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                व�ृपऽ �व�ा पदवी अयासबमव�ृपऽ �व�ा पदवी अयासबमव�ृपऽ �व�ा पदवी अयासबमव�ृपऽ �व�ा पदवी अयासबम            

        (BACHELOR OF JOURNALISM(BACHELOR OF JOURNALISM(BACHELOR OF JOURNALISM(BACHELOR OF JOURNALISM----PRINT MEDIA )PRINT MEDIA )PRINT MEDIA )PRINT MEDIA )    

      (B.J)                            

                                                                e¡j { UH$  d fe¡j { UH$  d fe¡j { UH$  d fe¡j { UH$  d f ©© ©© -२०१८ -२०१९                                

     J ¥hnm R> àí ZJ ¥hnm R> àí ZJ ¥hnm R> àí ZJ ¥hnm R> àí Z     ((((ूथमूथमूथमूथम    सऽसऽसऽसऽ))))     

�थम स�ा�या असाई�मट १५ १५ १५ १५ नो�ह�बरनो�ह�बरनो�ह�बरनो�ह�बर    २०१८२०१८२०१८२०१८ पूव� िवदयाथ�  
�यां�या अ�यास क �ात �कवा िव�ापीठात सादर करणे  
आव#यक आह.े १५ १५ १५ १५ नो�ह�बर नो�ह�बर नो�ह�बर नो�ह�बर २०१८२०१८२०१८२०१८ नंतर ¶oUmè¶m असाई�मट 
साठी ��येक िवषयांस ५०५०५०५०////---- दडं आकारला जाईल .१ १ १ १ िडस�बरिडस�बरिडस�बरिडस�बर 
२०१८२०१८२०१८२०१८ नंतर असाइ�मट ,वीकार-या जाणार नाहीत यांची 
िवदया/या0नी न1द 2यावी .   
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                                                                                            e ¡j{ UH $ d f©e ¡j{ UH $ d f©e ¡j{ UH $ d f©e ¡j{ UH $ d f©   २०१८ -२०१९                               

            J ¥hnmR > à íZ (J ¥hnmR > à íZ (J ¥hnmR > à íZ (J ¥hnmR > à íZ (ूथमूथमूथमूथम    सऽसऽसऽसऽ))))     

                            ११११....    पऽका�रतेची ओळखपऽका�रतेची ओळखपऽका�रतेची ओळखपऽका�रतेची ओळख            (BJ(BJ(BJ(BJ----11)    11)    11)    11)                                                               गुण गुण गुण गुण ४०४०४०४०                                                                                                                        ((((कोणतेह*कोणतेह*कोणतेह*कोणतेह*    ४४४४ àíZàíZàíZàíZ  सोडवासोडवासोडवासोडवा))))  
१. पऽकारा,या अंगी कोणते गुण असणे आवँयक आहे ? 
२. लोकशाह*त पऽकार*तेचे मह2व सांगा   
३.न5या तां�ऽक सुधारणांमुळे व�ृपऽा,या 7ेऽात झालेले बदल ःप; करा   ४. लोकमा<य =टळक यां,या पऽका�रतेची विैशAये ःप; करा  
५. आगरकरांनी सधुारक व�ृपऽाCारे केलेDया समाजूबोधनाचF मह2व ःप; करा  
६. आज,या काळात मु=ित माIयमांसमोर कोणती आ5हानं आहेत.ःव�वःतर ःप; करा     
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                                                                                            e ¡j{ UH $ d f©e ¡j{ UH $ d f©e ¡j{ UH $ d f©e ¡j{ UH $ d f©   २०१८ -२०१९                               

            J ¥hnmR > à íZ (J ¥hnmR > à íZ (J ¥hnmR > à íZ (J ¥hnmR > à íZ (ूथमूथमूथमूथम    सऽसऽसऽसऽ))))           २२२२. . . . व�ृपऽीय व सायबर कायदे आJण नीितशाKव�ृपऽीय व सायबर कायदे आJण नीितशाKव�ृपऽीय व सायबर कायदे आJण नीितशाKव�ृपऽीय व सायबर कायदे आJण नीितशाK            (BJ(BJ(BJ(BJ----12)12)12)12)                       गुण गुण गुण गुण ४०४०४०४०                        ((((कोणतेह*कोणतेह*कोणतेह*कोणतेह*    ४४४४ àíZàíZàíZàíZ  सोडवासोडवासोडवासोडवा))))       १.<यायालयाचा अवमान Lहणजे काय ? या गु<हयातील बचावाची चचाM करा       २.भारतीय राOयघटनेमIये ‘ूःतावनेचे’ मह2व ःप; करा.       ३.राOयघटनेने =दलेDया �व�वध मूलभूत अिधकाराची चचाM करा         ४. सायबर कायदा Lहणजे काय ? =डJजटल सह*साठS कोणTया गो;ीची आवँयकता असते      ५.मा=हतीचा अिधकार व शासकUय गोपनीयतेचा कायदा यावर ट*पण करा        ६.सायबर ग<ुहेगार* Lहणजे काय ? Tयाचे ःवVप ःप; करा _____________________________________________________________________ 
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            J ¥hnmR > à íZ (J ¥hnmR > à íZ (J ¥hnmR > à íZ (J ¥hnmR > à íZ (ूथमूथमूथमूथम    सऽसऽसऽसऽ))))                                                   वाताMलेखनवाताMलेखनवाताMलेखनवाताMलेखन                        (BJ(BJ(BJ(BJ----13)13)13)13)    
                                                                                                                                                                                                                                            गुण गुण गुण गुण ४०४०४०४०                                                                                    ((((कोणतेह*कोणतेह*कोणतेह*कोणतेह*    ४४४४ àíZàíZàíZàíZ  सोडवासोडवासोडवासोडवा))))    
१.  बातमी Lहणजे काय? =कमान दोन 5याWया सांगून Tयांचे �ववेचन करा  
२. अपेJ7त आJण अनअपेJ7त वाताM Lहणजे काय ? 
३. बातLया कोठे िमळतात ? बातLयांचे Kोत ःप; करा ? 
४. बातमी कधी नाकारावी स�वःतर ःप; करा 
५. बातमीदारा,या अंगी कोणते गणु आJण कौशDय असणे आवँयक आहे ? 
६. बातमीतील आदशM अमभाग कसा असावा ?     
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           J ¥hnm R > àíZ  (J ¥hnm R > àíZ  (J ¥hnm R > àíZ  (J ¥hnm R > àíZ  (ूथमूथमूथमूथम    सऽसऽसऽसऽ))))                                                                    छायािचऽणछायािचऽणछायािचऽणछायािचऽण    (BJ(BJ(BJ(BJ----16)16)16)16)    

                                                                                                        (PHOTOGRAPHY) (PHOTOGRAPHY) (PHOTOGRAPHY) (PHOTOGRAPHY)     (BJ(BJ(BJ(BJ----16)16)16)16)                                                    गुण गुण गुण गुण ४०४०४०४०                                                    ((((कोणतेह*कोणतेह*कोणतेह*कोणतेह*    ४४४४ àíZàíZàíZàíZ  सोडवासोडवासोडवासोडवा))))     
१.छायािचऽ पऽका�रता Lहणजे काय ? व�ृपऽात छायािचऽाचे महTव का अबािधत असते 
२. िसंगल ले<स �र[ले\स (S.R.L) कॅमेè¶mची वैिश; सांगा  
३.एक छायािचऽ हजार श_दांना भार* पडते या �वधानाची चचाM करा  
४. व�ृपऽात छायािचऽे कशी असावीत ? कशी नसावीत ? 
५.व�ृपऽात रंगीत छायािचऽाचे महTव कोणते  
६.छायािचऽ  पऽका�रता कर*ता कोणकोणती साधने (Equipments)वापरली जातात ? Tयांचे  
उपयोग ःप; करा?   
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           J ¥hnm R > àíZ  (J ¥hnm R > àíZ  (J ¥hnm R > àíZ  (J ¥hnm R > àíZ  (ूथमूथमूथमूथम    सऽसऽसऽसऽ))))                                                    संaापण कौशDय संaापण कौशDय संaापण कौशDय संaापण कौशDय (BJ(BJ(BJ(BJ----14)14)14)14)    

CommunicationCommunicationCommunicationCommunication    Skill (BJSkill (BJSkill (BJSkill (BJ----14)14)14)14)                                                                                                  (Total marks 40)(Total marks 40)(Total marks 40)(Total marks 40)            
Q.1) Define the term 'Communication’. Explain the scope, functions and classification of Business   

        Communication in detail.      

(20 Marks) 

 

Q.2) What is Nonverbal Communication? Discuss Visual Signs in Nonverbal Communication.  

(20 Marks)         
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                            ४. संगणकाची ओळखसंगणकाची ओळखसंगणकाची ओळखसंगणकाची ओळख    (BJ(BJ(BJ(BJ----15)  15)  15)  15)     १....सगंणक �हणज ेकाय सगंणक �हणज ेकाय सगंणक �हणज ेकाय सगंणक �हणज ेकाय ? ? ? ? संगणकाचा संगणकाचा संगणकाचा संगणकाचा थोड�यात थोड�यात थोड�यात थोड�यात     इितहास सागंा इितहास सागंा इितहास सागंा इितहास सागंा     २२२२. . . . सगंणकाच ेफायद ेआिण उपयोग  �प�  करा सगंणकाच ेफायद ेआिण उपयोग  �प�  करा सगंणकाच ेफायद ेआिण उपयोग  �प�  करा सगंणकाच ेफायद ेआिण उपयोग  �प�  करा     ३३३३. . . . सगंणकाच े कार कोणत ेसगंणकाच े कार कोणत ेसगंणकाच े कार कोणत ेसगंणकाच े कार कोणत े? ? ? ? !याची !याची !याची !याची थोड�यात थोड�यात थोड�यात थोड�यात     मािहती िलहामािहती िलहामािहती िलहामािहती िलहा....    ४४४४. . . . सगंणकाच ेइनपुट सगंणकाच ेइनपुट सगंणकाच ेइनपुट सगंणकाच ेइनपुट ((((आ*ा देणारे आ*ा देणारे आ*ा देणारे आ*ा देणारे ) ) ) ) व आउटपुट व आउटपुट व आउटपुट व आउटपुट (((( -.या पणू0 करणारे  -.या पणू0 करणारे  -.या पणू0 करणारे  -.या पणू0 करणारे ) ) ) ) िवभागाची मािहती िलहा िवभागाची मािहती िलहा िवभागाची मािहती िलहा िवभागाची मािहती िलहा     ५५५५. . . . सगंणकाचा व4ृप5 65ेात होणारा उपयोग �प�सगंणकाचा व4ृप5 65ेात होणारा उपयोग �प�सगंणकाचा व4ृप5 65ेात होणारा उपयोग �प�सगंणकाचा व4ृप5 65ेात होणारा उपयोग �प�    करा करा करा करा     ६६६६. . . . सगंणकासगंणकासगंणकासगंणकाचेचचेेचे    नटेवक0  �हणज ेकाय नटेवक0  �हणज ेकाय नटेवक0  �हणज ेकाय नटेवक0  �हणज ेकाय ? ? ? ? !याच ेफायद ेकोणते !याच ेफायद ेकोणते !याच ेफायद ेकोणते !याच ेफायद ेकोणते ????    ७७७७. . . . इंटरनटेमळेु सपंक0  65ेात गितमानता आली आह ेया िवधानाची चचा0 करा इंटरनटेमळेु सपंक0  65ेात गितमानता आली आह ेया िवधानाची चचा0 करा इंटरनटेमळेु सपंक0  65ेात गितमानता आली आह ेया िवधानाची चचा0 करा इंटरनटेमळेु सपंक0  65ेात गितमानता आली आह ेया िवधानाची चचा0 करा     ८. टीप िलहाटीप िलहाटीप िलहाटीप िलहा    AAAA.... माउसमाउसमाउसमाउस    BBBB.... क;क;क;क;----बोड0 बोड0 बोड0 बोड0     CCCC....  ोससेर  ोससेर  ोससेर  ोससेर     DDDD.... मदर बोड0मदर बोड0मदर बोड0मदर बोड0    EEEE.... आउटपटु िवभाग आउटपटु िवभाग आउटपटु िवभाग आउटपटु िवभाग     FFFF.... हाड0 िड�क हाड0 िड�क हाड0 िड�क हाड0 िड�क     GGGG.... =लॉफ; ?ाईAह =लॉफ; ?ाईAह =लॉफ; ?ाईAह =लॉफ; ?ाईAह     HHHH.... लझेलझेलझेलझेरररर    C टर C टर C टर C टर     IIII.... मॉिनटर रेझोलुशनमॉिनटर रेझोलुशनमॉिनटर रेझोलुशनमॉिनटर रेझोलुशन    JJJJ....     ए�सले ए�सले ए�सले ए�सले     KKKK.... एम एम एम एम ....एस एस एस एस . . . . वFड0 वFड0 वFड0 वFड0     



      ९९९९        Hरका�या जागा भराHरका�या जागा भराHरका�या जागा भराHरका�या जागा भरा    AAAA.... सपंूण0  सगंणकाचे चलन वलन Iया कडून िवकिसत केले जात े!याला सपंूण0  सगंणकाचे चलन वलन Iया कडून िवकिसत केले जात े!याला सपंूण0  सगंणकाचे चलन वलन Iया कडून िवकिसत केले जात े!याला सपंूण0  सगंणकाचे चलन वलन Iया कडून िवकिसत केले जात े!याला ----------------------------------------------------�हणतात �हणतात �हणतात �हणतात ....    BBBB.... --------------------------------------------------------ह ेसगंणकाच ेतीन  कार आहेह ेसगंणकाच ेतीन  कार आहेह ेसगंणकाच ेतीन  कार आहेह ेसगंणकाच ेतीन  कार आहेतततत....    CCCC.... सगंणकाला मािहतीसगंणकाला मािहतीसगंणकाला मािहतीसगंणकाला मािहती,,,,आ*ा दणेाJया िवभागाला आ*ा दणेाJया िवभागाला आ*ा दणेाJया िवभागाला आ*ा दणेाJया िवभागाला --------------------------------------------------------    �हणतात �हणतात �हणतात �हणतात ....    DDDD.... सगंणकाच ेसगंणकाच ेसगंणकाच ेसगंणकाच े------------------------------------------------------------व व व व ------------------------------------------------------------------------ह ेदोन मह!वाच े ोKाम आहते ह ेदोन मह!वाच े ोKाम आहते ह ेदोन मह!वाच े ोKाम आहते ह ेदोन मह!वाच े ोKाम आहते ....    EEEE.... LM;चा सगंणकाशी सवंाद साधणारे माNयम �हणज ेLM;चा सगंणकाशी सवंाद साधणारे माNयम �हणज ेLM;चा सगंणकाशी सवंाद साधणारे माNयम �हणज ेLM;चा सगंणकाशी सवंाद साधणारे माNयम �हणज े----------------------------------------------------------------     १०१०१०१०        सिव�तर मािहती िलहासिव�तर मािहती िलहासिव�तर मािहती िलहासिव�तर मािहती िलहा         सगंणकाचा मॉिनटर या िवषयावर Hटपण िलहा    सगंणकाचा मॉिनटर या िवषयावर Hटपण िलहा    सगंणकाचा मॉिनटर या िवषयावर Hटपण िलहा    सगंणकाचा मॉिनटर या िवषयावर Hटपण िलहा                     
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सव� बीसव� बीसव� बीसव� बी....जेजेजेजे
या 
या 
या 
या िव�ा�या�साठीिव�ा�या�साठीिव�ा�या�साठीिव�ा�या�साठी    
छायािच�णछायािच�णछायािच�णछायािच�ण    (BJ(BJ(BJ(BJ----16)16)16)16)    

 फोटो�ाफ�/छायािच�ण िवषयां�या �ॅि�टकलसाठी असाईनमे�ट बी.ज े�या िव#ा$या%साठी 
फोटो�ाफ� या िवषयां�या �ॅि�टकल असाईनमे�ट &हणून तुम�या भागातील सम-येवर 
आधा1रत 2कवा एखादा िवशेष िवषय िनवडून 8यां�याशी संबंिधत ८ ते १० फोटो काढून 
िव#ापीठात सादर करायचे आहेत. 
       उदाउदाउदाउदा. . . . तुम	या भागातील र�ते तुम	या भागातील र�ते तुम	या भागातील र�ते तुम	या भागातील र�ते , , , , पाणीटंचाई पाणीटंचाई पाणीटंचाई पाणीटंचाई , , , , अित�मणाची  सम�या अित�मणाची  सम�या अित�मणाची  सम�या अित�मणाची  सम�या . . . .     
   तुम�या भागातील िवशेष उ8सव ?दवाळी ,गावचा बाजार,गावातील ऐितहािसक  -थळे    
  8यांची स#ि-थती यां�याशी संबंधीत छायािच� असे िवषय िनवडता येतील.िव#ा$या%नी  
  आपली छायािच� कॅमेरा,मोबाईल वCन काढली तरी चालतील.ही छायािच�   
   िव#ापीठा�या  खालील मले आय डी वर पाठवावी. 
rdnehulkar@gmail.com 

massmedia@tmv.edu.in 

externaleducation@tmv.edu.in 
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        संaापण कौशDय संaापण कौशDय संaापण कौशDय संaापण कौशDय (BJ(BJ(BJ(BJ----14) 14) 14) 14) ////    संगणकाची ओळखसंगणकाची ओळखसंगणकाची ओळखसंगणकाची ओळख    (BJ(BJ(BJ(BJ----15)15)15)15)     
संaापण कौशDय/संगणकाची ओळख या �वषया,या असाइ<मFट यासंबधी घेeयात 
¶oUmè¶m संपकM  सऽात देeयात येतील याची �वदयाथाMनी नfद gयावी.        ___________________________________________________________________________ 


