



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	ترتیب
	پیش لفظ
	تمہید
	ادارتی بورڈ
	نظر ثانی کنندگان
	فہرست مضمون مدیران
	فہرست مضمون نگاران
	آثار قدیمہ
	فہرست آثار قدیمہ
	تمہید
	ماقبل تاریخ دور کے آثار
	قدیم حجری دور کی سنگریزی تہذیبیں
	رورخی اوزار
	پرت دار تہذیب
	رینڈیر دور کی تہذیب
	وسطی حجری دور
	جدید حجری دور
	ہندوستان ماقبل تاریخ دور میں
	اصل تاریخ دور کے آثار
	وادی سندھ کی تہذیب
	ابتدائی وسطی دور کے آثار
	مصر
	روما
	چین
	جاپان
	قرون وسطی اور اس کا آخری زمانہ
	دور آہن
	ابتدائی تاریخ دور کے آثار
	ہندوستان

	ادبیاب
	فہرست
	آسامی زبان و ادب
	زبان
	ادب کا ابتدائی دور
	جنگ عظیم سے پہلے اور بعد کی شاعری
	ڈرامہ
	ناول
	مختصر افسانہ
	مضامین اور انشائیے

	اردو زبان و ادب
	دکن میں اردو کا آغآز و ارتقاء
	دکنی علاقہ
	صوتی خصوصیات
	صرفی خصوصیات
	دکنی کے ادوار
	مرکز گجرات
	بہیمنی سلطنت کے زمانے میں دکنی کی ترقی
	سلطنت قطب شاہی
	عادل شاہی
	مغل عہد
	اردو ادب ۔۔سقوط دکن سے 1857تک
	اردو نظم۔۔1800-1857
	اردو ادب۔1857-1914
	اردو ادب ۔1914-1935
	اردو ادب۔1935-1976
	اردو ادب پاکستان میں 
	ادبی سرمائے کا جائزہ
	غزل
	نظم
	ناول
	افسانہ
	ڈرامہ
	طنز و مزاح
	انشائیہ
	سفر نامہ اور رپور تاژ
	خود نوشت سوانح عمری
	شخصی خاکہ
	تنقید

	اڑیہ زبان و ادب
	اڑیہ کا علاقہ اور اس کے بولنے والوں کی تعداد
	دوسری زبانوں سے اڑیہ کا تعلق
	ادبی تاریخ کے مختلف دور
	قدیم دور کے اہم رجحانات اور لکھنے والے
	دور وسطی کے اہم رجحانات اور لکھنے والے
	دور جدید
	شاعری
	ڈرامہ
	ناول اور افسانہ
	ادبی تنقید
	دوسری زبانوں کے ادب کے اثرات
	تراجم
	بچوں کا ادب

	اطالوی زبان و ادب
	اطالوی ادب
	تیرہویں اور چودہویں صدی
	دانتے ۔پترارک۔بوکاچو
	نشاۃ ثانیہ کا دور
	اٹھارہویں صدی
	انیسویں صدی
	موجودہ دور

	امریکی ادب
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11

	انگریزی ادب
	بنگالی زبان و ادب
	زبان
	ادب
	عہد وسطی کی بنگالی
	پنچالکا یا منگلا شاعری
	پرتگالی اثر
	جدید بنگالی
	ڈرامہ
	شاعری
	افسانوی ادب اور متفرق اصناف نثر
	رابندر ناتھ ٹیگور
	بنگلہ دیش میں بنگالی ادب

	پراکرت اور سنسکرت زبان و ادب
	پراکرت
	مہاراشٹری
	شورسینی
	ماگدھی
	اردھ مگدھی
	پشاچی
	فن شعر
	ڈرامہ
	افسانہ اور مختلف نثر
	سنسکرت
	وید
	اپنشد
	تنتر اور بودھوں کی سنسکرت تصانیف
	ڈرامہ
	تٖغزل کے رنگ کی شاعری اور نظم میں لکھی ہوئی تاریخ
	نثر میں لکھی ہوئی کتابیں اور افسانے
	فن شعر و سخن پر مقالے اور جمالیات کی کتابیں
	تصنیفات فلسفہ اور دیگر علوم وفنون
	جدید سنسکرت تصنیفیں

	پنجابی زبان و ادب
	تامل زبان و ادب
	تامل زبان کا علاقہ اور اس کے بولنے والے
	دوسری زبانوں سے تامل کا تعلق
	قدیم دور کے رجحانات اور لکھنے والے
	دور وسطی کے اہم رجحانات اور لکھنے والے
	جدید دور
	گزشتہ سوسال کا صنف واری ارتقاء
	شاعری
	ڈٖرامہ
	ناول اور افسانہ
	ادبی تنقید
	موجودہ دور
	تامل ادب میں مسلمانوں کا حصہ

	ترکی زبان و ادب
	ترکی زبان
	ترکی ادب
	چغتائی ادب
	آذری ادب
	عثمانی ادب
	دور جدید
	شاعری

	تلگو زبان و ادب
	ماقبل نننایا دور
	پورانون کا دور
	سری نادھا دور
	پربندھا دور
	جنوبی دور
	مدورا
	پدکوٹا 
	میسور
	آندھرا پردیش
	علاقہ تلنگانہ کے ادیب
	دور جدید
	دوسری جنگ عظیم کا اثر
	آزادی کے اثرات
	تلگو ڈرامہ
	تلگو ناول
	سوانح نگاری اور آپ بیتی
	خود نوشت سوانح عمریاں
	مضمون نگاری تنقید اور تحقیق
	لوک گیت
	مشرقی علوم اور ادبیات کے تراجم

	جاپانی زبان و ادب
	جرمن زبان و ادب
	چینی زبان و ادب
	چینی زبان
	کوان ہوا

	روسی زبان و ادب
	روسی زبان

	عربی زبان و ادب
	عربی زبان کی ابتداء اور اس کی تشو نما
	عربی زبان کی مختلف لہجے
	عربی رسم الخط
	جاہلی زمانہ
	کہاوتیں
	قصے کہانیاں
	جاہلی زمانہ کی شعر وشاعری
	اسلامی زمانہ
	رسول اللہ ﷺ اور خلفائے راشیدین کا زمانہ
	قرآن کریم
	حدیث
	اس زمانہ میں شعر و شاعری
	عہد بنو امیہ
	نثر فنی
	عہد اموی میں دیگر علوم و فنون کی تدوین
	یونانی کتابوں کےترجمے
	نظم
	عباسی زمانہ
	علم سیاسی اور ملکی حالت
	عہد عباسی کا پہلا دور
	عباسی زمانے کے دوسرے دور میں نثر
	عباسی زمانہ میں شعر وشاعری
	عہد عباسی کے دوسرے دور میں شعر وشاعری
	تنزل کا زمانہ
	دور انحطاط میں شعر وشاعری
	نشاۃ ثانیہ کا پہلا دور
	مصر پر نیپولین کے حملہ کے اثر
	محمد علی پاشا
	مصر میں شعراء
	ادبا اور مصنفین
	مقررین اخبار نویس
	نثر
	شعر و شاعری
	دوسرے علوم و فنون
	مہجری ادب
	نشاۃ ثانیہ کا دوسرا دور
	نثر۔خطابت
	تصنیف و تالیف
	علوم دینیہ
	افسانہ ناول اور ڈرامہ
	ناول
	ڈرامہ
	صحافت
	نشاۃ ثانیہ کے دوسرے دور میں شعر وشاعری
	ہندوستان

	عہد قدیم کا ادب
	اسیریا اور بابل کا ادب
	قدیم مصری ادب
	قدیم عبرانی ادب
	تالمودی ادب

	فارسی زبان و ادب
	طاہری دور
	صفاری دور
	سامانی دور
	غزنوی دور
	سلجوقی دور
	ایلخانی اور تیموری دور
	صفوی اور قاچاری دور
	مغل دور
	دورہ بازگشت و مشروطیت

	فرانسیسی زبان و ادب
	جغرافیائی تقسیم
	آغاز
	بارہویں اور چودہویں صدی
	چودہویں اور پندرہویں صدی
	سولہویں صدی
	سترہویں صدی
	اٹھارہویں صدی
	انیسویں صدی نصف اول
	انیسویں صدی نصف آخر
	بیسویں صدی

	فن ادب
	ادبی تنقید
	مشرقی ادبی تصورات
	ادب کی زبان
	ادب کی صنعت گری
	ادب کا موضوع
	موضوع اور ہیئت کا رشتہ
	ادب اور اس کے قارئین
	ادب اور اس کا ماحول
	ادیب اور سماج
	ادب اور دوسرے فنون لطیفہ

	کشمیری زبان و ادب
	کنڑی زبان و ادب
	رقبہ آبادی اور محل وقوع
	علاقہ کرناٹک کی زبان
	دراوڑی خاندان
	ابتدائی اسناد
	ادب میں انقلاب
	کنڑی زبان کی مختلف بولیاں
	قدیم ترین تصانیف
	ابتدائی تصانیف اور شاعر
	اس دور کے دیگر شاعر
	فلم ریڈیو اور عوام کا ادب سے تعلق
	پمیا
	کیسی راج
	واچنا ساہیتہ
	بسویسورا
	ہری داسی ادب
	کرناٹک سنگیت کا ادب
	کنڑی ڈرامہ
	کنڑی صحافت
	جدید کنڑی ادب
	ناول نگاری
	ڈرامہ
	مختصر افسانہ
	ادبی تنقید
	لوک ادب
	کنڑی زبان میسور کے وڈیار خاندان کی سرپرستی میں 

	گجراتی زبان و ادب
	تمہید
	قدیم گجراتی ادب
	قدیم گجراتی میں مابعد چدراجینی ادب
	بھگتی ادب
	اٹھارویں صدی کا ادب
	گجراتی ادب کا جدید دور
	پنڈت یگ (علما کا دور)
	گاندھی یگ
	خاتون مصنفین
	گجراتی کے پارسی شاعر
	آزادی کے بعد کا دور

	لاطینی زبان و ادب
	لاطینی زبان
	لاطینی ادب

	مراٹھی زبان و ادب
	رقبہ اور بولنے والوں کی تعداد
	مراٹھی ۔ اردو اور دوسری زبانیں
	ادبی تاریخ کے مخلتف دور
	ابتدائی دور کے اہم رجحانات اور لکھنے والے
	دور وسطی کے خاص رجحانات اور لکھنے والے
	جین شاعر
	وہرا شیوایا لنگائت شاعر
	عیسائی شاعر
	ادب کا صنف واری ارتقا گزشتہ ڈیڑھ صدی میں 
	شاعری
	ڈرامہ
	ناول اور افسانہ
	مضمون نویسی اور سوانح عمری
	ادبی تنقید
	مراٹھی ادب پر دیگر زبانوں کے اثرات 
	تراجم
	مراٹھی ادب
	آزادی سے پہلے کی صورت حال
	آزادی کے بعد
	رسائل
	حوالے کی کتابیں
	حالیہ تحریکیں

	ملیالم زبان و ادب
	ملیالم زبان کی ابتدا
	سنسکرت ماخذ
	تامل ماخذ
	ملے جلے ماخذ
	ملیالم کے تاریخی دور
	ابتدائی دور
	جدید دور
	ابتدائی دور
	لوریاں
	شادی کے گیت
	اونام اور ترو واتری کے گیت
	مذہبی گیت
	دوسرے گیت
	آلھا
	رجزیہ آلھائیں
	ماپلا پاٹوکل
	تاریخی آلھائیں
	تامل دھارا
	پاٹو ساہتیم
	رام چریتم
	کناسن پاٹوکل
	سنسکرت دھارا
	مانی پراوالم
	وسیکہ تنتر
	قدیم چپپو نگار شات
	سندیش کاویہ
	انویلی سندیشم
	گاتھا
	بھارتا گاتھا
	کلی پاٹو
	ایز ہوتھا چن
	ادھیہ یاتمہ رامائم
	مہابھارتم
	دیگر کلی پاٹو نظمیں
	چمپو
	رامائن چمپو
	بھارتا چپمو
	اتا کتھا
	انائی واریر
	دیگر اتا کتھا نگار
	تھولال
	تھولال کی اقسام
	کنچن نمبیار
	ابتدائی نثر
	درتھما نائپستکم
	جدید شاعری
	ارکان ثلاثہ
	کمارن اسان
	ولاتھول
	ارکان ثلاثہ کے بعد کے شاعر
	نالا پاٹو نارائن منین
	جی شنکرا کروپ
	بالا منی اما
	شاعروں کی جدید نسل
	ناول اور افسانہ
	مختصر افسانہ
	ڈرامہ
	سوشل اور پولیٹیکل ڈرامے
	نفسیاتی ڈرامے
	نثر نگاری

	ہسپانوی زبان و ادب
	ہندی زبان و ادب
	ہندی ادب
	ابتدائی دور
	عہد وسطی
	کبیر
	سگن بھگتی کی شاعری
	اتر مدھیہ کال
	عہد حاضرہ
	ناٹک
	ناول
	کہانی
	شاعری
	تبصرہ و تنقید

	یونانی زبان و ادب
	رسم الخط
	یونانی ابجد
	قدیم یونانی
	کائی نے
	بازنطینی یونانی
	جدید یونانی
	یونانی ادب
	اخلاقی شاعری
	غنائیہ شاعری
	ٹریجڈی یا المیہ
	کامیڈی
	تاریخ نویسی
	فصاحت اور فن خطابت
	فلسفہ 
	یونانی ادب کا ہیلینی دور
	نثر


	ارضیات
	فہرست
	ارضیات
	زمین پر ایک نظر
	طبیعی ارضیات
	حجریات
	آتشی حجرات
	رسوبی حجرات
	کایا بدلی حجرات
	سطحی تعمیر
	بہتے پانی سے کٹاؤ
	زیر زمین پانی کے اثرات اور کٹاؤ
	گلیشیائی اثرات اور کٹاؤ
	لہروں کے اثرات اورکٹاؤ
	منطقہ حارہ میں گھساؤ کا عمل
	رسوبیات
	ساختیاتی ارضیات
	بناؤ کوہسار
	آتسو سیٹسی
	معاشی ارضیات
	تاریخی ارضیات
	رکازیات
	زمزنہ ماقبل پیلیوزوئک دور یا قدیم دور
	دور حیات ابتدائی
	دور حیات درمیانی
	دور نو حیاتی
	ارضیاتی سائنس

	حجریات
	آتشی حجرات
	رسوبی حجرات
	ریت پتھر
	شیل
	چونا پتھر
	تقلیبی حجرات
	تقلیبی حجر نائس
	شسٹ
	سلیٹ
	کوارٹزائٹ
	سنگ مرمر
	رسوبیات

	علم جواہرات
	تمہید
	سختی آٹھ پھرگار کا پتھر
	اسپاڈومین
	الکزانڈرائٹ
	الماس
	انڈیکولائٹ
	اولیوین
	اوینجورین یا سبز کوارٹز
	ایکوامیرین
	بلوریا کرسٹل
	برازیلی زمرد
	برازیلی نیلم
	پتونیہ
	پکھراج
	پلازما
	پیریڈوٹ یا اولیوین
	پنا
	تامڑہ
	ترملی
	ٹوپاز
	جزایا اونکس
	جمونیا یا نیلم ارغوانی
	جیٹ
	حدید
	دریائی لہیسنہ یا ٹائگرس آئی
	دودھا یا کوارٹر
	دھانا فرہنگ
	دھونیلا
	روبیلائٹ
	زبرجد
	زرقون
	ہیاسنتھ یا جینتھ
	زمرد
	سارڈونیکس
	سنبادہ
	سنگ آمیزن یا ہریدمنی
	سنگ سان
	سنگ ستارہ یا گولڈ اسٹون
	سنگ سلیمانی یا اگیٹ
	سنگ قرون یا اوپل
	سٹہلا
	عقیق
	عقیق سرخ
	عقیق زرد
	عقیق سبز یا کرائسوپریز
	کلیجیہ یمنی سارڈ
	شجری عقیق
	عنبر
	عین الہرۃ
	فیروزہ
	کرائسو بیرل
	کرنڈ
	کنزائیٹ
	کورنڈم
	گلابی یا گلابی کوارٹز
	گولڈ کوارٹز
	گئودنت ی امون اسٹون
	گئو میدک
	لاجورد
	اسپینل
	لعل یا روبی
	لہسینہ یا کیٹس آئی
	مرکج
	موتی یا مروارید
	مور گنائیٹ یا گلابی بیرل
	مونگا یا مرجان
	نیلم
	ویدوریم
	ہلیاڈور یا سنہرا بیرل
	ہیرا
	یاقوت یا گارنٹ
	یاقوت زرد
	یاقوت کبود
	یشب یا جیڈ
	لیشم یا جسپر
	وہ قیمتی پتھر جو حال کی دریافت ہیں
	زوایسائیٹ


	انجینیئرنگ
	فہرست
	آبپاشی
	تعریف
	اٹھاؤ
	آبپاشی کے مضمون کا دائرہ عمل
	آبپاشی کے فائدے
	قحط کی روک تھام
	پیداروار اور اس کی قیمت میں اضافہ
	ملک کی دولت میں اضافہ
	پن بجلی
	اندرون ملک کی کشتی رانی
	آبادیوں کی صحت پر اثرات
	گھریلو آپ رسانی
	آمد و رفت کی سہولت
	ہندوستان میں آبپاشی کی ترقی

	آب رسانی
	ذرائع آبی
	شہروں کے لیے آب رسانی کا نظام

	اشیاء تعمیر
	سنگ خار
	بسالٹ یا ٹراپ
	سنگ مرمر
	نیس
	سلیٹ
	چونے کا پتھر
	چن کھڑی
	ریت
	لکڑی
	اینٹ
	کھپرے یا کویلو
	سفالی یا مٹی کے نل
	چونا
	دھاتیں
	سمنٹ
	سرخی
	گچ
	کنکریٹ
	روغنی رنگ
	وارنش
	پالش
	شیشہ
	محکم شیشہ

	انجینیئری و ٹکنالوجی
	انجینیئری کی سرگزشت
	ہندوستان
	اسلامی تمدن
	یورپ کی نشاۃ ثانیہ
	انیسویں صدی
	ریلوے انجن
	ہوائی جہاز
	روشنی
	ٹائپ کی مشین
	سلائی مشین
	لفٹ
	متحرک تصویریں
	بجلی یا برق
	ٹیلی گراف
	ٹیلی فون
	تھامس ایڈیسن کی ایجادیں
	ڈائنامو
	برقی حالت کی منتقلی
	برقی گھڑیال
	برقی ریلوے
	بھاپ کی ٹربائین
	اندرونی اختراقی انجن
	موٹر کار
	زمانہ حال کے پل
	کثیر منزلی عمارتیں
	بیسویں صدی 
	ہوائی جہاز
	سوپر سانک پرواز
	ایکسرے اور ایٹمی توانائی
	الکٹرانکس
	ٹیلی ویژن
	ریڈار
	کمپیوٹر
	ایٹمی توانائی
	سورج کی روشنی سے بجلی
	اسپوتنک

	برقی اور الکٹرانکس انجینیئری
	اس پیشے کی تاریخ
	برقی اور الکٹرانکس انجینیئری کی تعلیم کے دائرہ عمل
	ریسرچ
	ترقیات
	دوسرے فرائض
	برقی اور انلکٹرانکس انجینیئری کی ذیلی تقسیم
	برقی کی تعلیم
	فنی انتظامیہ
	مستقبل

	پیشگی زور والا کنکریٹ
	پری اسٹرسڈ کنکریٹ کا ارتقاء
	پیشگی زور پیدا کرنے کا طریقہ
	پیشگی تناؤ کے تاروں کا استعمال
	مابعد تناؤ کے تاروں کا استعمال
	پیشگی زور میں کمی
	پیشگی زور کا اصول
	پیشگی زور کے کنکڑیت کے فوائد
	اجزائے ترکیبی
	جزوی پیشگی زور

	تخمیری صنعتیں
	الکوحلی تخمیر
	بیوٹائل الکوحل اور ایسیٹون
	سرکہ
	سڑک ترشہ
	لیکٹک ترشہ
	پینسلین

	تشکیل شہر
	تعمیری یا اسٹرکچرل انجینیئری
	اشیائے تعمیر کی میکانکس
	زور اور فساد
	مروڑ
	جھکاؤ
	رینک
	تھکن
	ناکارگی یا شکستگی کی علامتیں
	زمین کی میکانکس
	زمین کی ساخت
	مٹی کی پیکر پذیری
	مٹیوں کی درجہ بندی
	مٹی کی مضبوطی
	قوت برداشت
	بنیاد کی قسمیں
	تعمیری یا اسٹرکچرل ڈیزائن
	ڈیزائن کے اصول
	بوجھ
	تحفظ
	ڈیزائن کے اصول
	کفایت
	تعمیروں کے زوروں اور مضبوطی کا حساب
	اصول
	تعمیر کے ارکان
	طولی یا محوری زور
	خماؤ کے زیر عمل ارکان
	ٹیڑھے یا منحنی اارکان طولی فشار کے تحت
	تعمیری رابطے
	شہتیر
	سہارے
	تراشیں
	کھم یا ستون
	مضبوطی
	قینچی
	کمان
	خول یا شیل
	سلیں

	حفظان صحت
	قدیم کام
	عمدہ صحت کے لیے ضروری شرائط
	ہندوستان کے حالات
	غلاظت کی صفائی کے مختلف طریقے
	ہاتھ سے صاف کرنا
	بدررو کے ذریعہ بہا دینا
	صفائی بذریعہ پمپ
	تازہ ہوا کی مقدار
	تعفن حوض
	مانع ملیریا اقدامات

	سول انجینیئری
	نگھداشت اور ریسرچ
	موزونیت کا مطالعہ
	مقام تعمیر کی تحقیقات
	ڈیزائن
	تعمیر
	نگہداشت
	ریسرچ
	سول انجینیئری کی شاخیں
	تعمیر
	حمل و نقل
	دریائی اور آبی
	توانائی
	صحت عامہ
	سول انجینیئرنگ کی تعلیم
	ڈگری کے بعد دوران ملازمت تربیت
	رجسٹریشن
	پیشہ ورانہ سوسائٹیاں

	شیشہ
	تاریخ
	شیشہ کی تاریخ اوراس کی بناوٹ
	شیشہ کی قسمیں
	شیشہ کے اجزء ترکیبی
	شیشہ کی صنعت
	شیشہ کے خواص

	کنکریٹ
	گٹی
	سمنٹ
	آمیزے
	آمیزے کا تناسب
	آمیزش اور انداخت 
	کیورنگ
	مضبوطی

	کیمیائی انجینیئرنگ
	کیمیائی وزنیات
	یونٹ آپریشن
	یونٹ پروسس
	صنعتی آلہ کاری
	اعلی دباؤ کے پروسس
	کیمیائی ٹکنالوجی

	محکم سمنت کنکریٹ
	آرسی سی
	سرگزشت
	محکم کنکریٹ کا اصول
	اجزائے ترکیبی
	تعمیر کے طریقے

	میکانی یا میکانیکل انجینیئری
	ہائڈرالکس
	ہائیڈرو میکانکس
	پانی کے طبعی خواص
	پانی کی فراہمی اور ذخیری اندوزی
	پانی کے دھارے
	مستقیم حرکت کے حالات
	بررنولی کا مسئلہ
	منفذ میں سے پانی کا بہاؤ
	نلوں میں پانی کا بہاؤ
	پانی کا کھلا بہاؤ
	نہروں میں فاضل رفتار
	پانی کا پچھل پھیلاؤ
	پانی کی دھار
	پانی کے ٹربائین
	پانی کے انجن
	پمپ

	ہوا بازی کی انجینیئری
	تاریخی جائزہ
	جنگ عظیم کے دوران اس کی ترقی
	جنگ کے بعد ترقی
	ایروناٹیکل انجینیئرنگ کی ترقی بطور پیشہ
	بنیادی اصول
	تعلیمی پروگرام
	ایرناٹیکل انجیننئر کی ذمہ داریاں
	آئندہ کے لیے ترقیاتی منصوبے


	تاریخ اسلام
	فہرست
	محمد رسول اللہ ﷺ اور عہد مبارک
	غزوہ بدر

	عہد خلفائے راشدین
	خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق
	جانشینی کا مسئلہ 
	صدیقی عہد خلافت کے مہمات امور
	ارتداد کا انسداد اور نبوت کے دعویداروں کے خلاف جہاد
	منکرین زکوۃ کے خلاف جہاد
	بیرونی مخالف طاقتوں کی سرکوبی
	حضرت ابوبکر کے زاتی خصائل
	تدوین قرآن

	حضرت عمر بن خطاب خلیفہ دوم
	خلافت 
	فتوحات 
	بویب کی مہم
	جنگ قادسیہ
	مدائن کی فتح
	خراسان کی فتح
	یرموک کا معرکہ
	بیت المقدس
	خالد بن ولید کی معزولی
	فتح مصر
	حضرت عمر کی شہادت
	جانشینی
	عہد خلافت  فاروقی کے اہم کارنامے
	نظم و نسق
	محکمہ عدالت
	محکمہ کوتوالی
	بندوبست اراضی
	عراق ،شام اور مصر میں اراضی کا بندوبست
	آبپاشی
	بیت المال
	محکمہ فوج
	محکمہ جات تعلیم و اشاعت اسلام
	تعمیر مساجد 
	رفاہی کام
	باشندگان ملک کی خبر گیری

	 خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان
	انتظام مملکت
	بغاوتوں کا انسداد
	فتوحات
	شمالی افریقہ کی فتح
	بحری فتوحات قبرص کی فتح
	فارس کی فتح دوم
	جرجان اور طبرستان کی فتح
	افغانستان،سجستان اور خراسان کی فتح
	عمر بن عاص کی معزولی
	حضرت ابو موسی اشعری اور ولید بن عقبہ کی معزولی
	عہد عثمانی کا ابتدائی پر امن زمانہ
	اسباب انقلاب
	حضرت عثمان کی شہادت
	عہد عثمانی کے کارنامے
	مصحف صدیقی کی اشاعت

	خلیفہ چہارم حضرت علی بن ابی طالب 
	خلافت
	قاتلین عثمان کی تلاشکا مسئلہ
	عہد عثمانی کے عمال اور حضرت معاویہ کی معزولی کے احکام
	امیر معایہ کے خلاف مہم
	عائشہ رضی اللہ عنھا کا اقدام
	سبائی گروہ کی فتنہ انگیزی ،جنگ جمل
	مدینہ سے دارالخلافہ کی منتقلی
	امیر معاویہ کو بیت کی دعوت
	جنگ صفین
	خارجی تحریک
	جنگ اور خوارج کی شکست
	مصر پرامیر معاویہ کا قبضہ
	امیر معاویہ اور حضرت علی میں مصالحت
	فتوحات
	بغاوتوں کا انسداد
	حضرت علی کی شہادت
	عہد مرتضوی کے کارنامے
	محکمہ فوج
	محکمہ مال
	محکمہ احتساب
	عدل و مساوات
	نرخ اور ناپ تول
	فضل و کمال
	زہد و اتقاء


	خلافت بنو امیہ
	عہد امیہ میں معاشی سماجی اور فنی ترقی
	اموی دور حکومت میں اسپین کی معاشی و سماجی ترقی
	ثقافتی ترقی

	خلافت بنی عباس
	ابو العباس سفاح
	فاطمی حکومت کا قیام
	افغانستان اور ہندوستان
	عہد عباسی میں معاشی اور سماجی زندگی
	سماجی زندگی
	ثقافتی زندگی

	ساتویں صدی ہجری سے موجود دور تک
	مملوک کا عروج
	ایران منگول اقتدار کے تحت
	عہد وسطی میں اسلامی کلچر کا عروج
	پندرہویں صدی کا دور
	تیمور کا عروج
	مملوک کا زوال
	دولت عثمانیہ
	سولہویں صدی عیسویں
	ہندوستان میں اسلام کا عروج
	دولت عثمانیہ اور یورپ
	ایران میں خاندان صفوی کا عروج
	عہد جدید
	دوسری جنگ عظیم اور آزادی کی لہر

	دولت عثمانیہ
	نظم و نسق
	حکومت کا  ادارہ
	مذہبی امور کا ادارہ
	عدلیہ
	ملتیں
	نظام اراضی
	نظام تعلیم

	ایران
	ساسانی خاندان
	بنی عباس کے زوال کے بعد کی سلطنتیں
	صفوی خاندان
	شاہ عباس صفوی
	قاچار خاندان
	پہلوی خاندان
	رضا شاہ پہلوی
	محمد رضا شاہ


	تاریخ عالم
	فہرست
	دنیا کی ابتدائی تہذیبیں
	تہذیب کا آغاز
	تاریخ کے آریائی ماخذ
	اولین تہذییبوں کے گہوارے
	مصر
	مصری تہذیب کا دور
	عبوری شاہی
	شاہی ریاست اور سلطنت
	بابل اور اشور
	شام ،فنیشیا اور فلسطین
	آرمینیائی
	فلسطین
	اشور کی سلطنت
	سلطنت بابل
	میڈیہ اور لیڈیہ
	سلطنت ایران
	چین
	سیاسی تاریخ
	ہٹائٹ
	ایجئائی یا میسینیائی تہذیب
	یونان کا دور اول

	تاریخ ایشیا و افریقہ
	شمالی افریقہ
	اہل فینشیا و یونان
	اہل روما
	اہل بازنطینی
	پہلے مسلمان
	صحرا اور سوڈان
	سلطنت گھانا
	مسلمانوں کے اثرات
	وسطی افریقہ
	مشرقی افریقہ
	رومن سلطنت کا افریقی صوبہ
	مشرق قریب کا قدیم دور
	ہندوستان
	جنوب مشرقی ایشیا
	چین ،جاپان،اور مشرقی ایشیا
	تاریخ افریقہ
	مصری تہذیب کی قدامت
	زبانوں کا ارتقاء
	مصر کا شاہی دور
	سوڈانی اثرات
	بحر متوسط کی تہذیب کے اثرات
	رومن اثرات
	عیسائی مذہب کی آمد
	افریقہ میں عرب مسلمانوں کی آمد
	غلاموں کی تجارت کا دور
	آزادی کی لہر

	تاریخ یونان قدیم
	اسپارٹا اور ایتھنس
	مقدونیہ
	سکندر اعظم
	ابتدائی فتوحات
	اقتدار کا استحکام
	ہندوستان میں داخلہ

	تاریخ سلطنت روما
	دور جمہوریت
	کارتھیج کے ساتھ جنگیں
	دور شہنشائیت
	نیرو
	اینٹو نائینس پائس
	بازنطینی سلطنت
	صلیبی جنگیں
	پہلی صلیبی جنگ
	دوسری صلیبی جنگ
	تیسری صلیبی جنگ
	چوتھی صلیبی جنگ
	پانجویں صلیبی جنگ
	بچوں کی صلیبی جنگ
	چھٹی صلیبی جنگ
	ساتویں صلیبی جنگ
	آٹھویں صلیبی جنگ
	نویں صلیبی جنگ
	مغرب پر صلیبی لڑائیوں کا اثر
	علم کے میدان میں ترقیاں
	ادب
	طب
	فن جنگ
	زراعت تجارت
	شہروں کی دولت مندی


	تاریخ یورپ
	سیاسی تقسیم
	تہذیب و تمدن
	عہد قدیم کا یورپ
	قرون وسطی کا یورپ
	جاگیرداری نظام
	دور جدید کا یورپ
	اصلاح مذہب
	حکمرانوں پر بڑھتا ہوا اقتدار
	صنعتی انقلاب
	فرانسیسی انقلاب
	نپولین اول بونا پارٹ شہنشاہ فرانس
	انیسویں صدی کا یورپ
	تمدنی و سیاسی ترقی
	پہلی جنگ عظیم
	انجمن اقوام
	دوسری جنگ عظیم
	مابعد جنگ کا زمانہ
	تاریخ برطانیہ عظمی
	انگلستان کے نامن بادشاہ
	پلانٹآ جینسٹ بادشاہ
	لینکاسٹر خاندان
	خاندان یارک
	خاندان ٹیوڈر
	دولت عامہ اور عہد محافظت
	بادشاہی بحالی
	ہینوور خاندان

	تاریخ فرانس
	جنگ صد سالہ
	جون آف ارک
	خاندان والو
	بوربن خاندان
	رش لیو
	لوئی چہاردہم
	نپولین سوم
	چوتھی جمہوریہ اور اس کا دستور
	ڈی گال اور پانچویں جمہوریہ
	دستور

	تاریخ جرمانی
	نپولین اور جرمنی کی تنظیم نو
	جرمن اتحاد پر پرشیا کا اہم حصہ
	ولیم اول
	جرمنی اور پہلی جنگ عظیم
	ہٹلر کا عروج
	جرمنی اور دوسری جنگ عظیم

	تاریخ روس
	لفظ روس کا ماخذ
	آخری زار حکمران
	زار شاہی کا زوال اور انقلاب کیا ابتدا
	پہلی جنگ عظیم
	سوویت یونین کا قیام
	انقلاب کا نیا موڑ
	انقلابی اقدامات
	خانہ جنگی اور بیرونی مداخلت
	نیا معاشی پروگرام
	اسٹالن کا دور
	بیرونی پالیسی
	دوسری جنگ عظیم
	جنگ کے بعد کا دور
	اسٹالن کے بعد
	سوویت یونین اور چین کے اختلافات
	برژنیف کوسی گن کا دور

	تاریخ چین
	عہد انتشار
	متحدہ مملکت
	سلاطین ہیان اور ٹیانگ
	خاندان ٹیانگ
	خاندان یوآن
	منگ خاندان
	خاندان منچو
	چین کے مغرب سے تعلقات
	باکسر شورش
	پہلی جمہوریہ
	جاپانی فاشسٹوں کا حملہ
	متحدہ محاذ
	جاپان کے خلاف لڑائی
	خانہ جنگی
	کمیونسٹ حکومت کا دور
	استحکام اور تعمیر کا دور
	پنج سالہ منصوبہ
	ہند چین اختلافات
	کلچر انقلاب دور

	تاریخ جاپان
	جنگ چین و جاپان
	مغربی طاقتوں کی ریشہ دوانیاں
	جنگ روس و جاپان
	معاہدہ پورٹسمتھ
	جاپان اور مغرب کے تعلقات
	سیاسی تبدیلیاں
	دوسری جنگ عظیم
	جنگ کے بعد

	نو آبادکاری سے سامراجیت تک
	ہسپانوی فتوحات
	پرتگالی فتوحات
	امریکہ میں ہوپانوی سلطنت
	نو آبادیات کا اثر یورپ پر
	نو آبادی نظام کا نیا دور
	ڈچ مملکت کا عروج
	فرانسیسی نوآباد کاری
	ہندوستان میں داخلہ
	انگریزوں کی آباد کاری
	نوآباد کاری نظام کا نیا دور ۔اٹھارویں صدی
	غلامی کا رواج
	نو آبادیوں کے لیے کشمکش
	برطانوی سامراج کا عروج
	سامراجی دور کے اثرات
	آبادکاری کی نئی لہر
	نیا سامراجی دور
	دامراجی دور کی معیشت
	تحریک آزادی کی ابتدا
	پہلی اور دوسری جنگ عظیم کا اثر سامراجی نظام پر
	نو سامراجیت


	تاریخ ریاست ہائے متحدہ امریکہ
	جنگ آزادی
	امریکہ خانہ جنگی سے پہلے
	خانہ جنگی
	ریاست ہائے متحدہ خے عظیم کاروبار کی ابتدا
	امریکہ اور پہلی جنگ عظیم
	امریکہ کی انتہا پسندی
	امریکہ اور دوسری جنگ عظیم
	امریکہ دوسری جنگ عظیم کے بعد
	جنگ کوریا
	امریکہ اورجنگ ویت نام
	بیسویں صدی میں متحدہ امریکہ کی سیاست
	امن کے لیے ولسن کی کوششیں
	پیرس میں امن کانفرنس اور عہد نامہ ورسائی
	جنگ کے بعدکا دور
	معاشی بحران
	نیو ڈیل
	امریکہ اور دوسری جنگ عظیم
	جاپان کے ساتھ جنگ کی ابتدا
	جنگ میں امریکہ کی شرکت
	ٹرمن اور سرد جنگ کا آغاز
	ٹومن کی اندرونی پالیسی
	کوریا کی جنگ
	آیزن ہاور کا دور
	کینیڈی کا دور
	نکسن کا دور

	پاکستان
	ہندوستان کی قومی تحریک
	پاکستان کے قیام کے بعد
	پنگلہ دیش کا قیام
	ہند و پاک تعلقات
	قومی معیشت
	معدنیات
	تیل اور گیس
	برقی طاقت
	قومی ذرائع آمدنی 
	معاشی اصلاحات
	بیرونی سرمانیہ کاری
	ترقیاتی منصوبے
	20سالہ خام منصوبہ
	تیسرا پنج سالہ منصوبہ
	چوتھا پنج سالہ منصوبہ
	دستور سازی
	چار صوبوں کی بحالی
	سماجی حالت

	فلسفہ تاریخ
	تاریک کے دینیاتی نظریے
	دنیوی نقطہ نظر

	تاریخ نگاری
	مغربی روایات
	قدیم تاریخ نگاری
	ابتدائی مسیحی تاریخ نگاری
	ازمنہ وسطی کی تاریخ نگاری
	بازنطینی تاریخ نگاری
	نشاۃ ثانیہ میں تاریخ نگاری
	انیسویں اور بیسویں صدی کی تاریخ نگاری

	مشرقی روایات
	مسلم تاریخ نگاری
	ہندوستانی روایات



	تاریخ ہند
	فہرست
	قدیم ہندوستانی تمدن
	الوہیت کا تصور
	خدا اور انسان کی خصوصیات
	انسان کا اعلا ترین نصب العین
	انسانی اخلاق کے اصول
	وید کے لحاظ سے سماجی و سیاسی تنظیم
	مہابھارت کی لڑائی
	وادی سندھ کا تمدن

	تاریخ ہندوستان
	ہندوستان کی تاریخ کا ابتدائی دور
	سیاسی
	سلطنت مگدھ کی توسیع
	ہندوستان اور ایران
	ایرانی فتح کے اثرات
	سکندر کا ہندوستان پر حملہ
	سماجی اور تہذیبی حالات
	بدھ مت اور جین مت
	جین بزرگوں کی روایات
	جین عقائد
	بدھ مت
	گوتم بدھ کی تعلیمات
	شرمان کے بعد کی سیاسی تاریخ
	چندر گپت موریا
	موریائی نظم و نسق
	چندر گپت کے جانشین
	اشوک
	اشوک کے جانشین
	شنگ کنوا اور آندھرا ریاستیں
	برہمیت کا احیاء
	پشیامتر کے جانشین
	کنوا خاندان
	دوسری خود مختار ریاستیں
	آندھرا کے ست واہن راجا
	بیرونی بستیاں
	ہند پارتھیائی اقتدار
	سا کاؤں کا اقتدار
	کشان راجا
	کنشک
	ادب و تہذیب
	گپت عہد
	علم کی سرپرستی
	رام گپت
	چندر گپت دوم و کرمادتیہ
	فاہیان
	کمار گپت
	سکندر گپت
	ہنوں کے اثرات
	گپت عہد کے بعد کی طوائف الملوکی
	ہرش وردھن
	ہیون سانگ
	ہندوستانی تہذیب کا پھیلاؤ
	ہرش کی موت کے بعدشمالی ہند کے حالات
	راجپوت
	راجپوتوں کے عقائد اور رسومات
	سیاسی ڈھانچہ
	گرجار پرتیھار
	نرمدا کے جنوب کی ریاستیں
	کلیانی کے مغربی چالوکیہ
	دیوگری کے یادوراجا
	کاکتیہ
	دوار سمندر کے ہو یا سلاراجا
	گرجار پرتیھار
	قنوج کے گاہدواں راجا
	چوہان راجا
	چانڈال
	کلاچری
	پارامو

	ہندوستان کی تاریخ کا عہد وسطی
	تمہید
	سلاطین دہلی
	البری ترک
	قطب الدین ایبک
	شمس الدین التمش
	رضیہ سلطانہ
	ناصر الدین محمود
	غیاث الدین بلبن
	خاندان البری کا اختتام
	خلجی خاندان
	جلال الدین خلجی
	علاء الدین خلجی
	قطن الدین مبارک خلجی
	تغلق خاندان
	غیاث الدین تغلق
	محمد تغلق
	فیروز تغلق
	فیروز کے کمزور جانشین
	تیموری حملے
	سید خاندان
	لودی خاندان
	بہلول لودی
	سکندر لودی
	ابراہیم لودی
	سلاطین دہلی کا نظم  و نسق
	مرکزی حکومت
	اقتصادی حلات
	حصہ دوم  شمالی ہند کی ریاستیں
	 مالوہ
	جون پور
	گجرات
	محمود اول یا محمود بیگرا
	سندھ
	سندھ
	خاندیش 
	فاروقی خاندان
	بنگال
	حبشی سلاطین
	سوری خاندان
	کشمیر
	زین العابدین
	جنوبی ہند کی سلطنتیں
	بہمنی خاندان
	جانشینی بہمنی سلطنتیں
	بیدر بریدی خاندان
	برار
	عماد شاہی خاندان
	احمد نگر
	نظام شاہی خاندان
	بیجاپور
	عادل شاہی خاندان
	تلنگ گولکنڈہ
	قطب شاہی خاندان
	وجیانگر
	سنگم خاندان
	سالوا خاندان
	تلوا خاندان
	آراوید خاندان
	سلطنت کا نظم و نسق
	تہذیب و تمدن
	جنوبی ہند کی دوسری سلطنتیں
	مدورا
	میسور
	تنجاور
	اکیری
	مراٹھے
	شیوا جی
	مراٹھا نظم و نسق
	مرکزی نظم و نسق
	صوبائی نظم و نسق
	شیوا جی کے جانشین
	سکھ
	جاٹ
	حصہ سوم سلطنت مغلیہ
	مغل سلاطین
	بابر
	ہمایوں
	شیر شاہ سوری
	اکبراعظم
	اکبر کی مذہبی پالیسی اور رجحانات
	دیوان خاص و عام کا طریقہ کار
	سہ پہر اور شام کا دربار
	عدالتی کام
	وزرائے حکومت اور محکمے
	جہانگیر
	شاہ جہاں
	اورنگ زیب

	ہندوستان کی تاریخ کا عہد جدید
	برطاوی اقتدار کا قیام
	بنگال اور اودھ
	پہلی مراٹھا جنگ
	میسور کی لڑائی
	دوسری مراٹھا جنگ
	تیسری مراٹھا جنگ
	برطانوی اقتدار کا استحکام
	برما سے لڑائی
	شمالی مغربی سرحد
	سندھ کے حالات
	پنجاب کے حالات
	1857کی بغاوت
	ہندوستان تاج برطانیہ کے تحت
	دیسی ریاستیں
	انتظامی ہیئت ترکیبی
	مغربی تعلیم اور قومی بیداری
	1905۔تا۔1947 کادور
	ہندوستان کی قومی جدوجہد
	قومی بیداری کے اسباب
	1857ء کی بغاوت
	قومی تحریک کا نشو نما
	انڈین نیشنل کانگرس
	تقسیم بنگال اور اس کے اثرات
	مسلمانوں کی سیاسی تنظیم
	آزادی کی تحریک






