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સગુમ સગંીતનો અભ્યાસક્ર્મ  
પ્રસ્તાવના  

 વવદ્યાથી જીવનમા ં “યવુક મહોત્સવ”, “યવુનવસીટી યોગ મહોત્સવ” અન્ય 
િૈક્ષણીક સસં્થાઓ, સામાજીક સસં્થાઓ દ્વાિા આયોજીત વવવવધ સ્પધાાઓમા ંભાગ 
લેવાનુ ં થત ુ ં ત્યાિે ગીતના પ્રકાિોમા ં લોકગીત, લગ્નગીત, સગુમગીત, હળવ ુ
કંઠયગીત, ભજન, િાસગિબા વગેિે ગાતી વિતે બધ ુજ અલગ અલગ લાગત ુ
પિંત ુઆજે સગુમ સગંીત વવષયનુ ંતલસ્પિી વાચન કિતા લાગે છે કે વાસ્તવમા ં
બધયુ એક જ છે. એટલા માટે મે અભ્યાસક્રમમા ંએક જગ્યાએ લખ્ય ુછે કે તમામ 
સગંીતનો સિવાળો કિીએ તો સગુમ સગંીત કહવેાય. આ વાતની પ્રતીતી મને 
આજે થઈ.  

 સગુમ સગંીત માટે મહાિાષ્ટ્રની કેટલીક સસં્થાઓ બધંાિણ અને વનયમો 
વીના સગુમ સગંીતની પિીક્ષાઓ લઈ ને સટીફીકેટો આપે છે. આ વસ્ત ુનજિે 
વનહાળી ને દુ:િ થય ુએટલે આપણી સસં્થા “અણિલ ગજુરાત સગંીત વવદ્યાપીઠ 
વેરાવળ” સિકાિશ્રીના 1966 ના વિક્ષણ અને મજુિ વવભાગના ઠિાવ અન્વય ે
માન્યતા ધિાવે છે. આ સસં્થા નીચે 130 સગંીત અને નતૃ્યના કેન્ ોો ચાલે છે. 
એટલે મને થય ુકે  સગુમ સગંીત ગાનાિ વમત્રો ઘણા બધા છે પિંત ુઆવી સફળ 
અને સવુ્યવસ્સ્થત કલાને પ્રમાણપત્ર આપનાિ કોઇ નથી એટલે સગુમ સગંીત 
વવષયક મથંન કિી અભ્યાસક્રમ યોજવાનુ ંનક્કી કયુું તેમા ંકેટલાક વમત્રો એ સાથ 
પણ આપ્યો જેમા ંબી.કે.માડંવીયા જામનગિ, મેહુલભાઈ િેઠ મોિબી, નીતાબેન 
મોદી નરડયાદ, વવઠૃલભાઈ સાવલીયા અમદાવાદ, િાતંીલાલ જેઠવા સાહબે 
અમિેલી, વગેિે.... આ િીતે આ ઉપિાતં આપ સવા કેન્ ો વ્યવસ્થાપકશ્રીઓની  ભુ 
ભાવનાને લઈને સગુમ સગંીતનો અભ્યાસક્રમ િચવાનો વનધાાિ કયો. એટલે આપ 
સવા તમેા ંસાથ સહકાિ આપિો તમેા ંમને જિાપણ િકંા નથી. અભ્યાસક્રમ ની  
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 બાકી ની વવગત, અભ્યાસક્રમના ઉદે્દિો તેનુ ંપિીક્ષાલક્ષી માળખુ,ં પિીક્ષાનો ક્રમ, 
ગણુભાિ, વગેિે અભ્યાસક્રમની બકુમા ંઆપેલ છે. જે આપ સવાની જાણ માટે.  

લી. 
અખિલ ગજુિાત સગંીત વવદ્યાપીઠ વિેાવળ 

મેનેજીંગ રસ્ ટીશ્રી 
મવનષભાઈ પુજંાભાઇ મકવાણા (B.A.B.ed 

M.A. સૌિાષ્ટ્ર યનુીવસીટી િાજકોટ) 
વવિાિદ પણુા ગાધંવા મહાવવદ્યાલય બોમ્ બે, 
વિક્ષા વવિાિદ ગાધંવા મહાવવદ્યાલય 

બોમ્ બે, વિક્ષા સનદ બહૃદ ગજુિાત સગંીત 
સમીતી અમદાવાદ) 
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સસં્થાનો પરરચય 
 િાળા સમય દિમ્યાન સગંીત વિક્ષણ લેતી વિતે સગંીતના તજજ્ઞોની 
કેટલીક બાબતો અરુચીકિ લાગતા એવી કોઇ સપંણૂા પણે ન્યાયી વ્યવસ્થા 
ધિાવતી સસં્થા ઊભી કિી હોય તો કેમ? આ પ્રશ્ર્ન મનમા ં સતત થયા કિતો 
પિંત ુ નાની ઉંમિ અને વવચાિ મોટો હોવાથી અને સસં્થા િરૂ કિવાના નીવત 
વનયમોથી અજાણ હોવાથી આ કાયા થઈ િક્ુ ંનરહ. પિંત ુમનમા ઘટુાતો પ્રશ્ર્નોનુ ં
વનિાકિણ 2002 મા ં “અંધજન સેવા ટ્રસ્ ં  વેરાવળ” નામની સસં્થા િરૂ કયાા થી 
મનમા ંસતંોષ પ્રાપ્ત કયાાની આંક્ષીક લાગણી અનભુવી પિંત ુ સ્વપ્ ન ુસાકાિ તો 
2008 મા ંસિકાિશ્રીની માન્યતા મળેવી અને યવુા અને સાસં્કૃવતક પ્રવતૃી નાટય 
એકાદમી વવભાગ, જીવિાજ મહતેા ભવન જુના સચ્ચીવાલય વિક્ષણ અને મજૂિ 
વવભાગના 1966 ના ઠિાવ મજુબ માન્યતા મેળવ્યાથી વાસ્તવવક સ્ વપ્ નુ ં સાકાિ 
થયુ ં

 “અખિલ ગજુિાત સગંીત વવદ્યાપીઠ વેિાવળ” દ્વાિા ગાયન, વાદન, નતૃ્ ય, 
તબલા, અને  સગુમ સગંીત નો અભ્યાસક્રમ િરૂ કિતા ંહુ ંખબુ જ માિી જાત ને 
ધન્ય અનભુવુ ંછુ. આ સસં્થા માત્ર ગજુિાતમા ંજ નહીં પિંત ુદેિ અને દુવનયામા ં
130 (એકસો ને ત્રીસ) કેન્ ોો પ્રસ્થાપીત કિી પાિદિાક વહીવટ ચલાવે છે.  
 આ સસં્થા નીચે અન્ ય સામાજીક પ્રવવૃતઓ પણ કિવામા ંઆવે છે જેવી કે, 
મરહલા કેળવણી કેન્ ો, બે્રલ પસુ્ તકાલય, અખિલ ગજુિાત સગંીત વવદ્યાપીઠ 
વેિાવળ. રદવ્ યાગંોના ઉત્થાન માટે હિહમંેિ કાયાિીલ િહ ેછે. 
 સસં્થાનો મળૂ હતે ુ યવુાવગામા ં તથા કલાકાિો, કલા તજજ્ઞો, કલા ગરુુઓ 
તથા વવદ્યાથીઓના જીવનને સગંીત તિફ વાળીને િોજી િોટી મેળવવાનો ઉમદા 
હતે ુછે. 
 સગુમ સગંીતનો અભ્યાસક્રમ િરૂ કિવા પાછળનો મહત્વનો ઉદે્દિ એ છે કે 
સમાજમા ંગવાતા અનેક વવધ ગીતો ને પિીક્ષા મા ગુથંીને પ્રમાણપત્ર પ્રદાન કિી  
  



Page | 6  
 

સગુમ સગંીત ના કલાકાિો ને પ્રોત્ સારહત કિી કાયમી માટે પોતાની કલાનો લેખિત 
દસ્તાવેજ પ્રસ્તતુ િહ ેએ માટે સસં્થા હમંેિા પ્રયત્ નિીલ િહિેે. 
 
વરિવંી અવધકારીશ્રી      મેનેજીંગ ટ્રસ્ ં ીશ્રી 
મેહુલભાઈ ડી. શેઠ       મવનષભાઈ પુજંાભાઈ મકવાિા 
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સસં્થાની માન્ યતા અંગેની ફતતરી વવગત 
ISO 9001:2015, 10002:2014 

1. સસં્થાના િજી.ન ં: E-950 ચેિીટી કવમિનિ જજ. ગીિ સોમનાથ તથા અગાઉના 
િજી.ન ંE-5053 ચેરિટી કવમિનિ જજ.જૂનાગઢ 

2. કલા સસં્થા ક્રમાકં 207 ગજુિાત સિકાિ ગાધંીનગિના વિક્ષણ અને મજુિ 
વવભાગના ઠિાવ ક્રમાકં એમ.ય.ુએસ. 1066-15364- ગ.તા. 30-06-1966 ની 
માન્ય થયેલ વનયમોને આધીન િહીને અંધજન સવેા રસ્ ટ વેિાવળ સચંાખલત 
અખિલ ગજુિાત સગંીત વવદ્યાપીઠનો માહ ેઓકટોબિ 2008 થી માન્ યતા પ્રાપ્ ત 
થયેલ છે.  

3. ઇન્ કમ ટેક્ષ િજી.ન.ં ૩/૧૨, એ/૧૩૦, િાજકોટ 
4. સસં્થાના પાન નબંિ AAATA 8250E. 
5. 80G કલમ અનસુાિ કિમકુત કિેલ છે. 
6. સસં્થાના બેંક િાતા ન.ં BOI 331210100018638, IFSC CODE: 

BKID0003312 
અંધજન સેવા રસ્ ટ -  વેિાવળ 

7. તા. 09/07/2002 વવકલાગં ધાિા 1995 અન્ વયે િજી.ન.ં396, ગજુિાત 
સિકાિ, ગાધંીનગિ. 
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પરરક્ષાના વનયમો 
અખિલ ગજુિાત સગંીત વવદ્યાપીઠ દ્વાિા લેવાનાિ સગુમસગંીત ની ગીત 

પરિચય પિીક્ષાથી િરૂ કિીને ગીત પાિંગત સધુીની પિીક્ષાઓ લેવામા ંઆવિે. આ 
ઉપિાતં “ગીત વિક્ષા” ની પિીક્ષા પણ લેવામા ં આવિે. આમ કુલ મળીને આઠ 
પિીક્ષાઓ થાિે. 

1. ગીત પિીચય ગાન 
2. ગીત સગંીત ગાન 
3. ગીત ગુજંન ગાન 
4. ગીત તિંગ ગાન 
5. ગીત િંજન ગાન 
6. ગીત ગૌિવ ગાન 
7. સગંીત પાિંગતગાન 
8. સગંીત વિક્ષાગાન 
વનયમો :-  
 સગુમ સગંીત મા ંગાયન અને વાદનની પિીક્ષા આપી િકાિે. 
 પિીક્ષા આપનાિ પિીક્ષાથી કોઇપણ વાદ્યની સગંતી કિી િકિે. 
 પિીક્ષાથી એ દિેક પિીક્ષામા ંગાવાના ંગીતો કંઠસ્થ કિીને (મોઢે) ગાવા. 
 સગુમ સગંીતની પિીક્ષા આપનાિ વવદ્યાથીએ કોઇપણ કલાગરુૂ અથવા સગંીત 
વિક્ષક પાસે જ તાલીમ લેવી અવનવાયા છે. 

 પિીક્ષાના આવેદનપત્ર મા ંકલાગરુૂની સહી કિાવવી આવશ્યક છે. 
 પિીક્ષાવાિ આપેલ અભ્યાસક્રમના ગીતો ગાવાના િહિેે. પણ એક પિીક્ષાના 
ગીતો અન્ય પિીક્ષાઓમા ંરિવપટ કિિો નહીં.  

 સગુમ સગંીતના અભ્યાસક્રમની એક થી ત્રણ પિીક્ષાઓ ૬ મરહના ને ગાળે 
(અંતિે) આપી િકાિે. બાકીની પિીક્ષાઓનો સમયગાળો એક વષાનો િહિેે. 

 જરૂિ જણાય ત્યાિે કેન્ ો વ્યવસ્થાપકને ગાવાના ગીતોનુ ંલીસ્ ટ (યાદી) લિીને 
આપવાની િહિેે.  

 કેન્ ો વ્યવસ્થાપકશ્રીએ ગોઠવેલ પિીક્ષાના સમય મજુબ ઉપસ્સ્થત િહવે ુ ંપડિે. 
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 પિીક્ષામા ંઉપસ્સ્થત ન િહનેાિ ઉમેદવાિ ગેિહાજિ ગણાિે. 
 આ અભ્યાસક્રમમા ંઆપેલ િાસ્ત્રીય સગંીતના િાગો કિવા ફિજીયાત છે. 
 આ સગુમ સગંીતના અભ્યાસક્રમમા ંઆપેલ પિીક્ષાઓ ઉપિાતં અન્ ય પિીક્ષાઓ 
ભવવષ્ટ્યમા ંઆવી િકે છે. 

 સગુમ સગંીતના આવેદનપત્રો ઓછામા ંઓછા દસ આવેદનપત્રો ભિવા 
ફિજીયાત છે. 

 અખિલ ગજુિાત સગંીત વવદ્યાપીઠ ના નીવત વનયમો નુ ંકેન્ ો વ્યવસ્થાપક તથા 
વવદ્યાથીઓએ પાલન કિવાનુ ંિહિેે.  

 સગુમ સગંીતની પિીક્ષાઓ પણ એવપ્રલ-મે અને નવેમ્ બિ – રડસેમ્ બિમા ંલેવાિે 
સગુમ સગંીત ની પરિક્ષામા ંિૈક્ષણીક લાયકાતનુ ંકોઇ બધંન નથી પિંત ુ
અક્ષિજ્ઞાન અપેખક્ષત છે. 

 આ પિીક્ષામા ંઉંમિનો કોઇ બાદ નથી 
 આ પિીક્ષામા ંભાષા, લીંગ, ધમા, અને જ્ઞાતી નો કોઇ ભેદ નથી. 
 આ પિીક્ષા મા ંપિીક્ષાવાિ પ્રમાણપત્રો આપવામા ંઆવિે.  
 સગુમ સગંીતની પિીક્ષા આપવાથી સસં્થા નોકિી, કે અન્ય કોઇ પ્રલોભનો 
આપતી નથી એટલ ુજ નહીં પણ નોકિી આપવવાનો દાવો પણ કિતી નથી. 

 સગુમ સગંીતની કોઇપણ બાબત વવષયક કાનનુી કાયાવાહી માત્ર ને માત્ર 
વેિાવળ મકુામે જ થિે.  
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લેણિત પરીક્ષાની પધ્ધવત અને વવવરિ 
 સગુમ સગંીત અભ્યાસ ક્રમમા ં કુલ મળીને આઠ પિીક્ષાઓ થિે. તે પૈકી 
પેલી,બીજી,ત્રીજી,ચોથી અને પાચંમી પિીક્ષાઓ સધુી લેખિત પિીક્ષા લેવામા ંનહીં 
આવે પણ ઉપિ જણાવેલી પાચં પિીક્ષાઓમા ં પ્રાયોખગક પિીક્ષા સાથે મૌખિક 
પિીક્ષા લેવામા ંઆવિે. જેનો પિીક્ષાવાિ મૌખિક ગણુભાિ નીચે મજુબ છે.  

મૌણિક પરીક્ષા ગિુભાર 
ક્રમ  મૌણિક પરીક્ષા મૌણિક ગિુ પ્રાયોણગક ગિુ કુલ ગિુ  
1 ગીત પિીચય ગાન  10 40 50 
2 ગીત સગંીત ગાન 15 60 75 
3 ગીત ગુજંન ગાન 20 80 100 
4 ગીત તિંગ ગાન 25 100 125 
5 ગીત િંજન ગાન 50 100 150 

 
લેણિત પરીક્ષા :-  
 સગુમ સગંીત ની પિીક્ષાઓ માથંી છઠી,સાતમી અને આઠમી પિીક્ષાઓમા ં
લેખિત પિીક્ષા લેવામા ંઆવિે એટલે લેખિત પિીક્ષા તથા પ્રાયોખગક પિીક્ષા નો 
ગણુભાિ નીચે મજુબ છે.  

લેણિત પરીક્ષા ગિુભાર 
ક્રમ  લેણિત પરીક્ષા લેણિત પરરક્ષા  

ગિુ 
પ્રાયોણગક પરીક્ષા  

ગિુ 
કુલ ગિુ  

1 ગીત ગૌિવ ગાન  50 150 200 
2 ગીત પાિંગત ગાન 100 200 300 
3 ગીત વિક્ષા ગાન 100 200 300 
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ઉપરોકત પરીક્ષાક્રમ નીચેની પરીક્ષા સમકક્ષ ગિાશે જેમકે,  
1. ગીત પિીચય ગાન = સગંીત પ્રાિંભીક 
2. ગીત સગંીત ગાન  = સગંીત પ્રવેવિકા પ્રથમ  
3. ગીત ગુજંન ગાન = સગંીત પ્રવેવિકા પણૂા 
4. ગીત તિંગ ગાન = સગંીત મધ્યમા પ્રથમ  
5. ગીત િંજન ગાન = સગંીત મધ્યમા પણૂા 
6. ગીત ગૌિવ ગાન = સગંીત વવિાિદ પ્રથમ  
7. સગંીત પાિંગત ગાન = સગંીત વવિાિદ પણૂા 
8. સગંીત વિક્ષા ગાન = સગંીત વિક્ષા વવિાિદ  

 
નોંધ ઉપિોકત સગુમ સગંીતની પરિક્ષાઓમા ંઅન્ય કોઈપણ પિીક્ષાનુ ં સમકક્ષ  
ધોિણ પ્રમાણપત્રમા ંલિવામા ંઆવિે નરહિં.   
 લેણિત પરીક્ષાનુ ંવવવરિ :-  

સગુમ સગંીત ના અભ્યાસક્રમમા ંએક થી પાચં પિીક્ષામા ં લેખિત પિીક્ષા 
લેવામા ંઆવતી નથી. પણ માત્ર પ્રાયોખગક પિીક્ષા લેવામા ંઆવિે. તેમા ંમૌખિક 
ગણુનો સમાવેિ થઈ જિે. જ્યાિે છઠી પિીક્ષાથી લેખિત પ્રશ્નપત્ર િરૂ થિે. આ 
લેખિત પિીક્ષાઓ ગાયન,વાદન અને નતૃ્યની પિીક્ષાઓ સાથે થાિે. સામાન્ય 
િીતે લેખિત પરિક્ષાનો સમય 50 ગણુ માટે બે કલાક અને 100 ગણુ માટે ત્રણ 
કલાકનો િહિેે લેખિત પરિક્ષાઓ એવપ્રલ – મે સત્ર માટે એવપ્રલ મરહનાના કોઇપણ 
િવવવાિે િાિવામા ંઆવિ ેજ્યાિે નવેમ્ બિ રડસેમ્બિ સત્ર માટે નવેમ્બિ મરહનાના 
કોઇપણ િવવવાિે લેખિત પિીક્ષાઓ િાિવામા ંઆવિે.  

લેખિત પિીક્ષાની ઉતિવારહનીઓ લેખિત પિીક્ષા પણૂા થયાની બીજે જ 
રદવસે સસં્થા ઉપિ મોકલવાની િહિેે. ઉતિવારહનીઓ કેન્ ો વ્યવસ્થાપક એ 
વવદ્યાથીઓ પાસે લેવડાવવાની િહિેે.  
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પરીક્ષાવાર સમય મયાાફા 
ક્રમ પરીક્ષાનુ ંનામ  સમય કુલ વમવનં પરીક્ષા ફીઠ  

કુલ રૂવપયા  
1 ગીત પિીચય ગાન  10 વમનીટ 10 
2 ગીત સગંીત ગાન 15 વમનીટ 15 
3 ગીત ગુજંન ગાન 20 વમનીટ 20 
4 ગીત તિંગ ગાન 25 વમનીટ 25 
5 ગીત િંજન ગાન 30 વમનીટ 30 
6 ગીત ગૌિવ ગાન 50 વમનીટ 50 
7 સગંીત પાિંગત ગાન 50 વમનીટ 50 
8 સગંીત વિક્ષાગાન 50 વમનીટ  50 

 પરીક્ષક ને મળવા પાત્ર મિનેતાણુ ં 
સસં્થાની બન્ ને સત્રની પ્રાયોખગક પિીક્ષા માટે પરિક્ષકશ્રીઓની જરૂરિયાત 

િહ ેછે. આ માટે સસં્થા નીચે કામ કિતા કેન્ ોોમા ંકેન્ ો વ્યવસ્થાકશ્રીઓન ેપિીક્ષક 
તિીકે વનમણકૂ કિવામા ંઆવે છે. આ સેવા બદલ નીચે મજુબ મસુાફિી ભથથા ં
અને વવદ્યાથી દીઠ પિીક્ષાનુ ંમહનેતાણુ,ં દૈવનક ભથ્ુ ંઅને રિક્ષા ભાડુ આપવામા ં
આવે છે. પિંત ુપિીક્ષા કાયા સમયસિ પણૂા કિવામા ંન આવે તો અથવા દિાાવેલ 
મજુબ ગણુપત્રકો ભિવામા ંન આવ ેતો અથવા પિીક્ષાકાયા પણૂા કયાા બાદ રદવસ 
3 મા ંપ્રાયોખગક પિીક્ષાનુ ંગણુપત્રક મોકલવામા ંન આવે તો આવા પિીક્ષકશ્રી 
ઓને સજારૂપે મહનેતાણા ંવસવાયની િકમ આપવામા ંનહી આવ.ે  
1. પિીક્ષકશ્રીને જવા તથા આવવાની બસ િેલ વે ની બે ટીકીટ આપવામા ંઆવિે.  
2. પિીક્ષાની સમય માયાાદામા ં જણાવેલ વવદ્યાથી દીઠ મહનેતાણ ુ આપવામા ં
આવિે.  

3.  દૈવનક ભથ્ુ ંરૂ. 100/- આપવામા ંઆવિે.  
4. રિક્ષા ભાડુ રૂ. 100/- આપવામા ંઆવિે.  
નોંધ બસ ભાડા વસવાય દૈવનક ભથ્ુ ંરદવસ પ્રમાણે આપવામા ંઆવિે.  
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અણિલ ગજુરાત સગંીત વવદ્યાપીઠ વેરાવળ 

સગુમ સગંીત નો અભ્યાસક્ર્મ 
 સગુમ સગંીત એટલે  ુ?ં જાણકાિો અને વવદ્વાનોના પસુ્તકોનો તલસ્પિી 
અભ્યાસ કિતા ંએવુ ંમાલમુ પડય ુ છે કે સગુમ સગંીત એટલે કોઇપણ પ્રકાિના 
ગીત ને સગુમ િીતે ગાવાની રક્રયા.  
 સિળ,સબુધ,તાલયકુત અને લયબધ્ધ ગીતને સગુમગીત કહવેાય.  
 માનવીય સવંેદનાઓને વાચા આપતુ ંગીત એટલે સગુમ સગંીત.  
 

પરીક્ષા પિલેી ગીત પરીચય ગાન 
ગાયન તથા વાફન 

પિુાાક : 50    રક્રયાત્ મક : 40   
મૌણિક: 10    ન્યનુતમ: 17  

મૌખિક શાસ્ત્ર :-  
1. િાગ ભપુાલીની મારહતી  
2. સગંીત એટલે  ુ?ં  
3. લય એટલે  ુ?ં  
4. તાલ એટલે  ુ?ં 
5. સ્થાય એટલે  ુ?ં  
6. અંતિા એટલે  ુ?ં  
આ વષાના તાલો :-  
1 તાલ વત્રતાલ   2 તાલ ફાફરા 
 મૌણિક શાસ્ત્રમાથંી કુલ ફસ ગિુના પ્રશ્ન પછુવાના રિશેે.  
રક્રયાત્ મક : 
1. રિયાઝ માટે કોઇપણ ત્રણ અલકંાિની પ્રેકરટિ કિાવવી. 
2. કોઇપણ એક પ્રાથાના 
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3. કોઇપણ એક પાિંપારિક િચના ગાવી.  
4. કોઇપણ એક લોકગીત  
5. િાગભપુાલી નુ ં સાદુ ગીત 
6. દેિભસ્તતગીત અને િાષ્ટ્રગીત  

લય,તાલ,સ્વિવનયોજન,અવાજ મધિુતા,િબ્દોનુ ં ધુ્ધ ઉચ્ચાિણ,વાદ્યસમુળે 
અને યોગ્ય િજુઆત વગેિે અપેખક્ષત છે.  

 
 

પરીક્ષા બીજી ગીત સગંીત ગાન 
ગાયન તથા વાફન 

પિુાાક : 75    રક્રયાત્ મક : 60   
મૌણિક: 15   ન્યનુતમ: 25  

મૌખિક શાસ્ત્ર :-  
1. િાગ સાિંગની મારહતી   
2.  ધુ્ધ સ્વિોના ંનામ  
3. ગીતનો ભાવાથા  
4. તાલ મારહતી  
5. જાણીતા સગુમ સગંીત કલાકાિો ના ંનામ  
6. પ્રાથાના ની વ્યાખ્યા  
 
રક્રયાત્મક :-  
1. રિયાઝ માટે કોઇપણ ત્રણ અલકંાિની પ્રેકરટિ કિવી  
2. કોઇપણ એક પ્રાથાના (રકતાન,સ્તવન,ભજન,આિતી વગેિે..)  
3. કોઇપણ પિંપિાગત ઢાળવાળી ગીત િચના 
4. કોઇપણ એક બાળગીત 
5. િાગ સાિંગનુ ંસાદુ ગીત 
6. દેિભસ્તતગીત અને િાષ્ટ્રગીત  
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લય,તાલ,સ્વિવનયોજન,અવાજ મધિુતા,િબ્દોનુ ં ધુ્ધ ઉચ્ચાિણ,વાદ્યસમુળે 
અને યોગ્ય િજુઆત વગેિે અપેખક્ષત છે. 

પરીક્ષા ત્રીજી ગીત ગુજંન ગાન 
ગાયન તથા વાફન 

પિુાાક : 100   રક્રયાત્ મક : 80   
મૌણિક: 20    ન્યનુતમ: 40 

 
મૌણિક શાસ્ત્ર :-   
1. િાગ કાફીની મારહતી  
2. િાગ દાદિાની મારહતી  
3. તાલ રૂપકની મારહતી  

 
રક્રયાત્ મક :-  
1. રિયાઝ માટે કોઇપણ ત્રણ અલકંાિની પ્રેકરટિ કિવી.  
2. સગુમ સગંીતમા ંવષોથી ગવાતા ંકોઇપણ બે ગીત ગાવા.  
3. િાળાકીય કાવ્યોનુ ંગાન કિવુ ંકોઇપણ એક  
4. કોઇપણ એક ઋતગુીત ગાવુ ં 
5. સ્વાગત ગીત કોઇપણ એક  
6. િાગકાફીનુ ંસાદુ ગીત 
7. દેિભસ્તતગીત અને િાષ્ટ્રગીત  

લય,તાલ,સ્વિવનયોજન,અવાજમધિુતા, િબ્દોનુ ં  ધુ્ધ 
ઉચ્ચાિણ,વાદ્યસમુેળ, અને યોગ્ય િજુઆત વગેિે અપેખક્ષત છે. 
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પરીક્ષા ચોથી ગીત તરંગગાન 
ગાયન તથા વાફન 

પિુાાક  : 125    રક્રયાત્ મક : 100   
મૌણિક શાસ્ત્ર : 25    ન્યનુતમ: 45 

મૌખિક િાસ્ત્ર :-  
1. િાગ ભીમપલાસી ની મારહતી  
2. તાલ દાદિા, તાલરૂપક, તાલ િેમટા, તાલ વત્રતાલ  
3. ભજન એટલે  ુ?ં અને ગઝલ એટલે  ુ?ં  
4. અલકંાિ એટલે  ુ?ં  
5. ગીતનો ભાવાથા સમજાવો.  
6. િાિ એટલે  ુ?ં  

 
રક્રયાત્મક :-   
1. રિયાઝ માટે કોઇપણ ત્રણ અલકંાિની પ્રેકરટિ કિવી  
2. કોઇપણ એક પ્રકૃવતગીત  
3. કોઇપણ બે ગઝલ (ગજુિાતી અથવા રહન્ દી)  
4. જાણીતા કલાકાિો દ્વાિા ગવાયેલા કોઇપણ બે સગુમ ગીતો.  
5. નિવસિંહ મહતેા,મીિાબંાઈ અને કબીિ ના ંપદોમાથંી કોઇપણ બે પદ ગાવા  
6. જાણીતા કવવઓ દ્વાિા લિાયેલ ગીત િચનાઓ માથંી ઉવમિકાવ્ય તથા ગઝલ 
વગેિે બે ગીત ગાવા  

7. િાગ ભીમપલાિીનુ ંઆલાપગીત  
8. દેિભસ્તત ગીત અને િાષ્ટ્રગીત  

લય, તાલ, સ્વિવનયોજન, અવાજમધિુતા, િબ્દોનુ ં ધુ્ધ ઉચ્ચાિણ, 
વાદ્યસમુેળ, અને યોગ્ય િજુઆત વગેિે અપેખક્ષત છે. 
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પરીક્ષા પાચંમી ગીત રંજન ગાન 
ગાયન અને વાફન 

પિુાાક : 150    રક્રયાત્ મક : 100   
મૌણિક: 50     ન્યનુતમ: 53 

મૌખિક શાસ્ત્ર :-  
1. િાગયમન કલયાણની મારહતી  
2. તાલ દાદિા, તાલ રૂપક, તાલ હીંચ, તાલ િેમટા, તાલ વત્રતાલ  
3. િાગ એટલે  ુ?ં  
4. સ્વિોના પ્રકાિ  
5. કોમળ સ્વિ એટલે  ુ?ં  
6. લય ના પ્રકાિ જણાવો.  

 
રક્રયાત્મક :-   
1. રિયાઝ માટે કોઇપણ ત્રણ અલકંાિની પ્રેકરટિ કિવી  
2. પિંપિાથી ગવાતા કોઇપણ બે ભસ્તતગીત ગાવા.  
3. જાણીતા ગઝલકાિો માથંી કોઇપણ બે ગઝલકાિોની ગઝલ ગાવી.  
4. ગજુિાતી કે રહન્ દી રફલ મી ભસ્તત ગીતો કોઇપણ બે  
5. કોઇપણ બે પ્રભાતીયા અથવા ભજન ગાવા 
6. િાધા અને કૃષ્ટ્ણના વનમાળ પ્રેમના કોઇપણ બે ગીત ગાવા  
7. યમન િાગનુ ંઆલાપગીત ગાવુ.ં  
8. દેિભસ્તત ગીત અને િાષ્ટ્રગીત  

લય, તાલ, સ્વિવનયોજન, અવાજમધિુતા, િબ્દોનુ ં ધુ્ધ ઉચ્ચાિણ, 
વાદ્યસમુેળ, અને યોગ્ય િજુઆત વગેિે અપેખક્ષત છે. 
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પરીક્ષા છઠી ગીત ગૌરવ ગાન 
ગાયન તથા વાફન 

પિુાાક : 200    રક્રયાત્ મક : 150   
લેણિત: 50    ન્યનુતમ: 70 

લેખિત શાસ્ત્ર :-  
1. સગુમ સગંીત એટલે  ?ુ અને તનેી વ્યાખ્યાઓ  
2. સગુમ સગંીત ની ઉત્ક્રાવંત  
3. સગુમ સગંીત નુ ંબધંાિણ અને તનેો પ્રચાિ  
4. િાગ દિબાિી કાનડાની મારહતી 
5. સગુમ સગંીતમા ંગવાતા ગીતપ્રકાિો  
6. અત્યાિસધુી િીિેલા તમામ તાલો  
7. ગઝલ એટલે  ુ?ં  
8. લક્ષણગીત કોને કહવેાય  
9. ઉવમિકાવ્ય એટલે  ુ?ં  

 
રક્રયાત્મક  :-  
1. રિયાઝ માટે કોઇપણ ત્રણ અલકંાિની પ્રેકરટિ કિવી. 
2. કોઇપણ બે ઋતગુીત ગાવા 
3. સ્વાગત ગીત, અખભનય ગીત, ભાવગીત, આમાથંી કોઇપણ બે ગીત ગાવા 
4. નીચેની વદંનાઓમાથંી કોઇપણ બે વદંનાઓ કિવી 

(1)  વિવ વદંના  (2) કૃષ્ટ્ણ વદંના  (3) સિસ્વતી વદંના  
5. રહન્દી ગઝલોમાથંી કોઇપણ બે ગઝલો ગાવી.  
6. રહન્ દી ગેય કાવ્યોમાથંી કોઇપણ એક કાવ્ય ગાવુ.ં  
7. જાણીતા સગુમ સગંીત કલાકાિો માથંી કોઇપણ ત્રણ ગીત ગાવા. 
8. િાગ દિબાિી નુ ંવવલબંીત બડાખ્યાલ. 
9. દેિભસ્તત ગીત અને િાષ્ટ્રગીત 
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લય, તાલ, સ્વિવનયોજન, અવાજ, મધિુતા, િબ્દોનુ ં ધુ્ધ ઉચ્ચાિણ,વાદ્ય 
સમુેળ, અને યોગ્ય િજુઆત વગેિે અપેખક્ષત છે.   
 

પરીક્ષા સાતમી ગીત પારંગત ગાન 
ગાયન તથા વાફન 

પિુાાક  : 300    રક્રયાત્ મક : 200   
લેણિત શાસ્ત્ર : 100   ન્યનુતમ: 105 

લેખિત શાસ્ત્ર :-  
1. સગુમ સગંીત એક વવશ્વ ભાષા તિીકે   
2. પરિવતાનની પ્રરક્રયા  
3. સગુમ સગંીત ના તત્વો  
4. રહન્ દુસ્તાની સગંીતના વસધ્ધાતંો  
5. ઠુમિી એટલે  ુ?ં  
6. તિાના એટલે  ુ?ં  
7. ગાયકના ગણુદોષ  
8. અત્યાિ સધુી િીિેલા િાગોની મારહતી  
 
રક્રયાત્મક  :-  
1. રિયાઝ માટે કોઇપણ ત્રણ અલકંાિોની પ્રેકરટિ કિવી.  
2. કોઇપણ બે ઋત ુગીત ગાવા  
3. કવવશ્રી મેઘાણીના કાવ્યોમાથંી કોઇપણ બે કાવ્યો ગાવા.  
4. કવવશ્રી દયાિામ, કવવશ્રી બ્રહ્માનદં, કવવશ્રી કલાપી વગેિે કવીઓના ગીતોમાથંી 
બે ગીત ગાવા 

5.  આકાિવાણી અમદાવાદ,વડોદિા,િાજકોટ અને ભજુ ઉપિાતં દુિદિાન તથા 
અન્ય ચેનલો પિ આવતા ંસગુમ સગંીતના કાયાક્રમો મા ંગવાતા ગીતો માથંી 
કોઇપણ બે ગીત ગાવા  

6.  ગજુિાતી કવવઓના ગેયકાવ્યો કમ્પોઝ કિીને કોઇપણ બે ગાવા.  
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7. િાગ બહાિ અને િાગમાલકૌંસ ના આલાપગીત તૈયાિ કિવા.  
8. દેિભસ્તતગીત અને િાષ્ટ્રગીત  

લય, તાલ, સ્વિવનયોજન, અવાજમધિુતા, િબ્દોનુ ં ધુ્ધઉચ્ચાિણ, વાદ્ય 
સમુેળ, અને યોગ્ય િજુઆત વગેિે અપેખક્ષત છે.   

 
પરીક્ષા આઠમી ગીત વશક્ષા ગાન 

ગાયન તથા વાફન 
પિુાાક  : 300    રક્રયાત્ મક : 200   
લેણિત શાસ્ત્ર : 100   ન્યનુતમ: 105 

લેખિત શાસ્ત્ર :-  
1. બાળકની મનોવૈજ્ઞાવનક અવસ્થાઓ  
2. લાગણી અને આવેગનો તફાવત  
3. ગીતોમા ંવ્યકત થતો શ્રગુાિંિસ  
4. બાળગીતોમા ંક્યા પ  ુપક્ષીઓનો સમાવેિ થાય છે.  
5. પ્રકૃવતગીતનુ ંતમાિા િબ્દોમા ંવવશ્ર્લેષણ કિો.  
6. લોકગીતના પ્રકાિો પૈકી હાલિડા અને લગ્નગીત વવિે લિો.  
7. જાણીતા ગઝલકાિો માથંી કોઇપણ બે ગઝલ કાિની એક એક ગઝલ લિો. 
8. અત્યાિ સધુી િીિેલા તાલો પૈકી કોઇપણ ચાિ તાલની મારહતી લિો.  

 
રક્રયાત્મક:-  
1. રિયાઝ માટે કોઇપણ ત્રણ અલકંાિોની પ્રેકરટિ કિવી.  
2. દેિભરકત ગીત અને િાષ્ટ્રગીત 
3. આ પિીક્ષામા ં 100 ગણુ નુ ં પાઠ આયોજન કિવાનુ ં િહિેે. જેમા ં નીચેના 
ગીતપ્રકાિોનુ ંપાઠ આયોજન કિો. (વાવષિક બે પાઠ આયોજન 100 ગણુ) 
1. કોઇપણ એક ગઝલ  2 કોઇપણ એક ઋતગુીત 
3. કોઇપણ એક લોકગીત  
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4. અત્યાિ સધુી િીિેલા ગીતોમાથંી 25  ગીતોનો પાઠ આયોજનનો ચોપડો 
બનાવવાનો િહિેે. જેના 100 ગણુ િહિેે. 

5. પિીક્ષક સમક્ષ કોઇપણ બે પાઠ આયોજન િજુ કિવાના િહિેે. જેના ં100 ગણુ 
આ િીતે પ્રાયોખગક પિીક્ષાનો ગણુભાિ 200 ગણુનો િહિેે.  

લય, તાલ, સ્વિવનયોજન, અવાજ મધિુતા, િબ્દોનુ ં  ધુ્ધ ઉચ્ચાિણ, 
વાદ્ય સમુેળ, અને યોગ્ય િજુઆત વગેિે અપેખક્ષત છે.   

 
 સગુમ સગંીતના ંઅભ્યાસ ક્રમમા ંકેવા ગીતો ગાઈ શકાય?  

સગુમ સગંીત ના અભ્યાસક્રમમા ંમ ેઅભ્યાસક્રમ ની વ્યાખ્યામા ંજણાવ્યા  
મજુબ તમામ ગીતોનો સિવાળો કિતા ંગાવા માટે જે જવાબ આવે તે સગુમ 
સગંીતના અભ્યાસક્રમના ં ગવાતા ગીતો હોય એમ માની િકાય અત્રે સગુમ 
સગંીત વવષયક “સગુમ સગંીતનુ ં પસુ્તક” લિનાિ લેિકશ્રી “જયફેવ વા. 
ભોજક” ના મત પ્રમાણે સગુમસગંીત મા ંકોઇપણ ગીત ગાઈ િકાય દેિભસ્તત 
ગીત,િાષ્ટ્રગીત અને કુચગીત વગેિે પણ ગાઇ િકાય.  

તેઓ આગળ લિતા જણાવે છે કે લોકસગંીતમા ં હાલિડા,ં લોકગીતો, 
ભજનો, ગઝલો ગાઇ િકાય એવા કાવ્યો ધાવમિક અને ભસ્તત િચનાઓ,સતં 
ઓલીયાઓ દ્વાિા િચેલા બોધાત્મક પદો ઉપિાતં રકતાનો,સ્તવનો, અન્ય સપં્રદાય 
ના પદો અને પ્રાથાનાઓ, પ્રાદેવિક અને િાષ્ટ્રીય કક્ષાએ ગવાતા તમામ ગીતો, 
શ્રી જયદેવ વા. ભોજક કહ ેછે તે પ્રમાણે સગુમ સગંીત ને કોઇપણ ભાષા સાથ ે
સબંધં કિતા ંભાવ સાથે સબંધં હોય છે. એટલે તેઓ સગુમ સગંીતને વવશ્વ ભાષા 
તિીકે ઓળિે છે.  

એટલે સગુમ સગંીતમા ં સામપ્રત સમય અનસુાિ િાસ કિીને ગઝલો, 
ગેયકાવ્યો વવિેષ ગવાય છે. પિંત ુ માિા મત મજુબ નીચેના કોઇપણ કાવ્ય 
પ્રકાિો ગાઈ િકાય. 

1.  લોકગીતના પ્રકાિોમાથંી હાલિડા, “ઘણણણણ ડુગંિાઓ ડોલે વિવાજીને 
વનિંદિડુ ંના આવે માતા જીજાબાઈ ઝુલાવે”  
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2. “હીખલલીલ ુહાલાવાલા માિા નદંનાલાલા પાિણીયે પોઢે યિોદાનો લાડલો િે 
લોલ...”  

3. લોકગીતમા ં અન્ય કોઇપણ પ્રકાિના લોકગીત ધોળ વગેિે ગાઈ િકાય 
ભજનોમા ં“િામ માિા તમે સીતાજીન ેતોલે ન આવો” આવા અનેક ગીત પ્રકાિો 
ગાઈ િકાય.  

ઉપિ જણાવ્યા મજુબ ધાવમિક, ભસ્તતગીતો, રફલમ ભસ્તતગીતો, રફલમી 
ગઝલો, આકાિવાણી અને દુિદિાન પિ ગવાતા ગીતો, પાિંપાિીક ઢાળ અન ે
જાણીતા કલાકાિો દ્વાિા ગવાયેલા ગીતો િાળાના પાઠપસુ્તકમાથંી ગવાવત 
કવવતાઓ તથા અત્રે તત્રે અને સવાત્રે ગવાતા કોઇપણ પ્રકાિના ગીતો સગુમ 
સગંીત મા ંગાઇ િકાય.  

 


