
 

 

 

 

 

२२ नोव्हेंबर २०२० चालू घडामोडी 
 

२२ नोव्हेंबर २०२० चालू घडामोडी  

• जिल बबडेन याांच्या पॉललसी डायरेक्टरपदी भारतीय अमेररकन माला अडीगा याांची 
ननयुक्ती 

• िीतन राम माांझी याांनी बबहार विधानसभेचे प्रो-टेम अध्यक्ष म्हणून शपथ घेतली 
• फ्राजससस्को सगस्तीने पेरूचे अांतररम अध्यक्ष म्हणून शपथ घेतली आहे 

• आयपीएल 400 अब्ि पाहण्याची लमननटे ओलाांडण्यासाठी प्रथम स्पोर्ट्स स्पधा् बनली: 
बीएआरसी 

• बीएआरसीीः भारतीय प्रसारण प्रेक्षक सांशोधन पररषद 

• नॅजव्हगेशन सॅटेलाइट लसस्टमसाठी आयएमओ नॉड लमळविण्यासाठी भारत चौथे देश 
बनला 

• इतर 3 देश जयाांचे त्याच्या नॅजव्हगेशन लसस्टम आहेतीः अमेररका, रलशया आणण चीन 

• आयएमओीः आांतरराष्ट्रीय सागरी सांघटना 
• फििािर बांदी घातलेल्या हैतीन सॉकरचे अध्यक्ष यिेस िीन-बाट् िॉर लाइि िॉर 

लैंगगक शोषण 

• आमीननयाचे निीन सांरक्षणमांत्री म्हणून िाघष्क हार्ट्यूयसयान याांची ननयुक्ती 

Ooacademy (OOA) 



 

 

• नॅशनल कॅडेट कोर्पस् आि आपला 72 िा िाढता ददिस सािरा करण्यासाठी 
• तेलुगू किी, सादहत्य अकादमी पुरस्कार देिी देिी वप्रया याांचे ननधन 2017 २०१ In मध्ये 

त्याांना सादहत्य अकादमी पुरस्काराने ससमाननत करण्यात आले 
• िगातील सिोत्तम शहराांच्या यादीमध्ये 2020 मध्ये लांडन क्रमाांकािर आहे 

• सयूयॉक् िगातील सिोत्तम शहराांच्या यादीमध्ये 2020 क्रमाांकािर आहे 

• िगातील सिोत्तम शहराांच्या यादीमध्ये 2020 मध्ये पॅररसचा नतसरा क्रमाांक आहे 

• मॉस्को िगातील सिोत्कृष्ट्ट शहराांच्या यादीमध्ये 2020 मध्ये चौथा क्रमाांक आहे 

• टोफकयोने िगातील सिोत्तम शहराांच्या यादीमध्ये 2020 मध्ये 5 िे स्थान लमळविल े

• दबुई िगातील सिोत्कृष्ट्ट शहराांच्या यादीमध्ये 2020 व्या क्रमाांकािर आहे 

• िगातील सिोत्कृष्ट्ट शहराांच्या यादीमध्ये 2020 मध्ये लसांगापूर 7 व्या स्थानािर आहे 

• िगातील सिोत्कृष्ट्ट शहराांच्या यादीमध्ये 2020 मध्ये बालस्लोना 8 व्या स्थानािर आहे 

• लॉस एांिल्सचा िगातील सिोत्कृष्ट्ट शहराांच्या यादीमध्ये 2020 क्रमाांकािर आहे 

• िगातील सिोत्कृष्ट्ट शहराांच्या यादीमध्ये 2020 मध्ये मादिद 10 व्या स्थानािर आहे 

• 20 िगातील सिोत्तम शहराांच्या यादीमध्ये 2020 मध्ये ददल्लीचे 62 िे स्थान आहे 

• िी अणिल भारतीय पीठासीन अगधकारी कॉसिरसस २०२० गुिरातच्या केिडडया येथे 
होणार आहे 

• 1300 िष् िुने भगिान विष्ट्णू मांददर पाफकस्तानच्या स्िात जिल््यात सापडल े

• एनसीआरमध्ये साि्िननक पररिहन प्रणालीसाठी 500 लमललयन डॉलस्साठी भारत 
सरकार आणण एनडीबीने सामांिस्य करार केला आहे 

• एनडीबी: निीन विकास बँक 

• कोदहमा मधील उत्तर पोललस स्टेशनला गुणित्ता व्यिस्थापन प्रणालीसाठी आयएसओ 
प्रमाणपत्र देण्यात आल े

• महाराष्ट्राचे मुख्यमांत्री उद्धि ठाकरे याांनी "महा आिास योिना" सुरू केली. 
• 100 प्रकल्प १०० ददिसात 82.82२ लाि ग्रामीण घरे बाांधण्याचे लक्ष्य आहे 

• प्रकल्पाची फकां मत अांदािे 4,000 कोटी रुपये इतकी आहे 

• भारत सरकारने तालमळनाडूमधील सूक्ष्म-पाटबांधारे प्रकल्पाांसाठी 9, 71 71१ कोटी िाहीर 
केले 

२२ नोव्हेंबर २०२० चालू घडामोडी 

• मािी राजयपाल, सादहजत्यक आणण भािप नेते मदृलुा लससहा याांचे 18 नोव्हेंबर 2020 

रोिी गोिा येथे ननधन झाल े

• सांयुक्त अरब अलमरातीने (यूएई) देशाांमधून अभ्यागताांना जव्हसा देण्यास तात्पुरते बांदी 
घातली आहे - १२ 



 

 

• गचत्रपट अलभनेत्री जयाांना नुकताच भारतरत्न डॉ. आांबेडकर पुरस्कार २०२० - ररचा 
चड्ढा पुरस्काराने ससमाननत करण्यात आले आहे 

• एनिी एफिलशयससी सजव्ह्सेस लललमटेड आणण राजय सरकार जयाने सामसयामध्ये 
सामांिस्य करार केला आहे जयाने राजयातील भारतातील पदहला अलभसरण प्रकल्प सरुू 
होण्याबाबत चचा् केली आहे - गोिा 

• मलबार नौदलाच्या अभ्यासाचा दसुरा टर्पपा उत्तर अरबी समुिात सुरू झाला, जयामध्ये 
भारत, अमरेरका, ऑस्रेललया आणण जया देशाांचे नाविक भाग घेत आहेत - िपान 

• इांग्लांड फक्रकेट सांघ १ 16 िषा्नांतर प्रथमच, देश २०२१ मध्ये भेट देणार आहे - 
पाफकस्तान 

• आलशया िांडातील पदहली सौर उिा् चालविणारी िस्त्रोद्योग गगरणी राजयात- 
महाराष्ट्रात उभारली िाईल 

• फििा अांडर -१ Women's मदहला विश्िचषक २०२२-भारत स्पधेचे आयोिन करण्याचा 
हक्क जया देशाला देण्यात आला आहे 

• 17 नोव्हेंबर रोिी दोन देशाांनी दक्षक्षण चीन समिु - िपान, ऑस्रेललयामधील चीनच्या 
िाढत्या प्रभािाला आळा घालण्यासाठी ऐनतहालसक सांरक्षण करारािर स्िाक्षरी केली 

• िागनतक आगथ्क मांडळाने (डब्ल्यूईएि) िाहीर केलेला सिोत्कृष्ट्ट रोडमॅप तयार 
करणार् या 36 िागनतक शहराांच्या यादीमध्ये तब्बल 36 भारतीय शहराांचा समािेश 
आहे. 

• जया देशाने पाफकस्तानसह 12 देशाांतील अभ्यागताांना तात्पुरते ननलांबबत केले आहे त्या 
देशाला यूएईला जव्हसा जव्हसा िारी करण्यास तात्पुरते ननलांबबत केले आहे 

• बोईंग, एअरोस्पेस कां पनी कडून भारताला आपले नििे बोइांग पी -8 आय पाळत ठेिणे 
विमान लमळाले आहे. 

• जया देशाच्या कोटा्ने िेयूडी चीि हाफिि सईदला 10 िषाांची लशक्षा ठोठािली आहे - 
पाफकस्तान 

• िादािरून सरकारला रस्ट योिनेंतग्त लमळालेला एकूण कर - 72,480 कोटी 
• भारतीय सिोच्च सयायालयाने अलीकडेच कें ि सरकार - सीबीआयच्या काय्क्षेत्रात 

सांबांगधत राजयाची सांमती अननिाय् केली आहे 

• निननिा्गचत १th व्या बबहार विधानसभेचे दटम समथ्क अध्यक्ष म्हणून शपथ घेतली - 
िीतन राम माांझी 

• िेव्हा मािी पांतप्रधान इांददरा गाांधी याांची ियांती सािरी केली िाते - 19 नोव्हेंबर 

• िेव्हा िागनतक शौचालय ददन सािरा केला िातो - 19 नोव्हेंबर 

• कोविड -१ ही लस टक्के प्रभािी आहे - असा दािा करणार् या लस उत्पादकाांपैकी - 
िायझर 

• मुििटा न घातल्याबद्दल 2000 / - दांड िाहीर करणा या राजय / कें ि सरकारने ददल्ली 



 

 

• ररझव्ह् बँक ऑि इांडडयाने (आरबीआय) अलीकडेच पांिाब नॅशनल बँकेला एक कोटी 
रुपयाांचा दांड ठोठािला आहे - एक कोटी 

• पुडुचेरीचे मािी उपराजय पाल आणण जया राजयात पदहल्या मदहला िासदार चांििती 
याांचे ियाच्या of of व्या िषी ननधन झाले - हररयाणा 

• भारताचे पांतप्रधान नरेंि मोदी याांनी कोविड -१ A SE आलसयान ररस्पॉसस िां डात १० 
दशलक्ष अमरेरकन डॉलस् इतकी देणगी िाहीर केली - अमेररकन डॉलर 

• कोविड -१ vacc लस - पाफकस्तान या देशाच्या आगाऊ िरेदीसाठी १०० दशलक्ष 
डॉलस्चे िाटप केलेल्या देशाला 

 


