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"ఏ ప్రామిస్ ల్యాండ్" అనే పుస్తకాన్ని అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు బరాక్ 
ఒబామా రచించారు.

తెలంగాణలోని ఖమ్మం జిల్లా నేలకొండపల్లి మండల కేంద్రానికి చెందిన ప్రముఖ 
ప్రకృతి వైద్యుడు కె.వై.రామచందర్రావు డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలామ్ జాతీయ 
అవార్డుకు ఎంపికయ్యారు.

లూయిస్ హామిల్టన్ (మెర్సిడెస్-గ్రేట్ బ్రిటన్) 15 నవంబర్ 2020 న జరిగిన 
టర్కిష్ గ్రాండ్ ప్రిక్స్ 2020 ను గెలుచుకున్నాడు.


బెంగాలీ సినిమాకు చెందిన సుప్రసిద్ధ నటులు సౌమిత్రా ఛటర్జీ 15 నవంబర్ 
2020 న కన్నుమూశారు.


ప్రతి సంవత్సరం నవంబర్ 16 న జాతీయ పత్రికా దినోత్సవం జరుపుకుంటారు

ప్రపంచంలో మొట్టమొదటిసారిగా పిల్లల కోసం ట్రామ్ లోని లైబ్రరీ పశ్చిమ 
బెంగాల్ లోని కోల్కతాలో ప్రారంభించబడింది.



వాహన కాలుష్యాన్ని తగ్గించడానికి 'రెడ్ లైట్ ఆన్, గాడి ఆఫ్' ప్రచారాన్ని 
నవంబర్ 30 వరకు పొడిగించాలని ఢిల్లీ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.




భగవాన్ బిర్సా ముండా యొక్క 145 వ జయంతిని 2020 నవంబర్ 15 న 
జరుపుకుంటారు.
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కౌన్సిల్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ రీసెర్చ్ (CSIR), ఎమర్జెన్సీ రిట్రీవల్ 
సిస్టమ్ (SERC) ను అభివృద్ధి చేసింది

ఫెర్టిలైజర్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా గోల్డెన్ జూబ్లీ అవార్డుకు ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ 
కె ఎస్ సుబ్రమణియన్ ఎంపికయ్యారు.

అంతర్జాతీయ విద్యార్థి దినోత్సవం ప్రతి సంవత్సరం నవంబర్ 17 న 
జరుపుకుంటారు.


16 నవంబర్ 2020 న నితీష్ కుమార్ ఏడవసారి బీహార్ ముఖ్య మంత్రిగా 
ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు.



ప్రముఖ పాత్రికేయుడు, రచయిత రవి బెలగెరే 2020 నవంబర్ 13 న 
కన్నుమూశారు.


లార్సెన్ అండ్ టౌబ్రో లిమిటెడ్ (L&T) బ్రహ్మపుత్ర నదిపై దేశంలోనే అతిపెద్ద 
వంతెనను నిర్మించబోతోంది.




రాజస్థాన్ సామాజిక న్యాయం మరియు సాధికారత మంత్రి మాస్టర్ భన్వర్ లాల్ 
మేఘ్వాల్ నవంబర్ 16 న మరణించారు.




క్రీడా మంత్రిత్వ శాఖ 500 ప్రైవేట్ అకాడమీలకు ద్రవ్య సహాయాన్ని 
అందించడానికి ప్రోత్సాహక నిర్మాణాన్ని ప్రవేశపెట్టింది.
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రామ్సర్ సైట్ లలో  ఇటీవల చేర్చబడిన సుర్ సరోవర్ సరస్సు అంతర్జాతీయ 
ప్రాముఖ్యత కలిగిన తడి భూములలో ఒకటిగా ఉంది.

సైబర్ బెదిరింపులను పరిష్కరించడానికి ఢిల్లీ ప్రభుత్వం సోషల్ మీడియాను 
బాధ్యతాయుతంగా ఉపయోగించడంపై ఆన్లైన్ అభ్యాసాన్ని అందిస్తుంది. 


ఆర్బీఐ ఇన్నోవేషన్ హబ్ మొట్టమొదటి చైర్మన్ గా ఇన్ఫోసిస్ సహ 
వ్యవస్థాపకులు క్రిష్ గోపాలకృష్ణన్ నియమితులయ్యారు.


కేంద్ర సమాచార ప్రధాన కమీషనర్ (CIC)గా యశ్వర్దన్ కుమార్ సిన్హా 
నియమితులయ్యారు.ఇండియన్ ఫారిన్ సర్వీస్లో పనిచేసి రిటైర్డ్ అయ్యారు. 




హాకీ ఇండియా (HI) అధ్యక్షులుగా మణిపూర్కు చెందిన జ్ఞానేంద్ర నింగోంబం 
నియమితులయ్యారు.

భారత్ సూపర్కంప్యూటర్ ‘పరమ్ సిద్ధి’కి ప్రపంచంలో అత్యంత శక్తిమంతమైన 
500 సూపర్కంప్యూటర్లలో 63వ ర్యాంకు లభించింది.





భారత్ ఆర్థిక వ్యవస్థ కొలుకుంటోంది అని అంతర్జాతీయ బ్రోకరేజ్ దిగ్గజం గోల్డ్ 
మన్ శాక్స్ పేర్కొంది. 2021-22 లో 13 శాతం వృద్ధిరేటు సాధిస్తుందని 
అంచనా వేసింది.




భారత్ సహా నాలుగు దేశాలు సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తున్న రెండో దశ 
మలబార్-2020 నావికా దళ విన్యాసాలు ఉత్తర అరేబియా సముద్రంలో 
ప్రారంభమయ్యాయి.
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మానవసహిత అంతరిక్ష యాత్రల్లో భాగంగా అమెరికాకు చెందిన ‘స్పేస్ఎక్స్' 
ప్రయోగించిన ‘డ్రాగన్ క్యాప్సుల్' వ్యోమనౌక అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రానికి 
విజయవంతంగా చేరుకుంది.

అమెరికా రక్షణశాఖ ప్రధాన కార్యాలయం 'పెంటగాన్' అధిపతిగా తొలిసారిగా 
మిచెలీ ఫ్లోర్నోయ్ అనే మహిళ నియమితులు కానున్నారు.

భారత జాతీయ క్రికెట్ జట్టు కిట్ స్పాన్సర్గా ఎంపీఎల్ స్పోర్ట్స్ అపారెల్ సంస్థ 
2023 డిసెంబర్ వరకు ఉండనుందని భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి 
(BCCI) ప్రకటించింది. 


కేంద్ర విద్యా శాఖ మంత్రి రమేష్ పోక్రియాల్ నిశాంక్ నవంబర్ 17, 2020 న 
AICTE యొక్క  లీలావతి అవార్డును ప్రారంభించారు.


డస్టిన్ జాన్సన్ 2020 నవంబర్ 15 న మాస్టర్స్ గోల్ఫ్ టోర్నమెంట్ టైటిల్ ను 
గెలుచుకున్నాడు.


బాలీవుడ్ నటుడు సోను సూద్ను పంజాబ్ స్టేట్ ఐకాన్గా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ 
ఇండియా (ECI) నియమించింది.


భారత్ యొక్క మొట్టమొదటి కన్సర్వేషన్ ప్రాజెక్టును అమలు చేయడానికి 
DNRE మరియు EESL మధ్య అవగాహన ఒప్పందం కుదిరింది.
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ప్రతి సంవత్సరం నవంబర్ 19 న ప్రపంచ మరుగుదొడ్డి దినోత్సవం (WTD) ను 
పాటిస్తారు.

ఐక్యరాజ్యసమితి లండన్ విశ్వవిద్యాలయం యొక్క “వ్యాక్సిన్ కాన్ఫిడెన్స్ 
ప్రాజెక్ట్” తో కలిసి “టీమ్ హాలో” ను ప్రారంభించింది.

గోవా మాజీ మొదటి మహిళా గవర్నర్, మృదుల సిన్హా 2020 నవంబర్ 18 న 
కన్నుమూశారు.


ఆవు పశువుల సంరక్షణకు ‘ఆవు క్యాబినెట్’ ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు 
మధ్యప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ ప్రకటించారు.


గూగుల్ మ్యాప్స్ జన సమూహాన్ని తెలియజేసే ఫీచర్ తో పాటు మరో రెండు 
కొత్త ఫీచర్స్ ని మ్యాప్ లో పరిచయం చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది.


గ్లోబల్ కరప్షన్ రిస్క్ మ్యాట్రిక్స్ ను TRACE విడుదల చేసింది. ప్రపంచ 
జాబితాలో 45 వ స్కోరుతో భారత్ 77 వ స్థానంలో ఉంది.



ప్రపంచ బాలల దినోత్సవాన్ని నవంబర్ 20 న ప్రతి సంవత్సరం 
జరుపుకుంటారు.




యునైటెడ్ స్టేట్స్ సెంటర్ ఫర్ డిసీజ్ కంట్రోల్ అండ్ ప్రివెన్షన్ పరిశోధకులు 
చాపారే వైరస్ మానవులకు వ్యాపిస్తుందని కనుగొన్నారు.
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ప్రపంచంలోని ఏకైక వైట్ జిరాఫీకి ఈశాన్య కెన్యాలో జిపిఎస్ ట్రాకింగ్ పరికరంతో 
అమర్చారు.

కర్ణాటక మంత్రివర్గం రాష్ట్ర 31 వ జిల్లా - విజయనగర ఏర్పాటు ప్రతిపాదనను 
ఆమోదించింది.

కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి శ్రీ రమేష్ పోఖ్రియాల్ నిశాంక్ కు వతయన్ జీవితకాల 
సాఫల్య పురస్కారాన్ని ప్రదానం చేశారు. 


జాతీయ మత్స్య అభివృద్ధి బోర్డు నుండి మత్స్య రంగంలో అస్సాం నాలుగు 
అవార్డులను గెలుచుకుంది.


పరం సిద్ధి అనేది సూపర్ కంప్యూటర్, దీనిని నేషనల్ సూపర్ కంప్యూటింగ్ 
మిషన్ ఆధ్వర్యంలో C-DAC లో స్థాపించారు.



తెలంగాణ హైకోర్టు శాశ్వత న్యాయమూర్తిగా జస్టిస్ గండికోట శ్రీదేవి నవంబర్ 
19 న ప్రమాణం చేశారు.



‘ది రిపబ్లికన్ ఎథిక్ వాల్యూమ్ III’ మరియు ‘లోక్తంత కే స్వార్’ అనే రెండు 
పుస్తకాలను ప్రకాష్ జవదేకర్ ఇ-బుక్ వెర్షన్లను ఆవిష్కరించారు.




నవంబర్ 21 ను ప్రపంచ మత్స్య దినోత్సవంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా 
జరుపుకుంటారు.
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కేంద్ర కమ్యూనికేషన్స్, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ & లా అండ్ జస్టిస్ 
మంత్రి శ్రీ రవిశంకర్ ప్రసాద్ “ఛత్ పూజపై నా స్టాంప్” ను విడుదల చేశారు.

30 వ ఇండో-థాయ్ కార్పాట్ భారత నావికాదళం మరియు రాయల్ థాయ్ 
నేవీల మధ్య జరుగుతోంది.



డగ్లస్ స్టువర్ట్ తన తొలి నవల షగ్గీ బైన్ కోసం 2020 బుకర్ బహుమతిని 
అందుకున్నారు.



యుఎస్ఐఐడి మరియు మాస్టర్ కార్డ్ సంయుక్తంగా మహిళా పారిశ్రామికవేత్తల 
కోసం భారతదేశంలో ప్రాజెక్ట్ కిరానాను ప్రారంభించాయి.




మేఘాలయ రాష్ట్రంలో రవాణా రంగాన్ని ఆధునీకరించడానికి భారతదేశం 
మరియు ప్రపంచ బ్యాంక్ 120 మిలియన్ డాలర్లు సంతకం చేశాయి.


ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ మరియు భూటాన్ ప్రధానమంత్రి లోటే షెరింగ్ 
సంయుక్తంగా ఇ-రుపే కార్డు దశ - 2 ను ప్రారంభించారు.





ప్రధానమంత్రి మోడీ మరియు లక్సెంబర్గ్ ప్రధాన మంత్రి నవంబర్ 19 న 
మొట్టమొదటి భారత-లక్సెంబర్గ్ వర్చువల్ సమ్మిట్ నిర్వహించారు.


గృహ, పట్టణ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ “సఫాయిమిత్ర సురాక్ష ఛాలెంజ్” ను 
ప్రారంభించింది.
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