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1. ಕಾಮನಿ್ವ ಲ್ು  ಕ್ವರ ೀಡಾಕೂಟಗಳ ಸಮಾರೀಪ್ ಸಮಾರಂಭದ್ಲಿಿ  ಭಾರತದ್ ಧಿ್ ಜಧಾರಿಯಾಗುವ 

ಗೌರವವನ್ನು  ಯಾರು ಪ್ಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ರು? 

ಅ) ಸೈನಾ ನ್ವಹಿ್ವಲ್ 

ಆ) ಮೇರಿ ಕೀಮ್ 

ಇ) ಹೀನಾ ಸಿಧು 

ಈ) ಪ್ರ.ವಿ ಸಿೊಂಧು 

ಮೇರಿ ಕೀಮ್ 

ಕಾಮನಿ್ವ ಲ್ು  ಗೇಮ್ ು ಲಿಿ  ಮೊದ್ಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಪ ರ್ಧಿಸಿದ್ದ  ಬಾಕ್್ರ್ ಮೇರಿ ಕೀಮ್ ಸಿ ರ್ಿ ಗೆಲಿ್ಲವ 

ಮೂಲಕ್ ಸಮ ರಣೀಯವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದದ ರೆ. 35 ವರ್ಿದ್ ಮೇರಿ ಕೀಮ್ ಸಪ ರ್ಧಿ ಮಾಡುವ ಕನ್ವಯ 

ಕಾಮನಿ್ವ ಲ್ು  ಇದ್ದಗಿದುದ , ಸಮಾರೀಪ್ ಸಮಾರಂಭದ್ಲಿಿ  ಭಾರತದ್ ಧಿ್ ಜಧಾರಿಯಾಗುವ ಗೌರವ 

ಪ್ಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದದ ರೆ. ಆಸ್್ಟ ರೀಲಿಯಾದ್ ಪ್ರ ಧಾನಿ ಮಾಲಕ ೊಂ ಟನ್ನಬ ಿಲ್, ಸಮಾರೀಪ್ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕಕ  

ಆಗಮಿಸುವಂತೆ ಪ್ರ ಧಾನಿ ನ್ರೊಂದ್ರ  ಮೊೀದಿಗೆ ಆಹಿ್ವ ನ್ ನಿೀಡಿದ್ದ ರು. ಆದ್ರೆ, ಮೊೀದಿ ಬದ್ಲ್ಲ ಕೊಂದ್ರ  

ಕ್ವರ ೀಡಾ ಸಚಿವ ರಾಜಯ ವಧ್ಿನ್ ಸಿೊಂಗ್ ರಾಥೀಡ್ ಗೀಲ್್ಡ ಕ ೀಸ್್ಟ ೆ  ತೆರಳಿದ್ದದ ರೆ. ಕ್ಳೆದ್ ಬಾರಿಯ 2014ರ 

ಗಿ್ಲಸೆ್ಗ  ಕಾಮನಿ್ವ ಲ್ು  ಕೂಟದ್ಲಿಿ  ಒಟ್್ಟ  15 ಚಿನ್ು . 30 ಬೆಳಿಿ  ಮತ್ತು  19 ಕಂಚಿನ್ ಪ್ದ್ಕ್ ಸೇರಿ ಒಟ್್ಟ  64 

ಪ್ದ್ಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ  ಭಾರತ ಪ್ದ್ಕ್ಪ್ಟ್್ಟ ಯಲಿಿ  ಐದ್ನೇ ಸಾಾ ನ್ದ್ಲಿಿತ್ತು . ಈ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚು  ಚಿನ್ು ದ್ ಪ್ದ್ಕ್ 

ಗಳಿಸಿ ಮೂರನೇ ಸಾಾ ನ್ಕ್ಕಕ  ಏರಿದೆ. ಕಾಮನಿ್ವ ಲ್ು  ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದ  ಕಾಯ ರಾರಾ ಅಥಿ್ಲಟ್ಟಕ್್ಸ  

ಸ್್ಟ ೀಡಿಯಂನ್ಲಿಿಯೇ ವೈಭವದ್ ಸಮಾರೀಪ್ ಸಮಾರಂಭ ನ್ಡೆಯಲಿದೆ. ಆಸ್್ಟ ರೀಲಿಯಾದ್ ಖ್ಯಯ ತ 

ಪಾಪ್ ಗ್ಲಯಕ್ ಗೇ ಸ್ಟಬಾಸ್ಿಯನ್, ಸಮಂತಾ ಜೇಡ್ ಹ್ವಗೂ ದಿ ವೆರೀನಿಕಾಸ್ ಕಾಯಿಕ್ರ ಮ 

ನಿೀಡಲಿದ್ದದ ರೆ. ಕವಲ ಸಮಾರೀಪ್ ಸಮಾರಂಭಕಾಕ ಗಿ 65 ಕೀಟ್ಟ ರೂ. ವೆಚು  ಮಾಡಲಾಗುತ್ತು ದೆ. 

ಕಿ್ವ ೀನ್್  ಲಾಯ ೊಂಡ್ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ತರ  ಕೂಡ ಸಮಾರಂಭದ್ಲಿಿ  ಇರಲಿದ್ದದ ರೆ. 

2. 2018ರ ಬಾಸಿಿಲ್ಡೀನಾ ಓಪ್ನ್ ಟೆನಿು ಸ್ ಪಂದ್ದಯ ವಳಿಯನ್ನು  ಯಾರು ಗೆದಿದ ದ್ದದ ರೆ? 

 ಅ)ರಫೆಲ್ ನ್ಡಾಲ್ 

ಆ) ಡಾ ಮಿನಿಕ್ಸ  

ಇ) ಲಿಯಾೊಂಡರ್ 

ಈ) ಜೊಕವಿಚ್  

ರಫೆಲ್ ನ್ಡಾಲ್ 

ಸ್ಟಪ ೀನ್ ನ್ ಸ್ಾ ರ್ ಟೆನಿಸ್ ಆಟಗ್ಲರ ರಫೆಲ್ ನ್ಡಾಲ್ ಬಾಸಿಿಲ್ಡೀನಾ ಓಪ್ನ್ ಪ್ರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  

ತಮಮ ದ್ದಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದದ ರೆ.ಭಾನ್ನವಾರ ನ್ಡೆದ್ ಪುರುರ್ರ ಸಿೊಂಗಲ್್  ವಿಭಾಗದ್ ಫೈನ್ಲ್ ನ್ಲಿಿ  ನ್ಡಾಲ್ 

6-4, 6-1ರಿೊಂದ್ ನೇರ ಸ್ಟಟೆಳಿೊಂದ್ ಆಸ್ಿ ರಯಾದ್ ಡಾಮಿು ಕ್ಸ ಥೀಮ್ ಅವರನ್ನು  ಮಣಸಿದ್ರು. ಈ ಮೂಲಕ್ 

ಹತು ನ್ವು ೀ ಬಾರಿಗೆ ಬಾಸಿಿಲ್ಡೀನಾ ಓಪ್ನ್ ಪ್ರ ಶಸಿು  ಗೆದ್ದ  ಆಟಗ್ಲರ ಎೊಂಬ ಹೆಗೆಳಿಕ್ಕಗೆ ಪಾತರ ರಾದ್ರು. 

ಕ್ಳೆದ್ ವಾರ ಮಾೊಂಟೆ ಕಾಲ್ಡಿ ಮಾಸ್ ಸ್ಿ ನ್ಲಿಿ  ಪ್ರ ಶಸಿು  ಗೆದಿದ ದ್ದ  ನ್ಡಾಲ್ ಮುೊಂಬರುವ ಫೆರ ೊಂಚ್ 

ಓಪ್ನ್ು ಲಿಿ  ಕೂಡ ಪ್ರ ಶಸಿು  ನಿರಿೀಕೆ್ಕಯಲಿಿದ್ದದ ರೆ. 2005ರಿೊಂದ್ 2009 ಹ್ವಗೂ 2011ರಿೊಂದ್ 2013ರ ವರೆಗೆ 

ಹ್ವಗೂ ಈಗ 2016 ಮತ್ತು  2017ರಲಿಿ  ನ್ಡಾಲ್ ಸತತವಾಗಿ ಇಲಿಿ  ಪ್ರ ಶಸಿು  ಗೆದಿದ ದ್ದದ ರೆ. 

3. 2018ರ ಅೊಂತರರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ನೃತಯ  ದಿನ್ವನ್ನು  ಯಾವಾಗ  ಆಚರಿಸಲಾಗುತು ದೆ? 

 ಅ) ಏಪ್ರರ ಲ್ 29 

ಆ) ಏಪ್ರರ ಲ್ 24 
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ಇ) ಏಪ್ರರ ಲ್ 30 

ಈ) ಏಪ್ರರ ಲ್ 19 

ಏಪ್ರರ ಲ್ 29 

ವಿಶಿ  ನೃತಯ  ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು  ಪ್ರ ಪಂಚದ್ದದ್ಯ ೊಂತ ಪ್ರ ತ್ತ ವರ್ಿ ಏಪ್ರರ ಲ್ 29ರಂದು ನೃತಯ  ಪ್ರಿರ್ತರ 

ಅೊಂತರರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ಸಮುದ್ದಯಗಳು ಹ್ವಗೂ ನೃತಯ  ಸಂಸ್ಟಾ ಗಳು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತು ವೆ. 

ಇದೊಂದು ‘ನೃತಯ ದ್ ಹಬಬ ’. ನಾಟಯ ಪ್ರರ ಯರಿಗೆ ರಸದೌತರ್. ‘ಅೊಂತರರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ನೃತಯ  ದಿನ್’ದ್ 

ಆಚರಣೆಯ ಮೂಲದ್ಲಿಿ  ಭಾರತದ್ ಶಾಸಿು ರೀಯ ನೃತಯ ಗಳ ಪಾತರ ವು ಕ್ಡಿಮೆ ಇದ್ದ ರು, ಈ ದಿನ್ದಂದು 

ನಾವು ಭಾರತ್ತೀಯರಾಗಿ ನ್ಮಮ  ನಂಬಿಕ್ಕ ಮತ್ತು  ಆಚರಣೆಯನ್ನು  ಪುನಃ ವೈಭವಿೀಕ್ರಿಸಿ, ಈ ಕ್ಲೆಯನ್ನು  

ಅಳಿಯದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರೀಳಿಗೆಗಳಿೊಂದ್ ಪ್ರೀಳಿಗೆಗೆಳಿಗೆ ಕ್ಲಿಸಿದ್ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನ್ಮಿಸಿ, ನ್ಮಮ  

ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು  ಅಲಂಕ್ರಿಸಿರುವ ನೃತಯ ಗಳ ಸೊಂದ್ಯಿ ಕಾಪಾಡಲ್ಲ ಶಪ್ಥ ಮಾಡೀರ್. 

ನ್ಮಮ  ನೃತಯ ಶೈಲಿಗಳನ್ನು  ಎಲಿರು ಕವಲ ಇೊಂದು ಮಾತರ ವಲಿದೆ ಪ್ರ ತ್ತದಿನ್ವೂ ಪ್ರ ೀತ್ಾ ಹಸಿ. 

4. 2017 ಸರಸಿ ತ್ತ ಸಮಾಮ ನೆ್ವ  ಯಾರನ್ನು  ಆಯ್ಕಕ  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ?  

ಅ) ವಿಜಯ್ ತೆೊಂಡೂಲಕ ರ್  

ಆ) ಸಿತನ್ಶೂ  ಯಶಸು ೊಂದ್ರ  

ಇ) ರಾಮಕಾೊಂತ ರಾಥ್  

ಈ) ಶ್ರ ೀ ರಾಮಾಯರ್ ಮಹನಿ್ವ ೀರ್ನ್ 

ಸಿತನ್ನೂ ವ ಯಶಶಾಚ್ರರ  

 ಗುಜರಾತ್ತ ಕ್ವಿ  ಮತ್ತು  ನಾಟಕ್ಕಾರರಾದ್ ಸಿತನ್ಶೂ  ಯಶಶಂದ್ರ  ಅವರು 'ವಖ್ರ್' ಎೊಂಬ ಶ್ೀಷ್ಟಿಕ್ಕಯ 

ಪ್ದ್ಯ ಗಳ ಸಂಗರ ಹಕಾಕ ಗಿ 2017 ಸರಸಿ ತ್ತ ಸಮಾಮ ನೆ್ವ  ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿದ್ದದ ರೆ. ಸಾಹತಯ  ಮತ್ತು  ಸಾೊಂಸಕ ೃತ್ತಕ್ 

ಸಂಘಟನ್ವಯ ಕ್ಕ.ಕ್ಕ.ಬಿಲಾಿ ಫೊಂಡೇಶನ್ ಈ ಪ್ರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನಿೀಡಿದೆ. ಅದು ಹೊಂದಿ ಮತ್ತು  ರಾಜಸಾಾ ನಿ 

ಬರಹಗ್ಲರರಿಗೆ ಹೊಂದಿ ಮತ್ತು  ಬಿಹ್ವರಿ ಪುರಸಾಕ ರಕಾಕ ಗಿ ವಾಯ ಸ್ ಸಮಾಮ ನ್ನ್ನು  ನಿೀಡುತು ದೆ. ದೇಶದ್ಲಿಿ  

ಭಾರತ್ತೀಯ ಸಾಹತಯ ದ್ಲಿಿ  ಇದು ಅತ್ತಹೆಚ್ಚು  ಮಾನ್ಯ ತೆ ಪ್ಡೆದಿದೆ ಮತ್ತು  15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಷ್್ಟ  

ಬೆಲೆಯ ಹರ್ವನ್ನು   ಪ್ರ ಶಸಿು  ಹೊಂದಿದೆ. 

 

 

5. ಸಿಪ್ತ್ ಸೂಪ್ರ್ ಥಮಿಲ್ ಪ್ವರ್ ಸ್್ಟ ೀರ್ನ್ ಯಾವ ರಾಜಯ ದ್ಲಿಿದೆ? 

ಅ) ಪಂಜ್ಞಬ್ 

ಆ) ಕ್ನಾಿಟಕ್ 

ಇ) ಛತ್ತು ೀಸೆಢ್  

ಈ) ಅಸ್ಾ ೊಂ 

ಛತ್ತು ೀಸೆಢ್  

ಸಿಪ್ತ್ ಸೂಪ್ರ್ ಥಮಿಲ್ ಪ್ವರ್ ಸ್್ಟ ೀರ್ನ್ ಛತ್ತು ೀಸೆಢ್ು  ಬಿಲಾಸುಪ ರ ಜಿಲಿೆಯ ಸಿಪಾಟು ಲಿಿದೆ. ಇದ್ನ್ನು  

ರಾಜಿೀವ್ ಗ್ಲೊಂರ್ಧ ಸೂಪ್ರ್ ಥಮಿಲ್ ಪ್ವರ್ ಸ್್ಟ ೀರ್ನ್ ಎೊಂದು ಕ್ರೆಯುತಾು ರೆ. ಈ  ಸಾಾ ವರವು 

ಎನ್ಿ ಪ್ರಸಿಯ ಕ್ಲಿಿದ್ದ ಲ್ಲ ಮೂಲದ್ ವಿದುಯ ತ್ ಸಾಾ ವರಗಳಲಿಿ  ಒೊಂದ್ದಗಿದೆ. ಸತ್ ಈಸ್ ನ್ಿ 
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ಕೀಲಿಫ ೀಲ್್ ್  ಲಿಮಿಟೆಡು  ದಿಪ್ರಕ್ ಗಣಗಳಿೊಂದ್ ವಿದುಯ ತ್ ಸಾಾ ವರಕ್ಕಕ  ಕ್ಲಿಿದ್ದ ಲ್ಲ ದರೆಯುತು ವೆ.  

ಯೀಜನ್ವಯು 2980 ಮೆವಾಯ ದ್ ಅಳವಡಿಕ್ಕಯ ಸಾಮಥಯ ಿವನ್ನು  ಹೊಂದಿದೆ. 

 

6. 2018ರ ಶ್ರುಯಿ ಲಿಲಿ ಉತ್ ವವನ್ನು  ಯಾವ ರಾಜಯ ದ್ಲಿಿ  ಆಚರಿಸಲಾಯಿತ್ತ?  

ಅ) ಮಿಜೊೀರಾಮ್  

ಆ) ಅಸ್ಾ ೊಂ  

ಇ) ಹಮಾಚಲ ಪ್ರ ದೇಶ  

ಈ) ಮಣಪುರ 

ಮಣಪುರ 

 

 2018 ರ ಶ್ರುಯಿ ಲಿಲಿ ಫೆಸ್ಿ ವಲು   2 ನೇ ಆವೃತ್ತು  ಇತ್ತು ೀಚೆಗೆ ಮಣಪುರದ್ ಉಖ್ರರ ಲ್ ಜಿಲಿೆಯಲಿಿ  ಏಪ್ರರ ಲ್ 

28, 2018 ರಂದು ಮುಕಾು ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಬಬ ವನ್ನು  ಮಣಪುರದ್ ಪ್ರ ವಾಸ್ಗೀದ್ಯ ಮ ಇಲಾಖೆ 

ಪಾರ ಯೀಜಿಸುತು ದೆ. ಅಳಿವಿನಂಚಿನ್ಲಿಿರುವ ಶ್ರುಯಿ ಲಿಲಿ ಉಖ್ರರ ಲ್ ಜಿಲಿೆಯನ್ನು  ಮಣಪುರದ್ಲಿಿ  

ಪ್ರ ವಾಸಿ ತಾರ್ವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜಯ ದ್ಲಿಿ  ಅರರ್ಯ ನಾಶ ಮತ್ತು  ಸುಸಿಾ ರ ಪ್ರ ವಾಸ್ಗೀದ್ಯ ಮ 

ಪ್ರ ಯತು ಗಳನ್ನು  ಉತೆು ೀಜಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು  ಈ ಉತ್ ವವು ಹೊಂದಿದೆ. 

7. 2018 ರ ಪ್ರಾಗಿೆ ಯ ಅಧ್ಯ ಕೆ್ವ ೀಯ ಚ್ಚನಾವಣೆಯಲಿಿ  ಯಾರು ಗೆದಿದ ದ್ದದ ರೆ?  

ಅ) ಜುವಾನ್ ಅಫಾರ  

ಆ) ಹರಾಸಿಯ ಕಾಟೆಿಸ್ 

ಇ) ಮಾರಿಯೀ ಅಬ್್ಡ  ಬೆನಿಟೆಜ್  

ಈ) ಎಫೈನ್ ಅಲೆಗೆರ  

ಮಾರಿಯೀ ಅಬ್್ಡ  ಬೆನಿಟೆಜ್ 

 ಆಡಳಿತ ಕಲ್ಡರಾಡೀ ಪ್ಕ್ಷಕ್ಕಕ  ಸೇರಿದ್ ಮಾರಿಯೀ ಅಬ್ದದ  ಬೆನಿಟೆಝ್ ಅವರು ಇರಾನ್ ಅಲೆಗೆರ  

ಅವರನ್ನು  ಸ್ಗೀಲಿಸುವ ಮೂಲಕ್ ಪ್ರಾಗಿೆ ಯ 2018 ರ ಅಧ್ಯ ಕೆ್ವೀಯ ಚ್ಚನಾವಣೆಯಲಿಿ  ಗೆದಿದ ದ್ದದ ರೆ. 

ಅವರು 46.46% ಮತಗಳಿೊಂದ್ ಗೆದಿದ ದ್ದದ ರೆ. ಹಸ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷ ಮತ್ತು  ಉಪಾಧ್ಯ ಕ್ಷರು ಆಗಸ್್  15, 2018 ರಂದು 

ಅರ್ಧಕಾರ ವಹಸಲಿದ್ದದ ರೆ.  

 

8. ಭಾರತದ್ ಮೊಟ್ಮೊದ್ಲ ರಾರ್್ ರವಾಯ ಪ್ರ ಆಹ್ವರ ಪುರಾತತು ಿ  ಸಮೆಮ ೀಳನ್ 

"ಆಕ್ವಿಯಬ್ಡರ ೀಮಾ" ಅನ್ನು  ಯಾವ ನ್ಗರವು ಆಯೀಜಿಸುತು ದೆ? 

ಅ) ಮುೊಂಬೈ  

ಆ) ನ್ವದೆಹಲಿ  

ಇ) ಇೊಂದೀರ್  

ಈ) ಸುರಾ 
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     ಮುೊಂಬೈ 

ಭಾರತದ್ ಮೊಟ್ಮೊದ್ಲ ರಾರ್್ ರವಾಯ ಪ್ರ ಆಹ್ವರ ಪುರಾತತು ಿ  ಸಮೆಮ ೀಳನ್ "ಆಕ್ವಿಯಬ್ಡರ ೀಮಾ" 

ಅನ್ನು  ಮುೊಂಬೈಯಲಿಿ  ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪುರಾತತು ಿ  ಶಾಸು ರ, ಮಾನ್ವಶಾಸು ರ ಮತ್ತು  

ಸಮಾಜಶಾಸು ರವನ್ನು  ಮೇ 5 ರಿೊಂದ್ 6, 2018 ರ ವರೆಗೆ ಆಹ್ವರದ್ ಮಾನ್ವಶಾಸು ರ ಮತ್ತು  ಸಮಾಜಶಾಸು ರದ್ 

ಬಗೆೆ  ಮೊದ್ಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾರ್್ ರದ್ ಸಭೆ ನ್ಡೆಯಲಿದೆ. ಇತ್ತಹ್ವಸ, ಪುರಾತತು ಿ  ಶಾಸು ರ ಮತ್ತು  

ಸಮಾಜಶಾಸು ರದ್ ದೃಷ್್ಟ ಕೀನ್ದಿೊಂದ್ ಆಹ್ವರವನ್ನು  ಪ್ರಿೀಕೆ್ವ ಸಲ್ಲ ಶೈಕ್ಷಣಕ್ ಚೌಕ್ಟ್ ನ್ನು  

ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

9. 2018ರ ಆಯುರ್ಮ ನ್ ಭಾರತ್ ದಿನ್ವನ್ನು  ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತ್ತ? 

ಅ) ಏಪ್ರರ ಲ್ 27  

ಆ) ಏಪ್ರರ ಲ್ 29  

ಇ) ಏಪ್ರರ ಲ್ 28 

ಈ) ಏಪ್ರರ ಲ್ 30 

ಏಪ್ರರ ಲ್ 30 

 ಆಯುಷ್ಮಮ ನ್ ಭಾರತ್ ದಿವಸ್ ಅನ್ನು  ಏಪ್ರರ ಲ್ 30 ರಂದು ದೇಶಾದ್ಯ ೊಂತ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

ಆಯುಷ್ಮಮ ನ್ ಭಾರತ್ ಕಾಯಿಕ್ರ ಮವು ದೇಶದ್ ದೂರದ್ ಭಾಗಗಳಲಿಿ  ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭಯ ವಿರುವ 

ಮತ್ತು  ಕೈಗೆಟ್ಟಕುವ ವೈದ್ಯ ಕ್ವೀಯ ಸಲಭಯ ಗಳನ್ನು  ಒದ್ಗಿಸಲ್ಲ ಪ್ರ ಯತ್ತು ಸುತು ದೆ. ಒೊಂದು 

ಫಲಾನ್ನಭವಿಗೆ ದೇಶಾದ್ಯ ೊಂತ ಯಾವುದೇ ಸಾವಿಜನಿಕ್ ಮತ್ತು  ಖ್ಯಸಗಿ ಎೊಂಪ್ನೇಲ್ ಆಸಪ ತೆರ ಗಳಿೊಂದ್ 

ಹರ್ವಿಲಿದ್ ಪ್ರ ಯೀಜನ್ಗಳನ್ನು  ತೆಗೆದುಕಳಿಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ನಿೀಡಲಾಗುತು ದೆ.  

10. 2018ರ ಅೊಂತರರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ಬೌದ್ಧ  ಸಮೆಮ ೀಳನ್ವನ್ನು  ಯಾವ ನ್ಗರವು ಆಯೀಜಿಸಿದೆ? 

ಅ) ಲ್ಲೊಂಬಿನಿ  

ಆ) ಮುೊಂಬೈ 

ಇ) ರಾಜಸಾಾ ನ್ 

ಈ) ಪಂಜ್ಞಬ 

ಲ್ಲೊಂಬಿನಿ  

ಏಪ್ರರ ಲ್ 29 ರಂದು 2018 ರ ಅೊಂತರರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ಬೌದ್ಧ  ಸಮೆಮ ೀಳನ್ವು ಗೌತಮ ಬದ್ಧ ನ್ ಹುಟ್್ಟ ದ್ 

ಸಾ ಳವಾದ್ ಲ್ಲೊಂಬಿನಿ ಯಲಿಿ  ನ್ಡೆಯಿತ್ತ. ಇದ್ನ್ನು  2562 ರ ಬದ್ಧ  ಜಯಂತ್ತ ಆಚರಣೆಯ ಅೊಂಗವಾಗಿ 

ಆಯೀಜಿಸಲಾಯಿತ್ತ.ಕ್ಪ್ರಲವಸುು ವಿನ್ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ  ಶಾಕ್ಯ  ವಂಶದ್ ದರೆ ಶುದಧ ೀಧ್ನ್ನ್ ರಾಣ 

ಮಾಯಾದೇವಿಯು, ಬಸುರಿಯಾಗಿದ್ದದ ಗ ತನ್ು  ತವರಿಗೆ ಹೀಗುವ ದ್ದರಿಯಲಿಿ  ಲ್ಲೊಂಬಿನಿೀ ವನ್ದ್ಲಿಿ , 

ವೈಶಾಖ್ ಶುದ್ಧ  ಪೂಣಿಮೆಯಂದು, ತೇಜೊೀವಂತನಾಗಿದ್ದ  ಗಂಡು ಶ್ಶುವಿಗೆ ಜನ್ಮ  ಕಟ್ಳು. 

‘ಸಿದ್ದಧ ಥಿ’ ಎೊಂಬ ಹೆಸರಿನ್ ಈ ರಾಜಕುಮಾರನಿಗೆ ಸನಾಯ ಸಿ ಯೀಗವಿದೆ ಎೊಂದು ಅರಿತ್ತದ್ದ್ರಿೊಂದ್, 

ಪ್ರ ಪಂಚದ್ ದು:ಖ್, ಕ್ರ್್ ಗಳಾವುವೂ ಆತನ್ ಕ್ಣಿ ಗೆ ಬಿೀಳದಂತೆ ಶುದಧ ೀಧ್ನ್ನ್ನ್ನ ಎಚು ರಿಕ್ಕ ವಹಸಿದ್ದ . 

ಈಗಿನ್ ಲ್ಲೊಂಬಿನಿಯ ಪ್ರಿಸರ ಸಿ ಚಛ ವಾಗಿ ಉತು ಮ ನಿವಿಹಣೆಯಲಿಿದೆ. ವಿಶಾಲವಾದ್ ಉದ್ದಯ ನ್ದ್ 

ಮಧ್ಯ ದ್ಲಿಿ , ಶಿ್ ೀತವರ್ಿದ್ ಮಾಯಾದೇವಿಯ ಅರಮನ್ವ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದ್ಲಿಿ  ಆಕ್ಕ ಬದ್ಧ ನಿಗೆ 

ಜನ್ಮ  ಕಟ್  ಸಾ ಳಕ್ಕಕ  ಗ್ಲಜಿನ್ ಚೌಕ್ಟ್ ನ್ನು  ಹ್ವಕ್ವ ಇರಿಸಿದ್ದದ ರೆ 


