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மாண்பமம சென்மன உயர ்நீதிமன்றம் 

 

தேதி: 06.10.2021 

 

மாண்புமிகு நீதியரெர.் திரு. என். ஆனந்ே் செங்கதேெஷ் அெரக்ளது 

அமரவ்ு. 

 

நீதிப்தபராமண மனு எண்.7326/2021 (WP.No.7326/2021) 

நீதிப்தபராமண பல்ெமக மனு எண்.7834 & 7835/2021 

(WMP.7834&7835/2021) 

 

இராஜேந்திரப்பட்டினம் கிராம ஊராட்சி,  

சாரப்ாக அதன் தலைவர,் T.சுஜரஷ்,  

விருதத்ாசச்ைம் ஒன்றியம்,  

கடலூர ்மாவட்டம் - 608703      …. மனுதாரர ்

எதிர ்

1. தமிழ்நாடு அரசு, 

சாரப்ாக அதன் சசயைர,் 

ஊரக வளரச்ச்ி மற்றும் பஞ்சாயத்து ராே் துலற, 

புனித ோரே்் ஜகாட்லட, சசன்லன - 600009. 

 

2. ஊரக சுகாதாரம் மற்றும் பஞ்சாயத்து ராே் துலற இயக்குனர,் 

ஊரக வளரச்ச்ி மற்றும் பஞ்சாயத்து ராே் துலற இயக்குனரகம் 

பனகை் மாளிலக, சசன்லன - 600015. 

 

3. ஊராட்சிகளின் ஆய்வாளர ்/ மாவட்ட ஆட்சித ்தலைவர,் கடலூர ்

குண்டு சாலை, சபண்லணயார ்சாலை,  

மஞ்சக்குப்பம், கடலூர ்- 607001.      …. எதிர ்மனுதாரரக்ள் 
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ஜவண்டுலக: இந்திய அரசலமப்புச ் சட்டம் உறுப்பு 226-ன் கீழ் 3ஆம் 

எதிரம்னுதாரர ் ஊராட்சிகளின் ஆய்வாளர ் / மாவட்ட ஆட்சித ் தலைவர,் 

கடலூர ் அவரக்ள் பிறப்பித்த உத்தரவு மற்றும் ஜகாப்பு எண் நா.க.எண். 

A3/241/2021 லகசயாப்ப ஜததி 18/02/2021 மற்றும் சுற்றறிக்லக நாள் 23.02.2021 

ஆகியவற்லற விசாரித்து ரத்து சசய்ய ஜவண்டி (CERTIORARIFIED MANADAMUS) 

ஜமற்கண்ட 3ஆம் எதிரம்னுதாரர ்ஊராட்சிகளின் ஆய்வாளர ்/ மாவட்ட ஆட்சித ்

தலைவர,் கடலூர ் அவரக்ஜளா அவரது பிரதிநிதிகஜளா ஏலனய 

எதிரம்னுதாரரக்ஜளா ஊராட்சி சட்ட விதிகளின் படி இராஜேந்திரப்பட்டினம் 

ஊராட்சி, விருதத்ாசச்ைம்  ஒன்றியம், கடலூர ்மாவட்டத்திை் கிராமசலபகலள 

மனுதாரர ் விருப்பப்படி எப்சபாழுது ஜவண்டுமானாலும் கூடுவலதத் 

தடுக்கஜவா, சதாந்தரவு சசய்யஜவா அை்ைது எந்த வலகயிலும் குறுக்கிடஜவா 

கூடாது என உத்தரவிடக்ஜகாரி இம்மனு தாக்கை் சசய்யப்பட்டுள்ளது.  

 

மனுதாரருக்காக:   திருமதி. D.நாகலசைா 

 

எதிர ்மனுதாரரக்ளுக்காக:  திரு. R.சண்முக சுந்தரம்  

தலைலம வழக்குலரஞர ்(Advocate General) 

உதவி 

திரு. U.பரணிதரன் 

அரசு வழக்குலரஞர ்

 

உே்ேரவு 

 

இந்த நீதிப்ஜபராலண மனு 3ஆம் எதிர ் மனுதாரரின் 18.02.2021 ஜததிய 

நலடமுலறகள் மற்றும் அதலனத ்சதாடரந்்து சவளியிட்ட சுற்றறிக்லக ஜததி 

23.02.2021 அலதச ் சாரந்்து வழங்கிய உத்தரவுகலள ரத்து சசய்தும், ஊராட்சி 

சட்ட விதிமுலறகளின் படி ஊராட்சிகள் விரும்பும் வண்ணம் கிராம 

சலபகலளக் கூட்ட உத்தரவிடக்ஜகாரி இம்மனுத ்தாக்கை் சசய்யப்பட்டுள்ளது.  

 

2. இந்த நீதிப்ஜபராலண மனு 22.03.2021 அன்று விசாரலணக்கு 

ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டு இவ்வழக்கு குறித்து அரசின் நிலைப்பாட்லட இந்த 
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நீதிமன்றத்திற்குத ் சதரிவிக்குமாறு அரசு வழக்குலரஞருக்கு 

உத்தரவிடப்பட்டது. அதலனத ் சதாடரந்்து 06.09.2021 அன்று விசாரலணக்கு 

ஒத்திலவக்கப்பட்டு, இந்த நீதிமன்றம் பின்வருமாறு தீரப்்பிடட்து: 

 

அன்லறய தினம் அரசு வழக்குலரஞர ் ஊரக வளரச்ச்ித ்

துலற இயக்குனரின் 10.08.2021 ஜததிய சுற்றறிக்லக மூைம் 

சகாஜரானா-19 சூழ்நிலையின் காரணமாக ஊராட்சிகள் 

கிராம சலபலயக் கூட்டக் கூடாது என்று அலனதத்ு 

ஊராட்சிகளுக்கும் அனுப்பப்பட்டதன் நகலை இந்த 

நீதிமன்றத்திற்குப் பகிரந்்தார.் ஆகஜவ நீதிமன்றம், 

சசப்டம்பர ் அை்ைது அக்ஜடாபர ் 2021- இைாவது 

கிராமசலபலயக் கூட்ட வாய்ப்புள்ளதா என்று அரசிடம் 

ஜகட்டுப் பதிைளிக்குமாறு அரசு வழக்குலரஞருக்கு 

உத்தரவிட்டது. 

 

2. 20.09.2021 அன்று உத்தரவுக்காக என்ற தலைப்பிை் 

பட்டியலிடப்பட்டு இருதரப்பு வழக்குலரஞரக்லளயும் 

ஜநரடி விசாரலணக்கு வருமாறு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. 

  

3. 20.09.2021 அன்று மீண்டும் விசாரலணக்கு எடுத்துக்சகாள்ளப்பட்டு 

மனுதாரர ் வழக்குலரஞர ் மற்றும் எதிர ் மனுதாரரக்ளுக்காக வாதிட்ட அரசுத ்

தலைலம வழக்குலரஞர ் ஆகிஜயாரின் வாதங்கள் ஜகட்கப்பட்டது. அரசுத ்

தலைலம வழக்குலரஞர ் வாதத்தின் ஜபாது அக்ஜடாபர ் 2 கிராம சலபகள் 

கூட்டப்படும் என்றும் ஊராட்சி சட்ட விதிமுலறகளின் படி ஊராட்சிகள் 

சுதந்திரமாக கிராம சலபகலளக் கூட்டிக்சகாள்ளைாமா என்ற முக்கிய 

வினாவிற்குப் பதிைளிக்கக் காை அவகாசம் ஜவண்டுசமனவும் ஜகாரினார.் 

அதலனத ் சதாடரந்்து 20.09.2021 அன்று இந்த நீதிமன்றம் பின்வருமாறு 

தீரப்்பிட்டது: 

 

06.09.2021 அன்று வழங்கியத ் தீரப்்பிற்க்குப் பிறகு வழக்கு 

இன்று விசாரலணக்கு எடுத்துக் சகாள்ளப்பட்டது. 
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2. எதிர ்மனுதாரரக்ளுக்காக வாதிடும் கற்றறிந்த அரசுத ்

தலைலம வழக்குலரஞர ்திரு. R.சண்முக சுந்தரம் அவரக்ள் 

சகாஜரானா-19 கட்டுப்பாட்டு நடத்லத விதிகளின் படி 

அக்ஜடாபர ் 2021 முதை் கிராம சலபகள் முலறயாக 

நடத்தப்படும் என்று இந்த நீதிமன்றத்திை் எடுத்துலரதத்ார.் 

 

3. மனுதாரர ்வழக்குலரஞர,் மாவட்ட ஆடச்ியர ்18.02.2021 

அன்று வழங்கிய சரச்ல்சக்குரிய சுற்றறிக்லக பிரிவு 3, 

தமிழ்நாடு ஊராட்சிகள் சட்டம், 1994-ன் படி கிராம 

சலபகலளக் கூட்டிக்சகாள்ள ஊராட்சிகளுக்கு 

வழங்கியுள்ள சுதந்திரத்லதத ் தட்டிப்பறிப்பதாக 

உள்ளசதன்றும் எதிர ் மனுதாரரக்ள் வழங்கியுள்ள 

உத்தரவுகள், சுற்றறிக்லககள் கிராம சலப குறிப்பிட்ட 

நாளிை் மட்டும் தான் கூட்டப்பட ஜவண்டும் என்பது 

ஜபாைவும், மாவட்ட ஆட்சியரின் அனுமதியுடன் தான் 

கூட்டப்பட ஜவண்டும் என்பது ஜபாைவும், ஜமலும்  

தமிழ்நாடு கிராம சலப (நலடமுலறகள் மற்றும் நடத்லத 

விதிகள்) விதி,1998 மற்றும் 19.11.1998 ஜததிய அரசாலண G.O 

(Ms) No.245ன் படி ஊராட்சிகள் கிராம சலபலயக் கூட்டும் 

சுதந்திரத்லத இசச்ுற்றறிக்லக மலறமுகமாகத் 

தட்டிப்பறித்திருக்கிறது என்றும் வாதிட்டார.்  

 

4. எதிர ்மனுதாரரக்ளுக்காக வாதிடும் கற்றறிந்த அரசுத ்

தலைலம வழக்குலரஞர ் அவரக்ள் மனுதாரரின் வாதம் 

குறித்து அறிவுலரகள் சபற்று ஜதலவப்பட்டாை் எதிரம்னு 

தாக்கை் சசய்வதாகவும் அவரது ஜகாரிக்லகலய 

நிலறஜவற்றுவது குறித்து கருத்திை் சகாள்ளப்பட்டு 

அடுத்த விசாரலணத ் ஜததியிை் அறிவிப்பதாகவும் 

கூறினார.்  
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5. உத்தரவுக்காக என்ற தலைப்பிை் இருந்த இவ்வழக்கு 

06.10.2021 அன்று ஒதத்ிலவக்கப்பட்டது. 

 

4. இந்த வழக்கு இன்று விசாரலணக்காக எடுத்துக்சகாள்ளப்பட்டஜபாது 

கற்றறிந்த அரசுத் தலைலம வழக்குலரஞர ்அவரக்ள் 02.10.2021 அன்று கிராம 

சலபக் கூட்டங்கள் அதத்லனப் பஞ்சாயதத்ுக்களிலும் நடத்தப்பட்டதாகக் 

கூறினார.் ஜமலும் இந்த வழக்கிை் மனுதாரர ்எழுப்பிய முக்கியக் ஜகள்விக்கான 

அவரது எழுதத்ுப்பூரவ்மான பதிை் 2ஆம் எதிர ் மனுதாரர ் சாரப்ாக இந்த 

நீதிமன்றத்திை் தாக்கை் சசய்யப்பட்டது. அது பின்வருமாறு 

 

பணிந்து சமரப்்பிக்கப்படுவதாவது, பிரிவு 3 (1), 

தமிழ்நாடு ஊராட்சிகள் சட்டம், 1994-ன் படி பதிவுசபற்ற 

வாக்காளரக்லளக் சகாண்டு அந்த ஊராட்சிக்கு உட்பட்டு 

கிராம சலப கூட்டப்பட ஜவண்டும். 

அரசின் சபாது உத்தரவின் அடிப்பலடயிை் கிராம சலப 

குலறந்தது ஆண்டுக்கு இரண்டு முலறயாவது கூட்டப்பட 

ஜவண்டும். ஆனாை் இரண்டு கிராம சலபக் கூட்டங்களுக்கு 

இலடயிைான இலடசவளி ஆறு மாதகாைத்லதத் 

தாண்டக்கூடாது. 

தமிழ்நாடு ஊராட்சிகள் சட்டம், 1994, பிரிவு 3 (2-A)-ன் படி 

கிராம சலபக் கூட்டமானது ஊராட்சித ் தலைவராை் 

கூட்டப்பட ஜவண்டும். ஒருஜவலள அவராை் கிராம சலப 

கூட்டப்படாவிட்டாை் ஊராட்சி ஆய்வாளார ் (INSPECTOR OF 

PANCHAYAT) கூட்டுவார.் 

அரசாலண எண். G.O (Ms) No.150, ஊரக வளரச்ச்ித் (C1) 

துலற ஜததி: 17.07.1998-ன் படி 7 தினங்களுக்கு முன்னதாக 

முலறயாக அறிவிதத்ு கிராம சலப கூட்டப்பட ஜவண்டும். 

அரசாலண எண் G.O (Ms) No.245, ஊரக வளரச்ச்ித் (C1) 

துலற, ஜததி: 19.11.1998-ன் படி குலறந்தபட்சம் ஆண்டுக்கு 4 

முலற (உம்) ஆண்டு நாட்காட்டியின் படி ேனவரி 26, ஜம 1, 

ஆகஸ்ட் 15, அக்ஜடாபர ் 2 ஆகிய ஜததிகளிை் கட்டாயம் 
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கிராம சலப கூட்டப்பட ஜவண்டும். தவிர, ஜதலவ ஏற்படின் 

பயனாளிகலளத ் ஜதரந்்சதடுதத்ை், குறிப்பிட்ட திட்டங்கள் 

பற்றிய தகவை், கை்வி மற்றும் சசய்திலயக் சகாண்டு 

ஜசரத்்தை், சமூகத ் தணிக்லக ஜபான்றலவகளுக்காக 

கிராம சலபகலளக் கூட்டிக் சகாள்ளைாம்.  

பணிந்து ெமர்ப்பிக்கப்படுெோெது, ொோரண 

நாேக்ளில் கிராம ெமபகமளக் கூே்ே ஊராே்சிே் 

ேமலெர் யாரிேமும் முன்னனுமதி சபறே் 

தேமெயில்மல. ஆனாலும் சபருந்சதாற்று காைங்களிை் 

கட்டுப்பாடுகள் உள்ள ஜபாது கிராம சலப மட்டுமை்ைாமை் 

ஜமலும் பை சசயை்பாடுகளும் அரசாை் 

தலடசசய்யப்பட்டுள்ளது. கிராம சலப என்பது 

அடிப்பலடயிை் சபருந்திரளான மக்கள் பங்சகடுக்ககூடிய 

ஒரு நிகழ்வாக உள்ளது. எனஜவ அரசு 

ஜதலவக்ஜகற்றாற்ஜபாை் மக்கள் திரள் ஜமைாண்லமக்காக 

விதிமுலறகலள அறிவிதத்ுக் கூட்டத்லதக் 

கட்டுப்படுத்தியதன் மூைம் கிராமங்களிை் சகாஜரானா-19 

பரவலைத ்தடுத்துள்ளது.  

31.01.2021 ஜததிய அரசாலண எண் G.O (Ms) No.84, 

வருவாய் மற்றும் ஜபரிடர ் ஜமைாண்லமத ் (DM IV) துலற, 

மாநிைத்திை் சகாஜரானா சபருந்சதாற்று பரவை் 

காரணமாக அறிவிக்கப்பட்ட கட்டுப்பாடுகலள ஜபரிடர ்

ஜமைாண்லம சட்டம் 2005-ன் படி 28.02.2021 வலர நீட்டிதத்து.  

பணிந்து சமரப்்பிக்கப்படுவதாவது பத்தி II (vii)-இை் 

குறிப்பிடட்ுள்ள அரசாலண சதரிவிப்பதாவது  

 ‘மதக் கூட்டங்கள், சமூக / அரசியை் / சபாழுதுஜபாக்கு  / 

விலளயாட்டு / கைாசச்ார / கை்வி மற்றும் ஏலனய 

நிகழ்வுகள் 01.02.2021 முதை் அதிகபட்சம் 600 ஜபர ்

கூடுமளவுள்ள மூடிய அரங்குகளிை் 50 சதவிகித 

நபரக்ளுடனும், திறந்தசவளி அரங்குகளிை் அதன் சமாத்த 

சகாள்திறனிை் 50 சதவிகித நபரக்ளுடனும் சமூக 
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இலடசவளிக் கட்டுப்பாட்லடப் பின்பற்றிக் கூட்டம் 

நடத்திக்சகாள்ளைாம். ஜமலும் சசன்லன நகரத்திை் 

கூட்டம் கூட்ட காவை் ஆலணயரிடமும் மற்ற 

மாவட்டங்களிை் அந்தந்த மாவட்ட ஆடச்ித் தலைவரிடமும் 

முன் அனுமதி சபற்று கூட்டம்  நடத்திக்சகாள்ளைாம்’.  

இந்நிலையிை் இராஜேந்திரப்பட்டினம் ஊராட்சித ்

தலைவர,் கடலூர ் மாவட்ட ஆட்சியருக்குக் கிராம சலப 

கூட்டுவது சதாடரப்ாகக் ஜகாரிக்லக அனுப்பி, அது 

மாவட்ட ஆட்சியர ் அவரக்ளாை் சபாதுமக்களின் நைன் 

கருதியும், சகாஜரானா சபருந்சதாற்று மாநிை அளவிை் 

பரவும் சூழை் மற்றும் மாவட்ட அளவிை் கட்டுப்படுத்த 

எண்ணியும் அக்ஜகாரிக்லகலய நிராகரித்துக் கடிதம் 

தந்துள்ளார.் இந்நிலையிை் இங்கு சமரப்்பிப்பதாவது, 

மாவட்ட ஆட்சித ் தலைவர ் அவஜர மாவட்ட ஜபரிடர ்

ஜமைாண்லமப் சபாறுப்பாளர ் மற்றும் ஊராட்சிகளின் 

ஆய்வாளர ் ஜபான்ற சபாறுப்புகலள ஏற்றவர ் ஆவார.்  

அரசாலண எண் G.O (Ms) No.84, வருவாய் மற்றும் ஜபரிடர ்

ஜமைாண்லமத ் (DM IV) துலற, ஜததி: 31.01.2021-ன் படி 

சகாஜரானா சபருந்சதாற்லறக் கட்டுப்படுத்தப் 

சபருந்திரளாக மக்கள் கூடுவலத மாவட்ட ஆட்சியரின் 

முன் அனுமதியுடன் சசயை்படுத்த 

வலரயறுக்கப்பட்டிருந்தது. அதன்படி மதிப்புமிக்க உயர ்

நீதிமன்றத்திை் பணிந்து சமரப்்பிக்கப்படுவதாவது, 

24.02.2021 இை் நடக்க இருந்த கிராம சலபலயக் 

சகாஜரானா சபருந்ஜதாற்று பரவக் கூடாது என்கிற 

நை்சைண்ணத்துடஜனஜய மாவட்ட ஆட்சியர ் அலத 

அனுமதிக்கவிை்லை. 

பாதுகாப்பானச ் சூழலிை் கிராம சலபகலளக் கூட்ட 

ஜவண்டும் என்பஜத ஊராட்சிகளின் ஆய்வாளரின் 

எண்ணமாக இருக்கிறது. எனஜவ, இந்த நீதிப்ஜபராலண 

நிலைக்கத்தக்கதை்ை. கிராம ஊராட்சி தலைவரக்ளுக்கு 
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அரசலமப்புச ் சட்டம் உறுதிசசய்துள்ள கிராம 

சலபயிலனக் கூட்ட உள்ள அதிகாரத்திற்குத ் தலட 

ஏற்படுதத் ஜவண்டும் என்கிற ஜநாக்கம் அரசுக்கும், 

ஊராட்சிகளின் ஆய்வாளருக்கும் இை்லை. 

 ொோரண காலங்களில் கிராம ஊராேச்ிே் ேமலெர் 

ேன்னிெம்ெயாக அரசின் அல்லது ஊராே்சிகளின் 

ஆய்ொளரின் முன் அனுமதியின்றி கிராம ெமபக் 

கூே்ேங்கமளக் கூே்ேலாம். அே்ேமகயெ ் சூழல்களில், 

கூே்ேம் கூே்ேப்படும் நாளுக்கு 7 நாேக்ளுக்கு முன்பாக 

விொேப் சபாருேக்மள மற்றும் அறிவிப்பு நகலிமன 

ஊராே்சிகளின் ஆய்ொளருக்கு அனுப்புேல் தெண்டும். 

 

5. 3வது எதிர ் மனுதாரர ் சரச்ல்சக்குரிய சுற்றறிக்லகயிலன 

சவளியிட்டது சபருந்சதாற்லறக் கருத்திை் சகாண்டுதான் என எதிர ்

மனுதாரரக்ளுக்காக வாதிடும் கற்றறிந்த அரசுத் தலைலம வழக்குலரஞர ்

பணிந்து சமரப்்பிதத்ார.் ேனவரி 26, ஜம 1, ஆகஸ்ட் 15 மற்றும் அக்ஜடாபர ் 2 

ஆகிய 4 குறிப்பிட்டத ்ஜததிகளிை் கிராம சலப கூட்டப்பட ஜவண்டும் என்கிற 

கடிதமானது கிராம சலபக் கூட்டங்கள் ஆண்டுக்கு 4 முலற மட்டுஜம 

கூட்டப்படஜவண்டும் என்கிற சபாருள்தக்கதை்ை என சமரப்்பிக்கப்பட்டது. 

கட்டாயமாகக் குலறந்தபட்சம் ஆண்டுக்கு 4 முலறயாவது கடிதத்திை் 

குறிப்பிட்ட நாள்காட்டி ஆண்டின் அந்த 4 நாட்களிை் கிராமசலப கூட்டப்பட 

ஜவண்டும் என தாக்கை் சசய்யப்பட்டது. தமிழ்நாடு ஊராட்சிகள் சட்டம் பிரிவு 

3 (ii) கிராம சலப ஆண்டுக்கு இரண்டு முலறயாவது கூட்டப்படுவலதக் 

கட்டாயமாக்கியுள்ளது எனத ் தாக்கை் சசய்யப்பட்டது. எவ்வாறாயினும் 

ஜமற்குறிப்பிட்ட கடிதத்தின் படி எதிர ் மனுதாரரக்ள் குலறந்தபட்சம் 

ஆண்டுக்கு 4 முலறயாவது கிராம சலப கூட்டப்படுவலத 

வலியுறுத்துகின்றனர.் கிராமெமபகமள நேே்துெதில் எந்ே ேமேயும் 

விதிக்க முடியாது என்றும், ெம்பந்ேப்பே்ே ஊராே்சிக்குே் 

தேமெப்படும் தபாது எே்ேமன முமற தெண்டுமானாலும் 

கூே்ேலாம் என்றும் கற்றறிந்ே அரசுே் ேமலமம ெழக்குமரஞர ்

திே்ேெே்ேமான நிமலபாே்டிமனெ ்ெமர்ப்பிே்ோர.்   
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6. இறுதியாக தனது வாதத்லத நிலறவு சசய்த தலைலம வழக்குலரஞர ்

அவரக்ள் கிராம ெமபமயக் கூேே் ஊராே்சி ேமலெரக்ளுக்குெ ்

ெே்ேப்படி எந்ேே் ேமேயும் இல்மல. எப்சபாழுது தெண்டுமானாலும் 

கூே்ேலாம். அரசிேதமா, ஊராே்சிகளின் ஆய்ொளர் அெரக்ளிேதமா 

முன்னனுமதி ொங்கே் தேமெயில்மல. ஆனால் கிராம ெமபயின் 

அறிவிப்பு மற்றும் விொேப் சபாருேக்மள 7 முழு நாேக்ளுக்கு 

முன்னோக ஊராே்சிகளின் ஆய்ொளர் அெரக்ளுக்குே் 

சேரிவிே்துவிேட்ு எே்ேமன முமற தெண்டுமானாலும் கூே்டிக் 

சகாள்ளலாம் என்பதுதான் அவரது வாதத்தின் நிலறவாக இருந்தது.  

 

7. எதிர் மனுோரரக்ளுக்காகே் ேனது ொேே்மே எடுே்துமரே்ே 

ேமலமம ெழக்குமரஞர் அெரக்ளது கூற்றுப் பிரகாரம் இந்ே நீதிமன்றம் 

மனுோரரின் குமறகளுக்கு, தகாரிக்மககளுக்குப் பதிலாக அமமந்ேது 

என்று கருதுகிறது. ெரெ்ம்ெக்குரிய சுற்றறிக்மக சபருந்சோற்றுக் 

காரணமாக மக்கள் நலன் கருதி ெழங்கப்பேே்தே அன்றி அது 

ெே்ேப்படியாக ஊராே்சிே் ேமலெரக்ளுக்குக் கிராம ெமபமய எே்ேமன 

முமற தெண்டுமானாலும் கூே்டிக் சகாள்ளலாம் என்கிற உரிமமமயே் 

ேமே செய்யும் தநாக்கே்தில் அல்ல. ஆனால் அது ொோரண காலங்களில் 

மேட்ுதம சபருந்சோற்று காலங்களில் அல்ல என்ற நிமலப்பாடு உறுதி 

செய்யப்படுகிறது. 18.02.2021 தேதிய சுற்றறிக்மகயின் படி ஆண்டுக்கு 4 

முமற கண்டிப்பாகக் கிராமெமபமயக் கூே்ே தெண்டும் என்பது ேவிர 

(குமறந்ேபேெ்ம்) அேற்கு அதிகமாகக் கூே்ேக் கூோது என்கிற 

தநாக்கே்தில் அனுப்பப்பே்ேது அல்ல. 

 

8. ஜமற்கண்டலவகளின் அடிப்பலடயிை் இந்த நீதிப்ஜபராலண மனு 

முடிதத்ு லவக்கப்படுகிறது. சசைவுதச்தாலக இை்லை. அதஜனாடு 

சதாடரப்ுலடய பை்வலக மனுக்களும் முடித்து லவக்கப்படுகிறது.   

   06.10.2021 
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1. தமிழ்நாடு அரசு, 

சாரப்ாக அதன் சசயைர,் 

ஊரக வளரச்ச்ி & பஞ்சாயதத்ு ராே் துலற, 

புனித ோரே்் ஜகாட்லட, சசன்லன - 600009. 

 

2. ஊரக சுகாதாரம் மற்றும் பஞ்சாயத்து ராே் துலற இயக்குனர,் 

ஊரக வளரச்ச்ி மற்றும் பஞ்சாயத்து ராே் துலற இயக்குனரகம் 

பனகை் மாளிலக, சசன்லன - 600015. 

 

3. ஊராட்சிகளின் ஆய்வாளர ்/ மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர,் கடலூர ்

குண்டு சாலை, சபண்லணயார ்சாலை, 

மஞ்சக்குப்பம், கடலூர ்- 607001.    

 

நீதியரெர ்N. ஆனந்ே் செங்கதேஷ், 

 

நீதிப்தபராமண  எண்.7326 / 2021 

மற்றும் WPMP Nos.7834 & 7835 /2021 

 

06.10.2021 

 

 

ேமிழாக்க உேவி: 

 

திரு. M. குரு சரவணன், உள்ளாட்சி சசயற்பாட்டாளர,் 

திரு. N.D. சிவக்குமரன், உயரநீ்திமன்ற வழக்குலரஞர,் 

திரு. M. நீைமணிகண்டன், உள்ளாட்சி சசயற்பாட்டாளர.் 

 

*  இந்த சமாழிசபயரப்்பு வழக்குலரஞரக்ள் உதவியுடன் நீதிமன்றத் தீரப்்பின் 

மூைப்பிரதியிலிருந்து ஜமற்சகாள்ளப்பட்ட எளிலமப்படுத்தப்பட்டத் தமிழாக்கம் 

ஆகும்.  சரியான புரிதலுக்குத் தீரப்்பின் ஆங்கிைப் பிரதியிலன சரிப்பாரத்்துக் 

சகாள்ளவும்.  Click link to download order copy:  https://bit.ly/31F4XYw 


