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बी.ए. ि तीय वष अ  यास म  2022-23 
स  – ितसरे  

पेपर . –V ( ा  यि क)     पेपर कोड –U-MUS-314 
पेपरचे नाव : भारतीय शा  ीय व उपशा  ीय संगीत  गुणः ७५ 

े डीटः ०३ 
 
उि  ट्य े: 

१. रागावर आधा रत िच पटगीत गा  याची मता िनमाण होण.े 
२. समुहगायन करता येणे. 
३. संवादीनी, तानपूरा व तबला इ. वा ाचे वाजिव  याचे तं  मािहती होण.े 
४. महारा  ातील लोकसंगीताची मािहती होण.े 
५. उपशा  ीय संगीतातील गीत काराची मािहती होण.े 

िन  प  ती: 

१. रागावर आधा रत िच पटगीत गा  याची मता िनमाण होईल. 
२. समुहगायन करता होईल. 
३. संवादीनी, तानपूरा व तबला इ. वा ाचे वाजिव  याचे तं  मािहती होईल. 
४. महारा  ातील लोकसंगीताची मािहती होईल. 
५. उपशा  ीय संगीतातील गीत काराची मािहती होईल. 

करण – १  रागावर आधा रत िच पटगीत व समुहगायन (देशभ  तीपर रचना) 

करण – २  संवादीनी, तानपूरा व तबला इ. वा े वाजिव  याचे तं  

 

करण – ३  महारा  ातील लोकसंगीत – वासूदेव, भूपाली, ओवी, शेतकरी गीत 

करण – ४  उपशा  ीय संगीतातील गीत कार – १) ठुमरी २) दादरा ३) नाट्यगीत 
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बी.ए. ि तीय वष अ  यास म  2022-23 
स  – ितसरे  

पेपर . –VI (थेरी)      पेपर कोड –U-MUS-315 
पेपरचे नाव : भारतीय शा  ीय व उपशा  ीय संगीत  गुणः ७५ 

े डीटः ०३ 
 

उि  ट्य े: 

१. िविवध रागाची शा  ीय मािहती, िविवध कलावंताचा प रचय सांगीतीक योगदान,  वरिलपी, िविवध सांगीतीक 
 या  या, िविवध अंगाचा तुलना  मक अ  यास कर  याची मता िनमाण होणे. 

२. िविवध ताल एकपट, दु  पट, ती  पट व चौपट लयकारीसह िलपीब  द कर  याची मता िनमाण होण.े 
 
िन  प  ती : 

१. िविवध रागाची शा  ीय मािहती, िविवध कलावंताचा प रचय सांगीतीक योगदान,  वरिलपी, िविवध सांगीतीक 
 या  या, िविवध अंगाचा तुलना  मक अ  यास कर  याची मता िनमाण होईल. 

२. िविवध ताल एकपट, दु  पट, ती  पट व चौपट लयकारीसह िलपीब  द कर  याची मता िनमाण होईल. 
 

करण – १  अ  यास मातील पेपर . ५ मधील सव घटकांची िव  तृत मािहती 
 

करण – २  वा वग करण 
 

करण – ३  अ) च र  

१. पं. कुमार गंधव 
२. पं. िजत  अिभषेक 

ब) घरा  यांची िव  ततृ मािहती 

१. आ ा घराणा 
 

करण – ४  खालील गीत काराची मािहती 

१. चैती  २. होरी  ३. कजरी 
 
 



G:\2021-22 (PC-2)\Music Dept\BASY Syllabus 2022-23.docx(3) 

बी.ए. ि तीय वष अ  यास म  2022-23 
स  – चौथे  

पेपर . –VII ( ा  यि क)     पेपर कोड –U-MUS-414 
पेपरचे नाव : भारतीय शा  ीय संगीत    गुणः ७५ 

े डीटः ०३ 
 

उि  ट्य े:  

१. भारतीय राग संगीतातील िविवध रागाम  य ेबडे  याल, छोटे  याल, धमार चतरंग इ. गीत कार गायण कर  याची 
मता िनमाण करणे. 

२. उपशा  ीय व सुगम संगीतातील गीत कार  हण  याची मता िनमाण होणे. 
३. िविवध तालाची पढंत कर  याची मता िनमाण होणे. 

 
िन  प  ती : 

१. रागां  या अनुषंगाने आलापासह बडे व छोटा  यालाचे सादरीकरण करणे 
२. धमार चतरंग या काराबरोबरच सुगम व उपशा  ीय संगीतातील गीत कारचे सादरीकरण करणे. 
३. िविवध ताल लयकारीसह पढंत करण.े 

 
करण – १  िव  तृत अ  ययनासाठी राग 

१. िभमपलास (बडा  याल- दोन आलाप व दोन तानासह) 
 

करण – २  छोटे  याल- दोन आलाप व दोन तानासह    (कोणतेही दोन) 

१. बागे ी २. खमाज  ३. पटदीप 
 

करण – ३  गीत कार 

१. धमार २. नाट्यगीत ३. अभंग (संतांची रचना)  
 

करण – ४  तालप रचय (एकपट व दु  पट) 

१. िदपचंदी २. धमार  ३. धुमाळी/भजनी 
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बी.ए. ि तीय वष अ  यास म  2022-23 
स  – चौथे  

पेपर . –VIII (थेरी)      पेपर कोड –U-MUS-415 
पेपरचे नाव : भारतीय शा  ीय संगीत    गुणः ७५ 

े डीटः ०३ 
 

उि  ट्य े: 

१. िविवध सांगीतीक मैफ लीचे वृ  तातं लेखन कसे करावे याचा अ  यास करणे. 
२. गायकाचे गुण व दोष अ  यास करणे. 
३. सांगीतीक े ातील कलावंताचे चरी  अ  यासण.े 
४. भारतीय नृ  य शैलीचा अ  यास करणे 

 
िन  प  ती : 

१. िविवध सांगीतीक मैफ लीचे वृ  तातं लेखन कसे करावे याचा अ  यास होईल. 
२. गायकाचे गुण व दोष अ  यास होईल. 
३. सांगीतीक े ातील कलावंताचे चरी  अ  यास होईल. 
४. भारतीय नृ  य शैलीचा अ  यास होईल. 

 
करण – १  िविवध सांगीतीक मैफ लीचे वणन लेखन 

 
करण – २  गायकाचे गुण व दोष 

 
करण – ३  चरी  

१. पं. उ  हास कशाळकर  २. िवदु षी एन. राजम ् ३. प.ं अरिवंद मुळगावकर ४. िबरजू महाराज 
 

करण – ४   एखा ा वा ाची िव  तृत मािहती िच मय मािहती 

१. भरतनाट्यम  २. क   थक  ३. मोिहनी अ म  ४. कथकली 
 
संदभ ंथ : 

१. िहंदु  थानी संगीत प  दती (भाग १,२) - प.ं िव. ना. भातखं डे 
२. संगीत िवशारद    - प.ं ल  मी नारायण गग 
३. राग प रचय (भाग १, २, ३)  - प.ं हरी  चं  ीवा  तव 
४. ताल प रचय (भाग १, २, ३)  - प.ं हरी  चं  ीवा  तव 
५. तबला    - ी. अरिवंद मुळगावकर 
६. पखावज और तबल के घराणे एवं  परंपराय - डॉ. आबान-ए-िम  ी 


