
ஒவ்வொரு வருடமும் மழை வழீ்ச்சியொல் 

நமது கூழையில் விழுகசின்ற நீரின ்ைொ்ரி 

அளவு சுமொர் 85,000 லீடடர்களொகும் என்பது 

உஙகளுக்குத் ்ெரியுமொ?

மழைநீழை்ச ச்கரிக்க நீர்த் ெொஙகசி்யொனழ்ற 

நசிறுவுவென மூலம், ச்மசிக்கப்படும்  

நீழைத் ெொவைஙகளுக்கு நீரூற்றவும்  

நமது கொர்கழளக் கழுவவும்  

உ்பசயொகசிக்கலொம்.

ஒரு செொடடத் ்ெளிப்பொன(garden 

sprinkler) அல்லது வழளகுைொய்(hose pipe) 

மூலம் மணிக்கு 1,000 லீடடர் வழை நீர் 

்பயன்படுத்ெப்படுகசின்றது.

செொடடத்ெசில் நீரூறறும் சகனகழள  

அல்லது டரிகர் உழடய ச�ொஸ்  

ழ்பபழ்ப ்பயன்படுத்ெலொம். சமலும் 

கொழலயில் அல்லது மொழலயில்  

மடடும் நீரூற்றலொம்.

வடீடுத்செொடடத்ெசில் 
நீழை ச்மசித்ெல்

இெனுடன ்ெொடர்பு்படட விடயஙகழள  
சமலும் அ்றசிந்து்கொளள:

இலவ், சவடிக்ழகயொன நீர் ச்மசிக்கும் நசிகழவுகளில் ்பஙகு்கொளள, ்கொல்சன 

சவலசி ரீஜனல் ்பொர்க் (Colne Valley regional Park) இழணயெளத்ழெப ்பொருஙகள: 

www.colnevalleypark.org.uk

உஙகள உளளூர் நீர் நசிறுவனமொன அஃ்பினிடடி வொடடர் (Affinity water)  

இலவ் நீர் ச்மசிபபு ்ொெனஙகழள வைஙகுகசி்றது.

www.affinitywater.co.uk/savewater

ஐக்கசிய இைொஜசியத்ெசில் கசிழடக்கப்்பறும் ்மொத்ெ மழை வழீ்ச்சியில் 
அழைவொ்சியளவு ்ெனகசிைக்கு இஙகசிலொந்ெசிசலசய கசிழடக்கப்்பறுகசி்றது. 
கொலநசிழல மொற்றத்ெொல் நமது நீர் வளஙகள ்்பரும் அ்சசுறுத்ெலுக்கு 
உளளொகசியுளளன. இனறு வொழந்து ்கொண்டிருக்கும் நம்மழனவருக்கும் 
நொழள வொைவிருக்கும் நம் எெசிர்கொல ்ந்ெெசியினருக்கும் நீரின 
இருபழ்ப உறுெசி ்்ய்ய நொம் அழனவரும் ஒன்றசிழணந்து 
உழைபச்பொம்.

ெசினமும் ஒருவர் ்ைொ்ரியொக 150 லீடடருக்கு அெசிகமொக நீழை 
உ்பசயொகசிக்கசி்றொர். இது 15 வொளிகளுக்கு அல்லது இைண்டு 
முழுழமயொன குளியலுக்கு ்மனொனது. வடீுகளில் நீழை நொம் 
கீழக்கொடடப்படட செழவகளுக்கொக உ்பசயொகசிக்கசினச்றொம்:

நீழை்ச ச்மசிப்பது இலகுவொனது. அெனமூலம் 
நமது உளநொடடு அருவிகழளயும் ்பொதுகொத்துக் 
்கொளளலொம்.

32% குளியல் மறறும் நீைொடுெல் 

20% கைசிவழ்றகழள சுத்ெப்படுத்துெல்

12% ்ழமயல் மறறும் அருந்துெல் 

10% ழககழள கழுவுெல்

9% ்பொத்ெசிைஙகழள கழுவுெல் 

8% துணி துழவத்ெல்

6% வடீடுத்செொடட சவழலகள

3%  ஏழனய வடீடு சவழலகளுக்கு 

்பயன்படுத்ெப ்படுகசின்றது

உஙகள நெசிகழளப
்பொதுகொத்துக் 
்கொளளுஙகள

நீழை ச்மசிபச்பொம்,  
உஙகள நெசிகழளப ்பொதுகொத்துக் ்கொளளுஙகள



வடீுகளில் நீழை்ச
ச்மசிபச்பொம்

நொம் வடீுகளில் 
்பயன்படுத்தும் நீரின 
அழைவொ்சிக்கு சமலெசிகமொன 
நீர் குளியலழ்றயிசலசய 
்பயன்படுத்ெப்படுகசி்றது. 
எனசவ ச்மசிபழ்பத் 
்ெொடஙக இதுசவ ்சி்றந்ெ 
இடமொகும்.

துணிகழள உண்ழமயிசலசய 
செழவப்படடொல் மடடுசம கழுவவும். 
இது நமது நீர் வைசிகளில் நுழையும் 
ழமக்சைொ ஃழ்ப்பர்கழள நசிறுத்ெ 
உெவுகசி்றது. சமலும் துணிகளின 

நீண்ட கொல ்பொவழனக்கும் 
உெவுகசின்றது. உஙகள ்லழவ 

இயந்ெசிைத்ழெ துணிகளொல் நசிைம்்பிய 
நசிழலயில் மடடுசம ்பயன்படுத்ெவும்.

குளிப்பெறகு ்ைொ்ரியொக 80 லீடடர் 
நீர் ்பயன்படுத்ெப்படுகசி்றது, இது 

ெசின்ரி நீர் ்பயன்பொடடில் ்பொெசிக்கும் 
சமலொ னஅளவொகும். வைக்கமொன 

குளியலுக்குப ்பெசிலொக ஒரு குறுகசிய 
குளியழல எடுத்துக் ்கொளளுஙகள.

நீர்க் க்சிவுகழள உடசன ்ரி 
்்ய்யவும். நீர்க் க்சிவுழடய 

கைசிப்பழ்ற ஒரு நொழளக்கு 400 
லீடடர் நீர் வழை வணீடிக்கக் 

கூடியது.

்பல் துலக்கும் ச்பொது நீர்க் குைொழய 
மூடவும். இ்ச்்ய்ழக மூலம் ஒரு 
வருடத்துக்கு 6500 லீடடருக்கும் 

சமற்படடளவு நீழை்ச ச்மசிக்கலொம்.

உஙகள குளியலசின கொல அளழவ 
4 நசிமசிடஙகளுக்கு சுருக்கசிக் 

்கொளளுஙகள

உஙகள கைசிப்பழ்றக்கு இைண் டுஃபளஷ் 

்்பொத்ெொனகள இருந்ெொல், ்சிறுநீர் 

ச்பொன்றவறறுக்கு ்சி்றசிய ்்பொத்ெொழனப 

்பயன்படுத்ெவும். ச்வ-எ-ஃபளஷ் 

நசிறுவுவென மூலம் உஙகள ஒறழ்ற 

ஃபளஷ் கைசிப்பழ்றழய நீர் ச்மசிக்கக் 

கூடிய ஒன்றொக மொற்றவும். இெனமூலம் 

ஒவ்வொரு ஃபளஷ்றகும் 1.2 லீடடர் நீர் 

வழை ச்மசிக்கலொம்.
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்கொல்சன சவலசி  
ரீஜனல் ்பொர்க்

நீர் என்பது மனிெர்களும் வனவிலஙகுகளும் உயிர்வொழவெறகு மசிக 
அவ்சியமொன விழலமெசிப்பிட முடியொெ வளமொகும்.

்கொல்சன சவலசி ்பிைொந்ெசிய பூஙகொவில் (The Colne Valley Regional 
Park) 200km இறகும் அெசிகமொன நீர்நசிழலகளும் 60 க்கும் சமற்படட 
ஏரிகளும் உளளன. இழவ கொலநசிழல மொற்றத்ெொல் ்்பரும் 
அ்சசுறுத்ெலுக்கு உளளொகசியுளளன.

நொம் வடீடில் ்பயன்படுத்தும் நீைொனது aquifers எனப்படும் நசிலத்ெடி 
நீர்ப்படுழககளிலசிருந்து ்்ப்றப்படுகசின்றது. இழவசய ஆறுகள மறறும் 
்பி்ற நீர்நசிழலகளுக்கும் நமது வடீுகளுக்கும் நீர் வைஙகுகசின்றன. நொம் 
வடீுகளில் நீழை அெசிகமொகப ்பயன்படுத்தும்ச்பொது ஆறுகள மறறும் 
வனவிலஙகுகளுக்கு உரிய நீரின அளவில் குழ்றவு ஏற்படுகசின்றது.

நீழை்ச ச்மசிப்பது எளிெொனது. சமலும் எமது நீர்ப ்பயன்பொடடில் 
்்ய்யும் ்சி்றசிய மொற்றஙகள கூட உண்ழமயில் ஒரு ்்பரிய 
வித்ெசியொ்த்ழெ ஏற்படுத்தும்.

நீழை்ச ச்மசிபச்பொம்.

்பணத்ழெ மீெப ்படுத்துசவொம்

நமது உளநொடடு நீர் நசிழலகள மறறும் 

வனவிலஙகுகழளயும் ்பொதுகொபச்பொம்.


