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यशवंतराव च हाण महारा  मु त व यापीठ 

ानगंगो ी, गंगापरू धरणाजवळ , गोवधन, 

ना शक- ४२२ २२२ 

 

एम.ए. ( वषय सं ेषण) / एम.ए. (शै णक सं ेषण) / एम.ए. (दरू श ण) / 

एम.कॉम. ( वषय सं ेषण)        (M31/M32/M33/M35) 

 

Semester- IV    (स  चौथे) 

 

गहृपाठपुि तका 

(सन 2018-2019) 

 

 

गहृपाठ सोडव यासाठ  वशेष सूचना  

(01) गहृपाठ हे अं तम पर चेी तयार  व तुम या गतीचे वय-ंमू यमापन कर या या ट ने उपयोगी आहेत. 

(02) गहृपाठातील येक न व यांचे गणु थम काळजीपवूक वाचा . पा रभा षक सं ाचा अथ नीट समजनू या. 

(03) गहृपाठाशी सबंं धत पु तक , अ यास म, आशय व पाठयाशं काळजीपवूक वाचवा. 

(04)    गहृपाठातील नांची उ तरे ह  पु तकामधील आशय, मु े,  मजकूर, जसे या तसा लहू  नका तर वत: या भाषेत 

        लहा. आव यक तथेे वत:चे मत मांडा. 

(05)    हा श ण म पणू के यानतंर मळ वलेले ान य  काय करताना तु ह  कसे उपयोगात आणाल यांचाह  उ लेख  

        उ तरात असावा. आव यक तथेे पु तकातील उदाहरणाबंरोबरच पु तकाबाहेर ल उदाहरणेदेखील नमूद करावेत. 

(06)    गहृपाठ ल ह यासाठ  फुल केप आकाराचे आखीव कागद वापरावेत. यावर खाल ल माणे मचकूर लहावा. 
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व याथाचे नाव--------------------------------           अ यास म/ वषय------------------------------------- 

कायम न दणी मांक--------------------------                  गहृपाठ पणू के याचा दनांक ------------------------                  

अ यासक ाचे नाव व प ता -------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

मळालेले गणु------      एकूण गणु-  25            

                                                     गहृपाठ पर काची वा र  

             

(07)    आखीव कागदा या/उ तरप के या येक पानावर डावीकड ेद ड इचं (4 समेी) समास सोडून यावा. यके नाची 

उ तरे वतं  पृ ठावर लहावेत. (संमं क या जागचेा उपयोग शेरा/सचूना लह यासाठ  क  शकतील.)     

(08)    गहृपाठातील सव नांची उ तरे सवुा च अ रात लहावीत. टंक ल खत/छापील उ तर हणनू वीकार यात येणार नाह . 

(09)    गहृपाठ मळाललेे गुण व उपचारा मक सचूनांसह तु हास समंं क हे गहृपाठ तपास यानतंर परत करतील.. 

(10)    व या याना मा हतीपु तकेतील सचूना व नयमाचें पालन क न गहृपाठ सादर करावा. व यापीठाशी प यवहार 

        कर यापूव  थम मा हतीपु तकेतील नयम, सचूना वाचा यात व अ यासक ामाफत प यवहार करावा. 

(11)    येक गहृपाठ/ वा याय हा वीस गणुांचा असनू यातील येक न पाच गुणांचा आहे. 

 
 

(डॉ. स जन थूल) 

श ण म संयोजक, मू यमापन वभाग,  

                                                    यशवंतराव च हाण महारा  मु त व यापीठ, ना शक 
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EDU236:  मानवी ह काच ेसं ेषण (Human Rights Communication) 
  1.  मानवी ह काची संक पना उदाहरणासह प ट करा.     (5 गुण) 

Explain with examples concept of Human Right.  
  2.  भारतीय रा यघटनेची मलुभतू त वे प ट करा.      (5 गुण) 
     Explain the basic values of Indian Constitution. 
  3.   रा य मानवी आयोगाची काय व अ धकार प ट करा.     (5 गुण)  
        Explain the function and powers of state human right commission.  
  4.   मा हतीचा अ धकार दे यामागे मलुभतू क पना काय होती त े प ट करा.   (5 गुण) 

What was the basic idea behind the right to information? Explain it.  
 


