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Ukequk ljko iz”ulap 

1.   तबला वादन शास्त्र व कला' याच ेलेखक कोण आहेत ? 

      अ) पं.गिरीशचंद्र श्रीवास्त्तव         ब) पं.सधुीर माईनकर  

  क)पं.अरववदं मळूिावकर     ड) श्री. वसंत लेले   

 

2.   फरमाईशी चक्रदार कमीतकमी ककती आवततनाची असतो? 

     अ)चार  ब) पाच क) सहा ड) सात 

 

3.   पं. राम सहाय याचं ेिुरु कोण ? 

    अ) उ. महोम्मद खा ब) पं. भरैव सहाय  

  क) उ. मोद ूखा     ड) उ. बरश ूखा 
 

4. तवेरा तलामध्ये एकूण टाळ्या --- आहेत ?   

           अ)2   ब) 3 क) 4   ड) 1  

 

5. स्त्वतंर तबलावादणात प्रथम वाजवली जाणारी रचना  म्हणजे –---- होय? 

      अ) तकुडा  ब) परण  क) कायदा  ड) पेशकार 

 

6.  लाहोरी ित कोणत्या घराण्याची खाससयत आहे?  

       अ)फरूखाबाद ब) बनारस  क) ददल्ली ड) पंजाब 

 
 
 

 7. दहा मारासंख्या असलेले --- व ---- हे ताल होत? 



       अ)झपताल व सलुताल  ब) आडाचौताल व दीपचंदी  

        क) तीनताल व ततलवाडा ड) रूपक व तेवरा 
 

  8.  चौप्पली ित म्हणजे लईच ेदजे/पल्ले होय?  

 अ)दोन  ब)तीन  क)चार  ड)पाच 

 

 9.   रुद्र तालाच्या मारा --- आहेत?  

         अ)7   ब) 9  क) 11 ड) 12 

 

10.   तबलावादणात प्रमखु ---घराणी आहेत?      
      अ)4 ब) 5 क) 6 ड) 7 
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1- एका मात्रते तीन मात्रा वाजवल्यास कोणती पट होते. 
   अ) दगुुन  ब)तीगुन क)ठाय ड)चौगुन 

 

2- ददल्ली बाज चे दसुरे नाव काय आहे. 

  अ) बंद बाज ब) खुला बाज  क) पुरब बाज ड) घराणा 
 

3- कोणता ताल ववलंबबत वाजवला जातो- 
  अ) केरवा  ब) दादरा क) खेमटा  ड) तीनताल 

 

4-  कोणत ेलोकवाद्य आहे? 

   अ)संतुर  ब)ससतार क)तबला ड)डमरू 

 

5- पेशकार नंतर काय वाजवतात- 

  अ)कायदा   ब)ठेका क) रेला  ड)मोहरा 
 

6- कोणता ठेका ववलंबीत लयीत वाजत नाही- 
  अ)दादरा ब) तीनताल क)झुमरा  ड)एकताल 

 

 

 

7-  तबल्यातील पदहले घराणे कोणते? 



  अ) बनारस ब)लखनौ  क)अजराडा ड)ददल्ली 
 

8- तबला वादन कशाच्या आधारे केले जाते- 
  अ) संगत  ब) वाद्य क) नग्मा  ड) संगीत 

 

9-  तबला वादनाच्या सूरूवातीला काय वाजवले जाते? 
  अ) लग्गी  ब) कायदा क) पेशकार ड) रेला 
 

10- झूमरा तालात काय गायले जाते? 
   अ) खयाल ब) भजन क) ठुमरी ड) धपृद 
 

 


