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P 1 हा अ�यास�म एकूण १० मिह�यांम�ये पूण� केला जाईल. 
अ�यास�मात िशकव�यात येणारी वा�े आिण !याचा कालावधी 
पुढील &माणे असेल., 
 
पिहला मिहना –  
ढोलक -  वादन &िश'ण, केहरेवा, दादरा इ!यादी तालांमधील 
िविवध patterns, तसेच खंिजरी, कबास &िश'ण.  
 
दसुरा मिहना –  
ढोलक, - वादन &िश'ण, केहरेवा, दादरा इ!यादी तालांमधील 
िविवध patterns, तसेच मंिजरी, तुणतुणे, घुंग/ वादन िश'ण. 
 
ितसरा मिहना -  
ढोल, ताशा, चंडा यावा�ांचे वादन &िश'ण तसेच घुंग/ आिण 
झांज या साईड रीदम वा�ांचे &िश'ण.  
 
चौथा मिहना –  
या मिह�यात डफ वा3ाचे &िश'ण द�ेयात येईल. याम�ये 
हाता4या सहा5याने वादन आिण !याचे िविवध &कार तसेच 
6टी8स4या सहा5याने वादन आिण !याचे िविवध &कार यांचा 
अ�यास.  
 
 



पाचवा मिहना –  
या मिह�यात हलगी वादन &िश'ण द�ेयात येईल. !याच बरोबर 
घुंग/ वादन प9तीचे &िश'ण. 
 
सहावा मिहना – 
या काळात ;दमडी वादन &िश'ण द�ेयात येईल. ;दमडी वादनाचे 
िविवध &कार आिण !यातील patterns िश'व�यात येईल.  
 
सातवा मिहना –  
या मिह�यात बगलब=ा ह ेवैिश?@पूण� ताल वा� िशकव�यात 
येईल.  
 
आठवा मिहना –  
या मिह�यात एकतारी, िचपAया, टाळ, खंिजरी, मरॅकस, कबास, 
रेसोरेसो आिण इतर काही तालवा�ांचे &िश'ण द�ेयात येईल.  
 
नववा मिहना –  
या मिह�यात िव�ाBयाCना सादरीकरण अ�यास, रीदम् अरDजमDट, 
&!य' रंगमंच भेट, &!य' 6टुडीओ भेट, गाणी वाजव�याचे 
&िश'ण, नोटेशन िलिहणे इ!यादी घटकांचा अ�यास या वेळेत 
होईल.  
  

 


