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1.  ರಾಜ್ಯ ದ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಟೈಮ್್ಸ  ಗ್ರೂ ಪ್ ನೀಡುವ 2017ರ 

ಸಫಾಯಿಗಿರಿ ಪ್ೂ ಶಸಿ್ತ  ಲಭಿಸ್ತದೆ? 

ಅ) ಚಿತ್ೂ ದುರ್ಗ 

ಆ) ಕಲಬುಗಿಗ 

ಇ) ಚಿಕಕ ಬಳ್ಳಾ ಪುರ 

ಈ) ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಕಲಬುಗಿಗ 

ಕಲಬುಗಿಗ ಜಿಲ್ಲಾ  ಪಂಚಾಯಿತಿಯು ಸವ ಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ  ಕೈಗಂಡಿರುವ 

ಶೌಚಾಲಯ ನರ್ಮಗಣ ಆಂದೀಲನಕ್ಕಕ  ಇಂಡಿಯಾ ಟೈಮ್್ಸ  ಗ್ರೂ ಪ್ ನೀಡುವ 2017ರ 

ಸಫಾಯಿಗಿರಿ ಪ್ೂ ಶಸಿ್ತ  ಲಭಿಸ್ತದೆ. ನವದೆಹಲ್ಲಯಲ್ಲಾ  ನಡೆದ ಕಾಯಗಕೂ ಮದಲ್ಲಾ  ‘ಟಾಯ್ಲಾ ಟ್ ಏಕ್ 

ಪ್ೂ ೀಮ ಕಥಾ’ ಚಿತ್ೂ ದ ನಾಯಕಿ ಭೂಮಿ ಪ್ಡೆನ ೀಕರ್ ಪ್ೂ ಶಸಿ್ತ  ಪ್ೂ ದಾನ ರ್ಮಡಿದರು. 

 

2. ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ ಹೇಳಿಕ್ಕರ್ಳನ್ನನ  ರ್ಮನಸ್ತ: 

I) ರಂರ್ಯಯ ನದುರ್ಗ ಅರಣಯ  ಪ್ೂ ದೇಶ ಬಳ್ಳಾ ರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಯಲ್ಲಾ ದೆ 

II) ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಾ ರುವ ಕಂಡುಕುರಿ ವನಯ ಜಿೀವಿಗೆ ಈ ಅರಣಯ  ಪ್ೂ ದೇಶ ನೆಲ್ಲಯಾಗಿದೆ 

ಮೇಲ್ಲನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕ್ಕ/ಹೇಳಿಕ್ಕರ್ಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆ? 

ಅ) ಹೇಳಿಕ್ಕ ಒಂದು ರ್ಮತ್ೂ   

ಆ) ಹೇಳಿಕ್ಕ ಎರಡು ರ್ಮತ್ೂ   

ಇ) ಎರಡು ಹೇಳಿಕ್ಕ ಸರಿ 

ಈ) ಎರಡು ಹೇಳಿಕ್ಕ ತ್ಪುು  

ಹೇಳಿಕ್ಕ ಎರಡು ರ್ಮತ್ೂ  

ರಂರ್ಯಯ ನದುರ್ಗ ಅರಣಯ  ಪ್ೂ ದೇಶ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಯ ಜ್ರ್ಳೂರಿನಲ್ಲಾ ದೆ. ವಿಶವ ದಲ್ಲಾ ೀ 

ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಾ ರುವ ಕಂಡುಕುರಿ ವನಯ ಜಿೀವಿಗೆ ಈ ಅರಣಯ  ಪ್ೂ ದೇಶ ನೆಲ್ಲಯಾಗಿದೆ. 

ರಂರ್ಯಯ ನದುರ್ಗ ಪ್ೂ ದೇಶದ 77.23 ಚ್ದರ ಕಿ.ಮಿೀ. ವ್ಯಯ ಪಿ್ತಯಲ್ಲಾ  ಹರಡಿಕಂಡಿರುವ 

ಕುರುಚ್ಲು ಅರಣಯ ದಲ್ಲಾ  ಶತ್ರ್ಮನರ್ಳಿಂದ ನೆಲ್ಲ ಕಂಡುಕಂಡಿರುವ ಅಪ್ರೂಪ್ದ 

ಕಂಡುಕುರಿ ಸಂತ್ತಿ ಇಂದು ವಿನಾಶದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಾ ದೆ. ತಾಲ್ಲಾ ಕು ಸೇರಿದಂತೆ ಏಷ್ಯಯ ದ ಕ್ಕಲವೇ 

ಆವ್ಯಸ ಸ್ಥಾ ನರ್ಳಲ್ಲಾ  ಈ ಸಂತ್ತಿ ವಿರಳವ್ಯಗಿದೆ. ಕಂಡುಕುರಿ ರ್ಮತ್ೂ ವಲಾ ದೆ ಕೃಷಣ ಮೃರ್, 

ಕರಡಿ, ಚಿರತೆ, ಚಿಪುು ಹಂದಿ, ಹೈನಾ, ಮುಳುಾ ಹಂದಿ, ತೀಳ, ಗುಳ್ಳಾ ನರಿ, ಪುನ್ನಗು ಬೆಕುಕ  

ಮುಂತಾದ ಪ್ರೂ ಣಿರ್ಳು ಮತಿ್ತ  ಅಪ್ರಯದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಾ ರುವ ದರವ್ಯಯನ ಹಕಿಕ  (ಗೊ ೀಟ್ 

ಇಂಡಿಯನ್ ಬಸ್ಥಾ ರ್ಡಗ) ಹಾಗ್ರ ನೂರಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  ಪ್ೂ ಬೇಧದ ಪ್ಕಿಿ ರ್ಳಿಗೆ ಇದು ಆಶೂ ಯ 

ತಾಣವ್ಯಗಿದೆ. ಕಮರ, ಉದೇದುು , ಶ್ೂ ೀಗಂಧ ಆಲ್ಲ, ಪ್ಚಾಲ್ಲ, ಬೆಟ್ಾ ದ ನೆಲ್ಲಾ  ಹೀಗೆ ನೂರಾರು 

ಜಾತಿಯ ಸಸಯ  ಸಂಕುಲ ಇಲ್ಲಾ  ಹರಡಿಕಂಡಿದೆ. 
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3. ರಾಜ್ಯ  ಸಕಾಗರದ ಪ್ೂ ಸಕಿ  ಸ್ಥಲ್ಲನ ಮಹಾತ್ಮ  ಗಂಧಿ ಸೇವ್ಯ ಪ್ೂ ಶಸಿ್ತಯನ್ನನ  ಯಾರಿಗೆ 

ನೀಡಲ್ಲಗಿದೆ? 

ಅ) ಪ್ೂ ೀ. ಗೀವಿಂದ್ ರಾಜ್  

ಆ) ಎಚ್ ಎಸ್ ದರೆಸ್ಥವ ಮಿ 

ಇ) ಎಚ್ ಎನ್ ನಾರ್ಮೀಹನ್ ದಾಸ್  

ಈ) ಬಿ ಟಿ ಲಲ್ಲತ್ ನಾಯಕ್  

ಎಚ್ ಎಸ್ ದರೆಸ್ಥವ ಮಿ 

ಸ್ಥವ ತಂತ್ೂ ಯ  ಹೀರಾಟ್ಗರ ಎಚ್.ಎಸ್.ದರೆಸ್ಥವ ಮಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ  ಸಕಾಗರದ ಪ್ೂ ಸಕಿ  

ಸ್ಥಲ್ಲನ ಮಹಾತ್ಮ  ಗಂಧಿ ಸೇವ್ಯ ಪ್ೂ ಶಸಿ್ತಯನ್ನನ  ನೀಡಲ್ಲಗಿದೆ. ಪ್ೂ ಶಸಿ್ತಯು ರೂ 5 ಲಕ್ಷ ನರ್ದು 

ಒಳಗಂಡಿದೆ. ಎಚ್.ಎನ್.ನಾರ್ಮೀಹನ್ ದಾಸ್ ನೇತೃತ್ವ ದ ಆಯ್ಲಕ  ಸಮಿತಿ ದರೆಸ್ಥವ ಮಿ 

ಅವರನ್ನನ  ಪ್ೂ ಶಸಿ್ತ ಗೆ ಆಯ್ಲಕ ರ್ಮಡಿತಿ್ತ .   

 

4. ಪ್ೂ ಸಕಿ  ಸ್ಥಲ್ಲನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಾ ದ ‘ಮಹರ್ಷಗ ವ್ಯಲ್ಲಮ ೀಕಿ ಪ್ೂ ಶಸಿ್ತ ’ಗೆ ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ ಯಾರನ್ನನ  ಆಯ್ಲಕ  

ರ್ಮಡಲ್ಲಗಿದೆ? 

ಅ) ತಿಪ್ು ೀಸ್ಥವ ಮಿ 

ಆ) ಗುರುಮೂತಿಗ ನಾಯಕ್ 

ಇ) ರಾಮಚಂದೂ ಪ್ು  

ಈ) ಕುರ್ಮರಸ್ಥವ ಮಿ 

ತಿಪ್ು ೀಸ್ಥವ ಮಿ 

ಹರಿಯ ರಾಜ್ಕಾರಣಿ ರ್ಮಜಿ ಸಚಿವ, ವ್ಯಲ್ಲಮ ೀಕಿ ಗುರುಪ್ತೀಠ ಸಂಸ್ಥಾ ಪ್ನೆಯಲ್ಲಾ  ಪ್ೂ ಮುಖ 

ಪ್ರತ್ೂ ವಹಸ್ತದು , ಚ್ಳಾ ಕ್ಕರೆಯ ರ್ಮಜಿ ಸಚಿವ ತಿಪ್ು ೀಸ್ಥವ ಮಿ ಅವರನ್ನನ  ಪ್ೂ ಸಕಿ  ಸ್ಥಲ್ಲನ 

ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಾ ದ ‘ಮಹರ್ಷಗ ವ್ಯಲ್ಲಮ ೀಕಿ ಪ್ೂ ಶಸಿ್ತ ’ಗೆ ಆಯ್ಲಕ  ರ್ಮಡಲ್ಲಗಿದೆ. ನಾಲುಕ  ದಶಕರ್ಳ 

ರಾಜ್ಕಿೀಯ ಹೀರಾಟ್, ಸಮುದಾಯಕ್ಕಕ  ಸಲ್ಲಾ ಸ್ತದ ಸೇವೆಯನ್ನನ  ಪ್ರಿರ್ಣಿಸ್ತರುವ ರಾಜ್ಯ  

ಸಕಾಗರ, ತಿಪ್ು ೀಸ್ಥವ ಮಿ ಅವರನ್ನನ  ಈ ಪ್ೂ ಶಸಿ್ತ ಗೆ ಆಯ್ಲಕ  ರ್ಮಡಿದೆ. 
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5. ಇತಿಿೀಚೆಗೆ ನಧನರಾದ “ಚಿಟಾಾ ಣಿ ರಾಮಚಂದೂ  ಹೆರ್ಡೆ” ಯಾವ ಕಿ್ಕೀತ್ೂ ದಲ್ಲಾ  ಪ್ೂ ಸ್ತದು ರಾಗಿದು ರು? 

ಅ) ಯಕ್ಷಗನ 

ಆ) ತ್ತಳು ಸ್ಥಹತ್ಯ  

ಇ) ಸ್ತನರ್ಮ 

ಈ) ವಿಜಾಾ ನ 

ಯಕ್ಷಗನ 

ಪ್ೂ ಸ್ತದಧ  ಯಕ್ಷಗನ ಕಲ್ಲವಿದ ಚಿಟಾಾ ಣಿ ರಾಮಚಂದೂ  ಹೆರ್ಡೆ ನಧನರಾದರು. ಜ್ನವರಿ ೧, 

೧೯೩೩ರಲ್ಲಾ  ಉತಿ್ರಕನನ ಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಯ ಹನಾನ ವರ ತಾಲ್ಲಾ ಕಿನಲ್ಲಾ  ಜ್ನಸ್ತದು ರು. ಜ್ನವರಿ ೧, 

೧೯೩೩ರಲ್ಲಾ  ಉತಿ್ರಕನನ ಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಯ ಹನಾನ ವರ ತಾಲ್ಲಾ ಕಿನಲ್ಲಾ  ಜ್ನಸ್ತದು  ಅವರು ೨ನೇ 

ತ್ರರ್ತಿಗೆ ಶಾಲ್ಲ ಬಿಟಿಾ ದು ರು. ೭ನೇ ವಷಗದಲ್ಲಾ ಯೇ ಯಕ್ಷಗನ ರಂರ್ ಪ್ೂ ವೇಶ್ಸ್ತದು  ಅವರು 

ಬಡಗುತಿಟಿಾ ನ ಶೈಲ್ಲಯ ಪ್ರತ್ೂ ರ್ಳನ್ನನ  ಹೆಚಾು ಗಿ ನವಗಹಸುತಿಿದು ರು. 

 

6. ಕೀಟ್ ಡಾ.ಶ್ವರಾಮ ಕಾರಂತ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಾ  ಕೀಟ್ತ್ಟ್ಟಾ  ಗೂ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನೀಡುವ 

ಕಾರಂತ್ ಹುಟ್ಟಾ ರ ಪ್ೂ ಶಸಿ್ತಯನ್ನನ  ಕ್ಕಳಗಿನ ಯಾರಿಗೆ ನೀಡಲ್ಲಗಿದೆ? 

ಅ) ಡಾ ಶ್ವರಾಜ್ ಕುರ್ಮರ್  

ಆ) ಪ್ೂ ಕಾಶ್ ರಾಜ್  

ಇ) ದತಿ್ ಣಣ  

ಈ) ದಾವ ರಕಿೀಶ್  

ಪ್ೂ ಕಾಶ್ ರಾಜ್ 

ಕೀಟ್ ಡಾ.ಶ್ವರಾಮ ಕಾರಂತ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಾ  ಕೀಟ್ತ್ಟ್ಟಾ  ಗೂ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನೀಡುವ 

ಕಾರಂತ್ ಹುಟ್ಟಾ ರ ಪ್ೂ ಶಸಿ್ತಯನ್ನನ  ನಟ್ ಪ್ೂ ಕಾಶ್ ರೈ ಅವರಿಗೇ ನೀಡಲ್ಲಗಿದೆ. 

 

7. ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ ಹೇಳಿಕ್ಕರ್ಳಲ್ಲಾ  ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕ್ಕಯನ್ನನ  ಗುರುತಿಸ್ತ: 

I) ರಾಜ್ಯ ದ ಮದಲ ಎದೆಹಾಲ್ಲನ ಬ್ಯ ಂಕನ್ನನ  ಬೆಂರ್ಳೂರಿನಲ್ಲಾ  ಆರಂಭಿಸಲ್ಲಗಿದೆ 

II) ಅರ್ಮರ ಎದೆಹಾಲು ಪ್ೂ ತಿಷ್ಯಾ ನದ ಸಹಯೀರ್ದಂದಿಗೆ ಫೀಟಿಗಸ್ ಆಸು ತೊ  ಈ 

ಬ್ಯ ಂಕನ್ನನ  ಸ್ಥಾ ಪ್ತಸ್ತದೆ.  

ಕ್ಕಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಕೀರ್ಡ ಮೂಲಕ ಸರಿಯಾದ ಉತಿ್ರವನ್ನನ  ಗುರುತಿಸ್ತ: 

ಅ) ಹೇಳಿಕ್ಕ ಒಂದು ರ್ಮತ್ೂ   

ಆ) ಹೇಳಿಕ್ಕ ಎರಡು ರ್ಮತ್ೂ   

ಇ) ಎರಡು ಹೇಳಿಕ್ಕ ಸರಿ 

ಈ) ಎರಡು ಹೇಳಿಕ್ಕ ತ್ಪುು  

ಎರಡು ಹೇಳಿಕ್ಕ ಸರಿ 
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ಫೀಟಿಗಸ್ ಲ್ಲಫೆಮೆ ಮಕಕ ಳ ಆಸು ತೊ ಯಲ್ಲಾ  ರಾಜ್ಯ ದ ಮದಲ ಎದೆಹಾಲ್ಲನ ಬ್ಯ ಂಕ್ಗೆ 

ಪ್ರೂ ರಂಭಗಂಡಿದೆ. ಅರ್ಮರ ಎದೆಹಾಲು ಪ್ೂ ತಿಷ್ಯಾ ನದ ಸಹಯೀರ್ದಂದಿಗೆ ಫೀಟಿಗಸ್ 

ಆಸು ತೊ  ಈ ಬ್ಯ ಂಕನ್ನನ  ಸ್ಥಾ ಪ್ತಸ್ತದೆ. ‘ಎದೆಹಾಲನ್ನನ  ವಯ ರ್ಗ ರ್ಮಡದೆ, ದಾನ ರ್ಮಡಿ’ ಎಂಬ 

ಘೀಷವ್ಯಕಯ ವನ್ನನ  ಬ್ಯ ಂಕ್ ಹಂದಿದೆ. 

 

8. ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡ ಹೇಳಿಕ್ಕರ್ಳನ್ನನ  ರ್ಮನಸ್ತ: 

I) ‘ರಾರ್ಷಾ ರೀಯ ಹೈನೀದಯ ಮ ಶ್ೂ ೀಷಾ ತಾ’ ಪುರಸ್ಥಕ ರ ದಕಿಿ ಣ ಕನನ ಡ ಹಾಲು ಒಕ್ಕಕ ಟ್ಕ್ಕಕ  

ದರೆತಿದೆ 

II) ದಕಿಿ ಣ ಕನನ ಡ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಒಕ್ಕಕ ಟ್ದ ಎರಡು ಡೇರಿರ್ಳಿಗೆ ರಾರ್ಷಾ ರೀಯ ಹೈನ್ನ 

ಅಭಿವೃದಿಧ  ಮಂಡಳಿಯ ಕಾವ ಲ್ಲಟಿ ರ್ಮಕ್ಗ ನೀಡಲ್ಲಗಿದೆ. 

ಮೇಲ್ಲನ ಯಾವ ಹೇಳಿಕ್ಕ/ಹೇಳಿಕ್ಕರ್ಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆ? 

ಅ) ಹೇಳಿಕ್ಕ ಒಂದು ರ್ಮತ್ೂ    

ಆ) ಹೇಳಿಕ್ಕ ಎರಡು ರ್ಮತ್ೂ   

ಇ) ಎರಡು ಹೇಳಿಕ್ಕ ಸರಿ 

ಈ) ಎರಡು ಹೇಳಿಕ್ಕ ತ್ಪುು  

ಎರಡು ಹೇಳಿಕ್ಕ ಸರಿ 

ರಾರ್ಷಾ ರೀಯ ಹೈನ್ನ ಅಭಿವೃದಿಧ  ಮಂಡಳಿಯು ತ್ನನ  ಸಂಸ್ಥಾ ಪ್ನಾ ದಿನದ ಅಂರ್ವ್ಯಗಿ 

ಸ್ಥಾ ಪ್ತಸ್ತರುವ ‘ರಾರ್ಷಾ ರೀಯ ಹೈನೀದಯ ಮ ಶ್ೂ ೀಷಾ ತಾ’ ಪುರಸ್ಥಕ ರ ದಕಿಿ ಣ ಕನನ ಡ ಹಾಲು 

ಒಕ್ಕಕ ಟ್ಕ್ಕಕ  ದರೆತಿದೆ. ದಕಿಿ ಣ ಭಾರತ್ದಲ್ಲಾ  ಆಯ್ಲಕ ಯಾದ ಏಕೈಕ ಹಾಲು ಒಕ್ಕಕ ಟ್ ಇದಾಗಿದೆ. 

ದಕಿಿ ಣ ಕನನ ಡ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಒಕ್ಕಕ ಟ್ದ ಎರಡು ಡೇರಿರ್ಳಿಗೆ ರಾರ್ಷಾ ರೀಯ ಹೈನ್ನ ಅಭಿವೃದಿಧ  

ಮಂಡಳಿಯ ಕಾವ ಲ್ಲಟಿ ರ್ಮಕ್ಗ ಲಭಿಸ್ತದೆ.  

 

9. ಈ ಕ್ಕಳಗಿನವುರ್ಳನ್ನನ  ರ್ಮನಸ್ತ: 

I) ಯೂರೀಪ್ತಯನ್ ಇನೆವ ಸ್ಾ ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯ ಂಕ್ 

II) ಏರ್ಷಯನ್ ಇನಾರ ರಸಾ ರಕ್ಷರ್ ಇನೆವ ಸ್ಾ ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯ ಂಕ್ 

III) ಏಷ್ಯಯ  ಅಭಿವೃದಿು  ಬ್ಯ ಂಕ್  

IV) ವಿಶವ  ಬ್ಯ ಂಕ್ 

ಬೆಂರ್ಳೂರು ಮೆಟ್ರೂ  ರೈಲು ಯೀಜ್ನೆಯ ಎರಡನೇ ಹಂತ್ದ ಅನ್ನಷ್ಯಾ ನಕ್ಕಕ  ಮೇಲ್ಲನ 

ಯಾವುವು ಆರ್ಥಗಕ ನೆರವು ನೀಡಲ್ಲವೆ? 

ಅ) I & II 

ಆ) II & III 

ಇ) I & III 



 

5 | P a g e  
 

ಈ) ಮೇಲ್ಲನ ಎಲಾ ವೂ 

I & II 

ಬೆಂರ್ಳೂರು ಮೆಟ್ರೂ  ರೈಲು ಯೀಜ್ನೆಯ ಎರಡನೇ ಹಂತ್ದ ಅನ್ನಷ್ಯಾ ನಕಾಕ ಗಿ 

ಯೂರೀಪ್ತಯನ್ ಇನೆವ ಸ್ಾ ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯ ಂಕ್ (ಇಐಬಿ) ಜ್ತೆಗೆ ಕಂದೂ  ಸಕಾಗರ  ₹ 2,290 

ಕೀಟಿ ಮತಿ್ದ ಒಪ್ು ಂದಕ್ಕಕ  ಸಹ ಹಾಕಿದೆ. ಮೆಟ್ರೂ  ಎರಡನೇ ಹಂತ್ದ ಯೀಜ್ನೆಗೆ ಇಐಬಿ 

(ಒಟ್ಟಾ  ₹ 3,817 ಕೀಟಿ) ಮತಿ್ತ  ಏರ್ಷಯನ್ ಇನಾರ ರಸಾ ರಕ್ಷರ್ ಇನೆವ ಸ್ಾ ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯ ಂಕ್ರ್ಳು (₹ 

2,290 ಕೀಟಿ) ಆರ್ಥಗಕ ನೆರವು ಒದಗಿಸಲ್ಲದೆ. 

 

10. ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ ನದಿರ್ಳಲ್ಲಾ  ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಉಪ್ನದಿರ್ಳು ಯಾವುವು? 

I) ಲೀಕಪ್ರವನ 

II) ಶ್ಂಷ್ಯ 

III) ವಿೀರವೈಷಣ ವಿ 

IV) ಅಕಾಗವತಿ 

ಸರಿಯಾದ ಉತಿ್ರರ್ಳನ್ನನ  ಕ್ಕಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಕೀರ್ಡ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸ್ತ: 

ಅ) I & II 

ಆ) II & III 

ಇ) III & IV 

ಈ) I, II, III & IV 

I, II, III & IV 

 

 

 


