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நீர்வழீ்ச்சிகள் 
 

நீர்லழீ்ச்சஷ உம் இருப்பிடம் 
குஞ்சஷக்கல் அருலி 455 ீட்டர் (1,493 அடி) ளஷமஶகஶ ஶலட்டம், கர்நஶடகஶ 

பமபனி நீர்லழீ்ச்சஷ 399 ீட்டர் (1,309 அடி) ர்பஞ்ச் ஶலட்டம், ஒடிசஶ 

யஶங்ளஷஶங் நீர்லழீ்ச்சஷ 337 ீட்டர் (1,106 அடி) மற்கு கஶசஷ வஷல்ஸ் ஶலட்டம், மகஶயஶ 

மநஶகயஷகக நீர்லழீ்ச்சஷ 335 ீட்டர் (1,099 அடி) கஷறக்கு கஶசஷ வஷல்ஸ் ஶலட்டம், மகஶயஶ 

நநஶஸ்ழஷங்கஷஶங் நீர்லழீ்ச்சஷ 315 ீட்டர் (1,033 அடி) கஷறக்கு கஶசஷ வஷல்ஸ் ஶலட்டம், மகஶயஶ 

துத்சஶகர் நீர்லழீ்ச்சஷ 310 ீட்டர் (1,020 அடி) கர்நஶடகஶ, மகஶலஶ 

கஷம்மம் நீர்லழீ்ச்சஷ 305 ீட்டர் (1,001 அடி) கஷறக்கு கஶசஷ வஷல்ஸ் ஶலட்டம், மகஶயஶ 

ீனஶமுட்டி நீர்லழீ்ச்சஷ 300 ீட்டர் (980 அடி) லனட் ஶலட்டம், மகரஶ 

தகயஶர் நீர்லழீ்ச்சஷ 297 ீட்டர் (974 அடி) தஷண்டுக்கல் ஶலட்டம், தஷழ்நஶடு 

பர்கஶனஶ நீர்லழீ்ச்சஷ 259 ீட்டர் (850 அடி) ளஷமஶகஶ ஶலட்டம், கர்நஶடகஶ 

ம ஶக் நீர்லழீ்ச்சஷ 253 ீட்டர் (830 அடி) சஶகர், கர்நஶடகம் 

கந்ததஶர் அருலி 244 ீட்டர் (801 அடி) சுந்தர்கர் ஶலட்டம், ஒடிசஶ 

லந்தஶங் ஃபஶல்ஸ் 229 ீட்டர் (751 அடி) நசர்ச்சஷட் ஶலட்டம், ஷமசஶம் 

நபஞ்சஶயமகஶனஶ நீர்லழீ்ச்சஷ 219 ீட்டர் (719 அடி) நநல்லூர் ஶலட்டம், ஆந்தஷப் பிமதசம் 

குமன நீர்லழீ்ச்சஷ 200 ீட்டர் (660 அடி) மயஶனஶலயஶ, கஶஶஷ்டிஶ 

சூச்சஷபஶ நீர்லழீ்ச்சஷ 200 ீட்டர் (660 அடி) லனட் ஶலட்டம், மகரஶ 

ஶமகஶட் நீர்லழீ்ச்சஷ 198 ீட்டர் (650 அடி) கர்நஶடகஶலின் உத்தகஶன கன்னடஶ ஶலட்டம் 

நவப்பி அருலி 168 ீட்டர் (551 அடி) கர்நஶடகஶ சஷக்ககலரு ஶலட்டம் 

துடுஶ நீர்லழீ்ச்சஷ 175 ீட்டர் (574 அடி) மகஶஶபுட் ஶலட்டம், ஒடிசஶ 

ந ஶண்டஶ நீர்லழீ்ச்சஷ 157 ீட்டர் (515 அடி) ர்பஞ்ச் ஶலட்டம், ஒடிசஶ 

பறனி நீர்லழீ்ச்சஷ 150 ீட்டர் (490 அடி) குலு ஶலட்டம், இஶச்சய பிமதசம் 

மயஶட் நீர்லழீ்ச்சஷ 143 ீட்டர்கள் (469 அடி) யதஶர் ஶலட்டம்,  ஶர்கண்ட் 



 

நீர்வழீ்ச்சிகள் 

 

 

  
Page 2 

 
  

பிளப் நீர்லழீ்ச்சஷ 135 ீட்டர் (443 அடி) ளஷல்யஶங், மகஶயஶ 

சஶச்சஶ நீர்லழீ்ச்சஷ 130 ீட்டர் (430 அடி) மலஶ ஶலட்டம், த்தஷப் பிமதசம் 

கஸட்மடஶ நீர்லழீ்ச்சஷ 130 ீட்டர் (430 அடி) மலஶ ஶலட்டம், த்தஷப் பிமதசம் 

கல்பட்டி நீர்லழீ்ச்சஷ 122 ீட்டர் (400 அடி) கர்நஶடகஶ சஷக்ககலரு ஶலட்டம் 

பமீடஶன் நீர்லழீ்ச்சஷ 120 ீட்டர் (390 அடி) ளஷல்யஶங், மகஶயஶ 

நகப்பஶ நீர்லழீ்ச்சஷ 116 ீட்டர் (381 அடி) கர்நஶடகஶலின் உத்தகஶன கன்னடஶ ஶலட்டம் 

நகஶமசஶயஷ நீர்லழீ்ச்சஷ 116 ீட்டர் (381 அடி) உடுப்பி, கர்நஶடகம் 

பஶண்டவ்கட் நீர்லழீ்ச்சஷ 107 ீட்டர் (351 அடி) தஶமன, கஶஶஷ்டிஶ 

 த் பிபஶட் 107 ீட்டர் (351 அடி) மவஶளஶங்கஶபஶத் ஶலட்டம், த்தஷப் பிமதசம் 

பந்த்யஶ நீர்லழீ்ச்சஷ 100 ீட்டர் (330 அடி) கஶங்க்ஶ ஶலட்டம், இஶச்சய பிமதசம் 

ளஷலனசமுத்ஶ நீர்லழீ்ச்சஷ 98 ீட்டர் (322 அடி) கசூர், கர்நஶடகம் 

ஆகஶ கங்கக 92 ீட்டர் (302 அடி) தஷழ்நஶடு 

மயஶக் கஶக்ரி அருலி 98 ீட்டர் (322 அடி) யதஶர் ஶலட்டம்,  ஶர்கண்ட் 

வஹண்ட்ரு நீர்லழீ்ச்சஷ 98 ீட்டர் (322 அடி) ஶஞ்சஷ ஶலட்டம்,  ஶர்கண்ட் 

ஸ்லடீ் ஃபஶல்ஸ் 98 ீட்டர் (322 அடி) ளஷல்யஶங், மகஶயஶ 

கதஶ அருலி 91 ீட்டர் (299 அடி) பன்னஶ ஶலட்டம், த்தஷப் பிமதசம் 

தீத்கர் நீர்லழீ்ச்சஷ 91 ீட்டர் (299 அடி) பஶஸ்டர் ஶலட்டம், சத்தீஸ்கர் 

கஷயஷயூர் நீர்லழீ்ச்சஷ 91 ீட்டர் (299 அடி) ஏற்கஶடு, தஷழ்நஶடு 

நகடுஶரி நீர்லழீ்ச்சஷ 91 ீட்டர் (299 அடி) உடுப்பி ஶலட்டம், கர்நஶடகம் 

முத்கதஶ டுலஶ நீர்லழீ்ச்சஷ 91 ீட்டர் (299 அடி) நபங்கலர், கர்நஶடகம் 

பஶயருலி நீர்லழீ்ச்சஷ 91 ீட்டர் (299 அடி) நகஶல்யம் ஶலட்டம், மகரஶ 

குண்டய நீர்லழீ்ச்சஷ 45 ீட்டர் (148 அடி) நஷர்ல், நதலுங்கஶனஶ 

மகதரின் நீர்லழீ்ச்சஷ 250 அடி (76 ீ) மகஶட்டகஷரி, தஷழ்நஶடு 

குட்யஶடம்பட்டி நீர்லழீ்ச்சஷ 90 அடி (27 ீ) குடயம்பட்டி, தஷழ்நஶடு 

குற்மஶயம் நீர்லழீ்ச்சஷ 167 ீ (548 அடி) தஷருநநல்மலயஷ 

 


