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

િર્ગ -૨

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

પ્રાથતમક કસોટીનો અભ્યાસક્રમ
ભાર્-૧
માધ્યમ: ગજરાિી

કલ ગણ :૧૦૦

૧

ભારિની ભ ૂર્ોળ- ભૌર્ોલલક, આતથિક, સામાજજક, કદરિી સુંસાધન અને િસ્િી અંર્ેની બાબિો- ગજરાિના
ખાસ સુંદભગ સાથે

૨

ભારિનો સાુંસ્કૃતિક િારસો- સાહહત્ય, કલા, ધમગ અને સ્થાપત્યો- ગજરાિના ખાસ સુંદભગ સાથે

૩

ભારિનો ઈતિહાસ- ગજરાિના ખાસ સુંદભગ સાથે

૪

ભારિની અથગવ્યિસ્થા અને આયોજન

૫

ભારિીય રાજનીતિ અને ભારિન ું બુંધારણ:
(૧)

આમખ

(૨)

મ ૂળભ ૂિ અતધકારો અને ફરજો

(૩)

રાજ્યનીતિના માર્ગદશગક તસદ્ાુંિો

(૪)

સુંસદની રચના

(૫)

રાષ્ટ્રપતિની સત્તા

(૬)

રાજ્યપાલની સત્તા

(૭)

ન્યાયિુંત્ર

(૮) અનસ ૂલચિ જાતિ, અનસ ૂલચિ જનજાતિ અને સમાજના પછાિ િર્ો માટે ની જોર્િાઈઓ
(૯)

એટની જનરલ

(૧૦) નીતિ આયોર્
(૧૧) પુંચાયિી રાજ
(૧૨) નાણા પુંચ
(૧૩) બુંધારણીય િથા િૈધતનક સુંસ્થાઓ- ભારિન ું ચટ
ું ૂ ણી પુંચ, સુંઘ લોક સેિા આયોર્, રાજ્ય લોક
સેિા આયોર્, કોમ્પ્ટ્રોલર એન્ડ ઓહડટર જનરલ; કેન્રીયસિકગ િા આયોર્, લોકપાલ િથા
લોકાયક્િ અને કે ન્રીય માહહિી આયોર્
૬

સામાન્ય બૌદ્ધદ્ક ક્ષમિા કસોટી

૭

સામાન્ય તિજ્ઞાન, પયાગિરણ અને ઈન્ફમેશન એન્ડ કોમ્પ્ટયતનકે શન ટે કનોલોજી

૮

ખેલ જર્િ સહહિ રોજબરોજના પ્રાદે તશક, 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)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

Preamble
Fundamental Rights and Fundamental Duties
Directive Principles of State Policy
Composition of Parliament
Powers of the President of India
Powers of Governor
Judiciary
Provisions for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and backward classes of the
society
Attorney General
NITIAayog
Panchayati Raj Institutions
Finance Commission
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

*********

જાહેરાિ ક્રમાુંક ૮૦-૨૦૧૬-૧૭
ભાર્-૨ સુંબતધિ તિષયનો અભ્યાસક્રમ
જ્ગગ્યાન નામ :-ઇતિહાસના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક,િર્ગ-૨

કલ પ્રશ્નો ૨૦૦
૧.

કલ ગણ ૨૦૦

માધ્યમ : ગજરાિી

તિભાિનાઓ, ખ્યાલો અને સુંજ્ઞાઓ
ભારતવર્ષ

દસ્તુર

ત ુર્ાષન-એ-ચહલધાની

સભા અને સમિમત

િનસબ (દરજ્જો)

વતન

વર્ાષશ્રિ

દે શમુખ

બલુત

પુરુર્ાર્થો

નડુ

ઇર્તા

ઋર્

પરગર્ા

જઝિયા

સંસ્ર્ારો

બંગાળી વૈષ્ર્વધિષ

િદદ-એ-િાશ

યજ્ઞ

‘અલ્ત’િાઘ

અિરાિ

ર્િષનોમસદ્ાંત

શહના-એ-િંડી

રાયા-રખો

દંડનીમત/અર્થષશાસ્ત્ર

વેપારવાદ

જગિ
ં

સપતાંગ

આમર્થિર્ રાષ્રવાદ

દ્વિમુખી પદ્મિ

ધિષમવજય

ભારતીય નવજાગૃમત

સિવાયવાદ

સ્તુપ/ચૈત્ય

આમર્થિર્ શોર્ર્

ઉપયોઝગતાવાદ

નગર/દ્રમવડ/વેસર

સંસ્ર્થાનવાદ

ગાળર્ (મનતારર્) નીમત

બોમધસત્વ/તીર્થંર્ર

સવોપરર સિા

આગેબઢો નીમત

અલવારો/નયનારો

ર્ાર/મવષ્ષ્િ

ખાલસા નીમત

શ્રેર્ી

સ્ત્રી ધન

સત્યાગ્રહ

ચોર્થ

પાઝળયા

સ્વદે શી

હડ
ું ી

અગ્રહારો

પુનજીવનવાદ

સરાફ

ઝખલાફત

ર્ોિવાદ

પોઝલગરો

સુલહ-એ-કુલ

પ્રાચ્યમવદ્યા પરસ્તી

જાગીર

િહારાષ્ર ધિષ

ઝબન-ઔદ્યોઝગર્રર્

સહાયર્ારી સંમધ

ઝિસ્તીધિષ ઉપદે શવાદ

ભ ૂદાન

પંચશીલ

મિશ્ર અર્થષતત્ર
ં

ભારતીય ડાબેરી પક્ષ

રહિંદુ ર્ાયદા-સંરહતા (રહિંદુ ર્ોડ ઝબલ)

૨. પ્રાચીન ભારિનો ઇતિહાસ

પ્રાર્-ઐતિહાતસક અને આરું લભક ઇતિહાસ (Proto-History)
િાનવ અને પયાષવરર્-ભૌગોઝલર્ પરરબળો, મશર્ારા અને ભેગ ું ર્રવુ,ં (જૂનો પાર્ાર્યુગ (Paleolithic)
અને િધ્યપાર્ાર્યુગ (Mesolithic)) : કૃમર્નો આરં ભ (નવો પાર્ાર્યુગ (Neolithic) અને તામ્રપાર્ાર્યુગ (Chalcolithic))
તસન્ધ ખીણની સુંસ્કૃતિ:
્
ઉદ્દભવ,
ર્ાળ, મવસ્તાર, લક્ષર્ો, પતન, ભ ૂતર્ાલીન અવશેર્ો અને િહત્વ. લોહયુગ, બીજુ ં
શહેરીર્રર્
િૈહદકયર્:
સ્ર્થળાંતરો અને વસાહતો, વૈરદર્, સારહત્ત્યર્ અને પુરાતત્વમવદ્યાર્ીય પુરાવાઓનો ર્ાળમનર્ષય,
સાિાત્જર્ અને રાજર્ીય સંસ્ર્થાઓનો મવર્ાસ, ધામિિર્ા અને તત્વજ્ઞાનની મવચારધારાઓ, મવમધમવધાનો
અને ર્િષર્ાંડ.
મહાજનપદયર્:
રાજ્યો(િહાજનપદો)ની રચના, ગર્તંત્રો અને રાજાશાહી, નગરર્ેન્દ્દ્રોનો ઉદય, વેપારી-િાગો, આમર્થિર્
મવર્ાસ, નાર્ાપદ્મિનો પ્રારં ભ, જૈનધિષ અને બૌદ્ધિષનો ફેલાવો, િગધ અને નંદોનો ઉદય, ઈરાની
અને િેમસડોમનયન આક્રિર્ો અને તેનો પ્રભાવ
મૌયગ-સામ્રાજ્ય:
િૌયષસામ્રાજ્યની સ્ર્થાપના, ચંદ્રગુપત, ર્ૌરિલ્ય અને અર્થષશાસ્ત્ર, અશોર્:ધિષની મવભાવના, રાજાજ્ઞાઓ,
બ્રાહ્મી અને ખરોષ્ઠી ઝલમપ
વહીવિ તંત્ર: અર્થષતત્ર
ં , સ્ર્થાપત્ય અને મશલ્પર્લા, મવદે શી સંપર્ો, સામ્રાજ્યનુ ં મવઘિન; શુગ
ં ો અને
ર્ણ્વો.
મૌયોત્તર કાળ (હહન્દ-ગ્રીકો, શકો, કષણો અને પતિમના ક્ષત્રપો)
બાહ્ય જગત સાર્થે સંપર્ષ , નગરર્ેન્દ્દ્રોનો મવર્ાસ, અર્થષ તંત્ર, મસક્કાઓ, ધિોનો મવર્ાસ, િહાયાન,
સાિાત્જર્ પરરસ્સ્ર્થમતઓ, ર્લા અને સ્ર્થાપત્ય, સારહત્ય અને મવજ્ઞાન.

પ ૂિગભારિ, દખ્ખણ અને દલક્ષણ ભારિમાું પ્રારું લભક રાજ્ય અને સમાજ:
ખારવેલ, સાતવાહનો, સંગિયુગીન તાિીલ રાજ્યો, વહીવિીતંત્ર, અર્થષતત્ર
ં , ભ ૂમિદાનના પટ્ટા, મસક્કા,
વેપારિંડળો અને નગરર્ેન્દ્દ્રો, બૌદ્ધિષ ર્ેન્દ્દ્રો, સંગિ-સારહત્ય અને સંસ્કૃમત, ર્લા અને સ્ર્થાપત્ય.
ગ્િ સામ્રાજ્ય અને ભારિના પ્રાદે તશક રાજ્યો

ગુપતો અને વાર્ાિર્ો, હર્ષ, વહીવિીતંત્ર, આમર્થિર્ પરરસ્સ્ર્થમતઓ, ગુપતવશંના મસક્કાઓ, ભ ૂમિદાનના
પટ્ટા, નગરર્ેન્દ્દ્રોની પડતી, ભારતની સાિંતશાહી, જ્ઞામતપ્રર્થા, સ્ત્રીઓનુ ં સ્ર્થાન, મશક્ષર્ અને શૈક્ષઝર્ર્
સંસ્ર્થાઓ-નાલંદા, મવક્રિશીલા અને વલ્લભી, િધ્યએમશયા, અસ્નન-એમશયા અને ચીન જેવા પડોશી
દે શો સાર્થેના સંપર્ો, સંસ્કૃત સારહત્ય, મવજ્ઞાનગ્રંર્થો, ર્લા અને સ્ર્થાપત્ય.
ર્દમ્બો, ગંગો, પલ્લવો અને બદાિીના ચાલુક્યો, વહીવિીતંત્ર, વેપારિંડળો, સંસ્કૃત સારહત્ય અને
પ્રાદે મશર્ ભાર્ાઓ અને ઝલમપઓનો મવર્ાસ, વૈષ્ર્ધિષ અને શૈવધિષનો મવર્ાસ, તાિીલ ભસ્તત
આંદોલન, શંર્રાચાયષ-વેદાન્દ્ત, િંરદરની સંસ્ર્થાઓ અને િંરદર સ્ર્થાપત્ય.
ર્ાિરૂપનાં વિષનો, પાલો અને સેનો, રાષ્રકૂિો અને પ્રમતહારો, ર્લચુરી-ચેદીઓ, પરિારો, ગુજરાતના
ચાલુક્યો, ચોલો, ચેરાઓ, હોયસલો, પાંડયો, વહીવિીતંત્ર અને સ્ર્થામનર્ શાસન, ર્લા અને સ્ર્થાપત્યનો
મવર્ાસ, ધિષસપ્ર
ં દાયો, િંરદર અને િઠોની સંસ્ર્થા, અગ્રહારો, મશક્ષર્ અને સારહત્ય, અર્થષતત્ર
ં અને
સિાજ, શ્રીલંર્ા અને અસ્નન એમશયા સાર્થેનો સંપર્ષ .

૩.

મધ્યકાલીન ભારિનો ઇતિહાસ
રાજકીય તિકાસ
સલ્તનત – ધોરીઓ, તુર્ો, ઝખલજીઓ, ત ુઘલખો, સૈયદો અને લોદીઓ
મુઘલ સામ્રાજ્યનો પાયો: બાબર, હિ
ૂ ાયુ અને સ ૂરી, અર્બરર્થી ઔરં ગિેબ સુધીનો રાજ્ય મવસ્તાર
મુઘલ સામ્રાજ્યની પડતી: રાજર્ીય, વહીવિી અને આમર્થિર્ ર્ારર્ો.
પછીના મુઘલો અને મુઘલ સામ્રાજ્યનુ ં મવઘિન
મવજયનગર અને બહિની રાજ્ય – ઉદય, મવસ્તાર અને મવઘિન. િરાઠાઓનો ઉદય-મશવાજી િારા
સ્વરાજની સ્ર્થાપના, પેશ્વાઓના શાસનર્ાળિાં તેનો મવસ્તાર,િરાઠાસંઘ – પડતીનાં ર્ારર્ો.
િહીિટીિુંત્ર:
સલ્તનતનું વહીવિીતંત્ર: મુલર્ી, ન્દ્યાયર્ીય, નાર્ાર્ીય, િહેસ ૂલ અને લશ્ર્રી
શેરશાહના વહીવિી સુધારા: મુઘલવહીવિીતંત્ર, જિીનિહેસ ૂલ અને આવર્ના અન્દ્ય
સાધનો, િનસબદારી અને જાગીરદારી.
દખ્ખર્િાં: મવજયનગર, બહિની અને િરાઠાઓનુ ં વહીતિીતંત્ર
આતથિક પાસાું:
કૃમર્ ઉત્પાદન: ગ્રામિર્ અર્થષવ્યવસ્ર્થા, કૃમર્વગષ, નગરર્ેન્દ્દ્રો અને વસમત.
ઉદ્યોગ: સુતરાઉ ર્ાપડ, હસ્ત ઉદ્યોગ, કૃમર્ આધારરત ઉદ્યોગો, સંગઠન, ર્ારખાનાઓ, યંત્રઉદ્યોગશાસ્ત્ર (િે ર્નોલોજી)
વેપાર- વાઝર્જ્ય: રાજ્યનીમતઓ, આંતરરર્ અને બાહ્ય વેપાર.

યુરોપીય વેપાર – વેપાર ર્ેન્દ્દ્રો અને બંદરો, વાહન વ્યવહાર અને સંદેશા વ્યવહાર.
નાર્ાર્ીય તંત્ર: વેપાર વાઝર્જ્ય અને ઉદ્યોગો; હડ
ં ૂ ી (નાર્ા સગવડો) અને મવિો.
ચલર્.
સામાજજક – ધાતમિક ચળિળો:
સ ૂફીઓ: તેિના પંર્થો, િાન્દ્યતાઓ અને ર્િષર્ાંડ, અગ્રર્ી સ ૂફી સંતો
ભસ્તતસંપ્રદાય: શૈવસંપ્રદાય અને તેની શાખાઓ, વૈષ્ર્વ સંપ્રદાય અને તેની શાખાઓ.
િધ્યર્ાલીન સંતો: (ઉિર અને દઝક્ષર્) સાિાત્જર્ – રાજર્ીય તેિજ ધામિિર્ જીવન પર
તેિનો પ્રભાવ.
શીખચળવળ: ગુરુનાનર્ દે વ, તેિનાં ઉપદે શો અને મવમધમવધાન, આરદગ્રંર્થ, ખાલસા.
સમાજ
વગીર્રર્ : શાસર્વગષ, મુખ્ય ધામિિર્ જૂર્થો, વેપારી અને વ્યવસાયી વગો,
ૂ ો અને ખેડત
ૂ મસવાયના વગો, ર્ારીગરો.
ગ્રામિર્સિાજ: નાના સરદારો, ગ્રામિર્ અિલદારો, ખેડત
સ્ત્રીઓની સ્સ્ર્થમત
સાુંસ્કૃતિક જીિન:
શૈક્ષઝર્ર્ પદ્મિ અને તેના પ્રેરર્ પરરબળો.
સારહત્ય : ફારસી, સંસ્કૃમત અને પ્રાદે મશર્ ભાર્ાઓિાં.
સારહત્ય : ઝચત્રર્લાની મુખ્ય પદ્મિઓ, સંગીત.
ઉિર અને દઝક્ષર્ ભારતિાં સ્ર્થાપત્ય ર્લાનો મવર્ાસ, રહન્દ્દુ-ઈસ્લાિ (ઇન્દ્ડો-ઇસ્લાિ)
સ્ર્થાપત્ય

૪. અિાગચીન ભારિનો ઈતિહાસ
લિહટશસત્તાનો ઉદય:
૧૭ િી – ૧૮ િી સદીિાં રહન્દ્દિાં યુરોપીય વેપારીઓ – પોર્ષ ુ ગીિ, ડચ, ફ્રેન્દ્ચ અને ઝબ્રિીશ.
રહન્દ્દિાં ઝબ્રિીશ આમધપત્યની સ્ર્થાપના અને મવસ્તાર.
બંગાળ, અવધ, હૈદ્રાબાદ, િૈસ ૂર, િરાઠાઓ અને શીખો જેવી રહન્દ્દની મુખ્ય સિાઓ પર ઝબ્રિીશ સિાનો
અંકુશ અને તેિની સાર્થેનાં સંબધ
ં ો
લિટીશ કું પની અને િાજનો િહીિટ:
ઈસ્િઈષ્ન્દ્ડયા ર્ંપનીનાં ૧૭૭૩-૧૮૫૩ના સિયગાળાનાં રહિંદના ર્ેન્દ્દ્રીય અને પ્રાંતીય – વહીવિી
િાળખાંનો મવર્ાસ

ઝબ્રિીશ અને તાજના નેજા હેઠળ સવોપરરસિા, સનદીસેવા, ન્દ્યાયતંત્ર, પોલીસ અને લશ્ર્ર, અને
સ્ર્થામનર્ શાસન.
બંધારર્ીય ફેરફારો (૧૯૦૯ ર્થી ૧૯૩૫)
આતથિક ઈતિહાસ:
વેપારનાં ર્દ અને રદશાિાં પરરવતષન, ‘ખંડર્ી’. કૃમર્નુ ં મવસ્તરર્ અને વ્યવસામયર્રર્, જિીન હક્કો,
જિીન િાઝલર્ી અંગેની સિજૂતીઓ, ગ્રાિીર્ દે વાદારી અને ભ ૂમિહીન િજૂરો.
ઉદ્યોગોની પડતી : ર્ારીગરોની સાિાત્જર્-આમર્થિર્ પરરસ્સ્ર્થમતઓિાં પરરવતષન, ઝબન-શહેરીર્રર્
ઝબ્રરિશ-ઉદ્યોગ-નીમત : મુખ્ય આધુમનર્ ઉદ્યોગો, ર્ારખાના અંગેના ર્ાયદાઓનુ ં સ્વરૂપ, ર્ાિદારો અને
િજૂર સંઘની ચળવળો.
નાર્ાનીમત : બેર્ીંગ, ચલર્ી નાણુ ં અને મવમનિય દર, રે લ્વે અને િાગષ-વાહનવ્યવહાર
નવા શહેરી ર્ેન્દ્દ્રોનો મવર્ાસ, નગર આયોજનની અને સ્ર્થાપત્યનાં ન ૂતન લક્ષર્ો.
દુર્ાળો અને રોગચાળો અને સરર્ારની નીમત
આમર્થિર્ મવચારસરર્ી : અંગ્રેજ ઉપયોઝગતાવાદીઓ : ભારતીય આમર્થિર્ ઇમતહાસર્ારો, શોર્ર્નો
મસદ્ાંત
હહિંન્દું ન ું સમાજજીિન સ્સ્થત્યુંિરની દશામાુંઝિસ્તી સિાજ સાર્થેનો સપર્ષ : મિશનો, રહન્દ્દના સાિાત્જર્ આમર્થિર્ વ્યવહારો અને ધામિિર્ િાન્દ્યતાઓની
સિીક્ષા, શૈક્ષઝર્ર્ અને ઈતર પ્રવ ૃમિઓ
ન ૂતન મશક્ષર્ : સરર્ારની નીમત, તેની ર્ક્ષાઓ અને મવર્યવસ્ત,ુ અંગ્રેજી ભાર્ા, આધુમનર્ મવજ્ઞાન,
મશક્ષર્ક્ષેત્રે રહન્દ્દીઓની પહેલ, રાજારાિ િોહનરાય-સાિાત્જર્-ધમિિર્ સુધારા, િધ્યિવગષનો ઉદય.
જ્ઞામત-સંગઠનો અને જ્ઞામતઓિાં ગમતશીલતા
સ્ત્રીઓનો પ્રશ્ન : રાષ્રવાદી સંવાદ-િરહલા-સંસ્ર્થાઓ, િરહલા સંબધ
ં ી ઝબ્રરિશ ર્ાન ૂનો, બંધારર્ીય
દરજ્જો
મુદ્રર્ાલયો : પત્રર્ારપ્રવ ૃમિ અને લોર્િત
ભારતીય ભાર્ાઓ અને સારહત્ય સ્વરૂપોનુ ં આધુમનર્ીર્રર્, સંગીત ઝચત્રર્લા અને નાિયર્લા મવશે
પુન:અઝભમુખતા
રાષ્ટ્રીય ચળિળ:
ભારતીય રાષ્રવાદનો ઉદય, રાષ્રવાદના સાિાત્જર્-અને આમર્થિર્ આધારો- ૧૮૫૭નો બળવો અને
ૂ ોના આંદોલનો, ભારતીય રાષ્રીય ર્ોંગ્રેસની
મવઝભન્ન સાિાત્જર્ વગો, આરદવાસીઓ અને ખેડત
મવચારધારા અને ૧૮૮૫ ર્થી ૧૯૨૦ના ર્ાયષક્રિો: સ્વદે શી આંદોલનનાં વલર્ો, રહન્દ્દ અને પરદે શિાં
રહેતા ભારતેય ક્રાંમતર્ારોની મવચારધારા અને ર્ાયષક્રિો ગાંધીવાદી લોર્અંદોલનો, જષ્સ્િસ પાિીની
મવચારધારા અને ર્ાયષક્રિો, જહાલવાદી રાજર્ારર્, દઝલત/હરરજન – વગોના આંદોલનો

્
ર્ોિવાદી રાજર્ારર્ અને પારર્સ્તાનનો ઉદ્દભવ-આિાદી
તરફ પ્રયાર્ અને ભાગલા
સ્િાિુંત્ર્યોત્તર ભારિ (૧૯૪૭-૧૯૬૪)
ભાગલા પછીનો પુનવષસવાિ, રહિંદનાં દે શી રાજ્યોનુ ં એર્ીર્રર્,, ર્ાસ્શ્િર-સિસ્યા, ભારતના બંધારર્નુ ં
ઘડતર, અિલદારશાહીનું િાળખુ ં અને પોઝલસતંત્ર, વસતી અંગેના વલર્ો, આમર્થિર્ નીમતઓ અને
આયોજન-પ્રરક્રયા, પ્રાંતોની ભાર્ાવાર પુન:રચના, મવદે શનીમતની પહેલાઈઓ

૫.

૬.

તિશ્વનો ઇતિહાસ: તિભાિનાઓ, ખ્યાલો અને સુંજ્ઞાઓ:
પ્રાગ ઇમતહાસ

િાનવતાવાદ

દફન મવમધઓ

ભવ્ય આપખુદ રાજતંત્ર

િાત ૃદે વી

દૈ વી હક્ક

ર્ાન ૂન-સંરહતા

દે વળની સવોપરરતા

એર્થન્દ્સની લોર્શાહી

પમવત્ર રોિન સામ્રાજ્ય

સામ્રાજ્યવાદી રોિ

સાિાત્જર્ ર્રાર અને સાિાન્દ્ય ઈચ્છા

ગુલાિી

રાષ્રીય રાજ્યો

ઉિરાવશાહી

નવજાગૃમત

ર્ન્દ્ફમશયસ ધિષ

ુ ારર્ા
ધિષસધ

જાગીરદારી પદ્મિ

ડામવિનવાદ

પલેગ (બ્લેર્ ડેર્થ)

િહાિંદી (૧૯૨૯)

સાિંતશાહી

નારીવાદ

ઝબન-જોડાર્નીમત

સંસદીય લોર્શાહી

લોર્શાહી

નાિીવાદ

રાષ્રસમુહ

સામ્રાજ્યવાદ

સિાજવાદ

શસ્તત સંત ુલનનો મસદ્ાંત

રં ગભેદની નીમત

િાનવ હક્કો

ઠંડુ યુદ્

અનુ-આધુમનર્તાવાદ

ઈતિહાસમાું સુંશોધન:
ઈમતહાસનુ ં ર્ાયષક્ષેત્ર અને િહત્વ, ઈમતહાસિાં વસ્તુલઝક્ષતા અને પ ૂવષગ્રહો, ઈમતહાસ અને તેના સહાયર્
શાસ્ત્રો, સંશોધનનું ક્ષેત્ર – સ ૂઝચત
આધાર સાધનો: સ ૂઝચત સંશોધન ક્ષેત્ર િાિે નાં પ્રાર્થમિર્ અને ગૌર્ આધાર સાધનો, સંશોધર્ના
સંશોધનના ક્ષેત્રો અંગેના આધુમનર્ ઐમતહામસર્ લખાર્ો

૭.

ગજરાિ નો ઇતિહાસ અને સુંસ્કૃતિ:

(૧)

ગુજરાતિાં પાર્ાર્ર્ાલીન સ્ર્થળો અને તેની સંસ્કૃમત

(૨)

ુ ીન ગુજરાત
િૌયષયગ

(૩)

શર્ર્ાલીન ગુજરાત

(૪)

િૈત્રર્ર્ાલીન ગુજરાત

(૫)

સોલંર્ી – વાઘેલાયુગ

(૬)

ગુજરાતિાં મુસ્લીિ સલ્તનતની સ્ર્થાપના અને મવર્ાસ

(૭)

પ્રાચીનર્ાળર્થી ઝબ્રિીશર્ાળની સ્ર્થાપના સુધીના ગુજરાતની સાિાત્જર્ અને સાંસ્કૃમતર્
પરરસ્સ્ર્થમત : સારહત્ય, ર્લા, સ્ર્થાપત્યના સંદભષિાં

(૮)

િરાઠીર્ાલીન ગુજરાત

(૯)

ઝબ્રિીશર્ાલીન ગુજરાત : નિષદ, ર્રસનદાસ મુળજી, િરહપતરાિ રૂપરાિ જેવા િહત્વપ ૂર્ષ
સુધારર્ો અને ગુજરાતિાં સાિાત્જર્- ધામિિર્ સુધારર્ ચળવળો

(૧૦)

આધુમનર્ ગુજરાતિાં સાિાત્જર્ પરરવતષન

(૧૧)

િહાગુજરાતની ચળવળ

(૧૨)

નવમનિાષર્ આંદોલન અને ગુજરાત

(૧૩)

ઇ.સ.૧૯૬૦ ર્થી ઇ.સ.૨૦૦૦ સુધીના ગુજરાતની સફર.

