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• २९ नोव्हेंबर: आंतरराष्ट्रीय पॅलेस्टाईन लोकांसह एकता दिन 

• 23 - 29 नोव्हेंबर: जागततक ग ंतवणूकिार आठवडा 
• स्पाइसजेटने लडाखमध्ये लेहसाठी भारताची पदहली समर्पित फे्रटर सेवा स रू केली 
• कृर्िमंत्री एन एस तोमर यांनी ५ राज्यात हनी एफपीओ कायिक्रम स रू केला 
• राज्येेः बबहार, खासिार, राजस्थान, उत्तर प्रिेश आणण पश्चचम बंगाल 

• रशशयनने यशस्वीररत्या चाचणी केली एक शसससिन हायपरसतनक कू्रझ शमसाईल 

• सन २०२० मध्ये ते शसरकन हायपरसतनक कू्रझ शमसाईलची ही ततसरी कसोटी होती 
• ग ंतवणूकिारांच्या शैक्षणणक चौकटीला बळकट करण्यासाठी सेबीने स्माटि कायिक्रम स रू 

केला 
• स्माटि: शसक्य ररटीज माकेट रेनर 
• भारतीय सैन्याच्या कोणाकि  कसपिसने ग जरात आणण राजस्थानमध्ये १. .१ साली 

के.एम. सायकशलगं मोहीम स रू केली 
• कंगरी आणण केहवा यांचे खास पोस्टल कव्हर जम्मू-काचमीरने प्रशसद्ध केल े

Ooacademy (OOA) 



 

 

• इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजाशमन नेतान्याहू यांना नोबेल शांतता प रस्कार 2021 साठी 
नाशमत केल े

• "रेझरपेएक्स कसपोरेट काडि" स रू करण्यासाठी श्व्हसासह रेजरपे भागीिार 

• स्टाटिअप्स आणण एसएमईच्या र्वत्तीय ऑपरेशन्समध्ये मित आणण श्स्थरता प्रिान 
करणे 

• स्टीव्ह श्स्मथ भारतार्वरुद्ध 3 सलग शतके ठोकणारा चौथा फलंिाज ठरला 
• झहीर अब्बास भारतार्वरुद्ध 3 बॅक-टू-बॅक टसन्स मारणारा पदहला खेळाडू होता (1982-

83) 

• नाशसर जमशेि भारतार्वरुद्ध 3 बॅक-टू-बॅक टन्स मारणारा ि सरा (2012-13) होता. 
• डी कसक भारतार्वरुद्ध 3 बॅक-टू-बॅक टन मारण्याचा ततसरा क्रमांक होता (२०१)) 
• फफक्की ९-१० डडसेंबर रोजी १० व्या ग्लोबल स्पोर्टिस सशमट TURF 2020 चे आयोजन 

करणार आहे 

• फफक्की: फेडरेशन ऑफ इंडडयन चेंबसि ऑफ कसमसि अँड इंडस्री 
• ि बई हेल्थकेअर फ्यूचर सशमट २०२० च्या पदहल्या आवतृ्तीचे आयोजन करणार आहे 

• थीम 2020: "आरोग्य सेवा एकत्र आणणे" 
• कोररया प्रथम एशशयान-कोररया य वा सशमट २०२० आयोश्जत करेल 

• जेटब्ल्यू एअरवेज बोस्टनमध्ये ७७ व्या आयएटीएच्या वार्ििक सविसाधारण सभेचे 
आयोजन करेल 

• आयएटीए: आंतरराष्ट्रीय हवाई पररवहन संघटना 
• जेटब्ल्यू एअरवेज बोस्टनमध्ये ७७वल्डि एअर रान्सपोटि सशमट २०२१ हे िेखील 

आयोश्जत करते 

• आंतरराष्ट्रीय फक्रकेटमध्ये 22000 धावा करण्यासाठी र्वराट कोहली 8 वा फलंिाज बनला 
• आंतरराष्ट्रीय फक्रकेटमध्ये 22,000 धावा करणारा र्वराट कोहली ततसरा भारतीय फलंिाज 

ठरला 
• र्वराट कोहली आंतरराष्ट्रीय फक्रकेटमध्ये 22,000 धावांचा वेगवान स्थान शमळवला 
• व्ही. कोहलीने 8१ Mat सामने आणण 22२ डाव साजरे केले 
• एकदिवसीय सामन्यात कोहलीचे आतापयंत 11,977 धावा आहेत, कसोटीत 7,240 तर टी 

-20 मध्ये 2,794 धावा आहेत. 
• र्वराट कोहली 250 एकदिवसीय सामने खेळणारा आठवा भारतीय फक्रकेटपटू बनला 
• बझत कोहली 250 अ ॅडश्व्हस्की गेशमगं आठवा इंडडयन फक्रकेटपटू बनला 
• ओआयसीेः इस्लाशमक कोऑपरेशन ऑगिनायझेशन 

• मेरीसोल कॅसाडो हे वल्डि रायथलसनचे अध्यक्ष म्हणून चौथे कायिकाळ तनवडण्यासाठी 
तनवडले गेले आहेत 



 

 

• डब्ल्यूबीएससीचे अध्यक्ष ररकाडो फे्रकरी यांना प्रततश्ष्ट्ठत "गोल्डन कसलर" प रस्कार 
प्रिान करण्यात आला 

• डब्ल्यूबीएससी: वल्डि बेसबसल ससफ्टबसल संघ 

• इटाशलयन नॅशनल ऑशलश्म्पक सशमतीने (सीओएनआय) प रस्कृत केले. 
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• टोफकयो ऑशलश्म्पक २०२० िरम्यान कोणत्या तारखा असतील - ज लै 23, 2021 ते 08 

ऑगस्ट 2021 

• 48 व्या आंतरराष्ट्रीय एम्मीज - दिल्ली ग न्हेगारीत 'बेस्ट ड्रामा शसरीज' प रस्कार 
श्जंकणारी वेब सीररज 

• सवोत्कृष्ट्ट अशभनेता - बबली बॅरेट म्हणून आंतरराष्ट्रीय एम्मी प रस्कार 2020 श्जंकलेला 
अशभनेता 

• अफगाणणस्तान 2020 च्या पररििेत भारताचे प्रतततनधधत्व करणारे आघाडीचे म त्सद्िी - 
एस. जयशंकर 

• ज्यांच्या धमिसभेच्या र्वरोधात न कताच अध्यािेश काढलेला भारत राज्य - उत्तर प्रिेश 

• पंतप्रधान मोिी यांचे उद्घाटन 26 नोव्हेंबर 2020 रोजी होईल - री-इनव्हेस्ट 2020 

• 24 ऑगस्ट 2021 ते 05 सप्टेंबर 2021 या कालावधीत कोणता िेश पॅरालंर्पक खेळ 
आयोश्जत करेल - जपान 

• 23 नोव्हेंबर 2020 रोजी कें द्र सरकारने उमंग .प या अ ॅपची आंतरराष्ट्रीय आवतृ्ती सािर 
करण्याची घोिणा केली 

• अमेररकेचे तनवडलेले अध्यक्ष जो बबडेन यांची हवामान बिलाची जबाबिारी - जसन कॅरे 
यांची नेमणूक करण्यात आली आहे 

• वह राज्य श्जसमे प्रततविि आयोश्जत होने वाले इंडडया इंटरनेशनल चेरी ब्लससम 
महोत्सव को कोर्वड-19 महामारी के कारण रद्ि कर दिया गया है- मेघालय 

• ताशमळनाडू - राज्यातील सूक्ष्म शसचंन प्रकल्पांसाठी कें द्र सरकारने 3,971 कोटी 
रुपयांच्या कजािस मान्यता दिली आहे 

• पाफकस्तान - ग प्तचर संघटनांच्या समन्वयासाठी राष्ट्रीय ब द्धधमत्ता समन्वय सशमती 
स्थापनेस मान्यता िेणारा िेश 

• ज्या राज्यात माजी म ख्यमंत्री तरुण गोगोई यांचे तनधन 23 नोव्हेंबर 2020 रोजी झाले 
- आसाम 

• ज्या िेशाने औपचाररकपणे स्वत: ला 'फ्री स्काई मसतनटरींग रीटीटी' मधून िरू केले आहे 
- अमेररका 

• महाराष्ट्र सरकार - ज्याने 'महा आवास योजना' नावाचा नवीन ग्रामीण गहृतनमािण 
प्रकल्प स रू केला आहे 



 

 

• ररझव्हि बँक ऑफ इंडडयाच्या अधधकृत र्टर्वटर हँडलवर १० िशलक्ष फसलोअसि गाठणारी 
ही जग जगातील पदहली बँक बनली आहे 

• चंद्राच्या खडकांचे नम ने 'मून' मधून आणण्यासाठी नोव्हेंबर 2020 अखेर चंद्रावर 
मानवरदहत अवकाशयान पाठवण्याचा र्वचार करणारा िेश - चीन 

• यूके ब कर प रस्कार 2020 मध्ये र्वजेती व्यक्ती - डग्लस स्ट अटि 
• आंतरराष्ट्रीय फक्रकेट पररिि (आयसीसी) च्या नवीन धोरणान सार आंतरराष्ट्रीय फक्रकेट 

सामने खेळण्यासाठी खेळाडूचे फकमान वय १ 15 विे असावे. 
• ग्लोबल इंटर पालिमेंटरी य तनयन म्हणजे आंतर संसिीय संघटना फ्रान्स आणण बिटन 

यांनी स्थापन केली - सन 1889 

• जागततक बालदिन जगभरात साजरा केला जातो - 20 नोव्हेंबर 

• ग्रीन क्लायमेट फंडाने या िेशासाठी - बांगलािेशसाठी २66 िशलक्ष डसलसि मंजूर केले 
आहेत 

• या आठवड्यात चंद्रापासून खडकांचे नम ने आणण्यासाठी चीन मानव रदहत 
अवकाशयान सोडण्यास तयार आहे - चीन 

• लस उत्पािक त्याच्या कोर्वड -१ लस - फायझरच्या आपत्कालीन वापरासाठी परवानगी 
शोधत आहेत 

• मेघालयातील उत्तर-पूवि राज्यात पररवहन क्षेत्राचे आध तनकीकरण करण्यासाठी 
आंतरराष्ट्रीय र्वत्तीय संस्थेबरोबर भारताने न कताच १२० िशलक्ष डसलसिचा करारावर 
स्वाक्षरी केली आहे - जागततक बँक 

• न कत्याच झालेल्या वल्डि टेस्ट चॅश्म्पयनशशप पसईंट टेबलमध्ये आंतरराष्ट्रीय फक्रकेट 
संघटनेने (आयसीसी) प्रथम स्थान शमळवले आहे 

• भारतीय तनयंत्रक आणण महालेखा परीक्षक (कॅग) तीन विांसाठी श्जनेव्हाच्या आंतर-
संसिीय संघटनेच्या बाह्य लखेापरीक्षक म्हणून तनवडले गेले आहेत - धगरीशचंद्र म मूि 

 


