Class:

9

Total Question: 40

Subject: Biotechnology

Time: 30 Min

Name: _________________________

Roll No:

No.
Q.1

Question
तलावाया पायाया थ बातील सवात लहान सजीवाचे
बारकाईने िनरीण करयास िवायाला कोणते साधन
चां गले मदत करे ल

No.
Q.2

_________________________
Question

िवमान ट ासजे िनक ायांची कमाल सं या आहे
(1) डुकर (2) मासे (3) उं दीर (4) गाय

(1) दुिबणी (2) सूमदशक (3) हाताची ले स (4) यापै की
एकही नाही
Q.3

खालीलपै की कोणते सं ेरक असले ले रासायिनक सं युग
फळे कृिमरीया िपकवयासाठी वापरले जाते 

Q.4

(1) आयएए (2) इिथलीन (3) झीिटन (4) यापै की एकही
नाही
Q.5

िदले या पयायांमधून समानाथी शद शोधा : बाशफुल

(1) काबन - प टोज साखर 1 (2) काबन - प टोज साखर 2 (3)
काबन - प टोज साखर 4 (4) काबन - प टोज साखर 5
Q.6

(1) द (2) आमिववास (3) लाजाळू (4) आशावादी
Q.7

खालीलपै की ये क नामये एक पद गहाळ असले ली
मािलका िदली आहे . िदले या पयायांपैकी योय पयाय
िनवडा जो 22, 24, 28,,52, 84 मािलका पूण करे ल.

यूिलयोसाइडमये , नायट ोजन बे स प टोज साखरे शी सं लन
आहे

ऑिसडे िटह फॉफोिरले शन दरयान अं ितम इले ट ॉन
वीकारणारा आहे :
(1) ऑिसजन (2) पाणी (3) काबन डाय ऑसाइड (4) एटीपी

Q.8

किटं गसाठी िनबंध एं डोयूलीजचा वापर केला जातो
(1) एकच अडकले ला डीएनए (2) दुहेरी अडकले ला डीएनए (3)
आरएनए तु कडा (4) mRNA

(1) 46 (2) 36 (3) 38 (4) 42
Q.9

िभं त-मु त / नन ोटोलाट िमळिवयासाठी आवयक Q.10
एझाईस आहे त
(1) से यु ले ज आिण ोटीने ज (2) से यु ले ज आिण
पे िटने स (3) से यु ले ज आिण अमायले ज (4) Amylase
आिण पे िटने स

Q.11

खालीलपै की कोणता कार िनिय वाहतूक नाही

Q.12

(1) सार (2) ऑमोिसस (3) एं डोसाइटोिसस (4)
सु लभीकृत सारण

कॉलस सं कृतीमये , मु ळे पु रवया जाऊ शकतात
(1) ऑसीन आिण सायटोिकिनन नाही (2) ऑसीनची उच
एकाग ता आिण सायटोिकिननची कमी एकाग ता (3)
सायटोिकिननची उच एकाग ता आिण ऑसीनची कमी
एकाग ता (4) ऑसीन आिण सायटोिकिनन दोही समान
माणात.
खालीलपै की ये क नामये एक पद गहाळ असले ली
मािलका िदली आहे . िदले या पयायांपैकी योय पयाय िनवडा
जो 0, 2, 6, 12, , 30, 42 मािलका पूण करे ल.
(1) 24 (2) 20 (3) 21 (4) 22

Q.13

खालीलपै की ये क नामये एक पद गहाळ असले ली Q.14
मािलका िदली आहे . िदले या पयायांपैकी योय पयाय
िनवडा जो 1438, 1429, 1417, 1402, मािलका पूण करे ल

िदले या पयायांमधून समानाथी शद शोधा : िटर
(1) कचरा (2) जतन करा (3) कमकुवत (4) ितकार करा

(1) 1378 (2) 1384 (3) 1387 (4) 1392
Q.15

पावसाया वादळानं तर, खडकां या एका मोठा िढगायाने
डगरावरील रयाचा काही भाग अडवला. कोणया
घटने मुळे खडक रयावर सरकयाची शयता आहे 
(1) सु नामी (2) िहमवादळ (3) भूखलन (4) यापै की एकही
नाही

Q.16

िदले या पयायांमधून िरकाया जागा भरा : जरी तो वत :
__________ याया िचपट पदापणासाठी, कॉमे िडयनला
शोिबझमधील काही मै ी कशी िकंमत टॅ गसह ये ते याची चव
__________ घे त आहे .
(1) तयार करतो, अनु कूलपणे (2) सज, किथत (3) थाने ,
अहवाल (4) वरवर पाहता, दाखवते
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Q.17

पॉलीपे टाइड साखळी सं पुटात आणली जाते

Q.18

(1) UUG, UAG आिण UCG (2) UAA, UAG आिण
UGA (3) UUG, UGC आिण UCA (4) UCG, GCG
आिण ACC

Q.19

"एक जनु क एक एझाइम हायपोिथिसस" यांनी सां िगतले
होते

(1) चीय माग अिधक एटीपी तयार करतो (2) केिवन
सायकल काशावर अवलं बन
ू ितिये या िनया वे ळा ये ते
(3) अितिरत एटीपी लु कोजपासून तयार होतो (4) अितिरत
NADPH काश अिभियामये पु हा वापरला जातो
Q.20

वनपतींमये सोमालोनल िभनता िदसून ये ते

Q.22

िदले या पयायांमधून िरकाया जागा भरा : ट क ________ Q.24
वाहतूक होता आिण पोलीस कमचायाने डायहरला पु ढे
जायास सां िगतले .

िवकसनशील जीवातील अवयव आिण ऊतींचे भे दभाव,
यायाशी सं बंिधत आहे

Q.26

िदले या पयायांमधून योय idom वायां श शोधा.
एखाा यतीला ेम करयासाठी

Q.28

(1) एखााला दोषी िदसयासाठी (2) एखााची तु ती
करणे (3) कोणाशी तरी बदला घे णे (4) कोणाला तरी मूख
बनवणे
Q.29

िदले या पयायांमधून योय idom वायां श शोधा.
एखााचे खांदे उकरणे

िदले या पयायांमधून समानाथी शद शोधा
:CIRCUMSPECT

Q.30

खालीलपै की ये क नामये एक पद गहाळ असले ली
मािलका िदली आहे . िदले या पयायांपैकी योय पयाय
िनवडा जो 10, 100, 200, 310, मािलका पूण करे ल

Q.32

m-RNA ची से यु लर रचना आहे
(1) 5-10 टके (2) 3-5 टके (3) 10-20 टके (4) 70-80
टके

िदले या पयायांमधून िरत जागा भरा : कु्याने टे बलावर
________ उडी मारली.
(1) वर (2) मये (3) मये (4) वर

Q.34

ट ासजे िनक वनपती ले वर सवर टोमॅ टोसाठी एक कृिम
जनु क आहे
(1) उशीर िपकयाची िया (2) लांब शे ल जीवन (3) ले वस
जोडले (4) या सव

(1) 400 (2) 410 (3) 420 (4) 430
Q.35

िदले या 4 पयायांमधून खाली िदले या वायाया अथाया
सवात जवळचा शद शोधा. एक इमारत िजथे े क बसतात
(1) टे िडयम (2) यायामशाळा (3) सभागृ ह (4) िवधानसभा

(1) िहं साचार (2) काळजीपूवक (3) े ष (4) नाराज
Q.33

वाळवं टासारया उण कोरडा हवामानात जगयासाठी काही
वनपती वापरत असले ली काशसं ले षण िया
(1) C4 काशसं ले षण (2) C3 काशसं ले षण (3)
नॉनसायिलक फोटोफॉफोिरले शन (4) काबन िफसे शन

(1) उदासीनता दाखवयासाठी (2) सं गीतावर नृ य करणे
(3) रॉक डास (4) सु त वाटणे
Q.31

िदले या पयायांमधून समानाथी शद शोधा : जमजात
(1) अद्िवतीय (2) महवाचे (3) जमजात (4) अयावयक

(1) जीसची िभन अिभयती (2) िवकासामक
उपिरवतन (3) जीस नट करणे (4) ाणघातक
उपिरवतन
Q.27

िदले या पयायांमधून योय idom वायां श शोधा. एखााचा
मु ा घे ऊन जाणे
(1) वतःचे मत इतरांना समजावून सां गणे (2) िशं ग फोससह
अिधकार वापरणे (3) एखााचे ये य ने हमी मनात असणे (4)
उद्िदट साय करयासाठी

(1) अपयश (2) अडथळा आणणारा (3) obviating (4)
ासदायक
Q.25

DNA आिण RNA असयात साय दाखवतात
(1) यूिलयोटाइड्सचे पॉिलमर (2) तसम pyrimidines (3)
दुहेरी strands (4) तसम शक रा

(1) रीकॉिबनं ट डीएनए तं ानाारे बदलले ले (2)
दिू षत माती िकंवा पायात वाढणे (3) गॅ मा िकरणां या
सं पकात (4) िटयू कचरमये वाढले
Q.23

ट ासजे िनक बासमती तांदळाची सु धािरत िविवधता
(1) उच उपन दे ते आिण िहटॅ िमन ए समृ  आहे (2)
रासायिनक खते आिण ग ोथ हामोसची आवयकता नसते (3)
उच उपन ा परं तु वै िशटपूण सु गंध नाही (4) भातावरील
सव कीटक आिण रोगांना पूणपणे ितरोधक आहे

(1) वॉटसन आिण िक (2) बीडल आिण टाटम (3)
लीिबग आिण पाचर (4) ऑगट वे झमन
Q.21

कॅिवन सायकलमये , NADPH पे ा जात ATP वापरला
जातो, हा फरक कसा िनमाण होतो

Q.36

ट ासजे िनक िपके सोडयासाठी MoEF अं तगत काम करणारी
िनयामक सं था आहे
(1) NBPGR (2) GEAC (3) NSC (4) NIPGR
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Q.37

बॅ टे िरयाया पे शीमये खालीलपै की कोणते आढळणार
नाही

Q.38

(1) डीएनए (2) पे शी आवरण (3) गोगी उपकरण (4)
राइबोसोस
Q.39

ऑिसडे िटह फॉफोिरले शन या नावाने दे खील ओळखले
जाते :
(1) chemiosmosis (2) लायकोिलिसस (3) िकवन (4)
इले ट ॉन वाहतूक साखळी

िदले या पयायांमधून योय idom वायां श शोधा. ासले या
पायात ते ल ओतणे
(1) ास दे णे (2) ासात भर घालयासाठी (3) भडकावणे (4)
एखााला िकंवा काहीतरी शांत करयासाठी

Q.40

िदले या पयायांमधून समानाथी शद शोधा : ACCOLADE
(1) वागत आहे (2) पु रकार (3) ने ह (4) आगमन
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