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பின்னணி: 

தமிழ்நாடு மாநிலத்திலுள்ள காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் அமமந்துள்ள சசய்யூர் 
எனும் ஊரில், 4000 சமகாவாட் திறனுள்ள மாசெரும் மகத்தான அனல்மின் 
நிமலயத்மத (Ultra mega power plant) அமமப்ெசதன்று இந்திய அரசு முடிசவடுத்து 
உள்ளது. இந்த மின்நிமலயம் அதி நவனீ சதாழிநுட்ெம் சகாண்டு இயக்கப்ெடும் 
என்றும், மற்ற சிறிய அனல் மின்நிமலயங்கமள விட, இதில், சவப்ெ சக்தி 
மின்சக்தியாக மாற்றப்ெடும் சதவிகிதம் அதிகமாக இருக்கும் என்று இந்திய 
அரசு கூறுகிறது.  இதற்கான நிலக்கரி, மீனவ கிராமங்களான ெமனயூர் 
செரியகுப்ெம் மற்றும் ெமனயூர் சின்னகுப்ெம் ஆகிய மீனவகிராமங்களுக்கு 
ஊர்களுக்கு இமடயய அமமக்கப்ெட்டுள்ள துமறமுகத்தின் (Captive jetty) வழியாக 
சகாண்டு வரப்ெடு .  

இங்கு துமறமுகம் அமமப்ெதற்கு 650 மீ நீளமுள்ள கடற்கமர 
யதமவப்ெடுகிறது. கடலில் 1,55,000 டன் நிலக்கரிமய சகாண்டு வரும் 
மிகப்செரிதான கப்ெல்கமள நிறுத்தி மவப்ெதற்கு ஏற்ற அளவு வசதியுடன் 
இங்கு துமறமுகம் அமமக்கப்ெட உள்ளது, கடற்கமரயில், 3,10,000 டன் 
சகாள்ளளவு சகாண்ட நிலக்கரி கிடங்கு அமமக்கப்ெட இருக்கிறது. 
மணல்யமடுகள், யசாமலகள், விமளநிலங்கள், மரங்களடர்ந்த ெகுதிகள், 
நீர்நிமலகள் ஆகியவற்றின் ஊடாக சசல்லும் 6.5 கி.மீ நீள கன்யவயர் 
செல்ட்டின் மூலமாக நிலக்கரி, அனல் மின்நிமலயத்திற்கு சகாண்டு வரப்ெடும். 
சவவ்யவறு ஆவணங்களின்      ெடி, இந்த அனல் மின்நிமலயத்திற்கும் 
அதற்கான சாம்ெல் சகாட்டிடத்திற்கும் யதமவப்ெடும் சமாத்த ெரப்ெளவு 415 
செக்யடர் முதல் 469 செக்யடர் (1054 to 1200     ) ஆகும்.  

இந்த திட்டத்தின் கீழ் அமமக்கப்ெடும் மின்நிமலயங்கமள, “கட்டமமத்து, 
சசாந்த கட்டுப்ொட்டின் கீழ் நிர்வகித்தல்’ (Build-own-operate) என்ற முமறயில் 
கட்டயவண்டுசமன இந்திய அரசின் மின்சக்தித்துமற எண்ணுகிறது. இந்த 
திட்டத்மத சசயல்ெடுத்தும் சொறுப்மெ சொதுத்துமற நிறுவனமான Power finance 

corporation ltd என்ற நிறுவனத்திடம் ஒப்ெமடத்துள்ளது. அந்த நிறுவனம் 
புதுதில்லிமய மமயமாகக் சகாண்டு இயங்கும் ’யகாஸ்டல் தமிழ்நாடு ெவர் 
லிமி  ட்’ (Coastal TamilNadu Power Ltd) என்ற நிறுவனத்திடம் இந்த திட்டத்மத 
ஒப்ெமடத்துள்ளது. இந்த நிறுவனத்தின் யவமலயானது, நிலங்கமள 
மகயகப்ெடுத்துதல், சுற்றுப்புறச்சூழல் தாக்க மதிப்ெீடு நிகழ்த்துதல், சொது 
மக்கள் கருத்து யகட்பு கூட்டங்கள் நடத்துதல் மற்றும் ெல்யவறு துமறகளின் 
அனுமதி செறுதல் யொன்றவற்மற நிமறயவற்றித்தருதல் ஆகும். ெின்பு 



ஏலத்தில் சவற்றி செற்ற தனியார் நிறுவனத்தின் சொறுப்ெில் இந்த திட்டம் 
ஒப்ெமடக்கப்ெடும். இதன் மூலமாக, யமயல குறிப்ெிடப்ெட்டுள்ள அமனத்து 
யவமலகளில் இருந்தும் தனியார் நிறுவனங்கமள அரசால் நியமிக்கப்ெட்ட இந்த 
நிறுவனம் ொதுகாக்கிறது. 

அனல் மின்நிமலயம் மற்றும் சாம்ெல் சகாட்டிடம் ஆகிய    
அமமப்ெதற்கான மக்கள் கருத்து யகட்பு கூட்டம் ஜூமல 30, 2010 அன்று 
நமடசெற்றது. அனல் மின் திட்டங்களுக்கான நிபுணர் மதிப்ெீடுக் குழு யம20-21, 
2013           தனது 74 ஆவது கூட்டத்தில், இந்த திட்டத்திற்கான 
ஒப்புதமல வழங்                  . மத்திய சுற்றுப்புறச்சூழல் மற்றும் 
வனத்துமற அமமச்சகம் இந்த திட்டப்ெணிக்கான சுற்றுப்புறச்சூழல் அனுமதி 
அளித்ததாக அந்த அமமச்சகத்தின் வமலதளத்தில்       20, 2013 வமர 
சதரிவிக்கப்ெடவில்மல.  

துமறமுகம் மற்றும் நிலக்கரி கிடங்கு அமமப்ெதற்கான மக்கள் கருத்து யகட்பு 
கூட்டம் டிசம்ெர் 28, 2011 இல் நடத்தப்ெட்டது. உள்கட்டமமப்பு மற்றும் 
                            நிபுணர் மதிப்ெீட்டுக் குழுவின் 115 
ஆவது கூட்டம், ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 16, 17 2012 யததிகளில் நமடசெற்றது. 
மத்திய சுற்றுப்புறச்சூழல் மற்றும் வனத்துமற அமமச்சகம் நவம்ெர் 30, 2012 
அன்று, இந்த திட்டப்ெணிக்கான கடயலார ஒழுங்குமுமற மண்டல ஒப்புதமல 
வழங்கியது.   

பபொய்யொன வொதங்களை அடிப்பளையொகக் பகொண்டு          அனுமதி  

இந்த திட்டப்ெணியின் முன்மவப்ொளர்களாலும் சுற்றுச்சூழல் தாக்க 
மதிப்ெீட்டிற்கான ஆயலாசகர்களாலும் சகாடுக்கப்ெட்ட சொய்யான வாதங்கமள 
அடிப்ெமடயாகக் சகாண்டு, சுற்றுச்சூழல் ொதுகாப்பு சதாடர்ொக இயற்றப்ெட்டு 
இருக்கும் சட்டரீதியான கட்டுப்ொடுகமள கடந்து, இந்த திட்டப்ெணிக்கான 
அனுமதி செறப்ெட்டிருக்கிறது. சுற்றுப்புறச்சூழல் தாக்கம் சதாடர்ொன 
அனுமதிமய செறும் நிறுவனமும், திட்டப்ெணிமய யமற்சகாள்ளவிருக்கும் 
நிறுவனமும் யவறு யவறாக இருப்ெதால், திட்டப்ெணிமய ெற்றிய சில 
       தகவல்கள் கிமடக்கப்செறவில்மல. உதாரணமாக,     
             ெயன்ெடுத்தப்ெடவிருக்கும் நிலக்கரியின்        
ெற்றியயா, மின்னுற்ெத்தி நிமலயங்களின் திறன் ெற்றியயா ((8 x 500 சம.வாட், 5 x 

800 சம.வாட், அல்லது 6 x 660MW), உப்புநீர் சுத்திகரிப்ெிற்கான சதாழில்நுட்ெங்கள் 
(RO அல்லது சொறிமுமற நீராவி அமுக்கல்) ெற்றியயா எந்த தகவலும் 



கிமடக்கப்செறவில்மல. ஆதலால், சுற்றுபுறச்சூழலில் இதன் தாக்கத்மத 
மதிப்ெீடு சசய்ய இயலாது. ஆகயவ, மாசெரும் மகத்தான மின் உற்ெத்தி 
திட்டத்திற்கான அனுமதி வழங்கும் நமடமுமறயில், இந்த திட்டத்திற்கான 
சுற்றுப்புறச்சூழல் தாக்க மதிப்ெீடு சதாடர்ொக எடுக்கப்ெட்ட முடிவு, செரும் 
ெிமழயானதாக இருக்கிறது. சுற்றுப்புறச்சூழல் தாக்க மதிப்ெீட்டு அறிக்மக 2006 
இல் சகாடுக்கப்ெட்ட நமடமுமறகள் எவ்வாறு, கமறெடிந்த 
ஆயலாசகர்களாலும், அக்கமறயற்ற திட்டப்ெணி முன்மவப்ொளர்களாலும், 
அறிவு யநர்மமயற்ற நிபுணர்களாலும், இவர்களுடன் கூட்டு யசரும் 
அதிகாரிகளாலும் அர்த்தமற்றதாக்கப்ெடுகின்றன என்ெமத இந்த நிகழ்வு 
அம்ெலப்ெடுத்துகிறது.  

உண்மமக்கும்,           வாதங்களுக்கும் இமடயய முகத்திலமறயும் 
வித்தியாசங்கள் இருந்தயொதிலும், நிபுணர்  திப்ெீட்டு குழுவின் 
உறுப்ெினர்களும், தமிழ்நாடு மாசுகட்டுப்ொட்டு வாரியம், மாநில கடயலார 
மண்டல யமலாண்மம அதிகாரக் குழு, வனத்துமற மற்றும் சுற்றுச்சூழல்துமற 
அமமச்சகம் ஆகியவற்றின் அதிகாரிகளும் இந்த திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் 
அளித்துள்ளனர். மற்ற அமனத்து குழுக்கமளயும் விட, அரசு சாரா நிபுணர்கமள 
அதிக அளவில் சகாண்டுள்ள நிபுணர் மதிப்ெீட்டுக் குழு          
      ,                                  
                    ,                            . 
ஒரு          முடிமவ இந்த குழுவால் கூட எடுக்க முடியவில்மல 
என்ெது, இந்த அமமப்ெில் விரவியிருக்கும் யநாயின் வரீியத்மத காட்டுகிறது. 
இந்த திட்டப்ெணிக்கு ஒப்புதல் அளிக்கும் குழுவில் இருந்தவர்களின் செயர் 
ெட்டியல் பின்னிளணப்பு 1 இல் சகாடுக்கப்ெட்டுள்ளது.  

சவவ்யவறு கூறுகளில் சொய்யான வாதங்கள் முன்மவக்கப்ெட்டிருந்த யொதும், 
இந்த குழுவின் அலட்சியமும், அது       வாழ்விலும், 
வாழ்வாதாரங்களிலும், சுற்றுச்சூழலிலும் ஏற்ெடுத்தும் தாக்கத்மதயும் 
கீழ்சகாடுக்கப்ெட்டுள்ள இந்த 12 புள்ளிகளில் சதளிவாகக் காணலாம். 

ஒரு ைஜன் அயயொக்கியத்தனம் : பபொய்யொன வொதங்கள்/எடுத்துளைப்புகள் 

1. திட்டப்ெணிக்கு அருகாமமயில் இருக்கும் இடங்களில் கழிமுகம் உட்ெட 
                     சூழ்நிமல மண்டலம்      இல்மல. 

2. அரிதான இயற்மக வளங்கள் (அரிதான கனிமங்கள்,          அல்லது 
நிலத்தடி நீர்) எதுவும் அருகாமமயிலுள்ள இடங்களில் இல்மல. 



3. அருகாமமயில், சதுப்புநில தாவரங்கயளா, அல்லது கடற்     எதுவும் 
இல்மல.  

4. அருகாமமயிலுள்ள சசய்யூர் உப்ெங்கழிக்கு இடம்செயர்ந்து வரும் 
ெறமவகள், சொருட்ெடுத்தத்தக்க எண்ணிக்மகயில் இல்மல 

5. தற்சொழுது யதர்ந்சதடுக்கப்ெட்டிருக்கும் இடத்மத தான் மத்திய மின்சார 
வாரியத்தின் குழுவினர் ொர்மவயிட்டு சசன்றனர். 

6. வறண்ட, புறம்யொக்கு நிலங்களில் தான் சசய்யூர் திட்டம் 
சசயல்ெடுத்தப்ெடும். குமறந்த அளவு விவசாய நிலங்கமள 
மகயகப்ெடுத்த யவண்டும் என்ற அடிப்ெமடயில் தான் இந்த இடம் 
யதர்ந்சதடுக்கப்ெட்டது.  

7. ெல்யவறு துமறகமள சார்ந்த நிபுணர்கள் ொர்மவயிட்டு சசன்ற ெின்னர் 
தான் துமறமுகத்திற்கான இடமாக       யதர்ந்சதடுக்கப்ெட்டது. 

8. துமறமுகத்திற்சகன யதர்ந்சதடுக்கப்ெட்ட 650 மீ நீளமுள்ள கடற்கமர 
          மீனவர்க                  . 

9. இந்த துமறமுகம் அமமயவிருக்கும் இடத்தில் மணல்யமடுகள் 
ஏதுமில்மல. முற்றிலும் சமதளமாகயவ இருக்கிறது. 

10. யதசிய கடல் சதாழில்நுட்ெ கழகம் நடத்திய ஆய்வுகளின் ெடி, ெமனயூர் 
கடற்கமரகளில்     ஆமமகள் மிக குமறந்த அளவியலயய 
முட்மடயிடுகின்றன. 2010-2011 ஆண்டின் முட்மடயிடும் ெருவத்தில்,     
ஆமமகளின் எந்த கூடும் காணப்ெடவில்மல. 

11. ெமனயூர் கடற்கமர                               . 
12. காற்றில் கலக்கும் சமர்குரி துகள்கள் ஒரு நாமளக்கு 1.1 மி.கிராம் 
     . 

பின்னிளணப்பு 2 இல் இதற்கான குறிப்புகள் சகாடுக்கப்ெட்டுள்ளன. 

பபொய்யொன வொதங்களும், உண்ளம   . 

1. திட்டப்ெணிக்கு அருகாமமயில் இருக்கும் இடங்களில் கழிமுகம் உட்ெட 
                     சூழ               இல்மல. 

2. அரிதான இயற்மக வளங்கள் (அரிதான கனிமங்கள்,          அல்லது 
நிலத்தடி நீர்) எதுவும் அருகாமமயிலுள்ள இடங்களில் இல்மல. 

3. அருகாமமயில், சதுப்புநில தாவரங்கயளா, அல்லது கடற்       
எதுவும் இல்மல.  

 



உண்ளம        

 கடயலார ஒழுங்குமுமற மண்டல அறிக்மக 2011 இன் விதிமுமறகளின் 
ெடி, மணல்திட்டுகள், கடற்        , சதுப்புநிலத் தாவரங்கள் 
யொன்றமவ                                  ,        
                   இருக்கின்றன. 
 

 ஆய்வு சசய்யப்ெட்ட சமாத்த ெகுதியில் 27.49 சதவதீம் நீர்நிமலகளாக 
இருக்கின்றன. மமழநீர் யதக்கநிமலகள், குடிநீர் நிமலகள், நிலத்தடி 
நீர்நிமலகள் ஆகியமவயால் இந்த ெகுதி நிரம்ெியிருக்கின்றன.  

 ஆய்வு ெகுதியில் சவப்ெமண்டல ெசுமமக்காடுகள் உட்ெட அழியும் 
தருவாயில் உள்ள வாழ்விடங்கள் ெல உள்ளன. ொதுகாக்கப்ெட்ட 
வனப்ெகுதிகளுக்கு உள்ளும்,                        அமவ 
ெத்திரமாக உள்ளன. 
 

நீர்நிளைகள் 
அனல் மின்நிமலயம், அதற்கான சாம்ெல் சகாட்டிடம், துமறமுகம் 
அமமயவிருக்கும் இடம் மற்றும் அமத சுற்றியுள்ள 15 கி.மீ ெரப்ெளவு 
ஆகியவற்மற வளைபைம் 1இல் காணலாம். இந்த ெகுதி முழுக்க      
அமமந்திருப்ெமத வமரெடத்தில் காணலாம். சரிவான ெகுதிகளில் 
அமமக்கப்ெட்டுள்ள நீர்நிமலகமள      என்று குறிப்ெிடுவர். சரிவான 
ெகுதிகளில்          வடிவத்தில் வரப்பு கட்     , ொய்ந்து வரும் 
மமழநீர் யதக்கிமவக்கப்ெடும். இந்த யதக்கங்களுக்கு இன்னும் கீழான சரிவில் 
இருக்கும் வயல்களுக்கு இந்த தண்ணரீ் ொய்ச்சப்ெடும். காஞ்சிபுரம் 
மாவட்டத்திலுள்ள     , மிகப்ெழமமயானமவ. சில      கி.ெி 7 ஆம் 
நூற்றாண்டில் அமமக்கப்ெட்டமவ. இமவ, நிலத்தடிநீமர யசமிப்ெதற்கும், 
வயல்களுக்கு நீர் ொசனம் சசய்வதற்கும், சவள்ளங்கமள தடுப்ெதற்கும் 
ெயன்ெடுத்தப்ெட்டு வருகின்றன 
 
 
 
 
ெடம்:1 
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விவசாயத்திற்கு அடுத்தெடியாக, நீர்நிமலகளுக்காகயவ இங்குள்ள நிலம் அதிக 
அளவில் ெயன்ெடுத்தப்ெட்டு வருகிறது. திட்டமிடப்ெட்டுள்ள ெகுதிமய 
சுற்றியுள்ள 10 கி.மீ ெரப்ெளவில், 27.49 சதவிகித நிலங்கள் நீர்நிமலகளாக 
உள்ளன. பொர்க்க அட்ைவளண 1 
அட்ைவளண 1 : பெயற்ளகக்யகொள் தகவல்கைின் அடிப்பளையில், ஆய்வு 
பெய்யப்பட்ை பகுதியின் நிைப்பயன்பொட்டு அளமப்பு 

நிைங்கைின் பயன் 
(வளக) 

பைப்பைவு 
(பெக்யைர்) 

ஆய்வு பகுதியில் இதன்  
ெதவிகிதம்  

தாவரப் ெகுதி 6313 13.48 

விவசாயம் 22744 48.58 

புறம்யொக்கு 4808 10.27 

நீர்நிமலகள் 12868 27.49 

குடியிருப்புகள் 87 0.19 

Total 46820 100.00 

மூலம்- சசய்யூர் மாசெரும் மகத்தான மின்நிமலயம் : முழுமமயான 
சுற்றுப்புற தாக்க மதிெீட்டு அறிக்மக, ெக்: 4-49 

    , காயல்கள் மற்றும் முகத்துவாரங்கள் ஆகியமவ எந்த விதத்தில் 
ொர்த்தாலும்                       .. நீர்வளம், கலாசாரம், 
சுற்றுப்புறம், வரலாறு, விவசாயம், சவள்ளநீர் தடுப்பு என்று எல்லா வமகயிலும் 
இந்த ெகுதி அக்கமறயுடன் ொர்க்கப்ெட யவண்டிய           .  



இத்தமகய விரிவான நீர் வளங்கள் சகாண்ட இப்ெகுதி, முக்கியமான, மிகவும் 
அரிதான வளங்கமளக் சகாண்ட ெகுதியாக குறிக்கப்ெட்டிருக்க யவண்டும்.  

கடயலார ஒழுங்குமுமற ஆமணயத்திடம், அனுமதி வாங்குவதற்காக கடயலார 
தமிழக மின்சார துமற சமர்ப்ெித்திருந்த ஆவணங்களில் இந்த ெகுதியில் 
நிலத்தடி நீர் நிமலகள் எதுவுமில்மல என்று குறிப்ெிடப்ெட்டிருந்தது. இதற்கு 
யநர்மாறான ஆதாரங்கள் வமரெடத்திலும், அட்டவமணகளிலும் இருந்த 
யொதிலும், நிபுணர் மதிப்ெீட்டுக் குழு, கடயலார தமிழக மின்சார துமறயின் 
கூற்றுகமள ஏற்றுக்சகாண்டது. 

பவப்பமண்ைை உைர் பசுளமக்கொடுகள்: 

இந்த வமகக் காடுகள்,     மண்டல கடற்கமர முழுவதும், ஆங்காங்யக 
காணப்ெடுகின்றன. மக்கள் சதாமக அதிகரிப்ெதால், இவற்றின் இருப்பு 
அழுத்தத்திற்கு உள்ளாகிறது. இந்த வமக காடுகளின் நல்ல உதாரணமான 
குரும்புரம் என்னும் ொதுகாக்கப்ெட்ட வனப் ெகுதி, இந்த ஆய்வு ெகுதியில் 
அமமந்திருக்கிறது. இமத தமிழ்நாடு அரசு, ொதுகாக்கப்ெட்ட மருத்துவச் சசடிப் 
ெகுதி என்று அறிவித்துள்ளது. 

ொண்டிச்யசரிமய மமயமாக்க் சகாண்டு இயங்கும் ‘ஃசெரல்’ என்னும் நிறுவனம் 
சவப்ெமண்டல ெசுமமக்காடுகள் அமமந்துள்ள 77 இடங்கமள தமிழகத்தில் 
ஆய்வு சசய்தது. அந்த 77 இடங்களில் 6 இடங்கள் இந்த ஆய்வு ெகுதியின் கீழ் 
வருகிறது. அமவ யவம்ெனூர், கடப்ொக்கம், ெமனயூர், சவண்ணங்குப்ெட்டு, 
ஊரணி மற்றும் வடாகரம் ஆகிய இடங்கள்.  

முகத்துவொைங்களும் கொயல்களும் 

             திட்டமிடப்ெட்டுள்ள இடத்திற்கு அருகாமமயியலயய ஒதியூர் 
ஏரியின் மணற்திட்டுக்கள் அமமந்துள்ளன. அமவ, முதலியார்குப்ெம் 
முகத்துவாரத்திற்கு சசன்று யசர்கின்றன. இந்த முகத்துவாரம், துமறமுகத்திற்கு 
வடக்யக 2 கி.மீ சதாமலவில் கடலில் கலக்கிறது.                 
சதற்யக 4 கி.மீ இல் ஏமடயாந்திட்டு அல்லது ஆலம்ெமற என்னும் 
முகத்துவாரம் அமமந்துள்ளது. பொர்க்க : பைம் 1. ஆய்வுப் ெகுதியின் 
செரும்ொலான இடம், இமடக்கழிநாடு ெஞ்சாயத்தின் கீழ் வருகிறது. 
இமடக்கழிநாடு என்ெது இரண்டு கழிமுகத்துவாரங்களுக்கு இமடப்ெட்ட நிலம் 
என்ற அர்த்தத்மத குறிக்கும் செயராகும். க             ளின் ஒரு 
ெகுதியய ஏமடயாந்திட்டு என்னும் முகத்துவாரம். க       என்ெது, 776 கி.மீ 



ெரப்ெளவு சகாண்ட மிகப்செரிய நீர்நிமல. சதன்னிந்தியாவில் அமமந்துள்ள 
இரண்டாவது செரிய கழிமுக நீர்நிமல இதுயவ. 7 

ெதுப்புநிைத்தொவைங்களும் கைல்புல்களும் 

’ொயலாஃெிலா ஓவாலிஸ்’ எனும் வமக கடல்புல்களும், ’அவிசசன்னா 
சமரினா’ மற்றும் ‘மரயசாஸ்யொரா எஸ்ெி’ எனும் வமக சதுப்புநிலத் 
தாவரங்களும் ஏமடயாந்திட்டு முகத்துவாரத்தில் காணப்ெடுவதாய் குறிப்புகள் 
இருக்கின்றன. 8  

மனிதர்களின் புழக்கம் அதிகரிப்ெதால் சதுப்புநிலத் தாவரங்களின் இருப்பு 
கடினமாகிக் சகாண்டு வருகிறது. 

கடற்ொசிப் ெடுமககள் ெல்யவறு கடல்வாழ் உயிரினங்களுக்கு உணவளிக்கும் 
இடமாக உள்ளன. யமலும் அமவ, கார்ென் மூலக்கூறுகமள சிமறெிடிக்கும் 
இடமாகவும் உள்ளது. 

மணல்யமடுகள்  

காஞ்சிபுரம் கடற்கமரயில், மணல்யமடுகள் அதிகம் உள்ளன என்ெது ெரவலாக 
அறியப்ெட்ட ஒரு விஷயம். குறிப்ொக,        திட்டமிடப்ெட்டுள்ள இடம், 
முழுமமயாக உருவான மணல்யமடுகளின் நீண்ட ெரப்மெ சகாண்டுள்ளது.  

கடற்ொசி ெடுமககள், மணற்திட்டுகள், மணல்யமடுகள், சதுப்புநில தாவரங்கள் 
ஆகியமவ, கடயலார ஒழுங்குமுமற மண்டல ஆமணயத்தின் அறிக்மக 2011 
இல் “எளிதில் ொதிக்கப்ெடக்கூடிய தன்மம சகாண்டமவ, மற்றும் 
கடற்கமரயின் உறுதித்தன்மமமய ொதுகாப்ெதில் முக்கியமான ெங்கு வகிக்கும் 
பூயகாளவடிவத்தன்மம சகாண்டமவ” என்று குறிப்ெிடப்ெட்டுள்ளது. இதன் 
முக்கியத்துவத்மத கருதியய இமவ         

கடயலார ஒழுங்குமுமற மண்டல அறிக்மக, 2011, ெிரிவு 7(i)(A)(c) இல், 
மணல்யமடுகளுக்கு அதிகெட்ச ொதுகாப்பு வழங்கப்ெட்டுள்ளது.        
              தன்மம சகாண்ட ெகுதிகள் எதுவுமில்மல என்ற வாத  
                     . கடயலார ஒழுங்குமுமற மண்டல 
ஆமணய அறிக்மக 2011 இல், “                     
               ” என்று சகாடுக்கப்ெட்ட 11 வமககளில், 4 வமககள் 
ஆய்வு சசய்யப்ெட்ட இடத்தில் இருக்கின்றன. 



வொதம் 4 : பெய்யூர் கொயலுக்கு இைம்பபயர்ந்து வரும் பறளவகைின் 
எண்ணிக்ளக “மிக பெொற்பம்” 

உண்ளம        

2004 ஆம் ஆண்டு முதல் 2013 ஆம் ஆண்டு வமர சசய்யூர் கழிமுகத்தில் 
நடத்திய இடம்செயரும் ெறமவகளின் வருடாந்திர கணக்சகடுப்ெில், நீர்ெறமவ 
மற்றும் செலிகன் ஆகிய அருகி வரும் ெறமவயினங்கள் காணப்ெட்டன.  

எமடயாந்திட்டு மற்றும் க       குளங்கள் “முக்கியமான ெறமவகள் இடமாக” 
அறிவிக்கப்ெட்டுள்ளன.  

நிபுணர் மதிப்ெிட்டு குழுவின் ஒப்புதலுக்கான ெரிந்துமரயில், சசய்யூர் கழிமுக 
ெகுதிக்கு வரும் ெறமவகளின் எண்ணிக்மக மிகவும் குமறவு என்று 
குறிப்ெிடப்ெட்டுள்ளது. ஆனால், ொண்டிச்யசரிமய யசர்ந்த திலீப் ெயடல் என்ெவர் 
2004 ஆம் ஆண்டு முதல் 2013 ஆம் ஆண்டு வமர நடத்திய ஆய்வில், ெல்யவறு 
இடம்செயரும் ெறமவகளின் வருமகமய ெதிவு சசய்துள்ளார். குறிப்ொக, 
நீர்ெறமவகளின் எண்ணிக்மக 1491 (2008) முதல் 22,016 (2013) வமர 
இருந்திருக்கிறது. இந்த தகவல், வருடாந்திர நீர்ெறமவ கணக்சகடுப்ெிற்கு 
சகாடுக்கப்ெட்டுள்ளது. அருகி வரும் ெறமவயினமான செலிகன்களும் 
நூற்றுக்கணக்கில் வந்து சசன்றிருக்கின்றன.    

ெறமவகள் கணக்சகடுப்பு ெற்றிய ஆதாரங்கமள ெின்னிமணப்பு 3 இல் 
காணலாம்.  

க           யி  ஒரு ெகுதியாகிய ஏமடயாந்திட்டு கழிமுகத்மத ெற்றிய 
குறிப்புகள், திட்டப்ெணியின் எந்த ஆவணத்திலும் குறிப்ெிடப்ெடவில்மல. ”Birdlife 

international” மற்றும் “Bombay Natural history society” 

ஆகிய நிறுவனங்களால், க       மற்றும் எமடயாந்திட்டு கழிமுகம் ”முக்கிய 
ெறமவயின ெகுதிகள்” என்று அறிவிக்கப்ெட்டுள்ளன. இந்த ஆய்வு ெகுதி 
ெறமவயினங்களின் வாழ்மவ சொறுத்த வமர மிகவும் முக்கியமானமவ. 

வொதம் 5: தற்பபொழுது மின்நிளையம் அளமக்கப்பைப் யபொகும் இைத்ளதயய 
மத்திய மின்ெொை அதிகொைத் துளறயின் யதர்வுக்குழு பொர்ளவயிட்ைது. 

உண்ளம        

தற்சொழுது மின்நிமலயம் அமமக்கப்ெடப்யொகும் இடத்மத மத்திய மின்சார 
அதிகாரத் துமற  ன் யதர்வுக்குழு ொர்மவயிடயவயில்மல. அவர்கள் 



ொர்  யிட்ட இடத்திலிருந்து மின்நிமலயமும் அதன் சாம்ெல் குளமும் 
முமறயய 1 கி.மீ மற்றும் 6 கி.மீ சதாமலவில் அமமந்திருக்கின்றன.  

 

அவர்கள் ொர்மவயிட்ட இடம், சசய்யூர் தாலுகாவில் உள்ள சசய்யூர் எனும் 
கிராமமாகும். தற்சொழுது யதர்ந்சதடுக்கப்ெட்டுள்ள இடயமா சசய்யூர் 
தாலுகாவில் உள்ள யவடல் எனும் கிராமம். இதற்கான சாம்ெல் குளயமா 
விளாங்காடு எனும் கிராமத்தில் உள்ளது.  

திட்டமிடப்ெட்டுள்ள அனல் மின்நிமலய திட்டம், சசய்யூர் , கங்கயதவன்குப்ெம், 
சவடால், சித்தாற்காடு மற்றும் விளாங்காடு ஆகிய கிராமங்களில் 
அமமந்திருக்கும். இந்த இடத்மதயய மத்திய மின்சார அதிகாரக்குழுமவ 
சார்ந்தவர்களும், மின்சார Power finance corporation சார்ந்த நெர்களும் 
ொர்மவயிட்டனர் என்று கடயலார தமிழ்நாட்டு மின்சாரத் துமற கூறுகிறது. 
யமலும், யதர்ந்சதடுக்கப்ெட்டுள்ள இந்த கிராமங்களில் உள்ள இடங்கள் 
புறம்யொக்கு நிலங்களாகவும், குமறந்த மக்கள் சதாமக சகாண்டதாகவும் 
இருக்கின்றன என்று இந்த நிறுவனம் கூறுகிறது.  

ஆனால், தகவல் அறியும் உரிமம சட்டத்தின் கீழ் செறப்ெட்ட ஆவணங்களில் 
இந்த வாதங்களுக்கு முற்றிலும் மாறான தகவல்கயள இருக்கின்றன. தமிழ்நாடு 
மின்சார வாரியம் சார்ொக, மத்திய மின்சக்தி அதிகாரக்குழுவின் வருமகமய 
ெற்றி எழுதப்ெட்ட குறிப்பு ஒன்று உள்ளது. அதில், மத்திய மின்சக்தி 
அதிகாரக்குழு ொர்மவயிட்ட இடங்களின் வமரெடம் உள்ளது. அந்த 
வமரெடத்தில், சசய்யூர் தாலுகாவில் உள்ள சசய்யூர் கிராமயம 
இடம்செற்றுள்ளது. 

 

 

 

 

ெடம்:2 

 



அந்த இடம், தற்சொழுது மின்நிமலயம் திட்டமிடப்ெட்டுள்ள இடயம இல்மல. 
சவடால், கங்கயதவன்குப்ெம், சித்தாற்காடு விளாங்காடு ஆகிய கிராமங்கமள 
இந்த குழு ொர்மவயிடயவயில்மல. பைம் 2 இல், இந்த இரண்டு இடங்களின் 
வமரெடங்கள் அருகருகில் சகாடுக்கப்ெட்டுள்ளன. ஆனால், மின்நிமலய 
நிறுவனமும், அதன் ஆயலாசகர்களான “WAPCOS” எனும் நிறுவனமும் இந்த 
இடத்மத தான் அந்த குழு ொர்மவயிட்டது என்று சொய் கூறுகின்றனர். 

வொதம் 7: “வைம் பபறொத புறம்யபொக்கு நிைங்கைில்” தொன் இந்த அனல் 
மின்நிளையம் அளமக்கப்பை உள்ைது. மிகவும் யதளவயொன அைவு 
குளறந்தபட்ெ விவெொய நிைங்களை மட்டுயம ளகயகப்படுத்த யவண்டும் 
என்ற அடிப்பளையயொடு தொன் இந்த இைம் யதர்ந்பதடுக்கப்பட்ைது. 

உண்ளம       : 

அனல் மின்நிமலயத்திற்காக மகயகப்ெடுத்தப்ெட்ட இடங்களில் 82 சதவிகிதம் 
இடங்கள் விவசாய நிலங்கயள.  

விதிமுமறப்ெடி,                            சுற்றுப்புறச்சூழல் 
அனுமதிக்கான அடிப்ெமட தகவல்க                 . அந்த 
ெடிவத்தில், குறிப்ெிடப்ெட்டுள்ளதாவது, “ கு  ந்த ெட்ச விவசாய நிலங்கயள 
மகயகப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளன. வளம் குன்றிய, புறம்யொக்கு நிலத்தில் தான் 
அனல் மின்நிமலயம் அமமயப் யொகிறது” 13 

இந்த வாதங்கமள ஏற்றுக்சகாண்டு இந்த திட்டத்திற்கான அனுமதி 
வழங்குவதற்கு ெரிந்துமர சசய்த நிபுணர் மதிப்ெீட்டு குழு கூறியிருப்ெதாவது “ 
இந்த திட்டத்திற்கு யதமவப்ெடும் சமாத்த நிலப்ெரப்பு 416.45 செக்யடர் ஆகும். 
அவற்றுள் 343.62 செக்யடர் விவ்சாய நிலங்களாகவும், 9.83 செக்யடர் 
காடாகவும், மீதமுள்ள 64 செக்யடர் அரசுடமமயான புறம்யொக்கு 
நிலங்களாகவும் இருக்கின்றன. ” 

WAPCOS நிறுவன                                   
        “குமறந்தெட்ச விவசாய நிலங்கள்” மட்டுயம 
மகயகப்ெடுத்தப்ெட்டிருக்கின்றன என்று கூறியிருந்தன. நிபுணர் மதிப்ெீட்டுக் 
குழுவின் அறிக்மகயியலயய தான் அனல் மின்நிமலயம் திட்டமிடப்ெட்டுள்ள 
இடத்தில் 82 சதவிகிதம் விவசாய நிலங்கள் உள்ளன என்று 
குறிப்ெிடப்ெட்டுள்ளது. ஏயனா, இந்த சவளிப்ெமடயான முரண்ொட்மடக் கூட 
நிபுணர் குழுவால் கண்டுெிடிக்க முடியவில்மல.  



திட்டப்ெணியின் 15 சதவிகித நிலங்கயள ”புறம்யொக்கு நிலங்கள்”. புறம்யொக்கு 
நிலங்களில் கூட ெயிர் சாகுெடி சசய்யப்ெடுகிறது. யமலும் யமய்ச்சல் 
நிலமாகவும், மருத்துவச் சசடிகமள வளர்ப்ெதற்கும் கூட இவ்வமக நிலங்கள் 
ெயன்ெடுத்தப்ெடுகின்றன என்ெமதயும் கருத்தில் சகாள்ள யவண்டும்.  

வொதம் 8 

பளனயூர் கிைொமத்தில் இருக்கும் பளனயூர் என்ற இைத்ளதயய, 
துளறமுகத்திற்கொன இைமொக, பல்-துளற குழு ஆய்வு பெய்து 
யதர்ந்பதடுத்தது. 

உண்ளம        

மாமல்லபுரம்- மரக்காணம் கடயலாரப் ெகுதி சூழலியல்                
                  , சுற்றுலாவுக்கு ஏற்ற இடமாகவும் இருக்கின்ற . 
இந்த காரணத்திற்காக, இந்த ெகுதியில் அனல்மின் நிமலயத்திற்காக 
ெரிந்துமரக்கப்ெட்ட அத்தமன இடங்கமளயும் தமிழ்நாடு அரசின் 
சுற்றுப்புறச்சூழல் துமறயும், மாநில கடயலார மண்டல யமலாண்மம அதிகாரக் 
குழுவும் நிராகரித்தன. 

                             சார்ந்த ெல்-துமற குழு அதிகாரிகள், 
இருமுமற இந்த திட்டத்திற்கான இடத்மத ொர்மவயிட வந்தனர். 
இருமுமறயும், ெமனயூர் கிராமத்தில் உள்ள ெமனயூர் என்னும் இடத்மத 
நிராகரித்து அதற்கு ெதிலாக, ெமனயூர் கிராமத்மத யசர்ந்த தழத்தாமலயூர் 
என்ற கிராமத்மத ெரிந்துமரத்தனர்.  

துமறமுகம் அமமப்ெதற்காக முதலில் யதர்ந்சதடுக்கப்ெட்ட இடம், காஞ்சிபுரம் 
மாவட்டம், சசய்யூர் தாலுகாமவ யசர்ந்த ெரமன்யகணி என்னும் கிராமம். 
ஆனால், 2009 ஆம் ஆண்டு ஜூமல 20 முதல் 22 வமர நடந்த நிபுணர் 
மதிப்ெீட்டுக் குழுவின் கூட்டத்தில், இந்த இடத்தின்        சூழலியல் 
தன்மமமய கணக்கில் சகாண்டு இந்த இடம் நிராகரிக்கப்ெட்டது. 

தமிழக அரசின் சுற்றுப்புறச்சூழல் துமறயின் இயக்குனர், தமிழ்நாடு மின்சார 
வாரியம் மற்றும் மின்சார நிதி நிறுவனத்மத சார்ந்த அதிகாரிகளுடன் சசன்று 
ெரமன்யகணி என்னும் கிராமத்தில் உள்ள செருந்தரவு, ெமனயூர் கிராமத்தில் 
உள்ள ெமனயூர் மற்றும் தழுத்தாளி குப்ெம் ஆகிய இடங்கமள ொர்மவயிட்டார் 
என்று தமிழக அரசின் தமலமம சசயலர் 2009 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 20 ஆம் 
யததி கூட்டிய கூட்டத்தின் குறிப்புகளில் இடம்செற்றுள்ளது. யமலும், 



மணல்யமடுகள் இருப்ெதால் செருந்தரவு மற்றும் ெமனயூர் ஆகிய இடங்கள் 
நிராகரிக்கப்ெட்டன 15 

இமத சதாடர்ந்து ஆகஸ்ட் 24, 2009 அன்று ெல்துமறக்குழு தறுதமழகுப்ெத்திற்கு 
சசன்று ொர்மவயிட்டது. ெின் அன்று மாமலயய தமிழ்நாடு மின்சார 
வாரியத்தின் தமலவமர இந்த குழு சந்தித்தது. அந்த சந்திப்ெின் சொழுது, 
துமறமுகத்திற்கான இடத்மத ெமனயூர் கிராமத்தில் உள்ள ெரமன்யகணியில் 
இருந்து தழுத்தாளி குப்ெத்திற்கு மாற்ற அனுமதி யகாரி தமிழ்நாடு 
கடல்துமறக்கு எழுதுமாறு கடயலார தமிழ்நாட்டு மின்சார வாரியத்திற்கு, 
தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தின் தமலவர் ெரிந்துமரத்தார்.  

முதலில் திட்டப்ெணிக்கு                     நிராகரிக்கப்ெட்டு 
ெின்னர் என்ன காரணத்தினாயலா ஏற்றுக்சகாள்ளப்ெட்ட ெமனயூரில் இருந்து 
தழுத்தாளி குப்ெம் 3 கி.மீ சதாமலவில் உள்ளது.  

தமிழக மாநில கடயலார மண்டல யமலாண்மம அதிகாரக்குழுவின் 53ஆவது 
கூட்டம் 28.8.2009 அன்று நமடசெற்றது. ”முன்மவக்கப்ெட்ட இடங்கள் 
சுற்றுப்புறச்சூழல் சுற்றுலாவிற்காக அமடயாளங் காணப்ெட்டமவயாக 
இருப்ெதாலும், மணல்யமடுகள் அதிகம் இருப்ெதாலும்” திட்டப்ெணிமய யவறு 
இடத்திற்கு மாற்ற விண்ணப்ெதாரமர அந்தக் குழு யகட்டுக்சகாண்டது.  

யமற்சகாள்ளப்ெட்ட அமனத்து யசாதமனகளிலும் ெமனயூர் கிராமத்மத யசர்ந்த 
ெமனயூர் என்ற இடம் நிராகரிக்கப்ெட்ட யொதிலும், அந்த இடத்திற்யக அனுமதி 
யகாரப்ெட்டு, ஒப்புதல் வாங்கப்ெட்டிருக்கிறது.  

வொதம் 9 

துளறமுகத்திற்கொன திட்ைப்பணி அளமயவிருக்கும் இைத்தில் 
மணல்யமடுகயை இல்ளை. துளறமுகம் அளமயவிருக்கும் இைம் முற்றிலும் 
ெமதைமொகயவ இருக்கிறது.  

உண்ளம        

அரசு மற்றும் அரசு சாரா நிறுவனங்கள் நடத்திய ஆய்வுகளில் அந்த இடத்தில் 
மணல்யமடுகள் ெரவலாக காணப்ெடுகின்றன என்று உறுதி சசய்யப்ெட்டுள்ளது. 

மாநில கடயலார மண்டல யமலாண்மம அதிகாரக்குழு, தமிழக அரசின் 
சுற்றுப்புறச்சூழல் துமற, விண்ணப்ெதாரர்களின் குழுமவ யசர்ந்த நெர்கமளயும் 
உள்ளடக்கிய ெல்துமற யசாதமனக் குழு, என அந்த இடத்மத யசாதமனயிட்ட 



அமனத்து குழுக்களும், ெமனயூர் ெகுதியில் மணல்யமடுகள் இருப்ெதால், அந்த 
இடத்தில் துமறமுகம் அமமக்கும் திட்டத்மத நிராகரித்துள்ளனர்.     

சசய்யூர் துமறமுகத்திற்காக, யவசறாரு இடத்மத யதர்வு சசய்யும்       
         குழுவினர். ெமனயூமர நிராகரித்து விட்டு தழுத்தாளி குப்ெத்மத 
ெரிந்துமர சசய்தனர். மணல்யமடுகள் ெரவலாக காணப்ெடுகின்றன என்ெதாலும், 
                     சூழலியல் தன்மம சகாண்டதாக இருப்ெதாலும், 
சசய்யூர் தாலுகாவில் யதர்வு சசய்யப்ெட்ட அமனத்து இடங்கமளயும் மாநில 
கடயலார மண்டல யமலாண்மம அதிகாரக்குழு நிராகரித்தது. 

ெரவலாக யமற்யகாள் காட்டப்ெடும் எஸ்.சஞ்சீவி என்ெவரது ஆய்வு, ஆற்றல் 
மிக்க      ண்டல கடற்கமரகளில் மணல்யமடுகள் அதிக அளவில் 
காணப்ெடுகின்றன என்று கூறுகிறது. 18 ெமனயூரிலிருந்து 700 மீ சதாமலவில், 
    மண்டல கடற்கமரயயாரமாக அமமந்திருக்கும் ெக்கிங்ொம் கால்வாய், 
கிழக்குப்புறமிருக்கும் மணல்யமடுகமளயும், யமற்குப்புறமுள்ள 
ெின்னிலப்ெகுதிகமளயும் ெிரிக்கும் இயற்மகயான எல்மலக் யகாடாக 
அமமந்துள்ளது. 

ொண்டிச்\யசரிமய மமயமாகக் சகாண்டு இயங்கும் “ஃசெரல்” என்னும் அமமப்பு 
நடத்திய தமிழகம் தழுவிய முதற்கட்ட ஆய்வு, 38 கிராமங்களில் 
மணல்யமடுகள் இருப்ெதாக சதரிவித்தது. அவற்றுள் இரண்டு கிராமங்கள், 
ெமனயூர் செரிய குப்ெம் மற்றும் ெமனயூர் சின்ன குப்ெம் ஆகிய கிராமங்கள். 19 

ெமனயூர் செரிய குப்ெம் மற்றும் சின்னகுப்ெம் கிராமங்கமள யசர்ந்த மீனவர்கள், 
தக்ஷின் ஃெவுண்யடஷமன யசர்ந்த கடல் வாழ் உயிரியலாளர் நவனீ் நம்பூதிரி 
அவர்களின் வழிகாட்டுதயலாடு, திட்டப்ெணி நமடசெறும் இடத்தின் 
வடிவமமப்மெ மாதிரி ஆய்வு சசய்தனர். வலுவான அறிவியல் முமறகளுடன் 
நடத்தப்ெட்ட இந்த ஆய்வு கூறியதாவது, திட்டப்ெணிக்காக 
யதர்ந்சதடுக்கப்ெட்டிருக்கும் இந்த இடம், விரிவான மணல்யமட்டு அமமப்ெின் 
ஒரு ெகுதியாக இருக்கும் மணல்யமடுகளின் மீது இருக்கிறது. இந்த இடத்திற்கு 
வடக்யகயும், சதற்யகயும் மணல்யமடுகள் நீண்டு கிடக்கின்றன. 20 

கள யதர்வுக்குழுவும், மாநிலகடயலார மண்டல யமலாண்மம அதிகாரக்குழுவும் 
ெமனயூரில் திட்டப்ெணி யமற்சகாள்வமத நிராகரித்து விட்டன, ஆனால், 
திட்டப்ெணி யமற்சகாள்ளும் நிறுவனம், இந்த இரண்டு கட்டமளகமளயும் புறம் 
தள்ளிவிட்டு, ெமனயூரில் இருக்கும் “மணல்யமடு இல்லாத ெகுதிகளில்” 
துமறமுகம் கட்ட யவண்டும், கட்டவும் முடியும் என்று ெிடிவாதம் ெிடிக்கிறது. 



முதலில் மறுப்பு சதரிவித்தாலும், அமனத்து ஒழுங்குமுமற குழுக்களும், 
விண்ணப்ெதாரரின் ெிடிவாதத்மத ஏற்றுக்சகாண்டு விட்டனர். 

வொதம் 9: துளறமுகம் அளமப்பதற்கொக முன்ளவக்கப்பட்டிருக்கும் 650 மீ நீை 
கைற்களை நிைத்ளத அருகில் வொழும் மீனவர்கள் பயன்படுத்துவயத இல்ளை. 

உண்ளம        

யமற்குறிப்ெிட்ட இடத்மத, ெமனயூர் செரியகுப்ெம் மற்றும் சின்னகுப்ெத்மத 
யசர்ந்த மீனவர்கள், மீன்ெிடி சதாழில் சார்ந்த யவமலகளுக்காக ெயன்ெடுத்திக் 
சகாண்டு தான் இருக்கின்றனர்.  

சசம்ெடவர்கள், செண்கள், தலித் சமூக மற்றும் ெழங்குடியன மக்கள் இந்த 
ெகுதியில், தூண்டில் யொட்டு மீன் ெிடிப்ெது, நண்டு மற்றும் ஓட்டு மீன் 
ெிடிப்ெது, வமல வசீி மீன் ெிடிப்ெது யொன்ற யதமவகளுக்காக 
ெயன்ெடுத்துகின்றனர். 

 

யமற்குறிப்ெிட்ட இடம், ெமனயூர் செரியகுப்ெம் மற்றும் ெமனயூர் சின்னகுப்ெம் 
ஆகிய கிராமங்களுக்கு இமடயில் அமமந்துள்ளது. இரு கிராமங்கமள 
யசர்ந்தவர்களும் இந்த இடத்மத ெல்யவறு யதமவகளுக்காக ெயன்ெடுத்திக் 
சகாண்டு இருக்கின்றனர். ெடகுகமள நிறுத்தி மவத்தல், வமல ெின்னுதல், 
மீன்கமள இறக்கி மவத்தல் யொன்ர ெல யதமவகளுக்காக இந்த இட்த்மத 
ெயன்ெடுத்துகின்றனர்.  

சசம்ெடவர் சமூகத்மத யசர்ந்தவர்கள், தலித் மற்றும் ெழங்குடியின மக்கள் கமர 
சார்ந்து சசய்யும் யவமலகளான, தூண்டி  யொட்டு மீன் ெிடித்தல், வமல 
வசீுதல், கிளிஞ்சல்கமள யசகரித்தல் யொன்றவற்மற இந்த இடத்தில்  தான் 
சசய்கின்றனர்.  

திட்டப்ெணியின் ஆயலாசகர்கள், களத்தில் ஆய்யவா, சமூக தாக்க மதிப்ெீயடா 
யமற்சகாள்ளவில்மல என்ெது விண்ணப்ெதாரரின் வாதங்களின் மூலம் 
சதளிவாகிறது. கடற்கமரகமளயயா, மணல்யமடுகமளயயா மீனவர்கள் 
ெயன்ெடுத்துகிறார்களா என்ெமத ெற்றிய ஆய்மவ                 
      கூட விட்டு விடலாம். ெமனயூர் செரியகுப்ெம் மற்றும் சின்னகுப்ெம் 
ஆகிய கிராமங்களில் யமற்சகாள்ளப்ெட்ட சமூக சொருளாதார ஆய்வில், அந்த 
கிராமங்களின் மக்கள்சதாமக வடிவமமப்மெ ெற்றின தகவல்கள் கூட இடம் 
செறவில்மல.    



வொதம் 10: பங்குனி கைல் ஆளமகள் இந்த இைத்தில் அரிதொகயவ 
முட்ளையிடுகின்றன. 2010-2011 ஆம் ஆண்டிற்கொன முட்ளையிடும் பருவத்தில், 
எந்த கூடும் கொணப்பைவில்ளை என்று NIOT ஆய்வு கூறுகிறது. 

உண்ளம        

”ட்ரீ ஃெவுண்யடஷன்” நட்த்திய ஆய்வின் ெடி, 2010-2011 ஆம் ஆண்டிற்கான 
முட்மடயிடும் ெருவத்தில், செரியகுப்ெத்தில் இருந்து தறுதமழகுப்ெம் வமர, 3 
கி.மீ சதாமலவிற்குள் 15 கூடுகளும், 1217 முட்மடகளும் 
கண்சடடுக்கப்ெட்டுள்ளன. 

ட்ரீ ஃெவுண்யடஷன்” நடத்திய ஆய்வின் ெடி, 2010-2011 ஆம் ஆண்டிற்கான 
முட்மடயிடும் ெருவத்தில், செரியகுப்ெத்தில் இருந்து தழுத்தாளி குப்ெம் வமர, 
3 கி.மீ சதாமலவிற்குள் 15 கூடுகளும், 1217 முட்மடகளும் 
கண்சடடுக்கப்ெட்டுள்ளன. 2012-2013 ஆம் ஆண்டில் 22 கூடுகளும் 2610 ஆமம 
முட்மடகளும் கண்சடடுக்கப்ெட்டன. தமிழக வனத்துமறயின் அனுமதியயாடு 
தான் இந்த ஆய்வு நடத்தப்ெட்டது. இந்த ஆய்வு அறிக்மகயின் நகலும் 
வனத்துமறயிடம் சகாடுக்கப்ெட்டது. 

வொதம் 11: பளனயூர் கைற்களை நிளையொனதொக இருக்கிறது 

உண்ளம       : 

ெமனயூர் கடற்கமர கடல் அரிப்பு மண்டலத்தில் உள்ளது என்று கூறுகிறது 
சுற்றுப்புறச்சூழல் அமமச்சகத்தின் ஆய்வு. 

சுற்றுப்புறச்சூழல் தாக்க மதிப்ெீட்டு ஆயலாசகரான யதசிய NIOT கழகம் 
கூறுவதாவது ”அண்ணா ெல்கமலக்கழகத்தில் இருக்கும் ”கடல் யமலாண்மம 
நிறுவனம்” 40 வருட சசயற்மகக்யகாள் தரவுகமளக் (1972- 2013) சகாண்டு 
கடற்கமரகளின் ெரிணாம வளர்ச்சிமய ஆய்வு சசய்தது. அதன்ெடி ெமனயூர் 
கடற்கமர நிமலயான தன்மம சகாண்டதாக இருக்கிறது.” 22 

நீண்டகால கடல் யமலாண்மமக்கான யதசிய மமயம் இந்திய கடற்கமரகளில் 
ஏற்ெட்ட மாறுதல்கமள ஆய்வு சசய்தது. இந்த ஆய்வு 1972 – 2010 வமர 
திரட்டப்ெட்ட தரவுகமளக் சகாண்டு யமற்சகாள்ளப்ெட்டது. இந்த ஆய்மவ 
தமிழ்நாட்டில் யமற்சகாள்வதற்காய் நியமிக்கப்ெட்டிருந்த குழு, தமிழக 
கடற்கமரமய, அதன் தன்மமமயக் சகாண்டு வமக ெிரித்திருந்தது. குமறந்த 
அரிப்பு ஏற்ெடும் ெகுதிகள், மிதமான அரிப்பு ஏற்ெடும் ெகுதிகள், அதிக அளவு 
அரிப்பு ஏற்ெடும் ெகுதிகள், நிமலயான கடற்கமரகள், குமறந்த அளவு நிலம் 



சகட்டிப்ெடும் ெகுதிகள், மிதமான அளவு மற்றும் அதிக அளவு நிலம் 
சகட்டிப்ெடும் ெகுதிகள் என்று ெிரித்திருந்தது. 23 

                                                     
                      . 

வொதம் 12: கொற்றில் கைக்கும் பமர்குரியின் அைவு மிகவும் பெொற்பமொனயத  

உண்ளம       : 

ஆஸ்தியரலியாவில் இருந்து இறக்குமதி சசய்யப்ெட்ட நிலக்கரிமய 
ெயன்ெடுத்தினால், இந்த அனல் மின்நிமலயம் சமாத்தம் 46 கியலா சமர்குரிமய 
காற்றில் கக்கும். 25 ஏக்கர் அளவுள்ள ஒரு ஏரிமய மாசுெடுத்துவதற்கு 1 கிராம் 
சமர்குரி யொதுமானது. 

அனல்மின்நிமலயத்தில் இருந்து கணிசமான அளவு சமர்குரி 
சவளியயற்றப்ெடும். சீனா, ஆஸ்தியரலியா, இந்யதாயனஷியா அல்லது 
சதன்னாப்ெிரிக்காவில் இருந்து இறக்குமதி சசய்யப்ெடும் நிலக்கரியய இங்கு 
ெயன்ெடுத்தப்ெடப் யொகிறது. எந்த நாட்டில் இருந்து வருகிறயதா அமத 
சொறுத்து நிலக்கரியில் உள்ள சமர்குரியின் அளவு மாறுெடும்.  
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நிபுணர் மதிப்ெீட்டுக்குழு, இந்த நிறுவனத்துடன் நடத்திய கூட்டத்தில், சமர்குரி 
உமிழ்வுகமள ெற்றிய யகள்வி யகட்கப்ெட்டிருக்கிறது என்ெது, குறிப்புகளில் 
இருந்து சதரிந்து சகாள்ள முடிகிறது. அதற்கு அந்த நிறுவனம் அளித்த ெதில் 
இவ்வாறாக இருந்தது. “தினப்ெடியான சமர்குரி உமிழ்வு அதிகெட்சமாக 1.1 
மி.கிராமாக இருக்கும்” 

இந்த ெதிமல நிபுணர் ெதிப்ெிட்டுக் குழு ஏற்றுக்சகாண்டது யொல சதரிகிறது. 
ஏசனனில், அயத ஆவணத்தில் சுற்றுப்புறச்சூழல் ஒப்புதலுக்கு இந்த குழு 



ெரிந்துமரக்கிறது. சமர்குரி உமிழ்மவ ெற்றிய எந்த குறிப்பும் அந்த 
ெரிந்துமரயில் காணப்ெடவில்மல. தங்கள் வாதத்மத நிரூெிக்க அந்த நிறுவனம் 
எந்த தரமவயும் சகாடுக்கவில்மல. நிபுணர் மதிப்ெீட்டுக் குழுவின் யவமலயய, 
அறிவியலற்ற சொய்கமள கண்டு புறந்தள்ளுவயத ஆகும். எந்த வித 
அடிப்ெமடயுமற்ற இந்த கூற்மற நிபுணர் குழு ஏற்றுக்சகாண்டது வியனாதமாக 
உள்ளது.  

நிபுணர் மதிப்ெீட்டு குழு யம 20-21 2013 இல் நடத்திய கூட்டத்மத ெற்றிய 
குறிப்புகளில், இந்த அனல் மின்நிமலயத்தில் ஒரு நாமளக்கு 39,420 முதல் 
46,000 டன் நிலக்கரி எரிக்கப்ெடும் என்று யகாஸ்டல் தமிழ்நாடு ெவர் லிமிசடட் 
கூறியுள்ளது. ஆஸ்திராலியாவில் இருந்து இறக்குமதி சசய்யப்ெடும் 
நிலக்கரியில் சமர்குரியின் அளவு, ஒரு கியலா நிலக்கரிக்கு 0.01 மி.கிராம் முதல் 
1 மி.கிராம் வமர இருக்கும். 24 25   

ஒரு கியலா நிலக்கரியில் 0.01 மி.கிராம் மட்டுயம இருப்ெதாக கணக்கில் 
எடுத்துக் சகாண்டால் கூட, ஒரு நாமளக்கு 394 கிராம் முதல் 460 கிராம் 
சமர்குரி அனல் மின்நிமலயத்தில் இருந்து சவளிவரும். 1 கியலா நிலக்கரியில் 
1 மி.கிராம் சமர்குரி இருப்ெதாக கணக்கிட்டால், அனல் மின்நிமலயத்தில் 
இருந்து தினசரி சவளிவரும் சமர்குரியின் அளவு 39 கியலா முதல் 46 
கியலாவாக இருக்கும்.   

 



ANNEXURE 1 

 

List of Expert Appraisal Committee Members for evaluating Environmental Impact Assessments 

(Ministry of Environment & Forests) 

MEMBERS OF EXPERT APPRAISAL 

COMMITTEE – THERMAL AND COAL 

PROJECTS 

 Names listed in bold were present when 

decision was taken to grant clearance 
 

1. ShriV.P.Raja - Chairman, Mumbai. 

2. Dr. C.R. Babu – Vice-Chairman, Professor 

Emeritus, Centre for Environmental Management 

of Degraded Ecosystems, School of 

Environmental Studies, University of Delhi, Delhi-

110 007. 

3. Prof. K.K.S. Bhatia, Director, Jaipur. 

4. Shri Jawahar Lal Mehta , Former Director 

(Planning & Projects), Neyveli Lignite Corporation,   

Jharkhand  

5. Dr. S.D. Attri, Environmental Monitoring and 

Research Centre, Indian Meteorological 

Department, New Delhi  

6. Prof. G.S.Roonwal, Prof. (Retired), 

Department of Geology, University of Delhi  

New Delhi-110017. 

7. Dr.CBS Dutt, Scientist G & Group Director, 

Atmospheric Science & Oceanography Group,  

National Remote Sensing Centre, Hyderabad-

500625, A.P.  

8. Dr. V.B.Mathur, Head Faculty of Wildlife 

Sciences, Dehradun - 248001 

9. Member Secretary, Central Pollution Control 

Board, Delhi- 110 032 

10. Shri M.S.Puri, Chief Engineer, Central 

Electricity Authority (CEA),  

New Delhi  

11. Shri T.K.Dhar, Noida - 201 301 

12. Dr. Saroj, Director, Ministry of Environment 

and Forests, New Delhi. 

MEMBERS OF EXPERT APPRAISAL 

COMMITTEE – CRZ 

 Names listed in bold were present when 
decision was taken to grant clearance 

1. Shri Naresh Dayal, IAS, Chairman, New Delhi- 

110049. 

2. Dr. M.L.Sharma, IFS, Gandhi Nagar-382008 

3. Shri V.G. Koshy, Aluva- 683 101, Kerala. 

4. Dr Apurba Gupta, 2C 504, Mumbai 400042. 

5. Dr. H.S.Ramesh, Mysore-570023, Karnataka 

6. Dr. S.P.Bansal, New Delhi- 110049 

7. Dr.Y.Basavaraju, Professor and Head 

Fisheries Research and Information Center 

(Inland), Karnataka Veterinary, Animal and 

Fisheries Sciences University, Bengaluru 560 

094. 

8. Dr. Niraj Sharma, Central Road Research 

Institute (CRRI), New Delhi-20. 

9. Shri G Bala Subramanyam, Hyderabad - 

500018, Andhra Pradesh 

10. The Member Secretary, Central Pollution 

Control Board, Delhi -110 032, 

11. Shri Avinash Kant, Senior Hydrogeologist & 

National Coordinator - Aquifer Mapping, Ministry 

of Water Resources, New Delhi – 110001. 

12. Shri Lalit Kapur, Director, Ministry of 

Environment and Forests, New Delhi-110 003. 

 



ANNEXURE 2 

Citations for False Claims 

 Claim Name of Document 

1.  There are no sensitive 

ecosystems, including estuaries, in 
the vicinity of the project.  

1. Detailed Project Report:Marine Terminal for Cheyyur Ultra 

Mega Power Project. March 2011. p 4, sec 2.1. NIOT 
2. Rapid EIA study for the Proposed  Cheyyur Ultra Mega Power 
Project.  

P 1-8. WAPCOS. 
3. Comprehensive EIA for the Marine Terminal – p 6. 
NIOT/CTNPL 

4. Form 1 for seeking clearance for project attracting CRZ 
notification – as part of application submitted by CTNPL to 
Collector cum Chariman District CZMA. June 1, 2011. CTNPL 

5. Submissions by CTNPL to MoEF for seeking Environmental 
Clearance. From CTNPL to Dr Saroj, Director (HSMD), MoEF. 
November 16, 2012.  CTNPL (Yogesh Juneja) 

6. Form 1 for seeking clearance for project attracting CRZ 
notification – as part of application submitted by CTNPL to 
Collector cum Chariman District CZMA. June 1, 2011. CTNPL 

7. Response to Thiru. Kathivel, President, Amanthankarnai 
Village Panchayat as part of submissions made to MoEF before 
the 62nd meeting of the EAC (Thermal). Annexure IV.  CTNPL 

Letter to MoEF dated Jan 17, 2013.  CTNPL 
8. Submissions to MoEF - Compliance of Cheyyur UMPP with 
response to MoEF – Cheyyur UMPP with respect to National 

Green Tribunal judgements since 2009. 
Part of submissions made to MoEF before the 62

nd
 meeting of the 

EAC (Thermal). Annexure I.  CTNPL Letter to MoEF dated Jan 

17, 2013. CTNPL  

9.Final Report on Comprehensive Environmental Impact 

Assessment of proposed Captive marine terminal off Panaiyur 

Chinnakkuppam for Cheyyur UMPP. P 40. NIOT 

2. There are no areas containing 
scarce resources (such as rare 
minerals, surface or ground water 

etc) in the vicinity.  

1. Form 1 for seeking clearance for project attracting CRZ 
notification – as part of application submitted by CTNPL to 
Collector cum Chariman District CZMA. June 1, 2011. CTNPL 

2. Submissions by CTNPL to MoEF for seeking Environmental 
Clearance. From CTNPL to Dr Saroj, Director (HSMD), MoEF. 
November 16, 2012. CTNPL (Yogesh Juneja) 

3.  There are no mangroves, seagrass 
beds within 50 km of the project 

area.  

1. Final Report on Comprehensive Environmental Impact 
Assessment of Proposed Captive Marine Terminal off Panaiyur 

Chinnakuppam for Cheyyur UMPP. P 34. NIOT/CTNPL 



4. The number of “migratory birds” in 

Cheyyur Lagoon is “negligible.”  

1. Minutes of the 74
th

 re-constituted Expert Appraisal Committee 

on Expert Appraisal Committee of Thermal Power and Coal Mine 
Projects. May 20-21, 2013. Expert Appraisal Committee. 
2. Form 1 for seeking clearance for project attracting CRZ 

notification – as part of application submitted by CTNPL to 
Collector cum Chariman District CZMA. June 1, 2011. CTNPL 

5. The current site is the site visited 
by the site selection committee of 

the Central Electricity Authority.  

1. Rapid EIA study for the Proposed Cheyyur Ultra Mega Power 
Project. P 1-6. WAPCOS 

2. Feasibility Report for Cheyyur Ultra Mega Power Project 
(4000 MW). October 2009. P 2-2. WAPCOS 
3. Submissions by CTNPL to MoEF for seeking Environmental 

Clearance. From CTNPL to Dr Saroj, Director (HSMD), MoEF. 
November 16, 2012. CTNPL (Yogesh Juneja) 

6. Cheyyur plant is proposed to be 
developed on “undeveloped, 
barren land.” Acquisition of 

minimum agricultural land was a 
key criterion for selection of this 
site.  

1. Rapid EIA study for the Proposed Cheyyur Ultra Mega Power 
Project. P 1 – 10. WAPCOS 
2. Submissions by CTNPL to MoEF for seeking Environmental 

Clearance. From CTNPL to Dr Saroj, Director (HSMD), MoEF. 
November 16, 2012. Annexure 2. CTNPL 

7. Panaiyur was chosen as the site 

for the port based on an inspection 

by a multi-departmental team. 

1. Form 1 for seeking clearance for project attracting CRZ 
notification – as part of application submitted by CTNPL to 

Collector cum Chairman District CZMA. June 1, 2011. CTNPL 
2. The Minutes of the 115

th
 Meeting of the Expert Appraisal 

Committee for Building Construction, Coastal Regulation Zone, 

Infrastructure Development and Miscellaneous Projects held on 
16

th
 – 17

th
 August, 2012. Expert Appraisal Committee. 

3. Socio-Economic Study for Cheyyur Ultra Mega Thermal Power 

Project, District Kancheepuram, Tamil Nadu. P 1.2. WAPCOS  
4. Minutes of the 63

rd
 meeting of the Tamil Nadu Maritime Board. 

08
Th

 September, 2009. TNMB 

8. The 650 metre shorefront 
proposed to be used for the port is 
empty and unused by local 

fisherfolk.  

1. Final Report on Comprehensive Environmental Impact 
Assessment of Proposed Captive Marine Terminal off Panaiyur 
Chinnakuppam for Cheyyur UMPP. P 6. NIOT/CTNPL 

2. The Minutes of the 115
th

 Meeting of the Expert Appraisal 
Committee for Building Construction, Coastal Regulation Zone, 
Infrastructure Development and Miscellaneous Projects held on 

16
th

 – 17
th

 August, 2012. Expert Appraisal Committee quoting 
CTNPL. 
3. Marine Terminal for Cheyyur Ultra Mega Power Project - 

Detailed Project Report. P 23. NIOT 

9. There are no sand dunes in the 

project area for the port, and the 
land where the port is set to come 
up is entirely flat.'  

1. Final Report on Comprehensive Environmental Impact 

Assessment of Proposed Captive Marine Terminal off Panaiyur 
Chinnakuppam for Cheyyur UMPP. P 7. NIOT/CTNPL 
2. CTNPLs Response to Queries Raised by DEE, 

Kancheepuram. June 14, 2011. CTNPL 
3. CTNPLs Response to Queries Raised by DEE, 
Kancheepuram. June 14, 2011. CTNPL 

4. Marine Terminal for Cheyyur Ultra Mega Power Project - 
Detailed Project Report. P 24. NIOT 



10. Nesting of Olive Ridley sea turtles 

is only sporadic, and no nests 
were observed in the nesting 
season of 2010-2011 in the 

Panaiyur beaches, according to a 
study conducted by NIOT  

1. Form 1 for seeking clearance for project attracting CRZ 

notification – as part of application submitted by CTNPL to 
Collector cum Chariman District CZMC. June 1, 2011. CTNPL.  
2. Final Report on Comprehensive Environmental Impact 

Assessment of Proposed Captive Marine Terminal off Panaiyur 
Chinnakuppam for Cheyyur UMPP. P 93. NIOT/ CTNPL 
3. Minutes of the 62

nd
 meeting of Re-constituted Expert Appraisal 

Committee on Environmental Impact Assessment of Thermal 
Power and Coal Mine Projects. December 4, 2012. Expert 
Appraisal Committee (Thermal) 

11. The shoreline at Panaiyur is “fairly 
stable.”  

1. Final Report on Comprehensive Environmental Impact 
Assessment of Proposed Captive Marine Terminal off Panaiyur 

Chinnakuppam for Cheyyur UMPP. P18. NIOT/CTNPL 
2. Marine Terminal for Cheyyur Ultra Mega Power Project - 
Detailed Project Report. P34. NIOT 

12. Mercury emissions to air are 1.1 
mg per day only. 

Minutes of the 74
th

 meeting of the Re-constituted Expert 

Appraisal Committee on Environmental Impact Assessment of 

Thermal Power Projects. May 20 – 21
st

, 2013. CTNPL 

 

ANNEXURE 3 

 

Non-system tanks in Cheyyur Taluk. Source: PWD, GoTN, 2013 

 

s.no           Tank.  Block.         Taluk Ayacut 

in ha 

Capacity 

in mcm. 

1. Kilmaruvathur tank Chitamur Cheyyur 50.61 0.22 

2. Kazhuvelithangal tank Chitanur Cheyyur 49.11 0.14 

3. Kulathur tank Chitamur Cheyyur 35.55 0.56 

4. Kumili tank Chitamur Cheyyur 61.13 0.14 

5. Kurumbarai tank Chitamur Cheyyur 40.89 0.26 

6. Mazhuvankaranai tank Chitamur  Cheyyur 53.12 0.25 

7. Mugundagiri tank Chitamur  Cheyyur 91.76 0.51 

8. Nerkunam tank Chitamur  Cheyyur 97.98 0.53 

9. Nugumbal tank Chitamur  Cheyyur 71.69 0.33 

10. Parukkal tank Chitamur  Cheyyur 45.03 0.54 



11. Pazhavur tank Chitamur  Cheyyur  50.06 0.34 

12.  Perambakkam tank Chitamur  Cheyyur 58.86 0.42 

13. Periakalakadi tank Chitamur  Cheyyur 109.58 0.24 

14. Periyakapakkam tank Chitamur  Cheyyur 93.05 0.39 

15. Perukkaranai tank Chitamur  Cheyyur 94.46 0.31 

16. Poongunam tank Chitamur  Cheyyur 171.69 0.52 

17.  Pudupattu tank Chitamur  Cheyyur 85.02 0.25 

18. Puliyanai tank Chitamur  Cheyyur  50.61 0.13 

19. Puthirankottai tank Chitamur Cheyyur 94.77 0.35 

20. Puthur tank Chitamur Cheyyur 90.69 0.57 

21. Sirumailur tank Chitamur  Cheyyur  87.16 0.82 

22. Sirunagar tank Chitamur  Cheyyur 103.49 0.41 

23. Thenpakkam tank Chitamur  Cheyyur 71.25 0.45 

24. Vannianallur tank Chitamur  Cheyyur  85.90 0.37 

25. Vellakondagaram tank Chitamur  Cheyyur 64.78 0.16 

26. Venmelagaram tank Chitamur  Cheyyur 44.05 0.33 

27. Vilampattu tank Chitamur  Cheyyur  125.09 0.49 

28. Agaram tank Lathur  Cheyyur 42.11 0.84 

29. Amainthankaranai peria 

eri 

Chitamur  Cheyyur  57.25 0.16 

30. Ammanur peria eri Lathur  Cheyyur  56.74 0.17 

31. Arkadu peria eri Chitamur  Cheyyur 87.89 0.23 

32. Cheyyur chekkeri Lathur   Cheyyur  160.83 0.39 

33. Cheyyur Chitheri Lathur Cheyyur 48.99 0.18 

34. Cheyyur neman eri Lathur  Cheyyur  162.71 0.36 

35. Cheyyur nemili thangal Lathur  Cheyyur  49.41 0.15 

36. Cheyyur odapperi tank Lathur  Cheyyur 165.12 0.13 



37. Cheyyur peria eri Lathur  Cheyyur  162.71 0.63 

38. Cheyyur puthur Lathur  Cheyyur 56.30 0.18 

39. Chinnavelikadu peria eri Lathur  Cheyyur 63.20 0.25 

40. Chithamoor tank Chithamur   Cheyyur 95.92 0.20 

41. Chitharkadu peria eri Chithamur  Cheyyur 57.35 0.26 

42. Chunambedu tank Chithamur  Cheyyur 72.87 0.21 

43. Iranyachithi eri Lathur  Cheyyur  48.22 5.19 

44. Kadugupattu chiteri tank Lathur  Cheyyur 40.44 0.23 

45. Kadugupattu peria eri Lathur  Cheyyur  70.94 0.34 

46. Kadukkalur peria eri Chithamur  Cheyyur  221.00 1.46 

47. Kalkulam tank Lathur  Cheyyur  230.36 0.50 

48. Kalpattu tank Chithamur Cheyyur  51.01 0.10 

49. Kalpattu tank Lathur  Cheyyur  23.54 0.12 

50. Karumbakkam tank Chithamur  Cheyyur  128.76 0.32 

51. Kolathur periya eri Lathur  Cheyyur 45.51 0.11 

52. Kumarakuppam tank Lathur Cheyyur 42.70 0.30 

53. Lathur tank Lathur  Cheyyur  42.51 0.19 

54. Melapattu 

Siruvangunam tank 

Lathur  Cheyyur 127.68 0.45 

55. Neelamangalam tank Lathur  Cheyyur 60.73 0.16 

56. Nemandam tank Lathur  Cheyyur 43.74 0.29 

57. Nesappakam peria eri Lathur  Cheyyur 47.21 0.64 

58. Othivilagam tank chithamur Cheyyur  75.25 0.38 

59. Pachayambakkam tank Lathur  Cheyyur 47.37 0.23 

60. Palur peria eri Lathur Cheyyur 53.44 0.13 

61. Panaiyadivakkam tank Chitamur Cheyyur 44.72 0.25 

62. Pavunjur tank Lathur  Cheyyur 47.36 0.75 



63. Periyavelikadu tank Lathur  Cheyyur 75.68 0.33 

64. Pondur peria eri Chithamur  Cheyyur 87.69 0.70 

65. Porur periya eri Chitamur Cheyyur 42.84 0.19 

66. Pudupattu tank Lathur  Cheyyur 55.75 0.37 

67. Punnamai tank Lathur  Cheyyur 50.60 0.32 

68. Seevadi peria eri Lathrur Cheyyur 52.80 0.33 

69.  Sengattur periya tank Lathur  Cheyyur 264.37 0.95 

70. Sirukalathur tank Chithamur  Cheyyur 44.53 0.49 

71. Thanner pandal tank Chithamur Cheyyur 40.49 0.20 

72. Thondamanallur tank Lathur  Cheyyur 65.18 0.19 

73. Tiruvadur tank Lathur  Cheyyur 53.42 0.18 

74. Vayalur eri Chithamur  Cheyyur 60.54 0.24 

75. Vedal peria eri Chithamur  Cheyyur  321.10 

 

2.09 

76. Vedal thangal Chithamur Cheyyur 0.25 

77. Veerabogam tank Lathur  Cheyyur 40.86 0.05 

78. Velur peria eri Chithamur  Cheyyur 82.23 0.25 

79. Velur pudu eri Chithamur  Cheyyur 106.11 0.27 

80. Vilangadu tank Chithamur  Cheyyur 102.41 0.50 

80. Villivakkam tank Chithamur Cheyyur 55.47 0.13 

81. Vizhuthamangalam 

periya tank 

Lathur  Cheyyur  53.44 0.50 

82. Zamin perumbakkam 

tank 

Maduranthagam Maduranthagam 55.10 0.11 

    6619.88 35.15 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


