INDIAN HISTORY
1. బహృమతూ సమరాజ్యం విచిచిననం అభన తమాత ఉతుకిలోకి వచిిన మజ్యం
1) ఆదిల్ షహీ మజ్యం 2) తుజ్ం షహీ మజ్యం 3) కుతుబ్ షహీ మజ్యం 4) ైఏవి కవు
2. ఫఱరత జ్ాతీయ కంగ్రెస్ కి భృదటి ముసల ం అశ్యక్షుడు
1) అబుుల్ కలరం ఆజ్ాద్ 2) బదఽుదదున్ త్యయి 3) అలీ జినయన 4) రహమత్ అలీ
3. జ్లియన్ రలర బఱగ్ దఽరఘటన జ్మిగ్ిన మోజు
1) 13-4-1919 2) 13-5-1919 3)13-6-1919 4) 13-7-1919
4. 1886,1893 మమియు 1906 సంవతసమలలో జ్మిగ్ిన ఫఱరత జ్ాతీయ కంగెస్ మహ సభలకు అదయక్షత
వహంచింది ఎవరు
1) దయదయబఱభ నౌమోజీ 2) పమోజ్ ష బెహత 3) G.K. గ్ోకలే 4) నెహు ృ
5. గ్ంధి జ్తుమంచిన ుదేశ్ం
1) సేరగెం 2) తృో రుబందర్ 3) సబరమతి 4) రమా
6. ఏ మరండు మరైలేా సేేషన్ ల మధయ ఇండియర లో భృదటి మరైలు నడిచింది
1) బఱంబే – థయనే 2) బఱంబే

– డిలిల 3) బఱంబే – నయగూర్ 4) కలకత్యా

– సారత్

7. భుదిుతు మరణం తరరత ఎతున బౌదు సమరరేఱలు జ్మిగ్భ
1) 2 2) 3 3) 4 4) 5
8. బౌదఽుల వితు గెంధం
1) వినయ టిక 2) సఽతా టిక 3) అభి దమమ టిక 4) ై వతున
9. హరతృా సంసకితి దయదయు ఎతున సంవతసమలు సగ్ింది
1) 800 2) 900 3) 1000 4) 1100
10. ఎవమి కలంలో ఇండియరలో భృదటి మరైలు మరరగ ం మమియు భృదటి టెలిగ్ెఫ్ ల ైన్ తృురంభబెంది
1) లరర్ా భుంటో 2) లరర్ా అమ్ హు స్ే 3) లరర్ా ఆకలండ్ 4) లరర్ా డలహౌస
11. ఇండియరలో ఆంగల ం ఉననత విదయ మరధయమంగ్ ఎవమి కలంలో తృురంభబెంది
1) లరర్ా విలియం బంటిక్ 2) లరర్ా డలహౌస 3) లరర్ా భుంటో 4) లరర్ా కరి న్
12. సాభు దయరనంద రచన
1) రేదం ఫఱషయ భూభుక 2) రేదం ఫఱషయ 3) సత్యయరథ ుకశిక 4) ై వతున

13. ఏ సంవతసరంలో విరేకనంద చికగ్ో లో జ్మిగ్ిన ుంచ మహ సభలకి హజ్రయరయడు
1) 1891 2)1892 3)1893 4)1894
14. భకిా ఉదయమం యొకక తృురంభ ుతిదకుడు
1) మమరనఽజ్ 2) తుమబరకర్ 3) మదా చయరయ 4) మమరనంద
15. మమరనంద అనఽచరుడు
1) మవిదయస్ 2) కబీర్ 3) స఼నయ 4) ై రరందరూ
16. బహృమతూ సమరాజ్య ఆఖమి తృలకుడు
1) తుజ్ాం ష 2) మహమమద్ ష 3) కలిములరల ష 4) అహమద్ ష
17. ఏ సంవతసరంలో సో వియట్ యుతుయన్ 15 సాతంతు మిబ్లలక్ లు గ్ విడితృో భంది
1) 1990 2) 1991 3) 1992 4) 1993
18. బ్లుటిష్ తృరల బెంట్ సభుయడైన భృదటి ఫఱరతీయ ఎవరు
1) W.c. బనమజి 2) రచయ 3) మలబఱమి 4) దయదయబఱభ నౌమోజీ
19. ఏ మోజున లరర్ా మ ంట్ బఱటన్ ఫఱరత మజ్కీయ సమసయల మిషకమతుకి ుణయలికనఽ ుతితృదించయడు
1) 3-6-1947 2) 4-6-1947 3) 5-6-1947 4) 6-6-1947
20. ఱతరహనఽల కలంలో మషారముల నఽ ఆహరములు గ్ విభజించి ఎవమి అధినంలో నఽంచిమి
1) మహమతుులు 2) కుఅమర మరతయలు 3) అమరతుయలు 4) విషయవతి
21. ఈ కిెంది ఇవాబడిన ఏ జ్ాతక కథ దయనయ కటకం నఽ “ ఆందు నగమిగ్” సఽుచఽననది
1) రుదుక 2) సేమిరతుజ్ 3) భీమసేన 4) ై ఏవి కదఽ
22. ఈ కిెంది రతులో ఏ ఱతరహన మజు కలంలో ుకయత”మతసయ ుమణం” కరెడికమించిబడినది
1) భృదటి ఱత కమిి 2) గ్ౌతభూ ఱత కమిి 3) హలుడు 4) యజ్ాా శ్రె ఱత కమిి
23. ఈ కిెంది రతులో ఱతరహనఽల కలంలో మరైతుల ఉతాతిా లో మజు కరమిన రత ఎంత
1) 1/6 వ ఫఱగం 2) 1/8 వ ఫఱగం 3) 1/9 ఫఱగం 4) 1/10 వ ఫఱగం
24. ఈ కిెంది రతులో కమలల వదు మహ సంఘక భిక్షుల తృో షణ కరై ఒక గెమంనఽ బహృకమించిన ఱతరహన మజు
ఎవరు
1) భృదటి ఱతకమిి 2) మరండవ ులమరవి 3) గ్ౌతభూ ుతు 4) యజ్ా శ్రె
25. కిెంది ఇక్ష్వాకు మజులలో ఎవరు త్ోకకవడిన శివలింగం రమి శిలా కలలలో చామి?
1) ఒకటవ ఱంతములుడు

2) మరండవ ఎహృవుల శ్ంతములుడు
3) మటమి ుత్యు వీర ురుషో తా ం
4) ై రరు కదఽ
26. క ండముది ఱసనం నఽండి త్లియుచఽనన బిహతాలరయనఽల చమితు ఏ ఫఱషలో రుయబడింది
1) తృలు 2) తృుకితం 3) సంసర్తతం 4) త్లుగు
27. ఱలంకయన మజుల ఇలరేలుా ఎవరు
1) చితురథ దయసఽ 2) అషేభుజ్ సాభు 3) కతృో త్ేశ్ార సాభు 4) శివుడు
28. రుదుమదేవి దేవగ్ిమి యరదవుల నఽండి సదించిన విజ్యం ఇ కిెంది ఱసనయలలో దేతులో నమోదఽ చేయబడినది
1) బయరయరం 2) చందఽటల 3) హనమక ండ 4) బీదర్
29. రేభ సా ంబఱల దేరలయ శిలరాల ఆధయరంగ్ నటమజ్ మమకిషి ఈ కిెంది నితయరుంలో దేతుతు తృోు తసహంచనఽ
1) ఆందు నయటయం 2) ేమిట శివ త్యండవం 3) చింత బఱగ్ోతం 4) యక్షగ్నం
30. ఈ కిెంది రతులో ఏ కవయం త్లుగు సహతయం లో గ్ొా దిాద కవయం గ గుమిాంబడింది
1) రంగ నయథ మమరయణం 2) తురాచయనోతామ మమరయణం 3) ఫఱసకర మమరయనం 4) బసవ
మమరయణం
31. కకతీయ కలం నటి ఈ కిెంది ఱసనయలలో ఏ ఱసననం వుత ఱైవ ఱఖనఽ గుమించి విలురెైన సమరచయరం నఽ
ఇచఽినఽ
1) బయరయరం ఱసనం 2) హనమక ండ ఱసనం 3) మలరకూర్ ఱసనం 4) కజీేట దఽరగ ఱసనం
32. కకతీయుల చే తుమిమంచ బడిన ుఖరయత చయయ సో మనయథ దేరలయం ఎకకడ ఉంది
1) హనమక ండ 2) తృలం ట్ 3) లకకవరం 4) తృనఽగలుల
33. ఎవమి తృలనలో గ్ోల్కండ బహృమతూ సఽలరానఽలకు అాగ్ించ బడింది
1) ుత్య రుదుదేవుడు 2) తృోు లయ నయయకుడు 3) కర నయయకుడు 4) వినకయ దేవుడు
34. త్లంగ్ణయ నఽండి రెలువడిన త్ొలి మజ్కీయ రరా తిుక ఏది
1) గ్ోల్కండ 2) దేశ్ బందఽ 3) తూలగ్ిమి 4) ఆందు కలసమి
35. త్లంగ్ణయ మరైతుల సయుద తిరుగుబఱటు చివరకు ఎుాడు విరభుంచ బడింది
1) జూల ,ై 1951 2) ఆగస్ే , 1951 3) అకరేబర్, 1951 4) నవంబర్, 1951
36. త్లంగ్ణయ లో మజ్కీయ తృటఱల నఽ నడిన నయయకుడు
1) మవి నయమయణ మరడిా 2) స.మజ్లశ్ార మరడిా 3) బదు ం ఎలరల మరడిా 4) మజ్ బహృదర్ గ్ౌర్

37. 1917 లో అతూబ్లసంట్ ఎకకడ జ్మిగ్ిన ఫఱరత జ్ాతీయ కంగ్రెస్ మహసభ కి అదయక్షత వహంచింది
1) కలకతా 2) అమితసర్ 3) లరహో ర్ 4) కమచీ
38. అకబర్ అసానయతున దమిశంచిన త్ొలి ఇంగ్జలష్ వయకిా
1) మల్్ ంచ్ 2) మల్్ బో యర్ 3) మల్్ కరలభన్ 4) మల్్ రండే
39. కలికట్ కి రసో కడిగ్మర చేమిన త్ేది
1) 17-5-1498 2) 17-5-1497 3) 17-5-1496 4) 17-5-1495
40. 1668 లో పుంచ్ రరు భృదట ఎకకడ రయతృర సథవమతున ఏమాటు చేసఽకునయనరు
1) సారత్ 2) మచిలీటే ణం 3) చందయ నగర్ 4) గ్ోర
41. ఏ ఇండియర గ్ౌవరనర్ జ్రనరల్ ఇండియర లో ఉననత విదయ మదయమరతున ఇంగ్జలష్ గ్ చేఱరు
1) లరర్ా బంటింక్ 2) లరర్ా ఆకలండ్ 3) లరర్ా హమిాంజ్ 4) లరర్ా దలహలస
42. తుగల క్ సమరాజ్య సథకుడైన శియరసఽదిున్ వరంగల్ తు ఏ సంవతసం లో జ్లభంచనఽ
1) 1383 2) 1227 3) 1323 4) 1283
43. దక్ష్ిణ ఫఱరత దేశ్ం లో కడటి దు మజ్యం ఏది
1) మషేరకుట 2) కకతీయ 3) విజ్యనగర 4) ఱతరహన
44. విజ్యనగర భృదటి తృలకుడు
1) ముదు ా 2) మరరా 3) హమిహర-I 4) కంన
45. విజ్యనగర మజ్ాయతున దమిశంచిన త్ొలి యుమోయనఽల
1) దో భుంగ్ ేస్ 2) దఽయమలట్ బఱమోబసస 3) తుకలో క ంటి 4) అబు ల్ రజ్ాక్
46. దకకన్ నఽ తృలించిన త్ొలి చయమితుక మజ్వంశ్ం
1) ఇషాకుల 2) తూరుా చయలుకుయలు 3) ఱతరహనఽలు 4) కకతీయులు
47. చయలుకయ మజ్వంశ్ సాకుడు
1) యువమజ్ 2) ులికలశ్-II

3) ులికలశ్-I 4) విషు
ి వరు న్

48. కకతీయ తృలకుల కలం
1) 1000-1400 2) 900-1250
49. రుదయుంబ ( 1262- 1289 ) కు లలలు
1) 1 కూతురు + 2 క డుకులు
2) 2 కుతుురుల + 1 క డుకు

3) 1000-1323

4) 1100-1423

3) 3 కూతురుల
4) 3 క డుకులు
50. భృదటి మరైలు ఇండియర లో బఱంబే నఽండి ఎకకడికి రేసరు
1) థయనే 2) ఊన 3) నయగూర్ 4) కయయయణి
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