
 

ெபா  அறிவிப்  

தமிழ்நா  வரன் ைற ெசய்யப்பட்ட ெபா ள்கள் மற் ம் வியாபார இடங்கள் குறித்த (வணிக 
பகுதிகைள வரன் ைறப் ப த் தல்) சட்டம் 1996 பிாி  14ன் ப , ெசன்ைன ேகாயம்ேப  
ெமாத்த வணிக வளாகத்ைதத் தவிர, இதர பகுதியில் காய்கள், கனிகள் மற் ம் க்கள் ெமாத்த 
வியாபாரம் ெசய்வ  தைட ெசய்யப்பட் ள்ள ,   

ேம ம் ெசன்ைன உயர்நீதி மன்றம் வழக்கு எண் 29809/2004, 12909/2009, 36204/2004 மற் ம் 
1/2009 வழக்குகளில் 27/11/2009 அன்  பிறப்பித்த ஆைணயின்ப  ெசன்ைன ெப நகர 
வளர்ச்சிக் கு மம் மற் ம் ெசன்ைன மாநகராட்சி ம் ஒன்றிைணந்  ெசன்ைன பத்ாியன் ெத  
ஜார்ஜ் ட ன் பகுதியில்  மலர் மற் ம்  ெமாத்த வியாபாரம் ெசய்பவர்கைள ேநராய்  ெசய்  
அப்பகுதியில் ெதாடர்ந்  மலர் மற் ம்  ெமாத்த வியாபாரம் ெசய்பவர்கைள அப் றப்ப த்த 
ேவண் ெமன ஆைண பிறப்பித் ள்ள .     

தன்ைம நிர்வாக அதிகாாி, ேகாயம்ேப  ெமாத்த விற்பைன அங்கா  வளாகம், க த எண் 
எம்.எம்.சி/.ஏ1/3556.2010 ேததி 29.1.2010 லம் ெமாத்த  விற்பைன வணிகம் என்பதற்கான 
விளக்கத்ைத கீழ்கண்டவா  ெதாிவிக்கிறார்.  

தமிழ்நா  வைரய க்கப்பட்ட ெபா ள்க க்கான வணிக பகுதிகள் (அைமவிடத்தில் கட் ப்பா ) 
சட்டம் 1996 பிாி  2(14)ன் ப  ெமாத்த விற்பைன வணிகம் என்ப  ” வைரய க்கப்பட்ட 
ெபா ள்கைள மற் ம் அல்ல வைரய க்கப்பட்ட ெபா ள்கைள ெபா ட்களின் ேசமிப்  
கிடங்குகளில் பா காப்ப  மற் ம் ெமாத்தமாக ைவத்தி ப்ப  மற் ம் அவ்வா /எேத ம் 
விற்பைன ெசய்பவர், வாங்குபவர் அல்ல  ேசமிப்  கிடங்களில் பா காப்பவர் ஆகிய 
அைனத் ம் ெமாத்த விற்பைன வணிகம் ெசய்பவராகக் க தப்ப வர்.   

ேம ம், வைரய க்கப்பட்ட ெபா ட்கைள ேநர  உபேயாகத்திற்கு அல்லாமல் பிறவைக  
உபேயாகத்திற்காக வாங்குவ  ெமாத்த விற்பைன வணிகர்களாக க தப்ப ம்.    

அதன்ப , ெசன்ைன ெப நகர வளர்ச்சிக் கு மம் அதிகாாிகள் மற் ம் ெசன்ைன மாநகராட்சி 
அதிகாாிகள் 11.1.2010 மற் ம் 12.1.2010 ஆகிய ேததிகளில் ெசன்ைன பத்ாியன் ெத , ஜார்ஜ் 
ட ன் பகுதியில் ேநராய்  ெசய் , அப்பகுதியில் 130 வியாபாாிகள்  ெமாத்த வியாபாரம் 
ெசய்வதாக கண்டறியப்பட் ள்ள .   



  

  

  எனேவ,  ெசன்ைன   பத்ாியன் ெத  பகுதியில் 01.03.2010 தல்   மலர் மற் ம்  ெமாத்த 
வியாபாரம் ெசய்வைத நி த்த ேவண் ம் என்  இந்த  அறிவிப்  ெவளியிடப்ப கின்ற .  இந்த 
அறிவிப்ைப மீறி பத்ாியன் ெத , ஜார்ஜ் ட ன் பகுதியில் ெதாடர்ந்   மலர் மற் ம்  ெமாத்த 
வியாபாரம் ெசய்தால் இப்பகுதிக்கு க்கைள ஏற்றி வ ம் சரக்கு வாகனங்க ம், தராசு மற் ம் 
இதர வியாபார ெபா ட்கள் கைடயி ந்  எந்தவித ன் அறிவிப் ம் இன்றி பறி தல் 
ெசய்யப்ப ம் என இதன் லம்  ெதாிவிக்கப் ப கிற .   

        ஒப்பம்   

        உ ப்பினர் ெசயலர்  

  

  

// உண்ைம நகல் //  

  

  

                                                 உதவி திட்ட அைமப்பாளர்  

  

  

 


