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२७ नोव्हेंबर २०२० चालू घडािोडी 

• 26 नोव्हेंबर: राष्ट्रीय दधू ददन 

• कोववड -१ बद्दल जनजागतृी करण्यासाठी एचपी सरकारने "दहि सुरक्षा अमियान" सुरू 
केले 

• 25 नोव्हेंबर 2020 पासनू लााँच केले आणि 27 डडसेंबर 2020 पयंत सरुू राहील 

• राष्ट्रीय ववज्ञान चचत्रपट िहोत्सवाची 10 वी आवतृ्ती अक्षरशः सुरू झाली 
• उद्घाटन त्रत्रपुराचे उपिुख्यिंत्री जजष्ट्िू देव विाा याचं्या हस्ते झाले 
• ववज्ञान प्रसार आणि त्रत्रपुरा सरकार यांच्या संयुक्त ववद्यिाने हा िहोत्सव आयोजजत 

केला जातो 
• िारतीय संगिक उद्योगाचे जनक एफ सी कोहली यांचे ननधन झाले 
• श्री. एफसी कोहली टाटा कन्सल्टन्सी सजव्हाससेचे संस्थापक आणि पदहले सीईओ होते 

Ooacademy (OOA) 



 

 

• २००२ िध्ये कोहलीला िारताचा नतसरा सवोच्च नागरी सन्िान पद्ििूषि पुरस्काराने 
सन्िाननत करण्यात आले 

• िारती एअरटेल मल. आवडा एिएच बुलढािा प्रायव्हेट मलमिटेडकडून 55.55% कोटी 
रुपयांत २% टक्के िागीदारी खरेदी करतो. 

• पजचचि बंगाल सरकारने "किाई धिा" योजना सुरू केली 
• िारत आणि म्यानिार दरम्यान 7th व्या संयुक्त व्यापार समितीची बैठक झाली 
• डीआरडीओने वरुिास्त्र हेवी वेट टॉपेडो ववकमसत केले, ज्यात िारतीय नौदलाला ददल े

• एचएएल इंटरिीडडएट जेट रेनर यशस्वीररत्या बंगळुरुिध्ये पदहली जस्पन चाचिी पूिा 
करते 

• पंतप्रधान िोदींनी नतसरे जागनतक नूतनीकरियोग्य ऊजाा गुंतविूकदार िेळाव व 
प्रदशानाचे उद्घाटन केले (री-इन्व्हेस्ट २०२०) 

• थीि: "शाचवत ऊजाा संक्रििासाठी नावीन्य" 
• क्रीडा िंत्रालयाने आचारी असोमसएशन ऑफ इंडडयाला (एएआय) राष्ट्रीय क्रीडा िहासंघ 

म्हिून िान्यता ददली 
• 7 डडसेंबर 2012 रोजी िंत्रालयाने एएआयची िान्यता िागे घेतली होती 
• िारतीय रेल्वेने संपूिापिे डडजजटलाइज्ड ऑनलाइन एचआरएिएस सुरू केले आहे 

• एचआरएिएसः िानव ससंाधन व्यवस्थापन प्रिाली 
• ककरेन ररजजजूने "कफट इंडडया स्कूल सप्ताहा" कायाक्रिाची दसुरी आवतृ्ती सुरू केली 
• उत्तर प्रदेश सरकारने 6 िदहन्यांसाठी ईएसएिए लागू केला आहे 

• ईएसएिए: अत्यावचयक सेवा देखिाल अचधननयि 

• पंतप्रधान िोदी 28 नोव्हेंबरला पुण्याच्या सीरि इजन्स्टट्यूट ऑफ इंडडयाला िटे देिार 
आहेत 

• सेंटरने 31 डडसेंबर 2020 पयंत आंतरराष्ट्रीय उड्डािांवर बंदी वाढववली 
• ग्लोबल टेरररझि इंडेक्स (जीटीआय) २०२० िध्ये अफगाणिस्तानचा पदहला क्रिांक 

आहे 

• ग्लोबल टेरररझि इंडेक्स (जीटीआय) 2020 िध्ये इराक दसुर् या क्रिांकावर आहे 

• ग्लोबल टेरररझि इंडेक्स (जीटीआय) २०२० िध्ये नायजेररया नतस 3rd  ्या क्रिांकावर 
आहे 

• ग्लोबल टेरररझि इंडेक्स (जीटीआय) २०२० िध्ये मसररया चौथ्या क्रिांकावर आहे 

• ग्लोबल टेरररझि इंडेक्स (जीटीआय) २०२० िध्ये सोिामलयाचा पाचवा क्रिांक लागतो 
• ग्लोबल टेरररझि इंडेक्स (जीटीआय) 2020 िध्ये येिेनचा 6 वा क्रिांक आहे 

• ग्लोबल टेरररझि इंडेक्स (जीटीआय) 2020 िध्ये पाककस्तानचा 7 वा क्रिांक आहे 

• ग्लोबल टेरररझि इंडेक्स (जीटीआय) २०२० िध्ये िारताचा आठवा क्रिांक आहे 



 

 

• ग्लोबल टेरररझि इंडेक्स (जीटीआय) 2020 िध्ये ररपजललक ऑफ कॉगंोचा 9 वा क्रिांक 
आहे 

• ग्लोबल टेरररझि इंडेक्स (जीटीआय) २०२० िध्ये कफमलवपन्सचा दहावा क्रिांक लागतो 
• ग्लोबल टेरररझि इंडेक्स (जीटीआय) 2020 िध्ये श्रीलंकेचा 20 वा क्रिांक आहे 

• जागनतक दहशतवाद ननदेशांक (जीटीआय) 2020 िध्ये नेपाळचा 27 वा क्रिांक आहे 

• ग्लोबल टेरररझि इंडेक्स (जीटीआय) 2020 िध्ये बांगलादेशचा 33 वा क्रिांक आहे 

• 🇮🇱 ग्लोबल टेरररझि इंडेक्स (जीटीआय) 2020 िध्य ेइस्त्राईलचा 40 वा क्रिांक आहे. 

२७ नोव्हेंबर २०२० चालू घडामोडी 
• ज्या देशाच्या पंतप्रधानांना नोबेल शांतता पुरस्कार 2021 साठी नामित केले गेले आहे 

- इस्राईल 

• िारतीय कोटााच्या ननिायानुसार नागररकांच्या अचधग्रदहत िालिते्तवर कें द्र व राज्यांना 
अनंतकाळचे अचधकार मिळू शकत नाहीत - सवोच्च न्यायालय 

• पंतप्रधान िोदींनी अणखल िारतीय पीठासीन अचधकारी पररषद - 80 व्या 
अचधवेशनाच्या सत्राला संबोचधत केले 

• आंतरराष्ट्रीय कक्रकेट पररषदेचे नवीन अध्यक्ष - ग्रेग बाका ले यांची ननयुक्ती कोि केली 
आहे 

• त्रबहार ववधानसिेचे नवे अध्यक्ष म्हिून ननवडललेे राजकारिी - ववजय कुिार मसन्हा 
• मसगंापूरच्या डीबीएस बाँक - लक्ष्िी ववलास बाँकेत खासगी बाँक ववलीन झाली 
• संववधान ददन दरवषी िारतात साजरा केला जातो - 26 नोव्हेंबर 

• ऑस्कर पुरस्कारांसाठी जल्लीकट्टू - या चचत्रपटाची अचधकृत अचधकृत प्रवेश म्हिून 
ननवड झाली आहे 

• काडडायाक अरॅक्शनिुळे िरि पावलेला जगातील िहान फुटबॉल खेळाडू - डडएगो 
िॅराडोना 

• कोववड -१९ ०१ डडसेंबर २०२० - ३१ डडसेंबर २०२० च्या प्रनतबंधासाठी िारत 
सरकारच्या गहृ िंत्रालयाची नवीन िागादशाक तत्त्वे ज्या कालावधीसाठी लागू असतील. 

 

 


