
                                 

 

 

           { Q>iH$  ‘ hmam ï ´> {d ÚmnrR>,n wU o { Q>iH$  ‘ hmam ï ´> {d ÚmnrR>,n wU o { Q>iH$  ‘ hmam ï ´> {d ÚmnrR>,n wU o { Q>iH$  ‘ hmam ï ´> {d ÚmnrR>,n wU o ---- 3333 7777                                             

                व�ृपऽ �व�ा व�ृपऽ �व�ा व�ृपऽ �व�ा व�ृपऽ �व�ा पारंगत पारंगत पारंगत पारंगत अ�यासबमअ�यासबमअ�यासबमअ�यासबम            

        ((((MASTERMASTERMASTERMASTER    OF JOURNALISMOF JOURNALISMOF JOURNALISMOF JOURNALISM----PRINT MEDIA )PRINT MEDIA )PRINT MEDIA )PRINT MEDIA )    

      (M.J)                            

                                                                                e¡ j {UH$  d fe¡ j {UH$  d fe¡ j {UH$  d fe¡ j {UH$  d f ©© ©© -     २०१८ २०१८ २०१८ २०१८ ----२०१९२०१९२०१९२०१९                                

                 J ¥h nmR>  àí ZJ ¥h nmR>  àí ZJ ¥h nmR>  àí ZJ ¥h nmR>  àí Z     ((((ूथमूथमूथमूथम    सऽसऽसऽसऽ))))     

      �थम स�ा�या असाई�मट १५ १५ १५ १५ नो�ह�बरनो�ह�बरनो�ह�बरनो�ह�बर    २०१८२०१८२०१८२०१८ पवू� 
िवदया�या�नी  �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�या�नी न1द 2यावी .   

    

    

    



    

    

    

{Q > iH$  ‘h mamï>́  {dÚm nrR> ,n wU o {Q > iH$  ‘h mamï>́  {dÚm nrR> ,n wU o {Q > iH$  ‘h mamï>́  {dÚm nrR> ,n wU o {Q > iH$  ‘h mamï>́  {dÚm nrR> ,n wU o ---- 37373737     

                                                                                            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....    अमलेख  लेखन अमलेख  लेखन अमलेख  लेखन अमलेख  लेखन     ((((MJMJMJMJ----11111111)    )    )    )                                                               गुण गुण गुण गुण ४०४०४०४०                                                                                                                        ((((कोणतेह(कोणतेह(कोणतेह(कोणतेह(    ४४४४ àíZàíZàíZàíZ  सोडवासोडवासोडवासोडवा))))  
१.अमलेख *हणजे काय ? अमलेखा,या -या.या सांगून 0यांचे ूकार ःप3 करा  
२. अमलेख समाजाला 4दशा आ8ण भान देणारे मा:यम आहे या �वधानाची चचा= करा.  
३.अमलेखासाठ@ सदंभ= कोठून िमळतात.?  ४. अमलेख लेखनाचे टDपे ःप3 करा  
५. लोकमाFय 4टळकां,या अमलेखांनी जनजागतृी केली या �वधानाची केसर(तील त0कालीन          अमलेखांचे संदभ= देऊन चचा= करा  
६. अमलेख व�ृपऽाची ूितमा िनधा=र(त करतो. सोदाहरण चचा= 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 लेख व�ृपऽीय लेख व�ृपऽीय लेख व�ृपऽीय लेख     ((((MMMMJJJJ----12)12)12)12)     FEATURE WRITINGFEATURE WRITINGFEATURE WRITINGFEATURE WRITING                                 गुण गुण गुण गुण ४०४०४०४०                        ((((कोणतेह(कोणतेह(कोणतेह(कोणतेह(    ४४४४ àíZàíZàíZàíZ  सोडवासोडवासोडवासोडवा))))      १. बातमी आ8ण व�ृलेख यातील फरक ःप3 करा        २. व�ृपऽीय लेखांचे �व�वध ूकार ःप3 करा.       ३. व�ृपऽीय लेख *हणजे वत=मानाशी िनगड(त िलखाण, परंतु ती तातड(ची बातमी नसते            या �वधानाचे ःपट(करण करा          ४. राजकKय लेखांचे वाचकां,या L3ीने महMव काय ते सांगा       ५. ट(पा िलहा -१) ऐितहािसक लेख ,२) व�ृलेख          ६. एक देश एक िनवडणूक या �वषयावर लेख िलहा  _____________________________________________________________________                      
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           J ¥hnm R >J ¥hnm R >J ¥hnm R >J ¥hnm R >     àíZ  (àíZ  (àíZ  (àíZ  (ूथमूथमूथमूथम    सऽसऽसऽसऽ))))                                           घटना  -यवःथापन  घटना  -यवःथापन  घटना  -यवःथापन  घटना  -यवःथापन                      ((((MMMMJJJJ----13)13)13)13)    

                    EVENT MANAGEMENTEVENT MANAGEMENTEVENT MANAGEMENTEVENT MANAGEMENT    
                                                                                                                                                                                                                                            गुण गुण गुण गुण ४०४०४०४०                                                                                    ((((कोणतेह(कोणतेह(कोणतेह(कोणतेह(    ४४४४ àíZàíZàíZàíZ  सोडवासोडवासोडवासोडवा))))    
१. घटना -यवःथापन *हणजे काय? घटना -यवःथापनात काटेकोर िनयोजनाची   
आवँयकता का असते       २. घटना -यवःथापनाचे म.ुय घटक कोणते?       ३. घटना -यवःथापनात ूायोजकाची भूिमका कोणती?       ४. घटना -यवःथापनात मा:यमांचे मह0व ःप3 करा      ५ .सभेचे -यवःथापन करताना कोण0या बाबी सांभाळा-या लागतात      ६. -यवःथापनाची मलुत0वे कोणती ?      ७. 4टपा िलहा - ( कोणताह( दोन )   १) घटने,या ूिसV(चे मह0व                        २) घटनेचे अंदाजपऽक                        ३) सभे,या िनयोजनात पडदयामागची कामे                          ४) घटने,या -यवःथापनात मा4हतीतंऽ कामाचे मअ0व   
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           J ¥hnm R > àíZ  (J ¥hnm R > àíZ  (J ¥hnm R > àíZ  (J ¥hnm R > àíZ  (ूथमूथमूथमूथम    सऽसऽसऽसऽ))))                पुरवXयापुरवXयापुरवXयापुरवXया    आ8ण मािसकांचे सपंादनआ8ण मािसकांचे सपंादनआ8ण मािसकांचे सपंादनआ8ण मािसकांचे सपंादन    (MJ(MJ(MJ(MJ----14141414))))    

                    EDITING OF SUPPLEMENTS AND MAGAZINEDITING OF SUPPLEMENTS AND MAGAZINEDITING OF SUPPLEMENTS AND MAGAZINEDITING OF SUPPLEMENTS AND MAGAZINEEEESSSS                                                    गुण गुण गुण गुण ४०४०४०४०                                                    ((((कोणतेह(कोणतेह(कोणतेह(कोणतेह(    ४४४४ àíZàíZàíZàíZ  सोडवासोडवासोडवासोडवा))))    
१. व�ृपऽांसोबत पुरवXया देXयाची आवँयकता का असते ? 
२. मुलांसाठ@ असलेYया nwadÊ`m§Mo  �वषय कोणते ? 
३. म4हलांसाठ@ असलेYया परुवXयासाठ@ कोणते �वषय िनवडले जातात ?  
४. दैिनका सोबत 4दYया जाणाè¶m परुवXयाचे ूकार ःप3 करा. बKडा �वषयक परुवणीत         कोणते  �वषय मांडता येतील? 
५.4दवाळ( अंक िनिम=ती,या पवू=तयार(चे घटक कोणते .लेखन सपंादन आ8ण िनिम=ती    ूय=तंची ू4बया ःप3 करा  
६. गहृ प�ऽका *हणजे काय ? 0या साठ@ कोणते �वषय हाताळावे लागतात ?   ______________________________________________________________________   



                INTERNSHIP INTERNSHIP INTERNSHIP INTERNSHIP (M(M(M(MJJJJ----15)15)15)15)     वृ�प� िव�ा पारंगत अ�यास�मास �वेश घेतले�या िवदया�या�ना तीन आठवडयाचंा काया$नुभव (इंटरशीप)आव+यक आह.े या संदभा$त िवदया�या�नी  क. /  सम0वयक  1कवा अ�यास�म सम0वयकांशी संपक$  साधावा.  अंतग$त मू�यमापनात असाई0म.ट बरोबरच ंसंपक$  स�ानंा उपि8थती तसेच िव�ापीठात होणा;या सेिमनार / कॉ0फर0स यांना उपि8थत राहणे आव+यक आह े. >या  आधारे मू�यमापन केले जाईल याची न@द Aयावी.  ___________________________________________________________________________ 


