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ઈતિહાસ તિષયના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, િર્ગ-૨ની ભરિી માટે પ્રાથતમક 

કસોટીનો અભ્યાસક્રમ 

માધ્યમ : ગજુરાિી  
 

૧. તિભાિનાઓ, ખ્યાલો અને સજં્ઞાઓ  

 ભારતવર્ષ   દસ્તરુ    તરુ્ાષન-એ-ચહલધાની  

 સભા અને સમિમત  િનસબ (દરજ્જો)  વતન 

 વર્ાષશ્રિ   દેશમખુ    બલતુ   

 પરુુર્ાર્થો   નડુ    ઇર્તા 

 ઋર્    પરગર્ા   જઝિયા 

 સસં્ર્ારો    બગંાળી વૈષ્ર્વધિષ  િદદ-એ-િાશ 

 યજ્ઞ    ‘અલ્ત’િાઘ   અિરાિ 

 ર્િષનોમસદ્ાતં   શહના-એ-િડંી   રાયા-રખો 

 દંડનીમત/અર્થષશાસ્ત્ર  વેપારવાદ   જગંિ 

 સપતાગં   આમર્થિર્ રાષ્રવાદ  દ્વિમખુી પદ્મિ 

 ધિષમવજય   ભારતીય નવજાગમૃત  સિવાયવાદ 

 સ્તપુ/ચૈત્ય   આમર્થિર્ શોર્ર્   ઉપયોઝગતાવાદ 

 નગર/દ્રમવડ/વેસર  સસં્ર્થાનવાદ   ગાળર્ (મનતારર્) નીમત 

 બોમધસત્વ/તીર્થરં્ર  સવોપરર સિા   આગેબઢો નીમત 

 અલવારો/નયનારો  ર્ાર/મવષ્ષ્િ   ખાલસા નીમત 

 શ્રેર્ી    સ્ત્રી ધન    સત્યાગ્રહ 

 ચોર્થ    પાઝળયા   સ્વદેશી 

 હુડંી     અગ્રહારો   પનુજીવનવાદ 

 સરાફ    ઝખલાફત   ર્ોિવાદ 

 પોઝલગરો   સલુહ-એ-કુલ   પ્રાચ્યમવદ્યા પરસ્તી 

 જાગીર    િહારાષ્ર ધિષ   ઝબન-ઔદ્યોઝગર્રર્ 

 સહાયર્ારી સમંધ  ઝિસ્તીધિષ ઉપદેશવાદ  ભદૂાન 

 પચંશીલ   મિશ્ર અર્થષતતં્ર   ભારતીય ડાબેરી પક્ષ 

 રહિંદુ ર્ાયદા-સરંહતા (રહિંદુ ર્ોડ ઝબલ)  
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૨. પ્રાચીન ભારિનો ઇતિહાસ 

 

પ્રાર્-ઐતિહાતસક અને આરંભભક ઇતિહાસ (Proto-History) 

 િાનવ અને પયાષવરર્-ભૌગોઝલર્ પરરબળો, મશર્ારા અને ભેગુ ં ર્રવુ,ં (જૂનો પાર્ાર્યગુ 

(Paleolithic) અને િધ્યપાર્ાર્યગુ (Mesolithic)) : કૃમર્નો આરંભ (નવો પાર્ાર્યગુ 

(Neolithic) અને તામ્ર-પાર્ાર્યગુ (Chalcolithic)) 

 

તસન્ધ ુખીણની સસં્કૃતિ: 

 ઉદ્દભ્વ, ર્ાળ, મવસ્તાર, લક્ષર્ો, પતન, ભતૂર્ાલીન અવશેર્ો અને િહત્વ. લોહયગુ, બીજુ ં 

 શહરેીર્રર્ 

 

િૈદદકયરુ્: 

 સ્ર્થળાતંરો અને વસાહતો, વૈરદર્, સારહત્ત્યર્ અને પરુાતત્વમવદ્યાર્ીય પરુાવાઓનો ર્ાળમનર્ષય, 

સાિાત્જર્ અને રાજર્ીય સસં્ર્થાઓનો મવર્ાસ, ધામિિર્ા અને તત્વજ્ઞાનની મવચારધારાઓ, 

મવમધમવધાનો અને ર્િષર્ાડં.  

 

મહાજનપદયરુ્: 

રાજ્યો(િહાજનપદો)ની રચના, ગર્તતં્રો અને રાજાશાહી, નગરરે્ન્દ્દ્રોનો ઉદય, વેપારી-િાગો, 

આમર્થિર્ મવર્ાસ, નાર્ાપદ્મિનો પ્રારંભ, જૈનધિષ અને બૌદ્ધિષનો ફેલાવો, િગધ અને નદંોનો 

ઉદય, ઈરાની અને િેમસડોમનયન આક્રિર્ો અને તેનો પ્રભાવ 

 

મૌયગ-સામ્રાજ્ય: 

િૌયષસામ્રાજ્યની સ્ર્થાપના, ચદં્રગપુત, ર્ૌરિલ્ય અને અર્થષશાસ્ત્ર, અશોર્:ધિષની મવભાવના, 

રાજાજ્ઞાઓ, બ્રાહ્મી અને ખરોષ્ઠી ઝલમપ 

વહીવિ તતં્ર: અર્થષતતં્ર, સ્ર્થાપત્ય અને મશલ્પર્લા, મવદેશી સપંર્ો, સામ્રાજ્યનુ ંમવઘિન; શુગંો 

અને ર્ણ્વો. 
 

મૌયોત્તર કાળ (દહન્દુ-ગ્રીકો, શકો, કુષણો અને પતિમના ક્ષત્રપો) 

બાહ્ય જગત સાર્થ ેસપંર્ષ , નગરરે્ન્દ્દ્રોનો મવર્ાસ, અર્થષ તતં્ર, મસક્કાઓ, ધિોનો મવર્ાસ, િહાયાન, 

સાિાત્જર્ પરરસ્સ્ર્થમતઓ, ર્લા અને સ્ર્થાપત્ય, સારહત્ય અને મવજ્ઞાન. 
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પિૂગભારિ, દખ્ખણ અને દભક્ષણ ભારિમા ંપ્રારંભભક રાજ્ય અને સમાજ: 

ખારવેલ, સાતવાહનો, સગંિયગુીન તાિીલ રાજ્યો, વહીવિીતતં્ર, અર્થષતતં્ર, ભમૂિદાનના 

પટ્ટા, મસક્કા, વેપારિડંળો અને નગરરે્ન્દ્દ્રો, બૌદ્ધિષ રે્ન્દ્દ્રો, સગંિ-સારહત્ય અને સસં્કૃમત, ર્લા 

અને સ્ર્થાપત્ય.  

 

ગપુ્િ સામ્રાજ્ય અને ભારિના પ્રાદેતશક રાજ્યો 

ગપુતો અને વાર્ાિર્ો, હર્ષ, વહીવિીતતં્ર, આમર્થિર્ પરરસ્સ્ર્થમતઓ, ગપુતવશનંા મસક્કાઓ, 

ભમૂિદાનના પટ્ટા, નગરરે્ન્દ્દ્રોની પડતી, ભારતની સાિતંશાહી, જ્ઞામતપ્રર્થા, સ્ત્રીઓનુ ં સ્ર્થાન, 

મશક્ષર્ અને શૈક્ષઝર્ર્ સસં્ર્થાઓ-નાલદંા, મવક્રિશીલા અને વલ્લભી, િધ્યએમશયા, અસ્નન-

એમશયા અને ચીન જેવા પડોશી દેશો સાર્થેના સપંર્ો, સસં્કૃત સારહત્ય, મવજ્ઞાનગ્રરં્થો, ર્લા અને 

સ્ર્થાપત્ય. 

ર્દમ્બો, ગગંો, પલ્લવો અને બદાિીના ચાલકુ્યો, વહીવિીતતં્ર, વેપારિડંળો, સસં્કૃત સારહત્ય 

અને પ્રાદેમશર્ ભાર્ાઓ અને ઝલમપઓનો મવર્ાસ, વૈષ્ર્ધિષ અને શૈવધિષનો મવર્ાસ, તાિીલ 

ભસ્તત આંદોલન, શરં્રાચાયષ-વેદાન્દ્ત, િરંદરની સસં્ર્થાઓ અને િરંદર સ્ર્થાપત્ય. 

ર્ાિરૂપના ંવિષનો, પાલો અને સેનો, રાષ્રકિૂો અને પ્રમતહારો, ર્લચરુી-ચેદીઓ, પરિારો, 

ગજુરાતના ચાલકુ્યો, ચોલો, ચેરાઓ, હોયસલો, પાડંયો, વહીવિીતતં્ર અને સ્ર્થામનર્ શાસન, 

ર્લા અને સ્ર્થાપત્યનો મવર્ાસ, ધિષસપં્રદાયો, િરંદર અને િઠોની સસં્ર્થા, અગ્રહારો, મશક્ષર્ અને 

સારહત્ય, અર્થષતતં્ર અને સિાજ, શ્રીલરં્ા અને અસ્નન એમશયા સાર્થેનો સપંર્ષ .  
 

૩. મધ્યકાલીન ભારિનો ઇતિહાસ 

 

 રાજકીય તિકાસ 

 સલ્તનત – ધોરીઓ, તરુ્ો, ઝખલજીઓ, તઘુલખો, સયૈદો અને લોદીઓ  

મઘુલ સામ્રાજ્યનો પાયો: બાબર, હિૂાય ુઅને સરૂી, અર્બરર્થી ઔરંગિેબ સધુીનો રાજ્ય 

મવસ્તાર 

મઘુલ સામ્રાજ્યની પડતી: રાજર્ીય, વહીવિી અને આમર્થિર્ ર્ારર્ો.  

પછીના મઘુલો અને મઘુલ સામ્રાજ્યનુ ંમવઘિન 

મવજયનગર અને બહિની રાજ્ય – ઉદય, મવસ્તાર અને મવઘિન. િરાઠાઓનો ઉદય-મશવાજી 

િારા સ્વરાજની સ્ર્થાપના, પેશ્વાઓના શાસનર્ાળિા ંતેનો મવસ્તાર,િરાઠાસઘં – પડતીના ં

ર્ારર્ો.  
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િહીિટીિતં્ર: 

  સલ્તનતનુ ંવહીવિીતતં્ર: મલુર્ી, ન્દ્યાયર્ીય, નાર્ાર્ીય, િહસેલૂ અને લશ્ર્રી 

  શેરશાહના વહીવિી સધુારા: મઘુલવહીવિીતતં્ર, જિીનિહસેલૂ અને આવર્ના અન્દ્ય                 

 સાધનો, િનસબદારી અને જાગીરદારી. 

દખ્ખર્િા:ં મવજયનગર, બહિની અને િરાઠાઓનુ ંવહીતિીતતં્ર 

 

આતથિક પાસા:ં 

 કૃમર્ ઉત્પાદન: ગ્રામિર્ અર્થષવ્યવસ્ર્થા, કૃમર્વગષ, નગરરે્ન્દ્દ્રો અને વસમત. 

 ઉદ્યોગ: સતુરાઉ ર્ાપડ, હસ્ત ઉદ્યોગ, કૃમર્ આધારરત ઉદ્યોગો, સગંઠન, ર્ારખાનાઓ, યતં્ર-     

 ઉદ્યોગશાસ્ત્ર (િેર્નોલોજી) 

 વેપાર- વાઝર્જ્ય: રાજ્યનીમતઓ, આંતરરર્ અને બાહ્ય વેપાર.  

 યરુોપીય વેપાર – વેપાર રે્ન્દ્દ્રો અને બદંરો, વાહન વ્યવહાર અને સદેંશા વ્યવહાર. 

 નાર્ાર્ીય તતં્ર: વેપાર વાઝર્જ્ય અને ઉદ્યોગો; હૂડંી (નાર્ા સગવડો) અને મવિો. 

 ચલર્. 

 

સામાજજક – ધાતમિક ચળિળો:  

 સફૂીઓ: તેિના પરં્થો, િાન્દ્યતાઓ અને ર્િષર્ાડં, અગ્રર્ી સફૂી સતંો 

 ભસ્તતસપં્રદાય: શૈવસપં્રદાય અને તેની શાખાઓ, વૈષ્ર્વ સપં્રદાય અને તેની શાખાઓ. 

 િધ્યર્ાલીન સતંો: (ઉિર અને દઝક્ષર્) સાિાત્જર્ – રાજર્ીય તેિજ ધામિિર્ જીવન પર  

 તેિનો પ્રભાવ. 

 શીખચળવળ: ગરુુનાનર્ દેવ, તેિના ંઉપદેશો અને મવમધમવધાન, આરદગ્રરં્થ, ખાલસા. 
  

સમાજ 

 વગીર્રર્ : શાસર્વગષ, મખુ્ય ધામિિર્ જૂર્થો, વેપારી અને વ્યવસાયી વગો, 

ગ્રામિર્સિાજ: નાના સરદારો, ગ્રામિર્ અિલદારો, ખેડતૂો અને ખેડતૂ મસવાયના વગો, 

ર્ારીગરો.  

 સ્ત્રીઓની સ્સ્ર્થમત 

 

સાસં્કૃતિક જીિન: 

 શૈક્ષઝર્ર્ પદ્મિ અને તેના પ્રેરર્ પરરબળો. 

 સારહત્ય : ફારસી, સસં્કૃમત અને પ્રાદેમશર્ ભાર્ાઓિા.ં 
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 સારહત્ય : ઝચત્રર્લાની મખુ્ય પદ્મિઓ, સગંીત.  

 ઉિર અને દઝક્ષર્ ભારતિા ંસ્ર્થાપત્ય ર્લાનો મવર્ાસ, રહન્દ્દુ-ઈસ્લાિ (ઇન્દ્ડો-ઇસ્લાિ)       

 સ્ર્થાપત્ય 

 

૪.   અિાગચીન ભારિનો ઈતિહાસ 

 

 ભિદટશસત્તાનો ઉદય: 

૧૭ િી – ૧૮ િી સદીિા ંરહન્દ્દિા ંયરુોપીય વેપારીઓ – પોરુ્ષગીિ, ડચ, ફે્રન્દ્ચ અને ઝબ્રિીશ. 

રહન્દ્દિા ંઝબ્રિીશ આમધપત્યની સ્ર્થાપના અને મવસ્તાર. 

બગંાળ, અવધ, હૈદ્રાબાદ, િૈસરૂ, િરાઠાઓ અને શીખો જેવી રહન્દ્દની મખુ્ય સિાઓ પર ઝબ્રિીશ 

સિાનો અંકુશ અને તેિની સાર્થેના ંસબંધંો 
 

ભિટીશ કંપની અને િાજનો િહીિટ:  

ઈસ્િઈષ્ન્દ્ડયા રં્પનીના ં ૧૭૭૩-૧૮૫૩ના સિયગાળાના ં રહિંદના રે્ન્દ્દ્રીય અને પ્રાતંીય – 

વહીવિી િાળખાનંો મવર્ાસ 

ઝબ્રિીશ અને તાજના નેજા હઠેળ સવોપરરસિા, સનદીસેવા, ન્દ્યાયતતં્ર, પોલીસ અને લશ્ર્ર, 

અને સ્ર્થામનર્ શાસન. 

બધંારર્ીય ફેરફારો (૧૯૦૯ ર્થી ૧૯૩૫) 

 

આતથિક ઈતિહાસ: 

વેપારના ંર્દ અને રદશાિા ંપરરવતષન, ‘ખડંર્ી’. કૃમર્નુ ંમવસ્તરર્ અને વ્યવસામયર્રર્, જિીન 

હક્કો, જિીન િાઝલર્ી અંગેની સિજૂતીઓ, ગ્રાિીર્ દેવાદારી અને ભમૂિહીન િજૂરો. 

ઉદ્યોગોની પડતી : ર્ારીગરોની સાિાત્જર્-આમર્થિર્ પરરસ્સ્ર્થમતઓિા ં પરરવતષન, ઝબન-

શહરેીર્રર્ 

ઝબ્રરિશ-ઉદ્યોગ-નીમત : મખુ્ય આધમુનર્ ઉદ્યોગો, ર્ારખાના અંગેના ર્ાયદાઓનુ ં સ્વરૂપ, 

ર્ાિદારો અને િજૂર સઘંની ચળવળો. 

નાર્ાનીમત : બેર્ીંગ, ચલર્ી નાણુ ંઅને મવમનિય દર, રેલ્વે અને િાગષ-વાહનવ્યવહાર  

નવા શહરેી રે્ન્દ્દ્રોનો મવર્ાસ, નગર આયોજનની અને સ્ર્થાપત્યના ંનતૂન લક્ષર્ો. 

દુર્ાળો અને રોગચાળો અન ેસરર્ારની નીમત  

આમર્થિર્ મવચારસરર્ી : અંગે્રજ ઉપયોઝગતાવાદીઓ : ભારતીય આમર્થિર્ ઇમતહાસર્ારો, 

શોર્ર્નો મસદ્ાતં 
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દહિંન્દંુનુ ંસમાજજીિન સ્સ્થત્યિંરની દશામા-ં  

ઝિસ્તી સિાજ સાર્થેનો સપર્ષ : મિશનો, રહન્દ્દના સાિાત્જર્ આમર્થિર્ વ્યવહારો અને ધામિિર્ 

િાન્દ્યતાઓની સિીક્ષા, શૈક્ષઝર્ર્ અને ઈતર પ્રવમૃિઓ 

નતૂન મશક્ષર્ : સરર્ારની નીમત, તેની ર્ક્ષાઓ અને મવર્યવસ્ત,ુ અંગે્રજી ભાર્ા, આધમુનર્ 

મવજ્ઞાન, મશક્ષર્ક્ષેત્ર ે રહન્દ્દીઓની પહલે, રાજારાિ િોહનરાય-સાિાત્જર્-ધમિિર્ સધુારા, 

િધ્યિવગષનો ઉદય. જ્ઞામત-સગંઠનો અને જ્ઞામતઓિા ંગમતશીલતા  

સ્ત્રીઓનો પ્રશ્ન : રાષ્રવાદી સવંાદ-િરહલા-સસં્ર્થાઓ, િરહલા સબંધંી ઝબ્રરિશ ર્ાનનૂો, 

બધંારર્ીય દરજ્જો  

મદુ્રર્ાલયો : પત્રર્ારપ્રવમૃિ અને લોર્િત  

ભારતીય ભાર્ાઓ અને સારહત્ય સ્વરૂપોનુ ંઆધમુનર્ીર્રર્, સગંીત ઝચત્રર્લા અને નાિયર્લા 

મવશ ેપનુ:અઝભમખુતા   
  

રાષ્ટ્રીય ચળિળ:  

ભારતીય રાષ્રવાદનો ઉદય, રાષ્રવાદના સાિાત્જર્-અને આમર્થિર્ આધારો- ૧૮૫૭નો બળવો 

અને મવઝભન્ન સાિાત્જર્ વગો, આરદવાસીઓ અને ખેડતૂોના આંદોલનો, ભારતીય રાષ્રીય 

ર્ોંગ્રેસની મવચારધારા અને ૧૮૮૫ ર્થી ૧૯૨૦ના ર્ાયષક્રિો: સ્વદેશી આંદોલનના ંવલર્ો, રહન્દ્દ 

અને પરદેશિા ં રહતેા ભારતેય ક્રામંતર્ારોની મવચારધારા અને ર્ાયષક્રિો ગાધંીવાદી 

લોર્અંદોલનો, જષ્સ્િસ પાિીની મવચારધારા અને ર્ાયષક્રિો, જહાલવાદી રાજર્ારર્, 

દઝલત/હરરજન – વગોના આંદોલનો  

ર્ોિવાદી રાજર્ારર્ અને પારર્સ્તાનનો ઉદ્દભ્વ-આિાદી તરફ પ્રયાર્ અને ભાગલા  
 

સ્િાિતં્ર્યોત્તર ભારિ (૧૯૪૭-૧૯૬૪)  

ભાગલા પછીનો પનુવષસવાિ, રહિંદના ંદેશી રાજ્યોનુ ંએર્ીર્રર્,, ર્ાસ્શ્િર-સિસ્યા, ભારતના 

બધંારર્નુ ં ઘડતર, અિલદારશાહીનુ ં િાળખુ ં અન ે પોઝલસતતં્ર, વસતી અંગેના વલર્ો, 

આમર્થિર્ નીમતઓ અને આયોજન-પ્રરક્રયા, પ્રાતંોની ભાર્ાવાર પનુ:રચના, મવદેશનીમતની 

પહલેાઈઓ 

 

૫. તિશ્વનો ઇતિહાસ: તિભાિનાઓ, ખ્યાલો અને સજં્ઞાઓ:  

 પ્રાગ ઇમતહાસ      િાનવતાવાદ 

 દફન મવમધઓ      ભવ્ય આપખદુ રાજતતં્ર  
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 િાતદેૃવી     દૈવી હક્ક 

 ર્ાનનૂ-સરંહતા      દેવળની સવોપરરતા  

 એર્થન્દ્સની લોર્શાહી    પમવત્ર રોિન સામ્રાજ્ય  

 સામ્રાજ્યવાદી રોિ    સાિાત્જર્ ર્રાર અને સાિાન્દ્ય ઈચ્છા  

 ગલુાિી      રાષ્રીય રાજ્યો  

 ઉિરાવશાહી      નવજાગમૃત  

 ર્ન્દ્ફમશયસ ધિષ     ધિષસધુારર્ા  

 જાગીરદારી પદ્મિ     ડામવિનવાદ  

 પલેગ (બ્લેર્ ડેર્થ)     િહાિદંી (૧૯૨૯)  

 સાિતંશાહી      નારીવાદ  

 ઝબન-જોડાર્નીમત     સસંદીય લોર્શાહી  

 લોર્શાહી      નાિીવાદ  

 રાષ્રસમહુ      સામ્રાજ્યવાદ  

 સિાજવાદ     શસ્તત સતંલુનનો મસદ્ાતં  

 રંગભેદની નીમત     િાનવ હક્કો 

 ઠંડુ યદુ્      અન-ુઆધમુનર્તાવાદ  

 

૬. ઈતિહાસમા ંસશંોધન:  

ઈમતહાસનુ ંર્ાયષકે્ષત્ર અને િહત્વ, ઈમતહાસિા ંવસ્તલુઝક્ષતા અને પવૂષગ્રહો, ઈમતહાસ અને તેના 

સહાયર્ શાસ્ત્રો, સશંોધનનુ ંક્ષેત્ર – સઝૂચત  

આધાર સાધનો: સઝૂચત સશંોધન ક્ષેત્ર િાિેના ં પ્રાર્થમિર્ અને ગૌર્ આધાર સાધનો, 

સશંોધર્ના સશંોધનના ક્ષેત્રો અંગેના આધમુનર્ ઐમતહામસર્ લખાર્ો  
 

૭. ગજુરાિ નો ઇતિહાસ અને સસં્કૃતિ: 

(૧)  ગજુરાતિા ંપાર્ાર્ર્ાલીન સ્ર્થળો અને તેની સસં્કૃમત 

(૨)  િૌયષયગુીન ગજુરાત 

(૩)  શર્ર્ાલીન ગજુરાત 

(૪)  િૈત્રર્ર્ાલીન ગજુરાત 
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(૫)  સોલરં્ી – વાઘેલાયગુ 

(૬)  ગજુરાતિા ંમસુ્લીિ સલ્તનતની સ્ર્થાપના અને મવર્ાસ 

(૭)  પ્રાચીનર્ાળર્થી ઝબ્રિીશર્ાળની સ્ર્થાપના સધુીના ગજુરાતની સાિાત્જર્ અને 

સાસં્કૃમતર્  પરરસ્સ્ર્થમત : સારહત્ય, ર્લા, સ્ર્થાપત્યના સદંભષિા ં

(૮)  િરાઠીર્ાલીન ગજુરાત 

(૯)  ઝબ્રિીશર્ાલીન ગજુરાત : નિષદ, ર્રસનદાસ મળુજી, િરહપતરાિ રૂપરાિ જેવા 

િહત્વપરૂ્ષ સધુારર્ો અને ગજુરાતિા ંસાિાત્જર્- ધામિિર્ સધુારર્ ચળવળો 

(૧૦)  આધમુનર્ ગજુરાતિા ંસાિાત્જર્ પરરવતષન 

(૧૧)  િહાગજુરાતની ચળવળ 

(૧૨)  નવમનિાષર્ આંદોલન અને ગજુરાત 

(૧૩)  ઇ.સ.૧૯૬૦ ર્થી ઇ.સ.૨૦૦૦ સધુીના ગજુરાતની સફર. 
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Syllabus for the Preliminary Examination for the recruitment 

of Assistant Professor (History), Class-II 

Medium : English 

1. CONCEPTS, IDEAS AND TERMS  

Bharatvarsha   Kara/Vishu 

Sbha And Samiti   Stridhana 

Varnasrama    Memorial stones 

Purusharthas   Agraharas 

Rina     Khilafat 

Samskaras    Sulah-i-kul 

Yajna     Maharashtra-dharma 

Doctrine of Karma   Turkan-i-Chahlghani 

Dandaniti/Arthasastra  Watan 

Saptanga    Baluta 

Dharmavijaya   Iqta  

Stupa/Chaitya   Jizyah 

Nagara/Dravida/Vesara  Madad-i-maash 

Bodhisttava/Tirthankara  Amaram 

Alvars/Nayanars   Raya-Rekho 

Sreni     Jangama 

Chauth    Dyarechy 

Hundi (Bills of Exchange) Federalism 

Sarraf     Utilitariansim 

Polygars    Filtration Theory 

Jagir     Forward Policy 

Dastur    Doctrine of Lapse 

Mansab (Rank)   Satyagraha 

Deshmukh    Swadeshi 

Nadu     Revivalism 

Pargana    Communalism 

Bengal Vaishnavism  Orientalism 
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Alt magha    De-industrialisation 

Shahna-i-Mandi   Subsidiary Alliance 

Mercantilism   Evangelicalism 

Economic Nationalism  Bhudan 

Indian Renaissance  Panchasheel 

Economic Drain   Mixed Economy 

Colonialism    Indian Left 

Paramountcy   Hindu Code Bill 

 

 

2. ANCIENT INDIAN HISTORY 

Pre-history and Proto-history 

Man and Environment- geographical factors. Hunting and gathering 

(Paleolithic and Mesolithic): Beginning of agriculture (Neolithic and 

Chalcolithic.) 

Indus Valley Civilization – origin, date, extent, characteristics, decline, 

survival and significance. 

Iron age : Second urbanization. 

Vedic Period 

Migrations and settlements; dating the Vedlc. literary and archaeological 

evidences, evolution of social and political Institutions: religious and 

philosophical Ideas, rituals and practices. 

Period of Mahajanapadas 

Formation of States (Mahajanapadas); Republics and Monarchies; rise of 

urban centres; trade routes; economic growth; Introduction of coinage; 

pread of Jainism and Buddhism; rise of Magadha and Nandas. Iranian and 

Macedonian Invasions and their Impact. 

Mauryan Empire 

Foundation of the Mauryan Empire, Chandragupta. Kautilya and 

Arthashastra; Ashoka; Concept of Dharma; Edicts; Brahmi and Kharosthi 
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scripts. Administration; economy; architecture and sculpture; external 

contacts. Disintegration of the empire; Sungas and Kanvas. 

Post-Mauryan Period (Indo-Greeks, Sakas, Kushanas. Western 

Kshatrapas) 

Contact with outside world; growth of urban centres, economy, coinage. 

development of religions, Mahayana, social conditions, art and 

architecture, literature and science. 

Early state and society—in Eastern India, Deccan and South India 

Kharavela, The Satavahanas, Tamil States of the Sangam Age. 

Administration; economy, land grants, coinage, trade guilds and urban 

centres. Buddhist centres, Sangam literature and culture; art and 

architecture. 

Imperial Guptas and Regional States of India 

Guptas and Vakatakas, Harsha, Administration, economic conditions, 

coinage of the Guptas, land grants, decline of urban centres, Indian 

feudalism, caste system, position of women, education and educational 

Institutions—Nalanda, Vikramshlla and Vallabhi. contact with 

neighbouring countries—Central Asia, South-East Asia and China, 

Sanskrit literature, scientific literature, art and architecture.  

The Kadambas, Gangas, Pallavas and Chalukyas of Badami— 

Administration, trade guilds, Sanskrit literature and growth of regional 

languages and scripts; growth, of Vaishnava and Saiva religions, Tamil 

Bhaktl Movement. Shankaracharya—Vedanta; Institutions of temple and 

temple architecture. 

Varmanas of Kamrup; Palas and Senas, Rashtrakutas. Prathiharas, 

Kalachuri-Chedls;Paramaras; Chalukyas of Gujarat; Arab contacts—

Ghaznavl Conquest Alberunl.The Chalukyas of Kalyana, Cholas, Cheras, 

Hoysalas, Pandyas—Administration and local Government, growth of art 

and architecture, religious sects. Institution of temple and Mathas, 

Agraharas. education and literature, economy and society, contact with Sri 

Lanka and South- East Asia. 
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3. MEDIEVAL INDIAN HISTORY 

Political Developments 

The Sultanate—the Ghorids. the Turks, the Khaljis. the Tughluqs, the 

Sayyids and the Lodis. 

Foundation of the Mughal Empire—Babur, Humayun and the Suris: 

expansion from Akbar to Aurangzeb.  

Decline of the Mughal empire—political, administrative and economic 

causes. Later Mughals and disintegration of the Mughal empire.  

The Vijayanagara and the Bahmanis—rise, expansion and disintegration.  

The Maratha movement, the foundation of Swaraj by Shivaji; its expansion 

under the Peshwas; Maratha Confederacy—causes of decline. 

Administration 

Administration under the Sultanate—civil. Judicial, revenue, fiscal and 

military. 

Sher Shah’s administrative reforms; Mughal administration—land revenue 

and other sources of Income; Mansabdari and Jaglrdari. Administrative 

system in the Deccan—the Vljayanagara. the Bahmanis and the Marathas. 

Economic Aspects 

Agricultural production—village economy; peasantry. Urban centres and 

population. Industries—cotton textiles, handicrafts, agro-based Industries. 

organisation, karkhanas, technology. Trade and commerce—State policies, 

internal and external trade; European trade, trade centres and ports, 

transport and communication. Financing trade, commerce and Industries; 

Hundi (Bills of Exchange) and Insurance. Currency. 

Socio-religious Movements 

The Sufis—their orders, beliefs and practices, the leading Sufi saints. 

Bhaktl cult—Shaivism and its branches : Vaishnavism and Its branches. 

The Saints of the medieval period—north and south—their Impact on 

socio-political and religious life. The Sikh movement—Guru Nanak Dev 

and his teachings and practices, Adi Granth; the Khalsa. 
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Society 

Classification—ruling class, major religious groups, the mercantile and 

professional classes. Rural society—petty chieftains, village officials, 

cultivators and non-cultivating classes, artisans. Position of women. 

Cultural Life 

System of Educational and Its motivations. 

Literature—Persian, Sanskrit and Regional languages. 

Fine Arts—major schools of painting; music. 

Architectural developments of the North and South India: Indo-Islamic 

architecture. 

 

4. MODERN INDIAN HISTORY 

Rise of British Power 

European traders In India In the 17th and 18th centuries—

Portuguese.Dutch. French and the British. The establishment and 

expansion of British dominion In India.  

British relations with and subjugation of the principal Indian 

Powers—Bengal, Oudh, Hyderabad, Mysore, Marathas and the Sikhs. 

Administration of the Company and Crown 

Evolution of central and provincial structure under the East India 

Company, 1773-1853  

Paramountacy. Civil Service. Judiciary, Police and the Army under the 

Company and Crown.  

Local Self-Government Constitutional/changes, 1909-1935.  

Economic History 

Changing composition, volume and direction of trade; The Tribute’. 

Expansion and commercialisation of agriculture, land rights, land 

settlements, rural indebtedness, landless labour. Decline of Industries—

changing socio-economic conditions of artisans: De-urbanisation. British 

Industrial Policy; major modem Industries; nature of factory legislation; 
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labour and trade union movements. Monetary policy; banking, currency 

and exchange. Railways and Road Transport. 

Growth of new urban centres: new features of town planning and 

architecture. 

Famines and epidemics and the government policy. Economic Thought—

English utilitarians: Indian economic historians: the Drain theory. 

Indian Society in Transition 

Contact with Christianity—the Missions; critique of Indian social and 

economic practices and religious beliefs; educational and other activities.  

The New Education—government policy: levels and contents: English 

language; modem science; Indian initiatives in education. Raja Ram 

Mohan Roy; socio-religious reforms: emergence of middle class; caste 

associations and caste mobility. 

Women’s Question—Nationalist Discourse: Women’s Organisations; 

British legislation concerning women; Constitutional position. The 

Printing Press—journalistic activity and the public opinion. Modernisation 

of Indian languages and literary forms—reorientatlon in painting, music 

and performing arts. 

National Movement 

Rise of Indian nationalism, social and economic bases of nationalism. 

Revolt of 1857 and different social classes. Tribal and peasant movements. 

Ideologies and programmes of the Indian National Congress. 1885- 1920.  

Trends In Swadeshi movement.  

Ideologies and programmes of Indian revolutionaries In India and abroad. 

Gandhian Mass Movements. Ideology and programme of the Justice Party.  

Left Wing Politics.  

Movement of the Depressed classes. Communal politics and genesis of 

Pakistan. Towards Independence and Partition. 

India after Independence (1947-1964) 

Rehabilitation after Partition. Integration of the Indian States; The Kashmir 

Question. The making of the Indian Constitution. The structure of 
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Bureaucracy and the Police. The demographic trends. Economic policies 

and the planning process. Linguistic reorganisation of States. Foreign 

policy initiatives.  

 

5. World History: Concepts, Ideas and Terms 

Pre-history      Humanism   

Burial Practices    Enlightened Despotism  

Mother-Goddess     Divine Right  

Law codes      Supremacy of Church  

Athenian      Holy Roman Empire  

Imperial Rome     Social Contract and General Will  

Slavery      Nation States  

Aristocracy      Renaissance  

Confucianism     Reformation  

Manorial system     Darwinism  

Black Death     Great Depression (1929)  

Feudalism      Feminism  

Non-alignment Parliamentary   Democracy 

Nazism     Commonwealth 

Imperialism     Socialism 

Balance of Power    Apartheid 

Rights of Man    Cold War 

Post-modernism 

 

6. Research in History  

Scope and value of History, Objectivity and Bias In History, History and 

Its auxiliary sciences, Area of research—proposed, Sources—

Primary/secondary in the proposed area of research, Modem Historical 

Writing in the researcher’s area of research 
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7. History and culture of Gujarat. 

(1) Stone age places in Gujarat and its culture. 

(2) Gujarat in Maurya age. 

(3)  Gujarat in Shaka age. 

(4)  Gujarat in Maitrak age. 

(5) Solanki-Vaghela age. 

(6) Muslim Rule in Gujarat : Emerge and development. 

(7) Social and Cultural Condition (With reference to literature, art and 

Sculpture) of Gujarat From ancient age up to Start of British rule. 

(8) Maratha rule in Gujarat. 

(9) Gujarat during British rule: important reformers like Narmad, 

Karshandas Mulji, Mahipatram Rupram and Social-Religions reform 

movements in Gujarat. 

(10) Social Changes/Reforms in modern Gujarat. 

(11) Maha-Gujarat movement. 

(12) Navnirman movement and Gujarat. 

(13) A journey of Gujarat From 1960 to 2000 

 


