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     गृहपाठ �	 ((((ि�दतीयि�दतीयि�दतीयि�दतीय----स�स�स�स�))))    
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                 गृहपाठ �	 ((((ि�दतीयि�दतीयि�दतीयि�दतीय----स�स�स�स�))))    
११११....संपादनसंपादनसंपादनसंपादन    (BJ(BJ(BJ(BJ----२१२१२१२१))))                                                                                        गुण गुण गुण गुण ४०४०४०४०    ((((कोणतेहीकोणतेहीकोणतेहीकोणतेही    ४४४४ �� सोडवासोडवासोडवासोडवा)))) 

१. वृ�प�ा
या संपादक�य रचनेत उपसंपादकाचे मह�व ह े�या
या कामा
या �व�पात �प�    
     करा  
२. संपादक�य िवभागाची रचना त"ा काढून,संबिधतां
या कामा
या �व'पािनशी  �प�     
    करा  
३. संपादक�य पानं ह ेवृ�प�ात मह�वाचे का समजले जाते ? 

४. अ.लखे हा वृ�प�ाचा आवाज समजला का जातो? 

५. मजकुराचे संपादन 4हणज ेकाय? �याची आव6यकता काय ? 

६. वृ�लेख आिण अ.लखे यातील फरक �प� करा . 
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                 गृहपाठ �	 ((((ि�दतीयि�दतीयि�दतीयि�दतीय----स�स�स�स�))))    
                                २२२२....नवी सारमा�यमेनवी सारमा�यमेनवी सारमा�यमेनवी सारमा�यमे----(BJ(BJ(BJ(BJ---- २२२२२२२२))))    

                            १. नवी मा9यमे कोणती ,स9या
या  काळात �यांची अप;रहाय<ता अटळ आह े काय ? 

      २. न>ा मा9यम?ची जु@या मा9यमावर  मात करतील असे त4ुहास वाटते का? 

         सोदाहरण  �प� करा  
       ३.सामािजक मा9यमे 4हणजे काय? सामािजक मा9यमे / बनावट वृते                   

           मजकूर पसरवAयास हातभार  लावतात या िवधानाची चचा< करा 
  ४. फेसबुक,िBवटर,CहाBस अँप या मा9यमां िवषयी ;टपण करा 

  ५. सामािजक मा9यमे /नवी मा9यमे ह ेसामािजक बदलाचे ह�यार आह ेया िवधानाची 
चचा< करा  

६. नवीन परसारमा9यमांना िनबGध  लादAयाची आव6यकता आह ेका ? तुमचे मत सांगा     
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                 गृहपाठ �	 ((((ि�दतीयि�दतीयि�दतीयि�दतीय----स�स�स�स�))))     
३....    आधुिनक वृ�प� �व�थापनआधुिनक वृ�प� �व�थापनआधुिनक वृ�प� �व�थापनआधुिनक वृ�प� �व�थापन    (BJ(BJ(BJ(BJ----२३२३२३२३))))                                                                                                                                                                                     गणु गणु गणु गणु ४०४०४०४०    ((((कोणतेहीकोणतेहीकोणतेहीकोणतेही    ४४४४ �� सोडवासोडवासोडवासोडवा)))) 

१. मराठी वृ�प� >वसायात अलीकड
या वीस वषा<त कोणते बदल झाल?े              

�याचे वृ�प�ांवर काय प;रणाम झाल े. 
२ >व�थापनाचे वृ�प� >वसायातील मह�व �प� करा  
३.वृ�प�ा
या वाढीसाठी जािहरातीचे  मह�व कोणते ?  

४.जािहरातीचे  समाजावर होणारे चांगले वाईट प;रणाम �प� करा  
५. वृ�प�ातील जािहरातीचे Mकार व �यांची वैिशOPे �प� करा  
६. आधुिनक काळात जनसंपका<चे मह�व �प� करा _____________________________________________________________________                     
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                 गृहपाठ �	 ((((ि�दतीयि�दतीयि�दतीयि�दतीय----स�स�स�स�))))    
४४४४.... ामीण प�का"रता ामीण प�का"रता ामीण प�का"रता ामीण प�का"रता    (BJ(BJ(BJ(BJ---- २४२४२४२४))))    

                                                                                                                                                                                            
                                गणु गणु गणु गणु ४०४०४०४०    ((((कोणतेहीकोणतेहीकोणतेहीकोणतेही    ४४४४ �� सोडवासोडवासोडवासोडवा))))  

१. .ामीण प�का;रतेची आव6यकता काय?  

२. .ामीण प�का;रतेसाठी प�कारां
या अंगी कोणते गुण आव6यक आहते ? 

३. भारतीय शेतकQया
या कज< बाजारीपणाची करणे सांगा  
४ अAणा हजारे,पोपटराव पवार यां
या .ामसुधार चळवळीची वैिशOPे सांगा  

५  .ामीण मिहलां
या सम�या या िवषयावर ;टपण तयार करा    
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                 गृहपाठ �	 ((((ि�दतीयि�दतीयि�दतीयि�दतीय----स�स�स�स�))))    
    ५५५५....शहरी प�का"रता शहरी प�का"रता शहरी प�का"रता शहरी प�का"रता ((((    BJBJBJBJ---- २५ ))))                                                    गणु गणु गणु गणु ४०४०४०४०    ((((कोणतेहीकोणतेहीकोणतेहीकोणतेही    ४४४४ �� सोडवासोडवासोडवासोडवा))))   १. महापािलकेची रचना �प� क�न �यातील �थायी सिमतीचे मह�व िवशद  करा  

   २. वाढ�या शहरीकरणाच?  प;रणाम या िवषयावर ;टपणं करा  
 ३. तुम
या शहरातील Mदषूण सम�या या िवषयावर ;टपण करा  
 ४. शहरातील वाहतूक  >व�था या िवषयावर ;टपण तयार करा        
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                 गृहपाठ �	 ((((ि�दतीयि�दतीयि�दतीयि�दतीय----स�स�स�स�))))                ६. पया
वरण- (BJ- २६) 

१. पया<वरणा
या अRयासाच ेमह�व �प� करा  
२. Mदषूण 4हणज ेकाय, ते कशामुळे होते  

३. वाढ�या शहरीकरणामुळे Mदषूणा
या सम�या तीS होत आहते या िवधानाची चचा< करा 
४. कारखा@यामुळे  होणाQया Mदषूणाची मािहती िलहा  
५. 9विनMदषूण 4हणज ेकाय ते रोखAयासाठी @यायालयांनी घातलेUया   
     िनबGधाची मािहती िलहा  
६. Mदषूणामुळे होणारे धोके �प� करा     

  


