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Quantitative Aptitude – Questions (ప్రశ్నలు) Set - 3 
 

 
 

Q1. ఒక పరీక్షలో, 60% మంది అభ్యర్థు లు ఇంగ్ీీషులో, 70% మంద ిఅభ్యర్థు లు గణతింలో ఉతీ్తర్థు లయ్యయర్థ, అయితే ఈ 
ర ండు సబ్జెకుు లలో 20% మంద ివిఫలమయ్యయర్థ. ర ండు సబ్జెకుు లోీ నూ 2500 మంద ిఅభ్యర్థు లు ఉతీ్తర్థు ల ైతే, పరీక్షకు 
హాజర నై అభ్యర్థు ల సంఖ్య ఎంత? 

 (a) 3000 

 (b) 4000 

 (c) 5000 

 (d) 6000 

 

Q2. డబ్బు మొతీంలో 3 1/2% కనుగ్ొనమని అడిగ్ిన ఒక బ్ాలుడు పరశ్నను 
తపపుగ్ా అర్ుం చేసుకున్ననడు మరయి్బ దననిలో 5 1/2% కనుగ్ొన్ననడు. 
అతని సమయధననం 220. సర ైన సమయధననం ఏమిటి?  

 (a) రూ. 120 

 (b) రూ. 140 

 (c) రూ. 150 

 (d) రూ. 160 
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Q3. ఒక కోతి ఒక గంటలో సీంబ్ం యొకక ఎతుీ లో 62 1/2% ఎక్కంది మరియ్బ తర్థవాతి గంటలో అది మిగ్ిలిన 

ఎతుీ లో 121/2% ఎకుకతుంది. ఒకవేళ సీంబ్ం యొకక ఎతుీ  192 మీటర్థీ  అయితే, ర ండో గంటలో అది ఎక్కన 

దూర్ం ఎంత? 

 (a) 3 మీ. 

 (b) 5 మీ. 

 (c) 7 మీ. 

 (d) 9 మీ. 
 

Q4. 10,000 సటీీ సటుడియ్ంలో 100 సటీలీ  మినహా అందరికీ టిక కటలీ  వికరయించబ్డనా యి. వికరయించిన టిక కటీలో 20% 

సగం ధర్కు వికరయించబ్డనా యి మరియ్బ మిగ్ిలిన టిక కటలీ  20 పూరిీ ధర్కు వికరయించబ్డనా యి. టకి ట్ అమమకాల 

నుంచి వసూలు చసేిన మొతీం ఆదనయ్ం ర్ూ. ఎంత? 

 (a) 158400 

 (b) 178200 

 (c) 164800 

 (d) 193500 

 

Q5. . X ^ 2 y ^ 2 వయకీీకర్ణలో, x మరియ్బ y ర ండింటి వరేయి్బ్బల్స్ యొకక విలువలు 20% తగబు తనయి. దీని దనారా, 

వయకీీకర్ణ విలువ ఎంత శాతం తగబు తుంది కనుగ్ొనండి? 

 (a) 4% 

 (b) 40% 

 (c) 67.23% 

 (d) 59.04% 

 

Q6. షెల్స్ A లో 4/5వ వంతు పపసీకాల సంఖ్య, షలె్స్ B వదద ఉన్ననయి. A లోని 25% పపసీకాలు B క ్ బ్దలిీ 

చేయ్బ్డి, తర్థవాత B నుండ ి 25% పపసీకాలు Aకు బ్దిలీ చయే్బ్డినటీయితే, అపపుడు A కలిగ్ి ఉనన మొతీం 

పపసీకాల సంఖ్య శాతం ఎంత? 

 (a) 25% 

 (b) 50% 

 (c) 75% 

 (d) 100% 
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Q7. న్ేహా బ్ర్థవప టీన్న బ్ర్థవపలో 140% ఉంది. మీన్న బ్ర్థవప లీన్న 
బ్ర్థవపలో 90% ఉంటలంది. లీన్న టీన్న కంట ే ర టిుంపప బ్ర్థవప 
ఉంటలంది. ఒకవేళ న్ేహా యొకక బ్ర్థవప మిన్న యొకక బ్ర్థవపలో X% 
అయితే, అపపుడు X అన్ేది దీనిక్ సమయనం.? 

 (a) 66 
2

3
 

 (b) 87 
4

7
 

 (c) 77
7

9
 

 (d) 128
4

7
 

 

Q8. ఒక బ్ాయట్్ మయన్ 110 పర్థగబలు చశేాడు, ఇందులో 3 బ్ ండరీలు మరయి్బ 8 సిక్ర్థీ  ఉన్ననయి. అతని మొతీం 
స్క కర్థలో ఎంత శాతం, అతను విక టీ మధయ పర్థగబలు చశేాడు? 

 (a) 50% 
 (b) 45% 

 (c) 54
6

11
 % 

 (d) 45
5

11
 % 

 
Q9. 3 గంటల 40 నిమిషాల విరామం 3 గంటల 45.5 నిమిషాలుగ్ా తపపుగ్ా అంచన్న వేయ్బ్డింది. దోష శాతం ఎంత? 

 (a) 5.5% 

 (b) 5% 
 (c) 2.5% 

 (d) 15% 

 

Q10. 8000 మంది కారిమకులతో ప్రా ర్ంభంచి, కంపెనీ వర్థసగ్ా మొదటి, ర ండవ మరియ్బ మూడవ సంవత్ర్ం 
మబగ్ింపపలో కారిమకుల సంఖ్యను 5%, 10% మరియ్బ 20% పెంచుతుంద.ి న్నలుగ్ో సంవత్ర్ంలో కారిమకుల 
సంఖ్య ఎంత? 

 (a) 10188 

 (b) 11088 

 (c) 11008 

 (d) 11808 

 

Q11. ఒక పాఠశాలలో 40% మంది విదా్య ర్థులు ఫుట్ బాల్ ఆడతార్థ మరియు 50% మంది క్రికెట్ 
ఆడతార్థ. ఒకవేళ 18% మంది విదా్య ర్థులు ఫుట్ బాల్ లేద్య క్రికెట్ ఆడనట్లయితే, 

రండంటినీ ఆడే విదా్య ర్థుల శాతం ఎంత? 

 (a) 8% 
 (b) 22% 

 (c) 32% 

 (d) 40% 
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Q12. ఒక పెద్ద తోట్లో 60% చెట్లల కొబ్బ రి చెట్లల, కొబ్బ రి చెట్ల సంఖ్ా లో 25% మామిడ చెట్లల 
మరియు మామిడ చెట్ల సంఖ్ా లో 20% ఆపిల్ చెట్లల. ఆపిల్ చెట్ల సంఖ్ా  1500 అయితే, 

తోట్లోని చెట్ల సంఖ్ా  ఎంత? 

 (a) 48000 
 (b) 51000 
 (c) 50000 
 (d) 45000 
 

Q13. 230 లో 30% మొతాానిి సమానమైన మొతాానిి పంద్డానిి 320 లో 10 శాతానిి ఎంత 
కలపాలి? 

 (a) 73 
 (b) 37 
 (c) 32 
 (d) 23 
 

Q14. ఒకవేళ 16 మంది యొకక  మొతంా నెలవారీ ఆద్యయం రూ. 80,800 మరియు వారిలో ఒకరి 
ఆద్యయం సగట్ల ఆద్యయంలో 120% అయితే, అప్పు డు అతని ఆద్యయం ఎంత? 

 (a) రూ. 5050 

 (b) రూ. 6060 

 (c) రూ. 6160 

 (d) రూ. 6600 

 

Q15. ఒక వా ి ాతన నెలవారీ జీతంలో 40% ఆహారం కోసం మరియు మిగిలిన వాటిలో మూడంట్ 
ఒక వంతు రవాణాకోసం ఖ్ర్థు  చేసా్తడు. అతడు నెలకు రూ. 4,500 ఆద్య చేసినట్లయితే, ఇది 
ఆహారం మరియు రవాణాపై ఖ్ర్థు  చేసిన తర్థవాత మిగిలిన మొతంా సగానిి సమానం 
అయితే, అతడ నెలవారీ వేతనం ఎంత? 

 (a) రూ. 45000 

 (b) రూ. 25000 

 (c) రూ. 22500 

 (d) రూ. 11250 

 

Q16. అరవింద్ తన ఆద్యయంలో 75% ఖ్ర్థు  చేసి మిగిలిన 
మొతాానిి  ఆద్య చేసా్తడు. అతని ఆద్యయం 20% 

పెర్థగుతుంది మరియు అతను తన ఖ్ర్థు ను 10% 

పెంచుతాడు. అప్పు డు శాతంలో పదుప్ప పెర్థగుద్ల? 

 (a) 55% 
 (b) 48% 
 (c) 52% 
 (d) 50% 
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Q17. ఒక పట్టణ జనాభా 3, 11,250. మహిళలు మరియు ప్పర్థషుల మధ్ా  నిష్ు త్త ా43: 40. ప్పర్థషులోల  
24% అక్షరాస్యా లు మరియు మహిళలోల  8% అక్షరాస్యా లు ఉని ట్లయితే, పట్టణంలో మొతంా 
అక్షరాస్యా లైన వా కాుల సంఖ్ా  ఎంత? 

 (a) 41,800 

 (b) 48,900 

 (c) 56,800 

 (d) 99,600 

 

Q18. 50 లీట్ర ల గ్లగి లసరి్ నమూనా 20% మేరకు కలీ ాచేసినట్లల కనుగొనబ్డంది. మలినాల శాతానిి  
5% కు తగి గంచడానిి ద్యనిి ఎంత సవ చఛ మైన గ్లగి లసరి్ జోడంచాలి? 

 (a) 150 లీట్ర్థల 

 (b) 149 లీట్ర్థల 

 (c) 150.4 లీట్ర్థల 

 (d) 155 లీట్ర్థల 

 

Q19.  ఒక వసా్యవు యొకక  ధ్ర 20% తగి గ, ద్యని వినియోగం 20% పెరిగితే, వసా్యవుపై ఖ్ర్థు లో 
పెర్థగుద్ల లేద్య తగుగద్ల ఎంత? 

 (a) 4% పెర్థగుతుంది 

 (b) 4% తగుగతుంది 

 (c) 8% పెర్థగుతుంది 

 (d) 8% తగుగతుంది 

 

Q20. ఇద్దర్థ విదా్య ర్థులు పరీక్షకు హాజరయా్య ర్థ. వారిలో ఒకర్థ మరొకరి కంటే 9 మార్థక లు 
ఎకుక వ పంద్యర్థ మరియు అతని మార్థక లు వారి మార్థక ల మొతంాలో 56% ఉనిా యి. 
వార్థ పందిన మార్థక లు ఎనిి ? 

 (a) 40 మరియు 31 

 (b) 72 మరియు 63 

 (c) 42 మరియు 33 

 (d) 68 మరియు 59 

 

Q21. A 16 రోజులోల  50% పని చేయగలడు. B 24 రోజులోల  నాలుగో వంతు పని చేయగలడు. 
కలిసి పనిచేసేట్ప్పు డు వార్థ ఎనిి  రోజులోల  ¾ వ వంతు పని చేయగలర్థ? 

 (a) 9 

 (b) 18 

 (c) 21 

 (d) 24 
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Q22. ఒక నిరిషి్ట ఉదా్య గానిి  12 రోజులోల  10 మంది ప్పర్థషుల 
బ్ ంద్ం పూరి ా చేయగలర్థ. అదే పనిని 6 రోజులోల  10 

మంది మహిళల బ్ ంద్ం పూరి ా చేయగలర్థ. రండు 
జట్లల కలిసి పనిచేసే ాఆ పనిని పూరి ాచేయడానిి ఎనిి  
రోజులు సమయం అవసరం అవుతుంది? 

 (a) 4 రోజులు 

 (b) 6 రోజులు 

 (c) 9 రోజులు 

 (d) 18 రోజులు 

 

Q23. A మరియు B లు 8 రోజులోల  ఒక పనిని చేయగలర్థ, B మరియు C లు 24 రోజులోల  చేయగలర్థ, 

అయితే C మరియు A దీనిని 8 4/7 రోజులోల  చేయ గలిగితే. ఎనిి  రోజులోల  C ఒంట్రిగా 
చేయగలడు? 

 (a) 10 రోజులు 

 (b) 30 రోజులు 

 (c) 45 రోజులు 

 (d) 60 రోజులు 

 

Q24. A మరియు B లు వరసగా 45 రోజులు మరియు 40 రోజులోల  ఒక పనిని చేయవచుు . వార్థ 
కలిసి పనిని క్రపారంభంచార్థ, కాని A కొంతకాలం తర్థవాత ఆ పనిని మానేస్తడు మరియు B 
మిగిలిన పనిని 23 రోజులోల  పూరి ాచేశాడు. పని క్రపారంభమైన ఎనిి  రోజుల తర్థవాత A పనిని 
వద్లివెళి్ళ పోయ్యడు? 

 (a) 10 రోజులు 

 (b) 9 రోజులు 

 (c) 8 రోజులు 

 (d) 5 రోజులు 

 

Q25. 40 మంది ప్పర్థషులు 18 రోజులోల  ఒక పనిని పూరి ాచేయవచుు . వార్థ కలిసి పనిచేయడం 
క్రపారంభంచిన ఎనిమిది రోజుల తర్థవాత, మరో 10 మంది ప్పర్థషులు వారితో చేరార్థ. 
మిగిలిన పనిని పూరి ాచేయడానిి వార్థ ఇప్పు డు ఎనిి  రోజులు తీస్యకుంటార్థ? 

 (a) 6 

 (b) 12 

 (c) 8 

 (d) 10 
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Q26. ఒకవేళ 16 మంది ప్పర్థషులు లేద్య 20 మంది మహిళలు 25 రోజులోల  ఒక పనిని చేయగలిగితే. 
ఏ సమయంలో 28 మంది ప్పర్థషులు మరియు 15 మంది మహిళలు కలిసి దీనిని చేసా్తర్థ? 

 (a) 14
2

7
 రోజులు 

 (b) 16
2

3
 రోజులు 

 (c) 18
3

4
 రోజులు 

 (d) 10 రోజులు 

 

Q27.  A అనే వాడు B ¾ వ వంతు సమయంలో చేసిన పనిలో సగం పని చేస్తడు. ఒకవేళ ఇద్దరూ కలిసి 

ఆ పని పూరి ాచేయడానిి 18 రోజులు తీస్యకుంటే, ఆ పని మొతాానిి B ఒకక డే పూరి ాచేయడానిి 

ఎంత సమయం పడుతుంది? 

 (a) 30 రోజులు 

 (b) 40 రోజులు 

 (c) 45 రోజులు 

 (d) 50 రోజులు 

 

Q28. ధీర్థ 20 గంట్లోల  1/a పలానిి  తవవ గలడు. వారిద్దరూ 60 గంట్లోల  పలానిి  తవవ గలిగి, వారిద్దరూ 

కలిసి వారి యొకక  వా ిగాత స్తమరిాా ల వద్ద పని చేసినట్లయితే, అదే పలంలో ఎంత భాగమును 

కాకు 20 గంట్లోల  తవవ గలడు? 

 (a) 
(𝑎 − 3)

𝑎
 

 (b) 
(𝑎 − 3)

3𝑎
 

 (c) 
3𝑎

(𝑎 − 3)
 

 (d) 
1

3𝑎
 

 

Q29. A అనే మంచి పని వాడు B కంటే రటిటంప్ప పని చేయగలడు 
మరియు B అనేవాడు C కంటే రటిటంప్ప పని చేయగలడు. A 

మరియు B కలిసి ఒక పనిని 4 రోజులోల  పూరి ాచేయగలిగితే, 

అప్పు డు C సవ యంగా ఎనిి  రోజులోల  ఆ పనిని చేయవచుు ? 

 (a) 6 రోజులు 

 (b) 8 రోజులు 

 (c) 24 రోజులు 

 (d) 12 రోజులు 
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Q30. 5 మంది వా కాులు రోజులో 7 గంట్లు పనిచేసే 8 రోజులోల  క్రపవేశ జాబితాను తయ్యర్థ 
చేయవచుు . 4 రోజులోల  పనిని పూరి ాచేయడానిి 2 వా కాులు వారితో చేరితే, వార్థ రోజుకు ఎనిి  
గంట్లు పని చేయ్యలి? 

 (a) 10 గంట్లు 

 (b) 8 గంట్లు 

 (c) 12 గంట్లు 

 (d) 9 గంట్లు 

 

Q31. (1 + 3 + 5 + 7 + 9 + .... + 99) విలువ దేనిి సమానం? 

 (a) 2500 
 (b) 2050 
 (c) 2005 
 (d) 2550 
 
Q32. ఒక వయక్ీ పరవాహానిక్ ఎదుర్థగ్ా 8 గంటలోీ  40 క్లోమీటరీ్ దూర్ం పరయ్యణించనడు మరయి్బ 6 గంటలోీ  36 

క్లోమీటరీ్ దూర్ం దిగబవ పరవాహానిక్ పరయ్యణం చసే్ాడు. అయితే అపపుడు పరవాహం యొకక వగేం ఎంత 
కనుగ్ొనండి? 

 (a) గంటకు 1 క.్మీ. 
 (b) గంటకు 1.5 క.్మీ. 
 (c) గంటకు 0.5 క్.మీ. 
 (d) గంటకు 3 క్.మీ. 
 
Q33. A మరియ్బ B అన్ే ర ండు ర ైళలీ  సర్ళరేఖ్పెై 110 క్లోమీటరీ్ దూర్ంలో ఉన్ననయి. ఒక ర లైు A నుండి ఉదయ్ం 7 

గంటల వదద ప్రా ర్ంభ్మ ై గంటకు 20 కల్ోమీటరీ్ వగేంతో B వ పైప పరయ్యణిసుీ ంద.ి మరో ర ైలు ఉదయ్ం 8 గంటలకు B 
నుండ ి ప్రా ర్ంభ్మ ై గంటకు 25 క్లోమీటరీ్ వేగంతో A వ ైపప పరయ్యణసిుీ ంది. అయితే ఏ సమయ్ంలో ఆ అవి 
కలుస్ాీ ర్థ? 

 (a) 10: 15 a.m. 
 (b) 09: 50 a.m. 
 (c) 09: 30 a.m. 
 (d) 10: 00 a.m. 
 

Q34. న్ ైపపణయం కలిగ్ని, పాక్షిక న్ ైపపణయం కలిగ్ిన మరయి్బ న్ పైపణయం లేని కారిమకులు వర్సగ్ా ఒక పనిని 7, 8 మరయి్బ 
10 రోజులలో పూరిీచేస్ాీ ర్థ మరయి్బ వార్థ కలిస ిచసేిన పనిక ్గ్ాను ర్ూ. 369 ప్ ందుతనర్థ. ఒకవేళ వార ిపరతి రోజు 
చేసిన పని యొకక నిషుతీి 1/3 : 1/4 : 1/6 అయితే, అపపుడు న్ పైపణయం కలిగ్ని కారిమకుడిక ్ ఎంత లభసుీ ంది 
(ర్ూప్ాయ్లోీ )? 

 (a) 143.50 
 (b) 102.50 
 (c) 201.50 
 (d) 164 
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Q35. 1000 మొతనీ నిన ప్ాక్షకింగ్ా 8% వడడాక్ మరయి్బ మిగ్ిలినద ి
సంవత్రానిక్ 10% వడడాక్ అపపు ఇవాబ్డుతుంది. ఒకవేళ సగటలన 
వారిిక ఆదనయ్ం 9.2% వసే,ా ఇచిు న ఆ ర ండు భాగ్ాలు వర్సగ్ా 
ఏ విదంగ్ా ఉంటాయి కనుగ్ొనండి? 

 (a) ర్ూ. 450, ర్ూ. 550 

 (b) ర్ూ. 400, ర్ూ. 600 

 (c) ర్ూ. 550, ర్ూ. 450 

 (d) ర్ూ. 500, ర్ూ. 500 

 
Q36. ఒక పపసీకం మబదిరత ధర్ ర్ూ. 100. ఒక డడలర్ అలయంటి మూడు పపసీకాలను నిరిదషు రటేల వదద  తగ్ిుంపపను 

అనుమతించిన తర్థవాత 274.50 ర్ూప్ాయ్లుకు వాటనిి వికరయించనడు. అయితే ఆ తగ్ిుంపప రటేలను కనుగ్ొనండి? 

 (a) 8.16% 
 (b) 8.33% 
 (c) 8.34% 
 (d) 8.50% 
 
Q37. ఒక వయక్ీ 47,200 లో 3 ఆవపలు, 8 మేకలను క ంటాడు. బ్దులుగ్ా అతను 8 ఆవపలు మరయి్బ 3 మేకలను క ని 

ఉంటే, అతను 53,000 ఎకుకవ చెలీించనలి. అయిత ేఒక ఆవపకు ఎంత ఖ్ర్థు చసే్ాడు? 

 (a) ర్ూ. 10000 

 (b) ర్ూ. 11000 

 (c) ర్ూ. 12000 

 (d) ర్ూ. 13000 

 
Q38. ఒకవళే ఒక భననం యొకక లవమబను 150% పెంచి, భననం యొకక హారానిన 300% పెంచినటీయితే, ఫలిత 

భననం 5/18 అవుతుంది. అయితే అసలు భననం యొకక విలువ ఏమిటి? 

 (a) 4/9 
 (b) 5/9 
 (c) 7/9 
 (d) 8/9 
 
Q39. ఒక క్రక ట్ మయయచ్ లో సచిన్, సెహాాగ్, స్ౌర్వ్ స్ాధించిన మొతీం పర్థగబల సంఖ్య 285. సచిన్ మరయి్బ స్ౌర్వ్ 

స్ాధించిన పర్థగబల నిషుతీి 3 : 2 మరయి్బ స్ౌర్వ్ మరయి్బ సెహాాగ్ స్ాధించిన పర్థగబల నిషుతీి కూడన 3 : 2. ఆ 
మయయచ్ లో సచిన్ స్ాధించిన పర్థగబల సంఖ్య ఎంత? 

 (a) 60 
 (b) 90 
 (c) 135 
 (d) 140 
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Q40. ఎనిమిది మంది సభ్బయల కమిటీ సగటల వయ్సు్ 40 సంవత్రాలు. 55 సంవత్రాల వయ్సు్ ఉనన ఒక 
సభ్బయడు పదవీ విర్మణ చశేాడు మరియ్బ అతని స్ాు న్ననిన 39 సంవత్రాల వయ్సు్ ఉనన మరొక సభ్బయడు 
త్తసుకున్ననడు. పరసుీ త కమిటీ యొకక సగటల వయ్సు్ను కనుగ్ొనండి? 

 (a) 36 సంవతస రాలు 

 (b) 38 సంవతస రాలు 

 (c) 39 సంవతస రాలు 

 (d) 40గ్లసంవతస రాలు 
 

Q41. ముగుగర్థ సిే హితులు రస్తట రంట్గ్లలో విందు చేశార్థ. బిలుల అందుకుని ప్పు డు, అనమికా అనే 
ఆవిడ వినిత చెలిలంచిన మొతంాలో 2/3 వ వంతు చెలిలంచింది, వినిత అనే ఆవిడ లలిత 
చెలిలంచిన మొతంాలో 1/2వ వంతు చెలిలంచింది. అయితే ఆ బిలులలో ఎంత భాగానిి  వినీత 
చెలిలంచింది? 

 (a) 2/13 
 (b) 3/11 
 (c) 11/3 
 (d) 13/4 
 

Q42. A మరియు B అనే రండు భాగస్తవ ముల పెట్లటబ్డుల నిష్ు త్త ా5: 4 మరియు వాటి లాభాల 
నిష్ు త్త ా3: 4. ఒకవేళ A అనే వా ి ా6 నెలల పాట్ల డబ్బబ ను పెట్లటబ్డ పెటిటనట్లయితే, B అనే 
వా ి ాఎంత సమయం డబ్బబ ను పెట్లటబ్డ పెటాట డో కనుగొనండ.? 

 (a) 8 నెలలు 

 (b) 9 నెలలు 

 (c) 10 నెలలు 

 (d) 12 నెలలు 
 

Q43. A, B మరియు C ముగుగర్థ వా కాులలో రూ .7077 ను విభజంచండ, అందులో A మరియు B 

వాటాల నిష్ు త్త ా 4: 3 మరియు B: C యొకక  నిష్ు త్త ా 6: 7. అయితే C యొకక  వాటాను 
కనుగొనండ? 

 (a) 2349 
 (b) 2269 
 (c) 2729 
 (d) 2359 
 

Q44. A, B మరియు C లు 2: 3: 5 నిష్ు త్తలాో భాగస్తవ మా ంలోి 
క్రపవేశిసా్తయి. 2 నెలల తర్థవాత, A తన వాటాను 20% 

మరియు B తన వాటాని 10% పెంచుతుంది. ఒక 
సంవతస రం చివరిలో మొతంా లాభం రూ .2, 21,615 

లాభంలో 'B' వాటాగా సంవతస రాంతానిి ఎంత మొతాానిి  
అందుకుంట్లంది కనుగొనండ?  

 (a) 48,860 
 (b) 68,055 
 (c) 1,04,700 
 (d) 72,420 
 

http://www.adda247.com/te/
https://chat.whatsapp.com/BnEGRYI2WI8AIM7WtVJ1NO
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adda247.app&hl=en
https://www.adda247.com/product-onlineliveclasses/8983/bank-foundation-course-zero-to-hero-batch-telugu-live-classes-by-adda247


  Maths Practise Questions For IBPS RRB PO/Clerk-2021 

11 Adda247.com/te/                    |               what’s app group               |                Adda247 App 
 

Q45. పవ్ మరియు ిరణ్ 4: 6 నిష్ు త్తలాో డబ్బబ ను పెట్లటబ్డ పెటేట వాా పారానిి  క్రపారంభంచార్థ, 

6 నెలల తర్థవాత ిరణ్ తన పెట్లటబ్డని ఉపసంహరించుకునిా డు మరియు చరణ్ 
అతనితో ిరణ్ కంటే రటిటంప్ప మొతంాలో చేరాడు. సంవతస రం చివరిలో మొతంా లాభం రూ 
.24700. చంద్్ వాటాను కనుగొనండ? 

 (a) 11,400 

 (b) 7600 

 (c) 5700 

 (d) 4200 

 

Q46.  A, B మరియు C వారి లాభాల వాటాలు వారి మూలధ్నాల నిష్ు త్తలాో ఉంటాయనే 
ఒపు ంద్ంతో భాగస్తవ ములుగా వాా పారంలోి వెళతార్థ. A యొకక  మూలధ్నం: B యొకక  
మూలధ్నం = 2: 3, మరియు B యొకక  మూలధ్నం: C యొకక  మూలధ్నం = 2: 5, , వారి 
వాటాలను రూ. 3250 లాభంలో కనుగొనండ. 

 (a) రూ. 540, రూ. 760, రూ. 1950 

 (b) రూ. 540, రూ. 780, రూ. 1930 

 (c) రూ. 560, రూ. 760, రూ. 1930 

 (d) రూ. 520, రూ. 780, రూ. 1950 

 

Q47. మోహ్ మరియు సోహా్ ఒక సంసులో భాగస్తవ ములు, దీనిలో మోహ్ పని చెయా ని 
భాగస్తవ మి మరియు సోహా్ పని భాగస్తవ మి. మోహ్ రూ. 1, 40,000 మరియు సోహా్ రూ. 
80,000 పెట్లటబ్డ పెడతార్థ. సోహా్ వాా పారానిి  నిరవ హించడానిి 12% లాభానిి  
పందుతాడు మరియు మిగిలినది వారి పెట్లటబ్డుల నిష్ు త్తలాో రండంటి మధ్ా  
పంచుకోబ్డుతుంది. 20000 రూపాయల లాభంలో మోహ్ వాటా ఎంత కనుగొనండ? 

 (a) 17,600 

 (b) 15,400 

 (c) 11,200 

 (d) 13,700 

 

Q48. కాజల్, లక్ష్మీ  సంయుకంాగా వాా పారం క్రపారంభసా్తర్థ. కాజల్ 8 నెలల పాట్ల రూ.16000 

పెట్లటబ్డ పెట్టగా, లక్షిీ  4 నెలల పాట్ల వాా పారంలో ఉంది. మొతంా లాభంలో లక్షిీ  2/7వ 
వాటాను పందుతుంది. లక్షిీ  ఎంత డబ్బబ  ను ఇసా్యంది? 

 (a) రూ.11,600 

 (b) రూ. 12,800 

 (c) రూ.11,340 

 (d) రూ. 10,500 
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Q49.  A రూ. 85000తో వాా పారానిి  క్రపారంభంచాడు. ఆ 
తరావ త ఆయనతో పాట్ల B రూ.42,500తో చేరాడు. 
సంవతస రం చివరలోల  లాభాలు 3: 1 నిష్ు త్తలాో 
విభజంచబ్డనట్లయితే,B ఎంత కాలానిి వాా పారంలో 
చేరాడు? 

 (a) 6 నెలలు 

 (b) 7 నెలలు 

 (c) 8 నెలలు 

 (d) 9 నెలలు 

 

Q50. ఒక సంవతస రం చివరలో ష్హద్యబ్ మరియు శరణ్ సంపాదించిన మొతంా లాభం లో 
ష్హద్యబ్ తన వాటాగా రూ. 6000 పంద్యడు. ఒకవేళ ష్హద్యబ్ 6 నెలలకు రూ. 20000 

పెట్లటబ్డ పెటిటనట్లయితే, శరణ్ తన మొతాానిి  సంవతస రం మొతంా పెట్లటబ్డ 
పెటిటనట్లయితే, శరణ్ పెట్లటబ్డ పెటిటన మొతంా ఎంత? 

 (a) రూ. 6300 

 (b) రూ. 7200 

 (c) రూ. 8100 

 (d) రూ. 5000 
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