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ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റ്: തുഗ്ലക്ക്-ന ാധി രാജവംശം 

മധ്യകാല ഇന്ത്യയുടെ മഹത്വത്തിന്ടെ മഹത്തായ മാത്ൃകയാണ് ഡൽഹി 

സുൽത്താനനറ്റ.്  കല, സംസ്കാരം, വാസ്തു വിദ്യ എന്നിവയ്ക് ഇത്് വളടരയധ്ികം 

സംഭാവന നൽകി.  ഡൽഹിയിടല ഈ സുൽത്താൻമാർ 320 വർഷനത്താളം നീണ്ട 

ഭരണം നെത്തിയത്ിൽ വിവിധ് നമഖലകളിൽ നനട്ടങ്ങളുണ്ടായി. 

ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിേ്റെ രാജവംശങ്ങൾ 

രാജവംശം ഭരണകാ ം പ്രമുഖ ഭരണാധികാരികൾ 

മംലൂക് അടെങ്കിൽ 

അെിമ രാജവംശം 

1206 – 1290 ഖുത്ുബുദ്ദീൻ ഐടബക്, ഇൽത്തുമിഷ്, 

െസിയ സുൽത്താൻ, ഗിയാസുദ്ദീൻ 

ബാൽബൻ 

ഖിൽജി രാജവംശം 1290 – 1320 അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി 

ത്ുഗ്ലക് രാജവംശം 1321 – 1413 മുഹമ്മദ്് ബിൻ ത്ുഗ്ലക് 

, ഫിനൊസ് ഷാ ത്ുഗ്ലക് 

സയ്യിദ്് രാജവംശം 1414 – 1450 ഖിസർ ഖാൻ 

നലാധ്ി രാജവംശം 1451 – 1526 ഇബ്ബാഹിം നലാധ്ി 
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തുഗ്ലക്ക് രാജവംശം (1320-1412) 

ചപ്കവർത്തി കാ ഘട്ടം 

ഗിയാസുദ്ദീൻ ത്ുഗ്ലക് 1320-24 

മുഹമ്മദ്് ത്ുഗ്ലക് 1324-51 

ഫിനൊസ് ഷാ ത്ുഗ്ലക് 1351-88 

മുഹമ്മദ്് ഖാൻ 1388 

ഗിയാസുദ്ദീൻ ത്ുഗ്ലക് ഷാ രണ്ടാമൻ 1388 

അബൂബകർ | 1389-90 

നസിെുദ്ദീൻ മുഹമ്മദ്് 1390-94 

ഹുമയൂൺ 1394-95 

നസിെുദ്ദീൻ മഹമൂദ്് 1395-1412 
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ഭരണാധികാരി ഭരണകാ ം പ്രധാേറെട്ട വസ്തു തകൾ 

ഗിയാസുദ്ദീൻ 

ത്ുഗ്ലക് 

1320-1325 1.ഖിൽജി രാജവംശത്തിടല അവസാനടത്ത 

രാജാവായ ഖുബ്സു ഖാടന ഗസ്്നി മാലിക ്

വധ്ിച്ചു, ഗസ്്നി മാലിക ്ഗിയാസുദ്ദീൻ ത്ുഗ്ലക് 

എന്ന പദ്വി സവീകരിച്്ച സിംഹാസനത്തിൽ 

കയെി. 

2.അനദ്ദഹം ഒരു അപകെത്തിൽ മരിച്ചു, 

അനദ്ദഹത്തിന്ടെ മകൻ ജൗന (ഉലുഗ ്ഖാൻ) 

അനദ്ദഹത്തിന്ടെ പിൻഗാമിയായി മുഹമ്മദ്്-

ബിൻ-ത്ുഗ്ലക് എന്ന നപരിൽ അധ്ികാരനമറ്റു. 

 3. സൂഫി സനയാസിയായ ഖവാജ നിസാമുദ്ദീൻ 

ഔലിയയുമായി അനദ്ദഹത്തിന ്

സംഘർഷമുണ്ടായിരുന്നു. 

 ഗിയാസുദ്ദീൻ തുഗ്ലക്കിേ്റെ നേട്ടങ്ങൾ 

1.അലാവുദ്ദീനിടല ഭക്ഷണനിയമങ്ങൾ 

വീണ്ടും അവത്രിപ്പിച്ചു 

2. വിദ്ൂര ബ്പവിശയകളിടല കലാപങ്ങടള 

ശക്തമായി  അെിച്ചമർത്തുകയും 

സമാധ്ാനവും ബ്കമവും അവലംബികുകയും 

ടെയ്തു. 

 3. ടമച്ചടപ്പട്ട ത്പാൽ സംവിധ്ാനം 

സംഘെിപ്പിച്ചു 

 4. കൃഷിടയ നബ്പാത്സാഹിപ്പിച്ചു 
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മുഹമ്മദ്് ബിൻ 

ത്ുഗ്ലക് 

1325-1351 1. ഗിയാസുദ്ദീൻ ത്ുഗ്ലകിന്ടെ പുബ്ത്ൻ ജൗന 

രാജകുമാരൻ 1325-ൽ സിംഹാസനത്തിൽ 

അധ്ികാരനമറ്റു . 

 2. നിരവധ്ി ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങൾ 

അവത്രിപ്പികാൻ അനദ്ദഹം ബ്ശമിച്ചു.  

അനദ്ദഹത്തിന ്അഞ്ച ്അഭിലാഷ 

നബ്പാജക്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത്ിനായി 

അനദ്ദഹം ത്ർകിച്ചു. 

 ഘരി അടെങ്കിൽ വീട്ടുനികുത്ിയും 

െരാഹി അടെങ്കിൽ നമച്ചിൽപ്പുെ 

നികുത്ിയും െുമത്തുന്നത്ിലൂടെ 

നദ്ാവാബിടല നികുത്ി വർദ്ധനവ്.  

നികുത്ികളും ഏകപക്ഷീയമായി 

നിശ്ചയിച്ചു (1326) 

 കൂെുത്ൽ ഭൂമി കൃഷി 

ടെയ്യുന്നത്ിനായി ദ്ിവാൻ-ഇ-

നകാഹി അടെങ്കിൽ കൃഷി വകുപ്പ ്

രൂപീകരിച്ചു 

  ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് 

ദ്ൗലത്താബാദ്ിനലക് 

ത്ലസ്ഥാനമാറ്റം (1327). 

  നൊകൺ കെൻസി: ടവള്ളി 

നാണയങ്ങളുടെ അനത് മൂലയമുള്ള 

ടവങ്കല നാണയങ്ങൾ അനദ്ദഹം 

അവത്രിപ്പിച്ചു.  എന്നാൽ ഈ 

നാണയങ്ങൾ വയാജമായി നിർമ്മിച്്ച 

വിപണിയിൽ അവയുടെ മൂലയം 

വളടരയധ്ികം നഷ്ടടപ്പട്ടു (1328). 

 ഒരു ഖുൊസാൻ പരയെനം 

നിർനദ്ദശികടപ്പട്ടു, വലിയ 

സസനികടര അണിനിരത്തി.  

എന്നാൽ പരയെനം പിന്നീെ ്ഒരു 

ഘട്ടത്തിൽ ഉനപക്ഷികടപ്പട്ടു (1329). 

 ഹിമാലയത്തിടല കുമനയാൺ 

കുന്നുകളിടല സെനീസ ്

കെന്നുകയറ്റത്തിടനത്ിടര 

ഖരാച്ചിൽ(Qarachil) പരയെനം  (1330). 

 3. അനദ്ദഹത്തിന്ടെ അഞ്ച് പദ്ധത്ികൾ 

അനദ്ദഹത്തിന്ടെ സാബ്മാജയത്തിന ്െുറ്റും 

കലാപങ്ങൾക് കാരണമായി.  
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അനദ്ദഹത്തിന്ടെ അവസാന നാളുകൾ 

കലാപങ്ങൾനിെഞ്ഞത്ായിരുന്നു. 

  1335 -- മധ്ുര സവത്ബ്ന്ത്മായി (ജലാലുദ്ദീൻ 

അഹസ്ൻ ഷാ) 

  1336 -- വിജയനഗർ (ഹരിഹര & ബുക), 

വാെങ്കൽ സവത്ബ്ന്ത്മായി (കൻഹയ്യ) 

  1341-47 -- സദ്ാ അമീർമാരുടെ 

കലാപങ്ങളും 1347-ൽ ബഹാമണി 

ഫൗനണ്ടഷനും (ഹസൻ ഗാംഗു) 

 4. ത്ുർകി അെിമയായ ത്ാഗിടകത്ിടര 

സിന്ധിൽ ബ്പൊരണം നെത്തുന്നത്ിനിടെ 

ത്ട്ടയിൽ(Thatta) അനദ്ദഹം മരിച്ചു. 

 5. ടമാനൊകൻ സഞ്ചാരിയായ ഇബ്നു  ബത്തൂത്ത 

ഇനദ്ദഹത്തിന്ടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ 

സന്ദർശിച്ചു. 
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ഫിനൊസ് ഷാ 

ത്ുഗ്ലക് 

1351-1388 1. അനദ്ദഹം മുഹമ്മദ്്-ബിൻ-ത്ുഗ്ലകിന്ടെ 

ബന്ധുവായിരുന്നു.  അനദ്ദഹത്തിന്ടെ 

മരണനശഷം, ടകാട്ടാരത്തിടല ബ്പഭുകന്മാരും 

സദ്വശാസ്ബ്ത്ജ്ഞരും ഫിനൊസ് ഷാടയ 

അെുത്ത സുൽത്താനായി ത്ിരടഞ്ഞെുത്തു. 

 2. ദ്ിവാൻ-ഇ-സഖൊത്ത് (ദ്രിബ്ദ്ർകും 

ദ്രിബ്ദ്ർകും നവണ്ടിയുള്ള വകുപ്പ)്, ദ്ിവാൻ-ഇ-

ബന്ദഗൻ (അെിമകളുടെ വകുപ്പ)് എന്നിവ 

സ്ഥാപിച്ചു. 

4. ഇഖ്താദ്ാരി സബ്രദ്ായം പാരരരയമാകി.  

ബ്പഭുകന്മാടരയും സസനയടത്തയും 

സദ്വശാസ്ബ്ത്ജ്ഞടരയും ത്ൃപ്തിടപ്പെുത്താൻ 

ബ്ശമിച്ചുടകാണ്്ട, അനദ്ദഹം ബ്പഭുകന്മാരിൽ 

പാരരരയ സബ്രദ്ായവും ഇഖ്താസ് എന്ന 

സസനയവും ടകാണ്ടുവന്നു. 

 5. യമുനയിൽ നിന്ന ്ഹിസാർ 

നഗരത്തിനലകുള്ള ജലനസെനത്തിനായി 

കനാലുകളുടെ നിർമ്മാണം. 

 6. സത്്ലജ് മുത്ൽ ഗഗ്ഗർ വടര.  ഗഗ്ഗർ മുത്ൽ 

ഫിനൊസാബാദ്് വടര 

 7. മാണ്ഡവി, സിർമൂർ ഹിൽസ് മുത്ൽ 

ഹരിയാനയിടല ഹൻസി വടര. 

 8. ഫിനൊസാബാദ്്, ഫനത്തഹാബാദ്്, ജൗൻപൂർ, 

ഹിസാർ എന്നീ നാല് പുത്ിയ പട്ടണങ്ങൾ 

സ്ഥാപികൽ. 

 9. അനദ്ദഹം ജസിയ നികുത്ി അവത്രിപ്പിച്ചു. 

 10. ഖുർആനിടന 

അെിസ്ഥാനമാകിയായിരുന്നു 

അനദ്ദഹത്തിന്ടെ ഖൊജ്, സകാത്ത്, ജസിയ, 

ഖംസ ്എന്നിവ 4 നികുത്ികൾ .  ഖരജ് ഒരു 

ഭൂനികുത്ി ആയിരുന്നു, അത്് ഭൂമിയുടെ 

ഉൽപന്നത്തിന്ടെ 1/10 ന ്ത്ുലയമാണ്.  വസ്തു വിന ്

2% നികുത്ിയായിരുന്നു സകാത്ത.്  ജസിയ 

അമുസല്ിംകളിൽ നിന്ന ്ഈൊകി, 

യുദ്ധസമയത്ത് പിെിടച്ചെുത്ത ടകാള്ളയുടെ 1/5 
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ഖാംസ ്ആയിരുന്നു. 

 11. അനദ്ദഹം ഡൽഹിയിൽ ദ്ാർ-ഉൽ-

ഷിഫയിൽ ഒരു ആശുപബ്ത്ി സ്ഥാപിച്ചു 

 12. അനദ്ദഹം രണ്്ട അനശാക സ്തൂ പനങ്ങൾ 

ഫിനൊസാബാദ്ിനലക് പെിച്ചുനട്ടു. 

 13. അനദ്ദഹം ഫത്ുഹാത്-്ഇ-

ഫിനൊസ്ഷാഹിയുടെ രെയിത്ാവാണ്. 
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ഫിനൊസ് ഷാ 

ത്ുഗ്ലകിന് നശഷം 

1388-1414 1. ഫിനൊസ് ഷായുടെ മരണനശഷം ത്ുഗ്ലക് 

രാജവംശത്തിന് അധ്ികം 

നിലനിൽകാനായിെ.  മാൾവ, ഗുജൊത്ത്, 

ഷാർഖി (നജാൺപൂർ) എന്നീ രാജയങ്ങൾ 

സുൽത്താനനറ്റിൽ നിന്ന ്പിരിഞ്ഞു. 

 2. ത്ിമൂെിന്ടെ അധ്ിനിനവശം: (1398-99) ത്ുഗ്ലക് 

രാജവംശത്തിന്ടെ അവസാന 

ഭരണാധ്ികാരിയായിരുന്ന മുഹമ്മദ്് ഷാ 

ത്ുഗ്ലകിന്ടെ ഭരണകാലത്ത് 1398-ൽ ഒരു 

ത്ുർകിയായ ത്ിമൂർ ഇന്ത്യ ആബ്കമിച്ചു.  

അനദ്ദഹത്തിന്ടെ സസനയം ഡൽഹിടയ 

ടകാള്ളയെികുകയും ടകാള്ളയെികുകയും 

ടെയ്തു. 

 3. ത്ുഗ്ലക് രാജവംശം അവസാനിച്ച പഞ്ചാബ് 

ഭരികാൻ ഒരു നനാമിനിടയ വിട്ടുടകാണ്്ട 

ത്ിമൂർ മനധ്യഷയയിനലക് മെങ്ങി. 

സയ്യിദ് രാജവംശം(1414 – 1450) 

െബ്കവർത്തി കാലഘട്ടം 

ഖിസർ ഖാൻ 1414-21 

മുബാെക് ഷാ 1421-33 

മുഹമ്മദ്് ഷാ 1421-43 

അലാവുദ്ദീൻ ആലം ഷാ 1443-51 
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ഭരണാധികാരി ഭരണകാ ം പ്രധാേറെട്ട വസ്തു തകൾ 

ഖിസർ ഖാൻ 1414-1421 1. ത്ിമൂെിന്ടെ നനാമിനി ഡൽഹി 

പിെിച്ചെകി, പുത്ിയ സുൽത്താനും സയ്യിദ്് 

രാജവംശത്തിടല 

ആദ്യഭരണാധ്ികാരിയുമായി 

ബ്പഖയാപികടപ്പട്ടു. 

 2. അനദ്ദഹം ഡൽഹിയിലും െുറ്റുമുള്ള 

ജിെകളിലും ഭരിച്ചു. 

മുബാെക് ഷാ 1421-1434 1. നമവാറ്റിസ്, കനത്ഹാർസ,് ഗംഗാത്ീര 

നദ്ാവാബ ്ബ്പനദ്ശങ്ങൾ എന്നിവയ്ടകത്ിരായ 

വിജയകരമായ പരയെനത്തിന് നശഷം 

അനദ്ദഹം ഖിസ്െിന്ടെ പിൻഗാമിയായി 

സിംഹാസനത്തിൽ എത്തി. 

 2. സവന്ത്ം ടകാട്ടാരത്തിൽ ടവച്്ച 

ബ്പഭുകന്മാരാൽ ടകാെടപ്പട്ടു. 

മുഹമ്മദ്് ഷാ 1434-1443 1. ബ്പഭുകന്മാർ മുഹമ്മദ്് ഷാടയ 

സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്തി, പനക്ഷ 

ടകാട്ടാരത്തിടല ബ്പഭുകന്മാർകിെയിലുള്ള 

നപാരാട്ടടത്ത അത്ിജീവികാൻ കഴിഞ്ഞിെ. 

 2. ഏകനദ്ശം 30 സമൽ െുരുങ്ങിയ ബ്പനദ്ശം 

ഭരികാൻ അനദ്ദഹത്തിന് 

അധ്ികാരമുണ്ടായിരുന്നു, 

സുൽത്താനനറ്റിന്ടെ ബാകി ഭാഗങ്ങൾ 

ബ്പഭുകന്മാരാൽ ഭരികടപ്പട്ടു. 
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ആലം ഷാ 1443-1451 അവസാനടത്ത സയ്യിദ്് രാജാവ് ബഹ്നലാൽ 

നലാധ്ിക് അനുകൂലമായി ഇെങ്ങി, അനദ്ദഹം 

വിരമിച്ചു.  അങ്ങടന, നലാധ്ി രാജവംശം 

ആരംഭിച്ചു, അത്് ഡൽഹിയിലും െുറ്റുമുള്ള 

ഏത്ാനും ബ്പനദ്ശങ്ങളിലും ഒത്ുങ്ങി. 

 

 ന ാധി രാജവംശം (1451-1526 AD) 

ഭരണാധ്ികാരി ഭരണകാലം ബ്പധ്ാനടപ്പട്ട വസ്തു ത്കൾ 

ബഹ്നലാൽ 

നലാധ്ി 

1451-88 1. ത്ിമൂെിന്ടെ അധ്ിനിനവശത്തിനുനശഷം 

പഞ്ചാബിൽ നിലയുെപ്പിച്ച അഫ്ഗാൻ 

സർദ്ാർമാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു ബഹന്ലാൽ 

നലാധ്ി 

 2. അനദ്ദഹം നലാധ്ി രാജവംശം സ്ഥാപിച്ചു.  

അവസാനടത്ത സയ്യിദ്് ഭരണാധ്ികാരികളിൽ 

നിന്ന ്സിംഹാസനം ത്ട്ടിടയെുത്താണ് അനദ്ദഹം 

നലാധ്ി രാജവംശത്തിന്ടെ ഭരണം സ്ഥാപിച്ചത്്. 

 3. ശക്തനും ധ്ീരനുമായ 

ഭരണാധ്ികാരിയായിരുന്നു അനദ്ദഹം.  ഡൽഹിക് 

െുറ്റുമുള്ള ബ്പനദ്ശങ്ങൾ കീഴെകി 26 വർഷടത്ത 

ത്ുെർച്ചയായ യുദ്ധത്തിന് നശഷം ഡൽഹിയുടെ 

ബ്പത്ാപം വീടണ്ടെുകാൻ അനദ്ദഹം ബ്ശമിച്ചു.  

ജൗൻപൂർ, ഇറ്റാവ, നമവാർ, സംഭാൽ, ഗവാളിനയാർ 

ത്ുെങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ത്ന്ടെ അധ്ികാരം 

വയാപിപ്പികുന്നത്ിൽ അനദ്ദഹം വിജയിച്ചു. 

 4. അനദ്ദഹം ദ്യയുള്ളവനും ഉദ്ാരനുമായ ഒരു 

ഭരണാധ്ികാരിയായിരുന്നു.  ത്ന്ടെ ബ്പജകടള 

സഹായികാൻ അനദ്ദഹം എനപ്പാഴും 

ത്യ്യാൊയിരുന്നു. 

 5. ത്ാൻ നിരക്ഷരനായിരുന്നുടവങ്കിലും, 

കലയ്കും പഠനത്തിനും അനദ്ദഹം സംരക്ഷണം 

നൽകി.  1488-ൽ അനദ്ദഹം മരിച്ചു. 
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സികന്ദർ 

നലാധ്ി 

1489-1517 1. ബിഹാെും പശ്ചിമ ബംഗാളിലും കീഴെകിയ 

ബഹ്നലാൽ നലാധ്ിയുടെ മകനാണ ്സികന്ദർ 

നലാധ്ി. 

 2. അനദ്ദഹം ത്ന്ടെ ത്ലസ്ഥാനം ഡൽഹിയിൽ 

നിന്ന ്അനദ്ദഹം സ്ഥാപിച്ച നഗരമായ ആബ്ഗയിനലക് 

മാറ്റി. 

 3. സികന്ദർ മത്ബ്ഭാന്ത്നായ ഒരു മുസ്ീം 

ആയിരുന്നു, അനദ്ദഹം ജവാലാമുഖിയുടെ വിശുദ്ധ 

ബ്പത്ിമകൾ ത്കർകുകയും നാഗനകാട്ടിടല 

നക്ഷബ്ത്ം ത്കർകുകയും മഥുരയിടല നക്ഷബ്ത്ങ്ങൾ 

നശിപ്പികാൻ ഉത്തരവിെുകയും ടെയ്തു. 

 4. കാർഷിക വികസനത്തിൽ അനദ്ദഹം അത്ീവ 

ത്ാല്പരയം കാണിച്ചു.  കൃഷി ടെയ്ത  വയലുകൾ 

അളകുന്നത്ിനായി 32 അകങ്ങളുള്ള ഗാസ-്ഇ-

സികന്ദരി (Sikandar's yard അനദ്ദഹം അവത്രിപ്പിച്ചു. 

 5. അനദ്ദഹം ഒരു കെുത്ത സുന്നിയും മുസ്ീം 

മത്ബ്ഭാന്ത്നുമായിരുന്നു.  അനദ്ദഹത്തിന് 

മത്സഹിഷ്ണു ത് ഇൊയിരുന്നു.  മത്ത്തിന്ടെ 

നപരിൽ അനദ്ദഹം ഹിന്ദുകനളാെ് 

പെഞ്ഞെിയികാനാവാത്ത ബ്കൂരത്കൾ ത്ുെർന്നു. 
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ഇബ്ബാഹിം 

നലാധ്ി 

1517-26 1. നലാധ്ി രാജവംശത്തിടല അവസാനടത്ത 

രാജാവും ഡൽഹിയിടല അവസാനടത്ത 

സുൽത്താനുമായിരുന്നു അനദ്ദഹം. 

 2. അനദ്ദഹം സികന്ദർ നലാധ്ിയുടെ 

മകനായിരുന്നു. 

 3. അഫ്ഗാൻ ബ്പഭുകന്മാർ ധ്ീരരും 

സവാത്ബ്ന്ത്യസ്നനഹികളുമായിരുന്നു, എന്നാൽ 

അഫ്ഗാൻ രാജവാഴ്ച ദ്ുർബലമാകാൻ കാരണം 

അവരുടെ വിനദ്വഷപരവും വയക്തിപരവുമായ 

ബ്പവണത്കളാണ്.  മാബ്ത്മെ, ഇബ്ബാഹിം നലാധ്ി 

സുൽത്താന്ടെ സരൂർണ്ണ അധ്ികാരം ഉെപ്പിച്ചു. 

 4. അവസാനം പഞ്ചാബ് ഗവർണർ  ആയിരുന്ന 

ദ്ൗലത്് ഖാൻ നലാധ്ി, ഇബ്ബാഹിം നലാധ്ിടയ 

ത്ാടഴയിെകാൻ ബാബെിടന ക്ഷണിച്ചു;  ബാബർ 

ഈ വാഗ്ദാനം സവീകരികുകയും 1526-ടല ഒന്നാം 

പാനിപ്പത്ത ്യുദ്ധത്തിൽ ഇബ്ബാഹിം നലാധ്ിടയ 

ദ്യനീയമായി പരാജയടപ്പെുത്തുകയും ടെയ്തു. 

 5. സുൽത്താൻ ഇബ്ബാഹിം ഒഴിടക ഇന്ത്യയിടല ഒരു 

സുൽത്താനും യുദ്ധകളത്തിൽ ടകാെടപ്പട്ടിട്ടിെ. 

 പ്രധാേറെട്ട നകപ്ര വകുെുകൾ 

വകുപ്പ ് പവൃത്തി 

ദ്ിവാൻ-ഇ-രിസാലത്ത് (വിനദ്ശകാരയ മബ്ന്ത്ി)         അപ്പീൽ വകുപ്പ് 

ദ്ിവാൻ-ഇ-അരിസ് സസനിക വകുപ്പ ്

ദ്ിവാൻ-ഇ-ബന്ദഗൻ അെിമകളുടെ വകുപ്പ ്

ദ്ിവാൻ-ഇ-ഖാസ-ഇ-മമാലിക ് നീത്ിനയായ വകുപ്പ് 
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ദ്ിവാൻ-ഇ-ഇസ്തിയാഖ് ടപൻഷൻ വകുപ്പ ്

ദ്ിവാൻ-ഇ-മുസ്തബ്ഖാജ ് കുെിശ്ശിക വകുപ്പ ്

ദ്ിവാൻ-ഇ-സഖൊത്ത് ൊരിറ്റി വകുപ്പ ്

ദ്ിവാൻ -ഇ -നകാഹി കൃഷി വകുപ്പ ്

ദ്ിവാൻ - ഇ - ഇന്ഷാ കത്തിെപാെുകളുടെ വകുപ്പ് 

 പ്രധാേ നകപ്ര ഉനദയാഗസ്ഥർ 

സ്ഥാനം പങ്ക ്

വസീർ മറ്റ് വകുപ്പുകളുടെ നിയബ്ന്ത്ണത്തിലുള്ള െവനയൂ, 

ധ്നകാരയങ്ങളുടെ െുമത്ലയുള്ള സംസ്ഥാന മുഖയമബ്ന്ത്ി 

അരിസ്-ഇ-

മാംലിക ്

സസനിക വിഭാഗം നമധ്ാവി 

ഖാസി ലീഗൽ ഓഫീസർ (മുസ്ിം നിയമം ശരീഅത്ത ്

അെിസ്ഥാനമാകിയുള്ള സിവിൽ നിയമം) 

വകിൽ-ഇ-

ദ്ാർ 

രാജകുെുംബങ്ങളുടെ കൺനബ്ൊളർ 

ബാരിദ്്-ഇ-

മുമാലിക് 

സംസ്ഥാന വാർത്താ ഏജൻസിയുടെ ത്ലവൻ 
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അമീർ-ഇ-

മജ്ലിസ് 

രാജകീയ വിരുന്നുകൾ, സനമ്മളനം, ഉത്സവങ്ങൾ എന്നിവയുടെ 

െുമത്ലയുള്ള ഉനദ്യാഗസ്ഥൻ 

മജ്ലിസ്-ഐ-

ആം 

സംസ്ഥാനത്തിന്ടെ സുബ്പധ്ാന കാരയങ്ങളിൽ 

സുഹൃത്തുകളുടെയും ഉനദ്യാഗസ്ഥരുടെയും കൗൺസിൽ 

കൂെിയാനലാെിച്ചു 

ദ്ാഹിർ-ഇ-

മുമാലിക് 

രാജകീയ കത്തിെപാെുകളുടെ ത്ലവൻ 

സദ്ർ-ഉസ-്

സുദ്ൂർ 

മത്പരമായ കാരയങ്ങളും ദ്ാനങ്ങളും സകകാരയം ടെയ്യുക 

സദ്ർ-ഇ-

ജഹാൻ 

മത്, ൊരിറ്റബിൾ എൻനഡാവ്ടമന്െിന്ടെ െുമത്ലയുള്ള 

ഉനദ്യാഗസ്ഥർ 

അമീർ-ഇ-

ഡാഡ് 

പബ്ലിക് നബ്പാസികയൂട്ടർമാർ 

നായിബ് 

വസീർ 

ഉപമബ്ന്ത്ി 

മുഷ്രിഫ്-

ഇ-

മുമാലിക് 

അകൗണ്ടന്െ് ജനെൽ 
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ഭരണവിഭാഗം 

അഡ്മിനിസ്നബ്െറ്റീവ് 

യൂണിറ്റ് 

നമധ്ാവി 

ഇഖ്ത (ബ്പവിശയ) മുക്തി അടെങ്കിൽ വാലി 

ഷിക് ( ജിെ) ശിഖ്ദാർ 

പരഗാന  (ത്ാലൂക്) ൌധ്രിയും അമിലും 

ബ്ഗാമ് (ബ്ഗാമം) മുഖദ്ദം, ഖുത്് 

രുസ്തകങ്ങളും രചയിതാക്കളും 

  

രചയിതാക്കൾ രുസ്തകങ്ങൾ 

അൽടബെൂണി ത്ഹ്കിക്-ഇ-ഹിന്ദ് 

അൽടബെൂണി കാനുൻ-ഇ-മസൂദ്ി 

അൽടബെൂണി ജവഹർ-ഫിൽ-ജവാഹിർ 

മിൻഹാജ്-ഉസ്-സിൊജ് ത്ബഖത്്-ഇ-നസരി 

അമീർ ഖുബ്സു സലല മജ്നു , ഖിൊൻ-ഉസ്-സാദ്ിൻ 

അമീർ ഖുബ്സു ഖസസൻ-ഉൽ-ഫുത്ുഹ,് നുഹ-്സിഫിർ 

അമീർ ഖുബ്സു ത്ുഗ്ലക്നാമ, ഖംസാഹ് 

സിയാ-ഉദ്-്ദ്ിൻ-ബൊനി ഫത്വ-ഇ-ജഹന്ദാരി 

സിയാ-ഉദ്-്ദ്ിൻ-ബൊനി ത്ാരിഖ്-ഇ-ഫിനൊസ് ഷാഹി 

ഫിനൊസ് ഷാ ഫത്വ-ഇ-ഫിനൊസ് ഷാഹി 

https://t.me/ByjusExamPrepMPSC
https://bit.ly/3osgOjT
http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 
 
 
 

  
 

ഫിനൊസാബാദ്ി ഖമാസ് 

ഹസൻ നിസാമി ത്ാജ്-ഉൽ-മാത്ിർ 

അബൂബകർ ൊെ നമഃ 

ഫബ്കുദ്ദീൻ ത്ാരിഖ്-ഇ-മുബാെക് ഷാഹി 

ഇബ്നു  ബത്തൂത്ത കിത്ാബ്-ഉൽ-ടെഹ്ല 

ഷംസ്-ഇ-ഷിരാജ് അഫീഫ് ത്ാരിഖ്-ഇ-ഫിനൊസ് ഷാഹി 

ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിേ്റെ തകർച്ചയുറെ കാരണങ്ങൾ 

 ജനങ്ങൾക ്വിശവാസമിൊത്ത ടഡനപ്പാസിറ്റഡ്, മിലിട്ടെി ത്രം സർകാർ 

 മുഹമ്മദ് ്ബിൻ ത്ുഗ്ലകിനട്െ വനയമായ പദ്ധത്ികൾ നപാടല ഡൽഹി 

സുൽത്താന്മാരുടെ അധ്ഃപത്നവും ഫിനൊസ ്ത്ുഗ്ലകിനട്െ കഴിവിൊയ്മയും 

 സ്ഥിരമായ നിയമം ഇൊത്തത്ിനാൽ പിന്ത്ുെർച്ചാവകാശ യുദ്ധം 

 ബ്പഭുകന്മാരുടെ അത്യാബ്ഗഹവും കഴിവിൊയ്മയും 

 വികലമായ സസനിക സംഘെന 

 സാബ്മാജയത്തിന്ടെ വിശാലമായ ഭൂമിശാസ്ബ്ത്പരമായ വയാപ്തിയും 

ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള നമാശം മാർഗങ്ങളും 

 സാരത്തിക അസ്ഥിരത് 

 ഫിനൊസ ്ത്ുഗ്ലകിനട്െ കാലത്ത ്അെിമകളുടെ എണ്ണം 1,80,000 ആയി ഉയർന്നു, 

അത്് ഖജനാവിന ്ഭാരമായിരുന്നു. 

 ത്ിമൂെിനട്െ അധ്ിനിനവശം 
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