
நீர் வாழ்க்கை்ககு மிகைவும் அத்தியாவசியம். 
மலேசியா நி்ைந்த நீர் வளஙகை்ள்க ககைாண்டிருந
்தாலும் நாட்டில் நீர்த் ல்த்வ அண்்மய ஆண்டுகைளாகை 
மிகைபகபெரிய அளவில் அதிகைரித்துளளது. இந்த 
இயற்கை வளத்்்தப கபெரும்பொலோர் சர்வ 
சா்தாரணமான ஒனைாகை்க கைருதுகினைனர்.  லமலும் 
ஒரு ்தரபபினர் தூய்மயான நீர் விநிலயாகைம் மிகைவும் 
எளி்தானது மறறும் மலிவானது எனறு ்தவைான 
அபிபபிராயத்்்த்க ககைாண்டுளளனர்.

மலேசிய நீர் விநிலயாகை நிறுவனத்்தார் 
பெயனீட்்ாளர்கைள க்தா்ர்நது தூய்மயான நீ்ரப 
கபெறுவ்்த உறுதிகசயவதிலும் எதிர்கைாேத்தில் அது 
நி்ேநிறுத்்தபபெடுவ்்த உறுதிகசயதிலும் பெல்லவறு 
சவால்கை்ள எதிர்லநா்ககுகினைனர். இசசவால்கை்ளப 
புரிநதுககைாளவ்தானது  இந்த இயற்கை வளத்்்தப 
பொதுகைாபபெதில் உளள கபொறுபபு்்்மகை்ளப 
பெகிர்நதுககைாளவ்்த அ்்யாளம் கைாண்பெ்தறகு 
மு்ககிய்க கூைாகை அ்மகிைது.

n சுத்திகரிககப்படாத நீரின் தரம்
மலேசியாவின கிட்்த்்தட்் 97 விழு்ககைாடு 

சுத்திகைரி்ககைபபெ்ா்த நீர் ஆறுகைளில் இருநது கி்்்ககைப 
கபெறுகிைது எனறு மலேசிய நனனீர் மீ்தான உேகை 
வனவிேஙகு அைவாரியம் (WWF) ந்த்திய ஓர் 
ஆராயசசி  கூறுகிைது. ஆறுகைளில் இருநது கி்்்ககைப 
கபெறும் சுத்திகைரி்ககைபபெ்ா்த நீ்ர மலேசியாவில் 
உளள கபெரும்பொோன நீர்ச சுத்திகைரிபபு நி்ேயஙகைள 
சுத்திகைரி்ககினைன.

இருபபினும், மனி்தர்கைளின ந்வடி்க்கைகைளினால் 
கபெரும்பொோன ஆறறு நீரில் மாசுபெடிகினைன. 
நீர்வளஙகைள மாசுபெடும்லபொது அது பொதுகைாபபொன 
அள்வ மீறும் பெட்சத்தில் நீர்சசுத்திகைரிபபு 
நி்ேயஙகைளின பெணிகைள நிறுத்்தபபெடுகினைன. 
சுருஙகைச கசானனால் சுத்திகைரிபபுப பெணி 
ந்்மு்ைகைள இயல்பு நி்ே்ய்க கைாட்டிலும் 
பெனம்ஙகு அதிகைரி்ககினைன.

ஆயர் சிோஙகூர் லபொனை நீர் விநிலயாகை 
நிறுவனஙகைள ஆறறு நீரில் மாசுத் ்தன்ம்ய்க 
கைண்டுபிடிபபெ்தறகு அவர்கைளின நீர்சசுத்திகைரிபபு 
நி்ேயஙகைளில் நீர் ்தர கசனசார் கைருவிகை்ளப 
கபொருத்துவ்தறகுப கபெரிய அளவில் மு்தலீடு 
கசயதுளளன. மாசுத்்தன்ம இருபபெ்்த உணரும் 
நி்ேயில் அ்ககைருவி எசசரி்க்கை சி்கன்ேத் 
க்தறி்ககைவிடுகிைது. இ்தனவழி வி்ரநது ்த்ேயிட்டு 
உரிய லநரத்தில் மாசுபெடிந்த நீர் சுத்திகைரிபபு 
நி்ேயத்தில் இருநது கவளிலயறைபபெடுவது 
்தடு்ககைபபெடுகிைது.

இருபபினும் இந்த கசனசார் கைருவிகைளு்ககும் 
அ்தன கசாந்த கைட்டுபபொடு உளளது. ஆறறில் 
உளள எல்ோவி்தமான மாசு்ககை்ளயும் அவறைால் 
கைண்டுபிடி்ககை இயோது அல்ேது அது வநது 
கசல்வ்்தயும் ்தடு்ககை இயோது.

கபொதும்ககைள நம்மு்்ய ஆறுகை்ளப 
பொதுகைாபபெதில் முழு விழிபபு்ன இரு்ககை லவண்டும். 
ஊராட்சித்து்ையினரின கைண்ணும் கைாதுமாகை இருநது 
நீர்வளஙகைளு்ககு அருகில் லமறககைாளளபபெடும் 
சநல்தகைத்திறகுரிய ந்வடி்க்கைகைள குறித்து வி்ரநது 
்தகைவல் க்தரிவி்ககை  லவண்டும்.

“இயற்கைவளஙகைள், குடிநீர் அ்ைச்சின் 
த்ை்ைச் செயைாளர் டத்தாஸ்ரீ 
இன்ஜினியர் டாகடர் ்ைனி 
ஊஜாங 2020, அக்டாபர் 7ஆம் ்ததி 

அளிதத ஒரு ்ேர்கைாணலில் ோட்டில் 
உள்ள சுததிகைரிககைபபடாத நீர் வளத்தப 
பாதுகைாபபது ைறறும் மு்ைபபடுததுவதில் 
உள்ள கூட்டுப சபாறுபபு்ட்ைகை்ள 
வலியுறுததினார். சுங்கை பததாங சபனாரில் 
அண்ையில் ஏறபட்ட நீர் ைாசு்வச் 
சுட்டிககைாட்டிய டாகடர் ்ைனி, சுறறுச்சூழல் 
இைாகைா (JAS), ்தசிய நீர்  நிர்வாகை ஆ்ணயம் 
(SPAN), அரெ ை்ைசிய ்பாலீஸ் (PDRM), ஆயர் 
சிைாஙகூர் நிர்வாகை வாரியம் (LUAS), ஊராட்சி 
ைன்ைஙகைள், இன்னும் இதர து்ை ொர்்நத 
இைாகைாககைள் உள்ளிட்ட கு்ை்நதபட்ஙம் 10 
ைததிய ைறறும் ைாநிை அரசு நிறுவனஙகைள் 
இககூட்டுப சபாறுபபு்ட்ை சு்ைகை்ளச் 
சுைககின்ைன.”

n ்பருவநிலை மாற்றத்தின் தாககம்
பெருவநி்ே மாறைமானது உேகை நீர் விநிலயாகைத் 

்தரம், அளவு, கி்்த்்தல் மறறும் சுழறசியில் 
மாறறிவிட்டிரு்ககிைது. அ்தன பொ்தகைஙகைள சிேவறறில் 
நீண்் வைட்சி கைாேம் மறறும் வழ்ககைத்திறகு 
மாைான கைனம்ழ லபொனை்வயும் அ்ஙகும். 
கைனம்ழ சுத்திகைரி்ககைபபெ்ா்த நீர் விநிலயாகை 
அதிகைரிபபு்ககு ம்ைமுகைமாகைப பெஙகைளிபபெல்தாடு, 
கைனம்ழ ்தண்ணீ்ரத் ல்த்ககி ்வ்ககும் மண்ணின 
்தன்ம்யயும் வீரியத்்்தயும் பொதி்ககைச கசயகிைது. 
ம்ழநீர் குப்பெகைள, இ்ே ்த்ழகைள, கிரீஸ் லபொனை 
எண்கணப பெடிவஙகைள, மண் லபொனைவற்ை வாரி 
எடுத்து்கககைாண்டு ஆறறில் கைே்ககிைது. இ்தனால் 
்தண்ணீர் லசைாகி அ்தன ்தரத்்்தப கபெருமளவில் 
கு்ைத்து விடுகிைது.

இசலசறறு நீ்ரச சுத்திகைரி்ககும் பெணி மிகைவும் 
சி்ககைோனது. நீர்சசுத்திகைரிபபு நி்ேயத்்்த மூ் 
லவண்டிய அவசியம் ஏறபெடும் அல்ேது நீர்சசுத்திகைரிபபு 
நி்ேயத்திறகுப பொயசசபபெடும் நீரின ககைாளளளவு 
கு்ை்ககைபபெ் லவண்டும். லமாசமான கைேஙகைல் அளவு 
உசசமாகை இரு்ககும் நி்ேயில் நீர்சசுத்திகைரிபபு 
சாத்தியமாகைாது.

இநநி்ேயில் க்தா்ர் நீர் விநிலயாகைத்்்த 
உறுதிகசயவ்தறகு நிறுவனஙகைளு்ககு லவறு 
வழியினறி ஒலரகயாரு சுத்திகைரி்ககைபபெ்ா்த நீர் 
வளத்்்த மட்டுலம சார்நதிரு்ககை லவண்டிய கைட்்ாய 
நி்ே ஏறபெடும். அ்தன ந்வடி்க்கை ஆறை்ே 
அதிகைரி்ககும்லபொது மு்தலீட்டுச கசேவுகைளும் கபெரிய 
அளவில் அதிகைரி்ககும்.

சுத்திகைரி்ககைபபெ்ா்த நீர் வளத்்்தச லசத்து 
்வபபெதில் உளள ஆறை்ே, மீட்சி திை்ன 
அதிகைரி்ககும் ்தனனு்்ய வியூகைத்தின ஒரு பெகுதியாகை 
ஆயர் சிோஙகூர் புதிய நீர்ச லசமிபபுத் திட்்த்்்த 
அறிமுகைபபெடுத்தியுளளது.

ஆறு இல்ோ்த (OffRiver storage  ORS)   
மறறும் ்கைவி்பபெட்் குளஙகைளில் உளள நீ்ரப 
பெயனபெடுத்தும் சுத்திகைரி்ககைபபெ்ா்த நீர் வள மாறறுத் 
திட்்ச லசமிபபு (Hybrid Off River Augmentation Stor

age HORAS)   வசதிகை்ள அது முனகனடுத்துளளது. 
சுங்கை சிோஙகூரு்ககு அருகில் உளள அ்தன  
HORAS 600 சுங்கை சிோஙகூர் நீர்சசுத்திகைரிபபு 
நி்ேயத்திறகு நாள ஒனறு்ககு 300 MLD (ேட்சம் 
லிட்்ர்) சுத்திகைரி்ககைபபெ்ா்த நீ்ர விநிலயாகைம் 
கசயயும் ஆறைல் ககைாண்்து.

கசமினி 2 மறறும் ேலபொஹான நீர்சசுத்திகைரிபபு 
நி்ேயஙகைள எனும் இரு மிகைப கபெரிய அதிநவீன 
நீர்சசுத்திகைரிபபு நி்ேயஙகை்ள ஆயர் சிோஙகூர் 
நிர்மாணித்திரு்ககிைது.

சுங்கை பெத்்தாங கபெனாரில் அண்்மயில் நிகைழந்த 
நீர் மாசு சம்பெவத்தின அனுபெவத்்்தச சுட்டி்ககைாட்டிய 
்ா்க்ர் ்ைனி, கசமினி 2 நீர்சசுத்திகைரிபபு 
நி்ேயம் வழ்ககைம்லபொே சுத்திகைரி்ககைபபெட்் நீ்ரத் 
க்தா்ர்நது விநிலயாகைம் கசயது, ORS  திட்்த்தின கீழ 
லசமித்து ்வ்ககைபபெட்் சுத்திகைரி்ககைபபெ்ா்த நீ்ரப 
பெயனபெடுத்தியது்தான அ்தறகைான கைாரணம் ஆகும்.

வருஙகைாேத்தில் ஆறறுபபெடு்கைகைளில் (TAPS)  
ல்த்ககி ்வ்ககைபபெடும் நீர் மறறும் HORAS வசதிகைள 
ஆறறு நீர் மாசுபெடு்தல் பெருவநி்ே மாறைத்தினால் 
வி்ளய்ககூடிய ்தா்ககைஙகைள பொதிபபு இனறி 
நீர்சசுத்திகைரிபபு நி்ேயஙகைள க்தா்ர்நது 
கசயல்பெடுவ்்த உறுதிகசயயும்.

ஆறறு முகைத்துவாரஙகைளில் புதிய நீர்சசுத்திகைரிபபு 
நி்ேயஙகை்ளப புதிய அணுகுமு்ைகை்ள ஆயர் 
சிோஙகூர் ககைாண்டிருந்தாலும்  நீர்த் ல்த்ககைத்்்தச 
சார்நதிரு்ககும் ல்த்வ்யச சமாளி்ககும் ஆறை்ே 
அது ககைாண்டிரு்ககிைது. 2019 ல்த்வ்ய டிசம்பெர் 
மா்தம் நீர்த் ல்த்ககை ககைாளளளவு விழு்ககைா்ாகை 
இருந்தது.

பொதுகைாபபொன மறறும் தூய்மயான நீ்ர 
இ்்யூறு இனறி வழஙகுவ்தறகு நாட்டின ந்பபு 
நீர்சசுத்திகைரிபபு அடிபபெ்் வசதிகை்ளயும் 
கைட்்்மப்பெயும் விரிவுபபெடுத்துவ்தறகு மிகைபகபெரிய 
மு்தலீடு ல்த்வபபெடுகிைது. இருபபினும் பெறைா்த 
ந்வடி்க்கை  கசயல்திட்் பெட்கஜெட் மறறும் பெே 
ஆண்டுகைள நீர்்க கைட்்ணம் அதிகைரி்ககைபபெ்ா்தது 
ல்த்வகை்ளச சமாளிபபெ்தறகுரிய கசயல்திைனகை்ள 
அதிகைரி்ககும் நீர் விநிலயாகை நிறுவனஙகைளின 
முயறசிகைளு்ககுப கபெரும் முட்டு்ககைட்்்யாகை 
இரு்ககினைன.

இனனமும் பெருவநி்ே மாறைஙகை்ள்க 
கைட்டுபபெடுத்துவது அ்னவரின கபொறுபபொகைலவ 
உளளது.

“பருவநி்ை ைாறைத்தச் ெைாளிபபதறகு 
உடனடி அவசியம் உள்ளது. இ்நதப பருவ 
நி்ை தாககைத்தக கு்ைபபதறகு 
ோம் அ்னவரும் ஒன்றி்ண்நது ஒரு 

விழிபபுணர்்வ உருவாககை ்வணடும். பசு்ை 
வாழக்கை மு்ைககுப பககுவபபடுததுவ்த 
்ோககி ோம் எபபடி ைககைளின் சி்நத்னப 
்பாக்கைக கிளறி விடப்பாகி்ைாம் என்பதன் 
மீதான முயறசிகைளும் வியூகைஙகைளும் சதாடர 
்வணடும்.”

- ்பராசிரியர் டாகடர் சுமியானி யூங்ொப: 
ைைாயா பல்கை்ைககைழகைததின் ெமுததிரம் ைறறும் 

பூமி அறிவியல் கைழகைம்.

n நீர்ச்சுத்திகரிபபு செைவுகள்
1,000 லிட்்ர் (1 கைன சதுர மீட்்ர்) நீ்ரச 

சுத்திகைரிபபெ்தறகு 2 கவளளி  31 கைாசு கசேவாகிைது 
எனறு ல்தசிய நீர்ச லச்வ ஆ்ணயம் கூறுகிைது. 
அல்தசமயத்தில் மலேசியாவில் வீடுகைளு்ககைான 
நீர்்ககைட்்ணம் மு்தல் 20 கைன சதுர மீட்்ர் பெயனீட்டு்ககு 
ஒவகவாரு கைன சதுர மீட்்ரு்ககும் 52 கைாசு மட்டுலம. 
சராசரி ஒரு வீட்டில் மா்தம் ஒனறு்ககு சுமார் 20 
கைன சதுர மீட்்ர் பெயனபெடுத்்தபபெடுகினை நி்ேயில் 
பெயனீட்டு்க கைட்்ணம் சமார் 10 கவளளி 40 கைாசு 

மட்டுலம. ஆனால் அல்த அளவு நீ்ரச சுத்திகைரித்து 
விநிலயாகிபபெ்தறகைான உண்்மயான கசேவு 46 
கவளளி 20 கைாசு.

சிஙகைபபூலராடு ஒபபிடும்லபொது பெயனபெடுத்்தபபெடும் 
மு்தல் 40 கைன சதுர மீட்்ரு்ககு ஒரு கைன சதுர 
மீட்்ரு்ககுத் ்தோ  1 ் ாேர் 21 கைாசு (3 கவளளி 62 கைாசு) 
கைட்்ணமாகை விதி்ககைபபெடுகிைது. பெயனபெடுத்்தபபெடும் 
ஒவகவாரு 20 கைன சதுர மீட்்ர் நீரு்ககு 
சிஙகைபபூரியர்கைள 24 ்ாேர் 20 கைாசு (87 கவளளி 60 
கைாசு) கசலுத்்த லவண்டும். இதில் 50 விழு்ககைாடு நீர் 
பொதுகைாபபு வரியும் உளள்ஙகும். நீரின புனி்தத்்தன்ம 
பெறறி க்தரிநது ்வத்திருபபெ்தறகும் நீ்ரப 
பொதுகைா்ககைவும் சிஙகைபபூரியர்கை்ள  ஊ்ககுவிபபெ்தறகு 
இந்தப பொதுகைாபபு வரி விதி்ககைபபெடுகிைது. 

மலேசியாவில் தூய்மயான நீ்ர விநிலயாகிபபெதில் 
மலேசிய நீர்சலச்வ உரி்மயாளர்கைள அல்ேது 
ந்த்துநர்கைள எதிர்லநா்ககும் ஆபெத்துகை்ளயும் 
கபெரும் கசேவுகை்ளயும் கபெரும்பொோலனார் 
அறிநதிரு்ககைவில்்ே.

உ்தாரணமாகை ஒரு கிலோ மீட்்ர் நீளத்திறகு்க 
குழா்ய மாறறுவ்தறகு ஆயர் சிோஙகூர் 
கிட்்த்்தட்் 10 ேட்சம் கவளளி்யச கசேவு கசயய 
லவண்டியுளளது. நீர் விநிலயாகை மு்ையில் 6,000 
கிலோ நீளமுளள பெ்ழய எஸ்கபெஸ்ல்ாஸ் சிகமண்ட் 
குழாயகைள உளளன. இபபெழஙகைாே குழாயகை்ளப 
பெராமரிபபெ்தறகும் கைண்கைாணிபபெ்தறகும் ஆயர் 
சிோஙகூர் கூடு்தல் முயறசிகை்ளயும் நிதி 
வளஙகை்ளயும் பெேபபெடுத்்த லவண்டிய கைட்்ாயம் 
உளளது. இபபெழ்மயான குழாயகைளில் நீர்்க 
கைசிவுகைள ஏறபெட்டு கபெரும் நிதி இழபபு்ககும் வழி 
வகுத்துவிடுகினைன.

இன்ைய தினம் வ்ர ஆயர் சிோஙகூர் 
புத்ராகஜெயா, லகைாோேம்பூர், சிோஙகூர் ஆசிய 
மாநிேஙகைளில் உளள 8.4 மில்லியனு்ககும் அதிகைமான 
பெயனீட்்ாளர்கைளு்ககு நீர் விநிலயாகைம் கசயவ்தறகு 
கமாத்்தம் 29,270 கிலோ மீட்்ர் நீளத்திறகு்க 
குழாயகை்ளப பெராமரித்தும் பெழுதுபொர்த்தும் வருகிைது.

இநநி்ேயில் நீர் க்தாழில்து்ையின எதிர்
கைாேத்்்த உறுதிகசயயவும் அதிகைரித்து வரும் 
எதிர்கைாேத் ல்த்வகை்ளச சமாளி்ககைவும் ஆயர் 
சிோஙகூர் அடுத்்த 30 ஆண்டுகைளு்ககுச கசேவு 
கசயதிடுவ்தறகு 35.4 பில்லியன கவளளி்யச 
கசேவிடும் கை்பபொட்்்்க ககைாண்டுளளது. இ்தறகுரிய 

வியூகைத் திட்்ஙகை்ளயும் முனகனடுபபுகை்ளயும் அது 
வகுத்து வருகிைது. இவறறில் புதிய நீர் வளஙகை்ள 
நிர்மாணிபபெது, புதிய நீர்சசுத்திகைரிபபு நி்ேயஙகை்ள 
நிர்மாணிபபெது, ந்பபு நீர் விநிலயாகை வஙதிகை்ள 
லமம்பெடுத்துவது, கைசிவுகை்ள்க கு்ைபபெது, பெ்ழய 
நீர்்ககுழாயகைளு்ககுப பெதிோகைப புதிய குழாயகை்ளப 
கபொருத்துவது, நீர்ப பொதுகைாபபுத் திட்்ஙகை்ள 
அமல்பெடுத்துவது லபொனை்வ அ்ஙகும்.

n நீர்த் சதாழில் துல்றயின் நிலையான 
     எதிர்காைத்லத ந�ாககி

நீர் விநிலயாகைத் க்தாழில்து்ையில் ஆ்ககைபபூர்
வமான ்தா்ககைத்்்த்க ககைாண்டிருபபெ்தறகு நாடு 
முழு்மயிலும் உளள உரி்மயாளர்கைள, ந்த்துநர்கைள 
ஒனறி்ணநது அ்தன கைட்்்மபபு மறறும் ககைாள
்கைகைளில் குறிபபி்த்்த்ககை மாறைஙகைளு்ககுப 
பெரிநது்ர்ககைோம்.

எதிர்கைாே மிரட்்ல்கைள, மாநிேஙகைளு்ககி்்யிோன 
எல்்ே இ்ர்கைள, குறித்்த ்தகைவல்கை்ள மாநிே நீர் 
ந்த்துநர்கைள மறறும் ஸ்பொன இ்்யில் பெரிமாறி்க 
ககைாளளோம். லமலும் இ்ர் மதிபபீடுகைள, நீர் பெறறிய 
விழிபபுணர்வு கைல்வி  லபொ்த்ன லபொனைவற்ை 
உருவா்ககிடுவ்தறகு ஒத்து்ழபபுத் திட்்ஙகை்ள 
முனகனடு்ககைோம்.

நாட்டில் நீண்் கைாேமாகைலவ எதிர்லநா்ககைபபெடும் 
நீர் நிர்வாகைச சவால்கைளு்ககுத் தீர்வு கைாண்பெ்தறகு 
நானகைாவது க்தாழில்புரட்சி (ஐஆர் 4.0) ககைாண்டு 
வநதிரு்ககும் அதிநவீன க்தாழில்நுட்பெஙகை்ள 
அவர்கைள ஆயவு கசயது பெயனபெடுத்்தோம்.

பொதுகைாபபொன, நி்ேயான, ஆ்ககைபபூர்வமான 
கசாத்து நிர்வகிபபு்ககு டிஜிட்்ல் மு்ைகைள நீர் 
க்தாழில்து்ை ந்த்துநர்கைளு்ககு வழஙகைபபெ்ோம்.

குடிநீர் பெயனீட்்்ப கபொறுத்்தவ்ரயில் 2018இல் 
சிோஙகூரில் ஒரு ்த்ே்ககு 233 லிட்்ர் நீர்ப பெயனீடு 
பெதிவாகி இருபபெ்தாகை ஸ்பொன க்தரிவித்்தது. ஐநா 
பெரிநது்ரத்துளள 135 லிட்்ர் அள்வ்க கைாட்டிலும் 
இது கூடு்தல் ஆகும்.

நீ்ரப பொதுகைாபபெதில் ம்ககைள ஆ்ககைபபூர்வப 
பெஙகி்ன ஆறைோம். நம்மு்்ய அனைா் 
வாழ்க்கையில் நீ்ரச லசமி்ககும் பெழ்ககைம், நீ்ரச 
சரியான மு்ையில் பெயனபெடுத்துவது லபொனை்வ 
நம்மு்்ய எதிர்கைாே நீர்த் ல்த்வகை்ள நி்ேயாகை 
்வத்திரு்ககும் எனபெது நி்தர்சன உண்்ம.

புயல் ஓய்நத பி்றகு
- குடிநீர் சதாழில்துல்றயின் ெவால்கள்
மலேசிய நீர் விநிலயாகை நிறுவனத்்தார் பெயனீட்்ாளர்கைளு்ககு க்தா்ர்நது தூய்மயான நீ்ரப கபெறுவ்்த உறுதிகசயவதிலும் 
எதிர்கைாேத்தில் அது நி்ேநிறுத்்தபபெடுவ்்த உறுதிகசயதிலும் பெல்லவறு சவால்கை்ள எதிர்லநா்ககுகினைனர்.

OSR மு்ை்யப பெயனபெடுத்தும் ேலபொஹான ்கைாங நீர்சசுத்திகைரிபபு நி்ேயம். ஆறறில் மாசு ஏறபெட்்ாலும் பெணி்ய நிறுத்்தாது இந்த ஆ்ே க்தா்ர்நது கசயல்பெடும். 

நாட்டில் நீர் மாசு்ககுப பிர்தான கைாரணமாகை விளஙகும் குப்பெகைள, ரசாயனம் மறறும் ஆர்கைனி்க கைழிவுகைள.


