
  

நடப்பு நிகழ்வுகள் – 26 பிப்ரவரி, 2020 
EXAMSDAILY 

தேசிய சசய்ேிகள் 
 

மும்பப விமான நிபையம் உைகின் மிகப்சபரிய சவப்பநிபை கட்டுப்பாட்டு 

வசேிபய அறிமுகப்படுத்ேியது 

மும்பை சர்வதேச விமான நிபைய ைிமிடெட் (MIAL) தவளாண்பம மற்றும் மருந்து 

ேயாரிப்புகபள ைேப்ைடுத்துவேற்கும் தசமிப்ைேற்கும் உைகின் மிகப்டைரிய விமான 

நிபைய அடிப்ைபெயிைான டவப்ைநிபை கட்டுப்ைாட்டு வசேிபய ‘ 

அறிமுகப்ைடுத்ேியது  

இது ஆண்டுக்கு 5.25 ைட்சம் ென் ேிறன் டகாண்ெ 700 ென் சரக்குகபள பவத்ேிருக்க 

முடியும்.MIAL என்ைது ஜி.வி.தக ேபைபமயிைான கூட்ெபமப்பு (74%) மற்றும் 

இந்ேிய விமான நிபைய ஆபையம் (26%) ஆகியவற்றின் கூட்டு நிறுவனம் ஆகும். 

மார்ச் 26 ம் தேேி 55 மாநிைங்களபவ இடங்களுக்கான தேர்ேல் நபடசபற 

உள்ளது 

17 மாநிைங்கபளச் தசர்ந்ே 55 மாநிைங்களபவ இெங்களுக்கான  தேர்ேல்கள் மார்ச் 

26 ஆம் தேேி நபெடைறும். மாநிைங்களபவ உறுப்ைினர்கள் ஓய்வு டைற்றோல் 

இந்ே ஆண்டு ஏப்ரல் மாேத்ேில் இந்ே இெங்கள் காைியாக உள்ளோல் தேர்ேல் 

ஆபையம் இந்ே அறிவிப்பை அறிவித்துள்ளது. 

தேர்ேலுக்கான அட்ெவபைப்ைடி, மார்ச் 6 ம் தேேி அறிவிப்பு டவளியிெப்ைடும், 

தவட்புமனு ோக்கல் டசய்வேற்கான கபெசி தேேி மார்ச் 13 ஆகவும், வாக்குப்ைேிவு 

மார்ச் 26 அன்று நெத்ேப்ைடும்.  

சர்வதேச சசய்ேிகள் 

மியான்மர் ஜனாேிபேி வின் பமன்ட் இந்ேியாவுக்கு வருபக ேர உள்ளார் 

மியான்மர் அேிைர் வின் பமன்ட்,  ைிப்ரவரி 26-29 வபர இந்ேியாவில் சுற்று 
ையைம் தமற்டகாள்ளவுள்ளார். ஜனாேிைேி ராம் நாத் தகாவிந்ேின் அபைப்பை 
ஏற்று வின் பமன்ட் வருபக ேரவுள்ளார் 

ைிரேமராக நதரந்ேிர தமாடியின் இரண்ொவது ைேவிதயற்பு விைாவில் கைந்து 
டகாள்வேற்காக ஜனாேிைேி பமன்ட் 2019 ல் இந்ேியாவிற்கு வருபக 
ேந்துள்ளார். 



  

மாநிை சசய்ேிகள் 

மத்ேிய பிரதேசம் 

ஒருங்கிபைந்ே வாகன பேிவு அட்படபய மத்ேியப் பிரதேச மாநிைம் 
அறிமுகப்படுத்ேியது 

ஒருங்கிபைந்ே வாகன ைேிவு அட்பெபய அறிமுகப்ைடுத்ேிய நாட்டின் 
முேல் மாநிைமாகவும், உத்ேரப்ைிரதேசத்ேிற்குப் ைிறகு ஒருங்கிபைந்ே 
ஓட்டுநர் உரிமத்பே அறிமுகப்ைடுத்ேிய இரண்ொவது மாநிைமாகவும் 
மத்ேியப் ைிரதேசம் ேிகழ்கிறது. 

தைாைாைில் நபெடைற்ற விைாவில் முேைபமச்சர் கமல்நாத் வாகன ைேிவு 
மற்றும் ஓட்டுநர் உரிமம் உள்ளிட்ெ ஒருங்கிபைந்ே விநிதயாகித்ோர். 

ஹிமாச்சை பிரதேசம் 

தைாசார் ேிருவிழா ஹிமாச்சை பிரதேசத்ேில் சகாண்டாடப்பட்டது 

தைாசார் ேிருவிைா இமாச்சை ைிரதேசத்ேின் ேர்மஷாைாவில் 
டகாண்ொெப்ைட்ெது. ேிடைத்ேிய புத்ோண்டு என்று அபைக்கப்ைடும் 
லுனிதசாைர் ேிடைத்ேிய காைண்ெரின் முேல் நாளில் இந்ே விைா 
டகாண்ொெப்ைடுகிறது. 

தைாசர் ேிருவிைா என்ைது ேிடைத்ேிய புத்ே ேிருவிைாவாகும். 

ஒப்பந்ேங்கள் 

இந்ேியாவும் அசமரிக்காவும் 3 பில்ைியன் டாைர் மேிப்புள்ள பாதுகாப்பு 
ஒப்பந்ேங்களில் பகசயழுத்ேிட்டன 

இந்ேியாவும் அடமரிக்காவும் மூன்று ைில்ைியன் ொைர் மேிப்புள்ள ைாதுகாப்பு 
ஒப்ைந்ேங்களில் பகடயழுத்ேிட்ென  

இந்ேியக் கெற்ைபெக்கு ைாக்ஹடீ் மார்டினிெமிருந்து 24 எம்டஹச் -60 
தராமிதயா டஹைிகாப்ெர்கபள இந்ேியா வாங்க 2.6 ைில்ைியன் அடமரிக்க 
ொைர் ஒப்ைந்ேம் பகடயழுத்ேிெப்ைட்ெது.  

விண்டவளி நிறுவனமான தைாயிங்கில் இருந்து 800 மில்ைியன் அடமரிக்க 
ொைர்களுக்கு ஆறு A.H  -64  அப்ைாச்சி டஹைிகாப்ெர்கபள வாங்குவேற்கான 
மற்டறாரு ஒப்ைந்ேமும் பகடயழுத்ேிெப்ைட்ெது. 

நியமனங்கள் 



  

NHPC நிர்வாக இயக்குநராக அபய் குமார் சிங் சபாறுப்தபற்றார் 

NHPC  ைிமிடெட் நிறுவனத்ேின்  நிர்வாக இயக்குநராக அைய்  குமார் சிங் 
நியமிக்கப்ைட்டுள்ளார்.NHPC பஹேராைாத்பே ேபைபமயிெமாகக் டகாண்ெ 
ஒரு இந்ேிய நீர் மின் உற்ைத்ேி நிறுவனம் ஆகும். 

என்.எச்.ைி.சி.யில் இயக்குனர் ைேவியில் கூடுேல் டைாறுப்பை வகித்ே 
ரேீஷ்குமாருக்கு ைேிைாக அைய் குமார் டைாறுப்தைற்றார். 

உைகின் முத்ே அரசாங்கத் ேபைவர் மகாேிர் முகமது மதைசியாவின் 
பிரேமர் பேவிபய ராஜினாமா சசய்ோர் 

உைகின் முத்ே அரசாங்கத் ேபைவர் மகாேீர் ைின் டமாஹமட்  ைிப்ரவரி 
24,2020 அன்று மதைசியாவின் ைிரேமர் ைேவிபய ராஜினாமா டசய்ோர். 
அவரது ராஜினாமாபவ மதைசியாவின் மன்னர் ைஹாங்கின் அல்-சுல்ோன் 
அப்துல்ைா ஏற்றுக்டகாண்ொர். 

விருதுகள் 

2020 ஆம் ஆண்டிற்கான ோோசாதகப் பால்தக சர்வதேச ேிபரப்பட விழா 
விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டது 

இந்ேிய ேிபரப்ைெ மற்றும் டோபைக்காட்சித் துபறயின் ைபெப்ைாற்றல் 
மற்றும் ேிறபமகபள கவுரவிப்ைேற்கும் ைாராட்டுவேற்கும் ோோசாதகப் 
ைால்தக சர்வதேச ேிபரப்ைெ விைா 2020 ைிப்ரவரி 20 அன்று மும்பையில் 
நெத்ேப்ைட்ெது. 

• சிறந்ே ைெம் - சூப்ைர் 30 
• சிறந்ே நடிகர் - ரித்ேிக் தராஷன் 
• மிகவும் நம்ைிக்பகக்குரிய நடிகர் - கிச்சா சுேீப் 
• டோபைக்காட்சி டோெரில் சிறந்ே நடிகர் - ேீரஜ் தூப்ைர் 
• டோபைக்காட்சியில் சிறந்ே நடிபக - ேிவ்யங்கா ேிரிைாேி 
• மிகவும் விருப்ைமான டோபைக்காட்சி நடிகர் - ஹர்ஷத் தசாப்ொ 
• டோபைக்காட்சித் டோெரில் விருப்ைமான தஜாடி - ஸ்ரீேி ஜா மற்றும் 
ஷைரீ் அலுவாைியா (கும்கம் ைாக்யா) 

• சிறந்ே டோபைக்காட்சி  நிகைிச்சி  - ைிக் ைாஸ் 13 
• சிறந்ே டோபைக்காட்சித் டோெர் - கும்கம் ைாக்யா 
• சிறந்ே ைின்னைி ைாெகர் ஆண் - அர்மான் மாைிக் 

டாக்டர் என் குமார் TNAU VC யின் வாழ்நாள் சாேபனயாளர் விருபே 
சவன்றார் 



  

ேமிழ்நாடு தவளாண் ைல்கபைக்கைகத்ேின் (TNAU ) துபைதவந்ேர் ொக்ெர் N. 
குமருக்கு ஐ.சி.ஏ.ஆர்- தேசிய ஆராய்ச்சி பமயம், 'வாழ்நாள் சாேபனயாளர் 
விருது' வைங்கியது, ேமிழ்நாட்டின் ேிருச்சியில் நபெடைற்ற 
வாபைப்ைைத்ேிற்கான சர்வதேச மாநாட்டில் இந்ே விருது இவருக்கு 
அளிக்கப்ைட்ெது. 

வாபைத் டோைிலுக்கு அவர் அளித்ே குறிப்ைிட்ெ ைங்களிப்பை அங்கீகரிக்கும் 
விேமாக ொக்ெர் குமருக்கு இந்ே விருது வைங்கப்ைடுகிறது. 

விபளயாட்டு சசய்ேிகள் 

ைடாக்கில் உள்ள  தைவில் முேைாவது  சகதைா இந்ேியா குளிர்காை 
விபளயாட்டுப் தபாட்டிகபள ஸ்ரீ கிதரன் ரிஜிஜு சோடங்கி பவத்ோர் 

யூனியன் ைிரதேசமான ைொக்கில் தை, ைொக், ஜம்மு-காஷ்மீர் ஆகிய 
இெங்களில் முேல் முபறயாக டகதைா இந்ேியா குளிர்காை 
விபளயாட்டுக்கபள இபளஞர் மற்றும் விபளயாட்டுத்துபற அபமச்சர் ஸ்ரீ 
கிதரன் ரிஜிஜு டோெங்கி பவத்ோர். 

இந்ேியாவில் முேன்முேைில் நபெடைறும் இந்நிகழ்ச்சி, இந்ேியாவில் 
குளிர்காை துபறமுகங்கபள தமம்ைடுத்துவேற்கும், இந்ே விபளயாட்டுகபள 
நாட்டின் இபளஞர்களிபெதய ைிரைைப்ைடுத்துவேற்கும் ஏற்ைாடு 
டசய்யப்ைட்டுள்ளது. 

இந்ேியா 2020 ஆம் ஆண்டில் காமன்சவல்த் துப்பாக்கிசுடுேல் மற்றும் 
வில்வித்பே சாம்பியன்ஷிப்பப நடத்ே உள்ளது 

காமன்டவல்த் துப்ைாக்கி சுடுேல் மற்றும் வில்வித்பே சாம்ைியன்ஷிப்பை 
இந்ேியா 2020 ஜனவரியில் சண்டிகரில் நெத்துகிறது. 

இந்ே இரு விபளயாட்டுகளின் தைாதும் டைரும் ைேக்கங்கள் 2022 ஜூபை 27 
முேல் ஆகஸ்ட் 7 வபர நபெடைறவுள்ள ைர்மிங்காமில் நபெடைறும் 
தைாட்டிகளில் தசர்க்கப்ைடும். 

ஓமானின் யூசுப் அல் பலுஷிக்கு ICC  ஏழு ஆண்டுகள் ேபட விேித்து 
உள்ளது 

சர்வதேச கிரிக்டகட் கவுன்சில் (ICC )  ஓமான் வரீரான அல் ைலுஷிபய  
அபனத்து வபகயான கிரிக்டகட்டுகளிைிருந்தும் 7 ஆண்டுகளுக்கு  ேபெ 
டசய்துள்ளது. அல் ைலுஷி ஒரு தைாட்டியில் சூோட்ெத்ேில் ஈடுைட்ெோல் 
ஐ.சி.சி இந்ே ேபெ விேித்து உள்ளது. 



  

பிற சசய்ேிகள் 

எகிப்ேின் முன்னாள் ஜனாேிபேி முகமது தஹாஸ்னி காைமானார் 

எகிப்ேின் முன்னாள் ஜனாேிைேி முகமது தஹாஸ்னி முைாரக் காைமானார். 
அவர் 30 ஆண்டுகள் நாட்பெ ஆட்சி டசய்ோர்.  

முைாரக் 1981 அக்தொைர் 14 அன்று எகிப்ேின் துபைத் ேபைவரானார், எட்டு 
நாட்களுக்குப் ைிறகு,  அப்தைாது ஜனாேிைேியாக இருந்ே அன்வர் சோத் 
ைடுடகாபை டசய்யப்ைட்ெபே டோெர்ந்து  ஜனாேிைேியாக முகமது 
தஹாஸ்னி ைேவிதயற்றார். 

 


