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• 18-24 नोव्हेंबर: न्टिममक्रोबबयल अवेयरनेस आठवडा 
• 17 नोव्हेंबर: आंतरराष्ट्रीय ववद्यार्थी दिन 

• 17 नोव्हेंबर: राष्ट्रीय अपस्मार दिन 

• कोव्हॅन्ससनच्या न्सलननकल चाचणयांचे नतसरे चरण भारत बायोिेकने सुरू केले आहे 

• आयसीएमआरच्या भागीिारीमध्ये भारत बायोिेकद्वारे चाचणया आयोन्ित केल्या 
िातील 

• आयसीएमआर: इंडडयन काउन्टसल ऑफ मेडडकल ररसचच 
• गगधाडांच्या संवधचनासाठी शासनाने 5 वर्ाांची कृती योिना िाहीर केली 
• डीआयपीएएमने मालमत्ता कमाईसाठी सल्लागार सवेा प्रिान करणयासाठी िागनतक 

बँकेबरोबर करार केला 
• दिपम: गुंतवणूक आणण सावचिननक मालमत्ता व्यवस्र्थापन ववभाग 

• कें द्र सरकार खेलो इंडडया योिनेंतगचत 500 खासगी अकािमींना प्रोत्साहन िेईल 

• कें द्रीय आरोग्यमंत्री डब्लल्यूएचओच्या कायचकारी मंडळाच्या 147 व्या सत्राचे आभासी 
अध्यक्ष 

Ooacademy (OOA) 



 

 

• बराक ओबामा यांचे पुस्तक "एक वचन दिलेली िमीन" ररलीि होणयाच्या तयारीत 
आहे 

• ओबामा यांचे पदहले पुस्तक, "ड्रीम्स फ्रॉम माय फािर" 1995 मध्ये प्रकामशत झाल े

• महाराष्ट्रातील परभणी येरे्थ आमशया खंडातील पदहली सौर उिाच पोत वस्त्रोद्योग 
ममळणार आहे 

• बेलारूसच्या आयचना सबलेटकाने मलटझ ओपन 2020 वविेतेपि न्िंकल े

• बीसीसीआयने एमपीएल स्पोर्टचसची घोर्णा िीम इंडडयासाठी ऑफफमशयल फकि प्रायोिक 
म्हणून केली 

• वप्रयंका चोप्रा यांची बििीश फॅशन कौन्टसलच्या रािितू म्हणून ननयुसती झाली आहे 

• फक्रस गोपालकृष्ट्णन यांना ररझव्हच बँक इनोव्हेशन हबचे पदहले अध्यक्ष म्हणून ननयुसत 
केले 

• अिय कुमार यांची बुरंडी येरे्थ भारताच्या पुढील रािितू म्हणून ननयुसती 
• पंतप्रधान नरेंद्र मोिी 12 व्या बिसस संमलेनात सहभागी झाल े

• बिसस: िाझील, रमशया, भारत, चीन आणण िक्षक्षण आफफ्रका 
• रमशयाच्या अध्यक्षतेखाली यावर्ी मशखर पररर्ि आयोन्ित केली िात आहे 

• "ग्लोबल न्स्र्थरता, सामानयक सुरक्षा आणण नाववटयपणूच वाढीसाठी बिसस भागीिारी" 
• ररलायटस ररिेलने १कोिींमध्ये फननचचर ररिेल स्िािचअप अबचन मशडी ममळववली 
• बत्रपुरा सरकारने व्ही.एस. यािव यांना पोमलस महासंचालक म्हणून ननयुसत केल े

• 11 माय 11 सकच लला लंका प्रीममयर लीग (एलपीएल) चे प्रायोिक म्हणून नाव िेणयात 
आले 

• एलपीएल 2020 16 डडसेंबर पयांत 26 नोव्हेंबरपासून फकक-ऑफ करणयाचे वेळापत्रक 
आहे 

• हंबनिोिा येर्थील मदहिंा रािपक्ष आंतरराष्ट्रीय फक्रकेि स्िेडडयमवर 

• अमरावती लक्ष्मीनारायण यांची िीएसआयडीसी अध्यक्षपिी ननयुसती 
• िीएसआयडीसी: तेलंगणा राज्य उद्योग ववकास महामंडळ 

• दहमाचल प्रिेश ववधानसभेचे मािी सभापती तुलसी राम यांचे ननधन 

• 2007 तुलसी राम 2007 ते 2012 पयांत एचपी ववधानसभेचे अध्यक्ष होते 

• 1990 ते भरमौर ववधानसभा मतिार संघातून १ 1990. ०, १ आणण २०० In मध्ये ते 
आमिार ननवडून आले 

• हररयाणाची पदहली मदहला खासिार चंद्रवती यांचे ननधन 

• चंद्रवती १ 7 77 मध्ये मभवानी येरू्थन हरयाणा येर्थील पदहल्या मदहला खासिार ठरल्या 
• 1990 मध्ये त्यांनी पुडुचेरीचे लेफ्िनंि-गव्हनचर म्हणून काम पादहल े

• लेखक रचना बबष्ट्ि रावत यांच्या हस्ते “ननद्रानाश: आमी कर्था” पुस्तक प्रकामशत झाले 
• पुस्तक पेंन्ग्वन रँडम हाऊस इंडडया द्वारा प्रकामशत केले गेले आहे. 
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• आंतरराष्ट्रीय ववद्यार्थी दिन 17 नोव्हेंबर रोिी सािरा केला िातो 
• नुकतीच बनावि िात प्रमाणपत्र असलले्या सवच कमचचार यांना कामावरून काढून 

िाकणयाचे ननिेश राज्य सरकार-छत्तीसगड 

• मसन्सकमचे ते चौरे्थ मुख्यमंत्री होते, ज्यांचे नुकतेच ननधन झाले - संचमन मलबं ू

• राज्य सरकारने वववाहसोहळात 200 लोक उपन्स्र्थत राहणयाची परवानगी मागे घेणयाचा 
ननणचय घेतला आहे आणण आता फसत 50 लोकांना परवानगी दिली िाईल - दिल्ली 
सरकार 

• आदिवासी कल्याण ववभागाचे राज्य नाव बिलून आदिवासी व्यवहार ववभाग असे केले 
गेले आहे - मध्य प्रिेश 

• ननवडणूक आयोगाने अलीकडेच अमभनेता नेमला आहे िो पंिाब-सोनू सूिचा राज्य 
प्रतीक आहे 

• अलीकडे बबहार राज्याच्या मुख्यमंबत्रपिाची शपर्थ घेतलेल्या मुख्यमंत्री सातव्यांिा - 
ननतीशकुमार 

• स्पेसएससने नासासाठी पदहल्या पूणच व्यावसानयक उड्डाणातून आंतरराष्ट्रीय अंतराळ 
स्र्थानकासाठी अनेक अंतराळवीरांना पाठववले आहे - चार 

• अलीकडे मास्िर गोल्फ िूनाचमेंि 2020 चे वविेतेपि न्िंकणारा खेळाडू- डन्स्िन िॉटसन 

• ऑस्रेमलयन िलतरणपिू शायना िॅकवर डोवपगं केल्याबद्िल अनवधानाने िोर्ी 
असल्याचे िोन वर्ाांसाठी बंिी घालणयात आली आहे - िोन वर्े 

 

 


