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MPSC चालू घडामोडी Paper in Marathi 

Question1: नकुतचे खारीरऩकैी कोणत ेळशय बायताचे ऩहशरे केयोवीनभकु्त ळशय फनरे आशे ? 

1. चंदीगड 

2. भुफंई 

3. फेंगऱूरू 

4. शळभरा 

Answer: चंदीगड 

Question2: ‘जागततक आनदंी अशलार-२०१६’ नवुाय जगातीर वलााधिकधक आनदंी देळ कोणता ? 

1. स्लीडन 

2. डने्भाका  
3. स्लीत्झरडं 

4. बतूान 

Answer: डने्भाका  

Question3: जागततक व्माघ्र वघं (GTF) आणण जागततक लन्मजील तनधी (WWF) च्मा अशलारानवुाय 
जगात कोणता देळ वलााधिकधक व्माघ्र वखं्मा दळावलतो ? 

1. बायत 

2. दक्षषण आफ्रिका 
3. इंडोनेशळमा 
4. यशळमा 

Answer: बायत 

Question4: खारीराऩकैी कोणत्मा उद्मान/प्रकल्ऩाने’ २०१६ च ेबायत जैलवलवलधता ऩारयतोवऴक’ (India 

Biodiversity Award) शभऱवलरेरे आशे ? 

1. कॉफेट याष्ट्रीम उद्मान (उ.प्र.) 
2. काझीयंगा याष्ट्रीम उद्मान (आवाभ) 
3. यणथम्बौय याष्ट्रीम उद्मान (याजस्थान) 
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4. ऩक्के व्माघ्र प्रकल्ऩ (अरुणाचर प्रदेळ) 

Answer: ऩक्के व्माघ्र प्रकल्ऩ (अरुणाचर प्रदेळ) 

Question5: ‘द भेंफ्रकंग ऑप द भशात्भा’ (The Making of the Mahatma ) चे तनदेळक कोणी केरे. 

1. वत्मजजत ये 
2. भणृार वेन 

3. रयचडा अटनफयो 
4. श्माभ फेनेगर 

Answer: श्माभ फेनेगर 

Question6: खारीरऩकैी कोणत ेवलधान फयोफय आशे ? 

1. वसं्कृत हश बायताची ऩहशरी अशबजात बाऴा आशे 

2. तशभऱ हश बायताची दवुयी अशबजात बाऴा आशे 

3. बायत वयकायने २००८ भध्मे कन्नड आणण तरेग ुमा बायताच्मा अशबजात बाऴा म्शणून घोवऴत 
केल्मा 

4. २०१५ भध्मे भयाठी बाऴरेादेखीर अशबजात बाऴचेा दजाा देण्मात आरा आशे 

Answer: बायत वयकायने २००८ भध्मे कन्नड आणण तरेग ुमा बायताच्मा अशबजात बाऴा म्शणून घोवऴत 
केल्मा 

Question7: याष्ट्रीम न्मातमक तनमकु्ती आमोग वलोच्च न्मामारमाने अलधै ठयलल्माभऱेु कोणती 
घटनादरुुस्ती घटनाफाह्म झारी आशे ? 

1. ९७ ली 
2. ९८ ली 
3. ९९ ली 
4. १०० ली 

Answer: ९९ ली 

Question8: येल्लेभतं्री वयेुळ प्रब ूमांनी कोणत्मा याज्मात देळातीर ऩहशल्मा ‘शरयत येल्ले कॉयीडॉय’ चे 
उद्घाटन केर ेआशे? 

1. जम्भ ूकाश्भीय 
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2. झायखंड 

3. ताशभऱनाडू 

4. भशायाष्ट्र 

Answer: ताशभऱनाडू 

Question9: ८८ व्मा ऑस्कय ऩारयतोवऴका (२०१६) फाफत खारीरऩकैी कोणती जोडी फयोफय आशे ? 

1. शरओनाडो डडकावप्रमो-वलोत्कृष्ट्ट अशबनेता 'रूभ ' वाठी 
2. ब्री रावान -वलोत्कृष्ट्ट अशबनेत्री 'द डतनळ गरा' वाठी 
3. अरेजान्रो इनायजव्शटा -वलोत्कृष्ट्ट हदग्दळाक 'स्ऩॉटराईट 'वाठी 
4. भाका  येरान्व-वलोत्कृष्ट्ट वशाय्मक अशबनेता 'ब्रब्रज ऑप स्ऩाईज' वाठी 

Answer: भाका  येरान्व-वलोत्कृष्ट्ट वशाय्मक अशबनेता 'ब्रब्रज ऑप स्ऩाईज' वाठी 

Question10: कोणत्मा शभवाईर तनदेशळत वलध्लवंक मधु्दनौकेचे भुफंईत १७ वप्टेंफय २०१६ रा 
जरालतयण कयण्मात आर?े 

1. जेडीएव कोंगो 
2. कनशभगं 

3. पायफीन 

4. भोयभगुाओ 

Answer:  भोयभगुाओ 

Question11: बायतातीर ऩहशरी भहशरा भखु्मभतं्री कोणत्मा याज्माची शोती ? 

1. ओरयवा 
2. ब्रफशाय 
3. ताशभऱनाडू 

4. उत्तय प्रदेळ 

Answer: उत्तय प्रदेळ 

Question12: म्मानभायभध्मे २०१५ च्मा याष्ट्रीम तनलडणुकानतंय रष्ट्कयी अधिकधकाऱमांनी याष्ट्रीम 
ववंदेतीर….टक्के जागा स्लत:कयताच याखून ठेलल्मा आशेत . 

1. २० 
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2. २५ 
3. ३३ 
4. ५० 

Answer: २५ 

Question13: ऩरयघाच्मा वदंबाात ऩढुीर फॉर उतयत्मा क्रभात राला.  

अ)व्शॉरीफॉर फ) फेवफॉर  

क)फास्केटफॉर क)शडफॉर 

1. क,अ,ड,फ 

2. अ,ड,फ,क 

3. ड,क,अ,फ 

4. क,ड,अ,फ 

Answer: क,अ,ड,फ 

Question14: खारीर वलधाने वलचायात घ्मा: 

अ)वलद्मादेली बडंायी मा नेऩाऱच्मा ऩहशल्मा भहशरा अध्मषा आशेत . 

फ)वलद्मादेली बडंायी मा नेऩाऱ कम्मतुनस्ट ऩषाच्मा अध्मषा शोत्मा. 

क)वलद्मादेली बडंायी मांनी मा अगोदय वयंषणभतं्री म्शणून कामा केरेरे आशे. 

1. अ आणण क 

2. अ आणण फ 

3. फ आणण क 

4. अ, फ आणण क 

Answer: अ आणण क 

Question15: मयुोवऩमन मतुनमन ळरैीलय आधारयत गटाची स्थाऩना आशळमान द्लाये नकुतीच कयण्मात 
आरी आशे ? 

1. आशळमान इकॉनॉशभक कम्मतुनटी 
2. आशळमान इकॉनॉशभक मतुनमन 
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3. आशळमान वोळो इकॉनॉशभक कम्मतुनटी 
4. आशळमान वोळो इकॉनॉशभक कॉन्वीर 

Answer: आशळमान इकॉनॉशभक मतुनमन 

Question16: खारीरऩकैी कोणत्मा याज्माने ‘बायतीम शत्ती’ शा आऩरा ‘याज्म प्राणी’ म्शणून घोवऴत 
केरेरा नाशी ? 

1. केयर 

2. ताशभऱनाडू 

3. कनााटक 

4. झायखंड 

Answer: ताशभऱनाडू 

Question17: 5 डडवेंफय 2015 शा जगबय जागततक भदृा हदलव (world soil day) म्शणून वाजया केरा 
गेरा. २०१५ च्मा मा हदलवाचे घोऴलाक्म शोत.े 

1. वॉइंल्व अ वॉशरड ग्राउंड पॉय राईप 

2. वॉइंल्व भस्ट पॉय राईप 

3. वॉइंल्व अ नयीळभेंट पॉय राईप 

4. नो राईप वलदाऊट वॉइंल्व 

Answer:  वॉइंल्व अ वॉशरड ग्राउंड पॉय राईप 

Question18: ‘टाइभ’ भगझीनने बायतीम रेणखका ळोबा ड ेमांचा उल्रेख बायताची जकी कॉरीन्व अवा 
केरा शोता. जकी कॉरीन्व इतक्मात तनलताल्मा. त्मांच्मा एका ऩसु्तकालय ऑस्रेशरमा आणण दक्षषण 
आफ्रिकेत फदंी घारण्मात आरी शोती ल त ेत्मांचे ऩहशरे ऩसु्तकशी शोत ेत ेकोणत े? 

1. दे लल्डा इज पुर ऑप भयीड भेन 

2. शॉरीलडू लाइव्ज 

3. शॉरीलडू शजफड्व 

4. शॉरीलडू डडव्शोवाव 

Answer:  दे लल्डा इज पुर ऑप भयीड भेन 
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Question19: एव.फी.आम.म्मचु्मअर पंडाच्मा भखु्म कामाकायी अधिकधकायी ऩदी कोणाची तनमकु्ती 
कयण्मात आरी आशे ? 

1. इंद्रा नमुी 
2. अनयुाधा याल 

3. भेग ब्रफटभेन 

4. भेयी 

Answer:  अनयुाधा याल 

Question20: इतक्मात ओभय ळयीप ज्मांनी अध्माा ळतकाऩेषा अधिकधक काऱावाठी जगबयातीर प्रेषकांना 
भतं्रभगु्ध केरे. त ेरृदमवलकायाच्मा झटक्माने तनलतारे.त्माच्माफाफत काम खये नाशी ? 

1. त ेडॉक्टय णझलगो म्शणून स्भयणात याशतात 

2. उत्कृष्ट्ट ब्रब्रज प्रेअय म्शणून ओऱखरे जात 

3. त्मांना अल्झेभयव (स्भतुीभ्रळं)झारा शोता 
4. त ेभकेनाज गोल्डभधीर भकेना शोत े

Answer:  त ेभकेनाज गोल्डभधीर भकेना शोत े

 


