
Vetripadigal.com 

1 

                                                                                                                                                                       Vetripadigal.com 
 

 

நடப்பு நிகழ்வுகள் 

பிப்ரவரி – 2020 

முக்கிய தினங்கள் 

• பிப்ரவரி 2 – உலக ஈர நிலங்கள் தினம் 

• பிப்ரவரி 13 – தேசிய பெண்கள் தினம் 

• பிப்ரவரி 21 – உலக ோய்ப ாழி தினம் 

• பிப்ரவரி 24 – பெண் குழந்தேகள் ொதுகாப்பு தினம் 

 

பாதுகாப்பு, தேசிய பாதுகாப்பு மற்றும் பயங்கரவாேம் 

• நாட்டின் 71 வது குடியரசு தின விழா அணிவகுப்பில் ேனுஷ் பீரங்கி இடம்பெற்றது. 

• இயற்தக தெரிடர்களால் ொதிக்கப்ெட்ட  டகாஸ்கர் தீவிற்கு இந்திய கப்ெற்ெதட 

ஆெதரஷன் வண்ணிலாதவ அறிமுகம் பெய்துள்ளது. முேல் கட்ட ாக ஐ.என்.எஸ் ஐராவத் 

கப்ெல் உேவி அளிப்ெேற்காக அனுப்ெப்ெடுகிறது. 

• பவளியுறவு அத ச்ெகம், ஆஸ்திதரலியா, இந்தோதனஷியா அரொங்கங்களுடன் இதைந்து 

கிழக்கு ஆசியா நாடுகளுக்கு கடல்ொர் ொதுகாப்பு கூட்டத ப்பு பென்தனயில் 

போடங்கியது. 

• நாட்டின் மூன்றாவது நீர்மூழ்கி கப்ெல் கரன்ஜிதய இந்திய கப்ெற்ெதட வரும் டிெம்ெர் 

 ாேம் ெயன்ொட்டுக்கு பகாண்டு வர உள்ளோக பேரிவித்துள்ளது. 

• இந்தியா, இங்கிலாந்து நாடுகளின் கூட்டு ராணுவப் ெயிற்சி வரும் 13ம் தேதி முேல் 26ம் 

தேதி வதர நடக்கிறது. அதேயா வாரியர் என்ற பெயரில் போடங்க உள்ள இந்ே ெயிற்சி 

இங்கிலாந்தில் உள்ள ொலிஸ்பெரி ெ பவயில் நடக்க உள்ளது. 

• குடியரசுத் ேதலவர் ராம்நாத் தகாவிந்த் INS சிவாஜி கப்ெற்ெதட ேளத்திற்கு வண்ை விருது 

(Colour award) வழங்கியுள்ளார். 2019 ம் ஆண்டில் இந்ே விருது இந்திய கப்ெல்ெதடக்கு 

வழங்கப்ெட்டது.  

• முேல் முப்ெதட ேளெதியான பிபின் ராவத் முேல் ஒருங்கிதைந்ே முப்ெதட தெதவ 

த யத்தே வரும் ேூன் 2020 ல் அத க்க உள்ளார். இேன் ேதலவராக ஏர்  ார்ஷல் 

இருப்ொர். 

 

உலக அமமப்புகள் – உடன்படிக்மககள் மற்றும் மாநாடுகள் 

• இந்தியாவில் வரும் 2022 ஆம் ஆண்டு ஜி-20  ாநாட்தட நடத்ே ரூ.100 தகாடிதய  த்திய 

அரசு ஓதுக்கியுள்ளது. 

• ராேஸ்ோன்  ாநிலத்தின் பேய்பூர் (பிங்க் நகரம்) உலக ொரம்ெரிய அத ப்பு ெட்டியலில் 

இதைந்துள்ளது. த லும் கடந்ே ஆண்டு உலக ொரம்ெரிய அத ப்பு சுவர் நகர ான (Wall 

City of Jaipur) பேய்ப்பூதர ெட்டியலில் இதைத்ேது. 

• உலகளாவிய எதிர்கால கல்வி குறியீடு 2019 ெட்டியலில் இந்தியாவின் ேரநிதல 35வது 

இடத்தில் உள்ளது. 
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சிறந்ே நபர்கள் 

• தநாெல் ெரிசு பெற்ற பொருளாோர வல்லுநர் அபிஜித் வினாயக் ொனர்ஜி அவர்களுக்கு 

பகால்கத்ோவில் உள்ள அல் ா த ட்டர் கல்கத்ோ ெல்கதலக்கழகம் ொர்பில் டாக்டர் 

ெட்டம் வழங்கப்ெட்டுள்ளது. 

• விண்பவளியில் நீண்ட காலம் ேங்கியிருந்து ஆய்வு த ற்பகாண்ட பெண் என்ற 

ொேதனயுடன் அப ரிக்க விண்பவளி வீராங்கதன கிறிஸ்டினா தகாச் பூமி திரும்பினார். 

•  தறந்ே முன்னாள் குடியரசுத் ேதலவர் அப்துல் கலாமின் வாழ்க்தக வரலாறு ‘ஏ,பி.பே 

அப்துல் கலாம் – “தி மிதைல் த ன்” என்ற பெயரில் திதரப்ெட ாக ேயாரிக்கப்ெடுகிறது. 

• பேன் அப ரிக்க கண்டத்தின் மிக உயர்ந்ே  தலச் சிகர ான அதகான்காகுவாவில் ஏறி, 

இந்தியாதவச் தெர்ந்ே ெள்ளி  ாைவி காம்யா கார்த்திதகயன் ொேதன ெதடத்துள்ளார். 

• இந்தியாவின் முேல் ெைக்காரரான முதகஷ் அம்ொனிக்கு அடுத்ேோக D’Mart நிறுவனத்தின் 

ேதலவரான ராோகிருஷ்ைன் இந்தியாவின் இரண்டாவது ெைக்காரர் இடத்தே 

பெற்றுள்ளார். 

• இரண்டு நாள் ெயை ாக வந்ே அப ரிக்க அதிெர் டிரம்ப்பின்  தனவியான ப லானியா 

டிரம்ப் படல்லியில் உள்ள அரசு ெள்ளியில் ‘Happiness Class’ என்ற வகுப்பு ெரிவில் 

ெங்தகற்றார். 

• ேனவரி 26 முதல் 31 வரை  ொரத் ெரவ் 2020 என்ற நிகழ்ச்சி பகாண்டாடப்ெட்டது. இேன் 

முக்கிய தநாக்கம் நாட்டில் ெல்தவறு சுற்றுலா இடங்கதள ொர்தவயிட  க்களுக்கு 

ஊக்குவிப்ெது ஆகும். 

 

விமையாட்டு 

• உலக தகாப்தெ ெடகு தொட்டியில் முேல் ெேக்கத்தே தகப்ெற்றிய இந்திய வீராங்கதன 

என்ற ொேதனதய பென்தனதயச் தெர்ந்ே தநத்ரா கு ைன் ெதடதுள்ளார். 

• தகாவா  ாநிலம், ெனாஜியில் நதடபெற உள்ள 2020 ஆம் ஆண்டு தேசிய விதளயாட்டு 

தொட்டிகளுக்கான சின்னம் பவளியிடப்ெட்டுள்ளது. இேன் பெயர் ‘ரூபிகுலா’ என்று 

பெயரிடப்ெட்டுள்ளது. 

• தேசிய ெளுதூக்குேல் ொம்பியன்ஷிப் தொட்டியில் 49 கிதலா எதடப்பிரிவில் புதிய 

ொேதனயுடன் ேங்கம் பவன்றார் முன்னாள் உலக ொம்பியன் மீராொய் ொனு. 

• த ற்குவங்காளத்தில் நதடபெற்ற  களிர்க்கான 35 வது தேசிய ெளு தூக்குேல் ொம்பியன் 

ஷிப் தொட்டியில் சீனியர் பிரிவில் ராகி ஹல்டர் 64கி.கி எதட பிரிவில் ேங்கம் பவன்றார். 

• சுவீடன் நாட்டில் உள்ள தொரஸ் நகரில் ேங்க  ங்தக ொம்பியன்ஷிப் நதடபெற்றது. இந்ே 

போடரில் இந்திய ேூனியர்  களிர் அணியினர் 5 ேங்கம், 3 பவள்ளி, 1 பவண்கலப் ெேக்கம் 

பவன்றனர். இத்ததாடரின் சிறந்த வீைாங்கரை விருரத ஹரியாைாவின் பிைாச்சி தங்கர் 

என்பவர் தபற்றார். 

• ெர்வதேெ ஹாக்கி ெம்த ளனம் ொர்பில் வழங்கப்ெடும் ஆண்டின் சிறந்ே வீரருக்கான 

விருதே இந்திய ஆடவர் ஹாக்கி அணியின் தகப்டன்  ன்பிரீத் சிங் பெற்றுள்ளார். 

• ேூனியர் உலகக் தகாப்தெ கிரிக்பகட் தொட்டியில் நடப்பு ொம்பியைாை இந்தியாதவ 

பவன்று முேன்முதறயாக ெட்டத்தேக் தகப்ெற்றி வங்கதேெம் வரலாறு ெதடத்ேது. 

• கர்நாடகாவின் கடதலார  ாவட்டங்களில் அறுவதடக்கு பின் “கம்ெளா” என்ற 

பிைபலமாை எருத  ெந்ேயம் நரடதபற்றது. 
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• தேசிய சீனியர் ஸ்குவாஷ் தொட்டியில் ேமிழகத்தின் தோஷ்னா, சின்னப்ொ, பெௌரவ் 

தகாஷல் ஆகிதயார் மீண்டும் ொம்பியன் ெட்டத்தே தகப்ெற்றினார். 

• 20 ஆண்டுகளின் சிறந்ே விதளயாட்டுத் ேருைத்துக்கான ‘லாரியஸ்’ விருது வழங்கி ெச்சின் 

படண்டுல்கர் பகௌரவிக்கப்ெட்டார். 

• அப ரிக்காவில் நதடபெற்றுவந்ே தகன்ஸ் தகாப்தெ பெஸ் தொட்டியில் 9 சுற்றுகள் 

முடிவில் 6 புள்ளிகளுடன் இந்திய வீராங்கதன தகாதனரூ ஹம்பி முேலிடம் பிடித்ோர். 

• புது தில்லியில் நதடபெற்று வரும் ஆசிய  ல்யுத்ே ொம்பியன்ஷிப் தொட்டியின் ஒரு 

ெகுதியாக நதடபெற்ற கிதரக்தகா தரா ன் 67 கிதலா எதடப்பிரிவில் இந்திய வீரர் அஷீ 

பவண்கலப் ெேக்கம் பவன்றார். 

• ஆசிய கால்ெந்து கூட்டத ப்பின் பெண்கள் கமிட்டி, 2022 ம் ஆண்டுக்கான ஆசிய தகாப்தெ 

பெண்கள் கால்ெந்து தொட்டிதய நடத்தும் உரித தய இந்தியாவுக்கு வழங்குவோக 

அறிவித்ேது. 

• புது தில்லியில் ஆசிய  ல்யுத்ே ொம்பியன் தொட்டிகள் நதடபெற்று வருகின்றன. இதில் 

இந்தியா 3 ேங்கப் ெேக்கத்தே தகப்ெற்றியது. 

• ஆசிய  ல்யுத்ேப் தொட்டியில் ேங்கம் பவன்றார் ரவி ோஹியா. 

• ஆசிய  ல்யுத்ே ொம்பியன்ஷிப் தொட்டியில் இந்தியாவின் ொக்சி  ாலிக் பவள்ளிப் ெேக்கம் 

பெற்றார். 

• பிரான்சின் தகன்ஸ் நகரில் நதடபெற்ற தகன்ஸ் ஓென் பெஸ் தொட்டியில் ொம்பியன் 

ெட்டம் பவன்றார் இந்தியாவின் 13 வயது கிராண்ட்  ாஸ்ட்ர் டி.குதகஷ். 

• தகதலா இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் ஒடிைாவில் ெல்கதலக்கழகங்களுக்கு இதடயிலான 

விதளயாட்டுப் தொட்டிகள் (தகதலா) போடங்கியது. 

 

புத்ேகங்கள் மற்றும் எழுத்ோைர்கள் 

•  காத் ா காந்தியின் 150வது பிறந்ே நாதள முன்னிட்டு “தி இந்து” வின் ொர்பில் சிறப்பு 

புத்ேகம் பவளியிடப்ெட்டுள்ளது. “ காத் ா காந்தி ெடுபகாதல விொரதையும், தீர்ப்பும் 

1948-49” என்ற புத்ேகத்தே புகழ்பெற்ற தவளாண் விஞ்ஞானி எம்.எஸ்.சுவாமிநாேன் 

பவளியிட்டார். 

• ‘Who is Bharatmata – என்ற புத்ேகத்தே தெராசிரியர் புருதஷாத்ே ன் அவர்கள் எழுதியுள்ளார். 

 

விருதுகள் மற்றும் ககௌரவங்கள் 

•  ே நல்லிைக்கத்தே காத்து வருவேற்காக வழங்கப்ெடும் தகாட்தட அமீர் ெேக்கம் திருச்சி 

 ாவட்டம்  ைப்ொதற ெகுதிதயச் தெர்ந்ே மு.ஷாஸ் முக துவுக்கு அளிக்கப்ெட்டது. 

• ேமிழ்நாட்தட தெர்ந்ே ராணுவ தகப்டன் ஏ.ரஞ்சித் கு ார் அவர்கள் இராணுவத்தின் தெனா 

ெேக்கம் (Sena Medal) வழங்குவேற்காகத் தேர்வு பெய்யப்ெட்டுள்ளார். 

• மிபஷலின் சுயெரிதேயான ‘பிகமிங்’ என்ற நூலின் ஒலிவடிவத்துக்கு ‘சிறந்ே ஒலிவடிவ 

ஆல்ெம்’ பிரிவில் கிராமி விருது அறிவிக்கப்ெட்டுள்ளது. 

• மிபஷலின் சுயெரிதேயான ‘பிகமிங்’ என்ற நூலின் ஒலிவடிவத்துக்கு ‘சிறந்ே ஒலிவடிவ 

ஆல்ெம்’ பிரிவில் கிராமி விருது அறிவிக்கப்ெட்டுள்ளது. 

• இந்து தமிழ் திரை நாளிதழுக்கு  ததசிய ஊடக விருது வழங்கி குடியைசுத் தரலவர் 

தகௌைவித்தார். ‘நம் வாக்கு நம் கடத ’ எனும் விழிப்புைர்வு பிரச்ொரத்தே ‘இந்து ேமிழ் 



Vetripadigal.com 

4 

                                                                                                                                                                       Vetripadigal.com 
 

திதெ’ நாளிேழ் கடந்ே 2019 ஆம் ஆண்டு  க்களதவத் தேர்திலில் ெல்தவறு வதககளிலும் 

வாக்காளர்கள்  த்ேயில் எடுத்துச் பென்றது.  

• உலக விதளயாட்டின் சிறந்ே வீராங்கதன 2019 விருதே இந்திய  களிர் ஹாக்கி அணியின் 

தகப்டன் ராணி ராம்ொல் பவன்றார். 

• ெர்வதேெ காந்தி விருது டாக்டர் என்.எஸ்.ேர்  ெக்து அவர்களுக்கு வழங்கப்ெட்டது. 

•  களிர் த ம்ொட்டு ெணிகதள சிறப்ொக த ற்பகாள்ளும் நிறுவனங்களுக்கான தேசிய 

விருதின் 2 ஆம் ெரிசு என்எல்சி இந்தியா நிறுவனத்துக்கு அண்த யில் வழங்கப்ெட்டது. 

 


