
1 
 

  

 
இளைஞர் திறன் மேம்பாடு ேற்றும் கிராேப்புறக் கல்விக்காக 

பணியார்றும் ஓர் அரசு சாரா ததாண்டு நிறுவனம் 

கஜா புயல் நிவாரணப் பணிகள் 

 

கஜா புயல் தேிழக தெல்ொ ோவட்ெங்களை கெந்த நவம்பர் ோதம் 15ஆம் மததி 
வியாழக்கிழளே அன்று தாக்கியது. கஜா புயலினால் பாதிக்கப்பட்ெ நம் 

ேக்களுக்காக புதிய தளலமுளற அறக்கட்ெளை புதுயுகம் (தசன்ளன, 

ஈக்காட்டுத்தாங்கல்) அலுவலகத்தில் ேக்கைிெேிருந்து நிவாரணப் தபாருட்கள் 

தபற்றது.  

 

1. அரிசி – 10,080 கிமலா 2. பிஸ்தகட்ஸ் – 200 Box 3. ேைிளகப் தபாருட்கள்   4. 

குடிநீர் – 3500 பாட்டில்கள் 5. ேருந்து தபாருட்கள் 6. பால் பவுெர் 7. துணிேணிகள்  

8. தேழுகுவர்த்தி 9. தீப்தபட்டி 10. மபார்ளவ 11. நாப்கின் 12. பற்பளச 13. மசாப்பு       

14. தகாசுவர்த்தி சுருள் 15. மநாட்டு புத்தகம் 16. புத்தகப் ளப 17. பாய் 18. 

தளலயளண 19. பாத்திரங்கள் 20. மசாலார் விைக்குகள் மபான்ற பல 

அத்தியாவசியப் தபாருட்கள் ேக்கைிெேிருந்து தபறப்பட்ென.  

 

தோத்தம் 249 நபர்கள் கஜா புயலினால் பாதிக்கப்பட்ெ ேக்களுக்காக 

உதவிக்கரம் நீட்டியுள்ைனர். அதில் முக்கியோக 1. தேிழ் திளரப்பெப் பின்னணி 
பாெகர் திரு.மவல்முருகன் அவர்கள் 50 (5கிமலா) அரிசி மூட்ளெகள் 2. 

தேிழ்நாடு ேின்வாரியத் துளற ஊழியர்கள் ரூ.3இலட்சம் ேதிப்புள்ை நிவாரணப் 

தபாருட்கள்  3. பாடி, தகாரட்டூர் பகுதி தரட்டியார் நல சங்க உறுப்பினர்கள் ரூ. 1 

இலட்சம் ேதிப்புள்ை நிவாரணப் தபாருட்கள் 4. 6ஆம் வகுப்பு படிக்கும் பள்ைி 
ோணவி தீபிகா நன்தகாளெயாக வசூலித்த பணம் ரூ. 6070 தகாடுத்து உதவினர் 
5. தேிழ்நாடு PWD Senior Engineer Association – திருச்சி உறுப்பினர்கள் ரூ.85650 

ேதிப்புள்ை நிவாரணப் தபாருட்கள் 6. சிவாஜி ரவி – தளலவர், நங்கநல்லூர்  
ளபன் ஆர்ட்ஸ் கிைப் அவர்கள் ரூ.25,000 ேதிப்புள்ை நிவாரணப் தபாருட்கள் 7. 

தேிழ்நாடு Retired Association from Secretariat – Finance Department உறுப்பினர்கள் 
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ரூ.77,000 ேதிப்புள்ை நிவாரணப் தபாருட்களை நிவாரண நிதியாக அைித்து 

உதவினர். 

 

 

 நவம்பர் 20, 2018 அன்று நிவாரணப் தபாருட்களுென் புறப்பட்ெ முதல் 

வண்டி திருவாரூர் ோவட்ெம் வெமசரி கிராேத்திற்கும் ேற்றும் 

நாகப்பட்டினம் ோவட்ெம் ேணியன் தீவு கிராேத்திற்கும் வழங்கப்பட்ெது. 

 நவம்பர் 23, 2018 அன்று 500 ளபகள் அெங்கிய நிவாரணப் தபாருட்களுென் 

புறப்பட்ெ இரண்ொம் வண்டி பட்டுக்மகாட்ளெ  ோவட்ெம் துவரங்குறிச்சி 
கிராேத்திற்கும் தஞ்சாவூர் ோவட்ெம் என்னணிவயல், வலளசகாடு 

ஆகிய கிராேங்களுக்கும் வழங்கப்பட்ெது. 

 நவம்பர் 27, 2018 அன்று 500 ளபகள் அெங்கிய நிவாரணப் தபாருட்களுென் 

புறப்பட்ெ மூன்றாம் வண்டி நாகப்பட்டினம் ோவட்ெம் விழுந்தோவடி 

ேற்றும் தசம்தபாளெ கிராேத்திற்கு வழங்கப்பட்ெது. 

 நவம்பர் 30, 2018 அன்று 600 ளபகள் அெங்கிய நிவாரணப் தபாருட்களுென் 

புறப்பட்ெ நான்காம் வண்டி புதுக்மகாட்ளெ ோவட்ெம் ஓெப்பவிடுதி 
ேற்றும் இருக்களையான்விடுதி கிராேத்திற்கு வழங்கப்பட்ெது. 

 

பண உதவி – கஜா புயல் பாதித்த இடங்கள் 

 

1. திரு. சரவணன்  – ேன்னார்குடி – ரூ.25,000 

2. திரு. முருகன் கஜபதி – மசலம் – ரூ. 20,000 

 

நிவாரணப் பபாருட்கள் வழங்கும் மற்றும் வழங்கிய புககப்படங்கள் 
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நாகப்பட்டினம் ேற்றும் ேன்னார்குடியில் பாதிக்கப்பட்ெ ேக்களுக்கு நிவாரணப் 

தபாருட்கள் வழங்கிய காட்சி 
 

 

                          
பட்டுக்மகாட்ளெ ேற்றும் தஞ்சாவூரில் பாதிக்கப்பட்ெ ேக்களுக்கு நிவாரணப் 

தபாருட்கள் வழங்கிய காட்சி 
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தசன்ளன, புதுயுகம் ததாளலக்காட்சி அலுவலகத்தில் நிவாரணப் 

தபாருட்களை மசகரித்த காட்சி 
 

 

 

                                           

தசன்ளன, புதுயுகம் அலுவலகத்தில் இருந்த நிவாரணப் தபாருட்களை 

நாகப்பட்டினம் ோவட்ெத்திற்கு அனுப்பி ளவத்த காட்சி 


