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IBPS RRB Clerk Prelims 2022 Memory Based Paper 
 

Directions (1-5): In these questions, relationship between different elements is shown in the statements. 

The statements are followed by conclusions. Study the conclusions based on the given statements and 

select the appropriate answer: 

ఈ ప్రశ్నలలో, వివిధ అంశాల మధయ సంబంధం ప్రకటనలలో చూప్బడ ంది. ప్రకటనలు తీర్ాానాలచే అనుసర్ ంచబడతాయి. 
ఇచ్చిన ప్రకటనల ఆధారంగా తీర్ాానాలను అధయయనం చేసి, తగ న సమాధానాన్నన ఎంచుక ండ : 
(a) If only conclusion I follows. 
తీర్ాానం I మాతరమే అనుసర్ సుత ంది. 
(b) If only conclusion II follows. 
తీర్ాానం II మాతరమే అనుసర్ సుత ంది.  
(c) If either conclusion I or II follows. 
తీర్ాానం I లేదా II అనుసర్ సుత ంది. 
(d) If neither conclusion I nor II follows. 
తీర్ాానం I లేదా II అనుసర్ ంచదు. 
(e) If both conclusions I and II follow. 
I మర్ యు II ర్ ండు తీర్ాానాలు అనుసర్ స్ాత యి. 
 

Q1. Statements/ప్రకటనలు: F > R ≥ T = E > W ≤ Q  

Conclusions/తీర్మానాలు: I. E < F  

II. Q ≥ T 
 
Q2. Statements/ప్రకటనలు: W = G ≥ T = C ≤ V ≤ B 

Conclusions/తీర్మానాలు: I. W > C   

II. W = T  
 
Q3. Statements/ప్రకటనలు: K > I ≥ G > F ≤ T < R 

Conclusions/తీర్మానాలు: I. K > R  

II. R > G 
 
Q4. Statements/ప్రకటనలు: Q > O ≥ P = K < U ≤ Z 

Conclusions/తీర్మానాలు: I. Z > K  

II. Q > U 
 
Q5. Statements/ప్రకటనలు: K < G ≤ D < C > R ≤ Y   

Conclusions/తీర్మానాలు: I. C > G   

II. K < D 
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Directions (6-10): క్రంది కరమాన్నన జాగ్రతత గా అధయయనం చేయండ  మర్ యు ఇచ్చిన ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండ . 
B @ 9 # C 1 £ 2 8 D µ 7 K 5 L E % U & F € M G 4  !  3 Z ? 6 X ¥ P 5 A © 6 

 

Q6. Which of the following element is sixth to the left of the eighth element from the right end of the given 

arrangement? 

ఇచ్చిన అమర్ క యొకక కుడ  చ్చవ్ర నుండ  ఎన్నమిదవ్ మూలకం యొకక ఎడమ నుండ  ఆరవ్ మూలకం క్రంది వాటిలో ఏద?ి 

(a) M 

(b) 4 

(c) G 

(d) 3 

(e) None of these\వీటిలో ఏది కాదు 
 
Q7. How many such letters are there in the given series which are immediately preceded by a symbol and 

immediately followed by a number? 

ఇచ్చిన శరరణిలో ఎన్నన అక్షర్ాలు ఉనానయి, అవి తక్షణమే ముందు చ్చహ్నంను మర్ యు వెంటనే వెనుక సంఖ్యను 
కలిగ వ్ ంటాయి?  

(a) Two\ర్ ండు 

(b) Four\ నాలుగ్ు 

(c) None\ ఏదీ లేదు 

(d) Three\ మూడు 

(e) More than four\ నాలుగ్ు కంటే ఎకుకవ్ 

 

Q8. If all the letters are dropped in the given series, which element will be eleventh from the right end? 

ఇచ్చిన శరరణిలో అన్నన అక్షర్ాలు తీసివేసినటల యితే, ఏ మూలకం కుడ  చ్చవ్ర నుండ  ప్దక ండవ్ది అవ్ త ంది? 

(a) 4 

(b) % 

(c) & 

(d) 5 

(e) None of these 
వీటిలో ఏది కాదు 
 
Q9. Which of the following element is fourth to the right of the ninth element from the left end of the given 

arrangement? 
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క్రంద ివాటిలో ఇచ్చిన అమర్ క యొకక ఎడమ చ్చవ్ర నుండ  తొమిాదవ్ మూలకం యొకక కుడ  వెైప్ న నాలగ వ్ మూలకం ఏది? 

(a) 8 

(b) K 

(c) E 

(d) P 

(e) L 

 

Q10. How many such symbols are there in the given series which are immediately preceded by a vowel 

and immediately followed by a number? 

ఇచ్చిన శరరణిలో ఎన్నన చ్చహ్ననలు ఉనానయి, అవి తక్షణమే ముందు అచుితో మర్ యు వెంటనే వెనుక సంఖ్యతో ఉంటాయి? 

(a) None\ ఏదీ లేదు 

(b) One\ ఒకటి 
(c) Two\ ర్ ండు 

(d) Three\ మూడు 

(e) More than three\ మూడు కంటే ఎకుకవ్ 

 

Directions (11-15): Study the given information carefully and answer the given questions. 

ఇచ్చిన సమాచార్ాన్నన జాగ్రతత గా అధయయనం చేయండ  మర్ యు ఇచ్చిన ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండ . 
 

Six persons were born on two different dates either 11 or 22 of three different months viz. September, 

October and November. F was born on an odd date in the month which has even days. Two persons were 

born between Q and F. More than two persons were born between Q and T. R was born before D and after 

B.   

ఆరుగ్ురు వ్యకుత లు మూడు వేర్వవరు నెలలు సెపెటంబర్, అక ట బర్ మర్ యు నవ్ంబర్ లలో 11 లేదా 22 ర్ ండు వేర్వవరు తేదీలోల  
జన్నాంచారు. F అనేవారు సర్  ర్ోజులు ఉనన నెలలో బేసి తేదీలో జన్నాంచారు. Q మర్ యు F మధయ ఇదద రు వ్యకుత లు జన్నాంచారు. 
Q మర్ యు T మధయ ఇదద రు కంటే ఎకుకవ్ మంది వ్యకుత లు జన్నాంచారు. R అనేవారు D కంటే ముందు మర్ యు B తర్ావత 
జన్నాంచారు. 
 

Q11. How many persons were born after R? 

R తర్ావత ఎంత మంది వ్యకుత లు జన్నాంచారు?  

(a) Two\ఇదద రు 

(b) One\ఒకరు 

(c) None\ ఎవ్రూ లేరు 

(d) Three\ ముగ్ుగ రు 

(e) None of these \వీటిలో ఏది కాదు  

Q12. Who was born on 11th November? 

నవ్ంబర్ 11న ఎవ్రు జన్నాంచారు?  

(a) Q 
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(b) F 

(c) D 

(d) T 
(e) None of these \ వీర్ లో ఎవ్రూ కాదు 

 

Q13. Which of the following statement is true? 
క్రంద ివాటిలో ఏది న్నజం? 

I. More than four persons were born after T 

II. Two persons were born between B and D 

III. At least one person was born after F 

I. T తర్ావత నలుగ్ురు కంటే ఎకుకవ్ మంది వ్యకుత లు జన్నాంచారు 

II. B మర్ యు D మధయ ఇదద రు వ్యకుత లు జన్నాంచారు 

III. F తర్ావత కనీసం ఒక వ్యక్త జన్నాంచాడు  
(a) Both II and III\ II మర్ యు III ర్ ండూ 

(b) Only III\ III మాతరమే 
(c) Both I and II\ I మర్ యు II ర్ ండూ 

(d) Only I\ I మాతరమే 
(e) All I, II and III\ I, II మర్ యు III అనీన 

 

Q14. Who among the following was born in October? 
క్రంద ివార్ లో ఎవ్రు అక ట బర్ లో జన్నాంచారు? 

(a) R 

(b) Q 

(c) D 

(d) Both R and D\ R మర్ యు D ఇదద రు 

(e) Both Q and D\ Q మర్ యు D ఇదద రు 

 

Q15. ____ persons were born after D. 

D తర్ావత ____ వ్యకుత లు జన్నాంచారు.  

(a) One\ ఒకరు 

(b) Four\ నలుగ్ురు 

(c) Three\ ముగ్ుగ రు 

(d) Two\ ఇదద రు 

(e) None of these \వీటిలో ఏది కాదు  

Directions (16-18): Study the following information carefully and answer the questions given below: 

క్రంద ిసమాచార్ాన్నన జాగ్రతత గా అధయయనం చేయండ  మర్ యు క్రంద ఇవ్వబడ న ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండ : 
 

https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/15936/current-affairs-mcqs-online-live-classes-telugu-batch-by-adda247


5 Adda247 | No. 1 APP for Banking & SSC Preparation 
Website: bankersadda.com | sscadda.com | adda247.com | Email: blogger@adda247.com 

 

There are seven members in a family in which two are married couples. S is grandmother of K. B is father-

in-law of A. C is mother of D. J is brother of K and his mother is D. J and K are unmarried. 
ఒక కుట ంబంలో ఏడుగ్ురు సభ్ుయలు ఉనానరు, అందులో ఇదద రు వివాహిత జంటలు. S, అనేవారు K యొకక 
అమామా/నానమా. B అనేవారు A యొకక మామగారు. C అనేవారు D యొకక తలిల. J అనేవారు K యొకక సో్ దరుడు 
మర్ యు అతన్న తలిల D. J మర్ యు K అవివాహిత లు. 
 
Q16. How is S related to D?  

Sక్ Dతో ఎలా సంబంధం ఉంది?  

(a) Mother\ తలిల  
(b) Sister\ సో్ దర్  
(c) Mother-in-law\ అతత గారు 

(d) Grandmother\ అమామా\నానమా 

(e) None of these\వీటిలో ఏది కాదు 
 
Q17. How is C related to K? 

C క్ K తో ఎలా సంబంధం ఉంది? 

(a) Mother\ తలిల  
(b) Mother-in-law\ అతత గారు 

(c) Paternal grandmother\ నానమా 

(d) Maternal grandmother\ అమామా 

(e) Can’t be determined\ న్నర్ాా ర్ ంచడం స్ాధయం కాదు 

 

Q18. How many female members in the family? 

కుట ంబంలో ఎంతమంది మహిళా సభ్ుయలు ఉనానరు?  

(a) Two\ ఇదద రు 

(b) Four\ నలుగ్ురు 

(c) Three\ ముగ్ుగ రు 

(d) Five\ ఐదుగ్ురు 

(e) Can’t be determined \న్నరణయించడం స్ాధయం కాదు 

 

Q19. In the number ‘95273524’, how many pairs of the digits have the same digits between them (both 

forward and backward direction) as in the number series? 

‘95273524’ సంఖ్యలో, ఎన్నన జతల అంక లు వాటి మధయ (ముందుకు మర్ యు వెనుకకు) ఒకవ సంఖ్యలో అంక లను కలిగ  
ఉంటాయి?  

(a) Four\ నాలుగ్ు 
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(b) Two\ ర్ ండు 

(c) One\ ఒకటి 
(d) Three\ మూడు 

(e) More than four\ నాలుగ్ు కంటే ఎకుకవ్ 
 
Directions (20-24): Study the following information carefully and answer the questions given below: 

క్రంద ిసమాచార్ాన్నన జాగ్రతత గా అధయయనం చేయండ  మర్ యు దిగ్ువ్ ఇవ్వబడ న ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండ : 
 

Seven people sit around a circular table and they all are facing the center. One person sits between M and 

K. N sits 3rd to the left of K. D is neither an immediate neighbour of M nor N. G sits 2nd to the right of D. O 

sits 2nd to the left of L.   

ఏడుగ్ురు వ్యకుత లు ఒక వ్ృతాత కార బలల  చుటటట  కూరుినానరు మర్ యు వారందరూ కవందరా న్నక్ అభిముఖ్ంగా ఉనానరు. ఒక వ్యక్త 
M మర్ యు K మధయ కూరుింటారు.N అనేవారు Kక్ ఎడమవెైప్ న 3వ్ స్ాా నంలో కూరుింటారు. D అనేవారు M లేదా N క ్
తక్షణ పొ రుగ్ువారు కాదు. G అనేవారు Dక్ కుడ వెైప్  2వ్ స్ాా నంలో ఉనానరు. O అనేవారు L యొకక ఎడమవెైప్  2వ్ స్ాా నంలో 
కూరుింటారు. 
 

Q20. Who sits 4th left of D? 

D క్ ఎడమవెైప్  4వ్ స్ాా నంలో ఎవ్రు కూరుింటారు? 

(a) M 

(b) K 

(c) O 

(d) N 

(e) None of these\ వీర్ లో ఎవ్రూ కాదు 
 

Q21. What is the position of G with respect to N? 
N క్ సంబంధించ్చ G స్ాా నం ఏమిటి? 

(a) 3rd to the left\ ఎడమవెైప్  3వ్ 

(b) 2nd to the right \ కుడ వెైప్  2వ్ 

(c) 3rd to the right \ కుడ వెైప్  3వ్ 

(d) Immediate left\ వెంటనే ఎడమవెైప్  

(e) None of these\వీటిలో ఏది కాదు 
Q22. How many persons sit between O and M when counted to the left 

of M? 

M యొకక ఎడమవెైప్  నుండ  లెక్కంచ్చనప్ ుడు O మర్ యు M మధయ ఎంత మంది వ్యకుత లు కూరుింటారు? 

(a) More than four\ నలుగ్ురు కంటే ఎకుకవ్ 

(b) Three\ ముగ్ుగ రు 

(c) One\ ఒకరు 

(d) Two\ ఇదద రు 
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(e) None \ ఎవ్రూ లేరు 

 

Q23. Which of the following sits 2nd to the right of K? 
క్రంద ివార్ లో ఎవ్రూ K క్ కుడ వెైప్  2వ్ స్ాా నంలో ఉనానరు?  

(a) G 

(b) O 

(c) M 

(d) L 
(e) None of these\ వీర్ లో ఎవ్రూ కాదు 
 
Q24. Which of the following statement is true? 

క్రంద ివాటిలో ఏది న్నజం? 

I.  N and O are immediate neighbors 

II. D sits 2nd to the left of O 

III. One person sits between L and G  
I. N మర్ యు O తక్షణ పొ రుగ్ువారు 

II. D అనేవారు Oక్ ఎడమవెైప్  2వ్ స్ాా నంలో కూరుినానరు 

III. ఒక వ్యక్త L మర్ యు G మధయ కూరుినానరు   
(a) Both II and III\ II మర్ యు III ర్ ండూ 

(b) Only I\ I మాతరమే 
(c) Only III \ III మాతరమే 
(d) Both I and II\ I మర్ యు II ర్ ండూ 

(e) None is true \ ఏదీ న్నజం కాదు 

 

Q25. If it is possible to make a meaningful word with the second, fourth, fifth, and eighth letters of the word 

‘ACHIEVED’, then which of the following will be the third letter from the right end of that meaningful word? 

If no meaningful word can be made, give ‘X’ as the answer. If more than one meaningful word can be made, 

give ‘Y’ as the answer.  
‘ACHIEVED’ అనే ప్దంలోన్న ర్ ండవ్, నాలగ వ్, ఐదవ్ మర్ యు ఎన్నమిదవ్ అక్షర్ాలతో అరావ్ంతమ ైన ప్దాన్నన రూపొ ందించడం 
స్ాధయమ ైతే, ఈ క్రంది వాటిలో అరావ్ంతమ ైన ప్దాన్నక్ కుడ  చ్చవ్ర నుండ  వ్చేి మూడవ్ అక్షరం ఏది? అరావ్ంతమ ైన ప్దం 
ఏరుడకపో తే, సమాధానం 'X' గా గ్ుర్ తంచండ . ఒకటి కంటే ఎకుకవ్ అరావ్ంతమ ైన ప్దాలను ఏరుడ నటల యితే, సమాధానం 'Y' గా 
గ్ుర్ తంచండ . 
(a) X 

(b) I 

(c) Y 

(d) D 

(e) C 
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Directions (26-30): Study the following questions and answer them by referring to the word sequence 

given below: 

క్రంది ప్రశ్నలను అధయయనం చేయండ  మర్ యు దిగ్ువ్ ఇవ్వబడ న ప్ద కరమాన్నన సూచ్చంచడం దావర్ా వాటిక్ సమాధానాలు 
ఇవ్వండ : 

LAB          FOX             SIP            BET          WET 

 

Q26. When first and third letter of each word is interchanged, then how many meaningful words will be 

formed? 

ప్రతి ప్దంలోన్న మొదటి మర్ యు మూడవ్ అక్షర్ాలు ప్రసురం మార్ నప్ ుడు, ఎన్నన అరావ్ంతమ ైన ప్దాలు ఏరుడతాయి? 

(a) Three \ మూడు 

(b) One \ ఒకటి 
(c) Two \ ర్ ండు 

(d) Five \ ఐదు 

(e) None \ ఏదీ కాదు 

 

Q27. If each Consonant is changed to its previous letter and each vowel is changed to its next letter 

according to the English alphabetical series, then how many words contain at least one vowel? 

ప్రతి హ్లుల ను దాన్న మునుప్టి అక్షర్ాన్నక్ మార్ ినటల యితే మర్ యు ప్రతి అచుిను ఆంగ్ల అక్షర శరరణి ప్రకారం దాన్న తదుప్ర్  
అక్షర్ాన్నక్ మార్ ినటల యితే, ఎన్నన ప్దాలు కనీసం ఒక అచుిను కలిగ  ఉంటాయి? 

(a) None \ ఏదీ లేదు 

(b) More than three\ మూడు కంటే ఎకుకవ్ 

(c) Two \ ర్ ండు 

(d) Three \ మూడు 

(e) None of these\వీటిలో ఏది కాదు 
 
Q28. If words are arranged according to the alphabetical series (as in the English dictionary) from left to 

right, which word will be third from the right end? 
ప్దాలు అక్షర శరరణి ప్రకారం (ఆంగ్ల న్నఘంట వ్ లో వ్లె) ఎడమ నుండ  కుడ క్ అమరిబడ  ఉంటే, ఏ ప్దం కుడ  చ్చవ్ర నుండ  
మూడవ్దిగా ఉంట ంది? 

(a) LAB 

(b) SIP 

(c) BET 

(d) WET 

(e) FOX 
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Q29. If each letter in each word is arranged according to the English alphabetical series from left to right, 

then how many meaningful words will be formed? 
ఒక క ప్దంలోన్న ఒక క అక్షర్ాన్నన ఆంగ్ల అక్షర శరరణి ప్రకారం ఎడమ నుండ  కుడ క్ అమర్ ినటల యితే, ఎన్నన అరావ్ంతమ ైన ప్దాలు 
ఏరుడతాయి? 

(a) Three \ మూడు 

(b) One \ ఒకటి 
(c) Four\ నాలుగ్ు 

(d) Two\ ర్ ండు 

(e) None \ ఏదీ లేదు 

 

Q30. How many letters between 1st letter of 3rd word from right end and 2nd letter of 2nd word from left 

end according to the English dictionary? 
ఆంగ్ల న్నఘంట వ్  ప్రకారం కుడ  చ్చవ్ర నుండ  3వ్ ప్దంలోన్న 1వ్ అక్షరం మర్ యు ఎడమ చ్చవ్ర నుండ  2వ్ ప్దంలోన్న 2వ్ 
అక్షరం మధయ ఎన్నన అక్షర్ాలు ఉనానయి? (a) Eight\ ఎన్నమిది 
(b) More than eleven\ ప్దక ండు కంటే ఎకుకవ్ 

(c) Three\ మూడు 

(d) Four\ నాలుగ్ు 

(e) None of these\వీటిలో ఏది కాదు 
 
Directions (31-34): Study the following information carefully and answer the questions given below: 

క్రంద ిసమాచార్ాన్నన జాగ్రతత గా అధయయనం చేయండ  మర్ యు దిగ్ువ్ ఇవ్వబడ న ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండ : 
 

Seven persons A, B, C, D, E, F and G live in a building of 7 floors but not necessarily in the same order. The 

ground floor is numbered as 1st floor, just above floor is numbered as 2nd floor and so on till the topmost 

floor is numbered as 7th floor.  

Less than three persons live above F. One floor gap between E and F who lives above E. G lives just above 

B who lives on even numbered floor. The number of floors above D is same as the number of floors below 

A. C lives below A.   
A, B, C, D, E, F మర్ యు G అనే ఏడుగ్ురు వ్యకుత లు 7 అంతసుత ల భ్వ్నంలో న్నవ్సిసుత నానరు కానీ అదే కరమంలో ఉండాలిిన 
అవ్సరం లేదు. అన్ననటికంటే దిగ్ువ్ అంతసుా న్న 1వ్ అంతసుా గా, దాన్న పెైన అంతసుా ను 2వ్ అంతసుా గా, అలాగవ పెై చ్చవ్ర్  అంతసుత  
7వ్ అంతసుత గా సంఖ్యలు ఇవ్వబడాా యి. 
ముగ్ుగ ర్  కంటే తకుకవ్ మంది వ్యకుత లు F పెైన న్నవ్సిసుత నానరు. E కంటే పెై అంతసుా లో న్నవ్సించే వ్యక్తక్ E మర్ యు F మధయ ఒక 
అంతసుా  అంతరం వ్ ంది. G పెైన న్నవ్సించే వారు సర్  సంఖ్య ఉనన అంతసుత లో న్నవ్సించే B కంటే క ంచ ం పెైన ఉంటారు. D పెైన 
ఉనన అంతసుత ల సంఖ్య A క్రంద ఉనన అంతసుత ల సంఖ్యకు సమానంగా ఉంట ంది. C అనేవారు A యొకక అంతసుా  క్రంద 
న్నవ్సిసుత నానరు. 
 

Q31. How many persons live below G? 
G క్రంద ఎంత మంది వ్యకుత లు న్నవ్సిసుత నానరు? 

(a) None\ ఎవ్రూ లేరు 

(b) Two\ ఇదద రు 
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(c) Six\ ఆరుగ్ురు 

(d) Four\ నలుగ్ురు 

(e) None of these\వీటిలో ఏది కాదు 
 
Q32. Who lives on the 5th floor? 

5వ్ అంతసుత లో ఎవ్రు న్నవ్సిసుత నానరు?  

(a) D 

(b) A 

(c) F 

(d) G 

(e) C 

 

Q33. The number of persons live above B is same as the number of persons live below ___.  

B పెైన న్నవ్సించే వ్యకుత ల సంఖ్య ___ క్రంద న్నవ్సిసుత నన వ్యకుత ల సంఖ్యతో సమానం. 
(a) E 

(b) A 

(c) F 

(d) C 

(e) None of these\వీటిలో ఏది కాదు 
 
Q34. Which of the following statement is true? 

క్రంద ివాటిలో ఏది న్నజం? 

I. F does not live on even floor 

II. E lives above D 

III. G lives on the 3rd floor   

I. F సర్ సంఖ్య అంతసుా లో న్నవ్సించరు 

II. E అనేవారు D కంటే పెైన న్నవ్సిసుత నానరు 

III. G అనేవారు 3వ్ అంతసుత లో న్నవ్సిసుత నానరు  

(a) Only I\ I మాతరమే 
(b) Only II\ II మాతరమే 
(c) Both I and II\ I మర్ యు II ర్ ండూ 

(d) Both II and III\ II మర్ యు III ర్ ండూ 

(e) None is true \ ఏదీ న్నజం కాదు 
 

https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/7427/ap-and-ts-mega-pack-validity-12-months
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Q35. If each vowel of the word “QUALITY” is changed to the next letter of the English alphabets and each 

consonant is changed to the previous letter of the English alphabet, and then the alphabets thus formed are 

arranged in alphabetical order from left to right, which of the following will be fourth from the right end? 
"QUALITY" అనే ప్దంలోన్న ప్రతి అచుిను ఆంగ్ల వ్రణమాల యొకక తదుప్ర్  అక్షర్ాన్నక్ మార్ ినటల యితే మర్ యు ప్రతి 
హ్లుల ను ఆంగ్ల వ్రణమాల యొకక మునుప్టి అక్షర్ాన్నక్ మార్ ినటల యితే, ఆపెై ఏరుడ న వ్రణమాలలు ఎడమ నుండ  కుడ క్ అక్షర 
కరమంలో అమరిబడ  ఉంటాయి. క్రంది వాటిలో కుడ వెైప్  నుండ  నాలగ వ్ది ఏది?  

(a) K 

(b) P 

(c) V 

(d) J 

(e) None of these \వీటిలో ఏది కాదు  

 

Directions (36-39): In each of the questions below, some statements are given followed by some 

conclusions. You have to take the given statements to be true even if they seem to be at variance with 

commonly known facts. Read all the conclusions and then decide which of the given conclusions logically 

follows from the given statements disregarding commonly known facts. 
దిగ్ువ్న ఉనన ప్రతి ప్రశ్నలో, క న్నన ప్రకటనలు క న్నన తీర్ాానాలు ఇవ్వబడాా యి. మీరు ఇచ్చిన ప్రకటనలు స్ాధారణంగా త లిసిన 
వాసత వాలతో విభేదిసుత ననట ల  కన్నపించ్చనప్ుటికీ వాటిన్న న్నజమన్న ప్ర్ గ్ణించాలి. అన్నన తీర్ాానాలను చదవ్ండ  మర్ యు 
స్ాధారణంగా త లిసిన వాసత వాలను విసార్ ంచ్చ ఇచ్చిన ప్రకటనల నుండ  తార్ కకంగా ఏ తీర్ాానాలను అనుసర్ ంచాలో 
న్నరణయించండ .  

(a) If only conclusion I follows.\ కవవ్లం తీర్ాానం I మాతరమే అనుసర్ సుత ంది 
(b) If only conclusion II follows.\ కవవ్లం తీర్ాానం II మాతరమే అనుసర్ సుత ంది 
(c) If either conclusion I or II follows.\ తీర్ాానం I లేదా II అనుసర్ సుత ంది  

(d) If neither conclusion I nor II follows.\ I లేదా II ఏ తీర్ాానాన్నన అనుసర్ ంచదు 

(e) If both conclusions I and II follow.\ I మర్ యు II ర్ ండు తీర్ాానాలు అనుసర్ స్ాత యి 
 

Q36. Statements: Only a few Grapes are Mango.  

No Mango is Banana.  

Only a few Banana are Papaya.     

Conclusions: I. Some Mango are Papaya.  

II. No Mango is Papaya 

ప్రకటనలు: క న్నన దరా క్షలు మాతరమే మామిడ . 
ఏ మామిడ  అరటి కాదు. 
క న్నన అరటి మాతరమే బొ పాుయి. 
తీర్మానాలు: I. క న్నన మామిడ  బొ పాుయి. 
II. ఏ మామిడ  బొ పాుయి కాదు 

 

Q37. Statements: Only a few City are Town.  
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All Town are Metro.  

Conclusions: I. Some City are Metro.   

II. All City being Town is a possibility.   

ప్రకటనలు: క న్నన సిటీలు మాతరమే టౌన్. 
అన్నన టౌనుల  మ టరర లు. 
తీర్మానాలు: I. క న్నన సిటీలు మ టరర . 
II. అన్నన సిటీలు టౌన్ లు కావ్డాన్నక్ అవ్కాశ్ం ఉంది. 
 

Q38. Statements: Some Dolphin are Turtle.  

All Turtle are Rabbit.  

A few Owl are Rabbit.  

Conclusions: I. All Dolphin are Owl.  

II. Some Dolphin are not Owl.   

ప్రకటనలు: క న్నన డాలిినుల  తాబేళ్లల . 
అన్నన తాబేళ్లల  కుందేళ్లల . 
క న్నన గ్ుడల గ్ూబలు కుందేళ్లల . 
తీర్మానాలు: I. అన్నన డాలిినుల  గ్ుడల గ్ూబలు. 
II. క న్నన డాలిినుల  గ్ుడల గ్ూబలు కాదు. 
 

Q39. Statements: Only a few River are Mountain.  

No Mountain is Concrete.  

Some Concrete are not Bricks.   

Conclusions: I. Some River are being Concrete is a possibility.  

II. All Mountain can be river.  

ప్రకటనలు: క న్నన నదులు మాతరమే ప్రవతాలు. 
ఏ ప్రవతం కాంకీరట  కాదు. 
క న్నన కాంకీరట లు ఇట కలు కావ్ . 
తీర్మానాలు: I. క న్నన నదులు కాంకీరట లు కావ్డాన్నక్ అవ్కాశ్ం ఉంది. 
II. అన్నన ప్రవతాలు నదులు కావ్చుి. 
 

Q40. Find the odd one out? 

భిననముగా ఉననదాన్నన గ్ుర్ తంచుము? 

(a) CBF 

(b) KJM 
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(c) POS 

(d) VUY 

(e) SRV 
 
Q41. If y2 – x2 = 72 and y – x = 4, then find the value of (x × y)? 

y2 – x2 = 72 మర్ యు y – x = 4, అయితే, (x × y) విలువ్ను కనుగొనండ ? 

(a) 33 

(b) 44 

(c) 55 

(d) 77 

(e) 66 

 

Q42. The ratio of length to breadth of a rectangle is 7 : 3 and the perimeter of the rectangle is 40 cm. Find 

the area (in cm2) of rectangle? 

దీరఘచత రసరం యొకక పొ డవ్  మర్ యు వెడలుుల న్నష్ుతిత  7 : 3 మర్ యు దీరఘచత రసరం యొకక చుట ట క లత 40 సెం.మీ. 
దీరఘచత రసరం యొకక వెైశాలాయన్నన(సెం.మీ2లో) కనుగొనండ ? 

(a) 96 

(b) 64 

(c) 21 

(d) 378  

(e) 84 

Q43. A man invested Rs.1460 in each scheme A and B. If scheme A offers simple interest at 10% p.a. for 

five years and scheme B offers simple interest at 10% p.a. for eight years, then find difference between 

interest (in Rs.) received from both schemes? 

ఒక వ్యక్త ప్రతి ప్ధకం A మర్ యు Bలో రూ.1460 పెట ట బడ  పెటాట డు. ప్థకం A ఐదు సంవ్తిర్ాలు సంవ్తిర్ాన్నక్ 10% వ్దద  

స్ాధారణ వ్డడా న్న అందిసతత  మర్ యు ప్థకం B ఎన్నమిదేళ్ల పాట  సంవ్తిర్ాన్నక్ 10% వ్దద  స్ాధారణ వ్డడా న్న అందిసుత ంది. ర్ ండు 

ప్థకాల నుండ  పొ ందిన వ్డడా  (రూ.లలో) మధయ వ్యతాయస్ాన్నన కనుగొనండ ?  

(a) 438 

(b) 428 

(c) 408 

(d) 448 

(e) 418 

 

Q44. A man purchased two articles at same cost price and he sold one article at 18% loss and second at 

30% profit. If total profit earned is Rs.210, then find the cost price (in Rs.) of each article? 
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ఒక వ్యక్త ఒకవ ధరకు ర్ ండు వ్సుత వ్ లను క నుగోలు చేశాడు మర్ యు అతను ఒక వ్సుత వ్ ను 18% నష్ాట న్నక్ మర్ యు 

ర్ ండవ్దాన్నన 30% లాభ్ంతో వికరయించాడు. ఆర్ జంచ్చన మొతత ం లాభ్ం రూ.210 అయిత,ే ప్రతి వ్సుత వ్  క ననధరను (రూ.లో) 

కనుగొనండ ? (a) 1500 

(b) 2000 

(c) 2250 

(d) 1750 

(e) 1250 

 

Q45.  A man purchase three different articles A, B & C and cost prices of these articles is Rs.52, Rs.78 and 

Rs.108 respectively. If number of each type of article purchase by man is equal and man spends total of 

Rs.1190, then find the number of each type of article purchased by the man? 

ఒక వ్యక్త A, B & C అనే మూడు వేర్వవరు వ్సుత వ్ లను క నుగోలు చేస్ాత డు మర్ యు ఈ వ్సుత వ్ ల ధర వ్రుసగా రూ.52, రూ.78 

మర్ యు రూ.108. మన్నషి క నుగోలు చేసిన ప్రతి రకం వ్సుత వ్  యొకక సంఖ్య సమానంగా ఉండ , మన్నషి మొతత ం రూ.1190 

ఖ్రుి చేసతత , ఆ వ్యక్త క నుగోలు చేసిన ప్రతి రకప్  వ్సుత వ్  సంఖ్యను కనుగొనండ ?  

(a) 8 

(b) 4 

(c) 6 

(d) 7 

(e) 5 

 

Q46. The ratio of present age of A to that of B is 5 : 4 respectively. Four years hence, age of A will be three 

years more than age of B six years hence. Find the present age of B? 
A మర్ యు B యొకక ప్రసుత త వ్యసుిల న్నష్ుతిత  వ్రుసగా 5 : 4. నాలుగ్ు సంవ్తిర్ాల తరువాత, A వ్యసుి B ఆరు 
సంవ్తిర్ాల కంటే మూడు సంవ్తిర్ాలు ఎకుకవ్గా ఉంట ంది. B యొకక ప్రసుత త వ్యసుిను కనుగొనండ ? 

(a) 12 years/ సంవ్తిర్ాలు 

(b) 20 years/ సంవ్తిర్ాలు 

(c) 16 years/ సంవ్తిర్ాలు 

(d) 24 years/ సంవ్తిర్ాలు 

(e) 28 years/ సంవ్తిర్ాలు 

 

Q47. A vessel contains 120 liters mixture of milk and water in the ratio of 5 : 3. If 20 liters milk added in 

the vessel, then find the ratio of water to milk in resulting mixture? 
ఒక పాతరలో 5 : 3 న్నష్ుతిత లో 120 లీటరల పాలు మర్ యు నీటి మిశ్రమం ఉంట ంది. పాతరలో 20 లీటరల పాలను కలిపితే, ఫలిత 
మిశ్రమంలో నీటిక్ పాల న్నష్ుతిత న్న కనుగొనండ ?  

(a) 7 : 15 

(b) 11 : 19 

(c) 8 : 19 
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(d) 9 : 19 

(e) 7 : 19 

 

Q48. A car cover 160 km in five hours at the speed of x km/h and same distance cover by another car in 3 

hour 20 minutes at the speed of y km/hr. Find the value of (x : y)? 
ఒక కారు x క్.మీ/గ్ం వేగ్ంతో ఐదు గ్ంటలోల  160 క్మీ ప్రయాణిసుత ంది మర్ యు అదే దూర్ాన్నన మర్ో కారు 3 గ్ంటల 20 
న్నమిష్ాలలో y క్.మీ/గ్ం వేగ్ంతో ప్రయాణిసుత ంది. (x : y) విలువ్ను కనుగొనండ ? 

(a) 1 : 3 

(b) 2 : 3 

(c) 3 : 4 

(d) 1 : 4 

(e) 6 : 7 

 

Q49. A boat takes five hours to cover certain distance in upstream and takes two hours to cover the same 

distance in downstream. If the speed of the stream is 3 km/hr, then find the distance? 
ఒక ప్డవ్ ప్రవాహ్ ఎగ్ువ్కు న్నర్ దష్ట  దూర్ాన్నన ప్రయాణించడాన్నక్ ఐదు గ్ంటలు ప్డుత ంది మర్ యు అదే దూరం ప్రవాహ్ 
దిగ్ువ్కు ప్రయాణం చేయడాన్నక్ ర్ ండు గ్ంటలు ప్డుత ంది. ప్రవాహ్ం యొకక వేగ్ం గ్ంటకు 3 క్.మీ అయితే, దూర్ాన్నన 
కనుగొనండ ? 

(a) 40 km / క్మీ 

(b) 30 km / క్మీ 

(c) 10 km / క్మీ 

(d) 20 km / క్మీ 

(e) 60 km / క్మీ 

Q50. A is 40% more efficient than B. If B takes 6 days more than A to complete a work, then in how many 

days ‘A’ alone can complete the whole work? 
A అనేవారు B కంటే 40% ఎకుకవ్ సమరావ్ంతమ ైనవారు. B ఒక ప్న్నన్న ప్ూర్ త చేయడాన్నక్ A కంటే 6 ర్ోజులు ఎకుకవ్ తీసుకుంటే, 
'A' మాతరమే మొతత ం ప్న్నన్న ఎన్నన ర్ోజులోల  ప్ూర్ త చేయగ్లరు? 

(a) 10 days / ర్ోజులు 

(b) 15 days / ర్ోజులు 

(c) 21 days / ర్ోజులు 

(d) 24 days / ర్ోజులు 

(e) 12 days / ర్ోజులు 

 

Direction / निरे्दश (51–55): What will come in the place of question (?) mark in following number series – 

క్రంద ిసంఖ్ాయ శరరణిలో ప్రశ్న (?) గ్ురుత  స్ాా నంలో ఏమి వ్సుత ంది – 

 

Q51. 2,     4,      7,      12,      19,       ? 

(a) 32 

(b) 30 

(c) 36 

(d) 34 
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(e) 40 

 

Q52.  67,      98,       129,        160,        ?,         222 

(a) 193 

(b) 195 

(c) 191 

(d) 197 

(e) 199 

 

Q53.  10,      18,       45,        109,         ?,         450 

(a) 231 

(b) 232 

(c) 234 

(d) 236 

(e) 239 

 

Q54. 12,    16,     25,      41,        ? ,       102 

(a) 66 

(b) 64 

(c) 62 

(d) 68 

(e) 72 

 

Q55. 15,    20,      25,       30,        ?,        40 

(a) 32 

(b) 35 

(c) 36 

(d) 45 

(e) 48 

 

Direction (56–60): Table given below shows total three types (Sunflowers, lilies and Roses) of flowers 

used by an event management company in three different months. Read the data carefully and answer the 

questions. 
సూచన: ఒక ఈవెంట్ మేనేజ మ ంట్ కంపెనీ మూడు వేర్వవరు నెలలోల  ఉప్యోగ ంచ్చన మొతత ం మూడు రకాల (పొ దుద తిరుగ్ుడు 
ప్ వ్ వలు, లిలీలలు మర్ యు గ్ులాబీలు) ప్ వ్ వలను దిగ్ువ్ ఇవ్వబడ న ప్టిట క చూపిసుత ంది. సమాచారమును జాగ్రతత గా 
చదవ్ండ  మర్ యు ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండ . 

Flowers/ ప్ువ్ుులు 
January/ 
జనవ్ర్ి 

February/ ఫిబ్రవ్ర్ి March/ మార్ిి  

Sunflowers/ 
పొ ద్దు తిరుగుడు ప్ువ్ుులు 68 112 96 

https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/12540/telangana-mega-pack-validity-12-months
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Lilies/ లిలీ్లలు 84 64 80 

Roses/ గులాబీలు 72 88 118 

 

Q56. Total number of sunflowers used in January & March together are what percentage more than total 

number of roses used in January & February together? 
జనవ్ర్  & మార్ ిలో ఉప్యోగ ంచ్చన మొతత ం పొ దుద తిరుగ్ుడు ప్ వ్ వల సంఖ్య జనవ్ర్  & ఫిబరవ్ర్ లో ఉప్యోగ ంచ్చన మొతత ం 
గ్ులాబీల కంటే ఎంత శాతం ఎకుకవ్? 

(a) 2.5% 

(b) 5% 

(c) 1.5% 

(d) 4% 

(e) 3% 

 

Q57. Find the average number of all three types of flowers used by event management company in March? 
ఈవెంట్ మేనేజ మ ంట్ కంపెనీ మార్ ిలో ఉప్యోగ ంచ్చన మొతత ం మూడు రకాల ప్ వ్ వల సంఖ్య యొకక సగ్ట ను కనుగొనండ ? 

(a) 91 

(b) 90 

(c) 97 

(d) 93 

(e) 98 

 

Q58. Find the ratio of total number of roses used in January to total number of lilies used in January? 
జనవ్ర్ లో ఉప్యోగ ంచ్చన మొతత ం గ్ులాబీల సంఖ్యకు జనవ్ర్ లో ఉప్యోగ ంచ్చన మొతత ం లిలీలల సంఖ్యకు న్నష్ుతిత న్న 
కనుగొనండ ?  

(a) 4 : 3 

(b) 6 : 5 

(c) 6 : 7 

(d) 9 : 4 

(e) 7 : 6 

 

Q59. Total number of roses used in March is how much more than total number sunflowers used in 

January? 
మార్ ిలో ఉప్యోగ ంచ్చన మొతత ం గ్ులాబీల సంఖ్య జనవ్ర్ లో ఉప్యోగ ంచ్చన పొ దుద తిరుగ్ుడు ప్ వ్ వల సంఖ్య కంటే ఎంత 
ఎకుకవ్?  

(a) 90  

(b) 80  

(c) 50  

(d) 40 

(e) 60 

 

Q60. Find the total number of sunflowers used in all the given three months? 
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ఇచ్చిన మూడు నెలలోల  ఉప్యోగ ంచ్చన మొతత ం పొ దుద తిరుగ్ుడు ప్ వ్ వల సంఖ్యను కనుగొనండ ?  

(a) 276 

(b) 274 

(c) 268 

(d) 272 

(e) 264 

 

Direction (61–65): Line graph shows total quantity (in kg) of five different dry fruits sold by a shop. Read 

the data carefully and answer the questions. 
సూచన: లెైన్ గార ఫ్ ఒక దుకాణం దావర్ా వికరయించే ఐదు వేర్వవరు డ ై ై ఫూూ ట్ి మొతత ం ప్ర్ మాణాన్నన (క్లోలోల ) చూప్ త ంది. 
సమాచారంను జాగ్రతత గా చదవ్ండ  మర్ యు ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వండ . 

 
Q61. If the ratio of dry to wet Walnut & Pistachio sold by shop is 3 : 2 and 5 : 3 respectively, then find 

difference (in kg.) between total dry Walnut & Pistachio sold by shop? 

దుకాణం దావర్ా వికరయించే ఎండ న మర్ యు ప్చ్చి వాల నట్ & పిస్ాత ల న్నష్ుతిత  వ్రుసగా 3 : 2 మర్ యు 5 : 3 అయిత,ే 

దుకాణం దావర్ా వికరయించే మొతత ం ఎండు వాల నట్ & పిస్ాత  మధయ వ్యతాయస్ాన్నన (క్లోలోల .) కనుగొనండ ?  

(a) 6 

(b) 5 

(c) 8 

(d) 12 

(e) 4 

 

Q62. Find the ratio of total Almond to total Raisin sold by the shop? 

దుకాణం దావర్ా వికరయించే మొతత ం బాదం మర్ యు మొతత ం ఎండుదరా క్ష న్నష్ుతిత న్న కనుగొనండ ?  

(a) 3 : 5 

(b) 2 : 5 

(c) 1 : 3 

(d) 2 : 3 

(e) 1 : 2 
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Q63. If total Apricot sold by shop is 50% more than total Cashew sold by the shop and total dry Apricot 

sold by shop is 40% less than total wet Apricot sold by shop, then find total (in kg.) dry Apricot sold by the 

shop? 

దుకాణం దావర్ా వికరయించే మొతత ం ఆపిరకాట ల  దుకాణం దావర్ా వికరయించే మొతత ం జీడ ప్ప్ ు కంటే 50% ఎకుకవ్గా ఉంటే 
మర్ యు దుకాణంలో వికరయించే మొతత ం ఎండు ఆపిరకాట ల  దుకాణం వికరయించే మొతత ం ప్చ్చి ఆపిరకాటల  కంటే 40% తకుకవ్గా 
ఉంట,ే దుకాణం వికరయించే మొతత ం (క్లోలోల ) పొ డ  ఆపిరకాటల ను కనుగొనండ ?  

(a) 45 

(b) 36 

(c) 40 

(d) 30 

(e) 60 

 

Q64. Total Almonds & Pistachio sold by shop is what percent more than total Cashew sold by the shop? 

దుకాణం దావర్ా వికరయించే మొతత ం బాదం & పిస్ాత  దుకాణం దావర్ా వికరయించే మొతత ం జీడ ప్ప్ ు కంటే ఎంత శాతం ఎకుకవ్? 

(a) 20% 

(b) 25% 

(c) 24% 

(d) 30% 

(e) 40% 

 

Q65. Find the difference between total Walnut & Raisin sold by the shop and total Cashew & Pistachio sold 

by the shop? 

దుకాణం దావర్ా వికరయించే మొతత ం వాల నట్ & దరా క్ష మర్ యు మొతత ం జీడ ప్ప్ ు & పిస్ాత  మధయ వ్యతాయస్ాన్నన కనుగొనండ  
(a) 40 kg / క్లోలు 

(b) 5 kg / క్లోలు 

(c) 30 kg / క్లోలు 

(d) 20 kg / క్లోలు 

(e) 10 kg / క్లోలు 

 

Direction (66 – 80): What value should come in place of (?) in the following questions?  

క్రంద ిప్రశ్నలలో (?) స్ాా నంలో ఏ విలువ్ ర్ావాలి? 

Q66. 
510

?
= √324 + √256 

(a) 20 

(b) 5 

(c) 10 

(d) 15 

(e) 25 
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Q67.  3 × ?2 = (5)2 + (7)2 + (17)2 

(a) 12 

(b) 13 

(c) 10 

(d) 11 

(e) 15 

 

Q68. ? ² = 40% of 420 + 44% of 200  

(a) 24 

(b) 12 

(c) 8 

(d) 16 

(e) 416 

 

Q69. 2
1

3
 𝑜𝑓 4

2

7
 𝑜𝑓 3

1

3
 of 81 =?  

(a) 2900 

(b) 2500 

(c) 2700 

(d) 2300 

(e) 2400 

 

Q70. √256 × 49 + (16)2 −  √343
3

= (? )2 

(a) 21 

(b) 18 

(c) 14 

(d) 22 

(e) 19 

 

Q71. √256  × √169 +3600÷ 12 = 800 -? 

(a) 312 

(b) 280 

(c) 292 

(d) 324 

(e) 296 

 

Q72. 37.5×14+800 –(26)2+136 = ? 

(a) 785 

(b) 800 

(c) 810 

(d) 825 

(e) 765 
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Q73. √12.25 × 18 –(6)² - √4 = (?)² 

(a) 7 

(b) 6 

(c) 5 

(d) 4 

(e) 3 

 

Q74. (1350 + 1625) ÷ (625 + 565) = ?    

(a) 1.5 

(b) 2.5 

(c) 1 

(d) 2.25 

(e) 2.75 

 

Q75. √625 ÷ √64
3

× 6 = ?% of 150   

(a) 5  

(b) 25 

(c) 15 

(d) 20 

(e) 22.5 

 

Q76. 15 × 26 + 310 – (15)² = 20% of ?    

(a) 2375 

(b) 1825 

(c) 2525 

(d) 2150 

(e) 1950 

 

Q77. 32× √625 + 352 + 150 = (?)²  

(a) 50 

(b) 45 

(c) 35 

(d) 30 

(e) 40 

 

Q78. 6
3

4
+ 3

6

5
− 7

7

8
=? +1

7

10
 

(a) 1
3

8
 

(b) 
9

10
 

(c) 
3

5
 

(d) 
5

8
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(e) 
4

7
 

 

Q79. √80% of (? +60) =
250

3
% of 12 

(a) 45 

(b) 35 

(c) 65 

(d) 55 

(e) 25 

 

Q80. 250% of 300 – 55× 40 + 2700 = ? 

(a) 1050 

(b) 1250 

(c) 1150 

(d) 1350 

(e) 1450 
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