
புயலின் ப ோது  
செய்ய பேண்டியவே மற்றும் செய்யக்கூடோதவே 

 

செய்ய பேண்டியவே: 
 

 வீடட்ிலுள்ள ச யரந்்த ஓடுகவள கிசமன்ட ் சகோண்டு 
ெரிசெய்யவும். கதவுகள் மற்றும் ஜன்னல்கவள 
சீரவமக்கவும்.  

 

 வீடட்ின் சுற்று ்புறதத்ிலுள்ள, இற்று ப ோன  வைய  

மரங்கவள அகற்றவும், கோற்றில்  றந்து செல்ல ேோய் ்புள்ள 
ச யரந்்த செங்கல், ஒடுகள், கு ்வ தச்தோடட்ிகள் 
 தோவககள் முதலியேற்வற ஸ்திர ் டுத்தவும். 

 

 கண்ணோடி ஜன்னல்கவள  ோதுகோக்க சில 
மர ் லவககவள வகேெம் வேத்திருக்கவும்.  

 

 மர ் லவககள் வகேெமில்வலசயனில், கண்ணோடியின் 
மீது  ்ளோஸ்டர ் பட ்புகவள ஒடட்ிவேக்கவும், இது 
கண்ணோடி சிதறி சதறி ் வத தவிரக்்க உதவும். 

 

 மண்சணண்வண நிர ்பிய அரிசகன் விளக்கு, ப டட்ரி 
உல்ல டோரெ் ் விளக்கு மற்றும் சில உலரந்்த ப டட்ரிகவள 
வகேெம் வேதத்ிருங்கள். 

 

  ோைவடந்த கடட்ிடங்கவள இடிதத்ுவிடவும். 
 

 ேோசனோலிச டட்ிகள் வேதத்ிருப ோர ் அது பேவல 
செய்கிறதோ என் வதயும், ப ோதுமோன எண்ணிக்வகயில் 
ப டட்ரிகவளயும் வேதத்ிருக்கவும். 

 

 ேோசனோலிச டட்ியின் மூலம் ேைங்க ் டும் ேோனிவல 
எெெ்ரிக்வககவளயும், ேழிகோடட்ுதல்கவளயும் சதோடரந்்து 
கேனிக்கவும், மற்றேரக்ளுக்கும் அேற்வற 
எடுதத்ுவரக்கவும். 

 

 ேோசனோலி மூலம் ச ற ் டும் அதிகோர ்பூரே்மோன 
தகேல்கவள மடட்ுபம பிறரிடம் கூறவும்.  

 

 சீற்றமோன உயர ்அவலகளோல் அடிதத்ு செல்ல ேோய் ்புள்ள 
தோை்ேோன கடற்கவர  குதிகளிலிருந்து விவரேோக 
சேளிபயறவும்.  

 



 உங்கள் வீடு, உயர ் அவலகளினோலும், ஆற்று 
சேள்ளதத்ினோலும்  ோதிக்க ் டேோய் ்பில்வல எனில் 
ெோலெச்ிறந்தது.  எனினும், கோலி செய்ய்யுமோறு 
அறிவுறுதத் ் டட்ோல், உடனடியோக கோலிசெய்யவும். 

 

 ஆற்று நீசரோடட்திற்கு அருகில் இரு ் ேரக்ள், 

கனமவையினோல்,  சேள்ளத்தினோல் சூை ் ட 
ேோய் ்பிரு ் வத அறியவும். 

 
 

 சிறிது கூடுதலோன உணவு, குடிநீவர  வகேெம் 
வேதத்ிருக்கவும். எளிதில் தயோரிக்ககூடியதோகவும், 

முடிந்தேவர ெவமக்கோமல் உண்ணக்கூடியதோகவும் 
இருதத்ல் நலம்.  

 

 சேள்ளத்தோல்  ோதிக்க ் டக் கூடிய இடதத்ில் இரு ்பின், 

விவலமதி ் ோன/முக்கியமோன ச ோருடக்வள பமல் 
தளதத்ில் வேதத்ிருதத்ல் நலம். 

 

 திறந்தசேளியில் உள்ள கூரவ்மயோன, எளிதில் 
விழுந்து/ றந்து விடக்கூடிய ச ோருடக்ள் உயிருக்கு 
அெச்ுறுதத்லோனவே என் தோல், மூடிய அவறகளில் 
 ோதுகோ ் ோக வேதத்ிருக்கவும். 

 

 கோற்றூ வீசும் திவெக்கு எதிர ் திவெயில் உள்ள கதவு, 

ஜன்னல்கவள திறக்க ஏதுேோக இரு ் வத உறுதி 
செய்துசகோள்ளவும். 

 

 குைந்வதகள் மற்றும் முதிபயோரக்ளுக்சகன பிரதப்யக 
உணவு முவற பதவே டின் அதற்கோன ஏற் ோடவ்ட 
செய்துசகோள்ளவும். 

 

 புயலின் கண்  குதி உங்கள்  குதியின் மீது கடக்க 
பநரிடட்ோல், அவரமணி பநரதத்ிற்க்கு பமலோன அவமதிவய 
கோணலோம். அந்த ெமயதத்ில்,  ோதுகோ ் ோன இடதத்ிபலபய 
இருக்கவும். அேெரமோன சீரவம ்பு பேவலகள் இரு ்பின் 
அேற்வற செய்துசகோள்ளலோம். ஆனோல், சேளியில் 
செல்லக்கூடோது. ஏசனனில், ெற்று மிகவும்  லத்த கோற்று 
மீண்டும் எதிர ்திவெயிலிருந்து வீெ ஆரம்பிக்கும். 

 

 அவமதியோன, அேெர நிவலவய வகயோளும் உங்கள் திறன் 
மற்றேரக்ளுக்கு உதப்ேகமோகவும், உதவியோகவும் இருக்கும். 

 



 ெம் ந்த டட் அதிகோரிகள் பகடட்ுக்சகோள்ளும் ேவர வீடு 
திரும் ோமல்  ோதுகோ ்பு முகோம்களிபலபய இருக்கவும். 

 

 விளக்கு கம் ங்களிலிருந்து பிடிமோனமின்றி சதோங்கும் 
மின்ெோர ேயரக்வள சதோடக்கூடோது. 

 

 மற்றேரக்ளுக்கு உதவி சதவேயில்லோத டெ்தத்ில் ப ரழிவு 
 குதியிலிருந்து விலகி இருக்கசேண்டும்.  

 

 ெமூகவிபரோதிகளின் துரந்டத்வதகவள தடு ் துடன் 
கோேல்நிவலயதத்ிற்கு சதரிவிக்க பேண்டும்.  

 

  ஸ்கள், கோரக்ள், லோரிகள் மற்றும் ேண்டிகவள கேனமோக 
இயக்கபேண்டும்.  

 

 வீடுகள் மற்றும் குடியிரு ்புகளிலிருந்து இடி ோடுகவள 
அகற்ற பேண்டும். 

 

 இை ்புகள் குறிதத்ு ெம் ந்த டட் அதிகோரிகளுக்கு தகேல் 
சதரிவிக்க பேண்டும். 

 

 ப ரழிவு குதியிலிரு ்ப ோரின்  ோதுகோ ்பு குறிதத்ு 
அேரக்ளின் உறவினரக்ளுக்கு தகேல் சதரிவிக்க பேண்டும். 

 
 

செய்யக் கூடோதவே: 
 
X ேதந்திகவள நம் க்கூடோது. 

 

X ெம் ந்த டட் அதிகோரிகள் பகடட்ுசகோள்ளோதேவர 
 ோதுகோ ்பு முகோம்கவள விடட்ு சேளிபயேரக்கூடோது. 

 

X புயலுக்கு இவடயில் நிலவும் அவமதியோன பநரத்தில் 
சேளிபயேரக் கூடோது. 

 

X விளக்கு கம் ங்களிலிருந்து பிடிமோனமின்றி சதோங்கும் 
மின்ெோர ேயரக்வள சதோடக்கூடோது, ஏசனனில் அதில் 

மின்ெோரம்  ோய ேோய் ்புள்ளது. 
 

 

புயலின் ப ோது விேெோயம் ெோரந்்த செய்ய பேண்டியதும், 
செய்யக்கூடோததும் 

 



 

கனமவை மற்றும் சேள்ளத்தினோல் ஏற் டும்  ோதி ்பு: 
 

 அடரத்த்ியோன மவை மற்றும் சேள்ளம் ேயலில் உள்ள 
 யிரக்ளுக்கு  ோதி ்வ  ஏற் டுதத்ும். 

 

 சேள்ள ்ச ருக்கு மண்ணின் ெத்திற்கு  ோதி ்வ  
உருேோக்கும், இது தோேரங்களில் கணிெமோன  ோதக 
விவளவுகவள ஏற் டுதத்ும். 

 

 சேள்ளதத்ின் ப ோது மண்ணில் ஏற் டும் பேதியியல் 
மோற்றம் மண்ணில் உள்ள வநடர்ஜன் அளவில் 
ச ரும்மோற்றதவ்த உண்டோக்கி சேள்ளம் ேடிந்த பின்னரும் 
கூட  யிரின் ேளரெ்ச்ிவய  ோதிக்கும். 

 

 கனமவையோனது, மண் அரி ்பு, விேெோய  ணிகளில் 
 ோதி ்பு, தண்ணரீ ் பதக்கம், அதிக ் டியோன ஈர ் தம், 

பூெச்ிகளின் தோக்குதல் மற்றும்  யிரக்ளில் பநோவய 
ஏற் டுதத்ும். 

 

ச ருங்கோற்றோல் ஏற் டும் தோக்கம்: 
 

 ச ருங்கோற்று  யிரக்வள நிவலகுவலயவும், பேபரோடு 
ெோயவும் ேழிேகுக்கும். 

 

 ச ருங்கோற்று  தோனியங்கவள முற்றிய  யிரிலிருந்து 
உதிரெச்ெய்துவிடும். 

 

  லத்த கோற்று,  உயரமோக ேளரும் கரும்பு, ேோவை ப ோன்ற 
 யிரக்வள மிகவும்  ோதிக்கும்.  

 

 பூெச்ி மருந்து சதளித்தல், உரமிடுதல் ப ோன்ற விேெோய 
 ணிகவள மிகவும்  ோதிக்கும். 

 

 ஈர ் தத்வத குவற ் தன் மூலம்  யிரின் நீர ் பதவேவய 
அதிகரிக்கும். 

 

புயலுக்கு முன் ோக செய்ய பேண்டியவே:  
 

  யிரக்ள் 80% முதிரே்வடந்திருந்தோல், முன்கூடட்ிபய 
அறுேவட செய்யலோம். 

 



 அறுேவட செய்ய ் டட் தோனியங்கள்/ச ோருடக்வள 
 ோதுகோ ் ோன இடங்களில் வேக்க பேண்டும். 

 

 தண்ணரீ ்உடப்ுகுேவத தடுக்க,  ோென கோல்ேோய்கவளயும், 

ஆற்றங்கோல்கவளயும் ெரிசெய்யபேண்டும். 
 

 விரிேோன தண்ணரீ ்ேடிகோல் ேெதிகவள செய்யபேண்டும். 
 

 பதோடட்க்கவல  யிரக்ளுக்கு பதவேயோன பிடிமோன 
ேெதிகவள செய்ேது அவே விழுந்துவிடோமலும், பேபரோடு 
பிடுங்க ் டோமலும்  ோதுகோக்க உதவும். 

 

 சேள்ளம் அடிக்கடி ஏற் டும்  குதிகளில் சநல் ப ோன்ற 
நீரில் மூை்கினோலும் ேளரக்கூடிய  யிரக்வள 
பதரந்்சதடுக்கவும். 

 

 சேள்ளதத்ினோல் ஏற் டும்  ோதி ்புகவள குவறக்க, நீர ்
நிவலகவள (ஆறுகள், ஏரிகள், குளங்கள் முதலியன) 

முவறயோக  ரோமரிக்க பேண்டும். 
 

 சேள்ளதத்ின்  ோதி ்புகவள குவறக்க நீபரோடட்தத்ின் 
பேகதவ்த கடட்ு ் டுதத்ேல்ல தோேரங்கவள  யிரிடலோம்.  

 

 கரும்பு  யிரக்ளுக்கு பிடிமோன ேெதிகவள செய்து 
வேக்கலோம். 

 

 ேளர ்்பு பிரோணிகளின் ேசி ்பிடங்கள்  லத்த கோற்றோல் 
 ோதிக்க ் டோேண்ணம்  ோதுகோக்க பேண்டும். 

 

 ேளர ்்பு பிரோணிகவள முவறயோன சதோழுேங்களில் 
வேதத்ிருக்கவும். 

 

 சகோழி ் ண்வணகவளெச்ுற்றி பகோனி ்வ கவள 
வேக்கவும். 

 

புயலுக்கு ்பின் செய்ய பேண்டியவே: 
 

 ேயல்களில் பதங்கியுள்ள உ ரி நீவர சேளிபயற்ற ேடிகோல் 
ேெதி செய்தல், கரும்பு, ேோவை முதலியவேகவள நிமிரத்த்ி 
பிடிமோன ேெதி செய்தல், கோய்கறி,  ைெச்ெடிகளுக்கு 
 ற்றுக்கோல் ேெதி செய்தல் முதலியவேகவள 
பமற்சகோள்ளபேண்டும். இது புயலினோல் ஏற் டட் 
பெதங்கவள குவறக்க உதவும். 

 



 பமலலங்கரித்தல், வநடர்ஜன் உரமிடுதல்  யிரக்ள் 
விவரவில் மீடச்ியவடயவும், இை ்வ  குவறக்கவும் உதவும். 

 

 சதோடரந்்து நீர ் பதங்குதல் மண்ணின் நுண்ெதத்ுகவள 
குவறக்கும் என் தோல், ஃச ோலியர ் முவறயில் 
நுண்ெதத்ுகவள சதளிக்கவும்.  

 

 முதிரந்்த  யிரக்வள அறுேவட செய்து செயற்வக 
முவறயில் உலரத்்தவும். 

 
 

செய்யக்கூடோதவே : 
 
X பூெச்ி மருந்து சதளிக்கபேோ, உரமிடபேோ ப ோகக்கூடோது. 

 

X அறுேவட செய்த தோனியங்கவள/ச ோருடக்வள 
திறந்தசேளியில் வேதத்ிருக்க கூடோது. 

 

X கடல் சீற்றமோக இருக்குமோதலோல் மீனேரக்ள் கடலுக்குள் 
மீன் பிடிக்க செல்லக்கூடோது. 

 

X ேளர ்்புபிரோணிகவள திறந்தசேளியில் பமய்ெெ்லுக்கு 
அனு ் க்கூடோது. 

 

X ேயல்சேளியில் உள்ள விேெோய குடில்களிபலோ, 

மரத்தினடியிபலோ தங்கக்கூடோது. 

 

***** 


