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        ि�य िव�ाथ	 िम�ांनो,  नूतन वषा��या आपणांस हा�दक शुभे�छा!  यावष	 वृ#प� िव�ा पारंगत (एम.जे.) अ,यास-मास �वेश घेतल0ेया िव�ा1या2ना ि3तीय स�ाम5ये संशोधन �क0प (ठशीशरीलह झी◌े:शल;) सादर करावयाचा आह.े हा शोध िनबंध 15 माच� 2019 पूव	 िव�ापीठात जमा करणे आव>यक आह.े या शोध िनबंधासाठी शंभर गुण असून तो मुदतीत पूण� करणे अिनवाय� आह.े  या वष	 शोध िनबंधासाठी सात िवषय दे?यात येत आहते. @यापैकB एक िवषय िनवडून @यावर सुमारे पंचवीस ते तीस पानांचा शोध िनबंध िलहावयाचा आह.े   
शोधशोधशोधशोध    िनबंधासाठीचेिनबंधासाठीचेिनबंधासाठीचेिनबंधासाठीचे    िवषयिवषयिवषयिवषय    आहतेआहतेआहतेआहते    ::::    
1) राफेल �करण-वा�तव कती, राजकारण कती? 

2) संवैधािनक सं�थांची �वायत�ा धो�यात आह ेका? 

3) शेतक� यां या आ!मह!या आिण कज#माफ$चा उपाय 

4) पाच रा'यातील िनवडणुका-लोकसभेची रंगीत तालीम 

5) मोदी सरकारची पाच वष.-काही उणे काही अिधक 

6) िवरोधकांची महाआघाडी 
7) द1ुकाळ आिण शेतक� यां या सम�या      
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यायायाया    वषा�साठीवषा�साठीवषा�साठीवषा�साठी    दे�यातदे�यातदे�यातदे�यात    आलेलेआलेलेआलेलेआलेले    िवषयिवषयिवषयिवषय    अ�यंतअ�यंतअ�यंतअ�यंत    मह�वाचेमह�वाचेमह�वाचेमह�वाचे    आिणआिणआिणआिण    चच�तीलचच�तीलचच�तीलचच�तील    िवषयिवषयिवषयिवषय    आहतेआहतेआहतेआहते....----    
११११) ) ) ) राफेलराफेलराफेलराफेल    	करण	करण	करण	करण----वातववातववातववातव    �कती�कती�कती�कती, , , , राजकाराजकाराजकाराजकारणरणरणरण    �कती�कती�कती�कती????    DाEस सरकारशी झाले0या राफेल िवमान खरेदीम5ये मोदी सरकारने HIाचार के0याचा िवरोधकांकडून आरोप होत         आह.े सवJK Eयायालयाने या �करणात शंका घे?यासारखे काही नाही, असे Lहणत मोदी सरकारला Mलीन चीट Oदली आह.े तरीही िवरोधकांचे आ:ेप कायम आहते. नेमके या �करणात काय आह ेयावर तुLही संशोधना@मक पPती◌ेने िलखाण करायचे आह.े राफेल िवमानांची खरेदी फायदेशीर आह ेका, मोदी सरकार यात सचोटीने वागले का, राQल गांध;चे आरोप खरे Oकती �चार कB भाग Oकती : मोद;�या �ामािणकपणावर यामुळे �TिचEह िनमा�ण झाल ेआह ेका, आगामी िनवडणुकBत हा मुUा महVवाचा असेल का, अशा काही मु�ांवर तुम�या शोध िनबंधाचा रोख असावा. 
२२२२))))    संवधैािनकसंवधैािनकसंवधैािनकसंवधैािनक    संथाचंीसंथाचंीसंथाचंीसंथाचंी    वायत�ावायत�ावायत�ावायत�ा    धो�यातधो�यातधो�यातधो�यात    आहेआहेआहेआहे    काकाकाका????     संवैधािनक संWथांची Wवाय#ता धोMयात आह ेका? या िवषयावरील शोध िनबंधात ग0ेया पाच वषा�त मोदी सरकारकडून संवैधािनक संWथां�या कारभारातील हWत:ेपाची चचा� अपेि:त आह.े XरझYह� बँक, सीबीआय, Eयायालये यांसार[या संWथां�या Wवाय#तेवर पXरणाम करणारे अनेक िनण�य मोदी सरकारने घेतले. @याचा िवरोधकांनी खरपूस समाचार घेतला. सरकारचा असा हWत:ेप देश लोकशाहीकडून Qकूमशाहीकडे वाटचालीकडे घेऊन जाणारा आह ेका याची चचा� या शोधिनबंधात अपेि:त आह.े 
३३३३))))    शतेक# यांशतेक# यांशतेक# यांशतेक# यां$या$या$या$या    आ%मह%याआ%मह%याआ%मह%याआ%मह%या    आिणआिणआिणआिण    कज'माफ(चाकज'माफ(चाकज'माफ(चाकज'माफ(चा    उपायउपायउपायउपाय     शेतक] यां�या आ@मह@या आिण कज�माफB या मु�ाने गलेे वष� गाजले. महारा^ात या �Tावर शेतकरी मोच_ आिण आंदोलने झाली. िवरोधकांनी सभागृहाचे कामकाज रोखले. कज�माफBचा िनण�य जाहीर झाला. लाखो शेतक] यांची कज�माफB झा0याचा दावा सरकारने केला. कज�माफBने शेतक] यांचे �T सुटणार आहते का? कB ती ता@पुरती मलमप`ी आह.े यामुळे देशा�या अथ�aवWथेवर, बँकbग aवWथेवर िवपरीत पXरणाम तर होत नाही ना? शेतक] यांना सावर?यासाठी वेगcया उपायांची आव>यकता आह ेआOद मुUे ल:ात घेऊन या िवषयावर तुLही लेखन करायचे आह.े 
४ ४ ४ ४ ))))पाचपाचपाचपाच    रा,यातीलरा,यातीलरा,यातीलरा,यातील    िनवडणकुािनवडणकुािनवडणकुािनवडणकुा----लोकसभेचीलोकसभेचीलोकसभेचीलोकसभेची    रंगीतरंगीतरंगीतरंगीत    तालीमतालीमतालीमतालीम        पाच राeयातील िनवडणुका : नोYहfबर मिहEयात झाल0ेया िनवडणुकBत gहदी भािषक पhiातील राeयात भाजपला पराभव प@करावा लागला. काँjेसची कामिगरी सरस ठरली. या पराभवाचे आ@म परी:ण स#ाधारी आिण िवरोधकांचना करावे लागणार आह.े भाजप�या पराभवाची कारणे, कोणती, भाजपला अितआ@मिवkास नडला का? gहद@ुवा�या मुUा कमकुवत बनला आह ेका, काँjेसची �ितमा खरोखरीच उजाळली आह ेका, या िनवडणुकBचे आगामी लोकसभाग िनवडणुकBवर काय पXरणाम होऊ शकतात, या िनवडणुकांसाठी पाच राeयातील िनवडणूक िनकाल िनणा�यक ठl शकतील का? भाजपची आिण मु[यत: मोदी आिण शहा यांची �ितमा ढासळत आह ेका? सरकारची धोरणे सव�सामाEयांना आkासक वाटत नाही का? काँjेस नaा ने#ृ@वाखाली पुEहा देशभरात उभारी धरणार याचे संकेत िनवडणूक देते काय अशा काही गृहीतकांवर आधाXरत हा शोध िनबंध असावा, असे तुLहाला वाटते का? ह ेमुUे या शोध िनबंधात अपेि:त आहते. 
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५५५५))))मोदीमोदीमोदीमोदी    सरकारचीसरकारचीसरकारचीसरकारची    पाचपाचपाचपाच    वष4वष4वष4वष4----काहीकाहीकाहीकाही    उणेउणेउणेउणे    काहीकाहीकाहीकाही    अिधकअिधकअिधकअिधक    मोदी सरकार�या पाच वषा�तील कामिगरीचा आढावा, @यांनी घेतललेे िनण�य, @यातील जी.एस.टी आिण नोटाबंदीसारखे वादjWत िनण�य यामुळे भाजपची �ितमा घसरली आह ेका? शेतक] यांचे, कामगारांचे, सेवािनवृ#ाचे �T सोडव?यात ह ेसरकार अपयशी ठरल ेआह ेका? आंतररा^ीय Wतरावर भारताची �ितमा मोदी यां�या दौ] यांमुळे उजाळली आह ेका? काँjेस�या तुलनेत भाजपची कामिगरी तुLहाला कशी वाटली? या अनुषंगाने हा शोध िनबंध िलहायचा आह.े  
६ ६ ६ ६ ))))िवरोधकाचंीिवरोधकाचंीिवरोधकाचंीिवरोधकाचंी    महाआघाडीमहाआघाडीमहाआघाडीमहाआघाडी    याच पाk�भूमीवर िवरोधकांची महाआघाडी हा मोदीवर आिण भाजपला समथ� पया�य Lहणू◌ून उभा राहील का? राQल गांधीचे नेतृ@व सव�माEय होऊ शकते का? िवरोधक मोद;�या पराभवासाठी एक� येतील का, @यांचे आपसातील मतभेद िनसटतील का, नेतृ@वा�या मु�ांवर @यां�यात एकमत होईल का? या मु�ांवर या शोधिनबंधातून �काशझोत पडायला हवा. 
७७७७))))    द9ुकाळद9ुकाळद9ुकाळद9ुकाळ    आिणआिणआिणआिण    शतेक# यांशतेक# यांशतेक# यांशतेक# यां$या$या$या$या    समयासमयासमयासमया    शेतक] यां�या समWया- ग0ेया वष�भरात देशा�या िविवध भागांत शेतक] यांची हमीभावासाठी आंदोलने झाली. महारा^ात शेतक] यां�या आ@मह@या झा0या. शेतमाला�या भावात 30 ते 40 टpे घसरण झाली. @याचा फटका स#ाधारी प:ाला बसला. शेतक] यांचा असंतोष ह ेभाजप�या शेतकरीिवरोधी धोरणाचे कारण आह.े शेतक] यांना Wवामीनाथन आयोगाची अंमलबजावणी हवी आह.े शेतमालाला शाkत भाव िमळाला पािहजे. भारतीय शेती अिनिqतते�या भोव] यात आह.े िनसगा�ची अवकृपा, दrुकाळ, कज�बाजारीपणा आिण पडते शेतमालाचे भाव अशा संकटांचा सामना शेतक] यांना करावा लागत आह.े या सव� कारणांचा वेध घेऊन िव�ा1या2नी शोधिनबंध िलहावयाचा आह.े शेतक] यांचे मोच_, िवधीमंडळात शेतक] यां�या �Tांसाठी भांडणारे िवरोधी प: असे िच� आशादायक आह ेका? यातून शेती आिण शेतक] यां�या समWया सुटतील का? राजकBय प: शेतक] यां�या �Tांचे भांडवल करीत आहते काय? या �Tांची उ#रे तुLहाला शोधायची आहते. या शोधिनबंधासाठीही वष�भरात �िसP झाल0ेया बातLया, वाता�प�े, अjलेख, वेगवेगcया aासपीठावlन या संदभा�त झाले0या चचा� यांचा आधार घेता येईल. हा शोध िनबंधही आकडेवारी, तsे, का�णे यां�या साधार मािहतीसह िलहावयाचा आह.े                        
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मलुाखतमलुाखतमलुाखतमलुाखत    त<ंत<ंत<ंत<ं    ::::     एम.जे.�या िव�ा1या2ना यावष	 मुलाखत तं� हा िवषय आह.े @यासाठी 40 गुण अंतग�त मु0यमापनाचे असतील. अंतग�त मू0यमापनाचे �T असाइनमfट बरोबर Oदल ेजातील. 60 गुणांसाठी िव�ा1या2नी सामािजक काय�कत_, दrुकाळjWत भागातील शेतक] यां�या व जनसामाEयां�या समWया जाणून घेणा] या काही मुलाखती, मिहलां�या �Tांसंदभा�त jामीण मिहलां�या मुलाखती, �िसP कलाकार अिभनेते, लेख आिण @यांची कामिगरी व कलाकृती इ@यादी िवषय िनवडून एक सिवWतर मुलाखतीचे लेखन करायाचे आह.े   शोधिनबंध आिण मुलाखती 15 माच� 2019 पूव	 िव�ापीठाकडे uकवा आप0या कf vावर जमा करावयाचा आह.े 


