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மைழநீர் ேசகரிப் என்றால் என்ன? 

ெபய்�ம் மைழதண்ணீைர ேச�த்�, பா�காப்பாக பத�்ரப்ப�த்� 

நமக்�த் ேதைவயானேபா� பயன்ப�த்�க் ெகாள்வேத மைழநீர ்

அ�வைடயா�ம். நம� �ட்�ற்� ேமல் ெபய்�ம் மைழைய அதாவ� 

�ணா�ம் மைழ நீைர ேச�த்தல், பா�காத்தல், !த்தம் ெசய்� 

பயன்ப�த்�வேத மைழநீர ்ேசகரிப்# ஆ�ம் 
 

ஏன் மைழநீைர ேசகரிக்க ேவண்�ம்? 

இன்� தரமான, !த்தமான தண்ணீர ்நம� அன்றாட பயன்பாட்�ற்� 

&ைடப்ப� �கப்ெபரிய 'ரச(்ைனயாக இ)ப்பதால், மைழநீைர 

அ�வைட ெசய்ய ேவண்�ம். நம்�ட*ள்ள தண்ணீரிேலேய 

மைழநீரத்ான் �க+ம் !த்தமான�. தரமான�ம் ,ட. எனேவ 

இப்ப�ெயா) தரமான நீைர �ணாக்காமல் ேச�தத்ால் நல்ல�. 
 

மைழநீர் ேசகரிப்�ன் நன்ைமகள் 

• நிலத்த�./)ந்� &ைடக்�ம் நீ)ற்� மற்�ம் அர! வழங்�ம் �னசரி 

��நீ)டன், மைழநீ)ம் உபேயாகப்ப�ம் 

• &ைடக்�ம் மைழநீைர பயன்ப�த்� கட்�டம் கட்டலாம், 2வசாய*ம் 

ெசய்யலாம். 

• அ�க தரமான நீர.் எவ்2த நச!்க்கேளா, ரசாயனப் ெபா)ட்கேளா 

கலக்காத !த்தமான நீர ்இந்த மைழநீர.் 

• இதற்� ஆ�ம் ெசல+ �க+ம் �ைற+ 

• மைழநீர ்அ�வைட.னால் ெவள்ள ேசதம் �ைற�ம், ேமல் மண் 

அ�த்� ெசல்வ�ம் த�க்கப்ப�&ற�. 

மைழநீர் ேசகரிப் எந்தப��க3க்� ஏற்ற�? 

• நிலத்த� நீரவ்ளம் �ைறவாக இ)க்�ம் ப��க3க்� 

• அ!த்தமான நிலத்த� நீர ்இ)க்�ம் ப��க3க்� 

• மைழநீர ்நில்லாமல் ஓடக்,�ய ப��க3க்� 

• மைல'ரேதசங்களில் மைழநீர ்அ�வைட அவ(யம் 

• அ�க்க� மைழ ெவள்ளம் ஏற்ப�ம் ப��க3க்� 

• 'ரச(்ைனக்�ரிய நீரவ்ளம், உப்#த்தன்ைம அ�க*ள்ள ப��களில் 

மைழநீர ்அ�வைட ேதைவ. 

• மக்கள் ெதாைக/எண்ணிக்ைக �ைறவாக உள்ள ப��க3க்� 

• �ன்சாரம் மற்�ம் நல்ல தண்ணீரின் 2ைல அ�கமாக காணப்ப�ம் 

ப��க3க்� 

• &ைடக்�ம் நீர ்��ப்பதற்�ம், மற்ற உபேயாகங்க3க்� பயன்ப�த்த 

*�யாத வைக.ல் இ)க்�ம் ப��களில், மைழநீர ்அ�வைட ெசய்ய 

ேவண்�ம். 



மைழநீர் ேசகரிப்�ல் !ைடக்"ம் நீைர எெததற்" 

பயன்ப�த்தலாம்? 

 

• ��ப்பதற்�, �ளிப்பதற்�, சைமயல் ெசய்வதற்� 

• க6வைறகளில் பயன்ப�த்தலாம். 

• �ணி �ைவப்பதற்�, ப.ரக்3க்� பாசனம் ெசய்ய 

• கால்நைடக3க்�என எல்லாத்ேதைவகைள 7ரத்்� ெசய்ய+ம் 

ேச�க்�ம் மைழ நீைர பயன்ப�த்தலாம். 

 

எப்ப$ மைழநீைர ேச�ப்ப%? 

எந்த மைழநீர ்ேசகரிப்# அைமப்'8ம் 9ன்� உ�ப்#களி)க்�ம். 

அைவ மைழ ெகாட்�ம் பரப்#, நீைர ெகாண்� ேபா�ம் அைமப்# 

மற்�ம் ேச�ப்# அைமப்#. 

மைழநீர ்ேசகரிப்'ல் இரண்� *ைறகள் உள்ளன. 

• �ட்�க்�,ைர அல்ல� கட்�டக்,ைரகளி/)ந்� மைழநீைர 

ேச�க்�ம் *ைற 

• நிலங்களில் அல்ல� ெபரிய நிலப்பரப்#களி/)ந்� மைழநீைர 

ேச�த�், ப.ர ்பாசனத்�ற்� பயன்ப�த்�ம் *ைற. 

 

ஆ& �க்!யமான உ&ப் - மைழநீைர அ&வைட அைமப்�ல் 

உள்ளன 

 

 

• ெகாட�் பரப் /ெபய்)ம் பரப் - ெபய்�ம் மைழைய ேச�க்�ம் 

,ைர. 

• ெகாண்� ேபா"ம்அைமப் - ,ைர அல்ல� நிலப்பரப்'ல் 

ெபய்�ம்/அ�வைடயா�ம் நீைர ேச�க்க ெகாண்� ெசல்ல �ழாய்கள், 

கால்வாய்கைள பயன்ப�த்�தல். 

• �ைரைய *த்தம்ெசய்தல் - *த/ல் ெபய்�ம் மைழ நீைரக் ெகாண்�, 

,ைரைய !த்தம் ெசய்�, அ!த்தங்கைள நீக்&, ேவ� இடத்�க்� 

அந்நீைர எ�த்�ச ்ெசல்8ம் �ழாய்கள். 



• ேச�ப் - அ�வைடயா�ம் நீைர, &)�கள் அண்டாத வைக.ல் 

பா�காப்பாக, ெதாட்�.ல் ேசகரிக்க ேவண்�ம். 

• *த்+கரித்தல் - அ�வைட ெசய்த மைழநீைர வ�கட்�, 

#றஊதாக்க�ரக்ைள பயன்ப�த்�, ��ப்பதற்� உகந்த வைக.ல் 

!த்�கரிக்க ேவண்�ம். 

• ப!ரத்ல் - ேசகரிதத் மைழ நீைர 2நிேயாகம் ெசய்ய ஒ) (<ய 

ேமாட்டார,் ஒ) ெதாட்� ேதைவப்ப�ம். 

 

!ராமப்ற ப"+களில் மைழநீர் ேசகரிப் 
 

• &ராமங்களில் ஒ) (ல இடங்களில் ெபா�க்&ண�கைள அைமக்க 

ேவண்�ம். &ண�களின் பக்கத்�ல் (!மார ்10-20 அ�க்�ள்ளாக) 

ைகப்பம்#டன் இைணந்த ஆழ்�ழாய் &ண�கைளப் ேபாட ேவண்�ம். 

&ண� மற்�ம் ஆழ்�ழாய் &ண� உள்ள இடத்ைத =ய்ைமயாக 

ைவத்�க் ெகாள்ள மக்க3க்� அ<+�த்த ேவண்�ம். மனிதன், ஆ�, 

மா�, இ)சக்கர வானங்கள், �ணிேபான்றவற்ைற அந்த இடத்�ல் 

க>வேவா, !த்தம் ெசய்யேவா ,டா�. 

• ஏற்கனேவ �ளங்கள், �ட்ைடகள் &ராமங்களி/)ந்தால், அவற்ைற 3 

வ)டங்க3க்� ஒ) *ைற =ரவ்ாரி !த்தம் ெசய்யேவண்�ம். 

• &ராமப்#றங்களில் (<ய ஆ�, கால்வாய்கள் இ)ந்தால் 

த�ப்பைணகள் கட்� மைழநீைர ேச�த்� ேதைவக்� பயன்ப�த்�க் 

ெகாள்ளலாம். 

• ,ைரகள் வ6யாக மைழநீைர அ�வைட ெசய்� ேச�க்க ேவண்�ம். 

!ராமப்ற பள்ளிகளில் �ைர மைழநீர் ேசகரிப் 

,ைர *லமாக மைழநீர ்அ�வைட என்ப� ஒ) ெசல+ �ைறவான 

�ட்டம். இந்�யா2ன் வறண்ட 'ரேதசங்களில், பல்லாண்� காலமாக 

கைட'�க்கப்ப�ம் ஒ) *ைறயா�ம். கடந்த 20 வ)டங்களாக ேபர#்ட் 

கல்?ரி என்ற அைமப்#, 15 மாநிலங்களில், பல &ராமப்#ற 

பள்ளிக3க்�ம், 32 �ல்/யன் மக்க3க்�ம், பள்ளிக்,ைரகள் 

வ6யாக மைழநீைர ேச�த்�, தைரதளதெ்தாட்�களில் பா�காப்பாக 

ைவத்�, ��நீர ்வழங்& வ)&ற�. 

�ட்&ராமங்களில், ��நீர ்&ைடப்ப� ெபரிய 'ரச(்ைனயாக 

இ)ப்பதால், மைழநீர ்அ�வைடயால் நமக்� இரண்� நன்ைமகள். 

• ��க்க நீர ்&ைடக்&ற�. �<ப்பாக ேகாைட காலத்�ல். 

• வ)டம் *>வ�ம் !த்தமான !காதாரமான வாழ்க்ைகக்� நீர ்

&ைடக்கச ்ெசய்வ�. 

 

 

 



பள்ளிக்க-க்கான மைழநீர் ேச�ப்த்+ட்டம் பள்ளிகளில் 

மைழநீர் ேச�ப்த் ெதாட்$ 

 

 
 

மைழநீர் ேசகரிப் �ைற.ைன அைமத்தல் 

 

மைழநீர ்ேசகரிப்# *ைற.ைன பள்ளிகளில் அைமப்பதற்� *ன், 

அந்த பள்ளி.ல் ��நீர ்பற்றாக்�ைற இ)க்&றதா, இப்ேபா� 

எங்&)ந்� தண்ணீர ்எ�த�் வந்� பயன்ப�த்�&றாரக்ள், 

பள்ளிக்,ைர.ன் அள+ எவ்வள+, அங்� இ)க்கக்,�ய மண்ணின் 

தன்ைம ேபான்ற 2பரங்கைள ெதரிந்� ெகாள்வ� *க்&யமான�. 
 

மைழநீர் ேசகரிப்க்" தைரதளத் ெதாட்$ அைமப்ப% ஏன்? 

 

• !ண்ணாம்# அல்ல� உள்3ரில் &ைடக்�ம் ெபா)ட்கைளக் ெகாண்� 

தைரதளதெ்தாட்�.ல் ேச�க்கப்ப�ம் நீேர, அ�த்த மைழக் காளம் 

வைர நல்ல *ைற.ல் இ)க்�ம். 

• இைவ, இயற்ைகயாக ேச�க்�ம் *ைற என்பதால், �ளிர ்காலங்களில் 

@டாக+ம், ேகாைடகாலங்களில் �ளிரச்(்யாக+ம் இ)க்�ம். 

• தைரதளத் ெதாட்�கள் நீண்ட காலம் இ)க்�ம். பராமரிப்ப�ம் எளி�. 

தைரக்� ேம8ள்ள ெதாட்�கைள காட்�8ம், இந்த தைர தள 

ெதாட்�கைள பராமரிப்ப� ெசல+ �ைற+. 
 

ெதாட்$கள் அைமக்"�டம் 

 

• தைரதளத் ெதாட்�கள் பள்ளி.ன் *க்&ய கட்�டத்�ற்� அ)&ல் 

அைமக்கப்பட ேவண்�ம். பள்ளிக்�ழந்ைதகள் எளி�ல் 2ைரவாக 

பயன்ப�த்�ம் வைக.ல் அைமய ேவண்�ம். 

• தைரதளத் ெதாட்�க்�ம் கட்�டத்�ற்�ம் இைடேய உள்ள =ரம் 

ஒவ்ெவா) ப��க்�ம் ஏற்ப மா�ப�ம். நிைலயான மண்கண்டம் 

உள்ள ெகட்�யான ப��களில், 3-5 அ� =ரம் இ)க்க ேவண்�ம். 



!மாரான மண்கண்டம் உள்ள ப��களில், !மார ்10 அ� =ரம் 

இ)ப்ப� நல்ல�. 

• பயன்ப�த்தப்ப�ம் �ழாய்களின் நீளம் �ைறவாக இ)த்தல் நல்ல�. 

இ�ல் அைடப்# ஏற்ப�வ� த2ரக்்கப்ப�&ற�. அ�கள+ 

2ட்ட*ைடய (�ைறந்த� 4 இஞ்ச)் �ழாய்கைள பயன்ப�த்�, 

,ைரகைள�ம், ெதாட்�கைள�ம் இைணக்க ேவண்�ம். 

• நிலத்�8ள்ள மண்கண்டம் க�னமாக இ)க்�ம் பட்சத்�ல், 

தைரதளதெ்தாட்� அைமக்க அ�க ஆழம் ேதாண்டாமல் இ)க்க 

ேவண்�ம். 9ன்<ல் இரண்� பங்� ெதாட்� நிலத்�8ம், 9ன்<ல் ஒ) 

பங்� ெதாட்� நிலத்�ற்� ேம8ம் இ)க்கலாம். 

 

ெதாட்$ அைமக்க ேதைவயான ெபா/டக்ள் 

 

• உள்3ரில் &ைடக்�ம் ெபா)ட்கள் (ெசங்கல் / க)ங்கல்) 

• !ண்ணாம்#/(ெமண்ட் 

• Bப்சம் 

• மணல் 

• ,ைரக்கான ெபா)ட்கள் (ஃெபரே்ரா(ெமண்ட்/ ஸ்லாப்) 

ப��க்ேகற்றவா� இந்த ெபா)ட்கள் மா�ப�ம். 

 

ெதாட்$களின் வ$வம் 

 

மண் தன்ைமக்ேகற்றப� ெதாட்�.ன் வ�வம் இ)க்�ம். எப்ேபா�ம் 

ெசவ்வக வ�வம் அல்ல� உ)ைள வ�வத்�ல் அைமப்ப� வழக்கம். 

பாைறபப��க3க்� ெசவ்வக வ�வ ெதாட்�தான் ஏற்ற�. ெதாட்� 

அைமக்�ம் Eட்பம் எளிைமயான�, �6ையத் ேதாண்� அதன் 

ேமல்ப��.ல் உள்3ரில் &ைடக்�ம் கற்கைளக் ெகாண்� ,ைர 

அைமக்க ேவண்�ம். ெதாட்�.ன் இந்த ,ைர, �ளிர ்காலத்�ல் 

வ�ப்#கள் நடத்��டமாக+ம், பள்ளி.ல் 2ழா நடத்த ஒ) 

ேமைடயாக+ம் பயன்ப�ம். 
 

உ)ைள வ�வத் ெதாட்�கள் வறட்(ப் ப��க்� ஏற்ற�. உ)ைள 

வ�வத் ெதாட்�கள் அைமக்�ம் ெசல+ �ைறந்த Eட்பம் தார ்

பாைலவனப்ப�� மக்களிடம் உள்ள�. &ராமங்களி8ள்ள 

ெகாத்தனாரக்ள் உ)ைளவ�வத் ெதாட்�கைள�ம், 100 Fட்டர ்

ஆழ*ள்ள &ண�கைள�ம், உள்Gர ்ெபா)ட்கைளக் ெகாண்�, 

அவரக்ளாகேவ கட்� *�க்�ம் �றன்பைடத்தவரக்ள். ெமத்த ப�த்த 

ெபா<யாளரக்3க்ேக, இ�ேபான்ற உ)ைள வ�வதெ்தாட்�கள் 

கட்�வ� சற்� (ரமம்தான் என்ப� �<ப்'டத்தக்க�. 
 
 
 



நிலத்த$ நீரவ்ளம் "0த்த 1ல உண்ைமகள்  
 

 
 

• ஒ) &ண� என்ப� தண்ணீைர ேச�க்�ம் இடமல்ல. &ண�கள், 

நிலத்�ன் ேமல் ப��ைய, நிலங்க3க்க�.8ள்ள நீ)ற்�க3டன் 

இைணக்&ன்றன. நிலத்த� நீரவ்ளத்ைத ெபா�த்�, 

மைழகாலங்களில், &ண�களில் நீர ்மட்டம் உய)ம் அல்ல� தா>ம். 

• மைழ ெபய்வ� நின்� 2ட்டால், &ணற்�க்� நிலத்த�.ல் உள்ள 

நீHற்�களி/)ந்� ஓரள2ற்� நீர ்&ைடக்�ம். 

• எங்ெகல்லாம் ஆழ்�ழாய் &ண� ேபா�&ேறாேமா, அங்� மைழநீர,் 

மண்கண்டம், பாைறப் ப��கள் வ6யாக ஆழ்�ழாய் &ணற்�க்�ள் 

ஊ�)2ச ்ெசல்8ம் 

• ஒவ்ெவா) ஆழ்�ழாய் &ண�ம், காலம் ஆக ஆக, தண்ணீர ்இல்லாமல் 

வற்<2�வாய்ப்#ள்ள�. 

• வற்<2ட்ட ஆழ்�ழாய் &ண�கைள, நிலத்த� நீர ்ஊற 

பயன்ப�த்தலாம். வற்<2ட்ட &ணற்<ன் ேமல் ப��.ல், ஆழ்�ழாய் 

வ�நீர ்�ளங்கைள அைமத்தால், நிலத்த� நீர ்மட்டம் உயர வாய்ப்# 

உண்�. 

 

உங்கள் கவனத்+ற்" 

• மைழ நீர ்ேசகரிக்�ம் இடம் !த்தமாக இ)ப்ப� நல்ல� 

• மைழ நீர ்ேசகரிக்க பயன்ப�த்தப்ப�ம் ெபா)ட்கள் அைனத்ைத�ம் 

!த்தப்ப�த்�ய 'றேக உபேயா&க்க ேவண்�ம் 

• *த/ல் &ைடக்�ம் மைழ நீைரச ்ேசகரிக்காமல் (<� ேநரம் 

ெவளி.ல் ஓட2ட்� !த்தமான நீர ்&ைடக்�ம் ேபா� மட்�ேம 

பாத்�ரங்களில் ேச�க்க ேவண்�ம் 



• மைழ நீைர காய்ச(்க் ��க்க ேவண்�ம் 

• ேசகரிக்�ம் ெதாட்�./)ந்� ெவளிேய�ம் உபரி நீைர உ<ஞ்! 

�6கள் அைமத்� 7�க்�ள் ெச8த்தலாம் 

• மைழ நீர ்ேசகரிக்க பயன்ப�ம் பாத�்ரங்கள், ெதாட்�கள் 

ேபான்றைவ அவ்வப்ேபா� !தத்மாக்கப்ப�வ�டன், 9�ைவக்கப்பட 

ேவண்�ம் 

• ேச�க்கப்ப�ம் மைழ நீரில் பா(ப�தல் மற்�ம் 7ச(் 7ச(்கள் 

ேச)தைலத் த2ரக்்க ேவண்�ம் 

• சமயலைற மற்�ம் �ளியலைற./)ந்� வ)ம் க6+ நீரில்லாத நீைர 

ெச�க3க்� பாய்ச!்வதன் 9லம் நிலத்த� நீைர அ�கரிக்கலாம் 

• நிலத்த� நீைர உயரத்்த மைழநீர ்ேசகரிப்# =ய்ைமயான நீர ்

&ைடப்ப� அரிதா&வ)&ற�. 

• 7�.ல் உள்ள ெமாத்த நீரில் 3 சதம் மட்�ேம =ய்ைமயான நீர.் 

Fத*ள்ள�, உப்# நீராக கட/ல் உள்ள�. 

• ெமாத்த*ள்ள =ய்ைமயான நீரில், 11 சதம் 7�.ல் உள்ள நிலத்த� 

நீர.் இைவ நாம் பயன்ப�த்த, 800 Fட்டர ்ஆழம் வைர &ைடக்&ற�. 

• �த�ஞ்(ன நிலத்த� நீர ்எ�த்தல் மற்�ம் உபேயாகம் 

நீரப்ற்றாக்�ைறக்� வ6 வ�க்&ற�. அேதா�, நீரின் அள+ மற்�ம் 

தரம் பா�ப்#ள்ளா&ற�. 

 

நிலத்த$ நீைர அ+கப்ப�த்%ம் �ைற மற்&ம் 3ட்பங்கள்  

 

நகர்றம் !ராமப்றம் 

ேமற்,ைர.ல் 2>ம் /  

வ6ந்ேதா�ம் மைழநீைர  

Iழ்கண்ட *ைறகளில்  

ேசகரிப்# ெசய்தல் 
 

ரீசாரஜ்் �6 

ரீசாரஜ்் �ரன்ச ்

�ழாய் &ண�கள் 

ரீசாரஜ்் &ண� 

வ6ந்ேதா�ம் மைழநீைர  

Iழ்கண்ட *ைறகளில் ேச 

கரிப்# ெசய்தல் 
 

கல்/ ப்ளக் 

கான்Kர ்வரப்# 

ேக'யன் கட்�மானம் 

உ�ஞ்! �ளங்கள் 

த�ப்பைண கட்�தல் 

ரீசாரஜ்் ஷாப்ட் 

ெவட்�ய &ண�களில் ரீசாரஜ்் 

நிலத்த� நீர ்அைணகள் 

 

 

 



அ. !ராமப்றங்களில் நிலத்த$ நீரவ்ளத்ைத உயரத்்%தல். 

&ராமப்#றங்களில், நீர'்� *க� அைமப்'ன் Iழ் மைழநீர ்அ�வைட 

ெசய்யப்ப�&ற�. நீரப்ர+ம் பரப்# அ�கம் இ)ப்பதால், ெபய்�ம் 

மைழைய நிலத்�ன் ேமற்பரப்'ல் ஊ�)வச ்ெசய்�, ேச�க்�ம் 

வ6*ைறேய &ராமங்களில் கைடப்'�க்கப்ப�&ற�. இதன் 9லம், 

ேச�க்கப்ப�ம் நீரின் அள+ம் அ�கமா�ம். ஓைடகள், ஆ�கள், 

நிலசச்ரி+கள் ேபான்றைவ 9லம் இழக்கப்ப�ம் வ6ந்ேதா�ம் நீைர 

ேச�க்க Iழ்கண்ட Eட்பங்கைள கைடப்'�க்கலாம். 
 

i. கல்4 ப்ளக் 

 

 

 

• உள்Gரில் &ைடக்�ம் கற்கள், களிமண், #தரக்ள் ஆ&யைவ 

ெகாண்�, மைலப்பாங்கான இடங்களில் ஓ�ம் மைழநீைர எ�த்�ச ்

ெசல்8ம் (<ய ஓைடகள், நீேராட்டம் ேபான்ற இடங்களில் 

கட்டப்ப�&ற�. 

• மண் மற்�ம் நீர ்வளப் பா�காப்'ற்� இந்த கல்/ ப்ளக் உத+&ற�. 

• நீேராட்டத்�ல் ஏற்ப�ம் இயற்ைகயான த�ப்# ப��கைளத் ேதர+் 

ெசய்�, கல்/ ப்ளக் கட்டலாம். இதன் 9லம் த�ப்பைணகளில் 

அ�கள+ நீர ்ேச�க்கப்ப�ம். 

ii. கான்5ர் வரப் 

• நீர'்� *க� ப��களில், மண்ணின் ஈரப்பதத்ைத நீண்ட நாட்க3க்� 

பா�காக்க இைவ உத+&ற�. 

• �ைறவான மைழ ெபய்�ம் இடங்களில் இ� உகந்த *ைறயா�ம். 

இம்*ைற.ல், சரி+க்� ��க்ேக, ஒேர உயர*ள்ள இடங்கைள 

இைணத்� வரப்# அைமத்� மைழ நீர ்ேச�க்கப்ப�&ற�. 

• சரியான இைடெவளி.ல் வரப்#கள் கட்டப்ப�வதால், ேவகமாக ஓ� 

மண்அரிப்# ஏற்ப�த்�ம் நீைர, இந்த வரப்#கள் த�க்&ற�. 



• இரண்� வரப்#க3க்� இைடேயயான இைடெவளி, பரப்#, சாய்+, 

மண்ணின் நீர ்இ>க்�ம் �றன் ஆ&யவற்ைற ெபா�த்� அைம�ம். 

மண்ணின் நீர ்இ>க்�ம் �றன் �ைறவாக இ)ந்தால், இைடெவளி 

�ைறவாக இ)க்�ம். 

• சாதாரணமாக சரி+ காணப்ப�ம் நிலங்களில் இவ்வரப்#கள் 

ஏற்றதா�ம். 
 

iii. ேக�யன் கட�்மானம் 

 

 
 

• (<ய நீேராைடகளில் கைரக்�ள் ஓ�ம் நீைர பா�காக்க 

இந்தக்கட்�மானம் உத+&ற�. 

• நீேராைடகளின் ��க்ேக இ) கைரக3க்&ைடேய, உள்Gரில் 

&ைடக்�ம் ெபா)ட்கைள கம்' வைலக3க்&ைடேய ேபாட்�, 

அைமப்ப� தான் ேக'யன் கட்�மானம். 

• ேக'யன் கட்�மானத்�ன் உயரம் 0.5 Fட்டர ்அளவா�ம். நீேராைடக்� 

��க்ேக கட்டப்ப�ம் இந்தக் கட்�மானத்�ன் அகலம் �ைறந்த� 10 

Fட்ட)க்� உட்பட்ட�. 

• கட்�மானத்�னால் ஓரள2ற்� நீர ்ேச�க்கப்ப�ம், F� இ)க்�ம் 

தண்ணீர ்கட்�மானத்�ன் ேமல் வ6ந்ேதா�&ற�. ேச�க்கப்ப�ம் நீர ்

நீலத்த� நீரவ்ளம் ெப)க்க உத+ம். காலப்ேபாக்&ல் நீேராட்டத்தால், 

கட்�மானப் ெபா)ட்களிைடேய மண் ேதங்க ெதாடங்�ம். இந்த 

மண்ணின் ேமல் ெச�கள் வள)ம்ேபா� த�ப்பைண, க�னமான 

கட்�மானமாக உ)வா&ற�. இ�, ேமற்பரப்'ல் வ6ந்ேதா�ம் 

நிைரத்த�க்&ற�. ெபய்�ம் மைழநீ)ம் ேச�க்கப்ப�&ற�. 



iv. உ&ஞ்* "ளங்கள் 

 

 
 

• இ� நாம் உ)வாக்�ம் ஒ)வைக நீரே்ச�ப்#க் கட்�மானமா�ம். நீர ்

அ�கம் இ>க்�ம் நிலத்ைத உள்ளடக்& இந்த அைமப்# 

கட்டப்ப�&ற�. இதன் 9லம், நீர ்ஊ�)2ச ்ெசன்�, நிலத்த� 

நீரவ்ளத்ைத உயரத்்�ம். 

• நிலத்த� ஊற்�க3டன் ெதாடர#்ைடய உைட�ம் அல்ல� உைடந்த 

பாைறகளாலான இரண்டாவ� அல்ல� 9ன்றாவ� வைக 

நீேராைட.ல் இந்த அைமப்# கட்டப்ப�&ன்ற�. 

• இவ்வைம#கள் அைமந்�ள்ள ப��.ன் Iழ் தட்�களில், 

&ண�க3ம், பாசனம் ேதைவப்ப�ம் நிலங்க3ம் இ)ந்தால்தான், 

ேச�க்கப்ப�ம் நீைர *ைறயாக பயன்ப�த்தலாம். 

• உ�ஞ்! �ளங்களின் அள+, �ளங்களின் அ�ப்பாகத்�ன் ஊ�)+ம் 

�றன் ெபா�த்த�. ெபா�வாக 3 *தல் 4 Fட்டர ்வைர �ளத்�நீர ்

ேச�க்�ம் அள2ற்� ெதாட்� அைமக்கப்படேவண்�ம். 

• மண் ெகாண்�தான் இக்�ளங்கள் கட்டப்ப�&ன்றன. வ6ந்ேதா�ம் 

ப�� மட்�ேம (ெமண்ட் கட்�மானம் உைடயதாக இ)க்�ம். 

இக்கட்�மானத்�ன் ேநாக்கேம நிலத்த� நீரவ்ளத்ைத 

உயரத்்�வ�தான். கட்�மானத்�ன் அ�ப்ப�� அதாவ� தைரப்ப�� 

வ6யாக நீர ்ஊ�)+ம் வைக.ல் அைமக்கப்ப�&ற�. 4.5 Fட்டர ்

உயர*ள்ள �ளங்களில், வ6ந்ேதா�ம் நீ)க்கான கால்வாய்கள் 

ேதைவ.ல்ைல. நிலத்�ன் தைரப் ப��க்�ம், �ளத்�ன் 

அ�ப்ப��க்�ம் இைடேய ேசரப்்# ப�� மட்�ம் ேதைவ. 

 

 



v. த�ப்பைணகள் / 1ெமண்ட ்ப்ளக் / நளா அைண 

 

 

 

• ேலசான சரி+ள்ள (<ய நீேராைட.ன் ��க்ேக த�ப்பைணகள் 

கட்டப்ப�&ன்றன. த�ப்பைண கட்டப்ப�ம் ப��.ல் ேச�க்கப்ப�ம் 

நீர ்இறங்�ம் வண்ணம் மண்கண்டம் இ)த்தல் ேவண்�ம். அப்ேபா� 

தான், ேச�த்த நீர ்��&ய காலத்�ல் நிலத்�ற்�ள் இறங்�ம். 

• இந்த அைமப்#களில் ேச�க்கப்ப�ம் நீர ்நீேராைட.ன் நீரம்ட்டத்�ற்� 

மட்�ேம ேபா�மான�. ெபா�வாக, இதன் உயரம் 2 

Fட்ட)க்�ட்பட்ட�. இதற்� ேமல் வ)ம் நீர ்வ6ந்ேதாட 

அNம�க்கப்ப�ம். வ6ந்ேதா�ம் நீர ்நின்� ெசல்ல Iழ்ப்ப��.ல் 

வச� ெசய்யேவண்�ம். 

• நீேராைட.ல் ேவகத்ைதக் கட்�ப�தத், வரிைசயாக த�ப்பைணகள் 

கட்டப்பட்� நீர ்ேச�க்கப்பட்� நீர ்நி�த்தப்ப�&ற�. 

• (<ய நீேராைடகைள த�த�் நி�தத், (ெமண்ட் ைபகளில் களிமண் 

அைடக்கப்பட்�, த�ப்#ச!்வரே்பால் ைவக்கப் ப�வ�ம் நல்ல பயைன 

அளித்�ள்ள�. (ல இடங்களில், ேமலான கால்வாய்கள் 

ேதாண்டப்பட்�, இ)#ற*ம் ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் ,ைரத்தக�கள் 

ைவக்கப்ப�ம் ேபா� நீர ்ேச�ப்# ஏற்ப�&ற�. ஆஸ்ெபஸ்டாஸ் 

,ைரத்தக�களின் இைடேய களிமண் நிைறக்கப்ப�&ற�. இ� 

ெசல+ �ைறவான ஒ) த�ப்பைணகட்�ம் *ைற. ேமற்ப��.ல் 

களிமண் அைடக்கப்பட்ட (ெமண்ட் ைபகைள அ�க்�ம்ேபா� 

த�ப்பைணக்� எவ்2த பா�ப்#�ல்லாமல் பா�காப்# ஏற்ப�&ற�. 
  
 



vi ரசீாரஜ்் ஷாப்ட ்

 

 

• இ� ஒ) ெசல+ �ைறந்த, ஆனால் �றன் வாய்ந்த, *ைற. மண்ணின் 

உரிஞ்!ம் தன்ைம �ைறவாக காணப்ப�ம் ேபா�, இம்*ைற நீைர 

ேச�க்�ம் ஒ) வ6*ைற. 

• மண் உள்வாங்காத ப��களில், இந்த அைமப்'ைன ஆட்கள் 

ெகாண்� ெவட்டளாம். இந்த அைமப்'ன் 2ட்டம் 2 Fட்ட)க்�ம் 

அ�கமாக இ)க்�ம். 

• நிலத்�ன் அ�ப��.ல், நீர ்ஊ�)வா ப��ரய் கடந்� நீர ்உ�)+ம் 

ப�� வைர இந்த அைமப்# ெசல்ல ேவண்�ம். இ)ந்த ேபா�8ம் 

I>ள்ள நீரம்ட்டத்ைத ெதாடாமல் காணப்படலாம். 

• இந்த அைமப்'ன் ஒரங்கள் ஜல்/, கற்கள், மணல்ெகாண்� 

நல்ல*ைற.ல் அ�க்கப்பட்� பா�ப்'ல்லாதவா� 

பராமரிக்கப்ப�&ற�. ேச�க்கப்ப�ம் நீர,் (<ய �ழாய் 9லம் 

வ�கட்�ம்ப��க்� எ�த்� ெசல்லப்ப�&ற�. 

• &ராமங்களி8ள்ள (ல �ளங்கள் மைழகாலங்களில் நிரம்' 

காணப்ப�ம். ஆனால், �ளத்�ன் அ�.ல் வண்டல் ப�ந்�, நீர ்

7�க்க�.ல் #�ந்� ெசல்லாதப�க்� தைட ெசய்�ம். இதனால், 

�ளத்�ன் அ)&ல் காணப்ப�ம் &ண�கள் ,ட நீரின்< காணப்ப�ம். 

�ளத்�ன் நீர ்ஆ2யா& உபேயாக�ல்லாமல் ேபாய்2�ம். 

• ேமற்,<ய @ழ/ல், ரீசாரஜ்் ஷாப்ட் அைமப்#கைள ஏற்ப�த்�, 

�ளங்களில் அ�கப்ப�யான நீைர நிலத்த� நீர ்ேமம்பா�ற்� 

பயன்ப�த்தலாம். ரீசாரஜ்் அைமப்#களின் 2ட்டம் 0.5 /)ந்� 3 Fட்டர ்

வைர�ம், ஆழம் 10-15 Fட்டர ்ஆக+ம், �ளத்�ன் நீரள+ ெபா)த்� 

அைமக்கலாம். ஷாப்�ன் ேமற்ப�� �ளத்�ன் தைரப்ப��க்�ேமல் 

இ)க்�ம் வைக.ல் அைமக்கப்ப�&ற�. �ளத்�ன் பா� அள+ 

நீரம்ட்டத்�ன் ேமல் ஷாப்�ன் ேமற்ப�� இ)த்தல் நலமா�ம். 



ஷாப்ட்�ன் வ8+க்காக, அதைன !ற்< ஜல்/, கல், மணல் 

ஆ&யவற்ைற !ற்< இடலாம். 

• வ82ற்காக, ஷாப்ட்�ன் ேமற்ப��.ன் 1 அல்ல� 2 Fட்டர ்ஆழம் 

வைர, ெசங்கல், (ெமன்ட் ெகாண்� !ற்றைமப்# கட்டப்ப�&ற�. 

• இந்த Eட்பத்�ன் 9லம் ேச�க்கப்ப�ம் நீரில் 50 சதம் நிலத்த�க்� 

ெசல்&ற�. நிலத்த� நீரவ்ளம் இதன் 9லம் அ�கரிக்&ற�. F� 

இ)க்�ம் நீர ்�ளத�்ேலேய இ)ப்பதால் நம� அன்றாடத ்

ேதைவகைள�ம் 7ரத்்� ெசய்� ெகாள்ளலாம். 
 
 

vii. ெவட்$ய !ண&களில் ரசீாரஜ்் 

 

 
 

• ஏற்கனேவ உள்ள மற்�ம் ேவண்டாம் என்� ஒ�க்கப்பட்ட &ண�கைள 

!த்தம் ெசய்� நீைர ேச�க்கலாம். 

• ேச�க்கப்ப�ம் நீர ்�ழாய் 9லம் &ண<ன் அ�ப்ப��க்� எ�த்� 

ெசல்லப்ப�&ற�. 

• ேச�க்கப்ப�ம் தண்ணீர ்மண் கலப்# இல்லாமல் இ)க்க ேவண்�ம். 

வ6ந்ேதா�ம் நீ)ம் வ�கட்�ம் கட்�மானம் வ6யாக ெசல்8ம்ப� 

பாரத்்�க் ெகாள்ளேவண்�ம். 



• அவ்வப்ேபா� ெதாடரந்்� க்ேளாரிைன தண்ணீரில் கலப்பதால், 

Eண்O.ரக்ளால் மா!ப�ம் 'ரசச்ைன இ)க்கா�. 

 

viii நிலத்த$ நீர் அைணகள் 

 

 
 

• நிலத்த� நீர ்அைண என்ப� 7�க்க�.ல் ஓைட.ன் ��க்ேக 

கட்டப்ப�ம் ஒ) அைமப்பா�ம். இதன் 9லம் ஓைட.ன் அ�மட்ட 

நீேராட்டம் த�க்கப்பட்�, நீரான� 7�க்�ள் உரிஞ்சப்பட வ6 

ெசய்யப்ப�&ற�. இதனால் நிலத்த�.ல் நீர ்ேச�க்கப்பட்� சரி2ன் 

ேமட்�ப்ப��களில் நீரவ்ளம் அ�கப்ப�த்தப்ப�&ற�. 

• நிலத்த� நீர ்அைண கட்டப்ப�ம் ப��யான�, நீர ்உ�)வா வண்ணம் 

க�னமாய் காணப்ப�ம் மண்கண்டம் �ைறவாக இ)த்தல் ேவண்�ம். 

!ற்<8ம் ெபரிய நிலப்பரப்# ெகாண்�ள்ளதாக+ம், நீர ்

ெவளிசெ்சல்8ம் அைமப்# (<யதாக+ம் இ)க்கேவண்�ம் 

• த�ந்த இடத்ைத ேதர+் ெசய்த 'ற�, 1-2 Fட்டர ்ஓைட.ன் ��க்ேக நீர ்

ஊ�)வா மட்டம் வைர அகல*ள்ள �6ைய எ�க்க ேவண்�ம். 

இக்�6.ல், நிலமட்டத்�/)ந்� 0.5 Fட்டர ்Iழ் வைர, களிமண், 

ெசங்கள் மற்�ம் கான்&ரீட் !வர ்எ�க்க ேவண்�ம். 

• நீர ்*>ைமயாக உட்#�ந்� ெசல்ல 400 - 600 காஜ் PVC Pட்�கள் 

அல்ல� 200 காஜ் பா/த்Qன் Rட்�களால், ெவட்�ய நிலத்த� 

நீரத்்த�ப்பைணகளின் *கப்ைப 9�2டலாம். 



• தண்ணீர ்7�.ன் நீர ்மட்டத்�ற்�ள்ேளேய ேச�க்கப்ப�வதால், 

நிலப்பரப்# நீரினால் 9ழ்க�க்கப்ப�வ� த�க்கப்ப�&ற�. 

இதனால், ேமற்பரப்# நாம் எப்ேபா�ம்ேபால் பயன்ப�த்த*��ம். 

த�ப்பைண.ல் ேச�க்கப்ப�ம் நீர ்ஆ2யாவ�ல்ைல. மண்Oம் 

அ�கள2ல் த�ப்பைண.ல் ேசரவ்�ல்ைல. ெபரியள2ல் இயற்ைக 

இடரப்ா�களினால், த�ப்பைணக3க்� எவ்2த பா�ப்#ம் 

ஏற்ப�வ�ல்ைல. 

 

ஆ. நகர்றங்களில் நிலத்த$நீர ்ேச�ப் 

 

நகர#்றங்களில், ,ைரவ6யாக வ)ம், கட்�டங்களில் 2>ம் மைழ நீர ்

ேச�க்கப்படாமல், �ணா&ற�. இந்த நீர ்7�.ன் நீர ்மட்டத்�ல் 

ேச�க்கப்படலாம். ேதைவ ஏற்ப�ம்ெபா>� எ�த�் பயன்ப�த்�க் 

ெகாள்ளலாம். மைழ நீர ்அ�வைடக்� அ�க பரப்# இடம் 

ேதைவப்படா�. நிலத்�ல் *>ைமயாக மைழ நீர ்ேச�க்க இய8ம். 

,ைர./)ந்� 2>ம் மைழ நீைர ேச�க்க, ஒ) (ல ெதா6ல் 

Eட்பங்கள் உள்ளன. 
 

i. ரசீாரஜ்் "9 

• நீர ்ஊ�)+ம் பாைறகள் நிலமட்டத்�ல் காணப்ப�ம் ப��களில், 

மைழநீர ்ேச�ப்# இம்*ைற.ல் ெசய்யப்ப�&ற�. 

• இம்*ைற 100 ச.Fட்டர ்,ைர பரப்#ள்ள கட்�டங்களில் 2>ம் மைழ 

நீைர ேச�க்க+ம் உத+&ற�. ேமலான 7� நீர ்மட்டம் உள்ள 

இடங்களில் நீர ்ேச�ப்'ற்� ரீசாரஜ்் �6கள் கட்டப்ப�&ற�. 

• இந்தக் �6களின் அள+ எப்ப� ேவண்�மானா8ம் இ)க்கலாம். 

சாதாரணமாக, 1-2 Fட்டர ்அகலம், 2-3 Fட்டர ்ஆழ*ள்ளதாக 

அைமக்கப்ப�ம். இந்த �6களில் ெபரிய கற்கள் (5-20 ெச.F), ஜல்/கள் 

(5-10 �.F.) மற்�ம் மணல் (1.5-2 �.F.) ேபாடப்ப�&ன்றன. கற்கள் 

Iழ்ப��.8ம், அ�த்� ஜல்/க3ம், அதற்� ேமல் மண8ம் 

ேபாடப்ப�வதால் மைழ நீேரா� ேசரந்்� வ)ம் வண்டல்மண் 

ேமல்பரப்'ல் தங்&2�ம். அதைன, எளிதாக அகற்<2டலாம். (<ய 

,ைற ப�� உள்ள கட்�டங்க3க்� �6.ல் உைடந்த ெசங்கற்கள் 

அல்ல� ,ழாங்கள் ேபாட்டால் ேபா�மான�. 

• �6க்� கட்�டத்�ன் ,ைர.ல் இ)ந்� ெசல்8ம் மைழ நீர ்வ�கட்� 

வ6யாக ெசன்றால் க6+கள், இைலகள், தைழகள் ேபான்றைவ 

�6க்� ெசல்லாமல் த�க்கலாம். (<ய மண்�கள்கள் �6க்� 

ெசல்லாவண்ணம், த�ப்#/ேச�ப்# அைமப்# ஒன்�ம் அைமக்கலாம். 

• �6.ன் ேம8ள்ள மணற்பரப்# அவ்வப்ேபா� !த்தம் 

ெசய்யப்படேவண்�ம். 



• *தல் மைழ ெபய்�ம்ேபா�, ேச�ப்#க்�6.ல் அத்தண்ணீர ்

2ழாதவா� மாற்� அைமப்# இ)ப்ப� நல்ல�. 

 

ii. ரசீாரஜ்் $ரன்ச ்

 

• இந்த அைமப்#, 200-300 ச�ர Fட்டர ்,ைர பரப்#ைடய 

கட்�டங்க3க்� ஏற்றதா�ம். நீர ்ஊ�)+ம் மட்டம் ேமல்மட்டத்�ல் 

காணப்ப�ம் ப��க்�ம் இம்*ைற ஏற்றதா�ம். 

• �6.ன் அள+ 0.5 - 1 Fட்டர ்அகலம், 1 - 1.5 Fட்டர ்ஆழம், மற்�ம் 10-20 

Fட்டர ்நீளம் உைடயதாக அைமக்கலாம். ேச�ப்# நீரின் அளைவப் 

ெபா�த்� �6.ன் அள+ மா�ப�ம். 

• நீர ்ேச�ப்#க் �6களில், ெபரிய கற்கள், ஜல்/கள் மற்�ம் மணல் 

ஆ&ய 9ன்�ம் தட்�களாக ேபாடப்பட ேவண்�ம். கற்கள் 

அ�ப்ப��.8ம், ஜல்/கள் அதற்� ேம8ம், மணல் ேமல்மட்டத்�8ம் 

ேபாடப்ப�&ன்றன. மைழ நீேரா� வ)ம் வண்டல்மண் ேமற்பரப்'ல் 

ேச�க்கப்பட்�, அவ்வப்ேபா� எ�த�் 2�ம் வைக.ல், இம்9ன்� 

அ�க்�கள் ேபாடப்ப�&ன்றன. 

• நீர ்ேச�ப்# �6க்� கட்�டத்�ன் ,ைர./)ந்� வ)ம் மைழநீர,் 

சல்லைட ேபான்ற அைமப்# வ6யாக ெசன்றால் க6+கள், இைலகள், 



தைழகள் ேபான்றைவ ேச�ப்# �6க்� ெசல்லாமல் த�க்கப்ப�ம். 

(<ய வண்டல்மண் �6க்� ெசல்லா வண்ணம், ேமற்,றப்பட்ட 

9ன்� அ�க்� அைமப்#ம் அைமத்�க் ெகாள்ளலாம். 

• *தல் மைழ ெபய்�ம் ேபா� ேச�ப்#க் �6.ல் ேநர�யாக நீர ்

2ழாதவா� பாரத்�்க் ெகாள்ள ேவண்�ம். 

• ேச�ப்#க் �6.ன் ேமற்பரப்# அவ்வப்ேபா� !த்தம் ெசய்யப்பட்டால், 

நீர ்ேச�ப்# *>ைமயாக நைடெப�ம். 
 

iii. "ழாய் !ண&கள் 

 

 

• ேமல்மட்ட நிலத்த�நீர ்2ைர2ல் உளரந்்� 2�வதால், Iழ்மட்டத்�ல் 

உள்ள நிலத்த�நீைர உ<ஞ்!ம் �ழாய் &ண�களில், மைழநீர ்ேச�ப்# 

*ைற பயன்ப�த�், Iழ்மட்ட நிலத்த� நீர ்வளத்ைத அ�கரிக்கலாம். 

• 10 ெச.F 2ட்ட*ைடய PVC �ழாய்கள் மைழநீைர ேச�ப்பதற்காக 

,ைரகளில் இைணக்கப்படேவண்�ம். *தல் மைழநீர ்�ழாய் 

வ6யாக ெவளிேயற்றப்ப�ம். �ழா.ன் அ�பாகத்ைத 9�2ட்�, 'T' 

வ�வ ைபப் 9லம், �ழா.ன் வ6யாக வ)ம் மைழநீைர PVC 

வ�கட்�க்� �)ப்'2ட+ம். �ழாய் &ண�க்� மைழநீர ்

ெசன்றைடவதற்� *ன் வ�கட்டப்ப�&ற�. வ�கட்�யான� 1-1.2 

Fட்டர ்நீள*ைடய, PVC �ழாய் ெகாண்� ெசய்யப்ப�&ற�. அதன் 

2ட்டமான�, ேமற்,ைர.ன் பரப்ைப ெபா�த்� மா�ம். ,ைர பரப்# 

150 ச�ர Fட்ட)க்� �ைறவாக இ)ந்தால், 2ட்டம் 15 ெச.Fட்டர ்



ஆக+ம், 150 ச�ர Fட்ட)க்� ேமல் ,ைரப்பரப்# இ)ந்தால் 20 ெச.F 

2ட்ட*ைடய வ�கட்�ைய பயன்ப�த்த ேவண்�ம். வ�கட்�.ன் 

இரண்� பக்கங்க3ம் 6.25 ெச.F அள+ (<ய �ழாய் காணப்பட 

ேவண்�ம். PVC வ�கட்� 9ன்� பாகங்களாக 'ரிக்கப்ப�&ற�. 

இதனால் க6+கள் எ�+ம் ஒன்ேறாெடான்� கலக்காமல் இ)க்�ம். 

வ�கட்�.ன் *தல் ப��.ல் ஜல்/க் கற்கள் (6-10 �ல்/ Fட்டர)் 

ந�ப்ப��.ல் ,ழாங்கற்கள் (12-20 �ல்/ Fட்டர)் மற்�ம் கைட( 

ப��.ல் ெபரிய ,ழாங்கற்கள் (20-40 �ல்/ Fட்டர)் 

ேபாடப்பட்�)க்�ம் 

• ,ைர பரப்# ெபரியதாக இ)க்�ம் பட்சத்�ல், வ�கட்�ம் �6 ஒன்� 

ேபாடலாம். ,ைர./)ந்� மைழநீர ்ேநர�யாக தைரமட்டத்�ல் 

உள்ள ேச�ப்# �6க்� எ�த்�செ்சல்லப்ப�&ற�. ேச�ப்# �6 

�ழாய் 9லம் வ�கட்��டன் இைணக்கப்பட்�)க்�ம். வ�கட்�ம் 

�6.ன் அள+ ,ைர./)ந்� &ைடக்�ம் மைழநீரின் அளைவப் 

ெபா�த்� மா�ப�ம். வ�கட்�ம் �6யான�, அ�ப்ப��.ல் ெபரிய 

கற்கள், ந�ப்ப��.ல் ஜல்/க்கற்கள் மற்�ம் ேமற்ப��.ல் 

மணற்ெகாண்�ம் அ�க்க�க்காக 9டப்பட்�)க்�ம். �6 இரண்� 

பாகங்களாக 'ரிக்கப்பட்�)க்�ம். *தல் பாகத்�ல் வ�கட்�ம் 

ெபா)ட்க3ம், அ�த்தப�� கா/யாக, வ�கட்டப்பட்ட உபரி நீர ்

ேச�க்க பயன்ப�&ற�. ேச�ப்# �6.ன் Iழ்ப��./)ந்� 

&ணேறா� இைணக்�ம் �ழாய் ெபா�த்தப்ப�&ற�. இதன் 9லம், 

வ�கட்டப்பட்ட மைழநீரான� �ழாய் &ணற்<ல் *ைறயாக 

ேசரக்்கப்ப�&ற�. 
 

iv. "9க-டன் �$ய ரசீாரஜ்் !ண& 

 

 
 



• ேமல் மண்ணிற்�ள் தண்ணீர ்ஊ�)வ *�யாத நிைல.ல், 

,ைர./)ந்� வ6ந்ேதா�ம் மைழநீர ்அ�கள+ காணப்ப�ம் 

ப��களில், �6க3டன் ,�ய ரீசாரஜ்் &ண� பயன்ப�ம். வ�கட்�ய 

மைழநீைர �6களில் ேச�த�், 'ன்#, ேச�க்கப்பட்ட நீரான� 

நிலத்த�க்� ெசல்8ம் வைக.ல் (றப்# நீர ்ேச�ப்# &ண�கள் 

கட்டப்ப�&ன்றன. 

• இந்த அைமப்பான�, நீர ்ஊ�)2ச ்ெசல்8ம் மட்டம், 

தைரமட்டத்�/)ந்� 3 Fட்ட)க்�ள்ளாக உள்ள ப��க்� ஏற்ற�. 

• ேச�ப்# &ண�, நிலத்த� நீரம்ட்டத்�ன் Iழ் 3-5 Fட்டர ்ஆழத்�ற்� 

எ�க்கப்ப�&ற�. 

• 1.5-3 Fட்டர ்அகலம், 10-30 Fட்டர ்நீளம் உைடய �6, ேச�ப்# 

&ணற்ைற ந�வாகக் ெகாண்� கட்டப்ப�&ற�. இ� &ைடக்�ம் 

நீைரப் ெபா)த்� அைமக்கப்ப�&ற�. 

• &ைடக்�ம் மைழ நீரின் அள+, ப��.ன் பாைறகளின் அைமப்# 

ேபான்றவற்ைற ெபா�த்� ேச�ப்# �ழாய்களின் எண்ணிக்ைக 

அைம�ம். 

• �6.ல், ெபரியகற்கள், ஜல்/கள், மணல் ஆ&யைவ அ�க்க�க்காக, 

மைழநீைர வ�கட்�ம் ேநாக்ேகா� ேபாடப்ப�&ற�. 

• நிலத்த� நீரம்ட்டம் அ�க ஆழத்�ல், அதாவ� 20 Fட்ட)க்� ேமல் 

அைம�மானால், 2-8 Fட்டர ்2ட்ட*ள்ள, 3-5 Fட்டர ்ஆழ*ள்ள 

அைமப்# கட்டப்ப�&ற�. வ6ந்ேதா�ம் நீைர�ம் இ�ல் 

கணக்ெக�த�்க் ெகாள்ள&ேறாம். இந்த அைமப்'ன் உள்ேள, 100-300 

�.Fட்டர ்2ட்ட*ள்ள ரீசாரஜ்் &ண� கட்டப்பட்�, ஆழமான நிலத்த� 

நீர ்ப��களில், தண்ணீர ்ேச�க்கப்ப�&ற�. இந்த அைமப்'ன் 

அ�ப்ப��.ல் ஒ) வ�கட்�ம் அைமப்#ம் உண்�. இ� ேச�ப்#க் 

&ணற்ைற க6+கள் 9�2டாமல் பா�காக்&ற�. 
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