
                             

GOVERNMENT COLLEGE (A) : RAJAHMUNDRY 

B.A I Year:  Statistics Syllabus 

(For Non-Mathematics Combination) 

Semester-II CBCS 

    Descriptive Statistics 

  (Without Mathematical Derivations) 

Total Hrs per week: 04                                                                       Total Credits: 03 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Unit-1  

Introduction to Statistics:  Statistics, Definition, application, scope, limitation, primary 

and secondary data, methods of collecting primary and secondary data. Statistical 

enquiry, questionnaire and schedule, Editing of data. 

 

Unit-II 

Classification and tabulation: Classification of data, frequency distribution, rules of 

tabulation, simple and complex tables, single, double and manifold tables. 

 

Unit-III 

Diagrammatic Representation: Bar diagrams, square, rectangle, pie-charts, Histogram, 

frequency polygon, ogives. 

 

Unit-IV 

Measures of Central Tendency: Mean, Median, Mode, G.M & H.M, merits and 

demerits, finding median by graphic method, quartiles, deciles & percentiles. 

 

Unit-V: 

Measures of Dispersion: Range, Q.D, S.D, M.D, Coefficient of variation, Lorenz curve. 

 

Text Books: 

1. Statistical Methods-S.P.Gupta 

2. Fundamentals of Mathematical Statistics- SC Gupta and V.K.Kapoor 

3. Moulika Ganithamu Sambavyata  - Telugu Academy. 

 

Reference Books: 

 

4. Quantitative Techniques I-Sultan Chand Publication 

 

Practical’s- Semester-II 

Conduct any 6 Practical’s. 

1. Arithmetic Mean, Median, Mode, GM, HM. 

2. Calculation of CV and its comparisons. 

3. Bar diagrams 

4. Pie diagrams 

5. Histogram 

6. Frequency and Polygon. 

7. Ogive curves. 

 

 

 

 

 

 

 



GOVERNMENT COLLEGE (AUTONOMOUS) 

RAJAMAHENDRAVARAM 

FIRST SEMESTER END EXAMINATION 

            I BA – STATISTICS (SEMESTER-II) 

                     DESCRIPTIVE STATISTICS 
Time: 3hrs   MODEL PAPER   Max Marks-60 

 

SECTION-A 

 

Answer any five of the following. All questions carry equal marks.           5 x 4 = 20M 

క్రింది క్రశ్న లలో ఏవైనా అయిదిింటిర సమాధానములు ఇముు . 

1. Explain secondary data 

ద్వి తీయ దత్తాం శమునను వివరశపున  
2. What are the applications of statistics to various disciplines 

వివిధ రశగనలలో సశఖ్యా క శాస్తసాంన యొకక  అువర ాంననలు 

తెలుపున 

3. What are the rules of tabulation 

లెక్క శపులో నిభశదనాలు తెలుపున 

4. Describe Pie charts 

పై  చిత్రపటానిి  వివరశపున 

5. Explain coefficient of variation 

విచాలనాశకాను వివరశపున 

6. Write the uses of geometric mean 

గుణారమ క అశకమధా మశ యొకక  ఉపయోగాలు తెలుపున 

7. Define Lorenz curve 

లోరశజ్ వత్కానిి  నిరి చిశపున 

8. Define frequency polygon 

పౌనఃపుణ్ా   బహుభుజి ని నిరి చిశపున 

                                                  

                                       SECTION-B 

Answer ALL the questions. All questions carry equal marks.                     4 x8 = 32M 

అన్నన  క్రశ్న లకు సమాధానములివ్వు ము  

 

9a)   Explain various methods of collecting primary data. 

       త్ాదమిక దత్తాం శమునను సేకరశచుటకు వివిధ పదదతులు వివరశపున 

                                         (OR) 
  b)   Distinguish between a questionnaire and a schedule. How do you prepare a    

        Questionnaire and  a schedule. 

       త్పశిా వళ్ని  మరయు షెడ్యా ల్ మధా  గల తేడాు  తెలుపున. త్పశిా వళ్ని  

మరయు   

       షెడ్యా ల్ ు ఎలా తయారు చేసెదవు. 
 

10a)   Define classification of data and explain various ways of classification. 

        దత్తాం శమునయొకక  వత్ర కకరణ్ను నిరి చిను న మరయు వివిధ రకాల 

వర కకరణ్నలు          

         వివరశపున 

                                                (OR) 

    b)   Discuss the importance of classification in statistics 

         సశఖ్యా  శాస్తసాంనలో వర కకరణ్న యొకక  త్ానఖ్ా రు చరచ శచున 
 



11a)   Explain the rules for construction of Bar diagrams and Histogram. 

        బార్ ద్వఅత్గశ మరయు సోాన చిత్రపటాలు నిరమ శచుటకు గల నిభశదనలు 

వివరశచున. 
                                               (OR) 

    b)   Explain the usefulness of diagrams. Construct Histogram  and frequency polygon  

           for the following data 

 

        దతాం శముశ విశ్లషేణ్లో చిత్రపటాల ఉపయోగాలు విశీదపరుచున. ఫై 

దతాం శముననకు      

        సోాన చిరన, పౌనపునా వత్కను నిరమ శచున. 
 

 

12 a)   Explain any two measures of central tendency 

         కశత్ద ధోరణి యొకక  కొలరలలో ఎవైన రశడశటిని వివరశపున   
                                              (OR) 

     b)  Explain  various measures of dispersion. 

         విసాంరణ్ యొకక  వివిధ కొలరనలు వివరశపున. 
                                     

SECTION-C 

Answer ALL the questions. All questions carry equal marks.                          4x2=8M 

అన్నన  క్రశ్న లకు సమాధానములు ఇవ్వు ము. 

 

13)  Define Simple and complex tables. 

      సాధారణ్ మరయు సశఖే్లషట పటిటకలు నిరి చిశచున. 
14)  Define ogives 

      ఆగివుే నిరి చచిశచున 

15)  What are deciles and percentiles? 

      Deciles  మరయు సతశశాలు అశటే ఏమిటి.  
  
16)  Find A.M of the numbers 2, 5, 5, 6, 7. 

      ఇచిచ న సశఖ్ా లకు అనక మధా మానిి  కుగొున. 
 

                                 -------------------------- 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOVERNMENT COLLEGE (A) , RAJAMAHENDRAVARAM 

IIB.A. IV SEMESTER: 

(For Non-Mathematics Combination) 

 Statistical Methods-II 

(Without mathematical derivations) 

Class 

Interval 

0-10 10-20 20-30 30-50 50-60 60-70 

Frequency   12   15   20   10   14   9 



Total hrs per week: 04                                                                   Total no. of credits: 03 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Unit-I 

Discrete distributions: Binomial, Poisson,   Geometric distributions- 

definitions, means, variances and applications of these distributions. Additive property if  

exists. Simple problems. 

  

Unit-II 

Continuous distributions: Rectangular, Normal, exponential distributions-definitions 

and their properties. Simple problems. 

 

Unit-III 

Curve fitting: principle of least squares-fitting of straight line, Parabola, exponential and 

power curves. 

 

Unit-IV: 

Correlation and Regression: Meaning, types, scatter diagrams, correlation   coefficient, 

Spearman’s rank correlation, Regression lines, Regression coefficients and their 

properties. 

 

Unit-V 

Interpolation: Need and meaning of Interpolation, Graphical method. Newton’s and  

Lagrange’s formula for Interpolation . 

 

Text Books: 

1. V.K.Kapoor and S.C.Gupta: Fundamentals of Mathematical Statistics.  

2. Statistical methods- S.P.Gupta. 

.Reference Books: 

1. Saha Sambandham Vibhajana Siddhantamu Vol.- I  & Vol. – II .Telugu Academy 

2. Sambavyata  - Telugu Academy 

3. Sankyka Vislashanamu – Telugu Academy 

4. Goon, Gupta and Das Gupta: Fundamentals of Statistics. Volume I .World Press. 

 

Practical’s- Semester-IV 

Conduct any 6 practicals 

1. Fitting of Binomial by direct method 

2. Fitting of Poisson distribution by Direct method 

3. Fitting of Normal distribution by Ordinates method 

4. Fitting of Straight line 

5. Fitting of Parabola 

6. Fitting of Y = a Xb 

7. Fitting of Y = a bx 

8. Fitting of Y = a ebx 

9. Correlation coefficient for ungrouped data 

10. Regression lines. 

 

 
GOVERNMENT COLLEGE (A) , RAJAMAHENDRAVARAM 

II B.A.   SEMESTER: IV 

(For Non-Mathematics Combination) 

 Statistical Methods-II 

(Without mathematical derivations) 



Time; 3hrs                              MODEL PAPER                  Max Marks: 75 

                                                                                                           

                                                            SECTION-A 

 

Answer any FIVE of the following questions.                                              5 x 4 = 20M 

క్రింది క్రశ్న లలో ఏవైనా అయిదిింటిర సమాధానములు ఇముు . 

1. Define Poisson distribution and obtain its mean and variance 

            ాయిజాన్ విభాజనను నిరి చిశచి దాని యొకక  సగటు మరయు 

విసాంృతులు                   

             రాబటుటన. 
2.  Explain Rectangular distribution and state its properties 

             దీర క చతురత్స విభాజనానిి  నిరి చిశచి దాని యొకక  ధరామ లు పేర్కక ున. 
3.  Explain principle of least squares 

              కనిషట వరాకల సూత్రను వివరశపున. 
4. Explain Scatter diagram 

           వా్య పకా పటానిి  వివరశపున. 
5. Write the properties of regression coefficients 

           త్పతిగమనా గుణ్కాల ధరామ లు త్వ్యయున. 
6.  Explain the need of interpolation 

           అశరర్వి సన యొకక  అవసరను వివరశపున. 
7.  Explain Graphical Method 

           త్గాఫ్ పదదతిని వివరశపున. 
8.  Explain the importance of normal distribution. 

           సామానా  విభాజనశ యొకక  త్ానఖ్ా రు వివరశపున. 
                                   SECTION-B 

Answer all the questions: All questions carry equal marks.                    4 x8=32M 

అన్నన  క్రశ్న లకు సమాధానములు ఇవ్వు ము. 

 

9 a) Define Binomial distribution and discuss its properties. 

       ద్వి పద దాని విభాజనానిి  నిరి చిశచి ధరామ లు చరచ శచున. 
(OR) 

    b) Define Geometric distribution. Obtain its mean and variance. 

       జామితీయ విభాజనానిి  నిరి చిశచి దాని యొకక  అనక మధా మను మరయు 

విసాంృతిలు  

        రాబటుటన. 
 

10 a) Define Normal distribution. Explain its frequency curve? Mention its properties. 

      సామానా  విభాజనానిి  నిరి చిశఛి, దాని యొకక  పౌనః పుణ్ా  వత్కానిి  వివరశపున. 

దాని     

        ధరామ లు పేర్కక ున 

(OR) 

    b) Define and Explain Exponential distribution. Discuss about its importance 

       ఘార విభాజనానిి  నిరి చిశచి వివరశపున. దాని త్ానఖ్ా రు చరచ శచున. 
                                                       

11 a) How do you fit a curve y = a ebx to the given data using the method of   least    

         squares 

       ఇచిచ న దతాం శముననకు కనిషట వర క పదధతి దిా రా  y = a ebx అనే వత్కానిి   ఎలా 

సశధానన       

         చేయుదువు. 
(OR) 



    b)  Fit a straight line Y = a + bx to the following data by the method of least squares. 

        త్క్శద్వ దతాం శముననకు కనిషట వర క పదధతి దిా రా Y = a + bx అనే సరళ ర్వఖ్ు  

         సశధనిశచున.  
X 4 6 8 10 12 

 Y 14 15 17 20 22 

 

12 a) In the following data, we are given the sales of a business of a company in     

        thousands of rupees. Using Newton’s interpolation formula find out the sales in the      

        year 1997. 

 

     త్క్శద్వ దతాం శమునలో ఒక వా్య ార సశసథ యొకక  అమమ కన వేల రూాయలలో 

సూచిస్ాంశద్వ.    

      1997 వ సశవరస రశలో అమమ కశ ఎశర వుశటుశదో నా్య టన్ పురోగమనబేధ 

సూత్రన దిా ర  

      అశచన వేయశడ 

 

Year 

(సశవరస రశ) 

 

 1996  1998     2000   2001   2004 

Sales(in thou 

అమమ కశ 

(వేలలో) 

    40    19      48     50    57 

(OR) 

  b)  Following are the marks of 10 students in two subjects Mathematics and Statistics.    

       Calculate rank correlation coefficient. 

       త్క్శద్వ దతాంశమునలో10 మశద్వ విదాా రుధలకు , గణిరన, సశఖ్యా క 

శాస్తసాంనలలోవచిచ న      

       మారుక లు ఇచిచ నారు. దతాం శమునలో స్పు యరమ న్  కోటి సహా సశభశద 

గుణ్కను  

       కుగొున. 
Student 

 

 1   2  3  4  5  6  7  8  9  10 

MarksinMath 

 

75 90 80 59 54 64 87 93 84 97 

Marks in Stat 

 

60 50 78 58 45 42 75 82 95 88 

 

                                                         

                         

 

                                                 SECTION-C 

 

Answer all the questions: All questions carry equal marks.                    4x2=8M 

అన్నన  క్రశ్న లకు సమాధానములు ఇవ్వు ము. 

 

13.  State additive property of Poisson distribution 

      ాయిజాన్ విభాజనశ యొకక  సశకలన ధరామ నిి  పేర్కక ున. 
14.   Write the mean and variance of Rectangular distribution 

      దీర క చతురత్స విభాజనశ యొకక  సగటు మరయు విత్సాంృతులు త్వ్యయున. 
15.   Define Correlation and Regression 

      సహచరా న మరయు త్పతిగమనన ు నిరి చిశపున. 



16.   Define Lagrange’s formula of interpolation 

       లత్గాశజ్ అశరర్వి సన సూత్రను నిరి చిశపున 

                                      --------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Government College (A) Rajamahendravaram 

B.A III Year:  Statistics Syllabus 

(For Non-Mathematics Combination) 

(Examination at the end of VI semester) 

                                                 Statistical Applications-II 

(Without mathematical derivations) 

Total hrs per week: 03                                                                            Total credits: 03 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Unit-I 

Vital Statistics: Meaning, definition, uses, source of vital statistics – registration method, 

census method Death rates-, crude death rates – age specific death rate, standardized 

death rates Birth rates- – crude birth rate, age specific fertility rate, general fertility rate, 

total fertility rate.  

 

Unit-II 



Reproductive rates: Gross reproductive rate and net reproductive rate – life tables and 

abridged life tables. 

 

Unit-III 

Time series: Meaning components, trend- graphical, semi-averages, straight line, 

parabola, moving average methods. Seasonal indices methods- simple averages-ration to 

trend, ratio to moving average, link relative’s methods. 

 

Unit-IV 

(SQC): Importance of SQC in industry – Concept of chance and assignable causes of 

variation, Natural tolerance and specification limits 

 

Unit-V 

Control Charts for variables (Mean, Range, charts) and attribute (p, np and C) Charts for 

fixed sample size only. 

 

Text Books:  

1. Statistical methods-S.P.Gupta 

         2. Fundamentals of statistics-Goon Gupta and Das Gupta Vol I and Vol II 

 

Reference Books: 

1. Anuvarthitha Sankyaka Sastramu – Telugu Academy book. 

2. Applied Statistics-V.K.Kapoor & S.C.Gupta 

3. Applied Statistics-Parimal Mukhopadhyay. 

Practical’s-Semester-V 

Conduct any 6 Practical’s 

1. Birth rates 

2. Death rates 

3. Trend-Straight line 

4. Seasonal indices-Simple Average 

5. X, R charts 

6. Attribute control chart p chart 

7. Attribute control chart np chart 

 

 

 

 

 

GOVERNMENT COLLEGE (A) , RAJAMAHENDRAVARAM 

IIIB.A.   SEMESTER:VI 

(For Non-Mathematics Combination) 

 Statistical Applications-II 

(Without mathematical derivations) 

Time; 3hrs                              MODEL PAPER                  Max Marks: 75 

                                                

SECTION-A 

Answer all the questions: All questions carry equal marks.                        5 x10=50M 

అన్నన  క్రశ్న లకు సమాధానములు ఇవ్వు ము. 

1 a) Explain Vital statistics. What are the sources of vital statistics? Explain 

     జీవ సాశఖ్ా కాలు వివరశపున. జీవ సాశఖ్ా కాల యొకక  మూలకాలు ఏమిటి? 

వివరశపున 

                                                     (OR) 



   b) What are mortality rates? Explain them 

      మరణాల ర్వటుే తెలిపి వివరశపున. 
 

2 a) Explain Reproductive rates 

      పునరుతు దక ర్వటుే వివరశపున 

                                                    (OR) 

   b) Explain the construction of life tables 

      జీవిర పటిటకల యొకక  నిరామ ణ్ను వివరశపున 

  

3 a) Explain the various components of time series. 

      కాలత్శ్లణులలో వివిధ అశశాలు వివరశపున 

                                                   (OR) 

   b) Explain the method of moving average in measuring trend 

      త్పవృతిాంని కొలవడానిక్ చలిర మాధా మాల పదధతిని వివరశపున 

 

4 a) Explain the importance of SQC in industry 

      పరత్ముమలలో సాశఖ్ా క గుణ్ నియశత్రణ్ యొకక  త్ానఖ్ా రు వివరశపున 

                                                    (OR) 

    b) Explain the following:  

        (i)   Chance causes      యాదృచిచ క కారణాలు  

        (ii)  Assignable cause’s    త్పతేా క కారణాలు 

        (iii)  Natural tolerance limits   సహజ సహనాల అవధులు 

 

5 a) Explain the construction of X , R charts 

      అశకమధా మశ మరయు వా్య త్పిాం యొకక  పటాల నిరామ ణ్ను వివరశపున. 
                                                    (OR) 

   b) Distinguish between variable control charts and attribute control charts. 

      పరమాణ్ నియశత్రణ్ పటాలు మరయు గుణ్ నియశత్రణ్ పటాలు 

సరపోలుచ న 

 

 

     

SECTION-B 

Answer any FIVE of the following questions.                                              5 x 3 = 15M 

6  Explain fertility rate and age specific fertility rate 

   సారవరి  ర్వటు మరయు వయో నిర్ణరీ ర్వటుు వివరశపున. 
7   Explain abridged life tables 

    సశక్షిపాం జీవిర పటిటకలు వివరశపున 

8   Explain the determination of trend by semi averages method 

    త్పవృతిాంని అరధ సగటుల పదదతిలో కుగొు విధానను వివరశపున 

9   Explain link relative’s method 

    లిశక్ సాపేక్ష పదదతిని వివరశపున 

10   Write the uses of SQC 

    సాశఖ్ా క గుణ్ నియశత్రణ్ యొకక  ఉపయోగాలు త్వ్యయున 

11  Explain specification limits 

    నిర్వ దశికావధులు వివరశపున. 
12   Explain C Chart 

     C పటిటకు వివరశపున 

13   Describe a life table 

     జీవిర పటిటకు వరశీచున. 
                                                 SECTION-C 



Answer all the questions: All questions carry equal marks.                    10x1=10M 

అన్నన  క్రశ్న లకు సమాధానములు ఇవ్వు ము. 

14.  Define Vital statistics 

      జీవ సాశఖ్ా కాలు నిరి చిశపున 

15.  Define Gross reproduction rate 

      త్సూథ ల పునరుతు దణ్ ర్వటుు నిరి చిశపున 

16.   Write about the force of mortality 

      మరాంి ర తీత్వరు గూరచ  త్వ్యయున. 
17.   Define crude death rate 

      నడ మరణ్ ర్వటుు నిరి చిశపున 

18.   Define trend 

       త్పవృతిాంని నిరి చిశపున 

19.   Write the normal equations in fitting a straight line 

       సరళ ర్వఖ్ు సశధానన చేయుటకు సామానా  సమీకరణాలు త్వ్యయున 

20.  Give an example for irregular variations 

      త్కమ రహిర చాశచాలా లకు ఒక ఉదాహరణ్ను ఇనమ  
21.   Define defective item 

      దోష వస్ాంవుు నిరి చిశపున 

22.   Define time series 

       కాలత్శ్లణిని నిరి చిశపున 

23.  What is SQC? 

      సాశఖ్ా క గుణ్ నియశత్రణ్ అనగా ఏమి? 

                                           
 

        
   Government College (A) Rajamahendravaram 

B.Sc. III Year:  Statistics Syllabus 

(For Non-Mathematics Combination) 

(Examination at the end of VI semester) 

Elective-I 

 Design of Experiments and Official statistics 

Total hrs per week: 03                                                                   Total credits: 03 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Unit-I 

Official Statistics: National income, methods to estimate national income, problems 

involved in estimating national income,  agricultural statistics. 

 

Unit-II 

Area, yield of statistics, Functions and organization of CSO, NSSO 

 

Unit-III 

Analysis of variance: Meaning, definition, assumptions, one way and two way 

classifications. 

 

Unit-IV 

Principles of design of experiments: Principles of experiment, Completely Randomized 

design, Randomized block design and Latin square design. 

 

Unit-V 

Missing plot techniques: RBD, LSD, Concepts of Factorial experiments 22 , 23 

 

Text Books: 



1. Fundamentals of Statistics: Goon  Gupta, Das Gupta 

2. Applied Statistics-Parimal Mukhopadhyaya 

 

Reference Books: 

1. Design of Experiments by Gupta Kapoor. 

2. Applied Statistics-V.K.Kapoor & S.C.Gupta. 

3.  Anuvarthitha Sankyaka Sastramu – Telugu Academy book. 

Practical’s-Semester-VI 

1. ANOVA-equal one way classifications 

2. ANOVA-unequal  one way classifications 

3. ANOVA-Two way classifications 

4. CRD 

5. RBD 

6. LSD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            GOVERNMENT COLLEGE (A), RAJAMAHENDRAVARAM 

IIIB.A.   SEMESTER: V (Elective-I) 

(For Non-Mathematics Combination) 

 Design of Experiments and Official statistics 

(Without mathematical derivations) 

Time; 3hrs                              MODEL PAPER                  Max Marks: 75 

                                                

SECTION-A 

Answer all the questions: All questions carry equal marks.                 5 x10=50M 

అన్నన  క్రశ్న లకు సమాధానములు ఇవ్వు ము. 

 

1a)  Discuss the problems involved in measuring national income. 

        జాతియాదాయ మద్వశపులో ఎదురయా్య  సమసా లన్య చరచ శచున. 
                                             (OR) 

  b)  Discuss the various methods to estimate the National income 

       జాతియదాయానిి  అశచన వేసే పదదతులు వివరశపున. 
 

2a)   Explain the functions of C.S.O 

       C.S.O యొకక  విధులు ఏవి? 
                                              (OR) 

  b)  Explain the functions of N.S.S.O 

       N.S.S.O యొకక  విధులు ఏవి? 

 

3 a)  Explain ANOVA  one way classification 

       ఎకవిధ విసాంృతి విసేషేను వివరశపున. 
                                               (OR) 

 

  b)  Define and Explain ANOVA? Write its assumptions 



       విసాంృతి విసేశేానిి  నిరి చిశచి వివరశపున మరయు దాని యొకక  

ఉపకలు నలు   

         త్వ్యయున. 
 

4 a)  Explain the basic principles of experimental design. 

       త్పయోగ రచనల యొకక  త్ాదమిక సూత్తలు వివరశపున. 
                                              (OR) 

   b)  Explain the layout and analysis of R.B.D 

       యాదృచిచ క  కశడ రచన యొకక  రూపణ్ మరయు విశేాషణ్ు వివరశపున. 
 

5 a)  Explain the missing plot technique of L.S.D 

       లోపిశచిన ఖ్శత్డక పధధతి అనగానేమి.  
                                                (OR) 

    b)  Explain 22 factorial experiment. 

        22 కారక త్పయోగపు విత్శేాషణ్ు వివరశపున.  
 

Section-B 

Answer any FIVE of the following questions.                           5 x 3 = 15M 

క్రింది క్రశ్న లలో ఏవైనా అయిదిింటిర సమాధానములు ఇముు . 

6   Explain national income 

    జాతియాదయానిి   వివరశపున. 
7   Explain agricultural statistics 

     వా వసాయ గణాశకాలేో వివరశపున. 
8   Explain yield statistics 

      ద్వగుబడ సాశఖ్ా కాలు వివరశపున 

9   Distinguish between ANOVA one way and two way classifications 

    ఎకవిధ విసాంృతి విశ్లషేణ్ మరయు ద్వి విద విసాంృతి విశ్లషేణ్ మధా  సామరసా ను 

తెలుపున  
10  What is the purpose of ANOVA 

     విసాంృతి విశ్లషేణ్ యొకక  ఉపయోగన ఏమిటి 
11   Define replication 

     పునరావృతిాం ని  నిరి చిశపున 
12   What is experiment? 

       త్పయోగన అనగా ఏమిటి 

13.  Define treatment 

        ఉపచారన నిరి చిశపున 
                             SECTION-C 

Answer all the questions: All questions carry equal marks.                    10x1=10M 

14. Define official statistics 

      అధికారక సాశఖ్ా క శాస్తసాంను నిరి చిశపున 

15. What are the methods in estimating national income? 

      జాతియాదయానిి  అశచన వేయుటకు గల పదధతులు ఏమిటి 

16. Define C.S.O 

      C.S.O ు నిరి చిశపున 

17. Define NSSO 

      NSSO ు నిరి చిశపున 

18. Define ANOVA 

      విసాంృతి విశ్లషేణ్ ు నిరి చిశపున 

19. What are the assumptions in ANOVA technique? 

      విసాంృతి విశ్లషేణ్ త్పత్క్యలో ఉపకలు నలు త్వ్యయున 



20. Give the layout of C.R.D 

      C.R.D యొకక  రూపణ్ు త్వ్యయున 

21. What are the basic principles involved in C.R.D 

       C.R.D లో ఇమిడవుని  త్ాధమిక సూత్తలు త్వ్యయున. 

22. Write advantages of R.B.D 

      R.B.D యొకక  ఉపయోగాలు త్వ్యయున. 

23. Define factorial experiment     కారక త్పయోగన ు నిరి చిశపున. 
               

                  

 

Government College (A) Rajamahendravarma 

B.A III Year:  Statistics Syllabus 

(For Non-Mathematics Combination) 

(Examination at the end of VI semester) 

Elective-II 

 Operations Research 

Total hrs per week: 03                                                         Total credits: 03 

 

Unit-I 

Definition  and  scope  of  operations  research, Phases and Models  in OR . Linear 

programming problem , Formulation  of  LPP, Solving  the  LPP  by  graphical Method. 

 

Unit-II 

Transportation Problem: Definition of transportation problem, TPP as a special case of  

LPP, feasible solutions by North-West ,  Matrix minimum and  VAM methods. 

 

Unit-III 

Game  theory:  Two person games, pure  and  mixed  strategies , zero  sum  games       

finding solutions  in  2x2  and 2xm  games. 

 

Unit-IV 

Assignment problem: Formulation and description of Assignment problem and its      

variations.  Assignment problem as special case of TP and LPP.  Unbalanced      

assignment problem, traveling salesman problem.  Optimal solution using Hungarian     

method.   

 

Unit-V 

Sequencing problem: Elements of Sequencing problem with jobs on two machines and 

their solution. 

 

Text Books: 

1. Kanti Swaroop, P.K.Gupta and Man Mohan: Operations Research. Sultan 

Chand. 

2. Taha: Operations Research: An Introduction: Mac Millan. 

 

 Practicals-Semester-VI 

1. Solving LPP by Graphical method 

2. Soving the TP by NWCR, Matrix Minimum and VAM methods 

3. Game theory-obtaining saddle point and pure, mixed strategies 

4. Finding solution for  2x2 and 2xm games 

5. Optimal solution for Assignment problem 

6. Solving sequencing problem for jobs on two machines. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      GOVERNMENT COLLEGE (AUTONOMOUS)  

                                        RAJAMAHENDRAVARAM 

                                  III B.A/B.Sc. Statistics (Semester-VI) 

                          (With Mathematics Combination) 

                                  OPERATIONS RESEARCH (Elective-II) 

                                  MODEL QUESTION PAPER (THEORY) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Time: 3 hrs                                                                                                 Max Marks: 75 

SECTION-A 

Answer ALL the questions. All questions carry equal marks.                  5 x 10 = 50M 

అన్నన  క్రశ్న లకు సమాధానములు ఇవ్వు ము. 

1 a)  Describe the definition and scope of Operation Research 

         పరత్క్య పరశోధన యొకక  నిరి చనశ మరయు పరధులు వరశీచున 

                                                                       (OR) 

   b)  Solve the following LPP by using Graphical method 

        త్క్శద ఇవి బడన ఏక ఘార త్పణాళక సమసా ు త్గాఫ్ పదధతి దిా రా 

సాధిశచున. 

                       Maximize Z =  45X1 + 80X2 

                 Subject to const:      5X1 + 20 X2 ≤   400 

                                                10X1 + 15X2  ≤   450 

                                                       X1 , X2  ≥  0 

 

2 a)  Explain two person games and zero sum games with examples 

        ఇదదరు ముషుల ఆటలు మరయు స్నాి  సశకలన ఆటలు 

ఉదాహరణ్లతో వరశపున. 

                                                             (OR) 

   b)  Explain the method of solving 2xn game 

        2xn  ఆటు సాధిశచుటకు పదదతిని వివరశపున.  

 

3 a)  Explain North-West Corner Rule and Least Cost Entry Methods for a given TP. 

        రవ్యణా సమసా లో ఉరాంర-పడమర మూల పదధతిని మరయు కనిషట మూలా  

పదధతులు    

          వివరశపున.  

                                                            (OR) 

    b)  Solve the following Transportation Problem by using VAM. 

          త్క్శద్వ రవ్యణా సమసా కు వోగెల్ ఉజాాయిశపు పదధతి దిా రా సాధిశచున. 

                                           

        D1        D2       D3      Supply 

       O1         50      30    220        1 

       O2         90      45   170        3 

       O3        250     200     50        5 

Demand          5      2      2        9 



 

4 a)   Solve the following assignment problem by using Hungarian method 

         త్క్శద్వ కటాయిశపు సమసా ు హశగేరయన్ పదధతి దిా ర సాధిశచున. 

 

 

 

 

 

 

                                            Machines 

                           1                2              3             4 

                    ------------------------------------------------- 

             A          10              25            15           20 

             B          15              30             5            15 

             C          35              20           12            24 

             D          17              25           24            20 

                   ------------------------------------------------- 

 

                                                               (OR) 

   b) Explain Hungarian method in obtaining optimal solution 

       ఉరాంమమైన సాధనకు  హశగేరయన్ పదధతిని వివరశపున. 

 

5 a)  Give an algorithm for n job-2  machines problem. 

         n ఉదాో గాలు-2 యశత్తల సమసా కు కలన గణిరశ (అలోకరథశ) ు త్వ్యయున.  

                                              (OR) 

   b)  Explain  the Sequencing problem 

        అుత్కమణియర సమసా ు వివరశపున. 

             

 

                                                             SECTION-B 

Answer any five questions. All questions carry equal marks.                     5 x 3 = 15M 

 

    6.    Explain the formulation of LPP 

           ఏక ఘార త్పణాళక సమసా ు ఎ విధశగా తయారు చేయుదవు 

    7.     Explain general LPP 

            సారి త్తిక ఏక ఘార త్పణాళక సమసా ు వివరశపున 

    8.    Explain the standard form of LPP? 

           ఏక ఘార త్పణాళక సమసా  యొకక  త్కమరుపను వివరశపున 

     9.   Define feasible solution in a transportation problems 

           రవ్యణ్ సమసా లో అుకూల సాధను నిరి చిశపున 

   10.   Define unbalanced assignment problem 

           అసమతులా  కటాయిశపు సమసా ు నిరి చిశపున. 

   11.   How do you obtain a sequence? 

           అుత్కము ఎటేా సాధిశచేదవు  

   12.  Explain assignment problem as a special case of TP 

          త్పతేా క రవ్యణా సమసా గా కటాయిశపు సమసా ు వివరశపున 

   13.  Explain travelling salesman problem 

          త్పయాణామైన  వర ాంకుడ సమసా ు వివరశపున 

 

                                                             SECTION-C 

Answer ALL questions. All questions carry equal marks.                         10 x 1 = 10M 

అన్నన  క్రశ్న లకు సమాధానములు ఇవ్వు ము. 



14. Define OR 

 పరత్క్య పరశోధన ు నిరి చిశపున 

15. Define LPP 

ఏక ఘార త్పణాళక సమసా ు నిరి చిశపున  

16. Define basic feasible solution 

ఆధార ముఖ్ా  సాధను నిరి చిశపున  

17. Define transportation problem 

రవ్యణా సమసా ు నిరి చిశపున 

18. How many methods are there to obtain IBFS in a TP 

రవ్యణా సమసా కు తొలి ముఖా్  సాధను కుకోక వడానిక్  ఎనిి  పదదతులు ఉనాి యో 

తెలపశడ 

19.  Explain transportation table 

 రవ్యణా పటిటకు వివరశపున 

20. What are the basic assumptions underlying in a sequencing problem 

 అుత్కమణియర సమసా లో దాగివుని  ఉపకలు నలు ఏమిట 

21. Define total elapsed time in sequencing problem 

 అుత్కమణియర సమసా లో మొరాంశ గడచినా సమయానిి  నిరి చిశపున 

22.  Define assignment problem. 

 కటాయిశపు సమసా ు నిరి చిశపున 

 
                                           --------------------------- 
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