தமிழ்நாட்டில் தீவிரமடைந்து வரும் வைகிழக்கு பருவமடழ – நிவாரணப்
பணிகள் துரிதமாக நடைபபற்று வருகிறது – மாண்புமிகு வருவாய் மற்றும் பபரிைர்
பமலாண்டமத் துடற அடமச்சர்
திரு. பக.பக.எஸ்.எஸ்.ஆர். ராமச்சந்திரன் அவர்கள் தகவல்
தமிழ்நாட்டில் கடந்த 24 மணி நநரத்தில், 37 மாவட்டங்களில் மழை
பெய்துள்ளது. மாநிலத்தின் சராசரி மழை அளவு 14.2 மி.மீட்டர். பசன்ழை
மாவட்டத்தில் அதிகெட்சமாக 67.08 மி.மீட்டர் ெதிவாகியுள்ளது.
வைகிழக்கு பருவமடழ 1.10.2021 முதல் 8.11.2021 வடர 346.1 மி.மீ
பபய்துள்ளது. இது இயல்பான மடழயளவான 241.2 மி.மீட்ைடர விை 43 சதவீதம்
கூடுதல் ஆகும்.
பபருநகர பசன்டன மாநகராட்சி பகுதிகளில் பதாைர்ந்து மடழ பபய்து
வருகிறது. முன்பனச்சரிக்டக நைவடிக்டகயாக பபருநகர பசன்டன மாநகராட்சி
பகுதிகளில் பமாத்தம் 169 நிவாரண முகாம்கள் அடமக்கப்பட்டு, அதற்கான
பபாறுப்பு

அதிகாரிகள்

நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

தற்பபாது,

முகாம்களில், 1,107 நபர்கள் தங்க டவக்கப்பட்டுள்ளனர்.

48

நிவாரண

3,58,500 உணவுப்

பபாட்ைலங்கள் பபாதுமக்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
மடழ நீர் பதங்கியுள்ள 290 பகுதிகளுள், 59 பகுதிகளில் பதங்கியுள்ள
மடழ நீர், இராட்சத பம்புகள் மூலம் அகற்றப்பட்டுள்ளது. எஞ்சிய 231 பகுதிகளில்
மடழ நீடர அகற்றும் பணி துரிதமாக நடைபபற்று வருகிறது.
சூழப்பட்டுள்ள

16

சுரங்கப்பாடதகளில்,

14

சுரங்கப்பாடதகளில்

மடழ நீரால்
மடழ

நீர்

பவளிபயற்றப்பட்டுள்ளது. எஞ்சிய 2 சுரங்கப்பாடதகளில் மடழ நீர் பவளிபயற்றும்
பணி விடரவாக நடைபபற்று வருகிறது. சாடலகளில் விழுந்த 75 மரங்கள்
உைனடியாக அகற்றப்பட்டு பபாக்குவரத்து சீர் பசய்யப்பட்டுள்ளது. 178 மருத்துவ
முகாம்கள் மூலம் 3947 நபர்கள் பயனடைந்துள்ளனர்.
15 மண்ைலங்களுக்பகன நியமிக்கப்பட்டுள்ள கண்காணிப்பு அலுவலர்கள்
மீட்பு மற்றும் நிவாரணப் பணிகடள அடனத்துத் துடற அலுவலர்களுைன்
இடணந்து பமற்பகாண்டு வருகின்றனர்.

நிவாரண முகாம்கள்
காஞ்சிபுரம்,

திருவண்ணாமழல,

பசங்கல்ெட்டு,

திருவள்ளூர்,

திருவண்ணாமழல மாவட்டங்களில் 314 நெர்கள் 10 நிவாரண முகாம்களில்
ொதுகாப்ொக தங்க ழவக்கப்ெட்டுள்ளைர். அதன் விெரம் பின்வருமாறு➢ காஞ்சிபுரம்

மாவட்டத்தில்,

43

குடும்ெங்கழளச்

சார்ந்த

128

நெர்கள்

5 நிவாரண முகாம்களிலும்,
➢ திருவண்ணாமழல மாவட்டத்தில், 15 குடும்ெங்கழளச் சார்ந்த 71 நெர்கள்
2 நிவாரண முகாம்களிலும்,
➢ பசங்கல்ெட்டு மாவட்டத்தில், 20 குடும்ெங்கழளச் சார்ந்த 79 நெர்கள்
2 நிவாரண முகாம்களிலும்,
➢ திருவள்ளூர்
1

நிவாரண

மாவட்டத்தில்
முகாமிலும்

9

குடும்ெங்கழளச்

சார்ந்த

தங்கழவக்கப்ெட்டுள்ளைர்.

36

நெர்கள்

அவர்களுக்கு

நதழவயாை உணவு, மருத்துவ வசதி உள்ளிட்ட அடிப்ெழட வசதிகள்
வைங்கப்ெட்டு வருகிறது.
நசத விெரம்
➢ கடந்த 24 மணி நநரத்தில், பசன்ழை, நதனி, மதுழர மாவட்டங்களில் 4
நெர்கள் உயிரிைந்துள்ைர். நமலும், 16 கால்நழட இறப்புகள் ெதிவாகியுள்ளது.
237 குடிழசகள் ெகுதியாகவும், 26 குடிழசகள் முழுழமயாகவும் ஆக
பமாத்தம் 263 குடிழசகள் நசதமழடந்துள்ளை. 65 வீடுகள் ெகுதியாகவும்,
5 வீடுகள் முழுழமயாகவும் ஆக பமாத்தம் 70 வீடுகள் நசதமழடந்துள்ளை.
முக்கிய

அடணகள்

/

நீர்த்பதக்கங்களில்

நீர்

இருப்பு

மற்றும்

உபரி

நீர்

பவளிபயற்றப்படும் விபரம்
வ.எண்.
1.
2.
3.
4.
5.

அடண / நீர்த்பதக்கத்தின்
பபயர்
பூண்டி
பசாழவரம்
பசங்குன்றம் (புழல்)
பசம்பரம்பாக்கம்
வீராணம்

6.

பதர்வாய் கண்டிடக

நீர் இருப்பு
(மி.க.அ.)

903/1465

பவளிபயற்றப்படும்
உபரி நீர்
4069 கனஅடி
1215 கனஅடி
2191 கனஅடி
2144 கனஅடி
434 கனஅடி

500/500

90 கனஅடி

2742/3231
878/1081
2896/3300
2916/3645

இந்திய வானிழல ஆய்வு ழமயத்தின் 8.11.2021 நாளிட்ட அறிவிக்ழக
எண் 5-இல், தமிழ்நாடு மற்றும் ஆந்திர பிரநதச கடநலாரத்தின் நமற்கு மத்திய
மற்றும் அதழை ஒட்டியுள்ள பதன்கிைக்கு வங்கக்கடல் ெகுதியில் வளி மண்டல
நமலடுக்கு சுைற்சியின் காரணமாகவும், சுமத்திரா கடற்கழரயின் பதன்கிைக்கு
வங்கக்கடல் மற்றும் மத்திய இந்தியப் பெருங்கடல் ெகுதியில் நிலவும் வளி
மண்டல நமலடுக்கு சுைற்சியின் காரணமாகவும், பதன்கிைக்கு வங்கக் கடல்
மற்றும் அதழை ஒட்டியுள்ள ெகுதியில் குழறந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிழல
9.11.2021 அன்று உருவாகும் என்றும், இது வலுவடைந்து பமற்கு வைபமற்கு
திடசடய பநாக்கி நகர்ந்து வைதமிழகத்தின் கைற்கடரடய பநாக்கி நகரும்
என்றும், இந்திய வானிழல ஆய்வு ழமயம் அறிவித்துள்ளது. இதன் காரணமாக,
தமிழ்நாட்டின்

ஒரு

சில

ெகுதிகளில்

கைமழை

முதல்

மிக

கைமழை

பெய்யக்கூடும் என்றும், வட கடநலார மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் அதி
கைமழை பெய்யக்கூடும் என்றும் பதரிவிக்கப்ெட்டுள்ளது.
வங்கக்கடல் ெகுதியில், ெலத்த காற்று வீசக்கூடும் என்ெதால், மீைவர்கள்
9.11.2021 முதல் 12.11.2021 வழர வங்கக் கடல் ெகுதிக்கு மீன்பிடிக்கச் பசல்ல
நவண்டாம் என்று பதரிவிக்கப்ெட்டுள்ளது.
இதழைத் பதாடர்ந்து, நெரிடர்களின் நொது மீட்பு மற்றும் நிவாரணப்
ெணிகழள துரிதப்ெடுத்தும் பொருட்டு, நதசிய நெரிடர் மீட்புப் ெழடயின் இரண்டு
குழுக்கள் மதுழரக்கும், பசங்கல்ெட்டு மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்டத்திற்கு தலா
ஒரு குழுவும் அனுப்பி ழவக்கப்ெட்டுள்ளது.

நமலும் தமிழ்நாடு நெரிடர் மீட்புப்

ெழடயின் இரண்டு குழுக்கள் தஞ்சாவூர் மற்றும் கடலூர் மாவட்டங்களுக்கு
அனுப்பி ழவக்கப்ெட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு தீயழணப்புத் துழற, அழைத்து விதமாை நதடல் மற்றும் மீட்பு
உெகரணங்களுடன் தயார் நிழலயில் உள்ளது. தீயழணப்புத் துழறக்கு சுவர்
இடிந்து விழுந்தது, மழை நீர் சூழ்ந்தது, ொம்புகள் பதன்ெட்டது, மரம் விைந்தது,
வாகைங்கள் மழை நீரில் சிக்கிக் பகாண்டது நொன்ற 261 புகார்கள் மீது
உடைடியாக நடவடிக்ழக நமற்பகாள்ளப்ெட்டுள்ளது. மீன்வளத் துழற மூலம் 90
ெடகுகள் தயார் நிழலயில் ழவக்கப்ெட்டுள்ளை.

பசன்டனயில் மாநில அவசரக் கட்டுப்பாட்டு டமயம், மாவட்ைங்களில்
மாவட்ை அவசரக் கட்டுப்பாட்டு டமயங்களும் முடறபய 1070 மற்றும் 1077 என்ற
கட்ைணமில்லா பதாடலபபசியுைன், கூடுதலான அலுவலர்களுைன் 24 மணி
பநரமும் இயங்கி வருகிறது. பமலும், பபருநகர பசன்டன மாநகராட்சி பதாைர்பான
புகார்களுக்கு பபாதுமக்கள் 1913 என்ற கட்ைணமில்லா பதாடலபபசி மூலம்
பதாைர்பு பகாள்ளலாம்.
பபாதுமக்கள்

TNSMART

இடணயதளத்திலும்,

வாட்ஸ்

அப்

எண்

9445869848 மூலமாகவும் புகார்கடள பதரிவிக்கலாம்.
மாண்புமிகு வருவாய் மற்றும் பபரிைர் பமலாண்டமத் துடற அடமச்சர்
அவர்களது ஆய்வின் பபாது, கூடுதல் தடலடமச் பசயலர் /வருவாய் நிருவாக
ஆடணயர்

திரு.

பணீந்திர

பரட்டி,

இ.ஆ.ப.,

வருவாய்

மற்றும்

பபரிைர்

பமலாண்டமத் துடற முதன்டமச் பசயலர் திரு. குமார் பெயந்த், இ.ஆ.ப., பபரிைர்
பமலாண்டம இயக்குநர் ைாக்ைர் என். சுப்டபயன், இ.ஆ.ப., மற்றும் அலுவலர்கள்
உைனிருந்தனர்.
மாநில அவசரக் கட்டுப்பாட்டு டமயம்,
பசன்டன

