
भारतीभारतीभारतीभारती िव�ापीठिव�ापीठिव�ापीठिव�ापीठ (अिभमतअिभमतअिभमतअिभमत िव�िव�ालयिव�िव�ालयिव�िव�ालयिव�िव�ालय)  

�कूल�कूल�कूल�कूल ऑफऑफऑफऑफ परपरपरपरफॉफॉफॉफॉ�म�ग�म�ग�म�ग�म�ग आट�स्आट�स्आट�स्आट�स,् पुणेपुणेपुणेपुणे  
 

पदपदपदपदवीवीवीवी अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास�म�म�म�म सगंीतसगंीतसगंीतसगंीत (�ेिडट�ेिडट�ेिडट�ेिडट िस�टीमिस�टीमिस�टीमिस�टीम) बीबीबीबी.एएएए. (संगीतसंगीतसंगीतसंगीत) (गायनगायनगायनगायन, वादनवादनवादनवादन) अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास�म�म�म�म स�ानुसारस�ानुसारस�ानुसारस�ानुसार  

 बीबीबीबी.एएएए. �थम�थम�थम�थम वष�वष�वष�वष� (संगीतसंगीतसंगीतसंगीत) 
(गायनगायनगायनगायन / �वरवा��वरवा��वरवा��वरवा� / तालवा�तालवा�तालवा�तालवा�) स�स�स�स� – ११११ �ेिड�स�ेिड�स�ेिड�स�ेिड�स भाषा (दोन िवषय) ��येक� ०१ �ेडीट सैांितक ०२ रंगमंच सादरीकरण १४ मौिखक ०७ 

 �मांक�मांक�मांक�मांक  िवषयाचेिवषयाचेिवषयाचेिवषयाच ेनावनावनावनाव िवषयिवषयिवषयिवषय �मांक�मांक�मांक�मांक  अ�यास�मअ�यास�मअ�यास�मअ�यास�म  १ भाषा इं�जी  L11 मािहती पं. सपन चौधरी, पदमा सु�म
यम, पं. िशवकुमार शमा�, पं. जसराज.    २ भाषा मराठी L12 च�र� पं. िव�णू �दगंबर पलुसकर ३ सै�ांितक (संगीत) (गायन – वादन) ( वरलेखन प�ती) 

T11 ११११)  
वरलखेन
वरलखेन
वरलखेन
वरलखेन प�तीप�तीप�तीप�ती (गायनगायनगायनगायन - 
वरवा�
वरवा�
वरवा�
वरवा�) अ)  वरलेखन प�तीची संक&पना आिण उपयोग. ब)  वरलेखन प�तीचा इितहास. क) भातखंडे आिण पलु कर  वरलेखन प�ती.  २२२२) सागंितकसागंितकसागंितकसागंितक संक�पनासंक�पनासंक�पनासंक�पना आिणआिणआिणआिण �ा�या�ा�या�ा�या�ा�या: 
नाद, �र, �ु�द �र, कोम� �र, ती� �र, �ुती, 
�रा�ंकार, राग, आरोह, अवरोह (Aavaroh), थाट,ताल, लय, आवत न (Avartan), सम, खा�ी, खंड इ.  

�ाचीन सकं�पनासकं�पनासकं�पनासकं�पना:     �ाम, मू	
 ना इ.  ४ सै�ांितक (संगीत) 

(तालवा')     
( वरलेखन प�ती T12 १) 
वरलेखन
वरलेखन
वरलेखन
वरलेखन प�तीप�तीप�तीप�ती (तालतालतालतालवा�वा�वा�वा�) अ) उ)र *हदं ुतानी संगीत प�ती.  

      भातखंडे आिण पलु कर  वरलेखन प�ती 
   ब) कना�टक प�ती  २२२२)  िविवधिविवधिविवधिविवध तालतालतालताल लखेनलखेनलखेनलखेन. ३३३३)  कायदाकायदाकायदाकायदा, तुकडातुकडातुकडातुकडा, परनपरनपरनपरन,     ितहाईितहाईितहाईितहाई इइइइ. लेखनलेखनलेखनलेखन.   ४४४४)  सांगितकसांगितकसांगितकसांगितक संक�पनासंक�पनासंक�पनासंक�पना आिणआिणआिणआिण �ा�या�ा�या�ा�या�ा�या: 
   मा�ा, ताल, खंड, सम, काल, ठेका इ.  ५ मौिखक (गायन – वादन) V11 �ा�यि��ा�यि��ा�यि��ा�यि�कककक परी�ेतीलपरी�ेतीलपरी�ेतीलपरी�ेतील अ�यास�मावरअ�यास�मावरअ�यास�मावरअ�यास�मावर �������� सूचनासूचनासूचनासूचना –  १. अ.यास/मातील इतर राग गायन / वादन. २. अ.यास/मात उ&लेिखत रागाचंी संपूण� मािहती. उदा- आरोह  – अवरोह,  वर, वज�  वर, वा�द, संवादी, अनुवा�द, िववादी, जाती, गायन समय इ.   ३. अ.यास/मातील रागां0या जवळील रागांची नावे. ४. 1ा2या – संगीत, राग, ताल. ५. ताल तीनताल, 3पक ची संपूण� मािहती उदा - मा�ा, खंड, टाळी, खाली, ठेका, आिण हातावर टाळी ध3न दगूुन, तीगुन आिण चौगुन आव7यक.        
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६ मौिखक (तालवा') V12 �ा�यि�क�ा�यि�क�ा�यि�क�ा�यि�क परी�ेतीलपरी�ेतीलपरी�ेतीलपरी�ेतील अ�यास�मावरअ�यास�मावरअ�यास�मावरअ�यास�मावर �������� सूचनासूचनासूचनासूचना –  १. अ.यास/मातील इतर ताल वादन. २. अ.यास/मात उ&लेिखत तालांची संपूण� मािहती.  उदा – मा�ा, खंड, टाळी, खाली, ठेका, आिण तालाचा उपयोग इ8यादी. ३. हातावर  टाळी ध3न दगूुन, तीगुन आिण चौगुन 9हणता येणे आव7यक. ४. 1ा2या – संगीत, ताल, कायदा / परण. ७ :ा8यि;क,         रंगमंच सादरीकरण 
(गायन–वादन) 

P11 अअअअ) म�यलयम�यलयम�यलयम�यलय बं दशबं दशबं दशबं दश / गतगतगतगत. 

    यमन, भैरव, भूप. बबबब)  वरीलवरीलवरीलवरील उ�लिेखतउ�लिेखतउ�लिेखतउ�लिेखत कोण�याहीकोण�याहीकोण�याहीकोण�याही एकाएकाएकाएका रागातरागातरागातरागात ल�णल�णल�णल�ण गीतगीतगीतगीत / 
    धूनधूनधूनधून. कककक)  तीनतीनतीनतीनतालतालतालताल, �पक ता�ांची  सपूंण(सपूंण(सपूंण(सपूंण( मािहतीमािहतीमािहतीमािहती.  सूचनासूचनासूचनासूचना-  १. बं�दशीम<ये  थाई आिण अंतरा यावर चार – चार आलाप आिण तान 9हणण ेआव7यक. २. ल;ण गीत गाताना / धून वाजिवताना रागाचा आरोह – अवरोह, मु2य अंग तसेच अथ� मािहती असणे आव7यक.  ८ रंगमंच सादरीकरण 

(तालवा') 

P12 वेगवेगळेवेगवेगळेवेगवेगळेवेगवेगळे तालतालतालताल, ठेकाठेकाठेकाठेका. तबलातबलातबलातबला:  अ) तीनताल, एकताल, झपताल, 3पक इ. ताल   वेगवेग?या लयीत वाजवणे. ब) :8येक तालात एक कायदा, दोन तुकडे, दोन ितहाई आव7यक. 
  पखवाजपखवाजपखवाजपखवाज:  अ) आ�दताल, चौताल, सूलताल, तेवरा इ. वेगवेग?या लयीत वाजवणे. आ)  :8येक तालात दोन परण, दोन तुकडे, आिण दोन ितहाई वाजिवणे आव7यक. 
  सूचनासूचनासूचनासूचना-  तबला – १. अ.यास/मातील ताल वेगवेग?या लयीत (िवलंिबत, म<य, @तु) वाजिवणे. २. अ.यास/मातील :8येक तालात एक कायदा चार पलटे आिण ितहाई, दोन तुकडे आिण दोन ितहाई आव7यक.  पखवाज –  
 १. अ.यास/मातील ताल वेगवेग?या लयीत (िवलंिबत, म<य, @तु) वाजिवणे. २. अ.यास/मातील :8येक तालात दोन परण, दोन तुकडे, आिण दोन ितहाई वाजिवण ेआव7यक 
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भारतीभारतीभारतीभारती िव�ापीठिव�ापीठिव�ापीठिव�ापीठ (अिभमतअिभमतअिभमतअिभमत िव�िव�ालयिव�िव�ालयिव�िव�ालयिव�िव�ालय)  

�कूल�कूल�कूल�कूल ऑफऑफऑफऑफ परपरपरपरफॉफॉफॉफॉ�म�ग�म�ग�म�ग�म�ग आट�स्आट�स्आट�स्आट�स,् पुणेपुणेपुणेपुणे  
 

पदपदपदपदवीवीवीवी अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास�म�म�म�म सगंीतसगंीतसगंीतसगंीत (�ेिडट�ेिडट�ेिडट�ेिडट िस�टीमिस�टीमिस�टीमिस�टीम) बीबीबीबी.एएएए. (संगीतसंगीतसंगीतसंगीत) (गायनगायनगायनगायन, वादनवादनवादनवादन) अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास�म�म�म�म  स�ानुसारस�ानुसारस�ानुसारस�ानुसार  

 बीबीबीबी.एएएए. �थम�थम�थम�थम वष�वष�वष�वष� (संगीतसंगीतसंगीतसंगीत) (गायनगायनगायनगायन 
/ �वरवा��वरवा��वरवा��वरवा� / तालवा�तालवा�तालवा�तालवा�) स�स�स�स� – २२२२ �ेिड�स�ेिड�स�ेिड�स�ेिड�स भाषा (दोन िवषय) ��येक� ०१ �ेडीट सैांितक ०२ रंगमंच सादरीकरण १४ मौिखक ०७ 

 �मांक�मांक�मांक�मांक िवषयाचेिवषयाचेिवषयाचेिवषयाच ेनावनावनावनाव िवषयिवषयिवषयिवषय �मांक�मांक�मांक�मांक अ�यास�मअ�यास�मअ�यास�मअ�यास�म १  भाषा इं�जी  L11 मािहती: डॉ. :भा अ�े,  पं. भीमसेन जोशी,                     उ. अ&लारखा, पं. रिवशकंर,  पं. िबरजू महाराज.    २  भाषा मराठी L12 च�र� पं. बाळकृ�णबुवा इचलकरंजीकर ३  सै�ांितक (संगीत) (गायन – वादन) (तालवा') (नृ8य) 

(भारतीय :योग कलांची ओळख) 

T11 भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय �योग�योग�योग�योग कलांचीकलांचीकलांचीकलांची ओळखओळखओळखओळख अअअअ) कलेचीकलेचीकलेचीकलेची �ा�या�ा�या�ा�या�ा�या. बबबब) खालीलखालीलखालीलखालील िविवधिविवधिविवधिविवध कलाकलाकलाकला. १) संगीत २) नृ8य  ३) नाE  

   कककक) वरीलवरीलवरीलवरील �योग�योग�योग�योग कलाचंाकलाचंाकलाचंाकलाचंा पर
परपर
परपर
परपर
पर सहसंबंधसहसंबंधसहसंबंधसहसंबंध. ४  मौिखक (गायन – वादन) V11 �ा�यि�क�ा�यि�क�ा�यि�क�ा�यि�क परी�ेतीलपरी�ेतीलपरी�ेतीलपरी�ेतील अ�यास�मावरअ�यास�मावरअ�यास�मावरअ�यास�मावर ��������. सूचनासूचनासूचनासूचना –  १. अ.यास/मातील इतर राग गायन / वादन. २. अ.यास/मात उ&लेिखत रागाचंी संपूण� मािहती. उदा- आरोह – अवरोह,  वर, वज�  वर, वा�द, संवादी, अनुवा�द, िववादी, जाती, गायन समय इ.  ३. अ.यास/मातील रागां0या जवळील रागाचंी नावे.  ४. गात अथवा वाजवीत असले&या :कारांची मािहती.     ५. ताल एकताल, झपताल ची संपूण� मािहती उदा – मा�ा, खंड, टाळी, खाली, ठेका, आिण हातावर टाळी ध3न दगूुन, तीगुन आिण चौगुन आव7यक. ६. तराना / धून यांची 1ा2या आिण मािहती.  

 ५  मौिखक (तालवा') V12 �ा�यि�क�ा�यि�क�ा�यि�क�ा�यि�क परी�ेतीलपरी�ेतीलपरी�ेतीलपरी�ेतील अ�यास�मावरअ�यास�मावरअ�यास�मावरअ�यास�मावर ��������. सूचनासूचनासूचनासूचना –  तबला / पखवाज  १.  अ.यास/मातील इतर ताल वादन. २.  अ.यास/मातील तालांची दगूुन, तीगुन, चौगुन हातावर टाळी ध3न 9हणणे. ३. तालांची संपूण� मािहती.  
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उदा – मा�ा, खंड, टाळी, खाली, ठेका आिण तालाचा           उपयोग इ8यादी. ६  :ा8यि;क, रंगमंच सादरीकरण 
(गायन–वादन) 

P11 अअअअ) म�यलयम�यलयम�यलयम�यलय बं दशबं दशबं दशबं दश / गतगतगतगत राग: केदार, खमाज, वृFदावनी सारंग. आआआआ) तरानातरानातरानातराना / धूनधूनधूनधून – वरवरवरवर उ�लेिखतउ�लेिखतउ�लेिखतउ�लेिखत कोण�याहीकोण�याहीकोण�याहीकोण�याही एकाएकाएकाएका रागाम�येरागाम�येरागाम�येरागाम�ये. 

   इइइइ) तालतालतालताल एकतालएकतालएकतालएकताल, झपताल, झपताल, झपताल, झपताल    चीचीचीची संपूण(संपूण(संपूण(संपूण( मािहतीमािहतीमािहतीमािहती  सूचनासूचनासूचनासूचना-  १. बं�दशी0या सुGवातीला राग वाचक मुH आलापी आव7यक. 
 (आरोह – अवरोह 1ित�रH ) २. बं�दशीम<ये  थाई आिण अंतरा यावर सहा – सहा आलाप 
 आिण तान 9हणणे आव7यक. ३. गा
यासाठी तराना आिण वा'ांसाठी धून आव7यक.  ७  रंगमंच सादरीकरण 

(तालवा') 

P12 तबलातबलातबलातबला:  तीनताल: पेशकार, कायदा, रेला, तुकडा.  झपताल:  कायदा, तुकडा, च/दार ितहाई     पखवाजपखवाजपखवाजपखवाज:  आ�दताल: उठान, : तार, रेला, तुकडा. सूलताल:  उठान, : तार, च/दार ितहाई.  
 सूचनासूचनासूचनासूचना-  तबला – १. अ.यास/मात उ&लेिखत ताल तीनतालात पेशकार  चार पलटे आिण ितहाई.  २. तीनताल आिण झपतालात दोन – दोन कायदे, चार पलटे आिण ितहाई. (वेगवेग?या भाषेच)े ३. दोन – दोन तुकडे. ४. तीनतालात दोन रेले.  ५. दोन च/दार ितहाई.     पखवाज -   १. ताल आदीताल आिण सूलतालात दोन उठान. २. : तार चार पलटे आिण ितहाई.  ३. आदीतालात दोन रेले.  ४. आदीतालात चार तुकडे. ५. सूलतालात दोन च/दार ितहाई.     
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भारतीभारतीभारतीभारती िव�ापीठिव�ापीठिव�ापीठिव�ापीठ (अिभमतअिभमतअिभमतअिभमत िव�िव�ालयिव�िव�ालयिव�िव�ालयिव�िव�ालय) 

�कूल�कूल�कूल�कूल ऑफऑफऑफऑफ परपरपरपरफॉफॉफॉफॉ�म�ग�म�ग�म�ग�म�ग आट�स्आट�स्आट�स्आट�स,् पुणेपुणेपुणेपुणे  
 

पदपदपदपदवीवीवीवी अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास�म�म�म�म सगंीतसगंीतसगंीतसगंीत (�ेिडट�ेिडट�ेिडट�ेिडट िस�टीमिस�टीमिस�टीमिस�टीम) बीबीबीबी.एएएए. (संगीतसंगीतसंगीतसंगीत) (गायनगायनगायनगायन, वादनवादनवादनवादन) अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास�म�म�म�म  स�ानुसारस�ानुसारस�ानुसारस�ानुसार  

 बीबीबीबी.एएएए. ि�तीयि�तीयि�तीयि�तीय वष�वष�वष�वष� (संगीतसंगीतसंगीतसंगीत) 
(गायनगायनगायनगायन / �वरवा��वरवा��वरवा��वरवा� / तालवा�तालवा�तालवा�तालवा�) स�स�स�स� – ३३३३ �ेिड�स�ेिड�स�ेिड�स�ेिड�स भाषा (दोन िवषय) ��येक� ०१ �ेडीट सैांितक ०२ रंगमंच सादरीकरण १४ मौिखक ०७ 

 �मांक�मांक�मांक�मांक िवषयाचेिवषयाचेिवषयाचेिवषयाच ेनावनावनावनाव िवषयिवषयिवषयिवषय �मांक�मांक�मांक�मांक अ�यास�मअ�यास�मअ�यास�मअ�यास�म १ भाषा (*हदंी) L31 िहंदी भाषा आिण िहंदी �-ां�ी ओळख, संगीत क�ेम1 े

भाषचे ेमह3, िहंदी �-ो4ार, गु5 ि�6 परंपरा, पं. पलु करांचे संगीत िश;णातील काय�, संगीत आिण समाज, लोक संगीत.  २ भाषा (सं कृत) L32 प�रचय, वण�, धातू, नाम, :कृित:8यय िवचार, *लंग भेद, िवभिH, अंत, (काल) लकार, अ1य, वाचन, वाKय बनवणे, लघु कथा लेखन, िवभिHप�रवत�न, कालप�रवत�न. ३ सै�ांितक (संगीत) (गायन – वादन)  

(राग आिण ताल संक&पना, योग आिण संगीत) 

T31 १) ममममतंगतंगतंगतंग ऋषी,याऋषी,याऋषी,याऋषी,या बृ.�देशीबृ.�देशीबृ.�देशीबृ.�देशी मधीलमधीलमधीलमधील रागरागरागराग सकं�पनासकं�पनासकं�पनासकं�पना, रागरागरागराग 1ा2या, थाट संक&पना, वेगवेगळे थाट, राग आिण थाट यांचे पर पर संबंध. २) तालतालतालताल संक�पनासंक�पनासंक�पनासंक�पना – ताल, ठेका, लय, मा�ा, सम, काल, खंड, दगूुन, तीगुन, चौगुन इ. मािहती. ३) योगयोगयोगयोग आिणआिणआिणआिण सगंीतसगंीतसगंीतसगंीत – :ाणायाम आिण 8याचे मह8व, वेगवेग?या मु@ा, आसने, बस
याची ठेवण, आवाज साधना, �रयाझाचे मह8व. ४ सै�ांितक (संगीत) (तालवा') 

(भारतीय तालवा'ांचा इितहास आिण भारतीय संगीतात तबला आिण पखवाजचा उगम) 

T32 १) भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय संगीतातीलसंगीतातीलसंगीतातीलसंगीतातील तालवा�ाचंातालवा�ाचंातालवा�ाचंातालवा�ाचंा इितहासइितहासइितहासइितहास (अित:ाचीन ते आधुिनक कालखंड.)   २) भाभाभाभारतीयरतीयरतीयरतीय संगीतातीलसंगीतातीलसंगीतातीलसंगीतातील तब�यातब�यातब�यातब�याचाचाचाचा उगमउगमउगमउगम आिणआिणआिणआिण उपयोगउपयोगउपयोगउपयोग.  ३३३३) भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय संगीतातीलसंगीतातीलसंगीतातीलसंगीतातील पखवाजचापखवाजचापखवाजचापखवाजचा उगमउगमउगमउगम आिणआिणआिणआिण उपयोगउपयोगउपयोगउपयोग.  

 
 ५ मौिखक (गायन – वादन) V31 �ा�यि�क�ा�यि�क�ा�यि�क�ा�यि�क परी�तेीलपरी�तेीलपरी�तेीलपरी�तेील अ�यास�मावरअ�यास�मावरअ�यास�मावरअ�यास�मावर ��������. सूचनासूचनासूचनासूचना – १. अ.यास/मातील इतर राग आिण गीत :कार गायन / वादन. २. अ.यास/मात उ&लेिखत रागाचंी संपूण� मािहती. उदा- आरोह 
–  अवरोह,  वर, वज�  वर, वा�द, संवादी, अनुवा�द, िववादी, जाती, गायन समय इ.      ३. अ.यास/मातील रागां0या जवळील रागाचंा अ.यास आव7यक. 
 उदा –  व3प, आरोह – अवरोह,  वर, वज�  वर, वा�द, संवादी,  अनुवा�द, िववादी, जाती, गायन समय इ.  ४. गात अथवा वाजवीत असले&या 8कारांची मािहती.     ५. 2याल गात असले&या / गत वाजवीत असले&या िवलंिबत तालाची संपूण� मािहती उदा - मा�ा, खंड, टाळी, खाली, 
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ठेका, आिण हातावर टाळी दाखवणे आव7यक. ६. गत / तराणा गीत :कारची मािहती. ६ मौिखक (तालवा') V32 �ा�य�ा�य�ा�य�ा�यि�कि�कि�कि�क परी�तेीलपरी�तेीलपरी�तेीलपरी�तेील अ�यास�मावरअ�यास�मावरअ�यास�मावरअ�यास�मावर ��������. 

 सूचनासूचनासूचनासूचना – तबला / पखवाज  १. अ.यास/मातील इतर ताल वादन. २. तालाचंी संपूण� मािहती. उदा – मा�ा, खंड, टाळी, खाली, ठेका, आिण तालाचा उपयोग इ8यादी. ३. अ.यास/मातील तालांची दगूुन, तीगुन, चौगुन हातावर टाळी ध3न 9हणणे. ४. अ.यास/मात उ&लेिखत घरा
यांची संपूण� मािहती. ७ :ा8यि;क –  रंगमंच सादरीकरण  

(गायन – वादन) 

P31 ११११..खालीलखालीलखालीलखालील रागांम�येरागांम�येरागांम�येरागांम�ये  िव
तारासिहतिव
तारासिहतिव
तारासिहतिव
तारासिहत बडा�यालबडा�यालबडा�यालबडा�याल आिणआिणआिणआिण छोटा�यालछोटा�यालछोटा�यालछोटा�याल  
/ िवलिंबतिवलिंबतिवलिंबतिवलिंबत आिणआिणआिणआिण 3तु3तु3तु3तु गतगतगतगत.  

  राग: िमया कN तोडी / गुजरी तोडी, बागेOी. २२२२. रागरागरागराग दगुा(दगुा(दगुा(दगुा( – म�यलयम�यलयम�यलयम�यलय बं दशबं दशबं दशबं दश / गतगतगतगत िविविविव
तारासह
तारासह
तारासह
तारासह. ३३३३. अ�यास�मातीलअ�यास�मातीलअ�यास�मातीलअ�यास�मातील कुठ�याहीकुठ�याहीकुठ�याहीकुठ�याही एकाएकाएकाएका रागातरागातरागातरागात तराणातराणातराणातराणा.                           

( वा�वा�वा�वा� वादनासाठीवादनासाठीवादनासाठीवादनासाठी तं6तं6तं6तं6 अंगाचीअंगाचीअंगाचीअंगाची गतगतगतगत)  

 सूचनासूचनासूचनासूचना-  १. बं�दशी0या सुGवातीला राग वाचक मुH आलापी आव7यक.    
 (आरोह – अवरोह 1ित�रH) २. बं�दश / गत (िवलंिबत आिण म<य)   थाई आिण अतंरा यावर सात – सात  आलाप आिण तान 9हणणे आव7यक. ३. अ.यास/मातील कुठ&याही एका रागात तराणा िव तारासह.     

 (वा' वादनासाठी तं� अंगाची गत – योPय िव तारासह)  ८ रंगमंच सादरीकरण 
(तालवा') 

P32 तबलातबलातबलातबला:  खालीलखालीलखालीलखालील तीनतीनतीनतीन घरा8याचंीघरा8याचंीघरा8याचंीघरा8याचंी वादनवादनवादनवादन शैलीशैलीशैलीशैली (तीनतालतीनतालतीनतालतीनताल, 9पक9पक9पक9पक)  १. �द&ली: पेशकार, कायदा.  २. फ3खाबाद: चलन, रेला.  ३. बनारस: तुकडा, च/दार.     
 पखवाजपखवाजपखवाजपखवाज:  खालीलखालीलखालीलखालील तीनतीनतीनतीन घरा8याचंीघरा8याचंीघरा8याचंीघरा8याचंी वादनवादनवादनवादन शैलीशैलीशैलीशैली (�
तार�
तार�
तार�
तार, परणपरणपरणपरण, च�दारच�दारच�दारच�दार, रेलारेलारेलारेला इइइइ. सिहतसिहतसिहतसिहत ) (आ दतालआ दतालआ दतालआ दताल, तेवरातेवरातेवरातेवरा)  १. पं. कुदउ*संह महाराज घराणे. घरा
याची भाषा आिण वैिश�Rे  २. पं. नाना पानसे घराणे. घरा
याची भाषा आिण वैिश�Rे ३. नाथSारा (मेवाड) घराण.े घरा
याची भाषा आिण वैिश�Rे 
 सूचनासूचनासूचनासूचना -   तबला –  १. पेशकार – पाच पलटे आिण ितहाइ. २. चार कायदे वेगवेग?या भाषेच.े (िव तारासह) कमीतकमी पाच पलटे आिण ितहाई.  ३. दोन चलन आिण रेला. कमीतकमी पाच पलटे आिण ितहाई. ४. चार तुकडे  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 
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 भारतीभारतीभारतीभारती िव�ापीठिव�ापीठिव�ापीठिव�ापीठ (अिभमतअिभमतअिभमतअिभमत िव�िव�ालयिव�िव�ालयिव�िव�ालयिव�िव�ालय)  

�कूल�कूल�कूल�कूल ऑफऑफऑफऑफ परपरपरपरफॉफॉफॉफॉ�म�ग�म�ग�म�ग�म�ग आट�स्आट�स्आट�स्आट�स,् पुणेपुणेपुणेपुणे  
 

पदपदपदपदवीवीवीवी अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास�म�म�म�म सगंीतसगंीतसगंीतसगंीत (�ेिडट�ेिडट�ेिडट�ेिडट िस�टीमिस�टीमिस�टीमिस�टीम) बीबीबीबी.एएएए. (संगीतसंगीतसंगीतसंगीत) (गायनगायनगायनगायन, वावावावादनदनदनदन) अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास�म�म�म�म  स�ानुसारस�ानुसारस�ानुसारस�ानुसार  

 बीबीबीबी.एएएए. ि�तीयि�तीयि�तीयि�तीय वष�वष�वष�वष� (संगीतसंगीतसंगीतसंगीत) (गायनगायनगायनगायन 
/ �वरवा��वरवा��वरवा��वरवा� / तालवा�तालवा�तालवा�तालवा�) स�स�स�स� – ४४४४ �ेिड�स�ेिड�स�ेिड�स�ेिड�स भाषा (दोन िवषय) ��येक� ०१ �ेडीट सैांितक ०२ रंगमंच सादरीकरण १४ मौिखक ०७ 

 �मांक�मांक�मांक�मांक िवषयाचेिवषयाचेिवषयाचेिवषयाच ेनावनावनावनाव िवषयिवषयिवषयिवषय �मांक�मांक�मांक�मांक अ�यास�मअ�यास�मअ�यास�मअ�यास�म १ भाषा (�हंदी) L41 संगीतात �यीच ेमह3, सं:ृती आिण संगीत, हाम नी-म�ेडी, भ<ी 
आिण संगीत, भारतीय सीनमेा संगीत. २ भाषा (सं�कृत) L42 धातूिवचार, िव�षेणिव�6ेभाव, उकारांत, @ंजनांत, धातुसािधत, 
अ @य, कत Bर, कम णी 8योग, रससूCं, �ेखन, दीघ िम�वाE.    ३ सै�ांितक (संगीत) (गायन 

– वादन) (िविवध गायन :कार, समयच/,  वर –Oुती िवभाजन) 

T41 अअअअ) सगंीतातीलसगंीतातीलसगंीतातीलसगंीतातील िविवधिविवधिविवधिविवध प�तीप�तीप�तीप�तीचाचाचाचा अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास १) धृपद, २) धमार, ३) 2याल, ४) टTपा, ५) ठुमरी, ६) दादरा, ७) कजरी, ८) होरी, ९) चैती      ब) समयच�समयच�समयच�समयच�, वेगवेग;यावेगवेग;यावेगवेग;यावेगवेग;या वेळेचेवेळेचेवेळेचेवेळेच ेरागरागरागराग आिणआिणआिणआिण �यांचे�यांचे�यांचे�यांच ेभावभावभावभाव क) 
वर
वर
वर
वर – <ु<ु<ु<ुतीतीतीती िवभाजनिवभाजनिवभाजनिवभाजन. ४ सै�ांितक (संगीत) 

(तालवा�) (भारतीय तालावा'ांचे संगीतातील मह8व व योगदान)  

T42 भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय िविवधिविवधिविवधिविवध तालतालतालतालवा�ांचेवा�ांचेवा�ांचेवा�ांच ेसंगीतातीलसंगीतातीलसंगीतातीलसंगीतातील मह�वमह�वमह�वमह�व वववव योगदानयोगदानयोगदानयोगदान, खालीखालीखालीखाली नमुदनमुदनमुदनमुद केले�याकेले�याकेले�याकेले�या सगंीतातीलसगंीतातीलसगंीतातीलसगंीतातील मह�वमह�वमह�वमह�व वववव योगदानयोगदानयोगदानयोगदान. १) शाUीय गायन (2याल – धृपद),  २) शाUीय वादन,  ३) नृ8य ४) उपशाUीय,  ५) सुगम. ६) लोक संगीत ५ मौिखक (गायन – वादन) 

V41 �ा�यि�क�ा�यि�क�ा�यि�क�ा�यि�क परी�ेतीलपरी�ेतीलपरी�ेतीलपरी�ेतील अ�यास�मावरअ�यास�मावरअ�यास�मावरअ�यास�मावर ��������. सचूनासचूनासचूनासचूना – १. अ.यास/मातील इतर राग गायन / वादन. २. अ.यास/मात उ&लेिखत रागांची संपूण� मािहती. उदा- आरोह – 
  अवरोह,  वर, वज�  वर, वा�द, संवादी, अनुवा�द, िववादी, जाती, गायन समय इ.      ३. अ.यास/मातील रागा0ंया जवळील रागाचंा अ.यास आव7यक. 
 उदा –  व3प, आरोह – अवरोह,  वर, वज�  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 संपूण� मािहती उदा – मा�ा,   
 खंड, टाळी, खाली, ठेका आिण हातावर टाळी ध3न दगूुन, तीगुन आिण चौगुन करणे आव7यक. ६. चतरंग – गायन प�ती / तं� अंगाची गत यांची मािहती. 
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६ मौिखक (तालवा�) V42 �ा�यि�क�ा�यि�क�ा�यि�क�ा�यि�क परी�ेतीलपरी�ेतीलपरी�ेतीलपरी�ेतील अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास�मावर�मावर�मावर�मावर ��������. सचूनासचूनासचूनासचूना – तबला / पखवाज  १. अ.यास/मातील इतर तालांचे वादन. २. अ.यास/मातील तालांची संपूण� मािहती.  उदा – मा�ा, खंड, टाळी, खाली, ठेका, आिण तालाचा उपयोग इ8यादी. ३. वादनातील सव� :कारांची 1ा2या आिण शाUीय मािहती. ७ :ा8यि;क -      रंगमंच सादरीकरण 
(गायन – वादन) 

P41 अअअअ) िव
तारािव
तारािव
तारािव
तारासिहतसिहतसिहतसिहत बडाबडाबडाबडा�याल�याल�याल�याल आिणआिणआिणआिण छोटाछोटाछोटाछोटा�याल�याल�याल�याल / िवलंिबतिवलंिबतिवलंिबतिवलंिबत आिणआिणआिणआिण 3तु3तु3तु3तु गतगतगतगत.  राग: भीमपलास, बैरागी. बबबब) चतरंगचतरंगचतरंगचतरंग / तं6तं6तं6तं6 अंगाचीअंगाचीअंगाचीअंगाची गतगतगतगत – अ�यास�मातीलअ�यास�मातीलअ�यास�मातीलअ�यास�मातील कोण�याहीकोण�याहीकोण�याहीकोण�याही एकाएकाएकाएका रागारागारागारागाम�येम�येम�येम�ये.  कककक) खालीलपैक>खालीलपैक>खालीलपैक>खालीलपैक> कोण�याहीकोण�याहीकोण�याहीकोण�याही एकाएकाएकाएका रागातरागातरागातरागात ठुमरीठुमरीठुमरीठुमरी / दादरादादरादादरादादरा. देशदेशदेशदेश, काफ>काफ>काफ>काफ>, खमाजखमाजखमाजखमाज, िपलूिपलूिपलूिपल.ू डडडड) एकतालएकतालएकतालएकताल, ितलवाडाितलवाडाितलवाडाितलवाडा आिणआिणआिणआिण दादरादादरादादरादादरा तालाचंीतालाचंीतालाचंीतालाचंी मािहतीमािहतीमािहतीमािहती सचूनासचूनासचूनासचूना-  १. बं�दशी0या सुGवातीला राग वाचक मुH आलापी आव7यक.     
 (आरोह – अवरोह 1ित�रH ) २. बं�दश / गत ( िवलिंबत आिण म<य)   थाई आिण अंतरा यावर  आठ  – आठ  आलाप आिण तान 9हणणे आव7यक. ३. चतरंग – गायन प�ती / तं� अंगाची गत िव तारासह.  ४. अ.यास/मात उ&लेिखत कोण8याही एका रागाम<ये ठुमरी / 
 दादरा योPय िव तारासह.    ८ रंगमंच सादरीकरण 

(तालवा�) 

P42 तबलातबलातबलातबला:  एकताल, झपताल या तालामं<ये खालील :कारां0या आधारे वादन  १) पेशकार: सहा पलटे आिण ितहाई. २) कायदा: तीO जाती आिण चतुO जाती,  ३)  रेला: िधरिधर �कटतक, ४)  तुकडा  ५)  गत – म<यलय, @तुलय. ६)  च/दार  

 
 पखवाजपखवाजपखवाजपखवाज: चौताल, सुलताल या तालांम<ये खालील :कारां0या आधारे वादन  १) : तार २) चलन: तीO  जाती आिण चतुO जाती ३) परन ४) च/दार ५) रेला 
 
 सचूनासचूनासचूनासचूना-  तबला -  १. दोFही तालात पेशकार: सहा पलटे आिण ितहाई. २. दोFही तालांम<ये दोन तीO जाती कायदे आिण दोन चतुO जाती कायदे वेगवेग?या भाषेचे.(िव तारासह)कमीतकमी सहा पलटे आिण ितहाई. ३. दोFही तालांम<ये दोन रेला. कमीतकमी सहा पलटे आिण ितहाई.  ४. चार ते पाच तुकडे ( िविवध :कार आिण भाषाचं)े ५. दोFही तालांम<ये दोन ते तीन च/दार  ६. दोFही तालांम<ये तीन गती 
 



 9

पखवाज - १. : तार – दोFही तालांम�ये कमीतकमी सहा पलटे आिण ितहाइ. २. दोFही तालांम�ये तीन परण.  ३. दोFही तालांम�ये तीन च/दार ४. दोFही तालांम�ये तीन रेला. कमीतकमी सहा पलटे आिण ितहाइ.  ५. दोFही तालांम�ये चलन: ती� जाती आिण चतु� जाती. 
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भारतीभारतीभारतीभारती िव�ापीठिव�ापीठिव�ापीठिव�ापीठ (अिभमतअिभमतअिभमतअिभमत िव�िव�ालयिव�िव�ालयिव�िव�ालयिव�िव�ालय)  

�कूल�कूल�कूल�कूल ऑफऑफऑफऑफ परपरपरपरफॉफॉफॉफॉ�म�ग�म�ग�म�ग�म�ग आट�स्आट�स्आट�स्आट�स,् पुणेपुणेपुणेपुणे  
 

पदपदपदपदवीवीवीवी अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास�म�म�म�म सगंीतसगंीतसगंीतसगंीत (�ेिडट�ेिडट�ेिडट�ेिडट िस�टीमिस�टीमिस�टीमिस�टीम) बीबीबीबी.एएएए. (संगीतसंगीतसंगीतसंगीत) (गायनगायनगायनगायन, वादनवादनवादनवादन) अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास����मममम  स�ानुसारस�ानुसारस�ानुसारस�ानुसार  
 बीबीबीबी.एएएए. तृतीयतृतीयतृतीयतृतीय वष�वष�वष�वष� (संगीतसंगीतसंगीतसंगीत) 

(गायनगायनगायनगायन / �वरवा��वरवा��वरवा��वरवा� / तालवा�तालवा�तालवा�तालवा�) स�स�स�स� – ५५५५ �ेिड�स�ेिड�स�ेिड�स�ेिड�स सैांितक ०२ रंगमंच सादरीकरण १५ मौिखक ०८ 
 �मांक�मांक�मांक�मांक िवषयाचेिवषयाचेिवषयाचेिवषयाच ेनावनावनावनाव िवषयिवषयिवषयिवषय �मांक�मांक�मांक�मांक अ�यास�मअ�यास�मअ�यास�मअ�यास�म १  सै�ांितक (संगीत) 

(गायन – वादन)(घरा
याची ओळख, शाUीय, उप शाUीय व सुगम संगीत प�ती, महाराVाचे लोक संगीत) 

T51 ११११) घरा8यांचीघरा8यांचीघरा8यांचीघरा8यांची ओळकओळकओळकओळक  घरा
याची 1ा2या घरा
याची आव7यकता  िविवध घराणी व वैिश�Eे  २२२२) शा@ीयशा@ीयशा@ीयशा@ीय, उपशा@ीयउपशा@ीयउपशा@ीयउपशा@ीय वववव सगुमसगुमसगुमसगुम संससंंसंगीगीगीगीताचीताचीताचीताची मािहतीमािहतीमािहतीमािहती  2याल ठुमरी, नाEगीत गझल, सुगम  ३३३३) महाराAातीलमहाराAातीलमहाराAातीलमहाराAातील लोकसंगीतलोकसंगीतलोकसंगीतलोकसंगीत  भा3ड, गXधळ, पोवाडा, कNत�न, धनगर गीत २  सै�ांितक (संगीत) 

(तालवा�) 
(शाीय आिण उप शाीय संगीताची साथ सांगत) 

T52 खालीखालीखालीखाली नमूदनमूदनमूदनमूद केल�ेयाकेल�ेयाकेल�ेयाकेल�ेया संगीतसंगीतसंगीतसंगीत �कारांना साथसाथसाथसाथ सगंसगंसगंसगंतततत �याल, धृपद, �वरवा�, उपशा�ीय (ठुमरी, दादरा, ट�पा इ.)      

३  मौिखक (गायन – वादन) 

V51 �ा�यि��ा�यि��ा�यि��ा�यि�कककक परी�ेतीलपरी�ेतीलपरी�ेतीलपरी�ेतील अ�यास�मावरअ�यास�मावरअ�यास�मावरअ�यास�मावर ��������. सचूनासचूनासचूनासचूना – १. अ.यास/मातील इतर राग आिण गीत :कार गायन / वादन. २.  अ.यास/मात उ&लेिखत रागाचंी संपूण� मािहती. उदा- आरोह 
–   अवरोह,  वर, वज�  वर, वा�द, संवादी, अनुवा�द, िववादी, जाती, गायन समय इ. ३. अ.यास/मातील रागा0ंया जवळील रागाचंा अ.यास आव7यक. 
  उदा –  व3प, आरोह – अवरोह,  वर, वज�  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 संपूण� मािहती उदा - मा�ा, 
    खंड, टाळी, खाली, ठेका आिण हातावर टाळी ध3न दगूुन, तीगुन आिण चौगुन करणे आव7यक.  ६. धृपद, धमार ब�ल मािहती, उदा – उगम, बानी इ!यादीची िव�ततृ मािहती.   
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४  मौिखक (तालवा�) V52 �ा�यि�क�ा�यि�क�ा�यि�क�ा�यि�क परी�ेतीलपरी�ेतीलपरी�ेतीलपरी�ेतील अ�यास�मावरअ�यास�मावरअ�यास�मावरअ�यास�मावर ��������. सचूनासचूनासचूनासचूना –   तबला -  १.  ताल 3पक ची संपूण� मािहती, हातावर टाळी दऊेन दगूुन,          तीगुन आिण चौगुन 9हणणे. २. 2याल गायकN,  वरवा', नृ8य, ठुमरी, गझल इ8यादी गायन आिण नृ8य :कारां0या साथसंगतीसाठी वापर&या जाणाYया तालाचंा संपूण� शाUीय अ.यास. उदा – एकूण मा�ा,टाळी, खाली, सम, खंड, आवत�न आिण तालांची दगूुन, तीगुन आिण चौगुन इ8यादी.   

   पखवाज -  १, ताल तेवरा ची संपूण� मािहती, हातावर टाळी दऊेन दगूुन, तीगुन    आिण चौगुन 9हणणे. २. धृपद धमार गायकN, नृ8य, लोकसंगीत  इ8यादी गायन आिण नृ8य :कारां0या साथसंगतीसाठी वापर&या जाणाYया तालांचा संपूण� शाUीय अ.यास. उदा – एकूण मा�ा, ताली, खाली, सम, खंड, आवत�न आिण तालाचंी दगूुन, तीगुन आिण चौगुन इ8यादी.   ५ :ा8यि;क रंगमंच सादरीकरण (गायन–वादन) 

P51 आआआआ) िबहागिबहागिबहागिबहाग, िमयांिमयांिमयांिमया ंम�हारम�हारम�हारम�हार, रागांम�येरागांम�येरागांम�येरागांम�ये िव
तारासिहतिव
तारासिहतिव
तारासिहतिव
तारासिहत बडाबडाबडाबडा�याल�याल�याल�याल आिणआिणआिणआिण छोटाछोटाछोटाछोटा �याल�याल�याल�याल / िवलिंबिवलिंबिवलिंबिवलिंबतततत आिणआिणआिणआिण 3तु3तु3तु3तु गतगतगतगत.   बबबब) रागरागरागराग  करवाणी करवाणी करवाणी करवाणी – म�यलयम�यलयम�यलयम�यलय बं दशबं दशबं दशबं दश / गतगतगतगत कककक) मालकंसमालकंसमालकंसमालकंस, िबहागिबहागिबहागिबहाग रागांम�येरागांम�येरागांम�येरागांम�ये धृपदधृपदधृपदधृपद, धमारधमारधमारधमार. (आलापआलापआलापआलाप, जोडजोडजोडजोड, बं दशबं दशबं दशबं दश / वा�वादनासाठीवा�वादनासाठीवा�वादनासाठीवा�वादनासाठी धृपदधृपदधृपदधृपद अंगाचीअंगाचीअंगाचीअंगाची गतगतगतगत आवBयकआवBयकआवBयकआवBयक)   डडडड) केहरेवाकेहरेवाकेहरेवाकेहरेवा, धुमाधुमाधुमाधुमाळीळीळीळी, दीपचदंीदीपचदंीदीपचदंीदीपचदंी, , , ,     आडा चौतालआडा चौतालआडा चौतालआडा चौताल इ. तालांचीतालांचीतालांचीतालांची मािहतीमािहतीमािहतीमािहती.  
 सचूनासचूनासचूनासचूना-  १. बं�दशी0या / गती0या सुGवातीला राग वाचक मुH आलापी 

 आव7यक. (आरोह – अवरोह 1ित�रH ) २. बं�दशीम<ये (िवलिंबत आिण @तु)   थाई आिण अंतरा यावर 
 आठ – आठ आलाप आिण तान 9हणणे आव7यक. ZयापैकN काही  
 आकारात, काही ताना नोटेशन म<ये, काही ताना समेवर तर काही ताना कालात संपणाYया, तसेच बोल आलाप आिण बोलतान 
 आव7यक. वा'वादनासाठी गती0या  थायी आिण अतंरा यावर 
 आठ – आठ आलाप आिण तान आव7यक. Zयाम<ये िविवध 
 मा�ेपासून सुG होणाYया ताना, ितहाईयुH ताना अशा िविवध 
 :कार0या तानाचंा अंतभा�व असणे आव7यक.  ३. म<यलयीसाठी �दले&या रागात सुGवातीला राग वाचक मुH   
 आलापी, बं�दश,  थाई व अंतरा यावर आठ – आठ आलाप 
 आिण तान आव7यक.  ४. धृपद, धमार – गायन प�ती िव तारासह. (आलाप, जोड, बं�दश / वा'वादनासाठी धृपद अंगाची गत आव7यक) 

 ६ रंगमंच सादरीकरण 
(तालवा�) 

P52 तबलातबलातबलातबला - अअअअ. तालतालतालताल 9पक9पक9पक9पक िव
तृतिव
तृतिव
तृतिव
तृत सादरीकरणसादरीकरणसादरीकरणसादरीकरण  १. पेशकार – आठ पलटे आिण ितहाई. २. कायदा – तीन कायदे :8येक काय'ात आठ पलटे आिण ितहाई. ३. रेला – दोन, पाच पलटे आिण ितहाई. ४. परण – तीन. ५. तुकडे – चार  ६. च/दार – दोन.  
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बबबब) खालीलखालीलखालीलखालील तालांचेतालांचेतालांचेतालांच े�
तुतीकरण�
तुतीकरण�
तुतीकरण�
तुतीकरण आिणआिणआिणआिण मािहतीमािहतीमािहतीमािहती.  

(खालीलखालीलखालीलखालील सव(सव(सव(सव( तालतालतालताल (ठेकाठेकाठेकाठेका) परी�कानंीपरी�कानंीपरी�कानंीपरी�कानंी  दले�या दले�या दले�या दले�या लयीतलयीतलयीतलयीत वाजिवतावाजिवतावाजिवतावाजिवता येणेयेणेयेणेयेणे आआआआवBयकवBयकवBयकवBयक)  १) 2यालगायकNत वापरले जाणारे िवलंिबत ताल,  एकताल, झुमरा, ितलवाडा.  २)  वरवा'ासाठी वापरले जाणारे िवलिंबत ताल तीनताल, झपताल, 3पक. ३) म<यलय ताल (गायन, वादन, नृ8य)  तीनताल, झपताल, 3पक ४) ठुमरी – गझल म<ये वापरले जाणारे ताल: लPगी, लडी.  3पक, केरवा, दादरा. 
 पखवाज - अअअअ) तालतालतालताल तेवरातेवरातेवरातेवरा िव
तृतिव
तृतिव
तृतिव
तृत सादरीकरणसादरीकरणसादरीकरणसादरीकरण.  १. : तार  – आठ पलटे आिण ितहाई. २. परण –  चार ३. रेला – दोन, पाच पलटे आिण ितहाई. ४. तुकडे – चार  ५. च/दार – दोन  बबबब) खालीलखालीलखालीलखालील तालांचेतालांचेतालांचेतालांच े�
तुतीकरण�
तुतीकरण�
तुतीकरण�
तुतीकरण आिणआिणआिणआिण मािहतीमािहतीमािहतीमािहती.  

(खालीलखालीलखालीलखालील सव(सव(सव(सव( तालतालतालताल (ठेकाठेकाठेकाठेका) परी�कानंीपरी�कानंीपरी�कानंीपरी�कानंी  दले�या दले�या दले�या दले�या लयीतलयीतलयीतलयीत वाजिवतावाजिवतावाजिवतावाजिवता येणेयेणेयेणेयेणे आवBयकआवBयकआवBयकआवBयक)  १. धृपद धमार0या साथसंगतीसाठी उपयोगात येणाYया तालांचे सादरीकरण.   चौताल, सूलताल, आ�दताल २. लोक संगीता0या साथीचे तालांचे सादरीकरण, लPगी च ेसादरीकरण (चार ते पाच :कार). धुमाळी, केरवा, भजनी ठेका. ३. नृ8या0या साथसंगतीम<ये उपयुH ताल तीनताल, धमार, म). सचूनासचूनासचूनासचूना-  तबला -   १. 2यालगायकN म<ये वापरले जाणारे िवलिंबत तालांच ेसादरीकरण 
(वादन प�ती, ठेKयांचे :कार).  २.  वरवा'ासाठी वापरले जाणारे िवलिंबत तालांचे सादरीकरण    
(वादन प�ती, ठेKयांचे :कार).  ३. अ.यास/मात उ&लेिखत म<यलय तालाचंे सादरीकरण            
(वादन प�ती, ठेKयांचे :कार). ४. ठुमरी – गझल म<ये वापरले जाणारे तालांचे सादरीकरण        
(वादन प�ती), ठेKयांचे :कार, आिण लPगी-लडी च ेसादरीकरण (चार ते पाच :कार).  

 
 
 पखवाज - १. धृपद धमार0या साथसंगतीसाठी उपयोगात येणाYया तालांचे सादरीकरण (वादन प�ती).  २. लोक संगीतात उपयुH तालांचे सादरीकरण (वादन प�ती), लPगी - लडीचे सादरीकरण (चार ते पाच :कार). ३. नृ8या0या साथ संगतीम<ये उपयुH तालाचंे सदरीकरण. 

(वादन प�ती) 
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भारतीभारतीभारतीभारती िव�ापीठिव�ापीठिव�ापीठिव�ापीठ (अिभमतअिभमतअिभमतअिभमत िव�िव�ालयिव�िव�ालयिव�िव�ालयिव�िव�ालय)  

�कूल�कूल�कूल�कूल ऑफऑफऑफऑफ परपरपरपरफॉफॉफॉफॉ�म�ग�म�ग�म�ग�म�ग आट�स्आट�स्आट�स्आट�स,् पुणेपुणेपुणेपुणे  
 

पदपदपदपदवीवीवीवी अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास�म�म�म�म सगंीतसगंीतसगंीतसगंीत (�ेिडट�ेिडट�ेिडट�ेिडट िस�टीमिस�टीमिस�टीमिस�टीम) बीबीबीबी.एएएए. (संगीतसंगीतसंगीतसंगीत) (गायनगायनगायनगायन, वादनवादनवादनवादन) अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास�म�म�म�म  स�ानुसारस�ानुसारस�ानुसारस�ानुसार  

 बीबीबीबी.एएएए. तृतीयतृतीयतृतीयतृतीय वष�वष�वष�वष� (संगीतसंगीतसंगीतसंगीत) 
(गायनगायनगायनगायन / �वरवा��वरवा��वरवा��वरवा� / तालवा�तालवा�तालवा�तालवा�) स�स�स�स� – ६६६६ �ेिड�स�ेिड�स�ेिड�स�ेिड�स सैांितक ०२ रंगमंच सादरीकरण १५ मौिखक ०८ 

 �मांक�मांक�मांक�मांक िवषयाचेिवषयाचेिवषयाचेिवषयाच ेनावनावनावनाव िवषयिवषयिवषयिवषय �मांक�मांक�मांक�मांक अ�यास�मअ�यास�मअ�यास�मअ�यास�म १  सै�ांितक (संगीत) 

(गायन – �वरवा� - तालवा�)  
 

(संगीतकार व संगीतत[, भारतीय वा'ांचे वग\करण, संगीताचे स]दय�शाU) 

T61 ११११) संगीतकारसंगीतकारसंगीतकारसंगीतकार आिणआिणआिणआिण संगीततCसंगीततCसंगीततCसंगीततC,  उ. अ^दलु करीम खान, पं. िव�णू नारायण भातखंडे  पं. िव�णू �दगंबर पलु कर, उ. अमीर _सैन खान  पं. रवीशकंर, लता मंगेशकर, पं. अर*वंद मुळगावकर.  २२२२) भारतीयभारतीयभारतीयभारतीय वा�ाचंेवा�ाचंेवा�ाचंेवा�ाचं ेववववगDकरणगDकरणगDकरणगDकरण  सुशीर तंतू अवन` घन ३३३३) संगीतातीलसंगीतातीलसंगीतातीलसंगीतातील सEदय(शा@सEदय(शा@सEदय(शा@सEदय(शा@  स]दय�शाU - 1ा2या  स]दय�शाU - मूलत8वे   वर, लय, ताल, श^द (तालवा'ांसाठी भाषा) स]दय�. २ मौिखक (गायन–वादन) 

V61 �ा�यि�क�ा�यि�क�ा�यि�क�ा�यि�क परी�ेतीलपरी�ेतीलपरी�ेतीलपरी�ेतील अ�याअ�याअ�याअ�यास�मावरस�मावरस�मावरस�मावर ��������. सचूनासचूनासचूनासचूना –  १. अ.यास/मातील इतर राग गायन / वादन. २.  अ.यास/मात उ&लेिखत रागाचंी संपूण� मािहती. उदा- आरोह – 
  अवरोह,  वर, वज�  वर, वा�द, संवादी, अनुवा�द, िववादी, जाती, गायन समय इ.      ३.  अ.यास/मातील रागा0ंया जवळील रागाचंा अ.यास आव7यक. 
  उदा –  व3प, आरोह – अवरोह,  वर, वज�  वर, वा�द, संवादी, अनुवा�द, िववादी, जाती, गायन समय आिण जवळ0या रागाचंी तुलना इ.  ४.  गात अथवा वाजवीत असले&या :काराची मािहती. ५.  नाEगीत, भावगीत, गझल याचंी मािहती असणे आव7यक.    ५.  अ.यास/मात उ&लेिखत तालांची संपूण� मािहती उदा - मा�ा,    खंड, टाळी, खाली, ठेका, आिण हातावर टाळी ध3न दगूुन, तीगुन आिण चौगुन करणे आव7यक. 

 

 

  

मौिखक (तालवा�) V62 �ा�यि�क�ा�यि�क�ा�यि�क�ा�यि�क परी�ेतीलपरी�ेतीलपरी�ेतीलपरी�ेतील अ�यास�मावरअ�यास�मावरअ�यास�मावरअ�यास�मावर ��������. सचूनासचूनासचूनासचूना –  तबला / पखवाज १. ताल झपताल / सुलताल ची संपूण� मािहती. हातावर टाळी दऊेन दगूुन, तीगुन आिण चौगुन 9हणणे. २. साथ संगत 9हणजे काय ? याब`ल मािहती. 
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३. 2याल, ठुमरी / धृपद, धमार गायन प�ती,  वरवा', आिण कथक याब`ल मािहती. ४. साथीसाठी वापर&या जाणाYया तालाचंी मािहती आिण अ.यास. ५ :ा8यि;क रंगमंच सादरीकरण (गायन–वादन) 

P61 अअअअ) पुFरयापुFरयापुFरयापुFरया धना<ीधना<ीधना<ीधना<ी, दरबारीदरबारीदरबारीदरबारी यायायाया रागांम�येरागांम�येरागांम�येरागांम�ये िव
तारासिहतिव
तारासिहतिव
तारासिहतिव
तारासिहत बडाबडाबडाबडा�याल�याल�याल�याल,  छोटाछोटाछोटाछोटा �याल�याल�याल�याल / िवलंिबतिवलंिबतिवलंिबतिवलंिबत आिणआिणआिणआिण 3तु3तु3तु3तु गतगतगतगत. हंस बबबब) हंस�वनी�वनी�वनी�वनी, कलावतीकलावतीकलावतीकलावती यायायाया रागांम�येरागांम�येरागांम�येरागांम�ये छोटाछोटाछोटाछोटा �याल�याल�याल�याल / म�यलयम�यलयम�यलयम�यलय गतगतगतगत. कककक) नाHगीतनाHगीतनाHगीतनाHगीत, भावगीतभावगीतभावगीतभावगीत, गझलगझलगझलगझल यापैक>यापैक>यापैक>यापैक> कोणतहेीकोणतहेीकोणतहेीकोणतहेी एकएकएकएक. डडडड) धमारधमारधमारधमार, झुमराझुमराझुमराझुमरा, जतजतजतजत, चौतालचौतालचौतालचौताल यायायाया तालाचंीतालाचंीतालाचंीतालाचंी मािहतीमािहतीमािहतीमािहती उदाउदाउदाउदा : 

   समसमसमसम, खालीखालीखालीखाली, टाळीटाळीटाळीटाळी आिणआिणआिणआिण दIुपटदIुपटदIुपटदIुपट, ितIपटितIपटितIपटितIपट, चौपटचौपटचौपटचौपट  करणेकरणेकरणेकरणे. 

 सचूनासचूनासचूनासचूना -  १. बं�दशी0या सुGवातीला राग वाचक मुH आलापी आव7यक.   

  (आरोह – अवरोह 1ित�रH) २. बं�दशीम<ये (िवलिंबत आिण म<य)   थाई आिण अंतरा यावर 
 दहा – दहा आलाप आिण तान 9हणणे आव7यक. ZयापैकN काही 
 ताना आकारात, काही ताना नोटेशन म<ये, काही ताना समेवर तर 
 काही ताना कालात संपणाYया, तसेच बोल आलाप, बोलतान आिण 
 लयकारी आव7यक. वा'वादनासाठी गती0या  थायी आिण अंतरा 
 यावर दहा – दहा आलाप आिण तान आव7यक. Zयाम<ये िविवध 
 मा�ेपासून सुG होणाYया ताना, ितहाईयुH ताना अशा िविवध 
 :कार0या तानांचा अतंभा�व असणे आव7यक.  ३. छोटा 2याल / म<यलय गत साठी �दले&या रागांम<येसु�ा वरील 
  :माणे सव� घटक आव7यक.  ४. नाEगीत, भावगीत, गझल यापैकN कोणतेही एक 8या0या   शैलीनुसार योPय िव तारासह सादर करणे आव7यक. 

 

 

  

रंगमंच सादरीकरण 
(तालवा') 

P62 अअअअ) तबलातबलातबलातबला – तालतालतालताल झपतालझपतालझपतालझपताल चेचचेेच ेिव
तृतिव
तृतिव
तृतिव
तृत सादरीकरणसादरीकरणसादरीकरणसादरीकरण. १. पेशकार – दहा पलटे आिण ितहाई. २. कायदा – चार कायदे :8येक काय'ाच ेदहा पलटे आिण ितहाई. ३. रेला – तीन,  सहा पलटे आिण ितहाई. ४. परण – तीन. ५. तुकडे – पाच ६. च/दार – तीन.  

 
 पखवाजपखवाजपखवाजपखवाज - तालतालतालताल सुलतालसुलतालसुलतालसुलताल चेचचेेच ेिविविविव
तृत
तृत
तृत
तृत सादरीकरणसादरीकरणसादरीकरणसादरीकरण. १.  : तार  – दहा पलटे आिण ितहाई. २.  परण –  पाच. ३.  रेला – तीन, सहा पलटे आिण ितहाई. ४.  तुकडे – पाच.  ५.  च/दार – तीन.  बबबब) िविचधिविचधिविचधिविचध ����कार,याकार,याकार,याकार,या गायनगायनगायनगायन प�तीप�तीप�तीप�ती बरोबरबरोबरबरोबरबरोबर साथसंगतसाथसंगतसाथसंगतसाथसंगत:  

   2याल, ठुमरी / धृपद, धमार   कककक) िविविविविवधिवधिवधिवध वा�ांबरोबरवा�ांबरोबरवा�ांबरोबरवा�ांबरोबर साथसगंतसाथसगंतसाथसगंतसाथसगंत: 

    aहायोिलन, बासरी, िसतार, संवा�दनी  डडडड)  कथककथककथककथक नृ�याबरोबरनृ�याबरोबरनृ�याबरोबरनृ�याबरोबर साथसंगतसाथसंगतसाथसंगतसाथसंगत: 

   लखनौ घराणे, जयपूर घराणे, दोFही घरा
या0या पारंपा�रक       बं�दशbचा अ.यास. 
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सचूनासचूनासचूनासचूना-  

 तबला -  १. 2याल आिण ठुमरी बरोबर साथ करणे, साथ संगतीची मािहती, गायन :कारांची मािहती, उपयोगात येणाYया तालांचा अ.यास. २. िविवध वा'ाबरोबर साथ करणे, साथ संगतीची मािहती, वा'ाचंी मािहती, उपयोगात येणाYया तालाचंा अ.यास. ३. कथक नृ8याबरोबर साथ करणे, साथ संगतीची मािहती, कथक नृ8यातील िविवध घरा
यांची मािहती, आिण लखनौ व जयपूर घरा
यां0या  पारंपा�रक बं�दशीची मािहती व काही बं�दशीचा अ.यास, कथक म<ये उपयोगात येणाYया तालांचा अ.यास. ४४४४. वरवरवरवर उ�लेिखतउ�लेिखतउ�लेिखतउ�लेिखत सव(सव(सव(सव( गायनगायनगायनगायन, वादनवादनवादनवादन, नृ�यनृ�यनृ�यनृ�य �काराचंी�काराचंी�काराचंी�काराचंी साथसाथसाथसाथ करताकरताकरताकरता येणेयेणेयेणेयेणे आवBयकआवBयकआवBयकआवBयक. �यासाठी�यासाठी�यासाठी�यासाठी िव�ाJया(नेिव�ाJया(नेिव�ाJया(नेिव�ाJया(ने  कमान कमान कमान कमान दोनदोनदोनदोन मिहनेमिहनेमिहनेमिहने सबंंिधतसबंंिधतसबंंिधतसबंंिधत िवषयातीलिवषयातीलिवषयातीलिवषयातील कलाकारांकडेकलाकारांकडेकलाकारांकडेकलाकारांकडे साथसंगतीचासाथसंगतीचासाथसंगतीचासाथसंगतीचा अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास करणेकरणेकरणेकरणे आवBयकआवBयकआवBयकआवBयक. परी�े,यापरी�े,यापरी�े,यापरी�े,या वेळीवेळीवेळीवेळी �या�या�या�या �या�या�या�या िवषयातीिवषयातीिवषयातीिवषयातीलललल कलाकारांचेकलाकारांचेकलाकारांचेकलाकारांच ेप6प6प6प6 महािव�ालयातमहािव�ालयातमहािव�ालयातमहािव�ालयात सादरसादरसादरसादर करणेकरणेकरणेकरणे आवBयकआवBयकआवBयकआवBयक.  

 
 पखवाज - 
 १. धृपद – धमार गायकN बरोबर साथ करणे, साथ संगतीची मािहती, गायन :कारांची मािहती, उपयोगात येणाYया तालांचा अ.यास. २. िविवध वाGांबरोबर साथ करणे, साथ संगतीची मािहती, वा'ांची मािहती, उपयोगात येणाYया तालाचंा अ.यास. ३. कथक नृ8याबरोबर साथ करणे, साथ संगतीची मािहती, कथक नृ8यातील िविवध घरा
यांची मािहती, लखनऊ व जयपूर घरा
यां0या पारंपा�रक बं�दशीची मािहती व काही बं�दशीचा अ.यास, कथक म<ये उपयोगात येणाYया तालांचा अ.यास. ४. वरवरवरवर उ�लेिखतउ�लेिखतउ�लेिखतउ�लेिखत सव(सव(सव(सव( गायनगायनगायनगायन, वादनवादनवादनवादन, नृ�यनृ�यनृ�यनृ�य �काराचंी�काराचंी�काराचंी�काराचंी साथसाथसाथसाथ करताकरताकरताकरता येणेयेणेयेणेयेणे आवBयकआवBयकआवBयकआवBयक. �यासाठी�यासाठी�यासाठी�यासाठी िव�ाJया(नेिव�ाJया(नेिव�ाJया(नेिव�ाJया(ने  कमान कमान कमान कमान दोनदोनदोनदोन मिहनेमिहनेमिहनेमिहने सबंंिधतसबंंिधतसबंंिधतसबंंिधत िवषयातीलिवषयातीलिवषयातीलिवषयातील कलाकारांकडेकलाकारांकडेकलाकारांकडेकलाकारांकडे साथसंगतीचासाथसंगतीचासाथसंगतीचासाथसंगतीचा अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास करणेकरणेकरणेकरणे आवBयकआवBयकआवBयकआवBयक. परी�े,यापरी�े,यापरी�े,यापरी�े,या वेळीवेळीवेळीवेळी �या�या�या�या �या�या�या�या िवषयातीलिवषयातीलिवषयातीलिवषयातील कलाकारांचेकलाकारांचेकलाकारांचेकलाकारांच ेप6प6प6प6 महािव�ालयातमहािव�ालयातमहािव�ालयातमहािव�ालयात सादरसादरसादरसादर करणेकरणेकरणेकरणे आवBयकआवBयकआवBयकआवBयक. 

   

 


