
�टळक महारा� िव�ापीठ 
�ी बालमुकुन् ललिहहा  संक्क आिण भारकीहिव�ा अधहहय कक नन 

शैकिणक व व २०१९ – २०२० 
ग्हपाठाचक �� (Home Assignments) 

 
भारकीहिव�ा पारसगक 

िव�ाथहाायी  ाली  ्दहा�माणक �थम अथवा क्कीह  �ाकील  वव िव हासचा ��हकके २० 
गुणासचा ग्हपाठ  लडवणक आवशहक आहक.  ्र ग्हपाठ िवभागाचहा  ्ािशव पकठ 
काहावलहाक  ्यासक २४ फक �ुवारी २०२० रलजी �कस वा �हापपवव पलहलचकील अशा �कारक 
्ा ल करणक आवशहक आहक. �टळक महारा� िव�ापीठाचहा अनह कक ननासवर ग्हपाठ ्ा ल 
करकाया पुरक क आधी ्ा ल करणक गरजकचक आहक, जकणकक�य �हा �हा कक ननासकडपय कक  ्ािशव 
पकठ काहावलहाकडक वकळकक पाठिवलक जाा शककील.  ्लकदहा मु्कीयसकर कलण�हाही 
कारणांकव कलणाचकही ग्हपाठ ंवीकारलक जाणार याहीक, हाची क्पहा य�् घहावी. 
 
19R1321/19E1321 �ाचीय भारकाचा इिकहा  
�. १. �ाचीय भारकाचहा इिकहा ाची पुयरवचया करकाया ापहलगी पडणाणहा  (२०) 
         ाधयासची मािहकी िलहा. 
 
19R1322/19E1322 भारकीह  ािह�हाचा इिकहा –  सं क्क आिण �ाक्क 
�. १. भा �� ंपप क�य भा याटकचचािव ही िलहा.     (२०) 
 
19R1323/19E1323 भारक आिण आ�कह आिशहा 
�. १. ब्ह�र भारकाचहा अअहा ाची  ाधय ंपप करा.     (१०) 
�. २. कस बलिडहाकील कलण�हाही  का जागिकक वार ांथळािव ही िलहा.   (१०) 
 
19R1324/19E1324 भारकीह धमव आिण कतववाय (ब�ुल�र) 
�. १. ंमाकव धमावचक ंव�प ंपप करा.       (२०) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
CB 13.401/EB 13401 �ाचीय भारकाकील कला आिण ंथाप�ह (ग�ुपपवव) 
    Art and Architecture in Ancient India (Post-Gupta) 
 
�. १. चालुकहकालीय कला आिण ंथाप�ह हासचा आ ावा घहा आिण �हासचक महतव ंपप करा. 
Q. 1. Write about the temples of Chalukya period and explain their importance.  
 
CB 13.402/EB 13402  भारकीह याणकशा� 
    Indian Numismatics 
�. १. भारकीह इिकहा ाचहा पुयलल यामधहक याणकशा�ाचक महतव ंपप करा. 
Q. 1. Explain the importance of Numismatics in the reconstruction of Indian history. 
 
CB 13.404/EB 13404   �ाचीय भारकीह मप�कवशा� 
     Ancient Indian Iconography 
�. १. भारकीह मप�कवशा�ाचहा अअहा ाक�रका ापहुप ठरणाणहा  ाधयासची मािहकी िलहा. 
Q. 1. Write about the sources that are useful for the study of Indian Iconography.  
 
CB 13.405/EB 13405  �ाचीय महारा�–  माज आिण  सं क्की  

 Ancient Maharashtra– Society and Culture 
�. १. महारा�ाचहा भप�पाची जडणणडण, पुरापहाववरण आिण �ािगिकहा  हासिव ही िलहा. 
Q. 1. Write in detail about geological formations, Palaeoenvironment and Prehistory 

of Maharashtra.  
 
 
CB 13.406/EB 13406 भारकीह परसपरा आिण इिकहा  
    Indian Tradition and History 
�. १. आहव��ािव ही  िवंकर िलहा. 
Q. 1. Write in detail about Aryan Problem. 
 
 

******** 


