
  

அக்ட ோபர் 27 ஒருவரி 
ந ப்பு நிகழ்வுகள் 

 

போ க்குமிப்புகள்அமி – www.tamil.examsdaily.in                    1                               FB – Examsdaily Tamil 
 

அக்ட ோபர் 27 - உயக போம்பரி ஆடிடோகோட்சி தினம் 

ீம் “Your Story is Moving”. 

 அரிாணா குர்காணில் ிரப்தட கம் அரக்கப்தடும் ன்று பனரச்சர் 

னணாகர் னால் கத்ார் அநிித்ார். 
 சுகன்ா சம்ரிி னாஜணாின் கீழ் 16 னட்சம் தால் னசிப்புக் கக்குகரப 

ிநந்து ிழ்ாடு எரு னசி சாரண தரடத்துள்பது. 
 உனகின் ிகச்சிநி ஆப்டிகல் ரகனாஸ்னகாப் உருாக்கப்தட்டது 
 இந்னானணசிாில் புி இரனப் தநர இணம் கண்டுதிடிக்கப்தட்டது 
 இண்டு புி ககக்னகா தல்னி இணங்கள் னற்குத்காடர்ச்சி ரன 

தகுிகபில் கண்டுதிடிப்பு. 
 அருாச்சன தினசத்ிற்கு கடந் சின ஆண்டுகபாக சுற்றுனா திகபின் 

வு அிகரிப்பு. 
 புதுில்னிில் உள்ப இந்ி சர்னச ரத்ில் ட கிக்கு ிருிா 5 

ாள் ரடகதநவுள்பது. 
 இந்ி காரதல் காங்கிஸ் (IMC) கடல்னிில் காடங்கிது. ீம் “New Digital 

Horizons – Connect. Create. Innovate.” 
 இந்ிா ற்றும் ஜப்தான் இரடன 13 து ஆண்டு இருப்பு உச்சி ாாடு 
 சஞ்சய் குார் ிஸ்ா - தலயல அயோக்க இக்குநர் 
 ஹிந் ாஜதக்னச - இயங்லகின் புதி பிதர் 
 தர்பன் திட் ம் - இந்ிாில் கிாப்புந தால் அலுனகங்கள் டிஜிட்டல் 

பன்னணற்நம் கதறுற்காக. 
 இந்ி கடனனாக் கால்தரடின் 17 னடார்ணிர் ிாணம் 950 ில்னின் 

ரூதாய் கசனில் னம்தாட்டிற்கு தாதுகாப்பு ரககப்தடுத்ல் கவுன்சில் எப்புல் 

அபித்து. 
 ிசாிகபின் ருார இருடங்காக்க ஜணாிதிக்கு 21 தரிந்துரகரப 

ஆளுர்கள் குழு பன்ரத்துள்பது. 
 ஊட்டிில் இந்ி இாணுத்ின் கானாட்தரடின் 72து காடக்க ிண 

ககாண்டாட்டம். 
 அகரிக்க இாணும் கற்நிகாக கண்டம் ிட்டு கண்டம் தாயும் வுகர 

இரடநிப்பு அரப்ரத னசாரண கசய்து. 

ஐ.நோ னித உரில பரிசு 

1) தாகிஸ்ாணின் ணி உரிர ஆர்னர் ற்றும் க்கநிஞர் அஸ்ா ஜஹாங்கீர் 
[த்ிற்கு தின்] 
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2) ான்சாணிாின் கனதக்கா க்யுி 

3) தினசினின் பல் உள்ாட்டு க்கநிஞர் னஜாணீா ாதிச்சாணா 

4) அர்னாந்ின் ணி உரிர அரப்பு பன்ணி தாதுகானர்கள் 

 சிங்கப்பூரின் தடீ்டர் கில்கிநிஸ்ரட சவுவ் னகாத்ாரி திரிட்டணில் ரடகதற்ந 

னதாட்டிில் ழீ்த்ி 2018 உனக தில்னிர்ட்ஸ் சாம்தின்ிப் தட்டத்ர 

கன்நார். 

 300 எருாள் னதாட்டிகபில் டுாக திபுரிந் சிசி ரனட் னதணனின் 

இண்டாது உறுப்திணாணார் இங்கினாந்ின் கிநிஸ் திாட். 
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