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நீதி நிர்வாகத்துறை
தமிழீழ விடுதறைப் புலிகள்
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தமிழீழப் பிரததசத்தில் யாழ் குடா நாட்டினுள் விறகுத் ததவையின்
அதிகரிப்பாலும், பயன்பாட்டின் அதிகரிப்பினாலும், அவ்விறகிவன யாழ்
குடாநாட்டினுள்தேதய பபற்றுப் பூர்த்தி பசய்ய தைண்டியுள்ேவையினாலும்,
துவிச்சக்கரைண்டிகளிலும், இதர ைாகனங்களிலும் எடுத்துச் பசல்கின்றனர்.
இவ்விறகிற்காக யாழ் குடாநாட்டினுள் காணப்படும் பற்வறக்காடுகள், பபரிய
ைரங்கள் என்பவைகளிவன பைட்டிச் பசல்லுகின்றவை யினாலும், இது சூழல்
பாதுகாப்பிற்குப்

பபரும்

அச்சுறுத்தலாக

அவைைதாலும்,

இவ்

விறகு

பைட்டுதவல ஒழுங்குபசய்து கட்டுப் படுத்தவும், இதனகத்து அறவிடப்படும்
பணம் மீள் ைரநடுவகக்காக பயன்படுத்துைதற்குைானபதாரு சட்டம்.
தமிமீழ

ததசியத்

தவலைர்

திரு.

தை.

பிரபாகரன்

அைர்களின்

விறகு

பைட்டுைவத

ஒப்புதலின் அடிப்பவடயில் சட்டைாக்கப்படுகிறது .
1. இச்சட்டம்

யாழ்.

குடாநாட்டுக்குள்

ஒழுங்குபடுத்தும் சட்டம் எனப்படும். இது 1993 ஆம் ஆண்டு
டிசம்பர் ைாதம் 1ம் திகதிமுதல் நவடமுவறக்கு ைரும்.
2. விறகுத்

ததவையின்

ைரங்கவேயும்,

சிறு

காரணைாக

நீண்டகாலம்

பற்வறகவேயும்,

பயன்

தரும்

கண்டல்காடுகவேயும்

பைளிபகாண்ட பிரததசங்களிலாயினும், பபாத இடங்களிலாயினும்
இச்சட்டத்தின் ஒழுங்குகளிவன மீறி பைட்டுைது குற்றைாகும்.
3. எைராகிலும் யாழ். குடாநாட்டுப் பகுதியுள் ஓர் இடத்தில் இருந்து
இன்னும் ஒரு இடத்திற்கு விறகிவன எடுத்துச் பசல்ைதாயின்,
அதற்காக

ஓர்

அனுைதிப்பத்திரத்திவனப்

பபறல்

தைண்டும்.

இவ்விறகிவன

எடுத்துச்

பசல்ைதகாக

அனுைதிப்பத்திரத்திவன

ைழங்குைதற்கு என ஒவ்பைாரு தமிழீழ பபாருண்மிய தைம்பாட்டு
நிறுைன ைட்ட அலுைலகங்களிலும், ஒவ்பைாரு விதசட அலுைலர்
நியமிக்கப்பட்டு

இருப்பார்.

இைர்

விறகிவன

எடுத்துச்

பசல்ைதற்கான விண்ணப்பப் படிைங்கவேக் பகாடுத்து, மீேப்
பபறுைததாடு பரிசீலித்து அனுைதிவயயும் ைழங்குைார்.
விதிவிலக்கு: பதன்வன, பவன, ததங்காய் என்பவைகளின் ைட்வட,
கதிகால்கள்,

ஊைல்

என்பன

பகாண்டு

பசல்ைதற்கு

அனுைதிப்பத்திரம் அைசியமில்வல
4. இவ்ைட்ட விதசட அலுைலர், அனுைதியின்றி ஒருைர் விறகிவன
எடுத்துச் பசல்ைவதக் கண்காணிக்கவும், அத்தவகய நபவரக்
காைல் துவறயில் ஒப்பவடக்கவும் அதிகார முவடயைர்.
விேக்கம்
தமிமீழ

விடுதவலப்

அவைப்புகளும்

தைது

புலிகள்

இயக்கமும்,

ததவைக்கான

அதவனச்

விறகிவனப்

சார்ந்த

பபறுைதற்காக

அவ்ைப்பகுதி விதசட ைட்ட அலுைலரிடம் அதற்கான பணத் --திவனச்
பசலுத்தி

விறகிவனக்

பகாண்டு

பசல்ைதற்கான

தபாக்குைரத்து

அனுைதியிவனப் பபற்றுக்பகாள்ேலாம்.
விேக்கம்
விறகு பைட்டப்படுதல்
பபறுைதனால்

அதிகைாகத்

அப்பகுதிகளில்

பதன்ைராட்சிப்பகுதியில்

விடுதவலப்

புலிகள்

இயக்கம்

இடம்
விறகு

விற்பவன நிவலயம் ஒன்றின் ஊடாக விறகுக் பகாள்ைனைாேர்கட்குத்
ததவையான
மூலைாகப்

விறகிவன
பபறப்படும்

ைழங்கும்.
நிதி

இவ்விறகு

முழுைதும்

விற்பவன

'”மீள்

நிவலயம்

ைரநடுவகக்காகதை”

பயன்படுத்தப்படல் தைண்டும்
5.

பதன்ைராட்சிப் பகுதியில் குறித்த விறகு விற்பவன நிவலயங்களில்
இருந்து

விறகிவனக்

பகாண்டு

பசல்ைதற்கான

தபாக்குைரத்து

அனுைதியிவன, பவே ைட்டச் பசயலகத்தில் பபற்றுக்பகாள்ேலாம்.
விேக்கம்
இச்சட்டத்தின் பிரகாரம் உள்ளூரில் ஓரிடத்தில் இருந்து இன்தனார்
இடத்திற்கு

விறகு

பகாண்டுபசல்ைதானாலும்

கூட

தபாக்குைரத்து

அனுைதியிவனக் குறித்த அவ்ைவ் ைட்டச் பசயலகங்களில் இதற்பகன
நியமிக்கப்பட்டுள்ே

விதசட

அலுைலரிடம்

பபற்றுக்பகாள்ேப்படுதல்

தைண்டும்.
6.

அ. விறகு எடுத்துச் பசல்ைதற்கான தபாக்கு ைரத்து அனுைதிப்
பத்திரைானது
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ைணி

தநரத்திற்குச்

பசல்லுபடியானதாகும்

என்பதுடன் இவ்ைனுைதிப் பத்திரத்திவன ஒதர ஒரு தடவை விறகிவன
எடுத்துச் பசல்ைதற்கு ைட்டுதை பாவிக்கலாம்.
விேக்கம்
அனுைதிப்பத்திரம் காலாைதியாகும்தபாது, அனுைதி ைழங்கிய ைட்ட
விதசட அலுைலரினால் உறுதிப்படுத்தப்பட்டு மீேப் புதுப்பிக்கப்படும்.
ஆ. ஒவ்பைாரு ைட்டாரங்களிலும் நிதித்துவறயால் பதிவு பசய்யப்பட்ட

விறகு விற்பவன நிவலயங்களில் நுகர் தைாவரத், தத்தைது ததவைக்காக
விறகுகவேக் பகாள்ைனவு பசய்யும்தபாது, அந்நிவலயத்தால் ைழங்கப்படும்
பற்றுச்சீட்டுடன் விறகிவனக்பகாண்டு பசல்ல அனுைதி ைழங்கப்படும்.
7. இச்சட்டத்திற்கு

முரணாக

அனுைதியின்றி

விறகிவனக்

பகாண்டு

பசல்லும் எைவரயும், தமிழீழ காைல்துவறயினர் வகது பசய்து உரிய
தமிழீழ

நீதிைன்றினில்

முற்படுத்தி

குற்றவியல்

ஒழுங்கினில்

ைழக்கிடப்படல் தைண்டும்.
8.

அனுைதியின்றி விறகு பகாண்டுபசல்லும் எைரிடமும் அைர்

பகாண்டு பசல்லும் விறகின் பபறுைதியின் மூன்று ைடங்கு பபறுைதியான
குற்றப்பணம்

அறவிடப்படுைதுடன்,

அைர்

அனுைதியின்றிக்

பகாண்டுபசன்ற விறகிவனயும் பறிமுதல் பசய்யப்படும்.
9.

பின்ைருைாறு விறகு எடுத்துச் பசல்ைதற்கான மீள் நடுவக நிதி

அறவிடப்படும்.
1. ஒரு பலாறி விறகுக் குவியல்
(தலாட்) ரூபா 1000/2. ஒரு உழவு இயந்திர விறகுக் குவியல்
(தலாட்) ரூபா 500/3. ஒரு இருசக்கர இழுபபாறி ஊர்திக்குவியல்
(லான்ட் ைாஸ்ரர்) ரூபா 300/4. இரட்வட ைாட்டு ைண்டி விறகுக்
குவியல் ரூபா 200/-

5. ஒற்வற ைாட்டு ைண்டி விறகுக்
குவியல் ரூபா 100/விதிவிலக்கு
துவிச்சக்கர

ைண்டில்களில்

பகாண்டு

ைரநடுவகக் கட்டணம் அறவிடப்பட ைாட்டாது.

பசல்லும்

விறகிற்கு

மீள்

