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(M41 3rd semester) 

गहृपाठ सोडवण्यासाठी ववशषे सूचना  

(01) गहृपाठ हे अंतिम परीके्षची ियारी व िुमच्या प्रगिीचे स्वय-ंमूल्यमापन करण्याच्या दृष्टीने उपयोगी आहेि. 

(02) गहृपाठािील प्रत्येक प्रश्न व त्यांच ेगुण प्रथम काळजीपूवधक वाचा. पाररभाषिक संज्ञाचा अथध नीट समजून घ्या. 

(03) गहृपाठािी संबंधधि पुस्िक, अभ्यासक्रम, आिय व पाठयािं काळजीपूवधक वाचवा. 

(04)    गहृपाठािील प्रश्नांची उत्िरे ही पुस्िकामधील आिय, मुदे्द,  मजकूर, जसेच्या िसा शलहू नका िर स्वि:च्या भािेि 

        शलहा. आवश्यक िथेे स्वि:चे मि मांडा. 

(05)    हा शिक्षणक्रम पूणध केल्यानंिर शमळषवलेले ज्ञान प्रत्यक्ष कायध करिाना िुहीही कसे उपयोगाि आणाल यांचाही उल्लेख  

        उत्िराि असावा. आवश्यक िेथ ेपुस्िकािील उदाहरणांबरोबरच पुस्िकाबाहेरील उदाहरणेदेखील नमूद करावेि. 

(06)    गहृपाठ शलहहण्यासाठी फुलस्केप आकाराचे आखीव कागद वापरावेि. त्यावर खालीलप्रमाणे मचकूर शलहावा. 

   

षवद्याथाधच े नाव--------------------------------           अभ्यासक्रम/षविय------------------------------------- 
कायम नोंदणी क्रमांक--------------------------                  गहृपाठ पूणध केल्याचा हदनांक------------------------                 
अभ्यासकें द्राचे नाव व पत्िा -------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
शमळालेले गुण------      एकूण गुण-  20           गहृपाठ परीक्षकाची स्वाक्षरी 

             

(07)    आखीव कागदाच्या/उत्िरपत्रत्रकेच्या प्रत्येक पानावर डावीकड ेदीड इंच (4 सेमी) समास सोडून द्यावा. प्रत्येक प्रश्नाची 

उत्िरे स्विंत्र पषृ्ठावर शलहावेि. (संमंत्रक या जागेचा उपयोग िेरा/सूचना शलहीण्यासाठी करू िकिील.)     

(08)    गहृपाठािील सवध प्रश्नांची उत्िरे सुवाच्च अक्षराि शलहावीि. टंकशलखखि/छापील उत्िर हीहणून स्वीकारण्याि येणार नाही. 

(09)    गहृपाठ शमळालेले गुण व उपचारात्मक सूचनांसह िुहीहास संमंत्रक हे गहृपाठ िपासल्यानंिर परि करिील.. 

(10)    षवद्यार्थयाांना माहहिीपुस्िकेिील सूचना व तनयमांच ेपालन करुन गहृपाठ सादर करावा. षवद्यापीठािी पत्रव्यवहार 

        करण्यापूवी प्रथम माहहिीपुस्िकेिील तनयम, सूचना वाचाव्याि व अभ्यासकें द्रामाफध ि पत्रव्यवहार करावा. 

(11)    प्रत्येक गहृपाठ/स्वाध्याय हा वीस गुणांचा असून त्यािील प्रत्येक प्रश्न पाच गुणांचा आहे. 

 

                                                                                                                                                    ( प्रा. ज्योती पाटील ) 

       शशक्षणक्रम संयोजक, मूल्यमापनववभाग  

                                               यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त ववद्यापीठ,  नाशशक 

 

 

 

 



(M41 3rd semester) 

M41( M.A. Marathi)  (3rd
Sem.) 

गहृपाठ  HOME ASSIGNMENT 

Year-2019-20 

 

 

MAR 551 – आधनुनक भाषाववज्ञान आणण मराठी भाषा 

प्रश्न  1)  भाषिक संपे्रिणाच ेस्परूप स्पष्ट करा.       5 गुण  

प्रश्न   2) अथधक्षेत्र संकल्पना थोडक्याि शलहा.        5 गुण  

प्रश्न   3) िौलातनक भािाभ्यासाच ेस्परूप स्पष्ट करा.       5 गुण  

प्रश्न   4) मनोषवज्ञान याभािाषवज्ञानाच्या अभ्यासक्षेत्राच ेस्परूप स्पष्ट करा.    5 गुण 

 

MAR 552 – एकावाङ्मयप्रकाराचा अभ्यास: कादंबरी 

प्रश्न 1) कादंबरीची व्याख्यासांगून कादंबरीच ेप्रकार थोडक्याि स्पष्ट करा.    5 गुण   

प्रश्न 2) ‘वज्राघाि’ कादंबरीच ेकथानक िुमच्या िब्दािशलहा.      5 गुण   

प्रश्न 3) धग कादंबरीची भािािैली स्पष्ट करा.       5 गुण   

प्रश्न 4) बळी या कादंबरीिील सामाजवास्िवाच ेधचत्रण कसे केले आहे ि ेशलहा.    5 गुण 

                           

MAR 553 – मध्ययुगीन मराठीवाङ्मय: गद्य आणणपद्य 

प्रश्न 1) गोषवदंप्रभूचररिरच ेभािाषविेि शलहा.        5 गुण   

प्रश्न 2) ज्ञानदेवांच ेवाङ्मयीन कायध स्पष्ट करा.       5 गुण   

प्रश्न 3) संि एकनाथांच्या कायाधच ेस्परूप स्पष्ट करा.       5 गुण   

प्रश्न 4) मनाच्या श्लोकांच ेमहत्व स्पष्ट करा.       5 गुण 

 

MAR 554 – मराठी भाषा : उपयोजन आणण सजजन 

प्रश्न 1) परभािाशिक्षणाच ेस्परूपआखण महत्व शलहा.       5 गुण   

प्रश्न 2) भािासमदृ्धी हीहणजे कायउदाहरणासह शलहा.       5 गुण   

प्रश्न 3) देहबोलीच ेस्परूप व षविेि थोडक्याि शलहा.       5 गुण   

प्रश्न 4) दरुधचत्रवाणीची भािा किी असि ेि ेशलहा.       5 गुण 

 



(M41 3rd semester) 

MAR 555- वैचाररक वाङ्मय 

प्रश्न 1) वैचाररक वाङ्मयाची ित्वे स्पष्ट करा.       5 गुण 

प्रश्न 2) अषवद्या हाच िेिकऱयांच्या दुुःखाचा पाया कसा आहे ि ेशलहा.     5 गुण  

प्रश्न 3) ‘स्त्री - पुरुि’ िुल्नाची भाषिक वैशिष््ये शलहा.       5 गुण 

प्रश्न 4) आगरकरांच्या लेखांिील षवचार ित्वे स्पष्ट करा.       5 गुण 

 

MAR 556 – लोकवप्रय साहहत्य आणण ववज्ञान साहहत्य 

प्रश्न 1)  लोकषप्रय साहहत्य आखण लशलि साहहत्य यािील साहीय वभेद थोडक्याि शलहा.   5 गुण   

प्रश्न 2) ‘भाल’ू कादंबरीच ेकथानक िुमच्या िब्दाि शलहा.      5 गुण   

प्रश्न 3) ‘घर हरवलेली माणसे’ या कथासंग्रहािील स्त्रीकड ेपाहण्याचा दृष्टीकोन कसाआहे िे शलहा.  5 गुण   

प्रश्न 4) कल्याणी कादंबरीच ेभािाषविेि शलहा.    

 

 
 


