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இந்திய ப ொருளொதொரத்தின் வரி நிர்வொக அமைப்பு QUIZ NO – 5 

 

1. யரி என்து எது? 

அ) அபசாங்கத்திற்கு யிருப்த்துடன் குடிநக்கள் தாாக சசலுத்தும் சதாகக 

ஆ) அபசாங்க யருயாய்க்காக கட்டானநாக சசலுத்தப்டும் சதாகக 

இ) சசகயகளுக்காக சப்டும் கட்டணம் 

ஈ) அபசின் சிப்பு சசகயகளுக்காக சப்டும் பகநம் 

யிகட 

2. நத்தின அபசு யிதிக்காத யரி எது? 

அ) யருநா யரி 

ஆ) சசகய யரி 

இ) சுங்க யரி 

ஈ) சதாமில்யரி 

யிகட 

3. நாி அபசு யிதிக்காத யரி எது? 

அ) VAT-நதிப்பு கூட்டு யரி 

ஆ) பத்திகபத்தாள் யரி 

இ) சுங்க யரி 

ஈ) ி யரி 

யிகட 

4. இந்தினாயில் எந்த யககனா யருநா யரி பக ின்ற்ப்டுகிது? 

அ) யிகிதசாபா  யரி 

ஆ) பற்சாக்கா யரி 

இ) ிற்சாக்கா யரி 

ஈ) நறுங்கீட்டு யரி 

யிகட 

5. சட்டத்தின் அனுநதினில்ாநல் எந்த யரிபம் யிதிக்கக் கூடாது அல்து யசூல் சசய்னக்கூடாது எ 

கூறும் ிரிவு எது? 

அ) ிரிவு 267  

ஆ) ிரிவு 266 

இ) ிரிவு 215 

ஈ) ிரிவு 275 

யிகட 

6. கீழ்காணும் யாக்கினங்கக கயிக்க  

1. சசாத்து நற்றும் குடிீர் யிிசனாகம்,கமிவுீர் யரி சான் யரிகக யிதிக்க உள்ாட்சி 
அகநப்புகளுக்கு அதிகாபம் யமங்கப்ட்டுள்.  
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2. யருநா யரி யருயாய் நறு ங்கீட்டிற்கு உதவுகிது நற்றும் சநநா யர்ச்சிகன உருயாக்க 

யருநாயரி உதவுகிது. 

 

சரினா யாக்கினம் எது? 

அ) 1 நட்டும்    ஆ) 2 நட்டும் 

இ) 1 நற்றும் 2  .ஈ) எதுவுசநனில்க 

யிகட 

7. கீழ்க்காணும் யாக்கினங்கக கயிக்க 

1. திர் யருயாய்,ிறுய யருயாய்,யிற்க சான்யற்ிற்காக யிதிக்கப்டும் யரிகள் யருயாய் 

நற்றும் சசயிங்களுக்காக யிதிக்கப்டும் யரி ிரியின் கீழ் யருகின். 

2. கால் யரி,சுங்கயரி சான் யரிகள் சாருட்கள் நீதா யரி ிரியின்  கீழ் யருகின். 

3. சசாத்துயரி,எஸ்சடட் யரி நற்றும் சசாத்து நாற்று யரி சான்கயகள் சசாத்து நற்றும் சசாத்து 

ரிநாற் யரினின் கீழ் யருகின்.  

 

தயா யாக்கினம் எது? 

 அ) 1 நற்றும் 2                       ஆ) 2 நட்டும் 

இ) 1 நற்றும் 3                        ஈ) எதுவுசநனில்க 

யிகட 

8. ின்யரும் யாக்கினங்கக கயிக்க  

1. யாட் தத்துயத்தின் அடிப்கடனிா ஒருங்கிகணந்த சாருள் நற்றும் சசகய யரி சகல்கர் 

சகாள்கக ரிந்துகபனின் அடிப்கடனில் உருயாக்கப்ட்டுள்து. 

2. அியிக்கப்ட்டுள் சபடி யரி யிதிப்பு சதாகுப்பு தற்சாதுள் யருநா யரி சட்டத்கத நாற்றும்  

 

தயா  யாக்கினம் எது? 

அ) 1 நட்டும்                                    ஆ) 2 நட்டும் 

இ) எதுவுசநனில்க                  ஈ) 1 நற்றும் 2 

யிகட 

9. யரி யிகிதம் நற்றும் யரி யருயாய் இகடசன உள் சதாடர்க யிக்குயது எது? 

அ) ிிப்ஸ் யகவு  

ஆ) ார் யகவு  

இ) ஏஞ்சல்ஸ் யிதி 
ஈ) குகவு ா யிதி  

யிகட 

10. ின்யரும் யாக்கினங்கக கயிக்க  

1. யரிதம் என்து யரிகன சசலுத்துயதற்கா சட்டப்டினா யிக்கநாகும். 

2. யரிநதிப்பு என்து யரி அடிதத்தின் யர்ச்சினால் யரி யருயாய் உனர்யது 

3. யரி சகிழ்வு என்து யரி பககக நறு ஆக்கம் சசய்யதால் அல்து எல்ககன 

யிரிவுடுத்துயதால் அதிகரிக்கும் யரி யருயாய். 
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4. யரிிகழ்வு என்து சாருாதாப அகுகள் இறுதினில் ண சுகநகன நற்யரிடம் ஒதுக்காநல் 

தாச ஏற்றுக்சகாள்யது. 

 

தயா யாக்கினம் எது?  

அ) 1 நற்றும் 3                                          ஆ) 1,2 நற்றும் 4 

இ) எதுவுசநனில்க                           ஈ) 2 நற்றும் 3 

யிகட 

11. ின்யரும் யாக்கினங்கக கயிக்க 

1. யரி சசலுத்தாத & பூஜ்ன யரி சசலுத்தும் ிறுயங்கக யரி அகநப்ிற்குள் சகாண்டு யருயதற்காக 

அிபகப்டுத்தப்ட்ட யரி (MAT) குகந்தட்ச நாற்றுயரி. 

2. ஆக்கபூர்யநா சசாத்துக்கின் நீது சசாத்து யரி யிதிக்கப்டுகிது. 

 

சரினா யாக்கினம் எது? 

அ) 1 நட்டும்                              ஆ) 2 நட்டும் 

இ) 1 நற்றும் 2                            ஈ) எதுவுசநனில்க 

யிகட 

12. எது சபடி யரி இல்க? 

அ) யருநா யரி 

ஆ) பத யரி 

இ) நத்தின யிற்க யரி 

ஈ) யிிம்பு ன்கந யரி. 

யிகட 

13. எது நகபக யரி இல்க? 

அ) சுங்க யரி 

ஆ) கால் யரி 

இ) VAT 

ஈ) MAT 

யிகட 

14. சதாமிார்களுக்கு யமங்கப்டும் யிிம்பு ன்கந னன் நீது யிதிக்கப்டும் யிிம்பு ன்கந யரி 

என்து கூடுதல் யருநா யரினாகும். இந்த யரிகன சசலுத்துயது னார்? 

அ) சதாமில்பகசயார் 
ஆ) சதாமிார்கள் 

இ) இந்து ஒருங்கிகணந்த குடும்ம் 

ஈ) திர். 

யிகட 

15. ின்யரும் யாக்கினங்கக கயிக்க 
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1. யரி அடித்தத்கத சாருட்டுத்தாநல் குிப்ிட்ட சதயிகிதத்தில் யிதிக்கப்டும் யரி பற்சாக்கா 

யரி என்று அகமக்கப்டுகிது. 

2. யரி அடித்தத்திற்கு ஏற்ார் சால் யிதிக்கப்டும் யரி யிகிதசாபா யரி என்று அகமக்கப்டுகிது. 

 

சரினா யாக்கினம் எது? 

அ) இபண்டும்                                     ஆ) 1 நட்டும் 

இ) 2 நட்டும்                                        ஈ) சநற்கண்டயற்றுள் எதுவுநில்க 

யிகட 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
விமைகள்: 
 

1. அபசாங்க யருயாய்க்காக கட்டானநாக சசலுத்தப்டும் சதாகக 

2. சதாமில் யரி 

3. சுங்க யரி 

4. பற்சாக்கா யரி 

5. ிரிவு 215 

6. 1 நற்றும் 2 

7. 1 நற்றும் 2 

8. எதுவுசநனில்க 

9. ார் யகவு  

10. எதுவுசநனில்க   

11. 2 நட்டும் 

12. யிிம்பு ன்கந யரி. 

13. MAT 

14. சதாமிார்கள் 

15. சநற்கண்டயற்றுள் எதுவுநில்க 

 

 


