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ப தி – அ 
I. வினா எ  1 க டாய வினா           (1x15 = 15) 

ம ற அைன  வினா க  விைடயளி க.  (5x12 = 60) 

1. இ திய சி வ  நலவா  ைமய களி  உாிைமக  ம  

கடைமகைள விவாி க. 
Discuss about the Rights and duties of Indian child care health centre. 

2. அ) ம வ நி ண களி  பணிகைள விவாி க.  
What are the functions of Medical officers? 

(அ ல ) 

ஆ) உண  பா கா  தி ட தி  ெசய பா க  யாைவ?  
Explain the process of prevention of food planning. 

3. அ) க ேவா  பா கா  ச ட தி  பய க  யாைவ?  
What are the uses of Consumer Protection Act? 

(அ ல ) 

ஆ) ேநாயாளி  வழ க  ய ரசீதி  ெநறி ைறக  யாைவ?  
What are the rules regarding to collect the patient Bill? 

4. அ) தனியா  ைற ம  அர  ைறகளி  காதார  ேசைவைய 

விவாி க.  
Discuss the role of private sector and govt. sectors in Health services. 

(அ ல ) 

ஆ) காதார  பணியி  அர  எ  நடவ ைககைள விவாி க.  
Describe the steps taken by the government in the field of health work. 

5. அ) ேதசிய காதார கைமயி  பணிகைள விள க.  
Explain the functions of National Health care Agency. 

(அ ல ) 

ஆ) ம திய ச க நலவாாிய தி  கடைமக  ம  

ெசய பா கைள விள க.  
What are the duties and practices of central social welfare board? 

6. அ) ேதசிய காதார ெகா ைகயி  சிற ப ச  யாைவ?  
What are the features of National Health Policy? 

(அ ல ) 

ஆ) ம வமைன நி வாக தி  ேநா க க  யாைவ?  
What are the scopes of hospital management? 
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