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(1) સજીવોનુું મખુ્ય જનીન દ્રવ્ય ................... 
 (A) RNA (B) DNA (C) RNA & DNA  (D) એક પણ નહી  
(2) DNA ના ડુપ્લીકેશન ને શુું કહ ેછે ?  
 (A) ટ્રાન્સડક્શન (B) ટ્રાન્્લેશન (C) ્વયુંજનન (D) ભાષાુંતરણ   
(3) DNA ઉપર ની માહહતી RNA ઉપર વહન કરવાની રીત ને શુું  કહ ેછે   ?  
 (A) પ્રતયાુંકન  (B) ભાષાુંતર (C) ટ્રાન્સડક્શન (D) ્થળાુંતરણ  
(4) પ્રતત સુંકેતો કોની સાથે જોડાયેલા છે ? 

 (A) t-RNA  (B) r-RNA  (C) m-RNA  (D) DNA  

(5) 1962 માું DNA ના મોડલ માટે કોને નોબેલ પ્રાઈઝ એનાયત થયેલ ?  
 (A) તવલ્કીન્સન (B) વોટ્સન  (C) ક્રીક  (D) આપેલ તમામ  
(6) કઈ પ્રહક્રયા અર્ધરૂહિગત છે ? 

 (A) RNA સુંશ્લેષણ  (B)  પ્રોટીન સુંશ્લેષણ   

(C) DNA ્વયુંજનન  (D) A અને B બુંને   
(7) DNA ્વયુંજનન કઈ હિશા માું આગળ વર્ે છે ?  
 (A) 3

1
 - 5

1
  (B) 51

 - 3
1
  (C) 3

1
 - 3

1
  (D) 5

1
 - 5

1
 

(8) તટૂક તટૂક સુંશ્લેષણ શ ુંખલા નુું નામ શ ુછે ?  
(A) અગે્રસર  (B) લેડીંગ  (C) તવલુંબબત  (D) A અને B બુંને  

(9) ઓકાઝાકી ટકૂડાન ેજોડતો ઉતસેચક કયો છે ?  
(A) લીગેઝ   (B) ગાયરેઝ  (C) હલેીકેઝ   (D) સીન્થેટેઝ  

(10) પ્રતયાુંકન ના પ્રથમ ચરણ માું કયો ઉતસેચક જોડાયલે છે ?  
(A) હલેીકેઝ  (B) ગાયરેઝ  (C) લીગેઝ   (D) ટ્રાન્સક્રીપ્ટેઝ  

(11) કુલ કેટલા જનીન સુંકેતો હોય છે ? 

 (A) 61  (B) 03   (C) 64  (D) 88  

(12) એક કરતા વધ ુસુંકેતો એક એમીનો એસીડ નુું સ ુંકેતન કરે તેને શ ુકહ ેછે ?  
(A) અથધહીન  (B) અવનત  (C) સવધ વ્યાપી   (D) પ્રારુંબભક  

(13) તનગ્રાહક પ્રોટીન કોના દ્વારા પેિા થાય છે ?  



(A) તનગ્રાહક જનીન  (B) તનયામકી જનીન    

(C) રચનાતમક પ્રોટીન    (D) RNA 
(14) A + T : U + A : : C + G :  ……………….. 

 (A) G + C  (B) C + G   (C) G + G  (D) C + C 

(15) DNA ની રચનામાું ........................ હોતો નથી.  
(A) થાયમીન  (B) યરેુસીલ  (C) એડેનાઈન   (D) ગ્વાનીન   

(16) DNA ના એક પણૂધ કેતલના અંતર માું .........નાઈટ્રોજન બઇેઝ જોડી ગોઠવાય છે.  
(A) 10  (B) 34   (C)  14   (D)  43 

(17) t - RNA રીબોન્યકુ્લીક એતસડના.........ન્યકુલીઓટાઈડ એકમો નુું બનેલુું છે.  
(A) 73-95  (B) 95-73  (C)  65-75  (D)  80-85 

(18) બટાટા નો મોડો સકુારો રોગ નો યજમાન .................... છે. 
(A) સોલેનમ મલેોન્ેના    (B) સોલેનમ ટયબુરોઝમ    

(C) સોલેનમ ઝેન્થોકાયધમ    (D) સોલેનમ તસફોથીઆનમ  
(19) ફાઈટોપ્થોરા ઈન્ફે્ટેન્સ ફૂગ થી .......... રોગ થાય છે. 

(A) સાઈટ્રસ કેન્કર     (B) બટાટામાું  મોડો સકુારો     

(C) પાવડરી મીલ્ડ્ુું     (D) મગફળી માું ટપકાું નો રોગ   
(20) .............. એ બટાટા માું મોડો સકુારો રોગ ના તનયુંત્રણ માટેના ઉપાયો નથી.  

(A) વાવેતર માટે પસુંિ કરવામાું આવતા બટાટાના ટકૂડા સુંપણૂધપણે રોગ મકુ્ત  
                 કરવા 

(B) રોગ પ્રતતકારક શક્ક્ત ર્રાવતા બબયારણનુું વાવેતર કરવુું.     
(C) પાકની વચ્ચે આવેલુું તનિંિામણ દૂર કરવુું. 
(D) કોપર સલ્ફેટ દ્રાવણ નો છુંટકાવ કરવો.   

(21) મગફળીમાું ટપકાું રોગ નો રોગકારક સકૂ્ષ્મજીવ : 
(A) સરકો્પોરા એરીચીડીકોલા   (B) ફાઈટોપ્થોરા ઈન્ફે્ટેન્સ  

(C) ઈરીસાઇફી સીકોરેસીએરમ     (D) A અને B બુંને    
(22) મગફળીમાું ટપકાું નો રોગ ........... ભાગ ઉપર જોવા મળે છે. 

(A) મળૂ   (B) પ્રકાુંડ   (C) પણો      (D) પષુ્પ તવન્યાસ  
 

(23) સફેિ છારી એ  ........... રોગનુું લક્ષણ છે.   
(A) મગફળીમાું ટપકાું નો રોગ   (B) સાઈટ્રસ કેન્કર      



(C) બટાટામાું  મોડો સકુારો       (D) પાવડરી મીલ્ડ્ુું    
(24) ફાઈટોએલેકઝીન્સ  શ્િ પ્રયોગ ................... એ કયો. 

(A) મલૂર અને બોગધર      (B) ડોલ્બી અને તનેા સાથીિારો  
(C) ્ટેક મેન       (D) A અને B બુંને     

(25) સરકો્પોરા એરીચીડીકોલા ફૂગના કણીબીજાણુું નુું કિ: 

(A) 38.108 x 3.6  માઈક્રોન  (B) 36.108 x 38 માઈક્રોન      
(C) 28.108 x 26 માઈક્રોન      (D) 18.16 x 6.11 માઈક્રોન      

(26) લાઈકેન ની ઉમર નક્કી કરવાની પદ્ધતતને .................... કહ ેછે.  
(A) માઈક્રોમ ેટ્રી   (B) લાઈકેનો મટે્રી 
(C) ફાઈટો મટે્રી   (D) કોલીઓ મેટ્રી  

(27) લાઈકેન સકુાય માું 75%  ભાગ ........... છે.  
 (A) લીલ   (B) ફૂગ  (C) લીલ અને ફૂગ     (D) એક પણ નહી 

(28) ક્લેડોનીઆ એગ્રીગેટા એ લાઈકેનનો કયો પ્રકાર છે ? 
(A) સેકસીકોલોસ    (B) કોટીકોલોસ  
(C) ટેરીકોલોસ    (D) A અને B બુંને      

(29) પત્રમય લાઈકેન પ્રકાર .......... ને આર્ારે આપવામાું આવલે છે.  
(A) ફૂગના આર્ારે     (B) લીલના આર્ારે  
(C) સકૂાયને  આર્ારે    (D) A અને B બુંને      

(30) લેકનોરા કઈ લાઈકેન્સ નુું ઉિાહરણ છે ? 
(A) પયધટાભ   (B) પત્રમય        (C) ક્ષ તપલ  (D) B અને C બુંને      

(31) તવષમ રચના ર્રાવતા પત્રમય લાઈકેન્સમાું ................ ભાગનો સમાવેશ થતો  
     નથી ? 

(A) ઉપરી બાહ્યક     (B) અર્: બાહ્યક  
(C) મજ્જજા      (D) વાહક પેશી પ્રિેશ       

(32) લાઈકેન્સ માું અબલિંગી પ્રજનન ના પ્રકારો પૈકી .................. નથી. 
(A) સોરીડીઆ      (B) સીફેલોડીઆ   
(C) આઈસીડીઆ   (D) બાયનરી હફશન        

(33) એ્ટરેસી કુળ ..................... શ્રેણી માું સમાવેશ થાય છે. 
(A) સપુીરી      (B) ઇન્ફીરી  
(C) એપીગાઈની  (D) ડી્કીફ્લોરી         



(34) બીજોરૂ કયા કૂળની વન્પતત છે ? 
(A) પાપાવરેસી     (B) સેપોટેસી 
(C)  કેનેસી    (D) રૂટેસી   

(35) નારુંગી ફળ ........... કૂળની તવશષેતા છે. 
(A) સાયપેરેસી      (B) સેપોટેસી 
(C) પાપાવરેસી  (D)  રૂટેસી   

(36) અક્ષવતી જરાય ુતવન્યાસ ................... કૂળમાું જોવા મળે છે.  
(A) પાપાવરેસી      (B) પોએસી 
(C)  કેનેસી   (D) ક્રુસીફૈરી   

(37) ફૂટપટીક ફળો કયા કૂળમાું જોવા મળે છે ? 
(A) ક્રુસીફૈરી        (B) એ્ટરેસી  
(C) મોરેસી    (D)  રૂટેસી 

(38) પેપસ એ કયા કળૂની તવશેષતા છે ? 
  (A) ક્રુસીફૈરી        (B) કેનેસી  

 (C) પાપાવરેસી  (D)  એ્ટરેસી 
(39) માુંસલશકૂી પષુ્પ તવન્યાસ માુંથી ................. ફળ ઉદૂભવે છે ? 
  (A) માુંસલ ફળ        (B) ફૂટપટીક ફળ 

(C) નારુંગી ફળ   (D)  સરસાક્ષ ફળ  
(40) સમાુંતર તશરાતવન્યાસ અને ઉપરીજાયી પષુ્પો ......... કૂળ માું જોવા મળે છે. 
  (A) સાયપેરેસી  (B) કેનેસી 

(C) બ્રાસીકેસી   (D)  કોમેલીનેસી  
(41) મોટોચીયો નુું વૈજ્ઞાતનક નામ : 
  (A) સાયપ્રસ રોટન્ડસ   (B) સાયપ્રસ હે્ પેન  

 (C) બ્રાસીકા જન્સીઆ    (D)  બ્રાસીકા નાઈગ્રા   
  



 

  





 

  





 

  





 

  





 

  





 

  





 

  



 

 

  





 

  





 

  



   



 

 



   



 

  



 

  



  



   



   



   



 

  



 

   



   



   



   



   



   



 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



   



  


