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ಸುಮಾರು 60 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಯಾವ ರಾರ್ರ ರಾಜ್ಯ ಗೀತೆ ರಾರ್ರಗೀತೆ 
ನುಡಿಸಿತು?
ಎ) ಸಿಕ್ಕಂ                  ಬಿ) ನಾಗಲಾಯಂಡ್
ಸಿ) ಮೀಘಾಲಯ                ಡಿ) ಪಶ್ಚಿಮ ಬ್ಂಗಾಳ
ಮಹಿಳಯೆರಿಗೆ 15000 ರೂಪಾಯಿ ನೀಡುವುದಾಗ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಾಷರ 
ಘೂೀಷಿಸಿದ?ೆ
ಎ. ಆಂಧ್ರಪರದೆೀಶ                   ಬಿ. ಒಡಿಶಾ
ಸಿ. ಮಹಾರಾರ್ರ                  ಡಿ. ರಾಜ್ಸ್ಾಾನ   
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SBK KANNADA Daily Current Affairs Quiz-February 26
1) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಏಷ್ಾಯ ಪಸೆಿಫಿಕ ನಲಿಿ ಎರಡನೆೀ ಅತ್ ಹೆಚ್ುಿ ಸ್ೆೈಬ್ರ್ ದಾಳಿಯಾಗರುವ ದೆೀಶ 
ಯಾವುದು?
Recently, which country has become the second most cyber attacks in 

Asia Pacific?

ಎ) ನ ೇಪಾಳ
ಬಿ) ಬಾಾಂಗ್ಾಾದ ೇಶ
ಸಿ) ಭಾರತ
ಡಿ) ಇವುಗಳಲ್ಲಾ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಾ

ಉತತರ: ಸಿ) ಭಾರತ
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2) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತ ಯಾವ ದೆೀಶದೊಂದಿಗ ೆ$ 100 ಮಿಲಿಯನ್ ಸ್ಾಲ ಒಪಪಂದರ್ೆಕ ಸಹಿ 
ಹಾಕ್ದೆ?
Recently with which country India has signed a $ 100 million loan 

agreement?

ಎ) ಜಪಾನ್
ಬಿ) ಯುಎಸ್ಎ
ಸಿ) ಮಾರಿಷಸ್
ಡಿ) ಇವುಗಳಲ್ಲಾ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಾ

ಉತತರ: ಸಿ) ಮಾರಿಷಸ್
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3) ಯಾವ ದೆೀಶದ ಸುಪರೀಂ ರ್ೊೀರ್ಟಷ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗಾಂಜಾ ಸಂಸತತನುೆ ಮರುಸ್ಾಾಪಸಿದೆ?
Which country's Supreme Court has recently restored the cannabis 

parliament?

ಎ) ಅಸಾಸಾಂ
ಬಿ) ನ ೇಪಾಳ
ಸಿ) ತ್ರಿಪುರ
ಡಿ) ಇವುಗಳಲ್ಲಾ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಾ

ಉತತರ: ಬಿ) ನ ೇಪಾಳ
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4) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ TRAI ಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಧ್ನರಾದರು. ಅವನ ಹಸೆರೆೀನು?
Recently the former chairman of TRAI has passed away. What is his name?

ಎ) ವಿಜ ೇಾಂದಿ ಗರ್ಗ್
ಬಿ) ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸಿಾಂರ್ಗ
ಸಿ) ರಾಹುಲ್ ಖುಲ್ಾರ್
ಡಿ) ಇವುಗಳಲ್ಲಾ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಾ

ಉತತರ: ಸಿ) ರಾಹುಲ್ ಖುಲ್ಾರ್
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5) ಮೈರ್ೊರೀ ಕಂಟೆೈನ್ ಮಂರ್ಟ ವಲಯವನುೆ ರಚಿಸಲು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಾಷರ ನಧ್ಷರಿಸಿದ?ೆ
Which state government has decided to create micro-Containment zone?

ಎ) ಕ ೇರಳ
ಬಿ) ಬಿಹಾರ
ಸಿ) ಕನಾ್ಟಕ
ಡಿ) ಇವುಗಳಲ್ಲಾ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಾ

ಉತತರ: ಬಿ) ಬಿಹಾರ
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6) 'ನಮಮ ಚೆನೆೆೈ ಸ್ಾಮರ್ಟಷ ರ್ಾಡ್ಷ' ಅನುೆ ಯಾವ ಬಾಯಂಕ ಪಾರರಂಭಿಸಿದ?ೆ
Which bank has launched 'Namma Chennai Smart Card'?

ಎ) ಬಾಬ್
ಬಿ) ಐಸಿಐಸಿಐ ಬಾಯಾಂಕ್
ಸಿ) ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬಾಯಾಂಕ್
ಡಿ) ಇವುಗಳಲ್ಲಾ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಾ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಉತತರ: ಬಿ) ಐಸಿಐಸಿಐ ಬಾಯಾಂಕ್
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7) ಪಎಸ ಸಿಎಡಿಬಿ ಮೊಬೆೈಲ್ ಆಯಪ್ ಅನುೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಾಷರ ಬಿಡುಗೆೆ ಮಾಡಿದ?ೆ
Which state government has launched PSCADB mobile app?

ಎ) ಹರಿಯಾಣ
ಬಿ) ರಾಜಸಾಾನ
ಸಿ) ಪಾಂಜಾಬ್
ಡಿ) ಇವುಗಳಲ್ಲಾ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಾ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಉತತರ: ಸಿ) ಪಾಂಜಾಬ್
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8) ಲೆವಿಸ ಅನುೆ ಅದರ ಬಾರಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗ ನೆೀಮಿಸಿದವರು ಯಾರು?
Who has appointed Levi's as its brand ambassador?

ಎ) ವಿರಾಟ್ ಕ ೂಹ್ಲಾ
ಬಿ) ದೇಪಿಕಾ ಪಡುಕ ೂೇಣ 
ಸಿ) ರಣವಿೇರ್ ಸಿಾಂರ್ಗ
ಡಿ) ಇವುಗಳಲ್ಲಾ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಾ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಉತತರ: ಬಿ) ದೇಪಿಕಾ ಪಡುಕ ೂೇಣ 
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9) ಮಹಿಳಯೆರಿಗೆ 15000 ರೂಪಾಯಿ ನೀಡುವುದಾಗ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಾಷರ 
ಘೂೀಷಿಸಿದೆ?
Which state government has announced to provide 15000 rupees to 

women?

ಎ) ಒಡಿಶಾ
ಬಿ) ಆಾಂಧ್ಿಪಿದ ೇಶ
ಸಿ) ಮಹಾರಾಷರ
ಡಿ) ಇವುಗಳಲ್ಲಾ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಾ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಉತತರ: ಬಿ) ಆಾಂಧ್ಿಪಿದ ೇಶ
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10) 700 ಎಕರ ೆವಿಸಿತೀರ್ಷದ ವಿದುಯತ್ ನಗರವನುೆ ನಮಿಷಸಲು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಾಷರ 
ಯೀಜಿಸಿದ?ೆ

Which state government has planned to build an electric city of 700 

acres?

ಎ) ರಾಜಸಾಾನ
ಬಿ) ಉತತರ ಪಿದ ೇಶ
ಸಿ) ಮಹಾರಾಷರ
ಡಿ) ಇವುಗಳಲ್ಲಾ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಾ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಉತತರ: ಬಿ) ಉತತರ ಪಿದ ೇಶ
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11) ಅಟಾಿಂಟಿಕ ಮಹಾಸ್ಾಗರವನುೆ ದಾಟಿದ ಅತಯಂತ ಕ್ರಿಯ ಮಹಿಳ ೆಎನಸಿರ್ೊಂಡ 
ಜಾಸಿಮನ್ ಹಾಯರಿಸನ್?
Which country's Jasmine Harrison became the youngest woman to cross 

the Atlantic Ocean alone?

ಎ) ಫ್ಾಿನ್ಸ
ಬಿ) ರಷ್ಾಯ
ಸಿ) ಯುಕ 
ಡಿ) ಇವುಗಳಲ್ಲಾ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಾ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಉತತರ: ಸಿ) ಯುಕ 
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12) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಸ್ಾ್ರ್ ಪವರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 90 ಮಗಾವ್ಾಯರ್ಟ ಸ್ೌರ ಸ್ಾಾವರವನುೆ ಯಾವ 
ರಾಜ್ಯದಲಿಿ ಸ್ಾಾಪಸುತತದೆ?
Recently Essar Power Limited will set up a 90 MW solar plant in which state?

ಎ) ಒಡಿಶಾ
ಬಿ) ಮಧ್ಯಪಿದ ೇಶ
ಸಿ) ಮಹಾರಾಷರ
ಡಿ) ಇವುಗಳಲ್ಲಾ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಾ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಉತತರ: ಬಿ) ಮಧ್ಯಪಿದ ೇಶ
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13) 'ಮಾಯರಿಟೆೈಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶ ಂಗಸಭೆಯ' ಎರಡನೆೀ ಆವ ತ್ತಯನುೆ ಯಾರು 
ಉದಾಾಟಿಸುತಾತರೆ?
Who will inaugurate the second edition of 'Maritime India Summit'?

ಎ) ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಾಂರ್ಗ
ಬಿ) ರಾಮ್ ನಾಥ್ ಕ ೂೇವಿಾಂದ್
ಸಿ) ನರ ೇಾಂದಿ ಮೇದ
ಡಿ) ಇವುಗಳಲ್ಲಾ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಾ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಉತತರ: ಸಿ) ನರ ೇಾಂದಿ ಮೇದ
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14) ಜ್ಮುಮ ಏಮ್್ ನ ಮೊದಲ ನದೆೀಷಶಕರಾಗ ಯಾರು ನೆೀಮಕಗೊಂಡಿದಾರರ?ೆ
Who has been appointed as the first director of Jammu AIIMS?

ಎ) ವಿಜಯ್ ಜ ೂೇಶಿ
ಬಿ) ಡಾ ಶಕ್ತತ ಕುಮಾರ್ ಗುಪಾತ
ಸಿ) ರಣವಿೇರ್ ಸಿಾಂರ್ಗ
ಡಿ) ಇವುಗಳಲ್ಲಾ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಾ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಉತತರ: ಬಿ) ಡಾ ಶಕ್ತತ ಕುಮಾರ್ ಗುಪಾತ
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15) ವಿಶವದ ಅತ್ದೊಡಡ ಕ್ರರ್ರೆ್ಟ ಕ್ರೀೆಾಂಗರ್ವನುೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲಿಿ
ಮರುನಾಮಕರರ್ ಮಾಡಲಾಗದ?ೆ

In which state has the world's largest cricket stadium been renamed 

recently?

ಎ) ಗುಜರಾತ್
ಬಿ) ಮಣಿಪುರ
ಸಿ) ಉತತರ ಪಿದ ೇಶ
ಡಿ) ಇವುಗಳಲ್ಲಾ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಾ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಉತತರ: ಎ) ಗುಜರಾತ್
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16) ಕಡಲ ಸ್ಾಮರ್ಥಯಷವನುೆ ಹೆಚಿಿಸಲು ಭಾರತವು 50 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸಿಡ ಸ್ಾಲ 
(ಎಲ್ ಒಸಿ) ಒಪಪಂದರೆ್ಕ ಸಹಿ ಹಾಕ್ದೆ?    
India signed a USD 50 million line of credit (LoC) agreement with which 

country for maritime capability building?

ಎ)ಶಿಿೇಲ್ಾಂಕಾ
ಬಿ)ಲಾವೇಸ್
ಸಿ)ಮಾಲ್ಲಡೇವ್ಸಸ
ಡಿ)ಫಿಲ್ಲಫ್ ೈನ್ಸ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಉತತರ: ಸಿ)ಮಾಲ್ಲಡೇವ್ಸಸ
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17) ವ್ಾಯಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮ-ವ್ಚೆ್ಿದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತ್ ಮೂಲಸ್ೌಕಯಷ ಒದಗಸಲು 
ಮಿೀಸಲಾದ ಅಪಿರ್ೀೆಶನ್ ಅನುೆ ಯಾವ ಬಾಯಂಕ ಪಾರರಂಭಿಸಿದ?ೆ  
Which bank has launched a dedicated app to provide low- cost digital 

payments infrastructure to merchants? 

ಎ)ಬಾಯಾಂಕ್ ಆಫ ಬರ ೂೇಡಾ
ಬಿ)ಇಾಂಡಿಯನ್ ಓವರಸಿೇಸ್ ಬಾಯಾಂಕ್
ಸಿ)ಸ ಟೇಟ್ ಬಾಯಾಂಕ್ ಆಫ ಇಾಂಡಿಯಾ
ಡಿ)ಇಾಂಡಿಯನ್ ಬಾಯಾಂಕ್

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಉತತರ: ಸಿ)ಸ ಟೇಟ್ ಬಾಯಾಂಕ್ ಆಫ ಇಾಂಡಿಯಾ
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18) ಎಲಕೆ್ರಕ ವ್ಾಹನಗಳಿಗೆ ಬ್ದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಜ್ನರನುೆ ಒತಾತಯಿಸುವ ಗಾರಮಿೀರ್ ಇ-
ಮೊಬಿಲಿಟಿ ರ್ಾಯಷಕರಮವನುೆ ಯಾವ ದೆೀಹ ಪಾರರಂಭಿಸಿದೆ?  
Which body has launched a rural e-mobility programme, which urges 

people to switch to electric vehicles?

ಎ)ರಸ ತ ಸಾರಿಗ್ ಸಚಿವಾಲ್ಯ
ಬಿ)ಸಿಎಸಿಸ ಇ-ಆಡಳಿತ ಸಚಿವಾಲ್ಯ
ಸಿ)ನವಿೇಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಾಂಧ್ನ ಸಚಿವಾಲ್ಯ
ಡಿ)ಸ ೂಸ ೈಟಿ ಆಫ ಇಾಂಡಿಯನ್ ಅಟ ೂೇಮಬ ೈಲ್ ತಯಾರಕರು

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಉತತರ: ಬಿ)ಸಿಎಸಿಸ ಇ-ಆಡಳಿತ ಸಚಿವಾಲ್ಯ
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19) ಭಾರತ್ೀಯ ನೌರ್ಾಪೆಗೆಾಗ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ / ಯುಟಿ, ೆಾಯಮೀಜ್ ಕಂಟೂೆರೀಲ್ 
ಸಿಮುಯಲೆೀಟರ್ (ಡಿಸಿಎಸ) ಅನುೆ ಸ್ಾಾಪಸಬೆೀಕು?
In which state / UT, Damage Control Simulator (DCS) for the Indian Navy is 

to be set up?

ಎ)ಲ್ಕ್ಷದವೇಪ
ಬಿ)ಪಶಿಿಮ ಬಾಂಗ್ಾಳ
ಸಿ)ಅಾಂಡಮಾನ್ ಮತುತ ನಿಕ ೂೇಬಾರ್
ಡಿ)ತಮಿಳುನಾಡು

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಉತತರ: ಸಿ)ಅಾಂಡಮಾನ್ ಮತುತ ನಿಕ ೂೇಬಾರ್
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20) ಸಿಎಸಐಆರ್-ಸಿಎಲ್ಆಐಷ ಭಾರತ್ೀಯ ಮಾನದಂಡವನುೆ ರೂಪಸಲು ಯಾವ 
ವಿರ್ಯದ ಬ್ಗೆೆ ರಾಷಿರೀಯ ಸಮಿೀಕ್ಷೆಯನುೆ ನೆೆಸುತ್ತದೆ?  
CSIR-CLRI is conducting a national survey on which subject, to formulate 

an Indian standard?

ಎ)ರ ಡಿಮೇಡ್ ಗ್ಾಮ್ಾಂಟ್
ಬಿ)ಅಡಿ ಗ್ಾತಿ
ಸಿ)ತಲ ಗ್ಾತಿ
ಡಿ)ಮಣಿಕಟಿಟನ ಗ್ಾತಿ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಉತತರ: ಬಿ)ಅಡಿ ಗ್ಾತಿ
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21) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದಿರ ಮಾಡುತ್ತದರ ಅಂಕ್ತಾ ರೆೈನಾ ಅವರು ಯಾವ ಕ್ರೀೆೆಯಂದಿಗೆ ಸಂಬ್ಂಧ್ 
ಹೊಂದಿದಾರರ?ೆ  
Ankita Raina, who was making news recently, is associated with which 

sports? 

ಎ)ಬಾಯಡಿಮಾಂಟನ್
ಬಿ)ಟ ನಿಸ್
ಸಿ)ಟ ೇಬಲ್ ಟ ನಿಸ್
ಡಿ)ಹಾಕ್ತ

WWW.SBKKANNADA.COM@sbkkannada

ಉತತರ: ಬಿ)ಟ ನಿಸ್

http://www.sbkkannada.com/


SBK KANNADA Daily Current Affairs Quiz-February 26
22) ಹಕ್ಕ ಜ್ವರ ತಳಿ H5N8 ಮಾನವರಿಗ ೆಹರಡುವ ವಿಶವದ ಮೊದಲ ಪರಕರರ್ವನುೆ ಯಾವ 
ದೆೀಶ ವರದಿ ಮಾಡಿದ?ೆ  
Which country reported the world's first case of bird flu strain H5N8 being 

transmitted to human beings? 

ಎ)ಚಿೇನಾ
ಬಿ)ರಷ್ಾಯ
ಸಿ)ಭಾರತ
ಡಿ)ಇಾಂಡ ೂೇನ ೇಷ್ಾಯ
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ಉತತರ: ಬಿ)ರಷ್ಾಯ
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SBK KANNADA Daily Current Affairs Quiz-February 26
23) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದಿರ ಮಾಡುತ್ತದರ ರ್ಾಲಷಪತ್ ವನಯಜಿೀವಿ ಅಭಯಾರರ್ಯವು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ / 
ಯುಟಿಯಲಿಿದ?ೆ  
Karlapat wildlife sanctuary, which was making news recently, is located in 

which state/UT? 

ಎ)ಪಶಿಿಮ ಬಾಂಗ್ಾಳ
ಬಿ)ಬಿಹಾರ
ಸಿ)ಒಡಿಶಾ
ಡಿ)ಹ್ಲಮಾಚಲ್ ಪಿದ ೇಶ
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ಉತತರ: ಸಿ)ಒಡಿಶಾ
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SBK KANNADA Daily Current Affairs Quiz-February 26
24) ಸುಮಾರು 60 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಯಾವ ರಾರ್ರ ರಾಜ್ಯ ಗೀತೆ ರಾರ್ರಗೀತೆ ನುಡಿಸಿತು?
Which Indian state assembly played the National Anthem after almost 60 

years? 

ಎ)ಸಿಕ್ತಕಾಂ
ಬಿ)ಮೇಘಾಲ್ಯ
ಸಿ)ನಾಗಲಾಯಾಂಡ್
ಡಿ)ಹ್ಲಮಾಚಲ್ ಪಿದ ೇಶ
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ಉತತರ: ಸಿ)ನಾಗಲಾಯಾಂಡ್
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SBK KANNADA Daily Current Affairs Quiz-February 26
25) ಫೆಬ್ರವರಿ 21 ರಂದು ಆಚ್ರಿಸಲಾಗುವ ಯಾವ ವಿಶೀೆರ್ ದಿನದ ವಿರ್ಯವ್ೆಂದರೆ "ಶ್ಚಕ್ಷರ್ 
ಮತುತ ಸಮಾಜ್ದಲಿಿ ಸ್ೆೀಪಷೆೆಗಾಗ ಬ್ಹುಭಾಷ್ಾ ಸಿದಾಧಂತವನುೆ ಬೆಳಸೆುವುದು"?
"Fostering multilingualism for inclusion in education and society” is the 

theme of which special day, cebted on February 21? 

ಎ)ಅಾಂತರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಭಾಷ್ಾ ದನ
ಬಿ)ಅಾಂತರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಪತ್ರಿಕಾ ದನ
ಸಿ)ಅಾಂತರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಮಾತೃಭಾಷ್ಾ ದನ
ಡಿ)ಅಾಂತರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಸಾಹ್ಲತಯ ದನ
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ಉತತರ: ಸಿ)ಅಾಂತರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಮಾತೃಭಾಷ್ಾ ದನ
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ಹಿಂದಿನ  ಪರಶೆೆ

ಭಾರತ ಅಭಿವ ದಿಧಪಡಿಸಿದ ಎಐ ಆಧಾರಿತ ಅನುವ್ಾದ ಸ್ಾಫ್ಟ ವ್ೆೀರ್ ಅಮರ್ ವಶಾವನುೆ
ಯಾವ ದೆೀಶ ಬಿಡುಗೆೆ ಮಾಡಿದೆ?

ಎ.ಬಾಂಗಾಿದೆೀಶ
ಬಿ.ನೆೀಪಾಳ
ಸಿ.ಜ್ಪಾನ್
ಡಿ.ಪಾಕ್ಸ್ಾತನ

ಎಲಿರಿಗೂ ಧ್ನಯವ್ಾದಗಳು



ಇಂದಿನ ಪರಶೆೆ 

ಸಾಳಿೀಯವ್ಾಗ ಅಭಿವ ದಿಧಪಡಿಸಿದ ಹೆಲಿನಾ ಮತುತ ಧ್ುರವಸರ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವಯವಸ್ೆಾಯನುೆ ಯಾರು 
ಪರಿೀಕ್ಷಿಸಿದಾರರೆ?

ಎ.ಡಿಆರ್ ಡಿಒ
ಬಿ.ಇಸ್ೊರೀ
ಸಿ.ನಾಸ್ಾ
ಡಿ.ಎಎಸಎಂಐ

ಎಲಿರಿಗೂ ಧ್ನಯವ್ಾದಗಳು


