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गशृऩाठ वोडलण्मावाठी वलळऴे वूचना  

(01) गशृऩाठ शे अॊततभ ऩयीषेची तमायी ल तुभच्मा प्रगतीचे तलमॊ-भूल्मभाऩन कयण्माच्मा दृष्टीने उऩमोगी आशेत. 

(02) गशृऩाठातीर प्रत्मेक प्रश्न ल त्माॊच ेगुण प्रथभ काऱजीऩूलधक लाचा. ऩारयबावऴक वॊसाचा अथध नीट वभजून घ्मा. 

(03) गशृऩाठाळी वॊफॊधधत ऩुततक, अभ्मावक्रभ, आळम ल ऩाठमाॊळ काऱजीऩूलधक लाचला. 

(04)    गशृऩाठातीर प्रश्नाॊची उत्तये शी ऩुततकाभधीर आळम, भुदे्द,  भजकूय, जवेच्मा तवा शरशू नका तय तलत:च्मा बाऴेत 

        शरशा. आलश्मक तथेे तलत:चे भत भाॊडा. 

(05)    शा शळषणक्रभ ऩूणध केल्मानॊतय शभऱवलरेरे सान प्रत्मष कामध कयताना तुम्शी कवे उऩमोगात आणार माॊचाशी उल्रेख  

        उत्तयात अवाला. आलश्मक तेथ ेऩुततकातीर उदाशयणाॊफयोफयच ऩुततकाफाशेयीर उदाशयणेदेखीर नभूद कयालेत. 

(06)    गशृऩाठ शरहशण्मावाठी पुरतकेऩ आकायाचे आखील कागद लाऩयालेत. त्मालय खारीरप्रभाणे भचकूय शरशाला. 

   

वलद्याथाधच ेनाल--------------------------------           अभ्मावक्रभ/वलऴम------------------------------------- 

कामभ नोंदणी क्रभाॊक--------------------------                  गशृऩाठ ऩूणध केल्माचा हदनाॊक------------------------                   

अभ्मावकें द्राच ेनाल ल ऩत्ता --------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

शभऱारेरे गुण------      एकूण गुण-  20            

                                                     गशृऩाठ ऩयीषकाची तलाषयी 

             

(07)    आखील कागदाच्मा/उत्तयऩत्रत्रकेच्मा प्रत्मेक ऩानालय डालीकड ेदीड इॊच (4 वेभी) वभाव वोडून द्याला. प्रत्मेक प्रश्नाची 

उत्तये तलतॊत्र ऩषृ्ठालय शरशालेत. (वॊभॊत्रक मा जागेचा उऩमोग ळेया/वचूना शरशीण्मावाठी करू ळकतीर.)     

(08)    गशृऩाठातीर वलध प्रश्नाॊची उत्तये वुलाच्च अषयात शरशालीत. टॊकशरखखत/छाऩीर उत्तय म्शणून तलीकायण्मात मेणाय नाशी. 

(09)    गशृऩाठ शभऱारेरे गुण ल उऩचायात्भक वूचनाॊवश तुम्शाव वॊभॊत्रक शे गशृऩाठ तऩावल्मानॊतय ऩयत कयतीर.. 

(10)    वलद्यार्थमाांना भाहशतीऩुततकेतीर वूचना ल तनमभाॊच ेऩारन करुन गशृऩाठ वादय कयाला. वलद्याऩीठाळी ऩत्रव्मलशाय 

        कयण्माऩूली प्रथभ भाहशतीऩुततकेतीर तनमभ, वूचना लाचाव्मात ल अभ्मावकें द्राभापध त ऩत्रव्मलशाय कयाला. 

(11)    प्रत्मेक गशृऩाठ/तलाध्माम शा लीव गुणाॊचा अवून त्मातीर प्रत्मेक प्रश्न ऩाच गुणाॊचा आशे. 

 

 

 

 

   ( प्रा. ज्मोती ऩाटीर  ) 
शळषणक्रभ वॊमोजक, भूल्मभाऩन वलबाग  

                                                    मळलॊतयाल चव्शाण भशायाष्ड भुक्त वलद्याऩीठ, नाशळक 
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वशकाय व्मालतथाऩण ऩदली शळषणक्रभ G40 (2019-20) 

ततृीम लऴध - (Home Assignment  - गशृऩाठ) 

वूचना:- 
१) एकूण गुण २० 

२) प्रत्मेक प्रश्नावाठी ५ गुण 

३) वलध प्रश्न वोडलणे आलश्क  

 

भानली वॊवाधन व्मलतथाऩन (COM 222) 
1. बयती धोयणाची उद्दीषे्ट वाॊगा.         ५ गुण 

2. व्मलतथाऩन वलकाव कामधक्रभाची गयज तऩष्ट कया.       ५ गुण 

3. भानली वॊवाधनाची वलवलध अॊगे तऩष्ट कया.       ५ गुण 

4. अधधकाय प्रदानाची पामदे वाॊगा?        ५ गुण 

     

वलऩणन व्मलतथाऩन  (MGM 308) 

1. तऩधाध वलशे्लऴनालय हटऩ शरशा.         ५ गुण 

2. अबेहदत व्मुशयचनेची लैशळष्ट्मे कोणती?       ५ गुण 

3. वलऩणन ऩमाधलयणाच ेघटक कोणते आशेत?       ५ गुण 

4. वॊलधधन ककॊ ला लधृ्दी शभश्रणातीर घटक तऩष्ट कया.       ५ गुण 

     

वलऩणन व्मलतथाऩन  (MGM 309) 

1. वलके्रत्माना द्यालमाच्मा तनव्लऱऩगाय प्रकायाफाफत भाहशती देऊन मा ऩध्दतीच ेतोटे शरशा.   ५ गुण 

2. वलक्रमलदृधी मालय टीऩ शरशा.         ५ गुण 

3. जाहशयात म्शणजे काम? जाहशयातीच ेपामदे तऩष्ट कया.      ५ गुण 

4. वलक्रम ऩूलाधनुभानाच ेकामध तऩष्ट कया.        ५ गुण 

     



शळखय वशकाय वॊतथा (MGM 235) 

1. भशायाष्ड याज्म वशकायी वॊघाच ेउद्देळ शरशा.       ५ गुण 

2. वशकायी लस्त्रोद्योग भशावॊघाच्मा वभतमा कोणत्मा त ेशरशा.      ५ गुण 

3. भशायाष्ड याज्म वशकायी दधु भशावॊघाच्मा वभतमा ल उऩाममोजना तऩष्ट कया.   ५ गुण. 
4. भशायाष्ड याज्म भत्व व्मलवाम वॊघाची प्रभुख काभे कोणती त ेवाॊगा.     ५ गुण 

 

     

वशकायी दधु व्मलतथाऩन (MGM 230) 

1. दधू उत्ऩादक वशकायी वॊतथा अथधषभ शोण्मावाठी भशत्लाच्मा फाफी वलळद कया.   ५ गुण 

2. गामी म्शळीची धाय काढताना कोणती काऱजी घ्माली त ेवाॊगा.    ५ गुण 

3. दधू व्मलवामाच्मा भमाधदा तऩष्ट कया.        ५ गुण 

4. दधुाच ेप्रकाय तऩष्ट कया.         ५ गुण 

     

 

वशकायी फॉककॊ ग (MGM 231) 

1. वशकायी वॊतथेची कतधव्मे तऩष्ट कया.        ५ गुण 

2. फॉकाॊना कोणत्मा जोखभीॊना वाभोये जाले रागत ेत ेवाॊगा.      ५ गुण 

3. रेखाऩयीषकाॊच ेअधधकाय तऩष्ट कया.        ५ गुण 

4. कजध खात ेअनुत्ऩादक (एनऩीए) शोण्माची कायणे वाॊगा.       ५ गुण 

 

 

 

 


