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गहृपाठ सोडवण्यासाठी ववशेर् 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 उत्तरे ही पुस्िकामधील आिय, मुद्दे,  मजकूर, जसेच्या िसा शलहू नका िर स्वि:च्या भािेि 

        शलहा. आवश्यक िथेे स्वि:चे मि मांडा. 

(05)    हा शिक्षणक्रम पूणध केल्यानंिर शमळषवलेल ेज्ञान प्रत्यक्ष कायध करिाना िुम्ही कसे उपयोगाि आणाल यांचाही उल्लखे  

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

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

   

षवद्याथाधचे नाव--------------------------------           अभ्यासक्रम/षविय------------------------------------- 

कायम नोंदणी क्रमांक--------------------------                  गहृपाठ पूणध केल्याचा हदनांक------------------------                   

अभ्यासकें द्राच ेनाव व पत्ता --------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

शमळालेले गुण------      एकूण गुण-  20            

                                                     गहृपाठ परीक्षकाची स्वाक्षरी 

             

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

उत्तरे स्विंत्र पषृ्ठावर शलहावेि. (समंंत्रक या जागेचा उपयोग िेरा/सचूना शलहीण्यासाठी करू िकिील.)     

(08)    गहृपाठािील सवध प्रश्नांची उत्तरे सुवाच्च अक्षराि शलहावीि. टंकशलखखि/छापील उत्तर म्हणून स्वीकारण्याि येणार नाही. 

(09)    गहृपाठ शमळाललेे गुण व उपचारात्मक सूचनांसह िुम्हास 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, मूल्यमापन ववभाग  
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                                                    यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त ववद्यापीठ, नाशशक 

 

                           

                                          

    सहकार व्यवस्थापन पदवी शिक्षणक्रम, G40(२०१९-२०) 
       द्षविीय विध – (Home Assignment-गहृपाठ)  
 

परीव्यय अंकेक्षण आणण कर आकारणी (COM २२१) 
 
1. नैशमषत्तक िपासणीचे फायदे सांगा.       5 

2. भांडवली व महसुली प्राप्िीिील फरक स्पष्ट करा.      5 

3. अंकेक्षणाचे दयु्यम उद्देि स्पष्ट करा.       5 

4. मूल्यांकनाच्या कोणत्याही पाच पध्दिी स्पष्ट करा.     5 

 

कायाषलयीन व्यवतथापन (COM २११) 
 

1. नस्िीकरणाच्या उभ्या पध्दिीचे गुण सांगा.      5 

2. जनसंपकध  अधधकाऱ्याची संिोधना बाबि कायध कोणिे?     5 

3. कायाधलयाची  प्राथशमक कायध स्पष्ट करा.       5 

4. कायाधलयािील कामकाजाच्या मोजणीिील अडचणी कोणत्या?    5 

 

भारिािील आधथधक पयाधवरण (COM २२०) 

1. परकी भांडवल व परकी भांडवलाचे खालील प्रकार स्पष्ट करा.    5 

 अ. परकी थेट गुंिवणूक  

 ब. परकी सहकायध  

 क. व्यापारी ित्वावर परदेिािून कजध घेणे 

2. सरकिी योजना काय ? िे स्पष्ट करा.       5 

3. पयाधवरणािील नैसधगधक संसाधने स्पष्ट करा.      5 

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त ववद्यापीठ  
ज्ञानगंगोत्री गगंापूर धरणाजवळ ,नाशिक -422 222   
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MBA_QBü/ 2016     ×¤ü®ÖÖÓÛú :5/08 / 2016 
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4. आधथधक षवकासािील अडथळे कोणिे आहेि.      5 
 

वाणणज्य शातर (COM १०६) 

1. बहुराष्रीय कंपनयांच्या मयाधदा स्पष्ट करा.       5 

2. अंतिम खािी ियार करण्याचा उद्देि स्पष्ट करा.      5 

3. आधथधक प्रश्न म्हणजे काय ? आधथधक प्रश्नांची वैशिष््ये सांगा.    5 

4. रेल्वे वाहिुकीचे िोटे स्पष्ट करा.        5 
 

 

व्यवसाय संज्ञापन (MGM २२५) 

1. व्यवसाय संज्ञापनाचे महत्व स्पष्टकरा.  5 
2. पत्र व स्मरणपत्र यािंील फरक स्पष्ट करा. 5 
3. अहवाल ियार करण्यािील टप्पे कोणिे? 5 
4. विधन तनयंत्रणासाठी संज्ञापन प्रक्रक्रया कोणत्या षवषवध प्रकाराने कायधरि त्याचे स्वरूप वणधन 

करा. 5       5       5       5 

  
          

 

सहकारी कृर्ी व्यवसाय (MGM २४०) 

१. श्री. ए. डी. गोरवाला यांच्या अखखल भारिीय ग्रामीण पिपुरवठा पाहणी सशमिीच्या शिफारसी सांगा. 5 
2. सहकारी प्रक्रक्रया संस्थेचे फायदे स्पष्ट करा.          5 
3. फामध हाउसची तनशमधिी करिाना कोणिे मुद्दे षवचाराि घेिले जािाि िे सांगा.      
5 
4. िेिीमाल तनयाधिीची काये सांगा.           5 

 

EVS201/202- पयाषवरण अभ्यास 

EVS204 –Environmental Studies 

प्रश्न १) Write a information about Energy Resources.      5 
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 उजाधस्त्रोिा षवियी माहहिी शलहा. 
 

प्रश्न २) Explain the concept of Nitrogen Cycle.       5 

 ‘नायरोजन चक्र’ ही सकंल्पना स्पष्ट करा. 

प्रश्न ३) What is Pollution? Write a types of Pollution?      5 

 प्रदिूण म्हणजे काय? प्रदिुणाचे प्रकार शलहा. 

प्रश्न ४) Write a five case studies of Pollution.       5 

 प्रदिुणाच्या पाच केस स्टडी सषवस्िर शलहा.   

. 

 

 

 

 

 

 


