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சிந்து சமவெளி நாகரிகம் 

அறிமுகம்: 

 இந்தியாவில் முதற்கட்ட   நகரமயமாக்கத்தின் சின்னம் சிந்து நகரிகமாகும். 

 இது ஹரப்பா நாகரிகம் என அழைக்கப்படும். 

ஹரப்பா  நாகரிகத்தின் படிநிலலகள்: 

ததாடக்க கால ஹரப்பா தபா.ஆ.மு. 3000-2600 

முதிர்ச்சி அழடந்த ஹரப்பா தபா.ஆ.மு. 2600-1900 

பிற்கால ஹரப்பா தபா.ஆ.மு. 1900-1700 

 

புெியில் அலமெிடமும் குடியிருப்புகளும்  

மமற்கில் பாகிஸ்தான் - ஈரான் எல்ழலயில்  உள்ள சட்காதென்டர் 

வடக்கில் ஷார்ட்டுழக (ஆப்கானிஸ்தான்) 

கிைக்கில் ஆலம்கிர்புர் (உத்திரபிமரமதசம்) 

ததற்கில் ழதமாபாத்  (மகாராஷ்டிரம்) 

  

லமயப்பகுதி   -  பாகிஸ்தானிலும் இந்தியாவில் குெராத்,ராெஸ்தான், ஹரியானா  

ஹரப்பா காலா முக்கிய நகரங்கள்  

 ஹரப்பா (பஞ்சாபி, பாகிஸ்தான்) 

 தமாகஞ்சதாமரா (சிந்து பாகிஸ்தான்) 

 மடாலவிரா , மலாத்தல், சுர்மகாட்டடா (குெராத், இந்தியா ) 

 காலிபங்கன் (ராெஸ்தான், இந்தியா )   

 பனவாலி, ராக்கிகார்ஹி (ஹரியானா இந்தியா) 

 சர்மகாட்டடா  (குெராத், இந்தியா ) 
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வபாருள்களும் அெற்றின் உற்பத்தி லமயங்களும்: 

தபாருள் நகரம் 

சங்கு  நாமகஸ்வர, பாலமகாட் 

ழவடூரியம் ஷார்டுழக  

கார்னிலியன் (மணி) மலாத்தல் 

ஸ்டீட்ழடட்  (நுழைகள் ) ததற்கு ராெஸ்தான்  

தசம்பு  ராெஸ்தான், ஓமன்  

 

மட்பாண்டங்கள்  

 ஹரப்பா மக்கள்  அன்ைாடத் மதழவக்கு மட்பாண்டங்கழளப்  பயன்படுத்தினர். 

 மட்பாண்டங்களில் அடர் சிவப்பும்  கருப்பும் காலத்ழத வண்ணம் 

பூசப்பட்டிருந்தன. 

 உலலாகங்களும் கருெிகளும் ஆயுதங்களும்  

 ஹரப்பா நாகரிகம் தவண்கலக் கால நாகரிகமாகும். 

 அம்மக்கள் தசம்பு தவண்கலக் கருவிகள் தசய் அைிந்தவர்கள். 

 ஆயுதங்கள் - அம்பு, ஈட்டி, மகாடரி, மழுங்கள் முழனக் மகாடரி.   

 ஹரப்பா மக்கள் இரும்ழப அைிந்திருக்கவில்ழல. 

 துணிகளும் அணிகலன்களும். 

 ஹரப்பா மக்கள் துணியாலான ஆழடகழள அணிந்தார்கள். 

 கல்லாலும்  உமலாகங்களாலுமான  அணிகலங்கழளப்  பற்ைி பயன்படுத்தினர். 

 பருத்தி, பட்டு  பற்ைி அைிந்திருந்தனர். 

 தமாகஞ்சதாமராவில் கண்தடடுக்கப்பட்ட 'நடனமாடும் தபண்' சிழலயின், 

முைங்ழகயின் மமல்பகுதி வழர வழளயல்கள் காணப்படுகின்ைன. 


