
જા.ક્ર. ૮૦/૨૦૧૬-૧૭ 
જગ્યાન ું નામ : ઈતિહાસ તિષયના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક,, િર્ગ-૨ 

 
ભાર્-૧ અને ભાર્-૨ ના ૧૫૦  તમતનટના સુંય ક્િ પ્રશ્નપત્રની પ્રાથતમક કસોટીનો અભ્યાસક્રમ 

 
 
 

પ્રાથતમક કસોટીનો અભ્યાસક્રમ 

ભાર્-૧ 

 માધ્યમ: ગ જરાિી                                                             ક લ ગ ણ :૧૦૦  

૧ ભારિની ભરૂ્ોળ-  ભૌર્ોલલક, આતથિક, સામાજજક, ક દરિી સુંસાધન અને િસ્િી અંરે્ની બાબિો-  ગ જરાિના 
ખાસ સુંદભગ સાથે 

૨ ભારિનો સાુંસ્કતૃિક િારસો- સાહહત્ય, કલા, ધમગ અને સ્થાપત્યો- ગ જરાિના ખાસ સુંદભગ સાથે 

૩ ભારિનો ઈતિહાસ- ગ જરાિના ખાસ સુંદભગ સાથે 

૪ ભારિની અથગવ્યિસ્થા અને આયોજન 

૫ ભારિીય રાજનીતિ અને ભારિન ું બુંધારણ: 

(૧)   આમ ખ 

(૨)   મળૂભિૂ અતધકારો અને ફરજો 

(૩)   રાજ્યનીતિના માર્ગદશગક તસદ્ાુંિો 

(૪)   સુંસદની રચના 

(૫)   રાષ્ટ્રપતિની સત્તા 

(૬)   રાજ્યપાલની સત્તા 

(૭)   ન્યાયિુંત્ર 

(૮)  અન સલૂચિ જાતિ, અન સલૂચિ જનજાતિ અને સમાજના પછાિ િર્ો માટેની જોર્િાઈઓ 

(૯)   એટની જનરલ 

(૧૦) નીતિ આયોર્ 

(૧૧) પુંચાયિી રાજ 

(૧૨) નાણા પુંચ 

(૧૩) બુંધારણીય િથા િૈધતનક સુંસ્થાઓ- ભારિન ું ચ ૂુંટણી પુંચ, સુંઘ લોક સેિા આયોર્, રાજ્ય લોક 
સેિા આયોર્, કોમ્પ્ટ્રોલર એન્ડ ઓહડટર જનરલ; કેન્રીયસિકગિા આયોર્, લોકપાલ િથા 
લોકાય ક્િ અને કેન્રીય માહહિી આયોર્ 

૬ સામાન્ય બૌદ્ધદ્ક ક્ષમિા કસોટી 

૭ સામાન્ય તિજ્ઞાન, પયાગિરણ અને ઈન્ફમેશન એન્ડ કોમ્પ્ટય તનકેશન ટેકનોલોજી 

૮ ખેલ જર્િ સહહિ રોજબરોજના પ્રાદેતશક, રાષ્ટ્રીય અને આંિરરાષ્ટ્રીય મહત્િના બનાિો 

 
 

********* 
 



 
Syllabus of Preliminary Test 

 

Part-1 
Medium: Gujarati                                                                  Total Marks- 100 

1  Geography of India-Physical, Economic, Social, Natural Resources and population related 

topics- with special reference to Gujarat 

2 Cultural heritage of India-Literature, Art, Religion and Architecture- with special 

reference to Gujarat 

3 History of India with special reference to Gujarat 

4 Indian Economy and Planning 

5 Indian Polity and the Constitution of India: 

(1) Preamble 
(2) Fundamental Rights and Fundamental Duties 
(3) Directive Principles of State Policy 
(4) Composition of Parliament 
(5) Powers of the President of India 
(6) Powers of Governor 
(7) Judiciary 
(8) Provisions for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and backward classes of the 

society 
(9) Attorney General 
(10) NITIAayog 
(11) Panchayati Raj Institutions 
(12) Finance Commission 
(13) Constitutional and Statutory Bodies:  Election Commission of India, Union Public 

Service Commission, State Public Service Commission, Comptroller and Auditor 
General; Central Vigilance Commission, Lokpal and Lokayukta, Central 
Information Commission 

 

6 General Mental Ability 

7 General Science, Environment and Information & Communication Technology 

8 Daily events of Regional, National and International Importance including Sports 
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જાહરેાિ ક્રમાુંક ૮૦-૨૦૧૬-૧૭ 

ભાર્-૨ સુંબતધિ તિષયનો અભ્યાસક્રમ 

જ્ગગ્યાન  નામ :-ઇતિહાસના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક,િર્ગ-૨  

   ક લ પ્રશ્નો ૨૦૦                  ક લ ગ ણ ૨૦૦  માધ્યમ : ગ જરાિી  
 

૧. તિભાિનાઓ, ખ્યાલો અને સુંજ્ઞાઓ  

 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)  

 

૨. પ્રાચીન ભારિનો ઇતિહાસ 



 

પ્રાર્-ઐતિહાતસક અને આરું લભક ઇતિહાસ (Proto-History) 

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

અન ે િધ્યપાર્ાર્યગુ (Mesolithic)) : કૃમર્નો આરંભ (નવો પાર્ાર્યગુ (Neolithic) અને તામ્ર-

પાર્ાર્યગુ (Chalcolithic)) 

 

તસન્ધ  ખીણની સુંસ્કૃતિ: 

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

 શહરેીર્રર્ 

 

િૈહદકય ર્: 

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

સાિાત્જર્ અને રાજર્ીય સસં્ર્થાઓનો મવર્ાસ, ધામિિર્ા અને તત્વજ્ઞાનની મવચારધારાઓ, મવમધમવધાનો 

અન ેર્િષર્ાડં.  

 

મહાજનપદય ર્: 

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 અન ે

ર્ણ્વો. 
 

મૌયોત્તર કાળ (હહન્દ -ગ્રીકો, શકો, ક ષણો અને પતિમના ક્ષત્રપો) 

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

સાિાત્જર્ પરરસ્સ્ર્થમતઓ, ર્લા અને સ્ર્થાપત્ય, સારહત્ય અને મવજ્ઞાન. 

 

  

પિૂગભારિ, દખ્ખણ અને દલક્ષણ ભારિમાું પ્રારું લભક 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.  

 

ગ ્ િ 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 અન ે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 અન ે

સિાજ, શ્રીલરં્ા અને અસ્નન એમશયા સાર્થેનો સપંર્ષ .  
 

૩. મધ્યકાલીન ભારિનો ઇતિહાસ 

 

 રાજકીય તિકાસ 

 સલ્તનત – ધોરીઓ, તરુ્ો, ઝખલજીઓ, તઘુલખો, સૈયદો 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.  
 

િહીિટીિુંત્ર: 

  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 પાસાું: 

 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 

 

સાુંસ્કૃતિક જીિન: 

 શૈક્ષઝર્ર્ પદ્મિ અને તેના પ્રેરર્ પરરબળો. 

 સારહત્ય : ફારસી, સસં્કૃમત અને પ્રાદેમશર્ ભાર્ાઓિા.ં 

 સારહત્ય : ઝચત્રર્લાની મખુ્ય પદ્મિઓ, સગંીત.  

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

 સ્ર્થાપત્ય 

 

૪.   અિાગચીન ભારિનો ઈતિહાસ 

 

 લિહટશસત્તાનો 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 
 

લિટીશ કુંપની 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 અન ે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 અને સરર્ારની નીમત  

આમર્થિર્ મવચારસરર્ી : અંગ્રજે ઉપયોઝગતાવાદીઓ : ભારતીય આમર્થિર્ ઇમતહાસર્ારો, શોર્ર્નો 

મસદ્ાતં 

 

હહિંન્દ ુંન  ું સમાજજીિન સ્સ્થત્યુંિરની દશામાું-  

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,ુ અંગ્રેજી ભાર્ા, આધમુનર્ મવજ્ઞાન, 

મશક્ષર્ક્ષેતે્ર 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 અન ે

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  
 

સ્િાિુંત્ર્યોત્તર ભારિ (૧૯૪૭-૧૯૬૪)  

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

ઘડતર, અિલદારશાહીનુ ંિાળખુ ંઅને પોઝલસતતં્ર, વસતી અંગેના વલર્ો, આમર્થિર્ નીમતઓ અન ે

આયોજન-પ્રરક્રયા, પ્રાતંોની ભાર્ાવાર પનુ:રચના, મવદેશનીમતની પહલેાઈઓ 

 

૫. તિશ્વનો ઇતિહાસ: તિભાિનાઓ, ખ્યાલો અને સુંજ્ઞાઓ:  

 પ્રાગ ઇમતહાસ      િાનવતાવાદ 

 દફન મવમધઓ      ભવ્ય આપખદુ રાજતતં્ર  

 િા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. ઈતિહાસમાું સુંશોધન:  

ઈમતહાસનુ ંર્ાયષકે્ષત્ર અન ેિ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. ગ જરાિ નો ઇતિહાસ અને સુંસ્કૃતિ: 



(૧)  ગજુરાતિા ંપાર્ાર્ર્ાલીન સ્ર્થળો અને તેની સસં્કૃમત 

(૨)  િૌયષયગુીન ગજુરાત 

(૩)  શર્ર્ાલીન ગજુરાત 

(૪)  િૈત્રર્ર્ાલીન ગજુરાત 

(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. 

 


