
 

 

 

 

 

२० नोव्हेंबर २०२० चालू घडामोडी 
फ्री जॉब अलर्ट App डाउनलोड करा  

फ्री जॉब अलर्ट telegram वर मिळवा 

 
२० नोव्हेंबर २०२० चालू घडािोडी 

• नोव्हेंबर: जागतिक बाल दिन 

• 20 नोव्हेंबर: आफ्रिका औद्योगगकीकरण दिन 

• थीि: "एएफसीएफटीए एरािध्ये सिावेशक आणण दटकाऊ औद्योगगकीकरण" 
• 19 नोव्हेंबर: िदहलाांचा उद्योजकिा दिवस 

• 19 नोव्हेंबर: आांिरराष्ट्रीय पुरुष दिन 

• 19 नोव्हेंबर: जागतिक शौचालय दिन 

• थीि 2020: "दटकाऊ स्वच्छिा आणण हवािान बिल" 
• एलोन िाकक  जगािील तिसरा सवाकि श्रीिांि व्यक्िी बनला (110 अब्ज डॉलसक) 
• पांिप्रधान एस.व्ही.तनधी योजनेंिगकि शासनाने १34,34,000,००० कजक िांजूर केल े

• पांिप्रधान श्वातनगध: पांिप्रधान स्रीट ववके्रिा आत्िा-तनर्कर तनधी 
• इस्रो 2021 च्या शेवटी 1 ला कू्रलेस गगनयान फ्लाइट सुरू करणार आहे 

Ooacademy (OOA) 



 

 

• शासनास रु. वववाड से ववश्वास योजनेंिगकि 72,480 कोटी कर 

• र्ारि-लक्झिबगक व्हच्युकअल समिट 2020 19 नोव्हेंबर 2020 रोजी आयोजजि 

• ग्लोबल लाचखोरीचा धोका िॅदरक्स रासेने सोडला होिा 
• जागतिक लाचखोरी जोखीि िदॅरक्स 2020 िध्ये र्ारिाचा 77 वा क्रिाांक आहे 

• जागतिक लाचखोरी जोखीि िदॅरक्स 2020 िध्ये डेन्िाकक  अव्वल स्थानावर आहे 

• ग्लोबल लाचखोरी जोखीि िॅदरक्स 2020 िध्ये नॉवेचा िसुरा क्रिाांक आहे 

• ग्लोबल लाचखोरी जोखीि िॅदरक्स 2020 िध्ये फ्रफनलँडचा तिसरा क्रिाांक आहे 

• ग्लोबल लाचखोरी जोखीि िॅदरक्स 2020 िध्ये स्वीडनचा चौथा क्रिाांक आहे 

• ग्लोबल लाचखोरी जोखीि िॅदरक्स 2020 िध्ये न्यझूीलांडचा 5 वा क्रिाांक आहे 

• गहृतनिाकण व शहरी व्यवहार िांत्रालयाने "सफाईमित्र सुरक्षा आव्हान" सुरू केले. 
• स्वच्छिेिरम्यान सेजटटक टँक फ्रकां वा सीवर क्लीनरचे कोणिेही जीवन गिावले नाही हे 

सुतनजश्चि करण्याचे आव्हान आहे. 
• कनाकटकच्या कॅबबनेटला बलेारी जजल्ह्यािून ववजयनगर जजल्हहा ियार करण्यास 

िान्यिा िेण्याि आली 
• ववजयनगर कनाकटकचा 31 वा जजल्हहा बनला 
• बिटन 2030 पयंि नवीन परेोल व डडझले कारच्या ववक्रीवर बांिी घालणार आहे 

• आरोग्य िांत्रालयाने “कोव्हीड वॉररयसकच्या वॉडां” च्या उिेिवाराांच्या तनवडीसाठी व 
उिेिवारीसाठी नवीन श्रेणीस िान्यिा दिली. 

• 520 सेंरल पलू एिबीबीएस जागा शैक्षणणक वषक 2020-21 साठी या शे्रणीसाठी राखीव 
आहेि 

• सांजू सॅिसनने आयुवेदिक वलेनेस िँड "हॅलेस" साठी िँड अ ॅम्बेसेडर म्हणून स्वाक्षरी 
केली. 

• िँड अ ॅम्बेसेडर म्हणून रवव फ्रकशनिधील र्ारि खाल्हल्हयाच्या िोर् या 
• वसीि अक्रि डायरेक्टर आणण िँड अ ॅम्बेसेडर म्हणून फ्रक्रक्लॅसिध्ये सािील झाल े

• बीएसएफिफे पॅरा-सायकमलांग िोदहिेचे आयोजन "इजन्फतनटी राइड 2020" 

• िोदहिेची सुरुवाि श्रीनगर िे कन्याकुिारी, िामिळनाडू येथे झाली 
• आयआयटी-दिल्हली हे नोकरीसाठी र्ारिािील प्रथि क्रिाांकाचे ववद्यापीठ आहे 

• कॅमलफोतनकया इांस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीने रोजगार उपलब्धिेसाठी जागतिक क्रिवारीि 
प्रथि क्रिाांकाचे ववद्यापीठ मिळवल े

• िॅसाचुसटे्स इजन्स्टट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीने वल्हडक फॉर एम्टलॉएबबमलटीिध्ये िसुरे 
ववद्यापीठ िानले आहे 

• हावकडक युतनव्हमसकटी ऑफ वल्हडक इन एम्टलॉयबबमलटी िध्ये तिसरे ववद्यापीठ आहे 

• कें बिज युतनव्हमसकटी ऑफ वल्हडक फॉर एम्टलॉयबबमलटीिध्ये चौथे ववद्यापीठ आहे 

• टोफ्रकयो युतनव्हमसकटी ऑफ वल्हडक इन एम्टलॉयबबमलटी िध्ये 5 वे ववद्यापीठ आहे 



 

 

• ग्लोबल एम्टलॉएबबमलटी रँफ्रकां गिध्ये आयआयटी दिल्हलीचा जगाि 27 वा क्रिाांक आहे 

• आयआयएस बांगळुरु ग्लोबल एम्टलॉएबबमलटी रँफ्रकांगिध्ये जगाि 71 व्या क्रिाांकावर 
आहे 

• ग्लोबल एम्टलॉयबबमलटी रँफ्रकां गिध्ये आयआयटी बॉम्बेचा जगाि 128 वा क्रिाांक आहे 

• आयआयएि अहििाबाि ग्लोबल एम्टलॉयबबमलटी रँफ्रकां गिध्ये जगािील 184 व्या 
क्रिाांकावर आहे 

• आयआयटी खडगपूर ग्लोबल एम्टलॉएबबमलटी रँफ्रकांगिध्ये जागतिक क्रिवारीि 195 व्या 
स्थानावर आहे 

• अ ॅमिटी यतुनव्हमसकटी ग्लोबल एम्टलॉयबबमलटी रँफ्रकां गिध्ये जगािील 236 व्या स्थानावर 
आहे 

• ऑस्रेमलयाच्या leशलीह बाटीने डब्ल्हयूटीए इयर-एांड वल्हडक नांबर 1 म्हणून वषक पूणक केले 
• बाटी सलग वषािंध्ये वषाकच्या शेवटी क्रिाांक 1 क्रिाांकाचा 11 वा खेळाडू ठरला 
• ररचा चड्ढा याांना र्ारिरत्न डॉ. आांबेडकर पुरस्काराने सन्िातनि करण्याि आले आहे 

• िहाराष्ट्राचे राज्यपाल र्गिमसांग कोश्यारी याांचा पुरस्कार 

• प्रिीप बरुहा याांना डॉ बीरेंद्र कुिार र्ट्टाचायक पुरस्कार २०२० िेण्याि येईल 

• िुख्यिांत्री सवाकनांि सोनोवाल याांच्या हस्िे हा पुरस्कार प्रिान करण्याि येणार आहे 

• 12 वा सांजयन पुरस्कार कवी व सादहजत्यक मसदटक एन के िेसि याांना प्रिान केला 
जाईल 

• िुख्यिांत्री तनिीशकुिार याांनी स्वि: साठी केटट होि, सािान्य प्रशासन, िक्षिा आणण 3 

अगधक ववर्ाग ठेवले आहेि 

• उपिुख्यिांत्री िारफ्रकशोर प्रसाि याांनी बबहारिधील ववत्त िांत्रालयाचा कायकर्ार स्वीकारला 
• र्ाजप नेिे िांगल पाांडे हे आरोग्य िांत्रालयाला हािाळि राहिील 

• िदहलाांचे फ्रक्रकेट हे पदहल्हयाांिाच राष्ट्रकुल स्पधांिध्ये र्ाग घेण्यासाठी 2022 

• कॉिनवेल्हथ गेम्स, बमिंघि 2022, २ जुलै िे ऑगस्ट िरम्यान चेड्यूल्हड 

२० नोव्हेंबर २०२० चालू घडामोडी 
• िाजी राज्यपाल, सादहजत्यक आणण र्ाजप नेिे ििृलुा मसन्हा याांचे 18 नोव्हेंबर 2020 

रोजी गोवा येथे तनधन झाल े

• सांयुक्ि अरब अमिरािीने (यूएई) िेशाांिधून अभ्यागिाांना जव्हसा िेण्यास िात्पुरिे बांिी 
घािली आहे - १२ 

• गचत्रपट अमर्नेत्री ज्याांना नुकिाच र्ारिरत्न डॉ. आांबेडकर पुरस्कार २०२० - ररचा 
चड्ढा पुरस्काराने सन्िातनि करण्याि आले आहे 



 

 

• एनजी एफ्रफमशयन्सी सजव्हकसेस मलमिटेड आणण राज्य सरकार ज्याने सािन्यािध्ये 
सािांजस्य करार केला आहे ज्याने राज्यािील र्ारिािील पदहला अमर्सरण प्रकल्हप सरुू 
होण्याबाबि चचाक केली आहे - गोवा 

• िलबार नौिलाच्या अभ्यासाचा िसुरा टटपा उत्तर अरबी सिुद्राि सुरू झाला, ज्यािध्ये 
र्ारि, अिेररका, ऑस्रेमलया आणण ज्या िेशाांचे नाववक र्ाग घेि आहेि - जपान 

• इांग्लांड फ्रक्रकेट सांघ १ 16 वषाकनांिर प्रथिच, िेश २०२१ िध्ये र्ेट िेणार आहे - 
पाफ्रकस्िान 

• आमशया खांडािील पदहली सौर उजाक चालववणारी वस्त्रोद्योग गगरणी राज्याि- 
िहाराष्ट्राि उर्ारली जाईल 

• फ्रफफा अांडर -१ Women's िदहला ववश्वचषक २०२२-र्ारि स्पधेचे आयोजन करण्याचा 
हक्क ज्या िेशाला िेण्याि आला आहे 

• 17 नोव्हेंबर रोजी िोन िेशाांनी िक्षक्षण चीन सिदु्र - जपान, ऑस्रेमलयािधील चीनच्या 
वाढत्या प्रर्ावाला आळा घालण्यासाठी ऐतिहामसक सांरक्षण करारावर स्वाक्षरी केली 

• वल्हडक इकॉनॉमिक फोरिने (डब्ल्हयूईएफ) जाहीर केलेला road 36 जागतिक शहराांच्या 
यािीिध्ये र्ारिािील अनेक शहरे सिाववष्ट्ट आहेि - चार 

 
 


