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SHRI GOVIND GURU UNIVERSITY
PROGRAMME: B.A.(MASS COMMUNICATION AND JOURNALISM)
(UNDER CHOICE BASED CREDIT SCHEME)
SEMESTER: 1

Syllabus with effect from: 2021-22
Course Type

Course Code

Name Of Course

T/P

Cre
dit

Contac
t
Hours
Per
Week

Exam
Duratio
n in hrs.

Component of Marks

Ability
Enhancement
Ability
Enhancement
Core Subject

UA01FFNG01

Functional English

T

3

15

3

Internal
Total/
passing
30/08

UA01ILAJ01

Environmental Studies

T

3

15

3

30/08

70/28

100/40

UA01CJMC01

ત્રકાયત્લ અને ભાધ્મભ

T

3

15

3

30/08

70/28

100/40

Core Subject

UA01CJMC02

વાાંપ્રત ગુજયાતી ત્રકાયત્લન રયચમ

T

3

15

3

30/08

70/28

100/40

Generic Elective
(Any One)

UA01APMN01

પ્રપ્રન્ટ ભીરડમાનુાં સ્લરૂ

T

3

15

3

30/08

70/28

100/40

UA01APMC01

વભૂશ પ્રત્મામનના પ્રવદધાાંત

T

3

15

3

30/08

70/28

100/40

Generic Elective
(Any One)

UA01ACTS01

દેળ – દુપ્રનમાના વાાંપ્રત પ્રલાશ-૧

T

3

15

3

30/08

70/28

100/40

UA01ARWP01

ભુરિત ભાધ્મભ ભાટે લૃતાાંત

T

3

15

3

30/08

70/28

100/40

T +P

3

10+5

3

30/08

70/28

100/40

Skill
Enhancement
(Any One)
Skill
Enhancement
(Any One)

UA01FCOF01

પ્રનલેદન
Computer Fundamentals

External
Total/
passing
70/28

Total
Total/
passing
100/40

UA01INWR01

ન્મુઝ રેખન

T

3

15

3

30/08

70/28

100/40

UA01ITRA01

અનુલાદ- ૧

T

3

15

3

30/08

70/28

100/40

T

3

15

3

30/08

70/28

100/40

UA01IADV01 જાશેય ખફય
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SHRI GOVIND GURU UNIVERSITY
PROGRAMME: B.A. (MASS COMMUNICATION AND JOURNALISM) (UNDER
CHOICE BASED CREDIT SCHEME)
SEMESTER: 2
Course Type

Course
Code

T/P

Name Of
Course

Ability Enhancement
Ability Enhancement

UA02FFNG01
UA02ILAJ01

Functional English

Core Subject

Credit

Contact Exam
Hours
Duration
Per
In hrs.
Week

Component of Marks
Internal

External

Total

Total/
Total/
Total/
passing passing passing
30/08
70/28
100/40
30/08
70/28
100/40

ત્રકાયત્લ અને બાા- ૨

T
T

3
3

15

3
3

UA02CJMC01

આઝાદી ૂલેનુાં ગુજયાતી ત્રકાયત્લ

T

3

15

3

30/08

70/28

100/40

Core Subject

UA02CJMC02

આઝાદી છીનુાં ગુજયાતી ત્રકાયત્લ

T

3

15

3

30/08

70/28

100/40

Generic Elective
(Any One)

UA02ARPT01

સ્થાપ્રનક રયટટગ: પ્રમગ અને યાંયા

T

3

15

3

30/08

70/28

100/40

UA02AEPM01

ભુરિત ભાધ્મભ ભાટે વાંાદન

T

3

15

3

30/08

70/28

100/40

Generic Elective
(Any One)

UA02ACTS01

દેળ – દુપ્રનમાના વાાંપ્રત પ્રલાશ-૨

T

3

15

3

30/08

70/28

100/40

UA02AIAV01

િશ્મ – શ્રાવ્મ ભાધ્મભન રયચમ

T

3

15

3

30/08

70/28

100/40

Skill Enhancement
(Any One)

UA02FCOF01

Computer Fundamentals

T+P

3

5+10

3

30/08

70/28

100/40

UA02IICC01

આાંતયવાાંસ્કૃપ્રતક પ્રત્મામન

T

3

15

3

30/08

70/28

100/40

Skill Enhancement
(Any One)

UA02ITRA01

અનુલાદ – ૨

T

3

15

3

30/08

70/28

100/40

UA02IMLE01

ભાધ્મભ કામદા અને નીપ્રતળાસ્ત્ર

T

3

15

3

30/08

70/28

100/40
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SHRI GOVIND GURU UNIVERSITY
PROGRAMME: B.A. (MASS COMMUNICATION AND JOURNALISM)
(UNDER CHOICE BASED CREDIT SCHEME)
SEMESTER: 3
Course Type

Course Code

T/P

Name Of Course

Credit Contact
Hours
Per
Week

Component of Marks
Exam
Duration
in hrs.
Internal
External

Total

Foundation
Course
Foundation
Electives

UA03FFNG01

Functional English

T

3

15

3

Total/
passing
30/08

Total/
passing
70/28

Total/
passing
100/40

UA03FCOF01

Computer Fundamentals

T+P

3

5+10

3

30/08

70/28

100/40

Core Subject

UA03CJMC01

યેડીમભાાં ત્રકાયત્લ ૧

T

3

15

3

30/08

70/28

100/40

Core Subject

UA03CJMC02

ટેપ્રરપ્રલઝનભાાં ત્રકાયત્લ ૧

T

3

15

3

30/08

70/28

100/40

Core Subject

UA03CJMC03

યીટીંગ અને તેના પ્રવદધાાંત

T

3

15

3

30/08

70/28

100/40

Allied Subject 1
(any one)

UA03ARPO01

યાજકાયણનુાં રયટટગ

T

3

15

3

30/08

70/28

100/40

UA03ADMM01

વભૂશ ભાધ્મભન પ્રલકાવ

T

3

15

3

30/08

70/28

100/40

Allied Subject 2
(any one)

UA03AREC01

અથથકાયણનુાં રયટટગ

T

3

15

3

30/08

70/28

100/40

UA03ACTS01

વાાંપ્રત પ્રલાશ અને અનુલાદ

T

3

15

3

30/08

70/28

100/40

Interdisciplinary
Subject 1 (any one)

UA03ITRA01

ત્રકાયત્લ પ્રશન્દી-અાંગ્રેજી અનુલાદની

T

3

15

3

30/08

70/28

100/40

T

3

15

3

30/08

70/28

100/40

જરૂરયમાત – ૧
UA03IMCG01

વભૂશ પ્રત્મામન અાંગે ગાાંધીજીનુાં જીલન
દળથન
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SHRI GOVIND GURU UNIVERSITY
PROGRAMME: B.A. (MASS COMMUNICATION AND JOURNALISM)
(UNDER CHOICE BASED CREDIT SCHEME)
SEMESTER: 4
Course Type

Course Code

T/P

Name Of Course

Credit

Contact
Hours
Per
Week

Exam
Duration
in hrs.

Component of Marks
Internal

External

Total

Total/
passing
70/28

Total/
passing
100/40

Foundation
Course
Foundation
Electives
Core Subject

UA04FFNG01

Functional English

T

3

15

3

Total/
passing
30/08

UA04FFCO01

Computer Fundamentals

T+P

3

5+10

3

30/08

70/28

100/40

UA04CJMC01

યેડીમભાાં ત્રકાયત્લ ૨

T

3

15

3

30/08

70/28

100/40

Core Subject

UA04CJMC02

ટેપ્રરપ્રલઝનભાાં ત્રકાયત્લ ૨

T

3

15

3

30/08

70/28

100/40

Core Subject

UA04CJMC03

એડીટીંગ અને રે- આઉટના પ્રવદધાાંત

T

3

15

3

30/08

70/28

100/40

Allied Subject 1
(Any One)

UA04ARSO01

વભાજકાયણનુાં રયટટગ

T

3

15

3

30/08

70/28

100/40

UA04APRM01

જનવાંકથ અને ભાધ્મભ પ્રફાંધન

T

3

15

3

30/08

70/28

100/40

Allied Subject 2
(Any One)

UA04ARIM01

ગ્રાભીણ ત્રકાયત્લ

T

3

15

3

30/08

70/28

100/40

UA04ADCO01

પ્રલકાવ પ્રત્મામન

T

3

15

3

30/08

70/28

100/40

Interdisciplinary
Subject 1
(Any One)

UA04ITRA01

ત્રકાયત્લભાાં પ્રશન્દી-અાંગ્રેજી અનુલાદની

T

3

15

3

30/08

70/28

100/40

T

3

15

3

30/08

70/28

100/40

જરૂરયમાત – ૨
UA04INME01

નુતન ભાધ્મભન પ્રલપ્રનમગ
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SHRI GOVIND GURU UNIVERSITY
PROGRAMME: B.A. (MASS COMMUNICATION AND JOURNALISM)
(UNDER CHOICE BASED CREDIT SCHEME)
SEMESTER: 5
Course Type

Foundation
Course

Core Courses:

Elective
Courses
(Any One)

Course Code

Name Of Course

T/P

Credit Contact
Exam
Hours Duration
Per
in hrs.
Week

Component of Marks

UA05FFNG01 Functional English

T

3

15

3

Internal
Total/
passing
30/08

UA05CJMC01

અલરકન, વભીક્ષા અને અશેલાર – ૧

T

3

15

3

30/08

70/28

100/40

UA05CJMC02

ભૂબૂત અપ્રધકાય અને અભરીકયણ – ૧

T

3

15

3

30/08

70/28

100/40

UA05CJMC03

ભાખાગત અભ્માવ – ૧

T

3

15

3

30/08

70/28

100/40

UA05CJMC04 યાજ્મ રયચમ

T

3

15

3

30/08

70/28

100/40

UA05CJMC05

પ્રજે ક્ટ લકથ – ૧

P

3

15

3

30/08

70/28

100/40

UA05CJMC06

રઘુળધ પ્રનફાંધ અને લામલા – ૧

P

3

-

-

30/08

70/28

100/40

UA05FFCO01

Computer Fundamentals

T+P 3

5+10

3

30/08

70/28

100/40

UA05FFCP01

કોયેટ પ્રત્મામન

T

15

3

30/08

70/28

100/40
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3

External Total
Total/
Total/
passing passing
70/28
100/40

SHRI GOVIND GURU UNIVERSITY
PROGRAMME: B.A. (MASS COMMUNICATION AND JOURNALISM)
(UNDER CHOICE BASED CREDIT SCHEME)
SEMESTER: 6
Course Code

Name Of Course

T/P

Course
Type

Foundation
Course

Core
Courses:

Elective
Courses
(Any One)

Cr Contact
Exam
edi Hours Duration
t
Per
in hrs.
Week

Component of Marks

UA06FFNG01

Functional English

T

3

15

3

30/08

70/28

Total
Total/
passin
g
100/40

UA06CJMC01

અલરકન, વભીક્ષા અને અશેલાર – ૨

T

3

15

3

30/08

70/28

100/40

UA06CJMC02

ભૂબૂત અપ્રધકાય અને અભરીકયણ –૨

T

3

15

3

30/08

70/28

100/40

UA06CJMC03

ભાખાગત અભ્માવ –૨

T

3

15

3

30/08

70/28

100/40

UA06CJMC04

કળ અને વાંદબથગ્રાંથ અભ્માવ અને વભીક્ષા

T

3

15

3

30/08

70/28

100/40

UA06CJMC05

પ્રજે ક્ટ લકથ –૨

P

3

15

3

30/08

70/28

100/40

UA06CJMC06

રઘુળધ પ્રનફાંધ અને લામલા –૨

P

3

-

-

30/08

70/28

100/40

UA06FFCO01

Computer Fundamentals

T+P

3

5+10

3

30/08

70/28

100/40

UA06FFAP01

આાંતયયાષ્ટ્રીમ પ્રત્મામન

T

3

15

3

30/08

70/28

100/40
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Internal
Total/
passing

External
Total/
passing

SHRI GOVIND GURU UNIVERSITY
B.A. (MASS COMMUNICATION AND JOURNALISM)
SEMESTER 1
UA01FFNG01 FUNCTIONAL ENGLISH
UNIT 1
1 Introduction to grammar (what is grammar, its importance etc.)
2 Importance of English in modern world
UNIT 2
1 Articles
2 Kind of sentences (affirmative, negative, interrogative, Exclamatory,
Imperative)
UNIT 3
1 Primary Auxiliaries (Be, have, do)
2 Modal Auxiliaries (can, may, should, would, must etc.)
UNIT 4
1 Essay Writing (as ex. A visit to the library)

SOME REFERENCE BOOKS:

 Essential English Grammar by Raymond Murphy, Pub. Cambridge University
 Collins Easy Learning English Conversation by Collins, Pub. Harper Collins
 Common Mistakes In English by T.J. Fitikides, Pub. Pearson India
 Basic English Usage by Michael Swan, Pub. Oxford University Press-New Delhi
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FOUNDATION ELECTIVES
UA01FCOF01 – COMPUTER FUNDAMENTALS (3 CREDITS, 45 HOURS)
[Each Unit Carrying 25% weightage]
UNIT 1
Computer Basics: Definition of computer, Components of a computer, Application of computer, Advantage
of computer, Block diagram of computer, Characteristics of computer, History of computer
UNIT 2
Computer Peripherals
Input Devices: Keyboard, Mouse, Touch Screen, OCR, OMR, MICR and OBR, Light pen, Scanner
Output Devices: Visual Display Unit –CRT, LCD, Plasma Display, Impact (Dot Matrix), Non Impact (Ink jet,
Laser), Inkjet printer, Laser printer
Storage Devices: CD, DVD, USB Flash drive, Blu-Ray Disk
UNIT 3
Data Entry : Changing Language, Introduction to Gujarati Keyboard, Introduction about Gujarati IME,
Difference between Remington and transliteration keyboard, How to operate the keyboard, what is
transliteration keyboard, how to type different characters and word from transliteration keyboard, IME help,
TBIL converter
UNIT 4
Typing Tutorial: Different Software Application for Gujarati (Introduction & Practice),Di Different Software
Application for Hindi(Introduction & Practice)transliteration keyboard, how to type different characters and
word from transliteration keyboard, IME help, TBIL converter
Installation and Best Practices:
Burning CD/DVD, Taking data on and from Flash Drive, Pen Drive, Using Data and resources from LAN,
Scan Documents from Scanner, Installation of Fonts, Installation of Basic Software like Office, Burning
Software, Drivers, Fonts, Adding and Removing Hardware and Software, Backup & Restore

SOME REFERENCE BOOKS:

 Sinha, P.K.(2004), “Computer Fundamentals”, 4th Ed.,BPB Publications
 Computer course windows 7 and office 2010 by R.K. Taxali Publisher Tata McGrawHill.
 Computer fundamentals By Anita Goel Pearson Publication New Delhi.
 Rajaraman,V, “Fundamentals of Computers”, PHI
 Leon Alex & Leon Mathews(1999), “Fundamentals of Information Technology”, Leon
 Techworld
 Norton, Peter (2001), “Introduction to Computers”, 4th Ed., TMH.
 Walters, E. Garrison Walters(2001), “The Essential Guide to Computing: The Story of
Information Technology”, PHI
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CORE SUBJECT 1
UA01CJMC01 ત્રકાયત્લ અને ભાધ્મભ (3 CREDITS, 45 HOURS)
[Each Unit Carrying 25% weightage]
યુનનટ ૧
૧. ભાધ્મભની પ્રલબાલના
૨. ભાધ્મભના પ્રકાય
યુનનટ ૨
૧. ભાધ્મભનુાં ભશત્લ – નલ ટપ્રક

૨. ભાધ્મભની ભમાથદા - નલ ટપ્રક
યુનનટ ૩
૧. ત્રકાયત્લની પ્રલબાલના

૨. ત્રકાયત્લના પ્રકાય
યુનનટ ૪
૧. ત્રકાયત્લ અને વભાજ

૨. ત્રકાયત્લ અને વાપ્રશત્મ
કે ટાક સંદર્ભ ુસ્તકો :

 ભાધ્મભ ભીભાાંવા, રે. માપ્રવન દરાર, પ્રકાળક : ાર્શલથ

 ત્રકાયત્લ પ્રવધાાંત અને અધ્મમન, રે. ચાંિકાન્ત ભેશતા, પ્રકાળક : નલબાયત 
 જ્ઞાન, ભુિણ, પ્રકાળન, રે. જીતેન્િ દેવાઈ, પ્રકાળક : અક્ષયભુિા
 પ્રકાળન : નશી કામયનુાં કાભ, દેના ભલ્શત્રા, અનુ. જીતેન્િ દેવાઈ
 વાપ્રશત્મ અને ત્રકાયત્લ, રે. કુભાયા દેવાઈ
 વભૂશ ભાધ્મભ અને વાપ્રશત્મ, રે. પ્રીપ્રત ળાશ
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CORE SUBJECT 2
UA01CJMC02 વાાંપ્રત ગુજયાતી ત્રકાયત્લન રયચમ (3 CREDITS, 45 HOURS)
[Each Unit Carrying 25% weightage]



મુપ્રનટ ૧
૧. યાજ્મસ્તયના દૈપ્રનક
૨. પ્રાદેપ્રળક દૈપ્રનક
મુપ્રનટ ૨
૧. વાભપ્રમક (ભુખ્મધાયા )
૨. વાભપ્રમક (વભાાંતયધાયા )
મુપ્રનટ ૩
૧. વયકાયી ન્મુઝ ચેનર (દુયદળથન)
૨. અન્મ ન્મુઝ ચેનર
મુપ્રનટ ૪
૧. વયકાયી યેરડમ ચેનર (આકાળલાણી )
૨. અન્મ યેરડમ ચેનર (એપ.એભ)
કેટરાક વાંદબથ ુસ્તક :
 વાપ્રશપ્રત્મક ત્રકાયત્લ (વાભપ્રમકન અભ્માવ ) રે. રકળય વ્માવ, ાર્શલથ પ્રકાળન
 યીટીંગ અને યેરડમ યીટીંગ , રે. માપ્રવન દરાર, પ્રલીણ પ્રકાળન
 વાપ્રશપ્રત્મક વાભપ્રમક: યાંયા અને પ્રબાલ ,વાં. શપ્રવત ભશેતા , પ્રકાળક : યન્નાદે
 ત્રકાયત્લ લથ. રે. માપ્રવન દરાર, પ્રકાળક : ગુજથય
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ALLIED SUBJECTS 1 (ANY ONE)
UA01APMN01 પ્રપ્રન્ટ ભીરડમાનુાં સ્લરૂ (3 CREDITS, 45 HOURS)
[Each Unit Carrying 25% weightage]

મુપ્રનટ ૧
૧. પ્રપ્રન્ટ ભીરડમાની પ્રલબાલના
૨. પ્રપ્રન્ટ ભીરડમાના પ્રકાય
મુપ્રનટ ૨
૧. દૈપ્રનકનુાં સ્લરૂ અને પ્રકાય
૨. વાભપ્રમકનુાં સ્લરૂ અને પ્રકાય
મુપ્રનટ ૩
૧. પ્રપ્રન્ટ ભીરડમાના વાંાદનનુાં ભશત્લ
૨. પ્રપ્રન્ટ ભીરડમાભાાં વાંાદનની બૂપ્રભકા અને વજ્જતા
મુપ્રનટ ૪
૧. ભાપ્રરક,તાંત્રી અને વાંાદનની બૂપ્રભકા
૨. ભાપ્રરક,તાંત્રી અને વાંાદનન વશવફાંધ
કેટરાક વાંદબથ ુસ્તક :
 અખફાયી ઉદ્યગ- વાંગઠન અને વાંચારન, રે. માપ્રવન દરાર, પ્રકાળક : ગુજયાત ગ્રાંથ પ્રનભાથણ ફડથ
 ત્રકાયત્લ પ્રવધાાંત અને અધ્મમન, રે. ચાંિકાન્ત ભેશતા, પ્રકાળક : નલબાયત
 અખફાયી રેખન, રે. કુભાયાદેવાઈ , પ્રકાળક : ગુજયાત ગ્રાંથ પ્રનભાથણ ફડથ
 વાપ્રશપ્રત્મક ત્રકાયત્લ (વાભપ્રમકન અભ્માવ ) રે. રકળય વ્માવ, પ્રકાળન : ાર્શલથ

Page 12 of 71

ALLIED SUBJECTS 1 (ANY ONE)
UA01APMC01-વભૂશ પ્રત્મામનના સવધ્ધાાંત (3 CREDITS, 45 HOURS)
[Each Unit Carrying 25% weightage]



મુપ્રનટ ૧
૧. પ્રત્મામન અથથ અને વ્માખ્મા
૨. પ્રત્મામનના કામો
મુપ્રનટ ૨
૧. પ્રત્મામનની પ્રરિમા અને તત્લ
૨. અવયકાયક પ્રત્મામનના વાત “c”
મુપ્રનટ ૩
૧. પ્રત્મામનના પ્રકાય – ૧
૨. પ્રત્મામનના પ્રકાય

–૨

મુપ્રનટ ૪
૧. પ્રત્મામનના લાશન તયીકે બાાન પ્રલકાવ
૨. અવયકાયક પ્રત્મામન તયીકે ભશાત્ભા ગાાંધી
કેટરાક વાંદબથ ુસ્તક :
 ત્રકાયત્લ પ્રવધાાંત અને અધ્મમન, રે. ચાંિકાન્ત ભેશતા, પ્રકાળક : નલબાયત
 જનવાંચાય કે પ્રભુખ પ્રવદધાાંત એલભ જન ભાધ્મભ, ડ. પ્રલનદ ાાંડેમ, ાર્શલથ
 પ્રકાળન : નશી કામયનુાં કાભ, દેના ભલ્શત્રા, અનુ. જીતેન્િ દેવાઈ
 યીટીંગ અને યેરડમ યીટીંગ , રે. માપ્રવન દરાર, પ્રલીણ પ્રકાળન
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ALLIED SUBJECTS 2 (ANY ONE)
UA01ACTS01 દેળ- દુપ્રનમાનાાં વાાંપ્રત પ્રલાશ -૧
(3CREDITS, 45 HOURS)
[Each Unit Carrying 25% weightage]

મુપ્રનટ ૧
૧. યાજ્મસ્તયીમ યાજકાયણ – પ્રલર્શરેણાત્ભક
૨. યાજ્મસ્તયીમ યાજકાયણ – તુરનાત્ભક
મુપ્રનટ ૨
૧. યાષ્ટ્રસ્તયીમ યાજકાયણ – પ્રલર્શરેણાત્ભક
૨. યાષ્ટ્રસ્તયીમ યાજકાયણ – તુરનાત્ભક
મુપ્રનટ ૩
૧. યાજ્મસ્તયીમ વભાજકાયણ – પ્રલર્શરેણાત્ભક
૨. યાજ્મસ્તયીમ વભાજકાયણ – તુરનાત્ભક
મુપ્રનટ ૪
૧. યાષ્ટ્રસ્તયીમ વભાજકાયણ – પ્રલર્શરેણાત્ભક
૨. યાષ્ટ્રસ્તયીમ વભાજકાયણ – તુરનાત્ભક

કેટરાક વાંદબથ ુસ્તક :
 યચનાત્ભક યાજકાયણ, રે. આચામથ કૃારાની, પ્રકાળક : નલજીલન
 વભમને વથલાયે ગુજયાત, રે. કુન્દનરાર ધરકમા, પ્રકાળક : ગુજથય
 ગુજયાત એક વયલૈમુાં, વાં. દીન્ગત ઓઝા, વુદળથન આમાંગય, પ્રકાળક : નલબાયત
 આ ણ ગુજયાત છે દસ્ત, રે. પ્રલદ્યુત જળી, વેન્ટય પય વપ્રળમર સ્ટડીઝ- વુયત
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ALLIED SUBJECTS 2 (ANY ONE)
UA01ARWP01- ભુરિત ભાધ્મભ ભાટે લૃતાાંત પ્રનલેદન (3 CREDITS, 45 HOURS)
[Each Unit Carrying 25% weightage]

મુપ્રનટ ૧
૧. વભાચાય : અથથ, વ્માખ્મા અને તત્લ
૨. વભાચાયના પ્રકાય
મુપ્રનટ ૨
૧. ઇન્રની પ્રલબાલના
૨. ઇન્રના પ્રકાય
મુપ્રનટ ૩
૧. વભાચાય રેખન, પીચય રેખન અને પ્રેવનટ રેખન
૨. વાભપ્રમક ભાટે રેખન
મુપ્રનટ ૪
૧. પ્રલળે રેખન : વાભાપ્રજક,વાંસ્કૃપ્રતક,આર્થથક, યાજકાયણ
૨. પ્રલળે રેખન : ગુનાખયી, કામદા, વાંવદ, સ્ર્ટવથ, પ્રલજ્ઞાન
કેટરાક વાંદબથ ુસ્તક :
 વાંાદન,ૃષ્ઠ વજ્જા ઔય ભુિણ, પ્ર. યભેળ જૈ ન, ભાંગરદી
 પ્રકાળન : નશી કામયનુાં કાભ, દેના ભલ્શત્રા, અનુ. જીતેન્િ દેવાઈ
 અખફાયી રેખન, રે. કુભાયાદેવાઈ , પ્રકાળક : ગુજયાત ગ્રાંથ પ્રનભાથણ ફડથ
 યીટીંગ અને યેરડમ યીટીંગ , રે. માપ્રવન દરાર, પ્રલીણ પ્રકાળન
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INTERDISCIPLINARY SUBJECT 1 (ANY ONE)
UA01ITRA01 અનુલાદ ૧(3 CREDITS, 45 HOURS)
[Each Unit Carrying 25% weightage]

મુપ્રનટ ૧
૧. અનુલાદ : કા અને ળાસ્ત્ર ૧
૨. અનુલાદ : કા અને ળાસ્ત્ર ૨
મુપ્રનટ ૨
૧. અનુલાદનુાં ભશત્લ : ગુજયાતીભાાંથી અન્મ
૨. અનુલાદનુાં ભશત્લ : અન્મભાાંથી ગુજયાતી
મુપ્રનટ ૩
૧. અનુલાદના પ્રકાય – વભાચાય
૨. અનુલાદના પ્રકાય

– પીચય

મુપ્રનટ ૪
૧. નધાત્ર અનુલાદ
૨. નધાત્ર અનુલાદક

કેટરાક વાંદબથ ુસ્તક :
 અનુલાદની કા, રે. નગીનદાવ ાયેખ, પ્રકાળક : કેપ્રન્િમ વાપ્રશત્મ અકાદભી
 અનુલાદની વભસ્મા : એક વાંગષ્ઠી, રે. ભશનબાઈ ળાંકયબાઈ ટેર, પ્રકાળક : ગુજયાત પ્રલદ્યાીઠ
 અનુલાદ : પ્રવધ્ધાાંત અને વભીક્ષા, રે. નગીનદાવ ાયેખ, વાં.યભણ વની, પ્રકાળક : કેપ્રન્િમ વાપ્રશત્મ અકાદભી
 ઈંગ્રીળ, ઈંગ્રીળ....., રદગીળ ભશેતા, પ્રકાળક : આય .આય ળેઠ
 વગતા વુયજભુખી, રે. પ્રલન્વેટ લાનગગ, અનુ. પ્રલનદ ભેઘાણી
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ITERDISCIPLINARY SUBJECT 1 (ANY ONE)
UA01INWR01ન્મુઝ રેખન (૩ CREDITS, 45 HOURS)
[Each Unit Carrying 25% weightage]

મુપ્રનટ ૧
૧. ન્મુઝ : અથથ, વ્માખ્માઓ અને ભુલ્મ
૨. ન્મુઝ ભાટેના સ્ત્રત
મુપ્રનટ ૨
૧. ન્મુઝ વાંદગીની પ્રરિમા
૨. ન્મુઝ રેખનની બાા ળૈરી અને લાક્મ યચના
મુપ્રનટ ૩
૧. ન્મુઝ રેખનભાાં ઇન્ર ઉમગીતા અને ભશત્લ
૨. ઇન્રના પ્રલપ્રલધ પ્રકાય
મુપ્રનટ ૪
૧. ન્મુઝ રખલાની ‘ઇન્લટેડ ીયાભીડ ‘ દધપ્રત
૨. ન્મુઝ રેખનભાાં વાંાદન
કેટરાક વાંદબથ ુસ્તક :
 ત્રકાયત્લ પ્રવધાાંત અને અધ્મમન, રે. ચાંિકાન્ત ભેશતા, પ્રકાળક : નલબાયત
 અખફાયી રેખન, રે. કુભાયાદેવાઈ , પ્રકાળક : ગુજયાત ગ્રાંથ પ્રનભાથણ ફડથ
 ભાધ્મભ ભીભાાંવા, રે. માપ્રવન દરાર, પ્રકાળક : ાર્શલથ
 અખફાયી ઉદ્યગ- વાંગઠન અને વાંચારન, રે. માપ્રવન દરાર, પ્રકાળક : ગુજયાત ગ્રાંથ પ્રનભાથણ ફડથ
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INTERDISCIPLINARY SUBJECT 2 (ANY ONE)
UA01ILAJ01 ત્રકાયત્લ અને બાા -૧(૩ CREDITS, 45 HOURS)
[Each Unit Carrying 25% weightage]

મુપ્રનટ ૧
૧. બાયતીમ આમથ બાા : ઉદબલ અને પ્રલકાવ
૨. ગુજયાતી બાા : ઉદબલ અને પ્રલકાવ
મુપ્રનટ ૨
૧. ભાન્મ બાા
૨. ભાન્મ બાા અને પ્રાદેપ્રળક ફપ્રરમ ઉદબલ અને પ્રલકાવ
મુપ્રનટ ૩
૧. વભાચાયભાાં ભાન્મ બાા અને ફરીમનુાં વાંમજન
૨. રેખ- પીચયભાાં ભાન્મ બાા અને ફરીમનુાં વાંમજન
મુપ્રનટ ૪
૧. ગુજયાતી વભાચાયની બાા ય અાંગ્રેજી બાાન પ્રસ્તાલ
૨. ગુજયાતી વભાચાયની બાા ય પ્રશન્દીન પ્રબાલ

કેટરાક વાંદબથ ુસ્તક :
 બાાપ્રલભળથ,રે. શરયલલ્રબ બામાણી, પ્રકાળક : આય.આય. ળેઠ
 અનુળીરન, રે. કે. કા. ળાસ્ત્રી, પ્રકાળક : બાબાઈ જે ળીંગબાઈ અધ્મમન વાંળધન વપ્રભપ્રત
 બાાન લૈજ્ઞાપ્રનક અભ્માવ, રે. મગેન્િ વ્માવ, પ્રકાળક : ાર્શલથ
 બાાનુાંાંગ, રે. ડ. ઉપ્રભ ઘનશ્માભબાઈ, પ્રકાળક : નલબાયત
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INTERDISCIPLINARY SUBJECT 2 (ANY ONE)

UA01IADV01 જાશેય ખફય (૩ CREDITS, 45 HOURS)
[Each Unit Carrying 25% weightage]

મુપ્રનટ ૧
૧. જાશેયખફયની પ્રલબાલના
૨. જાશેયખફયના પ્રકાય
મુપ્રનટ ૨
૧. જાશેયખફયન ઉદબલ
૨. જાશેયખફયન પ્રલકાવ
મુપ્રનટ ૩
૧. જાશેયખફયની વાભાપ્રજક અવય
૨. જાશેયખફયની આર્થથક અવય
મુપ્રનટ ૪
૧. જાશેયખફય વાંરગ્નકામદાઓ
૨. જાશેયખફય એજન્વીનુાં વ્મલસ્થાન
કેટરાક વાંદબથ ુસ્તક :
 જનવાંકથ અને જાશેયખફય, ડ.માપ્રવન દરાર, મુપ્રન.ગ્રાંથપ્રનભાથણ ફડથ
 ત્રકારયતા, જનવાંચાય અને પ્રલજ્ઞાન, ડ. ગુરાફ કઠાયી. મુપ્રન.ફુક શાઉવ, જમુય
 જનવાંકથ એલભ પ્રલજ્ઞાન, ડ.વાંજીલ બાનાલત, યાજસ્થાન પ્રલર્શલપ્રલદ્યારમ, જમુય
 ભાધ્મભ ભીભાાંવા, રે. માપ્રવન દરાર, પ્રકાળક : ાર્શલથ
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SHRI GOVIND GURU UNIVERSITY
B.A. (MASS COMMUNICATION AND JOURNALISM)
SEMESTER – 2
UA02FFNG01 FUNCTIONAL ENGLISH UNIT 1
1 Parts of Speech
2 Identification of parts and showing examples
UNIT 2
1 Noun (Singular/ Plural, Countable/ uncountable, gender)
2 Pronoun
3 Verb (regular/irregular)
UNIT 3
1 The simple tenses – The simple present, the simple past, the simple
future)
2 The simple tenses – Forms and uses
UNIT 4
1 Story writing based on given outline

SOME REFERENCE BOOKS:

 Essential English Grammar by Raymond Murphy, Pub. Cambridge University
 Collins Easy Learning English Conversation by Collins, Pub. Harper Collins
 Common Mistakes In English by T.J. Fitikides, Pub. Pearson India
 Basic English Usage by Michael Swan, Pub. Oxford University Press-New Delhi
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FOUNDATION ELECTIVES
UA02FCOF01 – COMPUTER FUNDAMENTALS (3 CREDITS, 45 HOURS)
[Each Unit Carrying 25% weightage]
UNIT 1
Word Processor Basics: Opening, Closing, Savings, Printing, Previewing, Protecting, Importing, Exporting
UNIT 2
Word Formatting :Indents &outdents, Font, Styles, Pages, Tables, Header & Footer, Text, Symbols, Page
setup, Page background, Align, spell checking, Water mark, page color, Page border, comments, date & time
UNIT 3
Mail merge: Introduction, Objectives, Data sources & main documents, creating merged documents
UNIT 4
Viewing Option: Print layout. Full screen reading, Web layout, Outline, Draft

SOME REFERENCE BOOKS:

 Computer course windows 7 and office 2010 by R.K. Taxali Publisher Tata McGrawHill.
 Leon Alex & Leon Mathews(1999), “Fundamentals of Information Technology”, Leon
Techworld
 Norton, Peter (2001), “Introduction to Computers”, 4th Ed., TMH.
 Walters, E. Garrison Walters(2001), “The Essential Guide to Computing: The Story of
Information Technology”, PHI
 Microsoft Office 2010 training guide By Prof. Satish Jain and M Geeta BPB Publication.
 Office 2010 For Dummies, Peter Weverka
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CORE SUBJECT 1
UA02CJMC01 આઝાદી ૂર્વન
ે ું ગુજરાતી ત્રકારત્ર્વ (3 CREDITS, 45 HOURS)
[Each Unit Carrying 25% weightage]

મુપ્રનટ ૧
૧. ૧૯ ભી વદીના ગુજયાતી ત્રકાયત્લ ન ઇપ્રતશાવ
૨. લીવભી વદીના ૂલાથધથના ગુજયાતી ત્રકાયત્લન ઈપ્રતશાવ
મુપ્રનટ ૨
૧. ગાાંધીજીનુાં ત્રકાયત્લ – ૧
૨. ગાાંધીજીના પ્રબાલ શેઠનુાં ગુજયાતી ત્રકાયત્લ
મુપ્રનટ ૩
૧. વુધાયક મુગનુાં ત્રકાયત્લ
૨. ઝલેયચાંદ ભેઘાણીનુાં ત્રકાયત્લ
મુપ્રનટ ૪
૧. ભુિણ અને પ્રકાળન : રયચમ અને સ્લરૂ – નલ ટપ્રક
(જુ ન યદ કયેર ટપ્રક : ૧૯ભી વદીના ત્રકાયત્લભાાં ભુિણ અને જાશેયખફય)
૨. પ્રૂપયીડીંગ

– નલ ટપ્રક
(જુ ન યદ કયેર ટપ્રક : ૨૦ભી વદીના ત્રકાયત્લભાાં ભુિણ અને જાશેયખફય)

કેટરાક વાંદબથ ુસ્તક :

 ગુજયાતી ત્રકાયત્લન ઈપ્રતશાવ, રે. યતન રૂસ્તભ ભાળથર, પ્રકાળક : યતન રૂસ્તભ ભાળથર વન્ભાન વપ્રભપ્રત 
 અખફાયી ઈપ્રતશાવ, રે. માપ્રવન દરાર, પ્રકાળક : ાર્શલથ
 ગાાંધીજીનુાં વાપ્રશત્મ, રે. યભણ ભદી, પ્રકાળક : નલજીલન 
 ત્રકાયત્લના પ્રલાશ બાગ ૧ થી ૫ રે. ફી.એભ. ટેર, ભશેન્િ ટેર, પ્રકાળક : આર્થથક પ્રલકાવ બ્રીકેળન ડીલીઝન 
 રયભ્રભણ બાગ ૧અને ૨, વાં. જમાંત ભેઘાણી, અળક ભેઘાણી, પ્રકાળક : ગુજયાત વાપ્રશત્મ અકાદભી
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CORE SUBJECT 2

UA02CJMC02 આઝાદી છીનુાં ગુજયાતી ત્રકાયત્લ (3 CREDITS, 45 HOURS)
[Each Unit Carrying 25% weightage]

મુપ્રનટ ૧
૧. કટકટી શેરાનુાં ગુજયાતી ત્રકાયત્લ
૨. ઉદાયીકયણ શેરાનુાં ગુજયાતી ત્રકાયત્લ
મુપ્રનટ ૨
૧. કટકટી દયપ્રભમાનનુાં ગુજયાતી ત્રકાયત્લ
૨. ૨૦ભી વદીના ઉતયાધથનુાં ગુજયાતી ત્રકાયત્લ
મુપ્રનટ ૩
૧. ગુજયાતના યાજ્મ સ્તયીમ ત્રકાયત્લભાાં સ્ધાથન ઉદમ
૨. ગુજયાતના પ્રાદેપ્રળક સ્તયીમ ત્રકાયત્લભાાં સ્ધાથન ઉદમ
મુપ્રનટ ૪
૧. વાાંપ્રત ગુજયાતી ત્રકાયત્લભાાં વ્માલવાપ્રમકયણની અવય
૨. વાાંપ્રત ગુજયાતી ત્રકાયત્લભાાં વ્માલવાપ્રમકયણ અને આચાયવાંપ્રશતાની ડતી
કેટરાક વાંદબથ ુસ્તક :
 ગુજયાતી ત્રકાયત્લન ઈપ્રતશાવ, રે. યતન રૂસ્તભ ભાળથર, પ્રકાળક : યતન રૂસ્તભ ભાળથર વન્ભાન વપ્રભપ્રત
 પ્રભવાલાશ્મભ, રે.પ્રલષ્ણુ ાંડ્મા, આય.આય.ળેઠ
 ત્રકાયત્લના પ્રલાશ બાગ ૧ થી ૫ રે. ફી.એભ. ટેર, ભશેન્િ ટેર, પ્રકાળક : આર્થથક પ્રલકાવ બ્રીકેળન ડીલીઝન
 અખફાયી ઈપ્રતશાવ, રે. માપ્રવન દરાર, પ્રકાળક : ાર્શલથ
 ત્રકાયત્લ દળા અને રદળા, રે.પ્રલષ્ણુ ાંડ્મા, પ્રકાળક : નલબાયત
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ALLIED SUBJECTS 1 (ANY ONE)
UA02ARPT01 સ્થાનનક રીોટટંગ : પ્રયોગ અને રં રા (3 CREDITS, 45 HOURS)
[Each Unit Carrying 25% weightage]

મુપ્રનટ ૧
૧. ગુજયાતના પ્રાદેપ્રળક અખફાયભાાં સ્થાપ્રનક તયાશ
૨. ગુજયાતના પ્રાદેપ્રળક અખફાયભાાં પ્રમગ અને ડકાય
મુપ્રનટ ૨
૧. પ્રાદેપ્રળક અખફાય : કેટરાક કેવ સ્ટડી
૨. યાજ્મસ્તયના અખફાય : કેટરાક કેવ સ્ટડી
મુપ્રનટ ૩
૧. યાજ્મસ્તયના અખફાયની પ્રાદેપ્રળક આલૃપ્રિ ( પ્રલળેતા અને ભમાથદા )
૨. યાજ્મસ્તયના અખફાયની પ્રાદેપ્રળક આલૃપ્રિન સ્થાપ્રનક અખફાય વાથે તુરનાત્ભક અભ્માવ
મુપ્રનટ ૪
૧. સ્થાપ્રનક ત્રકાયત્લના પ્રર્શન અને તેભનાાં ટકીયશેલાના પ્રમાવ
૨. સ્થાપ્રનક ત્રકાયત્લભાાં વીભાચીશનરૂ યીટીંગ
કેટરાક વાંદબથ ુસ્તક :
 ત્રકાયત્લના પ્રલાશ બાગ ૧ થી ૫ રે. ફી.એભ. ટેર, ભશેન્િ ટેર, પ્રકાળક : આર્થથક પ્રલકાવ બ્રીકેળન ડીલીઝન
 વાપ્રશપ્રત્મક ત્રકાયત્લ રે. રકળય વ્માવ, પ્રકાળન : ાર્શલથ
 પ્રખય ત્રકાય ,રે. માપ્રવન દરાર, પ્રકાળક : ાર્શલથ
 ત્રકાયત્લ દળા અને રદળા, રે.પ્રલષ્ણુ ાંડ્મા, આયતી ાંડ્મા, પ્રકાળક : નલબાયત
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ALLIED SUBJECTS 1 (ANY ONE)
UA02AEPM01-ભુરિત ભાધ્મભ ભાટે વાંાદન (3 CREDITS, 45 HOURS)
[Each Unit Carrying 25% weightage]

મુપ્રનટ ૧
૧. વાંાદનની પ્રલબાલના
૨. વાંાદનના પ્રવધ્ધાાંત અને અગત્મતા
મુપ્રનટ ૨
૧. વાંાદનની પ્રરિમા
૨. વાંાદન પ્રલબાગનુાં ભાખુાં
મુપ્રનટ ૩
૧. વાંાદન પ્રલબાગન અન્મ પ્રલબાગ વાથે વશવફાંધ
૨. વાંાદનની બૂપ્રભકા
મુપ્રનટ ૪
૧. દૈપ્રનક ભાટે વાંાદન
૨. વાભપ્રમક ભાટે વાંાદન

કેટરાક વાંદબથ ુસ્તક
 ત્રકાયત્લ દળા અને રદળા, રે.પ્રલષ્ણુ ાંડ્મા, આયતી ાંડ્મા, પ્રકાળક : નલબાયત
 ત્રકાયત્લના પ્રલાશ બાગ ૧ થી ૫ રે. ફી.એભ. ટેર, ભશેન્િ ટેર, પ્રકાળક : આર્થથક પ્રલકાવ બ્રીકેળન ડીલીઝન
 પ્રભવાલાશ્મભ, રે.પ્રલષ્ણુ ાંડ્મા, આય.આય.ળેઠ
 અખફાયી ઈપ્રતશાવ, રે. માપ્રવન દરાર, પ્રકાળક : ાર્શલથ
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ALLIED SUBJECTS 2 (ANY ONE)
UA02ACTS01 દેળ દુપ્રનમાના વાાંપ્રત પ્રલાશ -2(3 CREDITS, 45 HOURS)
[Each Unit Carrying 25% weightage]

મુપ્રનટ ૧
૧. યાજ્મસ્તયીમ અથથકાયણ – પ્રલર્શરેણાત્ભક
૨. યાજ્મસ્તયીમ અથથકાયણ

–તુરનાત્ભક

મુપ્રનટ ૨
૧. યાષ્ટ્રસ્તયીમ અથથકાયણ – પ્રલર્શરેણાત્ભક
૨. યાષ્ટ્રસ્તયીમ અથથકાયણ

–તુરનાત્ભક

મુપ્રનટ ૩
૧. યાજ્મસ્તયીમ ધભથકાયણ – પ્રલર્શરેણાત્ભક
૨. યાજ્મસ્તયીમ ધભથકાયણ

–તુરનાત્ભક

મુપ્રનટ ૪
૧. યાષ્ટ્રસ્તયીમ ધભથકાયણ – પ્રલર્શરેણાત્ભક
૨. યાષ્ટ્રસ્તયીમ ધભથકાયણ

–તુરનાત્ભક

કેટરાક વાંદબથ ુસ્તક :
 ગુજયાત એક વયલૈમુાં, વાં. દીન્ગત ઓઝા, વુદળથન આમાંગય, પ્રકાળક : નલબાયત
 અભે બાયતના રક, નાની ારખીલારા, પ્રકાળક : નલજીલન
 પ્રખય ત્રકાય ,રે. માપ્રવન દરાર, પ્રકાળક : ાર્શલથ
 ત્રકાયત્લના પ્રલાશ બાગ ૧ થી ૫ રે. ફી.એભ. ટેર, ભશેન્િ ટેર, પ્રકાળક : આર્થથક પ્રલકાવ બ્રીકેળન ડીલીઝન
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ALLIED SUBJECTS 2 (ANY ONE)
UA02AIAV01-િશ્મ-શ્રાવ્મ ભાધ્મભન રયચમ (3 CREDITS, 45 HOURS)
[Each Unit Carrying 25% weightage]

મુપ્રનટ ૧
૧. યેરડમન ઉદબલ
૨. યેરડમન પ્રલકાવ
મુપ્રનટ ૨
૧. ટેપ્રરપ્રલઝનન ઉદબલ
૨. ટેપ્રરપ્રલઝનન પ્રલકાવ
મુપ્રનટ ૩
૧. પ્રત્મામનના ભાધ્મભ તયીકે યેરડમની રાક્ષપ્રણકતાઓ
૨. પ્રત્મામનના ભાધ્મભ તયીકે ટેપ્રરપ્રલઝનની રાક્ષપ્રણકતાઓ
મુપ્રનટ ૪
૧. યેડીઓ અને રેખન
૨. ટેરીપ્રલઝન ભાટે રેખન

કેટરાક વાંદબથ ુસ્તક :
 વભૂશ ભાધ્મભ અને વાપ્રશત્મ, રે. પ્રીપ્રત ળાશ
 યીટીંગ અને યેડીઓ યીટીંગ, રે. માપ્રવન દરાર, પ્રલીણ પ્રકાળન
 ત્રકાયત્લ પ્રવધ્ધાાંત અને અધ્મમન, રે. ચાંિકાન્ત ભશેતા, પ્રકાળક : નલબાયત
 ટેરીપ્રલઝન ત્રકારયતા, જૈ ન, ભાંગરદી બ્રીકેળન, જમુય

Page 27 of 71

INTERDISCIPLINARY SUBJECT 1 (ANY ONE)
UA02ITRA01 અનુલાદ -૨ (3 CREDITS, 45 HOURS)
[Each Unit Carrying 25% weightage]

મુપ્રનટ ૧
૧. અનુલાદની ભમાથદા : ગુજયાતીભાાંથી અન્મ
૨. અનુલાદની ભમાથદા : અન્મભાાંથી ગુજયાતી
મુપ્રનટ ૨
૧. વ્મલવાપ્રમક અનુલાદનુાં ભશત્લ – નલ ટપ્રક
( જુ ન યદ કયેર ટપ્રક : ગાાંધીમુગ અને તેની અવયભાાં થમેરા અનુલાદ )
૨. અનુલાદ વાંગઠનન રયચમ

– નલ ટપ્રક

(જુ ન યદ કયેર ટપ્રક : ઉદાયીકયણ અવય શેઠ થમેરા અનુલાદ
( પ્રેયણાત્ભક, ચેતન બગત, ળબા ડે ઈત્માદી )
મુપ્રનટ ૩
૧. અાંગ્રેજીભાાંથી ગુજયાતી અનુલાદ (તારીભ )
૨. પ્રશન્દીભાાંથી ગુજયાતી (તારીભ )
(વેભેસ્ટય ૧ ભાાં બણાલેરી પ્રથમયીનાઅનુવાંધાને

)

મુપ્રનટ ૪
૧. અાંગ્રેજીભાાંથી ગુજયાતી અનુલાદ ( વાયરેખન અને વાંપ્રક્ષપ્રતતકયણ )
૨. પ્રશન્દીભાાંથી ગુજયાતી અનુલાદ ( વાયરેખન અને વાંપ્રક્ષપ્રતતકયણ )
( ચાય ાાંચ ટુકડાભાાંથી એક અનુલાદ કેલી યીતે કયામ છે તેની પ્રથમયી )

કેટરાક વાંદબથ ુસ્તક :
 અનુલાદ : પ્રવધ્ધાાંત અને વભીક્ષા, રે. નગીનદાવ ાયેખ, વાં.યભણ વની, પ્રકાળક : કેપ્રન્િમ વાપ્રશત્મ અકાદભી
 અનુલાદની વભસ્મા : એક વાંગષ્ઠી, રે. ભશનબાઈ ળાંકયબાઈ ટેર, પ્રકાળક : ગુજયાત પ્રલદ્યાીઠ
 એક વાધીકાની જીલનમાત્રા, રે. ભીયાાંફશેન, અનુ. લનભાા દેવાઈ, પ્રકાળક : નલજીલન
 રે ભીઝેયાબ્ર, રે. પ્રલક્ટય હ્યુગ, અનુ. ગારદાવ ટેર, પ્રકાળક : નલજીલન
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INTERDISCIPLINARY SUBJECT 1 (ANY ONE)
UA02IICC01- આાંતયવાંસ્કૃપ્રત પ્રત્મામન (3 CREDITS, 45 HOURS)
[Each Unit Carrying 25% weightage]

મુપ્રનટ ૧
૧. વાંસ્કૃપ્રતની પ્રલબાલના
૨.વાંસ્કૃપ્રતની પ્રરિમા અને ભુલ્મ
મુપ્રનટ ૨
૧. આાંતયવાંસ્કૃપ્રત પ્રત્મામન
પ્રલબાલના
આાંતયવાંસ્કૃપ્રત પ્રત્મામન
૨.
પ્રરિમા અને ભુલ્મ
મુપ્રનટ ૩
૧. યાંયાગત ભાધ્મભ આાંતયવાંસ્કૃપ્રત પ્રત્મામનના વાધન તયીકે
૨.આધુપ્રનક વભૂશ ભાધ્મભ આાંતયવાંસ્કૃપ્રત પ્રત્મામનના વાધન તયીકે
મુપ્રનટ ૪
૧. આધુપ્રનક ટેકનરજીન વાંસ્કૃપ્રત અને પ્રત્મામન ય પ્રબાલ
૨. વભૂશ ભાધ્મભ એક વાાંસ્કૃપ્રતકવાંસ્થાન તયીકે
કેટરાક વાંદબથ ુસ્તક :
 વાંચાય િાાંપ્રત ઔય પ્રલર્શલ જન ભાધ્મભ, પ્રેભચાંદ ાતજરી, બાયત ફુક વેન્ટય રખનો
 ભીરડમા ઔય વભાજ, વાંજમ ગુરાલડી, વન્ભાગથ પ્રકાળન, રદલ્રી
 બાયતીમ વાંસ્કૃપ્રતન પ્રલર્શલવાંચાય, ડ.ળયદ શેફારકય, બાયતીમ ઈપ્રતશાવ વાંકરન વપ્રભપ્રત
અભદાલાદ
 વૂચના વભાજ, જગદીર્શલય ચતુલેદી, અનાપ્રભકા પ્રકાળન,રદલ્રી
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INTERDISCIPLINARY SUBJECT 2 (ANY ONE)
UA02ILAJ01 ત્રકાયત્લ અને બાા 2(3 CREDITS, 45 HOURS)
[Each Unit Carrying 25% weightage]

મુપ્રનટ ૧
૧. ત્રકાયત્લની બાાન અન્મ બાા વાથેન વફાંધ ( વાપ્રશપ્રત્મક )
૨. ત્રકાયત્લની બાાન અન્મ બાા વાથેન વફાંધ (વ્મલશારયક )
મુપ્રનટ ૨
૧. ભુરિત ભાધ્મભભાાં ચાલીરૂ વાંજ્ઞાઓ (Working Terminology)
2. પ્રલજાુાં ભાધ્મભભાાં ચાલીરૂ વાંજ્ઞાઓ
મુપ્રનટ ૩
૧. વભાચાયની બાાભાાં પ્રપ્રળષ્ટતાના પ્રર્શન
૨. રેખન પીચયની બાાભાાં પ્રપ્રળષ્ટતાના પ્રર્શન
મુપ્રનટ ૪
૧. ભુરિત ભાધ્મભની બાાભાાં આચાયવપ્રશતા
૨. પ્રલજાુાં ભાધ્મભની બાાભાાં આચાયવપ્રશતા

કેટરાક વાંદબથ ુસ્તક :
 ત્રકાયત્લ પ્રવધ્ધાાંત અને અધ્મમન, રે. ચાંિકાન્ત ભશેતા, પ્રકાળક : નલબાયત
 બાાપ્રલભળથ,રે. શરયલલ્રબ બામાણી, પ્રકાળક : આય.આય. ળેઠ
 ભાધ્મભ ભીભાાંવા, રે. માપ્રવન દરાર, પ્રકાળક : ાર્શલથ
 પ્રૂપયીડીંગ કેલી યીતે થામ છે , રે. જીતેન્િ દેવાઈ, પ્રકાળક : નલજીલન
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INTERDISCIPLINARY SUBJECT 2 (ANY ONE)
UA02IMLE01- ભાધ્મભ કામદા અને નીપ્રતળાસ્ત્ર (3 CREDITS, 45 HOURS)
[Each Unit Carrying 25% weightage]

મુપ્રનટ ૧
૧. બાયતભાાં ભાધ્મભ વફાંપ્રધત કામદાઓ – ૧
૨. બાયતભાાં ભાધ્મભ વફાંપ્રધત કામદાઓ

–૨

મુપ્રનટ ૨
૧. પ્રત અપ્રધકાય કામદ
૨. અખફાય અને ુસ્તકન નધણી કામદ
મુપ્રનટ ૩
૧. ભાધ્મભની સ્લતાંત્રતા
૨. ભાધ્મભની જલાફદાયી
મુપ્રનટ ૪
૧. બાયતભાાં અખફાયી રયદન ઉદબલ
૨. બાયતભાાં અખફાયી રયદન પ્રલકાવ

કેટરાક વાંદબથ ુસ્તક :
 પ્રેવ કાનુન ઔય ત્રકારયતા, વાંજીલ બણાલાત યાજસ્થાન પ્રલર્શલપ્રલદ્યારમ, જમુય
 ભીરડમા કાનુન એલભ વૂચના સ્લાતાંત્ર્મ, યભેળ જૈ ન, ભાંગરદી બ્રીકેળન, જમુય
 ત્રકાયત્લ પ્રવધ્ધાાંત અને અધ્મમન, રે. ચાંિકાન્ત ભશેતા, પ્રકાળક : નલબાયત
 ત્રકાયત્લના પ્રલાશ બાગ ૧ થી ૫ રે. ફી.એભ. ટેર, ભશેન્િ ટેર, પ્રકાળક : આર્થથક પ્રલકાવ બ્રીકેળન ડીલીઝન
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SHRI GOVIND GURU UNIVERSITY
B.A. (MASS COMMUNICATION AND JOURNALISM)
SEMESTER 3
FOUNDATION COURSE
UA03FFNG01 FUNCTIONAL ENGLISH
UNIT 1
1 Adjective (forms and functions)
2 Adverb (forms and functions)
UNIT 2
1 Identification of phrase/clause
2 Synonyms/ antonyms
UNIT 3
1 The continuous tenses – the continuous present (forms and uses)
2 The continuous past and future (forms and uses)
UNIT 4
1 Letter writing – Informal (Letter to a friend)
2 Letter writing – Formal (Letter to any authority)

SOME REFERENCE BOOKS:

 Essential English Grammar by Raymond Murphy, Pub. Cambridge University
 Collins Easy Learning English Conversation by Collins, Pub. Harper Collins
 Common Mistakes In English by T.J. Fitikides, Pub. Pearson India
 Basic English Usage by Michael Swan, Pub. Oxford University Press-New Delhi
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FOUNDATION ELECTIVES
UA01FCOF01 – COMPUTER FUNDAMENTALS (3 CREDITS, 45 HOURS)
[Each Unit Carrying 25% weightage]
Unit 1
1.Introduction to spread sheet: Introduction, Use of spread sheet in office, Advantage of
Spread sheet, Screen of spread sheet, rows, columns, cell and workbook. Creating, Saving,
Importing, Exporting, Deleting and Protecting Worksheet, Entering text, Number and formula
2.Working with Spreadsheet: Absolute Reference, Relative Reference, Custom list, Search
And replace data, Rearrange cell, Inserting, Deleting, Page break.
Unit 2
1. Features of Spreadsheet: Creating Charts, chart types, Modifying Charts types and its
Properties
2. Conditional Formatting
Unit 3
1. Calculation and Analysis: Types of function Statistical, Mathematical, Logical, Date,
HLOOKUP, VLOOKUP
2. Pivot Tables
Unit 4
1. Introduction to Presentation: Power point Views, creating power point templates,
Introduction, adding text to Slide, Editing text on a slide, Formatting text, formatting
Paragraphs, checking text, inserting table on slide, creating table in power point, creating
Smart graphics.
2.Organizational chart, use of clip art gallery, adding background color, use of shapes, use of
WordArt, printing slides, setting the slide size and orientation, printing the presentation,
Creating and presenting a custom show, animating text and graphic objects, running a slide
Show, setting timings and Transitions.

SOME REFERENCE BOOKS:







Sinha, P.K.(2004), “Computer Fundamentals”, 4th Ed.,BPB Publications
Computer course windows 7 and office 2010 by R.K. Taxali Publisher Tata McGrawHill.
Computer fundamentals By Anita Goel Pearson Publication New Delhi.
Rajaraman,V, “Fundamentals of Computers”, PHI
Leon Alex & Leon Mathews(1999), “Fundamentals of Information Technology”, Leon
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Core 1 યેડીમભાાં ત્રકાયત્લ – 1
[Each Unit Carrying 25% weightage]

મુપ્રનટ ૧
૧. A.M.,F.M.,S.W.,Med.W.ન ઉમગ અને તેન બોગપ્રરક, વાભાપ્રજક, વાાંસ્કૃપ્રતક વાંદબથ
૨.

A.M.,F.M.,S.W.,Med.W.ન ભાપ્રશતી, પ્રળક્ષણ અને ભનયાંજન ક્ષેત્રે ઉમગ

મુપ્રનટ ૨
૧. યેરડમ કામથિભના પ્રનભાથણની પ્રરિમાઓ અને વફાંપ્રધત વફ્ટલેય
૨. યેરડમ કામથિભના પ્રવાયણની પ્રરિમાઓ અને વફાંપ્રધત વફ્ટલેય
મુપ્રનટ ૩
૧. યેડીમના સ્લરૂ ( રક્પ્રવાયક, કમ્મુપ્રનટી – કેમ્વ, નેટ કાસસ્ટગ )
૨. યેરડમ કામથિભભાાં પ્રપ્રતબાલની બૂપ્રભકા અને ભશત્લ
મુપ્રનટ ૪
૧. યેડીમભાાં ઉચ્ચાયાતી બાા અને પ્રરપ્રખત બાાન વુભે
૨. અલાજ અને ધ્લની, લાચનઅને શ્રલણ
કેટરાક વાંદબથ ુસ્તક :
 ભાધ્મભ ભીભાાંવા, રે. માપ્રવન દરાર, પ્રકાળક : ાર્શલથ
 ત્રકાયત્લ પ્રવધ્ધાાંત અને અધ્મમન, રે. ચાંિકાન્ત ભશેતા, પ્રકાળક : નલબાયત
 યીટીંગ અને યેડીઓ યીટીંગ, રે. માપ્રવન દરાર, પ્રલીણ પ્રકાળન
 જનવાંચાય કે પ્રભુખ પ્રવદધાાંત એલભ જન ભાધ્મભ, ડ. પ્રલનદ ાાંડેમ, ાર્શલથ
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Core 2 ટેપ્રરપ્રલઝનભાાં ત્રકાયત્લ
-1
[Each Unit Carrying 25% weightage]

મુપ્રનટ ૧.
૧.

ન્મુઝ ચેનરનુાં ભશત્લ

૨. ન્મુઝ ચેનરની ભમાથદા
મુપ્રનટ ૨
૧. ન્મુઝ ચેનરભાાં વભાચાય રેખન
૨. ન્મુઝ ચેનરભાાં સ્િર રેખન
મુપ્રનટ ૩
૧. ન્મુઝ ચેનરભાાં વભાચાયરક્ષી કામથિભ
૨. ન્મુઝ ચેનરભાાં પીચયરક્ષી કામથિભ
મુપ્રનટ ૪
૧. ન્મુઝ ચેનરભાાં પ્રનભાથણની પ્રરિમાઓ અને વફાંપ્રધત વફ્ટલેય
૨. ન્મુઝ ચેનરભાાં પ્રવાયણની પ્રરિમાઓ અને વફાંપ્રધત ટેકનીક્વ
કેટરાક વાંદબથ ુસ્તક :
 ત્રકાયત્લ પ્રવધ્ધાાંત અને અધ્મમન, રે. ચાંિકાન્ત ભશેતા, પ્રકાળક : નલબાયત
 જનવાંચાય કે પ્રભુખ પ્રવદધાાંત એલભ જન ભાધ્મભ, ડ. પ્રલનદ ાાંડેમ, ાર્શલથ
 પ્રકાળન : નશી કામયનુાં કાભ, દીના ભલ્શત્રા, અનુ. જીતેન્િ દેવાઈ
 યીટીંગ અને યેડીઓ યીટીંગ, રે. માપ્રવન દરાર, પ્રલીણ પ્રકાળન
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Core 3 યીટીંગ અને તેના પ્રકાય
[Each Unit Carrying 25% weightage]

મુપ્રનટ ૧
૧. યીટીંગ એટરે ળુાં ? (વ્માખ્મા અને વભજણ )
૨. યીટીંગનુાં ભશત્લ
મુપ્રનટ ૨
૧. વભાચાય યીટીંગ : દધપ્રતઓ અને પ્રકાય
૨. વાભપ્રમક યીટીંગ : દધપ્રતઓ અને પ્રકાય
મુપ્રનટ ૩
૧. વભાચાય રેખનની રાક્ષણીકતાઓ અને ભમાથદાઓ
૨. વભાચાય રેખનની આચાયવપ્રશતા
મુપ્રનટ ૪
૧. વાભાપ્રમકભાાં સ્ટયી રેખનની દધપ્રતઓ અને પ્રકાય
૨. વાભાપ્રમકભાાં સ્ટયી રેખનની

આચાયવપ્રશતા

કેટરાક વાંદબથ ુસ્તક :
 વાંાદન, ૃષ્ઠ વજ્જા ઔય ભુિણ, પ્ર. યભેળ જૈ ન, ભાંગરદી
 ત્રકાયત્લ પ્રવધ્ધાાંત અને અધ્મમન, રે. ચાંિકાન્ત ભશેતા, પ્રકાળક : નલબાયત
 અખફાયી રેખન, રે. કુભાયા દેવાઈ, પ્રકાળક : ગુજયાત ગ્રાંથપ્રનભાથણ ફડથ
 જનવાંચાય કે પ્રભુખ પ્રવધ્ધાાંત એલભ જન ભાધ્મભ, ડ. પ્રલનદ ાાંડેમ, ાર્શલથ
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Allied 1 યાજકાયણનુાં યીટીંગ
[Each Unit Carrying 25% weightage]

મુપ્રનટ ૧
૧. યાજકીમ ક્ષનુાં આાંતરયક યીટીંગ
૨. પ્રલપ્રલધ યાજ્કીમ ક્ષનુાં તુરનાત્ભક યીટીંગ
મુપ્રનટ ૨
૧. પ્રલપ્રલધ વયકાયી વાંસ્થાઓનુાં યીટીંગ (ફડથ, પ્રનગભ, ભશાનગયાપ્રરકા લગેયે )
૨. વપ્રચલારમનુાં યીટીંગ
મુપ્રનટ ૩
૧. રકવબાની ચુાંટણીના રયણાભ છી યાજ્મસ્તયીમ યાજકાયણભાાં આલતા ફદરાલ (કેવસ્ટડી )
૨. ભુખ્મભાંત્રી યાજીનાભાાં છી યાજ્મસ્તયીમ યાજકાયણભાાં આલતા ફદરાલ (કેવસ્ટડી )
મુપ્રનટ ૪
૧. યાજ્મવ્માી આાંદરન વભમનાાં અખફાયન પ્રલર્શરેષ્ણણાત્ભક અભ્માવ -૧ (કેવસ્ટડી)
૨. યાજ્મવ્માી આાંદરન વભમનાાં અખફાયન પ્રલર્શરેષ્ણણાત્ભક અભ્માવ - ૨ (કેવસ્ટડી)
કેટરાક વાંદબથ ુસ્તક :

 યચનાત્ભક યાજકાયણ, રે. આચામથ કૃારાની, પ્રકાળક : નલજીલન
 વભમને વથલાયે ગુજયાત, રે. કુન્દનરારધરકમા, પ્રકાળક : ગુજથય
 ગુજયાત એક વયલૈમુાં , વાં. રદગાંત ઓઝા, વુદળથન આમાંગાય, પ્રકાળક : નલબાયત


આ ણ ગુજયાત છે દસ્ત , રે. પ્રલદ્યુત જળી, વેન્ટય પય વપ્રળમર સ્ટડીઝ – વુયત
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Allied 1 વભૂશ ભાધ્મભન પ્રલકાવ
[Each Unit Carrying 25% weightage]

મુપ્રનટ ૧
૧.બાયતીમ ત્રકાયત્લન ઉદબલ અને પ્રલકાવ
૨. ગુજયાતભાાં બાાકીમ ત્રકાયત્લન ઉદબલ અને પ્રલકાવ
મુપ્રનટ ૨
૧. બાયતભાાં યાંયાગત ભાધ્મભ
૨. રક ભાધ્મભનુાં પ્રાદેપ્રળક લૈપ્રલધ્મ
મુપ્રનટ ૩
૧.વભૂશભાધ્મભ તયીકે ચરપ્રચત્ર
૨. બાયતીમ ચરપ્રચત્રન ઐપ્રતશાપ્રવક િભભાાં પ્રલકાવ
મુપ્રનટ ૪
૧. વભૂશ પ્રત્મામનના ભાધ્મભ તયીકે યેડીઓ અને ટેરીપ્રલઝન
૨. બાયતભાાં કેફર અને ઉગ્રશ ટેરીપ્રલઝન ચેનલ્વ
કેટરાક વાંદબથ ુસ્તક :
 વભૂશ ભાધ્મભ અને વાપ્રશત્મ, રે. પ્રીપ્રત ળાશ
 યીટીંગ અને યેડીઓ યીટીંગ, રે. માપ્રવન દરાર, પ્રલીણ પ્રકાળન
 ત્રકાયત્લ પ્રવધ્ધાાંત અને અધ્મમન, રે. ચાંિકાન્ત ભશેતા, પ્રકાળક : નલબાયત
 ટેરીપ્રલઝન ત્રકારયતા, જૈ ન, ભાંગરદી બ્રીકેળન, જમુય
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Allied 2 અથથકાયણનુાં યીટીંગ
[Each Unit Carrying 25% weightage]

મુપ્રનટ ૧
૧. ફજે ટ અને વયકાયી રીવી – વભજ અને પ્રલર્શરેણ
૨. ફજે ટનુાં યીટીંગ ( ાંચામત, નગયાપ્રરકા
મુપ્રનટ ૨
૧. પ્રલપ્રલધ ભાકેટ – વભજ અને પ્રલર્શરેણ ( ળેયફજાય, લામદાફજાય લગેયે )
૨. ળેયફજાય અને લામદા ફજાયનુાં યીટીંગ ( ફી. એવ. ઈ. એન.એવ. ઈ . લગેયે )
મુપ્રનટ ૩
૧. પ્રલપ્રલધ લેયા અને યકાણ : વભજ અને પ્રલર્શરેણ
૨. પ્રલપ્રલધ લેયા અને યકાણનુાં યીટીંગ : દધપ્રત અને ડકાય
મુપ્રનટ ૪
૧. વુક્ષ્ભ રઘુ અને ભધ્મભ ઉદ્યગ અને ભાઈિ ફેસન્કગ વેક્ટય યીટીંગ : દધપ્રત અને ડકાય
૨. ઉદ્યગજગત ( કાંની, કોયેટ ) અને ભેિ ફેસન્કગ વેક્ટય ( વયકાયી અને ખાનગી ફેંક ) નુાં યીટીંગ :
દધપ્રત અને ડકાય

કેટરાક વાંદબથ ુસ્તક :
 ળેયફજાયભાાં યકાણ ળા ભાટે કયલુાં, રે. જમેળ પ્રચતરીમા, પ્રકાળક : ઈભેજ બ્રીકેળન
 Save Income Tax Througe Tax Planing, R. N. Lakhotiya, Published by
 ગુજયાત એક વયલૈમુાં , વાં. રદગાંત ઓઝા, વુદળથન આમાંગાય, પ્રકાળક : નલબાયત
 ભાયી ફશેન સ્લયાજ રેલુાં વશેરુાં છે , રે. ઈરા બર્ટટ પ્રકાળક : વેલા
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Allied 2 વાાંપ્રત પ્રલાશ અને અનુલાદ
[Each Unit Carrying 25% weightage]

મુપ્રનટ ૧
૧. વભાચાય િપ્રષ્ટકણ વભજ અને લૈપ્રર્શલક પ્રર્શન
૨. વભાચાય અને રેખ : પ્રલમ અને પ્રલર્શરેણ
મુપ્રનટ ૨
૧

. વભાચાયન પ્રશન્દીભાાંથી ગુજયાતી અનુલાદ

૨. રેખન સશદીથી ગુજયાતી અનુલાદ
મુપ્રનટ ૩
૧. વભાચાયન અાંગ્રેજીભાાંથી ગુજયાતી અનુલાદ
૨. રેખન અાંગ્રેજીભાાંથી ગુજયાતી અનુલાદ
મુપ્રનટ ૪
૧. લૈપ્રર્શલક પ્રર્શનની વભજ
૨. ડળી દેળ વાથે વફાંધની વભજ અને ાયસ્રયક વદબાલ
કેટરાક વાંદબથ ુસ્તક :
 ત્રકાયત્લ પ્રવધ્ધાાંત અને અધ્મમન, રે. ચાંિકાન્ત ભશેતા, પ્રકાળક : નલબાયત
 અખફાયી રેખન, રે. કુભાયા દેવાઈ, પ્રકાળક : ગુજયાત ગ્રાંથપ્રનભાથણ ફડથ
 ભાધ્મભ ભીભાાંવા, રે. માપ્રવન દરાર, પ્રકાળક : ાર્શલથ
 અખફાયી ઉદ્યગ – વાંગઠન અને વાંચારન, રે. માપ્રવન દરાર પ્રકાળક : ગુજયાત ગ્રાંથ પ્રનભાથણ ફડથ
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Interdisciplinary 1ત્રકાયત્લભાાં પ્રશન્દી અને અાંગ્રેજી અનુલાદની જરૂરયમાત 1
[Each Unit Carrying 25% weightage]

મુપ્રનટ ૧
૧. અનુલાદને અનુરક્ષીને રાક્ષપ્રણકતાઓ : અાંગ્રેજી – ગુજયાતી – અાંગ્રેજી
૨. અનુલાદને અનુરક્ષીને રાક્ષપ્રણકતાઓ : પ્રશન્દી

– ગુજયાતી – પ્રશન્દી

મુપ્રનટ ૨
૧. ચૂટેરા અાંગ્રેજી – ગુજયાતી અનુલાદન અભ્માવ – ૧
૨. ચૂટેરા અાંગ્રેજી

– ગુજયાતી અનુલાદન અભ્માવ – ૨

મુપ્રનટ ૩
૧. ચૂટેરા પ્રશન્દી - ગુજયાતી અનુલાદન અભ્માવ – ૧
૨. ચૂટેરા પ્રશન્દી - ગુજયાતી અનુલાદન અભ્માવ

–૨

મુપ્રનટ ૪
૧. અાંગ્રેજીભાાંથી ગુજયાતી અનુલાદ પ્રામપ્રગક પ્રકલ્
૨. પ્રશન્દીભાાંથી ગુજયાતી અનુલાદ પ્રામપ્રગક પ્રકલ્

કેટરાક વાંદબથ ુસ્તક :
 અનુલાદની કા, રે. નગીનદાવ ાયેખ, પ્રકાળક : કેપ્રન્િમ વાપ્રશત્મ અકાદભી
 અનુલાદની વભસ્મા : એક વાંગષ્ઠી, રે. ભશનબાઈ ળાંકયબાઈ ટેર, પ્રકાળક : ગુજયાત પ્રલદ્યાીઠ
 અનુલાદ : પ્રવધ્ધાાંત અને વભીક્ષા, રે. નગીનદાવ ાયેખ, વાં.યભણ વની, પ્રકાળક : કેપ્રન્િમ વાપ્રશત્મ
અકાદભી
 ઈંગ્રીળ, ઈંગ્રીળ....., રદગીળ ભશેતા, પ્રકાળક : આય .આય ળેઠ
 વગતા વુયજભુખી, રે. પ્રલન્વેટ લાનગગ, અનુ. પ્રલનદ ભેઘાણી
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Interdisciplinary 1 વભૂશ પ્રત્મામન અાંગે ગાાંધીજીનુાં જીલન દળથન
[Each Unit Carrying 25% weightage]

મુપ્રનટ ૧
૧. ગાાંધીજીના પ્રાયાંપ્રબક રક્ષણ
૨. ગાાંધીજીએ ચચેરા પ્રલમ
મુપ્રનટ ૨
૧. ગાાંધીજીના ત્ર
૨. ગાાંધીજીના પ્રલચાયત્ર
મુપ્રનટ ૩
૧. ગાાંધીજીનુાં વાપ્રશત્મ
૨. ગાાંધીજીની બાા અને ળૈરી
મુપ્રનટ ૪
૧. ગાાંધીજીના વભકારીન પ્રત્મમાક/ ત્રકાય
૨. આજના ભધ્મભજગતભાાં ગાાંધીજીના ત્રકાયત્લની પ્રસ્તુતતા
કેટરાક વાંદબથ ુસ્તક :
 ગાાંધીજીની આત્ભકથા, વત્મના પ્રમગ, નલજીલન પ્રકાળન
 ગાાંધીજીનુાં વાપ્રશત્મ, યભણ ભદી, પ્રકાળક : ળાાંપ્રતરાર શયજીલન ળાશ, ૧૯૭૧
 જીલનનુાં યઢ, પ્રબુદાવ ગાાંધી, નલજીલન પ્રકાળન
 જ્માાં યશ ત્માાં ભશેકતા યશ, નીરભ યીખ, નલજીલન પ્રકાળન
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SHRI GOVIND GURU UNIVERSITY
B.A. (MASS COMMUNICATION AND JOURNALISM)
SEMESTER 4
FOUNDATION COURSE
UA04FFNG01 FUNCTIONAL ENGLISH
UNIT 1
1 Conjunction
2 Interjection (Prepositions)
UNIT 2
1 Phrases & idioms
2 Comment tags (Questions tags)
UNIT 3
1 The perfect tenses – The perfect present (forms and uses)
2 The perfect past and future (forms and uses)
UNIT 4
1 E-mail writing on given topic (formal)
2 E-mail writing on given topic (informal)

SOME REFERENCE BOOKS:






Essential English Grammar by Raymond Murphy, Pub. Cambridge University
Collins Easy Learning English Conversation by Collins, Pub. Harper Collins
Common Mistakes In English by T.J. Fitikides, Pub. Pearson India
Basic English Usage by Michael Swan, Pub. Oxford University Press-New Delhi
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FOUNDATION ELECTIVES
COMPUTER FUNDAMENTALS (3 CREDITS, 45 HOURS)
[Each Unit Carrying 25% weightage]
Unit 1
Basics: insert text, delete text, Cut & Paste, copy, Page size and margins, Search and
Replace, word wrap
Unit 2
File Management: Many word processors contain file management capabilities that allow you
to create, delete, move, and search for files.
Unit 3
File Layout: font specifications, footnotes and cross-references, headers , footers, and page
Numbering, layout specification.
Unit 4
Manage Data: macros, merges, table of contents and indexes, spell checker, thesaurus

SOME REFERENCE BOOKS:










Sinha, P.K.(2004), “Computer Fundamentals”, 4th Ed.,BPB Publications
Computer course windows 7 and office 2010 by R.K. Taxali Publisher Tata
McGrawHill.
Computer fundamentals By Anita Goel Pearson Publication New Delhi.
Rajaraman,V, “Fundamentals of Computers”, PHI
Leon Alex & Leon Mathews(1999), “Fundamentals of Information Technology”, Leon
Techworld
Norton, Peter (2001), “Introduction to Computers”, 4th Ed., TMH.
Walters, E. Garrison Walters(2001), “The Essential Guide to Computing: The
Story ofInformation Technology”, PHI
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Core 1 યેડીમભાાં ત્રકાયત્લ - 2
[Each Unit Carrying 25% weightage]

મુપ્રનટ-૧
૧.

યેડીમભાાં ભનયાંજન કામથિભ

૨.

યેરડમ દલાયા રકયાંયાનુાં પ્રળક્ષણ અને પ્રવાય

૧.

યેરડમ કામથિભના સ્લરૂ અને પ્રનભાથણકા-1

૨.

યેરડમ કામથિભના સ્લરૂ અને પ્રનભાથણકા-2

૧.

યેડીમભાાં ઉદઘનાનુાં સ્થાન અને ભશત્લ

૨.

યેડીમભાાં પન ઇન-આઉટની ટેકપ્રનક્વ

૧.

યેડીમભાાં ાત્રવૃપ્રષ્ટ

૨.

યેડીમભાાં કપ્રમ્મટયગ

મુપ્રનટ-૨

મુપ્રનટ-૩

મુપ્રનટ-૪

વાંદબથ ુસ્તક:


વભૂશ ભાધ્મભ અને વાપ્રશત્મ, રે.પ્રીપ્રત ળાશ



યીટીંગ અને યેરડમ યીટીંગ , રે.માપ્રવન દરાર , પ્રલીણ પ્રકાળન



ત્રકાયત્લ પ્રવદધાાંત અને અધ્મમન, રે.ચાંિકાન્ત ભશેતા, પ્રકાળક: નલબાયત



જનવાંચાય કે પ્રભુખ પ્રવદધાાંત એલભ જન ભાધ્મભ, ડૉ.પ્રલનદ ાાંડેમ, ાર્શલથ
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Core 2 ટેરીપ્રલઝનભાાં ત્રકાયત્લ - 2
[Each Unit Carrying 25% weightage]

મુપ્રનટ-૧
૧.

ન્મુઝ ચેનરભાાં યીટીંગ

૨.

ન્મુઝ ચેનરભાાં અશેલાર રેખન

૧.

ઈન્ટયવ્મુ ઇન ડય

૨.

ઈન્ટયવ્મુ આઉટ ડય

૧.

એન્કયીંગ

૨.

કપ્રમ્મટયગ

૧.

ડકમુભેન્ટયી : વાંળધન અને રેખન

૨.

ડકમુભેન્ટયી : ળુટટગ અને એડીટીંગ

મુપ્રનટ-૨

મુપ્રનટ-૩

મુપ્રનટ-૪

વાંદબથ ુસ્તક:


વભૂશ ભાધ્મભ અને વાપ્રશત્મ, રે.પ્રીપ્રત ળાશ



ત્રકાયત્લ પ્રવદધાાંત અને અધ્મમન, રે.ચાંિકાાંત ભશેતા, પ્રકાળક : નલબાયત



ટેરીપ્રલઝન ત્રકારયતા, યભેળ જૈ ન, ભાંગરદી બ્રીકેળન, જમુય



Documentary Films in India, Author : Aparna Sharma, Published by
Palgrave Macmillan
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Core 3 એડીટીંગ તથા રે-આઉટના પ્રવદધાાંત
[Each Unit Carrying 25% weightage]

મુપ્રનટ-૧
૧.

એડીટીંગ એટરે ળુાં?

૨.

એડીટીંગનુાં ભશત્લ

૧.

વભાચાયત્ર ભાટેનુાં એડીટીંગ

૨.

વાભાપ્રમક ભાટેનુાં એડીટીંગ

૧.

વાંાદન દધપ્રત

૨.

વાંાદનની આચાયવાંપ્રશતા

૧.

ન્મુઝેયનુાં એડીટીંગ (અવાઇનભેન્ટ)

૨.

વાભાપ્રમકનુાં એડીટીંગ (અવાઇનભેન્ટ)

મુપ્રનટ-૨

મુપ્રનટ-૩

મુપ્રનટ-૪

વાંદબથ ુસ્તક:


ગુજયાતી ત્રકાયત્લન ઈપ્રતશાવ, રે.યતન રુસ્તભ ભાળથર, પ્રકાળક : યતન રુસ્તભ ભાળથરવન્ભાન
વપ્રભપ્રત



ભીવાલાસ્મભ, રે.પ્રલષ્ણુ ાંડમા, પ્રકાળક : આય.આય.ળેઠ



ત્રકાયત્લના પ્રલાશ બાગ 1 થી 5, રે. ફી.એભ.ટેર, ભશેન્િ ટેર, પ્રકાળક : આર્થથક પ્રલકાવ
પ્રબ્રકેળન ડીલીઝન



અખફાયી ઈપ્રતશાવ, રે.માપ્રવન દરાર, પ્રકાળક ાર્શલથ



ત્રકાયત્લ દળા અને રદળા, રે.પ્રલષ્ણુ ાંડમા, પ્રકાળક : નલબાયત

Page 47 of 71

Allied 1 સમાજકારણનું રીોટટંગ
[Each Unit Carrying 25% Weightage]

મુપ્રનટ-૧
૧.

િાઈભ યીટીંગ

૨.

કટથ યીટીંગ

૧.

એજ્મુકેળન યીટીંગ (ળાા સ્તયીમ)

૨.

એજ્મુકેળન યીટીંગ (ઉચ્ચ પ્રળક્ષણ)

૧.

પ્રફનવયકાયી વાંગઠન અને વાાંસ્કૃપ્રતક યીટીંગ

૨.

ભાનલીમ વાંલેદના જગલતી સ્ટયીનુાં યીટીંગ

૧.

વયકાયી વેલાઓ અને વાંસ્થાઓનુાં યીટીંગ (લાશન વ્મલશાય, વાંદેળા વ્મલશાય)

૨.

શેલ્થ યીટીંગ (ખાનગી અને વયકાયી શપ્રસ્ટર)

મુપ્રનટ-૨

મુપ્રનટ-૩

મુપ્રનટ-૪

વાંદબથ ુસ્તક:


ત્રકાયત્લના પ્રલાશ (બાગ 1 થી 5), રે.ફી.એભ.ટેર, ભશેન્િ ટેર, પ્રકાળક : આર્થથક પ્રલકાવ
પ્રબ્રકેળન રડલીઝન



વાપ્રશપ્રત્મક ત્રકાયત્લ, રે.રકળય વ્માવ, પ્રકાળક : ાર્શલથ



પ્રખય ત્રકાય, રે.માપ્રવન દરાર, પ્રકાળક : ાર્શલથ



ત્રકાયત્લ : દળા અને રદળા, પ્રલષ્ણુ ાંડમા, આયતી ાંડમા, પ્રકાળક : નલબાયત
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Allied 1 જનસંકભ અને માધ્યમ પ્રબંધન
[Each Unit Carrying 25% Weightage]

મુપ્રનટ-૧
૧.

જનવાંકથ : ઉદબલ અને પ્રલકાવ

૨.

જનવાંકથ : કામદા અને આચાયવાંપ્રશતા

૧.

જનવાંકથની પ્રલપ્રલધ પ્રલબાગ વાથેની કાભગીયી

૨.

યાજ્મ અને વયકાયની જનવાંકથની કાભગીયી અને તેના પ્રલપ્રલધ એકભ

૧.

જનવાંકથ ભાટેનુ રેખન

૨.

જનવાંકથ વ્મલસ્થાન

૧.

ભાધ્મભ વ્મલસ્થાન

૨.

ભાધ્મભ એક ઉદ્યગ તયીકે

મુપ્રનટ-૨

મુપ્રનટ-૩

મુપ્રનટ-૪

વાંદબથ ુસ્તક:


ત્રકાયત્લ : દળા અને રદળા, પ્રલષ્ણુ ાંડ્મા, આયતી ાંડ્મા, પ્રકાળક : નલબાયત



ત્ર કાયત્લના પ્રલાશ (બાગ 1 થી 5), રે.ફી.એભ.ટેર, ભશેન્િ ટેર, પ્રકાળક : આર્થથક પ્રલકાવ
પ્રબ્રકેળન રડલીઝન



ભીવાલાસ્મભ, રે.પ્રલષ્ણુ ાંડ્મા, પ્રકાળક : આય.આય.ળેઠ



અખફાયી ઈપ્રતશાવ, રે.માપ્રવન દરાર, પ્રકાળક : ાર્શલથ
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Allied 2 ગ્રામીણ ત્રકારત્ર્વ
[Each Unit Carrying 25% Weightage]

મુપ્રનટ-૧
૧.

ગ્રાભીણ ત્રકાયત્લ બૂપ્રભકા અને ભશત્લ

૨.

ગ્રાભીણ ત્રકાયત્લના ડકાય

૧.

ગ્રાભીણ ત્રકાયત્લ : પ્રમગ અને યાંયા

૨.

ગ્રાભીણ ત્રકાયત્લભાાં આધુનીકીકયણની અવય

૧.

ગ્રાભાંચામત અને નગયાપ્રરકાનુાં યીટીંગ

૨.

તારુકા ાંચામત અને પ્રજલ્રા ાંચામતનુાં યીટીંગ

૧.

ગ્રાભીણ લશીલટી તાંત્રભાાં ભપ્રશરાઓની બૂપ્રભકા અને ડકાય

૨.

ગ્રાભીણ વયકાયી મજનાઓનુાં યીટીંગ

મુપ્રનટ-૨

મુપ્રનટ-૩

મુપ્રનટ-૪

વાંદબથ ુસ્તક:


બુાંવાતા ગ્રાભપ્રચત્ર, રે.ભપ્રણરાર શ.ટેર, પ્રકાળક



ત્રકાયત્લ પ્રવદધાાંત અને અધ્મમન, રે.ચાંિકાાંત ભશેતા, પ્રકાળક : નલબાયત



અખફાયી રેખન, રે.કુભાયા દેવાઈ, પ્રકાળક : ગુજયાત ગ્રાંથ પ્રનભાથણ ફડથ



ભાધ્મભ ભીભાાંવા, રે.માપ્રવન દરાર, પ્રકાળક : ાર્શલથ
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Allied 2 નર્વકાસ પ્રત્યાયન
[Each Unit Carrying 25% Weightage]

મુપ્રનટ-૧
૧.

પ્રલકાવ : અથથ અને અલધાયણા

૨.

પ્રલકાવળીર અને પ્રલકપ્રવત વભાજના રક્ષણ

૧.

પ્રલકાવ પ્રત્મામન પ્રલબાલના

૨.

પ્રલકાવ પ્રત્મામનભાાં વ્મૂશયચના

૧.

કૃપ્ર અને ગ્રાભીણ પ્રત્મામન

૨.

પ્રલકાવ પ્રત્મામન અને આયગ્મ

૧.

પ્રલકાવ અને ગ્રાભીણ પ્રલસ્તયણ

૨.

અવયકાયક પ્રત્મામન વાભેના ડકાય

મુપ્રનટ-૨

મુપ્રનટ-૩

મુપ્રનટ-૪

વાંદબથ ુસ્તક:


વાપ્રશપ્રત્મક ત્રકાયત્લ (વાભપ્રમકન અભ્માવ), રે. રકળય વ્માવ, ાર્શલથ પ્રકાળન



યીટીંગ અને યેરડમ યીટીંગ , રે. માપ્રવન દરાર, પ્રલીણ પ્રકાળન



વાપ્રશપ્રત્મક વાભપ્રમક : યાંયા અને પ્રબાલ, વાં.શપ્રવત ભશેતા પ્રકાળક : યન્નાદે



ત્રકાયત્લ લથ, રે.માપ્રવન દરાર, પ્રકાળક : ગુજથય
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Interdisciplinary 1 ત્રકારત્ર્વમાં નિન્દી અને અંગ્રજી
ે અનુર્વાદની જરૂનરયાત 2
[Each Unit Carrying 25% Weightage]

મુપ્રનટ-૧
૧.

ત્રકાયત્લભાાં અનુલાદની ઉમગીતા

૨.

ત્રકાયત્લભાાં અનુલાદની વજ્જતા

૧.

અનુલાદ અને બાલાનુલાદ - ૧

૨.

અનુલાદ અને બાલાનુલાદ - ૨

૧.

અાંગ્રેજી-ગુજયાતી-અાંગ્રેજી અનુલાદની ભમાથદાઓ

૨.

પ્રશન્દી-ગુજયાતી-પ્રશન્દી અનુલાદની ભમાથદાઓ

૧.

અાંગ્રેજીભાાંથી ગુજયાતી અનુલાદ (પ્રામપ્રગક પ્રકલ્)

૨.

પ્રશન્દીભાાંથી ગુજયાતી અનુલાદ (પ્રામપ્રગક પ્રકલ્)

મુપ્રનટ-૨

મુપ્રનટ-૩

મુપ્રનટ-૪

વાંદબથ ુસ્તક:


અનુલાદની કા, રે.નગીનદાવ ાયેખ, પ્રકાળક : કેન્િીમ વાપ્રશત્મ અકાદભી



અનુલાદની વભસ્મા : એક વાંગષ્ઠી, રે.ભશનબાઈ ળાંકયબાઈ ટેર, પ્રકાળક : ગુજયાત પ્રલદ્યાીઠ



અનુલાદ : પ્રવદધાાંત અને વભીક્ષા, રે.નગીનદાવ ાયેખ, વાં.યભણ વની, પ્રકાળક : કેન્િીમ
વાપ્રશત્મ અકાદભી



ઇંપ્રગ્રળ, ઇંપ્રગ્રળ....., રદગીળ ભશેતા, પ્રકાળક : આય.આય.ળેઠ.



વગતા વુયજભુખી, રે. પ્રલન્વેંટ લાન ગગ, અનુ.પ્રલનદ ભેઘાણી
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Interdisciplinary 1 નુતન ભાધ્મભન પ્રલપ્રનમગ
[Each Unit Carrying 25% Weightage]

મુપ્રનટ-૧
૧.

ઈન્ટયનેટન ઉદ્દબલ અને પ્રલકાવ

૨.

ઈન્ટયનેટ ય ઉરબ્ધ પ્રલપ્રલધ વેલાઓ

૧.

લલ્ડથ લાઈડ લેફ, બ્રગ જગત અને વશ્મર નેટલર્કકગ

૨.

ભફાઈર ટેકનરજી અને ઓનરાઈન જનાથરીઝભ

૧.

અપ્રબવ્મપ્રક્તનુાં સ્લાતાંત્ર્મ અને નૂતન ભાધ્મભ

૨.

નૂતન ભાધ્મભભાાં અપ્રબવ્મક્ત થતી બાા

૧.

વાઈફય ગુના અને વાઈફય કામદા

૨.

અાંગત-વાભાપ્રજક જીલન ઉય નૂતન ભાધ્મભની અવય

મુપ્રનટ-૨

મુપ્રનટ-૩

મુપ્રનટ-૪

વાંદબથ ુસ્તક:


ત્રકાયત્લ પ્રવદધાાંત અને અધ્મમન, રે.ચાંિકાન્ત ભશેતા, પ્રકાળક : નલબાયત



Cyber Crime in India-A Comparative Study, Author : M. Dasgupta,
Published by Eastern Law House



ભાધ્મભ ભીભાાંવા, રે.માપ્રવન દરાર, પ્રકાળક : ાર્શલથ



અખફાયી ઉદ્યગ-વાંગઠન અને વાંચારન, રે.માપ્રવન દરાર પ્રકાળક : ગુજયાત ગ્રાંથ પ્રનભાથણ ફડથ

Page 53 of 71

SHRI GOVIND GURU UNIVERSITY
B.A. (MASS COMMUNICATION AND JOURNALISM)
SEMESTER – 5
UA05FFNG01 FUNCTIONAL
ENGLISH
UNIT 1
1 Preposition (Phrasal preposition)
2 Concord (agreement between a subject and a verb)
UNIT 2
1 Interchange of Tenses- Passive into Active (affirmative sentences only)
2 Interchange of Tenses- Active into Passive (affirmative sentences only)
UNIT 3
1 Confusing words (Suffix & Prefix)
2 One word substitute
UNIT 4
Blog writing on given topic (social media)

SOME REFERENCE BOOKS:






Essential English Grammar by Raymond Murphy, Pub. Cambridge University
Collins Easy Learning English Conversation by Collins, Pub. Harper Collins
Common Mistakes In English by T.J. Fitikides, Pub. Pearson India
Basic English Usage by Michael Swan, Pub. Oxford University Press-New Delhi
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UA05CJMC01 અર્વોકન સમીક્ષા અને અિેર્વા-૧
મુપ્રનટ-૧
૧.

શ્રેષ્ઠ શાસ્મ યચનાઓ: જ્મતીન્િ તયાંગ અભ્માવ

૨.

શ્રેષ્ઠ શાસ્મ યચનાઓ: જ્મતીન્િ તયાંગ પ્રલર્શરેણ

૧.

'વભમયાંગ' બાગ-૧ અભ્માવ

૨.

'વભમયાંગ' બાગ-૧ પ્રલર્શરેણ

૧.

પ્રપ્રન્ટ ભીરડમાની ૧૦ ધાંધાકીમ જાશેયખફયનુાં પ્રલર્શરેણ

૨.

પ્રપ્રન્ટ ભીરડમાની ૧૦ વયકાયી જાશેયખફયનુાં પ્રલર્શરેણ

૧.

પ્રલજ્મુઅર ભીરડમાની ૧૦ ધાંધાકીમ જાશેયખફયનુાં પ્રલર્શરેણ

૨.

પ્રલજ્મુઅર ભીરડમાની ૧૦ વયકાયી જાશેયખફયનુાં પ્રલર્શરેણ

મુપ્રનટ-૨

મુપ્રનટ-૩

મુપ્રનટ-૪

વાંદબથ ુસ્તક:


વભમયાંગ, ઉભાળાંકય જળી, પ્રકાળક-ગુજથય ગ્રાંથયત્ન કામાથરમ, અભદાલાદ



જ્મતીન્િ તયાંગ,



જનવાંકથ એલભ પ્રલજ્ઞાન, ડૉ.વાંજીલ બાનાલત, જનવાંચાય કેન્િ, યાજસ્થાન પ્રલર્શલપ્રલદ્યારમ,
જમુય



ત્રકારયતા જનવાંચાય એલભ પ્રલજ્ઞાન, ડૉ.ગુરાફ કઠાયી, મુપ્રનલર્થવટી ફુક શાઉવ, જમુય



જનવાંકથ અને જાશેય ખફય, ડૉ. માવીન દરાર, મુપ્રનલર્થવટી ગ્રાંથ પ્રનભાથણ ફડથ, ગાાંધીનગય
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UA05CJMC02 ભૂબૂત અપ્રધકાય અને અભરીકયણ-૧

મુપ્રનટ-૧
૧.

RTI રયચમ

૨.

RTI ઈપ્રતશાવ

૧.

RTI અભરીકયણ

૨.

RTI ડકાય

૧.

RTI રયચમ

૨.

RTI ઈપ્રતશાવ

૧.

RTI અભરીકયણ

૨.

RTI ડકાય

મુપ્રનટ-૨

મુપ્રનટ-૩

મુપ્રનટ-૪

વાંદબથ ુસ્તક:


ભાપ્રશતી અપ્રધકાય અપ્રધપ્રનમભ, ૨૦૦૫ અને ગુજયાતના પ્રનમભ, પ્રકાળક ભાપ્રશતી અપ્રધકાય
ગુજયાત શેર(જનથ) અભદાલાદ



ભાપ્રશતી અપ્રધકાય અપ્રધપ્રનમભ, ૨૦૦૫(અાંગ્રેજી અને ગુજયાતી), પ્રકાળક-વયદાય ટેર યાજ્મ
લશીલટ વાંસ્થા, અભદાલાદ
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UA05CJMC03 ભાખાગત અભ્માવ -૧
મુપ્રનટ-૧
૧.

પ્રનપ્રર્શલત વયકાયી તાંત્ર/પ્રલબાગ રયચમ-૧

૨.

પ્રનપ્રર્શલત વયકાયી તાંત્ર/પ્રલબાગ પ્રલર્શરેણ-૧

૧.

પ્રનપ્રર્શલત સ્થાપ્રનક સ્લયાજની વાંસ્થા રયચમ-૧

૨.

પ્રનપ્રર્શલત સ્થાપ્રનક સ્લયાજની વાંસ્થા પ્રલર્શરેણ-૧

૧.

પ્રનપ્રર્શલત વશકાયી વાંસ્થા રયચમ-૧

૨.

પ્રનપ્રર્શલત વશકાયી વાંસ્થા પ્રલર્શરેણ-૧

૧.

પ્રનપ્રર્શલત NGO રયચમ-૧

૨.

પ્રનપ્રર્શલત NGO પ્રલર્શરેણ-૧

મુપ્રનટ-૨

મુપ્રનટ-૩

મુપ્રનટ-૪

વાંદબથ ુસ્તક:


ગુજયાતની સ્લૈપ્રચ્છક વાંસ્થાઓ, ઘનશ્માભ ળાશ, ફીસ્લરૂ દાવ, પ્રકાળક-વેન્ટય વપ્રળમર
સ્ટડીઝ, વુયત



કચ્છની સ્લૈપ્રચ્છક વાંસ્થાઓ, શયેળ ધરકમા, પ્રકાળક-રયચમ રસ્ટ, ભુાંફઈ



ગાાંધી સચધ્મા ભાગે ગ્રાભ પ્રલકાવ, ઘનશ્માભ ળાશ, એચ.આય.ચતુલેદી, પ્રકાળક-વેન્ટય વપ્રળમર
સ્ટડીઝ, વુયત



વાભાપ્રજક ન્મામ વપ્રભપ્રતઓ અને નફા લગોને વશામરૂ કામદા મજનાઓ-પ્રનમભ,
રે.પ્રફીનચાંિ લૈષ્ણણલ, નલવજથ ન પ્રબ્રકેળન



ગ્રાભસ્લયાજ, ભગાાંધી. ક.નલજીલન પ્રકાળન
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UA05CJMC04 યાજ્મ રયચમ
મુપ્રનટ-૧
૧.

ગુજયાત યાજ્મ રયચમ

૨.

ગુજયાત યાજ્મ પ્રલર્શરેણ

૧.

ભશાગુજયાત આાંદરન રયચમ

૨.

ભશાગુજયાત આાંદરન પ્રલર્શરેણ

૧.

ગુજયાતના આરદલાવીઓ રયચમ અને પ્રલર્શરેણ

૨.

ગુજયાતના દપ્રરત વાભપ્રમક રયચમ અને પ્રલર્શરેણ

૧.

વાાંપ્રત ગુજયાતી દૈપ્રનક રયચમ અને પ્રલર્શરેણ

૨.

વાાંપ્રત ગુજયાતી વાપ્રશપ્રત્મક વાભપ્રમક રયચમ અને પ્રલર્શરેણ

મુપ્રનટ-૨

મુપ્રનટ-૩

મુપ્રનટ-૪

વાંદબથ ુસ્તક:


લીવભી વદીનુાં ગુજયાત, વાંાદન-પ્રળયી ાંચાર, ફકુર ટેરય, જમદેલ ળુક્ર, પ્રકાળક-વાંલાદ
પ્રકાળન, લડદયા



ગુજયાત.......એક વયલૈમ,ુાં વાંાદન-રદગાંત ઓઝા, ડૉ.વુદળથન આમાંગાય, પ્રકાળક-નલબાયત
વાપ્રશત્મ ભાંરદય, અભદાલાદ



ગુજયાતનુાં યાજકાયણ, ડૉ.ભનશયફક્ષી, પ્રકાળક-મુપ્રનલર્થવટી ગ્રાંથ પ્રનભાથણ ફડથ, અભદાલાદ



ગુજયાતની અપ્રસ્ભતા: ભાયી નજયે, વાંાદન-ઉિભ યભાય, પ્રકાળક-કીભ એજ્મુકેળન વવામટી,
કીભ, પ્રજ.વુયત



ભશાગુજયાત આાંદરન(૧૯૫૬-૧૯૬૦), અરુણ લાઘેરા, પ્રકાળક-અક્ષય પ્રબ્રકેળન,
અભદાલાદ



આયાયન જાશેયખફય પ્રલળેાાંક



આરદલાવી-લથ ઈન્દુકુભાય જાની, પ્રકાળક-ગુજથય ગ્રાંથયત્ન કામાથરમ, અભદાલાદ



આરદલાવીઓ: ગઈકારે અને આજે , ઘનશ્માભ ળાશ, પ્રકાળક-વેન્ટય પય વપ્રળમર સ્ટડીઝ, વુયત



વાપ્રશપ્રત્મક વાભપ્રમક: યાંયા અને પ્રબાલ, વાંાદન-શપ્રવત ભશેતા, પ્રકાળક-યન્નાદે પ્રકાળન
અભદાલાદ
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UA05CJMC05 પ્રજે ક્ટ લકથ-૧
50 A4 વાઈઝના કમ્તમુટય ય ટાઈ કયેરા ેજ પયપ્રજમાત
પ્રજે ક્ટ પ્રલમ દા.ત.
- કઇણ ફે ભુરાકાત/ઇન્ટયવ્મુ
- કઇણ ભીરડમા શાઉવન ઉદ્દબલ અને પ્રલકાવ આરેખ
- કઇણ એક ગાભના પ્રનપ્રર્શલત પ્રલમ ઉયનુાં વલેક્ષણ
- કઇણ એક ળશેયની પ્રપાઈર
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UA05CJMC06 રઘુળધ પ્રનફાંધ અને લામલા - ૧
રધુળધ પ્રનફાંધના પ્રલમ દા.ત.
- કઈ એક અગ્રણી દૈપ્રનકની પ્રનપ્રર્શચત યપ્રલ/ફુધ ુર્થતઓન અભ્માવ
- કઈ એક અગ્રણી દૈપ્રનકની પ્રનપ્રર્શચત વભમના ફેનય/શેડરાઈનઓ અભ્માવ
- કઈ એક વલથરક્ષી વભાચાય વાભપ્રમકના પ્રનપ્રર્શચત વભમની કલય સ્ટયીન અભ્માવ
- કઈ એક િશ્મ-શ્રાવ્મ અને ભાધ્મભના પ્રનપ્રર્શચત ભાખા/પ્રગ્રાભન અભ્માવ
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UA05FFCO01 COMPUTER FUNDAMENTALS:
UNIT 1
Introduction, Initialization & development of Internet, Different Facilities
available onInternet.
UNIT 2
WWW: Definitions (WWW, Web server, Web client, website, webpage, Search
engine),
Application
(Email, Chat)
UNIT 3
Cyber Crime and Cyber Laws
UNIT 4
Searching & Surfing: Online magazines & Newspaper

SOME REFERENCE BOOKS:







Sinha, P.K.(2004), “Computer Fundamentals”, 4th Ed.,BPB Publications
Computer course windows 7 and office 2010 by R.K. Taxali Publisher Tata
McGrawHill.
Computer fundamentals By Anita Goel Pearson Publication New Delhi.
Rajaraman,V, “Fundamentals of Computers”, PHI
Leon Alex & Leon Mathews(1999), “Fundamentals of Information
Technology”, Leon
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UA05FFCP01 કોયેટ પ્રત્મામન
મુપ્રનટ-૧
૧.

પ્રબ્રક યીરેળન પ્રલબાલના

૨.

પ્રબ્રક યીરેળન ભશત્લ

૧.

પ્રબ્રક યીરેળન અપ્રબમાન

૨.

પ્રબ્રક યીરેળન વાંળધન, આમજન, અભર અને ભૂલ્માાંકન

૧.

આર્થથક પ્રલકાવના વાધન તયીકે ી.આય.

૨.

ી.આય.ના ગુણ અને પયજ

૧.

આયગ્મ પ્રળક્ષણ, કૃપ્ર, પામનાન્વ, ઉદ્યગને ી.આય.વૂચન

૨.

ભાધ્મભની વાંદગીને અવય કયતા રયફ

મુપ્રનટ-૨

મુપ્રનટ-૩

મુપ્રનટ-૪

વાંદબથ ુસ્તક:


જનવાંકથ, પ્ર.ચાંિકાાંત વયદાના, વુષ્ણભા કસ્લેકય



Mass Communication and Development - Baldev Raj Gupta



Communicating Rural Development - Rashmi Jain, Rawat Publication,
Jaipur-2003



જનવાંચાય કે પ્રભુખ પ્રવદધાાંત એલભ જન ભાધ્મભ, ડૉ.પ્રલનદ ાાંડે, ાર્શલથ પ્રબ્રકેળન
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SHRI GOVIND GURU UNIVERSITY
B.A. (MASS COMMUNICATION AND JOURNALISM)
SEMESTER – 6
UA06FFNG01 FUNCTIONAL ENGLISH
UNIT 1
1 Interchange of Tenses- (Passive into Active, Active into Passive)
2 Interchange of Tenses- (affirmative, negative and interrogative)
UNIT 2
1 Greeting paragraphs
2 Reply to greetings (welcoming, bidding farewell, showing different moods)
UNIT 3
1 Barriers of communication – Introduction
2 Noise – Classification of Barriers
UNIT 4
1 Drafting of C.V./ Resume

SOME REFERENCE BOOKS:



Essential English Grammar by Raymond Murphy, Pub. Cambridge University



Collins Easy Learning English Conversation by Collins, Pub. Harper Collins



Common Mistakes In English by T.J. Fitikides, Pub. Pearson India



Basic English Usage by Michael Swan, Pub. Oxford University Press-New Delhi
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UA06CJMC01 અર્વોકન, સમીક્ષા અને અિેર્વા-૨
મુપ્રનટ-૧
૧.

અગ્રણી ગુજયાતી ન્મુઝ લેફવાઈટ રયચમ

૨.

અગ્રણી ગુજયાતી ન્મુઝ લેફવાઈટ પ્રલર્શરેણ

૧.

ગુજયાતી વાપ્રશત્મની લેફવાઈટન રયચમ

૨.

ગુજયાતી વાપ્રશત્મની લેફવાઈટન પ્રલર્શરેણ

૧.

અગ્રણી પ્રશન્દી ન્મુઝ લેફવાઈટ રયચમ

૨.

અગ્રણી પ્રશન્દી ન્મુઝ લેફવાઈટ પ્રલર્શરેણ

૧.

ફામપ્રક રપલ્ભની રયચમ

૨.

ફામપ્રક રપલ્ભનુાં પ્રલર્શરેણ

મુપ્રનટ-૨

મુપ્રનટ-૩

મુપ્રનટ-૪

વાંદબથ ુસ્તક:
 Shrivastav H.O. Broadcasting Technology: A Review. Gyan
Publication House
 Pati M.R. Some Aspects of Broadcast Journalism in India. Kalyani
Publishers
 Nath, Shyam. Assessing the State of Web Journalism. Authors Press,
New Delhi,2002
 Pavlik J.V. Media in the Digital Age. Columbia University Press
 Newspaper and magazine articles about New Media.

Page 64 of 71

UA06CJMC02 ભૂબૂત અપ્રધકાય અને અભરીકયણ-૨
મુપ્રનટ-૧
૧.

ગુજયાત યાજ્મ ભાનલઅપ્રધકાય ાંચ

૨.

ભાનલઅપ્રધકાય ભાટે કાભ કયતી વાંસ્થાઓ

૧.

યાષ્ટ્રીમ ભાનલઅપ્રધકાય ાંચ

૨.

યાષ્ટ્રીમસ્તયના ભાનલઅપ્રધકાય વાંગઠન

૧.

બાયતનુાં ફાંધાયણ રયચમ - ૧

૨.

બાયતનુાં ફાંધાયણ રયચમ - ૨

૧.

બાયતના ફાંધાયણન ઈપ્રતશાવ - ૧

૨.

બાયતના ફાંધાયણન ઈપ્રતશાવ - ૨

મુપ્રનટ-૨

મુપ્રનટ-૩

મુપ્રનટ-૪

વાંદબથ ુસ્તક:
 વાફાય ઉય ભાનુ વત્મ - ઈન્દુકુભાય જાની
 બાયતન ફાંધાયણીમ કામદ - પ્રપેવય દરતબાઈ. ફી.નામક, મુપ્રનલર્થવટી ગ્રાંથપ્રનભાથણ ફડથ, ગુજયાત
યાજ્મ

 The Constitution of India (4th Edition) Bharat Sarkar
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UA06CJMC03 ભાખાગત અભ્માવ - ૨
મુપ્રનટ-૧
૧.

પ્રનપ્રર્શચત વયકાયી તાંત્ર/પ્રલબાગ રયચમ - ૨

૨.

પ્રનપ્રર્શચત વયકાયી તાંત્ર/પ્રલબાગ પ્રલર્શરેણ - ૨

૧.

પ્રનપ્રર્શચત સ્થાપ્રનક સ્લયાજની વાંસ્થા રયચમ - ૨

૨.

પ્રનપ્રર્શચત સ્થાપ્રનક સ્લયાજની વાંસ્થા પ્રલર્શરેણ - ૨

૧.

પ્રનપ્રર્શચત વશકાયી વાંસ્થા રયચમ - ૨

૨.

પ્રનપ્રર્શચત વશકાયી વાંસ્થા પ્રલર્શરેણ - ૨

૧.

પ્રનપ્રર્શચત NGO રયચમ - ૨

૨.

પ્રનપ્રર્શચત NGO પ્રલર્શરેણ - ૨

મુપ્રનટ-૨

મુપ્રનટ-૩

મુપ્રનટ-૪

વાંદબથ ુસ્તક:
 ગુજયાતની સ્લૈપ્રચ્છક વાંસ્થાઓ, ઘનશ્માભ ળાશ, પ્રફસ્લરૂ દાવ, પ્રકાળક- વેન્ટય પય વપ્રળમર
સ્ટડીઝ, વુયત
 કચ્છની સ્લૈપ્રચ્છક વાંસ્થાઓ, શયેળ ધકીમા, પ્રકાળક-રયચમ, રસ્ટ, ભુાંફઈ
 ગાાંધી સચધ્મા ભાગે ગ્રાભ પ્રલકાવ, ઘનશ્માભ ળાશ, એચ.આય.ચતુલેદી, પ્રકાળક-વેન્ટય વપ્રળમર
સ્ટડીઝ, વુયત


વાભાપ્રજક ન્મામ વપ્રભપ્રતઓ અને નફા લગોને વશામરૂ કામદા મજનાઓ-પ્રનમભ,
રે.પ્રફીનચાંિ લૈષ્ણણલ, નલવજથ ન પ્રબ્રકેળન

 ગ્રાભસ્લયાજ, ભગાાંધી. ક. નલજીલન પ્રકાળન
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UA06CJMC04 કળ અને વાંદબથગ્રાંથ અભ્માવ અને વભીક્ષા
મુપ્રનટ-૧
૧.

બગલત ગભાંડ રયચમ

૨.

બગલત ગભાંડ પ્રલર્શરેણ

૧.

વાથથ જડણી કળ રયચમ

૨.

વાથથ જડણી કળ પ્રલર્શરેણ

૧.

પ્રલર્શલકળ ગ્રાંથશ્રેણી રયચમ

૨.

પ્રલર્શલકળ ગ્રાંથશ્રેણી પ્રલર્શરેણ

૧.

ગુજયાતન બોગપ્રરક અને વાાંસ્કૃપ્રતક ઈપ્રતશાવ રયચમ

૨.

ગુજયાતન બોગપ્રરક અને વાાંસ્કૃપ્રતક ઈપ્રતશાવ પ્રલર્શરેણ

મુપ્રનટ-૨

મુપ્રનટ-૩

મુપ્રનટ-૪

વાંદબથ ુસ્તક:
 ગુજયાતન યાજકીમ અને વાાંકૃપ્રતક ઈપ્રતશાવ (આઝાદી શેરા અને છી, ૧૯૧૫ થી ૧૯૬૦),
પ્રકાળક-બ.જે .પ્રલદ્યાબલન, અભદાલાદ
 ઈપ્રતશાવ, વભાજ અને વાપ્રશત્મભાાં ગુજયાત, ભકયન્દ ભશેતા, પ્રકાળક-ગુજયાતી વાપ્રશત્મ રયદ,
અભદાલાદ
 વાથથ ગુજયાતી જડણીકળ, ગુજયાત પ્રલદ્યાીઠ અભદાલાદ
 ગુજયાતી પ્રલર્શલકળ શ્રેણી, ગુજયાત પ્રલર્શલકળ રસ્ટ, અભદાલાદ
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UA06CJMC05 પ્રજે ક્ટ લકથ-૨
50 A4 વાઈઝના કમ્તમુટય ય ટાઈ કયેરા ેજ પયપ્રજમાત
પ્રજે ક્ટ પ્રલમ દા.ત.
- કઇણ ફે ભુરાકાત/ઇન્ટયવ્મુ
- કઇણ ભીરડમા શાઉવન ઉદ્દબલ અને પ્રલકાવ આરેખ
- કઇણ એક ગાભના પ્રનપ્રર્શલત પ્રલમ ઉયનુાં વલેક્ષણ
- કઇણ એક ળશેયની પ્રપાઈર
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UA05CJMC06 રઘુળધ પ્રનફાંધ અને લામલા - ૨
રધુળધ પ્રનફાંધના પ્રલમ દા.ત.
- કઈ એક અગ્રણી દૈપ્રનકની પ્રનપ્રર્શચત યપ્રલ/ફુધ ુર્થતઓન અભ્માવ
- કઈ એક અગ્રણી દૈપ્રનકની પ્રનપ્રર્શચત વભમના ફેનય/શેડરાઈનઓ અભ્માવ
- કઈ એક વલથરક્ષી વભાચાય વાભપ્રમકના પ્રનપ્રર્શચત વભમની કલય સ્ટયીન અભ્માવ
- કઈ એક િશ્મ-શ્રાવ્મ અને ભાધ્મભના પ્રનપ્રર્શચત ભાખા/પ્રગ્રાભન અભ્માવ
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UA06FFAP01 આાંતયયાષ્ટ્રીમ પ્રત્મામન
મુપ્રનટ-૧
૧.

આાંતયયાષ્ટ્રીમ કમ્મુનીકેળનના યાજકીમ, આર્થથક અને વાાંસ્કૃપ્રતક રયણાભ

૨.

આાંતયયાષ્ટ્રીમ પ્રલકાવના વાધન તયીકે આાંતયયાષ્ટ્રીમ વભાચાય, વાંદેળાવ્મલશાય અને ભાપ્રશતી

૧.

આાંતયયાષ્ટ્રીમ વભાચાય એજન્વીઓ અને પ્રવન્ડીકેર્ટવના ભાખા

૨.

આાંતયયાષ્ટ્રીમ વભાચાય એજન્વીઓ અને પ્રવન્ડીકેર્ટવના કામો

૧.

આાંતયયાષ્ટ્રીમ દૂયવાંચાય અને પ્રનમભનકાયી વાંગઠન

૨.

વભાચાય પ્રલાશભાાં અવાંતુરન દૂય કયલાના મુનેસ્કના પ્રમત્ન

૧.

નલી આાંતયયાષ્ટ્રીમ ભાપ્રશતી અને આર્થથક વ્મલસ્થા

૨.

ઇન્ટયનેળનર કમ્મુપ્રનકેળનભાાં વપતા અને પ્રનષ્ણપતાના ભુદ્દાઓ

મુપ્રનટ-૨

મુપ્રનટ-૩

મુપ્રનટ-૪

વાંદબથ ુસ્તક:
 ત્રકાયત્લ પ્રવદધાાંત અને અધ્મમન પ્રકાળન, ચાંિકાાંત ભશેતા. રે.નલબાયત
 અખફાયી ઉદ્યગ માવીન દરાર પ્રકાળક, રે.વાંગઠન અને વાંચારન, ગુજયાત ગ્રાંથ પ્રનભાથણ ફડથ
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UA06FFCO01 COMPUTER FUNDAMENTALS
UNIT 1
Photoshop: Introduction, workspace, Opening & manipulating image, Changing Modes
of screen.
UNIT 2
Photoshop Tools: Marquee, Lasso, Magic wand, Rubber stamp, Eye - Dropper, Pencil,
Paint brush, Adjusting the brightness & contras, Color balance & Variation, Changing
color image to grey image, Changing foreground & background
UNIT 3
Page Maker: Introduction, Screen, Understanding toolbox, working with palettes &
control palettes, Text tools, Frames, Paragraph formatting
UNIT 4
CorelDraw: Introduction to coreldraw program, menubar & drawing toolbar.
Drawing tools: Freehand tools, Rectangle tools, Ellipse tool, polygon, spiral & graph tools.
Editing tools: Shape tool, Knife tool, Erase tool, Smudge tool, Roughen tool, ansformation
of object. Color fill tool: fill color, Fountain tool, pattern tool, Texture tool, Post script
tool, no fill, docker window. Outline tool.

SOME REFERENCE BOOKS:
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Computer course windows 7 and office 2010 by R.K. Taxali Publisher Tata
McGrawHill.







Computer fundamentals By Anita Goel Pearson Publication New Delhi.
Rajaraman,V, “Fundamentals of Computers”, PHI
Leon Alex & Leon Mathews(1999), “Fundamentals of Information Technology”,
Leon
Techworld
Norton, Peter(2001), "Introduction to Computers", 4th Ed. TMH
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