
 

 

INDIAN HISTORY 

 
1. నాణేల అద్యమన ఱసరం  

1) పేలియోగర   2)  ఎగర  3) నఽయతస్ భాటిక్సష  4)  ైవిఎవి కవు  

2. గుత  తృలకులు ఎకుువగ ఏ నాణాలనఽ జామి చేసయు  

1) ఫంగయం, ళసం  2) ర ండ,ి ళసం  3) ఫంగయం, మగి  4) ఫంగయం, ర ండి  

3. “జ ంద్ అర సత  “ ఎవమి విత్ర గరంధం  

1) తృమసషలు   2) ఴ ంద్ఽవులు  3) ఫౌద్ఽు లు   4) భుళల ంలు  

4. తొలి మతి  ముగ సంసుితికి ఆద్యబ ైన ఆమిిక వయవసి  

1) తృమిఱర తక ఆమిిక  వయవసి 

2) వయవసమ ఆమిిక  వయవసి 

3) శు తోృ షణ ఆమిిక  వయవసి 

4)  ైవి అతుి  

5. 1806-1818 భద్య కలం లో ఫాయత్ దేఱతుి ద్మివంచకుండా ఫాయత్దేశ చమిత్ర  ై ఆయు ుసత కల 

మళనరయు ఎవయు  

1) వి.ఏ.ళిత్   2) జేమ్సష విల్  3) భాక్సష భులల ర్  4) రోల్టై ర్  

6. కిరంది రతులో ఎవయు ఫాయత్ భార్ు్ సై్ చమిత్ర కయులు  

1) ఆర్.ఎస్.శయి  2) మొతల్  థార్  3) ఇమాన్ హతెబ్  4)  ై రయంద్యౄ  

7. తొలి ఫౌది్ సఴ త్యం మొద్ట ఏ ఫాషలో మమఫండింది  

1) సంసుిత్ం   2) తృర కిత్   3) తృలు  4)  ైవతూి  

8. ఏ వంఱల మజులనఽ భమిము మజాయలనఽ సంగం సఴ త్యం వమిిచంది  

1) ఉత్త య ఫాయత్  2) శ్చిభ ఫాయత్  3) ద్క్షిణ ఫాయత్  4) త్యుు ఫాయత్  



 

 

9. భహఫలిుయం లో ఉని యథ దేరలమం తుమిించనది ఎవయు  

1) విషేు  గో    2) భఴ ంద్ర వయున్  3) నయళంహ వయిన్ – I  4) నంది వయిన్  

10.  చంద్రగుత -II కలంలో ఇండిమా కి వచిన విదేశీముడె  

1) తౄఴ మాన్   2) వసఽతత్ర   3) హుమాన్ సంగ్  4) ఇతిషంగ్  

11. “మజ త్యంగిణి “ గరంధ కయత  

1) అల్-ఫెయౄతు  2) కలసణుడె   3) కలుదాసఽ   4) మజఱేఖర్  

12. “ఎలయోటిక్స సొ ళ ైటి అఫ్ ఫెంగల్ “ సత ంచన సంవత్షయం   

1) 1901  2) 1682  3) 1784   4) 1848  

13. ఫాయత్ దేశ రథభ తరటిష్  ర ైఱర భ  

1) లార్్ కతుంగ్  2) లార్్ ఫెంటింగ్  3) లార్్ కమన్ రలిస్  4) లార్్ రేలల ళల   

14. త్ేగలక్స మజవంశ సత కుడె  

1) లయోసఽదిి న్ త్ేగలక్స  2) భహభిద్ తన్ త్ేగలక్స  3) పమోజ్ శ త్ేగలక్స  4)  ైరయు కద్ఽ  

15. ఏ రణాలుక ఆదాయంగ ఇండిమన్ ఇండి ండెన్ష తల్-1947 నఽ తరటిష్ తృయలబ ంట్ ఆమోదించంది  

1) ఇండిమన్ కంగ రస్ రణాలుక  

2) సరూ  రణాలుక  

3) రేర ల్ రణాలుక  

4) భ్ంట్ ఫాటన్ రణాలుక  

16. లండన్ రయతృమలు క ంద్యు కలిళ ఈసై్ ఇండిమా కం తు తు ఎుడె సత ంచాయు  

1) 31 డిళ ంఫర్ 1600 

2) 31 జనవమి 1601 

3) ౩౦ నవంఫర్ 1600 

4) 31 అకటై ఫర్ 1600 

17. ఏ మగి ముగం సిలం లో మతి తో త్మాయు చేళన ఇళ్ళలో తువళంచేరయు 

1) ఇనాంగో అన్  2) అహర్  3) క ల్ివ  4) గుఫ్ కర ల్  



 

 

18. హయతృు కలం  లో “శ్చలజట ” అని భాట అయుం ఏతటి  

1) ర ండి భుకు  2) ఫంగయం భుకు  3) మగి భుకు  4) ఫొ గుు  భుకు  

19. భానవుతు భనఽసఽ నఽండి ముద్ు ం మొద్లవత్ేంది అతు ఏ రేద్ం లో చెుఫడింది  

1) అధయఴణ రేద్ం  2) సభ రేద్ం  3) మజు మేఴధం  4) ఋగేఴద్ం  

20. రసఽదేవ కిషేు డె ఏ జ ైన తియుంకయుతుకి ఫంద్ఽవు అతు జ ైనఽలు మిగతుంచమి  

1) మిషఫానాథ   2) తృయషవనాథ  3) నేతనాథ  4) అమిషై నేత  

21. లిచివి మజధాతు  

1) శరవళత    2) కౌఱంత  3) ర ైఱలి  4) మజుమ  

22. కిరంది రతులో ఏ ఱసనంలో “సతి ” గుమిచ రర మఫడింది 

1) ఏమన్  2)  నానేఘాట్  3) జునాగేట్  4)కలుంగ  

23. “సత్య-ర్ కలై్ ” నఽ సత ంచన రయు ఎవయు  

1) జ ైన్-ఉల్-అయతన్  2) మభదాస్  3) హుళేషన్ ష   4) అఫుి ల్ పజల్  

24. భధయముగ ఫాయత్కర్ల భార్ు్ అతు  ఎవమితు అనేరయు 

1)  మభానఽజ   2.మభదాసఽ  3.చెైత్నయ  4.కతెర్  

25. ఇండిమా అతి భుఖయబ ైన డేన్ష మిషుయం ఏది 

1) చంద్ర నాగుయు 2) ులికట్ 3) ళేలంరర్ 4) భచలీటైణం  

26. రసో ుడిగభా కి భడగసుర్ నఽంచ కలికట్ కి చేయడాతుకి ఎవయు దామి చాంచాయు 

1) అఫుి ల్ భాజిద్ 2) అలుుకర్ు 3) తృర తుసో ు – డి- అల్ిడ 4) క  ై న్ హకిన్  

27. దిరతూ అఫ్ ఫెంగల్, తహర్, ఒడిసష అ సంధి దాఴమ తరటిష్ రమికి లతేంచంద ి

1) అలహఫాద్ సంధి 2) ఫకషర్ సంధి 3) లకటి సంధి 4) ఆలీనగర్ సంధి  

28. జనయల్ సమిఴస్ ఎన్ లిసఽై  బ ంట్ ఆకై్స 1856 నఽ ఎవయు రరేశ టాై యు 

1) లార్్ డల్ హౌళ 2) ఆకల ండ్ 3) లార్్ బేయో 4) లార్్ కతుంగ్  

29. సి తుక సఴత్ంత్ర రబుత్ఴభునకు త్ండిర ేయు గవించన రయు 

1) లార్్ బేయో  2) లార్్ తంటో 3) లార్్ మి ద్న్  4) లార్్ ద్పరన్  



 

 

30. సఴమజ్ అని లుునఽ భుళల ం లీగ్ ఏ సంవత్షయంలో ఇచినద ి

1) 1911 2) 1912 3) 1913 4) 1914  

31. ఇండిమాలో మొటై మొద్ట భాత్ి ఫాషలో రచఽమించన తిరక ేయు 

1) తుల్ ద్యున్  2) ది టిరమాట్ 3) సభాచాయ డెైలీ 4) సభాచార్ ద్యున్  

32. లండన్ లో జనయల్ ఓ డమయర్ నఽ చంనా రయు 

1) ఉది్ం ళంగ్  2) బగత్ ళంగ్ 3) చంద్ర ఱేకర్ ఆజాద్ 4) సో హన్ ళంగ్  

33. రయు సఴమజ్ నఽ లక్ష్యంగ రకటించన లాహో ర్ కంగ రస్ భహ సబకి అధయక్ష్త్ వఴ ంచంది ఎవయు. 

1) న హుు  2) గంధీ 3) మజేంద్ర రసద్ 4) సమోజితూ నాముడె  

34. ఏ సంవత్షయంలో గంధి ఫెలాు ం లో జమిగిన కంగ రస్ భహ సబ కు అధయక్ష్త్ వఴ ంచాడె 

1) 1922 2) 1923 3) 1924 4) 1925  

35. 1948లో జ ైరర్ లో జమిగిన కంగ రస్ భహ సబకి అధయక్ష్త్ వఴ ంచంది ఎవయు. 

1) మజేంద్ర రసద్ 2) అఫుి ల్ కలాం ఆజాద్ 3) జ .త. కిలాతూ 4) టాై తే ళతామభమయ  

36. గంధీ సఫయితి ఆశరభాతుి ఆఴమిద్ఫద్ లో ఎుుడె సి ంచాయు 

1) 1914  2) 1915 3) 1916 4) 1917  

37. కిరంది రమిలో భూడె మౌండ్ టేఫల్ సభారేఱతుకి హజయమాయయు 

1) అంఫేద్ుర్ 2) టేల్ 3) గంధి 4) భాలరయ  

38. దార క్ష్ మభం భమిము సభయల కటటలోతు తబేశఴయ దేరలమాలు ఎవమి కలంలో తుమిించాయు 

1) ముది్ భలల  – 1 2) గునగ విజమాదిత్య 3) చాళ్ైకయతైభ- 1 4) మజమజనమేంద్ర  

39. భామోుతోృ లో తెలిున మేవు టైణం 

1) కంటక శీలా 2) బ ైసో లిమా 3) బ టటై లిల 4) కటడాయు  

40. ఎవమి మితృలన కలంలో లం టలోతు మభు దేరలమం తుమిించఫడింద ి

1) యుద్రభ దేవి  2) గణతి దేర  2) రతాయుద్ర – 2 4) యుద్రదేవ  

41. విజమనగయ ఆసి నంలో ఎవమి తృలనలో శీరనాధఽతుకి కనకతేలేకం జమిగింది 

1) దేవయ-2  2) కిషు దేవమమ 3) సలువ నయశ్చంహ 4) హమి హమిమవు  



 

 

42. హం లోతు హజాయ మభదేరలమం తుమిించంద ి

1) హమి హమి – 1 2) దేవమమ – 2 3) శీర కిషు  దేవమమ 4) అచఽయత్మమ  

43. ఇఫరఴ ం కుత్ేబ్ ష వది్ తోృ ఱకతాఴతుి తొృ ందిన యచభత్ 

1) ఎయరని 2) కంద్ఽకమియుద్రమయ 3) కంకటి తృమజు 4) ుషుగిమి తిభిని  

44. సఽబద్ర కయయయణం యచంచన రయు 

1) యంగభి 2) భధఽయ రతు  3) మోహనాంగి  4) తాళ్ళతృక తిభికు  

45. తుజాం మషైర కభుయతుసై్ తృమిై ఎుుడె ఏయుడింద ి

1) 1929 2) 1931 3) 1940 4) 1932  

46. శీర శీర ఈ రకయంగ రళదిి  చెందాయు 

1) భహకవి 2) ఫావ  కవి 3) శింగయ కవి 4) దిగంఫయ కవి  

47. 1948 లో ఴమైద్మఫాద్ విచేిళన ఫాయత్ రబుత్ఴ భుఖయ రతితుద ి

1) జనయల్ చౌద్మి 2) A.L మలద్ 3) భుతుశ  4)  ై రయు కయు  

48. ఆంద్ర భహ సబ మొద్టి సభారేశం జమిగిన చోటట 

1) గుంటృయు 2) ఫాటల  3) తెనాలి 4) విజమరడ  

49. ఴమైద్మఫాద్ ళేై ట్ కంగ రస్ నఽ తృర యంతేంచన రయు 

1) హమగసరవ చామి 2) మభానంద్తీయి 3) మభచంద్ర మ డి్   4)  ై రయు ఎవయు కయు  

50. 1935 లో మొటై మొద్టి కభుయతుసై్ తృమిై ఱక సి ంచన చోటట 

1) కమసంనగర్ 2) కకినాడ 3) వయంగల్ 4) విజమ రడ  
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