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Protect Pulicat; Not Industry: Pulicat Fishers, Wildlifers Protest Forest Dept’s Proposal 
to Slash Pulicat Sanctuary Protection 
 
Chennai. 16 March, 2021: Pulicat fishers and 38 wildlife scientists and environmentalists have 
sharply criticised Tamil Nadu Forest Department’s reported move to slash the protective buffer around 
Pulicat Wildlife Sanctuary from 10 km to 500 metres. The letters by a 15-fisher village committee from 
Pulicat and concerned citizens to the Union Government’s Expert Committee on Eco Sensitive Zones 
condemns the move which they say is designed solely to benefit polluting industries proposed to be set 
up in the Ennore Pulicat wetlands. 
 
The letters were in response to a media article announcing the Forest Department’s intent. In March 
2019, the Forest Department approached the Expert Committee of the Union environment ministry 
seeking a notification to reduce Pulicat Sanctuary’s protective ESZ from 10 km to 0 km. The proposal 
was rejected. The Forest Department’s application justifies the reduction arguing that: “Any new area 
proposed for Eco-sensitive Zone will result in animosity with the local people and that will go against the 
efforts for conservation.” 

 
Local fishers have rubbished this argument. “We are surprised that the Forest Department has failed to 
take local people into confidence. The current move to reduce the ESZ to 500 metres is also suspicious, 
as the only parties that are likely to benefit from such a move are companies that wish to take over 
lands and waterbodies in the region to set up polluting industries,” the fishers clarified. 

 
Polluting activities such as Ports and Harbours are prohibited within the ESZ. Adani’s controversial 
port expansion proposal is prohibited as it falls entirely within the current 10 km ESZ. 

 
Wildlife activists and scientists have suggested that the Forest Department’s move may be linked to the 
fact that the “Government of Tamil Nadu has notified the Ponneri Industrial Township Area within the 
existing ESZ and covering the Ennore-Pulicat wetlands. The location of this industrial township is 
contrary to siting guidelines prescribed in CPCB’s Industrial Siting Atlas and principles of wise use and 
land-use planning.” 

 
ESZs are protective buffers notified around national parks and sanctuaries to provide a graded 
protection by regulating certain activities and prohibiting others in the areas immediately surrounding 
the protected areas. The ESZ Guidelines urge the state government to “convey a strong message to the 
public that ESZ are not meant to hamper their day-to-day activities.” 

 
Fishers and wildlife scientists point out that the proposal is unscientific and fails to appreciate the 
hydrological and biological connections between Pulicat sanctuary and the surrounding lands and 
waterbodies. An English translation of the fishers’ letter to the Union environment ministry says: “As 
fisherfolk, we know and understand the flow and movement of water and know that it is impossible to 
arbitrarily draw a line on water as a boundary. Water respects no authority. The demarcation of a zone 
to protect waters has to be informed by the logic of water, not by other considerations.” 

 
The letters enjoin the Expert Committee to retain the 10 km Eco Sensitive Zone considering that 
Pulicat Lagoon is a wetland of national importance. The ESZ may be extended further pending 
scientific studies that is informed by the behaviour of water, fish and other life-forms, and the needs 
and aspirations of local communities that are dependent on these waters. 

 
For more information, contact: Paranthaman: 7402492965 (15-village coalition of Light House 
Kuppam Panchayat Fishers). Nityanand Jayaraman: 9444082401 (Save Ennore Creek Campaign). 
Yuvan M.: 8838502767 (Chennai Climate Action Group). G. Sundarrajan: 9841031730 (Poovulagin 
Nanbargal) 



செய்தி செளியீடு 

 

காக்க வேண்டியது பழவேற்காடட்ட! கம்பபனிகடை அல்ல! 

மீனேரக்ளும், கானுயிர ்அறிவியலாைரக்ளும் பழவேற்காடு சரணாலயப் 

பாதுகாப்பு பரப்டபச ்சுருக்கிடும் ேனத்துடறயின் முன்பமாழிதலுக்கு 

எதிரப்்பு பதரிவிக்கின்றனர!்  

 

சென்னன, 16 மாரெ் ்2021 

 

பழவேற்காடு கானுயிர ்சரணாலயத்தின் பாதுகாப்பு இடடபேைி தூரத்டத 

10 கி.மீட்டரிலிருந்து 500 மீட்டராகச ்சுருக்கலாம் என்ற தமிழ்நாடு 

ேனத்துடற முயற்சிபயடுப்பதாக பசய்தி பேைிேந்துை்ை சூழலில் அந்த 

முயற்சிடய கிழித்பதறியும் ேடகயில், பழவேற்காடட்ு மீனேரக்ளும் 

கானுயிர ்அறிவியலாைரக்ை் 38 வபரும் மிகவும் கடுடமயாக 

விமரச்ித்துை்ைனர.் பதிடனந்து மீனே கிராமங்கைின் கமிட்டியும், 

இப்பிரசச்டன குறித்துக் கேடலயடடந்துை்ை குடிமக்களும் மத்திய 

அரசின் உயிரச்ச்ூழல் நுண்டமயுை்ை மண்டலங்களுக்கான நிபுணர ்

குழுவுக்கும் (Expert Committee on Eco Sensitive Zones) தமிழக ேனத்துடறக்கும் 

கடிதங்கை் எழுதியிருக்கின்றனர.் பழவேற்காடட்ுக்கான பாதுகாப்பு 

இடடபேைிடய சுருக்குேது எண்ணூர ்பழவேற்காடு சதுப்புநிலப்பகுதியில் 

அடமக்கப்படவிருக்கும் மாசுபடுத்தும் பதாழில்களுக்கு மடட்ுவம 

உதவியாக இருக்கும் என்று அக்கடிதத்தில் அேரக்ை் குறிப்பிடட்ுை்ைனர.் 

 

ேனத்துடறயின் வநாக்கம் என்னபேன்பது குறித்து பேைிேந்த பத்திரிடக 

கடட்ுடரக்கான எதிரவ்ிடனயாக இக்கடிதங்கை் எழுதப்பட்டன. 

சுற்றுசச்ூழல் நுண்டம மண்டலத்டத (ESZ) 10 கி.மீட்டரிலிருந்து 0 

கி.மீட்டராகக் குடறத்து அறிவிக்டக பேைியிட வேண்டும் என்று, மாரச் ்

2019ல் தமிழ்நாடு ேனத்துடற மத்திய அரசின் நிபுணர ்குழுவிடம் 

முன்பமாழிடே அைித்தது. அந்த முன்பமாழிவு மறுக்கப்படட்ுவிட்டது. “ 

ESZஆக அறிவிக்கப்படும் எந்தபோரு புதிய பகுதியிலும், அே்ேறிவிப்பு 

உை்ளூர ்மக்கைிடடவய படகயுணரச்ச்ிடய ஏற்படுத்தும், அது வபணுடக 

முயற்சிகளுக்கு எதிராகப் வபாகும்" என்று ேனத்துடறயின் மனுவில் தங்கை் 

வகாரிக்டகடய நியாயப்படுத்தியிருந்தனர.் 

 

இந்த ோதம் அபத்தமானது என்று மீனேரக்ை் ோதம் பசய்கின்றனர.் 

“இப்பிரசச்டன குறித்து உை்ளூர ்மக்கவைாடு ேனத்துடற 

கலந்துவபசவில்டல. ESZடய 500 மீட்டராகக் குடறக்க வேண்டும் என்ற 

தற்வபாடதய முயற்சி சந்வதகத்திற்குரிய ஒன்றாக இருக்கிறது. 

ஏபனன்றால், இப்பிராந்தியத்தில் உை்ை நீரந்ிடலகடைக் டகப்பற்றி 



அேற்றில் மாசுபடுத்தும் ஆடலகடை அடமக்க முயற்சிபசய்யும் பதாழில் 

நிறுேனங்களுக்வக இதுவபான்ற முயற்சிகை் பலன்தருேதாக இருக்கும்.” 

என்று மீனேரக்ை் பதைிவுபடுத்தினர.் 

 

துடறமுகங்கை் வபான்ற மாசுபடுத்தும் நடேடிக்டககடை வமற்பகாை்ளும் 

பதாழில்கை் ESZ பகுதிகளுக்குை் அனுமதிக்க முடியாத பதாழில்கை் ஆகும். 

பிரசச்டனக்குரியதாக இருக்கும் அதானி துடறமுக விரிோக்கத்திற்கான 

திட்டம் தற்வபாதிருக்கும் 10 கி.மீட்டர ்ESZ என்ற ேரம்பிற்குை் ேருகிறது 

என்பதால், அத்திட்டம் அனுமதி அைிக்கப்பட முடியாத ஒன்றாக இருக்கிறது. 

“தற்வபாதிருக்கும் ESZ பகுதியில் எண்ணூர ்- பழவேற்காடு சதுப்பு நிலப் 

பகுதிக்குை் பபான்வனரி பதாழில் நகரத்டதத் தமிழ்நாடு அரசு 

அறிவித்திருக்கிறது” என்பதால், ESZ-ஐ குடறக்கும் நடேடிக்டக 

எடுக்கப்பட்டிருக்க கூடும் என்று கானுயிர ்பசயல்பாட்டாைரக்ளும் 

அறிவியலாைரக்ளும் சந்வதகம் பதரிவிக்கின்றனர.் "பதாழில் நகரத்தின் 

அடமவிடம் மத்திய மாசுக்கடட்ுப்பாடட்ு ோரியத்தின் இடபோதுக்கீடு 

ேழிகாடட்ு பநறிகளுடன் மற்றும் அறிோரந்்த நிலப்பயன்பாடட்ுத் திட்ட 

வகாட்பாடுகளுடன் முரண்படுேதாகத ்இருக்கிறது,” என்றும் அேரக்ை் 

குறிப்பிடுகின்றனர.்  

 

வதசிய பூங்காக்கை், சரணாலயங்கடை சுற்றி அேற்டறப் பாதுகாக்கும் 

ேடகயில், படிப்படியான கடட்ுப்படுத்தும் நடேடிக்டககடை, சிலேற்டற 

அனுமதித்து, சிலேற்டற தடட பசய்து, பாதுகாக்கப்படட் ஒரு பகுதிடயச ்

சுற்றி அறிவிக்கப்படும் ஓர ்இடடயக பகுதிவய (protective buffer) ESZ என்று 

அடழக்கப்படுகிறது. வமலும், பபாதுமக்கைின் அன்றாட நடேடிக்டககடை 

பாதிக்கும் ேடகயில் ESZ அடமயாது என்ற பசய்திடய உை்ளூர ்மக்களுக்கு 

மிகவும் பதைிோன ேடகயில் மாநில அரசுகை் அறிவிக்க வேண்டும் என்று 

ESZ பநறிமுடறகை் குறிப்பிடுகின்றன. 

 

அரசின் முன்டேப்பு அறிவியல் பூரே்மானதல்ல என்றும், பழவேற்காடு 

சரணாலயத்துக்கும் அதடன சுற்றியுை்ை நிலப்பரப்பு-நீரப்்பரப்புக்கான 

நீரியல்-உயிரியல் உறடே இனம்காண்பதற்குத் தேறுகிறது என்றும் 

மீனேரக்ளும் கானுயிர ்அறிவியலாைரக்ளும் பதரிவிதத்னர.் மத்திய 

அரசுக்கு மீனேரக்ை் எழுதிய ஒரு கடிதத்தில் பின்ேருமாறு 

குறிப்பிடப்படுகிறது: “நீர ்இடம் மாறிக்பகாண்வடயிருக்கும் என்படதயும், 

நீருக்கு எல்டல ேடரய முடியாது என்படதயும் மீனே மக்கை் என்ற 

முடறயில், நாங்கை் அறிவோம். நீர ்எந்த அதிகாரத்டதயும், அதிகார 

அடமப்டபயும் மதிப்பதில்டல. நீடரப் பாதுகாப்பதற்பகன்று 

எல்டலக்வகாடுகை் ேடரவீரக்ை் என்றால், அது நீரின் பமாழியில் 

அடமந்திருக்க வேண்டும். வேறு எதற்கும் ோய்ப்வப இல்டல." 



 

வதசிய முக்கியத்துேம் ோய்ந்த சதுப்புநிலமாகப் பழவேற்காடு காயல் 

இருக்கிறது என்பதால், 10 கி.மீ ேடரயிலான ESZ நீடிக்கும் ேடகயில் 

நிபுணர ்குழு பசயல்பட வேண்டும் என்று அக்குழுடே கடிதங்கை் 

நிரப்்பந்திக்கின்றன. நீரின் இயக்கம், மீன்கை் மற்றும் பிற உயிரக்ைின் 

ேலடச, நீடர நம்பி ோழ்கின்ற உை்ளூர ்மக்கைின் வதடேகை், 

எதிரப்ாரப்்புகை் ஆகியேற்றின் அடிப்படடயில் பசய்யப்பட வேண்டிய 

அறிவியல் ஆய்வுகை் நிலுடேயில் இருக்க, ESZ பரப்பு வமலும் 

அதிகரிக்கப்படலாவமயன்றி, குடறக்கப்பட கூடாது. 

 

வமலும் விேரங்களுக்கு: பரந்தாமன்: 7402492965 (டலட ்ஹவுஸ் குப்பம் 

பஞ்சாயத்து). நித்தியானத் பெயராமன்: 9444082401 (எண்ணூர ்கழிபேைி 

பாதுகாப்பு பிரசச்ாரம்). யுேன் M: 8838502767 (பசன்டன காலநிடல 

 பசயல்பாடட்ு குழு). G. சுந்தரர்ாென்: 9841031730 (பூவுலகின் நண்பரக்ை்) 


