
टळक महारा  िव ापीठटळक महारा  िव ापीठटळक महारा  िव ापीठटळक महारा  िव ापीठ    
ी बालमुकु द लोिहया सं कृत आिण भारतीयिव ा अ ययन के  

शै िणक वष २०१७ – २०१८ 
गृहपाठाचे  (Home Assignments) 

    
भारतीयिव ा पारंगतभारतीयिव ा पारंगतभारतीयिव ा पारंगतभारतीयिव ा पारंगत 

िव ा यानी खाली द या माणे थम अथवा तृतीय स ातील सव िवषयांचा येक  २० 
गुणांचा गृहपाठ सोडवणे आव यक आह.े सदर गृहपाठ िवभागा या सदािशव पेठ 
कायालयात दनांक १५ स टबर २०१७ रोजी कवा यापूव  पोहोचतील अशा कारे 
दाखल करणे आव यक आह.े टळक महारा  िव ापीठा या अ य के ांवर गृहपाठ दाखल 
करताना पुरेसे आधी दाखल करणे गरजेचे आह,े जेणेक न या या के ांकडून ते सदािशव 
पेठ कायालयाकड े वेळेत पाठिवले जाऊ शकतील. दले या मुदतीनंतर कोण याही 
कारणा तव कोणाचेही गृहपाठ वीकारले जाणार नाहीत, याची कृपया न द यावी. 
 
CB 13.101/EB 13101 भारताभारताभारताभारतातीलतीलतीलतील    ागिैतहािसक आिण इितहासपवू सं कृतीागिैतहािसक आिण इितहासपवू सं कृतीागिैतहािसक आिण इितहासपवू सं कृतीागिैतहािसक आिण इितहासपवू सं कृती 
    Prehistoric and Protohistoric Cultures in India 

. १. अ मयुगीन ह यारांिवषयी िनब ध िलहा. Q. 1. Write an essay on stone-age tools. 
 
CB 13.102/EB 13102 भारतीय धा मक सािह याचा इितहासभारतीय धा मक सािह याचा इितहासभारतीय धा मक सािह याचा इितहासभारतीय धा मक सािह याचा इितहास––––    सं कृत आिण पालीसं कृत आिण पालीसं कृत आिण पालीसं कृत आिण पाली    
    History of Indian Religious Literature– Sanskrit and Pali 

. १. वै दक सािह याचा प रचय ा अथवाअथवाअथवाअथवा वेदा गे आिण उपिनषद ेयांचा प रचय ा. 
Q. 1. Introduce the Vedic Literature OROROROR    Introduce the Upanishads and the Vedangas. 
 
CB 13.103/EB 13103 ाचीन भारतीय सामािजक सं थााचीन भारतीय सामािजक सं थााचीन भारतीय सामािजक सं थााचीन भारतीय सामािजक सं था     
    Social Institutions in Ancient India 

. १. वण व था आिण जाित व था यांचा आढावा या. 
Q. 1. Take an account of the Varna- and Jati- Systems. 
 
CB 13.104/EB 13104 भारतीय धम आिण त व ान भारतीय धम आिण त व ान भारतीय धम आिण त व ान भारतीय धम आिण त व ान ((((बु पवूबु पवूबु पवूबु पवू)))) 
    Indian Religion and Philosophy (Pre-Buddha) 

. १. ागैितहािसक धमािवषयी िलहा अथवाअथवाअथवाअथवा    इ  आिण सोमय  यांिवषयी टपा िलहा. 
Q. 1. Write about the Prehistoric religion OR Write short notes on Indra and Soma 

Sacrifices. 



CB 13.301/EB 13301 ाचीन भारतातील कला आिण थाप य ाचीन भारतातील कला आिण थाप य ाचीन भारतातील कला आिण थाप य ाचीन भारतातील कला आिण थाप य ((((गु पवूगु पवूगु पवूगु पवू)))) 
    Art and Architecture in Ancient India (Pre-Gupta) 

. १. मौयकालीन कला आिण थाप य यांचा आढावा या. 
Q. 1. Take an account of the art and architectural remains of the Mauryan period. 
 
CB 13.302/EB 13302 भारतीय परुािभलखेिव ाभारतीय परुािभलखेिव ाभारतीय परुािभलखेिव ाभारतीय परुािभलखेिव ा 
    Indian Epigraphy 

. १. भारतीय इितहासा या पुनलखनाम ये पुरािभलेखाचंे मह व प  करा. 
Q. 1. Explain the importance of the epigraphs in the reconstruction of Indian history. 
 
CB 13.303/EB 13303 ाचीन भारतातील आ थक आिण राजक य सं थााचीन भारतातील आ थक आिण राजक य सं थााचीन भारतातील आ थक आिण राजक य सं थााचीन भारतातील आ थक आिण राजक य सं था 
    Economic and Political Institutions in Ancient India 

. १. ाचीन भारतीय रा य व थाः वा यीन उ लेख आिण वा तव यांची तुलना करा. 
Q. 1. Compare the Literary evidence and the reality regarding the Ancient Indian 

Political Systems. 
 
CB 13.304/EB 13304  भारत आिण आिशयाभारत आिण आिशयाभारत आिण आिशयाभारत आिण आिशया 
    India and Asia 

. १. रेशीममगािवषयी सिव तर िलहा अथवाअथवाअथवाअथवा 
 २ टपा िलहा- कुमारजीव, ा झांग, को रयातील बौ  धमाचा सार 
Q. 1. Write in detail about the Silk Route OROROROR 
        Write 2 Short Notes- Kumarajiva, Xuanzang, Spread of Buddhism in Korea 
 
CB 13.305/EB 13305 परुात विव ा परुात विव ा परुात विव ा परुात विव ा ((((िस ा त आिण कायप तीिस ा त आिण कायप तीिस ा त आिण कायप तीिस ा त आिण कायप ती)))) 
    Archaeology (Theory and Methods) 

. १.भारतीय पुरात वाची वाटचाल प  करा. 
Q. 1. Trace the development of Archaeology in India. 
 
CB 13.307/EB 13307  वारसा व थापनवारसा व थापनवारसा व थापनवारसा व थापन––––    ११११ 
    Heritage Management– 1 

. १. मूत आिण अमूत वारसा सोदाहरण प  करा. 
Q. 1. Explain the tangible and intangible heritage with proper examples. 
 
 


