
                          SYBA HISTORY PAPER III SAMPLE QUESTIONS  

 

 

Q1.Who was  appointed as Director of Archaeological dept of India in 1862 ?   

 सन १८६२ मधे्य भारतीय पुरातत्व खात्याचा महाननरीक्षक म्हणून कुणाची ननवड          

झाली. 

1. Cunningham / कननिंगहम 

2. John Marshall  / जॉन मार्शल 

3. Rakhaldaas Banerjee  / राखालदास बॅनजी 

4. Lake Hume / लेक हुमे 

Q2. World's oldest   inscription is known  as   

जगानतल सवाशत प्राचीन नर्लालेख  या नावाने ओळखला जातो 

1. Bogazkoi / बोगाज़कोइ  

2. Mandsor  / मिंदसोर 

3. Ahol /  अहोळ 

4. Dhauli / धौली 

Q3.The excavations of Harappa and Mohenjo-Daro was carried out by which of 

the following Director General of Archaeological Survey of India.  

हडप्पा आनण मोहेंजो-दारो उत्खनन तत्कालीन पुरातत्व सवेक्षण महासिंचालकािंनी केले 

होते,ज्याचे नाव होते 

 

1. John  Marshall / जॉन मार्शल 

2. John Galt / जॉन गॅल्ट 

3. Herbert Simon / हबशर्श सायमन 

4. Sean Gilbert Marshall / सीन नगलबर्श मार्शल 

 

Q4. Identify the Jankula which emerged in the latter Vedic period with the  

amalgamation of  Kuru and Panchal janakulas?  



    उत्तर वैनदक कलात कुरु व पािंचल या दोन जनकुलािंचे एकनिकरन होउन कोनते जनकुल 

तयारझाले? 

 

1. Kuru/कुरु 

2. Puru/ पूरू 

3. Bharat/ भरत 

4. Das/ दास 

Q5. What is the period of  Mahajanpadas?  

  महाजन पदाचा कालखिंड कोणता मानला जातो  ?  

1. 900 B.C. to 600 B.C / इ.स.पूवश ९०० ते ६०० 

2. 600 B.C. to 332 B.C / इ.स.पूवश ६०० ते ३३२ 

3. 332 B.C. to 32 C.E / इ.स.पूवश ३३२ ते इ.स ३२   

               4.  332 C.E. to 332 C.E / इ.स ३२ ते इ.स ३३२ 

Q6. Who was the founder of  Mauryan dynasty?  

       मौयश राजविंर्ाचा सिंस्थापक कोण होता?  

1. Chandragupta  / चिंद्रगुप्त 

2. Skandgupta / स्किं दगुप्त  

3. Kumaragupta  / कुमारगुप्त 

4. Ashok / अर्ोक 

 

 

Q7. Who ruled India between 335 AD and 375 AD  

  इ.स इ.स ३३५ ते  इ.स ३७५  या काळात भारतावर खालीलपैकी कोणाचे शासन 

होते  

1. Kumaragupta I/ कुमारगुप्त पनहला 

2. Ramagupta I/ रामगुप्त प्रथम 

3. Chandragupta I/ चिंद्रगुप्त पनहला 



4. Samudragupta/ समुद्रगुप्त 

 

Q8.  Who motivated Harshavardhan towards Buddhism ?  

   हर्शवधशन यास कुणी बौद्ध  धमाशकडे पे्रररत केले ?  

1. Monk mahakasshapa /नभकू महाकाश्यप 

2. Heuan-T-sang / हेनुसिंग  

3. Ther nagsen / थेर नागसन  

4. Diwakar mitra / नदवाकर नमि  

Q9. ________was the greatest ruler in Kalyani Chalukya Dynasty  

 चालुक्य विंर्ानतल हा राजा शे्रष्ठ होय 

1. Devapala / देवापाल  

2. Kamrupa / कामरूप  

3. Anantavarman / अनिंतवमाश  

4. Someshwar I / सोमेश्वर पनहला  

Q10. _______book written by Amogh Varsh in Kannad language.  

   अमोघ वर्श ने कन्नड भारे्त  ______नलनहला ग्रिंथ हा  

1. Rajrmala  /राजमाला  

2. Kavi rajmarg / कवी राजमागश  

3. Bhagvatgeeta / भगवतगीता  

 


