10.11.2021 – மாலை 6.00
கனமலை முன்னனச்சரிக்லகயிலனத் ன ாடர்ந்து ன ாதுமக்கள்
கவனமுடன் இருக்குமாறு மாண்புமிகு வருவாய் மற்றும் ப ரிடர் பமைாண்லமத்
துலை அலமச்சர் திரு. பக.பக.எஸ்.எஸ்.ஆர். ராமச்சந்திரன் அவர்கள்
பவண்டுபகாள்
வங்கக் கடலில் உருவாகியுள்ள காற்ைழுத்

ாழ்வு

குதி, காற்ைழுத்

ாழ்வு மண்டைமாக வலுப்ன ற்று மாமல்ைபுரத்திற்கும், ஸ்ரீஹரிபகாட்டாவிற்கும்
இலடப் ட்ட

குதியில் நாலள காலை கடக்கக்கூடும் என்று இந்திய வானிலை

ஆய்வு லமயம் ன ரிவித்துள்ளல த் ன ாடர்ந்து,

ல்பவறு மாவட்டங்களில் மலை

ன ய்து வருகிைது.
இந்திய வானிலை ஆய்வு லமயத்தின் 09.11.2021 நாளிட்ட அறிக்லகயில்,
10.11.2021 அன்று நாகப் ட்டினம்,

ஞ்சாவூர், திருவாரூர், மயிைாடுதுலை, கடலூர்,

விழுப்புரம், புதுக்பகாட்லட, சிவகங்லக, இராமநா புரம் மாவட்டங்களில் அதி
கனமலையும்,
திருநெல்வேலி,
மதுரை,

அரியலூர்,

கன்னியாகுமரி,
நெைம்ெலூர்,

தூத்துக்குடி,

காஞ்சிபுைம்,

நென்காசி,

திருேள்ளூர்,

விருதுெகர்,
நெங்கல்ெட்டு

மாேட்டங்களில் மிக கனமரையும்,
நீலகிரி, வகாயம்புத்தூர், ஈவைாடு, வெலம், வேலூர், ைாணிவெட்ரட, திருப்ெத்தூர்,
திருேண்ணாமரல, கள்ளக்குறிச்சி மாேட்டங்களில் கனமரையும் நெய்யக்கூடும்
என்று நெரிவிக்கப்ெட்டது.
ஆனால், இன்று (10.11.2021) இந்திய ோனிரல ஆய்வு ரமயத்ொல்
நேளியிடப்ெட்ட அறிக்ரகயில் இன்று னசன்லன, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம்,
னசங்கல் ட்டு, விழுப்புரம், கடலூர், இராணிப்ப ட்லட மாவட்டங்களில் ஒரு சிை
இடங்களில் இடி மின்னலுட்ன் அதி கனமலையும்,
நாகப் ட்டினம்,
பவலூர்,

திருப் த்தூர்,

திருவாரூர்,

ஞ்சாவூர்,

திருவண்ணாமலை,

மின்னலுடன் கூடிய மிக கனமலையும்,

மயிைாடுதுலை,
பசைம்

கள்ளக்குறிச்சி,

மாவட்டங்களில்

இடி

பகாயம்புத்தூர்,

ருமபுரி,

ஈபராடு,

கிருஷ்ணகிரி,

நாமக்கல்,

அரியலூர்,

ன ரம் லூர், புதுக்பகாட்லட, திருச்சிராப் ள்ளி மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன்
கூடிய கன மலையும் ன ய்யக்கூடும்.
நாலள (11.11.2021)
னசன்லன, திருவள்ளூர், கள்ளக்குறிச்சி, பசைம், பவலூர், திருப் த்தூர்,
இராணிப்ப ட்லட, திருவண்ணாமலை மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய
அதி கனமலையும்,
காஞ்சிபுரம், விழுப்புரம்,

ருமபுரி, ஈபராடு, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்களில்

இடி மின்னலுடன் கூடிய மிக கனமலையும்,
னசங்கல் ட்டு,

பகாயம்புத்தூர்,

நீைகிரி,

நாமக்கல்,

திருச்சிராப் ள்ளி

மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமலையும் ன ய்யக்கூடும்.
➢ வெரிடர்களின் வொது மீட்பு மற்றும் நிோைணப் ெணிகரள துரிெப்ெடுத்தும்
நொருட்டு,

வெசிய

வெரிடர்

மீட்பு

ெரடயின்

10

குழுக்கள்,

கடலூர்,

ொகப்ெட்டினம், மதுரை, திருேள்ளூர் மாேட்டங்களுக்கு ெலா ஒரு குழுவும்,
நெங்கல்ெட்டு மற்றும் நெருெகை நென்ரன மாெகைாட்சிக்கு ெலா மூன்று
குழுக்களும்

அனுப்பி

ரேக்கப்ெட்டுள்ளன.

ெமிழ்ொடு

வெரிடர்

மீட்புப்

ெரடயின் இைண்டு குழுக்கள் ெஞ்ொவூர் மற்றும் கடலூர் மாேட்டங்களுக்கு
அனுப்பி ரேக்கப்ெட்டுள்ளது.
மரை விெைம்
இன்று காரல முெல் விழுப்புைம் மாேட்டத்தில் 32 மி.மீ., கடலூரில் 19.0
மி.மீ., நென்ரனயில் 15 மி.மீ., காஞ்சிபுைத்தில் 11 மீ.மீ., மரை நெய்துள்ளது.
நென்ரன அரணகளின் விெைம்
➢ னசங்குன்ைம் அலணயிலிருந்து (புைல்) 2,189 கன அடியும்,

➢ பசாைவரம் நீர் ப க்கத்திலிருந்து 1,215 கன அடியும்,
➢ னசம் ரம் ாக்கம் அலணயிலிருந்து 2,151 கன அடியும்,
➢ பூண்டியிலிருந்து 5,430 கன அடியும், உ ரி நீர் னவளிபயற்ைப் ட்டு
வருகிைது.

ன ருநகர னசன்லன மாநகராட்சி
➢ ன ருநகர நென்ரன மாெகைாட்சி ெகுதியில் 1,800 ெெர்கள் 37 நிோைண
முகாம்களில் ெங்க ரேக்கப்ெட்டுள்ளனர். இதுேரை, 17,80,170 உணவு
நொட்டலங்கள் ேைங்கப்ெட்டுள்ளன.
➢ மலை நீர் ப ங்கியுள்ள 400
மலை நீர், இராட்ச

குதிகளுள், 289

குதிகளில் ப ங்கியுள்ள

ம்புகள் மூைம் அகற்ைப் ட்டுள்ளது. எஞ்சிய 111

குதிகளில் மலை நீலர அகற்றும் ணி துரி மாக நலடன ற்று வருகிைது.
➢ மலை நீரால் சூைப் ட்டுள்ள 16 சுரங்கப் ால களில், 15 சுரங்கப் ால களில்
மலை நீர் னவளிபயற்ைப் ட்டுள்ளது. எஞ்சிய 1 சுரங்கப் ால யில் மலை நீர்
னவளிபயற்றும் ணி விலரவாக நலடன ற்று வருகிைது.
➢ சாலைகளில்

விழுந்

132

மரங்கள்

உடனடியாக

அகற்ைப் ட்டு

ப ாக்குவரத்து சீர் னசய்யப் ட்டுள்ளது. இதுவலர 1,265 மருத்துவ முகாம்கள்
மூைம் 38,780 ந ர்கள் யனலடந்துள்ளனர்.
➢ மரை நீர் சூழ்ந்ெ ெகுதிகளில் உள்ள மக்கரள மீட்க 46 ெடகுகளும், மரை
நீரை

நேளிவயற்ற

46

JCB-களும்,

412

இராட்ச

ம்புகளும்

யன் டுத் ப் ட்டு வருகின்ைன.
➢ 9,128 புகார்கள் ேைப்நெற்று, 4,645 புகார்கள் தீர்வு நெய்யப்ெட்டுள்ளது.
எஞ்சிய புகார்களின் மீது துரிெ ெடேடிக்ரக வமற்நகாள்ளப்ெட்டு ேருகிறது.
➢ னசன்லனயில் மாநிை அவசரக் கட்டுப் ாட்டு லமயம் 1070, மாவட்டங்களில்
மாவட்ட அவசரக் கட்டுப் ாட்டு லமயங்கள் 1077 என்ை கட்டணமில்ைா
ன ாலைப சியுடன், 24 மணி பநரமும் இயங்கி வருகிைது. பமலும், ன ருநகர
னசன்லன மாநகராட்சி ன ாடர் ான புகார்களுக்கு ன ாதுமக்கள் 1913 என்ை
கட்டணமில்ைா ன ாலைப சி மூைம் ன ாடர்பு னகாள்ளைாம்.
➢ 1070-வில் இதுேரை 1386 புகார்கள் நெறப்ெட்டு 975 புகார்கள் தீர்வு
நெய்யப்ெட்டுள்ளது.

நொதுமக்களுக்கான அறிவுரைகள்
வங்கக் கடலில் உருவாகியுள்ள காற்ைழுத்
ன ய்து

வரும்

கனமலையிலனத்

அறிவுலரகலள

ன ாடர்ந்து,

ாழ்வு
ன ாது

குதியின் காரணமாக
மக்கள்

கீழ்க்கண்ட

விர்க்க

பவண்டும்.

வைாது பின் ற்ை பவண்டும்

1. அவசியமில்ைாமல்

னவளியில்

னசல்வல

குறிப் ாக சிறுவர்கள் மற்றும் குைந்ல கலள
னசல்வல

னியாக னவளியில்

விர்க்க பவண்டும்.

2. நீர்நிலைகளின்

அருகில்

னசல்வல யும்,

னசல்ஃபி

விர்க்க பவண்டும். நீர்வீழ்ச்சிகளில் குளிப் ல
ஆறு மற்றும் குளங்களில் குளிக்கச் னசல்வல

எடுப் ல யும்

விர்க்க பவண்டும்.
முழுவதும்

விர்க்க

பவண்டும்.
3. அலடயாள அட்லட, கல்வி சான்றி ழ்கள், நிைப் ட்டா,
ப ான்ை முக்கிய

த்திரங்கள்

ஆவணங்கலள னநகிழி ல களில்

த்திரமாக

லவத்துக்னகாள்ள பவண்டும்.
4. வீடுகளின் அருகாலமயில் அறுந்

மின்கம்பிகள் இல்ைாமல் ார்த்துக்

னகாள்ள பவண்டும். பமலும், உலடகலள உைர்த்

மின்கம்பிகலள

உ பயாகிக்க கூடாது.
5.

ாழ்வான இடங்களில் வசிக்கும் மக்கள்
கருதி

அருகில்

இருக்கும்

ங்கிக்னகாள்ளுமாறு

ங்களின்

ாதுகாப்பிலனக்

நிவாரண

லமயங்களில்

பகட்டுக்னகாள்ளப் டுகிைது.

இ ற்கு

அலுவைர்களுக்கு பூரண ஒத்துலைப்பு வைங்க பவண்டும்.
6. டார்ச் லைட்கள், தீப்ன ட்டிகள், னமழுகுவர்த்தி, மருந்துகள் மற்றும்
உைர்ந்

உணவு வலககலள னநகிழி ல களில் லவத்து எடுத்துச்

னசல்ை ஏதுவாக லவத்துக் னகாள்ள பகட்டுக் னகாள்ளப் டுகிைது.
7. நீர்

ப ங்கும்

கால்நலடகள்

குதிகளில்
ாங்களாகபவ

னகாள்ள பவண்டும்.

கால்நலடகலள
எளிதில்

கட்டி

லவக்காமல்,

னவளிபயறும் டி

ார்த்துக்

8. ப லவயில்ைாமல் மின்கம் ங்களின் அருபக னசல்வல

விர்க்க

பவண்டும்.
9. நீரிபைா அல்ைது மின்சாரத்திபைா ன ாதுமக்கள் காயப் ட பநர்ந் ால்
உடபன மாவட்ட கட்டணமில்ைா உ வி ன ாலைப சி எண்.1077
ன ாடர்பு னகாள்ள பவண்டும்.
10. இடி

மற்றும்

மின்னல்

ஏற் டும்

ப ாது

பின் ற்ைப் ட

பவண்டிய

வழிகாட்டு நலடமுலைகலள கலடபிடித்து ன ாதுமக்கள்

ங்கலள

ாதுகாத்து னகாள்ள பவண்டும்.
11. ன ாதுமக்கள் TNSMART இலணய ளத்திலும், வாட்ஸ் அப் எண்
9445869848 மூைமாகவும் புகார்கலள ன ரிவிக்கைாம்.
மாண்புமிகு வருவாய் மற்றும் ப ரிடர் பமைாண்லமத் துலை அலமச்சர்
அவர்களது ஆய்வின் ப ாது, கூடு ல்
ஆலணயர்

திரு.

ணீந்திர

னரட்டி,

லைலமச் னசயைர் /வருவாய் நிருவாக
இ.ஆ. .,

வருவாய்

மற்றும்

ப ரிடர்

பமைாண்லமத் துலை மு ன்லமச் னசயைர் திரு. குமார் னெயந்த், இ.ஆ. ., நிை
நிருவாக ஆலணயர் திரு. எஸ். நகராென், இ.ஆ. ., ப ரிடர் பமைாண்லம
இயக்குநர்

டாக்டர்

என்.

சுப்ல யன்,

இ.ஆ. .,

மற்றும்

அலுவைர்கள்

உடனிருந் னர்.
மாநிை அவசரக் கட்டுப் ாட்டு லமயம்,
னசன்லன

