
www.byjusexamprep.com 
 
 
 

  
 

  മുഗൾ സാമ്മാജ്യം:ബാബർ-അക്ബർ  

താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ടേബിളിൽ മുഗൾ സാമ്മാജ്യത്തിനഴ്െ ഭരണ കാലയളവ ്

തന്നിരിക്കുന്നു 

മുഗൾ സാമ്മാജ്യം 

1526 – 1530 

എ.ഡി 

  

  

 ബാബർ  ഒന്നാാം പാനിപ്പത്ത ്യുദ്ധത്തിനു ടേഷാം മുഗൾ 

സാമ്മാജ്യത്തിന്ഴെ സ്ഥാപകൻ 

1530 – 1540 

എ.ഡി 

1555 – 1556 

എ.ഡി 

  

 ഹുമയൂൺ 

  

ടഷർഷയാണ് അടേഹഴത്ത 

പരാജ്യഴപ്പേുത്തിയത് 

1540 – 1555 

എ.ഡി 
 സൂർ സാമ്മാജ്യാം  ടഷർഷാ ഹുമയൂണിഴന പരാജ്യഴപ്പേുത്തി 

എഡി 1540-45 വഴര ഭരിച്ചു 

1556  രണ്ാാം 

പാനിപ്പത്ത ്യുദ്ധാം 

 അക്ബെുാം  ടഹമുവുാം തമ്മിൽ 

1556 – 
1605  

എ.ഡി 

  

അക്ബർ 

  

ദിൻ-ഇ-ഇല്ലാഹി സ്ഥാപിച്ചു, മുഗൾ സാമ്മാജ്യാം 

വികസിപ്പിച്ചു 
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1605 – 1627 

എ.ഡി 
 ജ്ഹാാംഗീർ  കയാപ്റൻ വിലയാം ടഹാക്കിൻസുാം സർ ടതാമസ് 

ടൊയുാം മുഗൾ ടകാേതി സന്ദർേിച്ചു 

1628 -1658 

എ.ഡി 
 ഷാജ്ഹാൻ  മുഗൾ സാമ്മാജ്യത്തിന്ഴെയുാം കലയുഴേയുാം 

വാസ്തു വിദയയുഴേയുാം പരടകാേി 

1658 – 1707 

എ.ഡി 

  

ഔൊംഗടസബ ്

  

മുഗൾ സാമ്മാജ്യത്തിന്ഴെ തകർച്ചയുഴേ തുേക്കാം 

1707 – 1857 

എ.ഡി 

  

പിൽക്കാല  

മുഗളന്മാർ 

  

മ്ബിട്ടീഷുകാർ േക്തി മ്പാപിച്ചടതാഴേ മുഗൾ 

സാമ്മാജ്യത്തിന്ഴെ തകർച്ചയുാം 

േിഥിലീകരണവുാം 

  ബാബർ (1526 - 1530)  

●        ഇന്ത്യയിഴല മുഗൾ സാമ്മാജ്യത്തിന്ഴെ സ്ഥാപകനായ ബാബർ തന്ഴെ 

വാംേപരമ്പരഴയ തിമൂെിഡ് രാജ്വാംേത്തിൽ നിന്ന ്കഴണ്ത്തി. 

●         1517-ൽ ഇമ്ബാഹിാം ടലാധി സിക്കന്ദർ ടലാധിയുഴേ പിൻഗാമിയായി. 

●         ബാബഴെ ദൗലത്ത് ഖാന്ഴെയുാം ൊണ സാംഗയുഴേയുാം എാംബസികൾ 

ഇമ്ബാഹിാം ടലാധിഴയ സ്ഥാനമ്ഭഷ്ടനാക്കാൻ ക്ഷണിച്ചു.ഇത്  1526-ഴല ഒന്നാാം 

പാനിപ്പത്ത ്യുദ്ധത്തിടലക്്ക നയിച്ചു. 

●         ഈ യുദ്ധത്തിൽ ബാബർ ഒരു ഓടട്ടാമൻ (െൂമി) ഉപകരണാം 

ഉപടയാഗിച്ചു. 

●         ഈ യുദ്ധത്തിൽ ബാബർ വൻടതാതിൽ ഴവേിടകാപ്പുകൾ  

ഉപടയാഗിച്ചിരുന്നുഴവങ്കിലുാം മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇത ്ഇന്ത്യയിൽ 

അെിയഴപ്പട്ടിരുന്നു. 

●         ഖാൻവ യുദ്ധാം (1527) ൊണ സാംഗയുാം ബാബെുാം തമ്മിലാണ് നേന്നത്.  

സാംഗയുഴേ ടതാൽവിടയാഴേ, ഗാംഗാ സമതലങ്ങളിൽ ബാബെിന്ഴെ സ്ഥാനാം 

േക്തിഴപ്പട്ടു. 
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●         യുദ്ധാം ജ്ിഹാദായി മ്പഖയാപിക്കുകയുാം വിജ്യത്തിന് ടേഷാം ഖാസി 

എന്ന പദവി ഏഴറേുക്കുകയുാം ഴെയ്തു. 

സാഹിതയാം: 

●        തുസുക-്ഇ-ബാബെിയുാം സുമ്പസിദ്ധ സൂഫി കൃതിയായ മസ്നവിയുഴേ 

തുർക്കി വിവർത്തനവുാം ബാബർ രെിച്ചു.  തുസുക-്ഇ-ബാബെി ടപർഷയൻ 

ഭാഷയിടലക്്ക ബാബർനാമ എന്ന ടപരിൽ അബ്ദുർ െഹീാം ഖാൻഖാനയാണ് 

വിവർത്തനാം ഴെയ്തത്. 

വാസ്തു വിദയ 

●        പൂടന്ത്ാട്ടപരിപാലനത്തിന്ഴെ ഒരു പാരമ്പരയവുാം ബാബർ സ്ഥാപിച്ചു..ഴവള്ളാം 

ഒെുകുന്ന ഒട്ടനവധി ഔപൊരിക പൂടന്ത്ാട്ടങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു.   

  

·        അടേഹാം രണ്് മുസ്ീാം പള്ളികൾ നിർമ്മിച്ചു, ഒന്ന് പാനിപ്പത്തിഴല 

കാബൂലിബാഗിലുാം മഴറാന്ന് ടരാഹിൽഖണ്ഡിഴല സാംബാലിലുാം. 

ഹുമയൂൺ (1530 – 1540, 1555 - 1556) 

●        1530 ഡിസാംബർ 29-ന ്23-ആാം വയസ്സിൽ ഹുമയൂൺ മുഗൾ 

െമ്കവർത്തിയായി. 

●         1539-ഴല ൌസ യുദ്ധത്തിൽ ഹുമയൂണിഴന ടഷർഷാ സൂരി ആദയമായി 

പരാജ്യഴപ്പേുത്തി. 

●         അേുത്ത വർഷാം (1540) കനൗജ് ്യുദ്ധത്തിൽ ടഷർഷാ ഹുമയൂണിഴന 

പൂർണ്ണമായുാം പരാജ്യഴപ്പേുത്തി സൂർ വാംോം സ്ഥാപിച്ചു. 

●         15 വർഷത്തിനു ടേഷാം, 1555-ഴല സിർഹിന്ദ് യുദ്ധത്തിൽ അവസാന 

സൂർ ഭരണാധികാരി സിക്കന്ദർ ഷാ സൂർഴന പരാജ്യഴപ്പേുത്തി ഹുമയൂൺ 

സാമ്മാജ്യാം വീണ്ുാം പിേിഴച്ചേുത്തു, അതിനുടേഷാം അടേഹാം 6 മാസാം മാമ്താം 

ഭരിച്ചു. 

●         1540 മുതൽ 1555 വഴരയുള്ള കാലഘട്ടാം മുഗളന്ഴെ താൽക്കാലിക 

മ്ഗഹണ കാലഘട്ടാം എന്നാണ ്അെിയഴപ്പേുന്നത.് 

●         1556 ജ്നുവരി 24-ന് ഡൽഹിയിഴല പുരാനകവിലയിലുള്ള തന്ഴെ 

ലലമ്ബെിയായ ടഷർമണ്ലിന്ഴെ ടഗാവണിപ്പേിയിൽ നിന്ന് 

ആകസ്മികമായി വീണ് ഹുമയൂൺ മരിച്ചു. 

●         മ്പഗത്ഭനായ ഗണിതോസ്മ്തജ്ഞനുാം 

ടജ്യാതിോസ്മ്തജ്ഞനുമായിരുന്നു ഹുമയൂൺ.  മുഗളന്മാർക്കിേയിൽ 

ഇൻസാൻ-ഇ-കാമിൽ (തികഞ്ഞ മനുഷയൻ) എന്ന പദവി അടേഹത്തിന ്

ലഭിച്ചു 

●         ഹുമയൂണിന്ഴെ ജ്ീവെരിമ്തമായ ഹുമയൂൺ നമഹ് എെുതിയത് 

ഹുമയൂണിന്ഴെ സടഹാദരി ഗുൽബദൻ ബീഗമാണ്. േർക്കിഷ്, ടപർഷയൻ 

ഭാഷകളുഴേ മിമ്േിതമായിരുന്നു  ഈ ജ്ീവെരിമ്താം എെുതാനായി 
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ഉപടയാഗിച്ചത്.. 

ഹുമയൂണിന്ഴെ കാലഴത്ത വാസ്തു വിദയ 

●        പൂരാനകവില ഹുമയൂണാണ ്നിർമ്മിച്ചഴതങ്കിലുാം അതിന്ഴെ 

നിർമ്മാണാം പൂർത്തിയാക്കിയത് ടഷർഷായാണ്. 

●         ഹുമയൂണിന്ഴെ േവകുേീരാം ഡൽഹിയിലാണ് (ഇരട്ട 

താെികക്കുേങ്ങളുള്ള ഇന്ത്യയിഴല ആദയഴത്ത ഴകട്ടിോം) ഹാജ്ി ബീഗാം 

നിർമ്മിച്ചത് 

●         ഹുമയൂൺ േവകുേീരാം താജ്മഹലിന്ഴെ മുൻഗാമിയായി 

അെിയഴപ്പേുന്നു, കാരണാം താജ് ്ഇതിന്ഴെ മാതൃകയിൽ നിർമ്മിച്ചതാണ്, 

ഇത ്തിമൂെിന്ഴെ വീേിന്ഴെ ഴപാതുേയനമുെി എന്നുാം അെിയഴപ്പേുന്നു.  

മിരാക് മിർസ ഗിയാസ് ആയിരുന്നു അതിന്ഴെ േില്പി. 

●         1533-ൽ ഹുമയൂൺ ഡൽഹിയിൽ ദിൻപാന (ടലാക അഭയടകമ്ന്ദാം) 

നഗരാം നിർമ്മിച്ചു. 

ഷേർോ സൂരി (സൂർ സാമ്മാജ്യം) 

●        ഫരീദ് എന്നായിരുന്നു ഴഷർഷയുഴേ യഥാർത്ഥ ടപര്. 

●         അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നാണ ്അടേഹത്തിന്ഴെ കുേുാംബാം 

ഇന്ത്യയിഴലത്തിയത്. 

●         1539-ഴല ൌസ യുദ്ധത്തിൽ ടഷർഖാൻ ആദയമായി ഹുമയൂണിഴന 

പരാജ്യഴപ്പേുത്തി ടഷർഷാ എന്ന ടപര് സവീകരിച്ചു. 

●         പിന്നീേ ്1540-ൽ കനൗജ്് യുദ്ധത്തിൽ അടേഹാം ഹുമയൂണിഴന 

പൂർണ്ണമായുാം പരാജ്യഴപ്പേുത്തി സൂർ രാജ്വാംോം സ്ഥാപിച്ചു. 

വാസ്തു വിദയ: 

●        ഴസാഹാർഗാവിൽ നിന്ന ്അടറാക്്ക വഴര (കൽക്കട്ട മുതൽ അമൃത്സർ 

വഴര) മ്ഗാൻഡ് മ്േങ്ക് ടൊഡ് നിർമ്മിച്ചത് ടഷർഷാ ഇന്ത്യയിൽ ആദയമായി 

ടദേീയ പാത എന്ന ആേയാം അവതരിപ്പിച്ചു.  ഇടപ്പാൾ മ്ഗാൻഡ് മ്േങ്ക ്ടൊഡ് 

ടഷർഷാ സൂരി മാർഗ് എന്നാണ ്അെിയഴപ്പേുന്നത്.  ഡൽഹി മുതൽ 

അമൃത്സർ വഴരയുള്ള ഭാഗാം ടദേീയ പാത -1 എന്നെിയഴപ്പേുന്നു. 

●         ആമ്ഗയിൽ നിന്ന ്ടജ്ാധ്പൂരിടലക്കുാം െിറൂരിടലക്കുാം ലാടഹാെിൽ 

നിന്ന ്മുൾട്ടാനിടലക്കുാം അടേഹാം ടൊഡുകൾ നിർമ്മിച്ചു.  ഓടരാ രണ്് 

ടകാസിന്ഴെയുാം അകലത്തിലാണ് അടേഹാം സലെസ് നിർമ്മിച്ചത്.  ഈ 

സലെസ് പിന്നീേ് കസ്ബാസിഴല മാർക്കറ് നഗരങ്ങളായി വികസിച്ചു.  

വാർത്താ-ടസവനങ്ങൾ, ഡാക്-ൌക്കികൾ എന്നിവയുഴേ ടേജ്ുകളായി 

അവ ഉപടയാഗിച്ചു. 

●         അടേഹാം ഡൽഹിയിൽ പുരാന കിലയുാം (അതിന്ഴെ നിർമ്മാണാം 

ആരാംഭിച്ചത് ഹുമയൂണാണ്) ബീഹാെിഴല സസാൊമിൽ സവന്ത്ാം 

േവകുേീരവുാം നിർമ്മിച്ചു. 
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●         ഡൽഹിയിഴല ഫിടൊസ്ഷാ ടകാേ്ലയുഴേ കവാേമായ ഖൂനി ദർവാസ 

(രക്താം പുരണ് ടഗറ്) അടേഹാം നിർമ്മിച്ചു. 

സാമ്പത്തികവുാം ഭരണവുാം 

●        സിൽവർ െുപിയയുാം (ഒരു രൂപ 64 ദാമുകൾക്്ക  തുലയമാണ്) സവർണ്ണ 

നാണയമായ അഷ്െഫിയുാം ആദയമായി അവതരിപ്പിച്ച 

ഭരണാധികാരിയാണ്. 

●         ഭരണപരമായ വിഭാഗങ്ങൾ: 

1.      ഇഖ്ത - ഹക്കിാം അഴല്ലങ്കിൽ അമീന്ഴെ കീെിലുള്ള മ്പവിേയ 

2.      സർക്കാർ - േിഖ്ദാർ-ഇ-േിഖാദൊൻ അഴല്ലങ്കിൽ മുൻസിഫ്-ഇ-

മുൻസിഫാൻ കീെിലുള്ള ജ്ില്ല 

3.      പർഗാന - േിഖ്ദാർ അഴല്ലങ്കിൽ മുൻസിഫിന് കീെിലുള്ള താലൂക്്ക 

4.   മ്ഗാാം - മുഖോാം അഴല്ലങ്കിൽ അമിൽ മ്ഗാമാം 

●         മ്പാടദേിക കുറകൃതയങ്ങൾക്്ക അടേഹാം മ്പാടദേിക 

മുഖോാം/ജ്മീന്ദാർമാഴര ഉത്തരവാദികളാക്കി 

●         ഹിന്ദി കവി മാലിക ്മുഹമ്മദ് ജ്യസി തന്ഴെ ഭരണകാലത്ത് പദ്മാവത് 

പൂർത്തിയാക്കി.  

അക്ബർ (1556 - 1605) 

വർേം  മ്രാധാന്യം 

1556  അക്ബർ 14 വയസ്സുള്ളടപ്പാൾ സിാംഹാസനത്തിൽ കയെി 

1556 ടഹമുവുാം ലബൊാം ഖാനുാം (ഖാൻ-ഇ-ഖന്നൻ) തമ്മിലുള്ള രണ്ാാം 

പാനിപ്പത്ത ്യുദ്ധാം.  യുദ്ധത്തിൽ ടഹമു പരാജ്യഴപ്പേുന്നു 

1560 18-ആാം വയസ്സിൽ അക്ബർ സവതമ്ന്ത്നാകുകയുാം ലബൊാം ഖാഴന 

പുെത്താക്കുകയുാം ഴെയ്യുന്നു 

1564 ജ്ിസിയ നികുതി നിർത്തലാക്കൽ 
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1571 ആമ്ഗയ്ക്കേുത്തുള്ള ഫടത്തപൂർ സിമ്കിയുഴേ േിലാസ്ഥാപനാം നേന്നു 

1574 മൻസബ്ദാരി സമ്മ്പദായാം നിലവിൽ വന്നു 

1575 ഇബാദത ് ഖാന പണിതു 

1576 ൊണാ മ്പതാപുാം രാജ്ാ മാൻസിങ്ങിന്ഴെ ടനതൃതവത്തിലുള്ള മുഗൾ 

ലസനയവുാം തമ്മിലാണ് ഹൽഡിഘട്ടി യുദ്ധാം നേന്നത്. 

1580 ദഹ്സാല ബടന്ദാബസ്ത് സാംവിധാനാം ഏർഴപ്പേുത്തി 

1582 .ദീൻ-ഇ-ഇല്ലാഹി - ഹിന്ദുമതാം, ഇസ്ാാം, ലജ്നമതാം തുേങ്ങി നിരവധി 

മതങ്ങളിൽ നിന്ന് സവീകരിച്ച മൂലയങ്ങളുഴേ സമനവയമായിരുന്നു 

അക്ബെിൻ്്ഴെ   പുതിയ മതാം. ഇത ്മത യാഥാസ്ഥിതികതയ്ക്കുാം 

മതമ്ഭാന്ത്ിനുാം എതിരായ നീക്കമായിരുന്നു.  സുൽ-കുൽ അഴല്ലങ്കിൽ 

എല്ലാവർക്കുാം സമാധാനാം എന്ന നയമാണ് അടേഹാം പിന്ത്ുേരുന്നത്. 

  

●        അക്ബർ, നിരക്ഷരനായിരുന്നിട്ടുാം, മ്പഗത്ഭരായ ആളുകളുഴേ 

വലിയ രക്ഷാധികാരിയായിരുന്നു.  അടേഹാം തന്ഴെ ഴകാട്ടാരത്തിൽ 

ഒരു സ്ടകാളേിക് അസാംബ്ലി (നവരത്നങ്ങൾ) നേത്തി.  

അടേഹത്തിന്ഴെ ഴകാട്ടാരത്തിഴല മ്പമുഖ വയക്തികൾ: 

●         അബുൽ ഫസൽ: അടേഹാം അക്ബെിന്ഴെ ഴകാട്ടാര 

െരിമ്തകാരനായിരുന്നു.  അക്ബെിന്ഴെ ജ്ീവെരിമ്ത കൃതികളായ 

ഐൻ-ഇ-അക്ബരി, അക്ബർ നമ എന്നിവ എെുതിയതിന്ഴെ ബഹുമതി 

അടേഹത്തിനുണ്്. 

●         അബുൽ ലഫസി: അടേഹാം ഒരു ടപർഷയൻ കവിയായിരുന്നു.  

അബുൽ ഫസൽ അടേഹത്തിന്ഴെ സടഹാദരനായിരുന്നു.  മഹാഭാരതാം 

ടപർഷയൻ ഭാഷയിടലക്്ക 'െസാംനഴമഹ്' എന്ന ടപരിൽ വിവർത്തനാം 

ഴെയ്തതിന്ഴെ ബഹുമതി അടേഹത്തിനുണ്്.  ഭാസ്കരാൊരയയുഴേ 

ഗണിതോസ്മ്ത കൃതിയായ ലീലാവതി ടപർഷയൻ ഭാഷയിടലക്്ക 
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വിവർത്തനാം ഴെയ്യുകയുാം ഴെയ്തു. 

●         ബീർബൽ: മടഹഷ ്ദാസ് എന്നായിരുന്നു അടേഹത്തിന്ഴെ 

യഥാർത്ഥ ടപര്.  അക്ബെിന്ഴെ ഴകാട്ടാരാം വിദുഷകനായിരുന്നു 

അടേഹാം . 

●         രാജ്ാ ടതാഡർമൽ: അടേഹാം അക്ബെിന്ഴെ ഴകാട്ടാരത്തിഴല 

ധനകാരയാം അഴല്ലങ്കിൽ െവനയൂ മമ്ന്ത്ിയായിരുന്നു.  െവനയൂ 

സാംവിധാനമായ സാപ്തിയുാം ദോലയുാം അടേഹത്തിനഴ്െ 

െിന്ത്ാഗതിയായിരുന്നു.  ഭാഗവതപുരാണാം ടപർഷയൻ ഭാഷയിടലക്കുാം 

അടേഹാം പരിഭാഷഴപ്പേുത്തി. 

●         മിയാൻ തൻഴസൻ: അടേഹത്തിന്ഴെ യഥാർത്ഥ ടപര ്രാാം തനു 

പാഴണ്ഡ എന്നാണ.്  അക്ബെിന്ഴെ ബഹുമാനാർത്ഥാം അടേഹാം 

രാജ്ദർബാരി രാഗാം രെിച്ചു.  അക്ബെിന്ഴെ ഴകാട്ടാര 

സാംഗീതജ്ഞനായിരുന്നു അടേഹാം. 

●         മഹാരാജ് മാൻ സിാംഗ:് അക്ബെിന്ഴെ ലസനിക ടമധാവി. 

●         ഭഗവാൻദാസ:് ഭർമാലിന്ഴെ മകൻ 

●         അബ്ദുെഹീാം ഖാൻഖാന: ഹിന്ദി കവി 

●         മുല്ല ടദാ പയജ് 

ഭരണകൂടം 

ഭൂമി വരുമാനാം 

●        അക്ബർ വാർഷിക മൂലയനിർണ്ണയ സമ്മ്പദായാം ആരാംഭിച്ചു, അവിഴേ 

ഖവാൻടഗാസ ്അഴല്ലങ്കിൽ ഭൂമിയുഴേ പാരമ്പരയ ഉേമകൾ ഭൂമി വിലയിരുത്തി 

കടരാെിസ് നികുതി പിരിഴച്ചേുത്തു. 

●         1580-ൽ ഒരു പുതിയ സാംവിധാനാം ദഹ്സാല (കെിഞ്ഞ 10 വർഷഴത്ത 

വിലകൾ) കണക്കാക്കി.  സാപ്തി സമ്മ്പദായാം ഉപടയാഗിച്ചാണ് ഭൂമി അളന്നത്. 

ദഹ്സാല സമ്മ്പദായടത്തക്കാൾ ഴമച്ചഴപ്പട്ടതാണിത്.  ടതാഡർമലിന്ഴെ 

ബടന്ദാബസ്ത ്എന്നുാം ഇത് അെിയഴപ്പട്ടിരുന്നു 

●         ബതായി സമ്മ്പദായത്തിൽ, ഉൽപ്പാദനാം നിശ്ചിത അനുപാതത്തിൽ 

വിഭജ്ിക്കഴപ്പട്ടു. 

●         നാസാഖ ്സമ്മ്പദായത്തിൽ, കെിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിഴല കർഷകരുഴേ 

മ്പതിഫലാം ഏകടദോം കണക്കാക്കുകയുാം സാമ്മാജ്യത്തിന്ഴെ വിഹിതാം 

നിശ്ചയിക്കുകയുാം ഴെയ്തു. 

●        കൃഷിടയാഗയമായ ഭൂമിയുഴേ തരങ്ങൾ 

1.     ടപാലജ്് - എല്ലാ വർഷവുാം കൃഷി ഴെയ്യുന്ന ഭൂമി 

2.      പരാട്ടി - തരിേുനിലങ്ങൾ 

3.      െഞ്ചർ - 2-3 വർഷടത്തക്്ക തരിോയി കിേക്കുന്ന ഭൂമി 

4.  ബഞ്ചാർ - 2-3 വർഷത്തിൽ കൂേുതൽ തരിോയി കിേക്കുന്ന ഭൂമി 
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●        േക്കാവി - കർഷകർക്്ക വായ്പ 

●        വരുമാനാം ലക്ഷയമാക്കിയുള്ള ഭൂമി വിഭജ്നാം 

1.     ഖലീസ - െമ്കവർത്തിയുഴേ ഴെലവുകൾക്കായി മ്പടതയകാം 

സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂമി 

2.      ജ്ാഗിർ - മ്പഭുക്കന്മാർടക്കാ മൻസബ്ദാർമാർടക്കാ അവരുഴേ 

ഴെലവുകൾക്കായി ഭൂമി നൽകി 

3.   ഇനാാം - മതവിേവാസികൾക്്ക ഭൂമി നൽകി  

മൻസബ്ദാരി സമ്മ്പദായാം:ഒരു വലിയ ലസനയഴത്ത നിലനിർത്തുന്നതിനാണ ്

ഇത് അവതരിപ്പിച്ചത്.  മ്പഭുക്കന്മാർക്്ക ൊങ്കുകൾ (മാൻസാബ)് നൽകി.  അവഴര 

സാറ ്(വയക്തിഗത പദവി), സവർ (കവാൽപ്പേയാളികൾ പരിപാലനത്തിന)് 

എന്നിങ്ങഴന തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.  ഇടതാഴോപ്പാം ഡാഗ,് ഴെഹ്െ സമ്മ്പദായവുാം 

പിന്ത്ുേർന്നു.  മൻസബ്ദാർമാഴര ജ്ാഗീെുകൾ ആയി നിയമിച്ചു, അവർ 

ലസനികരുഴേ േമ്പളാം നൽകി 

മ്പധാനഴപ്പട്ട പദവികൾ:  

●    വസീർ/ദിവാൻ - െവനയൂ വകുപ്പ ്ടമധാവി 

●    സുടബദർ - ഒരു മ്പവിേയയുഴേ ഗവർണർ 

 മിർ ബക്ഷി - മ്പഭുക്കന്മാരുഴേ തലവൻ കൂേിയായിരുന്ന ലസനിക 

ടമധാവി 

●   ബാരിഡ്സ ്- ഇന്െലിജ്ൻസ് ഉടദയാഗസ്ഥർ 

●   വഖിയ-നാവിസ ്- വാർത്താ െിടപ്പാർട്ടർമാർ 

●   മിർ സമൻ - സാമ്മാജ്യതവ കുേുാംബങ്ങളുഴേയുാം രാജ്കീയ 

പണിപ്പുരകളുഴേയുാം (കാർഖനാസ)് െുമതലക്കാരൻ 

●         െീഫ് ഖാസി - ജ്ുഡീഷയൽ വകുപ്പുകളുഴേ തലവൻ 

●         െീഫ് സദർ - ജ്ീവകാരുണയ, മതപരമായ ദാനങ്ങളുഴേ ഉത്തരവാദിത്താം 

●         ദിവാൻ-ഐ-ആാം - ഓപ്പൺ ദർബാർ 

●         ഗുസൽ ഖാന - സവകാരയ കൺസൾടട്ടഷൻ ടൊംബർ 

അക്ബറിന്്ററ കാലറെ വാസ്തു വിദ്യ  

●        ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിഴല വാസ്തു വിദയയ്ക്്ക അക്ബർ ഗണയമായ 

സാംഭാവന നൽകി.  ആമ്ഗ ടഫാർട്്ട, ലാടഹാർ ടഫാർട്്ട, അലഹബാദ് ടഫാർട്്ട, 

ഹുമയൂണിന്ഴെ േവകുേീരാം, ആമ്ഗയ്ക്്ക സമീപമുള്ള ഫടത്തപൂർ സിമ്കി 

തുേങ്ങീ നിരവധി ഴകട്ടിേങ്ങൾ അടേഹത്തിന്ഴെ നിരീക്ഷണത്തിൽ 

നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്്. 
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●         അടേഹാം ഫടത്തപൂർ സിമ്കിയിൽ ഇബാദത് ഖാന അഴല്ലങ്കിൽ 

മ്പാർത്ഥനാ ഹാൾ നിർമ്മിച്ചു, അതിനായി അടേഹാം തിരഴഞ്ഞേുത്ത 

ലദവോസ്മ്തപണ്ഡിതഴരയുാം മിേിക്കഴളയുാം വിളിച്ചു.  ഈ 

ആളുകളുമായി അടേഹാം മതപരവുാം ആത്മീയവുമായ വിഷയങ്ങൾ െർച്ച 

ഴെയ്തു. 

●         ഗുജ്ൊത്തിഴനതിരായ തന്ഴെ വിജ്യത്തിന്ഴെ സ്മരണയ്ക്കായി, 1601-

ൽ അടേഹാം ഫടത്തപൂർ സിമ്കിയിൽ ബുലന്ദ ്ദർവാസ പണിതു. 

●         അടേഹത്തിന് മതഴത്തക്കുെിച്്ച ഉദാരമായ കാഴ്ചപ്പാേുകളുണ്ായിരുന്നു.  

എല്ലാ മതസ്ഥർക്കുാം ഇബാദത് ഖാന തുെന്നുഴകാേുത്തത ്ഇത് 

മ്പകേമാക്കുന്നു. 
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