-ભશાદે લ દે વાઈ વભાજવેલા વંકુર
ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠ : અભદાલાદ- 380014
અભ્માવક્રભ : એભ.એ. (ઇવતશાવ)

 ૂણણકારીન ( ફે લણ : ચાય વત્ર) અભ્માવક્રભ
(ળૈક્ષણણક લણ જૂન- 2018 થી અભરભાં)

અભ્માવક્રભ વલકાવ એકભ
ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠ : અભદાલાદ- 380014
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ભશાદે લ દે વાઈ વભાજવેલા વંકુર
ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠ : અભદાલાદ – 38૦૦14
ુ ાય અભ્માવક્રભ
વત્રાનવ
એભ.એ. : ઇવતશાવ
જૂથ – 1 : પ્રાચીન બાયત
ાઠયક્રભાંક

ગુણ

ાઠયક્રભ

ક્રેડડટ

ફાહ્ય

આંતડયક

કુ ર

વત્ર – 1

HIS-1101

ઇતતશાવન ું તત્તત્તલજ્ઞાન અને ાશ્ચાત્તમ ઇતતશાવ–રેકન-યું યા

6૦

4૦

1૦૦

4

HIS-1102

આધતનઔ તલશ્વન ઇતતશાવ (ઈ.વ.187૦-1945)

6૦

4૦

1૦૦

4

HIS-1103

અભદાલાદન ઇતતશાવ

6૦

4૦

1૦૦

4

HIS-1104

બાયતન ઇતતશાવ (પ્રાયું બથી ઈ.વ. ૂ.323)

6૦

4૦

1૦૦

4

HIS-1105

બાયતન ઇતતશાવ (ઈ.વ. ૂ. 323 – ઈ.વ.65૦)

6૦

4૦

1૦૦

4

વત્ર – 2

HIS-2101

ોલાા ત્તમ યું યાભાું ઇતતશાવ અને ઇતતશાવ-રેકન

6૦

4૦

1૦૦

4

HIS-2102

વાુંપ્રત તલશ્વન ઇતતશાવ (ઈ.વ. 1945-2૦૦૦)

6૦

4૦

1૦૦

4

HIS-2103
HIS-2104

લીવભી વદીભાું ગજયાતભાું યચનાત્તભઔ પ્રવૃ તતતિ અને વુંસ્થા

6૦

4૦

1૦૦

4

બાયતન ઇતતશાવ (ઈ.વ. 65૦ – 12૦૦)-I

6૦

4૦

1૦૦

4

HIS-2105

બાયતન ઇતતશાવ (ઈ.વ. 65૦ – 12૦૦)-II

6૦

4૦

1૦૦

4

4૦

1૦૦

4

વત્ર – 3

HIS-3101

ઇતતશાવના વુંળધનન ું દ્ધતતળાસ્ત્ર

6૦

(નોંધ:EC-3101, EC-3102, EC-3103,EC-3104 ૈકી કઈ ણ ફે વંદ કય)

EC-3101

બાયતન ફુંધાયણીમ ઇતતશાવ (ઈ.વ. 1773-1919)

6૦

4૦

1૦૦

4

EC-3102

વાુંસ્થાતનઔ બાયતન આતથિઔ ઇતતશાવ (ઈ.વ.185૦-1947) -I

6૦

4૦

1૦૦

4

EC-3103

બાયતભાું તલજ્ઞાનન ઇતતશાવ (ઈ.વ. 1757-1947)

6૦

4૦

1૦૦

4

EC-3104

19ભી વદીભાું બાયતભાું કેડૂત અને જનજાતીમ વુંગો

6૦

4૦

1૦૦

4

(નોંધ:EC-3105, EC-3106, EC-3107, EC-3108 ૈકી કઈ ણ ફે વંદ કય)

EC-3105

બાયતીમ અભબરેકતલદ્યા- I

6૦

4૦

1૦૦

4

EC-3106

બાયતીમ તવક્કાળાસ્ત્ર- I

6૦

4૦

1૦૦

4

EC-3107

યાતત્તત્તલતલદ્યાપ્રલેળ- I

6૦

4૦

1૦૦

4

EC-3108

દપતયતલદ્યાપ્રલેળ- I

6૦

4૦

1૦૦

4
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વત્ર – 4
(નોંધ: વત્ર-3ના અનુવધ
ં ાનભાં EC-4101, EC-4102, EC-4103, EC-4104 ૈકી ફે ાઠયક્રભ વંદ કય)

EC-4101

બાયતન ફુંધાયણીમ ઇતતશાવ (ઈ.વ. 1919-195૦)

6૦

4૦

1૦૦

4

EC-4102

વાુંસ્થાતનઔ બાયતન આતથિઔ ઇતતશાવ (ઈ.વ. 185૦-1947)- II

6૦

4૦

1૦૦

4

EC-4103

બાયતીમ ઇતતશાવભાું નાયી (ઈ.વ. 1800-1950)

6૦

4૦

1૦૦

4

EC-4104

20ભી વદીભાું બાયતભાું કેડૂત અને જનજાતીમ આંદરન

6૦

4૦

1૦૦

4

(નોંધ: વત્ર-3ના અનુવધ
ં ાનભાં EC-4105, EC-4106, EC-4107, EC-4108 ૈકી ફે ાઠયક્રભ વંદ કય)

EC-4105

બાયતીમ અભબરેકતલદ્યા-II

6૦

4૦

1૦૦

4

EC-4106

બાયતીમ તવક્કાળાસ્ત્ર -II

6૦

4૦

1૦૦

4

EC-4107

યાતત્તતિલતલદ્યા પ્રલેળ –II

6૦

4૦

1૦૦

4

EC-4108

દપતયતલદ્યાપ્રલેળ –II

6૦

4૦

1૦૦

4
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ભશાદે લ દે વાઈ વભાજવેલા વંકુર
ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠ : અભદાલાદ – 38૦૦14
ુ ાય અભ્માવક્રભ
વત્રાનવ
એભ.એ. : ઇવતશાવ

જૂથ – 2 : ભધ્મકારીનબાયત
ાઠયક્રભાંક

ગુણ

ાઠયક્રભ

ક્રેડડટ

ફાહ્ય

આંતડયક

કુ ર

વત્ર – 1

HIS-1201

ઇતતશાવન ું તત્તત્તલજ્ઞાન અને ાશ્ચાત્તમ ઇતતશાવ–રેકન-યું યા

6૦

4૦

1૦૦

4

HIS-1202

આધતનઔ તલશ્વન ઇતતશાવ (ઈ.વ.187૦-1945)

6૦

4૦

1૦૦

4

HIS-1203

અભદાલાદન ઇતતશાવ

6૦

4૦

1૦૦

4

HIS-1204

વલ્તનતઔાર (ઈ.વ.1206-1526) - I

6૦

4૦

1૦૦

4

HIS-1205

વલ્તનતઔાર (ઈ.વ.1206-1526) - II

6૦

4૦

1૦૦

4

વત્ર – 2

HIS-2201

ોલાા ત્તમ યું યાભાું ઇતતશાવ અને ઇતતશાવ-રેકન

6૦

4૦

1૦૦

4

HIS-2202

વાુંપ્રત તલશ્વન ઇતતશાવ (ઈ.વ. 1945-2૦૦૦)

6૦

4૦

1૦૦

4

HIS-2203

લીવભી વદીભાું ગજયાતભાું યચનાત્તભઔ પ્રવૃ તતતિ અને વુંસ્થા

6૦

4૦

1૦૦

4

HIS-2204

મગરઔાર (ઈ.વ.1526-1757) - I

6૦

4૦

1૦૦

4

HIS-2205

મગરઔાર (ઈ.વ.1526-1757) - II

6૦

4૦

1૦૦

4

4૦

1૦૦

4

વત્ર –3

HIS-3201

ઇતતશાવના વુંળધનન ું દ્ધતતળાસ્ત્ર

6૦

(નોંધ:EC- 3201, EC-3202, EC-3203, EC-3204 ૈકી કઈણ ફે વંદ કય)

EC-3201

બાયતન ફુંધાયણીમ ઇતતશાવ (ઈ.વ. 1773-1919)

6૦

4૦

1૦૦

4

EC-3202

વાુંસ્થાતનઔ બાયતન આતથિઔ ઇતતશાવ (ઈ.વ.185૦-1947)-I

6૦

4૦

1૦૦

4

EC-3203

બાયતભાું તલજ્ઞાનન ઇતતશાવ (ઈ.વ. 1757-1947)

6૦

4૦

1૦૦

4

EC-3204

19ભી વદીભાું બાયતભાું કેડૂત અને જનજાતીમ વુંગો

6૦

4૦

1૦૦

4

(નોંધ:EC-3205, EC-3206, EC-3207, EC-3208ૈકી કઈણ ફે વંદ કય)

EC-3205

બાયતીમ અભબરેકતલદ્યા- I

6૦

4૦

1૦૦

4

EC-3206

બાયતીમ તવક્કાળાસ્ત્ર- I

6૦

4૦

1૦૦

4

EC-3207

યાતત્તતિલતલદ્યાપ્રલેળ- I

6૦

4૦

1૦૦

4

EC-3208

દપતયતલદ્યાપ્રલેળ- I

6૦

4૦

1૦૦

4
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વત્ર – 4
(નોંધ: વત્ર-3ના અનુવધ
ં ાનભાં EC-4101, EC-4102, EC-4103, EC-4104 ૈકી ફે ાઠયક્રભ વંદ કય)

EC-4201

બાયતન ફુંધાયણીમ ઇતતશાવ (ઈ.વ. 1919-195૦)

6૦

4૦

1૦૦

4

EC-4202

વાુંસ્થાતનઔ બાયતન આતથિઔ ઇતતશાવ (ઈ.વ. 185૦-1947)- II

6૦

4૦

1૦૦

4

EC-4203

બાયતીમ ઇતતશાવભાું નાયી (ઈ.વ. 1800-1950)

6૦

4૦

1૦૦

4

EC-4204

20ભી વદીના બાયતભાું કેડૂત અને જનજાતીમ આંદરન

6૦

4૦

1૦૦

4

(નોંધ: વત્ર-3ના અનુવધ
ં ાનભાં EC-4105, EC-4106, EC-4107, EC-4108 ૈકી ફે ાઠયક્રભ વંદ કય)

EC-4205

બાયતીમ અભબરેકતલદ્યા-II

6૦

4૦

1૦૦

4

EC-4206

બાયતીમ તવક્કાળાસ્ત્ર -II

6૦

4૦

1૦૦

4

EC-4207

યાતત્તતિલતલદ્યાપ્રલેળ –II

6૦

4૦

1૦૦

4

EC-4208

દપતયતલદ્યાપ્રલેળ- II

6૦

4૦

1૦૦

4
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ભશાદે લ દે વાઈ વભાજવેલા વંકુર
ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠ : અભદાલાદ – 38૦૦14
ુ ાય અભ્માવક્રભ
વત્રાનવ
એભ.એ. : ઇવતશાવ

જૂથ –3 : આધવુ નક બાયત
ાઠયક્રભાંક

ગુણ

ાઠયક્રભ
વત્ર – 1

ક્રેડડટ

ફાહ્ય

આંતડયક

કુ ર

HIS-1301

ઇતતશાવન ું તત્તત્તલજ્ઞાન અને ાશ્ચાત્તમ ઇતતશાવ–રેકન-યું યા

6૦

4૦

1૦૦

4

HIS-1302

આધતનઔ તલશ્વન ઇતતશાવ (ઈ.વ.187૦-1945)

6૦

4૦

1૦૦

4

HIS-1303

અભદાલાદન ઇતતશાવ

6૦

4૦

1૦૦

4

HIS-1304

બાયતભાું ઇસ્ટ ઇન્ડડમા ઔુંનીના ળાવનની સ્થાના અને દત ઢીઔયણ

6૦

4૦

1૦૦

4

6૦

4૦

1૦૦

4

(ઈ.વ. 1757-1858)

HIS-1305

બાયતભાું આઝાદીની ચલન ઇતતશાવ (ઈ.વ. 1857-1919)
વત્ર – 2

HIS-2301

ોલાા ત્તમ યું યાભાું ઇતતશાવ અને ઇતતશાવ-રેકન

6૦

4૦

1૦૦

4

HIS-2302

વાુંપ્રત તલશ્વન ઇતતશાવ (ઈ.વ. 1945-2૦૦૦)

6૦

4૦

1૦૦

4

HIS-2303

લીવભી વદીભાું ગજયાતભાું યચનાત્તભઔ પ્રવૃ તતતિ અને વુંસ્થા

6૦

4૦

1૦૦

4

HIS-2304

પ્રલાવનભાું ઇતતશાવન તલતનમખ

6૦

4૦

1૦૦

4

HIS-2305

બાયતભાું આઝાદીની ચલન ઇતતશાવ (ઈ.વ.1919-1947)

6૦

4૦

1૦૦

4

6૦

4૦

1૦૦

4

વત્ર – 3

HIS-3301

ઇતતશાવના વુંળધનન ું દ્ધતતળાસ્ત્ર

(નોંધ:EC-3301, EC-3302, EC-3303, EC-3304 ૈકી કઈણ ફે વંદ કય)

EC-3301

બાયતન ફુંધાયણીમ ઇતતશાવ (ઈ.વ. 1773-1919)

6૦

4૦

1૦૦

4

EC-3302

વાુંસ્થાતનઔ બાયતન આતથિઔ ઇતતશાવ (ઈ.વ.185૦-1947)-I

6૦

4૦

1૦૦

4

EC-3303

બાયતભાું તલજ્ઞાનન ઇતતશાવ (ઈ.વ. 1757-1947)

6૦

4૦

1૦૦

4

EC-3304

19ભી વદીના બાયતભાું કેડૂત અને જનજાતીમ વુંગો

6૦

4૦

1૦૦

4

(નોંધ:EC-3305, EC- 3306, EC-3307, EC-3308 ૈકી કઈ ણ ફે વંદ કય)

EC-3305

બાયતીમ અભબરેકતલદ્યા- I

6૦

4૦

1૦૦

4

EC-3306

બાયતીમ તવક્કાળાસ્ત્ર- I

6૦

4૦

1૦૦

4

EC-3307
EC-3308

યાતત્તતિલતલદ્યાપ્રલેળ- I

6૦

4૦

1૦૦

4

દપતયતલદ્યાપ્રલેળ- I

6૦

4૦

1૦૦

4

6|P a g e

વત્ર – 4
(નોંધ: વત્ર-3ના અનુવધ
ં ાનભાં EC-4101, EC-4102, EC-4103, EC-4104 ૈકી ફે ાઠયક્રભ વંદ કય)

EC-4301

બાયતન ફુંધાયણીમ ઇતતશાવ (ઈ.વ. 1919-195૦)

6૦

4૦

1૦૦

4

EC-4302

વાુંસ્થાતનઔ બાયતન આતથિઔ ઇતતશાવ (ઈ.વ. 185૦-1947)- II

6૦

4૦

1૦૦

4

EC-4303

બાયતીમ ઇતતશાવભાું નાયી (ઈ.વ. 1800-1950)

6૦

4૦

1૦૦

4

EC-4304

20ભી વદીના બાયતભાું કેડૂત અને જનજાતીમ આંદરન

6૦

4૦

1૦૦

4

(નોંધ: વત્ર-3ના અનુવધ
ં ાનભાં EC-4105, EC-4106, EC-4107, EC-4108 ૈકી ફે ાઠયક્રભ વંદ કય)

EC-4305

બાયતીમ અભબરેકતલદ્યા-II

6૦

4૦

1૦૦

4

EC-4306

બાયતીમ તવક્કાળાસ્ત્ર -II

6૦

4૦

1૦૦

4

EC-4307

યાતત્તતિલતલદ્યાપ્રલેળ –II

6૦

4૦

1૦૦

4

EC-4308

દપતયતલદ્યાપ્રલેળ- II

6૦

4૦

1૦૦

4
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ભશાદે લ દે વાઈ વભાજવેલા વંકુર
ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠ : અભદાલાદ- 380014
એભ.એ. : ઇવતશાવ : વત્ર- 1
ાઠયક્રભ - HIS-1101/HIS-1201/HIS-1301
ઇવતશાવન ંુ તત્તત્તલજ્ઞાન અને ાશ્ચાત્તમ ઇવતશાવ-રેખન યં યા
Philosophy of History and Historiography in Western Tradition
ક્રેડડટ :

4

કુ ર કરાક : 60

ુ : 100
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 યાન વલકાવ વભજાલલ.

4.

વશ્ચભના પ્રવતવનવધ દાળણવનક અને ઇવતશાવ-રેખકનાં વલચાય અને કામો અંગે જાણકાયી આલી.

એકભ- 1 :

ક્રેડડટ: 1, કરાક: 15

1. ઇતતશાવ : અથા, સ્લરૂ, પ્રઔાય, ઉમખ અને ઔામાક્ષેત્ર
2. ઇતતશાવ અને વુંફતું ધત જ્ઞાનળાકા
એકભ-2 :

ક્રેડડટ: 1, કરાક: 15

1. પ્રાચીન ગ્રીવ અને યભભાું ઇતતશાવ-રેકન
2. નલજાગતતત ઔાન ું ઇતતશાવ-રેકન

એકભ- 3 :

ક્રેડડટ: 1, કરાક: 15

1. પ્રબદ્ધ યખ અને બાલનાલાદી ઇતતશાવ-રેકન
2. તળિમન અને પ્રભાણલાદી ઇતતશાવ-રેકન

એકભ- 4 :

ક્રેડડટ: 1, કરાક: 15

1. ઇતતશાવ-રેકનભાું ભાર્કવાલાદી અભબખભ અને તલશ્વ ઇતતશાવ-રેકનના વાુંપ્રત પ્રલાશ
2. આદળા ઇતતશાવઔાયનાું રક્ષણ અને ઇતતશાવના પ્રતતતનતધ દાળાતનઔ અને રેકઔ
A. શેખર, B.યાુંઔે, C. ટમડફી, D.ઔભરિંખવૃડ
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વંદબણ
ુ યાતીીઃગજ
1. ધાયૈ મા, આય.ઔે

:

ઇતતશાવન ું તત્તત્તલજ્ઞાન અને ઇતતશાવ-રેકન અભબખભ,
અભદાલાદ

2. યીક, આય.વી.

:

ઇતતશાવઃ સ્લરૂ અને દ્ધતત, અભદાલાદ

1. कार, ई.एच.

:

इतिहास क्या है?

2. चौबे, झारखॊड

:

3. ऩाॊड,े गोववॊदचन्द्र

इतिहास दर्शन, वाराणसी

:

हिन्दीः-

4. श्रीवास्िव, ब्रजेर् कुमार

:

इतिहास् स्वरूऩ एवॊ ऩद्धति, जयऩरु

इतिहास ऱेखन् अवधारणा, ववधाएॉ एवॊ साधन, साहहत्य
भवन, आगरा, 2007

English:1. Breisach, Ernst

:

Historiography: Ancient, Medieval and Modern,
Chicago

2. Collingwood, R.G.
3. Gilerhus, Mark T.

:
:

4. Jayaplan
5. Kuppuram G.

:
:

6. Marwick Arthur
7. Raymond, Aron

:
:

8. Sabahuddin, Abdul

:

9. Thompson, J.W.

:

10. Walsh, W.H.

:

The Idea of History, OUP
History and Historians, Prentice Hall Inc, New
Jersey
Historiography, Atlantic Publishers, New Delhi
Philosophy of History, Sundeep Prakashan, New
Delhi, 2000
The New Nature of History, Palgrave, New York
Introduction to the Philosophy of History,
Beacon Press, Boston, 1961
Philosophy of History, Vol. 1-3, Global Vision
Publishing House, New Delhi, 2008
A History of Historical Writing, Vol. I-II, New
York
Introduction to the Philosophy of History,
London
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ભશાદે લ દે વાઈ વભાજવેલા વંકુર
ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠ : અભદાલાદ- 380014
એભ.એ. : ઇવતશાવ : વત્ર- 1
ાઠયક્રભ - HIS-1102/HIS-1202/HIS-1302
આધવુ નક વલશ્વન ઇવતશાવ (ઈ.વ. 1870-1945)
History of Modern World (1870-1945 A.D.)
ક્રેડડટ :

4

ુ : 100
કુ ર ગણ

કુ ર કરાક : 60

ુ :
ળૈક્ષણણક શેતઓ
1.

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

2.

આ વભમગાાભાં વલશ્વભાં થમેરા વત્તાવંઘોને વભજાલી તેની લૈવશ્વક અવય અંગે જાણકાયી આલી.

3.

આ વભમગાાભાં આલેરાં ડયલતણન અને તેની અવય તાવલી.

4.

ળાંવતસ્થાના ભાટે થમેરા પ્રમાવ અંગે જાણકાયી આલી.

એકભ- 1 :

ક્રેડડટ: 1, કરાક: 15

1. લીવભી વદીના ઇતતશાવને ગડનાયાું રયફ: ઉદાયભતલાદ, રઔળાશી, યાષ્ટ્રલાદ, મ ૂડીલાદ,
વભાજલાદ-વામ્મલાદ, વામ્રાજ્મલાદ
2. એતળમા અને આરિઔાભાું વામ્રાજ્મલાદી પ્રવૃ તતતિ
એકભ-2 :

ક્રેડડટ: 1, કરાક: 15

1. પ્રથભ તલશ્વયદ્ધ : ઔાયણ, ફનાલ અને રયણાભ

2. વામ ૂરશઔ વરાભતી ભાટેના પ્રમાવ - યાષ્ટ્રવુંગની ભ ૂતભઔા–તનષ્ટ્પતાનાું ઔાયણ

એકભ- 3 :

ક્રેડડટ: 1, કરાક: 15

1. યતળમન ક્ાુંતતનાું ઔાયણ અને રયણાભ
2. તઔીન ું આધતનઔીઔયણ અને મસ્તપા ઔભાર ાળાની ભ ૂતભઔા

એકભ- 4:

ક્રેડડટ: 1, કરાક: 15

1. તલશ્વના મ ૂડીલાદભાું ઔટઔટી- ભશાભુંદી અને તેની લૈતશ્વઔ અવય
2. ઇટારીભાું પાવીલાદ અને જભાનીભાું નાઝીલાદ, દ્વિતીમ તલશ્વયદ્ધ : ઔાયણ અને રયણાભ
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વંદબણ
ુ યાતીીઃગજ
1. ટેર, ભુંગબાઈ

: આંતયયાષ્ટ્રીમ વુંફધ
ું , બાખ 1-2, અભદાલાદ

2. બટ્ટ, દે લેડર

: આધતનઔ યયન ઇતતશાવ, અભદાલાદ

3. બટ્ટ દે લેડર

: લીવભી વદીન ું તલશ્વ, અભદાલાદ

4. યાલર, આય.એર.

: આંતયયાષ્ટ્રીમ વુંફધ
ું , 1-2, અભદાલાદ

हिन्दीः1. चटोऩाध्याय, दे वीप्रसाद
2. जैन, हुकमचॊद एवॊ माथुर,
कृष्णचॊद

3. त्यागी, एम.एस. एवॊ त्यागी
रजनी

: आधुतनक ववश्व का इतिहास, ज्ञानसागर, हदल्ऱी, 2009
: आधुतनक ववश्व का इतिहास, जयऩुर, 2000

: आधुतनक ववश्व का इतिहास, राधा ऩब्लऱकेर्न्द्स, नई
हदल्ऱी,2008

4. धवन, एम,एऱ.
5. वमाश, एस.आर.
6. र्माश, मथुराऱाऱ एवॊ जैन

: ववश्व का इतिहास, अजन
ुश ऩब्लऱशर्ॊग हाऊस, 2003

7. र्माश, हररर्ॊकर
8. सक्सेना, चॊरकुमार
9. सक्सेना, चॊरकुमार

: ववश्व का इतिहास, मशऱक एॊड कॊऩनी, जयऩरु , 1992

प्रकार्

: ववश्व का इतिहास, आगरा, 2002

: आधुतनक ववश्व का इतिहास, ररसचश ऩब्लऱकेर्ॊस,जयऩुर,
1988

: आधुतनक युरोऩ का इतिहास, आगरा, 2002
: ववश्व का इतिहास, आगरा

English:1. Bell, P.M.H.
2. Benns, Lee
3. Cornwell, A.D.
4.
5.
6.
7.
8.

Fieldhouse, D.K.
Fieldhouse, D.K.
Henderson, W.O.
Langsam, W.C.
Taylor, A.J.P.

: The Origins of the Second World War in Europe,
Longman, London
: Europe Since 1914
: World History in the Twentieth Century, Longman,
London
: Economics and Empire: 1830-1914, London
: The Colonial Empire, London
: The Industrialization of Europe
: The World Since 1910, McMillan
: The Struggle for Mastery in Europe: 1848-191
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ભશાદે લ દે વાઈ વભાજવેલા વંકુર
ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠ : અભદાલાદ- 380014
એભ.એ. ઇવતશાવ : વત્ર- 1
ાઠયક્રભ- HIS-1103/HIS-1203/HIS-1303
અભદાલાદન ઇવતશાવ
History of Ahmedabad
ક્રેડડટ :

4

કુ ર કરાક : 60

ુ : 100
કુ ર ગણ

ુ :
ળૈક્ષણણક શેતઓ
1. સ્થાવનક ઇવતશાવથી વલદ્યાથીઓને ડયણચત કયલા.
2. વ્મલવાવમક ધયણે ગાઈડ તયીકેની કોળલ્મ કેલલા.
3. અભદાલાદ ળશેયના આધાયભ ૂત ઇવતશાવથી વલદ્યાથીઓને ડયણચત કયલા.
એકભ- 1 :
1.

અભદાલાદની સ્થાના અને તેનાું રયફ

2.

અશભદળાશી લુંળના ળાવઔ અને અભદાલાદના તલઔાવભાું તેભન પા

એકભ-2 :
1.

વલ્તનતઔાના ળાવઔ અને અભદાલાદન યાજઔીમ ઇતતશાવ

2.

મગરઔારના ળાવઔ અને અભદાલાદન યાજઔીમ ઇતતશાવ

એકભ- 3 :
1.

વલ્તનતઔાભાું અભદાલાદન વાભાજજઔ, આતથિઔ અને વાુંસ્કતતતઔ તલઔાવ

2.

મગરઔાભાું અભદાલાદન વાભાજજઔ, આતથિઔ અને વાુંસ્કતતતઔ તલઔાવ

એકભ- 4 :

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. ભિરટળઔાભાું અભદાલાદન વાભાજજઔ, આતથિઔ અને ઓદ્યભખઔ તલઔાવ
2. અભદાલાદન લાયવ : ગ ૂજયાત તલદ્યાીઠ, વાફયભતી આશ્રભ, શજયત ીય ભશમ્ભદળાશ ગ્રુંથારમ,
વયદાય ટેર નેળનર મ્ય ૂભઝમભ, ઔેભરઔ ટેર્કવટાઈર વુંગ્રશારમ

12 | P a g e

વંદબણ
ુ યાતીીઃગજ
1. ળેઠ, ભખનરાર લકતચુંદ

: અભદાલાદન ઇતતશાવ, ગજયાત
તલદ્યાવબા,અભદાલાદ

2.

નદલી અબ ઝપય

: ગજયાતન વાુંસ્કતતતઔ ઇતતશાવ,અભદાલાદ.

3. શઔર (ડૉ) જમકભાય

: ફેતારીવભાું અભદાલાદ,અભદાલાદ

4. ઔરીભી ળશીદ (વુંાદઔ)

: અશભદાફાદના રૂશાની સ્થાઔ,અભદાલાદ

5. જટે, યત્તનભભણયાલ બીભયાલ

: ઐતતશાતવઔ નખયી અભદાલાદ

6. િહ્મબટ્ટ યીના અને અડમ (વુંાદઔ)

: અભદાલાદ મ્યતનતવારટી ફયથી
ઔોયે ળનની માત્રા

7. જટે, યત્તનભભણયાલ બીભયાલ

: અભદાલાદન ું સ્થાત્તમ,અભદાલાદ

8. નદલી અબ ઝપય

: મઝફ્પયળાશી, અભદાલાદ

9. ળાશ, બારચુંર  ૂજા

: અભદાલાદ ળશેયની વભચત્ર વય ભ ૂખ,
અભદાલાદ

10. જટે, યત્તનભભણયાલ બીભયાલ

:

ગજયાતન યાજઔીમ અને વાુંસ્કતતતઔ
ઇતતશાવ, અભદાલાદ

11. દીલાનજી આત્તભાયાભ (અનલાદઔ)

: તભયાતે તવઔુંદયી,અભદાલાદ

12. ભચશ્તી, તનઝામદ્દીન (અનલાદઔ)

: તભયાતે અશેભદી-1, અભદાલાદ

13. ભશેતા, યભણરાર નાખયજી

: યખાનવાય અભદાલાદ, ગ ૂજયાત તલદ્યાીઠ,
અભદાલાદ
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ભશાદે લ દે વાઈ વભાજવેલા વંકુર
ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠ : અભદાલાદ- 380014
એભ.એ. ઇવતશાવ : વત્ર- 1
ાઠયક્રભ- HIS-1104
ુ ી)
બાયતન ઇવતશાવ (ઈ.વ. ૂ. 323 સધ
History of India (up to 323 B.C.)
ક્રેડડટ :

4

કુ ર કરાક : 60

ુ : 100
કુ ર ગણ

ુ :
ળૈક્ષણણક શેતઓ
1.

ઇવતશાવરેખનનાં વાધન અંગે જાણકાયી આલી.

2.

પ્રાગૈવતશાવવક ભાનલવંસ્કૃવત અંગે જાણકાયી આલી.

3.

લૈડદકયુગ અને રશયુગ અંગે જાણકાયી આલી.

4.

લેદત્તયકારીન વંસ્કૃવત અને વભાજ અંગે જાણકાયી આલી.

એકભ- 1 :

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. પ્રાચીન બાયતના ઇતતશાવ જાણલાનાું વાધન
1) યાલસ્તઔીમ અને વારશજત્તમઔ
2) તલદે ળી મવાપયના વૃ તતિાુંત
2. પ્રાચીન બાયતન ું આધતનઔ ઇતતશાવ-રેકન
1) વામ્રાજ્મલાદી અને વુંસ્થાનલાદી ઇતતશાવ-રેકન
2) યાષ્ટ્રલાદી અને ભાર્કવાલાદી ઇતતશાવ-રેકન
એકભ-2 :

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. પ્રાખૈતતશાતવઔ વુંસ્કતતત- ાાણઔારીન અને તામ્રાાણઔારીન
2. આદ્યઐતતશાતવઔ વુંસ્કતતત - શડપ્ીમ અને લૈરદઔ વુંસ્કતતત
એકભ- 3 :

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. રશયખીન અને ભશાશ્ભ વુંસ્કતતત
2. લૈરદઔ અને ભશાજનદ ઔારીન યાજઔીમ તલચાય અને વુંસ્થા
એકભ- 4:

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. લેદતિયઔારીન વભાજ અને વુંસ્કતતત
2. લેદતિયઔારીન ધભા અને વુંપ્રદામ
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વંદબણ
ુ યાતીીઃગજ
1. ળાસ્ત્રી, શરયપ્રવાદ

: પ્રાચીન બાયત, બાખ 1-2, યતનલતવિટી ગ્રુંથતનભાાણ ફડા ,
અભદાલાદ, 1970

हिन्दीः1. खन्द्ना, कैऱार्

:

2. त्रिऩाठी, रामर्ॊकर

:

2003

3. नाहर, रतिभानशु सॊह

:

4. ऩाॊड,े श्रीनेि

:

5. भागशव, ऩरु
ु षोत्तम

प्राचीन भारि का इतिहास, अजन
ुश ऩब्लऱशर्ॊग हाऊस,
प्राचीन भारि का इतिहास, मोिीऱाऱ बनारसीदास, 1965
प्राचीन भारि का राजनीतिक एवॊ साॊस्कृतिक इतिहास,
ककिाब महऱ, अऱाहाबाद, 1959

प्राचीन भारि का इतिहास, भाग 1-2, ऱोकभारिी
प्रकार्न,अऱाहाबाद

:

6. मख
ु जी, राधाकुमद
ु

7. ववद्याऱॊकार, सत्यकेिु

प्राचीन भारि का इतिहास, मन
ु र्ीराम मनोहरऱाऱ, नई
हदल्ऱी

:

प्राचीन भारि, राजकमऱ प्रकार्न, 1962

:

प्राचीन भारिीय सॊस्कृति और उसका इतिहास

1. David, D.A. and Others
2. Kulkarni, Chidambara
3. Majumdar, R.C.

:
:
:

4. Pannikar, K.K.
5. Raoson, E.
6. Saha, B.p. and Behera, K.S.

:
:
:

7. Shastri, Nilkanth

:

History and Culture of Ancient India
Ancient Indian History and Culture
History and Culture of the Indian People Vol. 1-2,
Bhartiya Vidya Bhavan, Mumbai
A survey of India History
The Cambridge History of India Vol. I,II,III
Ancient History of India, Vikas Publishing House
Pvt. Ltd., New Delhi, 1988
History of India, Part – 1

English:-
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ભશાદે લ દે વાઈ વભાજવેલા વંકુર
ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠ : અભદાલાદ- 380014
એભ.એ. ઇવતશાવ : વત્ર- 1
ાઠયક્રભ- HIS-1105
બાયતન ઇવતશાવ (ઈ.વ. ૂ. 323 – ઈ.વ. 650 )
History of India (323 B.C. to 650 A.D.)
ક્રેડડટ :

4

કુ ર કરાક : 60

ુ : 100
કુ ર ગણ

ુ :
ળૈક્ષણણક શેતઓ
1.

પ્રાચીન બાયતભાં ભોમણ અને અનુ ભોમણકારીન વલકાવ વભજાલલ.

2.

પ્રાચીન બાયતભાં ગુપ્ત અને અનુગપ્ુ તકારીન વલકાવ વભજાલલ.

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

એકભ- 1 :
ભોમાયખ
1) અળઔના અભબરેક
2) ભોમાયખીન યાજ્મવ્મલસ્થા અને અથાવ્મલસ્થા
3) ભોમાયખીન વભાજ અને વુંસ્કતતત
એકભ-2:

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

ભોમોતિય યખ (ઈ.વ. ૂ. 200થી ઈ.વ. 200 સધી)
1) તલભબન્ન યાજઔીમ વતિાન ઉદમ અને તલઔાવ
2) વાતલાશન અને કાણ યાજ્મવ્મલસ્થા
3) ભોમોતિયયખીન વભાજ અને વુંસ્કતતત
એકભ- 3 :

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

વુંખભયખ
1) દભક્ષણ બાયતભાું થમેર વુંખભ અને વુંખભ વારશત્તમ
2) ચેય, ચર અને ાુંડય યાજ્મ અને તેના ાયસ્રયઔ વુંફધ
ું 
3) વુંખભયખીન વાભાજજઔ, વાુંસ્કતતતઔ અને આતથિઔ જીલન
એકભ- 4:

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

ગપ્તયખ
1) ગપ્તયખીન વાુંસ્કતતતઔ તલઔાવ – વારશત્તમ અને લાસ્તઔરાના વુંદબે
2) ગપ્તયખીન વભાજ અને આતથિઔ જીલન
3) ગપ્તની યાજ્મવ્મલસ્થા
4) ગપ્ત ળાવઔન ું તન અને ક્ષેત્રીમ વતિાન ઉદમ
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વંદબણ
ુ યાતીીઃગજ
1. ળાસ્ત્રી, શરયપ્રવાદ

:

પ્રાચીન બાયત, બાખ 1-2, યતનલતવિટી ગ્રુંથતનભાાણ ફડા ,
અભદાલાદ, 1970

हिन्दीः1. खन्द्ना, कैऱार्

:

2. त्रिऩाठी, रामर्ॊकर

:

2003

3. नाहर, रतिभानशु सॊह

:

4. ऩाॊड,े श्रीनेि

:

5. भागशव, ऩरु
ु षोत्तम

प्राचीन भारि का इतिहास, अजन
ुश ऩब्लऱशर्ॊग हाऊस,
प्राचीन भारि का इतिहास, मोिीऱाऱ बनारसीदास, 1965
प्राचीन भारि का राजनीतिक एवॊ साॊस्कृतिक इतिहास,
ककिाब महऱ, अऱाहाबाद, 1959

प्राचीन भारि का इतिहास, भाग 1-2, ऱोकभारिी
प्रकार्न,अऱाहाबाद

:

6. मख
ु जी, राधाकुमद
ु

7. ववद्याऱॊकार, सत्यकेिु

प्राचीन भारि का इतिहास, मन
ु र्ीराम मनोहरऱाऱ, नई
हदल्ऱी
:

प्राचीन भारि, राजकमऱ प्रकार्न, 1962

:

प्राचीन भारिीय सॊस्कृति और उसका इतिहास

1. David, D.A. and Others
2. Kulkarni, Chidambara
3. Majumdar, R.C.

:
:
:

4. Pannikar, K.K.
5. Raoson, E.
6. Saha, B.p. and Behera, K.S.

:
:
:

7. Shastri, Nilkanth

:

History and Culture of Ancient India
Ancient Indian History and Culture
History and Culture of the Indian People Vol. 1-2,
Bhartiya Vidya Bhavan, Mumbai
A survey of India History
The Cambridge History of India Vol. I,II,III
Ancient History of India, Vikas Publishing House
Pvt. Ltd., New Delhi, 1988
History of India, Part – 1

English:-
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ભશાદે લ દે વાઈ વભાજવેલા વંકુર
ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠ : અભદાલાદ- 380014
એભ.એ. ઇવતશાવ : વત્ર- 1
ાઠયક્રભ- HIS-1204
વલ્તનતકાર (ઈ.વ.1206-1526) - I
Sultanate Age (A.D. 1206-1526) - I
ક્રેડડટ :

4

કુ ર કરાક : 60

ુ : 100
કુ ર ગણ

ુ ીઃ
ળૈક્ષણણક શેતઓ
1. ડદલ્શી વલ્તનતની સ્થાના અને વલસ્તાય અંગે જાણકાયી આલી.
2. વલ્તનતકારના લશીલટ અને યાજ્મતંત્રન ંુ અધ્મમન કયાલવ.ંુ
3. વલજમનગય અને ફશભની વામ્રાજ્મ વલળે જાણકાયી આલી.

એકભ - 1

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

વલ્તનતઔારીન ઇતતશાવ જાણલાનાું વાધન
 યાલસ્તઔીમ વાધન
 પાયવી અને દે ળજ ઇતતશાવરેકન યમ્યા, તલદે ળીનાું વૃ તતિાુંત
એકભ - 2

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

રદલ્શી વલ્તનતન ું તલગટન  ભુંખર આક્ભણ અને તેન પ્રબાલ
 રદલ્શીના સલ્તાન વાભેના આંતરયઔ તલરશ
 અપખાન-યાજ ૂત વુંફધ
ું , અપખાન-મગર વુંફધ
ું
 ઉતિય બાયતભાું સ્લતડત્ર મસ્સ્રભ યાજ્મન ઉદમ
એકભ - 3

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

તલજમનખય વામ્રાજ્મ
 વુંખભ લુંળ, વાલલ લુંળ, તલલ લુંળ
 તલજમનખય-ફશભની વુંગા
 તલજમનખય વામ્રાજ્મઃ વભાજ, વુંસ્કતતત, અથાવ્મલસ્થા અને યાજ્મતુંત્ર
એકભ - 4

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

ફશભની વામ્રાજ્મ
ફશભની ળાવઔની યાજઔીમ અને વાુંસ્કતતતઔ તવદ્વદ્ધ
ભશમ ૂદ ખલાું – યાજઔીમ, લશીલટીમ અને વાુંસ્કતતતઔ મખદાન
ફશભની વામ્રાજ્મન ું તન
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વંદબણ
ુ યાતીીઃગજ
1) ઓઝા, ઈશ્વયબાઈ.

વલ્તનતઔારીન બાયતન ઇતતશાવ, યતનલતવિટી ગ્રુંથ
તનભાાણ ફડા , અભદાલાદ, 2015

ડશનદીીઃ1) લભાા, શયીળચુંર (વુંાદઔ)

ભધ્મઔારીન બાયત - બાખ 1 (1540--1761), રશિંદી
ભાધ્મભ ઔામાાડલમ તનદે ળારમ, રદલ્રી તલશ્વતલદ્યારમ,
રદલ્રી, 2011

2) ળભાા, ગનશ્માભ દતિ

ભધ્મઔારીન બાયતીમ વાભાજજઔ, આતથિઔ એલું
યાજનીતતઔ વુંસ્થાએં, યાજસ્થાની રશડદી ગ્રુંથ
અઔાદભી, જમય, 2001

3) શ્રીલાસ્તલ, આળીલાાદીરાર

બાયત ઔા ઇતતશાવ (1000-1707), તળલરાર
અગ્રલાર એડડ ઔમ્ની, આખયા

4) અળયપ, ઔે.એભ.

રશિંદસ્તાન ઔે તનલાતવમોં ઔા જીલન ઓય ઉનઔી
રયસ્સ્થતતમાાઁ, રશિંદી ભાધ્મભ ઔામાાડલમ તનદે ળારમ,
રદલ્રી તલશ્વતલદ્યારમ, રદલ્રી, 2006

5) વતીળ ચડર

ભધ્મઔારીન બાયત - વલ્તનત વે મગર ઔાર તઔ
(1206-1526), જલાશય બ્લરળવા એલું રડસ્રીલય ૂટવા,
નઈ રદલ્રી, 2000

6) તવિંશ, અળઔ કભાય

તખરઔ ઔારીન ઇતતશાવઔાય એલું ઇતતશાવ-રેકન,
ુંચળીર પ્રઔાળન, જમય, 2012

7) ચોફે, ઝાયકુંડે એલું શ્રીલાસ્તલ,
ઔડશૈમા રાર

ભધ્મયખીન બાયતીમ વભાજ એલું વુંસ્કતતત, ઉતિય
પ્રદે ળ રશડદી વુંસ્થાન, રકનઉ, 2005
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ભશાદે લ દે વાઈ વભાજવેલા વંકુર
ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠ : અભદાલાદ- 380014
એભ.એ. : ઇવતશાવ : વત્ર- 1
ાઠયક્રભ- HIS-1205
વલ્તનતકાર (ઈ.વ. 1206-1526) - II
Sultanate Age (A.D. 1206-1526) - II
ક્રેડડટ :

4

ુ : 100
કુ ર ગણ

કુ ર કરાક : 60

ુ ીઃ
ળૈક્ષણણક શેતઓ
1.

ડદલ્શી વલ્તનતના યાજ્મતંત્ર વલળે ભાડશતી આલી.

2.

વલ્તનતકારના લશીલટી અને આવથિક વલકાવ અંગે ભાડશતી આલી.

3.

વલ્તનતકારીન વભાજ અને વંસ્કૃવત વલળે ભાડશતી આલી.

એકભ - 1

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

વલ્તનતઔારીન યાજ્મતુંત્ર  લશીલટી પ્રણારી
 અર્કતા પ્રણારી, યાજસ્લ વ્મલસ્થા, વૈડમ વુંખઠન
 યાજ્મ અને ધભા
એકભ - 2

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

વલ્તનતઔારભાું તઔનીઔી અને આતથિઔ તલઔાવ
 તઔનીઔી તલઔાવ અને વાભાજજઔ રયલતાન
 ઉતિય અને દભક્ષણ બાયતભાું વ્માાય અને ઉદ્યખ
રદલ્શી વલ્તનતભાું નખયીઔયણ



 મરા-પ્રણારી
એકભ - 3

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

વલ્તનતઔારીન વાભાજજઔ અને ધાતભિઔ જીલન વભાજન ું સ્લરૂ, સ્ત્રીની સ્સ્થતત, ઉરેભા અને દાવ પ્રથા
બસ્ર્કત અને સ ૂપી આંદરન
એકભ - 4

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

વલ્તનતઔારભાું વાુંસ્કતતતઔ તલઔાવ
લાસ્તઔરા, ભચત્રઔરા, વુંખીતઔરા
વલ્તનતઔારભાું રશડદી વારશત્તમના તલઔાવની ધાતભિઔ અને વાુંસ્કતતતઔ  તષ્ટ્ઠભ ૂતભ
ખુંખા-જભની વુંસ્કતતતન તલઔાવ
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વંદબણ
ુ યાતીીઃગજ
2) ઓઝા, ઈશ્વયબાઈ.

વલ્તનતઔારીન બાયતન ઇતતશાવ, યતનલતવિટી ગ્રુંથ
તનભાાણ ફડા , અભદાલાદ, 2015

ડશનદીીઃ8) લભાા, શયીળચુંર (વુંાદઔ)

ભધ્મઔારીન બાયત - બાખ 1 (1540--1761), રશિંદી
ભાધ્મભ ઔામાાડલમ તનદે ળારમ, રદલ્રી તલશ્વતલદ્યારમ,
રદલ્રી, 2011

9) ળભાા, ગનશ્માભ દતિ

ભધ્મઔારીન બાયતીમ વાભાજજઔ, આતથિઔ એલું
યાજનીતતઔ વુંસ્થાએં, યાજસ્થાની રશડદી ગ્રુંથ
અઔાદભી, જમય, 2001

10) શ્રીલાસ્તલ, આળીલાાદીરાર

બાયત ઔા ઇતતશાવ (1000-1707), તળલરાર
અગ્રલાર એડડ ઔમ્ની, આખયા

11) અળયપ, ઔે.એભ.

રશિંદસ્તાન ઔે તનલાતવમોં ઔા જીલન ઓય ઉનઔી
રયસ્સ્થતતમાાઁ, રશિંદી ભાધ્મભ ઔામાાડલમ તનદે ળારમ,
રદલ્રી તલશ્વતલદ્યારમ, રદલ્રી, 2006

12) વતીળ ચડર

ભધ્મઔારીન બાયત - વલ્તનત વે મગર ઔાર તઔ
(1206-1526), જલાશય બ્લરળવા એલું રડસ્રીલય ૂટવા,
નઈ રદલ્રી, 2000

13) તવિંશ, અળઔ કભાય

તખરઔ ઔારીન ઇતતશાવઔાય એલું ઇતતશાવ-રેકન,
ુંચળીર પ્રઔાળન, જમય, 2012

14) ચોફે, ઝાયકુંડે એલું શ્રીલાસ્તલ,
ઔડશૈમા રાર

ભધ્મયખીન બાયતીમ વભાજ એલું વુંસ્કતતત, ઉતિય
પ્રદે ળ રશડદી વુંસ્થાન, રકનઉ, 2005
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ભશાદે લ દે વાઈ વભાજવેલા વંકુર
ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠ : અભદાલાદ- 380014
એભ.એ. : ઇવતશાવ : વત્ર- 1
ાઠયક્રભ- HIS-1304
બાયતભાં ઇસ્ટ ઇન્નડમા કં નીના ળાવનની સ્થાના અને દૃઢીકયણ (ઈ.વ. 1757-1858)
Establishment and Expansion of East India Company Rule in India (1757-1858 A.D.)
ક્રેડડટ :

4

કુ ર કરાક : 60

ુ : 100
કુ ર ગણ

ુ :
ળૈક્ષણણક શેતઓ
1.

બાયતભાં મુઘર ળાવન વ્મલસ્થાના તનનાં કાયણ અને અવય અંગે જાણકાયી આલી.

2.

બાયતભાં ઇસ્ટ ઇન્નડમા કં નીના ળાવનની સ્થાના અને દૃ ઢીકયણની પ્રડક્રમાઓને વભજાલલી.

3.

બાયતભાં વાંસ્થાવનક ળાવન વાભે થમેરા પ્રવતકાય અંગે જાણકાયી આલી.

એકભ- 1 :

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. બાયતભાું ભિરટળ ળાવનની સ્થાના : ઔણાાઔટ યદ્ધ, ફુંખા અને ભૈસ ૂય વાથેના વુંગો
2. 1818 સધીના અંગ્રેજ-ભયાઠા વુંફધ
ું 
એકભ-2 :

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. અંગ્રેજ-ળીક વુંફધ
ું 
2.

અપગાતનસ્તાન, તવિંધ અને ફભાા વુંદબે અંગ્રેજની નીતત

એકભ- 3 :

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. રૉડા ડેરશાઉવીની આંતરયઔ અને કારવા નીતત
2. ભિરટળ ળાવનઔા દયમ્માનની આતથિઔ અને લશીલટી નીતત-1818-1857
એકભ- 4: વાંસ્થાવનક ળાવનન પ્રવતકાય

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

ૂ , જનજાતીમ અને વાુંસ્કતતતઔ પ્રતતઔાય
1. 1857  ૂલેના કેડત
2. 1857ન તલપ્રલ : ઔાયણ, રયણાભ અને નેતા
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વંદબણ
ુ યાતીીઃગજ
1. યીક, આય.જી.

: બાયતન ઇતતશાવઃ 1818-1885, અભદાલાદ

2. સ ુંદયરાર

: બાયતભાું અંગ્રેજી યાજ્મ, બાખ 1 અને 2, બાલનખય

3. ળાશ, ભનબાઈ

: બાયતન ઇતતશાવ, ભયાઠા યખઃ 1707-1818, અભદાલાદ

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.
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, 1765-1857,
Calcutta
: 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
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ભશાદે લ દે વાઈ વભાજવેલા વંકુર
ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠ : અભદાલાદ- 380014
એભ.એ. : ઇવતશાવ : વત્ર- 1
ાઠયક્રભ- HIS-1305
બાયતભાં આઝાદીની ચલન ઇવતશાવ (ઈ.વ. 1857-1919)
History of Freedom Movement in India (1857-1919 A.D.)
ક્રેડડટ :

4

કુ ર કરાક : 60

ુ : 100
કુ ર ગણ

ુ :
ળૈક્ષણણક શેતઓ
1.

બાયતભાં વંગડઠત યાષ્રલાદના ઉદ્ભલ અને વલકાવની પ્રડક્રમાને વભજાલલી.

2.

ગાંધીજીના આગભન  ૂલેની અને ફાદની વલણબન્ન ચલન ડયચમ આલ.

એકભ- 1 :

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. યાષ્ટ્રલાદન અથા, વ્માખ્મા અને તલબાલના
2. યાષ્ટ્રલાદના ઉવ મલ ભાટેનાું રયફ
એકભ-2 :

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. ઔૉંગ્રેવ ભશાવબાની સ્થાના ભાટેનાું રયફ :
2. ઔૉંગ્રેવભાું ભલાર અને જશારલાદી તલચાયધાયા (1885-1919)
એકભ- 3 :

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. ફુંખાના બાખરા, સ્લદે ળી આંદરન અને શભરૂર ચલ
2. ઔભલાદન ઉદમ અને તલઔાવ
એકભ- 4:

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. ખાુંધીજીન ું આખભન અને એ વભમના બાયતની વાભાજજઔ-યાજઔીમ સ્સ્થતત
2. બાયત અને તલદે ળભાું ક્ાુંતતઔાયી પ્રવૃ તતતિ (1885-1919)
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વંદબણ
ુ યાતીીઃગજ
1. યીક, આય.જી.

: બાયતન ઇતતશાવઃ 1818-1919, ગ્રુંથ તનભાાણ ફડા ,
અભદાલાદ

2. સ ુંદયરાર

: બાયતભાું અંગ્રેજી યાજ

हिन्दीः1. माथरु , ऱक्ष्मण प्रसाद

:आधतु नक भारि का इतिहास (1757-1947), जैन ऩस्
ु िक
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
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ભશાદે લ દે વાઈ વભાજવેલા વંકુર
ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠ : અભદાલાદ- 380014
એભ.એ. : ઇવતશાવ : વત્ર- 2
ાઠયક્રભ - HIS-2101/HIS-2201/HIS-2301
ોલાણત્તમ યં યાભાં ઇવતશાવ અને ઇવતશાવ-રેખન
History and Historiography in Eastern Tradition
ક્રેડડટ :

4

કુ ર કરાક : 60

ુ : 100
કુ ર ગણ

ુ :
ળૈક્ષણણક શેતઓ
1.

ઇસ્રાવભક, ચીની અને બાયતીમ ઇવતશાવ-રેખન યં યા અંગે જાણકાયી આલી.

2.

પ્રવતવનવધ ઇવતશાવકાય અને વંસ્થાઓનું ઇવતશાવ-રેખનભાં મગદાન વભજાલવુ.ં

એકભ- 1 :

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. ઇસ્રાતભઔ અને ચીની ઇતતશાવ-રેકનની યું યા
2. પ્રાચીન અને ભધ્મઔારીન રશિંદભાું ઇતતશાવન ખ્માર અને રેકન
એકભ-2 :

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. બાયતભાું વામ્રાજ્મલાદી ઇતતશાવ-રેકન અને યાષ્ટ્રલાદી પ્રતતબાલ
2. બાયતીમ ઇતતશાવ-રેકનભાું ભાર્કવાલાદી અથાગટન
એકભ- 3 :

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. બાયતીમ ઇતતશાવ-રેકનની ઔેસ્મ્િજ અને વલાશાયા ળાકા
2. બાયતીમ ઇતતશાવ-રેકનનાું ઉબયતાું ક્ષેત્ર
એકભ- 4:

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. પ્રતતતનતધ ઇતતશાવઔાયઃ લી.એ.સ્સ્ભથ, જદનાથ વયઔાય, આય.વી.ભજભદાય, ડી.ડી.ઔવુંફી,
બખલાનદાવ ઇડરજી અને ઔે.ઔા.ળાસ્ત્રી
2. ઇતતશાવ-રેકનભાું વુંસ્થાન ું મખદાન : બાયતીમ તલદ્યાબલન, બાયતીમ ઇતતશાવ રયદ
(ઇન્ડડમન રશસ્રી ઔૉંગ્રેવ), ICHR (ઇન્ડડમન ઔાઉસ્ડવર પય રશસ્ટરયઔર રયવચા), IIAS
(ઇન્ડડમન ઇન્સડસ્ટટ ૂટ ઑપ એડલાડવ સ્ટડીઝ, તવભરા), ASI (આરઔિમરૉજજઔર વલે ઑપ
ઇન્ડડમા)

26 | P a g e

વંદબણ
ુ યાતીીઃગજ
1. ધાયૈ મા, આય.ઔે.

: ઇતતશાવન ું તત્તત્તલજ્ઞાન અને ઇતતશાવરેકન અભબખભ,
અભદાલાદ

2. ભશેતા, આય.એન.

: ઇતતશાવની તલબાલના, અભદાલાદ

3. યીક, આય.વી.

: ઇતતશાવઃ સ્લરૂ અને દ્ધતત, અભદાલાદ

हिन्दीः-

1. सक्सेना, आर.के. एवॊ
माथुर, एऱ.ऩी.

: मग
ु ऱकाऱीन इतिहासकार व इतिहास ऱेखन, ऩब्लऱकेर्न
स्कीम, जयऩरु -इन्द्दौर, 1987

English:1. Bhattacharya, Bikash
2. Chaturvedi, Jayati
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Grover, Verinder(Ed.)
Hasan Mohibbul (Ed.)
Pathak, V.S.
Philips, C.H.
Ravindra, T.K.
Sarkar, Jagadish N.

9. Sen, S.P. (Ed.)
10. Sharma, R.C. and Others
11. Varma, V.P.

: An Introduction to Historiography, Daminant, New Delhi
: Indian National Movement: A Critical Study of Five
Schools, M.G. Pub. Agra, 1990
: Mohammad Iqbal, Deep and Deep, 1995
: Historians of Medieval India, Meenakshi Pub. 1982
: Ancient Historians of India, Asia Pub. 1996
: Historians of India, Pakistan and Ceylon, O.U.P., 1967
: Nehru’s Idia of History, 1980
: History of History Writing in Medieval India, Ratna Pub.,
1977
: Historians and Historiography in Modern India, Calcutta,
1976
: Historiography and Historians in India Since
Independence, M.G. Pub., 1991
: Political Philosophy of Shri Aurobindo, Asia, 1960
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ભશાદે લ દે વાઈ વભાજવેલા વંકુર
ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠ : અભદાલાદ- 380014
એભ.એ. : ઇવતશાવ : વત્ર- 2
ાઠયક્રભ - HIS-2102/HIS-2202/HIS-2302
વાંપ્રત વલશ્વન ઇવતશાવ (ઈ.વ.1945-2000)
History of Contemporary World (1945-2000 A.D.)
ક્રેડડટ :

4

કુ ર કરાક : 60

ુ : 100
કુ ર ગણ

ુ :
ળૈક્ષણણક શેતઓ
1.

વાંપ્રત વલશ્વના યાજકીમ પ્રલાશને વભજલા.

2.

વાંપ્રત વલશ્વની વભસ્માઓને જાણલી.

3.

વાંપ્રત વલશ્વભાં ળાંવતસ્થાના ભાટે થમેરા પ્રમાવને વભજલા.

એકભ- 1 :

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. ચીનભાું વામ્મલાદી ક્ાુંતત અને તલશ્વ ઉય તેન પ્રબાલ
2. યાષ્ટ્રલાદી ચલ અને તલવુંસ્થાનીઔયણ
એકભ-2 :

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. ઠુંડ યદ્ધ : ઔાયણ અને રયણાભ
2. ભફનજડાણલાદી ચલ અને વુંયર્કત યાષ્ટ્ર વુંગ
એકભ- 3 :

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. પ્રાદે તળઔ વભસ્મા – ઔાશ્ભીય, ેરેસ્ટાઈન, તલમેટનાભ
2. વતલમેત જૂથન ું તલગટન : રયફ અને અવય
એકભ- 4 :

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. લૈતશ્વઔયણની પ્રરક્મા અને મ ૂડીલાદન પ્રબાલ
2. લૈતશ્વઔયણ છીના ડઔાયઃ લવતત-તલસ્પટ, માાલયણ, આતથિઔ અવભાનતા, ઔટ્ટયતા અને
આતુંઔલાદ
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વંદબણ
ુ યાતીીઃગજ
1. બટ્ટ, દે લેડર

: લીવભી વદીન ું તલશ્વ, અભદાલાદ

2. યાલર, એર.આય.

: આંતયયાષ્ટ્રીમ વફુંધ, બાખ 1-2, અભદાલાદ

हिन्दीः1. चटोऩाध्याय, दे वीप्रसाद
2. चारण, ववक्रम

: आधुतनक ववश्व का इतिहास, ज्ञानसागर, हदल्ऱी, 2009

: ववश्व का इतिहास, यतु नवशसशटी बक
ु हाऊस प्रा.शऱ., जयऩरु ,
2007

3. जैन एवॊ माथुर,

: आधुतनक ववश्व का इतिहास, जयऩरु

5. र्माश, मथुराऱाऱ एवॊ जैन

: आधुतनक ववश्व का इतिहास, ररसचश ऩब्लऱकेर्ॊस,जयऩरु ,

4. धवन, एम.एऱ.
प्रकार्

6. र्माश, हररर्ॊकर

7. शसॊह, गगरीर् कुमार

: ववश्व का इतिहास, अजन
ुश ऩब्लऱशर्ॊग हाऊस, 2003
1988

: ववश्व का इतिहास, मशऱक एॊड कॊऩनी, जयऩरु , 1992

: ववश्व का इतिहास, ओमेगा ऩब्लऱकेर्ॊस, नई हदल्ऱी, 2009

English:1.
2.
3.
4.
5.
6.

Benns, Lee
Brown, C.
Cornwell, A.D.
Joll, J.
Langsam, W.C.
Nanda, S.P.

: Europe Since 1914
: Cold War to Détente : 1945-1980, London, 1980
: World History in the Twentieth Century, Longman
: The Origins of the First World War, Longman, 1984
: The World Since 1910, McMillan
: History of Modern World : 1919-1980, Anmol, 1998
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ભશાદે લ દે વાઈ વભાજવેલા વંકુર
ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠ : અભદાલાદ- 380014
એભ.એ. ઇવતશાવ : વત્ર- 2
ાઠયક્રભ - HIS-2103/HIS-2203/HIS-2303
ુ યાતભાં યચનાત્તભક પ્રવ ૃવત્તઓ અને વંસ્થાઓ
લીવભી વદીભાં ગજ
Constructive Activities and Institutions in Gujarat during 20 th Century
ક્રેડડટ :

4

ુ : 100
કુ ર ગણ

કુ ર કરાક : 60

ુ :
ળૈક્ષણણક શેતઓ
1.

ગાંધીજી  ૂલેના ગુજયાતભાં વાભાજજક સુધાયણા અને ુનયણ ચનાની યં યા વભજાલલી.

2.

ગાંધીજીના આગભનથી ઉયક્ત યં યાભાં આલેરાં ડયલતણન વભજાલલાં.

3.

સ્લાતંત્ર્મ ફાદ વાભાજજક ુનયણ ચના વંદબે જલાં ભતાં નલાં લરણનું અધ્મમન કયાલવુ.ં

એકભ- 1 :

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. ખાુંધી યખ  ૂલે યચનાત્તભઔ ઔામોન અથા અને તેન ું ભશત્તત્તલ
2. ખાુંધીતલચાયન ઉવ મલ અને યચનાત્તભઔ ઔામોઃ યચનાત્તભઔ ઔામોની ામાની વુંસ્થા તયીઔે
વત્તમાગ્રશ આશ્રભ
એકભ-2:

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. બીર વેલા ભુંડ અને લેડછી આશ્રભની આરદલાવીના ઉત્તથાનભાું ભ ૂતભઔા
2. ગજયાત શરયજન વેલઔ વુંગની પ્રવૃ તતતિ અને અવય
એકભ- 3 :

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. ભજૂય ભશાજન વુંગનાું ઉદ્દે શ્મ અને પ્રવૃ તતતિ
2. જ્મતત વુંગ અને વેલા વુંસ્થાનાું ઉદ્દે શ્મ અને પ્રવૃ તતતિ
એકભ- 4:

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. ગ ૂજયાત તલદ્યાીઠ અને રઔબાયતીઃ ઉદ્દે શ્મ અને ઔામો
2. વોયાષ્ટ્ર યચનાત્તભઔ વતભતત : ઉદ્દે શ્મ અને ઔામો
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વંદબણ
ુ યાતીીઃગજ
1. દલે, જખતયાભ

: ભાયી જીલનઔથા, અભદાલાદ

2. દે વાઈ, ભશેબ ૂફ

: રશડદસ્તાન શભાયા, અભદાલાદ

3. દે વાઈ, ભશેબ ૂફ

: ગજયાતની સ્લાતુંત્ર્મ વાધના, અભદાલાદ

4. દે વાઈ, આઈ.ી.

:લેડછી આંદરન, અભદાલાદ

5. દે વાઈ, ળાુંતતરાર એભ.

:અભદાલાદ ભજૂય ભશાજન વુંગ, અભદાલાદ

6. ફેંઔય, ળુંઔયરાર

:ખાુંધીજી અને ભજૂય પ્રવૃ તતતિ,અભદાલાદ

7. બટ્ટ, ઉા

: અભદાલાદ ળશેયની સ્ત્રીનેત તત્તલ ળસ્ર્કત, અભદાલાદ

8. બટ્ટ, ભીયા

:સ્લમુંતવદ્વદ્ધનાું આયશણઃ ‘વેલા’ આંદરનની ઔથા,અભદાલાદ

9. બારાણી, અસ્સ્ભતા

:ઔભામખી બાઈઔાઔા

10. ભદી, યભણ

:યચનાત્તભઔ ઔામાક્ભન ું વાભાજજઔ દળાન, અભદાલાદ

11. મ્શેડ, સસ્સ્ભતા

: જ્મતત તલઔાવમાત્રા, અભદાલાદ

12. ટેર, બાઈરારબાઈ

: બાઈઔાઔાનાું વુંસ્ભયણ, અભદાલાદ

13. ાઠઔ, આય.એન. અને

: ગજયાતભાું યચનાત્તભઔ વુંસ્થા અને વેલઔ, અભદાલાદ

દે વાઈ, ળાુંતતરાર
14. શ્રીભાી, દરત

: વેલામ ૂતતિ યીભક્ષતરાર, અભદાલાદ
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ભશાદે લ દે વાઈ વભાજવેલા વંકુર
ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠ : અભદાલાદ- 380014
એભ.એ. ઇવતશાવ : વત્ર- 2
ાઠયક્રભ - HIS-2104
બાયતન ઇવતશાવ (ઈ.વ. 650-1200) - I
History of India (650-1200 A.D.) - I
ક્રેડડટ :

4

ુ : 100
કુ ર ગણ

કુ ર કરાક : 60

ુ :
ળૈક્ષણણક શેતઓ
1.

ઉત્તય અને દણક્ષણ બાયતની  ૂલણભધ્મકાની યાજનૈવતક સ્સ્થવત અંગે જાણકાયી આલી.

2.

બાયતભાં યાજ ૂતના ઉદમ અંગે જાણકાયી આલી.

3.

વલદે ળી આક્રભણ અંગે જાણકાયી આલી.

એકભ- 1 :  ૂલણભધ્મકાની યાજનૈવતક સ્સ્થવત : ઉત્તય બાયત

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. ગ ૂર્જય પ્રતતશાય અને ગજયાતના વરુંઔી
2. ભાલાના યભાય અને ફુંખાન ાર લુંળ
એકભ-2 :  ૂલણભધ્મકાની યાજનૈવતક સ્સ્થવત : દણક્ષણ બાયત

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. લ્રલ અને ચર
2. ચાલક્ય અને યાષ્ટ્રકૂટ
એકભ- 3 : યાજ ૂતન ઉદમ

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. યાજ ૂતન ઉદમ :તવદ્ધાુંત અને તલસ્તાય
2. તત્રક્ષીમ વુંગા
એકભ- 4: વલદે ળી આક્રભણ

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. આયફ આક્ભણ : ભશત્તલ અને અવય
2. તઔા આક્ભણ : ભશુંભદ ખઝની, ભશુંભદ ગયી
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વંદબણ
ુ યાતીીઃગજ
1. ળાસ્ત્રી, શરયપ્રવાદ

: પ્રાચીન બાયત, બાખ 1-2, યતનલતવિટી ગ્રુંથતનભાા ણ ફડા ,
અભદાલાદ, 1970

हिन्दीः1. खन्द्ना, कैऱार्

: प्राचीन भारि का इतिहास, अजुन
श ऩब्लऱशर्ॊग हाऊस,

2. त्रिऩाठी, रामर्ॊकर

: प्राचीन भारि का इतिहास, मोिीऱाऱ बनारसीदास, 1965

2003

3. नाहर, रतिभानशु सॊह

: प्राचीन भारि का राजनीतिक एवॊ साॊस्कृतिक इतिहास,
ककिाब महऱ, अऱाहाबाद, 1959

4. ऩाॊड,े श्रीनेि
5. भागशव, ऩरु
ु षोत्तम
6. मख
ु जी, राधाकुमद
ु

: प्राचीन भारि का इतिहास, भाग 1-2, ऱोकभारिी
प्रकार्न,अऱाहाबाद

: प्राचीन भारि का इतिहास, मन
ु र्ीराम मनोहरऱाऱ, नई
हदल्ऱी

7. ववद्याऱॊकार, सत्यकेिु

: प्राचीन भारि, राजकमऱ प्रकार्न, 1962

: प्राचीन भारिीय सॊस्कृति और उसका इतिहास

English:1. David, D.A. and Others
2. Kulkarni, Chidambara

: History and Culture of Ancient India
: Ancient Indian History and Culture

3. Majumdar, R.C.

: History and Culture of the Indian People, Vol. 1-2,

4. Pannikar, K.K.

Bhartiya Vidya Bhavan, Mumbai
: A survey of India History

5. Raoson, E.

: The Cambridge History of India, Vol. I,II,III

6. Saha, B.p. and Behera, K.S.

: Ancient History of India, Vikas Publishing House Pvt. Ltd.,
New Delhi, 1988
: History of India, Part – 1

7. Shastri, Nilkanth
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ભશાદે લ દે વાઈ વભાજવેલા વંકુર
ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠ : અભદાલાદ- 380014
એભ.એ. : ઇવતશાવ : વત્ર- 2
ાઠયક્રભ - HIS-2105
બાયતન ઇવતશાવ (ઈ.વ. 650-1200) - II
History of India (650-1200 A.D.) - II
ક્રેડડટ :

4

ુ : 100
કુ ર ગણ

કુ ર કરાક : 60

ુ :
ળૈક્ષણણક શેતઓ
1.  ૂલણ ભધ્મકારીન બાયતની યાજ્મવ્મલસ્થા અને અથણવ્મલસ્થા અંગે વભજ આલી.
2.  ૂલણ ભધ્મકારીન વભાજ અને વંસ્કૃવત અંગે જાણકાયી આલી.

એકભ- 1 :

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. ઇતતશાવ-રેકન અને વાુંપ્રત તલલાદઃ પરડર, વેખભેડટયી અને ઇન્ડટગ્રેરટલ અભબખભ
2. યાજ્મવ્મલસ્થાઃ ફદરાતી બાત, યાજઔીમ ભાખ ું અને ચરની લશીલટી વ્મલસ્થા
એકભ-2 :

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. અથાવ્મલસ્થા અને તેના રયણાભ
2. કતત અને ળશેયી અથાવ્મલસ્થા
એકભ- 3 :

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. વભાજઃ ફદરાતી વુંસ્કતતત, વાભાજજઔ સ્તયીઔયણ અને સ્ત્રીની સ્સ્થતત
2. ળૈક્ષભણઔ તલચાય અને વુંસ્થા
એકભ- 4 :

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. વુંસ્કતતતઃ ધભા અને બસ્ર્કત આંદરન
2. તત્તત્તલજ્ઞાન, વારશત્તમ, ઔરા અને સ્થાત્તમ
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વંદબણ
ુ યાતીીઃગજ
1. ળાસ્ત્રી, શરયપ્રવાદ

: પ્રાચીન બાયત, બાખ 1-2, યતનલતવિટી ગ્રુંથતનભાા ણ ફડા ,
અભદાલાદ, 1970

हिन्दीः1. खन्द्ना, कैऱार्

: प्राचीन भारि का इतिहास, अजन
ुश ऩब्लऱशर्ॊग हाऊस,

2. त्रिऩाठी, रामर्ॊकर

: प्राचीन भारि का इतिहास, मोिीऱाऱ बनारसीदास, 1965

2003

3. नाहर, रतिभानशु सॊह

: प्राचीन भारि का राजनीतिक एवॊ साॊस्कृतिक इतिहास,
ककिाब महऱ, अऱाहाबाद, 1959

4. ऩाॊड,े श्रीनेि
5. भागशव, ऩरु
ु षोत्तम
6. मख
ु जी, राधाकुमद
ु

: प्राचीन भारि का इतिहास, भाग 1-2, ऱोकभारिी
प्रकार्न,अऱाहाबाद

: प्राचीन भारि का इतिहास, मन
ु र्ीराम मनोहरऱाऱ, नई
हदल्ऱी

7. ववद्याऱॊकार, सत्यकेिु

: प्राचीन भारि, राजकमऱ प्रकार्न, 1962

: प्राचीन भारिीय सॊस्कृति और उसका इतिहास

English:1. David, D.A. and Others
2. Kulkarni, Chidambara

: History and Culture of Ancient India
: Ancient Indian History and Culture

3. Majumdar, R.C.
4. Pannikar, K.K.

: History and Culture of the Indian People, Vol. 1-2,
Bhartiya Vidya Bhavan, Mumbai
: A survey of India History

5. Raoson, E.

: The Cambridge History of India, Vol. I,II,III

6. Saha, B.p. and Behera, K.S.

: Ancient History of India, Vikas Publishing House Pvt. Ltd.,
New Delhi, 1988
: History of India, Part – 1

7. Shastri, Nilkanth
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ભશાદે લ દે વાઈ વભાજવેલા વંકુર
ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠ : અભદાલાદ- 380014
એભ.એ. : ઇવતશાવ : વત્ર- 2
ાઠયક્રભ - HIS-2204
ુ રકાર (ઈ.વ.1526-1757) -I
મઘ
Mugal Age (A.D. 1526-1757)- I
ક્રેડડટ :

4

કુ ર કરાક : 60

ુ : 100
કુ ર ગણ

ુ ીઃ
ળૈક્ષણણક શેતઓ
ુ ર વત્તાની સ્થાના અને વલસ્તાય અંગે જાણકાયી આલી.
1. બાયતભાં મઘ
ુ ર લશીલટ અને યાજ્મતંત્રન ંુ અધ્મમન કયાલવ.ંુ
2. મઘ
ુ રકારીન વભાજ અને વંસ્કૃવત વલળે વભજાલવ.ંુ
3. મઘ

એકભ - 1

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

મગર ઔારના ઇતતશાવ જાણલાનાું વાધન
 યાલસ્તઔીમ વાધન
 પાયવી અને દે ળજ ઇતતશાવરેકન યમ્યા
 તલદે ળીનાું વૃ તતિાુંત
એકભ - 2

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

મખરની યાજઔીમ નીતત
 ઉતિય-તશ્ચભ વીભા નીતત, ભધ્મ-એતળમા અને પાયવ વાથે વુંફધ
ું
 દભક્ષણ-નીતત
 મગર-યાજ ૂત વુંફધ
ું
એકભ - 3

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

મગરઔારીન લશીલટી તુંત્ર
 લશીલટી તુંત્ર – ભધ્મસ્થ, પ્રાડતીમ અને સ્થાતનઔ
 વૈડમ વુંખઠન – ભનવફદાયી વ્મલસ્થા
એકભ – 4

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

મગર યાજ્મ અને ળાવઔ લખા
 મગર યાજ્મન ું સ્લરૂ અને યાજત્તલન તવદ્ધાડત
 મગરઔારીન અભીય લખા
 જભીનદાય અને જાખીયદાય લખા
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વંદબણ
ગજયાતીઃ3) ટેર, જશબાઈ ફી.

બાયતન ઇતતશાવ (ભખર યખ 1526 થી 1707),
યતનલતવિટી ગ્રુંથ તનભાાણ ફડા , અભદાલાદ, 2015

4) યીક, પ્રલીણચુંર

બાયતન વાુંસ્કતતતઔ ઇતતશાવ (ઈ.વ. 1000 થી 1818),
યતનલતવિટી ગ્રુંથ તનભાાણ ફડા , અભદાલાદ, 2012

રશડદીઃ15) લભાા , શયીળચુંર (વુંાદઔ)

ભધ્મઔારીન બાયત, બાખ 2, (1540--1761), રશિંદી
ભાધ્મભ ઔામાા ડલમ તનદે ળારમ, રદલ્રી તલશ્વતલદ્યારમ,
રદલ્રી, 2011

16) અશભદ, ડૉ. રઈક઼

ભધ્મઔારીન બાયતીમ વુંસ્કતતત, ળાયદા સ્તઔ બલન,
ઇરાશાફાદ, 2010

17) શ્રીલાસ્તલ નીયજ

ભધ્મઔારીન બાયત - પ્રળાવન, વભાજ એલું વુંસ્કતતત,
રયએંટ લરૈઔ સ્લાન, શૈદયાફાદ, 2010

18) ળભાા, ગનશ્માભ દતિ

ભધ્મઔારીન બાયતીમ વાભાજજઔ, આતથિઔ એલું
યાજનીતતઔ વુંસ્થાએં, યાજસ્થાની રશડદી ગ્રુંથ
અઔાદભી, જમય, 2001

19) શ્રીલાસ્તલ આળીલાાદીરાર

બાયત ઔા ઇતતશાવ (1000-1707), તળલરાર
અગ્રલાર એડડ ઔમ્ની, આખયા

20) યાધેળયણ

ભધ્મઔારીન બાયતીમ વભાજ એલું વુંસ્કતતત (12001750), ભ.પ્ર. રશડદી ગ્રુંથ અઔાદભી, બાર, 2007

21) અળયપ, ઔે.એભ.

રશિંદસ્તાન ઔે તનલાતવમોં ઔા જીલન ઓય ઉનઔી
રયસ્સ્થતતમાાઁ, રશિંદી ભાધ્મભ ઔામાા ડલમ તનદે ળારમ,
રદલ્રી તલશ્વતલદ્યારમ, રદલ્રી, 2006
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22) વતીળ ચડર

ભધ્મઔારીન બાયત - વલ્તનત વે મગર ઔાર તઔ
(1526-1761), જલાશય બ્લરળવા એલું રડસ્રીલય ૂટવા,
નઈ રદલ્રી, 2010

23) વતીળ ચડર

ભધ્મઔારીન બાયત ભેં ઇતતશાવ રેકન, ધભા ઓય
યાજ્મ ઔા સ્લરૂ, ગ્રુંથ તળલ્ી, નઈ રદલ્રી, 1999

24) ચોફે, ઝાયકુંડે એલું શ્રીલાસ્તલ,
ઉતિય ઔડશૈમારાર

ભધ્મયખીન બાયતીમ વભાજ એલું વુંસ્કતતત,
પ્રદે ળ રશડદી વુંસ્થાન, રકનઉ, 2005
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ભશાદે લ દે વાઈ વભાજવેલા વંકુર
ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠ : અભદાલાદ- 380014
એભ.એ. : ઇવતશાવ : વત્ર- 2
ાઠયક્રભ - HIS-2205
ુ રકાર (ઈ.વ. 1526-1757) -II
મઘ
Mugal Age (A.D. 1526-1757)- II
ક્રેડડટ :

4

કુ ર કરાક : 60

ુ : 100
કુ ર ગણ

ુ ીઃ
ળૈક્ષણણક શેતઓ
ુ રકારીન વભાજ અને વંસ્કૃવત વલળે વભજાલવ.ંુ
1. મઘ
ુ રકારીન આવથિક અને ધાવભિક જીલન વલળે જાણકાયી આલી.
2. મઘ
ુ ર ળાવકની નીવતઓથી ભાડશતગાય કયલા.
3. મઘ

એકભ - 1

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

મગરઔારીન આતથિઔ જીલન
 ભશેસ ૂર વ્મલસ્થા, વ્માાય અને લાભણજ્મ
 ગ્રાભીણ અથાવ્મલસ્થા, કતત અને જાખીયદાયી વુંઔટ
 મગરઔારીન ચરણી વ્મલસ્થા
1. એકભ - 2

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

મગરઔારીન ધાતભિઔ જીલન
 મગર ળાવઔ (અઔફય, જશાુંખીય, ળાશજશાું અને ઓયું ખઝેફ)ની ધાતભિઔ નીતત
 મગરઔારભાું સ ૂપી અને બસ્ર્કત આંદરન
એકભ - 3

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15
મગરઔારીન વાભાજજઔ અને વાુંસ્કતતતઔ જીલન
 મગર બાયતભાું નખયીઔયણ
 મગરઔારભાું લાસ્તઔરાન તલઔાવ
 મગરઔારભાું ભચત્રઔરા અને વુંખીતન તલઔાવ

એકભ – 4

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15
યલતી મગરઔારીન બાયત
 મગર વામ્રાજ્મના તલગટન અંખેના તવદ્ધાડત
 અઠાયભી વદીભાું બાયતભાું દે ળી યાજ્મન ઉદમ, અઠાયભી વદીની વભસ્મા
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વંદબણ
ગજયાતીઃ1) ટેર, જશબાઈ ફી.

બાયતન ઇતતશાવ (ભખર યખ 1526 થી 1707),
યતનલતવિટી ગ્રુંથ તનભાાણ ફડા , અભદાલાદ, 2015

2) યીક, પ્રલીણચુંર

બાયતન વાુંસ્કતતતઔ ઇતતશાવ (ઈ.વ. 1000 થી 1818),
યતનલતવિટી ગ્રુંથ તનભાાણ ફડા , અભદાલાદ, 2012

રશડદીઃ1) લભાા , શયીળચુંર (વુંાદઔ)

ભધ્મઔારીન બાયત - બાખ 2 (1540--1761), રશિંદી
ભાધ્મભ ઔામાા ડલમ તનદે ળારમ, રદલ્રી તલશ્વતલદ્યારમ,
રદલ્રી, 2011

2) અશભદ, ડૉ. રઈક઼

ભધ્મઔારીન બાયતીમ વુંસ્કતતત, ળાયદા સ્તઔ બલન,
ઇરાશાફાદ, 2010

3) શ્રીલાસ્તલ નીયજ

ભધ્મઔારીન બાયત - પ્રળાવન, વભાજ એલું વુંસ્કતતત,
રયએંટ લરૈઔ સ્લાન, શૈદયાફાદ, 2010

4) ળભાા, ગનશ્માભ દતિ

ભધ્મઔારીન બાયતીમ વાભાજજઔ, આતથિઔ એલું
યાજનીતતઔ વુંસ્થાએં, યાજસ્થાની રશડદી ગ્રુંથ
અઔાદભી, જમય, 2001

5) શ્રીલાસ્તલ, આળીલાાદીરાર

બાયત ઔા ઇતતશાવ (1000-1707), તળલરાર
અગ્રલાર એડડ ઔમ્ની, આખયા

6) યાધેળયણ

ભધ્મઔારીન બાયતીમ વભાજ એલું વુંસ્કતતત (12001750), ભ.પ્ર. રશડદી ગ્રુંથ અઔાદભી, બાર, 2007

7) અળયપ, ઔે.એભ.

રશિંદસ્તાન ઔે તનલાતવમોં ઔા જીલન ઓય ઉનઔી
રયસ્સ્થતતમાાઁ, રશિંદી ભાધ્મભ ઔામાા ડલમ તનદે ળારમ,
રદલ્રી તલશ્વતલદ્યારમ, રદલ્રી, 2006
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8) વતીળ ચડર

ભધ્મઔારીન બાયત - વલ્તનત વે મગર ઔાર તઔ
(1526-1761), જલાશય બ્લરળવા એલું રડસ્રીલય ૂટવા,
નઈ રદલ્રી, 2010

9) વતીળ ચડર

ભધ્મઔારીન બાયત ભેં ઇતતશાવ રેકન, ધભા ઓય
યાજ્મ ઔા સ્લરૂ, ગ્રુંથ તળલ્ી, નઈ રદલ્રી, 1999

10) ચોફે, ઝાયકુંડે એલું શ્રીલાસ્તલ,
ઔડશૈમારાર

ભધ્મયખીન બાયતીમ વભાજ એલું વુંસ્કતતત, ઉતિય
પ્રદે ળ રશડદી વુંસ્થાન, રકનઊ, 2005
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ભશાદે લ દે વાઈ વભાજવેલા વંકુર
ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠ : અભદાલાદ- 380014
એભ.એ. ઇવતશાવ : વત્ર- 2
ાઠયક્રભ - HIS-2304
પ્રલાવનભાં ઇવતશાવન વલવનમગ
Application of History in Tourism
ક્રેડડટ :

4

કુ ર કરાક : 60

ુ : 100
કુ ર ગણ

ુ :
ળૈક્ષણણક શેતઓ
1.

પ્રલાવનથી વલદ્યાથીઓને લાકેપ કયલા.

2.

પ્રલાવન વ્મલવામભાં કોળલ્મવલકાવ દ્વાયા યજગાયની તક ઉરબ્ધ કયાલલી.

એકભ- 1 :

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. પ્રલાવનની વ્માખ્મા અને તેની તલબાલના
2. પ્રલાવનના પ્રઔાય અને ઇતતશાવભાું તેન ું ભશત્તત્તલ
એકભ-2 :

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. પ્રલાવન વુંસ્થાઃ વયઔાયી, આંતયયાષ્ટ્રીમ અને કાનખી, તેન ું વ્મલસ્થાન અને પ્રચાય
2. આંતયયાષ્ટ્રીમ પ્રલાવન ઔામદાઃ ાવટા , લીઝા, ઇડશ્મયડવ, રાલેર ટે ર્કવ અને
લસ્ર્કવનેળન
એકભ- 3 :

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. પ્રલાવન વેલાઃ લાશન વ્મલશાય, યશેઠાણ અને કાન-ાન
2. ટૂય ઑયે ટયની ભ ૂતભઔા, ખાઈડ અને એસ્ઔૉટા ના ઔામો
એકભ- 4 :

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. પ્રલાવનઃ પ્રચાય, પ્રવાય, પ્રલાવનરેકન
2. પ્રલાવન ઉદ્યખઃ વભસ્મા અને ઉઔેર
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વંદબણ
ગજયાતીઃ
1. ઔયાટ,( ડૉ.) ી. જી.

: ઇતતશાવભાું પ્રલાવન, અભદાલાદ

અને દે વાઈ, (ડૉ) ભશેબ ૂફ
2. દે વાઈ, (ડૉ) ભશેબ ૂફ

: પ્રલાવન : તવદ્ધાુંત અને વ્મલશાય, અભદાલાદ

અંગ્રેજીઃ
1.
2.
3.
4.

Bhatia,A.K.
Chopra,Suhita
Robert,Chritie Mill
Dharamrajan & Seth

5. Singh,Ratandeep
6. Kaul,Virendra
7. S. Wahab
8. Victor, T.C.Middleton,
9. Bhardwaj,D.S.
10. Karma,K.K.

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Tourism Principles,New Delhi.
Tourism Development in India, New Delhi.
Tourism System, New Delhi
Tourism in India : Trends and Issues, New
Delhi
Tourism Today, New Delhi.
Tourism and the Economy, New Delhi.
Tourism marketing , New Delhi.
Marketing in Travel & Tourism. London
Domestic Tourism in India, New Delhi.
Tourism : Theory and Planning, New Delhi.
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ભશાદે લ દે વાઈ વભાજવેલા વંકુર
ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠ : અભદાલાદ- 380014
એભ.એ. : ઇવતશાવ : વત્ર- 2
ાઠયક્રભ - HIS-2305
બાયતભાં આઝાદીની ચલન ઇવતશાવ (ઈ.વ. 1919-1947)
History of Freedom Movement in India (1919-1947 A.D.)
ક્રેડડટ :

4

ુ : 100
કુ ર ગણ

કુ ર કરાક : 60

ુ :
ળૈક્ષણણક શેતઓ
1.

ગાંધીજીના આગભન ફાદ આઝાદીની ચલભાં આલેરા ડયલતણનને વભજાલવુ.ં

2.

ક્રાંવતકાયીઓ, ડાફેયીઓ અને દે ળી યાજ્મની ચલને વભજાલલી.

3.

આઝાદીની પ્રાપ્પ્તભાં વશામક અને અલયધક ડયફ જણાલલાં.

એકભ- 1 :

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. ખાુંધીજીના આખભન વભમની ચલઃ ભકરાપત અને શભરૂર ચલ
2. અવશઔાય આંદરન : તેના ઔાયણ અને રયણાભ
એકભ-2:

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. સ્લયાજ ક્ષની સ્થાના, તેના નેતા અને પ્રવૃ તતતિ
2. વતલનમ ઔાન ૂનબુંખની ચલઃ દાુંડી કૂચ તેના ફનાલ અને અવય
એકભ- 3 :

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. બાયત અને તલદે ળભાું ક્ાુંતતઔાયી ચલ
2. સબાચુંર ફઝ અને આઝાદ રશિંદ પજ
એકભ- 4:

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. 'રશિંદ છડ' ચલ અને તેની અવય
2. ઔેભફનેટ તભળન,ભાઉડટ ફેટન મજના અને દે ળી યાજ્મના તલરીનીઔયણની વભસ્મા
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વંદબણ
ુ યાતીીઃગજ
1. દે વાઈ, એ.આય.

: બાયતીમ યાષ્ટ્રલાદની વાભાજજઔ ભ ૂતભઔા, અભદાલાદ

2. ટેર, એભ.આય.

: બાયતના સ્લાતુંત્ર્મ વુંગ્રાભ અને તેના ગડલૈમા, અભદાલાદ

3. ધાયૈ મા, આય.ઔે.

: આધતનઔ બાયતન ઇતતશાવ, બાખ 1-2, અભદાલાદ

हिन्दीः1.

चॊर, त्रबवऩन

: भारि का स्विॊििा सॊघषश, नई हदल्ऱी

2.

माथरु , ऱक्ष्मण प्रसाद

: आधतु नक भारि का इतिहास् 1757-1947, जयऩरु

3.

सरकार, सुशमि

: आधुतनक भारि, नई हदल्ऱी

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: Indian Politics: 1915-1922,
Cambridge, 1972
: Modern India: The Origines of Asian Democracy, OUP,
1994
: India’s Struggle for Independence, Penguin, 1989
: Social Background of Indian Nationalism, Bombay
: An Advanced History of India, McMillan, 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
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ભશાદે લ દે વાઈ વભાજવેલા વંકુર
ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠ : અભદાલાદ- 380014
એભ.એ. : ઇવતશાવ : વત્ર- 3
ાઠયક્રભ - HIS-3101/HIS-3201/HIS-3301
ઇવતશાવના વંળધનન ંુ દ્ધવતળાસ્ત્ર
Research Methodology of History
ક્રેડડટ :

4

કુ ર કરાક : 60

ુ : 100
કુ ર ગણ

ુ ીઃ
ળૈક્ષણણક શેતઓ
1. ઇવતશાવ વંળધનનું ભશત્તત્તલ વભજાલવુ.ં
2. વંળધનના વલણબન્ન પ્રકાય, દ્ધવતઓ અને ઉકયણન ડયચમ આલ.
3. ઇવતશાવ વંળધનનાં વલણબન્ન વાનન ડયચમ આલ.

એકભ - 1

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. વુંળધનની તલબાલના અને પ્રઔાય
2. ઇતતશાવ-વુંળધનન અથા અને તેન ું ભશત્તત્તલ
3. ઇતતશાવ-વુંળધનનાું ક્ષેત્ર
4. ઇતતશાવ-વુંળધન ભાટેના આલશ્મઔ ગણ/ઔોળલ્મ
એકભ - 2

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. વુંળધનની દ્ધતત અને ઉઔયણ
 યાતાજત્તલઔ અને ભોભકઔ દ્ધતત
 તલમલસ્ત-તલશ્રેણ, ગ્રુંથારમ અને દસ્તાલેજી દ્ધતત
2. ઐતતશાતવઔ ભારશતીની તાયલણી અ અથાગટન
એકભ - 3

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. ઇતતશાવ-વુંળધનન ું આમજન
2. ઇતતશાવ-વુંળધનનાું વાન
3. વુંળધન-વભસ્માની વુંદખી અને વ્માખ્મા
4. વુંળધન-દયકાસ્તની તૈમાયી
એકભ - 4

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. વારશત્તમ વભીક્ષા : અથા, ભશત્તત્તલ અને ઔામાદ્ધતત
2. વુંળધન અશેલારન ું વાભાડમ રયરૂ
3. ાદનોંધ, વુંદબો, લાડ્ભમસ ૂભચ અને તલમસ ૂભચ
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વંદબણ
ુ યાતીીઃગજ
1. ઉચાટ, રદનેળચુંર એ. : તળક્ષણ ને વાભાજજઔ તલજ્ઞાનભાું વુંળધનન ું દ્ધતતળાસ્ત્ર, યાજઔટ, 2009.
2. જી, શ.. : વુંળધન અશેલારની રેકન ભ ૂર, આશત પ્રઔાળન, યાજઔટ, 1985
3. દે વાઈ, એચ,જી. અને દે વાઈ, ઔે.જી. : વુંળધન દ્ધતત અને પ્રતલતધ, ય.ગ્ર.તન.ફ. અભદાલાદ,
1987.
4. ધાયૈ મા, યભણરાર ઔ. : ઐતતશાતવઔ દ્ધતત, વી. જભનાદાવની ઔુંની, અભદાલાદ, 1992.
5. યીક, યતવઔરાર : ઇતતશાવ: સ્લરૂ અને દ્ધતત, ગજયાત યતનલતવિટી, અભદાલાદ.

ડશનદીીઃ1. ળભાા , લીયે ડર પ્રઔાળ : રયવચા ભેથડરૉજી, ુંચળીર પ્રઔાળન, જમય, 2001.
2. ાુંચાર, એચ.વી. એલું ફગેરા, એચ.એવ. : ઇતતશાવ ઔે તવદ્ધાડત એલું દ્ધતતમાાઁ, રયવચા બ્લરઔેળડવ,
જમય, 2015.

3. ભાયતલઔ આથાય, : ઇતતશાવ ઔા સ્લરૂ, (અન. રારફશાદય લભાા), ગ્રુંથ તળલ્ી, નઈ રદલ્રી, 2003.

English:1. Bajaj, Satish K. : Research Methodology in History, Anmol Publication, New Delhi, 1998.
2. Budhdha Prakash : The Modern Approach to History, University Publication, Delhi, 1963.
3. Chitnis, K. N. : Research Methodology in History, Atlantic Publishers and Distributors, New Delhi,
1990.
4. Floud, Roderick : An Introduction to Quantitative Methods for Historians, Methuen and Co. Ltd,
London, 1973.
5. Kuppuram, G. : Methods of Historical Research, Sandeep Prakashan, New Delhi, 2002.
6. Lal, I. : Research in History, Swastick Publishers and Distributors, Delhi, 2008.
7. Marwick, Arthur : The New Nature of History, Palgrave, New York.
8. Shastri, K.A.N. and Ramanna, H. S. : Historical Method in Relations to Indian History, Madras.
9. Sharma, Tej Ram : Research Methodology in History, Concept Publishing Company, New Delhi,
2001.
10. Storey, William : Writing History, O.U.P., 1999.
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ભશાદે લ દે વાઈ વભાજવેલા વંકુર
ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠ : અભદાલાદ- 380014
એભ.એ. : ઇવતશાવ : વત્ર- 3
ાઠયક્રભ - EC -3101/ EC-3201/ EC-3301
બાયતન ફંધાયણીમ ઇવતશાવ (ઈ.વ. 1773-1919)
Constitutional History of India (1773-1919 A.D.)
ક્રેડડટ :

4

કુ ર કરાક : 60

ુ : 100
કુ ર ગણ

ુ :
ળૈક્ષણણક શેતઓ
1.

વાંસ્થાવનક બાયતન ફંધાયણીમ વલકાવ વભજાલલ.

2.

યાષ્રલાદના ઉદ્ભલ અને વલકાવ વંદબે ફંધાયણીમ વલકાવને વભજાલલ.

એકભ- 1 :

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. ફુંધાયણની વ્માખ્મા અને તેન ું ભશત્તત્તલ
2. તનમભન ધાય (1773), ીટ્વ ઇન્ડડમા એર્કટ (1784)
એકભ-2:

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. વનદી ઔામદાઃ 1793 અને 1813
2. વનદી ઔામદાઃ 1833 અને 1853
એકભ- 3 :

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. 1858ન ઔામદ અને યાણી તલર્કટરયમાન ઢુંઢેય
2. ઇન્ડડમન ઔાઉસ્ડવર એર્કટ : 1861, 1892
એકભ- 4:

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. ઇન્ડડમન ઔાઉસ્ડવર એર્કટ : 1909
2. ભડટે ગ્ય ગણાત્ર અને સધાયાઃ 1917 થી 1919
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વંદબણ
ુ યાતીીઃગજ
1. દે વાઈ, ઔે.વી.

: બાયતન ફુંધાયણીમ તલઔાવ, યતનલતવિટી ગ્રુંથતનભાાણ ફડા ,
1973

2. ધાયૈ મા, આય.ઔે.

: બાયતન ફુંધાયણીમ ઇતતશાવ, અભદાલાદ

3. ભશેતા, ભઔયું દ

: બાયતન ું યાજ્મ ફુંધાયણ, બાયત પ્રઔાળન, 1962

4. ળેઠ, પ્રલીણ અને

: બાયતન ફુંધાયણીમ ઇતતશાવ, અભદાલાદ, 1974

ાઠઔ, દે લવ્રત
हिन्दीः1. ग्रोवर, बी.एऱ. एवॊ यर्ऩाऱ
2. भगवान, ववष्णु

: भारिीय स्विॊििा सॊग्राम एवॊ सॊवैधातनक ववकास
: भारि का सॊवध
ै ातनक ववकास, आत्माराम एॊड सॊस, 1968

English:1. Banerjee, Anil Chandra
2. Banerjee, Anil Chandra
3. Banerjee, Anil Chandra
4. Jayapalan, N.
5. Kautilya
6. Kieth, Arthur Bernedale
7. Mahajan, Vidyadhar
8. Mishra, V.B.
9. Pylee, M.V.
10. Tondon, Mahesh Prasad

: 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

49 | P a g e

ભશાદે લ દે વાઈ વભાજવેલા વંકુર
ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠ : અભદાલાદ- 380014
એભ.એ. : ઇવતશાવ : વત્ર- 3
ાઠયક્રભ - EC -3102/ EC-3202/ EC-3302
વાંસ્થાવનક બાયતન આવથિક ઇવતશાવ (ઇ.વ. 1850-1947) - I
Economic History of Colonial India (1850-1947 A.D.) - I
ક્રેડડટ :

4

કુ ર કરાક : 60

ુ : 100
કુ ર ગણ

ુ :
ળૈક્ષણણક શેતઓ
1.

બાયતના આવથિક ઇવતશાવરેખનનાં વાધન અને અણબગભ અંગે જાણકાયી આલી.

2.

પ્રાકૌ-ણિડટળકારીન બાયતની અથણવ્મલસ્થા વભજાલલી.

3.

વાંસ્થાવનક બાયતભાં આલેરાં આવથિક ડયલતણનને વભજાલલા.

એકભ- 1 :

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. બાયતીમ આતથિઔ ઇતતશાવ : તલલાદ અને વભસ્મા, તલભબન્ન અભબખભ અને તેની
ભમાાદા
2. વાુંસ્થાતનઔ બાયતના આતથિઔ ઇતતશાવનાું વાધન
એકભ-2:

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. 19ભી વદીના ભધ્મબાખભાું બાયતીમ અથાવ્મલસ્થાન ું સ્લરૂ
2. 19ભી વદીભાું મખ્મ જભીન ભશેસ ૂર પ્રણારી : જભીનદાયી-યૈ મતલાયી દ્ધતત અને તેની
આતથિઔ અવય
એકભ- 3 :

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. બાયતીમ ગતશઉદ્યખ પ્રત્તમેની ભિરટળ નીતત અને શસ્તઔાયીખય ઉય તેની અવય
2. દષ્ટ્ઔા અને ભિરટળનીતત – યાષ્ટ્રલાદીન ું તલલેચન
એકભ- 4:

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. યે લ્લે અને જ રયલશન: તેન તલઔાવ અને બાયતીમ વભાજ ય તેની અવય
2. ભાખા રયલશનનાું વાધનન તલઔાવ અને બાયતીમ અથાવ્મલસ્થા ઉય તેની અવય

50 | P a g e

વંદબણ
ુ યાતીીઃગજ
1. ઔઠાયી, તલઠ્ઠરદાવ ભખનરાર
(વુંક્ષેઔાય)
2. ટેર, ચીભનરાર જે.

: દઢ વદીન આતથિઔ ઇતતશાવ (ઈ.વ. 1757 થી
1900), ગ ૂજયાત તલદ્યાીઠ, અભદાલાદ, 1963
: બાયતન આતથિઔ ઇતતશાવ, અભકર રશિંદ પ્રઔાળન,
અભદાલાદ, 1969

3. ભશેતા, ભઔયું દ

: વાુંસ્થાતનઔ બાયતન આતથિઔ ઇતતશાવઃ મખ્મ
પ્રલાશ, યતનલતવિટી ગ્રુંથતનભાા ણ ફડા , અભદાલાદ,
1985

4. ળાસ્ત્રી, આય.લી.

: બાયતન આતથિઔ ઇતતશાવ, બાખ 1-2, યતનલતવિટી
ગ્રુંથતનભાાણ ફડા , અભદાલાદ, 1974

5. ળાશ. જે.આય.

: બાયતના અથાઔાયણન તલઔાવઃ ઐતતશાતવઔ
તલશ્રેણ, યતનલતવિટી ગ્રુંથતનભાા ણ ફડા , અભદાલાદ,

हिन्दीः-

1979

1. गप्ु िा, बी.एऱ.

: भारि का आगथशक इतिहास, हररयाणा साहहत्य

2. भट्टाचायश, सव्यसाची

: आधतु नक भारि का आगथशक इतिहास, राजकमऱ

3. माथुर, एऱ.ऩी.
4. शमश्र, गगरीर्

अकादमी, चॊडीगढ़

प्रकार्न, नई हदल्ऱी, 1990

: आधुतनक भारि का आगथशक इतिहास, जयऩरु , 2000
: आधतु नक भारि का आगथशक 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.

: 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
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ભશાદે લ દે વાઈ વભાજવેલા વંકુર
ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠ : અભદાલાદ- 380014
એભ.એ. ઇવતશાવ : વત્ર- 3
ાઠયક્રભ - EC -3103/ EC-3203/ EC-3303
બાયતભાં વલજ્ઞાનન ઇવતશાવ (ઈ.વ. 1757-1947)
History of Science in India (A.D. 1757-1947)
ક્રેડડટ :

4

કુ ર કરાક : 60

ુ : 100
કુ ર ગણ

ુ :
ળૈક્ષણણક શેતઓ
1. બાયતભાં વલજ્ઞાનના ઇવતશાવ વલળે ભાડશતગાય કયવુ.ં
2. ણિડટળકારભાં બાયતભાં વલજ્ઞાનની સ્સ્થવત વલળે જણાલવુ.ં
3. વલજ્ઞાન વલળે યાષ્રીમ નેતાઓના ભંતવ્મ જણાલલા.
એકભ- 1 :

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. બાયતભાં વલજ્ઞાનન ંુ ઇવતશાવ-રેખન
2. પ્રાકૌ-ણિડટળકારીન બાયતભાં વલજ્ઞાનની સ્સ્થવત
એકભ-2 :

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. બાયતભાં વલજ્ઞાનના વલકાવ ભાટેના પ્રાચ્મવલદના પ્રમાવ
2. બાયતભાં વલજ્ઞાન-વળક્ષણન પ્રાયં બ અને વલકાવ
એકભ- 3 :

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. બાયતભાં વલજ્ઞાન વંદબે વાંસ્થાવનક ળાવનન ંુ લરણ
2. વલજ્ઞાનના વંદબણભાં યાષ્રીમ નેતાઓન ંુ લરણ
એકભ- 4 :

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. વાંસ્થાવનક બાયતભાં વલજ્ઞાન ક્ષેત્રે થમેર વલકાવ
2. વલજ્ઞાનનાં વંગઠન અને વંસ્થાઓ
3. નાભાંડકત વલજ્ઞાનીઓન ંુ મગદાન – જગદીળચંદ્ર ફઝ, વી.લી.યભણ, ી.વી.યૉમ અને શ્રીવનલાવ
ુ ન
યાભાનજ

52 | P a g e

વંદબણ
અંગ્રેજીીઃ1. A.K. Bag (ed.), History of Technology in India
2. S.J.Needham (gen. ed.), Science and Civilization in China, 6 volumes and many numbers.
3. Charles Singer (ed.), History of Technology, 4 volumes.
4. Romila Thapar, Cultural Parts.
5. Abhay Kumar Singh, Modern World System and India Proto-Industrialization : Bengal 1650 –
1800, 2 volumes.
6. Alfred Crosley, Ecological Imperialism.
7. Richard Grove, green Imperialism.
8. Ramchandra Guha, Ecological History of India.
9. Ifran Habib, Agrarian System of Mughal India, Mughal Atlas
10. Al-Hassan, Ahmed Y., and Hill Donalf R., Islamic Technolgoy : An Illustrated History.
11. Charles Singer, History of Technology, Volumes, 2 & 3.
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ભશાદે લ દે વાઈ વભાજવેલા વંકુર
ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠ : અભદાલાદ- 380014
એભ.એ. : ઇવતશાવ : વત્ર- 3
ાઠયક્રભ - EC -3104/ EC-3204/ EC-3304
ૂ અને જનજાતીમ વંઘો
19ભી વદીભાં બાયતભાં ખેડત
Peasant and Tribal Struggles in 19th Century India
ક્રેડડટ :

4

ુ : 100
કુ ર ગણ

કુ ર કરાક : 60

ુ ીઃ
ળૈક્ષણણક શેતઓ
1.

વાંસ્થાવનક બાયતભાં થમેરા ખેડૂત અને જનજાતીમ વંઘોનાં ડયફ, પ્રકૃવત અને વલકાવને વભજાલલાં.

2.

જનજાતીમ વંઘો અને દે ળી યાજ્મના ખેડૂત વંઘોનાં પ્રકૃવત અને લરણ વભજાલલાં.

એઔભ - 1

ક્ેરડટ : 1, ઔરાઔ : 15

1. તલરશ અને આંદરન લચ્ચેન તપાલત
2. આંદરનની વૈદ્ધાસ્ડતઔ વભજૂતી અને તેના તફક્કા
ૂ અને જનજાતીમ વુંગોની તલબાલના અને તેના અધ્મમનન ું ભશત્તત્તલ
3. કેડત
ૂ લખાની પ્રકતતત અને જભીનધાયણ
4. બાયતીમ કેડત
ૂ અને જનજાતીમ વુંગોની ભ ૂતભઔા અને રયફ
5. વાુંસ્થાતનઔ બાયતભાું કેડત
એઔભ - 2

ક્ેરડટ : 1, ઔરાઔ : 15

1. વુંડમાવી તલરશ (1770-1820)
ૂ નાું યભકાણ (1859-62)
2. ફુંખાભાું ખીના કેડત
3. દખ્કણનાું યભકાણ (1875)
એઔભ - 3

ક્ેરડટ : 1, ઔરાઔ : 15

1. વાુંથાર તલરશ (1855)
2. શ તલરશ (1857)
3. મડું ા તલરશ (1899)
4. ઔર તલરશ (1832)
એઔભ – 4
1.

ક્ેરડટ : 1, ઔરાઔ : 15

ૂ ન તલરશ (1890)
કુંબાતના કેડત

2. ભશાયાષ્ટ્ર અને યાજસ્થાનના તલરશ
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વંદબણ
ુ યાતી
ગજ
ુ
1. જી, વલદ્યત

:

ુ યાતી વલશ્વક
ડકવાન આંદરન, ગજ

2. ંડયા યડશત

:

વાંસ્થાવનક બાયતનાં ડકવાન આંદરન (1857-1947)

3. ભશેતા, ભકયં દ

:

વાંસ્થાવનક બાયતન આવથિક ઇવતશાવ

અંગ્રેજી
1. Bhatia B.M.
2. Chandra Bipan
3. Charleworth, Neil
4. Chaudhari, Sukhbir
5. Dar, Arvind N.
6. Desai, A. R.
7. Frykenberg
8. Ghosh, Ambica
9. Guha, R.
10.
11.
12.
13.
14.

Hardiman, D.
Hardiman, David
Hardiman, David
Henningham, Stephen
Jha, J. C.

15. Kumar, Kapil
16. Ludden, David
17.
18.
19.
20.

Mehta, Shirin
Nadkarni, M.V.
Panikkar, K. N.
Prakash, Gyan

21.
22.
23.
24.

Rao, M.S.
Sen, Sunil
Singh, Hira
Wolf, Eric A.

: Famines In India ,1991.
: The Rise and Growth of Economic Nationalism in India.
: Peasants and Imperial Rule, 1985.
: Peasants and Workers’ Movements in India (1905-1929).
: Agrarian Unrest and Socio-Economic Change in Bihar
(1900-1980), 1983.
: Peasants Struggle in India, 1979.
: Land Tenure and Peasant in South Asia, New Delhi, 1977.
: Emerging Capitalism in Indian Agriculture, Peoples Pub.
House, 1988
: Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India,
Delhi, 1983.
: Feeding the Bania, OUP, Delhi.
: Peasant Nationalists of Gujarat, 1981.
: Peasant Resistance in India (1858-1914), Delhi, 1992.
: Peasant Movements in Colonial India, 1982.
: The Indian National Congress and the Tribals (1920-1947),
1964.
:Peasants in Revolt, 1994.
:Peasant History in South Asia, Cambridge University Press,
1999.
: Peasantry and Nationalism : A study of Bardoli Styagraha.
: Farmers Movements in India, 1987.
: Against Lord and State, 1992.
: The Words of the Rural Laborers in Colonial India, Delhi,
1992.
: Social Movements in India.
: Peasant Movements in India, 1982.
: Colonial Hegemony and Popular Resistance, 1998.
: Peasant Wars of the Twentieth Century, 1971.
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ભશાદે લ દે વાઈ વભાજવેલા વંકુર
ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠ : અભદાલાદ- 380014
એભ.એ. : ઇવતશાવ : વત્ર- 3
ાઠયક્રભ - EC -3105/ EC-3205/ EC-3305
બાયતીમ અણબરેખવલદ્યા- I
Indian Epigraphy - I
ક્રેડડટ :

4

કુ ર કરાક : 60

ુ : 100
કુ ર ગણ

ુ :
ળૈક્ષણણક શેતઓ
1.

ઇવતશાવ-આરેખનના વાધન તયીકે અણબરેખની જાણકાયી આલી.

2.

બાયતીમ અણબરેખવલદ્યાના ઉદ્ભલ અને વલકાવ અંગે જાણકાયી આલી.

3.

બાયતીમ રેખનકા અંગે જાણકાયી આલી.

એકભ- 1 :

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. અભબરેક : અથા, વ્માખ્મા, ઉવ મલ, પ્રઔાય
2. ઇતતશાવ-આરેકનભાું અભબરેકન ું ભશત્તત્તલ
એકભ-2:

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. બાયતભાું રેકનઔાન ઉવ મલ અને તેની પ્રાચીનતા
2. શડપ્ીમ, િાહ્મી અને કયષ્ટ્ઠી ભરત
એકભ- 3 :

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. બાયતભાું િાહ્મી ભરતન તલઔાવ
2. બાયતની પ્રાદે તળઔ ભરત
એકભ- 4 :

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. બાયતીમ મસ્સ્રભ ભરતની રાક્ષભણઔતા
2. બાયતીમ મસ્સ્રભ ભરતની સરેકનળૈરી
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વંદબણ
ુ યાતીીઃગજ
1. યીક, પ્રલીણચુંર ચી.

: ગજયાતભાું િાહ્મીથી નાખયી સધીન ભરતતલઔાવ,
યતનલતવિટી ગ્રુંથતનભાા ણ ફડા , અભદાલાદ, 1973

2. ળાસ્ત્રી, શરયપ્રવાદ ખું.

: બાયતીમ અભબરેકતલદ્યા, યતનલતવિટી ગ્રુંથતનભાા ણ ફડા ,
અભદાલાદ, 1973

3. ળેરત, બાયતી
हिन्दीः-

: ભરત, ગજયાત તલશ્વઔ રસ્ટ, અભદાલાદ, 2004

1. औझा, गौरीर्ॊकर हीराचॊद

: भारिीय प्राचीन शऱवऩमाऱा, मर्
ुॊ ीराम मनोहरऱाऱ, हदल्ऱी,

2. ऩाॊडय
े , राजबऱी

: भारिीय ऩरु ाशऱवऩ, ऱोकभारिी, 1998

1959

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

: Textbook of Indian Epigraphy, Delhi, 1992
: Indian Palaeography, Banaras, 1952
: Indian Epigraphy, Motilal Banarasidas, Delhi, 1965
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ભશાદે લ દે વાઈ વભાજવેલા વંકુર
ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠ : અભદાલાદ- 380014
એભ.એ. : ઇવતશાવ : વત્ર- 3
ાઠયક્રભ - EC -3106/ EC-3206/ EC-3306
બાયતીમ વવક્કાળાસ્ત્ર- I
Indian Numismatics - I
ક્રેડડટ :

4

કુ ર કરાક : 60

ુ : 100
કુ ર ગણ

ુ :
ળૈક્ષણણક શેતઓ
1.

ઇવતશાવ-આરેખનના વાધન તયીકે વવક્કાઓની જાણકાયી આલી.

2.

બાયતીમ વવક્કાળાસ્ત્રના ઉદ્ભલ અને વલકાવ અંગે જાણકાયી આલી.

3.

વવક્કાઓની વલળેતાઓ વભજાલલી.

4.

વવક્કાઓના વંયક્ષણ, વંગ્રશ, નોંધણી ઇત્તમાડદ અંગે જાણકાયી આલી.

એકભ- 1 :

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. બાયતભાું તવક્કાન ઉવ મલ અને તલઔાવ- વારશજત્તમઔ, યાલળેીમ અને અભબરેભકઔ
યાલા
2. બાયતીમ ઇતતશાવના વાધન તયીઔે તવક્કાન ું ભશત્તત્તલ
એકભ-2:

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. બાયતીમ તવક્કાળાસ્ત્ર – ઉવ મલ અને તલઔાવ
2. તવક્કાનાું અભબધાન, રવ્મ, તરભાન અને અભબરેકન પ્રતીઔ
એકભ- 3 :

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. તવક્કા ાડલાની તલભબન્ન દ્ધતત
2. તવક્કાન ું લણાન, દસ્તાલેજીઔયણ, પટગ્રાપી, નોંધણી, તવક્કાસ ૂભચ, ખઠલણ.
એકભ- 4:

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. તવક્કાને રખતા પ્રલતાભાન ઔામદા
2. તવક્કાન ું વુંયક્ષણ અને વુંગ્રશદ્ધતત
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વંદબણ
ુ યાતીીઃગજ
1. આચામા, નલીનચુંર

: ગજયાતના તવક્કા, યતનલતવિટી ગ્રુંથતનભાા ણ ફડા ,
અભદાલાદ, 1980

2. જભીનદાય,યવેળ

: પ્રાર્કગપ્તઔારીન બાયતીમ તવક્કા, ગ ૂજયાત તલદ્યાીઠ,
અભદાલાદ, 1994

3. ુંચાર, વભીય

: ગજયાતનાું દે ળી યજલાડાુંના તવક્કા, એવ.ી.
પ્રઔાળન, અભદાલાદ, 2010

4. ળાસ્ત્રી, શરયપ્રવાદ ખું. અને
યીક, પ્રલીણચુંર ભચ.
हिन्दीः-

: બાયતીમ તવક્કાળાસ્ત્ર, યતનલતવિટી ગ્રુંથતનભાા ણ ફડા ,
અભદાલાદ, 1980

1. अग्रवाऱ, माधुरी

: प्राचीन भारिीय शसक्कों और मोहरों ऩर ब्राह्मण दे वी-

2. उऩाध्याय, वासद
ु ेव

: भारिीय शसक्के

3. कुमार, अनऩ
ू

4. गप्ु ि, ऩरमेश्वरीऱाऱ

दे विा और उनके प्रिीक, रामानॊद ववद्याभवन, 1988

: प्राचीन भारिीय मर
ु ार्ास्िीय इतिहास में दे र्ी एवॊ ववदे र्ी
ित्व, कऱा प्रकार्न, 2009

: प्राचीन भारिीय मर
ु ाएॉ, ववश्वववद्याऱय प्रकार्न,
वाराणसी, 1989

English:1. Brown, C.J.
2. Chakrabortty, S.K.
3. Kosambi D.D.
4. Sircar, D.C.

: Coins of India, Calcutta, 1922
: Study of Ancient Indian Numismatics, Bhratiya
Publication House, Varanasi, 1973
: Indian Numismatics, Orient Longman Ltd., 1981
: Studies in Indian Coins
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ભશાદે લ દે વાઈ વભાજવેલા વંકુર
ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠ : અભદાલાદ- 380014
એભ.એ. : ઇવતશાવ : વત્ર- 3
ાઠયક્રભ - EC -3107/ EC-3207/ EC-3307
યુ ાતત્તત્તલવલદ્યાપ્રલેળ –I
Introduction to Archaeology - I
ક્રેડડટ :

4

ુ : 100
કુ ર ગણ

કુ ર કરાક : 60

ુ :
ળૈક્ષણણક શેતઓ
1.

ુયાતત્તત્તલવલદ્યાન વલકાવ વભજાલલ.

2.

ુયાતત્તત્તલવલદ્યાના ન ૂતન પ્રલાશની જાણકાયી આલી.

3.

ુયાતત્તત્તલવલદ્યાના વંદબે સ્તયવલદ્યા અને વભમાંકનની દ્ધવતઓ અંગે જાણકાયી આલી.

એકભ- 1 :

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. યાતત્તત્તલતલદ્યાની વ્માખ્મા અને ઔામાક્ષેત્ર
2. પ્રાયું ભબઔ ળધન ઇતતશાવ અને ફદરાત અભબખભ
એકભ-2:

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. બાયતીમ યાતત્તત્તલતલદ્યાન ઇતતશાવ
2. યાતત્તત્તલતલદ્યાના નલા પ્રલાશ અને બાયતભાું તેન તલતનમખ
એકભ- 3 :

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. સ્તયયચનાની પ્રરક્મા, રયફ, ક અને તેન ું યે ઔડીંખ
2. વાુંસ્કતતતઔ ક્તભઔતા તનતશ્ચત ઔયલી
એકભ- 4:

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. વાેક્ષ વભમાુંઔનની દ્ધતત
2. યાલળેની વભમાુંઔનની દ્ધતત : યે રડમ-ઔાફાન, થભોલ્યતભનેવડવ, ટાતળમભ –
આખોન, યાખ તલશ્રેણ લખેયે
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વંદબણ
ુ યાતીીઃગજ
1. ભશેતા, ય.ના.

: યાલસ્તતલદ્યા, ભ.વ. યતનલતવિટી, લડદયા, 1961

2. ભશેતા, ય.ના.

: યાલસ્તતલદ્યાની તલબાલના, ગ ૂજયાત તલદ્યાીઠ,
અભદાલાદ, 1984

3. વાુંઔભમા, એચ.ડી.
हिन्दीः-

: યાતત્તલ રયચમ

1. ऩाॊडय
े , जयनारायण

: ऩरु ाित्व ववमर्श, 1991

3. व्हीऱर, मोहटश मर

: ऩथ्
ृ वी से ऩरु ाित्व, हदल्ऱी ववश्वववद्याऱय, नई हदल्ऱी, 1990

2. वमाश, राधाकान्द्ि

(अन.ु हररहर त्रिवेदी)

: भारिीय प्रागैतिहाशसक सॊस्कृतियाॉ, 1972

English:1.
2.
3.
4.

Bahn, Paul
Das, Sudhir Ranjan
Fagan, Brian M.
Fergusson, James

5. Matthew, Johnson
6. White, Anne Terry

: Archeaology: A very Short Introduction, OUP, 1996
: Approach to India Archaeology- 1, Pilgrim Pub., 1972
: Archaeology : A Brief Introduction, Harper Collins, 1991
: Archaeology in India, Asian Educational Servises, New
Delhi, 1999
: Archaeological Theory : An Introduction, Oxford
Blackwell, 2002
: All about Archaeology, Random House, New York, 1959
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ભશાદે લ દે વાઈ વભાજવેલા વંકુર
ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠ : અભદાલાદ- 380014
એભ.એ. : ઇવતશાવ : વત્ર- 3
ાઠયક્રભ - EC -3108/ EC-3208/ EC-3308
દપતયવલદ્યાપ્રલેળ - I
Introduction to Archival Studies - I
ક્રેડડટ :

4

કુ ર કરાક : 60

ુ : 100
કુ ર ગણ

ુ :
ળૈક્ષણણક શેતઓ
1.

ઇવતશાવ-આરેખનના એક વાધન તયીકે દપતયન ડયચમ આલ.

2.

વલશ્વની અને બાયતની દપતય-પ્રવ ૃવત્તના ઇવતશાવ અંગે જાણકાયી આલી.

3.

દપતયનાં વલણબન્ન સ્લફૃ અંગે જાણકાયી આલી.

એકભ- 1 :

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. ભરભકત વાધન : અભબરેક, શસ્તપ્રત, વારશજત્તમઔ વાભગ્રી, દપતય
2. દસ્તાલેજ અને દપતયની વ્માખ્મા, રાક્ષભણઔતા, ભશત્તલ અને ભમાાદા
એકભ-2:

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. દપતયબુંડાય તથા વુંફતું ધત વુંસ્થા અને તેનાું ઔામો
2. વુંગ્રશારમ, ગ્રુંથારમ, આટા ખેરેયી, શસ્તપ્રતબુંડાય અને દપતયબુંડાય
એકભ- 3 :

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. બાયત અને ગજયાતભાું દપતય-પ્રવૃ તતતિન ઇતતશાવઅને તેન તલઔાવ
2. ગ્રેટ ભિટેન, યનાઈટેડ સ્ટે ટ્વ ઑપ અભેરયઔા અને યતળમાભાું દફ્તય તલદ્યાન તલઔાવ
એકભ- 4:

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. દપતયનાું બોતતઔ સ્લરૂઃભાટીની ઈંટ, થ્થય યનાું ઉત્તઔીણો, ધાતનાું તયાું, ાચાભેડટલેરભ, તાડત્ર, ભ ૂર્જત્ર, અખરત્ર
2. દપતયનાું બોતતઔ સ્લરૂઃ ઔાડ, ઔાખ, પટા, નઔળા, રપલ્ભ, તલરડમ ટે પ્વ, વાઉડડ
યે ઔૉડઝા, મુંત્રની ભદદથી લુંચાતા યે ઔૉડઝા અને અડમ યે ઔૉડઝા
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વંદબણ
ુ યાતીીઃગજ
2. અતત્ર, છ.ભ.

:ગજયાત યાજ્મ દફ્તય બુંડાય: વુંભક્ષપ્ત રયચમ, ગજયાત
યાજ્મ દફ્તયબુંડાય કાત, અભદાલાદ, 1979

3. જભીનદાય, યળેવ

: દપતયતલદ્યાની તલબાલના, ગ ૂજયાત તલદ્યાીઠ, અભદાલાદ,
1992

4. જી, ભફિંદલાતવની

: ઔાખનાું દપતયની વાચલણી, ગ ૂજયાત તલદ્યાીઠ,
અભદાલાદ, 1989

5. દે વાઈ ભશેબ ૂફ

: ગજયાતભાું પ્રલાવન, અભદાલાદ

6. દે વાઈ, ુંઔજ

: દપતયતલદ્યાનાું મ ૂતત્તલ, ગ ૂજયાત તલદ્યાીઠ, અભદાલાદ

7. ુંડયા, ચુંરઔાુંત

: દપતય વુંચારન (યે ઔાડા ભેનેજભેંટ), ગ ૂજયાત યાજ્મ,
દપતયબુંડાય કાત, ખાુંધીનખય, 1989

8. ુંડયા, ચુંરઔાુંત

: બાયતભાું દપતયતલદ્યાની પ્રવૃ તતતિ અને ગજયાત, ગજયાત
યાજ્મ દપતયબુંડાય કાત, ખાુંધીનખય, 1983
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ભશાદે લ દે વાઈ વભાજવેલા વંકુર
ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠ : અભદાલાદ- 380014
એભ.એ. ઇવતશાવ : વત્ર- 4
ાઠયક્રભ - EC -4101/ EC-4201/ EC-4301
બાયતન ફંધાયણીમ ઇવતશાવ (ઇ.વ. 1919-1950)
Constitutional History of India (1919-1950 A.D.)
ક્રેડડટ :

4

કુ ર કરાક : 60

ુ : 100
કુ ર ગણ

ુ :
ળૈક્ષણણક શેતઓ
1.

ઇ.વ. 1919-1950 દયવભમાનન બાયતન ફંધાયણીમ વલકાવ વભજાલલ.

2.

વાંસ્થાવનક બાયતભાં સ્થાવનક સ્લયાજની વંસ્થાઓન વલકાવ વભજાલલ.

3.

દે ળી યાજ્મ પ્રત્તમેની તાજની નીવત અંગે જાણકાયી આલી.

એકભ- 1 :

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. વામભન ઔતભળન અને નેશર અશેલાર
2. ખભેજી રયદ
એકભ-2:

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. 1935ન પ્રાુંતતઔ સ્લામતિ ધાય અને તેની અવય
2. ઑખસ્ટ ઑપય અને રક્પ્વ તભળનની જખલાઈ
એકભ- 3 :

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. લેલેર મજના અને ઔેભફનેટ તભળન મજનાની મ ૂભ ૂત જખલાઈ
2. ભાઉડટફેટન મજના અને બાયતીમ સ્લાતુંત્ર્મન ઔામદ (1947)
એકભ- 4:

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. પ્રજાવતિાઔ બાયતના નલા ફુંધાયણનાું મ ૂભ ૂત રક્ષણ
2. દે ળી યાજ્મના તલરીનીઔયણ પ્રત્તમેની અંગ્રેજની નીતત
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વંદબણ
ુ યાતીીઃગજ
1. દે વાઈ, ઔે.વી.

: બાયતન ફુંધાયણીમ તલઔાવ, યતનલતવિટી ગ્રુંથતનભાા ણ ફડા ,
1973

2. ધાયૈ મા, આય.ઔે.

: બાયતન ફુંધાયણીમ ઇતતશાવ, અભદાલાદ

3. ભશેતા, ભઔયું દ

: બાયતન ું યાજ્મ ફુંધાયણ, બાયત પ્રઔાળન, 1962

4. ળેઠ, પ્રલીણ અને

: બાયતન ફુંધાયણીમ ઇતતશાવ, અભદાલાદ, 1974

ાઠઔ, દે લવ્રત
हिन्दीः1. ग्रोवर, बी.एऱ. एवॊ यर्ऩाऱ
2. भगवान, ववष्णु

: भारिीय स्विॊििा सॊग्राम एवॊ सॊवैधातनक ववकास
: भारि का सॊवध
ै ातनक ववकास, आत्माराम एॊड सॊस, 1968

English:1. Banerjee, Anil Chandra
2. Banerjee, Anil Chandra
3. Banerjee, Anil Chandra
4. Jayapalan, N.
5. Kautilya
6. Kieth, Arthur Bernedale
7. Mahajan, Vidyadhar
8. Mishra, V.B.
9. Pylee, M.V.
10. Tondon, Mahesh Prasad
& Dubey, Daya Shankar

: 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
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ભશાદે લ દે વાઈ વભાજવેલા વંકુર
ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠ : અભદાલાદ- 380014
એભ.એ. : ઇવતશાવ : વત્ર- 4
ાઠયક્રભ - EC -4102/ EC-4202/ EC-4302
વાંસ્થાવનક બાયતન આવથિક ઇવતશાવ (ઇ.વ. 1850-1947) - II
Economic History of Colonial India (1850-1947 A.D.) - II
ક્રેડડટ :

4

ુ : 100
કુ ર ગણ

કુ ર કરાક : 60

ુ :
ળૈક્ષણણક શેતઓ
1.

ણિડટળકારીન અથણવ્મલસ્થાના વંદબણભાં બાયતના ખેડૂત વલદ્રશ અને ચલને વભજાલલી.

2.

વાંસ્થાવનક બાયતની ઔદ્યણગક નીવત તથા ઔદ્યણગક વલકાવનાં લરણ વભજાલલા.

3.

બાયતીમ આવથિક વલચાય અંગે જાણકાયી આલી.

એકભ- 1 :

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

ૂ આંદરનન ું સ્લરૂ અને રક્ષણ
1. ખાુંધીયખ  ૂલેના કેડત
ૂ આંદરન અને તેનાું રયણાભ
2. ખાુંધીયખ દયતભમાન થમેરાું કેડત
એકભ-2:

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. મર્કત વ્માાય – બેદબાલયર્કત વુંયક્ષણ – વાુંસ્થાતનઔ વયઔાયની ઓદ્યભખઔ નીતત
2. ઓદ્યભખઔ તલઔાવનાું લરણ અને પ્રતતતનતધ પ્રમજઔ : યણછડરાર છટારાર જભળેદજી તાતા – રારા શ્રીયાભ – ઔસ્ત ૂયબાઈ રારબાઈ – લારચુંદ રશયાચુંદ
એકભ- 3 :

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. ઓદ્યભખઔ ઔાભદાય લખાન ઉદમ અને અવય
2. રેડ યતનમન ચલ અને તેની અવય
એકભ- 4:

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. ભિરટળ ળાવનના સ્લરૂ અંખે બાયતીમ યાષ્ટ્રીમ નેતાના પ્રતતબાલ: દાદાબાઈ
નલયજી, ભશાદે લ ખતલિંદ યાનડે, યભેળચુંર દતિ, ભશનદાવ ઔયભચુંદ ખાુંધી
2. બાયતભાું અંગ્રેજની આતથિઔ નીતતન ું મ ૂલ્માુંઔન
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વંદબણ
ુ યાતીીઃગજ
1. ઔઠાયી, તલઠ્ઠરદાવ ભખનરાર : દઢ વદીન આતથિઔ ઇતતશાવ (ઈ.વ. 1757 થી 1900),
(વુંક્ષેઔાય)
2. ટેર, ચીભનરાર જે.

ગ ૂજયાત તલદ્યાીઠ, અભદાલાદ, 1963
: બાયતન આતથિઔ ઇતતશાવ, અભકર રશિંદ પ્રઔાળન,
અભદાલાદ, 1969

3. ભશેતા, ભઔયું દ

: વાુંસ્થાતનઔ બાયતન આતથિઔ ઇતતશાવઃ મખ્મ પ્રલાશ,
યતનલતવિટી ગ્રુંથતનભાાણ ફડા , અભદાલાદ, 1985

4. ળાસ્ત્રી, આય.લી.

: બાયતન આતથિઔ ઇતતશાવ, બાખ 1-2, યતનલતવિટી
ગ્રુંથતનભાાણ ફડા , અભદાલાદ, 1974

5. ળાશ. જે.આય.

: બાયતના અથાઔાયણન તલઔાવઃ ઐતતશાતવઔ તલશ્રેણ,
યતનલતવિટી ગ્રુંથતનભાાણ ફડા , અભદાલાદ, 1979

हिन्दीः1.
2.

गुप्िा, बी.एऱ.

: भारि का आगथशक इतिहास, हररयाणा साहहत्य अकादमी,

भट्टाचायश, सव्यसाची

: आधतु नक भारि का आगथशक इतिहास, राजकमऱ प्रकार्न,

चॊडीगढ़
नई हदल्ऱी, 1990

3.
4.

माथुर, एऱ.ऩी.
शमश्र, गगरीर्

: आधुतनक भारि का आगथशक इतिहास, जयऩुर, 2000

: आधुतनक भारि का आगथशक 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.

: 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
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ભશાદે લ દે વાઈ વભાજવેલા વંકુર
ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠ : અભદાલાદ- 380014
એભ.એ. : ઇવતશાવ : વત્ર- 4
ાઠયક્રભ - EC -4103/ EC-4203/ EC-4303
બાયતીમ ઇવતશાવભાં નાયી (ઈ.વ.1800-1950)
Women in Indian History (AD 1800-1947)
ક્રેડડટ :

4

ુ : 100
કુ ર ગણ

કુ ર કરાક : 60

ુ :
ળૈક્ષણણક શેતઓ
1. ઉાવશ્રત અધ્મમનના વંદબણભાં નાયીના ઇવતશાવ વલળે જાણકાયી આલી.
2. નાયી ચેતનાના ઉદમ અને વલકાવની પ્રડક્રમા વભજાલલી.
3. નાયી-અધ્મમન દ્વાયા જ ેંડય વંફધ
ં ી સ્લસ્થ ભાનવ કેલલાન પ્રમાવ કયલ.
એકભ- 1 :

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. નાયી-ઇવતશાવને રગતાં વાધન
ુ તા
2. ઇવતશાવ-અધ્મમનભાં નાયીની પ્રસ્તત
3. નાયી-અધ્મમન ભાટેના અણબગભ – ઉદાયલાદી અને ઉદ્દાભલાદી
4. નાયી અધ્મમનની વલબાલના- નાયીલાદ અને નાયીલાદી ઇવતશાવરેખન

એકભ-2 :

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. 19ભી વદીભાં બાયતીમ વભાજભાં નાયીન દયજ્જ
ુ ાયણા ચલ, નાયી વળક્ષણ, નાયી વંફવં ધત કામદાઓ
2. વાંસ્થાવનક બાયતભાં વાભાજજક ચેતના – સધ
3. 19ભી વદીભાં સ્ત્રીનેત ૃત્તલ – ંડડતા યભાફાઈ, ગંગાફશેન માણજ્ઞક, જભનાફાઈ ંડડતા, વાવલત્રીફાઈ
ફૂરે

એકભ- 3 :

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. સ્લાતંત્ર્મનાં આંદરન અને સ્ત્રીઓની બાગીદાયી – ભેડભ બીખાજી કાભા, વયજજની નામડુ, કભરાદે લી
ુ ેતા કૃરાણી, ઉાફશેન ભશેતા, ભણણફશેન ટેર
ચટ્ટાધ્મામ, સચ
2. સ્ત્રી-વંગઠન – ડશનદુ સ્ત્રી ભંડ (1903), રેડીઝ ક્રફ, અભદાલાદ (1888),લવનતા વલશ્રાભ, સયુ તઅભદાલાદ (1907), આર ઇંડડમા વલભનવ કૉનપયનવ (1927), જ્મવત વંઘ (1934)

એકભ- 4 :

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. કરા, વાડશત્તમ અને ઇવતશાવ-રેખનના ક્ષેત્રભાં સ્ત્રીઓન ંુ પ્રદાન
2. બાયતીમ ફંધાયણ અને નાયી વંફધ
ં ી કરભ
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વંદબણ
ુ યાતીીઃગજ

1. ભશેતા વળયીન

-

ુ યાતભાં નાયી ચેતના, અભદાલાદ, 2009.
ગજ

2. ળેઠ, સયુ ે ળ

-

ુ યાતભાં વાભાજજક ધાવભિક ચલ (1818-1960),
ગજ
અભદાલાદ.

3. શ્રીવનલાવ, એભ.એન.

-

આધવુ નક બાયતભાં વાભાજજક ડયલતણન, અભદાલાદ,
2007

4. સ્લાભી, પ્રબાતકુ ભાય

-

ુ ાયભાં જ્મવતવંઘ-ફુરે કા મગદાન,
વભાજ સધ
યાજસ્થાન વાડશત્તમ વંસ્થાન, જધયુ , 2007

5. ક ૂય ભશનરાર

-

સ્લતંત્રતા વંગ્રાભ કી એક્યાલન બદૂં ે , 2009.

અંગ્રેજી –

1.
2.
3.
4.

Neera Desai, Women in Modern India (Mumbai, 1957)
Jana Matson Everett, Women and Social Change in India (Delhi, 1998)
Agnew, Vijay, Elite Women in India Politics (New Delhi, 1979)
Kumkum Sanguri and Sudesh Vaid, Recasting Women : Essays in
Colonial History (Kali for Women, Delhi, 1990)
5. Pratibha Jain and Rajan Maham, Women Images (Jaipur, 1996)
6. Forbes, Geraldine, Women in Modern India (Cambridge, 1996)
7. Nawaz B. Mody ed.; Women in India’s Freedom Struggle (Mumbai, 1999)
8. R. Shrinivasan, Usha Thakkar, Pam Rajput ed.; Pushpanjali : Essays on
Gandhian Themes in Honour of Dr. Usha Mehta (Delhi, 1999)
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ભશાદે લ દે વાઈ વભાજવેલા વંકુર
ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠ : અભદાલાદ- 380014
એભ.એ. ઇવતશાવ : વત્ર- 4
ાઠયક્રભ - EC -4104/ EC-4204/ EC-4304
ૂ અને જનજાતીમ આંદરન
20ભી વદીના બાયતભાં ખેડત
Peasant and Tribal Movements in 20th Century India
ક્રેડડટ :

4

ુ : 100
કુ ર ગણ

કુ ર કરાક : 60

ુ ીઃ
ળૈક્ષણણક શેતઓ
1.

ગાંધીવલચાય અનુવાય ચારેરાં ખેડૂત અને જનજાતીમ આંદરનન ડયચમ કયાલલ.

2.

વભાજલાદી અને ડાફેયી વલચાયધાયાની અવય તે ચારેરાં ખેડૂત અને જનજાતીમ આંદરનન ડયચમ
કયાલલ.

એકભ - 1

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

ૂ અને જનજાતીમ વભસ્મા તલળે ઔાુંગ્રેવ અને ખાુંધીજીનાું ભુંતવ્મ અને નીતત
1. કેડત
ૂ અને જનજાતીમ વભસ્મા તલળે ડાફેયીનાું ભુંતવ્મ અને નીતત
2. કેડત
એઔભ - 2

ક્ેરડટ : 1, ઔરાઔ : 15

1. ચુંાયણ વત્તમાગ્રશ (1917)
2. કેડા વત્તમાગ્રશ (1918)
3. ફાયડરી વત્તમાગ્રશ (1928)
4. ાયડી-કેડ વત્તમાગ્રશ
એઔભ - 3

ક્ેરડટ : 1, ઔરાઔ : 15

1. ભફશાયભાું ફઔાસ્ત આંદરન
2. ફુંખાભાું તેબાખા આંદરન (1946-47)
3. તેરખ
ું ણા આંદરન (1946-51)
એઔભ – 4

ક્ેરડટ : 1, ઔરાઔ : 15

1. મફ
ું ઈ પ્રાુંતભાું લાયરી આંદરન

2. દભક્ષણ ગજયાતભાું દે લી આંદરન
ૂ આંદરન
3. ઔારઠમાલાડના કેડત
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વંદબણ
ુ યાતી
ગજ
ુ
1. જી, વલદ્યત

:

ુ યાતી વલશ્વક
ડકવાન આંદરન, ગજ

2. ંડયા, યડશત

:

વાંસ્થાવનક બાયતનાં ડકવાન આંદરન (1857-1947)

3. ભશેતા, ભકયં દ

:

વાંસ્થાવનક બાયતન આવથિક ઇવતશાવ

અંગ્રેજી
1. Bhatia B.M.
2. Chandra Bipan
3. Charleworth, Neil
4. Chaudhari, Sukhbir
5. Dar, Arvind N.
6. Desai, A. R.
7. Frykenberg
8. Ghosh, Ambica
9. Guha, R.
10.
11.
12.
13.
14.

Hardiman, D.
Hardiman, David
Hardiman, David
Henningham, Stephen
Jha, J. C.

15. Kumar, Kapil
16. Ludden, David
17.
18.
19.
20.

Mehta, Shirin
Nadkarni, M.V.
Panikkar, K. N.
Prakash, Gyan

21.
22.
23.
24.

Rao, M.S.
Sen, Sunil
Singh, Hira
Wolf, Eric A.

: Famines In India ,1991.
: The Rise and Growth of Economic Nationalism in India.
: Peasants and Imperial Rule, 1985.
: Peasants and Workers’ Movements in India (1905-1929).
: Agrarian Unrest and Socio-Economic Change in Bihar
(1900-1980), 1983.
: Peasants Struggle in India, 1979.
: Land Tenure and Peasant in South Asia, New Delhi, 1977.
: Emerging Capitalism in Indian Agriculture, Peoples Pub.
House, 1988
: Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India,
Delhi, 1983.
: Feeding the Bania, OUP, Delhi.
: Peasant Nationalists of Gujarat, 1981.
: Peasant Resistance in India (1858-1914), Delhi, 1992.
: Peasant Movements in Colonial India, 1982.
: The Indian National Congress and the Tribals (1920-1947),
1964.
:Peasants in Revolt, 1994.
:Peasant History in South Asia, Cambridge University Press,
1999.
: Peasantry and Nationalism : A study of Bardoli Styagraha.
: Farmers Movements in India, 1987.
: Against Lord and State, 1992.
: The Words of the Rural Laborers in Colonial India, Delhi,
1992.
: Social Movements in India.
: Peasant Movements in India, 1982.
: Colonial Hegemony and Popular Resistance, 1998.
: Peasant Wars of the Twentieth Century, 1971.
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ભશાદે લ દે વાઈ વભાજવેલા વંકુર
ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠ : અભદાલાદ- 380014
એભ.એ. : ઇવતશાવ : વત્ર- 4
ાઠયક્રભ - EC -4105/ EC-4205/ EC-4305
બાયતીમ અણબરેખવલદ્યા- II
Indian Epigraphy - II
ક્રેડડટ :

4

ુ : 100
કુ ર ગણ

કુ ર કરાક : 60

ુ :
ળૈક્ષણણક શેતઓ
1.

અણબરેખની બાાઓ, વલમ તથા વભમવનદે ળની દ્ધવતઓ વલળે ભાડશતી આલી.

2.

અણબરેખનાં વંાદન અને વંયક્ષણ અંગે જાણકાયી આલી.

3.

નમ ૂનાફૃ અણબરેખનું અધ્મમન કયાલવુ.ં

એકભ- 1 :

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. અભબરેકનની વાભગ્રી અને દ્ધતત
2. અભબરેકની બાા અને તલમ
એકભ-2:

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. વભમતનદે ળની તલભબન્ન દ્ધતત
2. બાયતીમ વુંલત
એકભ- 3 :

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. અભબરેકન ું વુંાદન અને વુંયક્ષણ
2. અભબરેકન ું ઐતતશાતવઔ અને વાુંસ્કતતતઔ ભશત્તત્તલ
એકભ- 4:

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. અળઔન ળૈરરેક નું. 13 અને રરદાભાન ભખયનાય ળૈરરેક
2. વમરગપ્તન અરાશાફાદ તળરાસ્તુંબ રેક અને તેજારન આબ-દે રલાડા તળરારેક
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વંદબણ
ુ યાતીીઃગજ
1. આચામા ભખરયજાળુંઔય

: ગજયાતના ઐતતશાતવઔ રેક, બાખ 1-2-3

2. ઉાધ્મામ, લાસદે લ

: ગપ્તઔારીન અભબરેક

3. ળાસ્ત્રી, શરયપ્રવાદ ખું.

: બાયતીમ અભબરેકતલદ્યા, યતનલતવિટી ગ્રુંથતનભાા ણ ફડા ,
અભદાલાદ, 1973

4. ળૈરત, બાયતી

: ભશાક્ષત્ર રરદાભા- 1રાન ભખયનાય ળૈરરેક, વયસ્લતી
સ્તઔ બુંડાય, અભદાલાદ, 2004

हिन्दीः-

1. औझा, गौरीर्ॊकर हीराचॊद

:अर्ोक काऱीन धाशमशक अशभऱेख, भारिीय कऱा प्रकार्न, हदल्ऱी

2. गप्ु ि, राजन
3. बाजऩेयी, कृष्णदत्त

:प्राचीन भारिीय अशभऱेख, ववर्ाऱ ऩब्लऱकेर्न्द्स, ऩटना, 2005
: ऐतिहाशसक भारिीय अशभऱेख, ऩब्लऱकेर्न स्कीम, जयऩरु , 1992

एवॊ राव श्यामसद
ुॊ र

अग्रवाऱ, कनैयाऱाऱ
एवॊ बाजऩेयी, सॊिोष

4. राजऩुरोहहि, बी.एऱ.
5. र्माश, अऩणाश

:प्राचीन भारिीय अशभऱेख, शर्वाशऱक प्रकार्न, हदल्ऱी, 2007
:भारिीय सॊविों का इतिहास, एस.एस. ऩब्लऱर्सश, हदल्ऱी, 1994

English:1. Pandey, R.B.
2. Sircar, D.C.

: Indian Palaeography, Banaras, 1952
: Indian Epigraphy, Motilal Banarasidas, Delhi, 1965
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ભશાદે લ દે વાઈ વભાજવેલા વંકુર
ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠ : અભદાલાદ- 380014
એભ.એ. ઇવતશાવ : વત્ર- 4
ાઠયક્રભ - EC -4106/ EC-4206/ EC-4306
બાયતીમ વવક્કાળાસ્ત્ર- II
Indian Numismatics - II
ક્રેડડટ :

4

કુ ર કરાક : 60

ુ : 100
કુ ર ગણ

ુ :
ળૈક્ષણણક શેતઓ
1.

પ્રાયં ણબક બાયતીમ વવક્કાઓથી ળફૃ કયીને વાંસ્થાવનક બાયતના વવક્કાઓન વલસ્ત ૃત ડયચમ આલ.

2.

વલણબન્ન કાના વવક્કાઓનું તુરનાત્તભક અધ્મમન કયાલવુ.ં

એકભ- 1 :

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. ભફિંફટુંઔ ભચદ્વિત ઔે આશત તવક્કા
2. બાયતીમ મલન, ળઔ-હ્લલ અને ક્ષત્ર યાજાના તવક્કા
એકભ-2:

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. કાણ યાજાના તવક્કા
2. ગપ્ત યાજલીના તવક્કા
એકભ- 3 :

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. બાયતીમ મસ્સ્રભ તવક્કાનાું વાભાડમ રક્ષણ
2. રદલ્શીની વલ્તનત અને મગરના તવક્કા
એકભ- 4:

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. ભિરટળ ઇસ્ટ ઇન્ડડમા ઔુંનીના તવક્કા
2. તાજના તવક્કા
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વંદબણ
ુ યાતીીઃગજ
1. આચામા, નલીનચુંર

: ગજયાતના તવક્કા, યતનલતવિટી ગ્રુંથતનભાા ણ ફડા ,
અભદાલાદ, 1980

2. જભીનદાય,યળેવ

: પ્રાર્કગપ્તઔારીન બાયતીમ તવક્કા, ગ ૂજયાત તલદ્યાીઠ,
અભદાલાદ, 1994

3. ુંચાર, વભીય

: ગજયાતનાું દે ળી યજલાડાુંના તવક્કા, એવ.ી.
પ્રઔાળન, અભદાલાદ, 2010

4. ળાસ્ત્રી શરયપ્રવાદ ખું. અને
યીક પ્રલીણચુંર ભચ.
हिन्दीः1.
2.
3.
4.

: બાયતીમ તવક્કાળાસ્ત્ર, યતનલતવિટી ગ્રુંથતનભાા ણ ફડા ,
અભદાલાદ, 1980

अग्रवाऱ, माधुरी

: प्राचीन भारिीय शसक्कों और मोहरों ऩर ब्राह्मण दे वी-

उऩाध्याय, वासुदेव

: भारिीय शसक्के

दे विा और उनके प्रिीक, रामानॊद ववद्याभवन, 1988

कुमार, अनऩ
ू

: प्राचीन भारिीय मर
ु ार्ास्िीय इतिहास में दे र्ी एवॊ ववदे र्ी

गुप्ि, ऩरमेश्वरीऱाऱ

: प्राचीन भारिीय मुराएॉ, ववश्वववद्याऱय प्रकार्न,

ित्व, कऱा प्रकार्न, 2009

`वाराणसी, 1989

English:1. Brown, C.J.
2. Chakrabortty, S.K.

: Coins of India, Calcutta, 1922
: Study of Ancient Indian Numismatics, Bhratiya
Publication House, Varanasi, 1973

3. Kosambi, D.D.
4. Sircar, D.C.

: Indian Numismatics, Orient Longman Ltd., 1981
: Studies in Indian Coins
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ભશાદે લ દે વાઈ વભાજવેલા વંકુર
ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠ : અભદાલાદ- 380014
એભ.એ. : ઇવતશાવ : વત્ર- 4
ાઠયક્રભ - EC -4107/ EC-4207/ EC-4307
યુ ાતત્તત્તલવલદ્યાપ્રલેળ –II
Introduction to Archaeology - II
ક્રેડડટ :

4

ુ : 100
કુ ર ગણ

કુ ર કરાક : 60

ુ :
ળૈક્ષણણક શેતઓ
1.

ુયાસ્થ ળધી કાઢલાની દ્ધવતઓ અંગે ચચાણ કયલી.

2.

ુયાતાજત્તલક સ્થાત્તમ અને સ્થના વંદબે રકજાગવૃ ત ભાટે ના ઉામની ચચાણ કયલી.

3.

પ્રવતવનવધ ુયાતત્તત્તલવલદન ડયચમ આલ.

એકભ- 1 :

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. યાસ્થને ળધી ઔાઢલાની દ્ધતતઃ નર્કળા, ઉગ્રશ અને ભચત્રસ્થતાવના શેત અને
ઔામાદ્ધતત
2. ઉત્તકનનના શેત અને ઔામા દ્ધતત અને ઉત્તકતનત યાલળેની નોંધણીની દ્ધતત
એકભ-2 :

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. તઔતનઔી તફક્કા : ાાણ યખ, ઔાુંસ્મ યખ અને રશ યખ
2. વુંસ્કતતતન ું નાભાભબધાન-સ્થ, બોખભરઔ તલતયણ, ઔાર, મખ્મ યાલળેીમ શ્રેણીને આધાયે
એકભ- 3 :

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. સ્થાત્તમ અને યાસ્થ : ધાતભિઔ, ભફનવાુંપ્રદાતમઔઃ સ્થતાવ ઔયામેરાું અને ઉત્તકતનત – વુંયક્ષણ
– વાુંસ્કતતતઔ અને ઐતતશાતવઔ ભશત્તત્તલ
2. વુંગ્રશારમ : યાસ્થ વુંગ્રશારમન ું ભશત્તત્તલ, યાષ્ટ્ર અને યાજ્મ સ્તયનાું અખત્તમનાું યાસ્થ
વુંગ્રશારમ, નલા ળધામેરા યાલળેન ું દળાનઃ યાલળે અને સ્થાત્તમને રખતા ઔામદા
એકભ- 4 :

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. પ્રતતતનતધ યાતત્તત્તલતલદઃ એવ.આય. યાલ, ડૉ. શવમક વાુંઔભમા અને આય.એન. ભશેતા

2. ગજયાતભાું થમેરી નલી યાતત્તત્તલીમ ળધ
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વંદબણ
ુ યાતીીઃગજ
1. ભશેતા, ય.ના.

: યાલસ્તતલદ્યા, ભ.વ. યતનલતવિટી, લડદયા, 1961

2. ભશેતા, ય.ના.

: યાલસ્તતલદ્યાની તલબાલના, ગ ૂજયાત તલદ્યાીઠ,
અભદાલાદ, 1984

3. વાુંઔભમા, એચ.ડી.
हिन्दीः1. ऩाॊडय
े , जयनारायण
2.

वमाश, राधाकान्द्ि

3.

व्हीऱर, मोहटश मर
(अन.ु हररहर त्रिवेदी)

: યાતત્તલ રયચમ

: ऩुराित्व ववमर्श, 1991

: भारिीय प्रागैतिहाशसक सॊस्कृतियाॉ, 1972

: ऩथ्
ृ वी से ऩुराित्व, हदल्ऱी ववश्वववद्याऱय, नई हदल्ऱी, 1990

English:1.
2.
3.
4.

Bahn, Paul
Das, Sudhir Ranjan
Fagan, Brian M.
Fergusson, James

5. Matthew, Johnson
6. White, Anne Terry

: Archeaology: A very Short Introduction, OUP, 1996
: Approach to India Archaeology- 1, Pilgrim Pub., 1972
: Archaeology : A Brief Introduction, Harper Collins, 1991
: Archaeology in India, Asian Educational Servisec, New
Delhi, 1999
: Archaeological Theory : An Introduction, Oxford
Blackwell, 2002
: All about Archaeology, Random House, New York, 1959
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ભશાદે લ દે વાઈ વભાજવેલા વંકુર
ગ ૂજયાત વલદ્યાીઠ : અભદાલાદ- 380014
એભ.એ. ઇવતશાવ : વત્ર- 4
ાઠયક્રભ - EC -4107/ EC-4207/ EC-4307
દપતયવલદ્યાપ્રલેળ - II
Introduction to Archival Studies - II
ક્રેડડટ :

4

ુ : 100
કુ ર ગણ

કુ ર કરાક : 60

ુ :
ળૈક્ષણણક શેતઓ
1.

બાયતભાં દપતય કાન ૂનન વલકાવ વભજાલલ.

2.

દપતય-વંળધનનાં વલણબન્ન ાવાંઓ અંગે જાણકાયી આલી.

3.

વલણબન્ન વંદબણ – ભાધ્મભન ડયચમ આલ.

એકભ- 1 :

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. દપતયની પ્રાન્સપ્તના ભાખો
2. દપતયની પ્રાન્સપ્તન ું ભશત્તત્તલ
એકભ-2:

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. દપતયની ખઠલણઃ યે ઔાડા જૂથ
2. દપતયની ખઠલણઃ દપતય જૂથ
એકભ- 3 :દપતયન ઉમખ

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. દપતયના ઉમખ અંખેના ઔામદા અને વુંળધનભાું તેન ું ભશત્તત્તલ
2. બાયતભાું દપતય ઔાન ૂનન ઇતતશાવ અને તેના ઉમખ અંખેના તનમભ
એકભ- 4:

ક્રેડડટ : 1, કરાક : 15

1. પાઈર-યજજસ્ટય, તફદીરસ ૂભચ, ચઔાવણીસ ૂભચ અને તલમસ ૂભચ
2. ભાખાદતળિઔા, ઇડલેડટયી, ુંચાુંખ, ઔેટરૉખ અને ઇડડેર્કવ
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વંદબણ
ુ યાતીીઃગજ
1. ગજયાત વયઔાય

:આરઔિલર ભરવી યે ઝલ્યળન, ગજયાત યાજ્મ દફ્તયબુંડાય
કાત, ખાુંધીનખય, 1981

2. ગજયાત વયઔાય

:ગજયાત ઐતતશાતવઔ વુંળધન તનમભ, ગજયાત યાજ્મ
દફ્તયબુંડાય કાત, ખાુંધીનખય, 1977

3. બાયત વયઔાય

:જાશેય યે ઔડા ન ઔામદ (Public Records Act), 1993, બાયત
વયઔાય

4. બાયત વયઔાય

:ભારશતી પ્રાન્સપ્તના અતધઔાયન ઔામદ (Right To
Information Act), 2005, બાયત વયઔાય

5. ુંડયા, ચુંરઔાુંત

: દપતય વુંચારન (યે ઔાડા ભેનેજભેંટ), ગ ૂજયાત યાજ્મ,
દપતયબુંડાય કાત, ખાુંધીનખય, 1989
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