
26.11.2021 – காலை 10.30 

கனமலை – முழு வீச்சில் நிவாரணப் பணிகள் - மாண்புமிகு வருவாய் 

மற்றும் பபரிடர் பமைாண்லமத் துலை அலமச்சர் திரு. பக.பக.எஸ்.எஸ்.ஆர். 

ராமச்சந்திரன் அவர்கள் தகவல் 

 

தமிழ்நாட்டில் 25.10.2021 முதல் வடகிைக்கு பருவமலை பரவைாக பபய்து 

வருகிைது. கடந்த 24 மணி பநரத்தில்,  37 மாவட்டங்களில் மலைப்பபாழிவு 

ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் மாநிை சராசரி 39.34 மி.மீ. ஆகும்.  

 

 தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் 118.82 மி.மீட்டரும்,  திருபநல்பவலி 

மாவட்டத்தில் 80.08 மி.மீட்டரும், நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் 76.40 மி.மீட்டரும், 

விருதுநகர் மாவட்டத்தில் 69.48 மி.மீட்டரும், பபரம்பலூர் மாவட்டத்தில் 67.64 

மி.மீட்டரும், சிவகங்லக மாவட்டத்தில், 65.26 மி.மீட்டரும். திண்டுக்கல் 

மாவட்டத்தில், 63.24 மி.மீட்டரும்,  மதுலரயில் 60.52 மி.மீட்டரும், கன்னியாகுமரி 

மாவட்டத்தில் 46.41 மி.மீட்டரும் மலை பபய்துள்ளது. 

 

 தூத்துக்குடி மாவட்டம், காயல்பட்டினம் (306 மி.மீட்டர்), தூத்துக்குடி (266.6 

மி.மீட்டர்), திருச்பசந்தூர் (248 மி.மீட்டர்) ஆகிய 3 இடங்களில் அதி கனமலையும், 

நாகப்பட்டினம் (187.1 மி.மீட்டர்), ஸ்ரீலவகுண்டம் (179 மி.மீட்டர்), 

குைபசகரப்பட்டினம் (158 மி.மீட்டர்), லவப்பாறு (149 மி.மீட்டர்), ஒட்டபிடாரம் (121 

மி.மீட்டர்), சாத்தான்குளம் (121 மி.மீட்டர்), திருலவயாறு (122 மி.மீட்டர்), 

பபாள்ளாந்துலை (118.4 மி.மீட்டர்) ஆகிய 8 இடங்களில் மிக கனமலையும் 

பபய்துள்ளது.  பமலும், மாநிைத்தில், 87 இடங்களில் கனமலை பபய்துள்ளது.  

 

வடகிைக்கு பருவமலை 01.10.2021 முதல் 26.11.2021 வலர 580.84 மி.மீ 

பபய்துள்ளது. இது இயல்பான மலையளவான 341.33 மி.மீட்டலர விட 70 சதவீதம் 

கூடுதல் ஆகும்.  

 

முக்கிய நீர்த்பதக்கங்களிலிருந்து உபரி நீர் பவளிபயற்ைப்படும் விபரம் 

 

 பமட்டூர் அலணயிலிருந்து 25,194 கன அடியும், 

 பவானிசாகர் அணையிலிருந்து 2,925 கன அடியும், 

 அமராவதி அணையிலிருந்து 5,033 கன அடியும், 

 ணவணக அணையிலிருந்து 5,915 கன அடியும், 

 பாபநாசம் அணையிலிருந்து 1676 கன அடியும், 

பபச்சிப்பாணை அணையிலிருந்து 521 கன அடியும், 

பரம்பிக்குளம் அணையிலிருந்து 1,588 கன அடியும், 

திருமூர்த்தி அணையிலிருந்து 907 கன அடியும், 

பசங்குன்ைத்திலிருந்து 1,663 கன அடியும், 

 பசம்பரம்பாக்கத்திலிருந்து 2,107 கன அடியும், 

 பூண்டியிலிருந்து 4,213 கன அடியும், 

 பசாைவரத்திலிருந்து 600 கன அடியும் திைந்து விடப்படுகிைது. 



இந்திய வானிலை ஆய்வு லமயத்தின் 25.11.2021 நாளிட்ட அறிக்லகயில், 

இன்று (26.11.2021) கன்னியாகுமரி, திருபநல்பவலி, பதன்காசி 

மாவட்டங்களில், இடியுடன் கூடிய கனமலை முதல் மிக கனமலையும், தூத்துக்குடி, 

கடலூர், விழுப்புரம், பசங்கல்பட்டு, பசன்லன, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், பதனி, 

மதுலர, புதுக்பகாட்லட மாவட்டங்களில்  இடியுடன் கூடிய கனமலையும் 

பபய்யக்கூடும். 

 27.11.2021 அன்று காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் இடியுடன் 

கூடிய கனமலை முதல் மிக கனமலையும், புதுக்பகாட்லட, இராமநாதபுரம், கடலூர், 

விழுப்புரம், பசங்கல்பட்டு, பசன்லன, திருவண்ணாமலை, பசைம், நீைகிரி, 

பகாயம்புத்தூர், ஈபராடு மாவட்டங்களில் இடியுடன் கூடிய கனமலையும் 

பபய்யக்கூடும். 

 பேசிய பபரிடர் மீட்பு பணடயின் 2 குழுக்கள், சசங்கல்பட்டு மாவட்டத்திலும், 

காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் 1 குழுவும் மீட்பு பணிகணள பமற்சகாள்ள நிணை 

நிறுத்ேப்பட்டுள்ளன.  

பதாடர் மலை காரணமாக தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள பகாரம்பள்ளம்  

ஏரி (5,000 கன அடி) மற்றும் கடம்பா ஏரி (2,000 கன அடி) ஆகியவற்றின் உபரி நீர் 

பவளிபயறியதால், அப்பகுதியின் அருபக உள்ள தலரப்பாைங்கள் நீரில் 

மூழ்கியபதாடு, குடியிருப்பு பகுதிகலள பவள்ள நீர் சூழ்ந்துள்ளது. மாவட்ட 

நிருவாகம், நீர்வள ஆதாரத்துலை மற்றும் உள்ளாட்சி அலமப்பு பணியாளர்கள் 

இலணந்து பவள்ள நீலர பவளிபயற்ை விலரந்து பணியாற்றி வருகின்ைனர். 

 

மலை நீர் சூழ்ந்துள்ள பகுதிகயில் மலை நீலர பவளிபயற்ை 187 அதிக திைன் 

பகாண்ட பம்புகள்  பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்ைன. 

 

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமலனயில், மின் 

பகிர்மான அலையில் சூழ்ந்த பவள்ள நீர் பவளிபயற்ைப்பட்டுள்ளது. பமலும், 

மருத்துவமலனக்கு பதாடர்ந்து மின்சார வசதி கிலடப்பலத உறுதி பசய்ய இரண்டு 

உயர் அழுத்த பெனபரட்டர்கள் லவக்கப்பட்டுள்ளது.   

  

பபரம்பலூர் மாவட்டத்தில், பச்சமலையில் பபய்த கனமலையின் காரணமாக, 

ைாடபுரம் ஏரியின் உபரி நீரால் ைாடபுரம் கிராமம் மதுரா சரவணபுரம் பகுதியில் சிறு 

பாைம் மூழ்கியபதாடு, 8 வீடுகள் பவள்ள நீர் சூழ்ந்தது.  எனபவ இந்தப் பகுதியில் 

வசிக்கும் மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்க லவக்கப்பட்டுள்ளனர். 

 

திருவாரூரில் பபய்த கனமலையின் காரணமாக, விெயபுரம் அரசு பபாது 

மருத்துவமலனயில், பவள்ள நீர் புகுந்ததால், உள்பநாயாளிகலள திருவாரூர் அரசு 

மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமலனக்கு மாற்ைப்பட்டுள்ளனர். 

 

கடலூர் மற்றும் நாகப்பட்டினம் மாவட்டங்களில் பதாடர்ந்து கன மலை 

பபய்ததால், தாழ்வான பகுதிகளில் மலை நீர் சூழ்ந்தது.  மலை நீலர பவளிபயற்ை 

உள்ளாட்சி அலமப்புகள் மூைம் நடவடிக்லக பமற்பகாள்ளப்பட்டு வருகிைது. 

 

மாஞ்பசாலை பகுதியில் 20 பச.மீ. மலை பபய்துள்ளதால் பாபநாசம் 

அலணக்கு நீர் வரத்து அதிகரித்துள்ளது. இதன் காரணமாக தாமிரபரணி ஆற்றில் 



20000 கன அடி உபரி நீர் திைந்துவிட வாய்ப்புள்ளதாகவும், தகுந்து 

முன்பனச்சரிக்லக நடவடிக்லககள் பமற்பகாள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் 

திருபநல்பவலி மாவட்ட ஆட்சியர் பதரிவித்துள்ளார். 

 

நிவாரண முகாம்கள் 

 

 பசங்கல்பட்டு, திண்டுக்கல், காஞ்சிபுரம், பபரம்பலூர், புதுக்பகாட்லட. 

இராணிப்பபட்லட, திருப்பத்தூர், திருவண்ணாமலை, திருவண்ணாமலை, பவலூர். 

தூத்துக்குடி மாவட்டங்களில் பமாத்தம் 109 முகாம்களில், 9903 நபர்கள் தங்க 

லவக்கப்பட்டுள்ளனர்.  

 

பபருநகர சசன்ணன மாநகராட்சி பகுதியில் 620 நபர்கள் 5 நிவாரை 

முகாம்களில் ேங்க ணவக்கப்பட்டுள்ளனர். 749 உைவு சபாட்டைங்கள் 

வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

➢ பசங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில், 332 நபர்கள் 4 நிவாரண முகாம்களிலும், 

➢ திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில், 153 நபர்கள் 1 நிவாரண முகாமிலும், 

➢ காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில், 14 நபர்கள் 1 நிவாரண முகாமிலும், 

➢ பபரம்பலூர் மாவட்டத்தில், 86 நபர்கள் 6 நிவாரண முகாம்களிலும், 

➢ புதுக்பகாட்லட மாவட்டத்தில், 75 நபர்கள் 4 நிவாரண முகாம்களிலும், 

➢ இராணிப்பபட்லட மாவட்டத்தில், 1373 நபர்கள் 9 நிவாரண 

முகாம்களிலும்,  

➢ திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில், 2951 நபர்கள், 26 நிவாரண முகாம்களிலும், 

➢ திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில், 112 நபர்கள் 5 நிவாரண 

முகாம்களிலும், 

➢ பவலூர் மாவட்டத்தில், 3914 நபர்கள் 38 நிவாரண முகாம்களிலும், 

➢ திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில், 155 நபர்கள், 1 நிவாரண முகாமிலும், 

➢ தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில், 639 நபர்கள் 14 நிவாரண முகாம்களிலும் 

ேங்க ணவக்கப்பட்டுள்ளனர். 

 

மாவட்டங்களில் பாதிப்பு நிைவரம் 

 

➢ கடந்ே 24 மணி பநரத்தில், அரியலூர் (1), திண்டுக்கல் (1), சிவகங்ணக (1), 

திருவண்ைாமணை (2) மாவட்டங்களில் 5 நபர்கள் உயிரிழந்துள்ளனர். 

➢ 152 கால்நணட இைப்பு பதிவாகியுள்ளது. 

➢ 637 குடிணசகள் பகுதியாகவும், 44 குடிணசகள் முழுணமயாகவும் ஆக 

சமாத்ேம் 681 குடிணசகளும், 120 வீடுகள் பகுதியாக 

பசேமணடந்துள்ளன. 

 

பபருநகர பசன்லன மாநகராட்சி 

 

➢ மலை நீர் பதங்கியுள்ள 59 பகுதிகளில் பதங்கியுள்ள மலை நீர், இராட்சத 

பம்புகள் மூைம் அகற்ைப்பட்டு வருகிைது. 



➢ சாலைகளில் விழுந்த 5 மரங்கள் உடனடியாக அகற்ைப்பட்டு 

பபாக்குவரத்து சீர் பசய்யப்பட்டுள்ளது. இதுவலர 12444 மருத்துவ 

முகாம்கள் மூைம் 4,30,563 நபர்கள் பயனலடந்துள்ளனர். 

➢ மணழ நீர் சூழ்ந்ே பகுதிகளில், மணழ நீணர சவளிபயற்ை 46 JCB-களும், 

847 அதிக திைன் பகாண்ட பம்புகளும் தயார் நிலையில் உள்ளன. 

➢ 33,100 புகார்கள் வரப்சபற்று, 32,277 புகார்கள் தீர்வு சசய்யப்பட்டுள்ளது.  

எஞ்சிய புகார்களின் மீது துரிே நடவடிக்ணக பமற்சகாள்ளப்பட்டு 

வருகிைது. 

➢ பசன்லனயில் மாநிை அவசரக் கட்டுப்பாட்டு லமயம் 1070, 

மாவட்டங்களில் மாவட்ட அவசரக் கட்டுப்பாட்டு லமயங்கள் 1077 என்ை 

கட்டணமில்ைா பதாலைபபசியுடன், 24 மணி பநரமும் இயங்கி வருகிைது. 

பமலும், பபருநகர பசன்லன மாநகராட்சி பதாடர்பான புகார்களுக்கு 

பபாதுமக்கள் 1913 என்ை கட்டணமில்ைா பதாலைபபசி மூைம் பதாடர்பு 

பகாள்ளைாம். 

➢ 1070-ல் இதுவணர 5389 புகார்கள் சபைப்பட்டு 4976 புகார்கள் தீர்வு 

சசய்யப்பட்டுள்ளது.  

➢ மாவட்ட அவசரக் கட்டுப்பாட்டு ணமயத்தின் கட்டைமில்ைா 

சோணைபபசி எண்.1077-ல் இதுவணர 4164 புகார்கள் சபைப்பட்டு, 3963 

புகார்கள் தீர்வு சசய்யப்பட்டுள்ளது. 

➢ பபாதுமக்கள் TNSMART இலணயதளத்திலும், வாட்ஸ் அப் எண் 

9445869848 மூைமாகவும் புகார்கலள பதரிவிக்கைாம். வாட்ஸ் அப் 

மூைம் பபைப்பட்ட 274 புகார்களில், 151 புகார்கள் தீர்வு சசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 

மாண்புமிகு வருவாய் மற்றும் பபரிடர் பமைாண்லமத் துலை அலமச்சர் 

அவர்களது ஆய்வின் பபாது, கூடுதல் தலைலமச் பசயைர் /வருவாய் நிருவாக 

ஆலணயர் திரு. க. பணீந்திர பரட்டி, இ.ஆ.ப., வருவாய் மற்றும் பபரிடர் 

பமைாண்லமத் துலை முதன்லமச் பசயைர் திரு. குமார் பெயந்த், இ.ஆ.ப., பபரிடர் 

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

உடனிருந்தனர். 

   மாநிை அவசரக் கட்டுப்பாட்டு லமயம், 

பசன்லன 


