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சிந்து சமவெளி நாகரிகம் 

1. சந்து சநவயி அகழ்யபய்ச்ச மநற்வகள்ப்ட்ட ஆண்டு – 1921 
2. நித இம் பதன் பதல் மதன்னதகக் கபேதப்டும் இடம் - இவபரின 

3. ஏழு தகள் பம் த்தன் வனர் - சப்த சந்து 

4. இந்தன அகழ்யபய்ச்சத் துறனின் தந்றத - அவக்ஸண்டர் கன்ிங்கம். 
5. இந்தன கரிகத்தன் வதடக்க கம் – சந்து சநவயி கரிகம் 

6. சந்து சநவயி நக்களுக்கு வதரினத உமகம் - இபேம்பு 

7. சந்துவயி நக்கின் எழுத்து பற - சத்தப எழுத்து பற 

8. சந்து சநவயி எழுத்துக்களுக்கு pictograph என்று வனர். 
9. எழுதும் பற - யநபேந்து இடநகவும், இபண்டயது யரிறன இடநபேந்து யநகவும் 

எழுதர். 

10. உகத்தமமன சந்து சநவயினில் தன் பேத்த பதன் பதகப் 

னிரிடப்ட்டது.பேத்தக்குக் கமபக்க வநமனில் சந்மதன் என்று வனர். 

11. சந்து சநவயி நக்கள் யிதந சன்ங்கற யினபத்தற்கு  னன்டுத்தர்  
12. சந்து சநவயி நக்கள் யிறனட்டுப் வபேள்கள் வசய்ன சுடுநண்  னன்டுத்தர். 

13. சந்து சநவயி நக்கள் அனத யிங்கு - குதறப 

14. சந்து சநவயி பத்தறபகள் 10 யறகன யடியங்கில் கறடத்துள். 

15. அகழ்யபய்ச்சனில் கறடத்த நகவும் வரிதக எழுதப்ட்டுள் எழுத்தன் ீம் 37 வச.நீ. 

16. ஹபப்யிற்கும் வநகஞ்சதமபயிற்கும் இறடத்தூபம் - 400 றநல்  
17. நக்கள் ஓய்வு மபத்தல் சதுபங்கம் யிறனடிர். 

18. இறச, டம், மகமச் சண்றட, கறச் சண்றட மன்றய றடவற்து. 

19. சந்து சநவயி கணறுகள் 65 அடி ஆமத்துடன் இபேந்துள். 

20. நஞ்சட்டி என் ீர்ப்பூண்டு யறகறனப் னன்டுத்தச் சந்து சநவயி நக்கள் துணிகளுக்குச் 

சயப்பு த்றத ஏற்னிபேக்கர்கள். 

21. குமந்றதகள் யிறனடச் சக்கபம் வகண்ட வம்றநகள், குட்டி யண்டினில் வபேத்தப்ட்ட 

வம்றநகள் கறடத்துள். 

ஹரப்பா நாகரிகம்: 

1. ஹபப் கரிகத்தன்  க யறபனற  - க.ப.3250 -க.ப 2750   

2. ஹபப் பயி தக்கறபனின் மநல் நண்ட்மகநரி நயட்டத்தல் அறநந்துள்து. 

3. ஹபப் கபத்றத கண்டுிடித்தயர் - பய் கதூர் தனபம் சஹி(1921) 

4. ஹபப் கப கரிகம் எந்த கத்றத மசர்ந்தது - வசம்பு கற்கம் 

5. ஹபப் என் வசல்ன் வபேள் - புறதபெண்ட கபம் 

6. ஹபப் கரிகம் எந்த கரிகம் - கப கரிகம் 
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7. ஹபப் நக்கின் பக்கனக் கடவுள் - சுத (சயன்) 

8. வடபக்மகட்ட என்து – சுடு நண்ண்டம் 

9. இதல் நகப்வரின தினக் கஞ்சனங்கள் 6 உள்.இது 71நீ ீபம் 15.23நீ அகபம் 

வகண்டது. 

10. இம்நக்கள் எபேதுகற யணங்கர்.பேத்த னிரிட்டர். 
11. 16 நற்றும் அதன் நடங்குகறப் னன்டுத்தர். 
12. ஹபப் ண்ட்டின் நகச் சந்த கண்டுிடிப்பு பத்தறபகள் ஆகும். 
13. பத்தறபகில் கறனின் உபேயங்களும் ியிங்குகின் உபேயங்களும் 

கணப்டுகன். யினபதற்கு இயர்கள் பத்தறபகற னன்டுத்தர். 

14. பக்கன உணவு - மகதுறந, ர்  
15. ஹபப்யில் வயண்க அவு மகல் கண்டனப்ட்டுள்து. 

வமாகஞ்சதாரரா நாகரிகம்: 

1. வநகஞ்சதமபறய கண்டுிடித்தயர் - ர்ஜ(1922) 

2. வநகஞ்சதமப என்னும் சந்த வநமச் வசல்ன் வபேள் - இடுகட்டு மநடு  

3. சப் கமவுீர் வயிமனற் யசத உள்து. 
4. கல்யய்கள் சுண்ணம்புக் கறய, சுண்ணம்புக்கல் நற்றும் ஜப்சம் மன்யற்றக் 
வகண்டு உபேயக்கப்ட்டுள். 

5. வநகஞ்சதமபயில் வரின குினல் கும் ஒன்று உள்து.இது 11.8நீ ீபம், 7.01நீ 

அகபம் 2.4நீ ஆமபம் வகண்டது. 

6. ஆறட நற்றும் அற கணப்ட்டது.இக்குத்தல் ீர்யப வசங்கல் குமய்கள் 

உள். ீபேக்குள் வசல் அகந டிக்கட்டுகள் இபேந்த. 

7. கபங்கள் 2 குதககப் ிரிக்கப்ட்டுள். 

8. மநல்குத (அல்து) சட்டடல் நற்றும் கழ்குத. 
9. மநல்குதனில் – வதுக் கட்டிடங்கள், தினக் கடங்குகள், பக்கன யமட்டுத் தங்கள் 

நற்றும் சநனக் கட்டிடங்கள் உள். 

10. கழ்குத – நக்கள் யழ்யதற்குப் னன்டுத்தப்ட்டுள். 

11. மகதுறந, ர், மகழ்யபகு, ட்டணி, எள், கடுகு, அரிச(மத்தல்), பேத்த,மரீச்சம்மம், 

தர்பூசணி நற்றும் ி னிரிடப்ட்ட. 

12. நபத்த கப்றகள் னன்டுத்தட்ட. 

13. ஆபதங்கள் வபேம்லும் தநபம் நற்றும் வயண்கத்தல் வசய்னப்ட்ட. 

14. வயண்கத்றத உபேயக்க பஜஸ்தில் மகத்ரி நற்றும் லுசஸ்தன் ஆகனயற்ல் 

தநபபம், ஆப்கிஸ்திபேந்து தகபம் வப்ட்ட. 
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15. ஆறடகில் அதகநக ஆபணங்கள் (தங்கம், வயள்ி, தந்தம் நற்றும் தநபம்) 

னன்டுத்தப்ட்ட. 

16. நண்ண்டம் வசய்பம் சக்கபம் னன்ட்டிபேந்தது. 

17. நண்ண்டங்கள் சயப்பு நற்றும் கபேப்பு த்தபேந்த. 

18. தனக்கட்றட யிறனட்டு யிறனடிர். 
19. வநஹஞ்சதமபயில் டநடும் நங்றகனின் வயண்க உபேயம் கண்வடடுக்கப்ட்டது. 

20. அறுயறடக்கக, அரியள் மன் கபேயிகள் னன்டுத்தர்கள். இறய வபேம்லும் 

கற்கலும் வயண்கத்தலும் வசய்னப்ட்டிபேந்த. 

21. அன்றன க பத்தறபகிலும், ஓயினங்கிலும் கற நடுகின் உபேயம் பக்கன 

இடம் வறுகது. 

22. ஆடுகள், னறகள், ஒட்டகங்கள், கழுறதகள், ய்கள், பூறகள் ஆகனறய 

யர்க்கப்ட்ட.  

23. ஆட்டு இறச்ச உணயது. அதன் மபநம் குிர்க உறடகின் பப் வபேது.  

24. யடீ்டுக் கயலுக்கு ய்கள்.தினங்கறச் சூறனடும் எகற அமக்கப் பூறகள் 

யர்க்கப்ட்ட.  

25. பக்கன உணவுகள்: மகதுறந, ர், தறண, ல், நட்டு இறச்ச, ஆட்டு இறச்ச, நீன் 

26. பக்கனத் வதமல்கள்: யியசனம்,மயட்றடனடுதல், நீன் ிடித்தல் 

27. எபேறநறன ஒபே நிதன் மயட்றடனடும் பத்தறபச் சன்ங்கள் கறடத்துள்.  

28. இன்னும்  பத்தறபகில் நீன், டகுகள், யற ஆகன உபேயங்கள் தக்கப்ட்டுள். 

29. உனர் நட்டத்தர் நட்டுமந பேத்த ஆறடகள் அணிந்தர். எின நக்கள் சணல், கம்ி 
ஆறடகறப் னன்டுத்தர்கள். 

30. வநஹஞ்சதமபயின் நகப்வரின கட்டட அறநப்பு  -  தினக் கஞ்சனம்.இது 150 அடி 

ீபம், 50 அடி அகபம் வகண்டது. 

31. சபகக் கூடபம் நடிக்கட்டிடபம் கணப்ட்ட. 

காளிபங்கன்: 

 பஜஸ்தன் நத்தல் உள்து. 

 கிங்கன் சபஸ்யத தக்கறபனில் (கக்கப) நீது அறநந்துள்து. 

 உமவுத் வதமல் மநற்வகள்ப்ட்டது. 

 

ர ாத்தல்: 

 எஸ்.ஆர்.பவ் என்யபல் 1957-ல் கண்டுிடிக்கப்ட்டது. 

 குஜபத் நத்தல் அகநதத் நத்தல் உள்து. 
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 சந்து சநவயி கரிகத்தன் யணிகத் துறபக கபம்.இது க்குயர் தக்கறபனின் நீது 

அறநந்துள்து. 

 இது வயிட்டுடன் வதடர்புறடனது. 

 இது நிதல் உபேயக்கப்ட்டது.இந்கரிகம் ஆரினர் யபேறக அல்து ஆற்று 

வயள்த்தல் அமந்தபேக்கக்கூடும். 

 

ரூப்பர்: 

 இது ஞ்சப் நத்தல் உள்து. 

 ஹபப் அல்து அதற்கு பந்றதன கத்றதச் சர்ந்தது. 

 1953-ல் ஒய்.டி.சர்ந என்யபல் அகழ்யபய்ச்ச வசய்னப்ட்டது.  

 தட்டநட்ட கப அறநப்றக் வகண்டது.வரின குதகள் சறகல் 

அறநக்கப்ட்ட.குப்ிட்ட இறடவயிகில் கணப்ட்ட வதபேயிக்குத் தூண்கள் 

வதபேயிக்கு அறநப்றக் கட்டுகன். 

 

 


