
28.11.2021 – காலை 10.30 

வெள்ள பாதிப்பு பகுதிகளில் நிொரணப் பணிகள்  துரிதமாக 

மமற்வகாள்ளப்பட்டு ெருகின்றன - மாண்புமிகு ெருொய் மற்றும் மபரிடர் 

மமைாண்லமத் துலற அலமச்சர் திரு. மக.மக.எஸ்.எஸ்.ஆர். ராமச்சந்திரன் 

அெர்கள் தகெல் 

 

தமிழ்நாட்டில் 25.10.2021 முதல் ெடகிழக்கு பருெமலழ பரெைாக வபய்து 

ெருகிறது. கடந்த 24 மணி மநரத்தில், 38 மாெட்டங்களில் மலழப்வபாழிவு 

ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் மாநிை சராசரி 14.64 மி.மீ. ஆகும்.  

 

 வசங்கல்பட்டு மாெட்டத்தில் 53.81 மி.மீட்டரும், மயிைாடுதுலற  

மாெட்டத்தில் 51.88 மி.மீட்டரும், திருொரூர் மாெட்டத்தில் 41.70 மி.மீட்டரும்,  

வசன்லனயில் 40.09 மி.மீட்டரும், இராமநாதபுரம் மாெட்டத்தில் 37.46 

மி.மீட்டரும், நாகப்பட்டினம் மாெட்டத்தில் 37.13 மி.மீட்டரும் மலழ வபய்துள்ளது.  

 

 பாம்பன் (114.2 மி.மீ.), மண்டபம் (113.2 மி.மீ.) மாமல்ைபுரம் (108.2 மி.மீ.), 

நன்னிைம் (97.4 மி.மீ.), தங்கச்சிமடம் (88.7 மி.மீ.), சீர்காழி (78.4 மி.மீ.) தஞ்சாவூர் 

(75 மி.மீ.), அண்ணாமலை நகர் (73.4 மி.மீ.), மகளம்பாக்கம் (72.1 மி.மீ.), 

பரங்கிப்மபட்லட (69.6 மி.மீ.), திருப்மபாரூர் (69.5 மி.மீ.), காட்டுமன்னார்மகாவில் 

(67.3 மி.மீ.), வசய்யூர் (67.0 மி.மீ.), மஞ்சளாறு (65.8 மி.மீ.) ஆகிய 14 இடங்களில் 

கனமலழ வபய்துள்ளது.  

 

ெடகிழக்கு பருெமலழ 01.10.2021 முதல் 27.11.2021 ெலர 615.04 மி.மீ 

வபய்துள்ளது. இது இயல்பான மலழயளொன 349.1 மி.மீட்டலர விட 76 சதவீதம் 

கூடுதல் ஆகும்.  
 

முக்கிய அலணகள் / நீர்த்மதக்கங்களில் நீர் ெரத்து மற்றும் நீர் வெளிமயற்ற 

விபரம் 

 

ெ.எண். அலண / 

நீர்த்மதக்கம் 

நீர் இருப்பு 

(மி.க.அ.) 

நீர் ெரத்து 

(கன அடி) 

நீர்  

வெளிமயற்றம் 

(கன அடி) 

1. வசம்பரம்பாக்கம் 3019 3200 3151 

2. வசங்குன்றம் 2831 1973 1695 

3. பூண்டி 2709 8975 4253 

4. மசாழெரம் 851 1832 1415 

5. மமட்டூர் 93630 20500 20500 

 

இந்திய ொனிலை ஆய்வு லமயத்தின் 28.11.2021 நாளிட்ட அறிக்லகயில், 

இன்று 28.11.2021 ெட கடமைார மாெட்டங்களில் இடியுடன் கூடிய 

கனமலழ முதல் மிக கனமலழயும், அரியலூர், வபரம்பலூர், கள்ளக்குறிச்சி, மசைம், 

தருமபுரி, திருப்பூர், மகாயம்புத்தூர், ஈமராடு மற்றும் நீைகிரி மாெட்டங்களில், 

இடியுடன் கூடிய கனமலழயும் வபய்யக்கூடும். 

 



நாலள 29.11.2021, கன்னியாகுமரி, திருவநல்மெலி, தூத்துக்குடி, 

இராமநாதபுரம் மாெட்டங்களில் இடியுடன் கூடிய கனமலழ முதல் மிக 

கனமலழயும், மதுலர, விருதுநகர், புதுக்மகாட்லட, தஞ்சாவூர், திருொரூர், 

வதன்காசி, திருெள்ளூர், காஞ்சிபுரம், வசங்கல்பட்டு, விழுப்புரம் மாெட்டங்களில், 

இடியுடன் கூடிய கனமலழயும் வபய்யக்கூடும். 

 

 தேசிய தேரிடர் மீட்பு ேடடயின் 4 குழுக்களில்  வசன்லனயில்  - 2 

குழுக்கள், திருெள்ளுரில் -   1 குழு, காஞ்சிபுரத்தில் - 1 குழு மீட்பு ேணிகடை 

தேற்ககாண்டு வருகின்றன. 

  

 லெலக ஆற்றிலிருந்து திறந்து விடப்பட்ட 9000 கன அடி உபரி நீர் 

இராமநாதபுரம் மாெட்டத்திற்கு ெந்தலடந்த காரணத்தால், பரமக்குடி நகரில் 

தாழ்ொன பகுதிகளில் ெசிக்கும் 224 நபர்கள் நிொரண முகாமில் பாதுகாப்பாக 

தங்க லெக்கப்பட்டுள்ளனர்.  ஆற்றங்கலரமயாரம் உள்ள அலனத்து 

குடியிருப்புகளுகம், கிராமங்களும் வதாடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட்டு ெருகிறது. 

 

 நாகப்பட்டினம் மாெட்டத்தில், வபய்த கனமலழயின் காரணமாக 2000 

வெக்மடரில் பயிரிடப்பட்ட வநற்பயிர் நீரில் மூழ்கியுள்ளதாகவும், 

ஓடம்மபாலகயாற்றின் ஓரம் உள்ள ஒரு ஊராட்சி சாலையின் ஒரு பகுதி மட்டும் 

நீரில் மூழ்கியுள்ளது. ஆற்றங்கலரமயாரம் ெசிக்கும் மக்கள் பாதுகாப்பான 

இடங்களில் தங்க லெக்கப்பட்டுள்ளனர், தாழ்ொன பகுதிகளில் ெசிக்கும் 1700 

நபர்களுக்கு உணவு ெழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 திருெள்ளூர் மாெட்டம், பூந்தமல்லி ெட்டம், திருமெற்காடு கிராமம் கூெம் 

ஆற்றின் கலரயில் உள்ள சண்முகா நகர், மெைப்பன் நகர் மற்றும் பத்மாெதி நகர் 

மபான்ற பகுதிகளில் கூெம் ஆற்றின் மலழ நீர் புகுந்ததால், இந்தப் பகுதிகளில் 

ெசிக்கும் 160 நபர்கள் மீட்கப்பட்டு நிொரண முகாமில் தங்க லெக்கபட்டுள்ளனர்.  

 

 தூத்துக்குடி மாெட்டத்தில், தாழ்ொன பகுதிகளில் 228 அதிக திறன் 

வகாண்ட பம்புகள் வகாண்டு வெள்ள நீர் வெளிமயற்றப்பட்டு ெருகிறது. 

 

 இராமநாதபுரம் மாெட்டத்தில், மண்டபம் மபரூராட்சி பகுதியில் இரண்டு 

பகுதிகளில் மதங்கியுள்ள வெள்ள நீர் அகற்றும் பணி நலடவபற்று ெருகிறது. 

 

 கடலூர் மாெட்டத்தில், தாழ்ொன பகுதிகளில் அதிக திறன் வகாண்ட 

பம்புகள் வகாண்டு வெள்ள நீர் வெளிமயற்றப்பட்டு ெருகிறது. 

 

நிொரண முகாம்கள் 

திருெள்ளூர், வசங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், கடலூர், நாகப்பட்டினம், தஞ்சாவூர், 

புதுக்மகாட்லட, இராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, வபரம்பலூர், அரியலூர், 

இராணிப்மபட்லட, திருச்சிராப்பள்ளி, திருப்பத்தூர், திருெண்ணாமலை, மெலூர் 

மாெட்டங்களில் வமாத்தம் 188 முகாம்களில், 15016 நபர்கள் தங்க 

லெக்கப்பட்டுள்ளனர்.  



வபருநகர கென்டன ோநகராட்சி ேகுதியில் 1048 நேர்கள் 7 நிவாரண 

முகாம்களில் ேங்க டவக்கப்ேட்டுள்ைனர். இன்று 98350 உணவு கோட்டலங்கள் 

வழங்கப்ேட்டுள்ைன. 

 

➢ திருெள்ளூர் மாெட்டத்தில், 433 நபர்கள் 5 நிொரண முகாம்களிலும், 

➢ வசங்கல்பட்டு மாெட்டத்தில், 2041 நபர்கள் 37 நிொரண முகாம்களிலும், 

➢ காஞ்சிபுரம் மாெட்டத்தில், 499 நபர்கள் 15 நிொரண முகாம்களிலும், 

➢ கடலூர் மாெட்டத்தில், 619 நபர்கள் 4 நிொரண முகாம்களிலும், 

➢ நாகப்பட்டினம் மாெட்டத்தில், 3756 நபர்கள் 10 நிொரண 

முகாம்களிலும், 

➢ தஞ்சாவூர் மாெட்டத்தில், 461 நபர்கள் 2 நிொரண முகாம்களிலும், 

➢ புதுக்மகாட்லட மாெட்டத்தில், 431 நபர்கள் 9 நிொரண முகாம்களிலும், 

➢ இராமநாதபுரம் மாெட்டத்தில், 224 நபர்கள் 1 நிொரண முகாமிலும், 

➢ தூத்துக்குடி மாெட்டத்தில், 1022 நபர்கள் 13 நிொரண முகாம்களிலும், 

➢ வபரம்பலூர் மாெட்டத்தில், 512 நபர்கள் 17 நிொரண முகாம்களிலும், 

➢ அரியலூர் மாெட்டத்தில், 47 நபர்கள் 1 நிொரண முகாமிலும், 

➢ இராணிப்மபட்லட மாெட்டத்தில், 63 நபர்கள் 1 நிொரண முகாமிலும்,  

➢ திருச்சிராப்பள்ளி மாெட்டத்தில், 350 நபர்கள், 2 நிொரண 

முகாம்களிலும், 

➢ திருப்பத்தூர் மாெட்டத்தில், 603 நபர்கள், 16 நிொரண முகாம்களிலும், 

➢ திருெண்ணாமலை மாெட்டத்தில், 641 நபர்கள் 18 நிொரண 

முகாம்களிலும், 

➢ மெலூர் மாெட்டத்தில், 3314 நபர்கள் 37 நிொரண முகாம்களிலும் தங்க 

லெக்கப்பட்டுள்ளனர். 

 

மாெட்டங்களில் பாதிப்பு நிைெரம் 

 

➢ கடந்ே 24 ேணி தநரத்தில், கடலூர் (1),  தூத்துக்குடி (1),  ோவட்டங்களில் 

2 நேர்கள் உயிரிழந்துள்ைனர். 

➢ 286 கால்நடட இறப்பு ேதிவாகியுள்ைது. 

➢ 1720 குடிலசகள் பகுதியாகவும், 94 குடிலசகள் முழுலமயாகவும், ஆக 

வமாத்தம் 1814 குடிலசகளும், 309 வீடுகள் பகுதியாகவும், 1 வீடு 

முழுலமயாகவும், ஆக வமாத்தம் 310 வீடுகள் மசதமலடந்துள்ளன. 

 

வபருநகர வசன்லன மாநகராட்சி 

 

➢ மலழ நீர் மதங்கியுள்ள 464 பகுதிகளில், 86 பகுதிகளில் மதங்கியுள்ள 

மலழ நீர் அகற்றப்பட்டுள்ளது. எஞ்சிய 378 பகுதிகளில் அதிக திறன் 

வகாண்ட பம்புகள் மூைம் நீர் அகற்றப்பட்டு ெருகிறது. 

➢ சாலைகளில் விழுந்த 3 மரங்கள் உடனடியாக அகற்றப்பட்டு 

மபாக்குெரத்து சீர் வசய்யப்பட்டுள்ளது. இதுெலர 13825 மருத்துெ 

முகாம்கள் மூைம் 4,71,267 நபர்கள் பயனலடந்துள்ளனர். 



➢ மடழ நீர் சூழ்ந்ே ேகுதிகளில், ேடழ நீடர கவளிதயற்ற 46 JCB-களும், 

820 அதிக திறன் வகாண்ட பம்புகளும் தயார் நிலையில் உள்ளன. 54 

படகுகள் மீட்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளன.  

➢ 4,584 புகார்கள் வரப்கேற்று, 809 புகார்கள் தீர்வு கெய்யப்ேட்டுள்ைது.  

எஞ்சிய புகார்களின் மீது துரிே நடவடிக்டக தேற்ககாள்ைப்ேட்டு 

வருகிறது. 

➢ வசன்லனயில் மாநிை அெசரக் கட்டுப்பாட்டு லமயம் 1070, 

மாெட்டங்களில் மாெட்ட அெசரக் கட்டுப்பாட்டு லமயங்கள் 1077 என்ற 

கட்டணமில்ைா வதாலைமபசியுடன், 24 மணி மநரமும் இயங்கி 

ெருகிறது. மமலும், வபருநகர வசன்லன மாநகராட்சி வதாடர்பான 

புகார்களுக்கு வபாதுமக்கள் 1913 என்ற கட்டணமில்ைா வதாலைமபசி 

மூைம் வதாடர்பு வகாள்ளைாம். 

 

மாண்புமிகு ெருொய் மற்றும் மபரிடர் மமைாண்லமத் துலற அலமச்சர் 

அெர்களது ஆய்வின் மபாது, கூடுதல் தலைலமச் வசயைர் /ெருொய் நிருொக 

ஆலணயர் திரு. க. பணீந்திர வரட்டி, இ.ஆ.ப., ெருொய் மற்றும் மபரிடர் 

மமைாண்லமத் துலற முதன்லமச் வசயைர் திரு. குமார் வெயந்த், இ.ஆ.ப., மபரிடர் 

மமைாண்லம இயக்குநர் டாக்டர் என். சுப்லபயன், இ.ஆ.ப., மற்றும் அலுெைர்கள் 

உடனிருந்தனர். 

 

   மாநிை அெசரக் கட்டுப்பாட்டு லமயம், 

வசன்லன 


