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એસ. વાય. બી. એ.

(External-Yearly)

(વષ: ૨૦૧૮-૧૯, ૨૦૧૯-૨૦, ૨૦૨૦-૨૧)

ુ રાતી (,-ુ ય / ગૌણ) : પેપર-૪ : અવાચીન – ગ9:ૃિતઓ
%જ
૧) ‘વેિવશાળ’ – ઝવેરચંદ મેઘાણી, શEદલોક Iકાશન, અમદાવાદ
૨) ‘પોJલટL કિનક’ – 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, c ૂવાપરસંદભ (વેિવશાળ)

(બ) અJભ`યabતર^િત, c ૂવાપરસંદભ (પોJલટL કિનક)

સંદભeથ :
૧. ઝવેરચંદ મેઘાણી0ું ગ3સા4હ6ય
૨. ઝવેરચંદ મેઘાણી

– ડૉ. હ4રલાલ ઠ;ર

– સંપાદન – અિનAB CDભF

૩. મેઘાણી િવવેચનસંદોહ – ખંડ-૨, સંપા. જયંત કોઠારM
૪. ઝવેરચંદ મેઘાણી : Oવન અને સા4હ6ય – જયંત પાઠક અને જયંત પટQલ
૫. બાર સા4હ6યSવAપો
૬. વાતાVિવશેષ

– Tસાદ CDભF

– રYુવીર ચૌધરM

૭. ]ુજરાતી નવલકથાિવ_

– નરQ શ વેદ, બા`ુદાવલaુરા

૮ . ગાંધીcુગીન TાદQ િશક અને dનપદM નવલકથા – Aપલ ભF
ૂ MવાતાVના jણ દાયકા : એક અkયયન
૯. ૧૯૭૦ પછMની ]ુજરાતી hંક
- Tા

. 4દલીપ આર. અમીન – સાથV પmnલકQશન, આણંદ

ૂ MવાતાV અને ]ુજરાતી hંક
ૂ MવાતાV
૧૦. hંક

– જયંત કોઠારM - ]ુoર pંથર6ન કાયાVલય, અમદાવાદ
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એસ. વાય. બી. એ. (External-Yearly)
(વષ&: ૨૦૧૮-૧૯, ૨૦૧૯-૨૦, ૨૦૨૦-૨૧)
ુ રાતી : (23ુ ય) 45પ7–૫ : મ:યકાલીન -જ
ુ રાતી સા>હ@યનો ઈિતહાસ
-જ
ુ રાતી સા>હ@યનાં િવિવધ 4ેરક પ>રબળોનો, સNકોનો અને
હDE:ુ િવFાથHઓ મ:યકાલીન -જ
ુ રાતી સા>હ@યના િવકાસનો પ>રચય મેળવે.
-જ
એકમ: ૧
૧. મ"યકાલીન )ુજરાતી સા/હ1યને ઘડનારાં 6ેરક પ/રબળો
(રાજક;ય

, સામા<જક, સાં=>ૃિતક, ધાિમBક)

૨. મ"યકાલીન )ુજરાતી સા/હ1યની િવિશFટતાઓ અને મયાJ દાઓ
૩. નરિસMહ N ૂવPQ ું Rન સા/હ1ય અને Rનેતર સા/હ1ય
૪. મ"યકાલીન )ુજરાતી ગૌણ Wીકિવઓ
૫. ભવાઈ
૬. મ"યકાલીન લોકસા/હ1ય
એકમ: ૨ મ:યકાલીન સNકો
૧. નરિસMહ મહ\તા, ૨. મીરાં, ૩. ભાલણ, ૪. અખો
૫. 6ેમાનંદ, ૬. શામળ,

,

૭.દયારામ

એકમ: ૩ મ:યકાલીન સા>હ@યRવSપોનો અTયાસ અને િવકાસરD ખા
૧. રાસ -રાસો, ૨. ફા)ુ

,

૩. 6બંધ,

૪. આaયાન

૫. પbવાતાJ , ૬. ગરબી
એકમ: ૪ મ:યકાલી િવશેષ સNકો
૧. 6ીતમનાં પદો ૨. ભોcના ચાબખા ૩. ધીરાની કાફ;ઓ
૪. વeલભના ગરબા ૫. કબીરપંથી કિવઓ ૬. =વાિમનારાયણ
સં6દાયના કિવઓ

,

ુ રાતી Xૃિતઓ
એકમ: ૫ મ:યકાલીન -જ
૧. ભરતેgર-બાhુબiલ રાસ

૨. =j ૂiલભk ફા)ુ ૩. વસંતિવલાસ

૪. કાlહદડ\-6બંધ ૫. અખેગીતા ૬. નળાaયાન
૭. મદનમોહના ૮. રિસકવeલભ
સંદભ&\થ
ં :
૧. )ુજરાતી સા/હ1યનો ઈિતહાસ ભાગ-૧,૨
૨.

)ુજરાતીસા/હ1યપ/રષદ)

(

ધીpુભાઈ ઠાકર

)ુજરાતી સા/હ1યની િવકાસર\ ખા (મoયકાળ)
૩. )ુજરાતી સા/હ1યQું ર\ ખાદશJન

કD.કા. શાWી

૪. )ુજરાતી સા/હ1ય : મ"યકાલીન

અનંતરાય રાવળ

૫. )ુજરાતી સા/હ1યની rપર\ ખા

િવજયરાય વૈb

૬. મ"યકાલીન )ુજરાતી સા/હ1યનો ઈિતહાસ

રમેશ િtવેદ;

૭. મ"યકાલીન )ુજરાતી સા/હ1ય

બહ\ચરભાઈ પટ\લ
મંuુલાલ મજvુદાર

૮. )ુજરાતી સા/હ1યનાં =વrપો (પbિવભાગ)
૯. મ"યકાળના સા/હ1ય6કારો

ચંkકાંત મહ\તા

૧૦. મ"યકાળનો સા/હ1ય6વાહ,

સા/હ1ય સંસદ

, vુબ
ં ઈ

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 )ુxર કિવઓ

મોહનલાલ દ. દ\ સાઈ

૧૫. લોકસા/હ1યQું સમાલોચન

ઝવેરચંદ મેઘાણી

૧૬. અખો એક અ"યયન

ઉમાશંકર જોશી

૧૭. મ"યકાલીન )ુજરાતી સા/હ1યનો ઈિતહાસ
૧૮. મ"યકાલીન )ુજરાતી સા/હ1યનો ઈિતહાસ

|ુિન. }ંથિનમાJણ બૉડJ
6સાદ ભ

૧૯. મ"યકાલીન )ુજરાતી કિવતામાં >ૃFણલીલા: ભાગ-૧,૨,૩- ડૉ.ઈgરભાઈ પટ\લ
૨૦. નરિસMહ મહ\તાની કાય>ૃિતઓ

િશવલાલ

સલપરા

૨૧. નરિસMહ મહ\તાની કાયઝલક - ડૉ. ભરત ઠાકર, ડૉ. ઈgરભાઈ પટ\લ
૨૨. નરિસMહ મહ\તા: એક અ"યયન
૨૩. નરિસMહ મહ\તાનાં પદો

ક\. કા. શાWી

જયંત કોઠાર;
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