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२३ नोव्हेंबर २०२० चालू घडािोडी 

• नासाने िहासागराांवर नजर ठेवण्यासाठी कोपर्निकस सेंटिनले -6 िायकेल फ्रीलीच 
उपग्रह सुरू केला. 

• उपग्रह वैज्ञार्नक िायकेल फ्रीलीच, पथृ्वी शास्त्रज्ञ नांतर नाव देण्यात आले आहे 

• स्त्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेििध्ये उपग्रह लााँच करण्यात आला 
• उपग्रह प्रक्षेपण मिशन जेसन सातत्य सवेेचा एक भाग होता 
• अांतराळ यानाचा अन्य घिक 2025 िध्ये सरुू करण्यात येणार आहे 

• रेजजना ववद्यापीठ टहांद ुदेवी अन्नपूणाि याांची िूती भारतात परत करणार आहे 

• वाराणसीत 100 वर्ािपूवीच्या पुतळ्यापासून पुतळा चोरला होता 
• भारताच्या परकीय चलन साठाने 2 57२… अब्ज डॉलसिच्या ऐर्तहामसक उच्चाांकाचा 

स्त्पशि केला 

Ooacademy (OOA) 



 

 

• जीओआयने 10 राजयाांत 320 कोिीपेक्षा जास्त्त ककितीच्या 28 फूड प्रोसेमसांग प्रकल्पाांना 
िांजुरी टदली 

• कनाििकचे राजयपाल वजुभाई वाला इस्त्रोचे अध्यक्ष के. मशवान याांच्यावर डॉक्िर ऑफ 
साइन्स ऑनर डॉक्िरेि सादर करतात. 

• रजस्त्कन बााँडला २०२० िािा मलिरेचर लाइव्ह येथे लाइफिाइि अचचव्हिेंि पुरस्त्काराने 
गौरववण्यात आले 

• मशक्षणिांरी पोखरीयाल याांना "वात्यान लाइफिाइि अचचव्हिेंि अवॉडि" देऊन सन्िार्नत 

• साटहत्याच्या क्षेरात त्याांच्या योगदानाबद्दल 

• सेनादा: आत्िा र्नभिर एजांट्स नवीन बबझिनसे डडजजिल .जललकेशन 

• 6 एवप्रल एमशयन बीच खेळ 2 एवप्रल ते 10 एवप्रल 2021 पयंत आयोजजत केले जातील 

• नैनीतालिधील खुपािताल येथे भारताचा पटहला िॉस गाडिन ववकमसत िाला आहे 

• केरळिध्ये ववलो वॉबिलर नुकतीच भारतात पटहल्याांदाच बसला आहे 

• जजल बबडेनच्या पॉमलसी डायरेक्िर म्हणून भारतीय-अिेररकन िाला अडीगा याांची 
नेिणूक 

• चगरीशचांद्र िुिूि आयपीयूच्या बाह्य लेखापरीक्षक म्हणून र्नवडले गेल े

• आयपीयूूः आांतर-सांसदीय सांघ 

• ओडडशाला सवोत्कृष्ि िरीन स्त्िेिचा पुरस्त्कार मिळाला 
• उत्तर प्रदेशला अांतदेशीय ित्स्त्यव्यवसाय क्षरेातील सवोत्कृष्ि कािचगरी करणारे राजय 

पुरस्त्कार देण्यात आले 
• केरळचे राजयपाल ए. खान याांनी केरळ पोमलस कायदा दरुुस्त्ती अध्यादेशावर सही केली 
• कायद्याने कोणत्याही सािग्रीद्वारे व्यक्तीांना धिकावणे, त्याांचा अपिान करणे ककां वा 

त्याांची घणृा करणे थाांबववणे होय 

• भारताचे 27 वे सांस्त्करण - मसांगापूर द्ववपक्षीय सागरी व्यायाि (मसिबेक्स -20) 

• 23 अांदिान सिदु्रात 23 नोव्हेंबर ते 25 नोव्हेंबर 2020 पयंत ठेवण्यात येईल 

• 1994 पासून भारत आझण मसांगापूर दरम्यानच्या व्यायािाांची मसिबेक्स िामलका 
• भारत, मसांगापूर आझण थायलांड बरपक्षीय सागरी व्यायाि एसआयिीएिएक्स -20 ची 

द्ववतीय आवतृ्ती 
• 21 नोव्हेंबर ते 22 नोव्हेंबर 2020 रोजी अांदिान सिुद्रात आयोजजत 

• २०२० च्या व्यायािाचे सांस्त्करण ररपजब्लक ऑफ मसांगापूर नेव्हीकडून आयोजजत केले 
गेले होते 

• भारतीय नौदलाद्वारे आयोजजत केलेल्या एसआयिीएिएक्सची पटहली आवतृ्ती सलिेंबर 
२०१ In िध्ये बांदर ब्लेअरवर बांद करण्यात आली 

• तामिळनाडू बांदी ऑनलाईन गेमिांग; 5000 लमलत, उल्लांघन करणार याांना 6 िटहने तुरूां ग 

• पांतप्रधान नरेंद्र िोदी 15 व्या जी -20 मशखर पररर्देत उपजस्त्थत 



 

 

• 15 व्या जी -20 समिि 2020 चे अध्यक्ष सौदी अरेबबया ककां ग होते 

• थीि: "सवांसाठी २१ व्या शतकाच्या सांधीांची जाणीव करणे" 
• भारत आता २०२23 िध्ये जी -२० मशखर पररर्द आयोजजत करेल, एका वर्ािसाठी पुढे 

ढकलला जाईल 

• पुढील जी -20 समििूः 2021: इिली, 2022: इांडोनेमशया, 2023: भारत, 2024: ब्रािील 

• इराणने अलेक्नोला िोककयो 2020 साठी पुरुर्ाांच्या व्हॉलीबॉल सांघाचे प्रमशक्षक म्हणून 
र्नयुक्त केले 

• युसूफा िौकोको (16) बुांडेजस्त्लगा इर्तहासािध्ये सवाित तरुण खेळाडू बनला. 

२३ नोव्हेंबर २०२० चालू घडामोडी 
• परभणी जजल्हा आमशया खांडातील पटहली सौर उजाि चालववणारी वस्त्रोद्योग िहाराष्र 

उघडेल 

• ररिव्हि बाँक ऑफ इांडडयाच्या इनोव्हेशन सेंिरचे पटहले अध्यक्ष र्नयुक्त - झिस 
गोपालकृष्णन 

• अिेररकेचे िाजी पती, जयाांनी नुकतेच 'अ प्रॉमिमसड लाँड' पुस्त्तक प्रमसद्ध केले - बराक 
ओबािा 

• अलीकडेच राजय सरकारने गोवांशाच्या रक्षणासाठी गाय कॅबबनेि स्त्थापन करण्याचा 
र्नणिय घेतला आहे - िध्य प्रदेश 

• कफफाने कोववड -१ to च्या कारणािुळे अांडर -१ िटहला ववश्वचर्क पुढे ढकलला आहे 

• कें द्र सरकारने अांिलबजावणी सांचालनालय (ईडी) सांचालक सांजय कुिार मिश्रा याांच्या 
कायिकाळात नुकतीच एक वर्ि वाढववली आहे. 

• आांतरराष्रीय ववद्याथी टदन - 17 नोव्हेंबर रोजी साजरा केला जातो 
• नुकतीच बनावि जात प्रिाणपर असलले्या सवि कििचार याांना कािावरून काढून 

िाकण्याचे र्नदेश राजय सरकारने टदले आहे- छत्तीसगड 

• ते मसजक्किचे चौथे िुख्यिांरी होते, त्याांचे नुकतेच र्नधन िाले- सनचिन मलांब ू

• राजय सरकारने वववाहसोहळात 200 लोक उपजस्त्थत राहण्याची परवानगी िागे घेण्याचा 
र्नणिय घेतला आहे आझण आता फक्त 50 लोकाांना परवानगी टदली जाईल - टदल्ली 
सरकार 

• आटदवासी कल्याण ववभागाचे राजय नाव बदलून आटदवासी व्यवहार ववभाग असे केले 
गेले आहे - िध्य प्रदेश 

• र्नवडणूक आयोगाने अलीकडेच अमभनेता नेिला आहे जो पांजाब-सोनू सूद याांचा राजय 
प्रतीक आहे 



 

 

• अलीकडे, र्नतीश कुिार - ववक्रि सातव्या वेळी बबहार राजयाच्या िुख्यिांबरपदाची शपथ 
घेणारे िुख्यिांरी 

• स्त्पेसएक्सने पटहल्या पूणि व्यावसार्यक वविानातून नासासाठी आांतरराष्रीय अांतराळ 
स्त्थानकासाठी अनेक अांतराळवीराांना पाठववले आहे - चार 

• अलीकडेच िास्त्िर गोल्फ िूनाििेंि 2020 चे ववजेतेपद जजांकणारा खेळाडू- डजस्त्िन 
जॉन्सन 

• ऑस्त्रेमलयन जलतरणपिू शायना जॅकवर डोवपांग केल्याबद्दल अनजाने चूक 
िाल्याबद्दल दोन वर्ासंाठी बांदी घालण्यात आली आहे - दोन वर्े 

• राष्रीय प्रेस टदन 16 नोव्हेंबर रोजी साजरा केला जातो 
• अिेररकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड रम्प याांनी चीन - 31 अशा अनेक कां पन्याांिध्ये अिेररकन 

गुांतवणूकीवर र्नबंध घालणा an  ्या कायिकारी आदेशावर स्त्वाक्षरी केली आहे 

• अलीकडेच जया सांस्त्थेने भारतात जागर्तक पारांपररक और्ध कें द्र स्त्थावपत करण्याची 
घोर्णा केली आहे - डब्ल्यूएचओ 

• अलीकडे जया देशाकडून भारताला 50 िेटरक िन खाद्यान्न िदत मिळाली - जजबूती 
• जागर्तक िधुिेह टदन 14 नोव्हेंबर रोजी साजरा केला जातो 
• अलीकडेच, फॉम्युिला वन ड्रायव्हरने तुकीचा ग्राँड वप्रक्स - लुईस हॅमिल्िन हे ववजेतेपद 

जजांकून आपले सातवे ववश्वववजेतेपद जजांकले आहे. 
• नुकतीच, बांगाली चचरपिाचा प्रमसद्ध अमभनेता, जयाचे वयाच्या 85 व्या वर्ी र्नधन िाले 

आहे - सौमिर चिजी 
• सांयुक्त अरब अमिरातीने (यूएई) परदेशी व्यावसार्यकाांना गोल्डन जव्हसा देण्याची 

घोर्णा केली आहे, जयाचा कालावधी 10 वर्े असेल. 

 

 


