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Instructions 

1. All the Questions are Compulsory 

2. All Questions Carry Equal Marks 

 

1) तारझभुया ________  भात्रचेातारआहे. 

अ) १४   फ) १६    क) १२    ड) १० 

   2) तार ______ खुल्माफाजातलाजलराजातो . 

   अ) चौतार  फ) तीनतार  क) दादया ड) केहयला 

     3)  खुराआणण ______ फाजतफल्माचपे्रभखुलादनफाजभानरेजातात . 

     अ) फंद    फ) खारचा    क) उघड    ड) ळांत 

     4)  धभाय _____ ताराच्माभात्रासभानअसतात. 

   अ) तीरलाडा  फ) आडाचौतार क) खेभटा  ड) सलायी 

     5)  धभायमातारात७व्माभात्रलेयल______ भात्रलेयअलग्रहआहे. 



   अ) १०       फ) १         क) १४     ड) 7 

      6)  चौतार, सरुतारप्राभखु्माने  ______ लाद्माचतेारभानरेजातात 

     अ) ढोरक    फ) ऩखालज    क) घटभ      ड) ढोरकी 

   7) टप्ऩामागामनप्रकायासोफत _______ तारप्राभखु्मानेलाजलतात . 

    अ) झभुया     फ) भततार    क) धभाय     ड) ऩश्तो 

     8) आडाचौतारभध्मेएकूण ____ खारीआढऱतात. 

    अ) १         फ) ३          क) ५         ड) ७ 

   9) झभुयातारातदगुूनरमीतएकाभात्रते  ______भात्रामेईर. 

    अ) २         फ) ४         क) ६         ड) ८ 

  10) ऩंचभसलायी _____ भात्रचेातारआहे. 

    अ) १०        फ) १५        क) ११         ड) १३ 

  11) पभााईळीलकभारी _____ यचनेचपे्रकायआहेत. 

    अ) चक्रदाय     फ) कामदा     क) येरा        ड) भखुडा 

12) एकाभात्रते३भात्राम्हणणेककंलालाजलणेमास ______ रमकायी 

म्हणतात. 

    अ) एगून       फ) दगुून      क) ततगून      ड) चौगुन 

13) नौहक्कामायचनेतसभानअंतयाभध्मेभखु्म ___ धामेतात. 

    अ) ६          फ) ९         क) १२         ड) १५ 

14) ठेक्माचवेलवलधप्रकायम्हणजेच _____ 



    अ) ततहाई       फ) कामदा     क) येरा        ड) ककस्भ 

15) उठाण _____ घयाण्माचीप्रायंबीलाजलरेरीयचनाभानतात. 

   अ) ददल्री    फ) जमऩयू    क) अजयाणा     ड) फनायस 

16) वलवलधरमीतफांधरेरी, काव्मभमफोरांचीयचना _____ म्हणतात. 

   अ) भखुडा    फ) भोहया     क) गत         ड) ततहाई 

17) चौतारल ______ तारखंडसभान 

   अ) दादया     फ) केहयला    क) तीनतार     ड) एकतार 

18) अतीतककंलाअनाहहीनाले _____ यचनेळीप्राभखु्मानेजोडरीआहेत. 

   अ) भखुडा     फ) भोहया     क) गत        ड) ऩयण 

19) फेदभलदभदाय _____ यचनेचपे्रकायभानरेजातात. 

   अ) कामदा     फ) येरा       क) ततहाई      ड) ऩेळकाय 

20) कोणताहीततहाईमकु्ततुकडा३लेऱालाजलनूसभेलयमेण्माच्माकक्रमेरा     _____ 
म्हणतात. 

   अ) चक्रदाय     फ) कामदा     क) ततहाई     ड) तुकडा 

21) सरुतार ______ भात्रचेातारआहे. 

   अ) १२        फ) १४         क) १०        ड) १६ 

22) एकतारल ______ तारसभानटाऱीलखारीअसत.े 

   अ) तेलया      फ) खेभटा      क) चौतार      ड) तीनतार 

23) संगीतयत्नाकयमाऩसु्तकात _____ ताराचपे्रभखुप्राणसांगगतरेआहे. 



   अ) ११        फ) १२         क) १०         ड) १५ 

24) ______ हादळप्राणातराएकप्राणभानराजातो. 

    अ) संगीत      फ) याग       क)  ततहाई         ड) ग्रह 

25) सभ, गुऩचु्छा, वऩऩीलरका _______ प्राणाचपे्रकायभानरेजातात. 

    अ) कामदा      फ) चक्रदाय    क) मती            ड) ततहाई 


