Memory card (ભેભયી ઑાડભ), 
2. વાહશત્મ ને કમ્પ્્યટુય 
- વાહશત્મના ધ્મમન ને વળંધનભા ં ઑમ્પ્્યટૂયન ઈમઓ, 

વાહશત્મની ભાહશતી અતી વલવલધ લેફવાઇટ, ભેન્યસુ્ક્ર્ટરૉજી ને 
ઑમ્પ્્યટુય, ઑમ્પ્્યટુય દ્વાયા વાહશત્મ વર્જન- મિુણ, પટ, ટાઇ વેટીંઓ, 
સ્ઑેનીંઓ. 
 

15 2 15 
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3. ઑહપવ ઑટભેળન : 
- હપવ ટભેળનની વ્માખ્મા, જુદા જુદા રઑાયની હપવ, હપવ 

ટભેળનની ઘફૃયીમાત, હપવ ટભેળન ભાટે લયાતા વલવલધ 
વાધન, હપવ ટભેળન ઑયતી લતે ડતી મશુ્ઑેરીએ 

એકભ : 2 1.લડભ પ્રવેવય 
- ફજાયભા ંઈરબ્ધ હપવ ટભેળન ટપૂવન હયખમ 
- નવવભ હપવ ટભેળન ટપૂવ 
- લડભ રવેવય હયખમ, 
- લડભ રવેવીંઓ ઌટર ેશુ ં? યાઇટય લાયલાના પામદાએ 
- નીંઓ સ્ક્રીનના બાઓ – ટાઇટરફાય, ભેનફુાય (Menu Bar),  

ટુરફાય (Tool Bar), ફૃરય (Ruler), સ્ક્રર ફાય (Scroll Bar), સ્ટેટવ 
ફાય (Status Bar) 
- દસ્તાલેઘ ય ઑામભ – નલ દસ્તાલેઘ ફનાલલ. 
- લડભ રવેવયના ઑેટરાઑ ઑામભ ભાટેના ભેન ુ– File, Edit, View, Insert, 

Format, Teble, Tools, Window, Help 
એનવવભ હપવ એટભેળન ટપૂવભા ંવઓલડ : 
ટાઇીંઓ, ઌહડટીંઓ(સધુાયવુ)ં, ઑૉી ઑયલી, વેડવુ,ં ખખત્ર ને ખખહ્ન 

ઈભેયલા, ળધ ને ળબ્દની ફદરી, ળબ્દ તથા વ્માઑયણના સધુાયણા, 
રાણની વલવળષ્ટ ટાઇના ક્ષય તથા ઑદથી તૈમાય ઑયવુ,ં રાઇન, 
પઑયા તથા ાનાની ઓઠલણી, ફૉડભય ને વેટીંઓ, ટેફર (ઑષ્ટઑ) 
તૈમાય ઑયવુ,ં ભાઇક્રની વઓલડ, પઑયાભા ંવાખાયત્રની ભાપઑ સ્તબંભા ં
ઓઠલલ, ડ્રઑેની વય અલી, શડેય ને ફુટય, બઑૂભાઑભની 
વઓલડ, શાઇય રીંઑ, ખેન્ઘ ઑેવ, ભેઇર ભર્જ, ડ્રઈંઓ ટરૂફાય. 
2. ઇન્પભેળન ટેક્નરજીની ને ભલટીભીહડમાન ઈમગ – 

ઇન્પભેળન ટેતનરજીની વ્માખ્મા, ભપટીભીહડમા થભ ને ઈમખઓતા, 
વલહડમ ઑૉન્પયન્વીંઓ. 

15 1 15 

પ્રામણગક 1. ઑૉમ્પ્્યટુયના વલવલધ બાઓની વભજૂતી CPU, VDU, ઑી ફડભની જુદી 
જુદી ઑીની વભજૂતી, ભાઈવન ઈમઓ તથા ઑૉમ્પ્્યટુય ઑેલી યીતે ખાલ ુ
ઑયવુ.ં 
2. ઑૉમ્પ્્યટુય ખાલ ુઑયી વલન્ડભા ંજાલ ત્મા ંનીખેની અઇટભ ફતાલી 

તેનુ ંઑામભ વભજાલ : ડસે્ટ, અઇઑન, સ્ટાટ ફટન, ટાસ્ઑફાય – ભાઈવ 
ફટનન ઈમઓ – અઇઑનની વેડલા પવલયાભ ઓઠલલા. 
3. યાઇટય ખાલ ુ ઑયવુ ં : યાઇટય ઑેલી યીતે ખાલ ુ ઑયવુ,ં - યાઇટયના 

સ્ક્રીનની વભજુતી (ટાઇટર ફાય, સ્ટેટવ ફાય, ભેન ુ ફાય, ટરૂ ફાય, 
સ્ઑર ફાય, રુયર રાઇન, લડભ ઌહયમા, લઓેયે), લડભભા ં 75 થી 80 
ળબ્દના ઌઑ ફે પઑયા ટાઇ ઑય. અ ડૉક્યભેુન્ટને વગં્રશ (SAVE) ઑય. 

30 2 30 
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– યાઇટયભા ંફામડટેા ને અલેદનત્ર તૈમાય ઑયવુ.ં તેભા ંઘડણીની 
ખતવાઇ ઑયી ાનાની ફૃયેા તૈમાય ઑયલી. 
4. Indiastet.com                                     
      . 

 સ્લાધ્મામ, હયવલંાદ ને આંતહયક કવટી 40   
 કુર 100 4 60 
વદંબભગ્રથં 

: 
હપવ 2000 – વલભર ડંયા 
ઑૉમ્પ્્યટુય ઑેમ્પ્વ – 3 (વલનવ) – પાપગનુી ભશતેા 
ઑૉમ્પ્્યટુય વખંારન ને ફેખઙઑ બાા – ભૂણ દલે 
અંઓત ઑૉમ્પ્્યટુય ને ડવ ેઑેજીવ – અય. ી. વની 
ઑૉમ્પ્્યટુય ઑવભ – ખફસ્લફૃયામ ખોધયી 
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ગજૂયાત વલદ્યાીઠ : ભદાલાદ 

ભશાદેલ દેવાઇ વભાજવેલા ભશાવલદ્યારમ, ભદાલાદ  

ાયંગત :   ગજુયાતી વત્ર-3 
GUJ-EC-301 પ્રશ્નત્ર નાભ : તરુનાત્ભક વાહશત્મ : વજં્ઞા ને વલબાલના   

(Comparative Literature  : Term and concept) 

ળૈક્ષણણક શતેઓુ 

: 

1.વલદ્યાથીએન ેવાહશત્મ દાથભન, વાહશત્મના વતૌલ – તત્લન હયખમ થામ. 

2.વલદ્યાથીએભા ંતરુનાત્ભઑ દૃષ્ષ્ટઑણથી વાહશત્મકૃવતના બાલન – અઑરન – મપૂમાઑંન 

ભાટેની ક્ષભતા ઑેલામ. 

ભ્માવક્રભ  કુર ગણુ કે્રહડટ વભમ 

એકભ : 1 (1) તરુનાત્ભઑ વાહશત્મની વલબાલના, (2) તરુનાત્ભઑ 

વાહશત્મના રેયઑ હયફ, (3) યાષ્રીમ વાહશત્મની વલબાલના, 
(4) વલશ્વ વાહશત્મની વલબાલના, (5)વાહશત્મકૃવતના અસ્લાદ 

ન ે અઑરનભા ં તરુનાત્ભઑ ખબઓભની ઈઑાયઑતા, (6) 

તરુનાત્ભઑ વાહશત્માભ્માવની ઈમખઓતા.  

30 2 30 

એકભ : 2 (1) તરુનાત્ભઑ વાહશત્મના ખ્મારન વલઑાવ, તેનુ ં ઑામભક્ષેત્ર 

ન ે રબાલક્ષેત્ર, (2) તરુનાત્ભઑ વાહશત્મના ક્ષેત્રભા ં વય, 

વાદૃશ્મ યંયા. (3) તરુનાત્ભઑ વાહશત્માભ્માવભા ંનલુાદન 
ભહશભા 

30 2 30 

 સ્લાધ્મામ,હયવલંાદ ન ેઑવટી 40   

 કુર 100 4 60 

વદંબભગ્રથં : 1. તરુનાત્ભઑ વાહશત્મ – ધીરુ યી 

2. તરુનાત્ભઑ વાહશત્મ વવદ્ધાતં ને વલવનમઓ – રવાદ બ્રહ્મબટ્ટ 

3. તરુનાત્ભઑ વાહશત્મ ભ્માવ – લવતં ફાટ, ન.ુ ઘળલતંી દલ ેન ેઘમા ભશતેા 
4. તરુનાત્ભઑ વાહશત્મની હદળાભા ં–ડૉ.વશ્વન દેવાઇ 

5. તરુનાત્ભઑ વાહશત્મ: બાયતીમ વદંબભ  - ખૈતન્મ દેવાઇ 

6. તરુનાત્ભઑ વાહશત્મ: વલદેળી વદંબભ  - ખૈતન્મ દેવાઇ 

7. िऱुनात्मक साहहत्यकी भसूमका – इन्द्रनाथ चौधरी 
8. िऱुनात्मक साहहत्यक : ससदधांि और ववतनयोग  - महावीरससहं चौहाण 
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ગજૂયાત વલદ્યાીઠ : ભદાલાદ 

ભશાદેલ દેવાઇ વભાજવેલા ભશાવલદ્યારમ, ભદાલાદ  

ાયંગત :   ગજુયાતી વત્ર-3 
GUJ-EC-302 પ્રશ્નત્ર નાભ : રકવાહશત્મ ને કથામરૂક પ્રાચીન વાહશત્મ 

(Folk Literature and Fictional old literature) 

ળૈક્ષણણક શતેઓુ 

: 

1.વલદ્યાથી ગ્રાભાખબમુ ફન,ે રઑવાહશત્મનુ ંભશત્ત્લ વભજે તથા ઌની ળાસ્ત્રીમ વભઘ ઑેલે. 

2.રઑવાહશત્મના મપૂમ લાયવાન નલી ેઢીને હયખમ થામ તથા તેની જાલણી ભાટેની 
વબાનતા ઑેલામ. 

3.રઑવાહશત્મ તથા રઑવલદ્યા વલળેની ામાની વભઘ ઑેલામ. 

4.રઑવાહશત્મના વળંધન-વંાદન ને તેના દ્વાયા યાષ્રના ંવાસં્કૃવતઑ લાયવાની જાલણી 
ભાટેની વબાનતા ઑેલામ 

ભ્માવક્રભ  કુર ગણુ કે્રહડટ વભમ 

એકભ : 1 પ્રાચીન બાયતીમ કથાવાહશત્મ :  

(1) ગણુાઢયકૃત બશૃત્ઑથા (2) વભદેલકૃત ઑથાવહયત્વાઓય (3) 

જાતઑ ઑથાએ (4) ખંતતં્ર (5) લસદેુલહશન્ડી 
 

30 2 30 

એકભ : 2 રકકરાઓ ને રકવાહશત્મ :  

(1) રઑવાહશત્મન રઑઑરાએ વાથેન વફંધં (2) 

રઑવાહશત્મની ઑંઠસ્થ યંયાએ (3) જ્ઞાવતઓત રઑવાહશત્મ 

(ખાયણ, ફાયટ, ખઓહયઘન, લણજાયાએ ન ેશ્રભજીલી લઓભ ) 
 

15 1 15 

એકભ : 3 રકવાહશત્મના વલવળષ્ટ ધ્મમન ઘટક :  
(1) ઑથાઔટઑ (ભહટપ)  (2) યુાઑપન (વભથ)  (3) દંતઑથા 
(ખરજેન્ડ)  (4) ઑશલેત  (5) કૂખખહ્ન  (6) ઑથારકૃવત 

15 1 15 

 સ્લાધ્મામ,હયવલંાદ ન ેઑવટી 40   

 કુર 100 4 60 

વદંબભગ્રથં : 1. રઑ વાહશત્મની ઓદંડીન થં - ઙલેયખદં ભેઔાણી 
2. ધયતીનુ ંધાલણ - ઙલેયખદં ભેઔાણી 
3. યંઓ ગે ફાયટ - ઙલેયખદં ભેઔાણી 
4. રઑ વાહશત્મ વળંધન ન ેવંાદન – ડૉ. શહયલપરબ બામાણી 
5. Folklore and Folk Life – Ed. By. Richard Dorson – 1972 
6. The Study of Folklore – Ed. By. Alan Dandes 
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ગજૂયાત વલદ્યાીઠ : ભદાલાદ 

ભશાદેલ દેવાઇ વભાજવેલા ભશાવલદ્યારમ, ભદાલાદ  

ાયંગત :   ગજુયાતી વત્ર-3 
GUJ –EC-303 પ્રશ્નત્ર નાભ : બાયતીમ વાહશત્મ : કૃવતરક્ષી ધ્મમન  

(Indian Literature : Textual study) 

ળૈક્ષણણક શતેઓુ : 1. વલદ્યાથીએ બાયતીમતાની ન ેબાયતીમ વાહશત્મની વલબાલના વભજે. 

2. વલદ્યાથી બાયતીમ વાહશત્મના ધ્મમનની વભસ્માએથી હયખખત થામ. 

3. વલદ્યાથી બાયતીમ ન ેવલશ્ર્લવાહશત્મન હયખમ ઑેલે. 

ભ્માવક્રભ  કુર 

ગણુ 

કે્રહડટ વભમ 

એકભ : 1  (1) બાયતીમતાની વલબાલના (2) બાયતીમ વાહશત્મની 
વલબાલના ન ેસ્લફૃ 

 (3) બાયતીમ વાહશત્મભા ંઅઘના બાયતનુ ંરવતખફિંફ (4) 

બાયતીમ વાહશત્મના ધ્મમનની વભસ્માએ 

30 2 30 

એકભ : 2 (1) ભશાશ્વતેાદેલીની શ્રેષ્ઠ લાતાભએ - ન.ુ ખિંઑાન્ત ભશતેા 
(2) વગન્નભસ્તા - ન.ુ ઑનૈમારાર બટ્ટ 

30 2 30 

 સ્લાધ્મામ,હયવલંાદ ન ેઑવટી 40   

 કુર 100 4 60 

વદંબભગ્રથં : 1. નલરઑથાઃ વળપ ન ેવર્જન – નયેળ લેદ 

2. લાતાભલફધ – યભેળ ઓાનાઑય 

3. બાયતીમ વાહશત્મભા ં બાયતીમતા – મ.ૂ ર.ે ઇન્િનાથ ખોધયી, ન.ુ ડૉ. ખૈતન્મ 

દેવાઇ 

4. બાયતીમતા – રેઃ ગઘુયાતી દીત્વલી અંઑ , 2061 . નયેળ લેદ 
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ગજૂયાત વલદ્યાીઠ : ભદાલાદ 

ભશાદેલ દેવાઇ વભાજવેલા ભશાવલદ્યારમ, ભદાલાદ  

ાયંગત :   ગજુયાતી વત્ર-3 

GUJ-EC-304 પ્રશ્નત્રનુ ંનાભ : ઇન હડઝાઇન વૉફ્ટલેય ને કમ્પ્્યટૂય ટાઇીંગ 

ળૈક્ષણણક 
શતેઓુ : 

1.વલદ્યાથીઓ ઇન હડઝાઇન વૉફ્ટલેય વલળે જાણે ને તેના કામભથી હયણચત થામ. 
2.વલદ્યાથીઓ વલયાભણચહ્નની વભજ કેલે 

3.વલદ્યાથીઓ ગજુયાતી તથા અંગે્રજી ટાઇીંગ કયતા ળીખે. 
ભ્માવક્રભ કુર ગણુ કે્રહડટ વભમ 

ઌઑભ : 1 ઇન હડઙાઇન વૉફ્ટલેયનુ ંઑામભ  

1.વાભવમઑ ને સુ્તઑ ભાટે ઇન હડઙાઇન વૉફ્ટલેયન 
ઈમઓ 

2. વાભવમઑ ને સુ્તઑ ભાટે સ્ટાઆર ળીટ ને સ્ટાઇર 
ઓાઇડન ઈમઓ 

 

30 2 30 

ઌઑભ : 2 ફાય ને ઇન હડઙાઇન વૉફ્ટલેયન ઈમઓ  

1.ફાય ને સ્ટાઇર ળીટ ને સ્ટાઇર ઓાઇડન 
ઈમઓ 

2.આ-બતુવ ને લેફવાઇટ ભાટે ઇન હડઙાઇનન ઈમઓ 

15 1 15 

ઌઑભ : 3 ગઘુયાતી ને અંગ્રજેી ટાઇીંઓ (રવત વભવનટ 40 ળબ્દ) 

બાાબાયતી, ઓવઑા ને શ્રવુત પન્ટ 

15 1 15 

 સ્લાધ્મામ, હયવલંાદ ને આંતહયઑ ઑવટી 40   

 કુર 100 4 60 

વદંબભગ્રથં : 1.ગઘુયાતી વલશ્વઑળ- વંા. ધીરુબાઇ ઠાઑય 

2.વાથભ ગઘૂયાતી ઘડણી ઑળ- ગઘૂયાત વલદ્યાીઠ 

3.ગઘુયાતીભા ંવલયાભખખહ્ન – ભશનબાઇ ટેર, ખિંઑાન્ત ળેઠ 

4.ફૃહઢરમઓ ઑળ- બઓીરાર ઓાધંી 
5.બાાવજ્ઘતા ને રેન ઑોળપમ – મઓેન્િ વ્માવ 

6.બાાવલલેઑ – બાાવનમાભઑની ઑખેયી, ઓાધંીનઓય 

7.પ્રપૂયીહડિંઓ – યવતરાર નામઑ 
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ગજૂયાત વલદ્યાીઠ : ભદાલાદ 

ભશાદેલ દેવાઇ વભાજવેલા ભશાવલદ્યારમ, ભદાલાદ  

ાયંગત :   ગજુયાતી વત્ર-4  

GUJ -401 પ્રશ્નત્ર નાભ : વળંધનન ઈચ્ચસ્તયીમ ભ્માવ  

(Higher Level Study Of Research ) 

ળૈક્ષણણક શતેઓુ: 1. વલદ્યાથીઌ વાહશત્મના વળંધનન ઈચ્ખસ્તયીમ ભ્માવ ઑયે. 

2. વલદ્યાથીઌ વાહશત્મના ભધ્મઑારીન, લાભખીન, બાાવલજ્ઞાન ન ેરઑવાહશત્મના 
વળંધઑન હયખમ ઑેલે. 

ભ્માવક્રભ  કુર 

ગણુ 

કે્રહડટ વભમ 

એકભ : 1 ભધ્મકારીન વાહશત્મના વળંધક : 
1. ભજુંરાર ભઘમદુાય         2. ઑે.ઑા.ળાસ્ત્રી  
3.  ઘમતં ઑઠાયી                4. બઓીરાર વાડંવેયા 

15 1 15 

એકભ : 2 લાભચીન વાહશત્મના વળંધક : 
1. યા.વલ.ાઠઑ                2. ઈભાળઑંય ઘળી 
3. ભગૃયુામ અંજાહયમા      4. ધીરુબાઇ ઠાઑય 

15 1 15 

એકભ : 3 બાાવલજ્ઞાન કે્ષત્રના વળંધક : 
1. નયવવિંશયાલ હદલેહટમા   2. રફધ હંડત      

 3. શહયલપરબ બામાણી    4. ળાવંતબાઇ અખામભ 

15 1 15 

એકભ :  રકવાહશત્મના વળંધક : 
1. ઙલેયખદં ભેઔાણી   2. ષુ્ઑય ખદંયલાઑય 

3. ઘયાલયવવિંશ જાદલ  4. શસ ુમાખજ્ઞઑ 

 

15 1 15 

 સ્લાધ્મામ,હયવલંાદ ન ેઑવટી 40   

 કુર 100 4 60 

વદંબભગ્રથં : 1. વાહશત્મ વળંધન – ખં ુવ્માવ 

2. વળંધનની ઑેડી- બઓીરાર વાડંવેયા 
3. વાઠીના વાહશત્મનુ ંહદગ્દળભન- બઓીરાર વાડંવેયા 
4. ગઘુયાતી વલશ્વઑળ- વ.ં ધીરુબાઇ ઠાઑય 

5. ગઘુયાતી વાહશત્મન આવતશાવ બાઓ-1 થી 7 – ગઘુયાતી વાહશત્મ હયદ 
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ગજૂયાત વલદ્યાીઠ : ભદાલાદ 

ભશાદેલ દેવાઇ વભાજવેલા ભશાવલદ્યારમ, ભદાલાદ  

ાયંગત :   ગજુયાતી વત્ર-4  

GUJ -402 પ્રશ્નત્ર નાભ : બાાવલજ્ઞાન  (Linguistics) 

ળૈક્ષણણક 

શતેઓુ : 

1. ગઘુયાતી બાાના ઈદબલ ન ેવલઑાવની ઙાંી ઑયે. 

2. બાા ને ફરીન બેદ જાણ ેન ેતે અંઓેની ળાસ્ત્રીમ વભઘ ઑેલે તથા ગઘુયાતીના મખુ્મ 

ફરી બેદન ખ્માર ભેલી તે અંઓ ેથમેરી ઑાભઓીયીની જાણઑાયી રા્ત ઑયે. અ ઈયાતં 

વયશદ વલસ્તાયની ગઘુયાતી ફરીએન વાભાન્મ ખ્માર ભેલ.ે 

ભ્માવક્રભ  કુર 

ગણુ 

કે્રહડટ વભમ 

એકભ : 1 (1) ફરીનુ ંસ્લફૃ (2) ગઘુયાતી ફરીએન હયખમ (3) વયશદ 

વલસ્તાયની ગઘુયાતી ફરીએન રાથવભઑ હયખમ (4) 

ફરીબેદના ંહયફ 

30 2 30 

એકભ : 2 ગઘુયાતી બાાના ઈદબલ ન ેવલઑાવન વાભાન્મ હયખમ 15 1 15 

એકભ : 3 ગજુયાતી બાાવલજ્ઞાનીઓન ટૂંક હયચમ               

 1. નયવવિંશયાલ હદલેહટમા,  2. ડૉ. રફધ હંડત,  3. ડૉ. 
શહયલપરબ બામાણી, 4. ર. ઑે. ઑા. ળાસ્ત્રી, 5. ઉવભિ દેવાઇ 

15 1 15 

 સ્લાધ્મામ,હયવલંાદ ન ેઑવટી 40   

 કુર 100 4 60 

વદંબભગ્રથં : 1. ડૉ. રફધ હંડત – ળાવંતબાઇ અખામભ 
2. ઌ ઑૉવભ ઇન ભડભન ખરિંક્ગ્લષ્સ્ટઑ – વી. ઌપ. શઑેટ 

3. ફરીવલજ્ઞાન ન ેગઘુયાતી ફરીએ – ડૉ. મઓેન્િ વ્માવ 

4. ન્ય ુશયાઇઙન ઇન ખરિંક્ગ્લષ્સ્ટઑ – વ.ં ઘૉન પમૉંવન 

5. બાા હયખમ ન ેગઘુયાતી બાાનુ ંસ્લફૃ - ઘમતં ઑઠાયી 
6. ગઘુયાતી બાાનુ ંધ્લવનસ્લફૃ ન ેધ્લવનહયલતભન – ડૉ.રફધ હંડત 

7. બાાવલજ્ઞાન હયખમ – ડૉ.યભેળ વત્રલેદી 
8. ભે ફરીએ ગીઌ  - ડૉ.ળાવંતબાઇ અખામભ 
9. વ્યતુ્વત્વલખાય –ડૉ.શહયલપરબ બામાણી 
10. The Language of Gujarat  - Dr.T.N. Dave 
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ગજૂયાત વલદ્યાીઠ : ભદાલાદ 

ભશાદેલ દેવાઇ વભાજવેલા ભશાવલદ્યારમ, ભદાલાદ  

ાયંગત :   ગજુયાતી વત્ર - 4 

GUJ -403 પ્રશ્નત્ર નાભ : વાહશત્મ ને કમ્પ્્યટૂય (Literature and Computer) 

ળૈક્ષણણક શતેઓુ : વાહશત્મના વળંધનભા ંઑૉમ્પ્્યટુય ટૅતનરજીના વલવનમઓથી જ્ઞાનના ંનલા ંક્ષેત્રન હયખમ 

ભેલી ળઑે, તથા વાહશત્મના ંવલદ્યાથી તયીઑે ઇન્ટયનેટ ઈય ઈરબ્ધ વલવલધ બાા – 

વાહશત્મની વાભગ્રીન ખ્માર ભેલીન ેવલદ્યાથી તાના ધ્મમનન ેલધાયે વ્માઑ ફનાલી 
ળઑે તથા ઈયાતં નલા રલાશ વાથ ેરત્મક્ષ હયખમભા ંઅલી ળઑે. 

ભ્માવક્રભ  કુર 

ગણુ 

કે્રહડટ વભમ 

એકભ : 1 (1) વફ્ટલેય : વફ્ટલેયની વ્માખ્મા, વફ્ટલેયના રઑાય, વીસ્ટભ 

વફ્ટલેય, ઌ્રીઑેળન વફ્ટલેય, તથા તેન ઈમઓ (2) 

ગ્રાહપકર યજુય ઇન્ટયપેવ : યેટીંઓ વીસ્ટભ ઌટરે શુ ં ? તેના 
વલવલધ રઑાય, ડવ ન ે લીન્ડઙ યેટીંઓ વીસ્ટભ લચ્ખ ે

તપાલત. 

15 1 15 

એકભ : 2 (1) HTML – HTML ઌટરે શુ?ં તેની ભાહશતીત્રન ે ભદદફૃ 

ફનતા રગ્રાભ, ટેસ્ઑ હડટય, ગ્રાહપઑ ટુપવ, લેફ બ્રાઈઙય, ટેઓ 

ન ેતેના વલવલધ ઈમઓ ઌઑયખખત્રન ઈમઓ, ભાઇક્રવફ્ટ 

લડભ દ્વાયા HTML પાઇર ફનાલડાલલી (2) ઇન્ટયનેટઃ ઇન્ટયનેટ 

ઌટરે શુ?ં LAN, WAN, MAN ન ખ્માર, વલભય, નડ, ઇન્ટયનેટની 
ઘફૃહયમાત ળા ભાટે? ઇન્ટયનેટન ઇવતહશવ,, ઇન્ટયનેટ ઈય 

ભતી વલવલધ વઓલડ, બ્રાઈઙીંઓ, વખીંઓ, વખભ ઋન્જીન 

ઇન્ટયનેટની ઑામભ દ્ધવત, લફે ેઘ ઌટરે શુ?ં  HTMLની ભદદથી 
લેફ ેઘ ઑેલી યીતે તૈમાય ઑયવુ.ં લેફ ેઘન ઈમઓ, 

વાહશત્મક્ષેત્રે ઇન્ટનેટન ઈમઓ, વખભ ઋન્જીનઃ થભ ન ે

ઈમઓ, ઇન્ટયનેટ વવલિવ રલાઇડય  ( ISP ) , નેટલઑભ  ન ેતેના 
રઑાય, ટરજીઃ થભ ને રઑાય.(3) વળંધનભા ં કમ્પ્્યટૂયનુ ં
ઈમજન 

15 1 15 

એકભ : 

પ્રામણગક 

(1) પાઇર ખરલીઃ પાઇરભા ં યશરેી તભાભ ટેતસ્ટ ( રાણ )ને 

ભવુી ના, - નલા ત્રણ પઑયા ઈભેય – ડાફી ફાજુ તથા ઘભણી 
ફાજુન ભાઘીન ઓઠલ – ટેતસ્ટને ડાફી ફાજુ, ઘભણી ફાજુ, લચ્ખ ે

તથા ફ ે ભાઘીનની લચ્ખ ે ઌરાઇભેન્ટ ( ઓઠલણી ) ઑય. – ેઘ 

વેટભા ંઘઇ ભાઘીન ઓઠલ  

 

30 2 30 
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(2)  નલ ડૉક્યભેુન્ટ ર તેભા ં– ત્રણથી ખાય પઑયા ગા – ઑઇ 

ઌઑ પઑયાને ઑૉી ઑયી, ફીજી ઘગ્માઌ વેડ – અ પઑયાને ભવુી 
નાી પયી ાગ રાલ ( UNDO ) – ગઘુયાતી વાહશત્મઑાય, 
વાહશત્મ કૃવતએ, વાહશજત્મઑ વસં્થાએ ન ેલતભભાનત્ર વલળેની 
ભાહશતી અતી લૅફવાઇટની લઓીકૃત માદી તૈમાય ઑય – 

ગઘુયાતી વાહશત્મને રઓતી લૅફવાઇટની મરુાઑાત રેલી ન ે 

તેન શલેાર તૈમાય ઑયલ. 

(3) વાહશત્મના ધ્મમનભા ં ઈમઓી થામ ઌ રઑાયે લૅફ 

હડઙાઇનીંઓ ઑયવુ ં – વલંવધિત થમેરી વાહશજત્મઑ વાભગ્રીને ઘફૃય 

રભાણ ેવલવલધ યીતે શાડભઑૉીભા ંરઇ ળઑામ તેવુ ંવૉફ્ટલેય તૈમાય 

ઑયવુ,ં (4) 1.વાહશત્મ ન ે ઑૉમ્પ્્યટૂય 2.આ-ભેર વનભાભણ ન ે

રમઘન 3.આ-ભેરનુ ં ઌટેખભેન્ટ ભઑરલાની યીત 4.ગઘુયાતી 
ટાઇીંઓ(યવુનઑડ તથા બાાબાયતી ફનંેભા)ં 5.ાલય ઇન્ટ 

રેઙન્ટેળન તૈમાય ઑયવુ ંન ેયજૂ ઑયવુ.ં 
 સ્લાધ્મામ,હયવલંાદ ન ેઑવટી 40   

 કુર 100 4 60 

વદંબભગ્રથં : 1. હપવ 2000 – વલભર ડંયા 
2. ઑૉમ્પ્્યટુય ઑેમ્પ્વ – 3 ( વલનવ ) – પાપગનુી ભશતેા 
3. ઑૉમ્પ્્યટુય વખંારન ન ેફેખઙઑ બાા – ભૂણ દલ ે

4. M S હપવ 2000 - વનર ળાશ 
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ગજૂયાત વલદ્યાીઠ : ભદાલાદ 

ભશાદેલ દેવાઇ વભાજવેલા ભશાવલદ્યારમ, ભદાલાદ  

ાયંગત :   ગજુયાતી વત્ર-4 

GUJ-EC-401 પ્રશ્નત્ર નાભ : તરુનાત્ભક વાહશત્મ : કૃવતરક્ષી ધ્મમન (લૈકલ્લક) 

(Comparative Literature  : Textual study) 

ળૈક્ષણણક શતેઓુ 

: 

1. વલદ્યાથીએન ેવાહશત્મ દાથભન , વાહશત્મના વત્ત્લ –તત્ત્લન હયખમ થામ. 

2. વલદ્યાથીએભા ંતરુનાત્ભઑ દૃષ્ષ્ટઑણથી વાહશત્મકૃવતના બાલન – અઑરન – મપૂમાઑંન 

ભાટેની ક્ષભતા ઑેલામ. 

3. વલદ્યાથીએ ન્મ બાયતીમ બાાએ તથા વલદેળી બાાએની કૃવતએન ભ્માવ 

ઑયી ળઑે. 

ભ્માવક્રભ  કુર 

ગણુ 

કે્રહડટ વભમ 

એકભ : 1  યલલરી 
 

30 2 30 

એકભ : 2 અયણ્મક 

ઈયતત ફન્ને કૃવતએન તરુનાત્ભઑ ખબઓભથી ભ્માવ  

     (બાયતીમ વસં્કૃવતની વલળેતા, દેળઑા-વભાઘ વસં્કૃવતની 
ઌભા ં રઓટ થતી ગફી, ફન્ન ે કૃવતભા ં રઓટ થતુ ં વભાઘદળભન, 
કૃવતએના વર્જઑના ં વ્મક્તતત્લ ઔડનાયા ં હયફ, વર્જનરહક્રમા 
ન ેવર્જનાખબવ્મક્તતની વલળેતાએ, ભમાભદાએ. ફન્ન ેકૃવતએન 
તરુનાત્ભઑ દૃષ્ષ્ટખફિંદુથી અસ્લાદરક્ષી હયખમ, ફન્ન ે કૃવતભા ં
વામ્પ્મ-લૈમ્પ્મની તાવ.) 

30 2 30 

 સ્લાધ્મામ, હયવલંાદ ન ેઑવટી 40   

 કુર 100 4 60 

વદંબભગ્રથં : 1. તરુનાત્ભઑ વાહશત્મ – ધીરુ યી 

2. તરુનાત્ભઑ વાહશત્મ વવદ્ધાતં ને વલવનમઓ – રવાદ બ્રહ્મબટ્ટ 

3. તરુનાત્ભઑ વાહશત્મ ભ્માવ – લવતં ફાટ, ન.ુ ઘળલતંી દલ ેન ેઘમા ભશતેા 
4. તરુનાત્ભઑ વાહશત્મની હદળાભા ં–ડૉ.વશ્વન દેવાઇ 

5. તરુનાત્ભઑ વાહશત્મ: બાયતીમ વદંબભ  - ખૈતન્મ દેવાઇ 

6. તરુનાત્ભઑ વાહશત્મ: વલદેળી વદંબભ  - ખૈતન્મ દેવાઇ 

7. िऱुनात्मक साहहत्यकी भसूमका – इन्द्रनाथ चौधरी 
8. िऱुनात्मक साहहत्यक : ससदधांि और ववतनयोग  - महावीरससहं चौहाण 
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ગજૂયાત વલદ્યાીઠ : ભદાલાદ 

ભશાદેલ દેવાઇ વભાજવેલા ભશાવલદ્યારમ, ભદાલાદ  

ાયંગત :   ગજુયાતી વત્ર-4 

GUJ-EC-402 પ્રશ્નત્ર નાભ : રકવાહશત્મનુ ં સ્લરૂરક્ષી  ધ્મમન (લૈકલ્લક) 

(Study of forms of folk Literature) 

ળૈક્ષણણક શતેઓુ 

: 

1.વલદ્યાથી ગ્રાભાખબમુ ફન,ે રઑવાહશત્મનુ ંભશત્ત્લ વભજે તથા ઌની ળાસ્ત્રીમ વભઘ ઑેલે. 

2.વલદ્યાથીએ રઑલાતાભભા ંયશરેા ંભાનલમપૂમની વભઘ ઑેલે. 

ભ્માવક્રભ  કુર ગણુ કે્રહડટ વભમ 

એકભ : 1  રકલાતાભની વલબાલના :  
(1) રઑલાતાભના ંરક્ષણ ન ેવ્માખ્મા (2) રઑલાતાભના વલવલધ 

રઑાય (ોયાખણઑ ઑથાએ, વ્રતઑથા, યીઑથા, ાંાી 
રઑઑથાએ, એઠા ) 

30 2 30 

એકભ : 2 વોયાષ્રની યવધાય- 1 વ.ં-ઝલેયચદં ભેઘાણી 30 2 30 

 સ્લાધ્મામ,હયવલંાદ ન ેઑવટી 40   

 કુર 100 4 60 

વદંબભગ્રથં : 1.ગઘુયાતી રઑવાહશત્મ – ડૉ. શસ ુમાખજ્ઞઑ 

2.ભેઔાણી વલભળભ -વ-ં ફલતં જાની 
3.રઑવલદ્યા વલજ્ઞાન - ડૉ. શસ ુમાખજ્ઞઑ 

4. The History of Folklore – Collections in India and Pakistan  
                        – By. Dr. Mazharul Islam ( Bengali Academi ) 
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ભશાદેલ દેવાઇ વભાજવેલા ભશાવલદ્યારમ, ભદાલાદ  

ાયંગત :   ગજુયાતી વત્ર-4 

GUJ-EC-403 પ્રશ્નત્ર નાભ : વલશ્વવાહશત્મ : કૃવતરક્ષી ધ્મમન (લૈકલ્લક) 

(World Literature  : Textual study) 

ળૈક્ષણણક શતેઓુ : 1. વલદ્યાથીએ વલશ્વવાહશત્મની વલબાલના વભજે. 

2. વલદ્યાથીએ વલશ્વની ઈત્ભ કૃવતએન ભ્માવ ઑયી ળઑે. 

ભ્માવક્રભ  કુર ગણુ કે્રહડટ વભમ 

એકભ : 1  1.  વલશ્વવાહશત્મની  વલબાલના 
2.  વલશ્વવાહશત્મના ંધ્મમનની વભસ્માએ 

30 2 30 

એકભ : 2 1.  ભરુભવૂભ(લેસ્ટરેન્ડ, ર-ેઌખરમટ)-ન.ુશયીન્દ્દ દલ ે 

2.  દહયિનાયામણ  (રા વભઙયેફર)- ર-ેવલતટય હ્યઓુ  
        - ન.ુ ઓારદાવ ટેર  

 

30 2 30 

 સ્લાધ્મામ,હયવલંાદ ન ેઑવટી 40   

 કુર 100 4 60 

વદંબભગ્રથં : 1. વતક્રભણ- ખફવન અળય 

2.  ાિાત્મ ટૂંઑીલાતાભ- ઇરા ાઠઑ 

3.  ાિાત્મ નલરઑથા- હદઓીળ ભશતેા  
4.  ઑથાદ- સભુન ળાશ 
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ભશાદેલ દેવાઇ વભાજવેલા ભશાવલદ્યારમ, ભદાલાદ  

ાયંગત :   ગજુયાતી વત્ર-4  

GUJ-EC- 404 પ્રશ્નત્ર નાભ : મિુણ તથા પ્રકાળન ટેક્નરજી ને કમ્પ્્યટૂય ટાઇીંગ  

ળૈક્ષણણક શતેઓુ 
: 

1. વલદ્યાથીએ મિુણ તથા રઑાળન ટેતનરજીથી હયખખત થામ. 

2. વલદ્યાથીએ વાભવમઑ, ફાય ને સુ્તઑની હડઙાઇનીંઓ ને મિુણઑા વલળે વભઘ 

ઑેલે. 

3. વલદ્યાથીએ ઙડથી ગઘુયાતી તથા અંગ્રેજી ટાઇીંઓ ઑયતા ળી.ે  

ભ્માવક્રભ કુર ગણુ કે્રહડટ વભમ 

ઌઑભ : 1 મિુણ ટેતનરજી 10 1 10 

ઌઑભ : 2 વાભવમઑ તથા સુ્તઑ હડઙાઇનીંઓ ને મિુણ. 

ઇ-વાભવમઑ ને ઇ- બતુવ 

15 1 15 

ઌઑભ : 3 ફાય હડઙાઇનીંઓ ને મિુણ 

ઇ – લતભભાનત્ર  

15 1 15 

ઌઑભ : 4 ગઘુયાતી ને અંગ્રજેી ટાઇીંઓ ( રવત વભવનટ 50 ળબ્દ) 
બાબાયતી, ઓવઑા ને શ્રવુત પન્ટ 

20 1 20 

 સ્લાધ્મામ,હયવલંાદ ને આંતહયઑ ઑવટી 40   

 કુર 100 4 60 

વદંબભગ્રથં : 1. ગઘુયાતી વલશ્વઑળ – વ.ં ધીરુબાઇ ઠાઑય 

2. વાથભગઘૂયાતી ઘડણી ઑળ – ગઘૂયાત વલદ્યાીઠ 

3.  ગઘુયાતીભા ંવલયાભખખહ્ન - ભશનબાઇ ટેર, ખિંઑાન્ત ળેઠ 

4.  ફૃહઢરમઓ ઑળ - બઓીરાર ઓાધંી 
5. બાાવજ્ઘતા ને રેન ઑોળપમ –મઓેન્િ વ્માવ 

6. બાાવલલેઑ - બાાવનમાભઑની ઑખેયી, ઓાધંીનઓય 

7. પ્રપૂયીહડિંઓ – યવતરાર નામઑ 
 
 


