
09.11.2021 – மாலை 6.00  

வங்கக்கடலில் உருவாகியுள்ள குலைந்த காற்ைழுத்த தாழ்வு நிலைலை 

எதிர்ககாள்ள தைார் நிலை– மாண்புமிகு வருவாய் மற்றும் பேரிடர் பமைாண்லமத் 

துலை அலமச்சர்  

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

 

தமிழ்நாட்டில் கடந்த 24 மணி நநரத்தில், 38 மாவட்டங்களிலும் மழை 

பெய்துள்ளது. மாநிலத்தின் சராசரி மழை அளவு 16.84 மி.மீட்டர். பசங்கல்ெட்டு 

மாவட்டத்தில் அதிகெட்சமாக 74.70 மி.மீட்டர் ெதிவாகியுள்ளது.   

வடகிழக்கு ேருவமலழ 1.10.2021 முதல் 09.11.2021 வலர 362.94 மி.மீ 

கேய்துள்ளது. இது இைல்ோன மலழைளவான 248.3 மி.மீட்டலர விட 46 சதவீதம் 

கூடுதல் ஆகும். 

இந்திய வானிழல ஆய்வு ழமய அறிவிக்ழக 

வங்கக் கடலில் உருவாகியுள்ள குலைந்த காற்ைழுத்த தாழ்வு ேகுதி அடுத்த 

36 மணி பேரத்தில் காற்ைழுத்த தாழ்வு மண்டைமாக வலுப்கேற்று பமற்கு 

வடபமற்கு திலசயில் ேகர்ந்து 11.11.2021 காலை தமிழக கலரலை 

கேருங்கக்கூடும் என்றும் கதரிவிக்கப்ேட்டுள்ளது. 

 இன்று (9.11.2021) மயிைாடுதுலை, ோகப்ேட்டினம், திருவாரூர், தஞ்சாவூர், 

புதுக்பகாட்லட இராமோதபுரம் மாவட்டங்களில் அதி கன மலழயும், 

கடலூர், சிவகங்லக, மதுலர, தூத்துக்குடி, கதன்காசி, திருகேல்பவலி 

ஆகிை மாவட்டங்களில் மிக கனமலழயும், 

கசன்லன, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், கசங்கல்ேட்டு, விழுப்புரம், கேரம்ேலூர், 

அரிைலூர், திருச்சிராப்ேள்ளி, விருதுேகர் மாவட்டங்களில் கன மலழயும் 

கேய்ைக்கூடும். 

ோலள (10.11.2021) விழுப்புரம், கடலூர், மயிைாடுதுலை, ோகப்ேட்டினம், 

திருவாரூர், தஞ்சாவூர், புதுக்பகாட்லட இராமோதபுரம், சிவகங்லக ஆகிை 

மாவட்டங்களில் அதி கன மலழயும்,  

கசன்லன, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், கசங்கல்ேட்டு, கேரம்ேலூர், அரிைலூர், 

மதுலர, விருதுேகர், கதன்காசி, திருகேல்பவலி, கன்னிைாகுமரி மாவட்டங்களில் 

மிக கன மலழயும், 



இராணிப்பேட்லட, பவலூர், திருவண்ணாமலை, திருப்ேத்தூர், 

கள்ளக்குறிச்சி, பசைம், ஈபராடு, நீைகிரி, பகாைம்ேத்தூர், தூத்துக்குடி 

மாவட்டங்களில் கன மலழயும் கேய்ைக்கூடும். 

தமிழ்ோட்டின் கடபைார ேகுதிகளில் வசிக்கும் மக்களுக்கு, பேரிடர் குறித்த 

அறிவிப்புகலள ககாண்டு பசர்க்கும் வலகயில் 434 இடங்களில் 

முன்கனச்சரிக்லக தகவல் கருவிகள் அலமக்கப்ேட்டுள்ளன. இந்த 

முன்கனச்சரிக்லக கருவிகள் மூைம், லசரன் ஒலி மற்றும் கோது அறிவிப்பு 

வாயிைாகவும், மக்களுக்கு முன்கனச்சரிக்லக தகவல்கலள அனுப்ே வழிவலக 

கசய்ைப்ேட்டுள்ளது. 

பேரிடர் காைத்தில், தலடயில்ைா தகவல் கதாடர்லே உறுதி கசய்யும் 

வலகயில், ஒன்றிை அரசின் கதாலைத்கதாடர்பு இைக்குேர், BSNL. JIO, Vodafone, 

Airtel நிறுவனங்ளின் அலுவைர்களுடன் கூட்டம் ேடத்தப்ேட்டு, பதலவைான 

அலனத்து முன்கனச்சரிக்லக ேடவடிக்லககலள பமற்ககாள்ள 

அறிவுறுத்தப்ேட்டது.  பமற்கசான்ன கதாலைத்கதாடர்பு நிறுவனங்களுக்ககன 

ஒருங்கிலணப்பு அலுவைர்கள் நிைமனம் கசய்ைப்ேட்டுள்ளனர்.  கதாலைத்கதாடர்பு 

நிறுவனங்களிடம் 50 ேடமாடும் டவர்கள் (Cellular on Wheels) தைார் நிலையில் 

உள்ளன. பேரிடர் காைங்களில், கதாலைத்கதாடர்பு அலமப்புகலள சீரலமக்க 

பதலவைான போக்குவரத்திற்கு மாவட்ட நிருவாகம் உதவி புரியும்.  

எரிகோருள் மற்றும் எரிவாயு உருலளகள் கோதுமக்களுக்கு தங்கு 

தலடயின்றி கிலடப்ேலத உறுதி கசய்யும் வலகயில், இந்திைன் ஆயில், ோரத் 

கேட்பராலிைம், ஹிந்துஸ்தான் கேட்பராலிைம், இன்படன், ோரத் பகஸ், எச்.ப்பி. 

பகஸ் உள்ளிட்ட நிறுவனங்களின் அலுவைர்களுடன் கூட்டம் ேடத்தப்ேட்டு, 

எரிகோருள் விற்ேலன நிலைைங்களில் எரிகோருள் இருப்லே உறுதி கசய்ைவும், 

எண்கணய் சுத்திகரிப்பு நிலைைங்கள், எரிகோருள் இருப்பு நிலைைங்கள், 

எண்கணய் குழாய்கள் ஆகிைவற்றின் ோதுகாப்லே உறுதி கசய்ைவும் 

அறிவுறுத்தப்ேட்டது.  

 

 தற்போது உருவாகியுள்ள குலைந்த காற்ைழுத்த தாழ்வு நிலையின் 

காரணமாக ேல்பவறு ேகுதிகளில் 20 முதல் 30 கசன்ட்டி மீட்டர் மலழ 



எதிர்ோர்க்கப்ேடுவதால், மாவட்ட ஆட்சிைர்கள் மற்றும் உள்ளாட்சி அலமப்புகள் 

கீழ்க்கண்ட முன்பனற்ோடுகள் கசய்ை பவண்டும் என அறிவுறுத்தப்ேட்டுள்ளது. 

➢ மலழ / கவள்ள நீர் சூழ வாய்ப்புள்ள கிராமங்கள் மற்றும் குடியிருப்புப் 

ேகுதிகலள கண்டறிை பவண்டும் 

➢ ோதிப்பிற்குள்ளாகும் ேகுதிகள் மற்றும் தாழ்வான ேகுதிகளில் வசிக்கும் 

மக்கலள ோதுகாப்ோன இடங்களில் தங்க லவக்க பவண்டும். 

ோதிப்பிற்குள்ளாகும் கோது மக்கலள ோதுகாப்ோன இடங்களுக்கு ககாண்டு 

கசல்வதற்கான திட்டத்லத தைாராக லவத்திருக்க பவண்டும். 

➢ ோதிப்பிற்குள்ளாகும் கோது மக்கலள ோதுகாப்ோக தங்க லவக்கும் 

ேணியிலன உரிை பேரத்தில் பமற்ககாள்ள பவண்டும். ோதிப்பிற்குள்ளான 

ேகுதிகளில் வசிக்கும் மக்கள், ோதுகாப்ோன இடங்களுக்கு வர மறுக்கும் 

நிலையில், அவர்கலள சமாதானப்ேடுத்தி நிவாரண முகாம்களில் தங்க 

லவப்ேதற்கான ஏற்ோடுகலள கசய்ை பவண்டும். 

➢ ோதிப்பிற்குள்ளாகும் ேகுதிகளில் வசிக்கும் கோது மக்களுக்கு உரிை 

உதவிகள் கசய்து தர ஊராட்சிமன்ைத் தலைவர்களுக்கு கதரிவிக்க 

பவண்டும். 

➢ நிவாரண முகாம்களில் தங்க லவக்கப்ேட்டுள்ள ேேர்களுக்கு உணவு 

வழங்கும் கோருட்டு, போதுமான அளவு அரிசி, ேருப்பு உள்ளிட்ட 

கோருட்கள் இருப்பு லவப்ேதற்கும், சலமைல் கசய்வதற்கும் உரிை 

ஏற்ோடுகலளச் கசய்ை பவண்டும். 

➢ ேைத்த காற்று மற்றும் மலழயின் காரணமாக விழும் மரங்கலள 

உடனடிைாக கவட்டி அகற்ை பதலவைான மர அறுப்ோன்கலள தைார் 

நிலையில் லவக்க பவண்டும். 

➢ ோதிப்பிற்குள்ளாகக்கூடிை நீர்நிலைகலள கண்டறிந்து, இந்த 

நீர்நிலைகளில் ஏற்ேடும் உலடப்புகலள உடனடிைாக சரி கசய்ை 

பதலவைான அளவு மணல் மூட்லடகலள லவத்திருக்க பவண்டும். 



கேருேகர கசன்லன மாேகராட்சி 

கேருேகர கசன்லன மாேகராட்சி ேகுதிகளில் கதாடர்ந்து மலழ கேய்து 

வருகிைது. முன்கனச்சரிக்லக ேடவடிக்லகைாக கேருேகர கசன்லன மாேகராட்சி 

ேகுதிகளில் கமாத்தம் 169 நிவாரண முகாம்கள் அலமக்கப்ேட்டு, அதற்கான 

கோறுப்பு அதிகாரிகள் நிைமிக்கப்ேட்டுள்ளனர்.  தற்போது, 22 நிவாரண 

முகாம்களில், 1,723 ேேர்கள் தங்க லவக்கப்ேட்டுள்ளனர்.  இதுவலர 11,49,570 

உணவுப் கோட்டைங்கள் கோதுமக்களுக்கு வழங்கப்ேட்டுள்ளது. 

மலழ நீர் பதங்கியுள்ள 400 ேகுதிகளுள், 216 ேகுதிகளில் பதங்கியுள்ள 

மலழ நீர், இராட்சத ேம்புகள்  மூைம் அகற்ைப்ேட்டுள்ளது. எஞ்சிை 184 ேகுதிகளில் 

மலழ நீலர அகற்றும் ேணி துரிதமாக ேலடகேற்று வருகிைது.  மலழ நீரால் 

சூழப்ேட்டுள்ள 16 சுரங்கப்ோலதகளில், 14 சுரங்கப்ோலதகளில் மலழ நீர் 

கவளிபைற்ைப்ேட்டுள்ளது. எஞ்சிை 2 சுரங்கப்ோலதகளில் மலழ நீர் கவளிபைற்றும் 

ேணி விலரவாக ேலடகேற்று வருகிைது. சாலைகளில் விழுந்த 116 மரங்கள் 

உடனடிைாக அகற்ைப்ேட்டு போக்குவரத்து சீர் கசய்ைப்ேட்டுள்ளது. இதுவலர 1265 

மருத்துவ முகாம்கள் மூைம் 38,780 ேேர்கள் ேைனலடந்துள்ளனர். 

மழை நீர் சூழ்ந்த ெகுதிகளில் உள்ள மக்கழள மீட்க 46 ெடகுகளும், மழை 

நீழர பவளிநயற்ற 46 JCB-களும், 325 இராட்சத ேம்புகளும் ேைன்ேடுத்தப்ேட்டு 

வருகின்ைன. 

6694 புகார்கள் வரப்பெற்று, 2840 புகார்கள் தீர்வு பசய்யப்ெட்டுள்ளது.  

எஞ்சிய புகார்களின் மீது துரித நடவடிக்ழக நமற்பகாள்ளப்ெட்டு வருகிறது. 

மாண்புமிகு வருவாய் மற்றும் பேரிடர் பமைாண்லமத் துலை அலமச்சர் 

அவர்களது ஆய்வின் போது, கூடுதல் தலைலமச் கசைைர் /வருவாய் நிருவாக 

ஆலணைர் திரு. ேணீந்திர கரட்டி, இ.ஆ.ே., வருவாய் மற்றும் பேரிடர் 

பமைாண்லமத் துலை முதன்லமச் கசைைர் திரு. குமார் கெைந்த், இ.ஆ.ே., நிை 

நிருவாக ஆலணைர் திரு. எஸ். ேகராென், இ.ஆ.ே., பேரிடர் பமைாண்லம 

இைக்குேர் டாக்டர் என். சுப்லேைன், இ.ஆ.ே., மற்றும் அலுவைர்கள் 

உடனிருந்தனர். 

மாநிை அவசரக் கட்டுப்ோட்டு லமைம், 

கசன்லன 


