


• கரிநப் குப்ாய்வின் மூம் 2600 ஆண்டுகள் மமந
யாய்ந்த ாகரிகம்

• கட்டுநா அமநப்புகள் முதிர்ச்சி பற் சமூகத்தின்
அமைனாம்

• எழுத்தறிவு பற் சமூகம்
• மகவிமத் பதாழில்களில் சிந்த பதாழில்நுட்ம்
• பாருாதாபத்தில் யமநனா சமூகம்
• திமநமன யர்த்துக்பகாள்ளும் யமகயில்

விமனாட்டுகள்
• உள்ாடு நற்றும் பயளிாடு யணிகர்களுைன்

யணிகத் பதாைர்பு

மயமக திக்கமபயில் கப ாகரிகத்திற்கா சான்றுகள் இததா .  .  .  .  .



பசங்கல் கட்டுநாத்தில் வீடுகள், பதாழில்கூைங்கள், யணிகம் ஆகினயற்ம
பிபதிலிக்கும் கப ாகரிகம்

கீமடி – மயமக திக்கமபயில் சங்க கா கப ாகரிகம்

கட்ைைச் சுயர் - யான்யழி ார்மய



யைஇந்தினாவின் கங்மக சநபயளி குதியில் கபநனநாதலும் மயமகக்கமபயின் 
கபநனநாதலும் ஒதப காக்கட்ைம் – கி.மு. 6-ஆம் நூற்ாண்டு

சங்க கா ண்ாட்டு  யபாற்ாய்வில் – ஒரு திருப்புமும

அகமாய்வில் பயளிபகாணபப்ட்ை நட்கன்கள்



உகப் புகழ் பற் அறிவினற் கூைங்களில் ஆய்வு

அபநரிக்க ாட்டின் புதாரிைா நாகாணம்,
பீட்ைா குப்ாய்வு தசாதம ஆய்யகம்
(Beta Analytic Testing Laboratory) – கரிந குப்ாய்வு

இத்தாலியிலுள் மசா ல்கமக் கமகத்தின் 
புவிஅறிவினல் தும – ாம ஓடுகள்
குப்ாய்வு

புதவிலுள் முதுகம நற்றும் ஆபாய்ச்சி 
நிறுயநா பைக்கான் கல்லூரி – எலும்புத்
துண்டுகள் குப்ாய்வு



2600 ஆண்டுகள் மமந யாய்ந்த ாகரிகம்

கரிந குப்ாய்வு (Carbon Dating) முமப்டி– கி.மு. 580 ஆண்டுகள்
தமிழ்-பிபாமி எழுத்து யடியத்தின் காம் - கி.மு. 6-ஆம் நூற்ாண்டு

கி.மு. 580 ஆண்மைச் சார்ந்த கரிநம் ‘தித’ – தமிழ் பிபாமி எழுத்து பாறித்த ாம ஓடு



தயாண் சமூகம்

திமிலுள் காம, சு, எருமந, ஆடு ஆகினமய தயாண்மநக்கு உறுதுமண 
பசய்யும் யமகயில் கால்மைகாக யர்க்கப்ட்டுள்

அகமாய்வு இைத்தில் உள் எலும்புத் துண்டுகள்



தபநா கட்டுநாப் பாருட்கள்

சன்நா களிநண், பசங்கல் , சுண்ணாம்பு சாந்து, இரும்பு ஆணிகள் னன்ாடு

கட்ைைச் சுயர் சுடுநண்ணால் ஆ உம கிணறு



கட்டுநாத் பதாழில்நுட்ம் பசங்கல் / கூமப ஓடுகள்

பசங்கல் நற்றும் கூமப ஓடுகளில் 80 % சிலிக்கா நற்றும் 7% சுண்ணாம்பு கமய
சுண்ணாம்புச் சாந்தில் 97% சுண்ணாம்பு

சரிந்த நிமயில் உள் கூமப ஓடுகள்

பசங்கல் கட்டுநாம்



ாம ஓடுகள் - எழுத்தறிவு

ஆதன், குவிபன் ஆத[ன்] – ஆட்பனர்கள்
கி.மு. 6 –ஆம் நூற்ாண்டில் சங்க காச் சமூகம் எழுத்தறிவு பற்று இருந்தது

ஆதன் குவிபன் ஆத[ன்]



ாமத் பதாழில்

ாம யமதலில் உள்ளூர் பதாழிற்கூைம்
கருப்பு-சியப்பு நிப் ாம – கருப்பு நிம் - கரி / சியப்பு நிம் – தேநமைட் னன்ாடு

கருப்பு-சியப்பு நிப் ாம நண் ாம



பசவுத் பதாழில்

நூல் நூற்க உதவும் தக்களிகள்
துணிகளில் உருய யடியமநப்ம உருயாக்கும் கூர்முமக் பகாண்ை எலும்பு
பசவுத் பதாழில் சிந்து விங்கினது

கூர்முமக் பகாண்ை எலும்பு கருவிகள் நூல் நூற்கும் தக்களிகள்



யாழ்வினல் மும

யமநமன பயளிப்டும் தங்க அணிகன்கள்
நதிப்புறு, உள்ளூர் நற்றும் பயளி நாநி நணிகள்
கண்ணாடி நணிகள் அணிதல்

தங்க அணிகன்கள் நணிகள்



யாழ்வினல் மும

அன்ாை னன்ாட்டில் அபமயக் கல்
தந்தத்தில் பசய்னப்ட்ை சீப்பு

அபமயக் கல் தந்தத்தில் பசய்னப்ட்ை சீப்புநண் குடுமய



விமனாட்டு / பாழுதுதாக்கு

கமைக்காய் நற்றும் சதுபங்கக்காய்கள்
பண்கள் விமனாடும் யட்ைச்சில்லுகள்
சிறுயர்கள் விமனாடும் சுடுநண்ணால் ஆ சக்கபங்கள், யட்ைச்சுற்றிகள்

கமைக்காய் சதுபங்கக்காய்கள்



யணிகம்

யைதநற்கு இந்தினாமயச் சார்ந்த சூதுயம் நற்றும் அதகட் நணிகள்
தபாம் ாட்டு பபௌட்ைட் சானல் பகாண்ை ாம ஓடுகள்
தபாம் ாட்டு அரிட்மைன் ாம ஓடு

சூதுய நணிகள் பபௌட்ைட் சானல் பகாண்ை ாம ஓடுகள்



சுடுநண் உருயங்கள்

நனித நற்றும் விங்கு உருயங்கள்

சுடுநண் யார்ப்பு நனித உைல் ாகம் காமயின் தம நனித தம உருயம்




