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DEPARTMENT OF GUJARATI 

CHILDRAN’S UNIVERSITY, GANDHINAGAR 

 
SEMESTER-01  

STRUCTURE WITH EFFECT FROM : JUNE,2020-2021  
 

SR.N

O 

COURSE 

CODE 

COURSE TITAL CREDIT INTERNAL 

MARKS 

EXTERNAL 

MARKS 

TOTAL 

MARKS 

01 MPGC101  સંશોધનન ં પદ્ધતિશાસ્ત્ર 
 

04  50  50  100  

02 MPGC102  ગ જરાિી સાહિત્યમાં સંશોધન 

પરંપરા 

04  50  50  100  

03 MPGC103  બાળતિજ્ઞાન અને ગ જરાિી 

બાળસાહિત્ય સશંોધન પરંપરા 

04  50  50  100  
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DEPARTMENT OF GUJARATI 

CHILDRAN’S UNIVERSITY, GANDHINAGAR 

 
SYLLABUS EFFECTIVE FROM: JUNE,2020-2021 

Programme & Subject : M.Phil (ગ જરાિી) 

Paper Code : MPGC101 Total Credit : 04 

Title of Paper : સંશોધનન ં પદ્ધતિશાસ્ત્ર 

 

શૈક્ષતિક પ્રયોજન: 

  તિદ્યાર્થીઓમાં સંશોધન પદ્ધતિની સમજ તિકસે.  

 તિદ્યાર્થીઓ સંશોધનની પદ્ધતિને સમજી પોિાન ં શોધકાયય ઉત્તમ કક્ષાન ં બનાિી શક.ે  

 

ય તનટ : ૦૧ સંશોધન: સંજ્ઞા, સ્િરૂપ અને તિભાિના  

      સંશોધન: િેિ , પ્રયોજન, પ્રસ્િ િિા, ઉપયોતગિા  

ય તનટ : ૦૨ સંશોધનની તિતિધ પદ્ધતિઓ, અતભગમો, સંશોધકની સજ્જિા  

ય તનટ : ૦૩ સંશોધન અને તિિેચન િચ્ચેનો સામ્યભેદ 

 

ય તનટ : ૦૪: સંપાદન અને સંશોધન િચ્ચેનો સામ્યભેદ 

 

સંદભય ગ્રરં્થો :  

‘સાહિત્ય સશંોધનની પદ્ધતિઓ’, વ્યાસ ચંપૂ 

‘સાહિત્ય સશંોધન તિષ’ે, શાિ સ મન  

‘અન સંધાન કા સ્િરૂપ’, તસન્િા સાતિત્રી  

‘ઇતિિાસ ઔર આલોચના’, નામિર તસંિ  

‘સામાતજક સશંોધન’, નાયક ઠાકોરલાલ 

‘સંશોધનની પ્રહિયા અને પ્રશ્નો’, પહરખ ભરિ 
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DEPARTMENT OF GUJARATI 

CHILDRAN’S UNIVERSITY,GANDHINAGAR 

 
SYLLABUS EFFECTIVE FROM: JUNE, 2020-2021 

Programme & Subject : M.Phil (ગ જરાિી) 

 

Paper Code : MPGC102 Total Credit : 04 

Title of Paper : ગ જરાિી સાહિત્યમાં સંશોધન પરંપરા 

શૈક્ષતિક પ્રયોજન:  

 તિદ્યાર્થીઓ ગ જરાિી સાહિત્યમાં ર્થયેલ સશંોધન પરંપરાર્થી પહરતચિ ર્થાય. 

 તિદ્યાર્થીઓ પ્રત્યક્ષ આ પરંપરામાંર્થી પસાર ર્થાય િો પૂિયસ રીઓના કાયયમાંર્થી સશંોધન સમજ 

કળેિી, તિકસાિી શક.ે   

 

ય તનટ : ૦૧ કૃતિસંશોધન, સંપાદન અને િેના પ્રકાર અને િેની રીિો    

ય તનટ : ૦૨ મધ્યકાલીન,અિાયચીન સાહિત્યમાં સશંોધન પરંપરા (ય ગ પ્રમાિે) 

ય તનટ : ૦૩ ગ જરાિી સાહિત્ય સશંોધન ક્ષેત્ર ેક.ે કા શાસ્ત્રીન ં પ્રદાન 

ય તનટ : ૦૪ ગ જરાિી સાહિત્ય સશંોધન ક્ષેત્રજેયંિ કોઠારીન ં પ્રદાન 

 

સંદભય ગ્રરં્થો:  

‘મધ્યકાલીન ગ જરાિી સાહિત્યનો ઇતિિાસ’, રાિળ અનંિરાય  

મધ્યકાલીન ગ જરાિી સાહિત્યનો ઇતિિાસ’, તત્રિેદી રમેશ  

‘સાહિતત્યક િથ્યોની માિજિ’, કોઠારી જયંિ   
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DEPARTMENT OF GUJARATI 

CHILDRAN’S UNIVERSITY,GANDHINAGAR 

 
SYLLABUS EFFECTIVE FROM: JUNE,2020-2021 

Programme & Subject: M.Phil(ગ જરાિી) 

Paper Code : MPGC103 Total Credit: 04 

Title of Paper : બાળતિજ્ઞાન અને ગ જરાિી બાળસાહિત્ય સંશોધન પરંપરા 

શૈક્ષતિક પ્રયોજન:  

 તિદ્યાર્થીઓ બાળતિજ્ઞાનશાસ્ત્રર્થી અિગિ ર્થાય.  

 તિદ્યાર્થીઓ ગ જરાિી બાળસાહિત્ય સશંોધન પ્રિૃતત્તર્થી પહરતચિ ર્થાય અને  

      નિીન સશંોધનકાયય માટ ેપ્રેરાય.  

 

ય તનટ : ૦૧ બાળતિજ્ઞાન સજં્ઞા, સમજ અને તિભાિના   

ય તનટ : ૦૨ ગ જરાિી બાળસાહિત્ય સ્િરૂપ અન ેપ્રકારો  

ય તનટ : ૦૩ ગ જરાિી બાળસાહિત્ય સશંોધન પરંપરા  

ય તનટ : ૦૪ ગ જરાિી બાળસાહિત્ય ક્ષતે્રે તગજ ભાઈ બધેકા અને રમિલાલ સોનીન  ંપ્રદાન  

સંદભય ગ્રરં્થો:   

‘બાલઆરાધના’, પરમાર ઈશ્વર 
‘બાળસંભાળ’, પરમાર ઈશ્વર 
‘બાળસાહિત્ય સ્િાધ્યાય અને સમીક્ષા’, પરમાર ઈશ્વર 
‘બાળ ઉછરેમાં બાળસાહિત્યન ં સ્ર્થાન’,પરમાર ઈશ્વર 
‘બાળસાહિત્ય: તિચાર અને તિમશય’, પરમાર ઈશ્વર 
‘બાળસાહિત્ય દશયન અને હદશા’ (લખેક. પટલે મોિનભાઇ), સં. પરમાર ઈશ્વર 
‘બાળકર્થા સાહિત્ય: એક ઝલક’, તત્રિેદી શ્રદ્ધા    
‘બાળસાહિત્યનો નિો ય ગ ક્યારે’, સં. મિેિા યશિંિ અને અન્ય   


