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ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ ೆ ಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಮಂಡಳಿ ಗ  ಆ ಯ್ಕುಯಾದ 
ಕ .ಪಿ.ಅಶ್ವವನಿ ಯ ಾವ ರಾಜ್ಯದವರಕ ?

ಎ) ಕ್ರ್ಾಾಟಕ್ 
ಬಿ) ಆಂಧ್ರಪ್ರದ ೋಶ್
ಸಿ) ಕ ೋರಳ  
ಡಿ) ತಮಿಳುರ್ಾಡಕ 





1) SARS-CoV-2 ವ ೈರಸ್ ವಿರಕದಧ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿ ವಿಷದ ಹ ಸ ರ ೋನಕ?

ಎ)ವಿಂಕ  ೋವ್-19
ಬಿ) ಆಿಂಟಿಕ  ೋವ್-19
ಸಿ) COVEX-19
ಡಿ) NOCOV-19

ಎ)ವಿಂಕ  ೋವ್-19

• VINCOV-19 ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿವಿಷ ಮತತು
SARS-CoV-2 ವ ೈರಸ್ ವಿರತದಧ ಯೋಜಿತ ಚಿಕಿತ್ ೆಯತ 
ಈಗ ಮಾರತಕಟ್ ೆಯ ದೃಢೋಕರಣ ಮತತು ಏಕಕಾಲಿಕ 
ಹಂತ-3 ಕಿಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗ  ಸಿದಧವಾಗಿದ .

• ಹ ೈದರಾಬಾದ್ ವಿಶ್ವವಿದಾಾನಿಲಯದ ಸ ಲತಾಲಾರ್ ಮತತು
ಆಣ್ವವಕ ಜಿೋವಶಾಸ್ತ್ರದ ಕ ೋಂದರ ಮತತು ಇಮತಾನ ೊಲಾಜಿಕಲ್ 
ಕಂಪ್ನಿ VINS ಬಯೋಪ್ರರಡಕ್ಟ್ೆ್ ಲಿಮಿಟ್ ಡ ನ ಜಂಟಿ 
ಪ್ರಯತನದ ಔಷಧವು ಇತಿುೋಚ ಗ  ಹಂತ-2 ಪ್ರಯೋಗಗಳನತನ 
ಅಂಗಿೋಕರಿಸಿದ .

• ಭಾರತದ ಅನ ೋಕ ಕ ೋಂದರಗಳಲಿಿ 200 ಕೊೂ ಹ ಚ್ತು 
ಭಾಗವಹಿಸ್ತ್ತವವರಲಿಿ ಇದನತನ ನಡ ಸ್ತ್ಲಾಯಿತತ.



2)ನಿೋಫಿಯಕ ರಿಯೊ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದ ಮಕಖ್ಯಮಂತಿರ?

ಎ) ನಾಗಾಲಾಯಿಂಡ್
ಬಿ) ಮಣಿಪುರ
ಸಿ) ಮೋಘಾಲಯ
ಡಿ) ಮಿಜ  ೋರಾಿಂ

ಎ) ನಾಗಾಲಾಯಿಂಡ್

• ಮತಖ್ಾಮಂತಿರ ನ ೋಫಿಯತ ರಿಯ ಅವರತ ಅಕ ೊೆೋಬರ್ 14, 
2022 ರಂದತ ರಾಜಾದ ಜನರಿಗ  ಸಾವವತಿರಕ ಆರ ೊೋಗಾ ವಿಮಾ 
ಯೋಜನ ಯನತನ ಪ್ಾರರಂಭಿಸಿದರತ.

• ಕ ೋಂದರದ ಆಯತಷ್ಾಾನ್ ಭಾರತ್ ಯೋಜನ ಗ  ಅನತಗತಣವಾಗಿ 
ಮತಖ್ಾಮಂತಿರಗಳ ಆರ ೊೋಗಾ ವಿಮಾ ಯೋಜನ ಯನತನ 
ಜಾರಿಗ ೊಳಿಸ್ತ್ಲಾಗತವುದತ.

• ಆಸ್ತ್ಪತ್ ರಯ ವ ಚ್ುಗಳಿಂದ ಉಂಟ್ಾಗತವ ಆರ್ಥವಕ ಸ್ತ್ಂಕಷೆಗಳನತನ
ನಿವಾರಿಸ್ತ್ತವುದತ ಮತತು ಅದನತನ ಭರಿಸ್ತ್ಲತ ಅಸ್ತ್ಮರ್ವತ್ ಯ 
ಕಾರಣದಂದಾಗಿ ಆರ ೊೋಗಾ ಸ ೋವ ಗ  ಪ್ರವ ೋಶ್ವನತನ 
ತಡ ಯತವುದತ ಯೋಜನ ಯ ಗತರಿಯಾಗಿದ .

• ಯೋಜನ ಯನತನ CMHIS ಉದ ೊಾೋಗಿಗಳು ಮತತು
ಪಂಚ್ಣ್ವದಾರರತ (EP), ಮತತು CMHIS (ಸಾಮಾನಾ) ಎಂದತ 
ವಗಿೋವಕರಿಸ್ತ್ಲಾಗಿದ .



3) ಅಕ ್ಟೋಬರ್, 2022 ರಲ್ಲಿ ನಡ ದ 6 ರ್ ೋ ಪ್್ವಾ ಏಷ್ಾಯ ಶ್ ಂಗಸಭ ಯ ಶ್ವಕ್ಷಣ 
ಸಚಿವರ ಸಭ ಯ ನಕು ಯಾವ ನಗರ ವು ಆಯೊೋಜಿ ಸಿತಕು?

ಎ) ಕಠ್ಮಿಂಡು, ನ ೋಪಾಳ
ಬಿ) ಹನ  ೋಯಿ, ವಯೆಟಾನಿಂ
ಸಿ) ಸಿಿಂಗಾಪುರ
ಡಿ) ಕೌಲಾಲಿಂಪುರ್
ವಯೆಟಾನಿಂ

ಬಿ) ಹನ  ೋಯಿ, 
ವಯೆಟಾನಿಂ

• ವಿಯೆಟ್ಾನಂನ ಹನ ೊೋಯಿಯಲಿಿ ಅಕ ೊೆೋಬರ್ 14, 
2022 ರಂದತ ನಡ ದ 6 ನ ೋ ಪ್ೊವವ ಏಷ್ಾಾ
ಶ್ೃಂಗಸ್ತ್ಭ  ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ತ್ಚಿವರ ಸ್ತ್ಭ ಯಲಿಿ ಭಾರತ 
ಭಾಗವಹಿಸ್ತ್ತತುದ .

• ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ತ್ಚಿವಾಲಯದ ಜಂಟಿ ಕಾಯವದಶಿವ ನಿೋತ್ಾ 
ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರತ ಸ್ತ್ಭ ಯನತನ ಉದ ದೋಶಿಸಿ 
ಮಾತನಾಡಿದರತ ಮತತು ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೋತಿ 
2020 ರ ಪ್ರಮತಖ್ ಉಪ್ಕರಮಗಳು ಮತತು
ಪ್ಾಲತದಾರ EAS ದ ೋಶ್ಗಳ  ಂದಗ  ಶಿಕ್ಷಣ ಮತತು 
ಸ್ತ್ಂಶ  ೋಧನ ಯಲಿಿ ಭಾರತದ ಸ್ತ್ಹಯೋಗದ 
ಪ್ರಯತನಗಳ ಬಗ ೆ ತಿಳಿಸಿದರತ.



4) ಕೌನಿಿಲ್ ಆಫ್ ಸ್ ೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮತಕು ಇಂಡಸಿಿಯಲ್ ರಿಸರ್ ಾ ನ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಕ ಯಾರಕ?
ಎ) ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ
ಬಿ) ಭಾರತದ ಪರಧಾನ ಮಿಂತಿರ
ಸಿ) ವಜ್ಞಾನ ಮತುು ತಿಂತರಜ್ಞಾನ
ಸಚಿವರು
ಡಿ) ಕಾಯಯದರ್ಶಯ, ವಜ್ಞಾನ ಮತುು
ತಿಂತರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯ

ಬಿ) ಭಾರತದ
ಪರಧಾನ ಮಿಂತಿರ

• ಕೌನಿೆಲ್ ಆಫ್ ಸ ೈಂಟಿಫಿಕ್ಟ್ ಅಂಡ 
ಇಂಡಸಿರಯಲ್ ರಿಸ್ತ್ರ್ಚವ ಅನತನ ಸ ಪ್ ೆಂಬರ್ 1942
ರಲಿಿ ಭಾರತ ಸ್ತ್ಕಾವರವು ಸಾವಯತು ಸ್ತ್ಂಸ ೆಯಾಗಿ
ಸಾೆಪಸಿತತ, ಇದತ ಭಾರತದಲಿಿ ಅತಿದ ೊಡಡ 
ಸ್ತ್ಂಶ  ೋಧನ  ಮತತು ಅಭಿವೃದಧ ಸ್ತ್ಂಸ ೆಯಾಗಿ 
ಹ ೊರಹ ೊಮಿಾದ .

• ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರಗಳು ಅದರ ಅಧಾಕ್ಷರಾಗಿ
ಕಾಯವನಿವವಹಿಸ್ತ್ತತ್ಾುರ .

• ಪ್ರಧಾನಮಂತಿರ ನರ ೋಂದರ ಮೊೋದಯವರತ 
ಅಕ ೊೆೋಬರ್ 15, 2022 ರಂದತ ನವದ ಹಲಿಯಲಿಿ 
ಕೌನಿೆಲ್ ಆಫ್ ಸ ೈಂಟಿಫಿಕ್ಟ್ ಅಂಡ 
ಇಂಡಸಿರಯಲ್ ರಿಸ್ತ್ರ್ಚವ ಸ ೊಸ ೈಟಿಯ ಸ್ತ್ಭ ಯ 
ಅಧಾಕ್ಷತ್  ವಹಿಸಿದದರತ



5)ಏಷಯನ್ ಕ ್ೋಸ್ಟ ಗಾರ್ಡಾ ಏಜ ನಿಿಗಳ ಮಕ ಖ್ಯಸೆರ ಸಭ  (HACGAM) ನಡ ದ 
ನಗರ ಯಾವುದಕ?

ಎ) ನವದ ಹಲಿ
ಬಿ) ಮುಿಂಬ ೈ
ಸಿ) ಕ  ೋಲಕತ್ಾು
ಡಿ) ಚ ನ ನೈ

ಎ) ನವದ ಹಲಿ

• ಅಕ ೊೆೋಬರ್ 15, 2022 ರಂದತ ನವದ ಹಲಿಯಲಿಿ ನಡ ದ 
ಏಷಾನ್ ಕ ೊೋಸ್ೆ ಗಾಡವ ಏಜ ನಿೆಗಳ 18 ನ ೋ ಮತಖ್ಾಸ್ತ್ೆರ 
ಸ್ತ್ಭ ಯಲಿಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸ್ತ್ಚಿವರತ ಉದಾಾಟನಾ ಭಾಷಣ 
ಮಾಡಿದರತ.

• ಭಾರತಿೋಯ ಕ ೊೋಸ್ೆ ಗಾಡವ (ICG) ಅಕ ೊೆೋಬರ್ 14 ರಿಂದ 
18, 2022 ರವರ ಗ  HACGAM ಸ ಕ ರಟರಿಯೆೋಟ ನ
ಸ್ತ್ಮನವಯದಲಿಿ 18 ನ ೋ HACGAM ಅನತನ ಆಯೋಜಿಸ್ತ್ತತಿುದ .

• 18 ದ ೋಶ್ಗಳ ಒಟತೆ 55 ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತತು ಏಷ್ಾಾದ ಮಾಹಿತಿ
ಹಂಚಿಕ  ಕ ೋಂದರ ಮತತು ಡರಗ್ಸೆ ಮತತು ಕ ೈಮ್ ಗ ೊಿೋಬಲ್
ಮಾಾರಿಟ್ ೈಮ್ ಕ ೈಮ್ ಕಾಯವಕರಮದ ವಿಶ್ವಸ್ತ್ಂಸ ೆಯ 
ಕಚ ೋರಿಯಲಿಿನ ಹಡಗತಗಳ ವಿರತದಧ ಕಡಲೆಳಳತನ ಮತತು ಸ್ತ್ಶ್ಸ್ತ್ರ
ದರ ೊೋಡ ಯನತನ ಎದತರಿಸ್ತ್ಲತ ಎರಡತ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ಸ್ತ್ಂಸ ೆಗಳ ಪ್ಾರದ ೋಶಿಕ ಸ್ತ್ಹಕಾರ ಒಪ್ಪಂದ.



6)‘The most incredible world cup stories -Anecdotes from 
Football World Cup , From Uruguay in 1930 to today’ ಎಂಬ 
ಶ್ವೋರ್ಷಾಕ ಯ ಪ್ಕಸು ಕ್ದ ಲ ೋಖ್ಕ್ರಕ ಯಾರಕ?

ಎ) ಲ ಸಿಯಾನ  
ವ ರ್ನಯಕ 

• 1930 ರಲಿಿ ಉರತಗ ವಯಿಂದ ಫುಟ ಬಾಲ್ 
ವಿಶ್ವಕಪ ನಿಂದ ಇಂದನವರ ಗಿನ ಅತಾಂತ 
ಅದತುತವಾದ ವಿಶ್ವಕಪ ಕಥ ಗಳ ಉಪ್ಾಖ್ಾಾನಗಳು' 
ಅಜ ವಂಟಿೋನಾದ ಲೊಸಿಯಾನ ೊ ವ ನಿವಕ  ಬರ ದ 
ಪ್ತಸ್ತ್ುಕ ಮತತು ನಿಯೋಗಿ ಪ್ತಸ್ತ್ುಕಗಳಿಂದ ಇದನತನ 
ಪ್ರಕಟಿಸ್ತ್ಲಾಗಿದ .

• ಪ್ತಸ್ತ್ುಕವು ಫುಟ ಬಾಲ್ ನ ಶ ರೋಷಠ ಪ್ರದಶ್ವನದಂದ 
ತಮಾಷ್ , ಆಕಷವಕ ಮತತು ವಿವಾದಾತಾಕ 
ಉಪ್ಾಖ್ಾಾನಗಳನತನ ಒಳಗ ೊಂಡಿದ .

• 22 ನ ೋ ಆವೃತಿುಯ FIFA ವಿಶ್ವ ಕಪ, 2022 ಅನತನ 
ಈ ವಷವ ಕತ್ಾರ್ ಆಯೋಜಿಸ್ತ್ತತುದ .

ಎ) ಲ ಸಿಯಾನ  ವ ರ್ನಯಕ 
ಬಿ) ರಾಬರ್ಟಯ ಲ ವಾಿಂಡ  ೋವಸ್ಕಿ
ಸಿ) ಡಿಯಾಗ  ೋ ಮರಡ  ೋನಾ
ಡಿ)ಕ್ರರಸಿಿಯಾನ  ೋ ರ  ನಾಲ  ೊ



7)ಭಾರತ ಕ್ ರ್ಷ ಉಪ್ಗರಹ ಕಾಯಾಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ ಂಪ್್ಣಾ ಕ್ ರ್ಷ 
ಪ್ರದ ೋಶ್ವನಕು ಆವರಿಸಲಕ ಕ್ನಿಷಠ ಎಷಕಟ ಉ ಪ್ಗರ ಹಗಳು ೇ ೋಕಾಗಕತುವ ?

ಎ) 2
ಬಿ) 3
ಸಿ) 4
ಡಿ) 5

ಎ) 2

• 'ಭಾರತ್ ಕೃಷ್ಟ್ ಉಪ್ಗರಹ ಕಾಯವಕರಮ' ಕೃಷ್ಟ್ 
ಕ್ ೋತರದಲಿಿ ಇಸ ೊರೋದ ಮಿೋಸ್ತ್ಲಾದ 
ಕಾಯವಕರಮವಾಗಿದ .

• ಇದತ ಕೃಷ್ಟ್ ಸ್ತ್ಂಬಂಧಿತ ಚ್ಟತವಟಿಕ ಗಳು, 
ಕಿೋಟನಾಶ್ಕಗಳು, ನಿೋರಾವರಿ, ಬ ಳ  ಮಾಹಿತಿ, 
ಬರ ಅಂಕಿಅಂಶ್ಗಳು ಇತ್ಾಾದಗಳನತನ
ವಾಾಪಸ್ತ್ತತುದ .

• ದ ೋಶ್ದ ಸ್ತ್ಂಪ್ೊಣವ ಕೃಷ್ಟ್ ಪ್ರದ ೋಶ್ವನತನ 
ಆವರಿಸ್ತ್ಲತ ಕನಿಷಠ 2 ಉಪ್ಗರಹಗಳ ಅಗತಾವಿದ .



8) ವಲ್ಡಾ ವ ೈಲ್ಡ ಲ ೈಫ್ ಫಂರ್ಡ ಪ್ರಕ್ಟಿಸಿದ 'ಲ್ಲವಿಂಗ್ ಪ್ಾಿರ್ ಟ್ ರಿಪ್ ್ೋಟ್ಾ' 
ಪ್ರಕಾರ, ಕ್ಳ  ದ 50 ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗಾವಹಿಸಲಾದ ವನಯ ಜಿೋವಿಗಳ ಜ್ನಸ ಂಖ್ ಯಯಕ 
ಎಷಕಟ ಶ ೋಕ್ಡಾದಷಕಟ ಕ್ಕಸಿದಿದ ?

ಎ) 34%
ಬಿ) 46%
ಸಿ) 69%
ಡಿ) 72%

ಸಿ) 69%

• WWF ಪ್ರಕ್ಟಿಸಿದ 'ಲ್ಲವಿಂಗ್ ಪ್ಾಿರ್  ಟ್ ವರದಿ' 1970-
2018 ರ ನಡಕವ  ಕ್ಳ  ದ ಐದಕ ದಶ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾ ನಿಟರ್ಡಾ 
ವನಯಜಿೋವಿ ಜ್ನಸಂಖ್ ಯ (ಸಸ ುನಿಗಳ ು, ಉಭಯಚ ರಗಳು, 
ಮಿೋನಕಗಳು, ಸರಿ ೋಸ  ಪ್ಗಳು  ಸ್ ೋರಿದಂತ ) 69% ರಷಕಟ ಕ್ಕಸಿತ 
ಕ್ಂಡಿದ  ಎಂದಕ ಹ ೋಳಿದ .

• ಅಂತಹ ಅವನತಿಗ  ಕಾರಣವ ಂದರ  ತಿೋವರವಾದ ಮತಕು 
ವಿರ್ಾಶ್ಕಾರಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣ , ಮಾಲ್ಲನಯ, ಭ್ಮಿ
ಮತಕು ಆವಾಸಸ್ಾೆನದ ಅವನತಿ, ರ ್ೋಗಗಳು, ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ 
ಪ್ರಭ ೋದಗಳು ಮತಕು ಹ ಚಿಿನವು.



9)ಅಂತರರಾರ್ಷಿೋಯ ಕ್ರರಮಿನ ಲ್ ಪ್ ್ಲ್ಲೋಸ್ ಸಂಸ್ ೆಯ  (ಇಂಟಪ್ ್ೋಾಲ್) ಜ್ನರಲ್ 
ಅಸ್ ಂಬಿಿಗ  ಆ ತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿದ ನಗರ ಯಾವುದಕ?

ಎ) ಪಾಯರಿಸ್
ಬಿ) ರ  ೋಮ್
ಸಿ) ದ ಹಲಿ
ಡಿ) ಸಿಿಂಗಾಪುರ

ಸಿ) ದ ಹಲಿ

• ಇಂಟರ್ ನಾಾಶ್ನಲ್ ಕಿರಮಿನಲ್ ಪ್ರೋಲಿೋಸ್ 
ಆಗವನ ೈಸ ೋಶ್ನ್ (ಇಂಟರ್ ಪ್ರೋಲ್) ಎಂಬತದತ ಫ್ಾರನ್ೆ ನ 
ಲಿಯಾನ್ ನಲಿಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚ ೋರಿಯನತನ ಹ ೊಂದರತವ 
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಸ್ತ್ಂಸ ೆಯಾಗಿದತದ, ಇದನತನ 1923 ರಲಿಿ 
ಸಾೆಪಸ್ತ್ಲಾಯಿತತ.

• 1997 ರಿಂದ ಭಾರತವು ಇಂತಹ ಸ್ತ್ಮ್ಮೇಳನವನತನ
ಆಯೋಜಿಸ್ತ್ತತಿುರತವುದತ ಇದತ ಎರಡನ ೋ ಬಾರಿಗ .

• INTERPOL ನ ಸಾಮಾನಾ ಸ್ತ್ಭ ಯತ ಅಧಾಕ್ಷರ 
ನ ೋತೃತವದಲಿಿ 4 ವಷವಗಳ ಕಾಲ ಅಧಿಕಾರವನತನ ಹ ೊಂದದ , 
ಪ್ರಸ್ತ್ತುತ ಯತಎಇಯ ಅಹಾದ್ ನಸಿೋರ್ ಅಲ್-ರ ೈಸಿ.



10) ಯಾವ ರಾಜ್ ಯ ಸಕಾ ಾರವು ವ ದಧರಿಗ  'ಆಸರಾ' ಪಿಂಚಣಿ 
ಯೊೋಜ್ರ್ ಯನಕು ಪ್ರಿಚಯಿಸಿತಕ?

ಎ) ಕ ೋರಳ
ಬಿ) ತ್ ಲಿಂಗಾಣ
ಸಿ) ಒಡಿಶಾ
ಡಿ) ಪರ್ಶಿಮ ಬಿಂಗಾಳ

ಬಿ) ತ್ ಲಿಂಗಾಣ

• ತ್ ಲಂಗಾಣ ರಾಜಾ ಸ್ತ್ಕಾವರವು ರಾಜಾಾದಾಂತ ಎಲಾಿ
ಬಡ ಜನರಿಗ  ಸ್ತ್ತರಕ್ಷಿತ ಜಿೋವನವನತನ
ಖ್ಾತಿರಪ್ಡಿಸ್ತ್ತವ ಉದ ದೋಶ್ದಂದ 'ಆಸ್ತ್ರಾ' 
ಪಂಚ್ಣ್ವಗಳನತನ ಪ್ರಿಚ್ಯಿಸಿದ .

• ಇದತ ರಾಜಾದ ವೃದಧರತ, ವಿಧವ ಯರತ, 
ಅಂಗವಿಕಲರತ ಮತತು ಬೋಡಿ ಕಾಮಿವಕರಿಗ  
ಪಂಚ್ಣ್ವಯ ಕಲಾಾಣ ಯೋಜನ ಯಾಗಿದ .

• ರಾಜಧಾನಿ: ಹ ೈದರಾಬಾದ್
• ರಾಜಾಪ್ಾಲರತ: ತಮಿಳಿಸ ೈ ಸೌಂದರರಾಜನ್
• ಮತಖ್ಾಮಂತಿರ: ಕ .ಚ್ಂದರಶ ೋಖ್ರ ರಾವ್



೧ ೧) ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ ೆ ಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಮಂಡಳಿಗ  ಆಯ್ಕುಯಾದ 
ಕ .ಪಿ.ಅಶ್ವವನಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದವರಕ ?

ಎ) ಕನಾಯಟಕ
ಬಿ) ಆಿಂಧ್ರಪರದ ೋಶ
ಸಿ) ಕ ೋರಳ
ಡಿ) ತಮಿಳುನಾಡು

ಎ) ಕನಾಯಟಕ



ಇಂದಿನ ಪ್ರಶ ು 

ಎಲಿರಿಗ್ ಧ್ನ ಯ ವಾದಗಳು

ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಾರವು ವ ದಧರಿಗ 'ಆಸರಾ' ಪಿಂಚಣಿ 
ಯೊೋಜ್ರ್ ಯನಕು ಪ್ರಿಚಯಿಸಿತಕ?

ಎ) ಕ ೋರಳ
ಬಿ) ತ ಲಂಗಾಣ
ಸಿ) ಒಡಿಶಾ
ಡಿ) ಪ್ಶ್ವಿಮ ಬಂಗಾಳ
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