
 பலூன் விபத்து எதிரப்ாரக்்காத ஒன்றாக 

இருந்தாலும் அந்த ததாழிற்சாலையிை் 

இருந்தவரக்ள் அலத திறம்பட 

லகயாண்டனர.் இதற்கு காரணம் 

அவரக்ளுக்கு அளிக்கப்பட்ட பயிற்சிகள், 

அவசரகாை ஒத்திலககள்தான்.  

 

 பறக்கும் தபாருடக்ளாை் புறசச்சதாரம், தீ 

விபத்து சபான்றலவ மடட்ும் 

ஏற்படுவதிை்லை. அலவ மின்கம்பிகள் மீது 

விழுந்தாை் மின்சாரம் குறுக்கு சுற்றிை் 

பாய்ந்து  விபரதீ விலளவுகள் ஏற்படும். PET 

தகடுகளாை் தசய்யப்படட்ு சமற்புறத்திை் 

உசைாகம் பூசப்பட்ட ஹீலியம் பலூன்களாை் 

இத்தலகய விபத்துகள் அதிகம் 

நிகழ்ந்துள்ளன. 

நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? 
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நன்கு அறியப்பட்ட பறக்கும் சபொருட்கள்  

ஆள் இை்ைா  வான் வாகனங்கள் அை்ைது அலமப்புகள் ( UAVs , UASs ; டிசரான்ஸ்) சபான்றலவகளின் 

பயன்பாடு தற்சபாது பரவைாக உள்ளது. இலவ தபாழுதுசபாக்கிற்காக மடட்ுமின்றி 

ததாழிற்சலைகளிை் ஆய்வுக்ககாகவும், விவசாயம், சுற்றுசச்ூழலியை்,கண்காணிப்பு, அளவீடுகள் 

சபான்றவற்றிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இலவகள் தற்சபாது மாதிரிவிமானங்கள் சபான்று 

எண்ணற்ற வலகயிை் உள்ளன. இலவ ததாழிற்சாலைகளிை் எந்திரங்கள் மீது  சமாதினாை் தீ 

விபத்து, தவடி விபத்து சபான்ற தபரிய சசதங்கலள ஏற்படுத்தும். சமீபத்திை் ஒரு 

ததாழிற்சாலையிை் அப்படிதயாரு விபத்து ராணுவ டிசரானாை்  ஏற்பட்டது. 

உங்களுக்கு சதரியுமொ? 

 ததாழிற்சாலையிை் சமற்பாரல்வயிட தசை்லும்சபாது 

வானத்லதயும் கவனிக்கவும். 

 ததாழிற்சாலையின் மீது அசச்ுறுத்தும் வலகயிை் 

(பறலவகள் தவிர) ஏசதனும் பறக்கின்றனவா என 

கவனிக்கவும். 

 பட்டாசு, வான் விளக்கு, மற்றும் பலூன்கள் 

பறக்கவிடும் காைங்களிை் அதிக கவனமுடன் இருக்க 

சவண்டும். 

 இரசாயன ததாழிற்சாலைகள், எரிதபாருடக்ள் 

சசமிக்கும் இடங்களின் அருகிை் வசிக்கும் மக்கள் 

பட்டாசு அை்ைது டிசரான் பயன்படுத்த 

திடட்மிடட்ிருந்தாை் அவரக்ளுக்கு சதலவயான 

அறிவுலரகலள வழங்கவும்.. 

 உங்கள் ததாழிற்சாலைகளிை் டிசரான் 

பயன்படுத்துவதாக இருந்தாை் அலத வழக்கமற்ற 

தசயைக கருதி சதலவயான அனுமதி  

தபற்றபின்னசர டிசராலன பயன்படுத்த சவண்டும். 

விழாக்காைங்களிை் பயன்படுத்தப்படும் வானதவடிகள், வான் 

பட்டாசுகள் சபான்றலவ தீப்பற்றக்கூடிய தபாருடக்ள் 

சசமிக்கும்இடங்களுக்கு  தீப்தபாறிலய தகாண்டு சசரக்்கும். 

பட்டாசுகளுக்கு பதிைாக வான் விளக்குகள் (AKA  Sky Lanterns) 

பயன்படுத்தப்படுகிறது.இ லவகளும் தீப்தபாறி 

உருவாக்கக்கூடியலவ. சமலும் நீண்ட தூரம் 

பயணிக்கக்கூடியலவ. பலூனிை்  பறப்பவரக்ள் 

ததாழிற்சாலைகளுக்குள்சள இழுத்து தசை்ைப்படட்ு அவசர தலர 

இறக்கம் தசய்யப்படட் நிழகழ்வுகளும் உண்டு. ஏப்ரை் 2017  

பீகான் மற்றும் கீசழ உள்ள படத்லத பாரக்்கவும். ( Mr. தபாசடசடா 

தலைகீழாக உள்ளார)். 
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