Dr. APJ Abdul Kalam Government College, Silvassa
Department of Gujarati
POs, PSOs, COs for BA in Gujarati
ુ પાઠ્યક્રમના હેતઓ
- મધ્યકાલીન ગુજરાતી સાહહત્યના પ્રમુખ કવિઓ નરવસિંહ મહેતા, મીરાાં, અખો, નાકર, શામળ અને
ભાલણના જન્મ-ઉછે ર અને ધડતરથી પહરચિત મેળિશે.
- મધ્યકાલીન ગુજરાતી સાહહત્યના સ્િરૂપો જેિા કે રાસ, પદ, કાફી, પદ્યિાતાા , િાબખાથી પહરચિત
થશે.
-વિદ્યાથીઓ ગુજરાતી ભાષાના ઉદ્દભિ-વિકાસના પહરબળોથી વિશે જાણકારી મેળિશે.
-વિદ્યાથીઓ ગુજરાતી ભાષાના વિવિધ તબક્કાઓથી માહહતગાર થશે.
-વિદ્યાથીઓ ભાષા-વ્યાકરણના વિવિધ અંગો વિશે જાણકારી મેળિશે.
-વિદ્યાથીઓ અિાા િીન ગુજરાતી સાહહત્યના પદ્ય સ્િરૂપો વિષે માહહતી મેળિશે.
-અિાાિીન ગુજરાતી સાહહત્યના પહરબળો અને લક્ષણોથી વિદ્યાથીઓ માહહતગાર બનશે
-અિાાિીન ગુજરાતી સાહહત્યના વિવિધ સર્જકો અને સર્જન વિશે વિદ્યાથીઓ માહહતગાર બનશે

-વિદ્યાથીઓને ગાાંધીયુગના મહત્િના ગ્રાંથકારો વિશે પહરિય મળશે
-વિદ્યાથીઓ ભાષા-વ્યાકરણના વિવિધ અંગો વિશે જાણકારી મેળિશે.
-વિદ્યાથીઓ ભાષા-વ્યાકરણના વિવિધ અંગો વિશે જાણકારી મેળિશે.
-જોડણી,પયાાયિાિક શબ્દો, વિરોધી શબ્દોથી પહરિય મેળિશે.અને સાહહત્ય અભ્યાસમાાં એનો
ઉપયોગ કરતાાં શીખશે.
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-વિદ્યાથીઓ ભાષાકૌશલ પ્રાપ્ત કરશે.

પાઠ્યક્રમના વિશેષ હેત ુઓ-ગુજરાતી ભાષાસાહહત્યના સર્જકો અને સર્જન વિશે પહરિય મેળિશે.
-ભાષાસાહહત્યની કૃવતઓની સમજને પોતાના અંગત જીિનમાાં સિાાં ગી વિકાસ માટે ઉતારશે.
-ભાષાનુાં જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરશે.
-વિદ્યાથીઓ ભાષાસાહહત્યની માહહતીને સ્પધાાત્મક પરીક્ષા પાસ કરિામાાં ઉપયોગ લેશે.
-વિદ્યાથીઓ ભાષાસાહહત્યની સમજથી સામાજજક સજ્જતા કેળિશે.
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વિવિધ પેપરન ું હેત.
સેમ.

પેપર કોડ

પેપર નામ

૧

Core(CC)૧૦૧ પદ્ય-કવિ પ્રેમાનાંદ રચિત

હેતઓ
-આખ્યાન સાહહત્ય સ્િરૂપથી પહરિય

‘કુાંિરબાઈનુ ાં મામેરુાં’

કેળિશે.

સાં. કે.બી. વ્યાસ અને અન્ય

- પ્રેમાનાંદનાાં જીિન અને કિનની
માહહતી જાણશે.
- ભક્ત અને ભગિાન િચ્િેના સાંબધ
ાં
જાણશે.
- જોડણી,પયાાયિાિક શબ્દો, વિરોધી
શબ્દોથી પહરિય મેળિશે.અને સાહહત્ય
અભ્યાસમાાં એનો ઉપયોગ કરતાાં શીખશે.

૧

Core(CC)૧૦૨ ગદ્ય- આગન્તુક- ધીરુબહેન
પટે લ

-વિદ્યાથીઓ અિાાિીન ગુજરાતી
સાહહત્યના લઘુસ્િરૂપ વિશે પહરિય
મેળિશે.
-વિદ્યાથીઓ સર્જક-કૃવત વિશે પહરિય
પ્રાપ્ત કરશે.
-ગુજરાતી ભાષાની ભાષાગત અને
વ્યાકરણગત વિધાઓનુ ાં વશક્ષણ મેળિશે.

૨

Core(CC)૧૧૧ પદ્ય- ;વપ્રયકાન્ત

-ઊવમિકાવ્ય સાહહત્ય સ્િરૂપ જાણશે.

મચણયારનાાં કાવ્યો- સાં.

-ઊવમિકાવ્યનાાં ઉદભિ અને વિકાસને

િાંદ્રકાન્ત શેઠ્

જાણશે.
-ઊવમિકાવ્યનાાં વિકાસમાાં ગુજરાતી
સાહહત્યના પ્રમુખ કવિઓનો પહરિય
કેળિશે.
વપ્રયકાાંત મચણયારનાાં જીિન અને
કિનથી અિગત થશે.
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-સાહહત્ય કૃવત (કાવ્ય)માાં છાંદ અને
અલાંકાર કૃવતને સાચ્િા અથામાાં કાવ્યાત્મક
બનાિે એ સમજશે.
-છાંદ અને અલાંકાર ને વિગતે સમજશે.
૨

Core(CC)૧૧૨ ગદ્ય-સમયદ્વીપ –
ભગિતીકુમાર શમાા

-વિદ્યાથીઓ અિાાિીન ગુજરાતી સાહહત્ય
સ્િરૂપ નિલકથા વિશે પહરિય મેળિશે.
-વિદ્યાથીઓ સર્જક-કૃવત વિશે પહરિય
પ્રાપ્ત કરશે.
- વિદ્યાથીઓ અહેિાલ લેખન અને અરજી
લેખન શીખશે.

૩

Core-૨૦૧

સાહહત્યસ્િરૂપનો અભ્યાસ-

-વિદ્યાથીઓ અિાાિીન ગુજરાતી સાહહત્ય

વનબાંધ

સ્િરૂપ વનબાંધ વિશે જાણકારી મેળિશે.

‘વનરાવ ૃત્ત’ -પ્રિીણ દરજી

-વિદ્યાથીઓ વનબાંધકાર અને કૃવત વિશે
જાણકારી મેળિશે.
-વિદ્યાથીઓ સાહહજત્યક વનબાંધો વિશે
પહરિય મેળિશે.

૩

Core-૨૦૨

ગ્રાંથકારનો અભ્યાસ-

-વિદ્યાથીઓને ગાાંધીયુગના મહત્િના

સુન્દરમ ્

સર્જક સુન્દરમનો પહરિય મળશે.

કેટલાાંક કાવ્યો’-સુન્દરમ ્

- આ સર્જકની કવિતાઓ અને િાતાાઓથી

(સાં. વનરાં જન ભગત)

પહરચિત થશે.

કેટલીક િાતાાઓ- સુન્દરમ ્ -િાતાાકાર અને કવિ તરીકેના વિશેષો

૩

Core-૨૦૩

(સાં. સુરેશ દલાલ)

પ્રાપ્ત થશે.

મધ્યકાલીનગુજરાતી

- મધ્યકાલીન ગુજરાતી સાહહત્યના પ્રમુખ

સાહહત્યનો ઈવતહાસ ભાગ-૧ લક્ષણોથી અને પહરબળોથી પહરચિત
થશે.
- જૈન અને જૈનેતર સાહહત્યના સર્જક
અને તેમની કૃવતઓનો પહરિય મેળિશે.
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- મધ્યકાલીન ગુજરાતી સાહહત્યના પ્રમુખ
કવિઓ નરવસિંહ મહેતા, મીરાાં અને
ભાલણના જન્મ-ઉછે ર અને ધડતરથી
પહરચિત મેળિશે.
- મધ્યકાલીન ગુજરાતી સાહહત્યના
સ્િરૂપો જેિા કે રાસ, પદ, કાફી,
િાબખાથી પહરચિત થશે.
૪

Core-૨૧૧

સાહહત્ય સ્િરૂપનો અભ્યાસ- -વિદ્યાથીઓ અિાાિીન ગુજરાતી સાહહત્ય
એકાાંકી (ગુજરાતી પ્રવતવનવધ સ્િરૂપ-એકાાંકી વિશે જાણકારી મેળિશે.
એકાાંકીઓ,

સાં.

િાંદ્રિદન -વિદ્યાથીઓ અભ્યાક્રમના એકાાંકીકાર અને

મહેતા)
૪

Core-૨૧૨

ગ્રાંથકારનો

ગાાંધીયુગના

મહત્િના

સર્જક ઉમાશાંકર જોશીનો પહરિય મળશે.

૧. ગોષ્ઠ્ી

- આ સર્જકની કવિતાઓ અને િાતાાઓથી

િાતાાઓ–

Core-૨૧૩

અભ્યાસ- -વિદ્યાથીઓને

ઉમાશાંકર જોશી
૨.ઉમાશાંકર

૪

એકાાંકી વિશે જાણકારી મેળિશે.

જોશીની પહરચિત થશે.
સાં.ઉમાશાંકર -િાતાાકાર અને કવિ તરીકેના વિશેષો

જોશી

પ્રાપ્ત થશે.

મધ્યકાલીનગુજરાતી

- મધ્યકાલીન ગુજરાતી સાહહત્યના પ્રમુખ

સાહહત્યનો ઈવતહાસ ભાગ-૨ કવિઓ અખો, પ્રેમાનાંદ, શામળ અને
દયારામનાાં જન્મ-ઉછે ર અને ધડતરથી
પહરચિત થશે.
- મધ્યકાલીન ગુજરાતી સાહહત્યના
મહત્િના સ્િરૂપો આખ્યાન, પદ્યિાતાા,
છપ્પા, ગરબો-ગરબી િગેરેનો પહરિય
મેળિશે.
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૫

Core-૩૦૧

અિાા િીન ગુજરાતી

-અિાાિીન ગુજરાતી સાહહત્યના પહરબળો

સાહહત્યનો ઈવતહાસ- ભાગ

અને લક્ષણોથી વિદ્યાથીઓ માહહતગાર

૧

બનશે
-શરૂઆતના બે યુગો નમાદયુગ અને
પાંહડતયુગના સર્જકોના સાહહત્યમાાંથી
પ્રગટ થતાાં યુગલક્ષણોનો પહરિય
મેળિશે.

૫

Core-૩૦૨

ભાષાવિજ્ઞાન અને ગુજરાતી -વિદ્યાથીઓ ગુજરાતી ભાષાના કાયો,
ભાષાનો પહરિય

સામાજજક સ્થાન વિશે પહરિય મેળિશે.
-વિદ્યાથીઓ ભાષાવ્યિસ્થાના વિવિધ
સ્તરો, ઘટકો વિશે જાણકારી મેળિશે.
-વિદ્યાથીઓ ગુજરાતી ભાષાની બોલી
વિશે માહહતી પ્રાપ્ત કરશે.
-વિદ્યાથીઓ ગુજરાતી ભાષાના ઉદભિવિકાસ વિશે જાણકારી મેળિશે.

૫

Core-૩૦૩

સાહહત્ય વિિેિનના

-વિદ્યાથીઓ લચલત કળાની વ્યાખ્યા અને

વસદ્ાાંતો

વિભાિના સમજાશે.
- વિદ્યાથીઓ સાહહત્યમાાં રસ, ધ્િવન,
અલાંકાર, રીવત, િક્રોક્ક્ત ઔચિત્ય જેિી
સાંસ્કૃત વિિારધારનો અભ્યાસ કરશે.
- વિદ્યાથીઓ પ્રવશષ્ઠ્સાહહત્ય, કૌતકુ રાગી
સાહહત્ય, િાસ્તિિાદી સાહહત્ય અને
આધુવનક સાહહત્ય િચ્િેના ભેદને જાણશે
ુ અને
- કાવ્યના પ્રયોજનો, હેતઓ
કાવ્યની વ્યાખ્યાનો અભ્યાસ કરીને
સમજશે
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૫

Core-૩૦૪/A

પ ૃવથિીિલ્લભ- ક.મા.

- નિલકથા સાહહત્ય સ્િરૂપથી અિગત

મુનશી

થશે.
-વિદ્યાથીઓ સર્જક-કૃવત વિશે પહરિય
પ્રાપ્ત કરશે.
- કાવ્યનો આસ્િાદ, મ ૂલ્યાાંકન કરિાથી
પહરચિત થશે.

૫

Core-૩૦૫/A

નાંદબત્રીસ- શામળ સાં.

-વિદ્યાથીઓ મધ્યકાળના ગુજરાતી

કીવતિદાબેન શાહ

સાહહત્યના સ્િરૂપ-પદ્યિાતાા વિશે
જાણકારી મેળિશે.
- વિદ્યાથીઓ મધ્યકાળના ગુજરાતી
સાહહત્યના સર્જક-કૃવત વિશેસઘન
અભ્યાસ કરશે.

૫

Core-૩૦૬

વનબાંધ

-વિદ્યાથીઓ ગુજરાતી ભાષામાાં વનબાંધ
લખતા શીખશે. ભાષાકૌશલ પ્રાપ્ત કરશે.

૬

Core-૩૧૧

અિાાિીન ગુજરાતી

-અિાાિીન ગુજરાતી સાહહત્યના

સાહહત્યનો ઈવતહાસ- ભાગ

ગાાંધીયુગ તેમજ આધુવનક અને

૨

અનુઆધુવનક યુગના લક્ષણોથી
વિદ્યાથીઓ માહહતગાર બનશે.
-આ ગાળાના સર્જકોના સાહહત્યમાાંથી
પ્રગટ થતાાં જે તે યુગલક્ષણોનો પહરિય
મેળિશે.

૬

Core-૩૧૨

ભાષાવિજ્ઞાન અને ગુજરાતી -વિદ્યાથીઓ ગુજરાતી ભાષાના ઉદભિભાષાનો પહરિય

વિકાસના પહરબળોથી વિશે જાણકારી
મેળિશે.
-વિદ્યાથીઓ ગુજરાતી ભાષાના વિવિધ
તબક્કાઓથી માહહતગાર થશે.
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-વિદ્યાથીઓ ભાષા-વ્યાકરણના વિવિધ
અંગો વિશે જાણકારી મેળિશે.
૬

Core-૩૧૩

સાહહત્ય વિિેિનના

- વિદ્યાથીઓ શબ્દ શક્ક્તથી અિગત

વસદ્ાાંતો

થશે. શબ્દ કઈ રીતે સાહહત્ય કળા કૃવતમાાં
કયાા કરે છે એ જાણશે.
- પ્લેટો અને એહરસ્ટોટલની કાવ્ય
વિભાિનાથી વિદ્યાથીઓ પહરચિત થશે.
-સાહહત્ય કલાકૃવતમાાં અલાંકાર, છાંદગેયતા લય, કલ્પન, પ્રવતક અને
પુરાકલ્પન િગેરેનો વિદ્યાથીઓ અભ્યાસ
કરશે.
- સાહહત્યના સ્િરૂપોનો અભ્યાસ કરીને
સાહહજત્યક સ્િરૂપથી માહહતગાર બનશે.
-વિદ્યાથીઓ વિિેિનની પધ્ધવતઓથી
પહરચિત થશે

૬

Core-૩૧૪/A

આપણાાં સોનેટો- સાં.

- ગુજરાતી સાહહત્ય સ્િરૂપ- સોનેટથી

િાંદ્રશાંકર ભટ્ટ

પહરચિત થશે.
- ગુજરાતી સાહહત્યના યુગ પ્રમાણે કયા
કવિનુ ાં યોગદાન અને સર્જન મહત્િનુ રહ્ુાં
છે , એ વિષે વિગતે જાણશે.
-સૉનેટ કલાકૃવતઓનો અભ્યાસ અને તેન ુ ાં
મ ૂલ્યાાંકન કઈ રીતે થઈ શકે એ સમજશે.
મહત્િના સોનેટકારોથી પહરચિત થશે.

૬

Core-૩૧૫/A

ખરા બપોર – જયાંત ખત્રી

-આ પેપરમાાં વિદ્યાથીઓ િાતાાના
સ્િરૂપગત લક્ષણો તેમજ વિકાસરે ખાથી
માહહતગાર બનશે.
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-િાતાાકાર જયાંત ખાત્રીનો પહરિય
મેળિી તેમના ખરા બપોર સાંગ્રહની
િાતાાઓને મુલિશે.
૬

Core-૩૧૬

વનબાંધ

-વિદ્યાથીઓ ગુજરાતી ભાષામાાં વનબાંધ
લખતા શીખશે.
-વિદ્યાથીઓ ભાષાકૌશલ પ્રાપ્ત કરશે.

ડૉ. નીવતન રાઠ્ોડ
ડૉ. રાજેન્દ્ર રોહહત
ડૉ. મનોજ માહ્યાિાંશી.
ગુજરાતી વિભાગ
તા. ૨૦-૧૧-૨૦૧૯
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