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 DEPARTMENT OF MUSIC 
 

 

Semester 

Core 

Course 

 

Paper No 

Name of 

Course 

No. of 

Credit

s 

No. of 

Hours  per 

Week 

I 
DSC 

 

MV- 101 Music Practical - I  4 8 

MV - 102 

Music Practical – II  

( Practical Notebook) 
4 8 

MV - 103 
Theory of General Applied Music 

4 4 

 SEC MV - 104 
History And Theory of Music 

4 4 

 DSE MV - 105 Films & Indian Music 4 4 

 

II 

 

DSC 

 

MV - 201 Music Practical - I  4 8 

MV - 202 

Music Practical – II  

( Practical Notebook) 
4 8 

MV - 203 
Theory of General Applied Music 

4 4 

 
GE MV - 204 

History And Theory of Music 4 

 
4 

 

 DSE MV - 205 Folk Music of India 4 4 

 

 Total Credits 40  

 

 Syllabus Pattern for The all Courses (60: 40) 

Nature Marks 

External Marks 60 

Internal Marks 40 

Total Marks 100 
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CBCS Autonomous Structure for MA (Music) 2
nd

 Year 

 

Semester 

Core 

Course 

 

Paper No 

Name of 

Course 

No. of 

Credits 

No. of 

Hours 

per 

Week 

III 

DSC 

 

MV-301 Practical Majlis - I 4 8 

MV-302 Practical Viva – II  

( Practical Notebook) 
4 8 

MV-303 Theory of General Applied 

Music 
4 4 

SEC MV-304 History And Theory of 

Music 
4 4 

DSE MV-305 Research Methods in Music 4 4 

IV 

DSC 

MV-401 Practical Majlis - I  4 8 

MV-402 Practical Viva – II  

( Practical Notebook) 
4 4 

MV-403 Theory of General Applied 

Music 
4 4 

GE MV-404 History And Theory of 

Music 
4 4 

DSE 

 
MV-405 Small Project Work 4 4 

 Total Credits 40  
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KCES’s  

Moolji Jaitha College (Autonomous), Jalgaon 

संगीत विभाग 

 भारतीय संगीत वह अमूतत कला आह े.तशी ती पररपूणत शास्त्रीय 

विद्याशाखा आह े.मानिाच्या व्यविमत्ि पासून समाजाच्या ,राष्ट्राच्या सांस्कृवतक 

जडण घड्नाचे महत्िाचे कायत संगीत करत असते. 

 हहदसु्तानी संगीतात क्षेत्रात,महाराष्ट्र राज्याचे योगदान ि स्थान अनन्य 

साधारण आह.े त्यात महाविद्यालयातील वशक्षणाचा सहभाग अत्यंत मोलाचा 

आह.ेमूळजी जेठा महाविद्यालय (स्िायत्त) जळगाि ने या संदभातचे महत्ि लक्षात 

घेऊन सुरिातीपासूनच संगीताच्या विकासाचे लक्षण समोर ठेऊन िाटचाल केली 

आह.े 

 सदर अभ्यासक्रमाचा मुळ उद्देश संगीत या प्रयोगजीिी कलेचा सुजान 

कलाकार,तंत्रज्ञ,सुज्ञ प्रेक्षक आवण कला वशक्षक वनमातण करणे हा 

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

वशक्षणाला शास्त्रशुद्ध बैठक दणे्याचा यात प्रयत्न केला आह.े  

 संगीत वह कला प्रयोगजीिी सदरीकरणाची असल्याने या अभ्यासक्रमात 

प्रात्यवक्षकािर अवधक भर ददलेला आह.ेसदर अभ्यासक्रम सैद्धांवतक ि प्रात्यवक्षक 

अश्या दोन भागात करण्यात आला आह.े 
 

 निीन अभ्यासक्रम : 
 

१.  संगीताच्या उन्नतीकरीता प्रसारमाध्यम आहे.म्हणून त्याच्या अभ्यासात 

 समािेश  केला आहे. 

२.  प्रात्यक्षीकात काही मुलभूत रागांची आिश्यकता विद्यार्थयाांना आहे,म्हणून 

 काही मुलभूत निीन रागांचा समािेश केला आहे.  

३.  संगीत हा प्रात्यवक्षकाचा विषय असल्यामुळे मावसक संगीत सादरीकरण हे  

     विद्यार्थयातच्या दषृ्टीने आिश्यक केले आहे.  

 जून २०२० पासून हा अभ्यासक्रम लागू करण्यात येत आह.े 

 अभ्यासक्रमासाठी माध्यम मराठी असेल . 
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 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 करणे आिश्यक आहे. 
 

 वनयम ि अटी : 
 

१. कुठल्याही विभागातील कीिा विद्याशाखेतील पदिीधर विद्याथी, संगीत 

विशारद नसल्यास ि त्या विद्यार्थयातला संगीत विषयासाठी प्रिेश घ्यायचा  

असल्यास तो अॅडीशनल बी.ए.अभ्यासक्रमासाठी प्रिेश घेऊ शकतो.त्या नंतर 

एम.ए.गायन अभ्यासक्रमासाठी प्रिेश घेता येईल. 

२. कुठल्याही विद्याशाखेतील पदिीधर विशारद झालेला असल्यास एम.ए.गायन 

या अभ्यासक्रमास प्रिेश घेऊ शकतो.    
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M.A. 2
nd 

Year Semester - III 

DSC-MV-301 : Practical - Majlis प्रात्यवक्षक - मंचप्रदशतन 

 खालीलपैकी कोणत्याही एका रागात – ३० वमवनट सादरीकरण) (बडाख्याल, 

छोटाख्याल, आलापताना)  

१) दरबारी कान्हडा 

२) पुररया धनाश्री 

३) जैजैिंती 

४) वमयामल्हार  

 

 ठुमरी,दादरा,नाट्यगीत ७ मी.सादरीकरण. 

 स्िमजीचा एक राग आवण परीक्षकांनी सांवगतलेला एक राग असे दोन रागांचे 

सादरीकरण आिश्यक. 

 तानपुरा िाजून गाणे आिश्यक 

 

M.A. 2
nd 

Year Semester - III 

DSC-MV-302 : Practical –Viva  प्रात्यवक्षक – मौवखक 
 

 खालील रागांचे विस्तृत अध्ययनयापैकी कोणत्याही दोन रागांच ेबडाख्याल 

छोटाख्याल,आलापताना,सवहत  30 वमवनटे विस्तृत सादरीकरण) 

१) जोग    २) मारिा  

३) मुलतानी   ४) पुररया   

 सामान्य अध्ययनाचे राग (छोटाख्याल आलाप – तानासावहत) 

१)  सूर मल्हार  २) पुरीया कल्याण  ३) मधुिंती 

४) हसंध्िनी  ५) मेघ मल्हार  

 अभ्यासक्रमातील मागील िषीय राग ि ताल यांची मावहती,रागओळख, ताल  

  १) आडा-चौत्ताल  २) पंचम सिारी ३) सुलताल ४)  विलंवबत एकताल    



M.A. II, Syllabus, Music, M.J.College,Jalgaon, w.e.f. 2020-21                                                                  7 
 

 ओळख, ध्रपद/ धमार तराणा,चातुरंग, (पटीसवहत)  

 स्िरलगाि,स्िरओळख,िाद्याची मावहती प्रत्यक्षात िाद्य हाताळून सांगणे  

 ददलेल्या शब्दािलीस योग्य चाल लािता येणे तसेच इतर गाण्यािर साथ 

(हामोनीयम, तबला) करता येणे . 

 

 

M.A. 2
nd 

Year Semester - III 

DSC-MV-303 : Theory of General Applied Music 

सैद्धांवतक उपयोवजत संगीतशास्त्र 

प्रकरण : १  

१) अभ्यास क्रमातील (MV 301,MV 302) सितच रागातील मावहतीसह बडाख्याल, 

छोटाख्याल ध्रपद धमार,तराणा– याचे आलाप तानासवहत तलासहीत स्िर लेखन 

तसेच ध्रपद धमारांची पटवलवखत करणे . 

२) अभ्यास क्रमातील यािषीचे आवण मागील िषीच्या तालांचे पटीसहीत विस्तृत लेखन. 

 १  )आडा-चौत्ताल  २ ) पंचम सिारी ३  )सुलताल ४  ) विलंवबत एकताल    

प्रकरण :  २  

१) उत्तर वहदसु्थानी ि दवक्षण हहदसु्थानी (कनातटक संगीत) संगीत पद्धतीचे तुलनात्मक 

अध्ययन (स्िर ,ताल,गीतशैली).  

२) संगीत क्षेत्रातील योगदान जयदिे, सूरदास,नरसी मेहता,नामदिे, कबीर, मीराबाई, 

तुलसीदास, 

 

प्रकरण : ३  

१) आिाज साधनाशास्त्र तसेच प्रबंधाबद्दल असलेली मावहती  

२) घराण्याचे शास्त्रीय संगीतातील योगदान मुख्य घराण्याची विस्तृत मावहती  

ग्िालीयर,आग्रा,जयपूर, दकराणा,रामपूर.  

 

प्रकरण : ४  

१) प्रात्यवक्षकाच्या िेळी येणाऱ्या अडचणींची मीमांसा  
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२) वचत्रपट ि नाट्य सृष्टीत, संगीताचे योगदान  

३) भरतमुनी ि शारंगदिे यांच्या गं्रथाविषयी सविस्तर वलहा  

४) निीन राग वनर्ममतीची आज आिश्यकता आह ेका? 

 

 

M.A. 2
nd 

Year Semester - III 

SEC-MV-304 : History And Theory of Music 

सैद्धांवतक संगीतशास्त्र ि इवतहास 

 

 

प्रकरण : १  

१) संगीताची उत्पत्ती 

२) ध्िनीची उत्पवत्त, विकास, ि उपयोग, प्रयोग, इ. 

३) पार्श्तकंठसंगीत पार्श्तिाद्यसंगीत,समूहगान,संगीवतका. 

प्रकरण : २  

१) मंचप्रदशतन ि त्याची मुलतत्िे 

२) भारतीय संगीताचा विकासात स्ितंत्रपूित ि स्िातंत्र्योत्तर कालीन संपूणत इवतहास  

३) भारतीय तत ि विततिाध्ये– त्यांची उत्पवत्त विकास ि त्यांचे महत्ि सारंगी, सरोद, 

वसतार,िायोलीन, 

 

प्रकरण : ३  

१) जातीगायन  

२) भारतीय शास्त्रीय संगीतातील अिनद्व िादयाची मावहती, उपज, विकास उपयोग 

ढोल, ढोलकी, ताशाबॅंड, तबला इ. 

 

प्रकरण : ४  

१) भारतीय संगीतािर विदशेी संगीताचा प्रभाि 

२) सदारंग , अदारंग यांचे संगीतातील योगदान  
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३) महाराष्ट्रीयन कलािंताचे ि शास्त्रकारांचे भारतीय शास्त्रीय संगीतातील योगदान  

बाळकृष्णबुिा इचलकरंजीकर,िझेबुिा,भास्करबुिा,बखले पं. भातखंड ेि पं,पलुस्कर.    

 

 

M.A. 2
nd 

Year Semester - III 

DSE-MV-305 : Research Methods in Music 

संगीतातील संशोधन पध्दती 

 

प्रकरण : १ 

१) संशोधन आवण त्याची व्याख्या  

२) भारतीय संगीत संशोधनात व्याप्ती आवण संशोधनाचे महत्त्ि:  

 

प्रकरण : २  

१) संशोधन पद्धतीची प्रदक्रया 

२)  संशोधन विषय वनिड 

३) रूपरेषा 

४) पुस्तके,मावसके,हस्तवलवखत,ेध्िनीमुद्रण,संगीत रचना इ.चा उपयोग. 

 

प्रकरण : ३  

१) भारतीय संगीतातील संशोधनासाठी प्राथवमक आवण दयु्यम स्त्रोत 

 २) संशोधनाचीच मांडणी – अ) प्रस्तािना आवण विषय प्रिेश ब) सामुग्री आवण 

संशोधन   प्रणाली क) वनष्कषत  ड) तळटीपा 

 

प्रकरण : ४  

शोधाचे प्रकार 

१) ऐवतहावसक शोध 

२) सिेक्षण शोध 

३) प्रयोगात्मक शोध 
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M.A. 2
nd 

Year Semester - IV 

DSC-MV-401 : Practical - Majlis प्रात्यवक्षक - मंचप्रदशतन 

राग- 
१) वबलासखानी तोडी 

२) आभोगी 

३) ललीत 

४) अवहर भैरि 

िरील पैकी कोणत्याही दोन रागात –बडाख्याल,छोटाख्याल,आलापताना सवहत 

कुठल्याही एका रागाचे विस्तृत सादरीकरण,  (िेळ ३० वमवनटे) 

५) तसेच गतकालीन रागाला िततमान कालीन रागाशी असलेला आविभाति वतरोभि 

सबंध गातांना नकळत उलगडिून दाखविणे अपेवक्षत  

६) गजल, टप्पा,ठुमरी,चैती, तत्सम प्रकार शेिटी गाणे अपेवक्षत  

७) परीक्षकांनी सुचविलेल्या कोणत्याही रागाचा छोट्याख्याल बोलआलाप बोलतानयुि 

गायकी अंगाने सादरीकरण करणे   

 

 

M.A. 2
nd 

Year Semester - IV 

DSC-MV-402 : Practical –Viva  प्रात्यवक्षक – मौवखक 
 

अ) राग 

१) मुलतानी   

२) गुजरी तोडी  

३) मधुकौस   

४)  नंद 

(कोणत्याही दोन रागाची विस्तृत मांडणी आलापताना सवहत) ३० वमवनट  

ब) १)सुरमल्हार  २)कोमल , ऋषभ आसािरी  ३) भरटयार   

    ४) दकरिाणी   ५) भैरिी  

      (कोणत्याही रागाचा छोटाख्याल आलापताना सवहत विस्तृत मांडणी) (१० वमवनट) 
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१) मागील तीनही िषातच्या रागाचे अल्प स्िरूप स्पष्ट करणे तसेच संपूणत ताल तीनही 

सत्राचे अभ्यासून या िषीच्या झपताल, अद्या-तीनताल,वतलिाडा,विलंवबत 

तीनताल,भजनी यांचा अभ्यास दपु्पट वतप्पट,चौपट्टी सवहत करणे (हातािर) 

२) स्िर लगाि,स्िरओळख, राग ओळख,रगभेद आविभाति,वतरोभाियातून दाखविलेले 

इतर विध्याथीसोबतहामोवनयची साथ कोणत्याही गाण्यािर करता येणे  

३) सितच गीत प्रकारास शबदाससजेल अशी चाल योग्य तालात,वनशब्द करणे. 

४) तानपुरा िाजिून गाणे आिश्यक. 

 

टीप :- लघु शोध प्रबंध – तज्ञाकड ेसादर करणे.  

 

 

M.A. 2
nd 

Year Semester - III 

DSC-MV-403 : Theory of General Applied Music 

सैद्धांवतक उपयोवजत संगीतशास्त्र 

 

प्रकरण : १  

१) अभ्यास क्रमातील MV 401,MV 402, मधील सित रागातील ख्यालाचे ि ध्रपद / 

धमाराचे वलवखत स्िरुपात स्िरलेखन 

२) चारही सत्रातील तालांचे वलवखत अध्ययन. 

झपताल, अद्या-तीनताल,वतलिाडा,विलंवबत तीनताल ,भजनी. 

प्रकरण : २  

१) प्रबंधचीपरीभाषा ि प्रकार संपूणत प्रबंधिार विस्तृत अध्ययन  

२) ध्िवनमुहनाची प्राचीन पद्धत, ते आधुवनक पद्धत ह्याचा सविस्तर अभ्यास  

३) राग समय वसद्धांत याची संपूणत मावहती. 

प्रकरण : ३  

१) ताबला िादनातील काही संज्ञा :- 

पलटा,तुकडा,कायदा,रेला,लडी,लग्गी,आमद,उठान,वतहाई,चक्रधार,निहक्का. 
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२) कनातटकी संगीतातील –गीतप्रकार वििेचन  

३) भारतीय शास्त्रीय संगीताचा सुिणतकाळ (नाट्यगीत) 

प्रकरण : ४  

१) शास्त्रीय संगीताचे वचत्रपट सृष्टीतील योगदान  

२) पार्श्तसंगीत, कला, पद्धत, िैवशष्य,े तत्ि, फायद,े 

३) पयातिरणािर संगीताचा पररणाम.  

४) गुरु वशष्य परंपरा आवण आधुवनक वशक्षा पद्धती. 

 

 

M.A. 2
nd 

Year Semester - IV 

GE-MV-404 : History And Theory of Music 

सैद्धांवतक संगीतशास्त्र ि इवतहास 

 

प्रकरण : १  

१) भारतीय संगीताचा मध्य ि आधुवनक इवतहास. 

२) मुवस्लम कलािंताचे संगीतातील योगदान (मध्यकाळ). 

३) संगीतातील घराण्यांचे विस्तृत अध्ययन ि फरक. 

 

प्रकरण : २  

१) िैष्णि संप्रदाय,वधरि संप्रदाय महाराष्ट्रीय संप्रदायाचे संगीतातील योगदान  

२) भारतीय नृत्यप्रकारांची संपूणत सविस्तर मावहती  

३) पं.वं्यकटमाखींचा ७२ थाट ि ४८४ रागांचा वसद्धांत. 

 

प्रकरण : ३  

१) दरूदशतन इंटरनेट,मोबाईल,सी.डी. यांचे संगीत प्रचारात ि प्रसारातील योगदान.  

२) श्रुती स्िर व्यिस्था इवतहास पं. वं्यकटरमण विस्तृत तारेच्या लांहबनुसार स्िर 

वनवितीिर विस्तृत वििेचन,प्रबंध ह्या बद्दल विस्तृत मावहती  

३) वचत्रपट रंगमंच नाट्य ह्या सिाांमध्ये संगीताचे योगदान  
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प्रकरण : ४  

१) वचत्रकला स्थापत्य कला संगीत आवण लवलतकला यांच्यािर विस्तृत लेखन.  

२) सूफी संगीत 

३) काकुभेद 

४) श्रुती स्िर विभाजन प्राचीन ि आधुवनक 

 

 

 

M.A. 2
nd 

Year Semester - IV 

DSE-MV-305 : : Small Project Work / लघु शोध प्रबंध 

 

 या विषयाअंतगतत तृतीय सत्राची परीक्षा ही अंतगतत स्िरूपाचीराहील त्याची 

विभागणी – 60/40 प्रमाणेच राहील  तज्ञवशक्षकांकरिी आलेल्या परीक्षकांकडून (स्थावनक) 

त्यािर वलवखतगं्रथािर – 40 माकातची प्रात्यवक्षक पररक्षा अंतगतत स्िरुपात घेतली जाईल , 

तसेच मुख्य प्रोजेक्टची रचना मांडणी सुसु त्रता ह्यािर प्रोजेक्टचे (शोधप्रबंधाचे) मूल्यमापन 

(अंतगतत परीक्षेच्या माध्यमातून) करण्यात येईल. संपूणत शोधप्रबंध हा प्रात्यवक्षकाच्या विषय 

असल्याने संपूणत 100 माक्सतचा अंतगतत परीक्षेत समािेश करण्यात येईल.  

 संगीताशी वनगडीत असलेल्या सितच कलांचा त्यातच विषय वशक्षकांकडून सुचविल्या 

गेलेल्या विषयािर तसेच संगीत विषयाशी वनगडीत असलेल्या सितच घटकाशी वनगडीत 

सितच विषयािर कमीत कमी 60 पानांचा वशस्तबद्द लघु प्रबंध ( project)विध्यर्थयाांकडूत 3 

प्रतीत तयार करािा त्यािर 60 माकातची विषय तज्ञाकरिी परीक्षा घेण्यात येईल तसेच त्या 

लघुशोध संपूणत संकलन करतेिेळी िेळोिेळी त्यािर 20 , 20 गुणांची अंतगतत परीक्षा घेिून 

40 माकातची विभागणी केल्या जाईल. प्रबंधािरील मौवखक परीक्षा घेतली जाईल. 

 

लघु शोधप्रबंध TOTAL INTARNAL ASSINMENT 

आखणी मांडणी तथा संकलन सितच 

बाबीिर 60 माकत   परीक्षकाकरिी 

अंतगतत स्िरुपातील 

40 माकातची विभागणी घटकचाचणी, सामुग्री 

संकलनािर विषयाशी वनगडीत लेखी परीक्षा 

यािर अिलंबूनराहील 
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