
வறடச்ியின்(Drought / Dry Spell) ப ோது 
செய்ய பவண்டியதும், செய்யக் கூடோததும் 

 
 

செய்ய பவண்டியது : 
 

 எெெ்ரிக்கக, தற்ப ோகதய தகவல் மற்றும் வழிமுறைகளுக்கு 
வோசனோலி, சதோகலகோடச்ி மற்றும் நோபலடுககை கவனிதத்ு 
வரவும். 

 

 மகைநீர ்பெகரி ்க  ககடபிடிக்கவும். 

 

 மகை கோலதத்ிற்க்கு முன் ோக, அந்தந்த  குதியிலுை்ை நீர ்

நிகலககை தூரவ்ோரி செ ் னிடுதல் மற்றும் புது ்பித்தல் 

ப ோன்ற  ணிககை பமற்சகோை்ை பவண்டும். 

 

 ஆைமோன குழிககை உருவோக்குவதன் மூலம் நிலத்தடி 

நீரம்டட்தக்த அதிகரிக்கெச்ெய்யலோம்.  

 

 நீர ் ோதுகோ ்பு நிகை்ெச்ிகைில்  ங்பகற்கலோம்.  

 

 வீடுகைில்  யன் டுத்த ் டட் நீகர புல்சவைிகளுக்கும், 

செடிகளூக்கும்  ோய்ெச்ுவதற்க்கு  யன் டுதத்லோம். 

 

 ஷவருக்கு  தில் வோைியில் நீர ்பிடிதத்ு குைிக்கலோம். 

 

 தகரகய சுத்தம் செய்ய தண்ணரீ ்உ பயோகி ் தற்க்கு  தில் 

ஈரதத்ுணிகய  யன் டுதத்லோம். 

 

 குகறவோன நீரிகர ் ோன்(Flush) உை்ைவோறு கழி ் கறகய 

கடட்கமக்கவும். 

 

 தண்ணரீ ் சதோடட்ி, குைோய் ஆகியவற்றில் கசிவு இருக்கிறதோ 

என அவ்வ ்ப ோது  ரிபெோதிக்கவும்.  

 

 எவ்வைவு முடியுபமோ அவ்வைவு நீகர மறுசுைற்சி செய்து 

 யன் டுத்தவும். 

 

 நீர ்  ோதுகோ ்பு  ைக்கவைக்கதத்ுடன் கூடிய 

வோை்வியல்முகறகய ககடபிடிக்கவும்.  

 

 சு ோபுல், சீமரு ோ, கசுரினோ மற்றும் யுகலி ்டஸ் 

மரக்கோடுககை வைர ்் கத ஊக்குவிக்கலோம். 

 



செய்யக்கூடோதகவ : 

 

X நீகர வீணோக்குவகத முற்றிலும் தவிரக்்கவும். 

 

X மரங்ககையும், கோடுககையும் சவடட்க்கூடோது. 

 

X வீடட்ின் பமற்கூகரயின் மீது ச ற ் டும் மகை நீகர 

வீணோக்கக்கூடோது. 

 

X ஏரிகை், குைங்கை், கிணறுகை் ப ோன்றவற்றின்  ோதுகோ ்பில் 

சமத்தனம் கூடோது. 

 

X குைோயில் தண்ணகீர திறந்துகவதத் நிகலயில்  ல் 

துலக்குவது, ெவரம் செய்வது,  ோதத்ிரம் கழுவுவது, துணி 

துகவ ் து  கூடோது. 
 
 
 

வறடச்ி கோலத்தில் பவைோண்கம நடவடிக்கககை் 

செய்ய பவண்டியதும், செய்யக்கூடோததும் 
 
 

செய்ய பவண்டியகவ : 
 

 மகைநீர ்செகரி ்க  ககடபிடிக்கவும். நீர ்பெமி ்பு விவெோய 
முகறகைோன, விவெோய குடக்டகை், ெமுதோய நீர ்பதக்கங்கை் 
நீர ்நிகலகை், குைங்கை் முதலியன  லன் தரக்கூடியகவ.  

 

 மகை கோலதத்ிற்க்கு முன் ோக, அந்தந்த  குதியிலுை்ை நீர ்

நிகலககை தூரவ்ோரி செ ் னிடுதல் மற்றும் புது ்பித்தல் 

ப ோன்ற  ணிககை பமற்சகோை்ை பவண்டும். 

 

 குகறவோன நீர ் பதகவயுகடய/ வறடச்ிகய தோங்கி வைரும் 

 யிர ்வககககை  யிரிடவும். 

 

 மண்ணின் ஈர ் தத்கத  ோதுகோக்க வறடச்ிகய தோங்கி 

வைரும் புற்கை், புதரக்ை், மற்றும் மரங்ககை வைரக்்கலோம். 

 

 நீர ்சதைி ் ன் முகற / செோடட்ு நீர ் ோென முகறகைின் மூலம் 

மோகல பவகையில் நீர ் ோெனம் செய்யலோம். 

 

 நீர ் ோதுகோ ்பு முகறககை ககயோைவும். 

 



 கிகடக்கும் நீரோதோரங்கைிலிருந்து  ோெனவெதிககை ஏற் ோடு 

செய்யவும். 

 

 வயலிலிருந்து ககைககை நீக்கவும். அவ்வோறு நீக்கிய 

ககைககைத் தகைகூைங்கைோக்கி மண்ணின் ஈர ் ததக்த 

 ோதுகோக்கலோம். 

 

 தோமதமோன  ருவமகை துவக்கம் /   ருவகோலதிற்க்கு 

இகட டட் வறடச்ி கோலத்தில் ச ோருதத்மோன 

 யிரம்ுகறகளுக்கோன செயல் திடட்தக்த தயரிக்கவும். 

 

 வறடச்ி பாதிப்புக்குள்ளான பகுதிகளில், குறுகிய கால மற்றும் 

குறறந்த நீர ் ததறவப்படும் பயிரக்றள ஊக்குவிக்க 

தவண்டும்; குறுகிய கால விறதகள் கிறடப்பறத ஏற்பாடு 

செய்யுங்கள். 

 

 உடனடியாக விநிதயாகிக்க, முன்கூடட்ிதய தரமான 

விறதகறள தெமிதத்ு றவக்க ஏற்பாடு செய்யுங்கள்.  

 

 விவொயிகள் தறைக்கூளம், கறளக் கடட்ுப்பாடு, கலாெெ்ார 

நடவடிக்றககள் தபான்ற நறடமுறறகறளத ் ததரவ்ு 

செய்யலாம். 

 

 சு ோபுல், சீமரு ோ, கோசுரினோ மற்றும் யூகலி ்டஸ் 

ஆகியவற்கற சகோண்டு கோடு வைர ்்க  ஊக்குவிக்கவும். 

 

 தரமான தீவனம் மற்றும் கால்நறட பயிரக்ள் கிறடப்பறத 

உறுதிசெய்க. 

 

 ஒருங்கிகணந்த பூெச்ி பமலோண்கம மூலம் உறிஞ்சும் 

பூெச்ிககைக் கடட்ு ் டுதத்ுவதில் கவனமோகவும்,  பூெச்ி 

மற்றும் பூெச்ி ெம் வங்ககை கடட்ு ் டுதத்வும் / குகறக்கவும். 

 

  யிர ்கோ ்பீடக்ட ் ச ற விவெோயிககை ஊக்குவிக்கவும். 

 

 வறடச்ி கோலத்தின் ப ோது ப ோலியோர ் சதைி ் ோன் மூலம் 
கநடர்ஜன் உரங்கை் மற்றும் நுண்ணூடட்ெெ்தத்ுக்ககை 

உ பயோகி ் து  யிரின் ெகி ்புதத்ன்கமகய  ோதுகோக்கிறது 
மற்றும் பமம் டுதத்ுகிறது. 

 

  ருதத்ி ப ோன்ற  ரந்த வரிகெ  யிரக்ைில் வரிகெ விடட்ு 
வரிகெ  (skip row) நீர ்் ோெனதக்தக் ககயோைவும் 

 



 மண்ணிலிருந்து ஈர ் தம் சவைிபயறுவகத குகறக்க 

தோவரங்கைின் எண்ணிக்கககயக் குகறக்கவும். 

 

 பதகவ ் டும் இடங்கைில் கபயோலின், கெபகோசெல், 

ஃபீகனல், சமரக்ுரிக் அமிலம் ப ோன்ற ஆன்டி-

டிரோன்ஸ்பிரண்டுககை சதைிக்கலோம். 

 

 உரதத்ின் அைகவ குகறக்கலோம் அல்லது அதன் 

 யன் ோடக்ட தோமதமோக்கலோம். 

 

 நீர ் மற்றும் பமலடுக்கு மண்ணிை ்க   தடுக்க வயல் ெமன் 
செய்தல்,  ண்டிங், அகழி, சமோடக்ட மோடி மற்றும் தரிசு 

உழுதல் ப ோன்ற நகடமுகறகை் செய்ய்யலோம். 
 
 

செய்யக்கூடோதகவ : 
 

X அதிக ் டியோன் நீர ் பதகவ ் டும் விகதகை்/ யிரக்கை 
உ பயோகிக்கோதீரக்ை் ; கோகல பநரதத்ில் நீர ்  ோய்ெச்ுதல் 
கூடோது. 

 

***** 


