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राजष  शाह महािव ालय (  वाय  त), लातूर 

तािवत 

बी.ए. थम वष अ  यास म 2022-23 

स ः पिहले       पेपर ः १ ( ा  यि क) 

पेपरचे नावः भारतीय शा  ीय संगीत    पेपर कोडः U – MUS-११४ 

एकूण गुणः  ७५       े डीटः ०३ 

 

 उि  टेः 

१ बडा  याल व छोटा  याल आलाप तानासह गाता ये  याची मता िनमाण होणे. 

२ िविवध रागातील छोटया  यालाम  ये आलाप तान घेता येणे. 

३ िविवध तालात अलंकार गाता यावेत. 

४ सरगम व ल णगीता  या मा  यमातून उपशा  ीय गीत कार गाता यावेत. 

५ िविवध तालाची पढंत करता यावी. 

 िन  प  तीः 

१. बडा  याल व छोटा  यालाची  यवि थत मांडणी करता येईल. 

२. आलाप व तानासह छोटा  यालाची  ततूी करता येईल. 

३. िविवध तालात  वरालंकार गाता येतील 

४. शा  ीय संगीतातील िविवध गीत कार गाता येतील. 

 अ  यास मः 

करण  १ - िव  ततृ अ  ययनासाठी राग 

१. यमन (बडा  याल) 
करण  २-   सं ि  त अ  ययनासाठी राग (छोटा  याल) 

१. दु गा  २. काफ  
करण ३ - अलंकार तालात गाणे(  येक  ३ अलंकार) 

  १. ितनताल २. दादरा ३. पक 
करण ४ - गीत कार 

१. सरगमगीत २. ल णगीत 
करण  ५ - ताल प रचय (एकपट लय) 

१. ितनताल २. झपताल ३. एकताल 
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राजष  शाह महािव ालय (  वाय  त), लातूर 

तािवत 

बी.ए. थम वष अ  यास म 2022-23 

स ः पिहले       पेपर ः २ (थेरी) 

पेपरचे नावः भारतीय शा  ीय संगीत    पेपर कोडः U – MUS-११५ 

एकूण गुणः  ७५       े डीटः ०३ 

 

 उि  टेः 

१. पेपर . १ ा  यि क मधील रागांची शा  ीय मािहती सांगता येण.े 

२. ताल िलपीब  द कर  यासाठी िलपी समजून घेण े

३. िविवध रागां चे  वरलेखन कसे कराव हे समजून घेण.े 

४. िविवध सां िगितक  या  या समजून घेण े

५. संगीतातील िविवध कलावंतांनी तयार केले  या िलप चे तुलना  मक अ  ययन करणे. 

६. िविवध कलावंतां  या च र ातून  यानंी केलेले संगीतातील काय, केलेला रयाज, ग  कडून 

घेतलेली तालीम व भारतीय संगीतातील योगदान समजून घेण.े 

७. घरा  यािवषयी मािहती समजून घेण े

 िन  प  तीः 

१. शा  ीय संगीतातील िविवध रागांची शा  ीय मािहती िलहीता व सांगता येईल. 

२. िलपीची मािहती झा◌ा  यामुळे िविवध ताल िलपीब  द करता येतील. 

३. िविवध राग  वर िलपीब  द करता येतील. 

४. िलपीची तुलना  मक  टया केलेली िवभागणी सांगता येईल. 

५. िविवध च र ा  या मा  यमातून प र माला पयाय नाही याची जाणीव होईल. 

६. घरा  या  या िनिमती िवषयी मािहती होईल. 

 अ  यास मः 

करण १ - अ  यास मातील ा  यि क पेपर . १ मधील रागांची िव  ततृ मािहती. 

करण २ -  ताल प रचय (एकपट) 

१. तीनताल  २. झपताल  ३. एकताल 
करण  ३-  या  या 

  संगीत,  वर, थाट, प  कड, अलंकार, स  तक, ताल, मा ा, खंड, अवतन, लय,

  सम, काल, सरगम, ल णगीत ,व  य  वर 
करण ४ - च र   

१. पं  . ओं कारनाथ ठाकूर २. िकशोरीताई अमोणकर 
 करण ५ - संगीतातील घराणी 

१. घराणा  हणजे काय ? 

२. घरा  याचा सं ि  त इितहास 

३.  वा  हेर, आ ा, िकराणा,जयपूर या घरा  यातील सी  द गायकांची दोन नाव े  
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राजष  शाह महािव ालय (  वाय  त), लातूर 

तािवत 

बी.ए. थम वष अ  यास म 2022-23 

स ःदु सरे       पेपर ः ३ ( ा  यि क) 

पेपरचे नावः भारतीय शा  ीय संगीत    पेपर कोडः U – MUS-२१४ 

एकूण गुणः  ७५       े डीटः ०३ 

 

 उ ी  टेः 

१. िविवध रागातील बडे व छोटे  याल, सरगम, ल णगीत,इ. गीत कार  या  या कला कारा  या 

अनुषंगाने गायन कर  याची मता िनमाण होणे. 

२. संगीतातील िविवध ताल एकपट व दु  पट लयीसह पढंत कर  याची मता िनमाण करणे. 

 िन  प  तीः 

१. संगीतातील िविवध रागातील बडे व छोटे  याल सरगम, ल णगीत, या गीत कारां चे गायन 

करता येईल. 

२. ताल एकपट व दु  पट लयीम  ये पढंत करता येतील. 

 अ  यास मः 

करण १ - िव  ततृ अ  ययनासाठी राग 

  १.भूप  (बडा  याल- दोन आलाप व एक तानासह) 
करण २ - छोटा  याल (तीन आलाप व दोन तानासह) 

१. वृ ंदावनी सां रग २. िभमपलास 
करण ३ - तालब  द अलंकार – (  येक  पाच अलंकार) 

१. झपताल २. एकताल  ३. पक. ४. केरवा 
करण ४ - अ  यास मातील रागापैक  एक धृपद व एक तराणा 

करण ५ - तालप रचय (एकपट व दु  पट) 

   १.चौताल  २. पक . ३ झपताल 
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राजष  शाह महािव ालय (  वाय  त), लातूर 

तािवत 

बी.ए. थम वष अ  यास म 2022-23 

स ःदु सरे       पेपर ः ४ (थेरी) 

पेपरचे नावः भारतीय शा  ीय संगीत    पेपर कोडः U – MUS-२१५ 

एकूण गुणः  ७५       े डीटः ०३ 

 उ ी  टेः 

१.  ा  याि क पेपर .३ मधील रागांची शा  ीय मािहती अ  यासपुवक िलही  याची मता 

िनमाण होणे. 

२. एकपट लयकारीम  ये ताल िलपीब  द करता येणे. 

३.  वर िलपीचा अ  यास करण े

४. भारतीय संगीतात  या िविवध गीत काराची मािहती अ  यासपुवक िलही  याची मता िनमाण 

करण े

५. िविवध कलावंतां  या च र ामधुन  याचं सां िगतीक योगदान, काय यश  वीता, याची मािहती 

समजून घेण.े 

६. घरा  यािवषयी मािहती समजुन घेण.े 

 िन  प  तीः 

१. ा  याि क पेपर .३ मधील रागांची शा  ीय मािहती अ  यासपुवक िलिह  याची मता 

िनमाण होईल. 

२. एकपट लयकारीम  य ेताल िलपीब  द करता येतील. 

३.  वर िलपीचा अ  यास करता येईल. 

४. भारतीय संगीतात  या िविवध गीत काराची मािहती अ  यासपुवक िलिह  याची मता 

िनमाण करता येईल 

५. िविवध कलावंतां  या च र ामधून  याचं सां िगतीक योगदान, काय, यश  वीता, याची 

मािहती समजून घेता येईल. 

६. घरा  यािवषयी मािहती समजुन घेता येईल. 

 अ  यास मः 

 करण १ - अ  यास मातील पेपर .३ मधील रागांची शा  ीय मािहती 

करण २ - तालप रचय (पेपर .३ मधील सव ताल एकपट लयीम  ये लयीम  ये 

िलपीब  द करण ३ - खालील गीत काराची मािहती 

१. धृपद   २. तारण 
 करण ४-  च र  

१. उ.अ  लारखॉ ं२. बाळकृ  णबूवा इचलकरंजीकर 
करण  ५ -   वा  हेर घरा  याचा सं ी  त इितहास 

करण  ६ - महारा  ातील िविवध गीत कार  

१. आरती २. पोवाडा ३. लोकगीत ४. भावगीत ५. भ  तीगीत ६. भजने 
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