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தேிழ்நாடு நிலத்தடி நீர்  – ஓர் கண்ம ாட்டம் 

மோத்த பயன்படுத்தக்கூடிய நீர் –  

    1121 பில்லியன் கை மீட்டர் (BCM) 

மேற்பரப்பு நீர்              -    690 BCM 

நிலத்தடி நீர்     -            431 BCM (38.44%) 

நிலத்தடி நீர்  பங்களிப்பு 
பாசனம்  - 61%. 
குடிநீர்  -85% (ஊரகம்) ேற்றும் ~ 45% (நகர்புரம்) 

நிலத்தடி நீர்  மேம்பாடு  61%. (as on 2009) 
நாட்டின் பல்மேறு பகுதிகளிலும் நிலத்தடி நீர்  ேருடாந்தம் 
குமைேது 1-4 ேீட்டர்  ேமர ோறுபடுகிைது 

 



Demands of Various Sectors (in%) 
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Per capita Availability 

Country Cu.m/person/year 

World 7000 

Russia 20000 

USA 10000 

China 2500 

Israel 450 

India 2200 

Tamil Nadu 800 

Coimbatore 600-800 





தேிழ்நாட்டில் உள்ள ேட்டங்கள் 385, இதில்  
33%, சுரண்டப்பட்டுேிட்டது 
4%, மோசோன நிமல 
21% அமர மோசோக நிமல 
ேீதமுள்ள மதாகுதிகள் பாதுகாப்பாக 

உள்ளன 

தேிழ்நாட்டில் நிலத்தடி நீரி ன் நிமல 



 தற்மபாது, நாட்டில் 61% 
 பாசனம், நிலத்தடி நீமர 
பயன்படுத்துகிைது.  
 கால்ோய் ேற்றும்  

குளங்களின் பாசனம் 
மதான்னூறுகளின் ேத்தியில் 
இருந்து சரி மே காட்டுகிைது 

பாசன பகுதியில் 
குழாய் கி றுகள்  
பங்கு 1960-61 ஆம் 
நிதி ஆண்டில்  
மேறும் 1% இல் 
இருந்து  
2006-07ல் 40% 
அளேிற்கு 
உயர்ந்தது 
 



நிலத்தடிநீர் மமலாண்னம 

• ேமழநீர்  மசேிப்பு கட்டமேப்புகள் அமேத்தல் 
(பண்ம க் குட்மடகள் , கசிவு நீர்  குட்மடகள் ) 

• நீர்ப்பாசன மேலாண்மே 
• ோனாோரி  பகுதிகளில் நீர்ேடிப்பகுதி மேலாண்மே 
• நீரி ன் தரம் ேற்றும் சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மே 
 

 



மனைநீர் மேமிப்பு கட்டனமப்புகள் அனமத்தல் 

பண்ம க் குட்மட 
நிலத்தடி நீமர 

அதிகப்படுத்தும் 
ேமழ ேரும் ேமர 

காத்திருக்காேல், பயிர்கள் 
ேளர மதாடர்ந்து நீர்  
கிமடக்கும்  
ேண் அரி ப்பு ேற்றும் 

நீர்த்மதக்கங்கள் ேண்டல் 
குமைக்கிைது. 
ேடிகால் மேம்படுத்த 

உதவுகிைது 
 



மனைநீர் மேமிப்பு கட்டனமப்புகள் அனமத்தல் 

கேிவு நீர்க்குட்னட 

பண்னைக் குட்னட 



கூமரயில் ேிழும் ேமழநீர்  மசகரி ப்பு  



பாேை நீர் மமலாண்னம 

திைம்ேிக்க நீர் ப்பாசன முமைகமள பயன்படுத்துதல் 
 (மசாட்டு நீர் ப்பாசனம், மதளிப்பு நீர்  பாசனம் ) 

கால்ோய் நீர்இழப்மப தடுத்தல் 
நீர்  ேிநிமயாகம் ேற்றும் கட்டுப்பாடு 
நிலத்மத சேப்படுத்துதல் ேற்றும் மநர்த்தி மசய்தல் 

 
 



திருந்திய பநல் ோகுபடி 

(SRI) 

பதளிப்பு நீர் பாேைம் போட்டு நீர்ப்பாேைம்  

திறம்மிக்க நீர்ப்பாேை முனறகமள பயன்படுத்துதல் 



மாைாவாரி பகுதிகளில் நீர்வடிப்பகுதி 
மமலாண்னம 

 

தடுப்பம  





 





TNAU 

CONSTRUCTION OF CONTOUR BUNDS 



TNAU 

SEMI-CIRCULAR BUNDS WITH HARVESTED WATER 



PITS WITH HARVESTED WATER 

TNAU 



NEGARIMS 

TNAU 



Rain water Harvesting Structures 

Check- Dams 



Water Harvesting Pond in Himachal Pradesh 



Contour Trenching in Madhya Pradesh 
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Integrated Wasteland Development Project - Mizoram 



  

Percolation Tank and Farm Pond- Tamil Nadu 



நீர்  ேிநிமயாகம் ேற்றும் கட்டுப்பாடு 



கால்வாய் நீர்இைப்னப தடுத்தல் 

20-30% நீர் பாேை திறன்  
அதிகரிக்கிறது 



நிலத்தடிநீர் மாசுபாடு 
கார ிகள் : 
• மசப்டிக் மதாட்டிகள் , பண்ம க் கழ ிவுகள் , மபாதிய அல்லது 

உமடந்த சாக்கமடகளில் இருந்து ேரும் கழ ிவுநீர்  
• உரங்கள் ேற்றும் பூச்சிக்மகால்லிகள் 
• குழாய்கள் , மசேிப்பு மதாட்டிகள் , குப்மப, அல்லது மதாட்டிகளில் 

இருந்து கசியும் இரசாயன ேற்றும் மதாழ ில்துமை மபாருட்கள் 
• கடற்கமரப் பகுதிகளில் உள்ள உப்புநீர்  ஊடுருேல் 
• பாமைகள் ேற்றும் பிை இயற்மக மபாருட்களில் இருந்து 

கமரக்கப்படும் தாதுக்கள் ேற்றும் சத்துக்கள் 
 
 



மக்களின் பங்மகற்பு அணுகுமுனற மூலம் நிலத்தடி நீர் 
மமலாண்னம 

ேத்திய ேற்றும் ோநில அமேப்புக்கள் , ஆராய்ச்சி 
நிறுேனங்கள் , பஞ்சாயத் ராஜ், அரசு சாரா நிறுேனங்கள் 
ேற்றும் உள்ளூர் ேக்களின் கூட்டு அணுகுமுமை மூலம் 
மசயற்படுத்தல் 
மேலாண்மே திட்டங்கள் பயிற்சி சமூக மதாழ ிலாளர்கள் / 
மதாண்டர்கள் மூலம் மசயல்படுத்தல் 
தண் ரீ் தரம் ேற்றும் சுற்றுச்சூழமல உள்ளூர் ேக்கள் 
உதேியுடன் மேம்பாடு மசய்தல்,  



 
நன்ைி 


