
27.11.2021 – காலை 10.30 

தமிழ்நாட்டில் பரவைாக கனமலை – மீட்பு மற்றும் நிவாரணப் பணிகள் 

துரிதமாக மமற்ககாள்ளப்பட்டு வருகின்றன - மாண்புமிகு வருவாய் மற்றும் 

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

அவர்கள் தகவல் 

தமிழ்நாட்டில் 25.10.2021 முதல் வடகிைக்கு பருவமலை பரவைாக கபய்து 

வருகிறது. கடந்த 24 மணி மநரத்தில்,  37 மாவட்டங்களில் மலைப்கபாழிவு 

ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் மாநிை சராசரி 21.98 மி.மீ. ஆகும்.  

 கசங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் 133.69 மி.மீட்டரும்,  காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் 

101.56 மி.மீட்டரும், திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் 91.08 மி.மீட்டரும், கசன்லனயில் 

78.39 மி.மீட்டரும், மயிைாடுதுலற  மாவட்டத்தில் 72.66 மி.மீட்டரும், கடலூர் 

மாவட்டத்தில், 56.42 மி.மீட்டரும். திருவாரூர் மாவட்டத்தில், 48.31 மி.மீட்டரும் 

மலை கபய்துள்ளது. 

 ஆவடி (199 மி.மீ.), மாமல்ைபுரம் (181.1 மி.மீ.), கசங்கல்பட்டு (177 மி.மீ.), 

திருக்கழுகுக்குன்றம் (162 மி.மீ.), மதுராந்தகம் (154 மி.மீ.), மசாைவரம் (148 மி.மீ.), 

பரங்கிப்மபட்லட (146.6 மி.மீ.), திருவள்ளூர் (126 மி.மீ.), காஞ்சிபுரம் (121.4 மி.மீ.), 

கசம்பரம்பாக்கம் (120.4 மி.மீ.), ககாத்தவாச்மசரி (120 மி.மீ.), கபான்மனரி (118.2), 

அம்பத்தூர் (117 மி.மீ.) ஆகிய 13 இடங்களில் மிக கனமலையும், 36 இடங்களில் 

கனமலை கபய்துள்ளது.  

வடகிைக்கு பருவமலை 01.10.2021 முதல் 27.11.2021 வலர 603.38 மி.மீ 

கபய்துள்ளது. இது இயல்பான மலையளவான 345.70 மி.மீட்டலர விட 75 

சதவீதம் கூடுதல் ஆகும்.  
 

வடகிைக்கு பருவமலைக் காைத்தில், விழுப்புரம் (145%), திருப்பத்தூர் (138%), 

மகாயம்புத்தூர் (116%), கன்னியாகுமரி (105%), திருச்சிராப்பள்ளி (95%) ஆகிய 5 

மாவட்டங்களில் மிக அதிகப்படியான மலைப்கபாழிவு ஏற்பட்டுள்ளது.  

 

முக்கிய நீர்த்மதக்கங்களிலிருந்து உபரி நீர் கவளிமயற்றப்படும் விபரம் 

 

 மமட்டூர் அலணயிலிருந்து 23,607 கன அடியும், 

 கசங்குன்றத்திலிருந்து 1,664 கன அடியும், 

 கசம்பரம்பாக்கத்திலிருந்து 2,111 கன அடியும், 

 பூண்டியிலிருந்து 4,218 கன அடியும், 

 மசாைவரத்திலிருந்து 600 கன அடியும்  

பாபநாசத்திலிருந்து 6818 கன அடியும், 

சாத்தனூரிலிருந்து 6913 கன அடியும் திறந்து விடப்படுகிறது. 

 

இந்திய வானிலை ஆய்வு லமயத்தின் 26.11.2021 நாளிட்ட அறிக்லகயில், 

இன்று (27.11.2021) திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, நென்காசி, நென்னை, 

திருேள்ளூர், காஞ்சிபுரம், நெங்கல்பட்டு மாேட்டங்களில், இடியுடன் கூடிய 

கனமலை முதல் மிக கனமலையும், கன்னியாகுமரி, இராமொெபுரம், 

திருச்சிராப்பள்ளி, கரூர், வகாயம்புத்தூர், நீலகிரி மாேட்டங்களில்  இடியுடன் கூடிய 

கனமலையும் கபய்யக்கூடும். 



 28.11.2021 அன்று கசன்லன, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், கசங்கல்பட்டு, 

விழுப்புரம் மாவட்டங்களில் இடியுடன் கூடிய கனமலை முதல் மிக கனமலையும், 

அரியலூர், புதுக்மகாட்லட, இராமநாதபுரம், திருச்சிராப்பள்ளி, கரூர், மதுலர, 

நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், தஞ்சாவூர், மயிைாடுதுலற  மாவட்டங்களில், இடியுடன் 

கூடிய கனமலையும் கபய்யக்கூடும். 

 

 வெசிய வபரிடர் மீட்பு பனடயின் 2 குழுக்கள், நெங்கல்பட்டு மாேட்டத்திலும், 

காஞ்சிபுரம் மாேட்டத்தில் 1 குழுவும் மீட்பு பணிகனை வமற்நகாள்ை நினல 

நிறுத்ெப்பட்டுள்ைை.  

 

திருவாரூர் மாவட்டத்தில், பைவங்குடி கிராமத்தில் 7 குடும்பங்கள் 

ஆதிதிராவிடர் ஆரம்பப் பள்ளியில் பாதுகாப்பாக தங்க லவக்கப்பட்டுள்ளனர். 

கமாத்தமாக 30 நபர்கள் இதுவலர தாழ்வான பகுதியிலிருந்து கவளிமயற்றப்பட்டு 

நிவாரண முகாம்களில் உள்ளனர்.  

 

 நாகப்பட்டினம் மாவட்டம், நாகப்பட்டினம் வட்டத்தில், 

முன்கனச்சரிக்லகயாக 200 நபர்கள் நிவாரண முகாம்களில் தங்க 

லவக்கப்பட்டுள்ளனர். இதுவலர 3388 நபர்களுக்கு உணவு கபாட்டைங்கள் 

வைங்கப்பட்டுள்ளன.  

 

 கடலூர் மாவட்டத்தில் மலை நீர் மதங்கியுள்ள தாழ்வான பகுதிகளில் 

வசிக்கும் 100 குடும்பங்கள் நிவாரண முகாம்களில் தங்க லவக்கப்பட்டுள்ளனர். 

 

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் காயல்பட்டினம், திருச்கசந்தூர் சாத்தான்குளம் 

பகுதியில் மதங்கியுள்ள மலைநீர் கவளிமயற்றப்பட்டு வருகிறது. கடம்பா ஏரியில் 

ஏற்பட்டுள்ள சிறிய உலடப்பு உடமன சரிகசய்யப்பட்டுள்ளது. மமலும், மவலூர் 

மற்றும் தாமிரபரணி அடிச்சநல்லூரில் ஏற்பட்ட உலடப்புகளும் மநற்று இரவு 

சரிகசய்யப்பட்டு, மகாரம்பள்ளம் ஏரிக்கு நீர் வரத்து குலறக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு 

204 மமாட்டார்கள், 15 டாங்கர்கள் (Sullage Tanker) நீர் மதங்கியுள்ள பகுதிகளில், நீர் 

கவளிமயற்ற பயன்படுத்தப்படுகிறது.  

 

 நென்னை ேடக்கில், 12 பகுதிகளிலும், நென்னை நெற்கில், 8 

பகுதிகளிலும் மனை நீர் வெங்கியுள்ைொல் மின் வெனே பாதிக்கப்பட்டுள்ைது.  

இவ்விடங்களில், மனை நீனர நேளிவயற்றும் பணி நபருெகர நென்னை 

மாெகராட்சியால் வமற்நகாள்ைப்பட்டு ேருகிறது. 

 

 நென்னை ெவிர ஏனைய மாேட்டங்களில், 7 பகுதிகளில், மனை நீர் 

வெங்கியுள்ைொல் மின் வெனே பாதிக்கப்பட்டுள்ைது.  இவ்விடங்களில், மனை நீனர 

நேளிவயற்றும் பணி மாேட்ட நிருோகத்ொல் வமற்நகாள்ைப்பட்டு ேருகிறது. 

 

நிவாரண முகாம்கள் 

 

திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், கசங்கல்பட்டு, கடலூர், நாகப்பட்டினம், 

புதுக்மகாட்லட, தூத்துக்குடி, அரியலூர், கபரம்பலூர், திண்டுக்கல், 



இராணிப்மபட்லட, திருப்பத்தூர், திருவண்ணாமலை, மவலூர் மாவட்டங்களில் 

கமாத்தம் 123 முகாம்களில், 11329 நபர்கள் தங்க லவக்கப்பட்டுள்ளனர்.  

 

கபருநகர நென்னை மாெகராட்சி பகுதியில் 653 ெபர்கள் 6 நிோரண 

முகாம்களில் ெங்க னேக்கப்பட்டுள்ைைர். இன்று 825 உணவு நபாட்டலங்கள் 

ேைங்கப்பட்டுள்ைை. 

 

➢ திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில், 155 நபர்கள் 2 நிவாரண முகாம்களிலும், 

➢ காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில், 25 நபர்கள் 2 நிவாரண முகாம்களிலும், 

➢ கசங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில், 181 நபர்கள் 4 நிவாரண முகாம்களிலும், 

➢ கடலூர் மாவட்டத்தில், 97 நபர்கள் 1 நிவாரண முகாமிலும், 

➢ நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில், 4088 நபர்கள் 9 நிவாரண முகாம்களிலும், 

➢ புதுக்மகாட்லட மாவட்டத்தில், 414 நபர்கள் 8 நிவாரண முகாம்களிலும், 

➢ தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில், 922 நபர்கள் 13 நிவாரண முகாம்களிலும், 

➢ அரியலூர் மாவட்டத்தில், 47 நபர்கள் 1 நிவாரண முகாமிலும், 

➢ கபரம்பலூர் மாவட்டத்தில், 524 நபர்கள் 22 நிவாரண முகாம்களிலும், 

➢ திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில், 155 நபர்கள் 1 நிவாரண முகாமிலும், 

➢ இராணிப்மபட்லட மாவட்டத்தில், 63 நபர்கள் 1 நிவாரண முகாமிலும்,  

➢ திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில், 637 நபர்கள், 16 நிவாரண முகாம்களிலும், 

➢ திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில், 107 நபர்கள் 5 நிவாரண 

முகாம்களிலும், 

➢ மவலூர் மாவட்டத்தில், 3914 நபர்கள் 38 நிவாரண முகாம்களிலும் தங்க 

லவக்கப்பட்டுள்ளனர். 

 

மாவட்டங்களில் பாதிப்பு நிைவரம் 

 

➢ கடந்ெ 24 மணி வெரத்தில், அரியலூர் (1), திருநெல்வேலி (1),  திருப்பூர் (1) 

மாேட்டங்களில் 3 ெபர்கள் உயிரிைந்துள்ைைர். 

➢ 344 கால்ெனட இறப்பு பதிோகியுள்ைது. 

➢ 2075 குடிலசகள் பகுதியாகவும், 130 குடிலசகள் முழுலமயாகவும், ஆக 

கமாத்தம் 2205 குடிலசகளும், 272 வீடுகள் பகுதியாகவும், 1 வீடு 

முழுலமயாகவும், ஆக கமாத்தம் 273 வீடுகள் மசதமலடந்துள்ளன. 

 

கபருநகர கசன்லன மாநகராட்சி 

 

➢ மலை நீர் மதங்கியுள்ள 220 பகுதிகளில் மதங்கியுள்ள மலை நீர், அதிக 

திறன் ககாண்ட பம்புகள் மூைம் அகற்றப்பட்டு வருகிறது. 

➢ சாலைகளில் விழுந்த 9 மரங்கள் உடனடியாக அகற்றப்பட்டு 

மபாக்குவரத்து சீர் கசய்யப்பட்டுள்ளது. இதுவலர 13268 மருத்துவ 

முகாம்கள் மூைம் 4,54,953 நபர்கள் பயனலடந்துள்ளனர். 

➢ மனை நீர் சூழ்ந்ெ பகுதிகளில், மனை நீனர நேளிவயற்ற 46 JCB-களும், 

847 அதிக திறன் ககாண்ட பம்புகளும் தயார் நிலையில் உள்ளன. 



➢ 34,863 புகார்கள் ேரப்நபற்று, 32,698 புகார்கள் தீர்வு 

நெய்யப்பட்டுள்ைது.  எஞ்சிய புகார்களின் மீது துரிெ ெடேடிக்னக 

வமற்நகாள்ைப்பட்டு ேருகிறது. 

➢ கசன்லனயில் மாநிை அவசரக் கட்டுப்பாட்டு லமயம் 1070, 

மாவட்டங்களில் மாவட்ட அவசரக் கட்டுப்பாட்டு லமயங்கள் 1077 என்ற 

கட்டணமில்ைா கதாலைமபசியுடன், 24 மணி மநரமும் இயங்கி 

வருகிறது. மமலும், கபருநகர கசன்லன மாநகராட்சி கதாடர்பான 

புகார்களுக்கு கபாதுமக்கள் 1913 என்ற கட்டணமில்ைா கதாலைமபசி 

மூைம் கதாடர்பு ககாள்ளைாம். 

 

மாண்புமிகு வருவாய் மற்றும் மபரிடர் மமைாண்லமத் துலற அலமச்சர் 

அவர்களது ஆய்வின் மபாது, கூடுதல் தலைலமச் கசயைர் /வருவாய் நிருவாக 

ஆலணயர் திரு. க. பணீந்திர கரட்டி, இ.ஆ.ப., வருவாய் மற்றும் மபரிடர் 

மமைாண்லமத் துலற முதன்லமச் கசயைர் திரு. குமார் கெயந்த், இ.ஆ.ப., மபரிடர் 

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

உடனிருந்தனர். 

   மாநிை அவசரக் கட்டுப்பாட்டு லமயம், 

கசன்லன 


