
िटळक महारा  िव ापीठ 
शर्ी बालमुकुन्द लोिहया संस्कृत आिण भारतीयिव ा अध्ययन केन्दर् 

शैक्षिणक वषर् २०१९ – २०२० 
गृहपाठाच ेपर्  (Home Assignments) 

 
भारतीयिव ा पारंगत 

िव ाथ्यार्ंनी खाली िदल्यापर्माणे पर्थम अथवा तृतीय सतर्ातील सवर् िवषयांचा पर्त्येकी २० 
गुणांचा गृहपाठ सोडवणे आवश्यक आह.े सदर गृहपाठ िवभागाच्या सदािशव पेठ 
कायार्लयात िदनांक २१ सप्टबर २०१९ रोजी िकंवा त्यापूव  पोहोचतील अशा पर्कारे 
दाखल करणे आवश्यक आह.े िटळक महारा  िव ापीठाच्या अन्य केन्दर्ांवर गृहपाठ दाखल 
करताना पुरेसे आधी दाखल करणे गरजेचे आह,े जेणेकरून त्या त्या केन्दर्ांकडून ते सदािशव 
पेठ कायार्लयाकडे वेळेत पाठिवले जाऊ शकतील. िदलेल्या मुदतीनंतर कोणत्याही 
कारणास्तव कोणाचेही गृहपाठ स्वीकारले जाणार नाहीत, याची कृपया न द घ्यावी. 
 
19R1311/19E1311 भारतातील पर्ागैितहािसक आिण इितहासपूवर् ससं्कृती 
पर्. १. अश्मयुगीन हत्यारांिवषयी िनबन्ध िलहा.      (२०) 
 
19R1312/19E1312 भारतीय धािमर्क सािहत्याचा इितहास– संस्कृत आिण पाली 
पर्. १. वैिदक सािहत्याचा समगर् पिरचय ा.      (२०) 
 
19R1313/19E1313 पर्ाचीन भारतीय सामािजक ससं्था 
पर्. १. वणर् वस्था आिण जाित वस्था यांचा आढावा घ्या.     (२०) 
 
19R1314/19E1314 भारतीय धमर् आिण तत्त्वज्ञान (बु पवूर्) 
पर्. १. वैिदक यज्ञतंतर्ािवषयी सिवस्तर िलहा.      (२०) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CB 13.301/EB 13301 पर्ाचीन भारतातील कला आिण स्थापत्य (गु पवूर्) 
    Art and Architecture in Ancient India (Pre-Gupta) 
पर्. १. मौयर्कालीन कला आिण स्थापत्य यांचा आढावा घ्या. 
Q. 1. Take an account of the art and architectural remains of the Mauryan period. 
 
CB 13.302/EB 13302 भारतीय परुािभलखेिव ा 
    Indian Epigraphy 
पर्. १. भारतीय इितहासाच्या पुनलखनामध्ये पुरािभलेखांचे महत्त्व स्प  करा. 
Q. 1. Explain the importance of the epigraphs in the reconstruction of Indian history. 
 
CB 13.303/EB 13303 पर्ाचीन भारतातील आिथर्क आिण राजकीय संस्था 
    Economic and Political Institutions in Ancient India 
पर्. १. महाजनपद ेआिण मौयर् पर्शासन यावंर सिवस्तर िलहा. 
Q. 1. Write in detail about the Mahajanapadas and the Mauryan administration. 
 
CB 13.304/EB 13304  भारत आिण आिशया 
    India and Asia 
पर्. १. २ िटपा िलहा- कुमारजीव, ान्झांग, कोिरयातील बौ  धमार्चा पर्सार 
Q. 1. Write 2 Short Notes- Kumarajiva, Xuanzang, Spread of Buddhism in Korea. 
 
CB 13.307/EB 13307  वारसा वस्थापन– १ 
    Heritage Management– 1 
पर्. १. मूतर् आिण अमूतर् वारसा म्हणजे काय? सोदाहरण स्प  करा. 
Q. 1. What is tangible and intangible heritage? Explain with proper examples. 
 

******** 


