The Education Society’s
P. D. KARKHANIS COLLEGE OF ARTS OF COMMERCE, AMBERNATH
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Department Of History - Syllabus
T.Y.B.A. History, Semester – VI
Core Course IV – History of Medieval India (1526 CE-1707CE)
ऩे.न.४ - मध्यकाऱीन भारताचा इततहास - मघ
ु ऱ काऱखंडाचा इततहास (इ.स.१५२६ - इ.स.१७०७)
उद्दीष्टे :

१. भुघर ळावनाच्मा उदमानॊतयऩावून बायताच्मा इततशावाळी वलद्मार्थमाांना ओऱख करुन घेणे.
२. भुघर वाम्राज्माचे प्रळावन वभजून घेणे.
३. भयाठा उद्माचा अभ्माव कयणे.

विभाग १ – मुघऱ शाहीचा उदय विस्तार आणि ऱ्हास

अ) भुघर वाम्राज्म स्थाऩनेच्मा लेऱची वाभाजजक आर्थिक ल याजकीम ऩरयजस्थती
फ) फाफय, शुभामून, ळेयळाशवूय ल अकफय
क) जशाॊगीय, ळशाजशान ल औयॊ गजेफ

विभाग २ – मुघऱकाऱीन प्रशासन

अ) केंद्रीम ल प्राॊतीम प्रळावन
फ) भनवफदायी ऩद्धती

क) भशवूर ल न्मामव्मलस्था

विभाग ३ – मराठयांचा उदय

अ) शळलाजी ल स्लयाज्माची स्थाऩना
फ) शळलाजीॊची प्रळावन व्मलस्था
क) वॊबाजी, याजायाभ आणण तायाफाई

विभाग ४ – मघ
ु ऱकाऱीन सामाजिक, आर्थिक ि धार्मिक ऩररजस्थती
अ) वाभाजजक ल आर्थिक जीलन
फ) ददन-इ-इराशी
क) करा ल स्थाऩत्म
मराठी संदभि ग्रंथ:
१) भध्ममुगीन बायत (1000-1707), जजतें द्र बाभये , वेठ प्रकाळन, भुॊफई
२) भध्ममुगीन बायत (1000-1707) - आचामि धनॊजम, श्री वाईनाथ प्रकाळन, नागऩूय, 2008
३) अवे शोते भघ
ु र,भशायाष्ट्र याज्म वादशत्म वाॊस्कृततक भॊडऱ भॊफ
ु ई, 1992
४) भध्ममुगीन बायत -1000 -1707, अतनर कठाये , प्रळाॊत प्रकाळन, जऱगाल, 2013
५) भध्मभकाशरन बयत (2106-1707), एव. जी. कोरकय, भॊगेळ प्रकाळ, नागऩूय, 1992

६) भध्ममुगीन भशायाष्ट्र - वाभाजजक आणण वॊस्कृततक जीलन (1300-1650), एभ.एव.भते, भशायाष्ट्र
याज्म वादशत्म अणण वाॊस्कृततक भॊडऱ, भॊफ
ु ई, 2002
७) ददल्री ल ळशाजशाॊचा इततशाव (कॊु डे फी.जी. बाऴाॊतरयत), 1989
८) भयाठी रयमावत,जी. एव.वयदे वाई, रोकवप्रम प्रकाळन, भुॊफई, 2012
९) भुवरभानी रयमावत, जी. एव.वयदे वाई, बाग 1आणण 2, ऩॉप्मुरय प्रकाळन, भुॊफई 1993
१०) भुघर वाम्राज्माचा ऱ्शाव - बाग 3, जदन
ु ाथवयकाय - भशायाष्ट्र याज्म वॊस्कृत भॊडऱ,
भुॊफई, 1982
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Core Course V - History of Cotemporary India (1947 CE- 2000 CE)
ऩे.न. ५ - वभकारीन बायताचा इततशाव (इ.व.१९४७ – इ.व.२०००)
विभाग १ – नेहरू यग
ु (१९४७-१९६४)

अ) बायतीम वॊवलधानाचे स्लरूऩ
फ) बायतीम याज्माचे एकत्रीकयण ल ऩुनयिचना

क) वाभाजजक ल आर्थिक वुधायणा आणण ऩययाष्ट्रीम धोयण

विभाग २ – रािकीय, सामाजिक आणि आर्थिक प्रगती (इ.स.१९६४-इ.स.१९८४)
अ)नेशारुमुगानॊतयची याजकीम प्रगती ल शरयतक्ाॊती

फ) वलळेऴ शक्क, ऩदव्मा ऩें ळन यद्द, फॉकाॊचे याष्ट्रीमीकयण ल आणीफाणी
क) जनता वयकाय, कान्रेवचा वत्तेभध्मे ऩुनयप्रलेळ

विभाग ३ – रािकीय, साम,आिीक आणि आर्थिक प्रगती(इ.स.१९८४-इ.स.२०००)
अ) याजकीम प्रगती

फ) ळेजायीर याष्ट्राॊळी वफॊध
क) उदायभतलाद, खाजगीकयण ल जागततकीकयण
विभाग ४ – मुख्य प्रिाहांचा उदय

अ) जभातलाद ल पुटीयतालादी चऱलऱी

फ) शिमाॊच्मा अर्धकायाचा वलकाव ल आयषण नीती
क) वलसान, तॊत्रसान आणण शळषण
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Elecative Course VI A – Introduction to Museology and Archival Science
ऩे.न. ६ - िस्तुसंग्रहाऱय आणि अर्भऱेखशास्र
उद्दीष्टे :

१. लायवा वॊयषणात वॊरशारमाॊच्मा बशू भकेफद्दर वलद्मार्थमाांना भादशती कऱवलणे.
२. इततशाव अभ्माव भध्मे वॊरशीत वलसान भशत्त्ल वभजन
ू घेणे.

३. वलद्मार्थमाांना बायतात वलवलध वॊरशारमे आणण अशबरेखागायाॊभध्मे करयअय कयण्माचे प्रोत्वाशन दे णे
आणण ऩयदे ळातीर भशत्ल वभजून वाॊगणे.
विभाग १ – िस्तुसंग्रहाऱयशास्र

अ) व्माख्मा आणण बायतातीर लस्तुवॊरशारम चऱलऱी
फ) अशबयषकाची बूशभका

क) लस्तुवॊरशारमाचे प्रकाय

विभाग २ – िस्तस
ु ंग्रहाऱय

अ) लस्तव
ु ॊरशारमातीर लस्तव
ू ॊरशाच्मा ऩध्दती आणण वॊलधिन
फ) लस्तू जतनाचे तॊत्र ल प्रदळिनाचे प्रकाय

क) लस्तव
ु ॊरशारमाच्मा फदरत्मा बशू भका – लस्तव
ु ॊरशारमाचे अॊतगित ल फाहमाॊतगित उऩक्भ

विभाग ३ – अर्भऱेखशास्र

अ) अशबरेखाचा अथि, व्माप्ती, उद्देळ आणण लगीकयण
फ) अशबरेखाॊचे भशत्ल ल इततशावाची वाधने म्शणून अशबरेखाचे भूल्म
क) अशबरेखाॊचे लगीकयण

विभाग ४ – अर्भऱेखांचे व्यिस्थाऩन

अ) अशबरेखाॊची नोंद ल भूल्मभाऩन
फ) अशबरेखाॊचे जतन ल वॊलधिन
क) अॊकीम (डडजजटर) वाधने

मराठी संदभिग्रंथ:
१) वॊळोधन ऩद्धती ळािाची शभर तत्ले, प्रा.प्राची
२) म्मणू झमभ आणण वाॊस्कृततक लायवा, फॅनजी, एन आय, प्रगभ करा प्रकाळन, ददल्री, 1990
३) बायतातीर अशबरेखागाय, इततशाव आणण भारभत्ता, घोव वॅशरमन, ऩयभा के. एर. भुखोऩाध्माम,
1963
४) वॊरशारमे आणण बायतातीर स्भायक आणण ऩुयातन लास्तुॊचे वॊयषण, वयकाय, एच, वॊदीऩ
प्रकाळन, नली ददल्री, 1981
५) इततशावातीर वॊळोधन, प्रा. र्चटणीव
६) लस्तव
ु ॊरशारमळाि ल ऩयु ातत्ल वलद्मा, बास्कययाल थोयात
७) अशबरेखागाय, वॊजील दे वाई
८) अशबरेखाॊचे व्मलस्थाऩन, वॊजील दे वाई, धनॊजम आचामि
९) ऩुयातत्लळास्त्र, लस्तुवॊरशारमळाि आणण रॊथारमळाि, प्रा.वभेऱ. प्रा.यानडे, प्रा.नाफय
१०) ऩयु ाशबरेख वलद्मा, ळोबना गोखरे
११) बायतीम रेखवलद्मा, ददनेळचॊद्र वयकाय

१२) ऩुयतत्ल वलद्मा, कॉजन्टनेन्टर प्रकाळन,दे ल एव फी, भुॊफई 2008 (दव
ु यी आलत्ृ ती)
१३) ऩयु तत्ल वलद्मा, ढलऱीकय एभ के, भशायाष्ट्र याज्म वादशत्म आणण वाभाजजक भॊडऱ,भॊफ
ु ई, 1980
१४) ऩुयाशबरेख वलद्मा, गोखरे ळोबना, कॉजन्टनेन्टर प्रकाळन, ऩुणे, 1975
१५) भशायाष्ट्रातीर ऩुयातत्ल, वॊकरीमा एच. डी. आणण भते एभ. एव., वाॊस्कृततक भॊडऱ, भुॊफई, 1976
१६) इततशाव वलबागाचे : ऩुयातत्लळास्त्र, लस्तुवॊरशारम ळास्त्र, ऩमिटन
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Core Course VII - History of the Marathas (1707 CE - 1818 CE)
ऩे. न. ७ - मराठयांचा इततहास- ऩेशिा काऱखंड (इ.स.१७०७ - इ.स.१८१८)
उद्दीष्टे :

१. भयाठा वभाजाच्मा वलस्तायाव कायणीबत
ू ठयणा-मा प्रक्रक्मा वभजण्मावाठी वलद्मार्थमाांना वषभ
कयणे.

२. १८ व्मा ळतकातीर याष्ट्रीम याजकायणात भयाठमाॊच्मा मोगदानाची प्रळॊवा कयणे.
३. १८ व्मा ळतकात भशायाष्ट्रातीर वभाज ल वॊस्कृतीची वभज वलकशवत कयणे.
विभाग १ – मराठी सत्तेचा विस्तार

अ) ऩेळव्माॊचा उदम ल फाराजी वलश्लनाथ
फ) ऩदशरा ऩेळला फाजीयाल
क) भयाठा याज्मवॊघ

विभाग २ – मराठा सत्तेचे धड
ृ ीकरि/एकत्रीकरि

अ) ऩेळला फाराजी फाजीयाल / नानावाशे फ
फ) ततवये ऩातनऩत मुध्द कायणे ल ऩरयणाभ

क) भयाठमाॊचा वलजम आणण ततवऱ्मा ऩातनऩत मुद्धाचे भशत्ल

विभाग ३ – ऩातनऩतानंतर मराठीसत्तेचे ऩन
ु रुज्िीिन ि ऱ्हास
अ) ऩेळला भाधलयाल ऩदशरा
फ) फायबाई वशभती
क) भयाठा वत्तेच्मा ऱ्शावाची कायणे
विभाग ४ – प्रशासकीय आणि सामाजिक – सांस्कृततक प्रगती

अ) ऩेळलेकारीन प्रळावन – नागयी, भशवर
ू ल रष्ट्कयी

फ) ऩेळलेकारीन वभाज व्मलस्था – धभि, जात ल शिमाॊची जस्थती
क) वाॊस्कृततक प्रगती / वलकाव – लाड्:भम, करा ल स्थाऩत्म
मराठी संदभिग्रंथ:
१) भयाठमाॊचा इततशाव, जजतें द्र बाभये
२) भयाठमाॊचा इततशाव, प्रा. फायगऱ, प्रा.ढलऱे , प्रा.याजदये कय

३) ऩेळले घयाण्माचा इततशाव, प्रभोद ओक
४) ऩण्
ु माचे ऩेळले, अ.या.कुरकणी
५) ऩेळले कारीन भशायाष्ट्र, ला. कृ. बाले
६) शळलयाज्म शळलकार, बालेलावुदेल कृष्ट्ण, ऩुणे, 1953.
७) शळलकरीन ल ऩेळलेकशरन स्त्री जीलन,दे ळभुखएव, दटऱक भशायाष्ट्र वलद्माऩीठ, ऩुणे,
1 9 73
८) भयाठे कशरन वॊस्था ला वलचाय,गामकलाड, फी.डड., वयदे वाई फी. एन, थोयात डी फी आणण शनभान
व्शी. एन.,पडके प्रकाळन, कोल्शाऩयू , 1987.
९) भयाठमाॊचा इततशाव, कोरायकय एव.जी.,
१०) भयाठमाॊचा इततशाव,कुरकणी ए.आय.
११) भयाठमाॊच्मा इततशाव, भडडिकय भदन,
१२) भयाठी वतेचा उद्म,ऩलाय जमशवॊग याल, जभुनादाव प्रकाळन- भुॊफई).ऩुयाणणक ऩीएव- ळेय
शळलछत्रऩती छामा प्रकाळ, तऱे गाल दाबाडे, जर
ु ै 2016.
१३) भयाठी वत्तेचा उत्कऴि, यानडे एभ.जी.,
१४) भयादठचा वाभाजजक आर्थिक ल वाॊस्कृततक इततशाव,वयदे वाई फी.एन.,
१५) भयाठमाॊच्मा प्रळावकीम, वाभाजजक ल इततशाव, फी.एव.जाधल
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Core Course VIII - History of Asia (1945 CE -2000 CE)
ऩे. न. ८ - आर्शयाचा इततहास (इ.स.१९४५ – इ.स.२०००)
उद्दीष्टे :

१. दव
ु ऱ्मा भशामुद्धानॊतय आशळमात झारेरे भोठे फदर वलद्मार्थमािना ओऱखामरा शळकवलणे.

२. आशळमाई याष्ट्राॊनी कळा प्रकाये प्रततकाय केरा आणण ऩजश्चभेकडीर याजलटीलय तनमॊत्रण कवे ठे लरे शे
वभजन
ू घेण्मावाठी भदत कयणे.

३. आशळमात उदमाव आरेल्मा काशी प्रलत्ृ तीॊचे आकरन कयणे.
विभाग १ – चीनचे जस्थत्यंतर

अ) भाओ झेडोंग च्मा नेतत्ृ लाखारी चीनी रोकतॊत्राचे अॊतगित धोयण
फ) डेंग णझमोवऩॊगने केरेरा चीन भधीर आर्थिक वलकाव
क) चीनचे यशळमाळी अवणाये ऩययाष्ट्र वफॊध

विभाग २ – िऩानची ऩुनर्ाांधिी

अ) अभेरयका व्माप्त जऩान
फ) जऩानभधीर आर्थिक चभत्काय
क) जऩानचे अभेरयकेळी अवरेरे ऩययाष्ट्रीम वफॊध

विभाग ३ – आग्नेय (दक्षऺि ऩूि)ि आर्शया

अ) ळीतमुद्ध आणण जव्शएतनाभ

फ) इॊडोनेशळमा मेथीर भागितनधािरयत रोकळाशी
क) दक्षषण आशळमामी याष्ट्र वॊघटना ल आग्नेम आशळमाई वॊघटना
विभाग ४ – ऩजचचम आर्शयातीऱ संघर्ि

अ) अयफ इिाइर वॊघऴि (१९४८-२०००)
फ) इयाणभधीर १९८९ ची ची क्ाॊती
क) तेराचे याजकायण आणण ओऩेक

मराठी संदभिग्रंथ :
१) आधुतनक चीन ल जऩान, प्रबाकय दे ल
२) आधतु नक चीनचा इततशाव (१८४० – १९५०), प्रबाकय दे ल
३) आग्नेम आशळमाचा इततशाव, एभ. ऩी. दे लऩुजायी
४) जऩानचा इततशाव (१८७९ – १९७०), प्रबाकय दे ल
५) वभकारीन आधुतनक जग (१९४५ - २०००), म. ना. कदभ
६) आधुतनक जऩानचा इततशाव, एभ. एन. भाऱी
७) आधतु नक चीन ल जऩानचा इततशाव, तानाजी कदभ
८) चीन ल जऩानचा इततशाव, के. आय. योडे
९) आधुतनक जऩानचा इततशाव (१७८९ – १९६२), वुशाव याजदये कय
१०) भाओचा चीन, आय.डी. यानडे
११) आग्नेम आशळमा, एभ. एन. उदगालकय
१२) आधतु नक जग बाग – ३, वभ
ु न लैध, ळाॊता कोठे कय
१३) चीन ल जऩान, गुजय मादल
१४) वलवाव्मा ळतकातीर जग (1900 ते 2005), आचामि धनॊजम, श्री वाईनाथ प्रकाळन, नागऩूय,
१५) वभकारीन जागततक याजकायण, ळैरेळ दे लारॊकय
१६) आधुतनक जगाचा इततशाव,(१९२०-१९७५ ), आय. डी. गामकलाड, म.ना.कदभ, डी.डी.थोयात
१७) आधतु नक जग १९०१ - २०००, म.ना.कदभ
१८) द्वलतीम भशामुधानॊतय जगाचा इततशाव, म.ना.कदभ
१९) आधुतनक जग (१८७१-१९६५), एव.जज.कोरायकय
२०) आॊतययाष्ट्रीम वफॊध, व्शी. फी. ऩाटीर
२१) आॊतययाष्ट्रीम वफॊध, अरुणा ऩें डवे
२२) आॊतययाष्ट्रीम याजकायण, फी.डी. तोडकय
२३) आधुतनक जग (१९४५ – २०००), वुभन लैद्म, ळाॊता कोठे कय

२४) जगाच्मा इततशावातीर भशत्त्लाचे टप्ऩे,डॉ.वॊदेळ लाघ, डॉ.अॊफादाव भॊजुरकय, प्रा. अजजत कुभाय
जाधल
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Core Course IX A–:Research Methodilogy and Sources of History
ऩे. न. ९ - संशोधन ऩद्धती आणि इततहास स्रोत/साधने
उद्दीष्टे :

१. इततशावातीर वॊळोधनाच्मा ऩद्धतीफद्दर वलद्मार्थमाांना शळकवलणे, त्माॊना प्रोत्वाशन दे णे.
२. ऐततशाशवक वॊळोधन ऩद्धती वलऴमी भादशती दे णे.
३. इततशावाचे वलवलध प्रकायचे स्त्रोत आणण त्माचे स्ऩष्ट्टीकयण वभजून घेणे.

४. इततशावाच्मा शरखाणात नलीन रूढी आणण दृजष्ट्टकोण अवरेल्मा वलद्मार्थमाांना ओऱखामरा
शळकवलणे.
विभाग १ – ऐततहार्सक वॊळोधन: ऩद्धती आणण वादयीकयण
अ) ऐततशाशवक वॊळोधनातीर ऩामऱ्मा
फ) गॊबीय चौकळी ऩद्धती
क) ऐततशाशवक वॊळोधनाचे वादयीकयण
विभाग २ - इततशावातीर नले प्रलाश
अ) स्थातनक इततशाव
फ) भौणखक इततशाव
अॊकीम वाधने आणण ई – वाधने / िोत
विभाग ३ – इततशावातीर दृजष्ट्टकोन
अ) वफराटनि (लॊर्चताॊचा) वलचायप्रलाश
फ) स्त्रीलादी (पेशभनास्ट)वलचायप्रलाश

क) उत्तय आधुतनक (ऩोस्ट-भॉडनि) वलचायप्रलाश

विभाग ४ – भारतीय इततहास ऱेखनशास्र
अ) वाम्राज्मलादी वलचायप्रलाश
फ) याष्ट्रलादी वलचायप्रलाश
क) भाक्विलादी वलचायप्रलाश
मराठी संदभिग्रंथ:

१) वाभाजजक वॊधोधन, ऩद्मती ळास्त्र ल तॊत्र, आगालरले दीऩ, वाईनाथ प्रकाळन, नागऩूय.
२) इॊटयनेट एक कल्ऩलष
ृ , आऩटे भोशन, याजशॊव प्रकाळन, ऩुणे, 1997
३) वाधन र्चक्रकस्का, फेंद्रे ली. वी.
४) ऩयु ाशबरेख वलबाग,बास्कय धाटालकय, भशायाष्ट्र ळावना, भॊफ
ु ई.

५) वाभाजजक वॊशळधान ऩद्धत,फोधनदाय वुधीय, डॉ. ओरानी,
६) इततशाव एक ळास्त्र, दे ल प्रबाकय, कल्ऩना प्रकाळन नाॊदेड, 1997.
७) अशबरेख व्मलस्थाऩकाची भागिदशळिका, वॊजील दे वाई,
८) इततशाव रेखन ळास्त्र, गपूय ळेख, प्रीतभ प्रकाळन, भुॊफई.
९) इततशाव रेखन ऩद्धत ल ऐततशाशवक स्भायके माॊचा अभ्माव, गामकलाड आय. डी, पडके
प्रकाळन,कोल्शाऩूय
१०) इततशाव रेखन ळास्त्र,गामकलाड आय. डी., इततशाव रेखन कली, पडके प्रकाळन, कोल्शाऩयू
११) वाधना वॊकल्ऩना कोऴ, प्रबा गालकय,भा. या वा ल एव. भॊडर, भुॊफई
१२) इततशाव, रेखन, इततशाव, इततशावकाय, एव.एव.गाठार,कैराव प्रकाळन औयॊ गाफाद
१३) दप्तयखाना लणिन ल तॊत्र,े खोफये कय वल. जी, भशायाष्ट्र वादशत्म आणण वॊस्कृती
१४) इततशाव तॊत्र आणण तत्ल वलसान, ळाॊत कोठे कय,श्री वाईनाथ प्रकाळन, नागऩूय, 2007.भॊडर, भुॊफई
१५) वाभाजजक वॊळोधन ऩद्धती, गरु
ु नाथ नाद्गोंडेपाडके प्रकाळन, वोराऩयू .
१६) वॊळोधन ऩद्मती, ऩाटीर फी. व्शी., भॊगेळ प्रकाळ, नागऩूय.
१७) इततशाव रेखळास्त्र, याजदये कय वुशाव,वलद्मा प्रकाळन, नागऩूय
१८) दत्तक गालॊच इततशाव, याऊत गणेळ, खॊड 1, 2, 3, ऩुणे वलद्मावऩठ, ऩुणे, 1 999.
१९) भयाठमाॊचा इततशाव, वयदे वाई फी एन, - नला द्रजष्ट्टकी, पडके
२०) इततशाव रेखन ऩद्धती, वयदे वाई फी एन,पडके प्रकाळन, कोल्शाऩयू , 2005.
२१) ऐततशाशवक कागद ऩत्रे ल स्थऱे , वालॊत फी. टी., वाऱॊु खे डीभेशता ऩजलरशळॊग शाऊव,
२२) इततशाव रेखनातीर नले प्रलाश, लाॊफूकय जास्लॊदी,दाभोंड प्रकाळन, ऩुणे, 2014.

