
“വെള്ളവപൊക്കത്തിനു ശേഷം ഉള്ള ആശ ൊഗ്യ നിര്ശേേങ്ങള് - 

 

വെള്ളം ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയശതൊവട ആളുകള് െീടുകളിശേക്ക് തി ിച്ചു 

ശ ൊകൊന് ഉള്ള ശ്േമങ്ങള് തുടങ്ങി. അശതൊടു കൂടി ഏറ്റെും കൂടുതല് 

ആളുകള് െിളിച്ചു അശനേഷിച്ചത ്െീട് െൃത്തി ആക്കൊന് വെശറ്റൊള് 

കിട്ടുശമൊ എന്നത ്ആണ്. വെശറ്റൊള് എന്നത് മണം വകൊണ്ട ്നല്ലത ്

ആവണങ്കിേും േക്തം ആയ ഒ ു അണുനേീക ണ ഉ ൊധി അല്ല എന്്ന 

നൊം തി ിച്ചറിയണം. അല് ം േുര്ഗ്ന്ധം ഉവണ്ടങ്കിേും, 

വെള്ളവ ൊക്കത്തിനു ശേഷം ജേം േുദ്ധീക ിക്കൊനും, െീടുകള് അണു 

െിമുക്തം ആക്കൊനും ഏറ്റെും നല്ല മൊര്ഗ്ം ശലൊറിശനഷന് തവന്ന ആണ.് 

ബ്ലീച്ചിംഗ്് വ ൌെര് ഉ ശയൊഗ്ിച്ച് െീടുകളില് തവന്ന എങ്ങിവന 

 അണുനേീക ണം നടത്തൊം എന്്ന ചുെവട െിെ ിക്കുന്നു. 

 

*കിണറിവേ വെള്ളം േുദ്ധീക ിക്കുന്ന  ീതി* 

1. സൊധൊ ണ െൊങ്ങൊന് േഭിക്കുന്ന ബ്ലീച്ചിംഗ്് വ ൌെറില് 30 മുതല് 40 

േതമൊനം െവ  ആണ് ശലൊറിവെ അളെ്. 33% ശലൊറിന് ഉണ്ട് എന്ന 

നിഗ്മനത്തില് ആണ് ഇനി  റയുന്ന അളെുകള് നിര്ശേേിക്കുന്നത്.  

2. കിണറിവേ വെള്ളത്തിവെ അളെ് ആേയം നമ്മള് കണക്കൊക്കണം. 

അതിനു ആേയം കിണറിവെ െയൊസം മീറ്ററില് കണക്കൊക്കുക (D). തുടര്ന്്ന 

ബക്കറ്്റ കിണറിവെ ഏറ്റെും അടിയില് െവ  ഇറക്കി നിേെില് ഉള്ള 

വെള്ളത്തിവെ ആഴം മീറ്ററില് കണക്കൊക്കുക (H)  

വെള്ളത്തിവെ അളെ് = 3.14 x D x D x H x 250 േിറ്റര് 

 

3. സൊധൊ ണ ശലൊറിശനഷന് നടത്തൊന് 1000 േിറ്ററിന ്2.5 ശ്ഗ്ൊം ബ്ലീച്ചിംഗ്് 

വ ൌെര് ആണ് ആെേയം െ ിക. എന്നൊല് വെള്ളവപൊക്കത്തിനു ശേഷം 

വെള്ളം അതീെ മേിനം ആയി ിക്കും എന്നത് വകൊണ്ട് സൂപര് 

ശലൊറിശനഷന് നടശത്തണ്ടതുണ്ട.് ഇതിനൊയി 1000 േിറ്ററിന് 5 ശ്ഗ്ൊം 

(ഏകശേേം ഒ ു ടീസ്പൂ ണ് കൂമ്പൊ ം ആയി) ബ്ലീച്ചിംഗ്് വ ൌെര് ആണ് 

ആെേയം.  

4. വെള്ളത്തിവെ അളെ ്െച്ച ്ആെേയം ആയ ബ്ലീച്ചിംഗ്് വ ൌെര് ഒ ു 

പ്ലൊസ്റ്റിക്് ബക്കറ്റില് എടുക്കുക. ഇതില് അല്പം വെള്ളം ശചര്ത്്ത കുഴമ്്പ 

  ുെത്തില് ആക്കുക. നന്നൊയി കുഴമ്്പ ആയ ശേഷം ബക്കറിവെ 

മുക്കൊല് ഭൊഗ്ം വെള്ളം ഒഴിച്ച ്ഇളക്കുക. ശേഷം ബക്കറ്്റ 10 മിനിറ്റ് 

അനക്കൊവത വെക്കുക 

5. 10 മിനിറ്റ് കഴിയുശമ്പൊള് േൊയനിയിവേ ചുണ്ണൊമ്്പ അടിയില് അടിയും. 

മുകളില് ഉള്ള വെള്ളത്തില് ശലൊറിന് േയിച്ചു ശചര്ന്നി ിക്കും. വെള്ളം 

ശകൊ ുന്ന ബക്കറ്റിശേക്ക് ഈ വതളി ഒഴിച്ച ശേഷം ബക്കറ്്റ കിണറിവെ 

ഏറ്റെും അടിയിശേക്ക് ഇറക്കി വ ൊക്കുകയും തൊഴ്ത്തുകയും വചയ്തു 

വെള്ളത്തില് ശലൊറിന് േൊയനി നന്നൊയി കേര്ത്തുക.  

6. 1 മണിക്കൂര് സമയം വെള്ളം അനക്കൊവത െച്ച ശേഷം കിണറിവേ 

വെള്ളം ഉ ശയൊഗ്ിച്ച് തുടങ്ങൊം.  

 

*തയ്യൊറൊക്കിയത്: ശെൊ. െി. ജിശതഷ്* 
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