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Semester – 1 
Syllabus 2011-13 

ગજુરાતી 
પેપર ન.ં Core (CC) 101 

પ - કિવ પર્ેમાનદંરિચત સદુામાચિરતર્ – સપંા. મધસુદૂન પારેખ, જયતં કોઠારી 
3 + 1 = 4 યાખ્યાનો  

Credit 4 
હતે ુ: આ પર્ પતર્ના અભ્યાસથી િવ ાથીર્ ગજુરાતી સાિહત્યના પર્ાચીન વારસાથી 

પિરિચત થશે તથા તત્કાલીન સામાિજક અને સાં કૃિતક પિરિ થિતથી વાકેફ 
થશે. એની તલુનામા ંએ વતર્માન સમય અંગે નવા પિરપર્ે યમા ંિવચારતો થશે. 

એકમ ૧ (અ) આખ્યાનનુ ંસાિહત્ય વ પ  
 (બ) સાિહત્ય વ પનો ઉ ભવ અને િવકાસ  
 (ક) કિવના જીવન-સમય તથા સમગર્ સાિહત્યસ નનો પિરચય 

(હતેલુક્ષી પર્ ો પછૂવા) 
 

એકમ ૨  કૃિતના વ પલક્ષી તથા વ તલુક્ષી પર્ ો  
એકમ ૩  કૃિતલક્ષી ટૂંકન ધો  
એકમ ૪  જોડણી, પયાર્યવાચી, િવરુધ્ધાથીર્, અરજીલેખન   
સદંભર્ગર્થં (૧) મધ્યકાલીન ગજુરાતી આખ્યાન - શિશન ઓઝા  
 (૨) ગજુરાતી સાિહત્યનો ઇિતહાસ - પર્કાશક ગજુરાતી સાિહત્ય પિરષદ  
 (૩) ગજુરાતી સાિહત્યકોશ - પર્કાશક ગજુરાતી સાિહત્ય પિરષદ  
 (૪) મધ્યકાળના સાિહત્યપર્કારો –ચદંર્કાન્ત મહતેા  
 (૫) ગજુરાતી સાિહત્યનો ઇિતહાસ (મધ્યકાલીન) અનતંરાય રાવળ  
 (૬) મધ્યકાલીન આખ્યાન પરંપરાના અનસુધંાનમા ં પર્ેમાનદંનો 

પર્િતભાિવશેષ - ૧ – આરતી િતર્વેદી 
 

 (૭) લેખન કૌશ ય – રિતલાલ નાયક  
 (૮) જોડણી પર્વેશ – રિતલાલ નાયક  
 (૯) સાચી જોડણી અઘરી નથી – યશવતં દોશી (પિરચય પિુ તકા)  
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Semester – 1 
Syllabus 2011-13 

ગજુરાતી 
પેપર ન.ં Core CC 102 

ગ  - ઝેર તો પીધા ંછે જાણી જાણી ભાગ -૧ (દશર્ક) 
3 + 1 = 4 
યાખ્યાનો  
Credit = 4 

હતે ુ: આ પર્ પતર્ના અભ્યાસથી િવ ાથીર્ અવાર્ચીન સાિહત્યથી – નવલકથાના 
વ પથી પિરિચત થશે. કૃિતના અભ્યાસથી િવ ાથીર્ ગર્ામજીવનના ં િવિવધ 
પાસાઓંથી વાકેફ થશે. 

એકમ ૧ (અ) નવલકથાનુ ંસાિહત્ય વ પ  
 (બ) સાિહત્ય વ પનો ઉ ભવ અને િવકાસ  
 (ક) સ કના જીવન-સમય તથા સમગર્ સાિહત્યસ નનો પિરચય 

(હતેલુક્ષી પર્  પછૂવા) 
 

એકમ ૨  કૃિતના વ પલક્ષી તથા વ તલુક્ષી પર્ ો  
એકમ ૩  કૃિતલક્ષી ટૂંકનોધો  
એકમ ૪  કહવેત, િઢપર્યોગો, શબ્દસમહૂ, પતર્લેખન  
સદંભર્ગર્થં (૧) નવલકથા – િશરીષ પચંાલ  
 (૨) ગજુરાતી સાિહત્યનો ઇિતહાસ - પર્કાશક ગજુરાતી સાિહત્ય પિરષદ  
 (૩) ગજુરાતી સાિહત્યકોશ - પર્કાશક ગજુરાતી સાિહત્ય પિરષદ  
 (૪) દશર્ક અધ્યયન ગર્થં – સ ંરઘવુીર ચૌધરી  
 (૫) ગજુરાતી નવલકથા – સ ંરઘવુીર ચૌધરી  
 (૬) કહવેતો અને િઢપર્યોગો પર્કાશક – ભાષાિનયામકની કચેરી.  
 (૭) કહવેતસગંર્હ – રિતલાલ નાયક  
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Semester – 1 
Syllabus 2011-13 

ગજુરાતી 
પેપર ન.ં Elective (EC) 101 

પ - કિવ પર્ેમાનદંરિચત સદુામાચિરતર્ – સપંા. મધસુદૂન પારેખ, જયતં કોઠારી 
3 + 1 = 4 યાખ્યાનો  

Credit 4 
હતે ુ: આ પર્ પતર્ના અભ્યાસથી િવ ાથીર્ ગજુરાતી સાિહત્યના પર્ાચીન વારસાથી 

પિરિચત થશે તથા તત્કાલીન સામાિજક અને સાં કૃિતક પિરિ થિતથી વાકેફ 
થશે. એની તલુનામા ંએ વતર્માન સમય અંગે નવા પિરપર્ે યમા ંિવચારતો થશે. 

એકમ ૧ (અ) આખ્યાનનુ ંસાિહત્ય વ પ  
 (બ) સાિહત્ય વ પનો ઉ ભવ અને િવકાસ  
 (ક) કિવના જીવન-સમય તથા સમગર્ સાિહત્યસ નનો પિરચય 

(હતેલુક્ષી પર્ ો પછૂવા) 
 

એકમ ૨  કૃિતના વ પલક્ષી તથા વ તલુક્ષી પર્ ો  
એકમ ૩  કૃિતલક્ષી ટૂંકન ધો  
એકમ ૪  જોડણી, પયાર્યવાચી, િવરુધ્ધાથીર્, અરજીલેખન  
સદંભર્ગર્થં (૧) મધ્યકાલીન ગજુરાતી આખ્યાન - શિશન ઓઝા  
 (૨) ગજુરાતી સાિહત્યનો ઇિતહાસ - પર્કાશક ગજુરાતી સાિહત્ય પિરષદ  
 (૩) ગજુરાતી સાિહત્યકોશ - પર્કાશક ગજુરાતી સાિહત્ય પિરષદ  
 (૪) મધ્યકાળના સાિહત્યપર્કારો –ચદંર્કાન્ત મહતેા  
 (૫) ગજુરાતી સાિહત્યનો ઇિતહાસ (મધ્યકાલીન) અનતંરાય રાવળ  
 (૬) મધ્યકાલીન આખ્યાન પરંપરાના અનસુધંાનમા ં પર્ેમાનદંનો 

પર્િતભાિવશેષ - ૧ – આરતી િતર્વેદી 
 

 (૭) લેખન કૌશ ય – રિતલાલ નાયક  
 (૮) જોડણી પર્વેશ – રિતલાલ નાયક  
 (૯) સાચી જોડણી અઘરી નથી – યશવતં દોશી (પિરચય પિુ તકા)  
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Semester – 1 
Syllabus 2011-13 

ગજુરાતી 
પેપર ન.ં Elective EC 102 

ગ  - ઝેર તો પીધા ંછે જાણી જાણી ભાગ -૧ (દશર્ક) 
3 + 1 = 4 
યાખ્યાનો  
Credit = 4 

હતે ુ: આ પર્ પતર્ના અભ્યાસથી િવ ાથીર્ અવાર્ચીન સાિહત્યથી – નવલકથાના 
વ પથી પિરિચત થશે. કૃિતના અભ્યાસથી િવ ાથીર્ ગર્ામજીવનના ં િવિવધ 
પાસાઓંથી વાકેફ થશે. 

એકમ ૧ (અ) નવલકથાનુ ંસાિહત્ય વ પ  
 (બ) સાિહત્ય વ પનો ઉ ભવ અને િવકાસ  
 (ક) સ કના જીવન-સમય તથા સમગર્ સાિહત્યસ નનો પિરચય 

(હતેલુક્ષી પર્  પછૂવા) 
 

એકમ ૨  કૃિતના વ પલક્ષી તથા વ તલુક્ષી પર્ ો  
એકમ ૩  કૃિતલક્ષી ટૂંકનોધો  
એકમ ૪  કહવેત, િઢપર્યોગો, શબ્દસમહૂ, પતર્લેખન  
સદંભર્ગર્થં (૧) નવલકથા – િશરીષ પચંાલ  
 (૨) ગજુરાતી સાિહત્યનો ઇિતહાસ - પર્કાશક ગજુરાતી સાિહત્ય પિરષદ  
 (૩) ગજુરાતી સાિહત્યકોશ - પર્કાશક ગજુરાતી સાિહત્ય પિરષદ  
 (૪) દશર્ક અધ્યયન ગર્થં – સ ંરઘવુીર ચૌધરી  
 (૫) ગજુરાતી નવલકથા – સ ંરઘવુીર ચૌધરી  
 (૬) કહવેતો અને િઢપર્યોગો પર્કાશક – ભાષાિનયામકની કચેરી.  
 (૭) કહવેતસગંર્હ – રિતલાલ નાયક  
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Semester – 1 
Syllabus 2011-13 

ગજુરાતી 
પેપર ન.ં Elective (ECII)  101 

િવનોદની નજરે – િવનોદ ભ  

1 + 1 = 2 યાખ્યાનો  
Credit 2 

 
હતે ુ: િવ ાથીર્ અવાર્ચીન ગજુરાતી સાિહત્યથી પિરિચત થશે, હા ય-િનબધંના વ પથી 

અને િવિવધ સાિહત્યકારોની માિહતી મેળવશે. 
 
એકમ ૧  સ કના જીવન-સમય તથા સમગર્ સાિહત્યસ નનો પિરચય 

(હતેલુક્ષી પર્ ો પછૂવા) 

 

એકમ ૨  કૃિતલક્ષી સામાન્ય પર્ ો  
એકમ ૩  કૃિતલક્ષી ટૂંકન ધો  
એકમ ૪ (અ) કૃિતલક્ષી ટૂંકા પર્ ો   
 (બ) પવૂાર્પર સદંભર્   
સદંભર્ગર્થં (૧) ગજુરાતી સાિહત્યકોશ  
 (૨) ગજુરાતી સાિહત્યનો ઇિતહાસ  
    
‘િવનોદની નજરે’માથંી નીચેના િનબધંો અભ્યાસકર્મમા ંરાખેલ છે.  
(૧) ઉમાશકંર જોશી   (૬) યશવતં શકુ્લ 

(૨) ચદંર્વદન મહતેા   (૭) રઘવુીર ચૌધરી 
(૩) જ્યોતીન્દર્ દવે    (૮) રાવજી પટેલ 

(૪) તારક મહતેા    (૯) લાભશકંર ઠાકર 

(૫) િનરંજન ભગત    (૧૦) િવનોદ ભ  
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Semester – 2 
Syllabus 2011-13 

ગજુરાતી 
પેપર ન.ં Core CC 111 

પ  - કલાપીનો કા યકલાપ (સ.ં અનતંરાય રાવળ) 

3 + 1 = 4 યાખ્યાનો  
Credit 4 

હતે ુ: િવ ાથીર્ને ગજુરાતી સાિહત્યની કા યપરંપરાનો પિરચય થશે, તે એના ંનવાનંવા ં
વ પો, િવષયો અને અિભ યિક્તની તરેહોની જાણકારી મેળવશે. 

 
એકમ ૧ (અ) ઊિમર્કા યનુ ંસાિહત્ય વ પ  
 (બ) ઊિમર્કા યના સાિહત્ય વ પનો ઉ ભવ-િવકાસ  
 (ક) કિવના જીવન-સમય તથા સમગર્ સાિહત્યસ નનો પિરચય 

(હતેલુક્ષી પર્ ો પછૂવા) 
 

એકમ ૨  કૃિતના વ તલુક્ષી અને વ પલક્ષી પર્ ો  
એકમ ૩  કૃિતલક્ષી ટૂંકનોધો  
એકમ ૪  છદં તથા અલકંાર (માતર્ બધંારણ, સમજૂતી અને ઉદાહરણ જ 

અપેિક્ષત છે.) 
 

સદંભર્ગર્થં (૧) ગજુરાતી સાિહત્યનો ઇિતહાસ - પર્કાશક ગજુરાતી સાિહત્ય પિરષદ  
 (૨) ગજુરાતી સાિહત્યકોશ-2 - પર્કાશક ગજુરાતી સાિહત્ય પિરષદ  
 (૩) છદં અને અલકંાર – આરતી િતર્વેદી  
 (૪) િપંગળદશર્ન – િચમનલાલ િતર્વેદી  
    
 (૧) કા યોની યાદી પાછળ છે.  
 (૨) છદં તથા અલકંારની યાદી 

છદં      : અનુ ટુપ, ઉપજાિત, પથૃ્વી, મદંાકર્ાન્તા, િશખિરણી,  
           શાદૂર્લિવકર્ીિડત, ગ્ધરા, લણા 
અલકંાર : વણાર્નપુર્ાસ, ઉપમા, ઉત્પર્ેક્ષા, પક, યિતરેક, અનન્વય,  
           લેષ, યાજ તિુત 
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Ôકલાપીનો કા યકલાપÕ -  સ.ં અનતંરાય રાવળ 

Ôકલાપીનો કા ય ક્લાપÕ પુ તકમાથંી નીચેના કા યો અભ્યાસકર્મમા ંરાખેલ છે. 
(1) દયકમલની જૂઠી આશા (19) મને જોઈને ઊડી જતા ં
(2) મરણશીલ પર્મેી (20) પ ાતાપ 
(3) કમિલની (21) ભરત 
(4) મતૃ્ય ુ (22) ત્યજાયેલીને 
(5) પુ પ (23) વીણાનો મગૃ 
(6) જ્યા ંતુ ંત્યા ંહુ ં (24) િપર્યા કિવતાને છે લુ ંઆિલંગન 
(7) હમારા રાહ (25) ઈ કનો બદંો 
(8) કુદરત અને મનુ ય (26) બારોટની વાતાર્ 
(9) સારસી (27) ઉત્સકુ દય 
(10) ગર્ામ્ય માતા (28) સનમની શોધ 
(11) િબ વમગંલ (29) વગર્ ગીત 
(12) પતુર્ી મરણથી હસતો િપતા (30) નવો સૈકો 
(13) દય િતર્પટુીમાથંી (31) આયની રહમ 
(14) બાલક કિવ (32) આપની યાદી 
(15) નદીને િસન્ધનુ ુ ંિનમતંર્ણ (33) જન્મ િદવસ 
(16) િપર્યા કિવતાને (34) ભિવ યના ંકિવને 
(17) િવધવા બેન બાબાનં ે (35) બે કળી 
(18) એક ઘા   
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Semester – 2 
Syllabus 2011-13 

ગજુરાતી 
પેપર ન.ં Elective EC 111 

પ  - કલાપીનો કા યકલાપ (સ.ં અનતંરાય રાવળ) 

3 + 1 = 4 યાખ્યાનો  
Credit 4 

હતે ુ: િવ ાથીર્ને ગજુરાતી સાિહત્યની કા યપરંપરાનો પિરચય થશે, તે એના ંનવાનંવા ં
વ પો, િવષયો અને અિભ યિક્તની તરેહોની જાણકારી મેળવશે. 

 
એકમ ૧ (અ) ઊિમર્કા યનુ ંસાિહત્ય વ પ  
 (બ) ઊિમર્કા યના સાિહત્ય વ પનો ઉ ભવ-િવકાસ  
 (ક) કિવના જીવન-સમય તથા સમગર્ સાિહત્યસ નનો પિરચય 

(હતેલુક્ષી પર્ ો પછૂવા) 
 

એકમ ૨  કૃિતના વ તલુક્ષી અને વ પલક્ષી પર્ ો  
એકમ ૩  કૃિતલક્ષી ટૂંકનોધો  
એકમ ૪  છદં તથા અલકંાર (માતર્ બધંારણ, સમજૂતી અને ઉદાહરણ જ 

અપેિક્ષત છે.) 
 

સદંભર્ગર્થં (૧) ગજુરાતી સાિહત્યનો ઇિતહાસ - પર્કાશક ગજુરાતી સાિહત્ય પિરષદ  
 (૨) ગજુરાતી સાિહત્યકોશ-2 - પર્કાશક ગજુરાતી સાિહત્ય પિરષદ  
 (૩) છદં અને અલકંાર – આરતી િતર્વેદી  
 (૪) િપંગળદશર્ન – િચમનલાલ િતર્વેદી  
    
 (૧) કા યોની યાદી પાછળ છે.  
 (૨) છદં તથા અલકંારની યાદી 

છદં      : અનુ ટુપ, ઉપજાિત, પથૃ્વી, મદંાકર્ાન્તા, િશખિરણી,  
           શાદૂર્લિવકર્ીિડત, ગ્ધરા, લણા 
અલકંાર : વણાર્નપુર્ાસ, ઉપમા, ઉત્પર્ેક્ષા, પક, યિતરેક, અનન્વય,  
           લેષ, યાજ તિુત 
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Ôકલાપીનો કા યકલાપÕ -  સ.ં અનતંરાય રાવળ 

Ôકલાપીનો કા ય ક્લાપÕ પુ તકમાથંી નીચેના કા યો અભ્યાસકર્મમા ંરાખેલ છે. 
(1) દયકમલની જૂઠી આશા (19) મને જોઈને ઊડી જતા ં
(2) મરણશીલ પર્મેી (20) પ ાતાપ 
(3) કમિલની (21) ભરત 
(4) મતૃ્ય ુ (22) ત્યજાયેલીને 
(5) પુ પ (23) વીણાનો મગૃ 
(6) જ્યા ંતુ ંત્યા ંહુ ં (24) િપર્યા કિવતાને છે લુ ંઆિલંગન 
(7) હમારા રાહ (25) ઈ કનો બદંો 
(8) કુદરત અને મનુ ય (26) બારોટની વાતાર્ 
(9) સારસી (27) ઉત્સકુ દય 
(10) ગર્ામ્ય માતા (28) સનમની શોધ 
(11) િબ વમગંલ (29) વગર્ ગીત 
(12) પતુર્ી મરણથી હસતો િપતા (30) નવો સૈકો 
(13) દય િતર્પટુીમાથંી (31) આયની રહમ 
(14) બાલક કિવ (32) આપની યાદી 
(15) નદીને િસન્ધનુ ુ ંિનમતંર્ણ (33) જન્મ િદવસ 
(16) િપર્યા કિવતાને (34) ભિવ યના ંકિવને 
(17) િવધવા બેન બાબાનં ે (35) બે કળી 
(18) એક ઘા   
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Semester – 2 
Syllabus 2011-13 

ગજુરાતી 
પેપર ન.ં Core (CC) 112 

ગ  – પિૃથવીવ લભ – કનૈયાલાલ મનુશી 
3 + 1 = 4 યાખ્યાનો  

Credit 4 
હતે ુ: િવ ાથીર્ અવાર્ચીન સાિહત્ય વ પ નવલકથાથી પિરિચત થશે. 

 
એકમ ૧ (અ) નવલકથાનુ ંસાિહત્ય વ પ  
 (બ) સાિહત્ય વ પનો ઉ ભવ-િવકાસ  
 (ક) સ કના જીવન-સમય તથા સમગર્ સાિહત્યસ નનો પિરચય 

(હતેલુક્ષી પર્ ો પછૂવા) 
 

એકમ ૨  કૃિતના વ પલક્ષી તથા વ તલુક્ષી પર્ ો  
એકમ ૩  કૃિતલક્ષી ટૂંકનોધો  
એકમ ૪  િવચારિવ તાર, અહવેાલલેખન  
સદંભર્ગર્થં (૧) ગજુરાતી સાિહત્યનો ઇિતહાસ - પર્કાશક ગજુરાતી સાિહત્ય પિરષદ  
 (૨) ગજુરાતી સાિહત્યકોશ - પર્કાશક ગજુરાતી સાિહત્ય પિરષદ  
 (૩) મનુશી અધ્યયન ગર્થં  
 (૪) ગજુરાતી ગર્થંકાર ેણી – કનૈયાલાલ મનુશી  
 (૫) અહવેાલલેખન અને અરજીલેખન – હષર્દ સી. રાણા  
 



ગજુરાતી િવભાગ, ગજુરાત યિુનવિસર્ટી, અભ્યાસકર્મ 2011                               11 

Semester – 2 
Syllabus 2011-13 

ગજુરાતી 
પેપર ન.ં Elective EC1 112 

પ  - કલાપીનો કા યકલાપ (સ.ં અનતંરાય રાવળ) 

3 + 1 = 4 યાખ્યાનો  
Credit 4 

હતે ુ: િવ ાથીર્ને ગજુરાતી સાિહત્યની કા યપરંપરાનો પિરચય થશે, તે એના ંનવાનંવા ં
વ પો, િવષયો અને અિભ યિક્તની તરેહોની જાણકારી મેળવશે. 

 
એકમ ૧ (અ) ઊિમર્કા યનુ ંસાિહત્ય વ પ  
 (બ) ઊિમર્કા યના સાિહત્ય વ પનો ઉ ભવ-િવકાસ  
 (ક) કિવના જીવન-સમય તથા સમગર્ સાિહત્યસ નનો પિરચય 

(હતેલુક્ષી પર્ ો પછૂવા) 
 

એકમ ૨  કૃિતના વ તલુક્ષી અને વ પલક્ષી પર્ ો  
એકમ ૩  કૃિતલક્ષી ટૂંકનોધો  
એકમ ૪  છદં તથા અલકંાર (માતર્ બધંારણ, સમજૂતી અને ઉદાહરણ જ 

અપેિક્ષત છે.) 
 

સદંભર્ગર્થં (૧) ગજુરાતી સાિહત્યનો ઇિતહાસ - પર્કાશક ગજુરાતી સાિહત્ય પિરષદ  
 (૨) ગજુરાતી સાિહત્યકોશ-2 - પર્કાશક ગજુરાતી સાિહત્ય પિરષદ  
 (૩) છદં અને અલકંાર – આરતી િતર્વેદી  
 (૪) િપંગળદશર્ન – િચમનલાલ િતર્વેદી  
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Semester – 2 
Syllabus 2011-13 

ગજુરાતી 
પેપર ન.ં Elective (EC1) 112 

ગ  – પિૃથવીવ લભ – કનૈયાલાલ મનુશી 
3 + 1 = 4 યાખ્યાનો  

Credit 4 
હતે ુ: િવ ાથીર્ અવાર્ચીન સાિહત્ય વ પ નવલકથાથી પિરિચત થશે. 

 
એકમ ૧ (અ) નવલકથાનુ ંસાિહત્ય વ પ  
 (બ) સાિહત્ય વ પનો ઉ ભવ-િવકાસ  
 (ક) સ કના જીવન-સમય તથા સમગર્ સાિહત્યસ નનો પિરચય 

(હતેલુક્ષી પર્ ો પછૂવા) 
 

એકમ ૨  કૃિતના વ પલક્ષી તથા વ તલુક્ષી પર્ ો  
એકમ ૩  કૃિતલક્ષી ટૂંકનોધો  
એકમ ૪  િવચારિવ તાર, અહવેાલલેખન  
સદંભર્ગર્થં (૧) ગજુરાતી સાિહત્યનો ઇિતહાસ - પર્કાશક ગજુરાતી સાિહત્ય પિરષદ  
 (૨) ગજુરાતી સાિહત્યકોશ - પર્કાશક ગજુરાતી સાિહત્ય પિરષદ  
 (૩) મનુશી અધ્યયન ગર્થં  
 (૪) ગજુરાતી ગર્થંકાર ેણી – કનૈયાલાલ મનુશી  
 (૫) અહવેાલલેખન અને અરજીલેખન – હષર્દ સી. રાણા  
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Semester – 2 
Syllabus 2011-13 

ગજુરાતી 
પેપર ન.ં Elective (ECII) 112 

અમાસના તારા – િકશનિસહં ચાવડા (િવ ાથીર્ આવિૃ ) 

1 + 1 = 2 યાખ્યાનો  
Credit 2 

હતે ુ: િવ ાથીર્ અવાર્ચીન ગજુરાતી સાિહત્યથી પિરિચત થશે. 
 
એકમ ૧  સ કના જીવન-સમય તથા સમગર્ સાિહત્યસ નનો પિરચય  

એકમ ૨  કૃિતલક્ષી સામાન્ય પર્ ો  
એકમ ૩  કૃિતલક્ષી ટૂંકન ધો  
એકમ ૪    
 (અ) કૃિતલક્ષી ટૂંકા પર્ ો  
 (બ) પવૂાર્પર સદંભર્  
સદંભર્ગર્થં (૧) ગજુરાતી સાિહત્યકોશ  
 (૨) ગજુરાતી સાિહત્યનો ઇિતહાસ - પર્કાશક ગજુરાતી સાિહત્ય પિરષદ  
 



ગજુરાતી િવભાગ, ગજુરાત યિુનવિસર્ટી, અભ્યાસકર્મ 2011                               14 

Semester – 3 
Syllabus 2011-13 

ગજુરાતી 
પેપર ન.ં Core 201 

સાિહત્ય વ પનો અભ્યાસ – િનબધં 
 

િહમાલયનો પર્વાસ – કાકાસાહબે કાલેલકર 

3 + 1 = 4 યાખ્યાનો  
Credit 4 

હતે ુ: િવ ાથીર્ અવાર્ચીન ગજુરાતી સાિહત્યના િનબધં- વ પની જાણકારી મેળવશે. 
 
એકમ ૧ (અ) સાિહત્ય વ પની િવભાવના  

 (બ) સાિહત્ય વ પના ં યાવતર્ક લક્ષણો  
 (ક) આ વ પના મખુ્ય સ કો, કૃિતઓ  
એકમ ૨  કૃિતલક્ષી સામાન્ય પર્ ો  
એકમ ૩ (અ) કૃિતલક્ષી ટૂંકન ધો  
 (બ) કૃિતલક્ષી ટૂંકા પર્ ો (હતેલુક્ષી પર્ ો પછૂવા)  
એકમ ૪  સાિહિત્યક િનબધંો (લેખનકૌશલ)  
સદંભર્ગર્થં (૧) િનબધં – વ પ – પર્વીણ દરજી  
 (૨) િનબધં અને ગજુરાતી િનબધં – જયતં કોઠારી  
 (3) કાલેલકર અધ્યયન ગર્થં  
    
 એકમ ૪ માટેના િનબધંો  
 (૧) સમહૂ માધ્યમો અને સાિહત્ય  
 (૨) મારંુ િપર્ય પુ તક  
 (૩) પર્ેમલક્ષણા ભિક્ત  
 (૪) સાિહત્ય અને સમાજ  
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Semester – 3 
Syllabus 2011-13 

ગજુરાતી 
પેપર ન.ં Core 202 

ગર્થંકારનો અભ્યાસ 

પ ાલાલ પટેલ (૧) વળામણા ં(૨) વીણેલી નવિલકાઓ 

3 + 1 = 4 યાખ્યાનો  
Credit 4 

હતે ુ: િવ ાથીર્ અવાર્ચીન ગજુરાતી સાિહત્યના કોઈ એક સ કના સમગર્ સાિહત્યની 
જાણકારી મેળવશે. 

 
એકમ ૧  સ કના જીવન-સમય તથા સમગર્ સાિહત્યસ નનો પિરચય 

(હતેલુક્ષી પર્ ો પછૂવા) 

 

એકમ ૨  પર્થમ કૃિતના સામાન્ય પર્ ો  
એકમ ૩  બીજી કૃિતના સામાન્ય પર્ ો  
એકમ ૪ (અ) પર્થમ કૃિતની ટૂંકન ધો  
 (બ) બીજી કૃિતની ટૂંકન ધો  
સદંભર્ગર્થં (૧) ગજુરાતી સાિહત્યનો ઇિતહાસ - પર્કાશક ગજુરાતી સાિહત્ય પિરષદ  
 (૨) ગજુરાતી સાિહત્યકોશ - પર્કાશક ગજુરાતી સાિહત્ય પિરષદ  
 (3) અવાર્ચીન ગજુરાતી સાિહત્યનો ઇિતહાસ – ધીરુભાઈ ઠાકર  
 (૪) ગજુરાતી ગર્થંકાર ેણી – પ ાલાલ  
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Semester – 3 
Syllabus 2011-13 

ગજુરાતી 
પેપર ન.ં Core 20૩ 

(મધ્યકાલીન ગજુરાતી સાિહત્યનો ઇિતહાસ ભાગ – ૧) 

3 + 1 = 4 યાખ્યાનો  
Credit 4 

હતે ુ: િવ ાથીર્ મધ્યકાલીન ગજુરાતી સાિહત્યથી પિરિચત થશે અને એના િવિવધ 
પર્વાહોથી વાકેફ થશે. 

 
એકમ ૧ (અ) મધ્યકાલીન ગજુરાતી સાિહત્યના ંપર્મખુ લક્ષણો અને પિરબળો  
 (બ) મધ્યકાલીન સાિહત્યને પર્ેરનારા ંરાજકીય તેમજ સાં કૃિતક 

પિરબળોનો ખ્યાલ  
 

 (ક) મધ્યકાલીન સાિહત્યના પર્મખુ પર્વાહોનો પિરચય  
એકમ ૨  પર્ાગનરિસંહયગુનુ ં ન તથા નેતર સાિહત્ય – મહત્ત્વની કૃિતઓ  
એકમ ૩  નરિસંહ, મીરા,ં ભાલણનુ ંસાિહત્યસ ન   
એકમ ૪ (અ) રાસ, પદ, કાફી, ચાબખા ઈત્યાિદ વ પોના સ કો અને  તે 

વ પની એક એક કૃિતનો સિંક્ષપ્ત પિરચય 
 

 (બ) મધ્યકાળનુ ંગ સાિહત્ય  
સદંભર્ગર્થં (૧) ગજુરાતી સાિહત્યનો ઇિતહાસ (મધ્યકાલીન) અનતંરાય રાવળ  
 (૨) ગજુરાતી સાિહત્યનો ઇિતહાસ - પર્કાશક ગજુરાતી સાિહત્ય પિરષદ  
 (3) ગજુરાતી સાિહત્યકોશ ભાગ – ૧ - પર્કાશક ગજુરાતી સાિહત્ય પિરષદ  
 (૪) ગજુરાતી સાિહત્ય (મધ્યકાળ) – ધીરુભાઈ ઠાકર  
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Semester – 3 
Syllabus 2011-13 

ગજુરાતી 
પેપર ન.ં Elective 201 

સાિહત્ય વ પનો અભ્યાસ – િનબધં 
 

િહમાલયનો પર્વાસ – કાકાસાહબે કાલેલકર 

3 + 1 = 4 યાખ્યાનો  
Credit 4 

હતે ુ: િવ ાથીર્ અવાર્ચીન ગજુરાતી સાિહત્યના િનબધં- વ પની જાણકારી મેળવશે. 
 
એકમ ૧ (અ) સાિહત્ય વ પની િવભાવના  

 (બ) સાિહત્ય વ પના ં યાવતર્ક લક્ષણો  
 (ક) આ વ પના મખુ્ય સ કો, કૃિતઓ  
એકમ ૨  કૃિતલક્ષી સામાન્ય પર્ ો  
એકમ ૩ (અ) કૃિતલક્ષી ટૂંકન ધો  
 (બ) કૃિતલક્ષી ટૂંકા પર્ ો (હતેલુક્ષી પર્ ો પછૂવા)  
એકમ ૪  સાિહિત્યક િનબધંો (લેખનકૌશલ)  
સદંભર્ગર્થં (૧) િનબધં – વ પ – પર્વીણ દરજી  
 (૨) િનબધં અને ગજુરાતી િનબધં – જયતં કોઠારી  
 (3) કાલેલકર અધ્યયન ગર્થં  
 
 એકમ ૪ માટેના િનબધંો  
 (૧) સમહૂ માધ્યમો અને સાિહત્ય  
 (૨) મારંુ િપર્ય પુ તક  
 (૩) પર્ેમલક્ષણા ભિક્ત  
 (૪) સાિહત્ય અને સમાજ  
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Semester – 3 
Syllabus 2011-13 

ગજુરાતી 
પેપર ન.ં Elective 202 

ગર્થંકારનો અભ્યાસ 

પ ાલાલ પટેલ (૧) વળામણા ં(૨) વીણેલી નવિલકાઓ 

3 + 1 = 4 યાખ્યાનો  
Credit 4 

હતે ુ: િવ ાથીર્ અવાર્ચીન ગજુરાતી સાિહત્યના કોઈ એક સ કના સમગર્ સાિહત્યની 
જાણકારી મેળવશે. 

 
એકમ ૧  સ કના જીવન-સમય તથા સમગર્ સાિહત્યસ નનો પિરચય 

(હતેલુક્ષી પર્ ો પછૂવા) 

 

એકમ ૨  પર્થમ કૃિતના સામાન્ય પર્ ો  
એકમ ૩  બીજી કૃિતના સામાન્ય પર્ ો  
એકમ ૪ (અ) પર્થમ કૃિતની ટૂંકન ધો  
 (બ) બીજી કૃિતની ટૂંકન ધો  
સદંભર્ગર્થં (૧) ગજુરાતી સાિહત્યનો ઇિતહાસ - પર્કાશક ગજુરાતી સાિહત્ય પિરષદ  
 (૨) ગજુરાતી સાિહત્યકોશ - પર્કાશક ગજુરાતી સાિહત્ય પિરષદ  
 (3) અવાર્ચીન ગજુરાતી સાિહત્યનો ઇિતહાસ – ધીરુભાઈ ઠાકર  
 (૪) ગજુરાતી ગર્થંકાર ેણી – પ ાલાલ  
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Semester – 4 
Syllabus 2011-13 

ગજુરાતી 
પેપર ન.ં Core 211 

સાિહત્ય વ પનો અભ્યાસ – એકાકંી 
ચદંર્વદન મહતેાના ંપર્િતિનિધ એકાકંીઓ સપંા. ચ.ંચી. મહતેા 

3 + 1 = 4 યાખ્યાનો  
Credit 4 

હતે ુ: િવ ાથીર્ અવાર્ચીન ગજુરાતી સાિહત્યના એકાકંી નાટકના વ પની જાણકારી 
મેળવશે. 

 
એકમ ૧ (અ) સાિહત્ય વ પની િવભાવના  
 (બ) સાિહત્ય વ પના ં યાવતર્ક લક્ષણો  
 (ક) આ વ પના ંમખુ્ય સ કો, કૃિતઓ  
એકમ ૨  કૃિતલક્ષી સામાન્ય પર્ ો  
એકમ ૩ (અ) કૃિતલક્ષી ટૂંકન ધો  
 (બ) કૃિતલક્ષી ટૂંકા પર્ ો (હતેલુક્ષી પર્ ો પછૂવા)  
એકમ ૪  િવચાર િવ તાર  
સદંભર્ગર્થં (૧) ગજુરાતી સાિહત્યનો ઇિતહાસ પર્કાશક ગજુરાતી સાિહત્ય પિરષદ  
 (૨) ગજુરાતી સાિહત્યકોશ પર્કાશક ગજુરાતી સાિહત્ય પિરષદ  
 (3) ગજુરાતી ગર્થંકાર ેણી – ચ.ં ચી. મહતેા  
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Semester – 4 
Syllabus 2011-13 

ગજુરાતી 
પેપર ન.ં Core 212 

ગર્થંકારનો અભ્યાસ - રામનારાયણ પાઠક  
(1) િ રેફની વાતો ભાગ – ૧ (૨) શેષના ંકા યો 

3 + 1 = 4 યાખ્યાનો  
Credit 4 

હતે ુ: િવ ાથીર્ કોઈ એક સ કના સમગર્ સાિહત્યનો પિરચય મેળવશે. 
 
એકમ ૧  સ કના જીવન-સમય તથા સમગર્ સાિહત્યસ નનો પિરચય 

(હતેલુક્ષી પર્ ો પછૂવા) 

 

એકમ ૨  પર્થમ કૃિતના સામાન્ય પર્ ો  
એકમ ૩  બીજી કૃિતના સામાન્ય પર્ ો  
એકમ ૪ (અ) પર્થમ કૃિતની ટૂંકન ધો  
 (બ) બીજી કૃિતની ટૂંકન ધો  
સદંભર્ગર્થં (૧) ગજુરાતી સાિહત્યનો ઇિતહાસ - પર્કાશક ગજુરાતી સાિહત્ય પિરષદ  
 (૨) ગજુરાતી િવ કોશ  
 (૩) અવાર્ચીન ગજુરાતી સાિહત્યનો ઇિતહાસ – ધીરુભાઈ ઠાકર  
 (૪) રામનારાયણ પાઠક – વાઙમયપર્િતભા કાિન્તલાલ કાલાણી  
 (૫) વાતાર્કાર િ રેફ – આરતી િતર્વેદી  
 (૬) ગજુરાતી ગર્થંકાર ેણી – રા. િવ. પાઠક  
 (૭) રામનારાયણ પાઠક ગર્થંકાર ેણી  
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Ôશેષના ંકા યોÕ પુ તકમાથંી નીચેના કા યો અભ્યાસકર્મમા ંરાખેલ છે. 
 

(1) સિખ ! જો - (16) આવી િનશા 
(2) પર્ભ ુ! જીવન દે (17) સન્ધ્યાની ગઝલ 
(3) પર્ાથર્ના (18) ઉમા-મહે ર 
(4) ઉદિધને (19) રાણકદેવી 
(5) ડુગંરની કોરે (20) વૈશાખનો બપોર 
(6) સિખ ! આજ (21) માગં ુબસ રાતવાસો જ હુ ં
(7) શરદનો ચદંર્ (22) ગર્ી મની એક સાજં 
(8) ચાદંિલયો ! (23) િવજોગણ વાસંળી 
(9) નવવરવધ ૂ (24) આતમરામને 
(10) બીજરેખા (25) પાદંડુ ંપરદેશી 
(11) એક સન્ધ્યા (26) પરથમ પરણામ મારા 
(12) મગંલ િતર્કોણ (27) જ્યારે આ આયખુ ંખટેૂ 
(13) અભેદ (28) િસન્ધનુ ુ ંઆમતંર્ણ 
(14) છે લુ ંદશર્ન   
(15) નમર્દાને આરે   
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Semester – 4 
Syllabus 2011-13 

ગજુરાતી 
પેપર ન.ં Core 213 

(મધ્યકાલીન ગજુરાતી સાિહત્યનો ઇિતહાસ – ભાગ ૨) 

3 + 1 = 4 યાખ્યાનો  
Credit 4 

હતે ુ: િવ ાથીર્ મધ્યકાલીન ગજુરાતી સાિહત્યથી પિરિચત થશે. અને એના િવિવધ 
પર્વાહોથી વાકેફ થશે. 

 
એકમ ૧  અખાનુ ંજીવન અને સાિહત્યસ ન, ાનમાગીર્ કિવતાધારા  

એકમ ૨  પર્ેમાનદંનુ ંજીવન અને સાિહત્યસ ન, આખ્યાનપરંપરા  
એકમ ૩  શામળનુ ંજીવન અને સાિહત્યસ ન, પ વાતાર્ની પરંપરા  
એકમ ૪  દયારામનુ ંજીવન અને સાિહત્યસ ન, ગરબી પરંપરા  
સદંભર્ગર્થં (૧) ગજુરાતી સાિહત્યનો ઇિતહાસ (મધ્યકાલીન) અનતંરાય રાવળ  
 (૨) અવાર્ચીન ગજુરાતી સાિહત્યનો ઇિતહાસ પર્કાશક ગજુરાતી સાિહત્ય 

પિરષદ 
 

 (૩) ગજુરાતી સાિહત્યકોશ ભાગ-૧ - પર્કાશક ગજુરાતી સાિહત્ય પિરષદ  
 (૪) ગજુરાતી સાિહત્ય (મધ્યકાળ) – ધીરુભાઈ ઠાકર  
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Semester – 4 
Syllabus 2011-13 

ગજુરાતી 
પેપર ન.ં Elective 211 

સાિહત્ય વ પનો અભ્યાસ – એકાકંી 
ચદંર્વદન મહતેાના ંપર્િતિનિધ એકાકંીઓ સપંા. ચ.ંચી. મહતેા 

3 + 1 = 4 યાખ્યાનો  
Credit 4 

હતે ુ: િવ ાથીર્ અવાર્ચીન ગજુરાતી સાિહત્યના એકાકંી નાટકના વ પની જાણકારી 
મેળવશે. 

 
એકમ ૧ (અ) સાિહત્ય વ પની િવભાવના  
 (બ) સાિહત્ય વ પના ં યાવતર્ક લક્ષણો  
 (ક) આ વ પના ંમખુ્ય સ કો, કૃિતઓ  
એકમ ૨  કૃિતલક્ષી સામાન્ય પર્ ો  
એકમ ૩ (અ) કૃિતલક્ષી ટૂંકન ધો  
 (બ) કૃિતલક્ષી ટૂંકા પર્ ો (હતેલુક્ષી પર્ ો પછૂવા)  
એકમ ૪  િવચાર િવ તાર  
સદંભર્ગર્થં (૧) ગજુરાતી સાિહત્યનો ઇિતહાસ પર્કાશક ગજુરાતી સાિહત્ય પિરષદ  
 (૨) ગજુરાતી સાિહત્યકોશ પર્કાશક ગજુરાતી સાિહત્ય પિરષદ  
 (3) ગજુરાતી ગર્થંકાર ેણી – ચ.ં ચી. મહતેા  
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Semester – 4 
Syllabus 2011-13 

ગજુરાતી 
પેપર ન.ં Elective 212 

ગર્થંકારનો અભ્યાસ - રામનારાયણ પાઠક  
(1) િ રેફની વાતો ભાગ – ૧ (૨) શેષના ંકા યો 

3 + 1 = 4 યાખ્યાનો  
Credit 4 

હતે ુ: િવ ાથીર્ કોઈ એક સ કના સમગર્ સાિહત્યનો પિરચય મેળવશે. 
 
એકમ ૧  સ કના જીવન-સમય તથા સમગર્ સાિહત્યસ નનો પિરચય 

(હતેલુક્ષી પર્ ો પછૂવા) 

 

એકમ ૨  પર્થમ કૃિતના સામાન્ય પર્ ો  
એકમ ૩  બીજી કૃિતના સામાન્ય પર્ ો  
એકમ ૪ (અ) પર્થમ કૃિતની ટૂંકન ધો  
 (બ) બીજી કૃિતની ટૂંકન ધો  
સદંભર્ગર્થં (૧) ગજુરાતી સાિહત્યનો ઇિતહાસ - પર્કાશક ગજુરાતી સાિહત્ય પિરષદ  
 (૨) ગજુરાતી િવ કોશ  
 (૩) અવાર્ચીન ગજુરાતી સાિહત્યનો ઇિતહાસ – ધીરુભાઈ ઠાકર  
 (૪) રામનારાયણ પાઠક – વાઙમયપર્િતભા કાિન્તલાલ કાલાણી  
 (૫) વાતાર્કાર િ રેફ – આરતી િતર્વેદી  
 (૬) ગજુરાતી ગર્થંકાર ેણી – રા. િવ. પાઠક  
 (૭) રામનારાયણ પાઠક ગર્થંકાર ેણી  
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Ôશેષના ંકા યોÕ પુ તકમાથંી નીચેના કા યો અભ્યાસકર્મમા ંરાખેલ છે. 
 

(1) સિખ ! જો - (16) આવી િનશા 
(2) પર્ભ ુ! જીવન દે (17) સન્ધ્યાની ગઝલ 
(3) પર્ાથર્ના (18) ઉમા-મહે ર 
(4) ઉદિધને (19) રાણકદેવી 
(5) ડુગંરની કોરે (20) વૈશાખનો બપોર 
(6) સિખ ! આજ (21) માગં ુબસ રાતવાસો જ હુ ં
(7) શરદનો ચદંર્ (22) ગર્ી મની એક સાજં 
(8) ચાદંિલયો ! (23) િવજોગણ વાસંળી 
(9) નવવરવધ ૂ (24) આતમરામને 
(10) બીજરેખા (25) પાદંડુ ંપરદેશી 
(11) એક સન્ધ્યા (26) પરથમ પરણામ મારા 
(12) મગંલ િતર્કોણ (27) જ્યારે આ આયખુ ંખટેૂ 
(13) અભેદ (28) િસન્ધનુ ુ ંઆમતંર્ણ 
(14) છે લુ ંદશર્ન   
(15) નમર્દાને આરે   
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Semester – 5 
Syllabus 2011-13 

ગજુરાતી 
પેપર ન.ં Core 301 

ગજુરાતી સાિહત્યનો અવાર્ચીન ઇિતહાસ -૧ 
3 + 1 = 4 યાખ્યાનો  

Credit 4 
હતે ુ: િવ ાથીર્ અવાર્ચીન ગજુરાતી સાિહત્યના િવિવધ પર્વાહોની જાણકારી મેળવશે. 

 
એકમ ૧ (અ) સધુારકયગુ - રાજકીય, સામાિજક, સાં કૃિતક પિરબળો, સાિહત્યક્ષેતર્ે 

થયેલા ંનવપર્ થાનો અને સાિહિત્યક પર્વિૃ ઓ 
 

 (બ) સ કો – દલપતરામ, નમર્દ, નવલરામ, નદંશકંર તથા અન્ય  
એકમ ૨  કૃિતમા ંપર્ગટ થતા ંયગુલક્ષણો  
 (૧) િમથ્યાિભમાન – દલપતરામ  
 (૨) સાસવુહનુી લડાઈ – મહીપતરામ નીલકંઠ  
એકમ -૩ (અ) સાક્ષરયગુ-રાજકીય, સામાિજક સાં કૃિતક પિરબળો, સધુારકયગુથી 

જુદા ંપડતા ંલક્ષણો, સાિહિત્યક નવપર્ થાનો અને પર્વિૃ ઓ 
 

 (બ) સ કો- ગોવધર્નરામ, નરિસંહરાવ, મિણલાલ િ વેદી, રમણભાઈ 
નીલકંઠ, કાન્ત, કલાપી, ન્હાનાલાલ, બ.ક. ઠાકોર તથા અન્ય 

 

એકમ ૪  કૃિતમા ંપર્ગટ થતા ંયગુલક્ષણો  
 (૧) રાઈનો પવર્ત – રમણભાઈ નીલકંઠ  
 (૨) પવૂાર્લાપ – કાન્ત  
સદંભર્ગર્થં (૧) ગજુરાતી સાિહત્યનો ઇિતહાસ - પર્કાશક ગજુરાતી સાિહત્ય પિરષદ  
 (૨) ગજુરાતી સાિહત્યકોશ - પર્કાશક ગજુરાતી સાિહત્ય પિરષદ  
 (3) અવાર્ચીન ગજુરાતી સાિહત્યનો ઇિતહાસ – ધીરુભાઈ ઠાકર  
 
 
 
 
 

 



ગજુરાતી િવભાગ, ગજુરાત યિુનવિસર્ટી, અભ્યાસકર્મ 2011                               27 

Semester – 5 
Syllabus 2011-13 

ગજુરાતી 
પેપર ન.ં Core 302 

ભાષાિવ ાન અને ગજુરાતી ભાષાનો પિરચય 

3 + 1 = 4 યાખ્યાનો  
Credit 4 

હતે ુ: િવ ાથીર્ ગજુરાતી ભાષા અંગે, એના ઉ ભવ-િવકાસ અંગે જાણકારી મેળવશે. 
એકમ ૧  ભાષાનો સામાન્ય પિરચય  

 (અ) ભાષાનુ ંમાનવ યવહારમા ં થાન અને તેના ઉપયોગો  
 (બ) યાખ્યાઓને આધારે વ પલક્ષણો  
 (ક) ભાષાના સામાિજક, સાં કૃિતક, પર્ાસિંગક વ પભેદો  
એકમ ૨ (અ) ભાષા યવ થાના ંિવિવધ તરો – ધિ નઘટક, પદ, વાક્ય, ઉિક્ત  
 (બ) ઉચ્ચારણપર્િકર્યા  
 (ક) ગજુરાતી ભાષાના ધ્વિનઘટકો  
એકમ ૩ (અ) માન્ય ભાષા અને બોલી   
 (બ) ગજુરાતી ભાષાની પર્ાદેિશક બોલીઓ- ઉ ર ગજુરાતની, મધ્ય 

ગજુરાતની, દિક્ષણ ગજુરાતની, સૌરા ટર્ની બોલીઓ (એના ં
ઉચ્ચારણ, યાયકરણ અને શબ્દભડંોળ સિહત) 

 

એકમ ૪ (અ) ભારતના ંભાષાકુળો  
 (બ) ભારતયરુોપીયથી ભારતીય આયર્ સધુીનો પિરચય – ભારતીય 

આયર્ની િવકાસરેખાના ંમહત્ત્વના ંઅને ભેદક લક્ષણોનો પિરચય 
 

 (ક) અપભર્શંથી અવાર્ચીન ગજુરાતી સધુીની િવકાસરેખા મહત્ત્વના ં
ભેદકલક્ષણો સાથે. 

 

સદંભર્ગર્થં (૧) ભાષાપિરચય અને ગજુરાતી ભાષાનુ ં વ પ – જયતં કોઠારી  
 (૨) ગજુરાતી ભાષાનુ ંધ્વિન વ પ અને ધ્વિનપિરવતર્ન-પર્બોધ પિડત  
 (૩) ગજુરાતી ભાષાનુ ંઐિતહાિસક યાયકરણ - હિરવ લભ ભયાણી  
 (૪) બોલીિવ ાન - યોગેન્દર્ યાસ  
 (૫) ગજુરાતી વાક્યરચના  અરિવંદ ભડંારી  
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Semester –5 
Syllabus 2011-13 

ગજુરાતી 
પેપર ન.ં Core 303 

સાિહત્યિવવેચનના િસ ાતંો 
3 + 1 = 4 યાખ્યાનો  

Credit 4 
હતે ુ: િવ ાથીર્ સાિહત્યના િસ ાતંોનો પિરચય મેળવશે  તેને કૃિતઓ સમજવામા ં

મદદ પ થશે. 
એકમ ૧ (અ) લિલતકલાની િવભાવના  
 (બ) સાિહત્યકલાની િવભાવના  
 (ક) કલાના િવિભ  પર્કારો  
એકમ ૨  સં કૃત સાિહત્યની િવચારધારાઓ – રસ, ધ્વિન, વકર્ોિક્ત, રીિત, 

અલકંાર, ઔિચત્ય આિદનો પિરચય 
 

એકમ 3  પર્િશ ટ સાિહત્ય, કૌતકુરાગી સાિહત્ય, વા તવદશીર્ સાિહત્ય અને 
આધિુનક સાિહત્યની િવચારધારાઓનો પિરચય 

 

એકમ ૪  કા યની યાખ્યા (પવૂર્ અને પિ મ સદંભેર્)  
  કા યહતે ુ  
  કા યના ંપર્યોજનો  
સદંભર્ગર્થં (૧) ભારતીય કા ય િસ ાતં, જયતં કોઠારી  
 (૨) સાિહત્યિવવેચનના િસ ાતંો,  નગીનદાસ પારેખ  
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Semester – 5 
Syllabus 2011-13 

ગજુરાતી 
પેપર ન.ં Core Elective 304 / A 

કૃિત – કાદંબરીની મા (ધીરુબહને પટેલ) 

3 + 1 = 4 યાખ્યાનો  
Credit 4 

હતે ુ: કૃિતના અભ્યાસથી િવ ાથીર્ અવાર્ચીન ગજુરાતી સાિહત્યના કથાસાિહત્યથી 
પિરિચત થશે. 

 
એકમ ૧  સ કનુ ંજીવન સમય – સમગર્ સાિહત્યસ ન (ઑબ્ કટીવ પર્ ો 

પછૂવા) 

 

એકમ ૨  કૃિતના સામાન્ય પર્ ો  
એકમ ૩  કૃિતલક્ષી ટૂંકન ધો  
એકમ ૪  કા યનુ ંરસદશર્ન  
સદંભર્ગર્થં (૧) ગજુરાતી સાિહત્યકોશ - પર્કાશક ગજુરાતી સાિહત્ય પિરષદ  
 (૨) ગજુરાતી સાિહત્યનો ઇિતહાસ  
 (3) આ વાદ અ ટાદશી – જયતં કોઠારી  
 (૪) ગજુરાતી કા ય વાદ – સરેુશ જોશી  
 (૫) પરબ – જાન્યઆુરી, ૨૦૧૧  
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Semester – 5 
Syllabus 2011-13 

ગજુરાતી 
પેપર ન.ં Core Elective 304 / B 

કૃિત – પોતાનો ઓરડો (અનવુાદ – રંજના હરીશ) 

૩ + 1 = 4 યાખ્યાનો  
Credit 4 

હતે ુ: િવ ાથીર્ માતભૃાષા ઉપરાતં અન્ય ભાષાઓ અને અન્ય ભાષાઓની કૃિતઓથી 
પિરિચત થશે. 

 
એકમ ૧ (અ) અનવુાદનુ ંમહત્વ – વ પ – ઉપયોિગતા  
 (બ) અનવુાદમા ંધ્યાનપાતર્ બાબતો – પર્યોજનો  
એકમ ૨  કૃિતલક્ષી સામાન્ય પર્ ો   
એકમ 3  કૃિતલક્ષી ટૂંકન ધો  
એકમ ૪  કા યનુ ંરસદશર્ન  
સદંભર્ગર્થં    
 (૧) અનવુાદ કલા – અન.ુ નવનીત મદર્ાસી  
 (૨) અનવુાદ િચંતન (િહન્દી) – લે. અજુ ર્ન ચૌહાણ  
 (૩) અનવુાદની સમ યાઓ – એક સગંોિ ઠ – લે. મોહનભાઈ પટેલ  
 (4) અનવુાદ િવ ાન – મોહનભાઈ પટેલ  
 (5) સાિહિત્યક અનવુાદો – સકંલન – કીિતર્દા શાહ  
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Semester – 5 
Syllabus 2011-13 

ગજુરાતી 
પેપર ન.ં Core Elective 305 / A 

કૃિત – નરિસહં મહતેાના ંપદો સપંા. અનતંરાય રાવળ 

૩ + 1 = 4 યાખ્યાનો  
Credit 4 

હતે ુ: આ કૃિતના અભ્યાસથી િવ ાથીર્ મધ્યકાળના ગજુરાતી સાિહત્યની, એના 
વ પની જાણકારી મેળવશે. 

 
એકમ ૧  સ કનુ ંજીવન-સમય-સમગર્ સાિહત્યસ ન  

એકમ ૨  કૃિતલક્ષી સામાન્ય પર્ ો  
એકમ ૩  કૃિતલક્ષી ટૂંકન ધો  
એકમ ૪  િવચારિવ તાર  
સદંભર્ગર્થં (૧) ગજુરાતી સાિહત્યકોશ  
 (૨) ગજુરાતી સાિહત્યનો ઇિતહાસ - પર્કાશક ગજુરાતી સાિહત્ય પિરષદ   
 (3) ગજુરાતી સાિહત્યનો ઇિતહાસ (મધ્યકાળ) અનતંરાય રાવળ  
 (૪) નરિસંહ – એક અધ્યયન  
 (૫) નરિસંહ કા યિવમશર્ – દશર્ના ધોળિકયા  
 (૬) ગજુરાતી ગર્થંકાર ેણી – નરિસંહ મહતેા  
 (૭) નરિસંહ મહતેા – જયતં કોઠારી  
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Semester – 5 
Syllabus 2011-13 

ગજુરાતી 
પેપર ન.ં Core Elective 305/B 

ગર્થંકારનો અભ્યાસ 

જ્યોતીન્  દવે (૧) રંગતરંગ (૨) રેતીની રોટલી 
3 + 1 = 4 યાખ્યાનો  

Credit 4 
હતે ુ: િવ ાથીર્ કોઈ એક સ કના સમગર્ સાિહત્યનો પિરચય મેળવશે. 

 
એકમ ૧  સ કના જીવન-સમય તથા સમગર્ સાિહત્યસ નનો પિરચય 

(હતેલુક્ષી પર્ ો પછૂવા) 

 

એકમ ૨  પર્થમ કૃિતના સામાન્ય પર્ ો  
એકમ ૩  બીજી કૃિતના સામાન્ય પર્ ો  
એકમ ૪ (અ) પર્થમ કૃિતની ટૂંકન ધો  
 (બ) બીજી કૃિતની ટૂંકન ધો  
સદંભર્ગર્થં (૧) ગજુરાતી સાિહત્યનો ઇિતહાસ - પર્કાશક ગજુરાતી સાિહત્ય પિરષદ  
 (૨) ગજુરાતી સાિહત્યકોશ - પર્કાશક ગજુરાતી સાિહત્ય પિરષદ  
 (3) અવાર્ચીન ગજુરાતી સાિહત્યનો ઇિતહાસ – ધીરુભાઈ ઠાકર  
 (૪) જ્યોતીન્દર્ દવે – અધ્યયનગર્થં   
 



ગજુરાતી િવભાગ, ગજુરાત યિુનવિસર્ટી, અભ્યાસકર્મ 2011                               33 

Semester – 6 
Syllabus 2011-13 

ગજુરાતી 
પેપર ન.ં Core 311 

અવાર્ચીન ગજુરાતી સાિહત્યનો ઇિતહાસ – ભાગ ૨ 
3 + 1 = 4 યાખ્યાનો  

Credit 4 
હતે ુ: િવ ાથીર્ અવાર્ચીન ગજુરાતી સાિહત્યથી પિરિચત થશે, એના િવિવધ પર્વાહોની, 

સાિહત્ય વ પોની જાણકારી મેળવશે.  
 
એકમ ૧ (અ) ગાધંીયગુ- રાજકીય, સામાિજક અને સાં કૃિતક પિરબળો, યાવતર્ક 

સાિહિત્યક વલણો – સાિહત્યક્ષેતર્ે થયેલા ંનવપર્ થાનો અને પર્વિૃ ઓ
 

 (બ) ગાધંીજી, ક.મા. મનુશી, ધમૂકેત,ુ રા.િવ. પાઠક, ઉમાશકંર જોશી 
સુદંરમ,્ જયિંત દલાલ, જયતં ખતર્ી, ર.વ. દેસાઈ, ઝવેરચદં 
મેઘાણી, પ ાલાલ પટેલ, દશર્કનો સવાર્ંગી અભ્યાસ (દરેક સ કની 
મહત્ત્વની કૃિતઓનો િવગતે પિરચય અપેિક્ષત છે. 

 

એકમ ૨  સાિહત્ય વ પોનો િવકાસ-િનબધં, આત્મકથા, નવલકથા, નવિલકા 
(ટૂંકીવાતાર્), નાટક, એકાકંી, જીવનકથા, ઊિમર્કા ય (ગઝલ, સોનેટ, 
ગીત આિદ 

 

એકમ 3  અનગુાધંીયગુ  
 (અ) અનગુાધંીયગુના ંલક્ષણો, યાવતર્ક લક્ષણો  
 (બ) રા ન્દર્ શાહ, િનરંજન ભગત, િપર્યકાન્ત મિણયાર, કૃ ણલાલ 

ીધરાણી, ઉશનસ ્અને જયતં પાઠકની કિવતાનો અભ્યાસ 
(મહત્ત્વની કૃિતઓનો િવગતે પિરચય અપેિક્ષત છે. 

 

એકમ ૪  આધિુનક અને આધિુનકો ર વલણો  
 (અ) આધિુનક સાિહત્યની િવભાવના, િવ યુ ો પછીની વૈિ ક 

િવચારધારાઓ – અિ તત્વવાદ, પરાવા તવવાદ, એબ્સડર્વાદ, 
કળાવાદ અને િવ સાિહત્યનો ગજુરાતી સાિહત્ય પર પર્ભાવ 

 

 (બ) સરેુશ જોશી, રધવુીર ચૌધરી, િસતાશં ુયશ દં, લાભશકંર ઠાકર 
આિદના સાિહત્યસ નનો અભ્યાસ (મહત્ત્વની કૃિતઓ સિહત, 
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 (ક) સાપંર્ત નવલકથા, સાપંર્ત ટૂંકીવાતાર્, સાપંર્ત નાટક – એકાકંી 
સાપંર્ત િનબધં 

 

સદંભર્ગર્થંો    
 (૧) ગજુરાતી સાિહત્યકોશ - પર્કાશક ગજુરાતી સાિહત્ય પિરષદ  
 (૨) ગજુરાતી સાિહત્યનો ઇિતહાસ ભાગ - પર્કાશક ગજુરાતી સાિહત્ય 

પિરષદ 
 

 (૩) અવાર્ચીન ગજુરાતી સાિહત્યનો ઇિતહાસ – ધીરુભાઈ ઠાકર  
 (૪) આધિુનક કિવતા પર્વાહ – જયતં પાઠક  
 (૫) વાતં યો ર ગજુરાતી કિવતા – દક્ષા યાસ  
 (૬) આધિુનક કિવતા – ભોળાભાઈ પટેલ  
 (૭) આધિુનક કિવતામા ંભાષાકમર્ – સતીષ યાસ  
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Syllabus 2011-13 

ગજુરાતી 
પેપર ન.ં Core 312 

ભાષાિવ ાન અને ગજુરાતી ભાષાનો પિરચય 

3 + 1 = 4 યાખ્યાનો  
Credit 4 

હતે ુ: િવ ાથીર્ ભાષાના ઉ ભવ અને િવકાસથી વાકેફ થશે. ભાષાિવકાસના િવિવધ 
તબક્કાઓથી માિહતગાર થશે, ભાષાના ંિવિવધ અંગો િવશે માિહતી મેળવશે. 

એકમ ૧ (અ) આપભર્શંથી અવાર્ચીન ગજુરાતી સધુીની િવકાસરેખા મહત્ત્વના ં
ભેદકલક્ષણો સાથે. 

 

 (બ) ગજુરાતીના ંમહત્ત્વના ંધ્વિનપિરવતર્નો (1) સયંકુ્ત યજંનનો લોપ 
અને પવૂર્ વર દીધર્ત્વ (2) અઈ-અઉનુ ંપિરવતર્ન (3) 
વરમધ્યવતીર્ ક, ગ, ચ, જ, ત, દ નો લોપ (4) ય નો જ, પ નો વ 

 

 (ક) ગજુરાતીનુ ંશબ્દભડંોળ  
એકમ ૨  માન્ય ગજુરાતી ભાષાનો અભ્યાસ  
 (અ) અંગસાધક પર્ત્યય (૧) પવૂર્પર્ત્યયો-કુ, દુસ, સગ, અ, અન,્ ક, વણ, 

સ, કમ, ગેર, બદ, િબન, બે (૨) પરપર્ત્યો – નાિમક (સં ાસાધક) 
અ, ય, તા, ત્વ, આશ, આઈ, પણ, ઈ, ગી, ગીરી (િવશેષણસાધક) 
ઈ, ઈય, િવન, આ , ગર, ખોર, દાર, બાજ (આખ્યાિતક 
સં ાસાધક) અન-અના, અણ, અણા, આઈ, અક, આણ, આવર, 
તર, આમણ (આખ્યાિતક િવશેષણસાધક) આઉ-ઉ (૩) 
અંગિવ તારક – અ, ક, ડ, લ, ઈય, તત્સમ દે ય – િવદેશી અને 
અવાર્ચીન ભારતીય ભાષાઓના વીકૃત શબ્દોના ઉ લેખો સાથે 

 

એકમ ૩  (૧) રવાનકુારી અને િ રુક્ત શબ્દો, (૨)સમાસરચના (૩) ગજુરાતી 
ભાષાના સયંોજકો, કૃદંતો, િનપાતો, ઉ ગારવાચકો 

 

એકમ ૪ (અ) નામપદ-(૧) ગજુરાતી ભાષાની િલંગ યવ થા (૨) ગજુરાતી 
ભાષાની િવભિક્ત યવ થા (૩) ગજુરાતી ભાષાની વચન યવ થા 
(૪) િવકારી-અિવકારી નામ અને િવશેષણ 

 



ગજુરાતી િવભાગ, ગજુરાત યિુનવિસર્ટી, અભ્યાસકર્મ 2011                               36 

 
 (બ) િકર્યાપદ-(૧) આખ્યાિતક પો (૨) સયંકુ્ત િકર્યાપદો  
 (ક) વાક્યના પર્કારો  
 
સદંભર્ગર્થં    
 (૧) ભાષાપિરચય અને ગજુરાતી ભાષાનુ ં વ પ – જયતં કોઠારી  
 (૨) ગજુરાતી ભાષાનુ ંધ્વિન વ પ અને ધ્વિનપિરવતર્ન – પર્બોધ 

પિંડત 
 

 (૩) થોડોક યાકરણિવચાર – હિરવ લભ ભાયાણી  
 (૪) ગજુરાતી ભાષાનુ ં યાકરણ – યોગેન્દર્ યાસ  
 (૫) ગજુરાતી વાક્યરચના – અરિવંદ ભડંારી  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ગજુરાતી િવભાગ, ગજુરાત યિુનવિસર્ટી, અભ્યાસકર્મ 2011                               37 

Semester – 6 
Syllabus 2011-13 

ગજુરાતી 
પેપર ન.ં Core 313 

સાિહત્ય િવવેચનના િસ ાતંો 
૩ + 1 = 4 યાખ્યાનો  

Credit 4 
હતે ુ: િવ ાથીર્ સાિહત્યિવવેચનના િસ ાતંોની જાણકારી મેળવશે. 

એકમ ૧ (અ) શબ્દની શિક્ત-અિભધા, લક્ષણા, યજંના (લક્ષણાના પર્કાર 
અપેિક્ષત છે, લક્ષણાના પર્ભેદો અને યજંનાના ભેદો અપેિક્ષત 
નથી) 

 

 (બ) અનકુરણ (પ્લેટો, એિર ટોટલ સદંભર્મા)ં  
એકમ ૨  સ નપર્િકર્યા સાથે સકંળાયેલા ંતત્ત્વો (૧) અલકંાર (૨) છદં-

ગેયતા-લય (3) ક પન (૪) પર્તીક (૫) પરુાક પન 
 

એકમ ૩ (અ) સાિહત્યના પર્કારો – નવલકથા, ટૂંકીવાતાર્, નાટક, ખડંકા ય, ગઝલ, 
સોનેટનો પિરચય 

 

 (બ) પરંપરા અને પર્યોગ  
એકમ ૪  સ ન, ભાવન, િવવેચન  
  (અ) અિભ યિક્ત અને પર્ત્યાયન (બ) કારિયતર્ી અને ભાવિયતર્ી 

પર્િતભા, િવવેચનની િવભાવના (ક) સ નપર્િકર્યા અનભુિૂત, 
ક પના, શૈલી, સાિહિત્યક રુિચ (ડ) િવવેચન (૧) િસ ાતંલક્ષી 
િવવેચન (૨) પર્ત્યક્ષ િવવેચન – વણર્ન, અથર્ઘટન, મ ૂ યાકંન (3) 
િવવેચનની પ િતઓ – ઐિતહાિસક, તલુનાત્મક, વણર્નાત્મક 
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સદંભર્ગર્થં    
 (૧) ભારતીય કા યિસ ાતં – જયતં કોઠારી  
 (૨) સાિહત્યિવવેચનના િસ ાતંો – નગીનદાસ પારેખ  
 (૩) પિ મનુ ંસાિહત્યિવવેચન 1 – િશરીષ પચંાલ  
 (૪) વ પ સિંનધાન – સપંાદક – સમુન શાહ  
 (૫) નવલકથા – િશરીષ પચંાલ  
 (૬) ટૂંકી વાતાર્ – િવજય શા ી  
 (૭) ખડંકા ય – જયદેવ શકુલ  
 (૮) ગજુરાતી ગઝલની સ દયર્મીમાસંા – રશીદ મીર  
 (૯) સોનેટ – િવનોદ જોશી  
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ગજુરાતી 
પેપર ન.ં Core Elective 314 / A 

કૃિત – આપણા ંખડંકા યો (સપંાદકો- ધીરુભાઈ ઠાકર, િચમનલાલ િતર્વેદી, ચદંર્શકંર ભ ) 

૩ + 1 = 4 યાખ્યાનો  
Credit 4 

હતે ુ: િવ ાથીર્ અવાર્ચીન ગજુરાતી, સાિહત્યના ખડંકા યના વ પથી પિરિચત થશે. 
 
એકમ ૧ (અ) સાિહત્ય વ પની િવભાવના – ખડંકા ય  
 (બ) સાિહત્ય વ પના ંલક્ષણો, ઉ ભવ, િવકાસ  
એકમ ૨  કૃિતના સામાન્ય પર્ ો   
એકમ 3  કૃિતની ટૂંકન ધો  
એકમ ૪  િવચારિવ તાર, િવ તરણ   
સદંભર્ગર્થં    
 (૧) ખડંકા ય- વ પ અને િવકાસ – ચીન ુમોદી  
 (૨) ગજુરાતી સાિહત્યકોશ - પર્કાશક ગજુરાતી સાિહત્ય પિરષદ  
 (૩) ગજુરાતી સાિહત્યનો ઇિતહાસ - પર્કાશક ગજુરાતી સાિહત્ય પિરષદ 

૧ થી ૨0  ખડંકા યો અભ્યાસકર્મમા ંરહશેે. 
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ગજુરાતી 
પેપર ન.ં Core Elective 314 / B 

કૃિત – ફારબસિવરહ (દલપતરામ કિવ) 

૩ + 1 = 4 યાખ્યાનો  
Credit 4 

હતે ુ: િવ ાથીર્ અવાર્ચીન ગજુરાતી સાિહત્યના ક ણપર્શિ તના વ પથી પિરિચત થશે. 
 
એકમ ૧ (અ) સાિહત્ય વ પની િવભાવના – ક ણપર્શિ ત  
 (બ) સાિહત્ય વ પના ંલક્ષણો, ઉદભવ, િવકાસ  
 (ક) સ કનુ ંજીવન-કવન-સાિહત્યસ ન (હતેલુક્ષી પર્ ો પછૂી શકાય)  
એકમ ૨  કૃિતના સામાન્ય પર્ ો  
એકમ 3  કૃિતની ટૂંકન ધો  
એકમ ૪  િવચાર િવ તાર, ગ નો િવ તાર  
સદંભર્ગર્થં    
 (૧) આપણી ક ણપર્શિ તઓ – ધી ભાઈ ઠાકર  
 (૨) બે ક ણપર્શિ તઓ – સતીષ યાસ  
 (૩) દલપતરામ – િચમનલાલ િતર્વેદી  
 (4) દલપતરામ – ચદંર્કાન્ત ટોપીવાળા  
 (5) ઊિમર્કા ય – િચમનલાલ િતર્વેદી, ચદંર્શેખર ભ   
 (6) ગજુરાતી િવ કોશ  
 (7) દલપતરામ – એક અધ્યયન – હિસત બચૂ  
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ગજુરાતી 
પેપર ન.ં Core Elective 315 / A 

કૃિત – ચેખોવની ે ઠ વાતાર્ઓ (સપંાદક –જયતં પાઠક) 

૩ + 1 = 4 યાખ્યાનો  
Credit 4 

હતે ુ: િવ ાથીર્ અન્ય દેશના કથાસાિહત્યનો પિરચય મેળવશે, એના પિરપર્ે યમા ં
પોતાની ભાષાના કથાસાિહત્યને મલૂવશે. 

 
એકમ ૧ (અ) સાિહત્ય વ પની િવભાવના –ટૂંકી વાતાર્  
 (બ) સાિહત્ય વ પના ંલક્ષણો, ઉ ભવ, િવકાસ  
એકમ ૨  કૃિતના સામાન્ય પર્ ો  
એકમ 3  કૃિતની ટૂંકન ધો  
એકમ ૪  ફૂ રીિડંગ  
સદંભર્ગર્થં    
 (૧) ટૂંકી વાતાર્ અને ગજુરાતી ટૂંકી વાતાર્ – જયતં કોઠારી  
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ગજુરાતી 
પેપર ન.ં Core Elective 315 / B 

સાિહત્ય વ પનો અભ્યાસ 

સત્યના પર્યોગો – ગાધંીજી (િવ ાથીર્ આવિૃ ) 

3 + 1 = 4 યાખ્યાનો  
Credit 4 

હતે ુ: િવ ાથીર્ અવાર્ચીન ગજુરાતીના એક સાિહત્ય વ પથી પિરિચત થશે, એના 
પર્વાહોની જાણકારી મેળવશે.  

 
એકમ ૧ (અ) આત્મકથાનુ ંસાિહત્ય વ પ  
 (બ) સાિહત્ય વ પના ં યાવતર્ક લક્ષણો  
 (ક) આ વ પના મખુ્ય સ કો, કૃિતઓ  
એકમ ૨  કૃિતલક્ષી સામાન્ય પર્ ો  
એકમ ૩ (અ) ફૂ રીડીંગ  
 (બ) કૃિતલક્ષી ટૂંકા પર્ ો (હતેલુક્ષી પર્ ો પછૂવા)  
એકમ ૪  સાિહિત્યક િનબધંો (લેખનકૌશલ)  
સદંભર્ગર્થં (૧) ગજુરાતી સાિહત્યનો ઇિતહાસ - પર્કાશક ગજુરાતી સાિહત્ય પિરષદ  
 (૨) ગજુરાતી સાિહત્યકોશ ભાગ – ૨ - પર્કાશક ગજુરાતી સાિહત્ય પિરષદ  
 (૩) ગાધંીજી –એક અધ્યયન – દક્ષા પ ણી  
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Core Structure for UG B.A. – CBCS Programme 
 

Semester – I 
 

Courses Lectures Others Total Credits 
Core CC 101 3 1 4 
Core CC 102 3 1 4 
Elective (ECI) 101 3 1 4 
Elective (ECI) 102 3 1 4 
Elective (ECII) 101 1 1 2 
Foundation FC 101 1 1 2 
Soft Skill SS 101 1 1 2 
Comp 2  2 
English 101   2 
Comp sans 101 2  2 
Total Credits   26 

 
 

Semester – II 
 

Courses Lectures Others Total Credits 
Core CC 111 3 1 4 
Core CC 112 3 1 4 
Elective (ECI) 111 3 1 4 
Elective (ECI) 112 3 1 4 
Elective (ECII) 111 1 1 2 
Foundation FC 111 1 1 2 
Soft Skill SS 111 1 1 2 
Comp English 111 2  2 
Comp sans 111 2  2 
Total Credits   26 

 
Semester – III 

 
Courses Lectures Others Total Credits 

Core 201 3 1 4 
Core 202 3 1 4 
Core 203 3 1 4 
Elective 201 3 1 4 
Elective 202 3 1 2 
Foundation 201 1 1 2 
Soft Skill 201 1 1 2 
Comp English 201 2  2 
Total Credits   26 
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Semester – IV 
 

Courses Lectures Others Total Credits 
Core 211 3 1 4 
Core 212 3 1 4 
Core 213 3 1 4 
Elective 211 3 1 4 
Elective 212 3 1 4 
Foundation 211 1 1 2 
Soft Skill 211 1 1 2 
Comp English 211 2  2 
Total Credits   26 

 
Semester – V 

 
Courses Lectures Others Total Credits 

Core 301 3 1 4 
Core 302 3 1 4 
Core 303 3 1 4 
Core Elective 304 3 1 4 
Core Elective 305 3 1 4 
Foundation 301 1 1 2 
Soft Skill 301 1 1 2 
Comp English 301 2  2 
Total Credits   26 

 
Semester – IV 

 
Courses Lectures Others Total Credits 

Core 311 3 1 4 
Core 312 3 1 4 
Core 313 3 1 4 
Core Elective 314 3 1 4 
Core Elective 315 3 1 4 
Foundation 311 1 1 2 
Soft Skill 311 1 1 2 
Comp English 311 2  2 
Total Credits   26 

 
  
 


