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8.1 भूमिका
अस्माकं दनैिके व्यवहमारे  बहवः एतमादृशमाः अवसरमाः आ्यमान्त ्यदमा व्यं द्व्योः रमाश्योः तलुिमंा कु्ः्।
कल्पिमंा कुव््त ु्यत ्व्ंय हीिमा्यमाः आन्रस्य च औ्ित्यस्य  तलुिमंा कु्ः् । व्यं प्मापिु् ः ्यत्
1. हीिमा आन्रमात ्नद्वगनुितमा उ्ितमा अनसत ।
   अथवा
2.  आन्रस्य औ्ित्ंय हीिमा्यमाः औ्ित्यमात ्अर््  ्अनसत । 
 अ््यनस्ि ्उदमाहरि े नवचमार्य्त,ु ्यदमा व्ंय नवंशनतं (20) कमाचगनुलकमाः, रीतमा्यमाः अन्तस्य 

च ्ध्ेय तेि प्कमारेि  वण्ट्यमा्ः ्यत ् रीतमा 12 कमाचगनुलकमाः अन्तः च 8 कमाचगनुलकमाः  
प्मापिोनत । व्यं वकंु शकिु् ः -

1. रीतमा्यमाः ्पमार्श्वे अन्तमात ् 3
2

 गनुितमाः कमाचगनुलकमाः सन्त।

अथवा
2. अन्तस्य ्पमार्श्वे, रीतमा्यमाः कमाचगनुलकमािमा् ् 2

3
 भमागः अनसत।

एतमादृश ेएव एकनस्ि ्अ््यनस्ि ्उदमाहरि ेव्ंय व्यमाघ्रस्य एवं च 
एकस्य िरस्य गतेः तलुिमंा कु्ः् ।
अत्र व्यमाघ्रस्य गनतः िरस्य गनततः षड्गनुितमा वत्ते । 

अथवा

िरस्य गनतः व्यमाघ्रस्य गतेः 1
6

 त्ः भमागः अनसत । 

नकं भव्तः एतमादृशीः अ््यमाः तलुिमाः स्रन्त ? षष्ठम्यमंा 
कक््यमा्यमंा व्ंय द्व्योः रमाश्योः तलुिमा् ्अनरगतव्तः ्यदमा 
अस्मानभः उकं ्यत ् एकः रमानशः नद्वती्य-रमाशःे रमाशःे 
नक्यमाि ्गनुितः अनसत । अरिुमा व्ंय ्पश्यमा्ः ्यत ्कमा्न्प 
तलुिमंा ्पररवत््य (उल्टमा करके) एतत ्वकंु शक्यते ्यत ्नद्वती्यः रमानशः प्थ्रमाशःे कत्ः भमागः अनसत।

150 से.्ी.  75से.्ी 
    हीिमा आन्रः

        व्ाघ्रस् गमतः            िरस्य गनतः     
120 नक.्ी. प्नतहोरमानत्कमा 20 नक.्ी. प्नतहोरमानत्कमा
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उ्प्यु्केष ुउदमाहरिषे ुव्ंय औ्ित्यमानि अि्ुपमातरू्पेि अन्प दशन््यतुं शकिु् ः । ्यथमा हीिमा्यमाः औ्ित्य् ्- 
आन्रस्य औ्ित्य् ्= 150:75 अथवमा 2:1 अनसत ।
नकं, अरिुमा भव्तः अ््यमाः तलुिमाः अन्प अि्ुपमातरू्पैः अनभव्यकतीकतुुं शकिवुन्त ?
इ्माः ्परस्परं तलुिमाः सन्त,्यमाः द्व्योः नवनभ्िनसथत्योः अन्प स्मािमाः भनवतु्  ्अहन््त ?
्यनद हीिमा्यमाः औ्ित्य् ्150 सेण्टी्ी्टरन्तं तथमा च आन्रस्य औ्ित्य् ्100 सेण्टी्ी्टरन्तं भवनत, 
तदमा त्योः औ्ित्यस्य अि्ुपमातः भवनत ।

हीिमा्यमाः औ्ित्य् ्: आन्रस्य औ्ित्य् ्= 150:100 = 150
100

 = 3
2

 अथवमा 3:2 अनसत ।

अ्ंय नह  सः   अि्ुपमातः वत्ते ्यः रीतमा्यमाः अन्तस्य च कमाचगनुलकमास ुआसीत ्
अिेि प्कमारेि, व्ंय ्पश्यमा्ः ्यत ््यदमा द्व्योः नवनभ्िनसथत्योः तलुिमंा कु्ः् तदमा एकः एव अि्ुपमातः प्मापुं 
शक्यते । अवरमािं  दमातव्य् ्अनसत ्यत ्तलुिमा्यमा् ्उभ्योः रमाश्योः एककमानि (इकमाई्यमँा) स्मािमानि स्यःु ।

उदाहरणि ्1 3 नक.्ी. इत्यस्य 300 ्ी. इत्यिेि सह अि्ुपमातः ज्मा्यतमा् ्।
सिाधानि ् सव्प्थ्् ्उभ्य् ्अन्प स्माि-एककरू्पेि नलखमा्ः ।
अतः  3 नक.्ी. = 3 × 1000 ्ी. = 3000 ्ी. 
अिेि प्कमारेि अभीष्माि्ुपमातः 3 नक.्ी. :300 ्ी., अथम्ात ्3000 ्ी. :300 ्ी. अथवमा 10:1 इनत अनसत।

8.2 तुल्ः अनुपातः

नवनभ्िमाः अिु्पमातमाः तुल्यमाः सन्त अथवमा ि इनत ज्मातुं नवनभ्िमािु्पमातमािमंा ्परस्परं तुलिमा कतुुं शक्यते  । 
एतत् कतु्् ् अस्मानभः ्पूव्् ् अिु्पमातमाः नभ्िरू्पैः लेखिी्यमाः भवन्त ्पुिश्च तमाि् स्मािहरेष ु नभ्िेष ु
्पररवत््य तेषमंा तोलिं कु््ः । ्यनद तमानि नभ्िमानि स्मािमानि सन्त तनह ् व्ंय वकंु शकिु्ः ्यत् दतमाः 
अिु्पमातमाः तुल्यमाः सन्त ।

उदाहरणि ्2 नक् ्1: 2 इनत  अि्ुपमातः 2: 3 इनत  अि्ुपमातस्य तलु्यः अनसत ?

सिाधानि ् ्परीनषितु्  ्अस्मानभः द्रष्व्यं भनवष्यनत ्यत ्नक् ्1/2  =2/3 अनसत ?

व्ंय प्मापिु् ः 
1
2

 = 
1×3
2×3

 = 
3
6

  तथमा च 
2
3

 = 
2×2
3×2

 = 
4
6

 

व्ंय ्पश्यमा्ः ्यत ्
3
6

 < 
4
6

  अनसत । अथम्ात ्
1
2

 < 
2
3

  इनत अनसत ।

अतः, 1: 2 इनत  अि्ुपमातः 2: 3 इनत  अि्ुपमातस्य तलु्यः िमानसत ।
एतमादृशीिमंा तलुिमािमा् ्उ्प्योगः अरोदत ेउदमाहरि ेद्रष््ट ंशक्यते -
उदाहरणि ्3 कस्यनचत ्नरिके्टदलस्य रितीनडतमास ुकमासनुचत ्स्परम्ास ु प्दशि्् ्इतथ् ्अनसत -

ज्यः           ्परमाज्यः

गतवष्वे 8                  2

अनस्ि ्वष्वे 4                  2

 कनस्ि ्वष्वे प्दशिं् श्षे्ठ् ्आसीत ्? एवं भव्तः केि आरमारेि वकंु शकिवुन्त ?
सिाधानि ् गतवष्वे, ज्यः : ्परमाज्यः = 8 : 2 = 4 : 1
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 अनस्ि ्वष्वे, ज्यः : ्परमाज्यः = 4 : 2 = 2 : 1
 स्पष् ंवत्ते 4 : 1 > 2 : 1 (नभ्िे रू्पे 4/1>2/1)
अतः, व्ंय वकंु शकिु् ः ्यत ्गतवष्वे दलस्य प्दशिं् स्ीचीितर् ्आसीत ्।
षष्ठम्यमंा कक््यमा्यमा्,् अस्मानभः दृष् ं्यत ्तलु्यमाि्ुपमातः केि प्कमारेि ्हत्व्पिूः् अनसत । ्यनद द्ववौ अि्ुपमातवौ 
तलु्यवौ स्यमातमा्,् तदमा तवौ एकं स्माि्ुपमातं नि्म्ातः । आ्यमा्त ुस्माि्ुपमातं स्रमा्ः ।
राशीनां सिानुपाते मनवेशनं सिाधानस् च प्ाम्तः
अरूिमा सवी्य-भविस्य रू्परेखमंा दृष््वमा तस्य एकं प्नतरू्पं कमागद ेनिन्त्वती तथमा च 
भविेि सह निज्मातर् ् अन्प नसथतमंा दनशत्वती । दृष््वमा ्ोिमा वदनत ्यत ्‘‘अनस्ि ्
नचत्रमाङ्किे कमानचत ्त्रनू्टः दृश्यते’’ भव्तः वकंु शकिवुन्त ्यत ्अनस्ि ्नचत्रमाङ्किे 
कमा त्रनू्टः दृश्यते ?
भव्तः एतमादृश ंकथं कथन्यतुं शकिवुन्त ?
अत्र नचत्रे दनशत्मािमा् ्औ्ित्यमािमा् ्अि्ुपमातः एवं च वमासतनवकवौ्ित्यमािमा् ्अि्ुपमातः 
स्मािः स्यमात ्।

भविस्य वमासतनवक् ्औ्ित्य््
्मातःु वमासतनवक् ्औ्ित्य््

 = नचत्रे भविस्य औ्ित्य््
नचत्रे ्मातःु औ्ित्य््

 ्यनद एवं वत्ते तदवै उनचतः स्माि्ुपमातः निन्त्ः भनवष्यनत । प्मा्यः ्यदमा उनचते 
स्माि्ुपमाते नक्न्प नचत्रं नि्मी्यते, तदमा एव एतत ्दशिे् ्िोहर् ्आकषकं् च  जमा्यते । एक् ्
अ््य् ्उदमाहरि ंरमानषरि्य-धवजस्य वत्ते ।
 नकं भव्तः जमािन्त नवनभ्िदशेमािमंा नवनभ्िरमानषरि्य-धवजमािमंा नि्म्ाि े उनचत-
स्माि्ुपमातस्य एव प््योगः भवनत । नक्त ुप्मा्यः एषः अि्ुपमातः1.5:1 अथवमा 1.7:1 इनत भवनत ।
 व्य् ् अस्य अि्ुपमातस्य ्मािं प्मा्यशः 3:2 सवीकतुुं शकिु् ः । प्मा्यशः एतत ् एव ्मािं भमारते 
प््यञुज्मािे डमाक्पत्रे अन्प प््यकंु भवनत ।
 अरिुमा नकं भव्तः वकंु शकिवुन्त  ्यत ्4.5 से.्ी.लमब्मािे तथमा च 3.0 से्ी. नवसततृते डमाक्पत्रे 
एषः एव ्परर्मािः अनसत ? एततथुं भवतमंा कतृ ते अि्ुपमातमािमंा 4.5:3.0 तथमा च 3:2 इत्यस्य तलु्यतमा द्रष्व्यमा 
भनवष्यनत ।

 व्ंय ्पश्यमा्ः ्यत ् 4:5 :3.0 = 4.5
3.0

 = 45
30

 = 3
2

 अतः, व्ंय प्मापिु् ः ्यत ्4:5:3.0 ततमा च 3:2 तलु्यवौ अि्ुपमातवौ सतः ।
 वमासतनवके जीविे स्माि्ुपमातमािमंा व्यमान्पिः उ्प्योगमाः दृश्य्ते । नकं भव्तः एतमादृशीिमंा ्पररनसथतीिमंा 
नवष्ेय नवचमारन्यतुं शकिवुन्त ?
 व्ंय गतकषिमास ुघ्टकतीकरि-नवनरिमा अन्प प्श्मािमंा स्मारमािं कथं करिी्य् ्इत्यन्प अनरगतव्तः । 
अनस्ि ्नवरवौ सव्प्थ् ंव्य् ्अिेकतः एकसङ्ख्यमा-्प््य्तं ्पिुश्च वमानञछित-सङ्ख्यमा्यमाः ्मािं जमािी्ः ।
 आ्यमा्त,ु इदमािीं ्पश्यमा्ः ्यत ्उभमाभ्यमंा नवनरभ्यमा् ्एकमा एव स्स्यमा कथं समाध्यते ।

उदाहरणि ्4 एकं ् मािनचत्रं 1000 नकलो्ी्टरन्त् ्अ्तरमालं 2 सेण्टी्ी्टरन्तेि अ्तरमालेि  दशन््यतवमा 
निन्त्् ् अनसत । ्यनद ्मािनचते्र द्व्योः सथमाि्योः ्ध्यगतमा दरूतमा 2.5 सेण्टी्ी्टरन्तमा 
वत्ते, तदमा त्योः ्ध्यगतमा वमासतनवकती दरूतमा नक्यती भनवष्यनत ?
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सिाधानि्

अरूिः अस्य स्मारमाि् ्एवं कतृ तवमाि ्-
कल्पिमंा कुव््त ुअ्तरमालः (दरूी) = x नक.्ी.

तदमािी् ्1000 : x = 2 : 2.5 

अथवमा 
1000

x
 = 2

2.5
 

अथवमा 
1000×x×2.5

x
 = 

2
2.5

  ×x×2.5

अथवमा  1000 ×2.5 =x×2
अथवमाx=1250
वमासतनवकः अ्तरमालः =1250 नक.्ी.   

्ीरमा अस्य स्मारमाि् ्एवं कतृ तवती  -

2 से.्ी.दश््यनत 1000 नक.्ी. इनत

अतः 1 से.्ी. दश््यनत 
1000

2
  नक.्ी. इनत

अतः, 2.5 से.्ी. दश््यनत 
1000

2
 ×2.5 नक.्ी.

अथम्ात ्  1250 नक.्ी.

  

अरूिः आदवौ स्माि्ुपमातं कतृ तवमा तत्पश्चमात ्स्ीकरि ंप्मापिोनत स्मारमािं च करोनत । ्ीरमा ्पवूुं1 से.्ी.द्वमारमा 
प्दनशत्् ्अ्तरमालं ज्मातुं प््यमासं कतृ तवती । अिेि प्कमारेि, समा घ्टकतीकरि-नवरःे प््योगं करोनत ।  
आ्यमा्त ुघ्टकतीकरि-नवरःे प््योगं  कुव््तः कमासमानञचत ्अ््यमासमंा स्स्यमािमंा स्मारमािं कु्ः्।
उदाहरणि ्5  ्यनद 6 ्पमात्रमािमंा ्लू्ंय िवनतरूप्यकमात्कं भवेत,् तदमा तमादृशीिमा् ्एव 10 ्पमात्रमािमंा ्लू्ंय 

नकं भनवष्यनत ?

सिाधानि ् 6 ्पमात्रमािमंा ्लू्य्=्  90 रू.

  अतः 1 ्पमात्रस्य ्लू्ंय =  
90
6

  रू.

  अतः,10 ्पमात्रमािमंा ्लू्य् ्= 
90
6

  रू.×10=150 रू.

उदाहरणि ्6 ्् कमार्यमािं 25 ली्टर ्अश्तैलेि   150 नक.्ी.दरंू गचछिनत । 30 ली्टर ्अश्तैले 
(जीवमाश्तैले) तत ्नक्यत ्दरंू गन्ष्यनत ?

सिाधानि ् 25 ली्टर ्अश्तैलेि   गचछिनत = 150 नक.्ी. दरू््

अतः,1 ली्टर ्अश्तैलेि दरंू गन्ष्यनत = 150
25

  नक.्ी. दरू््

अतः, 30 ली्टर ्अश्तैले दरंू गन्ष्यनत = 150
25

 × 30 नक.्ी. = 180 नक.्ी. दरू््

अनस्ि ् नवरवौ, ्पवूुं व्य् ् एकस्य वसतिूः ्मािं प्मापिु् ः 
अथम्ात ् घ्टकतीकरि ं ्मािं ्मािं  प्मापिु् ः । एतत ् द्व्योः 
नवनभ्िगिु्योः तलुिमंा कतृ तवमा प्माप्यते । उदमाहरिमाथुं, वसतिूमंा 
्लू्ेयि सह तलुिमंा कतृ तवमा एकस्य वसतिूः ्लू्ंय ज्मा्यते ।
अथवमा ्यनद अ्तरमाल् ्(दरूतव्)् एवञच स््यः दतः वत्ते तनह ्घ्टकतीकरि-स््ेय रिन्तमा्तरमालः ज्मा्यते । 
अिेि प्कमारेि भव्तः द्रष््ट ंशकिवुन्त ्यत ्‘प्त्ेयकं’ इनत दशन््यतु ंव्ंय प्मा्यः ‘प्नत’ इत्यस्य प््योगं कु्ः् । 
उदमाहरिमाथुं, नकलो्ी्टर प्नतघण्टमंा (km/h), नवद्माथमी प्त्यध्यमा्पकः, इत्यमानद घ्टकतीकरि ंअि्ुपमातं (दर) 
प्दश््यनत ।
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्यनद एकमा न्प्पीनलकमा निजभमारमात ् 50 गनुितं भमारं वोढंु शकिोनत । ्यनद एतत ्एव तथ्ंय ्मािवस्य उ्परर अन्प 
प्वत्वेत, तदमािीं ज्मा्यतमां ्यत ्भव्तः नक्य्तं भमारं वक््यन्त ?

प्श्ावली 8.1

1.  अि्ुपमातः ज्मा्यतमा् ्-
 (a) 5 रूप्यकस्य 50 ्पिकैः सह  (b) 15 नक.ग्मा. इत्यस्य  210 ग्मा्द्वमारमा
 (c) 9 ्ी.इत्यस्य 27 से.्ी.द्वमारमा  (d) 30 नदिमािमा् ्36 होरमानभः सह

2.  एकस्यमंा सङ्गिक-प््योगशमालमा्यमां षड्भ्यः नवद्मानथ्भ्यः त्रीनि सङ्गिकमानि भवे्यःु।
ज्मा्यतमंा ्यत ्चतनुवुंशत्ैय (24) नवद्मानथ्भ्यःनक्यन्त सङ्गिकमानि अ्पेषि्ते ?

3.  रमाजसथमािस्य जिसंख्यमा = 570 लषिं उतरप्दशेस्य जिसंख्यमा = 1660 लषिं, 
रमाजसथमािस्य षिेत्रफलं = नत्रलषि् ्= नक.्ी.2 उतरप्दशेस्य षिेत्रफलं = नद्वलषि् ्  = 
नक.्ी.2  तदमा ज्मा्यतमा् ् 
(i) अि्योः रमाज्य्योः प्नत नक.्ी.2 नक्य्तः जिमाः सन्त ?
(ii) कनस्ि ्रमाज्ेय जिसंख्यमा अल्पसङ्ख्यकमा अनसत ?

8.3 प्मतशतता-राशीनां तुलना्ाः एकः अन्ः मवमधः

अिीतमा्यमाः प्नतवेदि््
प्मापमाङ्कमाः - 320/400

प्नतशत् ् - 80

रीतमा्यमाः प्नतवेदि््
प्मापमाङ्कमाः » 300/360
प्नतशत् ् » 83.3

अिीतमा वदनत ्यत ् तस्यमाः ्परीषिमाफल् ् अनरकं श्षंे्ठ वत्ते ्यतोनह समा 320 अङ्कमाि ्  प्मापिोत ् ्यद्न्प 
रीतमा केवलं 300 अङ्कमाि ्प्मापिोत ्। नकं भव्तः तस्यमाः स्थ्िं कुव्न्त ? भवतमंा नवचमारमािसुमारं कस्यमाः 
्परीषिमाफल् ्अनरकं श्षे्ठ् ्अनसत ?
्मािसी वदनत ्यत ्केवलं प्मापमाङ्कमािमंा तलुिमंा कतृ तवमा एतद ्वकंु ि शक्यते ्यत ्कस्यमाः ्परीषिमाफल् ्अनरकं 
श्षे्ठं वत्ते ्यतोनह अनरकत्माः अङ्कमाः स्मािमाः ि सन्त ।
समा वदनत  ्यतप्नतवेदि्पत्र्योः दतषे ु प्नतशतमाङ्केष ुभवत्यवौ नक्थुं ध्यमािं ि दत् ्। अिीतमा्यमाः प्नतशत् ्
अङ्कमाः80 सन्त अ्परञच रीतमा्यमाः प्नतशत् ्अङ्कमाः 83.3 सन्त। अिेि ज्मा्यते रीतमा्यमाः ्परीषिमाफल् ्
अनरकं श्षंे्ठ वत्ते ।
नकं भव्तः अिेि सम्तमाः (स्तषु्माः) सन्त ?
प्नतशतं तेषमंा  नभ्िमािमा् ्अशंः भवनत ्ेयषमंा हरः शतं  भवनत अ््यचच ्यत्र ्परीषिमाफलमािमंा तलुिमा्यमा् ्एतत ्
कतृ तं स्यमात ्।
आ्यमा्त ुसमप्नत एतमादृशमानि नभ्िमानि नवसतरेि अवग्तुं प््यमासं कु्ः् ।
8.3.1 प्मतशतता्ाः अथा्चः

‘प्नतशत्’् इनत (percent) शबदः लेन्टि भमाषमा्यमाः ‘percentum’अस्मात ्शबदमात ्गतृहीतः अनसत ्यस्य 
अथ्ः ‘प्त्ेयक् ्एकशत्’् इनत नवद्ते ।
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 प्नतशत् ्इनत नचह्नद्वमारमा प्दश््यते ्यस्यमाथ्ः अनसत शतत्ः।अथम्ात ्एकशतत्ः अथम्ात ्1% अस्य 

अथ्ः अनसत शते एकः अथवमा एकशतत्ः । एतत ्अिेि प्कमारेि नलख्यते : 1% = 
1

100
 = 0.01। एतद ्

अवग्तु्  ्अरोदत् ्उदमाहरि ंनवचमार्यमा्ः।
रीिमा एकस्यमाः उत्पीठीकमा्यमाः ऊधव्भमागं   नि्म्ातुं 100 नभ्ि-नभ्िवि््यतुमािमंा ‘इनत नशलमा-नवशषेमािमंा 
सङ्ख्यमा’ इत्ेयतेषमंा प््योगं करोनत। समा ्पीतविमाुं, हररतविमाुं, रकविमाुं, िीलविमाुं च ‘्टमाइल’ इनत इनष्कमाः 
्पतृथक्-्पतृथक् अगि्यत ्एकस्यमंा च तमानलकमा्यमंा निमिप्कमारेि  अनलखत ्। नकं भव्तः एतमंा तमानलकमंा ्परून्यतुं  
तस्यमाः सहमा्यतमंा कररष्यन्त ?

विः् ्टमाइलसंख्यमा प्नतशत-्माि् ्(दर) नभ्ि्् एवं नलख्यते एवं ्पठ््यते
्पीतमा 14 14 14/100 14% 14 प्नतशत््
हररतमा 26 26 26/100 26% 26 प्नतशत््
रकमा 35 35 ......... ....... ..............
िीलमा 25 ......... ......... .......... .............
्योगः 100 ..........

प्मतशतता ज्ातव्ा ्दा ्ोगः शतं न भवेत ्। 

उ्प्यु्केष ुसव्वेष ुउदमाहरिषे ुवसतिूमंा संख्यमािमंा ्योगः शतं जमा्यते । उदमाहरिमािमाथुं रीिमा्यमाः ्पमार्श्वे  आहत्य 100 
्टमाइल-्इनष्कमाः आसि,् बमालकमािमंा संख्यमा अन्प शत् ्अ््यचच ्पररत्रमािमािमंा संख्यमा अन्प शत् ्एव आसीत।् 
्यनद वसतिूमा् ्आहत्य संख्यमा शतं ि भवेत ्तदमा प्त्ेयकं वसतिूः प्नतशतरू्पेि आकलिं कथं नरि्यते ? 
एतमादृश्यमंा नसथत्यमंा व्ंय प्त्ेयकं नभ्िस्य तस्य एतमादृश ेतलु्यनभ्िे ्पररवत्िं करिी्ंय भवनत ्यस्य हरः शतं  
भवेत ्। अरोदत ेउदमाहरि ेनवचमार्य्त ु। भवतः ्पमार्श्वे कणठस्य एतमादृशी ्मालमा अनसत ्यस्यमंा द्व्योः वि््योः 
नवंशनतः ्निकमाः (Beads) सतू्रबदमाः सन्त ।

एतान ्कुव्चनतु 
1. निमिदतमंाशभे्यः नवनभ्िवौ्ित्यमािमंा बमालकमािमंा प्नतशतं ज्मा्यतमा्।्

औ्ित्य्् बमालकमािमंा संख्यमा नभ्िरू्पेि प्नतशत््

110 से.्ी. 22

120 से.्ी. 25

128 से.्ी. 32

130 से.्ी. 21

्योगः 100

2. एकनस्ि ् आ्पि े नवनभ्ि-्परर्मा्पमािमंा ्पमादत्रमािमािमंा ्यगुलमािमंा संख्यमा निमि 
प्कमारेि अनसत ्परर्मा्पः 2 : 20 ्परर्मा्पः 3 : 30 ्परर्मा्पः 4 : 28 ्परर्मा्पः 5 
: 14 ्परर्मा्पः 6 : 8 एतमंा सचूिमंा ्यथमा उ्परर वत्ते तथमा एव एकस्यमंा तमानलकमा्यमंा 
नलख्त ुआ्पि ेच उ्पलबरमािमा् ््पमादत्रमािमािमंा प्नत-्परर्मा्पं प्नतशतरू्पेि अन्प  
ज्मातवमा नलख्त ु।
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विः् ्निकमािमंा संख्यमा नभ्ि्् 100 हर्यतंु तलु्यनभ्ि्् प्नतशत््

रकः 8
8

20
 8

20
 × 

100
100

 = 
40

100 40%

िीलः 12
12
20

12
20

 × 
100
100

 = 
60

100
 60%

्योगः 20

व्ंय ्पश्यमा्ः ्यत ््यदमा वसतिूमंा ्योगः शतं ि वत्ते तदमा प्नतशततमां ज्मातुं व्य् ्एतमाि ्त्रीि ्नवरीि ्प््यञुज्ह े। 

तमानलकमा्यमंा दनशते्  नवरवौ व्ंय 100
100

 द्वमारमा गिु्यमा्ः । इतथं नभ्िस्य ्माि् ्अन्प ि ्पररवत््यनत व्ंय च 

एतमादृश ंनभ्िं प्मापिु् ः ्यस्य हरः100 इनत भवनत ।

अिवरः रक्निकमािमंा प्नतशत् ्अिेि प्कमारेि जमािमानत:
20 ्निकेष ुरक्निकमािमंा संख्यमा 8 अनसत,अतः 
100 ्निकेष ुरक्निकमािमंा संख्यमा 

= 8
20

 × 100 = 40 (एकशते)= 40%

आशमा, रक्निकमािमंा प्नतशत् ्
अिेि प्कमारेि जमािमानत :

8
20

 = 
8×5
20×5

 = 
40

100
 = 40%

 अिवरः घ्टकतीकरि-नवरःे प््योगं कतृ तवमाि।् आशमा हरे 100 प्मापुं तं 5
5

 इत्यिेि गिुिं कतृ तवती । 

भवदभ््यः ्यः नवनरः रोचते, तस्य प््योगं कतुुं शकिवुन्त । एतत ्समभव् ्अनसत ्यत ्भव्तः क्न्प सवकती्य् ्
अ््ंय नवनर् ्अन्प नवचमारन्यतुं शकिवुन्त । 
अिवरः ्ंय नवनर ंप््यकुवमाि ्सः सव्वेभ्यः अि्ुपमातेभ्यः प््योकंु शक्यते । नक्,् आशमा ्ंय नवनर ंप््यकुवती 
तस्य सव्वेभ्यः अि्ुपमातेभ्यः उ्प्योगः कतुुं शक्यते ? अिवरः कथ्यनत ्यत ्आशमा्यमाः नवनरः तेष ुएव नभ्िेष ु
उ्प्योकंु शक्यते ्ेयषमंा हरे एतमादृशी संख्यमा भवेत ्  ्यमंा ्यनद क्यमानचत ् प्माकतृ तसंख्य्यमा गिु्यमा्ः तनह ् शतं 

 प्माप्येत । ्यतः तस्यमाः नवरवौ, हरे 20 संख्यमा आसीत ््यमंा समा 5 द्वमारमा गिुमंा कतृ तवमा 100 प्मापुं शकवती । ्यनद हरे 
6 संख्यमा भवेत ्तदमािी् ्अस्य नवरःे प््योगं समा िैव कतुुं अशक््यत ्। नकं भव्तः अङ्गीकुव्न्त ।

एतान ्कुव्चनतु 

1.  नवनभ्िविम्ािमंा 10 खणडमािमंा   संग्हः एव् ्अनसत -

विः् संख्यमा नभ्ि्् हरः शत्् प्नतशते

हररतः (G)

िीलः (B)

रकः (R)

्योगः

तमानलकमंा ्परू्य्त ुतथमा च प्त्येकं वि््यतुमािमंा खणडमािमंा प्नतशतं ज्मा्यतमा् ्।
2.  ्मालमा्यमाः ्पमार्श्वे कङ्किमािमा् ्एकः सङ्ग्हः अनसत ्यनस्ि ्20 सवुिस््य 10 च रजतस्य कङ्किमानि सन्त । प्त्ेयकं प्कमारकमािमंा 

कङ्किमािमंा प्नतशतं नक् ्अनसत ? नकं भव्तः एतदथ्् ्अन्प   तमानलकमंा नि्म्ातुं शकिवुन्त ्यथो्परर निन्त्मा अनसत ?
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अरोनलनखतमानि उदमाहरिमानि अवरमािेि ्पश्य्त ुचचमाुं च कुव््त ु्यत ्तेष ुतोलिमाथुं कः नवनरः स्ीचीितरः 
अनसत ?
1.  वमातमावरि,े 1 ग्मा्-वमा्यवौ उ्पनसथतमाः सन्त :

.78 ग्मा् िमाइरिोजि
.21 ग्मा् ऑकसीजि

.01ग्मा् अ््यं वमा्यरुू्पद्रव्य््

    

अथवमा     

 

78 % िमाइरिोजि
21 % ऑकसीजि

1% अ््ंय वमा्यरुू्पद्रव्य््

2.   कस्यनचद ््यतुकस्य वस्ते नवद्ते -

60% सतूी

40% ्पॉनलस्टर

                                    

 
3
5

 सतूी

2
5

  ्पॉनलस्टर

8.3.2 मभननसखं्ानां प्मतशतरूपेण पररवत्चनि्
नभ्िसंख्यमास ुहर-संख्यमाः नवनभ्ि-संख्यमा भनवतु्  ्अहन््त । तमासमंा तलुिमाथुं  तमासमंा हरमािमंा समा्मा््यीकरि् ्
आवश्यकं वत्ते । व्ंय च दृष्व्तः स्ः ्यत ््यनद तमास ुप्त्ेयकं संख्यमा्यमाः हरः 100 भवेत ्  तदमािीं तमासमंा 
संख्यमािमंा तलुिमा अतीव सरलमा जमा्यते । अथम्ात ् व्ंय नभ्िमािमंा  ्पररवत्िं प्नतशतरू्पेि कुव््तः स्ः । 
आगचछि्त ुसमप्नत व्यं  कमानिनचत ्नभ्िमानि प्नतशतरू्पेि ्पररवत्न्यतुं प््यमासं कु् ्।

उदाहरणि ्7 
1
3

 इनत प्नतशतरू्पेि नलख्त।ु

सिाधानि ् दत-सङ्ख्यमा, 
1
3

 = 
1
3

 × 
100
100

 = 
1
3

 ×100%

  = 
100

3
 % = 33 

1
3

 %

उदाहरणि ्8  25 नवद्मानथ्िमंा कक््यमा्यमंा 15 बमानलकमाः सन्त । बमानलकमािमां प्नतशतं नक् ्अनसत ?
सिाधानि ् 25 नवद्मानथ्ष ु15 बमानलकमाः सन्त ।

अतः बमानलकमािमंा प्नतशतं = 
15
25

 × 100 = 60 । अथम्ात ्कक््यमा्यमंा 60% बमानलकमाः सन्त । 

उदाहरणि ्9 
5
4

 इनत प्नतशतरू्पेि ्पररवत््य्तु

सिाधानि ् दत-सङ्ख्यमा, 
5
4

 = 
5
4

 ×100% =125%
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  एतेष ु उदमाहरिषे ु व्ंय ्पश्यमा्ः ्यत ् एक् ् उनचतनभ्िं ्यनद प्नतशतरू्पेि ्पररवत््यमा्ः  
तनह ्शतमात ्(100 तः) ््यिंू प्नतशतं तथमा च ्यनद न्श्नभ्िं प्नतशतरू्पेि ्पररवत््यमा्ः 
तनह ् शतमात ्(100 तः) अनरकं प्नतशतं प्माप्यते ।

मवचार्नतु, चच्च्नतु मलखनतु च

(i) नकं भव्तः कस्यनचत ्‘्ररु-न्पष्ठकस्य’  50% खमानदतु्  ्अहन््त ?
 नकं भव्तः कस्यनचत ्‘्ररु-न्पष्ठकस्य’  100% खमानदतुं शकिवुन्त ?
 नकं भव्तः कस्यनचत ्‘्ररु-न्पष्ठकस्य’  150% खमानदतु्  ्अहन््त ?
(ii) नकं कस्यनचत ्वसतिूः ्लू्ंय 50% वनरत्ुं शक्यते ?
 नकं कस्यनचत ्वसतिूः ्लू्ंय100% वनरत्ुं शक्यते ?
 नकं कस्यनचत ्वसतिूः ्लू्ंय150%वनरत्ुं शक्यते ?

8.3.3 दशिानमभननस् प्मतशतरूपेण पररवत्चनि्

अस्मानभः दृष् ं ्यत ् समारमारि-नभ्िमािमंा प्नतशतरू्पेि ्पररवत्िं कथं नरि्यते । अरिुमा आ्यमा्त ु ्पश्यमा्ः 
दश्माि-नभ्िमािमंा अन्प प्नतशतरू्पेि ्पररवत्िं कथं जमा्यते ? 
उदाहरणि ्10 प्दत-दश्मािमािमंा प्नतशतरू्पेि  ्पररवत्िं कुव््त ु -
(a) 0.75   (b) 0.09  (c) 0.2
सिाधानि्
 (a)  0.75 = 0.75 × 100 %  = 

75
100

 × 100 % = 75% 

 (b) 0.09 =  
9

100
  = 9 % (c) 0.2 = 

2
10

 × 100% = 20 %

प््ास ंकुव्चनतु 

1.  निमिनलनखतमानि नभ्िमानि प्नतशते ्पररवत््य्त ु। 

(a) 
12
16

                            (b) 3.5                                  (c) 
49
50

(d) 
2
2

                            (e) 0.05

2.  (i)  32 नवद्मानथ्ष ु 8 नवद्मानथ्िः अि्ुपनसथतमाः सन्त । नवद्मानथ्िमंा नकं प्नतशत् ्अि्ुपनसथत् ्
अनसत ?

 (ii)  25 आकमाशवमािी्य्त्रेष ु16 दनूषतमानि सन्त । दनूषत्य्त्रमािमंा प्नतशतं नक् ्अनसत ?
 (iii)  एकनस्ि ्आ्पि े500 उ्पकरिमानि सन्त ्ेयष ु5 निरथ्कमानि सन्त । निरथ्को्पकरिमािमंा 

प्नतशतं नक् ्अनसत ?
 (iv)  120 ् तदमाततृष ु90 ् तदमातमारः ‘आ्’् इनत वचिेि ् तं दतव्तः । कनत  प्नतशतं ् तदमातमारः 

‘आ्’् इनत वचिेि ्तं दतव्तः ?
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8.3.4 प्मतशतस् साधारणमभनने अथवा दशिान-मभनने पररवत्चनि्

एतमावत-््प््य्त् ्अस्मानभः समारमारि-नभ्िस्य अथवमा दश्माि-नभ्िस्य प्नतशतरू्पेि ्पररवत्िं कतृ त् ् । 
व्य् ् अस्माद ् नव्परीत् ् अन्प कतु्् ् अहम्ा्ः । अथम्ात ् प्दत ं प्नतशतं समारमारिनभ्िरू्पेि अथवमा 

दश्लवनभ्िरू्पेि अन्प ्पररवत्न्यतुं शकिु् ः । अरोदतमंा तमानलकमंा समावरमािं ्परू्य्त ु- 

प्नतशत्् 1% 10% 25% 50% 90% 125% 250%

समारमारिनभ्ि््
1

100
10

100
 = 1

10

दश्लवनभ्ि्् 0.01 0.10

कस्यनचत ्वसतिूः सव्वे अन्प भमागमाः न्नलतवमा सदवै एकं सं्पिूुं वसत ु नि्म्ान्त । वि््यतेुष ु्टमाइलखणडेष,ु 
नवद्मानथ्िमा् ्औ्ित्ेयष ुवमातमावरि ेच वमा्यदु्रव्यमािमा् ्उदमाहरिषे ुअस्मानभः दृष् ं्यत ््यदमा व्ंय तेषमंा प्नतशतं 
्योज्यमा्ः तदमा शत् ्एव प्माप्यते । ते सव्वे अन्प भमागमाः न्नलतवमा एकं ्पिूुं वसत ुनि्म्ान्त । ्योनजते सनत 
एक् ्अथवमा 100% ्यचछिन्त । अतः ्यनद द्व्योः भमाग्योः एकः भमागः दतः स्यमात ्तदमा व्ंय नद्वती्यभमागं ज्मातुं 
शकिु् ः ।
अरोदतमानि उदमाहरिमानि नवचमा्य्त ु-
नवद्मानथ्िमंा प्दतमा्यमंा संख्यमा्यमंा 30% बमालकमाः सन्त ।
अस्य एषः अथ्ः अनसत ्यत ््यनद 100 नवद्मानथ्िः सन्त त ुतेष ु30 बमालकमाः
सन्त शषेमाः बमानलकमाः भनवष्यन्त ।

स्पष्् ्अनसत ्यत ्(100 - 30)% = 70% बमानलकमाः भनवष्यन्त ।

मवचार्नतु, चच्च्नतु मलखनतु च

एकस्य ्परररमािस्य नि्म्ाि े नवनहतं व्य्ंय ्पश्य्त ु। 
‘सचूीक्’् इत्यस्य उ्परर  20%, वस्तो्परर 50%,  सेविो्परर 30% 
नकं भव्तः एतमादृशमानि अ््यमानि उदमाहरिमानि प्सतोतुं शकिवुन्त ?

एतमादृशमानि कमानिनचत ्
अ््यमानि उदमाहरिमानि 

नि्म्ा्त ुतेषमंा च 
स्मारमािं करिी्यमानि ।

प््ास ंकुव्चनतु 

1.  35% + _______% = 100%,   64% + 20% 
+________ % = 100%             45% = 100% – ____ %,

 70% = ______% – 30%
2.  कस्यमानश्चत ्कक््यमा्यमाः नवद्मानथ्िमंा ्पमार्श्वे 65% नद्वचनरिकमाः सन्त । 
 कनतप्नतशतं नवद्मानथ्िमंा ्पमार्श्वे नद्वचनरिकमाः ि सन्त ?
3.  अस्माकं ्पमार्श्वे सेव-िमारङ्ग-आमैः प््परूरत् ्एकं ्पमात्र् ्अनसत ।
 ्यनद तेष ु 50% सेवफलमानि तथमा च 30% िमारङ्गमानि सन्त तदमा 

आममािमंा प्नतशतं नक्यत ्अनसत ?
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8.3.5 अनुिानेन सह िनोरञ्जनि ्

प्नतशततमा प्दत-षिेत्रफलस्य कस्यनचत ्भमागस्य अिु् मािे समाहमाय्ंय करोनत । 

उदाहरणि ्11 अरोदतमा्यमा् ्आकतृ त्यमंा छिमा्यमाङ्नकत-भमागः ्पिूस््य कनतप्नतशत् ्अनसत ?

सिाधानि ् आदवौ व्ंय ्पश्यमा्ः ्यत ््पिूम्ाकतृ तेः नक्यमाि ्भमागः छिमा्यमाङ्नकतः अनसत ? अिेि प्कमारेि   

प्मापनभ्िेि छिमा्यमाङ्नकत-भमागस्य प्नतशततमा ज्मातुं शक्यते । भव्तः द्रष््ट ंशकिवुन्त ्यत ्

्पिूम्ाकतृ तेः अरः् भमागः छिमा्यमाङ्नकतः अनसत ।

 तथमा च  1
2

 = 1
2

 × 100% =50%

 अिेि प्कमारेि, 50 % छिमा्यमाङ्नकतः अनसत ।

 निमिमाकतृ त्योः नक्यत ्प्नतशतं छिमा्यमाङ्नकत् ्अनसत ? 

भव्तः अिेि प्कमारेि कमाश्चि अ््यमाः आकतृ तीः नि्म्ातुं शकिवुन्त तथमा च सवी्य-न्त्रमानि छिमा्यमाङ्नकतभमागस्य 

नवष्ेय अिु् मािं कतुुं वद्त ु।

8.4 प्मतशतता्ाः उप्ोगः

8.4.1 प्मतशतता्ाः व्ाख्ा

भवन्भः दृष् ं्यत ्तलुिमंा कतुुं प्नतशततमा नक्यती उ्प्योनगिी वत्ते । व्ंय समारमारि-नभ्िमािमंा तथमा च दश्माि-

नभ्िमािमंा प्नतशतरू्पेि ्पररवत्िं कथं नरि्यते इनत  अनरगतव्तः । अरिुमा व्ंय द्रक््यमा्ः ्यत ्प्नतशततमा्यमाः 

दनैिकजीविे केि प्कमारेि प््योगः कतुुं शक्यते । एततथुं व्य् ्अरोनलनखत-कथिमािमंा व्यमाख्य्यमा आरमभ ं

कु्ः् ।

– रनवः सवस्य आ्यस्य 5% रषिनत ।

– रेखमा प्त्ेयकं ्पसुतकस्य नवरि्येि 10% लमाभ ंप्मापिोनत ।

– ्ीरमा्यमाः 20% वस्तमानि िीलविस््य सन्त ।

एष ुकथिेष ुप्त्ेयकं कथिमात ्भव्तः कं निषकषुं प्मापुं शकिवुन्त ?

 5% इत्यिेि अस्माक् ्आश्यः शतमात ्(100तः) ्पञच भमागमाः तथमा च व्य् ्एतत ्
5

100
 इनत रू्पेि 

नलखमा्ः । अस्यमाथ्ः अनसत ्यत ्रनवः अनज्तेष ुप्त्ेयकं शत-रूप्यकेष ु्पञच रूप्यकमानि रषिनत । अिेिैव 

प्कमारेि भव्तः उ्परर दतमािमंा कथिमािमा् ्अथ्-नवष्ेय नवचमार्य्त ु।
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8.4.2 प्मतशतत्ा सखं्ा-ज्ानि ्
अरोनलनखतमानि उदमाहरिमानि समावरमािं ्पश्य्त ु।
उदाहरणि ्12 40 बमालकमािमंा सव्वेषिििे ज्मातं ्यत ् 25% ्पमादक्दकंु रितीनडतु्  ्इचछिन्त । ज्मा्यतमंा ्यत ्एष ु

बमालकेष ुकनत बमालकमाः ्पमादक्दकु-रितीडिं रितीनडतु्  ्इचछिन्त स् ?
सिाधानि ् अत्र बमालमािमंा संख्यमा 40 अनसत। एष ुबमालेष ु25% ्पमादक्दकंु रितीनडतु्  ्इचछिन्त । ्ीिमा 

अिवरः च एतमादृशमािमंा बमालमािमंा संख्यमंा ज्मातु्  ्अरोनलनखतवौ नवरी प््यकुव्तवौ । भव्तः 
एतमादृशमािमंा प्श्मािमंा स्मारमािमा्य एत्योः नवध्योः कं नवनर ंप््योकंु शकिवुन्त ।

अरुणः अनेन प्कारेण सिाधानं कृतवान्

शत-बमालकेष ु ्पमादक्दकंु रितीनडतु्  ् इचछिन्त = 25 

अतः, 40 बमालकेष ु्पमादक्दकंु रितीनडतु्  ्इचछिन्त

=  
25

100
 × 40 = 10

िीरा अनेन प्कारेण सिाधानं कृतवती

40 इत्यस्य 25% = 
25

100
 × 40 

                        = 10 

अिेि प्कमारेि 40 बमालेष ु 10 बमालमाः 
्पमादक्दकंु रितीनडतु्  ्इचछिन्त।

उदाहरणि ्13 ्यदमा 25% ्लू्यमा्पहमारः दी्य्मािः आसीत ्तदमा रमाह्टलः एक् ्सवेदक् ्अरितीिमात ्तथमा च 
नवंशनतं रूप्यकमानि संरनषितवमाि ्। ्लू्यमा्पहमारमात ््पवूुं सवेदकस्य ्लू्ंय नक् ्आसीत ्?

सिाधानि ् रमाह्टलः 20 रनषितवमाि ् ्यदमा ्लू्यमा्पहमारः 25% आसीत ् । अथम्ात ् ्लू्ेय 25% 
््यिूतमाकमारिमात ्रमाह्टलः नवंशनतः  रूप्यकमानि रनषितवमाि ्। आ्यमा्त ु्पश्यमा्ः ्यत ््ोहिः 
अबदलुः च सवेदकस्य प्मारनमभकं ्लू्ंय कथं ज्मातव्तवौ ?

िोहनस् सिाधानि्
वमासतनवक-्लू्यस्य 25% =  20 रू.
कल्पिमंा कुव््त ु्लू्ंय P इनत अनसत  
अतः P इत्यस्य 25% = 20

अथम्ात ्
25

100
 × P = 20

अथम्ात ्
P
4

 =20 अथवमा P=20× 4

अतः P =  80 रूप्यकमानि

अबदुलस् सिाधानि्

प्त्ेयकं 100 रूप्यकेष ु25 रूप्यकमानि रषिनत
तदमा 20 रूप्यकमािमंा रषिि् ्अनस्ि ्रमाशवौ 
भनवष्यनत

= 
100
25

 × 20 = 80  रूप्यकमानि

उभवौ अन्प सवेदकस्य वमासतनवकं ्लू्ंय 80 
रूप्यकमानि इनत ज्मातव्तवौ । ।

प््ास ंकुव्चनतु 

1.  ज्मा्यतमा् ्:
 (a) 164 इत्यस्य 50% (b) 12 इत्यस्य 75% (c) 64 इत्यस्य 12  1/2%
2.  25 छिमात्रमािमा् ्एकस्यमंा कषिमा्यमंा 8% छिमात्रेभ्यः वतृष्वौ  कलेदिं   रोचते । वषम्ास ु्ेयभ्यः कलेदिं 

रोचते तेषमंा  छिमात्रमािमंा संख्यमा ज्मा्यतमा् ्।
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प््ास ंकुव्चनतु 

 1. 9 कस्यमाः संख्यमा्यमाः 25% अनसत ?          2. 15 कस्यमाः संख्यमा्यमाः 75%  अनसत ?

प्श्ावली 8.2

1.  प्दत-नभ्िसंख्यमािमंा प्नतशतरू्पेि ्पररवत्िं कुव््त ु।

 (a) 
1
8

  (b) 
5
4

  (c) 
3

40
  (d) 

2
7

 

2.  प्दत-दश्माि-नभ्िमािमंा प्नतशतरू्पेि ्पररवत्िं कुव््त ु।
 (a) 0.65  (b) 2.1  (c) 0.02 (d) 12.35
3.  अिु् मािं कुव््त ु्यत ्आकतृ तेः नक्यमाि ्भमागः वनित्ः अनसत तथमा च ज्मा्यतमंा ्यत ्कनत प्नतशतं वनित्् ्

अनसत ?

                  (i)                                        (ii)                                              (iii)
4.  ज्मा्यतमा् ्:
 (a) 250 इत्यस्य15%   (b) 1 घण्टमािमा् ्1%
 (c) 2500 इत्यस्य 20%  (d) 1 नक.ग्मा. इत्यस्य 75%
5.  सम्पिूः् रमानशः ज्मा्यतमंा ्यनद
 (a) अस्य 5%, 600 अनसत।  (b) अस्य 12%, 1080 अनसत।
 (c) अस्य40%, 500 नक.्ी. अनसत। (d) अस्य 70% 14 नि्षेमानि सन्त  

(e) अस्य 8%, 40 ली्टर ्अनसत।
6.  प्दत ंप्नतशतं समारमारिनभ्िेष ुदश्माि-नभ्िेष ुच ्पररवत््य्त ुतथमा च सवी्य् ्उतरं सरलत्रू्पेि 

नलख्त ु।
 (a) 25%  (b) 150%  (c) 20%  (d)  5%
7.  एकनस्ि ्िगरे 30% ्नहलमाः सन्त, 40% ्परुूषमाः सन्त शषेमाः च नशशवः सन्त । नशशिूमंा प्नतशतं 

नक्यत ्अनसत ?
8.  कस्यनचत ्षिेत्रस्य 15,000 ् तदमाततृष ु60% ् तदमातमारः ् तदमािे भमाग् ्गतृहीतव्तः । ज्मा्यतमंा ्यत ्नक्यत ्

प्नतशतं ्तदमािे भमागं ऩ गतृहीतवमाि ्। नक् ्अरिुमा ज्मातुं शक्यते ्यत ्वमासतनवकरू्पेि कनत ्तदमातमारः 
्तदमािं ि अकुव्ि ्?

9. ्ीतमा निजवेतिमात ्400 रूप्यकमानि रषिनत।्यनद एतत ्तस्यमाः वेतिस्य 10% अनसत, तदमा तस्यमाः वेतिं 
नक्यत ्अनसत ?

10.  एकः सथमािी्ंय नरिके्टदल् ्एकनस्ि ्सत्रे   20 स्परम्ाः अरितीडत ्। एतमास ुतेि दलेि 25% स्परम्ाः 
नजतमाः । जीतमािमां स्परम्ािमंा संख्यमा कमा आसीत ्?
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8.4.3 अनुपातैः प्मतशति्

्यदमाकदमा कस्यनचत ्वसतिुः अथवमा रमाशःे भमागमाः अि्ुपमातरू्पेि प्दतमाः वत््ते तथमा च अस्मानभः  तेषमंा 
प्नतशतरू्पेि ्पररवत्िं करिी्ंय भवनत । अरोदतमानि उदमाहरिमानि समावरमािं ्पश्य्त ु।

उदाहरणि ्14  रीिमा्यमाः ्मातमा सचू्यनत ्यत ्‘इडली’ इनत खमाद्ं नि्म्ातु्  ्एकः भमागः ्माषनद्वदलस्य तथमा 
च द्ववौ भमागवौ तणडुलस्य आवश्यकमाः भवन्त । इडली इत्यस्य एतमादृश ेन्श्ि े् माषनद्वदलस्य 
तणडुलस्य च  प्नतशतं ज्मा्यतमा् ्।

सिाधानि ् न्श्िस्य अि्ुपमातः अिेि प्कमारेि लेनखष्यते
तणडुलमानि : ्माषनद्वदल् ्  = 2 : 1
इदमािी्,् सम्पिूभ्मागः अनसत 2 + 1= 3 अथम्ात ्न्श्ि े

2
3

 भमागः तणडुलमानि 
1
3

 भमागः च ्माषनद्वदल् ्अनसत ।

अतः, तणडुलमािमंा प्नतशतं भनवष्यनत 
2
3

 ×100% = 
200

3
 = 66 

2
3

 % इनत 

तथमा च ्माषनद्वदलस्य प्नतशतं भनवष्यनत 
1
3

 × 100 % = 
100

3
 = 33 

1
3

 % इनत 

उदाहरणि1्5 रनव-रमाज-ुरमा्यमािमंा ्ध्ेय 250 रूप्यकमानि अिेि प्कमारेि नवभमानजतमानि ्यत ्रनवं भमागद्व्य्,् 
रमाजःू भमागत्र्य्,् रमा्यः च भमाग्पञचक् ्प्मापिोत ्। अनस्ि ्नवभमाजिे एकैकः नक्यत ्रि् ्
प्मापिोत ्तेषमंा च प्नतशतं नक्यत ्आसीत ्?

सिाधानि ् प्त्ेयकं भमागः अि्ुपमातरू्पेि अिेि प्कमारेि लेनखष्यते  2 : 3 : 5 सव्वेषमंा भमागमािमंा ्योगः 
अभवत ्2 + 3 + 5 = 10.

समपूण्च-राशौ एकैकस् प्मतशति्

रनव  प्मापिोत ् 
2

10
 ×100 % = 20 %

रमाजःू प्मापिोत ्
3

10
 ×100 % = 30 %

रमा्यः  प्मापिोत ्
5

10
 ×100 % = 50 %

एकैकेन प्ा्तः रामशः  

2
10

  × 250 रू.=50रू.

3
10

 ×250 रू.=75रू.

5
10

  ×250 रू.=125 रू.

8.4.4 प्मतशतरूपेण वध्चनि ्अथवा व्वकलनि ्  
 िैकेष ुअवसरेष ुव्ंय  कनस्नंश्चत ्रमाशवौ संजमातं वरि्् ्अथवमा व्यवकलिं प्नतशतरू्पेि ज्मातु्  ्आवश्यकतमा् ्
अिभुवमा्ः । उदमाहरिमाथ््,् ्यनद कस्यनचत ्प्दशेस्य जिसंख्यमा 5,50,000 तः  वनरत्वमा 6,05,000 न्तमा 
जमातमा तदमा एतमादृश्यमंा नसथत्यमंा जिसंख्यमावतृदेः प्नतशतरू्पेि ज्माि् ् अनरकं सरलत्यमा जमा्यते, ्यथमा कथ्यमा्ः 
्यत ्प्दशेस्य जिसंख्यमा दशप्नतशतं (10%) वनरत्मा ।

प््ास ंकुव्चनतु 
1.  ्पञचदश न्ष्ठमा्िमानि ्िःु तथमा च सो्ःु  इत्यि्योः ्ध्ेय अिेि प्कमारेि वण्ट्य्त ु्यत ्तवौ सम्पिूस््य 

रि्शः  20 % एवञच 80 % प्मापि्ुयमातमा् ्।
2.  ्यनद कस्यनचत ्नत्रभजुस्य कोिषे ु 2 : 3 : 4 इनत अि्ुपमातः वत्ते तदमा तस्य प्त्ेयकं कोिस्य ्परर्मा्पः 

कः भनवष्यनत?
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व्ंय कस्यनचत ् रमाशःे वरि्् ् अथवमा व्यवकलि् ् सम्पिूर्माशःे प्नतशतरू्पेि कथं प्क्टन्यतुं शकिु् ः ? 
आ्यमा्त ुअरोनलनखतमानि उदमाहरिमानि ्पश्यमा्ः।
उदाहरणि ्16 कस्यनचत ्  नवद्माल्यस्य दलेि अनस्ि ् वष्वे ष््टस ु  रितीडमास ु नवज्यः  प्मापः अ्परञच  

गतवष्वे चतसतृष ुरितीडमास ुएव नवज्यः प्मापः । गतवषस््य तलुिमा्यमंा नवज्यः नक्यत-्प्नतशतं 
वनरत्ः?

सिाधानि ् नवज्यस्य संख्यमा्यमंा वतृनदः   = 6 – 4 = 2.

  
प्नतशतवतृनदः

आरमारवष्वे नवज्यः
 = ×100 

  = 
नवज्यसंख्यमा्यमंा वतृनदः

गतवष्वे नवज्यस्य संख्यमा
 ×100 = 

2
4

 ×100 = 50

अथम्ात ्नवज्ेय ्पञचमाशत-्प्नतशतं वतृनदः अभवत ्।
उदाहरणि ्17  कनस्नंश्चत ्दशे े गतदश-वष्वेष ुअनशनषितमािमंा संख्यमा 150 लषिमात ्् ्यिूीभ्ूय 100 लषिन्तमा 

अभवत ्।    
व्यवकलिस्य प्नतशतं नक् ्आसीत ्?

सिाधानि ् प्मारनमभक-रमानशः = प्मारमभ ेअनशनषितमािमंा संख्यमा = 150 लषि््
प्मारनमभकरमाशवौ ्पररवत्ि् ्= अनशनषितमािमंा संख्यमा्यमंा ््यिूतमा = 150 – 100 = 50 लषि््
अतः प्नतशतव्यवकलि् ्

  = 
रमाशवौ्पररवत्ि््
प्मारनमभकरमानशः

 ×100 = 
50

150
 ×100 = 33 

1
3

 %

अतः व्यकलिस्य प्नतशत् ्33 
1
3

 % इनत अनसत ।

प््ास ंकुव्चनतु 

1.  वरि्स्य अथवमा व्यकलिस्य प्नतशतं ज्मा्यतमा् ्।
 – ्यतुकस्य ्लू्ंय 80 रूप्यकेभ्यः ््यिूीभ्ूय 60 रूप्यकमानि अभवत ्।
 – कस्यमानञचत ््परीषिमा्यमंा प्मापमाङ्कमाः 20 तः वनरत्वमा   30 अभवि ्।
2.  ्् ्मातमा वदनत ्यत ्तस्यमाः शशैवे अश्तैलस्य ्लू्ंय 1 रूप्यकप्नतली्टरन्त् ्आसीत ्तथमा  च 

अद्तवे एतत ् 52 रूप्यकप्नतली्टरन्तं वत्ते  । अश्तैलस्य ्लू्ेय नक्यत-्प्नतशतवतृनदः अभवत?्

8.5 केनमचत ्वसतुना सम्बमनधतं िूल्ि ्अथा्चत ्क्र्ः मवक्र्ः च 

अह् ्एतत ्600 रूप्यकैः अरितीिमा् ्।

                                                

आ
प म ण क

ः

                                                                
    अह् ्एतत ्610 रूप्यकैः नवरेिष्यमान् ।
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 ्ेयि ्लू्ेयि नक्न्प वसत ुरिती्यते तत ्तस्य रि्य्लू्य् ्(cost price) इनत कथ्यते,एतत ्संषिे्पेि रि.
्.ू(C.P.) इनत नलख्यते । ्ेयि ्लू्ेयि नक्न्प वसत ुनवरिती्यते तत ्तस्य मवक्र्िूल्ि ्(selling price) 
इनत कथ्यते तथमा च एतत ्संषिे्पेि नव.्.ू (S.P.) इनत नलख्यते ।
भवतमंा ्तेि नक् ्अनरकं श्षंे्ठ भनवष्यनत ्यनद नक्न्प वसत ुरि्य्लू्ेयि एव अथवमा तस्मात ् ््यिू्लू्ेयि 
अथवमा तस्मात ्अनरक्लू्ेयि नवरिती्ेयत ?
रि्य्लू्यस्य नवरि्य्लू्यस्य च आरमारेि भव्तः निि्ं्य कतुुं शकिवुन्त ्यत ्नक्न्प वसत ुनवरिती्य लमाभः 
प्मापः अथवमा ि ।
्यनद रि्य्लू्य्(्CP) <नवरि्य्लू्य् ्(SP) । तदमा लमाभः = नव.्.ू – रि.्.ू(SP – CP) 
्यनद रि्य्लू्ंय    नवरि्य्लू्यस्य तलु्य् ्अनसत  तदमा ि लमाभः भवनत ि हमानिः
्यनद रि्य्लू्य् ्(CP) >नवरि्य्लू्य् ्(SP) । तदमा हमानिः= रि्य्लू्ंय -नवरि्य्लू्य् ्(CP – SP) ।
आ्यमा्त ुकेषमाञचि वसतिूमंा रि्य-नवरि्य-्लू्यमानि दृष््वमा कथिमानि अवग्तुं प््यमासं कु्ः् ।

   एकं रितीडिकं 72 रूप्यकैः रितीत् ्अथ च 80 रूप्यकैः नवरितीत् ्।      

           एकं ्यतुकं 120 रूप्यकैः रितीत् ्अथ च 100 रूप्यकैः नवरितीत् ्।

    एकमा नद्वचनरिकमा 800 रूप्यकैः रितीतमा 940 रूप्यकैः च नवरितीतमा ।           

इदमािीं प्थ् ंकथिं ्पश्यमा्ः । अत्र रि्य्लू्य् ्72 रू. अनसत नवरि्य्लू्ंय च 80 रूप्यकमानि अनसत । अतः 
नवरि्य्लू्य् ्अनरक् ्अनसत, रि्य्लू्यमात ्।
अतः लमाभः = नव.्.ू – रि.्.ू=  80 रू. – 72 रू. = 8 रू.
अरिुमा भव्तः अ््यस्य कथिद्व्यस्य नवष्ये एव्वे नवचमा््य व्यमाख्यमंा कुव््त ु।

8.5.1 लाभः अथवा हामनः प्मतशतरूपेण

लमाभः अथवमा हमानिः प्नतशतरू्पेि ज्मातुं शक्यते । समावरमािेि भनवतव्ंय ्यत ् एतत ् सदवै रि्य्लू्य् ्
आरमारीकतृ त्य एव ्पररकल्यते । आ्यमा्त ुरितीडिकस्य उदमाहरि ंसवीकु्ः् । अत्र    रि्य्लू्ंय  72 रूप्यकमात्क् ्
अनसत  नवरि्य्लू्ंय च   80 रूप्यकमात्क् ्अनसत  अतः लमाभः   8 रूप्यकमात्कः वत्ते । लमाभप्नतशतं ज्मातुं 
िेहमा शखेरः च अरोनलनखतवौ नवरी प््यकुव्तवौ । 

नेहा अनेन प्कारेण सिाधानि ्अकरोत्

लमाभप्नतशत् ्= 
लमाभः
रि.्.ू

 × 100

=  
8

72
 × 100

= 1
9

 × 100 = 11
1
9

अतः लमाभ %= 11
1
9

शेखरः अनेन प्कारेण सिाधानं कृतवान्

72 रूप्यकेष ु08 रूप्यकमािमां लमाभः प्माप्यते

अतः 100 रूप्यकेष ुलमाभः = 
8

72
 ×100

अतः लमाभ % = 11
1
9

 अिेि प्कमारेि भव्तः नद्वती्यप्श् ेअन्प हमानिप्नतशतं ज्मातुं शकिवुन्त ।

 
लाभःअथवा 
हािनः, सदैव 

�यमूल्ये भवित। 
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 अत्र  CP = 120 रू., SP = 100 रूप्यकमानि सन्त ।

 अतः  हमानिः = 120 रू. – 100 रू = 20 रू.

हमानिप्नतशत् ्=  
हमानिः
रि.्.ू

 ×100

=  
20

120
 ×100

=  
50
3

 = 16 
2
3

 प्नतशत््

अतः     हमानिः =16 
2
3

 % इनत वत्ते

120 अस्य उ्परर हमानिः = 20 रू.

अतः 100 रूप्यकेष ुहमानिः

= 
20

120
 ×100= 

50
3

 = 16 
2
3

अतः हमानिप्नतशत् ्16 
2
3

 इनत वत्ते

अरिुमा भव्तः नद्वचनरिकमा्यमाः उदमाहरिस्य स्मारमािं कतृ तवमा ्पश्य्त ु।
 अत्र व्य् ्एतद ्अन्प ्पश्यमा्ः ्यत ्केिनचत ्वसतिुमा समबन्रतेष ुरि्य्लू्य्,् नवरि्य्लू्य् ्अथ  च 
लमाभः अथवमा हमानिः इत्ेयष ुनत्रष ु रमानशष ुकवौनचद ्अन्प द्ववौ रमाशी ज्मातवौ स्यमातमा ंतदमा ततृती्यः रमानशः ज्मातु ंशक्यते ।

उदाहरणि ्18 एकस्यमाः ्पषु्पमारमा््यमाः ्लू्य् ्120 रूप्यकमात्क् ्अनसत । ्यनद आ्पनिकः इ्मां 10%    
  हमािवौ नवरितीिीते तदमा तस्यमाः नवरि्य्लू्ंय ज्मा्यतमा् ्।
सिाधानि ् सव्प्थ्ं प्दत-रमाशीिमंा प्त्यनभज्मािं कु््ः । प्दतं रि्य्लू्य् =  120 रूप्यकमात्क् ्

अथ च हमानिप्नतशत् ् अनसत 10 रूप्यकमात्कं तथमा च  अस्मानभः नवरि्य्लू्ंय 
ज्मातव्य् ्अनसत ।

सोहनः अस् सिाधानि ्अनेन प्कारेण कृतवान्
10 % हमािेः अथ्ः अनसत ्यनद रि.्.ू= 100 रू.
तदमा हमानिः= 10 रू.
अतः नवरि्य्लू्य् ्= (100 – 10)रू. = 90 रू.
्यदमा रि.्.ू = 100 रू., तदमा नवरि्य्लू्य् ्= 90 रू.
अतः ्यदमा रि.्.ू = 120 रूप्यकमानि अनसत,तदमा

नवरि्य्लू्य् ्= 
90

100
 × 120 = 108रू.

आननदी अस् सिाधानि ्एवि ्अकरोत्
हमानिः= रि्य्लू्यस्य 10%
=120 अस्य 10%

= 
10

100
 ×120 = 12 रूप्यकमानि

अतः नवरि्य्लू्य् ्= रि्य्लू्य् ्– हमानिः
= 120 रू. – 12 रू. = 108 रूप्यकमानि

द्वमाभ्यमंा नवनरभ्यमंा नवरि्य्लू्य् ्108 रूप्यकमात्कं प्माप्यते ।
उदाहरणि ्19  कस्यनचत ् रितीडिक-कमार्यमािस्य नवरि्य्लू्ंय 540 रूप्यकमात्क् ् आसीत ् । एकः 

आ्पनिकः तत ्20% लमाभ ेव्यरितीिीत । रितीडिकस्य रि्य्लू्ंय नक्मासीत ्?
सिाधानि ् व्ंय जमािी्ः ्यत ् नवरि्य्लू्य् ् = 540 रू. लमाभः च = 20%, अस्मानभः रि्य्लू्ंय 

ज्मातव्य् ्अनसत ।

अिीना अनेन प्कारेण अस् सिाधानि ्अकरोत ्:
20% लमाभस्य अथ्ः अनसत ्यत ्रि्य्लू्य् ्100 रू. भवेत ्तदमा लमाभः 20 रू.
तदमा नवरि्य्लू्ंय 100 + 20 = 120 रूप्यकमानि भनवष्यनत । 
अथम्ात ्120 रू. नवरि्य्लू्ेय सनत, रि्य्लू्य् ्= 100 रू.
अतः 540 रूप्यकमात्के नवरि्य्लू्ेय सनत, रि्य्लू्य्=् 

100
120

× 540 रू.=450 रूप्यकमात्कं भनवष्यनत
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अरूणः अस् प्श्स् अनेन प्कारेण सिाधानं कृतवान ्।
लमाभः = रि्य्लू्यस्य 20% तथमा च नवरि्य्लू्ंय = रि्य्लू्य्+् लमाभः
अतः 540 = रि्य्लू्य् ्+ रि्य्लू्यस्य 20%

अथवमा  540 = रि्य्लू्य् ्+ 
20

100
 × रि्य्लू्य् ्= [1+ 

1
5 ] रि्य्लू्य््

= 
6
5

 रि्य्लू्य् ्       अतः, 540 × 
5
6

 = रि्य्लू्य््

अथवमा    450 रू. = रि्य्लू्य््

अिेि प्कमारेि नवनरद्व्ेयि रि्य्लू्य् ्450 रूप्यकमात्क् ्अनसत ।

8.6 गृहीतण्चस् (गृहीतस् ऋणस्) उपरर शुलकि ्अथा्चत ्साधारण-वमृ्धः
सोहिी सनूचतवती ्यत ्ते ितूिं सकू्टर्यमािं रेितुं गचछि्तः सन्त । ्ोहिः अ्पतृचछित ््यत ्नकं तेषमंा ्पमार्श्वे एतदथुं 
्प्यम्ापं रि् ्अनसत ? सोहिी प्त्यवदत ््यत ्तस्यमाः जिकः एदतथुं नवतकोशमात ् ऋि् ् ग्हीष्यनत । ऋिरू्पेि 
सवीकतृ तं रिं ‘िूलधनि’् इनत उच्यते ।

एतस्य रिस्य प्त्य्प्िमात ््पवू्् ्ऋिग्हीतमा जिः नकनञचत ्कमालं ्यमावत ्अस्य रिस्य 
उ्प्योगं करोनत । सः रिस्य नवनिन््ेय  नकनञचद ्अनतररकं रिं नवतकोशमा्य ददमानत । एतत ्
अनतररकं रिं वमृ्धः इनत कथ्यते । 
एकनिनश्चतमावरःे अ्तरं भवन्भः ्लूरिं वतृनदः च इनत उभ े सं्योज्य  सम्पिू्् वे रिं 
प्त्य्प्िी्ंय भवनत ्यचच  मिश्रधनि ्इनत कथ्यते । 
अथम्ात ्मिश्रधनि ्= िूलधनि ्+ वमृ्धः 
वतृनदः एकेि निनश्चत्मािेि  ्पररकल्यते ्यः प्मा्यः प्त्ेयकं शतमा्य रूप्यकेभ्यः एकवषस््य कतृ ते 
निरम्ाररतः भवनत । एतत ्अिेि प्कमारेि लेनखतुं शक्यते दशप्नतशतं प्नतवष््  ्अथवमा 
दशप्नतशतं वमानषक्् ्।

दशप्नतशतवमानषक्स्य अथ्ः अनसत ्यत ् ऋिरू्पेि सवीकतृ तेभ्यः शतमा्य रूप्यकेभ्यः प्नतवषम्ा्तर् ् दश 
रूप्यकमानि वतृनद-रू्पेि अनतररकमानि द्ेयमानि भनवष्यन्त ।
एक् ्उदमाहरि ंसवीकतृ त्य ्पश्य्त ु्यत ्वतृनदः कथं ्पररकल्यते  ?  
उदाहरणि ्20  अिीतमा ्पञचसहस्रस्य (5000) रूप्यकमािमा् ्  ऋि ं  15 प्नतशत-वमानषक्-सतरेि वतृनद-

रू्पिेसवीकरोनत । ज्मा्यतमंा ्यत ्एकवषम्ाि्तरं समा आहत्य नक्यत ्रिं प्त्य््पन्यष्यनत ?
सिाधानि ् वतृनद-रू्पेि सवीकतृ तः रमानशः = 5000 रू.
  वतृदेः सतरः (दर) = 15 प्नतशतं प्नतवष््  ्/ वमानषक्््

प््ास ंकुव्चनतु 

1.  एकः आ्पनिकः एक् ्आस्द् ्375 रूप्यकैः अरितीिमात ् 400 रूप्यकैः व्यरितीिीत । तस्य लमाभप्नतशतं  
ज्मा्यतमा् ्। 

2.  एकं वसत ु50 रूप्यकैः रितीतं तथमा च 12 प्नतशतलमाभ ेनवरितीत् ्। तस्य वसतिुः नवरि्य्लू्ंय ज्मा्यतमा् ्।
3.  एकं वसत ु250 रूप्यकैःनवरितीतं   तथमा च 5 प्नतशतलमाभः प्मापः । तस्य रि्य्लू्ंय नक् ्आसीत ्?
4.  एकं वसत ु5 प्नतशतहमानििमा 540 रूप्यकैःनवरितीत् ्। तस्य रि्य्लू्ंय नक् ्आसीत ्?
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अस्य अथ्ः अनसत ्यत ््यनद समा शतस्य (100) रूप्यकमािमा् ्ऋि ंसवीकरोनत तनह ्समा एकवषम्ात ््पश्चमात ्
्पञचदश (15) रूप्यकमानि वतृनद-रू्पेि दमास्यनत । 
अतः 5000 रूप्यकमािमा् ्ऋि े समा एकवषम्ात ््पश्चमात ् 

15
100

 ×5000 रू. = 750 रूप्यकमानि दमास्यनत  

अथम्ात ्एकवषस््य अि्तरं समा वतृनदं ्लेन्यतवमा  5000 रू, + 750 रू. = 5750 इनत न्श्रिं दमास्यनत   
एकवषस््य कुसीद ं्पररज्मातुं व्य् ्एकं समब्र् ्अथवमा सतू्र् ्अन्प प्मापुं शकिु् ः ।
व्ंय ्लूरिं P द्वमारमा तथमा च ्माि् ्(दर) R % वमानषकं् R द्वमारमा प्दश््यमा्ः ।
तदमा अस्मानभः प्त्येकं 100 रूप्यकेभ्यः एकस्य वषस््य Rरू.वतृनदः दमातव्यमा भनवष्यनत ।  
अतःP रूप्यकस्य ऋि ंसवीकतृ त्य एकवषस््य वतृनदः (I)  

  वतृनदः = 
्लूरि् ्× सतरः

100
  अथवमा I =  

R×P
100

 = 
P×R
100

  

8.6.1 अनेकवरा्चणां कृते वमृ्धः 
्यनद रि् ्एकवषम्ानरक-कमालं ्यमावद ्ऋिरू्पेि सवीनरि्यते तनह ्वतृनद् ्अन्प सम्पिूस्््यस्य कतृ ते ्पररकल्यते 
्यमावतः स््यस्य कतृ ते रिं गतृहीत् ्आसीत ्। उदमाहरिमाथुं ्यनद अिीतमा तत ्रिं तेिैव सतरेि वषद््व्यमाि्तरं 
प्त्य्प््यनत तदमा त्यमा वतृनदः अन्प नद्वगनुितमा द्ेयमा भनवष्यनत अथम्ात ्750 रूप्यकमानि प्थ्वषस््य कतृ ते तथमा 
च 750 रूप्यकमानि नद्वती्यवषस््य कतृ ते । ्लूरिं तथैव नतष्ठनत ि नकनञचदन्प ्पररवत्ते तथमा च वतृनदः अन्प 
प्त्ेयकं वषस््य कतृ ते स्मािमा एव वत्ते । एतमादृश ंकुसीद ंसमारमारि-वतृनदः (समारमारि ब्यमाज) इनत कथ्यते ।  ्यथमा 
्यथमा संवतसरमािमंा संख्यमा वरते् तथैव वतृनद-रमानशः अन्प वरते् । वषत््र्यस्य कतृ ते   18% इनत  वमानषक्-सतरेि 
शतस्य रूप्यकमािमा् ्ऋि ेसवीकतृ ते सनत वषत््र्यमाि्तरं 18 + 18 + 18 = 3 × 18 = 54 इनत चतःु्पञचमाशत ्
रूप्यकमानि वतृनद-रू्पेि दमातव्यमानि भनवष्यन्त । 
व्य् ्एकवषम्ात ्अनरकं स््यमा्य अन्प समारमारिकुसीद ं्पररज्मातुं सतू्रं प्मापुं शकिु् ः ।
व्ंय दृष्व्तः ्यत ्P रूप्यकेभ्यः R % वमानषक्माि्ुपमातेि एकवषम्ाि्तरं वतृनदः दमातव्यमा भवनत 

R×P
100

 । अतःT 

वष्वेभ्यः प्दत ंवतृनदः (I) भनवष्यनत -

वतृनदः = 
स््यः ×्माि् ्× ्लूरि््

100
 = 

स््यः × ्माि् ्× ्लूरि््
100

 अथवमा  
्.ू×्मा.× स

100

एवञच T वषम्ाि्तरं न्श्रिं A भनवष्यनत : A = P + I

प््ास ंकुव्चनतु 

1.  10,000 रूप्यकमानि 5 प्नतशतेि वमानषक्माि्ुपमातेेि उ्पनिनहतमानि नरि्य्ते । वषम्ाि्तरं नक्यती वतृनदः 
प्मापमा भनवष्यनत ?

2. 3500 रूप्यकमानि 7 प्नतशतेि वमानषक्माि्ुपमातेि ऋिरू्पेि दी्य्ते । वषद््व्यमाि्तरं नक्यत ् समारमारि ं
समारमारि-वतृनदः द्ेयमा भनवष्यनत ?

3. 6050 रूप्यकमानि 6.5 प्नतशतं वमानषक्माि्ुपमातेि ऋिरू्पेि सवीनरि्य्ते । 3 वषम्ाि्तरं नक्यत ्कुसीद ं
तथमा च नक्यत ्न्श्रिं द्ंेय भनवष्यनत ? 

4. 7000 रूप्यकमानि 3.5 प्नतशतेि वमानषक्माि्ुपमातेि वषद््व्यस्य कतृ ते ऋिरू्पेि सवीनरि्य्ते । वषद््व्यमाि्तरं 
नक्यत ्न्श्रिं द्ंेय भनवष्यनत ?



172

 ्यथमा भव्तः रि्य-नवरि्य्लू्यमािमंा स्स्यमास ुदृष्व्तः तथैव  

 वतृनदः =  
्लूरि् ्× स््यः×  सतरः

100
 इनत सतू्रद्वमारमा  ्यनद चतःुष ुरमानशष ुकेचि अन्प त्र्यः रमाश्यः 

ज्मातमाः स्यःु तनह ्चतथ्ुः रमानशः  ज्मातुं शक्यते ।
उदाहरणि ्21  4500 रूप्यकमािमा् ् ऋिस्य उ्परर वषद््व्यमाि्तरं ्िोहरः 750 रूप्यकमानि समारमारि-

वतृनदरू्पेि ददमानत । वतृदेः ्मािं प्नतशतरू्पेि ज्मा्यतमा् ्।

सिाधानि1्

वतृदनरः = 
्लूरि् ्× स््यः×  ्माि््

100
   

अतः 750 = 
4500×2×R

100
 

अथवमा 
750 

45×2
 =R

अतः वतृदेः सतरः = 8 
1
3

 % वमानषक्् ्

इनत भनवष्यनत ।

 

सिाधानि ्2
द्व्योः वष््योः वतृदेः अनसत =750 रूप्यकमानि

अतः एकस्य वषस््य वतृनदः भनवष्यनत = 
750 

2
 = 375 

रूप्यकमानि
अरिुमा  4500 रूप्यकेष ुवतृदनरः =375 रूप्यकमानि

अतः 100 रूप्यकेष ुवतृनदः = 
375×100

4500
 = 8 

1
3

 %

अतः वतृदेः सतरः = 8 
1
3

%  वमानषक्् ् इनत  

भनवष्यनत ।

  

प्श्ावली 8.3

1.  रि्य-नवरि्य्योः अरोनलनखतेष ुनवनि््ेयष ुहमानिः लमाभः वमा ज्मा्यतमा् ्। प्त्ेयकं दशमा्यमंा हमानिलमाभ्योः 

प्नतशततमा अन्प ज्मा्यतमा् ्।

(a)  औद्मानिक-कमा्य्वेष ुप््यजु्य्मािमा कत्री 250 रूप्यकैः रितीतमा तथमा च 325 रूप्यकैः च नवरितीतमा ।

(b)  एकः शीतकः (रेफ्तीज़रे्टर) 12000 रूप्यकैः रितीतः 13500 रूप्यकैः च नवरितीतः । 

(c)  एकमा क्पमान्टकमा 2500 रूप्यकैः रितीतमा 3000 रूप्यकैः च नवरितीतमा ।

(d)  एक् ्अरोवस्त् ्(सक््ट) 250 रूप्यकैः रितीत् ्150 रूप्यकैः च नवरितीत् ्।

2.  प्दतस्य प्त्येक् ्अि्ुपमातस्य उभ्योः ्पद्योः प्नतशतरू्पेि ्पररवत्िं कुव््त ु।

(a) 3:1 (b) 2:3:5  (c) 1:4  (d) 1:2:5

प््ास ंकुव्चनतु 

1. भवतः नवतकोषलेखमा्यमा् ्  2400 रूप्यकमानि उ्पनिनहतमानि सन्त तथमा च वतृदेः सतरः ्पञचप्नतशतं 
वमानषक्् ्अनसत । कनत वषम्ाि्तरं वतृनद-रमानशः 240 रूप्यकमात्कः भनवष्यनत ?

2. कस्यनचत ्रिस्य  ्पञचप्नतशत-वमानषक्-सतरेि वषत््र्यस्य वतृनदः 450 रूप्यकमात्कं भवनत ।  तत ्रिं 
ज्मा्यतमा् ्।
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3.   कस्यनचत ् िगरस्य जिसंख्यमा 25000 तः ््यिूीभ्ूय 24500 न्तमा अभवत ् । ््यिूतमा्यमाः प्नतशतं 
ज्मा्यतमा् ्।

4.  अरूिः एकं कमार्यमाि् ्3, 50,000 रूप्यकैः अरितीिमात ्। आगमान्-वष्वे तस्य ् लू्ंय वनरत्वमा 3,70,000 
रूप्यकमात्क् ्अभवत ्। कमार्यमािस्य ्लू्ेय नक्यती प्नतशतं वतृनदः अभवत ्इनत ज्मा्यतमा् ्।

5.  अह् ्एकं दरूदशि्् ्10,000 रूप्यकैः रितीतवमा 20 प्नतशतलमाभिे  नवरितीतवमाि ् । नवरि्ेयि  अह ं
नक्यत ्रि् ् प्मापवमाि ् ?

6.  जहूी एकं वस्तषिमालि्य्तं्र 13,500 रूप्यकैः नवरितीतवती   तथमा च नवंशनतप्नतशतं हमानिं निरवहत ्। समा 
तद ््य्त्रं नक्यतमा रिेि अरितीिमात ्।

7.  (i)  सरुमाखणड-चिू्वे कैनलश्य्, कमाब्ि,् ऑकसीजि ्इनत एतेषमा् ्अि्ुपमातः 10:3:12 इनत रू्पेि  
नवद्ते । अनस्ि ्कमाब्ि ्इत्यस्य ्मात्रमा प्नतशतरू्पेि  ज्मा्यतमा् ्।

  (ii)  ्यनद एकस्यमंा कमाब्ि-््यष्वौ कमाब्ि-््मात्रमा 3 gm न्तमा अनसत तदमा तस्यमाः सम्पिूः् भमारः नक्यमाि ्
अनसत ?

8.  अ्ीिमा एकं ्पसुतकं 275 रूप्यकैः रितीतवमा तत ्15 प्नतशतहमािवौ नवरितीिीते । ्पसुतकस्य नवरि्य्लू्ंय 
ज्मा्यतमा् ्।

9.  प्त्ेयकस्यमंा दशमा्यमा् ्वषत््र्यमाि्तरं नक्यत ्न्श्रिं द्ंेय भनवष्यनत ?
(a) ्लूरि् ्= 1200 रूप्यकमानि सतरः च 12% वमानषक्् ्
(b) ्लूरि्=् 7500 रूप्यकमानि सतरः च 5% वमानषक्््

10.  56000 रूप्यकेष ुनद्ववषम्ाि्तरं केि सतरेि 280 रूप्यकमािमां समारमारि-वतृनदः द्ेयमा भनवष्यनत ?
11.  ्ीिमा िवप्नतशत-वमानषक्-त्र्ेयि एकवषम्ाि्तरं ्पञचचतवमाररंशत ् (45) रूप्यकमानि वतृनद-रू्पेि 

अ्यचछित ्। समा नक्यत ्रि् ्ऋिरू्पेि अगतृह्मात ्?

असिामभः का चचा्च कृता?

1.  सवकती्ेय दनैिकजीविे व्ंय प्मा्यः द्व्योः रमाश्योः ्ध्ेय तलुिमंा कु्ः् एव । इ् ेरमाश्यः औ्ित्य्,् भमारः, 

वेति्,् प्मापमाङ्कमाः इत्यमानदरू्पैः भनवतु्  ्अहन््त । ।

2.  ्य्योः औ्ित्ंय 150 सेण्ट्टी्ी्टरन्त् ्अथ च 75 सेण्टी्ी्टरन्त् ्अनसत त्योः द्व्योः व्यनकतव्योः 

तलुिमंा कतृ तवमा व्य् ्एतद ्औ्ित्य् ्150 : 75 अथवमा 2 :1 इनत अि्ुपमातरू्पेि  नलखमा्ः ।

3.  द्व्योः अि्ुपमात्योः तलुिमा तवौ स्मािहरेष ुनभ्िेष ु्पररवत््य कतुुं शक्यते । ्यनद उभ ेस्मािहरनभ्िे स्मािे 

सतः तदमा व्यं वकंु शकिु् ः ्यद ्उभवौ अि्ुपमातवौ अन्प तलु्यवौ अि्ुपमातवौ सतः ।

4.  ्यनद द्ववौ अि्ुपमातवौ तलु्यवौ सतः तदमािीं त्योः चतवमारर ्पदमानि एकं स्माि्ुपमातं नि्म्ान्त । उदमाहरिमाथुं द्ववौ 

अि्ुपमातवौ 8:2 एवञच 16:4 तलु्यवौ सतः, अतः 8, 2, 16 तथमा च 4 एते स्माि्ुपमाते सन्त ।

5.  प्नतशत् ्अन्प तलुिमा्यमाः एकः नवनरः अनसत । नभ्िमानि ्ेयषमंा हरे शत् ्(100) अनसत तेषमा् ्अशंमाः 

प्नतशतं प्क्ट्यन्त ।  

प्नतशत् ्इत्यस्य अथ्ः भवनत  प्त्येकं शत् ्अनरकतृ त्य ।

6.  नभ्िमािमंा प्नतशतरू्पेि ्पररवत्िं कतुुं शक्यते प्नतशतं च नभ्िेष ु्पररवत्न्यतुं शक्यते । 

उदमाहरिमाथ्् ्1/4=1/4×100%=25% तथमा, 75%=75/100=3/4 इनत 
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7.  दश्माि-नभ्िस्य अन्प प्नतशतरू्पेि ्पररवत्िं कतुुं शक्यते प्नतशतं च दश्मािे ्पररवत्न्यतुं शक्यते।

0.25 = 0.25 × 100% = = 25% इनत 

8.  प्नतशत् ् अस्माकं दनैिकजीविे व्यमा्पकत्यमा उ्प्यजु्यते - 
(a) ्यदमा व्ंय कस्यनचत ्रमाशःे प्नतशतं जमािी्ः तदमा व्यं तं सम्पिूर्मानश ंज्मातुं शकिु् ः।
(b)  ्यनद अस्माकं ्पमार्श्वे कस्यनचत ्रमाशःे अि्ुपमातः भमागेष ुदतः स्यमात ्तदमा व्ंय तेषमंा प्नतशतरू्पेि अन्प 

्पररवत्िं कतुुं शकिु् ः ।
(c)  कस्यनचद ्रमाशःे व्यववतृनदः अनभवतृनदः च प्नतशतरू्पेि दशन््यतुं शक्यते ।
(d)  कस्यनचत ्वसतिुः रि्य ेनवरि्ेय च सञजमातं लमाभ ंहमानि् ्वमा अन्प प्नतशतरू्पिे दशन््यतु ंशकिु् ः ।
(e)  ऋिरू्पेि गतृहीतस्य रिस्य वतृनदं ्पररकलन्यतुं तस्य सतरः प्नतशतरू्पेि एव दी्यते । उदमाहरिमाथ्् ्

800 रूप्यकमानि वषत््र्यस्य कतृ ते द्वमादश-प्नतशत-वतृनदसतरेि ऋिरू्पेि सवीकतृ तमानि ।


