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પીએચ.ડી. એલિજીબીિીટી ટેસ્ટનો અભ્યાસક્રમ – ૨૦૨૧  
લિષય : ગુજરાતી 

 

અભ્યાસક્રમ 
 

લિભાગ :  I-સંશોધન પદ્ધલતશાસ્ત્ર અન ેપ્રલક્રયા :  ૫૦% 
 

 (A) સંશોધન પદ્ધતિ -  

  (૧) સંશોધન : સંજ્ઞા અને તિભાિના 
  (૨) સંશોધનન ં સ્િરૂપ, હેિ  અને પ્રયોજન 

  (૩) સંશોધનન ં કાયયકે્ષત્ર અન ેતિતિધ પદ્ધતિઓ 

  (૪) સંશોધનના તિતભન્ન અતભગમો 
  (૫) સંશોધન અન ેતિિેચનનો ભેદ 

  (૬) સાતહતયયક સંશોધનના કે્ષત્રકાયયન ં સ્િરૂપ અને મહયિ. 
  (૭) મધ્યકાલીન સાતહયય સંશોધનના પ્રશ્નો 
  (૮) સંિસાતહયય સંશોધનના પ્રશ્નો 
  (૯) કંઠસ્થ પરંપરા સાતહયય સંશોધનના પ્રશ્નો 
  (૧૦) લોકસાતહયય સંશોધનના પ્રશ્નો 
 
 

લિભાગ :  II-ગુજરાતી સાલિત્ય (૫૦%)  (યુ.જી.સી. નટે પેપર – ૦૨ અભ્યાસક્રમ) 
 
 

UNIT: 1 ગ જરાિી સાતહયયનો ઇતિહાસ: 
 

(a) મધ્યકાલીન ગ જરાિી સાતહયય: 
નરતસંહ પિે (પ્રાગ નરતસંહ ય ગ) 
નરતસંહ મહેિાથી દયારામ 
 

(b) અિાયચીન ગ જરાિી સાતહયય: 
દલપિરામથી ઈ.સ. ૧૯૫૦ સ ધી 
ઈ.સ. ૧૯૫૦થી આજ પયયન્િ 

(c) ગ જરાિી સાતહયયનાં તિતિધ પ્રિાહો  

(d) ગ જરાિી સાતહયયન ં ઇતિહાસ લેખન  
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UNIT: 2 સાતહયયતસદ્ધાંિ : ભારિીય અને પાશ્વાયય સંદભે 

 

(a) ભારિીય સાતહયયતિચાર: 
રસતસદ્ધાંિ, રીિીિીચાર, ધ્િતનતિચાર, િક્રોતિતિચાર, રમણીયિાતિચાર, કાવ્યવ્યાખ્યા, 
કાવ્યપ્રયોજન, કાવ્યહેિ , કાવ્યપ્રકારો 

(b) પાશ્વાયય સાતહયય તિચાર: 
પ્લેટો, એતરસ્ટોટલ, ક્લીન્થ બ કસ, સ ઝાન લેન્ગર, સોસ્ય રં, રોલા બાથય, દસીડા, તમશેલ ક કો, 
એલન શોિાલ્ટર, હાન્સ ગાડામર લકાન, જ તલયા તક્રતસ્ટિા 

(c) પ્રતશષ્ટિાિાદ (ક્લાતસતસઝમ), રંગદતશયિાિાદ(રોમતેન્ટતસઝમ) 
સોદંયયતનષ્ઠિાિાદ(એસ્થેટીઝમ), આધ તનકિાિાદ(મોડનીઝમ)  

પરાિાસ્િિિાદ(સ રતરયાતલઝમ), ભાિકતનષ્ઠિાિાદ(તરસપે્શન થીયરી) 
નવ્યઇતિહાસિાદ(તનયોતહસ્ટોતરતસઝમ), નારીિાદ(ફેતમતનઝમ) 
પયાયિરણકેન્દો તિિચેન(ઇકો-તક્રટીઝમ) 

 

UNIT :3  ગ જરાિી તિિેચન  
 

(a) નમયદ, નિલરામ, રમણભાઈ નીલકંઠ, બળિંિરાય ઠાકોર, આનંદશંકર ધ્ર િ, રામનારાયણ પાઠક, 
ઉમાશંકર જોશી, સ ન્દરમ, તિષ્ણ પ્રસાદ તત્રિેદી 

(b) સ રશે જોષી, પ્રમોદક માર પટેલ, જયંિ કોઠારી, ચંદ્રકાંિ ટોપીિાળા 
 

UNIT: 4 ભાષાતિજ્ઞાન :  

 

(a) ભાષા : તિભાિના, કાયય, સ્િરૂપભેદ (બોલી, િાણી, તલપી, અન્ય સામાતજકભદેો) ભાષા  

િગીકરણની પદ્ધતિઓ, ભાષાઅધ્યનની પદ્ધતિઓ 

(b) ભારિના ભાશાક ળો અને ગ જરાિી ભાષાનો ઉદભિ અને તિકાસ 

(c) ગ જરાિી ભાષાન ં સ્િરૂપ – વ્યાકરણતિચાર : (ધ્િતનતિજ્ઞાન, રૂપતિજ્ઞાન, િાક્યતિજ્ઞાન, 
અથયતિજ્ઞાનનાં તિતશષ્ઠ સંદભે) 

 

UNIT: 5 સાતહતયયક સંશોધન : 
(a) સાતહતયયક સશંોધન : તિભાિના, સ્િરૂપ, પ્રયોજન, કાયયક્ષેત્ર, પદ્ધતિઓ, સમસ્યાઓ 

મધ્યકાલીન સાતહયયની કૃતિઓના પાઠતનણયય અને સંપાદન માટેની પદ્ધતિઓ, સાતહતયયક 
સંશોધન આંિરતિદ્યાકીય સશંોધન 

(b) ગ જરાિી સાતહયયસશંોધનની પ્રિતૃિ અન ેમહયિના સશંોધકો  

મધ્યકાલીન ગ જરાિી સાતહયય 

અિાયચીન ગ જરાિી સાતહયય 

લોકસાતહયય  

આતદિાસી સાતહયય  

ભાષાતિજ્ઞાન ક્ષેતે્ર થયેલી સશંોધનાની પ્રિૃતિઓ અને મહયિનાં સંશોધાકો 
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UNIT: 6 સાતહયયસ્િરૂપો : 
 લોકસાતહયય : લોકગીિ, લોકિાિાય, લોકનાટ્ય, ઉખાણા ં

મધ્યકાલીન ગ જરાિી સતહયય: રાસ, આખ્યાન, પ્રબંધ, ફાગ , પદ્યિાિાય 
અિાયચીન ગ જરાિી સાતહયય: કરૂણપ્રશતસ્િ, ખંડકાવ્ય, ગીિ, ગઝલ, સોનેટ, અછાંદસકાવ્ય 
નિલકથા, ટ ંકીિાિાય, લતલિ તનબંધ, નાટક એકાંકી, આત્મકથા, જીિનચતરત્ર  

 

UNIT: 7 ભારિીય કૃતિઓ : 
(a) િાલમીતકકૃતિ ‘રામાયણ’, વ્યાસકૃિ ‘મહાભારિ’, શ્રીમદ ભાગિિ, 

અતભજ્ઞાનશાક ન્િલમ(કાતલદાસ), કણયભાર(ભાસ), મૃચ્છકતટકમ(શ દ્રક), ઉિરરામચતરિમ 
(ભિભ તિ), 

(b) ગોરા (ટાગોર), તજંદગીનામા(કૃષ્ણા સોબિી), છ િીધા જમીન (ફકીરમોહન સેનાપતિ), ન 
હન્યિે (મૈત્રયેીદેિી), ગૃહભંગ (એસ. એલ. ભૈરપ્પા), ચેમ્મીન (િકશી તશિશકંર તપલ્લા), ધરિી 
ખોલ ે પાછો િળે (શીિારામાં કારન્થ), આરોગ્યતનકેિન (િારાશંકર બંધોપાધ્ધાય), 
દ્રૌપદી(પ્રતિભા રાય), માટીનો માનિી(કાતલતન્દચરણ પાણીગ્રહી), િમસ(ભીષ્મ સાહની). 

 

UNIT:8 ગ જરાિી કૃતિઓ: 
(a) કાન્હડદેપ્રબંધ(પદ્મનાભ), રણયજ્ઞ(પ્રેમાનદં), નંદબતિસી(શામળ), સરસ્િિીચંદ્ર (ગોિધયનરામ), 

પૃતથિીલ્લ્ભ(ક.મા.મ નશી), માનિીની ભિાઈ(પન્નાલાલ પટેલ), મરણોિર(સ રશે જોષી), દીપતનિાયણ 
(દશયકા), ચહેરા(મધ  રાય), નાઈટમેર(સરોજ પાઠક), આગન્િ ક(ધીરુબહેન પટેલ), સમ દ્રાતન્િકે (ધ્ર િ 
ભટ્ટ) 
ક િો (અશોકપ રી ગોસ્િામી), બત્રીસ પ િળીની િેદના (ઈલા આરબ મહેિા) 
ગીધ (દલપિરામ ચૌહાણ) 

(b) મીરાના પદો, અખેગીિા(અખો) પ િાયલાપ(કાન્િ), ભણકાર(બ.ક. ઠાકોર), સપ્તપદી (ઉમાશકંર 
જોષી), યાત્રા (સ ન્દરમ), ધ્િતન(રાજને્દ્ર શાહ), છંદોલય(તનરંજન ભગિ), બારી બહાર (પ્રહલાદ 
પારખે), અગંિ (રાિજી પટેલ), પ્રિીક (તપ્રયકાન્િ મતણયાર), જટાય  ં (તસિાશં  યશશ્વન્દ્ર), આઠો 
જામ ખ મારી (અમૃિ ઘાયલ), બતહષ્કૃિ ફ લો(તનરિ પટેલ), ધ્રીબાંગસ ંદર એણીપેર ડોલ્યા(હરીશ 
તમનાશ્ર ), 

(c) મારી હકીકિ (નમયદ), ફારબ્સતિરહ(દલપિરામ), સયયના પ્રયોગો (મહાત્મા ગાંધી), ઉગમણો 
દેશ(કાકા સાહેબ), દ રના એ સ ર (તદગીશ મહેિા), ખરા બપોર (જયંિ ખત્રી), હોહોલીકા, 
(ચં.ચી.મહેિા)મ નઘરોળ(સ્િામી આનંદ) અલગારી રખડપટ્ટી(રતસક ઝિરેી), પાદરાના િીરથ 
(જયંતિ દલાલ), બજાિા ન પ ર (પ્રતિણ દરજી), નિલશા તહરજી(તચન  મોદી), િનાંચલ (જયંિ 
પાઠક), અંધારી ગલીમાં સફેદ ટપકાં(તહમાશંી શેલિ), બાપાની પીપંર(તકરીટ દ ધાિ) 

 

UNIT: 9 તિશ્વસાતહયય : તસદ્ધાંિ અને કૃતિઓ 
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(a) િ લનાયમ્ક સાતહયય : તિભાિના સ્િરૂપ, પધ્ધતિ કાયયક્ષેત્ર તિશ્વસાતહયય : તિભાિના, સ્િરૂપ 
પ્રયોજન ભારિીયિાની તિભાિના પ્રાંિીય સાતહયય (ધ પ્રોતિન્શીય્લ લીટરચેર), ઉપખંડીય સાતહયય 
(ધ કોતન્ટનેન્ટલ તલટરચેર), તિશ્વસતહયય(િલ્ડય તલટરચેર). 

(b) તિશ્વસાતહયયની કૃતિઓ : 
(c) ઈતલયડ (હોમર), ઈડીપસ રકે્સ(સોફોક્લીસ),મેકબથે(શકે્સતપયર), ધ િેસ્ટ લેન્ડ (ટી.એસ.એલીયટ), 

ય લીતસસ (જમે્સ જોયસ), મધર (મતકસમ ગોકી), તસદ્વાથય (હરમાન હેસ),િેઈતટંગ ફોર ગોદો 
(બેકેટ), નોટસ ફોમ ધ અન્ડરગ્રાઉન્ડ (દોસ્િોએિસ્કી), ધ ટર ાયલ (કાફકા), ધ આઉટસાઈડર 
(કામ ), ફોન્િામારા (ઈગ્નાતઝયો સીલોની),અ રમ ઓિ િન્સ ઓઉન (િતજયતનયા િ લ્ફ), 
રાઈણોસરોસ (ય જીન ઈયોનેસ્કો) બ્ય ટીફ લ િન્સ આર નોટ યટ બોનય (યી કિ ેઆમ્હય), ધ રોડ 
(િોલ સોયન્કા), સોન્ગ ઓિ સોલોમન (ટોની મોરીસન),ફાયર ઓન ધ માઉન્ટેઈન (અનીિા 
દેસાઈ). 

UNIT:8 સાતહયય અને આંિરતિદ્યાઓ: 
 સાતહયય  અને સંસ્કૃતિ 

 સાતહયય અને સમાજશાસ્ત્ર 

 સાતહયય અને િતૈશ્વકીકરણ 

 સાતહયય અને તસનમેા  

 લોકતપ્રય સાતહયય 

 સાતહયય અને કાયદો 
   (B)  સાતહયય પત્રકારયિ, 
 તિતિધ માધ્યમો અને સાતહયય, 
 ગ જરાિી સાતહતયયક સામતયકો, 
 ગ જરાિી સાતહતયયક સંસ્થાઓ, 
 ગ જરાિી ભાષાનાં પાતરિોતષકો. 
 
 


