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Quiz Questions 
 

1. Who was regarded as his political leader by A.O Hume 

ఏ.ఓ. హ్యూ మ్ తన రాజకీయ గురువుగా ఎవరిని భావించేవాడు 

1. Bala Gangadhar .Tilak బాల గింగాధర్ తిలక్ 

2. Maha Govinda Ranade . మహా గోవింద రానడే 

3.Gopalakrishna Gokhale . గోపాలకృష్ణ గోకలే 

4.Dadabhai Naoroji. దాదాబాయి నౌరోజి 

 
2. Who wrote the work My experiment with Truth  
 

మై ఎకస పరిమింట్సస  వత్ ట్రూత్ అనే ట్రగింధానిి  రచించింది ఎవరు 
1. Maha Govind Ranade . 

మహా గోవింద రానడే  
2. Bala Gangadhar Tilak. 

బాల గింగాధర్ తిలక్  
3. Mohandas Karamchand Gandhi. 

మోహన్ దాస్ కరించింద్ గాింధీ  

4. Baba Saheb Ambedkar. బాబా సాహెబ్ అింబేదక ర్ 
 
3. The History of the Indian National Congress was written by. 

భారత జాతీయ కింట్రెస్ చరిట్రతను రచించన దేవరు 

1. Tanguturi Prakasam . టింగుూరి ట్రపకశిం 

2.Mutnuri Krishna Rao . ముూి రి కృష్ణణరావు 

3.Pattabhi sitaramaiah . పటా్టభి సీతారామయూ  

4.Vavilala Gopala Krishna. వావలాల గోపాల కృష్ణయూ  



 

4. When did the chauri chaura incident take place. చౌరీ చౌర ఘటన ఎప్పు డు జరిగింది 
1.1919 
2.1920 
3.1921 
4.1922 

5. In which year did Subhash Chandra Bose form the Forward bloc. సుభాష్ చింట్రదబోస్ తన ఫారవ ర్ ్బ్లబాక క్ ను ఏ 

సింవతస రింలో నెలకొలాు డు 
1.1938 
2.1939 
3.1940 
4.1942 
 
6. Poverty and the Un British rule was written by. 

పావర్ టి అిండ్ ది అన్ ట్రిటిష్ రోల్ అనే ప్పసతకనిి  రచించనది 

1. Bala Gangadhar Tilak.బాల గింగాధర్ తిలక్  

2. Annie Besant.అనిిసింట్స 

3.W.C Banerji.   W.C బెనరీ ీ 
4. Dadabhai Naoroji . 

దాదాబాయి నౌరోజి 
7. At the time of the second Round Table conference the Governor General of India was. 

రిండవ రిండ్ టేబుల్ సమావేశిం నాటికి భారత గవరి ర్ జనరల్ ఎవరు. 

1. Irwin . ఇరివ న్ 

2. Wellington . వెలింగనా్. 

3.Minto . మింటో. 

4.Lin lith gow. లన్ లత్ గో 
8. who propounded the Drain Theory. 

సింపద తరలింప్ప సిదాధ ింతానిి  ట్రపతిపాదిించనది ఎవరు. 
1. Dadabhai naoroji  

దాదాబాయి నౌరోజీ 

2.Gopal Krishna Gokhale . గోపాలకృష్ణ గోఖలే 

3.Gandhiji . గాింధీజీ 

4.Mahadev Govind .Ranade. మహాదేవ గోవింద రాడే 

9. Who was the author of a famous book Young India. సుట్రపసిదధ ట్రగింథమై యింగ్ ఇిండియా రచయిత ఎవరు 

1. Mohandas Karamchand Gandhi. మోహన్ దాస్ కరించింద్ గాింధీ 

2.Annie Beasant . అనిపిసింట్స 

3.Dadabhai naoroji . దాదాబాయి నౌరోజి 

4.Lala Lajpat Rai. లాలా లజపతిరాయ్ 

10. Ahmedabad Textile Labour Association was founded by. అహమ దాబాద్ నేత కరిమ కుల సింఘానిి  నెలకొలు నది. 

1 N.M .Joshi . ఎన్ ఎిం జోషి 

2.Sardar Vallabhbhai Patel . సరాార్ వలకభాయ్ పటేల్ 

3.M.K. Gandhi . మోహన్ దాస్ కరించింద్ గాింధీ 

4.V .V .Giri. వ.వ.గరి 

11. Sarojini Naidu became the President of the Indian National Congress in the year. సరోజినీ నాయుడు భారత 

జాతీయ కింట్రెస్ కు అధూ క్షత వహించన సింవతస రిం. 
1.1920 
2.1925 
3.1928 
4.1931 

12. Who was the Telugu man that participated in the Dandi March a long with Gandhiji. గాింధీజీతో పాటు దిండి 

యాట్రతలో పాలొ్గని  తెలుగువాడు. 

1 P Ananda charyulu . పి ఆనిందచారుూ లు 

2.Konda venkatappaya. కొిండ వెింకటపు యూ  

3. Ayya devara kaleshwara Rao. అయాూ  దేవర కళేశవ రరావు 



 

4.Erneni Subramanyam. ఎర్ని ని సుట్రరహమ ణ్ూ ిం 

13. The Gadar party operated its activities from. గదరా్ పారీ ాతన కరూ కలాపాలను ఎకక డినుిండి సాగించనది 

1. Japan . జపాన్ 

2.Germany . జరమ నీ 

3.United States . యునైటెడ్ బ్ల టా్సస  

4.England. ఇింగాకిండ్ 

14. Madan Mohan Malaviya was a member of.  మదన్ మోహన్ మాలవూ  ఈ ట్రకిింది వానిలో దీనిలో సభ్యూ డు 

1. Ghadar party .గదరా్ పారీ ా

2. Social service league . సోష్ల్ సరీవ స్ లింక్ 

3.Hindustan Republic Association . హిందుసాాన్ రిపికక్ అసోసియేష్న్ 

4.Hindu Mahasabha. హిందూ మహాసభ 

15. Indian National Congress was founded in the year. భారత జాతీయ కింట్రెస్ బ్లసాాపిించన సింవతస రిం 

1.1886 
2.1883 
3.1884 
4.1885 
 
16.When did the quit India Movement take place. 

కివ ట్స ఇిండియా ఉదూ మిం ఏ సింవతస రింలో జరిగింది 
1.1941 
2.1942 
3.1943 
17.Who  wrote the "India wins freedom"? 

ఇిండియా వన్స  ట్రీడమ్ అనే ప్పసతకనిి  రచించింది ఎవరు. 

1. Gandhiji. గాింధీజీ 

2. Maulana Abul Kalam Azad . మౌలానా అబుల్ కలాిం ఆజాద్ 
3.Mohammad Ali jinnah 

 మహమ ద్ అలీ జినిా  
4.Bal Gangadhar Tilak 

  బాల గింగాధర్ తిలక్ 

18.The revolutionary terrorism in India came to a virtual end after the martyrdom of which of the following. ఎవరి 

ట్రపాణ్ రలదానింతో భారతదేశింలో భయింకర వపకవవాదిం దాదాప్ప అింతరిించింది. 

1.Bhagat Singh. భగత్ సిింగ్ 

2. Chandrashekhar Azad . చింట్రదశేఖర్ ఆజాద్ 

3.Surya Sen . సూరూ  ేన్ 

4.Udham Singh. ఉదధిం సిింగ్ 
19. Where did the Sepoys Break out in open revolt on May 10th 1857. 

మే 10 1857 సిపాయిలు ఎకక డ రహరింగ తిరుగుబాటు చేశారు 

1. Kanpur.కన్పు ర్ 

2. Bhagat pur.భగత్ పూర్ 

3.మీరాట్స. Mirat 

4. లక్ని . Lucknow 

20. Operated secret radio during quit India Movement. కివ ట్స ఇిండియా ఉదూ మ కలింలో రహసూ ింగా ర్నడియో 

ట్రపసారాలు చేసినది ఎవరు. 

1. Sarojini Naidu . సరోజినీ నాయుడు 

2.Usha Mehta . ఉష్ణ మేహత 

3.Aruna Asaf Ali. అరుణ్ అసఫ్ అలీ 

4. Lakshmi Swaminarayan. లక్ష్మమ  సావ మనాథన్ 
 
Answer Key 

1-4, 2-3, 3-3, 4-4, 5-2, 6-4, 7-2, 8-1, 9-1, 10-3, 11-2, 12-4, 13-3, 14-4, 15-4, 16-2, 17-2, 18-3, 19-3, 20-2. 


