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• दिग्गज बंगाली अभिनेता सौभमत्र चटजी यांचे ननधन 

• 2012 २०१२ मध्ये तयांना िािासाहेब फाळके पुरस्कार, भसनेमाचा िारतातील सर्वोच्च 
पुरस्कार 

• 2004 तयांना 2004 मध्ये िारत सरकारने पद्मिूषण पुरस्काराने सन्माननत केल े

• २०१८ मध्ये फ्रान्स सरकारने तयाला ि लीजेन डी'होनूर पुरस्कार दिला 
• जम्मू-कश्मीर प्रिेश क गं्रेस कमेटी, गुप्कर घोषणेसाठी पीपल्स अलायन्समध्ये सहिागी 

झाली 
• ऑगस्ट, 2019 रोजी, गुप्कर घोषणेर्वर कलम Ab Ab० रद्ि करण्यापूर्वी स्र्वाक्षरी 

करण्यात आली 
• जम्मू आणण काश्मीरची वर्वशेष स्स्िती पुनसंचनयत करण्यासाठी तयार केली 
• जम्मू-काश्मीरच्या ततकालीन राज्याचा ध्र्वज याचा प्रतीक म्हणून ित्तक घेतला 
• 8 पक्षांनी गोपकरांच्या घोषणेची अंमलबजार्वणी करण्यासाठी हात जोडून घेतले 
• 8 पक्ष: एनसी, पीडीपी, पीसी, जेकेपीएम, सीपीआय (एम), जेकेपीसीसी, एएनसी आणण 

सीपीआय 

• बबहारचे मुख्यमंत्री म्हणून ननतीशकुमार सातव्यांिा शपि घेतील 

Ooacademy (OOA) 



 

 

• ननतीशकुमार मुख्यमंत्री म्हणून सलग चौथ्या काययकाळात परत 

• बांगलािेशचे सिर रहमान यांना आंतरराष्ट्रीय बाल शांतता पुरस्कार भमळाला 
• 42 िेशांमधील 142 अजयिारांपैकी तयांची ननर्वड झाली 
• सायबर धमकार्वण्याबद्िल तरुणानंा भशक्षक्षत करण्यासाठी तयाच्या प्रयतनांसाठी 
• सायबर धमकार्वण्यापासून रोखण्यासाठी तयाला मोबाईल अॅप "सायबर टीन्स" सेट अप 

करण्यासाठी पुरस्कार िेण्यात आला 
• नेिरलँड बेस्ड ककड्सराईट्स फाऊंडेशनने दिललेा हा पुरस्कार 

• स्पेसएक्सची कू्र -1 भमशन सोमर्वारी आयएसएसर्वर 4 अंतराळर्वीर प्रक्षेपण करणार आहे 

• फ्लोररडामधील केनेडी स्पेस सेंटर र्वरुन 

• भमशन स्व्हल्टर नासा अंतराळर्वीर मायकेल ह पककन्स, स्व्हक्टर ग्लोव्हर आणण शॅनन 
र्व कर 

• आणण जपान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजन्सीचे अंतराळर्वीर सोची नोगुची 
• कू्रने aceपॅसक्राफ्टला "रेणझभलयन्स" असे नार्व दिले आहे 

• ग्लोव्हर ि पायलट असताना ह पककन्स कू्र डॅ्रगन कमांडर असतील 

• र्व कर आणण नोगुची िोघेही भमशन वर्वशेषज्ञ आहेत 

• लुईस हॅभमल्टनने तुकीचा ग्रँड वप्रक्स 2020 स्जंकला 
• लुईस हॅभमल्टनने 2020 फ म्युयला 1 ड्रायव्हसयची सीभशप स्क्लनच केली आहे 

• तयाच्या कारकीिीत 7th व्या र्वेळी वर्वश्र्ववर्वजेतेपि स्जंकणे 
• ड्राइव्हस सय सीभशप्सचा हॅभमल्टन वर्वजेता: 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 

• कक्रकेट आयलंडने स्टुअटय बान्सयला आयलंडचे सहाय्यक प्रमुख प्रभशक्षक म्हणून ननयुक्त 
केले 

• भमली स्रॅनो डब्लल्यूबीबीएलमध्ये 100 वर्वकेट्स घेणारा पदहला ब लर बनला 
• डब्लल्यूबीबीएल: मदहला बबग बॅश लीग 

• एफएसएसएम सेर्वांसाठी आयएसओ प्रमाणपत्र भमळवर्वण्यासाठी िुर्वनेश्र्वर हे पदहले 
शहर बनले 

• एफएसएसएम: फॅकल गाळ आणण सेप्टेज व्यर्वस्िापन 

• आठव्या बिक्स वर्वज्ञान, तंत्रज्ञान र्व नावर्वन्यमतं्री मंबत्रमंडळाची बैठक अक्षरशः पार पडली 
• हषयर्वधयन यांनी 8th व्या बिक्स वर्वज्ञान, तंत्रज्ञान र्व नावर्वन्यमंत्री मंत्री मेळाव्यात िाग 

घेतला 
• रभशयन फेडरेशनच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोस्जत करण्यात आली होती 
• अभिजीता गुप्ता (7) आंतरराष्ट्रीय बुक ऑफ रेक डयद्र्वारे जगातील सर्वायत तरुण लेखक 

म्हणून ओळखली गेली आहे. 
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• अलीकडे, ज्या िेशाच्या शोधकतयांनी 'ग्रेट बॅररयर रीफ' - ऑस्रेभलयामध्ये 500 मीटर 
लांबीचा कोरल रीफ शोधला आहे 

• ज्या िेशाचा पंतप्रधान शेख खलीफा बबन सलमान अल खलीफा मरण पार्वला - बहरीन 

• ह की इंडडयाचे अध्यक्ष - ज्ञानेंद्रो ननगंोबम यांची बबनवर्वरोध ननर्वड झाली आहे 

• अलीकडे ज्या िेशाच्या कक्रकेट मंडळाने प्रिमच मदहला संचालक नेमला आहे - 
पाककस्तान 

• नुकतीच ज्या संघाने आयपीएल (इंडडयन प्रीभमयर लीग) 2020 चे वर्वजेतेपि स्जंकले 
आहे (पाचव्या र्वेळी) - मुंबई इंडडयन्स 

• २०१९-20 या आर्ियक र्वषायत रोन इंडडयाने 7904 कोटी रुपयांची िेणगी दिली आहे - 
अझीम प्रेमजी 

• 11 नोव्हेंबर रोजी राष्ट्रीय भशक्षण दिन साजरा केला जातो 
• पाककस्तान कक्रकेट बोडायने आगामी िौर् यापूर्वी सर्वय प्रारूपांची कणयधारपि सोपवर्वण्याची 

घोषणा केली आहे- बाबर आजम 

• अलीकडेच ज्या राज्यात िारताच्या सर्वायत प्रिीघय 'भसगंल लेन मोटेटेबल सस्पेंशन बिज' 

चे उद्घाटन झाले - उत्तराखंड 

• राष्ट्रीय कायिेशीर सेर्वा दिन 9 नोव्हेंबर रोजी साजरा केला जातो 
• नुकताच ज्या िेशात एच 1 एन 2 वर्वषाणूचा संसगय झाल्याचे प्रिमच घडले आहे ते 

स्र्वाइन फ्लूचे िभुमयळ लक्षण आहे - कॅनडा 
• मच्छीमारांच्या उत्तम उपजीवर्वकेसाठी ‘पररर्वतयनाणयम’ योजना सुरू करणारे राज्य - केरळ 

• अलीकडेच प्रिमच मदहला टी -20 चॅलेंज 2020 चे वर्वजेतेपि स्जंकणार् या सघंाने -. 
• दिल्ली आणण दिल्ली कक्रकेट असोभसएशन (डीडीसीए) चे कोषाध्यक्ष ननर्वडले गेले 

आहेत- शशी खन्ना 
• अलीकडेच िारताने राज्य पुरस्कृत िहशतर्वाद्याच्या यािीतून िेश हटवर्वण्याचे स्र्वागत 

केले आहे - सुिान 

• जागनतक वर्वज्ञान दिन 10 नोव्हेंबर रोजी साजरा केला जातो 
• कोवर्वि -१ वर्वषाणूचे घरी सापडल्यानंतर लोकसिेचे खासिार आणण माजी िारतीय 

कक्रकेटपटू ज्यांना स्र्वत: ला र्वेगळे केले आहे - गौतम गंिीर 

• ररलायन्स इंडस्रीज भलभमटेडने (आरआयएल) 5 नोव्हेंबर 2020 रोजी जाहीर केले आहे 
की सार्वयजननक गुंतर्वणूक ननधी (पीआयएफ) ररलायन्स ररटेल व्हेंचर भलभमटेड 
(आरआरव्हीएल) मध्ये 9,555 कोटी रुपये इतकी रक्कम गुंतर्वेल. 

• बांगलािेशने 3 कोटी कोवर्वड 19 लस डोससाठी सामजंस्य करार केला आहे - िारतीय 
सीरम इस्न्स्टट्यटू ऑफ इंडडया (एसआयआय) 

• आंतर-संसिीय युननयन - सन २०२० -२०२ for साठी आयपीयूचे नर्वीन अध्यक्ष म्हणून 
कोण ननर्वडले गेले आहे - पोतुयगालचे खासिार िआुते पाचेको 



 

 

• 58 कसोटी सामने, १77 एकदिर्वसीय सामने आणण 37 टी -२० आंतरराष्ट्रीय सामने 
खेळणारा िारतीय कक्रकेटपटू - गौतम गंिीर 

• फेसबुकने फेडरेशनचे अर्धकृत पषृ्ट्ठ आपल्या सूचनेर्वरून पूर्वय सूचना न िेता हटर्वले 
आहे - आंतरराष्ट्रीय शूदटंग स्पोटय फेडरेशन (आयएसएसएफ) 

• पथृ्र्वी अर्वलोकन उपग्रह ईओएस -0१ भमशनच्या प्रक्षेपणाची उलगडा 06 नोव्हेंबर 2020 

रोजी िारतातील अर्वकाश कें द्रात सुरू झाली - श्रीहररकोटा येिील सतीश धर्वन 
अर्वकाश कें द्र 

• ईओएस -01 उपग्रह प्रक्षेपण र्वाहनार्वर पीएसएलव्ही-सी 49 लाँच करण्यात आले, नऊ 
आंतरराष्ट्रीय ग्राहक उपग्रहांसह - 7 नोव्हेंबर 2020 

• अलीकडेच, काळ्या आणण आभशयाई-अमेररकन उपाध्यक्षपिी पदहली मदहला मदहला 
उमेिर्वार - कमला हॅररस म्हणून ननर्वडली गलेी 

• अलीकडे केरळ - झारखंडनंतर सीबीआयकडे राज्य सरकारांनी दिलेली सर्वयसाधारण 
संमती मागे घेतलेले िारतीय राज्य 

 
 

 


