
 

 

INDIAN HISTORY 

1. ఎఴమి మితృహలన కహలంలో బేగహషతతుస్ ఇండియా ను షందమిశంచాడు 

1) సరష  2) కహనవ  3) ఆఱోక  4) చందర గుతృహత  మౌరయ  

2. కరి.ూ. 450 లో ఈజిప్్ట లో కనుగోబడిన లెకరకంచు శూహధనం 

1) ఎనాయౌటికల్ ఇంజన్ 2) అబాకస్ 3) ూషలు 4) నాయర్ ఎముకలు  

3. శూహలారజంగ్ ముయళయం కు ఎఴమి ేరు ెటా్ రు 

1)  శూహలారజంగ్- I  2) శూహలారజంగ్ – II  3) శూహలారజంగ్ – III 4) శూహలారజంగ్ – IV 

4. బ ందాఴనలో  గోవంద దేరహ  దేరహలయాతున తుమిిచంద ి

1) ఔరంగహ జేబ్ 2) అకఫర్ 3) జసంగీర్ 4) శుహజశృన్  

5. గోతృహల క శణ  గోకలే శూహథ ంచన షంషథ  

1) దిఴయ జఞా న షమాజం 2) ఇండియన్ శూో శల్  కహనఫపమెన్స 3) ళేఴ షమితి 4) షమెవంట్సస అఫ్ 

ఇండియన్ శూొ ళెైట ి

6. ఎఴమి కహలంలో కలకత్ాత ,ముంబ ై, మమియు మదార స్ వవవ వదాయలయాలు ఏరడాా భ 

1) లారా్ యౌటన్ 2) లారా్ బేయో 3) లారా్ కహతుంగ్ 4) లారా్ లామెన్స  

7. దవలో ఉండగహ సత్య కు గుమైెన ఏకెైక రఫైశూహర భ 

1) లారా్ బేయో 2) లారా్ యౌటన్ 3) లారా్ ఎయౌజన్ 4) లారా్ నార్త బరర క్  

8. ఎఴమి కహలంలో ఫారతీయ ుమహత్త్వ షమేవక్షణ ఏరడింద ి

1) లారా్ ఇమివన్  2) లారా్ మీడింగ్ 3) లారా్ కరజన్ 4) లారా్ డపరన్  

9. కే క ఇండియన్ గఴరనర్ జనరల్ ఎరేరు 

1) c. మహజగోతృహలాచామి 2) టా్ బు ళత్మహమయయ 3) మహజేందర రశూహద్  4) టేల్  

10. ఫారత్ దేవ శూహవత్ంత్ార తుకర ఆధారబ ైన రణాయక 

1) కరిప్టస రణాయక  2) రేరఫల్ రణాయక  3) మౌంట్స బటన్ రణాయక  4) ెై ఏవ కహఴు  

11. రవందరనాథ్  టాగోర్ దేతుతు తురళషతత  త్నకర ఇచిన నఫైట్స సృడ్ బిరుదును ఴదులుకునానరు 

1) బ ంగహల్ వభజన 2) 1910 ెరస్ చట్ం 3) ఉు ఉత్ార లను 4) జయౌయన్ రహలబాగ్ 

షంఘటన 

12. 1933 లో తృహకరశూహత న్ అనే మాటను ఎఴరు రూతొృ ందించారు 



 

 

1) చౌదమి రసిత్ అయ్ 2) అయ్ జినాన 3) ఇకహఫల్ 4) షుసరఴమాి  

13. 365 మోజల కహయలెండర్ ను త్ాయారు చేళంది ఎఴరు 

1) బాబిలోతుయనతో  2) గిీకులు 3) మోమనుో  4) ఈజిశయనుో  

14. ముఖయబ ైన రఫైదిక ఆచార కరియలు 

1) అవవ బేధం 2) రహజేభ  3) మహజషుయ 4) ెైఴతూన  

15. అలేగహజ ండర్ ఇండియా ెై ఎుడు దండెత్తత డు 

1) కరి.ూ. 316  2) కరి.ూ. 326 3) కరి.ూ. 336 4) కరి.ూ. 346  

16. షంగం తృహలన యుగహతుకర చెందిన రముఖ గింధం 

1) త్ోలకయం  2) జీవకహ చంత్ామణి 3) కురళ్  4) ెైఴతూన  

17. ఎఴమిత్ో అకఫర్ మత్ చరిలు చేళేరహరు 

1) ురుశోు త్తమ దాస్ 2) మశృ మహజి మహనా 3) సమివజయ 4) ెై రహరందమిత్ో  

18. కరింది రహతులో ఎఴరు జసంగీర్ ఆశూహథ నాతున షందమిశంచారు 

1) కె్న్ శృకరన్స  2) షర్ థామస్ మో  3) టర ఴయోౌ 4) ెై రహరందరూ  

19. ముగల శూహమాా జయంలో ఎఴమి తృహలనను షవరణ యుగం గహ ఴమిణశూహత రు 

1) శుహజశృన్ 2) జసంగీర్ 3) అకఫర్ 4) బాబర్  

20. ముగల తృహలకుల ళెైతుక ఴయఴషథ   

1) జఞగిమహద మి ఴయఴషథ  2) ఇజఞమహద మి ఴయఴషథ  3) మునుషబాద మి ఴయఴషథ  4) త్ాలుక దామి ఴయఴషథ  

21. ముదటి మఴియా డియోౌ షులాత న్ 

1) చాంద్ బిబి 2) రజియా షులతన 3) నతరజశృన్ 4) ముంత్ాజిసల్  

22. శిరహజి రహరషుడు 

1) శిరహజీ – 2 2) మహజఞరం 3) వంబాజి 4) శుహసృ  

23. రజియ షులతన త్న భరత త్ో యుదదంలో మరణించంది ఆ భరత ేరు ఏంద ీ

1) యాకుద్ 2) కబీర్ కహన్ 3) అలుత తుయ 4) ెై ఏవ కహఴు  

24. తిరుకుకరళ్  గిందా రచభత్  

1) త్ోలకకయం 2) తిరుఴలుో రహర్ 3) ఆదిగళ్ 4) కంబన్  

25. రహత్సయునుడు మహళన కహమషతత్ర లో ఎతున కళలు రషతవనాిషు 

1) 36  2) 64  3) 72  4) 24  



 

 

26. ఎఴమి తృహలన కహలంలో ఆరయభట్ క రళదద  ండిత్తడు అయాయడు 

1) మౌరుయలు 2) గుుత లు 3) సరష ఴరధనుడు  4) ెై ఏవకహఴు  

27. వకిమ శీలా వవవ వదాయలయ శూహథ కుడు 

1) దేఴతృహల 2) నామహయాణ తృహల 3) ధరి తృహల 4) మధన తృహల  

28. రహయకరణం లో రళదద  గింధం “ మశృ ఫాశయ “ రచయత్  

1) భఴభరతి  2) కలహణుడు  3) త్ంజయౌ   4) సరుష డు  

29. సరతృహ నాగరకత్ కనుగొనన కహలం  

1) 1920 – 21  2)1964 – 65 3) 1910 – 11  4) 1900- 02  

30. సరతృహ నాగమికత్ ను ఏమతు రశూహత వశూహత రు  

1) షుఴరణ యుగ నాగమికత్  2) ఇను యుగ నాగమికత్  3) మహగి యుగ నాగమికత్  4) కంచు 

యుగ నాగమికత్  

31. రేదం అంటే  

1) భగఴంత్తడు   2) ూజ  3) జఞా నం  4) ెైవ ఏవ కహఴు  

32. కతుక్షుడు ఏ మత్ా అబుమాతు 

1) ఴిందత మత్ం  2) జెైన మత్ం  3) బౌదద  మత్ం  4) ెైఴతూన  

33. తృ ండయ మహజయ ముఖయ ట్ణం  

1) మదుమెై   2) శిీరంగం  3) నాగట్ణం  4) ుదుద చేమి  

34. ఆత్ి దెైరయం ,ఆత్ి గౌరఴం మమియు ఆత్ి త్ాయగం మికోలెందుద కు కహయ మమియు దురగ  మత్ాల ఉయోగించన 

రహరు ఎఴరు  

1) అరవంద్ ఘోష్  2) లజతి మహయ్  3) బిన్ చందరతృహల్  4) బాల గంగదార్ తిలక్  

35. కహంగిెస్ శోూ శయౌస్్ తృహమ్ీ ఏమహటు ఐన షంఴత్సరం  

1) 1930  2) 1932  3) 1934  4) 1936  

36. మరడఴ మౌండ్ టేబుల్ షమారేవం జమిగిన షంఴత్సరం  

1) జనఴమి 1932  2) మమిి 1932 3) జూలెై 1932 4) నఴంబర్ 1932  

37. రఫైఱహి భ అంటే మహజయదితి యొకక ఴయకరతగత్  

1) ళేఴకుడు   2) రతితుది  3) షశృయకుడు  4) మితృహలకుడు  

38. ఇండియా లో రభుత్వ ళేఴ ఴయఴషథ  ను రరేవెటా్ డు  



 

 

1) ఴేళ్ంగ్   2) బ ంటింగ్  3) యౌటా్ న్  4) కహరన్ రహయౌస్  

39. జయయతి బా ులే అషలు ేరు  

1) జయయతి మహఴు మశృర్  2) జయయతిమహఴు లండే  3) జయయతిమహఴు రదాన్  4) జయయతిమహఴు ులే  

40.  నతరజశృన్ ముదటి భరత ేరు 

1) లేర్ ఖాన్  2) లేర్ షయయద్  3) లేర్ ఠహన్  4) లేర్ అఫ్ఘన్  

41. ఴ ైదమహబాద్ నగమహతున మమియు చామిినార్ ను తుమిించంది ఎఴరు  

1) తుజఞం శుహ  2) ఆయౌ ఆదిల్ శుహ  3) ఇబరఴ ం కుత్తబ్ శుహ  4) కూయౌ కుత్తబ్ శుహ  

42. గురు గోవంద్ ళంగ్ తు రఫావత్ం చేళన ఴిందత దేఴుడు ఎఴరు  

1) శిఴ,మహమ 2) గణేశ్,మహమ  3) శిఴ, వశతణ   4) మహమ, క శణ  

43. తుజఞం- ఉల్- ముల్క  ఏ షంఴత్సరం లో ఴ ైదమహబాద్ మహశుహ్ ా తున ఏమహటు చేఱహడు 

1) 1720 2) 1722 3) 1724 4) 1726  

44. మహడికల్ డెమోకిటిక్ తృహమ్ీ శూహత కుడు ఎఴరు  

1) M.N.మహయ్ 2) షుఫాష్ చందరబో స్  3) జయరకహష్ నామహయణ  4) మధు యౌమాభ  

45. ఫారత్ దేఱహతుకర శూహవత్ంత్ ర్ం ఴచినుడు కహంగిెస్ అదయక్షుడు ఎఴరు  

1) టా్ బి  2) మహజేందర రశూహద్  3) జె.బి.క లాతూ  4) ఆజఞద్  

46. దేతుత్ో 1854 ఉడ్స డిశూహచ్ కర షంబంధం ఉంది  

1) తృహలన షంషకరణలు  2) ఆమోగయ ళేఴలు   3) వదయ   4) తృో యౌస్  

47. “ నాకు రకహత ాతున ఇఴవండి .... మీకు నేను శూహవత్ంత్ ర్ం ఇశూహత ను “ అతున అననది  

1) ళ.అర్.దాస్   2) జఴసర్ లాల్ నఫసృర   3) ఆజఞద్  4) షుఫాశ్ బో స్  

48. లారా్ బ కహలే ఏ షంషకరణలకు ేరు తొృ ందాడు  

1) ఆమిథక షంషకరణలు  2) తృహలన షంషకరణలు  3) వదయ షంషకరణలు 4) మత్ షంషకరణలు  

49. ఇంగోీష్ రహరు ముదట ఫారత్ దేవం లో ఏ ఴషుత ఴులత్ో రహయతృహరం చేశూహరు  

1) ఇండిగో   2) టీ    3) ఉు   4) తిత   

50. మశృత్ాి గహంధీ తు “నగన కరర్ “ అననది ఎఴరు  

1) అటోి   2) కరిప్టస    3) చమిిల్   4) రేరఫల్  
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