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Dam Safety Bill, 2019 

 The Union Cabinet approved the proposal for introduction of Dam 

Safety Bill, 2019 in the Parliament. 

 The objective of this Bill is to help develop a uniform, countrywide 

guidelines for ensuring the safety of dams. 

 The Bill provides for: 

o Proper surveillance, inspection, operation and maintenance of all 

specified dams in the country to ensure their safe functioning. 

o Constitution of a National Committee on Dam Safety which shall 

evolve dam safety policies and recommend necessary regulations. 

o Establishment of National Dam Safety Authority as a regulatory 

body which shall discharge functions to implement the policy, 

guidelines, and standards for dam safety in the country. 

o Constitution of a State Committee on Dam Safety by State 

Government. 

 All the institutions that are named in the dam safety bill are already 

functioning. The Dam Safety Bill will only give these institutions legal 

backing. 

 This bill will make sure that every state government follows a uniform 

policy laid down by it. 

 In the Dam Safety Bill, the provisions for the robust functioning of the 

dam have been laid. As of now, some of the dams have an operational 

manual. However, most are operating dams from experience. This bill 

will make it legally binding for all the dams to have a codified manual 

for the operation as per their need. 

https://t.me/iyachamyacdemy
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STEPS TO BE TAKEN  

 State governments should follow the dam safety manual with precision. 

Especially, where human settlements are scattered all around, the 

building of dams has to be regulated as per the guidelines. 

 Creation of buffer zone has to be done to protect land near dams from 

encroachment. 

 However, the growth of population will lead to encroachment, and it 

would be physically impossible to shift people during calamity. Proper 

dissemination of information has to be done in the surrounding areas 

on a real-time basis and regular flushing of water should be carried 

downstream to keep the river beds dry. Hence, dam safety and proper 

village, town and city planning have to be integrated. 

 Ensuring “dam safety” should be a continuous exercise. The present 

catastrophe is more related to, how the dam should be operated when 

there is heavy rainfall and the water level has reached a critical level 

 

அணைகள் பாதுகாப்பு மச ாதா 

பயன்கள்: 

நாட்டின் அணைத்து மாநிலங்கள், யூனியன் பிரசத ங்கள், ஒசர சீராை அணை பாதுகாப்பு 

நணைமுணைகணை கணைபிடிக்க இந்த மச ாதா உதவும். அணைகளிலிருந்து பயன்கணை 

பபறும்வணகயில், அவற்றின் பாதுகாப்ணப இது உறுதி ப ய்கிைது. இந்த மச ாதா மனித 

உயிர்கள், கால்நணைகள், ப ாத்துக்கள் ஆகியவற்ணை பாதுகாக்கவும் உதவும். 

 இந்தியாவின் முன்ைணி நிபுைர்கள் மற்றும்  ர்வசத  நிபுைர்களுைன் விரிவாை 

ஆசலா ணைகளுக்கு பிைகு, இந்த மச ாதாவின் வணரவு இறுதி ப ய்யப்பட்ைது. 

விவரங்கள்: 

 நாட்டில் உள்ை அணைத்து குறிப்பிட்ை அணைகளிலும் அணவ பாதுகாப்பாக 

ப யல்படுவணத உறுதி ப ய்யும் உரிய கண்காணிப்பு, ஆய்வு, நணைமுணை, 

பராமரிப்பு ஆகியவற்ணை சமற்பகாள்ை இந்த மச ாதா வணகப ய்கிைது. 

  சதசிய அணைகள் பாதுகாப்புக் குழுணவ அணமப்பதற்கு இந்த மச ாதா வணக 

ப ய்கிைது. இந்தக் குழு அணை பாதுகாப்பு பகாள்ணககணை உருவாக்கி, இதற்பகை 

சதணவப்படும் வரன்முணைகணை பரிந்துணர ப ய்யும். 

 சதசிய அணைப் பாதுகாப்பு ஆணையம் என்கிை கட்டுப்பாட்டு அணமப்ணப 

ஏற்படுத்தவும் மச ாதா வணக ப ய்கிைது. இந்த ஆணையம், பகாள்ணக, நாட்டின் 

அணைகள் பாதுகாப்பு குறித்த பநறிமுணைகள், தரங்கள் 

ஆகியவற்றின்  அமலாக்கத்ணத சமற்பகாள்ளும். 
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 மாநில அரசுகள், மாநில அணை பாதுகாப்புக் குழுக்கணை அணமத்து ப யல்பைவும் 

மச ாதா வணகப ய்கிைது. 

சதசிய அணைப் பாதுகாப்பு ஆணையம்: 

 இந்த ஆணையம் மாநில அணைப் பாதுகாப்பு அணமப்புகளுைன் பதாைர்புகணை 

பராமரிக்கும். அணைகள் மீது உரிணம உணையவர்களுைன் பதாைர்புபகாண்டு 

அணைப் பாதுகாப்பு பதாைர்பாை தகவல் மற்றும் நணைமுணைணய தரப்படுத்தும். 

 மாநிலங்கள் மற்றும் மாநில அணை  பாதுகாப்பு அணமப்புகளுக்கு பதாழில்நுட்ப 

மற்றும் சமலாண்ணம உதவிகணை வழங்கும். 

 சதசிய நிணலயில் அணைத்து அணைகள்  ார்ந்த தகவல் கட்ைணமப்ணப 

பராமரிக்கும். பபரிய அணைகளில் ஏற்படும் குணைபாடுகணையும் ஆவைப்படுத்தி 

ணவக்கும். 

 அணைகளின் பபரிய குணைபாடுகளுக்காை காரைங்கணை ஆராயும். 

 வழக்கமாை ஆய்வுக்காை தரமாை பநறிமுணைகள்,  ரிபார்ப்பு பட்டியல்கள் 

ஆகியவற்ணை பவளியிட்டு அவ்வப்சபாது சமம்படுத்தும். அணைகளின் விரிவாை 

ஆய்வுகள் பற்றியும், இந்த ஆணையம் தகவல் ச கரித்து பவளியிடும். 

 புதிய அணைகளின் ஆய்வு, வடிவணமப்பு, கட்டுமாைப் பணிகணை ஒப்பணைக்க 

தகுதியுள்ை நிறுவைங்களுக்கு அங்கீகாரத்ணதயும், தரங்கணையும் இந்த ஆணையம் 

வழங்கும். 

 இரு மாநிலங்களின் அணைகள் பாதுகாப்பு அணமப்புகளுக்கு இணைசய 

தீர்க்கப்பைாமல் இருக்கும் விஷயங்கள் குறித்து ஆணையம் ஆராயும். அணைள் மீது 

உரிணம உணையவர்கள் பதாைர்பாை நிலுணவயில் இருக்கும் பிரச்ணைகளுக்கு 

தீர்வுகாை நைவடிக்ணக சமற்பகாள்ளும். 

 சமலும், ஒரு மாநிலத்தின் அணைகள் மற்பைாரு மாநிலத்தின் பகுதியில் 

அணமந்திருப்பது சபான்ை  சில வழக்குகளில் சதசிய ஆணையம் மாநில அணை 

பாதுகாப்பு அணமப்பின் கைணம பபாறுப்புகணையும் சமற்பகாண்டு, மாநிலங்களுக்கு 

இணையிலாை பிைக்குகணை தவிர்க்க உதவும்.   

மாநில அணை பாதுகாப்புக் குழு: 

மாநிலத்தில் உள்ை அணைத்து குறிப்பிட்ை அணைகளின்  ரியாை கண்காணிப்பு, ஆய்வு, 

நணைமுணை, பராமரிப்பு ஆகியவற்ணை இந்தக் குழு உறுதிப ய்யும். பாதுகாப்பாை 

ப யல்பாட்ணையும் அது உறுதிப ய்யும். ஒவ்பவாரு மாநிலத்திலும் மாநில அணை 

பாதுகாப்பு அணமப்பு ஏற்படுத்தசவண்டும் என்று இந்தச்  ட்ைம்  வலியுறுத்துகிைது. இந்த 

அணமப்பில் அணை பாதுகாப்பு துணை  ார்ந்த அதிகாரிகள் இைம்பபற்றிருப்பார்கள். 

குறிப்பாக, அணை வடிவணமப்பு, நீரியியல் -  எந்திரவியல் பபாறியியல், நீரியியல், புவி-

நுட்ப ஆய்வு, கருவிகள் மற்றும் அணை மறுசீரணமப்பு ஆகிய துணைகளில் நிபுைத்துவம் 

பபற்ை அதிகாரிகள் இைம்பபற்றிருப்பார்கள். 

 

India’s National Redd+ Strategy   
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Mechanism for reducing emissions from deforestation and forest degradation, 

popularly known as REDD+. 

As per the policy, a National REDD+ Authority will be established in MoEF 

under a national steering committee on REDD+. The authority will prepare a 

national inventory of carbon sequestration in forests, an action plan 

indicating the national reference level for emissions and a national monitoring 

and reporting system. It will also support creation of sub-national level 

REDD+  architecture/institutional framework with relevant stakeholders and 

initiating REDD+ pilot projects for learning. A newly created REDD+ cell and 

the government, semi-government and non-government technical and 

scientific institutions such as Forest Survey of India, Indian Council of 

Forestry Research and Education, Indian Institute of Forest Management, 

Indian Institute of Science and Wildlife Institute of India will assist the 

national REDD+ authority. 

The policy also aims at developing a mechanism for the fund flow to the 

communities and to put in placer safeguards against the leakages of funds 

and for protecting rights and livelihoods of communities. It aims to achieve 

the REDD+ readiness in next three years. The ministry has invited 

suggestions and comments from the stakeholders on the draft policy. 

 

வை அழிவு, வைத் தரக்குணைவு  ஆகியவற்ைால் ஏற்படும் கார்பன்-ணை-ஆக்ணைடு 

பவளியீட்ணை குணைப்பதற்காை நைவடிக்ணககள் - REDD+. 

 

காடுகளில் கரியமில வாயுணவக் பகாண்ை சதசிய பட்டியல் ஒன்ணைத் தயாரிப்பது, 

உமிழ்வுக்காை சதசிய குறிப்பு நிணல மற்றும் சதசிய கண்காணிப்பு மற்றும் அறிக்ணக முணை 

ஆகியவற்ணைக் குறிக்கும் ஒரு ப யல் திட்ைமாகும். இது  ம்பந்தப்பட்ை 

பங்குதாரர்களுைன் துணை சதசிய மட்ை REDD + கட்டிைக்கணல / நிறுவை 

கட்ைணமப்ணப உருவாக்கும் மற்றும் கற்ைல் கற்பிப்பதற்காை REDD + ணபலட் 

திட்ைங்கணைத் பதாைங்கவும் இது உதவும். இந்தியாவின் வை ஆய்வு, வைவியல் 

ஆராய்ச்சி மற்றும் கல்வி இந்திய கவுன்சில், வை முகாணமத்துவ இந்திய இந்திய 
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நிறுவைம், அறிவியல் மற்றும் வைவிலங்கு நிறுவைம் இந்திய அறிவியல் நிறுவைம் 

சபான்ை ஒரு புதிதாக உருவாக்கப்பட்ை REDD + ப ல் மற்றும் அரசு, அணர அரசு மற்றும் 

அரசு அல்லாத பதாழில்நுட்ப மற்றும் அறிவியல் நிறுவைங்கள் சதசிய பரட் + 

அதிகாரத்திற்கு உதவும். 

பகாள்ணக வகுப்புகளுக்கு நிதி ஓட்ைத்திற்காை ஒரு வழிமுணைகணை உருவாக்கவும் 

நிதிகளின் கசிவுகள் மற்றும்  மூக உரிணமகள் மற்றும் வாழ்வாதாரங்கணைப் 

பாதுகாப்பதற்காகவும்  மாதாைத்ணத பாதுகாப்பதற்காை சநாக்கத்ணத உருவாக்குகிைது. இது 

அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளில் REDD + தயார்நிணலணய அணைய முயற்சிக்கிைது 

 

 

 

Gadgil Committee Recommendations: 

Gadgil committee had eminent ecologists and their report too reflected that. 

The report was labelled favourable to environment and environmentalists and 

not development (or illegal mining  ). The Western Ghats Ecology Expert Panel 

(WGEEP) designated the entire hill range as an Ecologically Sensitive Area 

(ESA). 

 The panel, in its report, has classified the 142 taluks in the Western 

Ghats boundary into Ecologically Sensitive Zones (ESZ) 1, 2 and 3. 

 ESZ-1 being of high priority, almost all developmental activities 

(mining, thermal power plants etc) were restricted in it. 

 Gadgil report recommended that “no new dams based on large-scale 

storage be permitted in Ecologically Sensitive Zone 1. Since both the 

Athirappilly of Kerala and Gundia of Karnataka hydel project sites fall 

in Ecologically Sensitive Zone 1, these projects should not be accorded 

environmental clearance,” it said. 
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 Gadgil Committee report specifies that the present system of 

governance of the environment should be changed. It asked for a bottom 

to top approach (right from Gram sabhas) rather than a top to bottom 

approach. It also asked for decentralization and more powers to local 

authorities. 

 The commission recommended constitution of a Western Ghats Ecology 

Authority (WGEA), as a statutory authority under the Ministry of 

Environment and Forests, with the powers under Section 3 of 

the Environment (Protection) Act, 1986. 

மாதவ் காட்கில் குழு 

சமற்குத்பதாைர்ச்சி மணலகணைப் பாதுகாக்க, மத்திய சுற்றுச்சூழல் அணமச் கம் அறிவியல் 

அறிஞர் மாதவ் காட்கில் தணலணமயில் 13 நபர் பகாண்ை நிபுைர் குழுணவ அணமத்தது. 

இந்தக் குழு 2011-ல் தைது அறிக்ணகயிணை மத்திய சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வை 

அணமச் கத்திைம்  மர்ப்பித்தது 

பரிந்துணரகள்  

 சமற்குத்பதாைர்ச்சி மணலகணை, சூழல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மூன்று 

பகுதிகைாகப் பிரிப்பது; இப்பகுதியில் சிைப்புப் பபாருைாதார மண்ைலங்கள் 

அல்லது மணல வசிப்பிைங்கள் எணதயும் புதிதாக உருவாக்கக் கூைாது 

 மணலக்கிராம மக்களின் குடியிருப்புகளுக்கு நிலம் வழங்குவது தவிர, 

புதிதாக விவ ாயம்  ாராத ப யல்பாடுகளுக்காக நிலங்கணைப் 

பயன்படுத்துவணதத் தடுப்பது 

 மணலப்பகுதியில் பாரம்பரியமாை இயற்ணக விவ ாயத்ணத நிறுவுவது 

 மரபணு மாற்றுப் பயிர்களுக்கும், மணலப்பகுதிக்குத் பதாைர்பற்ை 

குசராட்ைன்ஸ் வணக ப டிகளுக்கும் தணை விதிப்பது; 

 யூக்கலிப்ைஸ் மரங்கணைத் தடுப்பது; வை உரிணமச்  ட்ைம்-2006-ஐ 

முழுணமயாக நணைமுணைப்படுத்தி, அதன் மூலம் மக்களுக்கு நில உரிணம 

வழங்குவது; 

 தற்சபாது நணைமுணையில் உள்ை வைக்கூட்டு நிர்வாக முணைக்குப் பதிலாக, 

வை உரிணமச் ட்ைப்படி வைங்கணை நிர்வகிப்பது 

 முக்கியமாக, சுரங்கப் பணிகணைக் கண்காணிப்புக்குள்ளும் 

கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளும் பகாண்டுவருவது; வைர்ச்சித் திட்ைங்கள் என்ை 

பபயரிலாை அணைத் திட்ைங்கள், ரயில் பாணதப் பணிகள் 

சபான்ைவற்ணையும் கட்டுக்குள் பகாண்டுவருவது 

Climate finance 
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 Climate finance refers to local, national or transnational financing—

drawn from public, private and alternative sources of financing. 

 It seeks to support mitigation and adaptation actions that will address 

climate change. 

 The UNFCCC, the Kyoto Protocol and the Paris Agreement call for 

financial assistance from countries with more financial resources to 

those that are less endowed and more vulnerable. 

 It is in accordance with the principle of “common but differentiated 

responsibility and respective capabilities”. 

Causes of Forest Fire 

Natural causes 

Many forest fires start from natural causes such as lightning which set trees 

on fire. However, rain extinguishes such fires without causing much damage. 

High atmospheric temperatures and dryness (low humidity) offer favorable 

circumstance for a fire to start.  

Man made causes-  

Fire is caused when a source of fire like naked flame, cigarette or bidi, electric 

spark or any source of ignition comes into contact with inflammable material. 

EFFECT OF FOREST FIRE 

Fires are a major cause of forest degradation and have wide ranging adverse 

ecological, economic and social impacts, including: 

 loss of valuable timber resources 

 degradation of catchment areas 

 loss of biodiversity and extinction of plants and animals 

 loss of wildlife habitat and depletion of wildlife 

 loss of natural regeneration and reduction in forest cover 

 global warming 

 loss of carbon sink resource and increase in percentage of CO2 in 

atmosphere 

 change in the microclimate of the area with unhealthy living conditions 

 soil erosion affecting productivity of soils and production 
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 ozone layer depletion 

 health problems leading to diseases 

 loss of livelihood for tribal people and the rural poor, as approximately 

300 million people are directly dependent upon collection of non-timber 

forest products from forest areas for their livelihoo 

STEPS NEEDS TO BE TAKEN  

 Prevention of human-caused fires through education and 

environmental modification. It will include silvicultural activities, 

engineering works, people participation, and education and 

enforcement. It is proposed that more emphasis be given to people 

participation through Joint Forest Fire Management for fire prevention. 

 Prompt detection of fires through a well coordinated network of 

observation points, efficient ground patrolling, and communication 

networks. Remote sensing technology is to be given due importance in 

fire detection. For successful fire management and administration, a 

National Fire Danger Rating System (NFDRS) and Fire Forecasting 

System are to be developed in the country. 

 Fast initial attack measures. 

 Vigorous follow up action. 

 Introducing a forest fuel modification system at strategic points. 

 Firefighting resources. 

 

காட்டுத்தீ 

காடுகளில் பபாதுவாக காைப்படும் இைர் காட்டுத்தீ ஆகும், காட்டுத்தீைாது காடுகணைப் 

சபாலசவ பழணமயாைணவ, இது காடுகளுக்கும் மட்டும் தீங்கு விணைவிப்பதில்ணல அங்கு 

உள்ை பமாத்த , தாவரம், விலங்குகள், பல்லுயிர்த்தன்ணம , சுற்றுச்சூழல் எை 

அணைத்திணையும் பாதிக்கிைாது குறிப்பாக சகாணைக் காலத்தில் , மணழ பபய்யாத சபாது 

உருவாகும் மரத்தின் இணழகள் சபான்ைணவ எளிதாக தீப்பற்றி விடுகின்ைது 

Causes of Forest Fire / காட்டுத்தீக்காை காரைங்கள்  

Natural causes / இயற்ணக காரணிகள்  

பபரும்பாலாை காட்டுத்தீ இயற்ணக காரணிகைாை , மின்ைல், மரங்கள் உரசுதல் 

சபான்ைணவ உைைடியாககாட்டுத்தீ ஏற்பை காரைமாகிைது  

Man made causes-  மனித காரணிகள்  
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மனிதைால் பற்ைணவக்கப்படும் பீடி, அல்லது சிகபரட் மற்றும் பாட்டில் சபான்ைணவ தீ 

ஏற்பைக் காரைமாக இருக்கிைது 

EFFECT OF FOREST FIRE / காட்டுத்தீயிைால் ஏற்படும் விணைவுகள்  

காட்டுத்தீ பல்சவறு பரந்த , சூழலியல், பபாருைாதர,  மூக பாதிப்புகணை ஏற்படுத்துகிைது 

 மதிப்புமிக்க மரங்கள் இழப்பு  

  நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகள் பாதிக்கப்படுதல்  

 பல்லுயிரிைத்தன்ணம பாதிப்பு மற்றும் தாவரம் விலங்கு அழிந்து சபாதல்  

 வை வாழ்விைம் இழப்பு மற்றும் குன்றுதல்  

 இயற்ணகயா புதுப்பிக்கும் தன்ணம குணைதல் மற்றும் வை அைவு குணைதல்  

 உலக பவப்பமயமாதல்  

 கார்பன் பதாட்டி குணைக்கப்பட்டு வளிமண்ைலத்தில் கார்பன் ணை ஆக்ணைடின் 

அைவு குணைதல்  

 அந்தப் பகுதியின் கால நிணல மாறுதல்  

 மண் அரிமாைம்  

 ஒச ான் பாதிப்பு  

 உைல் நலப் பிரச் ணைகள்  

 பழங்குடியிை மக்களுக்கு வாழ்வாதாரம் இழப்பு  

STEPS NEEDS TO BE TAKEN  / எடுக்கப்பை சவண்டிய நைவடிக்ணக  

 கல்வி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மாற்ைம் மூலம் மனிதர்கைால் ஏற்படும் தீ தடுப்பு. இது 

பண்பாட்டு நைவடிக்ணககள், பபாறியியல் சவணலகள், மக்கள் பங்சகற்பு, மற்றும் 

கல்வி மற்றும் அமலாக்க அைங்கும். பநருப்பு தடுப்புக்கு ஒத்துணழப்பு வைத் தீ 

முகாணமத்துவத்தின் ஊைாக மக்கள் பங்களிப்பிற்கு அதிக முக்கியத்துவம் 

அளிக்கப்பை சவண்டும். 

 கண்காணிப்பு புள்ளிகளின் நன்கு ஒருங்கிணைந்த வணலயணமப்பு, திைணமயாை 

தணரயில் சராந்து மற்றும் தகவல்பதாைர்பு பநட்பவார்க்குகள் மூலம் தீப்பிழம்புகணை 

உைைடியாக கண்ைறிதல். பதாணல உைர்திைன் பதாழில்நுட்பத்தில் முக்கியத்துவம் 

பகாடுக்கப்பை சவண்டும். பவற்றிகரமாை தீ முகாணமத்துவத்திற்கும் 

நிர்வாகத்திற்கும், சதசிய தீ ஆபத்து மதிப்பீட்டு முணைணம (NFDRS) மற்றும் தீ 

கணிப்பு அணமப்பு நாட்டில் உருவாக்கப்பை சவண்டும். 

 விணரவாை நைவடிக்ணககள்  

 தீவிர கண்கானிப்பு நைவடிக்ணக 

Genetically Modified Organisms 
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 Genetically Modified Organisms (GMOs) can be defined as organisms 

(i.e. plants, animals or microorganisms) in which the genetic material 

(DNA) has been altered in a way that does not occur naturally by mating 

and/or natural recombination. 

 GM crops are aimed at providing increased level of crop protection by 

introducing resistance against plant diseases caused by insects, viruses 

and from herbicides. 

Advantages of GM crops: 

 Crop Protection 

 Insect resistance  

 Virus resistance 

 Herbicide tolerance 

 Climate resistance  

 GM crops can increase 

 Food Security 

Issues with GM crops  

 Environmental concerns  

 They can reduce species diversity 

 It does not result in high yields as promised.  

 

Genetically Modified Organisms / மரபணு மாற்ைப்பட்ை பயிர்கள்  

 மரபனு மாற்ைப்பட்ை உயிரிகணை ( தாவரம், விலங்கு) என்பது அவற்றிள் உள்ை 

ஜீன்களில் இயற்ணகயாக  பபாருட்கணை(பண்புகணை)   மாற்றி உருவாக்கப்படுவசத 

மரபனு மாற்ை உயிரிகள் எைப்படும் 

Advantages of GM crops: மரபணு மாற்ைப் பயிரின் நன்ணமகள்  

 பயிர்பாதுகாப்பு  

 பூச்சிப் பாதுகாப்பு 

 ணவரஸ் பாதுகாப்பு 

 கணைக்பகால்லி தாக்கம்  

 காலனிணலணய  கித்துக் பகாள்ளுதல்  

 உைவுப் பாதுகாப்பிணை அதிகப்படுதும்  

Issues with GM crops . மரபணுப் பயிர்களில் உள்ை சிக்கல்கள்  
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  சுற்றுச்சூழல் பிரச் ணைகள்  

 பல்லுயிர்த் தன்ணம பாதிப்பு 

 ப ால்லும் அைவுக்கு விணைச் ல் பகாடுப்பதில்ணல 

 

 

Why plastic should be banned?  

 Plastic waste is not homogenous. Different types of plastics demand 

special attention from a waste management point of view. - Most 

commonly found plastics in rural areas (polythene bags, bottles, etc.) 

are thermoplastics.  

 They are relatively easy to recycle but difficult to collect viably at scale 

given the low density in rural areas. –  

 Plastics found in electrical and cooking appliances are mixture of 

thermos/thermosetting plastics. They are technically challenging to 

recycle at scale, but also not very common in rural areas. –  

 Plastics in India are produced by over 30,000 units, 90-95% of them 

being small-scale informal entities. This proves it challenging to enforce 

quality standards and recycling processes. –  

 60%1 of all plastics produced in India are currently recycled. PET 

bottles have a recycling rate of 90%. There is a strong network of 

informal scrap dealers who recycle plastics but they are susceptible to 

macroeconomic shocks and taxation policies. –  

 Plastics continue to threaten the quality of our land, water and air. 

Unsafe disposal of plastics in rural areas is becoming prevalent and will 

come at massive costs to the rural ecology and economy. – 

  Some kinds of plastic do not decompose at all, others could take up to 

450 years to break down, leaving a vexing problem to address 

 

Challenges & Opportunities in Plastic Management in India 

Plastic products have become an integral part in our daily life as a basic need. 

It produced on a massive scale worldwide and its production crosses the 150 

million tonnes per year globally. In India approximately 8 Million tonnes 

plastic products are consumed every year which is expected to rise 12 milllion 
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tones by 2020. Its broad range of application is in packaging films, wrapping 

materials, shopping and garbage bags, fluid containers, clothing, toys, 

household and industrial products, and building materials. It is a fact that 

plastics will never degrade and remains on landscape for several years. 

Environmental issues on disposal of Plastic Waste 

 During polymerization process fugitive emissions are released. 

 During product manufacturing various types of gases are released. 

 Indiscriminate dumping of plastic waste on land makes the land infertile 

due to its barrier properties. 

 Burning of plastics generates toxic emissions such as Carbon Monoxide, 

Chlorine, Hydrochloric Acid, Dioxin, Furans, Amines, Nitrides, Styrene, 

Benzene, 1, 3- butadiene, CCl4, and Acetaldehyde. 

 Lead and Cadmium pigments, commonly used in LDPE, HDPE and PP as 

additives are toxic and are known to leach out. 

 Non-recyclable plastic wastes such as multilayer, metalised pouches and 

other thermoset plastic poses disposal problems.  

 etc. pose problem in collection and recycling. Sub-standard plastic carry 

bags, packaging films  

 Littered plastics give anaesthetic look in the city, choke the drain and may 

cause flood during monsoon.  

 Garbage mixed with plastics interferes in waste processing facilities and 

also cause problems in landfill operations.  

 Recycling industries operating in non-conforming areas are posing threat 

to environment to unsound recycling practices. 

பிைாஸ்டிக் தணை  

பிைாஸ்டிக் என்பது மனித வாழ்க்ணகயின் அன்ைாை நைவடிக்ணககளில் ஒன்ைாக 

மாறிவிட்ைது. மத்திய மாசுக்கட்டுப்பாட்டு ஆணையத் தரவுகளின் படி இந்தியா ஒரு 

நாணைக்கு 15000 ைன் பிைாஸ்டிக் கழிவுகணை உருவாக்குகிைது. தமிழக அரசு ஒருமுணை 

பயன்படுத்தப்படும் பிைாஸ்டிக்ணக ஜைவரி 1,2019 ஆம் ஆண்டுமுதல் பயன்படுத்துவணத 

தணை ப ய்துள்ைது. 

 Advantaes / நன்ணமகள் 

 கைல்வாழ் வாழ்க்ணக முன்சைற்ைமணையும் ஏபைன்ைால் மீன்கள் அதிக அைவிலாை 

பிைாஸ்டிக் கழிவுகணை உட்பகாள்கிைது  
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 பல்லுயிரிை பாதுகாப்பு 

 கழிவு நீர் கால்வாய்கள் எளிதாக ஓடும் அணவகள் தான் அடிக்கடி பிைாஸ்டிக் ணபகைால் 

அணைக்கப்படுகிைது 

 நுண்ணுயிய அைவு பிைாஸ்டிக் பபாருட்கள் அழகு ாதைப் பபாருட்களில் இருப்பதால் 

அணவ உைவுச்  ங்கிலியில் கலந்து மனித நலனுக்கு தீங்கு ப ய்வது தவிர்க்கப்படும் 

 ஆங்காங்சக விைப்படும் பிைாஸ்டிக் ணபகள் பகாசு உற்பத்திக்கு  ாதகமாக அணமகிைது 

, இந்தத்தணையிைால் பகாசு உற்பத்தி கட்டுப்படுத்தப்படும் 

 எண்பைய் சதணவணயக் கட்டுப்படுத்தும் ஏபைன்ைால் என்பைய் அதிக அைவில் 

பிைாஸ்டிக் உற்பத்திக்காக பயன்படுத்தப்படும் 

Disadvantage /தீணமகள் 

இந்த தணை பிைாஸ்டிக் ணபகள் உற்பத்தி ப ய்யும் உற்பத்தியாைர்கணை கடுணமயாக 

பாதிக்ககூடும் இதைால் இந்தபதாழில் நசிவணையும் 

Way to ban of use   / பயன்படுத்துவணத தணை ப ய்யும் வழி 

 பிைாஸ்டிக் கழிவு சமலாண்ணம விதிகள் 2016 முணையாை வழிமுணைகணை 

வழங்குகிைது,, இது முணையாக அமலபடுத்தப்பைசவண்டும் 

 புதுணமயாை மாற்றுவழிகள் பிைாஸ்டிக்க்கு பதில் கண்ைறியப்பை சவண்டும் 

 பிைாஸ்டிக் பபாருட்கள் மீது எச் ரிக்ணககள் அச்சிைப்பைசவண்டும் 

 பபாதுமக்களும் ஒருமுணை பயன்படுத்தப்படும் பிைாஸ்டிக் பயன்பாட்டிணை தடுக்க 

சவண்டும். 

MAN ANIMAL CONFLICT  

Conflict between people and wild animals is one of the main threats to the 

continued survival of many species in different parts of the world, and is also 

a significant threat to local human populations. 

In recent years, India has seen widespread conflict between wildlife and 

human beings. A large survey of 5,200 families around 11 protected areas 

across the country found that 71% of households reported crop losses due to 

raids by wildlife. These statistics are only the tip of the iceberg. The vast 

majority of crop losses and damage caused to wildlife are not reported at all. 

Such conflicts affect not only local populations but also have increase 

environmental impacts on ecosystem equilibrium and biodiversity 

conservation. 

Some examples of human-wildlife conflict include: 

 Predation on livestock or domestic animals by wild animals 
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 Ungulate damage to crops and fences 

 Wildlife strewing about residential garbage 

 Damage caused by squirrels or bats to fruit and fruit trees 

 Bird nesting in undesirable residential locations 

 Vehicle/wildlife collisions, aircraft/bird collisions 

Reasons 

 Encroachment of human beings in wildlife habitats for residential 

purposes and the expansion of cities, as well as allowing livestock to 

graze in forest areas is one one the principal reasons why wildlife has 

to struggle for its survival. 

 Accidents are also being caused due to expanding road networks 

and increase in vehicular traffic. Some of the road networks even pass 

through protected areas, hence creating danger zones for wild animals. 

 Land use transformations such as change from protected forest patches 

to agricultural and horticultural lands and monoculture plantations are 

further destroying the habitats of wildlife. 

 Unscientific structures and practices of forest management in the 

country are another central contributor to man animalconflicts. 

 Moreover, tourism without proper guidelines disturbs animal habitats 

and further leads to man animal conflict. 

 Infestation of wildlife habitat by invasive exotic weeds like lantana, 

eupatorium and parthenium have resulted in decreased availability of 

edible grasses for wild herbivores. As a result, herbivores come out of 

forest areas and cause depredation of agricultural crops on the fringes. 

 Decreased prey base caused by poaching of herbivores has also resulted 

in carnivores moving out of forests in search of prey and to indulge 

in cattle lifting. 

Effects 

 Man animal conflict leads to crop damage, animal deaths, loss of 

human life, injuries to people, injuries to wildlife, livestock depredation, 

and low compensation for such incidents further leads to degraded 

living standards of the affected population. 
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 The outcome of this conflict is very severe and it not only results in the 

loss of crops to farmers but also in the decline of wildlife populations. 

STEPS NEEDED 

 Relocation of human settlements should be done, which will alter the 

ecological setting in favour of wild animals, and thus prevent conflict. 

 Ecocentric tourism must be promoted so that the unique habitats of 

animals do not get disturbed or polluted. 

 It is the duty of the Ministry of Environment & Forest to provide 

assistance to State Governments for improvement of habitats to 

augment food and water availability, and to minimize animal 

movement. 

 Training programmes should be conducted to address the problems of 

human-wildlife conflict. Awareness programmes should be conducted 

to sensitize the people about the Do’s and Don’ts to minimize conflicts. 

 Encouraging and supporting involvement of research and academic 

institutions, and leading voluntary organizations having expertise in 

managing human-wildlife conflict situations. 

 Maintaining and managing the national parks and wildlife sanctuaries 

in a proper manner to minimise man-animal conflicts. 

 Poaching of wild animals should be stopped so, that the number of wild 

animals can stabilize at its carrying capacity allowing it to reach 

equilibrium in the ecosystem. Thus, equilibrium in the numbers of prey 

and predators in the forest ecosystem would be maintained. 

 Wildlife habitat fragmentation should not be done in the name of 

developmental projects. 

 Constructing solar powered fencing, protection walls, using natural 

fencing (eg. bee barriers) will also help in minimisingconflict between 

human and wildlife. 

 Using GPS tracking collars and GIS mapping software, researchers can 

identify hot spots where human-wildlife conflict is likely to occur. And 

such data can also help in forming policies. 

 Prompt delivery of compensatory assistance for the victims of conflicts 

may help mitigate local hostility towards animals to some extent. 

 Environmental justice could be achieved only if we drift away from 

principles like sustainable development and polluter pays principles, as 
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these principles are based on a strong bias towards interests of human 

beings rather than environmental concerns. When choosing between 

development and environment, the tilt should always be towards saving 

the environment. 

 

MAN ANIMAL CONFLICT மனித விலங்கு சமாதல் 
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அதிக இைப்பபருக்கம் காரைமாக, விலங்குகணை சவட்ணையாடுவதும், அதன் மூலம் 

வீரத்ணத பணை ாற்றுவதும் முற்காலத்தில் நைந்து வந்தது. வைத்தின் எல்ணல சுருங்கி, புவி 

பவப்பமயமாதல் அதிகரித்ததும், சுற்றுசூழல் குறித்த விழிப்புைர்வு ஏற்பட்ைது. 

ஆைால், வைத்ணத அழித்ததற்காக பல்சவறு பாதிப்புகணை மனிதர்கள் 

 ந்திக்கத்துவங்கியுள்ைைர். 

Some examples of human-wildlife conflict include: மனித விலங்கு சமாதலுக்காை 

எடுத்துக்காட்டுகள்  

 வீட்டு விலங்குகணை காட்டு விலங்குகள் சவட்ணையாடுவது  

 பயிர்கள் மற்றும் தடுப்புகணை ச தப்படுத்துவது 

 Wildlife strewing about residential garbage 

 வசிப்பிைத்ணத பாதிக்கச் ப ய்வது  

Reasons / காரைங்கள் 

 வசிப்பிை வாழ்விைங்கள் மற்றும் நகரங்களின் விரிவாக்கம் ஆகியவற்றிற்காை 

வைவிலங்கு வாழ்விைங்களில் மனிதர்களின் ஆக்கிரமிப்பு , அசத சபால் 

வைப்பகுதிகளில் கால்நணைகணை சமய்க்க அனுமதிப்பது வை உயிர்வாழ்வதற்கு 

சபாராடுவதற்கு முக்கிய காரைங்களில் ஒன்ைாகும் 

   ாணல விபத்துக்கள் மற்றும் வாகை சபாக்குவரத்து அதிகரிப்பு காரைமாக 

விபத்துக்கள் ஏற்படுகின்ைை. பாதுகாக்கப்பட்ை பகுதிகளில் வழியாக, இதைால் 

காட்டு விலங்குகள் ஆபத்து மண்ைலங்கணை உருவாக்கும். 

 விவ ாய மற்றும் சதாட்ைக்கணல நிலங்களுக்கும் பாதுகாக்கப்பட்ை காடுகளிலிருந்து 

பகுதிகள் சுரண்ைப் படுவதால்  சபான்ை நில பயன்பாட்டு மாற்ைங்கள் வைவிலங்கு 

வாழ்விைங்கணை அழிக்கின்ைை. 

  நாட்டிலுள்ை காட்டுத்தைமாை நிர்மாைமற்ை கட்டுமாைங்கள் மற்றும் வை 

முகாணமத்துவ பயிற்சிகள் மனித விலங்கு சமாதலுக்கு காரைம் அணமகிைது 

 சுற்றுலாவும் ஒர் காரைம்  

 அன்னிய இைங்கள் காடுகளில் அறிமுகப்படுத்துகிைது இது பல்லுயிர்த் தன்ணமணய 

பாதிக்கிைது, 

Effects / தாக்கங்கள்  

  மனித உயிரிை சமாதல் பயிர் ச தம், விலங்கு இைப்பு, மனித வாழ்க்ணக இழப்பு, 

மக்களுக்கு காயங்கள், வைவிலங்குகளுக்கு காயங்கள், கால்நணைகள் அழித்தல் 

மற்றும் அத்தணகய  ம்பவங்களுக்காை குணைந்த இழப்பீடு ஆகியணவ 

பாதிக்கப்பட்ை மக்கணை சமலும் பாதிக்கிைது 

 இந்த சமாதலின் விணைவு மிகவும் கடுணமயாைது மற்றும் விவ ாயிகளுக்கு 

பயிர்கள் இழக்கப்படுவசதாடு மட்டுமல்லாமல் வை உயிரிைங்களின் வீழ்ச்சியிலும் 

தாக்கத்திணை ஏற்படுத்துகிைது 
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STEPS NEEDED 

  மனித குடியிருப்புகளுக்கு இைமாற்ைம் ப ய்யப்பை சவண்டும், இது காட்டு 

விலங்குகளுக்கு ஆதரவாக சுற்றுச்சூழல் அணமப்ணப மாற்றுகிைது, இதைால் 

சமாதணல தடுக்கிைது. 

 சூழ்நிணல  ார்ந்த சுற்றுலா ஊக்குவிக்கப்பை சவண்டும், இதன் மூலம் விலங்குகள் 

பாதிக்கபைசவா அல்லது சுற்றுச்சூழசலா மாசுபைசவா கூைாது 

 சமலும் விலங்குகளுக்கு சபாதுமாை நீர் , உைவு சபான்ைணவ அணவகளின் 

வாழ்விைத்திசலசய கிணைக்க ஏற்பாடு ப ய்யப்பை சவண்டும் 

 மனித விலங்கு சமாதல் பதாைர்பாக விழிப்புைர்வு ஏைபடுத்தப்பை சவண்டும்.  

 சதசிய பூங்காக்க்கள், வைவிலங்கு  ரைாலயங்கள் முணையாக பராமரிக்கப்பை 

சவண்டும் 

 விலங்குகள் சவட்ணையாடுவது தவிர்க்கப்பை சவண்டும்  

 வை வாழ்விைம் வைர்ச்சிப் பணிகளின் பபயரிைால் துண்ைாைப்படுவது தவிர்க்கப்பை 

சவண்டும் 

 சூரிய  க்தி கூணை, பாதுகாப்புச் சுவர் சபான்ைணவ அணமக்கப்பை சவண்டும்  

 ஜி பி எஸ் சபான்ை கருவிகள் பயன்படுத்தப்படுவதன் மூலமும் மனித விலங்கு 

சமாதணல தவிர்க்கலாம் 

National Wildlife Action Plan for 2017-2031 

National Wildlife Action Plan for 2017-2031. The Wildlife Action Plans are 

envisaged to conserve and protect wildlife in India through the protected-area 

centric approach. Protected areas are well-defined geographical spaces, 

recognised through legal and other means, to achieve long-term conservation 

of nature with its associated ecosystem. 

 This is the first time that an action plan on wildlife is recognising the 

impact of climate change on wildlife. 

 The plan focuses on integrating climate change mitigation actions into 

wildlife management planning process. 

 It suggests planting along ecological gradients and assisted wildlife 

migration because climate change has caused the death of certain flora. 

 Special focus on habitat conservation in coastal, marine and inland 

aquatic ecosystems and also the recovery of threatened species. 

 The plan talks about the issue of animal-human conflict and its impact 

on wildlife habitat such as its shrinkage, deterioration and 

fragmentation. 
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 Highlighting the importance of people’s participation in this regard, the 

plan encourages awareness of conservation, ecodevelopment, 

education, training and outreach programmes for people. 

 It also suggests private sector participation in the wildlife conservation 

process. 

Forest Rights Act (FRA), 2006. 

The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of 

Forest Rights) Act, 2006, was enacted to protect the marginalised socio-

economic class of citizens and balance the right to environment with their 

right to life and livelihood. 

Features of the Act 

 The act recognize and vest the forest rights and occupation in Forest 

land in forest Dwelling Scheduled Tribes (FDST) and Other Traditional 

Forest Dwellers (OTFD)who have been residing in such forests for 

generations. 

 The act also establishes the responsibilities and authority for 

sustainable use, conservation of biodiversity and maintenance of 

ecological balance of FDST and OTFD. 

 It strengthens the conservation regime of the forests while ensuring 

livelihood and food security of the FDST and OTFD. 

 It seeks to rectify colonial injustice to the FDST and OTFD who are 

integral to the very survival and sustainability of the forest ecosystem. 

 The act identify four types of rights: 

o Title rights 

 It gives FDST and OTFD the right to ownership to land 

farmed by tribals or forest dwellers subject to a maximum 

of 4 hectares. 

 Ownership is only for land that is actually being cultivated 

by the concerned family and no new lands will be granted. 

o Use rights 

 The rights of the dwellers extend to extracting Minor Forest 

Produce, grazing areas, to pastoralist routes, etc. 

o Relief and development rights 
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 To rehabilitation in case of illegal eviction or forced 

displacement and to basic amenities, subject to restrictions 

for forest protection 

o Forest management rights 

 It includes the right to protect, regenerate or conserve or 

manage any community forest resource which they have 

been traditionally protecting and conserving for 

sustainable use. 

National Wildlife Action Plan for 2017-2031 / சதசிய வைவிலங்கு பாதுகாப்பு 

ப யல் திட்ைம் 2017-2031 

இந்தியாவில், 2017 முதல், 2031 வணர, வை விலங்குகணை காப்பாற்ை, சதசிய 

வைவிலங்கு பாதுகாப்பு ப யல் திட்ைம். இதன் சநாக்கம் வை விலங்குகணை பாதுகாக்கும் 

சநாக்குைன் குறிப்பிட்ை புவியியல் அணமப்பின் அடிப்பணையில் அனுகுவசதாடு 

மட்டுமல்லாமல் நீண்ைகால சநாக்கமாக சுழ்னிணல மண்ைலத்திணையும் பாதுகாப்பதிணை 

சநாக்கமாக பகாண்டுள்ைது   

 The plan focuses on integrating climate change mitigation actions into 

wildlife management planning process.  

 இத்திட்ைம் பருவ நிணல மாற்ைத்திணை குணைப்பசதாடு மட்டுமல்லாமல் 

வைவிலங்கு சமலாண்ணமத் திட்ைத்திணையும் ணமயப்படுத்தி இருக்கிைது 

 It suggests planting along ecological gradients and assisted wildlife 

migration because climate change has caused the death of certain flora.  

 சூழலியலின் தன்ணம குணைவசதாடு வைவிலங்கு இைம் பபயர்தலும் 

நணைபபறுகிைது இத்துைன் பருவ நிணல மாற்ைமும் இணைந்து சில குறிப்பிட்ை 

வணக விலங்குகள் இைப்பிணை கட்டுப்படுத்த முணைகிைது  

 Special focus on habitat conservation in coastal, marine and inland 

aquatic ecosystems and also the recovery of threatened species. 

 வாழ்விைத்திணை பாதுகாக்க , கைற்கணர, தீவு, நீர்வாழ் மண்ைலங்கள், அழியும் 

தருவாயில் உள்ை இைங்கணை பாதுகாக்க சிைப்பு கவைம் ப லுத்துகிைது  

 The plan talks about the issue of animal-human conflict and its impact 

on wildlife habitat such as its shrinkage, deterioration and 

fragmentation. 

 இத்திட்ைம் வைவிலங்கு சமாதணலயும் கட்டுப்படுத்துவசதாடு, வாழ்விைம் 

துண்ைாைப்படுவணதக் கட்டுப்படுத்த நைவடிக்ணக  

 Highlighting the importance of people’s participation in this regard, the 

plan encourages awareness of conservation, ecodevelopment, education, 

training and outreach programmes for people. 
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 வைவிலங்கு பாதுகாப்பில் , பபாதுமக்கணையும் ஈடுபடுத்துவசதாடு , விழிப்புைர்வு, 

சூழல் சமம்பாடு, கல்வியளித்தல் ஆகியணவயும் அைங்கும்,  

 It also suggests private sector participation in the wildlife conservation 

process. 

 வைவிலங்கு பாதுகாப்பில் தனியார் துணை பங்களிப்ணபயும் வலியுறுத்துகிைது, 

Forest Rights Act (FRA), 2006. , வை உரிணமச்  ட்ைம்  

பழங்குடியிைர் வாழும் இைங்கணை, பயன்படுத்தும் இைங்கணை அவர்களுக்சக உரிணம 

அளிக்கும் வணகயில், 'பட்டியல் பழங்குடியிைர் மற்றும் பராம்பர்ய வைவாழ் மக்கள் (வை 

உரிணமகள் அங்கீகரிக்கும்)  ட்ைம் 2006' -ஐ மத்திய அரசு பகாண்டு வந்தது. சுருக்கமாக, 

இது 'வை உரிணமச்  ட்ைம்' என்று அணழக்கப்படுகிைது. இந்தச்  ட்ைத்தின்படி காடுகளில் 

வசிக்கும், விவ ாயம் ப ய்துவரும் பழங்குடியிைருக்கு அந்த நிலங்கள் பட்ைாவாக வழங்க 

சவண்டும் என்று கூைப்பட்டுள்ைது.  

 வைசிறு மகசூல்கணை ச கிக்கவும், விற்கவும் உரிணம. 

 தங்களின் ப ாந்த சதணவக்கு மரம், மூங்கில் உள்ளிட்ை வைப் பபாருட்கணைப் 

பயன்படுத்தி பகாள்ை உரிணம. 

 பாரம்பரியமாக பயன்படுத்தி வந்த பாணதகள், நீர்நிணலகணைப் பயன்படுத்த உரிணம 

 ஆடு, மாடுகள் சமய்ச் லுக்காை உரிணம 

 சிற்ைர ாகள், ஜமீன்தார்கள், ஜாகீர்தார்கைால் உரிணமகள் ஏசதனும் 

வழங்கப்பட்டிருந்தால் அணவ அங்கீகரீக்கப்படும். 

 காட்டு நிலங்களின் மீது எந்த ஒரு  மாநில அரச ா அல்லது உள்ளூர் அதிகார 

அணமப்சபா வழங்கியுள்ை பட்ைாக்கள் அல்லது இைாம்கணை அவர்கைது பபயருக்கு 

மாற்றி பகாள்வதற்காை உரிணம. 

 வைக் கிராமங்கணை வருவாய்க் கிராமங்கைாக மாற்றிக் பகாள்வதற்காை உரிம 

 காடுகளில் உயிரியல் மற்றும் கலாச் ார ஆதாரங்கள் பதாைர்பாை பாரம்பியமாை 

அறிவு மற்றும் அறிவு ப ாத்து ஆகியவற்றிக்காை உரிணம. 

 காட்டு வைங்கணை பாதுகாத்தல் மற்றும் சமலாண்ணம ப ய்வதற்காை உரிணம. 

 

State Disaster Management - Perspective Plan - 2018-2030 

The State Disaster Management Perspective Plan 2018-2030 has accorded 

primacy to the priorities enunciated in the Sendai Framework for risk 

reduction, Sustainable Development Goals, the Paris agreement on Climate 

Change agreement and the Hon’ble Prime Ministers 10 Point Agenda. The plan 

has been prepared, as per the Disaster Management Act 2005 and also relied 

on the NDMA Guidelines on State Disaster Management Plan. The Plan was 
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developed based on an elaborate consultative process with the DDMAs, 

Departments of Government, civil society and other multi-stakeholders 

Goals & features  

 Comprehensive Flood Protection through structural and non-structural 

interventions to reduce the risks and enhance resilience and resistance 

of the Community with special reference to Thiruvallur, Kancheepuram, 

Cuddalore, Nagapattinam, Thoothukudi, Ramanathapuram and 

Kanyakumari Districts 

 Minimise the risk of urban floods with special focus on Greater Chennai 

Corporation and its neighborhood. 

 Enhance the resilience of farmers to face the vagaries of monsoon and 

impacts of Climate Change with special reference to Delta Districts. 

 Recharge the aquifers in Blocks where Ground Water is currently 

overexploited/Critical/ Semi Critical categories and convert into Safe 

Category. 

 Restore and protect ecologically fragile Wet Land and Marsh Lands with 

Special Focus on Pallikaranai and Ennore Creek Areas and Gulf of 

Mannar 

 Reclaim and Restore Areas affected by Sea Water Intrusion and prevent 

Sea Water Intrusion in Coastal Areas with special focus on Chennai, 

Thiruvallur and Cauvery Delta Districts. 

 Enhance Bio Shields to mitigate Floods and Storms in Coastal Districts 

 Restore and Strengthen Water bodies and enhance the capacity of the 

Water Bodies through desiltation to mitigate floods and drought 

 Restore and Strengthen Water bodies and enhance the capacity of the 

Water Bodies through desiltation to mitigate floods and drought 

 Reduce the risks in areas which are prone to specific Disasters like 

Land Slides, Forest Fire etc. with a special focus on The Nilgris, 

Coimbatore, Erode, Theni, Krishnagiri, Vellore, Villupuram, Dindigul 

and Thiruvallur Districts 

 Enhance Mulitistakeholder participation, especially community 

participation with social inclusion.  

 Strengthen Non-structural measures to reduce the risks due to Man- 

made and Natural Disasters. 
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 Deliver climate resilient hydraulic infrastructure for irrigation and 

drainage to reduce inundation and flood damages, as well as Sea water 

incursion with special focus on Delta Districts. 

The plan describes in detail the efforts that will be initiated towards achieving 

the four priorities 1) Understanding disaster risk 2) Strengthening disaster 

risk governance to manage disaster risk 3) Investing in disaster risk reduction 

for resilience and 4) Enhancing disaster preparedness for effective response, 

and to “Build Back Better” during recovery, rehabilitation and reconstruction 

phases of a disaster. The long-term perspective plan, details the concepts and 

ideas that will guide the prevention and mitigation (structural and 

nonstructural) measures that will be put in place to reduce the disaster risks. 

தமிழ்ைாடு சபரிைர் சமலாண்ணம பதாணல சநாக்குத் திட்ைம்2018-2030 

தமிழகத்தில் பபருபவள்ைம், சுைாமி, புயல் சபான்ை சபரிைர் கைால் உயிர்பலியுைன், பபரும் 

கட்ைணமப்புகளும் ச தமணைகின்ைை. இணதயடுத்து, தமிழக சபரிைர் சமலாண்ணம 

பதாணலசநாக்குத் திட்ைம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ைது. சதசிய சபரிைர் சமலாண்ணம  ட்ைம் 

2005-ன்கீழ், தமிழ்நாடு சபரிைர் சமலாண்ணம ஆணையத்தால் உருவாக்கப்பட்ை சபரிைர் 

சமலாண்ணம பதாணலசநாக்குத் திட்ைம் 2018 - 2030-க்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ைது. 

ஜப்பான் நாட்டின் ப ன்ைாய் நகரில் கைந்த 2015-ம் ஆண்டு நைந்த கூட்ைத்தில் அடுத்த 

15 ஆண்டுகளுக்காை சபரிைர் துயர் துணைப்புக்காக 4 இலக்கு கள், 7 பரிந்துணரகளுைன் 

உரு வாக்கப்பட்ை ப ன்ைாய் கட்ை ணமப்பு திட்ைத்தின்படி இத்திட்ைம் 

உருவாக்கப்பட்டுள்ைது. இது தவிர ஐக்கிய நாடுகளின் நீடித்த நிணலயாை வைர்ச்சித் திட்ை 

இலக்குகள்- 2030, பருவநிணல மாற்ைம் குறித்த பாரிஸ் ஒப்பந் தத்தில் குறிப்பிடும் 

முன்னுரிணம மற்றும் இலக்குகள் இதில் உள் ைை. சமலும், சதசிய சபரிைர் சமலாண்ணமத் 

திட்ைம் 2016, சபரிைர் அபாய தணிப்பு குறித்து ஆசிய நாடுகளின் அணமச் ர்கள் மாநாட்டில் 

பிரதமர் பவளியிட்ை 10 அம்  ப யல் திட்ைம் ஆகியவற்ணை அடிப்பணையாக பகாண்டும் 

இத்திட்ைம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ைது. 

இலக்குகள் மற்றும் அம் ங்கள் 

 ஒருங்கிணைந்த பவள்ைப்ப் பாதுகாப்புத் திட்ைத்திணை திட்ைமிட்ை மற்றும் 

திட்ைமிைாத இணை நைவடிக்ணககல் மூலம் அபாயத்திணைக் குணைப்பதுைன் 

அவற்றிணை மறுசீரணமப்புச் ப ய்யசவண்டும், குறிப்பாக, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், 

கைலூர், நாகப்பட்டிைம், தூத்துக்குடி , ராமைாதபுரம், கன்னியாகுமரி மாவட்ைம்  

 சமலும் நகர்ப்புை பவள்ை அபாயத்திணை குணைப்பது குறிப்பாக ப ன்ணை 

மாைகராட்சி மற்றும் அதணைச் சுற்றியுள்ை பகுதிகளில் கவைம் ப லுத்துவது 

 விவ ாயிகணை பருவ நிணல மாற்ைம் மற்றும் பருவ மணழக் காலத்தில் பல்சவறு 

இைர்பாடுகணை குணைப்பது மற்றும் எதிர்பகாள்வது  குறிப்பாக பைல்ைா 

மாவட்ைங்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் பகாடுப்பது 

 நிலத்தடி நீணரச் ச மிக்கும் பஞ்சுப் பாணைகணை மறு ார்ஜ் ப ய்வது குறிப்பாக 

எந்பதந்த பகுதிகளில் நிலத்தடி நீர் அதிகம் சுரண்ைப்படுகிைசதா 
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 சூழலியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த  துப்பு நிலம் ஆகியவற்ணை மறுசீரணமத்து 

பாதுகாப்பது, குறிப்பாக பள்ளிக்கரணை மற்றும் என்னூர் கிரிக் , மன்ைார் வணைகுைா 

பகுதிகணை  

 கைல் நீர் ஊடுருவியுள்ை பகுதிகளில் அவற்ணை  ரிப ய்வது மற்றும் கைசலார 

பகுதிகளில் கைல் நீர் ஊடுறுவாதவாறு கவைம் ப லுத்துவது முன்பைச் ரிக்ணக 

நைவடிக்ணக எடுப்பது 

 பவள்ைம் மற்றும் புயல்காலங்களில் அவற்ணைக் குணைப்பதற்காக கைசலார 

மாவட்ைங்களில் உயிர் கவ ஙக்ள் ஏற்படுத்துவது 

 நீர் நிணலகணை  ரி ப ய்து பலப்படுத்தி அவற்றின் திைணை உயர்த்தி பவள்ைம் 

மற்றும் வைட்சிணய  மாளிப்பது  

 இைர் அதிக உள்ைணவ , சமலும் முக்கிய இைர்கைாை, நிலச் ரிவு, காட்டுத்தீ, 

ஆகியவற்ைால் ஏற்படும் இைணரக் குணைக்க முற்படுவது, குறிப்பாக, ஈசராடு, சதனி, 

சவலூர், விழுப்புரம், திண்டுக்கல் மற்றும் திருவாரூர் மாவட்ைம் 

 சபரிைர் சமலாண்ணமயில்  மூகத்தின் அணைத்து பிரிவிைணரயும் பங்கு பகாள்ை 

ணவப்பது 

 இயற்ணக மற்றும் ப யற்ணக சபரிைர்கணை எதிர்பகாள்ளும் வணகயில் முணையாை 

நிறுவை அணமப்புகணை பலப்படுத்துவது 

 பருவனிணல  மாளிக்கும் வணகயில் நீர்ம கட்ைணமப்ணப , பா ைம் மற்றும் பவள்ை 

ச தம்,  கைல் நீர் ஊடுருவணலத் தடுக்கும் வணகயில் குறிப்பாக பைல்ைா 

மாவட்ைங்களில் கட்ைணமப்ணப சமம்படுத்துதல் 

 

 

 

 

 

 


