TNPSC Current Affairs - 2018
மே ோதத்தில் அனுசாிக்கப்பட்ட/ககாண்டாடப்பட்ட முக்கிய தினங்கள் ேற்றும் அவற்றின் கருப்கபாருள்கள்
பின்வரும் அட்டவணையில் ககாடுக்கப்படுள்ளன
S.No

Date

Day

Theme/கருப்கபாருள்

மே 2018/May 2018
1

31 மே

சர்வமதச புணகயிணை எதிர்ப்பு தினம்

2

30 மே

சர்வமதச ஐ. நா. அணேதிப்பணடயினர் தினம்

3

25 மே

சர்வமதச காைாேல்மபான குழந்ணதகள் தினம்

4

25 மே

உைக ணதராய்டு தினம்

5

23 மே

உைக ஆணேகள் தினம்

6

22 மே

உைக பல்லுயிர் கபருக்க தினம்

7

18 மே

சர்வமதச அருங்காட்சியம் தினம்

8

17 மே

சர்வமதச தகவல் கதாடர்பு தினம்

9
10
11

17 மே
15 மே
12 மே

உைக உயர் இரத்த அழுத்த தினம்
சர்வமதச குடும்பங்கள் தினம்
சர்வமதச கசவிலியர்கள் தினம்

12

11 மே

மதசிய கதாழில்நுட்ப தினம்

13

10 மே

14

08-09 மே

உைக புைம் கபயர்ந்த பறணவகள் தினம்
இரண்டாம் உைகப் மபாாில் உயிாிழந்தவர்களின்
நிணனவு ேற்றும் நல்லிைக்க தினம்

15

08 மே

உைக தைசீேியா தினம்

16

08 மே

உைக கசஞ்சிலுணவ-கசம்பிணற தினம்

17
18

05 மே
04 மே

உைக தடகள தினம்
சர்வமதச தீயணைப்பு பணடயினர் நாள்

19

03 மே

உைக பத்திாிணக சுதந்திரம் நாள்

20

03 மே

உைக ஆஸ்துோ தினம்

21

01 மே

சர்வமதச உணழப்பாளர்கள் தினம்

Tobacco and heart disease
UN Peacekeepers: 70 Years of Service
and Sacrifice
Lifestyle and diet change for better
Thyroid Management
Celebrating 25 Years of Action for
Biodiversity
Hyperconnected museums: New
approaches, new publics
Enabling the positive use of Artificial
Intelligence for All
Know Your Numbers
Families and inclusive societies
A voice to lead: Health is a human right
Science and Technology for a Sustainable
Future
Unifying our Voices for Bird Conservation

Thalassaemia past, present and future:
Documenting progress and patients’
needs worldwide
Memorable smiles from around the
world

Keeping Power in Check: Media, Justice
and the Rule of Law
Never too early, never too late. It's
always the right time to address airways
disease / ேிக முந்திவிடவும் இல்ணை,

www.tnpscjob.com

ேிகப் பிந்திவிடவும் இல்ணை.
காற்றுப்பாணத மநாய்களுக்கு சிகிச்ணச
அளிக்க எந்மநரமும் தகுந்த மநரமே
Uniting Workers for Social and Economic
Advancement

