
SHRI GOVIND GURU UNIVERSITY 
 

Bridge Course Syllabus of Economics 

B.A.SEM-I 

ECO-101 Micro Economics - I 

Objective : 

The Objective of this paper is to introduce of economics and basic concept of economics. 

Outcome : After studying this paper the student will be able to admission next 

year/semester. 

 

Micro  Economics-I 

Unit I : Introduction: 

 Defination of Economics by Adam smith, Marshal & Robbins. 

 Basic Problems of Economics. 

 Basic concept: Good & Service, Value & Price, Utility 

Unit II : Demand Analysis: 

 Meaning and function of demand. 

 Law and demand. 

 expansion & contraction, Increase & decrease of demand. 

Unit III : Supply Analysis & Price Determination: 

 Meaning and function of Supply. 

 Law of supply. 

 Equilibrium of price Determination.. 

Reference : 

1. Introduction to Positive Economics : Richard Lipsey 

2. Economics : Paul Samualson 

3. Advanced Economics Theory : H.L.Ahuja 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



SHRI GOVIND GURU UNIVERSITY 
 

Bridge Course Syllabus of Economics 

B.A.SEM-I 

ECO-102 Micro Economics - I 

Objective : 

The Objective of this paper is to understanding Indian Economy. 

Outcome : After studying this paper the student will be able to admission next 

year/semester. 

Indian  Economy-I 

Unit I : Structure of Indian Economy: 

 Meaning of developing and developed economicy. 

 India as a developing economy and its characteristics 

 sector wise changing structure of  Indian economy 

Unit II : Population: 

 Size and trends of population in India, Birth rate, Death rate, Gender 

ratio, Mortality rate Literct rate Fertility rate. 

 Population explosion - causes and effects of population in india. 

 National population policy of Government of India. 

Unit III : Problems of poverty in India: 

 Meaning and Nature of Poverty 

 Absolute and relative poverty. 

 Government policy for removing poverty in india. 

Reference : 

4. Indian Economy - Dutt and Sundaram 

5. Indian Economy - Mishra and puri. 

6. Indian Economy - A.N.Agrawal 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SHRI GOVIND GURU UNIVERSITY 
 

Bridge Course Syllabus of Economics 

B.A.SEM-II 

ECO-111 Micro Economics - II 

Objective : 

The Objective of this paper is to introduce the basic concept of for further learning 

economics.  

Outcome : After studying this paper the student will be able to understand the subject in 

more detail in later semester. 

 

Micro Economics-II 

Unit I : Factor of production & Division of Labour: 

 Meaning and characteristics of land and labor. 

 Meaning and characteristics of capital and Enterpreneur. 

 Meaning and advantage - disadvantages of division of labour, 

Unit II : Market, Revenue & Cost: 

 Meaning and Function of Market. 

 Concept of Revenue,-Averger, Marginal & Total Revenue. 

 Concept of Cost, Average and Marginal cost and their Interrelation. 

Unit III : Theory of Production : 

 Meaning of short run and long run production function 

 Law of variable proportion. 

 Returns to scale and Economics of Scale. 

Reference : 

7. Introduction to Positive Economics : Richard Lipsey 

8. Economics : Paul Samualson 

9. Advanced Economics Theory : H.L.Ahuja 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



SHRI GOVIND GURU UNIVERSITY 
 

Bridge Course Syllabus of Economics 

B.A.SEM-II 

ECO-112 Indian Economy - II 

Objective : 

The Objective of this paper is to student will be able to understand and importance of a 

agricultury, Industrial and Service sector in Indian economy. 

Outcome : After studying this paper the student will be able to understand the subject in 

more detail in later seme. 

 

Indian Economy-II 

Unit I : Agriculture 

 Green Revolution Meaning, advantage and disadvantage. 

 Causes of low agricultural productivity in india. 

 Concept of organic agriculture. 

Unit II : Industries 

 General classification of industries: small, medium & Large scale 

industries 

 Importance and problems of Small scale industries in India 

 role and importance of Public sector in India. 

Unit III : Service Sector 

 Meaning of Service sector. 

 Role and Trend of service sector in Indian Economy. 

 Three types of services sector in Indian Economy. 

Reference : 

1. Indian Economy - Dutt and Sundaram 

2. Indian Economy - Mishra and puri. 

3. Indian Economy - A.N.Agrawal 

 

 

 

 

 

 

 



SHREE GOVIND GURU UNIVERSITY 

BRIDGE COURSE SYLLABUS 

ENGLISH ( CORE & ELECTIVE) 

TOTAL MARKS : 50 

UNIT- 1                                                                                                                                         MARK-17 

-Meaning/Definition of Literature  
-Introduction to History of English Literature(General acquaintance with the ages of 

English literature from1550-1960) 

-Literary Terms:  
1. Humour  
2. Poetic Justice  
3. Myth  
4. Symbol  
5. Dialogue  
6. Plot  
7. Protagonist  
8. Antagonist  
9. Climax  
10. Theme  
11. Character  
12. Conflict  

UNIT-2                                                                                                                                 MARK-17 

-Use of Dictionary: with abbreviations used  
-Composition- writing personal letters written socially to regret , of condolence etc  
-Translation: from English to Gujarati or Hindi  
-Press Reports on Accidents and celebration of festivals  
 
UNIT-3                                                                                                                   MARK-16 
MCQ FROM THE ABOVE UNIT 1 AND 2 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



SHREE GOVIND GURU UNIVERSITY 

BRIDGE COURSE SYLLABUS – SEM-III 

GENERAL ENGLISH (CORE & ELECTIVE) 

TOTAL MARKS:  50                                                                                                                    MARK-17  

UNIT-1 -  

 Aims and Objectives of Literature   

 Introduction to History of English Literature (General acquaintance with the ages of 

English    Literature from 1550-1960.)  

Literary Terms:  

1. Myth  

2. Poetic Justice  

3. Symbol  

4. Humor  

5. Dialogue  

6. Theme 

 7. Conflict  

8. Antagonist  

9. Climax  

10. Plot  

11. Character  

12. Protagonist  

UNIT-2                                                                                                                              MARK-17  

- Use of Dictionary: Synonyms & Antonyms 

 - Composition- writing personal letters of thanks, congratulations and regret etc 

- Translation: from English to Gujarati or Hindi  

- Press Report on Flood and Terrorist Attack.  

UNIT-3                                                                                                                            MARK-16  

MCQ’s from the above UNIT 1 and 2. 

 



શ્રી ગવળિંદ ગરુૂ યવુનળવશિટી 
બી.એ. -  ગજુરાતી બ્રિજ કશસ 

ેર ન:ં કર શીશી- ૧૦૧       Credit-4  

દ્ય - કવળ પ્રેમાનદં રબ્રિત કંુળરબાઈનુ ંમામેરૂ ં

 

 એકમ ૧:        ૧૫ ગણુ 

 આખ્યાનનુ ંશાહષત્યસ્ળરૂ 

 આખ્યાનન ઉદŸભળ અને વળકાશ  

એકમ ૨:         ૨૦ ગણુ  
 પ્રેમાનદંના જીળન, શમય અને શાહષત્યશર્જનન હરિય (માત્ર ષતેુક્ષી 

પ્રશ્ન) 

 કંુળરબાઈનુ ંમામેરૂ ંર આધાહરત પ્રશ્ન  
એકમ 3:   

 ' કંુળરબાઈનુ ંમામેરૂ ં' ર આધાહરત પ્રશ્ન   ૧૫ ગણુ  

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



શ્રી ગવળિંદ ગરુૂ યવુનળવશિટી 
બી.એ. -  ગજુરાતી બ્રિજ કશસ 

ેર ન:ં કર શીશી- ૧૧૧       Credit-4  

 

એકમ ૧: કવળશ્રી રમે ારેખના જીળન, ષળન વળે ષતેુક્ષી પ્રશ્ન  ૧૫ ગણુ  

 

એકમ ૨:           ૧૫ ગણુ 

 ઊવમિકાવ્યનુ ંસ્ળરૂ 

 ઊવમિકાવ્યન ઉદŸભળ અને વળકાશ  

એકમ ૩:           ૨૦ ગણુ  
 ' ક્થા ' ના નીિે દાસળેા દશ કાવ્ય ર આધાહરત પ્રશ્ન 

1. ગાતા ખળાય ગયુ ંગીત 

2. ષળે આંખનુ ંનામ નષી આંખ 
3. નારં ષેા ળરશાદ શમુ ંઆળવુ ં
4. તાર મેળાડ મીરા ંછડ ે

5. કૈંક ીલુ ંિટ્ટાક 

6. ાગુ ંપ્રળાશમા ં
7. િાદંની 
8. ઓટ 

9. ષળાઓ 

10. તમને ફૂ હદધાનુ ંયાદ 

 

 

 

 

 

  



શ્રી ગવળિંદ ગરુૂ યવુનળવશિટી 
બી.એ. -  ગજુરાતી બ્રિજ કશસ 

ેર ન:ં કર શીશી- ૧૦૨       Credit-4  

ગદ્ય : મલેા જીળ (નળકથા) ન્નાા ટે 

 

એકમ ૧:           ૨૦ ગણુ  

 નળકથાનુ ંશાહષત્યસ્ળરૂ 

 શાહષત્યના સ્ળરૂન ઉદŸભળ અને વળકાશ 

 નળકથાષારના જીળન, શમય તથા શમગ્ર શાહષત્યશર્જનન હરિય 

(ષતેુક્ષી પ્રશ્ન)  

એકમ ૨: કવળતા સ્ળરૂક્ષી તથા ળસ્તુક્ષી પ્રશ્ન    ૧૫ ગણુ  

એકમ ૩: કૃવતક્ષી ટૂંકનોંધ       ૧૫ ગણુ  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



શ્રી ગવળિંદ ગરુૂ યવુનળવશિટી 
બી.એ. -  ગજુરાતી બ્રિજ કશસ 

ેર ન:ં કર શીશી- ૧૧૨       Credit-4  

ગદ્ય : ળનાિં - જયતં ાઠક 

 

એકમ ૧: જયતં ાઠકના જીળન તથા શમગ્ર શાહષત્ય  વળે   ૧૫ ગણુ  

ષતેુક્ષી પ્રશ્ન  
એકમ ૨:           ૧૫ ગણુ 

 આત્મકથાનુ ંશાહષત્યસ્ળરૂ  
 આત્મકથાન ઉદŸભળ અને વળકાશ 

એકમ ૩: કૃવતના સ્ળરૂક્ષી, ળસ્તુક્ષી પ્રશ્ન     ૨૦ ગણુ  

     (શામાન્ય પ્રશ્ન, ટૂંકનોંધ બનંે છૂી કાય)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



શ્રી ગવળિંદ ગરુૂ યવુનળવશિટી 
બી.એ. -  ઈવતષાશ બ્રિજ કશસ 

ેર ન:ં કર-૧૦૧         

પ્રાિીન ભારતન ઈવતષાશ (ઈ.શ.ળૂે ૩૨૩ સધુી)  

એકમ ૧:          ૨૦ ગણુ 

 ઇવતષાશના શાધન અને ષડપ્ીય શસં્કૃવત 

એકમ ૨:          ૨૦ ગણુ  
 ળૈહદક શસં્કૃવત અને શમાજ સધુારક ગોતમ બદુ્ધ  

અને મષાળીર સ્ળામી 
એકમ 3:   

 એકમ-૧ અને એકમ-૨ માથંી ળૈકલ્પક પ્રશ્ન છુળા  ૧0 ગણુ  

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



શ્રી ગવળિંદ ગરુૂ યવુનળવશિટી 
બી.એ. -  ઈવતષાશ બ્રિજ કશસ 

ેર ન:ં કર-૧૦૨         

આધવુનક વળશ્વન ઈવતષાશ (નળજાગવૃતથી ફ્ાશંક્ાવંત સધુી)  

એકમ ૧:          ૨૦ ગણુ 

 નળજાગવૃત, ધમસસધુારણા અને ભોગબ્રક ધખલ. 

એકમ ૨:          ૨૦ ગણુ  
 ઈ.શ.૧૬૮૮ ની ઇંગ્ેન્ડની રક્તવળષીન ક્ાવંત અને ઈ.શ.  

૧૭૭૬ નુ ંઅમેહરકાનુ ંસ્ળાતતં્ર્ય યદુ્ધ. 
એકમ 3:   

 એકમ-૧ અને એકમ-૨ માથંી ળૈકલ્પક પ્રશ્ન છુળા  ૧0 ગણુ  

 
 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

શ્રી ગવળિંદ ગરુૂ યવુનળવશિટી 
બી.એ. -  ઈવતષાશ બ્રિજ કશસ 

ેર ન:ં કર-૧૧૧         

પ્રાિીન ભારતન ઈવતષાશ (ઈ.શ.ળૂે ૩૨૩ થી ઈ.શ.ળૂે ૬૪૭ સધુી) 
  

એકમ ૧:          ૨૦ ગણુ 

 મોયસયગુ અને ાશ્ચાત મોયસયગુ. 

એકમ ૨:          ૨૦ ગણુ  
 ગપુ્ત યગુ અને શમ્રાટ ષવસળધસન 

એકમ 3:   
 એકમ-૧ અને એકમ-૨ માથંી ળૈકલ્પક પ્રશ્ન છુળા  ૧0 ગણુ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



શ્રી ગવળિંદ ગરુૂ યવુનળવશિટી 
બી.એ. -  ઈવતષાશ બ્રિજ કશસ 

ેર ન:ં કર-૧૧૨         

આધવુનક વળશ્વન ઈવતષાશ (ફ્ાશં ક્ાવંતથી રાષ્ટ્રશઘં સધુી) 

  

એકમ ૧:          ૨૦ ગણુ 

 ઈ.શ.૧૭૮૯ ની ફ્ાશં ક્ાવંત અને ઔદ્યબ્રગક ક્ાવંત 

એકમ ૨:          ૨૦ ગણુ  
 ઈ.શ.૧૯૧૭ ની રવયન ક્ાવંત અને રાષ્ટ્રશઘં 

એકમ 3:   
 એકમ-૧ અને એકમ-૨ માથંી ળૈકલ્પક પ્રશ્ન છુળા  ૧0 ગણુ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



શ્રી ગવળિંદ ગરુૂ યવુનળવશિટી 
બી.એ. - તત્ળજ્ઞાન બ્રિજ કશસ  

 

એકમ ૧: 
 તત્ળજ્ઞાનન અથસ , દસનાસ્ત્રન અથસ , વ્યાખ્યા, મખુ્ય ાખાઓન હરિય 

(તત્ળમીમાશંા, જ્ઞાનમીમાશંા, કેલળણીમીમાશંા, ધમસમીમાશંા, નીવતમીમાશંા, 

તકસમીમાશંા, ળગેરે) 

એકમ ૨: 
 ભારતીય દસનની વળેવતા, આસ્સ્તક અને નાસ્સ્તક દસનન ટૂંક હરિય 

 

એકમ ૩:   

 તકસાસ્ત્રન અથસ, હરિય , વનગમનક્ષી અને વ્યાલ્પ્તક્ષી તકસાસ્ત્રન હરિય , 
ભારતીય તકસસ્ત્રન હરિય 

 

સદંર્ભ ગ્રથંો : 

1. તત્ળજ્ઞાન હરિય- ે. ડૉ. િહંિકા ળાઢેર યવુન.ગ્રથં વનમાસણ બડસ 

2. ભારતીય દસન –ે. પ્રા શી.વળ. રાળ ાશ્વસ પ્રકાન 

3. તકસાસ્ત્ર હરિય-ે. પ્રા. આર.કે.દળ ેયવુન. ગ્રથં વનમાસણ બડસ 

 

 

 

 

 

 

 

 



SHRI GOVIND GURU UNIVERSITY 
 

BRIDGE COURSE  Syllabus  of  Psychology 

B.A.SEM-I 

Core & EC-101  

Basic Psychological Process - I 

Unit I :  

 Definition of psychology. 

 Psychology as a behavioral sience. 

 Goal of psychology 

 origin and development of psychology 

Unit II : Motivation 

 Definition and nature of motivation. 

 Measurement of motivation 

 Primary motivation 

 Social Motivation 

Unit III : Emotions 

 Definition and nature of motivation. 

 Psychological changes during emotions. 

 Measurement of Automatic changes 

 Expression of emotion. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 



SHRI GOVIND GURU UNIVERSITY 
 

BRIDGE COURSE  Syllabus  of  Psychology 

B.A.SEM-I 

Core & EC-102  

Social Psychology - I 

Unit I :  

 Definition  and nature of social psychology 

 Scope of social psychology 

 Realition with other science  

 Theoretical aspects of social psychology 

Unit II : Individual level process 

 Person perption (non-verbal communication) 

 Attribution theories biases and error 

 Application attribution theory 

Unit III : Inter personal Processes 

 Pro-social behavior 

 Responding to an emergency 

 Helpers and those who receive help 

 Why do some people help 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 



SHRI GOVIND GURU UNIVERSITY 
 

BRIDGE COURSE  Syllabus  of  Psychology 

B.A.SEM-II 

Core & EC-201  

Basic  Psychological Process - II 

Unit I :  Psychological Method  

 Descriptive Method 

 Clinical Method 

 Statistical Method  

 Experimental Method 

Unit II : Process of Learning 

 Definition of learning 

 Classical conditioning 

 Operant conditioning  

 Avoidance conditioning  

Unit III : Process of Memory 

 Meaning of memory 

 Stages of memory 

 short term-memory long term memory 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 



SHRI GOVIND GURU UNIVERSITY 
 

BRIDGE COURSE  Syllabus  of  Psychology 

B.A.SEM-II 

Core & EC-202  

Social Psychology - II 

Unit I :  Attitude 

 Definition and nature of Attitude 

 Formation of Attitude 

 Changing Attitude  

Unit II : Aggression 

 Definition & nature of Aggression 

 Theoretical perspectives on Aggression 

 Determinints of  human Aggression 

 Some useful technique for control of aggression  

Unit III : Leadership 

 Definition of Leadership 

 Factor of leader 

 Fiedler's contingency model of leadership effectiveness 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



શ્રી ગવળિંદ ગરુૂ યવુનળવશિટી 
બી.એ. -  શસં્કૃત બ્રિજ કશસ 

ેર ન:ં  કર- ૧૦૧        

સ્ળપ્નળાશળદત્તમ 

 

એકમ ૧: 
 स्वप्नवासवदतमŸ -૧-૨-૩ ના `કન અનળુાદ અને શદંભસ શમજુતી 

(`ક િારમાથંી બે અને શદંભસ િારમાથંી બે)    ૧૦ માકસશ  

 જનર પ્રશ્ન અથળા ટૂંકનોંધ (િારમાથંી બે)    ૧૦ માકસશ  

એકમ ૨: 
 જનર પ્રશ્ન અથળા ટૂંકનોંધ      ૧૫ માકસશ 

એકમ ૩:  

 ળૈકલ્પક પ્રશ્ન - MCQS (અંક ૧,૨,૩,૪,૫,૬, માથંી છૂળા) ૧૫ માકસશ 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



શ્રી ગવળિંદ ગરુૂ યવુનળવશિટી 
બી.એ. -  શસં્કૃત બ્રિજ કશસ 

ેર ન:ં  કર- ૧૦૨        

શસં્કૃત શાહષત્યન ઈવતષાશ 

 

એકમ ૧: ભારળી, ભતુસષહર, .ંજગન્નાથ 

એકમ ૨: કાબ્રદાશ, ભળભવૂત, શિુક, ષવસ 
એકમ ૩: એકમ-૧ અને એકમ-૨ માથંી ષતેુક્ષી પ્રશ્ન છૂળા  
 
 

એકમ ૧: 
 જનર પ્રશ્ન અથળા ટૂંકનોંધ (િારમાથંી બે)   ૨૦ માકસશ  

 જનર પ્રશ્ન અથળા ટૂંકનોંધ (િારમાથંી બે)   ૧૫ માકસશ  

 એકમ-૧ અને ૨ માથંી ષતેુક્ષી     ૧૫ માકસશ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



શ્રી ગવળિંદ ગરુૂ યવુનળવશિટી 
બી.એ. -  શસં્કૃત બ્રિજ કશસ 

ેર ન:ં  કર- ૧૧૧        

સુદંરકાડં 

 

એકમ ૧: શગસ-૧૦,૧૩,૧૮ અનળુાદ શમજૂતી શાથે શગસમા ંઆળતા પ્રશ્ન 
એકમ ૨: શગસ ૧૯,૨૦,૨૬ અને ૩૦ મા ંઆળતા પ્રશ્ન અને ટૂંકનોંધ 

એકમ ૩: શગસ ૧૦,૧૩,૧૮,૧૯,૨૦,૨૬,૩૦ માથંી ષતેુક્ષી પ્રશ્ન 
 

પ્રશ્નપત્ર 

એકમ ૧: સુદંરકાડંમા ં૧૦,૧૩,૧૮ માથંી અનળુાદ શમજુતી   ૧૦ માકસશ  

   `ક િારમાથંી બે અને શગસમાથંી ટૂંકનોંધ (િારમાથંી બે)  ૧૦ માકસશ 

એકમ ૨: શગસ ૧૯,૨૦,૨૬ અને ૩૦ માથંી આળતા જનર પ્રશ્ન અન ે ૧૫ માકસશ 

        ટૂંકનોંધ  

એકમ ૩: શગસ ૧૦,૧૩,૧૮,૧૯,૨૬,૩૦ માથંી ષતેુક્ષી પ્રશ્ન  ૧૫ માકસશ 

 

  

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



શ્રી ગવળિંદ ગરુૂ યવુનળવશિટી 
બી.એ. -  શસં્કૃત બ્રિજ કશસ 

ેર ન:ં  કર- ૧૧૨        

રઘળું શગસ - ૨ 

 

એકમ ૧:  

 શગસ-૨ ના `ક અને શદંભસ 
 શગસ-૨ મા ંઆળતી ટૂંકનોંધ 

 

એકમ ૨:  

 રઘળું શગસ-૨ મા ંઆળતા જનર પ્રશ્ન  
 

એકમ ૩: 
 રઘળું શગસ-૨ મા ંઆળતા ષતેુક્ષી પ્રશ્ન 

 
 

પ્રશ્નપત્ર 

એકમ ૧: શગસ-૨ ના `ક (િારમાથંી બે)      ૦૬ માકસશ  

       શગસ-૨ ના શદંભસ (િારમાથંી બે)     ૦૪ માકસશ  

    શગસ-૨ મા ંઆળતી ટૂંકનોંધ      ૧૦ માકસશ  

એકમ ૨:  

 રઘળું શગસ-૨ મા ંઆળતા જનર પ્રશ્ન    ૧૫ માકસશ  

એકમ ૩:  

 રઘળું શગસ-૨ માથંી ષતેુક્ષી પ્રશ્ન    ૧૫ માકસશ  

 

 

 

 

 

 



શ્રી ગવળિંદ ગરુૂ યવુનળવશિટી 
બી.એ. શેમ-૧ શમાજાસ્ત્ર બ્રિજ કશસ 

ેર ન:ં  ૧૦૧        

શમાજાસ્ત્રન હરિય 

એકમ ૧: 
 શમાજાસ્ત્રન અથસ, શામાજજક વળજ્ઞાન તરીકેનુ ંસ્ળરૂ 

 શમાજાસ્ત્રનુ ંમષત્ળ  

એકમ ૨: 
 શમદુાયન અથસ અને ક્ષણ 
 શામાજજક જૂથન અથસ અને ક્ષણ 
 શામાજજક જૂથના પ્રકાર (વનકટળતી જૂથ/દૂરળતી જૂથ)  

એકમ ૩: 
 શામાજજક હક્યાન અથસ અને તેના તત્ળ 
 શામાજજક આંતરહક્યાન અથસ અને પ્રકાર  
 શામાજજક દરજ્જજાન અથસ અને પ્રકાર  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



શ્રી ગવળિંદ ગરુૂ યવુનળવશિટી 
બી.એ. શેમ-૧ શમાજાસ્ત્ર બ્રિજ કશસ 

ેર ન:ં ૧૦૨         

ભારતીય શમાજ 

એકમ ૧:  

 ભારતીય શમાજની શામાજજક-શાસં્કૃવતક ખાવશયત 
 ગ્રામીણ શમદુાયન અથસ અને ક્ષણ 
 ષરે શમદુાયન અથસ અને ક્ષણ 

એકમ ૨:  

 જ્ઞાવતન અથસ અને રંરાગત ક્ષણ 
 જ્ઞાવતના કાયો અને વળકાયો 

 જ્ઞાવત હરળતસનના ળતસમાન પ્રળાષ  

એકમ ૩:  

 ગ્નન અથસ અને પ્રકાર  

 અંતસગ્ન અને બહષસગ્ન 

 છૂટાછેડાન અથસ અને કારણ 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

 



શ્રી ગવળિંદ ગરુૂ યવુનળવશિટી 
બી.એ. શેમ-૨ શમાજાસ્ત્ર બ્રિજ કશસ 

ેર ન:ં ૧૧૧         

 શામાન્ય શમાજાસ્ત્ર 

એકમ ૧:  

 શામાજજકરણન અથસ અને એજન્શીઓ 

 શસં્કૃવતન અથસ અને ક્ષણ 

 શામાજજક વનયતં્રણ અથસ અને ક્ષણ  

એકમ ૨:  

 શામાજજક સ્તરીકરણન અથસ અને ક્ષણ 
 શામાજજક ગવતીતાન અથસ અને પ્રકાર  
 શામાજજક ગવતીતાને અશર કરતા હરબલ 

એકમ ૩:  

 શામાજજક હરળતસનન અથસ અને ક્ષણ 
 શામાજજક હરળતસનના શષાયક હરબલ 
 શામાજજક હરળતસનના અળરધક હરબલ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



શ્રી ગવળિંદ ગરુૂ યવુનળવશિટી 
બી.એ. શેમ-૨ શમાજાસ્ત્ર બ્રિજ કશસ 

ેર ન:ં ૧૧૨         

ભારતીય શમાજમા ંકુટંુબ 

 

એકમ ૧:  

 કુટંુબન અથસ અને ક્ષણ 
 કુટંુબ એક શામાજજક શસં્થા તરીકે શમજાઓ 

 કુટંુબના કાયો 
એકમ ૨:  

 કુટંુબના પ્રકાર   
 કોટંુબ્રબક શબંધંને અશર કરતા હરબલ 

 સખુી કુટંુબના મલૂતત્ળ 

એકમ ૩: 
 સ્ત્રીભ્રણૂ ષત્યાની શમસ્યા 
 સ્ત્રીની બેળડી ભવૂમકા 
 ેઢીગાલ 

  
 

 

 



SHRI GOVIND GURU UNIVERSITY,GODHARA 

BRIDGE COURSE SEMESTER -1  

SUBJECT - HINDI 

áâËçãÌ» ãÚnÊä »ãÕÈâ CORE- 101 

ÒçãÌÃ »ãÕ »ãÕÈâ 

1 ÚãÓÕï×ÓâÒ Ïc¿Ì 1 ÍÉ »ä ÍÚ¿âÌ 

2 ÑÌçwÒ »ä ÑèãÈô 

ÓâÑËâÓäãÖïÚ ãÊÌ»Ó 1 ×ãkÈ áâìÓ xâÑâ 

2 áâ×â »â ÊäÍ» 

2 Öãc¿ÊâÌïÊ ãÚÓâÌïÊ 1 ÖâÑýâÞä»â ÌìÕëYÊâÌ 

2 ãÚÓíã×Ñâ 

»ëÊâÓÌâÉ á½ýÕâÔ 1 ÍìÈö» ÖïÍãù 

2 Áí ã×Ôâ#úï ÈíÅÈë Úìï 

3 Ìâ½âÁçôÌ 1 »âãÔÊâÖ 

2 á»âÔ áâìÓ éÖ»ë ÏâÊ 

ÐÕâÌäÍýÖâÊ ãÑÙ 1 ½äÈ ÎÓí× 

2 ÑÌíÓÉ 

 

ãÚnÊä »ÚâÌä CORE- 102 

ÒçãÌÃ »ÚâÌä #Õï »ÚâÌä»âÓ 

1 1  éÖÌë »Úâ Éâ -  ¿ïÊýËÓ×Ñâô ½çÔëÓä 

2  ÏÅë Ðâæ ÖâÚÏ – ÍýëÑ¿ïÊ 

2 1  ÍtÌä  -  ÁìÌënÊý 

2  ¿äÎ »ä ÊâÕÈ  -  ÐäwÑ ÖÚâÌä 

3 1  ÕâÍÖä  -  éwââ ãÍýÒïÕÊâ 

2  ÌäÔ»âïÈ »â ÖÎÓ  -  sÕÒïÍý»â× 

 

SEMESTER -2  

áâËçãÌ» ãÚnÊä »ãÕÈâ CORE- 111 

ÒçãÌÃ »ãÕ »ãÕÈâ 

1 ÖÕëôSÕÓÊÒâÔ ÖkÖëÌâ 1 Áï½Ô »â ÊÊô 

2 Ôä» ÍÓ Õë ¿Ôë 

Ó¾çÕäÓ ÖÚâÒ 1 á»âÔ 



2 ÚúïÖí ÚúïÖí ÁlÊä ÚúïÖí 

2 »ëÊâÓÌâÉãÖïÚ 1 ÍâÌä »ä ÍýâÉôÌâ 

2 á»âÔ Ñëï ÊèÏ 

ËèãÑÔ 1 »ãÕ 1970 

2 ¾Ó Ñëï ÕâÍÖä 

3 ÓâÁë× Áí×ä 1 ÖÚÒâãÝÒâëï »ë ÖâÉ 

2 #» áâãÊÕâÖä ÔÅ»ä »ä åcÀâ 

áRÇ »ÑÔ 1 émÑäÊ 

2 ÌÒë åÔâ»ë Ñëï 

 

ãÚnÊä éÍnÒâÖ CORE- 112 

ÖèÓÁ »â ÖâÈÕâúï ¾íÅâ – ËÑôÕäÓ ÐâÓÈä 

ÒçãÌÃ éÍnÒâÖ #Õï éÍnÒâÖ»âÓ 

1  ËÑôÕäÓ ÐâÓÈä ÒãkÈtÕ #Õï »öãÈtÕ 

 ÖèÓÁ »â ÖâÈÕâúï ¾íÅâ »â »ÉâÌ» 

2  ÖèÓÁ »â ÖâÈÕâúï ¾íÅâ »ä ÈâãtÕ» ÖÑäxââ 

  ÖèÓÁ »â ÖâÈÕâúï ¾íÅâ »ë ÍýÑç¼ ¿ãÓÝ 

3   ÖèÓÁ »â ÖâÈÕâúï ¾íÅâ »ä ÍýâÖï½ä»Èâ 

  Ðâwââ ×ìÔä #Õï éÊëSÒ 

 


