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बैठकव्यवस्था /Seating Arrangement 
• परीके्षत बैठकव्यवस्था प्रश्न करण्याचा प्रयत्न करण्याचे फायदे म्हणजे आसन व्यवस्थेचा एक प्रश्न त्यानंतर पाच ते 

सहा उपप्रश्न केले जातात.त्यामुळे एकच प्रश्न सोडवून अधिक गुण धमळवणे.  

• बैठकव्यवस्था म्हणजे ताधकि क पद्धतीने वसू्त धकंवा लोकांची ताधकि क व्यवस्था. प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी एकतर 

व्यवस्था करावी लागेल धकंवा ताधकि क धवश्लेषण लागू करून पूविधनिािररत मांडणी डीकोड करावी लागेल. 

ववषय सूची 

1. पररचय आधण गृहीतके (Introduction and assumptions) 

2. रेखीय व्यवस्था (Linear arrangement) 

3. गोलाकार व्यवस्था (Circular arrangement) 

4. छायाधचत्रात बसण्याची व्यवस्था (Seating arrangement in a photograph) 

5. गंुतागंुतीची व्यवस्था (Complex arrangement) 

6. धवधवि व्यवस्था (Miscellaneous arrangements) 

ववषय 1: गृहीतके (Assumptions) 

• जर धदशा धदली नसेल तर कागदाचे वरची बाजू नेहमी उत्तर धदशा मानावी. 

• पृष्ठाची (कागदाची) उजवी बाजू ही दशिकाची (तुमची) डावी बाजू असेल आधण त्याउलट. 

ववषय 2: रेखीय व्यवस्था 

 
• कै्षधतज धकंवा अनुलंब धकंवा धतरपे वसू्त धकंवा लोकांची कोणतीही ताधकि क मांडणी रेखीय व्यवस्था म्हणून ओळखली 

जाते. 

• उदा: टर ेनमिील प्रवाशांची रांग, प्राथिना हॉलमिील धवद्याथी इ. 

ववषय 3: वततुळाकार व्यवस्था 
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गोलाकार रीतीने भौधतक प्रमाणांच्या मांडणीला वतुिळाकार व्यवस्था म्हणतात. 

गोलाकार मांडणीचे दोन प्रकार आहेत: 

1. कें द्राकडे त ोंड करणे (Facing the center): या व्यवस्थेमधे्य, प्रते्यक वसू्त धकंवा व्यक्तीचे तोडं वतुिळाच्या कें द्राकडे 

असेल. उदाहरणे: गोलाकार आसन व्यवस्थेच्या प्रश्नांची उदाहरणे गट चचाि आधण पते्त खेळणे इ. 

 
2. बाहेरच्या विशेने त ोंड (Facing outwards): या व्यवस्थेमधे्य, प्रते्यक वसू्त धकंवा व्यक्तीचे तोडं बाहेरच्या धदशेने 

असेल. उदाहरणे: वतुिळाकार आसनव्यवस्था प्रश्नांचे एक उत्तम उदाहरण म्हणजे संगीत खुच्याि खेळणे. 

 
ववषय 4: छायावचत्रात बसण्याची व्यवस्था 

 
प्रश्न 1: प्रत्यक्ष आवण वचत्रात बसण्याची व्यवस्था वकती वेगळी आहे? 

• दीप्ती, भाग्य, रम्या, सुशील आधण आकाश या पाच मैधत्रणी सुग्ज्ञाला त्यांचा फोटो काढण्याची धवनंती करतात. लक्ष 

वेिून घेणारा भाग्य नेहमीच रम्या आधण दीप्तीच्या मध्यभागी असतो. आकाशच्या डावीकडे कोणी नाही. राम्या नेहमी 

सुशीलच्या शेजारी उभी असते. दोन मुलांमधे्य मुलगी नाही. छायाधचत्रात उजव्या टोकाला कोण आहे? 

उत्तर: 

प्रत्यक्ष बसण्याची व्यवस्था दीप्ती- भाग्य-रम्या-सुशील आधण आकाश अशी असेल. परंतु वरील मांडणीचे छायाधचत्र 

काढल्यावर उजवीकडे आधण डावीकडे संदभि बदलले जातात. छायाधचत्र आमच्या समोर िरले असल्याने. दशिकाचा उजवा 
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फोटोच्या डावीकडे असेल आधण छायाधचत्राचा उजवा दशिकाच्या डावीकडे असेल. त्यामुळे, दीप्ती छायाधचत्रात अगदी उजव्या 

टोकाला असेल. 

ववषय 5: गतोंतागतोंतीची व्यवस्था (Complex Arrangement) 

• गंुतागंुतीची व्यवस्था व्यवस्था आधण गुणिमाांच्या बाबतीत रेखीय व्यवस्था समस्ांसारखीच आहे. परंतु रेखीय 

व्यवस्थेच्या धवपरीत, जेथे वसंू्तचा एकच गुणिमि असतो - त्यांची स्स्थती, जधटल मांडणीतील वसंू्तचे अनेक गुणिमि 

असतात. 

समस्ा सोडवण्यासाठी दोन पद्धती आहेत: 

1. सारणी तयार करणे (Table Formation): प्रश्नांमधे्य धदलेल्या ताधकि क पररस्स्थतीवंर आिाररत गुणिमाांशी 

जुळण्यासाठी डेटा सारणीबद्ध केला जातो. 

2. मॅधटर क सारणी (Matric Tabulation): प्रश्न सोडवण्यासाठी धचने्ह आधण धवशेष वणाांच्या मदतीने गुणिमि 

मॅधटर क्सच्या स्वरूपात जुळवले जातात. 

दोन्ही पद्धतीपैंकी, पंक्ती आधण सं्तभांची संख्या जधटलता आधण प्रश्नांमिील गुणिमाांच्या संखे्यवर अवलंबून असते. 

जधटल आसन व्यवस्थेचे उदाहरण खाली धदले आहे: 

अवित, भारती, चेररल, िीपक आवण एररक हे पाच वित्र एका रेस्टॉरोंटिधे्य बसले आहेत. वपवळा, वनळा, वहरवा, 

पाोंढरा आवण लाल अशा पाच वेगवेगळ्या रोंगाोंच्या ट प्या त्याोंनी पररधान केल्या आहेत. तसेच, ते पाच वेगवेगळे सॅ्नक्स 

खात आहेत - बगुर, सँडववच, आइस्क्रीि, पेस्टरी आवण वपझ्झा. 

1. लाल टोपी घातलेली व्यक्ती पेस्ट्र ी खात आहे. 

2. अधमत आईस्क्रीम खात नाही आधण चेररल सँडधवच खात आहे. 

3. भारतीने धपवळी टोपी तर अधमतने धनळी टोपी घातली आहे. 

4. एररक धपझ्झा खात आहे आधण त्याने धहरवी टोपी घातली नाही. 

उत्तर:  

पररस्स्थतीमधे्य पाच लोक आहेत आधण प्रते्यक व्यक्ती दोन गुणिमाांशी संबंधित आहे, उदा. कॅप्सचा रंग आधण ते खात असलेली 

धडश. त्यामुळे सारणी पद्धत लागू करणे सोपे आहे. 

अधमत भारती चेररल धदपक एररक 

 

रंग धनळा धपवळा 
   

ताटली 
  

सँडधवच 
 

धपझ्झा 

धदलेल्या माधहतीवरून दाखवल्याप्रमाणे गुणिमि सारणीबद्ध केले जाऊ शकतात. 

आम्हाला माधहत आहे की लाल टोपी घातलेली व्यक्ती पेस्ट्र ी खात आहे. हे संयोजन धफट करण्यासाठी टेबलमधे्य फक्त एक 

स्थान शक्य आहे. तो दीपक असेल. 

अधमत भारती चेररल धदपक एररक  

रंग धनळा धपवळा 
 

लाल 
 

ताटली 
  

सँडधवच पेस्ट्र ी धपझ्झा 
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आम्हाला हे देखील माधहत आहे की एररकने धहरवी टोपी घातली नाही. म्हणून, ज्याने धहरवी टोपी घातली आहे ती चेररल 

असावी. अधमत आईस्क्रीम खात नसल्यामुळे ते खाणारी भारती असावी. त्यामुळे अधमत बगिर खात असावा कारण तेच धडश 

उरले आहे. आधण म्हणूनच, एररकने पांढरी टोपी घातली पाधहजे. 

अधमत भारती चेररल धदपक एररक  

रंग धनळा धपवळा धहरवा  लाल पांढरा 

ताटली बगिर आईसक्रीम सँडधवच पेस्ट्र ी धपझ्झा 

 

सरावासाठी उिाहरणे: 

खाली धदलेली माधहती वाचा आधण खालील प्रश्नांची उत्तरे द्या. 

एकूण 10 ल क, 5 पतरुष आवण 5 िवहला ि न सिाोंतर रेषाोंिधे्य एकिेकाोंसि र बसले आहेत. अवित, भरत, वचराग, 

धरि आवण एिाि असे पाच पतरुष िवक्षणेकडे त ोंड करून आहेत आवण िीनल, नीलू, ऑक्टाव्हिया, प्रीती आवण 

अवपुता या पाच व्हिया उत्तरेकडे त ोंड करून आहेत. 

• िरमच्या डाव्या बाजूला असलेला भरत अधपिताच्या अगदी धवरुद्ध आहे. 

• धचराग आधण नीलू धतरपे एकमेकांच्या धवरुद्ध आहेत. 

• एजाज ऑक्टास्ियाच्या धवरुद्ध आहे जो मीनलच्या अगदी शेजारी आहे. 

• अधपिताच्या अगदी डावीकडे असलेली प्रीती, िरमच्या धवरुद्ध आहे. 

• मीनल ओळीच्या एका टोकाला आहे 

प्रश्न 1. रेषेच्या ि न ट काोंना क णते ि न ल क बसले आहेत? 

1. एजाज, भरत 

2. अधजत, धचराग 

3. धचराग, िरम 

4. िरम, भरत 

5. वरीलपैकी काहीही नाही 

Q 2. धरिच्या सि र क ण बसले आहे? 

1. नीलू 

2. मीनल 

3. ऑक्टास्िया 

4. प्रीती 

5. अधपिता 

प्र 3. िीनल आवण नीलू याोंच्यािधे्य नेिके क ण बसते? 

1. प्रीती 

2. ऑक्टास्िया 

3. अधपिता 

4. एजाज 

5. ठरवता येत नाही 

Q 4. ऑक्टाव्हियाच्या सि र क ण बसले आहे? 

1. धचराग 
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2. एजाज 

3. िरम 

4. भरत 

5. अधजत 

प्रश्न 5. िवहलाोंच्या ओळीच्या उिव्या क पऱ्यात क ण बसले आहे? 

1. मीनल 

2. ऑक्टास्िया 

3. अधपिता 

4. प्रीती 

5. नीलू 

 

 

http://www.byjusexamprep.com/
https://t.me/ByjusExamPrepMPSC
https://bit.ly/3osgOjT

