
 

 

 

 

 

२५ नोव्हेंबर २०२० चालू घडामोडी 
 

२५ नोव्हेंबर २०२० चालू घडामोडी  

• 23-27 नोव्हेंबर: विमान िाहतूक सुरक्षा जागरूकता सप्ताह 

• 16-22 नोव्हेंबर: 59 िा राष्ट्रीय फाममसी आठिडा 

• 23-27 नोव्हेंबर: विमान िाहतूक सुरक्षा जागरूकता सप्ताह 

• 16-22 नोव्हेंबर: 59 िा राष्ट्रीय फाममसी आठिडा 
• थीम 2020: "फामामससस्ट: अग्रगण्य आरोग्य व्यािसाययक" 
• हााँगकााँगने ईआययूच्या जगभरातील जगण्याची ककिं मत (डब्ल्यूसीओएल) यनरे्दशािंकात 

अव्िल स्थान समळविल े

• प्रख्यात तेलगू किी, पत्रकार शैक खाजा हुसेन यािंचे यनधन झाले आहे 

• भारतीय सरकारिर बिंर्दी घालण्यासाठी अलीएक्सप्रेस आणि िापरकर्तयाांसाठी 42 इतर 
मोबाइल अ ॅप्स 

• चीनने चिंद्राकडे यशस्िीररर्तया एक "चािंगल 5" अिंतराळ यान सुरू केल े

• नमुने गोळा करण्यासाठी आणि र्तयािंना पथृ्िीिर परत आिण्यासाठी 
• अिंतराळ यान लॉन्ग माचम -5 रॉकेटने लााँच केल े

Ooacademy (OOA) 



 

 

• जर चीन आप्या समशनमध्ये यशस्िी झाला तर चिंद्रमाचे नमुने पुनप्रामप्त करिारा तो 
यतसरा रे्दश होईल 

• चीन 2030 पयांत मिंगळािरील नमनुे पुनप्रामप्त करण्याची योजना आखत आहे 

• कें द्रीय आयटी मिंत्री रविशिंकर प्रसार्द यािंनी उमिंग अॅपची आिंतरराष्ट्रीय आितृ्ती सार्दर 
केली 

• गुन्हेगारी वित्त आणि किप्टोकरन्सीस विषयी चौथी जागयतक पररषर्द 

• कॉन्फरन्सचे आयोजन इिंटरपोल, यूरोपोल आणि बॅसल इन्सन्स्टट्यटू ऑन गव्हनमन्स 
यािंनी केले होते 

• या पररषरे्दला १2२ रे्दशािंतील २,००० हून अधधक प्रयतयनधी सहभागी झाले होते 

• 48 िा आिंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार अक्षरशः पार पडला 
• दर्द्ली िाईमने सिोर्तकृष्ट्ट नाटक मासलकेचा आिंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार न्सजिंकला 
• "एसलझाबेथ इज समससिंग" साठी ग्लेन्डा जॅक्सनला सिोर्तकृष्ट्ट असभनते्रीचा पुरस्कार 

• बबली बॅरॅटला "जबाबर्दार मलुासाठी" सिोर्तकृष्ट्ट असभनेर्तयाचा पुरस्कार समळाला. 
• ब्रॅडमोसची विस्ताररत शे्रिी 450 कक.मी. चा यशस्िी यशस्िीपिे भारतीय सैन्याने 

चाचिी घेतली 
• ईएएम एस जयशिंकर 24-29 नोव्हेंबर, 2020 पयांत बहरेन, युएई, सेश्सला भेट रे्दतील 

• आिंतरराष्ट्रीय प्रकाशक सिंघटनेच्या अध्यक्ष म्हिून यनयुक्त झाले्या शेखा बोर्दोर 
पदहली अरब मदहला ठर्या 

• आयपीए: आिंतरराष्ट्रीय प्रकाशक सिंघ 

• शेखा बोर्दोर हे पर्द धारि करिारी र्दसुरी मदहलाही ठरली 
• सिंघात किकेट अकार्दमी स्थापन करण्यासाठी जेकेएससीने किकेटर सुरेश रैना यािंच्याशी 

सामिंजस्य करार केला 
• जेकेएससी: जम्मू आणि काश्मीर िीडा पररषर्द 

• सॅयनटरी उर्तपार्दने यन: शु्क करण्याचा स्कॉटलिंड जगातील पदहला रे्दश बनला 
• कॉ िंग्रेसचे ज्येष्ट्ठ नेते अहमर्द पटेल यािंचे यनधन 

• अयोध्या विमानतळाचे नामकरि करण्याचा प्रस्ताि उप मिंबत्रमिंडळाने केला आहे. 
मररयम पुरुषोत्तम श्री राम विमानतळ, अयोध्या 

• केिडडया, गुजरात येथे 80० िी अणखल भारतीय पीठासीन अधधकारी पररषर्द आयोन्सजत 
केली जाईल 

• ब्राँड अ ॅम्बेसेडर म्हिून विद्युत जामिाल मधील स्नायू ब्ललेझ र्दोर् या 
• गौरि कोरी येथील मेरी रोप यािंच्या ब्रािंड अ ॅम्बेसेडर म्हिून 

• एन. चिंद्रशेखरन यािंना टाटा केसमक्सच्या मिंडळाचे अध्यक्ष म्हिून यनयुक्त केल े

• बायडन 80 र्दशलक्ष मते समळविण्यासाठी प्रथम राष्ट्रपती पर्दाचे उमेर्दिार ठरले 



 

 

• अमेररका अमेररकेतून जाम-प्रयतरोधक जीपीएस प्राप्त करिार् यािंचा खरेर्दी करिारा 1 िा 
रे्दश बनला 

• सौरि गािंगुलीतील सलन्सव्हिंगाडम रोपेचे र्तयाचे ब्राँड अ ॅम्बेसेडर म्हिून 

• सौरि गािंगुलीदटल सलन्सव्हिंगहाडम रोपे टाचे ब्रॅण्ड अ ॅम्बेसेडर मॅनून 

• विराट कोहली आणि आर शमाम आयसीसी िन डे प्लेयर ऑफ र्द र्दशक पुरस्कारासाठी 
नामािंककत 

• विराट कोहली आणि आर शमाम आयसीसी टी -२० प्लेयर ऑफ र्द र्दशक पुरस्कारासाठी 
नामािंककत 

• आयसीसीच्या न्सस्पररट ऑफ किकेट अिॉडम ऑफ र्द र्दशकासाठी व्ही. कोहली आणि 
एमएस धोनी नामािंककत 

• विराट कोहली आयसीसी िन डे प्लेयर ऑफ र्द र्दशक पुरस्कारासाठी नामािंककत 

• समताली राजने र्दशकातील आयसीसीच्या मदहला खळेाडूसाठी नामािंकन केल े

• सन 2030 पयांत शून्य अपघातािंचे र्दीघमकालीन उद्र्दीष्ट्ट साध्य करण्यासाठी नागरी 
उड्डाि मिंत्रालयाचे लक्ष्य आहे 

• केरळ मिंबत्रमिंडळाने केरळ पोसलस कायद्यातील िार्दग्रस्त कलम 118 ए मागे घेण्याचा 
यनिमय घेतला आहे 

• आसामच्या दर्दब्रुगडमध्ये ईशान्य उद्घाटनाचे पदहल ेगाय हॉन्सस्पटल 

• सुरभी आरोग्यशाळा हे रुग्िालय श्री गोपाल गौशाला यािंनी स्थावपत केले आहे 

• मदहला प्रिाशािंच्या सुरक्षेसाठी आिंध्र प्ररे्दशने "अभयम" अ ॅप लााँच केल े

• तासमळनाडूचे मुख्यमिंत्री एडप्पाडी के. पलानीस्िामी यािंनी "तुला" unप लााँच केले 
• जेव्हा आिश्यक असेल तेव्हा तसमळनाडूच्या अन्सग्नशमन आणि बचाि सेिािंमध्ये 

पोहोचण्यासाठी 
• गुगलने भारतात एक निीन Applicationन्सप्लकेशन लााँच केले आहे 

• पन्सश्चम बिंगाल सरकार पुढाकार "र्दआुरे र्दआुरे सरकार" सुरू करिार आहे. 
• लोकािंच्या र्दारात सरकारी सेिा घेिे 
• एलोन मस्क जगातील र्दसुर् या िमािंकाचा सिामत मोठा व्यक्ती म्हिून बबल गेट्सला 

मागे टाकत आहे. 
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• 23 नोव्हेंबर 2020 रोजी कें द्र सरकारने उमिंग .प या अ ॅपची आिंतरराष्ट्रीय आितृ्ती सार्दर 
करण्याची घोषिा केली 

• अमेररकेचे यनिडलेले अध्यक्ष जो बबडेन यािंची हिामान बर्दलाची जबाबर्दारी - जॉन कॅ रे 
यािंची नेमिूक करण्यात आली आहे 



 

 

• कोविड -१ साथीच्या यनसमत्ताने मेघालयातील र्दरिषी होिारा भारत आिंतरराष्ट्रीय चेरी 
ब्ललॉसम महोर्तसि रद्र्द होतो 

• तासमळनाडू - राज्यातील सूक्ष्म ससिंचन प्रक्पािंसाठी कें द्र सरकारने 3,971 कोटी 
रुपयािंच्या कजामस मान्यता दर्दली आहे 

• पाककस्तान - गुप्तचर सिंघटनािंच्या समन्ियासाठी राष्ट्रीय बुद्धधमत्ता समन्िय ससमती 
स्थापनेस मान्यता रे्दिारा रे्दश 

• ज्या राज्यात माजी मुख्यमिंत्री तरुि गोगोई यािंचे यनधन 23 नोव्हेंबर 2020 रोजी झाले 
- आसाम 

•  ज्या रे्दशाने औपचाररकपिे स्ित: ला 'फ्री स्काई मॉयनटरीिंग रीटीटी' मधून र्दरू केले 
आहे - अमेररका 

• महाराष्ट्र सरकार - "महा आिास योजना" नािाचा निीन ग्रामीि गहृयनमामि प्रक्प 
सुरू केला आहे 

• ररझव्हम बाँक ऑफ इिंडडया - आप्या अधधकृत ट्विटर हाँडलिर १० र्दशलक्ष फॉलोअसम 
गाठिारी ही जग जगातील पदहली बाँक बनली आहे 

• चिंद्राच्या खडकािंचे नमुने 'मून' मधून आिण्यासाठी नोव्हेंबर 2020 अखेर चिंद्रािर 
मानिरदहत अिकाशयान पाठिण्याचा विचार करिारा रे्दश - चीन 

 


