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����� ���� 1   

A. સ�તનતકાલીન ��ુય �ણ રાજવશંોનો �પર�ખા�મક અ�યાસ: !લુામ, 

ખલ# અને %ઘૂ(કૂ.  

B. સ�તનતકાલીન ભારતની સામા+જક અને આિથ/ક 01થતી. 

C. સ�તનતકાલીન ધમ4 અને સ5ંદાયો.  

����� ���� 2 

A. �ઘુલકાલીન શાસન7યવ1થા.  

B. �ધુલ બાદશાહ અકબરની સા1ં:ૃિતક િસ<ધીઓ.  

C. �ઘુલ શાસકો>ુ ંકલા ?ે�ે 5દાન.   

����� ���� 3 

A. ભ0@ત Aદોલનના ઉC Dભવના પEરબળો અને અસરો. 

B. ઉGર ભારતની સતં પરંપરા : સ!ણુ અને િન!ુ4ણ ભ0@ત. 

C. !જુરાત અને મહારાHIની સતં પરંપરા. 

����� ���� 4 

A. EહJKુ- �0ુ1લમ સ1ંMૃિત નો સમJવય અને તેની સામા+જક અને ધાિમ/ક ?ે�ે અસરો.  

B. મરાઠા વશંનો ઉદય અને છ�પિત િશવા#ની િસ<ધીઓ.  

C. મ<યકાલીન સ1ંMૃિતના ર?ક-મહારાણા 5તાપ.  
 

 

BOOKS RECOMMENDED 

Majmudar Raychaudhari : An Advence Hisroty of Indai (Part I and part II) and Datta. 

Srivastav, A.L.  : Medieval Indian Culture 

Shrivastav, A.L.   : The Mughal Empire 

Sharma, D.S.  : The Renaissance of Hindusim 

નાયક ,છોPુભાઈ   : મ<યRગુીન ભારત ભાગ ૧ -૨  )!જુરાત RિુનવસWટY 5કાશન( 

 ચાવડા ,િવજયિસ]હ  : ભારતનો સા1ંMૃિતક ઈિતહાસ  

 પરYખ, 5િવણચં̂  સી. : ભારતનો સા1ંMૃિતક ઈિતહાસ  

(૧૦૦૦ થી ૧૮૧૮ ( )Rનુી. aથંિનમા4ણ બોડ4 ,અમદાવાદ)(બી# આbિૃG) 

 પરYખ, 5િવણચં̂  સી. : ભારતીય સ1ંMૃિતની ઝલક )મ<યકાલ અને  અવા4ચીનકાલ( 

      )!જુ.  Rનુી .5કાશન  

 

 

******* 
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Unit - 1 

A. An outline study of the main three different dynasties of Sultanate period-Gulam,khalji and Tughlaq .  

B. Social and Economical condition of Sultanate period. 

C. Religion and sects during the Sultanate age. 

Unit – 2 

A. Administrative System of Mughal period. 

B. Cultural achievements of the Mughal emperor Akbar. 

C. Contribution of the Mughal rulers in arts- Sculpture, Architecture Painting, Music and dance. 

Unit – 3  

A. Origin Factors of the Bhakti movements and its impacts. 

B. Saintly tradition of North India: Saguna and Nirguna Bhakti tradition. 

C. Saintly tradition of Gujarat and Maharashtra. 

Unit – 4  

A. Synthesis of Hindu and Muslim and its impact on social and religious fields. 

B. Rise of Maratha dynasty and achievements of Chhatrapati Shivaji.   

C. Maharana Pratap : As a medieval culture protector. 

 

Books Recommended 

Majmudar Raychaudhari : An Advence Hisroty of Indai (Part I and part II) and Datta. 

Srivastav,A.L.  : Medieval Indian Culture 

Shrivastav, A.L.   : The Mughal Empire 

Sharma, D.S.  : The Renaissance of Hindusim 

નાયક ,છોPુભાઈ   : મ<યRગુીન ભારત ભાગ  ૧ -,  

૨ )!જુરાત RિુનવસWટY 5કાશન( 

ચાવડા ,િવજયિસ]હ  : ભારતનો સા1ંMૃિતક ઈિતહાસ  

પરYખ, 5િવણચં̂  સી. : ભારતનો સા1ંMૃિતક ઈિતહાસ  )૧૦૦૦ થી ૧૮૧૮( 

 )Rનુી.  aથંિનમા4ણ બોડ4 ,અમદાવાદ બી# આbિૃG 

 પરYખ, 5િવણચં̂  સી. : ભારતીય સ1ંMૃિતની ઝલક )મ<યકાલ અને  અવા4ચીનકાલ( )!જુ.  Rનુી .5કાશન) 

 

 

 

 

*******  
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����� – 1 

A. !જુરાતમા ં1વત�ં સ�તનતની 1થાપના.  

B. અમદાવાદ શહ�રની 1થાપના અને તેનો િવકાસ. 

C. અહમદશાહ – ૧લા ની રાજકYય અને સા1ં:ૃિતક િસ<ધીઓ. 

����� – 2 

A. મહ�દૂ બેગડાના રાજકYય િવજયો અને સા1ં:ૃિતક 5દાન. 

B. સ�તનતકાલીન વEહવટY 5થાનો િવકાસ. 

C. સ�તનતકાલીન !જુરાત>ુ ંસામા+જક #વન. 

����� – 3 

A. �ઘુલ કાલ દરfયાન !જુરાતે વેપાર – વાgણhયના ?ે�ે સાધેલો િવકાસ. 

B. �ઘુલકાલીન !જુરાતમા ં5ચgલત ધમ4 અને સ5ંદાયો. 

C. મ<યકાલીન !જુરાતની દEરયાઈ 5bિૃGઓનો િવકાસ.  

����� – 4 

A. !જુરાતની સતં પરંપરામા ંસતંો>ુ ં5દાન : શેખ એહમદ ખj ગજંબ? સાહ�બ અને શાહ આલમ સાહ�બ. 

B. નરિસ]હ મહ�તા અને મીરાબંાઈ >ુ ં 5દાન : સમાજ અને ધમ4 ?ે�ે. 

C. સહkનદં 1વામી અને સતં 5ાણનાથ#નો સામા+જક અને ધાિમ/ક klિુત ?ે�ે ફાળો. 
 

BOOKS-RECOMMENDED 

Commissariat M.S.  : History of Gujarat VoI, I,II & III. 

Misra,S.C.    : The Rise of Muslim Power in Gujarat 

Majamudara, M.A.  : Cultural History of Gujarat 

જોટ,ર�નમgણરાવ વી.   : !જુરાતનો સા1ંMૃિતક ઇિતહાસ ઇ1લામRગુ, ખડં ૧ -૪. 

રાજગોર, િશવ5સાદ   : અવા4ચીન !જુરાતનો રાજકYય અને સા1ંMૃિતક  

ઇિતહાસ(Rિુન.aથંિનમા4ણ બોડ4) 

p@ુલ, યશવતં    : qાિંતકાર ગાધંી# 

આચાય4,નવીનચં̂    : !જુરાતનો મ<યકાલીન ઇિતહાસ (Rિુન. aથંિનમા4ણ  બોડ4)  

પરYખ, ૨. છો. અને   : !જુરાતનો રાજકYય અને સા1ંMૃિતક ઇિતહાસ,ભાગ પાચં અને આઠ   

શાrી, હ.ગ.ં    : ભો.s.િવtાભવન 5કાશન  

મશuુવાળા,Eકશોરલાલ   : ગાધંી િવચાર દોહન  

    : vરૂYwર અને સxાટ  

સેદાણી, હvતુાબેન  : સતં 5ાણનાથ.  

******* 
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Unit – 1 

A. Establishment of independent Sultanate in Gujarat. 

B. Foundation of Ahmedabad city and its Development. 

C. Political and Cultural Achievements of Ahmed Shah – 1
st
  

Unit – 2 

A. Political Victories and Cultural contribution of Mahmud Begada. 

B. Development of Administrative System of Sultanate period. 

C. Social life of Gujarat during the Sultanate period. 

Unit – 3 

A. Development of trade and commerce of Gujarat during the Mughal age. 

B. Religion and sects of Gujarat during the Mughal period. 

C. Development of Navigation activities in Medieval Gujarat. 

Unit – 4 

A. Contribution of saintly tradition in Gujarat :  

Shaikh Ahmed Khattu, Ganj Baksh sahib and Shahalam Saheb  

B. Narsinh Mehta and Mirabai’s contribution in the field of social and Religion. 

C. Sahajanand Swami and saint Prannathjis contribution in the field of social and Religion awareness. 

 

BOOKS-RECOMMENDED 

Commissariat M.S.  : History of Gujarat VoI, I,II & III. 

Misra,S.C.    : The Rise of Muslim Power in Gujarat 

Majamudara, M.A.  : Cultural History of Gujarat 

જોટ�,ર�નમgણરાવ વી.   : !જુરાતનો સા1ંMૃિતક ઇિતહાસ ઇ1લામRગુ, ખડં ૧ -૪. 

રાજગોર, િશવ5સાદ   : અવા4ચીન !જુરાતનો રાજકYય અને સા1ંMૃિતક  

ઇિતહાસ(Rિુન.aથંિનમા4ણ બોડ4) 

p@ુલ, યશવતં    : qાિંતકાર ગાધંી# 

આચાય4,નવીનચં̂    : !જુરાતનો મ<યકાલીન ઇિતહાસ (Rિુન. aથંિનમા4ણ બોડ4)         

પરYખ, ૨. છો. અને   : !જુરાતનો રાજકYય અને સા1ંMૃિતક ઇિતહાસ,ભાગ પાચં અને આઠ   

શાrી, હ.ગ.ં    : ભો.s.િવtાભવન 5કાશન  

મશuુવાળા,Eકશોરલાલ   : ગાધંી િવચાર દોહન  

    : vરૂYwર અને સxાટ  

સેદાણી, હvતુાબેન  : સતં 5ાણનાથ.  

******* 

 


