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Duration : 3 Hours Max. Marks : 250 

 

 

É©z¥gjhu®fS¡fhd bghJ¡ F¿¥òfŸ: 

General Instructions to the Candidates: 

i) Çdh¡fŸ g£l¥go¥ò ju¤âY«, ÇÆthf ÇilaË¡F« tifÆY« cŸsJ. 

This Question Paper is descriptive type in Degree Standard. 

 

ii) Çdh¤jhshdJ jÄœ k‰W« M§»y tot§fËš cŸsJ. VnjD« rªnjf« 

ïU¥ã‹, M§»y toÇš ju¥g£LŸs F¿¥òfns KothdJ. 

The Question Paper is printed in Tamil and English version. In all 

matters and in cases of doubt English version is final. 

 

iii) ï¤nj®it¥ bghW¤jtiu, mHfhf vGJtj‰nfh k‰W« ãiHÆšyhkš 

vGâaj‰fhfnth jÅahf kâ¥bg©fŸ xJ¡f¥glÇšiy. 

There is no reservation on marks for neatness of execution and 

correctness of spelling in respect of this paper. 
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(RU¡fkhf ÉilaË¡F« Édh tif) 

(Brief Answer Type) 

F¿¥ò : i) 150 brh‰fS¡F Äfhkš ÇilaË¡fî« 

Note  :  Answer not exceeding 150 words. 

          ii) x›bthU ÇdhÇ‰F« g¤J kâ¥bg©fŸ 

 Each question carries ten marks. 

            iii) bfhL¡f¥g£LŸs mid¤J Édh¡fS¡F« ÉilaË¡fî«. 

 Answer all the given Questions. 

  (25 × 10 = 250) 

Unit I (Socio Economic Issues) 

gFâ - I (r_f bghUshjhu á¡fšfŸ) 

1. கீழ்க்கண்டயற்றப் ற்ி யிரியாக யிக்குக. 

i) ல்ஸ் பாிபனா ச ாட்டு நருந்து முகாம் திட்டம் 
ii) அம்நா நருந்தகம் திட்டம்  
iii) ிபதான் நந்திரி சுயஸ்தின சுபக் ா பனாஜா 
iv) குடிநபாநத்து திட்டம் 
Explain briefly about the following 

i) Pulse Polio Program. 
ii) Amma Pharmacy Scheme. 
iii) Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana. 
iv) Kudi maramathu Thittam. 
 

2. கல்யி உரிறநச்  ட்டம் 2009-ன்  ிப்ினல்புகற ட்டினிடுக. 
List out the Salient features of the Right to Education Act 2009. 

 

3. இந்தினாயில்,  மூக பநம்ாட்டுத் திட்டத்திால் கயம் ச லுத்தப்டும் குதிகற 
யிரியாக யிக்குக. 
Explain the focus areas of the Community Development Program in 

India. 

 

4. இந்தினாயில் நக்கள் சதாறகனிற ிறப்டுத்துயதுடன் சதாடர்புறடன  ி 
முக்கினநா சுகாதாப முன்முனற் ிகற முன்ிறப்டுத்துக. 
Highlight some of the prominent health initiatives which are associated 

with population Stabilization in India. 
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5. ஆமஷ்நான் ாபத் திட்டத்தின் கீழ்  றநனங்கால் யமங்கப்டும் ப றயகற 
சயிக் சகாணர்க. 
Bring out the services provided by the Wellness centers under the 

Ayushman Bharat. 

 

6. அம்நா இரு க்கப யாகத் திட்டம் ற்ி யிரியா குிப்பு எழுதுக. 
Write a detailed note about the Amma Two-Wheeler Scheme. 

 

7. பத ின சுகாதாப சகாள்றக 2017-ன்  ிப்ினல்புகள் னாறய? 
What are the salient features of the National Health Policy 2017? 

 

8. தநிமக அப ின் முதறநச் ரின் யிரியா நருந்துய காப்டீ்டு திட்டத்தின் 
 ிப்ினல்புகற முன்ிறப்டுத்துக. 
Highlight the salient features of the Tamilnadu Chief Minister’s 

Comprehensive Health Insurance Scheme. 

 

9. தநிமக அப ின் 2023 சதாறபாக்கு சகாள்றகனில் குிப்ிடப்ட்டுள் த்து 
கருப்சாருள்கள் னாறய? 
What are the ten themes envisioned in the Vision 2023 policy of the 

Tamilnadu Government? 

 

 

Unit II (Modern Indian History) 

gFâ - II (eåd ïªâa tuyhW) 

10.  மூக  ீர்திருத்த இனக்கங்கில் சரினாரின் ங்கிப்ிற யிரியாக தருக. 
Give a details account on the role of Periyar in Social reform 

movements. 

 

11. சதன்ிந்தின  உரிறநக் கமகம் ற்ி ீயிர் அியது னாது? 
What do you know about South Indian Liberal Federation? 

 

12. தநிழ்ாட்டின் யர்ச் ினில் காநபா ரின் ங்கிற நதிப்ிடுக. 

Estiamte the role of Kamarajar in development of Tamil Nadu.  

 
13. பயலூர் ககம் ற்ி குிப்பு எழுதுக. 

Write a notes on Vellore Mutiny. 

 
14. சுதந்திபப் பாபாட்டத்தில் ாறனக் காபர்கின் புபட் ி ற்ிக் கட்டுறப யறபக? 

Write an eassy on the Poligars revolt in the freedom struggle? 
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15. தநிழ்ாட்டின் புபட் ிகப பத ினயாதிகறப் ற்ி குிப்பு எழுதுக. 

Write a note on revolutionary nationalists of Tamil Nadu 

 

16. இபாஜாஜி அயர்கள் முதறநச் பாக இருந்த காத்தில் றடசற் முக்கின 
ிகழ்வுகற யிக்கவும்? 

Explain the important events during the Chief Ministership of Rajaji  

 

17. தநிழ்ாட்டில் காங்கிபஸ் ஆட் ிக்குப் ிகு திபாயிடக் கட் ிகின் யர்ச் ிறனப் 
ற்ி எழுதுக. 

Give an account on the development of Dravidian Parties after Congress 

rule in Tamil Nadu 

 

18. தநிழ்ாட்டில் ஐபபாப்ினர்கின் குடிபனற்ங்கற யியாதிக்கவும். 

Discuss the settlements of Europeans in Tamil Nadu 

 

 

 

Unit III (Mental Ability) 

gFâ - III (kd¤âw‹) 

19. ஒவ்சயாரு கணிி தறமுறகறமம் அதன் ண்புகலடன் யியரிக்கவும். 
Discuss the various computer generations along with the 

characteristics of the computer of each generation? 

 

20. நினைவகத்தின் வனககனை விவரி. 
Briefly Explain various types of Memory. 

 

21. றநனச் ச னகத்தின் ச னல்ாடுகற யியரி. 

Explain the functions of CPU. 

 

22. ாம் னன்டுத்தும் கம்ினில்ா சதாமில்நுட்ங்கின் யறககற குிப்ிட்டு 
ஒவ்சயான்றமம் யியரி. 
Mention the types of wireless technologies we are using. Write in brief 

on each of them. 
 

23. படாபாாஜி யறபனறு. யறபடங்கற னன்டுத்தி சயவ்பயறு 
படாபாாஜிகற யியரி. 
Define topology.  Explain different types topologies using systematic 

diagram 
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24. இனக்கு தம் (operating system) ற்ி சுருக்கநாக யிக்கவும். 
Explain Briefly about operating system. 
 

25. ின்யருறயகலக்கு இறடபனனா பயறுாட்றட எழுதுக. 
i) ட்றட குி (Bar Code) (Vs) யிறபவு எதிர்யிற குி (QR Code) 

ii) யறபவு சாி (Plotter) (Vs) அச்சுப் சாி 
iii) RAM (Vs) ROM 

iv) அடிப்றட யானில்கள் (Basic Gates) (Vs) சாதுறந யானில்கள் (Universal 

Gates) 

Write the Difference between the following. 
i) Bar Code (Vs) QR Code 

ii) Plotter (Vs) Printers 

iii) RAM (Vs) ROM 

iv) Basic Gates (Vs) Universal Gates 


