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Gandhian Era prose: ‘Dvirefni uttam vartao’ Edited by 
–Raman Soni. 
ગાધંી�ગુની ગદ ય �ૃનત ો અા્ : ‘�દ વ્રની ઉ�મ 

વાૃાર્’ ્પંા: ્મણ ્તની 
 

Total 
Credits of 
the Course 

4 Hours per 
Week 

04 

 
Course  
Objectives 

હવ�:ુ આ પ્પ�ના ો અા્ભી �વદાભિ દયુ્ાૃી ્ારહતઅના ગાધંી�ગુીન વાૃાર્ા્ત ોનન 

નૃમની વાૃાર્ભી પર્ર�ૃ ભાઅ ૃભા દયુ્ાૃી વાૃારના   વ્પ-�વ્ા્નત પણ 

પર્�અ ભાઅ. 

I)Through this course, the students will get acquainted with the short-story writers 

of Gandhian Era along with their short-stories. 

II) Through this course, they will get an ample sense of the short-story as a 

literary form and it’s evolution in Gujarati. 
 

Course Content : ગાધંી�ગુની ગદ ય �ૃનત ો અા્ : ‘�દ વ્રની ઉ�મ વાૃાર્’ ્પંા: ્મણ ્તની 

ો અા્�નઅૃ વાૃાર્ : ૧) ્્્ા્� નત્્�ની ્રળૃાનત ભનદ.૨) યકણી ૩) �યુુનદ્ાઅ ૪) ખનમી  

૫) છનલ્ત દાંં ડ ભતય ૬) મનહરર ન્રવ્ાનનદઅુાન : ્ભા પહવ્ ી ૭) ્તદ્ ૮) ્ૌભાગઅવૃી ૯) ��ુદ�વયઅ 
Unit  

એ્મ- I �દ વ્ર�ુ ંંવન, ્વન ોનન ઘંૃ્ પર્બળત 

Life and work of Dviref and factors responsible for his growth as a writer. 

એ્મ- II ૧ ભી ૫ વાૃારનત ્ઘન ોનન ્મગ્કી ો અા્. 

Detailed study of five selected stories of Dviref. 

એ્મ- III ૬ ભી ૯ વાૃારનત ્ઘન ોનન ્મગ્કી ો અા્. 

Detailed study of four selected stories of Dviref. 

એ્મ- IV વાૃાર્ા્ ૃ્� વ્ �દ વ્રની �્�દ-મઅારદા્ ોનન દયુ્ાૃી વાૃારની �વ્ા્ વ્ખામા ં�દ વ્ર�ુ ં ભાન. 

Dviref’s merits and demerits as a short-story writer. Contribution of  Dviref in the 

development of Gujarati short-story. 



 
Teaching-Learning 
Methodology 

Lecture method, audio/video presentation, PPT, Black board work 

 
Evaluation Pattern 
Sr.No Details of Evaluation Weightage 
I Internal Written 15% 
II Assignment, Attendance (As CBCS R.6.8.3) 15% 
III University Examination 70% 

 
Course Outcomes : Having completed this course, the learner will be able to 
* આ પ્પ�ના ો અા્ દા્ા �વદાભિનન દયુ્ાૃી ્ારહતઅના ગાધંી�ગુીન વાૃાર્ા્ત ોનન નૃમની 

વાૃાર્ભી પર્ર�ૃ ભશન ૃભા દયુ્ાૃી વાૃારના  વ્પ-�વ્ા્નત પણ પર્�અ ભશન. 

I. આ અભ્યાસક્ર થી ય્દ્ ાય�ઓરગાારી ીયીય વયતા અીા ોકીર તએીય્્ર કયઓથીાયત ્તા.  

Through this course, the students will get knowledge of the short-story writers of 

Gandhian Era along with their short-stories.(Literary work). 
II આ અભ્યાસક રયતય થી ય્દ્ ્ય�વ�ીયીય ીય� ાયઓથના્વ ાીહ� અીા થીવયા અાા અવકવ  �વયત� 

કાકીતા.   

Through this course, they will understand the short-story as a literary form and it’s 

evolution in Gujarati. 
 
Suggested References : 
I લા. વાઠયત� જ્�ી. : ્ય�વ� ીયીય  અીા  ાજતયીર ્ય�વ�ીયીય  
II ન્.ઠા્્ ધી�ુભાઈ : ોવાર�ીન દયુ્ાૃી ્ારહતઅની �વ્ા્ વ્ખા (ગાધંી�ગુ) 
II ન્.શા�ી �વયઅ : �ૂં્�વાૃાર 
IV ન્. ��વનદ� આ્ૃી : વાૃાર્ા્ �દ વ્ર 
V �ૌધ્�. ્�વુી્ : વાૃાર�વશને : આ્ આ્. શનઠ 
VI બ્ભહ પ્ાદ : વાૃારવાર્�ધ 
 

• પ્�ત્ા� કયકાા� (વાતાીય થાીય્ીય ાયકયન્ ા�જાાાકય� આ કયકળયીા અ્ાાતરા�)  
  Weightage* 

(%) 
ોવક ૨ અીા ૩ કય�્ ર  �ૃથીલકર ી યીય �ત ા� સ ીય પ્ા  ૧૫  ા�  

ોવક ૧ ્ર ૪કય�્ ર  �ૃથીલકર ી� ીયાકવ પ્ા  ૨૦  ા�  

ોવક ૧ ્ર ૪કય�્ ર  �ૃથીલકર ્ય�વીકઓા  ૨૦  ા� 

ોવક ૧ ્ર ૪કય�્ ર �ૃથીલકર ્ય�વય પ્ા  ૧૫  ા� 
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Skill Enhancement Gujarati 51 
(Spelling and Proof reading) 

યતંણી ોનન �રૂ ્�રં�ગ ્ૌશલઅ  
Total Credits 
of the 
Course 

02 Hours per Week 02 

 
Course  
Objectives 

હવ�:ુ આ પ્પ�ના ો અા્ભી �વદાભિ યતંણીના �નઅમત ્મં પતૃાની પ નૃ ્ા�ી 

યતંણી ્ખૃા શીખન . ૃ�ુપ્ાંૃ  �વદાભિ્ �રૂ-્�રં�ગ�ુ ં્ૌશલઅ વ્ળવન. 

I) To acquaint the students with the rules of spelling. 

II) To make them bring perfection in writing with correct spelling. 

III) To cultivate awareness among them reading and its importance. 

IV) To train them to practically use in proof reading. 
 

Course Content : દયુ્ાૃી યતંણી ોનન �રૂ ્�રં�ગ 
Unit  Weightage* 

(%) ૫૦ 

એ્મ- I યતંણી એટ ન્ �ુ?ં યતંણીના �નઅમત, યતંણી ્તશનત પર્�અ 

What is spelling? Principles of forming words. Introduction of 

dictionary. પદખંં ની યતંણી ીધુા્ત. 

Correct the spelling of verse piece. 

૨૫ દણુ 

એ્મ- II ગદખંં ની યતંણી ીધુા્ત. 

Correct the spelling of Prose piece 

ન્ખન ��ુદના ન�નૂા્ Samples of writing correction 

૨૫ દણુ 

 
  

Teaching-
Learning 
Methodology 

Lecture method, audio/video presentation, PPT, Black board work 



 
Course Outcomes : Having completed this course, the learner will be able to 
* આ પ્પ�ના ંો અા્ભી �વદાભિ યતંણીના ં�નઅમત ્મં પતૃાની પ નૃ ્ા�ી યતંણી ્ખૃા ં

શીખશન. ૃ�ુપ્ાંૃ  �વદાભિ્ �રૂ-્�રં�ગ�ુ ં્ૌશલઅ વ્ળવશન.  
I થી ય્દ્ યતંણીના ં�નઅમત ્મંનન ઉપઅતગ ્્શન.  

The students will be able to understand and apply the rules of spelling. 
II થી ય્દ્ ્ા�ી યતંણી ્ખશન.  

The students will be able to write with correct spelling. 
III થી ય્દ્ીા ાક તા વ  �ક ીયએી ીઓા ીાક જાજ�ર ી યલ આ�ાઆ� પ   ો લા ીા્ ીયએી્ા� 

કથાી ાકજતા.  

The students will be able to understand the importance of reading habit to improve 

correct vocabulary.  
IV થી ય્દ્ જાજ�ર ીાઓયત�ય્ા� વ તૌ્ તરળર લાતા.  

The students will be able to do proof reading.  
 

Suggested References : 
I દતશી અશવંૃ  : ્ા�ી યતંણી ોઘ્� નભી. 
II નાઅ્ ્�ૃ્ા્ ્ા.ં : �રૂ ્�રં�ગ 
III ઘમનર્અા ્ા�શ : ્ા�ી યતંણી ્ાગન વહા્ી 
IV ંૉ. ્ાઠતં બી.્ી. ોનન ંૉ. શાહ. પ�ૃભા : દયુ્ાૃી વઅા્્ણ પર્�અ 
V ્ાભર યતંણી્તશ : દયુ્ાૃ �વદાપીઠ. 

 
 


