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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:01 

UA01GGUJ54   

Title of the 
Course 
 
 

 

Adhunik Gujarati Gadya Kruti 

: Vasano Ankur : Dhirubahen 

Patel આ�િુનક �જુરાતી ગદ 

�ૃિત:‘વાસંનો ��ુર’ : ધી�બહ�ન 

પટ�લ 
 

Total Credits of the Course 04 Hours per 
Week 

04 

 
Course  
Objectives 

હ��:ુ આ પ્પ�ના રનાાસભી િવદાભિવદ આ�િુનક આગુના લ� ુનવલના સાવહના 

પકારભી પવર�રત ભ થ. િવદાભિવનથ  દ ના સ કાલીન નવલકભાકારોની સરસા ાી ા ં

આ�િુનક આગુ ા ંધી�બહ�ન પટ�લ�ુ ંસભાન રનથ  ાન  ુ ં થ તથ સ મ થ. ગદ સાવહનાના 

દક પકાર તરતક� લ�નુવલ િવિથ સ જ ક�કવા થ.  

Course objective & Outcomes :  

1. To acquaint students with Gujarati literature during morden era. 

2. To determine the place and fame of Dhirubahen Patel during this period 

with reference to her contemporary novelist.  

3. To acquaint students with short novel form as a prose form.   
 

દક -૧ ધી�બહ�ન પટ�લ �ુ ં�વન રનથ કવન રનથ તથ નથ નવલકભાકાર  

તરતક� ઘડનારા ં પવરબકો  

Life of Dhirubahen patel and her work. 

૧૭ �ાુ  

દક -૨ ‘વાસંનો ��ુર’�ૃિતનો ભાવપક �  ક�, લ�નુવલ�ુ ં

કભાવસ�,ુવસ�સુકંલના, 

પા�્�ૃૃટ, સઘંિર, લ�નુવલ તરતક� �લૂાાકંન  

Emotional sides of ‘Vaansno ankur’ like as story’s plot, 

structure, art of characterization, conflict, Over all evaluation of 

‘Vaansno ankur’ as form of short novel. 

૧૮ �ાુ  



દક -૩ ‘વાસંનો ��ુર’�ૃિતનો કલા પક �  ક�, વારન કલા, ભાિા  ૈલી.  

Artistic side of ‘Vaansno ankur’ like as Narration and style of 

language. 

૧૭ �ાુ  

દક -૪ આ�િુનક �જુરાતી લ�નુવલ સાવહના ા ં‘વાસંનો ��ુર’�ૃિત�ુ ંસભાન  

In modern Gujarati novel importance of ‘Vaansno ankur’ 

૧૮ �ાુ  
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