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TOTAL 

MARKS 

MPGC201 ગજુરાતી લોકસાહિત્ય 
સંશોધન પરંપરા 
 

04  50 50 100 

MPGC202 મધ્યકાલીન કૃતતનું સંપાદન અને 

તેની સમસ્યાઓ 
04  50 50 100 

MPGC203 DISSERTATION  08  By External Examiner 100 

By Dissertation Guide 100 

Average 100 

Final Dissertation Seminar  Average of M.Phil 
Internal Examiner 

  
50 

Viva-voce Test  By External Examiner 50 

By Dissertation Guide 50 

Average 
 

50 

 

 

 

 

 



DEPARTMENT OF GUJARATI 

CHILDRAN’S UNIVERSITY, GANDHINAGAR 

 
SYLLABUS EFFECTIVE FROM: JUNE, 2020-2021  

Programme& Subject: M.Phil (ગુજરાતી) 
Paper Code : MPGC201 Total Credit : 04 

Title of Paper : ગુજરાતી લોકસાહિત્ય સંશોધન પરંપરા 
શૈક્ષતિક પ્રયોજન:  

 તિદ્યાર્થીઓમાં લોકસાહિત્યમાં સશંોધન પદ્ધતતની સમજ તિકશે.   
 તિદ્યાર્થીઓ લોકસાહિત્યની સંશોધનની પદ્ધતતને સમજી પોતાનંુ શોધકાયય ઉત્તમ કક્ષાનંુ બનાિી શક.ે  

 

યુતનટ: ૦૧ લોકસાહિત્ય સશંોધનનંુ પદ્ધતતશાસ્ત્ર 
     લોકકર્થાની સંશોધન પદ્ધતત 
     લોકગીતની સંશોધન પદ્ધતત 

યુતનટ: ૦૨ ગુજરાતી લોકસાહિત્ય સશંોધન પરંપરા (યુગ પ્રમાિે) 

યુતનટ: ૦૩ લોકસાહિત્ય સશંોધનક્ષેત્ર ેમઘેાિીનું પ્રદાન  
યુતનટ: ૦૪ લોકતિદ્યા અને લોકસાહિત્ય સશંોધનક્ષતે્રે િસુ યાતિકનું પ્રદાન 
 

સંદર્ય ગ્રરં્થો:  

લોકસાહિત્ય સશંોધન પદ્ધતત, યાતિક િસ ુ
લોકસાહિત્યનું સમાલોચન, મેઘાિી ઝિેરચંદ  
લોકતિદ્યા તિિાન, યાતિક િસુ 
લોકિાઙ્ગ્મય, જાની કનુર્ાઈ  
 

 

 

 

 

 



DEPARTMENT OF GUJARATI 

CHILDRAN’S UNIVERSITY 

GANDHINAGAR 

 
SYLLABUS EFFECTIVE FROM: JUNE,2020-2021  

Programme & Subject: M.Phil (ગુજરાતી) 

Paper Code: MPGC202 Total Credit: 04 
 

Title of Paper : મધ્યકાલીન કૃતતનંુ સંપાદન અને તેની સમસ્યાઓ  

શૈક્ષતિક પ્રયોજન:  

 તિદ્યાર્થીઓમાં મધ્યકાલીન સાહિત્ય સંશોધન પદ્ધતતની સમજ તિકશે.   

 તિદ્યાર્થીઓ મધ્યકાલીન સંશોધનની પદ્ધતતને સમજી પોતાનું શોધકાયય ઉત્તમ કક્ષાનું બનાિી શક.ે  

 

યુતનટ: ૦૧ પ્રાચીન મધ્યકાલીન કૃતતઓનંુ સંપાદન અને તેની સમસ્યાઓ, કૃતતપાઠ અને પાઠસમીક્ષાના 

       પ્રકારો.  

યુતનટ: ૦૨ પ્રાચીન મધ્યકાલીન કૃતતઓની િસ્તપ્રતોની તલતપ, િતપ્રતની િાચના,િસ્તપ્રતોનો િંશાનુક્રમ, 

    સંકતલત પાઠ્યક્રમોમાં પ્રિેશતી અશુતદ્ધઓ.  

યુતનટ: ૦૩ મધ્યકાલીન સાહિત્ય સશંોધન ક્ષેત્ર ેિહરિલ્લર્ ર્ાયાિીનું પ્રદાન  

યુતનટ: ૦૪ ‘અખો એક અધ્યયન’ સંશોધનના માપદંડોને આધારે કૃતતનો અભ્યાસ 

 

સંદર્ય ગ્રરં્થો:  

અખો એક અધ્યયન, જોશી ઉમાશંકર 
સાહિતત્યક તથ્યોની માિજત, કોઠારી જયંત 
મધ્યકાલીન સાહિત્યનો ઇતતિાસ,  રાિળ અનંતરાય   
સાહિત્ય સશંોધનની પદ્ધતત, વ્યાસ ચંપૂ  
અનુસંધાન, ર્ાયાિી િહરિલ્લર્  
ર્ારતીય પાઠ સમીક્ષા, કત્રે એસ.એમ  
સંશોધનની કડેી, સાંડસેરા ર્ોગીલાલ  
શોધ અને સ્િાધ્યાય, ર્ાયાિી િહરિલ્લર્ 
 



 
DEPARTMENT OF GUJARATI 
CHILDRAN’S UNIVERSITY 

GANDHINAGAR 

 
SYLLABUS EFFECTIVE FROM : JUNE,2020-2021  

Programme& Subject: M.Phil (ગુજરાતી) 

Paper Code: MPGC203 Total Credit : 08 
 

Title of Paper : લઘશુોધતનબંધ 

 
 

શૈક્ષતિક પ્રયોજન: 
તિદ્યાર્થીઓમાં સંશોધન કરિાની સમજ કળેિાશે. 

તિદ્યાર્થીઓમાં સંશોધનની સાર્થે તિિેચનાત્મ અતર્ગમ પિ તિકસશે. 
 
 

 

 

 

 

 

સંદર્ય ગ્રરં્થો:  

અખો એક અધ્યયન, જોશી ઉમાશંકર 

સાહિતત્યક તથ્યોની માિજત, કોઠારી જયંત  

 

 


