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હરેાત માકં -૮૧/૨૦૧૮-૧૯  
 

સરકારી િવનયન, વાિણ ય અન ેિવ ાન કોલેજો ખાત ેઈિતહાસ િવષયના મદદનીશ ા યાપક, વગ-૨ ાથિમક કસોટીનો 
અ યાસ મ ભાગ -૧ 

મા યમ:ગજુરાતી                                                                                                 કલુ ગણુ :૧૦૦ 

૧ ભારતની ભૂગોળ - ભૌગોિલક, આ થક, સામાિજક, કુદરતી સંસાધન અને વ તી અંગેની બાબતો-  ગુજરાતના ખાસ 
સંદભ સાથ ે

૨ ભારતનો સાં કૃિતક વારસો- સાિહ ય, કલા, ધમ અને થાપ યો- ગુજરાતના ખાસ સંદભ સાથે 

૩ ભારતનો ઈિતહાસ- ગુજરાતના ખાસ સંદભ સાથે 

૪ ભારતની અથ યવ થા અને આયોજન 

૫ 

ભારતીય રાજનીિત અને ભારતનું બંધારણ: 
(૧) આમુખ 
(૨) મૂળભૂત અિધકારો અને ફરજો 
(૩) રા યનીિતના માગદશક િસ ધાંતો 
(૪) સંસદની રચના 
(૫) રા પિતની સ ા 
(૬) રા યપાલની સ ા 
(૭) યાયતં  
(૮) અનુસિૂચત િત, અનુસિૂચત જન િત અને સમાજના પછાત વગ  માટનેી જોગવાઈઓ 
(૯) એટન  જનરલ 
(૧૦) નીિત આયોગ 
(૧૧) પંચાયતી રાજ 
(૧૨) નાણા પંચ 
(૧૩) બંધારણીય તથા વૈધિનક સં થાઓ- ભારતનું ચૂંટણી પંચ, સઘં લોક સવેા આયોગ, રા ય લોક સેવા આયોગ, 

કો ોલર એ ડ ઓ ડટર જનરલ; કે ીય સતકતા આયોગ, લોકપાલ તથા લોકાયુ ત અને કે ીય માિહતી 
આયોગ 

૬ સામા ય બૌિ ધક મતા કસોટી 

૭ સામા ય િવ ાન, પયાવરણ અને ઈ ફમશન એ ડ કો યુિનકેશન ટેકનોલો  
૮ ખેલ જગત સિહત રોજબરોજના ાદેિશક, રા ીય અને આંતરરા ીય મહ વના બનાવો 
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Advertise No. 81/2018-19 
Assistant Professor of History in Govt. Arts, Science, Commerce College Class-II 

Syllabus of  Preliminary Test 
Paper-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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ઈિતહાસ િવષયના મદદનીશ ા યાપક, વગ-૨ની ભરતી માટે ાથિમક કસોટીનો અ યાસ મ 

મા યમ : ગજુરાતી  
 

૧. િવભાવનાઓ, યાલો અન ેસં ાઓ  

 ભારતવષ  દ તુર    તુકાન-એ-ચહલધાની  

 સભા અન ેસિમિત  મનસબ (દર જો)  વતન 

 વણા મ   દેશમુખ    બલતુ   

 પુ ષાથ    નડુ    ઇકતા 
 ઋણ    પરગણા   જિઝયા 
 સં કારો    બંગાળી વૈ ણવધમ  મદદ-એ-માશ 

 ય     ‘અ ત’માઘ   અમરામ 

 કમનોિસ ધાંત   શહના-એ-મંડી   રાયા-રખો 
 દંડનીિત/અથશા   વેપારવાદ   જંગમ 

 સ તાગં   આ થક રા વાદ  િ વમુખી પ ધિ  

 ધમિવજય   ભારતીય નવ ગૃિત  સમવાયવાદ 

 તુપ/ચૈ ય   આ થક શોષણ   ઉપયોિગતાવાદ 

 નગર/ િવડ/વેસર  સં થાનવાદ   ગાળણ (િનતારણ) નીિત 

 બોિધસ વ/તીથકંર  સવ પ ર સ ા   આગેબઢો નીિત 

 અલવારો/નયનારો  કાર/િવિ    ખાલસા નીિત 

 ેણી    ી ધન    સ યા હ 

 ચોથ    પાિળયા   વદેશી 
 હુંડી     અ હારો   પુન વનવાદ 

 સરાફ    િખલાફત   કોમવાદ 

 પોિલગરો   સુલહ-એ-કુલ   ા યિવ ા પર તી 
 ગીર    મહારા  ધમ   િબન-ઔ ોિગકરણ 

 સહાયકારી સંિધ  િ તીધમ ઉપદેશવાદ  ભૂદાન 

 પંચશીલ   િમ  અથતં    ભારતીય ડાબેરી પ  

 હંદુ કાયદા-સંિહતા ( હંદુ કોડ િબલ)  
 

૨. ાચીન ભારતનો ઇિતહાસ 
 

ાગ-ઐિતહાિસક અન ેઆરિંભક ઇિતહાસ (Proto-History) 

 માનવ અન ેપયાવરણ-ભૌગોિલક પ રબળો, િશકારા અન ેભેગુ ંકરવંુ, (જૂનો પાષાણયુગ (Paleolithic) અન ે

મ યપાષાણયગુ (Mesolithic)) : કૃિષનો આરભં (નવો પાષાણયુગ (Neolithic) અન ે તા -પાષાણયુગ 
(Chalcolithic)) 
 

િસ ધ ુખીણની સં કૃિત: 

 ઉ ભવ, કાળ, િવ તાર, લ ણો, પતન, ભૂતકાલીન અવશેષો અન ેમહ વ. લોહયુગ, બીજંુ  

 શહેરીકરણ 
 

વૈ દકયગુ: 
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 થળાંતરો અન ેવસાહતો, વૈ દક, સાિહિ યક અન ેપુરાત વિવ ાકીય પુરાવાઓનો કાળિનણય, સામાિજક અને 
રાજકીય સં થાઓનો િવકાસ, ધા મકા અન ેત વ ાનની િવચારધારાઓ, િવિધિવધાનો અન ેકમકાડં.  
 

મહાજનપદયગુ: 

રા યો(મહાજનપદો)ની રચના, ગણતં ો અન ેરા શાહી, નગરકે ોનો ઉદય, વેપારી-માગ , આ થક િવકાસ, 

નાણાપ ધિ નો ારભં, જૈનધમ અન ેબૌ ધધમનો ફેલાવો, મગધ અન ેનંદોનો ઉદય, ઈરાની અન ેમેિસડોિનયન 

આ મણો અન ેતેનો ભાવ 
 

મૌય-સા ા ય: 

મૌયસા ા યની થાપના, ચં ગુ ત, કૌ ટ ય અન ેઅથશા , અશોક:ધમની િવભાવના, રા ાઓ, ા ી 
અન ેખરો ી િલિપ 

વહીવટ તં : અથતં , થાપ ય અન ેિશ પકલા, િવદેશી સંપક , સા ા યનુ ંિવઘટન; શુંગો અન ેક વો. 
 

મૌય ર કાળ (િહ દ-ુ ીકો, શકો, કષુણો અન ેપિ ચમના પો) 
બા  જગત સાથે સંપક, નગરકે ોનો િવકાસ, અથ તં , િસ કાઓ, ધમ નો િવકાસ, મહાયાન, સામાિજક 

પ રિ થિતઓ, કલા અન ે થાપ ય, સાિહ ય અન ેિવ ાન. 
 
  

પવૂભારત, દ ખણ અન ેદિ ણ ભારતમા ં ારંિભક રા ય અન ેસમાજ: 

ખારવેલ, સાતવાહનો, સંગમયગુીન તામીલ રા યો, વહીવટીતં , અથતં , ભૂિમદાનના પ ટા, િસ કા, 
વેપારમડંળો અન ેનગરકે ો, બૌ ધધમ કે ો, સંગમ-સાિહ ય અન ેસં કૃિત, કલા અન ે થાપ ય.  

 

ગુ ત સા ા ય અન ેભારતના ાદિેશક રા યો 
ગુ તો અન ેવાકાટકો, હષ, વહીવટીતં , આ થક પ રિ થિતઓ, ગુ તવશંના િસ કાઓ, ભિૂમદાનના પ ટા, 
નગરકે ોની પડતી, ભારતની સામંતશાહી, ાિત થા, ીઓનું થાન, િશ ણ અન ેશૈ િણક સં થાઓ-

નાલંદા, િવ મશીલા અન ેવ લભી, મ યએિશયા, અિ ન-એિશયા અન ેચીન જેવા પડોશી દેશો સાથેના સંપક , 

સં કૃત સાિહ ય, િવ ાન ંથો, કલા અન ે થાપ ય. 

કદ બો, ગંગો, પ લવો અન ેબદામીના ચાલુ યો, વહીવટીતં , વેપારમડંળો, સં કૃત સાિહ ય અન ે ાદેિશક 

ભાષાઓ અન ે િલિપઓનો િવકાસ, વૈ ણધમ અન ેશૈવધમનો િવકાસ, તામીલ ભિ ત આંદોલન, શંકરાચાય-

વેદા ત, મં દરની સં થાઓ અને મં દર થાપ ય. 

કામ પનાં વમનો, પાલો અન ેસેનો, રા કૂટો અન ે િતહારો, કલચુરી-ચેદીઓ, પરમારો, ગુજરાતના ચાલુ યો, 
ચોલો, ચેરાઓ, હોયસલો, પાં યો, વહીવટીતં  અન ે થાિનક શાસન, કલા અન ે થાપ યનો િવકાસ, 

ધમસં દાયો, મં દર અન ેમઠોની સં થા, અ હારો, િશ ણ અને સાિહ ય, અથતં  અન ેસમાજ, ીલકંા અન ે

અિ ન એિશયા સાથનેો સંપક.  
 

૩. મ યકાલીન ભારતનો ઇિતહાસ 

 
 રાજકીય િવકાસ 

 સ તનત – ધોરીઓ, તુક , િખલ ઓ, તુઘલખો, સૈયદો અન ેલોદીઓ  

મુઘલ સા ા યનો પાયો: બાબર, હૂમાયુ અન ેસૂરી, અકબરથી ઔરગંઝેબ સુધીનો રા ય િવ તાર 

મુઘલ સા ા યની પડતી: રાજકીય, વહીવટી અન ેઆ થક કારણો.  



 
Page 5 of 16 

 

પછીના મુઘલો અન ેમુઘલ સા ા યનુ ંિવઘટન 

િવજયનગર અને બહમની રા ય – ઉદય, િવ તાર અન ે િવઘટન. મરાઠાઓનો ઉદય-િશવા  વારા 
વરાજની થાપના, પે વાઓના શાસનકાળમા ંતેનો િવ તાર,મરાઠાસંઘ – પડતીનાં કારણો.  

 

વહીવટીતં : 

  સ તનતનું વહીવટીતં : મુલકી, યાયકીય, નાણાકીય, મહેસૂલ અન ેલ કરી 
  શેરશાહના વહીવટી સુધારા: મુઘલવહીવટીતં , જમીનમહેસલૂ અન ેઆવકના અ ય                 

 સાધનો, મનસબદારી અન ે ગીરદારી. 
દ ખણમાં: િવજયનગર, બહમની અન ેમરાઠાઓનુ ંવહીતટીતં  
 

આ થક પાસા:ં 
 કૃિષ ઉ પાદન: ાિમણ અથ યવ થા, કૃિષવગ, નગરકે ો અન ેવસિત. 

 ઉ ોગ: સુતરાઉ કાપડ, હ ત ઉ ોગ, કૃિષ આધા રત ઉ ોગો, સંગઠન, કારખાનાઓ, યં -     

 ઉ ોગશા  (ટેકનોલો ) 

 વેપાર- વાિણ ય: રા યનીિતઓ, આંત રક અન ેબા  વેપાર.  

 યુરોપીય વેપાર – વેપાર કે ો અન ેબંદરો, વાહન યવહાર અન ેસંદેશા યવહાર. 

 નાણાકીય તં : વેપાર વાિણ ય અન ેઉ ોગો; હૂંડી (નાણા સગવડો) અન ેિવમો. 
 ચલણ. 
 

સામાિજક – ધા મક ચળવળો:  
 સૂફીઓ: તેમના પંથો, મા યતાઓ અન ેકમકાડં, અ ણી સૂફી સંતો 
 ભિ તસં દાય: શવૈસં દાય અને તેની શાખાઓ, વૈ ણવ સં દાય અન ેતેની શાખાઓ. 

 મ યકાલીન સંતો: (ઉ ર અન ેદિ ણ) સામાિજક – રાજકીય તેમજ ધા મક વન પર  

 તેમનો ભાવ. 

 શીખચળવળ: ગુ નાનક દેવ, તેમના ંઉપદેશો અન ેિવિધિવધાન, આ દ ંથ, ખાલસા. 
  

સમાજ 

 વગ કરણ : શાસકવગ, મુ ય ધા મક જૂથો, વેપારી અન ે યવસાયી વગ , 

ાિમણસમાજ: નાના સરદારો, ાિમણ અમલદારો, ખેડતૂો અને ખેડતૂ િસવાયના વગ , કારીગરો.  
 ીઓની િ થિત 
 

સાં કિૃતક વન: 

 શૈ િણક પ ધિ  અન ેતેના ેરક પ રબળો. 
 સાિહ ય : ફારસી, સં કૃિત અન ે ાદેિશક ભાષાઓમા.ં 
 સાિહ ય : િચ કલાની મુ ય પ ધિ ઓ, સંગીત.  

 ઉ ર અન ેદિ ણ ભારતમા ં થાપ ય કલાનો િવકાસ, િહ દ-ુઈ લામ (ઇ ડો-ઇ લામ)       

 થાપ ય 
 

૪.   અવાચીન ભારતનો ઈિતહાસ 

 
 િ ટશસ ાનો ઉદય: 
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૧૭ મી – ૧૮ મી સદીમાં િહ દમા ંયુરોપીય વેપારીઓ – પોટગુીઝ, ડચ, ે ચ અન ેિ ટીશ. 

િહ દમા ંિ ટીશ આિધપ યની થાપના અન ેિવ તાર. 

બંગાળ, અવધ, હૈ ાબાદ, મસૈૂર, મરાઠાઓ અન ેશીખો જેવી િહ દની મુ ય સ ાઓ પર િ ટીશ સ ાનો 
અંકુશ અન ેતેમની સાથનેાં સંબંધો 
 

િ ટીશ કપંની અન ેતાજનો વહીવટ:  

ઈ ટઈિ ડયા કંપનીના ં૧૭૭૩-૧૮૫૩ના સમયગાળાના ં હંદના કે ીય અન ે ાંતીય – વહીવટી માળખાંનો 
િવકાસ 

િ ટીશ અન ેતાજના ને  હેઠળ સવ પ રસ ા, સનદીસેવા, યાયતં , પોલીસ અન ેલ કર, અન ે થાિનક 

શાસન. 

બંધારણીય ફેરફારો (૧૯૦૯ થી ૧૯૩૫) 
 

આ થક ઈિતહાસ: 

વેપારનાં કદ અન ે દશામા ંપ રવતન, ‘ખંડણી’. કૃિષનું િવ તરણ અન ે યવસાિયકરણ, જમીન હ કો, જમીન 

માિલકી અંગેની સમજૂતીઓ, ામીણ દેવાદારી અન ેભૂિમહીન મજૂરો. 
ઉ ોગોની પડતી : કારીગરોની સામાિજક-આ થક પ રિ થિતઓમાં પ રવતન, િબન-શહેરીકરણ 

િ ટશ-ઉ ોગ-નીિત : મુ ય આધુિનક ઉ ોગો, કારખાના અંગેના કાયદાઓનંુ વ પ, કામદારો અન ેમજૂર 

સંઘની ચળવળો. 
નાણાનીિત : બેક ગ, ચલણી ના ં અન ેિવિનમય દર, રે વે અન ેમાગ-વાહન યવહાર  

નવા શહેરી કે ોનો િવકાસ, નગર આયોજનની અન ે થાપ યના ંનૂતન લ ણો. 
દુકાળો અન ેરોગચાળો અન ેસરકારની નીિત  

આ થક િવચારસરણી : અં ેજ ઉપયોિગતાવાદીઓ : ભારતીય આ થક ઇિતહાસકારો, શોષણનો િસ ધાંત 
 

હં દુનંુ ંસમાજ વન િ થ યંતરની દશામા-ં  
િ તી સમાજ સાથેનો સપક: િમશનો, િહ દના સામાિજક આ થક યવહારો અન ેધા મક મા યતાઓની 
સમી ા, શૈ િણક અન ેઈતર વૃિ ઓ 

નૂતન િશ ણ : સરકારની નીિત, તેની ક ાઓ અન ેિવષયવ તુ, અં ે  ભાષા, આધુિનક િવ ાન, િશ ણ ે ે 
િહ દીઓની પહેલ, રા રામ મોહનરાય-સામાિજક-ધ મક સુધારા, મ યમવગનો ઉદય. ાિત-સંગઠનો અન ે

ાિતઓમા ંગિતશીલતા  
ીઓનો ન : રા વાદી સંવાદ-મિહલા-સં થાઓ, મિહલા સંબધંી િ ટશ કાનૂનો, બંધારણીય દર જો  

મુ ણાલયો : પ કાર વૃિ  અને લોકમત  

ભારતીય ભાષાઓ અન ે સાિહ ય વ પોનું આધુિનકીકરણ, સંગીત િચ કલા અન ે ના યકલા િવશે 
પુન:અિભમુખતા   
  

રા ીય ચળવળ:  

ભારતીય રા વાદનો ઉદય, રા વાદના સામાિજક-અન ેઆ થક આધારો- ૧૮૫૭નો બળવો અન ે િવિભ ન 

સામાિજક વગ , આ દવાસીઓ અન ે ખેડતૂોના આંદોલનો, ભારતીય રા ીય ક ેસની િવચારધારા અને 
૧૮૮૫ થી ૧૯૨૦ના કાય મો: વદેશી આંદોલનના ં વલણો, િહ દ અન ે પરદેશમા ં રહેતા ભારતેય 

ાંિતકારોની િવચારધારા અન ેકાય મો ગાંધીવાદી લોકઅંદોલનો, જિ ટસ પાટ ની િવચારધારા અન ેકાય મો, 
જહાલવાદી રાજકારણ, દિલત/હ રજન – વગ ના આંદોલનો  
કોમવાદી રાજકારણ અન ેપા ક તાનનો ઉ ભવ-આઝાદી તરફ યાણ અન ેભાગલા  
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વાતં યો ર ભારત (૧૯૪૭-૧૯૬૪)  

ભાગલા પછીનો પુનવસવાટ, હંદના ંદેશી રા યોનંુ એકીકરણ,, કાિ મર-સમ યા, ભારતના બંધારણનુ ંઘડતર, 

અમલદારશાહીનુ ંમાળખું અન ેપોિલસતં , વસતી અંગેના વલણો, આ થક નીિતઓ અન ેઆયોજન- યા, 
ાંતોની ભાષાવાર પુન:રચના, િવદેશનીિતની પહેલાઈઓ 

 

૫. િવ વનો ઇિતહાસ: િવભાવનાઓ, યાલો અન ેસં ાઓ:  

 ાગ ઇિતહાસ      માનવતાવાદ 

 દફન િવિધઓ      ભ ય આપખુદ રાજતં   

 માતૃદેવી     દૈવી હ ક 

 કાનૂન-સંિહતા      દેવળની સવ પ રતા  
 એથ સની લોકશાહી    પિવ  રોમન સા ા ય  

 સા ા યવાદી રોમ    સામાિજક કરાર અન ેસામા ય ઈ છા  
 ગુલામી      રા ીય રા યો  
 ઉમરાવશાહી      નવ ગૃિત  

 ક ફિશયસ ધમ     ધમસુધારણા  
 ગીરદારી પ ધિ      ડા વનવાદ  

 લેગ ( લેક ડેથ)     મહામદંી (૧૯૨૯)  

 સામંતશાહી      નારીવાદ  

 િબન-જોડાણનીિત     સંસદીય લોકશાહી  
 લોકશાહી      નાઝીવાદ  

 રા સમહુ      સા ા યવાદ  

 સમાજવાદ     શિ ત સંતલુનનો િસ ધાંત  

 રંગભેદની નીિત     માનવ હ કો 
 ઠંડ ુયુ ધ      અન-ુઆધુિનકતાવાદ  
 

૬. ઈિતહાસમા ંસશંોધન:  

ઈિતહાસનુ ં કાય ે  અન ે મહ વ, ઈિતહાસમાં વ તુલિ તા અન ે પૂવ હો, ઈિતહાસ અને તેના સહાયક 

શા ો, સંશોધનનુ ં ે  – સૂિચત  

આધાર સાધનો: સૂિચત સંશોધન ે  માટેના ં ાથિમક અન ેગૌણ આધાર સાધનો, સંશોધકના સંશોધનના 
ે ો અંગેના આધુિનક ઐિતહાિસક લખાણો  

 

૭. ગજુરાત નો ઇિતહાસ અન ેસં કિૃત: 

(૧)  ગુજરાતમાં પાષાણકાલીન થળો અન ેતેની સં કૃિત 

(૨)  મૌયયુગીન ગુજરાત 

(૩)  શકકાલીન ગુજરાત 

(૪)  મૈ કકાલીન ગુજરાત 

(૫)  સોલંકી – વાઘેલાયગુ 
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(૬)  ગુજરાતમાં મુ લીમ સ તનતની થાપના અન ેિવકાસ 

(૭)  ાચીનકાળથી િ ટીશકાળની થાપના સુધીના ગુજરાતની સામાિજક અન ેસાં કૃિતક  પ રિ થિત : 

સાિહ ય, કલા, થાપ યના સંદભમા ં

(૮)  મરાઠીકાલીન ગુજરાત 

(૯)  િ ટીશકાલીન ગુજરાત : નમદ, કરસનદાસ મુળ , મિહપતરામ પરામ જેવા મહ વપૂણ સુધારકો 
અન ેગુજરાતમા ંસામાિજક- ધા મક સુધારક ચળવળો 

(૧૦)  આધુિનક ગુજરાતમા ંસામાિજક પ રવતન 

(૧૧)  મહાગુજરાતની ચળવળ 

(૧૨)  નવિનમાણ આંદોલન અન ેગુજરાત 

(૧૩)  ઇ.સ.૧૯૬૦ થી ઇ.સ.૨૦૦૦ સુધીના ગુજરાતની 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 
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socio-political and religious life. The Sikh movement—Guru Nanak Dev 

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

 

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

Industrial Policy; major modem Industries; nature of factory legislation; 

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.  
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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 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  
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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 

 

 

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 

 


