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Polity 

1. భారత జాతీయ కభాంగ్రెస్ ఆవిర్భావభనికి సాంబాంధిాంచి కిాంది వభటిలో వర్్ణాంచినద ిఏద ి? 

1) ఇద ి1885 డసి ాంబర్ 28 న ఏరపడిాంద ి   2) ఇది బ ాంబాయిలోని గ్ోకులదా స్ తజేాపల్ సాంసకృత 

కళాశభల లో ఆవిరావిాంచిాంది  3) దాదాబాయి నౌర్ోజీ దీని మొదట ిఅధ్యక్షుడు  4) ఎ.ఓ. 

హ్యయమ్ దీని స్భా పనకు చొరవ చూప ాంచాడు  

2. ఎ.ఓ.హ్యయమ్ కు ర్భజకయీ గురువు ఎవరు ? 

1) సుర్ ాందరనాథ్ బనెర్జీ  2) దాదాబాయి నౌర్ోజీ  3) మహాదవేగ్ోవిాంద రనడే  4) ప ర్ోజ్ షభ 

మెహ్తా  

3. భారత జాతీయ కభాంగ్రెస్ కు అధ్యక్షత వహ ాంచిన తొలి ఆాంగ్ ేయుడు ఎవరు ? 

1) సర్ విలియాం వడెడరబన్  2) అల్ ఫ్ రడ్ వబె్   3) జార్్ీయూల్  4) సర్ హనె్రర కభటన్  

4. గ్భాంధజీీ వయతిర్ కిాంచినపపటిక ీసుభాష్ చాందరబో స్ కభాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు అయిన సాంవతసరాం ఏద ి? 

1) 1937 2) 1938 3) 1939 4) 1940 

5. “గ్భాంధ ీమరణ ాంచ వచుు కభని గ్భాంధయీిజాం ఎపుపడు జీవిాంచి ఉాంట ాంది” అని అననదవెరు ? 

1) జవహ్ర్ లదల్ నెహ్రు   2) స . ర్భజగ్ోపభల్ చార్్  3) భోగర్భజ్ పటాా బిసీతార్భమయయ 4) వినోబాభావ ే

6. సూరత్ లో చీలిపోయిన అతివభదులు, మితవభదులు ఏ సమదవేశాంలో ఏకమయదయరు? 

1) పూనా సమదవశేాం  2) కలకతాా  సమదవేశాం  3) లకననసమదవశేాం  4) బ ాంబాయి సమదవశేాం  

7. 1907 సూరత్ లో జర్గ్్్న భారత జాతీయ కభాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు ఎవరు ? 

1) దాదాబాయి నౌర్ోజీ  2) బదుర దీాన్ తాయబీ్జ  3) గ్ోపభలకృష్ణ గ్ోఖలే 4) మహ్దవే్ గ్ోవిాందరనడ ే

8. కభాంగ్రెస్ ‘సవర్భజయ దనిాం’ గ్భ జరుపుకనవభలని ప లుపునిచిున తేద ిఏద ి? 

1) 1930 జనవర్్ 26        2) 1930 ఆగష్టా  15 3) 1929 జనవర్్ 26 4) 1929 ఆగష్టా  

15 

9. ర్భజాయాంగ పర్ష్్త్ చిహ్నాం ఏద ి? 

1) నెమలి  2) హ్ాంస  3) పభవురాం  4) ఐర్భవతాం  

10. భారత జాతీయ కభాంగ్రెస్ అధ్యక్షుల ైన మొదటి ముస ే ాం ఎవరు ? 

1) మహ్మదాలి జినాన  2) మౌలదనా అబుా ల్ కలదాం ఆజాద్   3) బదుర దీాన్ తాయబీ్జ 4) 

మహ్మద్ అలీ  
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11. బ ాంబాయి ర్భజుగ్భ ప లువబడడవభరు ఎవరు? 

1) దాదాబాయి నౌర్ోజీ  2) ఫ్ ర్ోజ్ షభ మెహ్తా  3) మోతిలదల్ నహె్రు   4) చితారాంజన్ దాస్  

12.  భారత జాతీయ కభాంగ్రెస్ అధకిభర్్క చర్త్రకభరుడు ఎవరు ? 

1) వలేభాయి పటేల్  2) మౌలదనా అబుా ల్ కలదాం ఆజాద్  3) పటాా బి సతీార్భమయయ  4) 

ర్భజగ్ోపభలదచార్్  

13. 1919 సాంవతసరాంలో ఖిలదపత్ సమదవేశభనికి అధ్యక్షత వహ ాంచిాంది ఎవరు ? 

1) లియదఖత్ అలీ  2) మహ్మదాలి జినాన  3) ఆగ్భఖదన్  4) ఎాం.కర.గ్భాంధ ీ 

14. ముస ే ాంలీగ్ పరతేయక చరయ దినాంగ్భ పభటిాంచిన ర్ోజు ఏది ? 

1) 1944 ఆగష్టా  16  2) 1945 ఆగష్టా  16  3) 1946 ఆగష్టా  16  4) 1947 ఆగష్టా  16  

15. స పభయిల తిరుగుబాట  తర్భవత బిరటిష్ వభరు కభలిు చాంప నా నాయకుడు ఎవరు ? 

1) మాంగల్ పభాండ ే 2) కునవర్ స ాంగ్   3) ఝదనిస లక్ష్మిభాయి  4) నానాస్భహెబ్  

16. భారత జాతీయ కభాంగ్రెస్ ఏరపడనిపుపడు గవరనర్ జనరల్ ఎవరు ? 

1) ర్్పపన్  2) బెాంటిాంగ్  3) కరీన్  4) డఫ్ రన్  

17. 1934 లో గ్భాంధీజీ కిెయదశీల ర్భజకయీదల నుాంచి కభాంగ్రెస్ సభ్యతవాం నుాంచి వెదైొలగడానికి కభరణాం ఏమిటి ? 

1) అతని మదట వినకుాండా 1935 చటాాం పరకభరాం కభాంగ్రెస్ ఎనినకలలో పభలగొ నడాం    

2) అతని శభసనోలేాంఘన ఉదయమాం విపలాం కభవడాం  

3) అపపట ిభారత ర్భజకయీ వభతావరణాం ఎలదాంట ిఉదయమదలకు అనుగుణాంగ్భ లేకపో వడాం  

4) హ్ర్జ్న సాంక్ష్ మదనికి నిర్భమణాతమక కభరయకెమాంలో పూర్్ాగ్భ నిమగనాం కభవడాం కనసాం  

18. జనగణమన” గ్జతానిన మొదటసి్భర్్గ్భ ఎకకడ ఆలదప ాంచారు ? 

1) 1885 మొదటి కభాంగ్రెస్ సమదవేశాం  2) 1905 బనారస్ కభాంగ్రెస్ సమదవేశాం 3) 1911 కలకతాా  

కభాంగ్రెస్ సమదవేశాం 4) 1929 లదహో్ ర్ కభాంగ్రెస్ సమదవేశాం 

19. “నూయ ఇాండయిద” , “కభమన్ వీల్” అనే పతిరకలను నడపి ాంది ఎవరు ? 

1) తిలక్  2) గ్ోఖలే  3) లదలదలజపతి ర్భయ్  4) అన్రబిస ాంట్  

20. దక్ష్ణిాఫ్ రకభలో గ్భాంధీజీ కభరయకలదపభల కభలాం ఏద ి? 

1) 1883-1904  2) 1893-1914  3) 1899-1909  4) 1909-1919 

21. “1935 భారత పరభ్ుతవ చటాాం బరరకులు మదతరమే ఉాండి ఇాంజన్ లేని యాంతరాం” – అని వర్్ణాంచిాంది ఎవరు ? 
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1) మోతిలదల్ నెహ్రు   2) జవహ్ర్ లదల్ నెహ్రు   3) తజే్ బహ్దూర్ సపూూ    4) బదుర దీాన్ 

తాయబీ్జ  

22. మహాతామ గ్భాంధ ీచార్త్రా తమక “డూ ఆర్ డెై” నినాదాం ఏ సాందరబాంలోనిద ి? 

1) 1920, సహాయ నిర్భకరణ ఉదయమాం  2)1928, స మైన్ వయతిర్ క ఉదయమాం  3) 1930, ఉపుప 

సతాయగెహ్ాం ఉదయమాం   4) 1942, కివట్ ఇాండియద ఉదయమాం  

23. పభర ధ్మిక విధ్ులు భారత ర్భజాయాంగాంలోని ఏ నిబాందనలో పేర్ొకనానరు ? 

1) 50   2) 50/ఎ 3) 51  4) 51/ఎ 

24. హ్ర్జ్నుల దవేభలయ పరవశే దినాంగ్భ పభటిాంచిన ర్ోజు ఏది ? 

1)  1933 జనవర్ ్8 2) 1933 జనవర్జ 18 3) 1934 జనవర్్ 8 4) 1934 జనవర్్ 18 

25. “భారతదేశాం నరేుుకనవలస న ఏకరైక పభఠాం ఏమిటాంటే ఎలద చావభలో అని, దానిన భోదిాంచవలస న ఏకరకై పదాతి 

చావడాం దావర్భనే” అని తాను చావడానికి ముాందు ర్భసుకునన యోధ్ుడు ఎవరు ? 

1) భ్గత్ స ాంగ్  2) ర్భస్ బిహార్ ్బో స్  3) ఎాం.కర. థిాంగ్భె    4) సూరయసనే్  

26. కివట్ ఇాండియద తీర్భమనానిక ి(జుల ై 14, 1942) ఏ సమదవేశాంలో తీసుకునానరు ? 

1) నాగపూర్  2) వభర్భా   3) బార్ోా లి  4) ముాంబాయి  

27. సర్ స్భా ఫర్ కిెప్సస ర్భయబారాం/ పరతిపభదన ఏ సాంవతసరాంలో వచిుాంద ి? 

1) 1940 2) 1941 3) 1942 4) 1943  

28. జవహ్ర్ లదల్ నెహ్రు  పరధానమాంతిర గ్భ తాతాకలిక పరభ్ుతావనిన ఏ సాంవతసరాంలో ఏర్భపట  చశేభరు ? 

1) 1950 జనవర్జ 26  2) 1940 నవాంబర్ 26 3) 1947 ఆగష్టా  15 4) 1946 స ప ాాంబర్ 2 

29. కిాంది వభటలిో సర్గ్్భ జతపరచనిదదేి ? 

1) స విల్ పర ర సీజర్ కనడ్ (CPC) – 1859   2) ఇాండియన్ పనీల్ కనడ్ (IPC) - 1860 

 3) కిెమినల్ పర ర సజీర్ కనడ్ (CrPC) – 1861  4) అనిన సర్రనైవే  

30. లదర్డ లిాం లీథ్గొ  చేస న పరకటన మర్ో పేరు ? 

1) ఆగష్టా  పరతిపభదన 1941 2) ఆగష్టా  పరతిపభదన 1940 3) ఆగష్టా  పరతిపభదన 1942

 4) ఆగష్టా  పరతిపభదన 1943 

31. 1971 లో బాంగ్భే దేశ్ విముకిా కభరకుడెనై భారత సనేాని ? 
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1) జనరల్ మనెాక్ షభ  2) జనరల్ జర.యన్.చౌదర్్  3) జనరల్ జాకబ్  4) ల ఫ్ ానెాంట్ 

జనరల్ జగజితిసాంగ్ అర్ోర  

32. బాంగ్భే దశే్,ఇాండియద ల మధ్య వివభదాసపద జల పభర జరకా్ ఏది ? 

1) తెహ ుడాయాం  2) ఫరకభక  3) పదామడాయాం  4) ట ల్ బుల్ పభర జరకా్  

33. బచావత్ టిరబుయనల్ ఏ నది జల పాంప ణకీరై నియమిాంచారు ? 

1) కృష్ణ  2) గ్ోదావభర్ ్ 3) కభవరే్్  4) నరమద  

34. పరధ్మ మహ ళా ముఖయమాంతిర ? 

1) నాందనిి శతపతి  2) జయలలిత  3) సుచతే కృపలదని  4) మమత బనెర్జీ  

35. సీా లీకు ఆసుా లు వభరసతవ హ్కుక కలిపాంచిన ముఖయమాంతిర ? 

1) యన్.టీ.ర్భమదర్భవు   2) యాం.జీ.ర్భమచాందరన్   3) జయలలిత  4) సుచతే 

కృపలదని 

36. అధకిభర భాష్గ్భ హ ాంద ీవయతిర్ క ఉదయమాం దావర్భ అధికభరాం చేపటిాన ర్భజకయీ పభర్జా ? 

1) కర్భణ టక కభె ాంతిరాంగ  2) తలెుగుదశేాం    3) డి.యాం.క   4) ఎ.ఐ.ఎ.డి.యాం.కర  

37. శెీలాంక తమిళ ఉగెవభదుల చేత చాంపబడని భారత పరధాని ? 

1) ఇాందరి్భ గ్భాంధీ  2) ర్భజీవ్ గ్భాంధ ీ  3) సాంజయ్ గ్భాంధీ  4) బి.కర. నెహ్రు   

38. స కుక ఉగెవభదులచ ేహ్తయ చయేబడని శిర్ోమణ  గురుదావర్భ పరబాంధ్క్ కమిటి అధ్యక్షుడు ? 

1) లదాంగ్ోవభల  2) భాందరన్ వభల   3) లకడవభల   4) నగర్భవభల 

39. స కుక ఉగెవభదులు చాంప న పాంజాబ్ ముఖయమాంతిర ? 

1) బియాంత్ స ాంగ్  2) పరకభష్ స ాంగ్ బాదల్  3) సూర్్ీత్ స ాంగ్ బర్భనల   4) జాా ని జరలై్ 

స ాంగ్  

40. భారత ర్భషా్రపతిగ్భ ఎనినకయిన ఏకరైక స కుక ? 

1) జాా ని జరైల్ స ాంగ్  2) సాంత్ ఫతిసాంగ్  3) బియాంత్ స ాంగ్  4) సూర్్ీత్ స ాంగ్ బర్భనల  

41. క ాందరపరభ్ుతవాంలో సుదరీఘకభలాం న్రటిపభరుదల విదుయచుకిా మాంతిరగ్భ పనిచసే న పరముఖ ఇాంజన్రర్ మర్య్ు 

ఆాంధ్ుర డు ? 

1) పర ర ఫ్ సర్.వి.కర.ఆర్.వి.ర్భవు  2) కర.యల్.ర్భవు  3) భాను పరస్భద్  4) ఎ.యన్.ర్భవు  

42. స్ో వియట్ యునియనోే  (రషభయ) ర్భయబార్్గ్భ పనిచేస న పరధానమాంతిరగ్భ పనిచసే ాంది ? 
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1)  దవేెగ్ౌడ  2) ఐ.కర.గుజరా ల్  3) మనోమహ్న్ స ాంగ్  4) లదల్ బహ్దూర్ శభస ా  ీ 

43. ఏకగ్జెవాంగ్భ ఎనినక కభబడిన భారత ర్భషా్రపతి ? 

1) బాబు ర్భజ ాందరపరస్భద్  2) అబుా ల్ కలదాం  3) శాంకర్ దయదళ్ శరమ  4) న్రలాం సాంజీవర్రడిడ   

44. “విాంగ్స అఫ్ ఫ్ రై్” అనే పరేుతో తన ఆతమకథను ర్భస న ర్భషా్రపతి ? 

1) జాకరీ్ హ్రసేసన్  2) ఫకృదిాన్ అలీ అహ్మద్  3) ఎ.ప .జర. అబుా ల్ కలదాం  4) బాబు ర్భజ ాందర పరస్భద్  

45. తాష కాంట్ లో చనిపోయిన భారత పరధాని  

1) లదల్ బహ్దూర్ శభస ా  ీ 2) జవహ్ర్ లదల్ నెహ్రు   3) ఇాందిర్భ గ్భాంధ ీ 4) ర్భజీవ్ గ్భాంధ ీ 

46. స కుక ఉగెవభదులచ ేచాంపబడని భారత పరధాని ? 

1) ర్భజీవ్ గ్భాంధీ   2) లదల్ బహ్దూర్ శభస ా  ీ 3) ఇాందిర్భ గ్భాంధ ీ 4) చరణ్ స ాంగ్  

47. ఆాంధ్ర బాయాంకు వయవస్భా పకులు ? 

1) ముటననర్ ్కృషభణ ర్భవు  2) ఆచారయ రాంగ్భ  3) పటాా భ సతీార్భమయయ  4) అయయదేవర 

కభళేశవరర్భవు  

48. స్భవతాంతరో దయమ కభలాంలో కభాంగ్రెస్ చర్త్ర  అధికభర్క్ రచయిత ఎవరు ? 

1) పటాా భ సీతార్భమయయ   2) అయయదేవర కభళేశవరర్భవు  3) కభశినాధ్ుని నాగ్ శవరర్భవు 

 4) టాంగుటనర్ ్పరకభశాం  

49. పరధానమాంతిర అయిన బహ్ర భాషభ కనవిదుడు ? 

1) జవహ్ర్ లదల్ నెహ్రు   2) ప .వి. నర్్సాంగర్భవు  3) లదల్ బహ్దూర్ శభస ా  ీ 4) వి.ప .స ాంగ్  

50. ముఖయమాంతిర అయిన విమదన ప ైల ట్ ? 

1) నవీన్ పటానయక్  2) నాగభ్ూష్ణాం పటానయక్  3) సుదరశన్ పటానయక్  4) బిజు 

పటానయక్  

51. పరధానమాంతిర అయిన విమదన ప ైల ట్ ? 

1) ర్భజీవ్ గ్భాంధీ   2) ప .వి.నర్్సాంగ ర్భవు  3) ఇాందిర్భ గ్భాంధ ీ 4) శివభజీ గణశేన్ 

52. ముఖయమాంతిర అయిన మొదటి స న్రనట డు ? 

1) యన్.టి.ర్భమదర్భవు  2) జయలలిత 3) యాం.జి.ర్భమచాందరన్  4) శివభజీ గణశేన్  

53. అతయాంత సుదీరఘకభలాం ముఖయమాంతిరగ్భ పనిచేస న వయకిా ? 

1) మోహ్న్ లదల్ స్ో భాడియ  2) నర్ ాందర మోడ ీ 3) షకే్ అబుా లదే   4) జయయతిబసు  
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54. పరజాస్భవమయ ఎనినకల దావర్భ ముఖయమాంతిర అయిన మొదటి కముయనిష్టా  ? 

1) ఈ.యాం.యన్.నాంబూదిరపభద్  2) అచుయత మీనన్  3) జయయతిబసు  4) స దాా రాబసు  

55. ముఖయమాంతిరగ్భ ఉాంటన పరజలకు వెదైయ సవేలాందిాంచిన వయకిా ? 

1) ర్భబిర్భయ్  2) మనోమహ్న్ స ాంగ్  3) చరణ్ స ాంగ్  4) లదల్ బహ్దూర్ శభస ా  ీ 

56. మన పరధానమాంతటర లలో ఈయన పరముఖ ఆర్్ాక శభసావీేతా ? 

1) వి.ప .స ాంగ్  2) మనోమహ్న్ స ాంగ్  3) చరణ్ స ాంగ్  4) లదల్ బహ్దూర్ శభస ా  ీ 

57. “జాబ్స ఫర్ మిలియన్స” గెాంధానిన రచిాంచిన మన ర్భషా్రపతి ? 

1) వి.వి.గ్్ర్్  2) అబుా ల్ కలదాం  3) సర్ వపలేి ర్భధాకృష్ణన్  4) ఆర్. వెాంకటర్భమన్  

58. మన ర్భషా్రపతిగ్భ ఎనినకరైన పరముఖ శభసావీతాే ? 

1) ఆర్. వెాంకటర్భమన్  2) సర్ వపలేి ర్భధాకృష్ణన్  3) పరతిభా పభటలి్  4) ఎ.ప .జర. అబుా ల్ కలదాం 

59. మన ర్భషా్రపతిగ్భ ఎనినకరైన ఉదగయగర్జతాయ దౌతాయధకిభర్్ ఎవరు ? 

1) సర్ వపలేి ర్భధాకృష్ణన్  2) జాకీర్ హ్రసేసన్  3) కర.ఆర్.నార్భయణ్  4) ఆర్.వెాంకటర్భమన్  

60. మన ర్భషా్రపతిగ్భ ఎనినకరైన పరథమ మహ ళ ? 

1) రుకిమణ  దేవి అదాండలె్   2) పరతిభా పభటలి్  3) మీర్భ కుమదర్్  4) ర్భజకుమదర్్ 

అమృత్ కౌర్   

61. మన ర్భషా్రపతటలో పరముఖ కభర్్మక నాయకుడేవరు ? 

1) వి.వి.గ్్ర్్  2) కర.ఆర్. నారయణ  3) జాకీర్ హ్రసేసన్  4) పరతిభ్ పభటలి్  
    

1. 3 2. 3 3. 3 4. 4 5. 3 

6. 3 7. 1 8. 1 9. 4 10. 3 
11. 2 12. 3 13. 4 14. 3 15. 1 
16. 4 17. 4 18. 3 19. 4 20. 2 
21. 2 22. 4 23. 4 24. 1 25. 3 
26. 4 27. 3 28. 4 29. 4 30. 2 
31. 4 32. 2 33. 1 34. 3 35. 1 
36. 3 37. `2 38. 1 39. 1 40. 1 
41. 2 42. 2 43. 4 44. 3 45. 1 
46. 3 47. 3 48. 1 49. 2 50. 4 
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51. 1 52. 3 53. 4 54. 1 55. 3 
56. 2 57. 1 58. 4 59. 3 60. 2 

 

     

 


