
தமிழ்நாட்டில் தீவிரமடைந்து வரும் வைகிழக்கு பருவமடழ – நிவாரணப் 

பணிகள் துரிதமாக நடைபபற்று வருகிறது – மாண்புமிகு வருவாய் மற்றும் பபரிைர் 

பமலாண்டமத் துடற அடமச்சர்  

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

 

தமிழ்நாட்டில் கடந்த 24 மணி நநரத்தில், 36 மாவட்டங்களில் அதிக 

அளவில் மழை செய்துள்ளது. சென்ழை மாவட்டத்தில் அதிகபட்ெமாக 134.29 

மி.மீட்டர் பதிவாகியுள்ளது.   

வைகிழக்கு பருவமடழ 1.10.2021 முதல் 7.11.2021 வடர 332.0 மி.மீ 

பபய்துள்ளது. இது இயல்பான மடழயளவான 232.8 மி.மீட்ைடர விை 43 சதவீதம் 

கூடுதல் ஆகும். 

அரியலூர், பகாயம்புத்தூர், கைலூர், ஈபராடு, கரூர், நாமக்கல், புதுக்பகாட்டை, 

சிவகங்டக, திருபநல்பவலி, திருவாரூர், திருச்சிராப்பள்ளி, விழுப்புரம், ஆகிய 12 

மாவட்ைங்களில் இயல்டப விை 60 சதவீதத்திற்கு பமல் மிக அதிகப்படியான மடழ 

பபய்துள்ளது. 

பபருநகர பசன்டன மாநகராட்சி பகுதிகளில் பதாைர்ந்து கன மடழ பபய்து 

வருகிறது. முன்பனச்சரிக்டக நைவடிக்டகயாக பபருநகர பசன்டன மாநகராட்சி 

பகுதிகளில் பமாத்தம் 160 நிவாரண முகாம்களும் அடமக்கப்பட்டு, அதற்கான 

பபாறுப்பு அதிகாரிகள் நியமிக்கப்பட்டு தயார் நிடலயில் உள்ளது.   

பசன்டனயில் பபய்து வரும் மடழயின் காரணமாக, பாதிப்பிற்குள்ளான 81 

நபர்கள் நிவாரண முகாம்களில் தங்க டவக்கப்பட்டுள்ளனர்.  பமலும், மடழ நீர் 

பதங்கியுள்ள பகுதிகளில், 50,451 உணவுப் பபாட்ைலங்கள் பபாதுமக்களுக்கு 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

பபருகநகர பசன்டன மாநகராட்சியின் 166 பதருக்களில் பதங்கியுள்ள 

மடழ நீர், இராட்சத பம்புகள் மூலம் அகற்றப்பட்டு வருகிறது.  மடழ நீரால் 

சூழப்பட்டுள்ள 13 சுரங்கப்பாடதகளில், 5 சுரங்கப்பாடதகளில் மடழ நீர் 

பவளிபயற்றப்பட்டுள்ளது.  எஞ்சிய 8 சுரங்கப்பாடதகளில் மடழ நீர் 

பவளிபயற்றும் பணி விடரவாக நடைபபற்று வருகிறது. சாடலகளில் விழுந்த 27 

மரங்கள் உைனடியாக அகற்றப்பட்டுள்ளது.  

பபருநகர பசன்டன மாநகராட்சியின் மண்ைலங்களுக்பகன 

நியமிக்கப்பட்டுள்ள கண்காணிப்பு அலுவலர்கள் பதாைர்புடைய மண்ைலங்களில் 



மீட்பு மற்றும் நிவாரணப் பணிகடள பபருநகர பசன்டன மாநகராட்சி 

அலுவலர்களுைன் இடணந்து பமற்பகாண்டு வருகின்றனர். 

பசன்டனடயச் சுற்றியுள்ள மாவட்ைங்களான திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் 

மாவட்ைங்களில் கன மடழ பபய்து வருவதால், இந்த மாவட்ைங்களில் உள்ள 

பூண்டி, பசம்பரம்பாக்கம், புழல் நீர்த்பதக்கங்களிலிருந்து உபரி நீர் திறந்து 

விைப்படுகிறது. எனபவ இந்த உபரி நீர் பசல்லும் ஆற்றின் இருகடரபயார 

பபாதுமக்கள் பாதுகாப்பான இைங்களுக்குச் பசல்லுமாறு பபாதுவான தகவல் 

நடைமுடற (Common Alert Protocol) வாயிலாக, இந்தப் பகுதிகளில் வசிக்கும் 4.09 

இலட்சம் நபர்களது பதாடலபபசி எண்களுக்கு குறுஞ்பசய்திகள் 

அனுப்பப்பட்டுள்ளது.  

இந்நிழையில் இன்று  (07.11.2021) சென்ழையின் பை பகுதிகளிலும் 

நநரடியாக ஆய்வு நமற்சகாண்ட மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதைழமச்ெர் அவர்கள் 

மீட்பு மற்றும் நிவாரண நடவடிக்ழககழள விழரவுபடுத்த அதிகாரிகளுக்கு 

உத்தரவிட்டார். மாநிைத்தில் பரவைாக சபய்து வரும் கைமழையின் காரணமாக 

ொழைகள் மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிகளில் நீர் நதங்காத வண்ணம் வருவாய்த் 

துழை, சபாதுப்பணித் துழை, உள்ளாட்சித் துழை அழமப்புகள் மூைம் விழரவாக 

நடவடிக்ழககள் நமற்சகாள்ளப்பட நவண்டும் எை அறிவுறுத்தியுள்ளார்.   

இந்திய வானிழை ஆய்வு ழமயத்தின் 7.11.2021 நாளிட்ட அறிவிக்ழகயில், 

சதன்கிைக்கு வங்கக் கடல் மற்றும் அதழை ஒட்டியுள்ள பகுதியில் குழைந்த 

காற்ைழுத்த தாழ்வு நிழை 9.11.2021 அன்று உருவாகும் என்றும், இது 

வலுவடைந்து பமற்கு வைபமற்கு திடசடய பநாக்கி நகர்ந்து வைதமிழகத்தின் 

கைற்கடரடய பநாக்கி நகரும் என்றும்,  இந்திய வானிழை ஆய்வு ழமயம் 

அறிவித்துள்ளது. இதன் காரணமாக, தமிழ்நாட்டின் ஒரு சிை பகுதிகளில் 

கைமழை முதல் மிக கைமழை சபய்யக்கூடும் என்றும், வட கடநைார 

மாவட்டங்களில் ஒரு சிை இடங்களில் அதி கைமழை சபய்யக்கூடும் என்றும் 

சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  

நமலும், வங்கக்கடல் பகுதியில், பைத்த காற்று வீெக்கூடும் என்பதால், 

மீைவர்கள் 9.11.2021 முதல் 12.11.2021 வழர வங்கக் கடல் பகுதிக்கு மீன்பிடிக்கச் 

செல்ை நவண்டாம் என்று சதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

நமலும், நபரிடர்களின் நபாது மீட்பு மற்றும் நிவாரணப் பணிகழள துரிதப்படும் 

சபாருட்டு, நதசிய நபரிடர் மீட்புப் பழடயின் இரண்டு குழுக்கள் மதுழரக்கும், 



செங்கல்பட்டு மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்டத்திற்கு தைா ஒரு குழுவும் அனுப்பி 

ழவக்கப்பட்டுள்ளைர்.  நமலும் தமிழ்நாடு நபரிடர் மீட்புப் பழடயின் இரண்டு 

குழுக்கள் தஞ்ொவூர் மற்றும் கடலூர் மாவட்டங்களுக்கு அனுப்பி 

ழவக்கப்பட்டுள்ளைர். 

நமலும், தமிழ்நாடு தீயழணப்புத் துழையும், அழைத்து விதமாை நதடல் 

மற்றும் மீட்பு உபகரணங்களுடன் தயார் நிழையில் உள்ளது. மீன்வளத் துழை 

மூைம் நபாதுமாை படகுகள் தயார் நிழையில் ழவக்கப்பட்டுள்ளை. 

பசன்டனயில் மாநில அவசரக் கட்டுப்பாட்டு டமயம், மாவட்ைங்களில் 

மாவட்ை அவசரக் கட்டுப்பாட்டு டமயங்களும் முடறபய 1070 மற்றும் 1077 என்ற 

கட்ைணமில்லா பதாடலபபசியுைன், கூடுதலான அலுவலர்களுைன் 24 மணி 

பநரமும் இயங்கி வருகிறது. பமலும், பபருநகர பசன்டன மாநகராட்சி பதாைர்பான 

புகார்களுக்கு பபாதுமக்கள் 1913 என்ற கட்ைணமில்லா பதாடலபபசி மூலம் 

பதாைர்பு பகாள்ளலாம். 

பபாதுமக்கள் TNSMART இடணயதளத்திலும், வாட்ஸ் அப் எண் 

9445869848 மூலமாகவும் புகார்கடள பதரிவிக்கலாம். 

முதல் நிடல மீட்பாளர்கடள மீட்பு மற்றும் நிவாரணப் பணிகளில் 

ஈடுபடுத்தும் பபாருட்டு தயார் நிடலயில் டவக்கப்பட்டுள்ளனர். 

கைபலார மாவட்ைங்களில் 121 பல்பநாக்கு பாதுகாப்பு டமயங்களும், 5106 

நிவாரண முகாம்களும் தயார் நிடலயில் உள்ளன. 

3915 மரம் அறுக்கும் இயந்திரங்கள், 2897 JCB கள், 2115 பெனபரட்ைர்கள், 

483 இராட்சத பம்புகள் உள்ளிட்ை பதைல் மற்றும் உபகரணங்கள் தயார் நிடலயில் 

டவக்கப்பட்டுள்ளன.  

வானிடல முன்னறிவிப்புகடள மீனவர்களுக்கு உைனுக்குைன் பதரிவிக்க 

21000 உயர் VHF கருவிகளும், 600 பசயற்டகபகாள் பதாடலபபசிகளும், 296 

NAVTEX and NAVIC உபகரணங்களும் மீனவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.  

பபரிைர் காலங்களில் பெலிகாப்ைர்கள் இறங்குவதற்கு பெலிபபட் தயார் 

நிடலயில் டவக்கப்பட்டுள்ளது. 

மடழயால் பாதிக்கப்பட்ைவர்களுக்கு பதடவயான நிவாரண உதவிகடள 

தாமதமின்றி வழங்கவும், நிவாரண முகாம்களில் தங்கடவக்கப்படும் 

பபாதுமக்களுக்கு பதடவயான அடிப்படை வசதிகள் பசய்து தரவும், அத்தியாவசிய 

பபாருட்கள் தங்கு தடையின்றி கிடைப்படத உறுதி பசய்திைவும், நிவாரண 



முகாம்களில் பகாபரானா வழிகாட்டு பநறிமுடறகடள கடைபிடிக்கவும், 

குழந்டதகள், வயதானவர்கள் மற்றும் பபாதுமக்களுக்கு பதடவப்படும் பால், 

பராட்டி, உணவு, மருந்துகள் தடையின்றி கிடைப்படத உறுதி பசய்திைவும், 

மடழக்காலங்களில் பதாற்று வியாதிகள் / பைங்கு பபான்றடவ பரவாமல் 

இருக்கவும், தகுந்த நைவடிக்டககடள பமற்பகாள்ள மாவட்ை ஆட்சியர்களுக்கு 

அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.  


