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गृ हपाठ सोडव यासाठ  वशेष सूचना  

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

(02) गृ हपाठातील येक न व यांचे गुण थम काळजीपूवक वाचा. पा रभा षक सं ाचा अथ नीट समजून या. 

(03) गृ हपाठाशी संबं धत पु तक, अ यास म, आशय व पाठयांश काळजीपूवक वाचवा. 

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

        लहा. आव यक तेथे वत:चे मत मांडा. 

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

        उ तरात असावा. आव यक तेथे पु तकातील उदाहरणांबरोबरच पु तकाबाहेर ल उदाहरणेदेखील नमूद करावेत. 

(06)    गृ हपाठ 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--------------------------  गृहपाठ पूण के याचा दनांक------------------------                  

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

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

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

मळालेले गुण------      एकूण गुण-  20            

                                                     गृहपाठ पर काची वा र  

 

(07)    आखीव कागदा या/उ तरप के या येक पानावर डावीकडे द ड इंच (4 सेमी) समास सोडून यावा. येक नाची 

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

(08)    गृ हपाठातील सव नांची उ तरे सुवा च अ रात लहावीत. टंक ल खत/छापील उ तर हणून वीकार यात येणार नाह . 

(09)    गृहपाठ मळालेले गुण व उपचारा मक सूचनांसह तु हास संमं क हे गृहपाठ तपास यानंतर परत करतील.. 

(10)    व या याना मा हतीपु तकेतील सूचना व नयमांचे पालन क न गृहपाठ सादर करावा. व यापीठाशी प यवहार 

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

(11)    येक गृ हपाठ/ वा याय हा वीस गुणांचा असून 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. श णशा (M62) 

स  पा हले (Semester-I)  Year 2018-19 

 

EDU521: श णाचे ताि वक यथाथदशन- Perspective of Educational 

Philosophy 

 
1) ऑग त कॉ त यांचे शै णक वचार प ट करा.      (5 गुण) 

Explain the thought of August Comte. 
2) सामािजक त य हणज ेकाय? सामािजक त यांचे वै श ट प ट करा    (5 गुण) 

What is the concept of social fact? Explain the characteristics of  
social fact.  

3) मॅ स वेबर आ ण दुरखीम यां या धमाबाबत या संक पना वशद करा.    (5 गुण) 
Explain the religion concept of Max Weber and Durkheim. 

4) स ता आ ण अ धकार यां यातील फरकाची तुलना करा.      (5 गुण) 
Compare the different between power and rights. 

 

EDU522: श णाचे सामािजक यथाथदशन- Perspective of Sociological 

Philosophy 
 

1) च लत शै णक यव थेतील दोष आ ण यावर ल उपाययोजना प ट करा.   (5 गुण) 
Explain the fault and their solution of conventional education system. 

2) डा या आ ण उज या बाजू या सं था हणज ेकाय? यातील फरक प ट करा.   (5 गुण) 
What is the meaning of left and right side institution? Explain the  
different between of them. 

3) नैस गक मूल ोतां या मयादा प ट करा.       (5 गुण) 
Explain the Limitation’s of natural Resources. 

4) आधु नक तं ानाची भू मका प ट करा.       (5गुण) 
Explain the role of modern technology. 

 

EDU523: संशोधन प ती   Research Methods 

या अ यास मासाठ  गृ हपाठ नसून याऐवजी संशोधन आराखडा याचे सदर करण आहे.         (20गुण) 
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EDU524: सांि यक  तं ाचे उपयोजन (Use of Statistical techniques in Education) 

 

1) संशोधनातील सं याशा ाच ेबदल ते व प प ट करा.     (5 गुण) 
Explain the changing structure of statistics in Research 

2) श ण े ात सं याशा ाच ेमह व प ट करा.      (5 गुण) 
Explain the importance of statistics in Education 

3) दले या मा हतीव न खाल ल नांची उ तरे लहा.     (5 गुण) 
Write the answers of the following questions from the given data. 

4. दले या मा हतीव न खाल ल नांची उ तरे लहा.     (5 गुण) 

Write the answers of the following questions from the given data. 
 

वगातर CF वारंवा रता F 

91-100 06 

01-90 09 

71-80 05 

61-70 05 

51-60 07 

41-50 05 

31-40 04 

21-30 06 

11-20 02 

01-10 01 

 
3-a  सारणी तयार क न सं चत वारंवा रता लहा.      (3 गुण) 

Prepare a table and write a cumulative frequency. 
3-b    Q1 काढ याचे सू  लहू न Q1 काढा.      (2 गुण) 

   Write the formula of Q1 and calculate the first quartile Q1 
4a     Q3 काढ याचे सू  लहू न Q3 काढा.      (2 गुण) 

Write the formula of Q3 and calculate the first Quartile Q3 
4b   Q1 व Q3 व न Q काढा व अथ नवचन लहा.     (3गुण) 

Calculate the from Q1 and Q3 and interpret it 


