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Course  
Objectives 

હવ�:ુ આ પ્પ�ના ો અા્સી �વદાસા �જુ્ાૃી ્ા�હતઅનાગાધંી�ગુીન વાૃાર્ા્ત 

ોને ૃેમની વાૃાર્સી પ�્�ચૃ સાઅ ૃસા �જુ્ાૃી વાૃારના  સવવપ-
�વ્ા્નત પણ પ�્ચઅ સાઅ 

.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 ભેદ.૨) જકણી ૩) �યુુનદ્ાઅ ૪) ખેમી 

૫) છેલ્ત દાડં� ભતજ ૬) મેહ�ર્ેરવ્ાને�અુાન : ્ભા પહવ્ ી ૭) ્તદ્ ૮) ્ૌભાગઅવૃી ૯) 

��ુદ�વજઅ 

એ્મ- I �દ વ્ર�ુ ં�વન, ્વન ોને ઘડૃ્ પ�્બળત 

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

એ્મ- II ૧ સી ૫ વાૃારનત ્ઘન ોને ્મગ્કી ો અા્. 

Detailed study of five selected stories of Dviref. 

એ્મ- III ૬ સી ૯ વાૃારનત ્ઘન ોને ્મગ્કી ો અા્ 

Detailed study of four selected stories of Dviref. 

એ્મ- IV વાૃાર્ા્ ૃ્� વ્ �દ વ્રની �્�દ-મઅારદા્ ોને �જુ્ાૃી વાૃારની �વ્ા્ વ્ખામા ં

�દ વ્ર�ુ ંસસાન. 

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

the development of Gujarati short-story. 



 
Suggested References : 
I લે. કોઠાર� જયતં. : �ૂંક� વાતાર અને �જુરાતી �ૂંક�વાતાર 
II ્ે.ઠા્્ ધી�ુભાઈ : ોવારચીન �જુ્ાૃી ્ા�હતઅની �વ્ા્ વ્ખા (ગાધંી�ગુ) 
II ્ે.શા�ી �વજઅ : �ૂં્�વાૃાર 
IV ્ે. ��વેદ� આ્ૃી : વાૃાર્ા્ �દ વ્ર 
V ચૌધ્�. ્�વુી્ : વાૃાર�વશેે : આ્ આ્. શેઠ 
VI બ્ભહ પ્ાદ : વાૃારવા�્�ધ 

 
• પ્પત્ુંુ ંામાુંુ (કોરોનાુિસવાયનાુસાંાનયુસજંોગોંાંુ  ુંામળાનેુઅ્સુરરુ)ં  

  Weightage* 
(%) 

એકંુ૨ુઅનેુ૩ુંાથંીુ �ૃિતલકીુીવૂારપરુસ ંસરનાુપ્ોુ ૧૫ુ�ણુુ 

એકંુ૧ુથીુ૪ંાથંીુ �ૃિતલકીુવણરના્ંકુપ્ોુ ૨૦ુ�ણુુ 

એકંુ૧ુથીુ૪ંાથંીુ �ૃિતલકીુ�ૂંકનકનોુ ૨૦ુ�ણુ 

એકંુ૧ુથીુ૪ંાથંી �ૃિતલકીુ�ૂંકાુપ્ોુ ૧૫ુ�ણુ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


