
SNDT Women’s University 

1, NathibaiThakersey Road, Mumbai -20 
 

M.A. (Gujarati) Syllabus 

Academic Year – 2020-21 
 

*   Courrse    :     M.A. Gujarati 

*   Faculty               :    Humanities 

*   Semester             :   Four (4) 

*  Credits 

 (per semester)        :       20 
 

 * Total Credits       :        80 
 

Eligibility 
 

1. The candidate needs to clear Bachelor of Arts/Commerce/Science examinations or 

any other equivalent  examinations to be eligible for the course. 

2. Advanced Gujarati language competency is required. 
 
 

Programme Specific Outcome (PSOs): 

 In-depth study of literature and other closely related subjects to cultivate mastery 

of the subject for students pursuing higher education 

 Empower female students in terms of employment-oriented curriculum 

 Expanding the horizons of literary knowledge by studying about author, literary 

form, literary criticism, Indian literature, literary research, etc 

 Builda relationship between the ever-changing contexts of human life and 

literature 

 Teaching ethics, moral values and integrity to students leading to the betterment 

of society and also to increase the chances of employability 

 Empower female students through research and internships 
 

Core Objectives: 

1. Enriching linguistic skills 

2. Providing a detailed knowledge of Gujarati literature 

3. Introducing Indian literature through Gujarati language 

4. Introduce women's writing and its contribution to Gujarati and Indian literature 

5. Training them for Government and private jobs 

6.   Enabling female students to lead a self-reliant lifestyle 

7.   Training students for research work and make them aware about 

 Research skills 
 



General Instructions: 
 

1. There are 80 credits in Gujarati Subject. There are five papers in each semester. There 

are 4 credits in each subject. Each session has 20 credits(5x4 = 20credits) 

2. M.A. curriculum has been divided into Compulsory, Optional and CBCS  

3. Each semesters will have five papers 

4. In third semester, if students select “Dissertation”, thenthey will obtain 8 credits upon 

successfully completing it 

5. If a student opts for Internship, thenthey will obtain 8 credits upon successfully 

completing it 

6. Students from any stream can select CBCS 

7. Students can select CBCS subject in any semester 

 

Evaluation method: 
 

1. External Exam: 75 marks & Internal exam: 25 marks 

2. Minimum 40% marks required for passing at both stages 

3. Student needs to clear internal assessment to be eligible to appear for semester end 

(external) examination. 

For Semester –I, II, III, IV-* પ્રશ્નત્રન ું ભાક ું *  

પ્રશ્ન-૧. વુંદબભ વહશત વ્માખ્મા (ાઠ્મ  સ્તઔના પ્રશ્નત્ર ભાટ)ે   

       (૪ ભાુંથી ૨)            - ૨૦ભાર્કવભ  

અથલા 

પ્રશ્ન-૧. હલલેચનાત્ભઔ પ્રશ્ન (વૈદધાુંહતઔ પ્રશ્નત્ર ભાટ)ે   

(૪ ભાુંથી ૨)  

પ્રશ્ન-૨ દીગભપ્રશ્ન  (૨ ભાુંથી ૧)                                - ૨૦ ભાર્કવભ   

પ્રશ્ન-૩ ટ ુંઔાપ્રશ્ન  (૪ ભાુંથી ૨)              - ૨૦ ભાર્કવભ 

પ્રશ્ન-૪ ટ ુંઔનોંધ  (૪ ભાુંથી ૩)                                - ૧૫ ભાર્કવભ   
 

પ્રશ્ન-૫ ઔઇણ ાુંચ પ્રશ્નના વુંહિપ્ત ઉત્તય રક. (૮ ભાુંથી ૫)     - ૨૫ ભાર્કવભ  

for Regular students Internal                           - ૨૫ ભાર્કવભ  

લખભયીિા / પ્રઔલ્ ઔામભ / પ્રસ્ત હતઔયણ / ભોહકઔ 

 

 
Faculty Name : Humanities (Gujarati) 

Course Name : M.A.  (2020-21 onwards) 

Pattern : Semester (4 Semester Course) 



Semester Core 
Course 
Credit 

Elective 
Course 
Credit and 
CBCS 

Total 
Credit 

Hours Marks 
Int.+Ext. 

Total 
Marks 

Semester : I 12 04+04 20 60 25/75 500 

Semester : II 12 04+04 20 60 25/75 500 

Semester : III 12 04+04 20 60 25/75 500 

Semester :IV 
(Research and 
Internship) 

12 
8 

- 
- 

- 
- 
20 

- 
- 
60 

25/75 500 

Total 56 24 80 240   

 

  



S.N.D.T. Women’s University 

Syllabus Format (M.A. I – Gujarati) 

Academic Years : (2020-21 Onwards) 

Pattern : Semester I 

 
Sr. No. Title of Course L CR D TP Internal T 

1 ભધ્મઔારીન વાહશત્મ અન ેઔૃહતન 

અભ્માવ 

4 4 2.5 75 25 100 

2 બાાહલજ્ઞાન 4 4 2.5 75 25 100 

3 અલાભચીન ખદ્ય અન ેદ્ય ઔૃહતન 

અભ્માવ 

    25 100 

4 (i) (અ) રઔવાહશત્મ 4 4 2.5 75 25 100 

OPATIONAL       
4 (ii) (ફ) પ્રહળષ્ટ વાહશત્મ અન ેઔૃહતન 

અભ્માવ 

4 4 2.5 75 25 100 

 

L  = No. Of Lectures per week. 
CR =Credit per paper 

D =Duration of Theory paper for examination in hrs. 

TP =Theory paper i.e. External Examination Marks. 

T =Total Marks 

હનમહભત હલદ્યાર્થથની ભાટ ે:  

અુંતખભત ભ લ્મભાન : 75 ભાર્કવભ 

ફહશખભત ભ લ્મભાન : 25 ભાર્કવભ 
 

 

 

 

S.N.D.T. Women’s University 

Syllabus Format (M.A. I – Gujarati) 

Academic Year: 2020-21 Onwards  



Faculty Name : Arts (Gujarati) course Name : M.A. I 
 
Pattern : Semester II 
 

Sr. No. Title of Course L CR D TP Internal T 
1 અલાભચીન વાહશત્મ સ્લરૂ 

અન ેઔૃહતન અભ્માવ 

(આત્ભઔથા/ નલરઔથા/ 

રગ નલર 

4 4 2.5 75 25 100 

2 ઔાવ્મળાસ્ત્ર (બાયતીમ 

વાહશત્મ ભીભાુંવા) 

4 4 2.5 75 25 100 

3 વુંળધનળાસ્ત્ર 4 4 2.5 75 25 100 

4 (i) (અ) નાયીલાદ અન ે

ખ જયાતી નાયીલાદી 

વાહશત્મ 

4 4 2.5 75 25 100 

Optional       

4 (ii) (ફ)અન લાદ હલજ્ઞાન 4 4 2.5 75 25 100 

5 (i) (અ) ખાુંધીહલચાય અન ે

વાહશત્મ 

4 4 2.5 75 25 100 

Optional       

5 (ii) (ફ) નાટઔ અન ેયુંખભુંચ 
(CBCS) 

4 4 2.5 75 25 100 

 

L  = No. Of Lectures per week. 

CR =Credit per paper 

D =Duration of Theory paper for examination in hrs. 

TP =Theory paper i.e. External Examination Marks. 

T =Total Marks 

 

હનમહભત હલદ્યાર્થથની ભાટ ે:  

અુંતખભત ભ લ્મભાન : 25 ભાર્કવભ 

ફહશખભત ભ લ્મભાન : 75 ભાર્કવભ 
 
  



S.N.D.T. Women’s University 

Syllabus Format (M.A. I – Gujarati) 

Academic Years : (2020-21 onwards) 

Faculty Name : Arts (Gujarati) course Name : M.A. I 
 

Pattern : Semester III 
 

Sr. No. Title of Course L CR D TP Internal T 

1 આધ હનઔતા અન ેઆધ હનઔ 

ખ જયાતી વાહશત્મ 

4 4 2.5 75 25 100 

2 ાશ્ચાત્મ વાહશત્મ ભીભાુંવા 4 4 2.5 75 25 100 

3 એઔ વજભઔન અભ્માવ 

(ખ જયાતી) 

4 4 2.5 75 25 100 

4 (i) (અ) વાહશત્મ અન ે

વભાજળાસ્ત્ર 

4 4 2.5 75 25 100 

Optional       

4 (ii) (ફ) હલશ્લ વાહશત્મ 4 4 2.5 75 25 100 

5 (i) (અ) રગ ળધ હનફુંધ 4 4 2.5 75 25 100 

Optional       

5 (ii) (ફ) વાહશત્મ અન ેહવનેભા 
(CBCS) 

4 4 2.5 75 25 100 

 

L  = No. Of Lectures per week. 
 

CR =Credit per paper 
 

D =Duration of Theory paper for examination in hrs. 
 

TP =Theory paper i.e. External Examination Marks. 
 

T =Total Marks 

હનમહભત હલદ્યાર્થથની ભાટ ે:  

અુંતખભત ભ લ્મભાન : 25 ભાર્કવભ 

ફહશખભત ભ લ્મભાન : 75 ભાર્કવભ



S.N.D.T. Women’s University 

Syllabus Format (M.A. I – Gujarati) 

Academic Years : (2020-21 onwards) 

Faculty Name : Arts (gujarati) course Name: M.A. II 
 
Pattern : Semester IV 

Sr. No. Title of 
Course 

L CR D TP Internal T 

1 અન આધ હનઔતા 

અન ે

અન આધ હનઔ 

ખ જયાતી 

વાહશત્મ 

4 4 2.5 75 25 100 

2 હલલેચન અન ે

હલલેચનના 

હલહલધ 

હવદધાુંત 

4 4 2.5 75 25 100 

3 ત રનાત્ભઔ 

વાહશત્માભ્માવ 

4 4 2.5 75 25 100 

4 (i) (અ) વાહશત્મ 

વુંજ્ઞા 

( યાઔલ્ન) 

અન ેવુંજ્ઞા 

ઔેહરિત 

ઔૃહતન 

અભ્માવ 

4 4 2.5 75 25 100 

Optional        

4 (ii) (ફ) 

ઔામભહનમ હર્કત 
(Internship) 

4 4 2.5 75 25 100 

5 (i) (અ) રેકન 

ઔોળર અન ેપ્ર પ 

યીડીંખ(CBCS) 

4 4 2.5 75 25 100 

Optional        

5 (ii) (ફ) 

ઔામભહનમ હર્કત 

4 4 2.5 75 25 100 



(Internship) 

 

L  = No. Of Lectures per week. 

CR =Credit per paper 

D =Duration of Theory paper for examination in hrs. 

TP =Theory paper i.e. External Examination Marks. 

T =Total Marks 

 

હનમહભત હલદ્યાર્થથની ભાટ ે:  

અુંતખભત ભ લ્મભાન : 25 ભાર્કવભ 

ફહશખભત ભ લ્મભાન : 75 ભાર્કવભ 
 

Pattern: Semester I 
 

Sr. No. Title of Course L CR D TP Internal T 

1 ભધ્મઔારીન વાહશત્મ અન ેઔૃહતન 

અભ્માવ 

4 4 2.5 75 25 100 

2 બાાહલજ્ઞાન 4 4 2.5 75 25 100 

3 અલાભચીન ખદ્ય અન ેદ્ય ઔૃહતન 

અભ્માવ 

4 4 2.5 75 25 100 

4 (i) (અ) રઔવાહશત્મ 4 4 2.5 75 25 100 

Optional        

4 (ii) (ફ) પ્રહળષ્ટ વાહશત્મ અન ેઔૃહતન 

અભ્માવ 

4 4 2.5 75 25 100 

5 (i) (અ) બાયતીમ વાહશત્મ 4 4 2.5 75 25 100 

Optional        
5 (ii) (ફ) વાહશત્મ અન ેવભ શ ભાધ્મભ 

(CBCS) 

4 4 2.5 75 25 100 

 

L  = No. Of Lectures per week. 

CR =Credit per paper 

D =Duration of Theory paper forexamination in hrs. 

TP =Theory paper i.e. External Examination Marks. 

T =Total Marks 



 

હનમહભત હલદ્યાર્થથની ભાટ ે:  

અુંતખભત ભ લ્મભાન : 25 ભાર્કવભ 

ફહશખભત ભ લ્મભાન : 75 ભાર્કવભ 



BOS Guj. 20.04.2020 
Appendix ‘A’ 

M.A. (Gujarati) 

અભ્માવક્રભન ું સ્લરૂ 

M.A. (Gujarati) part I 

Semester – I (પ્રથભવત્ર) 

Compulsory Paper (અહનલામભ ેય) Paper – I 

Paper 
No. I 

Code 
No 

ળીભઔ 
(Title) 

L CR P/T D TP(E) Int P/V’ Total 

ભધ્મઔારીન 

વાહશત્મ 

અન ે

ઔૃહતન 

અભ્માવ 

4 4 - 2.5 75 25 - 100 

 

ઉદ્દેશ્મ /શેત  :  

 ખ જયાતી ભધ્મઔારીન ઔહલતાની બ હભઔાન ેધ્માનભાું યાકી હનમત ઔૃહતન અભ્માવ 

 ઔૃહતના અભ્માવ દલાયા ખ જયાતી ભધ્મઔારીન ઔહલતાની સ્લરૂખત હલળેતા, યુંયાન ેધ્માનભાું યાકી ઔહલના 

પ્રદાનની જાણઔાયી ભેલલી. 

 ભધ્મઔારીન સ્લરૂન અભ્માવ તેભ જ તેના આધાય ેભધ્મઔારીન ઔૃહતન અભ્માવ ઔયલ. 

 Topics and Details No. Of 
lectures 
assigned 

Marks 
Assigned 

Credit 

એઔભ – I પ્રફુંધ -વુંજ્ઞા, ઉદબલ, હલબાલના, રિણ વુંદબ ેસ્લરૂન 

અભ્માવ સ્લરૂની હલઔાવયેકા 

15 25 1 

એઔભ – II દ્યલાતાભ -વુંજ્ઞા, ઉદબલ, હલબાલના, રિણ વુંદબ ેસ્લરૂન 

અભ્માવ સ્લરૂની હલઔાવયેકા 

15 25 1 

એઔભ – III ઔારશડ ેપ્રફુંધ 15 25 1 

એઔભ - IV ભદન ભશના, ળાભ-વુંાદઔ શરયલલ્રબ બામાણી, ાશ્લભ 

પ્રઔાળન, અભદાલાદ. 

15 25 1 

 

 

વુંદબભ ગ્રુંથ :  

1. ખ જયાતી વાહશત્મ (ભધ્મઔારીન) : અનુંતયામ યાલ, ખ જભય પ્રઔાળન, અભદાલાદ, 1954 
2. ખ જયાતી વાહશત્મના ભાખભવ ચઔ સ્તુંબ : ઝલેયી ઔૃષ્ણરાર ભશનરાર, એન.એભ.હત્રાઠી, 1958 
3. ભધ્મઔાના વાહશત્મપ્રઔાય :ડૉ.ચુંિઔારત ભશેતા, એન.એભ.હત્રાઠી, 1958 
4. અન ક્રભ : જમુંત ઔઠાયી, ખ જભય ગ્રુંથયત્ન ઔામાભરમ, અભદાલાદ, 

1975. 
5. ફાય વાહશત્મ સ્લરૂ : પ્રવાદ બ્રહ્મબટ્ટ, ાશ્લભ હલરઔેળન, અભદાલાદ, 2001. 



6. પ્રેભાનુંદની આખ્માન ઔથા : યભેળ જાની, લયા એરડ ઔ ું., અભદાલાદ, 1962. 
7. ખ જયાતી વાહશત્મન ઇહતશાવ બાખ-1 : વુંા. ઉભાળુંઔય જળી, અનુંતયામ યાલ, મળલુંત ળ ર્કર, 

પ્રઔા. ખ જયાતી વાહશત્મ રયદ, અભદાલાદ, ફીજી ળહધત 

આલૃહત્ત ૨૦૦૫ 
8. વાહશત્મ સ્લરૂવુંધાન : વુંા. વ ભન ળાશ, ાશ્લભ પ્રઔાળન. 
9. સ્લાધ્મામ અને વુંળધન : ફલુંત જાની, ખ જયાતી વાહશત્મ અઔાદભી 1990 

10. પ્રાચીન પાખ  ઔાવ્મ : વુંા. યભણરાર ચી. ળાશ,  

૧૧.  .  ભધ્મઔારીન જૈન ઔહલતાવુંચમ વુંા : અબમ દળી, વાહશત્મ અઔાદભી, રદલ્શી, ૨૦૧૯ 

૧૨ ભધ્મઔારીન ખ જયાતી જૈન  વાહશત્મ વુંાદઔ : જમુંત ઔઠાયી, ઔાુંહતબાઈ ફી. ળાશ, ૧૯૯૩ 

૧૩.  ઔારશડ ેપ્રફુંધ ઔહલ દ્મનાબ હલયહચત , વુંાદઔ ઔાહરતરાર વ્માવ, એન.એભ 

હત્રાઠી ઔુંની, 
  



BOS Guj. 20.04.2020 

Appendix ‘A’ 

M.A. (Gujarati) 

અભ્માવક્રભન ું સ્લરૂ 

M.A. (Gujarati) part I 

Semester – I (પ્રથભવત્ર) 

Compulsory Paper (અહનલામભ ેય) Paper – II 

Paper 
No. II 

Code 
No 

ળીભઔ 
(Title) 

L CR P/T D TP(E) Int P/V’ Total 

બાાહલજ્ઞાન 4 4 - 2.5 75 25 - 100 

 

ઉદ્દેશ્મ /શેત  :  

 બાાહલજ્ઞાનની ઐહતશાહવઔ અન ે લણભનાત્ભઔ દધહત દલાયા ખ જયાતી બાાન અભ્માવ 

ઔયલ.  

 બાા ભન ષ્મ વુંસ્ઔૃહતની દેણ છે. બાા લખયન ભાનલ વભાજ ઔલ્ી ળઔત નથી, 

હલદ્યાર્થથનીની લૈજ્ઞાહનઔ અન ેઐહતશાહવઔ અહબખભથી બાી વુંયચના, સ્લરૂ અન ેબાા 

રયલાયની વભજ ઔેલ ેતે જરૂયી છે. 

 ઐહતશાહવઔ ળાકા અન ેલણભનાત્ભઔ ળાકા દલાયા બાા હલજ્ઞાનન અભ્માવ ઔયી તેના ામાના 

હવદધાુંતની જાણઔાયી ભેની ખ જયાતી બાાન રયચમ ભેલલ. 
 

 Topics and Details No. Of 
lectures 
assigned 

Marks 
Assigned 

Credit 

એઔભ – I બાાન વાભારમ રયચમ :  

બાા હલજ્ઞાનન રયચમ, હલમ અન ેસ્લરૂ, 

અધ્મમનની દધહત (લણભનાત્ભઔ, ઐહતશાહવઔ, ત રનાત્ભઔ), 

બાાની વ્માખ્મા, તેન ું વાભારમ સ્લરૂ, 

બાા અન ે ફરી હલજ્ઞાન (પ્રાદેહળઔ, ધુંધાઔીમ, વાભાહજઔ અન ે

ખ જયાતી બાાની ફરીન રયચમ). 

15 25 1 

એઔભ – II ઐહતશાહવઔ બાા હલજ્ઞાન 

(ખ જયાતી બાાના વુંદબભભાું) 

બાાઔીમ રયલતભન : સ્લરૂ અન ે પ્રઔાય (ધ્લહન રયલતભન, રૂ 

રયલતભન, ળલદયાહળ રયલતભન, અથભ રયલતભન, વાિશ્મ રયલતભન), 

ારયલારયઔ બાાઔ  તેની વભજ, રયચમ.(બાયતના બાાઔ ન 

અભ્માવ તેભાું ખ જયાતી બાાન ું સ્થાન) 

15 25 1 

એઔભ – III લણભનાત્ભઔ બાાહલજ્ઞાન :  

ધ્લહનહલચાય (Phonetics) અન ે ધ્લહનગટઔહલચાય 
(Phonemics) 

ધ્લહનહલચાયની ત્રણ ળાકાન રયચમ. 

15 25 1 



ઉચ્ચાયણભ રઔ ધ્લહન તુંત્ર : ઉચ્ચાયણ અુંખ, ઉચ્ચાયણ સ્થાન, 

ઉચ્ચરયત ધ્લહનન ું લખીઔયણ. 

ઉચ્ચાયણ સ્થાન અન ે પ્રમત્નયીહતન ે આધાય ે ડતા ધ્લહનગટઔના 

પ્રઔાયન રયચમ. 

કુંરડમધ્લહનગટઔ : સ્લય અન ેતેના પ્રઔાય (અગ્ર, ભઘ્મ, શ્ચમ-ૃષ્ઠ) 

વ્મુંજન અન ેતેના પ્રઔાય (સ્ળભ, અન નાહવઔ, પ્રઔુંી, ાર્થશ્લઔ, વુંગી 

લખેય.ે) 

અહતકુંડીમ ધ્લહનગટઔ : અિય, વુંધ્મિય, જુંર્કચય, ઔારભાન, 

સ્લયબાય, ઔાઔ  લખેયેન રયચમ. 

એઔભ - IV રૂહલચાય (Morphology) (ખ જયાતી બાાના વુંદબભભાું) 

રૂ, રૂ ગટઔની ક 

રૂગટઔનાું પ્રઔાય (ફધ્ધ-ભ ર્કત/હલહચ્છરન-અહલહચ્છરન/ધાત -

અધાત /અુંખ) 

વ્માઔયહણઔ પ્રલખો : લરખ, લચન,  રુ, હલબહર્કત, પ્રમખ, ઔા, 

વભાવ, રક્રમા હલળેણ, ઉદખાય લાચઔ, હનાત. 

લાર્કમ હલચાય (Syntax) (ખ જયાતી બાાના વુંદબભભાું) 

લાર્કમ અન ેતેનાું પ્રઔાય (વાદ ું, વુંઔ ર ઔ ેહભશ્ર, વુંમ ર્કત લાર્કમ) 

હલહધલાચઔ, હનેધ લાચઔ, પ્રશ્નાથભ, વુંઔેતાત્ભઔ, આદત લાચી. 

ઔતભરય-ઔભભહણ-પ્રેયઔ યચના. 

રૂાખ્માનખત અન ે લાર્કમખત વુંફુંધ. લાર્કમ યચનાના હનઔટસ્થ 

અલમલ. 

15 25 1 

 

વુંદબભ ગ્રુંથ :  

1. ખ જયાતી બાાન ું ધ્લહનસ્લરૂ અન ેધ્લહન 

રયલતભન 

: ડૉ. પ્રફધ ુંરડત, ખ જયાત મ હનલર્થવટી, 

અભદાલાદ, 1974 

2. વ્માઔયણ હલભળભ : ઊર્થભ દેવાઈ, મ હનલર્થવટી ગ્રુંથહનભાભણ ફૉડભ, 

અભદાલાદ 1992 

3. બાાળાસ્ત્રની ઔેડીએ : ઊર્થભ દેવાઈ, મ હનલર્થવટી ગ્રુંથહનભાભણ ફૉડભ, 

અભદાલાદ 1992 

4. ફરીહલજ્ઞાન અન ેખ જયાતની ફરી : મખેરિ વ્માવ, મ હનલર્થવટી ગ્રુંથહનભાભણ ફૉડભ, 

અભદાલાદ 1974 

5. ફરીહલજ્ઞાનના ઔેટરાઔ પ્રશ્ન : ળાુંહતરાર આચામભ, ખ જ. વાહશત્મ રયદ, 

અભદાલાદ, 1984 

6. ખ જયાતની બાા : ટી.એન.દલ,ે અન . ભીનાિી ટેર, મ હન. 

ગ્રુંથહનભાભણ ફડભ અભદાલાદ, 1972 

7. બાા અન ેતેન ું બોહતઔ સ્લરૂ : મખેરિ વ્માવ, નુંરદતા પ્રઔાળન, અભદાલાદ 

8. બાા લ બાાળાસ્ત્ર : શ્રી ન. ખજેરિખડઔય, વ્શીનવ પ્રઔાળન,  ણ ે

9. ખ જયાતી બાાન ું ઐહતશાહવઔ વ્માઔયણ : શરયલલ્રબ બામાણી, ખ જયાતી વાહશત્મ 

અઔાદભી, ખાુંધીનખય, 1988 



10. વ્માઔયણ : અથભ અને આઔાય : વુંા. ડૉ. દમાળુંઔય જળી, મ હન. ગ્રુંથ હનભાભણ 

ફડભ, પ્ર.આ. 1978,  નઃભ રિત 1995. 

11. બાયતીમ બાાહલજ્ઞાન : આચામભ રઔળયીદાવ લાજામી, લાણી 

પ્રઔાળન, પ્ર. આ. 1999, હદલ.વું. 2008 

12. Introductory Linguistics : W.P.Lehmann, Oxford and 
IBH Publishing Co. Mumbai, 
New Delhi, Calcutta, 1966 
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M.A. (Gujarati) 

અભ્માવક્રભન ું સ્લરૂ 

M.A. (Gujarati) part I 

Semester – I (પ્રથભવત્ર) 

Compulsory Paper (અહનલામભ ેય) Paper – III 

Paper 
No. III 

Code 
No 

ળીભઔ (Title) L CR P/T D TP(E) Int P/V’ Total 

અલાભચીન ખદ્ય અન ેદ્યઔૃહતન 

અભ્માવ 

4 4 - 2.5 75 25 - 100 

 

ઉદ્દેશ્મ /શેત  :  

 અલાભચીન ખ જયાતી ખદ્ય અન ેદ્ય ઔૃહતના સ્લરૂ અન ેહલઔાવન ેપ્રસ્તાહલઔ બ હભઔાન ું જ્ઞાન થલ ું. 

 અલાભચીન ખ જયાતી વાહશત્મપ્રલાશન ેધ્માનભાું યાકી હનમત ઔૃહતન વભગ્રરિી અભ્માવ ઔયલ. 

 હનમત ઔૃહતના અભ્માવ દલાયા અલાભચીન ખદ્ય-દ્ય પ્રલાશથી જ્ઞાન થલ ું. 

 Topics and Details No. Of 
lectures 
assigned 

Marks 
Assigned 

Credit 

એઔભ – I અલાભચીન ખ જયાતી વાહશત્મ હલઔાવયેકા  15 25 1 

એઔભ – II અલાભચીન ખદ્ય દ્યની હલબાલના 15 25 1 

એઔભ – III બિુંબિ 15 25 1 

એઔભ - IV ધ્લહન – યાજેરિ ળાશ 15 25 1 
 

વુંદબભ ગ્રુંથ 

1. ખ જયાતી ઔથાહલશ્લ : વુંા. ફાફ  દાલર યા, ગ્રુંથાખાય પ્રઔાળન 

2. ખ જયાતી નલરઔથા : યગ લીય ચોધયી, યાધેશ્માભ ળભાભ, ગ્રુંથહનભાભણ ફડભ, 

અભદાલાદ 

3. ઔથઔથન : વ યેળ જી 

4. ઔથાદ : વ ભન ળાશ, ાશ્લભ પ્રઔાળન, અભદાલાદ 

5. ઔથામખ : નયેળ લેદ, ાશ્લભ પ્રઔાળન, અભદાલાદ. 

6. નલરઔથા અન ેશ ું :‘ળલદવૃહષ્ટ’ હલળેાુંઔ, વું. શભદ હત્રલેદી ખ જયાત વાહશત્મ 

અઔાદભી, અભદાલાદ 

7. ભહણઔારતથી ભહણરાર : હવરાવ ટેહરમા, .ૃ25-31 

8. સ્લાતુંત્ર્મત્તય ખ જયાતીખીત : સ્લરૂ અન ેહલઔાવ, હથઔ યભાય આદળભ પ્રઔાળન, પ્ર. 

આ. 1994 

9. ટ ુંઔી લાતાભ અન ેખ જયાતી ટ ુંઔીલાતાભ : જમુંત ઔઠાયી, ખ જભય પ્રઔાળન અભદાલાદ 

10. ટ ુંઔી લાતાભ : હલજમ ળાસ્ત્રી, અરુણાદેલ પ્રઔાળન, અભદાલાદ 

11. ટ ુંઔી લાતાભભાું ઔથનઔેરડ : ળયીપા લીજીલાા 

12. રયષ્ઔૃત લાતાભ અન ેફીજા રેક : ભણીરાર શ. ટેર, ાશ્લભ પ્રઔાળન, અભદાલાદ 

૧૩, ઔથઔથન  : વ યેળ જી, આય. આય, ળેઠની ઔુંની, અભદાલાદ, 

૧૯૬૯ 

૧૪.  ટ ુંઔી લાતાભ અન ેફીજા રેક  જમુંત ાઠઔ, ાશ્લભ  પ્રઔાળન, અભદાલાદ ૨૦૦૦ 

૧૫.  ટ ુંઔીલાતાભ અન ેખ જયાતી ટ ુંઔી લાતાભ  વુંાદન : જમુંત ઔઠાયી, ખ જભય ઔામાભરમ, ૧૯૭૭ 



૧૬.  ટ ુંઔી લાતાભ : ભીભાુંવા  ભશનરાર ટેર, આદળભ પ્રઔાળન. ૧૯૭૯  
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Appendix ‘A’ 

M.A. (Gujarati) 

અભ્માવક્રભન ું સ્લરૂ 

M.A. (Gujarati) part I 

Semester – I (પ્રથભવત્ર) 

Optional Paper (લૈઔહલ્ઔ ેય) Paper – IV (A) 

Paper 
No. IV 
(A) 

Code 
No 

ળીભઔ (Title) L CR P/T D TP(E) Int P/V’ Total 

રઔવાહશત્મ 4 4 - 2.5 75 25 - 100 

 

ઉદ્દેશ્મ /શેત  :  

 રઔ વાહશત્મ વુંદબે ‘રઔ’ ળલદન અથભ, વ્માખ્મા, હલબાલના વભજલી. 

 રઔ વુંસ્ઔૃહત અને વાહશત્મના વુંફુંધની વભજ ઔેલામ. 

 રઔ વાહશત્મ, હળષ્ટ વાહશત્મ, આરદલાવી વાહશત્મના સ્લરૂ, ઔૃહતના વુંળધન, વુંાદન, તેની વભસ્મા હલળ ે

જ્ઞાન થામ. 
 
 Topics and Details No. Of 

lectures 
assigned 

Marks 
Assigned 

Credit 

એઔભ – I રઔ વાહશત્મ : વુંજ્ઞા, સ્લરૂ, રિણ 15 25 1 

એઔભ – II રઔ વાહશત્મ અન ે હળષ્ટ વાહશત્મ લચ્ચેન બેદ – આરદલાવી 

વાહશત્મ () 

15 25 1 

એઔભ – III રઔ વાહશત્મના સ્લરૂ અન ેપ્રઔાય (રઔખીત, ઔથાખીત, રઔઔથા, 

રઔલાતાભ) 

15 25 1 

એઔભ - IV રઔવાહશત્મના વુંળધન અન ેવુંાદનન ઇહતશાવ  

રઔવાહશત્મના વુંળધન- વુંાદનની વભસ્મા 

ઝલેયચુંદ ભેગાણી, શવ  માહજ્ઞઔ, બખલાનદાવ ટેરન ું રઔવાહશત્મ 

વુંળધન-વુંાદનિેત્ર ેપ્રદાન 

15 25 1 

 

 

 

વુંદબભ ગ્રુંથ :  

1. રઔવાહશત્મ બાખ 1-2 : ડૉ. ફલુંત જાની અન ે ડૉ. અુંફાદાન યશરડમા, વોયાષ્ટ્ર 

મ હનલર્થવટી પ્રઔાળન. 
2. રઔવાહશત્મ હલભળભ : જમભલ્ર યભાય 
3. રઔ વાહશત્મ : તત્લદળભન અન ેભ લ્માુંઔન : વુંા. ફલુંત જાની, ખ જયાત વાહશત્મ અઔાદભી પ્રઔાળન. 
4. રઔ વાહશત્મની ઔથનળૈરી : ડૉ. ળાુંહતરાર આચામભ. 



5. રઔ વાહશત્મ : હલબાલના અન ેપ્રઔાય : શવ  માહજ્ઞઔ 
6. રઔ લાતાભ :  ષ્ઔય ચુંદાલયઔય. 
7. રઔ લાતાભનાું ઔ  અન ેભ  : શરયલલ્રબ બામાણી. 
8. રઔ વાહશત્મ બણી : ડૉ. હફહન આળય, રડલાઇન પ્રઔાળન. 
9. રઔ ખીત – તત્લ અન ેતુંત્ર : વું. ફલુંત જાની, ખ જયાત વાહશત્મ અઔાદભી પ્રઔાળન. 
10. રઔ વાહશત્મ અન ેવુંસ્ઔૃહત : જમભલ્ર યભાય 
11. ધ સ્ટડી ઑપ પઔરય : વી.ફી. ફનભ. 
12. ખ જયાતી રઔ વાહશત્મહલભળભ : ફલુંત જાની, ાશ્લભ પ્રઔાળન, અભદાલાદ, પ્ર.આ.2010. 
13. રઔ હલદ્યા અન ેરઔ વાહશત્મ : નયેળ લેદ, ાશ્લભ પ્રઔાળન, પ્ર.આ.2010. 
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Appendix ‘A’ 

M.A. (Gujarati) 

અભ્માવક્રભન ું સ્લરૂ 

M.A. (Gujarati) part I 

Semester – I (પ્રથભવત્ર) 

Optional Paper (લૈઔહલ્ઔ ેય) Paper – IV (B) 

Paper 
No.  IV 
(B) 

Code 
No 

ળીભઔ (Title) L CR P/T D TP(E) Int P/V’ Total 

પ્રહળષ્ટ વાહશત્મ અન ે

ઔૃહતન અભ્માવ 

4 4 - 2.5 75 25 - 100 

 

ઉદ્દેશ્મ /શેત  :  

 પ્રહળષ્ટ અને પ્રહળષ્ટતાલાદથી જ્ઞાત થલ ું. 

 ખ જયાતી વાહશત્મભાું પ્રહળષ્ટ ઔૃહતની જાણઔાયી ભેલી અભ્માવ 
 
 Topics and Details No. Of 

lectures 
assigned 

Marks 
Assigned 

Credit 

એઔભ – I પ્રહળષ્ટ વાહશત્મ: હલબાલના, રિણ, (સ્લરૂ) 15 25 1 

એઔભ – II પ્રહળષ્ટ વાહશત્મ-ખ જયાતી વાહશત્મભાું હસ્થત્મુંતય 15 25 1 

એઔભ – III ભાનલીની બલાઇ- રનારાર ટેર 15 25 1 

એઔભ - IV હશભારમન પ્રલાવ- ઔાઔાવાશેફ ઔારેરઔય 15 25 1 

 

વુંદબભ ગ્રુંથ:  
1. નલરઔથા  :ચચાભઅનેહચરઔત્વા : ડૉ. હફહનઆળય,ાશ્લભપ્રઔાળન 
2. નલરઔથા સ્લરૂ  : પ્રલીણ દયજી, મ હનલવીટી ગ્રુંથ હનભાભણ ફડભ, ખ જયાત 

યાજ્મ, અભદાલાદ, ૧૯૮૬ 
3. નલરઔથા : સ્લરૂ અને લૈહલધ્મ  : વુંાદન; હળયી ુંચાર, અરુણદમ પ્રઔાળન, 

અભદાલાદ, ૨૦૧૪  
4. ‘ખલધભનયાભ’ વભાજળાસ્ત્રીમ અભ્માવ : વું. વ ધીયચુંિ, 

વ યતવશ્મરસ્ટડીવેરટય,દહિણખ જયાતમ હનલર્થવટી, વ યત. 
5. દળભઔનાદેળભાું : યગ લીય ચોધયી, આય.આય.ળેઠની ઔુંની, ભ ુંફઇ, 1980. 
6. દળભઔ અધ્મમન ગ્રુંથ : વું.યભેળદલે, ફારખલલદપ્રઔાળન, અભદાલાદ, 1984. 
7.  યાણઔથાઔોભ દી : વું.યગ નાથફુંધ , નેળનરહલરળીંખશાઉવ, રમ રદલ્શી, 

1964. 
8. ખ જયાતી ઔથાહલશ્લ(નલરઔથા)  : વુંાદઔ : ફાફ  દાલર યા અને નયેળ લેદ, ાશ્લભ 

હલરઔેળન, અભદાલાદ, ફીજી આલૃહત્ત ૨૦૦૯  
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Appendix ‘A’ 

M.A. (Gujarati) 
અભ્માવક્રભન ું સ્લરૂ 

M.A. (Gujarati) part I 
Semester – I (પ્રથભવત્ર) 

Optional Paper (લૈઔહલ્ઔ ેય) Paper – V (A) 

Paper 
No.  V 
(A) 

Code 
No 

ળીભઔ (Title) L CR P/T D TP(E) Int P/V’ Total 

બાયતીમ વાહશત્મ 4 4 - 2.5 75 25 - 100 

 

ઉદ્દેશ્મ /શેત  :  

 બાયતીમ વાહશત્મની વૈદધાુંહતઔ હલચાયણા અને તેન ું વભથભન ઔયે. 

 બાયતીમ વાહશત્મના અભ્માવન નલ િહષ્ટઔણ ઔેલામ 

 બાયતીમ હલબાલનાના અથભપ્રઔાળભાું નલા તત્લ, નલા યવપ્રદેળની જાણ થામ. 

 બાયતની ફશ બાી અને ફશ વુંસ્ઔૃહતને વભજામ. 
 
 Topics and Details No. Of 

lectures 
assigned 

Marks 
Assigned 

Credit 

એઔભ – I બાયતીમ વાહશત્મ વુંજ્ઞા ચચાભ 

બાયતીમ વાહશત્મની હલહલધ વ્મલસ્થા 

બાયતીમ વાહશત્મની હલબાલના –બાયતીમતા, પ્રાદેહળઔતા, 

યાષ્ટ્રીમતા, લૈહશ્લઔતા. 

15 25 1 

એઔભ – II ફશ બાા અન ેફશ વુંસ્ઔૃહત વુંદબ ેબાયતીમતાના હલચાય 

લતભભાન વુંદબભભાું બાયતીમ વાહશત્મના અભ્માવન ું ભશત્લ. 

15 25 1 

એઔભ – III હનમત ઔૃહતન અભ્માવ (બાયતીમ બાાભાુંથી અન રદત ઔૃહત) 

ધયતી ક ેાછ લ-ે હળલયાભ ઔાયરથ અન લાદ પ્રબાઔય ભુંખ 

લેઢેઔય 

15 25 1 

એઔભ - IV હનમત ઔૃહતન અભ્માવ (બાયતીમ બાાવાહશત્મભાુંથી અન રદત 

ઔૃહત) ભામાદભણ- હનભભર લભાભ અન લાદ હલનેળ અુંતાણી. 

15 25 1 

 

વુંદબભ ગ્રુંથ :  
1. ત રનાત્ભઔ વાહશત્મ : બાયતીમ વુંદબ ે : ડૉ. ચૈતરમ દેવાઈ, ગ્રુંથહનભાભણ ફડભ 
2. આધ હનઔ બાયતીમ વાહશત્મ : અન . જમુંત ફિી, વાહશત્મ અઔાદભી, રદલ્શી, 

1976. 
3. ‘સ્લાધ્મામ’ : અુંઔ એહપ્રર-વપ્ટેમ્ફય 1996 ડૉ. નયેળ લેદ 
4. બાયત લેય ઇહતશાવેય ધાયા : યલીરિનાથ ટાખયવ યલીરિ હનફુંધભાા-2, 

વાહશત્મ અઔાદભી, રદલ્શી. 
5. ઇહરડમન હરટયેચય : ઔે. વહચ્ચદાનુંદ, વાહશત્મ અઔાદભી, રદલ્શી. 
6. એનવામર્કરીરડમા ઑપ ઇહરડમન હરટયેચય : વાહશત્મ અઔાદભી, રદલ્શી. 
7. વાહશત્મ વુંદબે લૈહશ્લઔતા, બાયતીમતા, ખ જયાતીતા-

યચના અને વુંયચના 

: શરયલલ્રબ બામાણી. 

8.  લાભય : બાબાઈ ટેર, આય. આય. ળેઠની ઔુંની 



9. યાષ્ટ્રીમ એઔતા ઓય બાયતીમ વાહશત્મ ઇહરડમન 

હરટયેચય 

: વુંા. મખેરિ ખસ્લાભી. 

10. બાયતીમ વાહશત્મ : ડૉ. ફલુંત જાની અને અરમ વોયાષ્ટ્ર મ હન. 

પ્રઔાળન. 
11. બાયતીમ વાહશત્મ : ‘સ્લાધ્મામ’- અુંઔ :એહપ્રર-વપ્ટેમ્ફય 1996 નયેળ 

લેદ 
12. એન ઇહરડમન હરટયેચય – બા.1,2,3 : એ.ઔે. લડભય, ખ જયાત વાહશત્મ અઔાદભી, 

ખાુંધીનખય, 1957 

૧૩.  ખ જયાતી નલરઔથાભાું યાષ્ટ્રીમ અહસ્ભતા  ડ. વી. એચ. ખાુંધી, અહબનલ પ્રઔાળન, 

અભદાલાદ, ૧૯૭૩  
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Appendix ‘A’ 

M.A. (Gujarati) 

અભ્માવક્રભન ું સ્લરૂ 

M.A. (Gujarati) part I 

Semester – I (પ્રથભવત્ર) 

Optional (CBCS) Paper (લૈઔહલ્ઔ ેય) Paper – V (B) 

Paper 
No.  V 
(B) 

Code 
No 

ળીભઔ (Title) L CR P/T D TP(E) Int P/V’ Total 

વભ શભાધ્મભ અન ે

વાહશત્મ. 

4 4 - 2.5 75 25 - 100 

 

ઉદ્દેશ્મ /શેત  :  

 વભ શભાધ્મભ અન ેવાહશત્મ વાથેન વુંફુંધન,ે સ્લરૂન,ે ઔામભિેત્ર, પ્રમજનના વામ્મ-લૈમ્મની વભજ ભ.ે 

 આુંતયહલદ્યાઔીમ અભ્માવ, વાુંપ્રત વભમભાું તેની ભાખના વુંદબ ેઉમખી. 

 Topics and Details No. Of 
lectures 
assigned 

Marks 
Assigned 

Credit 

એઔભ – I ભાધ્મભ, રઔભાધ્મભ, વભ શભાધ્મભની હલબાલના 

વભ શ ભાધ્મભન ું સ્લરૂ, રયફ, પ્રબાલ. 

15 25 1 

એઔભ – II વભ શ ભાધ્મભ અન ેવાહશત્મ 

સ્લરૂ, ઔામભિેત્ર, પ્રમજન, ખહતહલહધ 
15 25 1 

એઔભ – III યેરડમ, િશ્મ-શ્રાવ્મ ભાધ્મભન ું સ્લરૂ, ઔામભિેત્ર 

િશ્મ-શ્રાવ્મ ભાધ્મભભાું વાહશત્મન ું સ્થાન 

15 25 1 

એઔભ - IV રપલ્ભ અન ેવાહશત્મઔૃહતન ત રનાત્ભઔ અભ્માવ 

લાતાભ-‘અબ  ભઔયાણી’- ચ નીરાર ભરડમા. 

રપલ્ભ-‘હભચભભવારા’- ઔેતન ભશેતા. 

15 25 1 

 
 
 
 
 
 
 

વુંદબભ ગ્રુંથ : 
 

1. વભ શભાધ્મભ અને વાહશત્મ : વું. પ્રીહત ળાશ, ાશ્લભ પ્રઔાળન. 
2. વાહશત્મ અને ત્રઔાયત્લ : વું.ઔ ભાયા દેવાઇ, ખ જયાત વાહશત્મ રયદ. 
3. ભાઘ્મભભીભાુંવા : માવીન દરાર, ાશ્લભ પ્રઔાળન. 
4. ભાધ્મભહલભળભ : માવીન દરાર, ાશ્લભ પ્રઔાળન. 
5. રપલ્ભાલરઔન : અહબહજત વ્માવ. 
6. વાહશત્મયુંખી ત્રઔાયત્લ : ડૉ. અભીતા ઠાઔય, નલબાયત વાહશત્મ ભુંરદય, 1998. 



7. સ્લાતુંત્ર્મત્તય ખ જયાતી ત્રઔાયત્લ : હલષ્ુ ુંડ્મા, ાશ્લભ પ્રઔાળન, 2011. 
8. ભીરડમા ભેવેજ : વ ભન ળાશ, ાશ્લભ પ્રઔાળન, 2011. 
9. પ્રવાયણની ાુંકે : વું. માવીન દરાર, ાશ્લભ પ્રઔાળન, 2011. 
10. હવનેભાની વૃહષ્ટ : વું. માવીન દરાર, ાશ્લભ પ્રઔાળન, 2011. 
11. વત્વુંખ હવનેભાન : વું. માવીન દરાર, ાશ્લભ પ્રઔાળન, 2011. 
12. જનવુંઔભન ું જખત : વું. માવીન દરાર, ાશ્લભ પ્રઔાળન, 2011. 
13. હશરદીભેં ભીરડમારેકન ઓય અન લાદ : ડૉ. યાભખાર લવશ, ાશ્લભ પ્રઔાળન, 2011. 
14. ત્રઔારયતા પ્રહળિણ : ડૉ. યાભખાર લવશ, ાશ્લભ પ્રઔાળન, 2011. 
15. વાહશહત્મઔ ત્રઔાયત્લ : રઔળય વ્માવ, ાશ્લભ પ્રઔાળન. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pattern : Semester II 
 

Sr. No. Title of Course L CR D TP Internal T 
1 અલાભચીન વાહશત્મ સ્લરૂ અન ે

ઔૃહતન અભ્માવ (રગ નલર) 

4 4 2.5 75 25 100 

2 ઔાવ્મળાસ્ત્ર (બાયતીમ વાહશત્મ 

ભીભાુંવા) 

4 4 2.5 75 25 100 

3 વુંળધનળાસ્ત્ર 4 4 2.5 75 25 100 

4 (i) (અ) નાયીલાદ અન ેખ જયાતી 

નાયીલાદી વાહશત્મ 

4 4 2.5 75 25 100 

Optional        

4 (ii) (ફ)અન લાદ હલજ્ઞાન 4 4 2.5 75 25 100 

5 (i) (અ) ખાુંધીહલચાય અન ેવાહશત્મ 4 4 2.5 75 25 100 

Optional        



5 (ii) (ફ) નાટઔ અન ેયુંખભુંચ (CBCS) 4 4 2.5 75 25 100 
 

L  = No. Of Lectures per week. 
CR =Credit per paper 

D =Duration of Theory paper for examination in hrs. 

TP =Theory paper i.e. External Examination Marks. 

T =Total Marks 
 

હનમહભત હલદ્યાર્થથની ભાટ ે:  

અુંતખભત ભ લ્મભાન : 75 ભાર્કવભ 

ફહશખભત ભ લ્મભાન : 25 ભાર્કવભ 
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Appendix ‘A’ 

M.A. (Gujarati) 

અભ્માવક્રભન ું સ્લરૂ 

M.A. (Gujarati) part I 

Semester – II  (હદલતીમ વત્ર) 

Compulsory Paper (અહનલામભ ેય) Paper - I 

Paper 
No. I 

Code 
No 

ળીભઔ (Title) L CR P/T D TP(E) Int P/V’ Total 

અલાભચીન વાહશત્મ સ્લરૂ- રગ નલર 

અન ેહનમત ઔૃહતન અભ્માવ 

4 4 - 2.5 75 25 - 100 

 

ઉદ્દેશ્મ /શેત  :  

 રગ નલર સ્લરૂની અરમ વાહશત્મસ્લરૂની ત રનાએ વભજ પ્રાપ્ત થામ. 
 
 Topics and Details No. Of 

lectures 
assigned 

Marks 
Assigned 

Credit 

એઔભ – I રગ નલરન ું વાહશત્મ સ્લરૂ, રિણ, ગટઔતત્લ, પ્રઔાય, અરમ 

પ્રઔાય વાથ ેવામ્મ-લૈમ્મ 

15 25 1 

એઔભ – II ખ જયાતી રગ નલરની હલઔાવયેકા 15 25 1 

એઔભ – III વભમહદલ- બખલતીઔ ભાય ળભાભ, આય.આય. ળેઠ અભદાલાદ. 15 25 1 

એઔભ - IV લાુંવન અુંઔ ય- ધીરુફશેન ટેર 15 25 1 

 

વુંદબભ ગ્રુંથ :  
1. ખ જયાતી ઔથાહલશ્લ (રગ નલર) : ફાફ  દાલર યા, નયેળ લેદ, લલ્રબ હલહધનખય, 

પ્ર.આ. 1985 



2. રગ નલરન ું સ્લરૂ : નયેળ લેદ 
3. ઔથાહલશ્લ : ફાફ  દાલર યા, ાશ્લભ પ્રઔાળન, અભદાલાદ. 
4. ઔથાહલભળભ : નયેળ લેદ, પ્રલીણ પ્રઔાળન, યાજઔટ 
5. ખ જયાતી વાહશત્મ સ્લરૂ : ભુંજ રાર ભદભ દાય 
6. ઔથાવાહશત્મન ું હલલેચન : બાયતી દરાર, વાહશત્મભુંરદય 
7. અલાભચીન વાહશત્મસ્લરૂ : ડૉ. ભતીરાર ભ. ટેર, રદનઔય આચામભ, નલવજભન 

હલરઔેળન. 
8. વાહશત્મભાું આધ હનઔતા : વ ભન ળાશ, ાશ્લભ પ્રઔાળન, 2006. 
9. ચુંિઔારત ફિીથી પેય : વ ભન ળાશ, ાશ્લભ પ્રઔાળન, 1973, 1993 
10. રયહધ : રદખીળ ભશેતા, આય.આય.ળેઠની ઔું. 1976 
11. વાુંપ્રત 

 
: યાધેશ્માભ ળભાભ, આય.આય.ળેઠની ઔુંની પ્ર. આ. 
1978 

૧૨ આધ હનઔત્તય વાહશત્મ  વુંાદઔ : વ ધા હનયુંજન ુંડ્મા, ખ જયાત વાહશત્મ 

અઔાદભી, ૨૦૦૬  

૧૩.  આલાભચીન ખ જયાતી વાહશત્મન ઈહતશાવ 

(આધ હનઔ અને અન આધ નીઔ) 

પ્રવાદ બ્રહ્મબટ્ટ, ાશ્લભ પ્રઔાળન, અભદાલાદ. ૨૦૧૦  

૧૪ અન આધ હનઔતાલાદ ચરિઔારત ટીલાા, ાશ્લભ પ્રઔાળન, અભદાલાદ, 
1999 
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Appendix ‘A’ 

M.A. (Gujarati) 

અભ્માવક્રભન ું સ્લરૂ 

M.A. (Gujarati) part I 

Semester – II (હદલતીમ વત્ર) 

Compulsory Paper (અહનલામભ ેય) Paper - II 

Paper 
No. II 

Code 
No 

ળીભઔ (Title) L CR P/T D TP(E) Int P/V’ Total 

બાયતીમ વાહશત્મભીભાુંવા 

(ઔાવ્મળાસ્ત્ર) 

4 4 - 2.5 75 25 - 100 

 

ઉદ્દેશ્મ /શેત  :  

 .બાયતીમ વાહશત્મળાસ્ત્ર વ્માઔયણ, તત્લજ્ઞાન, મખહલહધ, રહરતઔરા, હલદ્યાઔીમ વભૃહદધન ખ્માર ભે. 

 2500 લભની પ્રાચીન યુંયા અુંતખભત વાહશત્મભીભાુંવઔ અને ઔાવ્મવજભન વુંરગ્ન હલહલધ ગટઔની તરસ્ળી, 

ળાસ્ત્રીમ, વૌંદમભિહષ્ટની હલચાયણાન ખ્માર ભે. 

 
 Topics and Details No. Of 

lectures 
assigned 

Marks 
Assigned 

Credit 

એઔભ – I બાયતીમ વાહશત્મ ળાસ્ત્રન ઉત્ક્રાુંહતભ રઔ અભ્માવ 15 25 1 

એઔભ – II લાભનન યીહતહલચાય 

આનુંદલધભનન ધ્લહનહલચાય 

15 25 1 

એઔભ – III ઔ રતઔન લક્રહર્કતહલચાય 

બાયતીમ યવભીભાુંવા 

15 25 1 

એઔભ - IV અરુંઔાય : વુંજ્ઞા, સ્લરૂ 

િેભેરિન ઓહચત્મહલચાય 

15 25 1 

 

વુંદબભ ગ્રુંથ :  
1. અહબનલખ પ્તન યવહલચાય અને ફીજા રેક : નખીનદાવ ાયેક 
2. બાયતીમ વાહશત્મભાું હલચાય યુંયા : તસ્લી નાુંદી 
3. બાયતીમ વાહશત્મભીભાુંવા : ફશેચયબાઈ ટેર 
4. બાયતીમ ઔાવ્મહવદધાુંત : નટ બાઈ યાજયા 
5. ધ્લરમારઔ : ડરયયામ ભુંઔડ 
6. ધ્લરમારઔ : આનુંદલધભનન ધ્લહનહલચાય : નખીનદાવ ાયેક  
7. યવહવદધાુંત એઔ રયચમ : પ્રભદઔ ભાય ટેર 
8. લક્રહર્કતજીહલત : ઔ ુંતઔન ઔાવ્મ હલચાય : નખીનદાવ ાયેક 
9. ઔ ુંતઔન લક્રહર્કત હલચાય : ડૉ. યભેળ ળ ર્કર 
10. બાયતીમ વાહશત્મ હલચાય ભુંજ ા બાખ 1,2 : વું. યભેળ ફેટાઇ અને નાયામણ 
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Appendix ‘A’ 

M.A. (Gujarati) 

અભ્માવક્રભન ું સ્લરૂ 

M.A. (Gujarati) part I 

Semester – II  (હદલતીમ વત્ર) 

Compulsory Paper (અહનલામભ ેય) Paper - III 

Paper 
No. III 

Code 
No 

ળીભઔ (Title) L CR P/T D TP(E) Int P/V’ Total 

વુંળધનળાસ્ત્ર 4 4 - 2.5 75 25 - 100 

 

ઉદ્દેશ્મ /શેત  :  

 M.A.ના અભ્માવ છી વાહશત્મ વુંળધન દલાયા Ph.D.ની દલી ભેલલા જરૂયી છે. 

 વુંળધનને રખતી ામાની વભજ ઔેલામ. 

 જ્ઞાનહલજ્ઞાનના દયેઔ િેત્રભાું વુંળધનન ું ભટ ું ભ લ્મ છે તે વભજામ. 

 વુંળધનની વજ્જતા પ્રાપ્ત થામ. 
 
 Topics and Details No. Of 

lectures 
assigned 

Marks 
Assigned 

Credit 

એઔભ – I વુંળધન : વુંજ્ઞા અન ેહલબાલના 

વુંળધનન ું સ્લરૂ, પ્રમજન, વાહશત્મ વુંળધન 

15 25 1 

એઔભ – II વાહશત્મ વુંળધનન ું સ્લરૂ અન ેદધહત. 

વાહશત્મ વુંળધન ભાટ ેહલમ વુંદખી, વાભગ્રીવુંચમ 

વાભગ્રીન ું લખીઔયણ, હલશ્રેણ, વાભગ્રીના પ્રઔાય 

15 25 1 

એઔભ – III વાહશત્મ વુંળધનના િેત્ર (અલાભચીન, ભધ્મઔારીન, રઔવાહશત્મ) 

અલાભચીન વાહશત્મ વુંળધનના હલહલધ અહબખભ 

ભધ્મઔારીન વાહશત્મ વુંળધનની વભસ્મા 

રઔવાહશત્મનાું વુંળધન ભાટ ેિેત્રઔામભ 

15 25 1 

એઔભ - IV વુંળધન અન ેહલલેચન 

વુંળધઔની વજ્જતા 

વુંળધન હનફુંધન ું આમજન અન ેરેકન (તારીભ) 

વુંદબભ ગ્રુંથન ઉમખ (તારીભ), રયહળષ્ટ અન ેવ હચ (તારીભ) 

15 25 1 

 

વુંદબભ ગ્રુંથ :  
1. વાહશત્મ વુંળધનની દધહત : ચું  વ્માવ, મ હનલર્થવટી ગ્રુંથ હનભાભણ ફડભ, 1981. 
2. વાહશત્મ વુંળધન હલળે : વ ભન ળાશ, ાશ્લભ પ્રઔાળન, 2000. 
3. વુંળધનની પ્રહલહધ : વી. લી. ભશેતા, ાશ્લભ પ્રઔાળન, 1998. 
4. વુંળધન દધહત અને શરયબાઈ દેવાઈ : મ હનલર્થવટી ગ્રુંથ હનભાભણ ફડભ, 1973. 
5. Introduction to Research : Tyrus Hillway, 1956. 
6. The Craft of Research : Wayne C., Both and Others, Uni. Of Chicago 

Press 2nd ed. 2003. 



7. ત રનાત્ભઔ વાહશત્મ : ધીરુ યીક, ખ જયાત મ હન. 1984. 
8. ત રનાત્ભઔ વાહશત્મભ્માવ : અહશ્લન દેવાઇ 
9. તત્લવુંદબભ : પ્રભદઔ ભાય ટેર. 
10. ત રનાત્ભઔ વાહશત્મભ્માવ : લવુંત ફાટ, અન . જમા ભશેતા, એવ.એન.ડી.ટી. મ હન. 

1986. 
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M.A. (Gujarati) 

M.A. (Gujarati) part I 

Semester – II  (હદલતીમ વત્ર) 

Optional Paper (લૈઔહલ્ઔ ેય) Paper – IV (A) 

Paper 
No. IV 
(A) 
 

Code 
No 

ળીભઔ (Title) L CR P/T D TP(E) Int P/V’ Total 

નાયીલાદ અન ેખ જયાતી નાયીલાદી 

વાહશત્મ 

4 4 - 2.5 75 25 - 100 

 

ઉદ્દેશ્મ /શેત  :  

 વાુંપ્રત પ્રલાશના અભ્માવ દલાયા થતાું જ્ઞાનની હિહતજના હલસ્તાયન રયચમ થામ. 

 નાયીરેકન અને નાયીલાદની વાહશહત્મઔ ખહતહલહધ, હલળેતા, ભમાભદાથી રયહચત થામ. 

 સ્ત્રીઅભ્માવ વુંદબે નાયીલાદન હલબાલ અને અખત્મતાન અભ્માવ થામ. 
 
 Topics and Details No. Of 

lectures 
assigned 

Marks 
Assigned 

Credit 

એઔભ – I નાયીલાદ : આુંદરન  15 25 1 

એઔભ – II ખ જયાતી નાયીલાદી વાહશત્મ અન ેહસ્થત્મુંતય 15 25 1 

એઔભ – III ફત્રીવ  તીની લેદના- ઇરા આયફ ભશેતા 15 25 1 

એઔભ - IV ળ રમતાભાું  યેરા દરયમાન તયકાટ- વુંા. ઊાફેન ઉાધ્મામ (પર્કત 

ચમન ઔયેર ઔાવ્મન અભ્માવ) 

15 25 1 

 

વુંદબભ ગ્રુંથ :  
1. યફ નાયીલાદી હલળેાુંઔ, 1989 
2. ળલદવૃહષ્ટ નાયી હલળેાુંઔ, 2002. 
3. નાયીલાદ-હલભળભ અન ેહલબાલના ઉલભળી ુંડ્મા, ાશ્લભ પ્રઔાળન. 
4. ળલદવૃહષ્ટ દહરત વાહશત્મ હલળેાુંઔ, 2003. 

૫.  નલી લાતાભવૃહષ્ટ  વુંાદઔ : ભહણરાર ટેર, ાશ્લભ પ્રઔાળન,અભદાલાદ, ૨૦૦૪ 

૬. નાયીચેતનાની નલહરઔા   વુંાદન : યગ લીય ચોધયી, વ નીતા ચોધયી, ખ જભય ઔામાભરમ. 

૧૯૯૮ 
7. લાતાભવુંદબભ  ળયીપા લીજીલાા, ખ જભય એજરવી, અભદાલાદ ૨૦૦૧ 

૮.  વાઠત્તયી ખ જયાતી ટ ુંઔીલાતાભ  ડ. ારુર પ્રવાદ પ્રધાન, ાશ્લભ હલરઔેળન, અભદાલાદ, 

૨૦૦૫  
 

  



BOS Guj. 20.04.2020 

Appendix ‘A’ 

M.A. (Gujarati) 

અભ્માવક્રભન ું સ્લરૂ 

M.A. (Gujarati) part I 

Semester – II  (હદલતીમ વત્ર) 

Optional Paper (લૈઔહલ્ઔ ેય) Paper – IV(B)  

Paper 
No. 
IV(B) 

Code 
No 

ળીભઔ (Title) L CR P/T D TP(E) Int P/V’ Total 

અન લાદહલજ્ઞાન 4 4 - 2.5 75 25 - 100 

 

ઉદ્દેશ્મ /શેત  :  

 વાુંસ્ઔૃહતઔ આદાન-પ્રદાન િેત્રે અન લાદન ું ભશત્લ વભજલ ું, અહબરુહચ ઔેલામ. 

 બાાુંતય, અન લાદ, રૂાુંતય લચ્ચેન વામ્મ-બેદ સ્ષ્ટ થામ. 

 અન લાદની તારીભથી ળલદ-બુંડ તથા બાાઔીમ વજ્જતાભાું લધાય થામ. 
 
 Topics and Details No. Of 

lectures 
assigned 

Marks 
Assigned 

Credit 

એઔભ – I ‘અન લાદ’ વુંજ્ઞા, ભશત્લ, સ્લરૂ, પ્રમજન, િેત્ર  

અન લાદ- ઔરા, હલજ્ઞાન ઔ ેઔોળર? 

15 25 1 

એઔભ – II અન લાદઔની વજ્જતા અન ેઉઔયણ 

(ઔળ, ારયબાહઔ ળલદાલરી) 

ળાહલદઔ અન લાદ, ળલદ પ્રહત ળલદ અન લાદ, બાલાન લાદ, રૂાુંતય, 

અન વજભન,  નઃઅન લાદ) 

15 25 1 

એઔભ – III અન લાદની વભસ્મા અન ેભમાભદા 15 25 1 

એઔભ - IV અન લાદ, બાાુંતય, રૂાુંતય લચ્ચેન ું વામ્મ-લૈમ્મ.  

ઔામભ- અુંગ્રેજી, હશરદી, ભયાઠી વાહશહત્મઔ ખદ્યકુંડ, ઔહલતાન 

ખ જયાતીભાું અન લાદ ઔયલ. 

માભમ ઔશેલત, વભાનાથી ળલદન ફીજી બાાભાુંથી ખ જયાતીભાું 

અન લાદ ઔયલ. 

15 25 1 

 
 

વુંદબભ ગ્રુંથ :  
1. અન લાદહલજ્ઞાન : ભશનબાઈ ટેર, ખ જયાત હલદ્યાીઠ, અભદાલાદ, 1970 
2. અન લાદઔરા : ડૉ. એન.ઇ. હલશ્લનાથ અય્મય, અન . નલનીત ભિાવી, આદળભ 

પ્રઔાળન, 1999. 
3. અન લાદની વભસ્મા : ભશનબાઈ ટેર, ખ જયાત હલદ્યાીઠ, અભદાલાદ, 1975 
4. અન લાદહલજ્ઞાન : ડૉ. યાભખારલવશ, ાશ્લભ પ્રઔાળન, અભદાલાદ, 1999. 
5. પ્રસ્ત ત : ડૉ. પ્રલીણ દયજી, ખ જભય ગ્રુંથયત્ન ઔામાભરમ, અભદાલાદ, 1993. 
6. અન લાદ અુંખે : નખીનદાવ ાયેક, વુંા. યભણ વની, બાયતીમ વાહશત્મ 



અઔાદભી, રદલ્શી. 
7. અન લાદ હલજ્ઞાન : સ્લરૂ ઓય 

વભસ્માએં  

: ડૉ. યાભખાર લવશ, ાશ્લભ પ્રઔાળન, 2011. 
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M.A. (Gujarati) 

અભ્માવક્રભન ું સ્લરૂ 

M.A. (Gujarati) part I 

Semester – II  (હદલતીમ વત્ર) 

Optional Paper (લૈઔહલ્ઔ ેય) Paper – V(A)  

Paper 
No. 
V(A) 

Code 
No 

ળીભઔ (Title) L CR P/T D TP(E) Int P/V’ Total 

ખાુંધીહલચાય અન ેવાહશત્મ 4 4 - 2.5 75 25 - 100 

 

ઉદ્દેશ્મ /શેત  :  

 લીવભી વદીના હલશ્લભાનલભાું ખાુંધીજીની વભગ્ર હલચાયણાથી જ્ઞાત થામ. 

 ખાુંધીહલચાયન ું ભશત્લ વભજામ. 

 ખાુંધી વાહશત્મન લતભભાન વુંદબે પ્રસ્ત ત ઔઇ યીતે છે તેથી જ્ઞાત થામ. 

 ખાુંધીજીના નલા હલચાયથી જ્ઞાત થામ. 

 
 Topics and Details No. Of 

lectures 
assigned 

Marks 
Assigned 

Credit 

એઔભ – I ખાુંધીજીના જીલનન વુંહિપ્ત રયચમ. 

ખાુંધીજીના રેકનન હલખતલાય રયચમ. 

15 25 1 

એઔભ – II ખ જયાતી વાહશત્મ અન ેખાુંધીહલચાયધાયા. 

(વાભાહજઔ, આર્થથઔ, યાજઔીમ, વાુંસ્ઔૃહતઔ હલચાય.) 

15 25 1 

એઔભ – III આત્ભઔથાઔાય ખાુંધીજી 

વત્મના પ્રમખ (આત્ભઔથા) 

15 25 1 

એઔભ - IV ખાુંધીની ઔાલડ- શયીરિ દલ ે(રગ નલર) 15 25 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

વુંદબભ ગ્રુંથ :  
 
1. ખાુંધી- પ્રાખ આધ હનઔ, આધ હનઔ ઔે અન આધ હનઔ? : ભુંજ  ઝલેયી 
2. ખાુંધીજી- ઔેટરાઔ સ્લાધ્મામરેક : નશીનદાવ ાયેક 
3. ખાુંધી-જેલા જમાું, જાણ્મા : હલનફા બાલે 
4. ‘હશરદ સ્લયાજ’ : ઔાહરત ળાશ 
5. ‘હશરદ સ્લયાજ’ : ઔનઔ હતલાયી 



6. ‘ ણાભશ હત’ : પ્માયેરારજી 
7. ખ જયાતી વાહશત્મભાું ખાુંધીમ ખ : ઔાઔાવાશેફ ઔારેરઔય 
 

1. ખ જયાતી વાહશત્મ ય ખાુંધીજીન પ્રબાલ : શયીળ વ્માવ 
2. ખાુંધીજી : ઔેટરાઔ સ્લાધ્મામ રેક : નખીનદાવ ાયેક, શ્રી ના.દા.ભ.હલ.ભ ું. 
3. ખાુંધી જેલા ભેં જમાું, જાણ્માું : હલનફા બાલે. 
4. ખ જયાતી વાહશત્મભાું ખાુંધીજી : ઔાઔાવાશેફ ઔારેરઔય. 
5. ખ જયાતી વાહશત્મન ઇહતશાવ (ખાુંધીમ ખ) : ધીરુબાઈ ઠાઔય, ખ જયાતી વાહશત્મ રયદ. 
6. હશરદ સ્લયાજ : ઔાહરત ળાશ. 
7. હશરદ સ્લયાજ : ઔનઔ હતલાયી. 
8. હશરદ સ્લયાજ : હત્રદી વ શભદ. 
9. વભ ી ક્રાહરત અને ફીજા રેક : નખીનદાવ ાયેક. 
10. ખાુંધીજીન વાહશત્મ ઔાહલચાય : ફ હદધપ્રઔાળ, રડવેમ્ફેય, 1969, પેબ્ર આયી, 1970, ભાચભ 

1970. 
11. ખાુંધીજી : ચી.ના. ટેર, ઔ ભઔ ભ પ્રઔાળન, પ્ર.આ. 1979, ફી.આ. 

1983. 
12. ખાુંધીજી : જીલન અને હલચાય : આચામભ ઔૃરાની. 
13. ભશાત્ભા ખાુંધી ળતાલદી ગ્રુંથ : નખીનદાવ ાયેક. 
14. ખાુંધી જ્ઞાન ઔળ : ચુંદ રાર ટેર, પ્રલીણ પ્રઔાળન. 
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Semester – II  (હદલતીમ વત્ર) 

CBCS Paper (લૈઔહલ્ઔ ેય) Paper – V(B) 

Paper 
No. 
V(B) 

Code 
No 

ળીભઔ (Title) L CR P/T D TP(E) Int P/V’ Total 

નાટઔ અન ેયુંખભુંચ (CBCS) 4 4 - 2.5 75 25 - 100 

 

ઉદ્દેશ્મ /શેત  :  

 નાટઔ-યુંખભુંચ અને વાહશત્મન આુંતયવુંફુંધ હલળ ેજ્ઞાત થામ. 

 હલહબરન ઔરાના ભાધ્મભભાું અહબવ્મહર્કતના હલહલધ આમાભન રયચમ થામ. 
 
 Topics and Details No. Of 

lectures 
assigned 

Marks 
Assigned 

Credit 

એઔભ – I નાટઔ : સ્લરૂચચાભ, હલબાલના, રિણ 

બાયતીમ નાટઔન ઇહતશાવ 

(કાવ ખ જયાતી, હશરદી, ભયાઠી બાાના વુંદબ)ે 

15 25 1 

એઔભ – II યુંખભુંચ- હવદધાુંત અન ેસ્લરૂ 

યુંખભુંચ-અથભ, ઉત્હત્ત, સ્લરૂચચાભ, ગટઔતત્લ 

નાટ્મહનભાભણની પ્રરક્રમા. રેકન, રદગ્દળભન, અહબનમ, વુંખીત લખેય.ે.. 

15 25 1 

એઔભ – III વાહશહત્મઔ નાટ્મઔૃહતન અભ્માવ 

હનમત ઔૃહત- ભેના ખ જભયી 

15 25 1 

એઔભ - IV યુંખભુંચીમ નાટ્મઔૃહતન અભ્માવ 

હનમત ઔૃહત- નટવમ્રાટ 

15 25 1 

 

 

ખ જયાતીનાટ્મવાહશત્મનઉદબલ અને હલઔાવ 

 

: ભશેળચઔવી, ખ જયાતવુંખીતઅનેનૃત્મએઔેડભી. 

નાટ્મનારદી : બયતભશેતા,ાશ્લભપ્રઔાળન,અભદાલાદ, 2003. 

વાહશત્મ સ્લરૂ  ઔ ુંજહલશાયી ભશેતા અને જમુંત ટેર, ધી પ્મ રય ફ ઔ 

સ્ટય, ટાલય યડ, વ યત, ૧૯૭૪  

વાહશત્મ હવધ્ધાુંત  યાભચુંિ ુંડ્મા, ભપત ઝા લખેય, અનડા પ્રઔાળન, 

અભદાલાદ, ૧૯૭૧ 

ળૈરી અને સ્લરૂ  ઉભાળુંઔય જળી, લયા એરડ ઔુંની હલરઔેળન, 

અભદાલાદ, ૧૯૬૦  

નાટઔ હલળે દરાર જમુંહત, શ્રી જમુંહત દરાર સ્ભૃહત વહભહત, ૧૯૮૫ 

નાટઔ હલળે યભણરાર માહજ્ઞઔ, ખ જયાતી વાહશત્મ અઔાદભી, 

ખાુંધીનખય, ૧૯૮૫  

નાટ્મઔા  ધીરુબાઈ ઠાઔય, ાશ્લભ પ્રઔાળન, અભદાલાદ, ૧૯૮૫ 

નાટ્મન બ હત હલનદ અધભવ્મ , પ્રઔાળઔ તે, અભદાલાદ, ૨૦૦૦ 



પ્રહતબાલ  ધીરુબાઈ ઠાઔય, ખ જભય ગ્રુંથ ઔામાભરમ, અભદાલાદ, ૧૯૭૨  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.N.D.T. Women’s University 
1, NathibaiThakersey Road, 

Mumbai-400020 

Department of Gujarati 
 

Eligibility  
1. All candidate who have cleared XII exam from any stream can apply.  

2. Gujarati language competency is required. 
 

 
 

    Certificate course in 
જૈન વાહશત્મ (Literature in Jain Tradition) 

Organised by Jain Sahitya Academy Trust 
 

Course structure 2020-2021 

Paper 

No. 

Title of The paper Lec. 

Hour 

Cr P/T D TP(E) Internal External Total 



1 જૈન વાહશત્મ, વુંસ્ઔૃહત અન ે

ઔા : એઔ રયચમ 

16 04 - 04 60 40 60 100 

2  જૈન વાહશત્મ અન ેઅરમ 

ળૈિહણઔ ળાકા 
 

16 04 - 04 60 40 60 100 

3 ખદ્ય વાહશત્મભાું વ્મર્કત થતાું 

ભાનલીમ ભ લ્મ અન ે

જીલનયીહત 
 

16 04 - 04 60 40 60 100 

4 જૈન ઔાવ્મ વાહશત્મ અન ે

વાહશત્મની તત્ઔારીન પ્રસ્ત તા 

16 04 - 04 60 40 60 100 

5 સ્લથી વભહષ્ટની લૈચારયઔ 

ભ લ્મધાયા – વાહશત્મ વુંદબ ે

16 04 - 04 60 40 60 100 

 

L- Lectures/Week , Cr-Credits, P/T-Practical/Tutorial in hours, D- Duration of Theory 

Paper for Examination, TP(E)- Theory paper for examination 

ઉદ્દેશ્મ : 

 
  ૧. હલદ્યાર્થથનીનખે જયાતી વાહશત્મની  લભબ હભઔા અથાભત ભધ્મઔારીન વાહશત્મન  લેન ઈહતશાવ      

        જાણલા ભ.ે. 

  ૨.જૈન વાહશત્મના હલહલધ યુંખ, યવ, વાહશત્મભાું યશેર જીલન વાથેન વુંદબભ વભજામ. 

  ૩.જૈનવાહશત્મના અપ્રખટ તત્લ વભજે અન ેએ રદળાભાું લધ  ઔામભ ઔય.ે  

  ૪. શસ્તપ્રત ઉઔેરલાન ું ઔામભ ઔયી બાયતીમ વુંસ્ઔૃહતના લાયવાન ેજાલ.ે 

       ૫.ભધ્મઔારીન વુંળધન િેત્ર ેઔામભ ઔયી સ્લાલરુંફી ફન.ે  

   ૬. ૧૫ વદી  લેના વાહશત્મભાું વુંળધનની અાય ળર્કમતા યશેરી છે. એ રદળાભાું ઔામભ ઔયલા ામાન ું હળિણ ભેલ.ે 

  ૬. બાયતીમ ભ લ્મ, વુંસ્ઔૃહતન રયચમ ભેલી, લતભભાન પ્રશ્નના ઉત્તય એભાુંથી ભેલ.ે 

  ૭. એઔ વ વુંસ્ઔૃત વભાજ ગડતય અન ેભ લ્મ ઔેલણીન ું ઔામભ ઔય.ે  

  ૮. વુંસ્ઔૃત, પ્રાઔૃત, અભ્રુંળ બાાભાું રકામેર વાહશત્મન રયચમ ભેલ.ે 

 

Objective:- 
 

1. To introduce students to the life story of the Buddha in such a way that they will be 

inspired to feel they can rely on his teachings and follow his example.  

2. To help students realise that the Dharma is truly unique, a precious gift to us, conducive 

to personal and collective peace and happiness.  

3. To teach the history and culture of Buddhismand Jainism 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
ેય-૧(PAPER – 1 ) 
જૈન વાહશત્મ, વુંસ્ઔૃહત અન ેઔા : એઔ રયચમ 

Introduction to Jain Literature, Culture and Art  ૧૦૦ ભાર્કવભ 

ઉદ્દેળ : 

૧.હલદ્યાર્થથનીભાુંવાહશત્મના હલહલધ પ્રલાશની વભજ ઔેલામ.  

  ૨.બાયતની અન ેઅરમ દેળની ધભભ હલચાયણાન રયચમ ભેલ.ે 

  ૩. ાશ્ચાત્મ અન ે લભઔારીન વાહશત્મન ઈહતશાવ અન ેભ લ્મ વુંદબભ વભજે.   
 
 
 
Unit. Topic Marks 

એઔભ-૧  હલશ્લવાહશત્મભાું દાળભહનઔ લરણન ું વાહશહત્મઔ પ્રહતલફફ, હલશ્લવાહશત્મની 

અન ેબાયતીમ વાહશત્મની ભશત્લની ઔૃહતન રયચમ  

૨૫ 

એઔભ-૨  બાયતીમ જૈન વાહશત્મન આયમ્બ અન ેહલઔાવ- જૈન વાહશત્મભાું યશેર 

લૈહશ્લઔ અહબખભ – ઔૃહતરિી અહબખભ 

૨૫ 

એઔભ-૩  જૈન વાહશત્મભાું સ્થાત્મ, હળલ્, હચત્રઔા અન ેવુંખીત આરદન રયચમ 

અન ેએભાું વ્મર્કત થતી બાયતીમતા 

૨૫ 

એઔભ-૪  જૈન વાહશત્મ અુંખ ેહશ્ચભભાું થમેર અભ્માવ (પ્રજેર્કટ) ૨૫ 

 
 

નોંધ : પ્રજેર્કટલઔભ ઉયર્કત ચાય એઔભ પ્રભાણ ેઔયલ ું અથલા ભાત્ર ચથા એઔભન ેપ્રજેર્કટ લઔભભાું ભ ઔલ ું  
 
 

એઔભ-૧ :હલશ્લવાહશત્મભાું દાળભહનઔ લરણન ું વાહશહત્મઔ પ્રહતલફફ, હલશ્લવાહશત્મની અન ેબાયતીમ વાહશત્મની ભશત્લની 

ઔૃહતન રયચમ (world literature and philosophicalreflection in literary Text )  

          ૨૫ 

 
[૧] હલશ્લવાહશત્મભાું દાળભહનઔ લરણન ું પ્રહતલફફ (reflection of communal & religious perspective on  
World Literature)  
  

 ૧.૧ વાહશત્મન અથભ  

 ૧.૨ વાહશત્મન ું સ્લરૂ(form of Literature)   

 ૧.૩ હલશ્લ દાળભહનઔ વાહશત્મના પ્રલાશ (trends of world literature)– ફાઈફર, ઔ યાન, 



 ૧.૪ જૈન વાહશત્મનાહલહલધ પ્રઔાય (Different Types of Jain Literature) 

 ૧.૫ જૈન વાહશત્મનીહલશ્લવાહશત્મ વાથ ેત રના 
  (Competitive study between world literature and Jain Literature) 

  ૧.૫.૧ યહળમનઔૃહત(Russian Text) 

  ૧.૫.૨ અભેરયઔનઔૃહત(American Text) 

  ૧.૫.૩ મ યહમન ઔૃહત(European Text) 

 

[૨] જૈન વાહશત્મના હલહલધ પ્રઔાયન રયચમ અન ેઔાના હલહલધ આમાભ 
 ૨.૧ યાવ : હલબાલના, રયચમ અન ેઔૃહત – નરદલદુંતી યાવ/ ચુંદયાજાન યાવ-ભશનહલજમજી 

 ૨.૨ ફારલફધ  : હલબાલના, રયચમ અન ેઔૃહત– ઉદેળભારા ફારલફધ – ઔાહરતરાર ફી. ળાશ 

 ૨.૩ પ્રફુંધ: હલબાલના, રયચમ અન ેઔૃહત – હલભરપ્રફુંધ  

 ૨.૪ ચલીવી : હલબાલના, રયચમ અન ેઔૃહત – મળહલજમજી 
  

એઔભ-૨ :બાયતીમજૈન વાહશત્મન આયમ્બ અન ેહલઔાવ(Indian Jain Literature)     ૨૫ 
 

૨.૧જૈન વાહશત્મન આયુંબન વભમ  
૨.૨  ‘ઔાવ્મળાસ્ત્ર’ અન ેવુંસ્ઔૃત ઔૃહતની યુંયા–  ચ્છીણવ ત્ત, શરયઔેળી વુંલાદ, પ્રવરનચુંિ યાજર્થ ઔથા, શ્રીાર યાવઔથા- 

ભનલૈજ્ઞાહનઔ દૃહષ્ટઔણથી અભ્માવ 

૨.૩જૈન વાહશત્મની પ્રાઔૃતબાાની ઔૃહત – બર્કતાભય અન ેઔલ્માણભુંરદય  

૨.૪જૈન વાહશત્મની યાજસ્થાની, ુંજાફી, હશરદી, ભયાઠી, ઔરનડ બાાભાું રકામેરી ઔૃહત- એઔ રયચમ ઉદા. 

 આરદ યાણ(pampa), ુંરડત ભેગયાજ હલયહચત જવધયયાવ, લેયાન હલયાવતે લખેય ે

૨.૫પ્રાચીન જૈન વાહશત્મભાું પ્રાચીન ધભભના ઉલ્રેક : લેદ, ઉહનદ,  યાણ આરદના વુંદબ ે
 

એઔભ: ૩ જૈન વાહશત્મભાું સ્થાત્મ, હળલ્, હચત્રઔા અન ેવુંખીત આરદન રયચમ અન ેએભાું વ્મર્કત થતી બાયતીમતા 

        ૨૫  

 ૩.૧જૈન વાહશત્મભાું વ્મર્કત થતી હલહલધ ઔા 

૩.૨ વાહશત્મની અરમ ઔરાસ્લરૂ વાથ ેત રના  
 (comparative study between Arts and Literature) 

 ૩.૩ વાહશત્મ અન ેહચત્રઔરા (Literature and Painting) (ારહચત્રળૈરી, તાડત્રળૈરી)  

 ૩.૪ વાહશત્મ અન ેસ્થાત્મLiterature and sculpture) 

 ૩.૫ વાહશત્મ અન ેયુંખબ હભ (Literature and  theatre) 

 ૩.૬ વાહશત્મ અન ેવુંખીત (Literature and Music) 
 
 

એઔભ:૪જૈન વાહશત્મ અુંખ ેહશ્ચભભાું થમેર અભ્માવ (પ્રજેર્કટ)   ૨૫ 

 ૪.૧ જભભની 

 ૪.૨ અભેરયઔા 

 ૪.૩ રુંડન તથા અરમ દેળ 
 

 અશીની રામબ્રેયી, શસ્તપ્રત લખેય ેઅુંખ ે 

 જૈન ડામસ્યા હલ ે 

 
 
 
         

PAPER 2  



 
          જૈન વાહશત્મ અન ેઅરમ ળૈિહણઔ ળાકા  - ૧૦૦ ભાર્કવભ 
Jain Literature and other branches of knowledge  

 

ઉદ્દેશ્મ : 
૧. હલદ્યાર્થથની આ ેય અુંતખભત જૈન  વાહશત્મભાું ઈહતશાવ, કખ, અથભળાસ્ત્ર, વાભાહજઔ, યાજઔીમ હલચાયણા ઔઈ 

યીતે જડામેરી છે, તે અુંખે ભાહશતી ભેલળે.  

૨. આ વાહશત્મ ભાત્ર ધભભ નશી ણ ઉત્તભ ભન ષ્મભાું ભ લ્મન ું લવચન હનમભ દલાયા ઔયાલે છે.  

૩. જૈન વાહશત્મભાું ઐહતશાહવઔ અહબખભ અને ોયાહણઔ અહબખભ ઔઈ યીતે  ન:વર્થજત થામ છે, તે વભજળ ું.  

૪.  લભઔારીન વભમભાું અલઔાળ આરદન ું જ્ઞાન ઔઈ યીતે વ્મર્કત થમ ું છે, અને તે આજના હલજ્ઞાન વાથે ઔઈ યીતે જડામ છે, 

તે અુંખે ભાહશતી ભેલળ ું.  

૫. જૈન ત્રઔાયત્લના ઈહતશાવ હલે ભાહશતી ભેલળે.  
 

Unit. Topic Marks 

એઔભ-૧  જૈન વાહશત્મ અન ેઈહતશાવ – ઔ ભાયા પ્રફુંધ (ઐહતશાહવઔ દૃહષ્ટ ઔણ) ૨૫ 

એઔભ-૨  વાહશત્મભાું કખન  અહબખભ વ્મર્કત ઔયતી ઔૃહત (જૈન વાહશત્મભાું 

બ ખ) 

૨૫ 

એઔભ-૩  વાહશત્મ અન ેત્રઔાયત્લ, જૈન ત્રઔાયત્લ ૨૫ 

એઔભ-૪  જૈન વાભાહમઔન ઈહતશાવ અન ેવુંાદન ઔામભ અુંખેની વભજ  ૨૫ 

 

નોંધ : પ્રજેર્કટલઔભ ઉયર્કત ચાય એઔભ પ્રભાણ ેઔયલ ું. (અશીં વુંાદન ઔઈ યીત ેઔયામ ત ેળીકલલાભાું આલળ)ે 
 

એઔભ ૧ –જૈન વાહશત્મ અન ેઈહતશાવ – ઔ ભાયા પ્રફુંધ 

૧.૧ ઔ ભાયા યાજાના વભમભાું આર્થથઔ હસ્થહત અન ેજૈન વાધ  દલાયા પ્રચહરત જીલનયીહતભાું આર્થથઔ હવધ્ધાુંત 

૧.૨ ભશાલીયન ું અથભહલજ્ઞાન (ભશાપ્રજ્ઞ)  

૧.૩ જૈન દેયાવય અન ેઉાશ્રમ અન ેાુંજયાની આર્થથઔ વ્મલસ્થા 
 

એઔભ ૨ - વાહશત્મભાું બોખહરઔ અહબખભ વ્મર્કત ઔયતી ઔૃહત 
૨.  વાહશત્મભાું બોખહરઔ અહબખભ વ્મર્કત ઔયતી ઔૃહત (જૈન વાહશત્મભાું બ ખ) 

 (જૈન કખહલજ્ઞાની  જ્મ અબમવાખયજી) 

૨.૪ લતભભાન વુંળધન – પ્રજેર્કટભાું આ હલમ રેલ 
 

એઔભ – ૩ વાહશત્મ અન ેત્રઔાયત્લ 

૩.૧ જૈન ત્રઔાયત્લન ઈહતશાવ (વાહશત્મ) 

૩.૨ જૈન વાભહમઔન ઈહતશાવ 

૩.૩ અને ૩.૪  જૈન ત્રઔાયન રયચમ 
 

 

ેય-૩ (PEPAR-3) 



 

ખદ્ય વાહશત્મભાું વ્મર્કત થતાું ભાનલીમ ભ લ્મ અન ેજીલનયીહત 
Human values and life styles in Pjainroseliterarure 

 

ઉદ્દેશ્મ : 
 
Unit. Topic Marks 

એઔભ-૧  મળહલજમજીનાું ત્ર  અન ેૃથ્લીચુંિ ચરયત્રના અુંળ, બિુંઔયહલજમજીની 

ડામયી – જૈન વાહશત્મભાું ત્રરેકન તથા ડામયીરેકન 

૨૫ 

એઔભ-૨  આખભ વાહશત્મભાું ભાનલીમ ભ લ્મ વ્મર્કત ઔયતી લાત (બયત ચક્રલતી, 

ફાશ ફરી, પ્રબ  ભશાલીયન ખણધયલાદ, રઔપ્રઔાળ ગ્રુંથ, શુંવાઉરી, બાભળા 

અન ેયાણા પ્રતા-બાભાળાની લાત આરદ) 

૨૫ 

એઔભ-૩  ઔેટરાઔ ભશત્લના ચરયત્ર (ખોતભચરયત્ર, ઋબદેલ, ભશાલીયસ્લાભી) (હત્રષ્ઠી 

ળરાઔા  રુ ચરયત્રના આધાય)ે ( ખ રુ ખોતભ સ્લાભી – યહતરાર દેવાઈ, 

લલ્રબ સ્લાભી- ફoેriginals અન ેફે લતભભાન વભમભાું રકામેર)  

૨૫ 

એઔભ-૪  જૈન વાહશત્મભાું શાસ્મ – હલનાદ ચત્રીવી ૨૫ 

 

નોંધ : પ્રજેર્કટલઔભ ઉયર્કત ચાય એઔભ પ્રભાણ ેઔયલ ું. 
 

 

ેય નું : ૪ (PAPER-4) 
-૧૦૦ ભાર્કવભ 

જૈન ઔાવ્મ વાહશત્મ અન ેવાહશત્મની તત્ઔારીન પ્રસ્ત તા 
Jain Poem literature and literary current relevance   

 

ઉદ્દેશ્મ : 
૧. પ્રસ્ત ત ેયભાું હલદ્યાથી ઔાવ્મની  લભઔારીન બ હભઔાન રયચમ ભેલળે.  

૨. જૈન ઔાવ્મધાયાના હલહલધ પ્રઔાયન રયચમ ઔેલળે.  

૩.જૈન ઔળ તૈમાય ઔયલાની ધ્ધહત ળીકળે.  
 

Unit. Topic Marks 

એઔભ-૧  જૈન વાહશત્મની ઔાવ્મધાયા : ભધ્મઔારીનથી અલાભચીન : ઔેટરાઔ 

ભશત્લના ઔહલના આધાય ે– આનુંદગનજી, ભશનહલજમજી 

૨૫ 

એઔભ-૨  જૈન ઔાવ્મવૃહષ્ટ : ફ હધ્ધવાખયવ રયના દ અન ેળાુંહતરાર ળાશની 

પ્રસ્ત હત 

 

ભ ઔભાટી : ભશાઔાવ્મના વુંદબ ે 

૨૫ 

એઔભ-૩  જૈન ઔૃહતભાું માભલયણરિી અહબખભ – ફાયભાવી અન ેપાખ  ઔાવ્મન ે

આધાય ે  

૨૫ 

એઔભ-૪  જૈન ારયબાહઔ ળલદઔળ, અન ેવ્માખ્મા , જૈન ઔળ – એઔ 

યમ્યા 

૨૫ 

 



એઔભ ૧ - જૈન વાહશત્મની ઔાવ્મધાયા : ભધ્મઔારીનથી અલાભચીન : ઔેટરાઔ ભશત્લના ઔહલના આધાય ે– આનુંદગનજી, 

મળહલજમજી, ભશનહલજમજી (સ્નાત્ર જા અને ુંચઔલ્માણઔ  જા) 

એઔભ ૨ - જૈન ઔાવ્મવૃહષ્ટ : ફ હધ્ધવાખયવ રયના દ અન ેળાુંહતરાર ળાશની પ્રસ્ત હત 

ભ ઔભાટી : ભશાઔાવ્મના વુંદબ ે 

એઔભ ૩ જૈન ઔૃહતભાું માભલયણરિી અહબખભ – ફાયભાવી અન ેપાખ  ઔાવ્મન ેઆધાય ેપ્રઔૃહત હનરૂણ.  

એઔભ – ૪ જૈન ારયબાહઔ ળલદઔળ, અન ેવ્માખ્મા , જૈન ઔળ – એઔ યમ્યા 

હનહશ્ચત ઔયેર ૪૦ ળલદ અન ેઔેટરાઔ ઔળન રયચમ જેભ ઔ ેયાજેરિઔળ, હલશ્લઔ 

 
 

 

ેય નું : ૫ (PAPER-5)-૧૦૦ ભાર્કવભ 
 

સ્લથી વભહષ્ટની લૈચારયઔ ભ લ્મધાયા – વાહશત્મ વુંદબે 
Journey to me to we through Value Education – in reference of literature  

ઉદ્દેશ્મ : 

૧. જૈન વાહશત્મે ભાનલીમ ભ લ્મ ઉજાખય ઔયલાભાું બજલેર બાખ અુંખે જાણળ ે 

૨. ડામસ્રયઔ જૈન વાહશત્મન રયચમ ભેલળે  

૩. જૈન નાટઔન રયચમ ભેલળે  
 
 

Unit. Topic Marks 

એઔભ-૧  જૈન વાહશત્મન હલશ્લહલબ હત ઉય પ્રબાલ- ખાુંધીજી, હલનફા 

બાલ ે 

અલશવા – ખાુંધીજી અન ેશ્રીભદ યાજચુંિ  

૨૫ 

એઔભ-૨  ડામસ્રયઔ જૈન વાહશત્મ : રયચમ અન ેહલસ્તાય   ૨૫ 

એઔભ-૩  જૈન વાહશત્મભાું જીલનના હલહલધ યુંખ – આયાભળબાયાવભાા, 

ૃથ્લીચુંિ ચરયત  

ચરયત્રવાહશત્મ : ઋબદેલ, ાશ્લભનાથ પ્રબ  અન ેભશાલીયસ્લાભી,  

પ્રલાવ લણભન અન ેવાહશત્મ – શીયહલજમવ રયભાું પ્રલાવ લણભન, 

ફ હધ્ધવાખયવ રયભાું પ્રલાવની લાત 

૨૫ 

એઔભ-૪  વજભઔ દલાયા આત્ભઔથાનાત્ભઔ ઔૃહત  વભમવ ુંદયના વજભઔ 

ફનાયવીદાવજીની  “અધભઔથાનઔ, 

 જમહબખ્ક  દલાયા રકામેર ચરયત્રરેકન અન ેચરયત્રરેકનન ઔવફ 

૨૫ 

 

એઔભ- ૧: જૈન વાહશત્મન હલશ્લહલબ હત ય પ્રબાલ (25 Marks)  

૧.૧ જૈન વાહશત્મ અન ેખાુંધીજી-હલનફા બાલ ે 

૧.૨ જૈન વાહશત્મ અલશવા અન ેશ્રીભદ યાજચુંિ  

એઔભ- ૨: ડામસ્રયઔ જૈન વાહશત્મ : રયચમ અન ેહલસ્તાય  (25 Marks)  

૨.૧ હલદેળભાું જૈન હલચાયન પેરાલ – લીયચુંદખાુંધીથી આજ વ ધી  

૨.૨ તત્ઔારીન ડામસ્રયઔ અલાજ  

એઔભ- ૩: જૈન વાહશત્મભાું જીલનના હલહલધ યુંખ –(25 Marks)  



 

૩.૧ આયાભળબાયાવભાા, ૃથ્લીચુંિ ચરયત 

૩.૨ ચરયત્રવાહશત્મ : ઋબદેલ, ાશ્લભનાથ પ્રબ  અન ેભશાલીયસ્લાભી 

૩.૩ પ્રલાવ લણભન અન ેવાહશત્મ – શીયહલજમવ રયભાું પ્રલાવ લણભન, ફ હધ્ધવાખયવ રયભાું પ્રલાવની લાત 

એઔભ- ૪: વજભઔ દલાયા આત્ભઔથાનાત્ભઔ ઔૃહત  (25 Marks)  
 

૪.૧ વભમવ ુંદયના વજભઔ ફનાયવીદાવજીની  “અધભઔથાનઔ, 

૪.૨ જમહબખ્ક  દલાયા રકામેર ચરયત્રરેકન અન ેચરયત્રરેકનન ઔવફ 

ઔેટરાઔ ભશત્લના ચરયત્ર : 

હલબ હત ચરયત્ર - ભશાપ્રજ્ઞજી અન ેવુંતફારજી,ઔ ુંદઔ ુંદાચામભ, ઔાનજીસ્લાભી  

ઔૃહત - આત્ભપ્રફધ.,અધભઔથાનઔ.  અધ્માત્ભતયુંહખણી.  વાયવભ ચ્ચમ. ધભભધ્માનદીઔ.  પ્રામહશ્ચત્તવભ ચ્ચમ. આરદ         

 

વુંદબભ ગ્રુંથ :  

1. ખ જયાતી વાહશત્મ (ભધ્મઔારીન) : અનુંતયામ યાલ, ખ જભય પ્રઔાળન, અભદાલાદ, 
1954 

2. ખ જયાતી વાહશત્મના ભાખભવ ચઔ સ્તુંબ : ઝલેયી ઔૃષ્ણરાર ભશનરાર, એન.એભ.હત્રાઠી, 
1958 

3. ભધ્મઔાના વાહશત્મપ્રઔાય :ડૉ.ચુંિઔારત ભશેતા, એન.એભ.હત્રાઠી, 1958 

4. જૈન વાહશત્મન ફૃશદ ઈહતશાવ  :ખ રાફચુંિ ચોધયી, અન લાદ નખીન જી ળાશ 

અભદાલાદ, ૨૦૦૬  

5. પ્રાઔૃત જૈન ઔથા વાહશત્મ :ડ જખદીળચુંિ જૈન, અભદાલાદ ૧૯૭૧  

6. જૈન ખ જભય ઔહલ  :ભશનરાર દરીચુંદ દેવાઈ, બાખ ૧ થી ૩, ભ ુંફઈ, 

૧૯૩૧ 

7. ખ જયાતી વાહશત્મન ઇહતશાવ બાખ-1 : વુંા. ઉભાળુંઔય જળી, અનુંતયામ યાલ, મળલુંત 

ળ ર્કર, પ્રઔા. ખ જયાતી વાહશત્મ રયદ, અભદાલાદ, 

ફીજી ળહધત આલૃહત્ત ૨૦૦૫ 

8. જૈન વાહશત્મન વુંહિપ્ત ઈહતશાવ  ભશનરાર દેવાઈ, ભ ુંફઈ, ૧૯૩૩ 

9. સ્લાધ્મામ અને વુંળધન : ફલુંત જાની, ખ જયાતી વાહશત્મ અઔાદભી 
1990 

10. પ્રાચીન પાખ  ઔાવ્મ : વુંા. યભણરાર ચી. ળાશ,  

૧૧.  .  ભધ્મઔારીન જૈન ઔહલતાવુંચમ વુંા : અબમ દળી, વાહશત્મ અઔાદભી, રદલ્શી, 

૨૦૧૯ 

૧૨ ભધ્મઔારીન ખ જયાતી જૈન  વાહશત્મ વુંાદઔ : જમુંત ઔઠાયી, ઔાુંહતબાઈ ફી. ળાશ, ૧૯૯૩ 

 Fees Structure   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificate course in 
જૈન વાહશત્મ (Jain Literature) 

Organised by Jain Sahitya Academy Trust  
 

Course structure 2020-2021 

Paper 

No. 

Title of The paper Lec. 

Hour 

Cr P/T D TP(E) Internal External Total 

1 જૈન વાહશત્મ, વુંસ્ઔૃહત અન ે

ઔા : એઔ રયચમ 

 
 

16 04 - 04 60 40 60 100 

2  જૈન વાહશત્મ અન ેઅરમ 

ળૈિહણઔ ળાકા 
 

16 04 - 04 60 40 60 100 

3 ખદ્ય વાહશત્મભાું વ્મર્કત થતાું 

ભાનલીમ ભ લ્મ અન ે

જીલનયીહત 
 

16 04 - 04 60 40 60 100 

4 જૈન ઔાવ્મ વાહશત્મ અન ે

વાહશત્મની તત્ઔારીન પ્રસ્ત તા 

16 04 - 04 60 40 60 100 

5 સ્લથી વભહષ્ટની લૈચારયઔ 

ભ લ્મધાયા – વાહશત્મ વુંદબ ે

16 04 - 04 60 40 60 100 

 
 

L- Lectures/Week , Cr-Credits, P/T-Practical/Tutorial in hours, D- Duration of Theory 

Paper for Examination, TP(E)- Theory paper for examination. 

 



 

 

 

 

S.N.D.T. Women’s University 

Mumbai – 20 

Faculty : Department of Gujarati  

Degree/Course : Certificate Course  

Duration : Year  

Sr. No.  Description of Fees Amount (yearly)  

1.  Admission 
 

200 

2.  Tuition Fee  500 

3.  Gymkhana Fee  400 

4.  Library Fee 100 

5.  Development Fee  200 

6.  Co-Curricular Activity Fee 100 

7.  Students Council Fee 100 

8.  Eligibility Fee 100 

9.  Enrolment Fee 100 

10.  Students Diary Fee 40 

11.  Identity Card Fee 20 

12.  Examination Fee 500 

13.  Marksheet Fee 100 

14.  Examination Form Fee 50 

15.  Late Fee 40 

16.  Convocation Fee 450 

   

   

 

Dr. Darshana Oza  Dr. Sejal Shah  

Head     Maniben Nanvati Women’s College  

Dept. of Gujarati  

Note : This course will be in collaboration with ManibenNanavati Women’s College, Vileparle(w), 
affiliated institute of SNDTW University. 


