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२६ नोव्हेंबर २०२० चालू घडािोडी 

• 26 नोव्हेंबर: संववधान दिन 

• 25 नोव्हेंबर: िदहलांवरील दहसंाचार ननिूलूनासाठी आंतरराष्ट्रीय दिन 

• थीि 2020: "ऑरेंज ि वर्लडःू फंड, प्रनतसाि, प्रनतबंधधत करा, संकलन करा" 
• अजेंदिनाचा फुिबॉल प्लेअर डडएगो अरिान्डो िॅराडोना ननधन पावला 
• िॅराडोना 4 फफफा वर्लड ूकपिध्ये खेळला: 1982, 1986, 1990, 1994 

• फफफा अंडर -20 ववश्वचषक 1979 आणि फफफा वर्लड ूकपचा ववजेता 
• कें द्रीय आयिी िंत्री आर एस प्रसाि यांनी उिगं अॅपची आंतरराष्ट्रीय आवतृ्ती सािर 

केली 
• 9 िेशांिध्ये उिंग अपची आंतरराष्ट्रीय आवतृ्ती सुरू केली 
• युननयन एचएि अमित शहा यांनी नवी दिर्ललीत िोबाइल आरिी-पीसीआर लॅबचे 

अनावरि केले 

Ooacademy (OOA) 



 

 

• पीलीभीत िायगर ररझवू ने िायग 2 ची लोकसंख्या िायगसूची िहेुरीसाठी िीएक्स 2 

आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जजंकला 
• अफगाणिस्तानात उच्च पररिाि सािुिानयक ववकास प्रकर्लपांच्या चौथ्या िप्प्यातील 

घोषिा भारताने केली आहे 

• कनाूिकने 2025 पयंत 50 अब्ज डॉलसूचे बायोिेक्नॉलॉजी िाकेि बनण्याचे लक्ष्य ठेवले 
आहे 

• िेघालयात 6 नवीन रस्ते तयार करण्यासाठी नाबाडनूे 74 कोिीहून अधधक िंजूर केले 
आहेत 

• नाबाडःू कृषी व ग्रािीि ववकास यासाठी राष्ट्रीय बँक 

• इन्व्हेस्ि इंडडया आणि यूएनडीपीने एसडीजी इन्व्हेस्िर िॅप भारतासाठी लाँच केला आहे 

• यूएनडीपी: संयुक्त राष्ट्र ववकास कायूक्रि 

• ऑकलंड नाईि फँ्रक प्राइि ग्लोबल मसिीज इंडेक्सिध्ये अव्वल 

• नाइि फँ्रक प्राइि ग्लोबल मसिीज इंडेक्सिध्ये दिर्ललीचा 27 वा क्रिांक आहे 

• नाईि फँ्रक प्राइि ग्लोबल मसिीज इंडेक्सिध्ये िुंबईचा 33 वा क्रिांक आहे 

• नाइि फँ्रक प्राइि ग्लोबल मसिीज इंडेक्सिध्ये बेंगळुरू 34 व्या स्थानावर आहे 

• भाजपचे आििार ववजय मसन्हा बबहार ववधानसभेचे सभापती म्हिून ननवडून आल े

• जर्ललीकट्िू ऑस्करिध्ये सवोत्कृष्ट्ि आंतरराष्ट्रीय फफचर फफर्लि भाषेच्या शे्रिीसाठी 
भारताची अधधकृत प्रवेमशका आहे 

• िेजर जनरल राजीव चौधरी यांची बीआरओचे नवीन िहासंचालक म्हिून ननयुक्ती 
• बीआरओ: बॉडूर रोड ऑगूनायझेशन 

• लेफ्िनंि जनरल हरपालमसगं यांना भारतीय सैन्य िलाचे नवीन अमभयंता म्हिून 
ननयुक्त केले 

• लक्ष्िीववलास बँक डीबीएस बँक इंडडया मलमििेडिध्ये ववलीन करण्याच्या प्रस्तावाला 
िंबत्रिंडळाने िान्यता दिली 

• बी एस परिमशवैया यांना केव्हीएलडीसीचे आप अध्यक्ष ननयुक्त केले गलेे आहे 

• केव्हीएलडीसी: कनाूिक वीरशैव-मलगंायत ववकास िहािंडळ 

• एस वासुिेवन यांची िीएनसीए ची िखु्य ननवडकताू म्हिून ननयुक्ती झाली आहे 

• िीएनसीए: तामिळनाडू फक्रकेि असोमसएशन 

• एन भृंगीश यांना कनाूिकचे िुख्यिंत्री येडडयुरप्पा यांचे नवीन िीडडया सर्ललागार 
म्हिून नेििूक 

• रजनीश के जेनाव यांची एनएसएफडीसीच्या सीएिडीपिी ननयुक्ती झाली आहे 

• एनएसएफडीसी: राष्ट्रीय अनुसूची जाती ववत्त व ववकास िहािंडळ 

• राजस्थान जानेवारी 2021 पयंत भारताची सवाूत लांब जल बोगिा मिळवेल 

• 75.75 Cr कोिी रुपये खचूून 8..7575 फकलोिीिर लाबंीची बोगिा तयार केला 



 

 

• आयसीसीचे नवे स्वतंत्र अध्यक्ष म्हिून न्यझूीलंडच्या ग्रेग बाकूलेची ननवड झाली आहे 

• आयसीसीः आंतरराष्ट्रीय फक्रकेि पररषि 

• अक्षय कुिारच्या ब्रँड अ ॅम्बेसेडर म्हिून पगारबुक रोप्स 

• एिएसएिई प्रमशक्षि कायूक्रिांसाठी मसडबी आणि तामिळनाडू सरकारच्या सािंजस्य 
करार 

• मसडबीः भारतीय लघु उद्योग ववकास बँक 

• एनआयआयएफिध्ये 6,000 कोिी रुपयांच्या इजक्विी ओतण्यास कॅबबनेिने िान्यता 
दिली 

• एनआयआयएफः राष्ट्रीय पायाभूत सुववधा ननधी 
• एन रिेशने एजक्झि बॅंकेचे उप-व्यवस्थापकीय संचालक म्हिून पिभार स्वीकारला 
• आंध्र प्रिेश सरकारने "जगन्नान्ना थोडो" योजना सुरू केली 
• छोट्या व्यापा .  ्यांना आणि पथ ववके्रत्यांना व्याजिुक्त कजू िेण्याच्या उद्िेशाने. 

२६ नोव्हेंबर २०२० चालू घडामोडी 
• तामिळनाडू आणि कें द्रशामसत प्रिेश पुडुचेरीिध्ये िोठ्या प्रिािात ववनाश होण्याची 

शक्यता वतूववलेर्लया चक्रीवािळाचे नाव आहे - प्रनतबंध चक्रवात. 
• केरळ - आक्षेपाहू सादहत्याशी संबंधधत अध्यािेश पुढे ढकलण्याचा ननिूय घेिा 

India  ्या भारत सरकारने 
• 2020 िध्ये ज्या िेशात िोफकयो ऑमलजम्पक होिार आहे ते म्हिजे जपान - 
• िोफकयो ऑमलजम्पक २०२० िरम्यान कोित्या तारखा असतील - जुलै 23, 2021 ते 08 

ऑगस्ि 2021 

• 48 व्या आंतरराष्ट्रीय एम्िीज - दिर्लली क्राइििध्य े'बेस्ि ड्रािा मसरीज' पुरस्कार 
जजंकिारी वेब सीररज 

• सवोत्कृष्ट्ि अमभनेता - बबली बॅरेि म्हिून आंतरराष्ट्रीय एम्िी पुरस्कार २०२० 
जजंकलेला अमभनेता 

• अफगाणिस्तान 2020 च्या पररषिेत भारताचे प्रनतननधधत्व करिारे आघाडीचे िुत्सद्िी - 
एस. जयशंकर 

• ज्यांचे धिांतर करण्याववरोधात नुकतेच अध्यािेश काढलेला भारत राज्य - उत्तर प्रिेश 

• पंतप्रधान िोिी यांचे व्हच्युूअल उद्घािन 26 नोव्हेंबर 2020 रोजी होईल - री-इनव्हेस्ि 
2020 

• 24 ऑगस्ि 2021 ते 05 सप्िेंबर 2021 या कालावधीत कोिता िेश पॅरालंवपक खेळ 
आयोजजत करेल - जपान 

 


