29.11.2021 – காலை 10.30
தமிழ்நாட்டில் கனமலை – முழு வீச்சில் நிவாரணப் பணிகள் நலைபபற்று
வருகிறது – எதிர்வரும் மலைப்பபாழிலவ எதிர்பகாள்ள அலனத்து
முன்பனச்சரிக்லக நைவடிக்லககளும் மமற்பகாள்ளப்பட்டு வருகிறது மாண்புமிகு வருவாய் மற்றும் மபரிைர் மமைாண்லமத் துலற அலமச்சர்
திரு. மக.மக.எஸ்.எஸ்.ஆர். ராமச்சந்திரன் அவர்கள் தகவல்
கைந்த 24 மணி மநரத்தில், 38 மாவட்ைங்களில் மலைப்பபாழிவு ஏற்பட்டுள்ள
நிலையில் மாநிை சராசரி 22.62 மி.மீ. ஆகும். 5 இடங்களில் மிக கனமழையும், 41
இடங்களில் கனமழையும் பெய்துள்ளது.
மயிைாடுதுலற
மாவட்ைத்தில்

72.53

மாவட்ைத்தில்
மி.மீட்ைரும்,

73.66

மி.மீட்ைரும்,

கன்னியாகுமரி

நாகப்பட்டினம்

மாவட்ைத்தில்

68.60

மி.மீட்ைரும், திருவள்ளூர் மாவட்ைத்தில் 65.57 மி.மீட்ைரும். இராணிப்மபட்லை
மாவட்ைத்தில் 62.46 மி.மீட்ைரும், கைலூர் மாவட்ைத்தில் 60.66 மி.மீட்ைரும்,
பசங்கல்பட்டு மாவட்ைத்தில் 55.26 மி.மீட்ைரும், காஞ்சிபுரம் மாவட்ைத்தில் 42.84
மி.மீட்ைரும், திருபநல்மவலி மாவட்ைத்தில் 40.93 மி.மீட்ைரும், கள்ளக்குறிச்சி
மாவட்ைத்தில் 40.09 மி.மீ. மி.மீட்ைரும் மலை பபய்துள்ளது.
கைலூர் (170.2 மி.மீ.), சிவமைாகம் (சித்தாறு 2) (164.2 மி.மீ.), களியல் (144.8
மி.மீ.), சித்தாறு 1 (131.6 மி.மீ.), ஊத்துக்மகாட்லை (124 மி.மீ.) ஆகிய 5 இைங்களில்
மிக கனமலை பபய்துள்ளது. 41 இைங்களில் கனமலை பபய்துள்ளது.
வைகிைக்கு பருவமலை 01.10.2021 முதல் 29.11.2021 வலர 635.42 மி.மீ
பபய்துள்ளது. இது இயல்பான மலையளவான 352.6 மி.மீட்ைலர விை 80 சதவீதம்
கூடுதல் ஆகும்.
கைந்த 5 ஆண்டுகளில் பபய்த மலையின் ஆண்டு சராசரி மலையளவு
ஆண்டு

தமிழ்நாட்டில் வ.கி.ப
பபய்த மலையளவு

பசன்லனயில் வ.கி.ப
பபய்த மலையளவு

(மி.மீ)

(மி.மீ)

தமிழ்நாட்டில்
இதுவலர பபய்த
ஆண்டு மலையளவு
(மி.மீ)

பசன்லனயில்
இதுவலர பபய்த
ஆண்டு மலையளவு
(மி.மீ)

2015

518

1167

1057

1610

2016

100.6

95

472

789

2017

300.6

854

877

1310

2018

314.8

321

768

722

2019

348

417

800

1006

2020

303.8

811.5

814

1343

2021

613

1121

1300

1866

2015 முதல் 2021 வலர பபய்த மலையளலவ ஒப்பிட்டு மநாக்கும் பபாழுது
2021ஆம் ஆண்டில் தான் அதிக அளவில் மலை பபய்துள்ளது. இந்த ஆண்டு
தமிழ்நாட்டில் இதுவலர 1300 மி.மீட்ைரும் பசன்லனயில் 1866 மி.மீட்ைரும் மிக
அதிகமாக பபய்துள்ளது.
பசன்லனயில்,

கைந்த

பருவமலைக்காைத்தில்

970

1918

மற்றும்

மி.மீட்ைரும்,

1985ஆம்
2005ஆம்

ஆண்டு

வைகிைக்கு

ஆண்டு

வைகிைக்கு

பருவமலைக் காைத்தில் 1010 மி.மீட்ைரும், 2015ஆம் ஆண்டு 1050 மி.மீட்ைரும்
மலை பபய்துள்ளது. இந்த ஆண்டு 29.11.2021 வலர வைகிைக்கு பருவமலைக்
காைத்தில் பசன்லனக்கு கிலைக்கப்பபற்றுள்ள மலை அளவு 1121.43 மி.மீட்ைர்
ஆகும். இது கைந்த ஆண்டுகளுைன் ஒப்பிடும் மபாது மிக அதிகமாகும்.
முக்கிய அலணகள் / நீர்த்மதக்கங்களில் நீர் வரத்து மற்றும் நீர் பவளிமயற்ற
விபரம்
வ.எண்.

1.
2.
3.
4.
5.

அலண /
நீர்த்மதக்கம்

பசம்பரம்பாக்கம்
பசங்குன்றம்
பூண்டி
மசாைவரம்
மமட்டூர்
தமிழ்நாட்டில்

பமாத்தம்

நீர் இருப்பு
(மி.க.அ.)

நீர் வரத்து
(கன அடி)

நீர்
பவளிமயற்றம்
(கன அடி)

3159
2892
2867
855
93470

4770
1983
23000
582
20500

3151
1705
22000
1415
20500

உள்ள

14,138

ஏரிகளில்,

9593

ஏரிகள்

முழுக்பகாள்ளளலவ எட்டியுள்ளது. 3104 ஏரிகள் 75 சதவீதத்திற்கு மமல்
நிரம்பியுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில்

உள்ள

90

நீர்த்மதக்கங்களின்

பமாத்த

பகாள்ளளவான 224.297 T.M.C, 209.258 T.M.C இருப்பு உள்ளது. இது 93.30
சதவீதம் ஆகும்.
நீர்ப்பிடிப்பு
நீர்வரத்து

பகுதிகளில்

ஆகியலவ

பபய்யும்

கணக்கிைப்பட்டு,

மலை,

நீர்த்மதக்கங்களுக்கு

பசன்லனக்கு

குடிநீர்

வரும்

வைங்கும்

முக்கியமான

ஐந்து

நீர்த்மதக்கங்கள்

மற்றும்

மாநிைத்தில்

உள்ள

இதர

அலணகளிலிருந்து, நீர் திறப்பு குறித்து பபாதுமக்களுக்கு உரிய முன்னறிவிப்பு
அளித்து, பபாது மக்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்பைாத வலகயில் மிகவும் கவனமாக
அவ்வப்மபாது

உபரி

நீர்

திறந்துவிைப்பட்ைதால்,

பபரும்

பாதிப்பு

தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது.
இந்திய வானிலை ஆய்வு லமயத்தின் 28.11.2021 நாளிட்ை அறிக்லகயில்,
இன்று

29.11.2021

கன்னியாகுமரி,

திருபநல்மவலி,

மாவட்ைங்களில்

இடியுைன் கூடிய கனமலை முதல் மிக கனமலையும், தூத்துக்குடி மற்றும்
இராமநாதபுரம் மாவட்ைங்களில் இடியுைன் கூடிய கனமலையும் பபய்யக்கூடும்.
நாலள

30.11.2021,

கன்னியாகுமரி,

திருபநல்மவலி,

இராமநாதபுரம்

மாவட்ைங்களில் இடியுைன் கூடிய கனமலையும் பபய்யக்கூடும்.
தேசிய தெரிடர் மீட்பு ெழடயின் 4 குழுக்களில்
குழுக்கள், திருவள்ளுரில் -

பசன்லனயில்

- 2

1 குழு, காஞ்சிபுரத்தில் - 1 குழு மீட்பு ெணிகழள

தமற்பகாண்டு வருகின்றன.
நாகப்பட்டினம் மாவட்ைத்தில் பபய்த கனமலையின் காரணமாக சுமார்
10750 பெக்மைர் நிைப்பரப்பில் பயிரிைப்பட்ை பநற்பயிர் நீரில் மூழ்கியுள்ளது.
இராணிப்மபட்லை மாவட்ைம், பநமிலி வட்ைம், மமைப்புைம்

மற்றும்

பள்ளிப்பாலளயம் கிராமத்தில் வசித்து வந்த 80 நபர்களும், மசாளிங்கர் வட்ைம்,
நந்திமங்கைம் கிராமத்தில் வசித்து வந்த 23 நபர்களும் முன்பனச்சரிக்லக
நைவடிக்லகயாக நிவாரண முகாமில் தங்க லவக்கப்பட்டுள்ளனர்.
விழுப்புரம்,

திண்டிவனம்-மரக்காணம்

மதசிய

பநடுஞ்சாலையில்

மதங்கியிருந்த பவள்ள நீர் அகற்றப்பட்டு மபாக்குவரத்து சீர் பசய்யப்பட்ைது.
ஆந்திர மாநிைம் பிச்சாட்டூர் அலணயிலிருந்து ஆரணயாற்றிற்கு 3000
கன அடி உபரி நீர் திறந்து விைப்படுவதாலும், பூண்டி அலணயிலிருந்து 12000
கன அடி உபரி நீர் திறந்து விைப்படுவதாலும், கலரமயார கிராமங்களுக்கு மாவட்ை
நிருவாகம் மூைம் உரிய எச்சரிக்லக அளிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாடு மாநிை
மபரிைர் மமைாண்லம ஆலணயத்தால், இந்தப் பகுதிகளில் வசிக்கும் 5,27,118
மக்களுக்கு குறுஞ்பசய்தி மூைம் எச்சரிக்லக அனுப்பப்பட்டுள்ளமதாடு, TNSMART

பசயலி மூைமும், TWITTER உள்ளிட்ை சமூக வலைதளங்கள் மூைமும் எச்சரிக்லக
அனுப்பப்ட்டுள்ளது.
கன்னியாகுமரி மாவட்ைத்தில், மநற்று மாலை 4 மணி முதல் இரவு 8 மணி
வலர மகாலதயாறு மலை, மபச்சிப்பாலற, சித்தாறு பகுதிகளில் கனமலை பபய்த
காரணத்தால், மபச்சிப்பாலற, பபருஞ்சாணி, சித்தாறு 1 மற்றும் சித்தாறு 2
அலணகளுக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது. எனமவ இந்த அலணகளிலிருந்து
சுமார் 9000 கன அடி நீர் திறந்து விைப்படுகிறது. மமலும், குழித்துலற ஆற்றில்
15000 கன அடி நீர் பசன்றுபகாண்டிருக்கிறது.
நிவாரண முகாம்கள்
திருவள்ளூர், பசங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், விழுப்புரம், கைலூர், நாகப்பட்டினம்,
தஞ்சாவூர், புதுக்மகாட்லை, இராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, பபரம்பலூர், அரியலூர்,
இராணிப்மபட்லை, திருச்சிராப்பள்ளி, திருப்பத்தூர், திருவண்ணாமலை, மவலூர்
மாவட்ைங்களில்

பமாத்தம்

182

முகாம்களில்,

15164

நபர்கள்

தங்க

லவக்கப்பட்டுள்ளனர்.
பபருநகர பென்ழன மாநகராட்சி ெகுதியில் 1503 நெர்கள் 13 நிவாரண
முகாம்களில்

ேங்க

ழவக்கப்ெட்டுள்ளனர்.

இன்று

காழை

3218

உணவு

பொட்டைங்கள் வைங்கப்ெட்டுள்ளன.
➢ திருவள்ளூர் மாவட்ைத்தில், 487 நபர்கள் 8 நிவாரண முகாம்களிலும்,
➢ பசங்கல்பட்டு

மாவட்ைத்தில்,

2639

நபர்கள்

44

நிவாரண

முகாம்களிலும்,
➢ காஞ்சிபுரம் மாவட்ைத்தில், 930 நபர்கள் 25 நிவாரண முகாம்களிலும்,
➢ விழுப்புரம் மாவட்ைத்தில், 370 நபர்கள் 10 நிவாரண முகாம்களிலும் தங்க
லவக்கப்பட்டுள்ளனர்.
➢ கைலூர் மாவட்ைத்தில், 358 நபர்கள் 5 நிவாரண முகாம்களிலும்,
➢ நாகப்பட்டினம் மாவட்ைத்தில், 3260 நபர்கள் 8 நிவாரண முகாம்களிலும்,
➢ தஞ்சாவூர் மாவட்ைத்தில், 409 நபர்கள் 2 நிவாரண முகாம்களிலும்,
➢ திருவாரூர் மாவட்ைத்தில், 69 நபர்கள், 2 நிவாரண முகாம்களிலும்,
➢ புதுக்மகாட்லை மாவட்ைத்தில், 388 நபர்கள் 9 நிவாரண முகாம்களிலும்,
➢ இராமநாதபுரம் மாவட்ைத்தில், 224 நபர்கள் 1 நிவாரண முகாமிலும்,

➢ தூத்துக்குடி மாவட்ைத்தில், 907 நபர்கள் 9 நிவாரண முகாம்களிலும்,
➢ பபரம்பலூர் மாவட்ைத்தில், 82 நபர்கள் 6 நிவாரண முகாம்களிலும்,
➢ அரியலூர் மாவட்ைத்தில், 17 நபர்கள் 3 நிவாரண முகாம்களிலும்,
➢ இராணிப்மபட்லை மாவட்ைத்தில், 168 நபர்கள் 5 நிவாரண முகாமிலும்,
➢ திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்ைத்தில், 150 நபர்கள், 1 நிவாரண முகாமிலும்,
➢ திருப்பத்தூர் மாவட்ைத்தில், 575 நபர்கள், 15 நிவாரண முகாம்களிலும்,
➢ திருவண்ணாமலை

மாவட்ைத்தில்,

947

நபர்கள்

29

நிவாரண

முகாம்களிலும்,
➢ மவலூர் மாவட்ைத்தில், 3184 நபர்கள் 6 நிவாரண முகாம்களிலும் தங்க
லவக்கப்பட்டுள்ளனர்.
மாவட்ைங்களில் பாதிப்பு நிைவரம்
கடந்ே 24 மணி தநரத்தில்,
➢ கடலூர் மாவட்ைத்தில், 1 நபர் வீட்டின் சுவர் இடிந்து விழுந்ததில்
உயிரிைந்துள்ளார்,
➢ 209 கால்நலைகளும், 5600 மகாழிகளும் இறந்துள்ளன.
➢ 1074 குடிலசகள் பகுதியாகவும், 65 குடிலசகள் முழுலமயாகவும்,
ஆக பமாத்தம் 1139 குடிலசகளும்,
➢ 189 வீடுகள் பகுதியாகவும் மசதமலைந்துள்ளன.
நாளது

மததி

வலர,

வைகிைக்கு

பருவமலைக்காைத்தில்,

பவள்ளத்தால் உயிரிைந்த 59 குடும்பங்களுக்கு,

மலை,

2.36 மகாடி ரூபாய்

நிவாரணமாக வைங்கப்பட்டுள்ளது. காயமுற்ற 13 நபர்களுக்கு 55,900
ரூபாயும், 2783 கால்நலைகளுக்கு 2.84 மகாடி ரூபாயும், மசதமலைந்த
24810

குடிலசகளுக்கு

10.17

மகாடி

ரூபாய்

நிவாரணமாக

வைங்கப்பட்டுள்ளது. எஞ்சிய இனங்களுக்கு துரிதமாக நிவாரணம் வைங்க
நைவடிக்லக மமற்பகாள்ளப்பட்டு வருகிறது.
பபருநகர பசன்லன மாநகராட்சி
➢ மலை நீர் மதங்கியுள்ள 524 பகுதிகளில், 156 பகுதிகளில் மதங்கியுள்ள
மலை நீர் அகற்றப்பட்டுள்ளது. எஞ்சிய 368 பகுதிகளில் அதிக திறன்
பகாண்ை பம்புகள் மூைம் நீர் அகற்றப்பட்டு வருகிறது.

➢ சாலைகளில் விழுந்த 4 மரங்கள் உைனடியாக அகற்றப்பட்டு மபாக்குவரத்து
சீர் பசய்யப்பட்டுள்ளது. இதுவலர 14305 மருத்துவ முகாம்கள் மூைம்
4,88,140 நபர்கள் பயனலைந்துள்ளனர்.
➢ மழை நீர் சூழ்ந்ே ெகுதிகளில், மழை நீழர பவளிதயற்ற 46 JCB-களும், 918
அதிக திறன் பகாண்ை பம்புகளும் தயார் நிலையில் உள்ளன. 54 பைகுகள்
மீட்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளன.
➢ 6551 புகார்கள் வரப்பெற்று, 1666 புகார்கள் தீர்வு பெய்யப்ெட்டுள்ளது.
எஞ்சிய புகார்களின் மீது துரிே நடவடிக்ழக தமற்பகாள்ளப்ெட்டு வருகிறது.
➢ மாநிை அவெரக் கட்டுப்ொட்டு அழறக்கு வரப்பெற்ற 7040 புகார்கள்
வரப்பெற்றதில், 5472 புகார்கள் தீர்வு பசய்யப்பட்டுள்ளன.
➢ மாவட்ை அவசரக் கட்டுப்பாட்டு அலறக்கு வரப்பபற்ற 5118 புகார்களில்,
5018 புகார்கள் தீர்வு பசய்யப்பட்டுள்ளன.
➢ பசன்லனயில் மாநிை அவசரக் கட்டுப்பாட்டு லமயம் 1070, மாவட்ைங்களில்
மாவட்ை அவசரக் கட்டுப்பாட்டு லமயங்கள் 1077 என்ற கட்ைணமில்ைா
பதாலைமபசியுைன், 24 மணி மநரமும் இயங்கி வருகிறது. மமலும், பபருநகர
பசன்லன மாநகராட்சி பதாைர்பான புகார்களுக்கு பபாதுமக்கள் 1913 என்ற
கட்ைணமில்ைா பதாலைமபசி மூைம் பதாைர்பு பகாள்ளைாம்.
மாண்புமிகு வருவாய் மற்றும் மபரிைர் மமைாண்லமத்

துலற அலமச்சர்

அவர்களது ஆய்வின் மபாது, கூடுதல் தலைலமச் பசயைர் /வருவாய் நிருவாக
ஆலணயர்

திரு.

க.

பணீந்திர

பரட்டி,

இ.ஆ.ப.,

வருவாய்

மற்றும்

மபரிைர்

மமைாண்லமத் துலற முதன்லமச் பசயைர் திரு. குமார் பெயந்த், இ.ஆ.ப., மபரிைர்
மமைாண்லம இயக்குநர் ைாக்ைர் என். சுப்லபயன், இ.ஆ.ப., மற்றும் அலுவைர்கள்
உைனிருந்தனர்.

மாநிை அவசரக் கட்டுப்பாட்டு லமயம்,
பசன்லன

