The Education Society’s
P. D. KARKHANIS COLLEGE OF ARTS OF COMMERCE, AMBERNATH
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Department Of History - Syllabus
T.Y.B.A. History, Semester – V
Core Course IV – History of Medieval India (1000 CE-1526 CE)
ऩे.न.४ - मध्यकाऱीन भारताचा इततषाश (इ.श.1000 - इ.श.1526)
वळभाग १ : ददल्ऱी शऱ
ु तान ऴाषीची स्थाऩना, वळस्तार आणण ऱ्षाश
(अ) तुर्की आक्रभणाऩूलीची वाभाजजर्क - आर्थिर्क आणण याजर्कीम ऩरयजथथती
(फ) गुराभ घयाणे, खीरजी घयाणे उदम आणण ऱ्शाव
(र्क) तघ
ु रर्क, वय्मद आणण रोदी घयाणे
वळभाग २ : ददल्ऱी शुऱतान ऴाषीची प्रऴाशकीय शंरचना
(अ) र्केंद्रीम प्रळावन आणण इक्ता ऩद्धत
(फ) अराउद्दीन णखरजी माांच्मा प्रळावर्कीम ल रष्र्कयी वुधायणा
(र्क) फपयोजळाश तघ
ु रर्क आणण भोशम्भद बफन तघ
ु रर्क माांची वध
ु ायणा
वळभाग ३ : वळजयनगर आणण बषामनी राजयांचा उदय
(अ) वलजमनगय आणण फशाभनी याजमाांचा उदम, लाढ, आणण ळेलट
(फ) वलजमनगय वाम्राजमाच्मा प्रळावफर्कम, वाभाजजर्क - आर्थिर्क आणण वाांथर्कृततर्क ऩरयजथतथी
(र्क) फशाभनी याजमाच्मा प्रळावन, वाभाजजर्क-आर्थिर्क आणण वाांथर्कृततर्क ऩरयजथथती
वळभाग 4 : ददल्ऱी शुऱतानऴाषीची शामाजजक, आर्थिक, धार्मिक आणण शंस्कृती
(अ) वाभाजजर्क - आर्थिर्क आणण धार्भिर्क जीलन
(फ) र्ळषण आणण वाहशत्म
(र्क) र्करा आणण थथाऩत्म
मराठी शंदभि ग्रंथ :
१) भध्ममग
ु ीन बायत (1000-1707) - आचामि धनांजम, श्री वाईनाथ प्रर्काळन, नागऩयू , 2008

२) अवे शोते भघ
ु र, भशायाष्र याजम वाहशत्म वाांथर्कृततर्क भांडऱ भांफ
ु ई, 1992
३) भध्ममुगीन बायत -1000 -1707, अतनर र्कठाये , प्रळाांत प्रर्काळन, जऱगाल, 2013
४) भध्मभर्कार्रन बयत (2106-1707), एव. जी. र्कोरर्कय, भांगेळ प्रर्काळ, नागऩूय, 1992
५) भध्ममुगीन भशायाष्र - वाभाजजर्क आणण वांथर्कृततर्क जीलन (1300-1650), एभ.एव.भते, भशायाष्र
याजम वाहशत्म अणण वाांथर्कृततर्क भांडऱ, भुांफई, 2002
६) हदल्री ल ळशाजशाांचा इततशाव (र्कांु डे फी.जी. बाऴाांतरयत), 1989
७) भयाठी रयमावत, जी. एव. वयदे वाई, रोर्कवप्रम प्रर्काळन, भुांफई, 2012
८) भुवरभानी रयमावत, जी. एव. वयदे वाई, बाग 1 आणण 2, ऩॉप्मुरय प्रर्काळन, भुांफई 1993
९) भुघर वाम्राजमाचा ऱ्शाव - बाग 3, जदन
ु ाथ वयर्काय - भशायाष्र याजम वांथर्कृत भांडऱ,
भुांफई, 1982
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Core Course V – History of Modern Maharashtra (1818CE – 1960CE)
ऩे.न.५ - आधतु नक मषाराष्ट्राचा इततषाश (इ.श.१८१८ - इ.श.१९६०)
वळभाग १ : ब्रिदिऴ राजळिीची शुरूळात
(अ) 1 9 व्मा ळतर्कातीर भशायाष्रातीर वाभाजजर्क-आर्थिर्क ऩरयजथथती
(फ) प्रळावन आणण न्मामव्मलथथा
(र्क) आहदलावी आणण ळेतर्कऱ्माांचे फांड
वळभाग २ : शामाजजक - आर्थिक जागत
ृ ी
(अ) भशात्भा जोततयाल पुरे - वत्मळोधर्क वभाज आणण वालिबिर्क भानलतालाद
(फ) प्राथिना वभाज
(र्क) भशायाष्रातीर वलचायलांताांचे आर्थिर्क याष्रलादातीर मोगदान
वळभाग 3 : मषाराष्ट्रातीऱ राजकीय घडामोडी (1885 -1960)
(अ) भशायाष्रातीर वुधायर्क : जशारभतलादी आणण क्राांततर्कायर्क
(फ) भशायाष्रातीर गाांधीलादी चऱलऱीांना प्रततवाद
(र्क) वांमुक्त भशायाष्र चऱलऱ
वळभाग ४ : नळीन घिकांचा उदय

(अ) वध
ु ायर्काांचे र्ळषणषेिातीर मोगदान
(फ) जथिमाांच्मा भुक्तीवाठी वुधायर्काांचे मोगदान
(र्क) लांर्चतलगािच्मा उद्धायाभध्मे वुधायर्काांचे मोगदान: भशऴी वलठ्ठर याभजी र्ळांदे, याजऴी ळाशू भशायाज
आणण डॉ. फाफावाशे फ आांफेडर्कय
मराठी शंदभि ग्रंथ :
१) भशायाष्र वाहशत्म वभाज इततशाव, र्बडे जी एर, ऩाटीर एनडी, पडर्के प्रर्काळन, र्कोल्शाऩयू , 1993.
२) आधुतनर्क भशायाष्राचा इततशाव (1818-19 60), वाशे फयाल गाठार, र्कैराव प्रर्काळन, औयां गाफाद,
2010.
३) आधुतनर्क भशायाष्राचा इततशाव (1818-19 60)- (बाग-३), अतनर र्कठाये , वलद्मा ऩुथतर्के,
औयां गाफाद, 2015
४) आधतु नर्क भशायाष्रीमन ऩरयलतिनाचा इततशाव (1818 -1960), 2006
५) आधतु नर्क भशायाष्राचा इततशाव, र्ळषण प्रर्काळर्क, हदऩा वाफऱे , औयां गाफाद, 2013
६) आधुतनर्क भशायाष्राचा इततशाव, लाघ वांदेळ, भांजूऱर्कय अांफदाव, जाधल अजीतर्कुभाय,
(1818-1960), अषय प्रर्काळन, 2010
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Core Course VI A – Introduction to Archaeology
ऩे.न. ४ - ऩुरातत्ळ ऴास्राची ओलख
वळभाग १ : ऩुरातत्ळ ऴास्राची उदिष्ट््ये आणण ऩुरातत्ळ ऩद्धती
(अ) व्माख्मा,उहद्दष््मे ल बायतातीर ऩुयातत्लळाथिाचा वलर्काव
(फ) ऩयु ातत्लळाथि आणण इततशाव; ऩयु ातत्लळाथि आणण इतय ळाथिे
(र्क) षेिीम ऩुयातत्ल: वभन्लेऴाच्मा ऩद्धती, उत्खनन आणण र्कारभाऩन ऩद्धती;
ऩुयातत्त्लळाथिाचे भशत्त्ल
वळभाग २ : ऩळ
ि ागैततषार्शक, ऐततषार्शक, आरं भीचा ऐततषार्शक काल
ू प्र
अ) ऩुयाश्भमुग आणण भध्माश्भमुग र्काऱ
फ) नलऩाऴाणमुग आणण ताम्रऩाऴाण मुग
र्क) भशाऩाऴाण मुग आणण आयां बीचा ऐततशार्वर्क र्काऱ

वळभाग ३ : कोरीळऱेखन ऴास्र / र्ऴऱाऱेख ऴास्र
(अ) व्माख्मा आणण बायतीम र्कोयील रेखन ळाथिाचा इततशाव
(फ) र्ळरारेखाांचे प्रर्काय आणण भशत्त्ल
(र्क) ब्राम्शी आणण खायोष्टी र्रऩीचे उत्क्राांती/ळोध ; वम्राट अळोर्काचे र्ळरारेख
वळभाग ४ : नाणकऴास्र
(अ) व्माख्मा आणण बायतीम नाणर्कळाथिाचा इततशाव
(फ) प्राचीन बायतीम नाणी : ऩांचभार्कि/आशात नाणी, वातलाशन, ऩजश्चभी षिऩ, र्कुळाण आणण
गप्ु त नाणी
(र्क) नाणर्क ळाथिाचे बायतीम इततशाव मोगदान

मराठी शंदभिग्रंथ :
१) भशायाष्रचा इततशाव - प्रगततळीर भशायाष्र-खांड १, भशायाष्र याजम वाहशत्म आणण वाांथर्कृततर्क
भांडऱ, भुांफई, 2002
२) ऩयु तत्ल वलद्मा, र्कॉजन्टनेन्टर प्रर्काळन, दे ल एव फी, भांफ
ु ई 2008 (दव
ु यी आलत्ृ ती)
३) आमंचा ळोधात, ढलऱीर्कय एभ. र्के., याजशांव प्रर्काळन, ऩुणे, 2008
४) बायताची र्कुरर्काथा, ढलऱीर्कय एभ र्के, याजशांव प्रर्काळन, ऩुणे, 2017
५) र्कोने एर्केर्काऱी र्वांधव
ु ांथर्कृती, ढलऱीर्कय एभ र्के, याजशांव प्रर्काळन, ऩुणे, 2006
६) भशायाष्रची र्कुरर्काथा, ढलऱीर्कय एभ र्के, याजशांव प्रर्काळन, ऩुणे, 2008
७) प्राचीन बायतीम सानळक्ती, र्कॉजन्टनेन्टर प्रर्काळन, भांफ
ु ई, 2013
८) ऩुयतत्ल वलद्मा, ढलऱीर्कय एभ र्के, भशायाष्र याजम वाहशत्म आणण वाभाजजर्क भांडऱ, भुांफई, 1980
९) इततशाव् प्राचीन र्काऱ (खांड -१) भशायाष्र याजम गॎझेहटमय, दळितनर्का वलबाग, 2010
१०) बायतीम रेखवलद्मा, गोखरे ळोबना, र्कॉजन्टनेन्टर प्रर्काळन, ऩुणे, 2010
११) ऩुयार्बरेख वलद्मा, गोखरे ळोबना, र्कॉजन्टनेन्टर प्रर्काळन, ऩुणे, 1975
१२) प्राचीन हशांदी इततशावाची वाधने, हटऱर्क भशायाष्र वलद्माऩीठ, ऩण
ु े, 2008
१३) भशायाष्रीमन र्काशी ताम्रप्रते र्ळरारेख, भशायाष्र याजम वाहशत्म आणण वाांथर्कृततर्क भांडऱ, 1987
१४) वातलाशन आणण ऩजश्चभची षिऩ माांचा इततशाव, र्भयाळी व्शी व्शी, भशायाष्र याजम वाहशत्म
आणण वाभाजजर्क भांडऱ, भुांफई, 1979
१५) प्राचीन हशांदी र्रऩीभारा, ओझा गौयीळांर्कय, भुांळीयाभ भनोशयरार, 1971.

१६) ऩश्चीभी षिऩचनी नानी, ऩाटीर आळत
ु ोऴ, भलिन टे क्नॉरॉजीज, ऩण
ु े, 2017
१७) भशायाष्राच्मा इततशावाचे वाषीदाय, यईर्कय र्कल्ऩना आणण बारेयाल भांजजयी, डामभांड प्रर्काळन,
ऩुणे, 2009
१८) भशायाष्रातीर ऩुयातत्ल, वांर्करीमा एच. डी. आणण भते एभ. एव., वाांथर्कृततर्क भांडऱ, भुांफई, 1 976
१९) अळोर्क आणण भोमािचा ऱ्शाव, थाऩय योर्भरा , भशायाष्र याजम वाहशत्म आणण वांथर्कृती भांडर, भुांफई,
1988
२०) प्राचीन भयाठी र्कोयील रेख, तऱ
ु ऩर
ु े एव जी, ऩण
ु े वलद्मावऩठ प्रर्काळन, 1963
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Core Course VII – History of the Marathas (1630CE -17107CE)
ऩे.न.७ - मराठयांचा इततषाश (1630 - 1707)
वळभाग १ : मराठा इततषाश ऩररचय
(अ) भयाठी, ऩर्ळिमन आणण मुयोऩीम थिोत/वाधने
(फी) 17 व्मा ळतर्कात दक्खनभधीर – बौगार्रर्क, याजर्कीम आणण आर्थिर्क ऩरयजथथती
(र्क) वाभाजजर्क-वाांथर्कृततर्क ऩरयजथथती, भशायाष्र धभि
वळभाग २ : स्ळराजयाची स्थाऩना
(अ) र्ळलाजी वलजाऩयु वांफांध
(फ) र्ळलाजीां भुघर वांफांध
(र्क) र्ळलाजीचे मुयोऩीम रोर्काांळी वांफांध
वळभाग 3: मराठे ऴाषीचे शत्ता एकरीकरण / दृढीकरण आणण शत्ता शंघवि
(अ) र्ळलयाजमर्बऴेर्क आणण त्माचे भशत्त्ल; र्ळलाजीची र्कनािटर्क भोशीभ
(फ) वांबाजी, याजायाभ आणण तायाफाई
(र्क) गश
ृ मुद्ध / मादली मुद्ध : तायाफाई आणण ळाशू
वळभाग ४ : र्ऴळाजींची प्रऴाशन व्यळस्था
(ए) भुरर्की प्रळावन
(फी) भशवूर आणण न्माम प्रळावन.

(र्क) रष्र्कयी प्रळावन
मराठी शंदभिग्रंथ :
१) र्ळलयाजम र्ळलर्काऱ, बाले लावुदेल र्कृष्ण, ऩुणे, 1953.
२) र्ळलर्करीन ल ऩेळलेर्कर्रन थिी जीलन, दे ळभुख एव, हटऱर्क भशायाष्र वलद्माऩीठ, ऩुणे,
1973
३) भयाठे र्कर्रन वांथथा ला वलचाय, गामर्कलाड, फी.डड., वयदे वाई फी. एन, थोयात डी. फी. आणण शनभान
व्शी. एन., पडर्के प्रर्काळन, र्कोल्शाऩयू , 1987.
४) भयाठमाांचा इततशाव, र्कोऱऱर्कय एव.जी.,
५) भयाठमाांचा इततशाव, र्कुरर्कणी ए.आय.
६) र्ळलर्कारीन भशायाष्र, र्कुरर्कणी, ए. आय.
७) भयाठमाांच्मा इततशाव, भडडिर्कय भदन,
८) श्री याजा र्ळलछिऩती, व्शोर. भेशेंदऱे , गजानन बाथर्कय, आम, जी.फी. भेशेंदऱे , ऩण
ु े, 1996
९) छिऩती र्ळलाजी, ऩागडी वेतु भाधलयाल, र्कॉजन्टनेन्टर प्रर्काळन, ऩुणे, 1974.
१०) र्ळलाजी ल र्ळलर्काऱ, ऩलाय जमर्वांगयाल (पडर्के प्रर्काळन-र्कोल्शाऩूय)
११) भयाठी वतेचा उद्म, ऩलाय जमर्वांग याल, जभुनादाव प्रर्काळन- भुांफई). ऩुयाणणर्क ऩीएव- ळेय
र्ळलछिऩती छामा प्रर्काळ, तऱे गाल दाबाडे, जर
ु ै 2016.
१२) भयाठी वत्तेचा उत्र्कऴि, यानडे एभ.जी.
१३) भयाहठचा वाभाजजर्क आर्थिर्क ल वाांथर्कृततर्क इततशाव, वयदे वाई फी.एन.,
१४) भयाठमाांच्मा प्रळावर्कीम, वाभाजजर्क ल इततशाव, फी.एव.जाधल
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Core Course VII –: History of Contemporary World (1945CE-2000CE)
ऩे.न. ८ - शमकाऱीन जगाचा इततषाश (1945 - 2000)
वळभाग १ : ऴीतयुद्ध (1945-1985)
(अ) अथि, ळीतमुद्ध आणण वुयषा र्कयाय
(फ) ळीतमुद्धातीर वांघऴि: जभिनी, र्कोरयमा आणण क्मूफा
(र्क) ऩाजश्चभात्म मयु ोऩचे आर्थिर्क ऩन
ु रुजजीलन; वोजव्शएत यर्ळमाचेऩल
ू ि मयु ोऩळी वांफांध
वळभाग २ : युरोऩ, शोजव्षयत रर्ऴया आणण अमेररका (1985-2000)
(अ) वोजव्शमत यर्ळमाचे वलघटन

(फ) जभिनी, मग
ु ोथराजव्शमा आणण झेर्कोथरोव्शाफर्कमाच्मा याजर्कीम षेिाांची ऩन
ु तनिर्भिती; उदम
ऩजश्चभ मुयोऩभधीर मुयोवऩमन वांघाचा उदम
(र्क) जागततर्क भशावत्ता म्शणून अभेरयर्केचा झारेरा उदम
वळभाग ३ : शमान नागररकत्ळाशंबंधीच्या चलळली आणण १९४५-२००० या कालातीऱ दोन खांबांळर
आधाररत जग
(अ) दक्षषण आफिर्केभध्मे ल दक्षषण आफिर्केफाशे यच्मा लणिद्लेऴाच्मा वलरूद्ध भोहशभा
(फ) अभेरयर्केभधीर भधीर नागरयर्क शक्र्क चऱलऱ
(र्क) अर्रप्त चऱलऱ
वळभाग 4: मषत्ळाचे बदऱते प्रळाष
(ए) जागततर्कीर्कयण
(फ) तनयां तय/ळाश्लत वलर्काव
(वी) स्रीभुक्ती थलातांत्र्म चऱलऱ
मराठी शंदभिग्रंथ :
१) वलवाव्मा ळतर्कातीर जग (1900 ते 2005), आचामि धनांजम, श्री वाईनाथ प्रर्काळन, नागऩूय,
२) वभर्कारीन जागततर्क याजर्कायण, ळैरेळ दे लोरांर्कय
३) आधतु नर्क जगाचा इततशाव,(१९२०-१९७५),आय. डी. गामर्कलाड,म.ना.र्कदभ,डी.डी.थोयात
४) आधुतनर्क जग १९०१-२०००, म.ना.र्कदभ
५) द्वलतीम भशामुधानांतय जगाचा इततशाव, म.ना.र्कदभ
६) आधुतनर्क जग (१८७१-१९६५), एव.जज.र्कोरायर्कय
७) आांतययाष्रीम वफांध, व्शी. फी. ऩाटीर
८) आांतययाष्रीम वफांध, अरुणा ऩें डवे
९) आांतययाष्रीम याजर्कायण, फी.डी. तोडर्कय
१०) आधुतनर्क जग (१९४५ – २०००), वुभन लैद्म, ळाांता र्कोठे र्कय
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Core Course IX A –: Research Methodology and Sources of History
ऩे.न.९ - शंऴोधन ऩद्धती आणण इततषाश स्रोत/शाधने

वळभाग १ : इततषाश : ऩररभावा/व्याख्या आणण व्याप्ती
(ए) इततशाव: अथि, व्माप्ती आणण थलरूऩ
(फ) इततशावाचे भशत्त्ल
(र्क) इततशाव आणण वाह्मर्कायी ळाथिे
वळभाग २ : इततषाशाची शाधने / स्रोत
(अ) वाधने : थलरूऩ आणण प्रर्काय
(फ) वाधनाांची प्राभाणणर्कता आणण वलश्लवनीमता / वलश्लावशताि
(र्क) अर्बरेखीम वाधनाचे भशत्ल
वळभाग ३ : इततषाश शंऴोधन ऩद्धती
(अ) भाहशती गोऱा र्कयण्माच्मा ऩद्धती
(फ) वाधाांनाचा अन्लमाथि आणण वाभान्मीर्कयण
(र्क) तऱटीऩा आणण ग्रांथवूची
वळभाग ४ : भारतीय इततषाशऱेखनाची शाधने
(अ) प्राचीन बायतीम इततशावाची वाधने
(फ) भध्ममुगीन बायतीम आणण भयाठा इततशावाची वाधने
(र्क) आधुतनर्क आणण वभर्कारीन बायतीम इततशावाची वाधने
मराठी शंदभिग्रंथ :
१) वाभाजजर्क वांधोधन, ऩद्मती ळाथि ल तांि, आगराले दीऩ, वाईनाथ प्रर्काळन, नागऩयू .
२) इांटयनेट एर्क र्कल्ऩलष
ृ , आऩटे भोशन, याजशांव प्रर्काळन, ऩुणे, 1997
३) वाधन र्चफर्कथर्का, फेंद्रे ली. वी.
४) ऩुयार्बरेख वलबाग, बाथर्कय धाटालर्कय, भशायाष्र ळावन, भुांफई.
५) वाभाजजर्क वांळोधन ऩद्धती, फोधनदाय वुधीय, डॉ. ओरानी,
६) इततशाव एर्क ळाथि, दे ल प्रबार्कय, र्कल्ऩना प्रर्काळन नाांदेड, 1997.
७) अर्बरेख व्मलथथाऩर्काची भागिदर्ळिर्का, वांजील दे वाई,
८) इततशाव रेखन ळाथि, गपूय ळेख, प्रीतभ प्रर्काळन, भुांफई.

९) इततशाव रेखन ऩद्धत ल ऐततशार्वर्क थभायर्के माांचा अभ्माव, गामर्कलाड आय. डी, पडर्के
प्रर्काळन,र्कोल्शाऩूय
१०) इततशाव रेखन ळाथि, गामर्कलाड आय. डी., इततशाव रेखन र्कली, पडर्के प्रर्काळन, र्कोल्शाऩूय
११) वाधना वांर्कल्ऩना र्कोऴ, प्रबा गालर्कय, भा. या वा ल एव. भांडर, भुांफई
१२) इततशाव रेखन ळाथि, एव.एव.गाठार, र्कैराव प्रर्काळन, औयां गाफाद
१३) दप्तयखाना लणिन ल तांि,े खोफये र्कय वल. जी, भशायाष्र वाहशत्म आणण वांथर्कृती
१४) इततशाव तांि आणण तत्ल वलसान, ळाांत र्कोठे र्कय, श्री वाईनाथ प्रर्काळन, नागऩूय, 2007.
१५) वाभाजजर्क वांळोधन ऩद्धती, गुरुनाथ नाद्गोंडे, पाडर्के प्रर्काळन, वोराऩूय.
१६) वांळोधन ऩद्मती, ऩाटीर फी. व्शी., भांगेळ प्रर्काळ, नागऩूय.
१७) इततशाव रेखळाथि, याजदये र्कय वश
ु ाव, वलद्मा प्रर्काळन, नागऩयू
१८) दत्तर्क गालांच इततशाव, याऊत गणेळ, खांड 1, 2, 3, ऩण
ु े वलद्मावऩठ, ऩण
ु े, 1 999.
१९) भयाठमाांचा इततशाव, वयदे वाई फी. एन, ना.वी. पडर्के
२०) इततशाव रेखन ऩद्धती, वयदे वाई फी एन, पडर्के प्रर्काळन, र्कोल्शाऩूय, 2005.
२१) ऐततशार्वर्क र्कागद ऩिे ल थथऱे , वालांत फी. टी., वाऱांु खे डी, भेशता ऩजलरर्ळांग शाऊव,
२२) इततशाव रेखनातीर नले प्रलाश, लाांफर्क
ू य जाथलांदी, डामभांड प्रर्काळन, ऩण
ु े, 2014.

