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અનુસ્નાતક ગુજયાતી
(જૂન – ૨૦૨૦ સુધીન જૂન અભ્માવક્રભ)
M.A. PART -1
ેય : ૦૧
MGT –૦૧

એકભન ક્રભ

એકભનુ ાં નાભ

૦૧

ગુજયાતી નલરકથા નલશ્વ

૦૨

વયસ્લતીચાંદ્ર બાગ – ૧

૦૩

ાટણની પ્રભુતા

૦૪

ભાનલીની બલાઈ

ેય : ૦૨
MGT –૦૨

ગુજયાતી પ્રનતનનનધ કનલતા

એકભન ક્રભ

એકભનુ ાં નાભ

૦૧

સુદાભા ચરયત્ર

૦૨

અખેગીતા

૦૩

 ૂલામરા

૦૪

ધ્લનન

૦૫

વપ્તદી

ેય : ૦૩
MGT –૦૩

નલરકથાનુ ાં સ્લરૂ

ગુજયાતી બાાનુ ાં ધ્લનનતાંત્ર અને રૂતાંત્ર

એકભન ક્રભ

એકભનુ ાં નાભ

૦૧

ગુજયાતી બાાનુ ાં વ્માકયણ બાગ – ૦૧

૦૨

ગુજયાતી બાાનુ ાં વ્માકયણ બાગ – ૦૨

ેય : ૦૪
MGT -૦૪

નનફાંધ

એકભન ક્રભ

એકભનુ ાં નાભ

૦૧

બાા વજ્જતા અને રેખનકોળર

૦૨

ભીભાાંવા

અનુસ્નાતક ગુજયાતી
(જૂન – ૨૦૨૦ સુધીન જૂન અભ્માવક્રભ)
M.A. PART - 2
ેય : ૦૫
MGT –૦૫

એકભન ક્રભ

એકભનુ ાં નાભ

૦૧

રશન્દ સ્લયાજ

૦૨

દક્ષિણ આરિકાના વત્માગ્રશન ઇનતશાવ

૦૩

વત્મના પ્રમગ

૦૪

ગાાંધીજીનુ ાં વારશત્મ

ેય : ૦૬
MGT –૦૬

વારશત્મ ભીભાાંવા

એકભન ક્રભ

એકભનુ ાં નાભ

૦૧

વારશત્મનાાં ઘટકતત્લ

૦૨

બાયતીમ કાવ્મનવદ્ાાંત

૦૩

બાયતીમ અને ાશ્ચાત્મ વારશત્મ ભીભાાંવા

ેય : ૦૭
MGT –૦૭

વારશત્મ નલલેચનનાાં નવદ્ાાંત

ગુજયાતી ગદ્યનાાં વીભાક્ષચન્શ

એકભન ક્રભ

એકભનુ ાં નાભ

૦૧

ભાયી શકીકત

૦૨

યાઈન લમત

૦૩

વોયાષ્ટ્રની યવાધાય – ૦૧

૦૪

કાવ્મની ળક્તત

૦૫

જનાક્ન્તકે

ેય : ૦૮ અનુલાદ (અંગ્રેજી અને રશન્દીભાાંથી)
અનુલાદ કરા

અનુસ્નાતક અભ્માવક્રભ ગુજયાતી
(ઑગસ્ટ – 2020થી અભરભાાં)
M.A. PART -1

ેય : ૧૦૧
નલબાગ

એકભન ક્રભ

નલબાગ – ૦૧

-

જીલન અને કનલતા
ઉભાળાંકય જળી જીલન ઘડતય અને વારશત્મ વર્જન

૦૨થી ૦૮

ઉભાળાંકય જળી : કનલ

૦૧થી ૦૭

નલબાગ – ૦૩

-

ગદ્યકાય ઉભાળાંકય જળી
ઉભાળાંકય જળી : લાતામકાય/નનફાંધકાય/ નલરકથાકાય/ કેલણીકાય
એકાાંકી- ચરયત્ર- ત્ર – અનુલાદ – વાંાદન

૦૧ થી ૦૪

ઉભાળાંકય જળી : નાટયકાય/એકાાંકીકાય

૦૫ અને ૦૬

ઉભાળાંકય જળી : ચરયત્રકાય

૦૭ અને ૦૮

ઉભાળાંકય જળીનુ ાં ત્રવારશત્મ – અનુલાદ અને વાંાદનકામમ

૦૯

ઉભાળાંકય જળી : ત્રકાયત્લ

નલબાગ – ૦૪

-

નલલેચક – ઉભાળાંકય જળી

૦૧ થી ૦૫

ઉભાળાંકય જળી : નલલેચક

ેય : ૧૦૨

ગુજયાતી બાા : રયચમ અને અભ્માવ

-

બાા અને ગુજયાતી બાા

૦૧

બાા અને પ્રત્મામન

૦૨

બાાનલજ્ઞાન અને બાાના અભ્માવના નલનલધ અક્ષબગભ

૦૩

બાાનલજ્ઞાનની નલનલધ ળાખા

નલબાગ – ૦૨

નલબાગ – ૦૩

એકભનુ ાં નાભ

૦૧
નલબાગ – ૦૨

નલબાગ – ૦૧

ગ્રાંથકાયન અભ્માવ : ઉભાળાંકય જળી

ગુજયાતી બાાન ઇનતશાવ
૦૧

ઐનતશાનવક બાાનલજ્ઞાનના ામાના ખ્માર

૦૨

બાયતીમ આમમન નલકાવ

૦૩

ગુજયાતી બાાન ઉદ્દબલ અને નલકાવ

-

ગુજયાતી બાાના અભ્માવન ઇનતશાવ

૦૧

પ્રાયાં બકારીન વ્માકયણ

૦૨

તુરનાત્ભક બાા અભ્માવ

૦૩

બાાનલજ્ઞાનના નવદ્ાાંતને આધાયે ગુજયાતી બાાન અભ્માવ – ગુજયાતી
બાાનલજ્ઞાન

નલબાગ – ૦૪

નલબાગ – ૦૫

નલબાગ – ૦૬

નલબાગ – ૦૭

નલબાગ – ૦૮

નલબાગ – ૦૯

-

ગુજયાતી કળયચના

૦૧

કળનલજ્ઞાન

૦૨

ગુજયાતી કળ કામમ : બાગ – ૦૧ : બાાના આધાયે પ્રકાય

૦૩

ગુજયાતી કળ કામમ : બાગ – ૦૨ : કળના પ્રકાય: ઉદ્દે ળને આધાયે

૦૪

ગુજયાતી કળ કામમ : બાગ – ૦૩ : (નથવયવ – જ્ઞાનકળ)

-

ગુજયાતી બાાવ્મલસ્થા: ધ્લનનવ્મલસ્થા

૦૧

ધ્લનનનલજ્ઞાન

૦૨

ઉચ્ચાયણપ્રરક્રમા: વ્માંજનધ્લનન

૦૩

ઉચ્ચાયણપ્રરક્રમા: સ્લયધ્લનન તથા વશલતી ધભો

-

ગુજયાતી બાાવ્મલસ્થા: રૂતાંત્ર

૦૧

રૂતાંત્ર

૦૨

રૂઘટકના પ્રકાય

૦૩

અંગવાધક પ્રત્મમ અને દવાધક પ્રત્મમ

-

ગુજયાતી બાાવ્મલસ્થા: નાભદ

૦૧

વાંજ્ઞા : પ્રકાય અને કામમ

૦૨

વલમનાભ

૦૩

નલળેણ

૦૪

ક્ષરિંગ-લચન

૦૫

કાયત્લ સ ૂચક : નલબક્તતવ્મલસ્થા અને નાભમગી

-

ગુજયાતી બાાવ્મલસ્થા: રક્રમાદ

૦૧

રક્રમાદ

૦૨

આખ્માત : વ્માકયણી કટી

૦૩

આખ્માનતક યચના

-

ગુજયાતી બાાવ્મલસ્થા: લાક્યયચના

૦૧

લાક્યનુ ાં સ્લરૂ - ૧

૦૨

લાક્યનુ ાં સ્લરૂ – ૨

૦૩

લાક્યપ્રકાય : પ્રમજનમ ૂરક

૦૪

કાયકમ ૂરક લાક્યપ્રકાય

૦૫

યચનમ ૂરક લાક્યપ્રકાય

ેય : ૧૦૩

પ્રનળષ્ટ્ટ ગદ્ય કૃનતન અભ્માવ

નલબાગ – ૦૧

-

નભથ્માક્ષબભાન

૦૧

વર્જક રયચમ : દરતયાભ

૦૨

નભથ્માક્ષબભાન : વારશત્મ સ્લરૂ

૦૩

સુધાયકયુગના નાટક

૦૪

નભથ્માક્ષબભાન : કથાલસ્તુ

૦૫

નભથ્માક્ષબભાનનાાં ાત્ર

૦૬

નભથ્માક્ષબભાન : તખ્તારામકી

નલબાગ – ૦૨

-

દ્વદ્વયે પની લાત

૦૧

વર્જક રયચમ : યાભનાયામણ નલશ્વનાથ ાઠક

૦૨

ટૂાંકીલાતામન ુ ાં સ્લરૂ

૦૩

દ્વદ્વયે પની લાત બાગ -૦૧ની લાતામનુ ાં કથાલસ્તુ

૦૪

દ્વદ્વયે પની લાત બાગ -૦૧ : સ્લરૂરિી વઘન અધ્મમન -૧

૦૫

દ્વદ્વયે પની લાત બાગ -૦૧ : સ્લરૂરિી વઘન અધ્મમન -૨

૦૬

દ્વદ્વયે પની લાતામકરા

નલબાગ – ૦૩

-

વત્મના પ્રમગ

૦૧

આત્ભકથાનુ ાં વારશત્મ સ્લરૂ

૦૨

ગાાંધીજીન જન્ભ અને ફાણ

૦૩

અભ્માવ અથે નલરામત

૦૪

નલરામતભાાં અભ્માવ અને અનુબલ

૦૫

ફેરયસ્ટય ગાાંધીનુ ાં દક્ષિણ આરિકા પ્રમાણ

૦૬

દક્ષિણ આરિકાભાાં જાશેય જીલનન પ્રાયાં બ

૦૭

વેલા, સ્લાલરાંફન, વાદગી, વાંમભ અને ત્માગ

૦૮

સ્લદે ળભાાં વરક્રમતા અને દક્ષિણ આરિકા યત

૦૯

ત્માગવ ૃનિન નલકાવ, અંગ્રેજ નભત્ર અને ઈન્ન્ડમન નનનમન

૧૦

જીલનન ભશત્લન લાાંક

૧૧

ટલ્વટમ આશ્રભભાાં કેલણી અને દે ળ બણી...

૧૨

સ્લદે ળ આગભન અને આશ્રભની સ્થાના

૧૩

ચાંાયણ ખેડા અને અભદાલાદની રડત

૧૪

આત્ભકથાન અંનતભ અધ્મામ

નલબાગ – ૦૪

-

યખડલાન આનાંદ

૦૧

કાકાવાશેફ કારેરકય : જીલન અને વર્જન

૦૨

પ્રલાવ વારશત્મ : નલબાલના અને રિણ

૦૩

‘યખડલાન આનાંદ’ભાાં સ્થ અને ચરયત્રનલળેનુ ાં વૌંદમમ

૦૪

‘યખડલાન આનાંદ’ભાાં રકજીલન- વ્મલશાય

૦૫

‘યખડલાન આનાંદ’ભાાંવાાંસ્કૃ નતક ચેતના અને ઇનતશાવ

૦૬

‘યખડલાન આનાંદ’ની અક્ષબવ્મક્તતકા

૦૭

‘યખડલાન આનાંદ’ની યવસ ૃન્ષ્ટ્ટ

૦૮

‘યખડલાન આનાંદ’નુ ાં વલાાંગી મ ૂલ્માાંકન

ેય : ૧૦૪ વારશત્ત્મક નનફાંધ અને રેખનકોળર
નલબાગ : ૦૧

નલબાગ : ૦૨

નલબાગ : ૦૩

નલબાગ : ૦૪

-

વારશત્ત્મક નનફાંધ – બાગ : ૦૧

૦૧

ભધ્મકારીન વારશત્મ સ્લરૂ

૦૨

ભધ્મકારીન ગુજયાતી કનલતાભાાં પ્રેભરિણાબક્તત

૦૩

ભધ્મકારીન ગુજયાતી આખ્માન

૦૪

ગુજયાતી રકવારશત્મ

૦૫

ભાત ૃબાાભાાં નળિણ

૦૬

વારશત્મભાાં જીલનમ ૂલ્મની ભાલજત

-

વારશત્ત્મક નનફાંધ – બાગ : ૦૨

૦૧

વારશત્મ અને રકનપ્રમતા

૦૨

વારશત્મ અને વભાજાક્ષબમુખતા

૦૩

વારશત્મ અને ઇનતશાવ

૦૪

વારશત્મભાાં ભનલૈજ્ઞાનનક અક્ષબગભ

૦૫

વારશત્ત્મક ત્રકાયત્લ

૦૬

વારશત્મ અને વમ ૂશભાધ્મભ

-

વારશત્ત્મક નનફાંધ – બાગ : ૦૩

૦૧

નાયીલાદી ગુજયાતી વારશત્મ

૦૨

ગુજયાતી દક્ષરત વારશત્મ

૦૩

ગુજયાતનુ ાં આરદલાવી વારશત્મ

૦૪

ગુજયાતી નાટયવારશત્મ

૦૫

ગુજયાતી આત્ભચરયત્રનુ ાં વારશત્મ

૦૬

ગુજયાતી જીલનચરયત્રનુ ાં વારશત્મ

-

વારશત્ત્મક નનફાંધ – બાગ : ૦૪

૦૧

આધુનનક ગુજયાતી કનલતા

૦૨

ગુજયાતી ખાંડકાવ્મ

૦૩

ગુજયાતી કરૂણ પ્રળક્સ્તકાવ્મ

૦૪

ગુજયાતી વારશત્મભાાં અનુલાદપ્રવ ૃનિ

૦૫

ગુજયાતી વારશત્મભાાં ગાાંધીજીન પ્રબાલ

૦૬

નલબાગ : ૦૫

ગુજયાતી વારશત્ત્મક વાંસ્થા

-

બાા વજ્જતા અને રેખનકોળર – બાગ : ૦૫

૦૧

રેખનની તારીભ

૦૨

ળબ્દ નલમક વજ્જતા

૦૩

લાક્ય નલમક વજ્જતા

૦૪

રયચ્છે દ રેખનની તારીભ અને ળૈરી નલમક વબાનતા

૦૫

રયચ્છે દનુ ાં આકરન (કક્રપ્રશેન્ળન)

૦૬

વાંિેીકયણની તારીભ

૦૭

નલચાય – નલસ્તાયની તારીભ

૦૮

અશેલાર રેખનની તારીભ

૦૯

નનફાંધની તારીભ

અનુસ્નાતક અભ્માવક્રભ ગુજયાતી
(ઑગસ્ટ – 2021થી અભરભાાં)
M.A. PART -2
ેયનુાં નાભ

ેય નાં.
૨૦૫

વારશત્મ સ્લરૂન અભ્માવ

૨૦૬

ગુજયાતી પ્રનતનનનધ કનલતા

૨૦૭

વારશત્મ ભીભાાંવા

૨૦૮

બાયતીમ વારશત્મ – નલશ્વ વારશત્મ : કૃનત રયચમ

