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१७ नोव्हेंबर २०२० चालू घडामोडी 

• 15 - 21 नोव्हेंबर: आंतरराष्ट्रीय फसवणूक जागरुकता सप्ताह 

• 16 नोव्हेंबर: आंतरराष्ट्रीय सहहष्ट्णुता हिन 

• 16 नोव्हेंबर: राष्ट्रीय प्रेस हिन 

• पंतप्रधान नरेंद्र मोिी यांनी "पुतळा ऑफ पीस" चे अक्षरशः अनावरण केले 
• जैन संत - श्री ववजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज यांच्या 151 व्या जयंती ननममत्त 

• १५१ इंच उंच पुतळा आठ धातंुपासून बनववला गेला आहे (अष्ट्टधातु) 
• राजस्थानातील पालीमधील जेटपुरा येथील ववजय वल्लभ साधना कें द्र येथे हे स्थावपत 

केले गेले आहे 

• कोलकाता येथे मुलांसाठी जगातील प्रथम रॅम लायब्ररी सुरू करण्यात आली 
• 15 आमशया पॅमसफफक िेशांनी जगातील सवाात मोठी मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी 

केली आहे 

• करार म्हणजे क्षेत्रीय व्यापक आर्थाक भागीिारी (आरसीईपी) 
• आरसीईपीचे सिस्य जगातील जवळजवळ एक ततृीयांश लोकसंख्या आणण जागनतक 

जीडीपीच्या सुमारे 30% लोकांपैकी 

Ooacademy (OOA) 



 

 

• नागरी नोंिणी प्रणालीवर आधाररत भारताची महत्त्वपूणा आकडेवारी 2018 जाहीर 

• अहवालात मुख्यत्वे भारतातील ववववध राजयांमधील लैंर्गक गुणधमाांववषयी अंतर्दाष्ट्टी 
हिली गलेी आहे 

• अरुणाचल प्रिेश सवाार्धक मलगं गुणोत्तर असलेले राजय होते (1084) 

• नागालँड 965 सह क्क्वट 2 वे स्थान, ममझोरम 964 सह नतसर् या स्थानावर आहे 

• केरळ 63 463 सह चौथ्या आणण कनााटक 7 77 च्या मलगं गुणोत्तरांसह With व्या 
स्थानावर आहे 

• मणणपूर राजयात 757 चे सवाात कमी मलगं प्रमाण होते 

• २००9 च्या .3१..3% च्या तुलनेत जन्म नोंिणी 89.3% पयांत वाढली आहे 

• पंतप्रधान नरेंद्र मोिी 12 व्या ब्रब्रक्स संमलेनात सहभागी होणार आहेत 

• ब्रब्रक्स: ब्राझील, रमशया, भारत, चीन आणण िक्षक्षण आफिका 
• रमशयाच्या अध्यक्षतेखाली यावषी मशखर पररषि आयोक्जत केली जात आहे 

• थीम: "ग्लोबल क्स्थरता, सामानयक सुरक्षा आणण नाववन्यपूणा वाढीसाठी ब्रब्रक्स 
भागीिारी" 

• मलबार व्यायामाचा िसुरा चरण उत्तर नोव्हेंबर 17 ते 20 नोव्हेंबर 2020 या कालावधीत 
उत्तर अरबी समुद्रामध्ये आयोक्जत केला जाईल. 

• मलबार व्यायामाच्या िसुर् या टप्प्यात भारत, जपान, ऑस्रेमलया आणण अमरेरकेच्या 
नेव्ही भाग घेणार आहेत 

• बंगालच्या उपसागरात मलबार व्यायामाचा पहहला टप्पा पार पडला 
• डब्लल्यूएचओने त्याच्या आपत्कालीन उपयोग सूचीमध्ये "एनसीओपी 2" लस जोडली 

आहे 

• एनसीओपी 2 इंडोनेमशयाच्या बायो फमाा द्वारा ववकमसत 

• व्युत्पन्न पोमलओ व्हायरस ताण उपचार करण्यासाठी ही लस ववकमसत केली गेली आहे 

• अजेहटनाच्या जॅक्व्हयर माचेरानोने फुटबॉलमधून ननवतृ्ती जाहीर केली आहे 

• इंग्लंडचा माजी गोलरक्षक रे क्लेमेन्स यांचे नुकतेच ननधन झाल े

• सीररयाचे परराष्ट्रमंत्री वामलि अल-मोलेलमे यांचे नकुतेच ननधन झाल े

• स्पेसएक्स कू्र -1 'लचीला' यशस्वीररत्या आयएसएसमध्ये 4 अंतराळवीर घेऊन गेल े

• आयएसएस: आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्टेशन 

• िेशातील सवाात वाईट नागरी अशांतता िरम्यान पेरूचे अंतररम अध्यक्ष मॅन्युएल 
मेररनो यांनी राजीनामा हिला 

• ननतीशकुमार यांनी 7th व्या वेळी ब्रबहारचे मुख्यमंत्री म्हणून ननवड केली 
• तारफकशोर प्रसाि ब्रबहारचे उपमुख्यमंत्री म्हणून ननवडतात 

• ब्रबहारच्या उपमुख्यमंत्रीपिी रेणू िेवीची शपथ घ्या 
• ब्रँड अ ॅम्बेसेडर म्हणून ववराट कोहलीमध्ये हेल्थकेअर ब्रँड व्हाईज रोप्स 



 

 

• नवीन ब्रँड अ ॅम्बेसेडर म्हणून इक्क्वटास स्मॉल फायनान्स बँकेची स्मतृी मंधाना 
• नररिंर बत्राने कॅवपटल फाऊंडेशन नॅशनल अवॉडा २०२० क्जंकला 
• मेझॉन इंडडयाने "एसटीईपी" सुरू केला, एक परफॉमान्स-बेस्ड बेननफफट्स प्रोग्राम 

• त्याच्या प्लॅटफॉमावरील 7 लाख ववके्रत्यांच्या ववकासास गती िेण्यासाठी मित करणे 
• यूएडीएआयने "ऑडार आधार काडा" नावाची नवीन सेवा सुरू केली आहे 

• यूएडीएआयः भारतीय ववमशष्ट्ट ओळख प्रार्धकरण 

• एचडीएफसी बँकेने "मूह बँड राखो" मोहहमेची घोषणा केली 
• सायबर फसवणूक आणण त्यांना प्रनतबंर्धत करण्याबद्िल जागरूकता वाढववणे 

• यूपीचे सीएम योगी आहित्यनाथ यांनी पयाावरणपूरक पुनवाापर करणार् या धूप 
क्स्टकसाची सुरूवात केली 

• ‘आमशवााि’ नावाच्या ‘पुननावीनीकरणणत धूप क्स्टक्स’ 
• टेस्लाने कॅमलफोननायामधील फायरबॉबमध्ये जगातील सवाात मोठे सुपरचाजार Atटेशन 

लाँच केल े

• अमभनेता सोनू सूि यांची ननवडणूक आयोगाने पंजाबची राजय प्रतीक म्हणून ननयुक्ती 
केली 

• हिल्ली सरकारने 'रेड लाईट ऑन, गाडी ऑफ' मोहहमेचा िसुरा टप्पा सरुू केला. 

१७ नोव्हेंबर २०२० चालू घडामोडी 
• राष्ट्रीय प्रेस हिन 16 नोव्हेंबर रोजी साजरा केला जातो 
• अमेररकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड रम्प यांनी चीन - 31 अशा अनेक कंपन्यांमध्ये अमेररकन 

गुंतवणूकीवर ननबांध घालणा an  ्या कायाकारी आिेशावर स्वाक्षरी केली आहे 

• अलीकडेच जया संस्थेने भारतात जागनतक पारंपररक औषध कें द्र स्थावपत करण्याची 
घोषणा केली आहे - डब्लल्यूएचओ 

• अलीकडे जया िेशाकडून भारताला 50 मेहरक टन खाद्यान्न मित ममळाली - क्जबूती 
• जागनतक मधुमेह हिवस 14 रोजी साजरा केला जातो 
• अलीकडेच, फॉम्युाला वन ड्रायव्हरने तुकीचा ग्रँड वप्रक्स - लुईस हॅममल्टन हे ववजेतेपि 

क्जंकून आपले सातवे ववश्वववजेतेपि क्जंकले. 
• अलीकडे, बंगाली र्चत्रपटाचा प्रमसद्ध अमभनेता, जयाचे वयाच्या 85 व्या वषी ननधन झाले 

आहे - सौममत्र चटजी 
• संयुक्त अरब अममरातीने (यूएई) परिेशी व्यावसानयकांना गोल्डन क्व्हसा िेण्याची 

घोषणा केली आहे, जयाचा कालावधी 10 वषे असेल. 

 


