ભશાદે લ દે વાઈ વભાજવેલા વંકુર
ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠ : અભદાલાદ- 380014
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ક્રેડડટ

:

ઇવતશાવન ંુ તત્તત્તલજ્ઞાન અને ાશ્ચાત્તમ ઇવતશાવ-રેખન યં યા
Philosophy of History and Historiography in Western Tradition
ુ : 100
4
કુ ર કરાક : 60
કુ ર ગણ

ુ :
ળૈક્ષણણક શેતઓ
1.

ઇવતશાવના તત્તત્તલજ્ઞાન અને ાશ્ચાત્તમ ઇવતશાવ-રેખન યં યા અંગે જાણકાયી આલી.

2.

વલણબન્ન ાશ્ચાત્તમ ઇવતશાવ-રેખન યં યાઓનું તુરનાત્તભક અધ્મમન કયાલવુ.ં

3.

ાશ્ચાત્તમ ઇવતશાવ-રેખન યં યાનો વલકાવ વભજાલલો.

4.

વશ્ચભના પ્રવતવનવધ દાળશવનકો અને ઇવતશાવ-રેખકોનાં વલચાયો અને કામો અંગે જાણકાયી આલી.

અધ્મમન વનષ્વિ
1.

ઇવતશાવના તત્તત્તલજ્ઞાન અને ાશ્ચાત્તમ ઇવતશાવ-રેખન યં યા અંગે વલદ્યાથીઓભાં ામાની વભજ ઉબી થળે.

2.

ાશ્ચાત્તમ ઇવતશાવ-રેખન યં યાઓનું તુરનાત્તભક અધ્મમન કયતા ળીખળે.

3.

વલદ્યાથીઓ ાશ્ચાત્તમ ઇવતશાવ-રેખન યં યાનો વલકાવ વલળે વભજણ કેલળે.

4. વશ્ચભના પ્રવતવનવધ દાળશવનકો અને ઇવતશાવ-રેખકોનાં વલચાયો અને કામો વલળે જાણકાયી ભેલળે.
મદ્દુ ાઓ

વભમ

દ્ધવત

1. આતિષાશ : ર્થ, સ્ળરૂપ, પ્રકાર,

15 કરાક

 લગશ વ્માખ્માન દ્ધવત
 જૂથ ચચાશ

ઈપયગ ને કાયથક્ષેત્ર

2. આતિષાશ ને શંબતં િિ
જ્ઞાનાખાઓ

 પ્રાચીન ગ્રીશ ને રમમાં
આતિષાશ-ેખન

15 કરાક

ેખન

આતિષાશ-ેખન

2. પતિયન ને પ્રમાણળાદી
આતિષાશ-ેખન

પ્રશ્નોતયી



ઇંટયનેટ ભાધ્મભ

 લગશ વ્માખ્માન દ્ધવત
 તજજ્ઞ વ્માખ્માન

 નળજાગૃતિ કાલન ં આતિષાશ-

1. પ્રબદ્ધ યગ ને ભાળનાળાદી



15 કરાક



સ્લ અધ્મમન દ્ધવત



ડયવંલાદ

 લગશ વ્માખ્માન દ્ધવત
 જૂથ ચચાશ


ુ યગ
ુ અને બાલનાલાદી ઇવતશાવ-રેખન વલળે ડયડડિંગ
પ્રબદ્ધ
ભટેડયમર આી લગશ ભાં ચચાશ કયલાભાં આલળે.



1. આતિષાશ-ેખનમાં માર્કશથળાદી

15 કરાક

ઇંટયનેટ ભાધ્મભ

 લગશ વ્માખ્માન દ્ધવત

ભભગમ ને તળશ્વ આતિષાશ-

 જૂથ ચચાશ

ેખનના શાંપ્રિ પ્રળાષ

 સ્લાધ્મામ દ્વાયા

2. અદથ આતિષાશકારનાં ક્ષણ



ને આતિષાશના પ્રતિતનતિ

પ્રશ્નોતયી



દાથતનક ને ેખક

ઇંટયનેટ ભાધ્મભ



ડયવંલાદ

A. ષેગ, B.રાંકે, C. ટયન્બી,
D.કભિંગવડ

વંદબશ
ુ યાતીીઃગજ
1. િારૈ યા, અર.કે

:

આતિષાશન ં િત્તત્તળજ્ઞાન ને આતિષાશ-ેખન ભભગમ,
મદાળાદ

2.

પરીખ, અર.શી.

:

આતિષાશઃ સ્ળરૂપ ને પદ્ધતિ, મદાળાદ

:

इतिहास क्या है?

हिन्दीः-

1. कार, ई.एच.
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ભશાદે લ દે વાઈ વભાજવેલા વંકુર
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ક્રેડડટ :

4

આધવુ નક વલશ્વનો ઇવતશાવ (ઈ.વ. 1870-1945)
History of Modern World (1870-1945 A.D.)
કુ ર કરાક : 60

ુ : 100
કુ ર ગણ

ુ :
ળૈક્ષણણક શેતઓ
1.

વનડદિ ષ્ટ વભમગાાભાં (ઈ.વ. 1870-1945) વલશ્વને ઘડનાયાં વલણબન્ન ડયફો વલળે જાણકાયી આલી.

2.

આ વભમગાાભાં વલશ્વભાં થમેરા વિાવંઘોને વભજાલી તેની લૈવશ્વક અવયો અંગે જાણકાયી આલી.

3.

આ વભમગાાભાં આલેરાં ડયલતશનો અને તેની અવયો તાવલી.

4.

ળાંવતસ્થાના ભાટે થમેરા પ્રમાવો અંગે જાણકાયી આલી.

અધ્મમન વનષ્વિ
1.

લીવભી વદીની શુરૂઆતભાં વલશ્વની સ્સ્થવતથી ભાડશતગાય થળે.

2.

વંસ્થાનલાદ અને વામ્રાજ્મલાદના વલણબન્ન તફક્કાઓ વલળે જાણકાયી થળે.

3.

ફન્ને ભશાયુદ્ધો અને તેની દુવનમા ય થમેર અવયો વલળે જાણકાયી થળે.

4.

આધુવનક વલશ્વભાં યાષ્રલાદ, વામ્મલાદ, પાવીલાદ, મ ૂડીલાદ ની અવયો વલળે ભાડશતગાય થળે.

મદ્દુ ાઓ
1.

ળીશમી શદીના આતિષાશને ઘડનારાં

વભમ

દ્ધવત

15 કાક



ળગથવ્યાખ્યાન પદ્ધતિ.



તળશ્વના નર્કામાં ર્િા ફેરફારને નર્કાઓ દ્વારા બિાળળામાં

પરરબલ: ઈદારમિળાદ, કાષી,

અળે.

રાષ્ટ્રળાદ, મ ૂડીળાદ, શમાજળાદ

શામ્યળાદ, શામ્રાજ્યળાદ
2.

19મી શદીમાં ઈદ્ભળે નળ-શામ્રાજ્યળાદ, ઈગ્રરાષ્ટ્રળાદ, ને
શમાજળાદ તળે રરરડિંગ અપળામાં અળે ને પછી ળગથમાં

એતયા ને અરિકામાં શામ્રાજ્યળાદી

ચચાથ કરળામાં અળે.

પ્રવ ૃતિઓ


એતયા ને અરિકામાં શામ્રાજ્યળાદી પ્રવ ૃતિઓ તળે વ્યાખ્યાન
પદ્ધતિર્ી ને ઇંટરનેટના ઈપયગર્ી મારષિી અપળામાં અળે
ને ચચાથ કરળામાં અળે.

1.

પ્રર્મ તળશ્વયદ્ધ : કારણ, બનાળ ને
પરરણામ

2.

15 કાક



ળગથ વ્યાખ્યાન પદ્ધતિ.



ળીશમી શદીમાં યરપના નક્ષાઓમાં ર્િ પરરળિથન નક્ષાઓ

શામ ૂરષક શામિી માટે ના પ્રયાશ -

દ્વારા શમજાળળામાં અળે. િેના માટે ઇંટરનેટની મદદ ેળામા

રાષ્ટ્રશંઘની ભ ૂતમકા–તનષ્ટ્ફલિાનાં કારણ

અળે.


પ્રર્મ તળશ્વયદ્ધના તળે રરરડિંગ મટે રરય અપળામાં અળે ને
િેના અિારે ળગથમાં ચચાથ કરળામાં અળે.



રાષ્ટ્રશંઘની કારકીદીન તળશ્ેવણ કરળા માટે િેના કાયોને
નક્ષાઓ દ્વારા શમજાળળામાં અળે.

1.

રતયન ક્ાંતિનાં કારણ ને પરરણામ

2.

તકીન ં અધતનકીકરણ ને મસ્િફા કમા

15 કાક



ળગથ વ્યાખ્યાન પદ્ધતિ.



ેતનન દ્વારા ભભખિ સ્િક capitalism is the highest stage of

પાાની ભ ૂતમકા

imperialism રરરડિંગ મટે રરયના રૂપમાં અપળામાં અળે ને
િેના અિારે રતયન ક્ાંતિ ને શામ્યળાદને શમજળામા
અળે.


તકીના અધતનકીકરણ ને મસ્િફા કમા પાાની કારકીદીને
શમજળા માટે ય ૂ-ટય ૂબ પરર્ી ડક્યમેંરી બિાળળામાં અળે.

1.

તળશ્વના મ ૂડીળાદમાં કટકટી- મષામંદી ને
િેની ળૈતશ્વક શર

2.

15 કાક



ળગથ વ્યાખ્યાન પદ્ધતિ.



તળશ્વની મષામંદી તળે તળભભન્ન આતિષાશકારના મંિવ્યની ચચાથ
કરળામાં અળે.

આટાીમાં ફાશીળાદ ને જમથનીમાં
નાઝીળાદ, દ્વદ્વિીય તળશ્વયદ્ધ : કારણ ને



મષામંદીની શર તળે ડક્યમેંરી દ્વારા ચચાથ કરળામાં અળે.

પરરણામ



રષટરની અત્તમકર્ા મીન કેં મ્ફ ની રરરડિંગ કરળામાં અળે ને
િેના દ્વારા ફાશીળાદી તળચારને શમજળામાં અળે.



ડક્યમેંરી દ્વારા ષકૉસ્ટ ને બીજા તળશ્વયદ્ધ ને શમજળાન
પ્રયાશ કરળામાં અળે.

વંદબશ
ુ યાતીીઃગજ
1.

ભટ્ટ, દે ળેન્ર
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ભશાદે લ દે વાઈ વભાજવેલા વંકુર
ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠ : અભદાલાદ- 380014
એભ.એ. : ઇવતશાવ : વત્ર- 1
ાઠયક્રભ : HIS-1303 :અભદાલાદનો ઇવતશાવ
ક્રેડડટ : 4

ુ : 100
કુ ર ગણ

કુ ર કરાક : 60

ૈક્ષભણક ષેતઓ :
૧.સ્ર્ાતનક આતિષાશન પરરચય કરાળળ.
૨.મદાળાદ ષેરના અિારભ ૂિ આતિષાશન પરરચય કરાળળ.
ધ્યયન તનષ્ટ્પન્ન :
અ પાઠ્યક્મના ધ્યયન બાદ તળદ્યાર્ીઓ ,


મદાળાદ ષેરની સ્ર્ાપના  ૂળેની ગજરાિની રાજકીય સ્સ્ર્તિન પરરચય મેલળે.



ગજરાિ શલ્િનિના ાશકર્ી મારષિગાર ર્ે.



મધ્યકાીન ને ભિટીકાીન મદાળાદની રાજકીય,શામાજજક,અતર્િક ને શાંસ્કૃતિક
પરરસ્સ્ર્તિર્ી મારષિગાર ર્ે.



મદાળાદના તળકાશમાં ગજરાિના સિાન ને મઘ ાશકના પ્રદાનર્ી મારષિગાર
ર્ે.

એક



મદાળાદ ષેરના ળારશારપ કેટીક શંસ્ર્ાઓર્ી મારષિગાર ર્ે.



મદાળાદ ષેરને જળાની એક નળી દૃષ્ષ્ટ્ટ મેલળે.
મદ્દા

શમયાળતિ

પદ્ધતિ

1. મદાળાદની સ્ર્ાપના ને િેના

૫ કાક

વ્યાખ્યાન ને ળાંચનશામગ્રી

મ
૧

પરરબલ
2. ષમદાષી ળંના ાશકન ફાલ

વ્યાખ્યાન, ક્ષેત્ર માકાિ ને ચચાથ
૧૦ કાક

૨

1. શલ્િનિકાીન મદાળાદન રાજકીય

૧૦ કાક

વ્યાખ્યાન,PPT, ળાંચનશામગ્રી

આતિષાશ
2. મઘકાીન મદાળાદન રાજકીય

૫ કાક

વ્યાખ્યાન,PPT, ળાંચનશામગ્રી

૮ કાક

સ્ળધ્યયન, PPT, ળાંચનશામગ્રી

આતિષાશ
૩

1. શલ્િનિકાીન મદાળાદન
શામાજજક, અતર્િક ને શાંસ્કૃતિક
તળકાશ
2. મઘકાીન મદાળાદન શામાજજક,

૭ કાક

અતર્િક ને શાંસ્કૃતિક તળકાશ
૪

1. ભિટીકાીન મદાળાદન શામાજજક,

સ્ળધ્યયન, PPT, ળાંચનશામગ્રી
૫ કાક

વ્યાખ્યાન, જૂર્ ચચાથ , ળાંચનશામગ્રી

૧૦ કાક

રફલ્મ દથન, ચચાથ ને ક્ષેત્ર

અતર્િક ને ઔદ્યભગક તળકાશ
2. મદાળાદના ળારશારૂપ શંસ્ર્ાઓ

માકાિ

વંદબશ
ુ યાતીીઃગજ
1.

ેઠ્, મગના ળખિચંદ

: મદાળાદન આતિષાશ, ગજરાિ
તળદ્યાશભા,મદાળાદ

2.

નદળી બ ઝફર

: ગજરાિન શાંસ્કૃ તિક આતિષાશ,મદાળાદ.

3.

શક (ડૉ) જયકમાર

: બેિાીશમાં મદાળાદ,મદાળાદ

4.

કીમી ષીદ (શંપાદક)

: ષમદાબાદના રૂષાની સ્ર્ાપક,મદાળાદ

5.

જટે , રત્તનમભણરાળ ભીમરાળ

: ગજરાિન ં પાટનગર મદાળાદ, 1929

6.

િહ્મભટ્ટ રીના ને ન્ય (શંપાદક)

: મદાળાદ મ્યતનતશપાટી બરર્ી
કપોરે નની યાત્રા

7.

જટે , રત્તનમભણરાળ ભીમરાળ

: મદાળાદન ં સ્ર્ાપત્તય,મદાળાદ

8.

નદળી બ ઝફર

: મઝફ્ફરાષી, મદાળાદ

9.

ાષ, ભાચંર  ૂજા

: મદાળાદ ષેરની શભચત્ર શરલ ભ ૂગલ,
મદાળાદ

10. જટે , રત્તનમભણરાળ ભીમરાળ

:

ગજરાિન રાજકીય ને શાંસ્કૃ તિક
આતિષાશ, મદાળાદ

11. દીળાનજી અત્તમારામ (નળાદક)

: તમરાિે તશકંદરી,મદાળાદ

12. ભચશ્િી, તનઝામદ્દીન (નળાદક)

: તમરાિે ષેમદી-1, મદાળાદ

13. મષેિા, રમણા નાગરજી

: યગાનશાર મદાળાદ, ગ ૂજરાિ તળદ્યાપીઠ્,
મદાળાદ

14. પટે  માણેકા

: મદાળાદની પલ ને પરા

English:1. Yagnik Achyut

: Ahmedabad : From royal city t mega city,
Penguin, 2011

ગ ૂજરાિ તળદ્યાપીઠ્ : મદાળાદ
મષાદે ળ દે શાઆ શમાજશેળા શંક : મદાળાદ
એમ.એ. : આતિષાશ : શત્ર – 1
ાઠયક્રભ – MJR-HIS-1304 :બાયતભાં ઇસ્ટ ઇંડડમા કં નીની સ્થાના અને દૃડઢકયણ (ઈ.વ.-1757-1858)

ક્રેડડટ :

કુ ર કરાક : 60
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ુ : 100
કુ ર ગણ

ળૈક્ષણણક શેત ુ
2. મઘ ાશન વ્યળસ્ર્ાના પિનના કારણ ને શર અંગે જાણકારી અપળી.
3. :ભારિમાં આસ્ટ ઇંરડયા કંપનીની સ્ર્ાપના ને દૃરિકરણની પ્રરક્યાને શમજાળળી.
4. ભારિ માં શાંસ્ર્ાતનક ાશન શામે ર્યેા પ્રતિકાર અંગે જાણકારી અપળી.
અધ્મમન વનષ્વિ
1. મઘ, મરાઠ્ા ,ીખ ને ભિરટ ળગેરે શિઓન આતિષાશ જાણળા માટે ના અિારભ ૂિ
શાિન તળે શમજ કેલળે.
2. ભારિમાં મઘ ાશન વ્યળસ્ર્ા નબલી પડિા ઈદભળેા નળા રાજય તળે મારષિી
મેલળે.
3 ભારિમાં અંગ્રેજના અગમન ને ળેપારના પ્રારં ભ તળે મારષિી મેલળે.
4 ભારિમાં અંગ્રેજની ાશનની પદ્ધતિઓ તળે મારષિગાર ર્ે.
5. ભારિના રાજ્ય ળચ્ચેના કશંપ તળે જાણકારી મેલળે.
6. શ ળવથ ના શમયગાલા દરતમયાન ની ભારિ ની અતર્િક પરરસ્સ્ર્તિ ર્ી ળાકેફ ર્ે.
7.1857 ના તળપ્ળના મખ્ય નેિાઓ ને િેમના પ્રદાન તળે જાણકારી મેલળે.
મદ્દુ ાઓ

વભમ

*અંગ્રેજ- િેંચ ળચ્ચે ડાયે 15 કાક

દ્ધવત
 ળગથ વ્યાખ્યાન પદ્ધતિ

કણાથ ટક તળગ્રષ.
-શિા શંઘવથમાં

ભારિન રાજકીય નર્ક , તળશ્વન રજકીય નક.
િાંશ ન

પરાજય.

 દસ્િાળેજી રફલ્મ

*પ્ાશી ન યદ્ધ
તરાજ ઈદ દોા- કાઆળ.
-ભારિમાં

અંગ્રેજશિા

 શારષજત્તયક શાિન.


ની

ય ૂ-ટય ૂબ તળરડય.

સ્ર્ાપના.

 ટી સિાન િારાળારષક ના અં. ઇંટરનેટ ના માધ્યમ
ર્ી.

*બકશર ન યદ્ધ
*એંગ્-મૈસ ૂર તળગ્રષ

 ય ૂ-ટય ૂબ ના માધ્યમર્ી મૈસ ૂર પેેશ ને ટી ની

*ષૈદરી, ટી સિાન..

િળાર િર્ા શમાતિ ની તળરડય.

*અંગ્રેજ- મરાઠ્ા શબંિ
-તળગ્રષ, શંતિઓ.

*મષારાજા

રણજીિતશિંષ

ની 15 કરાક

પ્રારં ભભક કારરકદી.

 ળગથ વ્યાખ્યાન પદ્ધતિ
 નકા દ્વારા

-અંગ્રેજ શાર્ે મૈત્રી.

િત્તકાીન ભારિની

સ્સ્ર્તિ સ્પષ્ટ્ટ કરળામાં

અળે.

*પ્રર્મ ીખ તળગ્રષ

 શારષજત્તયક શાિન

*દ્વદ્વતિય ીખ તળગ્રષ.

 ીખ િમથના ઈદય ને તળકાશ તળે ચચાથ.

*ીખ શામ્રાજ્ય ન પિન .

 ીખ -અંગ્રેજના યદ્ધ તળે ય ૂ-ટય ૂબ તળરડય.,િશળીર,

*ફઘાતનસ્િાન , તશિંિ ને

નકા.

બમાથ પ્રત્તયે અંગ્રેજની નીતિ.
*ડથ ડેષાઈશી ની ખાશા
નીતિ.
-ખાશા ના તનયમ, કારણ.
-ઝાંશી, શિારા ,પંજાબ,
જૈિર, ળિ.ળગેરે..ળગેરે.
* ડેષાઈશી ની આંિરરક
નીતિ.
-સિારાઓ.
*રે ળે, િાર,ટપા
-કેજ

15 કરાક

 ળગથ વ્યાખ્યાન પદ્ધતિ
 ઇંટરનેટના માધ્યમ ર્ી ડથ ડેષાઈશીની િશળીર.
 રાજકીય નકાન ઈપયગ, ળેપારના મખ્ય સ્ર્લ.
 શારષજત્તયક શાિન.
 શંિન ેખ.

-જાષેર બાંિકામખાિા ની
સ્ર્ાપના.
*ભિરટ ાશનકાલ
દરતમયાન ની અતર્િક નીતિ.
-શમ્રદ્ધ ભારિ ના દે ી
ઈદ્યગ .
-બંગાલા માં અંગ્રેજએ
ચાળેી લટં ૂ .
-ભારિીય વ્યાપાર ઈદ્યગને
ફટક.
* ભિરટ ાશનકાલ
દરતમયાન ની ળષીળટી નીતિ.

*શાંસ્ર્ાતનક

ાશન

ન

પ્રતિકાર
આંદન,

-જનજાિીય
પ્રતિકાર.

-બલળાન ર્થ, વ્યાખ્યાઓ
* તળપ્ળના કારણ.
-એન્ફીલ્ડરાયફ ન બનાળ.
-પ્રર્મ ષીદ – મંગ પાંડે
મઘ

શારષજત્તયક શાિન

 ભારિન રાજરકય નક
 તળપ્ળ તળે ખાયેા ગ્રંર્,ેખ.

*1857 ન તળપ્ળ

ાશક

બષાદરાષ ઝફર
-ક્ષ્મી બાઆ ને િાત્તયા ટપે
ના પરાક્મ.

 ળગથ વ્યાખ્યાન પદ્ધતિ


ૂ આંદન
-ખેડિ

-અંતિમ

15 કરાક

 મંગ પાંડે ના ચરરત્ર ભચત્રણ પર બનેી રફલ્મ ના અંતિમ
દ્ર્શશ્ય ન તનદથન.
 ઇંટરનેટ ને પ્રજેર્કટરના માધ્યમ ર્ી તળપ્ળ ના મખ્ય
નેિાઓ, સ્ર્લ ન તનદથન.
 રાણી તળકટરરયાના િંિેરા ન ં ળાંચન, ચચાથ.

-નાના શાષેબ પેશ્વા, બેગમ
ષજરિ મષા.
* તળપ્ળના પરરણામ
-અંગ્રેજ ન શં ૂણથ તળજય.
-મખ્ય નેિાઓ ન કરણ અંિ.
-કંપની ાશન ન અંિ.
-રષિંદી શ્કર ની નરથ ચના
-ળષીળટી

ફેરફાર

ને

બંિારણીય પ્રગતિ.
-રાષ્ષ્ટ્રયિાની
તળકાશ.

ભાળનાન

વંદબશ
ુ યાતીીઃગજ
1. પરીખ, અર.જી.
2.

સ ંદરા

3. ાષ, મનભાઇ

: ભારિન આતિષાશઃ 1818-1885, મદાળાદ
: ભારિમાં અંગ્રેજી રાજ્ય, ભાગ 1 ને 2, ભાળનગર
: ભારિન આતિષાશ, મરાઠ્ા યગઃ 1707-1818, મદાળાદ

हिन्दीः1. माथरु , ऱक्ष्मण प्रसाद

:आधतु नक भारि का इतिहास (1757-1947), जैन ऩुस्िक
मॊहदर, जयऩुर, 1989

English:1. Banerjee, A.C.
2. Chaudhari, S.B.

1857,
3. Desai, A.R.
4. Fisher, Michael H.
5. Jones, Kenneth W.
6. Kumar, Dharma (Ed.)
7. Majumdar, R.C.
8. Majumdar, R.C.
9. Sen, S.N.
10. Sen, S.P. (Ed.)
11. Thompson, Edward and

Garrat, T.C.

: The New History of Modern India, 1707-1947, Bagchi,
Calcutta
: Civil Disturbances during British Rule in India, 1765Calcutta
: Peasant Struggles in India, O.U.P., 1979
: Indirect Rule in India: 1764-1857, O.U.P., 1993
: Socio-Religious Reform Movements in British India, New
Cambridge Series, 1989
: The Cambridge Economic History of India, Vol. II, Orient
Longman, 1984
: An Advanced History of India, MacMillan, New Delhi,
1978
: History and Culture of the Indian People, Vol. VIII to XI,
Bhartiya Vidya Bhavan series, Bombay
: Eighteen Fifty Seven, Govt. of India Pub.
: Social and Religious Reform Movements in the
Nineteenth and Twentieth Centuries, Calcutta, 1979
: Rise and Fulfilment of British Rule in India, Allahabad,
1966

ભશાદે લ દે વાઈ વભાજવેલા વંકુર
ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠ : અભદાલાદ- 380014
એભ.એ. : ઇવતશાવ : વત્ર- 1
ાઠયક્રભ : HIS-1305 :બાયતભાં આઝાદીની ચલોનો ઇવતશાવ (૧૮૫૭-૧૯૧૯)
ક્રેડડટ : 4

ુ : 100
કુ ર ગણ

કુ ર કરાક : 60

ૈક્ષભણક ષેતઓ :
૧. ભારિમાં શંગરઠ્િ રાષ્ટ્રળાદના ઈદ્ભળ ને તળકાશની પ્રરક્યાને શમજાળળી.
૨. ગાંિીજીના અગમન  ૂળેની તળભભન્ન ચલળલન પરરચય અપળ.
૩. રાષ્ટ્રીય ઐક્યના એક ળરિક પરરબલ િરીકે ભારિમાં કમળાદના ઈદય ને તળકાશને
શમજાળળ.
ધ્યયન તનષ્ટ્પન્ન :
અ પાઠ્યક્મના ધ્યયન બાદ તળદ્યાર્ીઓ ,


રાષ્ટ્રળાદની તળભાળનાર્ી પરરભચિ ર્ે.



ભારિમાં શંગરઠ્િ રાષ્ટ્રળાદના ઈદભળનાં કારણર્ી મારષિગાર ર્ે.



કોંગ્રેશની સ્ર્ાપનાનાં તળભભન્ન પરરબલ ને િેની તળચારિારાઓર્ી મારષિગાર ર્ે.



બંગભંગ આંદન, સ્ળદે ી આંદન ને ષમર ચલળલે િૈયાર કરે ી પીરઠ્કાર્ી
મારષિગાર ર્ે.



ભારિમાં રાષ્ટ્રીય એકિાના ળરિક િરીકે કમળાદને શમજે.



ક્ાંતિકારી તળચારિારા ને પ્રવ ૃતિઓર્ી મારષિગાર ર્ે.

એકમ

મદ્દા

શમયાળતિ

પદ્ધતિ

૧

1. રાષ્ટ્રળાદન ર્થ, વ્યાખ્યા ને

૬ કાક

વ્યાખ્યાન ને ળાંચનશામગ્રી

2. રાષ્ટ્રળાદના ઈદ્ભળ માટેનાં પરરબલ

૯ કાક

વ્યાખ્યાન, PPT ને ચચાથ

1. કોંગ્રેશ મષાશભાની સ્ર્ાપના માટે નાં

૫ કાક

વ્યાખ્યાન,PPT, ળાંચનશામગ્રી

૧૦ કાક

વ્યાખ્યાન,PPT, ળાંચનશામગ્રી

૮ કાક

સ્ળધ્યયન, PPT,

તળભાળના
૨

પરરબલ
2. કોંગ્રેશમાં મળા ને જષાળાદી
તળચારિારા (૧૮૮૫-૧૯૧૯)
૩

1. બંગાલના ભાગા, સ્ળદે ી આંદન

ને ષમર ચલળલ

ળાંચનશામગ્રી,ઓનાઆન

2. કમળાદન ઈદય ને તળકાશ

૭ કાક

શામગ્રી
સ્ળધ્યયન, PPT,
ળાંચનશામગ્રી
કોમળાદ ને ભારિના
તળભાજન તળેની રફલ્મ
બિાળાે.

૪

1. ગાંિીજીના અગમન શમયની

૫ કાક

શામાજજક -રાજકીય સ્સ્ર્તિ

વ્યાખ્યાન, જૂર્ ચચાથ ,
ળાંચનશામગ્રી

2. ભારિ ને તળદે માં ક્ાંતિકારી

૧૦ કાક

પ્રવ ૃતિઓ (૧૮૮૫-૧૯૧૯)

રફલ્મ દથન, ચચાથ ને
વ્યાખ્યાન

વંદબશ
ુ યાતીીઃગજ
1.

પરીખ, અર.જી.

: ભારિન આતિષાશઃ 1818-1919, ગ્રંર્ તનમાથ ણ બડથ , મદાળાદ

2.

સ ંદરા

: ભારિમાં અંગ્રેજી રાજ

1. माथरु , ऱक्ष्मण प्रसाद

:आधतु नक भारि का इतिहास (1757-1947), जैन ऩुस्िक
मॊहदर, जयऩरु , 1989

English:1. Brown, Judith M.
2. Brown, Judith M.
3. Brown, Judith M.
4. Chandra, Bipin
5. Desai, A.R.
6. Majumdar, R.C.
7. Majumdar, R.C.
8. Sarkar, Sumit
9. Seal, Anil
10. Tara Chand

: Gandhi and Civil Disobedience: The Mahatma in Indian
Politics: 1928-1934. Cambridge, 1977
: Gandhi’s Rise of Power: India Politics: 1915-1922,
Cambridge, 1972
: Modern India: The Origines of Asian Democracy, OUP,
1994
: India’s Struggle for Independence, Penguin, 1989
: Social Background of India Nationalism, Bombay
: An Advanced History of India, MacMillan, New Delhi,
1978
: History and Culture of the Indian People, Vol. VIII to XI,
Bhartiya Vidya Bhavan series, Bombay
: Modern India: 1885-1945, McMillan, 1983
: The Emergence of Indian Nationalism, Cambridge, 1968
: History of Freedom Movement in India, Vol. 1 to 4, Govt.
of India Publication

ભશાદે લ દે વાઈ વભાજવેલા વંકુર
ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠ : અભદાલાદ- 380014
એભ.એ. : ઇવતશાવ : વત્ર- 3
ાઠયક્રભ - HIS-3101/HIS-3201/HIS-3301

ક્રેડડટ

:

ઇવતશાવના વંળોધનન ંુ દ્ધવતળાસ્ત્ર
Research Methodology of History
કુ ર કરાક : 60

4

ુ : 100
કુ ર ગણ

ુ ીઃ
ળૈક્ષણણક શેતઓ


ઇવતશાવ વંળોધનનું ભશત્તત્તલ વભજાલવુ.ં



વંળોધનના વલણબન્ન પ્રકાયો, દ્ધવતઓ અને ઉકયણોનો ડયચમ આલો.

 ઇવતશાવ વંળોધનનાં વલણબન્ન વોાનોનો ડયચમ આલો.
અધ્મમન વનષ્વિ
1.

વંળોધનની વલબાલના અંગે વભજ ફનળે.

2.

વંળોધનની વલણબન્ન દ્ધવતઓ વલળે ભાડશતી ભળે.

3.

ઇવતશાવની વંળોધન દ્ધવતઓ વલળે જાણકાયી થળે.

4. ઇવતશાવ વંળોધન રેખનના મ ૂભ ૂત તત્તલો વભજળે.
મદ્દુ ાઓ

વભમ

શંિનની

તળભાળના

ને 15 કરાક

પ્રકાર, આતિષાશ-શંિનન ર્થ
ને

િેન ં

મષત્તત્તળ,

આતિષાશ-

ક્ષેત્ર,

આતિષાશ-

માટેના

અળશ્યક

શંિનનાં
શંિન

દ્ધવત
3. લગશ વ્માખ્માન દ્ધવત
4. જૂથ ચચાશ
5. પ્રશ્નોતયી
ુ
6. યટુ યફ

શંિનની

પદ્ધતિઓ

ઈપકરણ,

રાિાજત્તળક

તળશ્ેવણ,
દસ્િાળેજી

દ્વાયા

Research

Methodology,

https://www.youtube.com/watch?v=Ad0gJykNvBE

ગણ/કોલ્ય

મોભખક

લીડીઓ

પદ્ધતિ,

 લગશ વ્માખ્માન

ને

 તજજ્ઞ વ્માખ્માન

તળવયળસ્ત-

ગ્રંર્ાય
પદ્ધતિ,

ને 15 કરાક

ને

ઐતિષાતશક

મારષિીની િારળણી  ર્થઘટન
આતિષાશ-શંિનન ં

અયજન, 15 કરાક

 ાલય ોઈન્ટ પ્રેઝન્ટે ળન દ્વાયા


ુ ાકાત કયાલીને
ગ્રંથારમની મર



દફ્તય બંડાય અને ક્ષેત્રકામશ

1. લગશ વ્માખ્માન દ્ધવત

આતિષાશ-શંિનનાં

શપાન,

2. પ્રશ્નોતયી

શંિન-શમસ્યાની

પશંદગી

3. જૂથ ચચાશ

ને

વ્યાખ્યા,

શંિન-

દરખાસ્િની િૈયારી

કાયથપદ્ધતિ,

શંિન

ષેળાન ં શામાન્ય પરરરૂપ ,
પાદનોંિ, શંદભો, ળાડ્મયસ ૂભચ
ને તળવયસ ૂભચ

ઇવતશાવ-વંળોધનનાં વોાનો, વંળોધન-વભસ્માની વંદગી વલળે
ડયડડિંગ ભટેડયમર આી લગશ ભાં ચચાશ કયલાભાં આલળે.

શારષત્તય શમીક્ષા : ર્થ, મષત્તત્તળ 15 કરાક
ને

4.

 લગશવ્માખ્માન દ્ધવત
 વલદ્યાથીઓ ગ્રંથારમ જઈ એક સ્ુ તકની વભીક્ષા કયે છી જૂથ
ચચાશ કયે .

 પ્રશ્નોિયી
 ય ૂ-ટય ૂફ ય વલડડમો What is Review of Literature? (साहहत्य
समीऺा
क्या
(https://www.youtube.com/watch?v=M0EbHUHzLmU )

 સ્લાધ્મામ

વંદબશ
ુ યાતીીઃગજ
1. ઈચાટ, રદનેચંર એ. : તક્ષણ ને શામાજજક તળજ્ઞાનમાં શંિનન ં પદ્ધતિાસ્ત્ર, રાજકટ, 2009.
2.

જવી, ષ.ઓ. : શંિન ષેળાની ેખન ભ ૂ, અશિવ પ્રકાન, રાજકટ, 1985

3.

દે શાઇ, એચ,જી. ને દે શાઇ, કે.જી. : શંિન પદ્ધતિઓ ને પ્રતળતિઓ, ય.ગ્ર.તન.બ. મદાળાદ, 1987.

4.

િારૈ યા, રમણા ક. : ઐતિષાતશક પદ્ધતિ, શી. જમનાદાશની કંપની, મદાળાદ, 1992.

5.

પરીખ, રતશકા : આતિષાશ: સ્ળરૂપ ને પદ્ધતિ, ગજરાિ યતનળતશિટી, મદાળાદ.

ડશન્દીીઃ1. માથ , ળીરે ન્ર પ્રકા : રરશચથ મેર્ડૉજી, પંચી પ્રકાન, જયર, 2001.
2. પાંચા, એચ.શી. એળં બઘેા, એચ.એશ. : આતિષાશ કે તશદ્ધાન્િ એળં પદ્ધતિયાાઁ, રરશચથ પબ્લકેન્શ,
જયર, 2015.

3. મારતળક અર્થર, : આતિષાશ કા સ્ળરૂપ, (ન. ાબષાદર ળમાથ), ગ્રંર્ તલ્પી, નઇ રદલ્ી, 2003.

English:1. Bajaj, Satish K. : Research Methodology in History, Anmol Publication, New Delhi, 1998.
2.
3.
4.
5.

Budhdha Prakash : The Modern Approach to History, University Publication, Delhi, 1963.
Chitnis, K. N. : Research Methodology in History, Atlantic Publishers and Distributors, New Delhi, 1990.
Floud, Roderick : An Introduction to Quantitative Methods for Historians, Methuen and Co. Ltd, London,
1973.
Kuppuram, G. : Methods of Historical Research, Sandeep Prakashan, New Delhi, 2002.

है ?

ભશાદે લ દે વાઈ વભાજવેલા વંકુર
ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠ : અભદાલાદ- 380014
એભ.એ. : ઇવતશાવ : વત્ર- 3
ાઠયક્રભ - EC -3101/ EC-3201/ EC-3301

ક્રેડડટ

:

બાયતનો ફંધાયણીમ ઇવતશાવ (ઈ.વ. 1773-1919)
Constitutional History of India (1773-1919 A.D.)
કુ ર કરાક : 60

4

ુ : 100
કુ ર ગણ

ુ :
ળૈક્ષણણક શેતઓ
1.

વાંસ્થાવનક બાયતનો ફંધાયણીમ વલકાવ વભજાલલો.

2. યાષ્રલાદના ઉદ્ભલ અને વલકાવ વંદબે ફંધાયણીમ વલકાવને વભજાલલો.
અધ્મમન વનષ્વિ
5.

ફંધાયણ વલળેની ામાની વભજ કેલળે.

6.

બાયતના ફંધાયણીમ વલકાવ અંગે ભાડશતી પ્રાપ્ત થળે.

7.

બાયતના ફંધાયણીમ વલકાવભાં અંગ્રેજોની ભ ૂવભકા અને તેભના જભા-ઉધાય ફાજુઓની જાણકાયી પ્રાપ્ત કયળે.

8. યાષ્રીમ આંદોરન અને ફંધાયણીમ વલકાવના યસ્ય વફંધોની જાણકાયી કેલળે.
મદ્દુ ાઓ

વભમ

 બંિારણની વ્યાખ્યા ને 15 કરાક

પીટ્શ
(1784)

િાર

 લગશ વ્માખ્માન દ્ધવત
 જૂથ ચચાશ

િેન ં મષત્તત્તળ
 તનયમન

દ્ધવત

(1773),

આષ્ન્ડયા

 પ્રશ્નોતયી

એર્કટ

 શનદી કાયદાઓઃ 1793 15 કરાક
ને 1813
 શનદી કાયદાઓઃ 1833

 લગશ વ્માખ્માન દ્ધવત


વનદી

કામદાઓ

વલળે ડયડડિંગ ભટેડયમર આી લગશ ભાં ચચાશ

કયલાભાં આલળે.

ને 1853
 1858ન કાયદ ને રાણી 15 કરાક
તળર્કટરરયાન િંિેર
 આષ્ન્ડયન કાઈસ્ન્શ એર્કટ :
1861, 1892

 લગશ વ્માખ્માન દ્ધવત
 તજજ્ઞ વ્માખ્માન

 ય ૂ-ટય ૂફ ય ઉરબ્ધ ઇન્ન્ડમન કાઉસ્ન્વર એક્ટ : 1861, 1892
વલમક રેક્ચય દ્વાયા અધ્માન કયલાભાં આલળે. INDIAN
COUNCIL ACT - 1861 & 1892 IN HINDI | MODERN HISTORY

OF INDIA દસ્િાળેજી રફલ્મ

 આષ્ન્ડયન કાઈસ્ન્શ એર્કટ : 15 કરાક
1909
 મન્ટેગ્ય ઘવણાપત્ર ને

 લગશ વ્માખ્માન દ્ધવત
 સ્લ અધ્મમન દ્ધવત


સિારાઓઃ 1917 ર્ી 1919

જૂથ ચચાશ

વંદબશ
ુ યાતીીઃગજ
 દે શાઇ, કે.શી.

: ભારિન બંિારણીય તળકાશ, યતનળતશિટી ગ્રંર્તનમાથ ણ બડથ , 1973

 િારૈ યા, અર.કે.

: ભારિન બંિારણીય આતિષાશ, મદાળાદ

 ેઠ્, પ્રળીણ ને

: ભારિન બંિારણીય આતિષાશ, મદાળાદ, 1974

પાઠ્ક, દે ળવ્રિ

हिन्दीः ग्रोवर, बी.एऱ. एवॊ यर्ऩाऱ
 भगवान, ववष्णु
English: Banerjee, Anil Chandra
 Banerjee, Anil Chandra
 Banerjee, Anil Chandra
 Jayapalan, N.
 Kautilya
 Kieth, Arthur Bernedale
 Mahajan, Vidyadhar
 Mishra, V.B.
 Pylee, M.V.


Tondon, Mahesh Prasad

: भारिीय स्विॊत्रिा सॊग्राम एवॊ सॊवैधातनक ववकास
: भारि का सॊवैधातनक ववकास, आत्माराम एॊड सॊस, 1968

: Constitutional History of India (1600-1858), Vol.- 1,
McMillan India Pvt. Ltd., Delhi, 1977
: Constitutional History of India (1858- 1919), Vol.- 2,
McMillan India Pvt. Ltd., Delhi
: Constitutional History of India (1919-1977), Vol.- 3,
McMillan India Pvt. Ltd., Delhi, 1978
: Constitutional History of India, Atlantic Pub, New Delhi,
1998
: Constitutional History of India: 1918-1950, C. Jamanadas
& Co., Ahmedabad, 1961
: Constitutional History of India (1600-1935), Methuen &
Co. Ltd., London, 1936
: Constitutional History of India including the Nationalist
Movement, S. Chand & Co., New Delhi, 1971
: Evaluation of the Constitutional History of India (17731947), Mittal Pub., New Delhi, 1987
: Constitutional History of India (1600-1950), Asia Pub.
House, Bombay, 1967
: Constitutional History of India, Allahabad, 1948

ભશાદે લ દે વાઈ વભાજવેલા વંકુર
ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠ : અભદાલાદ- 380014
એભ.એ. : ઇવતશાવ : વત્ર- 3
ાઠયક્રભ: EC-3302: વાંસ્થાવનક બાયતનો આવથિક ઇવતશાવ (ઈ.વ.૧૮૫૦થી ૧૯૪૭)-૧
ક્રેડડટ : 4

ુ : 100
કુ ર ગણ

કુ ર કરાક : 60

ૈક્ષભણક ષેતઓ:
1. ભારિના અતર્િક ઇતિષાશેખનનાં શાિન ને ભભગમ અંગે જાણકારી અપળી.
2. પ્રાક-ભિટી કાીન ભારિની ર્થવ્યળસ્ર્ા શમજાળળી.
3. શાંસ્ર્ાતનક ભારિમાં અળેા અતર્િક પરરળિથનને શમજાળળા.

ધ્યયન તનષ્ટ્પન્ન :
અ પાઠ્યક્મના ધ્યયન બાદ તળદ્યાર્ીઓ ,


શાંસ્ર્ાતનક ભારિની અતર્િક શમસ્યાઓર્ી મારષિગાર ર્ે.



ભારિના અતર્િક ઇતિષાશ ેખનનાં શાિન, ભભગમ ને િેની મયાથદાઓર્ી પરરભચિ ર્ે.



શાંસ્ર્ાતનક ભારિમાં કૃતવ, ષસ્િઈદ્યગ િર્ા પરરળષન ક્ષેત્રે અળેા અતર્િક પરરળિથનનર્ી
પરરભચિ ર્ે.



ગૃષ ઈદ્યગમાં ફેર્કટરી પદ્ધતિની તળકાશ પ્રરક્યાન પરરચય મલે.

એકમ

મદ્દા

શમયાળતિ

પદ્ધતિ

૧

1. ભારિીય અતર્િક ઇતિષાશ: શમસ્યાઓ

૧૦ કાક

વ્યાખ્યાન ને ળાંચનશામગ્રી

, ભભગમ ને મયાથદાઓ
2. શાંસ્ર્ાતનક ભારિના અતર્િક
ઇતિષાશનાં શાિન
૨

1. ૧૯મી શદીની ભારિીય ર્થવ્યળસ્ર્ા

વ્યાખ્યાન, PPT ને ચચાથ
૫ કાક
૫ કાક

વ્યાખ્યાન,PPT, ળાંચનશામગ્રી

૧૦ કાક

વ્યાખ્યાન,PPT, ળાંચનશામગ્રી

૬ કાક

સ્ળધ્યયન, PPT,

2. ૧૯ મી શદીમાં જમીન મષેસ ૂ
પ્રણાીઓ:
૩

1. ભારિીય ગૃષઈદ્યગ પ્રત્તયેની ભિટી
નીતિ
2. દષ્ટ્કાલ ને ભિટી નીતિ

ળાંચનશામગ્રી,ઓનાઆન
૯ કાક

શામગ્રી, સ્ળધ્યયન, PPT,
ળાંચનશામગ્રી

૪

રે લ્ળે પરરળષન

૫ કાક

વ્યાખ્યાન, ppt, ળાંચનશામગ્રી

જલ પરરળષન

૫ કાક

વ્યાખ્યાન, ppt, ળાંચનશામગ્રી

માગથ પરરળષન

૫ કાક

વ્યાખ્યાન, ppt, ળાંચનશામગ્રી

વંદબશ
ુ યાતીીઃગજ
 કઠ્ારી, તળઠ્ઠદાશ મગના : દિ શદીન અતર્િક આતિષાશ (ઇ.શ. 1757 ર્ી (શંક્ષેપકાર)
1900), ગ ૂજરાિ તળદ્યાપીઠ્, મદાળાદ, 1963
 પટે, ચીમના જે.

: ભારિન અતર્િક આતિષાશ, ભખ રષિંદ પ્રકાન,
મદાળાદ, 1969

 મષેિા, મકરં દ

: શાંસ્ર્ાતનક ભારિન અતર્િક આતિષાશઃ મખ્ય
પ્રળાષ, યતનળતશિટી ગ્રંર્તનમાથણ બડથ , મદાળાદ,
1985

 ાસ્ત્રી, અર.ળી.

: ભારિન અતર્િક આતિષાશ, ભાગ 1-2, યતનળતશિટી
ગ્રંર્તનમાથણ બડથ , મદાળાદ, 1974

 ાષ. જે.અર.

: ભારિના ર્થકારણન તળકાશઃ ઐતિષાતશક
તળશ્ેવણ, યતનળતશિટી ગ્રંર્તનમાથ ણ બડથ , મદાળાદ,

हिन्दीः-

1979
गुप्िा, बी.एऱ.

: भारि का आर्थशक इतिहास, हररयाणा साहहत्य अकादमी, चॊडीगढ़

2.

भट्टाचायश, सव्यसाची

3.

माथुर, एऱ.ऩी.

: आधुतनक भारि का आर्थशक इतिहास, जयऩुर, 2000

1.

4.

शमश्र, र्गरीर्

: आधुतनक भारि का आर्थशक इतिहास, राजकमऱ प्रकार्न, नई हदल्ऱी, 1990
: आधुतनक भारि का आर्थशक इतिहास, नई हदल्ऱी, 1997

English:1. Desai, S.S.M.
2. Desai, T.B.
3. Dutt, R.C.
4. Rothermund, Dietmar
5. Singh, V.B.
6. Chandra Bipin

: Economic History of India, Himalaya Publications, 1980
: Economic History of India Under the British, Vohra and
Co., 1968
: Economic History of India, Vol. 1-2, Govt. of India, 1970
: Economic History of India: From Pre-Colonial time to
1986, Manohar Publications, New Delhi, 1988
: Economic History of India (1857-1956), Allied Publisher
Pvt. Ltd., Mumbai, 1965
: Rise and growth of Economic Nationalism in India, 1964

ભશાદે લ દે વાઈ વભાજવેલા વંકુર
ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠ : અભદાલાદ- 380014
એભ.એ. : ઇવતશાવ : વત્ર- 3
ાઠયક્રભ - EC -3105/ EC-3205/ EC-3305

ક્રેડડટ :

બાયતીમ અણબરેખવલદ્યા- I
Indian Epigraphy - I
કુ ર કરાક : 60

4

ુ :
ળૈક્ષણણક શેતઓ
1. ઇવતશાવ-આરેખનના વાધન તયીકે અણબરેખોની જાણકાયી આલી.
2. બાયતીમ અણબરેખવલદ્યાના ઉદ્ભલ અને વલકાવ અંગે જાણકાયી આલી.
3. બાયતીમ રેખનકા, તેના વલકાવ અંગે જાણકાયી આલી.
અધ્મમન વનષ્વિ
1. ઇવતશાવ-આરેખનના વાધન તયીકે અણબરેખોની જાણકાયી પ્રાપ્ત કયળે.
2. આતિષાશ-અેખનમાં ભભેખન ં મષત્તત્તળ તળવે મારષિીગાર ર્ે.
3. બાયતીમ અણબરેખવલદ્યાના ઉદ્ભલ અને વલકાવ અંગે જાણકાયી ભેરલળે.
4. બાયતીમ રેખનકાના ઇવતશાવ અંગે જાણકાયી ભેલળે.
મદ્દુ ાઓ
1. ભભેખ

વભમ
:

ર્થ,

વ્યાખ્યા, 15 કરાક

 પ્રશ્નોતયી

2. આતિષાશ-અેખનમાં

 દૃશ્મ શ્રાવ્મ દ્ધવત

ભભેખન ં મષત્તત્તળ
1. ભારિમાં ેખનકલાન ઈદ્ભળ 15 કરાક

 લગશ વ્માખ્માન દ્ધવત
 તજજ્ઞ વ્માખ્માન

ને િેની પ્રાચીનિા
2. ષડપ્પીય, િાહ્મી ને ખરષ્ટ્ઠ્ી

 સ્લ અધ્મમન દ્ધવત
 ક્ષેત્રકામશ દ્ધવત

ભતપ

તળકાશ

 લગશ વ્માખ્માન દ્ધવત
 જૂથ ચચાશ

ઈદ્ભળ, પ્રકાર

3. ભારિમાં

દ્ધવત

િાહ્મી

ભતપન 15 કરાક

 લગશ વ્માખ્માન દ્ધવત
 જૂથ ચચાશ

ુ : 100
કુ ર ગણ

4. ભારિની પ્રાદે તક ભતપઓ

 ભારિમાં િાહ્મી ભતપન તળકાશ ને ભારિની પ્રાદે તક
ભતપઓ વલળે ડયડડિંગ ભટેડયમર આી લગશભાં ચચાશ
કયલાભાં આલળે.
 દૃશ્યશ્રાવ્ય પદ્ધતિ
 ષસ્િપ્રિ શંગ્રષાય માકાિ

1. ભારિીય મસ્સ્મ ભતપઓની 15 કરાક
ાક્ષભણકિાઓ
2. ભારિીય મસ્સ્મ ભતપઓની
સેખનૈીઓ

 લગશ વ્માખ્માન દ્ધવત
 જૂથ ચચાશ
 સ્લાધ્મામ દ્વાયા
 પ્રશ્નોતયી
 ઇંટયનેટ ભાધ્મભ દ્ધવત
વંદબશ

ુ યાતીીઃગજ
1. પરીખ, પ્રળીણચંર ચી.

: ગજરાિમાં િાહ્મીર્ી નાગરી સિીન ભતપતળકાશ,
યતનળતશિટી ગ્રંર્તનમાથણ બડથ , મદાળાદ, 1973

2. ાસ્ત્રી, ષરરપ્રશાદ ગં.

: ભારિીય ભભેખતળદ્યા, યતનળતશિટી ગ્રંર્તનમાથ ણ બડથ ,
મદાળાદ, 1973

3. ેિ, ભારિી

हिन्दीः-

1. औझा, गौरीर्ॊकर हीराचॊद

: ભતપ, ગજરાિ તળશ્વકવ રસ્ટ, મદાળાદ, 2004
: भारिीय प्राचीन शऱवऩमाऱा, मुॊर्ीराम मनोहरऱाऱ,
हदल्ऱी, 1959

2. ऩाॊडय
े , राजबऱी
English:1. Murty, K. Satya
2. Pandey, R.B.
3. Sircar, D.C.

: भारिीय ऩुराशऱवऩ, ऱोकभारिी, 1998
: Textbook of Indian Epigraphy, Delhi, 1992
: Indian Palaeography, Banaras, 1952
: Indian Epigraphy, Motilal Banarasidas, Delhi, 1965

ભશાદે લ દે વાઈ વભાજવેલા વંકુર
ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠ : અભદાલાદ- 380014
એભ.એ. : ઇવતશાવ : વત્ર- 3
ાઠયક્રભ - EC -3107/ EC-3207/ EC-3307

ક્રેડડટ

:

યુ ાતત્તત્તલવલદ્યાપ્રલેળ –I
Introduction to Archaeology - I
કુ ર કરાક : 60

4

ુ : 100
કુ ર ગણ

ુ :
ળૈક્ષણણક શેતઓ
1.

ુયાતત્તત્તલવલદ્યાનો વલકાવ વભજાલલો.

2.

ુયાતત્તત્તલવલદ્યાના ન ૂતન પ્રલાશોની જાણકાયી આલી.

3. ુયાતત્તત્તલવલદ્યાના વંદબે સ્તયવલદ્યા અને વભમાંકનની દ્ધવતઓ અંગે જાણકાયી આલી.
અધ્મમન વનષ્વિ
ુ ાતત્તલવલદ્યા વલળે વભજ કેલળે.
 ય
 બાયતીમ યુ ાતત્તલ વલળે ભાડશતગાય થળે.
 સ્તયયચનાની પ્રડક્રમા વભજળે.
ુ ાતત્તલવલદ્યાની વલણબન્ન પ્રડક્રમાઓ વલળે અને વભમાંકનની વલણબન્ન દ્ધવતઓ વલળે જાણકાય થળે.
 ય
ુ ાતત્તલવલદ્યાના વંળોધન દ્વાયા ઇવતશાવ વંળોધનનો ખ્માર પ્રાપ્ત કયળે.
 ય
મદ્દુ ાઓ

વભમ

1. રાિત્તત્તળતળદ્યાની વ્યાખ્યા ને 15 કરાક

 લગશ વ્માખ્માન દ્ધવત
 જૂથ ચચાશ

કાયથક્ષેત્ર
2. પ્રારં ભભક

દ્ધવત

િન

આતિષાશ



પ્રશ્નોતયી

ને બદાિ ભભગમ
1.

ભારિીય

રાિત્તત્તળતળદ્યાન 15 કરાક

4. પ્રશ્નોતયી

આતિષાશ

2. રાિત્તત્તળતળદ્યાના નળા પ્રળાષ
ને ભારિમાં િેન તળતનયગ

 સ્િરરચનાની

3. લગશ વ્માખ્માન દ્ધવત

પ્રરક્યા, 15 કરાક

5. યુ ાતત્તત્તલવલદ્યાના નલા પ્રલાશો વલળે સ્લ અધ્મન દ્વાયા
6.

જૂથ ચચાશ

 લગશ વ્માખ્માન દ્ધવત

પરરબલ, ઓલખ ને િેન ં

 પ્રશ્નોતયી

રે કડીંગ

 સ્તયયચનાની પ્રડક્રમા વલળે ફોડશ ય દોયીને ફતાલવ ંુ

 શાંસ્કૃતિક

ક્તમકિા

ુ ાકાત અને ક્ષેત્રકામશ
 ઉત્તખન્ન સ્થની મર

તનતિિ

કરળી
1.
2.



શાપેક્ષ શમયાંકનની પદ્ધતિ
રાળેવની
પદ્ધતિ

:

શમયાંકનની
રે રડય-કાબથન,

ર્મોલ્યતમનેશન્શ, પટાતયમ

15 કરાક

તજજ્ઞ વ્માખ્માન

 લગશ વ્માખ્માન દ્ધવત
 તજજ્ઞ વ્માખ્માન
 સ્લાધ્મામ અને પ્રોજેકટ


જૂથ ચચાશ

કામશ

– અગોન, પરાગ તળશ્ેવણ
ળગેરે
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