
20.11.2021  

கனமழை – முழு வீச்சில் நிவாரணப் பணிகள்  

த ாடர் மழைழை எதிர்தகாள்ள  ைார் நிழை - 

மாண்புமிகு வருவாய் மற்றும் பபரிடர் பமைாண்ழமத் துழை அழமச்சர்  

திரு. பக.பக.எஸ்.எஸ்.ஆர். ராமச்சந்திரன் அவர்கள்  கவல் 
 

வடகிழக்கு பருவமழழக்காலத்தில், 1.10.2021 முதல் 20.11.2021 வழை தமிழ்நாட்டில் 518.99 

மி.மீ. மழழ பதிவாகியுள்ளது. இது இயல்பான மழழயளழவக் காட்டிலும் 68 சதவிகிதம் கூடுதல் 

ஆகும். 
 

தமிழ்நாட்டில் கடந்த 24 மணி நநரத்தில், 37 மாவட்டங்களில் மழைப்ப ாழிவு 

ஏற் ட்டுள்ளது. மாநில சராசரி 6.59 மில்லி மீட்டர். திருப்பத்தூர்  மாவட்டத்தில் அதிக ட்சமாக 

39.91 மில்லி மீட்டர்  திவாகியுள்ளது. 

வடக்கு தமிழ்நாட்டில் நிலவிய காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், காற்றழுத்த தாழ்வு 

 குதியாக வலுவிைந்து, பதற்கு கர்நாடகம் மற்றும் அதழை ஒட்டியுள்ள வடக்கு தமிழ்நாடு, 

ராயல்சீமா  குதியில் நிலவுகிறது என்றும், இது நமற்கு வடநமற்காக நகர்ந்து நமலும் 

வலுவிைக்கக்கூடும் என்றும் இந்திய வானிழல ஆய்வு ழமயம் ததரிவித்துள்ளது. 
 

இன்று (20.11.2021) நீலகிரி, ஈர ோடு, பெ ம்ெலூர், கிருஷ்ணகிரி, ரேலம், அரியலூர் 

மோவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கன மழையும் பெய்யக்கூடும். 
 

21.11.2021 – அரியலூர், பெ ம்ெலூர், கள்ளக்குறிச்சி, கடலூர், நோகப்ெட்டினம், திருவோரூர், 

தஞ்ேோவூர் மற்றும் மயிலோடுதுழை மோவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கன 

மழையும் பெய்யக்கூடும். 
 

விழுப்புரம் மாவட்டத்தில், பதன்ப ன்ழை ஆற்றில் அதிகப் டியாை 

பவள்ளப்ப ருக்கின் காரணமாக   ல  குதிகளில் நீர் நதங்கியுள்ளநதாடு, 18,500 பெக்நடர் 

விழள நிலங்களிலும் தண்ணீர் நதங்கியுள்ள காரணத்தால், தண்ணீழர பவளிநயற்ற நடவடிக்ழக 

நமற்பகாள்ளப் ட்டு வருகிறது. 220 நிவாரண முகாம்களில், சுமார் 10000 ந ர்கள் தங்க 

ழவக்கப் ட்டு அவர்களுக்கு நதழவயாை உணவு, குடிநீர் உள்ளிட்ட அடிப் ழட வசதிகள் 

பசய்து தரப் ட்டுள்ளது, 
 

கடலூர் மாவட்டத்தில், பதன்ப ன்ழை ஆற்றில் பவள்ளப்ப ருக்கு ஏற் ட்ட 

காரணத்தால், குடியிருப்பு  குதியில் பவள்ள நீர் நதங்கிய காரணத்தால், 4000 ந ர்கள் 

 ாதுகாப் ாை இடங்களில் தங்க ழவக்கப் ட்டு அவர்களுக்கு நதழவயாை உணவு, 

 ாதுகாப் ாை குடிநீர் உள்ளிட்ட அடிப் ழட வசதிகள் வைங்கப் ட்டு வருகிறது. 
 

திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில், பூண்டி நீர்த்நதக்கத்திலிருந்து பவளிநயற்றப் டும் உ ரி நீர் 

விைாடிக்கு 26000 கை அடியாக குழறக்கப் ட்டுள்ளது.  ஆற்றின் கழரநயாரம் வசித்த 50 

குடும் ங்கள்  ாதுகாப் ாை இடங்களில் தங்க ழவக்கப் ட்டு அவர்களுக்கு நதழவயாை உணவு, 

 ாதுகாப் ாை குடிநீர் உள்ளிட்ட அடிப் ழட வசதிகள் வைங்கப் ட்டு வருகிறது. 

திருவண்ணாமழல மாவட்டத்தில், திருவண்ணாமழல, ஆரணி, பசய்யாறு  குதிகளில் 

மழை நீர் நதங்கியுள்ள காரணத்தால், மழை நீழர பவளிநயற்றும்  ணி நழடப ற்று வருகிறது,   
 

நாமக்கல் மாவட்டத்தில், திருச்பசங்நகாடு  குதியில் மழை நீர் நதங்கியுள்ள 

காரணத்தால், மழை நீழர பவளிநயற்றும்  ணி நழடப ற்று வருகிறது,   

 

➢  கடந்த 24 மணி நநைத்தில், கிருஷ்ணகிரி, திருவண்ணாமழல மாவட்டங்களில் 3 நபர்கள் 

உயிரிழந்துள்ளனர். 368 கால்நழடகள் இறந்துள்ளன.   

➢ 2286 குடிழசகள் பகுதியாகவும், 94 குடிழசகள் முழுழமயாகவும், ஆக தமாத்தம் 2380 

குடிழசகள் நசதமழடந்துள்ளன.  886 வீடுகள் பகுதியாகவும், 34 வீடுகள் முழுழமயாகவும், 

ஆக தமாத்தம் 920 வீடுகள் நசதமழடந்துள்ளன. 

 

உபரி நீராக முக்கிை நீர்த்ப க்கங்களான, நமட்டூர் அழணயிலிருந்து 65,000 கன அடியும், 

பூண்டியிலிருந்து 29,684 கன அடியும், தசங்குன்றத்திலிருந்து 660 கன அடியும், நசாழவைம் 

ஏரியிலிருந்து 400 கன அடியும், தசம்பைம்பாக்கத்திலிருந்து 361 கன அடியும் திறந்து 

விடப்படுகிறது. 

 

➢ பசன்ழை மாவட்டத்தில் நதசிய ந ரிடர் மீட்பு  ழடயின் 2 குழுக்களும், காஞ்சிபுரம் 

மாவட்டத்தில் 3 குழுக்களும், திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் ஒரு குழுவும், நவலூர் 

மாவட்டத்தில் 2 குழுக்களும் மீட்புப்  ணியில் முழு வீச்சில் ஈடு ட்டுள்ளைர்.  

➢ தபருநகை தசன்ழன மாநகைாட்சி பகுதிகளில் 54  டகுகளும், மழை நீழர பவளிநயற்ற 46 JCB-

களும், 847 இைாட்சத பம்புகளும் தயார் நிழலயில் உள்ளன. 

➢ இதர மாவட்டங்களில், 3915 மைம் அறுக்கும் இயந்திைங்கள், 2897 JCB கள், 2115 

தெனநைட்டர்கள், 483 இைாட்சத பம்புகள் உள்ளிட்ட நதடல் மற்றும் மீட்பு உபகைணங்கள் 

தயார் நிழலயில் ழவக்கப்பட்டுள்ளன. 

➢ 121 பல்நநாக்கு பாதுகாப்பு ழமயங்களும், 5106 நிவாைண முகாம்களும் தயார் நிழலயில் 

உள்ளன.  



➢ நதசிய நபரிடர் மீட்பு பழட மற்றும் தமிழ்நாடு நபரிடர் மீட்பு பழடயினைால் பயிற்சி 

அளிக்கப்பட்ட 3023 காவலர்கள் கடநலாை மாவட்டங்களில் தயார் நிழலயில் உள்ளனர்,  3685 

காவலர்கள் இதை மாவட்டங்களிலும், 834 காவலர்கள் தசன்ழன மாவட்டத்திலும் நிழல 

நிறுத்தப்பட்டுள்ளனர். 

➢ 1.06 இலட்சம் முதல் நிழல மீட்பாளர்கள் கண்டறியப்பட்டு தயார் நிழலயில் உள்ளைர். இதில் 

19529 தபண் முதல் நிழல மீட்பாளர்கள் ஆவர்.  நபரிடர் காலங்களில் கால்நழடகழள 

பாதுகாக்க 19535 முதல் நிழல மீட்பாளர்களும், மழழக்காலங்களில் விழும் மைங்கழள 

தவட்டி அகற்ற 15912 முதல் நிழல மீட்பாளர்களும், நீச்சல் ததரிந்த 19547 முதல் நிழல 

மீட்பாளர்களும் தயார் நிழலயில் உள்ளைர். 

➢ தசன்ழனயில் மாநில அவசைக் கட்டுப்பாட்டு ழமயம் 1070, மாவட்டங்களில் மாவட்ட 

அவசைக் கட்டுப்பாட்டு ழமயங்கள் 1077 என்ற கட்டணமில்லா ததாழலநபசியுடன், 24 மணி 

நநைமும் இயங்கி வருகிறது. நமலும், தபருநகை தசன்ழன மாநகைாட்சி ததாடர்பான 

புகார்களுக்கு தபாதுமக்கள் 1913 என்ற கட்டணமில்லா ததாழலநபசி மூலம் ததாடர்பு 

தகாள்ளலாம். 

➢ தபாதுமக்கள் TNSMART இழணயதளத்திலும், வாட்ஸ் அப் எண் 9445869848 மூலமாகவும் 

புகார்கழள ததரிவிக்கலாம். 

➢ கைமழை எச்சரிக்ழகயிழை பதாடர்ந்து நதழவயாை அழைத்து முன்பைச்சரிக்ழக 

நடவடிக்ழககளும் நமற்பகாள்ள மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு அறிவுறுத்தப் ட்டுள்ளது.  

➢ கைமழை நநர்வுகளில் நீர்த்நதக்கங்கள் / அழணகளில் அதிகப் டியாை நீர்வரத்து  வர 

வாய்ப்புள்ளழத கருத்தில் பகாண்டு முன்கூட்டிநய அழணகளிலிருந்து நீர் 

பவளிநயற்றப் ட்டு அழணயின்  ாதுகாப்பு உறுதிபசய்யப் ட்டுள்ளநதாடு பவள்ள 

அ ாயத்ழத தவிர்க்கவும் நடவடிக்ழக நமற்பகாள்ளப் ட்டுள்ளது. 

 

நிவாரண முகாம்கள் 

 இதுவழர, ப ய்த மழையின் காரணமாக, தாழ்வாை  குதிகளில் வசித்த ப ாதுமக்களின் 

நலன் கருதி, 14 மாவட்டங்களில் தமாத்தம் 419 முகாம்களில், 34,397 நபர்கள் தங்க 

ழவக்கப்பட்டுள்ளனர்.  

➢ தசங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில், 2,637 நபர்கள், 23 நிவாைண முகாம்களிலும், 

➢ காஞ்சிபுைம் மாவட்டத்தில், 880 நபர்கள், 35 நிவாைண முகாம்களிலும், 

➢ கடலூர் மாவட்டத்தில், 10,360 நபர்கள், 22 நிவாைண முகாம்களிலும், 

➢ கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில், 29 நபர்கள், 3 நிவாைண முகாம்களிலும், 

➢ கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில், 172 நபர்கள், 2 நிவாைண முகாம்களிலும், 

➢ தபைம்பலூர் மாவட்டத்தில், 227 நபர்கள், 4 நிவாைண முகாம்களிலும், 

➢ புதுக்நகாட்ழட மாவட்டத்தில், 25 நபர்கள், 3 நிவாைண முகாம்களிலும், 

➢ இைாணிப்நபட்ழட மாவட்டத்தில், 1297 நபர்கள் 9 நிவாைண முகாம்களிலும், 

➢ நசலம் மாவட்டத்தில், 21 நபர்கள் 1 நிவாைண முகாமிலும், 

➢ நீலகிரி மாவட்டத்தில், 47 நபர்கள், 2 நிவாைண முகாம்களிலும், 

➢ திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில், 673 நபர்கள், 11 நிவாைண முகாம்களிலும், 

➢ திருவண்ணாமழல மாவட்டத்தில், 1558 நபர்கள், 53 நிவாைண முகாம்களிலும், 

➢ நவலூர் மாவட்டத்தில், 3811 நபர்கள், 39 நிவாைண முகாம்களிலும் 

➢ விழுப்புைம் மாவட்டத்தில், 12660 நபர்கள், 231 நிவாைண முகாம்களிலும், தங்க 

ழவக்கப் ட்டுள்ளைர். 
தபருநகை பசன்ழை மாநகராட்சி  குதியில் 645 ந ர்கள் 4 நிவாரண முகாம்களில் தங்க 

ழவக்கப் ட்டுள்ளைர். இதுவழர, 62,01,764 உணவு ப ாட்டலங்கள் வைங்கப் ட்டுள்ளை. 

தபருநகர தசன்ழன மாநகராட்சி 

➢ மழழ நீர் நதங்கியுள்ள 354 பகுதிகளில், 272 பகுதிகளில் நதங்கியுள்ள மழழ நீர் 

தவளிநயற்றப்பட்டுள்ளது. எஞ்சிய 82 பகுதிகளில் மழழ நீழை தவளிநயற்றும் பணி 

இைாட்சத பம்புகள் மூலம் நமற்தகாள்ளப்பட்டு வருகிறது. 

➢ 8,370 மருத்துவ முகாம்கள் மூலம் 2,92,773 நபர்களுக்கு மருத்துவ பரிநசாதழன 

நமற்தகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

➢ 27,512 புகார்கள் வரப்ப ற்று, 25,280 புகார்கள் தீர்வு பசய்யப் ட்டுள்ளது.  எஞ்சிய 

புகார்களின் மீது துரித நடவடிக்ழக நமற்பகாள்ளப் ட்டு வருகிறது. 

➢ 1070-ல் இன்று 4734 புகார்கள் ப றப் ட்டு 4114 புகார்கள் தீர்வு பசய்யப் ட்டுள்ளது.  
 

   மாநிை அவசரக் கட்டுப்பாட்டு ழமைம், 

தசன்ழன 


