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• रशियन कोविड -१ लस स्पुतननक व्ही तयार करण्यासाठी भारतीय फमम हेटरो 
• हेटरो भारतात 2021 च्या सुरूिातीच्या काळात लस ननशममतीपासून प्रारंभ होईल 

• िासनाने आयडी काडम, ट्रान्सजेंडर व्यकतींसाठी प्रमाणपत्र देण्यासाठी राष्ट्ट्रीय पोटमल सुरू 
केले 

• मुंबई-अहमदाबाद बुलेट टे्रन प्रकल्पासाठी एनएचएसआरसीएल आणण एल अँड टी साइन 
24000 कोटी करारािर 

• एनएचएसआरसीएल: राष्ट्ट्रीय हाय स्पीड रेल कॉपोरेिन 20 अंनतम क्रमिारीत 2020 

मध्ये बेल्ल्जयम अव्िल स्थानी आहे 

• फ्रान्स दसुरा, ब्राझील नतसरा, इंग्लंड चौथा आणण पोतुमगाल 5 िा क्रमांक आहे फफफा 
अंनतम रँफकंग 2020 मध्ये भारताचे 104 िे स्थान आहे 

• किाकिेरेली सायमंड्स (कयूएस) ने कयूएस एशिया विद्यापीठ क्रमिारीत 2021 सोडल े

Ooacademy (OOA) 



 

 

• नॅिनल युननव्हशसमटी ऑफ शसगंापूर, कयूएस एशिया विद्यापीठ क्रमिारीत 2021 

क्रमांकािर आहे 

• आयआयटी बॉम्बे 2021 क्रमांकाच्या कयूएस एशिया विद्यापीठात 37 व्या स्थानािर 
आहे 

• आयआयटी ददल्ली 2021 क्रमांकाच्या कयूएस एशिया विद्यापीठात 47 व्या स्थानािर 
आहे 

• आयआयटी मद्रासने 2021 क्रमांकाच्या कयूएस एशिया विद्यापीठात 50 िे स्थान 
शमळविल े

• आयआयएस बेंगळुरूने 2021 क्रमांकाच्या कयूएस एशिया विद्यापीठात 56 िे स्थान 
शमळविल े

• आयआयटी खडगपूरने कयूएस एशिया विद्यापीठाच्या 2021 क्रमांकामध्ये 58 िे स्थान 
शमळविल े

• 2021 क्रमांकाच्या कयूएस एशिया विद्यापीठात ददल्ली विद्यापीठाचा 71 िा क्रमांक आहे 

• आयआयटी कानपूरने 2021 क्रमांकाच्या कयूएस एशिया विद्यापीठात 72 िे स्थान 
शमळविल े

• आयआयटी रुड़कीने कयूएस एशिया युननव्हशसमटी 2021 क्रमिारीत 103 िे क्रमांक 
शमळविला आहे 

• आयआयटी गुिाहाटीने कयूएस एशिया युननव्हशसमटी 2021 क्रमिारीत 117 िे क्रमांक 
शमळविला आहे 

• 2021 क्रमांकाच्या कयूएस एशिया विद्यापीठात जाधिपूर विद्यापीठाचा 147 िा क्रमांक 
आहे 

• 2021 क्रमांकाच्या कयूएस एशिया विद्यापीठात कोलकाता विद्यापीठाचा क्रमांक 154 िा 
आहे 

• बीएचयू 2021 क्रमांकाच्या कयूएस एशिया विद्यापीठात 180 व्या क्रमांकािर आहे 

• आयआयटी इंदौरने कयूएस एशिया युननव्हशसमटी 2021 क्रमिारीत 188 िे स्थान 
शमळविल े

• एसपीपीयू 2021 क्रमांकाच्या कयूएस एशिया विद्यापीठात 193 व्या क्रमांकािर आहे 

• यािर्षीच्या िीर्षम आशियाई विद्यापीठांमध्ये 650 संस्था िैशिष्ट््ये आहेत 

• बुफकम ना फासोचे अध्यक्ष रोच माकम  णिश्चन काबोर पुन्हा ननिडून आले 
• CLAP: सानुकूशलत शिकिणीची पाथ 

• मॉड्यूल डडझाईन समग्र शिक्षा फाउंडेिन मागे शसस्को िेबॅकस 

• कें द्रीय पयामिरण मंत्री प्रकाि जािडेकर यांनी "भारत हिामान बदल ज्ञान पोटमल" सुरू 
केले. 

• ओडडिा मानिाधधकार आयोगाच्या अध्यक्षपदी बबजॉय कृष्ट्णा पटेल यांची ननयुकती 



 

 

• फफशलपो ग्रान्डी ननिामशसतांसाठी उच्चायुकत म्हणून पुन्हा ननिडून आल्या 
• सुिेन्द ुअधधकारी यांनी पल्श्चम बंगालचे पररिहन मंत्री म्हणून राजीनामा ददला 
• जयराज डी पांडडयन ग्लोबल स्ट्रोक सल्व्हमसेस अिॉडम शमळिणारा पदहला आशियाई 

ठरला 
• स्ट्रोक केअर सल्व्हमसेस डेव्हलपमेंट इन इंडडयाच्या योगदानाबद्दल 

• िल्डम स्ट्रोक ऑगमनायझेिन (डब्लल्यूएसओ) द्िारा सन्माननत पुरस्कार 

• डॉ जयराज डी पांडडयन हे डब्लल्यूएसओचे विद्यमान उपाध्यक्षही आहेत 

• जयराज डी पांडडयन: प्राचायम, णिश्चन मेडडकल कॉलेज ि हॉल्स्पटल (सीएमसीएच) 
लुधधयाना 

• ODI रॉन फफंच एकददिसीय ५,००० धािा करणारा िेगिान ऑस्टे्रशलयन ठरला 
• प्रयागराज एकस्प्रेस १३० फकलोमीटर प्रनततास िगेाने धािण्यासाठी 24 कोचसह भारताची 

पदहली टे्रन बनली 
• ददल्ली विमानतळ एशिया पॅशसफफकचे पदहले काबमन अधधकृत विमानतळ बनल े

• एसएम िैद्य यांची िल्डम एलपीजी असोशसएिनचे उपाध्यक्ष म्हणून ननयुकती करण्यात 
आली आहे 

• एसएम िैद्य सध्या इंडडयन ऑइल कॉपोरेिन (आयओसी) चे अध्यक्ष आहेत. 
• कामरान ररझिी यांनी हडकोचे अध्यक्ष ि व्यिस्थापकीय संचालक म्हणून पदभार 

स्िीकारला 
• हडको: गहृननमामण ि िहरी विकास कंपनी. 
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• पुढील सहा मदहन्यासाठी संपािर बंदी घालणा या राज्य सरकारने ईएसएमए - उत्तर 
प्रदेि लागू केली 

• जागनतक पयामिरण संरक्षण ददन 26 नोव्हेंबर रोजी साजरा केला जातो 
• भारत आणण अमेररकेने अणुऊजामिरील सहकायामिरील सामंजस्य करार 10 िर्षाांसाठी 

िाढविला आहे. 
• केरळमधील पोशलस अधधननयमातील िादग्रस्त दरुुस्ती रद्द करणार् या राज्य सरकारने 
• टाटा कन्सल्टन्सी सल्व्हमसेस (टीसीएस) चे पदहले मखु्य कायमकारी यांचे ियाच्या व्या 

िर्षी फकीरचंद कोहली यांचे ननधन झाल े

• डीजीसीएने आंतरराष्ट्ट्रीय उड्डाणेिरील बंदी 31 डडसेंबरपयांत िाढविली आहे 

• क्रीडा मंत्रालयाने नुकतीच नॅिनल स्पो्मस फेडरेिन- आचमरी असोशसएिन ऑफ इंडडया 
म्हणून मान्यता प्राप्त केली 

• ज्या देिाचा ददग्गज फुटबॉलर डडएगो मॅराडोना ियाच्या 60 व्या िर्षी अजेंदटनामध्ये 
मरण पािला 



 

 

 


