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Indus Valley Civilization
சிந்து சமவெளி நாகரிகம்(IVC)
அறிமுகம்
1. 1922 ஆம் ஆண்டில், ஆர் டி பானர்ஜியின் மேற்பார்வையின் கீ ழ் சிந்துைின்

(பாகிஸ்தான்) ேக்ரான் ோைட்டத்தில் மோஹஞ்ஜதாமரா மதாண்டப்பட்டது.

2. 1924 ஆம் ஆண்டில், சிந்து சேமைளி நாகரிகத்தின் கண்டுபிடிப்பு இந்தியாைின்
மதால்மபாருள் ஆய்வு (ASI) வடரக்டர் மஜனரலாக இருந்த ஜான் ோர்ஷலால்
அறிைிக்கப்பட்டது.

3. பின்னர் 1940 களில், ோர்டிேர் ைலர்
ீ
பல ஹரப்பா தளங்கவள அகழ்ைாராய்ச்சி
மசய்து கண்டுபிடித்தார்.

4. 1921 இல் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட முதல் தளம் ஹரப்பா என்பதால், அது ‘ஹரப்பா

நாகரிகம்’ என்று அவைக்கப்படுகிறது. இது மைண்கல ையது நாகரிகம் அல்லது
நகரேயோக்கலின் முதல் கட்டம் என்றும் அவைக்கப்படுகிறது.

5. சிந்து சேமைளி நாகரீகம் இந்திய துவைக் கண்டத்தின் ைடமேற்கு பகுதியில் ஒரு
பகுதியாகும்.

6. இது ைடக்கில் ஜம்முைிலிருந்து மதற்மக நர்ேதா முகத்துைாரம் ைவரயும் ேற்றும்
மேற்கில் பலூசிஸ்தான் ேக்ரான் கடற்கவர ைவரயும் கிைக்கில் ேீ ரட் ைவரயும்

நீண்டுள்ளது. எகிப்து ேற்றும் மேமசாப்மபாத்மதேிய நாகரிகங்கள் மபான்ற சேகால
நாகரிகங்களில் இது ேிகப்மபரியது.

7. சிந்து சேமைளி நாகரீகத்தின் சரியான கால இவடமைளியில் மைறுபாடு

இருந்தாலும், கிமு 2350 - கிமு 1750 க்கு இவடப்பட்ட காலம் சிந்து சேமைளி
நாகரீகம் இருந்ததற்கான ேிக சாத்தியோன காலோகும்.

8. சேகால நாகரிகங்களான எகிப்திய ேற்றும் மேமசாப்மபாத்மதேியர்களுடன்
ஒப்பிடும்மபாது பரப்பளைில் ஹரப்பா நாகரிகம் மபரியதாக இருந்தது.
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IVC இன் ெளர்ச்சி
ஹரப்பா
நாகரீகத்திற் கு
முந்ததய
காலம்

ஹரப்பா
நாகரீகத்தின்
ஆரம் ப காலம்

ஹரப்பா
நாகரீகத்தின்
வளர்ந்த காலம்

ஹரப்பா
நாகரீகத்தின்
பிந்ததய காலம்

1. ஹரப்பா நாகரீகத்திற்கு முந்வதய காலம்: இந்த நிவலயில், நாமடாடி ேக்கள்
2.

குடிமயறிய ைிைசாய ைாழ்க்வகவய ைாைத் மதாடங்கினர்.

ஹரப்பா நாகரீகத்தின் ஆரம்ப காலம் : நகரத்தின் படிப்படியான ைளர்ச்சி

இருந்தது. இந்தக் காலகட்டத்தில் கிராேப்புறத்திலிருந்து நகர்ப்புற ைாழ்க்வகக்கு
ோற்றம் ஏற்பட்டது.

3. ஹரப்பா நாகரீகத்தின் ைளர்ந்த காலம்: இந்த நிவலயில் மபரிய நகரங்கள்

ைிரிைான நகர திட்டேிடல் ேற்றும் நகர்ப்புற அம்சங்களுடன் காைப்பட்டது

4. ஹரப்பா நாகரீகத்தின் பிந்வதய காலம்: சிந்து சேமைளி கலாச்சாரத்தின் ைழ்ச்சி
ீ
மதாடங்கியது

நகர திட்டமிடல் மற் றும் கட்டமமப் புகள்
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1. IVC ேிகச் சிறந்த நகர திட்டேிடல் அவேப்வபக் மகாண்டிருந்தது ேற்றும் சாவலகள்

கட்டம் அவேப்பில் மபாடப்பட்டிருந்தன, அங்கு அவை ஒன்றுக்மகான்று 90° மகாைத்தில்
மைட்டின ேற்றும் பகுதி பல மதாகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டது.

2. ேற்ற சேகால நாகரிகத்வத ைிட IVC எரிந்த மசங்கற்களின் ைிரிைான பயன்பாட்வடக்

மகாண்டிருந்தது. எகிப்தில் நாம் முக்கியோக உலர்ந்த மசங்கற்கவளப் பயன்படுத்துைவதக்
காண்கிமறாம், அமத மநரத்தில் மேமசாப்மபாத்மதேியாைில் சுட்ட மசங்கற்கள்
பயன்படுத்தப்பட்டன.

3. நகரங்கள் சிட்டாமடல் ேற்றும் சிறு நகரம் என இரண்டு பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டன.
4. ஹரப்பா ேற்றும் மோஹஞ்ஜதாமராவுக்கு அதன் மசாந்த மகாட்வட உள்ளது, இது

சிட்டாமடல் ஆளும் ைர்க்கத்தால் ஆக்கிரேிக்கப்பட்டு இருக்கலாம் என்று நம்பப்படுகிறது.
5. சிட்டாடலுக்கு கீ மை சாதாரை ேக்கள் ஆக்கிரேித்திருக்கக்கூடிய மசங்கல் ைடுகள்
ீ
மகாண்ட சிறு நகரம் இருந்தது. ைடு
ீ கட்ட ேண் மசங்கற்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன.

6. எரிக்கப்பட்ட மசங்கற்களால் மூடப்பட்ட ேற்றும் ைடிகால் அவேக்கப்பட்ட முவறயான
ைடிகால் அவேப்பு இருந்தது. (சுகாதாரம் ேற்றும் தூய்வேக்கு முக்கியத்துைம்
மகாடுக்கிறது)

7. மோஹஞ்ஜதாமரா கட்டவேப்பில் ேிகவும் உயர்திறன் ைாய்ந்ததாக இருந்தது (மபரிய
குளியல் ேற்றும் மபரிய தானியக் கிடங்கு ஆகியவை இருந்தன)

8. மபரிய குளியல் இடம்: மோஹஞ்ஜதாமராைில் அவேந்துள்ளது ேற்றும் இது
மகாட்வடயின் நடுைில் இருந்தது ேற்றும் இது ஒருைித சடங்கு குளியலுக்கு
பயன்படுத்தப்பட்டது. அதன் பரிோைங்கள் 12 × 7 × 2.4 ேீ ஆகும். இதற்கான
கட்டுோனத்தின் மபாது கற்கள் பயன்படுத்தப்படைில்வல.

9. துைிகவள ோற்றுைதற்கான பக்க அவறகள் இருந்தன ேற்றும் அருகிலுள்ள
அவறயில் அவேந்துள்ள மபரிய கிைற்றிலிருந்து தண்ை ீர் எடுக்கப்பட்டது.

10. மபரிய தானியக் களஞ்சியம்: இது IVC யின் ேிகப்மபரிய கட்டிடம் ேற்றும் சுோர் 46 ேீ
நீளம் ேற்றும் 16 ேீ அகலம் மகாண்டது.
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11. ஹரப்பாைில் மசங்கல் மேவடயில் அவேந்த 6 தானியக் களஞ்சியங்கள் இருந்தன,
அவை 6 தானியக் களஞ்சியங்களின் இரண்டு ைரிவசகளின் அடிப்பவடயில்
அவேந்திருந்தன.

12. ஹரப்பாைில் உள்ள தானியக் களஞ்சியங்களுக்கு மதற்மக ைட்டச் மசங்கல்
மேவடகளின் ைரிவசகவளக் மகாண்ட மைவல மசய்யும் தளம் இருந்தது, இது
தானியங்கவள மபாடிப்பதற்காக பயன்படுதப்பட்டது.

13. இமத மபான்ற தானியக் கிடங்குகள் ராஜஸ்தானில் உள்ள கலிபங்கானிலும்
காைப்பட்டன.

வெளாண்மம
1. தற்மபாவதய காலங்களுடன் ஒப்பிடுவகயில், IVC ைாழ்ந்த பகுதி ேிகவும் ைளோனதாக
இருந்தது, இது கண்டறியப்பட்ட ைளோன கிராேங்கள் ேற்றும் நகரங்களில் இருந்து
மதரிகிறது.

2. சிந்து பிராந்தியோனது அதிக ேவைவய ஈர்த்த இயற்வக தாைரங்கவளக்
மகாண்டுள்ளது

3. அைர்கள் மகாதுவே, பார்லி, ராய், பட்டாைி உற்பத்தி மசய்தனர், அரிசி மலாதல்
பகுதியில்

ேட்டும் காைப்பட்டன.

4. காளிபன் கனில் பள் ளங் கள் கண்டுபிடிக்கப் பட்டன, இது மர உழவுப் பங் குகளளப்
பயன் படுத்தியிருக்க வேண்டும் மற் றும் கல் லால் ஆன அரிோள் பயிர்களள அறுேளட
செய் ய பயன் படுத்தியிருக்கலாம் என் பளதக் குறிக்கிறது.
5. சமாஹஞ் ஜதாவராவில் முதன் முதலில் பருத்தி உற் பத்தி செய் தது ஹரப் பா நாகரிகம் .
6. உணவு தானியங் கள் தானியக் களஞ் சியங் களில் வெமித்து ளேக்கப் பட்டன, அவநகமாக
தானியங் கள் விேொயிகளிடமிருந்து ேரிகளாகப் சபறப் பட்டு, கூலி செலுத்துேதற் காக
தானியக் களஞ் சியங் களில் வெமிக்கப் பட்டிருக்கலாம் . (சமசொப் சபாத்வதமிய
நாகரிகத்ளதப் வபான் றது).
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7. ேடிகால் ோய் பாெனம் அல் லது நீ ர் பாெனம் இருந்ததற் கான ஆதாரங் கள் இல் ளல மற் றும்
விேொயம் சபரும் பாலும் மளழளய ொர்ந்து இருந்தது.

தநல் எகிப்தி ல்
ஓடுவது பபால,
சிந் து நதியும்
IVC -யில்
ஓடியது.

ெிலங்குகள் ெளர்ப்பு
1. ஹரப்பா காலத்தைர்கள் காவள, எருவே, ஆடு, மசம்ேறி ேற்றும் பன்றி
மபான்றவைகவள மபரிய அளைில் ைளர்த்திருந்தனர்.

2. மலாதலில் உள்ள மடரமகாட்டா உருைத்திலிருந்து குதிவர ைளர்க்கப்பட்டதா என

சந்மதகிக்கப்பட்டது ேற்றும் குதிவரயின் அவடயாளங்கள் சுர்மகாட்டடாைில் கிமு 2000
இல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன, ஆனால் அவையும் சந்மதகத்திற்குரியது.

3. யாவனகள், காண்டாேிருகம் மபான்ற ைிலங்குகவள IVC ேக்கள் அறிந்திருந்தனர்.

வ ாழில்நுட்பம் மற்றும் மகெிமை
1. IVC ேக்கள் கல்லால் மசய்யப்பட்ட கருைிகவளப் பயன்படுத்தினார்கள் ஆனால்
அைர்கள் மைண்கலத்வத எவ்ைாறு உற்பத்தி மசய்ைது ேற்றும் பயன்படுத்துைது

என்பவதயும் அறிந்திருந்தனர் (எனமை மைண்கல பாத்திரங்கள் உருைாக்கப்பட்டது). IVC
இல் மைண்கலம் பிரத்திமயகோகவும் கைர்ச்சியாகவும் இருந்தது.

2. மைண்கலம் தகரம் ேற்றும் தாேிரத்வத உள்ளடக்கியது, ராஜஸ்தானின் ஜுன்ஜுனு
ோைட்டத்தில் உள்ள மகத்ரி சுரங்கங்களில் இருந்து தாேிரமும் ேற்றும்
ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து தகரமும் மபறப்பட்டது.

3. கல் கருைிகள் தைிர கருைிகள், பாத்திரங்கள் ேற்றும் மைண்கலத்தின் உருைங்கவள
அைர்கள் உற்பத்தி மசய்தனர்.

4. இந்தக் காலகட்டத்தில் ேிகப்மபரிய கட்டவேப்புகள் மசங்கல் வைத்து கட்டப்பட்டது
இவத ஒரு முக்கியோன வகைிவன என்று கூறப்படுகிறது.
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5. இந்த ேக்கள் தங்கம், மைள்ளி, தாேிரம், பித்தவள, மைண்கலம் ேற்றும் தகரம் பற்றி
அறிந்திருந்தனர்.

6. அைர்கள் தங்கம், மைள்ளி ேற்றும் ைிவலேதிப்பற்ற கற்களால் ஆன நவககவள
உற்பத்தி மசய்தனர். அைர்கள் ேைிகள் தயாரிப்பதில் நிபுைர்களாக இருந்தனர்,
சாஹ்னுடாமராைில் ேைிகள் தயாரிக்கும் மதாைில் நன்கு ைளர்ந்திருந்தது.

7. குயைரின் சக்கரம் பரைலாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது ேற்றும் ஹரப்பா ேக்கள் தங்கள்
மசாந்த ேட்பாண்டங்கவள பளபளப்பாகவும் மநர்த்தியாகவும் உற்பத்தி மசய்தனர்.

8. இந்த ேக்கள் உலகின் முதல் துவறமுகத்வத மலாதலில் (தற்மபாது குஜராத்தில்)
கட்டியதாக அறியப்படுகிறது.

ெர்த் கம் மற்றும் ொணிபம்
1. அைர்களின் மபாருளாதாரம் ைிைசாயம் ேற்றும் ைர்த்தகத்வத அடிப்பவடயாகக்

மகாண்டது, இது ஹரப்பா, மோஹஞ்ஜதாமரா ேற்றும் மலாதலில் மபரிய தானியக்

களஞ்சியங்கள் இருந்ததாக கண்டறியப்பட்டது. முத்திவரகள், எவட கற்கள் ேற்றும்
அளைடுகள்
ீ
இருந்தன, இது இந்த காலகட்டத்தில் ைர்த்தகம் அதிகோக இருந்தது
என்பவதக் குறிக்கிறது.

2. அைர்கள் கல், உமலாகம், ஓடு மபான்றைற்றில் கைிசோன ைர்த்தகத்வத
மேற்மகாண்டனர்.

3. எருது ைண்டிகள் ேற்றும் காவள ைண்டிகவள நிலப் மபாக்குைரத்திற்கும், படகுகள்
ேற்றும் கப்பல்கவள நதி ேற்றும் கடல் மபாக்குைரத்திற்கும் பயன்படுத்திருந்தார்கள்.
4. உள் ைர்த்தகம் நாகரிகத்தின் பல்மைறு பகுதிகளில் மேற்மகாள்ளப்பட்டது ேற்றும்
பண்டோற்று முவற இருந்தது (நாையம் / நாையங்கள் இல்வல).

5. மைளிநாட்டு ைர்த்தகம் முக்கியோக மேமசாப்மபாத்மதேியா, ஆப்கானிஸ்தான், ஈராக்
ேற்றும் ஈரான் (முத்திவரகள் மேமசாப்மபாத்மதேிய நாகரிகத்தில் கண்டறியப்பட்டது)
ஆகியைற்றுடன் நடத்தப்பட்டது.
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6. ஆப்புைடிை கல்மைட்டுகள் மேமசாப்மபாத்மதேியா ேற்றும் ஹரப்பன்களுக்கு

இவடயிலான ைர்த்தக மதாடர்புகவளப் பற்றிய நுண்ைறிவுகவள ைைங்குகின்றன. இது
சிந்து பிராந்தியத்வதக் குறிக்கும் 'மேலுஹா' என்ற மபயவரக் குறிக்கிறது.

7. தங்கம், தாேிரம், தகரம் ேற்றும் பல ைிவலேதிப்பற்ற கற்கள் மபான்ற மபாருட்கள்
இறக்குேதி மசய்யப்பட்டன, மேலும் பல்மைறு ைிைசாய மபாருட்கள் ஏற்றுேதி
மசய்யப்பட்டன.

8. மேமசாப்மபாத்மதேியாைின் நகர்ப்புற ேக்களால் பயன்படுத்தப்பட்ட சில அைகுசாதனப்
மபாருட்கவள ஹரப்பா ேக்கள் ஏற்றுேதி மசய்ததாகத் மதரிகிறது.

அரசியல் அமமப்பு
1. அரசியல் அவேப்புகளின் இருப்வபப் பற்றி ைரலாற்றாசிரியர்களால் மதளிைாக
நிறுை முடியைில்வல. ஆனால் ேட்பாண்டங்கள், எவட கற்கள் ேற்றும்

மசங்கற்களில் உள்ள ஒற்றுவே அரசியலின் இருப்வப மைளிப்படுத்துகிறது.

2. ஆனால் சமுதாயத்தில் பிரிவு ஏற்பட்டது ேற்றும் சமூகம் ஆளும் ைர்க்கம் / ைைிக
ைர்க்கம் ேற்றும் மதாைிலாளர் ைர்க்கம் ஆகியைற்றுக்கு இவடமய பிரிவு
ஏற்பட்டதாக நம்பப்படுகிறது.

3. உயர் ைகுப்பினர் மகாட்வடவய ஆக்கிரேித்து, ேற்றைர்கள் புறநகரில் ைாழ்ந்தனர்.
ம ம்
1. IVC ேக்கள் மகாைிலில் கடவுவள ைைங்கைில்வல. அைர்கள் இயற்வகவய
ைைிபட்டனர்.

2. ஆனால் முத்திவரகள், மடரமகாட்டா சிவலகள் ேற்றும் மசப்பு பலவககள் மூலம்
ஹரப்பா ேக்களின் ேத ைாழ்க்வக பற்றிய ஒரு கருத்து நேக்கு கிவடக்கிறது.

3. முக்கிய ஆண் மதய்ைம் பசுபதி (சிைன்) மயாக நிவலயில் அேர்ந்திருப்பதாக
முத்திவரகளில் குறிப்பிடப்பட்டதாக நம்பப்படுகிறது. அைர் யாவன, புலி,

காண்டாேிருகம் ேற்றும் எருவேயால் சூைப்பட்டிருக்கிறது ேற்றும் அைரது
காலுக்கடியில் இரண்டு ோன் உள்ளது.

4. முக்கிய மபண் மதய்ைம் ேஹா மதைி, இது மடரமகாட்டா சிவலகளில்
பிரதிநிதித்துைம் மசய்யப்பட்டது.
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5. இது தைிர ஹரப்பா ேக்கள் ேரங்கவளயும் ைைிபட்டனர், உதாரைோக

மடரமகாட்டா சிவல மபண்களின் கருைில் இருந்து ேரம் உருைாைது மபான்ற
உருைம் (பூேியின் மதய்ைத்வத குறிக்கிறது) ேற்றும் முத்திவரகளில்

சித்தரிக்கப்பட்ட பீப்பல் ேரம் புனிதோக கருதப்பட்டது என்பவதக் காட்டுகிறது.
6. ஃபாலஸ்(பிறப்புறுப்பு) ைைிபாட்டின் தடயங்களும் உள்ளன (ஆண் ேற்றும் மபண்
இருபாலருக்கும்).

7. ஹரப்பா ேக்கள் இறந்தைர்கவள புவதத்தனர். அைர்களின் அடக்கம் ைிரிைானது,
ேற்றும் தகனம் மசய்யப்பட்டதற்கான ஆதாரங்களும் கண்டறியப்பட்டது.

8. அைர்களின் இறந்தைர் அடக்க சடங்குகளில்

நவககள், மசப்பு கண்ைாடிகள்,

ேட்பாண்டங்கள் ேற்றும் ஆபரைங்கள் உள்ளன, அவை ேரைத்திற்குப் பிந்வதய
ைாழ்க்வகவய நம்பியதாகக் கூறுகின்றன.

எழுத்துக்கமல
1. அைர்கள் எழுதும் கவலவய அறிந்திருந்தனர். எழுத்துக்கவல இயற்வகயில்
படத்மதாகுப்பு மூலம் புரிந்துமகாள்ளப்பட்டன எழுத்துக்களாக அல்ல.

2. ஹரப்பா எழுத்துக்கவல இன்னும் முழுவேயாக புரிந்துமகாள்ளப்படைில்வல, ஆனால்
இதுைவர 400 தனிப்பட்ட சின்னங்கள் அவடயாளம் காைப்பட்டுள்ளன.

3. எழுத்துக்கவல மபரும்பாலும் ைலேிருந்து இடோக எழுதப்பட்டது (இடேிருந்து
ைலோக).

4. பரிைர்த்தவனகள், அன்றாட நடைடிக்வககள், மசாத்து ைிைரங்கள் மபான்றைற்வற
பதிவு மசய்ய எழுத்துக்கவல அைர்களுக்கு உதைியிருக்க மைண்டும்.
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எமைகள் மற்றும் அளவுகள்
1. IVC ேக்கள் எவடக்கற்கள்

ேற்றும் அளைடுகவள
ீ
ைர்த்தகம் ேற்றும் பிற

பரிைர்த்தவனகளுக்கு பயன்படுத்தினர்.

2. எவடக்கற்களில் பயன்படுத்தப்படும் மபாருட்கள் மபரும்பாலும் 16 அல்லது அதன்
பன்ேடங்கு பயன்படுத்தப்பட்டது என்பவதக் காட்டுகிறது.

மட்பாண்ைம்
1. அைர்கள் குயைர்களின் சக்கரத்வதப் பயன்படுத்துைதில் நிபுைர்களாக இருந்தனர்.
பல்மைறு ைடிைங்களில் மசய்யப்பட்ட ஏராளோன பாவனகள் இருந்தன.

2. அைர்களின் ேட்பாண்டங்களில் அடர்ந்த சிைப்பு ேற்றும் கருப்பு நிறம் கலந்த
ஓைியங்கள் உள்ளன.

3. பாவனகள் ேரங்கள் ேற்றும் ைட்டத்தின் ைடிைவேப்பால் அலங்கரிக்கப்பட்டன.
4. ஹரப்பாவுக்குப் பிந்வதய காலத்தில் கருப்பு சாம்பல் நிறத்தில் சுடப்பட்ட
மபாருட்கள் ைவக ேட்பாண்டங்களாக பயன்படுத்தப்பட்டன.
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கல்வெட்டுகள்
1. இந்த நாகரிகத்தின் முழுைதும் நீளோன ேற்றும் அகலோன கல்மைட்டுக்கள்
பயன்படுத்தப்பட்டன.

2. கல்மைட்டுக்கள் ஸ்டீவடட் (கடினோன களிேண்), தாேிரம், மடரமகாட்டா ேற்றும்

ஐைரி ஆகியைற்றால் ஆனது. அவை ைட்ட, சதுரம் அல்லது உருவள ைடிைங்களில்

காைப்பட்டன. அைற்றில் ஹரப்பா எழுத்து, கடவுள்கள் ேற்றும் ைிலங்குகள் உள்ளன.
3. இந்த கல்மைட்டுக்கள் அைற்றின் நவடமுவறகள், நம்பிக்வககள் ேற்றும் மபாதுைாக
ைாழ்க்வக பற்றிய ைிரிைான தகைல்கவள நேக்குத் தருகின்றன. 2000 கல்மைட்டுக்கள்
கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன.

பைங்கள்
1. ஹரப்பா கால வகைிவனஞர்கள் உமலாக உருைங்கவள உருைாக்கியுள்ளனர்

உதாரைோக மைண்கலத்தால் மசய்யப்பட்ட மபண் நடனக் கவலஞர் ோதிரி மபான்றவை.
2. ேற்மறாரு உதாரைோக ஒரு அலங்கார அங்கிவய அைிந்த ஸ்டீவடட் சிவலயும்
காைப்படுகிறது.
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ஜவுளி மற்றும் ஆபரணங்கள்
1. ஹரப்பா ேக்கள் ஆவடகவள அைிந்தனர். அைர்கள் வதக்கப்பட்ட ஆவடகவளப்

பயன்படுத்தினர். மோஹஞ்ஜதாமராைில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு தாடி ேனிதனின்
உருைத்தின் மூலம் இவத நாங்கள் அறிமைாம்.

2. உடலின் மேல் பகுதியில் உடற்பகுதிவய ேவறக்கப் பயன்படுத்தப்படும் துைி ைலது
வக முழுைதுோக மைளிப்படும் ைவகயில் இருந்தது.

3. அைர்கள் பருத்தி ேற்றும் பட்டு மநசைிவன அறிந்திருந்தனர்.
4. அைர்கள் உமலாக ேற்றும் கல் ஆபரைங்கவளயும் பயன்படுத்தினர்.மபண்களின்
மடரமகாட்டா படங்கள் பல்மைறு ைவகயான ஆபரைங்கவளக் காட்டுகிறது.

5. அைர்கள் கார்னிலியன், தாேிரம் ேற்றும் தங்க ஆபரைங்கவள மசய்தனர். அைற்றில்
சில மேமசாப்மபாதாேியாக்கு ஏற்றுேதி மசய்யப்பட்டன.

6.

மைண்கலக் கண்ைாடிகள், கவலகள் மபாருத்தப்பட்ட சீப்புகள், ஆன்டிமோனி

கம்பிகள் மூலம் ேக்கள் அைகுசாதனப் மபாருட்களில் ஆர்ைம் காட்டியதற்கான
சான்றுகள் உள்ளன.

ெிமளயாட்டு மற்றும் வபாழுதுவபாக்கு
ைண்டி, காவள, யாவன, குரங்குகள், மதர்கள், ைிசில்கள் மபான்ற மடரமகாட்டா சிவலகள்

ேற்றும் மபாம்வேகவள வைத்து குைந்வதகள் ைிவளயாடியிருப்பார்கள் என்று மதரிகிறது.
2. ஒரு நடன மபண் மைண்கல சிவல கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இது சமூக மபாழுதுமபாக்கு
பற்றி சில நுண்ைறிவுகவள அளிக்கிறது.

3. நாகரிகத்தில் இவசயின் மதளிைான ஆதாரம் இல்வல
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வைரவகாட்ைா சிமலகள்
1. மடரமகாட்டா என்பது மநருப்பில் சுடப்பட்ட களிேண் மபாருட்கள் ஆகும், இது
மபாம்வே அல்லது ைைிபாட்டு சிவலகவள தயாரிக்க பயன்படுகிறது.
2. சிவலகளின் தரம் மேசப்மடாேியாவை ைிட குவறைாக உள்ளது.
3. ஹரப்பா கலாச்சாரம் கல்லால் ஆன கவல மைவலகளில் தரம் குவறந்து
காைப்பட்டது.

IVC இல் கண்ைறியப்பட்ை முக்கியமாை

ளங்கள் மற்றும் அெற்றின் முக்கியத்துெம்

1. ஹரப்பா: இது IVC யில் முதலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட தளம் ேற்றும் தயா ராம்

சாஹ்னியால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இது ரைி ஆற்றின் கவரயில் அவேந்துள்ளது.
a) மேலும், ஹரப்பா கிைக்கில் இருந்து ைரும் ைர்த்தக ைைித்தடங்களின் முக்கிய சந்திப்பு
இடோகவும் இருந்தது.

b) முக்கியோன கண்டுபிடிப்புகள்: மசங்கல் மேவடகள் மகாண்ட இரண்டு ைரிவச

தானியக் களஞ்சியங்கள், உயர்ந்த மேவடயில் ஒரு மகாட்வட, மைண்கல உருக்குைதற்கு
அச்சகங்கள், சைப்மபட்டி அடக்கம் மசய்யப்பட்டதற்கான ஆதாரங்கவளக் மகாண்ட ஒமர
தளம் ஹரப்பா ஆகும்.

2. வமாஹஞ்ஜ ாவரா: (இறந்தைரின் அடக்கம் மசய்யப்பட்ட இடம்) ஆர்.டி.பானர்ஜியால்
மதாண்டப்பட்டது. இது சிந்து நதிக்கவரயில் அவேந்துள்ளது.

www.oliveboard.in

www.oliveboard.in
அ) முக்கியோன கண்டுபிடிப்புகள்: மபரிய குளியல் அவற, மபரிய தானியக் களஞ்சியம்,
புகழ்மபற்ற மைண்கல நடனப் மபண் சிவல, பசுபதியின் முத்திவர, தாடி வைத்த
முனிைரின் ஸ்டீவடட் சிவல, அதிகபட்ச கல்மைட்டுகள் ேற்றும் பருத்தி துைி
ஆகியவை

கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

3. காளிபங்கன் : காளிபங்கன் (கருப்பு ைவளயல்கள்) ராஜஸ்தானில் உள்ளது. இது
இப்மபாது ைறண்ட சரஸ்ைதி ஆற்றின் கவரயில் அவேந்துள்ளது.

அ) முக்கியோன கண்டுபிடிப்புகள்: பைவேயான உைவு ையல், ஒட்டகத்தின் எலும்புகள்,
ேற்ற தளங்களில் காைப்பட்ட மசங்கற்கள் சுடப்பட்டவை, காளிபங்கன் மசங்கற்கள்

உலரவைக்கப்பட்டவை. காளிபங்கனில் ைடிகால் அவேப்பு இல்வல. (அதனால் தான் இது
திட்டேிடப்படாத நகரோக கருதப்படுகிறது).

4. வ ாலெிரா: மதாலைிரா குஜராத்தின் ரான் ஆஃப் கட்ச் பாவலைனத்தில்

அவேந்துள்ளது. மதாலாைிராைில், 3 மகாட்வடகள் அல்லது முக்கிய பிரிவுகள்
கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. இது கடகமரவக ேண்டலத்தில் அவேந்துள்ளது.

அ) முக்கியோன கண்டுபிடிப்புகள்: சிந்து எழுத்துக்கவல மகாண்ட பலவககள், இது
மோஹஞ்ஜதாமரா மபான்ற ஒத்த குளியல் அவறகவளக் மகாண்டுள்ளது, ஆனால்
அளைில் சிறியது.

5. வலா ல்: மலாதல் குஜராத்தின் அகேதாபாத்தில் அவேந்துள்ளது. இது IVC யின் ஒரு
கடமலார நகரம் (IVC யின் மூன்று முக்கிய கடமலார நகரங்கள் மலாதல், சுக்தமகந்தர்
பாலமகாட்). அதன் இருப்பிடம் கடகமரவக

ேண்டலத்தின் ேீது அவேந்துள்ளது.

முக்கியோன கண்டுபிடிப்புகள்: மசயற்வக கப்பல் துவறமுகம்(இது ஒரு முக்கியோன
கடல் இவைப்பாகும்), தீட்டிய அரிசி

(தீட்டிய அரிசி மலாதல் ேற்றும் ரங்க்பூரில்

ேட்டுமே காைப்பட்டது), பாரசீக கல்மைட்டுகள் ைர்த்தகத்தின் ஆதாரங்கவளக்
காட்டுகிறது.

இ ர உண்மமகள்
1. சான்ஹுதமரா: இது மகாட்வட இல்லாத ஒமர நகரம்.
2. IVC யின் மேற்குப் பகுதியான சுக்தமகந்தர் ேற்றும் கிைக்கில் ஆலம்கிர்பூர் (ேீ ரட்)
இருந்தது.

3. ைடக்கில் ஜம்முைில் உள்ள ேண்டா நகரம் இருந்தது ேற்றும் வடோபாத் IVC யின்
மதற்மக உள்ள நகரம் ஆகும்.

4. ராக்கிகர்ஹி இந்தியாைின் ேிகப்மபரிய IVC தளம்.
சிந்து சமவெளி நாகரீகத் ின் ெழ்ச்சி
ீ
1. ேவையின் அளவு: சிந்து பிராந்தியத்தில் ேவையின் அளவு அதிகரித்ததாகவும் பின்னர்
குவறந்துைிட்டதாகவும் நம்பப்படுகிறது, இது ைிைசாயம் ேற்றும் ைர்த்தக ைளர்ப்வப
பாதித்தது.
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2. மசைிப்பு குவறதல்: பாவலைனத்தின் ைிரிைாக்கம் உப்புத்தன்வேவய அதிகரித்தது,
இதனால் மசைிப்பு மேலும் குவறந்து ைிைசாயத்வத பாதித்தது.

3. பூகம்பம் சிந்துைின் மபாக்கில் ோற்றங்கவள ஏற்படுத்தி மோஹஞ்ஜதாமரா உள்நாட்டுப்
பகுதிகவள மைள்ளத்தில் மூழ்கடித்தது. திடீமரன ஏற்பட்ட நிலச்சரிவு அல்லது நில
உயர்வு மைள்ளத்வத ஏற்படுத்தியது.

4. மைளிநாட்டு பவடமயடுப்பு காரைோக ைழ்ச்சி
ீ
(இதற்கு நம்ேிடம் உறுதியான
ஆதாரங்கள் இல்வல)

கைந் ஆண்டில் வகட்கப்பட்ை வகள்ெிகள்
1. சிந்து எழுத்துக்கவள எழுதும் முவற
(A)
இடேிருந்து ைலோக ேட்டும்.
(B)
ைலேிருந்து இடோக ேட்டும்
(C)
இடேிருந்து ைலோகவும் ைலேிருந்து இடோகவும்
(D) ெலமிருந்து இைமாகவும் இைமிருந்து ெலமாகவும்
2. சிந்து சேமைளி அகழ்ைாராய்ச்சியின் மபாது இந்திய மதால்மபாருள் ஆய்வு
இயக்குநராக இருந்தைர் யார்?
(A)
டாக்டர்.ஆர்.டி.பானர்ஜி
(B)
சர் ஜான் மார்ஷல்
(C)
டி.ஆர்.சஹானி
(D)
மேக்ஸ் முல்லர்
(E)
பதில் கண்டறியப்படைில்வல
3. சிந்து சேமைளி நாகரிகத்தில் 500 க்கும் மேற்பட்ட கல்மைட்டுக்கள்
கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன, அவை எதனால் ஆனவை?
(A)
தங்கம்
(B)
மைள்ளி
(C) வைரவகாட்ைாக்கள்
(D)
மசம்பு
(E)
பதில் கண்டறியப்படைில்வல
குறிப்புகள்
1. ஆர்.எஸ். சர்ோ எழுதிய ஏன்ஷன்ட் இந்தியா
2. டிஎன் ஜாைின் ஏன்ஷன்ட் இந்தியா இன் ஹிஸ்டாரிகல் அவுட்வலன்
3. NIOS
4. சேச்சீர் பாட புத்தகங்கள்

www.oliveboard.in

