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North Maharashtra University, Jalgaon 

 
General Paper PHI-231 (G-2) 

Indian Philosophy (Heterodox) 
  

With effect from June – 2014 
 
Semester - III 

  TOTAL PERIODS : 48  
TOTAL MARKS     : 40 

1. Introduction to Indian Philosophy : 
  What is philosophy?  
  The nature of Indian philosophy.  
  Special features of Indian philosophy - Mokasha Doctrine of 

Karma, Classification into Darsanas. 
  Philosophy of Upanisads and Gita. 
  (Total Periods : 12)  

Marks : 10 
2. Caravaka darsana : Approach to pratyaksa and Anumana 
  Materialism  
  Sentient body as Atman  
  Hedonism  
  Morality  
  (Total Periods : 10)  

Marks : 8 
3. Jainism :  
  Anekantavada  
  Syadvada  
  Drayas : Jiva and Ajiva  
  Triratna  
  Concept of Moksha  
  (Total Periods : 12)  

Marks : 10 
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4. Buddhism :  
  The life of the Buddha  
  Four Noble Truths  
  Pragmatic approach  
  TenAvyakrtas  
  Twelve Nidanas  
  Pratitya Samutpada  
  Ksanabhangavada  
  Anatmavada  
  Nirvana  
  (Total Periods : 14)  

Marks : 12 
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North Maharashtra University, Jalgaon 

 
General Paper PHI-241 (G-2) 

Indian Philosophy (Orthodox), 

 
With effect from June – 2014 

 

Semester - V 
  TOTAL PERIODS : 48  

TOTAL MARKS     : 40 
   
1. Nyaya Darsana :  
   
  What is Knowledge?  
  The nature of four pramanas. 

    (Pratyaksa, Anumana, Upamana & Sabda) 
  Law of Causation  
  Asatkaryavada  
  (Total Periods : 10)  

Marks : 10 
   

2. Sankhya Darsana :   
   
  The problem of suffering  
  Distinction between purus and prakrti 
  Origination of the world  
  Three gunas  
  Satkaryavada  
  (Total Periods : 14)  

Marks : 10 
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3. Yoga Darsana :  
  Concept of Yoga  
  The definition of Yoga  
  Astangayoga  
  (Total Periods : 10)  

Marks : 10 
4. Advaita Vedanta of Samkara :  
 The nature and characteristics of Brahman 
  Jagat and Jiva  
  Pancakosa  
  Jnana as the means to Liberation 
  Mayavada  
  Vivartavada  
  Sattatraya  
  (Total Periods : 14)  

Marks : 10 
 
Books for Reading and Reference : 
 
Books for Reading : 

1) Bharatiya Tattvadnyana : Shrinivas Hari Dixit 

  (The latest edition i.e. 1996 edition is prescribed) 

 
Books for Reference : 

1) Radhakrishnan : Indian Philosophy, Vol. I and II 
2) Dasgupta S.N. : History of Indian Philosophy (Abridged) 
3) M. Hiriyanna : Outlines of Indian Philosophy. 
4) Datta and Chattarji : An Introduction to Indian philosophy 

5) केतकर भा.ग. (अ.न.ु)भारतीय त व ानाची परेषा (पुण े व यापीठ) 
6) जोग द.वा. - भारतीय दशन सं ह. 
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North Maharashtra University, Jalgaon 
 

Logic and Methodology of Science 
General Paper - LOG-231 (G2) 

Advanced Modern Logic (Propositional Logic) 
With effect from June – 2014 

 (TOTAL PERIODS : 48) 

 TOTAL MARKS   : 40 
The Objective : 
 Logic is the study of the methods and principles used to 
distinguish good (Valid) from bad (invalid) reasoning.  The course 
aims to acquaint student with various techniques to identify validity 
and invalidity of argument and the basic rules as how to avoid 
fallacies in deductive and inductive arguments.  The paper is 
divided into two sections Section - 1 deals with propositional Logic 
and Section - II deals with Predicate Logic. 

Semester - III 

Propositional Logic 
1. Decision Procedure : Normal Forms 
a. “Boolean rule of expansion : Its nature and use in normal 

forms. 
b. Normal forms as decision Procedure 
c. Conjunctive normal forms (C.N.F.) 
d. Disjunctive normal forms (D.N.F.) 
e. Practical examples on C.N.F. and D.N.F. 

 (TOTAL PERIOD : 12) 

 MARKS : 10 
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2. Methods of deduction (C.P. and I.P.) 
a. Incompleteness of 19 rules. 

b. Method of conditional Proof : Its nature. 

c. Practical examples on C.P. 

d. Strengthened rule of Conditional Proof. 

e. Method of Indirect Proof : Its nature and technique. 

f. Practical examples on I.P. 

 (TOTAL PERIOD : 12) 

 MARKS : 10 

3. Proof of Tautologies and proving invalidity 
a. Proof of tautologies by Conditional Proof. 

b. Proof of tautologies by Indirect Proof. 

c. Exercises on proof of tautologies by C.P. and I.P. 

d. Proving invalidity of an invalid argument : Its nature and 

technique, 

e. Practical examples on proving invalidity of an invalid 

argument. 

 (TOTAL PERIOD : 12) 

 MARKS : 10 

4. Axiomatic System 
a. Nature of an axiomatic System. 

b. Elements of deductive system and their role. 

c. Evaluation of deductive system in terms of Consistency, 

Completeness and Independence. 

d. Russell’s Principia Mathematica System and its first 15 

theorems. 

 (TOTAL PERIOD : 12) 

 MARKS : 10 
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North Maharashtra University, Jalgaon 
 

Logic and Methodology of Science 
General Paper – LOG-241(G2) 

Advanced Modern Logic (Predicate Logic) 
With effect from June – 2014 

 
Semester - IV 
 TOTAL PERIODS : 48 

 TOTAL MARKS : 40 

1. Predicate Calculus: 
a. Need for the Study of Predicate Logic. 
b. The Symbolic Structure of Predicate propostion : Individual 

and predicate constants, Individual and predicate variables. 
c. Singular and General propositions : Its nature, type and 

symbolization. 
d. Exercises in symbolizing singular and general propositions. 
e. Propositional functions : Their nature, obtaining propositions 

from propositional functions - Instantiation - Quantification. 
f. Distinction between propositional function and proposition. 
g. Quantifiers : Its nature, types and function.  Meaning of 

Universal and Existential quantifiers. 
 TOTAL PERIODS : 12 
 MARKS : 10 

2. Preliminary Version of Quantificational rules : 
a. Explaining the need for quantificational rules. 
b. Rules of Quantification in Predicate Logic. 
c. Explaining the nature. Form and use of each of the four 

quantificational rules : UI, UG, EI and EG (Preliminary 
Version Only) 

 TOTAL PERIOD : 10 
 MARKS : 10 
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3. Proving Validity of arguments involving quantifiers : 
a. Proving validity of arguments involving quantifiers by direct 

proof. 
b. Proving validity of arguments involving quantifiers by 

conditional proof. 
c. Proving validity of arguments in Predicate Logic by Indirect 

Proof. 
 TOTAL PERIOD : 12 
 MARKS : 10 

4. Proving Invalidity of Invalid arguments Involving 
quantifiers : 

a. Proving invalidity of invalid arguments involving quantifiers 
(Through assumption of increasing universe of discourse.) 

b. Exercises in demonstrating the invalidity of arguments in 
Predicate Logic. 

 TOTAL PERIOD : 14 
 MARKS : 10 
 
Books for reading and reference : 
 

1. Symbolic Logic – T.M. Copi, Fifth Edition 
2. Introduction to Logic I.M. Copi and Cohen 
3. Elements of Formal Logic – Hughes and Londey 
4. Elements of Logic – Stephen Barker 
5. Methods of Logic – W.V.O. Quine 
6. बार लगें सुर , मराठे मो. .,तकरेखा भाग १ व २ 

7. जोशी बी.आर., कुलकण  एस. ह ., मठवाल ेई. आर., तक व या भाग १ 
व २ 

8. कावळे ी.र. गोळे ल ला द., सुगम आअका रक तकशा    

9. अकोलकर ह . ह . तकद पका 
10. ा. म.ेप.ुरेग े– आका रक तकशा  

11. ा. द.य.देशपांडे – सांके तक तकशा  

12. डॉ. बी. आर.जोशी, ा. एस. ह . कुलकण  – सामािजक शा ातील 
स धांताचा कोश – यातील फ त तकशा ावर ल न द . 
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त व ान वषयात कर यर या न या संधी 

     ाचीन काळापासून त व ान वषयाचे मह व अन यसाधारण आहे. भारत ह  

त ववे यांची भूमी असून अनेक जग स ध त ववे े या भूमीत ज माला आले आहेत. 

तकशा  व त व ान वषयाला केवळ भारतातच न हे; तर जगात मह व ा त 

झालेले आहे. या वषयाचे मह व ल ात घेऊन उ र महारा  व यापीठामाफत जून 

2014 पासनू सामािजकशा  े शाळे या अंतगत त व ान व मानसशा  हे नवीन 

वषय सु  कर यात येणार आहेत. त व ान हा एक वचार धान वषय असनू याला 

सव ानांचा आरंभ बदं ूमानले जात.े तत ् हणज े व वात जे सारे काह  आहे ते. या 

तत ्चा गाभा हणजे त व. हे त व जाणून घेणे याचेच नाव त व ान. त व ानाला 

सव ानाच े उगम थान मानतात, त े याच कारणासाठ  होय. त व ान या भारतीय 

श दाचा अथ अशा कारे लावतात. पा चा यां या फलॉसॉफ  या श दाचीह  कमी 

अ धक माणात तीच कहाणी आहे. 

त व ानाकर ता इं जीम ये वापर यात येणारा फलॉसॉफ  हा श द फलो 

(philo) व सो फया (sophia) या दोन ीक श दां या मलाफातून तयार झालेला असून 

याचा अथ ानाचे ेम अथवा ानाची आवड असा होतो. सो फया या ीक श दाचे 

इं जी भाषांतर (wisdom) प रप व शहाणपण असे केले जात;े परंत ु ीकां या काळी 

सो फया या श दाचा अथ यापे ा अ धक यापक होता. िजथे िजथे हणून बु धम ेचा 

वापर केला जातो - दैनं दन यवहार, यापार उद म, कारा गर  व न मती या 

येकाम ये सो फयाचा आ व कार पाहावयास मळतो. होमरने तर या श दाचा वापर 

सुतारा या कौश यांसाठ  केललेा होता. ीकानी सवसाधारणतः हा श द शोधून 

काढ या या इ छेसाठ  वापरला होता, असेह  या श दा या यु प ीव न दसत.े 

बु धम े या व कुतहुला या वापराची आवड यात अ भ ेत होती.  
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भारतीय परंपरेत त व ान श दाचा अथ आणखीह  एका त-हेने लावला जातो. 

मानवी जीवनाचा अथ यातील व वध अनुभवांचा अथ लावणारे ववेचन हणज े

त व ान. युगुलातील प ी व ध झा यावर प णीने केले या वलापान े वाि मक ंच े

मन वले व यातून रामायणोची न मती झाल , असे सांगतात. गौतम बु धांना रोग, 

वृ धापकाळ व मृ यू यां या दःुखदायक दशनान े वर तीचा अनुभव आला. यातून पु ढे 

बौ ध दशनाचा ज म झाला. मानवी जीवनातील शोक, दःुख यांचे थान शोध याचा, 

यांचे कारण शोध याचा य न हणज ेत व ान, अशीह  त व ानाची या या यो य 

ठरेल. अ यंत ाचीन परंपरा असले या या वषयात व वध शाखांचा अंतभाव होतो. 

पारंप रक या पा ह यास त व ानात पुढ ल शाखांचा वचार केला जातो. 

स ाशा  (Metaphysics), ानशा  (Epistemology), नी तशा  (Ethics), व तकशा  

(Logic) या या मु य शाखा होत. स दयशा , इ तहासाचे त व ान, व ानाच े

त व ान, काय याच े त व ान, श णाच े त व ान, धमाच े त व ान यासारखे 

वषयदेखील त व ान वषयांम ये दसु-या फळी या ( तरा या) व पात अंतभूत 

झालेले दसतात.   

 पा चा य तसेच भारतीय त व चतंका या वचारांचा अ यास, तकशा ाचा 

अ यास, असे या एम. ए. त व ान वषया या अ यास माचे व प आहे. त व ान 

वषयात एम. ए. के यावर लॉ कॉलेजम ये तसेच बी. एड. कॉलेजम ये अ यापना या 

संधी मळू शकतात. पधा पर ा (यू.पी.एस.सी./एम.पी.एस.सी.) त व ान वषय 

घेऊन उ ीण हो या या संधी आहेत. तसेच पधा पर ांसाठ  मागदशक क ामधेह  

अ यापक, मागदशक हणून काम करता येत.े यव थापनशा ाचे श ण देणा-या 

सं थांम ये तकशा , यावसा यक नी तशा  यांसार या वषयांच े अ यापन 

कर या या संधी उपल ध आहेत. 
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 त व ानाम ये योग दशन, बौ ध मत, जैन मत, या सा-यांचा अंतभाव होतो. 

या येकाशी नग डत यानाची ाचीन परंपरा आहे. यांचाह  अ यास के यास 

त व ाना या अ यासानंतर मे डटेशन सटरम ये मागदशक हणून काम करता येईल. 

 त व ानामुळे ानसं प न अशी नवी पीढ  नमाण हो यास मदत होईल 

यामुळे  रा ा या जडण घडणीम ये मह वाची भू मका युवक बजाव ू शकतील. 

या शवाय देशातील व यापीठांम ये व महा व यालयांम य ेत व ाना या अ यापकांची/ 

ा यापकाची  पदे ह  ा त होऊ शकतात. त व ाना या जोडीन े इं जी अथवा हदं  

भाषांवर भु व अस यास द घ काळापयत सशंोधना या संधी उपल ध आहेत. 

यु.जी.सी. तसेच आय.सी.एस.आर.( द ल ), या सं था अ भजात त व ानात 

संशोधनासाठ  श यवृ ी देतात. याच माणे देशातील सव मुख आय.आय.ट . म ये 

त व ान हा वषय मानव व याशाखेम ये अ नवाय कर यात आला आहे. यामुळे 

देशातील आय.आय.ट .सार या सं थाम ये रोजगारा या संधी मो या माणात उपल ध 

आहेत. उ र महारा  व यापीठा या त व ान वषया या अ यास मात आमलुा  

बदल कर यात आले असून या अ यास माचे ा प हे रोजगारा भमुख कर यात आले 

आहे. यामुळे खा देशातील ामीण भागातील युवकांना रोजगारा या संधी उपल ध 

होतील.आज या धकाधक या जीवनाम ये मलूभूत व पा या नांचा वेध घेणा-या 

त व ानासार या वषयाची आव यकता असून या संधीचा व या यानी लाभ यावा. 

 

- ा. डॉ. अचना देगावकर 

संचा लका, वचारधारा शाळा 


