
11.11.2021 – காலை 11.00 

தமிழ்நாட்டில் கனமலை நிவாரணப் பணிகள் பபார்க்காை அடிப்பலையில் ததாைர்ந்து 

பமற்தகாள்ளப்பட்டு வருகிறது - மாண்புமிகு வருவாய் மற்றும் பபரிைர் பமைாண்லமத் துலற 

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

வங்கக் கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் வடக்கு தமிழ்நாடு மற்றும் 

ததற்கு ஆந்திரா கடற்கரரக்கு இரடப்பட்ட பகுதியில் தென்ரன அருகக இன்று (11.11.2021) 

மாரல கரரரைக் கடக்கக்கூடும் என்று இந்திை வானிரல ஆய்வு ரமைம் ததரிவித்துள்ளது. 

கடந்த 24 மணி கநரத்தில், 38 மாவட்டங்களிலும் மரை தபய்துள்ளது. மாநிலத்தின் ெராெரி 

மரை அளவு 21.02 மி.மீட்டர். தெங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் அதிகபட்ெமாக 130.64 மி.மீட்டர் 

பதிவாகியுள்ளது.   

இரண்டு இடங்களில் அதி கனமரையும், 19 இடங்களில் மிக கன மரையும்,  

39 இடங்களில் கன மரையும் தபய்துள்ளது. 

வடகிைக்கு பருவமரை 01.10.2021 முதல் 11.11.2021 வரர 405.12 மி.மீ தபய்துள்ளது. இது 

இைல்பான மரைைளவான 260.0 மி.மீட்டரர விட 56 ெதவீதம் கூடுதல் ஆகும்.  

முக்கிய நீர்த்பதக்கங்களிலிருந்து உபரி நீர் தவளிபயற்றப்படும் விபரம் 

 தெங்குன்றத்திலிருந்து 3000 கன அடியும், 

 தெம்பரம்பாக்கத்திலிருந்து 2151 கன அடியும், 

 பூண்டியிலிருந்து 6000 கன அடியும், 

 கொைவரத்திலிருந்து 2015 கன அடியும் திறந்து விடப்படுகிறது. 

 இந்திை வானிரல ஆய்வு ரமைத்தின் 11.11.2021 நாளிட்ட அறிக்ரகயில், இன்று  

 தென்ரன, திருவள்ளூர், கள்ளக்குறிச்சி, கெலம், கவலூர், திருப்பத்தூர், இராணிப்கபட்ரட, 

திருவண்ணாமரல மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிை அதி கனமரையும், 

 காஞ்சிபுரம், தெங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், கடலூர், மயிலாடுதுரற, அரிைலூர், தபரம்பலூர், 

தருமபுரி, ஈகராடு, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிை மிக கனமரையும், 

 நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், தஞ்ொவூர், ககாைம்புத்தூர், நீலகிரி, நாமக்கல், 

திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிை கனமரையும் தபய்ைக்கூடும். 

12.11.2021 

 நீலகிரி, ககாைம்புத்தூர், கெலம், கவலூர், திருப்பத்தூர் மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் 

கூடிை கனமரையும் தபய்ைக்கூடும். 

காற்றின் பவகம் 

 தென்ரன, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் மற்றும் தெங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் அடுத்த 6 

மணி கநரத்திற்கு, மணிக்கு 40 முதல் 45 கிகலா மீட்டர் கவகத்தில் பலத்த தரரக்காற்று 

வீெக்கூடும். 

➢ கபரிடர்களின் கபாது மீட்பு மற்றும் நிவாரணப் பணிகரள துரிதப்படுத்தும் தபாருட்டு, 

கதசிை கபரிடர் மீட்பு பரடயின் 10 குழுக்கள், கடலூர், நாகப்பட்டினம், மதுரர, 

திருவள்ளூர் மாவட்டங்களுக்கு தலா ஒரு குழுவும், தெங்கல்பட்டு மற்றும் தபருநகர 

தென்ரன மாநகராட்சிக்கு தலா மூன்று குழுக்களும் அனுப்பி ரவக்கப்பட்டுள்ளன. 

தமிழ்நாடு கபரிடர் மீட்புப் பரடயின் தலா இரண்டு குழுக்கள் தஞ்ொவூர் மற்றும் கடலூர் 

மாவட்டங்களுக்கு அனுப்பி ரவக்கப்பட்டுள்ளது. 



நிவாரண முகாம்கள் 

 தெங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், நாகப்பட்டினம், தபரம்பலூர், புதுக்ககாட்ரட, 

இராணிப்கபட்ரட, திவள்ளூர், திருவண்ணாமரல, திருவாரூர் மாவட்டங்களில் தமாத்தம் 162 

முகாம்களில், 9312 நபர்கள் தங்க ரவக்கப்பட்டுள்ளனர்.  

தபருநகர தென்ரன மாநகராட்சி பகுதியில் 1961 நபர்கள் 41 நிவாரண முகாம்களில் தங்க 

ரவக்கப்பட்டுள்ளனர். இதுவரர, 21,02,420 உணவு தபாட்டலங்கள் வைங்கப்பட்டுள்ளன. 

தென்ரனயில் ததாடர் மரை காரணமாக தவளியில் வர இைலாத நிரலயில் உள்ள தபாது 

மக்களுக்கு உணவு வைங்குவரத உறுதி தெய்ை வார்டுக்கு ஒருவர் வீதம்  200 அலுவலர்கள் 

நிைமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.  அவருடன் இரணந்து இந்த பணிகரளக் கண்காணிக்க 15 

மண்டலங்களுக்கும் உதவி வருவாய் அலுவலர்கள் நிைமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.  

➢ தெங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில், 1721 நபர்கள் 42 நிவாரண முகாம்களிலும், 

➢ காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில், 1048 நபர்கள் 29 நிவாரண முகாம்களிலும், 

➢ கடலூர் மாவட்டத்தில், 71 நபர்கள் 4 நிவாரண முகாம்களிலும், 

➢ நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில், 3217 நபர்கள் 10 நிவாரண முகாம்களிலும், 

➢ தபரம்பலூர் மாவட்டத்தில், 72 நபர்கள் 2 நிவாரண முகாம்களிலும், 

➢ புதுக்ககாட்ரட மாவட்டத்தில், 380 நபர்கள் 6 நிவாரண முகாம்களிலும், 

➢ இராணிப்கபட்ரட மாவட்டத்தில், 98 நபர்கள் 2 நிவாரண முகாம்களிலும், 

➢ திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில், 218 நபர்கள் 5 நிவாரண முகாம்களிலும், 

➢ திருவண்ணாமரல மாவட்டத்தில், 299 நபர்கள் 8 நிவாரண முகாம்களிலும், 

➢ திருவாரூர் மாவட்டத்தில், 68 நபர்கள் 1 நிவாரண முகாமிலும், 

➢ விழுப்புரம் மாவட்டத்தில், 2040 நபர்கள் 51 நிவாரண முகாம்களிலும், 

➢ அரிைலூர் மாவட்டத்தில், 80 நபர்கள் 2 நிவாரண முகாம்களில் தங்க 

ரவக்கப்பட்டுள்ளனர். 

மாவட்ைங்களில் பாதிப்பு நிைவரம் 

➢ கடந்த 24 மணி கநரத்தில், தஞ்ொவூர் மற்றும் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் 2 நபர்கள் 

உயிரிைந்துள்ளனர். 

➢ 157 கால்நரட இறப்பு பதிவாகியுள்ளது. 

➢ 1072 குடிரெகள் பகுதிைாகவும், 74 குடிரெகள் முழுரமைாகவும் ஆக தமாத்தம் 1146 

குடிலசகளும், 236 வீடுகள் பகுதிைாகவும், 1 வீடு முழுரமைாகவும் ஆக தமாத்தம் 237 

வீடுகளும் கெதமரடந்துள்ளன. 

➢ பாலாற்றில் ஏற்பட்ட அதிக தவள்ளப் தபருக்கின் காரணமாக பூட்டுதாக்கு அருகக 

குடிநீர்க் குைாய்கள் கெதமுற்றதால், கவலூர் மாவட்டத்தில் தமிழ்நாடு குடிநீர் 

வடிகால் வாரிை கூட்டுக் குடிநீர்த் திட்டத்தின் கீழ் குடிநீர் விநிகைாகம் தபறும் 

கமல்விஷாரம், இராணிப்கபட்ரட, ஆற்காடு, வாலாஜா, அரக்ககானம் நகராட்சிகள், 

ஆற்காடு மற்றும் வாலாஜா ஊராட்சி ஒன்றிைத்தில் உள்ள 134 குடியிருப்பு 

பகுதிகளுக்கும் தற்காலிகமாக குடிநீர் வைங்கல் தரடபட்டது. எனினும், 

கமற்தொன்ன பகுதிகளுக்கு உள்ளூர் ஆதாரம் மூலம் தரடயில்லாமல் குடிநீர் 



வைங்கப்பட்டு வருகிறது. பாலாற்றில் நீகராட்டம் குரறந்தவுடன் குடிநீர் குைாய்கள் 

சீரரமக்கும் பணி கமற்தகாள்ளப்படும். 

➢ நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில், 5023 தெக்கடர் நீரில் மூழ்கியுள்ளது. தண்ணீரர 

வடிைச் தெய்வதற்கான நடவடிக்ரககள் கமற்தகாள்ளப்பட்டுள்ளன. 

தபருநகர தசன்லன மாநகராட்சி 

➢ மரை நீர் கதங்கியுள்ள 426 பகுதிகளுள், 53 பகுதிகளில் கதங்கியுள்ள மரை நீர், 

இராட்ெத பம்புகள் மூலம் அகற்றப்பட்டுள்ளது. எஞ்சிை 373 பகுதிகளில் மரை நீரர 

அகற்றும் பணி துரிதமாக நரடதபற்று வருகிறது. 

➢ மரை நீரால் சூைப்பட்டுள்ள 22 சுரங்கப்பாரதகளில், 13 சுரங்கப்பாரதகளில் மரை 

நீர் சூழ்ந்துள்ளதால் அரவகள் மூடப்பட்டு மரை நீரர தவளிகைற்றும் பணி 

நரடதபற்று வருகிறது.  

➢ ொரலகளில் விழுந்த 149 மரங்களில், 146 மரங்கள் உடனடிைாக அகற்றப்பட்டு 

கபாக்குவரத்து சீர் தெய்ைப்பட்டுள்ளது. எஞ்சிை 3 மரங்கரள அகற்றும் பணி 

நரடதபற்று வருகிறது. இதுவரர 1609 மருத்துவ முகாம்கள் மூலம் 59,444 நபர்கள் 

பைனரடந்துள்ளனர். 

➢ மரை நீர் சூழ்ந்த பகுதிகளில் உள்ள மக்கரள மீட்க 48 படகுகளும், மரை நீரர 

தவளிகைற்ற 46 JCB-களும், 412 இராட்ெத பம்புகளும் பைன்படுத்தப்பட்டு 

வருகின்றன. 

➢ 11290 புகார்கள் வரப்தபற்று, 5395 புகார்கள் தீர்வு தெய்ைப்பட்டுள்ளது.  எஞ்சிை 

புகார்களின் மீது துரித நடவடிக்ரக கமற்தகாள்ளப்பட்டு வருகிறது. 

➢ தென்ரனயில் மாநில அவெரக் கட்டுப்பாட்டு ரமைம் 1070, மாவட்டங்களில் 

மாவட்ட அவெரக் கட்டுப்பாட்டு ரமைங்கள் 1077 என்ற கட்டணமில்லா 

ததாரலகபசியுடன், 24 மணி கநரமும் இைங்கி வருகிறது. கமலும், தபருநகர 

தென்ரன மாநகராட்சி ததாடர்பான புகார்களுக்கு தபாதுமக்கள் 1913 என்ற 

கட்டணமில்லா ததாரலகபசி மூலம் ததாடர்பு தகாள்ளலாம். 

➢ 1070-ல் இதுவரர 1800 புகார்கள் தபறப்பட்டு 1044 புகார்கள் தீர்வு 

தெய்ைப்பட்டுள்ளது.  

➢ மாவட்ட அவெரக் கட்டுப்பாட்டு ரமைத்தின் கட்டணமில்லா ததாரலகபசி 

எண்.1077-ல் இதுரர 926 புகார்கள் தபறப்பட்டு, 784 புகார்கள் தீர்வு 

தெய்ைப்பட்டுள்ளது. 

தபாதுமக்களுக்கான அறிவுலரகள் 

வங்கக் கடலில் உருவாகியுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியின் காரணமாக தபய்து வரும் 

கனமரையிரனத் ததாடர்ந்து, தபாது மக்கள் கீழ்க்கண்ட அறிவுரரகரள தவறாது பின்பற்ற 

கவண்டும்  

1. தபாதுமக்கள் குறிப்பாக வைது முதிர்ந்தவர்கள், குைந்ரதகள் தவளியில் தெல்வரத 

முற்றிலும் தவிர்க்க கவண்டும். 

2. தென்ரன, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் மற்றும் தெங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில், மணிக்கு 

40 முதல் 45 கிகலா மீட்டர் கவகத்தில் பலத்த தரரக்காற்று வீெக்கூடும் என்பதால் இரு 



ெக்கர வாகனங்களில் பைணிப்பரத தவிர்க்க கவண்டும். மரங்கள் மற்றும் 

பாரைரடந்த கட்டடங்களுக்கு அருகில் நிற்பரத தவிர்க்க கவண்டும். கமலும், 

காற்றின் கவகம் காரணமாக பறந்து விழும் ஆஸ்தபஸ்டாஸ் மற்றும் இருப்பு தகடுகள் 

காரணமாக காைம் ஏற்படும் என்பதால் பாதுகாப்பாக இருக்க கவண்டும்.  

3. நீர் கதங்கியுள்ள பகுதிகளுக்கு தெல்வரத தவிர்க்குமாறும், ஆறு மற்றும் குளங்களில் 

குளிக்கச் தெல்வரத முழுவதும் தவிர்க்க கவண்டும். 

4. அரடைாள அட்ரட, ொன்றிதழ்கள், உள்ளிட்ட முக்கிை ஆவணங்கரள பாதுகாப்பாக 

ரவத்துக்தகாள்ள கவண்டும். 

5. வீடுகளின் அருகாரமயில் அறுந்த மின்கம்பிகள் மற்றும் மின் கம்பங்கள் அருகில் 

தெல்லக்கூடாது.   

6. தாழ்வான இடங்களில் வசிக்கும் மக்கள் தங்களின் பாதுகாப்பிரனக் கருதி அருகில் 

இருக்கும் நிவாரண ரமைங்களில் தங்கிக்தகாள்ளுமாறு ககட்டுக்தகாள்ளப்படுகிறது.  

7. டார்ச் ரலட்கள், தீப்தபட்டிகள், தமழுகுவர்த்தி, மருந்துகள் மற்றும் உலர்ந்த உணவு 

வரககரள இருப்பு ரவத்துக் தகாள்ள ககட்டுக் தகாள்ளப்படுகிறது. 

8. நீர் கதங்கும் பகுதிகளில் கால்நரடகரள கட்டி ரவக்காமல், கால்நரடகள் 

தாங்களாககவ எளிதில் தவளிகைறும்படி பார்த்துக் தகாள்ள கவண்டும். 

9. நீரிகலா அல்லது மின்ொரத்திகலா தபாதுமக்கள் காைப்பட கநர்ந்தால் உடகன 

மாவட்ட கட்டணமில்லா உதவி ததாரலகபசி எண்.1077 அல்லது தீைரணப்புத் துரற 

எண்.101-ஐ ததாடர்பு தகாள்ள கவண்டும். 

10. தபாதுமக்கள் TNSMART இரணைதளத்திலும், வாட்ஸ் அப் எண் 9445869848 

மூலமாகவும் புகார்கரள ததரிவிக்கலாம். 

 மாண்புமிகு வருவாய் மற்றும் கபரிடர் கமலாண்ரமத் துரற அரமச்ெர் அவர்களது 

ஆய்வின் கபாது, கூடுதல் தரலரமச் தெைலர் /வருவாய் நிருவாக ஆரணைர் திரு. பணீந்திர 

தரட்டி, இ.ஆ.ப., வருவாய் மற்றும் கபரிடர் கமலாண்ரமத் துரற முதன்ரமச் தெைலர் திரு. 

குமார் தஜைந்த், இ.ஆ.ப., நில நிருவாக ஆரணைர் திரு. எஸ். நகராஜன், இ.ஆ.ப., கபரிடர் 

கமலாண்ரம இைக்குநர் டாக்டர் என். சுப்ரபைன், இ.ஆ.ப., மற்றும் அலுவலர்கள் 

உடனிருந்தனர். 

    

மாநிை அவசரக் கட்டுப்பாட்டு லமயம், 

தசன்லன 


