
भारती िव ापीठ (अिभमत िव िव ालय)  
कूल ऑफ परफॉ मग आटस,् पुण े 

 

पदवी अ यास म संगीत ( े िडट िस टीम) 
बी.ए. (सगंीत) (गायन, वादन) अ यास म स ानसुार  

 
बी.ए. थम वष (सगंीत) (गायन / 
वरवा  / तालवा ) स  – १ 

े िड स 

भाषा (दोन िवषय) येक  ०१ 
े डीट  

सै ांितक ०२ 
रंगमचं सादरीकरण १४ 
मौिखक ०७ 

 
माकं  िवषयाच ेनाव िवषय माकं  अ यास म  

१ भाषा इं जी  L11 मािहती प.ं सपन चौधरी, पदमा सु म यम, प.ं िशवकुमार शमा, प.ं 
जसराज.    

२ भाषा मराठी L12 च र  प.ं िव णू दगबंर पलुसकर 

३ सै ािंतक (सगंीत) (गायन 

– वादन) ( वरलखेन 
प ती) 

T11 १)  वरलखेन प ती (गायन - वरवा ) 
अ) वरलेखन प तीची सकं पना आिण उपयोग. 
ब) वरलेखन प तीचा इितहास. 
क) भातखंड ेआिण पलु कर वरलेखन प ती.  

२) सागंितक सकं पना आिण ा या: 
नाद, वर, शु द वर, कोमल वर, ती  वर, ुती, 
वरालंकार, राग, आरोह, अवरोह (Aavaroh), थाट,ताल, 

लय, आवतन (Avartan), सम, खाली, खडं इ.  
ाचीन सकं पना:  ाम, मू छना इ.  

४ सै ािंतक (सगंीत) 

(तालवा )     ( वरलखेन 
प ती 

T12 १) वरलखेन प ती (तालवा ) 
अ) उ र हदु तानी संगीत प ती.  

      भातखंड ेआिण पलु कर वरलेखन प ती 
      ब) कनाटक प ती  
२)  िविवध ताल लखेन. 
३)  कायदा, तकुडा, परण, ितहाई इ. लखेन.   
४)  सागंितक सकं पना आिण ा या: 
   मा ा, ताल, खंड, सम, काल, ठेका इ.  

५ ा यि क,         रंगमचं 
सादरीकरण (गायन–

वादन) 

P11 अ) म यलय बं दश / गत.- यमन, भैरव, भूप. 
ब)  वरील उ लिेखत कोण याही एका रागात ल ण गीत / धनू. 
क)  तीनताल, एकतालची  सपंूण मािहती.  

सचूना-  
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१. बं दशीम ये थाई आिण अंतरा यावर चार – चार आलाप 
आिण तान आकारात हणणे आव यक. 

२. ल ण गीत गाताना / धनू वाजिवताना रागाचा आरोह – 
अवरोह, मु य अंग तसेच अथ मािहती असणे आव यक 

६ मौिखक (गायन – वादन) V11 ा यि क परी तेील अ यास मावर  
सचूना –  
१. अ यास मात उ लेिखत रागांची संपूण मािहती.                         
उदा- आरोह– अवरोह, वर, व य वर, वा द, संवादी, अनुवा द, 
िववादी, जाती, गायन समय इ.   
२. अ यास मातील रागां या जवळील रागांची नाव.े 
३. ा या – संगीत, राग, ताल. 

४. ताल तीनताल, एकतालची संपणू मािहती उदा - मा ा, खंड, 
टाळी, खाली, ठेका, आिण हातावर टाळी ध न दगूुन, तीगनु आिण 
चौगुन आव यक.        

७ ा यि क, रंगमचं 
सादरीकरण (तालवा ) 

P12 वेगवगेळे ताल, ठेका. 
तबला:  
अ) तीनताल, एकताल, झपताल, पक इ. ताल   

वेगवगे या लयीत वाजवण.े 
ब) येक तालात एक कायदा, दोन तुकड,े दोन ितहाई आव यक. 

  

पखवाज:  
अ) आ दताल, चौताल, सूलताल, तेवरा इ. वेगवेग या लयीत 

वाजवण.े 
आ)  येक तालात दोन परण, दोन तुकड,े आिण दोन ितहाई 

वाजिवणे आव यक. 
  

सचूना-  
तबला – 
१. अ यास मातील ताल वेगवगे या लयीत (िवलंिबत, म य, 

तु) वाजिवण.े 
२. अ यास मातील येक तालात एक कायदा चार पलटे आिण 

ितहाई, दोन तुकड ेआिण दोन ितहाई आव यक.  
पखवाज –  
 

१. अ यास मातील ताल वेगवगे या लयीत (िवलंिबत, म य, 
तु) वाजिवण.े 

२. अ यास मातील येक तालात दोन परण, दोन तुकड,े आिण 
दोन ितहाई वाजिवणे आव यक 
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८ मौिखक (तालवा ) V12 ा यि क परी तेील अ यास मावर  
सचूना –  
१. अ यास मातील इतर ताल वादन. 
२. अ यास मात उ लेिखत तालांची संपणू मािहती.  

उदा – मा ा, खंड, टाळी, खाली, ठेका, आिण तालाचा 
उपयोग इ यादी. 

३. हातावर  टाळी ध न दगूुन, तीगुन आिण चौगुन हणता येण े
आव यक. 

४. ा या – संगीत, ताल, कायदा / परण. 
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भारती िव ापीठ (अिभमत िव िव ालय)  
कूल ऑफ परफॉ मग आटस,् पुण े 

 

पदवी अ यास म सगंीत ( े िडट िस टीम) 
बी.ए. (सगंीत) (गायन, वादन) अ यास म  स ानुसार  

 
बी.ए. थम वष (सगंीत) (गायन / 
वरवा  / तालवा ) स  – २ 

े िड स 

भाषा (दोन िवषय) येक  ०१ 
े डीट  

सै ांितक ०२ 
रंगमचं सादरीकरण १४ 
मौिखक ०७ 

 
माकं िवषयाच ेनाव िवषय माकं अ यास म 

१  भाषा इं जी  L21 मािहती: डॉ. भा अ े,  प.ं भीमसेन जोशी, उ. अ लारखा, प.ं 
रिवशंकर,  प.ं िबरज ूमहाराज.    

२  भाषा मराठी L22 च र  प.ं बाळकृ णबुवा इचलकरंजीकर 

३  सै ािंतक (सगंीत) (गायन 

– वादन) (तालवा ) 

(नृ य) (भारतीय योग 
कलाचंी ओळख) 

T21 भारतीय योगजीवी कलाचंी ओळख 
अ) कलचेी ा या. 
ब) खालील िविवध कला. 
१) संगीत 
२) नृ य  
३) ना   

   क) वरील योग कलाचंा पर पर सहसबंधं. 
४  ा यि क, 

रंगमचं सादरीकरण 
(गायन–वादन) 

P21 अ) म यलय बं दश / गत 
राग: भीमपलास, वृ दावनी सारंग, दगुा 

आ) स  १ आिण २ मधील कोण याही दोन रागात िवलिंबत याल / 
िवलिंबत गत ताल व सरुात वि थत गाता / वाजवता यणे े
आव यक. 

इ) स  १ मधील एका रागात तसचे स  २ मधील एका रागात मोठा 
याल/िवलिंबत गत गाणे / वाजवणे तसचे यातील कोण याही एका 

रागात कमान ५ आलाप आिण ताना गाता यणे ेआव यक. 
ई) स  २ मधील कोण याही दोन रागामं य ेिव तारासह म यलय 

बं दश / गत तसचे उव रत दोन रागामं य ेफ  म यलय बं दश 
आव यक.   

उ) ताल िवलिंबत एकताल, झपतालची सपंणू मािहती 
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सचूना-  
१. बं दशी या सु वातीला राग वाचक मु  आलापी आव यक. 
 (आरोह – अवरोह ित र  ) 
२. बं दशीम ये थाई आिण अंतरा यावर सहा – सहा आलाप 
आिण तान आकारात हणणे आव यक. 
३. िवलंिबत याल / गत ताल व सुरात गाता येण,े मुखडा पकडता यणे े
आव यक.  

५ 
 

मौिखक (गायन – वादन) V21 ा यि क परी तेील अ यास मावर . 
सचूना –  
१. अ यास मातील इतर राग गायन / वादन. 
२. अ यास मात उ लेिखत रागांची संपूण मािहती. उदा- आरोह 
– अवरोह, वर, व य वर, वा द, संवादी, अनुवा द, िववादी, 
जाती, गायन समय इ.  
३. अ यास मातील रागां या जवळील रागांची नाव.े  
४. गात अथवा वाजवीत असले या कारांची मािहती.     
५. ताल िवलंिबत एकताल, झपताल ची संपणू मािहती उदा – 
मा ा, खंड, टाळी, खाली, ठेका, आिण हातावर टाळी ध न दगूुन, 
तीगुन आिण चौगुन आव यक. 
६. िवलंिबत याल / गत गाता / वाजवता येणे अपेि त तसेच ताल सु  
असताना मुखडा पकडता येण.े  

६ रंगमचं सादरीकरण 
(तालवा ) 

P22 तबला:  
तीनताल: पेशकार, कायदा, रेला, तकुडा.  
झपताल:  कायदा, तुकडा, च दार ितहाई     
पखवाज:  
आ दताल: उठाण, तार, रेला, तुकडा. 
सूलताल:  उठाण, तार, च दार ितहाई.  
 

सचूना-  
तबला – 
१. अ यास मात उ लेिखत ताल तीनतालात पशेकार  चार पलटे 

आिण ितहाई.  
२. तीनताल आिण झपतालात दोन – दोन कायद,े चार पलटे 

आिण ितहाई. (वेगवगे या भाषेचे) 
३. दोन – दोन तुकड.े 
४. तीनतालात दोन रेले.  
५. दोन च दार ितहाई.     
पखवाज -   
१. ताल आदीताल आिण सूलतालात दोन उठाण. 
२. तार चार पलटे आिण ितहाई.  
३. आदीतालात दोन रेल.े  
४. आदीतालात चार तकुड.े 
५. सूलतालात दोन च दार ितहाई.     
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७  मौिखक (तालवा ) V22 ा यि क परी तेील अ यास मावर . 
सचूना –  
तबला / पखवाज  
१.  अ यास मातील इतर ताल वादन. 
२.  अ यास मातील तालांची दगुून, तीगनु, चौगनु हातावर टाळी 

ध न हणण.े 
३. तालांची संपूण मािहती.  
उदा – मा ा, खंड, टाळी, खाली, ठेका आिण तालाचा           
उपयोग इ यादी. 
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भारती िव ापीठ (अिभमत िव िव ालय) 
कूल ऑफ परफॉ मग आटस,् पुण े 

 

पदवी अ यास म सगंीत ( े िडट िस टीम) 
बी.ए. (सगंीत) (गायन, वादन) अ यास म  स ानुसार  

 
बी.ए. ि तीय वष (सगंीत) (गायन / 
वरवा  / तालवा ) स  – ३ 

े िड स 

भाषा (दोन िवषय) येक  ०१ 
े डीट  

सै ांितक ०२ 
रंगमचं सादरीकरण १४ 
मौिखक ०७ 

 
माकं िवषयाच ेनाव िवषय माकं अ यास म 

१ भाषा ( हदी) L31 हदी भाषा आिण हदी श दांशी ओळख, संगीत कलेम ये भाषेचे 
मह व, हदी श दो ार, गु  िश य परंपरा.  

२ भाषा (सं कृत) L32 िवभाग अ- 
अ) सं कृत भाषतेील वरातं नाम-े (अकारांत, आकारांत, इकारांत) 

व सवनामांचा अ यास-पु लग, ी लग, नपुसक लग.  
आ) तीन काळ (वतमानकाळ, भूतकाळ, भिव यकाळ) (तीन लकार) 

कारांचा अ यास- कालप रवतनाचा अ यास 
इ) वचन अ यास- (एकवचन, ि वचन, ब वचन) वचन प रवतन 

अ यास 
ई) नाम, सवनाम, धातु ( यापद) यां यातील फरक 
िवभाग ब- 
भरत ना शा , संगीत र ाकर व अिभनय दपण यातील संगीत व 
नृ य िवषयातील काही िनवडक ोकांचा अ यास - ोकांचा अनुवाद 
तसेच पाठांतर क न लेखन. 
1. गीतेन ीयतेदवे: .................वंश विनवशंगत:|| 

2. त यगीत य ............साधनम ्|| 

3. गीतंनादा मकं .................नादाधीनमत य ं|| 

4. आहतो..............   िभधीयत े|| 

5. चैत यसवभूताना ं.......... मुपा मह े|| 

6. नकारं ..........नादोsिभधीयते || 

7. वहारे ............ि गुणो ो रो र:|| 

8. गान यो यत े................ल णम् || 
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9. ि थ वाि थ वा .............परा वथनामकौ  ||  

10. एत सिम णा ण: ............ च त े|| 

11. वतोर यित ......... वरकारणम ्|| 

12. ुित य: य:ु ...........इितस त े|| 

13. रागरागा भाषा.................त विवत्  || 

14. सव थानो य...........िजत म:|| 

15. शु छायालगािभ :.........सवदोषिवव जत: ||   

16. यापरो...........कृ दजनो धुर : || 

17. सुसं दयो..................म यमोमत:|| 

18. महामहे रेणो : ...............र जक तथा || 

19. चतुवदोभवे छ द............त ल णमथो यत े|| 

20. गातृवादकसंघातो................ति धा ||      

21. अि गको ..............प रकि पत: || 

22. साि वक: पुवमु तु ...........मिेनबोधत || 

23. त यिशरोह तोर: ............िचबुका युपा गािन || 

24. अ यशाखाच .......... यो ृ िभ:|| 

25. अि गक तुभवे छाखा.........-- तुकारणा यम ्|| 

26. मखुजेsिभनयेिव ा.................मेिनबोधत || 

27. आकि पतंकि पत ं............तथाि तम ् || 

28. िनहि चत ं............ योिवधंिशर:|| 

29. योदशिंवधं ................दिृ नािमहल णम ् || 

30. का ताभयानका .............रस ु य : || 
३ सै ािंतक (सगंीत) (गायन – 

वादन)  
(राग आिण ताल सकं पना, 
योग आिण सगंीत) 

T31 १) मतगं ऋषी या बृ दशेी मधील राग सकं पना, राग ा या, 
थाट संक पना, वेगवेगळे थाट, राग आिण थाट यांचे पर पर 
संबंध. 

२) ताल सकं पना – ताल, ठेका, लय, मा ा, सम, काल, खंड, 
दगूुन, तीगुन, चौगुन इ. मािहती. 

३) योग आिण सगंीत – ाणायाम आिण याचे मह व, वेगवगे या 
मु ा, आसन,े बस याची ठेवण, आवाज साधना, रयाझाचे 
मह व. 

४ सै ािंतक (सगंीत) 

(तालवा ) 
(भारतीय तालवा ाचंा 
इितहास आिण भारतीय 
सगंीतात तबला आिण 
पखवाजचा उगम) 

T32 १) भारतीय सगंीतातील तालवा ाचंा इितहास (अित ाचीन ते 
आधुिनक कालखंड.)   

२) भारतीय सगंीतातील तब याचा उगम आिण उपयोग.  
३) भारतीय सगंीतातील पखवाजचा उगम आिण उपयोग.  
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५ ा यि क –  
रंगमचं सादरीकरण  
(गायन – वादन) 

P31 १..खालील रागामं य े िव तारासिहत बडा याल आिण छोटा याल  
/ िवलिंबत आिण तु गत.  
  राग: यमन, भीमपलास. 
२. राग देशकार, बरैागी  – म यलय बं दश / गत िव तारासह. 
३. स  ३ या अ यास मातील कुठ याही एका रागात तराणा /                      
वा  वादनासाठी तं  अगंाची गत.  
सचूना-  

१. बं दशी या सु वातीला राग वाचक मु  आलापी आव यक.          
 (आरोह – अवरोह ित र ) 
१. बं दश / गत (िवलंिबत आिण म य)  थाई आिण अंतरा यावर 

सात – सात  आलाप आिण तान हणणे आव यक. 
२. अ यास मातील कुठ याही एका रागात तराणा िव तारासह.     

 (वा  वादनासाठी तं  अंगाची गत – यो य िव तारासह)  
६ मौिखक (गायन – वादन) V31 ा यि क परी तेील अ यास मावर . 

सचूना – 

1. अ यास मातील इतर राग आिण गीत कार गायन / वादन. 
२. अ यास मात उ लेिखत रागांची संपूण मािहती. उदा- आरोह – 
 अवरोह, वर, व य वर, वा द, संवादी, अनुवा द, िववादी, 
जाती, गायन समय इ.      
३. अ यास मातील रागां या जवळील रागांचा अ यास आव यक. 
 उदा – व प, आरोह – अवरोह, वर, व य वर, वा द, संवादी, 
 अनुवा द, िववादी, जाती, गायन समय इ.  
४. गात अथवा वाजवीत असले या कारांची मािहती.     
५. याल गात असले या / गत वाजवीत असले या िवलंिबत 
तालाची संपूण मािहती उदा - मा ा, खंड, टाळी, खाली, ठेका, आिण 
हातावर टाळी दाखवणे आव यक. 
६. गत / तराणा यांची मािहती. 

७ रंगमचं सादरीकरण 
(तालवा ) 

P32 तबला:  
खालील तीन घरा याचंी वादन शलैी (तीनताल, पक)  
१. द ली: पेशकार, कायदा.  
२. फ खाबाद: चलन, रेला.  
३. बनारस: तकुडा, च दार.     
 

पखवाज:  
खालील तीन घरा याचंी वादन शलैी ( तार, परण, च दार, रेला 
इ. सिहत ) (आ दताल, तवेरा)  
१. प.ं कुदउ सह महाराज घराण.े घरा याची भाषा आिण वैिश े  
२. प.ं नाना पानसे घराण.े घरा याची भाषा आिण वैिश  े
३. नाथ ारा (मवेाड) घराण.े घरा याची भाषा आिण वैिश े 
 

सचूना -   
तबला –  
१. पेशकार – पाच पलटे आिण ितहाइ. 
२. चार कायद ेवेगवगे या भाषेच.े (िव तारासह) कमीतकमी पाच 
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पलटे आिण ितहाई.  
३. दोन चलन आिण रेला. कमीतकमी पाच पलटे आिण ितहाई. 
४. चार तकुड े 
५. दोन च दार 
पखवाज – 
१. तार – पाच पलटे आिण ितहाइ. 
२. तीन परण. 
३. दोन च दार 
४. दोन रेला – कमीतकमी पाच पलटे आिण ितहाइ 

८ मौिखक (तालवा ) V32 ा यि क परी तेील अ यास मावर . 
सचूना – तबला / पखवाज  

१. अ यास मातील इतर ताल वादन. 
२. तालांची संपूण मािहती. उदा – मा ा, खंड, टाळी, खाली, ठेका, 

आिण तालाचा उपयोग इ यादी. 
३. अ यास मातील तालांची दगूुन, तीगुन, चौगनु हातावर टाळी 

ध न हणण.े 
४. अ यास मात उ लेिखत घरा यांची संपणू मािहती. 
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भारती िव ापीठ (अिभमत िव िव ालय)  
कूल ऑफ परफॉ मग आटस,् पुण े 

 

पदवी अ यास म सगंीत ( े िडट िस टीम) 
बी.ए. (सगंीत) (गायन, वादन) अ यास म  स ानुसार  

 
बी.ए. ि तीय वष (सगंीत) (गायन / 
वरवा  / तालवा ) स  – ४ 

े िड स 

भाषा (दोन िवषय) येक  ०१ 
े डीट  

सै ांितक ०२ 
रंगमचं सादरीकरण १४ 
मौिखक ०७ 

 
माकं िवषयाच ेनाव िवषय माकं अ यास म 

१ भाषा ( हदी) L41 संगीत म ेलय का मह व, सं कृती – संगीत, हामनी-मलेडी, भ  
संगीत, भारतीय सीनेमा संगीत. 

२ भाषा (सं कृत) L42 िवभाग अ- ाकरण 
अ) स  ३ मधील ाकरणाचा अ यास 
आ) वरांत नाम-े उकारांत (पु लग, ी लग, नपुसक लग) लग 

िवचार  व सवनामांचा अ यास.  
इ) लो लकार (आ ाथ) िविध ललकार (िव यथ) यांचा अ यास, लकार 

ओळखण ेतसेच याचे वचन यांचा अ यास 
ई) वा यप रवतनम-् योग प रवतन  
िवभाग ब – ोक अ यास 
भरत ना शा , संगीत र ाकर व अिभनय दपण यातील संगीत व 
नृ य िवषयातील काही िनवडक ोकांचा अ यास - ोकांचा अनुवाद 
तसेच पाठांतर क न लेखन. 
१. ण य िशरसा दवंे ......... णा यददुा ुतम\\ 
२. ज ाह ........ रसा नाथवणादिप\\ 
३. ु गारहा यक णा...... रसा मृता:\\ 
४. ततं चैवावन म.्..... ल णाि वतम\्\ 
५. यथा बीजा वेत्......... भावा वि थता:\\ 
६. नानािभनय ........ना  टययो ुिभ: \\ 
७. िवयुता: सयंतुा ैव.........ह तसं यम\्\ 
८. नृ ेिभनययोगवेा ..................करणािन योजयेत ्|| 
९. सा रता ा ............पताकइित मृत:|| 
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१०. पताकेत ु......  िनबोधत || 
११. वि तकि पताकौ..............कायाबु ाहदशन े || 
१२. एकपाद चारो ...............नामत वेत् || 
१३. चारीिभ: तुत ं...............यु चेक तता:|| 
१४. ि थतंम य ं......... योजयेत ्|| 
१५. तेम म यतार य ............ ितपा दता || 
१६. तै: स िभ: ...............ददुर:|| 
१७. गज स  ..............िवव िप || 
१८. अनुवादीच ............ययो तरगोचरा || 
१९. ाम वरसमुह: ..............आ दम:|| 
२०. ि तीयो .............. वचतुथ ुितसंि थत े|| 
२१. मा वराणां .............स च || 
२२. ताल तल ित ायािमित..................... िति तम् || 
२३. कालो ............... बधुै: मृत:|| 
२४. मागदशेीगत वेन ............... तुकलो यत े|| 
२५. यादवपोsथ ...................चतु वधा || 
२६. ुव: श या .................ल मािभद मह े|| 
२७. िव ाि तयु या ...............ि िवधोमत:|| 
२८. तुोम यो ...................त मा मम यिवलि बतौ || 
२९. त तंसुिषरं ................ भवेत || 
३०. गीतंततो s वन दने ..................... सुिषरंमतम ्|| 

३ सै ािंतक (सगंीत) 

(गायन – वादन) (िविवध 
गायन कार, समयच , 
वर – तुी िवभाजन) 

T41 अ) सगंीतातील िविवध प तीचा अ यास 
१) धृपद, २) धमार, ३) याल, ४) ट पा, ५) ठुमरी, ६) दादरा,      
७) कजरी, ८) होरी, ९) चैती      
ब) समयच , वगेवेग या वळेेच ेराग आिण याचं ेभाव 
क) वर – तुी िवभाजन. 

४ सै ांितक (संगीत) 

(तालवा ) (भारतीय 
तालावा ाचं े
सगंीतातील मह व व 
योगदान)  

T42 भारतीय िविवध तालवा ाचं ेसगंीतातील मह व व योगदान, खाली 
नमदु केले या सगंीतातील मह व व योगदान. 

१) शा ीय गायन ( याल – धृपद),  
२) शा ीय वादन,  
३) नृ य 
४) उपशा ीय,  
५) सुगम. 
६) लोक संगीत 

५ ा यि क -      रंगमचं 

सादरीकरण (गायन – 

वादन) 

P41 अ) िव तारासिहत बडा याल आिण छोटा याल / िवलिंबत आिण तु 
गत.  
राग: वृ दावनी सारंग, भूप. 

ब) काफ  , देश या रागामं य ेिव तारासह म यलय बं दश 
क)  चतरंग / तं  अगंाची गत – स  १ त े४ मधील कोण याही एका 
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रागाम य.े  
ड) खालीलपकै  कोण याही एका रागात दादरा. 

दशे, काफ , खमाज, िपल.ू 
इ) िवलिंबत तीनताल, ितलवाडा आिण दादरा तालाचंी मािहती 
सचूना-  
१. बं दशी या सु वातीला राग वाचक मु  आलापी आव यक.     
 (आरोह – अवरोह ित र  ) 
२. बं दश / गत ( िवलंिबत आिण म य)  थाई आिण अंतरा यावर 
 आठ  – आठ  आलाप आिण तान हणणे आव यक. 
३. चतरंग – गायन / तं  अगंाची गत िव तारासह.  
४. अ यास मात उ लेिखत कोण याही एका रागाम ये दादरा यो य 
िव तारासह.    

६ मौिखक (गायन – वादन) V41 ा यि क परी तेील अ यास मावर . 
सचूना – 

१. अ यास मातील इतर राग गायन / वादन. 
२. अ यास मात उ लेिखत रागांची संपणू मािहती. उदा- आरोह –   
अवरोह, वर, व य वर, वा द, संवादी, अनुवा द, िववादी, जाती, 
गायन समय इ.      
३. अ यास मातील रागां या जवळील रागांचा अ यास आव यक. 
 उदा – व प, आरोह – अवरोह, वर, व य वर, वा द, संवादी, 
 अनुवा द, िववादी, जाती, गायन समय इ.  
४. गात अथवा वाजवीत असले या कारांची मािहती. 
५. अ यास मात उ लेिखत तालांची संपणू मािहती उदा – मा ा,   
 खंड, टाळी, खाली, ठेका आिण हातावर टाळी ध न दगूुन, तीगुन 
आिण चौगुन करणे आव यक. 
६. चतरंग – गायन प ती / तं  अंगाची गत यांची मािहती. 

७ रंगमचं सादरीकरण 

(तालवा ) 
P42 तबला:  

पक, झपताल या तालामं य ेखालील कारां या आधारे वादन  
१) पेशकार: सहा पलटे आिण ितहाई. 
२) कायदा: ती  जाती आिण चतु  जाती,  
३) रेला: िधरिधर कटतक, 
४) तुकडा  
५) गत – म यलय, तुलय. 
६) च दार 
७) फमाईशी च धार (वादन तसेच गिणतीय िवचार)  
 
पखवाज: 
तवेरा, सलुताल या तालामं य ेखालील कारां या आधारे वादन  
१) उठान    २) तार   ३) चलन: ती   जाती आिण चतु  जाती 
४) परन   ५)च दार ६) रेला    ७) फमाईशी च धार (वादन तसेच 
गिणतीय िवचार)  ८) वरील कोण याही एका तालात एक नौह ा. 
सचूना-  
तबला -  
१. दो ही तालात पेशकार: सहा पलटे आिण ितहाई. 
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२. दो ही तालांम ये दोन ती  जाती कायद ेआिण दोन चतु  जाती 
कायद ेवेगवगे या भाषेच.े(िव तारासह)कमीतकमी सहा पलटे आिण 
ितहाई. 
३. दो ही तालांम ये दोन रेला. कमीतकमी सहा पलटे आिण ितहाई.  
४. चार ते पाच तुकड े( िविवध कार आिण भाषांचे) 
५. दो ही तालांम ये दोन ते तीन च दार  
६. दो ही तालांम ये तीन गती 
७.   दो ही तालांम ये एक – एक  फमाईशी च धार (वादन तसचे 
गिणतीय िवचार) 
 
पखवाज - 
१. दो ही तालांम ये उठान  
२.  तार – दो ही तालांम ये कमीतकमी सहा पलटे आिण ितहाइ. 
३. दो ही तालांम ये तीन – तीन परण.  
४. दो ही तालांम ये तीन च दार ( यातील एक च धार फमाईशी 
असण ेआव यक) 
५. दो ही तालांम ये दोन दोन रेला. कमीतकमी सहा पलटे आिण ितहाइ.  
६. दो ही तालांम ये चलन: ती  जाती आिण चतु  जाती. 
७.  या स ातील अ यास मात दे यात आले या कोण याही एका 
तालात नौ ा आव यक.   

८ मौिखक (तालवा ) V42 ा यि क परी तेील अ यास मावर . 
सचूना – तबला / पखवाज  

१. अ यास मातील इतर तालांचे वादन. 
२. अ यास मातील तालांची सपूंण मािहती.  

उदा – मा ा, खंड, टाळी, खाली, ठेका, आिण तालाचा उपयोग 
इ यादी. 

३. वादनातील सव कारांची ा या आिण शा ीय मािहती. 
४. फमाईशी च धार वादन आिण गिणतीय िवचार. 
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भारती िव ापीठ (अिभमत िव िव ालय)  
कूल ऑफ परफॉ मग आटस,् पुण े 

 

पदवी अ यास म सगंीत ( े िडट िस टीम) 
बी.ए. (सगंीत) (गायन, वादन) अ यास म  स ानुसार  

 
बी.ए. ततृीय वष (सगंीत) (गायन / 
वरवा  / तालवा ) स  – ५ 

े िड स 

सै ांितक ०२ 
रंगमचं सादरीकरण १५ 
मौिखक ०८ 

 
माकं िवषयाच ेनाव िवषय माकं अ यास म 

१  सै ािंतक (सगंीत) 

(गायन – 

वादन)(घरा याची 
ओळख, शा ीय, उप 
शा ीय व सगुम 
सगंीत प ती, 
महारा ाच ेलोक 
सगंीत) 

T51 १) घरा याचंी ओळक  
घरा याची ा या 
घरा याची आव यकता  
िविवध घराणी व वैिश े  

२) शा ीय, उपशा ीय व सगुम सगंीताची मािहती  
याल 

ठुमरी, ना गीत 
गझल, सुगम  

३) महारा ातील लोकसगंीत  
भा ड, ग धळ, पोवाडा, क तन. 

२  सै ांितक (संगीत) 

(तालवा ) 
(शा ीय आिण 
उप शा ीय 
सगंीताची साथ 
सांगत) 

T52 खाली नमदू केले या सगंीत कारानंा साथ सगंत 
याल, धृपद, वरवा , उपशा ीय (ठुमरी, दादरा, ट पा इ.)      

३ ा यि क रंगमचं 

सादरीकरण (गायन–

वादन) 

P51 आ) िबहाग, जौनपरुी रागामं य ेिव तारासिहत बडा याल आिण छोटा 
याल / िवलिंबत आिण तु गत.   

ब) राग करवाणी, मालकंस – िव तारासह म यलय बं दश / गत 
क) आ ापयत या कुठ याही एका रागात धपृद, (आलाप, जोड, बं दश / 
वा वादनासाठी धपृद अगंाची गत आव यक)   
ड) एक ना गीत.  
इ)   चौताल, पक, केहरेवा इ. तालाचंा अ यास..  
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सचूना-  
१. बं दशी या / गती या सु वातीला राग वाचक मु  आलापी 
 आव यक. (आरोह – अवरोह ित र  ) 
२. बं दशीम ये (िवलंिबत आिण तु)  थाई आिण अंतरा यावर 
 आठ – आठ आलाप आिण तान हणणे आव यक. यापैक  काही  
 आकारात, काही ताना नोटेशन म य,े काही ताना समेवर तर काही 
ताना कालात संपणा या, तसेच बोल आलाप आिण बोलतान 
 आव यक. वा वादनासाठी गती या थायी आिण अंतरा यावर 
 आठ – आठ आलाप आिण तान आव यक. याम ये िविवध 
 मा ेपासून सु  होणा या ताना, ितहाईयु  ताना अशा िविवध 
 कार या तानांचा अंतभाव असणे आव यक.  
३. म यलयीसाठी दले या रागात सु वातीला राग वाचक मु    
 आलापी, बं दश, थाई व अंतरा यावर आठ – आठ आलाप 
 आिण तान आव यक.  
४. धृपद, धमार – गायन प ती िव तारासह. (आलाप, जोड, बं दश / 
वा वादनासाठी धृपद अंगाची गत आव यक) 
 

४ मौिखक (गायन – 

वादन) 

V51 ा यि क परी तेील अ यास मावर . 
सचूना – 

१. अ यास मातील इतर राग आिण गीत कार गायन / वादन. 
२.  अ यास मात उ लेिखत रागांची संपूण मािहती. उदा- आरोह – 
  अवरोह, वर, व य वर, वा द, संवादी, अनुवा द, िववादी, जाती, 
गायन समय इ. 
३. अ यास मातील रागां या जवळील रागांचा अ यास आव यक.   
उदा – व प, आरोह – अवरोह, वर, व य वर, वा द, संवादी, 
अनुवा द, िववादी, जाती, गायन समय आिण रागांची तुलना इ.  
४. गात अथवा वाजवीत असले या काराची मािहती.     
५. अ यास मात उ लेिखत तालांची संपणू मािहती उदा - मा ा,    
 खंड, टाळी, खाली, ठेका आिण हातावर टाळी ध न दगूुन, ितगुन 
आिण चौगुन करणे आव यक.  
६. धृपद ब ल मािहती, उदा – उगम, बानी इ यादीची िव तृत मािहती.   
 

५ रंगमचं सादरीकरण 

(तालवा ) 
P52 तबला - 

अ. ताल झपताल, एकताल िव ततृ सादरीकरण  
१. पेशकार – आठ पलटे आिण ितहाई. 
२. कायदा – तीन कायद े येक काय ात आठ पलटे आिण ितहाई. 
३. रेला – दोन, पाच पलटे आिण ितहाई. 
४. परण – तीन. 
५. तुकड े– चार    
६.  च दार – दोन.(एक फमाईशी च धार)  
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ब) खालील तालाचं े ततुीकरण आिण मािहती.  
(खालील सव ताल (ठेका) परी कानंी दले या लयीत वाजिवता 
यणे ेआव यक)  

१) यालगायक त वापरले जाणारे िवलंिबत ताल,  
एकताल, झुमरा, ितलवाडा.  

२) वरवा ासाठी वापरले जाणारे िवलंिबत ताल 
तीनताल, झपताल, पक. 

३) म यलय ताल (गायन, वादन, नृ य)  
तीनताल, झपताल, पक 

४) ठुमरी – गझल म य ेवापरले जाणारे ताल: ल गी, लडी.  
पक, केरवा, दादरा. 

 

पखवाज - 
अ) ताल सलूताल, चौताल िव ततृ सादरीकरण.  
१. उठाण 
२. तुतीपरण / ोक परण 
३. तार  – आठ पलटे आिण ितहाई. 
४. परण –  चार 
५. रेला – दोन, पाच पलटे आिण ितहाई. 
६. तुकड े– चार  
७. च दार – दोन (एक फमाईशी आव यक) 
ब) खालील तालाचं े ततुीकरण आिण मािहती.  

(खालील सव ताल (ठेका) परी कानंी दले या लयीत वाजिवता 
यणे ेआव यक)  

१. धृपद धमार या साथसंगतीसाठी उपयोगात येणा या तालांच े
सादरीकरण.   
चौताल, सूलताल, आ दताल 

२. लोक संगीता या साथीचे तालांचे सादरीकरण, ल गी चे 
सादरीकरण (चार त ेपाच कार). 
धुमाळी, केरवा, भजनी ठेका. 

३. नृ या या साथसंगतीम ये उपयु  ताल तीनताल, धमार, म . 
 
 
सचूना-  
तबला -   
१. यालगायक  म ये वापरले जाणारे िवलंिबत तालांचे सादरीकरण    

(वादन प ती, ठे यांचे कार).  
२. वरवा ासाठी वापरल े जाणारे िवलंिबत तालांचे सादरीकरण    

(वादन प ती, ठे यांचे कार).  
३. अ यास मात उ लेिखत म यलय तालांचे सादरीकरण            

(वादन प ती, ठे यांचे कार). 
४. ठुमरी – गझल म ये वापरले जाणारे तालांच े सादरीकरण        

(वादन प ती), ठे यांचे कार, आिण ल गी-लडी चे सादरीकरण 
(चार ते पाच कार).  
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पखवाज - 
१. धृपद धमार या साथसंगतीसाठी उपयोगात येणा या तालांच े

सादरीकरण (वादन प ती).  
२. लोक संगीतात उपयु  तालाचंे सादरीकरण (वादन प ती), 

ल गी - लडीचे सादरीकरण (चार त ेपाच कार). 
३. नृ या या साथ संगतीम ये उपयु  तालांचे सदरीकरण. (वादन 

प ती) 
४.  

६ मौिखक (तालवा ) V52 ा यि क परी तेील अ यास मावर . 
सचूना –   
तबला -  
१.  ताल झपताल आिण एकतालची संपणू मािहती, हातावर टाळी     
         दऊेन दगूुन, तीगनु आिण चौगनु हणण.े 
२. याल गायक , वरवा , नृ य, ठुमरी, गझल इ यादी गायन आिण 

नृ य कारां या साथसंगतीसाठी वापर या जाणा या तालांचा 
संपूण शा ीय अ यास. उदा – एकूण मा ा,टाळी, खाली, सम, खंड, 
आवतन आिण तालांची दगूुन, तीगुन आिण चौगुन इ यादी.    

पखवाज -  
१, ताल सूलताल आिण चौतालची संपणू मािहती, हातावर टाळी दऊेन    
       दगूुन, तीगनु आिण चौगुन हणण.े 
२. धृपद धमार गायक , नृ य, लोकसंगीत  इ यादी गायन आिण नृ य 

कारां या साथसंगतीसाठी वापर या जाणा या तालाचंा संपूण 
शा ीय अ यास. उदा – एकूण मा ा, ताली, खाली, सम, खंड, 
आवतन आिण तालांची दगूुन, तीगुन आिण चौगुन इ यादी.    
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भारती िव ापीठ (अिभमत िव िव ालय)  
कूल ऑफ परफॉ मग आटस,् पुण े 

 

पदवी अ यास म सगंीत ( े िडट िस टीम) 
बी.ए. (सगंीत) (गायन, वादन) अ यास म  स ानुसार  

 
बी.ए. ततृीय वष (सगंीत) (गायन / 
वरवा  / तालवा ) स  – ६ 

े िड स 

सै ांितक ०२ 
रंगमचं सादरीकरण १५ 
मौिखक ०८ 

 
माकं िवषयाच ेनाव िवषय माकं अ यास म 

१  सै ािंतक (सगंीत) 

(गायन – वरवा  - 

तालवा )  

 
(सगंीतकार व 
सगंीतत , भारतीय 
वा ाचं ेवग करण, 
सगंीताच े
स दयशा ) 

T61 १) सगंीतकार आिण सगंीतत ,  
उ. अ दलु करीम खान, प.ं िव णू नारायण भातखंड े 
प.ं िव णू दगबंर पलु कर, उ. अमीर सनै खान  
प.ं रवीशंकर, लता मंगेशकर, प.ं अर वद मळुगावकर.  

२) भारतीय वा ाचं ेवग करण  
सुिषर 
तंत ू
अवन  
घन 

३) सगंीतातील स दयशा   
स दयशा  - ा या  
स दयशा  - मूलत वे  
वर, लय, ताल, श द (तालवा ांसाठी भाषा) स दय. 

२ ा यि क रंगमचं 

सादरीकरण (गायन–

वादन) 

P61 अ) पु रया धना ी, िमया म हार या रागामं य ेिव तारासिहत 
बडा याल,  छोटा याल / िवलिंबत आिण तु गत.  

ब) हसं वनी, मधवुतंी या रागामं य ेछोटा याल / म यलय गत. 
क) भावगीत,  गझल यापकै  कोणतहेी एक. 
ड) अ यास मातील कोण याही एका रागात ठुमरी आव यक.  
इ)    दीपचदंी, झमुरा, जत या तालाचंा अ यास: 
सचूना -  
१. बं दशी या सु वातीला राग वाचक मु  आलापी आव यक.   
  (आरोह – अवरोह ित र ) 
२. बं दशीम ये (िवलंिबत आिण म य)  थाई आिण अंतरा यावर  दहा 
– दहा आलाप आिण तान हणण ेआव यक. यापैक  काही  ताना 
आकारात, काही ताना नोटेशन म य,े काही ताना समेवर तर 
 काही ताना कालात संपणा या, तसचे बोल आलाप, बोलतान आिण 
 लयकारी आव यक. वा वादनासाठी गती या थायी आिण अंतरा 
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यावर दहा – दहा आलाप आिण तान आव यक. याम ये िविवध 
मा ेपासून सु  होणा या ताना, ितहाईयु  ताना अशा िविवध कार या 
तानांचा अंतभाव असणे आव यक.  
३. छोटा याल / म यलय गत साठी दले या रागांम येसु ा वरील   

माण ेसव घटक आव यक.  
४. भावगीत, गझल यापकै  कोणतेही एक या या   शैलीनुसार यो य 
िव तारासह सादर करणे आव यक. 
५. ठुमरी यो य िव तारासह सादर करणे आव यक.  
६. उ लेिखत सव तालांचा अ यास, हातावर टाळी ध न हण याची 

मता.   
३ मौिखक (गायन–

वादन) 

V61 ा यि क परी तेील अ यास मावर . 
सचूना –  

१. अ यास मातील इतर राग गायन / वादन. 
२.  अ यास मात उ लेिखत रागांची संपूण मािहती. उदा- आरोह – 
  अवरोह, वर, व य वर, वा द, संवादी, अनुवा द, िववादी, जाती, 
गायन समय इ.      
३.  अ यास मातील रागां या जवळील रागांचा अ यास आव यक.   
उदा – व प, आरोह – अवरोह, वर, व य वर, वा द, संवादी, 
अनुवा द, िववादी, जाती, गायन समय आिण जवळ या रागांची तुलना 
इ.  
४.  गात अथवा वाजवीत असले या काराची मािहती. 
५.  भावगीत, गझल यांची मािहती असणे आव यक.     
६.  ठुमरी ब ल संपणू मािहती – उ प ी, िवकास, गायन प ती, घरा यांची 
मािहती इ यादी. 
७. अ यास मात उ लेिखत तालांची संपणू मािहती उदा - मा ा, खंड, 
टाळी, खाली, ठेका, आिण हातावर टाळी ध न दगूुन, तीगनु आिण 
चौगुन करणे आव यक. 

 
४
 
  

रंगमचं सादरीकरण 
(तालवा ) 

P62 तबला –  
अ) ताल एकतालच ेिव ततृ सादरीकरण. 
१. पेशकार – दहा पलटे आिण ितहाई. 
२. कायदा – चार कायद े येक काय ाचे दहा पलटे आिण ितहाई. 
३. रेला – तीन,  सहा पलटे आिण ितहाई. 
४. परण – तीन. 
५. तुकड े– पाच 
६. च दार – तीन. 
७. चौप ली –  एक   
 ब)  ताल म /बसतं  - 
१. कायदा – दोन कायद े येक काय ाचे ६ पलटे आिण ितहाई 
२. रेला – दोन रेला (िधरधीर, दगनग) 
३.च धार- दोन (एक फमाईशी) 
४. तुकड-े तीन  
५. ि प ली- एक  
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पखवाज –  
अ) ताल चौतालच ेिव ततृ सादरीकरण. 
१. उठान  
२. तार  – दहा पलटे आिण ितहाई. 
३. साथ परण 
४.  परण –  पाच. 
५.  रेला – तीन, सहा पलटे आिण ितहाई. 
६.  तुकड े– पाच.  
७.  च दार – तीन (एक कमाली च धार, एक फमाईशी च धार – ित  

जाती   
ब) ताल बसतं-  
१. उठान 
२. रेला – दोन 
३. साथपरण  
४. च धार – एक फमाईशी च धार 
ब) िविचध कार या गायन प ती बरोबर साथसगंत:  
   याल, ठुमरी / धृपद, धमार   
क) िविवध वा ाबंरोबर साथसगंत: 
    हायोिलन, बासरी, िसतार, संवा दनी  
ड)  कथक नृ याबरोबर साथसगंत: 
   लखनौ घराण,े जयपरू घराण,े दो ही घरा या या पारंपा रक          
बं दश चा अ यास. 
सचूना-  
तबला -  
१. याल आिण ठुमरी बरोबर साथ करण,े साथ संगतीची मािहती, 

गायन कारांची मािहती, उपयोगात येणा या तालांचा अ यास. 
२. िविवध वा ाबरोबर साथ करण,े साथ संगतीची मािहती, वा ांची 

मािहती, उपयोगात येणा या तालांचा अ यास. 
३. कथक नृ याबरोबर साथ करण,े साथ संगतीची मािहती, कथक 

नृ यातील िविवध घरा यांची मािहती, आिण लखनौ व जयपरू 
घरा यां या  पारंपा रक बं दशीची मािहती व काही बं दशीचा 
अ यास, कथक म ये उपयोगात येणा या तालांचा अ यास. 

४. वर उ लिेखत सव गायन, वादन, नृ य काराचंी साथ करता यणे े
आव यक. यासाठी िव ा यान े कमान दोन मिहन ेसबंिंधत 
िवषयातील कलाकाराकंड ेसाथसगंतीचा अ यास करण ेआव यक. 
परी े या वळेी या या िवषयातील कलाकाराचं ेप  
महािव ालयात सादर करण ेआव यक.  

 
पखवाज - 
 

१. धृपद – धमार गायक  बरोबर साथ करण,े साथ संगतीची मािहती, 
गायन कारांची मािहती, उपयोगात येणा या तालांचा अ यास. 

२. िविवध वा ांबरोबर साथ करणे, साथ संगतीची मािहती, वा ांची 
मािहती, उपयोगात येणा या तालांचा अ यास. 
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३. कथक नृ याबरोबर साथ करण,े साथ संगतीची मािहती, कथक 
नृ यातील िविवध घरा यांची मािहती, लखनऊ व जयपूर 
घरा यां या पारंपा रक बं दशीची मािहती व काही बं दशीचा 
अ यास, कथक म ये उपयोगात येणा या तालांचा अ यास. 

४. वर उ लिेखत सव गायन, वादन, नृ य काराचंी साथ करता यणे े
आव यक. यासाठी िव ा यान े कमान दोन मिहन ेसबंिंधत 
िवषयातील कलाकाराकंड ेसाथसगंतीचा अ यास करण ेआव यक. 
परी े या वळेी या या िवषयातील कलाकाराचं ेप  
महािव ालयात सादर करण ेआव यक. 
 

   
५ मौिखक (तालवा ) V62 ा यि क परी तेील अ यास मावर . 

सचूना –  
तबला / पखवाज 
१. ताल एकताल आिण म ताल संपूण मािहती. हातावर टाळी दऊेन 

दगूुन, तीगुन आिण चौगुन हणण.े 
२. एकतालामधील तकुड/ेच धार म तालाम य े हणण.े  
३. साथ संगत हणज ेकाय ? याब ल मािहती. 
४. याल, ठुमरी / धृपद, धमार गायन प ती, वरवा , आिण कथक 

याब ल मािहती. 
५. साथीसाठी वापर या जाणा या तालांची मािहती आिण अ यास. 

 


