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SCREENING TEST 
(English & Telugu versions) 

Time : 150 Minutes Max. Marks : 150 

çÜÐ@þ$Ä¶ý$Ð@þ¬  : 150 °Ñ$çÙÐ@þ¬Ë$ Ððþ¬™èþ¢… Ð@þ*Ææÿ$PË$ : 150 
INSTRUCTIONS (°ÆóÿªÔ¶ýÐ@þ¬Ë$) 

1. Please check the Test Booklet and ensure that it contains all the questions. If you find any defect in 

the Test Booklet or Answer Sheet, please get it replaced immediately. 

 {ç³Ô¶ý² ç³{™èþÐ@þ¬ÌZ A°² {ç³Ô¶ý²Ë$ Ð@þ¬{¨… ç³ºyìþ¯@þÐø ÌôýÐø ^èþ*^èþ$Mö¯@þÐ@þÌñý @̄þ$. {ç³Ô¶ý² ç³{™èþÐ@þ¬ÌZ V>°, çÜÐ@þ*«§é¯@þ ç³{™èþÐ@þ¬ÌZ V>° 
HO§ðþ¯é ÌZç³Ð@þ¬ @̄þ²^ø §é° Ýë¦¯@þÐ@þ¬ÌZ ÐóþÆöMæü§é°° Ððþ…r¯óþ ¡çÜ$Mø¯@þÐ@þÌñý¯@þ$. 

2. The Test Booklet contains 150 questions. Section I has 75 and Section II has 75 questions. Each 

question carries 1 mark. 

 {ç³Ô¶ý² ç³{™èþÐ@þ¬ÌZ 150 {ç³Ô¶ý²Ë$¯@þ²Ñ. òÜ„æü¯Œþ I ÌZ 75 Ð@þ$ÇÄ¶ý¬ òÜ„æü¯Œþ II ÌZ 75 {ç³Ô¶ý²ÌZ E¯@þ²Ñ. JMöPMæüP {ç³Ô¶ý²Mæü$ 1 Ð@þ*Ææÿ$P 
MóüsêÆÿ¬…^èþºyìþ¯@þ¨. 

3. The Question Paper is set in English and translated into Telugu language. The English version will 

be considered as the authentic version for valuation purpose. 

 {ç³Ô¶ý²ç³{™èþÐ@þ¬ C…XÏçÙ$ÌZ ™èþÄ¶ý*Ææÿ$^óþÄ¶ý$ºyìþ ™ðþË$Væü$ ¿êçÙÌZMìü ™èþÆæÿ$jÐ@þ* ^óþÄ¶ý$ºyìþ¯@þ¨. çÜÐ@þ*«§é @̄þ ç³{™èþÐ@þ¬ Ð@þ$¨…ç³# 
^óþÄ¶ý¬ @̄þç³#yæþ$ C…XÏçÙ$ {ç³Ô¶ý²ç³{™èþÐ@þ¬ {´ëÐ@þ*×ìýMæüÐ@þ¬V> ¡çÜ$Mö¯@þºyæþ$ @̄þ$. 

4. The Test Booklet is printed in four (4) Series, viz.  A   B   C   D . The Series,  A  or  B  or  C  or   D   

is printed on the right-hand corner of the cover page of the Test Booklet. Mark your Test Booklet 

Series  A  or  B  or  C  or  D  in Part C on side 1 of the Answer Sheet by darkening the appropriate 

circle with Blue/Black Ball point pen. Use of whitener is prohibited. 

 {ç³Ô¶ý² ç³{™èþÐ@þ¬ ¯éË$Væü$ Ð@þÆæÿYÐ@þ¬ËÌZ (Series) A¯@þV>  A   B   C   D  Ð@þÆæÿYÐ@þ¬ËÌZ  Ð@þ¬{¨…^èþºyìþ¯@þ¨.  D Ð@þÆæÿYÐ@þ¬Ë @̄þ$  
 A   V>°  B  V>°  C  V>°  D  V>° {ç³Ô¶ý² ç³{™èþÐ@þ¬ Äñý¬MæüP MæüÐ@þÆæÿ$ õ³i Mæü$yìþOÐðþç³# Ð@þÊËÌZ Ð@þ¬{¨…^èþºyìþ¯@þ¨. Ò$Mìü_a¯@þ 
{ç³Ô¶ý² ç³{™èþÐ@þ¬ Äñý¬MæüP Ð@þÆæÿYÐ@þ¬ (Series)  A  V>°  B  V>°  C  V>°  D  V>° çÜÐ@þ*«§é @̄þ ç³{™èþÐ@þ¬ JMæürÐ@þ OÐðþç³# ´ëÆŠÿt C 
¯@þ…§æþ$ A…§æþ$MøçÜÐ@þ¬ MóüsêÆÿ¬…^èþºyìþ¯@þ Ð@þ–™èþ¢Ð@þ¬¯@þ$ º$Ï/»êÏMŠü »êÌŒý ´ëÆÿ¬…sŒý ò³¯@þ$²™ø @̄þËÏV> Ææÿ$¨ª °…ç³Ð@ Ìñý @̄þ$. OÐðþsŒý¯@þÆŠÿ 
ÐéyæþMæüÐ@þ¬ °õÙ«¨…ç³ºyìþ @̄þ¨.  

  
 If you have not marked the Test Booklet Series at Part C of side 1 of the Answer Sheet or 

marked in a way that it leads to discrepancy in determining the exact Test Booklet Series, 

then, in all such cases, your Answer Sheet will be invalidated without any further notice. 

No correspondence will be entertained in the matter. 

 Ò$ {ç³Ô¶ý² ç³{™èþÐ@þ¬ Äñý¬MæüP Ð@þÆæÿYÐ@þ¬¯@þ$ (Series) çÜÐ@þ*«§é¯@þ ç³{™èþÐ@þ¬ JMæürÐ@þ OÐðþç³#¯@þ ´ëÆŠÿt C ÌZ Væü$Ç¢…^èþMæü´ùÆÿ¬¯é 
ÌôýMæü Væü$Ç¢…_¯@þ Ð@þÆæÿYÐ@þ¬ {ç³Ô¶ý²ç³{™èþ Ð@þÆæÿYÐ@þ¬ Q_a™èþÐ@þ¬V> ™ðþË$çÜ$Mö @̄þ$rMæü$ ÑÐé§æþÐ@þ¬¯@þMæü$ §éÇ ¡õÜ¨V> E¯é² 
Ar$Ð@þ…sìý A°² çÜ…§æþÆæÿÂÐ@þ¬ËÌZ, Ò$Mæü$ Gr$Ð@þ…sìý ¯øsìýçÜ$ gêÈ ^óþÄ¶ý$Mæü$…yé¯óþ çÜÐ@þ*«§é¯@þ ç³{™èþÐ@þ¬ 
ç³ÇÖÍ…ç³ºyæþ§æþ$ (invalidated). ©°° Væü$Ç…_ Gr$Ð@þ…sìý E™èþ¢Ææÿ{ç³™èþ$Å™èþ¢ÆæÿÐ@þ¬Ë$ fÆæÿ$ç³ºyæþÐ@þ#. 
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5. Each question is followed by 4 answer choices. Of these, you have to select one correct answer and 

mark it on the Answer Sheet by darkening the appropriate circle for the question. If more than one 

circle is darkened, the answer will not be valued at all. Use Blue or Black Ball point pen to make 

heavy black marks to fill the circle completely. Make no other stray marks. Use of whitener is 

prohibited. If used, it will lead to invalidation. 

 {ç³† {ç³Ô¶ý²Mæü$ ¯éË$Væü$ çÜÐ@þ*«§é¯@þÐ@þ¬Ë$ CÐ@þÓºyìþ¯@þÑ. A…§æþ$ÌZ çÜÇÄ¶ý$Væü$ fÐéº$ G @̄þ$²Mö° çÜÐ@þ*«§é @̄þ ç³{™èþÐ@þ¬ÌZ {ç³Ô¶ý²Mæü$ 
MóüsêÆÿ¬…^èþºyìþ¯@þ Ð@þ–™èþ¢Ð@þ¬ @̄þ$ @̄þËÏV> Ææÿ$¨ª °…ç³Ð@þÌñý @̄þ$. JMæü §é°Mæü¯é² GMæü$PÐ@þ Ð@þ–™èþ¢Ð@þ¬Ë @̄þ$ °…í³ @̄þ^ø, B çÜÐ@þ*«§é¯@þÐ@þ¬ 
ç³ÇÖÍ…ç³ºyæþ§æþ$. Ð@þ–™èþ¢Ð@þ¬¯@þ$ ç³NÇ¢V> @̄þËÏV> Ææÿ$¨ª °…ç³#rMæü$ º*Ï/»êÏMŠü »êÌŒý ´ùÆÿ¬…sŒý ò³ @̄þ$² ÐéyæþÐ@þÌñý @̄þ$. A¯@þÐ@þçÜÆæÿç³# 
Væü$Ææÿ$¢Ë$ ò³rtÆ>§æþ$. OÐðþsŒý¯@þÆŠÿ Ðéyæþ$r °õÙ«¨…^èþyæþOÐðþ$¯@þ¨. Ðéyìþ @̄þ^ø çÜÐ@þ*«§é¯@þ ç³{™èþÐ@þ¬ ç³ÇÖÍ…ç³ºyæþ§æþ$.  

 e.g. :   If the answer for Question No. 1 is Answer choice (2), it should be marked as follows : 

 E§é :   {ç³Ô¶ý² Äñý¬MæüP “MæüÐ@þ$çÜ…QÅ 1 Mìü fÐéº$ (2) AÆÿ¬¯@þç³šyæþ$ §é°° D “Mìü…¨ Ñ«§æþÐ@þ¬V> Væü$Ç¢…^èþÐ@þÌñý @̄þ$ :  

 

6. For each wrong answer 1/3
rd

 of the marks prescribed for the question would be reduced. 

 {ç³¡ ™èþç³šyæþ$ fÐéº$Mæü$ §é°Mìü çÜ*_…_ @̄þ Ð@þ*Ææÿ$PËÌŸ 1/3 Ð@þ*Ææÿ$PË$ ™èþWY…^èþºyæþ™éÆÿ¬.  
7. Use Blue or Black Ball Point Pen only, failing which your Answer Sheet will be invalidated. Gel 

pens/pencils are not allowed. It is not required to darken the second copy separately. 

 çÜÐ@þ*«§é¯@þ ç³{™é°² °…ç³sê°Mìü ±Í ÌôýMæü ¯@þËÏ »êÌŒý ´ëÆÿ¬…sŒý ò³¯@þ$²¯@þ$ Ð@þ*{™èþÐóþ$ ÐéyæþÐ@þÌñý¯@þ$ ÌôýMæü$…sôý çÜÐ@þ*«§é¯@þ ç³{™èþÐ@þ¬ 
ç³ÇÖÍ…ç³ºyæþ§æþ$. gñýÌŒý ò³¯@þ$²Ë$, ò³°ÞÌŒýÞ Eç³Äñý*W…^èþMæü*yæþ§æþ$ Æðÿ…yæþÐ@þ M>ï³ ç³{™é°² ÐóþÆæÿ$V> °…õ³ AÐ@þçÜÆæÿÐ@þ¬Ìôý§æþ$. 

8. Please get the signature of the Invigilator affixed in the space provided in the Answer Sheet. An 

Answer Sheet without the signature of the Invigilator is liable for invalidation. 

 çÜÐ@þ*«§é¯@þ ç³{™èþÐ@þ¬ÌZ MóüsêÆÿ¬…_¯@þ çÜ¦ËÐ@þ¬ÌZ ç³ÆæÿÅÐóþ„æüMæü$° (Invigilator) Äñý¬MæüP çÜ…™èþMæüÐ@þ¬¯@þ$ ´÷…§æþÐ@þÌñý¯@þ$. çÜ§æþÆæÿ$ 
ç³ÆæÿÅÐóþ„æüMæü$° çÜ…™èþMæüÐ@þ¬ çÜÐ@þ*«§é¯@þ ç³{™èþÐ@þ¬ÌZ ÌôýMæü´ùÆÿ¬¯@þ^ø A¨ ç³ÇÖÍ…ç³ºyæþ§æþ$. 

9. DO NOT fold, tear, wrinkle, tie, staple, do any rough work or make any stray marks on the OMR 

Answer Sheet, otherwise your Answer Sheet will be invalidated. 

 D ç³{™èþÐ@þ¬ Oò³ @̄þ HO§ðþ¯é Ææÿ‹œ Ð@þÆŠÿPV>°, ç³{™èþÐ@þ¬¯@þ$ Ð@þ$yæþÐ@þrÐ@þ¬V>°, X™èþË$ XÄ¶ý$rÐ@þ¬ V>°, _…ç³r…V>°, í³¯Œþ ^óþÄ ¶ý$r…, 
XÄ¶ý$rÐ@þ¬ V>° ^óþíÜ¯@þ^ø Ò$ çÜÐ@þ*«§é @̄þ ç³{™èþÐ@þ¬ ç³ÇÖÍ…ç³ºyæþ§æþ$. 

10. Using the Whitener/Blade/Eraser or any kind of tampering to change the answers on OMR Answer 

Sheet will lead to invalidation. 

 çÜÐ@þ*«§é¯@þ ç³{™èþÐ@þ¬ÌZ Ò$ fÐéº$ Ð@þ*Ææÿ$arMæü$ OÐðþr @̄þÆŠÿ, »ôýÏyæþ$, Ææÿº¾Ææÿ$ ÌôýMæü H Ñ«§æþOÐðþ$ @̄þ ¨§æþ$ª»êr$ è̂þÆæÿÅË$ ^óþíÜ¯é Ò$ 
çÜÐ@þ*«§é¯@þ ç³{™èþÐ@þ¬ ç³ÇÖÍ…ç³ºyæþ§æþ$.  

11. Do not mark answer choices on the Test Booklet. Violation of this will be viewed seriously. 

 çÜÐ@þ*«§é¯@þÐ@þ¬Ë @̄þ$ {ç³Ô¶ý²ç³{™èþÐ@þ¬Oò³ Væü$Ç¢… è̂þÆ>§æþ$. ©°° A†“MæüÑ$…_¯@þ^ø ¡{Ð@þ…V> ç³ÇVæü×ìý…^èþºyæþ$ @̄þ$. 

12. Before leaving the examination hall, the candidate should hand over the original OMR Answer Sheet 

(top sheet) to the Invigilator and carry the bottom sheet (duplicate) for his/her record.  

 ç³È„æü àÌŒý¯@þ$ Ð@þ¨Í Ððþâ¶ý$Ï @̄þç³#yæþ$, A¿¶ýÅÇ¦ ™èþ¯@þ çÜÐ@þ*«§é¯@þ ç³{™èþÐ@þ¬ JÇh¯@þÌŒý° (Oò³¯@þ$¯@þ² ç³{™èþÐ@þ¬) AMæüPyæþ E @̄þ² ç³ÆæÿÅÐóþ„æüMæü$°Mìü 
(Invigilator) C_a, ¯@þMæüÎ (duplicate) çÜÐ@þ*«§é @̄þ ç³{™èþÐ@þ¬¯@þ$ (“Mìü…¨ ç³{™èþÐ@þ¬) ™èþ¯@þ™ø ¡çÜ$Mö° Ððþâ¶ýÏÐ @þ^èþ$a¯@þ$. 
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13. Programming Calculators, Mathematical/Log Tables, Mobile Phones, Blue Tooth instruments or any 

other Electronic Devices will not be allowed into the Examination Hall. 

 {´÷“V>Ñ$…VŠü M>ÍMæü$ÅÌôýrÆŠÿÞ, Væü×ìý™èþ/ÌêVŠü sôýº$ÌŒýÞ, Ððþ¬O»ñýÌŒýÞ, º*Ï r*™Œþ ç³ÇMæüÆ>Ë$ V>° Ìôý§é Gr$Ð@þ…sìý GË[M>t°MŠü 
ç³ÇMæüÆæÿÐ@þ¬Ë¯@þ$ ç³È„æü àË$ÌZ°Mìü A¯@þ$Ð@þ$†… è̂þºyæþ§æþ$. 

14. Candidates should stay in the Examination Hall till expiry of Full Time i.e. 2
2

1
 Hours. No candidate 

shall be allowed to leave the Hall in the middle of the examination under any circumstances. 

 ç³È„> àË$ÌZ A¿¶ýÅÆæÿ$¦Ë$ ç³È„æü ç³NÇ¢ AÄôý$Å Ð@þÆæÿMæü$ (2
2

1  Væü…rË$) E…yæþÐ@þÌñý¯@þ$. ç³È„æü Ð@þ$«§æþÅÌZ Gsìýt ç³ÇíÜ¦™èþ$ËÌZ @̄þ$ 
ºÄ¶ý$rMæü$ ç³…ç³ºyæþÆæÿ$.  

15. If any candidate attempts to use any means to cheat/copy etc., he/she is liable for prosecution and 

debarment.  

 H A¿¶ýÅÇ¦ AÆÿ¬¯é `sìý…VŠü/M>ï³ Ððþ¬§æþËVæü$ Mörtyé°Mìü {ç³Ä¶ý$†²…_¯@þrÏÆÿ¬™óþ ÐéÆæÿ$ AÀÄñý*VæüÐ@þ¬ Ð@þ$ÇÄ¶ý¬ ºíßýçÙPÆæÿ×ýMæü$ 
Væü$Ç AÐ@þ#™éÆæÿ$. 

16. Rough work may be done on the last page of the Question Booklet only. It should not be done 

anywhere else. 

 Ææÿ‹œ Ð@þÆŠÿP¯@þ$ {ç³Ô¶ý² ç³{™èþ…ÌZ _Ð@þÇ õ³iÌZ Ð@þ*{™èþÐóþ$ ^óþÄ¶ý*Í. ÐóþÆóÿ GMæüPyé ó̂þÄ¶ý$Æ>§æþ$.  
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Section – I 

1. Which of the following is the Arabic word 

which refers to “Monsoon” ? 

(1) Mausim 

(2) Mausam 

(3) Moncao 

(4) Mosama 

2. Which is the largest inland salt water lake in 

India ?  

(1) Pangong Tso Lake 

(2) Sambhar Lake 

(3) Chilika Lake 

(4) Bhimtal Lake 

3. Ravines are mostly found in India in the  

(1) Periphery of Gangetic plains 

(2) Narmada Valley 

(3) Periphery of Thar desert 

(4) Shivaliks 

4. “Break” monsoon period occurs when  

(1) Monsoon winds are interrupted by hot 

winds from desert 

(2) High pressure regions develop in the 

Pacific Ocean 

(3) Monsoon trough shifts closer to the 

foothills of the Himalayas 

(4) Ocean temperature rises higher 

సెక్షన్ – I 

1. ‘‘ఋతుపవనాలను’’ సూచించే అరబిక్ పదము  
ఏది ? 

(1) మౌసిమ్ 

(2) మౌసమ్ 

(3) మ ింకావో 
(4) మొసామ  

2. భారత్ లో అతి పెదద  అింతసథ లీయ ఉపపు నీటి 
సరసుు ఏది ? 

(1) పేనాగ ింగ్ సో  సరసుు 

(2) సామ ార్ సరసుు 

(3) చలికా సరసుు 

(4) భింతాల్ సరసుు 

3. భారత దేశింలో రవ ైన్ు లోయలు (Ravines) ఏ 
పరా ింతములో ఎక్ుువగా ఉింటాయి ? 

(1) గింగా మ ైదానపప అించులలో 
(2) నరమదా లోయ వదద  
(3) థార్ ఎడారి అించులలో 
(4) శివాలిక్ క ిండల వదద  

4. ఋతుపవనాల మధ్యలో విరామకాలమునక్ు 
కారణము ? 

(1) ఋతుపవన వాయువపలక్ు ఎడారి నుిండి 
వీచే వేడి గాలులు అడడు  తగలటము 

(2) పసిఫిక్ మహా సముదరములో అధిక్ పీడన 
పరా ింతము ఏరుడటము 

(3) హిమ లయ పరవత సానువపల వదద క్ు 
ఋతుపవన దరర ణి జరగడము 

(4) సముదరపప ఉషోో్ గరత పెరగడము 
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5. The “Polluter Pays” principle seeks to  

(1) Award imprisonment to the polluter 

(2) Collect pollution tax from all industries 

(3) Create a compensation fund by the 

Government as it is the biggest polluter 

(4) Recover financial cost of preventing or 

remedying environmental damage from 

the polluter 

6. What does 21 represent in Agenda 21 ? 

(1) 21 countries 

(2) 21 points of sustainable development 

(3) 21
st

 Century 

(4) Sustainable development in 21 areas 

7. Who stated the following words, ‘‘Earth 

provides enough to satisfy every man’s need 

but not every man’s greed” ? 

(1) Leo Tolstoy 

(2) Mahatma Gandhi 

(3) Gautama Buddha 

(4) Wendell Berry 

8. Who organized the World Environment 

Conference at New Delhi in March, 2017 ? 

(1) National Green Tribunal 

(2) Ministry of Environment and Forests 

(3) Down to Earth 

(4) Centre for Science and Environment 

5. “కాలుష్యకారక్ుడే మూలయిం చెలిలించాలి” అనే 
సూతరము పరకారము ? 

(1) కాలుష్య కారక్ులక్ు జ ైలు శిక్ష వేసాా రు 
(2) అన్ని పరిశరమలనుిండి కాలుష్య పనుి 

వసూలు చేసాా రు 
(3) పరభుతవమే అతి పెదద  కాలుష్య కారక్ము 

క్నుక్,  కాలుష్య పరిహార న్నధిన్న ఏరాుటు 
చేసుా ింది 

(4) వాతావరణాన్నకి కాలుష్య కారక్ులు చేసిన 
నష్ాా న్నకి పరిహారము మరియు కాలుష్య 
న్నవారణ చరయలక్ు అయియయ మొతాము, వారి 
నుిండి వసూలు చేసాా రు 

6. అజ ిండా 21లో, 21 దేన్నన్న సూచసుా ింది ? 

(1) 21 దేశాలు 
(2) సుసిథ ర అభివృదిి కి 21 అింశాలు 
(3) 21వ శతాబ్ద ము 
(4) 21 క్షేతరా లలో సుసిథ ర అభివృదిి  

7. ‘‘పరతి మ నవపన్న అవసరాలక్ు సరిపడా భూమి 
ఇసుా ింది కానీ పరతి మ నవపన్న దురాశక్ు కాదు’’ 
అన్న శెలవిచచింది ఎవరు ? 

(1) లియో టాల్ సాా యి 

(2) మహాతామ గాింధీ 
(3) గౌతమ బ్ుదుి డడ 
(4) వ ిండెల్ బె్రరర 

8. మ ర్చ, 2017లో పరపించ పరాయవరణ సమ వేశాన్ని 
క ర తా ఢిలీలలో ఎవరు న్నరవహిించారు ? 

(1) జాతీయ హరిత టిరబ్ుయనల్ 

(2) పరాయవరణ మరియు అటవీ మింతిరతవ శాఖ 

(3) డౌన్ టూ ఎరా్ 

(4) సెింటర్ ఫర్ సెైన్ు అిండ్ ఎన్నవరాన మింట్ 
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9. Where is CII – Sohrabji Godrej Green 

Business Centre located ? 

(1) Mumbai 

(2) Delhi 

(3) Hyderabad 

(4) Navi Mumbai 

10. Which of the following is a key indicator in 

measurement of organic pollution in 

rivers/lakes ? 

(1) Venus Necklace 

(2) Biochemical Oxygen Demand (BOD) 

(3) Total Dissolved Solids 

(4) pH 

11. The step wells which collect the subterranean 

seepage of an upstream reservoir or lake in 

Jodhpur region are called  

(1) Talabs 

(2) Bandhis 

(3) Baolis 

(4) Jhalaras 

12. The Sendai framework for disaster reduction 

would be operational till  

(1) 2025 

(2) 2030 

(3) 2040 

(4) 2050 

9. CII – సో హాాబీ్జ గోదెరజ్ హరిత వాయపార కేిందరము 
ఎక్ుడ ఉనిద ి? 

(1) ముింబ్యి 

(2) ఢిలీల 
(3) హ ైదరాబ్ాద్ 

(4) నవీ ముింబ్యి 

10. కిరింది వాటిలో, నదులు మరియు సరసుులలో 
సేిందీరయ కాలుష్ాయన్ని క లిచే సూచక్లలో 
కీలక్మ ైనది ఏది ? 

(1) గురరపప డెక్ు 

(2) జీవరసాయన ఆమల జన్న డిమ ిండ్ (BOD) 

(3) క్రిగిన పదారాి ల మొతాము 
(4) pH విలువ 

11. జోధ్ పూర్ పరా ింతములో, పెై నుని రిజరావయర్ 
లేక్ సరసుు నుిండి భూమి కిరిందగా పరవహిించే 
నీటిన్న సింగరహిించే దిగుడడ మ టల  బ్ావపలను ఏమన్న 
పిలుసాా రు ? 

(1) తాల బ్ లు 
(2) బ్ాింధీలు 
(3) బ్ావీల లు 
(4) ఝల రాలు 

12. విపతుా  తగిగింపప చరయల క రక్ు ఏరుడిన సెిందాయి 
వయవసథ  ఏ సింవతురము వరక్ు అమలులో 
ఉింటుింది ? 

(1) 2025 

(2) 2030 

(3) 2040 

(4) 2050 
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13. What is the current approach of UN 

framework in post-disaster recovery and 

reconstruction ? 

(1) Minimal Restoration 

(2) Restore the Original 

(3) Build Back Better 

(4) Varies from time to time 

14. Which of the following is not a vulnerability 

factor for occurrence of a disaster ? 

(1) Poverty 

(2) Population expansion 

(3) Location 

(4) Religion 

15. The statement “There is no such thing as 

natural disaster, only  natural hazards,” is  

(1) True 

(2) False 

(3) May be true or false 

(4) Absurd 

16. Which of the following could be a trigger for 

natural disasters ? 

(1) War 

(2) Environmental Degradation 

(3) Technological accident 

(4) All the given answers are correct 

13. విపతుా  జరిగిన తరువాతి కాలములో కోలుక నుట 
మరియు పపనరిిరామణము పెై ఐక్య రాజయ సమితి 
వయవసథ  యొక్ు పరసుా త ఆలోచనా విధానము 
ఏమిటి ? 

(1) క్న్నష్ఠ  పపనరుదిరణ 

(2) మునుపటి సిథ తి పపనరుదిరణ 

(3) మునుపటి క్ింటే చక్ుగా న్నరిమించడము 
(4) సమయ సమయ న్నకి మ రుతుింది  

14. విపతుా  జరగడాన్నకి అవకాశము ఉని హాన్న 
కారక్ములలో ఒక్టి కాన్నది ? 

(1) పేదరిక్ము 
(2) జనాభా విసాృతి 

(3) పరదేశము 
(4) మతము 

15. “పరా క్ృతిక్ విపతుా  అనేది ఏదీ లేదు, కేవలము 
పరా క్ృతిక్ అపాయము తపు’’ అనే వాక్యము ? 

(1) సతయము 
(2) అసతయము 
(3) సతయము లేక్ అసతయము కావచుచ 

(4) అరి రహితము 

16. కిరింది వాటిలో ఏది, పరా క్ృతిక్ విపతుా క్ు కారక్ 
సింఘటన (టిరగగర్) కాదు ? 

(1) యుదిము 
(2) పరాయవరణ అధర క్రణము 
(3) సాింకేతిక్ పరమ దము 
(4) ఇచచన అన్ని సమ ధానాలు సర ైనవే 
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17. Which of the following activities would be 

present during the disaster and post-disaster 

period ? 

(1) Prevention 

(2) Mitigation 

(3) Relief 

(4) Response 

18. Which of the following is in the most 

vulnerable earthquake risk zone (Zone-V) ? 

(1) Shillong 

(2) Delhi 

(3) Mumbai 

(4) Chennai 

19. According to World Bank, in Purchasing 

Power Parity terms, what is the position of 

India amongst  economies ? 

(1) Second 

(2) Fifth 

(3) Fourth 

(4) Third 

20. Universal Health Coverage (UHC) for all in 

the country was one of  the main aims of   

(1) 11
th

 Five Year Plan 

(2) 10
th

 Five Year Plan 

(3) 12
th

 Five Year Plan 

(4) 9
th

 Five Year Plan  

17. కిరింది కారయములలో ఏది, విపతుా  జరిగే 
సమయములోనూ మరియు విపతుా  తరువాతి 
సమయములోనూ ఉింటుింది ? 

(1) న్నవారణ 

(2) తీవరత తగిగింపప 
(3) ఉపశమనము 
(4) పరతిసుిందన 

18. కిరింది వాటిలో ఏది, భూక్ింపము నుిండి అతయింత 
తీవరమ ైన  పరమ దము ఉని జోన్-V లో  
ఉనిద ి? 

(1) షిల ల ింగ్ 

(2) ఢిలీల 
(3) ముింబ్యి 

(4) చెన ైి 

19. పరపించ బ్ాయింక్ పరకారము, క నుగోలు శకిాలో 
సమ నతవము ఆధారముగా ఆరిిక్ వయవసథ లలో 
భారత్ సాథ నము ఎింత ? 

(1) ర ిండడ 
(2) ఐదు 
(3) నాలుగు 
(4) మూడడ 

20. దేశింలో అిందరికీ సారవతిరక్ ఆరోగయ భదరత (UHC) 
అనేది కిరింది దాన్న ముఖయ లక్షయములలో ఒక్టి ? 

(1) 11వ పించ వరష పరణాళిక్ 

(2) 10వ పించ వరష పరణాళిక్ 

(3) 12వ పించ వరష పరణాళిక్ 

(4) 9వ పించ వరష పరణాళిక్ 



OSA/666 ( 9 )  A  

21. What is ‘Green Banking’ ? 

(1) Banking with consideration of 

environmental factors both in internal 

processes as well as products and 

services 

(2) Agricultural and forestry related 

banking 

(3) Paperless banking 

(4) Expansion of  forest bank reserves in the 

country 

22. Which Five Year Plan mentioned the  

strategy of  shifting of surplus labour from 

“agriculture” to “non-agriculture” through skill 

development ? 

(1) Eleventh Five Year Plan 

(2) Twelfth Five Year Plan 

(3) Ninth Five Year Plan 

(4) Tenth Five Year Plan 

23. As per the provisional estimates of  Annual 

National Income for 2016  17 published by 

CSO,  the increase in GDP at current prices is  

(1) 7·1% 

(2) 9% 

(3) 11% 

(4) 12·3% 

24. As per the third advance estimates of 

Department of Agriculture and Cooperation, 

the total food grain production in the country 

during 2016  17 is approximately about  

(1) 275 million tons 

(2) 273 million tons 

(3) 271 million tons 

(4) 270 million tons 

21. ‘హరిత బ్ాయింకిింగ్’ అనగా నేమి ? 

(1) అింతరగత పరకిరయలు మరియు అిందిించే 
వసుా వపలు, సేవలలో పరాయవరణ 
అింశములను పరిగణనలోకి తీసుక న్న 
బ్ాయింకిింగ్ న్నరవహణ 

(2) వయవసాయ మరియు అటవీ సింబ్ింధిత 
బ్ాయింకిింగ్ 

(3) కాగితపప రహిత బ్ాయింకిింగ్ 
(4) దేశింలో అటవీ బ్ాయింక్ రిజరువలను 

విసాృతము చేయడము 
22. న ైపపణాయభివృదిి  దావరా, వయవసాయములోన్న 

మిగులు శరా మిక్ులను, వయవసాయియతర రింగాలక్ు 
తరలిించే వూయహాన్ని, ఏ పించ వరష పరణాళిక్ 
తెలిపిింద ి? 

(1) 11వ పించ వరష పరణాళిక్ 
(2) 12వ పించ వరష పరణాళిక్ 
(3) 9వ పించ వరష పరణాళిక్ 
(4) 10వ పించ వరష పరణాళిక్ 

23. 2016  17క్ు CSO పరక్టిించన వారిషక్ జాతీయ 
ఆదాయపప తాతాులిక్ (పర ర విజనల్) అించనాల 
పరకారము, సూథ ల దేశీయ ఉతుతాిలో పరసుా త ధ్రల 
పరకారము వృదిి  శాతిం ఎింత ? 

(1) 7·1% 

(2) 9% 

(3) 11% 

(4) 12·3% 

24. వయవసాయ మరియు సహకార మింతిరతవ శాఖ 
వారి మూడవ ముిందసుా  అించనాల పరకారము, 
2016  17 లో దేశింలో అన్నిఆహార ధానయముల 
ఉతుతాి ష్ుమ రుగా ఎింత ? 

(1) 275 మిలియన్ టనుిలు 
(2) 273 మిలియన్ టనుిలు 
(3) 271 మిలియన్ టనుిలు 
(4) 270 మిలియన్ టనుిలు 
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25. On which of the following products was the 

proposed GST rate recently reduced from  28% 

to 0% ? 

(1) Salt 

(2) Notebooks 

(3) Human hair (dressed) 

(4) TV Set top box 

26. The three colours of the Indian National Flag 

signify  

(1) Saffron – renunciation/courage;  

White – peace/truth;  

Green – relation to soil/fertility 

(2) Saffron – renunciation/courage;  

White – peace/unity;  

Green – pleasantness/fraternity 

(3) Saffron – sacrifice;  

White – peace;  

Green – eternity 

(4) Saffron – tradition;  

White – timelessness;  

Green – modernism 

27. Which of the following articles of the 

Constitution deals with the re-election of the 

President ? 

(1) Article  54 

(2) Article  55 

(3) Article  56 

(4) Article  57 

25. ఇటీవల ఏ వసుా వపపెై పరతిపాదిత వసుా  సేవల 
పనుిన్న 28% నుిండి 0% కి తగిగించారు ? 

(1) ఉపపు 

(2) నోట్ పపసాకాలు 
(3) మనుష్ుయల జుటుా  (డెరసెుడ్) 
(4) టివీ సెట్ టాప్ బ్ాక్ు 

26. మన జాతీయ జ ిండాలోన్న మూడడ రింగులు దేన్నన్న 
సూచసాా యి ? 

(1) కాష్ాయము – తాయగము/ధెైరయము; 
తెలుపప – శాింతి/సతయిం;  
ఆక్ుపచచ – భూమితో సింబ్ింధ్ము/ 
ఫలవింతము 

(2) కాష్ాయము – తాయగము/ధెైరయము; 
తెలుపప – శాింతి/ఐక్మతయము;  
ఆక్ుపచచ – ఆహాల దము/భరా తృతవము 

(3) కాష్ాయము – తాయగము;  
తెలుపప – శాింతి;  
ఆక్ుపచచ – శాశవతతవము 

(4) కాష్ాయము – సింపరదాయము;  
తెలుపప – కాలరహిత సిథ తి;  
ఆక్ుపచచ – ఆధ్ున్నక్త 

27. రాషా్రపతిన్న తిరిగి ఎనుిక నే విష్యము  
గురిించ రాజాయింగములోన్న ఏ అధిక్రణము 
తెలుపపతుింది? 

(1) అధిక్రణము 54 

(2) అధిక్రణము 55 

(3) అధిక్రణము 56 

(4) అధిక్రణము 57 
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28. Which of the following articles of the 

Constitution confers advisory jurisdiction to 

the Supreme Court of India ? 

(1) Article 131 

(2) Article 142 

(3) Article 143 

(4) Article 135 

29. The right to life granted by the Constitution 

does not include  

(1) Right to human dignity 

(2) Right to die 

(3) Right to be free from exploitation 

(4) Right to livelihood 

30. In the ‘‘first past the post system’’, a candidate 

is declared to have won the election  

(1) If he secures more than 50% of total 

votes 

(2) If his party gets largest number of votes 

in the country 

(3) If he secures more votes than any other 

candidate 

(4) If he secures more votes than the sum of 

votes of all other candidates 

28. అతుయనిత నాయయసాథ నాన్నకి సలహా అధికారాన్ని 
క్టాబ్ెటేా  రాజాయింగపప అధిక్రణము ఏది ? 

(1) అధిక్రణము 131 

(2) అధిక్రణము 142 

(3) అధిక్రణము 143 

(4) అధిక్రణము 135 

29. రాజాయింగము పరసాదిించన జీవిించే హక్ుులో 
కిరిందిది భాగము కాదు ? 

(1) మ నవ గౌరవపప హక్ుు 

(2) చన్నపో యియ హక్ుు 

(3) పీడన నుిండి ముకిా హక్ుు 

(4) జీవనోపాధి హక్ుు 

30. ‘‘మొదటగా గరత దాటిన వాడే అరుు డడ’’ (ఫసా్ట పాసా్ట 
ద పో సా్ట సిసామ్) అనే పదితిలో, ఒక్ అభయరిి ఎన్నిక్ 
గ లిచాడన్న పరక్టిించటాన్నకి ? 

(1) అతన్నకి మొతాము ఓటల లో 50% పెైగా పడాలి 

(2) అతన్న పారరాకి దేశింలో అతయధిక్ సింఖయలో 
ఓటుల  రావాలి 

(3) అతను వేరే ఏ ఇతర అభయరిి క్నాి ఎక్ుువ 
ఓటుల  పర ిందాలి 

(4) ఇతర అభయరుి లు అిందరికీ  వచచన ఓటల  
మొతాము క్ింటే ఎక్ుువ ఓటుల  అతన్నకి 
రావాలి 
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31. The President of India has  

(1) No discretionary power 

(2) Right to be informed of all important 

matters and deliberations of the Council 

of Ministers 

(3) Emergency powers that can be used at 

his own discretion 

(4) Power to veto Supreme Court decisions 

32. Which is the highest forum of debate in the 

country ? 

(1) The Parliament 

(2) The Supreme Court 

(3) Press and Media 

(4) Civil Society 

33. In which month was the annual budget for the 

financial year 2014  15 passed by the 

Legislative Assembly of Andhra Pradesh ? 

(1) July, 2014 

(2) August, 2014 

(3) September, 2014 

(4) October, 2014 

34. What was the fiscal deficit of the State of 

Andhra Pradesh for the financial year 

2014  15 as a percentage of GSDP ? 

(1) 6·5% 

(2) 6·1% 

(3) 4·5% 

(4) 5·4% 

31. భారత రాషా్రపతికి ? 

(1) విచక్షణాధికారము ఉిండదు 
(2) అన్ని ముఖయ విష్య లు మరియు మింతిర 

మిండలిలో చరిచింపబ్డిన విష్య ల 
గురిించ తెలుసుక నే హక్ుు ఉింటుింది 

(3) సవింత విచక్షణ విన్నయోగిించ న్నరోయము 
తీసుక నే అతయవసర అధికారాలు ఉింటాయి 

(4) అతుయనిత నాయయసాథ నపప తీరుును వీటో 
చేసే అధికారము ఉింటుింది 

32. దేశింలో అతుయనిత సాథ యి చరాచ వేదిక్ ఏది ? 

(1) పారలమ ింట్ 

(2) అతుయనిత నాయయసాథ నము 
(3) పతిరకా మరియు మీడియ  రింగము 
(4) పౌర సమ జము 

33. ఆరిిక్ సింవతురము 2014  15కి వారిషక్ బ్డెీ ట్ను, 
ఆింధ్ర పరదేశ్ శాసన సభ ఏ న లలో  
ఆమోదిించింది ? 

(1) జుల ై, 2014 

(2) ఆగష్ుా , 2014 

(3) సెపెాింబ్ర్, 2014 

(4) అకోా బ్ర్, 2014 

34. ఆరిిక్ సింవతురము 2014  15కి ఆింధ్ర పరదేశ్ కోశ 
లోటు, రాషా్ర సూథ ల దేశీయ ఉతుతాిలో ఎింత 
శాతింగా ఉింది ? 

(1) 6·5% 

(2) 6·1% 

(3) 4·5% 

(4) 5·4% 
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35. For how many years did  Andhra Pradesh 

maintain revenue surplus before incurring 

huge revenue deficit  due to reorganization in 

2014  15 ? 

(1) 5 years 

(2) 6 years 

(3) 7 years 

(4) 8 years 

36. Which section of the Andhra Pradesh 

Reorganization Act, 2014 specifies the 

territory remaining with the residual State of 

Andhra Pradesh ? 

(1) Section 3 

(2) Section 4 

(3) Section 5 

(4) Section 6 

37. For a period not exceeding 10 years from the 

appointed date  

(1) Hyderabad would be the capital of 

Andhra Pradesh 

(2) Hyderabad will not be exclusive part of 

Telangana 

(3) Hyderabad will be common territory of 

Andhra Pradesh and Telangana 

(4) Governor would be common for Andhra 

Pradesh and Telangana 

35. పపనరవసీథ క్రణ వలన 2014  15లో భారర ర వ నూయ 
లోటుకి గురి కావడాన్నకి ముిందు, ఎన్ని 
సింవతురాలు ఆింధ్ర పరదేశ్ ర వ నూయ మిగులు 
రాషా్రముగా ఉనిది ? 

(1) 5 సింవతురాలు 
(2) 6 సింవతురాలు 
(3) 7 సింవతురాలు 
(4) 8 సింవతురాలు 

36. ఆింధ్ర పరదేశ్ పపనరవసీథ క్రణ చటాిం, 2014లోన్న ఏ 
పరిచేేదము, అవశేష్ ఆింధ్ర పరదేశ్ లో ఉని 
భూభాగాన్ని తెలుపపతుింది ? 

(1) పరిచేేదము 3 

(2) పరిచేేదము 4 

(3) పరిచేేదము 5 

(4) పరిచేేదము 6 

37. న్నయమిత తేదీ నుిండి పది సింవతురాల కాల 
పరిధి మిించక్ుిండా ? 

(1) హ ైదరాబ్ాద్ ఆింధ్ర పరదేశ్ రాజధాన్నగా 
ఉింటుింద ి

(2) హ ైదరాబ్ాద్ కేవలము తెలింగాణలో 
మ తరమే భాగముగా ఉిండదు 

(3) హ ైదరాబ్ాద్ ఆింధ్ర పరదేశ్ మరియు 
తెలింగాణాల ఉమమడి భూభాగముగా 
ఉింటుింద ి

(4) ఆింధ్ర పరదేశ్ మరియు తెలింగాణాలక్ు 
ఉమమడి గవరిర్ ఉింటారు 
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38. Who are the advisors to the Governor of 

Andhra Pradesh and Telangana ? 

(1) Shri Harpreet Singh and Shri A.P.V.N. 

Sarma 

(2) Shri A.K. Mohanty and Shri Harpreet 

Singh 

(3) Shri A.P.V.N. Sarma and  

Shri A.K. Mohanty 

(4) There are no advisors 

39. Which section of the Andhra Pradesh 

Reorganization Act, 2014 mentions about 

representation of Anglo-Indian Community ? 

(1) Section 15 

(2) Section 16 

(3) Section 17 

(4) Section 18 

40. What is the name of the train running on the 

world’s longest bullet train line ? 

(1) Shangri-la of the World 

(2) Grande Vitesse 

(3) Shinkansen 

(4) The Whirlwind 

41. Which State would host the National Games, 

2022 ? 

(1) Andhra Pradesh 

(2) Meghalaya 

(3) Maharashtra 

(4) Tripura 

38. ఆింధ్ర పరదేశ్ మరియు తెలింగాణాల గవరిర్ 
యొక్ు సలహాదారులు ఎవరు ? 

(1) శీర హర్ పీరత్ సిింగ్ మరియు శీర అ.ప.వ .నా. 
శరమ 

(2) శీర అ.క్ు. మొహింతి మరియు శీర హర్ పీరత్ 
సిింగ్ 

(3) శీర అ.ప.వ .నా. శరమ మరియు శీర అ.క్ు. 
మొహింతి 

(4) సలహాదారులు ఎవరూ లేరు 

39. ఆింధ్ర పరదేశ్ పపనరవసీథ క్రణ చటాిం, 2014లోన్న ఏ 
పరిచేేదము, ఆింగోల  ఇిండియన్ సమ జాన్నకి 
పరా తిన్నధ్యము గురిించ తెలుపపతుింది ? 

(1) పరిచేేదము 15 

(2) పరిచేేదము 16 

(3) పరిచేేదము 17 

(4) పరిచేేదము 18 

40. పరపించములోన్న అతయింత పర డవ ైన బ్ుల ల ట్ ర ైలు 
మ రగము పెై నడిచే ర ైలు పేరు ఏమిటి ? 

(1) ష్ాింగిర-ల  ఆఫ్ ద వరల్ు  
(2) గరా ిండే విటేసీు 

(3) షిింకానేున్ 

(4) ద విర్ల  విిండ్ 

41. 2022 జాతీయ కీరడలక్ు ఏ రాషా్రము ఆతిథ్యము 
ఇసుా ింది ? 

(1) ఆింధ్ర పరదేశ్ 

(2) మేఘ లయ 

(3) మహారాషా్ర 
(4) తిరపపర 
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42. Which of the following countries did not sign 

the “Open Skies” agreement proposed by  

India as part of National Civil Aviation Policy, 

2016 ? 

(1) Sri Lanka 

(2) Spain 

(3) Nepal 

(4) Jamaica 

43. India’s first international stock exchange is 

located at  

(1) Mumbai 

(2) Kolkata 

(3) Ahmedabad 

(4) Gandhinagar 

44. Who got the Sanjay Chopra Award in the 

National Bravery Awards for 2016 presented 

in January,  7102 ? 

(1) Sumit Mamgain 

(2) Tejesweeta Pradhan 

(3) Tushar Varma 

(4) Praful Sharma 

45. Up to how much value of principal of the loan 

taken under rural housing scheme for houses 

not covered under PMAY (Gramin) would the 

Central Government provide interest  

subsidy ? 

(1) < 5,00,000 

(2) < 3,00,000 

(3) < 2,50,000 

(4) < 2,00,000 

42. జాతీయ విమ నయ న విధానము, 2016 
పరకారము భారత్ పరతిపాదిించన ‘‘ఓపెన్ సెైుస్ట’’ 
ఒపుిందముపెై, కిరింది వాటిలో ఏ దేశిం సింతక్ము 
చేయలేదు ? 

(1) శీర లింక్ 
(2) సెుయిన్ 
(3) నేపాల్ 
(4) జమ ైకా 

43. భారత్ లో మొదటి అింతరాీ తీయ సాా క్ ఎకేుఛింజ్ 
ఎక్ుడ ఉనిద ి? 

(1) ముింబ్యి 
(2) క్లక్తాా  
(3) అహమదాబ్ాద్ 
(4) గాింధీనగర్ 

44. 2017 జనవరిలో పరదానము చేసిన, 2016 
సింవతురపప జాతీయ శౌరయపప పపరసాురాలలో, 
సింజయ్ చోపరా  పపరసాురాన్ని ఎవరు పర ిందారు ? 

(1) సుమిత్ మ మ గ ైన్ 

(2) తేజేసివతా పరధాన్ 

(3) తుష్ార్ వరమ 
(4) పరఫపల్ శరమ 

45. పరధాన మింతిర ఆవాస్ట యోజన (గరా మీణ్) కిరిందక్ు 
రాన్న, గరా మీణ గృహన్నరామణ పధ్క్ము కిరింద 
ఋణము తీసుక నే వారికి, ఎింత ఋణ మొతాము 
వరక్ు, భారత పరభుతవము వడడు  మొతాా న్నకి సబిుడడ 
ఇసుా ింది ? 

(1) < 5,00,000 

(2) < 3,00,000 

(3) < 2,50,000 

(4) < 2,00,000 
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46. The first prize in the Kayakalp Award for  

2016  17 presented by Ministry of Health and 

Family Welfare for maintaining high 

standards of hygiene was won by   

(1) AFMC, Pune 

(2) AIIMS, New Delhi 

(3) PGIMER, Chandigarh 

(4) NITRD, Delhi 

47. How many additional radar stations would be 

installed on the Indian coast by Ministry of 

Defence as part of coastal surveillance project 

sanctioned in February, 2017 ? 

(1) 18 

(2) 28 

(3) 38 

(4) 48 

48. What is the position of India in the Global 

Innovation Index, 2017 ? 

(1) 66 

(2) 60 

(3) 81 

(4) 43 

49. Which city of Andhra Pradesh figures in the 

30 cities recently selected under the SMART 

City Programme ? 

(1) Amaravathi 

(2) Rajahmundry 

(3) Nellore 

(4) Kurnool 

46. పరిశుభరతలో ఉనిత పరమ ణాలు 
పాటిించనిందుక్ు. ఆరోగయ మరియు క్ుటుింబ్ 
సింక్షేమ మింతిరతవ శాఖ పరదానిం చేసే కాయక్ల్ు 
పపరసాురాలలో  2016  17 కి మొదటి బ్హుమతి 
ఎవరికి లబిించింది ? 

(1) ఏ ఎఫ్ ఎమ్ సి (AFMC), పూనా  
(2) ఏ ఐ ఐ ఎమ్ ఎస్ట (AIIMS), క ర తా ఢిలీల  
(3) పి జి ఐ ఎమ్ ఇ ఆర్ (PGIMER), చిండడగఢ్  
(4) ఎన్ ఐ టి ఆర్ డి (NITRD), ఢిలీల  

47. తీరపరా ింత గసీా  పరా జ క్ుా  కిరింద, ఫిబ్రవరి 2017లో 
భారత రక్షణ మింతిరతవ శాఖ అనుమతితో 
ఎన్నిఅదనపప రాడార్ సేాష్నుల  ఏరాుటు 
చేయబ్డడతునాియి ? 

(1) 18 

(2) 28 

(3) 38 

(4) 48 

48. పరపించ ఆవిష్ురణ సూచీ, 2017లో భారత్ 
సాథ నము ఎింత ? 

(1) 66 

(2) 60 

(3) 81 

(4) 43 

49. ఆక్రషణీయ నగరాల పధ్క్ము కిరింద ఇటీవల 
ఎింపిక్ చేసిన 30 నగరాలలో ఆింధ్ర పరదేశ్ నుిండి 
చోటు సింపాదిించుక ని నగరము ఏది ? 

(1) అమరావతి 

(2) రాజమహ ిందరవరము 
(3) న లలల ర్ 

(4) క్రూిల్ 
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50. Who is the winner of recent Indonesian Open 

Super Series Badminton title in Men’s Singles 

category ? 

(1) H.S. Prannoy 

(2) Kidambi Srikanth 

(3) B. Sai Praneeth 

(4) Kazumasa Sakai 

51. Which country won the Sudirman Cup, 2017 ? 

(1) China 

(2) Indonesia 

(3) South Korea 

(4) Malaysia 

52. For which book did Colson Whitehead win the 

Pulitzer Prize, 2017 in fiction category ? 

(1) The Underground Railroad  

(2) Sweat  

(3) Blood in the Water  

(4) The Return  

53. If “Where” is to “Meter”, then “When” is to  

(1) Time 

(2) Hour 

(3) Gram 

(4) Degree 

50. ఇటీవల జరిగిన ఇిండర నేషియన్ ఓపెన్ సూపర్ 
సిరరస్ట బ్ాడిమింటన్ పో టీలో పపరుష్ుల సిింగిల్ు 
విభాగములో విజేత ఎవరు ? 

(1) ఎచ్.ఎస్ట. పరణయ్ 

(2) కిడాింబి శీరకాింత్ 

(3) బి. సాయి పరణీత్ 

(4) కాజూమ సా సకాయ్ 

51. 2017 సుడడరమన్ క్ప్ ఏ దేశిం గ లుచుక్ునిది ? 

(1) చెైనా 
(2) ఇిండర నేషియ  
(3) దక్షిణ క రియ  
(4) మలేషియ  

52. కాలున్నక్ సాహితయ విభాగములో, ఏ పపసాకాన్నకి 
గాను కాలున్ వ ైట్ హ డ్, 2017 పపలిటీర్ 
బ్హుమతి గ లుచుక నాిడడ ? 

(1) ద అిండర్ గరౌ ిండ్ ర ైల్ రోడ్ 

(2) సెవట్ 

(3) బ్ల డ్ ఇన్ ద వాటర్ 

(4) ద రిటర్ి 

53. “Where” క్నుక్ “Meter” కి అయితే,  “When” 
దేన్నకి ? 

(1) Time 

(2) Hour 

(3) Gram 

(4) Degree 



OSA/666 ( 18 )  A  

54. Jayant, Madan, Edward and Akram start off 

in this order of descending height. Jayant 

grows quickly, but is still just beaten by 

Akram. Edward is shortest for a time, until 

his place is taken by Madan. Edward is 

shorter than Jayant. Who is the tallest 

amongst all now ? 

(1) Akram 

(2) Jayant 

(3) Madan 

(4) Edward 

 

55. Which diagram comes next ? 

 

 

54. మొదటగా జయింత్, మదన్, ఎడవర్ు మరియు 
అక్రమ్, అదే వరుసలో ఎక్ుువ నుిండి తక్ుువ 
ఎతుా గా ఉిండేవారు. జయింత్ తవరగా పెరిగాడడ 
కానీ, అక్రమ్ అతన్నన్న మిించ ఎతుా గా ఎదిగాడడ. 
క ింత సమయము ఎడవర్ు అిందరిక్నాి తక్ుువ 
ఎతుా గా ఉనాిడడ కానీ అతన్న సాథ నములోకి 
మదన్ వచాచడడ. ఎడవర్ు, జయింత్ క్నాి 
పర టిావాడడ ఇపపుడడ, అిందరిలోకి ఎతెతా న వారు 
ఎవరు ? 

(1) అక్రమ్ 

(2) జయింత్ 

(3) మదన్ 

(4) ఎడవర్ు 

55. కిరింది క్రమములో తరువాత వచేచ బొ్ మమ ఏది ? 
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56. Find the odd one. 

 

57. Find out the number to be present at the 

question mark. 

 

(1) 46 

(2) 64 

(3) 56 

(4) 38 

58. If WISDOM is AMWHSQ, then MANKIND is  

(1) QFSPNSI 

(2) RFSPNSI 

(3) QEROMRH 

(4) PDQNLQG 

56. కిరింది వాటిలో సరిపో లన్న దాన్నన్న గురిాించిండి ? 

 

 

57. పరశాిరిక్ము వదద  ఉిండవలసిన సింఖయను 
గురిాించిండ ి? 

 

(1) 46 

(2) 64 

(3) 56 

(4) 38 

58. WISDOM క్నుక్ AMWHSQ అయితే, 
MANKIND ఏమవపతుింది ? 

(1) QFSPNSI 

(2) RFSPNSI 

(3) QEROMRH 

(4) PDQNLQG 
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59. Which of the following events had maximum 

impact on the freedom movement of India ? 

(1) Visit of Prince of Wales, 1875 

(2) Delhi Durbar, 1877 

(3) Allowing Indians to join in ICS, 1861 

(4) Bengal Partition, 1905 

60. Who assassinated W.C. Rand, the Plague 

Commissioner of Pune in 1897 ? 

(1) Ganesh Savarkar 

(2) Chapekar Brothers 

(3) Vasudev Balwant Phadke 

(4) Chiplunkar Brothers 

61. Who was the first woman to be elected as 

President of the Indian National Congress ? 

(1) Annie Besant 

(2) Sarojini Naidu 

(3) Bhikaji Cama 

(4) Sucheta Kriplani 

62. Why is 13
th

 April, 1919 a black day in Indian 

History ? 

(1) Bhagat Singh was executed 

(2) Komagata Maru passenger killings took 

place 

(3) Jallianwala Bagh Massacre happened 

(4) Chauri Chaura incident happened 

59. ఈ కిరిందివాటిలో ఏ సింఘటన భారత సావతింతరయ 
సింగరా మముపెై అతయధిక్ పరభావము చూపిింది ? 

(1) 1875 లో వేల్ు రాక్ుమ రుడి పరయటన 

(2) 1877 ఢిలీల దరాార్ 

(3) 1861 లో భారతీయులక్ు ICS లో పరవేశిం 

(4) 1905 లో బె్ింగాల్ విభజన 

60. 1897లో పూనా పేల గ్ క్మీష్నర్ డబ్ూల య.సి. రాిండ్ 
ను ఎవరు హతయ చేశారు? 

(1) గణేశ్ సావరుర్ 

(2) చాపేక్ర్ సో దరులు 
(3) వాసుదేవ్ బ్లవింత్ ఫడేు 

(4) చపపల ింక్ర్ సో దరులు 

61. భారత జాతీయ కాింగ రస్ట మొదటి మహిళా 
అదయక్షురాలు ఎవరు ? 

(1) అన్న బె్సెింట్ 

(2) సరోజినీ నాయుడడ 
(3) భికాజీ కామ  
(4) సుచేతా క్ృపల నీ 

62. భారత చరితరలో 13 ఏపిరల్, 1919 ఎిందుక్ు అతయింత 
దురిదనము ? 

(1) భగత్ సిింగ్ న్న ఊరి తీశారు 
(2) కోమగట మ రులోన్న పరయ ణీక్ులను 

చింపారు 
(3) జలియన్ వాల  బ్ాగ్ సామూహిక్ 

హతాయకాిండ జరిగిింది 

(4) చౌరర చౌరా ఉదింతము జరిగిింది 
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63. For what purpose was “Tilak Swaraj Fund’’ 

announced by Mahatma Gandhi ? 

(1) Build a memorial for Bal Gangadhar 

Tilak 

(2) Aid India’s freedom struggle and 

resistance against British rule 

(3) Help war widows of Indian soldiers who 

died in the First World War 

(4) Build own buildings for Congress 

throughout the country 

64. The “Pullari” movement of Palanadu was a 

(1) Movement refusing to pay tax on 

grazing of cattle in forest lands 

(2) Movement refusing  to pay tax on cloth 

(3) Tribal movement against levy of land 

revenue 

(4) Movement against abolition of Palegar 

system 

65. Which of the following persons was called as 

“Frontier Gandhi” ? 

(1) Mir Ahmed Yar Khan 

(2) Khan Abdul Gaffar Khan 

(3) Khan Abdul Karim Khan 

(4) Akbar Khan Bugti 

66. Sweating is an 

(1) Energy neutral process 

(2) Exothermic process 

(3) Endothermic process 

(4) Difficult to state, which type of process it 

is 

63. ఏ ఊదేద శయముతో, “తిలక్ సవరాజ్ న్నధి’’ న్న 
మహాతామ గాింధీ పరక్టిించారు ? 

(1) బ్ాల గింగాధ్ర్ తిలక్ సామరక్ న్నరామణాన్నకి 
(2) భారత సావతింతరయ సమరాన్నకి సహాయము 

క రక్ు మరియు బిరటిష్ పాలనను 
ఎదిరిించడాన్నకి 

(3) మొదటి పరపించ యుదిములో మరణిించన 
సెైన్నక్ుల భారయలక్ు సహాయము 
చేయడాన్నక ి

(4) కాింగ రస్ట క్ు దేశమింతా సవింత భవనాలు 
న్నరిమించడాన్నకి 

64. పలనాడడ “పపలల రి’’ ఉదయమము ఏమిటి ? 

(1) అటవీ భూములలో పశువపలను 
మేపడము పెై పనుి బ్హిష్ురణ 
ఉదయమము 

(2) బ్టాలపెై పనుి బ్హిష్ురణ ఉదయమము 
(3) భూ శిసుా కి వయతిరేక్ముగా గిరిజన 

ఉదయమము 
(4) పాల గాళ్ల  వయవసథ  రదుద క్ు వయతిరేక్ముగా 

ఉదయమము 
65. కిరింది వారిలో ఎవరిన్న “సరిహదుద  గాింధీ’’  

అింటారు ? 

(1) మీర్ అహమద్ య ర్ ఖ న్ 
(2) ఖ న్ అబ్ుద ల్ గఫ్ాార్ ఖ న్ 
(3) ఖ న్ అబ్ుద ల్ క్రరిం ఖ న్ 
(4) అక్ార్ ఖ న్ బ్ుగరా 

66. సేవదనము అనేది ? 

(1) శకిా తటసథ  పరకిరయ 

(2) ఉషో్మోచక్ పరకిరయ 

(3) ఉషో్ గరా హక్ పరకిరయ 

(4) ఎటువింటి పరకిరయ అనేది చెపుడము 
క్షా్ము 
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67. Which type of chemical process  is tarnishing 

of silver ? 

(1) Neutralization 

(2) Cleaning 

(3) Oxidation 

(4) Corrosion 

68. To store potato chips for a longer period, the 

sealed packet of chips is normally filled with 

which gas ? 

(1) Oxygen 

(2) Helium 

(3) Nitrogen 

(4) Carbon dioxide 

69. Which of the following assist the eye lens to 

adjust its focus for viewing bodies at different 

distances ? 

(1) Pupil 

(2) Ciliary muscles 

(3) Rods 

(4) Cones 

70. Which of the following materials is normally 

used in a breath analyzer test to ascertain 

whether a person is drunk  or not ? 

(1) Potassium dichromate crystals 

(2) Potassium permanganate powder 

(3) Silica gel 

(4) Baking soda 

67. వ ిండిపెై చలుము పటాడము ఎటువింటి రసాయక్ 
చరయ ? 

(1) తటసీథ క్రణము 
(2) శుభరపరచడము 
(3) ఆకీుక్రణము 
(4) క్షయక్రణము 

68. బ్ింగాళా దుింప చప్ు ఎక్ుువ కాలము న్నలువ 
ఉించడాన్నకి, మూసి ఉని చప్ు పాయక టోల  ఏ 
వాయువపను న్నింపపతారు ? 

(1) ఆమల జన్న 

(2) హీలియిం 

(3) నతరజన్న 

(4) బ్ొ గుగ పపలుసు వాయువప 

69. క్ింటి లోన్న క్టక్ము వివిధ్ దూరాలలో ఉని 
వసుా వపలను చూడడాన్నకి తన క్టక్ నాభిన్న 
సవరిించుక నడాన్నకి సహాయము చేసేది ? 

(1) క్ింటి పాప 

(2) సీలియరర  క్ిండరాలు 
(3) రాడడల  

(4) కోనులు 

70. ఒక్ వయకిా మదయము సేవిించాడా లేదా 
తెలుుక నడాన్నకి చేసే శావస విశేలష్ణ పరరక్షలో 
సాధారణముగా కిరింది వాటిలో ఏ పదారిము 
వాడతారు ? 

(1) పర టాషియిం డైెకరో మేట్ సాటికాలు 
(2) పర టాషియిం పెరామింగానేట్ పర డి 
(3) సిలికా జ ల్ 
(4) వింట సో డా 
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71. Which of the following is caused only due to 

fungal infection ? 

(1) Psoriasis 

(2) Eczema 

(3) Acne 

(4) Ringworm 

72. What is the expected systolic – diastolic blood 

pressure in case of normal human beings in  

mmHg ? 

(1) 120 – 80 

(2) 80 – 120 

(3) 140 – 80 

(4) 80 – 140 

73. The easternmost part of India is in  

(1) Mizoram 

(2) Arunachal Pradesh 

(3) Nagaland 

(4) Assam 

74. Out of the following, which region has the 

lowest altitude ? 

(1) Rann of Kutch 

(2) Sunderbans 

(3) Kuttanad 

(4) Dhanushkodi 

75. Which of the following is the largest glacier in 

India ? 

(1) Gangotri 

(2) Milam 

(3) Pindari 

(4) Siachen 

71. కిరింది వాటిలో ఏ వాయధి కేవలిం శిలీిందరా ల వలన 
సింక్రమిసుా ింది 
(1) సో రియ సిస్ట 
(2) ఎకిీమ  
(3) మొటిమలు 
(4) రిింగ్ వర్మ 

72. సాధారణ మ నవపలలో హృదయ సింకోచ – 
వాయకోచ సిథ తులలో రకా్ పీడనము (పాదరసపప 
మి.మీ. లలో) ఎింత ఉింటుిందన్న అనుక నవచుచ ? 

(1) 120 – 80 

(2) 80 – 120 

(3) 140 – 80 

(4) 80 – 140 

73. భారత దేశపప తూరుపప క న ఎక్ుడ ఉనిది? 

(1) మిజోరాిం 
(2) అరుణాచల పరదేశ్ 
(3) నాగాల ిండ్ 
(4) అసాుిం 

74. ఈ కిరింది వాటిలో ఏ పరా ింతము అతయింత పలల ముగా 
ఉింటుింది ? 

(1) రాన్ ఆఫ్ క్చ్ 
(2) సుిందరాన్ 
(3) క్ుటానాడ్ 
(4) ధ్నుష్ో ుడి 

75. కిరింది వాటిలో భారత్ లో అతయింత పెదద  హిమ నీ 
నదము ఏది ? 

(1) గింగోతిర 
(2) మిల మ్ 
(3) పిిండారర 
(4) సియ చెన్ 
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Section – II 

76. Tally marks determine 

(1) Class limit 

(2) Class boundary 

(3) Class frequency 

(4) Class width 

77. The algebraic sum of deviation of a set of n 

values about their arithmetic mean is 

(1) n 

(2) 0 

(3) 1 

(4) Doesn’t exist 

78. The statement, “Statistical constants which 

enable us to comprehend in a single effort the 

significance of the whole,” was given by 

(1) Pearson 

(2) Fisher 

(3) Galton 

(4) Bowley 

79. Consider the following statements and find 

out which of them are correct. 

I. Arithmetic mean cannot be calculated if 

the extreme class is open. 

II. Mean deviation about mean is always 

less than standard deviation. 

III. Quartiles are not suitable for further 

algebraic treatment. 

(1) I, II and III 

(2) II and III only 

(3) I and III only 

(4) I and II only 

సెక్షన్ – II 

76. టాలీ గురుా  న్నరాి రిించునది 
(1) తరగతి అవధి 
(2) తరగతి హదుద  
(3) తరగతి పౌనఃపపనయిం 
(4) తరగతి వ డలుు 

77. అింక్ మధ్యమము నుిండి n విలువల యొక్ు 
విచలనముల బ్జజీయ మొతాము ఎింత? 

(1) n 
(2) 0 
(3) 1 
(4) వయవసిథ తిం చేయలేము 

78. “సాింఖయక్ సిథ రాలు అనునవి మొతాిం 
పరా ముఖయతను ఒకే పరయతిింలో ఇముడడచక ను 
శకిా మనక్ు  క్లిగిసాా యి” అను పరవచనిం 
ఇచచనవారు? 

(1) పియరున్ 
(2) ఫిష్ర్ 
(3) గాలాన్ 
(4) బ్ౌలీ 

79. కిరింది పరతిపాదనలను పరిశీలిించుము  మరియు ఏ 
ఏ పరతిపాదన సర ైనదర  గురిాించుము ? 

I. విపరరత తరగతి అనునది బ్హిరగతమ ైనది 
అయినపపుడడ, అింక్మధ్యమిం 
ల కిుించలేము. 

II. మధ్యమిం వదద  మధ్యమవిచలనిం అనునది 
ఎలల పపుడూ క్రమవిచలనిం క్నాి చనిది. 

III. వేరే బ్జజగణిత పరకిరయలక్ు చతురాి ింశాలు 
సరిపడవప. 

(1) I, II మరియు  III 
(2) II మరయిు III మ తరమే 
(3) I మరియు III మ తరమే  
(4) I మరియు II మ తరమే 
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80. Find the weighted arithmetic mean of the first 

n natural numbers, the weights being the 

corresponding numbers. 

(1) 
3

2n2 
 

(2) 
2

1n 
 

(3) 
2

)1n(n 
 

(4) 
3

1n2 
 

81. For continuous frequency distribution, the 

median can be used only for 

(1) Inclusive type classification 

(2) Exclusive type classification 

(3) Mixed type classification 

(4) Discrete type classification 

82. A person travelled 20 km at 5 kmph and then 

24 km at 4 kmph. Find the average speed. 

(1) 5·4 kmph 

(2) 4·45 kmph 

(3) 4·4 kmph 

(4) 4·5 kmph 

83. The mean of 20 observations of marks is found 

to be 40. Later on, it was discovered that one 

of the marks, ‘53’ was misread as ‘83’. Find the 

correct average of the marks.  

(1) 40·8 

(2) 33·8 

(3) 38·5 

(4) 35·8 

80. సింబ్ింధిత సింఖయలే  భారాలుగా ఉనిపపుడడ, 
మొదటి n సహజ సింఖయల భారిత అింక్మధ్యమిం 
క్నుగొనుము? 

(1) 
3

2n2 
 

(2) 
2

1n 
 

(3) 
2

)1n(n 
 

(4) 
3

1n2 
 

81. విఛ్చచనిపౌనఃపపనయ విభాజనము యొక్ు 
మధ్యగతిం కేవలిం కిరింది దాన్నకి మ తరమే 
ఉపయోగపడడతుింది? 

(1) ఇమిడిన రక్ిం వరరగ క్రణ 
(2) ఇమడన్న రక్ిం వరరగక్రణ   
(3) సమిమశిరత రక్ిం వరరగక్రణ 
(4) విరళ్ రక్ిం వరరగక్రణ 

82. ఒక్ వయకిా 20 కి. మీ గింటక్ు 5 కి. మీ వేగముతో 
మరియు 24 కి. మీ గింటక్ు 4 కి. మీ వేగముతో 
పరయ ణిం చేసేా , సరాసరి వేగిం క్నుగొనుము? 

(1) గింటక్ు 5·4 కి. మీ 
(2) గింటక్ు 4·45 కి. మీ 
(3) గింటక్ు 4·4 కి. మీ 
(4) గింటక్ు 4·5 కి. మీ 

83. 20 మ రుుల పరిశీలనల మధ్యమిం 40 గా 
క్నుగొన్ననారు. తరువాత వాటిలో ఒక్ మ రుు ‘53’ 
ను ‘83’ గా తపపుగా చదివినారన్న క్నుగొన్ననారు. 
మ రుుల సర ైన సరాసరిన్న క్నుగొనుము. 

(1) 40·8 

(2) 33·8 

(3) 38·5 

(4) 35·8 
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84. The relation between two variables x and y is 

3y – 2x + 5 = 0 and median of y is 40. Find the 

median of x. 

(1) 60·5 

(2) 48·5 

(3) 38·5 

(4) 35·8 

85. Who has introduced the empirical relation 

among mean, median and mode ? 

(1) E.S. Pearson 

(2) K. Pearson 

(3) Bowley 

(4) Cox 

86. The sum of absolute deviations about median 

is 

(1) Degenerate   

(2) Greatest 

(3) Zero 

(4) Least 

87. For the given series 1, 2, 4, 8, 16, ..., 2n, find 

the Arithmetic mean. 

(1) 
1n

1–2 1n





 

(2) 
n

1–2n

 

(3) 
1n

12 1n





 

(4) 
n

12n 
 

84. x మరియు y ల మధ్య సింబ్ింధ్ిం అనునది  
3y – 2x + 5 = 0 మరియు y యొక్ు మధ్యగతిం 
40 అయిత.ే x యొక్ు మధ్యగతిం క్నుగొనుము ? 
(1) 60·5 

(2) 48·5 

(3) 38·5 

(4) 35·8 

85. అింక్ మధ్యమము, మధ్యగతము మరియు 
బ్ాహుళ్కాల మధ్య అనుభావిక్ సింబ్ింధాన్ని 
పరిచయిం చేసినవారు 
(1) ఇ.ఎస్ట. పియరున్  

(2) క . పియరున్   
(3) బ్ౌలీ 

(4) కాక్ు 

86. మధ్యగతింల పెైన ఖచచత విచలనాల మొతాిం 

(1) అపభరషా్ము 

(2) గరిషా్ము 

(3) సుని 

(4) క్న్నషా్ము 

87. ఇచచన శేరణి, 1, 2, 4, 8, 16, ..., 2n, యొక్ు 
అింక్మధ్యమిం క్నుగొనుము. 

(1) 
1n

1–2 1n





 

(2) 
n

1–2n

 

(3) 
1n

12 1n





 

(4) 
n

12n 
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88. A distribution consists of 3 components with 

frequency 45, 40 and 65 having their means 2, 

2·5 and 2 respectively. Find the mode of 

combined distribution. 

(1) 2·31 

(2) 2·13 

(3) 3·13 

(4) 2·48 

89. Consider the following relations and identify 

the correct relations. 

I. AH = G
2
 

II. A ≥ G ≥ H 

III. AG = H
2
 

(1) I and II only 

(2) II and III only 

(3) I and III only 

(4) I, II and III 

90. The most suitable average to determine 

average rate of growth in terms of percentages 

from year to year is 

(1) Mean 

(2) Mode 

(3) Harmonic mean 

(4) Geometric mean 

88. ఒక్ విభాజనిం, పౌనఃపపనయము 45, 40 మరియు 
65 మరియు అింక్ మధ్యమ లు 2, 2.5 మరియు 2 

గా వున్న 3 కారకాలను క్లిగియునిది.  వాటి 
యొక్ు సింయుకా్ విభాజనిం యొక్ు బ్ాహుళ్క్ిం 
ఎింత ? 

(1) 2·31 

(2) 2·13 

(3) 3·13 

(4) 2·48 

89. కిరింది సింబ్ింధాలను పరిశీలిించ వాటిలో ఏది 
సర ైనదర  తెలుపిండి ? 

I. AH = G
2
 

II. A ≥ G ≥ H 

III. AG = H
2
  

(1) I మరియు II మ తరమే 

(2) II మరియు III మ తరమే 

(3) I మరియు III మ తరమే 

(4) I, II మరియు III 

90. పెరుగుదల యొక్ు సరాసరి రేటు ఒక్ సింవతురిం 
నుించ మరొక్ సింవతురాన్నకి శాతములలో 
ల కిుించటాన్నకి అతి ఉపయుకా్మ ైన సరాసరి  
ఏది ? 

(1) అింక్ మధ్యమిం 

(2) బ్ాహుళ్క్ిం 

(3) హరాతమక్ మధ్యమిం 

(4) గుణాతమక్ మధ్యమిం 
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91. Which of the following are not affected by 

extreme values ? 

(1) Median 

(2) Harmonic mean 

(3) Geometric mean 

(4) Mean 

92. The value which occurs with the maximum 

frequency is called 

(1) Mean 

(2) Median 

(3) Mode 

(4) Geometric mean 

93. Identify the correct relation between quartile 

deviation and standard deviation. 

(1) 2 Q.D. = 3 S.D. 

(2) S.D. = Q.D. 

(3) 3 Q.D. = 2 S.D. 

(4) S.D. = 2 Q.D. 

94. Identify the correct relation between mean 

deviation and standard deviation. 

(1) 5 M.D. = 4 S.D. 

(2) 4 M.D. = 5 S.D. 

(3) M.D. = 2 S.D. 

(4) 6 M.D. = 3 S.D. 

91. కిరింది వాటిలో ఏది విపరరత విలువల చేత 
పరభావితిం చెిందదు ? 

(1) మధ్యగతిం 

(2) హరాతమక్ మధ్యమిం 

(3) గుణాతమక్ మధ్యమిం 

(4) అంక మధ్యమిం 

92. తరచుగా పౌనఃపపనయింలో పపనరావృతిం 
అవపతుని విలువను ఏమింటారు? 
(1) అింక్ మధ్యమము 

(2) మధ్యగతిం 

(3) బ్ాహుళ్క్ిం 

(4) గుణాతమక్ మధ్యమిం 

93. చతురాి ింశ విచలనిం మరియు క్రమ విచలనిం 
మధ్య సర ైన సింబ్ింధ్ిం గురిాించుము? 

(1) 2 చ.వి. = 3 క్ర.వి. 
(2) క్ర.వి. = చ.వి. 
(3) 3 చ.వి. = 2 క్ర.వి. 
(4) క్ర.వి. = 2 చ.వి. 

94. మధ్యమ విచలనిం మరియు క్రమ విచలనిం మధ్య 
సర ైన సింబ్ింధ్ిం గురిాించుము? 

(1) 5 మ.వి. = 4 క్ర.వి. 
(2) 4 మ.వి. = 5 క్ర.వి. 
(3) మ.వి. = 2 క్ర.వి. 
(4) 6 మ.వి. = 3 క్ర.వి. 
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95. If the following parameter is zero, then the 

standard deviation and root mean square 

deviation would be the same : 

(1) Harmonic mean 

(2) Mean 

(3) Median 

(4) Mode 

96. Compute the relative range of the data  

20, 80, 60, 30, 50, 20. 

(1) 
5

3
 

(2) 
3

5
 

(3) 
5

1
 

(4) 
3

1
 

97. Mean deviation from k is minimum if k is 

(1) Mean 

(2) Median 

(3) Mode 

(4) Standard deviation 

98. Quartile deviation is also known as 

(1) Q1 – Q2 

(2) Interquartile range 

(3) Quartile range 

(4) Semi-interquartile range 

95. కిరిందిది శూనయిం అయితే, క్రమ విచలనిం మరియు 
మధ్యమ వరగ విచలన మూలిం సమ నింగా 
ఉింటాయి 

(1) హరాతమక్ మధ్యమము 

(2) అింక్ మధ్యమిం 

(3) మధ్యగతిం 

(4) బ్ాహుళ్క్ిం 

96. దతాా ింశిం 20, 80, 60, 30, 50, 20 ల యొక్ు 
సాపేక్ష వాయపాి ల కిుించుము. 

(1) 
5

3
 

(2) 
3

5
 

(3) 
5

1
 

(4) 
3

1
 

97. k నుించ మధ్యమ విచలనిం అనునది క్న్నషా్ము 
కావాలింటే, k ? 

(1) అింక్ మధ్యమిం  

(2) మధ్యగతిం 

(3) బ్ాహుళ్క్ిం 

(4) క్రమ విచలనిం 

98. చతురాి ింశ విచలనాన్ని ఈ విధ్ింగా క్లడా 
చూడవచుచ 

(1) Q1 – Q2 

(2) అింతర చతురాి ింశాల వాయపాి 

(3) చతురాి ింశాల వాయపాి 

(4) మధ్య-అింతరచతురాి ింశాల వాయపాి 
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99. Consider the following statements.  

Which of the statements is/are correct ? 

I. Standard deviation is independent of 

change of origin and scale. 

II. Variance is independent of change of 

origin but not of scale. 

III. Moments are affected by change of 

origin and scale. 

(1) I, II and III 

(2) I and II only 

(3) I and III only 

(4) II only 

100. The limits for quartile coefficient of skewness 

are 

(1) [– 3, 3] 

(2) (– 1, 1] 

(3) [– 1, 1] 

(4) [– 1, 1) 

101. Consider the following statements and find 

out which are correct. 

I. 2 > 1. 

II. 2 – 1 – 1 ≥ 0. 

III. Pearson’s coefficient of skewness lies 

between – 1 and 1. 

(1) I and II only 

(2) II and III only 

(3) I and III only 

(4) I, II and III 

99. కిరింది పరతిపాదనలను పరిశీలిించ, సరియి ైన వాటిన్న 
గురిాించిండ ి? 

I. క్రమ విచలనిం అనునది మూలింలో 
మ రుు మరియు సేులులో మ రుు పెై  
ఆధారపడదు. 

II. విసాృతి అనునది మూలింలో మ రుు మీద 
ఆధారపడదు కాన్న సేులులో మ రుు మీద 
ఆధారపడడతుింది. 

III. మూలిం మరియు సేులులో మ రుు 
భరా మకాలను పరభావితిం చేసుా ింది. 

(1) I, II మరియు III 

(2) I మరియు II మ తరమే 

(3) I మరియు III మ తరమే 

(4) II మ తరమే 

100. అసౌషా్వము యొక్ు చతురాి ింశ గుణక్ిం యొక్ు 
అవధ్ులు 
(1) [– 3, 3] 

(2) (– 1, 1] 

(3) [– 1, 1] 

(4) [– 1, 1) 

101. కిరింది పరతిపాదనలను పరిశీలిించ, సరియి ైన వాటిన్న 
గురిాించిండి ? 
I. 2 > 1. 

II. 2 – 1 – 1 ≥ 0. 

III. పియరున్ అసౌషా్వ గుణక్ిం –1 మరియు 1 

మధ్య వపిండడను. 
(1) I మరియు II మ తరమే 

(2) II మరియు III మ తరమే 

(3) I మరియు III మ తరమే 

(4) I, II మరియు III 
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102. The algebraic sum of deviations of  

20 observations measured from 30 is 2. 

Therefore, mean of these observations is 

(1) 30 

(2) 20 

(3) 10 

(4) 25 

103. For a moderately skewed data, the A.M. is 

200, the C.V. is 8 and coefficient of skewness 

is 0·3. Find the mode. 

(1) 189·5 

(2) 192·5 

(3) 195·5 

(4) 182·8 

104. In a frequency distribution, the coefficient of 

skewness based on quartile is 0·6. If the sum 

of the upper and the lower quartiles is 100 and 

median is 38, compute the value of upper 

quartile. 

(1) 50 

(2) 60 

(3) 140 

(4) 70 

105. The statement, “Platykurtic curves, like the 

Platypus, are squat with short tails : 

Leptokurtic curves are high with long tails 

like the kangaroos noted for leaping,” was 

given by 

(1) Gosset 

(2) C.R. Rao 

(3) Galton 

(4) Snedecor 

102. 20 పరిశీలనలన విచలనాలను, 30 నుించ 
ల కిుించనపపుడడ వచచన బ్జజ మొతాిం 2 అయితే, 
ఆ  పరిశీలనల అింక్ మధ్యమిం ఎింత ? 

(1) 30 

(2) 20 

(3) 10 

(4) 25 

103. ఒక్ మోసారు అసౌషా్వ దతాా ింశిం యొక్ు అింక్ 
మధ్యమము = 200 విచలన గుణక్ము = 8 

మరియు అసౌషా్వ గుణక్ిం = 0.3 అయితే 
బ్ాహుళ్క్ిం క్నుగొనుము ? 

(1) 189·5 

(2) 192·5 

(3) 195·5 

(4) 182·8 

104. ఒక్ పౌనఃపపనయిం విభాజన యిందు చతురాి ింశాల 
ఆధారముగా ల కిుించన అసౌషా్వ గుణక్ిం 0.6, 
ఎగువ మరియు దిగువ చతురాి ింశాల మొతాిం 100 
మరియు మధ్యగతిం 38, ఐతే ఎగువ చతురాి ింశిం 
ఎింత ల కిుించుము ?  

(1) 50 

(2) 60 

(3) 140 

(4) 70 

105. ‘‘పాల టో కోరిాక్ వక్రిం పాల టిపస్ట ల గా చనిదెైన పర టిా  
పారివిమ లు, ల పాో  కోరిాక్ వక్రిం గ ింతిన క్ింగారు 
ల గా పెదద దెైన పర డవప పారివిమ లు’’ అను 
పరవచనిం ఇచచనవారు ? 
(1) గాసెట్ 
(2) సి.ఆర్. రావ్ 
(3) గాలాన్ 
(4) సెిడక్ర్ 
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106. Which measure of dispersion is based only on 

the central 50% of the observations ? 

(1) Range 

(2) Quartile deviation 

(3) Standard deviation 

(4) Mean deviation 

107. If standard deviation is 36, then quartile 

deviation is 

(1) 20 

(2) 24 

(3) 25 

(4) 16 

108. The mean of 5 observations is 4·4 and the 

variance is 8·24. If three of the five 

observations are 1, 2 and 6, find the other two. 

(1) 9 and 4 

(2) 9 and 8 

(3) 6 and 12 

(4) 8 and 4 

109. The rank of 3
rd

 quartile is 

(1) 
4

)1N(3 
 

(2) 
4

1N 
 

(3) 
4

N3
 

(4) 
4

N
 

106. ఏ విసారణ క లత,  కేిందరభాగములోన్న 50% 

పరిశీలనలపెై మ తరమే ఆధారపడడను 
(1) వాయపాి 

(2) చతురాి ింశ విచలనిం 

(3) క్రమ విచలనిం 

(4) మధ్యమవిచలనిం 

107. క్రమ విచలనిం 36 ఐతే చతురాి ింశ విచలనిం ఎింత 

(1) 20 

(2) 24 

(3) 25 

(4) 16 

108. 5 పరిశీలనల మధ్యమిం 4.4 మరియు విసాృతి 8.24 

ఆ 5 పరిశీలనలలో 3 పరిశీలనలు 1, 2 మరియు 6 

ఐతే, మిగిలిన ర ిండూ క్నుగొనుము. 

(1) 9 మరియు 4 

(2) 9 మరియు 8 

(3) 6 మరియు 12 

(4) 8 మరియు 4 

109. 3 వ చతురాి ింశ కోటి ఎింత  

(1) 
4

)1N(3 
 

(2) 
4

1N 
 

(3) 
4

N3
 

(4) 
4

N
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110. What is the standard error of rank correlation 

coefficient ? 

(1) 
n

–1 2
 

(2) )–1(
2

n 2  

(3) 
n

–1 2
 

(4) )–1(
n

2 2  

111. If the correlation coefficient between  

two variables is – 0·9, the coefficient of 

determination is 

(1) 0·9 

(2) – 0·81 

(3) 0·81 

(4) 0·19 

112. If coefficient of correlation between two 

variables is – 0·6, then coefficient of alienation 

is 

(1) 0·36 

(2) – 0·8 

(3) 0·8 

(4) – 0·36 

113. Standard error of correlation coefficient is 

(1) 
2–n

r2

 

(2) 
1–n

r–1 2

 

(3) 
1–n

r2

 

(4) 
n

r–1 2

 

110. కోటి సహ సింబ్ింధ్ గుణక్ిం యొక్ు క్రమ దర ష్ిం 
ఎింత 

(1) 
n

–1 2
 

(2) )–1(
2

n 2  

(3) 
n

–1 2
 

(4) )–1(
n

2 2  

111. ర ిండడ చలరాశుల సహ సింబ్ింధ్ గుణక్ిం – 0.9 

ఐతే, న్నరాి రణ గుణక్ము ఎింత ? 

(1) 0·9 

(2) – 0·81 

(3) 0·81 

(4) 0·19 

112. ర ిండడ చలరాశుల మధ్య సహ సింబ్ింధ్ గుణక్ిం  

– 0.6 ఐతే పరాధీన గుణక్ిం ఎింత 

(1) 0·36 

(2) – 0·8 

(3) 0·8 

(4) – 0·36 

113. సహ సింబ్ింధ్ గుణక్ింయొక్ు క్రమ దర ష్ిం ఎింత ? 

(1) 
2–n

r2

 

(2) 
1–n

r–1 2

 

(3) 
1–n

r2

 

(4) 
n

r–1 2
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114. Which test would you have to use for testing 

the significance of an observed sample  

correlation ?  
(1) F-test 

(2) t-test 

(3) Chi-square (2) test   

(4) Z-test 

115. What is used to measure the reliability of an 

observed correlation coefficient ? 

(1) Standard error 

(2) Sampling error 

(3) Probable error 

(4) Non-probable error 

116. If two variables x and y are connected by the 

relation 3x + 2y + 6 = 0, then correlation 

coefficient  r = 

(1) 1 

(2) – 1 

(3) 0 

(4) Does not exist 

117. Correlation coefficient is also denoted by 

(1) µ13 

(2) µ12 

(3) µ21 

(4) µ11 

114. పరిశీలిించన పరతిరూపాల యొక్ు సహసింబ్ింధ్ 
గుణక్పప సారిక్తను పరరక్షిించుటక్ు ఏ పరరక్షను 
ఉపయోగిించెదరు 
(1) F-పరరక్ష 

(2) t-పరరక్ష 

(3) ²-పరరక్ష 

(4) Z-పరరక్ష 

115. పరిశీలిించన సహ సింబ్ింధ్ గుణక్ిం యొక్ు 
విశవసనీయతను క లవడాన్నకి దేన్నన్న 
ఉపయోగిసాా రు 
(1) పరా మ ణిక్ దర ష్ిం 

(2) పరతిరూప గరహణ దర ష్ిం 

(3) సింభావయ దర ష్ిం 

(4) సింభావయము కాన్న దర ష్ిం 

116. ర ిండడ చలరాశులు x మరియు y, 3x + 2y + 6 = 0 

సింబ్ింధ్ము క్లిగి ఉింటే, సహ సింబ్ింధ్ 
గుణక్ము  r = 

(1) 1 

(2) – 1 

(3) 0 

(4) వయవసిథ ించదు 

117. సహ సింబ్ింధ్గుణకాన్నిఈవిధ్ింగా క్లడా 
గురిాసాా రు 
(1) µ13 

(2) µ12 

(3) µ21 

(4) µ11 
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118. Two independent variables are 

(1) Correlated 

(2) Uncorrelated 

(3) Positive correlated 

(4) Negative correlated 

119. In the following relations, in which relation 

are two variables uncorrelated but not 

independent ? 

(1) y = tan x 

(2) y = x 

(3) y = cos x 

(4) y = x
2
 

120. If x and y are random variables and a, b, c, d 

are any numbers provided only that a ≠ 1,  

c ≠ 1,  then  r (ax + b, cy + d) = 

(1) )cy,ax(r
ac

ac
 

(2) )y,x(r
c

a
 

(3) )y,x(r
ac

ac
 

(4) s)cy,ax(r
c

a
 

118. ర ిండడ సవతింతర చలరాశులు కిరింది విధ్ముగా 
ఉింటాయి 
(1) సహ సింబ్ింధ్ిం క్లిగి ఉింటాయి 

(2) సహ సింబ్ింధ్ిం క్లిగి ఉిండవప 
(3) ధ్నాతమక్ సహ సింబ్ింధ్ిం క్లిగి ఉింటాయి 

(4) ఋణాతమక్ సహ సింబ్ింధ్ిం క్లిగి ఉింటాయి 

119. కిరింది సింబ్ింధాలలో, ఏ సింబ్ింధ్ములో ర ిండడ 
చలరాశులు సహ సింబ్ింధ్ిం లేన్నవి కాన్న 
అసవతింతరా లు ? 
(1) y = tan x 

(2) y = x 

(3) y = cos x 

(4) y = x
2
 

120. x మరియు y చలరాశులు మరియు a, b, c, d లు 
ఏవ ైనా అింక లు, కానీ a ≠ 0, c ≠ 0 గా ఉింటే,  
r (ax + b, cy + d) = 

(1) )cy,ax(r
ac

ac
 

(2) )y,x(r
c

a
 

(3) )y,x(r
ac

ac
 

(4) s)cy,ax(r
c

a
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121. The following formula is not practicable in the 

case  of bivariate frequency distribution : 

(1) Pearson correlation coefficient 

(2) Spearman’s rank correlation 

(3) Bayes’ formula 

(4) All of the above are correct 

122. ‘r’ measures which type of relationship 

between  two variables ? 

(1) Linear 

(2) Non-linear 

(3) Both (1) and (2) options 

(4) Collinear 

123. If r is the correlation coefficient, then 

2r1  is termed as 

(1) Coefficient of determination 

(2) Coefficient of alienation 

(3) Coefficient of non-determination 

(4) Coefficient of non-alienation 

124. Which index number would be expressed as 

upward bias ? 

(1) Marshall-Edgeworth index number 

(2) Paasche’s index number 

(3) Laspeyres’ index number 

(4) Kelly’s index number 

121. దివ చలరాశిపౌనఃపపనయ విభాజన విష్యములో ఈ 
సూతరా న్ని ఆచరణాతమక్ముగా ఉపయోగిించలేము 
(1) పియరున్ సహ సింబ్ింధ్ గుణక్ిం 

(2) సిుయర్ మ న్ కోటి సహ సబ్ింధ్ిం 

(3) బ్ెయిస్ట సూతరిం 

(4) పెైవనీి సర ైనవి 

122. ర ిండడ చలరాశుల మధ్య ఏ విధ్మ ైన సింబ్ింధ్ిం ‘r’ 

క లుసుా ింది? 

(1) ఏక్రరతి 

(2) ఏక్రరతికాన్నది  
(3) (1) మరియు (2) జవాబ్ులు ర ిండూ 

(4) సహ ఏక్రరతి 

123. r అనునది సహసింబ్ింధ్ గుణక్ిం ఐతే 
2r1 అనునది 

(1) న్నరాి రణ గుణక్ిం 
(2) పరాధీన గుణక్ిం 

(3) న్నరాి రిించన్న గుణక్ిం 

(4) పరాధీన గుణక్ిం కాన్నది 

124. ఏ సూచీ సింఖయను ఊరిిముఖ పాక్షిక్తగా  
వరిోసాా రు ? 

(1) మ రషల్-ఎడీ్ వరా్  సూచీ సింఖయ 
(2) పాషీ సూచీ సింఖయ 
(3) ల సెుయర్ు సూచీ సింఖయ 
(4) క లీల సూచీ సింఖయ 
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125. The value index number would be expressed 

in terms of 

(1) 100
qp

qp

00

11 



 

(2) 100
qp

qp

11

01 



 

(3) 100
qp

qp

00

01 



 

(4) 100
qp

qp

11

00 



 

126. Circular Test is an extension of 

(1) Factor Reversal Test 

(2) Unit Test 

(3) Median Test 

(4) Time Reversal Test 

127. For a particular class of family, the cost of 

living index is 120. Then, what is the   

purchasing power of a rupee ? 

(1) 0·0083 

(2) 0·8333 

(3) 0·0081 

(4) 0·8380 

128. Consider the following statements and find 

out the correct ones. 

I. Generalization of Time  Reversal Test is 

the Circular Test. 

II. Circular Test is satisfied by Kelly’s fixed 

weight  method. 

III. Fisher’s ideal index does not satisfy the 

Circular Test. 

(1) II and III only 

(2) I and II only 

(3) I, II and III 

(4) II only 

125. విలువ సూచీ సింఖయను ఈ విధ్ింగా 
వివరిించవచుచ 
(1) 100

qp

qp

00

11 



 

(2) 100
qp

qp

11

01 



 

(3) 100
qp

qp

00

01 



 

(4) 100
qp

qp

11

00 



 

126. చకీరయ పరరక్ష కిరింది దాన్న యొక్ు విపపలీక్రణ 
(1) కారకాల పరివరాన పరరక్ష 
(2) యూన్నట్ పరరక్ష 
(3) మధ్యగత పరరక్ష 
(4) కాల పరివరాన పరరక్ష 

127. ఒకానొక్ తరగతి కి చెిందిన క్ుటుింబ్ాల  జీవన 
వయయ సూచీ సింఖయ 120 అయితే రూపాయి 
యొక్ు క నుగోలు శకిా ఎింత ? 
(1) 0·0083 

(2) 0·8333 

(3) 0·0081 

(4) 0·8380 

128. కిరింది పరవచనాలను పరిశీలిించ సరి ఐన వాటిన్న 
గురిాించిండ ి? 
I. కాలపరివరాన పరరక్ష యొక్ు 

సారవతీరక్రణము చకీరయ పరరక్ష అవపతుింది. 
II. చకీరయ పరరక్షను క లీల యొక్ు సిథ రభారిత 

పదితి తృపిా పరచును. 
III. ఫిష్ర్ ఆదరవసూచీ చకీరయ పరరక్షన్న తృపిా  

పరచదు. 
(1) II మరియు III మ తరమే 
(2) I మరియు II మ తరమే 
(3) I, II మరియు III 
(4) II మ తరమే 
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129. Marshall-Edgeworth  index number satisfies 

(1) Time Reversal Test 

(2) Factor Reversal Test 

(3) Circular Test 

(4) Fisher’s Test 

130. Index number reversal is the state of 

(1) Deflation 

(2) Inflation 

(3) Both (1) and (2) 

(4) Profits and Losses  

131. The test of shifting the base is called 

(1) Unit Test 

(2) Time Reversal Test 

(3) Factor Reversal Test 

(4) Circular Test 

132. How can you estimate the parameters in the 

linear trend model ? 

(1) Least Squares method 

(2) Newton-Raphson method 

(3) Differential method 

(4) Gauss Elimination method 

133. The variations that are purely random and 

erratic are 

(1) Trend 

(2) Seasonal variations 

(3) Cyclical variations 

(4) Irregular variations 

129. మ రషల్-ఎడీ్ వరా్  సూచీ సింఖయ దేన్ని తృపిా  
పరుసుా ింది ? 
(1) కాల పరివరాన పరరక్ష 
(2) కారకాల పరివరాన పరరక్ష 

(3) చకీరయ పరరక్ష 
(4) ఫిష్ర్ు పరరక్ష 

130. దీన్నన్న సూచీసింఖయల పరివరానగా చెపువచుచ 
(1) పరతోయలాణము  

(2) దరవోయలాణము 
(3) (1) మరియు (2) క్లడ  

(4) ల భ-నష్ాా లు 

131. ఆధార మ రిుడికి పరరక్ష 
(1) యూన్నట్ పరరక్ష 

(2) కాల పరివరాన పరరక్ష 

(3) కారకాల పరివరాన పరరక్ష 

(4) చకీరయ పరరక్ష 

132. ఏక్రరతి పరవృతాి నమూనాలో పరామితులను 
అించనా వేయటాన్నకి ఉపయోగిించే పదితి 
(1) క్న్నషా్ వరాగ ల పదితి 

(2) నూయటన్-రాయపున్ పదితి 

(3) అవక్లన పదితి 

(4) గౌస్ట తొలగిించు పదితి 

133. పూరాిగా య ధ్ృఛ్చచక్ిం మరియు క్రమరహితిం ఐన 
విచలనాలు ఏవి ? 
(1) పరవృతాి 

(2) రుతు చాించల యలు 
(3) చకీరయ చాించల యలు 
(4) క్రమరహిత చాించల యలు 
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134. The general decline in sales of cotton clothes is 

an example of 

(1) Seasonal variations 

(2) Cyclical variations 

(3) Irregular variations 

(4) General variations 

135. Simple average method is used to calculate 

(1) Trend values 

(2) Cyclical variations 

(3) Seasonal variations 

(4) Random variations 

136. A linear trend may be estimated by the model 

(1) y = a + bt
2
 

(2) y = a + bt 

(3) y = ab
t
 

(4) y = a . e
bt

 

137. Ratio-to-trend method is used to estimate 

(1) Cyclical variations 

(2) Linear trend 

(3) Random variations 

(4) Seasonal variations  

134. కాటన్ దుసుా ల అమమకాలలో సాధారణ క్షడణత 
కిరింది దాన్నకి ఉదాహరణ 
(1) రుతు చాించల యలు 
(2) చకీరయ చాించల యలు 
(3) క్రమరహిత చాించల యలు 
(4) సాధారణ చాించల యలు 

135. సాధారణ సరాసరి పదితిన్న దీన్నన్న ల కిుించటాన్నక ి
ఉపయోగిసాా రు 
(1) పరవృతాి విలువలు 
(2) చకీరయ చాించల యలు 
(3) రుతు చాించల యలు 
(4) క్రమ రహిత చాించల యలు 

136. ఏక్రరతి పరవృతాి నమూనా ఈ రూపింలో 
ఉింటుిందన్న అించనా వేయవచుచ 
(1) y = a + bt

2
 

(2) y = a + bt 

(3) y = ab
t 

(4) y = a . e
bt

 

137. న్నష్ుతాి  నుిండి పరవృతాి పదితి కిరింది దాన్నన్న 
అించనా వేయటాన్నకి ఉపయోగిసాా రు ? 

(1) చకీరయ చాించల యలు 
(2) ఏక్రరతి పరవృతాి 

(3) య దృచేక్ చాించల యలు 
(4) రుతు చాించల యలు 
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138. The quickest method to collect primary data is 

(1) Personal interview 

(2) Indirect interview 

(3) Telephone interview 

(4) Questionnaire method 

139. Pictograms are always 

(1) One-dimensional 

(2) No-dimensional 

(3) Three-dimensional 

(4) Two-dimensional 

140. Frequency density is defined as 

(1) 
lengthClass

frequencyClass
 

(2) 
frequencyClass

lengthClass
 

(3) 
frequencyTotal

frequencyClass
 

(4) 
frequencyTotal

lengthClass
 

141. Out of the following, which concept of Galton 

is well-known in statistical literature ? 

(1) Frequency Polygon curve 

(2) Area diagram 

(3) Pie-chart 

(4) Ogive 

138. పరధ్మ పరా ధానయత గల (పరా ధ్మిక్) దతాా ింశ 
సీవక్రణక్ు తవరితగతి విధానిం 

(1) పరతయక్ష ఇింటరూవయ 
(2) పరోక్ష ఇింటరూవయ 
(3) టెలిఫో్ న్ ఇింటరూవయ 
(4) పరశిల పధి్తి 

139. పికోా గరా మ్ లు ఎలల పపుడూ ఇల  ఉింటాయి 

(1) ఏక్-పరిమ ణిం 

(2) పరిమ ణిం లేదు 
(3) తృతీయ-పరిమ ణిం 

(4) దివతీయ-పరిమ ణిం 

140. పౌనఃపపనయ సాిందరత అనునది 

(1)
 తరగతిపౌనఃపపనయిం

    తరగతిపర డవప 

(2)
   తరగతిపర డవప

 తరగతిపౌనఃపపనయిం 

(3)
 తరగతిపౌనఃపపనయిం

  మొతాింపౌనఃపపనయిం 

(4)
   తరగతిపర డవప

  మొతాింపౌనఃపపనయిం 

141. కిరింది వాటిలో, సాింఖయక్ పాిండితయములో గాలాన్ 
యొక్ు భావనలలోమనక్ు బ్ాగా తెలిసినది ఏది? 

(1) పౌనఃపపనయ చతురుాజి వక్రిం 

(2) చతురసర పటిం 

(3) పెై-చతరిం 

(4) ఓగివ్ 
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142. Who said, “A knowledge of statistics is like a 

knowledge of foreign languages or of algebra; 

it may prove of use at any item under any 

circumstance” ? 

(1) Bowley 

(2) Boddington 

(3) King 

(4) Galton 

143. Diagrammatic representation of the 

cumulative frequency distribution is 

(1) Frequency polygon 

(2) Histogram 

(3) Ogive 

(4) Circular diagrams 

144. An Ogive can be prepared in  

different ways. 

(1) 4 

(2) 2 

(3) 1 

(4) 3 

145. Relative frequency is defined as 

(1) 
frequencyTotal

frequencyClass
 

(2) 
frequencyClass

frequencyTotal
 

(3) 
frequencyClass

lengthClass
 

(4) 
lengthClass

frequencyClass
 

142. “సాింఖయక్ శాసారిం మీద పరిజాా నిం అనునది విదేశీ 
భాష్ పరిజాా నిం లేదా బ్జజగణిత పరిజాా నము; ఏ 
వసుా వప మీద ఇనా, ఏ దశలోన ైన ఇది 
ఉపయోగపడడతుిందన్న న్నరూపిించవచుచ’’ అన్న 
చెపిున వారు? 

(1) బ్ౌలీ 
(2) బ్ో డిు ింగ్ టాన్ 
(3) కిింగ్ 
(4) గాలాన్ 

143. సించత పౌనఃపపనాయన్ని పటాలలో పర ిందుపరిసేా  
కిరిందిది అవపతుింది? 

(1) పౌనఃపపనయచతురుాజి 
(2) సో పానాలు 
(3) ఓగివ్ 
(4) వృతాా కార పటాలు 

144. ఓగివ్ ను ఎన్ని విధానాలలో తయ రు చేయగలిం 

(1) 4 

(2) 2 

(3) 1 

(4) 3 

145. సాపేక్ష పౌనఃపపనయిం అనగా 

(1)
 తరగతిపౌనఃపపనయిం

 మొతాింపౌనఃపపనయిం 

(2)
 మొతాింపౌనఃపపనయిం

  తరగతిపౌనఃపపనయిం 

(3)
   తరగతిపర డవప

 తరగతిపౌనఃపపనయిం 

(4)
 తరగతిపౌనఃపపనయిం

    తరగతిపర డవప 
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146. Mode of a distribution can be obtained from 

(1) Quantiles 

(2) Histogram   

(3) Deciles 

(4) Quartiles 

147. Frequency of a variable is always 

(1) A function 

(2) An integer 

(3) In percentage 

(4) Mid-value 

148. With the help of an Ogive curve, one can 

determine 

(1) Percentiles 

(2) Mean 

(3) Quantiles 

(4) All of the above are correct 

149. The three points which divide the series into 

four equal parts are called 

(1) Deciles 

(2) Percentiles 

(3) Quartiles 

(4) Quantiles 

150. Most of the commonly used frequency curves 

are 

(1) J-shaped 

(2) Mixed 

(3) U-shaped  

(4) Bell-shaped 

146. విభాజన యొక్ు బ్ాహుళ్క్ిం కిరింది వాటినుిండి 
పర ిందవచుచను 

(1) పరిమ ణాతమకాలు 
(2) సో పానాలు 
(3) దశాింశాలు 
(4) చతురాి ింశాలు 
 

147. చలరాశి యొక్ు పౌనఃపపనయిం ఎలల పపుడూ 

(1) ఒక్ పరమేయిం 
(2) ఒక్ పూరో సింఖయ 
(3) శాతింలో 
(4) మధ్య విలువ 

 

148. ఓగివ్ వక్రిం ఉపయోగిించ, కిరింది దాన్నన్న 
న్నరాి రిించవచుచ 

(1) శతాింశక్ములు 
(2) మధ్యమిం 
(3) పరిమ ణాింశాలు 
(4) పెై వనీి సరి ఐనవి 

 

149. ఒక్ శేరణిన్న నాలుగు సమ న భాగాల శేరణులుగా 
విభజిించే మూడడ బిిందువపలను ఏమింటారు ? 

(1) దశాింశాలు 
(2) శతాింశక్ములు 
(3) చతురాి ింశాలు 
(4) పరిమ ణాింశాలు 

150. ఎక్ుువగా ఉపయోగిించే పౌనఃపపనయ వకరా లు  
ఏవి ? 

(1) J-రూపిం 
(2) మిశరమ 
(3) U-రూపిం 
(4) గింట-రూపిం 
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SPACE FOR ROUGH WORK 
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