
12.11.2021 – காலை 10.30 

அலைத்து நிவாரணப் பணிகளும் விலரவாக நலைபபற்று வருகிறது - 

மாண்புமிகு வருவாய் மற்றும் பபரிைர் பமைாண்லமத் துலற அலமச்சர்  

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

வங்கக் கைலில் உருவாை காற்றழுத்த தாழ்வு மண்ைைம் பநற்று (11.11.2021) 

மாலை கலரலைக் கைந்தது. 

கடந்த 24 மணி நேரத்தில், 38 மாவட்டங்களிலும் மழை பெய்துள்ளது. 

மாநிலத்தின் சராசரி மழை அளவு 17.5 மி.மீட்டர். கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் 

எதிர்பாராத விதமாக அதிகெட்சமாக 77.21 மி.மீட்டர் ெதிவாகியுள்ளது.   

திருவள்ளூர், இராணிப்பபட்லை, திருவண்ணாமலை, காஞ்சிபுரம் 

மாவட்ைங்களிலும் அதிக மலை பபய்துள்ளது. 

வைகிைக்கு பருவமலை 01.10.2021 முதல் 12.11.2021 வலர 416.5 மி.மீ 

பபய்துள்ளது. இது இைல்பாை மலைைளவாை 266.3 மி.மீட்ைலர விை 56 சதவீதம் 

கூடுதல் ஆகும்.  

முக்கிை நீர்த்பதக்கங்களிலிருந்து உபரி நீர் பவளிபைற்றப்படும் விபரம் 

 பமட்டூர் அலணயிலிருந்து 14,569 கை அடியும், 

 ெவானிசாகர் அழையிலிருந்து 1,400 கன அடியும், 

 ழவழக அழையிலிருந்து 2,069 கன அடியும், 

 பசங்குன்றத்திலிருந்து 3,218 கை அடியும், 

 பசம்பரம்பாக்கத்திலிருந்து 2,146 கை அடியும், 

 பூண்டியிலிருந்து 15,000 கை அடியும், 

 பசாைவரத்திலிருந்து 2,515 கை அடியும், 

வீராணம் ஏரியிலிருந்து 1,321 கை அடியும் திறந்து விைப்படுகிறது. 

இந்திை வானிலை ஆய்வு லமைத்தின் 11.11.2021 நாளிட்ை அறிக்லகயில், 

இன்று (12.11.2021) நீைகிரி, பகாைம்புத்தூர் மற்றும் கன்னிைாகுமரி 

மாவட்ைங்களில் இடி மின்ைலுைன் கூடிை கை மலையும், 

13.11.2021 அன்று கன்னிைாகுமரி, திருபநல்பவலி, நீைகிரி, பகாைம்புத்தூர், 

மாவட்ைங்களில் இடி மின்ைலுைன் கூடிை கை மலையும் பபய்ைக்கூடும். 



14.11.2021 அன்று கன்னிைாகுமரி, திருபநல்பவலி, திருவாரூர், 

நாகப்பட்டிைம், தஞ்சாவூர், மயிைாடுதுலற மாவட்ைங்களில் இடி மின்ைலுைன் 

கூடிை கை மலையும் பபய்ைக்கூடும். 

கன்னிைாகுமரி மாவட்ைத்தில், பதாைர்ந்து மூன்று நாட்கள் கை மலை 

பபய்யும் பட்சத்தில், அதிக பாதிப்புகள் ஏற்பட்ை வாய்ப்புள்ளது.  எைபவ, கூடுதைாை 

முன்பைச்சரிக்லக நைவடிக்லககள் பமற்பகாள்ள மாவட்ை ஆட்சிைருக்கு 

அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.  

ஆந்திர மாநிைம் பிச்சாட்டூர் அலணயிலிருந்து 17,000 கை அடி உபரி நீர் 

ஆரணிைாற்றில் திறந்து விைப்பட்டுள்ளலதத் பதாைர்ந்து, திருவள்ளூர் மாவட்ைம், 

பபான்பைரி வட்ைம், வஞ்சிவாக்கம், ஏ.பரட்டி பாலளைம் பகுதியில் பசதம் 

ஏற்பட்ைதன் காரணமாக இந்த பகுதிலை சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் பவள்ள நீர் 

சூழ்ந்தது. இதலை பதாைர்ந்து இந்த பகுதிகளில் வசித்து வரும் 664 நபர்கள் 

பாதுகாப்பாை இைங்களில் தங்கலவக்கப்பட்டுள்ளைர். ஆரணிைாற்றில் ஏற்பட்ை 

பசதங்கள் பபாதுப்பணித்துலறயிைரால் சீரலமக்கப்பட்டு வருகிறது.  

பகசவபுரம் அலணயிலிருந்து உபரி நீர் கூவம் ஆற்றில் திறந்து 

விைப்பட்டுள்ளதால், கைம்பத்தூர் அருபக கட்ைப்பட்டுள்ள தடுப்பலண நிரம்பி உபரி 

நீர் கூவம் ஆற்றில் விைப்படுகிறது. இது கூவம் ஆற்றிலை தூய்லமபடுத்தவும், 

நிைத்தடி நீலர பசரிவூட்ைவும், கூடுதல் பவள்ளத் தடுப்பு நைவடிக்லகைாகவும் 

அலமந்துள்ளது. 

 காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், வரதராஜபுரம் ெகுதியில் பொதுமக்கள் ொதுகாப்ொக 

இருக்கவும், நிவாரை ழமயங்களில், நதழவயான அடிப்ெழட வசதிகள் பசய்யவும், 

பவள்ள நீழர பவளிநயற்றவும், அழனத்து துழறகள் மற்றும் நதசிய நெரிடர் 

மீட்புப் ெழடயினரும் ஒருங்கிழைந்து மீட்பு ெணிகழள நமற்பகாண்டு 

வருகின்றனர்.   

 நதசிய நெரிடர் மீட்பு ெழடயின் 7 குழுக்கள், திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், 

பசங்கல்ெட்டு மற்றும் பெருேகர பசன்ழன மாேகராட்சி ெகுதிகளில் மீட்பு 

ெணிகழள நமற்பகாள்ள மூன்று குழுக்களும் அனுப்பி ழவக்கப்ெட்டுள்ளன. 

தமிழ்ோடு நெரிடர் மீட்புப் ெழடயின் தலா இரண்டு குழுக்கள் தஞ்சாவூர் மற்றும் 

கடலூர் மாவட்டங்களுக்கு அனுப்பி ழவக்கப்ெட்டுள்ளது. 



நிவாரண முகாம்கள் 

 பசங்கல்பட்டு, கைலூர், காஞ்சிபுரம், நாகப்பட்டிைம், பபரம்பலூர்,  

இராணிப்பபட்லை, தூத்துக்குடி, திருவள்ளூர், திருவண்ணாமலை, திருவாரூர், 

பவலூர், விழுப்புரம் மாவட்ைங்களில் பமாத்தம் 259 முகாம்களில், 14,135 நபர்கள் 

தங்க லவக்கப்பட்டுள்ளைர்.  

பபருநகர பசன்ழன மாேகராட்சி ெகுதியில் 2,699 ேெர்கள் 44 நிவாரை 

முகாம்களில் தங்க ழவக்கப்ெட்டுள்ளனர். இதுவழர, 28,64,400 உைவு 

பொட்டலங்கள் வைங்கப்ெட்டுள்ளன. 

பசன்ழனயில் பதாடர் மழை காரைமாக பவளியில் வர இயலாத 

நிழலயில் உள்ள பொது மக்களுக்கு உைவு வைங்குவழத உறுதி பசய்ய 

வார்டுக்கு ஒருவர் வீதம்  200 அலுவலர்கள் நியமிக்கப்ெட்டுள்ளனர்.  அவருடன் 

இழைந்து இந்த ெணிகழளக் கண்காணிக்க 15 மண்டலங்களுக்கும் உதவி 

வருவாய் அலுவலர்கள் நியமிக்கப்ெட்டுள்ளனர்.  

➢ பசங்கல்பட்டு மாவட்ைத்தில், 3215 நபர்கள் 80 நிவாரண முகாம்களிலும், 

➢ காஞ்சிபுரம் மாவட்ைத்தில், 1546 நபர்கள் 40 நிவாரண முகாம்களிலும், 

➢ கைலூர் மாவட்ைத்தில், 49 நபர்கள் 3 நிவாரண முகாம்களிலும், 

➢ நாகப்பட்டிைம் மாவட்ைத்தில், 3217 நபர்கள் 12 நிவாரண முகாம்களிலும், 

➢ பபரம்பலூர் மாவட்ைத்தில், 71 நபர்கள் 1 நிவாரண முகாம்களிலும், 

➢ இராணிப்பபட்லை மாவட்ைத்தில், 5 நபர்கள் 1 நிவாரண முகாம்களிலும், 

➢ தூத்துக்குடி மாவட்ைத்தில், 54 நபர்கள் 1 நிவாரண முகாம்களிலும், 

➢ திருவள்ளூர் மாவட்ைத்தில், 2,497 நபர்கள் 44 நிவாரண முகாம்களிலும், 

➢ திருவண்ணாமலை மாவட்ைத்தில், 402 நபர்கள் 9 நிவாரண 

முகாம்களிலும், 

➢ திருவாரூர் மாவட்ைத்தில், 68 நபர்கள் 1 நிவாரண முகாமிலும், 

➢ பவலூர் மாவட்ைத்தில், 345 நபர்கள் 6 நிவாரண முகாம்களிலும், 

➢ விழுப்புரம் மாவட்ைத்தில், 2666 நபர்கள் 61 நிவாரண முகாம்களில் தங்க 

ழவக்கப்ெட்டுள்ளனர். 



மாவட்ைங்களில் பாதிப்பு நிைவரம் 

➢ கடந்த 24 மணி நேரத்தில், பசன்ழன, சிவகங்ழக, நீலகிரி, 

மாவட்டத்தில் 3 ேெர்கள் உயிரிைந்துள்ளனர். 

➢ 64 கால்ேழட இறப்பு ெதிவாகியுள்ளது. 

➢ 500 குடிழசகள் ெகுதியாகவும், 34 குடிழசகள் முழுழமயாகவும் ஆக 

பமாத்தம் 534 குடிழசகளும், 129 வீடுகள் ெகுதியாகவும், 4 வீடு 

முழுழமயாகவும் ஆக பமாத்தம் 133 வீடுகளும் நசதமழடந்துள்ளன. 

பபருநகர பசன்லை மாநகராட்சி 

➢ மலை நீர் பதங்கியுள்ள 530 பகுதிகளுள், 119 பகுதிகளில் பதங்கியுள்ள 

மலை நீர், இராட்சத பம்புகள் மூைம் அகற்றப்பட்டுள்ளது. எஞ்சிை 411 

பகுதிகளில் மலை நீலர அகற்றும் பணி துரிதமாக நலைபபற்று 

வருகிறது. 

➢ மலை நீரால் சூைப்பட்டுள்ள 22 சுரங்கப்பாலதகளில், 15 

சுரங்கப்பாலதகளில் மலை நீர் அகற்றப்பட்டு பபாக்குவரத்து சீர் 

பசய்ைப்பட்டுள்ளது. எஞ்சியுள்ள 7 சுரங்கப்பாலதகளில் மலை நீலர 

பவளிபைற்றும் பணி நலைபபற்று வருகிறது.  

➢ சாலைகளில் விழுந்த 529 மரங்களில், 521 மரங்கள் உைைடிைாக 

அகற்றப்பட்டு பபாக்குவரத்து சீர் பசய்ைப்பட்டுள்ளது. எஞ்சிை 8 

மரங்கலள அகற்றும் பணி நலைபபற்று வருகிறது. இதுவலர 2007 

மருத்துவ முகாம்கள் மூைம் 79,043 நபர்கள் பைைலைந்துள்ளைர். 

➢ மழை நீர் சூழ்ந்த ெகுதிகளில் உள்ள மக்கழள மீட்க 55 ெடகுகளும், 

மழை நீழர பவளிநயற்ற 46 JCB-களும், 539 இராட்சத பம்புகளும் 

பைன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றை. 

➢ 15,225 புகார்கள் வரப்பெற்று, 5,639 புகார்கள் தீர்வு பசய்யப்ெட்டுள்ளது.  

எஞ்சிய புகார்களின் மீது துரித ேடவடிக்ழக நமற்பகாள்ளப்ெட்டு 

வருகிறது. 

➢ பசன்லையில் மாநிை அவசரக் கட்டுப்பாட்டு லமைம் 1070, 

மாவட்ைங்களில் மாவட்ை அவசரக் கட்டுப்பாட்டு லமைங்கள் 1077 என்ற 

கட்ைணமில்ைா பதாலைபபசியுைன், 24 மணி பநரமும் இைங்கி 

வருகிறது. பமலும், பபருநகர பசன்லை மாநகராட்சி பதாைர்பாை 



புகார்களுக்கு பபாதுமக்கள் 1913 என்ற கட்ைணமில்ைா பதாலைபபசி 

மூைம் பதாைர்பு பகாள்ளைாம். 

➢ 1070-ல் இதுவழர 2606 புகார்கள் பெறப்ெட்டு 1267 புகார்கள் தீர்வு 

பசய்யப்ெட்டுள்ளது.  

➢ மாவட்ட அவசரக் கட்டுப்ொட்டு ழமயத்தின் கட்டைமில்லா 

பதாழலநெசி எண்.1077-ல் இதுவழர 1808 புகார்கள் பெறப்ெட்டு, 1654 

புகார்கள் தீர்வு பசய்யப்ெட்டுள்ளது. 

➢ பபாதுமக்கள் TNSMART இலணைதளத்திலும், வாட்ஸ் அப் எண் 

9445869848 மூைமாகவும் புகார்கலள பதரிவிக்கைாம். 

 மாண்புமிகு வருவாய் மற்றும் பபரிைர் பமைாண்லமத் துலற அலமச்சர் 

அவர்களது ஆய்வின் பபாது, கூடுதல் தலைலமச் பசைைர் /வருவாய் நிருவாக 

ஆலணைர் திரு. பணீந்திர பரட்டி, இ.ஆ.ப., வருவாய் மற்றும் பபரிைர் 

பமைாண்லமத் துலற முதன்லமச் பசைைர் திரு. குமார் பெைந்த், இ.ஆ.ப., பபரிைர் 

பமைாண்லம இைக்குநர் ைாக்ைர் என். சுப்லபைன், இ.ஆ.ப., மற்றும் அலுவைர்கள் 

உைனிருந்தைர். 

   மாநிை அவசரக் கட்டுப்பாட்டு லமைம், 

பசன்லை 


