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 15.62 மி.மீட்டர். பசன்ழை மாவட்டத்தில் அதிகெட்சமாக 79.13
மி.மீட்டர் ெதிவாகியுள்ளது.
வடகிைக்கு ெருவமழை 1.10.2021 முதல் 8.11.2021 வழர 347.62 மி.மீ பெய்துள்ளது. இது
இயல்ொை மழையளவாை 241.2 மி.மீட்டழர விட 44 சதவீதம் கூடுதல் ஆகும்.
அரியலூர், நகாயம்புத்தூர், கடலூர், ஈநராடு, கரூர், நாமக்கல், புதுக்நகாட்ழட, சிவகங்ழக,
திருபநல்நவலி, திருவாரூர், திருச்சிராப்ெள்ளி, விழுப்புரம், ஆகிய 12 மாவட்டங்களில் இயல்ழெ
விட 60 சதவீதத்திற்கு நமல் மிக அதிகப்ெடியாை மழை பெய்துள்ளது.
பெருநகர பசன்ழை மாநகராட்சி ெகுதிகளில் பதாடர்ந்து மழை பெய்து வருகிறது.
முன்பைச்சரிக்ழக நடவடிக்ழகயாக பெருநகர பசன்ழை மாநகராட்சி ெகுதிகளில் பமாத்தம் 169
நிவாரண

முகாம்கள்

நியமிக்கப்ெட்டுள்ளைர்.
ழவக்கப்ெட்டுள்ளைர்.

அழமக்கப்ெட்டு,
தற்நொது,
1,52,451

48

அதற்காை

நிவாரண

உணவுப்

பொறுப்பு

முகாம்களில்,

889

பொட்டலங்கள்

அதிகாரிகள்
நெர்கள்

தங்க

பொதுமக்களுக்கு

வைங்கப்ெட்டுள்ளது.
பெருகநகர பசன்ழை மாநகராட்சியின் 166 பதருக்களில் நதங்கியுள்ள மழை நீர், இராட்சத
ெம்புகள் மூலம் அகற்றப்ெட்டு வருகிறது. மழை நீரால் சூைப்ெட்டுள்ள 13 சுரங்கப்ொழதகளில்,
10 சுரங்கப்ொழதகளில் மழை நீர் பவளிநயற்றப்ெட்டுள்ளது. எஞ்சிய 3 சுரங்கப்ொழதகளில்
மழை நீர் பவளிநயற்றும் ெணி விழரவாக நழடபெற்று வருகிறது. சாழலகளில் விழுந்த 75
மரங்கள் உடைடியாக அகற்றப்ெட்டு நொக்குவரத்து சீர் பசய்யப்ெட்டுள்ளது.
15 மண்டலங்களுக்பகை நியமிக்கப்ெட்டுள்ள கண்காணிப்பு அலுவலர்கள் மீட்பு மற்றும்
நிவாரணப் ெணிகழள அழைத்துத் துழற அலுவலர்களுடன் இழணந்து நமற்பகாண்டு
வருகின்றைர்.

நிவாரண முகாம்கள்
➢ காஞ்சிபுரம்

மாவட்டத்தில்,

43

குடும்ெங்கழளச்

சார்ந்த

128

நெர்கள்

5 நிவாரண முகாம்களிலும்,
➢ திருவண்ணாமழல மாவட்டத்தில்,
2 நிவாரண முகாம்களிலும்,
➢ பசங்கல்ெட்டு

மாவட்டத்தில்,

15
20

குடும்ெங்கழளச்
குடும்ெங்கழளச்

சார்ந்த
சார்ந்த

71
79

நெர்கள்
நெர்கள்

2 நிவாரண முகாம்களிலும்,
➢ திருவள்ளூர்
மாவட்டத்தில்
9
குடும்ெங்கழளச்
சார்ந்த
36
நெர்கள்
1 நிவாரண முகாமிலும் தங்கழவக்கப்ெட்டுள்ளைர். அவர்களுக்கு நதழவயாை உணவு,
மருத்துவ வசதி உள்ளிட்ட அடிப்ெழட வசதிகள் வைங்கப்ெட்டு வருகிறது.
பசத விபரம்
➢ 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.

அடண / நீர்த்பதக்கத்தின் பபயர்

நீர் இருப்பு (மி.க.அ.)

1.

பூண்டி

3231/2786

பவளிபயற்றப்படும்
உபரி நீர்
4848 கை அடி

2.

நசாைவரம்

1081/908

1200 கை அடி

3.

பசங்குன்றம் (புைல்)

3300/2916

2148 கை அடி

4.

பசம்ெரம்ொக்கம்

3645/2942

2104 கை அடி

5.

வீராணம்

1456/894

434 கை அடி

6.

நதர்வாய் கண்டிழக

500/500

90 கை அடி

இந்திய வானிழல ஆய்வு ழமயத்தின் 7.11.2021 நாளிட்ட அறிவிக்ழகயில், 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 வலுவழடந்து நமற்கு வடநமற்கு திழசழய நநாக்கி நகர்ந்து வடதமிைகத்தின்
கடற்கழரழய நநாக்கி 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.
பசன்ழையில் மாநில அவசரக் கட்டுப்ொட்டு ழமயம், மாவட்டங்களில் மாவட்ட
அவசரக் கட்டுப்ொட்டு ழமயங்களும் முழறநய 1070 மற்றும் 1077 என்ற கட்டணமில்லா
பதாழலநெசியுடன், கூடுதலாை அலுவலர்களுடன் 24 மணி நநரமும் இயங்கி வருகிறது. நமலும்,
பெருநகர பசன்ழை மாநகராட்சி பதாடர்ொை புகார்களுக்கு பொதுமக்கள் 1913 என்ற
கட்டணமில்லா பதாழலநெசி மூலம் பதாடர்பு பகாள்ளலாம்.
பொதுமக்கள் TNSMART இழணயதளத்திலும், வாட்ஸ் அப் எண் 9445869848 மூலமாகவும்
புகார்கழள பதரிவிக்கலாம்.
முதல் நிழல மீட்ொளர்கழள மீட்பு மற்றும் நிவாரணப் ெணிகளில் ஈடுெடுத்தும்
பொருட்டு தயார் நிழலயில் ழவக்கப்ெட்டுள்ளைர்.
கடநலார மாவட்டங்களில் 121 ெல்நநாக்கு ொதுகாப்பு ழமயங்களும், 5106 நிவாரண
முகாம்களும் தயார் நிழலயில் உள்ளை.
3915 மரம் அறுக்கும் இயந்திரங்கள், 2897 JCB கள், 2115 பெைநரட்டர்கள், 483 இராட்சத
ெம்புகள் உள்ளிட்ட நதடல் மற்றும் உெகரணங்கள் தயார் நிழலயில் ழவக்கப்ெட்டுள்ளை.
வானிழல முன்ைறிவிப்புகழள மீனவர்களுக்கு உடனுக்குடன் பதரிவிக்க 21000 உயர் VHF
கருவிகளும், 600 பசயற்டகபகாள் பதாடலபபசிகளும், 296 NAVTEX and NAVIC உெகரணங்களும்
மீைவர்களுக்கு வைங்கப்ெட்டுள்ளது.
நெரிடர் காலங்களில் பெலிகாப்டர்கள் இறங்குவதற்கு 87 பெலிநெட்கள் தயார்
நிழலயில் ழவக்கப்ெட்டுள்ளது.
மழையால் ொதிக்கப்ெட்டவர்களுக்கு நதழவயாை நிவாரண உதவிகழள தாமதமின்றி
வைங்கவும், நிவாரண

முகாம்களில் தங்கழவக்கப்ெடும்

பொதுமக்களுக்கு

நதழவயாை

அடிப்ெழட வசதிகள் பசய்து தரவும், அத்தியாவசிய பொருட்கள் தங்கு தழடயின்றி கிழடப்ெழத
உறுதி பசய்திடவும், நிவாரண முகாம்களில் பகாநராைா வழிகாட்டு பநறிமுழறகழள
கழடபிடிக்கவும், குைந்ழதகள், வயதாைவர்கள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு நதழவப்ெடும் ொல்,
பராட்டி, உணவு, மருந்துகள் தழடயின்றி கிழடப்ெழத உறுதி பசய்திடவும், மழைக்காலங்களில்
பதாற்று வியாதிகள் / படங்கு நொன்றழவ ெரவாமல் இருக்கவும், தகுந்த நடவடிக்ழககழள
நமற்பகாள்ள மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்ெட்டுள்ளது.
மாண்புமிகு வருவாய் மற்றும் நெரிடர் நமலாண்ழமத் துழற அழமச்சர் அவர்களது
ஆய்வின் நொது, கூடுதல் தழலழமச் பசயலர் /வருவாய் நிருவாக ஆழணயர் திரு. ெணீந்திர
பரட்டி, இ.ஆ.ெ., வருவாய் மற்றும் நெரிடர் நமலாண்ழமத் துழற முதன்ழமச் பசயலர் திரு.
குமார் பெயந்த், இ.ஆ.ெ., நெரிடர் நமலாண்ழம இயக்குநர் டாக்டர் என். சுப்ழெயன், இ.ஆ.ெ.,
மற்றும் அலுவலர்கள் உடனிருந்தைர்.
மாநில அவசரக் கட்டுப்பாட்டு டமயம்,
பசன்டன

