
athiyamanteam.com | Athiyaman Team | TNPSC, Railway, Police Exam 
Join Online Video Class - 8681859181 

 

Forest Guard, FGDL Syllabus in Tamil 
 

வனக்காப்பாளர் , ஓட்டுநர் உரிமத்துடன் கூடிய வனக்காப்பாளர் 

athiyamanteam.com 

 

 

Video Course & Test Batch For TNPSC, Forest, TNUSRB, Railway 

அதியமான் குழுமத்தின் சாரப்ாக Forest Guard, Forest Guard with Driving 

Licence ததரவ்ிற்கு  ஆன்லைன் வீடிதயா வகுப்புகள் எடுக்கப்படுகிறது 

விருப்பம் உள்ளவரக்ள் விலரவிை்  இலைந்து ககாள்ளைாம்   

ஆன்லைன் வகுப்பிை் நீங்கள் எப்பபோது இலைந்தோலும் முதை் 

வகுப்பிலிருந்து கலைசி வகுப்பு வலை உங்களுக்கு 

அனுப்பப்படும். எந்த வகுப்லபயும் நீங்கள் தவறவிை வோய்ப்பிை்லை. 
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வனக்காப்பாளர் தேர்வு பாடத்திட்டம் 
GENERAL KNOWLEDGE 
SSLC / HSC STANDARD 

 
General science: 

Physics- Nature of Universe‐General Scientific laws‐Inventions and discoveries‐
National scientific laboratories‐Mechanics and properties of matter‐Physical quantities, 
standards and units‐Force,  motion and energy Magnetism, electricity and electronics‐ 
Heat, light and sound 

இயற்பியை் 

தபரை்டத்தின் அலமப்பு – கபாது அறிவியை் விதிகள் – புதிய 

உருவாக்கமும், கை்டுபிடிப்புகளும் – ததசிய அறிவியை் ஆராய்சச்ிக் 

கூடங்கள் – பருப்கபாருளின் பை்புகளும், இயக்கங்களும் – இயற்பியை் 

அளவுகள், அளவீடுகள், மற்றும் அைகுகள் – விலச, இயக்கம் மற்றும் 

ஆற்றை் – காந்தவியை், மின்சாரவியை் மற்றும் மின்னனுவியை் – கவப்பம், 

ஒளி மற்றும் ஒலி. 

Chemistry- Elements and Compounds‐Acids, bases and salts‐Fertilizers, pesticides, 
insecticides 

பவதியியை்; 

தனிமங்கள் மற்றும் தசரம்ங்கள் – அமிைங்கள், காரங்கள் மற்றும் 

உப்புகள் – கசயற்லக உரங்கள், உயிர ்ககாை்லிகள் – நுை்ணுயிர ்

ககாை்லிகள். 

Botany- Main Concepts of life science‐Classification of living organism‐Nutrition and 

dietetics‐Respiration 

தோவைவியை்: 

வோழ்க்லக அறிவியலின் முக்கிய கருத்துக்கள் – உயிைினங்களின் 

பை்பவறு வலககள் – உைவூை்ைம் மற்றும் திை்ை உைவு – சுவோசம். 

  

Zoology‐ Blood and blood circulation‐Reproductive system‐Environment, ecology, 

health and hygiene‐Human diseases, prevention and remedies‐Animals, plants and 
human life 

விைங்கியை்: 
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இரத்தம் மற்றும் இரத்த சுழற்சி – இனப்கபருக்க மை்டைம் – சுற்றுசச்ுழை், 

சூழ்நிலையியை், ஆதராக்கியம் மற்றும் சுகாதாரம் – மனிதனின் 

தநாய்கள் – பரவும் மற்றும் பரவா தநாய்கள் உட்பட – தற்காத்தை் மற்றும் 

தீரவ்ுகள் – விைங்குகள், தாவரங்கள் மற்றும் மனித வாழ்வு 

Current Events: 

History- Latest diary of events‐ national ‐National symbols‐Profile of States‐Eminent 

persons & places in news‐Sports & games‐Books & author‘s ‐Awards & honors‘‐India 
and its neighbors 

Political Science‐Problems in conduct of public elections‐Political parties and political 

system in India‐Public awareness & General administration‐ Welfare oriented govt. 
schemes, their utility 

Geography‐Geographical landmarks 

Economics – Current socio‐economic problems 

Science – Latest inventions on science & technology 

நடப்பு நிகழ்வுகளின் பதிவுகள் – ததசியம், ததசிய சின்னங்கள் – 

மாநிைங்களின் ததாற்றம் – கசய்திகளிை் இடம்கபறும் புகழ்கபற்ற 

நபரக்ள் மற்றும் இடங்கள் – விலளயாடட்ு மற்றும் தபாட்டிகள் – 

நூை்களும் நூைாசிரியரக்ளும் – விருதுகளும் மற்றம் படட்ங்களும் – 

இந்தியாவும் அதன் அை்லட நாடுகளும். – 

அைசியை் 1. கபாதுத்ததரத்ை் நடத்துவதிை் ஏற்படும் பிரசச்லனகள் 2. 

இந்தியாவிை் உள்ள அரசியை் கட்சிகளும் அரசியை் முலறயும் 3. 

கபாதுமக்கள் விழிப்புைரவ்ு மற்றும் கபாது மக்கள் நிரவ்ாகம் 4. சமூக 

நைம் சாரந்்த அரசு திட்டங்கள் அதன் பயன்பாடுகள் 

 புவியியை்: புவி நிைக் குறியீடுகள். 

பபோருளோதோைம்: சமூக கபாருளாதார நடப்பு பிரசச்லனகள், 

அறிவியை்: அறிவியை் மற்றும் கதாழிை் நுடப்வியலிை் தற்காை 

கை்டுபிடிப்புகள் 

  

 

Geography: 
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Earth and Universe‐Solar system‐Monsoon, rainfall, weather & climate‐Water resources 
‐‐‐ rivers in India‐Soil, minerals & natural resources‐Forest & wildlife‐Agricultural pattern‐
Transport & communication‐ Social geography – population‐density and distribution‐ 
Natural calamities – Disaster_Management. 

பூமியும் தபரை்டமும் – சூரிய குடும்பம் – பருவக் காற்று, மலழகபாழிவு, 

காைநிலை மற்றும் தட்பகவப்பநிலை – நீர ்வள ஆதாரங்கள் 

இந்தியாவிலுள்ள ஆறுகள் – மை் வலககள், கனிமங்கள் மற்றும் 

இயற்லக வளங்கள் – காடுகள் மற்றும் வனஉயிரக்ள் – விவசாய 

முலறகள் – தபாக்குவரத்து மற்றும் தலரவழி தபாக்குவரத்து மற்றும் 

தகவை் பரிமாற்றம் – சமூக புவியியை் – மக்கட ்கதாலக அடரத்்தி மற்றும் 

பரவை் – இயற்லக தபரழிவுகள் – தபரிடர ்நிரவ்ாகம். 

History and culture of India and Tamil Nadu: 

Indus valley civilization‐Guptas, Delhi Sultans, Mughals and Marathas‐Age of 
Vijayanagaram and the bahmanis‐South Indian history‐Culture and Heritage of Tamil 
people‐India since independence‐ Characteristics of Indian culture‐Unity in diversity – 

race, colour, language, custom‐India‐as secular state‐Growth of rationalist, Dravidian 
movement in TN‐Political parties and populist schemes. 

வைைோறு மற்றும் பை்போடு 

சிந்து சமகவளி நாகரிகம் – குப்தரக்ள், கடை்லி சுை்தான்கள், 

கமாகைாயரக்ள் மற்றும் மராட்டியரக்ள் – விஜயநகரத்தின் காைம் மற்றும் 

பாமினிகள் – கதன் இந்திய வரைாறு பை்பாடு மற்றம் தமிழ் மக்களின் 

புராதாைம் – இந்தியா சுதந்திரம் கபற்றது வலர – இந்திய பை்பாட்டின் 

இயை்புகள் – தவற்றுலமயிை் ஒற்றுலம – இனம், நிறம், கமாழி, பழக்க 

வழக்கங்கள், இந்தியா மதச ்சாரப்ற்ற நாடு – பகுத்தறிவாளரக்ளின் 

எழுசச்ி – தமிழ் நாட்டிை் திராவிட இயக்கம் – அரசியை் கடச்ிகள், 

பிரபைமான திடட்ங்கள். 

  

Indian Polity 

Constitution of India‐‐Preamble to the constitution‐ Salient features of constitution‐Union, 
state and territory‐ Citizenship‐rights amend duties‐ Fundamental rights‐Fundamental 

duties‐ Human rights charter‐ Union legislature – Parliament‐. State executive‐ State 
Legislature – assembly‐ Local government – panchayat raj – Tamil Nadu‐ Judiciary in 
India – Rule of law/Due process of law‐.Elections‐.Official language and Schedule‐VIII‐
.Corruption in public life‐. Anti‐corruption measures –CVC, Lok adalats, Ombudsman, 
CAG‐ Right to information‐ Empowerment of women‐ Consumer protection forms‐ 

இந்திய அைசியை் அலமப்பு 
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அரசியை் அலமப்பின் முகவுலர – அரசியை் அலமப்பின் சிறப்பியை்புகள் 

– மத்திய, மாநிை மற்றும் மத்திய ஆட்சிப்பகுதிகள் – குடியுரிலம – 

உரிலமகளும் கடலமகளும் – அடிப்பலட உரிலமகள் – அடிப்பலட 

கடலமகள் – மனித உரிலம சாசனம் – இந்திய நாடாளுமன்றம் – 

பாராளுமன்றம் – மாநிை நிரவ்ாகம் – மாநிை சடட் மன்றம் – சட்ட சலப – 

உள்ளாட்சி அரசு – பஞ்சாயத்து ராஜ் – தமிழ்நாடு – இந்தியாவிை் 

நீதித்துலறயின் அலமப்பு – சடட்த்தின் ஆட்சி – தக்க சடட் முலற – 

ததரத்ை்கள் – அலுவைக கமாழி மற்றும் அட்டவலை VI – கபாது வாழ்விை் 

ஊழை் – ஊழலுக்கு எதிரான நடவடிக்லககள் – மத்திய ைஞ்ச ஒழிப்பு 

ஆலையம் – தைாக் அதாைத் – முலற மன்ற நடுவர ்(Ombudsman), இந்திய 

தைிக்லக மற்றும் கை்காைிப்பு தலைவர ்(Comptroller and Auditor General) 

– தகவை் அறியும் உரிலம மற்றும் கபை்கள் முன்தனற்றம் – நுகரத்வார ்

பாதுகாப்பு அலமப்புகள். 

Indian Economy 

Nature of Indian economy‐ Five‐year plan models‐an assessment‐Land reforms & 

agriculture‐Application of science in agriculture‐Industrial growth‐Rural welfare oriented 
programmers‐Social sector problems – population, education, health, employment, 
poverty‐Economic trends in Tamil Nadu 

இந்தியப் பபோருளோதோைம்: 

இந்தியப் கபாருளாதாரத்தின் இயை்புகள் – ஐந்தாை்டு திடட்ங்கள் – 

மாதிரிகள் – ஒரு மதிப்பீடு – நிை சீரத்ிருத்தங்கள் மற்றும் தவளாை்லம – 

தவளாை்லமயிை் அறிவியலின் பயன்பாடு – கதாழிை் வளரச்ச்ி – கிராம 

நைம் சாரந்்த திடட்ங்கள் – சமூகம் சாரந்்த பிரசச்லனகள் – மக்கட ்

கதாலக, கை்வி, சுகாதாரம் தவலைவாய்ப்பு, வறுலம – தமிழகத்தின் 

கபாருளாதார தபாக்கு. 

Indian National Movement 

National renaissance‐‐Emergence of national leaders‐Gandhi, Nehru, Tagore‐Different 
modes of agitations‐Role of Tamil Nadu in freedom struggle Rajaji, VOC, periyar, 
Bharathiar & others 

பதசிய மறுமைைச்ச்ி – பதசத்தலைவைக்ளின் எழுசச்ி – கோந்தி, பநரு, 

தோகூை ்– பை்பவறு பபோைோை்ை முலறகள் – சுதந்திை பபோைோை்ைத்திை் 

தமிழ் நோை்டின் பங்கு இைோஜோஜி, வ.உ.சி, பபைியோை், போைதியோை ்

மற்றும் பைை் 

Aptitude & Mental Ability Tests: 

Conversion of information to data‐Collection, compilation and presentation of data ‐ 
Tables, graphs, diagrams‐Parametric representation of data‐Analytical interpretation of 
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data ‐Simplification‐Percentage‐Highest Common Factor(HCF)‐ Lowest Common 
Multiple (LCM)‐ Ratio and Proportion‐Simple interest‐Compound interest‐Area‐Volume‐
Time and Work ‐ Logical Reasoning‐Puzzles‐Dice‐ Visual Reasoning‐ Alpha numeric 
Reasoning‐ Number Series. 

திறனறிதை் 

தகவை்கலள விவரங்களாக மாற்றுதை் – விவரம் தசகரித்தை், கதாகுத்தை் 

மற்றும் பாரல்வக்கு உட்படுத்துதை் – அட்டவலைகள், புள்ளி விவர 

வலரபடங்கள், வலரபடங்கள் – விவர பகுப்பாய்வு விளக்கம் – சுருக்குதை் 

– சதவிகிதம் – மீப்கபரு கபாது வகுத்தி (HCF) – மீசச்ிறு கபாது மடங்கு 

(LCM) – விகிதம் மற்றம் சரிவிகிதம் – தனிவட்டி – கூடட்ுவடட்ி – பரப்பளவு – 

கனஅளவு – தநரம் மற்றும் தவலை – தரக்்க அறிவு – புதிரக்ள் – பகலட – 

காகைாளி தரக்்க அறிவு – எை் கைித தரக்்க அறிவு – எை் கதாடரக்ள். 

 

Forest Guard Test Batch : https://bit.ly/2NqinwD 

Forest Guard Video Course : https://bit.ly/2BVf0c0 

Other Exam Video Course and Test Batch : https://athiyamanteam.com/ 

Email : admin@athiyamanteam.com 
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