
DEPARTMENT OF GUJARATI 
CHILDRAN’S UNIVERSITY, GANDHINAGAR 

 
Structure With Effect From : June, 2020 

 

Course Name :   Proof Reading Certificate Course 

Total Credit: 12                                                                                Total Paper :03  

Teaching Days in week :03 

Per Day Teaching Hours :03 

 

Sr. No. Paper Name Credit Total Teaching 
 in Hours 

1.  ગુજરાતી ભાષાનો પરરચય 
 

04 64 

2.  ગુજરાતી ભાષાનુું બુંધારણ અને 
વ્યાકરણ 

04 64 

3.  પ્રૂફરીર ુંગ: સજ્જતા અને કાયયક્ષેત્ર 
 

04 64 

Total 

 

12 192 Hours 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



DEPARTMENT OF GUJARATI 
CHILDRAN’S UNIVERSITY, GANDHINAGAR 

 
SYLLABUS EFFECTIVE FROM: JUNE, 2020  

Programme : Proof Reading Certificate Course 

Paper Code: CC101                              Total Credit:04  

Title of Paper: ગુજરાતી ભાષાપરરચય  

                                                                                              Weight age 
યુનનટ:01                                                                                          25% 

 ગુજરાતી ભાષાનો ઉદભવ અને નવકાસ  
 ગુજરાતી ભાષાનો ઉત્તર ભારતીય ભાષાઓ સાથેનો સુંબુંધ  

યુનનટ:02                                                                                           25% 
 ભાષા અને બોલી વચ્ચેની નભન્નતા 
 ગુજરાતની પ્રાદેનિક બોલીઓ 

1. ઉત્તર ગુજરાત (પટ્ટણી બોલી) 
2. મધ્ય ગુજરાત (ચરોતરી બોલી) 
3. દનક્ષણ ગુજરાત (સુરતી બોલી) 
4. સૌરાષ્ટ્ર પ્રાુંત (કારિયાવા ી બોલી) 

યુનનટ:03                                                                                           25% 
 ગુજરાતી ભાષાનુું િબ્દભું ોળ 

1. તત્સમ િબ્દો 
2. તદભવ િબ્દો 
3. દેશ્ય િબ્દો 
4. પર-પ્રાુંતીય િબ્દો 
5. નવદેિી ભાષાના િબ્દો 

 ગુજરાતી ભાષાની નલનપ  
યુનનટ:04                                                                                           25% 

 અસાઇમેન્ટ 
 પ્રોજકે્ટ  કાયય 
 પ્રાયોનગક કાયય  



DEPARTMENT OF GUJARATI 
CHILDRAN’S UNIVERSITY, GANDHINAGAR 

 
SYLLABUS EFFECTIVE FROM: JUNE, 2020  

Programme : Proof Reading Certificate Course 

Paper Code: CC102                              Total Credit:04  

Title of Paper: ગુજરાતી ભાષાનુું બુંધારણ અને વ્યાકરણ  

                                                                                              Weight age 
યુનનટ:01                                                                                        25% 

 ગુજરાતી વણયમાળાનો પરરચય ( સ્વર અને વ્યુંજન )  

 ધ્વનનઘટક અને િબ્દઘ તર  

 જો ણીના નનયમો  

 અક્ષરિુનિ અને િબ્દિુનિ 

યુનનટ:02                                                                                         25% 

 જો ાક્ષરોના ઉચ્ચાર અને લખેન સમજ  

 વાક્યિુનિ 

 પદક્રમ અને પદસુંવાદ 

  નવભનક્ત   

યુનનટ:03                                                                                         25% 

 કૃદુંત  

 સુંયોજકો અને સુંનધ  

 નવરામનચહ્નો  

  નનપાતો  

યુનનટ:04                                                                                           25% 

 અસાઇમેન્ટ 

 પ્રોજકે્ટ  કાયય 

 પ્રાયોનગક કાયય  



DEPARTMENT OF GUJARATI 
CHILDRAN’S UNIVERSITY, GANDHINAGAR 

 
SYLLABUS EFFECTIVE FROM: JUNE, 2020  

Programme : Proof Reading Certificate Course 

Paper Code: CC103                              Total Credit:04  

Title of Paper: પ્રૂફરીર ુંગ: સજ્જતા અને કાયયક્ષેત્ર  

                                                                                              Weight age 
યુનનટ:01                                                                                       25% 

 પ્રૂફરીર ુંગની નનિાનીઓનો પરરચય 
  પ્રૂફરીર ુંગની નનિાનીઓનો સ્થાનનનદેિ  

યુનનટ:02                                                                                       25% 
 પ્રૂફરીર ુંગ કરતી વખતે ધ્યાનમાું રાખવાની બાબતો 
 પ્રૂફરી રની સજ્જતા 

યુનનટ:03                                                                                        25% 
  વ્યવસાનયક ધોરણ ેપ્રૂફરી રની આવશ્યકતાઓ  
 આધુનનક યુગમાું પ્રૂફરીર ુંગની ભૂનમકા 

યુનનટ:04                                                                                         25% 
 અસાઇમેન્ટ 
 પ્રોજકે્ટ કાયય 
 પ્રાયોનગક કાયય  

 


