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�િુનટ – ૧  

D. મૌય�કાલીન વ�હવટ� �થા 

E. સ�ાટ અશોકની રાજક�ય અને સા ં!ૃિતક િસ$ધીઓ. 

F. મૌય�કાલીન કલા. 

�િુનટ – ૨ 

D. ચ*ં+,ુત- ૨ . અને સ/*ુ+,ુતની િસ$ધીઓ અને +,ુત સા�ા0યનો િવકાસ 

E. +,ુતકાલીન સામા1જક અને આિથ3ક 4 થિત 

F. +,ુતકાલીનમા ંધમ� અને સ�ંદાયો 

�િુનટ – ૩ 

D. +,ુતકાલીન કલા 7ે8ે �ગિત 

E. +,ુતકાલ સા�હ:યનો ;વુણ��ગુ 

F. ચીન ભારતના >ચ?તકો : પા>ણની, ચાણB, વા: યાયન, પાતજં>લ 

�િુનટ – ૪ 

D. �ાચીન ભારતના ઈિતહાસમા ંરા. હષ�વધ�નની િસGHઓIુ ં/Kૂયાકંન 

E. ચૌલ અને પKલવ રા0યોનો સા ં!ૃિતક ફાળો : ધમ�, કલા અને સા�હ:ય 7ે8ે 

F. �ાચીન ભારતમા ંિશ7ણનો હNO ુઅને િશ7ણ કNP*નો પ�રચય : ત7શીલા, 

નાલદંા, વલભી, િવQમશીલા 
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/નુશી કનૈયાલાલભાઇ  : +જુરાતની ક�િત3ગાથા,+Tુર Uથંર:ન કાયVલય, અમદાવાદ. ૧૯૬૮  

શાZી હ�ર�સાદ સ.   : �ાચીન +જુરાતના ંઇિતહાસની સાધન સામUી �િુન.Uથં 

િનમા�ણ બોડ�, અમદાવાદ.  

શાZી હ�ર�સાદ સ.   : +જુરાતનો �ાચીન ઇિતહાસ, +જુરાત 

�િુનવિસ3ટ�,અ]દાવાદ.૧૯૬૪ 

શાZી હ�ર�સાદ સ.  : +જુરાતનો ઇિતહાસ – �ાચીનકાલ, �િુનવિસ3ટ� Uથં 

િનમા�ણ બોડ�, અમદાવાદ. ૨૦૦૧. 

શાZી હ�ર�સાદ સ.   : +જુરાતનો રાજક�ય અને સા ં!ૃિતક ઇિતહાસ,૧૯૭૨. 

પર�ખ રિસકલાલ છો. : ભાગ ૧ થી ૪, ભો.b.િવcાભવન, અમદાવાદ. ૧૯૭૨,૧૯૭૪,૧૯૭૬. 

ડૉ.ધારeયા આર.કN.  : +જુરાતનો ઇિતહાસ,સી.જમનાદાસ કંપની,અમદવાદ.૧૯૭૭ 

ડૉ.આચાય� નવીનચ*ં  : +જુરાતના ધમ� સ�ંદાયો,�િુનવિસ3ટ� Uથં િનમા�ણ     

  બોડ�,અમદાવાદ.૧૯૮૩ 
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Uથં િનમા�ણ બોડ�,અમદાવાદ.૨૦૦૦ 
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iમૂકNO ુ   : jી હNમચ*ંાચાય�,+Tુર �કાશન, અમદાવાદ.૧૯૯૧. 

દNસાઇ સkં�ુસાદ હ.  : lૂનાગઢ અને >ગરનાર.સોરઠ સશંોધન સભા.lૂનાગઢ,૧૯૭૫ 

દવ ેકનૈયાલાલ ભા.  : +જુરાતIુ ં/િૂત3િવધાન.oરુાત:વ ખાO,ુઅમદાવાદ.૧૯૯૩ 

પર�ખ રિસકલાલ   : +જુરાતની રાજધાનીઓ અમદાવાદ.૧૯૫૮ 

મોદ� રામલાલ  : પાટણ- િસ$ધoરુનો �વાસ.વડોદરા-૧૯૧૯. 


