
પ્રથભ વર્ષ ફી. એ. 
વવર્મ : સસં્કૃત (SKT-COM-01) 
સસં્કૃત 
 

વવબાગ : ૧ 

સસં્કૃત સાહિત્મનો હયચમ 

(ગદ્ય, દ્ય, નાટ્ય અને સબુાવર્ત) 

એકભ ૧ : સસં્કૃત ગદ્ય, દ્ય અને નાટ્ય સાહિત્મ ઉદ્દબવ અને વવકાસ 

એકભ ૨ : કવવ હયચમ:બાસ, કાલરદાસ, શદૂ્રક, િર્ષવધષન અને બવભવૂત 

એકભ ૩ : કવવ હયચમ: બાયવવ, ભાઘ, જગન્નાથ, બાર્ ૃષિહય, અભરુક અને 
જમદેવ 

એકભ ૪ : કવવ હયચમ :દંડી અને ફાણ તથા સબુાવર્ત શ્રોકો. 
 

  



प्रथम वषष बी.ए. 

ववषय : हहदी (HND-COM-01) 

हहदी ववभाग  1 :  

भाषा तत्व और बोधन 

इकाई 1  : हहदी की विवि और वतषनी का िररचय 

इकाई 2  : हहदी की ध्ववनयााँ 

इकाई 3  : ववज्ञान के ववषय का बोधन 

इकाई 4  : ससं्कृवत के ववषय का बोधन और शब्दकोश का 

उियोग 

इकाई 5  : समाजववज्ञान ववषय का बोधन और वनबंध रचना 

का िररचय 

इकाई 6  : भाषण शिैी 

ववभाग  2 :  

वाचन और ववववध ववषय 

इकाई 7 : सामावजक ववज्ञानों की भाषा (इवतहास के संदभष में) 

तथा वतषनी के कुछ वनयम 

इकाई 8 : सामावजक ववज्ञानों की भाषा (राजनीवत ववज्ञान) 

तथा शब्द रचना 

इकाई 9 : मानववकी की भाषा (िवित किा) तथा ववशेषण 

इकाई 10 : ववज्ञान की भाषा तथा िाररभावषक शब्द  

इकाई 11 : ववज्ञान की भाषा का स्वरूि 

इकाई 12 : वववध एवं प्रशासन की भाषा तथा िाररभावषक 

शब्द और अथष 

 

  



પ્રથભ વર્ષ ફી. એ. 
વવર્મ :ગજુયાતી (GUJ-COM-01) 
ગજુયાતી વવબાગ ૧: 

બાર્ા, સાહિત્મ, સભાજ અને સસં્કૃવત 

એકભ ૧ :બાયતીમ એકાત્ભતા: ‘ગાધંીજીએ ફતાવેરો યસ્તો ન ભરૂીએ’  

એકભ ૨ :બાવાત્ભક એકતા: ‘એકતા અને વવવવધતા’ 
એકભ ૩ :ટૂંકીવાતાષ: ‘જક્ષણી’ 
એકભ ૪ :સસં્ભયણ: ‘ફસંી કિ ેકો ફજાઈ ?’ 
એકભ ૫ :સભાજદર્ષન: ‘ચોયાનો ોકાય’ 
એકભ ૬ :ગજુયાતી બાર્ાના ધ્વવનસકેંતો તથા ઉચ્ચાયણ-વ્મવસ્થા  

વવબાગ ૨ : 
બાર્ા, સાહિત્મ, યાષ્ટ્ર અને સભષ્ષ્ટ્ટ્ધભષ 

એકભ ૧ :સ્વાતતં્ર્મ-સગં્રાભ: દાડંીકચૂ 

એકભ ૨ :બાયતીમ સસં્કૃવત: ભૈત્રીસાધના-યગુધભષ  

એકભ ૩ :નવરકથા-અંર્: ‘ખાડંલણમાભા ંભાથા ંયાભ !’ 
એકભ ૪ :આત્ભકથા-અંર્ : વધ ુિાડભાયી  
એકભ ૫ :રોકનીવત-યાજનીવત : રોકર્ાિી અને ગ્રાભચંામતો  
એકભ ૬ :લરવ અને જોડણી  

 

  



First Year B.A. 

Subject : English (ENG-COM-01) 

English  Block 1 :  
Compulsory  English  

Unit-1 : Reading Comprehension Vocabulary Grammar and Usage Writing  

Unit-2 :  Reading Comprehension Vocabulary Grammar and Usage Writing 

Unit-3 : Reading Comprehension Vocabulary Grammar and Usage Writing 

Unit-4 : Reading Comprehension Vocabulary Grammar and Usage Writing 

Unit-5 : Listening Comprehension Conversation Pronunciation  

Unit-6 : Listening Comprehension Conversation Pronunciation  

Block 2 :  
Compulsory English  

Unit-7 :  Reading Comprehension Exercise on Vocabulary Grammar and 

Usage Writing 

Unit-8 : Reading Comprehension Exercise on Vocabulary Grammar and 

Usage Writing 

Unit-9 : Reading Comprehension Exercise on Vocabulary Grammar and 

Usage Writing 

Unit 10 : Reading Comprehension Vocabulary Grammar and Usage Writing 

Unit-11 : Listening Comprehension Conversation Pronunciation  

Unit-11 : Listening Comprehension Conversation Pronunciation  

 

  



પ્રથભ વર્ષ ફી.એ. 
પયજીમાત વવર્મ : ભાનવ માષવયણ 

વવબાગ ૧ :  

યયાળરણ  
એકભ ૧ : મયનળ-યયાળરણનો રરચય 

એકભ ૨ : આબોષળય અને શંોધન 

એકભ ૩ : રરશરતતં્રન  ંળણાન 
એકભ ૪ : યયાળરણનય અજૈળ અને જૈળ ઘટકો  
એકભ ૫ : મન ષ્યન  ંશયમયજિક યયાળરણ અને ળસ્તી 

વવબાગ ૨ :  

મયનળીની પ્રવતૃ્તિઓ અને યયાળરણ – I 
એકભ ૬ : યયાળરણ ર મયનળીનો પ્રભયળ 
એકભ ૭ :જૈત્તળક શયધનોનય અત્તત શમ યોિનની અશરો   

એકભ ૮ :મયનળ યયાળરણ ર કૃત્તવની અશરો 
એકભ ૯: ષરેીકરણની અશરો 

વવબાગ ૩ :  

મયનળીની પ્રવતૃ્તિઓ અને યયાળરણ – II 
એકભ ૧૦ : ળયતયળરણીય પ્રદૂવણ 
એકભ ૧૧ : િલ પ્રદૂવણ 

એકભ ૧૨ : ભતૂ્તમ અળક્રમણ   
એકભ ૧૩ : િોખમી રયશયયણણક અળત્તષ્ટ 

વવબાગ ૪ :  

મયનળી ર બદયયેય યયાળરણની અશરો 
એકભ ૧૪ : યયાળરણ અને મયનળ સ્ળયસ્્ય – I 
એકભ ૧૫ : યયાળરણ અને મયનળ સ્ળયસ્્ય - II  
એકભ ૧૬ : ત્તળકયશયત્મક રરયોિનયઓનો શયમયજિક પ્રભયળ  
એકભ ૧૭ : પ્રળત્તતિત યયાળરણનો આત્તથિક પ્રભયળ 

 


