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PROGRAMME B.A. + M.A. : GUJARATI 

 

(ગજુરાતીવિભાગ) 

 

Programme Outcomes: B.A.Gujarati 

 

● વિદ્યાર્થીગજુરાતીભાષા-સાહિત્યર્થીપહરચિતર્થશે. 

 

● મધ્યકાલીનર્થીઅિાાિીનગજુરાતનીસામાજજક-સસં્કૃવતકપહરસ્સ્ર્થવતર્થીિાકેફર્થશે. 

 

● સાહિત્યનાવિવિધસ્િરૂપોનેસમજશે. 
 

● ગદ્ય-પદ્યનીવિિિેનાત્મકસમીક્ષાકરતાશીખશે. 
 

● ગજુરાતીભાષાનાઉદભિઅનેવિકાસનીસમજકેળિશે. 

 

Course Outcomes: B.A. Gujarati 

 

િતેઓુઅનેતેનામદુ્દાઓ 

 

SEM-I: 
 

Core (CС) Paper– 101 પદ્ય 

પ્રેમાનદંરચિત ‘કંુિરબાઈનુમંામેરુ’ – સપંાદક. કે.બી. વ્યાસઅનેચિમનલાલવિિેદી 
િતે ુ:-  આ પ્રશ્નપિના અભ્યાસર્થી વિદ્યાર્થીગજુરાતીસાહિત્યનામધ્યકાલીનગજુરાતી િારસાર્થીપહરચિત 

ર્થશે. 

તર્થાતત્કાલીનસામાજજક – સાસં્કૃવતકપહરસ્સ્ર્થવતર્થીિાકેફર્થશેઅનેિતામાનસમયઅંગેનિા 
પહરપ્રેક્ષ્યમા ંવિિારતોર્થશ.ે 

- આખ્યાનનુ ંસાહિત્યસ્િરૂપ, વિકાસર્થી વિદ્યાર્થી માહિતગાર ર્થયા. 
- ગજુરાતીવ્યાકરણનો પ્રાર્થવમક પહરિય,ઉચ્િ શકૈ્ષચણક કારહકદી માટે વિદ્યાર્થીઓં લાભદાયી ર્થયા.   

Core (CC) Paper – 102ગદ્ય 

‘આગન્તકુ’-ધીરૂબિનેપટેલ, 



િતે ુ:-  આ પ્રશ્નપિના અભ્યાસર્થી વિદ્યાર્થી અિાાિીનસાહિત્યના સ્િરૂપ લઘનુિલનો પહરિય મેળિશે. 
 ગજુરાતીભાષાની ભાષાગત અને વ્યાકરણગત વિધાઓનુ ંવશક્ષણ મેળિશે.  
 

- લઘનુિલકર્થાસાહિત્ય. સ્િરૂપર્થીવિધાર્થીઓપહરચિતર્થયા. 
- વિધાર્થીઓકૃવતલક્ષીસમીક્ષાર્થી માહિતગાર ર્થયા. 
- વ્યાકરણગત લખેનકૌશલર્થી પહરચિત ર્થયા. 

 

Elective (EC – II) Paper-101 

‘દૂરના એ સરૂ’-હદગીશ મિતેા, 
િતે ુ:- વિદ્યાર્થી અિાાિીનગજુરાતીસાહિત્યર્થી પહરચિત ર્થશે. ગજુરાતી વનબધં સ્િરૂપનો પહરિય 

મેળિીનેનમનૂારૂપે ગજુરાતીના એક વનબધંકારની વિશેષતાઓર્થી અિગત ર્થશે.  
- વિદ્યાર્થી અિાાિીનગજુરાતીસાહિત્યર્થી પહરચિત ર્થયા. ગજુરાતી વનબધં સ્િરૂપનો પહરિય 

મેળિી વનબધંકારની વિશેષતાઓર્થી પહરચિત ર્થયા. 
- વિદ્યાર્થીઓ કૃવતલક્ષીસમીક્ષાર્થી માહિતગાર ર્થયા. 

 

 

SEM-II : 
 

Core (CС )– paper - 111  પદ્ય 

‘વપ્રયકાતંમચણયારના ંકાવ્યો’– સપંાદક - િદં્રકાન્તશેઠ 

િતે ુ:-  વિદ્યાર્થીઓ ગજુરાતી સાહિત્યની કાવ્ય પરંપરાનોપહરચિતપ્રાપ્ત કરશ ેઅને તનેા ંસ્િરૂપો,વિષયો 
અને  અચભવ્યસ્તતનીતરેિોની જાણકારી પ્રાપ્ત કરશે. 
- ઉવમિકાવ્યનુ ંસાહિત્યસ્િરૂપ, વિકાસરેખાર્થી વિધાર્થીઓ માહિતગાર ર્થયા. 
- ‘વપ્રયકાતંમચણયારના ંકાવ્યો’-કૃવતર્થી વિધાર્થીઓ પહરચિત ર્થયા. 
- વિધાર્થીઓછદં અને અલકંાર – વ્યાકરણગત લખેન કૌશલની સમજૂતી મેળિી. 

 

Core (CС )– paper – 112ગદ્ય 

‘સમયદ્વીપ’ -ભગિતીકુમારશમાા 
 

િતે ુ:- વિદ્યાર્થીઅિાાિીન સાહિત્યસ્િરૂપ નિલકર્થાઅન ેતેના સર્જનનો પહરિય પ્રાપ્ત કરશે તર્થા અિિેાલ   
લેખન અન ેઅજી લખેન શીખશે. 
- વિદ્યાર્થીઓનિલકર્થાનુ ંસાહિત્યસ્િરૂપ તેમજ વિકાસરેખાર્થી માહિતગાર ર્થયા. 



- ‘સમયદ્વીપ’-કૃવતર્થી વિધાર્થીઓ પહરચિત ર્થયા. 
- વિદ્યાર્થીઓ અિિેાલલેખન તેમજ અરજીલખેન  માહિતગાર ર્થયા. 

Elective (EC – II) Paper-112 

‘અલગારી રખડપટ્ટી’-રવસક ઝિેરી, 
િતે:ુ- વિધાર્થી અિાાિીન ગજુરાતી સાહિત્ય અન ેસાહિત્યસ્િરૂપનો પહરિય મેળિશ.ે 

- વિધાર્થીઓ અિાાિીન ગજુરાતી સાહિત્ય અન ેવિવિધ સાહિત્યસ્િરૂપર્થી પહરચિત ર્થયા. 
- વિધાર્થીઓએ‘અલગારી રખડપટ્ટી’ કૃવતનો સઘન અભ્યાસ કયો.  

 

SEM-III : 
 

Core (CC)Paper-201  

 

સાહિત્યસ્િરૂપનોઅભ્યાસ : વનબધં 

‘વનરાવતૃ્ત’ – પ્રિીણદરજી 

 

િતે ુ:-  વિદ્યાર્થીઅિાાિીન ગજુરાતી સાહિત્યના વનબધંસ્િરૂપની જાણકારી મેળિશે. 
- વિદ્યાર્થીઓ વનબધંસ્િરૂપની વિભાિના તેમજ મખુ્ય સર્જકો અને કૃવતઓના પહરિયર્થી 

માહિતગાર ર્થયા.  
- વિધાર્થીઓએ‘વનરાવતૃ્ત’કૃવતનો સઘન અભ્યાસ કયો. 
- સાહિજત્યક વનબધંોર્થીવિધાર્થીઓમાહિતગાર ર્થયા. 
 

Core (CC)Paper-202- ગ્રરં્થકારનોઅભ્યાસ – સનુ્દરમ ્

 

‘કેટલાકંકાવ્યો’ – સનુ્દરમ ્(સપંા. વનરંજનભગત)  

‘કેટલીકિાતાાઓ’ – સનુ્દરમ ્(સપંા. સરેુશદલાલ) 

 

િતે ુ:-  વિદ્યાર્થીઅિાાિીન ગજુરાતી સાહિત્યનાસર્જકના સમગ્ર સાહિત્ય અન ેજીિન વિશ ેજાણકારીપ્રાપ્ત  
        કરશે. 

- વિદ્યાર્થીઓએકવિસનુ્દરમ ્ અન‘ેકેટલાકંકાવ્યો’ કૃવતનો સઘન અભ્યાસ કયો.  
- િાતાાકારસનુ્દરમઅ્ન ે‘કેટલીકિાતાાઓ’ કૃવતર્થી વિદ્યાર્થીઓ પહરચિત ર્થયા. 

 

Core (CC)Paper-203-મધ્યકાલીનગજુરાતીસાહિત્યનોઈવતિાસ- ભાગ-૧ 

િતે ુ:- વિદ્યાર્થીમધ્યકાલીનગજુરાતીસાહિત્ય એના વિવિધ પ્રિાિો અને સર્જકોનો પહરિય પ્રાપ્ત કરશે. 



- વિદ્યાર્થીઓ મધ્યકાલીનગજુરાતીસાહિત્યનીવિશેષતાઓ,પ્રેરનારા ંરાજકીય, સાસં્કૃવતક પહરબળોર્થી 
માહિતગાર ર્થયા. 

- વિદ્યાર્થીઓ મધ્યકાલીનસાહિત્યના પ્રિાિો,મિત્િના સર્જકો અને કૃવતઓનો  સઘન અભ્યાસ કયો. 
Elective - Paper-204(201) S.S. 

         ઉતમ ગધકૃવતનો પહરિય 

‘અમાસનાતારા’–લેખક હકશનવસિંિ િાિડા  
િતે:ુ    આ પેપરનો અભ્યાસ કરિાર્થી વિધાર્થીઓને ગજુરાતી સાહિત્યનાગધની પ્રવતવનવધત્િ કરતી: ઉતમ  

        કૃવતનો પહરિય ર્થશે.  

- વિધાર્થીઓએ ગજુરાતીગધનો પહરિય મળેવ્યો. 
- ‘અમાસનાતારા’ કૃવતર્થી વિદ્યાર્થીઓ પહરચિત ર્થયા. 

 

 

SEM-IV : 
 

Core (CC)Paper- 211- સાહિત્યસ્િરૂપનો અભ્યાસ-એકાકંી  
‘ગજુરાતીપ્રવતવનવધએકાકંીઓ’- સપંાદક: િદં્રિદન મિતેા  
 

િતે ુ:- વિદ્યાર્થીઅિાાિીન ગજુરાતીસાહિત્યનાએકાકંી સ્િરૂપનીજાણકારી પ્રાપ્ત કરશે. લાક્ષચણકતાઓની 
- વિદ્યાર્થીઓગજુરાતીસાહિત્યમાએંકાકંીસ્િરૂપની વિભાિના,ઉદ્દભિ-વિકાસરેખા,સર્જકો અને 

કૃવતઓર્થી પહરચિત ર્થયા.  
- વિદ્યાર્થીઓએ‘ગજુરાતીપ્રવતવનવધએકાકંીઓ’કૃવતનો સઘન અભ્યાસ કયો. 
 

Core (CC)Paper- 212 ગ્રરં્થકારનો અભ્યાસ-ઉમાશકંરજોશી 
 

       ૧.‘ગોષ્ઠઠ’   ૨. ‘ઉમાશકંરનીશ્રેઠઠિાતાાઓ’–સપંાદક:ઉમાશકંરજોશી, 
 

િતે ુ:- વિદ્યાર્થીગજુરાતીસાહિત્યનાકોઇ એક ઉત્તમસર્જકનાજીિન-સાહિત્યસર્જનનીજાણકારીમેળિશે.  
- વિદ્યાર્થીઓઉમાશકંરજોશીનાજીિન તેમજ સમગ્ર સાહિત્યસર્જનર્થી માહિતગાર ર્થયા. 
- ‘ગોષ્ઠઠ’  અન ે ‘ઉમાશકંરનીશ્રેઠઠિાતાાઓ’કૃવતઓર્થી પહરચિત ર્થયા.  

 

Core (CC)Paper-213-મધ્યકાલીનગજુરાતીસાહિત્યનોઈવતિાસ- ભાગ- ૨  
િતે ુ:- વિદ્યાર્થીઓમધ્યકાલીનગજુરાતીસાહિત્યના સર્જકોનો પહરિય પ્રાપ્ત કરશે. 



- વિદ્યાર્થીઓમધ્યકાલીનગજુરાતીસાહિત્યના સર્જકો - અખાનીજ્ઞાનમાગી  
કવિતાધારા,પ્રેમાનદંનીપરંપરા, શામળની પધિાતાા,દયારામની ગરબીપરંપરાર્થી પહરચિત 
ર્થયા.  

Elective - Paper-214 -S.S.- ગજુરાતી નિચલકાનો પહરિય 

    િતે:ુ  -વિદ્યાર્થી ગજુરાતી નિચલકાની વિવિધ રિનારીવત અને એના જુદા જુદા તબક્કાઓર્થી પહરચિત  

           ર્થશે.  

          -ગજુરાતી સાહિત્યના મિત્િના િાતાાકારોની િાતાાર્થી પહરચિત ર્થયા. 
          -  ‘ધમૂકેત’ુ, રા.વિ.પાઠક, ઝિેરિદં મેઘાણી, જયવંત દલાલ,જયતં ખિી જેિા િાતાાકારર્થી  
              વિધાર્થીઓ માહિતગાર ર્થયા.  

- વિધાર્થીઓ ‘પ્રવશઠટ નિચલકાઓ’ને આધારે પહરચિત ર્થયા.  
SEM-V: 

 

Core (CC) paper -301અિાાિીનગજુરાતીસાહિત્યનોઈવતિાસ - ભાગ - ૧ 

 

િતે ુ- વિદ્યાર્થીઓઅિાાિીનગજુરાતીસાહિત્યનાઈવતિાસર્થીપહરચિતર્થશે. આ 

પ્રશ્નપિ દ્વારા તે અિાાિીનગજુરાતીસાહિત્યના મખુ્ય બ ેયગુોનો વિગતે પહરિય મેળિશે. 
 

- સધુારકયગુ અને સાક્ષરયગુ યગુનાપહરબળો અને લક્ષણોર્થીવિદ્યાર્થીઓ પહરચિત ર્થયા. 
- મખુ્યસર્જકો અને મખુ્યકૃવતઓદ્વારાવિદ્યાર્થીઓસમગ્રગજુરાતીસાહિત્યર્થીપહરચિત ર્થયા. 
- સાહિત્યક્ષેિ ે ર્થયેલા ંનિપ્રસ્ર્થાનો,મિત્િની સાહિજત્યક પ્રવવૃતઓ ર્થીવિદ્યાર્થીઓ માહિતગાર ર્થયા.  

 

Core (CC) paper - 302 – ભાષાવિજ્ઞાન અન ેગજુરાતી ભાષાનો પહરિય 

 

િતે ુ:- વિધાર્થીઓ ગજુરાતીભાષાઅંગે, એના તેનાઉદ્દભિ-વિકાસ અંગ ેજાણકારી મેળિશે. 
 

- વિધાર્થીઓ ગજુરાતી ભાષા,ભાષાનોઉદ્દભિ-વિકાસ,ભાષા અને િાણી, સ્િરૂપ લક્ષણોવિશ ે
    માહિતગાર ર્થયા. 
- વિધાર્થીઓ ઉચ્િારણ,વિવિધ પ્રાદેવશક બોલીઓની ઉચ્િારણગત, વ્યાકરણગત, અન ેશબ્દ 

ભડંોળર્થી પહરચિત ર્થયા.  
 

Core (CC) paper - 303- સાહિત્યવિિેિનનાવસદ્ાતંો 
 

િતે ુ:- વિધાર્થીઓસાહિત્યનાવસદ્ાતંોનો પહરિય મેળિશ ેજે તેન ેકૃવતઓ સમજિામા ંમદદરૂપ  



ર્થશે.વિદ્યાર્થીનીસાહિત્યસઝૂઆપ્રશ્નપિર્થીકેળિાશે. 

- વિધાર્થીઓકાવ્યસાહિત્યના વસધ્ધાતંો- રસ,ધ્િવન,િક્રોસ્તત,રીવત,અલકંાર જેિી સસં્કૃત સાહિત્યની 
વિિારધારાઓ, સાહિત્યકલાની વિભાિના અને િાસ્તિદશી, આધવુનક સાહિત્યની 
વિિારધારાઓર્થી પહરચિત ર્થયા. 

 

Core Elective- paper – 304/Aપવૃર્થિીિલ્લભ – ક.મા.મનુશી 
િતે ુ:- કૃવતનાઅભ્યાસર્થીવિદ્યાર્થીઅિાાિીનગજુરાતીસાહિત્યના કર્થાસાહિત્યર્થી પહરચિત ર્થશે અને 

કાવ્યનોઆસ્િાદ કરતા શીખશે.  
 

- વિદ્યાર્થીઓગજુરાતીસાહિત્યનામિત્િનાસર્જકનાજીિન-સાહિત્યસર્જનર્થીપહરચિતર્થયા. 
- ‘પવૃર્થિીિલ્લભ’–કૃવતનો સ્િરૂપલક્ષી અને િસ્તલુક્ષી અભ્યાસ કયો. 
- વિદ્યાર્થીઓ કાવ્યના આસ્િાદર્થી માહિતગારર્થયા. 

Core Elective- paper –305/A‘નદંબિીસી’ – શામળ,સપંાદક -કીવતિદાબેનશાિ 

 

િતે ુ:-કૃવતનાઅભ્યાસર્થીવિદ્યાર્થીમધ્યકાલીનગજુરાતીસાહિત્યનીએકકૃવતઅનેસ્િરૂપનીજાણકારીમેળિશે. અન ેએક 

સર્જકની કૃવતનો સઘન અભ્યાસ કરશ.ે  

- વિદ્યાર્થીઓએમધ્યકાલીનગજુરાતી  કવિ શામળનાજીિન અને સાહિત્યસર્જનર્થીપહરચિતર્થયા. 
- ‘નદંબિીસી’કૃવતના માધ્યમ ેપધિાતાાની વિશેષતાઓર્થી વિદ્યાર્થીઓ માહિતગાર ર્થયા.  
- વિદ્યાર્થીઓ સાર્થે સારે્થ વિિાર- વિસ્તારમા ંલખેન કૌશલ વિકસાિી શકયા. 

Core  - 306 - વનબધં 

 

િતે ુ:- વિદ્યાર્થીનીસર્જનાત્મકઅનેચિિંતનાત્મકશસ્તતવિકસશ.ે 

- વિદ્યાર્થીઓ સાહિજત્યક વનબધંોર્થી પહરચિત ર્થયા.  
- મધ્યકાલીન ગજુરાતી પદ કવિતા, પધિાતાા, આખ્યાન જેિા સાહિજત્યક વનબધંોર્થી 

વિદ્યાર્થીઓએસઘન અભ્યાસ કયો. 
- વિદ્યાર્થીઓ આપણી વશક્ષણ પધ્ધવત ,આપણા ધમો, વપ્રય પસુ્તક, વપ્રય સર્જક વિશે માહિતગાર 

ર્થયા.  
 

 

SEM-VI: 
 

Core (CC) paper -311- અિાાિીનગજુરાતીસાહિત્યનોઈવતિાસ - ભાગ - ૨ 



િતે ુ- ગજુરાતીસાહિત્યનોવિદ્યાર્થીઅિાાિીનગજુરાતીસાહિત્યનાઈવતિાસર્થીપહરચિતર્થશે. આ 

 પ્રશ્નપિ દ્વારા તે અિાાિીનગજુરાતીસાહિત્યના મખુ્ય યગુોર્થી વિગતે પહરિય મેળિશે. 
- ગાધંીયગુ,અનગુાધંીયગુ અને આધવુનકયગુનાપહરબળો અને લક્ષણોર્થીવિદ્યાર્થીઓપહરચિત ર્થયા. 
- મખુ્યસર્જકો અને મખુ્યકૃવતઓનોવિદ્યાર્થીઓએ સઘન અભ્યાસ કયો. 
- સાહિત્યક્ષેિ ે ર્થયેલા ંનિપ્રસ્ર્થાનો,મિત્િની સાહિજત્યક પ્રવવૃતઓર્થીવિદ્યાર્થીઓ માહિતગાર ર્થયા.  

Core (CC) paper - 312 – ભાષાવિજ્ઞાન અન ેગજુરાતી ભાષાનો પહરિય -૨ 

િતે ુ:- વિધાર્થીઓ ભાષાનાઉદ્દભિઅનવેિકાસર્થી િાકેફ ર્થશે. ભાષાવિકાસના વિવિધ 
તબક્કાઓર્થીમાહિતગાર ર્થશ,ેગજુરાતીભાષાના ંવિવિધાઅંગો વિશ ેમાહિતી પ્રાપ્ત કરશે.  

- વિધાર્થીઓ ગજુરાતી ભાષાનો પહરિય,ભાષાનોઉદ્દભિ-વિકાસર્થી માહિતગાર ર્થયા. 
- વિધાર્થીઓગજુરાતી ભાષાનુશંબ્દ ભડંોળઅને વ્યાકરણર્થી પહરચિત ર્થયા.  

 

Core (CC) paper -  313- સાહિત્યવિિેિનનાવસદ્ાતંો  -ભાગ - ૨ 

 

િતે ુ:- વિધાર્થીઓસાહિત્યનાવસદ્ાતંોનો પહરિય મેળિશ ેજે તેન ેકૃવતઓ સમજિામા ંમદદરૂપ ર્થશે.  

વિદ્યાર્થીનીસાહિત્યસઝૂઆપ્રશ્નપિર્થીકેળિાશે. 

- વિધાર્થીઓશબ્દનીશસ્તતઓ,સર્જનપ્રહક્રયાસાર્થેસકંળાયેલાતત્િોર્થીપહરચિતર્થયા. 
- સાહિત્યનાપ્રકારો,સર્જન,ભાિન,વિિેિનનીવિભાિનાઅનેવિિેિનનીપધ્ધવતઓર્થી 

માહિતગારર્થયા. 
Core Elective- paper –  314/A–‘આપણાસંોનેટ‘– સપંાદક-િદં્રકાન્તશેઠ 

િતે ુ:-કૃવતનાઅભ્યાસર્થીવિદ્યાર્થીઅિાાિીનગજુરાતીસાહિત્યનાસોનેટસ્િરૂપર્થીપહરચિતર્થશે. અન ે

સકં્ષેપીકરણકરતાશીખશે.  
- વિદ્યાર્થીઓગજુરાતીસાહિત્યસ્િરૂપની વિભાિના,લક્ષણો,ઉદ્દભિ-વિકાસર્થી માહિતગાર ર્થયા. 
- ‘‘આપણાસંોનેટ‘–કૃવતનો સ્િરૂપલક્ષી અન ેિસ્તલુક્ષી અભ્યાસ કયો. 
- વિદ્યાર્થીઓ સકં્ષેપીકરણર્થી અિગત ર્થયા.  

 

Core Elective- paper –315/B - ‘એિા રે અમે એિા’ – વિનોદ ભટ્ટ 

 

િતે ુ:-વિદ્યાર્થીઅિાાિીનગજુરાતીસાહિત્યનાએકસ્િરૂપર્થી અને એના પ્રિાિોર્થી પહરચિત ર્થશે. 
વિદ્યાર્થીઓપ્રફૂિાિનર્થી અિગત ર્થશે. 
 

- વિદ્યાર્થીઓ આત્મકર્થાનુ ંસાહિત્યસ્િરૂપ, લક્ષણોર્થી,મખુ્ય સર્જકો અને કૃવતઓર્થી પહરચિત ર્થયા. 
- ‘એિા રે અમે એિા’કૃવતનો સઘન અભ્યાસ કયો.  



- વિદ્યાર્થીઓ સાર્થે સારે્થ પ્રફૂિાિન દ્વારા લખેન કૌશલ વિકસાિી શકયા. 
Core paper - 316- વનબધં 

 

િતે ુ:- વિદ્યાર્થીનીસર્જનાત્મકઅનેચિિંતનાત્મકશસ્તતવિકસશે. 
- વિદ્યાર્થીઓ સાહિજત્યક વનબધંોર્થી પહરચિત ર્થયા.  
- ગાધંીજી, વશક્ષણ વ્યિસ્ર્થા, પહરશ્રમ ,જીિન ખાતર કલા જેિા વનબધંોનો 

વિદ્યાર્થીઓએ સઘન અભ્યાસ કયો.  
- વિદ્યાર્થીઓએ નારી ત ુ ંનારાયણી, યિુાધન કયા માગે વનબધંો વિશે પહરચિત ર્થયા.  

 

 

 

 

 

 

M.A: 

M.A. Sem-1  - Gujarati 

પેપર ન.ં-૪૦૧-  પ્રવશઠટ કૃવતઓ  

         િતે ુ:- ગજુરાતી સાહિત્યની ગધ અન ેપધની વિવિધ સ્િરૂપની મધ્યકાલીન અન ેઅિાાિીન  

                પ્રવશઠટ કૃવતઓ  અને તેના ંલક્ષણોર્થી વિધાર્થી જ્ઞાત ર્થશે.  

- ગજુરાતી સાહિત્યની ગધ અન ેપધના ંવિવિધ સ્િરૂપની કૃવતઓનો પહરિય મળેવ્યો.  
- પ્રવશઠટ કૃવતની વિભાિના- લક્ષણોની સમજ મેળિી.                           

પેપર ન.ં-૪૦૨ – ભારતીય સાહિત્યમીમાસંા  
        િતે ુ:-  ભારતીય સાહિત્યના વસદ્વાતંોર્થી  વિધાર્થી પહરચિત ર્થશે. 

- ભારતીય સાહિત્યના વસદ્વાતંોર્થી  વિધાર્થી પહરચિત ર્થયા.  
- લોલ્લટ, શકુંક, ભરત,ભટ્ટ નાયક,અચભનિ ગપુ્ત જેિા વિશ ેવિધાર્થીઓએ જાણકારી મળેિી.  

પેપર ન.ં-૪૦૩ - આધવુનક અને અનઆુધવુનક ગજુરાતી સાહિત્ય  

       િતે ુ:-આધવુનકતા - અનઆુધવુનકતાની વિભાિનાનો પ્રભાિ જીલતી કૃવતઓર્થી   
     વિધાર્થી સજ્જ ર્થશે. 

- આધવુનકતા - અનઆુધવુનકતાની વિભાિનાનો પ્રભાિ જીલતી કૃવતઓર્થી   
     વિધાર્થી સજ્જ ર્થયા. 

- આધવુનક અન ેઅનઆુધવુનક કૃવતઓની સમજ મળેિી. 
- પરંપરા અને આધવુનકતા િચ્િેનો ભેદર્થી માહિતગાર ર્થયા.   



પેપર ન.ં-૪૦૪ – સાહિત્યસ્િરૂપ – ટૂંકીિાતાા  
      િતે ુ:- ટૂંકીિાતાાના સાહિત્યસ્િરૂપ અન ેએ સ્િરૂપની કૃવતઓર્થી વિધાર્થી પહરચિત ર્થશ.ે 

- ગજુરાતીમા ંટૂંકીિાતાાના વિકાસની જાણકારી મેળિી. 
- ટૂંકીિાતાાના સાહિત્યસ્િરૂપ અન ેઅન્ય સાહિત્યસ્િરૂપોની તલુનાર્થી પહરચિત ર્થયા. 

 

પેપર ન.ં-૪૦૫  – સાહિજત્યક વિિેિન 

     િતે ુ:- વિધાર્થી વિિિેનની પહરભાષા અન ેગજુરાતી સાહિત્યના નોંધપાિ વિિેિનગ્રરં્થોનો પહરિય  

            મેળિશ.ે 

- વિિેિનની પહરભાષા અન ેગજુરાતી સાહિત્યના નોંધપાિ વિિેિનગ્રરં્થોનો પહરિય મેળવ્યો. 
- સાહિજત્યક સસં્ર્થાઓનો પહરિય મેળિી તેમની પ્રવવૃતઓ વિશ ેજાણકારી મેળિી. 
- વિિેિક અન ેવિિેિનની ભવૂમકા સ્પઠટ ર્થઇ.  

 

પેપર ન.ં-૪૦૬  - કૃવતઓનો પહરિયો અન ેઆસ્િાદો  
      િતે ુ:-  વિધાર્થી સાહિત્યની કેટલીક ઉતમકૃવતઓર્થી પહરચિત ર્થશે. 

- સાહિત્યની કેટલીક ઉતમકૃવતઓનો પહરચિત ર્થયો. 
 

- વિવિધ સાહિત્યસ્િરૂપો સાર્થ ેનિલકર્થાની તલુનાનો અભ્યાસ કયો.  
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પેપર ન.ં-૪૦૭-  પ્રવશઠટ કૃવતઓ  

         િતે ુ:- ગજુરાતી સાહિત્યની ગધ અન ેપધની પ્રવશઠટ કૃવતઓ  અન ેતનેા ંલક્ષણોર્થી વિધાર્થી    
                જ્ઞાત ર્થશે.  

- ગજુરાતી સાહિત્યની ગધ અન ેપધના ંવિવિધ સ્િરૂપની કૃવતઓનો પહરિય મળેવ્યો.  
- પ્રવશઠટ કૃવતની વિભાિના- લક્ષણોની સમજ મેળિી.   

પેપર ન.ં-૪૦૮ – પાશ્ચાત્ય સાહિત્યમીમાસંા  
        િતે ુ:- પાશ્ચાત્ય સાહિત્યના વસદ્વાતંોર્થી  વિધાર્થી પહરચિત ર્થશે. 

- પાશ્ચાત્ય સાહિત્યના વસદ્વાતંોર્થી  વિધાર્થી પહરચિત ર્થયા.  
- પ્લેટો, એહરસ્ટોટલ, લોન્જાઇનસ, િડ્ઝિર્થા, કોલહરજ, મેથ્ય ુઆનોલ્ડ, ટી.એસ. એચલયટ 

િગેરેની કવિતા વિિારધારાનો વિધાર્થીઓએ જાણકારી મેળિી.  
 
 

પેપર ન.ં-૪૦૯ – ભાષા: વસદ્વાતં અન ેવ્યિિાર 

        િતે ુ:- વિધાર્થી ભાષાના વસદ્વાતં, વિકાસ, ભાષામા ંર્થયેલા ભાષાિજૈ્ઞાવનક કાયા તર્થા કોશકાયાનો  



               પહરિય  મળેિશ.ે  

- ગજુરાતી ભાષાના વ્યાકરણ તેમજ વિવિધ શાખાઓનો પહરિય મેળવ્યો. 
-  ભાષાના વસદ્વાતં, વિકાસ, ભાષામા ંર્થયેલા ભાષાિજૈ્ઞાવનક કાયા તર્થા કોશકાયાનો  

  વિધાર્થીઓએ જાણકારી મળેિી. 
પેપર ન.ં-૪૧૦  – સાહિત્યમા ંમાનિીય મલૂ્યો –દચલતિેતના   
        િતે ુ:-  વિધાર્થીમા ંમાનિીય મલૂ્યોની સમજ કેળિાય   

-   દચલત સાહિત્યવિમશા, વિભાિના અન ેવનદશાનની સમજ મેળિી.  
-   ગજુરાતી દચલત સાહિત્યની વિવિધ કૃવતઓનો પહરિય મેળવ્યો.  

પેપર ન.ં-૪૧૧ -EB– ગજુરાતી સાહિજત્યક પિકારત્િ   

        િતે ુ:-  વિધાર્થીમા ંગજુરાતી સાહિજત્યક પિકારત્િની ભવૂમકા અન ેતેના પ્રદાનર્થી 
પહરચિત ર્થાય.  

- સધુારકયગુ, પહંડતયગુ, ગાધંીયગુ, આધવુનક અન ેસાપં્રતયગુના ંગજુરાતી સાહિજત્યક 

પિકારત્િની જાણકારી મેળિી.   

પેપર ન.ં-૪૧૨   –  ગજુરાતી સાહિત્યમા ંરેખાચિિો  
       િતે ુ:- ગજુરાતી સાહિત્યમા ંરેખાચિિોના ઇવતિાસ,વિભાિના અન ેલાક્ષચણકતા વિશ ે 

               વિધાર્થીઓ જ્ઞાત ર્થશે. 

-  ગજુરાતી સાહિત્યના ંરેખાચિિોની કૃવતઓનો અભ્યાસ કયો.  
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પેપર ન.ં-૫૦૧    –  ગ્રરં્થકારનો અભ્યાસ- પ્રમેાનદં 

      િતે ુ:- વિધાર્થી મધ્યકાલીન સમયના ભાષાસાહિત્યર્થી,તત્િજ્ઞાન  અને ભસ્તતના પ્રિાિોર્થી પહરચિત  
ર્થશે. 
            - મધ્યકાલીન સમયના ભાષાસાહિત્ય,તત્િજ્ઞાન  અને ભસ્તતના પ્રિાિોર્થી વિધાર્થીઓએ  

              જાણકારી મેળિી. 
- મધ્યકાલીન ગજુરાતી સાહિત્યના ંમિત્િના ંસર્જકો અન ેરિનાઓનો અભ્યાસ કયો. 

પેપર ન.ં-૫૦૨  –  ગજુરાતી ભાષાવિિાર અન ેવિવનયોગી ભાષા વિજ્ઞાન  

        િતે ુ:- ભાષા સદંભ ેર્થયલેા ભાષાિજૈ્ઞાવનક કાયોની સમજ તર્થા ભાષાના વિવિધ અચભગમોનો  
પહરિય વિધાર્થીને ર્થાય.   

-  ભાષા સદંભે ર્થયેલા ભાષાિજૈ્ઞાવનક કાયોની સમજ તર્થા ભાષાના વિવિધ અચભગમોનો 
પહરિય વિધાર્થીઓએ મેળવ્યો. 

- ગજુરાતી ભાષામા ંભાષાિૈજ્ઞાવનકોએ કરેલા પ્રદાનની સમગ્ર રૂપરેખા વિશે માહિતગાર ર્થયા.  



પેપર ન.ં-૫૦૩    –  તલુનાત્મક સાહિત્ય  

         િતે ુ:- વિધાર્થી તલુનાત્મક સાહિત્યનુ ંમિત્િ સમજે. 

- વિધાર્થી તલુનાત્મક સાહિત્યર્થી પહરચિત ર્થયા. 
- ગજુરાતી ભાષામા ંઅનિુાદની ભવૂમકાની સમજ મેળિી. 
- પવશ્ચમની વિિારધારાનો આધવુનક ગજુરાતી કવિતા અન ેવિિેિનનો અભ્યાસ કયો.  

પેપર ન.ં-૫૦૪  -  સાહિત્યસ્િરૂપ ગધ 

         િતે:ુ - ગજુરાતી ગધના વિવિધ રૂપ અન ેઅચભવ્યસ્તતની વિવિધ પ્રયસુ્તતઓર્થી વિધાર્થી પહરચિતર્થશ ે 

- ગજુરાતી ગધના વિવિધ રૂપ અન ેઅચભવ્યસ્તતની વિવિધ પ્રયસુ્તતઓર્થી વિધાર્થી પહરચિત 

ર્થયા.  
- ગજુરાતી ગધના સ્િરૂપ, વિભાિના તેમજ લક્ષણોની સમજ મળી. 

પેપર ન.ં-૫૦૫ EB  - ગજુરાતી સાહિત્યની પરંપરાઓ –લોકસાહિત્ય  

         િતે-ુ   વિધાર્થી વશઠટસાહિત્યની સાર્થ ેલોકસાહિત્યનો પહરિય મળેિે. 
- વિધાર્થીઓએ વશઠટસાહિત્યની સાર્થ ેલોકસાહિત્યના પહરિયર્થી માહિતગાર ર્થયા.  
- લોકસાહિત્યના સશંોધન- સપંાદનની સમસ્યાઓ વિશે જાણકારી મેળિી.  

પેપર ન.ં-૫૦૬ -  લઘકુર્થા- સ્િરૂપ અન ેઅભ્યાસ 

        િતે ુ -   વિધાર્થી એક સ્િરૂપનો સઘન અભ્યાસ કરશ.ે  

- ગજુરાતી લઘકુર્થાના સ્િરૂપ,વિભાિના,લક્ષણોર્થી માહિતગાર ર્થયા.  
- ગજુરાતી ભાષાની વિવિધ લઘકુર્થાનો સઘન અભ્યાસ કયો.  
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પેપર ન.ં-૫૦૭    –  ગ્રરં્થકારનો પહરિય – રામનારાયણ વિ. પાઠક 

           િતે ુ:-   વિધાર્થી ગાધંીયગુના ઉતમ સાહિત્યકારના સમગ્ર સાહિત્યસર્જનર્થી પહરચિતર્થશે.  
-   વિધાર્થી ગાધંીયગુના સાહિત્યકાર રામનારાયણ વિ. પાઠકના સાહિત્યસર્જનર્થી  
      પહરચિત ર્થયા.  
-  રામનારાયણ વિ. પાઠકની સર્જકશસ્તતને સ્પઠટ કરતા પ્રશ્નોનો વિધાર્થીઓ માહિતગાર ર્થયા. 

 
 
 
 

પેપર ન.ં-૫૦૮    –  કોશવિજ્ઞાન અન ેઇવતિાસલખેન 

        િતે:ુ- -   વિધાર્થી કોશ અને ઇવતિાસની રિનાપ્રહક્રયાર્થી તર્થા તનેા વિવિધ પ્રકારોર્થી  પહરચિત 

                  ર્થાય.  



-   વિધાર્થીઓ કોશ અન ેઇવતિાસની રિનાપ્રહક્રયાર્થી તર્થા તેના વિવિધ પ્રકારોર્થી  
  પહરચિત ર્થયા.  

-   કોશ રિનાની વિભાિના, ગજુરાતીમા ંર્થયેલા વિવિધ કોશનો પહરિય,ઉપયોચગતાર્થી  
  માહિતગાર ર્થયા. 

પેપર ન.ં-૫૦૯ EB– ભારતીય સાહિત્ય  

          િતે ુ:-  વિધાર્થી ભારતીય સાહિત્ય સજં્ઞાની સમજ મેળિશે અન ેકેટલીક ઉતમ ભારતીય  

                  કૃવતઓર્થી પહરચિત ર્થશે.  

-   વિધાર્થીઓએ ભારતીય સાહિત્ય સજં્ઞાની સમજ મળેિી અન ેકેટલીક ઉતમ ભારતીય  

                  કૃવતઓર્થી પહરચિત ર્થયા.   
- ભારતીય સાહિત્ય કૃવતઓનો સઘન અભ્યાસ કયો.  

પેપર ન.ં-૫૧૦  EA– સાહિત્ય અન ેકળામીમાસંા 
          િતે ુ:-  સાહિત્યકળાના સ્િરૂપ સાર્થ ેઅન્ય કળાઓનો  વિધાર્થી 
                  પહરચિય મળેિશે.  
                  - વિધાર્થીઓએ સાહિત્યકળાના સ્િરૂપ સાર્થ ેઅન્ય કળાઓનો  
                    પહરચિય મળેવ્યો. 

-   કળા અને સાહિત્યની, કળાના આસ્િાદ અને અર્થાઘટનના પ્રશ્નોની સમજ મેળિી. 
-  કળાના સ્િરૂપ સદંભ ે‘ધ્િવન’-રાજેન્દ્ર શાિ કૃવતનો સઘન અભ્યાસ કયો.  

પેપર ન.ં-૫૧૧-   અનિુાદ વિજ્ઞાન અન ેઅપહઠત રિનાઓ  

        િતે ુ -    માતભૃાષા વસિાયની અન્ય ભાષામા ંવિધાર્થી સજ્જ ર્થશે, અન્ય ભાષાની કૃવતઓના   
                  અનિુાદર્થી પહરચિત ર્થશે.  

- વિધાર્થીઓ માતભૃાષા વસિાયની અન્ય ભાષામા ંસજ્જ ર્થયા, અન્ય ભાષાની કૃવતઓના   
અનિુાદર્થી પહરચિત ર્થયા. 

- અનિુાદનુ ંસ્િરૂપ, આિશ્યકતા, ઉપયોચગતા,પકાર અને મયાાદાઓર્થી માહિતગાર ર્થયા. 
- ‘િેખોિની શ્રેઠઠ િાતાાઓ’– સપંાદક :જયતં પાઠકનો સઘન અભ્યાસ કયો. 

પેપર ન.ં-૫૧૨ – િહરિ સાહિત્યસ્િરૂપ અન ેઅભ્યાસ 

       િતે ુ:-  વિધાર્થી િહરિ સાહિત્યર્થી પહરચિત ર્થાય.વિવિધ િહરિોનો અભ્યાસ કરે, વિધાર્થીમા ં  
              સશંોધનવવૃત વિકશે.  

- િહરિસાહિત્યનુ ંસ્િરૂપ, વિકાસર્થી પહરચિત ર્થયા.  
- િહરિસાહિત્યસ્િરૂપનીમિત્િનીકૃવતઓનોઅભ્યાસકયો.  


