
 

 

Daily Current Affairs in Marathi: Current Affairs (चाल ूघडामोडी) हा 

सर्ाात महत्र्ाचा वर्षय आह ेआवि जर आपि आपला र्ेळ मनापासनू समवपात केला तर 

आपि या वर्षयातनू खपू चाांगले गिु वमळर् ूशकतो. Current Affairs (चाल ू

घडामोडी) च्या सांबधीत MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group 

C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB,  अशा अनेक 

स्पधाापरीक्ाांमध्ये बरेच प्रश्न वर्चारले जातात. हा वर्षय असा आह ेज्या बदल मावहती 

असेल तरच आपल्यला परीके्त उत्तरे दतेा येतात तेदखेील खपू कमी र्ेळात आवि तो र्ेळ 

आपल्याला दसुऱ्या प्रश्नाांना र्ापरता येतो. म्हिनू या वर्षयात चाांगले गिू वमळर्ण्यासाठी 

आपल्याला दशेात आवि जगात काय चालले आह ेयाची मावहती असिे खपू गरजेचे 

आह.े 

Daily Current Affairs In Marathi दैनिक चालू 

घडामोडी: 26 ऑक्टोबर 2021 

येथे आम्ही Daily Current Affairs in Marathi मध्ये सर्ा र्तामानपत्ाांमधनू 

समकालीन घटनाांचा साराांश आपल्यासमोर सादर करतो, ज्यामळेु आपला र्ेळ र्ाचतो 

आवि आपले ज्ञान र्ाढते. तर चला आपि आता चाल ूघडामोडी (Daily Current 

Affairs) 2021 | 26-October-2021 पाहुयात. 

राष्ट्रीय बातम्या (Daily Current Affairs for 

Maharashtra state exams) 

1. नििेव्हा-आधाररत WAIPA च्या अध्यक्षपदी इन्वव्हेस्ट इनंडयाची निवड 



 

 

वजनेव्हा-आधाररत WAIPA च्या अध्यक्पदी इन्वव्हसे्ट इांवडयाची वनर्ड  

• इन्वव्हेस्ट इनंडया या भारत सरकारमधील तरुि स्टाटाअपची २०२१-२०२३ 

साठी वर्लडड असोनसएशि ऑफ इन्वव्हेस्टमेंट प्रमोशि एिन्वसीि 

(डब्लर्लयूएआयपीए) च्या अध्यक्पदी एकमताने वनर्ड झाली आहे. भारतातील 

गुांतर्िकुीच्या सांधी आवि पयााय शोधिाऱ्या गुांतर्िकूदाराांना मदत करण्यासाठी 

इन्वव्हसे्ट इांवडया ही नॅशनल इन्वव्हसे्टमेंट प्रमोशन आवि फॅवसवलटेशन एजन्वसी आह.े 

2021-23 साठी WAIPA च्या सकुाणू सनमतीच्या सदस्यांमध्ये हे समानवष्ट आहे: 

• अध्यक्: इन्वव्हेस्ट इनंडया 

• दोन उपाध्यक्: इवजप्त आवि वस्र्त्झलंड 

• 9 प्रादवेशक सांचालक: ब्राझील, दवक्ि कोररया, वफनलांड, कुर्ेत, कोस्टा ररका, 

सायप्रस, अझरबैजान, घाना आवि सामोआ. 

सवड स्पधाडत्मक परीक्षांसाठी महत्त्वाची मानहती: 

• र्ल्डा असोवसएशन ऑफ इन्वव्हसे्टमेंट प्रमोशन एजन्वसीजची स्थापना:  1995. 

26 ऑक्टोबर 2021 चालू घडामोडी 

2. पंतप्रधाि मोदींच्या हस्ते 5,000 कोटींच्या आयुष्ट्माि भारत आरोग्य पायाभूत 

सुनवधा अनभयािचा शुभारंभ 

• पांतप्रधान िरेंद्र मोदी याांनी 25 ऑक्टोबर 2021 रोिी उत्तर प्रदेशातील वाराणसी 

या त्याांच्या सांसदीय मतदारसांघातनू “आयुष्ट्माि भारत आरोग्य पायाभूत 

सुनवधा अनभयाि” लााँच केले आहे. आयषु्मान भारत हले्थ इन्वरास्रक्चर वमशन 

ही दशेभरातील आरोग्यसेर्ा पायाभतू सवुर्धा मजबतू करण्यासाठी भारतातील 

सर्ाात मोठ्या योजनाांपकैी एक आह.े 

योििेबद्दल: 

• योजनेचा एकूि पररव्यय: रु. 5,000-कोटी 



 

 

• उद्दशेः सार्ाजवनक आरोग्य पायाभतू सवुर्धाांमधील अांतर दरू करिे, शहरी आवि 

ग्रामीि दोन्वही भागात गांभीर काळजी सवुर्धा आवि प्राथवमक काळजी यार्र लक् 

कें वित करिे. 

• लाभ: या योजनेमळेु भवर्ष्यात रोगाांचा प्रादभुाार् रोखनू लढण्याची भारताची क्मता 

मजबतू होईल. 

• योजनेअांतगात, 10 उच्च कें द्रीत राज्याांमधील 17,788 ग्रामीण आरोग्य आवि 

वनरोगीपिा कें िाांना योजनेचे समथान वमळेल. 

• शहरी भागाांसाठी, सर्ा राज्याांमध्ये 11,024 शहरी आरोग्य आवि कल्याि कें ि े

स्थापन केली जातील. 

• यावशर्ाय एका आरोग्यासाठी राष्रीय सांस्था, वर्षािशूास्त्रासाठी चार नर्ीन राष्रीय 

सांस्था, WHO दवक्ि-परू्ा आवशया के्त्ासाठी प्रादवेशक सांशोधन व्यासपीठ, नऊ 

जैर्सरुक्ा स्तर-III प्रयोगशाळा, रोग वनयांत्िासाठी पाच नर्ीन प्रादवेशक राष्रीय 

कें िहेी स्थापन करण्यात येिार आहते. . 

3. NITI आयोगािे “Innovations for you” नडिी-बुक लााँच केले. 

• *NITI आयोगाच्या अटल इनोव्हशेन वमशनने (AIM) “Innovations for 

you” नार्ाचे वडजी-बकु लॉन्वच केले आह.े या वडजी-बकुमधील लक् कें िीत क्ेत् ह े

आरोग्यसरे्ा आह.े अटल इनोव्हशेन वमशनच्या स्टाटाअप्सच्या यशोगाथा 

र्ेगर्ेगळ्या डोमनेमध्ये शेअर करण्यासाठी “इनोव्हशेन फॉर य”ू हा नीती आयोगाचा 

उपक्रम आह.े 

िीती आयोगाचे नडिी पुस्तक: 

• भारत आझादी का अमतृ महोत्सर् साजरा करत असताना NITI आयोगाने DIGI 

पसु्तक लााँच केले आह.े 

• वडजी-बकु ह े45 हले्थ टेक स्टाटा-अपचे सांकलन आह.े ह ेस्टाटा-अप दशेभरातील 

अटल इनक्यबूेशन सेंटसामध्ये उबर्ले गेले आहते. 

• ह ेस्टाटा-अप नर्जात आवि बाल सांगोपन, मानवसक आरोग्य, दांत काळजी, 

अशक्तपिा आवि मानर्ी जीर्नार्श्यक गोष्टींचे वनरीक्ि याांसारख्या आरोग्य 



 

 

समस्याांर्र सामावजकदृष््टया सांबांवधत उपाय प्रदान करण्यासाठी AI, IoT, ICT 

आवि इतर तांत्ज्ञानाचा लाभ घेत आहते. 

4. हैदराबाद निकेट असोनसएशििे िगातील सवाडत मोठ्या निकेट बॅटचे 

अिावरण केले. 

• भारताचा माजी किाधार आवि आता हैदराबाद निकेट असोनसएशि (HCA) 

चे अध्यक् मोहम्मद अझरुद्दीि याांनी वगवनज बकु ऑफ र्ल्डा रेकॉडाने प्रमावित 

केलेल्या सवाडत मोठ्या निकेट बॅटचे अनार्रि केले आह,े ज्याची 

रचना Pernod Ricard India (P) Ltd ने टाँक बांडर्र केली आह.े बटॅची 

माप 56.10 फूट आहे, र्जन 9 टि आहे आवि ते वचनार लाकडापासनू बनलेले 

आह.े ह ेभारतीय वक्रकेट सांघाला शभुेच्छा दणे्यासाठी आवि दुबईतील T-20 

नवश्वचषक परत आिण्यासाठी होते. 

चालू घडामोडी (Daily Current Affairs) 2021 | 25-October-2021 

राज्य बातम्या (MPSC daily current affairs) 

5. भारतातील पनहर्लया राज्य-वन्वयिीव डीएिए चाचणी नवशे्लषण प्रयोगशाळेचे 

िागपुरात उद्घाटि 

• महाराष्राचे मखु्यमांत्ी उद्धर् ठाकरे याांनी महाराष्रातील नागपरू येथील प्रादवेशक 

न्वयायर्ैद्यक वर्ज्ञान प्रयोगशाळेत (RFSL) भारतातील पवहल्या राज्य सरकारच्या 

मालकीच्या र्न्वयजीर् डीएनए चाचिी वर्शे्लषि प्रयोगशाळेचे उद्घाटन केले . या 

प्रसांगी, त्याांनी वनभाया योजनेंतगात मुांबई आवि पिुे येथे 3 फास्ट रॅक डीएनए चाचिी 

यवुनट्स दखेील लॉन्वच केले. 

सवड स्पधाडत्मक परीक्षांसाठी महत्त्वाची मानहती: 

महाराष्राची राजधानी: मुांबई. 

महाराष्राचे राज्यपाल: भगतवसांग कोश्यारी. 

महाराष्राचे मखु्यमांत्ी: उद्धर् ठाकरे. 

https://ooacademy.co.in/25-october-2021-current-affairs/


 

 

6. यूपी सरकारिे फैिाबाद स्टेशिचे िाव बदलूि अयोध्या कॅटं केले आहे. 

• उत्तर प्रदेश सरकारने फैिाबाद जांक्शनचे नार् बदलनू अयोध्या कॅटं रेल्र्े स्थानक 

करण्याचा वनिाय घेतला आह.े 1874 मध्ये उघडलेले फैजाबाद रेल्र्े स्थानक उत्तर 

रेल्र्े के्त्ाांतगात येते. ह ेलखनौ-र्ारािसी वर्भागात येते. यापरू्ी 2018 मध्ये योगी 

आवदत्यनाथ सरकारने वदर्ाळीच्या महूुताार्र फैजाबादचे अयोध्या नामकरि केले 

होते. भाजप सरकारने अलाहाबादचे नार् बदलनू प्रयागराज आवि मगुलसराय रेल्र्े 

जांक्शनचे नार् बदलनू पां दीनदयाल उपाध्याय जांक्शन केले. 

आंतरराष्ट्रीय बातम्या (MPSC daily current affairs) 

7. COP26 मध्ये भारत, UK आनण ऑस्रेनलया सयंुक्तपणे IRIS उपिम सुरू 

करणार आहेत. 

• भारत, ऑस्रेनलया आनण निटििे लहाि बेट नवकसिशील राज्ये (SIDS) 

च्या सहकायााने कॉन्वफरन्वस ऑफ पाटीि (COP26) च्या 

बाजलूा “इन्वरास्रक्चर फॉर रेनझनलएटं आयलंड स्टेट्स (IRIS)” हा नर्ीन 

उपक्रम सरुू करण्याची योजना आखली आह े. IRIS प्लॅटफॉमाचे उवद्दष्ट अशी 

पायाभतू सवुर्धा वनमााि करिे आह ेजी आपत्तींना तोंड दऊे शकेल आवि बेट 

राष्राांमधील आवथाक नकुसान कमी करू शकेल. 

पुरस्कार बातम्या (MPSC daily current affairs) 

8. डॉ. रािीव निगम 2022 िोसेफ ए. कुशमि पुरस्कारासाठी निवडले गेले. 

• CSIR-नॅशनल इवन्वस्टट्यटू ऑफ ओशनोग्राफी (NIO) मधील माजी मखु्य 

शास्त्रज्ञ डॉ. रािीव निगम याांची फोरवमवनफेरल सांशोधनातील उत्कृष्टतेसाठी 2022 

िोसेफ ए. कुशमि परुस्कारासाठी वनर्ड झाली आह.े प्रवतवित परुस्कारासाठी 

वनर्ड झालेले डॉ. वनगम ह ेपवहले भारतीय नागररक आहते. फोरावमवनफेरा 

(मायक्रोफॉवसल) सांशोधनाच्या के्त्ातील त्याांच्या उत्कृष्ट योगदानासाठी त्याांची 

वनर्ड करण्यात आली आह.े 



 

 

• जोसेफ ए. कुशमन परुस्कार 1979 मध्ये फोरवमवनफेरल सांशोधनासाठी यएूसए वस्थत 

कुशमन फाउांडेशनने स्थावपत केला होता. 

अर्डव्यवस्र्ा बातम्या (Daily Current Affairs for 

Maharashtra state exams) 

9.AU Small Finance Bank िे पेमेंट अलटडसाठी QR साउंड बॉक्स लााँच केला. 

• भारतातील सर्ाात मोठी स्मॉल फायनान्वस बाँक AU स्मॉल फायनान्वस बाँकेने 

वडवजटल पेमेंटला चालना दणे्यासाठी QR (वक्र्क ररस्पॉन्वस) कोड साउांड बॉक्स 

लााँच केला आह ेआवि असे उत्पादन लॉन्वच करिारी ती पवहली बाँक बनली आह.े 

क्यआूर साउांड बॉक्स लहान व्यापाऱ्याांना ग्राहक पेमेंट करताना प्रत्येक र्ळेी 

एसएमएस र्ाचण्याचा त्ास न होता त्याांचे कामकाज सरुळीतपिे चालवर्ण्यात मदत 

करेल. ते वहांदी, इांग्रजी, पांजाबी, गजुराती आवि मराठी या पाच भाषाांमध्ये उपलब्ध 

केले जाईल. 

सवड स्पधाडत्मक परीक्षांसाठी महत्त्वाची मानहती: 

• AU लघ ुवर्त्त बाँक मखु्यालय: जयपरू, राजस्थान; 

• एय ूस्मॉल फायनान्वस बाँक एमडी आवि सीईओ: सांजय अग्रर्ाल; 

• एय ूस्मॉल फायनान्वस बाँकेचे अध्यक्: राज वर्कास र्माा. 

10. ICICI बाँकेिे HUL ला मागे टाकूि एम-कॅपमध्ये 5 वे स्र्ाि पटकावले आहे. 

• खाजगी क्ेत्ातील कजादार ICICI बाँकेिे नहंदुस्ताि यनुिनलव्हरचे बाजार 

भाांडर्ल ओलाांडून बाजार मलू्यानसुार पाचर्ी सर्ाात मोठी कां पनी बनली 

आह.े BSE डेटानसुार, ICICI बाँकेचे बाजार भाांडर्ल (m-cap) ₹5.83 लाख 

कोटी होते, जे HULच्या ₹5.76 लाख कोटींपेक्षा िास्त होते. जलुै ते सप्टेंबर 

2021 या वतमाहीत बाँकेने वतचा आतापयंतचा सर्ाावधक वतमाही वनव्र्ळ नफा पोस्ट 

केला आह.े 

सवड स्पधाडत्मक परीक्षांसाठी महत्त्वाची मानहती: 



 

 

• ICICI बाँकेचे MD आवि CEO: सांदीप बख्शी; 

• #ICICI बाँकेचे मखु्यालय: मुांबई, महाराष्र; 

• ICICI बाँक टॅगलाइन: हम ह ैना, खयाल आपका 

िीडा बातम्या (Daily Current Affairs for Maharashtra 

state exams) 

11. अहमदाबाद आनण लखिौ हे आयपीएलचे दोि िवे संघ 

• अहमदाबाद आनण लखिौ ह ेदोन नर्ीन सांघ आहते जे 2022 पासनू इनंडयि 

प्रीनमयर लीग (IPL) चा भाग असतील. त्यामळेु स्पधेतील एकूि सांघाांची सांख्या 

दहा झाली आह.े RP-संिीव गोएकंा ग्रपु (RPSG) हा लखनौ सांघाचा मालक 

आह.े तर CVC कॅवपटल पाटानसा अहमदाबाद संघाचा मालक आह.े 

• लखनौसाठी RPSG ग्रपुने रु. 7090 कोटी, तर सीव्हीसी कॅवपटल्सने 

अहमदाबादसाठी 5625 कोटी रु.ची बोली वजांकली आह.े आयपीएलचा पवहला 

सीझन 2008 मध्ये खेळला गेला होता. आयपीएल स्पधेचे चौदा हांगाम झाले 

आहते. 15 व्या मोसमात 10 सांघ आयपीएल वर्जेतेपदासाठी झुांजतील. 

12. रेड बुलच्या मॅक्स वस्टॅडपेििे यिुायटेड स्टेट्स ग्रांड प्रीक्स २०२१ निंकली. 

• मॅक्स व्हस्टॅडपेि (रेड बलु – नेदरलाँड्स) ने अमेररकेतील ऑवस्टन, टेक्सास येथील 

सवका ट ऑफ अमेररका येथे आयोवजत 2021 यिुायटेड स्टेट्स ग्रांड 

प्रीक्स वजांकली आह.े या मोसमातील र्स्टॅापनेचा हा 8 र्ा वर्जय आह.े ही शयात 

2021 फॉम्युाला र्न र्ल्डा चॅवम्पयनवशपची 17 र्ी फेरी होती. लुईस 

हॅनमर्लटि (मवसाडीज-गे्रट वब्रटन) दसुरा तर सनिडओ पेरेझ (मेवक्सको- रेड बलु) 

वतसरा आला. 

2021 F1 शयडतीची यादी 

• बहरीि F1 ग्राँड नप्रक्स : लईुस हवॅमल्टन (मवसाडीज-ग्रेट वब्रटन) 

• एनमनलया रोमाग्िा एफ१ ग्राँड नप्रक्स:  मॅक्स र्स्टॅापेन (रेड बलु – नेदरलाँड्स) 

• पोतुडगीि ग्राँड नप्रक्स:  लईुस हवॅमल्टन 



 

 

• स्पॅनिश ग्राँड नप्रक्स:  लईुस हवॅमल्टन 

• मोिॅको ग्राँड नप्रक्स:  मकॅ्स र्स्टॅापेन 

• अझरबैिाि ग्राँड नप्रक्स:  सवजायो पेरेझ (रेड बलु- मेवक्सको) 

• रें च ग्राँड नप्रक्स:  मॅक्स र्स्टॅापेन 

• स्टायररयि ग्राँड नप्रक्स:  मॅक्स र्स्टॅापेन 

• निनटश ग्राँड नप्रक्स:  लईुस हवॅमल्टन 

• हंगेररयि ग्राँड नप्रक्स:  एस्टेबान ओकॉन (अल्पाइन रेनॉल्ट- रान्वस) 

• बेनर्लियि ग्राँड नप्रक्स:  मॅक्स र्स्टॅापेन 

• डच ग्राँड नप्रक्स: मॅक्स र्स्टॅापेन 

• इटानलयि ग्राँड नप्रक्स:  डॅवनयल ररकाडो 

• रनशयि ग्राँड नप्रक्स:  लईुस हवॅमल्टन 

• तुकी ग्राँड नप्रक्स:  र्ाल्टेरी बोटास (मवसाडीज-वफनलांड) 

13. नव्हक्टर एक्सेलसेि आनण अकािे यामागुची यांिी डेन्वमाकड  ओपि 2021 

निंकले. 

• डॅवनश ऑवलवम्पक चॅवम्पयन नव्हक्टर एक्सेलसेििे ओडेन्वस स्पोट्ास पाका , डेन्वमाका  

येथे आयोवजत मेन्वस नसगंल 2021 डेन्वमाकड  ओपि बॅडवमांटन वजांकले. त्याने 

जागवतक क्रमर्ारीत अव्र्ल स्थानी असलले्या जपानच्या कें टो मोमोटाला पराभतू 

केले. जपानच्या अकािे यामागचुीिे मवहला गटात एन स-ेयांग (दवक्ि कोररया) 

वहचा पराभर् करत दसुरे वर्जेतेपद पटकार्ले. 

डेन्वमाकड  ओपि 2021 च्या सवड नविेत्यांची यादी: 

शे्रणी नविेता 

परुुष एकल वव्हक्टर एक्सेलसेन (डेनमाका ) 

मवहला एकल अकाने यामागचुी (जपान) 

परुुष दहुरेी ताकुरो होकी आवि यगुो कोबायाशी (जपान) 

मवहला दहुरेी हुआांग डोंगवपांग आवि झेंग य ू(चीन) 

वमश्र दहुरेी यतुा र्ातानाबे आवि अररसा वहगावशनो (जपान). 



 

 

महत्त्वाचे नदवस (Important Current Affairs for 

Competitive exam) 

14. नििःशस्त्रीकरण सप्ताह 2021 

• अनेक दशेाांमध्ये वन:शस्त्रीकरिाच्या मदुद््याांबद्दल जागरूकता आवि समजनू 

घेण्यासाठी दरर्षी वनःशस्त्रीकरि सप्ताह पाळला जातो. समाजात शाांतता प्रस्थावपत 

करण्यासाठी शस्त्रे, वर्शेषत: अण्र्स्त्राांचा र्ापर कमी करिे ह ेसप्ताहाचे उवद्दष्ट 

आह.े या र्षी, वनःशस्त्रीकरि सप्ताह 24 ऑक्टोबरपासूि सरुू होिार आह.े 30 

ऑक्टोबरपयंत या सप्ताहाचे पालन केले जाईल. वनःशस्त्रीकरि सप्ताह जागरूकता 

आवि वनःशस्त्रीकरि समस्याांबद्दल आवि त्याांच ेक्रॉस-कवटांग महत्त्र् समजनू 

घेण्याचा प्रयत्न करतो. 

आठवड्याचा इनतहास: 

• 24 ऑक्टोबरपासनू, सांयकु्त राष्राांच्या स्थापनेच्या र्धाापनवदनावनवमत्त, 

आठर्ड्याभराच्या र्ावषाक पाळण्याला प्रथम जनरल असेंब्लीच्या 1978 च्या 

वन:शस्त्रीकरिार्रील वर्शेष सत्ाच्या अांवतम दस्तऐर्जात (रेझोल्यशून S-10/2) 

बोलार्ण्यात आले होते. 1995 मध्य,े जनरल असेंब्लीने जगातील सर्ा दशेातील 

सरकार, तसेच एनजीओना वन:शस्त्रीकरि सप्ताहात सवक्रय भाग घेण्यासाठी 

आमांवत्त केले. 

नवनवध बातम्या (MPSC daily current affairs) 

15. भारतातील पनहली ‘टेस्ट ट्यूब’ बन्विी म्हशीचे बछडे गुिरातमध्ये िन्वमले. 

• प्रामखु्याने गुिरातच्या कच्छ 

प्रदेशात आढळिाऱ्या “बन्विी” जातीच्या म्हशीच्या पवहल्या 

आयव्हीएफ बछड्याचा जन्वम राज्याच्या गीर सोमिार् निर्लयातील एका 

शेतकऱ्याच्या घरी झाला. दगु्धोत्पादन र्ाढर्ण्यासाठी जनकुीयदृष््टया श्रिे म्हशींची 

सांख्या र्ाढर्ण्यासाठी ही प्रवक्रया पार पडली. बन्वनी म्हसै रखरखीत र्ातार्रिात 

लर्वचकता आवि उच्च दधू उत्पादन क्मतेसाठी ओळखली जाते. 



 

 

Importance of Daily Current Affairs in Marathi 

Importance of Daily Current Affairs in Marathi: Daily current 

affairs in Marathi (दनैांवदन चाल ूघडामोडी) मळेु आपल्याला MPSC State 

Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, 

Police Constable, RRB, अशा अनेक स्पधाापरीक्ाांमध्ये वर्चारण्यात येिाऱ्या चाल ू

घडामोडीर्र आधाररत प्रश्नाांची तयारी करण्यास मदत होिार आह ेतसेच Daily current 

affairs in Marathi (चाल ूघडामोडी) मळेु आपल्या सामान्वय ज्ञानात र्दृ्धी होऊन 

परीक्ावभमखु अभ्यास करण्यास सहाय्य होिार आह.े 

Sr.No. Name Links View PDF 

1 1 ऑक्टोबर 2021 चाल ूघडामोडी Download Download PDF 

2 2 ऑक्टोबर 2021 चाल ूघडामोडी Download Download PDF 

3 3 ऑक्टोबर 2021 चाल ूघडामोडी Download Download PDF 

4 4 ऑक्टोबर 2021 चाल ूघडामोडी Download Download PDF 

5 5 ऑक्टोबर 2021 चाल ूघडामोडी Download Download PDF 

6 6 ऑक्टोबर 2021 चाल ूघडामोडी Download Download PDF 

https://ooacademy.co.in/1-october-current-affairs/
https://ooacademy.co.in/wp-content/uploads/2021/10/1-%E0%A4%91%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%8B%E0%A4%AC%E0%A4%B0-2021-%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%82-%E0%A4%98%E0%A4%A1%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A5%8B%E0%A4%A1%E0%A5%80-PDF-Download.pdf
https://ooacademy.co.in/2-october-current-affairs/
https://ooacademy.co.in/wp-content/uploads/2021/10/2-%E0%A4%91%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%8B%E0%A4%AC%E0%A4%B0-2021-%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%82-%E0%A4%98%E0%A4%A1%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A5%8B%E0%A4%A1%E0%A5%80-PDF-Download.pdf
https://ooacademy.co.in/3-october-current-affairs-2/
https://ooacademy.co.in/wp-content/uploads/2021/10/3-%E0%A4%91%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%8B%E0%A4%AC%E0%A4%B0-2021-%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%82-%E0%A4%98%E0%A4%A1%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A5%8B%E0%A4%A1%E0%A5%80-PDF-Download.pdf
https://ooacademy.co.in/4-october-current-affairs/
https://ooacademy.co.in/wp-content/uploads/2021/10/4-%E0%A4%91%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%8B%E0%A4%AC%E0%A4%B0-2021-%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%82-%E0%A4%98%E0%A4%A1%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A5%8B%E0%A4%A1%E0%A5%80-PDF-Download.pdf
https://ooacademy.co.in/5-%e0%a4%91%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a5%8b%e0%a4%ac%e0%a4%b0-2021-%e0%a4%9a%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a5%82-%e0%a4%98%e0%a4%a1%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a5%8b%e0%a4%a1%e0%a5%80-pdf-download/
https://ooacademy.co.in/wp-content/uploads/2021/10/5-%E0%A4%91%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%8B%E0%A4%AC%E0%A4%B0-2021-%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%82-%E0%A4%98%E0%A4%A1%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A5%8B%E0%A4%A1%E0%A5%80-PDF-Download.pdf
https://ooacademy.co.in/6-october-2021-current-affairs/
https://ooacademy.co.in/wp-content/uploads/2021/10/6-%E0%A4%91%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%8B%E0%A4%AC%E0%A4%B0-2021-%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%82-%E0%A4%98%E0%A4%A1%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A5%8B%E0%A4%A1%E0%A5%80-PDF-Download.pdf


 

 

Sr.No. Name Links View PDF 

7 7 ऑक्टोबर 2021 चाल ूघडामोडी Download Download PDF 

8 8 ऑक्टोबर 2021 चाल ूघडामोडी Download Download PDF 

9 9 ऑक्टोबर 2021 चाल ूघडामोडी Download Download PDF 

10 10 ऑक्टोबर 2021 चाल ूघडामोडी Download Download PDF 

11 11 ऑक्टोबर 2021 चाल ूघडामोडी Download Download PDF 

12 12 ऑक्टोबर 2021 चाल ूघडामोडी Download Download PDF 

13 13 ऑक्टोबर 2021 चाल ूघडामोडी Download Download PDF 

14 14 ऑक्टोबर 2021 चाल ूघडामोडी Download Download PDF 

15 15 ऑक्टोबर 2021 चाल ूघडामोडी Download Download PDF 

16 16 ऑक्टोबर 2021 चाल ूघडामोडी Download Download PDF 

17 17 ऑक्टोबर 2021 चाल ूघडामोडी Download Download PDF 

18 18 ऑक्टोबर 2021 चाल ूघडामोडी Download Download PDF 

https://ooacademy.co.in/7-october-2021-current-affairs-pdf-download/
https://ooacademy.co.in/wp-content/uploads/2021/10/7-%E0%A4%91%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%8B%E0%A4%AC%E0%A4%B0-2021-%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%82-%E0%A4%98%E0%A4%A1%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A5%8B%E0%A4%A1%E0%A5%80-PDF-Download.pdf
https://ooacademy.co.in/1-october-current-affairs-2/
https://ooacademy.co.in/wp-content/uploads/2021/10/8-%E0%A4%91%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%8B%E0%A4%AC%E0%A4%B0-2021-%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%82-%E0%A4%98%E0%A4%A1%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A5%8B%E0%A4%A1%E0%A5%80-PDF-Download.pdf
https://ooacademy.co.in/9-october-2021-current-affairs/
https://ooacademy.co.in/wp-content/uploads/2021/10/9-%E0%A4%91%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%8B%E0%A4%AC%E0%A4%B0-2021-%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%82-%E0%A4%98%E0%A4%A1%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A5%8B%E0%A4%A1%E0%A5%80-PDF-Download.pdf
https://ooacademy.co.in/10-%e0%a4%91%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a5%8b%e0%a4%ac%e0%a4%b0-2021-%e0%a4%9a%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a5%82-%e0%a4%98%e0%a4%a1%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a5%8b%e0%a4%a1%e0%a5%80-pdf-download/
https://ooacademy.co.in/wp-content/uploads/2021/10/10-%E0%A4%91%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%8B%E0%A4%AC%E0%A4%B0-2021-%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%82-%E0%A4%98%E0%A4%A1%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A5%8B%E0%A4%A1%E0%A5%80-PDF-Download.pdf
https://ooacademy.co.in/11-%e0%a4%91%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a5%8b%e0%a4%ac%e0%a4%b0-2021-%e0%a4%9a%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a5%82-%e0%a4%98%e0%a4%a1%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a5%8b%e0%a4%a1%e0%a5%80-pdf-download/
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