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 કુર ેજ નફંય 1થી 54 (યજુી (B.A.) અભ્માવક્રભ) 
 



 B.A. Semester- 1 

ગજુયાતી                      

ેય ન ં. Core (CC) 101 દ્ય 

કનલ પે્રભાનદં યચચત ‘કંુલયફાઈનુ ંભાભેરંુ’ –  વંાદક: કે.ફી. વ્માવ અને ચચભનરાર નિલેદી   

કુર ગણુ = 70                                                       Lectures- 3+1= 4 . Credit = 4 

 
શતે:ુ આ પ્રશ્નિના અભ્માવથી નલદ્યાથી ગજુયાતી વાહશત્મના ભધ્મકારીન ગજુયાતી લાયવાથી હયચચત થળે  

     તથા તત્કારીન વાભાજજક અને વાસં્કૃનતક હયસ્સ્થનતથી લાકેપ થળે. લી એ લતતભાન વભમ અંગે નલા     
     હયપે્રક્ષ્મભા ંનલચાયત થળે.   
   

એકભ -૧. (અ)  આખ્માનનુ ંવાહશત્મસ્લરૂ  

           (ફ)  વાહશત્મસ્લરૂન ઉદબલ અને નલકાવ  

           (ક)  કનલના જીલન –  વભમ તથા વભગ્ર વાહશત્મવજૉનન  હયચમ  

એકભ-૨.  કૃનતના સ્લરૂરક્ષી  તથા લસ્તરુક્ષી પ્રશ્ન  

એકભ-૩.  કૃનતરક્ષી ટૂંકનોંધ  

એકભ-૪. જડણી (૬ ગણુ), માતમલાચી (૪ ગણુ),  નલરુદ્ધાથી (૪ ગણુ) 
-  ૧૪ ગણુના લૈકલ્પક પ્રશ્ન (શતેરુક્ષી પ્રશ્ન) ચાયેમ એકભભાથંી છૂલાના 

યશળેે॰  

વદંબતગ્રથં:  

૧. ભધ્મકારીન ગજુયાતી આખ્માન: ળનળન ઓઝા  
૨. ભધ્મકારીન ગજુયાતી વાહશત્મન ઇનતશાવ: પ્રકાળક - ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ 

૩. ગજુયાતી વાહશત્મકળ બાગ -૧ : વંા. જમતં કઠાયી , પ્રકાળક -  ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ 

૪. ભધ્મકાના વાહશત્મપ્રકાય: ચદં્રકાન્ત  ભશતેા  

૫  ભધ્મકારીન ગજુયાતી વાહશત્મન ઇનતશાવ:  અનતંયામ યાલ  

૬. પે્રભાનદંન પ્રનતબાનલળે બાગ-૧,૨ : આયતી નિલેદી  
૭. રેખનકોળપમ: યનતરાર વા.ં નામક  

૮ . જડણીપ્રલેળ:  યનતરાર વા.ં નામક  

૯. વાચી જડણી અઘયી નથી – મળલતં દળી (હયચમસુ્સ્તકા) 
 

 



B.A. Semester- 1 

ગજુયાતી                      

ેય ન ં. Elective (EC) 101 દ્ય 

કનલ પે્રભાનદં યચચત ‘કંુલયફાઈનુ ંભાભેરંુ’ –  વંાદક : કે.ફી. વ્માવ અને ચચભનરાર નિલેદી   

કુર ગણુ = 70                                                       Lectures- 3+1= 4 . Credit = 4 

 
શતે:ુ આ પ્રશ્નિના અભ્માવથી નલદ્યાથી ગજુયાતી વાહશત્મના ભધ્મકારીન ગજુયાતી લાયવાથી હયચચત થળે  

     તથા તત્કારીન વાભાજજક અને વાસં્કૃનતક હયસ્સ્થનતથી લાકેપ થળે. લી એ લતતભાન વભમ અંગે નલા  
     હયપે્રક્ષ્મભા ંનલચાયત થળે .   
   

એકભ -૧. (અ)  આખ્માનનુ ંવાહશત્મસ્લરૂ  

           (ફ)  વાહશત્મસ્લરૂન ઉદબલ અને નલકાવ  

           (ક)  કનલના જીલન – વભમ તથા વભગ્ર વાહશત્મવજૉનન  હયચમ  

એકભ-૨.  કૃનતના સ્લરૂરક્ષી  તથા લસ્તરુક્ષી પ્રશ્ન  

એકભ-૩.  કૃનતરક્ષી ટૂંકનોંધ  

એકભ-૪. જડણી (૬ ગણુ ), માતમલાચી (૪ ગણુ),  નલરુદ્ધાથી (૪ ગણુ) 
-  ૧૪ ગણુના લૈકલ્પક પ્રશ્ન (શતેરુક્ષી પ્રશ્ન) ચાયેમ એકભભાથંી છૂલાના 

યશળેે॰  

વદંબતગ્રથં:  

૧. ભધ્મકારીન ગજુયાતી આખ્માન: ળનળન ઓઝા  
૨. ભધ્મકારીન ગજુયાતી વાહશત્મન ઇનતશાવ: પ્રકાળક - ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ 

૩. ગજુયાતી વાહશત્મકળ બાગ -૧ : વંા. જમતં કઠાયી , પ્રકાળક -  ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ 

૪. ભધ્મકાના વાહશત્મપ્રકાય: ચદં્રકાન્ત  ભશતેા  

૫. ભધ્મકારીન ગજુયાતી વાહશત્મન ઇનતશાવ:  અનતંયામ યાલ  

૬. પે્રભાનદંન પ્રનતબાનલળે બાગ-૧,૨ : આયતી નિલેદી  
૭. રેખનકોળપમ: યનતરાર વા.ં નામક  

૮. જડણીપ્રલેળ:  યનતરાર વા.ં નામક  

૯. વાચી જડણી અઘયી નથી – મળલતં દળી (હયચમસુ્સ્તકા) 
 

 



B.A. Semester- 1 

ગજુયાતી                      

ેય ન ં. Core (CC) 102 ગદ્ય 

‘આગન્તકુ’ – ધીરુફશને ટેર  

કુર ગણુ = 70                                                      Lectures- 3+1= 4 . Credit = 4  
શતે:ુ આ પ્રશ્નિના અભ્માવથી નલદ્યાથી અલાતચીન વાહશત્મના સ્લરૂ રઘનુલરન હયચમ ભેલળે.    
     ગજુયાતી બાાની બાાગત અને વ્માકયણગત નલધાઓનુ ંનળક્ષણ ભેલળે.   

 

એકભ ૧. (અ) રઘનુલરકથા વાહશત્મસ્લરૂ- તરુના     

          (ફ) વાહશત્મસ્લરૂન ઉદબલ અને નલકાવ   

          (ક) વજૉકના જીલન – વભમ તથા વભગ્ર વાહશત્મ વજૉનન હયચમ  

એકભ ૨. કૃનતન સ્લરૂરક્ષી અભ્માવ  

એકભ ૩. કૃનતન લસ્તરુક્ષી અભ્માવ  

એકભ ૪. અ.  કશલેત (૨ ગણુ), રૂહઢપ્રમગ (૨ ગણુ),  ળબ્દવમશૂ ભાટે એક ળબ્દ(૩ ગણુ) 
          ફ. િરેખન (૭ ગણુ)  

         - ૧૪ ગણુના લૈકલ્પક પ્રશ્ન (શતેરુક્ષી પ્રશ્ન) ચાયેમ એકભભાથંી છૂલાના યશળેે॰ 
વદંબતગ્રથં:  
૧. ભધ્મકારીન ગજુયાતી વાહશત્મન ઇનતશાવ: પ્રકાળક - ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ  

૨. ગજુયાતી વાહશત્મકળ બાગ-૨ : પ્રકાળક -  ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ  
૩. નલરકથા: નળયી ચંાર  
૪. ગજુયાતી નલરકથા: વંા. યઘલુીય ચોધયી 
૫. રઘનુલરકથાનલભળત:  નયેળ લેદ 

૬. રઘનુલર: સ્લરૂ અને વભીક્ષા: વંાદક: ભપત ઓઝા  
૭. કથામન: ફાબ ુદાલરયુા  
૮. ધીરુફેન ટેરનુ ંકથાવાહશત્મ:  નનયંજના જળી  
૯. ધીરુફેન ટેરનુ ંરઘનુલરનલશ્વ: ભશળે ટેર    
૧૦. કશલેત અને રૂહઢપ્રમગ: પ્રકાળક - બાાનનમાભકની કચેયી  

૧૧. કશલેતવગં્રશ – યનતરાર વા.ં નામક 

 
 
 



B.A. Semester- 1 

ગજુયાતી                      

ેય ન ં. Elective (EC) 102 ગદ્ય 

‘આગન્તકુ’ – ધીરુફશને ટેર   

કુર ગણુ = 70                                                       Lectures- 3+1= 4 . Credit = 4 

 
શતે:ુ આ પ્રશ્નિના અભ્માવથી નલદ્યાથી અલાતચીન વાહશત્મના સ્લરૂ રઘનુલરન હયચમ ભેલળે.      
      ગજુયાતી બાાની બાાગત અને વ્માકયણગત નલધાઓનુ ંનળક્ષણ ભેલળે.   

 

એકભ ૧. (અ) રઘનુલરકથા વાહશત્મસ્લરૂ- તરુના     

          (ફ) વાહશત્મસ્લરૂન ઉદબલ અને નલકાવ (રઘનુલરકથાન અભ્માવ અેચક્ષત છે.)   

          (ક) વજૉકના જીલન – વભમ તથા વભગ્ર વાહશત્મ વજૉનન હયચમ  

એકભ ૨. કૃનતન સ્લરૂરક્ષી અભ્માવ  

એકભ ૩. કૃનતન લસ્તરુક્ષી અભ્માવ  

એકભ ૪. અ.  કશલેત (૨ ગણુ), રૂહઢપ્રમગ (૨ ગણુ),  ળબ્દવમશૂ ભાટે એક ળબ્દ(૩ ગણુ) 
          ફ. િરેખન (૭ ગણુ)  

         - ૧૪ ગણુના લૈકલ્પક પ્રશ્ન (શતેરુક્ષી પ્રશ્ન) ચાયેમ એકભભાથંી છૂલાના યશળેે॰ 
વદંબતગ્રથં:  
૧. ભધ્મકારીન ગજુયાતી વાહશત્મન ઇનતશાવ: પ્રકાળક - ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ  

૨. ગજુયાતી વાહશત્મકળ બાગ-૨ : પ્રકાળક -  ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ  
૩. નલરકથા: નળયી ચંાર  
૪. ગજુયાતી નલરકથા: વંાદક - યઘલુીય ચોધયી 
૫. રઘનુલરકથાનલભળત:  નયેળ લેદ 

૬. રઘનુલર: સ્લરૂ અને વભીક્ષા: વંાદક - ભપત ઓઝા  
૭. કથામન: ફાબ ુદાલરયુા  
૮. ધીરુફેન ટેરનુ ંકથાવાહશત્મ:  નનયંજના જળી  
૯. ધીરુફેન ટેરનુ ંરઘનુલરનલશ્વ: ભશળે ટેર    
૧૦. કશલેત અને રૂહઢપ્રમગ: પ્રકાળક - બાાનનમાભકની કચેયી  

૧૧. કશલેતવગં્રશ – યનતરાર વા.ં નામક 

 

 



  
B.A. Semester- 1 

ગજુયાતી                      

ેય ન ં. Elective (EC ll) 101    

‘દૂયના એ સયૂ’ – હદગીળ ભશતેા            

કુર ગણુ = 70                                             Lectures - 1+1=2  . Credit = 2 

 

શતેુુઃ નલદ્યાથી અલાતચીન ગજુયાતી વાહશત્મથી હયચચત થળે. ગજુયાતી નનફધં સ્લરૂન હયચમ ભેલીને    
     નમનૂા રૂે ગજુયાતીના એક નનફધંકાયની નલળેતાઓથી અલગત થળે. 
 

એકભ ૧. વજૉકના જીલન – વભમ તથા વભગ્ર વાહશત્મવજૉનન હયચમ  

એકભ ૨. કૃનતરક્ષી પ્રશ્ન – નનફધં ૧થી ૫. 

એકભ ૩. કૃનતરક્ષી પ્રશ્ન – નનફધં ૬થી ૧૦  

એકભ ૪. કૃનતરક્ષી પ્રશ્ન – નનફધં ૧૧થી ૧૫  

        - ૧૪ ગણુના લૈકલ્પક પ્રશ્ન (શતેરુક્ષી પ્રશ્ન) ચાયેમ એકભભાથંી છૂલાના યશળેે॰ 

નોંધ – પ્રશ્નિભા ં કૃનતરક્ષી ટૂંકનોંધ અને લૂાતય વદંબત છૂી ળકાળે.     
 

વદંબતગ્રથં:  
      ૧. ગજુયાતી વાહશત્મન ઇનતશાવ: પ્રકાળક - ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ  

      ૨.  ગજુયાતી વાહશત્મકળ બાગ-૨: પ્રકાળક -  ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ  
      ૩. નનફધં : સ્લરૂ અને નલકાવ: પ્રલીણ દયજી  
      ૪. નનફધં અને ગજુયાતી નનફધં: જમતં કઠાયી 
      ૫. નનફધંફધ: પ્રલીણ દયજી         
      ૬. હદગીળ ભશતેાની ળબ્દસષૃ્ટટ, ઉત્ર ટેર 

 
 
 

 

 

 



 
 B.A. Semester- 2 

ગજુયાતી                      

ેય ન ં. Core (CC) 111 દ્ય 

‘નપ્રમકાન્ત ભચણમાયના ંકાવ્મ’ – વંાદક: ચદં્રકાન્ત ળેઠ 
કુર ગણુ = 70                                                       Lectures- 3+1= 4 . Credit = 4 

 
શતેુુઃ નલદ્યાથીઓ ગજુયાતી વાહશત્મની કાવ્મ યંયાન હયચમ પ્રાપ્ત કયળે અને તેના ંસ્લરૂ, નલમ અને  

     અચબવ્મસ્તતની તયેશની જાણકાયી પ્રાપ્ત કયળે. 
 

એકભ ૧. (અ) ઊનભિકાવ્મનુ ંવાહશત્મસ્લરૂ  

          (ફ) ઊનભિકાવ્મના વાહશત્મસ્લરૂન ઉદબલ –નલકાવ  

          (ક) કનલના જીલન – વભમ તથા વભગ્ર વાહશત્મવજૉનન હયચમ  

એકભ ૨.     કૃનતરક્ષી વાભાન્મ પ્રશ્ન  (વદંગીના ૨૮ કાવ્મની માદી વાભેર છે.) 
એકભ ૩.     કૃનતરક્ષી ટૂંકનોંધ  

એકભ ૪.    છંદ તથા અરકંાય (ભાિ ફધંાયણ ,વભજૂતી અને ઉદાશયણ જ અેચક્ષત છે.) 
             વદં કયેર છંદ અને અરકંાયની માદી વાભેર છે. 
          - ૧૪ ગણુના લૈકલ્પક પ્રશ્ન (શતેરુક્ષી પ્રશ્ન) ચાયેમ એકભભાથંી છૂલાના યશળેે॰ 
 
વદંબતગ્રથં:  

         ૧. ગજુયાતી વાહશત્મન ઇનતશાવ: પ્રકાળક - ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ  
         ૨. ગજુયાતી વાહશત્મકળ: પ્રકાળક -  ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ  
         ૩. ઊનભિકાવ્મ – સ્લરૂ:  વી.એચ. ગાધંી ‘સશુાવી’ 
         ૪. િણ નલનળટટ કનલઓ: પ્રવાદ બ્રહ્મબટ્ટ  
         ૫. નિંગદળતન:  ચચભનરાર નિલેદી  
          
 
 

 
 
 
 



અભ્માવક્રભભા ંવદં કયેરાં કુર ૨૮ કાવ્મ:  
 

૧. .એ વ લયવની છયી                             ૧૫. વાજં વભાન દી  
૨. ખીરા                                               ૧૬. છેર છફી રે  
૩. શ્રાલણી વાજંન તડક                              ૧૭. ઝરા ં 
૪. વાઈં                                                ૧૮. રાલ, થડી લાય  
૫. કૃટણ-યાધા                                          ૧૯. લો છી   
૬. નક્કી અશીં આ હું યહું છં.                           ૨૦ .એકે્કમ એવુ ંફૂર   
૭. અળબ્દ યાનિભા ં                                   ૨૧.અાઢથી  
૮ .ચખવકરીઓ                                       ૨૨.એકાદ જ  
૯.  આણે                                            ૨૩. ઢી ગમેલુ ંફૂર  
૧૦. ગાપલુ ં                                           ૨૪. અંધ   
૧૧. નલશંગ : સ્ટેળને                                   ૨૫. વકૃ્ષ   
૧૨. ફૂર                                              ૨૬ . એ રક  
૧૩. હદલવે ડબૂ ુ ં                                      ૨૭ . ક્ા ંછે નવુ ંનગય ?  
૧૪. ઝરૂખે                                            ૨૮ . ઈંડંુ  
 
 
 
 

વદં કયેર છંદ - 
લવતંનતરકા, ભદંાક્રાન્તા, થૃ્લી, નળખહયણી, ળાદૃરનલક્રીહડત, સ્ત્રગધયા, અનટુટુ, ઉજાનત, ભનશય, ચાઈ,  
ઝૂરણા  
વદં કયેર અરકંાય –  
લણાતનપુ્રરાવ , ઉભા, ઉત્પે્રક્ષા , રૂક, વ્મનતયેક, અનન્લમ, શ્ર્રે,  વ્માજસ્તનુત  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



B.A. Semester- 2 

ગજુયાતી                      

ેય ન ં. Elective (EC) 111 દ્ય 

‘નપ્રમકાન્ત ભચણમાયના ંકાવ્મ’ – વંાદક: ચદં્રકાન્ત ળેઠ 
કુર ગણુ = 70                                                       Lectures- 3+1= 4 . Credit = 4 

 
શતેુુઃ  નલદ્યાથીઓ ગજુયાતી વાહશત્મની કાવ્મયંયાન હયચમ પ્રાપ્ત કયળે અને તેના ંસ્લરૂ, નલમ અને  

      અચબવ્મસ્તતની તયેશની જાણકાયી પ્રાપ્ત કયળે. 
 

એકભ ૧. (અ) ઊનભિકાવ્મનુ ંવાહશત્મસ્લરૂ  

          (ફ) ઊનભિકાવ્મના વાહશત્મસ્લરૂન ઉદબલ –નલકાવ  

          (ક) કનલના જીલન – વભમ તથા વભગ્ર વાહશત્મવજૉનન હયચમ  

એકભ ૨.     કૃનતરક્ષી વાભાન્મ પ્રશ્ન  (વદંગીના ૨૮ કાવ્મની  માદી  વાભેર છે.) 
એકભ ૩.     કૃનતરક્ષી ટૂંકનોંધ  

એકભ ૪.    છંદ તથા અરકંાય (ભાિ ફધંાયણ ,વભજૂતી અને ઉદાશયણ જ અેચક્ષત છે.)   

             વદં કયેર છંદ અને અરકંાયની માદી વાભેર છે.  

          - ૧૪ ગણુના લૈકલ્પક પ્રશ્ન (શતેરુક્ષી પ્રશ્ન) ચાયેમ એકભભાથંી છૂલાના યશળેે॰ 
 
વદંબતગ્રથં:  

         ૧. ગજુયાતી વાહશત્મન ઇનતશાવ: પ્રકાળક - ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ  
         ૨.  ગજુયાતી વાહશત્મકળ: પ્રકાળક -  ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ  
         ૩. ઊનભિકાવ્મ –  સ્લરૂ:  વી . એચ. ગાધંી ‘સશુાવી’ 
         ૪. િણ નલનળટટ કનલઓ: પ્રવાદ બ્રહ્મબટ્ટ  
         ૫. નિંગદળતન:  ચચભનરાર નિલેદી  
 
 
 

 
 

 

 



અભ્માવક્રભભા ંવદં કયેરાં કુર ૨૮ કાવ્મ:  
 

૧. .એ વ લયવની છયી                             ૧૫. વાજં વભાન દી  
૨. ખીરા                                               ૧૬. છેર છફી રે  
૩. શ્રાલણી વાજંન તડક                              ૧૭. ઝરા ં 
૪. વાઈં                                                ૧૮. રાલ, થડી લાય  
૫. કૃટણ-યાધા                                          ૧૯. લો છી   
૬. નક્કી અશીં આ હું યહું છં.                           ૨૦ .એકે્કમ એવુ ંફૂર   
૭. અળબ્દ યાનિભા ં                                   ૨૧.અાઢથી  
૮ .ચખવકરીઓ                                       ૨૨.એકાદ જ  
૯.  આણે                                            ૨૩. ઢી ગમેલુ ંફૂર  
૧૦. ગાપલુ ં                                           ૨૪. અંધ   
૧૧. નલશંગ : સ્ટેળને                                   ૨૫. વકૃ્ષ   
૧૨. ફૂર                                              ૨૬ . એ રક  
૧૩. હદલવે ડબૂ ુ ં                                      ૨૭ . ક્ા ંછે નવુ ંનગય ?  
૧૪. ઝરૂખે                                            ૨૮ . ઈંડંુ  
 
 
 
 

વદં કયેર છંદ - 
લવતંનતરકા, ભદંાક્રાન્તા, થૃ્લી, નળખહયણી, ળાદૃરનલક્રીહડત, સ્ત્રગધયા, અનટુટુ, ઉજાનત, ભનશય, ચાઈ,  
ઝૂરણા  
વદં કયેર અરકંાય –  
લણાતનપુ્રરાવ , ઉભા, ઉત્પે્રક્ષા , રૂક, વ્મનતયેક, અનન્લમ, શ્ર્રે, વ્માજસ્તનુત  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



B.A. Semester- 2 

ગજુયાતી                      

ેય ન ં. Core (CC) 112 ગદ્ય 

‘વભમદ્વી’ – બગલતીકુભાય ળભાત  
કુર ગણુ = 70                                                       Lectures- 3+1= 4  Credit =4 

 

શતેુુઃ  નલદ્યાથી અલાતચીન વાહશત્મસ્લરૂ નલરકથા અને તેના વજૉનન હયચમ પ્રાપ્ત કયળે તથા અશલેાર  

      રેખન અને અયજી રેખન ળીખળે. 
 

એકભ.૧  (અ) નલરકથાનુ ંવાહશત્મસ્લરૂ  

          (ફ) વાહશત્મસ્લરૂન ઉદબલ – નલકાવ ( રઘનુલરકથાન અભ્માવ અેચક્ષત છે.)    

          (ક) વજૉકના જીલન – વભમ તથા વભગ્ર વાહશત્મવજૉનન હયચમ  

એકભ.૨  કૃનતન સ્લરૂરક્ષી અભ્માવ  

એકભ.૩  કૃનતન લસ્તરુક્ષી  અભ્માવ  

એકભ.૪  અશલેારરેખન , અયજીરેખન  

      - ૧૪ ગણુના લૈકલ્પક પ્રશ્ન (શતેરુક્ષી પ્રશ્ન) ચાયેમ એકભભાથંી છૂલાના યશળેે॰ 
 
 

વદંબતગ્રથં:  
 ૧. ગજુયાતી વાહશત્મન ઇનતશાવ: પ્રકાળક - ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ  

 ૨. ગજુયાતી વાહશત્મકળ: પ્રકાળક -  ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ  
 ૩. વવ્મવાચી વાહશત્મકાય બગલતીકુભાય ળભાત: ઋજુતા ગાધંી   
 ૪. ગજુયાતી કથાનલશ્વ:  ફાબ ુદાલરયુા, નયેળ લેદ  

 ૫. નલરકથા:  નળયી ચંાર  
 ૬. ગજુયાતી કથાનલશ્વ:  ફાબ ુદાલરયુા, નયેળ લેદ 

 ૭. રઘનુલરકથાનલભળત: નયેળ લેદ  
 ૮. રઘનુલર: સ્લરૂ અને વભીક્ષા: વંાદક - ભપત ઓઝા  
 ૯. કથામન: ફાબ ુદાલરયુા 
૧૦. ગજુયાતી રેખનકરા: બયતકુભાય ઠાકય, પ્રકાળક- આદળત પ્રકાળન     
 
 
 



 

B.A. Semester- 2 

ગજુયાતી                      

ેય ન ં. Elective (EC) 112 ગદ્ય 

‘વભમદ્વી’ – બગલતીકુભાય ળભાત  
કુર ગણુ = 70                                                        Lecture- 3+1= 4 . Credit = 4 

 

શતેુુઃ નલદ્યાથી અલાતચીન વાહશત્મસ્લરૂ નલરકથા અને વજૉકન હયચમ પ્રાપ્ત કયે. 
 

એકભ.૧  (અ) નલરકથાનુ ંવાહશત્મસ્લરૂ  

          (ફ) વાહશત્મસ્લરૂન ઉદબલ – નલકાવ (રઘનુલરકથાન અભ્માવ અેચક્ષત છે.)    

          (ક) વજૉકના જીલન – વભમ તથા વભગ્ર વાહશત્મવજૉનન હયચમ  

એકભ.૨  કૃનતન સ્લરૂરક્ષી અભ્માવ  

એકભ.૩  કૃનતન લસ્તરુક્ષી  અભ્માવ  

એકભ.૪  અશલેારરેખન , અયજીરેખન  

      - ૧૪ ગણુના લૈકલ્પક પ્રશ્ન (શતેરુક્ષી પ્રશ્ન) ચાયેમ એકભભાથંી છૂલાના યશળેે॰ 
 
 

વદંબતગ્રથં:  
 ૧. ગજુયાતી વાહશત્મન ઇનતશાવ: પ્રકાળક - ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ  

 ૨. ગજુયાતી વાહશત્મકળ: પ્રકાળક - ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ  
 ૩. વવ્મવાચી વાહશત્મકાય બગલતીકુભાય ળભાત: ઋજુતા ગાધંી   
 ૪. ગજુયાતી કથાનલશ્વ:  ફાબ ુદાલરયુા, નયેળ લેદ  

 ૫. નલરકથા:  નળયી ચંાર  
 ૬. ગજુયાતી કથાનલશ્વ:  ફાબ ુદાલરયુા, નયેળ લેદ 

 ૭. રઘનુલરકથાનલભળત: નયેળ લેદ  
 ૮. રઘનુલર: સ્લરૂ અને વભીક્ષા: વંાદક - ભપત ઓઝા  
 ૯. કથામન: ફાબ ુદાલરયુા 
 ૧૦. ગજુયાતી રેખનકરા: બયતકુભાય ઠાકય    
 
 
 
 



 

 B.A. Semester- 2 

ગજુયાતી                      

ેય ન ં. Elective (EC ll) 112  

‘અરગાયી યખડટ્ટી’ – યનવક ઝલેયી         

કુર ગણુ = 70                                                     Lectures - 1+1=2   Credit = 2 

 
 

શતેુુઃ  નલદ્યાથી અલાતચીન ગજુયાતી વાહશત્મ અને  વાહશત્મસ્લરૂન હયચમ ભેલે.    
 

એકભ ૧. વજૉકના જીલન વભમ તથા વભગ્ર વાહશત્મવજૉનન હયચમ .  

એકભ ૨. કૃનતરક્ષી વાભાન્મ પ્રશ્ન  (વદંગીના ૧૨ નનફધંની માદી વાભેર છે.) 
એકભ ૩. કૃનતરક્ષી ટૂંકનોંધ  

એકભ ૪. લૂાતય વદંબત અને ટૂંકા પ્રશ્ન (એક ફે લાક્ભા ંજલાફ આી ળકામ તેલા)  

        - ૧૪ ગણુના લૈકલ્પક પ્રશ્ન (શતેરુક્ષી પ્રશ્ન) ચાયેમ એકભભાથંી છૂલાના યશળેે॰ 
 

 
 

 

વદંબતગ્રથં:  
      ૧. ગજુયાતી વાહશત્મન ઇનતશાવ: પ્રકાળક - ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ  

      ૨. ગજુયાતી વાહશત્મકળ બાગ-૨ : પ્રકાળક -  ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ  
      ૩. નનફધં: સ્લરૂ અને નલકાવ: પ્રલીણ દયજી  
      ૪. નનફધં અને ગજુયાતી નનફધં: જમતં કઠાયી 
      ૫. નનફધંફધ: પ્રલીણ દયજી         
 

 
 

 

 

 



B.A. Semester-3 

ગજુયાતી 
ેય ન ં. Core (CC) 201                                                  

          વાહશત્મસ્લરૂન અભ્માવ –  નનફધં       ‘નનયાવતૃ્ત’ – પ્રલીણ દયજી  

કુર ગણુ –  70                                                     Lectures- 3+1= 4 . Credit = 4 

 શતેુુઃ  નલદ્યાથી અલાતચીન ગજુયાતી વાહશત્મના નનફધં સ્લરૂની જાણકાયી ભેલળે . 
 

એકભ ૧. (અ) વાહશત્મસ્લરૂની નલબાલના  

          (ફ) વાહશત્મસ્લરૂના ંવ્મલાતતક રક્ષણ  

          (ક)  આ સ્લરૂના મખુ્મ વજૉક અને કૃનતઓન હયચમ  

એકભ ૨. કૃનતન સ્લરૂરક્ષી અભ્માવ અને વાભાન્મ પ્રશ્ન (વદં કયેરા નનફધંની માદી છે.)  

એકભ ૩. કૃનતન લસ્તરુક્ષી અભ્માવ  (ટૂંકનોંધ)  
એકભ ૪. વાહશજત્મક નનફધં  

       ૧. વમશૂ ભાધ્મભ અને વાહશત્મ  

       ૨. ભાય નપ્રમ વજૉક  

       ૩. પે્રભરક્ષણાબસ્તત  

       ૪. વાહશત્મ અને વભાજ  

       - ૧૪ ગણુના લૈકલ્પક પ્રશ્ન (શતેરુક્ષી પ્રશ્ન) ચાયેમ એકભભાથંી છૂલાના યશળેે॰ 
વદંબતગ્રથં:  
      ૧. ગજુયાતી વાહશત્મન ઇનતશાવ: પ્રકાળક - ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ  

      ૨. ગજુયાતી વાહશત્મકળ બાગ-૨ : પ્રકાળક -  ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ  
      ૩. નનફધં : સ્લરૂ અને નલકાવ: પ્રલીણ દયજી  
      ૪. નનફધં અને ગજુયાતી નનફધં: જમતં કઠાયી 
      ૫. નનફધંફધ: પ્રલીણ દયજી  
      ૬. ફાય વાહશત્મસ્લરૂ: પ્રવાદ ફહ્મબટ્ટ 
      ૭. વાહશજત્મક નનફધં: વંાદક : પ્રવાદ ફહ્મબટ્ટ  
      ૮. વાહશજત્મક નનફધં: ભચણરાર ટેર, શયીળ હંડત  
      ૯. વાહશજત્મક નનફધંભાા અને રેખનકોળપમ: વંાદક – યનતરાર વા.ં નામક અને અન્મ  

 



અભ્માવક્રભભા ંવદં કયેરા નનફધંની માદી:  

 

૧.ઓયડ 
૨. હડટી વાશફે  

૩. ટેળન  

૪. ડગર  
૫. પચયુ ં
૬. ભશા  
૭. હું , હું જ છં 

૮. ળલ  ાણીલા  
૯. ળબ્દ .......ળબ્દ ....ળબ્દ ... 
૧૦. વભમ  

૧૧. કૃટણ... કૃટણ... કૃટણ... 
૧૨. ચખવકરીઓ 

૧૩. ફધુ ંજ માદ છે ! 
૧૪. રીન છં ... ભાયાભા ં, તભાયાભા ં! 
૧૫. શીયજી ગા અને છેલટની લાચના  
૧૬. ‘જૂનુ’ં ભેજ અને ... 
૧૭. ર, લયવાદ બેટ આુ ંછં ! 
૧૮. કણ છે યાધા , તુ ં? 

૧૯. યસ્તાઓ ...યસ્તાઓ ... 
૨૦. અશ ! લૈબલળાી કાન !  
૨૧. ફાન લડ  
૨૨. ચાર, ઈથાકાની વપયે  
૨૩. વગડી ાવે  
૨૪. નનયાવતૃ્ત  ક્ષણ  
૨૫. ધયભળાા 
 
 

 
 
 
 



 
B.A. Semester-3 

ગજુયાતી 
ેય ન ં. Elective (EC) 201                                                  

 વાહશત્મસ્લરૂન અભ્માવ – નનફધં      ‘નનયાવતૃ્ત’ – પ્રલીણ દયજી   
કુર ગણુ –  70                                                     Lectures- 3+1= 4  Credit = 4 

 શતેુુઃ નલદ્યાથી અલાતચીન ગજુયાતી વાહશત્મના નનફધં સ્લરૂની જાણકાયી ભેલળે . 
 

એકભ ૧. (અ) વાહશત્મસ્લરૂની નલબાલના  

          (ફ) વાહશત્મસ્લરૂના ંવ્મલાતતક રક્ષણ  

          (ક)  આ સ્લરૂના મખુ્મ વજૉક અને કૃનતઓન હયચમ  

એકભ ૨. કૃનતન સ્લરૂરક્ષી અભ્માવ અને વાભાન્મ પ્રશ્ન (વદં કયેરા નનફધંની માદી છે.)   
એકભ ૩. કૃનતન લસ્તરુક્ષી અભ્માવ  (ટૂંકનોંધ)  
એકભ ૪. વાહશજત્મક નનફધં  

       ૧. વમશૂ ભાધ્મભ અને વાહશત્મ  

       ૨. ભાય નપ્રમ વજૉક  

       ૩. પે્રભરક્ષણાબસ્તત  

       ૪. વાહશત્મ અને વભાજ  

       - ૧૪ ગણુના લૈકલ્પક પ્રશ્ન (શતેરુક્ષી પ્રશ્ન) ચાયેમ એકભભાથંી છૂલાના યશળેે॰ 
વદંબતગ્રથં :  
      ૧. ગજુયાતી વાહશત્મન ઇનતશાવ: પ્રકાળક - ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ  

      ૨. ગજુયાતી વાહશત્મકળ બાગ-૨ : પ્રકાળક -  ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ  
      ૩. નનફધં : સ્લરૂ અને નલકાવ: પ્રલીણ દયજી  
      ૪. નનફધં અને ગજુયાતી નનફધં: જમતં કઠાયી 
      ૫. નનફધંફધ: પ્રલીણ દયજી  
      ૬. ફાય વાહશત્મસ્લરૂ: વંાદકુઃ પ્રવાદ ફહ્મબટ્ટ 
      ૭. વાહશજત્મક નનફધં: વંાદક: પ્રવાદ ફહ્મબટ્ટ  
      ૮. વાહશજત્મક નનફધં: ભચણરાર ટેર, શયીળ હંડત  
      ૯. વાહશજત્મક નનફધંભાા અને રેખનકોળપમ: વંાદક – યનતરાર વા.ં નામક અને અન્મ  



  

અભ્માવક્રભભા ંવદં કયેરા નનફધંની માદી: 
  

૧. ઓયડ 
૨. હડટી વાશફે  

૩. ટેળન  

૪. ડગર  
૫. પચયુ ં
૬. ભશા  
૭. હું , હું જ છં 

૮. ળલ  ાણીલા  
૯. ળબ્દ .......ળબ્દ ....ળબ્દ ... 
૧૦. વભમ  

૧૧. કૃટણ... કૃટણ... કૃટણ... 
૧૨. ચખવકરીઓ 

૧૩. ફધુ ંજ માદ છે ! 
૧૪. રીન છં ... ભાયાભા ં, તભાયાભા ં! 
૧૫. શીયજી ગા અને છેલટની લાચના  
૧૬. ‘જૂનુ’ં ભેજ અને ... 
૧૭. ર, લયવાદ બેટ આુ ંછં ! 
૧૮. કણ છે યાધા , તુ ં? 

૧૯. યસ્તાઓ ...યસ્તાઓ ... 
૨૦. અશ ! લૈબલળાી કાન !  
૨૧. ફાન લડ  
૨૨. ચાર, ઈથાકાની વપયે  
૨૩. વગડી ાવે  
૨૪. નનયાવતૃ્ત  ક્ષણ  
૨૫. ધયભળાા 
 
 

 

 
 



B.A. Semester- 3 

ગજુયાતી  
ેય ન.ં Core 202               

                                ગ્રથંકાયન અભ્માવ – સનુ્દયમૌ         

‘કેટરાકં કાવ્મ’ -સનુ્દયમૌ (વંા. નનયંજન બગત)  

‘કેટરીક લાતાતઓ’ -સનુ્દયમૌ (વંા.સયેુળ દરાર)   

કુર ગણુ – 70                                          Lectures- 3+1= 4 . Credit = 4 

 

શતેુુઃ  નલદ્યાથી અલાતચીન ગજુયાતી વાહશત્મના વજૉકના વભગ્ર વાહશત્મ અને જીલન નલળે  જાણકાયી પ્રાપ્ત  
      કયળે . 
 

એકભ ૧. વજૉકના જીલન – વભમ તથા વભગ્ર વાહશત્મવજૉનન હયચમ  

એકભ ૨. કનલ સનુ્દયમૌ અને કૃનતન અભ્માવ (વદંગીના કાવ્મની માદી વાભેર છે.) 
એકભ ૩. લાતાતકાય સનુ્દયમૌ અને કૃનતન  અભ્માવ  

એકભ ૪. ફનેં કૃનતઓ નલળે ટૂંકનોંધન અભ્માવ ( કૃનતઆસ્લાદ છૂી ળકાળે )  

         અ- ‘કેટરાકં કાવ્મ’  ફ. ‘કેટરીક લાતાતઓ’   

- ૧૪ ગણુના લૈકલ્પક પ્રશ્ન (શતેરુક્ષી પ્રશ્ન) ચાયેમ એકભભાથંી છૂલાના યશળેે॰ 
વદંબતગ્રથં – 

      ૧. ગજુયાતી વાહશત્મન ઇનતશાવ: પ્રકાળક- ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ  
      ૨. ગજુયાતી વાહશત્મકળ:  પ્રકાળક - ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ 

      ૩. અલાતચીન ગજુયાતી વાહશત્મની નલકાવયેખા:  ધીરુબાઈ ઠાકય  

      ૪. ગજુયાતી ગ્રથંકાય શે્રણી - સનુ્દયભ  

      ૫  ળબ્દમગ: વંાદક - ભપત ઓઝા અને સધુા ડંયા  
      ૬. તલન: વંાદક - સયેુળ દરાર   
      ૭. સુદંયભ – વજૉકપ્રનતબા: વંાદક - ભપત ઓઝા 
      ૮. સુદંયભ એટરે સુદંયભ: યાભજી કહડમા  
      ૯. ચાય લાતાતકાય – એક અભ્માવ: નલજમ ળાસ્ત્રી   
 

 



વદંગીના કાવ્મની  માદી – 

૧. બદુ્ધના ચ ુ 
૨. નિમનૂતિ  
૩. વાપપમટાણુ ં
૪. િણ ાડળી 
૫. ભાનલી ભાનલ  
૬.  ધ્રલુદ ક્શીં  

૭. ફાન પટગ્રાપ  

૮. યંગ યંગ લાદચમા ં
૯. એક વલાયે 

૧૦. નલયાટની ગરી   

૧૧. કણ? 

૧૨. ઘણ ઉઠાલ 

૧૩. ૧૩:૭ ની રકર 

૧૪.  ઈંટાા  

૧૫. તે યમ્મ યાિે  

૧૬. ટુ થૈ આલીળ  

૧૭. છાતીએ છંદણા ં
૧૮. શંકાયી જા 

૧૯. વાજંને વભે  

૨૦. તને ભેં 
૨૧. ભળમા ં
૨૨. નમુ ં 

૨૩.  સઉૂં તાયા સ્લપ્ને  
૨૪. ભેયે નમા 
          
 
 

 
 
 

 



B.A. Semester- 3 

ગજુયાતી  
ેય ન.ં Elective 202               

                           ગ્રથંકાયન અભ્માવ – સનુ્દયમૌ         

‘કેટરાકં કાવ્મ’ -સનુ્દયમૌ (વંા. નનયંજન બગત)  

‘કેટરીક લાતાતઓ’ -સનુ્દયમૌ (વંા.સયેુળ દરાર)   

કુર ગણુ – 70                                          Lectures- 3+1= 4 . Credit = 4 

 

શતેુુઃ   નલદ્યાથી અલાતચીન ગજુયાતી વાહશત્મના વજૉકના વભગ્ર વાહશત્મ અને જીલન નલળે  જાણકાયી પ્રાપ્ત  
       કયળે . 
 

એકભ ૧.વજૉકના જીલન –વભમ તથા વભગ્ર વાહશત્મવજૉનન હયચમ  

એકભ ૨. કનલ  સનુ્દયમૌ અને કૃનતન અભ્માવ (વદંગીના કાવ્મની માદી વાભેર છે.) 
એકભ ૩. લાતાતકાય સનુ્દયમૌ અને કૃનતન  અભ્માવ  

એકભ ૪. ફનેં કૃનતઓ નલળે ટૂંકનોંધન અભ્માવ (કૃનતઆસ્લાદ છૂી ળકાળે)  

         અ- કેટરાકં કાવ્મ  ફ. કેટરીક લાતાતઓ   

- ૧૪ ગણુના લૈકલ્પક પ્રશ્ન (શતેરુક્ષી પ્રશ્ન) ચાયેમ એકભભાથંી છૂલાના યશળેે॰ 
વદંબતગ્રથં – 

      ૧. ગજુયાતી વાહશત્મન ઇનતશાવ: પ્રકાળક- ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ  
      ૨. ગજુયાતી વાહશત્મકળ:  પ્રકાળક - ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ 

      ૩. અલાતચીન ગજુયાતી વાહશત્મની નલકાવયેખા:  ધીરુબાઈ ઠાકય  

      ૪. ગજુયાતી ગ્રથંકાય શે્રણી - સનુ્દયભ  

      ૫. ળબ્દમગ: વંાદક - ભપત ઓઝા અને સધુા ડંયા  
      ૬. તલન: વંાદક - સયેુળ દરાર   
      ૭. સુદંયભ – વજૉકપ્રનતબા: વંાદક - ભપત ઓઝા 
      ૮. સુદંયભ એટરે સુદંયભ: યાભજી કહડમા  
      ૯. ચાય લાતાતકાય – એક અભ્માવ: નલજમ ળાસ્ત્રી  
 

 



વદંગીના કાવ્મની માદી - 

૧. બદુ્ધના ચ ુ 
૨. નિમનૂતિ  
૩. વાપપમટાણુ ં
૪. િણ ાડળી 
૫. ભાનલી ભાનલ  
૬.  ધ્રલુદ ક્શીં  

૭. ફાન પટગ્રાપ  

૮. યંગ યંગ લાદચમા ં
૯. એક વલાયે 

૧૦. નલયાટની ગરી   

૧૧. કણ? 

૧૨. ઘણ ઉઠાલ 

૧૩. ૧૩:૭ ની રકર 

૧૪.  ઈંટાા  

૧૫. તે યમ્મ યાિે  

૧૬. ટુ થૈ આલીળ  

૧૭. છાતીએ છંદણા ં
૧૮. શંકાયી જા 

૧૯. વાજંને વભે  

૨૦. તને ભેં 
૨૧. ભળમા ં
૨૨. નમુ ં 

૨૩.  સઉૂં તાયા સ્લપ્ને  
૨૪. ભેયે નમા 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



B.A. Semester- 3 

ગજુયાતી  
ેય ન ં. Core 203                                 

 ભધ્મકારીન ગજુયાતી વાહશત્મનો ઇતતશાવ બાગ -૧   

 કુર ગણુ- 70                                                     Lectures - 3+1= 4 . Credit = 4 

    

શતેુુઃ  નલદ્યાથી ભધ્મકારીન ગજુયાતી વાહશત્મ એના નલનલધ પ્રલાશ અને વજૉકન હયચમ પ્રાપ્ત કયળે. 
 

એકભ ૧. (અ) ભધ્મકારીન ગજુયાતી વાહશત્મના ંપ્રમખુ રક્ષણ અને હયફ  
          (ફ)  ભધ્મકારીન ગજુયાતી વાહશત્મને પે્રયનાયા ંયાજકીમ તેભજ વાસં્કૃનતક હયફન  
                ખ્માર     

          (ક)  ભધ્મકારીન વાહશત્મના પ્રમખુ પ્રલાશન હયચમ  
 

એકભ ૨.  પ્રાગનયનવિંશયગુનુ ંજૈન તથા જૈનેતય વાહશત્મની  - ભશત્ત્લની કૃનતઓન હયચમ  

           કૃનતઓ – નવદ્ધશભે દુશા , બયતેશ્વય ફાહુફચરયાવ, જજનચદં્રસહૂય પાગ,ુ નેનભનાથ પાગ,ુ 

                    લવતંનલરાવ , નિભલુનદીક પ્રફધં , શંવાઉચર, યણભપર છંદ 

  

એકભ ૩.   નયનવિંશ , ભીયા ં, બારણનુ ંવાહશત્મવજૉન  

 

એકભ ૪.  (અ) યાવ, દ, કાપી, ચાફખા ઇત્માહદ સ્લરૂના વજૉક અને જે તે સ્લરૂની એક એક    

                કૃનતન વચંક્ષપ્ત હયચમ  

           (ફ) ભધ્મકાનુ ંગદ્યવાહશત્મ  
         - ૧૪ ગણુના લૈકલ્પક પ્રશ્ન (શતેરુક્ષી પ્રશ્ન) ચાયેમ એકભભાથંી છૂલાના યશળેે॰ 
 

વદંબતગ્રથં :  

    ૧. ગજુયાતી વાહશત્મન ઇનતશાવ ( ભધ્મકારીન ): અનતંયામ યાલ 

    ૨. ગજુયાતી વાહશત્મન ઇનતશાવ: પ્રકાળક - ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ 

    ૩. ગજુયાતી વાહશત્મકળ બાગ-૧ :  પ્રકાળક - ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ   
    ૪. ગજુયાતી વાહશત્મ (ભધ્મકા) - ધીરુબાઈ ઠાકય                  
 

 



     

B.A. Semester- 3 

ગજુયાતી (Hons) 

ેય ન.ં ELECTIVE: II 204 

ઉત્તભ ગદ્યકૃનતન હયચમ 

„અભાવના તાયા‟- રેખક હકળનતવિંશ ચાલડા 
 

શતે ુ: આ ેયનો અભ્માવ કયલાથી તલદ્યાથીઓને ગજુયાતી વાહશત્મના ગદ્યની પ્રતતતનતધત્લ કયતી  
      ઉત્તભ કૃતતનો હયચમ થળે. 
 

એકભ ૧. વજૉકના જીલન – વભમ અને વભગ્ર વાહશત્મવજૉનન હયચમ  

 

એકભ ૨. કૃનતન સ્લરૂરક્ષી અભ્માવ  

 

એકભ ૩. કૃનતન લસ્તરુક્ષી અભ્માવ  

 

એકભ ૪. શતેરુક્ષી પ્રશ્ન, લૂાતય વદંબત છૂલાના યશળેે॰ 
 

- ૧૪ ગણુના લૈકલ્પક પ્રશ્ન (શતેરુક્ષી પ્રશ્ન) મખુ્મત્લે િણ એકભભાથંી છૂલાના યશળેે॰ 
 

 

વદંબત ગ્રથંુઃ  
(૧) ગજુયાતી વાહશત્મ કોળ - ૨,પ્રકાળક ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ,અભદાલાદ. 
(૨) ગજુયાતી વાહશત્મનો ઇતતશાવ,ધીરૂબાઈ ઠાકય. 
(3) “અભાવના તાયા” - રેખક હકળનતવિંશ ચાલડા, ગરુ્જય પ્રકાળન, અભદાલાદ. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



B.A. Semester- 4 

                                                 ગજુયાતી  

ેય ન.ં Core 211 

  વાહશત્મસ્લરૂનો અભ્માવ – એકાકંી                 

         ‘ગજુયાતી પ્રતતતનતધ એકાકંીઓ’ – વંાદક: ચદં્રલદન ભશતેા  

કુર ગણુ – 70                                                Lecture- 3+1= 4   Credit = 4 

           

શતેુુઃ  નલદ્યાથી અલાતચીન ગજુયાતી વાહશત્મના એકાકંી સ્લરૂની જાણકાયી પ્રાપ્ત કયળે॰ 
 

એકભ ૧. (અ) વાહશત્મસ્લરૂની નલબાલના  

          (ફ)  વાહશત્મસ્લરૂના ંવ્માલતતક રક્ષણ 
એકભ ૨. (અ)  એકાકંી સ્લરૂન ઉદબલ અને  નલકાવ  

          (ફ) મખુ્મ વજૉક અને કૃનતઓન હયચમ     

એકભ ૩.  કૃનતરક્ષી અભ્માવ – દીઘત પ્રશ્ન  (વદંગીના એકાકંીઓની માદી વાભેર છે॰) 
 

એકભ ૪ .  કૃનતરક્ષી અભ્માવ – ટૂંકનોંધ  

 

    - ૧૪  ગણુના લૈકલ્પક પ્રશ્ન (શતેરુક્ષી પ્રશ્ન) ચાયેમ એકભભાથંી છૂલાના યશળેે॰  
 
વદંબતગ્રથં : 
 ૧. ગજુયાતી વાહશત્મન ઇનતશાવ: પ્રકાળક - ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ 

 ૨. ગજુયાતી વાહશત્મકળ:  પ્રકાળક - ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ   

 ૩. એકાકંી અને ગજુયાતી એકાકંી:  જમતં કઠાયી  
 ૪. એકાકંી : સ્લરૂ અને નલકાવ :  ભપત બાલવાય 

 

    એકાકંીઓની માદી   

 ૧.ભાવીને દે પાવંી  ૨. ફાયણે ટકયા  ૩. વમનુ ંનાકંુ  ૪. ફાથટફભા ંભાછરી  ૫. હકુભ, ભાચરક 

 ૬. ેસ્ન્વરની કફય અને ભીણફત્તી  ૭.  ઝેયવુ ં ૮. હું ળર છં      
 

 
 



 
B.A. Semester- 4 

                                                 ગજુયાતી  

ેય ન.ં Elective 211 

  વાહશત્મસ્લરૂનો અભ્માવ – એકાકંી                 

      ‘ગજુયાતી પ્રતતતનતધ એકાકંીઓ’ – વંાદક: ચદં્રલદન ભશતેા  

 

કુર ગણુ – 70                                                Lecture- 3+1= 4   Credit = 4 

           

શતેુુઃ  નલદ્યાથી અલાતચીન ગજુયાતી વાહશત્મના એકાકંી સ્લરૂની જાણકાયી પ્રાપ્ત કયળે॰ 
 

એકભ ૧.  (અ) વાહશત્મસ્લરૂની નલબાલના  

          (ફ)  વાહશત્મસ્લરૂના ંવ્માલતતક રક્ષણ 
એકભ ૨.  (અ)  એકાકંી સ્લરૂન ઉદબલ અને  નલકાવ  

          (ફ) મખુ્મ વજૉક અને કૃનતઓન હયચમ     

એકભ ૩.  કૃનતરક્ષી અભ્માવ – દીઘત પ્રશ્ન  (વદંગીના એકાકંીઓની માદી વાભેર છે॰) 
 

એકભ ૪.   કૃનતરક્ષી અભ્માવ – ટૂંકનોંધ  
 

      -૧૪ ગણુના લૈકલ્પક પ્રશ્ન (શતેરુક્ષી પ્રશ્ન) ચાયેમ એકભભાથંી છૂલાના યશળેે॰ 
વદંબતગ્રથં : 
 ૧. ગજુયાતી વાહશત્મન ઇનતશાવ: પ્રકાળક - ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ 

 ૨. ગજુયાતી વાહશત્મકળ:  પ્રકાળક - ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ   

 ૩. એકાકંી અને ગજુયાતી એકાકંી:  જમતં કઠાયી  
 ૪. એકાકંી: સ્લરૂ અને નલકાવ :  ભપત બાલવાય 

  

    એકાકંીઓની માદી   

 ૧.ભાવીને દે પાવંી  ૨. ફાયણે ટકયા  ૩. વમનુ ંનાકંુ  ૪. ફાથટફભા ંભાછરી  ૫. હકુભ, ભાચરક 

 ૬. ેસ્ન્વરની કફય અને ભીણફત્તી  ૭.  ઝેયવુ ં ૮. હું ળર છં     
                                               
 
                                              



 

                                          B.A. Semester- 4 

                                                 ગજુયાતી 
ેય ન ં. Core 212 

ગ્રથંકાયનો અભ્માવ – ઉભાળકંય જોળી  

          ૧ . 'ગોષ્ઠી'  ૨. ‘ઉભાળકંયની શ્રષે્ઠ લાતાાઓ’ – વંાદક: ઉભાળકંય જોળી         

કુર ગણુ – 70                                                    Lectures- 3+1= 4 . Credit = 4 

 

  શતેુુઃ  નલદ્યાથી કઈ એક વજૉકના વભગ્ર વાહશત્મન હયચમ ભેલળે. 
 

એકભ ૧.  વજૉકના જીલન – વભમ તથા વભગ્ર વાહશત્મન હયચમ  

 

એકભ ૨.  પ્રથભ કૃનતન અભ્માવ અને વાભાન્મ પ્રશ્ન (વદંગીના નનફધંની માદી વાભેર  
            છે.) 
એકભ ૩.  ફીજી  કૃનતન અભ્માવ અને વાભાન્મ પ્રશ્ન 
એકભ ૪.   ફનેં  કૃનતની  ટૂંકનોંધ    

            (નોંધ - એકભ ૪ભા ંટૂંકનોંધ (અ) કૃનત -૧ અને (ફ) કૃનત -૨ભાથંી છૂલી.)   

- ૧૪ ગણુના લૈકલ્પક પ્રશ્ન (શતેરુક્ષી પ્રશ્ન) ચાયેમ એકભભાથંી છૂલાના યશળેે॰ 
 

વદંબતગ્રથં:    
 ૧. ગજુયાતી વાહશત્મન ઈનતશાવ: પ્રકાળક - ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ    

 ૨. ગજુયાતી નલશ્વકળ  
 ૩. અલાતચીન ગજુયાતી વાહશત્મની નલકાવયેખા: ધીરુબાઈ ઠાકય  

 ૪. યગુદ્રટટા ઉભાળકંય:  ચદં્રકાન્ત ળેઠ   

 ૫. નનફધં - સ્લરૂ અને નલકાવ:  પ્રલીણ દયજી  
 ૬. ગજુયાતી ગ્રથંકાય શે્રણી  ઉભાળકંય જળી  
 ૭. ચાય લાતાતકાય - એક અભ્માવ: નલજમ ળાસ્ત્રી   
 
 
              
         
 



વદં કયેરા તનફધંોની માદી: 
 
૧. ચદં અપપાઝ 
૨. ‘ભને વાબંયે યે’ 
3.  લાતાતરા  
૪. અનતં ળબ્દ  
૫. નભિતાની કરા 
૬. યીક્ષા  
૭. ભેઘાણીબાઈ 
૮. ડળીઓ 
૯. ચેખલ  
૧૦. દચક્ષણના ંતીથો  
૧૧. શ્રીનનકેતન  
૧૨. નલદ્યાથીઓને  
૧૩. વાયનથધભી  
૧૪. શાવરીરા 
૧૫. નધ ભગંરાટટક ચરનભટેડ  
૧૬. ‘ભડંી ભલાથી થતા રાબ’ 
૧૭. નલશ્વશદમન ઉદગાતા   
૧૮.  આનદંન લાયવ  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                           B.A. Semester- 4 

                                                 ગજુયાતી 
ેય ન.ં Elective   212 

ગ્રથંકાયનો અભ્માવ – ઉભાળકંય જોળી  

૧ . 'ગોષ્ષ્ઠ'  ૨. ‘ઉભાળકંયની શ્રષે્ઠ લાતાાઓ’ – વંાદક: ઉભાળકંય જોળી  

        

કુર ગણુ – 70                                                    Lectures- 3+1= 4 . Credit = 4 

 

  શતેુુઃ  નલદ્યાથી કઈ એક વજૉકના વભગ્ર વાહશત્મન હયચમ ભેલળે. 
 

એકભ ૧.  વજૉકના જીલન – વભમ તથા વભગ્ર વાહશત્મન હયચમ  

 

એકભ ૨.  પ્રથભ કૃનતન અભ્માવ અને વાભાન્મ પ્રશ્ન (વદંગીના નનફધંની માદી વાભેર  
            છે.) 
એકભ ૩.  ફીજી  કૃનતન અભ્માવ અને વાભાન્મ પ્રશ્ન 
એકભ ૪.   ફનેં  કૃનતની  ટૂંકનોંધ    

            (નોંધ -  એકભ ૪ભા ંટૂંકનોંધ (અ) કૃનત -૧ અને (ફ) કૃનત -૨ભાથંી છૂલી.)   

- ૧૪ ગણુના લૈકલ્પક પ્રશ્ન (શતેરુક્ષી પ્રશ્ન) ચાયેમ એકભભાથંી છૂલાના યશળેે॰ 
વદંબતગ્રથં :    

 ૧. ગજુયાતી વાહશત્મન ઈનતશાવ: પ્રકાળક - ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ    

 ૨. ગજુયાતી નલશ્વકળ  
 ૩. અલાતચીન ગજુયાતી વાહશત્મની નલકાવયેખા: ધીરુબાઈ ઠાકય  

 ૪. યગુદ્રટટા ઉભાળકંય: ચદં્રકાન્ત ળેઠ   

 ૫.  નનફધં- સ્લરૂ અને નલકાવ: પ્રલીણ દયજી  
 ૬. ગજુયાતી ગ્રથંકાય શે્રણી ઉભાળકંય જળી  
 ૭. ચાય લાતાતકાય - એક અભ્માવ: નલજમ ળાસ્ત્રી   

              
 

 
 



વદં કયેરા તનફધંોની માદી   : 
 
૧. ચદં અપપાઝ 
૨. ‘ભને વાબંયે યે’ 
3.  લાતાતરા  
૪.  અનતં ળબ્દ  
૫.  નભિતાની કરા 
૬.  યીક્ષા  
૭.  ભેઘાણીબાઈ 
૮.  ડળીઓ 
૯.  ચેખલ  
૧૦. દચક્ષણના ંતીથો  
૧૧ . શ્રીનનકેતન  
૧૨. નલદ્યાથીઓને  
૧૩. વાયનથધભી  
૧૪. શાવરીરા 
૧૫. નધ ભગંરાટટક ચરનભટેડ  
૧૬. ‘ભડંી ભલાથી થતા રાબ’ 
૧૭. નલશ્વશદમન ઉદગાતા   
૧૮. આનદંન લાયવ  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



B.A. Semester- 4 

                                                 ગજુયાતી 
ેય ન.ં Core 21૩ 

ભધ્મકારીન ગજુયાતી વાહશત્મન ઇનતશાવ બાગ -૨          

કુર ગણુ – 70                                                    Lectures - 3+1= 4 . Credit = 4 

 

શતેુુઃ  નલદ્યાથી ભધ્મકારીન ગજુયાતી વાહશત્મ અને  એના ં નલનલધ પ્રલાશ અને વજૉકન હયચમ પ્રાપ્ત  
      કયળે. 
 

એકભ ૧.  અખાનુ ંજીલન અને વાહશત્મવજૉન, જ્ઞાનભાગી કનલતાધાયા  

એકભ ૨.  પે્રભાનદંનુ ંજીલન અને વાહશત્મવજૉન, આખ્માનયંયા  

એકભ ૩.  ળાભનુ ંજીલન અને વાહશત્મવજૉન, દ્યલાતાતની યંયા  

એકભ ૪.  દમાયાભનુ ંજીલન અને વાહશત્મવજૉન, ગયફીયંયા  

        - ૧૪ ગણુના લૈકલ્પક પ્રશ્ન (શતેરુક્ષી પ્રશ્ન) ચાયેમ એકભભાથંી છૂલાના યશળેે॰.   

            નોંધ. દયેક વજૉકની ભશત્ત્લની કૃનતઓન વઘન અભ્માવ અેચક્ષત છે.  
 

વદંબતગ્રથં:  
  ૧. ગજુયાતી વાહશત્મન ઇનતશાવ (ભધ્મકારીન):  અનતંયામ યાલ 

 ૨. ગજુયાતી વાહશત્મકળ  બાગ-૧ : પ્રકાળક - ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ   
 ૩. ગજુયાતી વાહશત્મ (ભધ્મકા): ધીરુબાઈ ઠાકય    
 ૪. અખા બગતની કનલતા: વંાદક – કીનતિદા ળાશ  
 ૫. પે્રભાનદંન પ્રનતબાનલળે: આયતી નિલેદી  
 ૬. ગજુયાતી ગ્રથંકાય શે્રણી (ળાભ): શસ ુમાચજ્ઞક  
 ૭. ગજુયાતી ગ્રથંકાય શે્રણી (દમાયાભ): સબુા દલે        
 
 
 

 
 

 

 



B.A. Semester- 4 

ગજુયાતી 
ેય ન.ં (ELECTIVE:II) 214 

ગજુયાતી નલચરકાન હયચમ 

  

શતે ુ: તલદ્યાથી ગજુયાતી નલલરકાની તલતલધ યચનાયીતત અને એના જુદા જુદા તફક્કાઓથી 
         હયલચત થળ.ે 
 

એકભ - ૧ ગૌયીળકંય ગોલધાનયાભ જોળી „ધભૂકેત‟ુ 

એકભ - ૨ યાભનાયામણ તલ. ાઠક „દ્વિયેપ‟ 

એકભ - ૩ ઝલેયચદં ભેઘાણી 
એકભ - ૪ જમતંત દરાર 

એકભ - ૫ જમતં ખત્રી 
 

નોંધ : અભ્માવક્રભભા ંયાખેરા આ લાતાાકાયોની લાતાાનો અભ્માવ અશીં જણાલેરા સુ્તકને 

       આધાયે કયલાનો યશળેે. 
“પ્રતળષ્ટ નલલરકાઓ”, વંાદક: યઘલુીય ચૌધયી, અરુણોદમ પ્રકાળન, આવતૃત્ત-૩, ૨૦૧૪ 

 

વદંબત ગ્રથંુઃ 
(૧) ટૂંકીલાતાા અને ગજુયાતી ટૂંકીલાતાા, જમતં કોઠાયી 
(૨) અલાાચીન ગજુયાતી વાહશત્મનો ઇતતશાવ, પ્રકાળક: ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ 

(૩  )ગજુયાતી વાહશત્મ કોળ ૧ -૨ , પ્રકાળક  :ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B.A. Semeter -5 

ગજુયાતી 
ેય ન ં Core 301           

     અલાતચીન ગજુયાતી વાહશત્મન ઇનતશાવ - બાગ ૧   

  કુર ગણુ- 70                                               Lectures  3+1= 4 Credit = 4 

 

          

શતેુુઃ  ગજુયાતી વાહશત્મન નલદ્યાથી અલાતચીન ગજુયાતી વાહશત્મના ઇનતશાવથી હયચચત શમ તે અનનલામત-  
      છે. આ પ્રશ્નિ દ્વાયા તે અલાતચીન ગજુયાતી વાહશત્મના મખુ્મ ફે  યગુન નલગતે હયચમ ભેલળે.  
 

એકભ ૧.  સધુાયકયગુ  

      (અ)  યાજકીમ, વાભાજજક , વાસં્કૃનતક હયફ, વાહશત્મકે્ષિે થમેરા ંનલપ્રસ્થાન,  

            ભશત્ત્લની વાહશજત્મક પ્રવનૃત્તઓ . 
      (ફ)   ભશત્ત્લના વજૉક – દરતયાભ , નભતદ , નલરયાભ, નદંળકંય તથા અન્મ 

  

એકભ ૨. કૃનતભા ંપ્રગટ થતા ંયગુરક્ષણ  

          ભશત્ત્લની કૃનતઓ – 

         ૧. ‘નભથ્માચબભાન’ – દરતયાભ 

         ૨. ‘વાસ-ુલહુની રડાઈ - ભશીતયાભ નીરકંઠ 

         ૩. ‘કયણઘેર’ - નદંળકંય ભશતેા  

         ૪. ‘રચરતાદુુઃખદળતક’ - યણછડબાઈ ઉદમયાભ  

 

એકભ ૩.  હંડતયગુ (વાક્ષયયગુ) 
      (અ.)  યાજકીમ, વાભાજજક , વાસં્કૃનતક હયફ, સધુાયકયગુથી જુદાં ડતા ંરક્ષણ ,  

            વાહશત્મકે્ષિે થમેરા ંનલપ્રસ્થાન, ભશત્ત્લની વાહશજત્મક પ્રવનૃત્તઓ.   

      (ફ.)  ભશત્ત્લના વજૉક- ગલધતનયાભ નિાઠી, ભચણરાર દ્વદ્વલેદી, નયનવિંશયાલ, 

            યભણબાઈ  નીરકંઠ,  કાન્ત , કરાી , ન્શાનારાર, ફ.ક.ઠાકય તથા અન્મ  

 
 
 



 

એકભ ૪. કૃનતભા ંપ્રગટ થતા ંયગુરક્ષણ                     

          ભશત્ત્લની કૃનતઓ –  

          ૧. ‘યાઈન લતત’ – યભણબાઈ નીરકંઠ  

          ૨. ‘લૂાતરા’ – કાન્ત 

          ૩. ‘વયસ્લતીચદં્ર’ - ગ. ભા. નિાઠી 
          ૪. ‘કુસભુભાા’ - નયનવિંશયાલ હદલેહટમા  

 

 નોંધ.  –  દયેક એકભભાથંી ૧૪ ગણુન એક પ્રશ્ન અથલા ૭ ગણુની ફે ટૂંકનોંધ છૂલાની 
યશળેે.  

 

         - ાચંભા પ્રશ્નભા ંચાયેમ એકભભાથંી શતેરુક્ષી પ્રશ્ન છૂલાના યશળેે.  

           (એક ગણુના ૧૪ પ્રશ્ન  અથલા ફે ગણુના ૭ પ્રશ્ન છૂલાના યશળેે)  

  
 
 

વદંબતગ્રથં :  

          ૧. ગજુયાતી વાહશત્મન ઇનતશાવ: પ્રકાળક- ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ  
          ૨. ગજુયાતી વાહશત્મકળ: પ્રકાળક - ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ  
          ૩. અલાતચીન ગજુયાતી વાહશત્મની નલકાવયેખા: ધીરુબાઈ ઠાકય 
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શતેુુઃ  નલદ્યાથી ગજુયાતી બાા અંગે, એના ઉદબલ – નલકાવ અંગે જાણકાયી ભેલળે. 
 

એકભ ૧. બાાન વાભાન્મ હયચમ  

       અ. બાાનુ ંભાનલવ્મલશાયભા ંસ્થાન અને તેના ઉમગ  

       ફ. વ્માખ્માઓને આધાયે સ્લરૂરક્ષણ  

       ક. બાાના વાભાજજક, વાસં્કૃનતક, પ્રાવચંગક સ્લરૂબેદ  

એકભ ૨.  

       અ. બાાવ્મલસ્થાના નલનલધ સ્તય – ધ્લનનઘટક, દ, લાક્, ઉસ્તત 

       ફ. ઉચ્ચાયણપ્રહક્રમા  

       ક. ગજુયાતી બાાના ધ્લનનઘટક  

એકભ ૩.  

       અ. ભાન્મ બાા અને ફરી  

       ફ. ગજુયાતી બાાની પ્રાદેનળક ફરીઓ – ઉત્તય ગજુયાતની , ભધ્મ ગજુયાતની, 
           દચક્ષણ ગજુયાતની અને વોયાટરની ફરીઓ (એના ંઉચ્ચાયણ, વ્માકયણ અને 

            ળબ્દબડં વહશત)                                                                           

એકભ ૪.  

       અ. બાયતના ં બાાકુ , બાયત- યયુીમથી બાયતીમ આમત સધુીન હયચમ  

       ફ. બાયતીમ આમતના નલકાવના નલનલધ તફક્કા (ઈ.વ.લૂત ૧૨૦૦થી ઈ.વ. ૧૧૦૦)      

          ભશત્ત્લના અને બેદક રક્ષણન હયચમ. 
 
 



 

       ક. અભ્રળંથી અલાતચીન ગજુયાતી (ઈ.વ. ૧૧૦૦થી આજ સધુી)ની નલકાવયેખાના    

          નલનલધ - તફક્કાઓન બેદક રક્ષણ વાથે હયચમ  

     * (ફ અને કની નલકાવયેખાભાથંી નીચે જણાલેરા ભશત્ત્લના ધ્લનનહયલતતન  

        પ્રશ્નિભા ંટૂંકનોંધ સ્લરૂે છૂી ળકાળે .)   

 

       ૧. વયંતુત વ્મજંનન ર અને લૂતસ્લય દીઘતત્લ    

       ૨. ‘અઇ–અમ’ તથા ‘અઈ-અઉ’નુ ંહયલતતન  

       ૩. સ્લયભધ્મભલતી ‘ક’,  ‘ગ’,  ‘ચ’, ‘જ’, ‘ત’,  ‘દ’ ન ર  

       ૪. ‘મ’ન ‘જ’ ,  ‘’ન ‘લ’ 

 

        - ૧૪ ગણુના લૈકલ્પક પ્રશ્ન (શતેરુક્ષી પ્રશ્ન) ચાયેમ એકભભાથંી છૂલાના યશળેે॰ 
 

વદંબતગ્રથંુઃ  

     ૧. બાાહયચમ અને ગજુયાતી બાાનુ ંસ્લરૂ:  જમતં કઠાયી  

     ૨. ગજુયાતી બાાનુ ંધ્લનનસ્લરૂ અને ધ્લનનહયલતતન: પ્રફધ હંડત  
     ૩. ગજુયાતી બાાનુ ંઐનતશાનવક વ્માકયણ: શહયલપરબ બામાણી  

     ૪. ફરીનલજ્ઞાન: મગેન્દ્ર વ્માવ  
     ૫. ગજુયાતી લાક્યચના:  અયનલિંદ બડંાયી  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

B.A. Semeter -5  

ગજુયાતી 
ેય ન ં Core 303         

                               વાહશત્મનલલેચનના નવદ્ધાતં 
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શતેુુઃ  નલદ્યાથી વાહશત્મના નવદ્ધાતંન હયચમ ભેલળે જે તેને કૃનતઓ વભજલાભા ંભદદરૂ થળે. 
 

એકભ ૧.   અ. રચરતકરાની નલબાલના  

            ફ. વાહશત્મકરાની નલબાલના  

            ક.  કરાના નલચબન્ન પ્રકાય  

એકભ ૨.  વસં્કૃત વાહશત્મની નલચાયધાયાઓ – યવ , ધ્લનન , લક્રસ્તત, યીનત ,અરકંાય ,  

           ઔચચત્મ આહદન હયચમ  

એકભ ૩.  પ્રનળટટ વાહશત્મ , કોતકુયાગી વાહશત્મ , લાસ્તલદળી વાહશત્મ અને આધનુનક 

           વાહશત્મની નલચાયધાયાઓન હયચમ. 
એકભ ૪.   કાવ્મની વ્માખ્મા (લૂત અને નિભ વદંબે)  

            કાવ્મશતે ુ 

            કાવ્મના ં પ્રમજન 
 

- ૧૪ ગણુના લૈકલ્પક પ્રશ્ન (શતેરુક્ષી પ્રશ્ન) ચાયેમ એકભભાથંી છૂલાના યશળેે॰ 
 
 

વદંબતગ્રથં:  

 ૧. બાયતીમ કાવ્મનવધ્ધાતં:  જમતં કઠાયી  

 ૨. વાહશત્મનલલેચનના નવદ્ધાતં:  નગીનદાવ ાયેખ          
 ૩. વાહશત્મનલલેચન: ફશચેયબાઈ ટેર         
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શતેુુઃ   કૃનતના અભ્માવથી નલદ્યાથી અલાતચીન ગજુયાતી વાહશત્મના કથાવાહશત્મથી હયચચત થળે અને કાવ્મન  
      આસ્લાદ કયતા ળીખળે. 
 

એકભ ૧. વજૉકના જીલન – વભમ અને વભગ્ર વાહશત્મવજૉનન હયચમ  

 

એકભ ૨. કૃનતન સ્લરૂરક્ષી અભ્માવ  

 

એકભ ૩. કૃનતન લસ્તરુક્ષી અભ્માવ (ટૂંકનોંધ છૂી ળકાળે.) 
 

એકભ ૪. કાવ્મનુ ંયવદળતન  

 

- ૧૪ ગણુના લૈકલ્પક પ્રશ્ન (શતેરુક્ષી પ્રશ્ન) મખુ્મત્લે િણ એકભભાથંી છૂલાના યશળેે॰ 
 

વદંબતગ્રથં – 

૧. ગજુયાતી વાહશત્મકળ: પ્રકાળક - ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ  

૨. ગજુયાતી વાહશત્મન ઇનતશાવ: પ્રકાળક - ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ 
૩. આસ્લાદ અટટાદળી: જમતં કઠાયી  

૪. ગજુયાતી કાવ્માસ્લાદ: સયેુળ જળી  

૫. કનૈમારાર મનુળી વ્મસ્તતત્લ અને લાઙભમ, ફાબ ુદાલરયુા. 
૬. નલરકથાુઃ નળયી ચંાર 

 

 

 

 



 

     B.A. Semeter -5  
  ગજુયાતી 

ેય ન ં Core Elective 304/B        

                   ‘તત્તચાન’ - તેતસકુ કુયમાનાગંી, અન.ુ યભણ વની 
  કુર ગણુ- 70                                               Lectures  3+1= 4 Credit = 4 

  
 
શતેુુઃ  નલદ્યાથી ભાતબૃાા ઉયાતં અન્મ બાાની કૃનતથી હયચચત થામ.   
 

એકભ ૧.   અ. અનલુાદનુ ંભશત્ત્લ  – સ્લરૂ – ઉમચગતા  

            ફ. અનલુાદભા ંધ્માનાિ ફાફત – પ્રમજન  

 

એકભ ૨.   કૃનતન સ્લરૂરક્ષી અભ્માવ  

 

એકભ ૩.   કૃનતન લસ્તરુક્ષી અભ્માવ    

 

એકભ ૪.   કાવ્મનુ ંયવદળતન  

 

- ૧૪ ગણુના લૈકલ્પક પ્રશ્ન (શતેરુક્ષી પ્રશ્ન) મખુ્મત્લે િણ એકભભાથંી છૂલાના યશળેે॰ 
 

વદંબતગ્રથંુઃ  

૧. અનલુાદકા: અન.ુ નલનીત ભદ્રાવી  
૨. અનલુાદ -  નવદ્ધાતં અને વભીક્ષા:  વંાદક- યભણ વની   
૩. અનલુાદની વભસ્માઓ – એક વગંષ્ટઠ: ભશનબાઈ ટેર  
૪. નલરકથા નળયી ચંાર  

૫. ગજુયાતી નલરકથા વંાદક યઘલુીય ચોઘયી  
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શતેુુઃ  કૃનતના અભ્માવથી નલદ્યાથી ભધ્મકાના ગજુયાતી વાહશત્મની કૃનત અને સ્લરૂની જાણકાયી  
      પ્રાપ્ત કયળે અને એક વજૉકની કૃનતન વઘન અભ્માવ કયળે॰   

 

એકભ ૧.  વજૉકનુ ંજીલન –વભમ અને વભગ્ર વાહશત્મવજૉન  

 

એકભ ૨. કૃનતન  સ્લરૂરક્ષી અભ્માવ  

 

એકભ ૩. કૃનતન લસ્તરુક્ષી અભ્માવ  

 

એકભ ૪. નલચાયનલસ્તાય  

 

- ૧૪ ગણુના લૈકલ્પક પ્રશ્ન (શતેરુક્ષી પ્રશ્ન) મખુ્મત્લે િણ એકભભાથંી છૂલાના યશળેે॰ 
 
 

વદંબતગ્રથં:  
૧. ગજુયાતી વાહશત્મકળ બાગ -૧ :  વંાદક - જમતં કઠાયી  

૨. ગજુયાતી વાહશત્મન ઇનતશાવ:  પ્રકાળક - ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ  
૩. ગજુયાતી વાહશત્મન ઇનતશાવ (ભધ્મકા):  અનતંયામ યાલ  

૪. ગજુયાતી ગ્રથંકાય શે્રણી (ળાભ): શસ ુમાચજ્ઞક  
૫. ળાભ (ગજુૉય કાવ્મશે્રણી): યણજજત ટેર ‘અનાભી’   
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  કુર ગણુ- 70                                                  Lectures  3+1= 4 Credit = 4 

 

 
     શતેુુઃ  નલદ્યાથી એક વજૉકની કૃનતન વઘન અભ્માવ કયળે.  
 
 એકભ ૧.  વજૉકના જીલન- વભમ તથા વભગ્ર વાહશત્મવજૉનન હયચમ  
 

 એકભ ૨.  કૃનતન અભ્માવ અને વાભાન્મ પ્રશ્ન  

 

 એકભ ૩.  કૃનતન અભ્માવ અને વાભાન્મ પ્રશ્ન  (ટૂંકનોંધ છૂી ળકાળે)     

 

 એકભ ૪.  નલચાયનલસ્તાય     

 

- ૧૪ ગણુના લૈકલ્પક પ્રશ્ન (શતેરુક્ષી પ્રશ્ન) મખુ્મત્લે િણ એકભભાથંી છૂલાના યશળેે॰ 
 
 

વદંબતગ્રથં:  
 

૧. ગજુયાતી વાહશત્મકળ:  પ્રકાળક - ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ 

૨. ગજુયાતી વાહશત્મન ઇનતશાવ: પ્રકાળક - ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ  

૩. અલાતચીન ગજુયાતી વાહશત્મન ઇનતશાવ:  ધીરુબાઈ ઠાકય  

૪. યાલજી ટેર: ભપત ઓઝા 
૫. યાલજી ટેર – જીલન અને વજૉન: ભશંભદ ઇશ્શાક ળેખ  
 

 

 

 



B.A. Semeter -5  

  ગજુયાતી 
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નનફધં 

 

શતે:ુ  તલદ્યાતથિની વર્જનાત્ભક અને લચિંતનાત્ભક ળક્તત તલકવળ ે 

 

(1) ભધ્મકારીન ગજુયાતી દ કતલતા 
(2) ભધ્મકારીન ગજુયાતી દ્યલાતાા 
(3) ભધ્મકારીન ગજુયાતી આખ્માન 

(4) ભાયો તપ્રમ વર્જક 

(5) જીલનભા ંવભમનુ ંભશત્ત્લ 

(6) ભારંુ તપ્રમ સુ્તક 

(7) આણી તળક્ષણ દ્ધતત 

(8) ભાયો દેળ બાયત 

(9) આણા ધભો 
 

વદંબત ગ્રથં: 

(૧) વદંબા, જમતં કોઠાયી 
(૨) વાહશત્ત્મક તનફધંો, પ્રવાદ બ્રહ્મબટ્ટ 

(૩) તનફધંભાા, તનમતત અંતાણી 
(૪) તનફધં અને ગજુયાતી તનફધં, જમતં કોઠાયી 
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                  અલાતચીન ગજુયાતી વાહશત્મન ઇનતશાવ - બાગ 2 

  કુર ગણુ- 70                                                  Lectures  3+1= 4 Credit = 4 

 

શતેુુઃ  ગજુયાતી વાહશત્મન નલદ્યાથી અલાતચીન ગજુયાતી વાહશત્મના ઇનતશાવથી હયચચત શમ તે અનનલામત  
      છે. આ પ્રશ્નિ દ્વાયા તે અલાતચીન ગજુયાતી વાહશત્મના યગુન નલગતે હયચમ ભેલળે.  
 

એકભ ૧ . ગાધંીયગુ  

      (અ)   યાજકીમ, વાભાજજક , વાસં્કૃનતક હયફ, વાહશત્મકે્ષિે થમેરા ં    

              નલપ્રસ્થાન,ભશત્ત્લની વાહશજત્મક પ્રવનૃતઓ. 
      (ફ)   ભશત્ત્લના વજૉક - ગાધંીજી, કનૈમારાર મનુળી, યા.નલ. ાઠક, ઉભાળકંય જળી,  

                                સનુ્દયમૌ,  જમતં ખિી, દળતક, ન્નારાર ટેર.   

      (ક) ભશત્ત્લની કૃનતઓ – ‘તણખાભડં -૧’, ‘ બાયેર અસ્નન’,  ‘વધયા જેવગંન વા’,  
                               ‘આગગાડી’, ‘ જલનનકા’,  ‘જનભટી’      

      (ડ)  ગાધંીયગુનુ ંનલલેચનકામત  

 

એકભ ૨ . અનગુાધંી યગુ  

      (અ) અનગુાધંીયગુના ંવ્માલતતક રક્ષણ  

      (ફ) ભશત્ત્લના વજૉક – યાજેન્દ્ર ળાશ, નનયંજન બગત, નપ્રમકાન્ત ભચણમાય, ઉળનવ,  

                               જમતં ાઠકની કનલતાન અભ્માવ   

      (ક) ભશત્ત્લની કૃનતઓ –‘ફાયીફશાય’, ‘હયક્રભા’, ‘સ્લપ્નપ્રમાણ’, ‘નવિંજાયલ’,  

                               ‘નમગયી’ 
 

એકભ ૩ . આધનુનક યગુ (આધનુનક વાહશત્મ) 

      (અ) આધનુનક વાહશત્મની નલબાલના  

      (ફ) ભશત્ત્લના વજૉક – સયેુળ જી, યઘલુીય ચોધયી, યાલજી ટેર, નવતાશં ુમળિદં્ર ,  



      રાબળકંય ઠાકયની ભશત્ત્લની કૃનતઓન અભ્માવ   

      (ક) ભશત્ત્લની કૃનતઓ- ેયેચરનવવ , નાઈટભેય, વ્મથાના ંલીતક, નલહદળા, અંતયાર  

 

 એકભ ૪  

     અ. આધનુનક વાહશત્મ 

         નલશ્વયદુ્ધ છીની નલચાયધાયાઓ – અસ્સ્તત્લલાદ , યાલાસ્તલલાદ,  

         એબ્વડતલાદ 

 

     ફ. ગજુયાતીભા ંખેડામેરા ભશત્લના વાહશત્મસ્લરૂની નલકાવયેખા . 
         (અ) ગદ્ય સ્લરૂન નલકાવ  – નલરકથા, ટૂંકીલાતાત, નાટક, એકાકંી  

         (ફ) દ્ય સ્લરૂન નલકાવ – ગીત, ખડંકાવ્મ, વનેટ, ગઝર  

 

- ૧૪ ગણુના લૈકલ્પક પ્રશ્ન (શતેરુક્ષી પ્રશ્ન) ચાયેમ એકભભાથંી છૂલાના યશળેે॰ 
 
વદંબતગ્રથં:  
૧. ગજુયાતી વાહશત્મકળ: પ્રકાળક - ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ 

૨. ગજુયાતી વાહશત્મન ઇનતશાવ:  પ્રકાળક - ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ  
૩. અલાતચીન ગજુયાતી વાહશત્મન ઇનતશાવ:  ધીરુબાઈ ઠાકય  

૪. આધનુનક કનલતાપ્રલાશ:  જમતં ાઠક  
૫. સ્લાતતં્ર્મત્તય ગજુયાતી કનલતા: દક્ષા વ્માવ  

૬. આધનુનક કનલતા: બાબાઈ ટેર  
૭. આધનુનક કનલતાભા ંબાાકભત:  વતીળ વ્માવ 

૮. યાજેન્દ્ર – નનયંજન યગુની કનલતા: પ્રવાદ બ્રહ્મબટ્ટ  
૯. ગજુયાતી કાવ્મપ્રકાય: ડરયયામ ભાકંડ  
૧૦. સ્લરૂવનંનધાન: વંાદન - સભુન ળાશ  
૧૧. વનેટ – નળપ અને વજૉન: બાનપુ્રવાદ ડંયા  
૧૨. ખડંકાવ્મ – સ્લરૂ અને નલકાવ: ચચન ુભદી  
૧૩. ફે દામકા ચાય કનલ: ચચન ુભદી  
૧૪. સયેુળ જળીથી સયેુળ જળી: સભુન ળાશ   

૧૫. વાહશજત્મકલાદ:  વંાદક  -  અમતૃરાર માચજ્ઞક 
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                    બાાનલજ્ઞાન અને ગજુયાતી બાાન હયચમ           

  કુર ગણુ- 70                                                  Lectures  3+1= 4 Credit = 4 

 

શતેુુઃ  નલદ્યાથી બાાના ઉદબલ  અને નલકાવથી લાકેપ થળે. બાાનલકાવના નલનલધ તફક્કાઓથી  
      ભાહશતગાય થળે , બાાના ંનલનલધ અંગ નલળે  ભાહશતી પ્રાપ્ત કયળે . 
 

એકભ ૧. ગજુયાતી બાાન હયચમ  

        (અ) ગજુયાતી બાાનુ ંળબ્દબડં  

        (ફ )  અંગવાધક પ્રત્મમ: તત્વભ, દેશ્મ, નલદેળી અને અલાતચીન બાાના સ્લીકૃત  

               ઉપરેખ વાથે 

        ૧. લૂતપ્રત્મમ – કુ,  દુય,  વભ,  અ,  અન,  ક,  લભ,  વ,  કભ,  ગય,  ફદ,  ચફન, ફે  

        ૨. યપ્રત્મમ – નાનભક  (વજં્ઞાવાધક) – અ,મ,તા,ત્લ, આળ, આઈ, ણ, ઈ, ગી, ગીયી  

           (નલળેણવાધક) – ઈ,  ઈમ,  નલન,  આળુ, ગય, ખય,  દાય,  ફાજ  (આખ્માનતક 

           વજં્ઞાવાધક) – અન- અના, અણ-અણા,  આઈ,  અક,  આણ, આલય, તય , આભણ          
          (આખ્માનતક નલળેણવાધક) – આઉ , ઉ  

        ૩. અંગનલસ્તાયક પ્રત્મમ – અ, ક,  ડ,  ર,  ઈમ  

એકભ ૨. (અ)  યલાનકુાયી ળબ્દ અને દ્વદ્વરુતતપ્રમગ  

          (ફ)  વભાવયચના  

          (ક) ગજુયાતી બાાના વમંજક,  કૃદંત, નનાત, ઉદગાયલાચક  

એકભ ૩. અ. નાભદ  

          (ક) ગજુયાતી બાાની ચરિંગવ્મલસ્થા   (ખ) ગજુયાતી બાાની લચનવ્મલસ્થા  

          (ગ) ગજુયાતી બાાની નલબસ્તતવ્મલસ્થા (ઘ) અનલકાયી નાભ અને નલળેણ  

          ફ. હક્રમાદ 

          (ક) આખ્માનતક રૂ  (ખ) કૃદંતના નલનલધ પ્રમગ અને અથત  
          ક. વયંતુત હક્રમાદ  



    

એકભ ૪. લાક્પ્રકાય  

          (ક) કાયકત્લની દૃષ્ટટએ- કતતહય,  કભતચણ,  બાલે,  પે્રયક  

          (ખ) પ્રમજનની દૃષ્ટટએ – નનદેળાથત, પ્રશ્નાથત,  આજ્ઞાથત,  નલધ્મથત,  ઉદગાયલાચક  

          (ગ) યચનાની દૃષ્ટટએ- ૧. વાદી યચના  ૨. નભશ્ર યચના: વયંતુત યચના તથા 
                        વકુંર યચના  

         - ૧૪ ગણુના લૈકલ્પક પ્રશ્ન (શતેરુક્ષી પ્રશ્ન) ચાયેમ એકભભાથંી છૂલાના યશળેે॰ 
  

વદંબતગ્રથં:  

  ૧. બાાહયચમ અને ગજુયાતીબાાનુ ંસ્લરૂ:  જમતં કઠાયી  

   ૨. ગજુયાતી બાાનુ ંધ્લનનસ્લરૂ અને ધ્લનન હયલતતન:  પ્રફધ હંડત  
  ૩. થડક વ્માકયણનલચાય: શહયલપરબ બામાણી  
  ૪. ગજુયાતી બાાનુ ંવ્માકયણ: મગેન્દ્ર વ્માવ  
  ૫. ગજુયાતી લાક્યચના:  અયનલિંદ બડંાયી  
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                            વાહશત્મનલલેચનના નવદ્ધાતં    

  કુર ગણુ- 70                                                  Lectures  3+1= 4 Credit = 4 

 

શતેુુઃ  નલદ્યાથી વાહશત્મના નવદ્ધાતંન હયચમ ભેલળે જે તેને કૃનતઓ વભજલાભા ંભદદરૂ થળે. 
 

એકભ ૧.   અ. ળબ્દની ળસ્તત – અચબધા, રક્ષણા , વ્મજંના (રક્ષણાના પ્રકાય અેચક્ષત છે, 

                રક્ષણાના પ્રબેદ અને વ્મજંનાના બેદ અેચક્ષત નથી.)        

             ફ. અનકુયણ (પ્રેટ, એહયસ્ટૉટરના વદંબે)  

 
એકભ ૨.  વજૉનપ્રહક્રમા વાથે વકંામેરા તત્ત્લ  

            (૧) અરકંાય (૨) છંદ - ગેમતા- રમ  (૩) કપન (૪) પ્રતીક (૫) યુાકપન  

 

એકભ ૩.  (અ) વાહશત્મના પ્રકાય  

               આત્ભકથા,  ટૂંકીલાતાત,  નાટક,  ખડંકાવ્મ,  ગઝર, વનેટન સ્લરૂહયચમ  

           (ફ) યંયા અને પ્રમગ     

એકભ ૪.   વજૉન,  બાલન,  નલલેચન  

           (અ) અચબવ્મસ્તત અને પ્રત્મામન  (ફ) કાયનમિી અને બાલનમિી પ્રનતબા  

           (ક) વજૉનની પ્રહક્રમા : અનભુનૂત, કપના,  ળૈરી,  વાહશજત્મક રુચચ  

           (ડ) ૧.  નલલેચનની નલબાલના  

               ૨. પ્રકાય – ૧. નવદ્ધાતંરક્ષી નલલેચન ૨. પ્રત્મક્ષ નલલેચન- લણતન, અથતઘટન,  

                   મપૂમાકંન  

               ૩. નલલેચનની દ્ધનતઓ – ઐનતશાનવક, તરુનાત્ભક,  લણતનાત્ભક .           

 

         - ૧૪ ગણુના લૈકલ્પક પ્રશ્ન (શતેરુક્ષી પ્રશ્ન) ચાયેમ એકભભાથંી છૂલાના યશળેે॰ 
 
     



વદંબતગ્રથં:  

     ૧. બાયતીમ કાવ્મનવદ્ધાતં:  જમતં કઠાયી  
     ૨. વાહશત્મનલલેચનના નવદ્ધાતં:  નગીનદાવ ાયેખ  
     ૩. નિભનુ ંવાહશત્મનલલેચન: નળયી ચંાર  

     ૪. સ્લરૂવનન્નધાન: વંાદન -સભુન ળાશ  

     ૫. ટૂંકીલાતાત - નલજમ ળાસ્ત્રી  
     ૬. ખડંકાવ્મ - જમદેલ શતુર 

     ૭. ખડંકાવ્મ – સ્લરૂ અને નલકાવ: ચચન ુભદી  
     ૮. ગજુયાતી ગઝરની વોન્દમતભીભાવંા: યળીદ ભીય  

     ૯. વનેટ – નલનદ જળી 
    ૧૦. વનેટ – નળપ અને વજૉન: બાનપુ્રવાદ ડંયા 
    ૧૧. ગજુયાતી કાવ્મપ્રકાય: ડરયયામ ભાકંડ 
    ૧૨. ફાય વાહશત્મસ્લરૂ: પ્રવાદ બ્રહ્મબટ્ટ 
    ૧૩. આત્ભકથા – સ્લરૂ અને નલકાવ: યનવરા કહડમા     
              
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B.A. Semeter -6   

  ગજુયાતી 
         Paper No. Core Elective 314/A    

        'આણા ંવનેટ' – વંાદક - ચદં્રળકંય બટ્ટ        

  કુર ગણુ- 70                                                  Lectures  3+1= 4 Credit = 4 

 

શતેુુઃ કૃનતના અભ્માવથી નલદ્યાથી અલાતચીન ગજુયાતી વાહશત્મના વનેટ સ્લરૂથી હયચચત થળે .  
 

એકભ ૧. (અ)  વાહશત્મસ્લરૂની નલબાલના – વનેટ  

          (ફ)  વાહશત્મ સ્લરૂના રક્ષણ, ઉદબલ – નલકાવ     

 

એકભ ૨. કૃનતના વાભાન્મ પ્રશ્ન (વદંગીના વનેટની માદી વાભેર છે.)   

 

એકભ ૩. કૃનતન લસ્તરુક્ષી અભ્માવ (ટૂંકનોંધ છૂી ળકાળે.) 
 

એકભ ૪.  વકેં્ષીકયણ (વાત – વાત ગણુના ફે હયચ્છેદ છૂલાના યશળેે)   

 

- ૧૪ ગણુના લૈકલ્પક પ્રશ્ન (શતેરુક્ષી પ્રશ્ન) ચાયેમ એકભભાથંી છૂલાના યશળેે॰ 
 
વદંબતગ્રથં:  

૧. ગજુયાતી વાહશત્મકળ: પ્રકાળક - ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ  

૨. ગજુયાતી વાહશત્મન ઈનતશાવ: ધીરુબાઈ ઠાકય    

૩. વનેટ – નલનદ જળી   
૪  વનેટ: નળપ અને વજૉન: બાનપુ્રવાદ ડંયા  
૫. આસ્લાદઅટટાદળી: જમતં કઠાયી  
 

 

 

 

 



વદંગીના વનેટની માદી -    

૧. બણકાયા - ફ.ક.ઠાકય                    ૨૬. વદૃ્ધપ્રીનત – ઉળનવ                                                                
૨. ભગય - ફ.ક.ઠાકય                     ૨૭  લતનથી નલદામ થતા ં– જમતં ાઠક                          
૩. સખુદુ:ખ - ફ.ક.ઠાકય                   ૨૮.  લો છી લતનભા ં- જમતં ાઠક                          
૪. ઉશાય –કાન્ત                          ૨૯ . રીરા તાયી – સયેુળ દરાર                         
૫. છેપલુ ંદળતન - યા. નલ.ાઠક             ૩૦. યવ - ચદં્રકાન્ત ળેઠ                                
૬. ( નિમનૂતિ ) : ગાધંી – સુદંયભ           ૩૧ . વાશવનુ ંઇજન – રાબળકંય ઠાકય                                                                   
૭. અશ ! થૃ્લીભૈમા -  સુદંયભ            ૩૨ .  ફાને – ભચણરાર દેવાઈ                                                             
૮. જાલ લેૂ – સુદંયભ                     ૩૪. યઢે –તાણી ાવે ફેઠેર...- યાલજી ટેર   
૧૦. જઠયાસ્નન – ઉભાળકંય  જળી          ૩૫. તરુવીણત – બગલતીકુભાય ળભાત           
૧૧. ફે ચૂણિભાઓ -  ઉભાળકંય  જળી                
૧૨. ભધ્માહ્ન - ઉભાળકંય  જળી                      
૧૩. યડ ના મજુ મતૃ્યનેુ - ઉભાળકંય  જળી                            
૧૪. બરે શૃગં ઊંચા - ઉભાળકંય  જળી                     
૧૫. યહ્ા ંલો તેભા ં- ઉભાળકંય  જળી                       
૧૬. બયતી – કૃટણરાર શ્રીધયાણી                       
૧૭. ભયજીનલમા – જૂારાર            
૧૮. નલદામ – પ્રશરાદ ાયેખ                     
૧૯. લાત - પ્રશરાદ ાયેખ                     
૨૦. તુ ંવાયનથ ત ુ ંજ યંત – શહયિદં્ર બટ્ટ                     
૨૧. આયટુમના અલળેે  ૧ અને  ૩ – યાજેન્દ્ર ળાશ                      
૨૨. આધનુનક અયણ્મ – નનયંજન બગત                      
૨૩.  જૂનુ ંઘય ખારી કયતા ં- ફારમકુુન્દ દલે                      
૨૪. લાલી ફા આલી – ઉળનવ                      
૨૫. હું જાણુ ં– ઉળનવ                       
 

            
 
 



 
B.A. Semeter -6   

  ગજુયાતી 
         Paper No. Core Elective 314 /B        

        ‘અખાના છપ્ા’ – વંાદક: ઉભાળકંય જળી      

  કુર ગણુ- 70                                                  Lectures  3+1= 4 Credit = 4 

                                                                                                  

શતેુુઃ  નલદ્યાથી ભધ્મકારીન ગજુયાતી વાહશત્મ સ્લરૂ છપ્ાથી હયચચત થળે .  
 

એકભ ૧. (અ) વાહશત્મસ્લરૂની નલબાલના – છપ્ા  

          (ફ) વાહશત્મસ્લરૂના રક્ષણ , ઉદબલ, નલકાવ  

          (ક) વજૉકનુ ંજીલન – કલન અને વાહશત્મવજૉન  

 

એકભ ૨. કૃનતન સ્લરૂરક્ષી અભ્માવ  (વદંગીના ંઅંગની માદી વાભેર છે.)  

 

એકભ ૩. કૃનતન લસ્તરુક્ષી અભ્માવ (ટૂંકનોંધ છૂી ળકાળે) 
 

એકભ ૪. વકેં્ષીકયણ    (વાત – વાત ગણુના ફે હયચ્છેદ છૂલાના યશળેે.)   

 

- ૧૪ ગણુના લૈકલ્પક (શતેરુક્ષી પ્રશ્ન) મખુ્મત્લે િણ એકભભાથંી છૂલાના 
યશળેે.    

 

વદંબતગ્રથં:  
        
       ૧. ભધ્મકારીન ગજુયાતી વાહશત્મન ઇનતશાવ: અનતંયામ યાલ 
       ૨. ગજુયાતી વાહશત્મકળ: પ્રકાળક - ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ 

       ૩. ગજુયાતી વાહશત્મન ઇનતશાવ:  પ્રકાળક - ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ  
       ૪. અખ – એક અધ્મમન:  ઉભાળકંય જળી  

       ૫. ગજુયાતી ગ્રથંકાય શે્રણી (અખ): ભેૂન્દ્ર નિલેદી     
       ૬. અખાની કનલતા – વંાદક કીનતિદા ળાશ  
 



 

વદંગીના અંગોની માદી –  
 
નળટમ અંગ, ગરુુ અંગ, કનલ અંગ, લૈયાનમ અંગ, દ અંગ, ભામા અંગ, તીથત અંગ, ચેતના અંગ, 
સઝૂ અંગ, જ્ઞાની અંગ, જીલઈશ્વય અંગ, ચાનક અંગ, પ્રાલ્પ્ત અંગ, બાા અંગ, જડબસ્તત અંગ, 
વગણુ બસ્તત અંગ, લેનલચાય અંગ, ફૂટક અંગ         
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  ગજુયાતી 
         Paper No. Core Elective 315/A      

        ‘ખયા ફય’ – જમતં ખિી     

  કુર ગણુ- 70                                                  Lectures  3+1= 4 Credit = 4 

 

શતેુુઃ નલદ્યાથી કથાવાહશત્મન હયચમ ભેલળે, અને એના હયપે્રક્ષ્મભા ંતાની બાાના કથાવાહશત્મને  
     મરૂલળે. આ ઉયાતં પ્રપૂલાચન કયતા ળીખળે. 
 

એકભ ૧. (અ) વાહશત્મસ્લરૂની નલબાલના – ટૂંકીલાતાત 
          (ફ) વાહશત્મસ્લરૂના ંરક્ષણ, ઉદબલ, નલકાવ  

 

એકભ ૨. કૃનતન અભ્માવ લાતાત ૧થી ૫ વદંબે વાભાન્મ પ્રશ્ન    

 

એકભ ૩. કૃનતન અભ્માવ લાતાત ૬થી ૧૧ વદંબે વાભાન્મ પ્રશ્ન  

 

એકભ ૪. પ્રપૂલાચન  

 

       - પ્રશ્નભા ંએકભ - ૨ અને ૩ભાથંી ટૂંકનોંધ છૂી ળકાળે.      

 

       - ૧૪ ગણુના લૈકલ્પક (શતેરુક્ષી પ્રશ્ન) મખુ્મત્લે િણ એકભભાથંી છૂલાના યશળેે.    

 
 

વદંબતગ્રથં:  
        ૧. ટૂંકીલાતાત અને ગજુયાતી ટૂંકીલાતાત  - જમતં કઠાયી  
        ૨. જમતં ખિી - ધીયેન્દ્ર ભશતેા 
        ૩. ચાય લાતાતકાય એક અભ્માવ – નલજમ ળાસ્ત્રી 
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ગજુયાતી 
Paper No. Core Elective 315/B 

‘એલા યે અભે એલા’ – નલનદ બટ્ટ 

  કુર ગણુ- 70                                                  Lectures  3+1= 4 Credit = 4 

 

 

શતેુુઃ  નલદ્યાથી અલાતચીન ગજુયાતી વાહશત્મના એક સ્લરૂથી અને એના પ્રલાશથી હયચચત થળે . 
 

એકભ ૧. (અ) આત્ભકથાનુ ંવાહશત્મસ્લરૂ  

          (ફ) વાહશત્મસ્લરૂના ંવ્માલતતક  રક્ષણ  

          (ક) આ સ્લરૂના મખુ્મ વજૉક અને કૃનતઓન હયચમ  

એકભ ૨. કૃનતન અભ્માવ – વાભાન્મ પ્રશ્ન 
એકભ ૩. કૃનતન અભ્માવ – વાભાન્મ પ્રશ્ન (ટૂંકનોંધ છૂી ળકાળે) 
એકભ ૪. પ્રપૂલાચન 

 

       - ૧૪ ગણુના લૈકલ્પક (શતેરુક્ષી પ્રશ્ન) મખુ્મત્લે િણ એકભભાથંી છૂલાના યશળેે.  

   

 
વદંબતગ્રથં:   

 ૧. ગજુયાતી વાહશત્મકળ – ૨ : પ્રકાળક - ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ  

 ૨. ગજુયાતી વાહશત્મન ઇનતશાવ: પ્રકાળક -  ગજુયાતી વાહશત્મ હયદ 

 ૩. આત્ભકથા: વતીળ વ્માવ   
 ૪. આત્ભકથા સ્લરૂ અને નલકાવ: યનવરા કહડમા  

 ૫. ‘કેન્દ્ર ેઆત્ભકથા, હયઘે શાસ્મકથા’: યભણ વની, ‘પ્રત્મક્ષ’, એનપ્રર-જૂન -૨૦૦૫   
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ગજુયાતી 
Paper No.CORE: 316 

નનફધં 

 

શતે:ુ તલદ્યાથીની વર્જનાત્ભક અને લચિંતનાત્ભક ળક્તત તલકવળે. 
 

(1) ગાધંીજી ભાયી દ્રષ્ટીએ 

(2) આણી તળક્ષણ વ્મલસ્થા 
(3) રોકળાશી અને હુ ં
(4) નાયી ત ુ ંનાયામણી 
(5) હયશ્રભ એ જ ાયવભલણ 

(6) જીલન ખાતય કરા 
(7) યલુાધન કમા ભાગે  

(8) આણી ઋતઓુ 

 

 

વદંબત ગ્રથં: 

(૧) વદંબા, જમતં કોઠાયી 
(૨) વાહશત્ત્મક તનફધંો, પ્રવાદ બ્રહ્મબટ્ટ 

(૩) તનફધંભાા, તનમતત અંતાણી 
(૪) તનફધં અને ગજુયાતી તનફધં, જમતં કોઠાયી     


