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TNFUSRC வனவர் & வன காப்பாரர் பபாது அமிவு  பாடத்திட்டம் 

அயகு 1: நடப்பு நிகழ்வுகள் 

வயாறு - தசி ிகழ்வுகபின் சீதத்ி ாட்குநிப்பு - தசி சின்ணங்கள் - ாினங்கபின் 
சுிம், தாதுகாப்பு - தசி தாதுகாப்பு ற்றும் தங்காம்-உனக அமப்புக்கள் - 
எப்தந்ங்கள் ற்றும் உச்சிாாடு – சசய்ிகபில் இடம்சதறும் மனசிநந் தர்கள் ற்றும் 
இடங்கள் - ிமபாட்டு - புத்கங்கள் & ஆசிரிர்கள் - ிபேதுகள் ற்றும் சகௌங்கள் - 
கனாச்சா ிகழ்வுகள் - சீதத்ி னாற்று ிகழ்வுகள் - இந்ிாவும் அன் அண்மட ாடுகளும் 
- தி – ிணங்கள். 

அசில்: .இந்ிாின் சபிபநவு சகாள்மக -2. சீதத்ி ீின்ந ீர்ப்புகள் - சதாது கபேத்து 
- 3. சதாதுத் தர்னில் டக்கும் திச்சமணகள் - 4. இந்ிாின் அசில் கட்சிகள் ற்றும் 
அசில் அமப்பு 5. சதாது ிிப்புர்வு ற்றும் சதாது ிர்ாகம் - 6. அசு ற்றும் ன்ணார் 
ிறுணங்கபின் தங்கு & 7. க்கள் னன் சார்ந் அசு. ிட்டங்கள், ற்றும் அற்நின் தன்தாடு. 

புவிில்: மதட ினப்தகுிகள்-சுற்றுச்சூல் ற்றும் சுற்றுச்சூல் தற்நி சகாள்மககள் 

பபாருராதாம்: ற்ததாம சபக-சதாபேபாா சிக்கல்கள்-புி சதாபேபாா சகாள்மககள் 
ற்றும் அசு சதாபேபாா துமந தற்நி ிங்கள். 

அமிவில்: ிஞ்ஞாணம் ற்றும் சாில்நுட்தம் தற்நி சீதத்ி கண்டுதிடிப்புகள் - 
சுகாாத்ில் சீதத்ி கண்டுதிடிப்புகள் - அநிில் சகுஜண ஊடகம் ற்றும் சாடர்பு 

அயகு 2: புவிில் 

பூிபம் ததண்டபம் – சூரி குடும்தம் – பிண்டனம் - ீர்க்தகாபம்(hydrosphere), கற்தகாபம் 
(lithosphere) - தபேக் காற்று, மப்சதாிவு, கானிமன ற்றும் ட்தசப்திமன – ீர்ப 
ஆாங்கள் – இந்ிாிலுள்ப ஆறுகள் – ண்மககள் – கணிங்கள் ற்றும் இற்மக 
பங்கள் – இற்மக ிசாம் – இற்மகத் ாங்கள் - காடுகள் ற்றும் ண உிரிகள் – 
ிசா பமநகள் – கால்மட &  ீன்பர்ப்பு – சபக புிில் – க்கட்சாமக அடர்த்ி 
ற்றும் தல் – இற்மகப் ததிவுகள் – ததரிடர் தனாண்ம. 

அயகு 3: இந்திாவின் வயாறு ற்றும் பண்பாடு :  

னாற்று பந்ம ிகழ்வுகள் - சிந்து சசபி ாகரிகம் - த, ஆரி ற்றும் சங்க கானம் -
சௌரி ம்சம் - சதௌத்ம் ற்றும் மஜண ம் - குப்ர்கள், ில்னி சுல்ான்கள், பகனார்கள் 
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ற்றும் ாத்ர்கள்-ிஜகத்ின் ற்றும் அஹ்ணிஸ் கானம். சன் இந்ி னாறு – ிழ் 
க்கபின் தண்தாடு ற்றும்  தாம்தரிம் – தாப்திர்கபின் பேமக -  ஆங்கிதன ஆட்சிின் 
ிரிாக்கம் ற்றும் எபேங்கிமத்ல் (expansion and consolidation of British rule)  - சபக, 
சதாபேபாா ரீிில் ஆங்கிதன ஆட்சிின் ிமபவுகள் – சபக சீர்ிபேத் ற்றும்  
இக்கங்கள் – இந்ிா சுந்ம் அமடந்ினிபேந்து -  இந்ி தண்தாட்டின் இல்புகள் – 
தற்றுமில் எற்றும – இணம், ிநம், சாி, தக்க க்கங்கள் – நுண்கமன, டணம், 
ாடகம், இமச ஆகிற்நிற்காண ிறுணங்கள் – தகுத்நிாபர்கபின் ழுச்சி – ிழ்ாட்டில் 
ிாிட இக்கம் – அசில் கட்சிகள், திதனாண ிட்டங்கள் -  தல்துமநகபிலுள்ப பக்கி 
தர்கள் – கமன, அநிில், இனக்கிம் ற்றும் த்தும் - அன்மணத் சசா, சுாி 
ிதகாணந்ர் , தண்டிட் ிசங்கர், ம்.ஸ்.சுப்புனட்சுி, பேக்ி அபேண்தடல் ற்றும் 
சஜ.கிபேஷ்பர்த்ி ததான்தநார்.   

அயகு 4: இந்தி அசில்  

இந்ி அசில் அமப்பு – அசில் அமப்தின் பகவும – அசில் அமப்தின் 
சிநப்தில்புகள் – த்ி , ாின ற்றும் த்ி ஆட்சிப் தகுிகள் –அடிப்தமட உரிமகள் – 
அடிப்தமடக் கடமகள் – ணி உரிம சாசணம் – இந்ி ாடாளுன்நம் – தாாளுன்நம் – 
ாின ிர்ாகம் – ாின சட்ட ன்நம் – சட்ட சமத – ஜம்ப காஷ்ீர் ாினத்ின் ிமனம - 
உள்பாட்சி அசு – தஞ்சாத்து ாஜ் – ிழ்ாடு – இந்ிாில் ீித்துமநின் அமப்பு – 
சட்டத்ின்  ஆட்சி – க்க சட்ட பமந –  இந்ி கூட்டாட்சி பமநம – த்ி – ாின 
உநவுகள் -   இந்ிாின் சிில் தசமகள் - எபே க்கள் னன் ாினத்ில் ிர்ாக 
சால்கள்- ாட்ட ிர்ாகத்ின் சிக்கல்கள்-அச ிமன திகடண ிமககள் -  தர்ல்கள் 
– த்ி, ாின தர்ல் ஆமங்கள் – அிகாப்பூர் சாி ற்றும் அட்டம-VIII - 
அசினமப்பு ிபேத்ங்கள் -  அசினமப்பு அட்டமகள் – ிர்ாக சீர்ிபேத்ங்கள் – 
ீர்ப்தாங்கள் –  சதாது ாழ்ில் ஊல் – ஊலுக்கு ிாண டடிக்மககள் – த்ி னஞ்ச 
எிப்பு ஆமம் – தனாக் அானத் – பமந ன்ந டுர் (Ombudsman), இந்ி ிக்மக 
ற்றும் கண்காிப்பு மனர் (Comptroller and Auditor General) – கல் அநிபம் உரிம – த்ி 
ற்றும் ாின ஆமங்கள் - சதண்கள் பன்தணற்நம்.  

அயகு 5: இந்திப் பபாருராதாம் 

இந்ிப் சதாபேபாாத்ின் இல்புகள் – சதாபேபாா ிட்டிடனின் தமகள் - ந்ாண்டு 
ிட்ட ாிரிகள் ற்றும் ிப்தடீு – ின சீர்ிபேத்ங்கள் ற்றும் தபாண்ம – 
தபாண்மில் அநிினின் தன்தாடு – சாில்பர்ச்சி – -கட்டமப்பு உபோக்கம் ற்றும் 
பலீடு - சதாதுத்துமந ிறுணங்கபின் தங்கு ற்றும் பலீடுகமபத் ிபேம்தப் சதறுல் 
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(disinvestment) – உட்கட்டமப்புகமப தம்தடுத்துல் – தசி போய் – சதாது ிி ற்றும் ிி 
சகாள்மக - ிமன சகாள்மக ற்றும் சதாது ிிதாகம் - ங்கி, தம் & ா சகாள்மக - 
சபிாட்டு தடி பலீடின் தங்கு (FDI) - உனக ிக அமப்பு - உனகாக்கல் ற்றும் 
ணிார்ாக்கல் - கிாப்புந னன் சார்ந் ிட்டங்கள் – சபக ரீிினான் திச்சமணகள் – 
க்கள் சாமக, கல்ி, சுகாாம், தமனாய்ப்பு, றும -  ணி ப தம்தாடு – 
ிமனாண சதாபேபாா பர்ச்சி – ிழ்ாட்டின் சதாபேபாா ததாக்கு – ஆற்நல் – தல்தறு 
ஆாங்கள் ற்றும் பர்ச்சி – ிி குழு – ிட்டக் குழு – தசி பர்ச்சி கவுண்சில்.   

அயகு 6: இந்தி ததசி இக்கம்:  

தசி றுனர்ச்சி - திரிட்டிஷ் ஆட்சிக்சகிாக  பற்கானத்ி கிபர்ச்சிகள் – 1857 ஆம் ஆண்டு 
கிபர்ச்சி -  இந்ி தசி காங்கிஸ் – தசி மனர்கபின் தாற்நம் – காந்ி, தபே, ாகூர், 
தாஜி – ததாாபி இக்கங்கபின் பர்ச்சி – திரிிமணக்கு ிகுத் குப்புாம் – 
சவ்தறு சட்டங்கபின் சகாப்ம் & எப்தந்ங்கள்-உனக ததார் ற்றும் இறுி கட்ட ததாாட்டம் - 
கம்பெணிசம் திரிிமணக்கு ிகுத்து-சுந்ப் ததாாட்டத்ில் ிழ்ாட்டின் தங்கு –ாஜாஜி, 
ா.உ.சி, சதரிார், தாிார் ற்றும் திநர் – அசில் கட்சிகபின் தாற்நம் / சுந்ித்ிற்கு 
தின்ணர் இந்ிாின் அசில் பமந. 

அயகு 7: திமனமிவு ற்றும் புத்திக் கூர்ம ததர்வுகள்  

கல்கமப ிங்கபாக ாற்றுல் – ிம் தசகரித்ல், சாகுத்ல் ற்றும் தார்மக்கு 
உட்தடுத்துல் -  அட்டமகள், புள்பி ி மதடங்கள், மதடங்கள் – ி தகுப்தாய்வு 
ிபக்கம் – சுபேக்குல் – சிகிம் – ீப்சதபே சதாது குத்ி( HCF)  – ீச்சிறு சதாது டங்கு (LCM) 
– ிகிம் ற்றும் சரிிகிம் – ணிட்டி – கூட்டுட்டி – தப்தபவு – கண அபவு – தம் ற்றும் 
தமன – படிசடுத்ல் ற்றும் ீர்வு கால் - ர்க்க அநிவு – புிர்கள் – தகமட – காசாபி  
ர்க்க அநிவு – ண் கி ர்க்க அநிவு – ண் சாடர்கள் – ர்க்கரீிாக ண்கள் / ழுத்து/ 
தடங்கள் சாடர் ரிமச. 

Unit VIII: General English S.S.L.C. Standard 

1. Match the following words and Phrases given in Column A with their meanings in Column B 

2. Choose the correct 'Synonyms' for the underlined word from the options given  

3. Choose the correct 'Antonyms' for the underlined word from the options given  

4. Select the correct word (Prefix, Suffix)  

5. Fill in the blanks with suitable Article.  

6. Fill in the blanks with suitable preposition  

7. Select the correct Question Tag  
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8. Select the correct Tense.  

9. Select the correct Voice  

10. Fill in the blanks (infinitive, Gerund, participle)  

11. Identify the sentence pattern of the following sentence (Subject, Verb,Object ...)  

12. Change the following:-(Verb into Noun, Noun into Verb, Adjective into Adverb)  

13. Fill in the Blanks with correct 'Homophones'  

14. Find out the Error (Articles, prepositions, Noun Verb Adjective, Adverb)  

15. Comprehension  

16. Select the correct Sentence  

17. Find out the odd Words, (Verb, Noun, Adjective, Adverb)  

18. Select the Correct Plural Forms  

19. Identify the sentence (Simple, Compound, Complex Sentence)  

20. Indentify the correct Degree. 

அயகு 10: பபாதுத் திழ் எஸ்,எஸ்,எல்,சி, தம் 

1. சதாபேத்துல் 
(i) சதாபேத்ாண சதாபேமபத் தர்வு சசய்ல் 
(ii) புகழ்சதற்ந நூல் நூனாசிரிர் 

2. சாடபேம் சாடர்பும் அநில் 
(i) இத்சாடால் குநிக்கப்சதறும் சான்தநார் 

   (ii)     அமடசாிால் குநிக்கப்சதறும் நூல்  
3. திரித்சழுதுக  
4. ிர்ச்சசால்மன டுத்சழுதுல் 
5. சதாபேந்ாச் சசால்மனக் கண்டநில் 
6. திம ிபேத்ம் 

(i) சந்ிப்திமம ீக்குல் 
(ii) எபேம தன்ம - திமகமப ீக்குல் 
(iii) புப்திமகள். ழுவுச் சசாற்கமப ீக்குல் 

7. திநசாிச் சசாற்கமப ீக்குல் 
8. ஆங்கினச் சசால்லுக்கு தாண ிழ்ச் சசால்மன அநில் 
9. எனி தறுதாடநிந்து சாரிாண சதாபேமபநில் 
10. ஏசழுத்து எபேசாி உரி சதாபேமபக் கண்டநில் 
11. தர்ச் சசால்மனத் தர்வு சசய்ல் 
12. தர்ச் சசால்மனக் சகாடுத்து - ிமணபற்று. ிமணசச்சம். ிமணானமபம் சதர். 
சாிற் சதம - உபோக்கல் 
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13. அக ரிமசப்தடி சசாற்கமபச் சீர் சசய்ல் 
14. சசாற்கமப எழுங்குதடுத்ி சசாற்சநாடாக்குல் 
15. சதர்ச்சசால்னின் மகநில் 
16. இனக்கக் குநிப்தநில் 
17. ிமடக்தகற்ந ிணாமத் தர்ந்சடுத்ல் 
18. வ்மக ாக்கிம் ணக் கண்சடழுதுல் 
19. ன்ிமண. திநிமண. சசய்ிமண. சசப்தாட்டு ிமண ாக்கிங்கமபக் கண்சடழுதுல் 
20. உமால் ிபக்கப்சதறும் சதாபேத்ாண சதாபேமபத் தர்ந்சழுதுல் தாமண 
துமக இமபு இற்றுள் தனும் என்மநத் தர்ந்சழுதுல். 

 

TNFUSRC வனவர் & வன காப்பாரர் அமிவிப்பு 2018 

 

TNFUSRC வனவர் & வன காப்பாரர் பாடக்குமிப்புகள் 

 

நடப்பு நிகழ்வுகள் 2018 PDF Download 

TNFUSRC Whatsapp குபைதில் தச - கிரிக் பசய்வும் 

Other Tamil Whatsapp குபைதில் தச - கிரிக் பசய்வும் 

Telegram Channel ல் தச - கிரிக் பசய்வும் 
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