
09.11.2021 – காலை 10.30  

வங்கக்கடலில் குலைந்த காற்ைழுத்த தாழ்வு நிலை  - முன்னெச்சரிக்லக 

நடவடிக்லககள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளெ – மாண்புமிகு வருவாய் மற்றும் பபரிடர் 

பமைாண்லமத் துலை அலமச்சர்  

திரு. பக.பக.எஸ்.எஸ்.ஆர். ராமச்சந்திரன் அவர்கள் தகவல்  

 

தமிழ்நாட்டில் கடந்த 24 மணி நநரத்தில், 38 மாவட்டங்களிலும் மழை 

பெய்துள்ளது. மாநிலத்தின் சராசரி மழை அளவு 16.84 மி.மீட்டர். பசங்கல்ெட்டு 

மாவட்டத்தில் அதிகெட்சமாக 74.70 மி.மீட்டர் ெதிவாகியுள்ளது.   

வடகிழக்கு பருவமலழ 1.10.2021 முதல் 09.11.2021 வலர 362.94 மி.மீ 

னபய்துள்ளது. இது இயல்பாெ மலழயளவாெ 248.3 மி.மீட்டலர விட 46 சதவீதம் 

கூடுதல் ஆகும். 

 குறிப்ொக பசங்கல்ெட்டு, கன்னியாகுமரி, விழுப்புரம், தூத்துக்குடி, 

பதன்காசி, காஞ்சிபுரம் மாவட்டங்களில் 16 இடங்களில் மிக கனமழை / கனமழை 

ெதிவாகியுள்ளது. 

 வங்கக் கடலில் இன்று குழைந்த காற்ைழுத்த தாழ்வு நிழல உருவாகும் 

என்றும், இதழனத் பதாடர்ந்து தமிழ்நாட்டின் வட கடநலார மாவட்டங்களில் கன 

மழை பெய்யக் கூடும் என்று இந்திய வானிழல ஆய்வு ழமயம் பதரிவித்துள்ளது. 

இதன் காரணமாக அழனத்து முன்பனச்சரிக்ழக நடவடிக்ழககளும் 

தீவிரப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளன. 

முக்கிய அலைகள் / நீர்த்பதக்கங்களில் நீர் இருப்பு மற்றும் உபரி நீர் 

னவளிபயற்ைப்படும் விபரம் 

➢ பமட்டுர் அலைக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளலதத் னதாடர்ந்து, 

அலையிலிருந்து 20,000 கெ அடி உபரி நீர் திைந்து விடப்பட்டுள்ளது. 

➢ பவானிசாகர் அலையிலிருந்து, 10,000 கெ அடி உபரி நீர் திைந்து 

விடப்பட்டுள்ளது. 

➢ லவலக அலையிலிருந்து, 569 கெ அடி உபரி நீர் திைந்து 

விடப்பட்டுள்ளது. 



 

வ.எண். அலை / நீர்த்பதக்கத்தின் 

னபயர் 

நீர் இருப்பு 

(மி.க.அ.) 

னவளிபயற்ைப்படும் 

உபரி நீர் 

1. பூண்டி 2712/3231 4054 கெஅடி 

2. பசாழவரம் 866/1081 1200 கெஅடி 

3. னசங்குன்ைம் (புழல்) 2841/3300 2145 கெஅடி 

4. னசம்பரம்பாக்கம் 2852/3645 2104 கெஅடி 
 

மாவட்டங்களில் நமற்பகாள்ளப்ெட்ட முன்பனச்சரிக்ழக, மீட்பு, நிவாரண 

நடவடிக்ழககள் 

நிவாரண முகாம்கள் 

 பசங்கல்ெட்டு, காஞ்சிபுரம், பெரம்ெலூர், இராணிப்நெட்ழட, 

திருவண்ணாமழல, விழுப்புரம் மாவட்டங்களில், 2649 நெர்கள் 75 நிவாரண 

முகாம்களில் ொதுகாப்ொக தங்க ழவக்கப்ெட்டுள்ளனர். அதன் விெரம் 

பின்வருமாறு- 

➢ பசங்கல்ெட்டு மாவட்டத்தில், 176 குடும்ெங்கழளச் சார்ந்த 800 நெர்கள்  

21 நிவாரண முகாம்களிலும், 

➢ காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில், 204 குடும்ெங்கழளச் சார்ந்த 685 நெர்கள் 

23 நிவாரண முகாம்களிலும், 

➢ பெரம்ெலூர் மாவட்டத்தில், 26 குடும்ெங்கழளச் சார்ந்த 84 நெர்கள் 

2 நிவாரண முகாம்களிலும், 

➢ இராணிப்நெட்ழட மாவட்டத்தில், 11 குடும்ெங்கழளச் சார்ந்த 33 நெர்கள் 

2 நிவாரண முகாம்களிலும், 

➢ திருவண்ணாமழல மாவட்டத்தில், 44 குடும்ெங்கழளச் சார்ந்த 213 நெர்கள்  

6 நிவாரண முகாம்களிலும், 

➢ விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் 306 குடும்ெங்கழளச் சார்ந்த 903 நெர்கள் 

21 நிவாரண முகாமிலும் தங்கழவக்கப்ெட்டுள்ளனர்.   

அவர்களுக்கு நதழவயான உணவு, மருத்துவ வசதி உள்ளிட்ட அடிப்ெழட 

வசதிகள் வைங்கப்ெட்டு வருகிைது. 

கடந்த 24 மணி நநரத்தில், நதனி, திருச்சிராப்ெள்ளி, மதுழர, பசன்ழன 

மாவட்டங்களில் 5 நெர்கள் உயிரிைந்துள்னர். நமலும், 64 கால்நழடகள் 



இைந்துள்ளன. 504 குடிழசகள் ெகுதியாகவும், 34 குடிழசகள் முழுழமயாகவும் 

ஆக பமாத்தம் 538 குடிழசகள் நசதமழடந்துள்ளன. 125 வீடுகள் ெகுதியாகவும், 

4 வீடுகள் முழுழமயாகவும் ஆக பமாத்தம் 129 வீடுகள் நசதமழடந்துள்ளன. 

மீட்பு, நிவாரண நடவடிக்ழககள் 

கூடுதல் தலைலமச் னசயைர் / வருவாய் நிருவாக ஆலையர் அவர்கள் 

தலைலமயில் 8.11.2021 அன்று, இந்திய விமாெப் பலட, இந்திய கப்பல் பலட, 

இந்திய கடபைார காவல் பலட, இந்திய இராணுவம், பதசிய பபரிடர் மீட்பு பலட, 

தமிழ்நாடு தீயலைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகள் துலை, தமிழ்நாடு பபரிடர் மீட்புப் 

பலட அலுவைர்களுடன் அவசர காைங்களில் பமற்னகாள்ளப்பட பவண்டிய 

நடவடிக்லககள் குறித்து விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டது. 

இந்திய விமாெப்பலடயின் 4 னெலிகாப்டர்கள் சூலூர் விமாெ தளத்திலும், 

இந்திய கடபைார காவல் பலடயின் 5 படானியர் விமாெங்களும், 2 

னெலிகாப்டர்களும் பதலவப்படும் இடங்களுக்கு அனுப்பும் வலகயில் தயார் 

நிலையில் உள்ளெ. பமலும், தீயலைப்பு மற்றும் மீட்புத் துலை, தமிழ்நாடு பபரிடர் 

மீட்புப் பலட மற்றும் பதசிய பபரிடர் மீட்புப் பலடயும் அலெத்து விதமாெ பதடல், 

மீட்பு உபகரைங்களுடன் தயார் நிலையில் உள்ளெ. 

னபருநகர னசன்லெ மாநகராட்சி பகுதிகளில் மீட்பு மற்றும் நிவாரைப் 

பணிகலள ஒருங்கிலைத்து துரிதப்படுத்த, திரு.எம்.ஏ. சித்திக், இ.ஆ.ப., 

அவர்களும், வடக்கு வட்டாரத்திற்கு டாக்டர் டி. கார்த்திபகயன், இ.ஆ.ப., மத்திய 

வட்டாரத்திற்கு திரு. பங்கஜ் குமார் பன்சால், இ.ஆ.ப., மற்றும் னதற்கு 

வட்டாரத்திற்கு டாக்டர் பக. பகாபால், இ.ஆ.ப., ஆகிய மூத்த இந்திய ஆட்சிப் பணி 

அலுவைர்கள் கூடுதைாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளெர்.  தாம்பரம், பசாழிங்கநல்லூர் 

மற்றும் அதலெச் சுற்றியுள்ள னசங்கல்பட்டு மாவட்டத்தின் பகுதிகளில் மீட்பு 

மற்றும் நிவாரைப் பணிகலள துரிதப்படுத்த மூத்த இந்திய ஆட்சிப் பணி 

அலுவைராெ திருமதி. அமுதா, இ.ஆப., நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

பமலும், அலெத்து மாவட்டங்களிலும் ஏற்கெபவ நியமிக்கப்பட்டுள்ள 

கண்காணிப்பு அலுவைர்களுடன் மீட்பு மற்றும் நிவாரைப் பணிகலள பமற்னகாள்ள 

12 மூத்த  இந்திய காவல் பணி அலுவைர்கள் கூடுதைாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளெர். 



 ஈபராடு மாவட்டம், அந்தியூர் வட்டம், பர்கூர் உள்வட்டம், பர்கூர் னசல்லும் 

மலைப்பாலதயில் னசட்டினநாடி னநய்க்கலர என்ை இடத்தில் 8.11.2021 அன்று 

மலையிலிருந்து னபரிய பாலை சரிந்து சாலையில் விழுந்தது.  வருவாய்த் துலை, 

காவல் துலை, வெத்துலை, ஊரக வளர்ச்சித் துலை அலுவைர்கள் 

ஒருங்கிலைந்து சாலையின் வீழ்ந்த பாலையிலெ அகற்றும் பணியில் 

ஈடுபட்டுள்ளெர்.   

விழுப்புரம் மாவட்டம், பதன்பெண்ழணயாற்றில் ஏற்ெட்ட பவள்ளப் 

பெருக்கு காரணமாக பதன்பெண்ழணயாற்றின் குறுக்நக கட்டப்ெட்ட 

தடுப்ெழணயின் தடுப்பு சுவர் நசதமுற்ைது. இதழன சீரழமக்கும் ெணி 

நமற்பகாள்ளப்ெட்டு வருகிைது. 

 இராணிப்நெட்ழட மாவட்டம், அம்மூர் பபரூராட்சியில் வாைாஜா 

கூட்டுசாலை மற்றும் ஆற்காடு வட்டம், புதுப்பாடி உள்வட்டம், பமச்பசரி கிராமம் 

முதல் அரும்பாக்கம் கிராமம் னசல்லும் சாலையில் வீழ்ந்த மரங்கள் உடெடியாக 

அகற்ைப்பட்டு பபாக்குவரத்து சீர் னசய்யப்பட்டது. 

னநமிலி வட்டம், சயெபுரம் கிராமத்திலுள்ள சித்பதரியின் கலரயில் 

மண்சரிவு ஏற்பட்டு இருந்தலதத் னதாடர்ந்து னபாதுப்பணித் துலைக்கு தகவல் 

னதரிவிக்கப்பட்டு கலர உடெடியாக சீரலமக்கப்பட்டது 

ஆழ்கடலில் மீன் பிடிக்கச் படகு னசன்ை படகுகளுள், 45 படகுகள் தவிர 

அலெத்து படகுகளும் பத்திரமாக கலர பசர்ந்துள்ளெ.  இந்த 45 படகுகளில் 

உள்ள 250 மீெவர்களுக்கும் தகவல் னதரிவிக்கப்பட்டலதத் னதாடர்ந்து, 23 

படகுகள் ஆந்திர மாநிைம் நிஜாம்பட்டிெத்திற்கும், 22 படகுகள் தமிழ்நாட்டிற்கும் 

இன்று இரவிற்குள் பத்திரமாக கலர பசரும். 

னபருநகர னசன்லெ மாநகராட்சி 

னபருநகர னசன்லெ மாநகராட்சி பகுதிகளில் னதாடர்ந்து மலழ னபய்து 

வருகிைது. முன்னெச்சரிக்லக நடவடிக்லகயாக னபருநகர னசன்லெ மாநகராட்சி 

பகுதிகளில் னமாத்தம் 169 நிவாரை முகாம்கள் அலமக்கப்பட்டு, அதற்காெ 

னபாறுப்பு அதிகாரிகள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளெர்.  தற்பபாது, 16 நிவாரை 



முகாம்களில், 1,343 நபர்கள் தங்க லவக்கப்பட்டுள்ளெர்.  இதுவலர 9,12,370 

உைவுப் னபாட்டைங்கள் னபாதுமக்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

மலழ நீர் பதங்கியுள்ள 363 பகுதிகளுள், 140 பகுதிகளில் பதங்கியுள்ள 

மலழ நீர், இராட்சத பம்புகள்  மூைம் அகற்ைப்பட்டுள்ளது. எஞ்சிய 223 பகுதிகளில் 

மலழ நீலர அகற்றும் பணி துரிதமாக நலடனபற்று வருகிைது.  மலழ நீரால் 

சூழப்பட்டுள்ள 16 சுரங்கப்பாலதகளில், 14 சுரங்கப்பாலதகளில் மலழ நீர் 

னவளிபயற்ைப்பட்டுள்ளது. எஞ்சிய 2 சுரங்கப்பாலதகளில் மலழ நீர் னவளிபயற்றும் 

பணி விலரவாக நலடனபற்று வருகிைது. சாலைகளில் விழுந்த 100 மரங்கள் 

உடெடியாக அகற்ைப்பட்டு பபாக்குவரத்து சீர் னசய்யப்பட்டுள்ளது. 205 மருத்துவ 

முகாம்கள் மூைம் 8546 நபர்கள் பயெலடந்துள்ளெர். 

மழை நீர் சூழ்ந்த ெகுதிகளில் உள்ள மக்கழள மீட்க 43 ெடகுகளும், மழை 

நீழர பவளிநயற்ை 46 JCB-களும், 325 இராட்சத பம்புகளும் பயன்படுத்தப்பட்டு 

வருகின்ைெ. 

15 மண்டைங்களுக்னகெ நியமிக்கப்பட்டுள்ள கண்காணிப்பு அலுவைர்கள் 

மீட்பு மற்றும் நிவாரைப் பணிகலள அலெத்துத் துலை அலுவைர்களுடன் 

இலைந்து பமற்னகாண்டு வருகின்ைெர். 

இந்திய வானிழல ஆய்வு ழமய முன்னறிவிப்பு 

இந்திய வானிழல ஆய்வு ழமயத்தின் 8.11.2021 நாளிட்ட அறிவிக்ழக எண் 

5-இல், தமிழ்நாடு மற்றும் ஆந்திர பிரநதச கடநலாரத்தின் நமற்கு மத்திய மற்றும் 

அதழன 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 அதழன ஒட்டியுள்ள ெகுதியில் குழைந்த காற்ைழுத்த தாழ்வு நிழல 

9.11.2021 அன்று உருவாகும் என்றும், இது வலுவலடந்து பமற்கு வடபமற்கு 

திலசலய பநாக்கி நகர்ந்து வடதமிழகத்தின் கடற்கலரலய பநாக்கி நகரும் 

என்றும்,  இந்திய வானிழல ஆய்வு ழமயம் அறிவித்துள்ளது. இதன் காரணமாக, 

தமிழ்நாட்டின் ஒரு சில ெகுதிகளில் கனமழை முதல் மிக கனமழை 



பெய்யக்கூடும் என்றும், வட கடநலார மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் அதி 

கனமழை பெய்யக்கூடும் என்றும் பதரிவிக்கப்ெட்டுள்ளது.  

வங்கக்கடல் ெகுதியில், ெலத்த காற்று வீசக்கூடும் என்ெதால், மீனவர்கள் 

9.11.2021 முதல் 12.11.2021 வழர வங்கக் கடல் ெகுதிக்கு மீன்பிடிக்கச் பசல்ல 

நவண்டாம் என்று பதரிவிக்கப்ெட்டுள்ளது. 

இதழனத் 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. 

னசன்லெயில் மாநிை அவசரக் கட்டுப்பாட்டு லமயம், மாவட்டங்களில் 

மாவட்ட அவசரக் கட்டுப்பாட்டு லமயங்களும் முலைபய 1070 மற்றும் 1077 என்ை 

கட்டைமில்ைா னதாலைபபசியுடன், கூடுதைாெ அலுவைர்களுடன் 24 மணி 

பநரமும் இயங்கி வருகிைது. பமலும், னபருநகர னசன்லெ மாநகராட்சி னதாடர்பாெ 

புகார்களுக்கு னபாதுமக்கள் 1913 என்ை கட்டைமில்ைா னதாலைபபசி மூைம் 

னதாடர்பு னகாள்ளைாம். 

னபாதுமக்கள் TNSMART இலையதளத்திலும், வாட்ஸ் அப் எண் 

9445869848 மூைமாகவும் புகார்கலள னதரிவிக்கைாம். 

மாண்புமிகு வருவாய் மற்றும் பபரிடர் பமைாண்லமத் துலை அலமச்சர் 

அவர்களது ஆய்வின் பபாது, கூடுதல் தலைலமச் னசயைர் /வருவாய் நிருவாக 

ஆலையர் திரு. பணீந்திர னரட்டி, இ.ஆ.ப., வருவாய் மற்றும் பபரிடர் 

பமைாண்லமத் துலை முதன்லமச் னசயைர் திரு. குமார் னஜயந்த், இ.ஆ.ப., பபரிடர் 

பமைாண்லம இயக்குநர் டாக்டர் என். சுப்லபயன், இ.ஆ.ப., மற்றும் அலுவைர்கள் 

உடனிருந்தெர். 

மாநிை அவசரக் கட்டுப்பாட்டு லமயம், 

னசன்லெ 


