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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. 

   

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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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) 

स  पा हले (Semester-I)  Year 2018-19 

EVS201: पयावरण श ण- (Environment Education) 

  1.  दषूण हणजे काय? वनी दषूणाची कारणे प ट करा.     (5 गुण) 
What is Pollution? Explain the causes of water pollution. 

  2.  पाणी यव थापन हणजे काय?  पाणी यव थापनाच ेमह व लहा.   (5 गुण) 
     What is water management? Write the importance of water management. 

  3.   ‘ जाती संर णाची गरज प ट करा.       (5 गुण)  

        Explain the need for protecting of Bio-diversity. 

  4.   ह रत ांतीच ेप रणाम हे अनुकुल व तकुल बाजूने लहा.    (5 गुण) 
      Write the favourable and unfavourable side effects of ‘Green Revolution’? 
 

EDU503: अनुदेशन णाल  अ भक प (Instructional System Design) 

  1.  श ण व अनुदेशन हणजे काय? हे सांगून दो होतील फरक प ट करा.   (5 गुण) 
     What is meaning of Education and Instruction. Explain the difference between them.          

  2.   बोधा मक े ातील उ टांच े प ट करण करा.       (5 गुण) 
      Explain the objectives of cognitive domain. 

  3.   अ यास म व पा य म यातील फरक प ट करा.      (5 गुण) 
     Explain the distinguishing between curriculum and syllabus.  

  4.  अनुदेशन णाल  अ भक प ह  सकं पना उदाहरणासह प ट करा.    (5 गुण) 
          Explain with examples the concept of Instructional System Design. 
 

EDU018: शै णक व समाजशा ीय संशोधन प ती  
    (Educational & Sociological research methods 

  1.  सशंोधन प तीचा अथ सांगून कृती सशंोधन प तीची उपयु त प ट करा.   (5 गुण) 
     State meaning of research methods. Explain the usefulness of Action Research methods. 

  2.   सशंोधनातील व वध पाय या प ट करा.       (5 गुण) 
          Explain the various steps in research.  

  3.   सं या मक व गुणा मक सशंोधनातील भेद प ट करा.      (5 गुण) 
        Explain the difference between quantitative and qualitative research. 

  4.  सशंोधन आराखडा लेखनाच ेमह व प ट करा.       (5 गुण) 
     Explain the importance of Research proposal.  


