ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠ : ભદાલાદ
ભશાદે લ દે વાઇ ગ્રાભવેલા વંકુર : વાદયા
ફી.એ.

: આવતશાવ : વત્ર – 1

ાઠયક્રભ – MJR-HIS-101 : બાયતનો યાજકીમ આવતશાવ (ઇસ્લી વન ્ 320 સુધી)

ક્રેડડટ

:

કુ ર કરાક : 60

4

ુ : 100
કુ ર ગણ

ુ ઃળૈક્ષણણક શેતઓ
1. બાયતની પ્રાગૈતતશાતવક ને અદ્યઐતતશાતવક વંસ્કૃતતઓન ડયચમ અલ.
2. જનદ ને ભશાજનદભાંથી થમેરા વામ્રાજ્મના ઈદમની પ્રડક્રમા વભજાલલી.
3. ભોમય ને ભોમોત્તય કાની યાજકીમ પ્રવ ૃતત્તઓથી ડયણચત કયલા.
ધ્મમન તનષ્તત્ત
1. પ્રાગૈતતશાતવક વંસ્કૃતતઓ તલળે વભજ કેલળે.
2. બાયતીમ વાડશત્મના મ ૂ તલળે જાણકાયી ભળે
3. યાજ્મ યચનાની પ્રડક્રમા વભજળે.
4. તલદે ળી અક્રભણ ને તેના બાયતીમ પ્રતતકાય તલળે ભાડશતી ભળે
મદ્દુ ાઓ

વભમ

પ્રાગૈ તતશાતવક

કા

– 15 કરાક

યુ ાાાણકા,

દળાયલાભાં અલળે.

નલાાણકા
શડ઼પ્ા,

 લગય વ્માખ્માન દ્ધતત
 ાલય ાઈંટ પ્રજ ેંટેળન દ્વાયા તલણબન્ન વંસ્કતતઓની ભાડશતી

ભધ્માાણકા,
અદ્યૈ તતશાતવક

દ્ધતત

 ય ૂ-ટય ૂફ દ્વાયા પ્રાગૈતતશાતવક વંસ્કૃતતઓભાં થમેર ખદકાભ
વંસ્કૃતત

-

ુ ીન,
તામ્રાાણયગ

ુ ીન ને ભશાાાણણક
રશયગ
વંસ્કૃતત

તલળેની ભાડશતી અલાભાં અલળે.
 ક્ષેત્રકામય દ્વાયા એક પ્રાગૈતતશાતવક સ્થરન વાક્ષાત્કાય ને
ઈત્ખનન અંગે જાણકાયી અલાભાં અલળે. દા.ત..- રથર
 નક્ળાઓ દ્વાયા પ્રાગૈતતશાતવક વંસ્કૃતતઓના તલસ્તાય અંગે
ભાડશતી અલાભાં અલળે.

લૈડદક કા - ઊગ્લૈડદક કા, 15 કરાક

 લગય વ્માખ્માન દ્ધતત

ઈત્તય લૈડદક કા

 નક્ળા દ્વાયા વ ભશાજનદની તત્કારીન બાયતના નક્ષાભાં

ઈત્તયબાયતની યાજકીમ સ્સ્થતત
(600-325 ઇસ્લી વન ૌ  ૂલે)

સ્સ્થતત સ્ષ્ટ કયલાભાં અલળે.
 ભશાજનદભાં ભગધ ભશાજનદન ભશત્લ તેની બોગણરક

વ

ભશાજનદ,

વામ્રાજ્મન

ઈત્કય

ભગધ

સ્સ્થતત દ્વાયા સ્ષ્ટ કયલાભા અલળે.

(શમંક,

 ી.ી.ટી. દ્વાયા વ ભશાજનદના અંતવંફધ
ં  સ્ષ્ટ

ુ ાગ ને નન્દ લંળ)
તળશન

કયલાભાં અલળે. ભગધ વામ્રાજ્મના તલતલધ યાજલંળોંની
લંળાલરી ને ળાવકની તવદ્ધદ્ધઓ ીીટી દ્વાયા ફતાલલાભાં
અલળે.
 ભશાજનદ ને ભગધ વામ્રાજ્મના ઈદમ તલળે ચચાય
યાખલાભાં અલળે.

ુ - ચંદ્રગપ્ુ ત ભોમય,
ભોમય યગ

15 કરાક

 લગય વ્માખ્માન દ્ધતત

ણફન્દુવાય, ળક

 ળકના તળરારેખને નક્ષા ઈય વભજાલલાભાં અલળે.

ુ - શગ
ભોમોત્તય યગ
ંુ લંળ -

 ીીટી દ્વાયા ળકના તળરારેખની ભાડશતી અલાભાં

ષ્ુ મતભત્ર શગ
ંુ , કણ્લ લંળ,

અલળે.

ુ
વાતલાશન લંળ – ગોતભીત્ર

ુ ભાં અલેર લંળની લંળાલરી ને ળાવકની
 ભોમોત્તય યગ

ળાતકણી

તવદ્ધદ્ધઓ ીીટી દ્વાયા ફતાલલાભાં અલળે.


ુ તલળેના યતભરા થાયના
સ્લ-ધ્મમન ભાટે ભોમય યગ
ભંતવ્મ ડયડડિંગ ભટે ડયમરના યીતે અલાભાં અલળે ને
તેના ય લગયભાં ચચાય કયલાભાં અલળે.

ુ ાની
ગ્રીક ળાવક - ડશન્દ-યન
ળાવક, ાતથિમાન ળાવક

15 કરાક




ળક ને કુ ાણ ળાવક ભથયુ ાના ળકક્ષત્ર,
ક્ષશયાતલંળ, કાદય ભકલંળ,
કુ ાણ ળાવક - કતનષ્ક,
હુતલષ્ક

લગય વ્માખ્માન દ્ધતત
ઈત્તય તિભ વીભા તયપથી થમેર તલદે ળી અક્રભણ તલળે
નક્ળા દ્વાયા ભાડશતી અલાભા અલળે.



ીીટી દ્વાયા ળકની તલણબન્ન ળાખાઓ, કુ ાણ ળાવકની
ુ ાની, ડશિંદ શરલ ળાવકની
યાજકીમ તવદ્ધદ્ધઓ ને ડશિંદ યન
તવદ્ધદ્ધઓ ફતાલલાભાં અલળે.

વંદબભ સ ૂચિ
ુ યાતી
ગજ
1. વંા.ચયા.ી.એન.

-

બાયતન ંુ ગે ઝેડટમય, યતુ ન. ગ્રંથ તનભાયણ ફડય , 1984

ન.ુ ળાસ્ત્રી શયીપ્રવાદ,
યીખ પ્રતલણચંદ્ર ને દીણક્ષત મતીન્દ્ર
2. ળાસ્ત્રી શડયપ્રવાદ

-

પ્રાચીન બાયત, બાગ -1,2
યતુ ન.ગ્રંથ તનભાયણ ફડય ,1969-70

हिन्दी
1.

ાન્ડે શ્રીનેત્ર

-

પ્રાચીન બાયત કા આતતશાવ બાગ -1,2,
રકબાયતી પ્રકાળન, લ્શાફાદ, ઈત્તયપ્રદે ળ

2.

બાગયલ રૂુ ત્તભ

-

પ્રાચીન બાયત કા આતતશાવ, મળ
ંુ ીયાભ ભનશયરાર,
નલી ડદલ્શી

3.

વંા. અય.વી.ઠાકયાન,

-

તળલદત્ત, વંજમ કુ ભાય
4.

અનન્દ તવિંશ

બાયતીમ ઈભશાદ્વી કી વંસ્કૃતતમાં, બાગ- 1,2
ડશ.ભા.કા.તન. ડદલ્શી તલશ્વતલદ્યારમ, 2013

-

પ્રાચીન બાયતીમ ધભયઃ ઈદ્ભાલ એલં સ્લરૂ
ડશ.ભા.કા.તન. ડદલ્શી તલશ્વતલદ્યારમ, 2013

5.

દ્ધદ્વજેન્દ્ર નાયામણ ઝા એલં
કૃષ્ણ ભશન શ્રીભારી

-

પ્રાચીન બાયત કા આતતશાવ
ડશ.ભા.કા.તન. ડદલ્શી તલશ્વતલદ્યારમ, 2008

ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠ : ભદાલાદ
ભશાદે લ દે વાઇ ગ્રાભવેલા વંકુર : વાદયા
ફી.એ. : આતતશાવ : વત્ર - 3
ાઠયક્રભ: MJR-HIS-301 : બાયતન યાજકીમ આતતશાવ (ઇ.વ.1206-1526)
ક્રેડડટ :

ુ : 100
કુ ર ગણ

કુ ર કરાક : 60

4

ુ ઃળૈક્ષણણક શેતઓ
1. ડદલ્શી વલ્તનતની સ્થાના ને દૃઢીકયણ તલળે ભાડશતી અલી.
2. ડદલ્શી વલ્તનતના તલતલધ સલ્ુ તાનની યાજકીમ તવદ્ધદ્ધઓ તલળે ભાડશતગાય કયલા.
3. વલ્તનતકાભાં બાયતભાં ઈડદત નલીન યાજ્મ તલળે ભાડશતી અલી.
ધ્મમન તનષ્તત્ત
1. બાયતભાં મસ્ુ સ્રભ વત્તાની સ્થાના તલળે વભજ કેલળે.
2. ડદલ્શી વલ્તનતના તલણબન્ન યાજલંળની તવદ્ધદ્ધઓ તલળે જાણકાયી ભળે
3. વલ્તનત કાર દયમ્માન થમેર ભંગર અક્રભણ તલળે જાણકાયી ભેલળે.
4. વલ્તનત કાર દયમ્માન ઈત્તય બાયતભાં યાજ ૂત ને ન્મ મસ્ુ સ્રભ યાજ્મના ઈદમની ડયસ્સ્થતત
તલળે ભાડશતી ભેલળે.
5. દણક્ષણ બાયતભાં ડશિંદૂ ને મસ્ુ સ્રભ યાજ્મના ઈદમ તલળે ભાડશતી ભળે
એકભ મદ્દુ ાઓ
1. ડદલ્શી

વભમ

વલ્તનતની

સ્થાના 15 કરાક

ને દૃઢીકયણ

 લગય વ્માખ્માન દ્ધતત
ુ ાભ લંળના ળાવકની યાજકીમ તવદ્ધદ્ધઓ તલળે
 ીીટી દ્વાયા ગર

ુ તભળ, યણઝમા ને
ઐફક, આલ્તત
ફરફન

ભાડશતી અલાભાં અલળે.
 રાઈદ્દીન

2. ડદલ્શી વલ્તનતન તલસ્તાય
જરાલદ્દુ ીન

દ્ધતત

ખરજી,

રાઈદ્દીન

ખરજી

ખરજીના

વામ્રાજ્મ

તલસ્તાયને

ીીટી

ને

નક્ળાઓની ભદદથી ફતાલલાભાં અલળે.
 ડદલ્શી વલ્તનતના વભકારીન આતતશાવકાયભાંથી કઇ એક
આતતશાવકાયના તલલયણને ડયડડિંગ ભટેડયમર તડયકે અલાભાં
અલળે ને તેના ય લગય ભાં ચચાય કયલાભાં અલળે.

ુ રક
1. તગ

લંળ

–

ણગમાસદ્દુ ીન 15 કરાક

ુ રક, મશ
ુ મ્ભદણફન તગ
ુ રક
તગ
ુ રક
ને ડપયજળાશ તગ
2. વૈય્મદ ને રદી લંળ

 લગય વ્માખ્માન દ્ધતત
ુ મ્ભદ ણફન તગ
ુ રતની તવદ્ધદ્ધઓ ને વભસ્માઓ
 ીીટી દ્વાયા મશ
તલળે ધ્માન કયલાભાં અલળે.
 વૈય્મદ ને રદી ળાવકની યાજકીમ ગતતતલતધઓ તલળે
વ્માખ્માન દ્ધતત દ્વાયા ધ્માન કયલાભાં અલળે.

1. વલ્તનતકાભાં થમેર ભંગર 15 કરાક

 લગય વ્માખ્માન દ્ધતત

અક્રભણ
2. ઈત્તયબાયતભાં

 વલ્તનતકારભાં
યાજ ૂત

ને

તલણબન્ન

લંળના

વભમભાં

થમેર

ભંગર

અક્રભણન ચાટય ફનાલલાભાં અલળે.

મસ્ુ સ્રભ યાજ્મન ઈદમ

 સ્લ-કામયભાં ભંગર અક્રભણ ને તેની વય ય કામય
અલાભાં અલળે.
 ઈત્તય બાયતભાં વલ્તનતકાર દયમ્માન ઈડદત યાજ ૂત ને
મસ્ુ સ્રભ યાજ્મની બોગણરક ને યાજકીમ ડયસ્સ્થતતને ીીટી
ને નક્ષાઓ દ્વાયા વભજાલલાભાં અલળે.

1. તલજમનગય વામ્રાજ્મ
2. ફશભની વામ્રાજ્મ

15 કરાક

 લગય વ્માખ્માન દ્ધતત
 તલજમનગય ને ફશભની વામ્રાજ્મ તલળે ીીટી દ્વાયા ને
નક્ળાઓ દ્વાયા ધ્માન કયલાભાં અલળે.
 સ્લ-ધ્મમન ભાટે તલજમનગય ને ફશભની વામ્રાજ્મ લચ્ચે
થમેર વંઘો ય લગય ભાં ચચાય કયાલલાભાં અલળે.

વંદબય સ ૂણચ
ુ યાતી
ગજ
1.

વંા. ચયા ી.એન.

બાયતન ંુ ગે ઝેડટમય, યતુ ન. ગ્રંથ તનભાયણ ફડય , ન.ુ

-

ળાસ્ત્રી,શયીપ્રવાદ 1984 યીખ પ્રતલણચંદ્ર ને દીણક્ષત
મતીન્દ્ર
2.

ધાયૈ મા,કાઝી, બટ્ટ ને કયા

ભધ્મકાણરન બાયતન આતતશાવ, યતુ ન ગ્રંથ તનભાયણ

-

ફડય ,ભદાલાદ.
3.

નામક છટુબાઇ ય.

-

ભધ્મકારીન બાયત બાગ-1,2, યતુ ન.ગ્રંથ તનભાયણ
ફડય , ભદાલાદ.-1968

4.

યીખ પ્રતલણચંદ્ર વી.

-

બાયતન વાંસ્કૃતતક આતતશાવ, યતુ ન. ગ્રંથ તનભાયણ
ફડય ,ભદાલાદ.

5.

યીખ પ્રતલણચંદ્ર વી.

-

ભધ્મકારીન બાયતભાં અતથિક જીલન ને વંગઠન,
યતુ ન.ગ્રંથ તનભાયણ ફડય , ભદાલાદ - 1989

6.

શક્ુ ર જમકુ ભાય

-

ુ ર તથા ભયાઠા વભમના યાજકીમ
વલ્તનત મઘ
તવદ્ધાંત ને વંસ્થાઓ, યતુ ન.ગ્રંથ તનભાયણ ફડય ,
ભદાલાદ

7.

ુ ન
ળાશ સભ

-

બાયતીમ

વાધન

વામ્રગી,

યતુ ન.ગ્રંથ તનભાયણ ફડય , ભદાલાદ

हिन्दी
1. ાન્ડે શ્રીનેત્ર

આતતશાવની

-

 ૂલય ભધ્મકારીન બાયત (ડદલ્શી વલ્તનત)
રકબાયતી પ્રકાળન,લ્શાફાદ -1992

ુ ીમા ફી.એન.
2. લણ

-

 ૂલય ભધ્માકારીન બાયત (યાજનૈતતક એલમ ૌ
વાસ્કૃતતક આતતશાવ) કભર પ્રકાળન આન્દય.

3. શડયળચન્દ્ર લભાય

-

ભધ્મકારીન બાયત બાગ- 1,2
ડશ.ભા.કા.તન. ડદલ્શી તલશ્વતલદ્યારમ, 2011

4. વતીળ ચન્દ્ર

-

ભધ્મકારીન બાયત બાગ- 1,2

5. આયપાન શફીફ

-

ભધ્મકારીન બાયત બાગ- 1-8
યાજકભર પ્રકાળન, ટના

ુ યાત
ગજ

ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠ : ભદાલાદ
ભશાદે લ દે વાઇ ગ્રાભવેલા વંકુર : વાદયા
ફી.એ. : આવતશાવ : વત્ર -3
ાઠયક્રભ : MJR-HIS – 302 : ગુજયાતનો આવતશાવ (ઇ.વ.1304 સુધી)

ક્રેડડટ : 4

ુ : 100
કુ ર ગણ

કુ ર કરાક : 60

ુ ઃળૈક્ષચણક શેતઓ
1. ગુજયાતનો બૌગોચરક રયિમ અી તેના આવતશાવ-અરેખનનાં વાધનોની જાણકાયી અલી.
2. ગુજયાતની અદ્યઐવતશાવવક વંસ્કૃવતઓનો રયિમ અલો.
3. ભૌમભથી લાઘેરા ળાવનકારીન ગુજયાતનો રયિમ અલો.

ધ્મમન વનષ્વિ
ગુજયાતનો બૌગોચરક રયિમ અી તેના આવતશાવ-અરેખનનાં વાધનોની જાણકાયી વલળે વભજ

1.

કેલળે.
2.

ગુજયાતની અદ્યઐવતશાવવક વંસ્કૃવતઓનો રયિમ ભેલળે.

3.

ભૌમભથી લાઘેરા ળાવનકારીન ગુજયાતના રયિમ થી ભારશતીગાય થળે.

4.

ભ્માવના અંતે વલદ્યાથીઓભાં વોરંકી-લાઘેરા યુગનુ ં તન વલળે સ્ષ્ટતા થળે.

મુદ્દાઓ

વભમ

1. ગુજયાતનો

બૌગોચરક

રયિમ

ને

વાધનો
2.

15 કરાક

લગભ વ્માખ્માન દ્ધવત
ાલય

ગુજયાતભાં શડપ્ીમ વંસ્કૃવત : મુખ્મ

ાઈંટ

પ્રજ ેંટેળન

પ્રશ્નોતયી

ભૌમભ, ક્ષત્ર ને ગુપ્તલંળના ળાવન
દયવભમાન

ગુજયાતના

વભાજ

ને

15કરાક

2.

ચગયનાયના વળરારેખો

3.

ભૈત્રકયુગની

યાજકીમ

લગભ વ્માખ્માન દ્ધવત
નક્ળા દ્વાયા

વંસ્કૃવત

ચગયનાયના વળરારેખો

ની ભારશતી અલાભાં અલળે.
ને

જૂથ િિાભ

વાંસ્કૃવતક

વવદ્ધદ્ધઓ
1. ગુજયાતભાં વોરંકી ળાવનની સ્થાના
ને મુરયાજની વવદ્ધદ્ધઓ
જમવવિંશની

યાજકીમ

ને

વાંસ્કૃ વતક વવદ્ધદ્ધઓ
3.

રોથર,

જૂથ િિાભ

વંદબભભાં)

2. વવદ્ધયાજ

દ્વાયા

ધોાલીયાની ભારશતી અલી.

રક્ષણો (રોથર, ધોાલીયાના વલળે

1.

દ્ધવત

કુ ભાયાની યાજકીમ ને વાંસ્કૃ વતક

15 કરાક

લગભ વ્માખ્માન દ્ધવત
તજજ્ઞ વ્માખ્માન
સ્લ-ધ્મમન
જૂથ િિાભ

વલળે

વવદ્ધદ્ધઓ
1.

લીયધલર લાઘેરાની યાજકીમ વવદ્ધદ્ધઓ

2.

લસ્તુા ને તેજાની વવદ્ધદ્ધઓ

3.

કણભદેલ 2જો ને વોરંકી-લાઘેરા

15 કરાક

લગભ વ્માખ્માન દ્ધવત
લસ્તુા ને તેજાની વવદ્ધદ્ધઓ
યીડીંગ ભટીયીમર દ્વાયા િિાભ કયલાભાં અલળે.

યુગનુ ં તન



જૂથ િિાભ



સ્લાધ્મામ



ક્ષેત્રકામભ

વંદબય સ ૂણચ
1. અચામય ન.અ.

2. યીખ યતવકરાર વી

-

ુ યાતન વરંકીકારીન આતતશાવ
ગજ

-

ુ યાતના ધભય વંપ્રદામ
ગજ

-

ુ યાતના ચાલડા યાજ્મન આતતશાવ
ગજ

-

ુ યાતન વાંસ્કૃતતક આતતશાવ
ગજ

-

ુ યાતને ભે ર તળલ્ સ્થાત્મન લાયવ
ગજ

-

ુ યાતન યાજકીમ ને વાંસ્કૃતતક આતતશાવ ગ્રંથ-4
ગજ
વરંકી કા

3. ભશેતા ય. ના.

-

ુ યાતને ભે ર તળલ્ સ્થાત્મન લાયવ
ગજ

4. ળાસ્ત્રી શયીપ્રવાદ

-

ુ યાતન પ્રાચીન આતતશાવ
ગજ
ુ યાત-1,2
ભૈત્રક કારીન ગજ
ણડશરલાડન ચાલડા લંળ બાગ-1,2

हिन्दी
1. ઓઝા ગ.શી.

-

વરંકીઓકા પ્રાચીન આતતશાવ, યાજસ્થાની ગ્રન્થાગાય,
જધયુ .

વલળે

ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠ : ભદાલાદ
ભશાદે લ દે વાઇ ગ્રાભવેલા વંકુર : વાદયા
ફી.એ. : આતતશાવ : વત્ર -3
ાઠયક્રભ : MJR-HIS-EC- 303 : અધતુ નક તલચાયધાયાઓન ંુ આતતશાવ

ક્રેડડટ :

કુ ર કરાક : 60

4

ુ : 100
કુ ર ગણ

ુ ઃળૈક્ષણણક શેતઓ
1. વાભંતલાદ તલળે ભાડશતી અલી.
2. અધતુ નક તલચાયધાયાઓ તલળે જાણકાયી અલી.
3. યાષ્રલાદ, પાવીલાદ તલળે જાણકાયી અલી.

ધ્મમન તનષ્તત્ત
1. તલશ્વ આતતશાવના તલણબન્ન તફક્કાઓ તલળે ભાડશતી કેલળે.
2. તલશ્વ આતતશાવની અધતુ નક તલચાયધાયાઓની ઈત્તત્ત તલળે ભાડશતગાય થળે.
3. અધતુ નક તલચાયધાયાઓની લતયભાનભાં પ્રાવંણગકતા જાણળે.
4. ગાંધી તલચાય ને અધતુ નક તલચાયધાયાઓના વફંધ તલળે જાણળે.
એકભ મદ્દુ ાઓ

1.

વાભન્તલાદ

વભમ

દ્ધતત

15 કરાક

 લગય વ્માખ્માન દ્ધતત

2. અધતુ નકતા

 વાભન્તલાદ તલળેના યાભળયણ ળભાય ને શયફંવ મણુ ખમાના અરેખન ંુ
ભ્માવ.
 ભાકય બ્રાખની સ્ુ તકન લાંચન ને તલશ્રેણ.
 અધતુ નકતા તલળે તજજ્ઞના વ્માખ્માન.
 અધતુ નકતા ને

વાભન્તલાદ તલળે

ય ૂ-ટય ૂફ

યથી તલડડમ

દ્વાયા

ધ્માન.

1. વંસ્થાનલાદ

ને 15 કરાક

વામ્રાજ્મલાદ

 લગય વ્માખ્માન દ્ધતત
 વંસ્થાનલાદ ને વામ્રાજ્મલાદ તલળે ભાસ્ક્વયસ્ટ તલચાયધાયાના ટેક્સ્ટન ંુ
લાંચન ને તલશ્રેણ.

2. મ ૂડીલાદ

ુ ીલાદના વફંધ તલળે રેતનનની સ્ુ તકન ંુ લાંચન ને
 વામ્રાજ્મલાદ ને મડ
તલશ્રેણ
 ય ૂ-ટય ૂફ યથી તલડડમના ભદદથી ધ્માન

1. વભાજલાદ

ને 15 કરાક

 લગય વ્માખ્માન દ્ધતત

ને

 તજજ્ઞના વ્માખ્માન

વામ્મલાદ
2. ઈદાયલાદ
નલઈદાયલાદ

 કમ્યતુ નસ્ટ ભેનીપેસ્ટન ંુ લાંચન ને તલશ્રેણ
 ઈદાયલાદ ને નલઈદાયલાદ તલળે
 જૂથ ચચાય
 ય ૂ-ટય ૂફ યથી વાભગ્રી ને ધ્માન

1. યાષ્રલાદ

15 કરાક

2. પાવીલાદ
3. ગાંધી ને
અધતુ નક

 યાષ્રલાદ તલળેના યતલન્દ્રનાથ ટૈ ગયના રેખન ંુ લાંચન ને તલશ્રેણ.
 લગય વ્માખ્માન દ્ધતત
 જૂથ ચચાય
 ગાંધીજી તલળે તજજ્ઞના વ્માખ્માન

તલચાયધાયાઓ

વંદબય સ ૂણચ
ુ યાતી
ગજ
1. ળેઠ સયુ ે ળ ચી.

-

ુ ક્રાંતતઓ, ય.ુ ગ્રં.તન.ફ. ભદાલાદ
તલશ્વની પ્રમખ

2. બટ્ટ દે લેન્દ્ર

-

યયુ ન આતતશાવ, ય.ુ ગ્રં.તન.ફ. ભદાલાદ

ુ
3. ંડયા શવમખ

-

તલશ્વ યાજકાયણ, ય.ુ ગ્રં.તન.ફ. ભદાલાદ

4. ઝારા ડી.ડી.

-

યાજકીમ ણચિંતક, ય.ુ ગ્રં.તન.ફ. ભદાલાદ

हिन्दी

1. મણુ ખમા શયફંવ

-

વાભન્તલાદ એલં ગૈ યયયુ ીમ વભાજ, ગ્રંથ તળલ્ી
પ્રકાળન, નઇ ડદલ્શી

2. રેતનન

-

વામ્રાજ્મલાદ, જી
ં ૂ લાદ કી ચયભ લસ્થા,
યાહુર પાઊંડેળન રખનઉ, 2008

3. દે ળાણ્ડે તનરૂદ્ધ,

-

ઝા મ ૃદુર, ચાલરા પ્રતતબા (વંા.)

ુ મદ્દુ ે ઃ ફદરતે અમાભ,
તલશ્વ આતતશાવ કે પ્રમખ
ડશ.ભા.કા.તન. ડદલ્રી તલશ્વતલદ્યારમ

4. તવિંશ મધ્મા

-

વામ્રાજ્મલાદ કા ઈદમ ઔય સ્ત

5. કેટરફી વી.ડી.એભ.

-

અધતુ નક કા કા આતતશાવ, એવ.ચાંદ એણ્ડ
કં ની, ડદલ્રી, 1993

6. તલજમ દે લેળ, બાયદ્વાજ ભીના

-

ચોધયી લંદના
7. ભશાંતત ભનયં જન

અધતુ નક ય ૂય કા આતતશાવ અમભ એલં
ડદળાએઁ, ડશ.ભા.કા.તન. ડદલ્રી તલશ્વતલદ્યારમ

-

ચીની ક્રાંતત, ડશ.ભા.કા.તન. ડદલ્રી
તલશ્વતલદ્યારમ

8. ટૈ ગય યતલન્દયનાથ

-

યાષ્રલાદ, નેળનર બકુ રસ્ટ, નઇ ડદલ્શી

ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠ : ભદાલાદ
ભશાદે લ દે વાઇ ગ્રાભવેલા વંકુર : વાદયા
ફી.એ.

: આતતશાવ : વત્ર - 3

ાઠયક્રભ : MJR-HIS-EC- 304 : તલશ્વની ક્રાંતતઓ

ક્રેડડટ

:

ુ : 100
કુ ર ગણ

કુ ર કરાક : 60
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ુ ઃળૈક્ષણણક શેતઓ
ુ ક્રાંતતઓ તલળે જાણકાયી અલી.
 તલશ્વભાં થમેર પ્રમખ
 યાજકીમ ડયલતયન ભાટે થમેર ક્રાંતતઓની ભાડશતી અલી.
 અતથિક ડયલતયન ભાટે થમેર ક્રાંતતઓની ભાડશતી અલી.
ધ્મમન તનષ્તત્તઃ1.

ુ ક્રાંતતઓ તલળે વભજ કેલે.
તલશ્વભાં થમેર પ્રમખ

2. યાજકીમ ડયલતયન ભાટે થમેર ક્રાંતતઓની ભાડશતી સ્ષ્ટ થળે.
3. અતથિક ડયલતયન ભાટે થમેર ક્રાંતતઓ તલળે વભજળે.
એકભ મદ્દુ ાઓ

 ક્રાંતતની તલબાલના

વભમ

દ્ધતત

15 કરાક

 લગય વ્માખ્માન દ્ધતત

 ઇંગ્રેન્ડની યક્તતલશીન ક્રાંતત

 ક્રાંતતની તલબાલના તલળે ડયડડિંગ ભટેડયમર અી લગય ભાં ચચાય

(1688)

કયલાભાં અલળે.
 ઇંગ્રેંણ્ડના આતતશાવ તલળે ીીટી દ્વાયા પ્રાય્મ્બક જાણકાયી
અલાભા અલળે.


ઇંગ્રેણ્ડની

યક્તશીન

ક્રાંતત

તલળે

ય ૂ-ટય ૂફ

યથી

તલડડમ

ફતાલીને અ ક્રાંતતના ઘટનાક્રભ તલળે ચચાય કયલાભાં અલળે.
 ભેડયકાની ક્રાંતત (1776-81)

15 કરાક

 લગય વ્માખ્માન દ્ધતત
 ય ૂ-ટય ૂફ ય ઈરબ્ધ ભેડયકન ક્રાંતત તલમક રેક્ચય દ્વાયા

 ફ્રેચ ક્રાંતત (1789)

ભેડયકન ક્રાંતત તલળે ધ્માન કયલાભાં અલળે.
 નક્ળા દ્વાયા ભેડયકાના તેય વંસ્થાનોં તલળે વભજાલલાભાં
અલળે.
 ફ્રેંચ ક્રાંતત ના વંદબયભાં ડયડડિંગ ભટેડયમર અલાભાં અલળે જેના
ય લગય ભાં ચચાય કયલાભાં અલળે.

 ઔદ્યણગક
1830)

ક્રાંતત

(1750- 15 કરાક

 લગય વ્માખ્માન દ્ધતત
 ઔદ્યણગક ક્રાંતતના વંદબયભાં ય ૂ-ટય ૂફ ય ઈરબ્ધ ડક્યુભેંરી

 1830

ને

1848ની

ફતાલલાભાં અલળે.

ુ ની ક્રાંતતઓ
યય

ુ ીમ વ્મલસ્થા તલળે જણાલલાભાં
 ય ૂયના નક્ળા દ્વાયા યય
અલળે.
 ફ્રેંચ ક્રાંતતના વંદબયભાં 1830 ને 1848ની ક્રાંતતઓન મ ૂલ્માંકન
કયલાભાં અલળે.




ફલ્ળેતલક ક્રાંતત (1917)

15 કરાક

 લગય વ્માખ્માન દ્ધતત
 વામ્મલાદ તલળે તજજ્ઞ દ્વાયા વ્માખ્માન યાખલાભાં અલળે.

ચીનની ક્રાંતત (1949)

તલશ્વભાં વામ્મલાદના પ્રબાલ તલળે લગય ભાં ચચાય કયાલલાભાં



અલળે.
તજજ્ઞ વ્માખ્માન



વંદબય સ ૂણચ
ુ યાતી
ગજ
ુ
ંડયા શવમખ

-

તલશ્વયાજકાયણ, ય.ુ ગ્ર.તન.ફ.,
ભદાલાદ,2004

1. બટ્ટ દે લેન્દ્ર

-

20ભી વદીન ંુ તલશ્વ, ય.ુ ગ્ર.તન.ફ.,
ભદાલાદ,2007

2. ળેઠ. સયુ ે ળ ચી.

-

તલશ્વની ક્રાંતતઓ, ગ્રંથ તનભાયણ ફડય ,
ભદાલાદ

हिन्दी
1. રેતનન

-

વામ્રાજ્મલાદ, જી
ં ૂ લાદ કી ચયભ લસ્થા,
યાહુર પાઊંડેળન રખનઉ, 2008

2. દે ળાણ્ડે તનરૂદ્ધ,

-

ઝા મ ૃદુર, ચાલરા પ્રતતબા (વંા.)

ુ મદ્દુ ે ઃ ફદરતે અમાભ,
તલશ્વ આતતશાવ કે પ્રમખ
ડશ.ભા.કા.તન. ડદલ્રી તલશ્વતલદ્યારમ

3. તવિંશ મધ્મા

-

વામ્રાજ્મલાદ કા ઈદમ ઔય સ્ત

4. કેટરફી વી.ડી.એભ.

-

અધતુ નક કા કા આતતશાવ, એવ.ચાંદ એણ્ડ
કં ની, ડદલ્રી, 1993

5. તલજમ દે લેળ, બાયદ્વાજ ભીના
ચોધયી લંદના

-

અધતુ નક ય ૂય કા આતતશાવ અમભ એલં
ડદળાએઁ, ડશ.ભા.કા.તન. ડદલ્રી તલશ્વતલદ્યારમ

ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠ : ભદાલાદ
ભશાદે લ દે વાઇ ગ્રાભવેલા વંકુર : વાદયા
ફી.એ. : આવતશાવ : વત્ર – 5
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ુ : 100
કુ ર ગણ

ુ ઃળૈક્ષણણક શેતઓ
1. બાયતભાં મુઘર ળાવનની સ્થાના ને દ્રઢીકયણની પ્રરક્રમાને વભજાલલી.
2. ળાવક તયીકેની ળેયળાશ ની વલળેતાઓ વભજાલલી.
3. મુઘર ળાવક કફય ની ળાવનની વલળેતાઓ વભજાલલી.
ધ્મમન વનષ્વિ
1. મુઘરકારીન આવતશાવ જાણલા ભાટે ના અધાયભ ૂત વાધનો વલળે વભજ કેલળે.
2. બાયતના આવતશાવભાં મુઘર ળાવનના પ્રબાલ વલળે જાણકાયી ભેલળે.
3 .ળેયળાશ ના વરશષ્ણુ ળાવન ને સુધાયાઓ વલળે જાણકાયી ભેલળે.
4 બાયતભાં મુઘર – યાજ્પ ૂત ભૈત્રી ને તેના વંમોજન વલળે ભારશતી ભળે.
5.કફય ના ળાવનની દ્ધવતઓ વલળે ભારશતગાય થળે.
6. ાચણતના ફે યુદ્ધો ને બાયતના યાજરકમ આવતશાવભા અલેરા રયલતભન વલળે
ભારશતી ભેલળે.
મુદ્દાઓ

વભમ

*મુઘરકારીન

આવતશાવ 15 કરાક

જાણલાના વાધનો.
*ાચણતનુ પ્રથભ યુદ્ધ
*રોદીલંળ નો અંત

દ્ધવત
 લગભ વ્માખ્માન દ્ધવત
બાયત નો પ્રાક્રુવતક નક્ળો
 ય ૂ-ટય ૂફ વલરડમો દ્વાયા ાચણતના પ્રથભ યુદ્ધ
ભારશતી અલાભાં અલળે

*ફાફય- મુઘર વામ્રાજ્મ નો

 વારશત્યમક વાધનો.

સ્થાક

 ફાફયનાભા (રશિંદી નુલાદ)

*હુભાયુની કાયરકદી

 હુભાયુના ભકફયાની વંયિના વલળે ય ૂ-ટય ૂફ વલરડમો.

*હભ
ુ ાયુની
ભ ૂરો

ળાવક તયીકેની

વલળેની

*ળેયળાશની

પ્રાયં ચબક

15 કરાક

 નકળા દ્વાયા

કાયરકદી.
15

તયકારીન બાયતની

સ્સ્થવત સ્ષ્ટ કયલાભાં

અલળે.

*ળેયળાશ – હુભાયુ વંઘભ
*હભ
ુ ાયુનો

 લગભ વ્માખ્માન દ્ધવત

 વારશત્યમક વાધનો

લભનો

 ળેયળાશ – હભ
ુ ાયુ ના યુદ્ધો વલળે ય ૂ-ટય ૂફ વલરડમો.

દે ળલટ્ટો.

 ળેયળાશ નો ભકફયો. ય ૂ-ટય ૂફ વલરડમો.

*ળેયળાશની વવદ્ધદ્ધઓ
*ળેયળાશ ના સુધાયાઓ
-યાજરકમ
-અવથિક
ુ ી
-ભશેસર
-પ્રજકલ્માણકાયી
*કફય નો જન્ભ, ઈછે ય.

15 કરાક

*ાચણત નુ ફીજુ યુદ્ધ

 લગભ વ્માખ્માન દ્ધવત
 ય ૂ-ટય ૂફ વલરડમો દ્વાયા ાચણતના ફીજા
અલાભાં

યુદ્ધ

વલળેની

*કફય બાયતના વમ્રાટ

ભારશતી

અલળે

દે .

કફય ના ળાવન વલળે ઐવતશવવક તથ્મો દળાભલતી

*ત્િમા ળાવન નો પ્રબાલ.

રપલ્ભો.નુ વનદળભન .

*મુઘર- યાજપ ૂત ભૈત્રી.

 કફયના નલયયનો વલળે નુ રેખ.

*ક્ફય ની વવદ્ધદ્ધઓ

 યાજરકમ નકળાનો ઈમોગ.

*જાગીયદાયી પ્રથા

 પતેશપુયવવરક્રના સ્થાયમોનુ ઇંટયનેટ ના ભાધ્મભ થી

* ભનવફદાયી પ્રથાનો થભ,

વનદળભન.

પામદા, ગેયપામદા.

*કફયના

વભમભા

ખેતી,લેાય, લાચણજ્મ.
*રદને–આરારશ ધભભની સ્થાના

15 કરાક

 લગભ વ્માખ્માન દ્ધવત
 નકળા દ્વાયા બરુિ,સુયત લગેયે મુખ્મ ફંદયો તેભજ
ોર્ભ ુ ચગઝ પ્રજાના બાયત ભાં મુખ્મ ભથકો.


વારશત્યમક વાધનો.

ને વવદ્ધાંતો.

 શલ્લ્દઘાટી સ્ભાયક ની વલરડમો., ચિત્રો.

*કફય ની રશિંદુઓ પ્રયમે ની
નીવત.
*મુઘર-યાજ્પ ૂત

ભૈત્રીના

કાયણો.
*શલ્લ્દઘાટી નુ યુધ્ધ .
*ક્ફય નુ વરશષ્ણુ ળાવન.

વંદબય સ ૂણચ
ુ યાતી
ગજ
1. ચયા ી.એન.

- બાયતન ંુ ગે ઝેડટમય, યતુ ન. ગ્રંથ તનભાયણ ફડય ,

(ન.ુ ) ળાસ્ત્રી,શયીપ્રવાદ

1984

યીખ પ્રતલણચંદ્ર ને
દીણક્ષત મતીન્દ્ર
2.

નામક છટુબાઇ

ભધ્મકાણરન બાયત બાગ-1,2, યતુ નલતવિટી ગ્રંથ

-

તનભાયણ ફડય , ભદાલાદ-1968
3.

ધાયૈ મા,કાઝી, બટ્ટ ને કયાટ

-

ભધ્મકાણરન બાયતન આતતશાવ, ગ્રંથ તનભાયણ
ફડય ,ભદાલાદ.

4.

ુ ાઇ લી.
ટેર જશબ

ુ ), યતુ ન. ગ્રંથ
- બાયતન આતતશાવ (ભગર યગ
તનભાયણ,

5.

યીખ પ્રતલણચંદ્ર વી.

ભદાલાદ -1991

- બાયતન વાંસ્કૃતતક આતતશાવ, યતુ નલતવિટી ગ્રંથ
તનભાયણફડય , ભદાલાદ.

6.

યીખ પ્રતલણચંદ્ર વી.

- ભધ્મકાણરન બાયતભાં અતથિક જીલન

ને

વંગઠન, યતુ નલતવિટી ગ્રંથ તનભાય ણ ફડય ,
ભદાલાદ-1989
7.

શક્ુ ર જમકુ ભાય

ુ ર તથા ભયાઠા વભમના યાજડકમ
- વલ્તનત મઘ
તવદ્ધાંત ને વંસ્થાઓ, યતુ નલતવિટી ગ્રંથ
તનભાયણ ફડય ,ભદાલાદ.

ુ ાઇ
8. ળાશ ભનબ
ગ્રંથ
ુ ન વ.
9. ળાશ સભ

ુ ), યતુ નલતવિટી
- બાયતન આતતશાવ (ભયાઠા યગ
તનભાયણ ફડય , ભદાલાદ
ુ યાત
- બાયતીમ આતતશાવની વાધન વામ્રગી,ગજ
યતુ ન.1971

ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠ : ભદાલાદ
ભશાદે લ દે વાઇ ગ્રાભવેલા વંકુર : વાદયા
ફી.એ. : આવતશાવ : વત્ર – 5
ાઠયક્રભ – MJR-HIS-502 : બાયતનો આવતશાવ (ઇ.વ.1605-1757)

ક્રેડડટ :

ુ : 100
કુ ર ગણ

કુ ર કરાક : 60

4

ુ ઃળૈક્ષણણક શેતઓ
1.

મુઘર ળાવક

જશાંગીય ને ળાશજશાંની યાજકીમ ને વાંસ્કૃવતક વવદ્ધદ્ધઓ અંગે વભજ

અલી.
2. ઔયં ગઝેફની ળાવન નીવત અંગે જાણકાયી અલી.
3. ભયાઠા ળાવક વળલાજીના ળાવનની વલળેતાઓ વભજાલલી.
4. મુઘર કારીન યાજમનીવત, કા, સ્થાયમ ને વારશયમ અંગે વભજ અલી.
5. મુઘર વામ્રાજ્મના તન ને ભયાઠાઓના ઈદમ વલળે વભજ અલી.
ધ્મમન વનષ્વિ
1. મુઘરકારીન ને ભયાઠા આવતશાવ જાણલા ભાટેના અધાયભ ૂત વાધનો વલળે વભજ
કેલળે.
2. બાયતના આવતશાવભાં

જશાંગીયના

અંગત ને યાજકીમ

જીલન ય ન ૂયજશાંના

પ્રબાલ વલળે જાણકાયી ભેલળે.
3 ળાશજશાંના વભમની જાશોજશારી વલળે જાણકાયી ભેલળે.
4 બાયતભાં અંગ્રેજોના અગભન ને લેાયના પ્રાયં બ વલળે ભારશતી ભેલળે.
5.ઔયં ગઝેફ ના ળાવનની દ્ધવતઓ વલળે ભારશતગાય થળે.
6. વળલાજી ને ેશ્વાઓની વવદ્ધદ્ધઓ ને બાયત ભા ભયાઠા ળાવન વલળે જાણકાયી ભેલળે.
7. મુઘર કા દયવભમાન બાયત ભાં ફંધામેર બવ્મ સ્થાયમો વલળે વભજ કેલળે.

મુદ્દાઓ

વભમ

*જશાંગીય

નો

આવતશાવ 15 કરાક

જાણલાના વાધનો.
*યાજકીમ

ને

દ્ધવત
 લગભ વ્માખ્માન દ્ધવત
બાયત નો પ્રાક્રુવતક નક્ળો

વાંસ્કૃવતક

 જશાગીય વલળેની ભારશતી અતી દસ્તાલેજી રપલ્ભ તેભજ

વવદ્ધદ્ધઓ

તેના વભમ ના વવક્કાના ચિત્રોફતાલલાભાં અલળે

*બાત ૃવલગ્રશ

 વારશત્યમક વાધનો.
 દસ્તાલેજી રપલ્ભ

*ળાશજશાં ની વવદ્ધદ્ધઓ
*લામવ્મ વયશદ નીવત

 મુભતાઝ્ના ભકફયાની વંયિના વલળે ય ૂ-ટય ૂફ વલરડમો.

ુ
*સુલણભયગ
15 કરાક
*
ઔયં
ગ
ઝે
ફ
ની
પ્રાયં
ચ
બક
*સ્થાયમો નો વનભાભતા.

 લગભ વ્માખ્માન દ્ધવત

કાયરકદી.
* બાત ૃવલગ્રશ
*બાઆઓ વાથે વંઘભ
*અંવતભ

ળસ્ક્તળાી

 નકળા
ભદાલાદ
રાકાત. સ્સ્થવત સ્ષ્ટ કયલાભાં

દ્વાયા ળારશફાગની
તયકારીન મુ
બાયતની
અલળે.

 વારશત્યમક
ભયુયાવન વાધનો
વલળે નો રેખ.


મુઘર

 મુઘર– ભયાઠા ના યુદ્ધો વલળે ય ૂ-ટય ૂફ વલરડમો.

વમ્રાટ

 ફીફી નો ભકફયો. ય ૂ-ટય ૂફ વલરડમો.

*દચક્ષણનીવત

 ગોર ગુફ
ં જનો ય ૂ-ટય ૂફ વલરડમો.

*વળલાજી ને ભયાઠઓ વાથે
વંઘભ.
*ધાવભિક નીવત.
*ઔયં ગઝેફના ળાવન ને
અંગત જીલનનુ મ ૂલ્માંકન.
*વળલાજી નો જન્ભ, ઈછે ય.

15 કરાક

 લગભ વ્માખ્માન દ્ધવત

*ભયાઠા વામ્રાજમ ના સ્થાક

 ય ૂ-ટય ૂફ વલરડમો

*ષ્ટ પ્રધાન ભંડ

 વળલાજી

એ

જીતેરા

રકલ્રઓની

વલરડમો..

*પ્રથભેશ્વા ફારાજી

ફાજીયાલ પ્રથભના જીલન વલળે ઐવતશવવક તથ્મો દળાભલતી

વલશ્વનાથની વવદ્ધદ્ધઓ

રપલ્ભના દ્રશ્મો..

*ફારાજી ફાજીયાલ

 યાજરકમ નકળાનો ઈમોગ.

*ફાજીયાલ પ્રથભ ની વવદ્ધદ્ધઓ

 પુણે ના ળવનિય લાડા ને ફાજીયાલ પ્રથભની વભાધી ના

ચિત્રો.
*મુઘર

કા

દયવભમાન

થમેર વલવલધ કા નો વલકાવ
-ચિત્રકરા

દયવભમાન

થમેર વલવલધ સ્થાયમો નુ
વનભાભણ.
-હુભાયુનો

ભકફયો,
અગ્રાનો

ને

રદલ્શી નો રાર રકલ્રો, જાભા
ભસ્સ્જદ,

પતેહ્પુયવવરક્ર

સ્થાયમો.

ફીફી

ના
નો

ભકફયો.,ભદાલાદ

નુ

ળારશફાગ,

ના

કાશ્ભીય

ફગીિાઓ . લગેયે.લગેયે.. .
*ફાફયનાભા,

હુભાયુનાભા,

તાયીખે

ળેયળાશી,

કફયનાભા,
કફયી,

અઆન

એ

જશાંગીયનાભા,

ાદળાશ નાભા લગેયે ગ્રંથો
દયફાયી

આવતશાવકાયો

ને

વમ્રાટોએ રખ્મા.
*મુઘર વામ્રાજમના તનના
કાયણો.

 સ્થાયમ ના નકળા દ્વાયા તેભજ ઇંટયનેટ ના ભાધ્મભથી
મુઘરકારીન સ્થાયમોની ફાંધણી ની વભજ.
વારશત્યમક વાધનો.

 ઇંટયનેટ ના ભાધ્મભથી જશાંગીયના વભમના ચિત્રો.,

કા

તાજભશાર,

 લગભ વ્માખ્માન દ્ધવત



-વંગીત કરા
**મુઘર

15 કરાક

યાજસ્થાની ચિત્રકા.
 વંગ્રશારમોભાં
પોટોગ્રાફ્વ.

,

વિલામેરા

વંગીત

ના

વાધનોના

વંદબય સ ૂણચ
ુ યાતી
ગજ
1. ચયા ી.એન.

- બાયતન ંુ ગે ઝેડટમય, યતુ ન. ગ્રંથ તનભાયણ ફડય ,

(ન.ુ ) ળાસ્ત્રી,શયીપ્રવાદ

1984

યીખ પ્રતલણચંદ્ર ને
દીણક્ષત મતીન્દ્ર
2.

નામક છટુબાઇ

ભધ્મકાણરન બાયત બાગ-1,2, યતુ નલતવિટી ગ્રંથ

-

તનભાયણ ફડય , ભદાલાદ-1968
3.

ધાયૈ મા,કાઝી, બટ્ટ ને કયાટ

-

ભધ્મકાણરન બાયતન આતતશાવ, ગ્રંથ તનભાયણ
ફડય ,ભદાલાદ.

4.

ુ ાઇ લી.
ટેર જશબ

ુ ), યતુ ન. ગ્રંથ
- બાયતન આતતશાવ (ભગર યગ
તનભાયણ,

5.

યીખ પ્રતલણચંદ્ર વી.

ભદાલાદ -1991

- બાયતન વાંસ્કૃતતક આતતશાવ, યતુ નલતવિટી ગ્રંથ
તનભાયણફડય , ભદાલાદ.

6.

યીખ પ્રતલણચંદ્ર વી.

- ભધ્મકાણરન બાયતભાં અતથિક જીલન

ને

વંગઠન, યતુ નલતવિટી ગ્રંથ તનભાય ણ ફડય ,
ભદાલાદ-1989
7.

શક્ુ ર જમકુ ભાય

ુ ર તથા ભયાઠા વભમના યાજડકમ
- વલ્તનત મઘ
તવદ્ધાંત ને વંસ્થાઓ, યતુ નલતવિટી ગ્રંથ
તનભાયણ ફડય ,ભદાલાદ.

ુ ાઇ
8. ળાશ ભનબ
ગ્રંથ

ુ ), યતુ નલતવિટી
- બાયતન આતતશાવ (ભયાઠા યગ
તનભાયણ ફડય , ભદાલાદ

ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠ : ભદાલાદ

ભશાદે લ દે વાઇ ગ્રાભવેલા વંકુર : વાદયા
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ાઠયક્રભ – MJR-HIS-503 : ગુજયાતનો આવતશાવ (ઇ.સ.્ ૧૫૭૩-૧૮૫૭)

ક્રેડડટ : 4

કુ ર કરાક : 60

ુ : 100
કુ ર ગણ

ુ ઃળૈક્ષણણક શેતઓ
ુ યાતભાં મઘ
ુ ર ળાવનની સ્થાના ને દૃઢીકયણની પ્રડક્રમા વભજાલલી.
1. ગજ
2.

ુ રકારીન ગજ
ુ યાતની વાભાજજક, અતથિક ને ધાતભિક સ્સ્થતતન ડયચમ અલ.
મઘ

3.

ુ યાતભાં મઘ
ુ ર વતાના તન ફાદ ઈદમ ાભેરી ભયાઠા ને ણિટીળ વત્તાન ડયચમ
ગજ

અલ.
4.

ુ યાતની ભ ૂતભકા વભજાલલી.
૧૮૫૭ના વંઘયભાં ગજ

ધ્મમન તનષ્તત્ત
1.

ુ યાતભાં મઘ
ુ ર ળાવનની સ્થાના ને તલકાવ તલળે વભજ કેલળે.
ગજ

2.

ુ રકારીન ગજ
ુ યાતની વાભાજજક, અતથિક ને ધાતભિક સ્સ્થતત તલળે ડયચમ
મઘ

ભેલળે.
ુ યાતભાં મઘ
ુ ર વતાના તન ફાદ ઈદમ ાભેરી ભયાઠા ને ણિટીળ વત્તા તલળે
ગજ

3.

ભાડશતીગાય થળે.
ુ યાતની ભ ૂતભકા સ્ષ્ટ થળે.
ભ્માવના અંતે તલદ્યાથીઓભાં ૧૮૫૭ના વંઘયભાં ગજ

4.

મદ્દુ ાઓ

વભમ

ુ યાતના
1. ગજ
ભગર

ભશત્લના 15 કરાક

ુ ેદાય
સફ

દ્ધતત
0. લગય વ્માખ્માન દ્ધતત
ુ ર સફ
ુ ેદાયની
ાલય ાઈંટ પ્રજ ેંટેળન દ્વાયા તલણબન્ન મઘ

-

ઝીઝ કકા, ળાશજશાં,

ભાડશતી અલી.

ઔયં ગઝેફ
2. ૧૭ભી
ુ યાતની
ગજ

જૂથ ચચાય
વદીના

પ્રશ્નતયી

વાભાજજક

ને ધાતભિક સ્સ્થતત
1.

ુ યાતભાં ખેતી, વ્માાય 15 કરાક
ગજ

0.

લગય વ્માખ્માન દ્ધતત

ુ યાતભાં યયુ તમન લેાયી
નક્ળા દ્વાયા તત્કારીન ગજ

ને લાણણજ્મન તલકાવ
2.

ુ યાતભાં
ગજ

ુ તમન
યય

લેાયી

કં નીઓન ંુ

અગભન

ને

કં નીઓન ંુ અગભન તલળે ની ભાડશતી અલાભાં અલળે.
જૂથ ચચાય

તેની

પ્રવ ૃતત્તઓ
ુ ર વત્તાન ંુ તન ને
1. મઘ

15 કરાક

સ્લ-ધ્મમન

ણિટીળ

જૂથ ચચાય

વત્તાન ઈદમ ને તલકાવ
1.

સયુ તના ભીઠા ને

લગય વ્માખ્માન દ્ધતત
તજજ્ઞ વ્માખ્માન

ુ યતભાં ભયાઠી ળાવન
ગજ
ુ યાતભાં
2. ગજ

0.

15 કરાક

0. લગય વ્માખ્માન દ્ધતત

તરભાના વત્માગ્રશ
2.

૧૮૫૭ના વંઘયભાં
ુ યાતની ભ ૂતભકા
ગજ

સયુ તના ભીઠા ને તરભાના વત્માગ્રશ
તલળે યીડીંગ ભટીયીમર દ્વાયા ચચાય કયલાભાં અલળે.



ુ યાતની ભ ૂતભકા અટીકર
૧૮૫૭ના વંઘયભાં ગજ

અી તે છી ચચાય કયલાભાં અલળે.
ડપલ્ભ તનદે ળન – ધી યાઇણઝિંગ

વંદબભ સ ૂચિ
ુ યાતી
ગજ
1. અચામય ન.અ

-

ુ યાતન વાંસ્કૃતતક આતતશાવ યતુ ન.
ગજ
ગ્રંથ તનભાયણ, ભદાલાદ

-

ુ યાતને ભે ર તળલ્ સ્થાત્મના લાયવા યતુ ન.
ગજ
ગ્રંથ તનભાયણ ,ભદાલાદ

2. ધાયૈ મા અય.કે

-

ઢાયવ વત્તાલન, યતુ ન. ગ્રંથ તનભાયણ ,ભદાલાદ

3. નામક છટુબાઇ ય.

-

ુ ીન બાયત ખંડ-2, યતુ ન. ગ્રંથ તનભાયણ ફડય
ભધ્મયગ
ભદાલાદ

4. યીખ યભેળચંદ્ર

-

બાયતન આતતશાવ (1818-85) યતુ નલતવિટી ગ્રંથ
તનભાયણ ફડય ભદાલાદ

5. યીખ યતવકરાર વી

-

બાયતન વાંસ્કૃતતક આતતશાવ યતુ ન. ગ્રંથ તનભાયણ ફડય
,ભદાલાદ

6. ળાસ્ત્રી શયીપ્રવાદ ગં.

-

ુ યાતન યાજકીમ ને વાંસ્કૃતતક આતતશાવ
ગજ
ુ રકા ખંડ-1 થી 9, યતુ ન. ગ્રંથ તનભાયણ ફડય
મઘ
ભદાલાદ

7. ળાસ્ત્રી શયીપ્રવાદ ગં.

-

ુ યાતન યાજકીમ ને વાંસ્કૃતતક આતતશાવ
ગજ
ુ રકા ખંડ-6,7 ભયાઠાકા ને ન્મ યતુ ન. ગ્રંથ
મઘ
તનભાયણ ફડય ,ભદાલાદ

ુ ર જે.અય.
8. શક

-

ુ ર ને ભયાઠા વભમના યાજકીમ
વલ્તનત,મઘ
તવદ્ધાંત ને વંસ્થાઓ, યતુ ન. ગ્રંથ તનભાયણ ફડય
ભદાલાદ

ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠ : ભદાલાદ

ભશાદે લ દે વાઇ ગ્રાભવેલા વંકુર : વાદયા
ફી.એ. : આતતશાવ : વત્ર - 3
ાઠયક્રભ : MJR-HIS-504: ભેડયકાન આતતશાવ (ઇ.સૌ.૧૮૬૫-૧૯૬૧)

ક્રેડડટ : 4

કુ ર કરાક : 60

ુ : 100
કુ ર ગણ

ુ ઃળૈક્ષણણક શેતઓ
1. ભેડયકાભાં થમેરા મ ૂડીલાદન તલકાવ વભજાલલ.
ુ ભાં ભેડયકાની ભ ૂતભકા વભજાલલી.
2. પ્રથભ ને દ્ધદ્વતીમ તલશ્વયદ્ધ
3. મ ૂડીલાદી ને વામ્મલાદી તલચાયવયણીઓના વંઘયભાં ભેડયકાની ભ ૂતભકા વભજાલલી, તેની લૈતશ્વક
વય તાવલી.
4. તલશ્વ યાજકાયણભાં ભડયકાને વભજવ.ંુ
ધ્મમન તનષ્તત્ત
1. ભેડયકાભાં થમેરા મ ૂડીલાદન તલકાવ વભજળે.
ુ ભાં ભેડયકાની ભ ૂતભકા સ્ષ્ટ થળે.
2. તલદ્યાથીઓભાં પ્રથભ ને દ્ધદ્વતીમ તલશ્વયદ્ધ
ુ નાત્ભક ભ્માવ
3. મ ૂડીલાદી ને વામ્મલાદી તલચાયવયણીઓના વંઘયભાં ભેડયકાની ભ ૂતભકા તર
કયતા થળે.
એકભ મદ્દુ ાઓ
જન્વન ને

વભમ
યણુ રતવવ ગ્રાન્ટની 15 કરાક

દ્ધતત
લગય વ્માખ્માન દ્ધતત
જન્વન ને યણુ રતવવ ગ્રાન્ટના તલળે ડયડડિંગ ભટેડયમર અી

કાયડકદી ને તવદ્ધદ્ધઓ
શૈજ ને અથયયની કાયડકદી ને
તવદ્ધદ્ધઓ

લગય ભાં ચચાય કયલાભાં અલળે.
શૈજ ને અથયયની કાયડકદી ને તવદ્ધદ્ધઓ તલળે ીીટી દ્વાયા
પ્રાય્મ્બક જાણકાયી અલાભા અલળે.

1. ક્રીલરેન્ડ

ને

શૈયીવનની 15 કરાક

કાયડકદી ને તવદ્ધદ્ધઓ
2. ભેકીન્રે
રૂઝલેલ્ટની
તવદ્ધદ્ધઓ

ને

લગય વ્માખ્માન દ્ધતત
ક્રીલરેન્ડ ને શૈયીવનની કાયડકદી ને તવદ્ધદ્ધઓ તલળે

થીમડય

કાયડકદી

ને

ીીટી દ્વાયા પ્રાય્મ્બક જાણકાયી અલાભા અલળે.
ભેકીન્રે ને થીમડય રૂઝલેલ્ટની કાયડકદી ને તવદ્ધદ્ધઓ
તલળે ીીટી દ્વાયા પ્રાય્મ્બક જાણકાયી અલાભા અલળે.
પ્રશ્નતયી

ુ
1. પ્રથભ તલશ્વયદ્ધ
ને વડુ ય 15 કરાક

ુ ના વંદબયભાં ય ૂ-ટય ૂફ ય ઈરબ્ધ ડક્યુભેંરી
પ્રથભ તલશ્વયદ્ધ

તલલ્વન
2. ભેડયકાના

લગય વ્માખ્માન દ્ધતત

આંતયયાષ્રીમ

ફતાલલાભાં અલળે.

વફંધ (ઇ.સૌ.૧૯૦૯-૧૯૩૩)

નક્ળા દ્વાયા ભેડયકાના આંતયયાષ્રીમ વફંધ તલળે જણાલલાભાં
અલળે.

1.

અતથિક ભંદી ને ફ્રેંકરીન

15 કરાક

રૂઝલેલ્ટની તવદ્ધદ્ધઓ
ુ ભાં ભેડયકાની
2. ફીજા તલશ્વ યદ્ધ
ભ ૂતભકા
ુ
3. ટ્રુભેન ને ઠં ડુંયદ્ધ

લગય વ્માખ્માન દ્ધતત
જૂથ ચચાય
સ્લાધ્મામ
ુ ભાં ભેડયકાની ભ ૂતભકા તલળે યટ
ુ યફ
ુ
ફીજા તલશ્વ યદ્ધ
દ્વાયા
લીડીઓ ફતાલલાભાં અલળે.

વંદબય સ ૂણચ
ુ યાતી
ગજ
1. દરાર ફી.ી. ને તત્રલેદી રૂણા

- ભેડયકાના આતતશાવની રૂયે ખા

2. શક્ુ ર જમકુ ભાય અય.

ુ ાઆટે ડ સ્ટેટ્વના આતતશાવની રૂયે ખા
- યન

ડશન્દી
1. ફી.એવ. ભાથયુ

2. ડૉ. ડકયન દાતાય

-

વંયક્ુ ત યાજ્મ ભેડયકા કા આતતશાવ

-

યાજસ્થાન ડશન્દી ગ્રન્થ કાદભી, જમયુ ,
2003
ભયીકા કા આતતશાવ
ડશ.ભા.કા.તન. ડદલ્શી તલશ્વતલદ્યારમ, 2012

English
1. Dalal B.P.
2. Morsion Samual Elliot
Commagar Hanry S.
Lenghtonbug William
3. Nandlim Ossar
4. Nevins Allan

- History of America.
- The Growth of the American Republic.
- America – A History
- A brief History of the U.S.A.

ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠ : ભદાલાદ

ભશાદે લ દે વાઇ ગ્રાભવેલા વંકુર : વાદયા
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ાઠયક્રભ : MJR-HIS-- 505 : ચીનન ઇતતશાવ (ઇ.સૌ.1840-1964)

ક્રેડડટ : 4

ુ : 100
કુ ર ગણ

કુ ર કરાક : 60

ુ ઃળૈક્ષણણક શેતઓ
1. ચીનભાં તિભી વતાઓના અગભનને કાયણે અલેરા ડયલતયનની વભજ અલી.
2. ચીનભાં થમેરી યાષ્રલાદી ને વામ્મલાદી ક્રાંતતઓની વય તાવલી.
ુ માત વેનના રકળાશીભાં પ્રદાન તલળે ભાડશતી અલી.
3. ડૉ.સન
4. ભાઓ-ત્વે-તગ
ંુ ે વામ્મલાદના તલકાવભાં અેરા પ્રદાન તલળે વભજ કેલલી.
ધ્મમન તનષ્તત્ત
1. ચીનભાં તિભી વતાઓના અગભનને કાયણે અલેરા ડયલતયનની વભજ ાપ્ત થામ.
ુ નાત્ભક ભ્માવ કયત થામ.
2. ચીનભાં થમેરી યાષ્રલાદી ને વામ્મલાદી ક્રાંતતઓ તલળે તલદ્યાથીઓ તર
ુ માત વેનની ચીનની રકળાશીભાં અેર પ્રદાન તલળે વભજ કેલળે.
3. ડૉ.સન
4. ભાઓ-ત્વે-તગ
ંુ ે ચીનના વામ્મલાદના તલકાવભાં અેરા પ્રદાન તલળે વભજ કેલળે.
એકભ મદ્દુ ાઓ

વભમ

૧૯ભી વદીભાં િીનભાં વિભી 15 કરાક
વતાઓનું અગભન ને પ્રબાલ
પીણ

વલગ્રશો

કાયણો

લગય વ્માખ્માન દ્ધતત
પીણ તલગ્રશ તલળે ડયડડિંગ ભટેડયમર અી લગય ભાં ચચાય
કયલાભાં અલળે.

ને

જૂથ ચચાય

રયણાભો

તાઇીંગ

દ્ધતત

ુ લીડીઓ દ્વાયા
ય ુ ટયફ

તલગ્રશ

ને

ફક્વય 15 કરાક

ફલાના કાયણ ને ડયણાભ

લગય વ્માખ્માન દ્ધતત
નક્ળા દ્વાયા તાઇીંગ તલગ્રશ તલળે વભજાલલાભાં અલળે.

ુ ાયાઓ
૧૯૦૧-૧૯૦૮ના સધ

૧૯૦૧-૧૯૦૮ના

ુ ાયાઓના વંદબયભાં ડયડડિંગ ભટેડયમર
સધ

અલાભાં અલળે જેના ય લગય ભાં ચચાય કયલાભાં અલળે.
૧૯૧૧ની રકળાશી ક્રાંતત
ુ માત વેન ને યાષ્રલાદન
ડૉ.સન

15 કરાક

લગય વ્માખ્માન દ્ધતત
જૂથ ચચાય

તલકાવ

પ્રશ્નતયી

ચીનભાં વામ્મલાદન તલકાવ ને

15 કરાક

લગય વ્માખ્માન દ્ધતત

ભાઓ-ત્વે-તગ
ંુ

સ્લાધ્મામ

ચીનની વામ્મલાદી ક્રાંતત

ડયવંલાદ

(ઇ.સૌ.૧૯૪૯)-કાયણ ને

નકળા દ્વાયા વભજ અલી

ઈરબ્ધીઓ

વંદબય સ ૂણચ
ુ યાતી
ગજ
1. કયાટ ી.જી.

-

એતળમાન આતતશાવ, યતુ ન. ગ્રંથ તનભાયણ ફડય ,
ભદાલાદ.

2. કયાટ ી.જી.

-

 ૂલય એતળમાન આતતશાવ, યતુ ન. ગ્રંથ તનભાયણ ફડય ,
ભદાલાદ.

3. ધાયૈ મા.અય.કે.

-

ભધ્મ ૂલયના દે ળન આતતશાવ (1850 થી 1960)
યતુ ન.ગ્રંથ.તનભાયણ ફડય . ભદાલાદ

हिन्दी
1. કર કે.કે.

-

દણક્ષણ એલંભ દણક્ષણ  ૂલય કા આતતશાવ-1978

2. ચેટયજી ફી.અય.

-

અધતુ નક જાાન કા વંણક્ષપ્ત આતતશાવ,ભેયઠ -1969

3. ાથયી ળૈરેન્દ્રપ્રવાદ

-

 ૂલય એતળમા કા વંણક્ષપ્ત આતતશાવ, રખનો-1973

4. તલદ્યારંકાકય વત્મકેત ુ

-

એતળમા કા અધતુ નક આતતશાવ, ભસયુ ી -1984

5. તલદ્યારંકાકય વત્મકેત ુ

-

 ૂલય એલં દણક્ષણ  ૂલય એતળમા કા અધતુ નક આતતશાવ,
ભસયુ ી-1973

6. તલનાકે શેયલ્ડ એભ.

-

 ૂલય એતળમા કા અધતુ નક આતતશાવ, રખનો- 1964

7. કે.ટી.એવ. વયાઓ

-

અધતુ નક ચીન કા આતતશાવ, નઇ ડદલ્શી, 2011

ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠ : ભદાલાદ
ભશાદે લ દે વાઇ ગ્રાભવેલા વંકુર : વાદયા
ફી.એ. : આવતશાવ : વત્ર – 3
ુ યાતન ંુ વંસ્કૃતતદળયન
ાઠયક્રભ – CC-302 A : ગજ

ક્રેડડટ :

કુ ર કરાક : 60

4

ુ : 100
કુ ર ગણ

ુ ઃળૈક્ષણણક શેતઓ
ુ યાતની બોગણરક ડયસ્સ્થતતથી ડયણચત થળે.
1. તલદ્યાથીઓ ગજ
ુ યાતની પ્રાચીન વંસ્કૃતતથી ડયણચત થળે.
2. ગજ
3.

ુ યાતના મખ્ુ મ યાજલંળ તલે ભાડશતી ભેલળે.
ગજ

4.

ુ યાતના વરંકી ને મસ્ુ સ્રભકાર દયમ્માન થમેર વાંસ્કૃતતક તલકાવ તલે ભાડશતી ભેલળે.
ગજ

5.

ુ યાતની ભ ૂગ નવ
ુ ાય તલતલધ રકવમદ
ુ ામ ને તેભના રકન ૃત્મ તલે ભાડશતીગાય થળે.
ગજ

6.

ુ યાતના રકજીલનભાં ભેાઓન ંુ ભશત્લ ને તશેલાયની ઈજલણીની દ્ધતતઓ તલે ભાડશતીગાય થળે.
ગજ

ધ્મમન તનષ્તત્ત
1.

ફી.એ.ના તભાભ તલમના તલદ્યાથીઓ ગુજયાતની બોગણરક ડયસ્સ્થતતથી લાકેપ થળે.

2.

ગુજયાતની પ્રાચીન વંસ્કૃતત તલળેની વભજ કેલાળે.

3.

વરંકી-ને મુસ્સ્રભકારીન ગુજયાતની વંસ્કૃતત તલે લાકેપ થળે.

4.

ગુજયાતની રકવંસ્કૃતતભાં રક વમુદામ, રકન ૃત્મ, રક ભેાઓ ને ભશત્લના તશેલાયની ભાડશતીથી
લગત થળે.
તલદ્યાથીઓ ભ્માવક્રભના અંતે ગુજયાત યાજ્મની વંસ્કૃતતનું ગોયલ વભજળે.

5.

મદ્દુ ાઓ

વભમ

1. પ્રાચીન

ુ યાતભાં
ગજ

પ્રદે ળ
-

ુ યાતન
ગજ

બોગણરક 15
કરાક

 લગય વ્માખ્માન દ્ધતત

બોગણરક

ુ દ્વાયા ગજ
ુ યાતની શડપ્ીમ વંસ્કૃતતન તલડીમ
 યટુ યફ

ડયચમ
-

વોયાષ્ર, કચ્છ, રાટ પ્રદેળ ,
ુ યાતન ંુ નાભકયણ
ગજ

ુ યાતની શડપ્ીમ વંસ્કૃતત
2. ગજ
-

રથર

-

ધાલીયા

-

ુ
યં ગય

દ્ધતત
ુ યાતન પ્રાકૃતતક નકળ
 ગજ

ુ યાતના
1. ગજ

વરંકી

ભશત્લના કરા-સ્થાત્મ

કારના 15
કરાક

 લગય વ્માખ્માન
ુ યાતન યાજકીમ નકળ
 ગજ

-

ાટણની યાણકી લાલ

ુ યાતના સ્થાત્મ દળાય લત નકળ
 ગજ

-

ુ યભડં દય
ભઢેયા સમ

 યાણકી લાલની દસ્તાલેજી ડપલ્ભ

-

રુદ્રભશારમ તવદ્ધયુ

 ચાંાનેયના સ્થાત્મની દસ્તાલેજી ડપલ્ભ

ુ યાતના
2. ગજ

મસ્ુ સ્રભ

ુ ાકાત
 ભદાલાદના સ્થાત્મની મર

કારના

ુ દ્વાયા તલતલધ સ્થાત્મની જાણકાયી
 ય ુ ટયફ

ભશત્લના કરા-સ્થાત્મ
-

વયખેજ ભદાલાદ

-

વીદી વૈમદની જાી

-

ઝૂરતા તભનાયા

-

ચાંાનેયના સ્થાત્મ

-

બદ્રન ડકલ્ર ભદાલાદ

ુ યાતના મખ્
ુ મ રક વમદ
ુ ામ
1. ગજ

15
કરાક

 લગય વ્માખ્માન દ્ધતત

-

ભેય

 પ્રશ્નતયી

-

યફાયી

 જૂથ ચચાય

-

બયલાડ



ુ દ્વાયા રક ન ૃત્મ ફતાલીને
ય ુ ટયફ

-

અશીય



વાંસ્કૃતતક કામયક્રભન ંુ અમજન કયીને

-

ગારુડી






લગય વ્માખ્માન દ્ધતત

ુ યાતના મખ્
ુ મ રક ન ૃત્મ
2. ગજ
-

યાવ

-

ગયફ

-

તવદ્દી ન ૃત્મ

-

ભેયામ

-

ડાંગી ન ૃત્મ

ુ યાતના ભશત્લના રક ભેાઓ
1. ગજ
-

તયણેતયન ભે

-

લોઠાન ભે

-

ળાભાજીન ભે

15
કરાક

ુ યાતના ભેાઓ તલે યટ
ુ યફ
ુ દ્વાયા તલડીમ ફતાલીને
ગજ
તલતલધ તશેલાયની ઈજલણી કયીને
સ્લાધ્મામ

-

બલનાથ



ભશાદે લ

પ્રશ્નતયી

તળલયાત્રીન ભે
-

રૂારની લ્રીન ભે

ુ યાતના ભશત્લના તશેલાય
2. ગજ
-

નલયાત્રી, ડદલાી, ઈતયામણ

-

ુ ે ટી
તળલયાત્રી, શી-ધ

-

યક્ષાફંધન, જન્ભાષ્ટભી

-

ભશયભ, ઇદ, નાતાર

વંદબય સ ૂણચ
1. અચામય ન.અ.

2. યીખ યતવકરાર વી

-

ુ યાતન વરંકીકારીન આતતશાવ
ગજ

-

ુ યાતના ધભય વંપ્રદામ
ગજ

-

ુ યાતના ચાલડા યાજ્મન આતતશાવ
ગજ

-

ુ યાતન વાંસ્કૃતતક આતતશાવ
ગજ

-

ુ યાતને ભે ર તળલ્ સ્થાત્મન લાયવ
ગજ

-

ુ યાતન યાજકીમ ને વાંસ્કૃતતક આતતશાવ ગ્રંથ-5
ગજ
વલ્તનત કા

3. ભશેતા ય. ના.

-

ુ યાતને ભે ર તળલ્ સ્થાત્મન લાયવ
ગજ

4. ળાસ્ત્રી શયીપ્રવાદ

-

ુ યાતન પ્રાચીન આતતશાવ
ગજ
ુ યાત-1,2
ભૈત્રક કારીન ગજ
ણડશરલાડન ચાલડા લંળ બાગ-1,2

5.

ુ ાફેન
વેદાણી શસત

-

ુ યાતની રકવંસ્કૃતત
ગજ

-

વરંકીઓકા પ્રાચીન આતતશાવ, યાજસ્થાની ગ્રન્થાગાય,

हिन्दी
1. ઓઝા ગ.શી.

જધયુ .

