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CBCS Autonomous Structure for B.A (Music) 

 

 

SEM 
CORE 

COURSE (12) 

Ability Enhancement 

Compulsory Course 

(AECC) (2) 

Skill 

Enhancement 
Course (SEC) (2) 

Discipline 

Specific 

Elective DSE (4) 

Generic  

Elective 

GE (2) 

I 

English/Hindi/ 

MIL-1 (English/Hindi/MIL 

Communication) / 

Environmental Studies 

   DSC- 1 A 

 DSC- 2 A 

Music 

 

 

II 

Hindi/MIL/ 

English-1 (English/Hindi/MIL 

Communication) / 

Environmental 

Studies 

   DSC- 1 B 

 
DSC- 2 B 

Music 

III 

English/Hindi/ 

MIL-2 

 SEC -1   DSC- 1 C 

 
DSC- 2 C 

Music 

IV 

Hindi/MIL/ 

English-2 

 SEC -2   DSC- 1 D 

 
DSC- 2 D 

Music 

V   SEC -3 

DSE-1 A 

Music 
GE-1 

DSE-2 A 

Music 

VI   SEC -4 

DSE-1 B 

Music 
GE-2 

DSE-2 B  

  Music 
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Details of course:  

Sr. 
No. 

Course Type Theory/Practical 
No of 

Papers 
No of 

Credits 
Total Hours 

per week 

01 Core Course (DSC) 
Theory 

 
12 12*06=72 72 

02 
Discipline Specific 
Elective (DSE) 

Theory 04 04*06=24 24 

03 

Ability 
Enhancement 
Compulsory 
Courses (AECC)/ 
Environmental 
Studies 

Theory 02 02 04 

04 
Skill Enhancement 
Courses (SEC) 

Theory 04 02*04=08 08 

05 
Generic Elective 
(GE) 

Theory 02 02*06=12 12 

Total 120 
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CBCS Autonomous Structure for S.Y.B.A. (Music) 

 

Semester 

Core 

Course 

 

Paper No 

Name of 

Course 

No. of 

Credits 

No. of 

Hours  per 

Week 

III 

DSC-2C 

MUS-231 
Hindustani Music 

Vocal (Theory) - I  
3 3 

MUS-232 
Hindustani Music 

Vocal (Practical) - I 
3 3 

SEC -1 MUS-230 Theory of music - I  2 2 

IV 

DSC-2D 

MUS-241 
Hindustani Music 

Vocal (Theory) – II 
3 3 

MUS-242 
Hindustani Music 

Vocal (Practical) – II 
3 3 

SEC -2 MUS-240 Theory of music - II  2 2 

 Total Credits 16  
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मूळजी जेठा महाविद्यालय (स्िायत्त) ,जळगाि 

बी.ए.कला शाखा संगीत अभ्यासक्रम 
 

भारतीय संगीत वह अमूतत कला आह े.तशी ती पररपूर्त शास्त्रीय विद्याशाखा आह े

.मानिाच्या व्यविमत्ि पासून समाजाच्या ,राष्ट्राच्या सांस्कृवतक जडर् घड्नाचे 

महत्िाचे कायत संगीत करत असते. 

 हहदसु्तानी संगीतात क्षेत्रात,महाराष्ट्र राज्याचे योगदान ि स्थान अनन्य साधारर् 

आह.े 

 सदर अभ्यासक्रमाचा मुळ उद्देश संगीत या प्रयोगजीिी कलेचा सुजान 

कलाकार,तंत्रज्ञ,सुज्ञ प्रेक्षक  आवर् कला वशक्षक वनमातर् करर्े हा 

आह.ेकंठसाधना,योग,ध्िवनशास्त्र, यांसारख्या विषयांचा अविभाति करून कलेच्या 

वशक्षर्ाला शास्त्रशुद्ध बैठक देण्याचा यात प्रयत्न केला आहे. 

 संगीत वह कला प्रयोगजीिी ,सदरीकरर्ाची असल्याने या अभ्यासक्रमात 

प्रात्यवक्षकािर अवधक भर ददलेला आहे.सदर अभ्यासक्रम सैद्धांवतक ि प्रात्यवक्षक अश्या 

दोन भागात करण्यात आला आहे. 
 

 निीन अभ्यासक्रम : 
 

१. संगीताच्या उन्नतीकरीता प्रसारमाध्यम आहे.म्हर्ून त्याच्या अभ्यासात समािेश          

    केला आहे. 

२. प्रात्यक्षीकात काही मुलभूत रागांची आिश्यकता विद्यार्थयाांना आहे,म्हर्ून काही  

    मुलभूत निीन रागांचा समािेश केला आहे.  

३. संगीत हा प्रात्यवक्षकाचा विषय असल्यामुळे मावसक संगीत सादरीकरर् ह े 

    विद्यार्थयातच्या दषृ्टीने आिश्यक केले आहे.  

 सदर अभ्यासक्रम हा विषयानुसार एकूर् 75 गुर्ांचा असेल. 

 जून २०२० पासून हा अभ्यासक्रम लागू करण्यात येत आहे. 

 अभ्यासक्रमासाठी माध्यम मराठी असेल.  
 

 विद्याथी संख्या : 
 

१. प्रत्तेक िगातसाठी विद्याथी संख्या ७ असािी ( प्रात्यवक्षकासाठी ) 

२. गायन – िादन यासाठी रोज तबला साथ असािी. 

३. तानपुरा िाजिून गायनाचा अभ्यास करािा. 

४. विद्यार्थयाांना प्रात्यवक्षकाच्या तावसका वनयवमत करर्े आिश्यक आहे. 
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S.Y.B.A.  (Semester – III) 

DSC 2C-MUS 231 Hindustani Music Vocal (Theory) - I 

हहदसु्थानी संगीत गायन (वलवखत) 
  

 Unit I 

 अभ्यासक्रमातील रागांचे अध्ययन करा.(सित रागांच्या मावहतीसह कोर्त्याही तीन रागात 

बडेख्याल,छोटेख्याल,आलाप ताना यांची स्िरवलपी वलवहर्े)   

 धृपद आवर् धमार दपु्पट चौपट सह  स्िरवलपीबद्ध करून वलवहर्े. 

 खालील तालांचा अभ्यास ( दपु्पट,वतप्पट,चौपट) 

१) वतलिाडा  २) एकताल  ३) ददपचंदी  ४) वत्रताल  
 

Unit II 

 खालील व्याख्या वलहा. 

१) राग २) पूिाांग राग ३) उत्तरांग राग ४) न्यास स्िर ५) वनबद्ध गान ६) अवनबद्ध गान ७) 

श्रुती ८) मागी संगीत  ९) दशेी संगीत १०) गायकी ११) नायकी १२) आश्रय राग १३) िक्र 

स्िर १४) िजत स्िर  १५) अंश स्िर १६) गमक १७) मुरकी १८) हमड 
 

Unit III 

 खालील संकल्पना स्पष्ट करा. 

- नादाची गुर्धमे                                    

- रागरचनेची तत्िे                                                                                                 

- पं.भातखंड ेस्िरवलपी ि तालवलपी पद्धती                                                                 

- तान,तानेचे प्रकार                                                                                               

- २२ श्रुतींिर स्िरस्थापना (प्राचीन ि आधुवनक मतानुसार)  

Unit IV 

 खालील कलािंतांचे संगीतातील योगदान वलहा. 

१) तानसेन २) अमीर खुस्त्रो ३) पं.भीमसेन जोशी ४) स्िामी हररदास 

 खालील विषयिार वनबंध वलहा. 

१) संगीताचा सृष्टीिर होर्ारा पररर्ाम २) संगीतालील निनिीन पद्धतींचा प्रयोग              

३) भारतातील प्रादवेशक संगीत 
 

एकूर् गुर् बवहस्थ गुर् अंतगतत गुर् के्रडीट घड्याळी तावसका 

७५ थेअरी ६० १५ ३ ४५ 
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S.Y.B.A.  (Semester – III) 

DSC 2C-MUS 232 Hindustani Music Vocal (Practical) - I 

हहदसु्थानी संगीत गायन (प्रात्यवक्षक) 

  

Unit I 
 अभ्यासक्रमातील रागांचे अध्ययन करा. 

 बडेख्याल   

१) बागेश्री   

२) केदार   

३) शंकरा  

 छोटेख्याल 

१) छायानट    २) वतलंग   ३) जौनपुरी    ४) दसे     

 खालील तालांचा अभ्यास ( दपु्पट,वतप्पट,चौपट) तबल्यािर िाजविण्याची क्षमता. 

 

१) वतलिाडा   २) एकताल     ३) ददपचंदी  ४) वत्रताल  

 

 

Unit II 

 िरीलपैकी एकेका रागात धृपद ,धमार ,तराना सादर करर्े. 

 नाट्यगीत दकिा सुगम गायन प्रकार सादर करर्े. 
 

Unit III 

 कोर्त्याही एका रागात लक्षर् गीत गार् े

 तानपुरा िाजिून गार्े आिश्यक 

 

एकूर् गुर् बवहस्थ गुर् अंतगतत गुर् के्रडीट घड्याळी तावसका 

७५ प्रात्यवक्षक  ६० १५ ३ ४५ 
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S.Y.B.A.  (Semester – III) 

SEC 1-MUS 230 Theory of Music -I 

सैद्धांवतक संगीतशास्त्र 

   
Unit I 

 खालील  गीतप्रकारची विस्तुत मावहती  

        १) भिीगीत     २) भािगीत   ३) गझल    ४) नाट्यगीत    

 तबला , तानपुरा ,सतार ,हामोवनयम ,आकृती ि मावहती   
 

Unit II 

 खालील संकल्पना स्पष्ट करा. 

  - प्राचीन काळातील संगीत ि आधुवनक काळातील  संगीताचे  तुलनात्मक अध्ययन    

 - ध्िवनमुद्रर्  ( Digital Recording )  

 - राग रावगर्ी िगीकरर्   

 - समय राग िगीकरर्   

Unit III 

 खालील घराण्याचा अभ्यास   

        १) ग्िालेर     २) आग्रा     ३)दकरार्ा      ४) जयपूर   

 काकुभेद  अर्द्ातदशतक – सदरी प्रकाश राग  विस्तुत मावहती  
 

Unit IV 

 वनबंध  वलहा  

 १) संगीत ि विज्ञान  

 २ ) संगीत ि पयातिरर्  

 ३ ) संगीत आवर् योग       

       

एकूर् गुर् बवहस्थ गुर् अंतगतत गुर् के्रडीट घड्याळी तावसका 

५० वलवखत ४० १० २        ३०  
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S.Y.B.A.  (Semester – IV) 

DSC 2D-MUS 241 Hindustani Music Vocal (Theory) – II 

हहदसु्थानी संगीत (गायन) 

Unit I 
 अभ्यासक्रमातील रागांचे विस्तृत अध्ययन करा ( सित रागांच्या मावहतीसह  बडाख्याल 

तीन , छोटेख्याल  आलाप  तानंसावहत  स्िरवलपी वलवहर्े   

 खालील तालांचा अभ्यास ( दपु्पट , वतप्पट ,चौपट )   

    १) झपताल        २) रूपक       ३) चौताल      ४) धमार  

 

Unit II 

 खालील व्याख्या वलहा  

१) वतहाई  २) अल्पतत्ि  ३) बहुत्ि  ४) िाग्याप्रकार  ५) अल्पन्यास  ६) सन्यास       

७) विन्यास ८) ताल ९) लय  १०) खंड  ११) मात्रा १२) आिततन १३) ठेका  १४) 

बोल                         

Unit III 
 खालील गीतप्रकारांची मावहती अभ्यासा 

१) ख्याल  २) टप्पा  ३) ठुमरी ४) तराना  ५) वत्रिट ६) होरी –धमार ७ )लक्षर्गीत  

८) रागमाला  ९)दादरा  १०) सादरा ११) चतुरंग  १२) चैती  १३) कजरी १४) झुला 

 

Unit IV 

 खालील संकल्प स्पट करा   

- स्िस्थान वनयम   

- कै. प . यालुस्कर  स्िलीवपचे ि तालवलपी पंचतीचे अद्यायान करा  

- रागांचे प्रकार ( शुध्दराग , वमश्र राग , संकीर्त ,राग , छायालाग ,समप्रकृती राग , 

आशयत राग , जनक जन्य राग)  

 

एकूर् गुर् बवहस्थ गुर् अंतगतत गुर् के्रडीट घड्याळी तावसका 

७५ थेअरी ६० १५ ३       ४५  
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S.Y.B.A.  (Semester – IV) 

DSC 2D-MUS 242 Hindustani Music Vocal (Practical) – II 

हहदसु्थानी संगीत गायन (प्रात्यवक्षक)  

 

Unit I 

 बडेख्याल (कोर्तेही दोन येर्े  आिश्यक)  

१) अवहर भैरि  २ ) वबहाग 

३) शुद्ध सारंग   ४ ) मालकंस  

 छोटेख्याल   

१) नटभैरि   २ ) श्याम कल्यार्  ३ ) मारू वबहाग 

 ४) आसािरी   ५) पटदीप   

 खालील तालांचा अभ्यास ( दपु्पट , वतप्पट ,चौपट )   

 १) झपताल        २) रूपक       ३) चौताल      ४) धमार  
 

Unit II 

 िरीलपैकी एकेका रागात धृपद ,धमार ,तराना सादर करर्े. 

 नाट्यगीत दकिा सुगम गायन प्रकार सादर करर्े. 
 

Unit II 

 िरीलपैकी रागात वत्रिट ,चतरंग तराना सादर करर्े   

 तानपुरा िाजिून गार्े आिश्यक   
 

एकूर् गुर् बवहस्थ गुर् अंतगतत गुर् के्रडीट घड्याळी तावसका 

७५ प्रात्यवक्षक  ६० १५ ३        ४५  
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S.Y.B.A.  (Semester – IV) 

SEC-2 MUS 240 Theory of music – सैद्धावतक संगीतशास्त्र - II 

Unit I 

 खालील संकल्प स्पट करा.   

- पविमात्य संगीत पररचय (अ) सोल्फा  ब ) नृत्य  क )  चीव्ह  ड)  स्टाफ)  

- प्राचीन ,मध्ययुगीन  ि  आधुवनक भारतीय  संगीताचा  संवक्षप्त इवतहास                  

- रिींद्र संगीत                                                               

- हिेली संगीत  

                                               

Unit II 

 खालील विभूतींचा चररत्राचा अभ्यास. 

       १) उस्ताद अब्दलु करीम खा       २) उस्ताद अल्हाददया खा  

       ३) पंवडत.रविशंकर                  ४) वहराबाई बडोदकेर  

 

Unit III 

 आधुवनक संगीताचा दषृ्टीने लोकसंगीताचे महत्ि ि त्याचे प्रकार. 

 महाराष्ट्रातील लोकसंगीताचे प्रकार 

 रागातील जाती ि त्याचे प्रकार 

 

एकूर् गुर् बवहस्थ गुर् अंतगतत गुर् के्रडीट घड्याळी तावसका 

५० वलवखत ४० १० २          ३०  
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५  संगीतशास्त्र विज्ञान (भाग १ ,२,) डॉ.सुचेता वबडकेर 

६  संगीत विशारद  डॉ. लक्ष्मीनारायर् गगत 

७  संगीत विजयर्ी डॉ. नारायर् मंगळूरकर 

८ हमारे वप्रय संगीत तज्ञ    हररिंद्र श्रीिास्ति 

९ संगीत वनबंधािली दकरर् फाटक 

१०  हमारे संगीत रत्न  लक्ष्मी नारायर् गगत 

११  संगीत अलंकार  कै. मधुकर. द. गोडस 

१२  संगीत वनबधािली दकरर् भास्कर फाटक  

१३  संगीत बोध  डॉ.शरदचंद्र परांजपे  

१४  संगीतशास्त्र पररचय  मोहना माडीकर 

१५  भारतीय संगीत इवतहास और समाज 

विकास मेअसका योगदान  

िंदना अग्रिाल 

१६  अप्रचवलत राग और ताल  स्िातंत्र्य शमात  

१७  संगीत और आनुिंवशकता िंदना अग्रिाल 

१८  भारतीय संगीतकार िैज्ञावनक 

विश्लेषर्  

स्िातंत्र्य शमात  

१९  भारतीय प्राचीन संस्कृती और 

सभ्यता  

सत्यप्रकाश शमात  

२०  कलाकेदाशतवनक तत्ि   प्रो.. वचरंजी लाल  

२१  मध्ययुगीन भारतीय समाज और 

संस्कृती  

कन्हयैालालश्रीिास्ति 

२२ संगीतातील संशोधन पद्धती डॉ.अनया थत्त े

 

 


