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नफा, तोटा आणि सूट 

आता या विषयािर चचाा करूया. खालील माविती विचारात घ्या: 

• रौनक निी विल्लीहून जयपूरला रेले्वने जात िोते. व्यासपीठािर त्ाांनी “िाफ गलाफ्रें ड” िी कािांबरी खरेिी केली. 

कािांबरीची छापील वकां मत 250 िोती. त्ाांनी विके्रत्ाशी बोलणी केली आवण 30% सूट मावगतली. विके्रता 30% सि 

सिमत नािी आवण शेिटी, 20% सूट िेऊन सौिा सांपला. त्ाने टर ेनमधे्य कािांबरीचा अभ्यास केला आवण जयपूरला 

पोिोचल्यानांतर रौनकने ती कािांबरीच्या एमआरपीिर मनीषला विकली. कािांबरीचा अभ्यास केल्यानांतर मनीषने 150 

रुपयाांची सूट िेऊन निनीतला विकली. 

आता, आपण कािी सामान्य प्रश्न वकां िा सांज्ाांकडे एक नजर टाकूया जी अनेकिा विद्यार्थ्ाांना गोांधळात टाकतात. 

कादंबरीची एमआरपी काय आहे? 

• MRP: वचन्ाांवकत वकरकोळ वकां मत िी िसू्तिर छापलेली वकां मत आिे. तर कािांबरीची एमआरपी 250 आिे. 

सवलत काय आहे? 

• सिलत MRP िर मोजली जाते, रौनक आवण विके्रता िोघेिी 20% सिलतीिर सिमत आिेत. 

• तर, सिलत = MRP च्या 20% = 250 च्या 20% 

• = (20×250)/100 = 50 

णवके्रत्यासाठी कादंबरीची णवक्री णकंमत णकती आहे? 

• विक्री वकां मत (SP) िी िसू्त विकली जाणारी वकां मत आिे. 

• SP = MRP – सिलत 

• SP = 250 – 50 = 200 रुपये 

रौनकच्या कादंबरीची खरेदी णकंमत (CP) णकती आहे? 

• खरेिी वकां मत (CP) िी िसू्त ज्यािर खरेिी केली जाते. 

• रौनकने िी कािांबरी 200 रुपयाांना विकत घेतली. 

रौनकच्या कादंबरीची णवक्री णकंमत णकती आहे? 

• रौनकने ते MRP िर विकले, म्हणून रौनकसाठी SP 250 आिे. 

मनीषच्या कादंबरीची खरेदी णकंमत (CP) णकती आहे? 

• मनीषने ते MRP िर खरेिी केले. तर, मनीषसाठी CP 250 रुपये आिे. 

रौनकसाठी काय फायदा आहे? 

• रौनकने ते 200 रुपयाांना विकत घेतले आवण 250 रुपयाांना विकले 

• तर, नफा = SP – CP = 250 -200 = 50 रुपये 

मनीषसाठी एसपी काय आहे? 

• त्ाने ते निनीतला 150 रुपयाांना विकले. तर, मनीषसाठी एसपी 150 रुपये आिे 

मनीषने नवनीतला णकती सूट णदली? 

• सिलत = मनीषचे CP – मनीषचे SP 

• = 250 – 150 = 100 

मनीषने नवनीतला णकती% सूट णदली आहे? 

• सूट% = (मनीषसाठी सिलत/सीपी)× 100 

• = (100/250)× 100 

• = 40% 
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मनीषचे नुकसान काय आहे? 

• नुकसान = मनीषसाठी सीपी – मनीषसाठी एसपी 

• तोटा = 250 – 150 = 100 रु 

आता या विषयािर आधाररत प्रश्न सोडिून सांकल्पनाांिर चचाा करू. 

उदाहरि 1: जर एखाद्या मािसाने 12 खेळिी 10 रुपयांना खरेदी केली आणि 10 खेळिी 12 रुपयांना णवकली 

तर त्याला णकती नफा णकंवा तोटा होतो? 

दृष्टीकोन: 

तुम्ही बघू शकता की माणूस कमी वकां मतीत अनेक खेळणी विकत घेतो त्ापेक्षा कमी खेळणी जास्त वकां मतीत विकत असतो. 

म्हणून, वनश्चचतपणे, आपण असे म्हणू शकतो की तो नफा कमाितो. परीके्षत ज्या पयाायाांचे नुकसान िोते, ते पयााय तुम्ही सिज 

काढून टाकू शकता. 

उपाय:  

• 12 खेळण्ाांचे CP = रु.10 

• 10 खेळण्ाांचे SP = रु. 12 

• तर, 12 खेळण्ाांचा SP = (12/10)× 12 = 14.4 

• नफा% = ((SP-CP)/CP)× 100 = (4.4/10) = % 

• या प्रकारच्या प्रचनाांसाठी युक्त्या: 

• खरेिी: 12 खेळणी रु.10 

• विक्री: 10 खेळणी रु. 12 

• नफा% वकां िा तोटा% (क्रॉस गुणाकार) 

• नफा% वकां िा तोटा% = (12×12 - 10×10)/(10×10))× 100 

• = 44% 

उदाहरि 2: जर एखाद्या मािसाने 12 खेळिी 10 रुपयांना खरेदी केली आणि 10 खेळिी 8 रुपयांना णवकली तर 

त्याला णकती नफा णकंवा तोटा होतो? 

उपाय: 

• समान दृष्टीकोन िापरून नुकसान िोईल. 

• नफा% वकां िा तोटा% = (12×8-10×10)/(10×10))× 100 

•   = -4% (नकारात्मक वचन्ाने गोांधळून जाऊ नका, ते नुकसान िशािते) 

• त्ामुळे नुकसान 4% आिे. 

• SP = [(100±नफा वकां िा तोटा)/100]× CP 

उदाहरि 3: एखादी व्यक्ती 11% च्या तोट्याने ₹890 ला वसू्त णवकते. 10% नफ्याने णवकल्यास वसू्तची णकंमत णकती 

असेल? 

उपाय: 

• SP1 = 890, नुकसान 11% 

• आम्हाला मावित आिे की तोटा% = [(CP-SP)/CP]×100 

• 11CP =(CP-890)×100 

• 11CP = 100CP - 890×100 

• 89CP = 890×100 

• CP = 1000 

• जर त्ाने ते 10% नफ्यािर विकले असते, 
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• नांतर निीन SP = CP + 10% CP 

• निीन SP = 1000+100 = 1100 

दृष्टीकोन:  

• नुकसान 11% आिे आवण ते CP िर मोजले जाते, म्हणून आपण नुकसान = 11% CP म्हणू शकतो 

• निीन SP = [(100±निीन नफा वकां िा तोटा %)/100]× CP….(1) 

• जुना SP = [(100±जुना नफा वकां िा तोटा%)/100]×CP….(2) 

• CP = जुना SP/ [(100±जुना नफा वकां िा तोटा%)/100]….(3) 

• आता, eqn 3 ते eqn 1 मधे्य टाका. 

• निीन SP = जुना SP [(100±निा नफा वकां िा तोटा %)/(100±निा नफा वकां िा तोटा %)] 

• मित्त्वाचे: नफ्यासाठी + वचन् ठेिा आवण – नकारात्मक साठी वचन्. 

• निीन SP = 890 [(100+10)/(100-11)] = 1100 

उदाहरि 4: एका दुकानदाराने लेबल केलेल्या णकमतीवर 20% सूट णदल्यानंतर एक वसू्त 6080 रुपयांना णवकली 

आणि णकमतीवर 18% नफा झाला. त्याने सवलत णदली नसती तर णकती टके्क नफा झाला असता? 

उपाय: 

• SP = MP (100-सिलत)% 

• 6080 = MP(80%) 

• एमपी = 7600 

• तसेच, SP = CP [(100+नफा%)/100] 

• SP = CP(118/100) 

• CP = (6080×100)/118 

• CP = 5125.54 

• त्ाांनी MP िर विक्री केली. तर निीन SP = MP 

• नफा% = [(MP-CP)/CP]×100 

• = [(7600-5125.24)/5125.24]×100 

• = 47.5% 

दुसरा दृष्टीकोन: 

• आिच यक नफा% = [(सिलत±नफा वकां िा तोटा)/(100-सिलत%)]× 100 

• आिच यक नफा% = [(20+18)/(100-20)]× 100 

• आिच यक नफा% = 380/8 = 47.5% 

उदाहरि 5: दुकानदार 20% सूट णदल्यानंतर 25% नफ्यावर एखादी वसू्त णवकतो. खरेदी णकंमत (CP), णवक्री णकंमत 

(SP) आणि णचन्ांणकत णकंमत (MP) यांचे गुिोत्तर शोधा. 

उपाय:  

• एखाद्या िसू्तची वकां मत 100 रुपये असू द्या. 

• SP = (125/100)×100 = 125 

• SP = [(100-सिलत%)/100]MP 

• SP = (80/100)MP 

• MP= (125×100)/80 

• MP= 625/4 

• गुणोत्तर CP : SP :MP 
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•       100: 125 : (625/4) 

•         4: 5 : (25/4) 

•         16:20:25 

दुसरा दृष्टीकोन: 

• चला MP 100 रु 

• MP = 100 

• SP = ८० 

• नांतर, SP = CP च्या १२५% 

• तर, CP = 64 

• CP:SP:MP = 64:80:100 चे गुणोत्तर 

•   = 16:20:25 

अप्रामाणिक दुकानदार संकल्पना 

उदाहरि 6: एक अप्रामाणिक व्यापारी आपला माल णकमतीत णवकण्याचा दावा करतो, परंतु तो णकलोसाठी 900 

गॅ्रम वजनाचा वापर करतो. त्याच्या नफ्याची टके्कवारी शोधा. 

उपाय: 

• 1 वकलोची वकां मत 100 रुपये असेल तर 900 गॅ्रमची वकां मत 90 रुपये असेल 

• त्ामुळे तो 1 वकलो ऐिजी 900 गॅ्रम 100 रुपयाांना विकतो पण त्ाची वकां मत फक्त 90 रुपये आिे. 

• त्ामुळे त्ाला 100 रुपयाांिर नवे्ह तर 90 रुपयाांिर 10 रुपये नफा वमळतो 

• तर, नफा% = (10/90)×100 

•   = 11(1/9)% 

• आपण सूत्र िेखील िापरू शकता: 

• लाभ% = [तु्रटी/(खरे मूल्य-तु्रटी)]×100 

• लाभ% = [100/(1000-100)]×100 

•    = 100/9 = 11(1/9)% 

उदाहरि 7: एक अप्रामाणिक व्यापारी आपला माल णकमतीत णवकण्याचा दावा करतो, परंतु त्याला 25% नफा 

णमळतो. त्याने 800 गॅ्रम ऐवजी वापरलेले वजन शोधा? 

उपाय: 

• 800 गॅ्रम मालाची वकां मत 100 रुपये आिे 

• तो खरेिीच्या वकमतीत म्हणजे 100 रुपये चाांगली विक्री करतो परां तु 25% नफा कमाितो. 

• म्हणून, त्ाने विकलेल्या मालाची CP = [SP/(100+नफा)]× 100 

•    मालाचे CP = (100/125)× 100 = 80 

• 800 गॅ्रमसाठी 100 रुपये खचा येतो 

• (800/100)×80 = 640 गॅ्रमसाठी 80 रुपये खचा येतो. 

• त्ाने 800gm ऐिजी 640gm िापरले. 

उदाहरि 8: एक मशीन 5060 रुपयांना 10% वाढीने णवकली जाते. 4370 रुपयांना णवकला असता तर फायदा णकंवा 

तोटा काय झाला असता? 

उपाय: 

• SP = CP × [(100+10)/100] 

• SP = CP×(11/10) 
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• CP = 4600 

• निीन SP = 4370 

• नुकसान% =(230/4600)×100 = 5% 

उदाहरि 9: आणशषने एक पेन 5% तोट्यात आणि पुस्तक 15% नफ्यात णवकले. संपूिण व्यवसायात त्यांनी 7 रुपये 

कमावले. जर त्याने 5% नफ्याचे पेन आणि 10% नफ्यात एक पुस्तक णवकले असेल तर त्याला 6 रुपये अणधक 

णमळाले आहेत. पेन आणि पुस्तकाची णकंमत णकती आहे? 

उपाय: 

• पुस्तकाचा CP म्हणजे B आवण पेन P आिे. आम्हाला मावित आिे की नफा वकां िा तोटा CP िर मोजला जातो. 

• तर, 1 प्रकरणात: पेनसाठी तोटा = 5%P, पुस्तकासाठी नफा = 15%B 

• प्रकरण 2 मधे्य: पुस्तकासाठी नफा = 10%B, पेनसाठी नफा = 5%P 

• तोट्यासाठी (-) वचन् आवण फायद्यासाठी (+) वचन् िापरा. 

• प्रकरण 2 मधे्य त्ाने 13 रुपये कमािले (मागील एकापेक्षा 6 अवधक) 

• 15%B-5%P = 7...(1) 

• 10%B+5%P = 13…(2) 

• eqn (1) आवण (2) जोडत आिे 

• 25%B = 20 

• B = 20×(100/25) 

• B = 80 रु. 

• Eqn मधे्य B=80 टाकणे(2) 

• 5%P = 13-8 

• 5%P = 5 

• P = 100 रुपये 
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