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THE COURSE STRUCTURE & SYLLABUS OF UNDER GRADUATE
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRASTION IN
AVIATION MANAGEMENT
BASIC MARATHI

1ST TO 4TH Semesters
w.e.f.
Academic Year 2020-21 and Onwards
Under
CHOICE BASED CREDIT SYSTEM (CBCS)
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INSTRUCTIONS

1. Syllabus Prescribed for B.Com.is applicable to B.B.A.

COURSES

AECC

: Ability Enhancement Compulsory Course

COURSE PATTERNS, SCHEME OF EXAMINATION AND CREDITS
B.Com. /B.B.A.Programme
Sem

Course

Title of the

Paper

Paper

Teaching

Duration of

Hours per

Exam (Hrs)

week

Marks

Credits

IA

Exam

Total

I

AECC

विनोदी िाङ् मय

1T

4

3

20

80

100

3

II

AECC

िाङ् मयप्रकार-कथा

1T

4

3

20

80

100

3

AECC

िाङ् मयप्रकार:काव्य

1T

4

3

20

80

100

3

AECC

िाङ् मयप्रकार:कादंब
री

1T

4

3

20

80

100

3

III

IV

3

Question Paper Pattern and Distribution of Marks
AECC –
Questions paper pattern and Distribution of Marks = ( Text 60 marks + others 20 = 80)
Q-1 Essay Writing (one out of four) 1X16=16
Q-2 Objectives type Question (Eight out of twelve) 8x2
Q-3 Essay type question (one out of three)1x16
Q-4 Short notes on Practical (Two out of four) 2x8
Q –5 Reference to context (Two out of four) 2x8

B.Com. /B.B.A.Programme :

Semester I

(2020-21 onwards...)
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AECC (Ability Enhancement Compulsory Course)
Title of the Paper : विनोदी िाङ् मय
Units 1. विनोदाची संकल्पना ि स्िरूप कथांच्या अधारे
2. विनोदाचे जीिनातील महत्त्ि ि विनोदी कथांचे प्रभाि
3. हास्यविनोद अवण अरोग्य ि विनोदी कथांचे महत्त्ि
4. सकारात्मक दृविकोण वनमााण करणाऱ्या विनोदी कथा
Prescribed Texts : मराठी विनोदी कथा – संपादक डॉ. द. ता. भोसले , लीलािती प्रकाशन
कायाानुभि / Practical
1. विनोदी कथा कथन अवण लेखन
2. चुटके सांगणे
3. घडलेले विनोदी प्रसंग सांगणे अवण वलवहणे

Reference Books :

सावहत्य : ऄध्यापन अवण प्रकार
लघुकथा लेखन: तंत्र अवण मंत्र
मराठी कथा रूप अवण पररसर
मराठी विनोदी कथा (प्रस्तािना )
मराठीतील कथारूपे
मराठी कथेची वस्थतीगती

B.Com. /B.B.A.Programme :

सं. श्री. पु. भागित अवण आतर
ना. सी. फडके
म. द. हातकणंगलेकर
सं. द. ता. भोसले
परां. रा. ग. जाधि
ऄंजली सोमण

मौज प्रकाशन, मुंबइ
श्रीविद्या प्रकाशन
लीलािती प्रकाशन
लीलािती प्रकाशन
स्नेहिधान प्रक्षण, पुणे
प्रवतमा प्रकाशन, पुणे

Semester II (2021-22 onwards...)

AECC (Ability Enhancement Compulsory Course)
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Title of the Paper : िाङ् मयप्रकार – कथा
Units :
1. कथेचे स्िरूप ईःशाप या कथासंग्रहाच्या अधारे
2. लोककथेचा पररचय ि ईःशाप
3. ईःशाप या कथासंग्रहातून घडणारे जीिन दशान ि नैवतक मूल्यांचा विचार
4. ईःशाप च्या अधारे कथेचे वनिेदन ऄभ्यासणे ि भाविक कौशल्य विकवसत करणे
Prescribed Texts : ईःशाप - लेखक वि. स. खांडेकर
कायाानुभि /Practical
1. कथाकथन
2. ऄनुभिाधाररत कथालेखन
3. वनिेदनाचे नमुने एकवत्रत करणे (प्रथम पुरुिी, तृतीय पुरुिी, वमश्र)

Reference Books :

सावहत्य : ऄध्यापन अवण प्रकार
लघुकथा लेखन: तंत्र अवण मंत्र
मराठी कथा रूप अवण पररसर
मराठी विनोदी कथा (प्रस्तािना )
मराठीतील कथारूपे
मराठी कथेची वस्थतीगती

सं. श्री. पु. भागित अवण आतर
ना. सी. फडके
म. द. हातकणंगलेकर
सं. द. ता. भोसले
परां. रा. ग. जाधि
ऄंजली सोमण

B.Com. /B.B.A.Programme :

Semester III (2021-22 onwards...)

AECC (Ability Enhancement Compulsory Course)
Title of the Paper : िाङ् मयप्रकार : काव्य

मौज प्रकाशन, मुंबइ
श्रीविद्या प्रकाशन
लीलािती प्रकाशन
लीलािती प्रकाशन
स्नेहिधान प्रक्षण, पुणे
प्रवतमा प्रकाशन, पुणे
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Units :
1. काजिा मधील कवितांची िैवशष्ट्ये, मानिी भािनांचा अविष्ट्कार म्हणजे कविता याचे विविध ईदाहरणांतून स्पिीकरण
2. काजिा मधील कविता अवण मराठी कवितेचे स्िरूप: तौलवनक प्रकाश
3. काजिा मधील कवितांचा अशय अवण अविष्ट्कार, एकू ण कवितांमधून प्रस्तुत ऄसणारी जीिनदृिी
4. काव्य शैली ि भाविक समृद्धी
Prescribed Texts : काजिा - किी ऄविनाश ओगले
कायाानभ
ु ि / Practical
1. के शिसुत - अम्ही कोण, निा वशपाइ या कवितांबरोबरच गोविदाग्रज, भा. रा. तांबे ि अरतीप्रभू
यांच्या तुम्हाला अिडणाऱ्या कोणत्याही एके का कवितेचे पाठांतर ि काव्यगायन
2. आतर मराठी किींच्या कवितासंग्रहांची नािे जमिा ि त्यांच्या कवितांचे संकलन
3. स्ितः के लेल्या कवितांचे सादरीकरण /काव्यिाचन

Reference Books :

काव्याची भूिणे
मराठी कविता अवण अधुवनकता
कविता: संकल्पना, वनर्ममती अवण समीक्षा
कवितेविियी

B.Com. /B.B.A.Programme :

म.िा. धोंड
यशिंत मनोहर
िसंत पाटणकर,
िसंत अबाजी डहाके

Semester IV (2021-22 onwards...)

AECC (Ability Enhancement Compulsory Course)
Title of the Paper : िाङ् मयप्रकार : कादंबरी
Units :

पद्मगंध प्रकाशन, पुणे
सुगािा प्रकाशन, औरं गाबाद
मुंबइ विद्यापीठ ि ऄनुभि प्रकाशन, १९९५
स्िरूप प्रकाशन, औरं गाबाद, १९९९
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1. माझी काटेमुंढरीची शाळा प्रास्ताविक: मराठी कादंबरीचे स्िरूप अवण वनिेदन पद्धती
2. माझी काटेमुंढरीची शाळा : कादंबरीची अशयसूत्रे
3. माझी काटेमुंढरीची शाळा : कादंबरीतील व्यविरे खा
4. माझी काटेमुंढरीची शाळा : अददिासी जीिनाचा पररचय
Prescribed Texts : माझी काटेमुंढरीची शाळा – लेखक गो. ना. मुनघाटे , साधना प्रकाशन
कायाानुभि / Practical 1 . प्रसंगांचे वनिेदन : तृतीय, प्रथम, वमश्र : नमुने संग्रवहत करा ककिा तुम्हाला अिडलेल्या
प्रसंगांची यादी करा.
2. तुमच्या सभोिताली घडलेल्या ििाभरातील घटनांच्या अधारे कथानक तयार करा.
3. तुम्ही प्रत्यक्षात पावहलेल्या व्यविरे खांच्या संदभाातून वशक्षणाला अिश्यक ऄसणारे
पयाािरण यािर लेखन करा.
Reference Books :

टीका स्ियंिर

भालचंद्र नेमाडे

साके त प्रकाशन

मराठी कादंबरीचे पवहले शतक
मराठी कादंबरीचा आवतहास

कु सुमािती देशपांडे

मौज प्रकाशन, मुंबइ

डॉ. चंद्रशेखर बांददिडेकर

मेहता पपवललवशग हाउस, पुणे

