
 

 

વનરક્ષક પરીક્ષા-૨૦૧૬ 

પ્રોવવઝનલ આન્સર કી 

તારીખ: ૦૯/૧૦/૨૦૧૬ ના રોજ ેવાયે વનરક્ષક રીક્ષા-૨૦૧૬ ની પ્રોવવઝન આન્સર કી 

આ સાથ ેસામે છે. જે ઉમેદવારે પ્રોવવઝન આન્સર કીમાાં આે જવાફમાાં સધુારા માટે રજૂઆત 

કરવી હોય તે ઉમેદવારે result.sebgujarat.com  ર ોતાનો કન્પમેશન નાંફર નાખી ોતાના 

પ્રશ્નત્રનો સેટ,  પ્રશ્નનાંફર  , ઉમેદવારના મતે સાચો વવકલ્ વસકે્ટ કરી, ઉમદેવારના મતે સાચા 

વવકલ્ અંગેના જસ્ટીપીકેશનની વવગતો ટાઇ કરવાની રહશેે. ત્યારફાદ ઉમેદવારે તેની રજૂઆત 

અંગેની આ સાથે સામે નમનૂા મજુફની ેખખત અરજી તથા  ઉમેદવારના મત ેસાચા વવકલ્ અંગેના 

પ્રમાણભતૂ આધાર-પરુાવા 1 (એક) mb  થી ઓછી સાઇઝમાાં  JPG/PDF  પોમેટમાાં સ્કેન કરી અોડ 

કરવાના રહશેે.  

 ઉમેદવારે પ્રોવવઝન આન્સર કીમાાં આે જવાફમાાં સધુારા માટે તા:૧૧/૧૦/૨૦૧૬ ના 

ફોરના ૨.૦૦ કાકથી  તા:૧૮/૧૦/૨૦૧૬ ના સાાંજે ૬.૦૦ કાક સધુીમાાં ઉર દશાાવે વવગત 

મજુફ ઓનાઇન અરજી કરવાની રહશેે.  

 ઉમેદવારે પ્રોવવઝન આન્સર કીમાાં આે જવાફમાાં સધુારા માટે પ્રશ્નદીઠ અગ અગ અરજી 

કરવાની રહશેે.  

 રૂફરૂ /ઇ-મે/ટા /કુરીયર/અન્ય કોઇ માધ્યમથી મોકવામાાં આવે રજૂઆત ધ્યાને ેવામાાં 

આવશે નહહ.જેની તમામ સાંફાંવધતોએ નોંધ વેી.   
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ઉમેદવારની સહહ: .................................... 



લન યક્ષક (પોયેસ્ ટ ગરડડ)  ભરટેન  તર ૦૯-૧૦-ય૦૧૬ નર યોજ રેલરમેર રેખ ત યીક્ષરન  
પ્રોવલઝનર આન્ સય ી  પપ્રવસ્ધ  ીમયા  ાઃ ય  ૧૦/૧૦/ય૦૧૬) 

 
1 આણર દેળન  યરષ્ટ રીમ લનન નત ાર વરય દેળન  ક ર ભનૂભ બરગનર કેટરર નલસ્ તરયભરલ જ લગરો શોલર આલ મક ેે    

 (B) 33 %    

      

 

2 'ાર્ ડ)ન' વકૃ્ષન  ઔધ મ ઉમોગગતર શ લ ેે    

 (B) હૃદમ યોગની સયયલયય    

 

3 'કરથો' કમર વકૃ્ષનર રરકડરભરલથ  ભેલલરભરલ આલે ેે    

 (B) ખેય    

 

4 'સ ૂલઠ' કમર ેોડભરલથ  ફનરલલરભરલ આલે ેે    

 (C) આદુ    

 

5 'નિપર' ઔનધભરલ કમર વકૃ્ષર લ પ લયરમ ેે    

 (A) આભય    

 

6 કઇ લનસ્ નતનર ફ જનરલ તેરભરલથ  'ફરમોડીઝર' ભેલલરભરલ આલે ેે    

 (C) યાઃ નજોાઃ     

 

7 ભયેરર પ્રરણ ઓને વરચલલર ભરટે ભવરરો બયીને વરચલલરન  ધ્ ધનતને શ લ કશલેરમ ેે    

 (B) ટેીસીડયભી    

 

8 'ાવ મર' ર  રીંગ જણરલો   

 (C) ઉબમ રીંગી    

 

9 કય લ પ્રરણ  જ લગરનર વપરઇ કરભદરય તયીકે ઓખરમ ેે    

 (C) ઝયખ    

 

10 લરલવનો વભરલેળ ળરભરલ થરમ ેે    

 (B) ઘયસ    

 

11 પથૃ્ લ ને ક ર કેટરર કબટફલધોભરલ લશચેલરભરલ આલેર ેે    

 (A) 3 પત્રણ)    

 

12 કમર વસ્ તન પ્રરણ ને ચરય ઢીંચણ શોમ ેે    

 (B) હયથી    

 

13 નવિંશ જ્મરયે એકથ  લધરયે વલખ્ મરભરલ વહશૂભરલ શોમ તો તે વહશૂને શ લ કશલેરમ    

 (A) પ્રયઇડ    

 

14 ટરઇગોન (Tigon) શ લ ેે    

 (C) લયઘ અને વસિંહણ દ્વયયય ેદય થમેર પ્રયણી    

 
 
 



15 ક્યર બરયત મ ક્ષ ને, ક્ષ ઓનર 'ોર વ ટેર' તયીકે ઓખલરભરલ આલે ેે    

 (B) ીયો ીોળી    

 

16 નલશ્વન  વૌથ  રરલફ  નદી કઈ ેે    

 (A) નયઈર    

 

17 પથૃ્ લ ન  વરટીને લીંટરઈને આલેરર લરતરલયણનર પ્રથભ આલયણર લ નરભ શ લ ેે    

 (D) ક્ષોબયલયણ    

 

18 ઘનરલયણ પથૃ્ લ  વરટીનો કેટરર ટકર બરગ યોકે ેે    

 (B) 29 %    

 

19 કરન્ શર યરષ્ટ રીમ ઉન કરન કમર યરજ્મભરલ આલેરો ેે    

 (C) ભધ્ મપ્રદેળ    

 

20 ઇન્ ટયનેળનર ય ન મન પોય કન્ ઝલશળન ઓપ નેચય (IUCN) વલસ્ થરન  યેડ ર સ્ ટ મરદીભરલ ુ જયરતનર નવિંશને કઈ કક્ષરભરલ 
હકૂલરભરલ આલેર ેે   

 

 (B) વલનયળનય આયે    

 

21 લનોનર વલયક્ષણ ાને વલલધડ)ન ભરટે લૈનશ્વક રોકજાુનૃત રરલલરનર શતે  થ  કમર લડ)ને "નલશ્વ લન લડ)" તયીકે ઘોનત 
કયલરભરલ આવ ય લ શત  લ   

 

 (B) 2011    

 

22 "નલશ્વ ઓઝોન બદલવ" દય લશ કઈ તરયીખે ઉજલલરભરલ આલે ેે    

 (C) 16 સપ્ ટેમ્ ફય    

 

23 લરતરલયણભરલ કરફડ)ન ડરમોક્વરઇડ લરય ર  લ પ્રભરણ કેટરર ટકર ેે    

 (C) 0.03    

 

24 કેય યરજ્મભરલ કય  ાબમરયણ્ મ આલેર ેે    

 (A) થેય મયય    

 

25 કસ્ તયૂી હગૃ કમર યરષ્ટ રીમ ઉન કરન ય ાબમરયણ્ મભરલ જોલર ભે ેે    

 (D) દચિગયભ    

 

26 ક ર બૌગૌગરક નલસ્ તરય ાને તે ૈકીનો લન નલસ્ તરય ધ્ મરને યરખતરલ ટકરલરયીન  ષૃનષ્ટ ટએ કમર લજ રરભરલ લન નલસ્ તરયન  
ટકરલરયી વૌથ  લધ  ેે   

 

 (A) ડયાંગ    

 

27 લડ) ય૦૧ ભરલ કમર વરલસ્ કૃનતક લનભરલ યરજ્મ કક્ષરનર લન ભશો વલન ઉજલણ  થઇ શત     

 (B) જાની  લન    

 

28 ુ જયરતભરલ લધ  ગ ચ લનરલયણ (Very dense forest cover) ધયરલતો કમો લજ રો ેે    

 (A) ડયાંગ    

 

29 બરયતભરલ ઉગ્રશનર પોટરઓનો ઉમોગ કયી લનરલયણન  બયનસ્ થનતનો ા મરવ દય ફે લશ કઇ વલસ્ થર વારરયર કયલરભરલ 
આલે ેે   

 

 (C) પોયેસ્ ટ સલવે  ફપ ઈવન્ ડમય    



 

30 ફે બયત  કે ફે ઓટ લચ્ ચેનો વભમગરો આળયે કેટરો શોમ ેે    

 (D) 12 ીરયી અને 25 વભનીટ    

 

31 યલરર (કોયર  કમર ાબમરયણ્ મભરલ જોલર ભે ેે    

 (B) દરયમયઇ અબમયયણ્ મ    

 

32 ખડભોય ક્ષ  કમર યરષ્ટ રીમ ઉન કરનયાબમરયણ્ મભરલ જોલર ભે ેે    

 (A) લેયલદય ીય મયય યયષ્ટ ર મ ઉનયન    

 

33 બરયતભરલ  કમર પ્રકરયનર જ લગરોર લ પ્રભરણ વૌથ  લધ  ેે    

 (A) ઉષ્ટ ણ ીરટફાંધીમ ખયયઉ જ ાંગરો    

 

34 બરયતનર એકભરિ વબિમ જ્લરરહ ખ ર લ નરભ શ લ ેે    

 (A) ફેયન    

 

35 ન ચેનર ૈકીન  કઇ લનસ્ નત ાપ ષ્ટ  લનસ્ નત ેે    

 (D) હાંસયયજ    

 

36 ભેશરલગન  વકૃ્ષ કમર પ્રકરયનર જ લગરોભરલ જોલર ભે ેે    

 (C) ઉષ્ટ ણ ીરટફાંધીમ લયસયદ     

 

37 રોશીનર ઊંચર દફરણનર યોગન  વરયલરયભરલ કઇ લનસ્ નત ઉમોગ  ેે    

 (B) સા ગાંધય    

 

38 ચ ડનર વકૃ્ષનર યવભરલથ  ન ચેનર ૈકી શ લ ફનરલલરભરલ આલે ેે    

 (A) ટવે ન્ ટયઇન    

 

39 જ લગર નલમક વલળોધન કયત  જ લગર વલળોધન વલસ્ થર કમર સ્ થે આલેર ેે    

 (C) દહયેયદૂન    

 

40 જૈલ લૈનલધ્ મન  ષૃનષ્ટ ટએ નલશ્વભરલ બફૂજ વહધૃ્ ધ ૃશૃદ જૈલ લૈનલધ્ મ ધયરલતર આઠ દેળોભરલ બરયતર લ સ્ થરન કેટરરહ લ ેે    

 (D) છઠ્ઠાં    

 

41 ન ચેનર ૈકીર લ કય લ પ્રરણ  બ્રહ્મપ િ નદીનર દરદરનર ક્ષેિોભરલ જોલર ભે ેે    

 (A) એીવળિંગી બયયાઃ ીમ ગેંડય    

 

42 શ ઓન  વરયલરયભરલ લયરત  દલરભરલ કમર ઘટકન ેકરયણ ેષ નત થમરે ભરલવ ખરલરથ  ગ ધ નરભળે થલરનર આયે ેે    

 (B) ડયમક્રોપ નેી (Diclofenac)    

  

43 ન ચે ૈકીર લ કય લ ક્ષ  ુ જયરતર લ યરજ્મ ક્ષ  ેે    

 (A) સયુખયફ    

 

44 નનસ્ લબદત રણ ભરલ કે તટસ્ થ જર મ ્રલણભરલ શરઇ્ોજન આમનન  વરલ્ તર – pH કેટર  શોમ ેે    

 (B) 7    

 

45 ન ચે ૈકીનર કમર સ્ થર મોભરલ લનસ્ નતજન્ મ યલગોનો ઉમોગ થમેરો જોલર ભે ેે    

 (A) અજ ાંાઃ ય    

 



46 ઝરયખલડ યરજ્મરલ આલેરર કમર નલસ્ તરયનર નલિ ઉલનોન  ભરગરકી વભરજન  શોલરથ  તે લનોને કોઇ વયકરયી નનમભ 
કે કરમદો રરુ  ડતો નથ    

 

 (D) સયનય    

 

47 જભ ન લગય ખેત  કયલરન  ધ્ ધનતને શ લ કશ ેેે    

 (C) હયઇડ્રોોવનક્સ    

 

48 જઘોડો કમર લગડ)ર લ પ્રરણ  ેે    

 (D) ભત્ સ્ મ    

 

49 વૌથ  ભોટ લ ાક્ષરલળ વતૃ ક્ય  ેે    

 (D) વલષલુ વતૃ્ત    

 

50 યરિ  દયમ્ મરન જભ ન નલસ્ તરયો યથ  વહ ્  નલસ્ તરયો તયપ લરતર લનોને શ લ કશલેરમ ેે    

 (A) જભીનની રહયેો    

51 બરયત મ યીઝલડ) ફેન્ કનરલ શરરનરલ ગલનડ)ય કોણ ેે     

 (B) શ્રી ઉજીાઃ  ટેર    
 

52 ુ જયરત નલધરન વબરનર શરરનર ાધ્ મક્ષ કોણ ેે    

 (A) શ્રી યભણરયર લોયય    
 

53 ઉચ્ ચરયન  યીતે ર્ દો ડતો હ રક્ષય કમો ેે    

 (B) ગ    
 

54 ન ચેનર ળબ્ દોને જોડણ  કોનરલ િભભરલ ગોઠલતર કમો નલક  વરચો  ેે   

કરદલ, કલચન, કલક , કભ, િભ 
 

 (C) ીભ, ીાંકુ, ીાંિન, ીયદલ, ક્રભ    
 

55 હકેૂળન  ભરલ યીટરનર નતરન  એકભરિ પ િ  ેે  તો યીટરનર નત હકેૂળનર શ લ થરમ    

 (B) વાઃ ય    
 

56 તરજેતયભરલ જેન  ચચરડ) દેળબયભરલ થઇ યશી ેે તે 'GST' ર લ પરૂલ નરભ શ લ ેે    

 (D) ગડુઝ એન્ ડ સવલસસીસ ટેક્સ    
 

57 ઘબડમરભરલ ે લરગ્ મર ેે  જો નભનનટ કરલટો ઈળરન બદળરભરલ શોમ તો કરરક કરલટો કઇ બદળરભરલ શોમ ેે    

 (A) નૈઋત્ મ    
 

58 વરચ  જોડણ  ળોધો   

 (C) સષુભુણય    
 

59 ક્યર ાર ચ્ ે ેદ પ્રભરણે જ લગરો, તરલો, નદીઓ ાને લન્ મ શ ઓ-ક્ષ ઓ આણ  વૌન  વલનિ ેે    

 (C) અનચુ્ છેદ 51 પી)    
 
 

60 યરષ્ટ રીમ નળક્ષણબદન કઈ તરયીખે ઉજલલરભરલ આલે ેે     

 (B) 11 નલેમ્ ફય    
 

61 'લલદે ભરતયહ'્ ગ તનર યચનમતર કોણ ેે    

 (D) ફાંરીભિાંદ્ર િટ્ટોયધ્ મયમ    

 



62 રણ ભરલ અંળતઃ િરલવ  ડૂફરડેર  ેનન્ વર લરલકી દેખરલરર લ કરયણ પ્રકરળર લ ________ ેે   

 (A) લક્ર બલન    
 

63 ભધપડૂરન  આડેદરળ કઈ ેે    

 (C) ભીણ    
 

64 WHO  ર લ લડ  ભથક ક્યરલ આલેલ લ ેે    

 (D) જીનીલય    
 

65 ગ્ર ન ચ ક્યર દેળભરલ આલેલ લ ેે    

 (B) ઈંગ્ રેન્ ડ    
 

66 બરયતનર ર કયન  િણેમ રલખોનર વલવોચચ્ ચ વેનરનત કોણ શોમ ેે    

 (C) યયષ્ટ રવાઃ     
 

67 યીમો ેયરઓરેનમ્ કભરલ બરરરપેંકભરલ સ  લણડ) ચ લ્ ક નલજેતર કોણ ેે    

 (B) દેલેન્ દ્ર ઝયાંઝરયમય    
 

68 લડરપ્રધરનશ્ર  નયેન્ ્ બરઇ ભોદીનર 67ભર જન્ ભબદલવે 30 વેકન્ ડભરલ કેટરર બદલરર લ પ્રરગ્ ટય કયીને નલશ્વનલિભ 
ફનરલલરભરલ આવ મો   

 

 (D) 989 રદ    
 

69 ગફયર્  ભશરયરજ કમર રૃ મ વરથે વલકરમેરરલ ેે    

 (B) ીથ્ થી    
 

70 'એડીવ' ભચ્ ે યનર કયડલરથ  ન ચે ૈકી ક્યો યોગ થરમ ેે    

 (C) ડેન્ ગ્ ય ૂ    
 

71 બરયત મ ાલકરળ ાર વલધરન કેન્ ્  ક્યર નરભે ઓખરમ ેે    

 (B) ઈસયો     
 

72 ુ જયરતભરલ વૌથ  પ્રથભ સ મવોચદમ કમર લજ રરભરલ થરમ ેે    

 (A) દયહોદ    
 

73 'ડેનવફર' એકભનો ઉમોગ ળેન  પ્રફતર ભરલર ભરટે થરમ ેે    

 (D) અલયજ    
 

74 વયોલયયતરલ ાને ળશયે લચ્ ચેર  લ ક્ય લ જોડક લ ખોટ લ ેે    

 (C) હભીયસય-અંજાય    
 

75 'વૌન ' મોજનરર લ પરૂ નરભ શ લ ેે    

 (A) સૌયયષ્ટ ર નભા દય અલાઃ યણ ઇરયગેળન મોજનય    

76 કરકરવરશફે કરરેરકયર લ પ રલ નરભ જણરલો    

 (D) દાઃ યતે્રમ ફયરકષૃ્ટ ણ ીયરેરીય    
 

77 'ક લલયફરઈર લ ભરભેર લ' આખ્ મરનકૃનત ક્યર કનલન  ેે    

 (A) નયવસિંહ ભહાેઃ ય    
 
 
 
 



78 ળયીયનો સ ડો ફરલધો – આ ળબ્ દવહશૂ ભરટે એક ળબ્ દ આો   

 (B) ીયઠુાં     
 

79 નવિંશણન  આંખભરલ ાજફ બયલતડ)ન ઝડથ  આલ  યહ્ લ શત  લ – બિમરનલળેણ ળોધો   

 (C) ઝડથી    
 

80 'સ ષ્ટ ભર' ળબ્ દન  ન ચેનરભરલથ  વરચ  વલનધ કઈ ેે    

 (D) સ ુ+ સભય    
 

81 શરઇક  કરવ મ પ્રકરયન  વૌથ  નોંધરિ ફરફત કઈ ેે    

 (B) ચિત્રયત્ ભક્ાઃ ય    
 

82 ળરરનો નલો ઓયડો ાષ્ટ ટકોણ મ ેે – યેખરલબકત ળબ્ દનો વભરવ ઓખરલો   

 (A) દ્વદ્વગ ુ    
 

83 ઝ ણ  ઝ ણ  ઝૃકેૂ ેે લ જ જો – લક્ક્તભરલ ારલકરય ઓખરલો   

 (A) લણયા નપુ્રયસ    
 

84 'તદફ ય' ળબ્ દનો ાથડ) ળો થરમ    

 (A) યકુ્ક્ાઃ     
 

85 નનગક્ષતર ભેડભે નલન કરથીઓને અંગે્રજી ળ ખવ ય લ – લરક્યભરલ હ ખ્ મ કભડ) ક્ય લ ેે    

 (D) અંગે્રજી    

86 'ખરમર વો ખોમર, ગખરરમર વો રમર' કશલેતનો ાથડ) ળો થરમ    

 (C) જાાેઃ  ઉબોગ ન ીયાઃ યાં ફીજાને ખલયયલીને યયજી થવુાં. 
 

87 "ાક્ષમ રેળન કયે ેે " વરદર લરક્યને પે્રયક લરક્યભરલ પેયલતરલ ક્ય લ લરક્ય ફનળે    

 (C) અક્ષમ રેળન ીયયલે છે.    
 

88 
 √√  
 

 = .............  

   
 (B) 2    

 

89 ન ચેનરભરલથ  કઇ જોડ કોટીકોણન  જોડ ેે    

 (C) 640, 260    
 

90 ર 6000 ર લ 6 % નર દયે 3 ભરવર લ વ મરજહ દલ ર શ લ થરમ    

 (C) 6090    
 

91 
[.
  

 
/
 

]
 

  .
  

 
/
 
 ..............  

 

 
(B) 

 

  
    

 
 

92 એક ળરરનર લરનિકો વલભરલ ગરભનર ક ર 2000  ગરભજનોભરલથ  800 શરજય શોમ તો શરજયી કેટરર ટકર 
કશલેરમ   

 

 (A) 40 %    
 
 
 



93 - 
 

 
 ન  નલયોધ ન  વ મસ્ ત વલખ્ મરભરલ 4 ઉભેયતરલ ભેર  વલખ્ મરર લ લગડ)હૂ કેટલ લ થરમ    

 

 (B) 3    
 

94 ચરય અંકન  ક ર વલખ્ મરઓ કેટર  ેે    

 (B) 9000    
 

95 રલચ અંકન  ભોટરભરલ ભોટી વલખ્ મર તથર ે અંકન  નરનરભરલ નરન  વલખ્ મર લચ્ ચેનો તપરલત કેટરો થરમ    

 (A) 1    
 

96 495 ભરલ 4 ન  સ્ થરનબકિંભત ાને 4 ન  અંક બકિંભતનો તપરલત કેટરો થરમ    

 (D) 396    
 

97 8 ેનન  લે બકિં  12 ેનન  હ ૂબકિં  જેટર  યરખલરભરલ આલે, તો કેટરર ટકર નપો થરમ    

 (C) 50 %    
 

98 િણ ગબન્ ન ાવભયેખ ગફિંષ ઓભરલથ  કેટરર લત ડ) વરય થરમ    

 (D) એી    
 

99    ,    *   (   )+- કૌંવ ેોડી વરષ  ર આો   

 (B) 4    
 

100 એક જ લત ડ)નર બયઘ ાને વ મરવનો ુ ણોતય કેટરો થરમ    

 (B)     
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