
   
    
 

 
 

செப்டம்பர் – 23 

TNPSC துளிகள் 

 சரவ்தேசே் தூய்மைப்படுேத்ுை் தினை் என்பது உலகளாவியே ் திடக் கழிவுப் 

பிரசச்ிமனமய எதிரப்்பமே த ாக்கைாகக் ககாண்ட ஒரு உலகளாவிய சமூக 

 டவடிக்மகே் திட்டைாகுை். இ ்ேே் தினைானது 2019 ஆை் ஆண்டில் அமைதி  ாள் 

ைற்றுை் உலகளாவிய கால ிமல எதிரப்்பு  ாள் (கசப்டை்பர ் 20 - 27) ஆகியவற்றுடன் 

ஒேத்ுப் தபாகின்றது. 

o சரவ்தேசே் தூய்மைப்படுேத்ுை் தினைானது 2018 ஆை் ஆண்டு கசப்டை்பர ் 15 

அன்று முேன்முமறயாகே் கோடங்கப்பட்டது. 

 உலக ைகிழு ்துகளற்ற தினைானது கசப்டை்பர ் 22 அன்று உலகை் முழுவதுை் 

அனுசரிக்கப்பட்டது. இது வாகன ஓட்டிகள் ேங்கள் ைகிழு ்துகமள ஒரு  ாமளக்குப் 

பயன்படுே்ோைல் இருப்பமே ஊக்குவிக்கின்றது. 

 

தமிழ்நாடு செய்திகள் 

கீழடி அகழ்வாய்வு 

 சிவகங்மக ைாவட்டே்தில் கீழடியில் தைற்ககாள்ளப்பட்ட அகழ்வாராய்சச்ியின் தபாது 

கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கலாசச்ார ஆோரங்கள்  கி.மு 6 ஆை் நூற்றாண்டுக்குை் கி.பி 1 ஆை் 

நூற்றாண்டுக்குை் இமடப்பட்ட காலே்மேச ் தசர ்்ேமவ என்று ேமிழ் ாடு 

கோல்கபாருள் துமற (Tamil Nadu Archaeology Department - TNAD) கேரிவிே்துள்ளது. 

அோவது இ ்ேக் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஆோரங்கள் 2600 ஆண்டுகள் 

பமழமையானமவ ஆகுை். 

 TNADயினால் அதிகாரப் பூரவ்ைாக தேதி அறிவிக்கப்படுவது இதுதவ முேல் 

முமறயாகுை். 

 தைலுை் 2017 ஆை் ஆண்டில் இ ்ேே் ேளேத்ில் அகழ்வாராய்சச்ி கோடங்கிய பின்னர ்

கீழடி குறிேே் புே்ேகை் கவளிவருவது இதுதவ முேல் முமறயாகுை். 

 ‘கீழடி - மவமக  திக்கமரயில் சங்க காலே்தின்  கரப்்புறக் குடியிருப்புகள்’ என்ற 

ேமலப்மபக் ககாண்ட ஒரு அறிக்மகயானது TNADயினால் கவளியிடப்பட்டது. 

 இ ்ே அறிக்மகயில் உள்ள புதிய கண்டுபிடிப்புகள் கீழடி கோல் கபாருள்கமள முன்பு 

 ை்பப்பட்ட கி.மு 3 ஆை் நூற்றாண்மட விட சுைார ் 300 ஆண்டுகள் பழமையானமவ 

என்று கூறுகின்றது. 

 சங்க காலைானது கி.மு 300 ைற்றுை் கி.பி 300க்கு இமடப்பட்ட காலைாகக் 

கருேப்படுகின்றது. 

 ஆனால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கபாருட்கமள கரிைப் பகுப்பாய்வு  என்ற காலக் கணிப்பு 

முமறயின் மூலை் அேன் காலே்மே  ிரண்யிே்ே பின்னர ்இ ்ே புதிய அறிக்மகயானது 

சங்க காலை் என்பது கி.மு 600 ைற்றுை் கி.பி 100க்கு இமடப்பட்ட காலைாக இருக்கலாை் 

என்பமேக் காட்டுகின்றது. 

  ான்காவது அகழ்வாராய்சச்ியின் முடிவுகள், "கங்மக சைகவளிகளில்  ிகழ் ்ேமேப் 

தபாலதவ கி.மு 6 ஆை் நூற்றாண்டில் ேமிழ் ாட்டில் மவமக சைகவளிகளில் 

இரண்டாவது  கரையைாக்கல் [முேலாை்  கர  ாகரகீை் சி ்து  ாகரிகை்] 

 ிகழ் ்துள்ளது" என்று கூறுகின்றது. 

 கி.மு 600 முேல் கீழடியில் ஒரு தைை்பட்ட  கரப்்புற வாழ்விடை் இரு ்ேது என்பமேப் 
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புதிய கண்டுபிடிப்புகள்  ிரூபிக்கின்றன. 

 தைலுை் சங்க காலே்மேச ் தசர ்்ே ேமிழரக்ள் கி.மு 6 ஆை் நூற்றாண்டிற்கு 

முன்பிலிரு ்தே கல்வியறிவு கபற்றிரு ்ேனர ்என்றுை் இ ்ே ஆய்வு கூறுகின்றது. 

 கீழடியில் தைற்ககாள்ளப்பட்ட  ான்காவது அகழ்வாராய்சச்ியின் (2018) தபாது 

தசகரிக்கப்பட்ட ஆறு காரப்ன் ைாதிரிகள் விமரவுே் திரள்  ிறைாமலயியல் (Accelerator 

Mass Spectrometry - AMS) என்ற காலக் கணிப்பிற்காக அகைரிக்காவின் புதளாரிடாவில் 

உள்ள மியாமியில் அமை ்துள்ள பீட்டா அனலிட்டிக் ஆய்வகே்திற்கு 

அனுப்பப்பட்டுள்ளது. 

 353 கச.மீ ஆழே்தில் தசகரிக்கப்பட்டு காரப்ன் காலக் கணிப்பு தசாேமனக்காக 

அகைரிக்காவிற்கு அனுப்பப்பட்ட ஆறு ைாதிரிகளில் ஒன்று “கி.மு 580” ஆை் கால 

கட்டே்மேச ்தசர ்்ேமவயாகுை். 

 கண்டுபிடிக்கப்பட்ட எலுை்புே் துண்டுகள் புதனவில் உள்ள கடக்கான் முதுகமல 

கல்லூரி ைற்றுை் ஆராய்சச்ி  ிறுவனே்திற்கு அனுப்பப்பட்டன.  தைலுை் அமவ ைாடு/ 

எருது, எருமை, கசை்ைறி ஆடு, ஆடு,  ீலான் என்ற ஒரு ைான் இனை், புல்வாய் வமக 

ைான் இனை், காட்டுப்பன்றி ைற்றுை் ையில் தபான்ற உயிரினங்கமளச ் சார ்்ேமவ 

என்று அமடயாளை் காணப்பட்டுள்ளன. 

 ஆனால் அங்கு யாமன தபான்ற கபரிய விலங்குகள் இரு ்ேேற்கான ஆோரங்கள் 

எதுவுை் கிமடக்கவில்மல. 

 இ ்ேக் கண்டுபிடிப்பானது கீழடியில் உள்ள சமூகை் விவசாயப் பயன்பாட்டிற்காக 

இ ்ே விலங்குகமள முக்கியைாகப் பயன்படுே்தியது என்று கூறுகின்றது. 

 TNADயினால் ைட்டுதை  டேே்ப்பட்ட கீழடி அகழ்வாராய்சச்ியிலிரு ்து ஐை்பே்ோறு 

ேமிழ் - பிராமி கபாறிக்கப்பட்ட ைட்கல உமடசல்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளன. 

 கீழடியிலிரு ்து எடுக்கப்பட்ட ைட்பாண்ட ைாதிரிகள் கனிைப் பகுப்பாய்விற்காக 

தவலூர ்கோழில்நுட்ப  ிறுவனே்தின்  மூலை் இே்ோலியின் பிசா பல்கமலக்கழகே்தின் 

புவி அறிவியல் துமறக்கு அனுப்பப்பட்டன. இ ்ே ஆய்வின் மூலை் உள் ாட்டில் 

கிமடக்குை் மூலப் கபாருட்களிலிரு ்து  ீர ் ககாள்கலன்கள் ைற்றுை் சமையல் 

பாேத்ிரங்கள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன என்பது உறுதிப்படுே்ேப் பட்டுள்ளது. 

 முேல் மூன்று அகழ்வாராய்சச்ிகள் இ ்திய கோல்கபாருள் ஆய்வுே் துமறயால் 

தைற்ககாள்ளப்பட்டாலுை்,  ான்காவது அகழ்வாராய்சச்ியானது TNADயினால் 

தைற்ககாள்ளப்பட்டது. 

 தைலுை் TNADயினால் ஐ ்ோவது அகழ்வாராய்சச்ியானது தைற்ககாள்ளப்பட்டு 

வருகின்றது. 

 அகழ்வாராய்சச்ிே் ேளே்திலிரு ்து கபறப்பட்ட கமலப் கபாருட்களின் மீோன ஓவியக் 

குறிகள் சி ்து சைகவளி  ாகரிகேத்ின் எழுேத்ு வடிவை் ைற்றுை்  ேமிழ் - பிராமி எழுேத்ு 

வடிவை் ஆகியற்றிற்கிமடயிலான கோடரம்பச ்சுட்டிக் காட்டுகின்றன. 

 கி.மு ஐ ்ோை் நூற்றாண்டானது ககாடுைணல், அழகன்குளை் ைற்றுை் கபாரு ்ேல் 

தபான்ற கோல்கபாருள் ேளங்களிலிரு ்து மீட்கப்பட்ட கபாருள்களின் கதிரவ்ீசச்ுக் 

காலக் கணிப்பின் அடிப்பமடயில் ேமிழ் – பிராமி காலைாகக் கருேப் படுகின்றது. 

 கீழடி கண்டுபிடிப்புகளுக்காக கபறப்பட்ட சமீபேத்ிய தேதிகள் அேமன கி.மு 6 ஆை் 

நூற்றாண்டிற்குக் ககாண்டு கசல்கின்றன. 

இதுபற்றி 

 கீழடி அகழ்வாராய்சச்ிே் ேளைானது ஒரு சங்க காலக் குடியிருப்புே் ேளைாகுை். 

 இ ்ே அகழ்வாராய்சச்ிே் ேளைானது ேமிழ் ாட்டில் ைதுமரக்கு கேன்கிழக்தக 12 கி.மீ 

கோமலவில், சிவகங்மக ைாவட்டேத்ில் உள்ள கீழடி  கருக்கு அருகில் 
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அமை ்துள்ளது. 

 ஆதிசச் ல்லூர ் கோல்கபாருள் அகழ்வாராய்சச்ிக்குப் பிறகு ேமிழ் ாட்டில் 

தைற்ககாள்ளப்பட்ட மிகப்கபரிய அளவிலான அகழ்வாராய்சச்ி இதுவாகுை். 

 இ ்ேக் குடியிருப்பானது மவமக ஆற்றின் கமரயில் அமை ்துள்ளது. இது 

ேமிழரக்ளின் பண்மடயக் கலாசச்ாரே்மேப் பிரதிபலிக்கின்றது. 

 

 

ெரவ்ததெெ ்செய்திகள் 

தாய்லாந்து நாட்டுக் தகாவிலில் புலிகள் இறப்பு 

 மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ோய்லா ்தில் உள்ள ஒரு புே்ேக் தகாவிலில் இரு ்து 

மீட்கப்பட்ட பாதிக்குை் தைற்பட்ட புலிகள் த ாயின் காரணைாக இற ்துள்ளன. 

 புலிக் தகாயில் அல்லது வாட் பா லுவாங் ோ புவா யானசை்பன்தனா ஆனது  

ோய்லா ்தில் உள்ள ஒரு தேரவாே புேே்க் தகாவிலாகுை். 
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மாநிலெ ்செய்திகள் 

செயற்கக நுண்ணறிவு ஆண்டு 

 2020 ஆை் ஆண்மட கசயற்மக நுண்ணறிவு ஆண்டாகக் ககாண்டாட கேலுங்கானா 

ைா ில அரசு முடிவு கசய்துள்ளது. 

 கேலுங்கானாவில் முன்தனாடிே் திட்டங்கமளச ் கசயல்படுே்துவேற்கு ‘கசயற்மக 

நுண்ணறிவுக்கான தேசிய உேத்ிமயக்’ ககாண்டு வ ்ே  ிதி ஆதயாக் உடன் ைா ில 

அரசு ஒரு ஒப்ப ்ேை் கசய்துள்ளது. 

 ‘அமனவருக்குை் கசயற்மக நுண்ணறிவு’ என்ற ஆவணே்மேே் ேயாரிக்குை் தபாது  ிதி 

ஆதயாக் உடன் மககயழுேத்ிட்ட முேலாவது ைா ிலைாக கேலுங்கானா 

உருகவடுே்ேது. 

 சமீபேத்ில் ேகவல் கோழில்நுட்பே் துமற அமைப்பான  ாஸ்காை் ஆனது 

மைேராபாே்தில் கசயற்மக நுண்ணறிவு ைற்றுை் ேரவு அறிவியலின் சிறப்புமிகு 

மையே்மே அமைப்போக அறிவிேே்து. 

 

முக்கிய தினங்கள் 

ெரவ்ததெ சிவப்புப் பாண்டா தினம் - செப்டம்பர ்21 

 உலகில் சிவப்புப் பாண்டா இனங்களின் எண்ணிக்மக குமற ்து வருவது குறிேே் 

விழிப்புணரம்வ ஏற்படுேத்ுவேற்காக இே்தினை் ககாண்டாடப்படுகின்றது. 

 சிவப்புப் பாண்டா ஆனது கிழக்கு இையைமல ைற்றுை் கேன்தைற்கு சீனா 

ஆகியவற்றில் வாழுை் ஒரு பாலூட்டியாகுை். 

 துருப் பிடிே்ே  ிறேத்ிலான இ ்ே உயிரினங்கள் கூடு கட்டுை் ைரங்கள் ைற்றுை் மூங்கில் 

ஆகியவற்றின் இழப்மபச ்ச ்திேத்ு வருகின்றன. இது அ ்ே இனே்தின் வீழ்சச்ிக்கு வழி 

வகுக்கின்றது. 

 இ ்ே விலங்குகள் கபருை்பாலுை் ைரங்களிதலதய ேங்கள் வாழ்விமனக் கழிேத்ுை் 

உயரைான இடங்களில் தூங்கியுை் த ரே்மேக் கழிக்கின்றன. 

 இது பன்னாட்டு இயற்மகப் பாதுகாப்புச ்சங்கே்தின் (International Union for Conservation of 

Nature - IUCN) சிவப்புப் பட்டியலில் “அருகி வருை் இனைாகப்” பட்டியலிடப் பட்டுள்ளது. 
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சுழிய உமிழ்வு தினம் - செப்டம்பர ்21 

 கசப்டை்பர ் 21 ஆை் தேதியானது சுழிய உமிழ்வு தினைாகக் (ZeDay) ககாண்டாடப் 

படுகின்றது. "வருடேத்ிற்கு ஒரு தினே்மே பூமிக்குச ் தசமிப்பேற்காக" ZeDay 

உருவாக்கப்பட்டது. 

 அன்றாட வாழ்வில்  ைது பூமி பயன்படுே்துை் அபரிேைான புமேபடிவ எரிகபாருட்கள் 

மீோன விழிப்புணரம்வ ஏற்படுேத்ுை் வமகயில் ZeDay இயக்கை் மிகவுை் 

முக்கியைானோக விளங்குகின்றது. 

 வடக்கு ைற்றுை் கேற்கு அமரக் தகாளங்களில் சை ஒளியுடன் பகலுை் இரவுை் சைைாக 

இருப்போல் இ ்ேக் குறிப்பிட்ட தினைானது தேர ்்கேடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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உலக அல்கெமர் நாள் - செப்டம்பர் 21 

 அல்மசைர ்த ாய் குறிேே் விழிப்புணரம்வ பரப்புவேற்காக 2012 ஆை் ஆண்டு முேல் 

கசப்டை்பர ் ைாேை் ஆனது உலக அல்மசைர ் ைாேைாக அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

கசப்டை்பர ்21  ஆை் தேதி உலக அல்மசைர ்தினைாக அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

 “உலக அல்மசைர ்அறிக்மக 2019: ைறதி த ாய் (Dementia) மீோன அணுகுமுமறகள்” 

ஆனது அல்மசைர ் த ாய் சரவ்தேச அமைப்பால் (Alzheimer’s Disease International - ADI) 

கவளியிடப்பட்டது. 

 அல்மசைர ்த ாய் என்பது ஒரு வளரவ்ீரிய மூமளக் தகாளாறு ஆகுை். இது கபாதுவாக 

60 வயதுகளில் உள்ள  பரக்ளுக்குே் தோன்றுை். 

 டிகைன்ஷியா என்பது ஒரு த ாய்க்குறியாகுை். இது த ாய் அல்ல. ஆனால் அல்மசைர ்

என்பது ஒரு த ாயாகுை். 

 டிகைன்ஷியா கபாதுவாக அல்மசைர ்த ாயால் ஏற்படுகின்றது. 

 பாரக்ின்சன் ைற்றுை் ைண்டிங்டன் த ாய் தபான்ற பிற த ாய்களாலுை் டிகைன்ஷியா 

ஏற்படலாை். 

 

 

ெரவ்ததெ அகமதி தினம் - செப்டம்பர் 21 

 சில த ரங்களில் அதிகாரப் பூரவ்ைற்ற முமறயில் உலக அமைதி தினை் என்று 

அமழக்கப்படுகின்ற சரவ்தேச அமைதி தினைானது ஆண்டுதோறுை் கசப்டை்பர ் 21 

அன்று அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 

 1981 ஆை் ஆண்டில் அமைதிக் கலாசச்ாரை் குறிே்ே ஐ. ா. தீரை்ானே்மே ஏற்றுக் 

ககாள்வேன் மூலை் இேத்ினைானது  ிறுவப்பட்டது. 

 இ ்ே தினே்மே அனுசரிப்பேற்காக ஐ. ா. அமைதி ைணி ஐ. ா.வின் ேமலமையகே்தில் 

( ியூயாரக்்  கரில்) ஒலிக்கின்றது. 

 ஐக்கிய  ாடுகள் சமபயானது 2019 ஆை் ஆண்டின் இே்தினே்தின் கருேத்ுருவாக 

“அமைதிக்காக கால ிமல  டவடிக்மக” என்பதிமன அறிவிே்துள்ளது. 

 இ ்ே ஆண்டு ககாண்டாட்டங்கள் ஒப்பீட்டளவில் ேனிே்துவைானது. ஏகனனில் ஐக்கிய 

 ாடுகள் சமபயின் இ ்ே ஆண்டு கருேத்ுருவானது தபார,் தைாேல் அல்லது அமைதி 

ஆகியவற்றிற்கு முற்றிலுை் ைாறுபட்டோக உள்ளது. 
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உலக தராஜா தினம் - செப்டம்பர் 22 

 இரே்ேப் புற்றுத ாயின் அரிய வடிவைான அஸ்கின்ஸ் கட்டிமயக் ககாண்டுள்ளோக 

கண்டறியப்பட்ட கனடாமவச ்தசர ்்ே 12 வயோன கைலிண்டா தராஸின்  ிமனவாக 

உலக தராஜா தினை் அனுசரிக்கப் படுகின்றது. 

 உலக தராஜா தினேே்ன்று, புற்றுத ாயாளிகளுக்கு மகயால் ேயாரிக்கப்பட்ட 

தராஜாக்கள், அட்மடகள் ைற்றுை் பரிசுகள் வழங்கப் படுகின்றன. 

 அன்பு, கைன்மை ைற்றுை் அக்கமறயின் அமடயாளைான தராஜா, புற்றுத ாய் 

த ாயாளிகளுக்கு புற்றுத ாமய எதிரக்காள்ளுை் தபாது அவரக்ளுக்கு வலிமை 

அளிப்பேற்காக வழங்கப்படுகின்றது. 

 உலக புற்றுத ாய் தினைானது பிப்ரவரி 4 அன்று அனுசரிக்கப்படுகின்றது. 
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