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1. ವಿದೇಶಿ ಗೂಢಚಾರರನ್ನು  ವರದಿ ಮಾಡಲು ಯಾವ ದೇಶವು ವೆಬ್ಸ ೈಟ್ ಅನ್ನು  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದೆ? 

ಅ)  ಪ್ರಕ್ವಸಾು ನ್  

ಆ) ಚೀನಾ 

ಇ) ರಷ್ಯಯ  

ಈ) ಉತು ರ ಕೊರಿಯಾ 

 

ಚೀನಾ 

ಚೀನಾವು ಮಾಯ ಾಂಡರಿನ್ು ಲಿಿರುವ ವೆಬ್ಸ ೈಟ್ು ಾಂದಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗಿ ತನ್ು  

ಕಾಯಾಾಚರಣೆಯನ್ನು  ಹೆಚಿ ಸಿದೆ ಮತ್ತು  ಸಮಾಜವಾದಿ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಉರುಳಿಸಲು ಬಿಡಗಳಂತಹ 

ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ಭದ್ರ ತಾ ಬ್ದ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು  ವರದಿ ಮಾಡಲು ಜನ್ರನ್ನು  ಪ್ರ ೀತಾಸ ಹಿಸುವ ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಆಗಿದೆ. 

ಏಪ್ರರ ಲ್ 15 ರಂದು ನಾಯ ಷನ್ಲ್ ಸ್ಥಕ್ಯಯ ರಿಟಿ ಸಚವಾಲಯವು 12339.gov.cn ಅನ್ನು  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿತ್ತ. 

2. ಬಾಹಯ  ಗರ ಹಗಳನ್ನು  ಶೀಧಿಸಲು ನಾಸಾದಿಾಂದ್ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲಪ ಡುವ ಗರ ಹ-ಬೇಟೆಯ 

ದೂರದ್ಶಾಕದ್ ಹೆಸರೇನ್ನ? 

ಅ)  ಹಬಲ್ ಸ್ಥಪ ೀಸ್  

ಆ)  TESS 

ಇ) INSIGHT 

ಈ) ಜೇಮ್ಸಸ  ವೆಬ್ ಸ್ಥಪ ೀಸ್ 

TESS 

Transiting Exoplanet Survey Satellite(TESS) ಎಾಂಬುದು ನಾಸಾದ್ ಎಕೊಸ ಪ ಿ ೀರಸ್ಾ ಪ್ರ ೀಗಾರ ಾಂಗೆ 

ಬಾಹ್ಯಯ ಕಾಶ ದೂರದ್ಶಾಕವಾಗಿದೆ, ಇದು ಕೆಪಿ್ರ್ ಮಿಷನ್ು ಾಂದ್ ಆವರಿಸಲಪ ಟ್್  400 ಪ್ಟ್್ಟ  

ದೊಡಡ ದಾದ್ ಪ್ರ ದೇಶದ್ಲಿಿನ್ ಸಾಗಣೆ ವಿಧಾನ್ವನ್ನು  ಬಳಸಿಕೊಾಂಡು ಬಾಹಯ  ಗರ ಹಗಳಿಗೆ ಶೀಧಿಸಲು 

ವಿನಾಯ ಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫಾಲಕ ನ್ 9 ರಾಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಏಪ್ರರ ಲ್ 18, 2018 ರಂದು ಇದ್ನ್ನು  

ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಅದ್ರ ಪ್ರರ ಥಮಿಕ ಕಾಯಾಾಚರಣೆಯ ಸಂದ್ಭಾದ್ಲಿಿ , ಇದು 

ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದಾಗ ತಿಳಿದಿರುವ ಸುಮಾರು 3,800 ಎಕೊಸ ಪ ಿ ೀನೆನೆಟ್ಗ ಳಿಗೆ ಹೀಲಿಸಿದ್ರೆ 20,000 ಕ್ವಕ ಾಂತಲೂ 

ಹೆಚಿ್ಚ  ಎಕೊಸ ಪ ಿ ೀನೆನೆಟ್ಗ ಳನ್ನು  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಎಾಂದು ನ್ರಿೀಕಿ್ವ ಸಲಾಗಿದೆ. 

 

 

 

 

3. ಗಾರ ಮಿೀಣ ಭಾರತದ್ಲಿಿ  ಮಧುಮೇಹವನ್ನು  ಪ್ತ್ತು ಹಚಿ ಲು ಸಹ್ಯಯ ಮಾಡುವ 

ಸಾಾ ಟ್್ ೀಾನ್ ಅಪಿ್ರಕೇಶನ್ ಹೆಸರೇನ್ನ? 
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ಅ)  ಸಾಾ ಟ್ಾ ಆರೀಗಯ  

ಆ) ಮಿತಿ 

ಇ) ಆರೀಗಯ  ಮಾನ್ಟ್ರ್ 

ಈ) ಆರೀಗಯ  ವೆಲ್ು   

 

ಸಾಾ ಟ್ಾ ಆರೀಗಯ  

ಸಂಶೀಧಕರು ‘ಸಾಾ ಟ್ಾ ಆರೀಗಯ ’ ಎಾಂಬ ಹಸ ಸಾಾ ಟ್್ ೀಾನ್ ಅಪಿ್ರಕೇಶನ್ ಅನ್ನು  

ಅಭಿವೃದಿಧ ಪ್ಡಿಸಿದಾಾ ರೆ, ಮಧುಮೇಹದಂತಹ ಸಂವಹನ್ ಮಾಡದ್ ರೀಗಗಳು ಬ್ಳೆಯುತಿು ರುವ 

ಹರೆಯನ್ನು  ಪ್ತ್ತು ಹಚಿ ಲು ಈ ‘ಸಾಾ ಟ್ಾ ಆರೀಗಯ ’ ಅಪಿ್ರಕೇಶನ್ ಸಹ್ಯಯ ಮಾಡುತು ದೆ. 

 

4. ತನ್ು  ಮೊದ್ಲ ಸಾವಾಜನ್ಕ ಚಲನ್ಚತರ  ರಂಗಮಂದಿರವನ್ನು  ಯಾವ ದೇಶವು 

ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದೆ? 

 

ಅ)  ಕ್ಯವೈತ್  

ಆ) ಇರಾನ್ 

ಇ) ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ 

ಈ) ಯುಎಇ 

ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ 

ಸೌದಿ ಅರೆಬಿಯ ರಾಜಯ  ಅರಬ್ ಜಂಬೂದಿಿ ೀಪ್ದ್ ಅತಿ ದೊಡಡ  ರಾಷ್ ರವಾಗಿದೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯವು 

ತನ್ು  ಸಾವಾಜನ್ಕ ಚಲನ್ಚತರ  ರಂಗಮಂದಿರವನ್ನು  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದೆ. ಹ್ಯಲಿವುಡ್ ಚಲನ್ಚತರ , 

ಬಿಾ ಯ ಕ್ ಪ್ರಯ ಾಂಥನ್ಾ ವಿಶೇಷ ಸಿಕ ರೀನ್ಾಂಗ್ ಅನ್ನು  ರಿಯಾದ್ು ಲಿಿ  ನ್ಡೆಸಲಾಯಿತ್ತ. 

 

5. ಇಾಂಟ್ನಾಯ ಾಷನ್ಲ್ ಕೊಚನ್ ಪ್ರ ಶಸಿು  -2017 ಗೆದ್ಾ  ಸಂಶೀಧನಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಹೆಸರೇನ್ನ? 

 

ಅ)  ಸಿಎಸ್ಐಆರ್  

ಆ) ನಾಸಿ 

ಇ) ICMR 

ಈ) CILR 

ICMR 



 

3 | P a g e  
 

 

ಕ್ಷಯರೀಗ ಸಂಶೀಧನೆಯ ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ಕಾಯಾಕರ ಮಕೆಕ  ನ್ೀಡಿದ್ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ಐಸಿಎಾಂಆರ್ 

(ಭಾರತಿೀಯ ವೈದ್ಯ ಕ್ವೀಯ ಸಂಶೀಧನಾ ಮಂಡಳಿ) ಅಾಂತರರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ಕೊಕೊನ್ ಪ್ರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  

ಪ್ಡೆದಿದೆ.ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಟ ತ ಭಾರತಿೀಯ ವೈದ್ಯ ಕ್ವೀಯ ಸಂಶೀಧನಾ ಮಂಡಳಿ (ಐಸಿಎಾಂಆರ್) ಮತ್ತು  ಜೈವಿಕ 

ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ್ ಇಲಾಖೆಗೆ (ಡಿಬಿಟಿ) ಕೇಾಂದ್ರ  ಸಕಾಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಹಸ ಮುಖ್ಯ ಸೆ ರನ್ನು  ನೇಮಕ 

ಮಾಡಿದೆ.ದೆಹಲಿಯ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೈದ್ಯ ಕ್ವೀಯ ವಿಜ್ಞಾ ನ್ ಸಂಸೆ್ಥಯ (ಏಮ್ಸಸ ) ಹೃದ್ಯತಜಾ  ಡಾ. 

ಬಲರಾಮ್ಸ ಭಾಗಾವ ಅವರನ್ನು  ಐಸಿಎಾಂಆರ್ ಮಹ್ಯ ನ್ದೇಾಶಕರನಾು ಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಸೌಮಾಯ  ಸಿಾಮಿನಾಥನ್ ವಿಶಿ  ಆರೀಗಯ  ಸಂಸೆ್ಥ ಗೆ (ಡಬಿ ಯ ಎಚ್ಒ) ನ್ಯೀಜನೆಗೊಾಂಡ ನಂತರ ಈ 

ಹುದೆಾ  ತ್ತರವಾಗಿತ್ತು . ಸಸಯ  ತಳಿಶಾಸು ರಜ್ಞಾ  ಡಾ. ರೇಣು ಸಿ ರೂಪ್ ಅವರನ್ನು  ಜೈವಿಕ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ್ 

ಇಲಾಖೆ ಕಾಯಾದ್ಶಿಾಯನಾು ಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಂಜು ಶಮಾಾ ನಂತರ ಜೈವಿಕ 

ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ್ ಇಲಾಖೆಯ ಎರಡನೇ ಮಹಿಳಾ ಕಾಯಾದ್ಶಿಾ ಎಾಂಬ ಹೆಗಗ ಳಿಕೆಗೆ ಅವರು 

ಪ್ರತರ ರಾಗಿದಾಾ ರೆ. 

6. ಯಾವ ಫುಟ್ಬಾ ಲ್ ತಂಡ 2018 ಇಾಂಡಿಯನ್ ಸೂಪ್ರ್ ಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾ ಲ್ ಪಂದಾಯ ವಳಿಯನ್ನು  

ಗೆದಿಾ ದೆ? 

ಅ) ಈಸ್್  ಬಂಗಾಳ ಎಫ್ಸಸ  

ಆ)  ಕೇರಳ ಬಿಾ ಸ್ ಸ್ಾ ಎಫ್ಸಸ   

ಇ) ಬ್ಾಂಗಳೂರು ಎಫ್ಸಸ   

ಈ) ಚಚಾಲ್ ಬರ ದ್ಸ್ಾ ಎಫ್ಸಸ  

ಬ್ಾಂಗಳೂರು ಎಫ್ಸಸ  

ಬ್ಾಂಗಳೂರು ಎಫ್ಸಸ  ಏಪ್ರರ ಲ್ 20, 2018 ರಂದು ಇಾಂಡಿಯನ್ ಸೂಪ್ರ್ ಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾ ಲ್ ಪಂದಾಯ ವಳಿಯ 

ಮೊದ್ಲ ಆವೃತಿು ಯನ್ನು  ಗೆದುಾ ಕೊಾಂಡಿತ್ತ. ಭುವನೇಶಿ ರದ್ ಕಳಿಾಂಗ ಕ್ವರ ೀಡಾಾಂಗಣದ್ಲಿಿ  ಫೈನ್ಲ್ 

ಪಂದ್ಯ ದ್ಲಿಿ  ಅವರು ಕೊೀಲಕ ತಾ ಫುಟ್ಬಾ ಲ್ ದೈತಯ ರ ಈಸ್್  ಬ್ಾಂಗಾಲ್ ಅನ್ನು  4-1ರ ಅಾಂತರದಿಾಂದ್ 

ಸೀಲಿಸಿದ್ರು. ಈ ಸಪ ರ್ಧಾಯನ್ನು  ಹಿೀರೀ ಮೊೀಟ್ೀಕಾಪ್ಾ ಪ್ರರ ಯೀಜಿಸಿತ್ತು  ಮತ್ತು  

ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹಿೀರೀ ಸೂಪ್ರ್ ಕಪ್ ಎಾಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತು ದೆ. 

 

7. ಮೇಡಮ್ಸ ಟ್ಟಸಾಸ ಡ್ಸ  ಕಲೆಕ್ಷನ್ು ಲಿಿ  ಮೊದ್ಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತದ್ ಯಾವ ಚಲನ್ಚತರ  

ನ್ಮಾಾಪ್ಕರು ಸೆಾನ್ ಪ್ಡೆದಿದಾಾ ರೆ?  

ಅ) ನ್ೀರಾಜ್ ಪ್ರಾಂಡೆ  

ಆ) ರಾಜುಕಮಾರ್ ಹಿರಾನ್ 

ಇ) ಶೂಜಿತ್ ಸಿಕಾಾರ್  

ಈ) ಕರನ್ ಜೀಹರ್ 

ಕರನ್ ಜೀಹರ್ 

ಕರಣ್ ಜೀಹರ್ ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ  ಮಾಯ ಡಮ್ಸ ಟ್ಟಸಾಸ ಡಸ ು ಲಿಿ  ಸೆಾನ್ ಪ್ಡೆಯಲು ಮೊದ್ಲ ಬಾಲಿವುಡ್  

ಚಲನ್ಚತರ   

ನ್ಮಾಾಪ್ಕರಾಗಿದಾಾ ರೆ. ಈ ಪ್ರ ಕ್ವರ ಯೆಯು ಲಂಡನ್ು ಲಿಿ  ಪ್ರರ ರಂಭವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಮೇಣದ್ ಪ್ರ ತಿಮೆ 

ಸಿದ್ಧ ವಾಗಿರುವುದ್ಕೆಕ  ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಾಂಗಳುಗಳನ್ನು  ತ್ತಗೆದುಕೊಳುು ತು ದೆ. 'ಕ್ಯಚ್ ಕ್ಯಚ್ ಹೀತಾ 
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ಹೈ', 'ಮೈ ನೇಮ್ಸ ಈಸ್ ಖಾನ್', 'ಯೆ ಜವಾನ್ ಹೈ ದಿೀವಾನ್', 'ಅಗಿು ಪ್ಥ್', 'ವೇಕ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್', ಮತ್ತು  

'ಏ ದಿಲ್ ಹೈ ಮುಶಿಕ ಲ್' ಸೇರಿವೆ. ಜಹ್ಯರ್ ಅವರಲಿದೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚಿ ನ್, 

ಐಶಿಯಾಾ ರೈ ಬಚಿ ನ್, ಸಲಾಾ ನ್ ಖಾನ್, ಕರಿೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್, ಅನ್ಲ್ ಕಪೂರ್, ಸಚನ್ 

ತ್ತಾಂಡುಲಕ ರ್, ಕತಿರ ನಾ ಕೈಫ್, ಪ್ರಎಾಂ ನ್ರೇಾಂದ್ರ  ಮೊೀದಿ, ಹೃತಿಕ್ ರೀಷನ್, ಮಾಧುರಿ ದಿೀಕಿ್ವತ್, 

ಪ್ರ ಭಾಸ್ ಮತ್ತು  ವರುಣ್ ಧವನ್. 

 

8. ವಿಶಿ  ಸೃಜನ್ಶಿೀಲತ್ತ ಮತ್ತು  ಇನ್ು ೀವೇಶನ್ ದಿನ್ (ಡಬಿು ಯ ಸಿಐಡಿ)ಯನ್ನು  ಯಾವ ದಿನ್ದಂದು 

ಆಚರಿಸಲಾಗುತು ದೆ?  

ಅ) ಏಪ್ರರ ಲ್ 22  

ಆ) ಏಪ್ರರ ಲ್ 21  

ಇ) ಏಪ್ರರ ಲ್ 23  

ಈ)  ಏಪ್ರರ ಲ್ 20 

 

ಏಪ್ರರ ಲ್ 21 

ವಿಶಿ  ಸೃಜನ್ಶಿೀಲತ್ತ ಮತ್ತು  ಇನ್ು ೀವೇಶನ್ ದಿನ್ (ಡಬಿು ಯ ಸಿಐಡಿ)ಯನ್ನು  ಏಪ್ರರ ಲ್ 21 ದಿನ್ದಂದು 

ಆಚರಿಸಲಾಗುತು ದೆ. ಇದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಮಸ್ಥಯ ಯನ್ನು  ಪ್ರಿಹರಿಸುವಲಿಿ  ಸೃಜನಾತಾ ಕತ್ತಯನ್ನು  

ಬಳಸಲು ಜನ್ರನ್ನು  ಪ್ರ ೀತಾಸ ಹಿಸಲು ಆಚರಿಸಲಾಗುತು ದೆ. ಮೊದ್ಲ ಅಧಿಕೃತ ಡಬಿೂ ಯ ಸಿಐಡಿ ಅನ್ನು  

ಏಪ್ರರ ಲ್ 21, 2018 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು  ನಾವು ಬಯಸುವ ಸುಸೆಿ ರ ಭವಿಷಯ ವನ್ನು  

ಸಾಧಿಸಲು ನ್ಮಗೆ ಸಹ್ಯಯ ಮಾಡಲು ಸೃಜನ್ಶಿೀಲ ಬಹುಶಿಕ್ಷನಾ ಚಾಂತನೆಯನ್ನು  

ಪ್ರ ೀತಾಸ ಹಿಸುವುದ್ಕಾಕ ಗಿ ಈ ದಿನ್ವನ್ನು  ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

9. ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ನ್ಧನ್ರಾದ್ ಎಾಂ.ಎಸ್. ರವಿ, ಯಾವ ಕಿೆೀತರ ದ್ ಹಿರಿಯ ವಯ ಕ್ವು ? 

ಅ) ಕ್ವರ ೀಡೆ 

 ಆ)  ರಾಜಕ್ವೀಯ 

 ಇ) ಪ್ತಿರ ಕೊೀದ್ಯ ಮ 

 ಈ) ಚಲನ್ಚತರ  ಉದ್ಯ ಮ 

 

ಪ್ತಿರ ಕೊೀದ್ಯ ಮ 

 ಪ್ರ ಮುಖ್ ಮಲಯಾಳಂ ದೈನಂದಿನ್ ಪ್ತಿರ ಕೆಯಾದ್ "ಕೇರಳ ಕೌಮದಿ" ಯ ಮುಖ್ಯ  ಸಂಪ್ರದ್ಕ 

ಎಾಂ.ಎಸ್.ರವಿ (68) ಅವರು ಏಪ್ರರ ಲ್ 20, 2018 ರಂದು ತಿರುವನಂತಪುರಂನ್ಲಿಿ  ನ್ಧನ್ ಹಾಂದಿದಾಾ ರೆ. 

ಇವರು ಕೇರಳ ಕೌಮುದಿ ಸಂಸೆಾಪ್ಕ ಕೆ.ಸುಕ್ಯಮಾರನ್ ಮತ್ತು  ಮಾಧವಿ ಸಕ್ಯಮಾರನ್ ಅವರ 

ನಾಲಕ ನೇ ಮಗನಾಗಿದ್ಾ ರು. ರಾಜಯ ದ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು  ಸಾಾಂಸಕ ೃತಿಕ ಸರ್ಕ್ಯ ಾಟ್ು ಲಿಿ  ಶಿರ ೀ. ರವಿ ಒಾಂದು 

ಶಕ್ವು ಯುತ ಉಪ್ಸೆಿ ತಿಯಾಗಿದುಾ  ಹಲವಾರು ಪ್ರ ಶಸಿು ಗಳನ್ನು  ಸಿಿ ೀಕರಿಸಿದಾಾ ರೆ. 
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10. ಬಸವ ಸಾಗರ್ (ನಾರಾಯಣಪುರ) ಅಣೆಕಟ್್ಟ  ಯಾವ ರಾಜಯ ದ್ಲಿಿದೆ?  

ಅ) ಒಡಿಶಾ  

ಆ) ಕನಾಾಟ್ಕ 

ಇ) ಅಸಾಸ ಾಂ 

 ಈ) ಪಂಜ್ಞಬ್ 

ಕನಾಾಟ್ಕ 

 ಬಸವ ಸಾಗರ್ ಅಣೆಕಟ್್ಟ  ಕನಾಾಟ್ಕದ್ ಬಿಜ್ಞಪುರ ಜಿಲಿೆಯ ಸಿದಾಾ ಪುರ ಗಾರ ಮದ್ಲಿಿ  ಕೃಷಣ  ನ್ದಿಗೆ 

ಅಡಡ ಲಾಗಿ ಕಟ್್ ಲಾದ್ ಅಣೆಕಟ್್ಟ . ಇದ್ನ್ನು  ಹಿಾಂದೆ ನಾರಾಯಣಪುರ ಅಣೆಕಟ್್ಟ  ಎಾಂದು 

ಕರೆಯಲಾಗುತಿು ತ್ತು . ಇದು 30.5 ಟಿಎಾಂಸಿಎಫ್ ಲೈವ್ ಸಂಗರ ಹದೊಾಂದಿಗೆ 37.965 ಟಿಎಾಂಸಿಎಫ್ ಒಟ್್ಟ  

ಸಂಗರ ಹ ಸಾಮಥಯ ಾ ಹಾಂದಿದೆ. ಪೂಣಾ ಜಲಾಶಯ ಮಟ್್ ವು 492.25 ಮಿೀ ಎಾಂಎಸ್ಎಲ್ ಆಗಿದೆ 

ಮತ್ತು  ಕನ್ಷ್  ಡಾರ  ಹಂತವು 481.6 ಮಿೀ ಎಾಂಎಸ್ಎಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಣೆಕಟ್್ಟ  29 ಮಿೀಟ್ರ್ ಎತು ರ 

ಮತ್ತು  10 ಕ್ವಲೀಮಿೀಟ್ರ್ ಉದ್ಾ  ಮತ್ತು  ನ್ೀರಿನ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ 30 ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. 

 


