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நீர்வீழ்சச்ிகள் 

நீர்வீழ்சச்ி (அருவி) என்பது என்ன? 

பரவலாக மட்டமாக பாய்ந்து வரும் நீரப்் பபாக்கு, ஒரு பள்ளத்திற்கு, 

உயரத்திலிருந்து விழுவது நீரவ்ீழ்சச்ியாகும். பபாதுவாக மலலப்பகுதிகளில் 

மட்டுபம காணக்கூடிய ஒரு இயற்லக அலமப்பு. 

நீர்வீழ்சச்ிகளின் வகககள் யாகவ? 

1. Block -- அகலமான ஒரு நதியிலிருந்து நீர ்பள்ளத்லத பநாக்கி 

பமாத்தமாக இறங்குவது. 

2. Cataract -- ஒரு மிகப்பபரிய (அகலம் & உயரம்) நீரவ்ீழ்சச்ி. 

3. Cascade -- மலலத் தடுப்புகளால் படிப்படியாக நீர ்இறங்கி வந்து 

விழுவது. 

4. Horse Tail -- குதிலர வாலலப் பபால. இறங்கும் நீர ்மலலப்பகுதிலய 

தழுவியவாபற இறங்குவது. 

5. Plunge -- பாய்ந்து வரும் நீர,் மலலயுடன் எந்த பதாடரப்ும் இல்லாமல், 

பசங்குத்தாக கீபழ விழுவது. 

6. Punch Bowl -- குறுகிய அளவில் கீபழ விழுந்து ஒரு பபரிய குளம் பபான்ற 

அலமப்லப ஏற்படுத்துவது. 

7. Segmented -- ஒபர நீரப்்பபாக்கிலிருந்து, பாலறகளின் பல வழிகளில் 

தனித்தனியாக விழுவது. 

8. Tiered -- நீரப்்பபாக்கு, மலலகளின் அலமப்பினால், அடுக்கடுக்காக 

விழுந்து வருவது. 

9. Multi Step -- ஒபர நீரப்்பபாக்கில் ஏற்படும், பல நீரவ்ீழ்சச்ிகள், கீபழ 

விழுந்து தனித் தனி குளங்கலள ஏற்படுத்தி பாய்வது. 

 

இந்தியாவிலுள்ள நீர்வீழ்சச்ிகள் யாகவ? 

அருவிக்குழி (பகாட்டயம்); கும்பவுருட்டி (பகால்லம்). 
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எண் மாகாணம் நீரவ்ீழ்சச்ிகள் பபயர/்மாவட்டம் 

1. தமிழ்நாடு தலலயார ்(திண்டுக்கல்); ஆகாய கங்லக (நாமக்கல்); 

கிளியார ்(ஏற்காடு); பகத்தரின் (நீலகிரி); குட்லாடம்பட்டி 

(மதுலர) 

2. கரந்ாடகம் குஞ்சிக்கல் (நிடபகாடு); பரக்ானா (ஷிபமாகா); பெப்பப 

(பகம்மகுண்டி); மபகாட் (பயல்லாபூர)்; உஞ்சல்லி (உதத்ர ்

கன்னடா); முதய்ாலமடுவு (அபனகல்); இருப்பு (பகாடகு); 

அப்பப (லமசூர)்; பகாகக் (பபலகாவி); சுஞ்சுனகட்பட 

(கிருஷ்ணராஜசாகர)்; பகாசச்ினமலகி (பபல்காம்); சத்பதாடி 

(சிரச்ி); 

3. பகரளா அதிரபள்ளி (சாலக்குடி); சூசச்ிப்பாரா (வயநாடு); மீன்முட்டி 

(வயநாடு); வழசச்ல் (அதிரபள்ளி); பாலருவி (பகால்லம்); 

அடயன்பாரா (நீலாம்பூர)்; 

4. ஜாரக்்கண்ட் பலாத ்(லத்பதெர)்; ெூன்ரு (ராஞ்சி); பஜான்ொ (ராஞ்சி); 

தாசம் (ராஞ்சி); சதன்ி (கும்லா); 

5. மத்தியபிரபதசம் சசச்ய் (பரவா); பெூதி (பரவா). 

6. ஒடிசா பஜாவாண்டா (மயூரப்ஞ்ச)்; துதுமா (பகாராபுட்); சனககாரா & 

படககாரா (பகண்டுஜார)் 

7. சத்தீஸ்கர ் சித்ரகூட் (பஸ்தார)்; 

8. ஆந்திரபிரபதசம் தலபகானா (சித்தூர)்; எத்திபபாத்தாலா (குண்டூர)்; 

உப்பலமுடுகு (சித்தூர)். 

9. உத்தராகாண்ட் பகம்ப்டி (முபசாரி); 

10. பீொர ் கபகாலத ்(நவாடா); 

11. பதலங்கானா குண்டாலா (அடிலாபாத்); 

12. குஜராத ் நிநாய் ((நரம்தா). 

13. மகாராஷ்டிரா பாண்டவ்கடா (நவி மும்லப). 
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உலகின் உயரமான நீரவ்ீழ்சச்ி எது? 

 

ஏஞ்பசல் நீரவ்ீழ்சச்ி -- ANGEL FALLS: பவனிசுலா -- 979 மீ/3212 அடி உயரம் -- 

தலடயில்லாத நீர ்வீழ்சச்ி 2648 அடி -- இந்த நீரவ்ீழ்சச்ிலய 1935ல் அபமரிக்கர ்

பஜம்ஸ் க்ராஃபபாரட்் ஏஞ்பசல் என்பவர ்கண்டு பிடித்தார.் அதனால் இந்த பபயர ்

லவக்கப்பட்டுள்ளது. பவனிசுலாவின் பகலனமா பதசிய பூங்காவில் 

அலமந்துள்ளது. 

 

நயாகரா நீர ்வீழ்சச்ி எங்குள்ளது? 
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அபமரிக்கா மற்றும் பகனடா நாடுகளின் எல்லலக்குள் பரவியுள்ளது. இது மூன்று 

நீரவ்ீழ்சச்ிகள் அடங்கியது  

1. பகனடா நீரவ்ீழ்சச்ி  

2. அபமரிக்கா நீரவ்ீழ்சச்ி  

3. ப்லரடல் வீல் நீரவ்ீழ்சச்ி - அபமரிக்கா. 

 

உலகின் மிக அகலமான நீர்வீழ்சச்ி எது? 

 

 
 

இகுவாசு நீரவ்ீழ்சச்ி -- IGUAZU FALLS -- அரப்ஜண்டினா - ப்பரசில் எல்லல. சுமார ்

2.7 கி.மீ -- சுமார ்270 நீரவ்ீழ்சச்ிகள் அடங்கியது -- இதில் ""பிசாசின் பதாண்லட"" 

“Devil’s Throat” என்ற நீரவ்ீழ்சச்ி, நயாகரா நீரவ்ீழ்சச்ிலய விட சுமார ்3 மடங்கு 

பபரியது. 

நயாகரா நீரவ்ீழ்சச்ியால உருவாக்கப்பட்டுள்ள தீவின் பபயர் என்ன? 

பகாட் தீவு -- Goat island. 

விக்டடாரியா நீரவ்ீழ்சச்ி எங்குள்ளது? 

ஆப்பிரிக்க நாடுகளான ஸாம்பியா -- மற்றும் ஸிம்பாப்பவ இலடயில் 

பரவியுள்ளது. ஒரு தனி நீரவ்ீழ்சச்ியாக பாரக்்கும் பபாது, இது உலகின் மிக 

நீளமானது -- 1.7 கி.மீ -- 368 அடி உயரமானது. ஸம்பபசி நதியில் அலமந்துள்ள 

இந்தி நீரவ்ீழ்சச்ி, இரண்டு நாடுகளுக்கிலடபய அலமந்துள்ளது. இது ஒரு 

யுபனஸ்பகாவால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட உலகப் புராதனச ்சின்னம். 

உலகின் இரண்டாவது உயரமான நீரவ்ீழ்சச்ி எது? 

டுபகலா நீரவ்ீழ்சச்ி -- Tughela Falls – 947 மீ / 3110 அடி – பதன் ஆப்பிரிக்காவின் 

ராயல் நாடல் மாகாணத்தில் அலமந்துள்ளது. 
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தூத்சாகர் நீரவ்ீழ்சச்ி -- “Doodhsagar Falls” எங்குள்ளது? 

 

""பால் கடல்"" எனப் பபாருள். பகாவா கரந்ாடகா எல்லலயில் மாண்படாவி 

நதியில் பகாவா பகுதியில் அலமந்துள்ளது -- பபங்களூரு-பகாவா ரயில் பாதியில் 

அலமந்துள்ளது. மிக அழகானபதாரு நீரவ்ீழ்சச்ி. 

 

பதன் இந்தியாவில் புகழ்பபற்ற ட ாக் நீரவ்ீழ்சச்ி எங்குள்ளது? 

 

கரந்ாடக மாநிலத்தின், ஷராவதி நதியில், ஷிபமாகா மாவடட்த்தில் 

அலமந்துள்ள இந்த நீரவ்ீழ்சச்ி 829 அடி/253 மீ உயரமானது. இலத பகரப்சாப்பா 

நீரவ்ீழ்சச்ி எனவும் அலழப்பர.் 
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சிவசமுத்ரம் நீரவ்ீழ்சச்ி எங்குள்ளது? 

 

கரந்ாடகாவின் லமசூர ்மாவடட்த்தில் காவிரி நதியில் அலமந்துள்ள இந்த 

நீரவ்ீழ்சச்ி 650 அடி உயரம் பகாண்டது. 

ப ாடகனக்கல் நீரவ்ீழ்சச்ி எங்குள்ளது? 

 

 

தமிழ்நாட்டின் தரம்புரி மாவடட்த்தில் காவிரி நதியில் அலமந்துள்ளது. 
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குற்றாலம் நீரவ்ீழ்சச்ி எங்குள்ளது? 

 

தமிழ்நாட்டின் பதன்காசி யில், பமற்கு பதாடரச்ச்ி மலலகளில் அலமந்துள்ள 

நீரவ்ீழ்சச்ி. மிக முக்கியமான சுற்றுலாத் தலம். 

இந்தியாவின் உயரமான நீரவ்ீழ்சச்ி எது? 

பநாகாலிக்காய் நீரவ்ீழ்சச்ி, பசராபுஞ்சி, பமகாலயா சுமார ்1115 அடி உயரம். 
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