
 

 

 

 

 

२९ नोव्हेंबर २०२० चालू घडामोडी 

२९ नोव्हेंबर २०२० चालू घडामोडी  

• युएई कोलमधून वीज ननर्मिती करणारा पहहला अरब आखाती देश म्हणून उदयास 
आला 

• पश्चचम बंगाल सरकारने ०१ डडसेंबरपासून "आरोग्य सती" आरोग्य योजनेचा ववस्तार 
केला 

• जागनतक बँकेचे माजी अध्यक्ष जेम्स वुल्फें सोन यांचे ननधन 

• १९९५ते२००५ यंत वल्डि बँक समूहाचे ९ वे अध्यक्ष म्हणून काम केल े

• लेह येथे भारतातील उच्च उंचावरील सवाित मोठा सौर उजाि प्रकल्प सुरू झाला आहे 

• एमएसएमई / एसएमई आणण स्टाटि-अपला आधार देण्यासाठी आयसीसीआय आणण 
एचडीएफसी बँकेने सामंजस्य करार केला आहे 

• आयसीसीआयः अववष्कारकारक चेंबर ऑफ कॉमसि अँड इंडस्रीज 

• २०२० पयंत २०22२ पयंत १W R जीडब्लल्यू नूतनीकरणयोग्य उजाि असण्याचे लक्ष्य 
भारताने ठेवले आहे. 

• भारत आणण अमेररकेने भारत-अमेररका नागरी अणु ऊजाि कराराला आणखी 10 

वर्ांसाठी मुदतवाढ हदली आहे 
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• शांघाय हे जगातील सवाित जोडलेले शहर आहेः आयएटीए 

• आयएटीए: आंतरराष्रीय हवाई पररवहन संघटना 
• अफगाणणस्तानात मैदान नदी ओलांडून शहूटूर धरणाचा भारत बांधणार आहे 

• प्रकल्पाची ककंमत अंदाजे 305 दशलक्ष डॉलसि इतकी झाली आहे 

• २०१६ मध्ये अफगाणणस्तानातील हरर नदी ओलांडून सलमा धरणासाठी भारताने ननधी 
हदला होता 

• प्रवणंजन मर्लक यांना ओसीएच्या सल्लागार सर्मतीचे अध्यक्ष म्हणून ननयुक्त केले 
• ओसीए: ओडडशा किकेट असोर्सएशन 

• हाहदिक पांड्या १०० एकहदवसीय धावा (7 857 चेंडू) धावा करणारा वेगवान भारतीय 
बनला. 

• ब्रॅण्ड अ ॅम्बेसेडर म्हणून किकेटर संजू सॅमसन इन हॅलेस रोप्स 

• 1 जून 2021 पासून फक्त बीआयएस प्रमाणणत टू-व्हीलर हेल्मेट ववकले जाऊ शकतात 

• बीआयएसः भारतीय मानक ब्लयूरो 
• 3 नेपाळमधील गोरखा श्जल््यात भारतीय सहाय्य अंतगित बांधल्या गेलेल्या शाळाांचे 

उद्घाटन 

• जयपूर, राजस्थान येथे भारताच्या प्रथम अवयव दात्याच्या स्मारकाचे उद्घाटन झाले 
• महाराष्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते राज्य पोर्लस मुख्यालयात "शहीद 

गॅलरी" चे उद्घाटन झाल े

• ओडडशा सरकारने परीक्षेत पास दर सुधारण्यासाठी "र्मशन णझरो एफ" सुरू केली 
• नोव्हेंबर रोजी सरकारच्या प्रमुखांच्या एससीओ कौश्ससलची १ वी बैठक होणार आहे 

• वेंकैया नायडू, एससीओ कौश्ससल ऑफ हेड्स ऑफ चीफ्सच्या 19 व्या सभा अध्यक्षांच्या 
अध्यक्षतेखाली 

• भारत सरकारच्या अध्यक्ष असणा-या एससीओ कौश्ससलची 19 वी बैठक आयोश्जत 
केली जाईल 

• ररचा चड्ढाने पेटाचा सवोत्कृष्ट व्हेगन स्टाईल चचसह पुरस्कार श्जंकला 
• संगरोधने कें ब्रब्रज डडक्शनरी चे वडि ऑफ द इयर 2020 ला नामकरण केले आहे 

• नंदलाल ठाकूर लर्लत कला अकादमीचे उपाध्यक्ष म्हणून ननवडले गेल े

• अच्युता शमाि व्हॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडडयाचे अध्यक्ष ननवडले गेले. 
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• ज्या देशाच्या पंतप्रधानांना नोबेल शांतता पुरस्कार 2021 साठी नार्मत केले गेले आहे - 
इस्राईल 

• भारतीय कोटािच्या ननणियानुसार नागररकांच्या अचधग्रहहत मालमते्तवर कें द्र व राज्यांना 
अनंतकाळचे अचधकार र्मळू शकत नाहीत - सवोच्च सयायालय 



 

 

• पंतप्रधान मोदींनी अणखल भारतीय पीठासीन अचधकारी पररर्द - 80 व्या अचधवेशनाच्या 
सत्राला संबोचधत केल े

• आंतरराष्रीय किकेट पररर्देचे नवीन अध्यक्ष - ग्रेग बाकि ले यांची ननयुक्ती कोण केली 
आहे 

• ब्रबहार ववधानसभेचे नवे अध्यक्ष म्हणून ननवडललेे राजकारणी - ववजय कुमार र्ससहा 
• र्सगंापूरच्या डीबीएस बँक - लक्ष्मी ववलास बँकेत खासगी बँक ववलीन झाली 
• संववधान हदन दरवर्ी भारतात साजरा केला जातो - 26 नोव्हेंबर 

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

• काडडियाक अरॅक्शनमुळे मरण पावलेला जगातील महान फुटबॉल खेळाडू - डडएगो 
मॅराडोना 

• कोववड -१ - ०१ डडसेंबर २०२० - December१ डडसेंबर २०२० च्या प्रनतबंधासाठी भारत 
सरकारच्या गहृ मंत्रालयाची नवीन मागिदशिक तत्त्वे ज्या कालावधीसाठी लागू असतील. 

• पुढील सहा महहसयासाठी संपावर बंदी घालणा state  ्या राज्य सरकारने ईएसएमए - 
उत्तर प्रदेश लागू केली 

• जागनतक पयािवरण संरक्षण हदन 26 नोव्हेंबर रोजी साजरा केला जातो 
• भारत आणण अमेररकेने अणुऊजािवरील सहकायािवरील सामंजस्य करार 10 वर्ांसाठी 

वाढववला आहे. 
• केरळमधील पोर्लस अचधननयमातील वादग्रस्त दरुुस्ती रद्द करणार् या राज्य सरकारने 
• टाटा कससल्टससी सश्व्हिसेस (टीसीएस) चे पहहले मखु्य कायिकारी यांचे वयाच्या of of 

व्या वर्ी फकीरचंद कोहली यांचे ननधन झाले 
• डीजीसीएने आंतरराष्रीय उड्डाणेवरील बंदी 31 डडसेंबरपयंत वाढववली आहे 

• िीडा मंत्रालयाने नुकतीच नॅशनल स्पोट्िस फेडरेशन- आचिरी असोर्सएशन ऑफ इंडडया 
म्हणून मासयता प्राप्त केली 

• ज्या देशाच्या पंतप्रधानांना नोबेल शांतता पुरस्कार 2021 साठी नार्मत केले गेले आहे - 
इस्राईल 

• भारतीय कोटािच्या ननणियानुसार नागररकांच्या अचधग्रहहत मालमते्तवर कें द्र व राज्यांना 
अनंतकाळचे अचधकार र्मळू शकत नाहीत - सवोच्च सयायालय 

• पंतप्रधान मोदींनी अणखल भारतीय पीठासीन अचधकारी पररर्द - 80 व्या अचधवेशनाच्या 
सत्राला संबोचधत केल े

• आंतरराष्रीय किकेट पररर्देचे नवीन अध्यक्ष - ग्रेग बाकि ले यांची ननयुक्ती कोण केली 
आहे 

• ब्रबहार ववधानसभेचे नवे अध्यक्ष म्हणून ननवडललेे राजकारणी - ववजय कुमार र्ससहा 



 

 

• र्सगंापूरच्या डीबीएस बँक - लक्ष्मी ववलास बँकेत खासगी बँक ववलीन झाली 
• संववधान हदन दरवर्ी भारतात साजरा केला जातो - 26 नोव्हेंबर 

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

• काडडियाक अरॅक्शनमुळे मरण पावलेला जगातील महान फुटबॉल खेळाडू - डडएगो 
मॅराडोना 

• कोववड -१ - ०१ डडसेंबर २०२० - December१ डडसेंबर २०२० च्या प्रनतबंधासाठी भारत 
सरकारच्या गहृ मंत्रालयाची नवीन मागिदशिक तत्त्वे ज्या कालावधीसाठी लागू असतील. 

• पुढील सहा महहसयासाठी संपावर बंदी घालणा state  ्या राज्य सरकारने ईएसएमए - 
उत्तर प्रदेश लागू केली 

• जागनतक पयािवरण संरक्षण हदन 26 नोव्हेंबर रोजी साजरा केला जातो 
• भारत आणण अमेररकेने अणुऊजािवरील सहकायािवरील सामंजस्य करार 10 वर्ांसाठी 

वाढववला आहे. 
• केरळमधील पोर्लस अचधननयमातील वादग्रस्त दरुुस्ती रद्द करणार् या राज्य सरकारने 
• टाटा कससल्टससी सश्व्हिसेस (टीसीएस) चे पहहले मखु्य कायिकारी यांचे वयाच्या of of 

व्या वर्ी फकीरचंद कोहली यांचे ननधन झाले 
• डीजीसीएने आंतरराष्रीय उड्डाणेवरील बंदी 31 डडसेंबरपयंत वाढववली आहे 

• िीडा मंत्रालयाने नुकतीच नॅशनल स्पोट्िस फेडरेशन- आचिरी असोर्सएशन ऑफ इंडडया 
म्हणून मासयता प्राप्त केली 

• ज्या देशाचा हदग्गज फुटबॉलर डडएगो मॅराडोना वयाच्या 60 व्या वर्ी अजेंहटनामध्ये 
मरण पावला 

• तार्मळनाडू आणण कें द्रशार्सत प्रदेश पुडुचेरीमध्ये मोठ्या प्रमाणात ववनाश होण्याची 
शक्यता वतिववलेल्या चिीवादळाचे नाव आहे - प्रनतबंध चिवात. 

• 2020 मध्ये ज्या देशात टोककयो ऑर्लश्म्पक होणार आहे ते म्हणजे जपान - 

 


