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ெசயல படததம மைற
✔ நீர பிடபப பகதியின பரபபளவிறக உகநத அளவில தறகாலகமாக மைழ நீைர

ேதககி ைவகக பணைண கடைடைய அைமககவம.
✔ மண கலநத நீைர நனறாக வடகக கடைடயின நடவிேலா அலலத ஒர ஒரததிேலா

சமார 5அட x 5அட x 5அட பரபபளள கழிைய அைமககவம.
✔ நீர வடககம கழியின அடபபகதியிலரநத ஆழகழாய கிணற வைரககம சிற

அகலததில அைமதத பி.வி.சி. ைபபைப படததில காடடயளளவாற இைணககவம.
✔ பககவாடடல பி.வி.சி. ைபபைப படததில காடடயளளவாற நிைறய கற தைளகள

இடட பசைச பிளாஸடக வைலயால நனக சறறி மணதகளகள எதவம நைளயா
வணணம கடட விடவம. இநத சலலைட அைமபப மலமதான மைழ நீர ெமலல
ஊடறவி ஆழகழாய கிணறறககள ெசலலம.

✔ நீர வடககம கழிைய மதலல ெபரம கறகளால பாதி அளவ மட விடவம. மீதிைய
சிற கறகள ெகாணட மட விடவம. ேமறபகதியில ஓாிர அடகக மணைலேயா
அலலத மணல கபபிகைளேயா ெகாணட மடவிடவம. இநத வடகால அைமபப
சலலைட அைமபைப அைடககாமல இரகக உதவம.

✔ ேமலம விபரஙகளகக பினபககமளள படதைத பாரககவம.

அவசியம ஏன?
✔ காலநிைல மாறறஙகளால மைழ ெபாழியம நாடகள கைறநத ெவபபம

அதிகமாகி வரவதால நிலததின ேமறபரபபில நீைர ேதககி ைவபபதால நீர
மிகதியாக ஆவியாகிவிடகிறத.

✔ நிலததட நீர கடல மடடதைத தாணட ஏறகனேவ வறணடவிடடத.
✔ இரககம ஆழகழாயகைள ெசறிவடடவதால பதிய கிணறகளின ேதைவ

கைறயம மறறம ெபாரளாதார இழபைபயம தவிரகக மடயம. 

ஏன தாமதிகக கடாத?
✔ ஆழகழாய கிணறகளின எணணிகைகயால நில அதிரவகள ஏறபடம.
✔ திடர நில மறறம கடடட பைதவகள ஏறபடம.
✔ நிலததடயில ெவறறிடம ஏறபடவதால கடல நீர ஊடறவி நிலததட நீர

ஒடடெமாததமாக மாசபடட பல உடல நல ேகாளாறகள ஏறபடம.
✔ ஆஙகாஙேக தறேபாத இரககம தணணீர மாபியாககள அதிகமாகி ஒடட

ெமாதத சமதாயமம அடைமபபடட சீரழிய ேநாிடம. 
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