ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ
છ-૩ સર્ક લ પાસે, છ રોડ, સેક્ટર-૧૦/એ, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

જા.ક્ર. ૬૧/૨૦૨૦-૨૧
જગ્યાનુાં નામ: સરર્ારી વવનયન, વાવિજ્ય અને વવજ્ઞાન ર્ોલેજો ખાતે ઇવતહાસ
વવષયના મદદનીશ પ્રાધ્યાપર્, વગક-૨ (વશક્ષિ વવભાગ)
ભાગ-૧ અને ભાગ-૨ ના ૧૮૦ વમવનટના સાંયુક્ત પ્રશ્નપત્રની પ્રાથવમર્ ર્સોટીનો
અભ્યાસક્રમ
પ્રાથમિક કસોટીનો અભ્યાસક્રિ ભાગ -૧
િાધ્યિ: ગુજરાતી

કુલ ગુણ :૧૦૦

૧

ભારતની ભૂગોળ - ભૌગોમલક, આર્થિક, સાિામજક, કુદરતી સંસાધન અને વસ્તી અંગેની બાબતો- ગુજરાતના ખાસ
સંદભિ સાથે

૨

ભારતનો સાંસ્કૃમતક વારસો- સામિત્ય, કલા, ધિિ અને સ્થાપત્યો- ગુજરાતના ખાસ સંદભિ સાથે

૩

ભારતનો ઈમતિાસ- ગુજરાતના ખાસ સંદભિ સાથે

૪

ભારતની અથિવ્યવસ્થા અને આયોજન

૫

ભારતીય રાજનીમત અને ભારતનું બંધારણ:
(૧) આિુખ
(૨) િૂળભૂત અમધકારો અને ફરજો
(૩) રાજ્યનીમતના િાગિદર્િક મસદધાંતો
(૪) સંસદની રચના
(૫) રાષ્ટ્રપમતની સત્તા
(૬) રાજ્યપાલની સત્તા
(૭) ન્યાયતંત્ર
(૮) અનુસૂમચત જામત, અનુસૂમચત જનજામત અને સિાજના પછાત વગો િાટેની જોગવાઈઓ
(૯) એટની જનરલ
(૧૦) નીમત આયોગ
(૧૧) પંચાયતી રાજ
(૧૨) નાણા પંચ
(૧૩) બંધારણીય તથા વૈધમનક સંસ્થાઓ- ભારતનું ચૂંટણી પંચ, સંઘ લોક સેવા આયોગ, રાજ્ય લોક સેવા આયોગ,
કોમ્પ્ટ્રોલર એન્ડ ઓડડટર જનરલ; કેન્રીય સતકિતા આયોગ, લોકપાલ તથા લોકાયુક્ત અને કેન્રીય િામિતી
આયોગ

૬

સાિાન્ય બૌમદધક ક્ષિતા કસોટી

૭

સાિાન્ય મવજ્ઞાન, પયાિવરણ અને ઈન્ફિેર્ન એન્ડ કોમ્પ્ટયુમનકેર્ન ટેકનોલોજી

૮

ખેલ જગત સમિત રોજબરોજના પ્રાદેમર્ક, રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય િિત્વના બનાવો
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Advertise No. 61/2020-21
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

Page 2 of 23

Syllabus of Examination for the Post of Assistant Professor
(History), Class-2 in Gujarat Education Service
Marks-200

Questions-200

Medium-English/ Gujarati

1. Concepts, Ideas and Terms
Bharatvarsha

Khilafat

Sabha and Samiti

Sulah-i-kul

Varnasrama

Turkan-i-Chahlghani

Vedanta

Watan

Purusharthas

Baluta

Rina

Taquavi

Samskaras

Iqta

Yajna

Jaziya

Ganarajya

Zakat

Janapada

Madad-i-maash

Doctrine of Karma

Amaram

Dandaniti / Arthasastra / Saptanga

Raya-Rekho

Dharmavijaya

Jangama / Dasa

Stupa / Chaitya/ Vihara

Madarasa / Maqtab

Nagara / Dravida / Vesara

Chauth / Sardeshmukhi

Bodhisattva / Tirthankara

Sarai

Alvars / Nayanars

Polygars

Sreni

Jagir / Shariyat

Bhumi-chidra-vidhana-nyaya

Dastur

Kara-bhoga-bhaga

Mansab (Rank)

Vishti

Deshmukh
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Stridhana

Nadu / Ur

Memorial Stones

Ulema

Agraharas

Firman

Ain-i-Dashsalah

Satyagraha

Pargana

Swadeshi

Shahna-i-Mandi

Revivalism

Mahalwari

Communalism

Hind Swaraj

Orientalism

Mercantilism

Oriental Despotism

Economic Nationalism

De-Industrialisation

Indian Renaissance

Subsidiary Alliance

Economic Drain

Evangelicalism

Colonialism

Bhudan

Paramountcy

Panchsheel

Dyarchy

Mixed Economy

Federalism

Socialism

Utilitarianism

Hindu Code Bill

Filtration Theory

Historical Methods

Forward Policy

Plagiarism

Doctrine of Lapse

Ethics and Morality in History Writing

Colonization

Decolonization

2. Ancient Indian History
•

Negotiating the Sources: Archaeological sources: Exploration, Excavation,
Epigraphy and Numismatics. Dating of Archaeological Sites. Literary Sources:
Indigenous Literature: Primary and Secondary: problem of dating Religious
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and Secular Literature, Myths, Legends, etc. Foreign Accounts: Greek,
Chinese and Arabic.
•

Pastoralism and Food production: Neolithic and Chalcolithic Phase:
Settlement, distribution, tools and patterns of exchange.

•

Indus/Harappa Civilization: Origin, extent, major sites, settlement pattern,
craft specialization, religion, society and polity, Decline of Indus Civilization,
Internal and external trade, First urbanization in India.

•

Vedic and later Vedic periods: Aryan debates, Political and Social
Institutions, State Structure and Theories of State; Emergence of Varnas and
Social Stratification, Religious and Philosophical Ideas. Introduction of Iron
Technology, Megaliths of South India.

•

Expansion of State system: Mahajanapadas, Monarchical and Republican
States, Economic and Social Developments and Emergence of Second
Urbanization in 6th century BCE; Emergence of heterodox sects-Jainism,
Buddhism and Ajivikas.

•

From State to Empire: Rise of Magadha, Greek invasion under Alexander
and its effects, Mauryan expansion, Mauryan polity, society, economy,
Asoka’s Dhamma and its Nature, Decline and Disintegration of the Mauryan
Empire, Mauryan art and architecture, Asokan edicts: language and script.

•

Dissolution of Empire and Emergence of Regional Powers: Indo-Greeks,
Sungas, Satavahanas, Kushanas and Saka-Ksatrapas, Sangam literature,
polity and society in South India as reflected in Sangam literature. Trade and
commerce from 2nd century BCE to 3rd century CE, Trade with the Roman
World, Emergence of Mahayana Buddhism, Kharavela and Jainism, PostMauryan art and Architecture. Gandhara, Mathura and Amaravati schools.

•

Gupta Vakataka age: Polity and Society, Agrarian Economy, Land Grants,
Land Revenue and Land Rights, Gupta Coins, Beginning of Temple
Architecture, Emergence of Puranic Hinduism, Development of Sanskrit
Language and Literature. Developments in Science Technology, Astronomy,
Mathematics and Medicine.

•

Harsha and his Times: Administration and Religion.
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•

Salankayanas and Visnukundins in Andhradesa.

•

Emergence of Regional Kingdoms: Kingdoms in Deccan: Gangas,
Kadmabas, Western and Eastern Chalukyas, Rashtrakutas, Kalyani
Chalukyas, Kakatiyas, Hoysalas and Yadavas.

•

Kingdoms in South India: Pallavas, Cheras, Cholas and Pandyas,

•

Kingdoms in Eastern India: Palas and Senas of Bengal, Varmans of
Kamarupa, Bhaumakaras and Somavamsis of Odisha.

•

Kingdoms in Western India: Maitrakas of Vallabhi and Chalukyas of Gujarat.

•

Kingdoms

in

North

India:

Gurjara-Pratiharas,

Kalacuri-Chedis,

Gahadavalas and Paramaras.
•

Characteristics of Early Medieval India: Administration and Political
Structure Legitimation of Kingship.

•

Agrarian economy; land grants, changing production relations; graded land
rights and peasantry, water resources, taxation system, coins and currency
system;

•

Trade and urbanization: patterns of trade, and urban settlements, ports and
trade routes, merchandise and exchange, trade guilds; trade and colonization
in south-east Asia.

•

Growth of Brahminical religions: Vaisnavism and Shaivism; Temples;
Patronage and Regional Ramification; Temple Architecture and Regional
Styles. Dana, Tirtha and Bhakti, Tamil Bhakti movement - Shankara, Madhava
and Ramanujacharya.

•

Society: Varna, Jati and Proliferation of Castes, Position of women; Gender,
marriage and property relations; Women in public life. Tribes as peasants and
their place in Varna order. Untouchability.

•

Education

and

Educational

Institutions:

Agraharas,

Mathas

and

Mahaviharas as Centres of Education. Growth of Regional Languages.
•

Debates of state formation in early medieval India: A) Feudal model; B)
Segmentary model; C) Integrative model

•

Arab contracts: Suleiman Ghaznavid conquests. Alberuni’s Accounts
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3. Medieval Indian History
•

Source of Medieval Indian History: Archaeological, Epigraphic and
Numismatic sources, Material evidences and Monuments; Chronicles; Literary
sources – Persian, Sanskrit and Regional languages; Daftar Khannas:
Firmans, Bahis / Pothis / Akhbarat; Foreign Travellers’ Accounts – Persian
and Arabic.

•

Political Developments – The Delhi Sultanate – the Ghoris, the Turks, the
Khaljis, the Tughlaqs, the Sayyids and the Lodis. Decline of Delhi Sultanate

•

Foundation of the Mughal Empire – Babur, Humayun and the Suris ;
Expansion and Consolidation from Akbar to Aurangzeb. Decline of the Mughal
Empire.

•

Later Mughals and Disintegration of the Mughal Empire.

•

The Vijayanagara and the Bahmanis - Deccan Sultanate; Bijapur, Golkonda,
Bidar, Berar and Ahmadnagar – Rise, Expansion and Disintegration; Eastern
Gangas and Suryavamshi Gajapatis.

•

Rise of the Marathas & the foundation of Swaraj by Shivaji ; its expansion
under the Peshwas ; Mughal – Maratha relations, Maratha Confederacy,
Causes of Decline.

•

Administration & Economy: Administration under the Sultanate, Nature of
State – Theocratic and Theocentric, Central, Provincial and Local
Administration, Law of succession.

•

Sher Shah’s Administrative Reforms ; Mughal Administration – Central,
Provincial and Local : Mansabdari and Jagirdari Systems.

•

Administrative System in the Deccan – The Vijayanagara State & Polity,
Bahamani Administrative System; Maratha Administration – Asta Pradhan.

•

Frontier Policies under Delhi Sultanate and Mughals.

•

Inter-State Relations during the Sultanate and the Mughals.
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•

Agricultural Production and Irrigation System, Village Economy, Peasantry,
Land donation and Agricultural Loans, Urbanization and Demographic
Structure.

•

Industries

–

Cotton

Textiles,

Handicrafts,

Agro-Based

industries,

Organisation, Factories & Technology.
•

Trade and Commerce – State Policies, Internal and External Trade: European
Trade, Trade Centres and Ports, Transport and Communication.

•

Hundi (Bills of Exchange) and Insurance, State Income and Expenditure,
Currency, Mint System; Famines and Peasant Revolts.

Socio-Religious Movement
•

Society and Culture: Social Organisation and Social Structure.

•

The Sufis – Their Orders, Beliefs and Practices, the leading Sufi Saints, Social
Synchronization.

•

Bhakti Movement – Shaivism; Vaishnavism, Shaktism.

•

The Saints of the Medieval Period – North and South – their impact on SocioPolitical and Religious Life – Women Saints of Medieval India.

•

The Sikh Movement – Guru Nanak Dev: his teachings and practices, Adi
Granth; the Khalsa.

•

Social Classification: Ruling Class, Major Religious Groups, the Ulemas, the
Mercantile and Professional Classes – Rajput Society.

•

Rural society – Petty Chieftains, Village Officials, Cultivators and NonCultivating Classes, Artisans.

•

Position of Women – Zanana System – Devadasi System.

•

Development of Education, Centres of Education and Curriculum, Madaresa
Education.

•

Fine Arts – Major Schools of Painting – Mughal, Rajasthani, Pahari, Garhwali;
Development of Music.

•

Art and Architecture, Indo-Islamic Architecture, Mughal Architecture, Regional
Styles.
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•

Indo-Arabic Architecture, Mughal Gardens, Maratha Forts, Shrines and
Temples.

4. Morden Indian History
•

Sources of Modern Indian History: Archieval Materials, Biographies and
Memoirs, Newspapers, Oral Evidence, Creative Literature and Painting,
Monuments, Coins.

•

Rise of British Power: European Traders in India in the 16th to 18th
Centuries – Portuguese, Dutch, French and the British.

•

Establishment and Expansion of British Dominion in India.

•

British Relations with Principal Indian States – Bengal, Oudh, Hyderabad,
Mysore, Carnatic and Punjab.

•

Mutiny of 1857, Causes, Nature and Impact.

•

Administration of the East India Company and the Crown; Evolution of Central
and Provincial Structure under East India Company.

•

Paramountcy, Civil Service, Judiciary, Police and the Army under the
Company; British Policy and Paramountcy in the Princely States under the
Crown.

•

Local Self-Government.

•

Constitutional Changes, 1909 – 1935.

•

Colonial Economy: Changing Composition, Volume and Direction of Trade.

•

Expansion and Commercialization of Agriculture, Land Rights, Land
Settlements, Rural Indebtedness, Landless Labour, Irrigation and Canal
System.

•

Decline of Industries – Change in Socio-Economic Conditions of Artisans; Deurbanisation; Economic Drain; World Wars and Economy.

•

British Industrial Policy; Major Modern Industries; Nature of Factory
Legislation; Labour and Trade Union Movements.
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•

Monetary Policy, Banking, Currency and Exchange, Railways and Road
Transport, Communications – Post & Telegraph.

•

Growth of New Urban Centres; New Features of Town Planning and
Architecture, Urban Society and Urban Problems.

•

Famines, Epidemics and the Government Policy

•

Tribal and Peasant Movements

•

Indian Society in Transition: Contact with Christianity – the Missions and
Missionaries; Critique of Indian Social and Economic Practices and Religious
Beliefs; Educational and Other Activities.

•

The New Education – Government Policy; Levels and Contents; English
Language; Development of Science, Technology, Public Health & Medicine –
Towards Modernism.

•

Indian Renaissance – Socio-Religious Reforms; Emergence of Middle Class;
Caste Associations and Caste Mobility.

•

Women’s Question – Nationalist Discourse; Women’s Organisations; British
Legislation concerning Women, Gender Identity & Constitutional Position.

•

The Printing Press – Journalistic Activity and the Public opinion.

•

Modernisation of Indian Languages and Literary Forms – Reorientation in
Painting, Music and Performing Arts.

•

Rise of Indian Nationalism: Social and Economic basis of Nationalism.

•

Birth of Indian National Congress; Ideologies and Programmes of the Indian
National Congress, 1885-1920: Role of Indian National Congress in
Independence Movement.

•

Role of freedom fighters in Independence Movement.

•

Swadeshi and Swaraj.

•

Gandhian Mass Movements; Subhash Chandra Bose and INA; Role of Middle
Class in National Movement; Women Participation in National Movement.

•

Left Wing Politics.

•

Depressed Class Movement.
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•

Communal Politics; Muslim League and Genesis of Pakistan.

•

Towards Independence and Partition.

•

India after Independence: Challenges after Partition; Integration of the Indian
Princely States; Kashmir, Hyderabad & Junagarh.

•

Establishment of Constituent Assembly and its Role – The making of the
Indian Constitution, its Features, The Structure of Bureaucracy. Prominent
Role of Dr. B.R.Ambedakar in making of Constitution

•

New Education Policy.

•

Economic Policies and the Planning process; Development, Displacement
and Issues of Tribals.

•

Linguistic Reorganisation of States; Centre-State Relations.

•

Foreign Policy Initiatives – Panchsheel; Dynamics of Indian PoliticsEmergency; Liberalisation, Privatisation & Globalisation of Indian Economy.

5. World History: Concepts, Ideas and Terms
Pre-history

Humanism

Burial Practices

Enlightened Despotism

Law Codes

Divine Right

Athenian

Supremacy of Church

Slavery

Holy Roman Empire

Aristocracy

Social Contract and General Wil

Confucianism

Nation States

Manorial system

Renaissance

Feudalism

Reformation

Non-alignment Parliamentary

Darwinism

Democracy

Great Depression (1929)

Commonwealth

Feminism

Socialism

Nazism

Apartheid

Imperialism

Cold War

Balance of Power

Post-modernism

Rights of Man
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6. Historical Method, Research, Methodology and Historiography:
•

Scope and Importance of History

•

Objectivity and Bias in History

•

Heuristics Operation, Criticism in History, Synthesis and Presentation

•

History and its Auxiliary Sciences

•

History a Science, Arts or a Social Science

•

Causation and Imagination in History

•

Significance of Regional History

•

Recent Trends of Indian History

•

Research Methodology

•

Hypothesis in History

•

Area of Proposed Research

•

Sources – Data Collection, Primary / Secondary, Original and Transit
Sources

•

Trends in Historical Research

•

Recent Indian Historiography

•

Selection of Topic in History

•

Notes Taking, References, Footnotes and Bibliography

•

Thesis and Assignment Writing

•

Plagiarism, Intellectual Dishonesty and History Writing

•

Beginnings of Historical Writings – Greek, Roman and Church Historiography

•

Renaissance and its Impact on History Writing

•

Negative and Positive Schools of Historical Writing

•

Berlin Revolution in History Writing – Von Ranke

•

Marxist Philosophy of History – Scientific Materialism

•

Cyclical Theory of History – Oswald Spengler

•

Challenge and Response Theory – Arnold Joseph Toynbee

•

Post – Modernism in History

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.
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(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-Religious reform movements in
Gujarat.
(10) Role of Gujarat in India’s independence movement
(11) Social Changes/Reforms in modern Gujarat.
(12) Maha-Gujarat movement.
(13) Navnirman movement and Gujarat.
(14) A journey of Gujarat from 1960 to 2000

8. Need of Rewriting History from a Nationalistic perspective.
9. Current Trends and Research Advancement in the Field of
History.
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ઇતિહાસ તિષયના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, િર્ગ-૨ની ભરિી માટે નો પ્રાથતમક
કસોટીનો અભ્યાસક્રમ
કુલ ગુણ-૨૦૦

કુલ પ્રશ્નો-૨૦૦

માધ્યમ-ગુજરાિી/ અંગ્રેજી

૧. તિભાિો, તિચારો અને સંજ્ઞાઓ
ભારિિષગ

સભા અને સતમતિ
િણાગશ્રમ

ખિલાફિ
સુલહ-એ-કુ લ

તુકાગન-એ-ચહલઘાની

િેદાંિ

િિન

ઋણ

િકિી

પુરુષાથગ
સંસ્કારો
યજ્ઞ

ર્ણરાજ્ય
જનપદ

બલુિ
ઇકિા

જખિયા
જકાિ

મદદ-એ-માશ

કમગનો તસધ્્ાંિ

અમરામ

દં ડનીતિ/ અથગશાસ્ત્ર/ સપિાંર્

રાયા-રિો

્મગતિજય

સ્તુપ/ ચૈત્ય/ તિહાર
નર્ર/ દ્રતિડ/ િેસર
બોત્સત્િ/ િીથંકર
અલિારો/ નયનારો

જર્મ/
ં
દશા
મદરે શા/ મક્િબ
ચોથ/ સરદે શમુિી
સરાઇ

પોખલર્રો

શ્રેણી

જાર્ીર/ શરરયિ

ભ ૂતમ-ખચદ્ર-તિદ્યાન-ન્યાય

દસ્ત ૂર

કર-ભોર્-ભાર્

મનસબ (દરજ્જો)

સ્ત્રી્ન

નડુ/ ઉર

તિષ્ટટ

દે શમુિ

પાખિયા

ઉલેમા

આઇન-એ-દશસાલાક

સત્યાગ્રહ

શહના-એ-મંડી

પુનજીિનબાદ

અગ્રહારો
પરર્ણા

ફરમાન
સ્િદે શી
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મહાલિારી

કોમિાદ

િેપારિાદ

પ ૂિગના દે શોનુ ં આપખુદ રાજ્યિંત્ર

રહિંદ સ્િરાજ
આતથિક રાટરિાદ

પ્રાચ્યતિદ્યાિાદ

ખબન-ઔદ્યોખર્કરણ

ભારિીય નિજાગૃતિ

સહાયકારી સંત્

સંસ્થાનિાદ

ભ ૂદાન

આતથિક શોષણ
સિોપરરસત્તા

દ્વિમુિી પધ્્તિ
સમિાયિાદ

ઉપયોખર્િાિાદ

ખિસ્િી ્મગપ્રચાર
પંચશીલ

તમશ્ર અથગસત્તા
સમાજિાદ

રહિંદુ કાયદા-સંરહિા

ર્ાિણ(તનિારણ) નીતિ

ઐતિહાતસક પધ્્તિઓ

િાલસા નીતિ

ઇતિહાસમાં નીતિ અને સદાચાર લિાણ

આર્ેબઢો નીતિ
સંસ્થાનીકરણ

લિાણચોરી (િફડંચી)
ખબન-સંસ્થાનીકરણ

૨. પ્રાચીન ભારિીય ઇતિહાસ
•

સ્ત્રોિો માટે િાટાઘાટ: પુરાિત્િીય સ્ત્રોિો :

ચોમેરશો્, ઉત્િનન, અખભલેિતિદ્યા અને

તસક્કાશસ્ત્ર, પુરાિત્િીય જગ્યાઓ (સ્થિોનો) કાિસમય. સારહત્ત્યક સ્ત્રોિો: આરદિાસી
સાહીત્ય: પ્રાથતમક અને દ્વિતિયક (ર્ૌણ) : ્ાતમિક અને તનરપેક્ષ કાિતનણગયની સમસ્યા,
પુરાણકથા, દંિકથા, િર્ેરે. તિદે શીઓની નોં્ો : ગ્રીક, ચીની અને અરે ખબક.
•

ર્ોિાિો અને િાદ્ય ઉત્પાદન: નિો પાષાણ યુર્ અને િામ્ર પાષાણ યુર્નો િબક્કો,
િસાહિ, િહેંચણી, ઓજારો અને તિતનમયની (અદલાબદલી) પધ્્તિઓ.

•

તસિંધ/ુ હડપપા સંસ્કૃતિ: ઉદ્દભિ, તિસ્િાર, મુખ્ય જગ્યાઓ(સ્થિો), િસાહિ પધ્્તિ,
કસબમાં પારં ર્િિાનુ ં જ્ઞાન, ્મગ, સમાજ અને રાજ્યિંત્ર. તસિંધ ુ સંસ્કૃતિનુ ં પિન,
આંિરીક અને તિદે શી િેપાર, ભારિનુ ં પ્રથમ શહેરીકરણ.

•

િૈરદક અને ઉત્તર િૈરદક યુર્ો: આયોની ચચાગઓ, રાજકીય અને સામાત્જક સંસ્થાઓ,
રાજ્યનુ ં માિખુ અને રાજ્યના તસદ્ાંિો, િણોનો ઉદય અને સામાત્જક સ્િરીકરણ, ્ાતમિક
અને િાત્ત્િક તિચાર્ારાઓ. લોઢાનો યાંતત્રક ઉદ્યોર્ોનો પરરચય. દખક્ષણ ભારિના
સ્મારકના મોટા પથ્થરો.
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•

રાજ્યના તિસ્ત ૃતિકરણની પદ્તિ: મહાજનપદો, રાજાશાહી અને ર્ણિંત્રોના રાજ્યો,
આતથિક અને સામાત્જક તિકાસ અને ઈ.સ.પ ૂિે ૬(છઠ્ઠી) સદીમાં બીજા શહેરીકરણનો
ઉદ્દભિ; સ્થાતપિ સંપ્રદાયોનો ઉદય-જૈન, બૌદ્ અને આજીતિકાઓ.

•

રાજ્યથી સામ્રાજ્ય સુ્ી : મર્્નો ઉદય, એલેક્િાન્ડરનુ ં ગ્રીક આક્રમણ અને િેનો
પ્રભાિ, મૌયગનો તિસ્િાર, મૌયગ રાજ્યિંત્ર, સમાજ, અથગિત્ર
ં , અશોકનો ્મ્મ અને િેન ુ
સ્િરૂપ, મૌયગ સામ્રાજ્યની પડિી અને તિઘટન, મૌયગ કલા અને સ્થાપત્ય, અશોકની
રાજાજ્ઞાઓ: ભાષા અને ખલતપ.

•

સામ્રાજ્યનુ તિઘટન અને પ્રાદે તશક સત્તાઓનો ઉદભિ: ઈન્ડો- ગ્રીકો, શુર્
ં ો, સાિિાહનો,
કુષાણો અને શક-ક્ષત્રપો, સંર્મ સારહત્ય, સંર્મ સારહત્યમાં દખક્ષણ ભારિના રાજ્યિંત્ર
અને સમાજનુ પ્રતિખબિંબ, ઈ.સ.પ ૂિે બીજી થી ઈ.સ.પ ૂિે ત્રીજી સદીનો િેપાર અને
િાખણજ્ય, રોમન સાથેનો િેપાર, મહાયાન બૌદ્ ્મગનો ઉદય, િારિેલ અને જૈન ્મગ,
ઉત્તર મૌયગકાલીન કલા અને સ્થાપત્ય. ર્ાં્ાર, મથુરા અને અમરાિિી શાિાઓ.

•

ગુપિો અને િાકાટકો : રાજ્ય િંત્ર અને સમાજ, કૃતષ અથગવ્યિસ્થા, ભ ૂતમદાનના પટ્ટા,
ુ , જમીનના હક્કો, ગુપિ િંશના તસક્કાઓ, મંરદર સ્થાપત્યની શરૂઆિ,
જમીન મહેસલ
પૌરાખણક રહિંદુત્િની ઉત્પતત્ત, સંસ્કૃિ સારહત્ય અને ભાષાનો તિકાસ. િૈજ્ઞાતનક અને યાંતત્રક
તિકાસ. િર્ોિશાસ્ત્ર, ર્ખણિશાસ્ત્ર અને િૈરદકશાસ્ત્રનો તિકાસ.

•

હષગ અને િેનો સમય: િહીિટી િંત્ર અને ્મગ.

•

આંધ્રપ્રદે શમાં સાલનકાયનો અને તિટણુકુંડીનો.

•

પ્રાદે તશક રાજ્યોનો ઉદ્દભિ : દખ્િનના રાજ્યો : ર્ંર્ો, કદમ્બો, પતિમ અને પ ૂિગના
ચાલુક્યો, રાટરકૂટો, કલ્યાણના ચાલુક્યો, કાકિીયો, હોયસલો અને યાદિો.

•

દખક્ષણ ભારિના રાજ્યો : પલ્લિો, ચેરાઓ, ચોલો અને પાંડયો.

•

પ ૂિગ ભારિના રાજ્યો: બંર્ાિના પાલો અને સેનો, કામરૂપના િમગનો, ઓડીસા(ઓરીસ્સા)
ના ભાઉમકરાઓ અને સોમિંશીઓ.

•

પતિમ ભારિના રાજ્યો: િલ્લભીના મૈત્રકો અને ગુજરાિના ચાલુક્યો.

•

ઉત્તર ભારિના રાજ્યો: ગુર્જર-પ્રતિહારો, કલચુરી-ચેદીઓ, ર્ઢિાલો અને પરમારો.

•

પ્રારં ખભક મધ્યકાલીન ભારિનાં લક્ષણો: િહીિટ િંત્ર અને રાજકીય માિખુ.ં કાયદે સરનુ ં
સર્પણ.

•

કૃતષ અથગવ્યિસ્થા: ભ ૂતમ દાનના પટ્ટા, ઉત્પાદન સબંત્િ બદલાિ, દરજ્જા પ્રમાણે
જમીનના હક્કો અને કૃતષિર્ગ, જિસ્ત્રોિો, કર વ્યિસ્થા, તસક્કાઓ અને ચલણની વ્યિસ્થા.
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•

િેપાર અને શહેરીકરણ : િેપારની પધ્્તિઓ અને શહેરી િસાહિો, બંદરો અને િેપારના
માર્ો, િેપારની ચીજો અને બદલાિ, િેપાર મંડિો, અગ્ગ્ન-એતશયાની િસાહિો સાથેનો
િેપાર.

•

બ્રાહ્મણ ્મોનો તિકાસ: િૈટણિ ્મગ અને શૈિ ્મગ; મંરદરો, પ્રાદે તશક શાિાઓને આશ્રય;
મંરદર સ્થાપત્ય અને પ્રાદે તશક શૈલીઓ. દાન, િીથગ અને ભગ્ક્િ. િતમિ ભગ્ક્િ આંદોલનશંકરાચાયગ, મા્િ અને રામાનુજાચાયગ.

•

સમાજ: િણગ, જાતિ અને જ્ઞાતિઓનો ફેલાિો, સ્ત્રીનો દરજ્જો, જાતિ-ખલિંર્, લગ્ન અને
તમલકિના (માખલકી) સંબ્
ં ો. સાિગજતનક જીિનમાં સ્ત્રીઓ. આરદિાસી િેડૂિોનુ ં સ્થાન અને
િેમનો િણગમાં દરજ્જો. અસ્પ ૃશ્યિા.

•

તશક્ષણ અને શૈક્ષખણક સંસ્થાઓ : અગ્રહારો, મઠો અને મહાતિહારો તશક્ષણના કે ન્દ્રોરૂપે,
પ્રાદે તશક ભાષાઓનો તિકાસ.

•

પ ૂિગ મધ્યકાલીન ભારિમાં રાજ્યની રચના સંબ્
ં ી ચચાગઓ:
(અ) સામંિી નમ ૂનો; (બ) કાંપિાિી (કુદરિી) નમ ૂનો અને (ક) સંકખલિ નમ ૂનો.

•

આરબ સંપકો, ર્િનિીના તિજયો, અલ્બેરૂનીના લિાણો.

૩. મધ્યકાલીન ભારિીય ઇતિહાસ
•

મધ્યકાલીન ભારિના ઇતિહાસના આ્ાર સ્ત્રોિો : પુરાિત્િીય, અખભલેિીય અને
તસક્કાઓની સામગ્રીઓ. સ્મારકો અંર્ેની સામગ્રી અને પુરાિાઓ; િિારીિો, સારહત્ત્યક
સ્ત્રોિો- ફારસી, સંસ્કૃિ અને પ્રાદે તશક ભાષાઓનુ ં સારહત્ય, દફિરિાના, ફરમાનો, િહીઓ,
પોથીઓ/ અિબારાિ. તિદે શી પ્રિાસીઓની નોં્ો –ફારસી અને અરે ખબક.

•

ુ લિો, સૈયદો અને લોદીઓ.
રાજકીય તિકાસ: રદલ્લી સલ્િનિ-ઘોરીઓ, ત ુકો, ખિલજીઓ, તઘ
રદલ્હી સલ્િનનુ ં પિન.

•

મુઘલ સામ્રાજ્યનો પાયો: બાબર, હુમાયુ અને સુરી, અકબરથી ઔરં ર્િેબ સુ્ીનુ ં
તિસ્ત ૃિીકરણ અને સુદઢીકરણ. મુઘલ સામ્રાજ્યનુ ં પિન.

•

પછીના મુઘલો અને મુઘલ સામ્રાજ્યનુ ં તિઘટન.

•

તિજયનર્ર અને બહમની રાજ્ય- દખ્િણના સલ્િનિ; બીજાપુર, ર્ોલકોંડા, બીડર, બેરર
અને અહમદનર્ર-ઉદય, તિસ્િાર અને તિઘટન. પ ૂિગના ર્ંર્ો અને સ ૂયગિશ
ં ી ર્જપતિઓ.

•

મરાઠાઓનો ઉદય અને તશિાજીની સ્િરાજની સ્થાપના : પેશ્વાઓના શાસનકાિમાં િેનો
તિસ્િાર; મુઘલ-મરાઠા સંબ્
ં ો, મરાઠાસંઘ. પિનનાં કારણો.

•

િહીિટીિંત્ર

અને

અથગવ્યિસ્થા:

સલ્િનિનુ ં

િહીિટીિંત્ર,

રાજ્યનુ

સ્િરૂપ-

દે િશાહી(્મગગરૂુ ) અને ઈશ્વરકેંદ્રીય, કેન્દ્રીય, પ્રાંિીય અને સ્થાતનક િહીિટી િંત્ર. િારસાઇ
હક્ક.
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•

શેરશાહના િહીિટી સુ્ારા: મુઘલ િહીિટીિંત્ર- કેન્દ્રીય, પ્રાંિીય અને સ્થાતનક:
મનસબદારી અને જાર્ીરદારી પ્રથા.

•

દખ્િણનુ ં િહીિટીિંત્ર- તિજયનર્ર રાજ્ય અને રાજ્યિંત્ર, બહમની િહીિટીિંત્ર;
મરાઠાઓનુ િહીિટીિંત્ર- અટટપ્ર્ાન.

•

રદલ્હી સલ્િનિ અને મુઘલોની સરહદની નીતિઓ.

•

સલ્િનિ અને મુઘલ સમયમાં આંિરરાજકીય સંબ્
ં ો.

•

કૃતષ ઉત્પાદન અને નહેર યોજના, ગ્રામીણ અથગવ્યિસ્થા, કૃતષિર્ગ, ભ ૂતમદાન અને
કૃતષ(િેિી) માટે ્ીરાણ, શહેરીકરણ અને પ્રજાકીય માિખુ.ં

•

ઉદ્યોર્ો- સુિરાઉ કાપડ, હસ્િ ઉદ્યોર્ો, કૃતષ આ્ારરિ ઉદ્યોર્ો, સંર્ઠન, કારિાનાઓ અને
યંત્રો-ઉદ્યોર્શાસ્ત્ર(ટેક્નોલોજી)

•

િેપાર અને િાખણજ્ય રાજ્યની નીતિઓ, આંિરીક અને બાહ્ય િેપાર: યુરોપીય િેપાર,
િેપાર કેન્દ્રો અને બંદરો, િાહન વ્યિહાર અને સંદેશા વ્યિહાર.

•

હડ
ુ ં ી(નાણાંની સર્િડો) અને તિમો, રાજકીય આિક-જાિક, ચલણ, ટંકશાિ પ્રથા; દુટકાિો
અને િેડૂિોના તિગ્રહો

સામાત્જક-્ાતમિક ચિિિો
•

સમાજ અને સંસ્કૃતિ: સમાજનુ ં સંર્ઠન અને સમાજનુ ં માિખુ.ં

•

સ ૂફીઓ અને િેમના પંથો, માન્યિાઓ અને કમગકાંડ, અગ્રણી સ ૂફી સંિો, સામાત્જક
સમરસિા.

•

ભગ્ક્િ ચિિિ- શૈિ ્મગ, િૈટણિ ્મગ, શગ્ક્િ ્મગ.

•

મધ્યકાલીન સંિો-ઉત્તર અને દખક્ષણ –સામાત્જક , રાજકીય અને ્ાતમિક જીિન પર િેમનો
પ્રભાિ-મધ્યકાલીન સ્ત્રી સંિો.

•

શીિ ચિિિ- ગુરૂનાનક દે િ: િેમના ઉપદે શો અને તિત્તિ્ાન, આરદગ્રંથ, િાલસા.

•

સામાત્જક િર્ીકરણ: શાસકિર્ગ, મુખ્ય ્ાતમિક જૂથો, ઉલેમા, િેપારી અને વ્યિસાયી િર્ોરાજપ ૂિ સમાજ.

•

ગ્રામીણ સમાજ : નાના સરદારો, ગ્રામીણ અમલદારો, િેડૂિો અને િેડૂિ તસિાયના િર્ો,
કારીર્રો.

•

સ્ત્રીઓની ગ્સ્થિી-જનાના પ્રથા-દે િદાસી પ્રથા.

•

શૈક્ષખણક તિકાસ, શૈક્ષખણક કેંદ્રો અને અભ્યાસક્ર્મ, મદરે શા તશક્ષણ.

•

લલીિ કલાઓ-ખચત્રકલાની મુખ્ય શાિાઓ-મુઘલ, રાજસ્થાની, પહાડી, ર્ઢિાલી, સંર્ીિનો
તિકાસ.

•

કલા અને સ્થાપત્ય : રહિંદુ-ઇસ્લાતમક સ્થાપત્ય, મુઘલ સ્થાપત્ય, પ્રાદે તશક શૈલીઓ.

•

રહિંદુ-અરે ખબક સ્થાપત્ય, મુઘલ બર્ીચા, મરાઠા રકલ્લા, કબરો અને મંરદરો.
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૪. અિાગચીન ભારિીય ઇતિહાસ
•

અિાગચીન ભારિના ઇતિહાસના આ્ાર સા્નો : દફ્િરીય સામગ્રી, જીિન ચરરત્રો અને
સંસ્મરણો, વ ૃત્તપત્રો, મૌખિક પુરાિાઓ, સર્જનાત્મક સારહત્ય અને ખચત્રકલા,

સ્મારકો,

તસક્કાઓ.
•

ખબ્રટીશ સત્તાનો ઉદય : ૧૬ મીથી ૧૮મી સદીમાં રહિંદમાં યુરોપીય િેપારીઓ-પોર્ગ ુ ર્ીિ,
ડચ, ફ્રેંચ અને ખબ્રરટશ.

•

રહિંદમાં ખબ્રરટશ આત્પત્યની સ્થાપના અને તિસ્િાર.

•

બંર્ાિ, અિ્, હેદરાબાદ, મૈસરુ , કણાગ ટક અને પંજાબ જેિી મુખ્ય સત્તાઓ સાથે ખબ્રરટશના
સંબ્
ં ો.

•

૧૮૫૭નો તિપલિ, કારણો, સ્િરૂપ અને પ્રભાિ.

•

ઈસ્ટ ઈષ્ન્ડયા કંપની અને િાજનો િહીિટ; ઈસ્ટ ઈષ્ન્ડયા કંપનીનો રહિંદમાં કેંદ્રીય અને
પ્રાંિીય માિિાકીય તિકાસ.

•

ખબ્રરટશ નેજા હેઠિ સિોપરીસત્તા, સનદી સેિા, ન્યાયિંત્ર, પોખલસ અને લશ્કર. િાજના નેજા
હેઠિ ખબ્રરટશની કાયગપદ્તિ(નીતિ) અને સિોપરી સત્તા.

•

સ્થાતનક શાસન.

•

બં્ારણીય ફેરફારો ૧૯૦૯ થી ૧૯૩૫.

•

િસાહિોની અથગવ્યિસ્થા: િેપારના કદ અને રદશામાં પરરિિગન.

•

કૃતષનુ તિસ્િરણ અને વ્યિસાયીકરણ, જમીન હક્કો, જમીન માખલકી અંર્ેની સમજૂિીઓ,
ગ્રાતમણ દે િાદારી, ભ ૂતમહીન મજૂરો, તસિંચાઈ અને નહેરની બાં્કામ પદ્તિ.

•

ઉદ્યોર્ોની પડિી- કારીર્રોની સામાત્જક- આતથિક પરરગ્સ્થતિઓમાં પરીિિગન, ખબન
શહેરીકરણ, આતથિક શોષણ, તિશ્વયુદ્ો અને અથગવ્યિસ્થા.

•

ખબ્રટીશ ઉદ્યોર્ નીતિ, મુખ્ય આધુતનક ઉદ્યોર્ો, કારિાના અંર્ેના કાયદાઓનુ સ્િરૂપ,
કામદારો અને મજૂર સંર્ઠનની ચિિિો.

•

નાણાનીતિ, બેંકીંર્, ચલણી નાણુ ં અને તિતનમય દર, રે લ્િે અને માર્ગ િાહનવ્યિહાર, સંદેશા
વ્યિહાર-પોસ્ટ અને ટેલીગ્રાફ.

•

નિા શહેરી કેન્દ્રોનો તિકાસ; નર્ર આયોજનની અને સ્થાપત્યના ન ૂિન લક્ષણો, શહેરી
સમાજ અને શહેરી સમસ્યાઓ.

•

દુકાિ અને રોર્ચાિો અને સરકારની નીતિ.

•

આરદિાસી અને િેડૂિ ચિિિો.

•

પરરિિગનની રદશામાં ભારિીય સમાજ : ખિસ્િી સમાજ સાથેનો સંપકગ -તમશનો અને
તમશનરીઓ; રહિંદના સામાત્જક અને આતથિક વ્યિહારો અને ્ાતમિક માન્યિાઓની સમીક્ષા;
શૈક્ષખણક અને ઇત્તર પ્રવ ૃતત્તઓ.
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•

ન ૂિન તશક્ષણ-સરકારી નીતિ, િેના સ્િર અને સામગ્રી, અંગ્રેજી ભાષા, તિજ્ઞાનનો તિકાસ,
યંત્ર ઉદ્યોર્શાસ્ત્ર, સાિગજતનક આરોગ્ય અને દિાઓ-આધુતનકીકરણ િરફ.

•

ભારિીય નિજાગૃતિ- સામાત્જક-્ાતમિક સુ્ારા, મધ્યમ િર્ગનો ઉદય; જ્ઞાતિ જૂથો અને
જ્ઞાતિઓમાં આિન-જાિન.

•

સ્ત્રીઓનો પ્રશ્ન : રાટરિાદી તિચાર, મરહલા સંસ્થાઓ, મરહલા સંબ્
ં ી ખબ્રરટશ કાયદા,
ખલિંર્સંબ્
ં ી ઓિિ અને બં્ારણીય દરજ્જો.

•

મુદ્રણાલયો- પત્રકાર પ્રવ ૃતત્ત અને લોકમિ

•

ભારિીય ભાષાઓ અને સારહત્ય સ્િરૂપોનુ ં આધુતનકીકરણ- સંર્ીિ, ખચત્રકલા અને
નાટયકલા પ્રતિ પુન: અખભમુિિા.

•

ભારિીય રાટરિાદનો ઉદય : રાટરિાદના સામાત્જક અને આતથિક આ્ારો.

•

ભારિીય રાટરીય કોંગ્રેસનો જન્મ : ભારિીય રાટરીય કોંગ્રેસની તિચાર્ારાઓ અને
કાયગક્રમો, ૧૮૮૫થી ૧૯૨૦ ; સ્િિંત્રિા સંગ્રામમાં ભારિીય રાટરીય કોંગ્રેસનુ ં યોર્દાન

•

સ્િાિંત્ર્ય સંગ્રામમાં ક્રાંતિકારીઓની ભ ૂતમકા

•

સ્િદે શી અને સ્િરાજ.

•

ર્ાં્ીિાદી લોક આંદોલનો; સુભાષચંદ્ર બોિ અને આઇ એન એ (INA); રાટરીય ચિિિમાં
મધ્યમિર્ગનો ફાિો, રાટરીય ચિિિમાં સ્ત્રીઓની ભાર્ીદારી.

•

ડાબેરી રાજકારણ

•

દખલિ િર્ોની ચિિિ.

•

કોમિાદી રાજકારણ; મુગ્સ્લમ લીર્ અને પારકસ્િાનનો ઉદભિ.

•

આિાદી િરફ પ્રયાણ અને ભાર્લા.

•

સ્િાિંત્ર્યોત્તર ભારિ : ભાર્લા પછીના પડકારો; રહિંદના દે શી રાજ્યનુ ં એકીકરણ; કાશ્મીર,
હૈદરાબાદ અને જૂનાર્ઢ.

•

બં્ારણ સભાની સ્થાપના અને િેન ુ ં યોર્દાન: ભારિના બં્ારણનુ ં ઘડિર અને િેના
લક્ષણો. અમલદારશાહીનુ ં માિખુ.ં બં્ારણના ઘડિરમાં ડો. બી.આર. આંબેડકરની
તિતશટટ ભ ૂતમકા

•

નિી તશક્ષણનીતિ.

•

આતથિક તનિીઓ અને આયોજન પ્રક્રીયા; આરદિાસીઓનો તિકાસ, સ્થિાંિર અને
સમસ્યાઓ.

•

રાજ્યોની ભાષાિાર પુન:રચના-કેંદ્રીય-રાજકીય સંબ્
ં ો.

•

તિદે શનીિીનો પ્રારં ભ-પંચશીલ, ભારિીય રાજકારણના પરરમાણો, કટોકટી; ઉદારિાિાદ,
િાનર્ીકરણ અને િૈતશ્વકીકરણ અને ભારિીય અથગિત્ર
ં .

Page 20 of 23

૫. તિશ્વ ઇતિહાસ : તિભાિનાઓ, ખ્યાલો અને સંજ્ઞાઓ
પ્રાર્ ઇતિહાસ

માનિિાિાદ

કાન ૂન-સંરહિા

દૈ િી હક્ક

દફન તિત્ઓ

એથન્સની લોકશાહી
ગુલામી

ઉમરાિશાહી

ભવ્ય આપખુદ રાજિંત્ર
દે િિની સિોપરરિા

પતિત્ર રોમન સામ્રાજ્ય

સામાત્જક કરાર અને સામાન્ય ઇચ્છા

કન્ફતશયસ ્મગ

રાટરીય રાજ્યો

સામંિશાહી

ુ ારણા
્મગસ્

જાર્ીરદારી પધ્્તિ
ખબન-જોડાણનીતિ

નિજાગૃતિ

ડાતિિનિાદ

લોકશાહી

મહામંદી (૧૯૨૯)

સમાજિાદ

નાિીિાદ

રાટરસમુહ

રં ર્ભેદની નીતિ
ઠંડુ યુધ્્

અનુ-આધુતનકિાિાદ

નારીિાદ

સામ્રાજ્યિાદ

ુ નનો તસધ્્ાંિ
શરકિ સંતલ
માનિ હક્કો

૬. ઐતિહાતસક રીિ, સંશો્ન, પધ્્તિ અને ઇતિહાસલેિન
•

ઇતિહાસનુ ં કાયગક્ષેત્ર અને મહત્િ.

•

ઇતિહાસમાં િસ્ત ુલખક્ષિા અને પ ૂિગગ્રહો.

•

પ્રાયોખર્ક તિશ્લેષણ, ઇતિહાસમાં તિિેચન, સંયોર્ીકરણ અને તનદશગન.

•

ઇતિહાસ અને િેના સહાયક શાસ્ત્રો.

•

ઇતિહાસ તિજ્ઞાન, કલા (Arts) અથિા સામાત્જક તિજ્ઞાન.

•

ઇતિહાસમાં કારણિાદ અને કલ્પનાશરકિ.

•

પ્રાદે તશક ઇતિહાસનુ ં મહત્િ.

•

ભારિીય ઇતિહાસનાં િિગમાન પ્રિાહો.

•

સંશો્ન પધ્્તિ.

•

ઇતિહાસમાં અનુમાન.

•

સ ૂખચિ સંશો્ન ક્ષેત્ર.

•

આ્ાર સા્નો-ડેટા સંગ્રહ(સંચય), મુખ્ય/િૈિીયક (ર્ૌણ), મ ૂિ અને સંક્રમણ આ્ાર
સા્નો.
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•

ઐતિહાતસક સંશો્નના પ્રિાહો.

•

િિગમાન ભારિીય ઇતિહાસલેિન.

•

ઇતિહાસમાં તિષયની પસંદર્ી.

•

નોં્ો, સંદભો, પાદટીપો અને સ ૂખચ.

•

મહાતનબં્ અને સોંપણીના લિાણો.

•

ઇતિહાસ લેિનમાં લિાણચોરી, બૌદ્વદ્ક અપ્રમાખણકિા.

•

ઇતિહાસલેિનમાં શરૂઆિનાં ઐતિહાતસક લિાણો-ગ્રીક, રોમન અને ચચગ લેિનપધ્્તિ.

•

નિજાગૃતિની ઇતિહાસના લિાણો પર અસર.

•

ઐતિહાતસક લિાણોમાં નકારાત્મક અને સકારાત્મક તિચારકોનુ ં જુથ.

•

બખલિનક્રાંતિની ઘટનાના લિાણો-િોન રાન્કે.

•

ઇતિહાસમાં માકગ સિાદી િત્િજ્ઞાન-િૈજ્ઞાતનક સામગ્રીિાદ.

•

ઇતિહાસમાં પુનરાિિગનની માન્યિા-ઓસિલ્ડ સ્પેનગ્લર.

•

ઇતિહાસમાં પડકારો અને પ્રતિભાિ-આનોલ્ડ જોસેફ ટોયન્બી.

•

ઇતિહાસમાં અનુ-આધુતનકિાદ

૭. ગુજરાિનો ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિ
(૧) ગુજરાિમાં પાષાણકાલીન સ્થિો અને િેની સંસ્કૃતિ
ુ ીન ગુજરાિ
(૨) મૌયગયર્
(૩) શકકાલીન ગુજરાિ
(૪) મૈત્રકકાલીન ગુજરાિ
(૫) સોલંકી-િાઘેલાયુર્
(૬) ગુજરાિમાં મુસ્લીમ સલ્િનિની સ્થાપના અને તિકાસ
(૭) પ્રાખચનકાિથી ખબ્રટીશકાિની સ્થાપના સુ્ીના ગુજરાિની સામાત્જક અને સાંસ્કૃતિક
પરરગ્સ્થતિ: સારહત્ય, કલા, સ્થાપત્યના સંદભગમાં
(૮) મરાઠીકાલીન ગુજરાિ
(૯) ખબ્રટીશકાલીન ગુજરાિ : નમગદ, કરસનદાસ મુિજી, મરહપિરામ રૂપરામ જેિા મહત્િપ ૂણગ
સુ્ારકો અને ગુજરાિમાં સામાત્જક-્ાતમિક સુ્ારક ચિિિો
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(૧૦) ભારિના સ્િિંત્રિા સંગ્રામમાં ગુજરાિની ભ ૂતમકા
(૧૧) આધુતનક ગુજરાિમાં સામાત્જક પરરિિગન
(૧૨) મહાગુજરાિની ચિિિ
(૧૩) નિતનમાગણ આંદોલન અને ગુજરાિ
(૧૪) ઇ.સ.૧૯૬૦ થી ઇ.સ.૨૦૦૦ સુ્ીના ગુજરાિની સફર

૮. રાટરિાદી દ્રષ્ટટકોણથી ઇતિહાસના પુનલેિનની જરૂરીયાિ.
૯. સંબતં ્િ ક્ષેત્રમાં સાંપ્રિ પ્રિાહો અને િાજેિરની પ્રર્તિ.
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