Static GK- స్టాటిక్ అంశటలు (గ్ర
ూ ప్స్, SI, Constable, ఇతర పరీక్షల కొరకు)

ప్టాచీన భారతదేశ చరితా - సంధూ నాగ్రికత
హరప్టా / సంధు నాగ్రికత (2500 BC - 1750 BC)

» అతి పురాతనమైన పేరు సింధు నాగరికత
» పురావస్ుు స్ింపరదాయిం పరకారిం, అతయింత స్ముచితమైన పేరు - హరప్ాా నాగరికత (హరప్ాా-మొదట
కనుగొనబడిన పరదేశిం).
» భౌగోళిక దృకకోణిం పరకారిం, అతయింత అనుకూలమైన పేరు - సింధు - స్రస్వతి నది (అతయధిక సి రనివాస్ిం సింధు-స్రస్వతి నది లోయ వింట; స్రస్వతి వింట 80% నివాస్ిం).
» అతయింత ఆమోదిించబడిన కాలిం-2500 BC-1750 BC (కారబన్-14 డేటింగ్ దావరా)
» జాన్. మారషల్, 'సింధు నాగరికత' అనే పదానిి ఉపయోగిించిన మొదట పిండితుడు.
» సింధు నాగరికత (ప్ాలియోలిథిక్ యుగిం/ కాింస్య యుగిం) కి చిందినది.
» సింధు నాగరికత సింధ్, బలూచిస్ాున్ పింజాబ్, హరాయనా, రాజస్ాిన్, గుజరాత్, పశ్చిమ యు.ప. మరియు ఉతు ర
మహారాష్ట్ 'ర వరకు విస్ు రిించిింది.
» హరప్ాా-ఘగగ ర్-మొహింజొదారో అక్షిం సింధు నాగరికత యొకో హృదయ భూభాగానిి స్ూచిస్ుుిందని
పిండితులు స్ాధారణింగా విశవసస్ాురు.
» సింధు నాగరికత యొకో ఉతు ర అతయింత పరదేశిం- రోపర్ (స్ుత్ాాజ్)/ పింజాబ్ (పూరవిం); మిందా (చబాబ్) /
జమూూ-కాశ్మూర్ (ఇపుాడు).
» సింధు నాగరికత యొకో దక్షిణ ప్ారింతిం - భగతరవ్ (కిమ్)/గుజరాత్ (పూరవిం); దైమాబాద్ (పరవర)/మహారాష్ట్ ర
(పరస్ు ుతిం).
» సింధు నాగరికత యొకో తూరుా-అతయింత పరదేశిం-భగతరవ్ (కిమ్) / గుజరాత్ (పూరవిం). దైమాబాద్ (పరవర)
/ మహారాష్ట్ ర (ఇపుాడు).
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» సింధు నాగరికత యొకో పశ్చిమ-అతయింత పరదేశిం-స్ుటాోగిండర్ (డాష్కో)/మకాాన్ తీరిం (ప్ాకిస్ు ాన్-ఇరాన్
స్రిహదుు).

రటజధాని నగ్రటలు - హరప్ాా, మొహింజొదారో
ఓడరేవు నగ్రటలు - లోథాల్, స్ుత్ాోగిండో ర్, అలాాడినో, బాలాకకట్, కుింటాస
మొహంజొదారో - సింధు నాగరికత యొకో అతిపెదు పరదేశిం
రటఖీగ్రిి — సింధు నాగరికత యొకో అతిపెదు భారతీయ పరదేశిం
పాధాన నగ్రటల స్టధారణ లక్షణాలు:
» గిాడ్ సస్్ మ్ తరహాలో సస్్ మాటక్ టౌన్-ప్ాానిింగ్
» నిరాూణాలలో కాలిన ఇటుకలను ఉపయోగిించడిం
» భూగరభ డన
ై ేజీ వయవస్ి (ధో లావిరాలోని భారీ నీట నిలవలు)
» ఫో రి్ఫెైడ్ సటాడల్ (మినహాయింపు- చనుుదారో)
సురోోటడ (కచ్ జిలలా, గ్ుజరటత్)
గురాిం అవశేషాలు కనుగొనబడిన ఏకైక సింధు పరదేశిం.
పాధాన పంటలు
గోధుమ మరియు బేరా ;ీ లోథాల్ మరియు రింగ్పూర్ (గుజరాత్)లో మాతరమే వరి స్ాగు చేసనటు
ా రుజువు. ఇతర
పింటలు : ఖరజ
ూ రిం, ఆవాలు, నువువలు, పతిు మొదల ైనవి. సింధు పరజలు పరపించింలో మొట్ మొదటగా పతిు ని
ఉతాతిు చేశారు.
జంతువులు
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» గొఱ్ఱెలు, మేకలు, హింప్డ్ మరియు హింపెా స్ ఎదుు, గేద, పింది, కుకో, పలిా , పింది, కకడి, జింక, త్ాబేలు, ఏనుగు
ఒింటె, ఖడగ మృగిం ,పులి, మొదల ైనవి.
» సింధు పరజలకు సింహిం త్లియదు. అమరి నుిండి, భారతీయ ఖడగ మృగిం యొకో ఒకే ఒకో ఉదాహరణ
నివేదిించబడిింది.
» విస్ాురమైన అింతరగ త మరియు విదేశ్మ వాణిజయిం జరిగిింది. మస్ొ ప్ొ టేమియా లేదా స్ుమేరియా (ఆధునిక
ఇరాక్), బహె యన్ మొదల ైన వాటత్ో విదేశ్మ వాణిజయిం.
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