Forest Guard Exam Paper With Answer –
1. વ ય

વ અભયાર ય બનાવવાનો આદશ આપનાર

થમ શાસક કોણ

હતો ?
A. અકબર
B. િસકંદર
C. અશોક
D. િસ રાજ જયિસહ
2. એ ટોમોલો
A.

(Entomology) શાનો અ.યાસ છે ?

ાણીઓના રહઠાણના સંબધ
ં ે વત56 ૂક

B. ક8ટકો – જ:ં ુઓનો અ.યાસ
C. સપ5િવ<ાન
D.

ાણીઓના ખોરાકને લાગતો

3. ?ૂતરા િસવાય ક@ું

ાણી કરડવાથી હડકવા થઈ શક ?

A. િશયાળ
B. રDછ
C. Eબલાડ8
D. ઉપરનાં બધાં
4. ભારતીય વન સવGHણIું JુKયાલય Lાં આવેM ું છે ?
A. દહરાNૂન
B. ભોપાલ
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C. Oુહવાટ8
D. સીમલા
5. ભારતીય

ાણી િવ<ાન સવGHણIું JુKયાલય Lાં આવેM ું છે ?

A. PદQહ8
B. દહરાNૂન
C. કોલકાતા
D. ચેSઈ
6. ભારતમાં સૌ

થમ દPરયાઈ રાUV8ય ઉધાન Lાં Wથાપવામાં આXયો હતો ?

A. તિમલનાYુના દPરયાPકનાર
B. પં.બંગાળના દPરયાPકનાર
C. [મનગરના દર8યાPકનાર
D. ભાવનગરના દPરયાPકનાર
7. ડાલામ\થો શાની યાદ અપાવે છે ?
A. હાથી
B. િસહ
C. હરણ
D. રDછ
8. ઉ]મ સાગ કયા ^જQલામાંથી મળે છે ?
A. _ુરત
B. `ૂનાગઢ
C. વલસાડ
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D. [મનગર
9. IUCNIું f ૂgું નામ hું છે ?
A. ઇ ટરનેશનલ @ુિનયન ફોર ક ઝવGશન ઓફ નેચર
B. ઇl દરા ગાંધી @ુિનયન ફોર ક ઝવGશન ઓફ નેચર
C. ઇl ડયન @ુિનયન ફોર ક ઝવGશન ઓફ નેચર
D. ઇ ટરનેશનલ @ુનાઇટડ ક ઝવGશન ઓફ નેચર
10.િવm nિવક િવિવધતા Pદવસ Lાર ઉજવાય છે ?
A. 29 ડ8સેqબેર
B. 31 માચ5
C. 29 એિ લ
D. 23 ડ8સેqબર
11.કયા દશમાં ચોપOું

ાણી સૌથી વtુ છે ?

A. ચીન
B. ભારત
C. રિશયા
D. ઓWVલીયા
12.જળ Nૂષણથી કયો રોગ થાય છે ?
A. મીનામાટા
B. vો કોઈPટસ
C. એWબેWટોિસસ
D. િસEલકોિસસ
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13.વાળની [ળવણી માટ કઈ વનWપિતનો ઔષિધય ઉપયોગ થાય છે ?
A. શતાવર8
B. xગ
ંૃ રાજ
C. બાવચી
D. જટામાસી
14. ભારતીય વૈPદકશા{ના મહાન

ણેતાઓ કોણ હતા ?

A. િવ|માPદ}ય અને ?ુમારપાળ
B. ચં~Oુ•ત અને સJુ~Oુ•ત
ુ
C. ચરક અને hુ€ત
D. આય5ભ• અને v‚Oુ•ત
15. કાંડના કટલા

કાર છે ?

A. 4
B. ૩
C. 2
D. 6
16.વનWપિત પોતાનો ખોરાક કયા Wવ†પે બનાવે છે ?
A. િવટામીન
B. Wટાચ5
C. કાબ‡Pદત
D. ખિનજ ત}વો
17.વાતાવરણમાં રહલા ભેજમાં હવામાંના નાઈVોજન ~ાXય થઈ hું બનાવે છે ?
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A. નાઈVોજન ડાયોˆસાઈડ
B. સQફર ડાયોˆસાઈડ
C. સQફ‰ુPરક એિસડ
D. નાઈV8ક એિસડ
18.Š ફળમાં બી[શય સળંગ જોવા મળે તેને hું કહવાય ?
A. િશqબ
B. ધા ય ફળ
C.

ાવર

D. એક પણ નહ8
19.નીચેનામાંથી સા‹ું જોડ?ું શોધો ?
A. મŒછર – ખેચર
B. ચામાEચPડ@ું – સWતન
C. દડકો – ઉભય વી
D. ઉપરના •ણેય
20.@ુર8યા ખાતરમાંથી વનWપિતને ક@ું પોષક ત}વ મળે છે ?
A. ફોWફરસ
B. કŽQશયમ
C. નાઈVોજન
D. પોટિશયમ
21.વડોદરામાં આવેલ વનWપિત સં•હાલયIું નામ જણાવો.
A. સે Vલ નેશનલ હબGPરયમ
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B. હબGPરયમ ઓફ ફોરWટ Pરસચ5
C. રોયલ બોટિનકલ ગાડ5 ન
D. હબGPરયમ Pડપાટ5 મે ટ ઓફ બોટની
22.િવmી •ચામાં •ચી વનWપિત કયા સJ ૂહની છે ?
A. િ•‘ગી
B. અના’ ૃતબીજધાર8
C. “”દળ8
D. એકદળ8
23.fુKય Xય•ˆતના શર8રમાં લગભગ કટલા કોષો જોવા મે છે ?
A. 10
B. 10
C. 10!
D. 10

"

24. વનો સૌથી નાનો એકમ કયો છે ?
A. DNA
B. RNA
C. કોષ
D.

ોટ8ન

25.: ુલસીIું વૈ<ાિનક નામ ક@ું છે ?
A. ફાઈકસ રલી ઓસા
B.

ોસોપીસ િસનેPરઆ
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C. ઓસીમમ સેકટમ
D. કલોVોપીસ

ોસેરા

26.રણમાં રતીના šુવા શાથી સ[5ય છે ?
A. વાવાઝોYું
B. ›ધીના માગ5માં આવતા અવરોધને લીધે
C. ›ધી
D. વાવાઝોડાની અિતશય ઝપટને લીધે
27.f ૃ\વીIું ક@ું Wતર x ૂકંપ માટ જવાબદાર હોય છે ?
A. બાœ પોપડો
B. મે ટલ
C. બાœ x ૂગભ5
D. ›તPરક x ૂગભ5
28.કયો શાંત જવાળાJુખીની ઉદાહરણ નથી ?
A. કોહ-_ુલતાન
B. PફEલમાં[રો
C. ફ@ુ^જયામાં
D. િવ_ુિવસય
29.Ecology એટલે ‘અ•Wત}વ માટનો ‘સંઘષ5’ કોની XયાKયા છે ?
A. ચાQચ5 એQટન
B. અ Wટ5 હ8કલ
C. ચાQસ5 ડાિવ¢ન
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D. એફ.આર. ફોસબગ5
30.વનWપિતઓની

[િતઓમાં ભારતનો િવmમાં કટલામો નંબર છે ?

A. 16 મો
B. 14 મો
C. 13 મો
D. 15 મો
31.િવmમાં સૌથી વtુ એિસડ વષા5થી

ભાિવત દશ કયો છે ?

A. નોવG
B. vાEઝલ
C. ચીન
D. ઇ ડોનેિશયા
32.•ીન હાઉસ

ભાવ િવશે સૌ

થમ [ણકાર8 કોણે મેળવી હતી ?

A. ચાQસ5 એQટન
B. જોસેફ ફોPરયર
C. Vા સલે
D. અ Wટ5 હ8કલ
33.ભારતમાં સૌથી ઓછો વનિવWતાર ધરાવ: ું રા¤ય ક@ું છે ?
A. રાજWથાન
B. હPરયાણા
C. પં[બ
D. Pહમાચલ

દશ
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34.િવmમાં સવા5િધક વરસાદ ધરાવ: ું માનિસનરમ Wથળ કયા રાજયમાં આવેM ું
છે ?
A. આસામ
B. પ. બંગાળ
C. મEણfુર
D. મેઘાલય
35. ‘વડવાગોળ’ એટલે ........
A. ઉડતી Eખસકોલી
B. સૌથી મો¥ું ચામાEચPડ@ું
C. ?ુત5નશીલ

ાણી

D. તે ક8ડ8ખા¦ની એક [િત છે .
36.વનWપિતIું રસોYું છે .
A. J ૂળ
B. પણ5
C.

કાંડ

D. fુUપ
37.િવmના સમયને કટલા ઝોનમાં વહ§ચવામાં આXયો છે ?
A. 12
B. 16
C. 20
D. 24
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38.Oુજરાતમાં ચીપ બોડ5 બનાવવાIું કારખાIું Lાં આવેM ું છે ?
A. ઝલોલ
B. બીલીમોરા
C. રાજપીપળા
D. ડાંગ
39._ુ¨મો

વો ”ારા જમીનમાં તૈયાર થતાં ખાતરને hું કહ છે ?

A. સેl ~ય ખાતર
B. રાસાયEણક ખાતર
C. ભૌિતક ખાતર
D. nિવક ખાતર
40.f ૃ\વી _ ૂય5ની સૌથી ન ક Lાર હોય છે ?
A. 4 `ુલાઈ
B. ૩ [ @ુઆર8
C. 21 `ુન
D. 22 ડ8સેqબર
41.િવષવ’ ૃ] પર બે રખાંશ વŒચેI ું વtુમાં વtુ ‘તર કટMું હોય છે ?
A. 110.32 Pકમી
B. 109.43 Pકમી
C. 111.32 Pકમી
D. 112.92 Pકમી
42._ ૂય5ના Pકરણો કઈ જ©યાએ સીધાં પડ છે ?
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A. ªુવ પર
B. મકર’ ૃ] પર
C. કક5 ’ ૃત પર
D. િવષવ’ ૃ] પર
43.બે રખા વŒચે ઘPડયાળના સમયમાં કટલો તફાવત પડ છે ?
A. 4 િમિનટ
B. 4 િમિનટ
C. 8 સેક ડ
D. 8 િમિનટ
44.›તરરાUV8ય દ8નાંતર રખા એટલે કઈ રખા ?
A. િવ¬ુવ’ ૃ]
B. 0 રખાંશ
C. 180 રખાંશ
D. 90 રખાંશ
45.›તરરાUV8ય દ8નાંતર રખા ‘ગે ક@ું િવધાન ખો¥ું છે ?
A. ›તરરાUV8ય દ8નાંતર રખા વાંક8‹ુક8
ં છે .
B. ›તરરાUV8ય દ8નાંતર રખા પેસેPફક મહાસાગરમાંથી પસાર થતી નથી.
C. ›તરરાUV8ય દ8નાંતર રખા આક5 Pટક મહાસાગરમાંથી પસાર થતી નથી
D. ›તરરાUV8ય દ8નાંતર રખા ઈ.સ. 1884થી િનધા5Pરત કરવામાં આવી
છે
ૂ 8 રા•ી Lાર હોય છે ?
46.િવ¬ુવ’ ૃ] પર સૌથી ¥ંક
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A. 21 `ૂન
B. 21 માચ5
C. 23 સ•ટqબર
D. ઉપરમાંથી એક પણ નહD
દEHણા દરિમયાન કયા મPહનામાં f ૃ\વી _ ૂય5થી વtુ Nૂર હોય છે ?

47._ ૂય5ની

A. [ @ુઆર8
B. `ુલાઈ
C. ઓગWટ
D. ફ-ુઆર8
48.‘સી ઓફ VŽ ˆવલીટ8’ Lાં આવેલ છે ?
A. ચં~માં ઉપર
B. એ ટાક5 Pટકા
C. ઉ]ર ªુવ
D. દHીણ ªુવ
49.f ૃ\વી એક કલાકમાં કટલા રખાંશ ફર છે ?
A. 10
B. 20
C. 15
D. 5
50.કોને

?ૃિતનો _ુરHા વાQવ કહવામાં આવે છે ?

A. ધરતીકંપ
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B. વાવાઝોYું
C. ®વાળાJુખી
D. અિત’ ૃlUટ
51.જગતની કઈ સંW?ૃિત સૌથી

ાચીન ગણાય છે ?

A. •ીક
B. મેસોપોટિમયા
C. િમસર
D. ચીન
52.Ctri, Shift અને Alt ક8ને કવી ‘ક8’ કહ છે ?
A. ફંકશન ક8
B. મોડ8ફાયર ક8
C. એડŠWટમે ટ ક8
D. એક પણ નહD
53.SAARC (સાક5 ) ................. .
A. એક માછલી છે
B. એક પણ નહD
C. દEHણ આPµક8 દશોIું સંગઠન છે
D. દEHણ એિશયાઈ દશોIું સંગઠન છે
54.કq•@ ૂટરને માPહતી તથા આદશો શેના પરથી આપવામાં આવે છે ?
A. ક8-બોડ5
B. િ

ટર
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C. સીપી@ુ
D. મોનીટર
55.?ૃિષ મહો}સવનો

ારં ભ રા¤ય સરકાર ”ારા કયા Pદવસથી કરવામાં આવે છે ?

A. રHાબંધન
B. અખા•ીજ
C. અષાઢ8 બીજ
D. ¶ુ f ૂEણ·મા
56.›તરરાUV8ય િતથી રખા ઉપરથી f ૂવ5 Pદશા તરફ જતા................. .
A. એક Pદવસ ઘટ છે .
B. એક Pદવસ વધે છે .
C. એક તાર8ખ ઉમેરવામાં આવે છે .
D. કોઈ ફરફાર થતો નથી.
57.પાણીનો એક નળ 10 કલાક ચાMુ રાખવાથી આખી ટાંક8 ભરાઈ [ય છે . આ
નળ વડ 415 ભાગની ટાંક8 ભરાતાં ............. કલાક લાગે.
A. 5
B. 6
C. 8
D. 4
58.બચે ~ી પાલ
A. મPહલા પવ5તારોહ છે .
B. _ુ િસ

લેEખકા છે .
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C. નેપાળમાં ભારતના રાજNૂત છે .
D. મPહલા એ\લેટ છે .
59.નીચેનામાંથી ક@ું @ુ©મ ખો¥ું છે ?
A. Wવામી દયાનંદ સરWવતી – આય5સમાજ
B. રા[ રામમોહનરાય – v‚ોસમાજ
C. મહાદવ ગોિવદ રાનડ – િથયોસોPફકલ સોસાયટ8
D. Wવામી િવવેકાનંદ – રામ?ૃUણ િમશન
60.નીચેનામાંથી ક@ું ’ ૃH ‘ઈકોµ ડલી’ નથી ?
A. @ુકEલ•ટસ
B. લીમડો
C. પીપળો
D. બાવળ
61.નાગા`ુ 5ન સાગર •Wથત છે –
ું
A. :ગભ~ા
નદ8 પર
B. ?ૃUણા નદ8 પર
C. પેનગંગા નદ8 પર
D. ગોદાવર8 નદ8 પર
62.નીચેનામાંથી કયા રા¤યમાં Eલ©નાઈટ કોલસાનો િવશાળ ભંડાર છે ?
A. કરળ
B. રાજWથાન
C. તિમલનાYુ
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D. Oુજરાત
63.OPEC એ દશોનો સJ ૂહ છે Š ..........
A. િવકાસશીલ અને ગરમ છે
B. પરમા6ું શ•ˆત ધરાવે છે .
C. કપાસ ઉગાડ છે .
D. તેલની િનકાસ કર છે
64.fુEલ}ઝર fુgુWકાર કયા Hે•માં આપવામાં આવે છે ?
A. પ•કાર}વ, સાPહ}ય અને સંગીત
B. િવ<ાન અને ટકનોલો
C. PફQમ િનમા5ણ
D. સમાજસેવા અને શાંિત
65.િવqબQડન Vોફ8નો સંબધ
ં શેની સાથે છે ?
A. હોક8
B. લોન ટિનસ
C. ºટબોલ
D. શતરં જ
66.બી.સી. .Iું f ૂણ5 Wવ†પ ક@ું છે ?
A. બૈિસEલસ »ુરPટવ

ન

B. બૈિસEલસ કાબરા [મ5
C. બૈિસEલસ ક¼ Qમેટ ગેર¼ન
D. બૈિસEલસ »ુરટ8વ ગેર¼ન
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67.િસtુ ઘાટ8ના લોકો કોની ઉપાસના કરતાં ?
A. િવU6ુ
B. વા@ુ
C. v‚ા
D. પhુપિત
68.‘ઓપરશન ફલડ’ શેનાથી સંબિં ધત છે ?
A. Nૂધ ઉ}પાદન
B. જનસંKયા િનયં•ણ
C. f ૂર િનયં•ણ
D. ખા½ાS ઉ}પાદન
69.‘િવm ઓઝોન Pદવસ’ કયાર ઉજવાય છે ?
A. 18 સ•ટqબર
B. 16 સ•ટqબર
C. 14 સ•ટqબર
D. 12 સ•ટqબર
70.એિશયાઇ િવકાસ બે કIું JુKય મથક ક@ું છે ?
A. ¾ીલંકા
B. PદQહ8
C. મિનલા
D. કાઠમંYુ
71.િસનેગોગ કયા ધમ5I ું

ાથના Wથળ છે ?
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A. શીખ
B. બૌ
C. E¿Wતી
D. યÀદ
ૂ 8
72.માણસ : બાળક : : ગધેYું :
A. પાંYુ
B. બોતYું
C. ખોલ?ું
D. મદિન@ું
73. Pદશા [ણવા માટ ક@ું સાધન વપરાય છે ?
A. હોકાયં•
B. ટલીWકોપ
C. કન
D. _ ૂ¨મદશ5ક યં•
74.િમથેન કવા રં ગની ¤યોત સાથે સળગે છે ?
A. કાળા
B. x ૂરા
C. લાલ
D. પીળા
75.એક {ીનો અવાજ fુgુષના અવાજથી વધાર તી¨ણ હોય છે , કારણ ક.............
A. િનqન આ’ ૃિ]
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B. કમજોર – Wવરતં: ુ
C. ઉŒચ આ’ ૃિ]
D. ઉŒચ કંપન
76.િવ|મ સારાભાઈ ‘તPરH ક ~ Lાં આવેM ું છે ?
A. ¾ીહર8કોટા
B. અમદાવાદ
C. બે ગMુgં ું
D. િતgુવનંતfુરમ
77.દસ નળ ક Šમાંથી એકધારા વેગથી પાણી

વાPહત થાય છે . દસ નળ, આખી

ટાંક8ને 35 િમિનટમાં ભર8 દ છે . જો બે નળ ખરાબ થાય તો બાક8ના નળથી
કટલા સમયમાં તે ટાંક8 ભરાશે ?
A. 29 િમિનટ
B. 30 િમિનટ
C. 26 િમિનટ
D. 28 િમિનટ
78.એક પર8Hામાં રાજ 60% Oુણ મેળવે છે . અને બંસી 30% Oુણ મેળવે છે .
બંનેએ ભેગા મળ8ને 540 ?ુલ Oુણ મેળXયા છે . તો પર8Hાના ?ુલ Oુણ કટલા
હશે ?
A. 650
B. 550
C. 600
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D. 540
79.9, 19, 39, 79, ?
A. 149
B. 139
C. 129
D. 159
80.નીચેનામાંથી ક@ું `ુNું પડ છે ?
A. કાર
B. દરવાજો
C. પૈYું
D. Eગયર
81.કઈ સંKયા `ુદ8 પડ છે ?
A. 26
B. 29
C. 30
D. 28
82. 7, 9, ?, 5, 17

Äાથ5ની જ©યાએ કઈ સંKયા આવશે ?

A. 11
B. 14
C. 12
D. 13
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83.િસર|8ક િવવાદ કયા બે દશો વŒચે ચાલે છે ?
A. ભારત – બાં©લાદશ
B. ભારત – ચીન
C. ભારત – qયાનમાર
D. ભારત – પાPકWતાન
84.fુર દર સંિધ કોની વŒચે થઈ હતી ?
A. િશવા

અને ઔરં ગઝેબ

B. િશવા

અને અફઝલખાન

C. શીવા

અને જયિસહ

D. ઉપરના પૈક8 એકપણ નહD
85.નીચે આપેલી ઘટનાઓને યો©ય |મમાં ગોઠવો.
A. ભારતીય રાUV8ય કÅ•ેસ
B. જEલયાવાલા બાગ હ}યાકાંડ
C. ભારત છોડો ›દોલન
D. અસહયોગ ›દોલન
(A) ૩,2,4,૩
(B) 1,2,૩,4
(C) 1,2,4,૩
(D) 1,૩,4,2
86.COBRAIું f ૂgું નામ hું છે ?
A. કોqબેટ બટાEલયન ફોર PરસોQ@ુટ એˆશન
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B. કોમન બટાEલયન ફોર PરસોQ@ુટ એˆશન
C. સે Vલ બટાEલયન ફોર PરસોQ@ુટ એˆશન
D. એક પણ નહ8 .
87.પરમા6ુના ક ~માં કયા J ૂળx ૂત કણો રહલા છે ?
A. @ ૂVોન અને ઈલેˆVોન
B.

ોટોન અને @ ૂVોન

C.

ોટોન, @ ૂVોન અને ઈલેˆVોન

D.

ોટોન અને ઈલેˆVોન

88.નકશા બનાવવાના િવ<ાનને hું કહ છે ?
A.

ઓલો

B. કાટ‡લો
C.

ઓ•ાફ8

D. કાટ‡•ાફ8
89.અકબરના દરબારમાં કોIું J ૂળ નામ રામતIું પાંડ હ: ું ?
A. તાનસેન
B. બીરબલ
C. તોડરમલ
D. એકપણ નહD
90.’ઓ’ Çલડ È ૂપIું લોહ8 ગમે તેને આપી શકાય છે કારણ ક ............... .
A. તેમાં એl ટજન અને એl ટબોડ8 બંને હોય છે .
B. તેમાં એl ટજન હો: ું નથી.
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C. તેમાં એl ટબોડ8 હોતા નથી.
D. તેમાં એl ટજન હોય છે .
91.નીચેની િવગતોનો અ.યાસ કરો ?
A. ઘ¦ – રિવપાક
B. મકાઈ-ખર8ફપાક
C. કાકડ8-[યાદપાક
D. નીચેનામાંથી ક@ું સા‹ું છે
(A) મા• 2 અને ૩
(B) મા• 1 અને ૩
(C) તમામ 1,2,૩
(D) મા• 1 અને 2
92.ÇM ૂચીપ કંપની એટલે hું ?
A. એવા શેર Š શેરબ[રમાં EલWટડ હોય.
B. Šના શેરની ગેરંટ8 સરકાર આપે.
C. એવા શેર Šના પર સતત ¦ચો નફો મળે છે .
D. આમાંથી એક પણ નહ8.
93.કોઈ એક સંKયાના 45 ટકામાંથી 45 બાદ કરતાં જવાબ 45 આવે છે તો તે
સંKયા કઈ ?
A. 200
B. 400
C. 100
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D. 300
94.‘સંથારા’ શÇદ કયા ધમ5 સાથે સંબિં ધત છે ?
A. યÀદ
ૂ 8
B. વૈUણવ
C. nન
D. શીખ
95.પSાલાલ ઘોષ સાથે hું સંબિધત છે ?
A. શહનાઈ
B. તબલા
C. સરોદ
D. બાં_રુ 8
96.નીચેનામાંથી ક@ું `ૂNું પડ છે ?
A. Jુબ
ં ઈ
B. ઇWલામાબાદ
C. િથqfુ
D. કાઠમંYુ
97.ભારતમાં રબરની ખેતી કયા રા¤યમાં થાય છે ?
A. તિમલનાYુ
B. આપેલા •ણેય
C. કરળ
D. કણા5ટક
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98.હોક8ની

}યેક ટ8મમાં કટલા ખેલાડ8ઓ હોય છે ?

A. 10
B. 8
C. 7
D. 11
99.TRAI કયા Hે•થી સંબિં ધત છે ?
A. ટEલકોમ
B. વીમો
C. Vા સપોટ5
D. બેl કÊગ
100. J ૂિત¢દવી fુરWકાર શેની સાથે સંબિં ધત છે ?
A. Eચ•
B. સાPહ}ય
C. શા{ીય I ૃ}ય
D. સંગીત
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