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१९ नोव्हेंबर २०२० चालू घडामोडी  

• 18 नोव्हेंबर: ननसर्गोपचार दिन 

• 500 टॉप 500 ने जर्गातील शीर्ष 500 सुपर कॉम्प्यूटसषच्या यािीची 56 वी आवतृ्ती 
प्रकाशशत केली आहे 

• जपानचा सुपर कॉम्प्यूटर फुर्गाकू जर्गातील सवाषत शक्ततशाली सुपर संर्गणक आहे 

• आयबीएम सशमट जर्गातील सवाषत शक्ततशाली िसुरा संर्गणक आहे 

• शसएरा जर्गातील नतसरा सवाषत शक्ततशाली सुपर सरं्गणक 

• चीनमधील सनवे तैहुलाइट जर्गातील चौथा सवाषत शक्ततशाली सुपर संर्गणक 

• एनव्हीडडयाचा जर्गातील पाचवा सवाषत शक्ततशाली सुपर कॉम्प्यूटर 

• सौिी अरेबबयाचा िम्पमम -7 जर्गातील 10 वा सवाषत शक्ततशाली संर्गणक 

• जर्गात आतापयंत िोनपैकी िोन सवाषत शक्ततशाली सुपर कॉम्प्यूटसष भारतात आहेत 

• "परमशसद्धी" सुपर कॉम्प्यूटरचा क्रमांक rd 63 वा तर "प्रत्युर्" जार्गनतक क्रमवारीत th 

78 वा क्रमांक आहे. 
• भारताच्या शमदहरने जार्गनतक यािीतील शक्ततशाली सुपर कॉम्प्यूटसषमध्ये 146 वे स्थान 

शमळववल े

Ooacademy (OOA) 



 

 

• अमेररकेचे अध्यक्ष ट्रम्पप यांनी अफर्गाणणस्तान, इराकमधून 2,500 यूएस सनैनक मार्गे 
घेण्याचे आिेश दिले 

• जम्पमू-काश्मीरमध्ये वन हतक कायिा लार्गू झाला आहे 

• जम्पमू-काश्मीर सरकारने 31 माचष 2021 पयंत "वनहतकांची नोंि" पूणष करण्यासाठी 
अंनतम मुित दिली आहे. 

• डीआरडीओने द्रतु प्रनतसाि पषृ्ठभार्ग-ते-एअर क्षेपणास्र प्रणाली (तयूआरएसएएम) चा 
यशस्वीपणे परीक्षण केला 

• डीआरडीओ: संरक्षण संशोधन आणण ववकास संस्था 
• एडीबी कॉव्हीड -१ शमळववण्यासाठी ववकसनशील सिस्यांच्या राष्ट्रांना वाढवण्यासाठी २० 

िशलक्ष डॉलसषची तरतूि करते 

• एसबीएम बँक इंडडया आणण पे ननअरबी यांनी "ननवास" नावाचे ननओ बँककंर्ग ्लॅटफॉमष 
सुरू करणार 

• जपानी नोबेल-पुरस्कारप्रा्त भौनतकशास्रज्ञ मासाटोशी कोशशबा यांचे ननधन 

• मध्य प्रिेश सरकारने "र्गाय मंबरमंडळ" तयार करण्याचा ननणषय घेतला 
• राज्यातील र्गायींच्या संरक्षणासाठी 
• भारत आता २०२२ कफफा अंडर -१ Women मदहला ववश्वचर्क आयोक्जत करेल 

• 2022 अंडर -20 मदहला ववश्वचर्कात कोस्टा ररका होस्ट करा 
• डी के ठाकूर यांनी लखनौचे पोशलस आयुतत म्पहणून ननयुतती केली 
• कराची ककंग्जने पीएसएल 2020 ववजेतेपि शमळवण्यासाठी लाहोर कलंिरांना हरववले 
• पीएसएल: पाककस्तान सुपर लीर्ग 

• पीएसएल 2020 चे ्लेयर म्पहणून बाबर आझम यांचे नाव होते 

• बाबर आझम यांना “पीएसएल २०२० बेस्ट बटॅ्समन” चा पुरस्कारही शमळाला. 
• शादहन शाह आकििी पीएसएल 2020 चा सवोत्कृष्ट र्गोलंिाज ठरला 
• 21 कफनलँडला 2021 नॉडड षक ज्युननयर वर्लडष स्की सीशशपच्या एकमेव यजमान म्पहणून 

नाव िेण्यात आले 
• पंजाबचे माजी कृर्ी मंरी मोदहिंरशसरं्ग गर्गल यांचे ननधन 

• पंतप्रधान मोिी आज बंर्गळुरु टेक सशमटचे उद्घाटन करणार आहेत 

• यावर्ी अमीटची थीम '' नेतस्ट इज नाउज '' आहे 

• नतसरे वावर्षक ब्लूमबर्गष न्यू इकॉनॉमी फोरम 17 नोव्हेंबर रोजी अक्षरशः आयोक्जत 

• मायकेल ब्लमूबर्गष यांनी 2018 मध्ये ब्लमूबर्गष न्यू इकॉनॉमी फोरमची पुनस्थाषपना केली 
• उद्घाटन मंच शसरं्गापूरमध्ये आयोक्जत करण्यात आले होते आणण बीक्जंर्गमध्ये 2 रा 

मंच आयोक्जत केला र्गेला 
• डॉ. रमेश पोखररयाल ‘ननशंक’ यांना आंतरराष्ट्रीय वेतन पुरस्कार प्रा्त होईल 

• सादहत्याच्या उत्कृष्ट कामगर्गरीसाठी हा पुरस्कार त्यांना िेण्यात येईल 



 

 

• मनोज मुंतशशर यांना आंतरराष्ट्रीय वटायन सादहत्य पुरस्कारानेही सन्माननत केले 
जाईल 

• र्गोव्याच्या पदहर्लया मदहला राज्यपाल (२०१-201-२०१)) मिृलुा शसन्हा यांचे ननधन 

• सादहत्य अकािमी पुरस्कार ववजेता कवी आलोकरंजन िासर्गु्ता यांचे ननधन 

• त्यांच्या मरामी कोरात बुक ऑफ कववतांसाठी त्यांना सादहत्य पुरस्कार शमळाला 
• कनाषटक ववधानसभेचे दहवाळी अगधवेशन 7 डडसेंबर ते 15 डडसेंबर 2020 या कालावधीत 

आयोक्जत केले जाईल 

• ईईएसएल आणण र्गोवा नूतनीकरणयोग्य ऊजाष ववभार्ग ग्रीन कन्व्हजषन्ससाठी सामंजस्य 
करार 

• ईईएसएल: एनजी एकफशशयन्सी सक्व्हषससे शलशमटेड 

• 2019 भारतीय ववद्यार्थयांनी २०१-20-२०१ US मध्ये अमेररकेच्या अथषव्यवस्थेमध्ये .6..6 

अब्ज डॉलसषचे योर्गिान दिल े

• आंतरराष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय ववद्यार्थयांमधील अमेररकेतील िसुर् या क्रमांकाचे सवाषत मोठे 
स्रोत भारत रादहले 

• चीनने अमेररकेतील आंतरराष्ट्रीय ववद्यार्थयांचे सवाषत मोठे स्रोत शशर्ललक ठेवल े

• २०१९ At मध्ये आंतरराष्ट्रीय अथषशास्रयांनी अमेररकेच्या अथषव्यवस्थेला B B अब्ज 
डॉलसषचे योर्गिान दिल े

• र्गोर्लडमन सॅतसने भारताच्या ववत्तीय वर्ष 21 जीडीपीचा अंिाज -10.3% वाढववला. 
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• ररझव्हष बँक ऑफ इंडडयाने (आरबीआय) अलीकडेच पंजाब नॅशनल बँकेला एक कोटी 
रुपये इतका िंड वसूल केला आहे 

• पुडुचेरीचे माजी उपराज्य पाल आणण ज्या राज्यात पदहर्लया मदहला खासिार चंद्रवती 
यांचे वयाच्या of of व्या वर्ी ननधन झाले - हररयाणा 

• भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोिी यांनी कोववड -१ A SE आशसयान ररस्पॉन्स फंडात १० 
िशलक्ष अमरेरकन डॉलसष इतकी िेणर्गी जाहीर केली - अमेररकन डॉलर 

• कोववड -१ vacc लस - पाककस्तान या िेशाच्या आर्गाऊ खरेिीसाठी १०० िशलक्ष 
डॉलसषचे वाटप केलेर्लया िेशाला 

• परभणी क्जर्लहा आशशया खंडातील पदहली सौर उजाष चालववणारी वस्रोद्योर्ग महाराष्ट्र 
उघडेल 

• ररझव्हष बँक ऑफ इंडडयाच्या इनोव्हेशन सेंटरचे पदहले अध्यक्ष ननयुतत - णिस 
र्गोपालकृष्णन 

• अमेररकेचे माजी पती, ज्यांनी नुकतेच 'अ प्रॉशमशसड लँड' पुस्तक प्रशसद्ध केले - बराक 
ओबामा 



 

 

• अलीकडेच राज्य सरकारने र्गोवंशाच्या रक्षणासाठी र्गाय कॅबबनेट स्थापन करण्याचा 
ननणषय घेतला आहे - मध्य प्रिेश 

• कफफाने कोववड -१९ च्या कारणामुळे अंडर -१ मदहला ववश्वचर्क पुढे ढकलला आहे 

• कें द्र सरकारने अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) संचालक संजय कुमार शमश्रा यांच्या 
कायषकाळात नुकतीच एक वर्ष वाढववली आहे. 

 


