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                                                           முக்கிய பள்ளத்தாக்கு  

பள்ளத்தாக்கு என்பது, பபரும்பாலும் ஒரு திசையில் 

அசமந்திருக்கும் தாழ்ந்த நிலப் பகுதியாகும். 

 

நீர ்ஓடுவதால் உருவாகும் பள்ளதத்ாக்குகள் அல்லது ஆற்றுப் 

பள்ளத்தாக்குகள் பபாதுவாகV-வடிவம் பகாண்டசவ. 

இதத்சகய பள்ளத்தாக்குகளின் ைரியான வடிவம் 

அதனூடாகை ் பைல்லும்நீரராட்டத்தின் தன்சமசயப் 

பபாறுத்து இருக்கும். மசலத ் பதாடரக்ளில் இருப்பசதப் 

ரபான்ற ைரிவு கூடிய ஆறுகள் ைரிவு கூடிய சுவரக்சளயும் 

ஒடுங்கிய அடிப்பகுதிசயயும் பகாண்டனவாகக் காணப் 

படுகின்றன.  

குசறவான ைரிவுடன் கூடிய ஆறுகள் அகன்ற 

பள்ளத்தாக்குகசள உருவாக்குகின்றன. ஆனால், ஆற்றின் 

கீழ்ப் பகுதிகளில் வண்டல் படிவுகள் ஏற்படத் 
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பதாடங்குவதால் இப்பகுதிகள் பவள்ளப்பபருக்குை ்

ைமபவளிகள் ஆகின்றன. 

 

முக்கிய பள்ளத்தாக்கு : 

அபூரா பள்ளத்தாக்கு (பகாலம்பியா) 

பரராைா பள்ளத்தாக்கு (ஆசுத்திரரலியா) 

ரகாக்கா பள்ளத்தாக்கு (பகாலம்பியா) 

தன்யூப் பள்ளத்தாக்கு (கிழக்கு ஐரராப்பா) 

ைாவுப் பள்ளத்தாக்கு (கலிரபாரன்ியா), (ஐக்கிய அபமரிக்கா) 

பிரரைர ்ஆற்றுப் பள்ளத்தாக்கு (Fraser Canyon) (பிரித்தானிய பகாலம்பியா), 

(கனடா) 

பிரரைர ்பள்ளத்தாக்கு (பிரித்தானிய பகாலம்பியா), (கனடா) 

Glen Coe (இசுக்காடல்ாந்து) 

Grand Canyon (அரிரைானா), (ஐக்கிய அபமரிக்கா) 

பபரும் கிபளன் (இசுக்காடல்ாந்து) 

பபரும் பிளவுப் பள்ளத்தாக்கு (ர ாரத்ானில் இருந்து பதற்கு 

ஆப்பிரிக்கா வசர) 

நரக வாயில் (Hell's Gate) (பிரித்தானிய பகாலம்பியா), (கனடா) 

ஹன்டர ்பள்ளத்தாக்கு (ஆசுத்திரரலியா) 

ஹட ்பள்ளத்தாக்கு (நியூசிலாந்து) 

சிந்துப் பள்ளத்தாக்கு (பாகிசுத்தான்) 

Iron Gate (ரராமானியா/ரைரப்ியா) 

லாசு பவகாசு பள்ளத்தாக்கு (பநவாடா), (ஐக்கிய அபமரிக்கா) 

லிட்டில் பகாட்டன்வூட் கிறீக் பள்ளத்தாக்கு (உதத்ா), (ஐக்கிய 

அபமரிக்கா) 
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பலாயர ்பள்ளத்தாக்கு (பிரான்சு) 

Nant Ffrancon (ரவல்சு) 

நாப்பா பள்ளத்தாக்கு (கலிரபாரன்ியா), (ஐக்கிய அபமரிக்கா) 

சநல் பள்ளத்தாக்கு (எகிப்து/சூடான்/எதிரயாப்பியா/உகண்டா), 

(வடகிழக்கு ஆப்பிரிக்கா) 

ஒக்கனகன் பள்ளதத்ாக்கு (பிரித்தானிய பகாலம்பியா), (கனடா) 

ஒட்டாவா பள்ளத்தாக்கு (ஒன்டாரிரயா/கியூபபக்), (கனடா) 

பாரலா துரரா Canyon (படக்ைாசு), (ஐக்கிய அபமரிக்கா) 

பஞ்ைச்ிர ்பள்ளத்தாக்கு (ஆப்கானித்தான்) 

ரமல் சரன் பள்ளதத்ாக்கு, (பிரான்சு) 

ரரான் பள்ளத்தாக்கு Lyon (பிரான்சு) 

ரிரயா கிராண்ரட பள்ளத்தாக்கு (Texas), (USA) 

பையின்ட் லாரன்சு பள்ளத்தாக்கு, (ஒன்டாரிரயா/கியூபபக்/நியூ யாரக்்) 

(கனடா, ஐக்கிய அபமரிக்கா) 

ைான் பபரன்ான்ரடா பள்ளத்தாக்கு (கலிரபாரன்ியா), (ஐக்கிய 

அபமரிக்கா) 

சிலிக்கன் பள்ளத்தாக்கு, (கலிரபாரன்ியா), (ஐக்கிய அபமரிக்கா) 

பைாரனாமா பள்ளத்தாக்கு, (கலிரபாரன்ியா), (ஐக்கிய அபமரிக்கா) 

பதன் ரவல்சுப் பள்ளத்தாக்குகள் (ரவல்சு) 

Valley of flowers (இந்தியா) 

மன்னரக்ள் பள்ளதத்ாக்கு (எகிப்து) 

பமக்சிக்ரகா பள்ளத்தாக்கு , 

சூரியப் பள்ளத்தாக்கு (அரிரைானா), (ஐக்கிய அபமரிக்கா) 

வில்லியபமட் பள்ளத்தாக்கு, (ஒரிகன்), (ஐக்கிய அபமரிக்கா) 

 

 

https://athiyamanteam.com/courses/rrb-je-2019/


athiyamanteam.com | Athiyaman Team | TNPSC, Railway, Police Exam 
Join Online Video Class - 8681859181 

 ______________________________________________________  

 
Free Tests PDF available at  https://athiyamanteam.com 

 

இந்தியாவின் ரவறு முக்கியமான பள்ளதத்ாக்குகள்: 

 

1. காஷ்மீர ்பள்ளதத்ாக்கு,  ம்மு காஷ்மீர.் 

2. குளு பள்ளதத்ாக்கு, இமாைை்லப் பிரரதைம். 

3. கங்ரா பள்ளத்தாக்கு, இமாைை்லப் பிரரதைம். 

4. நரம்தா பள்ளதத்ாக்கு, மத்யப்பிரரதைம். 

5. யும் தாங் பள்ளத்தாக்கு, சிக்கிம். 

6. அசமதிப் பள்ளத்தாக்கு, ரகரளா. 
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