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 Faculty Name:  Master of Arts 
   

Programme Name:  ( GUJARATI) 

   
 

 

 

Programme Structure Summary 
SEMESTER 1 

Course 
Group 

Course Name Cr 

Teaching Scheme INT(T) 
Max./ 

Passing 

EXT(T) 
Max./ 

Passing 

INT(P) 
Max./ 

Passing 

EXT(P) 
Max./ 

Passing 

Grand 
Total 

 Max./ 
Passing 

T P Tu 
Cont.  
Hrs 

Core-1 ગજુયાતી વાહશત્મનો  વાભાન્મ હયચમ  4 3 - 1 4 40/16 60/24 - - 100/40 

Core-2 કવલતા-સ્લરૂઅને ગજુયાતી કવલતા  4 3 - 1 4 40/16 60/24 - - 100/40 

Core-3 ટૂૂંકીલાતાા-સ્લરૂઅને ગજુયાતી ટૂૂંકીલાતાા  4 3 - 1 4 40/16 60/24 - - 100/40 

Core-4 નલરકથા-સ્લરૂ અને ગજુયાતી નલરકથા  4 3 - 1 4 40/16 60/24 - - 100/40 

Core-5 વનફૂંધ-સ્લરૂઅને ગજુયાતી વનફૂંધ  4 3 - 1 4 40/16 60/24 - - 100/40 

 

SEMESTER 2 

Course 
Group 

Course Name Cr 

Teaching Scheme INT(T) 
Max./ 

Passing 

EXT(T) 
Max./ 

Passing 

INT(P) 
Max./ 

Passing 

EXT(P) 
Max./ 

Passing 

Grand 
Total 

 Max./ 
Passing 

T P Tu 
Cont.  
Hrs 

Core-1 
બાયતીમ વલલેચનની યૂંયાઅને 

પ્રલાશો 
4 3 - 1 4 40/16 60/24 - - 100/40 

Core-2 રોકવાહશત્મ :  સ્લરૂ અને વમધૃ્ધધ 4 3 - 1 4 40/16 60/24 - - 100/40 

Core-3 બાા અને ગજુયાતી બાા 4 3 - 1 4 40/16 60/24 - - 100/40 

Core-4 વમશૂ-ભાધમભોઅને વાહશત્મ  4 3 - 1 4 40/16 60/24 - - 100/40 

Core-5 હપલ્ભ અને  વાહશત્મ 4 3 - 1 4 40/16 60/24 - - 100/40 

 

SEMESTER 3 

Course 
Group 

Course Name Cr 

Teaching Scheme INT(T) 
Max./ 

Passing 

EXT(T) 
Max./ 

Passing 

INT(P) 
Max./ 

Passing 

EXT(P) 
Max./ 

Passing 

Grand 
Total 

 Max./ 
Passing 

T P Tu 
Cont.  
Hrs 

Core-1 
ાશ્ચાત્મ વાહશત્મ વલલેચનની યૂંયા 
અને પ્રમોગો   

4 3 - 1 4 40/16 60/24 - - 100/40 

Core-2 વાહશત્મનાૂં વૂંપ્રત્મમો 4 3 - 1 4 40/16 60/24 - - 100/40 

Core-3 સ્લરૂનો અભ્માવ : ગીત સ્લરૂ  4 3 - 4 4 40/16 60/24   100/40 

Core-4 
ગજુયાતી બાા અને વ્માલવાવમક 
રેખન 

4 3 - 1 4 40/16 60/24 - - 100/40 

Core-5 
વૂંળોધન અને વાહશત્મભાૂં વૂંળોધન 
[Dissertation –I] 

4  P 4 4 - - 40/16 60/24 100/40 

 

 

 

 

 



 

 Faculty Name:  Master of Arts 
   

Programme Name:  ( GUJARATI) 

   
 

 

 

SEMESTER 4 

Course 
Group 

Course Name Cr 

Teaching Scheme INT(T) 
Max./ 

Passing 

EXT(T) 
Max./ 

Passing 

INT(P) 
Max./ 

Passing 

EXT(P) 
Max./ 

Passing 

Grand 
Total 

 Max./ 
Passing 

T P Tu 
Cont.  
Hrs 

Core-1 
ગજુયાતી  વાહશત્મ વલલેચનની 
યૂંયાઅને પ્રદાન  

4 3 - 1 4 40/16 60/24 - - 100/40 

Core-2 
વલલેચનઅને વૂંળોધનની  વલવલધ 
ધધવતઓ 

4 3 - 1 4 40/16 60/24 - - 100/40 

Core-3 પ્રવવદ્ધ વાહશત્મ  પ્રલાશો 4 3 - 1 4 40/16 60/24   100/40 

Core-4 
ગજુયાતી બાા અને વાહશત્મભાૂં 
વૂંળોધન  

4 3 - 1 4 40/16 60/24 - - 100/40 

Core-5 
રઘ ુળોધ વનફૂંધ કામા  
[Dissertation – II] 

4 - P 4 4 - - 40/16 60/24 100/40 

 

 

Programme Outcomes 
PO-1 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન ગુજયાતી વાવશત્મન વીધ રયચમ કેલેળે.  

PO-2 વલધ્માથી બાઈ-ફશેનને ગુજયાતી વાવશત્મના વજજકન ખ્માર આલળ.ે 

PO-3 વલધ્માથી બાઈ-ફશેનને ગુજયાતી વાવશત્મની કૃવતઓન રયચમ થામ. 

PO-4 વલધ્માથી બાઈ-ફશેનની ગુજયાતી બાા અને વાવશત્મના સ્લરૂ, ભાખુુંની વભજણ કેલામ.  

PO-5 વલધ્માથી બાઈ-ફશેનને વુંળધન અને વાવશત્મના પ્રલાશન ખ્માર આલે. 

PO-6 બવલષ્મભાું વલધ્માથી બાઈ-ફશેન વળક્ષક કે  પ્રપેવય ફને અથલા  સ્ધાજત્ભક યીક્ષાઑ આે ત આ પ્રાથવભક વભજણ 

ામાનુું કાભ કયળ.ે 

PO-7 આગાભી કાયરકદીભાું આ ભાવશતી અને જ્ઞાન ઘણું ઉમગી ુયલાય થળે. 

PO-8 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન બાાળવતત અને બાાદ્રવહ્ર કેલે. 

 

 



 

 Faculty Name:  Master of Arts 
   

Programme Name:  ( GUJARATI) 

   
 

 

 

 

 Faculty Name:  Master of Arts 
   

Programme Name:  ( Gujarati ) 
   

Semester:  I  Academic Batch:  2021-22 
 

 

 

 

Course 
Group 

Board of Studies / 
Faculty Ownership 

Course 
Code 

Course Name Cr 
Teaching Scheme 

Assessment/
Evaluation 

Type 

External 
Exam 

Duration 
(Hrs.) 

INT(T) 
Max./ 

Passing 

EXT(T) 
Max./ 

Passing 

INT(P) 
Max./ 

Passing 

EXT(P) 
Max./ 

Passing 

Grand 
Total 

 Max./ 
Passing 

T P Tu 
Cont.  
Hrs 

T P T  P 

Core-1 
Board of studies in 

language  ગજુયાતી વાહશત્મનો  વાભાન્મ હયચમ  4 3 - 1 4 - - 2.5 - 40/16 60/24 - - 100/40 

Core-2 
Board of studies in 

language  કવલતા-સ્લરૂઅને ગજુયાતી કવલતા  4 3 - 1 4 - - 2.5 - 40/16 60/24 - - 100/40 

Core-3 
Board of studies in 

language  ટૂૂંકીલાતાા-સ્લરૂઅને ગજુયાતી ટૂૂંકીલાતાા  4 3 - 1 4 - - 2.5 - 40/16 60/24 - - 100/40 

Core-4 
Board of studies in 

language  નલરકથા-સ્લરૂ અને ગજુયાતી નલરકથા  4 3 - 1 4 - - 2.5 - 40/16 60/24 - - 100/40 

Core-5 
Board of studies in 

language  વનફૂંધ-સ્લરૂઅને ગજુયાતી વનફૂંધ  4 3 - 1 4 - - 2.5 - 40/16 60/24 - - 100/40 

 

# T = Theory, P = Practical, Tu = Tutorial 
 

 

Name & Sign  
[Chairman - Board of Studies]: 

  
Name & Sign 

 [Dean / Director]: 
  



 

 Faculty Name:  Master of Arts 
   

Programme Name:  ( GUJARATI) 

   
 

 

 

 

 Faculty Name:  Master of Arts 
   

Programme Name:  ( Gujarati ) 
   

Semester:  2  Academic Batch:  2021-22 
 

 

 

 

Course 
Group 

Board of Studies / 
Faculty Ownership 

Course 
Code 

Course Name Cr 
Teaching Scheme 

Assessment/
Evaluation 

Type 

External 
Exam 

Duration 
(Hrs.) 

INT(T) 
Max./ 

Passing 

EXT(T) 
Max./ 

Passing 

INT(P) 
Max./ 

Passing 

EXT(P) 
Max./ 

Passing 

Grand 
Total 

 Max./ 
Passing 

T P Tu 
Cont.  
Hrs 

T P T  P 

Core-1 
Board of studies in 

language  બાયતીમ વલલેચનની યૂંયાઅને પ્રલાશો 4 3 - 1 4 - - 2.5 - 40/16 60/24 - - 100/40 

Core-2 
Board of studies in 

language  રોકવાહશત્મ :  સ્લરૂ અને વમધૃ્ધધ 4 3 - 1 4 - - 2.5 - 40/16 60/24 - - 100/40 

Core-3 
Board of studies in 

language  બાા અને ગજુયાતી બાા 4 3 - 1 4 - - 2.5 - 40/16 60/24 - - 100/40 

Core-4 
Board of studies in 

language  વમશૂ-ભાધમભોઅને વાહશત્મ  4 3 - 1 4 - - 2.5 - 40/16 60/24 - - 100/40 

Core-5 
Board of studies in 

language  હપલ્ભ અને  વાહશત્મ 4 3 - 1 4 - - 2.5 - 40/16 60/24 - - 100/40 

 

# T = Theory, P = Practical, Tu = Tutorial 
 

 

 

Name & Sign  
[Chairman - Board of Studies]: 

  
Name & Sign 

 [Dean / Director]: 
  



 

 Faculty Name:  Master of Arts 
   

Programme Name:  ( GUJARATI) 

   
 

 

 

 

 Faculty Name:  Master of Arts 
   

Programme Name:  ( Gujarati ) 
   

Semester:  3  Academic Batch:  2021-22 
 

 

 

 

Course 
Group 

Board of Studies / 
Faculty Ownership 

Course 
Code 

Course Name Cr 
Teaching Scheme 

Assessment/
Evaluation 

Type 

External 
Exam 

Duration 
(Hrs.) 

INT(T) 
Max./ 

Passing 

EXT(T) 
Max./ 

Passing 

INT(P) 
Max./ 

Passing 

EXT(P) 
Max./ 

Passing 

Grand 
Total 

 Max./ 
Passing 

T P Tu 
Cont.  
Hrs 

T P T  P 

Core-1 
Board of studies in 

language  ાશ્ચાત્મ વાહશત્મ વલલેચનની યૂંયા અને પ્રમોગો   4 3 - 1 4 - - 2.5 - 40/16 60/24 - - 100/40 

Core-2 
Board of studies in 

language  વાહશત્મનાૂં વૂંપ્રત્મમો 4 3 - 1 4 - - 2.5 - 40/16 60/24 - - 100/40 

Core-3 
Board of studies in 

language  સ્લરૂનો અભ્માવ : ગીત સ્લરૂ  4 3 - 1 4 - - 2.5  40/16 60/24 - - 100/40 

Core-4 
Board of studies in 

language  ગજુયાતી બાા અને વ્માલવાવમક રેખન 4 3 - 1 4 - - 2.5 - 40/16 60/24 - - 100/40 

Core-5 
Board of studies in 

language 
 

વૂંળોધન અને વાહશત્મભાૂં વૂંળોધન [Dissertation –

I] 
4 - P 4 4 - -  2.5   40/16 60/24 100/40 

 

# T = Theory, P = Practical, Tu = Tutorial 
 

 

Name & Sign  
[Chairman - Board of Studies]: 

  
Name & Sign 

 [Dean / Director]: 
  



 

 Faculty Name:  Master of Arts 
   

Programme Name:  ( GUJARATI) 

   
 

 

 

 

 Faculty Name:  Master of Arts 
   

Programme Name:  ( Gujarati ) 
   

Semester:  4  Academic Batch:  2021-22 
 

 

 

 

Course 
Group 

Board of Studies / 
Faculty Ownership 

Course 
Code 

Course Name Cr 
Teaching Scheme 

Assessment/
Evaluation 

Type 

External 
Exam 

Duration 
(Hrs.) 

INT(T) 
Max./ 

Passing 

EXT(T) 
Max./ 

Passing 

INT(P) 
Max./ 

Passing 

EXT(P) 
Max./ 

Passing 

Grand 
Total 

 Max./ 
Passing 

T P Tu 
Cont.  
Hrs 

T P T  P 

Core-1 
Board of studies in 

language  ગજુયાતી  વાહશત્મ વલલેચનની યૂંયાઅને પ્રદાન  4 3 - 1 4 - - 2.5 - 40/16 60/24 - - 100/40 

Core-2 
Board of studies in 

language  વલલેચનઅને વૂંળોધનની  વલવલધ ધધવતઓ 4 3 - 1 4 - - 2.5 - 40/16 60/24 - - 100/40 

Core-3 
Board of studies 

in language 
 પ્રવવદ્ધ વાહશત્મ  પ્રલાશો 4 3 - 1 4 - - 2.5 - 

40/16 60/24 
- - 100/40 

Core-4 
Board of studies in 

language  ગજુયાતી બાા અને વાહશત્મભાૂં વૂંળોધન  4 3 - 1 4 - - 2.5 - 40/16 60/24 - - 100/40 

Core-5 
Board of studies in 

language 
 રઘ ુળોધ વનફૂંધ કામા [Dissertation – II] 4 - P 4 4 - P  2.5   40/16 60/24 100/40 

  

# T = Theory, P = Practical, Tu = Tutorial 
Name & Sign  

[Chairman - Board of Studies]: 
  

Name & Sign 
 [Dean / Director]: 

  



 

Page 8 of 58 

 

 

FACULTY OF ARTS 
 

Effective from Academic Batch:  2021-22 
 
Programme: Gujarati 
Semester:  1 
Course Code:  To be Given by University 
Course Title:  ગજુયાતી વાહશત્મનો  વાભાન્મ હયચમ 

Course Group:Core-1 

 
Course Objectives: 
 

• વલધમાથી બાઈ-ફશનેો ગજુયાતી વાહશત્મનો વીધો હયચમ કેલે. 
• વલધમાથી બાઈ-ફશનેોને ગજુયાતી વાહશત્મના વર્જકોનો ખ્માર આલે. 
• વલધમાથી બાઈ-ફશનેોને ગજુયાતી વાહશત્મની કૃવતઓનો હયચમ થામ. 
• વલધમાથી બાઈ-ફશનેોની ગજુયાતી વાહશત્મના સ્લરૂોની વભજણ કેલામ.  
• વલધમાથી બાઈ-ફશનેોને વાહશત્મના પ્રલાશોનો ખ્માર આલે. 
• બવલષ્મભાૂં વલધમાથી બાઈ-ફશનેો વળક્ષક કે  પ્રોપેવય ફને અથલા  સ્ધાાત્ભક યીક્ષાઑ આે તો આ 
પ્રાથવભક વભજણ ામાનુૂં કાભ કયળે. 
• આગાભી કાયહકદીભાૂં આ ભાહશતી અને જ્ઞાન ઘણુૂં ઉમોગી પયુલાય થળે. 
 

Teaching & Examination Scheme: 
Contact hours per week Course 

Credits 
Examination Marks (Maximum / Passing) 

Lecture Tutorial Practical 
Theory J/V/P* 

Total 
Internal External Internal External 

03 01 - 04 40/16 60/24 - - 100/40 
 

* J: Jury; V: Viva; P: Practical 
 

Detailed Syllabus: 
Sr. Contents Hours 
1 ભધ્મકારીન ગુજયાતી વાવશત્મના  ઇવતશાવન ટૂુંક રયચમ : જેભાું કવલઓ –કૃવતઓ – સ્લરૂ 

–આુંદરન –રક્ષણન વભાલેળ કયલાભાું આલળે.   

12 

2 વુધાયક મુગ અને ુંરડત મુગના ગુજયાતી વાવશત્મન ટૂુંક રયચમ : જેભાું વજજક – કૃવતઓ – 

સ્લરૂ –પ્રલાશ –રક્ષણન વભાલેળ કયલાભાું આલળે.   

12 
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3 ગાુંધીમુગ અને આનુગાુંધીમુગના ગુજયાતી વાવશત્મન ટૂુંક રયચમ : જેભાું વજજક – કૃવતઓ – 

સ્લરૂ –પ્રલાશ –રક્ષણન વભાલેળ કયલાભાું આલળે.  

12 

4 આધુવનક મુગના ગુજયાતી વાવશત્મન ટૂુંક રયચમ : જેભાું વજજક – કૃવતઓ – સ્લરૂ –

પ્રલાશ –રક્ષણન વભાલેળ કયલાભાું આલળે.  

12 

5 અનુઆધુવનક મુગના ગુજયાતી વાવશત્મન ટૂુંક રયચમ : જેભાું વજજક – કૃવતઓ – સ્લરૂ –

પ્રલાશ –રક્ષણન વભાલેળ કયલાભાું આલળે.  

12 

 
Reference Books:  
1 ડ. ફશેચયબાઇ ટેર , અલાજચીન ગુજયાતી વાવશત્મ   

2 ડ. ધીરુબાઈ ઠાકય, અલાજચીન ગુજયાતી વાવશત્મની વલકાવયેખા : ૧ અને ૨ :  

3 પ્રવાદ બ્રહ્મબટ્ટ,  અલાજચીન ગુજયાતી વાવશત્મન ઇવતશાવ  

4 પ્રવાદ બ્રહ્મબટ્ટ, ગુજયાતી વાવશત્મન ઇવતશાવ [ ભધ્મકારીન ]  

5 વું : ઉભાળુંકય જળી, ગુજયાતી વાવશત્મન ઇવતશાવ :: પ્ર. ગુજયાતી વાવશત્મ રયદ  

6 ચુંદ્રકાુંત ટીલાા, વાવશત્મ-કળ : ૧ અને ૨ : ગુજયાતી વાવશત્મ અકાદભી  

7 ડ. ફશેચયબાઇ ટેર , અલાજચીન ગુજયાતી વાવશત્મ  

 
Pedagogy: 

પ્રલચનો, ેનર ચચાાઓ અને લકાળો ઉયાૂંત , વલદ્યાથીઓને વર્જક સ્થો, વાહશત્મ કેન્રો  અને નાભાૂંહકત 
વાહશત્ત્મક જગ્માઓની મરુાકાત રેલા રઈ જલાથી તેઓને સ્થ ય અલરોકનની અનભુવૂત કયાલલી 
રાબદામી યશળેે. 

 
Suggested Specification table with Marks (Theory) (Revised Bloom’s Taxonomy): 

Distribution of Theory Marks in % R: Remembering; U: Understanding; A: Applying; 
N: Analyzing; E: Evaluating; C: Creating R  U A N E C 

15 10 10 15 05 05 
 

Note: This specification table shall be treated as a general guideline for students and teachers. The actual distribution of 
marks in the question paper may vary slightly from above table. 
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Course Outcomes (CO): 

Sr. Course Outcome Statements %weightage 
CO-1 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન ગુજયાતી વાવશત્મન વીધ રયચમ કેલળે. 20 

CO-2 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન કવલતાના સ્લરૂને ઓખે અને વજજનાત્ભક અવબગભ 

કેલળે. 

20 

CO-3 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન ટૂુંકીલાતાજના સ્લરૂને ઓખે અને વજજનાત્ભક અવબગભ 

કેલળે. 

20 

CO-4 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન નલરકથાના સ્લરૂને ઓખે અને વજજનાત્ભક અવબગભ 

કેલળે. 

20 

CO-5 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન વનફુંધના સ્લરૂને ઓખે અને વજજનાત્ભક અવબગભ 

કેલળે. 

20 

 
 
Curriculum Revision: 
Version: 1 
Drafted on (Month-Year):  APRIL-2021 

Last Reviewed on (Month-Year):   
Next Review on (Month-Year): APRIL-2023 
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FACULTY OF ARTS 
 

Effective from Academic Batch:  2021-22 
 
Programme: Gujarati 
Semester:  1 
Course Code:  To be Given by University 
Course Title:  કવલતા-સ્લરૂઅને ગજુયાતી કવલતા 
Course Group:Core-2 

 
Course Objectives: 

• વલધમાથી બાઈ-ફશનેો કવલતાના સ્લરૂને ઓખે અને વર્જનાત્ભક અભબગભ કેલે. 
• વલધમાથી બાઈ-ફશનેો કવલતા દ્વાયા બાલ-કલ્ના-પ્રવતબા-કેલી યીતે કાભ કયે છે તેનો હયચમ ભેલે. 
• વલધમાથી બાઈ-ફશનેો કવલતાનો ઇવતશાવ જાણે અને આગાભી કાયહકદીભાૂં તેનો ઉમોગ કયે. 
• વલધમાથી બાઈ-ફશનેો યગુ પ્રભાણે યચાતી કવલતા અને વર્જકોનો ખ્માર ભેલે. 
• વલધમાથી બાઈ-ફશનેો કવલતાનુૂં પે્રઝન્ટેળન કેલી યીતે થામ તે ળીખે. 
• વલધમાથી બાઈ-ફશનેો કવલતા દ્વાયા જીલન અને કાનો યવ અને આનૂંદ ભેલે.  
• આગાભી કાયહકદીભાૂં આ ભાહશતી અને જ્ઞાન ઘણુૂં ઉમોગી પયુલાય થળે. 
 

Teaching & Examination Scheme: 
Contact hours per week Course 

Credits 
Examination Marks (Maximum / Passing) 

Lecture Tutorial Practical 
Theory J/V/P* 

Total 
Internal External Internal External 

03 01 - 04 40/16 60/24 - - 100/40 
 

* J: Jury; V: Viva; P: Practical 
 
 

Detailed Syllabus: 
Sr. Contents Hours 
1 કવલતા એટ્રે ળુું ? કવલતાની વ્માખ્માઓ, પ્રકાય  અને રક્ષણન  રયચમ 

 વુંસ્કૃત, અુંગ્રેજી અને ગુજયાતી વ્માખ્માઓ 

 સ્લરૂરક્ષી અને વલમરક્ષી પ્રકાય  

 ફાહ્ય રક્ષણ  

 આુંતરયક રક્ષણ   

 ળબ્દતત્લ : અથજતત્લ : બાલતત્લ : કલ્નાતત્લ : રમ અને છુંદ : બાાળૈરી : 

પ્રમુવતતઓ  

12 
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2 ગુજયાતી કવલતાન ઉદ્બલ અને વલકાવ : મુગ પ્રભાણે રયચમ : કવલઓ – કાવ્મવુંગ્રશ –કાવ્મ 

ઉદાશયણ. 

 વુધાયક મુગની કવલતા  

 ુંરડત મુગની કવલતા  

 ગાુંધી મુગની કવલતા  

 અનુગાુંધીમુગની કવલતા  

 આધુવનક મુગની કવલતા  

 અનુઆધુવનક મુગની કવલતા – વાુંપ્રત કવલતા 

12 

3 ગુજયાતી ભધ્મકારીન કવલતાભાુંથી કઈ એક કાવ્મવુંગ્રશન  આસ્લાદરક્ષી અભ્માવ 

‘નયસવશ ભશેતાનાું દ ’[ વુંદગીના દને આધાયે આસ્લાદરક્ષી ભૂલ્માુંકન ] 

12 

4 ગુજયાતી અલાજચીન  કવલતાભાુંથી કઈ એક કાવ્મવુંગ્રશન  આસ્લાદરક્ષી અભ્માવ. 

‘ઉભાળુંકય જળીનાું શે્રષ્ઠ કાવ્મ’[  વુંદગીના કાવ્મને આધાયે આસ્લાદરક્ષી અભ્માવ ]] 

12 

5 ‘નયસવશ ભશેતાનાું દ ’અન ે‘ઉભાળુંકય જળીનાું શે્રષ્ઠ કાવ્મ’કરારક્ષીઅભ્માવ 

 

12 

Reference Books:  
1 અલાજચીન ગુજયાતી વાવશત્મ : ડ. ફશેચયબાઇ ટેર  
2 અલાજચીન ગુજયાતી વાવશત્મની વલકાવયેખા : ૧ અને ૨ : ડ. ધીરુબાઈ ઠાકય  
3 અધ્મતન કવલતા : યઘુલીય ચોધયી  
4 અલાજચીન કવલતા : વુુંદયભ  
5 અલાજચીન કાવ્મવાવશત્મના લશેણ : યાભનાયામણ ાઠક  
6 નયસવશ ભશેતાનાું શ્રેષ્ઠ કાવ્મ : અનુંતયામ યાલ  
7 ઉભાળુંકય જળીનાું શે્રષ્ઠ કાવ્મ : ઉભાળુંકય જળી  

 
Pedagogy: 

પ્રલચનો, ેનર ચચાાઓ ,સ્ધાાઓ લકાળો ઉયાૂંત , વલદ્યાથીઓને વર્જક સ્થો , વાહશત્મ કેન્રો  અને 
નાભાૂંહકત વાહશત્ત્મક જગ્માઓ ની મરુાકાત રેલા રઈ જલાથી તેઓને સ્થ ય અલરોકનની અનભુવૂત 
કયાલલી રાબદામી યશળેે. 
 

 
Suggested Specification table with Marks (Theory) (Revised Bloom’s Taxonomy): 

Distribution of Theory Marks in % R: Remembering; U: Understanding; A: Applying; 
N: Analyzing; E: Evaluating; C: Creating R  U A N E C 

15 10 10 15 05 05 
 

Note: This specification table shall be treated as a general guideline for students and teachers. The actual distribution of 
marks in the question paper may vary slightly from above table. 
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Course Outcomes (CO): 

Sr. Course Outcome Statements %weightage 
CO-1 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન કવલતાના સ્લરૂને ઓખે અને વજજનાત્ભક અવબગભ 

કેલળે. 

20 

CO-2 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન ગુજયાતી કવલતાન ઇવતશાવનુું જ્ઞાન ભેલળે. 20 

CO-3 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન ભધ્મકારીન કવલતા વલે જ્ઞાન ભેલળે. 20 

CO-4 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન વજજક યભેળ ાયેખન  ખ્માર ભેલળે. 20 

CO-5 વલધ્માથી બાઈ-ફશેનભધ્મકારીન કવલતા કવલતાનુું ભાખુું કેલી યીતે થામ તે 

ળીખળે. 

20 

 
 
Curriculum Revision: 
Version: 1 
Drafted on (Month-Year):  APRIL-2021 
Last Reviewed on (Month-Year):   
Next Review on (Month-Year): APRIL-2023 
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FACULTY OF ARTS 
 

Effective from Academic Batch:  2021-22 
 
Programme: Gujarati 
Semester:  1 
Course Code:  To be Given by University 
Course Title:  ટૂૂંકીલાતાા-સ્લરૂઅને ગજુયાતી ટૂૂંકીલાતાા 
Course Group:Core-3 

 
Course Objectives: 
 

• વલધમાથી બાઈ-ફશનેો ટૂૂંકીલાતાાના સ્લરૂને ઓખે અને વર્જનાત્ભક અભબગભ કેલે. 
•વલધમાથી બાઈ-ફશનેો ટૂૂંકીલાતાા  દ્વાયા કથા રેખન –ાત્રારેખન અને લાતાારેખન -કેલી યીતે કયી 
ળકામ તેનો હયચમ ભેલે. 
• વલધમાથી બાઈ-ફશનેો ટૂૂંકીલાતાાનો ઇવતશાવ જાણે અને આગાભી કાયહકદીભાૂં તેનો ઉમોગ કયે. 
• વલધમાથી બાઈ-ફશનેો યગુ પ્રભાણે યચાતી ટૂૂંકીલાતાા  અને વર્જકોનો ખ્માર ભેલે. 
• વલધમાથી બાઈ-ફશનેો ટૂૂંકીલાતાાન ુૂં પે્રઝન્ટેળન કેલી યીતે થામ તે ળીખે. 
• વલધમાથી બાઈ-ફશનેો ટૂૂંકીલાતાા  દ્વાયા જીલન અને કાનો યવ અને આનૂંદ ભેલે.  
• આગાભી કાયહકદીભાૂં આ ભાહશતી અને જ્ઞાન ઘણુૂં ઉમોગી પયુલાય થળે. 
 

Teaching & Examination Scheme: 
Contact hours per week Course 

Credits 
Examination Marks (Maximum / Passing) 

Lecture Tutorial Practical 
Theory J/V/P* 

Total 
Internal External Internal External 

03 01 - 04 40/16 60/24 - - 100/40 
 

* J: Jury; V: Viva; P: Practical 
 

Detailed Syllabus: 
Sr. Contents Hours 
1 ટૂુંકીલાતાજનુું સ્લરૂ, વ્માખ્મા અને રક્ષણ 

 

12 
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2 ગુજયાતી ટૂુંકીલાતાજન ઉદબલ અને વલકાવ : લાતાજકાય  : કૃવતઓ : પ્રલાશ 

 વુધાયક મુગની ટૂુંકીલાતાજ  

 ુંરડત મુગની ટૂુંકીલાતાજ  

 ગાુંધી મુગની ટૂુંકીલાતાજ  

 અનુગાુંધીમુગની ટૂુંકીલાતાજ  

 આધુવનક મુગની ટૂુંકીલાતાજ  

 અનુઆધુવનક મુગની ટૂુંકી લાતાજ – વાુંપ્રત ટૂુંકીલાતાજ  

12 

3 ગુજયાતી અલાજચીન  વજજકના કઈ એક લાતાજ-વુંગ્રશન  આસ્લાદરક્ષી અભ્માવ. 

‘વુુંદયભની શે્રષ્ઠ લાતાજઓ’ 

12 

4 ગુજયાતી આધુવનક વજજકના કઈ એક લાતાજ-વુંગ્રશન  આસ્લાદરક્ષી અભ્માવ. 

‘વુયેળ જળીની શ્રેષ્ઠ નલવરકાઓ’ 

12 

5 ‘વુુંદયભનીશે્રષ્ઠલાતાજઓ’ અને ‘વુયેળજળીનીશે્રષ્ઠનલવરકાઓ’ -  કરારક્ષીઅભ્માવ 12 

 
Reference Books:  
1 અલાજચીન ગુજયાતી વાવશત્મ : ડ. ફશેચયબાઇ ટેર  
2 અલાજચીન ગુજયાતી વાવશત્મની વલકાવયેખા : ૧ અને ૨ : ડ. ધીરુબાઈ ઠાકય  
3 ટૂુંકીલાતાજ અને ગુજયાતી ટૂુંકીલાતાજ : વું. જમુંત કઠાયી  
4 નલી ટૂુંકીલાતાજની કાભીભાુંવા : રકળય જાદલ  
5 લાતાજ-વલળે : યઘુલીય ચોધયી  
6 આધુવનક વાવશત્મ વુંજ્ઞાક : ચુંદ્રકાુંત ટીલાા  
7 વાવશત્મભાું આધુવનકતા : વુભન ળાશ  

  
 

Pedagogy: 

પ્રલચનો, ેનર ચચાાઓ અને લકાળો ઉયાૂંત , વલદ્યાથીઓને વર્જક સ્થો, વાહશત્મ કેન્રો  અને નાભાૂંહકત 
વાહશત્ત્મક જગ્માઓની મરુાકાત રેલા રઈ જલાથી તેઓને સ્થ ય અલરોકનની અનભુવૂત કયાલલી 
રાબદામી યશળેે. 
 

 
Suggested Specification table with Marks (Theory) (Revised Bloom’s Taxonomy): 

Distribution of Theory Marks in % R: Remembering; U: Understanding; A: Applying; 
N: Analyzing; E: Evaluating; C: Creating R  U A N E C 

15 10 10 15 05 05 
 

Note: This specification table shall be treated as a general guideline for students and teachers. The actual distribution of 
marks in the question paper may vary slightly from above table. 
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Course Outcomes (CO): 

Sr. Course Outcome Statements %weightage 
CO-1 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન કવલતાના સ્લરૂને ઓખે અને વજજનાત્ભક અવબગભ 

કેલળે.. 

20 

CO-2 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન કવલતા દ્લાયા બાલ-કલ્ના-પ્રવતબા-કેલી યીતે કાભ કયે છે 

તેન રયચમ ભેલે. 

20 

CO-3 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન કવલતાન ઇવતશાવ જાણે અને આગાભી કાયરકદીભાું તેન 

ઉમગ કયળે. 

20 

CO-4 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન મુગ પ્રભાણે યચાતી કવલતા અને વજજકન ખ્માર ભેલળે. 20 

CO-5 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન કવલતાનુું પ્રેઝન્ટેળન કેલી યીતે થામ તે ળીખળે. 20 

 
 
Curriculum Revision: 
Version: 1 
Drafted on (Month-Year):  APRIL-2021 
Last Reviewed on (Month-Year):   
Next Review on (Month-Year): APRIL-2023 
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FACULTY OF ARTS 
 

Effective from Academic Batch:  2021-22 
 
Programme: Gujarati 
Semester:  1 
Course Code:  To be Given by University 
Course Title:  નલરકથા-સ્લરૂ અને ગજુયાતી નલરકથા 
Course Group:Core-4 

 
Course Objectives: 
 

 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન નલરકથાના સ્લરૂને ઓખે અને વજજનાત્ભક અવબગભ કેલે. 

 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન નલરકથા  દ્લાયા કથા રેખન –ાત્રારેખન અને નલરકથા  -કેલી યીતે કયી ળકામ 

તેન રયચમ ભેલે. 

 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન નલરકથાન ઇવતશાવ જાણે અને આગાભી કાયરકદીભાું તેન ઉમગ કયે. 

 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન મુગ પ્રભાણે યચાતી નલરકથા  અને વજજકન ખ્માર ભેલે. 

 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન નલરકથાનુું પ્રેઝન્ટેળન કેલી યીતે થામ તે ળીખે. 

 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન નલરકથા  દ્લાયા જીલન અને કાન યવ અને આનુંદ ભેલે.  

 આગાભી કાયરકદીભાું આ ભાવશતી અને જ્ઞાન ઘણું ઉમગી ુયલાય થળે. 

 
 

Teaching & Examination Scheme: 
Contact hours per week Course 

Credits 
Examination Marks (Maximum / Passing) 

Lecture Tutorial Practical 
Theory J/V/P* 

Total 
Internal External Internal External 

03 01 - 04 40/16 60/24 - - 100/40 
 

* J: Jury; V: Viva; P: Practical 
 

Detailed Syllabus: 
Sr. Contents Hours 
1 નલરકથાનુું સ્લરૂ, વ્માખ્મા અને રક્ષણ 

 

12 
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2 ગુજયાતી નલરકથાન ઉદબલ અને વલકાવ : નલરકથાકાય : કૃવતઓ : પ્રલાશ 

 વુધાયક મુગની નલરકથા   

 ુંરડત મુગની નલરકથા   

 ગાુંધી મુગની નલરકથા   

 અનુગાુંધીમુગની નલરકથા   

 આધુવનક મુગની નલરકથા   

 અનુઆધુવનક મુગની નલરકથા  – વાુંપ્રત નલરકથા  

12 

3 ગુજયાતી વાવશત્મ અલાજચીનકાની નાભાુંરકત નલરકથાન આસ્લાદરક્ષી અભ્માવ 

'તુરવી-તમાય' - ઝલેયચુંદભેઘાણી  [ કથાલસ્ત-ુ લસ્તુવુંકરન –ાત્ર ] 

12 

4 ગુજયાતી વાવશત્મની આધુવનક-કાની નાભાુંરકત નલરકથાન આસ્લાદરક્ષી અભ્માવ 

'અભૃતા'- યઘુલીયચોધયી [ કથાલસ્ત-ુ લસ્તુવુંકરન –ાત્ર ] 

12 

5 ‘તુરવીતમાય’ અન ે‘અભૃતા’ - ફુંન્નેનલરકથાનીકરારક્ષીવભીક્ષા 12 

 
Reference Books:  
1 અલાજચીન ગુજયાતી વાવશત્મ : ડ. ફશેચયબાઇ ટેર  
2 અલાજચીન ગુજયાતી વાવશત્મની વલકાવયેખા : ૧ અને ૨ : ડ. ધીરુબાઈ ઠાકય  
3 કથાવલચાય : નયેળ લેદ  

4 કથા –વવધ્ધાુંત : વુભન ળાશ  

5 કથા –વાુંપ્રત : ફાફુ દાલરુયા  

6 ગુજયાતી નલરકથાની ગવતવલવધ : ફાફુ દાલરુયા  

7 ગુજયાતી નલરકથા : યઘુલીય ચોધયી  

 
Pedagogy: 

પ્રલચનો, ેનર ચચાાઓ અને લકાળો ઉયાૂંત , વલદ્યાથીઓને વર્જક સ્થો, વાહશત્મ કેન્રો  અને નાભાૂંહકત 
વાહશત્ત્મક જગ્માઓની મરુાકાત રેલા રઈ જલાથી તેઓને સ્થ ય અલરોકનની અનભુવૂત કયાલલી 
રાબદામી યશળેે. 

 
Suggested Specification table with Marks (Theory) (Revised Bloom’s Taxonomy): 

Distribution of Theory Marks in % R: Remembering; U: Understanding; A: Applying; 
N: Analyzing; E: Evaluating; C: Creating R  U A N E C 

15 10 10 15 05 05 
 

Note: This specification table shall be treated as a general guideline for students and teachers. The actual distribution of 
marks in the question paper may vary slightly from above table. 
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Course Outcomes (CO): 

Sr. Course Outcome Statements %weightage 
CO-1 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન નલરકથાના સ્લરૂને ઓખે અને વજજનાત્ભક અવબગભ 

કેલળે.. 

20 

CO-2 વલધ્માથી બાઈ-ફશેનનલરકથા દ્લાયા બાલ-કલ્ના-પ્રવતબા-કેલી યીતે કાભ કયે છે 

તેન રયચમ કેલળે.. 

20 

CO-3 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન નલરકથાન ઇવતશાવ જાણે અને આગાભી કાયરકદીભાું તેન 

ઉમગ કયળે. 

20 

CO-4 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન મુગ પ્રભાણે યચાતી નલરકથા અને વજજકન ખ્માર 

ભેલળ.ે 

20 

CO-5 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન નલરકથાનુું પ્રેઝન્ટેળન કેલી યીતે થામ તે ળીખળે. 20 

 
 
Curriculum Revision: 
Version: 1 
Drafted on (Month-Year):  APRIL-2021 
Last Reviewed on (Month-Year):   
Next Review on (Month-Year): APRIL-2023 
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FACULTY OF ARTS 
 

Effective from Academic Batch:  2021-22 
 
Programme: Gujarati 
Semester:  1 
Course Code:  To be Given by University 
Course Title:  વનફૂંધ-સ્લરૂઅને ગજુયાતી વનફૂંધ 

Course Group:Core-5 

 
Course Objectives: 
 

 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન વનફુંધના સ્લરૂને ઓખે અને વજજનાત્ભક અવબગભ કેલે. 

 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન વનફુંધરેખન   કેલી યીતે કયી ળકામ તેન રયચમ ભેલે. 

 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન વનફુંધન ઇવતશાવ જાણે અને આગાભી કાયરકદીભાું તેન ઉમગ કયે. 

 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન મુગ પ્રભાણે યચાતી વનફુંધ અને વજજકન ખ્માર ભેલે. 

 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન વનફુંધની  યજૂઆત  કેલી યીતે થામ તે ળીખે. 

 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન વનફુંધ  દ્લાયા જીલન અને કાન યવ અને આનુંદ ભેલે.  

 આગાભી કાયરકદીભાું આ ભાવશતી અને જ્ઞાન ઘણું ઉમગી ુયલાય થળે. 
 
 

Teaching & Examination Scheme: 
Contact hours per week Course 

Credits 
Examination Marks (Maximum / Passing) 

Lecture Tutorial Practical 
Theory J/V/P* 

Total 
Internal External Internal External 

03 01 - 04 40/16 60/24 - - 100/40 
 

* J: Jury; V: Viva; P: Practical 
 

Detailed Syllabus: 
Sr. Contents Hours 
1 વનફુંધનુું સ્લરૂ, વ્માખ્મા અને રક્ષણ 12 
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2 ગુજયાતી વનફુંધન ઉદબલ અને વલકાવ : વનફુંધકાય : કૃવતઓ : પ્રલાશ 

 વુધાયક મુગનુું વનફુંધવાવશત્મ   

 ુંરડત મુગનુું વનફુંધવાવશત્મ   

 ગાુંધી મુગનુું વનફુંધવાવશત્મ   

 અનુગાુંધીમુગનુું વનફુંધવાવશત્મ   

 આધુવનક મુગનુું વનફુંધવાવશત્મ   

 અનુઆધુવનક મુગ- વાુંપ્રતનુું વનફુંધવાવશત્મ   

12 

3 ગુજયાતી વાવશત્મના  અલાજચીન-કાના વનફુંધકાયના વનફુંધ-વુંગ્રશન આસ્લાદરક્ષીઅભ્માવ. 

ઉભાળુંકય જળી : ‘ગવષ્ઠ  

12 

4 ગુજયાતી વાવશત્મના  આધુવનક-કાના વનફુંધકાયના વનફુંધ-વુંગ્રશન આસ્લાદરક્ષીઅભ્માવ. 

બગીયથબ્રહ્મબટ્ટ - 'ભાનલતાનાબેરૂ' 

12 

5 ઉભાળુંકય જળી : ‘ગવષ્ઠ અનેબગીયથબ્રહ્મબટ્ટ - 'ભાનલતાનાબેરૂ' –કરારક્ષીવભીક્ષા 12 

 
Reference Books:  
1 અલાજચીન ગુજયાતી વાવશત્મ : ડ. ફશેચયબાઇ ટેર  
2 અલાજચીન ગુજયાતી વાવશત્મની વલકાવયેખા : ૧ અને ૨ : ડ. ધીરુબાઈ ઠાકય  
3 ગુજયાતી વનફુંધ-વૃવહ્ર : રકળયસવશ વરુંકી  
4 જ્મતીન્દ્ર દલેના શે્રષ્ઠ શાસ્મ વનફુંધ  
5 વનફુંધ અને ગુજયાતી વનફુંધ : જમુંત કઠાયી  
6 સ્લાતુંત્રત્તય ગુજયાતી વનફુંધ : વુંાદક : ભપત ઓઝા  
7 ડ. બગીયથ બ્રહ્મબટ્ટ : ભાનલતાના બેરુ  

  
 

Pedagogy: 

પ્રલચનો, ેનર ચચાાઓ અને લકાળો ઉયાૂંત , વલદ્યાથીઓને વર્જક સ્થો, વાહશત્મ કેન્રો  અને નાભાૂંહકત 
વાહશત્ત્મક જગ્માઓની મરુાકાત રેલા રઈ જલાથી તેઓને સ્થ ય અલરોકનની અનભુવૂત કયાલલી 
રાબદામી યશળેે. 
 

 
Suggested Specification table with Marks (Theory) (Revised Bloom’s Taxonomy): 

Distribution of Theory Marks in % R: Remembering; U: Understanding; A: Applying; 
N: Analyzing; E: Evaluating; C: Creating R  U A N E C 

15 10 10 15 05 05 
 

Note: This specification table shall be treated as a general guideline for students and teachers. The actual distribution of 
marks in the question paper may vary slightly from above table. 
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Course Outcomes (CO): 

Sr. Course Outcome Statements %weightage 
CO-1 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન વનફુંધના સ્લરૂને ઓખે અને વજજનાત્ભક અવબગભ 

કેલળે.. 

20 

CO-2 વલધ્માથી બાઈ-ફશેનવનફુંધ દ્લાયા બાલ-કલ્ના-પ્રવતબા-કેલી યીતે કાભ કયે છે 

તેન રયચમ કેલળે. 

20 

CO-3 અભ્માવક્રભના વજજતન વલગતલાય રયચમ કેલળે.  20 

CO-4 અભ્માવક્રભના વજજતન વલગતલાય રયચમ કેલળે.  20 

CO-5 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન વનફુંધનુું કરાત્ભક ભાખુું જાણળે.  20 

 
 
Curriculum Revision: 
Version: 1 
Drafted on (Month-Year):  APRIL-2021 
Last Reviewed on (Month-Year):   
Next Review on (Month-Year): APRIL-2023 
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FACULTY OF ARTS 
 

Effective from Academic Batch:  2021-22 
 
Programme: Gujarati 
Semester:  2 

Course Code:  To be Given by University 
Course Title:    :  બાયતીમ વલલેચનની યૂંયા અને પ્રલાશો  

Course Group:Core-1 

 
Course Objectives: 

 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન બાયતીમ વલલેચનની વલચાયધાયાને ઓખે અને વલલેચનાત્ભક  અવબગભ કેલે. 

 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન કાવ્મવલલેચનના વવધ્ધાુંતની વભજણ  ભેલે. 

 વલધ્માથી બાયતીમ વલલેચનન ઇવતશાવ જાણે અને આગાભી કાયરકદીભાું તેન ઉમગ કયે. 

 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન વુંસ્કૃત આચામજ [ બાયતીમ ] પ્રભાણે તેભના ગ્રુંથ અને વલલેચન વવધ્ધાુંતન ખ્માર 

ભેલે. 

 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન કાવ્મનુું વલલેચન – વભીક્ષા કેલી યીતે થામ તે ળીખે. 

 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન બાયતીમ વલલેચન  દ્લાયા વલળેતાઓ અને ખાભીઓ તાયલલાની ળવતત અને દ્રવહ્ર 

કેલ.ે  

 આગાભી કાયરકદીભાું આ ભાવશતી અને જ્ઞાન ઘણું ઉમગી ુયલાય થળે. 

 

Teaching & Examination Scheme: 
Contact hours per week Course 

Credits 
Examination Marks (Maximum / Passing) 

Lecture Tutorial Practical 
Theory J/V/P* 

Total 
Internal External Internal External 

03 01 - 04 40/16 60/24 - - 100/40 
 

* J: Jury; V: Viva; P: Practical 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Page 24 of 58 

 

Detailed Syllabus: 
Sr. Contents Hours 
1 બાયતીમ  વલલેચનની યુંયા અને પ્રલાશ : રયચમ  

 વલલેચન [ ટીકા ]નુું સ્લરૂ  

 વુંકૃત આચામોનુું પ્રદાન   

 જુદાજુદા ટીકા-ગ્રુંથની ટૂુંકી વભીક્ષા  

 પ્રવવધ્ધ વવદ્ધાુંતનુું ભૂલ્માુંકન  

 વાવશત્મભાું પ્રદાન 

12 

2 યવ-વવધ્ધાુંત 

બયતભૂવન : નાટ્મળાસ્ત્ર : યવવૂત્ર : બટ્ટ રલ્રટન ઉત્વત્તલાદ : બટ્ટ ળુંકુકન અનુવભવતલાદ 

: બટ્ટ નામકન બુવતતલાદ : અવબનલ ગુપ્તન અવબવ્મુંજનાલાદ  

12 

3 ધ્લવન-વવધ્ધાુંત   

આનુંદલધજન  : ધ્લન્મારક : ધ્લવન -ળબ્દ અને અથજ : ધ્લવનના રક્ષણ : ઉદાશયણ : ધ્લવનના 

પ્રકાય : ધ્લવનના બેદ-પ્રબેદ  

12 

4 લક્રવતત વવધાન્ત 

આચામજ કુુંતક : લક્રવતત જીવલતભ : લક્રવતત – ળબ્દ અને અથજ : લક્રવતતના રક્ષણ : લક્રવતતના 

પ્રકાય  

12 

5 ‘આચામજભમ્ભટનીકાવ્મવલચાયણા 12 

 
Reference Books:  
1 અવબનલન યવવલચાય અને ફીજા રેખ : નગીનદાવ ાયેખ  
2 એરયસ્ટટરનુું કાવ્મળાસ્ત્ર : અવનરુધ્ધ બ્રહ્મબટ્ટ  
3 કવલની વાધના : ઉભાળુંકય જળી  
4 કાવ્મ-પ્રકાળ : આચામજ ભમ્ભટ  
5 નાટ્મળાસ્ત્ર : આચામજ બયત  
6 ધ્મન્મારક-રચન : અવબનલ ગુપ્ત  
7 લક્રવતત જીવલતભ : આચામજ કુુંતક  

  
Pedagogy: 

પ્રલચનો, ેનર ચચાાઓ અને લકાળો ઉયાૂંત , વલદ્યાથીઓને વર્જક સ્થો, વાહશત્મ કેન્રો  અને નાભાૂંહકત 
વાહશત્ત્મક જગ્માઓની મરુાકાત રેલા રઈ જલાથી તેઓને સ્થ ય અલરોકનની અનભુવૂત કયાલલી 
રાબદામી યશળેે. 
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Suggested Specification table with Marks (Theory) (Revised Bloom’s Taxonomy): 
Distribution of Theory Marks in % R: Remembering; U: Understanding; A: Applying; 

N: Analyzing; E: Evaluating; C: Creating R  U A N E C 
15 10 10 15 05 05 

 

Note: This specification table shall be treated as a general guideline for students and teachers. The actual distribution of 
marks in the question paper may vary slightly from above table. 

 
 

Course Outcomes (CO): 

Sr. Course Outcome Statements %weightage 
CO-1 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન બાયતીમ વલલેચનની વલચાયધાયાને ઓખે અને 

વલલેચનાત્ભક  અવબગભ કેલળે. 

20 

CO-2 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન કાવ્મવલલેચનના યવવવધ્ધાુંતની વભજણ કેલળે. 20 

CO-3 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન કાવ્મવલલેચનના ધ્લવનવવધ્ધાુંતની વભજણ કેલળે. 20 

CO-4 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન કાવ્મવલલેચનના લક્રવતત વવધ્ધાુંતની વભજણ કેલળે. 20 

CO-5 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન કાવ્મવલલેચનના ળબ્દ અને અથજ વવધ્ધાુંતની વભજણ 

કેલળે. 

20 

 
 
Curriculum Revision: 
Version: 1 
Drafted on (Month-Year):  APRIL-2021 
Last Reviewed on (Month-Year):   
Next Review on (Month-Year): APRIL-2023 
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FACULTY OF ARTS 
 

Effective from Academic Batch:  2021-22 
 
Programme: Gujarati 
Semester:  2 

Course Code:  To be Given by University 
 
Course Title:    :  રોકવાહશત્મ : સ્લરૂ અને વમધૃ્ધધ 

Course Group:Core-2 

 
Course Objectives: 

 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન રકવાવશત્મને ઓખે અને ગુજયાતી રકવાવશત્મની વભજણ ભેલ.ે 

 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન ગુજયાતી રકવાવશત્મ યુંયા વલે વળક્ષણ પ્રાપ્ત કય.ે 

 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન ગુજયાતી રકવાવશત્મના ધ્મ સ્લરૂન ખ્માર ભેલે. 

 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન ગુજયાતી રકવાવશત્મના ગધ્મ સ્લરૂન ખ્માર ભેલે  

 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન રકવાવશત્મ  દ્લાયા જીલનના વલવલધ તફતકાઓ અને વલમ વલે  ળવતત અને દ્રવહ્ર 

કેલ.ે  

 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન બાલ-અથજ –યવ-જીલન લગેયે વલે ઊંડાણૂલજક અનુબલે. 

 આગાભી કાયરકદીભાું આ ભાવશતી અને જ્ઞાન ઘણું ઉમગી ુયલાય થળે. 

 

Teaching & Examination Scheme: 
Contact hours per week Course 

Credits 
Examination Marks (Maximum / Passing) 

Lecture Tutorial Practical 
Theory J/V/P* 

Total 
Internal External Internal External 

03 01 - 04 40/16 60/24 - - 100/40 
 

* J: Jury; V: Viva; P: Practical 
 

Detailed Syllabus: 
Sr. Contents Hours 
1 રકવલધ્મા અને રકવાવશત્મ : સ્લરૂ  અને રક્ષણ   

રકવલધ્મા એટ્રે ળુું ? રકવલધ્માના પ્રકાય : રકવાવશત્મ એટ્રે ળુું ? રકવાવશત્મના રક્ષણ : 

રકવાવશત્મના સ્લરૂ : રકવાવશત્મભાું જીલન   

 

12 
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2 રકવાવશત્મના ધ્મસ્લરૂન રયચમાત્ભક  અભ્માવ   

રકગીત : દ : બજન : દુશા : છુંદ 
 

12 

3 રકવાવશત્મના ગધ્મસ્લરૂન રયચમાત્ભક અભ્માવ     
 

12 

4 ગુજયાતી રકવાવશત્મકાયન રયચમ  

 ઝલેયચુંદ ભેઘાણી   

12 

5  ગુજયાતી રકવાવશત્મ વુંળધન વુંાદન પ્રલૃવત  

 ભુખ્મ વુંાદકનુું પ્રદાન અને તેનુું ભૂલ્માુંકન  

12 

 
Reference Books:  
1 ગુજયાતી રકવાવશત્મ વલભળજ : વું. ફલુંત જાની : ાર્શલજ પ્રકાળન  
2 ગુજયાતનુું રકનાટ્મ બલાઇ : વું. યવતરાર વાું.નામક  
3 રકવાવશત્મ આરક : વું. જવલુંત ળેખડીલાા : ાર્શલજ પ્રકાળન  
4 રકવલધ્મા વલજ્ઞાન : વું. શવુ માવજ્ઞક : મુવનલર્સવટી ગ્રુંથ વનભાજણ ફડજ  

5 રકવાવશત્મનુું વભારચન : વું. ઝલેયચુંદ ભેઘાણી : ગૂજજય ગ્રુંથયત્ન કામાજરમ  
6 રકવલધ્મા અને રકવાવશત્મ : વું. નયેળ લેદ : ાર્શલજ વબ્રકેળન  
7 રકવાવશત્મની વલયાવત : વું. જયાલયસવશ જાદલ : ગુજયાત વાવશત્મ અકાદભી  

 
Pedagogy: 

પ્રલચનો, ેનર ચચાાઓ અને લકાળો ઉયાૂંત , વલદ્યાથીઓને વર્જક સ્થો, વાહશત્મ કેન્રો  અને નાભાૂંહકત 
વાહશત્ત્મક જગ્માઓની મરુાકાત રેલા રઈ જલાથી તેઓને સ્થ ય અલરોકનની અનભુવૂત કયાલલી 
રાબદામી યશળેે. 

 
Suggested Specification table with Marks (Theory) (Revised Bloom’s Taxonomy): 

Distribution of Theory Marks in % R: Remembering; U: Understanding; A: Applying; 
N: Analyzing; E: Evaluating; C: Creating R  U A N E C 

15 10 10 15 05 05 
 

Note: This specification table shall be treated as a general guideline for students and teachers. The actual distribution of 
marks in the question paper may vary slightly from above table. 

 
Course Outcomes (CO): 

Sr. Course Outcome Statements %weightage 
CO-1 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન રકવાવશત્મને ઓખે અને ગુજયાતી રકવાવશત્મની 

વભજણ ભેલળ.ે 

20 

CO-2 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન ગુજયાતી રકવાવશત્મના ધ્મ સ્લરૂન ખ્માર ભેલળે. 20 

CO-3 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન ગુજયાતી રકવાવશત્મના ગધ્મ સ્લરૂન ખ્માર ભેલળે. 20 
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CO-4 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન ગુજયાતી રકવાવશત્મકાય ઝલેયચુંદ ભેઘાણીન રયચમ 

ભેલળ.ે 

20 

CO-5 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન રકવાવશત્મની વુંળધન અને વુંાદન પ્રલૃવત્ત વલે ભાવશતી 

અને જ્ઞાન ભેલળ.ે 

20 

 
 
Curriculum Revision: 
Version: 1 
Drafted on (Month-Year):  APRIL-2021 
Last Reviewed on (Month-Year):   
Next Review on (Month-Year): APRIL-2023 
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FACULTY OF ARTS 
 

Effective from Academic Batch:  2021-22 
 
Programme: Gujarati 
Semester:  2 

Course Code:  To be Given by University 
Course Title:  બાા અને ગજુયાતી બાા  
Course Group:Core-3 

 
Course Objectives: 

 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન આણી ભાતૃબાા ગુજયાતીને મગ્મ યીતે ળીખે અને તેન પ્રચાય-પ્રવાય કય.ે 

 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન બાાના વવધ્ધાુંતની વભજણ  ભેલે. 

 વલધ્માથી બાાન ઇવતશાવ જાણે અને આગાભી કાયરકદીભાું તેન ઉમગ કયે. 

 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન બાાના ધ્લવન-તુંત્ર, રૂ-તુંત્ર અને લાતમતુંત્રના ભાખાન ખ્માર ભેલે. 

 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન બાાની યચના-પ્રરક્રમા, કામજ-ધ્ધવત ળીખે. 

 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન બાાળવતત અને બાાદ્રવહ્ર કેલે.  

 આગાભી કાયરકદીભાું આ ભાવશતી અને જ્ઞાન ઘણું ઉમગી ુયલાય થામ. 
 

Teaching & Examination Scheme: 
Contact hours per week Course 

Credits 
Examination Marks (Maximum / Passing) 

Lecture Tutorial Practical 
Theory J/V/P* 

Total 
Internal External Internal External 

03 01 - 04 40/16 60/24 - - 100/40 
 

* J: Jury; V: Viva; P: Practical 
 

Detailed Syllabus: 
Sr. Contents Hours 
1 બાાનુું સ્લરૂ, કામજ,ઇવતશાવ અને રક્ષણ   

બાાન ઉદ્બલ : લાણી –ફરી –બાા : જુદાજુદા ઉમગ : જુદાજુદા રક્ષણ  

12 

2 ગુજયાતી બાાનુું ધ્લવનતુંત્ર : સ્લરૂ અને રયચમ  

ધ્લવનના અથો : ઉચ્ચાયણ વ્મલસ્થા : ઉચ્ચાયણ અુંગ : સ્લય : વ્મુંજન : તેની ઉચ્ચાયણગત 

વલળેતાઓ  

12 

3 ગુજયાતી બાાનુું રૂ-તુંત્ર : સ્લરૂ અને રયચમ 

વુંજ્ઞા : વલળેણ : વલજનાભ : વલબવતત : વનાત : ઉદગાયલાચક : 

12 

4 લચનવલચાય : સરગવલચાય : વભાવ : અનુગ : નાભમગીઓ  12 
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5 ગુજયાતી બાાનુું લાતમ-તુંત્ર : સ્લરૂ અને રયચમ 12 

 
Reference Books:  
1 ગુજયાતી બાાન વલકાવ અને ગુજયાતી બાાનુું સ્લરૂ : કે.કા. ળાસ્ત્રી : બાયત પ્રકાળન  

2 બાાવલજ્ઞાન  અને ગુજયાતી બાા રયચમ : જમુંત કઠાયી : મુવનલર્સવટી ગ્રુંથ વનભાજણ ફડજ  
3 બાાવલજ્ઞાન : કે.ફી.વ્માવ  
4 ધ્લવનરયલતજન અને ગુજયાતી બાાનુું ધ્લવન રયલતજન :  પ્રફધ ુંરડત  
5 બાાવલજ્ઞાન : યભેળ વત્રલેદી  
6 વ્માકયણ-વલભળજ : ડ. ઊર્સભ દેવાઇ  
7 ગુજયાતી બાાન વલકાવ અને ગુજયાતી બાાનુું સ્લરૂ : કે.કા. ળાસ્ત્રી : બાયત પ્રકાળન  

 
Pedagogy: 

પ્રલચનો, ેનર ચચાાઓ અને લકાળો ઉયાૂંત , વલદ્યાથીઓને વર્જક સ્થો, વાહશત્મ કેન્રો  અને નાભાૂંહકત 
વાહશત્ત્મક જગ્માઓની મરુાકાત રેલા રઈ જલાથી તેઓને સ્થ ય અલરોકનની અનભુવૂત કયાલલી 
રાબદામી યશળેે. 

 
Suggested Specification table with Marks (Theory) (Revised Bloom’s Taxonomy): 

Distribution of Theory Marks in % R: Remembering; U: Understanding; A: Applying; 
N: Analyzing; E: Evaluating; C: Creating R  U A N E C 

15 10 10 15 05 05 
 

Note: This specification table shall be treated as a general guideline for students and teachers. The actual distribution of 
marks in the question paper may vary slightly from above table. 

 
Course Outcomes (CO): 

Sr. Course Outcome Statements %weightage 
CO-1 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન આણી ભાતૃબાાન પ્રચાય-પ્રવાય કયળે. 20 

CO-2 બાાના ધ્લવન અને ધ્લવન-વવધ્ધાુંતની વભજણ ભેલળે.  20 

CO-3 બાાના ધ્લવન અને રૂ-વવધ્ધાુંતની વભજણ ભેલળે.  20 

CO-4 
બાાની અરૂંકાય અને છૂંદની યચના-પ્રરક્રમા, કામજ-ધ્ધવત ભેલળ.ે 

20 

CO-5 ગુજયાતી બાાનુું લાતમ-તુંત્ર : સ્લરૂ અને રયચમ ળીખળે.  20 

 
Curriculum Revision: 
Version: 1 
Drafted on (Month-Year):  APRIL-2021 
Last Reviewed on (Month-Year):   
Next Review on (Month-Year): APRIL-2023 
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FACULTY OF ARTS 
 

Effective from Academic Batch:  2021-22 
 
Programme: Gujarati 
Semester:  2 

Course Code:  To be Given by University 
Course Title:  વમશૂ-ભાધમભો અને વાહશત્મ 

Course Group:Core-4 

 
Course Objectives: 

 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન વભૂશ-ભાધ્મભન રયચમ કેલે. 

 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન વભૂશ-ભાધ્મભના  સ્લરૂ અને કામજક્ષેત્ર રયચમ ભેલે. 

 વવળમર ભીરડમા વલે જાણે અને તેન બાા-વાવશત્મ ભાટે ઉમગ કયી વ્માલવાવમક પામદા ભેલી ળકે.  

 તાનુું એક ડીઝીટર પ્રેટપભજ ઊબુું કયી ળકે અને વાવશત્મને જ્ઞાનાત્ભક અને વ્માલવાવમક વટજ કયી ળકે. 

 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન ગુજયાતી અખફાય અને વાભવમકનુું ગુજયાતી બાા અને વાવશત્મભાું પ્રદાન જાણી 

ળક.ે 

 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન ઇન્ટયનેટન  ગુજયાતી બાા અને વાવશત્મના વુંદબજભાું ઉમગ કયી ળકે. 

 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન ઇન્ટયનેટની ળવતત અને દ્રવહ્ર કેલે.  

 આગાભી કાયરકદીભાું તથા વ્મલવામભાું વભૂશભાધ્મભનુું આ જ્ઞાન ઉમગી ુયલાય થળે. 
 

Teaching & Examination Scheme: 
Contact hours per week Course 

Credits 
Examination Marks (Maximum / Passing) 

Lecture Tutorial Practical 
Theory J/V/P* 

Total 
Internal External Internal External 

03 01 - 04 40/16 60/24 - - 100/40 
 

* J: Jury; V: Viva; P: Practical 
 

Detailed Syllabus: 
Sr. Contents Hours 
1 વભૂશ-ભાધ્મભન રયચમ, સ્લરૂ અને કામજક્ષેત્ર  

અખફાય : યેરડમ : ટી.લી. : ઇન્ટયનેટ : વવળમર ભીરડમા  

12 

2 વભૂશ-ભાધ્મભ અને વાવશત્મ :  વુંફુંધ, સ્લરૂ અને રયણાભ   12 

3 ગુજયાતી અખફાય અને વાભવમકનુું ગુજયાતી બાા અને વાવશત્મભાું પ્રદાન   12 

4 ઇન્ટયનેટનુું ગુજયાતી બાા અને વાવશત્મભાું પ્રદાન : વલશુંગાલરકન  

ગુજયાતી બ્રગ  

ગુજયાતી લેફવાઇટ  

12 
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5  ગુજયાતી ઓનરાઈન અખફાય અને વાભવમક  

 વવળમર ભીરડમાનુું પ્રદાન  

12 

 
Reference Books:  
1 અખફાયી ઇવતશાવ : માવીન દરાર : ાર્શલજ પ્રકાળન  
2 ગુજયાતી ત્રકાયત્લન ઇવતશાવ : યતન ભાળજર  
3 ભાધ્મભ ભીભાુંવા : માવીન દરાર : ાર્શલજ પ્રકાળન  
4 ત્રકાયત્લ : વવધ્ધાુંત અને અધ્મમન : ચુંદ્રકાુંત ભશેતા : નલબાયત વાવશત્મ ભુંરદય  
5 ત્રકાયત્લની દળા અને રદળા : વલષ્ણ ુંડ્મા  
6 જ્ઞાન, ભુદ્રણ, પ્રકાળન : વજતેન્દ્ર દેવાઇ : અક્ષયભુદ્રા પ્રકાળન  

7 વાવશત્મ અને ત્રકાયત્લ : કુભાયા દેવાઇ  

8 વભૂશ ભાધ્મભ અને વાવશત્મ : પ્રીવત ળાશ  

9 ઇન્ટયનેટન રયચમ : વશભાુંળુ રકકાવણ  

10 વવળમર ભીરડમા : બયત ળભાજ  

  
Pedagogy: 

પ્રલચનો, ેનર ચચાાઓ અને લકાળો ઉયાૂંત , વલદ્યાથીઓને ન્યઝૂ  સ્થો , વાહશત્મ કેન્રો  અને નાભાૂંહકત 
વાહશત્ત્મક જગ્માઓની મરુાકાત રેલા રઈ જલાથી તેઓને સ્થ ય અલરોકનની અનભુવૂત કયાલલી 
રાબદામી યશળેે. 

 
Suggested Specification table with Marks (Theory) (Revised Bloom’s Taxonomy): 

Distribution of Theory Marks in % R: Remembering; U: Understanding; A: Applying; 
N: Analyzing; E: Evaluating; C: Creating R  U A N E C 

15 10 10 15 05 05 
 

Note: This specification table shall be treated as a general guideline for students and teachers. The actual distribution of 
marks in the question paper may vary slightly from above table. 

 
Course Outcomes (CO): 

Sr. Course Outcome Statements %weightage 
CO-1 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન વભૂશ ભાધ્મભ વલે જાણકાયી ભેલળ.ે 20 

CO-2 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન વભૂશભાધ્મભનુું ભાખુું અને કામોની વભજણ ભેલળ.ે 20 

CO-3 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન ગુજયાતી ત્રકાયત્લન ખ્માર ભેલળે. 20 

CO-4 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન ગુજયાતી બાાની ભીરડમા રક્ષી યચના-પ્રરક્રમા, કામજ-ધ્ધવત 

ભેલળ.ે 

20 

CO-5 વવળમર ભીરડમાની વભજણ દ્લાયા યજગાયી અને કાયરકદીની વભજણ ભેલળે. 20 
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FACULTY OF ARTS 
 

Effective from Academic Batch:  2021-22 
 
Programme: Gujarati 
Semester:  2 

Course Code:  To be Given by University 
Course Title:  હપલ્ભવનભાાણ અને વાહશત્મ 

Course Group:Core-5 

 
Course Objectives: 

 વલધ્માથીબાઈ-ફશેનવાવશત્મને અન્મ કા વાથે જડીને અભ્માવ કયલાન અવબગભકેલ.ે 

 વલધ્માથીવાવશત્મ અને રપલ્ભના વવધ્ધાુંતની વભજણ ભેલ.ે 

 વલધ્માથીવાવશત્મ અને રપલ્ભના વુંફુંધન આગાભીકાયરકદીભાુંતેનઉમગકય.ે 

 વલધ્માથીબાઈ-ફશેનવાવશત્મની ઉમવગતા વભજે અને તેન વ્માલવાવમક ઉમગ કયલાની દ્રવહ્ર કેલ.ે 

 વલધ્માથીકથા-રેખન, ટકથા, વુંલાદ, ગીત, રપલ્ભાુંકન  કેલી યીતે થામતેળીખે. 

 વલધ્માથીબાઈ-ફશેનકાળવતત અને કા-દ્રવહ્ર કેલે.  

 આગાભી કાયરકદીભાું આ ભાવશતી અને જ્ઞાન ઉમગી ફનાલલાની વભજણ કેલે. 
 

Teaching & Examination Scheme: 
Contact hours per week Course 

Credits 
Examination Marks (Maximum / Passing) 

Lecture Tutorial Practical 
Theory J/V/P* 

Total 
Internal External Internal External 

03 01 - 04 40/16 60/24 - - 100/40 
 

* J: Jury; V: Viva; P: Practical 
 

Detailed Syllabus: 
Sr. Contents Hours 
1 વાવશત્મ અને રપલ્ભ : વુંફુંધ, સ્લરૂ  અને રયણાભ  

 વાવશત્મ અને રપલ્ભ લચ્ચેના વુંફુંધનુું સ્લરૂ  

 વાવશત્મનુ રપલ્ભભાું રૂાુંતયણ : રૂાુંતયણ પ્રરક્રમા અને રયણાભ  

 વભસ્માઓ અને વભાધાન  

12 

2 ગુજયાતી વાવશત્મ આધારયત રપલ્ભ-વનભાજણ : ઉદબલ અને વલકાવ  

 રપલ્ભના પ્રાયુંબભાું વાવશત્મનુ પ્રદાન  

 ગુજયાતી વાવશત્મનુું રપલ્ભવનભાજણભાું બૂવભકા  

 ગુજયાતી વાવશત્મ આધારયત રપલ્ભ : રયચમ અને પ્રદાન  

12 
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3 ‘ભાનલીની બલાઇ’ : નલરકથા આધારયત  રપલ્ભ : આસ્લાદરક્ષીવભીક્ષા 

 વલમલસ્ત ુ

 ાત્ર અને ચરયત્ર 

 વુંલાદ અને બાા 

 કા અને યવાનુંદ 

12 

4 ‘યેલા’ :‘તત્લભવવ’નલરકથા આધારયત રપલ્ભ : આસ્લાદરક્ષીવભીક્ષા 

 વલમલસ્ત ુ

 ાત્ર અને ચરયત્ર 

 વુંલાદ અને બાા 

 કા અને યવાનુંદ 

12 

5 ‘‘યેલા’અન ે‘ભાનલીની બલાઇ’ :કરારક્ષીવભીક્ષા 12 

 
Reference Books:  
1 Routledge Handbook ofIndian Cinemas  

2 Encyclopedia of Hindi Cinema : GovindNilahani and Saibal Chatterjee  

3 ‘ભાનલીની બલાઇ’ : ન્નારાર ટેર  

4 ‘ભાનલીની બલાઇ’ [ રપલ્ભ ] : ડામયેકટય : ઉેન્દ્ર વત્રલેદી  

5 ‘તત્લભવવ’ : ધ્રુલ બટ્ટ  

6 ‘યેલા’ [રપલ્ભ ] : ડામયેકટય : યાશુર બરે અને વલનીત કનવજમા 

   
Pedagogy:  

પ્રલચનો, ેનર ચચાાઓ અને લકાળો ઉયાૂંત , વલદ્યાથીઓને ન્યઝૂ  સ્થો , વાહશત્મ કેન્રો  અને નાભાૂંહકત 
વાહશત્ત્મક જગ્માઓની મરુાકાત રેલા રઈ જલાથી તેઓને સ્થ ય અલરોકનની અનભુવૂત કયાલલી 
રાબદામી યશળેે. 
 
Suggested Specification table with Marks (Theory) (Revised Bloom’s Taxonomy): 

Distribution of Theory Marks in % R: Remembering; U: Understanding; A: Applying; 
N: Analyzing; E: Evaluating; C: Creating R  U A N E C 

15 10 10 15 05 05 
 

Note: This specification table shall be treated as a general guideline for students and teachers. The actual distribution of 
marks in the question paper may vary slightly from above table. 
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Course Outcomes (CO): 

Sr. Course Outcome Statements %weightage 
CO-1 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન વાવશત્મરક્ષી રપલ્ભ  વલે જાણકાયી ભેલળ.ે 20 

CO-2 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન રપલ્ભનુું ભાખુું અને કામોની વભજણ  ભેલળે. 20 

CO-3 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન ગુજયાતી બાાની રપલ્ભ ‘ભાનલીની બલાઇ’ વલે  યચના-

પ્રરક્રમા, કામજ-ધ્ધવત ળીખળે. 

20 

CO-4 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન ગુજયાતી બાાની રપલ્ભ ‘યેલા’ [રપલ્ભ ] વલે  યચના-

પ્રરક્રમા, કામજ-ધ્ધવત ળીખળે. 

20 

CO-5 વવળમર ભીરડમાની વભજણ દ્લાયા યજગાયી અને કાયરકદીની વભજણ ભેલળે. 20 

 
Curriculum Revision: 
Version: 1 
Drafted on (Month-Year):  APRIL-2021 
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Next Review on (Month-Year): APRIL-2023 
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FACULTY OF ARTS 
 

Effective from Academic Batch:  2021-22 
 
Programme: Gujarati 
Semester:  3 

Course Code:  To be Given by University 
Course Title:  ાશ્ચાત્મ વાહશત્મ વલલેચનની યૂંયા અને પ્રમોગો   

Course Group:Core-1 

 
Course Objectives: 

 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન ગુજયાતી ાર્શચાત્મ વલલેચનન વીધ રયચમ કેલે. 

 વલધ્માથી બાઈ-ફશેનને ાર્શચાત્મ વલલેચકન ખ્માર આલે. 

 વલધ્માથી બાઈ-ફશેનને ાર્શચાત્મ વલલેચનની  કૃવતઓન રયચમ થામ. 

 વલધ્માથી બાઈ-ફશેનની ાર્શચાત્મ વલલેચનની વલચાયધાયાની વભજણ કેલામ.  

 વલધ્માથી બાઈ-ફશેનને ાર્શચાત્મ વલલેચનના પ્રલાશન ખ્માર આલે. 

 બવલષ્મભાું વલધ્માથી બાઈ-ફશેન વળક્ષક કે  પ્રપેવય ફને અથલા  સ્ધાજત્ભક યીક્ષાઑ આે ત આ 

પ્રાથવભક વભજણ ામાનુું કાભ કયળે. 

 આગાભી કાયરકદીભાું આ ભાવશતી અને જ્ઞાન ઘણું ઉમગી ુયલાય થળે. 
 

Teaching & Examination Scheme: 
Contact hours per week Course 

Credits 
Examination Marks (Maximum / Passing) 

Lecture Tutorial Practical 
Theory J/V/P* 

Total 
Internal External Internal External 

03 01 - 04 40/16 60/24 - - 100/40 
 

* J: Jury; V: Viva; P: Practical 
 
 

Detailed Syllabus: 
Sr. Contents Hours 
1 ાર્શચાત્મવાવશત્મવલલેચનનીયુંયાઓ [ વલલેચનનઇવતશાવ ] 12 

2 એયીસ્ટટરની  વાવશત્મ –વલચાયણા 

 બૂવભકા : પ્રેટન કલ્ન વવધ્ધાુંત  

 અનુકયણની વલચાયણા  

 ટ્રેજેડી એટ્રે ળુું ? વ્માખ્મા અને રક્ષણ  

12 
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3 ‘ટી.એવ. એવરમટની વાવશત્મ –વલચાયણા 

 યુંયા અને લૈમવતતક પ્રવતબા  

 કાવ્મના ત્રણ વૂય  

 કરાની વનલૈવતતતતા  

 લસ્તુગત વશવુંફધક  

 પ્રવળહ્રતાલાદ  

12 

4 ‘યરાુંફાથજની બાા અને વાવશત્મ વલચાયણા  12 

5 ઝાક દેયીદાની બાા અને વાવશત્મ વલચાયણા   12 

 
Reference Books:  
1 ‘પ્રેટનુું આદળજ નગય’  : અનુલાદક – પ્રાણજીલન ાઠક  :ધી ગુજયાત લનાજતમુરય વવાઇટી, અભદાલાદ :

પ્રથભ આલૃવત્ત-૧૯૩૭  
2 ‘પ્રેટનુું રયવબ્રક’  : નયસવશ ટેર  :મુવનલર્સવટી ગ્રુંથવનભાજણ ફડજ , અભદાલાદ  : તૃતીમ આલૃવત્ત -૨૦૧૧  

3 ગુજયાતી વાવશત્મ ભીભાુંવા – ડ. યભેળ વત્રલેદી - આય.આય.ળેઠ, અભદાલાદ  

4 વાવશત્મ વલલેચનના વુંપ્રત્મમ : ડ. ફશેચય બાઈ ટેર  
5 વાવશત્મ ભીભાુંવા : ડ. વતીળ વ્માવ  
6 ાર્શચાત્મ વાવશત્મ ભીભાુંવા – ડ. બયત ઠાકય 

 
Pedagogy:  

પ્રલચનો, ેનર ચચાાઓ અને લકાળો ઉયાૂંત , વલદ્યાથીઓને ન્યઝૂ  સ્થો , વાહશત્મ કેન્રો  અને નાભાૂંહકત 
વાહશત્ત્મક જગ્માઓની મરુાકાત રેલા રઈ જલાથી તેઓને સ્થ ય અલરોકનની અનભુવૂત કયાલલી 
રાબદામી યશળેે. 

 
Suggested Specification table with Marks (Theory) (Revised Bloom’s Taxonomy): 

Distribution of Theory Marks in % R: Remembering; U: Understanding; A: Applying; 
N: Analyzing; E: Evaluating; C: Creating R  U A N E C 

15 10 10 15 05 05 
 

Note: This specification table shall be treated as a general guideline for students and teachers. The actual distribution of 
marks in the question paper may vary slightly from above table. 

 
Course Outcomes (CO): 

Sr. Course Outcome Statements %weightage 
CO-1 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન વાવશત્મરક્ષી વલલેચન વલે જાણકાયી ભેલળ.ે 20 

CO-2 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન એરયસ્ટટરના ામાના વવદ્ધાુંતની વભજણ  ભેલળે. 20 
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CO-3 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન ટી.એવ. એવરમટના ામાના વવદ્ધાુંતની વભજણ  

ભેલળે. 

20 

CO-4 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન યરા ફથજના ામાના વવદ્ધાુંતની વભજણ  ભેલળે. 20 

CO-5 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન ઝાક દેયીદાના ામાના વવદ્ધાુંતની વભજણ  ભેલળે. 20 

 
Curriculum Revision: 
Version: 1 
Drafted on (Month-Year):  APRIL-2021 
Last Reviewed on (Month-Year):   
Next Review on (Month-Year): APRIL-2023 
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FACULTY OF ARTS 

 
Effective from Academic Batch:  2021-22 

 
Programme:    Gujarati 
Semester:  3 

Course Code:  To be Given by University 
Course Title:  વાહશત્મનાૂં તત્લો અને વૂંપ્રત્મમો 
Course Group:         Core-2 

 
Course Objectives:   

 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન વાવશત્મના વુંપ્રત્મમની વભજણ  કેલે. 

 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન વાવશત્મના વુંપ્રત્મમની ઉમવગતા અને જરૂરયમાત અુંગે જ્ઞાન ભેલે. 

 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન વાવશત્મના વુંપ્રત્મમન  આગાભી કાયરકદીભાું ઉમગ કયે. 

 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન વાવશત્મના વુંપ્રત્મમની વભજણ દ્લાયા વાવશત્મની યચનાન ખ્માર ભેલે. 

 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન વાવશત્મના વુંપ્રત્મમન પ્રમગ કેલી યીતે થામ તે ળીખે. 

 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન વાવશત્મના વુંપ્રત્મમ દ્લાયા કાન યવ અને આનુંદ ભેલે.  

 આગાભી કાયરકદીભાું આ ભાવશતી અને જ્ઞાન ઘણું ઉમગી ુયલાય થળે. 
 

Teaching & Examination Scheme: 
Contact hours per week Course 

Credits 
Examination Marks (Maximum / Passing) 

Lecture Tutorial Practical 
Theory J/V/P* 

Total 
Internal External Internal External 

03 01 - 04 40/16 60/24 - - 100/40 
 

* J: Jury; V: Viva; P: Practical 
 

Detailed Syllabus: 
Sr. Contents Hours 
1 કા અને વાવશત્મકરા 

કા એટ્રે ળુું ? : કાનુું ઉાદાન : રવરતકા : રવરતેતય કા  

વાવશત્મકા એટ્રે ળુું ? ઉાદાન : વ્માખ્મા : રક્ષણ : દ્ય વાવશત્મ : ગધ્મ વાવશત્મ : 

ઉમવગતા  

12 

2 કલ્ન એટરે ળુું ? : વ્માખ્મા : સ્લરૂ : રક્ષણ : ઉદાશયણ : પ્રકાય  12 

3 પ્રતીકએટ્રેળુું ? વ્માખ્મા : સ્લરૂ : રક્ષણ : ઉદાશયણ : વાવશત્મભાુંપ્રદાન 12 
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4 ‘ુયાકલ્ન અને ક-કવલ્ત 

ુયાકલ્ન  એટ્રે ળુું ? વ્માખ્મા : સ્લરૂ : રક્ષણ : ઉદાશયણ : વાવશત્મભાું પ્રદાન  

ક-કવલ્ત  એટ્રે ળુું ? વ્માખ્મા : સ્લરૂ : રક્ષણ : ઉદાશયણ : વાવશત્મભાું પ્રદાન  

12 

5 વવન્નવધકયણ અને કથનકેન્દ્ર. 

વવન્નવધકયણ એટ્રે ળુું ? વ્માખ્મા : સ્લરૂ : રક્ષણ : ઉદાશયણ : વાવશત્મભાું પ્રદાન  

કથનકેન્દ્ર એટ્રે ળુું ? વ્માખ્મા : સ્લરૂ : રક્ષણ : ઉદાશયણ : વાવશત્મભાું પ્રદાન  

12 

 
Reference Books:  
1 આધુવનક વાવશત્મ વુંજ્ઞાક : ચુંદ્રકાુંત ટીલાા  
2 અનુ આધુવનકતાલાદ': વું.: બાબાઇ ટેર, ચુંન્દ્રકાન્ત ટીલાા, પ્રથભ આલૃવત્તિઃ૧૯૯૩, 

પ્રકાળકિઃગુજયાતી વાવશત્મ રયદ, અભદાલાદ 

3 આધુવનકત્તય વાવશત્મ: વું.: વુધા વનયુંજન ુંડમા, પ્રથભ આલૃવત્તિઃ ૨૦૦૬, ગુજયાત વાવશત્મઅકાદભી, 

ગાુંધીનગય 
4 આધુવનક વાવશત્મ વુંજ્ઞાકળ' : વુંાદકિઃ ચન્દ્રકાન્ત ટીલાા, યેળ નામક, શજલદન 

વત્રલેદીપ્રથભઆલૃવત્તિઃ૧૯૮૬, ગુજયાત વાવશત્મ રયદ, અભદાલાદ 

5 કાવ્મ વુંકેત': યાધેશ્માભ ળભાજ,પ્રથભ આલૃવત્તિઃ૨૦૦૧, ાર્શલજ વબ્રકેળન, અભદાલાદ 

6 વાવશત્મભાું આધુવનકતા : વુભન ળાશ  

7 વાવશત્મ ક [ અલાજચીન ] – ગુજયાતી વાવશત્મ રયદ – અભદાલાદ 

8 વાવશત્મના વુંપ્રત્મમ – ડ. ફશેચયબાઈ ટેર   

 આધુવનક વાવશત્મ વુંજ્ઞાક : ચુંદ્રકાુંત ટીલાા  

 
Pedagogy:  

પ્રલચનો, ેનર ચચાાઓ અને લકાળો ઉયાૂંત , વલદ્યાથીઓને ન્યઝૂ  સ્થો , વાહશત્મ કેન્રો  અને નાભાૂંહકત 
વાહશત્ત્મક જગ્માઓની મરુાકાત રેલા રઈ જલાથી તેઓને સ્થ ય અલરોકનની અનભુવૂત કયાલલી 
રાબદામી યશળેે. 

 
Suggested Specification table with Marks (Theory) (Revised Bloom’s Taxonomy): 

Distribution of Theory Marks in % R: Remembering; U: Understanding; A: Applying; 
N: Analyzing; E: Evaluating; C: Creating R  U A N E C 

15 10 10 15 05 05 
 

Note: This specification table shall be treated as a general guideline for students and teachers. The actual distribution of 
marks in the question paper may vary slightly from above table. 
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Course Outcomes (CO): 

Sr. Course Outcome Statements %weightage 
CO-1 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન કા અને વાવશત્મ કા  વલે જાણકાયી ભેલળ.ે 20 

CO-2 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન કલ્નનુું ભાખુું અને કામોની વભજણ  ભેલળે. 20 

CO-3 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન પ્રતીકનુું ભાખુું અને કામોની વભજણ  ભેલળે. 20 

CO-4 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન ૂયકલ્નનુું ભાખુું અને કામોની વભજણ  ભેલળે. 20 

CO-5 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન વવન્નવધકયણ અને કથન-કેન્દ્રનુું ભાખુું અને કામોની 

વભજણ  ભેલળે. 

20 

 
Curriculum Revision: 
Version: 1 
Drafted on (Month-Year):  APRIL-2021 
Last Reviewed on (Month-Year):   
Next Review on (Month-Year): APRIL-2023 
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FACULTY OF ARTS 
 

Effective from Academic Batch:  2021-22 
 
Programme:    Gujarati 
Semester:  3 

Course Code:  To be Given by University 
Course Title:  સ્લરૂનો અભ્માવ : ગીત સ્લરૂ  

Course Group:         Core-3 

 
Course Objectives:   

 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન ગીતના સ્લરૂને ઓખે અને વજજનાત્ભક અવબગભ કેલે. 

 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન ગીત સ્લરૂ  દ્લાયા ગીતની યચના  -કેલી યીતે કયી ળકામ તેન રયચમ ભેલે. 

 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન ગીત સ્લરૂન ઇવતશાવ જાણે અને આગાભી કાયરકદીભાું તેન ઉમગ કયે. 

 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન મુગ પ્રભાણે યચાતી ગીતકવલતા   અને વજજકન ખ્માર ભેલે. 

 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન ગીતકવલતાનુું પ્રેઝન્ટેળન કેલી યીતે થામ તે ળીખે. 

 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન ગીત  દ્લાયા જીલન,વુંગીત  અને કાન યવ અને આનુંદ ભેલે.  

 આગાભી કાયરકદીભાું આ ભાવશતી અને જ્ઞાન ઘણું ઉમગી ુયલાય થળે. 
 

Teaching & Examination Scheme: 
Contact hours per week Course 

Credits 
Examination Marks (Maximum / Passing) 

Lecture Tutorial Practical 
Theory J/V/P* 

Total 
Internal External Internal External 

03 01 - 04 40/16 60/24 - - 100/40 
 

* J: Jury; V: Viva; P: Practical 
 

Detailed Syllabus: 
Sr. Contents Hours 
1 ગીતનુું સ્લરૂ, વ્માખ્મા અને રક્ષણ 12 

2 ગુજયાતી ગીતન ઉદબલ અને વલકાવ : ગીતકાય  : કૃવતઓ : પ્રદાન  

વુધાયકમુગ –ુંરડતમુગ-ગાુંધીમુગ-અનુગાુંધીમુગ-આધુવનક મુગ-અનુઆધુવનક મુગ લગેયેભાું ગીતની વસ્થવત-

રયવસ્થવત  

12 

3 વુધાયકઅનેુંરડતમુગના 10 ગીત 12 

4 ગાુંધીમુગઅનેઅનુગાુંધીના 10 ગીત 12 

5 આધુવનક-મુગઅનેઅનુઆધુવનક-મુગના 10 ગીત 12 

 
Reference Books:  
1 ભધ્મકકારીન ગુજયાતી વાવશત્મન ઇવતશાવ – યભેળ વત્રલેદી  

2 ભધ્મકકારીન ગુજયાતી વાવશત્મન ઇવતશાવ – પ્રવાદ બ્રહ્મબટ્ટ  
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3 અલાજચીન ગુજયાતી વાવશત્મ : ડ. ફશેચયબાઇ ટેર  

4 અલાજચીન ગુજયાતી વાવશત્મની વલકાવયેખા : ૧ અને ૨ : ડ. ધીરુબાઈ ઠાકય  

5 ગુજયાતી ગીત ઉદબલ અને વલકાવ : ડ. બગીયથ બ્રહ્મબટ્ટ  

6 ગુજયાતી વાવશત્મ સ્લરૂ : ડ. બાલેળ વુથાય  

7 ગીત સ્લરૂ-વલચાય : ડ. ભુકેળ વની  

8 ગુજયાતી ગીતના વસ્થત્મુંતય – ડ. બગીયથ બ્રહ્મબટ્ટ  

 
Pedagogy:  

પ્રલચનો, ેનર ચચાાઓ અને લકાળો ઉયાૂંત , વલદ્યાથીઓને ન્યઝૂ  સ્થો , વાહશત્મ કેન્રો  અને નાભાૂંહકત 
વાહશત્ત્મક જગ્માઓની મરુાકાત રેલા રઈ જલાથી તેઓને સ્થ ય અલરોકનની અનભુવૂત કયાલલી 
રાબદામી યશળેે. 

 
Suggested Specification table with Marks (Theory) (Revised Bloom’s Taxonomy): 

Distribution of Theory Marks in % R: Remembering; U: Understanding; A: Applying; 
N: Analyzing; E: Evaluating; C: Creating R  U A N E C 

15 10 10 15 05 05 
 

Note: This specification table shall be treated as a general guideline for students and teachers. The actual distribution of 
marks in the question paper may vary slightly from above table. 

 
Course Outcomes (CO): 

Sr. Course Outcome Statements %weightage 
CO-1 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન ગીતના સ્લરૂને ઓખે અને વજજનાત્ભક અવબગભ કેલે. 20 

CO-2 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન ગીત સ્લરૂ  દ્લાયા ગીતની યચના  -કેલી યીતે કયી ળકામ તેન રયચમ 

ભેલે. 

20 

CO-3 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન ગીત સ્લરૂન ઇવતશાવ જાણે અને આગાભી કાયરકદીભાું તેન ઉમગ 

કયે. 

20 

CO-4 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન મુગ પ્રભાણે યચાતી ગીતકવલતા   અને વજજકન ખ્માર ભેલે. 20 

CO-5 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન ગીત  દ્લાયા જીલન,વુંગીત  અને કાન યવ અને આનુંદ ભેલે.  20 

 
Curriculum Revision: 
Version: 1 
Drafted on (Month-Year):  APRIL-2021 
Last Reviewed on (Month-Year):   
Next Review on (Month-Year): APRIL-2023 
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FACULTY OF ARTS 
 

Effective from Academic Batch:  2021-22 
 
Programme: Gujarati 
Semester:  3 

Course Code:  To be Given by University 
Course Title:  ગુજયાતી બાા અને વ્માલવાવમક રેખન  

Course Group:Core-4 

 
Course Objectives: 

 વલધ્માથી વ્માલવાવમક જરૂરયમાતને ઓખે અને વજજનાત્ભક અવબગભ કેલે. 

 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન વજજનાત્ભક રેખન   -કેલી યીતે કયી ળકામ તેન રયચમ ભેલે. 

 વલધ્માથી અયજીરેખન અને  અશેલાર રેખન જાણે અને આગાભી કાયરકદીભાું તેન ઉમગ કયે. 

 વલધ્માથી આટીકર રેખન અને વુંલાદ રેખન જાણે અને આગાભી કાયરકદીભાું તેન ઉમગ કયે. 

 વલધ્માથી સ્ક્રીપ્ટ યાઇટટગ જાણે અને આગાભી કાયરકદીભાું તેન ઉમગ કયે. 

 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન વજજનાત્ભક રેખન  દ્લાયા જીલન અને કાન યવ અને આનુંદ ભેલે.  

 ભીરડમાભાું  કાયરકદીભાું ભાટે  ભાવશતી અને જ્ઞાન ઘણું ઉમગી ુયલાય થળે. 
 

Teaching & Examination Scheme: 
Contact hours per week Course 

Credits 
Examination Marks (Maximum / Passing) 

Lecture Tutorial Practical 
Theory J/V/P* 

Total 
Internal External Internal External 

03 01 - 04 40/16 60/24 - - 100/40 
 

* J: Jury; V: Viva; P: Practical 
 

Detailed Syllabus: 
Sr. Contents Hours 
1 વજજનાત્ભક રેખન એટ્રે ળુું ? સ્લરૂ ,વ્માખ્મા , રક્ષણ અને પ્રકાય. 12 

2 ગીત-રેખન 12 

3 ગઝરરેખન 12 

4 સ્ક્રીપ્ટ યાઇટટગ  12 

5 આટીકરયાઇટટગ, અયજીરેખનઅનેઅશેલારરેખન 12 

 
Reference Books:  
1 અખફાયી ઇવતશાવ' : માવીન દરાર, ાર્શલજ વબ્રકેળન, અભદાલાદ, પ્રથભઆલૃવત્ત, ૨૦૦૭. 

2 અખફાયી દુવનમા' : યાજેન્દ્ર દલે, પ્રલીણ ુસ્તક બુંડાય, યાજકટ, પ્રથભઆલૃવત્ત, ૨૦૧૦. 
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3 અગ્રણી અખફાય” : માવીન દરાર (વુંા.), ાજજ વબ્રકેળન, અભદાલાદ,પ્રથભ આલૃવત્ત, ય૦૧૦. 

4 “કરભના વવાશી' :વલષ્ણ ુંડમા, નલબાયત વાવશત્મ ભુંરદય, ભુુંફઈ, પ્રથભઆલૃવત્ત, ૨૦૦૦. 

5 'ગુજયાતી દેવનકત્ર તાવીય અને તવલીય” :રદનેળ દેવાઈ, ગૂજજય વાવશત્મબલન, અભદાલાદ, પ્રથભ આલૃવત્ત, ય૦૧૦. 

6 “ત્રકાયત્લન ઇવતશાવ' :વલષ્ણ ુંડમા, નલબાયત વાવશત્મ ભુંરદય,અભદાલાદ, પ્રથભ આલૃવત્ત, ૨૦૦૮. 

7 “ત્રકાયત્લ-લજ' :ડૉ. માવીન દરાર, ગૂજજય ગ્રુંથયત્ન કામાજરમ, અભદાલાદ,પ્રથભ આલૃવત્ત, ૨૦૦૯. 

8 “ત્રકાયત્લના વવદ્ધાુંત' :ડૉ. માવીન દરાર, પ્રલીણ ુસ્તક બુંડાય, યાજકટ,ફીજી આલૃવત્ત, ય૦૦૫ 

9 “ત્રકાયત્લ : વવદ્ધાુંત અને અધ્મમન' : ડૉ. ચુંદ્રકાન્ત ભશેતા, નલબાયત વાવશત્મભુંરદય, પ્રથભ ુનભુજદ્રણ, ૧૯૯૯. 

10 “ભાધ્મભ વલભળજ' :માવીન દરાર, વાવશત્મ વુંગભ, વુયત, પ્રથભ આલૃવત્ત,૨૦૦૭. 

 
Pedagogy:  

પ્રલચનો, ેનર ચચાાઓ અને લકાળો ઉયાૂંત , વલદ્યાથીઓને ન્યઝૂ  સ્થો , વાહશત્મ કેન્રો  અને નાભાૂંહકત 
વાહશત્ત્મક જગ્માઓની મરુાકાત રેલા રઈ જલાથી તેઓને સ્થ ય અલરોકનની અનભુવૂત કયાલલી 
રાબદામી યશળેે. 

 
Suggested Specification table with Marks (Theory) (Revised Bloom’s Taxonomy): 

Distribution of Theory Marks in % R: Remembering; U: Understanding; A: Applying; 
N: Analyzing; E: Evaluating; C: Creating R  U A N E C 

15 10 10 15 05 05 
 

Note: This specification table shall be treated as a general guideline for students and teachers. The actual distribution of 
marks in the question paper may vary slightly from above table. 

 
Course Outcomes (CO): 

Sr. Course Outcome Statements %weightage 
CO-1 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન વજજનાત્ભક રેખન વલે  જાણકાયી ભેલળે. 20 

CO-2 વલધ્માથી બાઈ-ફશેનવ્માલવાવમક  રેખન વલે  જાણકાયી ભેલળે. 20 

CO-3 વલધ્માથી બાઈ-ફશેનસ્ક્રીપ્ટ  રેખન વલે  જાણકાયી ભેલળે. 20 

CO-4 વલધ્માથી બાઈ-ફશેનદ્ય  રેખન વલે  જાણકાયી ભેલળે. 20 

CO-5 વલધ્માથી બાઈ-ફશેનગદ્ય  રેખન વલે  જાણકાયી ભેલળ.ે 20 

 
Curriculum Revision: 
Version: 1 
Drafted on (Month-Year):  APRIL-2021 
Last Reviewed on (Month-Year):   
Next Review on (Month-Year): APRIL-2023 
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FACULTY OF ARTS 
 

Effective from Academic Batch:  2021-22 
 
Programme: Gujarati 
Semester:  3 

Course Code:  To be Given by University 
Course Title:  વૂંળોધન અને વાહશત્મભાૂં વૂંળોધન  Dissertation-I 

Course Group:Core-5 

 
Course Objectives: 

 વુંળધનવલેજ્ઞાનઅનેવભજભેલ ે

 વાવશત્મવુંળધનવલેમગ્મવભજણકેલ ે. 

 વાવશત્મવુંળધનવલેપ્રદાનકયીળકેતેનીવજ્જતાકેલ ે

 વુંળધનવુંદબોઅનેસ્ત્રતનીજાણકાયીભેલ.ે 

 જ્ઞાનવુંાદનઅનેઆરેખનનીવાચીયીતઅનેદ્ધવતઓળીખે. 

 ગુજયાતીબાાઅનેવાવશત્મનાવુંળધનવલેવભજભેલળ ે

 વાવશત્મવુંળધનવલેમગ્મવભજણકેલળ.ે  

 વાવશત્મવુંળધનવલેપ્રદાનકયીળકેતેનીવજ્જતાકેલ ે

 વુંળધનવુંદબોઅનેસ્ત્રતનીજાણકાયીભેલ ે
 

Teaching & Examination Scheme: 
Contact hours per week Course 

Credits 
Examination Marks (Maximum / Passing) 

Lecture Tutorial Practical 
Theory J/V/P* 

Total 
Internal External Internal External 

00 04 p 04 - - 40/16 60/24 100/40 
 

* J: Jury; V: Viva; P: Practical 
 

Detailed Syllabus: 
Sr. Contents Hours 
1 વુંળધનસ્લરૂ, વ્માખ્માઅનેરક્ષણ. 12 

2 ગુજયાતીવાવશત્મભાુંવુંળધન 12 

3 ‘વુંળધનવલમ, ક્ષેત્રઅનેવલસ્તાય. 12 

4 રઘુળધવનફુંધઆરેખન : સ્લરૂઅનેવુંયચના 12 

5 રઘુળધવનફુંધ - ગાઇડરાઇન / ભાગજદળજન /સ્ત્રતભુરાકાત 12 
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Reference Books:  
1 વુંળધન -ળાસ્ત્ર - વી.લી.ભશેતા 

2 વુંળધનનીદ્ધવતઓ- ચુંુવ્માવ 

3 બાયતીમકાવ્મળસ્ત્રનાવવધ્ધાુંત : વવતળવ્માવઅનેઅન્મ 

4 બાયતીમકાવ્મળાસ્ત્રનીવલચાયયુંયાઓ : ગુજયાતગ્રુંથવનભાજણફડજ 

 
Pedagogy:  

વૂંળોધન વૂંદબે રાઈબે્રયી, વર્જકો, સ્થો  અને વનષ્ણાતોની મરુાકાતો-ડેટા કરેક્ળન  
 

Suggested Specification table with Marks (Theory) (Revised Bloom’s Taxonomy): 
Distribution of Theory Marks in % R: Remembering; U: Understanding; A: Applying; 

N: Analyzing; E: Evaluating; C: Creating R  U A N E C 
15 10 10 15 05 05 

 

Note: This specification table shall be treated as a general guideline for students and teachers. The actual distribution of 
marks in the question paper may vary slightly from above table. 

 
Course Outcomes (CO): 

Sr. Course Outcome Statements %weightage 
CO-1 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન વુંળધન  વલે જાણકાયી ભેલળે. 20 

CO-2 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન ગુજયાતીવાવશત્મભાુંવુંળધનભાખુું અને કામોની વભજણ  ભેલળે. 20 

CO-3 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન વુંળધનવલમ, ક્ષેત્રઅનેવલસ્તાયન ખ્માર ભેલળે. 20 

CO-4 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન રઘુળધવનફુંધઆરેખન : સ્લરૂઅનેવુંયચના 

વલે યચના-પ્રરક્રમા, કામજ-ધ્ધવત ળીખળે. 

20 

CO-5 રઘુળધવનફુંધ - ગાઇડરાઇન / ભાગજદળજન /સ્ત્રતભુરાકાત 

ની વભજણ ભેલળ.ે 

20 

 
Curriculum Revision: 
Version: 1 
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FACULTY OF ARTS 
 

Effective from Academic Batch:  2021-22 
 
Programme: Gujarati 
Semester:  4 

Course Code:  To be Given by University 
Course Title:  ગજુયાતી  વાહશત્મ વલલેચનની યૂંયાઅને પ્રદાન  
Course Group:Core-1 

 
Course Objectives: 

 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન વાવશત્મના વલલેચનની વભજણ  કેલે. 

 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન વાવશત્મના વલલેચનની ઉમવગતા અને જરૂરયમાત અુંગે જ્ઞાન ભેલે. 

 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન વાવશત્મના વલલેચનન  આગાભી કાયરકદીભાું ઉમગ કયે. 

 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન વાવશત્મના વલલેચનની વભજણ દ્લાયા વાવશત્મની યચનાન ખ્માર ભેલે. 

 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન વાવશત્મના વલલેચનન પ્રમગ કેલી યીતે થામ તે ળીખે. 

 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન વાવશત્મના વલલેચન  દ્લાયા કાન યવ અને આનુંદ ભેલે.  

 આગાભી કાયરકદીભાું આ ભાવશતી અને જ્ઞાન ઘણું ઉમગી ુયલાય થળે. 
 

Teaching & Examination Scheme: 
Contact hours per week Course 

Credits 
Examination Marks (Maximum / Passing) 

Lecture Tutorial Practical 
Theory J/V/P* 

Total 
Internal External Internal External 

03 01 - 04 40/16 60/24 - - 100/40 
 

* J: Jury; V: Viva; P: Practical 
 

Detailed Syllabus: 
Sr. Contents Hours 
1 ગુજયાતીવાવશત્મવલલેચનનુુંવલશુંગાલરકન 

 

12 

2 વુધાયક-મુગનુુંગુજયાતીવલલેચનવાવશત્મ 
 

12 

3 ુંરડતમુગનુું ગુજયાતી વલલેચન વાવશત્મ 
 

12 

4 ગાુંધી-મુગનુુંગુજયાતી વલલેચન વાવશત્મ   12 

5 આધુવનક-મુગનુું ગુજયાતી વલલેચન વાવશત્મ   12 

 
Reference Books:  
1 વત્રલેદીવલષ્ણપ્રવાદ, 'ઉામન', '“વાવશત્મવુંસ્ળજ'. 

2 ટેરપ્રભદકુભાય, “ગુજયાતીભાુંવલલેચનતત્ત્લવલચાય' 
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3 ાઠકયાભનાયામણ, “વાવશત્મવલભળજ' 

4 બટ્ટવલર્શલનાથ, '“વનકયેખા', 'ુજાઅનેયીક્ષા', 

5 'વલલેચનકરા', “વલલેચનભુકુય', “વાવશત્મવભીક્ષા' 

6 લૈધવલજમયામ, “ભાણેકઅનેઅરકક' 

7 વુન્દયભૌ, “વાવશત્મવચન્તન' 

8 કઠાયી, જમુંત : “વલલેચનનુુંવલલેચન'ભાુંગુજયાતીવાવશત્મવલલેચન 

9 કઠાયી, ભધુિઃ “વાવશત્મ-વલલેચનભાુંભનલૈજ્ઞાવનકઅવબગભ' 

10 ચોધયી, યઘુલીય: “અઘતનકવલતા'ભાુંકવલતાનુુંકૃવતરક્ષીવલલેચન 

11 જાડેજા, રદરાલયસવશિઃ “વલલેચનનુુંવલલેચન' 

12 “પ્રવતળબ્દ'ભાું “વલયવનુુંવયલૈમુુંવલલેચનનાપ્રર્શન' 

13 જી, વુયેળ : ૧) “કશ્રુણ્લન્તુ' ૨) “અયણ્મરુદન' ૩) “વચન્તમાવભભનવા' 

 
Pedagogy:  

પ્રલચનો, ેનર ચચાાઓ અને લકાળો ઉયાૂંત , વલદ્યાથીઓને ન્યઝૂ  સ્થો , વાહશત્મ કેન્રો  અને નાભાૂંહકત 
વાહશત્ત્મક જગ્માઓની મરુાકાત રેલા રઈ જલાથી તેઓને સ્થ ય અલરોકનની અનભુવૂત કયાલલી 
રાબદામી યશળેે. 

 
Suggested Specification table with Marks (Theory) (Revised Bloom’s Taxonomy): 

Distribution of Theory Marks in % R: Remembering; U: Understanding; A: Applying; 
N: Analyzing; E: Evaluating; C: Creating R  U A N E C 

15 10 10 15 05 05 
 

Note: This specification table shall be treated as a general guideline for students and teachers. The actual distribution of 
marks in the question paper may vary slightly from above table. 

 
Course Outcomes (CO): 

Sr. Course Outcome Statements %weightage 
CO-1 વલધ્માથી બાઈ-ફશેનવલલેચનની જાણકાયી ભેલળે. 20 

CO-2 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન વુધાયક મુગના વલલેચનની જાણકાયી ભેલળે. 20 

CO-3 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન ુંરડત મુગના વલલેચનની જાણકાયી ભેલળે. 20 

CO-4 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન ગાુંધીમુગ્ન જાણકાયી ભેલળે. 20 

CO-5 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન આધુવનક મુગના વલલેચનની જાણકાયી ભેલળે. 20 

 
Curriculum Revision: 
Version: 1 
Drafted on (Month-Year):  APRIL-2021 
Last Reviewed on (Month-Year):   
Next Review on (Month-Year): APRIL-2023 
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FACULTY OF ARTS 
 

Effective from Academic Batch:  2021-22 
 
Programme:    Gujarati 
Semester:  4 

Course Code:  To be Given by University 
Course Title:  વલલેચનઅને વૂંળોધનની  વલવલધ ધધવતઓ 

Course Group:         Core-2 

 
Course Objectives:   

 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન  વલલેચનન વીધ રયચમ કેલે. 

 વલધ્માથી બાઈ-ફશેનને  વલલેચકની વજ્જતા અને પ્રવતફધ્ધતાન  ખ્માર આલે. 

 વલધ્માથી બાઈ-ફશેનને વલલેચનની  ધ્ધવતઓન રયચમ થામ. 

 વલધ્માથી બાઈ-ફશેનની  વલલેચનની વલચાયધાયાની વભજણ કેલામ.  

 વલધ્માથી બાઈ-ફશેનને  વલલેચનના પ્રલાશન ખ્માર આલે. 

 બવલષ્મભાું વલધ્માથી બાઈ-ફશેન વળક્ષક કે  પ્રપેવય ફને અથલા  સ્ધાજત્ભક યીક્ષાઑ આે ત આ પ્રાથવભક વભજણ 

ામાનુું કાભ કયળ.ે 

 આગાભી કાયરકદીભાું આ ભાવશતી અને જ્ઞાન ઘણું ઉમગી ુયલાય થળે. 
 

Teaching & Examination Scheme: 
Contact hours per week Course 

Credits 
Examination Marks (Maximum / Passing) 

Lecture Tutorial Practical 
Theory J/V/P* 

Total 
Internal External Internal External 

03 01 - 04 40/16 60/24 - - 100/40 
 

* J: Jury; V: Viva; P: Practical 
 

Detailed Syllabus: 
Sr. Contents Hours 
1 વુંળધનઅનવેલલેચન એટરે ળુું ? વલલેચનનુું સ્લરૂ, રક્ષણ અને પ્રકાય  

 

12 

2 વુંળધનઅનવેલલેચકની વજ્જતા અને પ્રવતફધ્ધતા  
 

12 

3 વુંળધનઅનવેલલેચનની વલવલધ ધ્ધવતઓ  -૧  
 

12 

4 વુંળધનઅનવેલલેચનની વલવલધ ધ્ધવતઓ  -૨  12 

5 રઘુળધવનફુંધ : પ્રર્શનત્તયી 12 

 
 



 

Page 52 of 58 

 

Reference Books:  
1 કઠાયી, જમુંત : “વલલેચનનુુંવલલેચન'ભાુંગુજયાતીવાવશત્મવલલેચન 

2 કઠાયી, ભધુિઃ “વાવશત્મ-વલલેચનભાુંભનલૈજ્ઞાવનકઅવબગભ' 

3 ચોધયી, યઘુલીય: “અઘતનકવલતા'ભાુંકવલતાનુુંકૃવતરક્ષીવલલેચન 

4 જાડેજા, રદરાલયસવશિઃ “વલલેચનનુુંવલલેચન' 

5 જી, ઉભાળુંકય: ૧) “ળૈરીઅનેસ્લરૂ'ભાુંવલલેચન : કરાકેળાસ્ર ?' 

6 જી, વુયેળ : ૧) “શ્રુણ્લન્તુ' ૨) “અયણ્મરુદન' ૩) “વચન્તમાવભભનવા' 

7 ટીલાા, ચન્દ્રકાન્તિઃ૧) “અરયવચતભઅરયવચતનય) ઊશાશઅુંક : ૨૭ભાું “ળુદ્ધવલલેચનનુુંવનષ્પ્રમજન' 

8 ઠાકય, ધીરુબાઇ : “અલવચીનગુજયાતીવાવશત્મનીવલકાવયેખા-૨' 

 
Pedagogy:  

પ્રલચનો, ેનર ચચાાઓ અને લકાળો ઉયાૂંત , વલદ્યાથીઓને ન્યઝૂ  સ્થો , વાહશત્મ કેન્રો  અને નાભાૂંહકત 
વાહશત્ત્મક જગ્માઓની મરુાકાત રેલા રઈ જલાથી તેઓને સ્થ ય અલરોકનની અનભુવૂત કયાલલી 
રાબદામી યશળેે. 

 
Suggested Specification table with Marks (Theory) (Revised Bloom’s Taxonomy): 

Distribution of Theory Marks in % R: Remembering; U: Understanding; A: Applying; 
N: Analyzing; E: Evaluating; C: Creating R  U A N E C 

15 10 10 15 05 05 
 

Note: This specification table shall be treated as a general guideline for students and teachers. The actual distribution of 
marks in the question paper may vary slightly from above table. 

 
Course Outcomes (CO): 

Sr. Course Outcome Statements %weightage 
CO-1 વલધ્માથી બાઈ-ફશેનવુંળધનઅનેવલલેચન વલે જાણકાયી ભેલળે. 20 

CO-2 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન વુંળધકઅનેવલલેચકની વજ્જતા અને પ્રવતફધ્ધતા  

ની વભજણ  ભેલળે. 

20 

CO-3 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન વુંળધકની વલવલધ ધ્ધવતઓન ખ્માર ભેલળે. 20 

CO-4 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન વલલેચનની વલવલધ ધ્ધવતઓ  ળીખળે. 20 

CO-5 રઘુળધવનફુંધની વભજણ દ્લાયા વુંળધન રેખનની વભજણ ભેલળે. 20 

 
Curriculum Revision: 
Version: 1 
Drafted on (Month-Year):  APRIL-2021 
Last Reviewed on (Month-Year):   
Next Review on (Month-Year): APRIL-2023 
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FACULTY OF ARTS 
 

Effective from Academic Batch:  2021-22 
 
Programme: Gujarati 
Semester:  4 

Course Code:  To be Given by University 
Course Title:  પ્રવવદ્ધ વાહશત્ત્મક  પ્રલાશો 
Course Group:Core-3 

 
Course Objectives: 

 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન નારયલાદી વાવશવત્મક પ્રલાશની વભજણ ભેલળે.   

 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન દવરત વાવશવત્મક પ્રલાશની વભજણ ભેલળે.   

 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન આરદલાવી વાવશવત્મક પ્રલાશની વભજણ ભેલળે.   

 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન ગ્રાભચેતનાલાદી વાવશવત્મક પ્રલાશની વભજણ ભેલળે.   

 ડામસ્યા વાવશવત્મક પ્રલાશ પ્રલાશની વભજણ ભેલળે.   

 આગાભી કાયરકદીભાું આ ભાવશતી અને જ્ઞાન ઘણું ઉમગી ુયલાય થળે. 
 

Teaching & Examination Scheme: 
Contact hours per week Course 

Credits 
Examination Marks (Maximum / Passing) 

Lecture Tutorial Practical 
Theory J/V/P* 

Total 
Internal External Internal External 

03 01 - 04 40/16 60/24 - - 100/40 
 

* J: Jury; V: Viva; P: Practical 
 

Detailed Syllabus: 
Sr. Contents Hours 
1 નાયીલાદી વાવશવત્મક પ્રલાશ  12 

2 દવરત વાવશવત્મક પ્રલાશ  12 

3 ‘આરદલાવી વાવશવત્મક પ્રલાશ  12 

4 ‘ગ્રાભચેતનાલાદી વાવશવત્મક પ્રલાશ   12 

5 ‘ડામસ્યાવાવશવત્મકપ્રલાશ 12 

 
Reference Books:  
1 આધુવનકકવલતા - ચાયભૃદાઓ -- વું. વુયેત્રજળી 

2 આધુવનકવાવશત્મવુંજ્ઞાક  - વું.ચુંદ્રકાન્તટીલાા 
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3 ગુજયાતીકથાવલર્શલ : રઘુનલર - વું. નયેળલેદ 

4 ગુજયાતીકથા-વલર્શલ -નલરકથાવું.ફાફુદાલરુયા 

5 ગુજયાતીવાવશત્મક, બાગ-૩ - વું.ચુંટ્રકાન્તટીીલાા 

6 ગુજયાતીવાવશત્મનઆઠભદામક - વું. ચુંટૂકાન્તટીીલાા, બાબાઇટેર 

7 ગુજયાતીવાવશત્મનનલભદામક - વું. ચુંટ્કાન્તટીલાા, બાબાઈટેર 

 
Pedagogy:  

પ્રલચનો, ેનર ચચાાઓ અને લકાળો ઉયાૂંત , વલદ્યાથીઓને ન્યઝૂ  સ્થો , વાહશત્મ કેન્રો  અને નાભાૂંહકત 
વાહશત્ત્મક જગ્માઓની મરુાકાત રેલા રઈ જલાથી તેઓને સ્થ ય અલરોકનની અનભુવૂત કયાલલી 
રાબદામી યશળેે. 

 
Suggested Specification table with Marks (Theory) (Revised Bloom’s Taxonomy): 

Distribution of Theory Marks in % R: Remembering; U: Understanding; A: Applying; 
N: Analyzing; E: Evaluating; C: Creating R  U A N E C 

15 10 10 15 05 05 
 

Note: This specification table shall be treated as a general guideline for students and teachers. The actual distribution of 
marks in the question paper may vary slightly from above table. 

 
Course Outcomes (CO): 

Sr. Course Outcome Statements %weightage 
CO-1 વલધ્માથી બાઈ-ફશેનનાયીલાદી વાવશવત્મક પ્રલાશ  વલે જાણકાયી ભેલળ.ે 20 

CO-2 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન દવરત વાવશવત્મક પ્રલાશ  પ્રલાશ  વલે જાણકાયી ભેલળ.ે 20 

CO-3 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન આરદલાવી વાવશવત્મક પ્રલાશ  પ્રલાશ  વલે જાણકાયી 

ભેલળ.ે 

20 

CO-4 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન ગ્રાભચેતનાલાદી વાવશવત્મક પ્રલાશ   પ્રલાશ  વલે જાણકાયી 

ભેલળ.ે 

20 

CO-5 વલધ્માથી બાઈ-ફશેનડામસ્યાવાવશવત્મકપ્રલાશ  પ્રલાશ  વલે જાણકાયી ભેલળ.ે 20 

 
Curriculum Revision: 
Version: 1 
Drafted on (Month-Year):  APRIL-2021 
Last Reviewed on (Month-Year):   
Next Review on (Month-Year): APRIL-2023 
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FACULTY OF ARTS 
 

Effective from Academic Batch:  2021-22 
 
Programme:    Gujarati 
Semester:  4 

Course Code:  To be Given by University 
Course Title:  ગજુયાતી બાા અને વાહશત્મભાૂં વૂંળોધન  
Course Group:         Core-4 

 
Course Objectives:   

 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન વ્મવતત અને વજજકઉભાળુંકય જળીને ઓખે . 

 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન વલલેચન-વુંળધનન   રયચમ ભેલે. 

 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન વલલેચન-વુંળધન ન ઇવતશાવ જાણે અને આગાભી કાયરકદીભાું તેન ઉમગ કયે. 

 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન મુગ પ્રભાણે  વલલેચન-વુંળધન  અને વજજકન ખ્માર ભેલે. 

 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન વલલેચન-વુંળધન નુું પ્રેઝન્ટેળન કેલી યીતે થામ તે ળીખે. 

 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન વલલેચન-વુંળધન  દ્લાયા જીલન અને જ્ઞાનન યવ અને આનુંદ ભેલે.  

 આગાભી કાયરકદીભાું આ ભાવશતી અને જ્ઞાન ઘણું ઉમગી ુયલાય થળે. 

 

Teaching & Examination Scheme: 
Contact hours per week Course 

Credits 
Examination Marks (Maximum / Passing) 

Lecture Tutorial Practical 
Theory J/V/P* 

Total 
Internal External Internal External 

03 01 - 04 40/16 60/24 - - 100/40 
 

* J: Jury; V: Viva; P: Practical 
 

Detailed Syllabus: 
Sr. Contents Hours 
1 વુંળધન અને વાવશવત્મક વુંળધન   12 

2 ગુજયાતીવાવશત્મભાુંથમેરાવજજક-રક્ષીવુંળધન 12 

3 ગુજયાતીવાવશત્મભાુંથમેરાસ્લરૂ -રક્ષીવુંળધન 12 

4 ગુજયાતીવાવશત્મભાુંથમેરાપ્રલાશ -રક્ષીવુંળધન 12 

5 ગુજયાતીવાવશત્મભાુંથમેરાવૈદ્ધાુંવતકવુંળધન 12 

 
Reference Books:  
1 વુંળધન -ળાસ્ત્ર - વી.લી.ભશેતા 
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2 વુંળધનનીદ્ધવતઓ- ચુંુવ્માવ 

3 બાયતીમકાવ્મળસ્ત્રનાવવધ્ધાુંત : વવતળવ્માવઅનેઅન્મ 

4 બાયતીમકાવ્મળાસ્ત્રનીવલચાયયુંયાઓ : ગુજયાતગ્રુંથવનભાજણફડજ 

5 વુંળધન -ળાસ્ત્ર - વી.લી.ભશેતા 

 
Pedagogy:  

પ્રલચનો, ેનર ચચાાઓ અને લકાળો ઉયાૂંત , વલદ્યાથીઓને ન્યઝૂ  સ્થો , વાહશત્મ કેન્રો  અને નાભાૂંહકત 
વાહશત્ત્મક જગ્માઓની મરુાકાત રેલા રઈ જલાથી તેઓને સ્થ ય અલરોકનની અનભુવૂત કયાલલી 
રાબદામી યશળેે. 

 
Suggested Specification table with Marks (Theory) (Revised Bloom’s Taxonomy): 

Distribution of Theory Marks in % R: Remembering; U: Understanding; A: Applying; 
N: Analyzing; E: Evaluating; C: Creating R  U A N E C 

15 10 10 15 05 05 
 

Note: This specification table shall be treated as a general guideline for students and teachers. The actual distribution of 
marks in the question paper may vary slightly from above table. 

 
Course Outcomes (CO): 

Sr. Course Outcome Statements %weightage 
CO-1 વલધ્માથી બાઈ-ફશેનનાયીલાદી વાવશવત્મક પ્રલાશ  વલે જાણકાયી ભેલળ.ે 20 

CO-2 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન દવરત વાવશવત્મક પ્રલાશ  પ્રલાશ  વલે જાણકાયી ભેલળ.ે 20 

CO-3 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન આરદલાવી વાવશવત્મક પ્રલાશ  પ્રલાશ  વલે જાણકાયી 

ભેલળ.ે 

20 

CO-4 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન ગ્રાભચેતનાલાદી વાવશવત્મક પ્રલાશ   પ્રલાશ  વલે જાણકાયી 

ભેલળ.ે 

20 

CO-5 વલધ્માથી બાઈ-ફશેનડામસ્યાવાવશવત્મકપ્રલાશ  પ્રલાશ  વલે જાણકાયી ભેલળ.ે 20 

 
Curriculum Revision: 
Version: 1 
Drafted on (Month-Year):  APRIL-2021 
Last Reviewed on (Month-Year):   
Next Review on (Month-Year): APRIL-2023 
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FACULTY OF ARTS 
 

Effective from Academic Batch:  2021-22 
 
Programme: Gujarati 
Semester:  4 

Course Code:  To be Given by University 
Course Title:  રઘ ુળોધ વનફૂંધ કામા [Dissertation – II] 

Course Group:Core-5 

 
Course Objectives: 

 વલધ્માથી વુંળધનની જરૂરયમાતને ઓખે અને વલલેચનાત્ભક  અવબગભ કેલે. 

 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન વુંળધનાત્ભક  રેખન  -કેલી યીતે કયી ળકામ તેન રયચમ ભેલે. 

 વલધ્માથી વુંળધનને જાણી આગાભી કાયરકદીભાું તેન ઉમગ કયે. 

 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન વુંળધન   દ્લાયા જ્ઞાનના ક્ષેત્રભાું પા આે.  

 આગાભી ીએચડીના અભ્માવન ામ વભજે અને એના ય કામજ કયે 

 

Teaching & Examination Scheme: 
Contact hours per week Course 

Credits 
Examination Marks (Maximum / Passing) 

Lecture Tutorial Practical 
Theory J/V/P* 

Total 
Internal External Internal External 

- 04 p 04   40/16 60/24 100/40 
 

* J: Jury; V: Viva; P: Practical 
 

Detailed Syllabus: 
Sr. Contents Hours 
1 તફતક  : 1.વલદ્યાથીતાનાભાગજદળજકનીવૂચનાઅનુવાયતાનાયવ-ક્ષેત્રનવુંળધનવલમનતકીકયળે.  12 

2 તફતક :  2. વલદ્યાથીવુંળધનભાટેજરૂયીવાભગ્રીનુુંવુંકરનકયળે.  12 

3 તફતક:   3. વલદ્યાથીરઘુ-ળધવનફુંધનુુંપ્રાયુંવબકરખાણકયળે. 12 

4 તફતક :  4. વલદ્યાથીભાગજ -દળજકવાથેચચાજવલચાયણાકયીરઘુ-ળધવનફુંધનેઅુંવતભઓઆળે. 12 

5 તફતક:    5. વલદ્યાથીતાનરઘુ-ળધવનફુંધવફવભટ [ જભા ] કયાલળે. 12 

 
Reference Books:  
1 વુંળધન -ળાસ્ત્ર - વી.લી.ભશેતા 

2 વુંળધનનીદ્ધવતઓ- ચુંુવ્માવ 

3 બાયતીમકાવ્મળસ્ત્રનાવવધ્ધાુંત : વવતળવ્માવઅનેઅન્મ 
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4 બાયતીમકાવ્મળાસ્ત્રનીવલચાયયુંયાઓ : ગુજયાતગ્રુંથવનભાજણફડજ 

 
Pedagogy:  
Pedagogy:  

વૂંળોધન વૂંદબે રાઈબે્રયી, વર્જકો, સ્થો  અને વનષ્ણાતોની મરુાકાતો-ડેટા કરેક્ળન 

 
Suggested Specification table with Marks (Theory) (Revised Bloom’s Taxonomy): 

Distribution of Theory Marks in % R: Remembering; U: Understanding; A: Applying; 
N: Analyzing; E: Evaluating; C: Creating R  U A N E C 

15 10 10 15 05 05 
 

Note: This specification table shall be treated as a general guideline for students and teachers. The actual distribution of 
marks in the question paper may vary slightly from above table. 

 
Course Outcomes (CO): 

Sr. Course Outcome Statements %weightage 
CO-1 વલધ્માથી બાઈ-ફશેનતાનાયવ-ક્ષેત્રનવુંળધનવલે જાણકાયી ભેલળ.ે 20 

CO-2 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન જરૂયીવાભગ્રીનુુંવુંકરનવભજણ  ભેલળે. 20 

CO-3 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન રઘ-ુળધવનફુંધનુુંરખાણઅુંગેન ખ્માર ભેલળે. 20 

CO-4 વલધ્માથી બાઈ-ફશેન ચચાજવલચાયણાવલે યચના-પ્રરક્રમા, કામજ-ધ્ધવત ળીખળે. 20 

CO-5 રઘ-ુળધવનફુંધની વુંૂણજ વભજણ ભેલળ.ે 20 

 
Curriculum Revision: 
Version: 1 
Drafted on (Month-Year):  APRIL-2021 
Last Reviewed on (Month-Year):   
Next Review on (Month-Year): APRIL-2023 
 


