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इयत्ता: दहावी   अर्थनियोजि     निषय : गणित 1 

गुण: 20 गिु       िेळ: 1 तास  

प्रश्न 1 ला – कोणतेही पाच प्रश्न सोडिा. ( 5 गुण ) 

1. एकाच राज्यातील व्यापारत कें द्र सरकारकडून ______  आकाराला जातो.  

(A) IGST   (B) CGST  

(C) SGST   (D) UTGST 

2. दलाली वर वस्त ूव सेवा कराचा दर _____ आह.े  

(B) 2%   (B) 12% 

(D) 18%   (D) 28% 

3. GST चे पिूण रूप _____ ह ेआह.े  

4. ________ म्हिजे ज्या णकिं मतीवर कर आकारला जातो ती णकिं मत होय.  

5. जर ‘बाजारभाव  =  दर्णनी’ णकिं मत असेल तर तो रे्अर ______ असतो.   

6. जर GST = 100% तर CGST = ? आणि SGST = ?  

प्रश्न 2 रा – कोणतेही तीि प्रश्न सोडिा. ( 6 गुण ) 

1. रुपये 100 दर्णनी णकिं मतीचे 30 रे्असण 25 अणिमलू्यावर खरेदी केले तर त्यासाठी णकती रक्कम 

गुिंतवावी लागेल?  

2. 100 रुपये दर्णनी णकिं मतीच्या व 120 रुपये बाजारभावच्या रे्असण मध्ये 60000 गुिंतवले तर 

णकती र्ेअसण णमळतील?  

3. णस्मताने 12000 गुिंतवनू 10 रुपये दर्णनी णकिं मतीचे रे्असण 2 रुपये अणिमलू्यावर घेतले, तर 

तीला णकती रे्असण णमळतील?  ह ेकाढण्यासाठी खलील कृती पिूण करा.  

दर्णनी णकिं मत = 10 रुपये, अणिमलू्य = 2 रुपये  

बाजारभाव = दर्णनी णकिं मत +  

रे्असणची सिंख्या = 
एकूि गुिंतविकू 

बाजारभाव 
 = 

12000
 =   र्ेअसण  

 

णस्मताला                      र्ेअसण णमळतील.  

4. एका वस्तवूरील CGST चा दर 9% असेल. तर GST चा दर णकती? तसेच GST ची दर 

णकती?  
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प्रश्न 3 रा : कोणतेही तीि प्रश्न सोडिा. ( 9 गणु )  

1. श्रीमती दरे्पािंडे यािंनी 20000 गुिंतवनू 5 रुपये दर्णनी णकिं मतीचे रे्असण प्रत्येकी 20 रुपये 

अणिमलू्य दऊेन घेतले तर त्यािंना णकती रे्असण णमळतील?  

2. एका दकुानदाराने प्रत्येकी 7200 करपात्र णकिं मतीचे 5 मोबाइल णवकले. GST चा दर 12% 

असल्यास कर बीजकात SGST व CGST णकती रुपये आकारला असेल?  

3. श्री. र्ािंतीलाल यािंनी रुपये 100 णकिं मतीचे 150 र्ेअसण 120 रुपये च्या बाजारभावाने खरेदी 

केले. निंतर 7% लाभािंर् किं पनीने णदला गुिंतविकुीवरील परताव्याचा दर णकती?  

4. खेळण्यातील एक ररमोट किं ट्रोल कारची GST कारासह एकूि णकिं मत 1770 आह.े GST चा 

दर 18% आह,े तर त्या कारची करपात्र णकिं मत, त्यावरील CGST व SGST चे गिन करा.    

 

 


