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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. ज्योती पाटील ) 
शशक्षणक्रम संयोजक, मूल्यमापन ववभाग  

                                                    यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त ववद्यापीठ, नाशशक 
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सहकार व्यवस्थापन पदवी शिक्षणक्रम , G40 (२०१९-२०) 
     प्रथम वर्ष – (Home Assignment-गहृपाठ) 
 

व्यावसाययक अथषव्यवतथा (ECO २०१) 
 

1. व्यवसाय संस्थचे्या उद्हदष्टािील परस्पर पुरकिा स्पष्ट करा.    
 5 

2. षवत्तपुरवठ्याचे(मुदिीचे)वगीकरण स्पष्ट करा.      5 

3. बाजाराची संकल्पना स्पष्ट करा.        5 

4. भारिीय औद्योधगक षवत्त पुरवठा महामंडळाची माहीिी शलहा.    5 
 

हहदंी व इंग्रजी भार्ांचा अधिष्ट्ठान अभ्यासक्रम (HEN 101) 
                         हहदंी  
1. वाखणज्यपत्र के पााँच भेद स्पष्ट ककजीये |       5 

2. उद्गम कक दृष्टीसे हहदंी िब्द समूह का वगीकरण ककजीये!    5  

 

    इंग्रजी 
3. Write five sentences in a simple past tense. Having a subject And one main verb in each. 5 
4. Write a five exclamatory sentences beginning with. What & how.        5 
 
 

सहकार तत्वे आणण कायषपद्िती (MGM 218) 
 
1. स्वािंत्र्यपूवष काळािील सहकारी चळवळीमधील उणीवा सांगा.     5 

2. व्यावासातयक संघटनांचे प्रकार स्पष्ट करा.       5 

3. प्रकक्रयेची व्याख्या सांगून फायदे षविद करा.       5 

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त ववद्यापीठ  
ज्ञानगंगोत्री गगंापूर धरणाजवळ ,नाशिक -422 222   

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

 

सहकार प्रशासन व व्यवतथापन (MGM २१९) 

1. मागषदिषनाची व्याख्या सांगून पद्धिी स्पष्ट करा.      5 

2. प्रशिक्षण कायषक्रमाची योजना स्पष्ट करा.       5 

3. बाजार सशमिीच्या उपसशमत्या सांगा.        5 

4. ककसान के्रडडट काडष याची माहहिी शलहा.       5 

 

सहकारी कायदा व इतर कायदे (MGM २२०) 

1. सहकार खात्याची रचना स्पष्ट करा.        5 

2. सदस्याची व्याख्या सांगून सदस्याचे प्रकार स्पष्ट करा.     5 

3. उपषवधीि बदल करण ेका व केव्हा आवश्यक असिे.      5 

4. ग्राहकाची व्याख्या सांगून त्याचे हक्क स्पष्ट करा.      5 

 

 

सहकारी जमाखचष, बँककंग व लेखापरीक्षण (MGM २२१)  
 

1. मालमते्तची झीज होण्याची कारणे सांगा.       5 

2. सहकारी संस्थेची मालमते्तचे वगीकरण सांगा.       5 

3. भारिीय वगष देिाना कोणिे तनकर् लावले जािाि?      5 

4. लेखापरीक्षण वगष देिाना कोणिे तनकर् लावले जािाि?     5 

 

 


