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ગ �જરાત �ત વિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : �પીઠ : અમદાવાદ��ઠ : અમદાવાદ������H�������Ill�	�દાવાદ������H�������Ill
સ�ચાલ�લિત���ત

 મહાદ�દાવાદ������H�������Ill�	 દાવાદ������H�������Ill�સ�ઈ ગ્રામસેવા મહાવિ�મસ�	� મહાદ�વિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : ��ય: સ�દાવાદ������H�������Illરાત � - રાત ��ધ�જ
અભ્ય�સક્રમ : સમ�જવિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : � વિદ્યાપી	શારદ: ઇતિહાસ��`�����#�(શૈક્�રાત દાવાદ������H�������Ill: ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ
પ �ર્ણ$કાલીન ���ન (ત્રર્ણ 	ર્ષ: છ સત્ર) અભ્યાસ$: છ સત્ર) અભ્ય�સક્રમ

(શારદ: ઇતિહાસ��`�����#�(શૈક્*ક્ષલિત��ર્ણકાલીન  	ર્ષ: છ સત્ર) અભ્યાસ$ જ�ન - 2014 થી અમલમાં)�����X�������૪. � અમ�મ��)

અભ્ય�સક્રમ વિદ્યાપી	કાલીન �સ એકાલીન મ
ગ �જરાત �ત વિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : �પીઠ : અમદાવાદ��ઠ : અમદાવાદ������H�������Ill�	�દાવાદ������H�������Ill - 380014



2

ગ �જરાત �ત વિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : �પીઠ : અમદાવાદ��ઠ : અમદાવાદ��રદ��H�������Rem�	�દાવાદ��રદ��H�������Rem
સ�ચાલ�લિત���ત

 મહાદ�દાવાદ��રદ��H�������Rem�	 દાવાદ��રદ��H�������Rem�સ�ઈ ગ્રામસેવા મહાવિ�મસ�	� મહાદ�વિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : ��ય: સ�દાવાદ��રદ��H�������Remરાત � - રાત ��ધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસ�જ
સમ�જવિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : � વિદ્યાપી	શારદ: ઇતિહાસ: �રાત દાવાદ��રદ��H�������Rem: ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ: અભ્યાસક્રમનું માળખું�dll�p���xય�સક્રમન#� મ�ળખ#�

પ �ર્ણ(કાલીન ���ન (ત્રર્ણ 	ર્ષ: છ સત્ર) અભ્યાસ(: છ સત્ર) અભ્યાસક્રમનું માળખું�dll�p���xય�સક્રમ
વિદ્યાપી	ભાગ�ગ- ૧ : સ1દ્ધાંતિક�p�@����વિદ્યાપીતકાલીન 

જ�થી અમલમાં)�����X�������૪. પીઠ : અમદાવાદ��ઠ/ક્રમ શારદ: ઇતિહાસ��`�����#�(શૈક્�ર્ષ: છ સત્ર) અભ્યાસ$કાલીન ક્ર�ડીટ�㚠1ટ ક્ર�ડીટ�㚠1ટ કાલીન ��કાલીન ગ#ર્ણ

સત્ર ૧ સત્ર૨ સત્ર૩સત્ર૪સત્ર૫સત્ર૬

અ. ફરાત જીય�ત વિદ્યાપી	ર્ષ: છ સત્ર) અભ્યાસય;
 ૧.ગ્રામસેવા મહાવિ�મવિદ્યાપી	કાલીન �સ ૪ ૪ ૬૦ ૧૦૦
૨. ગ#જરાત �ત�: ભાગ�ર્ષ: છ સત્ર) અભ્યાસ� વ્યવહાર��������H��ય	હાદ�રાત ૪ ૪ ૬૦ ૧૦૦
3. હિન્હાદન્દી :દાવાદ��રદ��H�������Rem: :ભાગ�ર્ષ: છ સત્ર) અભ્યાસ� વ્યવહાર��������H��ય	હાદ�રાત   ૪ ૪ ૬૦ ૧૦૦
૪. ભાગ�રાત તન� સ�મ�જિક સંસ્થાઓ����જકાલીન  સ�સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤ=�ઓ ૪ ૪ ૬૦ ૧૦૦
૫. પીઠ : અમદાવાદ�ય�(	રાત ર્ણ  અન� ક#દાવાદ��રદ��H�������Remરાત ત� સ�સ�ધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસનAન#� 
વ્યવહાર��������H��ય	સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤ=�પીઠ : અમદાવાદ�ન  

૪ ૪ ૬૦ ૧૦૦

૬. અંગ્રામસેવા મહાવિ�જ:૧ ૪ ૪ ૬૦ ૧૦૦
૭. વ્યવહાર��������H��ય	સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤ=�પીઠ : અમદાવાદ�નન� વિદ્યાપીસદ્ધાંતિક�p�@����તA ૪ ૪ ૬૦ ૧૦૦
૮. ભાગ�રાત તમ�� સમ�જકાલીન �ય( ૪ ૪ ૬૦ ૧૦૦
૯. ભાગ�રાત ત�ય અ=(રાત ચાલન�નA પીઠ : અમદાવાદ�હિન્રાત ચાલય ૪ ૪ ૬૦ ૧૦૦

૧૦. અંગ્રામસેવા મહાવિ�જ-૨ ૪ ૪ ૬૦ ૧૦૦
૧૧. ભાગ�રાત ત�ય સ�સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤકGવિદ્યાપીતનA 	�રાત સA ૪ ૪ ૬૦ ૧૦૦
૧૨. કાલીન મ્પ્યુIJ#ટરાત -૧. ૪ ૪ ૬૦ ૧૦૦
૧૩. અંગ્રામસેવા મહાવિ�જ-૩ ૪ ૪ ૬૦ ૧૦૦
૧૪. કાલીન મ્પ્યુIJ#ટરાત -૨ ૪ ૪ ૬૦ ૧૦૦
૧૫. કાલીન મ્પ્યુIJ#ટરાત -૩ ૪ ૪ ૬૦ ૧૦૦

૧૬. આપીઠ : અમદાવાદ�વિદ્યાપીN વ્યવહાર��������H��ય	સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤ=�પીઠ : અમદાવાદ�ન ૪ ૪ ૬૦ ૧૦૦

બ. મ>ખ્યય વિદ્યાપી	ર્ષ: છ સત્ર) અભ્યાસય : ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ
૧. ભાગ�રાત તનA ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ (પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨�રાત �ભાગ=� ઈ.સ.પ �.૩૨૩) ૪ ૪ ૬૦ ૧૦૦
૨. ભાગ�રાત તનA ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ (ઈ.સ.પ �.૩૨૩ =� ૬૫૦) ૪ ૪ ૬૦ ૧૦૦
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૩.આધ#વિદ્યાપીનકાલીન  વિદ્યાપી	શ્વન� મ#ખ્ય પ્રવાહો(ઈ.સ.૧૫૦૦ય પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨	�હાદA(ઈ.સ.૧૫૦૦-

૧૭૮૯)

૪ ૪ ૬૦ ૧૦૦

૪. ભાગ�રાત તનA ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ (ઈ.સ.૬૫૦-૧૨૦૬) ૪ ૪ ૬૦ ૧૦૦
૫. આધ#વિદ્યાપીનકાલીન  વિદ્યાપી	શ્વન� મ#ખ્ય પ્રવાહો(ઈ.સ.૧૫૦૦ય 
પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨	�હાદA(ઈ.સ.૧૭૮૯-૧૯૪૫)

૪ ૪ ૬૦ ૧૦૦

૬.ગ#જરાત �તનA ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ (પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨�રાત �ભાગ=� ઈ.સ.૧૩૦૪) ૪ ૪ ૬૦ ૧૦૦
૭.ભાગ�રાત તનA ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ (ઈ.સ.૧૨૦૬-૧૫૨૬) ૪ ૪ ૬૦ ૧૦૦
૮. ઈવિદ્યાપીતહાદ�સન� વિદ્યાપી	ભાગ�	ન� અન� ઐવિદ્યાપીતહાદ�વિદ્યાપીસકાલીન  
પીઠ : અમદાવાદ�દ્ધાંતિક�p�@��વિદ્યાપીત

૪ ૪ ૬૦ ૧૦૦

૯.ગ#જરાત �તનA ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ ( ઈ.સ.૧૩૦૪-૧૫૭૩) ૪ ૪ ૬૦ ૧૦૦
૧૦. અમ�હિન્રાત કાલીન �નA ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ (ઈ.સ.૧૪૯૭-

૧૮૬૫)

૪ ૪ ૬૦ ૧૦૦

૧૧. ભાગ�રાત તનA ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ (ઈ.સ.૧૫૨૬-૧૬૦૫) ૪ ૪ ૬૦ ૧૦૦
૧૨. ભાગ�રાત તનA ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ (ઈ.સ.૧૬૦૫-૧૭૫૭) ૪ ૪ ૬૦ ૧૦૦
૧૩. ગ#જરાત �તનA ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ ( ઈ.સ.૧૫૭૩-

૧૮૫૭)

૪ ૪ ૬૦ ૧૦૦

૧૪.અમ�હિન્રાત કાલીન �નA ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ (ઈ.સ.૧૪૯૭-૧૮૬૫) ૪ ૪ ૬૦ ૧૦૦
૧૫. ચાલ�ન(ઈ.સ.૧૮૪૦ =� ૧૯૪૯) ૪ ૪ ૬૦ ૧૦૦
૧૬. ભાગ�રાત તનA ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ (ઈ.સ.૧૭૫૭-૧૮૫૭) ૪ ૪ ૬૦ ૧૦૦
૧૭.  ભાગ�રાત તનA ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ (ઈ.સ.૧૮૫૭-૧૯૫૦) ૪ ૪ ૬૦ ૧૦૦
૧૮.ગ#જરાત �તનA ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ ( ઈ.સ.૧૮૫૭-૧૯૬૦) ૪ ૪ ૬૦ ૧૦૦
૧૯. ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ અન� પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨	�સન ૪ ૪ ૬૦ ૧૦૦
૨૦. જપીઠ : અમદાવાદ��ન (ઈ.સ.૧૮૪૦-૧૯૪૯) ૪ ૪ ૬૦ ૧૦૦

વિદ્યાપી	ભાગ�ગ – ૨ પ્રાયોગિક���ય;લિત��ગકાલીન 

જ�થી અમલમાં)�����X�������૪. પીઠ : અમદાવાદ��ઠ/ક્રમ શારદ: ઇતિહાસ��`�����#�(શૈક્�ર્ષ: છ સત્ર) અભ્યાસ$કાલીન 
ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ  ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ કાલીન ��કાલીન ગ>ર્ણ

સત્ર 
૧

સત્ર ૨ સત્ર ૩ સત્ર  ૪ સત્ર ૫ સત્ર ૬

અ. કાલીન મ્પ્યુIJ#ટરાત 
૧.કાલીન મ્પ્યુIJ#ટરાત -૧ ૧ ૮૦
૨. કાલીન મ્પ્યુIJ#ટરાત -૨ ૧ ૮૦
૩. કાલીન મ્પ્યુIJ#ટરાત -૩ ૧ ૮૦

બ. સમ �હાદજ	ન ગ્રામસેવા મહાવિ�ડ
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૧. પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨�=ન� અન� સ�ગ�ત કાલીન Wશારદ: ઇતિહાસ: લ્ય�����H�������ગૂજરાત વિય A to D

૨. કાલીન ��તર્ણ કાલીન Wશારદ: ઇતિહાસ: લ્ય�����H�������ગૂજરાત વિય A to D

૩. સફાઈ-સ�ઈ-સ�ધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસન વિદ્યાપીનમ�(ર્ણ કાલીન Wશારદ: ઇતિહાસ: લ્ય�����H�������ગૂજરાત વિય A to D

૪. છ�ત્ર��ય જ	ન A to D

૫. બ#વિદ્યાપીનય�દાવાદ��રદ��H�������Rem: વિદ્યાપીશારદ: ઇતિહાસ: ક્ષર્ણન� પ#સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤતAકાલીન Aન� 
સમ�ક્ષ�

A to D

કાલીન . ઉદ્યાપીઠ : Aગ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૧૨ ૨૦
૧. અંબરાત 
૨. સ�બ#
૩. પીઠ : અમદાવાદ�ગ લ#છન�J#
૪. ચાલAકાલીન  બન�	ટ
૫. અગરાત બત�
૬. કાલીન પીઠ : અમદાવાદ�ડ� ધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસA	�નA પીઠ : અમદાવાદ��	ડરાત 

ડીટ�㚠. પીઠ : અમદાવાદ�દાવાદ������H�������Illય�ત્ર� ૨ 0 ૨ 0 ૨ 0 ૬ - ૨૦
ઈ. સ�સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤ=�ગત ત���મ 0 0 0 0 0 ૪ ૪ ૬૦ ૧૦૦

ક#� ૩૮૦
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ગ �જરાત �ત વિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : �પીઠ : અમદાવાદ��ઠ : અમદાવાદ��રદ��H�������Rem�	�દાવાદ��રદ��H�������Rem
સ�ચાલ�લિત���ત

 મહાદ�દાવાદ��રદ��H�������Rem�	 દાવાદ��રદ��H�������Rem�સ�ઈ ગ્રામસેવા મહાવિ�મસ�	� મહાદ�વિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : ��ય: સ�દાવાદ��રદ��H�������Remરાત � - રાત ��ધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસ�જ
સત્ર�ન#સ�રાત  અભ્યાસક્રમનું માળખું�dll�p���xય�સક્રમ                                સમ�જવિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : � વિદ્યાપી	શારદ: ઇતિહાસ: �રાત દાવાદ��રદ��H�������Rem : ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ

પીઠ : અમદાવાદ��ઠ^ક્રમ ક્રમ��કાલીન પીઠ : અમદાવાદ��ઠ^ક્રમ ગ#ર્ણ ક્ર�હિન્ડટ
બ�હ આંતહિન્રાત કાલીન ક#�

સત્ર-૧
CC-૧૦૧  ગ્રામસેવા મહાવિ�મવિદ્યાપી	કાલીન �સ ૬૦ ૪૦ ૧૦૦ ૪
CC-૧૦૨ ગ#જરાત �ત�: ભાગ�ર્ષ: છ સત્ર) અભ્યાસ� વ્યવહાર��������H��ય	હાદ�રાત ૬૦ ૪૦ ૧૦૦ ૪
CC-૧૦૩  હિન્હાદન્દી :દાવાદ��રદ��H�������Rem: :ભાગ�ર્ષ: છ સત્ર) અભ્યાસ� વ્યવહાર��������H��ય	હાદ�રાત   ૬૦ ૪૦ ૧૦૦ ૪
CC-૧૦૪ ભાગ�રાત તન� સ�મ�જિક સંસ્થાઓ����જકાલીન  સ�સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤ=�ઓ ૬૦ ૪૦ ૧૦૦ ૪
CC-૧૦૫ પીઠ : અમદાવાદ�ય�(	રાત ર્ણ  અન� ક#દાવાદ��રદ��H�������Remરાત ત� સ�સ�ધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસનAન#� વ્યવહાર��������H��ય	સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤ=�પીઠ : અમદાવાદ�ન  ૬૦ ૪૦ ૧૦૦ ૪

MJR-HIS-૧૦૧ ભાગ�રાત તનA ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ (પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨�રાત �ભાગ=� ઈ.સ.પ�.૩૨૩) ૬૦ ૪૦ ૧૦૦ ૪
COMP-૧૦૧ ઉદ્યાપીઠ : Aગ - ૨૦ ૨૦ ૨
COMP-૧૦૨ પીઠ : અમદાવાદ�દાવાદ��રદ��H�������Remય�ત્ર� - ૨૦ ૨૦ ૨

રાત �ષ્ટb:ય સ�	� યAજન� વિદ્યાપીશારદ: ઇતિહાસ: લિત��બરાત - - - -

ક#� ૩૬૦ ૨૮૦ ૬૪૦ ૨૮
સત્ર-2

CC-૨૦૧  અંગ્રામસેવા મહાવિ�જ:૧ ૬૦ ૪૦ ૧૦૦ ૪
CC-૨૦૨ વ્યવહાર��������H��ય	સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤ=�પીઠ : અમદાવાદ�નન� વિદ્યાપીસદ્ધાંતિક�p�@����તA ૬૦ ૪૦ ૧૦૦ ૪
CC-૨૦૩ ભાગ�રાત તમ�� સમ�જકાલીન �ય( ૬૦ ૪૦ ૧૦૦ ૪
CC-૨૦૪ ભાગ�રાત ત�ય અ=(રાત ચાલન�નA પીઠ : અમદાવાદ�હિન્રાત ચાલય ૬૦ ૪૦ ૧૦૦ ૪

MJR-HIS-૨૦૧  ભાગ�રાત તનA ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ (ઈ.સ.પ�.૩૨૩ =� ૬૫૦) ૬૦ ૪૦ ૧૦૦ ૪
MJR-HIS-૨૦૨ આધ#વિદ્યાપીનકાલીન  વિદ્યાપી	શ્વન� મ#ખ્ય પ્રવાહો(ઈ.સ.૧૫૦૦ય પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨	�હાદA (ઈ.સ.૧૫૦૦-૧૭૮૯) ૬૦ ૪૦ ૧૦૦ ૪

COMP-૨૦૧ ઉદ્યાપીઠ : Aગ - ૨૦ ૨૦ ૨
COMP-૨૦૨ સમ�હાદજ	ન A to D ગ્રામસેવા મહાવિ�ડ

ક#� ૩૬૦ ૨૬૦ ૬૨૦ ૨૬
સત્ર-3

CC-૩૦૧  અંગ્રામસેવા મહાવિ�જ-૨ ૬૦ ૪૦ ૧૦૦ ૪
CC-૩૦૨ ભાગ�રાત ત�ય સ�સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤકGવિદ્યાપીતનA 	�રાત સA ૬૦ ૪૦ ૧૦૦ ૪
CC-૩૦૩  કાલીન મ્પ્યુIJ#ટરાત -૧. ૬૦ ૪૦ ૧૦૦ ૪

MJR-HIS-૩૦૧ ભાગ�રાત તનA ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ (ઈ.સ.૬૫૦-૧૨૦૬) ૬૦ ૪૦ ૧૦૦ ૪
MJR-HIS-૩૦૨ આધ#વિદ્યાપીનકાલીન  વિદ્યાપી	શ્વન� મ#ખ્ય પ્રવાહો(ઈ.સ.૧૫૦૦ય પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨	�હાદA(ઈ.સ.૧૭૮૯-

૧૯૪૫)

૬૦ ૪૦ ૧૦૦ ૪
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MJR-HIS-૩૦૩ ગ#જરાત �તનA ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ (પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨�રાત �ભાગ=� ઈ.સ.૧૩૦૪) ૬૦ ૪૦ ૧૦૦ ૪
COMP-૩૦૧ ઉદ્યાપીઠ : Aગ - ૨૦ ૨૦ ૨
COMP-૩૦૨ પીઠ : અમદાવાદ�દાવાદ��રદ��H�������Remય�ત્ર� - ૨૦ ૨૦ ૨

ક#� ૩૬૦ ૨૮૦ ૬૪૦ ૨૮
સત્ર-4

CC-૪૦૧  અંગ્રામસેવા મહાવિ�જ-૩ ૬૦ ૪૦ ૧૦૦ ૪
CC-૪૦૨ કાલીન મ્પ્યુIJ#ટરાત -૨ ૬૦ ૪૦ ૧૦૦ ૪

MJR-HIS-૪૦૧ ભાગ�રાત તનA ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ (ઈ.સ.૧૫૨૬-૧૬૦૫) ૬૦ ૪૦ ૧૦૦ ૪
MJR-HIS-૪૦૨ ઈવિદ્યાપીતહાદ�સન� વિદ્યાપી	ભાગ�	ન� અન� ઐવિદ્યાપીતહાદ�વિદ્યાપીસકાલીન  પીઠ : અમદાવાદ�દ્ધાંતિક�p�@��વિદ્યાપીત ૬૦ ૪૦ ૧૦૦ ૪
MJR-HIS-૪૦૩ ગ#જરાત �તનA ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ ( ઈ.સ.૧૩૦૪-૧૫૭૩) ૬૦ ૪૦ ૧૦૦ ૪
MJR-HIS-૪૦૪ અમ�હિન્રાત કાલીન �નA ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ (ઈ.સ.૧૪૯૭-૧૮૬૫) ૬૦ ૪૦ ૧૦૦ ૪

COMP-૪૦૧ ઉદ્યાપીઠ : Aગ - ૨૦ ૨૦ ૨
COMP-૪૦૨ સમ�હાદજ	ન - A to D ગ્રામસેવા મહાવિ�ડ

ક#� ૩૬૦ ૨૬૦ ૬૨૦ ૨૬
સત્ર-5

CC-૫૦૧  કાલીન મ્પ્યુIJ#ટરાત -૩ ૬૦ ૪૦ ૧૦૦ ૪
MJR-HIS-૫૦૧ ભાગ�રાત તનA ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ (ઈ.સ.૧૬૦૫-૧૭૫૭) ૬૦ ૪૦ ૧૦૦ ૪
MJR-HIS-૫૦૨  ભાગ�રાત તનA ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ (ઈ.સ.૧૬૦૫-૧૭૫૭) ૬૦ ૪૦ ૧૦૦ ૪
MJR-HIS-૫૦૩ ગ#જરાત �તનA ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ ( ઈ.સ.૧૫૭૩-૧૮૫૭) ૬૦ ૪૦ ૧૦૦ ૪
MJR-HIS-૫૦૪ અમ�હિન્રાત કાલીન �નA ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ (ઈ.સ.૧૪૯૭-૧૮૬૫) ૬૦ ૪૦ ૧૦૦ ૪
MJR-HIS-૫૦૫ ચાલ�ન(ઈ.સ.૧૮૪૦ =� ૧૯૪૯) ૬૦ ૪૦ ૧૦૦ ૪

COMP-૫૦૧ ઉદ્યાપીઠ : Aગ - ૨૦ ૨૦ ૨
COMP-૫૦૨ પીઠ : અમદાવાદ�દાવાદ��રદ��H�������Remય�ત્ર� - ૨૦ ૨૦ ૨

ક#� ૩૬૦ ૨૮૦ ૬૪૦ ૨૮
સત્ર-6

CC-૬૦૧  આપીઠ : અમદાવાદ�ત� વ્યવહાર��������H��ય	સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤ=�પીઠ : અમદાવાદ�ન ૬૦ ૪૦ ૧૦૦ ૪
MJR-HIS-૬૦૧  ભાગ�રાત તનA ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ (ઈ.સ.૧૭૫૭-૧૮૫૭) ૬૦ ૪૦ ૧૦૦ ૪
MJR-HIS-૬૦૨  ભાગ�રાત તનA ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ (ઈ.સ.૧૮૫૭-૧૯૫૦) ૬૦ ૪૦ ૧૦૦ ૪
MJR-HIS-૬૦૩ ગ#જરાત �તનA ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ ( ઈ.સ.૧૮૫૭-૧૯૬૦) ૬૦ ૪૦ ૧૦૦ ૪
MJR-HIS-૬૦૪ ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ અન� પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨	�સન ૬૦ ૪૦ ૧૦૦ ૪
MJR-HIS-૬૦૫ જપીઠ : અમદાવાદ��ન (ઈ.સ.૧૮૪૦-૧૯૪૯) ૬૦ ૪૦ ૧૦૦ ૪

COMP-૬૦૧ ઉદ્યાપીઠ : Aગ - ૨૦ ૨૦ ૨
COMP-૬૦૨ સમ�હાદજ	ન A to D ગ્રામસેવા મહાવિ�ડ
COMP-૬૦૩ સ�સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤ=�ગત ત���મ - - - ૪

ક#� ૩૬૦ ૨૬૦ ૬૨૦ ૩૦
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ગ �જરાત �ત વિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : �પીઠ : અમદાવાદ��ઠ : અમદાવાદ��રદ��H�������Rem�	�દાવાદ��રદ��H�������Rem
સ�ચાલ�લિત���ત

 મહાદ�દાવાદ��રદ��H�������Rem�	 દાવાદ��રદ��H�������Rem�સ�ઈ ગ્રામસેવા મહાવિ�મસ�	� મહાદ�વિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : ��ય: સ�દાવાદ��રદ��H�������Remરાત � - રાત ��ધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસ�જ
સત્ર�ન#સ�રાત  અભ્યાસક્રમનું માળખું�dll�p���xય�સક્રમ

સમ�જવિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : � વિદ્યાપી	શારદ: ઇતિહાસ: �રાત દાવાદ��રદ��H�������Rem : ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ
સત્ર�ન#સ�રાત  ક્ર�ડ:ટ 	હાદ�ચાલર્ણ�

વિદ્યાપી	ગત ક્ર�ડ:ટ
સત્ર
૧

સત્ર
 ૨

સત્ર
 ૩

સત્ર
 ૪

સત્ર
 ૫

સત્ર
૬

ક#�

ફાઈ-સરાત જય�ત (કાલીન Aરાત ) વિદ્યાપી	ર્ષ: છ સત્ર) અભ્યાસય ૨૦ ૧૬ ૧૨ ૮ ૪ ૪ ૬૪
મ#ખ્ય પ્રવાહો(ઈ.સ.૧૫૦૦ય વિદ્યાપી	ર્ષ: છ સત્ર) અભ્યાસય ૪ ૮ ૧૨ ૧૬ ૨૦ ૨૦ ૮૦

ઉદ્યાપીઠ : Aગ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૨ ૧૨
પીઠ : અમદાવાદ�દાવાદ��રદ��H�������Remય�ત્ર� ૨ ૦ ૨ ૦ ૨ ૦ ૬

સ�સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤ=�ગત ત���મ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૪ ૪
ક#� ક્ર�ડ:ટ ૨૮ ૨૬ ૨૮ ૨૬ ૨૮ ૩૦ ૧૬૬
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ગ �જરાત �ત વિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : �પીઠ : અમદાવાદ��ઠ : અમદાવાદ������H�������Ill�	�દાવાદ������H�������Ill 
સ�ચાલ�લિત���ત

મહાદ�દાવાદ������H�������Ill�	 દાવાદ������H�������Ill�સ�ઈ ગ્રામસેવા મહાવિ�મસ�	� મહાદ�વિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : ��ય : સ�દાવાદ������H�������Illરાત � - રાત ��ધ�જ 
સમ�જવિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : � વિદ્યાપી	શારદ: ઇતિહાસ��`�����#�(શૈક્�રાત દાવાદ������H�������Ill  : ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ 

ક્રમ સત્ર 	ર્ષ: છ સત્ર) અભ્યાસ$ પીઠ : અમદાવાદ��ઠ/ક્રમ ન. અભ્ય�સક્રમન�� વિદ્યાપી	ર્ષ: છ સત્ર) અભ્યાસય;ન�  ન�મ ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ
1 1 1 MJRHIS-101 ભાગ�રાત તન; ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ (પ્રાયોગિક���રાત �ભાગથી અમલમાં)�����X�������૪. � ઇ.સ.પ �. 323) 4

2 2 1 MJRHIS-201 ભાગ�રાત તન; ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ (ઇ.સ.પ �.323 થી અમલમાં)�����X�������૪. � 650)  4

3 2 1 MJRHIS-202 આધ>વિદ્યાપીનકાલીન  વિદ્યાપી	શ્વન� મ>ખ્યય પ્રાયોગિક��	�હાદ;  (ઇ.સ.1500-1789) 4

4 3 2 MJRHIS-301 ભાગ�રાત તન; ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ  (ઇ.સ.650-1206) 4

5 3 2 MJRHIS-302 આધ>વિદ્યાપીનકાલીન  વિદ્યાપી	શ્વન� મ>ખ્યય પ્રાયોગિક��	�હાદ; (ઇ.સ.1789-1945) 4

6 3 2 MJRHIS-303 ગ>જરાત �તન; ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ  (પ્રાયોગિક���રાત �ભાગથી અમલમાં)�����X�������૪. � ઇ.સ. 1304) 4

7 4 2 MJRHIS-401 ભાગ�રાત તન; ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ (ઇ.સ. 1206-1526) 4

8 4 2 MJRHIS-402 ઇવિદ્યાપીતહાદ�સન� વિદ્યાપી	ભાગ�	ન� અન� ઐવિદ્યાપીતહાદ�વિદ્યાપીસકાલીન  પીઠ : અમદાવાદ�દ્ધવિદ્યાપીત 4

9 4 2 MJRHIS-403 ગ>જરાત �તન; ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ (ઇ.સ. 1304-1573) 4

10 4 2 MJRHIS-404 અમ�ડિટ�ઈરાત કાલીન �ન; ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ (ઇ.સ.1497 થી અમલમાં)�����X�������૪. �  1865) 4

11 5 3 MJRHIS-501 ભાગ�રાત તન; ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ  (ઇ.સ. 1526-1605) 4

12 5 3 MJRHIS-502 ભાગ�રાત તન; ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ  (ઇ.સ.1605-1757)  4

13 5 3 MJRHIS-503 ગ>જરાત �તન; ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ (ઇ.સ. 1573-1857)  4

14 5 3 MJRHIS-504 અમ�ડિટ�ઈરાત કાલીન �ન; ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ (ઇ.સ.1865 થી અમલમાં)�����X�������૪. � 1961)  4

15 5 3 MJRHIS-505 ચાલ�ન (ઇ.સ.1840 થી અમલમાં)�����X�������૪. �1949) 4

16 6 3 MJRHIS-601 ભાગ�રાત તન; ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ  (ઇ.સ. 1757-1857) 4

17 6 3 MJRHIS-602 ભાગ�રાત તન; ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ  (ઇ.સ. 1857-1950) 4

18 6 3 MJRHIS-603 ગ>જરાત �તન; ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ  (ઇ.સ. 1857-1960)  4

19 6 3 MJRHIS-604 ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ અન� પ્રાયોગિક��	�સન  4

20 6 3 MJRHIS-605 જપીઠ : અમદાવાદ��ન (ઇ.સ.1840 થી અમલમાં)�����X�������૪. � 1949) 4

21 3 2 cc-302 ભાગ�રાત ત�ય સ�સ્કૃતિનો વLMવિદ્યાપીતન; 	�રાત સ;N સ�મ�ન્ય પરિચય��`�����&�એકમ - 3				ય પીઠ : અમદાવાદ�ડિટ�ઈરાત ચાલય 4
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ગ�જરાત �ત વિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : �પીઠ : અમદાવાદ��ઠ : અમદાવાદ������H�������Ill�	�દાવાદ������H�������Ill 
સ�ચાલ�લિત���ત

મહાદ�દાવાદ������H�������Ill�	 દાવાદ������H�������Ill�સ�ઈ ગ્રામસેવા મહાવિ�મસ�	� મહાદ�વિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : ��ય : સ�દાવાદ������H�������Illરાત � - રાત ��ધ�જ
સમ�જવિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : � વિદ્યાપી	શારદ: ઇતિહાસ��`�����#�(શૈક્�રાત દાવાદ������H�������Ill  : ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ 

સત્ર – 1 : પીઠ : અમદાવાદ��ઠ/ક્રમ – MJR-HIS-101 ભાગ�રાત તન; ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ (પ્રાયોગિક���રાત �ભાગથી અમલમાં)�����X�������૪. � ઈ.સ.પ�. 323)
ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ    :  4                    L>� કાલીન ��કાલીન    : 60               L>� ગ>ર્ણ   : 100  
શારદ: ઇતિહાસ��`�����#�(શૈક્*ક્ષલિત��ર્ણકાલીન  હાદ�ત >ઓઃ-����8������N-

1. ભાગ�રાત તન� પ્રાયોગિક���ગ*વિદ્યાપીતહાદ�વિદ્યાપીસકાલીન  અન� આદ્યાપીઠ : ઐવિદ્યાપીતહાદ�વિદ્યાપીસકાલીન  સ�સ્કૃતિનો વLMવિદ્યાપીતઓઃ-����8������ન; પીઠ : અમદાવાદ�ડિટ�ઈરાત ચાલય આપીઠ : અમદાવાદ�	;.
2. 	*ડિટ�ઈદાવાદ������H�������Illકાલીન  અન� ઉત્તરાત 	*ડિટ�ઈદાવાદ������H�������Illકાલીન  કાલીન �ળન� સમ�જ અન� સ�સ્કૃતિનો વLMવિદ્યાપીતન; પીઠ : અમદાવાદ�ડિટ�ઈરાત ચાલય આપીઠ : અમદાવાદ�	;.
3. જનપીઠ : અમદાવાદ�દાવાદ������H�������Ill; અન� મહાદ�જનપીઠ : અમદાવાદ�દાવાદ������H�������Ill;મ��થી અમલમાં)�����X�������૪. � થી અમલમાં)�����X�������૪. ય��� સ�મ્રાજ્યના ઉદયની પ્રક્રિયા સમજાવવી�જ્યના ઉદયની પ્રક્રિયા સમજાવવી.�������યન� ઉદાવાદ������H�������Illયન� પ્રાયોગિક��ડિટ�ઈક્રય� સમજ		�.

એકાલીન મ - 1 ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15
1. પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨�ચાલ�ન ભાગ�રાત તનA ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ જર્ણ	�ન�� સ�ધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસનA

a) સ�હિન્હાદજિક સંસ્થાઓ����cયકાલીન  સ�ધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસનA 
b) પ#રાત �અ	શારદ: ઇતિહાસ: �ર્ષ: છ સત્ર) અભ્યાસ�ય સ�ધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસનA
c) વિદ્યાપી	દાવાદ��રદ��H�������Rem�શારદ: ઇતિહાસ: � મ#સ�ફાઈ-સરાત Aન� નdધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસA

2. પીઠ : અમદાવાદ��ર્ષ: છ સત્ર) અભ્યાસ�ર્ણકાલીન ���ન સ�સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤકGવિદ્યાપીતઓe એકાલીન  પીઠ : અમદાવાદ�હિન્રાત ચાલય
a) પ#રાત � પીઠ : અમદાવાદ��ર્ષ: છ સત્ર) અભ્યાસ�ર્ણકાલીન ��
b) મધ્ય પીઠ : અમદાવાદ��ર્ષ: છ સત્ર) અભ્યાસ�ર્ણકાલીન ��
c) ન	પીઠ : અમદાવાદ��ર્ષ: છ સત્ર) અભ્યાસ�ર્ણકાલીન ��

એકાલીન મ – 2  ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15
1. વિદ્યાપીસન્દી :ધ#ખીણ સંસ�ર્ણ સ�સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤકGવિદ્યાપીતન� ઉcખીણ સંસવિદ્યાપીનત સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤ=ળAe એકાલીન  પીઠ : અમદાવાદ�હિન્રાત ચાલય

(ધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસAળ�	�રાત �, �A=�, હાદડ઼Iપીઠ : અમદાવાદ��, મAહાદ�ન્દી :જAદાવાદ��રદ��H�������Remડ઼A, કાલીન ���બ�ગ�)
2.  હાદડIપીઠ : અમદાવાદ��ય સભ્યાસક્રમનું માળખું�dll�p���xયત� :  એકાલીન  પીઠ : અમદાવાદ�હિન્રાત ચાલય 

એકાલીન મ - 3 ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15
1. ઋગ્	1હિન્દાવાદ��રદ��H�������Remકાલીન  સ�હિન્હાદcય અન� સ�સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤકGવિદ્યાપીત
2. ઉNરાત  	1હિન્દાવાદ��રદ��H�������Remકાલીન  સ�હિન્હાદcય અન� સ�સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤકGવિદ્યાપીત

એકાલીન મ - 4 ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15
1. બWદ્ધાંતિક�p�@�� ધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસમ( અન� જૈન ધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસમ(e   ઉદ્ ભવ અને સિદ્ધાન્ત����������o ભાગ	 અન� વિદ્યાપીસદ્ધાંતિક�p�@���ન્દી :ત
2. મગધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસ સ�મ્રાજ્ય�જ્યનો ઉદ્ ભયનA ઉદ્ ભવ અને સિદ્ધાન્ત����������o ભાગ	 અન� વિદ્યાપી	કાલીન �સe એકાલીન  પીઠ : અમદાવાદ�હિન્રાત ચાલય
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સ�દાવાદ������H�������Illભાગ$ સ �લિત��ચાલ
 ગ>જરાત �ત�

1. સ�પીઠ : અમદાવાદ��.ચાલAપીઠ : અમદાવાદ�રાત �.પીઠ : અમદાવાદ��.એન. - ભાગ�રાત તન#� ગ�ઝેટિયર, યુનિ. ગ્રંથ નિર્માણ બોર્ડ�હિન્ટયરાત , J#વિદ્યાપીન. ગ્રામસેવા મહાવિ�= વિદ્યાપીનમ�(ર્ણ બAડ(, 1984

        અન#. શારદ: ઇતિહાસ: �સ્ત્રી હરીપ્રસાદ� હાદરાત :પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨સ�દાવાદ��રદ��H�������Rem, 

       પીઠ : અમદાવાદ�રાત :ખીણ સંસ પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨વિદ્યાપી	ર્ણચાલ�દ્ર અન� હિન્દાવાદ��રદ��H�������Remલિત��ક્ષત યત�ન્દી :દ્ર
2. પીઠ : અમદાવાદ�રાત :ખીણ સંસ રાત ર્ણછAડ��� - મWય(કાલીન �ળ=� ગ#Iતકાલીન �ળ(પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨�ચાલ�નભાગ�રાત ત),

J#વિદ્યાપીન.ગ્રામસેવા મહાવિ�= વિદ્યાપીનમ�(ર્ણ બAડ(
3. શારદ: ઇતિહાસ: �સ્ત્રી હરીપ્રસાદ� હાદહિન્રાત પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨સ�દાવાદ��રદ��H�������Rem            - પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨�ચાલ�ન ભાગ�રાત ત, ભાગ�ગ -1,2

J#વિદ્યાપીન.ગ્રામસેવા મહાવિ�= વિદ્યાપીનમ�(ર્ણ  બAડ(,1969-70

 

 हि�न्दी��  

1. પીઠ : અમદાવાદ��ન્દી :ડ� શ્રીનેત્�ન�ત્ર - પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨�ચાલ�ન ભાગ�રાત ત કાલીન � ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ ભાગ�ગ -1,2,

�Aકાલીન ભાગ�રાત ત� પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨કાલીન �શારદ: ઇતિહાસ: ન, અલ્ય�����H�������ગૂજરાત વિહાદ�બ�દાવાદ��રદ��H�������Rem, ઉNરાત પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨દાવાદ��રદ��H�������Rem�શારદ: ઇતિહાસ: 
2. ભાગ�ગ(	 પ#રૂર્ષ: છ સત્ર) અભ્યાસANમ - પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨�ચાલ�ન ભાગ�રાત ત કાલીન � ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ,  મ#ન્દી :શારદ: ઇતિહાસ: �રાત �મ મનAહાદરાત ���,

ન	� હિન્દાવાદ��રદ��H�������Remલ્ય�����H�������ગૂજરાત વિહાદ:
3. સ�પીઠ : અમદાવાદ��. આરાત .સ�.ઠ�કાલીન રાત �ન, - ભાગ�રાત ત�ય ઉપીઠ : અમદાવાદ�મહાદ�દ્વીપ કી સંસ્કૃતિયાં, ભાગ- 1,2�				�પીઠ : અમદાવાદ� કાલીન : સ�સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤકGવિદ્યાપીતય��, ભાગ�ગ- 1,2

વિદ્યાપીશારદ: ઇતિહાસ: 	દાવાદ��રદ��H�������RemN, સ�જય ક#મ�રાત હિન્હાદ.મ�.કાલીન �.વિદ્યાપીન. હિન્દાવાદ��રદ��H�������Remલ્ય�����H�������ગૂજરાત વિહાદ: વિદ્યાપી	શ્વવિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : ��ય, 2013

4. આન�દાવાદ��રદ��H�������Rem વિદ્યાપીસxહાદ - પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨�ચાલ�ન ભાગ�રાત ત�ય ધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસમ(e ઉદ્ ભવ અને સિદ્ધાન્ત����������o  ભાગ	 એ	� સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤ	રૂપીઠ : અમદાવાદ�
હિન્હાદ.મ�.કાલીન �.વિદ્યાપીન. હિન્દાવાદ��રદ��H�������Remલ્ય�����H�������ગૂજરાત વિહાદ: વિદ્યાપી	શ્વવિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : ��ય, 2013

5. દદ્વીપ કી સંસ્કૃતિયાં, ભાગ- 1,2�				જેન્દી :દ્ર ન�રાત �યર્ણ ઝેટિયર, યુનિ. ગ્રંથ નિર્માણ બોર્ડ� એ	� - પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨�ચાલ�ન ભાગ�રાત ત કાલીન � ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ
કGષ્ટર્ણ મAહાદન શ્રીનેત્�મ��� હિન્હાદ.મ�.કાલીન �.વિદ્યાપીન. હિન્દાવાદ��રદ��H�������Remલ્ય�����H�������ગૂજરાત વિહાદ: વિદ્યાપી	શ્વવિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : ��ય, 2008

English

1. Mazmudar R.C. - The History and Culture  of  the  People  Vol-  1,  2
Bhartiya Vidya Bhavan, Mumbai.
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ગ �જરાત �ત વિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : �પીઠ : અમદાવાદ��ઠ : અમદાવાદ������H�������Ill�	�દાવાદ������H�������Ill 
સ�ચાલ�લિત���ત

મહાદ�દાવાદ������H�������Ill�	 દાવાદ������H�������Ill�સ�ઈ ગ્રામસેવા મહાવિ�મસ�	� મહાદ�વિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : ��ય : સ�દાવાદ������H�������Illરાત � - રાત ��ધ�જ
સમ�જવિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : � વિદ્યાપી	શારદ: ઇતિહાસ��`�����#�(શૈક્�રાત દાવાદ������H�������Ill  : ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ 

સત્ર – 2 : પીઠ : અમદાવાદ��ઠ/ક્રમ : MJR-HIS-201 ભાગ�રાત તન; ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ (ઈ.સ.પ �.323 થી અમલમાં)�����X�������૪. � ઈ.સ.650)
ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ    :  4                    L>� કાલીન ��કાલીન    : 60               L>� ગ>ર્ણ   : 100  
  શારદ: ઇતિહાસ��`�����#�(શૈક્*ક્ષલિત��ર્ણકાલીન  હાદ�ત >ઓઃ-����8������N-

1. મYય$કાલીન ���ન ભાગ�રાત તન; પીઠ : અમદાવાદ�ડિટ�ઈરાત ચાલય આપીઠ : અમદાવાદ�	;.
2. અન>મYય$કાલીન ���ન ભાગ�રાત તન; પીઠ : અમદાવાદ�ડિટ�ઈરાત ચાલય આપીઠ : અમદાવાદ�	;.
3. ગ>પ્તત અન� અન>ગ>પ્તતકાલીન ���ન ભાગ�રાત તન� સ્થિતિ સમજાવવી.��h�����'�હિ.મા.કસ્કૃતિનો વથી અમલમાં)�����X�������૪. વિદ્યાપીત સમજ		�.

એકાલીન મ - 1     ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15
1. મWય(કાલીન ��ન� ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ જર્ણ	�ન�� સ�ધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસનA
2. મWય( સ�મ્રાજ્ય�જ્યનો ઉદ્ ભયનA વિદ્યાપી	કાલીન �સ અન� અશારદ: ઇતિહાસ: Aકાલીન ન� ધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસ�વિદ્યાપીમ{કાલીન  ન�વિદ્યાપીત

એકાલીન મ - 2    ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15
1. અન#મWય(કાલીન ���ન શારદ: ઇતિહાસ: �સકાલીન A અન� ત�નA પીઠ : અમદાવાદ�હિન્રાત ચાલય
(પ#ષ્ટયવિદ્યાપીમત્ર શ#�ગ, ગWતમ�પ#ત્ર શારદ: ઇતિહાસ: �તકાલીન ર્ણ}, કાલીન વિદ્યાપીનષ્ટકાલીન , રૂદ્રદાવાદ��રદ��H�������Rem�મ�)

2. અન#મWય(કાલીન ���ન સ�સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤકGવિદ્યાપીત
 

એકાલીન મ - 3  ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15
1. ગ#Iત શારદ: ઇતિહાસ: �સકાલીન A

(ચાલ�દ્રગ#Iત બ�જA, સમ#દ્રગ#Iત, સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤકાલીન ન્દી :દાવાદ��રદ��H�������Remગ#Iત)
2. હાદર્ષ: છ સત્ર) અભ્યાસ(	ધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસ(નન� રાત �જકાલીન :ય અન� સ��સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤકGવિદ્યાપીતકાલીન  વિદ્યાપીસદદ્ધાંતિક�p�@��ઓ

એકાલીન મ - 4  ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15
1. ગ#Iતકાલીન ���ન સ�મ�જિક સંસ્થાઓ����જકાલીન  અન� સ��સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤકGવિદ્યાપીતકાલીન  સ્થિતિ��������h�����(�	હિ.મા.કા.નિ.સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤ=વિદ્યાપીત
2. ગ#Iતકાલીન ���ન આવિદ્યાપી={કાલીન  અન� ધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસ�વિદ્યાપીમ{કાલીન  સ્થિતિ��������h�����(�	હિ.મા.કા.નિ.સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤ=વિદ્યાપીત.
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સ�દાવાદ������H�������Illભાગ$ સ �લિત��ચાલ
ગ>જરાત �ત�

1. સ�પીઠ : અમદાવાદ��.ચાલAપીઠ : અમદાવાદ�રાત �.પીઠ : અમદાવાદ��.એન.  -  ભાગ�રાત તન#� ગ�ઝેટિયર, યુનિ. ગ્રંથ નિર્માણ બોર્ડ�હિન્ટયરાત ,  J#વિદ્યાપીન.  ગ્રામસેવા મહાવિ�= વિદ્યાપીનમ�(ર્ણ બAડ(, 1984 

અન#. શારદ: ઇતિહાસ: �સ્ત્રી હરીપ્રસાદ� હાદરાત :પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨સ�દાવાદ��રદ��H�������Rem, 

પીઠ : અમદાવાદ�રાત :ખીણ સંસ પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨વિદ્યાપી	ર્ણચાલ�દ્ર અન� હિન્દાવાદ��રદ��H�������Remલિત��ક્ષત યત�ન્દી :દ્ર
2. પીઠ : અમદાવાદ�રાત :ખીણ સંસ રાત ર્ણછAડ���     -  મWય(કાલીન �ળ=� ગ#Iતકાલીન �ળ (પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨�ચાલ�ન ભાગ�રાત ત)  J#વિદ્યાપીન.     

    ગ્રામસેવા મહાવિ�= વિદ્યાપીનમ�(ર્ણ બAડ(    
3. શારદ: ઇતિહાસ: �સ્ત્રી હરીપ્રસાદ� હાદહિન્રાત પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨સ�દાવાદ��રદ��H�������Rem            -   પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨�ચાલ�ન ભાગ�રાત ત ભાગ�ગ -1,2,J#વિદ્યાપીન.ગ્રામસેવા મહાવિ�= વિદ્યાપીનમ�(ર્ણ 

     બAડ(,1969-70 

4. મજમ#દાવાદ��રદ��H�������Rem�રાત  આરાત .જ  -   ગ#Iતકાલીન ���ન ભાગ�રાત ત, J#વિદ્યાપીન. ગ્રામસેવા મહાવિ�= વિદ્યાપીનમ�(ર્ણ બAડ(

 हि�न्दी��
1. પીઠ : અમદાવાદ��ન્દી :ડ� શ્રીનેત્�ન�ત્ર - પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨�ચાલ�ન ભાગ�રાત ત કાલીન � ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ ભાગ�ગ -1,2

�Aકાલીન ભાગ�રાત ત� પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨કાલીન �શારદ: ઇતિહાસ: ન, અલ્ય�����H�������ગૂજરાત વિહાદ�બ�દાવાદ��રદ��H�������Rem, ઉNરાત પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨દાવાદ��રદ��H�������Rem�શારદ: ઇતિહાસ: 
2. ભાગ�ગ(	 પ#રૂર્ષ: છ સત્ર) અભ્યાસANમ           -           પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨�ચાલ�ન ભાગ�રાત ત કાલીન � ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ,પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨કાલીન �શારદ: ઇતિહાસ: કાલીન  મ#ન્દી :શારદ: ઇતિહાસ: �રાત �મ 

મનAહાદરાત ���,રાત �ર્ણ� ઝેટિયર, યુનિ. ગ્રંથ નિર્માણ બોર્ડ��સ� રાત Aડ, ન	� હિન્દાવાદ��રદ��H�������Remલ્ય�����H�������ગૂજરાત વિહાદ:
3. સ�પીઠ : અમદાવાદ��. આરાત .સ�.ઠ�કાલીન રાત �ન, - ભાગ�રાત ત�ય ઉપીઠ : અમદાવાદ�મહાદ�દ્વીપ કી સંસ્કૃતિયાં, ભાગ- 1,2�				�પીઠ : અમદાવાદ� કાલીન : સ�સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤકGવિદ્યાપીતય��,  ભાગ�ગ- 

વિદ્યાપીશારદ: ઇતિહાસ: 	દાવાદ��રદ��H�������RemN, સ�જય ક#મ�રાત 1,2 હિન્હાદ.મ�.કાલીન �.વિદ્યાપીન. હિન્દાવાદ��રદ��H�������Remલ્ય�����H�������ગૂજરાત વિહાદ: વિદ્યાપી	શ્વવિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : ��ય, 2013

4. આન�દાવાદ��રદ��H�������Rem વિદ્યાપીસxહાદ - પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨�ચાલ�ન ભાગ�રાત ત�ય ધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસમ(e ઉદ્ભાવ એવં સ્વરૂપ���������4�પાન્ડે શ્રી�	 એ	� સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤ	રૂપીઠ : અમદાવાદ�
હિન્હાદ.મ�.કાલીન �.વિદ્યાપીન. હિન્દાવાદ��રદ��H�������Remલ્ય�����H�������ગૂજરાત વિહાદ: વિદ્યાપી	શ્વવિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : ��ય, 2013

5. દદ્વીપ કી સંસ્કૃતિયાં, ભાગ- 1,2�				જેન્દી :દ્ર ન�રાત �યર્ણ ઝેટિયર, યુનિ. ગ્રંથ નિર્માણ બોર્ડ� એ	� - પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨�ચાલ�ન ભાગ�રાત ત કાલીન � ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ
કGષ્ટર્ણ મAહાદન શ્રીનેત્�મ��� હિન્હાદ.મ�.કાલીન �.વિદ્યાપીન. હિન્દાવાદ��રદ��H�������Remલ્ય�����H�������ગૂજરાત વિહાદ: વિદ્યાપી	શ્વવિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : ��ય, 2008

English
 

1. Majumdar R.C. - The History and Culture of The People
 Vol- 1, 2 Bhartiya Vidya Bhavan, Mumbai.
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ગ�જરાત �ત વિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : �પીઠ : અમદાવાદ��ઠ : અમદાવાદ������H�������Ill�	�દાવાદ������H�������Ill
સ�ચાલ�લિત���ત

મહાદ�દાવાદ������H�������Ill�	 દાવાદ������H�������Ill�સ�ઈ ગ્રામસેવા મહાવિ�મસ�	� મહાદ�વિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : ��ય : સ�દાવાદ������H�������Illરાત � - રાત ��ધ�જ
સમ�જવિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : � વિદ્યાપી	શારદ: ઇતિહાસ��`�����#�(શૈક્�રાત દાવાદ������H�������Ill  : ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ 

સત્ર -2 : પીઠ : અમદાવાદ��ઠ/ક્રમ: MJR-HIS-202 આધ>વિદ્યાપીનકાલીન  વિદ્યાપી	શ્વન� મ>ખ્યય પ્રાયોગિક��	�હાદ; (ઈ.સ.1500-1789)
ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ    :  4                    L>� કાલીન ��કાલીન    : 60               L>� ગ>ર્ણ   : 100  
 શારદ: ઇતિહાસ��`�����#�(શૈક્*ક્ષલિત��ર્ણકાલીન  હાદ�ત >ઓઃ-����8������N-

1. ન	જગMવિદ્યાપીત અન� ધમ$ સ >ધ�રાત ર્ણ� અંગ� જર્ણકાલીન �રાત 1 આપીઠ : અમદાવાદ�	�.
2. વિદ્યાપીનડિટ�ઈદાવાદ������H�������Ill^ષ્ટ સમયટ સમયગ�ળ� દાવાદ������H�������Illરાત મ્યાન સામ્રાજ્યવાદી સય�ન સ�મ્રાજ્યના ઉદયની પ્રક્રિયા સમજાવવી�જ્યના ઉદયની પ્રક્રિયા સમજાવવી.�������ય	�દાવાદ������H�������Ill1 સત્ત�ઓઃ-����8������ન� ઉદાવાદ������H�������Illય અન� વિદ્યાપી	કાલીન �સન� જર્ણકાલીન �રાત 1 આપીઠ : અમદાવાદ�	�.
3. ઔદ્યાપીઠ : ;લિત��ગકાલીન  ક્ષ�ત્ર� આ	��� ક્ર��વિદ્યાપીત અંગ� સમજ આપીઠ : અમદાવાદ�	�.

એકાલીન મ – 1 ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15
1. ન	જગGવિદ્યાપીત : કાલીન �રાત ર્ણA અન� પીઠ : અમદાવાદ�હિન્રાત ર્ણ�મA
2. ધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસમ(સ#ધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસ�રાત ર્ણ� : કાલીન �રાત ર્ણA અન� પીઠ : અમદાવાદ�હિન્રાત ર્ણ�મA

એકાલીન મ – 2 ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15
1. ભાગWગAલિત���કાલીન  શારદ: ઇતિહાસ: Aધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસખીણ સંસAળA અન� સ�સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤ=�ન	�દાવાદ��રદ��H�������Rem 
2. સ�મ્રાજ્ય�જ્યનો ઉદ્ ભય	�દાવાદ��રદ��H�������Rem: સN�ઓનA ઉદાવાદ��રદ��H�������Remય :

 (પીઠ : અમદાવાદ�Aર#(ગ� , સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤપીઠ : અમદાવાદ��ન, લિત���ટન અન� ફ્રાંસ)���`�����&�એકમ – 3						��સ)

એકાલીન મ – 3 ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15
1. ઔદ્યાપીઠ : Aલિત��ગકાલીન  ક્ર��વિદ્યાપીત : વિદ્યાપી	ભાગ�	ન� અન� પીઠ : અમદાવાદ�હિન્રાત બળA  
2. ઔદ્યાપીઠ : Aલિત��ગકાલીન  ક્ર��વિદ્યાપીત :  પીઠ : અમદાવાદ�હિન્રાત ર્ણ�મA અન� વિદ્યાપી	કાલીન �સ 

એકાલીન મ – 4 ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15
1. ઇઁગ્��ન્દી :ડન� રાત ક્તવિહીન ક્રાંતવિદ્યાપી	હાદ:ન ક્ર��વિદ્યાપીત (ઈ.સ.1688) : કાલીન �રાત ર્ણA અન� પીઠ : અમદાવાદ�હિન્રાત ર્ણ�મA 
2.  ફ્રાંસ)���`�����&�એકમ – 3						�ન્દી :ચાલ ક્ર��વિદ્યાપીત (ઈ.સ.1789) : કાલીન �રાત ર્ણA, બન�	A અન� પીઠ : અમદાવાદ�હિન્રાત ર્ણ�મA
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સ�દાવાદ������H�������Illભાગ$ સ �લિત��ચાલ
ગ>જરાત �ત�

1. પીઠ : અમદાવાદ�ટ�� એમ.આરાત . -   વિદ્યાપી	શ્વન� ક્ર��વિદ્યાપીતઓ, ગ્રામસેવા મહાવિ�= વિદ્યાપીનમ�(ર્ણ બAડ(, અમદાવાદ��રદ��H�������Rem�	�દાવાદ��રદ��H�������Rem
2.  હિન્ફાઈ-સશારદ: ઇતિહાસ: રાત  એચાલ.         -  J#રાત Aપીઠ : અમદાવાદ�નA ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ ભાગ�ગ-1,2,3  J#વિદ્યાપીન	વિદ્યાપીસ{ટ: ગ્રામસેવા મહાવિ�= વિદ્યાપીનમ�(મ�(ર્ણ  

અન#.દાવાદ��રદ��H�������Rem�સ�ઇ કાલીન :ક#ભાગ�ઈ     બAડ(.અમદાવાદ��રદ��H�������Rem�	�દાવાદ��રદ��H�������Rem.

3. ભાગટ્ટ દાવાદ��રદ��H�������Rem�	�ન્દી :દ્ર -   J#રાત Aપીઠ : અમદાવાદ�નA ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ (1789-1960) J#વિદ્યાપીન	વિદ્યાપીસ{ટ: ગ્રામસેવા મહાવિ�= 
     વિદ્યાપીનમ�(ર્ણ બAડ(, અમદાવાદ��રદ��H�������Rem�	�દાવાદ��રદ��H�������Rem

4. શારદ: ઇતિહાસ: �ઠ સ#રાત �શારદ: ઇતિહાસ:  સ�. -    વિદ્યાપી	શ્વન� ક્ર��વિદ્યાપીતઓ, J#વિદ્યાપીન	વિદ્યાપીસ{ટ: ગ્રામસેવા મહાવિ�= વિદ્યાપીનમ�(ર્ણ બAડ(, 
     અમદાવાદ��રદ��H�������Rem�	�દાવાદ��રદ��H�������Rem

   हि�न्दी��

1. ચાલWહાદ�ર્ણ દાવાદ��રદ��H�������Rem�	�ન્દી :દ્રવિદ્યાપીસxહાદ - J#રાત Aપીઠ : અમદાવાદ� કાલીન � ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ, મધ્યપ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨દાવાદ��રદ��H�������Rem�શારદ: ઇતિહાસ:  ગ્રામસેવા મહાવિ�= અકાલીન �દાવાદ��રદ��H�������Remમ�.  
2. ન�ગAરાત : એસ.એ�. - આધ#વિદ્યાપીનકાલીન  વિદ્યાપી	શ્વ કાલીન � ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ,  પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨કાલીન �શારદ: ઇતિહાસ: કાલીન  -  આરાત .બ�.એ�.  

જયપ#રાત  1985

3. પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨સ�દાવાદ��રદ��H�������Rem રાત �જ	 નયન - આધ#વિદ્યાપીનકાલીન  J#રાત Aપીઠ : અમદાવાદ� કાલીન � ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ,  લિત��બહાદ�રાત  હિન્હાદન્દી :દાવાદ��રદ��H�������Rem: ગ્રામસેવા મહાવિ�= 
અકાલીન �દાવાદ��રદ��H�������Remમ�, 1977

4. શારદ: ઇતિહાસ: મ�( દાવાદ��રદ��H�������Rem:ન�ન�= - આધ#વિદ્યાપીનકાલીન  J#રાત Aપીઠ : અમદાવાદ� કાલીન � ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ, જ્ઞાનદા પ્રકાશન, 							દરિયાગંજ,નવી દિલ્હી�નદાવાદ��રદ��H�������Rem� પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨કાલીન �શારદ: ઇતિહાસ: ન,  

દાવાદ��રદ��H�������Remહિન્રાત ય�ગ�જ,ન	� હિન્દાવાદ��રદ��H�������Remલ્ય�����H�������ગૂજરાત વિહાદ:
5. દાવાદ��રદ��H�������Rem�	�શારદ: ઇતિહાસ:  વિદ્યાપી	જય - J#રાત Aપીઠ : અમદાવાદ��ય સ�સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤકGવિદ્યાપીત , 

હિન્હાદ.મ�.કાલીન �.વિદ્યાપીન. હિન્દાવાદ��રદ��H�������Remલ્ય�����H�������ગૂજરાત વિહાદ: વિદ્યાપી	શ્વવિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : ��ય, 2011

6. દાવાદ��રદ��H�������Rem�	�શારદ: ઇતિહાસ:  વિદ્યાપી	જય, મ�ન� - આધ#વિદ્યાપીનકાલીન  J#રાત Aપીઠ : અમદાવાદ� કાલીન � ઇવિદ્યાપીતહાદ�સe આય�મ એ	� હિન્દાવાદ��રદ��H�������Remશારદ: ઇતિહાસ: �એ
    ભાગ�રાત દ્વીપ કી સંસ્કૃતિયાં, ભાગ- 1,2�				�જ, 	�દાવાદ��રદ��H�������Remન� ચાલWધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસરાત :  હિન્હાદ.મ�.કાલીન �.વિદ્યાપીન. હિન્દાવાદ��રદ��H�������Remલ્ય�����H�������ગૂજરાત વિહાદ: વિદ્યાપી	શ્વવિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : ��ય, 2013
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ગ �જરાત �ત વિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : �પીઠ : અમદાવાદ��ઠ : અમદાવાદ������H�������Ill�	�દાવાદ������H�������Ill 
સ�ચાલ�લિત���ત

મહાદ�દાવાદ������H�������Ill�	 દાવાદ������H�������Ill�સ�ઈ ગ્રામસેવા મહાવિ�મસ�	� મહાદ�વિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : ��ય : સ�દાવાદ������H�������Illરાત � - રાત ��ધ�જ
સમ�જવિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : � વિદ્યાપી	શારદ: ઇતિહાસ��`�����#�(શૈક્�રાત દાવાદ������H�������Ill  : ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ 

સત્ર-3: પીઠ : અમદાવાદ��ઠ/ક્રમ : MJR-HIS-301 ભાગ�રાત તન; ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ  (ઈ.સ.650-1206)
ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ    :  4                    L>� કાલીન ��કાલીન    : 60               L>� ગ>ર્ણ   : 100  
શારદ: ઇતિહાસ��`�����#�(શૈક્*ક્ષલિત��ર્ણકાલીન  હાદ�ત >ઓઃ-����8������N-

1. વિદ્યાપીનડિટ�ઈદાવાદ������H�������Ill^ષ્ટ સમયટ સમયગ�ળ� દાવાદ������H�������Illરાત વિદ્યાપીમય�ન ઉત્તરાત  અન� દાવાદ������H�������Illલિત��ક્ષર્ણ ભાગ�રાત તન� રાત �જકાલીન 1ય સત્ત�ઓઃ-����8������ન; પીઠ : અમદાવાદ�ડિટ�ઈરાત ચાલય આપીઠ : અમદાવાદ�	;.
2. આ સમયગ�ળ�મ�� ભાગ�રાત ત ઉપીઠ : અમદાવાદ�રાત  થી અમલમાં)�����X�������૪. ય���� વિદ્યાપી	દાવાદ������H�������Ill�શારદ: ઇતિહાસ��`�����#�(શૈક્� આક્રમર્ણ; વિદ્યાપી	શારદ: ઇતિહાસ��`�����#�(શૈક્� જર્ણકાલીન �રાત 1 આપીઠ : અમદાવાદ�	�.
3. રાત �જપ �ત ય>ગન� સમ�જ અન� સ�સ્કૃતિનો વLMવિદ્યાપીતન; પીઠ : અમદાવાદ�ડિટ�ઈરાત ચાલય આપીઠ : અમદાવાદ�	;.

એકાલીન મ - 1 ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15
1. ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ જર્ણ	�ન� સ�ધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસન સ�મગ્રામસેવા મહાવિ�
2. સ�મ�ત	�દાવાદ��રદ��H�������RemનA ઉદાવાદ��રદ��H�������Remય

એકાલીન મ - 2 ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15
1. ઉNરાત  ભાગ�રાત તન� મ#ખ્ય પ્રવાહો(ઈ.સ.૧૫૦૦ય રાત �જકાલીન :ય સN�ઓ

 (ગ#ર્જરાત -પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨વિદ્યાપીતહાદ�રાત , બ�ગ�ળનA પીઠ : અમદાવાદ��� 	�શારદ: ઇતિહાસ:  અન� મ�ળ	�ન� પીઠ : અમદાવાદ�રાત મ�રાત Aન� સ�દાવાદ��રદ��H�������Remભાગ(મ��)
એકાલીન મ - 3 ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15

1. દાવાદ��રદ��H�������Remલિત��ક્ષર્ણ ભાગ�રાત તન� મ#ખ્ય પ્રવાહો(ઈ.સ.૧૫૦૦ય રાત �જકાલીન :ય સN�ઓ
 (ચાલA�,પીઠ : અમદાવાદ�લ્ય�����H�������ગૂજરાત વિ�	 અન� રાત �ષ્ટbક�ટAન� સ�દાવાદ��રદ��H�������Remભાગ(મ��)

એકાલીન મ - 4 ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15
1. મહાદ�મદાવાદ��રદ��H�������Rem ગજન	� અન� મહાદ�મદાવાદ��રદ��H�������Rem ઘોરીના આક્રમણો����`����Aરાત :ન� આક્રમર્ણA
2. રાત �જપ �ત J#ગ દાવાદ��રદ��H�������Remરાત મ્પ્યુય�ન સમ�જ અન� સ�સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤકGવિદ્યાપીત
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સ�દાવાદ������H�������Illભાગ$ સ �લિત��ચાલ

ગ>જરાત �ત� 
 

1. સ�પીઠ : અમદાવાદ��.ચાલAપીઠ : અમદાવાદ�રાત �.પીઠ : અમદાવાદ��.એન.  -  ભાગ�રાત તન#� ગ�ઝેટિયર, યુનિ. ગ્રંથ નિર્માણ બોર્ડ�હિન્ટયરાત ,  J#વિદ્યાપીન.  ગ્રામસેવા મહાવિ�= વિદ્યાપીનમ�(ર્ણ બAડ(, 1984 

અન#. શારદ: ઇતિહાસ: �સ્ત્રી હરીપ્રસાદ� હાદરાત :પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨સ�દાવાદ��રદ��H�������Rem,

પીઠ : અમદાવાદ�રાત :ખીણ સંસ પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨વિદ્યાપી	ર્ણચાલ�દ્ર અન� હિન્દાવાદ��રદ��H�������Remલિત��ક્ષત યત�ન્દી :દ્ર
2. ધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસ�રાત �ય�,કાલીન �ઝેટિયર, યુનિ. ગ્રંથ નિર્માણ બોર્ડ�, ભાગટ્ટ અન� કાલીન Aરાત �ટ - મધ્યકાલીન ���ન ભાગ�રાત તનA ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ,  J#વિદ્યાપીન.ગ્રામસેવા મહાવિ�= 

વિદ્યાપીનમ�(ર્ણ બAડ(,અમદાવાદ��રદ��H�������Rem�	�દાવાદ��રદ��H�������Rem.

3. ન�યકાલીન  છAર#ભાગ�ઈ રાત . - મધ્યકાલીન ���ન ભાગ�રાત ત ભાગ�ગ-1,2, J#વિદ્યાપીન.ગ્રામસેવા મહાવિ�=  
વિદ્યાપીનમ�(ર્ણ બAડ(, અમદાવાદ��રદ��H�������Rem�	�દાવાદ��રદ��H�������Rem, 1968

4. પીઠ : અમદાવાદ�રાત :ખીણ સંસ પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨વિદ્યાપી	ર્ણચાલ�દ્ર સ�. - ભાગ�રાત તનA સ��સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤકGવિદ્યાપીતકાલીન  ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ, J#વિદ્યાપીન.  

વિદ્યાપીનમ�(ર્ણ બAડ(,અમદાવાદ��રદ��H�������Rem�	�દાવાદ��રદ��H�������Rem.

5. પીઠ : અમદાવાદ�રાત :ખીણ સંસ  પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨વિદ્યાપી	ર્ણચાલ�દ્ર સ�. - મધ્યકાલીન ���ન ભાગ�રાત તમ�� આવિદ્યાપી={કાલીન  જ	ન 
અન� સ�ગઠન, J#વિદ્યાપીન.ગ્રામસેવા મહાવિ�= વિદ્યાપીનમ�(ર્ણ બAડ(, 

અમદાવાદ��રદ��H�������Rem�	�દાવાદ��રદ��H�������Rem- 1989

6. સ#મન સ. શારદ: ઇતિહાસ: �હાદ - ભાગ�રાત ત�ય ઇવિદ્યાપીતહાદ�સન� સ�ધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસન 
સ�મ્રાજ્યગ�,ગ#જરાત �ત  J#વિદ્યાપીન. ગ્રામસેવા મહાવિ�= વિદ્યાપીનમ�(ર્ણ 

બAડ(, અમદાવાદ��રદ��H�������Rem�	�દાવાદ��રદ��H�������Rem
  हि�न्दी��
 

1. પીઠ : અમદાવાદ��ન્દી :ડ� શ્રીનેત્�ન�ત્ર         - પ �	( મધ્યકાલીન ���ન ભાગ�રાત ત (હિન્દાવાદ��રદ��H�������Remલ્ય�����H�������ગૂજરાત વિહાદ સલ્ય�����H�������ગૂજરાત વિતનત)  

�Aકાલીન ભાગ�રાત ત� પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨કાલીન �શારદ: ઇતિહાસ: ન, અલ્ય�����H�������ગૂજરાત વિહાદ�બ�દાવાદ��રદ��H�������Rem -1992

2. લ#ર્ણ�ય�બ�.એન.                       - પ �	( મધ્ય�કાલીન ���ન ભાગ�રાત ત (રાત �જન1વિદ્યાપીતકાલીન  એ	�  
સ��સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤકGવિદ્યાપીતકાલીન  ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ)  કાલીન મ� પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨કાલીન �શારદ: ઇતિહાસ: ન 

ઇન્દી :દાવાદ��રદ��H�������RemAરાત .
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ગ �જરાત �ત વિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : �પીઠ : અમદાવાદ��ઠ : અમદાવાદ������H�������Ill�	�દાવાદ������H�������Ill 
સ�ચાલ�લિત���ત

મહાદ�દાવાદ������H�������Ill�	 દાવાદ������H�������Ill�સ�ઈ ગ્રામસેવા મહાવિ�મસ�	� મહાદ�વિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : ��ય : સ�દાવાદ������H�������Illરાત � - રાત ��ધ�જ
સમ�જવિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : � વિદ્યાપી	શારદ: ઇતિહાસ��`�����#�(શૈક્�રાત દાવાદ������H�������Ill  : ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ 

સત્ર-3 :પીઠ : અમદાવાદ��ઠ/ક્રમ : MJR-HIS-302 આધ>વિદ્યાપીનકાલીન  વિદ્યાપી	શ્વન� મ>ખ્યય પ્રાયોગિક��	�હાદ; (ઈ.સ. 1789-1945)
ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ    :  4                    L>� કાલીન ��કાલીન    : 60               L>� ગ>ર્ણ   : 100  
શારદ: ઇતિહાસ��`�����#�(શૈક્*ક્ષલિત��ર્ણકાલીન  હાદ�ત >ઓઃ-����8������N-

1. પ્રાયોગિક��થી અમલમાં)�����X�������૪. મ અન� દ્વિતીય વિશdત�ય વિદ્યાપી	શ્વય>દ્ધન� 	*વિદ્યાપીશ્વકાલીન  અસરાત ; સમજ		�.
2. રાત �ષ્ટ સમયeસ�ઘ d�રાત � થી અમલમાં)�����X�������૪. ય��� શારદ: ઇતિહાસ��`�����#�(શૈક્��વિદ્યાપીતસ્કૃતિનો વથી અમલમાં)�����X�������૪. �પીઠ : અમદાવાદ�ન�ન� પ્રાયોગિક��ય�સ; અંગ� જર્ણકાલીન �રાત 1 આપીઠ : અમદાવાદ�	�.
3. રાત વિદ્યાપીશારદ: ઇતિહાસ��`�����#�(શૈક્યન ક્ર��વિદ્યાપીત ન� 	*વિદ્યાપીશ્વકાલીન  અસરાત ; સમજ		�.

એકાલીન મ - 1 ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15
1. ન�પીઠ : અમદાવાદ�Aલિત���યન બAન�પીઠ : અમદાવાદ��ટ(
2. મ�ટરાત વિદ્યાપીનકાલીન 

એકાલીન મ – 2 ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15
1. જમ(ન� અન� ઈટ���ન#� એકાલીન :કાલીન રાત ર્ણ
2. પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨=મ વિદ્યાપી	શ્વJ#દ્ધાંતિક�p�@��e કાલીન �રાત ર્ણA અન� પીઠ : અમદાવાદ�હિન્રાત ર્ણ�મA

એકાલીન મ - 3 ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15
1. રાત વિદ્યાપીશારદ: ઇતિહાસ: યન ક્ર��વિદ્યાપીત(1917)- કાલીન �રાત ર્ણA અન� પીઠ : અમદાવાદ�હિન્રાત ર્ણ�મA
2. રાત �ષ્ટb સ�ઘોરીના આક્રમણો����`����ન� સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤ=�પીઠ : અમદાવાદ�ન� અન� કાલીન �ય�

એકાલીન મ - 4 ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15
1. J �રાત Aપીઠ : અમદાવાદ�મ�� સરાત મ#ખ્ય પ્રવાહો(ઈ.સ.૧૫૦૦ય�રાત શારદ: ઇતિહાસ: �હાદ: રાત �જ્યનો ઉદ્ ભયAનA ઉદાવાદ��રદ��H�������Remય

(જમ(ન� અન� ઈટ���)
2. દદ્વીપ કી સંસ્કૃતિયાં, ભાગ- 1,2�				ત�ય વિદ્યાપી	શ્વJ#દ્ધાંતિક�p�@��e કાલીન �રાત ર્ણA, ઘોરીના આક્રમણો����`����ટન�ઓ અન� પીઠ : અમદાવાદ�હિન્રાત ર્ણ�મA  
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સ�દાવાદ������H�������Illભાગ$ સ �લિત��ચાલ
ગ>જરાત �ત�

1. પીઠ : અમદાવાદ�ટ�� એમ.આરાત . - વિદ્યાપી	શ્વન� ક્ર��વિદ્યાપીતઓ, ગ્રામસેવા મહાવિ�= વિદ્યાપીનમ�(ર્ણ બAડ(, અમદાવાદ��રદ��H�������Rem�	�દાવાદ��રદ��H�������Rem
2. હિન્ફાઈ-સશારદ: ઇતિહાસ: રાત  એચાલ.                   - J#રાત Aપીઠ : અમદાવાદ�નA ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ 

ભાગ�ગ-1,2,3  J#વિદ્યાપીન	વિદ્યાપીસ{ટ: ગ્રામસેવા મહાવિ�= અન#.દાવાદ��રદ��H�������Rem�સ�ઇ કાલીન :ક#ભાગ�ઈ 
વિદ્યાપીનમ�(મ�(ર્ણ બAડ( .અમદાવાદ��રદ��H�������Rem�	�દાવાદ��રદ��H�������Rem.      

3. ભાગટ્ટ દાવાદ��રદ��H�������Rem�	�ન્દી :દ્ર - J#રાત Aપીઠ : અમદાવાદ�નA ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ (1789-1960)  J#વિદ્યાપીન	વિદ્યાપીસ{ટ: ગ્રામસેવા મહાવિ�= 
વિદ્યાપીનમ�(ર્ણ બAડ(, અમદાવાદ��રદ��H�������Rem�	�દાવાદ��રદ��H�������Rem

4. શારદ: ઇતિહાસ: �ઠ સ#રાત �શારદ: ઇતિહાસ:  સ�. - વિદ્યાપી	શ્વન� ક્ર��વિદ્યાપીતઓ,  J#વિદ્યાપીન	વિદ્યાપીસ{ટ: ગ્રામસેવા મહાવિ�= વિદ્યાપીનમ�(ર્ણ બAડ(,  

અમદાવાદ��રદ��H�������Rem�	�દાવાદ��રદ��H�������Rem
   

हि�न्दी��

1. ચાલWહાદ�ર્ણ દાવાદ��રદ��H�������Rem�	�ન્દી :દ્રવિદ્યાપીસxહાદ - J#રાત Aપીઠ : અમદાવાદ� કાલીન � ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ, મધ્યપ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨દાવાદ��રદ��H�������Rem�શારદ: ઇતિહાસ:  ગ્રામસેવા મહાવિ�= અકાલીન �દાવાદ��રદ��H�������Remમ�.  
2. ન�ગAરાત : એસ.એ�. - આધ#વિદ્યાપીનકાલીન  વિદ્યાપી	શ્વ કાલીન � ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ,  પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨કાલીન �શારદ: ઇતિહાસ: કાલીન  -  આરાત .બ�.એ�.  

જયપ#રાત  1985

3. પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨સ�દાવાદ��રદ��H�������Rem રાત �જ	 નયન - આધ#વિદ્યાપીનકાલીન  J#રાત Aપીઠ : અમદાવાદ� કાલીન � ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ,  લિત��બહાદ�રાત  હિન્હાદન્દી :દાવાદ��રદ��H�������Rem: ગ્રામસેવા મહાવિ�= 
અકાલીન �દાવાદ��રદ��H�������Remમ�, 1977

4. શારદ: ઇતિહાસ: મ�( દાવાદ��રદ��H�������Rem:ન�ન�= - આધ#વિદ્યાપીનકાલીન  J#રાત Aપીઠ : અમદાવાદ� કાલીન � ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ, જ્ઞાનદા પ્રકાશન, 							દરિયાગંજ,નવી દિલ્હી�નદાવાદ��રદ��H�������Rem� પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨કાલીન �શારદ: ઇતિહાસ: ન,  

દાવાદ��રદ��H�������Remહિન્રાત ય�ગ�જ,ન	� હિન્દાવાદ��રદ��H�������Remલ્ય�����H�������ગૂજરાત વિહાદ:
5. દાવાદ��રદ��H�������Rem�	�શારદ: ઇતિહાસ:  વિદ્યાપી	જય - J#રાત Aપીઠ : અમદાવાદ��ય સ�સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤકGવિદ્યાપીત , 

હિન્હાદ.મ�.કાલીન �.વિદ્યાપીન. હિન્દાવાદ��રદ��H�������Remલ્ય�����H�������ગૂજરાત વિહાદ: વિદ્યાપી	શ્વવિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : ��ય, 2011

6. દાવાદ��રદ��H�������Rem�	�શારદ: ઇતિહાસ:  વિદ્યાપી	જય, મ�ન� - આધ#વિદ્યાપીનકાલીન  J#રાત Aપીઠ : અમદાવાદ� કાલીન � ઇવિદ્યાપીતહાદ�સe આય�મ એ	� હિન્દાવાદ��રદ��H�������Remશારદ: ઇતિહાસ: �એ
    ભાગ�રાત દ્વીપ કી સંસ્કૃતિયાં, ભાગ- 1,2�				�જ, 	�દાવાદ��રદ��H�������Remન� ચાલWધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસરાત :  હિન્હાદ.મ�.કાલીન �.વિદ્યાપીન. હિન્દાવાદ��રદ��H�������Remલ્ય�����H�������ગૂજરાત વિહાદ: વિદ્યાપી	શ્વવિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : ��ય, 2013
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ગ �જરાત �ત વિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : �પીઠ : અમદાવાદ��ઠ : અમદાવાદ������H�������Ill�	�દાવાદ������H�������Ill 
સ�ચાલ�લિત���ત

મહાદ�દાવાદ������H�������Ill�	 દાવાદ������H�������Ill�સ�ઈ ગ્રામસેવા મહાવિ�મસ�	� મહાદ�વિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : ��ય : સ�દાવાદ������H�������Illરાત � - રાત ��ધ�જ
સમ�જવિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : � વિદ્યાપી	શારદ: ઇતિહાસ��`�����#�(શૈક્�રાત દાવાદ������H�������Ill  : ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ 

સત્ર -3 : પીઠ : અમદાવાદ��ઠ/ક્રમ : MJR-HIS - 303  ગ>જરાત �તન; ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ  (પ્રાયોગિક���રાત �ભાગથી અમલમાં)�����X�������૪. � ઈ.સ. 1304) 
ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ    :  4                       L>� કાલીન ��કાલીન    : 60               L>� ગ>ર્ણ   : 100  
શારદ: ઇતિહાસ��`�����#�(શૈક્*ક્ષલિત��ર્ણકાલીન  હાદ�ત >ઓઃ-����8������N-

1.  ગ>જરાત �તન; ભાગYગ;લિત���કાલીન  પીઠ : અમદાવાદ�ડિટ�ઈરાત ચાલય આપીઠ : અમદાવાદ�� ત�ન� ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ-આ��ખનન�� સ�ધન;ન� જર્ણકાલીન �રાત 1 આપીઠ : અમદાવાદ�	�.
2. ગ>જરાત �તન� આદ્યાપીઠ : ઐવિદ્યાપીતહાદ�વિદ્યાપીસકાલીન  સ�સ્કૃતિનો વLMવિદ્યાપીતઓઃ-����8������ન; પીઠ : અમદાવાદ�ડિટ�ઈરાત ચાલય આપીઠ : અમદાવાદ�	;.
3. મYય$થી અમલમાં)�����X�������૪. � 	�ઘ��� શારદ: ઇતિહાસ��`�����#�(શૈક્�સનકાલીન ���ન ગ>જરાત �તન; પીઠ : અમદાવાદ�ડિટ�ઈરાત ચાલય આપીઠ : અમદાવાદ�	;.

એકાલીન મ - 1 ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15
      

1. ગ#જરાત �તનA ભાગWગAલિત���કાલીન  પીઠ : અમદાવાદ�હિન્રાત ચાલય  
2. ગ#જરાત �તમ�� હાદડIપીઠ : અમદાવાદ��ય સ�સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤકGવિદ્યાપીત : મ#ખ્ય પ્રવાહો(ઈ.સ.૧૫૦૦ય �ક્ષર્ણA

  (�A=�, રાત Aજડ:, ધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસA��	�રાત � અન� રાત �ગપ#રાત ન� વિદ્યાપી	શારદ: ઇતિહાસ: �ર્ષ: છ સત્ર) અભ્યાસ સ�દાવાદ��રદ��H�������Remભાગ(મ��)
એકાલીન મ - 2 ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15

1. મWય(, ક્ષત્રપીઠ : અમદાવાદ� અન� ગ#Iત	�શારદ: ઇતિહાસ: ન� શારદ: ઇતિહાસ: �સન દાવાદ��રદ��H�������Remરાત વિદ્યાપીમય�ન
ગ#જરાત �તન�� સમ�જ અન� સ�સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤકGવિદ્યાપીત 

2. ગ#જરાત �તમ�� મ1ત્રકાલીન  શારદ: ઇતિહાસ: �સનન� વિદ્યાપીસદદ્ધાંતિક�p�@��ઓ

એકાલીન મ - 3 ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15
1. સA��કાલીન : 	�શારદ: ઇતિહાસ: નA મ �ળ અન� શારદ: ઇતિહાસ: �સનન� શારદ: ઇતિહાસ: રૂઆત
2. વિદ્યાપીસદ્ધાંતિક�p�@��રાત �જ જયવિદ્યાપીસxહાદ અન� ક#મ�રાત પીઠ : અમદાવાદ��ળન� વિદ્યાપીસદદ્ધાંતિક�p�@��ઓ

એકાલીન મ - 4 ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15
 

1. સA��કાલીન : અન� 	�ઘોરીના આક્રમણો����`������� શારદ: ઇતિહાસ: �સન દાવાદ��રદ��H�������Remરાત મ્પ્યુય�ન ગ#જરાત �તન� સ�મ�જિક સંસ્થાઓ����જકાલીન  અન� આવિદ્યાપી={કાલીન  સ્થિતિ��������h�����(�	હિ.મા.કા.નિ.સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤ=વિદ્યાપીત
2. સA��કાલીન : અન� 	�ઘોરીના આક્રમણો����`������� શારદ: ઇતિહાસ: �સન દાવાદ��રદ��H�������Remરાત મ્પ્યુય�ન ગ#જરાત �તન#� ધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસમ(, કાલીન �� અન� સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤ=�પીઠ : અમદાવાદ�cય
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સ�દાવાદ������H�������Illભાગ$ સ �લિત��ચાલ 
 

1.  આચાલ�ય( ન.આ. - ગ#જરાત �તનA સA��કાલીન :કાલીન ���ન ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ
- ગ#જરાત �તન� ધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસમ( સ�પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨દાવાદ��રદ��H�������Rem�ય
- ગ#જરાત �તન� ચાલ�	ડ� રાત �જ્યનો ઉદ્ ભયનA ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ
- ગ#જરાત �તનA સ��સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤકGવિદ્યાપીતકાલીન  ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ

 - ગ#જરાત �તન� મળ��A વિદ્યાપીશારદ: ઇતિહાસ: લ્ય�����H�������ગૂજરાત વિપીઠ : અમદાવાદ� સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤ=�પીઠ : અમદાવાદ�cયનA 	�રાત સA
2. પીઠ : અમદાવાદ�રાત :ખીણ સંસ રાત વિદ્યાપીસકાલીન ��� સ� - ગ#જરાત �તનA રાત �જકાલીન :ય અન� સ��સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤકGવિદ્યાપીતકાલીન  ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ ગ્રામસેવા મહાવિ�=-5

 સલ્ય�����H�������ગૂજરાત વિતનત કાલીન �ળ
3. મહાદ�ત� રાત . ન�. - ગ#જરાત �તન� મળ�� વિદ્યાપીશારદ: ઇતિહાસ: લ્ય�����H�������ગૂજરાત વિપીઠ : અમદાવાદ� સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤ=�પીઠ : અમદાવાદ�cયનA 	�રાત સA
4. શારદ: ઇતિહાસ: �સ્ત્રી હરીપ્રસાદ� હાદરાત :પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨સ�દાવાદ��રદ��H�������Rem - ગ#જરાત �તનA પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨�ચાલ�ન ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ

 મ1ત્રકાલીન  કાલીન ���ન ગ#જરાત �ત-1,2

 અર્ણહિન્હાદ�	�ડનA ચાલ�	ડ� 	�શારદ: ઇતિહાસ:  ભાગ�ગ-1,2 

हि�न्दी�� 

1. ઓઝેટિયર, યુનિ. ગ્રંથ નિર્માણ બોર્ડ� ગA.હાદ:. - સA��કાલીન :ઓકાલીન � પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨�ચાલ�ન ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ, રાત �જસ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤ=�ન� ગ્રામસેવા મહાવિ�=�ગ�રાત , 

જAધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસપ#રાત .
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 ગ �જરાત �ત વિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : �પીઠ : અમદાવાદ��ઠ : અમદાવાદ������H�������Ill�	�દાવાદ������H�������Ill 
સ�ચાલ�લિત���ત

મહાદ�દાવાદ������H�������Ill�	 દાવાદ������H�������Ill�સ�ઈ ગ્રામસેવા મહાવિ�મસ�	� મહાદ�વિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : ��ય : સ�દાવાદ������H�������Illરાત � - રાત ��ધ�જ
સમ�જવિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : � વિદ્યાપી	શારદ: ઇતિહાસ��`�����#�(શૈક્�રાત દાવાદ������H�������Ill  : ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ 

સત્ર-4: પીઠ : અમદાવાદ��ઠ/ક્રમ : MJR-HIS-401 ભાગ�રાત તન; ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ  (ઈ.સ.1206-1526)
ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ    :  4                    L>� કાલીન ��કાલીન    : 60               L>� ગ>ર્ણ   : 100  
શારદ: ઇતિહાસ��`�����#�(શૈક્*ક્ષલિત��ર્ણકાલીન  હાદ�ત >ઓઃ-����8������N-
1. ડિટ�ઈદાવાદ������H�������Illલ્હહાદ1 સલ્હતનતન� સ્કૃતિનો વથી અમલમાં)�����X�������૪. �પીઠ : અમદાવાદ�ન�, દMઢીકરણ અને પતન અંગે જાણકારી આ1કાલીન રાત ર્ણ અન� પીઠ : અમદાવાદ�તન અંગ� જર્ણકાલીન �રાત 1 આપીઠ : અમદાવાદ�	�.
2. દાવાદ������H�������Illલિત��ક્ષર્ણ ભાગ�રાત તન�� રાત �જ્યના ઉદયની પ્રક્રિયા સમજાવવી.�������ય; (વિદ્યાપી	જયનગરાત , બહાદમન�) ન� રાત �જકાલીન 1ય અન� સ��સ્કૃતિનો વLMવિદ્યાપીતકાલીન  પ્રાયોગિક��દાવાદ������H�������Ill�ન અંગ� જર્ણકાલીન �રાત 1 આપીઠ : અમદાવાદ�	�.
3. વિદ્યાપીનડિટ�ઈદાવાદ������H�������Ill^ષ્ટ સમયટ સમયગ�ળ�ન� ભાગ�રાત તન� સ�મ�જિક-આર્થિક પરિસ્થિતિનો પરિચય કરાજકાલીન -આવિદ્યાપીથી અમલમાં)�����X�������૪. lકાલીન  પીઠ : અમદાવાદ�ડિટ�ઈરાત સ્થિતિ સમજાવવી.��h�����'�હિ.મા.કસ્કૃતિનો વથી અમલમાં)�����X�������૪. વિદ્યાપીતન; પીઠ : અમદાવાદ�ડિટ�ઈરાત ચાલય કાલીન રાત �		;.
એકાલીન મ - 1 ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15

1. સલ્ય�����H�������ગૂજરાત વિતનતકાલીન ���ન ભાગ�રાત તન� ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ જર્ણ	�ન�� સ�ધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસનA
2. હિન્દાવાદ��રદ��H�������Remલ્ય�����H�������ગૂજરાત વિહાદ: સલ્ય�����H�������ગૂજરાત વિતનતન� સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤ=�પીઠ : અમદાવાદ�ન� અન� ગ#��મ 	�શારદ: ઇતિહાસ: ન#� શારદ: ઇતિહાસ: �સન

(ક#cબ#દ્દીન ઐબ:ન ઐબકાલીન , ઇલ્ય�����H�������ગૂજરાત વિ� #જિક સંસ્થાઓ����cમશારદ: ઇતિહાસ: , રાત લિત��ઝેટિયર, યુનિ. ગ્રંથ નિર્માણ બોર્ડય� અન� બ�બન) 

 

એકાલીન મ - 2 ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15
1. લિત��ખીણ સંસ�જ અન� � #ગ�કાલીન  	�શારદ: ઇતિહાસ: ન� શારદ: ઇતિહાસ: �સકાલીન A અન� વિદ્યાપીસદદ્ધાંતિક�p�@��ઓ

(અ��ઉદ્દીન ઐબ:ન લિત��ખીણ સંસ�જ, મ#હાદમ્પ્યુમદાવાદ��રદ��H�������Remલિત��બન � #ગ�કાલીન  અન� હિન્ફાઈ-સરાત Aજશારદ: ઇતિહાસ: �હાદ � #ગ�કાલીન )

2. હિન્દાવાદ��રદ��H�������Remલ્ય�����H�������ગૂજરાત વિહાદ: સલ્ય�����H�������ગૂજરાત વિતનતન� પીઠ : અમદાવાદ�તનન� કાલીન �રાત ર્ણA

એકાલીન મ - 3 ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15
1. વિદ્યાપી	જયનગરાત  સ�મ્રાજ્ય�જ્યનો ઉદ્ ભય (રાત �જકાલીન :ય અન� સ��સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤકGવિદ્યાપીતકાલીન  વિદ્યાપીસદદ્ધાંતિક�p�@��ઓ)

2. બહાદમન� રાત �જ્યનો ઉદ્ ભય (રાત �જકાલીન :ય અન� સ��સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤકGવિદ્યાપીતકાલીન  વિદ્યાપીસદદ્ધાંતિક�p�@��ઓ)

એકાલીન મ - 4 ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15
1. સલ્ય�����H�������ગૂજરાત વિતનતકાલીન �ળમ�� ભાગ�રાત તનA સ�મ�જિક સંસ્થાઓ����જકાલીન  અન� આવિદ્યાપી={કાલીન  જ	ન 
2. સમસ્થિતિ��������h�����(�	હિ.મા.કા.નિ.ન્દી :	ત સ�સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤકGવિદ્યાપીતનA ઉદાવાદ��રદ��H�������Remય:

(સ �ફાઈ-સ: અન� ભાગસ્થિતિ��������h�����(�	હિ.મા.કા.નિ.ક્તવિહીન ક્રાંત આંદાવાદ��રદ��H�������RemA�ન)  
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સ�દાવાદ������H�������Illભાગ$ સ �લિત��ચાલ
 ગ>જરાત �ત�  

1. સ�પીઠ : અમદાવાદ��.  ચાલAપીઠ : અમદાવાદ�રાત � પીઠ : અમદાવાદ��.એન.          - ભાગ�રાત તન#� ગ�ઝેટિયર, યુનિ. ગ્રંથ નિર્માણ બોર્ડ�હિન્ટયરાત , 

J#વિદ્યાપીન.  ગ્રામસેવા મહાવિ�= વિદ્યાપીનમ�(ર્ણ બAડ(,  અન#.  શારદ: ઇતિહાસ: �સ્ત્રી હરીપ્રસાદ�,હાદરાત :પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨સ�દાવાદ��રદ��H�������Rem 1984 

પીઠ : અમદાવાદ�રાત :ખીણ સંસ પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨વિદ્યાપી	ર્ણચાલ�દ્ર અન� હિન્દાવાદ��રદ��H�������Remલિત��ક્ષત યત�ન્દી :દ્ર
2. ધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસ�રાત �ય�,કાલીન �ઝેટિયર, યુનિ. ગ્રંથ નિર્માણ બોર્ડ�, ભાગટ્ટ અન� કાલીન Aરાત �     - મધ્યકાલીન �લિત���ન ભાગ�રાત તનA ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ,  J#વિદ્યાપીન ગ્રામસેવા મહાવિ�= વિદ્યાપીનમ�(ર્ણ 

બAડ(,અમદાવાદ��રદ��H�������Rem�	�દાવાદ��રદ��H�������Rem.

3. ન�યકાલીન  છAર#ભાગ�ઈ રાત .              - મધ્યકાલીન ���ન ભાગ�રાત ત ભાગ�ગ-1,2,  J#વિદ્યાપીન.ગ્રામસેવા મહાવિ�= વિદ્યાપીનમ�(ર્ણ 
બAડ(, અમદાવાદ��રદ��H�������Rem�	�દાવાદ��રદ��H�������Rem.-1968

4. પીઠ : અમદાવાદ�રાત :ખીણ સંસ પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨વિદ્યાપી	ર્ણચાલ�દ્ર સ�.            - ભાગ�રાત તનA સ��સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤકGવિદ્યાપીતકાલીન  ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ,  J#વિદ્યાપીન.  ગ્રામસેવા મહાવિ�= વિદ્યાપીનમ�(ર્ણ 
બAડ(,અમદાવાદ��રદ��H�������Rem�	�દાવાદ��રદ��H�������Rem.

5. પીઠ : અમદાવાદ�રાત :ખીણ સંસ  પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨વિદ્યાપી	ર્ણચાલ�દ્ર સ�.           - મધ્યકાલીન ���ન ભાગ�રાત તમ�� આવિદ્યાપી={કાલીન  જ	ન અન� સ�ગઠન, 
J#વિદ્યાપીન.ગ્રામસેવા મહાવિ�= વિદ્યાપીનમ�(ર્ણ બAડ(, અમદાવાદ��રદ��H�������Rem�	�દાવાદ��રદ��H�������Rem - 1989

6. શ#ક્તવિહીન ક્રાં� જયક#મ�રાત                   - સલ્ય�����H�������ગૂજરાત વિતનત મ#ઘોરીના આક્રમણો����`����� ત=� મરાત �ઠ� સમયન� રાત �જકાલીન :ય 
વિદ્યાપીસદ્ધાંતિક�p�@����તA અન� સ�સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤ=�ઓ,  J#વિદ્યાપીન.ગ્રામસેવા મહાવિ�= વિદ્યાપીનમ�(ર્ણ બAડ(, 
અમદાવાદ��રદ��H�������Rem�	�દાવાદ��રદ��H�������Rem

7. સ#મન સ. શારદ: ઇતિહાસ: �હાદ                   - ભાગ�રાત ત�ય ઇવિદ્યાપીતહાદ�સન� સ�ધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસન સ�મ્રાજ્યગ�,  ગ#જરાત �ત 
J#વિદ્યાપીન.ગ્રામસેવા મહાવિ�= વિદ્યાપીનમ�(ર્ણ બAડ(, અમદાવાદ��રદ��H�������Rem�	�દાવાદ��રદ��H�������Rem

  हि�न्दी��
 

1. પીઠ : અમદાવાદ��ન્દી :ડ� શ્રીનેત્�ન�ત્ર             - પ �	( મધ્યકાલીન ���ન ભાગ�રાત ત (હિન્દાવાદ��રદ��H�������Remલ્ય�����H�������ગૂજરાત વિહાદ: સલ્ય�����H�������ગૂજરાત વિતનત) 

�Aકાલીન ભાગ�રાત ત� પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨કાલીન �શારદ: ઇતિહાસ: ન,અલ્ય�����H�������ગૂજરાત વિહાદ�બ�દાવાદ��રદ��H�������Rem -1992

2. લ#ર્ણ�ય�બ�.એન.     - પ �	( મધ્ય�કાલીન ���ન ભાગ�રાત ત (રાત �જન1વિદ્યાપીતકાલીન  એ	મo 
સ��સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤકGવિદ્યાપીતકાલીન  ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ) કાલીન મ� પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨કાલીન �શારદ: ઇતિહાસ: ન ઇન્દી :દાવાદ��રદ��H�������RemAરાત .

3. હાદહિન્રાત શારદ: ઇતિહાસ: ચાલન્દી :દ્ર 	મ�(     - મધ્યકાલીન ���ન ભાગ�રાત ત ભાગ�ગ- 1,2

હિન્હાદ.મ�.કાલીન �.વિદ્યાપીન. હિન્દાવાદ��રદ��H�������Remલ્ય�����H�������ગૂજરાત વિહાદ: વિદ્યાપી	શ્વવિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : ��ય, 2011

4. સત�શારદ: ઇતિહાસ:  ચાલ�દ્ર     - મધ્યકાલીન ���ન ભાગ�રાત ત ભાગ�ગ- 1,2

5. ઇરાત ફાઈ-સ�ન હાદબ�બ                 - મધ્યકાલીન ���ન ભાગ�રાત ત ભાગ�ગ- 1-8

રાત �જકાલીન મ� પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨કાલીન �શારદ: ઇતિહાસ: ન, પીઠ : અમદાવાદ�ટન�
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ગ �જરાત �ત વિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : �પીઠ : અમદાવાદ��ઠ : અમદાવાદ������H�������Ill�	�દાવાદ������H�������Ill 
સ�ચાલ�લિત���ત

મહાદ�દાવાદ������H�������Ill�	 દાવાદ������H�������Ill�સ�ઈ ગ્રામસેવા મહાવિ�મસ�	� મહાદ�વિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : ��ય : સ�દાવાદ������H�������Illરાત � - રાત ��ધ�જ
સમ�જવિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : � વિદ્યાપી	શારદ: ઇતિહાસ��`�����#�(શૈક્�રાત દાવાદ������H�������Ill  : ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ 

સત્ર -4 : પીઠ : અમદાવાદ��ઠ/ક્રમ : MJR-HIS - 402  ઇવિદ્યાપીતહાદ�સન� વિદ્યાપી	ભાગ�	ન� અન� ઐવિદ્યાપીતહાદ�વિદ્યાપીસકાલીન  પીઠ : અમદાવાદ�દ્ધવિદ્યાપીત
  ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ    :  4                     L>� કાલીન ��કાલીન    : 60                     L>� ગ>ર્ણ   : 100  
શારદ: ઇતિહાસ��`�����#�(શૈક્*ક્ષલિત��ર્ણકાલીન  હાદ�ત >ઓઃ-����8������N-

1. ઇવિદ્યાપીતહાદ�સન� વિદ્યાપી	ભાગ�	ન� સમજ		�.
2. ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ-આ��ખનન�� સ�ધન;ન� મદાવાદ������H�������Illદાવાદ������H�������Illથી અમલમાં)�����X�������૪. � ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ-આ��ખનન� પ્રાયોગિક��ડિટ�ઈક્રય� સમજ		�.
3. કાલીન �ટ��કાલીન  અગ્રામસેવા મહાવિગણ્ય ઇતિહાસકારય ઇવિદ્યાપીતહાદ�સકાલીન �રાત ;ન; પીઠ : અમદાવાદ�ડિટ�ઈરાત ચાલય આપીઠ : અમદાવાદ�	;.

એકાલીન મ – 1 ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15
1. ઇવિદ્યાપીતહાદ�સન� વિદ્યાપી	વિદ્યાપી	ધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસ વ્યવહાર��������H��ય�ખ્ય પ્રવાહો(ઈ.સ.૧૫૦૦ય�ઓ અન� ત�નA અ=(
2. ઇવિદ્યાપીતહાદ�સનA સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤ	રૂપીઠ : અમદાવાદ� અન� અન્દી :ય શારદ: ઇતિહાસ: �સ્ત્રી હરીપ્રસાદA સ�=�ન� સ�બ�ધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસA

એકાલીન મ – 2 ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15
1. ઇવિદ્યાપીતહાદ�સન�� સ�ધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસનA અન� ત�ન #� 	ગ}કાલીન રાત ર્ણ
2. ઐવિદ્યાપીતહાદ�વિદ્યાપીસકાલીન  સ�ધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસનAન� આધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસ�રાત ભ �તત� અન� વિદ્યાપી	શ્વસન�યત�  

 

એકાલીન મ – 3 ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15
1. વિદ્યાપીસદ્ધાંતિક�p�@��હાદસ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤત ઇવિદ્યાપીતહાદ�સકાલીન �રાત ન�� �ક્ષર્ણA
2. પીઠ : અમદાવાદ��દાવાદ��રદ��H�������Remટ:પીઠ : અમદાવાદ�ન� વ્યવહાર��������H��ય�ખ્ય પ્રવાહો(ઈ.સ.૧૫૦૦ય�, પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨કાલીન �રાત A અન� ત�ન� ઉપીઠ : અમદાવાદ�યAગ�ત�

એકાલીન મ – 4 ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15
1. સરાત  જદ્ ભવ અને સિદ્ધાન્ત����������#ન�= સરાત કાલીન �રાત 
2. મAહાદમ્પ્યુમદાવાદ��રદ��H�������Rem હાદબ�બ
3. રાત cનમર્ણ�રાત �	 ભાગ�મરાત �	 જAટ�
4. દ્ ભવ અને સિદ્ધાન્ત����������#ગ�(શારદ: ઇતિહાસ: �કાલીન રાત  શારદ: ઇતિહાસ: �સ્ત્રી હરીપ્રસાદ�
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1. જમ�નદાવાદ��રદ��H�������Rem�રાત  રાત સ�શારદ: ઇતિહાસ: - ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ સ�કાલીન લ્ય�����H�������ગૂજરાત વિપીઠ : અમદાવાદ�ન� અન� સ�શારદ: ઇતિહાસ: Aધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસન,  ગ �જરાત �ત 

વિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : �પીઠ : અમદાવાદ��ઠ, અમદાવાદ��રદ��H�������Rem�	�દાવાદ��રદ��H�������Rem
2. હિન્દાવાદ��રદ��H�������Remલિત��ક્ષત યત�ન્દી :દ્ર ઇ. અન� -  ઐવિદ્યાપીતહાદ�વિદ્યાપીસકાલીન  સ�ધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસનA, ગ#જરાત �ત J#વિદ્યાપીન.  

પીઠ : અમદાવાદ�રાત :ખીણ સંસ પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨વિદ્યાપી	ર્ણચાલ�દ્ર સ�. અમદાવાદ��રદ��H�������Rem�	�દાવાદ��રદ��H�������Rem
    

3. ધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસ�રાત �ય� આરાત . કાલીન �. - ઇવિદ્યાપીતહાદ�સન#� તc	જ્ઞાનદા પ્રકાશન, 							દરિયાગંજ,નવી દિલ્હી�ન અન� 
ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ ��ખીણ સંસન પીઠ : અમદાવાદ�દ્ધાંતિક�p�@��વિદ્યાપીત,J#વિદ્યાપીન.ગ્રામસેવા મહાવિ�= 
વિદ્યાપીનમ�(ર્ણ બAડ(, 1983.

4. પીઠ : અમદાવાદ�રાત :ખીણ સંસ રાત વિદ્યાપીસકાલીન ��� સ� -  ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ : સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤ	રૂપીઠ : અમદાવાદ� અન� પીઠ : અમદાવાદ�દ્ધાંતિક�p�@��વિદ્યાપીત
5. મહાદ�ત� રાત મર્ણ��� ન�ગરાત જ - ઇવિદ્યાપીતહાદ�સન� વિદ્યાપી	ભાગ�	ન�

English

 
1. . S.P.Sen (Ed.) - Historians  and  Historiography  in  Modern  

India,  Institute of Historical Studies 
Culculta.
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ગ �જરાત �ત વિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : �પીઠ : અમદાવાદ��ઠ : અમદાવાદ������H�������Ill�	�દાવાદ������H�������Ill 
સ�ચાલ�લિત���ત

મહાદ�દાવાદ������H�������Ill�	 દાવાદ������H�������Ill�સ�ઈ ગ્રામસેવા મહાવિ�મસ�	� મહાદ�વિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : ��ય : સ�દાવાદ������H�������Illરાત � - રાત ��ધ�જ
સમ�જવિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : � વિદ્યાપી	શારદ: ઇતિહાસ��`�����#�(શૈક્�રાત દાવાદ������H�������Ill  : ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ 

સત્ર -4 : પીઠ : અમદાવાદ��ઠ/ક્રમ : MJR-HIS - 403  ગ>જરાત �તન; ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ  (ઈ.સ. 1304-1573) 
ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ    :  4                       L>� કાલીન ��કાલીન    : 60               L>� ગ>ર્ણ   : 100  
શારદ: ઇતિહાસ��`�����#�(શૈક્*ક્ષલિત��ર્ણકાલીન  હાદ�ત >ઓઃ-����8������N-

1. ડિટ�ઈદાવાદ������H�������Illલ્હહાદ1 સલ્હતનતન� પ્રાયોગિક��ભાગ�	 હાદ�ઠળન� ગ>જરાત �તન; સ�લિત��ક્ષપ્તત પીઠ : અમદાવાદ�ડિટ�ઈરાત ચાલય આપીઠ : અમદાવાદ�	;.
2. ગ>જરાત �તમ�� થી અમલમાં)�����X�������૪. ય��� સ્કૃતિનો વ	ત�ત્ર સલ્હતનતન� સ્કૃતિનો વથી અમલમાં)�����X�������૪. �પીઠ : અમદાવાદ�ન� અન� ત�ન; વિદ્યાપી	કાલીન �સ સમજ		;.
3. ગ>જરાત �તમ�� મ>ઘ�શારદ: ઇતિહાસ��`�����#�(શૈક્�સનન� સ્કૃતિનો વથી અમલમાં)�����X�������૪. �પીઠ : અમદાવાદ�ન� અન� સલ્હતનતન� પીઠ : અમદાવાદ�તનન� પ્રાયોગિક��ડિટ�ઈક્રય� સમજ		�.

એકાલીન મ – 1 ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15
1. ગ#જરાત �તન� સલ્ય�����H�������ગૂજરાત વિતનતકાલીન ���ન ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ જર્ણ	�ન�� સ�ધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસનA
2. ગ#જરાત �તમ�� સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤ	ત�ત્ર સલ્ય�����H�������ગૂજરાત વિતનતન� સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤ=�પીઠ : અમદાવાદ�ન�

એકાલીન મ – 2 ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15

1. સ#�ત�ન અહાદમદાવાદ��રદ��H�������Remશારદ: ઇતિહાસ: �હાદ અન� મહાદમદાવાદ��રદ��H�������Rem બ�ગડ�ન� રાત �જકાલીન :ય અન� સ��સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤકGવિદ્યાપીતકાલીન  વિદ્યાપીસદદ્ધાંતિક�p�@��ઓ
2. બહાદ�દ્ ભવ અને સિદ્ધાન્ત����������# રાત શારદ: ઇતિહાસ: �હાદ અન� મ#જફ્ફરશાહની રાજકીય અફાઈ-સરાત શારદ: ઇતિહાસ: �હાદન� રાત �જકાલીન :ય અન� સ��સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤકGવિદ્યાપીતકાલીન  વિદ્યાપીસદદ્ધાંતિક�p�@��ઓ

એકાલીન મ – 3 ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15
1. અકાલીન બરાત નA ગ#જરાત �ત વિદ્યાપી	જય અન� સલ્ય�����H�������ગૂજરાત વિતનતનA પીઠ : અમદાવાદ�તન
2. ગ#જરાત �તમ�� સલ્ય�����H�������ગૂજરાત વિતનત J#ગ દાવાદ��રદ��H�������Remરાત મ્પ્યુય�ન સ�મ�જિક સંસ્થાઓ����જકાલીન  અન� આવિદ્યાપી={કાલીન  જ	ન

એકાલીન મ – 4 ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15
1. સલ્ય�����H�������ગૂજરાત વિતનતકાલીન ��મ�� ગ#જરાત �તમ�� કાલીન ��, સ�હિન્હાદcય અન� સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤ=�પીઠ : અમદાવાદ�cયનA વિદ્યાપી	કાલીન �સ
2. સલ્ય�����H�������ગૂજરાત વિતનત J#ગ દાવાદ��રદ��H�������Remરાત મ્પ્યુય�નન� ધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસ�વિદ્યાપીમ{કાલીન  સ્થિતિ��������h�����(�	હિ.મા.કા.નિ.સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤ=વિદ્યાપીત
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 ગ>જરાત �ત�

1. આચાલ�ય( ન.આ. - ગ#જરાત �તન� ધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસમ( સ�પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨દાવાદ��રદ��H�������Rem�ય
- ગ#જરાત �તનA સ��સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤકGવિદ્યાપીતકાલીન  ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ

 - ગ#જરાત �તન� મળ��A વિદ્યાપીશારદ: ઇતિહાસ: લ્ય�����H�������ગૂજરાત વિપીઠ : અમદાવાદ� સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤ=�પીઠ : અમદાવાદ�cયનA 	�રાત સA
2. પીઠ : અમદાવાદ�રાત :ખીણ સંસ રાત વિદ્યાપીસકાલીન ��� સ� - ગ#જરાત �તનA રાત �જકાલીન :ય અન� સ��સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤકGવિદ્યાપીતકાલીન  ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ ગ્રામસેવા મહાવિ�=-5

 સલ્ય�����H�������ગૂજરાત વિતનત કાલીન �ળ
3. મહાદ�ત� રાત . ન�. - ગ#જરાત �તન� મળ�� વિદ્યાપીશારદ: ઇતિહાસ: લ્ય�����H�������ગૂજરાત વિપીઠ : અમદાવાદ� સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤ=�પીઠ : અમદાવાદ�cયનA 	�રાત સA
4. શારદ: ઇતિહાસ: �સ્ત્રી હરીપ્રસાદ� હાદરાત :પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨સ�દાવાદ��રદ��H�������Rem           - ગ#જરાત �તનA રાત �જકાલીન :ય અન� સ��સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤકGવિદ્યાપીતકાલીન  ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ 

મ#ગ�કાલીન �� ખીણ સંસ�ડ-6,7    

5. સ��ડ�સરાત � ભાગAગ����. - મહાદ�અમ�cય 	સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤ� #પીઠ : અમદાવાદ���ન#� સ�હિન્હાદcય મ�ડળ અન� સ�સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤકGત 
સ�હિન્હાદcયમ�� ત�નA ફાઈ-સ�ળA
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ગ �જરાત �ત વિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : �પીઠ : અમદાવાદ��ઠ : અમદાવાદ������H�������Ill�	�દાવાદ������H�������Ill 
સ�ચાલ�લિત���ત

મહાદ�દાવાદ������H�������Ill�	 દાવાદ������H�������Ill�સ�ઈ ગ્રામસેવા મહાવિ�મસ�	� મહાદ�વિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : ��ય : સ�દાવાદ������H�������Illરાત � - રાત ��ધ�જ
સમ�જવિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : � વિદ્યાપી	શારદ: ઇતિહાસ��`�����#�(શૈક્�રાત દાવાદ������H�������Ill  : ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ 

સત્ર 4 : પીઠ : અમદાવાદ��ઠ/ક્રમ : MJR-HIS – 404  અમ�ડિટ�ઈરાત કાલીન �ન; ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ (ઈ.સ.1497 થી અમલમાં)�����X�������૪. � 1865)
  ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ    :  4                     L>� કાલીન ��કાલીન    : 60                     L>� ગ>ર્ણ   : 100  
શારદ: ઇતિહાસ��`�����#�(શૈક્*ક્ષલિત��ર્ણકાલીન  હાદ�ત >ઓઃ-����8������N-

1. અમ�ડિટ�ઈરાત કાલીન �મ�� વિદ્યાપી	લિત��ભાગન્ન સ�સ્કૃતિનો વથી અમલમાં)�����X�������૪. �ન;ન�   ઉદo ભાગ	 અન� વિદ્યાપી	કાલીન �સન� પ્રાયોગિક��ડિટ�ઈક્રય� સમજ		�.
2. અમ�ડિટ�ઈરાત કાલીન ન ક્ર��વિદ્યાપીત અન� ત�ન� અસરાત ; સમજ		�.
3. અમ�ડિટ�ઈરાત કાલીન �મ�� થી અમલમાં)�����X�������૪. ય��� આંતરાત વિદ્યાપી	ગ્રામસેવા મહાવિહાદમ�� અબ્રાહમ લિંકનની ભૂમિકા સમજાવવી.�જા�હાદમ લિત���rકાલીન નન� ભ �વિદ્યાપીમકાલીન � સમજ		�.

એકાલીન મ - 1 ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1, કાલીન ��કાલીન  : 15

1. અમ�હિન્રાત કાલીન �ન� શારદ: ઇતિહાસ: Aધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસ અન� સ�સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤ=�ન	�દાવાદ��રદ��H�������Remમ�� પીઠ : અમદાવાદ�Aર#(ગ� અન� સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤપીઠ : અમદાવાદ��નન� ભ �વિદ્યાપીમકાલીન �
2. લિત���હિન્ટશારદ: ઇતિહાસ:  સ�સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤ=�ન	�દાવાદ��રદ��H�������Rem

એકાલીન મ – 2  ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1, કાલીન ��કાલીન  : 15

1. અમ�હિન્રાત કાલીન ન સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤ	ત�ત્રત� સ�ગ્રામસેવા મહાવિ�મe કાલીન �રાત ર્ણA અન� પીઠ : અમદાવાદ�હિન્રાત ર્ણ�મA

2. અમ�હિન્રાત કાલીન �નA બ�ધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસ�રાત ર્ણe સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤ	રૂપીઠ : અમદાવાદ� અન� મહાદc	

એકાલીન મ – 3  ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1, કાલીન ��કાલીન  : 15

1. જ્યનો ઉદ્ ભય�ર્જ 	�વિદ્યાપીશારદ: ઇતિહાસ: xગટન અન� એડમ્પ્યુસન� કાલીન �રાત કાલીન :દાવાદ��રદ��H�������Rem� અન� વિદ્યાપીસદદ્ધાંતિક�p�@��ઓ

2. જૈફાઈ-સરાત સન અન� જૈક્તવિહીન ક્રાંસનન� કાલીન �રાત કાલીન :દાવાદ��રદ��H�������Rem� અન� વિદ્યાપીસદદ્ધાંતિક�p�@��ઓ

એકાલીન મ – 4  ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1, કાલીન ��કાલીન  : 15
1. હિન્ફાઈ-સ�મAરાત  અન� બ#ચાલ�નનન� કાલીન �રાત કાલીન :દાવાદ��રદ��H�������Rem� અન� વિદ્યાપીસદદ્ધાંતિક�p�@��ઓ

2. અમ�હિન્રાત કાલીન �મ�� આંતરાત વિદ્યાપી	ગ્રામસેવા મહાવિહાદ અન� અ��હાદમ લિત���xકાલીન નન� ભ �વિદ્યાપીમકાલીન �      
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સ�દાવાદ������H�������Illભાગ$ સ �લિત��ચાલ
ગ>જરાત �ત�

1. દાવાદ��રદ��H�������Rem��� બ�.પીઠ : અમદાવાદ��. અન� વિદ્યાપીત્ર	�દાવાદ��રદ��H�������Rem: અરૂર્ણ� -   અમ�હિન્રાત કાલીન �ન� ઇવિદ્યાપીતહાદ�સન� રૂપીઠ : અમદાવાદ�રાત �ખીણ સંસ�
2. શ#ક્તવિહીન ક્રાં� જયક#મ�રાત  આરાત .  -   J#ન�ઇટ�ડ સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤટ�ટ્સના ઇતિહાસની રૂપરેખા�����������������સન� ઇવિદ્યાપીતહાદ�સન� રૂપીઠ : અમદાવાદ�રાત �ખીણ સંસ�
3.

ડિટ�ઈહાદન્ય પરિચય��`�����&�એકમ - 3				દાવાદ������H�������Ill1
1. બ�.એસ. મ�થ#રાત - સ�J#ક્તવિહીન ક્રાંત રાત �જ્યનો ઉદ્ ભય અમ�હિન્રાત કાલીન � કાલીન � ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ

રાત �જસ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤ=�ન હિન્હાદન્દી :દાવાદ��રદ��H�������Rem: ગ્રામસેવા મહાવિ�= અકાલીન �દાવાદ��રદ��H�������Remમ�, જયપ#રાત , 2003

2. ડ�. હિન્કાલીન રાત ન દાવાદ��રદ��H�������Rem�ત�રાત -  અમરાત :કાલીન � કાલીન � ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ
હિન્હાદ.મ�.કાલીન �.વિદ્યાપીન. હિન્દાવાદ��રદ��H�������Remલ્ય�����H�������ગૂજરાત વિહાદ: વિદ્યાપી	શ્વવિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : ��ય, 2012

English

1. Dalal B.P. -   History of America. 
2. Morsion Samual Elliot -   The Growth of the American Republic.

         Commagar Hanry S. 
         Lenghtonbug William 

3. Nandlim Ossar -   America – A History 
4. Nevins Allan -   A brief History of the U.S.A.
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ગ �જરાત �ત વિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : �પીઠ : અમદાવાદ��ઠ : અમદાવાદ������H�������Ill�	�દાવાદ������H�������Ill 
સ�ચાલ�લિત���ત

મહાદ�દાવાદ������H�������Ill�	 દાવાદ������H�������Ill�સ�ઈ ગ્રામસેવા મહાવિ�મસ�	� મહાદ�વિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : ��ય : સ�દાવાદ������H�������Illરાત � - રાત ��ધ�જ
સમ�જવિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : � વિદ્યાપી	શારદ: ઇતિહાસ��`�����#�(શૈક્�રાત દાવાદ������H�������Ill  : ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ 

સત્ર - 5 : પીઠ : અમદાવાદ��ઠ/ક્રમ : MJR-HIS-501  ભાગ�રાત તન; ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ  (ઈ.સ.1526-1605)
ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ    :  4                    L>� કાલીન ��કાલીન    : 60               L>� ગ>ર્ણ   : 100  
શારદ: ઇતિહાસ��`�����#�(શૈક્*ક્ષલિત��ર્ણકાલીન  હાદ�ત >ઓઃ-����8������N-

1. ભાગ�રાત તમ�� મ>ઘ� શારદ: ઇતિહાસ��`�����#�(શૈક્�સનન� સ્કૃતિનો વથી અમલમાં)�����X�������૪. �પીઠ : અમદાવાદ�ન� અન� દMઢીકરણ અને પતન અંગે જાણકારી આ1કાલીન રાત ર્ણન� પ્રાયોગિક��ડિટ�ઈક્રય�ન� સમજ		�.
2. શારદ: ઇતિહાસ��`�����#�(શૈક્�સકાલીન  તરાત 1કાલીન �ન� શારદ: ઇતિહાસ��`�����#�(શૈક્�રાત શારદ: ઇતિહાસ��`�����#�(શૈક્�હાદન� વિદ્યાપી	શારદ: ઇતિહાસ��`�����#�(શૈક્�ર્ષ: છ સત્ર) અભ્યાસત�ઓઃ-����8������ સમજ		�.
3. મ>ઘ� શારદ: ઇતિહાસ��`�����#�(શૈક્�સકાલીન  અકાલીન બરાત ન� વિદ્યાપી	શારદ: ઇતિહાસ��`�����#�(શૈક્�ર્ષ: છ સત્ર) અભ્યાસત�ઓઃ-����8������ સમજ		�.

એકાલીન મ - 1 ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15
1. બ�બરાત ન#� આક્રમર્ણ અન� મ#ગ� સN�ન� સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤ=�પીઠ : અમદાવાદ�ન�
2. હ#મ�J#ન� કાલીન �રાત હિન્કાલીન દાવાદ��રદ��H�������Rem� અન� વિદ્યાપીસદદ્ધાંતિક�p�@��ઓ

એકાલીન મ - 2 ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15
1. શારદ: ઇતિહાસ: �રાત શારદ: ઇતિહાસ: �હાદન� શારદ: ઇતિહાસ: �સનન� સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤ=�પીઠ : અમદાવાદ�ન� અન� રાત �જ્યનો ઉદ્ ભય વિદ્યાપી	સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤત�રાત 
2. શારદ: ઇતિહાસ: �રાત શારદ: ઇતિહાસ: �હાદન� સ#ધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસ�રાત �

એકાલીન મ - 3 ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15
1. અકાલીન બરાત ન#� પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨�રાત �લિત��ભાગકાલીન  જ	ન, સ�મ્રાજ્ય�જ્યનો ઉદ્ ભય વિદ્યાપી	સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤત�રાત  
2. અકાલીન બરાત ન� સમયન� જગ�રાત દાવાદ��રદ��H�������Rem�રાત : અન� મનસબદાવાદ��રદ��H�������Rem�રાત : પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨=�

એકાલીન મ - 4 ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15
1. અકાલીન બરાત ન� આવિદ્યાપી={કાલીન  અન� ધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસ�વિદ્યાપીમ{કાલીન  ન�વિદ્યાપીત
2. અકાલીન બરાત ન� રાત �જપ �ત ન�વિદ્યાપીત
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સ�દાવાદ������H�������Illભાગ$ સ �લિત��ચાલ

ગ>જરાત �ત�

1. સ�પીઠ : અમદાવાદ��.  ચાલAપીઠ : અમદાવાદ�રાત � પીઠ : અમદાવાદ��.એન. -  ભાગ�રાત તન#� ગ�ઝેટિયર, યુનિ. ગ્રંથ નિર્માણ બોર્ડ�હિન્ટયરાત ,  J#વિદ્યાપીન.  ગ્રામસેવા મહાવિ�= વિદ્યાપીનમ�(ર્ણ બAડ(, 
અન#.શારદ: ઇતિહાસ: �સ્ત્રી હરીપ્રસાદ�,હાદરાત :પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨સ�દાવાદ��રદ��H�������Rem      1984

પીઠ : અમદાવાદ�રાત :ખીણ સંસ પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨વિદ્યાપી	ર્ણચાલ�દ્ર અન�  
હિન્દાવાદ��રદ��H�������Remલિત��ક્ષત યત�ન્દી :દ્ર

2.     ન�યકાલીન  છAર#ભાગ�ઈ                -   મધ્યકાલીન �લિત���ન ભાગ�રાત ત ભાગ�ગ-1,2,  J#વિદ્યાપીન	વિદ્યાપીસ{ટ: ગ્રામસેવા મહાવિ�= 
વિદ્યાપીનમ�(ર્ણ બAડ(, અમદાવાદ��રદ��H�������Rem�	�દાવાદ��રદ��H�������Rem-1968

3. ધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસ�રાત �ય�,કાલીન �ઝેટિયર, યુનિ. ગ્રંથ નિર્માણ બોર્ડ�, ભાગટ્ટ અન� કાલીન Aરાત �ટ   - 
મધ્યકાલીન �લિત���ન ભાગ�રાત તનA ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ, ગ્રામસેવા મહાવિ�= વિદ્યાપીનમ�(ર્ણ 

બAડ(,અમદાવાદ��રદ��H�������Rem�	�દાવાદ��રદ��H�������Rem.
4.    પીઠ : અમદાવાદ�ટ�� જશ#ભાગ�ઈ 	�.        -    ભાગ�રાત તનA ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ (મAગ� J#ગ),  J#વિદ્યાપીન.  ગ્રામસેવા મહાવિ�= 

વિદ્યાપીનમ�(ર્ણ,     અમદાવાદ��રદ��H�������Rem�	�દાવાદ��રદ��H�������Rem -1991

5. પીઠ : અમદાવાદ�રાત :ખીણ સંસ પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨વિદ્યાપી	ર્ણચાલ�દ્ર સ�.     -  ભાગ�રાત તનA 
સ��સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤકGવિદ્યાપીતકાલીન  ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ, J#વિદ્યાપીન	વિદ્યાપીસ{ટ: ગ્રામસેવા મહાવિ�=   

વિદ્યાપીનમ�(ર્ણબAડ(, અમદાવાદ��રદ��H�������Rem�	�દાવાદ��રદ��H�������Rem.
6. પીઠ : અમદાવાદ�રાત :ખીણ સંસ પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨વિદ્યાપી	ર્ણચાલ�દ્ર સ�.     -   મધ્યકાલીન �લિત���ન 

ભાગ�રાત તમ�� આવિદ્યાપી={કાલીન  જ	ન અન� 
સ�ગઠન, J#વિદ્યાપીન	વિદ્યાપીસ{ટ: ગ્રામસેવા મહાવિ�= વિદ્યાપીનમ�(ર્ણ બAડ(, 

અમદાવાદ��રદ��H�������Rem�	�દાવાદ��રદ��H�������Rem-1989
7. શ#ક્તવિહીન ક્રાં� જયક#મ�રાત                      -  સલ્ય�����H�������ગૂજરાત વિતનત 

મ#ઘોરીના આક્રમણો����`����� ત=� મરાત �ઠ� સમયન� રાત �જહિન્કાલીન ય 
વિદ્યાપીસદ્ધાંતિક�p�@����તA અન� સ�સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤ=�ઓ, J#વિદ્યાપીન	વિદ્યાપીસ{ટ: ગ્રામસેવા મહાવિ�= 

વિદ્યાપીનમ�(ર્ણ બAડ(,અમદાવાદ��રદ��H�������Rem�	�દાવાદ��રદ��H�������Rem. 

8. શારદ: ઇતિહાસ: �હાદ મન#ભાગ�ઈ       -   ભાગ�રાત તનA ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ (મરાત �ઠ� J#ગ), 

J#વિદ્યાપીન	વિદ્યાપીસ{ટ: ગ્રામસેવા મહાવિ�= વિદ્યાપીનમ�(ર્ણ બAડ(, 
અમદાવાદ��રદ��H�������Rem�	�દાવાદ��રદ��H�������Rem 
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9. શારદ: ઇતિહાસ: �હાદ સ#મન સ.    -    ભાગ�રાત ત�ય ઇવિદ્યાપીતહાદ�સન� સ�ધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસન સ�મ્રાજ્યગ�,ગ#જરાત �ત 
J#વિદ્યાપીન.1971

हि�न्दी��

1. પીઠ : અમદાવાદ��પીઠ : અમદાવાદ��ન્દી :ડ� શ્રીનેત્�ન�ત્ર -   પ �	( મધ્યકાલીન ���ન ભાગ�રાત ત (હિન્દાવાદ��રદ��H�������Remલ્ય�����H�������ગૂજરાત વિહાદ: સલ્ય�����H�������ગૂજરાત વિતનત),             

     �Aકાલીન ભાગ�રાત ત� પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨કાલીન �શારદ: ઇતિહાસ: ન,અલ્ય�����H�������ગૂજરાત વિહાદ�બ�દાવાદ��રદ��H�������Rem -1992

2. ભાગ�ગ(	 બ�.એસ. -   મધ્યકાલીન ���ન ભાગ�રાત ત કાલીન � ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ(1000- 1740), કાલીન A��જ બ#કાલીન  
     ડ:પીઠ : અમદાવાદ�A, હિન્દાવાદ��રદ��H�������Remલ્ય�����H�������ગૂજરાત વિહાદ:.

3. લ#ર્ણ�ય� બ�.એન. -  પ �	( મધ્યકાલીન ���ન ભાગ�રાત ત (રાત �જન1વિદ્યાપીતકાલીન  એ	� સ��સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤકGવિદ્યાપીતકાલીન  
    ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ ) કાલીન મ�   પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨કાલીન �શારદ: ઇતિહાસ: ન ઇન્દી :દાવાદ��રદ��H�������RemAરાત .

4. લ#લિત��ર્ણય� બ�.એન. -   મ#ગ�કાલીન ���ન ભાગ�રાત ત કાલીન � ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ ભાગ�ગ-1, 2,  કાલીન મ� પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨કાલીન �શારદ: ઇતિહાસ: ન   
          ઇન્દી :દાવાદ��રદ��H�������RemAરાત .

5. લ#લિત��ર્ણય� બ�.એન. -  મ#ગ� શારદ: ઇતિહાસ: �સન વ્યવહાર��������H��ય	સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤ=�, કાલીન મ� પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨કાલીન �શારદ: ઇતિહાસ: ન, ઇન્દી :દાવાદ��રદ��H�������RemAરાત .-

   1987

6. હાદહિન્રાત શારદ: ઇતિહાસ: ચાલન્દી :દ્ર 	મ�( - મધ્યકાલીન ���ન ભાગ�રાત ત ભાગ�ગ- 1,2 હિન્હાદ. મ�. કાલીન �. વિદ્યાપીન. હિન્દાવાદ��રદ��H�������Remલ્ય�����H�������ગૂજરાત વિહાદ: 
  વિદ્યાપી	શ્વવિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : ��ય, 2011

7. સત�શારદ: ઇતિહાસ:  ચાલન્દી :દ્ર - મધ્યકાલીન ���ન ભાગ�રાત ત ભાગ�ગ- 1,2

8. ઇરાત ફાઈ-સ�ન હાદબ�બ - મધ્યકાલીન ���ન ભાગ�રાત ત ભાગ�ગ- 1-8

  રાત �જકાલીન મ� પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨કાલીન �શારદ: ઇતિહાસ: ન, પીઠ : અમદાવાદ�ટન�
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ગ �જરાત �ત વિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : �પીઠ : અમદાવાદ��ઠ : અમદાવાદ������H�������Ill�	�દાવાદ������H�������Ill 
સ�ચાલ�લિત���ત

મહાદ�દાવાદ������H�������Ill�	 દાવાદ������H�������Ill�સ�ઈ ગ્રામસેવા મહાવિ�મસ�	� મહાદ�વિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : ��ય : સ�દાવાદ������H�������Illરાત � - રાત ��ધ�જ
સમ�જવિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : � વિદ્યાપી	શારદ: ઇતિહાસ��`�����#�(શૈક્�રાત દાવાદ������H�������Ill  : ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ 

સત્ર - 5 : પીઠ : અમદાવાદ��ઠ/ક્રમ : MJR-HIS-502  ભાગ�રાત તન; ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ  (ઈ.સ.1605-1757)
ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ    :  4                    L>� કાલીન ��કાલીન    : 60               L>� ગ>ર્ણ   : 100  
શારદ: ઇતિહાસ��`�����#�(શૈક્*ક્ષલિત��ર્ણકાલીન  હાદ�ત >ઓઃ-����8������N-

1. મ>ઘ� શારદ: ઇતિહાસ��`�����#�(શૈક્�સકાલીન ;-  જહાદ�tગ�રાત  અન� શારદ: ઇતિહાસ��`�����#�(શૈક્�હાદજહાદ�tન� રાત �જકાલીન 1ય અન� સ��સ્કૃતિનો વLMવિદ્યાપીતકાલીન  વિદ્યાપીસદ્વિતીય વિશદ્ધઓઃ-����8������ અંગ� સમજ આપીઠ : અમદાવાદ�� 
ઔરાત �ગઝ�બન� શારદ: ઇતિહાસ��`�����#�(શૈક્�સનન�વિદ્યાપીત અંગ� જર્ણકાલીન �રાત 1 આપીઠ : અમદાવાદ�	�.

2. મ>ઘ�કાલીન ���ન રાત �જ્યના ઉદયની પ્રક્રિયા સમજાવવી.�������યન�વિદ્યાપીત, કાલીન ળ�, સ્કૃતિનો વથી અમલમાં)�����X�������૪. �પીઠ : અમદાવાદ�ત્ય અને સાહિત્ય અંગે સમજ આપવી.��ય અન� સ�ડિટ�ઈહાદત્ય અને સાહિત્ય અંગે સમજ આપવી.��ય અંગ� સમજ આપીઠ : અમદાવાદ�	�.
3. મ>ઘ� સ�મ્રાજ્યના ઉદયની પ્રક્રિયા સમજાવવી�જ્યના ઉદયની પ્રક્રિયા સમજાવવી.�������યન� પીઠ : અમદાવાદ�તન અન� મરાત �ઠ�ઓઃ-����8������ન� ઉદાવાદ������H�������Illય વિદ્યાપી	શારદ: ઇતિહાસ��`�����#�(શૈક્� સમજ આપીઠ : અમદાવાદ�	�.

એકાલીન મ - 1 ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15
1. જહાદ��ગ�રાત  : રાત �જકાલીન :ય અન� સ��સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤકGવિદ્યાપીતકાલીન  વિદ્યાપીસદદ્ધાંતિક�p�@��ઓ
2. શારદ: ઇતિહાસ: �હાદજહાદ�� : રાત �જકાલીન :ય અન� સ��સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤકGવિદ્યાપીતકાલીન  વિદ્યાપીસદદ્ધાંતિક�p�@��ઓ

એકાલીન મ - 2 ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15
1. ઔરાત �ગઝેટિયર, યુનિ. ગ્રંથ નિર્માણ બોર્ડ�બન� દાવાદ��રદ��H�������Remલિત��ક્ષર્ણ ન�વિદ્યાપીત અન� મરાત �ઠ� સ�=�નA સ�ઘોરીના આક્રમણો����`����ર્ષ: છ સત્ર) અભ્યાસ(
2. ઔરાત �ગઝેટિયર, યુનિ. ગ્રંથ નિર્માણ બોર્ડ�બન� ધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસ�વિદ્યાપીમ{કાલીન  ન�વિદ્યાપીત

એકાલીન મ - 3 ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15
1. મરાત �ઠ�ઓન#� ઉcકાલીન ર્ષ: છ સત્ર) અભ્યાસ(- વિદ્યાપીશારદ: ઇતિહાસ: 	�જ
2. પીઠ : અમદાવાદ��શારદ: ઇતિહાસ: 	� (બ���જ વિદ્યાપી	શ્વન�=, બ���જ બ�જરાત �	 અન� બ�જરાત �	)

એકાલીન મ - 4 ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15
1. મ#ગ� કાલીન �ળન� કાલીન ��, સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤ=�પીઠ : અમદાવાદ�cય અન� સ�હિન્હાદcય
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2. મAગ� સ�મ્રાજ્ય�જ્યનો ઉદ્ ભયન� પીઠ : અમદાવાદ�તનન�� કાલીન �રાત ર્ણA

 
 

સ�દાવાદ������H�������Illભાગ$ સ �લિત��ચાલ
ગ>જરાત �ત� 

 

1. સ�પીઠ : અમદાવાદ��.  ચાલAપીઠ : અમદાવાદ�રાત � પીઠ : અમદાવાદ��.એન. -  ભાગ�રાત તન#� ગ�ઝેટિયર, યુનિ. ગ્રંથ નિર્માણ બોર્ડ�હિન્ટયરાત ,  J#વિદ્યાપીન.  ગ્રામસેવા મહાવિ�= વિદ્યાપીનમ�(ર્ણ બAડ(, 
અન#.શારદ: ઇતિહાસ: �સ્ત્રી હરીપ્રસાદ�,હાદરાત :પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨સ�દાવાદ��રદ��H�������Rem        1984

પીઠ : અમદાવાદ�રાત :ખીણ સંસ પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨વિદ્યાપી	ર્ણચાલ�દ્ર અન�  
હિન્દાવાદ��રદ��H�������Remલિત��ક્ષત યત�ન્દી :દ્ર

2. પીઠ : અમદાવાદ�ટ�� જશ#ભાગ�ઈ પીઠ : અમદાવાદ��.        -   ભાગ�રાત તનA ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ-1526-1707,  J#વિદ્યાપીન	વિદ્યાપીસ{ટ: ગ્રામસેવા મહાવિ�= વિદ્યાપીનમ�(ર્ણ 
                     બAડ( અમદાવાદ��રદ��H�������Rem�	�દાવાદ��રદ��H�������Rem

3. પીઠ : અમદાવાદ�ટ�� જશ#ભાગ�ઈ 	�. -    ભાગ�રાત તનA ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ(મAગ� J#ગ),  J#વિદ્યાપીન.  ગ્રામસેવા મહાવિ�= વિદ્યાપીનમ�(ર્ણ 
    બAડ( અમદાવાદ��રદ��H�������Rem�	�દાવાદ��રદ��H�������Rem -1991

4. પીઠ : અમદાવાદ�રાત :ખીણ સંસ પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨વિદ્યાપી	ર્ણ સ�. -   ભાગ�રાત તનA સ��સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤકGવિદ્યાપીતકાલીન  ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ,  J#વિદ્યાપીન	વિદ્યાપીસ{ટ: ગ્રામસેવા મહાવિ�= વિદ્યાપીનમ�(ર્ણ 
                બAડ( અમદાવાદ��રદ��H�������Rem�	�દાવાદ��રદ��H�������Rem.

5. શારદ: ઇતિહાસ: �હાદ મન#ભાગ�ઈ -   ભાગ�રાત તનA ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ (મરાત �ઠ� J#ગ),  J#વિદ્યાપીન.ગ્રામસેવા મહાવિ�= 
વિદ્યાપીનમ�(ર્ણ,                         બAડ( અમદાવાદ��રદ��H�������Rem�	�દાવાદ��રદ��H�������Rem -94

6. શ#ક્તવિહીન ક્રાં� જયક#મ�રાત            - સલ્ય�����H�������ગૂજરાત વિતનત મ#ઘોરીના આક્રમણો����`����� ત=� મરાત �ઠ� સમયન� રાત �જકાલીન :ય વિદ્યાપીસદ્ધાંતિક�p�@����તA, 
                                        J#વિદ્યાપીન	વિદ્યાપીસ{ટ: ગ્રામસેવા મહાવિ�= વિદ્યાપીનમ�(ર્ણ બAડ(, અમદાવાદ��રદ��H�������Rem�	�દાવાદ��રદ��H�������Rem 

-1983 

हि�न्दी��

1. ભાગ�ગ(	 	�.એસ. -     મધ્યકાલીન ���ન ભાગ�રાત ત કાલીન � ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ (1000-1740),

      કાલીન A��જ બ#કાલીન  ડ:પીઠ : અમદાવાદ�A, હિન્દાવાદ��રદ��H�������Remલ્ય�����H�������ગૂજરાત વિહાદ:.



34

 
2. પીઠ : અમદાવાદ��પીઠ : અમદાવાદ��ન્દી :ડ� શ્રીનેત્�ન�ત્ર         -       પ �	( મધ્યકાલીન ���ન ભાગ�રાત ત (હિન્દાવાદ��રદ��H�������Remલ્ય�����H�������ગૂજરાત વિહાદ: સલ્ય�����H�������ગૂજરાત વિતનત) 

       �Aકાલીન ભાગ�રાત ત� પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨કાલીન �શારદ: ઇતિહાસ: ન,અલ્ય�����H�������ગૂજરાત વિહાદ�બ�દાવાદ��રદ��H�������Rem -1992

3. ભાગ�ગ(	 બ�.એસ. -      મધ્યકાલીન ���ન ભાગ�રાત ત કાલીન � ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ(1000-1740),કાલીન A��જ 
     બ#કાલીન  ડ:પીઠ : અમદાવાદ�A, હિન્દાવાદ��રદ��H�������Remલ્ય�����H�������ગૂજરાત વિહાદ:.

4. લ#ર્ણ�ય� બ�.એન. - પ �	( મધ્ય�કાલીન ���ન ભાગ�રાત ત (રાત �જન1વિદ્યાપીતકાલીન  એ	� 
                        સ�સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤકGવિદ્યાપીતકાલીન  ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ) કાલીન મ� પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨કાલીન �શારદ: ઇતિહાસ: ન ઇન્દી :દાવાદ��રદ��H�������RemAરાત .

5. લ#લિત��ર્ણય� બ�.એન. - મ#ગ�કાલીન ���ન ભાગ�રાત ત કાલીન � ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ ભાગ�ગ-1,2, કાલીન મ�   
                        પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨કાલીન �શારદ: ઇતિહાસ: ન, ઇન્દી :દાવાદ��રદ��H�������RemAરાત .

6. લ#લિત��ર્ણય� બ�.એન. - મ#ગ� શારદ: ઇતિહાસ: �સન વ્યવહાર��������H��ય	સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤ=�, કાલીન મ� પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨કાલીન �શારદ: ઇતિહાસ: ન, ઇન્દી :દાવાદ��રદ��H�������RemAરાત , 1987

7. હાદહિન્રાત શારદ: ઇતિહાસ: ચાલન્દી :દ્ર 	મ�( - મધ્યકાલીન ���ન ભાગ�રાત ત ભાગ�ગ- 1,2 હિન્હાદ. મ�. કાલીન �. વિદ્યાપીન. હિન્દાવાદ��રદ��H�������Remલ્ય�����H�������ગૂજરાત વિહાદ: 
  વિદ્યાપી	શ્વવિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : ��ય, 2011

8. સત�શારદ: ઇતિહાસ:  ચાલન્દી :દ્ર - મધ્યકાલીન ���ન ભાગ�રાત ત ભાગ�ગ- 1,2

9. ઇરાત ફાઈ-સ�ન હાદબ�બ - મધ્યકાલીન ���ન ભાગ�રાત ત ભાગ�ગ- 1-8

  રાત �જકાલીન મ� પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨કાલીન �શારદ: ઇતિહાસ: ન, પીઠ : અમદાવાદ�ટન�
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ગ �જરાત �ત વિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : �પીઠ : અમદાવાદ��ઠ : અમદાવાદ������H�������Ill�	�દાવાદ������H�������Ill 
સ�ચાલ�લિત���ત

મહાદ�દાવાદ������H�������Ill�	 દાવાદ������H�������Ill�સ�ઈ ગ્રામસેવા મહાવિ�મસ�	� મહાદ�વિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : ��ય : સ�દાવાદ������H�������Illરાત � - રાત ��ધ�જ
સમ�જવિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : � વિદ્યાપી	શારદ: ઇતિહાસ��`�����#�(શૈક્�રાત દાવાદ������H�������Ill  : ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ 

સત્ર -5 : પીઠ : અમદાવાદ��ઠ/ક્રમ : MJR-HIS - 503  ગ>જરાત �તન; ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ (ઈ.સ. 1573-1857)
  ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ    :  4                     L>� કાલીન ��કાલીન    : 60                     L>� ગ>ર્ણ   : 100  
શારદ: ઇતિહાસ��`�����#�(શૈક્*ક્ષલિત��ર્ણકાલીન  હાદ�ત >ઓઃ-����8������N-

1. ગ>જરાત �તમ�� મ>ઘ� શારદ: ઇતિહાસ��`�����#�(શૈક્�સનન� સ્કૃતિનો વથી અમલમાં)�����X�������૪. �પીઠ : અમદાવાદ�ન� અન� દMઢીકરણ અને પતન અંગે જાણકારી આ1કાલીન રાત ર્ણન� પ્રાયોગિક��ડિટ�ઈક્રય� સમજ		�.
2. મ>ઘ�કાલીન ���ન ગ>જરાત �તન� સ�મ�જિક-આર્થિક પરિસ્થિતિનો પરિચય કરાજકાલીન , આવિદ્યાપીથી અમલમાં)�����X�������૪. lકાલીન  અન� ધ�વિદ્યાપીમlકાલીન  સ્થિતિ સમજાવવી.��h�����'�હિ.મા.કસ્કૃતિનો વથી અમલમાં)�����X�������૪. વિદ્યાપીતન; પીઠ : અમદાવાદ�ડિટ�ઈરાત ચાલય આપીઠ : અમદાવાદ�	;.
3. ગ>જરાત �તમ�� મ>ઘ� સત્ત�ન� પીઠ : અમદાવાદ�તન બ�દાવાદ������H�������Ill ઉદાવાદ������H�������Illય પીઠ : અમદાવાદ��મ��� મરાત �ઠ� અન� લિત��બ્રાહમ લિંકનની ભૂમિકા સમજાવવી.�જાડિટ�ઈટશારદ: ઇતિહાસ��`�����#�(શૈક્ સત્ત�ન; પીઠ : અમદાવાદ�ડિટ�ઈરાત ચાલય આપીઠ : અમદાવાદ�	;.

એકાલીન મ – 1 ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15
1. ગ#જરાત �તમ�� મહાદcc	ન� મAગ� સ �બ�દાવાદ��રદ��H�������Rem�રાત A:

       (અઝેટિયર, યુનિ. ગ્રંથ નિર્માણ બોર્ડ�ઝેટિયર, યુનિ. ગ્રંથ નિર્માણ બોર્ડ કાલીન Aકાલીન �, શારદ: ઇતિહાસ: �હાદજહાદ�, ઔરાત �ગઝેટિયર, યુનિ. ગ્રંથ નિર્માણ બોર્ડ�બ)

2. 17 મ� સદાવાદ��રદ��H�������Rem:ન� ગ#જરાત �તન� સ�મ�જિક સંસ્થાઓ����જકાલીન  અન� ધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસ�વિદ્યાપીમ{કાલીન  સ્થિતિ��������h�����(�	હિ.મા.કા.નિ.સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤ=વિદ્યાપીત
 

એકાલીન મ - 2  ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15
1. ગ#જરાત �તમ�� ખીણ સંસ�ત�, વ્યવહાર��������H��ય�પીઠ : અમદાવાદ��રાત  અન� 	�લિત��ર્ણજ્યનો ઉદ્ ભયનA વિદ્યાપી	કાલીન �સ
2. ગ#જરાત �તમ�� J#રાત Aવિદ્યાપીપીઠ : અમદાવાદ�યન 	�પીઠ : અમદાવાદ��રાત : કાલીન �પીઠ : અમદાવાદ�ન�ઓન#� આગમન અન� ત�ન� પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨વGવિદ્યાપીNઓ

એકાલીન મ - 3 ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15
1. મ#ગ� સN�ન#� પીઠ : અમદાવાદ�તન અન� ગ#જરાત �તમ�� મરાત �ઠ: શારદ: ઇતિહાસ: �સન
2. ગ#જરાત �તમ�� લિત���ટ:શારદ: ઇતિહાસ:  સN�નA ઉદાવાદ��રદ��H�������Remય અન� વિદ્યાપી	કાલીન �સ

એકાલીન મ - 4 ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15
1. સ �રાત તન� મ�ઠ� અન� તA�મ�પીઠ : અમદાવાદ�ન� સcય�ગ્રામસેવા મહાવિહાદA
2. 1857 ન� સ�ઘોરીના આક્રમણો����`����ર્ષ: છ સત્ર) અભ્યાસ(મ�� ગ#જરાત �તન� ભ#વિદ્યાપીમકાલીન � 
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સ�દાવાદ������H�������Illભાગ$ સ �લિત��ચાલ
ગ>જરાત �ત� 

1. આચાલ�ય( ન.આ . -  ગ#જરાત �તનA સ��સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤકGવિદ્યાપીતકાલીન  ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ J#વિદ્યાપીન. 

ગ્રામસેવા મહાવિ�= વિદ્યાપીનમ�(ર્ણ, અમદાવાદ��રદ��H�������Rem�	�દાવાદ��રદ��H�������Rem
-  ગ#જરાત �તન� મળ�� વિદ્યાપીશારદ: ઇતિહાસ: લ્ય�����H�������ગૂજરાત વિપીઠ : અમદાવાદ� સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤ=�પીઠ : અમદાવાદ�cયન� 	�રાત સ� J#વિદ્યાપીન.  

ગ્રામસેવા મહાવિ�= વિદ્યાપીનમ�(ર્ણ ,અમદાવાદ��રદ��H�������Rem�	�દાવાદ��રદ��H�������Rem
2. ધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસ�રાત �ય� આરાત .કાલીન � . - અઢારસો સત્તાવન, યુનિ. �રાત સA સN�	ન, J#વિદ્યાપીન. ગ્રામસેવા મહાવિ�= વિદ્યાપીનમ�(ર્ણ બAડ(, 

અમદાવાદ��રદ��H�������Rem�	�દાવાદ��રદ��H�������Rem
3. ધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસ�રાત �ય� ડ�.આરાત . કાલીન �. - અ	�(ચાલ�ન ભાગ�રાત તનA ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ અન� ભાગ�રાત તન� સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤ	�ત�ત્ર્ય 					સંગ્રામો ભાગ-1,2 યુનિ. ગ્રંથ નિર્માણ ,અમદાવાદ��ð����ય 

સ�ગ્રામસેવા મહાવિ�મA ભાગ�ગ-1,2 J#વિદ્યાપીન. ગ્રામસેવા મહાવિ�= વિદ્યાપીનમ�(ર્ણ ,અમદાવાદ��રદ��H�������Rem�	�દાવાદ��રદ��H�������Rem
4. ધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસ�રાત �ય� આરાત .કાલીન � . - આધ#વિદ્યાપીનકાલીન  ભાગ�રાત તનA ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ,ખીણ સંસ�ડ-1,2  J#વિદ્યાપીન.  ગ્રામસેવા મહાવિ�= 

વિદ્યાપીનમ�(ર્ણ બAડ(, અમદાવાદ��રદ��H�������Rem�	�દાવાદ��રદ��H�������Rem
5. ન�યકાલીન  છAર#ભાગ�ઈ રાત . - મધ્યJ#ગ�ન ભાગ�રાત ત ખીણ સંસ�ડ-2,  J#વિદ્યાપીન.  ગ્રામસેવા મહાવિ�= વિદ્યાપીનમ�(ર્ણ બAડ(

અમદાવાદ��રદ��H�������Rem�	�દાવાદ��રદ��H�������Rem
6. પીઠ : અમદાવાદ�રાત :ખીણ સંસ રાત મ�શારદ: ઇતિહાસ: ચાલ�દ્ર -  ભાગ�રાત તનA ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ (1818-85)  J#વિદ્યાપીન	વિદ્યાપીસ{ટ: ગ્રામસેવા મહાવિ�= 

વિદ્યાપીનમ�(ર્ણ બAડ( અમદાવાદ��રદ��H�������Rem�	�દાવાદ��રદ��H�������Rem
7. પીઠ : અમદાવાદ�રાત :ખીણ સંસ રાત વિદ્યાપીસકાલીન ��� સ� -  ભાગ�રાત તનA સ��સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤકGવિદ્યાપીતકાલીન  ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ J#વિદ્યાપીન.  ગ્રામસેવા મહાવિ�= વિદ્યાપીનમ�(ર્ણ બAડ(

,અમદાવાદ��રદ��H�������Rem�	�દાવાદ��રદ��H�������Rem
8. શારદ: ઇતિહાસ: �સ્ત્રી હરીપ્રસાદ� હાદરાત :પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨સ�દાવાદ��રદ��H�������Rem જ. -  ગ#જરાત �તનA રાત �જકાલીન :ય અન� સ��સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤકGવિદ્યાપીતકાલીન  ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ 

મ#ગ�કાલીન �� ખીણ સંસ�ડ-1  =� 9,  J#વિદ્યાપીન.  ગ્રામસેવા મહાવિ�= વિદ્યાપીનમ�(ર્ણ 
બAડ( અમદાવાદ��રદ��H�������Rem�	�દાવાદ��રદ��H�������Rem

9. શારદ: ઇતિહાસ: �સ્ત્રી હરીપ્રસાદ� હાદરાત :પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨સ�દાવાદ��રદ��H�������Rem જ -  ગ#જરાત �તનA રાત �જકાલીન :ય અન� સ��સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤકGવિદ્યાપીતકાલીન  ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ 
મ#ગ�કાલીન �� ખીણ સંસ�ડ-6,7  મરાત �ઠ�કાલીન �� અન� અન્દી :ય 

J#વિદ્યાપીન. ગ્રામસેવા મહાવિ�= વિદ્યાપીનમ�(ર્ણ બAડ( ,અમદાવાદ��રદ��H�������Rem�	�દાવાદ��રદ��H�������Rem
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10. શ#કાલીન � જે.આરાત . - સલ્ય�����H�������ગૂજરાત વિતનત,મ#ગ� અન� મરાત �ઠ� સમયન� રાત �જકાલીન :ય 
વિદ્યાપીસદ્ધાંતિક�p�@����તA અન� સ�સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤ=�ઓ,  J#વિદ્યાપીન.  ગ્રામસેવા મહાવિ�= વિદ્યાપીનમ�(ર્ણ 

બAડ( અમદાવાદ��રદ��H�������Rem�	�દાવાદ��રદ��H�������Rem

 हि�न्दी�� 

1. લ#લિત��ર્ણય� બ�.એન. -  ભાગ�રાત તમ¥ લિત���ટ:શારદ: ઇતિહાસ:  સ�મ્રાજ્ય�જ્યનો ઉદ્ ભય (1700-1900),  કાલીન મ� 
પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨કાલીન �શારદ: ઇતિહાસ: કાલીન , ઇન્દી :દાવાદ��રદ��H�������RemAરાત .

 
 English 

1.  Mazumdar R.C.            - The Sruggle for India VOl .XI, Bharty 
        Vidya Bhavan,   Mumbai.

 
2.  Sarkar Sumit -   Modern India 1885-1947,Delhi. Macmillan 1985.
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ગ �જરાત �ત વિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : �પીઠ : અમદાવાદ��ઠ : અમદાવાદ������H�������Ill�	�દાવાદ������H�������Ill 
સ�ચાલ�લિત���ત

મહાદ�દાવાદ������H�������Ill�	 દાવાદ������H�������Ill�સ�ઈ ગ્રામસેવા મહાવિ�મસ�	� મહાદ�વિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : ��ય : સ�દાવાદ������H�������Illરાત � - રાત ��ધ�જ
સમ�જવિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : � વિદ્યાપી	શારદ: ઇતિહાસ��`�����#�(શૈક્�રાત દાવાદ������H�������Ill  : ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ 

  સત્ર -5 : પીઠ : અમદાવાદ��ઠ/ક્રમ : MJR-HIS - 504  અમ�ડિટ�ઈરાત કાલીન �ન; ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ (ઈ.સ.1865-1961)
  ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ    :  4                     L>� કાલીન ��કાલીન    : 60                     L>� ગ>ર્ણ   : 100  
શારદ: ઇતિહાસ��`�����#�(શૈક્*ક્ષલિત��ર્ણકાલીન  હાદ�ત >ઓઃ-����8������N-

1. અમ�ડિટ�ઈરાત કાલીન �મ�� થી અમલમાં)�����X�������૪. ય��� મ �ડીટ�㚠1	�દાવાદ������H�������Illન; વિદ્યાપી	કાલીન �સ સમજ		;.
2. પ્રાયોગિક��થી અમલમાં)�����X�������૪. મ અન� દ્વિતીય વિશdત�ય વિદ્યાપી	શ્વય>દ્ધમ�� અમ�ડિટ�ઈરાત કાલીન �ન� ભ �વિદ્યાપીમકાલીન � સમજ		�.
3. મ �ડીટ�㚠1	�દાવાદ������H�������Ill1 અન� સ�મ્યાન સામ્રાજ્યવાદી સય	�દાવાદ������H�������Ill1 વિદ્યાપી	ચાલ�રાત સરાત ર્ણ�ઓઃ-����8������ન� સ�ઘર્ષ: છ સત્ર) અભ્યાસ$મ�� અમ�ડિટ�ઈરાત કાલીન �ન� ભ �વિદ્યાપીમકાલીન � સમજ	�, ત�ન� 	*વિદ્યાપીશ્વકાલીન  અસરાત ; 

તપીઠ : અમદાવાદ��સ	�.

એકાલીન મ – 1  હિન્રાત પીઠ : અમદાવાદ�બ્લિકન કાલ (1§�કાલીન ન કાલીન �� (1865-1885)   ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15

1. જ;ન્ય પરિચય��`�����&�એકમ - 3				સન અન� ય>લિત���વિદ્યાપીસસ ગ્રામસેવા મહાવિ�ન્ય પરિચય��`�����&�એકમ - 3				ટન� કાલીન �રાત કાલીન :દાવાદ��રદ��H�������Rem� અન� વિદ્યાપીસદદ્ધાંતિક�p�@��ઓ

2. હાદwજ અન� આથી અમલમાં)�����X�������૪. $રાત ન� કાલીન �રાત કાલીન :દાવાદ��રદ��H�������Rem� અન� વિદ્યાપીસદદ્ધાંતિક�p�@��ઓ

એકાલીન મ – 2 ઔદ્યાપીઠ : Aલિત��ગકાલીન  વિદ્યાપી	કાલીન �સ અન� સ #ધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસ�રાત �નA કાલીન �� (1885-1909)   ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15

1. ક��	�yડીટ�㚠 અન� હાદwડિટ�ઈરાત સનન� કાલીન �રાત કાલીન 1દાવાદ������H�������Illz અન� વિદ્યાપીસદ્વિતીય વિશદ્ધઓઃ-����8������

2. મ�ડિટ�ઈકાલીન ન્ય પરિચય��`�����&�એકમ - 3				�� અન� વિદ્યાપીથી અમલમાં)�����X�������૪. ય;ડીટ�㚠;રાત  રૂઝ	�લ્હટન� કાલીન �રાત કાલીન 1દાવાદ������H�������Illz અન� વિદ્યાપીસદ્વિતીય વિશદ્ધઓઃ-����8������

એકાલીન મ – 3                ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15

1. પ્રાયોગિક��થી અમલમાં)�����X�������૪. મ વિદ્યાપી	શ્વય>દ્ધ અન� વ>ડીટ�㚠રાત ; વિદ્યાપી	લ્હસન

2. અમ�ડિટ�ઈરાત કાલીન �ન� આંતરાત �ષ્ટ સમયe1ય સ�બ�ધ; (1909-1933)

એકાલીન મ – 4   ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15
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1. આવિદ્યાપીથી અમલમાં)�����X�������૪. lકાલીન  મ�દાવાદ������H�������Ill1 અન� ફ~કાલીન લિત���ન રૂઝ	�લ્હટન� વિદ્યાપીસદ્વિતીય વિશદ્ધઓઃ-����8������

2. બ�જ> વિદ્યાપી	શ્વ ય>દ્ધમ�� અમ�ડિટ�ઈરાત કાલીન �ન� ભ �વિદ્યાપીમકાલીન �

3. ટ્રુમ�ન અન� ઠ�ડ>ય >દ્ધ

સ�દાવાદ������H�������Illભાગ$ સ �લિત��ચાલ

ગ>જરાત �ત�
1. દાવાદ��રદ��H�������Rem��� બ�.પીઠ : અમદાવાદ��. અન� વિદ્યાપીત્ર	�દાવાદ��રદ��H�������Rem: અરૂર્ણ� -   અમ�હિન્રાત કાલીન �ન� ઇવિદ્યાપીતહાદ�સન� રૂપીઠ : અમદાવાદ�રાત �ખીણ સંસ�
2. શ#ક્તવિહીન ક્રાં� જયક#મ�રાત  આરાત .  -   J#ન�ઇટ�ડ સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤટ�ટ્સના ઇતિહાસની રૂપરેખા�����������������સન� ઇવિદ્યાપીતહાદ�સન� રૂપીઠ : અમદાવાદ�રાત �ખીણ સંસ�

ડિટ�ઈહાદન્ય પરિચય��`�����&�એકમ - 3				દાવાદ������H�������Ill1
1. બ�.એસ. મ�થ#રાત -  સ�J#ક્તવિહીન ક્રાંત રાત �જ્યનો ઉદ્ ભય અમ�હિન્રાત કાલીન � કાલીન � ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ, 

    રાત �જસ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤ=�ન હિન્હાદન્દી :દાવાદ��રદ��H�������Rem: ગ્રામસેવા મહાવિન્દી := અકાલીન �દાવાદ��રદ��H�������Remમ�, જયપ#રાત , 2003

2. ડ�. હિન્કાલીન રાત ન દાવાદ��રદ��H�������Rem�ત�રાત -     અમરાત :કાલીન � કાલીન � ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ,  હિન્હાદ.  મ�.  કાલીન �.  વિદ્યાપીન.  હિન્દાવાદ��રદ��H�������Remલ્ય�����H�������ગૂજરાત વિહાદ: 
     વિદ્યાપી	શ્વવિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : ��ય, 2012

English

1. Dalal B.P. -   History of America. 
2. Morsion Samual Elliot -   The Growth of the American Republic.

       Commagar Hanry S. 
           Lenghtonbug William 

3. Nandlim Ossar -   America – A History 
4. Nevins Allan -   A brief History of the U.S.A.
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ગ �જરાત �ત વિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : �પીઠ : અમદાવાદ��ઠ : અમદાવાદ������H�������Ill�	�દાવાદ������H�������Ill 
સ�ચાલ�લિત���ત

મહાદ�દાવાદ������H�������Ill�	 દાવાદ������H�������Ill�સ�ઈ ગ્રામસેવા મહાવિ�મસ�	� મહાદ�વિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : ��ય : સ�દાવાદ������H�������Illરાત � - રાત ��ધ�જ
સમ�જવિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : � વિદ્યાપી	શારદ: ઇતિહાસ��`�����#�(શૈક્�રાત દાવાદ������H�������Ill  : ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ 

સત્ર -5 : પીઠ : અમદાવાદ��ઠ/ક્રમ : MJR-HIS - 505  ચાલ�ન (ઈ.સ.1840-1964)
  ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ    :  4                     L>� કાલીન ��કાલીન    : 60                     L>� ગ>ર્ણ   : 100  
શારદ: ઇતિહાસ��`�����#�(શૈક્*ક્ષલિત��ર્ણકાલીન  હાદ�ત >ઓઃ-����8������N-

1. ચાલ�નમ�� પીઠ : અમદાવાદ�વિદ્યાપી�મ� સત્ત�ઓઃ-����8������ન� આગમનન� કાલીન �રાત ર્ણ� આ	���� પીઠ : અમદાવાદ�ડિટ�ઈરાત 	ત$ન;ન� સમજ આપીઠ : અમદાવાદ�	�.
2. ચાલ�નમ�� થી અમલમાં)�����X�������૪. ય��� રાત �ષ્ટ સમયe	�દાવાદ������H�������Ill1 અન� સ�મ્યાન સામ્રાજ્યવાદી સય	�દાવાદ������H�������Ill1 ક્ર��વિદ્યાપીતઓઃ-����8������ન� અસરાત ; તપીઠ : અમદાવાદ��સ	�.
3. મ�ઓઃ-����8������-ત્ય અને સાહિત્ય અંગે સમજ આપવી.��સ�-ત>�ગ� સ�મ્યાન સામ્રાજ્યવાદી સય	�દાવાદ������H�������Illન� વિદ્યાપી	કાલીન �સમ�� આપીઠ : અમદાવાદ���� પ્રાયોગિક��દાવાદ������H�������Ill�નન� સમજવ>�.

એકાલીન મ - 1 ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15
1. 19 મ� સદાવાદ��રદ��H�������Rem:મ�� ચાલ�નમ�� પીઠ : અમદાવાદ�વિદ્યાપી¨મ� સN�ઓન#� આગમન અન� પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨ભાગ�	
2. અફાઈ-સ:ર્ણ વિદ્યાપી	ગ્રામસેવા મહાવિહાદA  :  કાલીન �રાત ર્ણA અન� પીઠ : અમદાવાદ�હિન્રાત ર્ણ�મA 

 

એકાલીન મ - 2 ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15
1. ત�ઇવિદ્યાપીપીઠ : અમદાવાદ�xગ વિદ્યાપી	ગ્રામસેવા મહાવિહાદ અન� બAક્તવિહીન ક્રાંસરાત  બળ	�ન� કાલીન �રાત ર્ણA અન� પીઠ : અમદાવાદ�હિન્રાત ર્ણ�મA
2. 1901-1908 ન� સ#ધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસ�રાત �ઓ

 

એકાલીન મ – 3 ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15

1. 1911 ન� �Aકાલીન શારદ: ઇતિહાસ: �હાદ: ક્ર��વિદ્યાપીત 
2. ડ�.સ#ન-ય�ત-સ�ન અન� રાત �ષ્ટb	�દાવાદ��રદ��H�������RemનA વિદ્યાપી	કાલીન �સ

 

એકાલીન મ - 4 ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15
1. ચાલ�નમ�� સ�મ્પ્યુય	�દાવાદ��રદ��H�������RemનA વિદ્યાપી	કાલીન �સ અન� મ�ઓ-cસ�-�#�ગ
2. ચાલ�નન� સ�મ્પ્યુય	�દાવાદ��રદ��H�������Rem: ક્ર��વિદ્યાપીત (1949) : કાલીન �રાત ર્ણA અન� ઉપીઠ : અમદાવાદ��બ્ધિઓ�����������5�19 મી સદીમાં ચીનમાં પશ્ચિમી સ§ધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસઓ
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સ�દાવાદ������H�������Illભાગ$ સ �લિત��ચાલ

ગ>જરાત �ત� 
1. કાલીન Aરાત �ટ પીઠ : અમદાવાદ��.જ. - એવિદ્યાપીશારદ: ઇતિહાસ: ય�નA ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ, J#વિદ્યાપીન. ગ્રામસેવા મહાવિ�= વિદ્યાપીનમ�(ર્ણ બAડ(, 

અમદાવાદ��રદ��H�������Rem�	�દાવાદ��રદ��H�������Rem.

2. કાલીન Aરાત �ટ પીઠ : અમદાવાદ��.જ. - પ �	( એવિદ્યાપીશારદ: ઇતિહાસ: ય�નA ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ,  J#વિદ્યાપીન.  ગ્રામસેવા મહાવિ�= વિદ્યાપીનમ�(ર્ણ બAડ(,  

અમદાવાદ��રદ��H�������Rem�	�દાવાદ��રદ��H�������Rem.

3. ધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસ�રાત �ય�.આરાત .કાલીન �. - મધ્યપ �	(ન� દાવાદ��રદ��H�������Rem�શારદ: ઇતિહાસ: AનA ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ (1850  =� 1960)  

J#વિદ્યાપીન.ગ્રામસેવા મહાવિ�=.વિદ્યાપીનમ�(ર્ણ બAડ(. અમદાવાદ��રદ��H�������Rem�	�દાવાદ��રદ��H�������Rem
 

हि�न्दी�� 

1. કાલીન A� કાલીન �.કાલીન �. - દાવાદ��રદ��H�������Remલિત��ક્ષર્ણ એ	�મ દાવાદ��રદ��H�������Remલિત��ક્ષર્ણ પ �	( કાલીન � ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ-1978

2. ચાલ�ટરાત જ બ�.આરાત . - આધ#વિદ્યાપીનકાલીન  જપીઠ : અમદાવાદ��ન કાલીન � સ�લિત��ક્ષIત ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ,મ�રાત ઠ -1969

3. પીઠ : અમદાવાદ��=રાત : શારદ: ઇતિહાસ: 1��ન્દી :દ્રપ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨સ�દાવાદ��રદ��H�������Rem - પ �	( એવિદ્યાપીશારદ: ઇતિહાસ: ય� કાલીન � સ�લિત��ક્ષIત ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ, �ખીણ સંસનW-1973

4. વિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : ���કાલીન �કાલીન રાત  સcયકાલીન �� # - એવિદ્યાપીશારદ: ઇતિહાસ: ય� કાલીન � આધ#વિદ્યાપીનકાલીન  ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ, મસ#રાત : -1984

5. વિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : ���કાલીન �કાલીન રાત  સcયકાલીન �� # - પ �	( એ	� દાવાદ��રદ��H�������Remલિત��ક્ષર્ણ પ �	( એવિદ્યાપીશારદ: ઇતિહાસ: ય� કાલીન � આધ#વિદ્યાપીનકાલીન  ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ, 

મસ#રાત :-1973

6. વિદ્યાપી	ન�કાલીન � હાદ�રાત Aલ્ય�����H�������ગૂજરાત વિડ એમ. - પ �	( એવિદ્યાપીશારદ: ઇતિહાસ: ય� કાલીન � આધ#વિદ્યાપીનકાલીન  ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ, �ખીણ સંસનW- 1964

7. કાલીન �.ટ:.એસ. સરાત �ઓ - આધ#વિદ્યાપીનકાલીન  ચાલ�ન કાલીન � ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ, નઈ હિન્દાવાદ��રદ��H�������Remલ્ય�����H�������ગૂજરાત વિહાદ:, 2011

English 

1. Gupta R.S. - History of the Modern China.
2. Bianco Lucien -         Origins of the Chinese Revolution, 1915-1949 

(London, Oup 1971)
3. Wolfgang Franke, - A Century of Chinese Revolution (oxford. 1980) 

   History of Modern
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ગ �જરાત �ત વિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : �પીઠ : અમદાવાદ��ઠ : અમદાવાદ������H�������Ill�	�દાવાદ������H�������Ill
સ�ચાલ�લિત���ત

મહાદ�દાવાદ������H�������Ill�	 દાવાદ������H�������Ill�સ�ઈ ગ્રામસેવા મહાવિ�મસ�	� મહાદ�વિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : ��ય : સ�દાવાદ������H�������Illરાત � - રાત ��ધ�જ
સમ�જવિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : � વિદ્યાપી	શારદ: ઇતિહાસ��`�����#�(શૈક્�રાત દાવાદ������H�������Ill  : ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ 

સત્ર -6 : પીઠ : અમદાવાદ��ઠ/ક્રમ : MJR-HIS - 601  ભાગ�રાત તન; ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ  (ઈ.સ. 1757-1857)
ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ    :  4                       L>� કાલીન ��કાલીન    : 60               L>� ગ>ર્ણ   : 100  
શારદ: ઇતિહાસ��`�����#�(શૈક્*ક્ષલિત��ર્ણકાલીન  હાદ�ત >ઓઃ-����8������N-

1. અંગ્રામસેવા મહાવિ�જ-મરાત �ઠ� સ�બ�ધ; અન� ભાગ�રાત તમ�� મરાત �ઠ� સત્ત�ન� પીઠ : અમદાવાદ�તન અંગ�ન� જર્ણકાલીન �રાત 1 આપીઠ : અમદાવાદ�	�.
2. ભાગ�રાત તમ�� લિત��બ્રાહમ લિંકનની ભૂમિકા સમજાવવી.�જાટ1શારદ: ઇતિહાસ��`�����#�(શૈક્ સત્ત�ન� ઉદાવાદ������H�������Illય અન� દMઢીકરણ અને પતન અંગે જાણકારી આ1કાલીન રાત ર્ણન� પ્રાયોગિક��ડિટ�ઈક્રય� સમજ		�.
3. લિત��બ્રાહમ લિંકનની ભૂમિકા સમજાવવી.�જાટ1શારદ: ઇતિહાસ��`�����#�(શૈક્ સત્ત� સ�મ�ન� પ્રાયોગિક��વિદ્યાપીતકાલીન �રાત રૂપીઠ : અમદાવાદ�� થી અમલમાં)�����X�������૪. ય��� 1857 ન� ઘટન� સમજ		�.

એકાલીન મ - 1 ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15
1. પીઠ : અમદાવાદ��ર્ણ�પીઠ : અમદાવાદ�તન#� ત્ર�જ# � J#દ્ધાંતિક�p�@�� : કાલીન �રાત ર્ણA અન� પીઠ : અમદાવાદ�હિન્રાત ર્ણ�મA
2. અંગ્રામસેવા મહાવિ�જ-મરાત �ઠ� સ�બ�ધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસA

એકાલીન મ – 2 ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15
1. ક્તવિહીન ક્રાં��ઈ	 અન� હાદ�સ્ટિંગ્ઝની નીતસ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤટ¬ગ્ઝેટિયર, યુનિ. ગ્રંથ નિર્માણ બોર્ડન� ન�વિદ્યાપીતઓ
2. કાલીન �ન(	�લિત���સ અન� 	���સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤ��ન� ન�વિદ્યાપીતઓ

 

એકાલીન મ – 3 ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15
1. વિદ્યાપી	લિત���યમ બ�સ્ટિંગ્ઝની નીતન્દી :ટકાલીન ન� સ #ધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસ�રાત � અન� રાત �જ રાત �મમAહાદન રાત �યન� ભ �વિદ્યાપીમકાલીન �
2. �Aડ( ડ��હાદ�ઉસ�ન� સ#ધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસ�રાત � અન� ત�ન� ખીણ સંસ��સ� ન�વિદ્યાપીત

એકાલીન મ – 4 ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15
1. 1857 ન� વિદ્યાપી	ગ્રામસેવા મહાવિહાદન� મ �ળભ �ત કાલીન �રાત ર્ણA, ઘોરીના આક્રમણો����`����ટન�ઓ અન� પીઠ : અમદાવાદ�હિન્રાત ર્ણ�મA
2. 1857 ન� મ#ખ્ય પ્રવાહો(ઈ.સ.૧૫૦૦ય ન�ત�ઓ 

       (બહાદ�દ્ ભવ અને સિદ્ધાન્ત����������# રાત શારદ: ઇતિહાસ: �હાદ ઝેટિયર, યુનિ. ગ્રંથ નિર્માણ બોર્ડફાઈ-સરાત , રાત �ર્ણ� �ક્ષ્મીબાઈ, તાત્યા ટોપે અને નાનમ�બ�ઈ, ત�cય� ટAપીઠ : અમદાવાદ�� અન� ન�ન�સ�હાદબ પીઠ : અમદાવાદ��શારદ: ઇતિહાસ: 	�)
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સ�દાવાદ������H�������Illભાગ$ સ �લિત��ચાલ
ગ>જરાત �ત� 

1. સ�પીઠ : અમદાવાદ��.ચાલAપીઠ : અમદાવાદ�રાત �.પીઠ : અમદાવાદ��.એન. - ભાગ�રાત તન#� ગ�ઝેટિયર, યુનિ. ગ્રંથ નિર્માણ બોર્ડ�હિન્ટયરાત , J#વિદ્યાપીન. ગ્રામસેવા મહાવિ�= વિદ્યાપીનમ�(ર્ણ બAડ(, 1984

અન#.   શારદ: ઇતિહાસ: �સ્ત્રી હરીપ્રસાદ� હાદરાત :પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨સ�દાવાદ��રદ��H�������Rem,

પીઠ : અમદાવાદ�રાત :ખીણ સંસ પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨વિદ્યાપી	ર્ણચાલ�દ્ર અન� 
હિન્દાવાદ��રદ��H�������Remલિત��ક્ષત યત�ન્દી :દ્ર 

2. ધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસ�રાત �ય� આરાત .કાલીન �. - આધ#વિદ્યાપીનકાલીન  ભાગ�રાત તનA ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ,ખીણ સંસ�ડ-1,2 J#વિદ્યાપીન	વિદ્યાપીસ{ટ: ગ્રામસેવા મહાવિ�= 
વિદ્યાપીનમ�(ર્ણ બAડ( અમદાવાદ��રદ��H�������Rem�	�દાવાદ��રદ��H�������Rem

3. પીઠ : અમદાવાદ�ટ�� એમ.આરાત . - ભાગ�રાત તન� સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤ	�ત�ત્ર્ય 					સંગ્રામો ભાગ-1,2 યુનિ. ગ્રંથ નિર્માણ ,અમદાવાદ��ð����યસ�ગ્રામસેવા મહાવિ�મA અન� ઘોરીના આક્રમણો����`����ડ	1ય�ઓ, 

J#વિદ્યાપીન	વિદ્યાપીસ{ટ: ગ્રામસેવા મહાવિ�= વિદ્યાપીનમ�(ર્ણ,અમદાવાદ��રદ��H�������Rem�	�દાવાદ��રદ��H�������Rem
4. પીઠ : અમદાવાદ�ટ�� જશ#ભાગ�ઈ 	�. - ભાગ�રાત તનA ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ(મAગ� J#ગ),  J#વિદ્યાપીન.  ગ્રામસેવા મહાવિ�= વિદ્યાપીનમ�(ર્ણ 

બAડ( અમદાવાદ��રદ��H�������Rem�	�દાવાદ��રદ��H�������Rem-1991

5. પીઠ : અમદાવાદ�રાત :ખીણ સંસ રાત મ�શારદ: ઇતિહાસ: ચાલ�દ્ર - ભાગ�રાત તનA ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ (1818-85)  J#વિદ્યાપીન	વિદ્યાપીસ{ટ: ગ્રામસેવા મહાવિ�= 
વિદ્યાપીનમ�(ર્ણ બAડ(,અમદાવાદ��રદ��H�������Rem�	�દાવાદ��રદ��H�������Rem

6. શારદ: ઇતિહાસ: �હાદ મન#ભાગ�ઈ - ભાગ�રાત તનA ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ (મરાત �ઠ� J#ગ), J#વિદ્યાપીન.ગ્રામસેવા મહાવિ�= 
વિદ્યાપીનમ�(ર્ણ બAડ(,અમદાવાદ��રદ��H�������Rem�	�દાવાદ��રદ��H�������Rem -94

7. શ#ક્તવિહીન ક્રાં� જયક#મ�રાત      - સલ્ય�����H�������ગૂજરાત વિતનત મ#ઘોરીના આક્રમણો����`����� ત=� મરાત �ઠ� સમયન� રાત �જકાલીન :ય 
વિદ્યાપીસદ્ધાંતિક�p�@����તA, J#વિદ્યાપીન	વિદ્યાપીસ{ટ: ગ્રામસેવા મહાવિ�= વિદ્યાપીનમ�(ર્ણ બAડ( 
અમદાવાદ��રદ��H�������Rem�	�દાવાદ��રદ��H�������Rem - 1983

हि�न्दी�� 
1. ભાગ�ગ(	 	�.એસ. - મધ્યકાલીન ���ન ભાગ�રાત ત કાલીન � ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ (1000-1740),કાલીન A��જ 

બ#કાલીન  ડ:પીઠ : અમદાવાદ�A, હિન્દાવાદ��રદ��H�������Remલ્ય�����H�������ગૂજરાત વિહાદ:.
2. લ#લિત��ર્ણય� બ�.એન. - ભાગ�રાત તમ¥ લિત���ટ:શારદ: ઇતિહાસ:  સ�મ્રાજ્ય�જ્યનો ઉદ્ ભય (1700-1900),  કાલીન મ� 

પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨કાલીન �શારદ: ઇતિહાસ: કાલીન , ઇન્દી :દાવાદ��રદ��H�������RemAરાત .

3. લ#લિત��ર્ણય� બ�.એન. - મ#ગ�કાલીન ���ન ભાગ�રાત ત કાલીન � ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ ભાગ�ગ-1,2,  કાલીન મ� 
પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨કાલીન �શારદ: ઇતિહાસ: ન, ઇન્દી :દાવાદ��રદ��H�������RemAરાત .
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4. લ#લિત��ર્ણય� બ�.એન. - મ#ગ� શારદ: ઇતિહાસ: �સન વ્યવહાર��������H��ય	સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤ=�,  કાલીન મ� પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨કાલીન �શારદ: ઇતિહાસ: ન,  ઇન્દી :દાવાદ��રદ��H�������RemAરાત .-

1987

5. સત�શારદ: ઇતિહાસ:  ચાલન્દી :દ્ર - ઉNરાત  મ#ગ�કાલીન ���ન ભાગ�રાત ત, નઈ હિન્દાવાદ��રદ��H�������Remલ્ય�����H�������ગૂજરાત વિહાદ:, 2012

6. રાત �મ �ખીણ સંસન શ#ક્તવિહીન ક્રાં� - આધ#વિદ્યાપીનકાલીન  ભાગ�રાત ત કાલીન � ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ, નઈ હિન્દાવાદ��રદ��H�������Remલ્ય�����H�������ગૂજરાત વિહાદ:, 2010

7. બ�.એ�.ગ્રામસેવા મહાવિA	રાત ,  - આધ#વિદ્યાપીનકાલીન  ભાગ�રાત ત કાલીન � ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ,  નઈ હિન્દાવાદ��રદ��H�������Remલ્ય�����H�������ગૂજરાત વિહાદ:,  યશારદ: ઇતિહાસ: પીઠ : અમદાવાદ���
અ�કાલીન � મ�હાદત�  2010

 English

1. Mazumdar R.C. - The Sruggle for India VOl .XI, Bhartya 
Vidya Bhavan, Mumbai.

 
2. Sarkar Sumit - Modern India 1885-1947, Delhi, Macmillan 1985.
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ગ �જરાત �ત વિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : �પીઠ : અમદાવાદ��ઠ : અમદાવાદ������H�������Ill�	�દાવાદ������H�������Ill 
સ�ચાલ�લિત���ત

મહાદ�દાવાદ������H�������Ill�	 દાવાદ������H�������Ill�સ�ઈ ગ્રામસેવા મહાવિ�મસ�	� મહાદ�વિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : ��ય : સ�દાવાદ������H�������Illરાત � - રાત ��ધ�જ
સમ�જવિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : � વિદ્યાપી	શારદ: ઇતિહાસ��`�����#�(શૈક્�રાત દાવાદ������H�������Ill  : ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ 

સત્ર -6 : પીઠ : અમદાવાદ��ઠ/ક્રમ : MJR-HIS - 602  ભાગ�રાત તન; ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ  (ઈ.સ.1857-1950)
ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ    :  4                       L>� કાલીન ��કાલીન    : 60               L>� ગ>ર્ણ   : 100  
શારદ: ઇતિહાસ��`�����#�(શૈક્*ક્ષલિત��ર્ણકાલીન  હાદ�ત >ઓઃ-����8������N-

1. ભાગ�રાત તમ�� ત�જન� શારદ: ઇતિહાસ��`�����#�(શૈક્�સનન� સ્કૃતિનો વથી અમલમાં)�����X�������૪. �પીઠ : અમદાવાદ�ન� અંગ� જર્ણકાલીન �રાત 1 આપીઠ : અમદાવાદ�	�.
2. 19 મ� સદાવાદ������H�������Ill1મ�� ભાગ�રાત તમ�� થી અમલમાં)�����X�������૪. ય��� સ�મ�જિક-આર્થિક પરિસ્થિતિનો પરિચય કરાજકાલીન -ધ�વિદ્યાપીમlકાલીન  સ>ધ�રાત ર્ણ� ચાલળ	ળન; પીઠ : અમદાવાદ�ડિટ�ઈરાત ચાલય આપીઠ : અમદાવાદ�	;.
3. ભાગ�રાત તમ�� રાત �ષ્ટ સમયe	�દાવાદ������H�������Illન�   ઉદo ભાગ	 અન� વિદ્યાપી	કાલીન �સન� પ્રાયોગિક��ડિટ�ઈક્રય� સમજ		�.

એકાલીન મ - 1 ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15
1. 19 	¯ સદાવાદ��રદ��H�������Rem: દાવાદ��રદ��H�������Remરાત મ્પ્યુય�ન સ�મ�જિક સંસ્થાઓ����જકાલીન -ધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસ�વિદ્યાપીમ{કાલીન  ચાલળ	ળA
2. ભાગ�રાત તમ� રાત �ષ્ટb	�દાવાદ��રદ��H�������RemનA ઉદાવાદ��રદ��H�������Remય અન� વિદ્યાપી	કાલીન �સ

એકાલીન મ - 2 ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15
1. ��ડ( લિત���ટન અન� હિન્રાત પીઠ : અમદાવાદ�નન� આંતહિન્રાત કાલીન  અન� વિદ્યાપી	દાવાદ��રદ��H�������Rem�શારદ: ઇતિહાસ: ન�વિદ્યાપીત
2. ��ડ( કાલીન ઝેટિયર, યુનિ. ગ્રંથ નિર્માણ બોર્ડ(ન અન� સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤ	દાવાદ��રદ��H�������Rem�શારદ: ઇતિહાસ: � આંદાવાદ��રદ��H�������RemA�નનA આરાત મ્પ્યુભાગ

એકાલીન મ - 3 ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15
1. ગ��ધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસ�J#ગ પ �	°ન� કાલીન ±ગ્રામસેવા મહાવિ�સન� પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨વ Gવિદ્યાપીNઓ
2. ગ��ધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસ� J#ગન� ચાલળ	ળA -  અસહાદકાલીન �રાત , સવિદ્યાપી	નય કાલીન �ન �ન ભાગ�ગ અન� હિન્હાદxદાવાદ��રદ��H�������Rem-છAડ઼A  

એકાલીન મ - 4 ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15
1. ક્ર��વિદ્યાપીતકાલીન �રાત : પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨વ Gવિદ્યાપીNઓ અન� આઝેટિયર, યુનિ. ગ્રંથ નિર્માણ બોર્ડ�દાવાદ��રદ��H�������Rem હિન્હાદxદાવાદ��રદ��H�������Rem ફાઈ-સAજ 
2. દાવાદ��રદ��H�������Rem�શારદ: ઇતિહાસ: � રાત �જ્યનો ઉદ્ ભયAન#� વિદ્યાપી	લિત���ન�કાલીન રાત ર્ણ અન� ભાગ�રાત તન� બ�ધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસ�રાત ર્ણન� મ#ખ્ય પ્રવાહો(ઈ.સ.૧૫૦૦ય �ક્ષર્ણA
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ગ>જરાત �ત�
 

1. ધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસ�રાત �ય� આરાત .કાલીન � - અઢારસો સત્તાવન, યુનિ. �રાત સA સN�	ન,  J#વિદ્યાપીન	વિદ્યાપીસ{ટ: ગ્રામસેવા મહાવિ�= વિદ્યાપીનમ�(ર્ણ બAડ(
અમદાવાદ��રદ��H�������Rem�	�દાવાદ��રદ��H�������Rem

   - આધ#વિદ્યાપીનકાલીન  ભાગ�રાત તનA ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ અન� ભાગ�રાત તન� સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤ	�ત�ત્ર્ય 					સંગ્રામો ભાગ-1,2 યુનિ. ગ્રંથ નિર્માણ ,અમદાવાદ��ð����ય 
સ�ગ્રામસેવા મહાવિ�મA ભાગ�ગ-1-2,  J#વિદ્યાપીન	વિદ્યાપીસ{ટ: ગ્રામસેવા મહાવિ�=વિદ્યાપીનમ�(ર્ણ 

બAડ(, અમદાવાદ��રદ��H�������Rem�	�દાવાદ��રદ��H�������Rem
2. પીઠ : અમદાવાદ�ટ�� એમ.આરાત .     -  ભાગ�રાત તન� સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤ	�ત�ત્ર્ય 					સંગ્રામો ભાગ-1,2 યુનિ. ગ્રંથ નિર્માણ ,અમદાવાદ��ð����યસ�ગ્રામસેવા મહાવિ�મA અન� ઘોરીના આક્રમણો����`����ડ	1ય�ઓ, 

J#વિદ્યાપીન	વિદ્યાપીસ{ટ: ગ્રામસેવા મહાવિ�= વિદ્યાપીનમ�(ર્ણ બAડ( અમદાવાદ��રદ��H�������Rem�	�દાવાદ��રદ��H�������Rem.

 

3. પીઠ : અમદાવાદ�રાત :ખીણ સંસ રાત મ�શારદ: ઇતિહાસ: ચાલ�દ્ર - ભાગ�રાત તનA ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ (1818-85)  J#વિદ્યાપીન	વિદ્યાપીસ{ટ: ગ્રામસેવા મહાવિ�= 
વિદ્યાપીનમ�(ર્ણ બAડ( અમદાવાદ��રદ��H�������Rem�	�દાવાદ��રદ��H�������Rem

 English
  

1. Sarkar Sumit - Modern India 1885-1947, Delhi. Macmillan 1985.
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ગ �જરાત �ત વિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : �પીઠ : અમદાવાદ��ઠ : અમદાવાદ������H�������Ill�	�દાવાદ������H�������Ill 
સ�ચાલ�લિત���ત

મહાદ�દાવાદ������H�������Ill�	 દાવાદ������H�������Ill�સ�ઈ ગ્રામસેવા મહાવિ�મસ�	� મહાદ�વિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : ��ય : સ�દાવાદ������H�������Illરાત � - રાત ��ધ�જ
સમ�જવિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : � વિદ્યાપી	શારદ: ઇતિહાસ��`�����#�(શૈક્�રાત દાવાદ������H�������Ill  : ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ 

  સત્ર -6 : પીઠ : અમદાવાદ��ઠ/ક્રમ : MJR-HIS - 603  ગ>જરાત �તન; ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ (ઈ.સ.1857-1960)
  ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ    :  4                     L>� કાલીન ��કાલીન    : 60                     L>� ગ>ર્ણ   : 100  
શારદ: ઇતિહાસ��`�����#�(શૈક્*ક્ષલિત��ર્ણકાલીન  હાદ�ત >ઓઃ-����8������N-

1. ગ>જરાત �તમ�� રાત �ષ્ટ સમયe	�દાવાદ������H�������Illન;   ઉદo ભાગ	 અન� વિદ્યાપી	કાલીન �સ સમજ		;.
2. ગ>જરાત �તન� ગ��ધ�ય >ગ�ન ચાલળ	ળ;ન; પીઠ : અમદાવાદ�ડિટ�ઈરાત ચાલય આપીઠ : અમદાવાદ�	;.
3. ગ>જરાત �તન�� દાવાદ������H�������Ill�શારદ: ઇતિહાસ��`�����#�(શૈક્� રાત �જ્યના ઉદયની પ્રક્રિયા સમજાવવી.�������ય;મ�� આ	��� પ્રાયોગિક��જકાલીન 1ય જગMવિદ્યાપીતન; પીઠ : અમદાવાદ�ડિટ�ઈરાત ચાલય આપીઠ : અમદાવાદ�	;.
4. ગ>જરાત �ત રાત �જ્યના ઉદયની પ્રક્રિયા સમજાવવી.�������યન� સર્જનન� પ્રાયોગિક��ડિટ�ઈક્રય� સમજ		�.

એકાલીન મ - 1 ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15
1. ગ#જરાત �તમ�� 19 મ� સદાવાદ��રદ��H�������Rem:ન� ઉNરાત �ધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસ(મ�� સ�મ�જિક સંસ્થાઓ����જકાલીન - ધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસ�વિદ્યાપીમ{કાલીન  જગGવિદ્યાપીત
2. ગ#જરાત �તમ�� આધ#વિદ્યાપીનકાલીન  ઉદ્યાપીઠ : AગAનA વિદ્યાપી	કાલીન �સ

એકાલીન મ - 2 ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15
1. ગ��ધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસ�J#ગ પ �	°ન� ગ#જરાત �તમ�� આંદાવાદ��રદ��H�������RemA�નA
2. ગ��ધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસ�J#ગ પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨�રાત �ભાગન� ગ#જરાત �તન� આંદાવાદ��રદ��H�������RemA�નA

(અમદાવાદ��રદ��H�������Rem�	�દાવાદ��રદ��H�������Rem મ�� મજ�રાત  પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨શ્નો અને ખેડા સત્યાગ્રA અન� ખીણ સંસ�ડ� સcય�ગ્રામસેવા મહાવિહાદ)

એકાલીન મ - 3 ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15
1. ગ��ધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસ�J#ગ દાવાદ��રદ��H�������Remરાત મ્પ્યુય�નન� સcય�ગ્રામસેવા મહાવિહાદA

(અસહાદકાલીન �રાત  અન� બ�રાત ડA�� સcય�ગ્રામસેવા મહાવિહાદ)

2. દાવાદ��રદ��H�������Rem��ડ: ક�ચાલ અન� હિન્હાદxદાવાદ��રદ��H�������Rem છAડAન� ચાલળ	ળ

એકાલીન મ - 4 ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15
1. ગ��ધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસ�J#ગ દાવાદ��રદ��H�������Remરાત મ્પ્યુય�ન ચાલ���� દાવાદ��રદ��H�������Rem�શારદ: ઇતિહાસ: � રાત �જ્યનો ઉદ્ ભયAમ�� પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨જકાલીન :ય ચાલળ	ળA અન� પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨જકાલીન :ય સ�ગઠનA
2. ગ#જરાત �ત રાત �જ્યનો ઉદ્ ભયન� સર્જનન� પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨હિન્ક્રય�
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1.  જAટ� રાત cનમલિત��ર્ણરાત �	 બ�. - ગ#જરાત �તન#� પીઠ : અમદાવાદ��ટનગરાત , અમદાવાદ��રદ��H�������Rem�	�દાવાદ��રદ��H�������Rem
2. ન�દાવાદ��રદ��H�������Rem	� અબ# ઝેટિયર, યુનિ. ગ્રંથ નિર્માણ બોર્ડફાઈ-સરાત - ગ#જરાત �તનA ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ ભાગ�ગ-2

3. પીઠ : અમદાવાદ�રાત :ખીણ સંસ રાત વિદ્યાપીસકાલીન ��� સ� - ભાગ�રાત તનA સ��સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤકGવિદ્યાપીતકાલીન  ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ
4. મહાદ�ત� મકાલીન રાત �દાવાદ��રદ��H�������Rem જે. - મહાદ�જનAન� યશારદ: ઇતિહાસ: ગ�=�
5. મ�સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤતરાત  કાલીન રાત :મ મહાદ�મદાવાદ��રદ��H�������Rem - મહાદ�ગ#જરાત �તન� મ#સ�મ�નA
6. મ�ઘોરીના આક્રમણો����`�����ર્ણ� મAહાદનભાગ�ઈ 	�. - આધ#વિદ્યાપીનકાલીન  સ�મ્રાજ્ય�જ્યનો ઉદ્ ભય	�દાવાદ��રદ��H�������RemનA ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ
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ગ �જરાત �ત વિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : �પીઠ : અમદાવાદ��ઠN અમદાવાદ������H�������Ill�	�દાવાદ������H�������Ill
સ�ચાલ�લિત���ત

મહાદ�દાવાદ������H�������Ill�	 દાવાદ������H�������Ill�સ�ઈ ગ્રામસેવા મહાવિ�મસ�	� મહાદ�વિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : ��ય : સ�દાવાદ������H�������Illરાત � - રાત ��ધ�જ
સમ�જવિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : � વિદ્યાપી	શારદ: ઇતિહાસ��`�����#�(શૈક્�રાત દાવાદ������H�������Ill  : ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ 

સત્ર -6 : પીઠ : અમદાવાદ��ઠ/ક્રમ : MJR-HIS - 604  ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ અન� પ્રાયોગિક��	�સન
  ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ    :  4                     L>� કાલીન ��કાલીન    : 60                     L>� ગ>ર્ણ   : 100  
શારદ: ઇતિહાસ��`�����#�(શૈક્*ક્ષલિત��ર્ણકાલીન  હાદ�ત >ઓઃ-����8������N-

1. પ્રાયોગિક��	�સનન� ઉદ�શ્યો અને પ્રકારોય; અન� પ્રાયોગિક��કાલીન �રાત ; અંગ� જર્ણકાલીન �રાત 1 આપીઠ : અમદાવાદ�	�.
2. ભાગ�રાત ત અન� ગ>જરાત �તન� પ્રાયોગિક��મ>ખ પ્રાયોગિક��	�સ� સ્કૃતિનો વથી અમલમાં)�����X�������૪. ળ; વિદ્યાપી	શારદ: ઇતિહાસ��`�����#�(શૈક્� જર્ણકાલીન �રાત 1 આપીઠ : અમદાવાદ�	�.
3. ગ>જરાત �તમ�� પ્રાયોગિક��	�સનન� વિદ્યાપી	કાલીન �સ અંગ�ન� સમજ આપીઠ : અમદાવાદ�	�.

એકાલીન મ - 1   ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15
1. પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨	�સ અન� પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨	�સ�ન� વ્યવહાર��������H��ય�ખ્ય પ્રવાહો(ઈ.સ.૧૫૦૦ય�
2. પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨	�સનન� ઉદ્દીન ઐબ�શ્યો અને પ્રકારોયA અન� પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨કાલીન �રાત A  

એકાલીન મ - 2  ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15
1. પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨	�સન અન� આ	�સ
2. પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨	�સન અન� પીઠ : અમદાવાદ�હિન્રાત 	હાદન     

એકાલીન મ - 3    ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15
1. ભાગ�રાત તન� ઐવિદ્યાપીતહાદ�વિદ્યાપીસકાલીન  પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨	�સ� સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤ=�નA 

(હિન્દાવાદ��રદ��H�������Remલ્ય�����H�������ગૂજરાત વિહાદ:ન� મહાદc	ન� સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤ=�પીઠ : અમદાવાદ�cયA, અજ�ત�-ઇ�Aરાત �ન� ગ#ફાઈ-સ�ઓ, આગ્રામસેવા મહાવિ�નA ત�જમહાદ�)

2. ગ#જરાત �તન� પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨	�સ� સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤ=�નA
(અમદાવાદ��રદ��H�������Rem�	�દાવાદ��રદ��H�������Remન� ઐવિદ્યાપીતહાદ�વિદ્યાપીસકાલીન  સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤ=�નA-  સ�બરાત મત� આશ્રીનેત્મ,  ગ �જરાત �ત વિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : �પીઠ : અમદાવાદ��ઠ,  કાલીન Aચાલરાત બ આશ્રીનેત્મ, 

સરાત ખીણ સંસ�જનA રાત Aઝેટિયર, યુનિ. ગ્રંથ નિર્માણ બોર્ડA, સ�દાવાદ��રદ��H�������Rem: સ1યદાવાદ��રદ��H�������Remન� જળ:, ઝુ�ત� મ�ન�રાત �)
એકાલીન મ - 4   ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15 

 
1. ગ#જરાત �તન� પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨	�સન ક્ષ�ત્રન� વિદ્યાપી	કાલીન �સમ�� �Aકાલીન  સ�સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤકGવિદ્યાપીતનA ફાઈ-સ�ળA
2. ગ#જરાત �તમ�� પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨	�સન ક્ષ�ત્રન� વિદ્યાપી	કાલીન �સ મ�ટ�ન� શારદ: ઇતિહાસ: ક્યત�ઓ
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સ�દાવાદ������H�������Illભાગ$ સ �લિત��ચાલ
ગ>જરાત �ત�N-

1. કાલીન ;રાત �ટ, પીઠ : અમદાવાદ��.જ. : ઇવિદ્યાપીતહાદ�સમ�� પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨	�સન વિદ્યાપી	વિદ્યાપીનયAગ, ભાગ�	નગરાત     
અન� દાવાદ��રદ��H�������Rem�સ�ઈ મહાદ�બ �બ J#વિદ્યાપીન. ભાગ�	નગરાત 

2. ઠ�કાલીન રાત , વિદ્યાપીમન�ક્ષ� : પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨	�સનભ �વિદ્યાપીમ ગ#જરાત �ત, ન	ભાગ�રાત ત સ�હિન્હાદcય 
મ�હિન્દાવાદ��રદ��H�������Remરાત , અમદાવાદ��રદ��H�������Rem�	�દાવાદ��રદ��H�������Rem

3. દાવાદ��રદ��H�������Rem�સ�ઈ મહાદ�બ �બ : ગ#જરાત �ત ગ્રામસેવા મહાવિ�=રાત cન કાલીન �ય�(�ય, અમદાવાદ��રદ��H�������Rem�	�દાવાદ��રદ��H�������Rem
4. પીઠ : અમદાવાદ��હિન્ડત, અમરાત : પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨	�સન ગ#જરાત �ત, ક#સ#મ પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨કાલીન �શારદ: ઇતિહાસ: ન, અમદાવાદ��રદ��H�������Rem�	�દાવાદ��રદ��H�������Rem
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ગ �જરાત �ત વિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : �પીઠ : અમદાવાદ��ઠ : અમદાવાદ������H�������Ill�	�દાવાદ������H�������Ill 
સ�ચાલ�લિત���ત

મહાદ�દાવાદ������H�������Ill�	 દાવાદ������H�������Ill�સ�ઈ ગ્રામસેવા મહાવિ�મસ�	� મહાદ�વિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : ��ય : સ�દાવાદ������H�������Illરાત � - રાત ��ધ�જ
સમ�જવિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : � વિદ્યાપી	શારદ: ઇતિહાસ��`�����#�(શૈક્�રાત દાવાદ������H�������Ill  : ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ 

સત્ર -6 : પીઠ : અમદાવાદ��ઠ/ક્રમ : MJR-HIS - 605  જપીઠ : અમદાવાદ��ન (ઈ.સ.1840-1949)
  ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ    :  4                     L>� કાલીન ��કાલીન    : 60                     L>� ગ>ર્ણ   : 100  
શારદ: ઇતિહાસ��`�����#�(શૈક્*ક્ષલિત��ર્ણકાલીન  હાદ�ત >ઓઃ-����8������N-

1. જપીઠ : અમદાવાદ��નમ�� પીઠ : અમદાવાદ�વિદ્યાપી�મ� સત્ત�ઓઃ-����8������ન� આગમનન� કાલીન �રાત ર્ણ� આ	���� પીઠ : અમદાવાદ�ડિટ�ઈરાત 	ત$ન;ન� સમજ આપીઠ : અમદાવાદ�	�.
2. મ�ઈજીય>ગ�ન જપીઠ : અમદાવાદ��નન; પીઠ : અમદાવાદ�ડિટ�ઈરાત ચાલય આપીઠ : અમદાવાદ�	;.
3. જપીઠ : અમદાવાદ��નન� સ�મ્રાજ્યના ઉદયની પ્રક્રિયા સમજાવવી�જ્યના ઉદયની પ્રક્રિયા સમજાવવી.�������ય	�દાવાદ������H�������Ill1 ન�વિદ્યાપીત અન� �શ્યો અને પ્રકારોકાલીન રાત 	�દાવાદ������H�������Illન� 	*વિદ્યાપીશ્વકાલીન  અસરાત ; તપીઠ : અમદાવાદ��સ	�.

એકાલીન મ-1  ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15
1. જપીઠ : અમદાવાદ��નમ�� પીઠ : અમદાવાદ�વિદ્યાપી¨મ� સN�ઓન#� આગમન અન� ન	� J#ગન� પીઠ : અમદાવાદ�ગરાત ર્ણ
2. મ�ઇજ J#ગ અન� આધ#વિદ્યાપીનકાલીન ત�ન� પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨હિન્ક્રય�ઓ:

    બ�ધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસ�રાત ર્ણ	�દાવાદ��રદ��H�������Rem અન� �Aકાલીન શારદ: ઇતિહાસ: �હાદ:ન� પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨હિન્ક્રય�  

એકાલીન મ - 2 ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15
1. ચાલ�ન-જપીઠ : અમદાવાદ��ન J#દ્ધાંતિક�p�@�� અન� એગ્�A-જપીઠ : અમદાવાદ��ન કાલીન રાત �રાત A
2. ર#સA-જપીઠ : અમદાવાદ��ન વિદ્યાપી	ગ્રામસેવા મહાવિહાદ (1904-05)

 

એકાલીન મ - 3 ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15
1. જપીઠ : અમદાવાદ��નમ�� રાત �જકાલીન :ય પીઠ : અમદાવાદ�ક્ષAનA   ઉદ્ ભવ અને સિદ્ધાન્ત����������o  ભાગ	 અન� �Aકાલીન શારદ: ઇતિહાસ: �હાદ: પીઠ : અમદાવાદ�દ્ધાંતિક�p�@��વિદ્યાપીતન� વિદ્યાપીનષ્ટફાઈ-સળત�
2. મ�ચ#હિન્રાત ય� પીઠ : અમદાવાદ�રાત  જપીઠ : અમદાવાદ��નન#� આક્રમર્ણ અન� અસરાત A

એકાલીન મ - 4 ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15
1. બ�જ# � વિદ્યાપી	શ્વJ#દ્ધાંતિક�p�@�� અન� જપીઠ : અમદાવાદ��ન: પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨	�શારદ: ઇતિહાસ:  અન� પીઠ : અમદાવાદ�હિન્રાત ર્ણ�મA
2. બ�જ વિદ્યાપી	શ્વJ#દ્ધાંતિક�p�@�� પીઠ : અમદાવાદ�છ:ન#� જપીઠ : અમદાવાદ��ન
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સ�દાવાદ������H�������Illભાગ$ સ �લિત��ચાલ

ગ>જરાત �ત� 
1. કાલીન Aરાત �ટ પીઠ : અમદાવાદ��.જ. - એવિદ્યાપીશારદ: ઇતિહાસ: ય�નA ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ, અમદાવાદ��રદ��H�������Rem�	�દાવાદ��રદ��H�������Rem.

2. કાલીન Aરાત �ટ પીઠ : અમદાવાદ��.જ. - પ �	( એવિદ્યાપીશારદ: ઇતિહાસ: ય�નA ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ, ગ્રામસેવા મહાવિ�= વિદ્યાપીનમ�(ર્ણ બAડ(, 
અમદાવાદ��રદ��H�������Rem�	�દાવાદ��રદ��H�������Rem.

3. ધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસ�રાત �ય�.આરાત .કાલીન �. - મધ્યપ �	(ન� દાવાદ��રદ��H�������Rem�શારદ: ઇતિહાસ: AનA ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ (1850  =� 1960)  

J#વિદ્યાપીન.ગ્રામસેવા મહાવિ�=.વિદ્યાપીનમ�(ર્ણ બAડ(.

हि�न्दी�� 

1. કાલીન A� કાલીન �.કાલીન �. - દાવાદ��રદ��H�������Remલિત��ક્ષર્ણ એ	�મ દાવાદ��રદ��H�������Remલિત��ક્ષર્ણ પ �	( કાલીન � ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ-1978

2. ચાલ�ટરાત જ બ�.આરાત . - આધ#વિદ્યાપીનકાલીન  જપીઠ : અમદાવાદ��ન કાલીન � સ�લિત��ક્ષIત ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ,મ�રાત ઠ -1969

3. પીઠ : અમદાવાદ��=રાત : શારદ: ઇતિહાસ: 1��ન્દી :દ્રપ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨સ�દાવાદ��રદ��H�������Rem - પ �	( એવિદ્યાપીશારદ: ઇતિહાસ: ય� કાલીન � સ�લિત��ક્ષIત ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ, �ખીણ સંસનW-1973

4. વિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : ���કાલીન �કાલીન રાત  સcયકાલીન �� # - એવિદ્યાપીશારદ: ઇતિહાસ: ય� કાલીન � આધ#વિદ્યાપીનકાલીન  ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ, મસ#રાત : -1984

5. વિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : ���કાલીન �કાલીન રાત  સcયકાલીન �� # - પ �	( એ	� દાવાદ��રદ��H�������Remલિત��ક્ષર્ણ પ �	( એવિદ્યાપીશારદ: ઇતિહાસ: ય� કાલીન � આધ#વિદ્યાપીનકાલીન  ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ, 

મસ#રાત :-1973

6. વિદ્યાપી	ન�કાલીન � હાદ�રાત Aલ્ય�����H�������ગૂજરાત વિડ એમ. - પ �	( એવિદ્યાપીશારદ: ઇતિહાસ: ય� કાલીન � આધ#વિદ્યાપીનકાલીન  ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ, �ખીણ સંસનW- 1964

English 

1. George Akita        - Foundation of the Constitutinal Government in 
Modern Japan (Harvard University Press 

1967)
2. Livingstoneed Jon  - The Japan (imperial Japan : 1800-1945.) vol 

(pantheon.1974)
3. Mikiso Hane, - Modern Japan: A Historical Survey (Westview, 

1986.)
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 ગ �જરાત �ત વિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : �પીઠ : અમદાવાદ��ઠ : અમદાવાદ������H�������Ill�	�દાવાદ������H�������Ill 
સ�ચાલ�લિત���ત

મહાદ�દાવાદ������H�������Ill�	 દાવાદ������H�������Ill�સ�ઈ ગ્રામસેવા મહાવિ�મસ�	� મહાદ�વિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : ��ય : સ�દાવાદ������H�������Illરાત � - રાત ��ધ�જ
સમ�જવિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : � વિદ્યાપી	શારદ: ઇતિહાસ��`�����#�(શૈક્�રાત દાવાદ������H�������Ill  : ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ 

સત્ર -3 : પીઠ : અમદાવાદ��ઠ/ક્રમ : ભાગ�રાત ત�ય સ�સ્કૃતિનો વLMવિદ્યાપીતન; 	�રાત સ; :સ�મ�ન્ય પરિચય��`�����&�એકમ - 3				ય પીઠ : અમદાવાદ�ડિટ�ઈરાત ચાલય
  ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ    :  4                     L>� કાલીન ��કાલીન    : 60                     L>� ગ>ર્ણ   : 100  

 શારદ: ઇતિહાસ��`�����#�(શૈક્*ક્ષલિત��ર્ણકાલીન  હાદ�ત >ઓઃ-����8������ :-
 વિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : �=}ઓન� સ�સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤકાલીન �હિન્રાત ત� અન� સ�સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤકGવિદ્યાપીતનA સ�બ�ધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસ સમજ		A.
 ભાગ�રાત ત�ય સ�સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤકGવિદ્યાપીતન� ભાગવ્યવહાર��������H��ય 	�રાત સ�ન� વિદ્યાપી	શારદ: ઇતિહાસ: �ર્ષ: છ સત્ર) અભ્યાસત�ઓ અન� ભાગ�રાત ત�યત�નA અ=( સમજ		A.
 ભાગ�રાત ત�ય સ�સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤકGવિદ્યાપીત પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨cય� ગWરાત 	ન� ��ગર્ણ� 	ધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસ�રાત 	�.
 ભાગ�રાત ત�ય સ�સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤકGવિદ્યાપીતન� નબળ�ઇઓ જર્ણ	� અન� ત�ન� વિદ્યાપીન	�રાત 	�ન� ઉપીઠ : અમદાવાદ��યA વિદ્યાપી	ચાલ�રાત 	�.

એકાલીન મ -1 ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15
1. સ�સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤકGવિદ્યાપીત એટ�� શ#� ?
2. સ�સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤકGવિદ્યાપીતનA સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤ	રૂપીઠ : અમદાવાદ�

એકાલીન મ -2       ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15
1. ભાગ�રાત ત�ય સ�સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤકGવિદ્યાપીતન� વિદ્યાપી	વિદ્યાપીશારદ: ઇતિહાસ: ષ્ટટ �ક્ષર્ણA
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2. ભાગ�રાત ત�ય સ�સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤકGવિદ્યાપીત અન� પીઠ : અમદાવાદ�વિદ્યાપી¨મ� સ�સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤકGવિદ્યાપીતનA � #�ન�cમકાલીન  અભ્યાસક્રમનું માળખું�dll�p���xય�સ
  

એકાલીન મ – 3 ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15
1. ભાગ�રાત તન� સ�મ�જિક સંસ્થાઓ����જકાલીન  અન� ધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસ�વિદ્યાપીમ{કાલીન  ઉcસ	A
2. ભાગ�રાત તનA સ��સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤકGવિદ્યાપીતકાલીન  	�રાત સA અન� ત�ન� પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨વિદ્યાપીતકાલીન A

એકાલીન મ -4  ક્ર�ડિટ�ઈડીટ�㚠ટ : 1 , કાલીન ��કાલીન  : 15

1. મહાદ�cમ� ગ��ધેજા�l��x�����/�સમાજવિદ્યા વિશારદ: ઇતિહાસ: અભ્યાસ�ન #� આધ#વિદ્યાપીનકાલીન  ભાગ�રાત ત�ય સ�સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤકGવિદ્યાપીતમ�� યAગદાવાદ��રદ��H�������Rem�ન
2. રાત વિદ્યાપી	ન્દી :દ્રન�= ટ�ગAરાત ન#� ભાગ�રાત ત�ય સ�સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤકGવિદ્યાપીતમ�� યAગદાવાદ��રદ��H�������Rem�ન

સ�દાવાદ������H�������Illભાગ$ સ�ડિટ�ઈહાદત્ય અને સાહિત્ય અંગે સમજ આપવી.��ય
1. ચાલ�	ડ� હિન્કાલીન શારદ: ઇતિહાસ: નવિદ્યાપીસxહાદ - ભાગ�રાત તનA સ��સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤકGવિદ્યાપીતકાલીન  ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ  

2. હિન્ટકાલીન �કાલીન રાત  હિન્દાવાદ��રદ��H�������Remનકાલીન રાત  - સ�સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤકGવિદ્યાપીતન� ચાલ�રાત  અધ્ય�ય
3. દાવાદ��રદ��H�������Rem�સ�ઈ રાત .	. - ભાગ�રાત ત�ય સ�સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤકGવિદ્યાપીત  

4. પીઠ : અમદાવાદ��ચાલAળ: મન#ભાગ�ઈ ‘દાવાદ��રદ��H�������Remશારદ: ઇતિહાસ: (કાલીન ’ - આપીઠ : અમદાવાદ�ર્ણA 	�રાત સA અન� 	1ભાગ	 
5. પીઠ : અમદાવાદ�રાત મ�રાત  =Aમસ - ભાગ�રાત ત�ય સ�સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤકGવિદ્યાપીતન� ઝેટિયર, યુનિ. ગ્રંથ નિર્માણ બોર્ડ�કાલીન 
6. પીઠ : અમદાવાદ�રાત મ�રાત  =Aમસ - ભાગ�રાત તન#� ન�ગહિન્રાત કાલીન  સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤ=�પીઠ : અમદાવાદ�cય
7. મહાદ�ત� રાત મર્ણ��� ન�ગરાત જ - ગ#જરાત �તન� મળ�� વિદ્યાપીશારદ: ઇતિહાસ: લ્ય�����H�������ગૂજરાત વિપીઠ : અમદાવાદ�સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤ=�પીઠ : અમદાવાદ�cયનA 	�રાત સA 
8. શારદ: ઇતિહાસ: �સ્ત્રી હરીપ્રસાદ� હાદહિન્રાત પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨સ�દાવાદ��રદ��H�������Rem - પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨�ચાલ�ન ભાગ�રાત તનA ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ 
9. શારદ: ઇતિહાસ: �હાદ વિદ્યાપીપ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨યબ�ળ� - પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨�ચાલ�ન ભાગ�રાત ત�ય વિદ્યાપીશારદ: ઇતિહાસ: લ્ય�����H�������ગૂજરાત વિપીઠ : અમદાવાદ�કાલીન �� અન� સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤ=�પીઠ : અમદાવાદ�cય 
10. સ�ધ# વિદ્યાપી		�કાલીન પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨યદાવાદ��રદ��H�������Rem�સજ - ભાગ�રાત ત�ય સ�સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤકGવિદ્યાપીતનA 	�રાત સA-1,2

हि�न्दी�� 
1. ઉપીઠ : અમદાવાદ��ધ્ય�ય 	�સ#દાવાદ��રદ��H�������Rem�	 - પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨�ચાલ�ન ભાગ�રાત ત�ય સ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤ� �પીઠ : અમદાવાદ�, ગ#હાદ� એ	� મ�હિન્દાવાદ��રદ��H�������Remરાત  
2. ગ�રાત A�� 	�ચાલસ્થાઓ�������H���툰ֆ퉘ֆѤપીઠ : અમદાવાદ�વિદ્યાપીત - ભાગ�રાત ત�ય લિત��ચાલત્રકાલીન �� કાલીન � સ�લિત��ક્ષIત ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ   

વિદ્યાપી	દ્યાપીઠ : ���કાલીન �રાત  સcયકાલીન �� # - ભાગ�રાત તકાલીન � પ્રારંભથી ઈ.સ.પૂ.૩૨�ચાલ�ન ઇવિદ્યાપીતહાદ�સ


