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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 काळजीपूवषक वाचा. पाररभाषर्क संज्ञाचा अथष नीट समजून घ्या. 

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

(04)    गहृपाठािील प्रश्नांची उत्तरे ही पुस्िकामधील आिय, मुद्दे,  मजकूर, जसेच्या िसा शलहू नका िर स्वि:च्या भार्ेि 

        शलहा. आवश्यक िथेे स्वि:चे मि मांडा. 

(05)    हा शिक्षणक्रम पूणष केल्यानंिर शमळषवलेल ेज्ञान प्रत्यक्ष कायष 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. 

   

षवद्याथाषचे नाव--------------------------------           अभ्यासक्रम/षवर्य------------------------------------- 

कायम नोंदणी क्रमांक--------------------------                  गहृपाठ पूणष 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 सवष 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 द्रामाफष ि पत्रव्यवहार करावा. 

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

 

 

 

 

 

        ( प्रा. प्रमोद वाघ ) 
शशक्षणक्रम संयोजक, मूल्यमापन ववभाग  

                                                    यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त ववद्यापीठ, नाशशक 
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    G01 प्रथम वर्ष    गहृपाठ HOME ASSIGNMENT 
. 

OPN 101: तवय-ंअध्ययन कौशल्यांचा अधिष्ट्ठान अभ्यासक्रम   
1. वाचनाची व्याख्या देऊन वाचन ही संकल्पना स्पष्ट करा.  5  
2. एकाग्रिा म्हणजे काय? वाचनाची एकाग्रिा षवकशसि करण्याचे उपाय  स्पष्ट करा.     5 
3. उत्तम संभार्ण वक्ितृ्व या संकल्पना स्पष्ट करा.                                 5  
4. स्वंय अध्ययानाि प्रकल्प पूणष करण्यासाठी ग्रंथालयाची उपयुक्ििा स्पष्ट करा.         5 
 

MAR102: मराठी भार्ेचा अधिष्ट्ठान अभ्यासक्रम  

 

1. भाषर्क सजषनिीलिा म्हणजे काय िे सांगून तिची षवषवध अंगे स्पष्ट करा?                       5 
2. भार्ेची तनयमव्यवस्था सांगून मराठी लेखन षवर्यक तनयम सोदाहरण शलहा  ?                    5 
3. लशलि साहहत्याची संकल्पना व स्वरूप सषवस्िर षवर्द करा.                             5       
4. भार्ेचे उपयोजन कसे केले जािे सांगून षवषवध जीवनक्षेत्रािील तिच्या उपयोजनाचे स्वरूप शलहा ?       5                      

 

HEN 101: हहदंी व इंग्रजी या भार्ांचा अधिष्ट्ठान अभ्यासक्रम  

1. भारिीय आयषभार्ओं के प्रकार बिाकर एक प्रकार स्पष्ट ककजजए?          ` 5      
2. एक भार्ा का दसुरी भार्ा पर ककस िरह प्रभाव पडिा है?   5  
   3  State whether the subject- verb relationship in the following sentences is                                     
grammatical or notional                                    5  

a. A 2,000 rupees is all the money I need now. 

b. The audience were welcomed by the chief guest. 

c. The Indian Team was badly defeated.  

d. The public have demanded justice. 

e. Bread and butter is the staple diet of common man. 

.4  Write a conversation between two friends discussing their holiday plans.    5 

 

 

 

µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö “Ö¾ÆüÖÞÖ 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ´ÖãŒŸÖ ×¾ÖªÖ¯Ößšü 
–ÖÖ®ÖÝÖÓÝÖÖê¡Öß, ÝÖÓÝÖÖ¯Öæ¸ü 

¬Ö¸üÞÖÖ•Ö¾Öôû, ®ÖÖ×¿ÖÛú- 422 222 

 
•ÖÖ¾ÖÛú ÛÎú´ÖÖÓÛú : ‹“Ö¾Æüß101/G01BA/ G15 MCJ/MA.M.COM/ 
MBA_QBü/ 2016     ×¤ü®ÖÖÓÛú :5/08 / 2016 
 

 



बी. ए. (प्रथम वर्ष) गहृपाठ-2018-19: 4 

 

GKN 101: सामान्य ज्ञान व सामास्जक जाणणवांचा अधिष्ट्ठान अभ्यासक्रम  

 

1. नवतनशमषिीस पुरक साधने शलहा.                 5 
2. व्यसनाधधनिावर माहहिी शलहा.                                5  
3. जैव उजाष (बायोएनजी) षवर्यी माहहिी शलहा.           5 
4. अन्न व िेिी पयाषवरण आखण उजाष या जैविंत्रज्ञानािील घटक स्पष्ट करा.      5 
 

 

SOC101: सामास्जक शात्ांचा अधिष्ट्ठान अभ्यासक्रम  

 

1. हदघष काळ हा ककंमि ठरषवण्याच्या प्रकक्रयेिील एक कालखंड आहे याषवर्यी थोडक्याि माहहिी शलहा.     5 
2. परृ्थवीच्या पषृ्ठभागाि ककिी व कोणिी खंडे आहेि िसेच महासागरांची नावे शलहा?       5 
3. राज्यिास्त्र या षवर्यास िास्त्र म्हणिा येईल का या वाक्याचे स्पजष्टकरण दया?      5 
4. सामान्य मानसिास्त्र व प्रायोधगक मानसिास्त्र यांच्यािील भेद थोडक्याि शलहा.        5 
 

 

 

HUM101: मानवववद्यांचा अधिष्ट्ठान अभ्यासक्रम  

 

1. धचत्रपटाचे प्रमुख िीन प्रकार स्पष्ट करा.                             5 
2. भारिािील आधुतनक चळवळीचे प्रणेिे सांगून कोणत्याही दोघांचे कायष व काम े स्पष्ट करा.      5 
3. मतनपुरी नतृ्यप्रकार स्पष्ट करा.                                                   5 
4. कला आखण सामाजजक जीवन यांच्यािील परस्पर संबंध सषवस्िर स्पष्ट करा.         5 

 

 


