ϭ͘

హంజ మ కలను న మ కల లంన ేశం?
a)ఈ

Ϯ͘

ϰ͘

ϱ͘
ϲ͘

c)సు

య

d)ఆ ా

"The sacred books of the East" అ గంలక ఎ!"ట$%ా వ(వహ)ంం?
a)మ మల

ϯ͘

b)ె
ౖ

b) !" #$% c)#$యం జ(

d)ాజ)ా*+హ ా-

*ింధూ గ)కత నగాల/0 అత(ంత 12ద4 నగరం?
a).హంజ(/ 0

b)ల12 3

c)4ా5బంగ

d)/ోల9ర

‘‘బ78ష:ృ< =>ర<͛͛అ ప@కను ారంంం?
a);ాం<=

b)>ల

c)అంబ@ద%

d)అBCDంE

=>రతేశంల/ దటABా)%ా Cా(కDE చటD ం ఏ సంవతIరంల/ జJE KేLారM?
a)1871
b)1881
c)1884
d)1891
‘‘%ాంN ఓPQ మRSఆUఇం!"యR’’%ా ప*ిదX ు!ెన
ౖ బ>[ \ ] ‘‘^ట_`హౌbఆU cామSI͛͛క ఏ ాED టAc:d e
fద ఎghకయR(డj?
a)లFబ GాH
c)Pె*కQట
N GాH

ϳ͘
ϴ͘

ϵ͘

b)కనKLటNO GాH
d)$బర3 GాH
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=>రతేశంల/ మ *ి0 ంలక పkే(క glజకవాmల ఏ చటD ం nా పoశ12టD >రM?
a)1892
b)1919
%ాయp మంతం ఏ oదంల/ ఉం?

c)1909

a)రR;KLదం

b)యSKLదం

c)అధరLణ VWదం

d)ామVWదం

d)1935

‘‘ఈ sశntu భగవంతwడj - భగవంతwడj  ఆతx’’ అ *ిX ంతం ేgల/ ఉం?
a)VW/ లX

b)అరణY4ాలX

c)బZ[హ+ణ లX

d)ఉపషత`
 లX

ϭϬ͘ గణzత LాBా{gh టD దటABా)%ా ఒక పkే(క సబ}~ కD%ా ప)గణzంన =>రpయ పం!"తwడj ఎవరM?
a)ఆరYభట

b)వరcdహeరRడg

c)బ[హ+గపhడg

d)4iటNలXYడg

ϭϭ͘ Lాశnత *ిద4 *2
ౖ (gc ప o*న
ి ఘనత దc:ంచుకనh దటA "0 సులRS?
a)మహ+jB త`గ 

b)బZలk

c)lి0n oా త`గ 

d)అలవh/=p qrs 

ϭϮ͘ "0 సులRనుల cాలంల/ ‘‘*2g
ౖ cా ప@’’g ఏమg 1ిKేoారM?
a)బHjͲఇ-మమ$

b)/uVాv-ఇ-4wxy

c)అHnͲఇ-మ$

d)/uVాv-ఇ-యసz

ϭϯ͘ కతtన
 ఇBా0 *ిX ంతం పcారం మ *ి0 ం ా Bారn=మkngc ా@పక ఏటA?
a)ఉలFమ / Lా ఎ|క

b)dల z/ Lా ఎ|క

c)కXrనుల / Lా ఎ|క

d)ఖr~ా / Lా ఎ|క

ϭϰ͘ cంoాటAల/ =>రతేశంల/ దటA ఇBా0Bాxరక gాxణం ఏ?
a)కXత`d

b)ఆలం-ఇ-దాLజ)

c)అర- /u4ాజ(Gా[

d)కXవLzͲఉ3Ͳఇాం

ϭϱ͘ ‘‘తబ>క<Ͳఇ-న*ీ’’ రచ[త ఎవరM?
a)ఆ3బర

b)dన n ఉ"ͲCిాn

c)ఇబ బటటZ

d)అబp3హj జcH

ϭϲ͘ cం భc ఉద(మ యకల/0 ఇBా0ం ప=>oాgc ల/న
ౖ oాdవరM?
a)ెత
ౖ నY

b)ాబZ

c) మ/ేవhడg

d)వల Z రRYడg
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ϭϳ͘ ాజSg)xంన gాxణల
ఏ sషయంల/ అక$g)xంన oాటAకంట tరM%ాm ఉh[?
a)Vాస #కత

b)అ<uక వYయ ప[దరన

c)అలంకరణ

d)పయͲZరయ $
 

ϭϴ͘ cంoా)ల/ oా] ]sతం12ౖ అత( క ప=>వం చూ1ిన oాdవరM?
a)మ$ అంబ

b)య బZ

c)/ /  ఖండ/ేO

d)ామ/ సు

ϭϵ͘ 1857 @రMగ బ>టక $ల/ యకతnం వ78ంంెవరM?
a)మrL అహ+దుల

b)హజ[z బ@గం

c) ం>య D

d)కXనL Cిం

ϮϬ͘ మkx%ాం  లRఫ<ఉద(మRgc ఎందుక మదX @Kడj?
a)ఖr~ా Zరయ #ప వ4ారRలకX ఆశQయం ఇనందుకX
b)ఖr~ా B[టష
 ర  C|హం;ా ఉండటంవల
c)ఖr~ా ;ాం<=4 వY4గత C|xత`Pెన
ౖ ందువల
d)B[టష
 ర కX వY>Kకం;ా, Zరయ మCి ంలకX మద త`;ా

Ϯϭ͘ cంoాటAల/ ాజBాSక Kెంన *ింధు గ)కత స లRల?
a)ల12 3

b)అ

c)4ా5బంగ

d)రGా 

ϮϮ͘ జdన
ౖ , బదX మkల Bా రణ లణం?
a)కXల వYవస ను అం;Hకంచడం

b)VW/ ల పట #ాLసం

c)జంత` బలXల పట ఆస4

d)ఆత+, పhనరsన+ పట #ాLసం

Ϯϯ͘ అ@ానtన
 ‘‘=@కoాద బధకడj’’?
a)ఆ రY  ;ారRsనుడg

b)బదుడg

c)అత 4Kశకంబ$=

d)మక%$ ;0సలపhత[

Ϯϰ͘ మరM(ల cాలంల/ ‘‘% ప’’ అ అ cా) s ?
a);ాQమల సమ/ య4 బZధYత

b);ాQమ<u4ా #ధులX రLxంచడం

c)ల అ<u4ా;ా #ధులX రLxంచడం

d)పవhలDౖ పను| వసూలX ేయడం

Ϯϱ͘ c.శ. ారంభ సంవతIాల/0 ‘=>రత- మS͛వర cాgc అ@మ ఖ(tన
 =>రpయ ఓడవల?
a) మ$ి

b)అక

డg

c)బ¡[¢

d)£Gాా

Ϯϲ͘ గ పల ‘‘ప¡రn మ*¢ ’’ అoారM ఎవరM?
a)హస కళ సమఖY  యకXడg

b)Vాణ¥జY సమఖY అధY¦డg

https://sarkarirecruitment.com/
c)VాYGారRల BP రRల  యకXడg
d)VాYGార §క 4! 
D 
Ϯϳ͘ ఏ sషయRgc సంబం ం ాజSాల cాలRgh మధ(య గ =>రతేశంల/ ‘‘సnర£ య గం’’%ా 1¢¤:hరM?
a)ాxతY #4ాసం

b)CDౖక #జయలX, ాజY #స రణ

c)Vాసు¨ల© #4ాసం

d)ఆక సంపన|త

Ϯϴ͘ అక$cాలంల/ ప న ఆయ వనరM ఏ?
a)వర క Vాణ¥జ)YలX

b)పhల 

c)కస ª సుంకం

d)భ«d¨సు

Ϯϵ͘ c.శ. 1639 మసును ^ట_షర0 క c¥cన oాdవరM?
a)కా¬టక GాలకXడg

b)చంద[;
  GాలకXడg

c);0ల%ండ GాలకXడg

d)ఎవర 4ాదు

ϯϬ͘ కా£టక య Xలk¦ సంబంధం ల§g సం ఏ?
a)ఎͲల- D3

b)GాంP®ే 

c)మ/[ "

d)GాH"

ϯϭ͘ దటA ఆం%0 -tస
 ూ$ య Xgc మ ందు కదురMకనh kె
¨ౖ ా©"క tp
 కªటల/ =>గం cాgoారM?
a)మా¯ాలX

b)>రRVాంకX% ాజ

c)ఆం;KయలX

d)x°ద
± ాబZj జ)ం

ϯϮ͘ ఎవ) యకతnంల/ *ిక:ల ాజcయ *2g
ౖ క శc%ా ర«¬ంరM?
a)గరRేn బహదూ

b)గరR అరRs Cిం

c)గరR;0#ంj Cిం

d)గరR అంగj

ϯϯ͘ తంజJవ¡రMల/g ాా g)xంన బృహశnాలయRgh Lా08ంన ఐ ా చ)తcారMడj ఎవరM?
a)#.ఎ. Cి+z

b)lDర² స

c) !"

d)#$యం జ(

ం³ E

ϯϰ͘ పంజJ¯ను Bాn న
 ం Kేసుకనh గవరh$జనరPఎవరM?
a)Vార x´C ిం

b)డలµCీ

c)బంటNం

d)4ాం

ϯϱ͘ బ}ం%ాP͕$͕ ఒ)BాIల/0 oా° హక:లను ఈ*ిDం!"యR కం12°c దఖల ప)ంెవరM?
a)బహదూ oా

b) ఖCీం

c)Cిాn ఉ/ౌpల

d)!ంPో oా ఆలం
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ϯϲ͘ dగ (ల§టంA ± చటD ంల/g ల/ాలను
k²ల%)ంచ!gc ఉే4 ంన ‘1ిeIఇం!"యR’ చట>Dgh ఎప³డj ఆ´ంKరM?
a)1773
b)1782
c)1784
d)1780
ϯϳ͘ c.శ. 1920 సంవతIరంల/ ద©"ణ =>రతేశంల/ బ>హxణµతరMల Bా%)ంన ఉద(మం?
a)ఆత+/u ఉదYమం

b)బZ[హ+ణ వY>Kక ఉదYమం

c)ఆ/uxం దూ ఉదYమం

d)ఆత+;iరవ ఉదYమం

ϯϴ͘ ఎల/0ాల/g కృష£ -1 g)xంన cdల
¶ Rస ేoాలయం గ హ ంబ$?
a)32
b)28
c)16
d)9
ϯϵ͘ =>రతేశంల/ మ78·¸ ఉద(మRgc ఎక:వ 1¢రణ ఇనoారM?
a)అvBCDంE

b)స0జv  యడg

c)పద+జ)  యడg

d)#జయల¸®+ పంP®E

ϰϬ͘ tగస °b పcారం... సమRజంల/ ఎవ) తాnత *2g
ౖ కల అ@12ద4 వరm ం%ా ఉం!ేoారM?
a)!త
 `లX

b)వర కXలX

c)¹దు[లX

d)తత ºVWతలX/బZ[హ+ణలX

ϰϭ͘ cంoా)ల/ ‘‘సnపhoాసవదత ’’ రచ[త?
a)¹ద[కXడg

b)Zనుడg

c)#ాఖదత`
 డg

d)4ా»/ సు

ϰϮ͘ అ@ానtన
 ప*ిదX సంస:ృత Lాసనం o[ంం?
a)అ¼కXడg

b)రRద[/ మనుడg

c)సమద[గపhడg

d)BంBారRడg

ϰϯ͘ ాల cారం KేపటADన తాnత kజJ%ా ఎలRంటA డjలª Kేయg "0 సులRS?
a)మహ+j Bత`గ 

b)అలవh/=p qrs

c)ఐబ

d)ఇ3ట¾E d¿

ϰϰ͘ అలR0వ4 S ~ c ‘మRకప¡$͛;78ందూ c¹జJ~) *¢g ఏ ాంత దండయRతల/ లంKడj?
a)/ేవ;
c)

VాÀ

b)గజాz
d)రణతంబ¡ 

ϰϱ͘ ‘‘%)ºD్ ట ´¼ [
 SI͛͛రచ[త?
a)దయనంద సరసL>

b)#VW4ానందుడg

c)>ల

d)ాజా*+హ ా-
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ϰϲ͘ ఈ*ిDం!"ంయR కం12° దటA
ట½Iట½P
ౖ ల0ను ఎక:డ ారంంం?
a)సూరz

b)మంబ

c)అహ+/ బZj

d)కలక 

ϰϳ͘ ‘బ¾బ 1¢0 గ ’ oా( ఏ గPచకవ) cాలంల/ =>రతేశంల/ పబం ?
a)oాజc

b)అకk

c)జహం;H

d)ఔరంగజKబ

ϰϴ͘ ఇం!"యS*ిsP సEnbపEక జర[¿( కgషD వయసుIను 21 ఏళ0 నుం 19 సంవతIాలక త%)mంన గవరh$
జనరP?
a)#$యం బంటNం

b)కరs

c)ప©

d)$ట 

ϰϵ͘ ఏఐట_యÁ*ీ (ఆP ఇం!"యR టNయÁgయScాం%dbͿదటA అధ(Âడj?
a)డబ«
 Â.Cి. బనHs

b);ాం<=

c)లల లజప>ా-

d)ఎ͘. జ(Ãి

ϱϬ͘ cంoా)ల/ ‘Lా*ీయ
{
సమRజం’ Bా1ింనoారM?
a)అలÄ;sాండ ఢÆ

b)సయYjఅహ+j ఖ

c)ఆరp 4ాట

d)డ0Ç

ϱϭ͘ ‘‘¬టAకP Ã2*D వ
ి P͛͛%ా 1¢¤:నh జJplద(మం ఏ?
a)4LE ఇంP®య

b)సcయ ాకరణÈదYమం

c)సL/ేÉ ఉదYమం

d)ాసÊలంఘన

ϱϮ͘ 1908 సంవతIరంల/ జJplద(మ cాలంల/ ‘అప¡$͛కట cసు అరsంద Ä`12ౖ ´ారM. అ[kే అప¡$ఏ
ాషD ంÅ ల/ ఉం?
a)ప¨మ బం;ా3

b)మcాష Ì

c)ఉత రప[/Í
ే

d)పంజ)

ϱϯ͘ 1913 సంవతIరంల/ ‘గద$ాED’ Bా1ింKరM. అసల ‘గద$͛అ పgc అర ం?
a)G£ాటం

b)>రRగబZట¾

c)ఉదYమం

d)#ప వం

ϱϰ͘ 1871ల/ ‘‘ఇం!"యS మ సలRxS͛͛అ పస కం ఎవరM ాLారM?
a)హంట
c)జ(

b)4ాట
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d)బా| p oా

ϱϱ͘ ‘హంద$4͛అ ఉర«
4 ప@కను, ‘cాtuN
Æ ͛అ ఆంగ0 ప@కను ఎవరM న!"ారM?
a)అబ3 కలం

b)మహ+/ $

c)oÎకz అr

d)అహ+j ఖ

ϱϲ͘ ‘‘BాnతంతÇÈం ల§కం! ]sంచడం అంట ]వచÉoాలk¦ సమRనం’’ అg అనh?
a)B.. >ల

b);ాం<=

c)/ / బZ- §0

d)అÏCDంE

ϱϳ͘ cంoా)ల/ ఉ)కంబం ఎc:న దటA =>రpయ డj?
a)భగz Cిం

b)ఖు/=ాం బ¡"

c)ాn గరR

d)P®ం;ాQ మదల3

ϱϴ͘ రM%nదంల/ అ క =>గం ఎవ)g ఉే4 ంన ారనలh[?
a)మతృ/ేవత

b)ఇందు[డg

c)అ;|

d)#ష`
¬ వh

ϱϵ͘ డలÊË*ీ తన ‘ాజ( సంకమణ *ిX ంతం’k¦ gత ం ల§కం! ఆకంన ాజ(ం?
a)స ా

b) పÑ

c)అÇధY

d)సంబ3పÑ 

ϲϬ͘ cంoా)ల/ ‘‘కర«hPసరM:Ìల$͛͛k¦ సంబంధం ఉనhoారM?
a)కలÒ
  సుబZkావh

b)కÓÔ VÕంకటZ[O

c)vలం సంవ!P®Ö

d);ాP®చర 

ϲϭ͘ %Eక అజJÍత sకడj ా*ిన ‘‘ద 12ప
) 0 bఆU ఎ)@యS*ీ’’ అ గంథంల/ sవ)ంన అంశం?
a)పGాలన

b)మతం

c)కళలX-Vాసు ¨ల©లX

d)Vాణ¥జYం

ϲϮ͘ 1877 సంవతIరంల/ ‘‘cdజ
¶ $Ͳఇ-78ంÏ͛͛^రMదు ¬ంంెవరM?
a)4ం జ) sͲ2

b)ప©

c)#4wయ ాణ¥

d)ల Ö

Ç

ϲϯ͘ అక$cాలంల/ ‘k¦డ$మP͛పoశ12టD న
A ‘బంోబb ͛క ా@పక ఏ?
a)Ãా !#నూY #< నం

b)అలవh/up qrs ఆక #< నం

c)ాజపhత[ GాలకXల !
 LH పద >

d)Dవ
ౖ v|

ϲϰ͘ cంoా)ల/ ఎవరM తన భchttps://sarkarirecruitment.com/
 బధనల nా అక మం మ *ి0 ంలను 78ందూ మతంల/c మRారM?
a)త`లCీ/ "

c)ెత
ౖ నY

b)కÏ

ϲϱ͘ ‘%ాం ా లÑకళ’ ఎవ) cాలంల/ అవృX Kెంం?
a)ఇంPో;HQకXలX

b)కXoాణలX

c)శకXలX

d)GాHpయను
 

ϲϲ͘ హరMÒడj ాయg గంథం?
a)హరచత[

b) ;ానందం

c)ర |వ»

d)ియ
[ ద

ϲϳ͘ cంoాటAల/ ‘kణ’ అ ేg12ౖ oా(ఖR(నం?
a)Õ>
ౖ క అంాలX

b)#దY

c)చట ం

d)మతం

ϲϴ͘ oదcాలంల/ ‘nజ’ అ పదం ేgh సూసుం?
a)బZ[హ+ణలX

b)×>[యలX

c)VÕ
ౖ YలX

d)DV
ౖ ారందర

d) మ/ేవhడg

ϲϵ͘ ‘సంగం’cాలంటA సంపయ cార(కమRల గ )ం ేgల/ పBాsంKరM?
a)¨లGా©/u4ారం

b)మణ¥

ఖలÄౖ

c)పట పట¾

d)ఎట గటØౖ

ϳϬ͘ ‘తcార ప’, ‘sత తw
 డj’ ^రMదుల ¬ంన పల0 వ చకవ)?
a)నంహ+ వర+-1

b)నంహ+ వర+-2

c)మx´ంద[ వర+-1

d)మx´ంద[ వర+-2

ϳϭ͘ అలÓ%~ ాండ$ చకవ)c 12ద4త ంల/ cాటSదుసులను బహÔక)ంంెవరM?
a)మళవhలX

b)ప[హవhలX

c)నందులX

d)


Ù³ క
[ XలX

ϳϮ͘ అLÕకడj ఏ లRLాసనంల/ ‘‘పజలందర«  ^డQ ల’’%ా పకటAంKడj?
a)2వ ¨లాసనం

b)5వ ¨లాసనం

c)6వ ¨లాసనం

d)13వ ¨లాసనం

ϳϯ͘ మరM(ల ఆ)క సంవతIరం ఎప³డj ారంభtం ?
a)ఫలX
² ణ/మ

b)ఆoాడం/ÛలÄౖ

c)జKYషÜ /Û

d)మఘ/జనవ

ϳϰ͘ ‘ప¡ర£ భ ’ ఎవ)g సూసుhttps://sarkarirecruitment.com/
ం?
a)dశQమ కXలం

b)#తంత`వh

c)#తంత`వhకX పhటNన సం నం

d)#P కXలX GÝం/uన CీÞ[

ϳϱ͘ =>రతేశంల/ ssధ జJతwలను సూంచ!gc ‘‘కలం’’ అ పgh టD దటABా)%ా ఎవరM oా!రM?
a)ఆం;KయలX

c)G£రR;H"

b)డ¢

d)lD[ం¢

ϳϲ͘ గ పల cాలంల/ మన ేLాgc ‘దంతం’ ఎక:!" నుం గ మ@ అ[¿(?
a)అKBయ

b)ÉQలంక

c)ె
ౖ

ϳϳ͘ ‘‘ఇం!"యR ట!ే’’ గంథ రచ[త ఎవరM?
a)ఎం.ఎ͘ ా-

b)రజv Gా

c)/ / బZ

d)రనPె

§0

ద
³ z

ϳϴ͘ ‘=>రత బహxసమRజJgh’ Bా1ింనoారM?
a)ాజ)ా*+హ ా-

b)/ేVంW ద[ ß ¯ాగ«

c)4Kశవ చంద[C


d)ఆనంj*హ బ¡"

d)ఇంPోÃ
W య
ి 

ϳϵ͘ ‘‘అంటాgతనం 78ందూమతంల/ ఒక ఆవశ(కత =>గం%ా రMవ Kే*...
¢ క ను 78ందూ మతం12ౖ బ78రంగం%ా
@రMగ బ>టరMg%ా పకటAంచుకంట>ను’’ - అనh ఎవరM?
a)అంబ@ద%

c)జ(Y>Z పÑలÄ

b);ాం<=

d)>ల

ϴϬ͘ జJ@ ఐక(త Bా ంచ!gc ఒc మతం అవసరమg sశn*ింం?
a)#VW4ానందుడg

b)ాజ)ా*+హ ా-

c)దయనంద సరసL>

d)>ల

ϴϭ͘ 1922 సంవతIరంల/ ‘‘KౌE Kౌా’’ సంఘటనk¦ సయ gాకరణÖద(మRgh g1ిoయ
 డం12ౖ సÑంసూ
 .. ‘‘ఈ చర(
జJ@c sపతw
 ’’ అg oా(ఖR(gంం?
a)భగzCిం

b)మహ+j ఇ4ాk3

c)Cి.ఆ ͘ / "

d)సుZ¿ చంద[బ¡"

ϴϮ͘ Bాgక ప)ాలనను అత(ంత పజJBాnక పదX తwల/0 న!"Kల
ే R వ(వ*ీ క)ంం?
a)$ట 

b)ప©

d)ఇL

c)dంటà

ϴϯ͘ నoా¯సంమ లR0 ‘‘మ *ి0 ం ±͛͛ను ఎక:డ నుం ారంంKడj?
a)á 4ా

b)కలక

d)4ానూ© 

c)రE

ϴϰ͘ cాం%db BషbD ాED Bాపకడj?

https://sarkarirecruitment.com/
b)సుZ¿ చంద[బ¡"

a)త రంజ / "
c)నKంద[ /ేO

d) యక 

ϴϱ͘ =>రతేశ చ)తల/ అత(ంత Äరtన
 ©×మం సంభsంన cాలం?
a)1865-66
b)1868-70
c)1872-74
ϴϲ͘ అహxÏనగ$ను గPాజ(ంల/ కలపకనh ఎవరM?
a)అకk

b)జహం;H

c)oాజc

d)1876-78
d)ఔరంగజKబ

ϴϳ͘ 1498 సంవతIరంల/ రM%Eసు oారM దట =>రతేశంల/g ఏ వను KేరMకhరM?
a)4ా$కE

b)మ/[ సు

c)సూరz

ϴϴ͘ 1398ల/ kెమ
ౖ Á$ దండయRత ఎవ) cాలంల/ జ)%ం) ?
a)lి0noా త`గ 

b)మహ+jB త`గ 

c)మహ+jత`గ  oా

d)బZలk

ϴϵ͘ బహమ°, sజయనగర ాజJ(ల మధ( ఘరÒణక మÁలcారణం?
a)ామnయ 4ాం×
c)ాయచూ Pోం

b)మత 4ారణ లX
d)ాయల దుడgకXతనం

d)కలక 

ϵϬ͘ Øకృష£ ేవాయల cాలంల/ sజయనగాgh సంద)Ùంం ఎవరM?
a)అబp3 రజ)

b)P dం;0 "

c)4wల1 P®4ాంటN

d)మ0%G£ల1

ϵϭ͘ ‘‘సలRం అల§ఖుం’’ను పoశ12టD న
A గPచకవ)?
a)అకk

b)జహం;H

c)oాజc

d)ఔరంగజKబ

ϵϮ͘ గP*ింసనం 100  ల ప)ాంం ఎవరM?
a)అs 3 ఖ

b)బౖరంఖ

c)మహబz ఖ

d)oా

స ఖ

ϵϯ͘ తÚరMÑ ఇం!"యR గ త oా(ారం ఏ చటD ం nా మ %)*ంి ?
a)1853 చట ం

b)1733 చట ం

c)1813 చట ం

d)1833 చట ం

ϵϰ͘ =>రతేశంల/ దటABా) త ాజJ(ంగం రంన సంవతIరం?
a)1950
b)1935
c)1773
ϵϱ͘ =>రత జJpయ cాం%dbక అధ(Â!ెన
ౖ k² ఆంధుడj?
a)ప[4ాశం పంత`లX
c)ి. ఆనం/  రRYలX

d)1833

b)పటZâ Cీ ామయY

https://sarkarirecruitment.com/
d)4ãంP VÕంకటప©యY

ϵϲ͘ ‘‘78ందూ ధరxLాసం{ ’’ ఎవ) cాలంల/ ాLారM?
a)VÕలCీ

b)4ార Vాr"

c)బంటNం

d)Vార x´C ంి 

ϵϳ͘ 1ిం!రMలను gర«xంన గవరh$జనరP?
a)4ాం

b)x´C ిం

c)బంటNం

d)dంటà

ϵϴ͘ జJekెగల/0 ‘‘1¢0 టÛ’’%ా ప*ిదX ు!ెంౖ  ఎవరM?
a)బదCిం

b)సూరn మ3

c)ాజ)ాం

d) మ

ϵϵ͘ CాSIoా) ‘జJcÜ^Sక0 ¯͛ల/ సభ (!ెన
ౖ =>రpయ ాలక!ెవరM?
a)టNపä సుల

b) ం>య D

c)x°ద
± అr

d)/ో" అr

ϭϬϬ͘ CాSIoా) ‘జJcÜ^Sక0 ¯͛ల/ సభ (!ెన
ౖ =>రpయ ాలక!ెవరM?
a)టNపä సుల

b) ం>య D

c)x°ద
± అr

d)/ో" అr

ϭϬϭ͘ oల0*ీ0 k¦ *2న
ౖ ( సహcార ఒపÑందం12ౖ పథమం%ా సంతకం Kే*న
ి =>రpయ ాజ(ం?
a)x°ద
± ాబZదు

b)

స
Ù³ ూరR

c)తంజ)వÑరR

d)మా¯ా

ϭϬϮ͘ ‘‘ం దుక *ి కడj%ా ఉhనంట..’’ అ కరపతం ా*ిం?
a)సూరYC

b)భగz Cిం

c)ఆజ)j

d)ఎవర 4ాదు

ϭϬϯ͘ ‘‘ల/క78తoా’’ ఎవరM?
a)అంబ@ద%

b)జ(Y>బZపÑలF

c);0Gా3 హ/Í
ే మå

d)భంP ర% 

ϭϬϰ͘ ‘‘మRనవజJ@c కలం ల§దు మతం ల§దు ేవడj ల§డj’’ అ gదం ఎవ)?
a)4!.టN. ెల ం

b)జ(Y>బZపÑలF

c)ామాLd  యక

d) ాయæ గరR

https://sarkarirecruitment.com/
ϭϬϱ͘ ‘‘fరM రcాgh ఇవnం!" fక
BాnతంkÇÝgh ఇBాను’’ అ gదం ఇనoారM?
a)భగz Cిం

b)సుZ¿ చంద[బ¡"

c);ాం<=

d)పటç3

ϭϬϲ͘ =>రత జJpయ cాం%dbను tc
 ÜB:1ిt
 ED%ా sమ)Ùంం ఎవరM?
a)4ాం
c)

Ç

b)ఢఫ
d)కరs

ϭϬϳ͘ 1931 ల/ %ాం - ఇ)nSఒపÑంgc ప న మధ(వ)?
a)అBCDంE

b)జవహ ల3 Õహé è

c)జయక

d)*ల3

ϭϬϴ͘ ‘‘పా] ఉద(మం’’ =>రతేశంల/ ఏ ాంతంల/ జ)%ం) ?
a)బం;ా3

b)ఉత రప[/Í
ే

c)Ïc

d)మcాష Ì

ϭϬϵ͘ ప*ిX Kంె న ఖరÞ ేoాలయ gాxతల ఎవరM?
a)4ాలచూరRలX

b)ల1హర వంశసులX

c) ంPేలలX

d)Gాల వంశసులX

ϭϭϬ͘ గP͚͚జJ%E$͕͛͛ "0 సులRSల ఏ s=>గంk¦ సమRనం?
a)ఖrా

b)ఇ ం

c)వê

d)ఇ4ా

ϭϭϭ͘ oా°-ఇ-ఆßల/ గల మయÁర *ింసgh వ)Bా)%ా అ àిDంం ఎవరM?
a)ఔరంగజKబ

b)బహదూ oా-2 c)oా ఆలం-2

d)మహ+j oా

ϭϭϮ͘ ‘‘అ·¸nరMల’’ ఎవరM?
a)వ
 స YసులX

b)VÕష
ౖ ¬ వ స YసులX

c)బ[హ+ాధకXలX

d)ఎవర 4ాదు

ϭϭϯ͘ మధుd¶ ాండj(ల మతIÌకంటA ేవత అ[న f©"g ఏ ేవk అవkరం%ా 1¢¤:ంట>రM?
a)GారL>

b)ా#>[

c)సరసL>

d)ల¸®+

ϭϭϰ͘ ‘‘tu0చ-=జ’’ పదం ేgh సూసుం?
a)సుగంధ ద[VాYలX

b)BయYం

c)మంసం

d);0ధుమ

https://sarkarirecruitment.com/
ϭϭϱ͘ cం k¦మRరMల/0 "0 నగాgh
g)xంం ఎవరM?
a)ఆనంగGాలXడg

b)వజ[కXడg

c)రR/[ ణడg

d)/ేవాS

ϭϭϲ͘ ‘‘ాß]ాU ాoá]’’ oాâc Kెంన అషD ప నుల/0 ఏ పదsg gరn78ంKడj?
a)oాL

b)మం>[

c)సుమంz

d)పంP®z ావh

ϭϭϳ͘ ద$ను జJప¡$ల/ క1¢సుకనh సులRS1¢రM?
a)ఇబ[xంy Cి

b)ఇబ[xంy ఆ/u3 oా

c)Cి4ం ద ఆ/u3 oా

d)మహ+jఆ/u3 oా

ϭϭϴ͘ 7ãద
ä ాబ>ÏాషD Å cాం%dbBా1ింన సంవతIరం?
a)1948
b)1928
c)1938
d)1950
ϭϭϵ͘ =>రత పభ kngh క:)ంన gజJంక బ78రంగం%ా మదX తw పకటAంన ేశం?
a)~ా[

b)ఇంగ ంÀ

c)ె4w£VW4య

d)ఆC$
Ì య

ϭϮϬ͘ ఆంధాషD Å Bాధన cÜసం ¬టAD Øామ ల మరణzంన  ?
a)1952, P®CంD బ 20

b)1952, P®CంD బ 15

c)1951, నవంబ 10

d)1949 CD ంD బ 10

ϭϮϭ͘ 1¢åచంÏకథలను 78ం నుం kెలగ ల/c అనువంం ఎవరM?
a)మడGాటN హనుమంతావh

b)ామనంద ర

c)బ«రR²ల ామకృoా¬ావh

d)ి.#. నరCింcావh

ϭϮϮ͘ ‘‘ kెలం%ాణ cÜటA రతల æణ’’ అనh ఎవరM?
a) ీ ధా+ావh

b)/ శర2=

c)4ాÓë

d)ÉQÉQ

ϭϮϯ͘ బ·¸ç)g కా£టకల/ కలాలg సూంన కట_ ఏ?
a)Vాంì కdట

b)<

కdట

c)ఫS3అr కdట

d)dాQ కdట

ϭϮϰ͘ =>రతేశంల/g gరMో(%ాgc సంబం ం ఆం%0 య ల o*న
ి కటA 1¢రM?
a)ిట

b)సపÑ
í

c)కల

d)ద 

ϭϮϱ͘ ట>PLాసనసభక జ)% ఎghకల/0 =>రpయ లక ఓటహక: కÑంKేందుక ద©"ణÃిcాల/ %ాం  ఆరంంన ప@క
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ఏ?
a)యం ఇంP®య

b)హజ

c)ఇంP®య ఒియ

d)ఇంP®య Vా

"

ϭϮϲ͘ k² kెలగ నవల ాజLèఖర చ)తను రంం ఎవరM?
a)ÉQÉQ

b)9Kశ$ంగం

c)గరజ)డ

ϭϮϳ͘ ‘éంగ’ వంశ Bాపకడj ఎవరM?
a)హCన
 ుడg

b)అ;|dత`[డg

c)పhషYdత`[డg

d)/ేవభ«>

ϭϮϴ͘ భc ఉద(మRgh గ జా<ల/ పKరం Kే*ంి  ఎవరM?
a)లల

b)శంకర /ేవhడg

c)ాబZ

d)న

హ
³ 

ϭϮϵ͘ cంoా)ల/ ‘‘ప!"cా:వP͛͛1¢ట
) సు సుంకం వసూల Kే*ంి  ఎవరM?
a)ïళðలX

b)GాండgYలX

c)పల వhలX

d) ళðకXYలX

d)రఘప> VÕంకటరత|ం

ϭϯϬ͘ cాకpయ ల BామRÆజ(ం పతనం Kెంన సంవతIరం?
a)1313
b)1323
c)1336
d)1347
ϭϯϭ͘ వందల ప(ల కనhడ =>షల/0 రం ‘‘కనhడ oమన’’%ా 1¢రM గ!"ంం ఎవరM?
a)ì మరసు

b)జక%న

c)పంపడg

d)పదగళ

ϭϯϮ͘ ామRయణgh తళంల/ రంన కs?
a)జయం ;ñంP

b)కంబ

c)4%ల

d)>రR>క%ర /ేవర

ϭϯϯ͘ ‘‘అాDదశ ప)ర’’ అ పనుhల ఎవ) cాలంల/ వసూల KేLారM?
a)ïళðలX

b)పల వhలX

c)òయసలXలX

d)4ాకయలX

ϭϯϰ͘ అరబ ల బం%ారM నగరం%ా వ)£ంన నగరం ఏ?
a)4ాబ«3

b)లò

c)పంజ)

d)మల

ϭϯϱ͘ ‘షమR’ గంథకర ఎవరM?
a)ఆ3 బరv

b)lిర/ౌCి
d)ఫర4ó

c)ఉతk
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ϭϯϲ͘ "I సులRSలల/ మkgh ాజcయRల నుం oరMKేయ!gc పయ@hంన దటA సులRS?
a)బZలk

b)అలవh/up qrs

c)మహ+jB త`గ 

d)Cి4ం ద ల1Pô

ϭϯϳ͘ fాబ>[ తన రచనలను ఏ =>షల/0 రంం?
a)ాజాv

b)xం/=

c)గజాz

d)B[n

ϭϯϴ͘ ‘‘=>రతేశ లక’’%ా ప*ిX Kంె ం?
a);ాr

b)అ ఖుసూ
[

c) C

d)ఇ4ాk3

ϭϯϵ͘ =>రతేశంల/ ‘àీ ’ Lాఖను ారంంన సూÃీ గ రMవ?
a)జ)మ/=p
c).

ను/=p

b)lి0n oా
d)Ã సrం

ϭϰϬ͘ శృం%ార Lాకంతలం, జd
ౖ ° =>రతం అ kెలగ cాoా(ల ా*ిం ఎవరM?
a)ÉQ థుడg

b);iడ P®ంP®మడg

c)ిన9రభదు[డg

d)ె $ ామ$ంగడg

ϭϰϭ͘ ాస-తంగ!" య దX ం(1565)ల/ ాలêmనg బహమ° ాజ(ం?
a);0ల%ండ

b)Ïద

c)Ïజ)పÑ

d)Ïా 

ϭϰϮ͘ డëͲ^ట_షర0 మధ( ‘అంబ>[’ పేశంల/ య దX ం జ)%ం) . ఆ ాంతం ఎక:డjం?
a)ఇంPోÃ
W య
ి 

b)బా+

c)ÉQలంక

d)మలయ

ϭϰϯ͘ cంoాటAల/ స)cాg ఏ?
a)1757ల1 బöBk$ యద ం

b)1182 పల|టN యద ం

c)1758 చందు యద ం

d)1798 పద+ భ యద ం

ϭϰϰ͘ 1921 సంవతIరంల/ ‘´ా0’ @రMగ బ>ట జ)%న
) ాంతం ఏ?
a)పంజ)

b)4Kరళ

c)ఉత రప[/Í
ే

d)ఆంధ[ప/
[ ేÍ
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ϭϰϱ͘ వంేమRతరం %Eతం దటA
Bా)%ా ఆల1ింం ఎవరM?
a)బం4ంచంద[ చటHs

b)¯ాగ«

c);0ఖలF

d)/ Lర4ా ß ¯ాగ« 

ϭϰϲ͘ ‘‘cటD ì$ాణz నhమx’’ ాటం ఏ ాంతంల/ జ)%ం) ?
a)/ ాL

b)గజాz

c)మధYప[/Í
ే

d)ాజా

ϭϰϳ͘ ‘‘మ °Ò ాం’’ అసల 1¢రM ఏ?
a)#రజ)నంద

b)దయనంద

c)సహజ)నంద

d)శQ/p నంj

ϭϰϴ͘ @లBా1ింన ‘‘Þంర«P±͛͛క అధ(Âడj ఎవరM?
a)4Kల%

b)మv

c)జ(CDÆ బZD ా

d)కప

ϭϰϵ͘ °PKౌదE తృతnంల/ =>రpయ *2
ౖ (లను ప@ఘటAంన gజJం *2g
ౖ క ద·¸ ప@ ఎవరM?
a)VÕల 1P®

b)ఎ3డూ
[ 

c)4ంలF

d)త`KభజKఖ

ϭϱϬ͘ sLాలRంధ oాgc మÁలపరMషwడj?
a)ా#  ాయణ !P®Ö
c)త

ళ
³   ;P
! ®Ö

b)బదp ం ఎల!P®Ö
d)పhచలప$ సుందరాd!P®Ö
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