
அதிகம் சேமியுஙகள்
தண்ணீரை திறன்ிக்க வழியில் பயனபடுத்தும் 
துரவககும் இயநதிைங்கரைப் பயனபடுத்துவதன 
மூலம் இது சாத்திய்ாகும்.

ஒரு துவைக்கும் 
இயநதிரதவத எவைவாறு 
சதர்வு சேயைது ?

தண்ணீவர மறுபயனணீடு சேயய ேில 
குறிப்புகள்

01
உங்கள் வ ணீட்டின ததரவககு 
ஏறற துரவககும் 
இயநதிைத்ரதத் ததர்வு 
சசய்யுங்கள்.

02
அதில் அதி்க அரையாைககுறி்கள் 
உள்ைரத ததர்நசதடுங்கள்

03
ஒவசவாரு முரற து்ி 
துரவப்பதறகு ஆ்கக 
குரறவான தண்ணீரைப் 
பயனபடுத்தும் இயநதிைத்ரத 
ததர்நசதடுங்கள்.

01
து்ி துரவககும் 
இயநதிைத்தின முழு 
ச்காள்ைைரவயும் 
பயனபடுத்திகச்காள்ளுங்கள்

02
தண்ணீர் சுழறசியின 
எண்ிகர்கரய 
சரியா்கத் 
ததர்நசதடுங்கள். 
அது தண்ணீர் 
வ ண்ீ ாவரதத்  
தவிர்ககும்

03
்கரைசி சுழறசியில் 
பயனபடுத்தப்படும் 
தண்ணீரை ்கழிவரற 
்கழுவதவா, தரைரயத் 
துரைக்கதவா 
பயனபடுத்துங்கள்.
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கட்வாய சேயலதிறன் 
ஒடடுைிலவலத திட்ம் 
என்றவால என்ன ?

ஒரு சபாருள் தண்ணீரை 
எவவைவு திறம்பைப் 
பயனபடுத்தும் எனபரதக 
குறிப்பதற்கான தைவரிரச 
முரறதய ்கட்ைாயச் சசயல்திறன 
ஒட்டுவில்ரலத் திட்ைம்.

அநத ஒடடுைிலவலவய 
எவைவாறு படிப்பது?

Actual water consumption may vary from test results
Compare all models at www.pub.gov.sg

Water Consumption:
Wash Programme:
Type of Product:
Brand:
Model:
Registration No.:

அரையாைககுறி அதி்க்ா்க இருககும் 
சபாருட்்கள், தண்ணீரை ஆ்க அதி்கத் 
திறனுைன பயனபடுத்தும்.

ஒட்டுவில்ரல, ஒரு சபாருைின 
தண்ணீர் பயனபாடு, விதம், ்ாதிரி 
ஆ்கியவறரறக ்காணபிககும்.

எல்லா ஒட்டுவில்ரல்கைிலும், 
பதிவுசசய்யப்பட்ை எண அல்லது 
தகுதித்திறன குறியடீு இருககும்.

ை ணீடடில தண்ணீர் பயனணீடடின் முக்கிய கூறுகள் 
(2016/2017)

27%
குளிததல

12% 
குளியலவற குழவாய

6% 
மறறவை

15% 
து்ி துவைததல

18% 
தண்ணீவரப் 
பவாய்சேி அடிததல

என்ன புதிது ?

நவான் ஏன் தண்ணீவர
சேமிக்க சைணடும்?

2017- ஆம் ஆணடு ஏப்ைல் 
்ாதத்தில் இருநது இைணடு, 
மூனறு ்றறும் நானகு 
அரையாைககுறி்கள் உள்ை 
துரவககும் இயநதிைங்கள் 
சிங்கப்பூரில் விறபரன சசய்ய 
அனு்திக்கப்படும். 

PUB, ததசிய தண்ணீர் மு்கரவ, 
நானகு ததசிய குழாய்்கைினமூலம், 
சிங்கப்பூருககு நிரலயா்க தண்ணீர் 
விநிதயா்கம் சசய்யப்படுவரத 
உறுதி சசய்்கிறது. இருப்பினும், 
தண்ணீர் ஒரு விரல்திப்பறற 
வைம். தண்ணீரைத் திறர்யா்கப் 
பயனபடுத்துவதால், அது 
நிரலயா்கக ்கிரைப்பரத உறுதி 
சசய்துச்காள்ைமுடியும். அதன 
மூலம் நாம் ந்து பஙர்க 
ஆறறலாம்.  

சேமிக்கப்படும் 
தண்ணீரின் 
அளவு
தண்ணீர் தச்கரிப்பு 
முரற்கள் ஏழு ்கிதலா 
ச்காள்ைைவு ச்காணை 
து்ி துரவககும் 
இயநதிைத்ரத 
அடிப்பரையா்கக 
ச்காணடு 
்க்க்கிைப்பட்டிருக்கிறது.

வரைபைம் (இைது) 
திறர்யான து்ி 
துரவககும் இயநதிைத்ரத 
்றறும் அரையாை 
குறி்கள்  இல்லாத து்ி 
துரவககும் ஏழு ்கிதலா 
ச்காள்ைைவு து்ி 
துரவககும் இயநதிைத்ரத 
ச்காணடு 
ஒப்பிைப்பட்டுள்ைது.

தண்ணீவர்ச சேமிக்க அதிக அவ்யவாளக்குறிகள் 
உள்ள சபவாருடகவளத சதர்நசதடுஙகள். 

தண்ணீரைத் திறம்பைப் பயனபடுத்தும் சபாருட்்கரை வாங்கி தண்ணீர் 
தச்கரிப்ரப வாழகர்கயின அனறாைச் சசயல்பாைா்கப் பலர் பினபறறத் 
சதாைங்கி இருக்கினறனர். அது PUB, ததசிய தண்ணீர் மு்கரவ நைத்திய 
்கருத்தாய்வில் சதரியவநதது. 

ேநவதப் பஙகில, மூன்று அவ்யவாளக் குறிகள் 
சகவாண் துவைக்கும் இயநதிரஙகளின் ைிறபவன. (%)

ஆதாைம்: சிங்கப்பூருக்கான, GFK சில்லரற விறபரன த்ிகர்கயின 
்கணடுபிடிப்பு்கள். 

விறபரனக ்காலம்  
அகதைாபர் 2011 – 
சசப்ைம்பர் 2012

விறபரனக ்காலம்  
அகதைாபர் 2012 – 
சசப்ைம்பர் 2013

விறபரனக ்காலம்  
அகதைாபர் 2013 – 
சசப்ைம்பர் 2014

விறபரனக ்காலம்  
அகதைாபர் 2014 – 
சசப்ைம்பர் 2015

விறபரனக ்காலம்  
அகதைாபர் 2015 – 
ஏப்ைல் 2016

லிட்ர்கள் லிட்ர்கள் லிட்ர்கள்

16% 
ேவமயலவற

6% 
கழுவும் சதவாடடி


