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Indian History
1. ఆర్థిక సుస్థిరత ప్రాధాన్యతని గ్రహించి ఏకైక భారతీయ ర్రజుగర ఈ క్రిందివరర్థలో ఎవర్థని పేర్్కింటారు ?
1) అకబర్

2) టిప్పుసులతాన్

3) షేర్ షరసూర్థ

4) శివరజీ

2. మన్దేశింలో స్ైన్యసహకర విధాన్ిం క్రింద బ్రాటష్
ి వరర్థతో మొదటిసరర్థగర ఒప్ుిందిం కుదురుుకున్నది
క్ిందివరర్థలో ఎవరు ?
1) రింజిత్ స్థింగ్

2) నానాసరహెబ్ 3) టిప్పు సులతాన్

4) నిజ ిం అలీ

3. ‘దసా క్’ లు అన్గర ఈ క్రింది వరనిలో ఏమిటి ?
1) బ్రాటిష్ వరరు నిర్థమించిన్ చరులు

2) తూరుు ఇిండియత కు అిందిించిన్ ఉచిత ప్రసులు 3)

ప్ౌరులని ఉదయగ్ింలో నియమిించిన్ ప్రతాాలు

4) బ్రాటష్
ి వరరు భారతీయ ర్రజులక్ ఇచిున్ వడడీ లేని

ఋణాలు
4. మన్దేశింలో విదయకు సింబింధిించి మతగరనకరర్రాగర క్ిందివరనిలో దేనిని పథలుసరారు ?
1) వికటార్థయత ర్రణి ప్ాకటన్

2) మెకరలే మినిట్స్

3) ఉడ్స్ డిసరుచ్

4) పవ
ై వి
ే కరదు

5. విశవవిదాయలయతలు మన్దేశింలో ఏ సింవత్రింలో సరిపథించబడాీయి ?
1) 1857

2) 1862

3) 1836

4) 1847

6. గ్ురుముఖి లిపథని కన్ుగ్న్నది ఈ క్ిందివరర్థలో ఎవరు ?
1) అమర్రాస్

2) గ్ురు అింగ్ద్ 3) గ్ురునాన్క్

4) గ్ురుగోవిిందస్థింగ్

7. క్ింది వరనిని జతప్రచిండి ?
నిర్రమణిం

నిర్థమించిన్వరరు

A. బులింద్ దర్రవజ

1. హుమతయున్

B. జ మ మస్ీద్

2. ఔరింగ్జేబ్

C. బాదాాహ మస్ీదు

3. అకబర్

D. దీనాునా

4. షరజహాన్

1) A-4, B-1, C-3, D-2

2) A-2, B-1, C-3, D-4

3) A-3, B-4, C-2, D-1

4) A-1, B-4, C-2, D-3
8. క్ింది వరనిలో ‘మిసరల్’ అన్బడే ప్ర్థప్రలనా ప్రాింతాలన్ు కలిగథ ఉన్నవరరు ఎవరు ?
1) హెైదర్ అలీ

2) రింజిత్ స్థింగ్ 3) సప్రార్ జింగ్ 4) మీర్రకస్థిం
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9. భారతదేశింలో స్థవిల్ సర్వవసులు ప్రారింభించిన్ది ఈ క్రింది వరర్థలో ఎవరు ?
1) వరరన్ హేస్ా ింథ గ్్

2) వేలలె స్థ్

3) కరర్రనాలీస్

4) డలహౌస్థ

10. శరశవత భూమి శిసుా విధానానిన ఏ సింవత్రింలో తొలిసరర్థగర ప్ావేశపటాారు ?
1) 1793

2) 1836

3) 1826

4) 1739

11. క్ిందివరనిలో సర్థగర జతప్డనిది ఏది ?
1) పథిండార్వ యుదధ ిం – లతర్ీ హేస్ా ింథ గ్
సింకరమణ స్థదధ ాింతిం – డలహౌస్థ

2) సతీ నిషేధిం – విలియిం బింటిింగ్

3) ర్రజయ

4) హెైకటరుాల ఏర్రుటు –లతర్ీ మేయో

12. సరినిక సింసి ల పథతామహునిగర క్ిందివరర్థలో ఎవర్థని పేర్్కింటారు ?
1) లతర్ీ ర్థప్ున్

2) లతర్ీ కరజన్

3) లతర్ీ మిింటో 4) లతర్ీ మేయో

13. ఇలబర్ా బ్రల్ వివరదిం ఏ సింవత్రింలో సింభవిించిింది ?
1) 1881

2) 1883

3) 1886

4) 1889

14. క్ిందివరనిని జతప్రచిండి ?
ప్త్రాక

సరిప్కుడు

A. యుగరింతర్

1. బర్విందాకుమతర్ ఘోష్

B. సింధయ

2. బాహమబిందు ఉప్రధాయయ్

C. బిందేమతరిం

3. శరయింజీ కృష్ణ వరమ

D. ఇిండియన్

4. మదిం బ్రకరబ్ర కరమత

సో స్థయలజిస్ా
1) A-3, B-1, C-2, D-4

2) A-4, B-3, C-2, D-1

3) A-1, B-2, C-4, D-3

4) A-2, B-4, C-3, D-1
15. క్ింది వరనిలో సర్థగర జతప్డనిది ఏది ?
1) తలతవర్ – బర్థెన్

2) ఫ్ీా హిందూసరాన్ – వరింకటవర్

3) గ్దా ర్ – శరనారాని్సో క

4) కీర్ా థ -

అమెర్క
థ ర
16. బాహమసమతజిం గ్ుర్థించిన్ ఈ క్ింది వివర్రలలో ఏది నిజిం కరదు ?
1) కలకతాాలో 1828లో ర్రజ ర్రమ్ మోహన్ ర్రయ్ దీనిని నిర్థమించాడు
చిందాస్న్
ే దీనిలో చేర్రడు

2) 1857 లో కేశవర

3) 1878 లో సరధారణ బాహమసమతజ్ దీని న్ుించే చీలి ఏరుడిింది

4) దేవేిందానాథ ఠరగ్ూర్ క్ దీనితో సింబింధిం లేదు
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17. శుదిధ ఉదయమింతో ఈ క్రింది వరర్థలో ఎవర్థకీ సింబింధిం ఉింది ?
1) దయతన్ింద సరసవత్ర

2) అతామరిం ప్రిండురింగ్

3) దేవేిందానాథ ఠరగ్ూర్

4) యిం.జి.రన్డే
18. కరశి విశవవిదాయలయతని సరిపథించిన్ది వీర్థలో ఎవరు ?
1) మదన్ మోహన్ మతలవీయ

2) వివేకరన్ింద

3) ఈశవరచిందా విదాయసరగ్ర్

4) ర్రింమోహన్

ర్రయ్
19. యింగ్ బింగరల్ ఉదయమింతో ఈ క్ింది వరర్థలో ఎవర్థకీ సింబింధిం ఉింది ?
1) గోప్రల హర్థదశు
ే మఖ్

2) హెన్రా వివియన్ డెర్ోజియో

3) జయయత్ర బాప్పలే

4) ఈశవరచిందా

విదాయసరగ్ర్
20. దివయజా న్ సమతజిం ఏ న్గ్రింలో సరిపథించబడిింది ?
1) న్ూయయతర్క

2) టోర్ేింటో

3) శరన్ ఫ్రాని్సో క

4) కలకతాా

21. క్ిందివరనిలో ‘పర్థయతర్’ గర పథలువబడిింది ఎవరు ?
1) తాయగ్ర్రజచెటా ి

2) గోప్రల బాబా వరలతింగ్కర్

3) క.ర్రమకృష్ణ పథలె ే

4)

ఇ.వి.ర్రమసరవమి నాయకర్
22. క్ింది వరనిని సర్థగర జతప్రచిండి ?
ఉదయమిం

`

సింవత్రిం

A. వైకటమ్ సతాయగ్రహిం

1. 1870-80

B. ఇిండిగో ఉదయమిం

2. 1924-25

C. ప్రబాన ఉదయమిం

3. 1859-60

D. దకకన్ు ఉదయమిం

4. 1875

1) A-3, B-1, C-4, D-2

2) A-1, B-4, C-2, D-3

3) A-2, B-3, C-1, D-4

4) A-4, B-1, C-3, D-2
23. స్థప్రయిల త్రరుగ్ుబాటులోని ప్ాముఖమెన్
ై అింశిం ఈ క్ిందివరనిలో ఏది ?
1) స్ైనికులు, సరమతన్య ప్ాజలు కలిస్థ ప్రలగొన్టిం
హిందూ ముస్థె ిం ఐకయత

2) త్రరుగ్ుబాటు వరయపథించిన్ విదాన్ిం

4) స్న్
ై యిం, ప్ాజల మధయ సహకరరిం

24. స్థప్రయిల త్రరుగ్ుబాటున్ు ప్ాథమ భారత సరవతింతా సింగరరమిం అవి వయవహర్థించిింది ఎవరు ?
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1) డి.వి. సరవరకర్

2) ఆర్.స్థ. మజుిందార్

3) డా.డి.ఎన్.స్ేన్

4) సుభాష్ చిందాబో స్

25. క్టా టరు ఉదయమింతో ఈ క్ింది వరర్థలో ఎవర్థక్ సింబింధిం ఉింది ?
1) చకర బ్రసజయ

2) న్రస్థింహార్డిీ 3) దివరన్ వేలుతింబ్ర

4) ర్రణి చెన్నమమ

26. క్ిందివరనిలో సర్థగర జతప్డనిది ఏది ?
1) అహమదీయ ఉదయమిం - మీర్రజ గ్ులతిం అహమద్
3) వహాబీ ఉదయమిం – షరవలీ ఉలిె

2) ఫర్రజి ఉదయమిం – మీర్ నాజర్ అలీ
4) ఆలీఘర్ ఉదయమిం – రహమత్ అలీ

27. క్ింది వరనిని సర్థగర జతప్రచిండి
సింసి

ప్రారింభకులు

A. గ్దా ర్ ప్రర్వా

1. ప్పలిిందాస్

B. అన్ుశీలన్ సమిత్ర

2. లతలత హరా యతల్

C. మితామేళ

3. గ్ణేశ్ సర్రకర్

D. అభన్వ భారత్

4. సర్రకర్ సో దరులు

1) A-4, B-3, C-2, D-2

2) A-2, B-1, C-4, D-3

3) A-3, B-1, C-4, D-2

4) A-1, B-4, C-3, D-2
28. మన్దేశింలో మొదటి కరర్థమక సింఘిం ఏ సింవత్రింలో సరిపథించబడిింది ?
1) 1916

2) 1936

3) 1926

4) 1922

29. “ఇిండియతలీగ్” అన్బడే సింఘతనిన ప్రారింభించిింది ఈ క్ిందివరర్థలో ఎవరు ?
1) శిశీర్ కుమతర్ ఘోష్

2) మహాదేవ గోవిింద రన్డే

3) దాదాబాయి నౌర్ోజీ

4) విలియిం

ఆడమ్్
30. కరింగరస్ ప్రర్వా ఏ సింవత్రింలో చీలి ప్ో యిింది ?
1) 1903

2) 1907

3) 1909

4) 1911

31. గరింధీజీక్ ర్రజకీయ గ్ురువపగర ఈ క్ిందివరర్థలో ఎవరు పథలువబడాీరు ?
1) ర్రజ ర్రమ్ మోహన్ ర్రయ్

2) బాలగ్ింగరధర్ త్రలక్

3) దాదాభాయి నౌర్ోజీ

4) గోప్రలకృష్ణ

3) కటయ-గోవిిందగ్ురు

4) చెించు –

గోకులే
32. క్ిందివరనిలో సర్థగర జతప్డనిది ఏది ?
1) ముిండాలు – బ్రర్ర్ముిండా

2) బర్రన్ు
ె – జ తాభగ్త్

హన్ుమింతు
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33. జైలులో ఆమరణ నిరహదీక్ష చేస్థ మరణిించిన్ విప్ె వకరరుడు ఈ క్నిావరనిలో ఎవరు ?
1) జత్రిందాస్

2) ర్రజగ్ురు

3) భగ్త్ర్ింగ్

4) అరవిిందఘోష్

34. చింప్రరణ్ సతాయగ్రహానిన ఏ సింవత్రింలో ప్రారింభించారు ?
1) 1919

2) 1915

3) 1916

4) 1917

35. సహాయ నిర్రకరణ ఉదయమిం గ్ుర్థించిన్ క్ింది విష్యింలో ఏది నిజిం కరదు ?
1) 1920లో కలకతాా తీర్రమన్ిం దావర్ర కరింగస్
ర ఈ ఉదయమతనిన ప్రారింభించిింది
ఐకయింగర ఈ ఉదయమింలో ప్రలగొన్లేదు

2) హిందూ,ముస్థె ిం

3) త్రలక్ సవర్రజయనిధిక్ ఈ సిందరభింగర కటటిరూప్రయలు

స్ేకర్థించారు 4) చౌర్వ చౌర్ర సింఘటన్తో గరింధీ ఈ ఉదయమతనిన అర్రాింతరింగర నిలిపథవశ
ే రడు
36. గరింధీ – ఇర్రవన్ ఒప్ుిందింలోని ముఖతయింశరలు ఈ క్రిందివరనిలో ఏవి ?
1) ప్ాభుతవిం అనిన ఆర్థీనన్్ లని, విచారన్లని ఉప్సింహర్థించుకుింటుింది

2) కరింగరస్ ప్ౌర ఉలె ింఘన్

ఉదయమతనిన నిలిపథవస్
ే థ ప్ాభుతవింతో ర్ిండవ ర్ ిండ్స టేబుల్ సమతవేశరలలో ప్రలగొన్టానిక్ అింగవకర్థించిింది
3) ప్ాభుతవిం తాన్ు సరవదీన్ిం చేసుకున్న సతాయగరరహాల ఆసుాలన్ు వన్క్క ఇసరాన్ని ప్ాకటిించిింది
4) పవ
ై న్రన
37. ప్ూనా ఒప్ుిందిం గరింధీజీక్ ఈ క్రిందివరర్థలో ఎవర్థతో కుదిర్థింది ?
1) ఇర్రవన్

2) అింబేదకర్

3) మహమదాలి జినాన

4) సుభాష్ చిందాబో స్

38. క్వట్స ఇిండియత ఉదయమతనిన ఏ సింవత్రింలో ప్రారింభించారు ?
1) 1942

2) 1944

3) 1946

4) 1948

39. క్రప్స్ ఒప్ుిందింలోని ప్ాధానాింశరలు ఈ క్రిందివరనిలో ఏవి ?
1) యుదధ ిం ముగథస్థన్ వింటనే ఇిండియతకు డొ మినియన్ స్ేాటస్ ఇవవడానిక్ అింగవకరరిం
దావర్ర భారతీయులకు తమ ర్రజ యింగరనిన రచిించుకునే అవకరశిం

2) ర్రజ యింగ్ సభ

3) మధయింతర ప్ాభుతవిం

ఏర్రుటుక్ సనానహాలు, యుదా కరలింలో రక్షణ విష్యతలు మతతాిం బ్రాటిష్ ప్ాభుతవమే చూసుాింది
4) పవ
ై న్రన
40. ఆల్ ఇిండియత టేడ్స
ా యునియన్ కరింగరస్ ఏ సింవత్రింలో ప్రారింభించారు ?
1) 1912

2) 1920

3) 1926

4) 1930

41. “న్రలా రుణ్ “ అనే గ్రింధానిన రచిించిింది ఈ క్రింది వరర్థలో ఎవరు ?
1) విష్ు
ణ చరణ్ బ్రషరవస్

2) దిగ్ింబర్ బ్రషరవస్

www.manavidya.in

3) దీన్బ్రిందు మితా

ఎన్.జి.రింగ్
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42. ఏ కరింగస్
ర సమతవేశింలో సవర్రజ్ ప్రర్వా ఏర్రుటు అయిింది ?
1) గ్య, 1922 2) బ ింబాయి, 1889

3) అలహాబాద్, 1888

4) మదాాస్, 1927

43. క్ింది వరనిలో ఏ కరింగరస్ సమతవేశరనిక్ సుభాష్ చిందాబో స్ అధయక్షత వహించారు ?
1) 1936 కర్రచీ

2) 1938 హర్థప్పర

3) 1934 బ ింబాయి

4) 1928 కలకతాా

44. సర్ోజిన్రదేవి ఏ సింవత్రింలో కరింగరస్ సమతవేశరనిక్ అధయక్షత వహించిింది ?
1) 1915

2) 1908

3) 1925

4) 1937

45. మన్దేశింలో మొటా మొదటి వరర్రాప్త్రాక ఈ క్ిందివరనిలో ఏది ?
1) మహార్రటా

2) బింగ్దరశన్

3) రస్ా గోఫ్ా ర్

4) బింగరల్ గజిట్స

46. విదేశీ వసుావప బహష్కరణని తొలిసరర్థగర సూచిించిన్ది ఈ క్ింది వరర్థలో ఎవరు ?
1) మహాతామ గరింధీ

2) కృష్ణ కుమతర్ మితా

3) రవీిందానాథ్ టాగ్ూర్

4) బాలగ్ింగరధర త్రలక్

47. సవర్రజ్ ప్రర్వాతో ఈ క్ిందివరర్థలో ఎవర్థకీ సింబింధిం లేదు ?
1) స్థ.ఆర్.దాస్ 2) మోత్రలతల్ నహు
ు

3) ర్రజగోప్రలతచార్థ

4) పథ.విటా లతభయి ప్టేల్

48. నహు
ు కమిటీ ర్థప్ో ర్ా ఈ క్ింది వరనిలో దేనిక్ చెిందిన్ది ?
1) ఖిలతఫత్ సమసయకు ప్ర్థషరకరిం

2) ప్ాజ సరవమయ వికేిందిక
ా రణ

3) ప్ూరణ సరవతింతాిం

4) ర్రజ యింగ్ిం తయతర్థ చేయడిం
49. కరింగరస్ ఏ సమతవేశింలో ప్ూరణ సవర్రజయిం తీర్రమనానిన ఆమోదిించిింది ?
1) 1936

2) 1934

3) 1929

4) 1926

50. ప్రక్సా రన్ ఏర్రుటుకు ఈ క్ింది వరర్థలో డిమతిండ్స చేస్థింది ఎవరు?
1) రహమత్ అలీ 2) స్థక్ిందర్ హయతత్ ఖతన్

3) ఫ్జ్
ై ఉలౌ క్

4) మహమద్ అలీ జినాన

1. 2

2. 4

3. 2

4. 3

5. 1

6. 2

7. 3

8. 2

9. 3

10. 1

11. 4

12. 1

13. 2

14. 3

15. 4

16. 4

17. 1

18. 1

19. 2

20. 1

21. 4

22. 3

23. 3

24. 1

25. 4

26. 4

27. 2

28. 3

29. 1

30. 2
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31. 4

32. 3

33. 1

34. 4

35. 2

36. 4

37. 2

38. 1

39. 4

40. 2

41. 3

42. 1

43. 2

44. 3

45. 4

46. 2

47. 3

48. 4

49. 3

50. 1
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