
 
 

V[;P JFIP ALP V[P sEXTERNAL-YEARLYf 

sJQF"o Z_!(v!)4 Z_!)vZ_4 Z_Z_vZ!f 
U]HZFTL (��ુમ / ગોણ) o 5[5Zv# o DwISF,LG VG[ VJF"RLG 5nS'lTVM 

s!f cR\ãCF;vVFbIFGc v GFSZv ;\5FP o C;] IFl7S  
sZf c5|lXQ8 U]HZFTL SFjIh,Sc v B\0vZ4 U]rKvZ sVJF"RLG I]Uf4  
cpXG;ÍcGF\ SFjIM4 ;\5FP R\ãSFgT X[94 VZ]6MNI 5|SFXG4 VDNFJFN  
 
V[SDo!o ;H"S jIlSTtJG[ 30GFZF\ 5lZA/Mv ;H"SG]\ ;FlCltIS 5|NFG 
V[SDoZo :JZ}5,1FL RRF"v VFbIFGv:JZ}5 VG[ lJSF;4 µlD"SFjIG]\ :JZ}5 VG[ lJSF;  
V[SDo#o cR\ãCF;vVFbIFGc v VFbIFGS'lT TZLS[ VeIF;  
V[SDo$o pXG;ÍGF SFjIM o VF:JFN  
V[SDo5o VlEjIlSTZLlT4 5}JF"5Z;\NE" v scR\ãCF;vVFbIFGcf  
       VlEjIlSTZLlT4 5}JF"5Z;\A\W spXG;ÍGF\ SFjIMf  
 
;\NE"U|\Yo  
s!f DwISF,LG U]HZFTL ;FlCtIGM .lTCF;o U]HZFT I]lGP U|\YlGDF"6 AF¶0"P VDNFJFN  
sZf U]HZFTL ;FlCtIGM .lTCF; v EFUvZ4 U]HZFTL ;FlCtI 5lZQFN  
s#f DwISF,LG U]HZFTL ;FlCtIGM .lTCF; v ZD[X l+J[NL  
s$f DwISF,LG ;FlCtI o VG\TZFI ZFJ/  
s5f 5|FRLG ;FlCtI:JZ}5 o EMUL,F, ;F\0[;ZF4 V[DP V[;P I]lGP AZM0FP  
s&f VFbIFGI]UGM ;FlCtI5|JFC v C\;FA[G 58[,  
s*f VFW]lGS U]HZFTL SlJTF5|JFC v HI\T 5F9S  
s(f µlD"SFjIv lRDG,F, l+J[NL4 R\§X\SZ Eô  
s)f :JFT\˚MœZ SlJTF v N1FF jIF;  
s!_f ZFH[gN=vlGZ\HGI]UGL SlJTF v 5|;FN A|ïEô  
s!!f SFjI5|tI1F v R\§SFgT X[9  
s!Zf pXG;Í VwIIG U|\Y v SlJzL pXG;Í4 VD'T DCMt;J ;gDFG ;lDlT4 J,;F04 
5C[,L VFJ'lT4 !))&  
s!#f pXG;ÍGL ;FlCtI;'lQ8 v ;LP V[RP UF\WL VG[ kH]TF UF\WL4 gI] 5M%I],Z  
5|SFXG4 ;]ZT  
ni[>F : p\Ånp#i : 100 g&N an[ 3 klikn&> rh[S[. 



એસ. વાય. બી. એ.  (External-Yearly) 

(વષ�: ૨૦૧૮-૧૯, ૨૦૧૯-૨૦, ૨૦૨૦-૨૧) 

%જુરાતી (,-ુય / ગૌણ) : પેપર-૪ : અવા�ચીન  – ગ9:ૃિતઓ 

૧) ‘વેિવશાળ’ – ઝવેરચદં મેઘાણી, શEદલોક Iકાશન, અમદાવાદ 

૨) ‘પોJલટLકિનક’ – મહLNOિસQહ પરમાર, લRર Iકાશન, ભાવનગર 
 

એકમ: ૧ નવલકથા  : VવWપ, ઘટકતXવો અને Iકાર 

એકમ: ૨     વેિવશાળ  : :ૃિતલYી અZયાસ  

એકમ: ૩    \ૂંક^વાતા� VવWપ અને ઘટકતXવો  

એકમ: ૪  પોJલટLકિનક : :ૃિતલYી અZયાસ 

એકમ: ૫  (અ) અJભ`યabતર^િત, cવૂા�પરસદંભ� (વેિવશાળ) 

  (બ) અJભ`યabતર^િત, cવૂા�પરસદંભ� (પોJલટLકિનક)  

  

સદંભ�eથ :  

 ૧.  ઝવેરચદં મેઘાણી0ુ ંગ3સા4હ6ય – ડૉ. હ4રલાલ ઠ;ર  

 ૨.  ઝવેરચદં મેઘાણી – સપંાદન – અિનAB CDભF 

       ૩.  મેઘાણી િવવેચનસદંોહ – ખડં-૨, સપંા. જયતં કોઠારM 

       ૪.  ઝવેરચદં મેઘાણી : Oવન અને સા4હ6ય – જયતં પાઠક અને જયતં પટQલ 

  ૫.  બાર સા4હ6યSવAપો – Tસાદ CDભF 

 ૬.  વાતાVિવશેષ – રYવુીર ચૌધરM 

 ૭.  ]જુરાતી નવલકથાિવ_ – નરQશ વેદ, બા`દુાવલaરુા 

  ૮ . ગાધંીcગુીન TાદQિશક અને dનપદM નવલકથા – Aપલ ભF 

 ૯. ૧૯૭૦ પછMની ]જુરાતી hૂંકMવાતાVના jણ દાયકા : એક અkયયન 

   - Tા . 4દલીપ આર. અમીન – સાથV પmnલકQશન, આણદં 

  ૧૦. hૂંકMવાતાV અને ]જુરાતી hૂંકMવાતાV – જયતં કોઠારM - ]oુર pથંર6ન કાયાVલય, અમદાવાદ 

        

ni[>F : p\Ånp#i : 100 g&N  an[ 3 klikn&> rh[S[. 



એસ. વાય. બી. એ. (External-Yearly) 

                     (વષ&: ૨૦૧૮-૧૯, ૨૦૧૯-૨૦, ૨૦૨૦-૨૧) 

-જુરાતી : (23ુય) 45પ7–૫ : મ:યકાલીન -જુરાતી સા>હ@યનો ઈિતહાસ 

 

હDE:ુ િવFાથHઓ મ:યકાલીન -જુરાતી સા>હ@યના ંિવિવધ 4ેરક પ>રબળોનો, સNકોનો અને    

     -જુરાતી સા>હ@યના િવકાસનો પ>રચય મેળવે. 

 

એકમ: ૧  

 ૧. મ"યકાલીન )જુરાતી સા/હ1યને ઘડનારા ં6ેરક પ/રબળો  

     (રાજક;ય , સામા<જક, સા=ં>ૃિતક, ધાિમBક) 

       ૨. મ"યકાલીન )જુરાતી સા/હ1યની િવિશFટતાઓ અને મયાJદાઓ  

      ૩. નરિસMહ NવૂPQ ુ ંRન સા/હ1ય અને Rનેતર સા/હ1ય  

       ૪. મ"યકાલીન )જુરાતી ગૌણ Wીકિવઓ  

       ૫. ભવાઈ  

       ૬. મ"યકાલીન લોકસા/હ1ય   

 

એકમ: ૨ મ:યકાલીન સNકો  

  ૧. નરિસMહ મહ\તા, ૨. મીરા,ં  ૩. ભાલણ,  ૪. અખો ,  

 ૫. 6ેમાનદં,  ૬. શામળ,   ૭.દયારામ  

 

એકમ: ૩ મ:યકાલીન સા>હ@યRવSપોનો અTયાસ અને િવકાસરDખા 

   ૧. રાસ -રાસો,  ૨. ફા)ુ ,   ૩. 6બધં,   ૪. આaયાન , 

 ૫. પbવાતાJ,  ૬. ગરબી   

 

એકમ: ૪ મ:યકાલી િવશેષ સNકો  

  ૧. 6ીતમના ંપદો  ૨. ભોcના ચાબખા  ૩. ધીરાની કાફ;ઓ     

 ૪. વeલભના ગરબા  ૫. કબીરપથંી કિવઓ  ૬. =વાિમનારાયણ  

    સ6ંદાયના કિવઓ  

 

 

 



એકમ:  ૫ મ:યકાલીન -જુરાતી Xૃિતઓ  

       ૧.  ભરતેgર-બાhુબiલ રાસ  ૨. =jiૂલભk ફા) ુ ૩. વસતંિવલાસ  

 ૪. કાlહદડ\-6બધં  ૫. અખેગીતા  ૬. નળાaયાન   

 ૭. મદનમોહના  ૮. રિસકવeલભ  

 

સદંભ&\થં :  

 ૧. )જુરાતી સા/હ1યનો ઈિતહાસ  ભાગ-૧,૨      ( )જુરાતીસા/હ1યપ/રષદ) 

 ૨. )જુરાતી સા/હ1યની િવકાસર\ખા (મoયકાળ)      ધીpુભાઈ ઠાકર 

       ૩. )જુરાતી સા/હ1યQુ ંર\ખાદશJન     કD.કા. શાWી 

       ૪. )જુરાતી સા/હ1ય : મ"યકાલીન    અનતંરાય રાવળ 

       ૫. )જુરાતી સા/હ1યની rપર\ખા     િવજયરાય વૈb  

       ૬. મ"યકાલીન )જુરાતી સા/હ1યનો ઈિતહાસ   રમેશ િtવેદ;  

       ૭. મ"યકાલીન )જુરાતી સા/હ1ય    બહ\ચરભાઈ પટ\લ  

       ૮. )જુરાતી સા/હ1યના ં=વrપો (પbિવભાગ)         મuુંલાલ મજvદુાર 

       ૯. મ"યકાળના સા/હ1ય6કારો     ચkંકાતં મહ\તા  

 ૧૦. મ"યકાળનો સા/હ1ય6વાહ,     સા/હ1ય સસંદ , vુબંઈ  

       ૧૧. Classical poets of Gujarat                                       G.M. tripathi 

 ૧૨.  Milestones in Gujarati Literature                        K.M. Zaveri 

 ૧૩.  Gujarat and Its Literature                                       K.M. Munshi   

       ૧૪. Rન )xુર કિવઓ                              મોહનલાલ દ. દ\સાઈ  

       ૧૫. લોકસા/હ1યQુ ંસમાલોચન                         ઝવેરચદં મેઘાણી  

       ૧૬. અખો એક અ"યયન                             ઉમાશકંર જોશી  

       ૧૭. મ"યકાલીન )જુરાતી સા/હ1યનો ઈિતહાસ     |િુન. }થંિનમાJણ બૉડJ  

       ૧૮. મ"યકાલીન )જુરાતી સા/હ1યનો ઈિતહાસ         6સાદ ��ભ�  

 ૧૯. મ"યકાલીન )જુરાતી કિવતામા ં>ૃFણલીલા: ભાગ-૧,૨,૩-  ડૉ.ઈgરભાઈ પટ\લ  

 ૨૦. નરિસMહ મહ\તાની કા�ય>ૃિતઓ    િશવલાલ �સલપરા  

 ૨૧. નરિસMહ મહ\તાની કા�યઝલક - ડૉ. ભરત ઠાકર, ડૉ. ઈgરભાઈ પટ\લ  

 ૨૨. નરિસMહ મહ\તા: એક અ"યયન      ક\. કા. શાWી  

 ૨૩. નરિસMહ મહ\તાના ંપદો     જયતં કોઠાર;  

 

ni[>F : p\Ånp#i : 100 g&N  an[ 3 klikn&> rh[S[. 
 


