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Optional Paper : આ પેપર 

�યા ંવકર્લોડલ પ્ હલય 

તયા ંજ ભણાવવા�ુ ંરહ�શે. ડે 

તયાર� બડેં િવકલપ એક સાથે 

ભણાવવા અિડવાયર રહ�શે. 

Course Code 
Option Paper  
 
 
SEM:02 

UA02GGUJ53   

Title of 
the 
Course 
 
 

 

Post Gandhi an Age Gujarati 
poetry 'PRIYAKANT MANIYAR NI 
CHUNTELI KAVITAO'  (Edi : 

Chandrakant Sheth) 

અ�ગુાધંી �ગુડી �જુરાતી પદ 

�ૃિત: ‘િપયકાકત મ�ણયારડી � ૂટં�્ી 

કિવતાઓ’(સપંા: ચદંકાકત શેઠ ) 

Total Credits of the Course 04 Hours 
per 
Week 

04 

 

Course  Objectives હ��:ુ આ પ્ર�પત અભ્તાસથ િવદતસા અ�ગુતધંથ �ગુપત 

�જુરતતથ ાત�હત્પત ા�કો-સવવરો અપ ે�ૃિતઓસથ  ર�ર�ચત 

સશ ેતસત તતકતાથપ ાતમત�જક- ાત�હ�ત્ક -રતજક�્ 

ગિતિવિધઓસથ રણ વતક�ફ સશે. 
Course objective & Outcomes :  

1. To acquaint students with Gujarati literature during 
Post Gandhi an Age. 

2. To determine the place and fame of Priyakant 

Maniyar during this period with reference to his 

contemporary writings. 

3. To acquaint students with a Post Gandhi an Age 

poetry form.   
 
  



 

એકમ-૧ િપ્કતકત મ�ણ્તર�ુ ં�વપ અપે કવપ અપે તેમપ ેકિવ તર�ક� ઘડપતરત ં 

ર�રબળો Life of Priyakant Maniyar and his work. 

૧૭ 

�ણુ  

એકમ-૨ િપ્કતતં મ�ણ્તરપત ૧ સથ ૧૩ કતવ્ોપો ભતવરક �મ ક�, ભતવ ,ઉિમ�, 

પાગં, તેમજ કાતરક �મક� , છદં અાકંતર, ા્,રતગ,ઢતળ,વણરપ કાત, 

ભતષત શૈાથ. Emotional & Artistic side of Priyakant Maniyar’s Poetry 

like  as verse,  Narration and style of language. 

૧૮ 

�ણુ  

એકમ-૩ ‘િપ્કતતં મ�ણ્તરપત ૧૪ સથ ૨૬ કતવ્ોપો કતવ્ોપો ભતવરક �મ ક�, 

ભતવ ,ઉિમ�, પાગં, તેમજ કાતરક �મક� , છદં અાકંતર, 

ા્,રતગ,ઢતળ,વણરપ કાત, ભતષત શૈાથ. . Emotional & Artistic side of 

Priyakant Maniyar’s Poetry like  as verse,  Narration and style of 

language. 

૧૭ 

�ણુ  

એકમ-૪ અ�ગુતધંથ �ગુપત �જુરતતથ ાત�હત્મત ંિપ્કતતં મ�ણ્તર�ુ ં કિવ તર�ક� 

સસતપ In Post Gandhi an Gujarati poetry importance of Priyakant 

Maniyar’s Poetry. 

૧૮ 

�ણુ  

અભ્તાિપ્ત કતવ્ો : (1)એ ાોળ વરાપથ છોર� (2)ફૉકા�ડ રોડપે જોતત ં(3)ખથાત (4) એક 

ગત્ (5)શતવણપથ ાતજંપો તડકો (6) �ૃષણ-રતધત (7) પ�� અહ� આ �ુ ંર�ુ ં�.ં (8) અ� 

(9)અશબદ રત�થમત ં(10) આરણ ે(11)ગતલ્ુ ં(૧૨)ગથત એક ગત�ુ ં(૧૩) �ા (૧૪) ાતજં 

ામતપો દ�ર (૧૫)છેાછબથા ે(૧૬) ાતવ સોડ� વતર (૧૭)એ�ે્ એ�ુ ં�ા (૧૮)અષતઢસથ 

(૧૯)ાવતર (૨૦) ઝતડ કતઈં દોડ�ુ ંછે. (૨૧)પેમ (૨૨) એ ાોકો (૨૩) ઈ�પુથ ઉ�કત (૨૪) 

અહ� રતિધકત �તસંથ (૨૫) �ત ંછે મત�ંુ પગર ? (૨૬) ખેતરમત ં 
 

Suggested References : 

I. િપ્કતતં મ�ણ્તર : પ�ાપ રતવળ 

II. અ�ભ�ુ�ચ : ઉમતશકંર જોશથ  

III.  આ�િુપક કિવતત પવતહ  
 


