
வெள்ள நேரத்தில் 
வெய்ய நெண்டியதும், வெய்யக் கூடாததும் 

 

வெள்ளத்திற்கு முன்பு: 
 

 ெதே்திகளள தவிரத்த்ு, பதற்றமளடயாமல், அளமதியாக 
இருக்கவும். 

 

 அெெர தகெல் பரிமாற்றதத்ிற்கும், குறுஞ்வெய்தி அனுப்ப 
ெெதியாக,  வெல்நபசிளய முழுளமயாக ொரஜ்் வெய்து 
ளெதத்ிருக்கவும். 

 

 ொனிளல குறித்த அண்ளம வெய்திகளுக்கு ொவனாலி, 

வதாளலகாடச்ி மற்றும் ோநளடுகளள கெனிதத்ு ெரவும். 
 

 ஆடு, மாடு நபானற ெளரப்்பு பிராணிகளள 
கடட்ிப்நபாடாமல் ளெதத்ிருப்பது அளெகளின் 
பாதுகாப்புக்கு உதவும். 

 

 பாதுகாப்பு மற்றும் அதத்ியாெசியமான வபாருடக்ளுடன் 
கூடிய அெெரகால ளபளய தயார ் ேிளலயில் 
ளெதத்ிருக்கவும். 

 

 முக்கியமான வபாருடக்ளளயும், ஆெணங்களளயும் ேீர ்
புகாத ளபகளில் பதத்ிரப்படுதத்ி ளெக்கவும். 

 

 அருகிலுள்ள முகாம்கள்/ உயரமான இடங்களில் உள்ள 
வீடுகளுக்கு வெல்லும் பாதுகாப்பான ெழித்தடதள்த அறிே்து 
ளெதத்ிருக்கவும்.  

 

 அரசு அதிகாரிகளின் அறிவுறுதத்லின் நபரில் 
பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு உடநன வெல்லவும். 

 

 ஒரு ொரதத்ுக்கு நதளெயான,  உடனடியாக உண்பதற்கு 
ஏற்ற உணவுப்வபாருடக்ள், குடிேீர ்முதலியளெகளள இருப்பு 
ளெதத்ிருக்கவும். 

 

 திடீர ் வெள்ளம் ஏற்பட ொய்ப்புள்ள, கால்ொய், ஓளட, 

ெடிகால் பகுதிகளள வதறிே்துளெதத்ிருக்கவும். 
 

வெள்ளத்தின் நபாது : 
 

 வெள்ள ேீருக்குள் வெல்லக்கூடாது. அப்படி வெல்லநெண்டிய 
நதளெயிருப்பின், தக்க காலணிளய அணிே்து வெல்லவும்.  



 

 கழிவு ேீர ் ெடிகால் பகுதிகள், ேீரெ்ெ்ே்திகள் 
முதலியெற்றிலிருே்து விலகியிருக்கவும்.  

 

 மின் கம்பங்கள், விழுே்து கிடக்கும் மின் கம்பிகள் 
முதலியெற்றிலிருே்து விலகியிருக்கவும். 

 

 திறே்து கிடக்கும் ெடிகால்கள், பள்ளங்கள் முதலியெற்ளற 
சிெப்பு வகாடி, தடுப்பாண்கள் மூலம் அளடயாளமிடவும். 

 

 வெள்ள ேீரின் மீது ேடக்கநொ, ொகனங்களள இயக்கநொ 
கூடாது. ஏவனனில், இரண்டு அடி ஆழமுள்ள வெள்ள ேீரானது 
வபரிய காரக்ளளக் கூட எளிதாக அடிதத்ுெவ்ெல்லக்கூடியது. 

 

 புதியதாக ெளமத்த அல்லது உலரே்்த உணவுகளளநய 
உண்ணவும். உணவுகளள மூடி ளெக்கவும். 

 

 வகாதிக்களெதத் / குநலாரின் கலே்த ேீளரநய பருகவும். 
 

 கிருமிோசினிளய வதளிதத்ு சுற்றுபுறதள்த சுதத்மாக 
ளெத்திருக்கவும்.  

 

வெள்ளம் ெடிே்தபின் : 
 

X வெள்ள ேீரிநலா அல்லது அதன் அருகிநலா குழே்ளதகளள 
விளளயாட அனுமதிக்காதீரக்ள். 

 

X பழுதளடே்த மின் ொதனங்களள உபநயாகிக்காதீரக்ள்.  

 

X அறிவுருத்தப்படட்ால், முதன்ளம மின் விளெளய அளணதத்ு 
ளெக்கவும். மின் ொதனங்களள மின் இளணப்பிலிருே்து 
எடுதத்ு விடவும். ஈரமான மின் ொதனங்களள வதாடாதீரக்ள். 

 

 ஏநதனும் மின் கம்பங்கள் முறிே்து கிடக்கிறதா, மின் 
கம்பிகள் அறுே்து கிடக்கிறதா, நெறு ஏநதனும் 
கூரள்மயான/உளடே்த வபாருடக்ள் கிடக்கிறதா என 
கெனியுங்கள். 

 

X வெள்ள ேீரில் கிடக்கும் உணவு வபாருடக்ளள 
உண்ணாதீரக்ள். 

 

 மநலரியாளெ தடுக்க வகாசுெளலளய பயன்படுதத்ுங்கள்.  
 

 வெள்ள நேரத்தில் பாம்புகள் தீண்ட ேிளறய 
ொய்ப்புள்ளதால் கெனமாக இருக்கவும். 



 

X குழாய்கநளா, கழிவு ேீர ் குழாய்கநளா நெதமுற்றிருே்தால், 

கழிெளற மற்றும் குழாய்களள உபநயாகிக்காதீரக்ள். 
 

X சுகாதார அதிகாரிகள் பாதுகாப்பானது என வொல்லும் 
ெளர வபாது குழாய்களில் ெரும் ேீளர பருகாதீரக்ள்.  

 

வெள்ளத்தின் நபாது வீடட்ிலிருே்து வெளிநயற நேரே்்தால் : 
 

 வீடட்ு உபநயாக வபாருடக்ள், மர ொமாங்கள் 
முதலியெற்ளற கடட்ில், நமளெ நபான்ற உயரமான 
இடங்களில் ளெக்கவும். 

 

 கழிவு ேீர ்வீடட்ிற்குள் புகுெளத தடுக்க, கழிெளற நகாப்ளப, 

ேீர ் ெடிகால் துளளகளில் மண் ேிரப்பிய ொக்கு 
மூடள்டகளள ளெக்கவும். 

 

 வீடட்ின் மின் இளணப்ளபயும் ெளமயல் எரிொயு 
இளணப்ளபயும் அளணதத்ு ளெக்கவும். 

 

 நமடட்ு பகுதிகளுக்கு/ பாதுகாப்பு முகாம்களுக்கு வெல்லவும். 
 

 அெெரகால ளப, முதலுதவி வபடட்ி, முக்கியமான வபாருடக்ள் 
மற்றும் ஆெணங்களள உடன் எடுதத்ுெவ்ெல்லவும். 

 

 ஆழமான / ஆழம் வதரியாத ேீர ்பகுதிகளில் இறங்காதீரக்ள். 

ேீரின் ஆழதள்த அறிய குெச்ிளய பயன்படுத்தவும். 
 

 அதிகாரிகள் நகடட்ுக்வகாண்டால் மடட்ுநம வீடு திரும்பவும். 
 

 குடும்பத்தினருக்கான தகெல் பரிமாற்ற திடட்தள்த 
உருொக்கிக்வகாள்ளவும். 

 

 ேளனே்த வபாருடக்ள் அளனதள்தயும் கிருமினாசினி மூலம் 
சுத்தப்படுதத்வும். 

 
 
 

வெள்ளத்தின் நபாது விெொயத்தின் வபாருடட்ு  
வெய்ய நெண்டியதும், வெய்யக் கூடாததும் 

 
 

வெய்ய நெண்டியது : 
 



 கால்ேளடகள்/ெளரப்்பு பிராணிகளள அதற்கான 
வதாழுெதத்ில் பாதுகாப்பாக ளெத்திருக்கவும். 

 

 கால்ேளடகளுக்கு சுத்தமான குடிேீர ்வகாடுக்கவும். 
 

 வெள்ளம் சூழ ொய்ப்புள்ள பகுதிகளில் ேீரில் முழ்கினாலும் 
தாக்குபிடிக்கக்கூடிய பயிரக்ளள நதரே்்வதடுக்கவும். 

 

 வெள்ளம் ெடிே்தபின் ெயல்களில் உள்ள உபரி ேீளர ெடிதத்ு 
விடவும். 

 

 ோற்றுகளும், வேற்பயிருள்ள ெயலும் முற்றிலுமாக 
பாதிக்கப்படட்ிருே்தால், தாமதமான, படிப்படியான விளதப்பு 
முளறகளள நமற்வகாள்ளவும். 

 

 நமடட்ுேில சூழலில், பருப்பு மற்றும் எள் முதலியெற்ளற 
பயிரிடலாம். 

 

 முதிரே்்த பயிரக்ளள, கனமளழ முன்னறிவிப்பு 
கிளடத்தவுடன் அறுெளட வெய்து பாதுகாப்பான 
இடங்களில் ளெக்கவும். 

 

 ஓரளவு பாதிக்கப்படட் உழவு ேிளலயில் உள்ள வேல் 
ெயல்களில், உபரி ேீளர ெடிகடட்ிய பின் 1/3rd N2 +  50% K2O ளெ 
நமலுரமாக இடவும். 

 

 பயிர ்வெள்ளதத்ினால் பாதிக்கப்படட்ிருே்தால், குறுகிய கால 
ஃநபாவடாய்ன்வென்சிடிெ் ெளககளள நேரடியாக 
விளதக்கவும்.  

 

 வெள்ளத்தால் விளதகள் அடிதத்ுெவ்ெல்லப்படட்ிருே்தால் 
விளதகளுக்கு மாற்று ஏற்பாடுகளள வெய்யவும்.  

 

 வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்படட் பயிரக்ளுக்கு, வெள்ளம் 
ெடிே்தபின், கூடுதலான ளேடர்ஜன் உரங்களள பயன் 
படுத்தவும். 

 
 

வெய்யக்கூடாதளெ : 
 

X அறுெளட வெய்த விளளவபாருடக்ளள திறே்தவெளியில் 
ளெதத்ிருக்க கூடாது. 

 



X ெயலில் ேீண்ட ோடக்ள் ேீர ்நதங்க விடக்கூடாது. ஏவனனில் 
அது பயிரக்ள் அழுகவும், நோய் தாக்கதிற்கு உள்ளாக்கவும் 
வெய்யும். 
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