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MAY MONTH CURRENT AFFAIRS 

 On May 23rd, 2018, the leader of Janata Dal (S) HD Kumaraswamy 

took oath as the new Chief Minister of Karnataka. Karnataka 

Governor Vajubhai Vala gave him oath of office and secrecy. Dr G. 

Parmeshwaran took oath as deputy chief minister. 

 மண 23 அன்று டமடந கட்சியதச் சமர்ந்ட எச் டி குணமமசுபமமி கர்மக 

முடயணச்சமக டவிமதற்றுக் ககமண்மர். கர்ஞமக ஆளுர் புமய் பம 

டவிப்பிணமஞம் ணற்றும் கசிதக் கமப்பு பிணமம் கசய்து யபத்டமர் 

 Home Ministry has created a new „Women‟s Security Division‟ to deal 

with the issue of women‟s security. 

 ணத்தித உள்துய அயணச்சகம் கண்களின் மதுகமப்பு கடமர்மபற்ய 

கபனித்துக்ககமள்ந புதித கண்கள் மதுகமப்பு பிரிவிய உருபமக்கியுள்நது 

 On May 10th, 2018; on the anniversary of the 1857 freedom struggle 

(First War of Independence) the flag hoisting of world‟s largest Tricolor 

has been done at the NTR stadium located in Hyderabad, Telangana. 

மண,10,2018 அன்று 1857 ஆம் ஆண்டு விடுடயப் மமமட் நிகழ்வியக் 

ககமண்மடும் பயகயில் உகின் மிகப்கரித மடசிதக்ககமடியத கடலுங்கமம 

ணமபட்த்தில் உள்ந யடமமத்தில் ஏற்ப்ட்து 

 On May 19th, 2018, Prime Minister Narendra Modi laid the 

foundation stone of the Zojila Tunnel on the Srinagar-Leh National 

Highway at an event in Jive-tsal in Leh, Jammu and Kashmir.  The 14 
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km long Zojila tunnel will be India‟s longest road tunnel and Asia‟s 

longest bidirectional tunnel. 

 மண 19 அன்று பிடணர் மந்தி மணமடி ஸ்ரீ கரிலிருந்து ம பயயிம 

கசமஜிம சுங்கப்மயடக்கம அடிக்கல் மட்டிமர். 14 கி.மீ நீநமுயத 

கசமஜிம சுங்கப்மயட இந்திதமவின் மிக நீநணம சமய சுங்கப்மயடதமகவும் 

ஆசிதமவின் மிகப்கரித இருபழி சுங்கப்மயடகவும் இருக்கும் 

 

 Under President chairmanship meeting of the National Committee to 

commemorate the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi was 

held on May 2nd, 2018 in New Delhi 

 பிடணரின் டயயணயில் ணகமத்ணம கமந்தியின் 150பது பிந்ட மள் 

ககமண்த்திற்கம மடசித குழு கல்லியில் கூடிதது 
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 Mahathir Mohammed sworn in as the 7 th Prime Minister of Malaysia. 

 ணமசிதமவின் 7பது பிடணமக ணகமதீர் முகணது டவிமதற்றுக்ககமண்மர். 

 During 15th -19th August, 2018, World Robot Conference Will be 

organized in Beijing, China 

ஆகஸ்ட் 15-19 ,2018ல் உக மமமமட் ணமமடு சீமவின் கய்ஜிங் 

ணகமஞமத்தில் த்டப்டும் 

 according to the World Bank, India is the top in terms of global 

remittances in the year 2017 

 உக பங்கியின் அறிக்யகப் டி உக அநவில் 2017 ஆம் ஆண்டில் அதிக 

அநவு கபளிமட்டுப் ஞத்தியப் கறும் மடுகளில் முடலிம் இந்திதம 

பகிக்கிது 

 The infection of Nipah Virus (NiV) in the southern state of India was 

confirmed in Kerala, This virus has been confirmed in Kozhikode 

district of Kerala, This infection is mainly spread in mouths and other 

animals with false fruit eaten in infected bats. 

 நிம யபஸ் மகநமவிய டமக்கிதது. குறிப்மக மகமழிக்மகமடு ணமபட்த்தில், 

இந்ட நிம யபஸ் னந்தின்னி கபநபமல்கள் மூம் வுகிது. 

 On May 21, 2018; the Brahmos cruise missile was successfully tested 

from the.Integrated Test Range (ITR) in Chandipur, Odisha. 

 மண 21 அன்று, பிம்மணமஸ் கல் உநவு ஏவுகய டிசமவில் உள்ந சந்திப்பூரில் 

மசமடய கசய்தப்ட்து 
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 joint training exercise „HARIMAU SHAKTI- 2018 will be conducted as a 

part of India-Malaysia defense cooperation 

 இந்திதம ணமசித இமனுபக் கூட்டுவின் பழிதமக ரிணமவ் சக்தி-2018 என் 

இமணுப த்தியக த்டப்டும் 

 The 11th edition of the „Indian Premier League‟ Chennai Super Kings 

won the title by defeating Sunrisers Hyderabad 

 11 பது ஐ பி எல் மமட்டியில் கசன்ய சூப்ர் கிங்ஸ் அணி யடமத்தின் சன் 

யசர் அணியத மடமற்கடித்து மகமப்யயத யகப்ற்றிதது 

 Central Government nominated Justice Chandramouli Kumar Prasad 

as the Chairman of the Press Council of India (PCI) for the second 

consecutive term. 

 ணத்தித த்திரிக்யக கவுன்சிலின் டயபமக நீதிதி சந்தி கணநலியத ணத்தித 

அசு நிதமித்துள்நது 

 Former BCCI Chairman Shashank Manohar was again elected the 

independent president of the International Cricket Council (ICC). 

 முன்மள் இந்திதக் கிரிக்ககட் கவுன்சில் டயபர் சமங் ணமமகர் சர்பமடச 

கிரிக்ககட் பமரிதத் டயபமக  மடர்ந்கடடுக்கப்ட்டுள்நமர் 

 Central Government has appointed former Chief Economic Advisor Dr. 

Ashok Lahiri appointed a full time member of the 15th Finance 

Commission. 
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 15பது நிதிக்குழுவின் முழு ம உறுப்பிமக ணத்தித அசின் முடன்யண 

கமருநமடம ஆமமசகர் மக்ர் அமசமக் க்ரியத ணத்தித அசு நிதமித்துள்நது 

 Chief Minister of Telangana Chandrasekhar Rao announced to give 2 

percent reservation to the players in the state government jobs 

 கடலுங்கம முடயணச்சர் சந்தி மசகர் மவ் ணமநி அசுப்ணிகளில் 2% 

வியநதமட்டு வீர்களுக்கு பனங்கப்டும் எ அறிவித்துள்நமர் 

 The Man Booker International Prize2018 was awarded by the Man 

Booker Foundation in London (UK). For this year, this prize was 

awarded to the writer of „Flights‟, Olga Tokarczuk (Polish). 

 2018 ஆம் ஆண்டிற்கம சர்பமடச மணன் புக்கர் ரிசிய Flights‟, என் 

நூலிற்கமக  ல்கம கமக்ர்க்ச்ஸ் கற்றுள்நமர் 

 On 22nd May, 2018, „India Biodiversity Award, 2018‟ was provided  to 

Singchung Bugun Village Community of Arunachal Pradesh on the 

occasion of „International Biodiversity Day‟ 

 மண 22 அன்று , இந்தித ல்லுயிரி மபறுமட்டு விருது 2018 ஆம் 

ஆண்டிற்கம சிங்ச்ங் புகன் கிமண குழுவுக்கு (அருஞமச்ச பிமடசம்) சர்பமடச 

ல்லுயிரி தி வினமவிய முன்னிட்டு பனங்கப்ட்து 

 Lok Sabha Speaker Sumitra Mahajan constituted a 30-member 

parliamentary committee to examine the recovery of black money and 

performance of public sector banks among a host of subjects. Dr. 

Murli Manohar Joshi has been appointed the head of this committee 
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 ணக்கநயப டயபர் சுமித்ம ணகமன் கருப்பு ஞத்திய மீட்கடுப்து ணற்றும் 

கமதுத்துய பங்கிகளின் கசதல்மடுகயந ஆமய்படற்கமக 30 மர் ககமண் 

மநணன்க் குழுவிய அயணத்துள்நமர். இக்குழுவின் டயபமக மக்ர் முளி 

ணமமகர் மமஷி நிதமிக்கப்ட்டுள்நமர். 

 Central Government constituted a 12-member committee to review the 

enforcement of Corporate Social Responsibility (CSR) provisions under 

the Companies Act and recommend a similar approach for their 

enforcement. Manmohan Juneja will preside over this committee. 

 ணத்தித அசு கம்கனிச் சட்த்தில் உள்ந கரு  நிறு சமூகப் கமறுப்பு 

கடமர்ம குதிகயந முயதமக கசதல்டுத்துபது கடமர்மக ணன்மணமகன் 

ஜினிம டயயணயில் குழு ன்ய அயணத்துள்நது 

 Shivangi Pathak, a 16-year-old girl from Haryana, has become the 

youngest Indian woman to conquer Mt Everest from the Nepali side. 

 அரிதமயபச் மசர்ந்ட 16 பது சிறுமி சிபமங்கி டக்  மமநப் குதியிலிருந்து 

இண்டு முய எபகஸ்ட் சிகத்யட அயந்ட இந்திதமவின் மிக இநபததுப் 

கண் என் சமடயயத புரிந்துள்நமர் 

 India‟s largest telecom operator Bharti Airtel completed the acquisition 

of the Indian arm of Telenor Communications. 

 இந்திதமவின் மிகப்கரித கடமயத்கடமர்பு நிறுபணம மதி ஏர்கல் 

கலிமர் நிறுத்யட யகதகப்டுத்தியுள்நது. 
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  India was ranked 11th position in the FDI Confidence Index 

2018 released by global consultancy firm 

 அன்னித மடி முடலீடு ம்பிக்யக குறியீட்டில் இந்திதம 11பது இத்தில் 

உள்நது 

 The 15th Pravasi Bharatiya Divas will be held in the holy city of 

Varanasi in January 2019 

 15பது கபளிமடு பமழ் இந்திதர் ணமமடு 2019ல் பமஞமசியில் யகறும் 

 India has been ranked 145 out of 195 countries on the Healthcare 

Access and Quality Index (HAQ), according to a report published by 

The Lancet. 

 சுகமடத்யட அனுகுடல் ணற்றும் டணம குறியீட்டில் இந்திதம 195 மடுகளில் 145 

பது இத்தில் உள்நது 

 The Indian Navy conducted a security exercise, called “Prasthan”, in 

the Offshore Development Area (ODA) off the coast of Mumbai 

 இந்திதக் கற்ய மும்ய கற்கயமதமப் குதியில் பிஸ்டமன் எனும் 

மதுகமப்பு த்தியகயத த்திதது 

 I&B Minister Rajyavardhana Rathore launches six-day ASEAN India 

Film Festival in New Delhi 

 ணத்தித டகபல் கடமர்பு அயணச்சர் மஜ்தபர்த்டன் த்மடமர் ஆசிதம-இந்தித 

சினிணமத்திருவினமவிய  கல்லியில் கடமங்கி யபத்டமர் 
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 Cochin International Airport Limited was recognised by the United 

Nations Environment Programme (UNEP) as the world's first fully 

solar energy-powered airport 

 ஐக்கித மடுகளின் சுற்றுச்சூனல் திட்ம் முழுபதுணமக சூரித சக்திதமல் இதங்கும் 

உகின் முடல் விணம நியதணமக ககமச்சின் அங்கீகரிக்கப்ட்து. 

 Kami Rita Sherpa, the 48-year-old Sherpa who has climbed Mount 

Everest 22 times 

 கமமி ரிடம கசர்ம  எகபகஸ்ட் சிகத்திய 22 முய அயந்து சமடய 

யத்துள்நமர். 

 Human Resource Development Minister Prakash Javadekar launched 

Samagra Shiksha scheme for school education. The scheme focuses 

on improving quality of education, enhancing the Learning outcomes 

and using technology to empower children and teachers. 

 ணத்தித ணனிட பநத்துய அயணச்சர் பிகமஷ் பமகர் சம்கம சிக்ம 

திட்த்திய ள்ளிக்கல்விக்கமக கடமங்கியுள்நமர். இத்திட்ம் கல்வியின் 

டத்திய உதர்த்துபதும் ணற்றும் கற்ல் கபளிப்மட்டிய 

கடமழில்னுட்த்திய மணம்டுத்தும் மமக்குன் துபங்கப்ட்து. 

 Muhammad Yunus Nobel laureate from Bangladesh who has been 

awarded the 11th Kalinga Institute of Social Sciences Humanatarian 

Award 2018 
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 பங்க மடசத்யட சமர்ந்ட முகணது யூனுஸ் 11பது கலிங்கம சமூக அறிவிதலுக்கம 

ணனிகட மதத்திற்கம விருது  பனங்கப்ட்டுள்நது 

 Sagar cyclonic storm: IMD issues advisory to 5 states and 1 UT. 

a name given by India. 

 சமகர் புதல் எச்சரிக்யக ஐந்து ணமனிங்கள் ணற்றும் ரு ணமனித்திற்கு இந்தித 

பமனிய ஆமய்ச்சி யணதம் ககமடுத்டது. இந்டப் புதலுக்கு சமகர் என் கதர் 

சூட்டிதது இந்திதம 

 National Anti Terrorism Day is celebrated in India every year MAY 21 

 மடசித தீவிபமட எதிர்ப்பு திம் ஆண்டு மடமறும் மண 21 அன்று 

ககமண்மப்டுகிது 

 Sangeeta Bahl oldest Indian woman who scaled the Mount Everest at 

the age of 53 

 சங்கீடம மல் இந்திதமவின் பதது முதிர்ந்ட கண் எபகஸ்ட் சிகத்திய 

அயந்ட கறுயணயத கற்றுள்நமர் 

 Uttam Pacharne was appointed as the Chairman of Lalit Kala 

Akademi 

 லித் கம அகமகடமியின் டயபமக உத்டம் ச்சமர்ம நிதமிக்கப்ட்டுள்நமர் 

 Indore was named as the India‟s cleanest city as per Swachh 

Survekshan-2018 

 தூய்யணதம கப் ட்டிதலில் இந்திதமவின் தூய்யணதம கணமக இந்தூர் 

அறிவிக்கப்ட்டுள்நது 
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 IP Nani the Intellectual Property mascot that was launched recently by 

India 

 ஐ பி ஜமனி என் இச்சியயத அறிவுசமர் கசமத்துரியணக்கமக இந்திதம 

துபக்கியுள்நது 

 Former IAS officer Subhash Chandra Khuntia was appointed as the 

new Chairman of Insurance Regulatory Development Authority of 

India 

 இந்தித கமப்பீட்டு ழுங்குமுய ணற்றும் மணம்மட்டு ஆயஞதத்தின் டயபமக 

சுமஷ் சந்தி குந்திதம நிதமிக்கப்ட்டுள்நமர் 

 The first-ever all-woman Post Office Passport Seva Kendra (POPSK) 

began operations in Phagwara (Punjab) 

 முழுபதும் கண்கநமல் இதக்கும் இந்திதமவின் முடல் மஸ்மமர்ட் மசபம மகந்திம 

ஞ்சமபிலுள்ந மக்பமவில் கசதல்மட்டிய துபங்கிதது 

 Manipur chief minister N. Biren Singh launched the "Go to Village" 

mission  

 Go to Village என் திட்த்திய ணணிப்பூர் முடயணச்சர் என் பிமன் சிங் 

துபக்கி யபத்துள்நமர் 

 V K Saraswat was awarded the DRDO Lifetime Achievement Award 

2017 

 மதுகமப்பு ஆமய்ச்சி மணம்மடு அயணப்பின் பமழ்மள் சமடய விருது வி மக 

சஸ்பத் அபர்களுக்கு பனங்கப்ட்டுள்நது 
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 Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC) rolled 

out 'Gaj Yatra', an awareness campaign to protect elephants 

 ணத்தித பம் ணற்றும் ருபநிய ணமற் அயணச்சகம் தமயஞகயந மதுகமக்கும் 

விழிப்புஞர்வு பிச்சமணமஞ கஜ் தமத்மயப துபங்கியுள்நது 

 Andhra government has chosen new state bird The rose-ringed 

parakeet (Psittacula Krameri), known as the 'Ramachilaka 

 ஆந்தி அசு அம்ணமனித்தின் யபதமக மமஸ் நிக் கழுத்துயத மகீட் 

என் யபயத மடர்ந்கடடுத்துள்நது. இது மணசில்கம எவும் அறிதப்டுகிது 

 Indonesia‟s most active volcano Mount Merapi erupts  

 இந்மடமமசிதமவின் கசதல்டும் எரிணயதம கணபி மீண்டும் 

கசதல்த்கடமங்கியுள்நது 

 The first edition of the Global Wind Summit will be held in Hamburg, 

Germany, from September 25-28, 2018. 

 முடல் உக கமற்று சக்தி ணமமடு கர்ணனியில் உள்ந ம்ர்க் கத்தில் 

கசப்ம்ர் 25-28 பய யகறும் 

 NASA's InSight Mars lander's instruments will allow scientists “to 

stare down deep into the planet”. 

  மசமவின் இன்யசட் ணமர்ஸ் என் கருவி விஞ்ஜமணிகள் மகமள்களின் 

அடிப்மகத்தியயும் ஆமய்ச்சி கசய்த பழி பகுக்கும் 

 The Union Cabinet approved an ordinance to set up the country‟s first 

national sports university in Manipur. 
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 இந்திதமவின் முடல் மடசித வியநதமட்டுப் ல்கயநக் கனகம் அயணக்க ணத்தித 

அயணச்சயப அபசச் சட்த்திற்கு ப்புடல் அளித்துள்நது. 

 The former actress Sridevi has been conferred BRICS Business Forum 

Leadership Award for lifetime achievement in Indian cinema 

 இந்தித டியக ஸ்ரீ மடவிக்கு பிரிக்ஸ் அயணப்பின் கடமழிமநர் மயப இந்தித 

சினிணமவின் பமழ்மள் சமடயதமநமர் விருது பனங்கியுள்நது 

 The founder of Sulabh International Bindeshwar Pathak has been 

chosen for the Nikkei Asia Prize 2018 in culture and community 

category 

 சுமப் இண்ர்மசல் என் அயணப்ய உருபமக்கித பிந்மடஸ்பர் டக் நிக்கி 

ஆசிதம ரிசு-2018 – கமச்சமப் பிரிவுக்கமக இப்ரிசு பனஙக்ப்ட்டுள்நது 

 Praapti web portal and app launched by the Ministry of Power which 

aims at bringing transparency in power sector of India 

 ப்மப்தி எனுமி இயஞதடநம் ணற்றும் கசதலியத ணத்தித மின் அயணச்சகம் மின் 

துயயில் கபளிப்யத் டன்யணயத ஏற்டுத்துபடற்கமக துபக்கியுள்நது 

 "Akademik Lomonosov", the world‟s first floating nuclear power plant, 

arrived in the Arctic port of Murmansk 

 உகின் முடல் மிடக்கும் அனுசக்தி நியதம் அககடமிக் மணமமமமசமவ் ஆர்டிக் 

பிமடச்திற்கு கசன்து 

 AB de Villiers South-African cricketer who announced his retirement 

from all forms of cricket on 23rd May 2018 
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 கடன் ஆப்ரிக்க கிரிக்ககட்ர் AB de Villiers கிரிக்ககட்டில் இருந்து ஒய்வு 

கறுபடமக அறிவித்துவிட்மர் 

 On may 25 , Honble Chief Minister inaugurated the Chennai Metro 

Rail Service between Nehru Park-Central Metro Station and Little 

Mount-AG-DMS 

 மண 25 அன்று முடயணச்சர் கசன்ய கணட்மம மசயபயின் மரு மர்கில் 

இருந்து கசன்ல் யில் நியதம் பயயும் ணற்றும் ங்கி ணயயிலிருந்து டி 

எம்ஸ் பயயும் துபங்கி யபத்டமர் 

 The Tamil Nadu government appointed a one-person Commission of 

Inquiry headed by a retired judge of the Madras High Court Aruna 

Jagadeesan 

to probe the violence at Thoothukudi 

 டமினக அசு தூத்துக்குடியில்  நிகழ்ந்ட பன்முய ற்றி விசமமயஞ 

கசய்படற்கமக கசன்ய உதர் நீதிணன்த்தின் ஒய்வு கற் நீதிதி அருஞம 

ககதீசன் டயயணயில் ரு ர் விசமயஞக் குழுவிய அயணத்துள்நது 

 On may 7 Honble Chief Minister and Honble Deputy Chief Minister 

participated in the foundation stone laying ceremony for the 

construction of memorial for the Late Chief Minister Selvi J 

Jayalalithaa 

 மண 7 அன்று முடயணச்சர் ணற்றும் துய முடயணச்சர் ஆகிமதமர் முன்மள் 

முடல்பர் கதலிடம அபர்களின் நியவித்திற்கம அடிக்கல் மட்டிமர் 
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 Honble Chief Minister felicitated the squash player Ms Joshna 

Chinappa for winning Silver Medal in the 21st Commonwealth Games 

 21பது கமணன்கபல்த் மமட்டியில் ஸ்குபமஸ் வியநதமட்டில் கபள்ளிப்டக்கம் 

கபன் மமஸ்ம சின்ப்மவிற்கு முடயணச்சர் மமட்டு கடரிவித்டமர் 

 Nicolas Maduro was re-elected as the President of Venezuela 

 கபனிசுமவின் புதித அதிமக நிமகமஸ் ணதும மீண்டும் 

மடர்ந்கடடுக்கப்ட்டுள்நமர் 

 Col CK Nayudu Lifetime Achievement Award (2017-18): Anshuman 

Gaekwad 

 சி மக மயுடு பமழ் மள் சமடயதமநர் விருது 2017-18 ஆம் ஆண்டிற்கு 

அனுஸ்ணமன் மகபத் அபர்களுக்கு அளிக்கப்ட்டுள்நது 

 On 18th May, 2018, the Supreme Court approved the Centre‟s draft 

Cauvery Management Scheme for smooth distribution of water among 

four southern riparian states (Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, and 

Puducherry 

 மண 18 அன்று ணத்தித அசின் கமமபரி மணமண்யண பயவுத்திட்த்திற்கு 

ப்புடல் அளித்டது. இது சுமூகணமக நீரிய சம்ந்டப்ட் ணமனிங்கள் கிர்ந்து 

ககமள்ந பழிபயக கசய்கிது) கர்மமக,டமிழ்மடு,புதுச்மசரி,மகநம. 

 World Press Freedom Day: 03 May 2018 

 உக த்திரிக்யக சுடந்தி மள் மண,3 

 11th May India celebrates National Technology Day 
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 மண 11 ஆம் மளிய இந்திதம மடசித கடமழில் நுட் திணமக ககமண்மடுகிது 

 World Migratory Bird Day: 12 May 2018 

 உக இப்கதர் யபகள் திம் மண12 

 International Day for Biological Diversity: 22 May 2018 

 சர்பமடச ல்லுயிரி மபறுமட்டு திம் மண 22 

 World No Tobacco Day: 31 May 2018 - Theme: Tobacco and heart 

disease 

குருப் 2 மடர்விற்கு எவ்பமறு டதமமபது வீடிமதம லிங் கீமன 

https://www.youtube.com/watch?v=IqTTQBAvfTk&t=1306s 

முடல் நியத்மடர்வு மத்திட்ம்  

http://iyachamy.com/wp-content/uploads/2018/08/TNPSC-GROUP-2-

SYLLABUS-AND-BOOK-LIST-IN-TAMIL-IYACHAMY-ACADEMY.pdf 

திசரி ப்பு நிகழ்வுகயந ஆடிமதம படிவில் பமட்ப் மூம் க உங்கள் கதர் 

ணற்றும் ணமபட்த்தியக் குறிப்பிட்டு 7418521550 என் எண்ணிற்கு பமட்சப் 

கசய்தவும் 

https://www.youtube.com/watch?v=IqTTQBAvfTk&t=1306s
http://iyachamy.com/wp-content/uploads/2018/08/TNPSC-GROUP-2-SYLLABUS-AND-BOOK-LIST-IN-TAMIL-IYACHAMY-ACADEMY.pdf
http://iyachamy.com/wp-content/uploads/2018/08/TNPSC-GROUP-2-SYLLABUS-AND-BOOK-LIST-IN-TAMIL-IYACHAMY-ACADEMY.pdf

