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मान�िव�ा व सामा�जक �ा�े िव�ा�ाखा

ना��ा� पदिवका  ���ण�म (G75) मा�हतीपु��का  

DIPLOMA IN DRAMATICS (G75) (DID)

२०१९ – २० 



१)  ना�यशा�� पद�वका �श�ण�मातील �व�या�या�ना 

   मलभत आ�ण मौ�लक मा�हती देणे. ू ू

२)  �व�या�या�ना भारतीय नाटका�या वभै वशाल� परंपरेचा 

   अ�यास कर�याची संधी देणे.

३)  �व�या�या�ना ना�यशा�� अतं गत�  येणा�या �न�मत� ी- 

   ���येतील अ�भनय, �द�दशन�  आ�ण संब�धत इतर 

   कौश�यां�या ��श�ण संधी उपल�ध क�न देणे.

४)  �व�या�या�ना ना�य�े�ातील ��स�ध / नामां�कत / 

   त� लेखक, �द�दशक� , अ�भनेत,े तं�� यां�यासोबत 

   अ�यास व संवाद साध�याची संधी देणे.

५) � व�या�या�ना ना�य�न�मत� ीचा सराव, ��य� रंगमंचावर 

   सादर�करण व �था�नक आ�ण रा�य पातळीवर�ल 

   ना�य �पध�त भाग घे�याची संधी देणे.

ना�यशा�� पद�वका �श�ण�माची उ��द�टे 
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ना�यशा�� पद�वका �श�ण�म संकेतांक - G75

प�तक �. ु  प�तकाचे नाव    ु  संकेतांक    स�ै धाि�तक / 
�ा�य��क

०१ नाटक : इ�तहास आ�ण �कार
 Drama: History &Types 

DID001 स�ै धाि�तक (Th)

०२ अ�भनय �स�धांत 
Acting Principle

DID002 स�ै धाि�तक (Th)

०३ अ�भनयाची तयार� : वा�चक 
अ�भनय 
Acting Preparation : Voice 
Culture

DID003 �ा�य��क (Pr)

०४ अ�भनयाची तयार� : का�यक  
अ�भनय 
Acting Preparation : Body 
language
 Drama: History &Types 

DID004 �ा�य��क (Pr)

०५ ना�यलेखन 
Drama Writing

DID005 �ा�य��क (Pr)

०६  ना�य�द�दशन�
Direction Of Drama

DID006 �ा�य��क (Pr)

०७ नाटक आ�ण इतर तां��क बाबी 
Drama & Other 
Techniques 

DID007 �ा�य��क (Pr)

०८   ना�य�न�मत� ी ���या 
Process Of Drama 

DID008 �ा�य��क (Pr)

अ�यास�म 

३



ं१)  शासनमा�य इ. १२ वी उ�ीण � �कवा समक� (१० + २)

   श�ै �णकपा�ताधारक कोणतीह� �य�ती या �श�ण�मास 

   �वेश घेऊ शकत.े

   १)  �वेश – अजा�सोबत खाल�ल कागदप� ेजोडणे आव�यक आहे.

         अ)  शाळा सोड�या�या दाख�याची �मा�णत स�य�त. 

           (Attested Photo Copy)

         आ)  श�ै �णक पा�तबेाबत�या गणप�कां�या �मा�णत ु

             स�य�ती.

          इ)  ना�य�े�ाचा अनभव अस�यास �माणप� जोडावे.ु

          ई)  �वेश – अजा�सोबत कोण�याह� �माणप�ाची मळ ू

             �त जोड नये.ू

         

�वेश पा�ता

�वशषे सचनाू

   १) � व�यापीठ ना�यशा�� पद�वका �श�ण�म �वेश श�क ु

      एकण �. २५०००=०० �व�यापीठाने �नधा��रत केले�या ू

      प�धतीनेच (ONLINE) भरावे लागेल.

श�क भर�यासंबंधी सचना ु ू

४



अ. �.  श�काचे शीषक�ु श�क (�.)ु

०१  �वेश ���या न�दणी श�कु

Entrance Exam. Fee

४००=०० 

�श�ण�म श�क ु

�वेश पर��ा म�यमापन ���या ू

�वेश पर��ा म�यमापन ���या एकण १०० गणांची असेल.ू ुू

�व�या�या�चे म�यमापन ना�य�े�ातील त�ांकडन केले जाईल.  ू ू

१)  लेखी पर��ा – २० गण - नाटका�वषयी सामा�य�ानाचे ��न.ु

२)  त�डी, �ा�य��क – ८० गण ु

अ)  ना�य�े�ातील अनभवु

आ)  त�ह� काम केले�या नाटक / एकां�कका यातील एक उतारा ु

    सा�भनय क�न दाखवावा. 

इ)  नावाजले�या नाटकातील एखादा �संग / उतारा सा�भनय 

   क�न दाखवावा.

ई)  कोण�याह� मराठ� गो�ट�चे अथवा एका उता�याचे अ�भवचन 

   क�न दाखवावे.

उ)  आप�या आवडीचे कोणतहे � एक मराठ� गाणे गणगणावे.ु ु

ऊ)  पाठ केलेल� कोणतीह� एक मराठ� क�वता सादर करावी.

ऋ)  कोण�याह� एका नाटकाचे नेप�य अथवा �काशयोजना 

    या पकै � एकाचा आराखडा काढन दाख�वणे.ू
५



�व�यापीठ एकण �श�ण�म श�क �. २५०००=०० ुू

अ. �.  श�काचे शीषक�ु श�क (�.)ु

०१ पर��ा श�क Exam. Fee ु  ७५० = ००

०२  �श�ण श�क Tution. Feeु १४००० = ००

०३ न�दणी �वेश श�क Reg. Fee ु १०० = ००

०४ इतर श�क Other Feeु १५० = ००

०५ �वकास�नधी Dev. Fund १०००० = ००

 ०६ अ�यास क� � श�क Study Centre Feeु ----------

एकण �श�ण�म श�क (�.)ू ु २५००० = ००

�व�यापीठ श�काचा तपशील ु

१)  सदर �श�ण�म ०१ वष � मदतीचा असेल.ु

२)  अ�भनयाक�रता शार��रक (का�यक) व वा�चक तयार�साठ� 

   �नि�चत के�या�माणे दर �दवशी सराव व सादर�करण 

   पवत� यार�साठ� �वशषे ीकत सराव स� ेघेतले जातील.ू ृ

३)  �श�ण�म एक वषा�चा असला तर� तो �वेश घेत�यापासन ू

   तीन वषा�पयत�  पण � कर�याची मभा आहे. ू ु

कालावधी
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या �श�ण�मासाठ� �व�या�या�चे म�यमापन दोन प�धतीने ू

कर�यात येईल.

१)  अतंगत�  म�यमापन ू

       अ)  �ा�य��क कायप� �तीके�या आधारे म�यमापन ु ू

       आ)  त�डी पर��ा 

        इ)  ��य� ना�य�न�मत� ी 

२)  अ�ंतम पर��ा

३)  ��येक अ�यास�माची म�यमापन ���या १०० गणांची ू ु

   असेल. एकण ०८ अ�यास�मासाठ� ८०० गणांची एकण ुू ू

   म�यमापन ���या असेल.ू

४)  ��येक अ�यास�मात �वतं�पणे उ�ीण � हो�यासाठ� 

   �कमान ४० ट�के गण �मळ�वणे अ�नवाय � राह�ल. ु

१)  अ�यास�माचे मा�यम मराठ� आहे.

मा�यम

म�यमापन ���या ू

७



ना�यशा�� पद�वका �श�ण�म 

यशवंतराव च�हाण महारा�� म�त �व�यापीठ, ना�शक ु

येथील म�य �वभागीय क� �ात �शकवला जाईल.ु

प�ा : यशवंतराव च�हाण महारा�� म�त �व�यापीठ, ु

'�ानगंगो�ी', गंगापर धरणाजवळ, गोवधन� , ू

ना�शक – ४२२ २२२. 

अ�यासक� �  : ना�शक

अ�धक मा�हती व न�दणी �वेश ���येसाठ� 

https://www.ycmou.digitaluniversity.ac  

या संकेत�थळाला भेट �या. 

ं�कवा 

७९७२०३६६९९ 

ं(स�चन �शदे, सम�वयक - 

ना�यशा�� पद�वका �श�ण�म) 

येथे संपक�  साधा.

न�दणी ���या 

८
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