એસ.વાય. બી.કોમ. સેમેસ્ટર - 3.
વર્ષ : ૨૦૨૧-૨૨, ૨૦૨૨-૨૩, ૨૦૨૩-૨૪
Core Compulsory Course in Gujarati
ભાર્ા સાહિત્ય કૌશલ – ૦૦૩
કતૃ િ : ‘ જ્યોતિન્દ્ર દવેની હાસ્યરચનાઓ ’- સં. તવનોદ ભટ્ટ (પસંદગીની રચનાઓ)
િેત ુ : આ પ્રશ્નપત્રનાાં અભ્યાસથી તવદ્યાથીઓ સ્વરૂપ અને કૃતિ અંગેનો પહરચય મેળવી શકે.
પ્રશ્નપત્ર- 03 (ભાર્ાસાહિત્ય કૌશલ)
એકમ-1. જ્યોતિન્દ્ર દવેેઃ સર્જક પરરચય.
એકમ-2. સર્જક વ્યક્તિત્વને ઘડનારાં પરરબળો
એકમ-3. ‘ જ્યોતિન્દ્ર દવેની હાસ્યરચનાઓ ’ સં. તવનોદ ભટ્ટ ( પસંદગીની રચનાઓ ક્રમ-1 થી 10 )
એકમ-4. અભભવ્યક્તિ રીતિ અને પ ૂવાાપર સંદભા
સંદભા : ૧. ‘જ્યોતિન્દ્ર દવેની હાસ્ય રચનાઓ ’, સં. તવનોદ ભટ્ટ, નવભારિ પ્રકાશન
૨. ગુજરાિી સારહત્યનો ઈતિહાસ – સારહત્ય પરરષદ
૩. હાસ્ય પરામશા – નરોત્તમ વાળંદ , આદશા પ્રકાશન.

અથવા ( તવકલ્પ )
પ્રત્યાયન કૌશલ -૦૦3
િેત ુ : આ પ્રશ્નપત્રનાાં અભ્યાસથી તવદ્યાથીઓ કાં પની અને બેંક અંગેનો પહરચય મેળવી શકે.
ૂ ા પ્રશ્નો – સમગ્રલક્ષી
એકમ-૧. ટંક
એકમ-૨. કંપની સેક્રેટરીનો પત્ર ( રડરે તટર, શેરહોલ્ડર , ઈિર પત્રવ્યવહાર )
એકમ-૩. બેન્દ્કનો પત્રવ્યવહાર ( આંિરરક અને બાહ્ય પત્રવ્યવહાર )
એકમ-૪. સંવાદ લેખન.
સંદભા : ૧. વાભિજ્ય અને ભાષાતવવેક – પોપ્યુલર પ્રકાશન
૨. પ્રત્યાયન કૌશલ – પોપ્યુલર પ્રકાશન
૩. વાભિજ્ય પત્રવ્યવહાર- દભક્ષિ ગુજરાિ પ્રા.પુસ્િક પ્રકાશન.

એસ.વાય.બી.કોમ સેમેસ્ટર – ૦૪
Core Compulsory Course in Gujarati - 004
ભાર્ા સાહિત્ય કૌશલ – ૦૦૪
ુ રાિી પ્રતિતનતિ વાિાષ ઓ ’ સાં. તવનોદ અધ્વર્ષ ુ
કૃતિ : ‘ ગજ
િેત ુ : આ પ્રશ્નપત્રનાાં અભ્યાસથી તવદ્યાથીઓ સ્વરુપ અને કૃતિ અંગે નો પહરચય મેળવી શકે.
પ્રશ્નપત્ર-4. (ભાર્ા સાહિત્ય કૌશલ)
ૂ ીવાિાાેઃ સ્વરૂપ પરરચય
એકમ-1. ટંક
ૂ ી વાિાાની તવકાસરે ખા
એકમ-2. ટંક
એકમ-3. ‘ ગુજરાિી પ્રતિતનતિ વાિાાઓ ’ સં. તવનોદ અધ્વયુા (પસંદગીની 10 વાિાાઓ)
૧. પ ૃથ્વી અને સ્વગા
૨. બુદ્ધિતવજય
૩. માજા વેલાનુ ં મ ૃત્યુ
૪. એળે નહીં િો બેળે
૫. લોહીની સગાઈ
ૂ ડો
૬. આભલાનો એક ટક
૭. હીરો ખટં ૂ
૮. એક મુસાફરી
૯. ટોળં
૧૦. અંિારી ગલીમાં સફેદ ટપકાં
એકમ-4. અભભવ્યક્તિ રીતિ અને પ ૂવાાપર સંદભા
સંદભા : ૧. ‘ગુજરાિી પ્રતિતનતિ વાિાા ઓ ’ સં. તવનોદ અધ્વયુા આદશા પ્રકાશન
ૂ ી વાિાા- તવજય શાસ્ત્રી
૨. ટંક
૩. સ્વરૂપ સન્નીિાન – સુમન શાહ

અથવા ( તવકલ્પ )
Core Compulsory Course in Gujarati
પ્રત્યાયન કૌશલ -૪.
િેત ુ : આ પ્રશ્નપત્રથી તવદ્યાથીઓ વીમા કાં પની અને પ્રવચન અંગેનો પહરચય મેળવી શકે.
ૂ ા પ્રશ્નો – સમગ્રલક્ષી
એકમ : ૧. ટંક
એકમ : ૨. વીમા અંગેનો પત્રવ્યવહાર ( જીવન વીમો ,આગ વીમો ,દરરયાઈ વીમો )
એકમ : ૩. પ્રવચન ( સામાજજક , રાજકીય, આતથિક , શૈક્ષભિક )
એકમ : ૪. સંક્ષેપ લેખન ,સમાનાથી શબ્દો, તવરોિી શબ્દો.
સંદભા : ૧. વાભિજ્ય અને ભાષાતવવેક – પોપ્યુલર પ્રકાશન
૨. પ્રત્યાયન કૌશલ – પોપ્યુલર પ્રકાશન
૩. વાભિજ્ય પત્રવ્યવહાર- દભક્ષિ ગુજરાિ પ્રા.પુસ્િક પ્રકાશન.
૪. સારહત્યાયન- બાબુ દાવલપુરા , પાર્શ્ા પબ્બ્લકેશન, અમદાવાદ
૫. અરજી અને લેખન કૌશલ – પ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટ, પાર્શ્ા પબ્બ્લકેશન.

