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वेळ आणि काम 

• प्रश्न आणि महत्त्वाच्या सूत्ाांकडे जाण्यापूर्वी, उमेदर्वाराला परीके्षत णर्वचारल्या जािाऱ्या सांकल्पना आणि प्रश्नाांच्या 

प्रकाराांची चाांगली माणहती असिे महत्त्वाचे आहे. 

• रे्वळ आणि कायय एखाद्या व्यक्तीने णकां र्वा व्यक्ती ांच्या गटाने कामाचा एक भाग पूिय करण्यासाठी लागिारा रे्वळ आणि 

त्या प्रते्यकाने केलेल्या कामाची काययक्षमता याच्याशी सांबांणित आहे. 

वेळ आणि कामाच्या णवषयाच्या संदर्ाात परीके्षत णवचारले जािारे मूलरू्त प्रकारचे प्रश्न खाली णदले आहेत: 

1. व्यक्तीची काययक्षमता शोििे 

2. एखाद्या व्यक्तीने एखादे काम करण्यासाठी लागिारा रे्वळ शोििे 

3. कामाचा एक भाग पूिय करण्यासाठी व्यक्ती ांच्या समूहाने घेतलेला रे्वळ शोििे 

4. एखाद्या व्यक्तीने णर्वणशष्ट कालार्विीत केलेले कायय शोििे 

5. ठराणर्वक कालार्विीत व्यक्ती ांच्या समूहाने केलेले कायय शोििे 

बहुतेक णर्वचारलेल्या प्रश्नाांमधे्य यापैकी एक गोष्ट शोिण्यासाठी समाणर्वष्ट असू शकते आणि उमेदर्वार त्याची उत्तरे सहज 

णमळर्वण्यासाठी सांबांणित सूत् र्वापरू शकतात. 

महत्वाचे वेळ आणि कामाचे सूत्र/ Important Time and Work Formula 

फॉर्म्ययले जािून घेतल्याने तयम्ही प्रश्न र्वाचताच तयम्हाला सोलू्यशनशी पूियपिे जोडता येईल. अशाप्रकारे, कोित्याही सांख्यात्मक 

क्षमतेच्या णर्वषयाचे सूत् जािून घेतल्याने सोलू्यशन आणि सांबांणित गणिते सोपे होतात. 

तयमच्या सांदभायसाठी अशी काही महत्त्वाची रे्वळ आणि कामाची सूते् खाली णदली आहेत: 

• झालेले काम (Work Done) = लागलेला रे्वळ (Time Taken) × कामाचा दर (Rate of Work) 

• कामाचा दर (Rate of Work) = 1 / घेतलेला रे्वळ (Time Taken) 

• घेतलेला रे्वळ (Time Taken) = 1 / कामाचा दर (Rate of Work) 

• जर कामाचा तयकडा x णदर्वसात केला असेल, तर एका णदर्वसात केलेले काम = 1/x 

• एकूि झालेले काम (Total Wok Done) = णदर्वसाांची सांख्या (Number of Days)× काययक्षमता (Efficiency) 

• काययक्षमता आणि रे्वळ एकमेकाांच्या व्यस्त प्रमािात आहेत. 

• X: Y हे काम पूिय करण्यासाठी आर्वश्यक असलेल्या पयरुषाांच्या सांखे्यचे गयिोत्तर आहे, नांतर त्याांना काम पूिय 

करण्यासाठी लागिाऱ्या रे्वळेचे गयिोत्तर Y:X असेल. 

जर M1 सांख्या लोक W1 काम, D1 णदर्वसाांत, दररोज T1 तास काम करू शकतील आणि M2 सांख्या लोक W2 काम 

करू शकतील, D2 णदर्वसाांत, दररोज T2 तास काम करू शकतील, तर त्याांच्यातील सांबांि असेल. 

(M1*D1*T1)/W1 = (M2*D2*T2)/W2 
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वेळ आणि काम - नमुना प्रश्न/Time & Work – Sample Questions 

Que 1: एक बाांिकाम व्यार्वसाणयक आकाश, सयनील आणि राकेश या तीन बाांिकाम कामगाराांना त्याच्या एका जागेर्वर णनययक्त 

करतो. त्याांना एक काम करण्यासाठी अनयक्रमे 20, 30 आणि 60 णदर्वस लागतात. आकाशला दर णतसऱ् या णदर्वशी सयनील आणि 

राकेशने मदत केली तर सांपूिय काम पूिय करण्यासाठी णकती णदर्वस लागतील? 

1. 10 णदर्वस 

2. 15 णदर्वस 

3. 25 णदर्वस 

4. 30 णदर्वस 

उत्तर: (2) 15 णदवस 

स्पष्टीकरि 

➢ आकाश, सयनील आणि राकेश याांनी 1 णदर्वसात केलेले एकूि काम = {(1/20) + (1/30) + (1/60)} = 1/10 

➢ आकाशने 2 णदर्वसात केलेले काम = (1/20) × 2 = 1/10 

➢ 3 णदर्वसात पूिय केलेलां काम (णतघाांपैकी 1 णदर्वस एकत् + आकाशच्या कामाचे 2 णदर्वस) = (1/10) + (1/10) = 1/5 

➢ तर, 3 णदर्वसात पूिय केलेले काम = 1/5 

➢ काम पूिय करण्यासाठी लागिारा रे्वळ = 5×3 = 15 णदर्वस 

Que 2: एक काम पूिय करण्यासाठी, समीरला अनयक्रमे 6 णदर्वस आणि तन्वीरला एकट्याला 8 णदर्वस लागतात. हे काम 

करण्यासाठी समीर आणि तन्वीर याांनी 2400 रुपये घेतले. अमीर त्याांच्यात सामील झाला तेव्हा काम 3 णदर्वसात झाले. अमीरला 

णकती रक्कम देण्यात आली? 

1. रु. 300 

2. रु. 400 

3. रु. 800 

4. रु 500 

उत्तर: (1) रु.300 

स्पष्टीकरि 

➢ समीर आणि तन्वीर याांनी केलेले एकूि काम = {(1/6) + (1/8)} = 7/24 

➢ अमीरने 1 णदर्वसात केलेले काम = (1/3) – (7/24) = 1/24 

➢ त्या प्रते्यकामधे्य णर्वतरीत केलेली रक्कम = (1/6) : (1/8) : (1/24) = 4:3:1 

➢ अमीरला णदलेली रक्कम = (1/24) × 3 × 2400 = रु. 300 
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Que 3: देर्व याांनी शाळेचा प्रकल्प 20 णदर्वसाांत पूिय केला. देर्व पेक्षा 25% अणिक काययक्षम असल्यास अरुिला तेच काम पूिय 

करण्यासाठी णकती णदर्वस लागतील? 

1. 10 णदर्वस 

2. 12 णदर्वस 

3. 16 णदर्वस 

4. 15 णदवस 

उत्तर: (3) 16 णदवस 

स्पष्टीकरि 

➢ अरुिने काम पूिय करण्यासाठी घेतलेले णदर्वस X मानू 

➢ अरुि आणि देर्व याांनी घेतलेल्या रे्वळेचे गयिोत्तर = 125:100 = 5:4 

➢ 5:4 :: 20:x 

➢ X = {(4×20) / 5} 

➢ X = 16 

Que 4: एक काम पूिय करण्यासाठी A ला लागिारा रे्वळ हा B ला लागलेल्या रे्वळेच्या दयप्पट आणि C ने घेतलेल्या रे्वळेच्या 

णतप्पट आहे. जर णतन्ी ांनी एकत् काम केले तर त्याांना सांपूिय काम पूिय करण्यासाठी 2 णदर्वस लागतात. एकट्या B ने णकती 

णदर्वसात काम करेल? 

1. 2 णदर्वस 

2. 6 णदर्वस 

3. 3 णदर्वस 

4. 5 णदर्वस 

उत्तर: (2) 6 णदवस 

स्पष्टीकरि 

➢ A = X णदर्वसाांनी घेतलेला रे्वळ 

➢ B = X/2 णदर्वसाांनी घेतलेला रे्वळ 

➢ C = X/3 णदर्वसाांनी घेतलेला रे्वळ 

➢ {(1/X) + (2/X) + (3/X) = 1/2 

➢ 6/X = 1/2 

➢ X = 12 

➢ B = X/2 = 12/2  
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➢ 6 णदर्वस 

Que 5: सोनल आणि प्रीतीने एका प्रोजेक्टर्वर काम करायला सयरुर्वात केली आणि ते 30 णदर्वसात प्रोजेक्ट पूिय करू शकतात. 

सोनलने 16 णदर्वस काम केले तर णप्रतीने 44 णदर्वसात उर्वयररत काम पूिय केले. प्रीतीने सांपूिय प्रोजेक्ट स्वतः  पूिय करण्यासाठी 

णकती णदर्वस घेईल? 

➢ 20 णदर्वस 

➢ 25 णदर्वस 

➢ 46 णदर्वस 

➢ 60 णदर्वस 

उत्तर: (4) 60 णदवस 

➢ सोनलने 1 णदर्वसात केलेले काम x मानू  

➢ प्रीतीने 1 णदर्वसात केलेले काम Y मानू  

➢ नांतर, X+Y = 1/30 - समीकरि (1) 

➢ 16X + 44Y = 1 - समीकरि (2) 

➢ समीकरि सोडर्विे (1) आणि (2), 

➢ X = 1/60 

➢ Y = 1/60 

➢ त्यामयळे प्रीती हे सांपूिय काम 60 णदर्वसाांत पूिय करू शकते 
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