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गशृऩाठ वोडलण्मावाठी वलळऴे वूचना  

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

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

(03) गशृऩाठाळी वंफंधधत ऩुततक, अभ्मावक्रभ, आळम ल ऩाठमाळं काऱजीऩूलधक लाचला. 

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

        शरशा. आलश्मक तथेे तलत:चे भत भांडा. 

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

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

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

   

वलद्याथाधच े नाल--------------------------------           अभ्मावक्रभ/वलऴम------------------------------------- 
कामभ नोंदणी क्रभांक--------------------------                  गशृऩाठ ऩूणध केल्माचा हदनांक------------------------                 
अभ्मावकें द्राच ेनाल ल ऩत्ता --------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
शभऱारेरे गुण------      एकूण गुण-  20           गशृऩाठ ऩयीषकाची तलाषयी 

             

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

उत्तये तलतंत्र ऩषृ्ठालय शरशालेत. (वंभंत्रक मा जागेचा उऩमोग ळेया/वचूना शरशीण्मावाठी करू ळकतीर.)     

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

(09)    गशृऩाठ शभऱारेरे गुण ल उऩचायात्भक वूचनांवश तुम्शाव वंभंत्रक शे गशृऩाठ तऩावल्मानंतय ऩयत कयतीर.. 

(10)    वलद्यार्थमाांना भाहशतीऩुततकेतीर वूचना ल तनमभांच े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 गुणांचा अवून त्मातीर प्रत्मेक प्रश्न ऩाच गुणांचा आशे. 

                                                                                                                                                                      

 

( प्रा. ज्मोती ऩाटीर ) 

शळषणक्रभ वंमोजक, भूल्मभाऩन वलबाग  

                                                     मळलंतयाल चव्शाण भशायाष्ड भुक्त वलद्याऩीठ, नाशळक 
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M41 (एभ. ए.भयाठी) SEM 4 गशृऩाठ HOME ASSIGNMENT 

वूचना:-  १) वलध प्रश्न वोडवलणे अतनलामध आशे. 

 २) प्रत्मेक गशृऩाठाच्मा प्रश्नाच ेउत्तय ७५ त े१०० ळब्दात शरशा. 

 ३) प्रत्मेक प्रश्नाच ेउत्तय तलतंत्र ऩषृ्ठालय शरशा. 

 ४) प्रत्मेक गशृऩाठाच ेप्रश्न ऩाच गुणांच ेआशेत. 

 

MAR ५६१: आधतुनक बाऴावलसान आखण भयाठी बाऴा - 2 
 

१. ‘बाऴाकुराची’ वंकल्ऩना तऩष्ट कया.        ५   
२. फोरी बूगोराची वंकल्ऩना वलळद कया.        ५  
३. बावऴक बांडाय ल रघूषेत्र मा वंकल्ऩना तऩष्ट कया.       ५  
४. ‘अऩभ्रंळ बाऴा’ शी वंकल्ऩना तऩष्ट कया.        ५  

 

MAR ५६२: एक लाड्मभमप्रकायाचा अभ्माव: कादंफयी – 2 
 

१. भानली नातेवंफंधाचा ळोधघेणायी कादंफयी म्शणून यीटा लेशरणकय मांचे लेगऱेऩण तऩष्ट कया.  ५  
२. ऩोखयण च ेकथानक तुभच्मा ळब्दात वलळद कया.        ५  
३. ‘नाभुष्कीच ेतलागत’ मा कादंफयीतीर आधतुनक जाखणलेच ेतलरूऩ तऩष्ट कया.   ५  
४. अनाहदबट्ट धस्म्भराभुऱे जाभाशरन जुगीत तनभाधण झारेल्मा वंघऴाधचे तलरूऩ वलळद कया.  ५  
 

MAR ५६३: भध्ममगुीन भयाठी लाड्भम:गद्य आखण ऩद्य – 2 
१. बाऊवाशेफांच्मा फखयीच ेऐततशाशवक भशत्ल शरशा.        ५  
२ फहशणाफाईंच्मा कवलता मा वभाज जीलनाचा आयवा कवा आशे? ते तऩष्ट कया.    ५  
३. वंतकृत भशाकाव्मे ल भयाठी आख्मानकाव्मे मांचा वंफंध शरशा.      ५  
४. याभ जोळी मांच्मा रालणीच ेलैशळष्ट्मे शरशा ?        ५  
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MAR ५६४: भयाठीबाऴा: उऩमोजन आखण वजधन  
 

१. रुऩांतयाची प्रक्रक्रमा तऩष्ट कया.          ५  
२. अनुलादकाच्मा अगंी अवाले रागणाये आलश्मक गुण तऩष्ट कया.     ५  
३. वंगणक वंलादाच ेभशत्ल तऩष्ट कया.        ५  
४.डोरेट मांची बाऴांतय वलऴमक बूशभका वलळद कया.      ५  
 

MAR ५६५: लैचारयक लाङ्मम - 2  
 

१. भयाठी, हशदंी आखण इंग्रजी बाऴांवलऴमी मळलंतयालांची बूशभका काम शोती? ते तऩष्ट कया.   ५  
२. ‘मुगांतय’ भधीर वाभास्जक वलचायाचा ऩयाभळध तुभच्मा ळब्दात तऩष्ट कया.    ५  
३. फाफावाशेफांच्मा रेखांच ेबाऴावलळऴे वलळद तऩष्ट कया.        ५  
४. ‘देलदावींच्मा वभतमा’ अलचटांनी कश्मा भांडल्मा आशेत? ते तऩष्ट कया.     ५  
 

MAR ५६६: रोकवप्रम वाहशत्म आखण लाड्भमीन वाहशत्म – 2 
 

१ . ‘आकाळ बाक्रकते’ कथावंग्रशाच ेलेगऱेऩणा नोंदला.        ५  
२ . ‘ब्रेनलेव्शज’ कादंफयीच्मा आधाये वंळोधनातीर वलधामकता आखण वलध्लंवकता तऩष्ट कया.  ५  
३. भयाठी वलसान वाहशत्माचा वलकाव तऩष्ट कया.        ५  
४. भाधयुी ळानबाग मांच्मा वलसान रेखनाच ेतलरूऩ तऩष्ट कया.      ५  
      

 

     
 

 


