
குளிர ்அலையின் ப ோது 
செய்ய பேண்டியதும், செய்யக்கூடோததும் 

 
செய்ய பேண்டியது ( குளிரலைக்கு முன்பு) : 
 

 ப ோதுமோன குளிரக்ோை ஆலடகலள லேதத்ிருக்கவும்.  ை 

அடுக்கு ஆலடகள்  யனுள்ளதோக இருக்கும். 

 

 அேெரகோை ச ோருடக்லள தயோரோக லேதத்ிருங்கள். 
 

செய்ய பேண்டியது ( குளிரலையின்ப ோது) : 
 

 முடிந்தேலர உள்ளரங்கிை்/வீடட்ினுள் இருங்கள், குளிரந்்த 

கோற்றோை்  ோதிக்க ் டுேலத தடுக்க  யணதல்த 

குலறக்கவும். 

 

 உைரந்்த துணிகலள உடுத்தவும். ஈரமோக இருந்தோை், உடை் 

சே ் தல்த இழ ் லதத் தடுக்க, துணிகலள விலரேோக 

மோற்றவும். 

 

 லகயுலறகள் குளிரெ்ச்ியிலிருந்து அதிக அரேலண ்பு 

மற்றும் கோ ்பு ேழங்குகின்றன. 

 

 ேோசனோலி, சதோலைகோடச்ி, செய்தித்தோள் ேோயிைோகபேோ,  
உள்ளூர ்ேோனிலை  ற்றிய தகேலை அறிந்துசகோள்ளவும். 

 

 சதோடரந்்து சூடோன  ோனங்கள் குடிக்கவும். 
 

 ேயதோனேரக்லளயும் குழந்லதகலளயும் கேனிதத்ுக் 

சகோள்ளுங்கள். 

 

 குழோய்கள் உலறயக்கூடும் என் தோை் ப ோதுமோன 

தண்ணலீர லேத்திருக்கவும். 

 

 உணரவ்ின்லம, விரை்கள், கோை்விரை்கள், கோது மடை்கள் 

மற்றும் மூக்கின் நுனி ஆகியேற்றிை் சேள்லள அை்ைது 

உலற னி(Frostbite) அறிகுறிகலள ்  ோருங்கள். 

 

 உலற னியோை்  ோதிக்க ் டட்  குதிகலள சேதுசேது ் ோன 

நீரிை் லேக்கவும். 

 

தோழ்சே ் நிலையோை்  ோதிக்க ் டட்ோை் : 
 



 ஒரு சூடோன இடதத்ிற்கு அலழதத்ுெ ்சென்று அேரது / அேளது 

ஆலடகலள மோற்றவும். 

 

 உடலை பதோலுக்கு-பதோை் சதோடரப்ு மூைம், உைரந்்த அடுக்கு 

ப ோரல்ேகள், உலடகள், துண்டுகள் சகோண்டு சூபடற்றுங்கள். 

 

 உடை் சே ் நிலைலய அதிகரிக்க உதவும் சூடோன  ோனங்கள் 

சகோடுங்கள். மது சகோடுக்க பேண்டோம். 

 

 நிலைலம பமோெமலடந்தோை் மருதத்ுே உதவிலய நோடுங்கள். 

 

செய்யக் கூடோதலே : 
 

X மது அருந்த பேண்டோம். இது உங்கள் உடை் சே ் நிலைலய 

குலறக்கிறது. 

 

X உலற னி  ோதித்த  குதியிை் மெோஜ் செய்ய பேண்டோம். இது 

அதிக பெதத்லத ஏற் டுதத்ும். 

 

X நடுக்கதல்த புறக்கணிக்கோதீரக்ள். இது உடை் சே ் தல்த 
இழந்து சகோண்டிருக்கிறது என் தற்கோன முக்கியமோன முதை் 

அறிகுறியோகும் மற்றும் வீடட்ிற்குள் விலரேோக 

திரும்புேதற்கோன ெமிக்லையோகும். 

 
 
 

விேெோயத்திை் குளிர ்அலை மற்றும் தலர உலற னி 

ெமயங்களிை் 
செய்ய பேண்டியதும், செய்யக் கூடோததும் 

 
செய்ய பேண்டியது : 
 

  யிரக்லள குளிர ்  ோதி ்பிலிருந்து  ோதுகோக்க மோலை 

பநரங்களிை் பைெோன மற்றும் அடிக்கடி நீர ்் ோெனம் / 

சதளி ் ோன்  ோெனத்லத ்  யன் டுதத்ுங்கள். 

 

 இளம்  ழ தோேரங்கலள ெரக்ண்டோ / லேக்பகோை் /  ோலிதீன் 

தோள்கள் / பகோணி ல கள் மூைம் மூடி லேக்கவும். 

 

 நுண்ணிய துலளகளுலடய  ோலிதீன் ல களோை் 

ேோலழ ் ழங்கலள மூடி லேக்கவும். 

 

 நோற்றோங்கோை்  ரோமரி ்பு: நோற்றோங்கோை் தோேரங்கலள 

இரவிை்  ோலிதீன் தோளுடன் மூடி, கோலையிை் அகற்றவும். 



நரெ்ரி  யிரக்ளுக்கு மோலையிை் நீர ்் ோெனம் செய்து 

கோலையிை் தண்ணலீர சேளிபயற்றவும். 

 

 கடுகு, சமோெல்ெ மற்றும்  ரு ்பு ப ோன்ற முக்கியமோன 

 யிரக்லள உலற னி தோக்குதலிை் இருந்து  ோதுகோக்க, நீரத்த் 
ெை்பூரிக் அமிைதல்த (@ 0.1%)  அை்ைது திபயோரியோ @ 500 பிபிஎம் 
சதளிக்கவும். 

 

 உங்கள்  குதி குளிர ் அலைக்கு ஆளோனோை் கோற்று / 

தங்குமிடங்கள்  ோதுகோ ்பு ெந்து  யிரக்லள ேளரக்்கவும். 

 

 பி ்ரேரி மோத இறுதியிை் அை்ைது மோரெ் ்மோத சதோடக்கதத்ிை் 

தோேரங்களின்  ோதிக்க ் டட்  குதிகலள கதத்ரிக்கவும். 

கத்தரிக்கோய் செடிகளிை் செ ்பு பூெண சகோை்லிகலள 

சதளிதத்ு, நீர ்் ோெனதத்ுடன் NPK ஐ ்  யன் டுதத்ுங்கள். 

 

 

செய்யக் கூடோதலே :  
 

X குளிரந்்த கோைநிலையிை் மண்ணுக்கு ஊடட்ெெ்தத்ு 

 யன் டுத்த பேண்டோம், பேர ் பமோெமோக இரு ் தோை் 

தோேரதத்ோை்  ஈரத்த்ுக்சகோள்ள முடியோது. 
 

X மண்லணத் சதோந்தரவு செய்யோதீரக்ள்; தளரே்ோன 

பமற் ர ்பு கீழ் ர ்பிலிருந்து  சே ் தல்த கடதத்ுேலத 
குலறக்கிறது. 

 
 

கோை்நலட ேளர ்்பு (செய்ய பேண்டியது) : 
 

 கோை்நலடகலள இரவிை் சகோடட்லககளுக்குள் லேதத்ு, 

குளிரெ்ச்ியிலிருந்து  ோதுகோக்க உைரந்்த  டுக்லகலய 

ேழங்கைோம். 

 

 விைங்குகளுக்கு, தீேனதத்ிை் புரத அளவு மற்றும் தோதுக்கலள 

அதிகரி ் து குளிரெ்ச்ிலய  ெமோளிக்க, ஆபரோக்கியமோக 

லேதத்ிருக்க உதவுகிறது. 
 

 விைங்குகளுக்கு, கனிம கைலேலயயுடன் உ ்பு, பகோதுலம 
மற்றும் சேை்ைம் ப ோன்றேற்லற தேறோமை் சகோடுங்கள். 

இது குளிரக்ோைத்திை் அலேகளின் அன்றோட ஆற்றை் 

பதலேலய பூரத்த்ி செய்ய உதவும். 
 



 பகோழி ் ண்லணயிை், பகோழி சகோடட்லககளிை் செயற்லக 

ஒளிலய ேழங்குேதன் மூைம் குை்சுகலள சூடோக 

லேதத்ிருங்கள். 

 

கோை்நலட ேளர ்்பு (செய்யக் கூடோதலே) : 
 

X கோலை பநரதத்ிை் கோை்நலடகள் / ஆடுகலள பமய்ெெ்லுக்கு 
அனு ் க் கூடோது. 

 

X இரவு பநரங்களிை் கோை்நலடகள் / ஆடுகலள 
திறந்தசேளியிை் தங்க லேக்க கூடோது. 

***** 


