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• 16 - 22 नोव्हेंबर: राष्ट्रीय फािमसी आठवडा 
• नसीरुद्दीन शाह 2020 आददत्य ववक्रि बबलाम कला मशखर पुरस्काराने सन्िाननत 

• 2020 आददत्य ववक्रि बबलाम कलाकीरन पुरस्काराने नील चौधरी याांचा सन्िान 

• इरावती कर्णमक 2020 आददत्य ववक्रि बबलाम कलाकीरन पुरस्काराने सन्िाननत 

• डॉ. बबश अग्रवाल याांना 2020 एईएससी लाइफटाइि अचचव्हिेंट अवॉडम 2020 ने 
सन्िाननत केल े

• एईएससी: असोमसएशन ऑफ एक्झिझयुदटव्ह सचम अँड लीडरमशप कन्सल्टांट्स 

• कॅप्जेमिनी याांनी ग्रािीण भागातील िदहलाांना प्रमशक्षण आर्ण भाड्याने देण्याचा उपक्रि 
"सखीदृष्ट्टीकॉन" सादर केला आहे 

• एमशया पॅमसफफक इकॉनॉमिक कोऑपरेशन (एपीईसी) नुकतेच िलेमशयाने आयोक्जत 
केले होते 

Ooacademy (OOA) 



 

 

• मशखर पररषदेदरम्यान एपीईसी पुत्रजया क्व्हजन 2040 स्वीकारण्यात आले 
• पुढील एपीईसी बैठक 2021 िध्ये न्यूिीलांडद्वारे आयोक्जत केली जाईल 

• िेघालय सरकारच्या वतीने इांडडया इांटरनॅशनल चेरी ब्लॉसि फेक्स्टव्हल आयोक्जत केला 
जातो 

• भारत-आांतरराष्ट्रीय चेरी ब्लॉसि िहोत्सव मशलाँग रद्द 

• एटीपी स्पधाम क्जांकण्यासाठी डॅननल िेदवेदेवने डोमिननक चििचा पराभव केला 
• आयसीआयसीआय बँक "काडमलेस ईएिआय सुववधा" सुरू करणारी पदहली बँक बनली 

आहे. 
• परराष्ट्र सचचव हषमवधमन श्रांगला 26-27 नोव्हेंबर 2020 रोजी नेपाळची अचधकर त भेट 

देतील 

• राजकीरण राय याांनी भारतीय बँकाांच्या असोमसएशनचे नवीन अध्यक्ष म्हणून ननयुझती 
केली 

• आिीननयाचे नवीन सांरक्षणिांत्री म्हणून वाघषमक हतुमयुन्यान याांची ननयुझती 
• जयप्रकाश हेगडे कनामटक राज्य िागासवगम आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून ननयुझत िाल े

• चक्रवात ननवार तामिळनाडू, आांध्र प्रदेश आर्ण पुडुचेरीच्या ददशेने ननघाला 
• इराणच्या सल्ल्यानुसार ननवारा हे नाव ननवडले गलेे आहे 

• आसािचे सवामत लाांबचे िुख्यिांत्री तरुण गोगोई याांचे ननधन 

• 2001 ते 2016 पयंत आसािचे िुख्यिांत्री म्हणून काि केल े

• 18 त्याांनी 18 िे 2016 रोजी आसािचे िखु्यिांत्री म्हणून सलग 15 वषे पूणम केली 
• गोगोई याांनी लोकसभेचे खासदार म्हणून 6 अटी पणूम केल्या आहेत 

• 199 1991-1996 दरम्यान गोगोई याांनी अन्न व खाद्य प्रफक्रया उद्योग िांत्री म्हणून 
काि पादहल े

• त्याांनी पदहला िोरहटचा प्रनतननचधत्व केला, नांतर गोगोई कामलबोरिधून ननवडले गले े

• शशी िरूर याांचे ताजे पुस्तक "बॅटल ऑफ बेलॉक्न्गांग" सुरू िाल े

• िाजी पांतप्रधान अटलबबहारी वाजपेयी याांच्या नावावर बेंगळुरूचे बॉमलांग िडेडकल 
कॉलेज 

• बेंगळुरूच्या लेडी किमन रुग्णालयाचे नाव िाजी पांतप्रधान अटलबबहारी वाजपेयी याांच्या 
नावावर आहे 

• राजस्िानचे िुख्यिांत्री अशोक गहलोत याांच्या हस्ते 'पडारो म्हारे देस' डडक्जटल कोववड 
ररलीफ कॉन्सटम िामलकेचे उद्घाटन 

• अपमन फाउां डेशनतफे लोक कलाकाराांना आधार देण्यासाठी िामलका एक पढुाकार आहे 

• ददल्ली सरकारने कोववड -१ Pati रुग्णाांच्या सुरक्षक्षत प्रवासासाठी "जीवन सेवा" Laप 
लाँच केल े

• जीवन सेवा अॅप इराच्या सहयोगाने लाँच केले गेल ेआहे 



 

 

• भारतीय लष्ट्कराने पाफकस्तानच्या दहशतवाद्याांववरूद्ध जम्िू-कश्िीरिध्ये 'ऑपरेशन 
500' सुरू केल े

• ईएएि एस जयशांकर 27-28 नोव्हेंबर, 2020 रोजी सशेल्सला भटे देतील 

• डडस्नेने भारतात ‘शॉपडडस्नी’ िध्ये स्वतःचे ऑनलाईन स्टोअर सुरू केले. 
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• यूके बुकर पुरस्कार 2020 िध्ये ववजेती व्यझती - डग्लस स्टुअटम 
• आांतरराष्ट्रीय फक्रकेट पररषद (आयसीसी) च्या नवीन धोरणानुसार आांतरराष्ट्रीय फक्रकेट 

सािने खेळण्यासाठी खेळाडूचे फकिान वय १ 15 वषे असावे. 
• ग्लोबल इांटर पालमिेंटरी युननयन, इांटर इांटर पालमिेंटरी युननयन, फ्रान्स आर्ण बिटन 

याांनी स्िापन केले - सन 1889 

• जागनतक बालददन जगभरात साजरा केला जातो - 20 नोव्हेंबर 

• ग्रीन झलायिेट फां डाने या देशासाठी - बाांगलादेशसाठी २66 दशलक्ष डॉलसम िांजूर केले 
आहेत 

• या आठवड्यात देश चांद्र पासून खडकाचे निुने आणण्यासाठी िानव रदहत 
अवकाशयान सोडण्यास पूणमपणे तयार आहे - चीन 

• लस उत्पादक त्याच्या कोववड -१ vacc लस - फायिरच्या आपत्कालीन वापरासाठी 
परवानगी शोधत आहे 

• भारताने िेघालय - वल्डम बँक िधील पररवहन क्षेत्राचे आधुननकीकरण करण्यासाठी 
आांतरराष्ट्रीय ववत्तीय सांस्िेच्या १२० दशलक्ष डॉलसमच्या करारावर नुकतेच करार केला 
आहे. 

• नुकत्याच िालेल्या वल्डम टेस्ट चॅक्म्पयनमशप पॉईंट टेबलिध्ये आांतरराष्ट्रीय फक्रकेट 
सांघटनेने (आयसीसी) प्रिि स्िान मिळवले आहे 

• भारतीय ननयांत्रक आर्ण िहालेखा परीक्षक (कॅग) तीन वषांसाठी आांतर सांसदीय 
युननयन, क्जनेव्हाच्या बाह्य लेखापरीक्षक म्हणून ननवडले गेले आहेत - चगरीशचांद्र िुिूम 

 
 


