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സമയവ ും ജ ോലിയ ും  

ജ ോലി :പ്രതീക്ഷിച്ചതതോ അവശ്യമോയതതോ ആയ  എന്തെങ്കിലുന്തമോരു ഫലമുള്ള 

പ്രവർത്തിന്തയയോണ ് ത ോലി എന്ന ്രറയുന്നത ് ; . 

കോരയക്ഷമത: സമയോധിഷ്ടിതമോയി ന്തെയ്യുന്ന ത ോലിയുന്തെ നിരക്കോണ ്കോരയക്ഷമത. 

തകോരയക്ഷ മത= ( ത ോലി/ സമയം) 

Or സമയം= (ത ോലി / കോരയക്ഷമത) 

Or 

ന്തെയ്ത ത ോലിയുന്തെ അളവ ്സ്ഥിരമോയിരിക്കുതപോൾ, അതിന ്തവണ്ടി വരുന്ന  സമയത്തിനന്്തറ 

വിരരീത അനുരോതത്തിലോയിരുക്കും കോരയക്ഷമത. 

കോരയക്ഷമത ∝ (1/ സമയം). 

മുകളിലുള്ള തഫോർമുല  ഉരതയോഗിച്ച ്സമയവും ത ോലിയുന്തെയും തെോദ്യങ്ങളുന്തെ ഉത്തരം 

കന്തണ്ടത്തോം. 

വിവിധ പ്ഗൂപ്പുകളിന്തല  കോരയക്ഷമതയും സമയവും തോരതമയം ന്തെയ്യോൻ ഇവ ഉരതയോഗിക്കോം. 

A ഒരു ത ോലി n ദ്ിവസത്തിനുള്ളിൽ ന്തെയ്തോൽ, പ്രതിദ്ിനം A യുന്തെ കോരയക്ഷമത =1/n 

അതോയത് A , 1/n ത ോലി 1 ദ്ിവസം ന്തകോണ്്ട ന്തെയ്യുന്നു 

സമയത്തിനന്്തറയും ത ോലിയുന്തെയും അെിസ്ഥോന ആശ്യം ആനുരോതം തരോലുള്ള  എല്ലോ 

ഗണിത വിഷയങ്ങളിലുമുള്ളതിന ്സമോനമോണ,് 

സമയ തവഗത ദ്ൂരം എന്നിവയിൽ കോരയക്ഷമതന്തയ തവഗത എന്ന ്ആക്കുന്നു; അതോയത,് ദ്ൂരം 

(ത ോലി) സ്ഥിരമോയിരിക്കുതപോൾ തവഗത (കോരയക്ഷമത) സമയത്തിന ്വിരരീത 

അനുരോതത്തിലോയിരിക്കും. പരപ്പുകളും െോങ്കും അെങ്ങുന്ന തെോദ്യങ്ങളിൽ 

സമയത്തിനന്്തറയും ത ോലിയുന്തെയും അതത രീതി ഉരതയോഗിക്കോം. ആശ്യരരമോയി, അത് 

ഒന്നുതന്തന്നയോണ.് മുകളിലുള്ള ആനുരോതികതയിൽ, കോരയക്ഷമതന്തയ തററ്റ ്ഓഫ ്ഫില്ലിംഗ ്

എന്ന ്ആക്കുന്നു. 

Rate of filling ∝ (1/സമയം) 

Example 1: A,B എന്നിവയ ടെ കോര്യക്ഷമത അന പോതും 2:5 ആണ.് B ഒര്  ജ ോലി 25 

ദിവസത്തിന ള്ളിൽ ടെയ്തോൽ, അജത ജ ോലി പൂർത്തിയോക്കോൻ A എെ ക്ക ന്ന 

സമയും കടെത്ത ക. 
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കോരയക്ഷമത ∝ (1/ സമയം) 

So EA/EB = TB/TA                                                                                                                                                                                                                      

2/5 = 25/TA 

TA = 10 days 

Example 2: A ഒര്  പ്പവൃത്തി x ദിവസത്തില ും B അജത പ്പവൃത്തി y ദിവസത്തില ും 

ടെയ്യ ന്തമങ്കിൽ. അവർ ഒര് മിച്ച ്പ്പവർത്തിച്ചോൽ ജ ോലി പൂർത്തിയോക്കോൻ 

ആവശ്യമോയ സമയും കടെത്ത ക. 

A ഒരു ദ്ിവസം ന്തകോണ്്ട ന്തെയ്യുന്ന ത ോലി = 1/x 

B ഒരു ദ്ിവസം ന്തകോണ്്ട ന്തെയ്യുന്ന ത ോലി  = 1/y 

Aയുന്തെയും Bയുന്തെയും ആന്തക ത ോലി = (1/x + 1/y) 

A,B എന്നിവയുന്തെ ഒരു ദ്ിവസന്തത്ത കോരയക്ഷമത കൂെിയോണിത് 

അങ്ങന്തനന്തയങ്കിൽ, ആവശ്യമോയ സമയം   =(xy/x+y) 

ന്തെയ്ത ത ോലിയുന്തെ ശ്തമോനം ഉരതയോഗിച്ച ് ത ോലിയുമോയി  ബന്ധന്തപ്പട്ട മിക്ക 

തെോദ്യങ്ങൾക്കും  രരിഹരം കന്തണ്ടത്തോം . ശ്തമോനം ഉരതയോഗിക്കുന്നതിന ്ഒരോൾ 

അറിഞ്ഞിരിതക്കണ്ട െില അെിസ്ഥോന തരോയിനറ്ുകൾ ഇവയോണ ്

: ഒരോൾ ഒരു ത ോലി ന്തെയ്തുന്തവന്ന ്രറയുതപോൾ, അതിനർത്ഥം അവൻ 100% ത ോലി ന്തെയ്തു 

എന്നോണ.് അതിനോൽ, A ഒരു ത ോലി 4 ദ്ിവസത്തിനുള്ളിൽ രൂർത്തിയോക്കുകയോന്തണങ്കിൽ, 

അതിനർത്ഥം- 4 ദ്ിവസത്തിനുള്ളിൽ അവൻ 100% ത ോലി ന്തെയ്യും എന്നോണ.് അതിനോൽ, ഒരു 

ദ്ിവസം ന്തകോണ്്ട അതേഹം 25% (100/4) ത ോലി രൂർത്തിയോക്കുന്നു. അതുതരോന്തല, 3 ദ്ിവസം 

ന്തകോണ്്ട അതേഹം 75% ത ോലി രൂർത്തിയോക്കുന്നു എന്നുമോണ ്
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സമയവ ും ജ ോലിയ ും-  ക റ ക്ക വഴി: 

സോധോര്ണയോയി ഉപജയോഗിക്ക ന്ന സുംഖ്യകള ടെ പട്ടിക: 

ഒര്  ജ ോലി പൂർത്തിയോക്കോൻ എെ ത്്ത ദിവസും 1 ദിവസും ടെയ്ത  ജ ോലിയ ടെ ശ്തമോനും 

1 100% 

2 50% 

3 33.33% 

4 25% 

5 20% 

6 16.67% 

7 14.28% 

8 12.50% 

9 11.11% 

  

രൂർത്തിയോയ ഒരു ത ോലി 1 യൂണിറ്റ ്എതന്നോ  അന്തല്ലങ്കിൽ 100 യൂണിറ്റ ്എതന്നോ  കണക്കോക്കോം. 

അതപ്പോൾ A ഒരു ത ോലി രൂർത്തിയോക്കോൻ 4 ദ്ിവസന്തമെുക്കുന്നുന്തവങ്കിൽ, അതിനർത്ഥം 

അയോൾക്ക ്ഒരു ദ്ിവസം ന്തകോണ്്ട ത ോലിയുന്തെ 1/4 ഭോഗം രൂർത്തിയോക്കോൻ കഴിയും എന്നോണ.് 

Example 3: റഹീമിന ്10 ദ്ിവസം ന്തകോണ്്ട ഒരു ത ോലിയും റോമിന ്അതത ത ോലി 40 ദ്ിവസം 

ന്തകോണ്ടും രൂർത്തിയോക്കോൻ കഴിയും. റോമും റഹീമും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയോന്തണങ്കിൽ, 

ത ോലി രൂർത്തിയോക്കോൻ എെുത്ത ആന്തക  ദ്ിവസങ്ങളുന്തെ എണ്ണം എപ്തയോണ?് 
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Solution: മൂന്ന ്വയതയസ്ത ര്ീതിയിലൂടെ പ്പശ്നും പര്ിഹര്ിക്കോൻ കഴിയ ും. 

Approach 1: ഭിന്നസംഖ്യകൾ ഉരതയോഗിച്ച:് 

റോമിന ്10 ദ്ിവസത്തിനുള്ളിൽ ത ോലി രൂർത്തിയോക്കോൻ കഴിയും, അതോയത ്ഒരു ദ്ിവസം 

ന്തകോണ്്ട അവൻ ത ോലിയുന്തെ 1/10 ഭോഗം ന്തെയ്യും. റഹീമിന ്40 ദ്ിവസത്തിനുള്ളിൽ ത ോലി 

രൂർത്തിയോക്കോൻ കഴിയും, അതോയത ്ഒരു ദ്ിവസം ന്തകോണ്്ട അവൻ 1/40 ഭോഗം ത ോലി 

ന്തെയ്യും. അതിനോൽ, ഒരു ദ്ിവസം ന്തകോണ്്ട, രണ്ടുതരരും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് = (1/10) + 

(1/40) = 5/40 = 1/8 ഭോഗം രൂർത്തിയോക്കോൻ കഴിയും. അതിനോൽ, ത ോലി രൂർത്തിയോക്കോൻ 

അവർക്ക ്8 ദ്ിവസന്തമെുക്കും. 

Approach 2: ശ്തമോനം ഉരതയോഗിച്ച:് (ക റ ക്ക വഴി) 

 റഹീമിന ്10 ദ്ിവസത്തിനുള്ളിൽ 100% ത ോലി രൂർത്തിയോക്കോൻ കഴിയും 

 അതോയത് ഒരു ദ്ിവസം ന്തകോണ്്ട അവൻ 10% ത ോലി രൂർത്തിയോക്കുന്നു. 

40 ദ്ിവസം ന്തകോണ്്ട 100% ത ോലിയും രൂർത്തിയോക്കോൻ റോമിന ്കഴിയും 

അതോയത ്ഒരു ദ്ിവസം ന്തകോണ്്ട അവൻ 2.5% ത ോലി രൂർത്തിയോക്കുന്നു 

അതപ്പോൾ , ഒരു ദ്ിവസം ഒരുമിച്ച ്ത ോലി ന്തെയ്തോൽ = 12.5% 

എങ്കിൽ, 100% രൂർത്തിയക്കോൻ = 100/12.5 = 8 ദ്ിവസം 

  

Approach 3: LCM രീതി 

ഇവിന്തെ ത ോലി സ്ഥിരമോയതിനോൽ, അത് = LCM (ഓതരോരുത്തരും  എെുക്കുന്ന സമയം) ആയി 

കണക്കോക്കോം. 

= LCM (10,40) = 40 യൂണിറ്റുകൾ 

കണക്കുകൂട്ടലിനന്്തറ എളുപ്പത്തിനോയി ഇങ്ങന്തന ന്തെയ്യോം : 

കോരയക്ഷമത = ത ോലി/സമയം 

അതിനോൽ കോരയക്ഷമത മൂലയം ഈ തകസിൽ എല്ലോയ്തപ്പോഴും ഒരു 

രൂർണ്ണസംഖ്യയോയിരിക്കും. 

റഹീമിനന്്തറ കോരയക്ഷമത = 40/10 = 4 യൂണിറ്റ ്പ്രതിദ്ിനം 

റോമിനന്്തറ കോരയക്ഷമത = 40/40 = 1 യൂണിറ്റ ്പ്രതിദ്ിനം 

രണ്ടും ഒരുമിച്ച ്പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനന്്തറ ആന്തക കോരയക്ഷമത = 4+1 = 5 യൂണിറ്റ/്ദ്ിവസം 
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എെുക്കുന്ന സമയം (രണ്ടും ഒരുമിച്ച ്പ്രവർത്തിക്കുതപോൾ) = ന്തമോത്തം ത ോലി / ന്തമോത്തം 

കോരയക്ഷമത 

= 40/5 = 8 ദ്ിവസം. 

 Example 4: ര്വിക്ക ്10 ദിവസും ടകോെ് ഒര്  ജ ോലി ടെയ്യോും. ര്ോമന ്അജത ജ ോലി 20 

ദിവസും ടകോെ് ടെയ്യോും. അവർ ഒര് മിച്ച ്ജ ോലി ടെയ്യോൻ ത െങ്ങ ന്ന , പജക്ഷ 4 

ദിവസത്തിന് ജശ്ഷും ര്ോമൻ ജ ോലി മതിയോക്കി ജപോക ന്ന . ഈ ജ ോലി ഒറ്റയക്്ക ്

പൂർത്തിയോക്കോൻ ര്വിക്ക ്ഇനിയ ും എപ്ത ദിവസും ജവെിവര് ും? 

Solution: രവിക്ക ്10 ദ്ിവസം ന്തകോണ്്ട ഒരു ത ോലി രൂർത്തിയോക്കോൻ കഴിയും, അതോയത ്ഒരു 

ദ്ിവസം ന്തകോണ്്ട ത ോലിയുന്തെ 10% രൂർത്തിയോക്കോൻ കഴിയും. 

 രോമന ്അതത ത ോലി 20 ദ്ിവസം ന്തകോണ്്ട രൂർത്തിയോക്കോൻ കഴിയും, അതോയത ്ഒരു ദ്ിവസം 

ന്തകോണ്്ട ത ോലിയുന്തെ 5% രൂർത്തിയോക്കോൻ കഴിയും. 

അതിനോൽ, ഒരുമിച്ച ്പ്രവർത്തിക്കുതപോൾ, ഒരു ദ്ിവസം അവർക്ക ്10 + 5 = 15% ത ോലി 

ന്തെയ്യോൻ കഴിയും. 

4 ദ്ിവസത്തിനുള്ളിൽ, അവർ ഒരുമിച്ച ്പ്രവർത്തിച്ചതപ്പോൾ , അവർ 4 × 15% = 60% ത ോലി 

രൂർത്തിയോക്കിയിരുന്നു. 

 അതിനോൽ, അവതശ്ഷിക്കുന്ന ത ോലി = 100 - 60 = 40%. 

ഒരു ദ്ിവസം 10% ത ോലി ന്തെയ്യുന്ന രവിയോണ ്ഈ ത ോലി ന്തെതയ്യണ്ടത്. 

അതിനോൽ, ബോക്കിയ ള്ള 40% പൂർത്തിയോക്കോൻ, അവൻ 40/ 10 = 4 ദിവസും കൂെി 

എെ ക്ക ും. 

Negative Work: ന്തനഗറ്റീവ ്വർക്ക ്ഒരു ത ോലി രൂർത്തിയോതക്കണ്ട സമയം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. 

പരപ്പുകളും െോങ്കും ഉൾന്തപ്പെുന്ന തകസുകളിൽ ഇത് ആവശ്യമോണ ്

ഒരു െോങ്കിൽ രണ്്ട പരപ്പുകൾ ഉന്തണ്ടന്ന ്കരുതുക. െോങ്ക ്നിറയ്ക്കോൻ പരപ്പ ്Aയും, െോങ്ക ്

ശ്ൂനയമോക്കോൻ പരപ്പ ്Bയും ഉരതയോഗിക്കുന്നു. പരപ്പ ്Bയും പരപ്പ ്Aയും രരസ്പരം 

വിരുദ്ധമോയി പ്രവർത്തിക്കുകയോണ ്ഇവിന്തെ. െോങ്കിൽ ഒരു തെോർച്ച ഉണ്ടോകുന്നു, തെോർച്ച 

ന്തനഗറ്റീവ ്വർക്കിനന്്തറ ഘെകമോയി മോറുന്നു, ഇത ്ത ോലിയുന്തെ രൂർത്തീകരണന്തത്ത 

മന്ദഗതിയിലോക്കുന്നു. 

Example 5: A, B എന്നീ ര്െ ്പപപ്പ കൾക്ക ്യഥോപ്കമും 20, 30 മിനിറ്റ കൾക്ക ള്ളിൽ ഒര്  

 ലസുംഭര്ണി നിറയ്ക്കോൻ കഴിയ ും, മൂന്നോമടത്ത പപപ്പ ്C -ക്ക ്40 മിനിറ്റിന ള്ളിൽ 

അത് ശ്ൂനയമോക്കോന ും  കഴിയ ും. മൂന്ന ും ഒജര്സമയും ത റന്നോൽ  ലസുംഭര്ണി 

നിറയോൻ എപ്ത സമയടമെ ക്ക ും? 
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Solution: 20, 30, 40 എന്നിവയുന്തെ LCM. = 120 

 ലസംഭരണിയുന്തെ തശ്ഷി 120 ലിറ്ററോന്തണന്ന ്നമുക്ക ്അനുമോനിക്കോം. 

എങ്കിൽ, 

പരപ്പിനന്്തറ നിരക്ക ്, പരപ്പ ്A = 120/20 = 6 ലിറ്റർ / മിനിറ്റ ്

അതുതരോന്തല, പരപ്പ് B യുന്തെ നിരക്ക ്= 120/30 = 4 ലിറ്റർ / മിനിറ്റ ്

പരപ്പിനന്്തറ നിരക്ക ്c = -120/40 = -3 ലിറ്റർ/മിനിറ്റ ്(ന്തനഗറ്റീവ ്വർക്ക)് 

പരപ്പുകൾ ഒതരസമയം തുറക്കുതപോൾ, 

ന്തമോത്തം നിരക്ക ്= 6+4-3 = 7 ലിറ്റർ/മിനിറ്റ ്

ആവശ്യമോയ സമയം = ന്തമോത്തം ത ോലി അന്തല്ലങ്കിൽ തശ്ഷി / ന്തമോത്തം നിരക്ക ്

അന്തല്ലങ്കിൽ കോരയക്ഷമത 

 = 120/7  മിനിറ്റ ്

വയക്തി –ജ ോലി –സമയും ജ ോർമ ല: 

ഒരു ദ്ിവസം  E1 കോരയക്ഷമത ഉള്ള M1 രുരുഷന്മോർക്ക ്H1 മണിക്കൂർ D1 ദ്ിവസങ്ങളിൽ 

ത ോലി ന്തെയ്യുതപോൾ W1 വർന്തചെയ്യുകയും , E2 കോരയക്ഷമതയുള്ള M2 രുരുഷന്മോർക്ക ്D2 

ദ്ിവസങ്ങളിൽ H2 മണിക്കൂർ ത ോലി ന്തെയ്യുതപോഴും W2 വർക്ക ്ന്തെയ്യോൻ കഴിയുന്തമങ്കിൽ, 

ഇനിപ്പറയുന്ന ബന്ധം നിലനിൽക്കുന്നു : 

                                  (M1D1H1E1 / W1) = (M2D2H2E2 / W2) 

Example 6: 10 രുരുഷന്മോർക്ക ്10 ദിവസും ടകോെ് ഒര്  ജ ോലി പൂർത്തിയോക്കോൻ 

കഴിയ ും. 12 സ്പ്തീകൾക്ക ്10 ദിവസും ടകോെ് ഇതത ജ ോലി പൂർത്തിയോക്കോൻ 

കഴിയ ും. 15 പ ര് ഷന്മോര് ും 6 സ്പ്തീകള ും ഇതത ജ ോലി ഒരുമിച്ച ്ന്തെയ്തോൽ, അവർ എപ്ത 

ദിവസും ടകോെ് ത ോലി പൂർത്തിയോക്ക ും? 

Solution: 10 രുരുഷന്മോർ ന്തെയ്യുന്ന ത ോലി = 12 സ്പ്തീകൾ ന്തെയ്യുന്ന ത ോലി 

10 രുരുഷന്മോർ = 12 സ്പ്തീകൾ 

രുരുഷന്മോർ / സ്പ്തീകൾ = 6 / 5 

ഇവ അവരുന്തെ അതോത ്കോരയക്ഷമതയോയി കണക്കോക്കോം. 

എങ്കിൽ,    (M1D1H1E1 / W1) = (M2D2H2E2 / W2) 

 D2 = 5 ദ്ിവസം  

പ്പധോനടപ്പട്ട സൂപ്തവോകയങ്ങൾ: 

1. സമയും = ജ ോലി / കോര്യക്ഷമത 

2. ജ ോലി = സമയും x കോര്യക്ഷമത 

3. പ ര് ഷന്മോർ x ദിവസങ്ങൾ = ജ ോലി 

4.  (M1D1H1E1 / W1) = (M2D2H2E2 / W2) 

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 
 

      
 

 

http://www.byjusexamprep.com/

