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பகுதி A 

ஓட்டுநர் உரிமங்கள் 
 

 

 

 

 

அறிமுகம் 

“ஓட்டுநருக்கான அடிப்பகட விளக்கம்” ககயேடு, சிங்கப்பூரிலுள்ள சாகல பேன்பாட்டாளர்கள் 

அகனவரும் அவசிேம் படிக்க யவண்டிே ஒன்றாகும். நகடேர்கள், மிதிவண்டி ஓட்டுயவார், யமாட்டார் 

கசக்கியளாட்டிகள், வாகன ஓட்டுநர்கள் அகனவரும் இதில் உள்ளடங்குவர். யபாக்குவரத்து 

விதிமுகறகள், யபாக்குவரத்து ஒழுங்குமுகற விதிகள், யபாக்குவரத்து குறிகள் மற்றும் சமிக்கைகள் 

ஆகிேன உள்ளடங்கும் வநடுஞ்சாகல விதிகள் இதில் இடம்வபற்றுள்ளன. சாகல 

பேன்பாட்டாளர்களுக்கு அறிவூட்டி, சாகலப் பாதுகாப்கப யமம்படுத்துவது இதன் யநாக்கம். 

வநடுஞ்சாகல விதிகளில் உள்ள விதிமுகறகள் மற்றும் ஒழுங்குமுகற விதிகளில் பலவும் 

சட்டப்படிோனகவ. அவற்கற நீங்கள் மீறினால், யபாக்குவரத்து குற்றம் புரிந்தவராவரீ்கள். 

உங்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டு, உங்கள் உரிமத்திற்குக் குற்றப்புள்ளிகள் தரப்படும். இதனால் 

உங்கள் ஓட்டுநர் உரிமம் இகடநீக்கம் அல்லது ரத்து வசய்ேப்படலாம், அல்லது நீங்கள் வாகனம் 

ஓட்டுவதற்கு நீதிமன்றம் தகட விதிக்கலாம். வநடுஞ்சாகல விதிகளில் உள்ள யபாக்குவரத்து 

விதிமுகறககளயும் ஒழுங்குமுகற விதிகளும் வதரிந்துவகாண்டு, ககடப்பிடிப்பதன்வழி, நமது 

சாகலகளில் சாகல விபத்துககளயும், காேங்ககளயும், மரைங்ககளயும் குகறக்க துகை 

புரிேலாம். 

 

ஓட்டுநர் உரிமம் என்பது என்ன? 

1 ஓட்டுநர் உரிமம் என்பது சாகலப் யபாக்குவரத்துச் சட்டத்தின்கீழ் யபாக்குவரத்து யபாலிசார் தரும்  

சட்டபூர்வ ஆவைமாகும். உரிமதாரரின் வபேர், அவர் சட்டப்படி ஓட்டக்கூடிே வாகனப் பிரிவு(கள்),  

விதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிே கட்டப்பாடுகள், உரிமத்தின் வசல்லுபடி காலகட்டம் ஆகிே விவரங்கள்  

உரிமத்தில் இடம்வபற்றிருக்கும். 

 

ஓட்டுவதற்கான தகுதி 
2 சிங்கப்பூர் சாகலகளில் யமாட்டார் வாகனம் ஓட்டுவதற்கான உரிமத்திற்குத் தகுதிவபற, 

விண்ைப்பதாரர்: 

(i) குகறந்தது 18 வேதாக இருக்கயவண்டும்; 

(ii) ஓட்டும் திறன் யசாதகனேில் யதறிேிருக்க யவண்டும்; 

(iii) மனயநாோல் பாதிக்கப்பட்டிருக்கக் கூடாது; 

(iv) வலிப்பு யநாோல் பாதிக்கப்பட்டிருக்கக் கூடாது; 

(v) திடீவரன முடக்கும் தகலசுற்றல் அல்லது மேக்கத்திற்கு இலக்காகுபவராக இருக்கக்கூடாது; 

(vi) யமாட்டார் வாகனத்தின் அகடோளக் குறிக்கான அயத அளவிலும் முகறேிலும் கறுப்புநிறப் 

பின்னைிேில் வவண்ைிறத்திலுள்ள 6 வதாடர் எழுத்துகள், எண்கள் ஆகிேவற்கற 25 மீட்டர் 

வதாகலவிலிருந்து (மூக்குக்கண்ைாடி அைிபவராக இருந்தால், அதன் துகையுடன் ) படிக்க 

இேலயவண்டும்; மற்றும் 

(vii) சிவப்பு, மஞ்சள், பச்கச ஆகிே நிறங்ககள 25 மீட்டர் வதாகலவிலிருந்து யவறுபடுத்த 

முடிேயவண்டும். 

 

ஓட்டுநர் உரிமப் பிரிவுகள் 

3 சட்டத்தின்படி, யபாக்குவரத்து யபாலிசார் வழங்கும் ஓட்டுநர் உரிமப் பிரிவுகளின் பட்டிேகலக் 

கீழ்க்காணும் அட்டவகைேில் காைலாம். 

 

 விளக்கம் தகுதி நிபந்தடன 

பிரிவு 1 

பாரம் ஏற்றாமல் 250 கியலாகிராமுக்கு உட்பட்ட 

இேலாயதார் தூக்குவண்டிகள். ஏதாவவதாரு வகக 

உடற்குகற அல்லது இேலாகம உள்ளவர்களின் 

பேன்பாட்டுக்காகயவ பிரத்யேகமாக 

வடிவகமக்கப்பட்டு, தோரிக்கப்பட்டு, அவர்கள் 

மட்டுயம பேன்படுத்தப்படும் வாகனம். 

18 வேது முதலான இேலாயதார் அல்லது 

ஏதாவது உடற்குகற அல்லது இேலாகம 

உள்ளவர்கள். 

பகுதி A 
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ஒட்டுநர் உரிமங்கள் 

 

பிரிவு 

2B 

இன்ஜின் வகாள்ளளவு 200 c.c.-க்கு உடப்ட்ட 

யமாட்டார ்கசக்கிள்கள், அல்லது மின்சாரச ்சக்தி 

வவளியீடட்ில் 15kw – ருக்கும் யமற்யபாகாத 

வககயில் இஇங்கும் யமாடட்ார ்கசக்கிள்களாக 

பதிவு வஇசஇ் ப்படட் யமாட்டார ்கசக்கிள்கள். 

மின்சார யமாடட்ாரக்ளுடன் இஇங்கி, யமாடட்ார ்

கசக்கிள்களாகப் பதிவு வஇசஇ் ப்படட் யமாடட்ார ்

கசக்கிள்கள்.  

குகறந்தது 18 வேது. 

பிரிவு 

2A 

201 c.c. முதல் 400 c.c. வகரயிலான இன்ஜின் 

வகாள்ளளவு வகாண்ட யமாடட்ார ்கசக்கிள்கள் 

மற்றும் 15kw – ருக்கும் 25kw – ருக்கும் மின்சாரச ்

சக்தி வவளியீட்கடக் வகாண்டு இஇங்கும் 

மின்சார யமாடட்ார ்கசக்கிள்.  

குகறந்தது ஓராண்டு காலம் பிரிவு 2B உரிமம் 

கவத்திருக்கயவண்டும். 

பிரிவு 2 

இன்ஜின் வகாள்ளளவு 400 c.c.-க்கு யமலான 

யமாட்டார ்கசக்கிள் 25kw – ருக்கு யமற்படட் 

மின்சாரச ்சக்தி வவளியீட்கடக் வகாண்டு 

இஇங்கும் மின்சார யமாடட்ார ்கசக்கிள்.  

குகறந்தது ஓராண்டு காலம் பிரிவு 2A உரிமம் 

கவத்திருக்கயவண்டும். 

பிரிவு 3 

அவசர மருத்துவ வண்டி/ யமாடட்ார ்காரக்ள்  

பாரம் ஏற்றாமல் 3000 கியலாகிராமுக்கு உடப்டட், 

ஓட்டுநர ்தவிரத்்து 7 இபணிகளுக்கு 

யமற்யபாகாத, யமாடட்ார ்காரக்ள்; மற்றும் 

பாரம் ஏற்றாமல் 2500 கியலாகிராமுக்கு உடப்டட் 

யமாட்டார ்டிராக்டரக்ள் / வாகனங்கள்.  

குகறந்தது 18 வேது. 

பிரிவு 

3A 

அவசர மருத்துவ வண்டி/ யமாடட்ார ்காரக்ள்  

`பாரம் ஏற்றாமல் 3000 கியலாகிராமுக்கு உடப்டட், 

ஓட்டுநர ்தவிரத்்து 7 இபணிகளுக்கு 

யமற்யபாகாத, கிளட்ச ்மிதிகட்கட இல்லாத 

(தானிஇ க்க) யமாடட்ார ்காரக்ள்; மற்றும் பாரம் 

ஏற்றாமல் 2500 கியலாகிராமுக்கு உட்படட் 

மிதிகட்கட இல்லாத யமாடட்ார ்டிராக்டரக்ள் / 

வாகனங்கள்.  

குகறந்தது 18 வேது. 

பிரிவு 

3C 

அதிகபட்சம் 7 பேைிகள் வகர மட்டுயம 

(ஓட்டுநகரச் யசர்க்காமல்) ஏற்றிச் வசல்லும் 

வககேில் அகமக்கப்பட்ட, பாரம் ஏற்றப்படாத 

எகட 3000 கியலாகிராமுக்கு யமற்யபாகாத 

யமாட்டார் கார்கள். 

யவகல அனுமதிச் சீட்டு மற்றும் எஸ்-பாஸ் 

அனுமதி அட்கட கவத்திருப்யபார் தங்களது 

வவளிநாட்டு வாகன ஓட்டுநர் உரிமத்கத 

மாற்றுவதற்கு அடிப்பகட எழுத்துத் யதர்வில் 

மட்டும் யதர்ச்சி அகடந்தால் யபாதும். அவர்கள் 

இலகுரக வாகனங்கள், மினி யவன்கள், சிறிே 

யபருந்துகள் தவிர்த்து மற்ற எல்லா வககோன 

பிரிவு 3 வாகனங்ககளயும் ஓட்ட 

அனுமதிக்கப்படுவார்கள். 

பிரிவு 

3CA 

கிளட்ச் மிதிகட்கட இல்லாத, பாரம் ஏற்றப்படாத 

எகட 3000 கியலாகிராமுக்கு யமற்யபாகாத, 

ஓட்டுநர் தவிர்த்து அதிகபட்சம் 7 பேைிகள் வகர 

பேைிக்கக்கூடிே யமாட்டார் கார்கள். 

பிரிவு 3C தானிேக்க வாகனங்ககள மட்டுயம 

ஓட்ட விரும்பும் புதிே ஓட்டுநர்களுக்காக பிரிவு 

3CA உரிமம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 

பிரிவு 

4A 

ஓம்னிபஸ் – பேைிகளுக்கு நிர்ைேிக்கப்பட்ட 

கட்டைங்கள் விதிக்கும் திட்ட மிட்ட யசகவ 

வழங்க பேன்படுத்தப்படும் வபாதுச் யசகவ 

வாகனங்கள். 

பிரிவு 3 உரிமம் கவத்துள்ள குகறந்தது 21 

வேதுகடேவர். 

பிரிவு 4 

பாரம் ஏற்றாமல் 2500 கியலாகிராமுக்கு 

யமலான எகடயுள்ள, பாரம் அல்லது 

பேைிககள ஏற்றிச்வசல்வதற்காக 

அகமக்கப்பட்ட கனரக யமாட்டார் கார்கள்; 

மற்றும் பாரம் ஏற்றாமல் 2500 

கியலாகிராமுக்கும் 7250 கியலாகிராமுக்கும் 

இகடப்பட்ட எகடயுள்ள யமாட்டார் 

டிராக்டர்கள். 

பிரிவு 3 உரிமம் கவத்துள்ள குகறந்தது 

21 வேதுகடேவர். 

பிரிவு 5 

பாரம் ஏற்றாமல் 7250 கியலாகிராமுக்கு 

யமலான எகடயுள்ள, பாரம் ஏற்றுவதற்காக 

அகமக்கப்படாத யமாட்டார் வாகனம். 

பிரிவு 4 உரிமம் கவத்துள்ள குகறந்தது 

21 வேதுகடேவர். 

 

ஓட்டும் திறன் பசாதடன 
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4 புதிே உரிமப் பிரிவுக்கு விண்ைப்பம் வசய்பவர் ஓட்டும் திறன் யசாதகனேில் யதர்ச்சி 
வபறயவண்டும். எழுத்துத் யதர்வுமற்றும்/அல்லது வாகனம் ஓட்டும் யசாதகன ஆகிேகவ இதில் 

உள்ளடங்கும்: 

(a) அடிப்படை எழுத்துத் பதர்வு (BTT) 

யபாக்குவரத்து விதிமுகறகள், யபாக்குவரத்து ஒழுங்குமுகறகள், யபாக்குவரத்து குறிகள் 

மற்றும் சமிக்கைகள், வபாதுவான சாகல பாதுகாப்பு பற்றிே உங்கள் அறிவாற்றகலச் 

யசாதிக்கும் வககேில் அடிப்பகட எழுத்துத் யதர்வு (BTT) வடிவகமக்கப்பட்டுள்ளது. 

இத்யதர்வில் யசாதிக்கப்படுபகவ “அதிகாபூர்வ ககயேடு – ஓட்டுநருக்கான அடிப்பகட 

விளக்கம்” என்ற தகலப்பிலான ககயேட்டில் வபாதுப்பகடோக விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.  

பகுதி A 

ஒட்டுநர் உரிமங்கள் 

 

வாகனம் ஓட்டக் கற்றுக்வகாள்ளும் அகனவரும் இத்யதர்வில் யதர்ச்சி வபற்றால் மட்டுயம 

யமல்நிகல எழுத்துத் யதர்வு, அதாவது இறுதி எழுத்துத்யதர்வு (FTT) அல்லது யமாட்டார் 

கசக்கியளாட்டிக்கான எழுத்துத்யதர்வு (RTT) எடுக்கமுடியும். 

(b) இறுதி எழுத்துத் பதர்வு (FTT) 

அடிப்பகட எழுத்துத் யதர்வில் யதர்ச்சிேகடந்த பிறகு, நீங்கள் கார் ஓட்டுநர் உரிமம் (பிரிவு 3 

அல்லது 3A) வபற விரும்பினால், வாகனம் ஓட்டும் யசாதகனக்கு உட்படுவதற்கு முன்பாக FTT-

ல் யதர்ச்சி வபறயவண்டும். பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டும் முகற, வாகனம் ஓட்டுவதற்கான 

முகறோன உத்திகள், சாகலகளில் ஓட்டும்யபாது மற்ற சாகல பேன்பாட்டாளர்களுடனான 

கலந்துகறோடல் பற்றிே உங்கள் அறிவாற்றகலச் யசாதிப்பது FTT-ன் யநாக்கம். நீங்கள் FTT-ல் 

யதர்ச்சி அகடந்தபிறகு, ஈராண்டுகளுக்குள் வாகனம் ஓட்டும் யசாதகனேில் யதர்ச்சி 
வபறயவண்டும். அவ்வாறு வசய்ேத் தவறினால், நீங்கள் மறுபடியும் FTT யதர்வு எழுதி யதர்ச்சி 
வபற்ற பிறயக மற்வறாரு வாகனம் ஓட்டும் யசாதகனக்கு விண்ைப்பிக்க முடியும். FTT யதர்வில் 

யசாதிக்கப்படுபகவ “அதிகாரபூர்வ ககயேடு – ஓட்டுநருக்கான இறுதி விளக்கம்” எனும் 

ககயேட்டில் வபாதுவாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. 

(c) பமாட்ைார் டசக்கிபளாட்டிக்கான எழுத்துத் பதர்வு (RTT) 

அடிப்பகட எழுத்துத் யதர்வில் யதர்ச்சி அகடந்த பிறகு, நீங்கள் யமாட்டார் கசக்கிள் ஓட்டுநர் 

உரிமம் (பிரிவு 2B) வபற விரும்பினால், வாகனம் ஓட்டும் யசாதகனக்கு உட்படுவதற்கு முன்பாக 

RTT யதர்வில் யதர்ச்சி வபறயவண்டும். பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டும் முகற, வாகனம் 

ஓட்டுவதற்கான முகறோன உத்திகள், சாகலகளில் ஓட்டும்யபாது மற்ற சாகல 

பேன்பாட்டாளர்களுடனான கலந்துகறோடல் பற்றிே உங்கள் அறிவாற்றகலச் யசாதிப்பது 

RTT-ன் யநாக்கம். நீங்கள் RTT-ல் யதர்ச்சி அகடந்தபிறகு, ஓராண்டுகளுக்குள் வாகனம் ஓட்டும் 

யசாதகனேில் யதர்ச்சி வபறயவண்டும். அவ்வாறு வசய்ேத் தவறினால், நீங்கள் மறுபடியும் RTT 

யதர்வு எழுதி யதர்ச்சி வபற்ற பிறயக மற்வறாரு வாகனம் ஓட்டும் யசாதகனக்கு விண்ைப்பிக்க 

முடியும். 

(d) வாகனம் ஓட்டும் பசாதடன 

யபாக்குவரத்து யபாலிசாரால் நிேமிக்கப்பட்ட பரியசாதகர் வாகனம் ஓட்டும் யசாதகனகே 

நடத்துவார். யசாதகனக்குப் வபாருத்தமான, நல்லபடி இேங்கும் நிகலேிலுள்ள, மூன்றாம் 

தரப்பு இடருக்கு எதிராக முகறோன காப்புறுதி வபற்றுள்ள யமாட்டார் வாகனத்திற்கு நீங்கள் 

ஏற்பாடு வசய்ேயவண்டும். 

 

5 எழுத்துத் யதர்வு அல்லது வாகனம் ஓட்டும் யசாதகனக்குப் பதிவு வசய்து பங்யகற்பதற்கு, பதிவு 

யததிேில் அல்லது யதர்வு/யசாதகன யததிேில் பின்வரும் தகுதி நிபந்தகனககள விண்ைப்பதாரர் 

நிகறயவற்றயவண்டும்: 

(a) விண்ைப்பதாரர் 12 குற்றப்புள்ளிகளுக்கு யமல் வபற்றிருக்கக்கூடாது; 

(b) விண்ைப்பதாரர் இகடநீக்கம் வசய்ேப்பட்டிருக்கயவா நீதிமன்றத்தால் தகட 

வசய்ேப்பட்டிருக்கயவாஅல்லது ஓட்டுநர் உரிமம் ரத்து வசய்ேப்பட்ட யததிேிலிருந்து ஓராண்டு 

காலத்திற்கு உட்பட்டிருக்கயவா கூடாது; 

(c) விண்ைப்பதாரர் யபாலிஸ் விசாரகைேின்கீழ் இருக்கக்கூடாது; மற்றும் 

(d) யவறு புதிே பிரிவு ஓட்டுநர் உரிமத்தின் புதிே ஓட்டுநராக நன்னடத்கத காலகட்டத்தின்யபாது 

அகடோளக் குறிேடீ்கட (அதாவது நன்னடத்கத தகடு) காட்சிக்கு கவக்கத் தவறிே குற்றத்கத 

2 அல்லது அதற்கு யமற்பட்ட முகற புரிந்திருக்கக்கூடாது. 

 

இடைக்கால ஓட்டுநர் உரிமம் (PDL) 

6 அடிப்பகட எழுத்துத் யதர்வில் யதர்ச்சி அகடந்தபிறகு, உங்களது பேிற்றுவிப்பாளருடன் சாகலகளில் 

வாகனம் ஓட்டிக் கற்றுக்வகாள்ளத் வதாடங்குவதற்கு இகடக்கால ஓட்டுநர் உரிமத்திற்கு (PDL) நீங்கள் 
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விண்ைப்பிக்கலாம். இகடக்கால ஓட்டுநர் உரிமம் வழங்கப்பட்ட யததிேிலிருந்து 2 வருடங்களுக்கு 

வசல்லுபடிோகும். அதன்பிறகு ஒவ்வவாரு 2 வருடங்களுக்கு ஒருமுகற அகதப் புதுப்பிக்கலாம். 

 

7 இகடக்கால ஓட்டுநர் உரிமம் கவத்திருப்யபார், ஓட்டக் கற்றுக் வகாள்ளும் வகுப்புகளின்யபாதும் 

வாகனம் ஓட்டும் யசாதகனேின்யபாதும் வாகனத்தின் முன்பக்கமும் பின்பக்கமும் பார்கவேில் 

வதளிவாகத் வதரியும் வககேில் இரண்டு 18 கன வசன்டிமீட்டர் “L” தகடுககளக் காட்சிக்கு 

கவக்கயவண்டும். அயதாடு, வகுப்புகளின்யபாதும் யசாதகனேின்யபாதும் மூன்றாம் தரப்பு இடருக்கு 

எதிராகக் காப்புறுதி வபற்றிருக்கயவண்டும். உங்களது உரிமம் வபற்ற பேிற்றுவிப்பாளரின் அல்லது 

பேிற்றுவிப்புப் பள்ளிேின் பேிற்றுவிப்பாளரின் கண்காைிப்பின்கீழ் மட்டுயம நீங்கள் ஓட்டலாம். 

 

8 இகடக்கால ஓட்டுநர் உரிமத்திற்கு விண்ைப்பம் வசய்ே, விண்ைப்பிக்கும் யததிேில் பின்வரும் தகுதி 
நிபந்தகனககள விண்ைப்பதாரர் நிகறயவற்றயவண்டும்: 

(a) விண்ைப்பதாரர் 12 குற்றப்புள்ளிகளுக்கு யமல் வபற்றிருக்கக்கூடாது; 

பகுதி A 

ஒட்டுநர ்உரிமங்கள் 

 

(b) விிண்ைப்பதாரர் அடிப்பகட எழுத்துத் யதர்வில் யதர்ச்சி வபற்றிருக்க யவண்டும்; 

(c) யமாட்டார் வாகனத்தின் அகடோளக் குறிக்கான அயத அளவிலும் முகறேிலும் கறுப்புநிறப் 

பின்னைிேில் வவண்ைிறத்திலுள்ள 6 வதாடர் எழுத்துகள், எண்கள் ஆகிேவற்கற 25 மீட்டர் 

வதாகலவிலிருந்து (மூக்குக்கண்ைாடி அைிபவராக இருந்தால், அதன் துகையுடன்) படிக்க 

இேலயவண்டும்; மற்றும் 

(d) சிவப்பு, மஞ்சள், பச்கச ஆகிே நிறங்ககள 25 மீட்டர் வதாகலவிலிருந்து யவறுபடுத்த 

முடிேயவண்டும். 

 

ஓட்டுநர் உரிமத்தின் வசல்லுபடி 

9 நீங்கள் சிங்கப்பூர் குடிமகனாக அல்லது நிரந்தரவாசிோக இருந்தால், உங்களது ஓட்டுநர் உரிமம் 

வாழ்நாள் முழுவதும் வசல்லுபடிோகும். ஆனால், நீங்கள் மனிதவள அகமச்சின் யவகல அனுமதி 
அட்கட கவத்துள்ள வவளிநாட்டவராக இருந்தால் (எடுத்துக்காட்டாக: சிங்கப்பூரில் தங்கக்கூடிே 

காலகட்டத்திற்குக் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்ட யவகல அனுமதி அட்கட, சிறப்பு அனுமதி அட்கட, 

யவகல அனுமதிச் சீட்டு, சார்ந்திருப்யபார் அனுமதி அட்கட), உங்களது ஓட்டுநர் உரிமம் 5 ஆண்டுகள் 

வகர வசல்லுபடிோகும். 

 

“புதிய” ஓட்டுநர்கள் 

10 புதிே ஓட்டுநர்கள் என்யபார் ஓராண்டுக்கும் குகறவான காலத்திற்குப் புதிே ஓட்டுநர் உரிமம் 

கவத்திருப்யபார் ஆகும். அவர்களுக்குப் புதிே ஓட்டுநர் உரிமம் தரப்பட்ட யததிேிலிருந்து ஓராண்டு 

காலத்திற்கு அவர்கள் நன்னடத்கத கண்காைிப்பில் இருப்பார்கள். 

 

11 ஓராண்டுகால நன்னடத்கத கண்காைிப்பின்யபாது, புதிே பிரிவு 2B , பிரிவு 3/3A மற்றும் பிரிவு 3C/3CA  

ஓட்டுநர்கள் அகனவரும் வாகனம் ஓட்டும்யபாது வாகனத்தின் 

முன்பக்கமும் பின்பக்கமும் அகடோளக் குறிேடீ்கட (அதாவது 

நன்னடத்கத தகடு) காட்சிக்கு கவத்திருக்கயவண்டும். 

 

பிரிவு 2B வாகனத்கதப் வபாறுத்தவகர, நன்னடத்கத தகடு காட்சிக்கு 

கவக்கப்படயவண்டிே இடம்: 

(a) முன்விளக்குக்கு யநராக யமயல அல்லது கீயழ; மற்றும் 

(b) பின்பக்க உரிமத் தகடுக்கு யநராக யமயல அல்லது கீயழ. 
 

முன்பக்கமும் பின்பக்கமும் கண்ைாடியுள்ள பிரிவு 3/3A/3C/3CA வாகனங்ககளப் வபாறுத்தவகர, 

நன்னடத்கத தகடு காட்சிக்கு கவக்கப்படயவண்டிே இடம்; 

(a) முன்பக்கக் கண்ைாடிேின் வலது யமல்பக்கம்; மற்றும் 

(b) பின்பக்கக் கண்ைாடிேில், வாகனத்தின் வவளிேிலிருந்து பார்க்கும்படி, வலது யமல்பக்கம்; 

 

12 ஓராண்டு நன்னடத்கத கால கட்டத்தின்யபாது நன்னடத்கதத் தகட்கட முதன்முகறோக 
காட்சிக்கு கவக்கத் தவறுயவாருக்கு அபராதம் விதிக்கப்படும். இரண்டாவது முகற காட்சிக்கு 
கவக்கத் தவறினால் உரிமம் ரத்து வசய்ேப்படும். 

 

ஓராண்டுகாை நன்னடதஞ்த கண்காணிப்பின்பபாது 13 அை்ைது அதற்கு பேைான 

குற்றப்புள்ளிகள் பபறுே் புதிய ஓட்டுநரின் புதிய ஓட்டுநர ்உரிேமுே் ரத்து பசய்யப்படுே். 

 

ஓட்டுநர் பமம்பாட்டுப் புள்ளிகள் முடற (DIPS) 

நன்னைத்டத தகடு 
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13 ஓட்டுநர் யமம்பாட்டுப் புள்ளிகள் முகற (DIPS) எனப்படும் சிங்கப்பூரின் குற்றப் புள்ளி விதிப்பு முகற, 

1 மார்ச் 1983 அன்று அறிமுகமானது. 

 

14 வவகுமதியும் தண்டகனயும் அளிக்கும் முகறேின் மூலம் விதிமுகறககள மீறும் ஓட்டுநர்ககள 

அகடோளம் கண்டு திருத்தும் வககேில் DIPS வடிவகமக்கப்பட்டுள்ளது. விதிமுகறககள மீறும் 

ஓட்டுநர்களின் குற்றப் புள்ளிககளயும் முந்திே இகடநீக்கப் பதியவட்கட நீக்கியும், இகடநீக்கக் 

காலகட்டத்கதக் குகறத்தும் அவர்கள் சாகலகளில் ஓட்டும் முகறகே யமம்படுத்திக்வகாள்ள 

ஊக்கமளிக்கப்படுகிறது. 

 

 

 

 

 

பகுதி A 

ஒட்டுநர ்

 

DIPS திட்ைத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் 
 

ஓட்டுநர் உரிமம் இடைநீக்கம் 

புதிே அல்லது நன்னடத்கத கண்காைிப்பிலுள்ள வாகனயமாட்டிகள் 

15 புதிே வாகனயமாட்டிகள், புதிே ஓட்டுநர் உரிமம் வபற்ற யததிேிலிருந்து ஓராண்டுகாலம் 

நன்னடத்கத கண்காைிப்பில் இருக்கும்யபாது 13 அல்லது அதற்கு யமற்பட்ட குற்றப் புள்ளிகள் 

வபற்றால் அவரது உரிமம் ரத்து வசய்ேப்பட்டு வசல்லாததாகிவிடும். உரிமதாரர் மறுபடியும் 

வாகனம் ஓட்டுவதற்கு உரிமம் வபற எல்லா யசாதகனககளயும் (எழுத்துத்யதர்வு மற்றும் ஓட்டும் 

யசாதகன) மீண்டும் எடுக்கயவண்டும். அயதாடு, உரிமம் ரத்தாகி ஓராண்டுக்குப் பிறகு மட்டுயம 

யசாதகனககள அவர் மீண்டும் எடுக்க முடியும். 

 

நன்னடத்கத கண்காைிப்பில் இல்லாத வாகனயமாட்டிகள் 

16 இதற்குமுன் உரிமம் இகடநீக்கம் வசய்ேப்படாத வாகனயமாட்டி, 24 மாதங்களுக்குள் 24 அல்லது 

அதற்கு யமற்பட்ட குற்றப் புள்ளிகள் வபற்றால், அவரது ஓட்டுநர் உரிமம் 12 வாரகால முதல் 

இகடநீக்கத்திற்கு இலக்காகும். 

 

17 ஏற்கனயவ உரிமம் இகடநீக்கம் வசய்ேப்பட்ட வாகனயமாட்டி, 12 மாதங்களுக்குள் 12 அல்லது 

அதற்கு யமற்பட்ட குற்றப் புள்ளிகள் வபற்றால், அவரது ஓட்டுநர் உரிமம் அடுத்தடுத்த 

இகடநீக்கத்திற்கு இலக்காகும். 

 

18 முதல் இகடநீக்கத்திற்குப் பிறகு அடுத்தடுத்த இகடநீக்கங்களின் காலகட்டம் பின்வருமாறு: 

(a) 2வது இகடநீக்கம்: 24 வாரங்கள்; 

(b) 3வது இகடநீக்கம்: 1 ஆண்டு; 

(c) 4வது இகடநீக்கம்: 2 ஆண்டுகள்; மற்றும் 

(d) 5வது இகடநீக்கம் (இதகனத் வதாடர்ந்து): 3 ஆண்டுகள். 

 

19 இகடநீக்கல் காலகட்டம் ஓராண்டு அல்லது அகதவிடக் கூடுதலாக இருந்தால் (அதாவது 3வது 

இகடநீக்கத்திலிருந்து), ஓட்டுநர் உரிமம் ரத்து வசய்ேப்பட்டு வசல்லாததாகிவிடும். உரிமதாரர் 

மறுபடியும் வாகனம் ஓட்டுவதற்கு உரிமம் வபற எல்லா யசாதகனககளயும் (எழுத்துத்யதர்வு 

மற்றும் ஓட்டும் யசாதகன) மீண்டும் எடுக்கயவண்டும். 

 

20 முதல் மற்றும் 2வது இகடநீக்கத்திற்கு இலக்காகும் வாகனயமாட்டிகள் தங்களது வாகனயமாட்டும் 

பழக்கத்கதச் சரிவசய்துவகாள்ள மறுபேிற்சி அளிக்கப்படும். அவர்கள் மறுபேிற்சி வபற்று யதர்ச்சி 
அகடந்தால், இகடநீக்கல் காலகட்டம் குகறக்கப்படும்: 

(a) முதல் இகடநீக்கத்திற்கு, இகடநீக்கக் காலகட்டம் 12 வாரங்களிலிருந்து 4 வாரங்களாகக் 

குகறக்கப்படும். முதல் இகடநீக்கத்திற்குக் காரைமான யபாக்குவரத்து குற்றங்களில் எதுவும் 

விபத்து சம்பந்தப்பட்டதாக இல்லாவிட்டால், இகடநீக்கல் காலகட்டம் யமலும் 1 வாரம் 

குகறக்கப்படும்; மற்றும் 

(b) 2வது இகடநீக்கத்திற்கு, 24 வாரங்களிலிருந்து 12 வாரங்களாகக் குகறக்கப்படும். 

 

21 3வது மற்றும் அதற்கடுத்த இகடநீக்கங்களுக்கு மறுபேிற்சி அல்லது தண்டகனக் குகறப்பு 

கிகடோது. 
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22 இகடநீக்கல் காலகட்டத்தின்யபாது, உரிமதாரரின் புககப்படமுள்ள ஓட்டுநர் உரிம அட்கட 

யபாக்குவரத்து யபாலிசாரிடம் ஒப்பகடக்கப்படயவண்டும். 1வது மற்றும் 2வது இகடநீக்கங்களுக்கு, 

உரிமதாரரின் புககப்படமுள்ள ஓட்டுநர் உரிம அட்கட , இகடநீக்கல் காலகட்டம் 

முடிவகடந்தவுடன் அவரிடம் திருப்பித் தரப்படும். 

 

DIPS திட்டத்தின்கீழ் நன்னடத்கத கண்காைிப்பில் இல்லாத வாகனயமாட்டிகளுக்கான 

இகடநீக்கல் விதிமுகறககளப் பின்வரும் அட்டவகை சுருக்கமாக எடுத்துக்கூறுகிறது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

பகுதி A 

ஒட்டுநர ்

 

 

விதிக்கப்பட்ை குற்றப்புள்ளிகள் பற்றி பல தகவல் அறிக்டககள் 

23 குற்றப் புள்ளிகள் விதிக்கப்பட்ட ஒவ்வவாரு குற்றத்கதயும் சரிகட்டிேபிறகு குற்றப் புள்ளி நிலவரம் 

பற்றி வாகனயமாட்டிகளுக்குத் தகவல் வதரிவிக்கப்படும். வாகனம் ஓட்டும் பழக்கத்கத 

யமம்படுத்திக் வகாள்ளுமாறு உரிமதாரர்ககள முன்கூட்டியே எச்சரிப்பதும், குற்றப் புள்ளிகள் 

விலக்கப்படும்வகர 12 மாதங்களுக்குக் குற்றம் புரிோதிருக்க ஊக்குவிப்பதும் கடிதத்தின் யநாக்கம்; 

இல்லாவிட்டால் இகடநீக்கத்திற்கு இலக்காகும் விகளகவ அவர்கள் எதிர்யநாக்கக்கூடும். 

இடைநீக்
கங்களின் 

நிடல 

இடைநீக்கத்
திற்கான 

நிபந்தடன 

இடைநீக்
கல் 

காலகட்ை
ம் 

அனுமதிக்கப்படு
ம் அதிகபட்சத் 

தண்ைடனக்கு
டறப்பு 

மறுபயிற்சிக்குப் 

பிறகு எஞ்சியுள்ள 

இடைநீக்கல் 

காலகட்ைம் 

முதல் 

இகடநீக்கம் 

24 

மாதங்களுக்குள் 

24 அல்லது 

அகதவிட அதிக 

குற்றப்புள்ளிகள் 

12 வாரங்கள் 8 வாரங்கள் 

(மறுபேிற்சிேில் 

யதர்ச்சி 
அகடந்தபிறகு) 

4 வாரங்கள் அல்லது 1 

வாரம் (முதல் 

இகடநீக்கத்திற்குக் 

காரைமான 

யபாக்குவரத்து 

குற்றங்களில் எதுவும் 

விபத்து 

சம்பந்தப்பட்டதாக 

இல்லாவிட்டால்) 

2வது 

இகடநீக்கம் 

12 

மாதங்களுக்குள் 

12 அல்லது 

அகதவிட அதிக 

குற்றப்புள்ளிகள் 

24 வாரங்கள் 12 வாரங்கள் 

(மறுபேிற்சிேில் 

யதர்ச்சி 
அகடந்தபிறகு) 

12 வாரங்கள் 

3வது 

இகடநீக்கம் 

12 

மாதங்களுக்குள் 

12 அல்லது 

அகதவிட அதிக 

குற்றப்புள்ளிகள் 

12 மாதங்கள் 0 12 மாதங்கள் (உரிமம் 

ரத்து) 

4வது 

இகடநீக்கம் 

12 

மாதங்களுக்குள் 

12 அல்லது 

அகதவிட அதிக 

குற்றப்புள்ளிகள் 

24 மாதங்கள் 0 24 மாதங்கள் (உரிமம் 

ரத்து) 

5வது 

மற்றும் 

அதற்கு 

யமலான 

இகடநீக்கம் 

12 

மாதங்களுக்குள் 

12 அல்லது 

அகதவிட அதிக 

குற்றப்புள்ளிகள் 

36 மாதங்கள் 0 36 மாதங்கள் (உரிமம் 

ரத்து) 
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நல்ல ஓட்டும் பழக்கத்திற்குச் சன்மானங்கள் 

24 ஆகக் ககடசிோகக் குற்றம் புரிந்தயததிேிலிருந்து 12 மாதகாலம் குற்றம் புரிோதிருக்கும் 

உரிமதாரரின் முந்திே குற்றப் புள்ளிகள் அகனத்தும் அவரது பதியவட்டிலிருந்து நீக்கப்படும். 

 

25 ககடசி இகடநீக்கம் காலாவதிோன யததிேிலிருந்து 24 மாதகாலம் குற்றம் புரிோதிருக்கும் 

உரிமதாரரின் முந்திே இகடநீக்கம்(கள்) அகனத்தும் அவரது பதியவட்டிலிருந்து நீக்கப்படும். 

அதாவது, ஏற்கனயவ எந்தவித இகடநீக்கப் பதியவடும் இல்லாத ஓட்டுநகரப் யபாலயவ அவர் 

நடத்தப்படுவார். 

 

 

பகுதி A 

ஓட்டுநர் உரிமங்கள் 

 

26 வதாடர்ந்து மூன்று ஆண்டுகளுக்கு எந்தவிதக் குற்றமும் புரிோத வாகனயமாட்டிகள், பங்குவபறும் 

காப்புறுதி நிறுவனங்களுடனான காப்புறுதித் திட்டத்கதப் புதுப்பிக்கும்யபாது வழக்கமான 

யகாரிக்ககேில்லா யபானஸுக்கு யமலாகக் கூடுதல் தள்ளுபடி வபறுவார்கள். அவர்கள் கடந்த 

மூன்று ஆண்டுகளில் வாகனக் காப்புறுதிேிலும் எந்தக் யகாரிக்ககயும் வசய்திருக்கக்கூடாது. 

 

27 ஒரு ஓட்டுநரின் ஓட்டுநர் உரிம நிகல மற்றும் சிங்கப்பூர் காவல்துகறேின் மின்-யசகவகள் 

வாேிலாகச் யசர்ந்துள்ள குற்றப்புள்ளிகள் ஆகிேவற்கற www.police.gov.sg/e-services வாேிலாக 

வபாதுமக்கள் பார்க்கலாம். 

 

DIPS முடறயின்கீழ் இைம்வபறும் குற்றங்களின் பட்டியல் 

28 DIPS முகறேின்கீழ், பின்வரும் குற்றங்களுக்குச் சாகலப் யபாக்குவரத்து (DIPS) 

விதிமுகறகளின்கீழ் குற்றப்புள்ளிகள் விதிக்கப்படும். 

 

வ/எண். புரியப்பட்ை குற்றச்வசயல் குற்றப்புள்ளிகள் 

1 பின்னிருக்ககேில் கூடுதல் பேைிகே ஏற்றிச் வசல்லுதல் அல்லது 

இருமருங்கும் கால்கவத்து 

அமராத பேைிகே ஏற்றிச் வசல்லுதல் 

3 

2 ஓட்டுநர் தன் தகலேில் பாதுகாப்பு தகலக்கவசம் அைிேத் தவறுதல் 

அல்லது சரிோக அைிேத் தவறுதல் 

3 

3 யபாலிஸ் அதிகாரிகள், ஆகைே ஊழிேர்கள் அல்லது 

யபாக்குவரத்கதச் சீர்ப்படுத்தும் பாதுகாப்பு 

அதிகாரிகளின் திகசகாட்டி கட்டகளககளப் பின்பற்றத் தவறுதல் 

3 

4 சரிோகக் கட்டப்படாத பாரத்கத ஏற்றிச் வசல்லுதல் 3 

5 கம்பிமடிப்பு வவளிேில் வதரியும் டேர்ககளப் பேன்படுத்துதல் 3 

6 ஓட்டுநர் இருக்கக வார் அைிேத் தவறுதல் 3 

7 மற்வறாரு வாகனத்யதாடு ஒட்டினாற்யபால பக்கத்தில் வாகனத்கத 

நிறுத்தி கவத்தல் 

3 

8 நகடேர் கடப்புப் பகுதிேில் வாகனத்கத நிறுத்தி கவத்தல் 3 

9 வரிக்குதிகர கட்டுப்பாட்டுப் பகுதிேில் (வரிக்குதிகர கடப்பு என்று 

வபாதுவாகக் கூறப்படும்) 

வாகனத்கத நிறுத்துதல் 

3 

10 ஒவ்வவாரு பேைியும் இருக்கக வார் அைிந்திருப்பகத ஓட்டுநர் 

உறுதிப்படுத்தத் தவறுதல் 

3 

11 1.35 மீட்டர் உேரத்திற்குக் குகறவான ஒரு பேைி, அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

குழந்கத இருக்ககேில் பூட்டப்படாத அல்லது இருக்கக வார் 

அைிோத யமாட்டார் வாகனத்கதப் பேன்படுத்துதல் 

3 

12 குற்றப் புள்ளிகள் விதிக்கப்படும் வாகனம் நிறுத்தி கவக்கக்கூடாத 

பகுதிேில் வாகனத்கத நிறுத்தி கவத்தல் 

3 

13 குற்றப் புள்ளிகள் விதிக்கப்படும் வாகனம் நிறுத்தக் கூடாத பகுதிேில் 

வாகனத்கத நிறுத்துதல் 

3 

14 சரக்கு வாகனத்தின் திறந்த பகுதிேில் ோகரயும் ஏற்றிச் வசல்வதற்கு 

முன்பாக ஓட்டுநரின் பகுதிேிலுள்ள பேைிகள் இருக்கககள் அல்லது 

பேைிகள் அல்லது சரக்குகள் ஏற்றுவதற்காக, ஓட்டுநரின் இருக்ககப் 

பகுதிக்குப் பக்கத்தில் அல்லது அதன் நீட்டிப்பாக வண்டிேில் 

அகமக்கப்பட்டுள்ள கூடுதல் பகுதி அல்லது மூடப்பட்ட பகுதிேிலுள்ள 

இருக்கககள் அகனத்கதயும் நிரப்பத் தவறுதல் 

3 

 அபராதம்: இலகுரக வாகனம்: $150 ; கனரக வாகனம்: $200 

15 வாகனத்தின் யவக வரம்கப விட மைிக்கு 1 முதல் 20 கியலாமீட்டர் 4 



 
 

ஓட்டுநருக்குரிய அடிப்படை விளக்கம் 11 
 

கூடுதல் யவகத்தில் ஓட்டுதல் 

16 சாகலேின் யவக வரம்கப விட மைிக்கு 1 முதல் 20 கியலாமீட்டர் 

கூடுதல் யவகத்தில் ஓட்டுதல் 

4 

17 கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சாகல சந்திப்பில் எதிர்வரும் யபாக்குவரத்துக்கு 

வழிவிடத் தவறுதல் 

4 

18 கட்டுப்படுத்தப்படாத சாகல சந்திப்பில் வழிவிடத் தவறுதல் 4 

19 சாகல சந்திப்பில் வழிவிடத் தவறுதல் 4 

20 வட்டச்சுற்றுப் பாகதேில் வழிவிடத் தவறுதல் 4 

21 இரட்கட வவள்களக் யகாடுகளின் குறுக்யக கடந்து வசல்லுதல் 4 

22 சாகலப் பிரிவின் குறுக்யக கடந்து வசல்லுதல் 4 

23 வாகனப் யபாக்குவரத்துக்குத் தடங்கலாகப் பாகதகே மகறத்தல் 4 

24 இடதுபக்கம் அல்லது வலதுபக்கம் திரும்பும்யபாது தவறாக 

வரிகசேகமத்தல் 

4 

பகுதி A 

ஓட்டுநர் உரிமங்கள் 

 
25 அவசர மருத்துவ வண்டி, தீேகைப்பு வண்டி அல்லது யபாலிஸ் 

வாகனத்திற்கு வழிவிடத் தவறுதல் 

4 

26 யமாட்டார் வாகனத்தில் ஆபத்தான முகறேில் சரக்கக 

ஏற்றிக்வகாண்டு ஓட்டுதல் 

4 

27 விகரவுச்சாகலேின் ஓரத் தடத்தில் அல்லது விளிம்பில் வாகனத்கத 

நிறுத்துதல் 

4 

28 விகரவுச்சாகலேின் மத்திே தடங்களில் வாகனத்கத நிறுத்துதல் 

அல்லது ஓட்டாமல் இருத்தல் 
4 

 அபராதம்: இலகுரக வாகனம்: $150 ; கனரக வாகனம்: $200  

29 வாகனத்தின் யவக வரம்கபவிட மைிக்கு 21 முதல் 30 கியலாமீட்டர் 

கூடுதல் யவகத்தில் ஓட்டுதல் 

6 

30 சாகலேின் யவக வரம்கப விட மைிக்கு 21 முதல் 30 கியலாமீட்டர் 

கூடுதல் யவகத்தில் ஓட்டுதல் 

6 

31 விகரவுச்சாகலேின் ஓரத் தடத்தில் ஓட்டுதல் 6 

32 சரக்குகள் கீயழ விழாமல் தடுக்கும் வககேில் சரக்கு வாகனத்தில் 

பத்திரமாகக் 

கட்ட அல்லது இகைக்கத் தவறுதல் 

6 

33 நகடேர் கடப்பில் வாகனயமாட்டிகள் புரியும் குற்றங்கள் 6 

34 யபாக்குவரத்து குறிகள் காட்டும் யபாக்குவரத்து திகசக்கு எதிராக 

வாகனம் ஓட்டுதல் கவனக் குகறவாக வாகனம் ஓட்டுதல் 

6 

35 கவனக்குகறவாக வாகனம் ஓட்டுதல் 6 

36 வாகனத்தில் அல்லது வநடுநீள இழுகவ வாகனத்தில் பேைிககள 

ஆபத்தான முகறேில் ஏற்றிச் வசல்லுதல் 

6 

37 விகரவுச்சாகலேில் அவசிேமின்றி பின்பக்கமாக ஓட்டுதல் 6 

38 சரக்கு வாகனத்தின் திறந்த பகுதிேில் பேைம் வசய்யவாருக்கான 1.1 

மீட்டர் உேரக் 

கட்டுப்பாட்கடக் ககடப்பிடிக்கத் தவறுதல் 

6 

39 சரக்கு வாகனத்தின் திறந்த பகுதிேில் ஒவ்வவாரு பேைிக்கும் 

அகடசலில்லாத யபாதிே இடப்பரப்பு இல்லாத நிகலேில் பேைிககள 

ஏற்றிச் வசல்லுதல் 

6 

 அபராதம்: இலகுரக வாகனம்: $200 ; கனரக வாகனம்: $250  

40 வாகனத்தின் யவக வரம்கப விட மைிக்கு 31 முதல் 40 கியலாமீட்டர் 

கூடுதல் யவகத்தில் ஓட்டுதல் 

8 

41 சாகலேின் யவக வரம்கப விட மைிக்கு 31 முதல் 40 கியலாமீட்டர் 

கூடுதல் யவகத்தில் ஓட்டுதல் 
8 

 அபராதம்: இலகுரக வாகனம்: $300 ; கனரக வாகனம்: $400 

42 மற்ற சாகல பேன்பாட்டாளர்கள்மீது அக்ககறேில்லாமல் அல்லது 

யபாதிே கவனமில்லாமல் வாகனம் ஓட்டுதல் 

9 

43 சரக்கு வாகனத்தில் ஆபத்தான முகறேில் பேைிககள ஏற்றிச் 

வசல்லுதல் 

9 

 அபராதம்: இலகுரக வாகனம்: $300 ; கனரக வாகனம்: $400 

44 வாகனத்தின் யவக வரம்கப விட மைிக்கு 41 முதல் 50 கியலாமீட்டர் 

கூடுதல் யவகத்தில் ஓட்டுதல் 

12 

45 சாகலேின் யவக வரம்கப விட மைிக்கு 41 முதல் 50 கியலாமீட்டர் 

கூடுதல் யவகத்தில் ஓட்டுதல் 

12 

 குற்றம் புரிபவார் மீது நீதிமன்றத்தில் வழக்கு வதாைரப்படும் 

46 யபாக்குவரத்து விளக்கு சமிக்கைகளுக்குக் கட்டுப்படத் தவறுதல் 12 

 அபராதம்: இலகுரக வாகனம்: $400 ; கனரக வாகனம்: $500 

47 வாகனம் ஓட்டும்யபாது ககயபசி பேன்படுத்துதல் 12 



 
 

ஓட்டுநருக்குரிய அடிப்படை விளக்கம் 12 
 

 முதல் குற்றம்: $1000க்கு பமற்பபாகாத அபராதம் அல்லது 6 மாதம் வடர சிடற அல்லது 

இரண்டும் 

2வது மற்றும் அடுத்தடுத்த குற்றம்: $2000க்கு பமற்பபாகாத அபராதம் அல்லது 12 மாதம் 

வடர சிடற அல்லது இரண்டும் 

48 வாகனத்தின் யவக வரம்கப விட மைிக்கு 51 முதல் 60 கியலாமீட்டர் 

கூடுதல் யவகத்தில் ஓட்டுதல் 

18 

49 சாகலேின் யவக வரம்கப விட மைிக்கு 51 முதல் 60 கியலாமீட்டர் 

கூடுதல் யவகத்தில் ஓட்டுதல் 

18 

 குற்றம் புரிபவார் மீது நீதிமன்றத்தில் வழக்கு வதாைரப்படும் 

50 வாகனத்தின் யவக வரம்கப விட மைிக்கு 60 கியலாமீட்டருக்குயமல் 

கூடுதல் யவகத்தில் ஓட்டுதல் 

24 

51 சாகலேின் யவக வரம்கப விட மைிக்கு 60 கியலாமீட்டருக்குயமல் 

கூடுதல் யவகத்தில் ஓட்டுதல் 

24 

52 வபாறுப்பின்றி அல்லது ஆபத்தான முகறேில் ஓட்டுதல் 24 
 குற்றம் புரிபவார் மீது நீதிமன்றத்தில் வழக்கு வதாைரப்படும் 

பகுதி A 

ஓட்டுநர் உரிமங்கள் 

 

மருத்துவப் பரிபசாதடன 

29 நிர்ைேிக்கப்பட்ட வேது வரம்புககள எட்டிேவுடன், வதாடர்ந்து வாகனம் ஓட்டுவதற்குத் தங்கள் 

ஓட்டுநர் உரிமத்கதத் தக்ககவத்துக்வகாள்ள, எல்லா உரிமதாரர்களும் சட்டப்படி மருத்துவப் 

பரியசாதகனக்குச் வசன்று, வாகனம் ஓட்டுவதற்கு உடலுறுதியுடன் இருப்பதாகச் சான்று 

வபறயவண்டும்: 

(a) பிரிவு 2B, 2A, 2, 3, 3A, 3C மற்றும் 3CA ஓட்டுநர் உரிமம் 

பிரிவு 2B, 2A, 2, 3, 3A, 3C மற்றும் 3CA ஓட்டுநர் உரிமம் கவத்திருப்பவர், உடல் ரீதிோகவும் மனநல 

ரீதிோகவும் வாகனம் ஓட்டக் கூடிே நிகலேில் இருப்பதாக 65 வேதிலிருந்து 3 ஆண்டுகளுக்கு 

ஒருமுகற (அதாவது 65, 68, 71, 74 யபான்றகவ) சிங்கப்பூரில் பதிவுவசய்யப்பட்ை 

மருத்துவரிைமிருந்து சான்று வபற்றாவலாழிே, அவரது உரிமம் 65 வேகத எட்டிேவுடன் 

வசல்லாததாகிவிடும். 

(b) பிரிவு 4A, 4 மற்றும் 5 ஓட்டுநர் உரிமம் 

பிரிவு 4A, 4 மற்றும் 5 ஓட்டுநர் உரிமம், உரிமதாரர் 65 வேகத எட்டிேவுடன் 

வசல்லாததாகிவிடும், பின்வருமாறு இல்லாவிடில்: 

(i) உரிமதாரர் உடல் ரீதிோகவும் மனநல ரீதிோகவும் வாகனம் ஓட்டக் கூடிே நிகலேில் 

இருப்பதாக 65 வேதிலிருந்து 74 வேது வகர ஒவ்யவார் ஆண்டும் சிங்கப்பூரில் 

பதிவுவசய்யப்பட்ை மருத்துவரிைமிருந்து சான்று வபறயவண்டும்; மற்றும் 

(ii) உரிமதாரர் வாகனம் ஓட்டும் யசாதகன நிகலேத்தில் வாகனம் ஓட்டும் யசாதகனேில் 

யதர்ச்சி வபறயவண்டும். 

 

இடணயத்தளங்கள் 

30 சிங்கப்பூரில் வாகனம் ஓட்டுவது பற்றியும் வபாதுவான சாகல பாதுகாப்பு பற்றியும் யமல்வி வரம் 

அறிே, பின்வரும் இகைேத்தளங்ககளப் பார்கவேிடுமாறு ஊக்குவிக்கப்படுகிறது: 

(a) பபாக்குவரத்து பபாலிஸ் துடற 

http://www.police.gov.sg/resources/traffic-matters 
(b) சிங்கப்பூர் சாடல பாதுகாப்பு மன்றம் 

http://srsc.org.sg/ 
(c) மின்னியல் ஓட்டுநர் விவர, விசாரிப்பு முடற (EDDIES) 

http://www.police.gov.sg/e-services 
(d) ஒன்.பமாட்பைாரிங் 

http://www.onemotoring.com.sg/publish/onemotoring/en.html 
 

31 வவளிநாடுகளில் வாகனம் ஓட்டுதல் பற்றியும் அகனத்துலக ஓட்டுநர் அனுமதிக்கான 

விண்ைப்பம் பற்றியும் விவரமறிே, பின்வரும் இகைேத்தளத்கத நீங்கள் பார்கவேிடலாம்: 

(a) சிங்கப்பூர் ஆட்பைாபமாடபல் சங்கம் (AAS) 

http://www.aas.com.sg/index.php 

 

 

 

http://www.aas.com.sg/index.php
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பபாக்குவரத்து குறிகளும் சமிக்டைகளும் 

32 யபாக்குவரத்து குறிகள் 2 முக்கிே யநாக்கங்களுக்காக நிறுவப்படுகின்றன: 

(a) சரளமான யபாக்குவரத்கத ஒழுங்குபடுத்துதல். 

(b) சாகலகேப் பேன்படுத்துயவாரிடம் அபாேங்ககளப் பற்றி எச்சரிப்பது அல்லது பேனுள்ள 

தகவல் அளிப்பது. 

 

கட்ைாயக் குறிகள் 

33 இந்தக் குறிககளக் கட்டாேமாகக் ககடப்பிடிக்கயவண்டும். இவற்கறக் ககடப்பிடிக்கத் தவறுவது 

குற்றமாகக் கருதப்படும். 

 

   
 

வலப்பக்கம் மட்டுபம 

திரும்பபவண்டும் 

 

 

இைப்பக்கம் மட்டுபம 

திரும்பபவண்டும் 

 
பநராக மட்டுபம வசல்லபவண்டும் 

  

 

 

நீங்கள் எதிரில் வலப்பக்கம் 

திரும்பபவண்டும் 

 

 

நீங்கள் எதிரில் இைப்பக்கம் 

திரும்பபவண்டும் 

 

 

  

 

 

இைப்பக்கமாகச் வசல்லவும் 

 

பிளவுபடும் பபாக்குவரத்து 

(வாகனங்கள் ஏதாவவதாரு பக்கமாகச் 

வசல்லலாம்) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பகுதி B 

(அடிப்படை எழுத்துத் பதர்வின்பபாது 

பரிபசாதிக்கப்பை பவண்டும்) 
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பகுதி B 

பபாக்குவரத்து குறிகளும் சமிக்டைகளும்                                                       கட்ைாயக் 

குறிகள் 

 
 

 

 

 

  

 

 
நிறுத்து 

(வவள்கள யகாட்டுக்கு முன்பாக 

வாகனத்கத நிறுத்துங்கள். வலமிருந்தும் 

இடமிருந்தும் வரும் யபாக்குவரத்துக்கு 

வழிவிடயவண்டும்) 

 

 

 
 

 
சிறுவர்கள் சாடலடயக் கைக்க 

வாகனத்டத நிறுத்தபவண்டும் 

 

 

 

 
வழிவிடுக 

(யவகத்கதக் குகறத்து. அவசிேமாேின் 

வாகனத்கத நிறுத்தவும். 

வபருஞ்சாகலேின் யபாக்குவரத்துக்கு 

வழிவிட யவண்டும்) 

 
 

 

சிவப்பு விளக்கு எரியும் பபாது இைப்பக்கம் 

திரும்புக 

• சிவப்பு விளக்கு எரியும்யபாது வாகனத்கத 

நிறுத்தயவண்டும் 

• சாகல சந்திப்கபக் கடக்கும் 

நகடேர்களுக்கு வழிவிடயவண்டும் 

• வலமிருந்து வரும் யபாக்குவரத்துக்கு 

வழிவிடயவண்டும் 

• பாகத காலிோகவும், கடப்பதற்குப் 

பாதுகாப்பாகவும் இருக்கும்யபாது மட்டுயம 

வாகனத்கத ஓட்டிச்வசல்லயவண்டும் 
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பகுதி B 

பபாக்குவரத்து குறிகளும் சமிக்டைகளும்                                                              தடை 

குறிகள் 

 

தடை குறிகள் 

34 இந்தக் குறிகளுக்கு உட்படத் தவறுவது குற்றமாகக் கருதப்படும். 

 

 

 

 

 

 

 
 

அடனத்து வாகனங்களும் 

நுடழயக்கூைாது 

 

 

 

 

  
நிறுத்தக்கூைாது 

 

 
 

 

 

 

 
காத்திருக்கக்கூைாது 

(பேைிகள் ஏறுவதற்கு அல்லது 

இறங்குவதற்கு மட்டுயம 

வாகனங்ககள நிறுத்தலாம்) 

 

 

 
குறிப்பிைப்பட்டுள்ள பநரங்களில் 

காத்திருக்கக்கூைாது, சரக்கு 

ஏற்றபவா/இறக்கபவா கூைாது 

 

 

 

 

 

 
 

வலப்பக்கம் திரும்பக்கூைாது 

  
இைப்பக்கம் திரும்பக்கூைாது 
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பகுதி B 

பபாக்குவரத்து குறிகளும் சமிக்டைகளும்                                                              தடை 

குறிகள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

அகல வரம்பு 

(2.3 மீட்டருக்குயமல் அகலமான வாகனங்கள் கடந்து 

வசல்வதற்கு இந்தக் குறி தகட விதிக்கிறது வவவ்யவறு 

அகலக் கட்டுப்பாடுகளுக்கு ஏற்ப இந்தக் குறிேில் உள்ள 

எண்கள் மாறுபட்டிருக்கக்கூடும்) 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

உயர வரம்பு (வமாத்த உேரம் 4.5 மீட்டருக்குயமல் 

இருக்கும் வாகனங்கள் கடந்து வசல்வதற்கு இந்தக் குறி 
தகட விதிக்கிறது. வவவ்யவறு உேரக் கட்டுப்பாடுகளுக்கு 

ஏற்ப இந்தக் குறிேில் உள்ள எண்கள் 

மாறுபட்டிருக்கக்கூடும். வமாத்த உேரம் 4.5 மீட்டருக்கு 

யமல் இருக்கும் வாகனங்ககளப் யபாலிஸ் துகைேின்றி 
ஓட்டுவது குற்றமாகக் கருதப்படும்) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

எடை வரம்பு (சரக்கு ஏற்றி அல்லது ஏற்றாமல் 10 டன் 

எகடக்கு யமல் இருக்கும் வாகனங்கள் கடந்து 

வசல்வதற்கு இந்தக் குறி தகட விதிக்கிறது. வவவ்யவறு 

எகடக் கட்டுப்பாடுகளுக்கு ஏற்ப இந்தக் குறிேில் உள்ள 

எண்கள் மாறுபட்டிருக்கக்கூடும். சரக்கு ஏற்றி அல்லது 

ஏற்றாமல் 10 டன் எகடக்குயமல் இருக்கும் 

வாகனங்ககளப் யபாலிஸ் துகைேின்றி ஓட்டுவது 

குற்றமாகக் கருதப்படும்) 
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பகுதி B 

பபாக்குவரத்து குறிகளும் சமிக்டைகளும்                                                              தடை 

குறிகள் 

 

 

 

 

   

 
பவக வரம்பு 

(மைிக்கு 40 கியலாமீட்டர் 

யவகத்திற்குயமல் 

ஓட்டக்கூடாது) 

 

 

 

பவக வரம்பு 

(மைிக்கு 50 கியலாமீட்டர் 

யவகத்திற்குயமல் 

ஓட்டக்கூடாது) 

 

பவக வரம்பு 

(மைிக்கு 60 கியலாமீட்டர் 

யவகத்திற்குயமல் ஓட்டக்கூடாது) 

   
 

பவக வரம்பு 

(மைிக்கு 70 கியலாமீட்டர் 

யவகத்திற்குயமல் 

ஓட்டக்கூடாது) 

 

 

 

பவக வரம்பு 

(மைிக்கு 80 கியலாமீட்டர் 

யவகத்திற்குயமல் 

ஓட்டக்கூடாது) 

 

பவக வரம்பு 

(மைிக்கு 90 கியலாமீட்டர் 

யவகத்திற்குயமல் ஓட்டக்கூடாது) 

   
 

(ஹார்ன் ) எழுப்பக்கூைாது 

(விபத்கதத் தடுக்க ஒலி 
எழுப்புவதற்கு மட்டுயம 

விதிவிலக்குண்டு) 

 

 

 

முந்திச் வசல்லக்கூைாது 

 

 

லாரிகள் நுடழயக்கூைாது 

 

   
 

3 அல்லது அடத விை அதிக  

அச்சாணிகள் வகாண்ை 

 

பமாட்ைார் டசக்கிள்கள் 

நுடழயக்கூைாது 

 

பமாட்ைார் டசக்கிள்களும் 

மிதிவண்டிகளும் 
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வாகனங்கள் நுடழயக்கூைாது 

 

 

நுடழயக்கூைாது 

 

 

 

 

 

 

பகுதி B 

பபாக்குவரத்து குறிகளும் சமிக்டைகளும்                                                   எச்சரிக்டக குறிகள் 

 

எச்சரிக்டக குறிகள் 

35 இந்தக்குறிககள வநருங்கும்யபாது யவகத்கதக் குகறத்து, அதிக கவனமாக இருக்கயவண்டும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

வலப்பக்க வடளவு 

(யவகத்கதக் குகறத்து. 

இடப்பக்கமாகச் வசல்லவும். முந்திச் 

வசல்லயவா, U வகளவு வசய்ேயவா 

அல்லது உங்கள் வாகனத்கத 

நிறுத்தி கவக்கயவா கூடாது) 

 

 

 

 

 

 

இைப்பக்க வடளவு 

(யவகத்கதக் குகறத்து. 

இடப்பக்கமாகச் வசல்லவும். முந்திச் 

வசல்லயவா, U வகளவு வசய்ேயவா 

அல்லது உங்கள் வாகனத்கத நிறுத்தி 
கவக்கயவா கூடாது) 

 

 

 

  

 

 
 

 

 
அடுத்தடுத்து வதாைர்வடளவுகள் 

(யவகத்கதக் குகறத்து. 

இடப்பக்கமாகச் வசல்லவும். முந்திச் 

வசல்லயவா, U வகளவு வசய்ேயவா 

அல்லது உங்கள் வாகனத்கத நிறுத்தி 
கவக்கயவா கூடாது) 

 

 

 

 

 

 

   
 

குறுக்குச் சந்திப்பு 

(யவகத்கதக் குகறத்து. சாகல 

சந்திப்கப வநருங்கும் 

யபாக்குவரத்கதக் கவனித்து 

 

T சந்திப்பு 

(யவகத்கதக் குகறத்து, வலமிருந்தும் 

இடமிருந்தும் வரும் 

யபாக்குவரத்துக்கு வழிவிடவும்) 

 

துடணச் சாடல 

(யவகத்கதக் குகறத்து. வலமிருந்து 

வரும் வாகனங்ககளக் 

கவனித்து விழிப்புடன் வசல்லவும்) 
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விழிப்புடன் இருக்கவும்) 

 

 

 

 

 

 

 

 

பகுதி B 

பபாக்குவரத்து குறிகளும் சமிக்டைகளும்                                                   எச்சரிக்டக குறிகள் 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

துடணச் சாடல 

(யவகத்கதக் குகறத்து, இடமிருந்து 

வரும் வாகனங்ககளக் கவனித்து 

விழிப்புடன் வசல்லவும்) 

 

 

Y சந்திப்பு 

(யவகத்கதக் குகறத்து, வலமிருந்தும் 

இடமிருந்தும் யசரும் 

யபாக்குவரத்கதக் 

கவனித்து விழிப்புடன் இருக்கவும்) 

 

 

 

Y சந்திப்பு 

(யவகத்கதக் குகறத்து, வலமிருந்து 

யசரும் யபாக்குவரத்கதக் கவனித்து 

விழிப்புடன் இருக்கவும்) 

   
 

Y சந்திப்பு 

(யவகத்கதக் குகறத்து, வலமிருந்து 

யசரும் யபாக்குவரத்கதக் கவனித்து 

விழிப்புடன் இருக்கவும்) 

 

 

 

ஒன்றிடணயும் பபாக்குவரத்து 

(யவகத்கதக் குகறத்து, வலமிருந்து 

யசரும் யபாக்குவரத்கதக் கவனித்து 

விழிப்புடன் இருக்கவும்) 

 

 

 

மாறுபட்ை சந்திப்பு 

(யவகத்கதக் குகறத்து, வலமிருந்தும் 

இடமிருந்தும் யசரும் 

யபாக்குவரத்கதக் கவனித்து 

விழிப்புடன் இருக்கவும்) 

   
 

எதிரில் இருவழிப் பபாக்குவரத்து 

(யவகத்கதக் குகறத்து, 

இடப்பக்கமாகச் வசல்லவும். 

எதிர்வரும் யபாக்குவரத்கதக் 

கவனித்து விழிப்புடன் இருக்கவும்) 

 

ஒருவழிச் சாடலயின் குறுக்பக 

இருவழிப் பபாக்குவரத்து 

(யவகத்கதக் குகறத்து, வலமிருந்தும் 

இடமிருந்தும் வரும் 

யபாக்குவரத்கதக் கவனித்து 

விழிப்புடன் இருக்கவும்) 

 

 

தைங்கள் இடணகின்றன 

(யவகத்கதக் குகறத்து, வலமிருந்தும் 

இடமிருந்தும் இகையும் 

யபாக்குவரத்கதக் கவனித்து 

விழிப்புடன் இருக்கவும்) 
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பகுதி B 

பபாக்குவரத்து குறிகளும் சமிக்டைகளும்                                                   எச்சரிக்டக குறிகள் 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

சாடலயின் ஒருபக்கம் குறுகலாகிறது 

(யவகத்கதக் குகறத்து, முந்திச் வசல்லயவா, U வகளவு வசய்ேயவா அல்லது 

உங்கள் வாகனத்கத நிறுத்தி கவக்கயவா கூடாது) 

 

 

 

 

சாடலயின் இருபக்கங்களும் 

குறுகலாகின்றன 

(யவகத்கதக் குகறத்து, முந்திச் 

வசல்லயவா, U வகளவு வசய்ேயவா 

அல்லது உங்கள் வாகனத்கத நிறுத்தி 
கவக்கயவா கூடாது) 

 

 

 

   
 

இரட்டைப் பாடத முடிவடைகிறது 

(யவகத்கதக் குகறத்து, 

இடப்பக்கமாகச் வசல்லவும். 

எதிர்வரும் யபாக்குவரத்கதக் 

கவனித்து விழிப்புடன் இருக்கவும்) 

 

 

 

வட்ைச்சுற்றுப் பாடத 

(யவகத்கதக் குகறத்து, 

அவசிேமாேின் 

வாகனத்கத நிறுத்தவும். வலமிருந்து 

வரும் யபாக்குவரத்துக்கு 

வழிவிடவும்) 

 

 

 

எதிரில் விளக்கு சமிக்டைகள் 

(யவகத்கதக் குகறத்து, விளக்கு 

சமிக்கைகள் மாறுவகதக் 

கவனிக்கவும்) 

   
 

எதிரில் நடையர் கைப்பு 

(யவகத்கதக் குகறத்து, சாகலக் 

கடப்பில் நகடேர்கள் கடந்துவசல்ல 

வாகனத்கத நிறுத்தவும்) 

 

எதிரில் மின்னியல் 

சாடலக் கட்ைணப் பகுதி 
(கட்டுப்பாடுள்ள யநரங்களில் 

இப்பகுதிக்குள் நுகழவதற்குச் 

சாகலப் பேன்பாட்டுக் கட்டைம் 

வசலுத்தயவண்டும்) 

 

 

எதிரில் விடரவுச்சாடல 

(சிலவகக வாகனங்கள் 

விகரவுச்சாகலகேப் பேன்படுத்த 

தகட உள்ளது) 
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பகுதி B 

பபாக்குவரத்து குறிகளும் சமிக்டைகளும்                                                   எச்சரிக்டக குறிகள் 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

வாகனம் பழுதடைந்திருப்படதத் 

வதரிவிக்கும் குறி 
(வாகனத்தின் பின்பக்கத்திலிருந்து 

குகறந்தது 20 மீட்டர் 

தூரத்தில் கவக்கயவண்டும்) 

 

 

 

 

வழுக்கலான சாடல 

(யவகத்கதக் குகறத்து, 

கவனமாக ஓட்டவும்) 

 

 

வாயில் உள்ள சமநிடலக் கைப்பு 

(யவகத்கதக் குகறத்து, 

கம்பிக்கதவு மூடுவகதக் கவனித்து 

விழிப்புடன் இருக்கவும்) 

 

 

 

   
 

வாயில் இல்லாத சமநிடலக்கைப்பு 

(யவகத்கதக் குகறத்து, இரேில் 

வநருங்குவகதக் 

கவனித்து விழிப்புடன் இருக்கவும்) 

 

 

 

 

சரீில்லாத சாடல 

(யவகத்கதக் குகறத்து, 

இடப்பக்கமாகச் வசல்லவும். 

முந்திச் வசல்லக்கூடாது) 

 

 

 

எதிரில் சாடலபமடு 

(யவகத்கதக் குகறத்து, 

இடப்பக்கமாகச் வசல்லவும். 

முந்திச் வசல்லக்கூடாது) 

   
 

பமல் பநாக்கும் வசங்குத்தான சரிவு 

(இடப்பக்கமாகச் வசல்லவும். 

குகறவான கிேருக்கு மாற்றவும். 

முந்திச் வசல்லயவா, U வகளவு 

வசய்ேயவா அல்லது 

உங்கள் வாகனத்கத நிறுத்தி 
கவக்கயவா கூடாது) 

 

கீழ் பநாக்கும் வசங்குத்தான சரிவு 

(இடப்பக்கமாகச் வசல்லவும். 

குகறவான கிேருக்கு மாற்றவும். 

முந்திச் வசல்லயவா, U வகளவு 

வசய்ேயவா அல்லது 

உங்கள் வாகனத்கத நிறுத்தி 
கவக்கயவா கூடாது) 

 

 

பைகுத்துடற, ஆற்றங்கடர 

அல்லது கைலுக்கு இட்டுச்வசல்லும் 

சாடல 

(யவகத்கதக் குகறத்து, எதிரிலுள்ள 

சாகல முடிகவக் 

கவனமாக அணுகவும்) 
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பகுதி B 

பபாக்குவரத்து குறிகளும் சமிக்டைகளும்                                                  எச்சரிக்டக குறிகள் 

 

  

 
 

எதிரில் புடைப்பான 

வரிக்குதிடர கைப்பு 

(யவகத்கதக் குகறத்து, புகடப்பான 

வரிக்குதிகர கடப்கப நகடேர்கள் 

கடந்துவசல்ல வாகனத்கத 

நிறுத்தவும்) 

 
விலங்குகள் 

(யவகத்கதக் குகறத்து, 

விலங்குககளக் கவனித்து 

விழிப்புடன் இருக்கவும்) 

 
எதிரில் தாழ்வாகப் பறக்கும் 

விமானம் 

(தாழ்வாகப் பறக்கும் 

விமானங்களால் திடீவரன ஏற்படும் 

இகரச்சகலக் கவனித்து 

விழிப்புடன் இருக்கவும்) 

 

 

 

 

 

 

 

வயதான அல்லது இயலாடமயுள்ள 

நடையர்கள் 

(யவகத்கதக் குகறத்து, சாகலகேக் 

கடக்கும் முதியோகர அல்லது 

இேலாகமயுள்ள நகடேர்ககளக் 

கவனித்து விழிப்புடன் ஓட்டவும்) 

 

 

சிறுவர்கள் 

(யவகத்கதக் குகறத்து, சாகலகேக் 

கடக்கும் சிறுவர்ககளக் கவனித்து 

விழிப்புடன் ஓட்டவும்) 

  

பள்ளி மண்ைலம் ஆரம்பம் 

(யவகத்கதக் குகறத்து, 

நடந்துவசல்லும் அல்லது சாகலகேக் 

கடக்கும் சிறுவர்கள் வதன்படுகிறார்களா 

என்பகதக் கவனிக்கவும்) 

 

எதிரில் U வடளவு 

(வாகனங்களுக்கான U 

வகளவில் எதிரில் உள்ளது) 

 

 

எதிரில் U வடளவு 

(எதிர்த்திடசயிலிருந்து) 

(எதிர்த்திகசேிலிருந்து U வகளவு 

வசய்யும் வாகனங்ககளக் கவனித்து 

விழிப்புடன் இருக்கவும்) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

முதிய ோர் வட்டோரம் த ோடக்கம் 

 

(யவக ்த க் குதை ்து, சோதைத க் 

கடக்கும் வ  ோன போ சோரிகதை 

கவனிக்கவும். இதைக்கப்பட்டுை்ை 

யவக வரம்பு அதட ோை ்திை் 

குறிப்பிடப்பட்டுை்ைபடி, 

நி மிக்கப்பட்ட யவக வரம்புக்கு 

யமை் வோகனங்கை் தசை்ைக்கூடோது) 

பள்ளி மண்ைலம், விளக்குகள் 

ஒளிரும்பபாது 40 கிமீ/மணி 
(மஞ்சள் விளக்குகள் விட்டுவிட்டு 

எரியும்யபாது 40 கிமீ/மைி யவகத்கத 

மீறக்கூடாது) 

எதிரில் நடையர்கள் சாடலடயக் 

கைக்கிறார்கள் (பவகத்டதக் 

குடறத்து, எதிரில் நடையர்கள் 

சாடலடயக் கைப்படதப் பார்த்து 

விழிப்புைன் இருக்கவும்) 

பகுதி B 
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பபாக்குவரத்து குறிகளும் சமிக்டைகளும்                                              ஒழுங்குமுடற 

குறிகள் 

 

ஒழுங்குமுடற குறிகள் 

36 இந்தக் குறிகள் சரளமான யபாக்குவரத்கத ஒழுங்குபடுத்தும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

பவகத்டதக் குடறக்கவும் 

 

 

 
 

 

 

 

 

பவக வரம்புக்குள் ஓட்ைவும் 

 

 

 

 

 

 
 

சாடலயின் இைப்பக்கமாகச் வசல்லவும். 

வலக்க பகாடி தைத்டத முந்திச் வசல்லும் 

வாகனங்களுக்காக விட்டுடவக்கவும் 

பவகத்டதக் குடறத்து, 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

எதிர்வரும் தைங்கடலக் கவனித்து 

விழிப்புைன் வசல்லவும் 

 

 

 
 

பபாக்குவரத்து ஒரு தைத்திற்குள் 

இடணவதால் பவகத்டதக் குடறத்து 

வழிவிைவும் 

 

 
 

 

பவகத்டதக் குடறத்து, எதிரில் மாற்று 

வழியில் வசல்லத் தயாராகவும் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பகுதி B 
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பபாக்குவரத்து குறிகளும் சமிக்டைகளும்                                              ஒழுங்குமுடற 

குறிகள் 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

குறிகாட்டும் திடசயில் மாற்று வழி 
 

 

 

 
 

 

  

ஒருவழிப் பபாக்குவரத்து 

(வாகனங்கள் வலது அல்லது 

இடது பக்கம் திரும்பலாம்) 

 

கூரான திருப்பம் 

(யவகத்கதக் குகறத்து, குறி 
காட்டும் திகசேில் ஓட்டவும்) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

தடைபவலி 
(யவகத்கதக் குகறத்து கவனமாக ஓட்டவும்) 

 
 

 

 

 

 
ஒருவழித் வதரு 

(இந்தக் குறிேிலிருந்து ஒருவழித் 

வதரு வதாடங்குகிறது) 

 

 

 
 

வடளந்த சரீடமப்பு குறிப்பான்கள் 

(யவகத்கதக் குகறத்து, வகளவுகளில் கவனமாக ஓட்டவும்) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பகுதி B 
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பபாக்குவரத்து குறிகளும் சமிக்டைகளும்                                                           தகவல் 

குறிகள் 

 

தகவல் குறிகள் 

37 இந்தக் குறிகள் வாகனயமாட்டிகளிடம் பேனுள்ள தகவல்ககளத் வதரிவிக்கின்றன. 

 

 

 

   
 

வதாைர்ந்து வசல்ல முடியாத 

சாடல 

(வலது பக்கமுள்ள சாகல 

யவவறாரு சாகலக்கு 

இட்டுச்வசல்லாது) 

 

 
 

 
வதாைர்ந்து வசல்ல முடியாத 

சாடல 

(சற்று தூரத்தில் சாகல 

முடிவகடந்துவிடும்) 

 

பபருந்து முடிவிைம் 

(யபருந்துகளுக்கு மட்டுயம) 

 

   
 

பபருந்து நிறுத்தம் 

(யபருந்து நிறுத்தத்திலிருந்து 

9 மீட்டர் தூரத்திற்குள் அல்லது யபருந்து 

நிறுத்துமிடத் தடத்தில் வாகனத்கத 

நிறுத்தி கவக்கயவா அல்லது 

நிறுத்தயவா கூடாது, ஓம்னி யபருந்துகள் 

மட்டுயம விதிவிலக்கு) 

 

 
 

 

ைாக்சிகளுக்கு மட்டுபம 

 

ைாக்சிகளுக்கு மட்டுபம 

   
 

பபருந்து தைம் 

(கட்டுப்பாடுள்ள யநரங்களில் 

ஓம்னி யபருந்துகள் தவிர யவறு 

எந்த வாகனமும் இந்தத் 

தடத்கதப் பேன்படுத்த 

அனுமதி கிகடோது) 

 

வழக்கமான பபருந்து தை 

பநரங்கள் 

(வதாடர்ச்சிோன மஞ்சள் 

யகாடுடன் குறிேிடப்பட்டுள்ளது) 

 

முழுநாள் பபருந்து 

தை பநரங்கள் 

(வதாடர்ச்சிோன மஞ்சள், 

சிவப்பு நிறக் யகாடுடன் 

குறிேிடப்பட்டுள்ளது) 

 

எதிரில் சிவப்பு விளக்கு 

கண்காணிப்பு பகமரா 

சமிக்கை விளக்கு “மஞ்சள்” 

நிறத்திற்கு மாறும்யபாது 

வாகனத்கத நிறுத்த 

தோராகவும் 

 

 

 

பகுதி B 
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பபாக்குவரத்து குறிகளும் சமிக்டைகளும்                                                           தகவல் 

குறிகள் 

 

 

 

 

 
 

எதிரில் U வடளவு 

(சாகலக் குறிக்குப் பிறகு 

வாகனங்கள் U வகளவு வசய்ே 

யவண்டும்) 

 

 
 

 

எதிரில் மூன்று திரும்பும் 

தைங்கள் 

(சமிக்கை காட்டி சரிோன 

தடத்திற்கு மாறிச் வசல்லவும்) 

 

 

 

 

வாகன எடைக் கட்டுப்பாடுள்ள 

U வடளவு குறி 
(குறிப்பிட ப்பட்டுள்ள எகட 

வரம்கப மீறாத வாகனங்களுக்கு 

எதிரில் U வகளவு) 

 
 

 

 

 
 

வவளிபயறும் பபருந்துகளுக்கு 

வழிவிைவும். 

(யவகத்கதக் குகறத்து, 

நிறுத்துமிடத்திலிருந்து 

வவளியேறும் யபருந்துகளுக்கு 

வழிவிடவும்) 

 

 
எதிரில் நான்கு காத்திருப்புத் 

தைங்கள் 

(திரும்புவதற்குக் காத்திருக்கும் 

வாகனங்கள் 

அதற்குரிே நான்கு தடங்களில் 

ஒன்றில் வசல்லலாம். 

சாகலகேக் கடக்கும் 

நகடேர்களுக்காக 

வாகனத்கத நிறுத்தவும்) 

 

பபருந்து முன்னுரிடம 

நிறுத்துமிைம் 

(பபருந்துகளுக்கு கட்ைாய 

வழிவிடுக எனவும் இது 

அடழக்கப்படுகிறது) 

(முதலாவது வழிவிடுக முக்யகாை 

சாகல அகடோளக்குறிேில் 

யவகத்கதக் குகறத்து, யபருந்து 

நிறுத்தத்திலிருந்து யபருந்துகள் 

ஏதாவது வவளிவருகிறதா எனப் 

பார்க்கவும். வழிவிடுக 

யகாடுகளுக்கு முன்னர் நிறுத்தி, 
யபருந்து நிறுத்தத்திலிருந்து 

வவளியேறக் 

காத்துக்வகாண்டிருக்கும் 

யபருந்துகளுக்கு வழிவிடவும். 

மஞ்சள் நிற வழிவிடுக யபருந்து 

நிறுத்துமிடத்தில் வாகனத்கத 

நிறுத்தக் கூடாது) 

 

 
 

எதிரில் இைப்பக்கம் திரும்பும் 

பிரத்பயகத் தைம் மற்றும் 

இைப்பக்கம் திரும்பும் பகிர்வுத் 

தைம்  

(வழக்கமாக 

விடரவுச்சாடலகளில் 

காணப்படும்) 

(சமிக்கை காட்டி சரிோன 

தடத்திற்கு மாறிச் வசல்லவும்) 

 

 

 

 

 

பகுதி B 
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பபாக்குவரத்து குறிகளும் சமிக்டைகளும்                                                      தகவல் 

குறிகள் 

 

 

    
 

விடரவுச்சாடல 

ஆரம்பம் 

(இந்த இடத்திலிருந்து  

விகரவுச்சாகல 

விதிகளுக்கு 

வாகனங்கள் 

உட்படயவண்டும்) 

 

விடரவுச்சாடல 

முடிவடைந்தது 

(வாகனங்கள் 

யவகத்கதக் 

குகறத்து, சாகலேின் 

யவக வரம்புக்குள் 

வசல்லயவண்டும்) 

 
 

 

 

பமாட்ைார் 

டசக்கிபளாட்டிகள் 

மடழயில் 

ஒதுங்குமிைம் 

 

இப்பகுதியில் நிறுத்தி 
டவக்கப்படும் 

வாகனங்கள் இழுத்துச் 

வசல்லப்பைலாம் 

    
 

பபாக்குவரத்து விளக்குகள் 

வசயல்படும் பநரம் 

(குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

யநரங்களில் 

யபாக்குவரத்து விளக்குகள் 

வசேல்படமாட்டா) 

 

 

 

 

வவண்ணிற டகத்தடிகள் 

(யவகத்கதக் குகறத்து, 

சாகலகேக் கடக்கும் பார்கவ 

இல்லாயதாருக்கு வழிவிட 

அவசிேமாேின் 

வாகனத்கத நிறுத்தவும்) 

 

 

 

பள்ளி 
மண்ைலம் 

முடிவடைகிறது 

 

முதிபயார் பகுதி 
வட்ைாரம் 

முடிவடைகிறது 

   

 

இப்பகுதியில் நிறுத்தி 
டவக்கப்பட்டிருக்கும் 

வாகனங்களின் சக்கரங்கள் 

பூட்ைப்பைலாம் 

 

எதிரில் பவகக்கட்டுப்பாட்டுப் 

பட்டைகள் 

(யவகத்கதக் குகறக்கவும்) 

 

 

வாகன நிறுத்தம் அமலாக்குதல் 

பகமரா 

 

 

 

பகுதி B 
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பபாக்குவரத்து குறிகளும் சமிக்டைகளும்                                     நடையர் கைப்புக் குறிகள் 

 

நடையர் கைப்புக் குறிகள் 

38 நகடேர்கள் சாகலகேக் கடக்கும்யபாது இந்தக் குறிககளப் பின்பற்றயவண்டும். 

 

 

 

 

 

 

   
 

நடையர் பமம்பாலம் 

 
 

 

 

நடையர் சுரங்கப்பாடத 

 

நடையர்களுக்கான சாடலக் 

கைப்பு 

 

 
 

   
 

நடையர் சமிக்டை 

“சிவப்பு மனிதன்” 

(சாகலகேக் கடக்கக்கூடாது) 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

நடையர் சமிக்டை “பச்டச 

மனிதன்” 

(நீங்கள் சாகலகேக் கடக்கலாம், 

ஆனால் விளக்கு 

மினுமினுக்கும்யபாது 

கடக்கக்கூடாது) 

 

 
 

 

இறங்குமுக பநரக்காட்டி 

(நகடேர் சாகலகேக் 

கடப்பதற்கு 

எஞ்சிேிருக்கும் யநரத்கத 

(விநாடிகளில்) காட்டும்) 

 

 
 

நடையர் கைப்பதற்குத் தடை 

(இந்தக் குறிகள் காைப்படும்யபாது, சாகலகேக் கடப்பதற்கு நகடேர்கள் சாகலக் கடப்கப 

மட்டுயம பேன்படுத்த யவண்டும்) 

 

 

 

 

 

 

பகுதி B 
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பபாக்குவரத்து குறிகளும் சமிக்டைகளும்     சுரங்கச்சாடலகளின் பபாக்குவரத்து குறிகள் 

 

சுரங்கச்சாடலகளின் பபாக்குவரத்து குறிகள் 

39 சுரங்கச்சாகலேில் வசல்லும் வாகனங்கள் இந்தக் குறிககளப் பின்பற்றயவண்டும். 

 

 

 

 

 

 

   
 

எதிரில் சுரங்கம் 

(எதிர்வரும் சாகல 

சுரங்கத்தில் உள்ளது) 

 
 

 

ஆபத்தான வபாருட்கடள 

ஏற்றிச் வசல்லும் வாகனங்கள் 

சுரங்கச்சாடலயில் 

வசல்லக்கூைாது 

 

 

வஹட்டலட் விளக்குகடள 

எரியவிட்டு, 

வாவனாலிடயத் திறக்கவும் 

(உள்ளூர்/பிபிசி) 
 

 

 

 

 

 

 

 

பச்டச அம்புக்குறி 
தடத்கதப் பேன்படுத்தலாம் என்பகதக் காட்டுகிறது 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

மினுமினுக்கும் மஞ்சள் குறுக்குக்குறி 
தடத்தில் வாகனங்கள் வசல்லலாம் என்றாலும், எதிரில் 

ஏயதனும் தடங்கல் இருக்கக்கூடும் என எச்சரிக்கிறது. 

ஓட்டுநர்கள் யவகத்கதக் குகறத்து, தடம் மாறிச்வசல்ல  

தோராக இருக்கயவண்டும் 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

சிவப்பு குறுக்குக் குறி 
தடம் வாகனப் யபாக்குவரத்துக்கு மூடப்பட்டிருப்பகதக் 

குறிக்கிறது 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

பகுதி B 
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பபாக்குவரத்து குறிகளும் சமிக்டைகளும்                             மிதிவண்டிகளுக்கான குறிகள் 

 

மிதிவண்டிகளுக்கான குறிகள் 

40 மிதிவண்டி ஓட்டுயவார் இந்தக் குறிககளப் பின்பற்றயவண்டும். 

 

 

 

 

 

 
மிதிவண்டிகள் நுடழயக்கூைாது 

 
 

மிதிவண்டி நிறுத்துமிைம் 

   
 

 

 

 
நடையர்களும் மிதிவண்டிகளும் 

நுடழயக்கூைாது 

 
 

மிதிவண்டிகடள நிறுத்தி 
டவக்கக்கூைாது 

  

 

 
மிதிவண்டி நிறுத்துமிைம் இந்தக் 

குறி 
நிறுவப்பட்டுள்ள இைத்திற்கு 

அப்பால் மிதிவண்டிகள் 

ஓட்டுவதற்குத் 

தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது (எ.கா . 

ரிக்ஷாக்கள், மூன்று சக்கர 

மிதிவண்டிகள், 

இரண்டு சக்கர மிதிவண்டிகள்) 

 

 

 
 

மிதிவண்டி ஓட்டுநர்கள் எதிரில் 

 

 

 

 

 
மிதிவண்டி கைக்குமிைம் 

 

 

மிதிவண்டி ஓட்டுபவாருக்கான சாடலப் பாதுகாப்புக் குறிப்புகள் 

மிதிவண்டிகள் 

(a) இருட்டில் மிதிவண்டி ஓட்டிச்வசல்ல மிதிவண்டிேின் முன்பக்கமும் பின்பக்கமும் விளக்குகள் 

அல்லது ஒளிபிரதிபலிப்புச் சாதனம் வபாருத்தவும். 

(b) 12 வேதுக்குக் குகறவான மிதிவண்டி பேைிகளுக்கு முகறோன இருக்கக 

வபாருத்தப்படயவண்டும். 

(c) யபாக்குவரத்து விளக்கு சமிக்கைககள எப்யபாதும் பின்பற்ற யவண்டும். 

(d) சாகலேில் வசல்லும்யபாது வாகனப் யபாக்குவரத்தின் திகசேில் ஓட்டவும். 

(e) எப்யபாதும் நகடேர் கடப்புகளில் மிதிவண்டிேிலிருந்து இறங்கி, மிதிவண்டிகேத் 

தள்ளிக்வகாண்டு வசல்லவும். 

(f) நகடபாகதகள், விகரவுச்சாகலகள் அல்லது யமம்பாலங்களில் மிதிவண்டி ஓட்டக் கூடாது. 

(e) சாலலயில் லசக்கிள் அல்லது சக்தி உதவி வண்டியில் சசல்லும்இபாது சமாலபல் 
சதாடரப்ு சாதனத்லத பயன்படுதுவது குற்றமாகும். 
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பகுதி B 

பபாக்குவரத்து குறிகளும் சமிக்டைகளும்                             மிதிவண்டிகளுக்கான குறிகள் 

 
 

இயந்திரத்தால் இயங்குபடவ 

(a) நிலப் யபாக்குவரத்து ஆகைேம் அங்கீகரித்த இேந்திர மிதிவண்டிகே மட்டுயம 

ஓட்டயவண்டும். 

(b) இேந்திரத்தால் இேங்கும் மிதிவண்டிகளுக்கான குகறந்தபட்ச வேது, பின்னிருக்ககேில் 

அமர்ந்திருக்கும் பேைிகள் உட்பட, 16 வேது ஆகும். 

(c) இேந்திரத்தால் இேங்கும் மிதிவண்டி ஓட்டும்யபாது பாதுகாப்புத் தகலக்கவசங்கள் 

கட்டாேமாக அைிந்திருக்க யவண்டும். 

(d) இேந்திரத்தால் இேங்கும் மிதிவண்டி பதிவு வசய்ேப்பட்டிருக்க யவண்டும் மற்றும் அதில் 

பின்புற எண் பலகக வபாருத்தப்பட்டிருக்க யவண்டும். 

 

குற்றச்வசயல் ஆபலாசடன 

(a) மிதிவண்டிகே கவனிப்பாரின்றி விட்டுச்வசல்லும்யபாது, குறுகிே யநரமாக இருந்தாலும்கூட, 

(உ-ம். U-பூட்டு) யபான்ற உறுதிோன பூட்டுடன் பூட்டி கவக்கவும். 

(b) அக்கம்பக்கப் யபாலிஸ் நிகலேங்களில் கிகடக்கும் மிதிவண்டி பாதுகாப்பு முத்திகரகே 

மிதிவண்டிேில் ஒட்டிகவத்து, வரிகச எண்ணுடன் உங்கள் மிதிவண்டிகே அகடோளம் காை 

உதவுங்கள். 

 

மிதிவண்டி ஓட்டுவதற்கான விதிகள் மற்றும் நடத்கத விதிகள் பற்றிே கூடுதல் தகவல்களுக்கு 

தேவுவசய்து www.lta.gov.sg/content/ltaweb/en/walk-cycle-ride/rules-and-code-of-conduct.html ஐப் 

பார்க்கவும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பகுதி B 

பபாக்குவரத்து குறிகளும் சமிக்டைகளும்                                           திடசகாட்டிக் குறிகள் 
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திடசகாட்டிக் குறிகள் 

41 திகசகாட்டிக் குறிகள் வழக்கமாகப் பச்கச நிறப் பின்னைியுடன் வசவ்வக வடிவத்தில் இருக்கும். 

இதில் இரு வகககள் உண்டு: முன்கூட்டியே வழிகாட்டும் திகசகாட்டிக் குறிகள் மற்றும் 

உறுதிோன திகசகாட்டிக் குறிகள். உறுதிோன திகசகாட்டிக் குறிகளில் திகசகேக் 

குறிப்பிட்டுக்காட்ட ஒரு முகன அம்புகுறி வடிவில் இருக்கும். 

 

  
 

முன்கூட்டிபய வழிகாட்டும் திடசகாட்டிக் குறி 
 

 

உறுதியான திடசகாட்டிக் குறி 

42 விகரவுச்சாகலகளின் வநடுகிலும் பல்யவறு இடங்களுக்கு இட்டுச்வசல்லும் எல்லா சாகலகளின் 

குறிகளிலும் இகவ இரண்டில் ஒன்று இருக்கும்: 

 

(a) மஞ்சள் ஓரக்ககரகள் வகாண்ட பச்கச பின்னைிேில் மஞ்சள் எழுத்துகள், இது படிப்படிோக 

நீக்கப்படும்; 

 

 

 

 
 

முன்கூட்டிபய வழிகாட்டும் திடசகாட்டிக் குறி 
 

 

உறுதியான திடசகாட்டிக் குறி 

அல்லது 

 

(b) பச்கச பின்னைிேில் வவள்கள எழுத்துகள். விகரவுச்சாகலேிலிருந்து வசல்லுமிடம் நீலப் 

பின்னைிேில் வவள்கள எழுத்துகளில் எழுதப்பட்டிருக்கும். 

 

 

 

 

 

முன்கூட்டிபய வழிகாட்டும் 

திடசகாட்டிக் குறி 
 

 

உறுதியான திடசகாட்டிக் குறி 

 

 

 

 

 
 

இடைநிடலக்குறி 
 

 

நுடழவாயில் குறி 

 

பகுதி B 
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பபாக்குவரத்து குறிகளும் சமிக்டைகளும்                                           திடசகாட்டிக் குறிகள் 

 

 

 

 

 

கூடுதல் விவரமளிக்கும் சில 

திடசகாட்டிக் குறிகளில் கறுப்பு 

ஓரக்கடரகளுைன் வவள்டள 

பின்னணியில் கறுப்பு எழுத்துகள் 

காணப்படும். நீங்கள் வநருங்கும் 

சாடலயின் விவரத்டத இந்தக்குறி 
வதரிவிக்கும். 

 

 

43 விகரவுச்சாகலகள் தவிர்த்து மற்ற சாகலகளின் வநடுகிலும் பல்யவறு இடங்களுக்கு 

இட்டுச்வசல்லும் எல்லா சாகலகளின் குறிகளும் வவள்கள ஓரக்ககரகளுடன் பச்கச 

பின்னைிேில் வவள்கள எழுத்துகள் வகாண்டிருக்கும். 

 

 

 

 

 
 

முன்கூட்டிபய வழிகாட்டும் திடசகாட்டிக் குறி 
 

 

உறுதியான திடசகாட்டிக் குறி 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பகுதி B 
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பபாக்குவரத்து குறிகளும் சமிக்டைகளும் விடரவுச்சாடல கண்காணிப்பு, ஆபலாசடன 

முடற (EMAS) 

 

விடரவுச்சாடல கண்காணிப்பு, ஆபலாசடன முடற (EMAS) 

44 விகரவுச்சாகலககள யநாக்கிச் வசல்லும்யபாதும் விகரவுச்சாகலகளில் வசல்லும்யபாதும் 

மற்றும் சில குறிப்பிட்ட முக்கிே வபருவழிச் சாகலகளில் வசல்லும்யபாதும் பின்வரும்  மூன்று 

வககோன மின்னிேல் தகவல் திகரககள வாகனயமாட்டிகள் கவனிக்கயவண்டும். 

 

(a) பயண பநரத் தகவல் (TTD) 

விகரவுச்சாகலகளுக்கு இட்டுச்வசல்லும் பல்யவறு நுகழ வழிகளில் இந்த மின்னிேல் தகவல் 

திகரககளக் காைலாம். குறிப்பிட்ட வதாருவிகரவுச்சாகலக்குள் வாகனயமாட்டி நுகழ 

வதிலிருந்து, விகரவுச்சாகலேின் வவவ்யவறு வவளிச்சாகலகள் வகர வசல்வதற்கான 

உத்யதச பேை யநரங்ககள இகவ வதரிவிக்கும். உதாரைமாக, ஒரு வாகனயமாட்டி சிடிஇ-

க்குள் நுகழந்தால், அவர் கீயழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ள பேை யநரத் தகவகலக் கவனிப்பார். 

விகரவுச்சாகலக் குள்நுகழந்ததிலிருந்து அங் யமா கியோ அவவன்யூ 1 வவளிச்சாகல வகர 

வசல்வதற்கான உத்யதச பேை யநரம் சுமார் 5 நிமிடங்கள். 

 

கைக்கிடப்பட்ட பேை யநரங்கள் வண்ைத்தில் காட்சிக்கு கவக்கப்படுகின்றன. பச்கச நிறம் 

காண்பிக்கப்பட்ட பேை யநரம் சாதாரை பேை யநரத்கத விட 50% வகர அதிகமாக உள்ளது 

என்பகதக் குறிப்பிடுகிறது, மஞ்சள் நிறம் காண்பிக்கப்பட்ட பேை யநரம் சாதாரை பேை 

யநரத்கத விட 50% முதல் 125% வகர அதிகமாக உள்ளது என்பகதக் குறிப்பிடுகிறது, யமலும் 

சிவப்பு நிறம் காண்பிக்கப்பட்ட பேை யநரம் சாதாரை பேை யநரத்கத விட 125% வகர 

அதிகமாக உள்ளது என்பகதக் குறிப்பிடுகிறது. 

 

விகரவுச்சாகலேில் நிகழும் சம்பவங்கள் பற்றிே விவரமும் தகவல் திகரகளில் இடம்வபறும். 

உதாரைமாக, கீயழ உள்ள பேை யநரத் தகவலில் காண்பிக்கப்பட்டுள்ள “சிடிஇ (எஸ்எல்இ)-ேில் 

விபத்து” என்ற வசய்தி எஸ்எல்இ-க்குச் வசல்லும் திகசேில் சிடிஇ-ேில் ஒரு விபத்து 

ஏற்பட்டுள்ளது என வாகனயமாட்டிகளுக்குத் வதரிவிக்கிறது. 

 

 

 

 

வசல்லுமிடங்களுக்கான பேைங்களுக்கு உத்யதச 

பேை யநரங்கள் 

a) ஆங் யமா கியோ 1 வவளிவாேிலுக்கு 

சாதாரைமானது (பச்கச நிறம்); 

b) எஸ்எல்இ வவளிவாேிலுக்கு சாதாரை பேை 

யநரத்கத விட 50% அதிகம் (மஞ்சள் நிறம்); மற்றும் 

c) உட்லண்ட்ஸ் அவவன்யூ 2 வவளிவாேிலுக்கு 

சாதாரை பேை யநரத்கத விட 125% அதிகம் (சிவப்பு 

நிறம்) 

காண்பிக்கப்பட்ட வசல்லுமிடங்கள் / 

விகரவுச்சாகல வவளிவாேில்கள்  

 

விகரவுச்சாகல வாேிலாக 

பேைிப்பதற்கான வழிகேக் 

குறிப்பிடுவதற்கு விகரவுச்சாகலக் குறிேடீு 

 

  

கீயழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ள பேை யநரத் தகவலில், பேை யநரங்கள் ஒயர நிறத்தில் 

காண்பிக்கப்படுகின்றன. ஏஒய்இ-ேின் திகசேில் சிடிஇ-ேில் விபத்து நிகழ்ந்துள்ளது என்பகத 

வாகனயமாட்டிகளுக்குத் வதரிவிக்க ”விபத்து” என்ற வார்த்கத “சிடிஇ (ஏஒய்இ) மீது” என்பதுடன் 

இகைக்கப்பட்டுள்ளது. இவற்கறப் யபான்ற பேை யநரத் தகவல்கள் படிப்படிோக நீக்கப்படும். 

  

சிடிஇ (எஸ்எல்இ)-ேில் 

விபத்து 
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பகுதி B 

பபாக்குவரத்து குறிகளும் சமிக்டைகளும் விடரவுச்சாடல கண்காணிப்பு, ஆபலாசடன 

முடற (EMAS) 

 

(b) விடரவுச் சாடலகளில் / பதர்ந்வதடுக்கப்பட்ை முக்கிய வபருவழிச் சாடலகளில் 

உள்ள பபாக்குவரத்து தகவல் காட்சித்திடர (TID) 

விகரவுச் சாகலகளிலும் யதர்ந்வதடுக்கப்பட்ட முக்கிே வபருவழிச் சாகலகளிலும் 

காைப்படுகின்ற இந்தப் வபரிே காட்சித்திகரகளில் யபாக்குவரத்துத் தகவல்கள் உகர 

வாேிலாகவும் ஏழு நிறங்கள் வகரேிலான எளிே வகரபடக் காட்சி முகறேிலும் 

யபாக்குவரத்துத் தகவல்கள் இடம்வபற்றுள்ளன. எதிர்வரும் யபாக்குவரத்து நிலவரத்கதப் பற்றி 
இகவ வாகனயமாட்டிகளுக்குத் தகவலளிக்கின்றன. ஒரு சிவப்பு குறுக்குக் குறிோனது வபேர் 

குறிக்கப்பட்ட விகரவுச் சாகல வவளியேறுவழிகள் அல்லது முக்கிேச் சாகலேின் 

வபேர்களின் வதாடர்புடன் கூடிே இடத்கதக் குறிப்பிடுகிறது. ஒளிரும் சிவப்புப் பட்கட எதிரில் 

சாகல முடிகிறது என்பகதக் குறிக்கிறது. தகவல் காட்சித்திகரகளில் சம்பவ வகக, 

பாதிக்கப்பட்ட சாகலத் தடங்கள், வநரிசல் குறித்த தகவல், பேை யநரத் தகவல் அல்லது இதர 

யபாக்குவரத்து ஆயலாசகனச் வசய்திகள் இடம்வபறுகின்றன. 

 

உதாரைமாக, யபய ார் மற்றும் வதம்பினிஸ் வவளியேறுவழிகளுக்கிகடயே 

விமானநிகலேத்கத யநாக்கிச் வசல்லும் பாகதேில் இசிபி-ேில் ஒரு விபத்து நகடவபற்றால், 

வாகனயமாட்டிககள எச்சரிக்கும் விதமாக கீயழ வகாடுக்கப்பட்ட தகவல் காட்சித்திகர 

அவர்களுக்கு முன்கூட்டியே எச்சரிக்கக விடுக்கும். 

 

 

 

 

விபத்து 2 வவளியேறு வழிகளுக்கிகடயே 

நிகழ்ந்துள்ளது (உதாரைமாக, இசிபி-ேில் 

உள்ள யபய ார் மற்றும் வதம்பினிஸ் 

வவளியேறு வழிகளுக்கிகடயே) 

தற்யபாது இருக்குமிடம்  

                                               விபத்துக் குறி  

 

 

 

இடதுபக்கம் உள்ள தகவல் காட்சித்திகர 

யபாக்குவரத்துத் தகவல்ககள உகரச் 

வசய்திோகவும் யபாக்குவரத்துக் குறிேடீுகளாகவும் 

காண்பிக்கிறது. இவற்கறப் யபான்ற விகரவுச்சாகல 

தகவல் காட்சித்திகரகள் படிப்படிோக நீக்கப்படும். 

 

அடுத்ததாக EMAS தகவல் காட்சித்திகரகள் குறித்த யவறு சில சம்பவக் காட்சிகள் மற்றும் வகரபடக் 

குறிப்புகளுக்கான உதாரைங்கள் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

(i) விகரவுச் சாகலேில் சாகல முடிகிறது 

 

 

எதிரில் சாகல முடிேப்யபாகிறது என்பகத வலியுறுத்திச் 

வசால்வதற்கு ஒளிரும் சிவப்புப் பட்கட 

 

வவளியேறும் குறிப்புக்குப் பிறகு விகரவுச்சாகல முடிகிறது 

(உதாரைமாக, இசிபி-ேில் உள்ள யபய ார் வவளியேறு வழி) 

                             விபத்துக் குறி  

 

(ii) விகரவுச்சாகல வவளியேறுவழிேில் சாகல முடிகிறது 

 
 

                                        விபத்துக் குறி 

எதிரில் வவளியேறும் சாகல முடிகிறது என்பகத வலியுறுத்திச் 

வசால்வதற்கு மினுமினுக்கும் சிவப்புப் பட்கட 

 

வவளியேறுவழி முடிகிறது (உதாரைமாக, சிடிஇ-ேில் அங் யமா 

கியோ அவவன்யூ 1 வவளியேறுவழி) 

இடதுபக்கத் 
தடம் 
பாதிக்கப்பட்
டுள்ளது 
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பகுதி B 

பபாக்குவரத்து குறிகளும் சமிக்டைகளும் விடரவுச்சாடல கண்காணிப்பு, ஆபலாசடன 

முடற (EMAS) 

 

 

(iii) துகைச்சாகலகளுக்கு இட்டுச்வசல்லும் பாகதேில் அகமந்துள்ள யமஞ்சாகல அல்லது 

சுரங்கச் சாகலேில் ஒரு விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது 

 
                     யமஞ்சாகல அல்லது சுரங்கச்சாகலேின் 

வபேர் 

 

 

 

 

 
வலதுபக்கத் தடம் 

பாதிக்கப்பட்டுள்ளது 

 

                        விபத்துக் குறி 
 

 

(iv) துகைச்சாகலகளுக்கு இட்டுச்வசல்லும் பாகதேில் அகமந்துள்ள யமஞ்சாகல அல்லது 

சுரங்கச் சாகலக்கு அடுத்துள்ள சாகலேில் ஒரு விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது 

 

 

 

 

 
யமஞ்சாகலக்கு 

அடுத்துள்ள ஒரு 

சாகலேில் விபத்து 

ஏற்பட்டுள்ளது 

 

(c) பபாக்குவரத்து குறிகாட்சித்திடர (TSD) 

யபாக்குவரத்து குறிகாட்சித்திகர (TSD) சிறிே அளவிலான இந்தக் காட்சித்திகரகள் 

விகரவுச்சாகலேின் நடுமத்திேில் வபாதுவாகக் காைப்படும். விபரீதமான யபாக்குவரத்து 

நிலவரத்கதத் வதரிவிப்பதற்கு அல்லது தடம் மாறும் வாகனயமாட்டிகளுக்கு 

வழிகாட்டுவதற்குப் யபாக்குவரத்து குறிகள் காட்டப்படும். 

 

 

 

பகுதி B 

பபாக்குவரத்து குறிகளும் சமிக்டைகளும் விடரவுச்சாடல கண்காணிப்பு, ஆபலாசடன 

முடற (EMAS) 

 

EMAS குறிகள் 

45 EMAS குறிேடீ்டுத் திகரகளில் பேன்படுத்தப்படும் யபாக்குவரத்து குறிககள வாகனயமாட்டிகள்  

பழக்கப்படுத்திக் வகாள்ளயவண்டும். அடிக்கடி பேன்படுத்தப்படும் குறிகளில் சிலவற்கறக் கீயழ 

யமஞ்சாகலேில் ஒரு விபத்து 

ஏற்பட்டுள்ளது, உதாரைமாக, 

ஃயபரர் யமஞ்சாகல 
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காைலாம். அயதாடு, சாகலத் தடங்களுக்கு ஆக யவகமான தடத்திலிருந்து ஆக வமதுவான தடம் 

வகர ஏறுமுகவரிகசேில் எண் இடப்பட்டுள்ளது. சாகலேின் இடக்யகாடித் தடம் மட்டும் இதில் 

உள்ளடங்காது. 

 

   
கவனம் 

(யவகத்கதக் குகறத்து, கவனமாக 

ஓட்டவும். 

சாகல வபருக்கும் பைி, மரக்கிகள 

வவட்டும் 

பைி, வசடிகளுக்குத் தண்ைரீ் ஊற்றும் 

பைி, சாகலேில் சிதறல், சிகதந்த 

வபாருட்கள் அல்லது சாகலேில் 

தடக் குறிேடீுகள் இல்கல யபான்ற சாகல 

நிலவரங்ககளக் கவனித்து 

எச்சரிக்ககோக இருக்கயவண்டும்) 

 

வநரிசல் 

(யவகத்கதக் குகறத்து, 

கவனமாக ஓட்டவும்) 

விபத்து 

(யவகத்கதக் குகறத்து, 

கவனமாக ஓட்டவும். 

நிறுத்தப்பட்டுள்ள 

வாகனங்ககளயும் 

வாகனயமாட்டிககளயும் 

கவனித்து விழிப்புடன் 

இருக்கவும்) 

   
பழுதடைந்த வாகனம் 

(யவகத்கதக் குகறத்து, கவனமாக 

ஓட்டவும். 

பழுதகடந்த வாகனங்ககளயும் 

வாகனயமாட்டிககளயும் 

கவனித்து விழிப்புடன் இருக்கவும்) 

 

சாடலப் பணிகள் 

(யவகத்கதக் குகறத்து, 

கவனமாக ஓட்டவும். சாகலப் 

பைிககளக்கவனித்து 

விழிப்புடன் இருக்கவும்) 

பரிந்துடரக்கப்படும் பவகம் 

(பரிந்துகரக்கப்படும் யவகத்தில் 

வாகனத்கத ஓட்டவும்) 

   
 

கண்டிப்பாக வவளிபயறபவண்டும் 

(எதிரில் விகரவுச்சாகல 

மூடப்பட்டுள்ளது. 

விகரவுச்சாகலேிலிருந்து 

வவளியேறவும்) 

 

 

 

எதிரில் வவளிபயறும் சாடல 

மூைப்பட்டுள்ளது 

(எதிரில் வரும் விகரவுச்சாகல 

வவளியேறும் வழி 
மூடப்பட்டுள்ளது. மாற்று 

வவளியேறும்வழிகேப் 

பேன்படுத்தவும்) 

 

சாடலத்தைம் குடறப்பு 

(தடம் 3ல் தடங்கல். 

யவகத்கதக் குகறக்கவும். 

கவனமாக ஓட்டவும். 

அவசிேமானால் தடம் 

மாறிச்வசல்லத் 

தோராகவும்) 

 

   

சாடலத்தைம் குடறப்பு 

(தடம் 4ல் தடங்கல். 

யவகத்கதக் குகறக்கவும். கவனமாக 

ஓட்டவும். 

அவசிேமானால் தடம் மாறிச்வசல்லத் 

தயாராகவுே்) 

அவசர மருத்துவ வண்டி 

(அவசர மருத்துவ வண்டிகேக் 

கவனித்து வழிவிடவும்) 

 

தீயடணப்பு வண்டி 

(தீேகைப்பு வண்டிகேக் 

கவனித்து வழிவிடவும்) 

 

 

பகுதி B 

பபாக்குவரத்து குறிகளும் சமிக்டைகளும் விடரவுச்சாடல கண்காணிப்பு, ஆபலாசடன 

முடற (EMAS) 
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வசாற்சுருக்கம் அர்த்தம் 

AFT பிறகு 

BEF முன்பு 

LN தடம் 

SH இடக்யகாடித்தடம் 

VEH வாகனம் 

 

வபாதுவான EMAS வசாற்சுருக்கங்கள் 

 

 

 

 

 

   
 

நிகழ்ச்சி 
(கவனத்துடன் வாகனம் 

ஓட்டவும். சாகலேில் நடக்கும் 

சம்பவம் குறித்து விழிப்புடன் 

இருக்கவும். தாமதங்ககள 

எதிர்பார்க்கவும்) 

 

 

 

ஓட்ை நிகழ்ச்சி 
(கவனத்துடன் வாகனம் 

ஓட்டவும். சாகலேில் 

நகடவபறும் ஓட்ட நிகழ்ச்சி 
குறித்து விழிப்புடன் இருக்கவும். 

தாமதங்ககள எதிர்பார்க்கவும்) 

 

மிதிவண்டி ஓட்டும் நிகழ்ச்சி 
(கவனத்துடன் வாகனம் 

ஓட்டவும். சாகலேில் 

நகடவபறும் மிதிவண்டி ஓட்டும் 

நிகழ்ச்சி குறித்து விழிப்புடன் 

இருக்கவும். தாமதங்ககள 

எதிர்பார்க்கவும்) 

  

 

 

 

  
 

வலது மற்றும் இைது 

திருப்பங்கள் மட்டும் 

(துகைச்சாகல – 

எதிரில் வதாடர்ந்து வசல்லும் 

சாகல மூடப்பட்டுள்ளது) 

 

 

இைப்பக்கம் திரும்பக்கூைாது 

(துகைச்சாகல – இடப்பக்கம் திரும்புக 

சாகலத்தடம்(சாகலத்தடங்கள்) எதிரில் 

மூடப்பட்டுள்ளன) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பகுதி B 
பபாக்குவரத்து குறிகளும் சமிக்டைகளும் பயன்பாட்டிைத்தின் குறிகள் / வாகன 

அடையாளக்குறிகள் 

 

பயன்பாட்டிைத்தின் குறிகள் 
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46 பேன்பாட்டிடத்தின் குறிகள் பல்யவறு பேன்பாட்டிடங்கள் பற்றி 
வாகனயமாட்டிகளுக்குத் தகவலளித்து, அவ்விடங்களுக்குச் 

வசல்ல வழிகாட்டுகின்றன. இந்தக் குறிகளில் கறுப்பு ககர வகாண்ட 

வவள்களப் பின்னைிேில் கறுப்பு எழுத்துகள் 

வபாறிக்கப்பட்டிருக்கும். 

 

 

 

 

47 சுற்றுப்பேைிகளுக்கான சுற்றுலாத் தளங்களுக்கு இட்டுச்வசல்லும் 

வழிகாட்டிக் குறிகள் வவள்கள நிறக்ககரகளுடன், பழுப்புப் 

பின்னைிேில் பன்வமாழிச் வசாற்களில் வவள்கள அம்புக்குறியும் 

படங்களும் வகாண்டிருக்கும். 

  

வாகன அடையாளக்குறிகள் 

 

48 ஆபத்தான வபாருட்ககள ஏற்றிச் வசல்லும் வாகனங்கள் ஆபத்கதத் 

வதரிவிக்கும் குறிககள மாட்டி கவத்திருக்க யவண்டும், 

உ-ம். அபாேம் - எளிதில் எரிேக்கூடிேது. 

 

 

 

 

49 நீண்ட வாகனங்களின் ஒவ்வவாரு பக்கத்திலும் குகறந்தது 3 

மஞ்சள்நிறப் பிரதிபலிப்பு குறிேடீுகளும், வாகனத்தின் பின்பக்கத்தில் 

குகறந்தது 1 சிவப்புநிறப் பிரதிபலிப்பு குறிேடீும் இருக்க யவண்டும். 

சாகலகேப் பேன்படுத்தும் மற்ற வாகனங்களுக்கு இந்த வாகனங்கள் 

வதளிவாகத் வதரிவகத, குறிப்பாக இரவு யநரத்தில், உறுதிப்படுத்துவது 

இதன் யநாக்கம். 

 

நீண்ட வாகனங்களில் உள்ளடங்குவன: 

(a) 10 மீட்டருக்குயமல் நீளமான சரக்கு வாகனங்கள்; 

(b) 5 மீட்டருக்குயமல் நீளமான டிவரய்லர்கள்; மற்றும் 

(c) 10 மீட்டருக்குயமல் நீளமான வமாகபல் கியரன்கள் 

 

(குறிப்பு: பின்புற அகடோளக்குறிககளப் வபாருத்துவதற்கு மட்டும் 

வமாகபல் கியரன்கள் யதகவப்படுகின்றன). 

 

 

 

 

 

 

50 வாகனத்தின் யவக வரம்பு 

யபருந்துகள், சரக்கு வாகனங்கள், டிவரய்லர்கள் ஆகிேகவ மைிக்கு 

அதிகபட்சம் எத்தகன கியலா மீட்டர் யவகத்தில் வசல்ல முடியும், 

அல்லது டிவரய்லகரப் வபாறுத்தவகர எந்த யவகத்தில் சாகலேில் 

இழுத்துச் வசல்லப்படமுடியும், என்பகதக் காட்டும் குறிேடீ்கடக் 

காட்சிக்கு மாட்டி கவத்திருக்க யவண்டும். இத்தககே வாகனங்கள் 

தங்களது வாகனத்திற்கான யவக வரம்பு அல்லது சாகலேின் யவக 

வரம்பு ஆகிேவற்றில் குகறவான யவகத்கத விடக் கூடுதல்  

யவகத்தில் வசல்லக்கூடாது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பகுதி B 

பபாக்குவரத்து குறிகளும் சமிக்டைகளும்             வபாதுவான சாடல அடையாளக்குறிகள் 

 

வபாதுவான சாடல அடையாளக்குறிகள் 

51 சாகலேின் குறுக்பக காைப்படும் வபாதுவான சாகல அகடோளக்குறிகள். 
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(a) இடைவிட்ை வவள்டள இடணக்பகாடுகள் 

இந்தக் யகாடுககள அணுகும் வாகனங்கள், வபரிே 

சாகலேில் வசல்லும் வாகனப் யபாக்குவரத்துக்கு 

வழிவிட யவண்டும் என்பகத இக்யகாடுகள் 

குறிக்கின்றன. 

 

 

(b) ஒற்டற வவள்டள பகாடு 

வாகனங்கள் இந்தக் யகாட்டுக்கு அருகில் வசன்று, 

யகாட்டுக்கு முன்பாக நிறுத்தயவண்டும் என்பகத 

இக்யகாடுகுறிக்கிறது. 

 
 

  
 

(c) புள்ளியிட்ை இடணக்பகாடுகள் / இடைவிைாத 

வவள்டள பகாடுகள் 

புள்ளிேிட்ட இகைக்யகாடுகள் அல்லது இகடவிடாத 

வவள்கள யகாடுகளுடன் (படிப்படிோக 

நீக்கப்படவுள்ளது) நகடேர் சமிக்கைகள் (பச்கச 

மனிதன்/சிவப்பு மனிதன்) இருப்பது சாகலக் கடப்கபக் 

குறிக்கிறது. திரும்பும் வாகனங்கள் “பச்கச மனிதன்” 

எரியும்யபாது நகடேர்களுக்கு வழிவிடயவண்டும். 

 

(d) வரிக்குதிடர கைப்பு 

நகடேர்கள் அல்லது மிதிவண்டி ஓட்டுநர்கள் 

சாகலகேக் கடந்துவகாண்டிருந்தாயலா அல்லது 

கடக்க முேற்சித்தாயலா யவகத்கதக் குகறத்து 

நிற்கவும். 

 

 

பகுதி B 

பபாக்குவரத்து குறிகளும் சமிக்டைகளும்             வபாதுவான சாடல அடையாளக்குறிகள் 
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(e) புடைப்பான வரிக்குதிடர கைப்பு 

நகடேர்கள் அல்லது மிதிவண்டி ஓட்டுநர்கள் 

சாகலகேக் கடந்துவகாண்டிருந்தாயலா அல்லது 

கடக்க முேற்சித்தாயலா யவகத்கதக் குகறத்து 

நிற்கவும். புகடப்பான யமட்டில் கவனமாக ஓட்டவும். 

 

(f) பமடு 

யவகத்கதக் குகறக்கவும். 

 

 

 

 

(g) பபருந்து கைக்கத்தக்க பமடு 

யவகத்கதக் குகறக்கவும். 

 

 

 

 

 

 

பகுதி B 

பபாக்குவரத்து குறிகளும் சமிக்டைகளும்             வபாதுவான சாடல அடையாளக்குறிகள் 

 

52 சாகல வநடுகில் காைப்படும் வபாதுவான அகடோளக்குறிகள். 
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(a) இடைவிட்ை வவள்டள பகாடு 

இகடவிட்ட வவள்கள யகாடு இருவழிச் சாகலேின் 

நடுக்யகாடு ஆகும். வாகனங்கள் இந்தக் யகாட்டிற்கு 

இடப்பக்கமாகச் வசல்ல யவண்டும். 

 

(b) இடைவிைாத வவள்டள பகாடு 

இகடவிடாத வவள்கள யகாடு இருவழிச் 

சாகலேின் நடுக்யகாடு ஆகும். வாகனங்கள் 

இந்தக் யகாட்டிற்கு இடப்பக்கமாகச் வசல்ல 

யவண்டும். எல்லா யநரங்களிலும் சாகலேின் 

இரண்டு பக்கங்களிலும் வாகனம் நிறுத்துவதற்கு 

அனுமதிக்கப்படவில்கல. 

 

எதிரில் சாகலேில் வாகனங்கள் இல்லாதயதாடு, 

சூழ்நிகல பாதுகாப்பாக இருந்தால் மட்டுயம 

வாகனயமாட்டிகள் ஒற்கற இகடவிடாத அல்லது 

இகடவிட்ட வவள்கள யகாட்டின் குறுக்யக 

வசல்லலாம். 

 

 

(c) இடைவிைாத வவள்டளக் பகாடுகள். 

இருவழிச் சாகலேின் கமேத்தில் இகைோன 

இகடவிடாத வவள்களக் யகாடுகள் 

யபாடப்பட்டிருந்தால் அது சாகலேின் 

இருபுறங்களிலும் எப்வபாழுதுயம வாகனங்ககள 

நிறுத்தக்கூடாது என்பகதக் குறிக்கிறது. இந்தக் 

யகாடுகளின் குறுக்யக வசல்லவும் 

வாகனங்களுக்கு அனுமதி இல்கல. 

 

எதிவரதிர் திகசகளில் வசல்லும் வாகனப் 

யபாக்குவரத்கதப் பிரிப்பதற்காகச் சாகலேில் 

இகடவிடாத இரட்கட வவள்கள யகாடுகள் 

தீட்டப்பட்டிருந்தால், இரட்கட வவள்கள 

யகாடுகளில் நீங்கள் முந்திச் வசல்லக் கூடாது. 

இத்தககே யகாடுகளின் இடக்யகாடிேில் முந்திச் 

வசல்ல முடிந்தால் மட்டுயம நீங்கள் வசல்லலாம். 

 

இரட்கட வவள்கள யகாடுகளின் குறுக்யக 

ஒருயபாதும் ஓட்டிச் வசல்லக் கூடாது. இத்தககே 

யகாடுகள் காைப்படும் சாகலகளில் U வகளவு 

வசய்ேயவா அல்லது வலது பக்கம் திரும்பயவா 

அனுமதி இல்கல. 

பகுதி B 

பபாக்குவரத்து குறிகளும் சமிக்டைகளும்             வபாதுவான சாடல அடையாளக்குறிகள் 
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(d) இடைவிைாத மஞ்சள் பகாடு 

சாகலேில் இகடவிடாத மஞ்சள் யகாடு 

காைப்பட்டால், சாகலேின் அந்தப் பக்கத்தில் 

ைாேிற்றுக்கிழகமகள் மற்றும் வபாது விடுமுகற 

நாட்ககளத் தவிர்த்து காகல 7.00 மைி முதல் மாகல 

7.00 மைி வகர வாகனங்ககள நிறுத்தக் கூடாது 

என்பகதக் குறிக்கிறது. 

 

(e) இடைவிைாத இரட்டை மஞ்சள் பகாடுகள் 

சாகலேில் இகடவிடாத இரட்கட மஞ்சள் 

யகாடுகள் காைப்பட்டால், சாகலேின் அந்தப் 

பக்கத்தில் எந்யநரத்திலும் வாகனத்கத 

நிறுத்திகவக்கக்கூடாது. சட்வடன பேைிககள 

ஏற்றிக்வகாள்ளவும் இறக்கிவிடவும் மட்டுயம 

அனுமதிக்கப்படும். 

 

  
 

(f) ஒற்டற மஞ்சள்நிற குறுக்கு வநடுக்கு பகாடு 

சாகலயோரத்தில் ஒற்கற மஞ்சள்நிற குறுக்கு 

வநடுக்கு யகாடு காைப்பட்டால், சாகலேின் அந்தப் 

பக்கத்தில் எந்யநரத்திலும் வாகனத்கத 

நிறுத்திகவக்கக்கூடாது. சட்வடன பேைிககள 

ஏற்றிக்வகாள்ளவும் இறக்கிவிடவும் மட்டுயம 

அனுமதிக்கப்படும். இந்த விதிமுகறகே மீறினால் 

குற்றப் புள்ளிகளும் அபராதமும் விதிக்கப்படும். 

 

 

 

(g) இரட்டை மஞ்சள்நிற குறுக்கு வநடுக்கு 

பகாடுகள் 

சாகல யோரத்தில் இரட்கட மஞ்சள்நிற குறுக்கு 

வநடுக்கு யகாடு காைப்பட்டால், சாகலேின் அந்தப் 

பக்கத்தில் எந்யநரத்திலும் வாகனத்கத நிறுத்தி 
கவக்கக்கூடாது. இந்த விதிமுகறகே மீறினால் 

குற்றப் புள்ளிகளும் அபராதமும் விதிக்கப்படும். 

 

  
 

(h) பவகம் கூட்டும் தைத்தில் இடைவிட்ை வவள்டள 

பகாடு 

யவகம் கூட்டும் தடத்கத அடுத்துள்ள சாகலேின் 

முகனகே இகடவிட்ட வவள்கள யகாடு குறிக்கிறது. 

 

 

(i) பவகம் குடறக்கும் தைத்தில் இடைவிட்ை  

வவள்டள பகாடு 

திரும்பும் அல்லது யவகம் குகறக்கும் தடத்கத 

அடுத்துள்ள சாகலேின் முகனகே இகடவிட்ட 

வவள்கள யகாடு குறிக்கிறது. 

 

 

பகுதி B 

பபாக்குவரத்து குறிகளும் சமிக்டைகளும்             வபாதுவான சாடல அடையாளக்குறிகள் 
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(j) பள்ளி மண்ைலம் 

வசங்கல் சிவப்பு நிறத்திலுள்ள பகுதிகள் பள்ளி மண்ைலத்டதக் குறிக்கின்றன. யவகத்கதக் குகறத்து, 

சாகலேில் வசல்லும் பிள்களககளக் கவனித்து விழிப்பாக ஓட்டவும். 

 

 

  
 

(k) மஞ்சள் வபட்டி 

இடது தடத்தில் வாகனப் யபாக்குவரத்து நகராமல்  

நிற்கும்யபாது மஞ்சள் வபட்டிக்குள் ஓட்டிச் 

வசல்லக்கூடாது. துகைச்சாகலேிலிருந்து வபரிே 

சாகலக்குள் நுகழயும் வாகனங்களுக்கு வழிவிட 

யவண்டும். 

 

(l) வசவ்ரான் பகுதிகள் 

வசவ்ரான் குறிகள் வாகனப் யபாக்குவரத்கதத் 

திகச திருப்பிவிடப் பேன்படுத்தப்படுகின்றன. 

வவள்கள யகாடுகள் வசவ்ரான் பகுதிகேக் 

குறிக்கின்றன. வசவ்ரான் பகுதிேில் வாகனம் 

ஓட்டயவா அல்லது நிறுத்தி கவக்கயவா கூடாது. 

 

 

 

பகுதி B 

பபாக்குவரத்து குறிகளும் சமிக்டைகளும்             வபாதுவான சாடல அடையாளக்குறிகள் 

 
பபருந்து தைங்கள் 
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53 ஓம்னி யபருந்துகள், மிதிவண்டிகள், அவசரச் யசகவ மற்றும் யபாலிஸ் வாகனங்கள் அல்லாத மற்ற 

வாகனங்கள், கட்டுப்படுத்தப்பட்ட யநரங்களில் யபருந்து தடங்களில் வசல்வகதத் தவிர்க்க யவண்டும். 

பள்ளி யபருந்துகள், வதாழிற்சாகல யபருந்துகள் யபான்ற திட்டமிடப்படாத யபருந்துகள் யபருந்து 

தடத்கதப் பேன்படுத்தலாம். ஆனால், அகவ யபருந்து தடங்களில் நிறுத்தயவா, பேைிககள ஏற்றயவா 

அல்லது இறக்கயவா அனுமதி கிகடோது. 

 

 
 

(a) வழக்கமான பபருந்து தைம் 

இகடவிடாத மஞ்சள் யகாடும் இகடவவளிகள் வகாண்ட சிறு யகாடுகளும் வழக்கமான யபருந்து தடத்கதக் 

குறிக்கின்றன. யபருந்து தடம் நடப்பிலிருக்கும் யநரங்களில் யபருந்து தடத்தில் வாகனங்ககள ஓட்டயவா அல்லது 

நிறுத்திகவக்கயவாகூடாது – திங்கள் முதல் வவள்ளி: காகல 7.30 மைிேிலிருந்து 9.30 மைி, மாகல 5.00 

மைிேிலிருந்து இரவு 8.00 மைி, சனிக்கிழகமகள், ைாேிற்றுக்கிழகமகள், வபாது விடுமுகற நாட்கள் தவிர்த்து. 

துகைச் சாகலக்குள் திரும்புவதற்கு அல்லது துகைச் சாகலேிலிருந்து யபருந்து தடமுள்ள சாகலக்குள் 

திரும்புவதற்கு இகடவிட்ட மஞ்சள் யகாடு இருக்கும்யபாது யபருந்து தடத்கத வாகனங்கள் பேன்படுத்தலாம். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) முழுநாள் பபருந்து தைம் 

முழுநாள் யபருந்து தடங்களில் மஞ்சள் யகாட்டிற்குப் 

பக்கத்தில் கூடுதலாக ஒரு சிவப்பு யகாடும் காைப்படும். 

முழுநாள் யபருந்து தடம் நடப்பிலிருக்கும் யநரத்தில் 

யபருந்து தடத்தில் வாகனம் ஓட்டயவா அல்லது நிறுத்தி 
கவக்கயவா கூடாது – திங்கள் முதல் சனி: காகல 7.30 

மைிேிலிருந்து இரவு 11.00 மைி வகர, 

ைாேிற்றுக்கிழகமகளும் வபாது விடுமுகற நாட்களும் 

தவிர்த்து. 

 

 

பகுதி B 

பபாக்குவரத்து குறிகளும் சமிக்டைகளும்           வபாதுவான சாடல அடையாளக்குறிகள்b 
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(c) பபருந்து முன்னுரிடமப் வபட்டி (பபருந்துகளுக்கு கட்ைாயமாக வழிவிடுக எனவும் 

அடழக்கப்படுகிறது) 

மஞ்சள் நிறப்பகுதிேில் யபருந்துகளுக்குக் கட்டாேமாக வழிவிடயவண்டும். யவகத்கதக் 

குகறத்து, யபருந்து நிறுத்தத்திலிருந்து வவளிோகும் யபருந்துககளக் கவனிக்க யவண்டும். 

வழிவிடயவண்டிே யகாட்டிற்கு முன்பாக வாகனத்கத நிறுத்தி, யபருந்து நிறுத்தத்திலிருந்து 

வவளிோகும் யபருந்துகளுக்கு வழிவிடயவண்டும். 

 

 

 

 
 

(d) பபருந்து நிறுத்தத்டதப் பிரித்துக்காட்டும் பமம்படுத்தப்பட்ை வசவ்ரான் மண்ைலம் 

யபருந்து நிறுத்தத்கதப் பிரித்துக்காட்டும் பகுதிகள் சிவப்பு நிறத்தில் இருக்கும். யபருந்து 

நிறுத்தங்களிலிருந்து வவளிோகும் வாகனங்கள் சாகலேில் இகைேவிருப்பகத 

வாகனயமாட்டிகளுக்கு எச்சரிப்பது இதன் யநாக்கம். யமம்படுத்தப்பட்ட வசவ்ரான் மண்டலத்தில் 

வாகனங்ககள ஓட்டயவா அல்லது நிறுத்தி கவக்கயவா கூடாது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பகுதி B 

பபாக்குவரத்து குறிகளும் சமிக்டைகளும்            வபாதுவான சாடல அடையாளக்குறிகள் 

 

மஞ்சள் நிறத்தில் 

உள்ள பபருந்து 

வழிவிடும் வபட்டி வண்ணம் பூசாத 

வபட்டியில் அம்புக்குறி 
வவள்டள நிறத்தில் உள்ள 

பபருந்து வழிவிடும் வபட்டி 

“பபருந்து” மற்றும் வவள்டள 

நிறத்தில் முக்பகாண 

அடையாளக்குறிகள் 

பபருந்து நிறுத்தம் 



 
 

ஓட்டுநருக்குரிய அடிப்படை விளக்கம் 47 
 

54 சாகலகளில் காைப்படும் வபாதுவான அகடோளக்குறிகள். 

 

 
 

(a) சாடலபயாரத்தில் குறுக்கு வநடுக்கு 

பகாடுகள் 

சாகல யோரத்தில் காைப்படும் குறுக்கு 

வநடுக்கு யகாடுகள், நகடேர் கடப்பு இருப்பது 

பற்றி முன்கூட்டியே எச்சரிக்கின்றன. வவள்கள 

நிற குறுக்கு வநடுக்குக் யகாடுகள், இந்தச் 

சாகலேில் எல்லா யநரங்களிலும் 

வாகனங்ககள நிறுத்தக் கூடாது என்பகதக் 

குறிக்கின்றன. வாகனங்கள் இந்த இடத்தில் 

முந்தக்கூடாது அல்லது அருகில் காத்திருக்கக் 

கூடாது. நகடேர்களும் குறுக்கு வநடுக்கு 

பகுதிகளில் சாகலகேக் கடக்கக்கூடாது. 

 

 
 (b) வலப்பக்கம் திரும்பும் பகுதி 

சாகல சந்திப்புகளில் வலப்பக்கம் திரும்பும் 

வாகனங்கள், திரும்புவதற்காகக் 

காத்திருக்கும்யபாது இப்பகுதிக்குள் 

இருக்கயவண்டும். 

 

 

 
(c) பபாக்குவரத்டத நிதானப்படுத்தும் 

அடையாளங்கள் 

சாகலேின் ஓரங்களில் காைப்படும் வதாடர் 

முக்யகாைங்கள், சாகல குறுகலாக 

இருப்பதாகக் காட்டி, யவகத்கதக் குகறக்குமாறு 

வாகனயமாட்டிககள ஊக்குவிக்கின்றன. 

 

 
(e) எதிரில் நடையர் கைப்பு இருப்பதாகக் 

காட்டும் அடையாளங்கள் 

எதிரிை் வரிக்குதிஞர கடப்பு இருப்பதாக இந்த 

அஞடயாளங்கள் எசச்ரிக்கின்றன. 

வாகனபோட்டிகள் விழிப்புடன் இருந்து 

நஞடயரக்ளுக்கு வழிவிடபவண்டுே். 

 

 

 

 

(d) புள்ளியிட்ை நடையர் கைப்புக் பகாடுகள் 

நகடேர்கள் கடக்கக்கூடிே பகுதிகேத் 

வதளிவாக எடுத்துக்காட்ட, நிறுத்தக் 

யகாட்கடயும் நகடேர் கடப்புக் யகாடுககளயும் 

இகவ யவறுபடுத்திக் காட்டுகின்றன. 

நகடேர்கள் கடக்கக்கூடிே பகுதிேில் உள்ள 

நிற்கும் யகாட்கட வாகனயமாட்டிகள் 

ககடப்பிடிக்க யவண்டும். 

 

 

 

பகுதி B 

பபாக்குவரத்து குறிகளும் சமிக்டைகளும் திடசகாட்டி அம்புக்குறிகள் / ஒன்றிடணயும் 

அம்புக்குறிகள் 
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திடசகாட்டி அம்புக்குறிகள் 

55 அம்புக்குறிகள் காட்டும் திகசேில் மட்டுயம நீங்கள் வசல்லயவண்டும். 

 

       
 

 

ஒன்றிடணயும் அம்புக்குறிகள் 

56 இரண்டு யபாக்குவரத்து தடங்கள் ஒயர தடமாக இகைேவிருப்பதாக இந்த அம்புக்குறிகள் 

முன்கூட்டியே எச்சரிக்கின்றன. இரு தடங்களிலும் வசல்லும் வாகனங்கள் ஒற்கறத் தடத்திற்குள் 

வசல்லும் உரிகம மாறி மாறி வரும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பகுதி B 

பபாக்குவரத்து குறிகளும் சமிக்டைகளும்     சமிக்டைகள் (பபாக்குவரத்து விளக்குகள்) 
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சமிக்டைகள் (பபாக்குவரத்து விளக்குகள்) 

57 யபாக்குவரத்து விளக்குகள் 

 

 

 
 

 சிவப்பு 

சிவப்பு விளக்கு எரியும்யபாது வாகனத்கத “நிறுத்தயவண்டும்”. 

 

அடனத்தும் சிவப்பு 

சில சாகல சந்திப்புகளில் பாதுகாப்புக்காக அல்லது நகடேர்கள் 

கடப்பதற்காக ஒயர சமேத்தில் எல்லா விளக்குகளிலும் சிவப்பு விளக்கு 

எரியும். அதாவது, சாகல சந்திப்பின் எல்லா பக்கங்களிலும் ஒயர சமேத்தில் 

சிவப்பு விளக்கு எரியும். உங்களுக்குச் சாதகமாகப் பச்கச விளக்கு எரியும் 

வகர வாகனத்கத ஓட்டிச் வசல்லக்கூடாது. 

 

 
 

  

மஞ்சள் 

மஞ்சள் விளக்கு எரியும்யபாது வாகனத்கத “நிறுத்தயவண்டும்”. ஆனால், 

விளக்கு மஞ்சளாக மாறும்யபாது நீங்கள் நிறுத்தக் யகாட்டிற்கு வவகு 

அருகில் இருந்து, பாதுகாப்பாக நிறுத்த முடிோவிட்டால் மட்டுயம நீங்கள் 

நிறுத்தாமல் வசல்லலாம். 

 

மினுமினுக்கும் மஞ்சள் 

மஞ்சள் விளக்கு மினுமினுத்தால், யபாக்குவரத்து விளக்குகள் 

பழுதகடந்திருப்பதாகப் வபாருட்படும். நீங்கள் கவனமாக ஓட்டயவண்டும். 

வலப்பக்கமுள்ள யபாக்குவரத்துக்கு வழிவிடவும். 

 

 

 
 

  

 

பச்டச 

பச்கச விளக்கு எரிந்தால் “ஓட்டிச்வசல்லயவண்டும்”. 

வலதுபக்கமும் இடதுபக்கமும் பார்த்து பாதுகாப்கப உறுதிப்படுத்திே பிறயக 

ஓட்டிச்வசல்ல யவண்டும். 

 

 

  

 

பச்டச அம்புக்குறி 
பச்கச அம்புக்குறி எரிந்தால் “ஓட்டிச்வசல்லயவண்டும்”, ஆனால் அம்புக்குறி 
காட்டும் திகசேில் மட்டுயம. அயதாடு, எதிர்த்திகசேில் வாகனப் 

யபாக்குவரத்து இல்லாதகத உறுதி வசய்த பிறகு மட்டுயம வசல்லயவண்டும். 

விட்டுவிட்டு எரியும் பச்டச அம்புக்குறி 
சமிக்கை முடிேப்யபாகிறது என்பகதக் குறிக்கிறது. நீங்கள் நிறுத்தக் 

யகாட்கடக் கடக்காதிருந்தால், வாகனத்கத ஓட்டிச்வசல்லக் கூடாது. 

 

 

 

 

 

 

 

பகுதி B 

பபாக்குவரத்து குறிகளும் சமிக்டைகளும்      சமிக்டைகள் (பபாக்குவரத்து விளக்குகள்) 
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பச்டச “B” 

பச்கச “B” விளக்கு எரிந்தால், வபாதுப் யபாக்குவரத்து யபருந்துகள் (ஓம்னி 
யபருந்துகள்) மட்டும் வசல்லலாம். இகவ யபருந்து நிறுத்தங்களிலிருந்து அல்லது 

ஓரத்தடத்திலிருந்து வவளியேறி, மற்ற வாகனங்களுக்கு முன்பாகச் வசல்ல இது 

அனுமதிக்கும். 

 

 
 

 

 

 

முன்கூட்டிபய எச்சரிக்கும் விளக்குகள் 

இரண்டு “மினுமினுக்கும் மஞ்சள்” விளக்குகள், “எதிரில் விளக்கு சமிக்கைகள்” குறி, 
நீல நிறத்தில் “நிறுத்தத் தோராகுங்கள்” குறி ஆகிேகவ வகாண்ட சமிக்கை இது. 

எதிரிலுள்ள யபாக்குவரத்து விளக்கு பார்கவேில் படாதவகளவுகளுக்கு முன்பாக 

இது காைப்படும். வாகனங்கள் யவகத்கதக் குகறத்து, நிறுத்துவதற்குத் 

தோராகயவண்டும். 

 

   
 

 

 

 

 

 
 

பச்டச அம்புக்குறி 
அம்புக்குறி காட்டும் 

திகசேில் “வசல்லயவண்டும்”. 

(வலப்பக்கம் திரும்பயவண்டும்) 

 

மஞ்சள் அம்புக்குறி 
அம்புக்குறி காட்டும் திகசேில் 

நிறுத்தக் 

யகாட்டிற்கு முன்பாக 

“நிறுத்தத் தோராகயவண்டும்”. 

திகசேில் “வசல்லயவண்டும்”. 

 

சிவப்பு அம்புக்குறி 
அம்புக்குறி காட்டும் திகசேில் நிறுத்தக் யகாட்டிற்கு 

முன்பாக “நிறுத்தயவண்டும்”. (எதிர்த்திகசேில் 

யபாக்குவரத்து 

இல்லாவிட்டாலும் வலப்பக்கம் 

திரும்பக்கூடாது.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பகுதி B 

பபாக்குவரத்து குறிகளும் சமிக்டைகளும்  சமிக்டைகள் (பபாக்குவரத்து விளக்குகள்) / 

சமிக்டைகள் (சாடலகளில்) 
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எடுத்துக்காட்டுகள் 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

யநராகச் வசல்லும் 

வாகனங்களும் 

வலப்பக்கம்  திரும்பும் 

வாகனங்களும் 

“வசல்லலாம்”. 

 

யநராகச் வசல்லும் 

வாகனங்கள் 

மட்டுயம “வசல்லலாம்”. 

வலப்பக்கம் திரும்பும் 

வாகனங்கள் 

“நிறுத்துவதற்கு” 

தோராக யவண்டும். 

 

யநராகச் வசல்லும் வாகனங்கள் 

மட்டுயம “வசல்லலாம்”. 

வலப்பக்கம் திரும்பும் வாகனங்கள் நிறுத்தக் 

யகாட்டிற்குப் பின்னால் நிறுத்த யவண்டும். 

 

 

 

சமிக்டைகள் (சாடலகளில்) 

 

 

  
 

பகலில் சாடல குமிழ்முடனகள் 

 

 

இரவில் சாடல குமிழ்முடனகள் 

 

 

58 திறன்மிகு சாடல குமிழ்முடனகள் 

பச்கச மனிதன் சமிக்கை எரியும்யபாது இந்தச் சாதனங்கள் மினுமினுக்கும். திரும்பும் வாகனங்கள் 

எச்சரிக்ககோக இருந்து, சாகலகேக் கடக்கும் நகடேர்களுக்கு வழிவிடயவண்டும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பகுதி B 

பபாக்குவரத்து குறிகளும் சமிக்டைகளும்      பபாலிஸ் அதிகாரி காட்டும் சமிக்டைகள் 

 

பபாலிஸ் அதிகாரி காட்டும் சமிக்டைகள் 
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59 யபாக்குவரத்துக்கு வழிகாட்டும் யபாலிஸ் அதிகாரிகளின் கக சமிக்கைககளக் கண்டிப்பாகக்  

ககடப்பிடிக்கயவண்டும். சாகலக் குறிகள், யபாக்குவரத்து விளக்கு சமிக்கைகள், சாகல 

அகடோளக்குறிகள், யபாக்குவரத்து விதிமுகறகள் ஆகிேவற்கற விட யபாலிஸ் அதிகாரிேின் 

கக சமிக்கைகளுக்யக முக்கிேத்துவம் தரயவண்டும். 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 

யபாலிஸ் அதிகாரிகே எல்லா திகசகளில் 

இருந்தும் அணுகும் வாகனங்கள் நிறுத்தயவண்டும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)  

(i) யபாலிஸ் அதிகாரிகே எல்லா திகசகளில் 

இருந்தும் அணுகும் வாகனங்கள் 

நிறுத்தயவண்டும். 

(ii) யபாலிஸ் அதிகாரிேின் வலப்பக்கமும் 

இடப்பக்கமும் இருந்து அணுகும் வாகனங்கள் 

வசல்லலாம். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 

(i) யபாலிஸ் அதிகாரிேின் முன்னாலும், 

பின்னாலும், வலப்பக்கமும் இருந்து அணுகும் 

வாகனங்கள் நிறுத்தயவண்டும். 

(ii) அவரின் இடப்பக்கம் இருந்து அணுகும் 

வாகனங்கள் வசல்லலாம். 

 

 

பகுதி B 

பபாக்குவரத்து குறிகளும் சமிக்டைகளும்      பபாலிஸ் அதிகாரி காட்டும் சமிக்டைகள் 
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(d)  

(i) யபாலிஸ் அதிகாரிகே எல்லா 

திகசகளில் இருந்தும் அணுகும் 

வாகனங்கள் நிறுத்தயவண்டும். 

(ii) அவரின் வலப்பக்கம் இருந்து அணுகும் 

வாகனங்கள் வசல்லலாம். அவரின் 

இடப்பக்கம் இருந்து அணுகும் 

வாகனங்கள் நிறுத்தத் தோராகயவண்டும் 

– சமிக்கை மாறவிருப்பது காரைம். 

 

  

  

 

 

 

 

(e) 

(i) யபாலிஸ் அதிகாரிேின் முன்னாலும் 

பின்னாலும்  இடப்பக்கமும் இருந்து 

அணுகும் வாகனங்கள்  நிறுத்த யவண்டும். 

 

(ii) அவரின் வலப்பக்கம் இருந்து அணுகும் 

வாகனங்கள் 

நிறுத்தத் தோராகயவண்டும். சமிக்கை 

மாறவிருப்பது காரைம். 

 

(f) 

(i) யபாலிஸ் அதிகாரிேின் 

முன்னாலிருந்து வலது பக்கம் 

திரும்பும் வாகனங்கள் வசல்லலாம். 

 

(ii) மற்ற அகனத்து திகசகளிலும் 

இருந்து அணுகும் வாகனங்கள் 

நிறுத்தயவண்டும். 

 

 

 

 

 

 
55 

 

 

 

பகுதி B 

பபாக்குவரத்து குறிகளும் சமிக்டைகளும்                                                         டக 

சமிக்டைகள் 

டக சமிக்டைகள் 
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60 நீங்கள் இவற்கறச் வசய்வதற்கு முன்பாக: 

(a) வலது/இடது பக்கம் திரும்புதல் அல்லது நகருதல்; 

(b) நிறுத்துதல் அல்லது யவகத்கதக் குகறத்தல்; 

(c) வாகன நிறுத்துமிடத்திலிருந்து வவளிோகுதல்; அல்லது 

(d) கடந்து வசல்ல தடத்திலிருந்து வவளியேறுதல், உங்கள் எண்ைத்கத மற்ற சாகல 

பேன்பாட்டாளர்களிடம் வதரிேப்படுத்த முன்கூட்டியே வதளிவான சமிக்கை காட்டயவண்டும். 

  பமாட்ைார் 

டசக்கிபளாட்டி 

 

மிதிவண்டி ஓட்டுநர் 

 

 

 

 

நான் தைத்திலிருந்து 

வலதுபக்கம் வசல்லப் பபாகிபறன் 

அல்லது வலதுபக்கம் திரும்பப் 

பபாகிபறன். 

 

 

 

 

 

 

 

 

நான் தைத்திலிருந்து 

இைதுபக்கம் வசல்லப் பபாகிபறன் 

அல்லது இைதுபக்கம் திரும்பப் 

பபாகிபறன். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

நான் பவகத்டதக் குடறக்கப் 

பபாகிபறன். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

நான் நிறுத்தப் பபாகிபறன். 

 

 

 

 

பகுதி B 

பபாக்குவரத்து விதிகளும் ஒழுங்குமுடற கட்ைடளகளும் இைப்பக்கம் வசல்லுக விதி / 
சாடலத்தை ஒழுங்குமுடற 

 

பபாக்குவரத்து விதிகளும் ஒழுங்குமுடற கட்ைடளகளும் 
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61 நீங்கள் இருவழிச் சாகலேில் ஓட்டிச்வசல்லும்யபாது, முந்திச்வசல்ல அல்லது வலப்பக்கம் 

திரும்பவிருந்தால் தவிர, எப்யபாதும் இடப்பக்கமாக இருப்பயதாடு, முடிந்தவகர சாகலேின் 

இடப்பக்க எல்கலக்யகாட்டுக்கு அருகில் வசல்லவும். சாகல நடுவில் யபாக்குவரத்துக்குத் 

தகடோக ஓட்டக்கூடாது. நடுத்தடுப்பு இல்லாத இருவழிச் சாகலகளுக்கும் இது வபாருந்தும். 

 

62 சாகல வகளவில், யமல் யநாக்கிச் வசல்லும் சாகலேின் உச்சத்தில் அல்லது எதிரிலுள்ள சாகல 

வதளிவாகத் வதரிோத மற்ற எங்கிலும் நடுக்யகாட்டின் குறுக்யக வசல்லக் கூடாது. 

 

63 சில சமேங்களில், சாகலப் பைிகள், நிறுத்தி கவக்கப்பட்டிருக்கும் வாகனங்கள் யபான்றவற்றால் 

உங்கள் பேைப் பாகதேில் தடங்கல் இருக்கலாம். இத்தககே சூழ்நிகலேில், தடங்ககலத் 

தவிர்க்க, கூடுதல் கவனவமடுத்து, நீங்கள் வசல்லவிருக்கும் பாகத பாதுகாப்பாகவும் 

யபாக்குவரத்து இல்லாமலும் இருப்பகத உறுதிவசய்த பிறகு வலப்பக்கமாகச் வசல்லவும். சாகல 

குறுகலாக இருந்தால் நடுக்யகாட்டின் குறுக்கிலும் நீங்கள் வசல்லலாம். 

 

சாடலத்தை ஒழுங்குமுடற 

64 தடங்களில் குறிேிடப்பட்டுள்ள அம்புக்குறிகள் காட்டும் திகசேில் நீங்கள் வசல்லயவண்டும். 

கீழ்க்காணும் பட விளக்கத்கதப் பார்க்கவும். நீங்கள் திடீவரன தடம் மாறக்கூடாது. ஏவனனில் 

இதனால் மற்ற ஓட்டுநர்களுக்குத் வதாந்தரவு அல்லது ஆபத்து யநரலாம். தடம் மாறும்யபாது, 

உங்கள் எண்ைத்கதத் வதரிேப்படுத்த யபாதுமான எச்சரிக்கக தர யவண்டும். எப்யபாதும் 

முன்கூட்டியே சமிக்கை காட்டயவண்டும். அவ்வாறு வசய்ேத் தவறினால் விபத்து யநரக்கூடும். 

 

65 யபாக்குவரத்து தகடப்பட்டு நின்றிருக்கும்யபாது, 

“வரிகசகேத் தாண்டிச்” வசல்லயவண்டாம். 

தடங்களுக்கு இகடேில் வநருக்கிேடித்துச் வசல்வதும், 

அக்ககறேின்றி முந்திச் வசல்வதும் விபரீதத்தில் 

முடிேக் கூடும். எப்யபாதும் வபாறுகமோகவும் 

சாகலகேப் பேன்படுத்தும் மற்றவர்கள்மீது 

அக்ககறோகவும் இருக்க யவண்டும். 

 

 

66 சாகல சந்திப்கப அகடவதற்கு வவகு முன்பாகயவ, 

நீங்கள் வசல்ல விரும்பும் திகசக்கான சரிோன 

தடத்திற்குள் வசல்ல யவண்டும். 

 

67 இருதடச் சாகலேில், முந்திச்வசல்லும் யபாது தவிர்த்து, 

மற்ற சமேங்களில் எப்யபாதும் இடப்பக்கமாகச் 

வசல்லவும். 

 

68 மூன்று தடச் சாகலேில், இடக்யகாடி தடத்தில் 

வமதுவாகச் வசல்லும் வாகனங்கள் இருந்தால், நீங்கள் 

நடுத்தடத்தில் வசல்லலாம். வலக்யகாடி தடம் முந்திச் 

வசல்வதற்கும் அவசர வாகனங்களுக்கும் உரிேது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பகுதி B 

பபாக்குவரத்து விதிகளும் ஒழுங்குமுடற கட்ைடளகளும் இைப்பக்கம் வசல்லுக விதி / 
சாடலத்தை ஒழுங்குமுடற / தாண்டிச் வசல்லுதல் 

 

தாண்டிச் வசல்லுதல் 
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69 உங்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் ஆபத்தில்லாமல் தாண்டிச் வசல்ல முடியுமானால் தவிர, 

ஒருயபாதும் தாண்டிச் வசல்லக்கூடாது. குறிப்பாக, இரவில், கனத்த மகழேில், தூசிமூட்டத்தில் 

கவனமாக இருக்கயவண்டும். சாகல நிலவரம் வதளிவாகத் வதரிோதயபாது, யவகத்கதயும் 

தூரத்கதயும் கைிப்பது சிரமமாக இருக்கும். 

 

70 எப்யபாதும் வலப்பக்கமாகயவ தாண்டிச் வசல்லயவண்டும். இந்த விதிமுகறக்குச் சில 

விதிவிலக்குகள் உண்டு. அத்தககே சூழ்நிகலகளில் நீங்கள் இடப்பக்கமாகத் தாண்டிச் 

வசல்லலாம்: 

(a) முன்னாலுள்ள ஓட்டுநர் வலப்பக்கம் திரும்பவிருப்பதாகச் சமிக்கை காட்டும்யபாது. 

(b) சாகல சந்திப்பில் நீங்கள் இடப்பக்கமாகத் திரும்ப விரும்பும்யபாது. 

(c) வாகனப் யபாக்குவரத்து வமதுவாக வரிகசப்பிடித்துச் வசல்லும் நிகலேில், உங்கள் 

வலப்பக்கத்தடங்களிலுள்ள வாகனங்கள் உங்ககள விட வமதுவாகச் வசல்லும்யபாது. 

(d) வாகனங்கள் எந்தப் பக்கத்திலிருந்தும் கடக்கக்கூடிே ஒருவழிச் சாகலகளில் (ஆனால் 

இருவழிச் சாகலகளில் அல்ல). 

 

71 தாண்டிச் வசன்றபிறகு, பாதுகாப்பான சூழ்நிகல எழுந்தவுடயன மீண்டும் வபாருத்தமான 

தடத்திற்குத் திரும்பிச் வசல்லவும். ஆனால், நீங்கள் தாண்டிச்வசன்ற வாகனத்தின் முன்னால் 

சடாவரன குறுக்யக நுகழேக்கூடாது. 

 

72 பின்வரும் இடங்களில் இருக்கும்யபாது, அல்லது அணுகும்யபாது, தாண்டிச் வசல்லக்கூடாது: 

(a) நகடேர் கடப்பு. 

(b) சாகல சந்திப்பு. 

(c) சாகல முகன அல்லது வகளவு. 

(d) யமட்டின் விளிம்பு. 

(e) இரட்கட வவள்கள யகாடுகள். 

 

73 பின்வரும் நிகலகளில் தாண்டிச் வசல்லக்கூடாது: 

(a) சாகல குறுகலாகும் பகுதிேில். 

(b) மற்வறாரு வாகனம் தடம் பிறழ அல்லது யவகத்கதக் குகறக்க கட்டாேப்படுத்தும் நிகலேில். 

(c) உறுதிோக இல்லாதயபாது. 

 

74 தாண்டிச் வசல்லும்யபாது உங்கள் யவகத்கதக் கூட்டக்கூடாது. அவசிேமானால், யவகத்கதக் 

குகறத்து, தாண்டிச் வசல்லும் வாகனம் கடந்து வசல்லவிடவும். 

 

75 பின்வரும் சூழ்நிகலகளில், தாண்டிச் வசல்வது ஆபத்தானது, அவ்வாறு வசய்ே 

முேற்சிக்கக்கூடாது: 

(a) உங்களுக்கு முன்னாலுள்ள கார் அதற்கு முன்னாலுள்ள காகரத் தண்டிச்வசல்ல 

முற்படும்யபாது. 

(b) முன்னாலுள்ள கார் வலப்பக்கம் திரும்புவதற்காக இடது தடத்திலிருந்து வலது தடத்திற்கு 

மாறும்யபாது. 

(c) தாண்டிச் வசல்வதற்கு எதிர்த்திகசேில் வரும் யபாக்குவரத்தின் பாகதக்குள் 

நுகழேயவண்டிேிருக்கும்யபாது. 

 

 

 

 

 

 

 

பகுதி B 

பபாக்குவரத்து விதிகளும் ஒழுங்குமுடற கட்ைடளகளும்                      தாண்டிச் 

வசல்லுதல் 
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76 தாண்டிச் வசல்வதற்கான சரிோன முகற – கீழ்க்காணும் 12 வசேல்களும் மற்வறாரு வாகனத்கதப் 

பாதுகாப்பான முகறேில் தாண்டிச் வசல்லும் முகறகேக் காட்டுகின்றன. 

 

 

  

  

1 எதிரிலுள்ள பபாக்குவரத்டதக் கவனிக்கவும் 

  

  

2 பின்னாலுள்ள பபாக்குவரத்டதக் கவனிக்கவும் 

  

  

3 வலப்பக்கம் சமிக்டை காட்ைவும் 

  

  

4 பார்டவயில் பைாத பகுதிடயக் கவனிக்கவும் 

  

  

5 வலப்பக்கம் நகரவும் 

  

  

6 பவகத்டதக் கூட்ைவும் 

  

  

7 எச்சரிக்டக ஒலிடய (ஹார்ன்) ஒலிக்கவும் 

(அவசியமாயின்) 

  

  

8 கண்ணாடிடயப் பார்க்கவும் 

  

  

9 இைப்பக்கச் சமிக்டை காட்ைவும் 

  

  

10 இைப்பக்கம் நகரவும் 

  

  

11 சமிக்டைடய நிறுத்தவும் 

  

  

12 வழக்கமான பவகத்தில் வதாைர்ந்து வசல்லவும் 

  

 

 

 

 

 

 

 

பகுதி B                                                                    பபாக்குவரத்டத மட்டுப்படுத்துதல் / பவக வரம்புகள் / 

பபாக்குவரத்து விதிகளும் ஒழுங்குமுடற கட்ைடளகளும் சாடல சந்திப்புகளில் “வழி 
விடுக” விதி 
 

பபாக்குவரத்டத மட்டுப்படுத்துதல் 
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77 யபாக்குவரத்கத மட்டுப்படுத்துதல் என்பது காரைமின்றி குகறவான யவகத்தில், குறிப்பாகச் 

சாகலேின் வலப்பக்கத்தில் அல்லது நடுவில், ஓட்டிச் வசல்வகதக் குறிக்கிறது. யபாக்குவரத்கத 

மட்டுப்படுத்தும் வாகனங்களால் பின்னால் வரும் யபாக்குவரத்துக்கு இகடயூறு ஏற்பட்டு, மற்ற 

வாகனங்கள் இடப்பக்கமாக ஆபத்தான முகறேில் கடந்து வசல்ல யநரிடலாம். குகறவான 

யவகத்தில் ஓட்டும் வாகனயமாட்டிகள் சாகலேின் இடப்பக்கம் வசல்லயவண்டும். குறிப்பாக, சிறிே 

வகாள்ளளவு வகாண்ட யமாட்டார் கசக்கிள்கள், சரக்கு வாகனங்கள், லாரிகள் ஆகிேவற்றுக்கு இது 

வபாருந்தும். தாண்டிச் வசல்லும்யபாது அல்லது வலப்பக்கம் திரும்பவிருக்கும்யபாது அல்லது U 

வகளவு வசய்யும்யபாது மட்டுயம வலப்பக்கத் தடத்கத நீங்கள் பேன்படுத்தயவண்டும். 

 

பவக வரம்புகள் 

78 யவறு விதமாகக் குறிப்பிடப்படாவிடில், சிங்கப்பூரிலுள்ள எல்லா சாகலகளிலும் யவக வரம்பு 

மைிக்கு 50 கியலாமீட்டர். உங்கள் வாகனத்தின் அல்லது சாகலேின் யவக வரம்கப, இவற்றில் எது 

குகறவாக உள்ளயதா அகத, மீறக்கூடாது. 

 

79 எப்யபாதும் “Reduce Speed Now” குறிகேக் ககடப்பிடிக்கயவண்டும். 

 

சாடல சந்திப்புகளில் “வழி விடுக” விதி 
80 பபரிய சாஞையுடனான சந்திப்ஞப அணுகுே்பபாது, படிப்படியாக பவகத்ஞதக் குஞறத்து, பபரிய 

சாஞையிலுள்ள பபாக்குவரத்துக்கு வழிவிடபவண்டுே். “STOP” குறி காணப்பட்டாை், நிறுதத்க் 

பகாட்டிற்கு முன்பாக நிறுத்தவுே். 

 

81 யபாக்குவரத்து விளக்குகள் இல்லாத, “GIVE WAY” குறி அல்லது “STOP” குறி உள்ள 

கட்டுப்பாடில்லாத சந்திப்பில்: 

 

 

(a) நீங்கள் சாகல சந்திப்கபக் கடந்து யநராகச் வசல்வதாக 

இருந்தால், வலப்பக்கமிருந்து யநராகச் வசல்லும் 

யபாக்குவரத்துக்கு வழிவிட யவண்டும். 

 

  

(b) நீங்கள் வலப்பக்கம் திரும்புவதாக 

இருந்தால், எல்லா திகசகளிலிருந்தும் 

யநராகச் வசல்லும்  யபாக்குவரத்து 

வழிவிட யவண்டும். 

 

 

(c)     அயதாடு, வைதிலிருந்து வைப்பக்கே் திருே்புே் 

பபாக்குவரத்துக்குே் எதிரத்த்ிஞசயிலிருந்து இடப்பக்கே் 

திருே்புே் பபாக்குவரத்துக்குே் வழிவிட பவண்டுே். 

பகுதி B 

பபாக்குவரத்து விதிகளும் ஒழுங்குமுடற கட்ைடளகளும் சாடல சந்திப் புகளில் “வழி 
விடுக” விதி 
 

82 சாகல சந்திப்பில் வலப்பக்கம் பார்த்து, பிறகு இடப்பக்கம் பார்த்து, மீண்டும் வலப்பக்கம் 

பார்க்கயவண்டும். பாதுகாப்பாக இருப்பதாக உறுதிோகத் வதரியும் வகரேில் ஓட்டிச் 
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வசல்லக்கூடாது. அதிகாரமற்ற ோயரனும் ஓட்டிச் வசல்லுமாறு சமிக்கை காட்டினால், அகத 

நம்பிச் வசல்லக்கூடாது. 

 

83 சாகல சந்திப்பில் வலப்பக்கம் திரும்புவதற்கு வவகு முன்னயர, உங்களுக்குப் பின்னாலுள்ள 

யபாக்குவரத்து நிலவரத்கதக் கவனத்தில் வகாள்ளயவண்டும். பாதுகாப்பான நிகலேில், சமிக்கை 

காட்டி, இருவழிச் சாகலேின் நடுப்பகுதிக்குச் சற்று இடப்பக்கத்திற்கு அல்லது ஒருவழிச் 

சாகலேின் வலக்யகாடித்தடத்திற்கு வாகனத்கதக் வகாண்டு வசல்லவும். உங்களுக்கும் 

அணுகிவரும் ஏயதனும் வாகனத்திற்கும் இகடேில் பாதுகாப்பான தூரம் இருக்கும்வகர 

காத்திருந்து, அதன்பிறயக முழுகமோகத் திரும்பயவண்டும். 

 

84 வலப்பக்கமாக இருவழிச் சாகலக்குள் திரும்பிச் வசல்லும்யபாது, அந்தச் சாகலேின் 

நடுக்யகாட்டிற்கு இடப்பக்கத் தடத்திற்குள் திரும்பவும். 

 

85 வலப்பக்கமாக ஒருவழிச் சாகலக்குள் திரும்பும்யபாது, அந்தச் சாகலேின் வலக்யகாடி 

தடத்திற்குள் திரும்பவும். 

 

86 நீங்கள் இடப்பக்கம் திரும்பவிருந்தால், இடப்பக்கத் தடத்திற்குச் வசன்று, முன்கூட்டியே சமிக்கை 

காட்டவும். அயதாடு, திரும்புவதற்கு முன்பு அல்லது பின்பு வலப்பக்கத்திற்குப் பாேக் கூடாது. 

 

87 ஒரு வாகனம் திரும்பும்யபாது, அதன் பின் சக்கரம் சாகல முகனக்கு வநருக்கமாக இருக்கும். 

எனயவ, திரும்பும்யபாது, நகடேர்கள், மிதிவண்டிகள் அல்லது யமாட்டார் கசக்கிள்கள் மீது 

இடிக்காமலிருக்க கவனமாக இருக்க யவண்டும். 

 

 

 

 
 

 

வாகனம் திரும்பும்யபாது முன் 

சக்கரமும் பின் சக்கரமும் வசய்யும் 

வகளவுகளுக்கு இகடேிலான அகல 

யவறுபாட்கடக் கவனிக்கவும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பகுதி B 

பபாக்குவரத்து விதிகளும் ஒழுங்குமுடற கட்ைடளகளும்                வட்ைச்சுற்றுப் 

பாடத 

 

வட்ைச்சுற்றுப் பாடத 
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88 வட்டச்சுற்றுப் பாகதகே வநருங்கும்யபாது யவகத்கதக் குகறத்து, உங்களது 

வலப்பக்கத்திலிருந்து வரும் யபாக்குவரத்துக்கு வழிவிடவும். 

 

89 வபாதுவான விதிமுகற இதுதான்: 

(a) தடம் A-ேிலிருந்து வரும் யபாக்குவரத்து, படத்தில் உள்ளபடி “A”-க்குச் வசல்லும். 

(b) தடம் B-ேிலிருந்து வரும் யபாக்குவரத்து “B”-க்குச் வசல்லும் 

(c) தடம் C-ேிலிருந்து வரும் யபாக்குவரத்து “C”-க்குச் வசல்லும் 

 

 
 

 

நிடனவில் வகாள்க – உங்களது வலப்பக்கத்திலிருந்து வரும் யபாக்குவரத்துக்கு உங்ககள விட 

முன்னுரிகம உண்டு. 

 

வாகனபமாட்டிகளுக்கான விதிமுடறகள் 

உங்களது வலப்பக்கத்திலிருந்து வரும் யபாக்குவரத்துக்கு நீங்கள் எப்யபாதும் வழிவிட யவண்டும். 

நீங்கள் எப்யபாதும் எச்சரிக்ககோக இருப்பயதாடு, நீங்கள் எந்தப் பாகத வழிோகச் 

வசல்லயவண்டும் என்பகத முன்கூட்டியே தீர்மானிக்குமாறு ஆயலாசகன கூறப்படுகிறது. 

உங்ககளச் சரிோன தடத்திற்கு வழிகாட்டும் யபாக்குவரத்து குறிகள், யபாக்குவரத்து விளக்குகள், 

சாகல அகடோளக்குறிகள் ஆகிேவற்றிலிருந்து கிகடக்கும் எல்லா தகவல்ககளயும் கவனத்தில் 

வகாண்டு, அதன்படி வசேல்படவும். எப்யபாதும் இவற்கற நிகனவில் வகாள்ளவும்:- 

(a) உங்கள் எண்ைத்கத முன்கூட்டியே வதரிவிக்க வதளிவான சமிக்கைகள் காட்டவும்; 

(b) வலப்பக்க விதிமுகறகேப் பின்பற்றவும்; 

(c) மற்ற ஓட்டுநர்களுக்குத் வதாந்தரவு வகாடுக்கக்கூடாது; 

(d) உங்கள் கண்ைாடிகே வியவகத்துடன் பேன்படுத்தி, உங்களுக்குப் பின்னாலுள்ள 

வாகனங்களின் பாகதகே நீங்கள் மகறக்கா திருப்பகத உறுதிப்படுத்தவும்; மற்றும் 

(e) சாகலப் பாதுகாப்பு கருதி, சாகலகேப் பேன்படுத்தும் மற்றவர்களிடம் அக்ககறோக 

நடந்துவகாள்ளவும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பகுதி B 

பபாக்குவரத்து விதிகளும் ஒழுங்குமுடற கட்ைடளகளும் விடரவுச் சாடலகளில் 

வாகனம் ஓட்டுதல் / மஞ்சள் வபட்டி சாடல சந்திப்புகள் 

 

விடரவுச் சாடலகளில் வாகனம் ஓட்டுதல் 
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90 வாகனத்தில் பழுது ஏற்பட்டாயலா, விபத்து அல்லது அவசரநிகல ஏற்பட்டாயலா தவிர மற்ற 

சூழ்நிகலகளில் சாகலேின் ஓரத்தடம் அல்லது விளிம்புக்கு வாகனத்கத ஓட்டிச் வசல்லக்கூடாது, 

நகர்த்தக்கூடாது அல்லது அங்கு நிறுத்தக்கூடாது. 

 

91 மைிக்கு 60 கியலாமீட்டர் மற்றும் அதற்குக் குகறவான யவக வரம்புள்ள வாகனங்கள் 

விகரவுச்சாகலேின் இடக்யகாடித் தடத்தில் ஓட்டப்பட யவண்டும். 

 

92 விகரவுச்சாகலகளில் மிதிவண்டி ஓட்டுவது, ஸ்யகட்டிங் மற்றும் நகடப்பேிற்சி ஆகிேகவ தகட 

வசய்ேப்பட்டுள்ளன. 

 

மஞ்சள் வபட்டி சாடல சந்திப்புகள் 

93 மஞ்சள் வபட்டி காைப்படும் சாகல சந்திப்பில், யபாக்குவரத்து விளக்குகள் ஓட்டுநருக்குச் 

சாதகமாக இருந்தாலும், மஞ்சள் வபட்டிக்குள் வாகனத்கத ஓட்டிச் வசன்று யபாக்குவரத்துக்கு 

இகடயூறு ஏற்படுத்துவது குற்றமாகும். ஆேினும், குறிப்பிட்ட சில சூழ்நிகலகளில், மஞ்சள் வபட்டி 

சாகல சந்திப்புக்குள் நுகழயும் ஓட்டுநர் தண்டிக்கப்பட மாட்டார். 

 

(a) சூழ்நிடல ஒன்று 

சாகல சந்திப்பு வபட்டிக்குள் திரும்பி நிற்கும் வாகனங்கள் மற்ற வாகனங்களின் வழிகே 

மகறக்காதிருப்பது முதல் சூழ்நிகல. திரும்பும் வாகனங்கள் A, B, C ஆகிேவற்றின் ஓட்டுநர்கள் 

மட்டுயம அவர்கள் வசல்லயவண்டிே தடங்ககள மற்ற வாகனங்கள் மகறத்துக் 

வகாண்டிருக்கும்யபாது மஞ்சள் வபட்டிக்குள் நுகழேலாம், X குறிேிடப்பட்ட வாகனம் நுகழேக் 

கூடாது. யபாக்குவரத்து விளக்குகள் சிவப்பாக மாறினால், வாகனங்கள் A, B, C மற்ற வாகனங்களுக்கு 

இகடயூறு ஏற்படுத்தமாட்டா. ஆனால், X குறிேிடப்பட்ட வாகனம் விளக்குகள் மாறும்யபாது 

யபாக்குவரத்து இகடயூறாக இருக்கும். இந்த வாகனத்தின் ஓட்டுநர்கள் தண்டிக்கப்படுவார்கள். 

எனயவ, இவர்கள் நிறுத்தக் யகாட்டிற்குப் பின்னால் “Y”-ல் காத்திருக்க யவண்டும்.

 

 

 

 

 

 

பகுதி B 

பபாக்குவரத்து விதிகளும் ஒழுங்குமுடற கட்ைடளகளும் மஞ்சள் வபட்டி சாடல 

சந்திப்புகள் 

 

(b) சூழ்நிடல இரண்டு 
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எதிர்த்திகசேிலிருந்து யபாக்குவரத்து வந்து வகாண்டிருக்கும்யபாது வலப்பக்கம் திரும்ப முேலும் 

ஓட்டுநர்கள் மஞ்சள் வபட்டிேில் காத்திருப்பது இரண்டாவது சூழ்நிகல. A, B, C குறிேிடப்பட்ட 

வாகனங்கள் ஓட்டுநர்கள், முழுகமோகத் திரும்புவதற்குத் தகுந்த வாய்ப்புக்காகக் 

காத்திருக்கும்யபாது மஞ்சள் வபட்டிேில் இருக்கலாம். 

யபாக்குவரத்து விளக்குகள் சிவப்பாக மாறினால், ஓட்டுநர்கள் முழுகமோகத் திரும்பி, மஞ்சள் 

வபட்டி சந்திப்பிலிருந்து வவளியேற யவண்டும். 

 

 

(c) சூழ்நிடல மூன்று 

வலப்பக்கம் அல்லது இடப்பக்கம் திரும்பும் ஓட்டுநர்கள், நகடேர்கள் சாகலகேக் கடந்து 

வகாண்டிருப்பதால் மஞ்சள் வபட்டி சந்திப்பில் காத்திருப்பது மூன்றாவது சூழ்நிகல. 

நகடேர்கள் சாகலக் கடப்கபப் பேன்படுத்துவதால் வாகனங்கள் A, B, C, D, E ஆகிேவற்றின் 

ஓட்டுநர்கள் முழுகமோகத் திரும்ப முடிோவிட்டாலும் அவர்கள் மஞ்சள் வபட்டிக்குள் 

நுகழேலாம்.

 

 

 

பகுதி B 

பபாக்குவரத்து விதிகளும் ஒழுங்குமுடற கட்ைடளகளும்           
“U”வடளவுகள் / வாகனத்டத நிறுத்துதலும் நிறுத்தி டவத்தலும் 

 

“U” வடளவுகள் 
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94 “U” வகளவு குறி இல்லாத சாகல சந்திப்புகள், சாகல குறுக்குச் 

சந்திப்புகள், சாகல நடுத்தடுப்பிலுள்ள ஏயதனும் திறப்புகள் 

ஆகிே இடங்களில் “U” வகளவு வசய்ேக்கூடாது. 

 

 

95 “U” வகளவு வசய்யும்யபா து எப்யபாதும் கவனமாகத்  

திரும்பயவண்டும், குறிப்பாக சாகலயோரத்தில் உள்ள  

மரங்கள் அல்லது புதர் யவலிகள் எதிர்த்திகசேிலிருந்து  

வரும் யபாக்குவரத்கத உங்கள் பார்கவேிலிருந்து  

மகறக்கும்யபாது. நீங்கள் திரும்பும்யபாது, உங்கயளாடு யசர்ந்து 

உங்களது வலப்பக்கமிருந்து திரும்பும் வாகனங்ககள, 

குறிப்பாக யமாட்டார் கசக்கிள்ககளக் கவனித்து 

எச்சரிக்ககோகச் வசல்லவும். 

 

வாகனத்டத நிறுத்துதலும் நிறுத்தி டவத்தலும் 

96 பின்வரும் இடங்களில் உங்கள் வாகனத்கத நிறுத்தி 
கவக்கயவா அல்லது காத்திருக்கயவா கூடாது: 

(a) வகளவில், குன்றின் விளிம்பில் அல்லது பாலத்தில். 

(b) நகடபாகதேில் அல்லது மிதிவண்டி தடத்தில். 

(c) யபாக்குவரத்து விளக்குகள் அல்லது நகடேர் கடப்புகளுக்கு 

அருகில். 

(d) வபரிே சாகலேில் அல்லது யபாக்குவரத்து யவகமாகச் 

வசல்லும் சாகலேில். 

(e) சாகலேின் மறுபுறம் நிற்கும் மற்வறாரு வாகனத்திற்கு, 

அல்லது மற்ற இகடயூறுகளுக்கு (எ.கா. சாகல 

பழுதுபார்ப்புப் பைி) யநர் எதிரில் அல்லது கிட்டத்தட்ட 

எதிரில். 

(f) மற்வறாரு வாகனத்திற்குப் பக்கவாட்டில். 

(g) ஏயதனும் சாகல அல்லது வதருவின் சந்திப்பு அல்லது இகைப்பிலிருந்து 6 மீட்டர்களுக்குள் (20 

அடிக்குள்) (கீழுள்ள படத்தில் காண்பிக்கப்பட்டுள்ளவாறு). 

(h) யபருந்து நிறுத்தத்திலிருந்து (மஞ்சள் குறிேிடப்பட்ட வபட்டிேின் முகனேிலிருந்து) அல்லது யபருந்து 

நிறுத்தத்தின் முகனேிலிருந்து 9 மீட்டர் (30 அடி) தூரத்திற்குள். வாகனக் யகாளாறு அல்லது சக்கரக் 

யகாளாறு காரைமாக வாகனம் பழுதகடந்து நின்று யபாவது மட்டுயம இதற்கு விதிவிலக்கு). 

(i) தீேகைப்பு நீர்க்குழாேின் இரு பக்கமும் 3 மீட்டர் (10 அடி) தூரத்திற்குள். 

(j) ஏயதனும் நுகழ வாேிகல மகறக்கக்கூடிே இடத்தில்.  

 

(k) வாகனப்யபாக்குவரத்து எதிர்த்திகசேில். 

(l) ஏயதனும் துகைச் சாகலேின் வநடுகில். 

(m) யமஞ்சாகல, சுரங்கச்சாகல அல்லது யமஞ்சாகலக்கு அல்லது 

சுரங்கச்சாகலக்கு இட்டுச்வசல்லும் சாய்வுப் பாகதேில். 

(n) புல் தகரேில் அல்லது சாகலேின் ஓரத் தடத்தில் 

(o) ஏயதனும் யபருந்து தடத்தில். 

(p) டாக்சி நிறுத்துவதற்வகன ஒதுக்கப்பட்ட ஏயதனும் 

இடத்தில் (டாக்சிகள் தவிர்த்து). 

(q) ஏயதனும் டாக்சி நிறுத்தத்தில் (டாக்சிகள் தவிர்த்து). 

(r) ஏயதனும் யபருந்து நிறுத்தத்தில் (ஓம்னி யபருந்துகள் தவிர்த்து). 

(s) “காத்திருக்கக்கூடாது” மண்டலத்துக்குள் 

(t) “நிறுத்தக்கூடாது” மண்டலத்துக்குள் 

 

(குறிப்பு: வாகனத்கத நிறுத்தி கவப்பது என்பது உடனடிோகப் பேைிககள ஏற்றிக்வகாள்ள அல்லது 

இறக்கிவிட நிற்பதல்லாது வாகனத்கத நிறுத்தி கவத்துக் காத்திருப்பகதக் குறிக்கிறது.) 

 

பகுதி B 

பபாக்குவரத்து விதிகளும் ஒழுங்குமுடற கட்ைடளகளும்                
வாகனத்டத நிறுத்துதலும் நிறுத்தி டவத்தலும் 

 

குறிப்பு: 

உங்களது 

வலப்பக்கத்தில் 

வந்துவகாண்டிருக்
கும் வாகனங்கள் 

அல்லது பமாட்ைார் 

டசக்கிள்கடள 

மிகவும் 

கவனமாகப் 

பார்க்கவும். 

6 மீட்டர்கள் 

6 மீட்டர்கள் 

6 மீட்டர்கள் 

6 மீட்டர்கள் 

6
 மீ

ட்
ட
ர்க

ள்
 

6
 மீ

ட்
ட
ர்க

ள்
 

6
 மீ

ட்
ட
ர்க

ள்
 

6
 மீ

ட்
ட
ர்க

ள்
 

குறிப்பு: 

சிவப்பு நிறமிட்ட பகுதி 
ஒரு சாகலச் 

சந்திப்பின் எல்கல 

வகரேறுக்கப்பட்ட 

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

வாகனம் நிறுத்தும் 

பகுதிகேக் 

குறிக்கிறது. 
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97 விாகனத்தின் கதகவத் திறப்பதற்கு முன்பாக, சாகலேில் அல்லது நகடபாகதேில் ோருக்கும் 

எந்த ஆபத்து அல்லது வதாந்தரவு ஏற்படாதிருப்பகத உறுதிப்படுத்தவும். கூடுமானவகர 

சாகலயோர முகனக்கு ஆக அருகிலுள்ள பக்கமிருந்து இறங்கவும். 

 

98 வாகனத்கத நிறுத்தும்யபாது, கூடுமானவகர சாகலயோர முகனக்கு எவ்வளவு அருகில் 

முடியுயமா அவ்வளவு அருகில் வாகனத்கத நிறுத்தவும். 

 

99 வாகனத்கத நிறுத்தி கவக்கும் யபாவதல்லாம், மறக்காமல்: 

(a) இன்ஜிகன நிறுத்திவிட்டு, ககபியரக்கக இழுக்கவும். 

(b) வாகனம் கீழ்யநாக்கிே பாகதேில் இருந்தால் “ரிவர்ஸ்” கிேரிலும், யமல் யநாக்கிே பாகதேில் 

இருந்தால் குகறந்த கிேரிலும் கவக்கவும். 

(c) இன்ஜின் இேக்கிேிலிருந்து சாவிகே எடுக்கவும். 

(d) வாகன இேக்கச் சக்கரத்கதப் பூட்டவும் அல்லது வாகனத்தில் அலாரம் வபாருத்திேிருந்தால் 

அகதச் வசேல்படுத்தவும். 

(e) சன்னல்ககள மூடி, கதவுககளப் பூட்டவும். 

(f) உங்கள் உடகமககள வாகனத்தின் பின்பகுதிேில் (boot) அல்லது கண்ைில் படாத யவறு 

இடத்தில் கவக்கவும். 

 

100 பழுதகடந்த அல்லது அடிபட்ட எந்த வாகனத்கதயும் எந்தவவாருவபாதுச் சாகலேிலும் விட்டுச் 

வசல்லக் கூடாது என்பகத நிகனவில் வகாள்ளவும். உங்கள் வாகனம் சாகலேில் பழுதகடந்தால்,  

பழுதகடந்த வாகனங்ககள நிறுத்தி கவக்கும் இடத்திற்கு அல்லது கூடுமானவகர சாகலேின் 

ஓரத்திற்கு வாகனத்கதத் தள்ளிச் வசல்லவும். பகலாக இருந்தாலும் அபாே எச்சரிக்கக 

விளக்குககள எரிேவிட்டு, ஒளி பிரதிபலிக்கும் எச்சரிக்கக முக்யகாைத்கத வாகனத்திற்குப் 

பின்னால் குகறந்தது 20 மீட்டர் தூரத்தில் கவக்கவும். யபாக்குவரத்துக்குத் தடங்கல் ஏற்படுத்தாத 

வககேில், வாகனத்கத உடனடிோக இழுத்துச் வசல்ல ஏற்பாடு வசய்ேவும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பகுதி B 

பபாக்குவரத்து விதிகளும் ஒழுங்குமுடற கட்ைடளகளும்                  இருக்டக 

வார்கள் /  விளக்குகள் 

 

இருக்டக வார்கள் 

101 வாகனங்களில் பேைம் வசய்யும் அகனவரும், அவர்களின் 

வேது எதுவாக இருந்தாலும், முகறோக இருக்ககவார் 

 

ஒரு இருக்ககவார் உங்கள் உேிகரக் காப்பாற்ற முடியும் 
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அைிந்திருக்க யவண்டும். 1.35 மீட்டர் உேரத்கத 

விடக்குகறவான உேரமுள்ள வபரிேவர்கள் விபத்தின்யபாது 

காேம் ஏற்படும் ஆபத்கதக் குகறக்க தூக்கலான 

இருக்ககககளஅல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட சரிபடுத்தக் கூடிே 

இருக்கக வார்ககள அைிே யவண்டும். 

 

102 இருக்ககவார் அைிேத் தவறினால் $120 அபராதமும் 3 குற்றப் 

புள்ளிகளும் விதிக்கப்படும் 

 

விளக்குகள் 

103 இரவில் (இரவு 7.00 மைிக்கும் காகல 7.00 மைிக்கும் இகடேில்) வாகனத்தின் முன்விளக்குககள 

எரிேவிட யவண்டும். 

 

104 இரவில் எப்யபாதும் உங்கள் “வெட்கலட்” விளக்குகளின் 

ஒளிப்பரவலுக்கு உட்பட்ட பகுதிேில் ஓட்டவும். 

சாகலகேப் பிரிக்கும் நடுப்பகுதிேில் நின்றிருக்கும் 

நகடேர்ககளக் கவனிக்கவும். எதிர்த்திகசேிலிருந்து 

வரும் வாகனங்களின் விளக்வகாளி பிரகாசத்தில்  

அவர்ககளக் காண்பது சிரமமாக இருக்கும் என்பது இதற்குக் 

காரைம். 

 
 

நகடேர் ஓட்டுநருக்குத் வதரிேவில்கல 
105 இரவில் கட்டடங்கள் அகமந்த இடங்களிலும் மகழேிலும் 

வாகனம் ஓட்டும்யபாது “வெட்கலட்” விளக்குககளத் 

தாழ்த்தவும். 

  

106 விளக்வகாளி இல்லாத சாகலகளில் எப்யபாதும் “கெபமீ்” விளக்குககளப் பேன்படுத்தவும். மற்ற 

வாகனங்ககளயும் மிதிவண்டி ஓட்டுநர்ககளயும் சந்திக்கும்யபாது “வெட்கலட்” விளக்குககளத் 

தாழ்த்தவும். மற்வறாரு வாகனத்தின் ஒளிச்சுடரால் உங்கள் கண்கள் கூசினால், யவகத்கதக் குகறத்து, 

அவசிேமாேின் வாகனத்கத நிறுத்தவும். 

 
 

107 மற்ற வாகனங்களுக்குப் பின்னால் ஓட்டிச் வசல்லும்யபாது “வெட்கலட்” விளக்குககளத் 

தாழ்த்தவும். 

 
 

பகுதி B                                                                                                                                                      

பபாக்குவரத்து விதிகளும் ஒழுங்குமுடற கட்ைடளகளும்            விளக்குகள் / 

மதுபானம் 

 

108 பகலில் சாகலப்பகுதி வதளிவாகத் வதரிோதயபாது அல்லது மகழ வபய்யும்யபாது, “வெட்கலட்” 

விளக்குககள எரிேவிடவும். சாகலகேப் பேன்படுத்தும் மற்றவர்களுக்கு உங்கள் வாகனம் 
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வதரிவகத இது உறுதிப்படுத்தும். “வெட்கலட்” விளக்குககள எரிேவிடுவதால் உங்களது 

எரிவபாருள் உபயோகம் எந்த வககேிலும் பாதிக்கப்படாது. 

 

109 விளக்வகாளி அறயவ இல்லாத அல்லது விளக்வகாளி யபாதாத சாகலகளில் இரவு யநரத்தில் 

வாகனத்கத நிறுத்தி கவக்கும்யபாது உங்களது பக்கவாட்டு அல்லது வாகனம் நிறுத்திகவப்பு 

விளக்குககள எரிேவிடுவது நல்லது. 

 

110 எதிர்த்திகசேிலிருந்து வரும் வாகனங்களின் “வெட்கலட்” விளக்குககள யநரடிோகப் 

பார்க்காமல், சற்று இடப்பக்கமாகப் பார்க்க முேற்சி வசய்ேவும். வநாடிப்வபாழுது பார்கவேில் தகட 

ஏற்படுவகதத் தவிர்க்க இந்த உத்தி உதவும். 

 

111 முன்னாலுள்ள வாகனங்களின் பியரக் விளக்குகள் திடீவரன ஒளிவசீுவகத எப்யபாதும் கவனத்தில் 

வகாண்டு விழிப்பாக இருக்கவும். 

 

112 பாகத வதளிவாகத் வதரிோத வகளகவ அல்லது சந்திப்கப வநருங்கும்யபாது, “வெட்கலட்” 

விளக்குககள எரிேவிட்டு, நீங்கள் வகளகவ அல்லது சந்திப்கப யநாக்கி வருவதாக நகடேர்கள், 

எதிர்த்திகசேிலிருந்து வரும் மிதிவண்டி ஓட்டுநர்கள், வாகனயமாட்டிகள் ஆகியோரிடம் 

வதரிேப்படுத்துவது நல்லது. 

 

113 வாகனத்தின் உள்விளக்குககள எரிேவிட்டுக்வகாண்டு வாகனம் ஓட்டுவது பாதுகாப்பற்றது. 

ஏவனனில், உள்விளக்குகளால் உங்களது வவளிப்பார்கவ குகறந்துவிடும். யமாட்டார் 

கசக்கியளாட்டிகள் நாள் முழுவதும் “வெட்கல ட்” விளக்குககள எரிேவிட யவண்டும். 

 

மதுபானம் 

114 மதுபானம், சிறிே அளவில் அருந்தினாலும், சாகலேில் உங்கள் பாதுகாப்கபக் குகறத்துவிடும். 

“மது அருந்தினால், வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்” என்பது பாதுகாப்புக்கான விதிமுகற. யபாகதப் 

வபாருளுக்கும், யநாய்க்காக உட்வகாள்ளும் மேக்கத்தன்கமயுள்ள மருந்துகளுக்கும் இது 

வபாருந்தும். 

 

115 சட்டப்படி 100 மில்லிலிட்டர் இரத்தத்தில் 80 மில்லிகிராம் மதுபானம் என்பது இரத்தத்தில் 

கலந்திருக்கக்கூடிே மதுபான அளவுக்கான வரம்பு. 100 மில்லிலிட்டர் சுவாசத்தில் 35 

கமக்யராகிராம் மதுபானம் என்பது சுவாசத்தில் கலந்திருக்கக்கூடிே மதுபான அளவுக்கான வரம்பு. 

இந்த வரம்புக்கு யமலாக இரத்தத்தில் அல்லது சுவாசத்தில் மதுபானம் கலந்திருக்கும் நிகலேில் 

வாகனம் ஓட்டும்யபாது பிடிபடுயவார் குடியபாகதேில் வாகனம் ஓட்டிேதாக நீதிமன்றத்தில் 

குற்றம் சாட்டப்படும். இரத்தத்தில் அல்லது சுவாசத்தில் கலந்திருக்கும் மதுபானத்தின் அளவு சட்ட 

வரம்கப விடக் குகறவாக இருந்தாலும், மதுயபாகதோல் ஓட்டுநரால் வாகனத்கதச் சரிோகக் 

கட்டுப்படுத்த முடிேவில்கல என்பதற்கு ஆதாரம் இருந்தால், ஓட்டுநர் குடியபாகதேில் வாகனம் 

ஓட்டிேதாகக் குற்றம் சாட்டப்படலாம். மது அருந்திவிட்டு வாகனம் ஓட்டுவவாருக்கு $2,000 
முதல் $10,000 வரை அபைாதம் அல்லது 12 மாதங்களுக்கு வமற்வபாகாத சிரைத்தண்டரன 
அல்லது இைண்டுவம விதிக்கப்படலாம். மீண்டும் குற்ைம் புரிவவாருக்கு $5,000க்குக் குரையாத 
அபைாதமும் $20,000க்கு வமற்வபாகாத அபைாதமும் 2 ஆண்டுகளுக்கு வமற்வபாகாத சிரைத் 
தண்டரனயும் விதிக்கப்படும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பகுதி B                                                                          

பபாக்குவரத்து விதிகளும் ஒழுங்குமுடற கட்ைடளகளும் இலகுரக சரக்கு 

வாகனங்கள் / உயர வரம்புகள் 

 

இலகுரக சரக்கு வாகனங்கள் 
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116 சரக்குப் பகுதிேில் வதாழிலாளர்ககள ஏற்றிச் வசல்லப் பேன்படுத்தப்படும் எல்லா லாரிகளிலும் 

யமற்கவிககயும் உேரமான ஓரத்தடுப்புகளும் வபாருத்தப்பட்டிருக்க யவண்டும். 

 

117 சாகலேில் வசல்லும் எந்தவவாரு வாகனத்தில் ஏற்றப்பட்டுள்ள சரக்கும் எப்யபாதும் பாதுகாப்பாகக்  

கட்டப்பட்டிருக்க யவண்டும். 

 

118 லாரிேின் ஓட்டுநர் பகுதிேிலுள்ள முன்பக்க இருக்கக(கள்) அகனத்கதயும் நிரப்பிே பிறயக 

பின்பக்கச் சரக்குப் பகுதிேில் வதாழிலாளர்ககள ஏற்றிச் வசல்லலாம். 

 

119 வதாழிலாளர்ககள ஏற்றிச்வசல்ல லாரிககளப் பேன்படுத்த விரும்பும் லாரி உரிகமோளர்கள், 

சரக்கு ஏற்றப்படாதயபாது லாரிேின் பின்பகுதிேில் அதிகபட்சமாக எத்தகன வதாழிலாளர்ககள 

ஏற்றிச்வசல்ல முடியும் என்பகதக் காட்டும் “அதிகபட்ச பேைிகள் வகாள்ளளவு” (MPC) 

முத்திகரகே லாரிேின் பின்பகுதிேில் வலப்பக்கம் மாட்டி கவத்திருக்கயவண்டும். 

 

120 லாரிகளில் ஏற்றிச் வசல்லப்படும் வதாழிலாளர்கள், பாதுகாப்புக்காக முகறோக உட்கார்ந்திருக்க 

யவண்டும். அமர்ந்திருக்கும் வதாழிலாளரின் அதிகபட்ச உேரம் சரக்குப் பகுதிேின் தகரேிலிருந்து 

1.1 மீட்டருக்குயமல் இருக்கக்கூடாது. 

 

121 அமர்ந்திருக்கும் ஒவ்வவாரு வதாழிலாளருக்கும் குகறந்தபட்ச ம் 0.372 சதுர மீட்டர் (அல்லது 4 சதுர 

அடி) இடப்பரப்பு இருக்க யவண்டும் என்ற நிபந்தகனகே அடிப்பகடோகக் வகாண்டு, 

அளவுக்கதிகமான வதாழிலாளர்ககள வாகனம் ஏற்றிச் வசல்லக்கூடாது. சரக்குகள் அல்லது 

சாதனங்கள் ஏற்றப்பட்டிருந்தால், எஞ்சியுள்ள இடப்பரப்பளவுக்கு ஏற்ப வதாழிலாளர்களின் 

எண்ைிக்கக குகறக்கப்பட யவண்டும். 

 

122 சரக்குப் பகுதிேில் வதாழிலாளர்ககள ஏற்றிச் வசல்லும் வாகனங்கள், சாகலேின் யவக வரம்பு 

அல்லது வாகனத்தின் யவக வரம்பான மைிக்கு 60 கியலா மீட்டர் யவகம், ஆகிேவற்றில் 

குகறவான யவகத்கத விடக் கூடுதல் யவகத்தில் வசல்லக்கூடாது. 

 

உயர வரம்புகள் 

123 வாகனத்தின் ஒட்டுவமாத்த உேரம் 4.5 மீட்டருக்கு யமலாக இருக்கும்யபாது யபாலிஸ் 

துகைேின்றி வாகனத்கத ஓட்டுவது குற்றமாகும். 

 

தகலக்கு யமயல உள்ள அகமப்புகள்மீது யமாதுவகதத் தவிர்க்க 4 வழிகள் 

(a) வாகனத்தின் உேரம் 4.5 மீட்டருக்குக் குகறவாக இருப்பகத உறுதிப்படுத்தவும். வாகனத்தின் 

உேரம் 4.5 மீட்டருக்கு யமலாக இருந்தால் யபாலிஸ் துகைக்கு விண்ைப்பம் வசய்ேவும். 

(b) வாகனத்கத ஓட்டிச் வசல்வதற்கு முன்பாகப் பேைப்பாகதகேத் திட்டமிடவும். 

(c) யவக, உேர வரம்புகளுக்குக் கட்டுப்படவும். 

(d) பின்வரும் சூழ்நிகலகளில் வாகனத்கத நிறுத்தி மாற்றுப் பேைப் பாகதகே நாடவும்: 

(i) திட்டமிடப்பட்ட பேைப் பாகதேிலிருந்து நீங்கள் திகச திருப்பி விடப்பட்டால் 

(ii) வழி வதரிோமல் வதாகலந்து யபானால் 

(iii) உங்கள் பேைத்தின்யபாது வாகனத்தின் உேரத்கத விடத் தாழ்வான உேரம் வகாண்ட 

சாகல அகமப்பு உங்கள் பாகதகே மகறக்கிறது என்பது வதரிே வந்தால். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பகுதி B 

பபாக்குவரத்து விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுடறகள் வாகனம் ஓட்டும்பபாது அடலபபசி 
தகவல்வதாைர்பு சாதனத்டதப் பயன்படுத்துதல் 
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வாகனம் ஓட்டும்பபாது அடலபபசி தகவல்வதாைர்பு சாதனத்டதப் 

பயன்படுத்துதல் 

(ககயபசி “பேன்பாடு” என்பது ககயபசி தகவல்வதாடர்பு சாதனத்கத ஒரு ககேில் பிடித்துக்வகாண்டு 

ோருடனாவது யபசிக்வகாண்டிருப்பகதக் குறிப்பிடுகிறது). 

 

124 வாகனம் ஓட்டும்யபாது ககயபசி தகவல்வதாடர்பு சாதனங்ககள (வதாகலத்வதாடர்புக்கு 

வடிவகமக்கப்பட்ட அல்லது பேன்படுத்தக்கூடிே ககயபசி மற்றும் ககேில் பிடித்துக்வகாள்ளும் 

யவறு சாதனங்கள் (உ-ம். யடப்ளட்டுகள், வாக்கீ-டாக்கீஸ், ககேில்பிடிக்கும் விகளோட்டுப் 

வபாறிகள், முதலிேன) உள்ளடங்கும்) பேன்படுத்துவது குற்றமாகும். வாகனம் ஓட்டும்யபாது 

ககயபசி தகவல்வதாடர்பு சாதனம் பேன்படுத்தயவண்டிே அவசிேம் ஏற்பட்டால், வாகன 

நிறுத்துமிடம் யபான்ற பாதுகாப்பான இடத்திற்கு ஓட்டிச்வசன்று வாகனத்கத நிறுத்தி விட்டு 

வதாகலயபசி அகழப்புக்குப் பதிலளிக்கலாம். தகவல்வதாடர்பு வசேல்பாடு என்பகவ பின்வரும் 

வசேல்பாடுககளக் குறிக்கிறது. 

(a) வாய்வமாழி அல்லது எழுத்துப்பூர்வ வசய்திககள அனுப்புதல் அல்லது வபறுதல்;  

(b) மின்னணு ஆவைங்ககள அனுப்புதல் அல்லது வபறுதல்;  

(c) நகரா அல்லது நகரும் படங்ககள அனுப்புதல் அல்லது வபறுதல்;  

(d) ஒலி அல்லது ஒளிக் யகாப்புககள அனுப்புதல் அல்லது வபறுதல்; மற்றும் 

(e) இகைேதளத்துக்கான அணுககல வழங்குதல் 

 

125 வாகனம் ஓட்டும்யபாது அகலயபசி தகவல்வதாடர்பு சாதனத்கதப் பேன்படுத்திேதாகப் பிடிபட்ட 

ஓட்டுநருக்கு நீதிமன்றத்தில் குற்றம் சாட்டப்படும். இந்தக் குற்றத்திற்கு $1,000க்கு யமற்யபாகாத அபராதம் 

அல்லது 6 மாதத்திற்கு யமற்யபாகாத சிகறத்தண்டகன, அல்லது இரண்டுயம தண்டகனோக 

விதிக்கப்படலாம். குற்றம் புரிந்தவரின் ஓட்டுநர் உரிமமும் தகுதிநீக்கம் வசய்ேப்படக்கூடும். 

 

126 லசக்கிள் அல்லது சக்தி உதவி வண்டியில் சவாரி சசய்யும்இபாது ஞகபபசி சதாடரப்ு சாதனத்லத 

பயன்படுத்தி பிடிபடும் எந்தசவாரு லசக்கிள் ஓட்டுநருக்கும் இந்த குற்றத்திற்காக $75 சவள்ளி அபராதம் 

விதிக்கப்படும். 

 

127 வாகனம் ஓட்டும்யபாது அகலயபசி தகவல்வதாடர்பு சாதனத்கதப் பேன்படுத்துவது என்பதில் வாகனம் 

இேக்கத்தில் இருக்கும்யபாது ஒரு ககேில் அகலயபசி தகவல்வதாடர்பு சாதனத்கதப் பிடித்துக்வகாண்டு 

மற்வறாரு நபருடன் யபசிக்வகாண்யட ஒற்கறக் ககோல் வாகனம் ஓட்டுவது; அகலயபசி 
தகவல்வதாடர்பு சாதனத்தில் உகரச்வசய்தி அனுப்புவது, ஒரு வதாகலயபசி எண்ணுக்கு அகழப்பது 

அல்லது அகலயபசி தகவல்வதாடர்பு சாதனத்கத பிடித்துக்வகாண்யட ஒரு அகழப்கப ஏற்பதற்கு 

பட்டகன அமுக்குவது என்பன யபான்ற காட்சிகள் சட்டத்துக்குப் புறம்பானகவ ஆகும். வாகனம் 

இேக்கத்தில் இருக்கும்யபாது ஓட்டுநர் அகலயபசித் தகவல்வதாடர்பு சாதனத்கதக் ககோல் 

பிடித்துக்வகாண்டிருக்காமல் யெண்ட் ஃப்ரீ சாதனத்கதப் பேன்படுத்தும் பட்சத்தில், 

கம்பித்வதாடர்பில்லாத அல்லது கம்பித்வதாடர்புள்ள யெண்ட்ஸ் ஃப்ரீ சாதனங்ககளப் பேன்படுத்துவது 

என்பது ஏற்புகடேதாகும். 

 

சுருக்கமாகக் கூறினால், பின்வரும் 3 நிகலகமகளும் நடப்பிலிருந்தால், ஓட்டுநர் குற்றம் புரிந்ததாகக் 

கருதப்படும்: 

(a) குகறந்தபட்சம் ஒரு கக அகலயபசி தகவல்வதாடர்பு சாதனத்கதப் பிடித்துக்வகாண்டிருக்கிறது; 

மற்றும் 

(b) ஓட்டுநர் வமாகபல் தகவல்வதாடர்பு சாதனத்தின் ஏதாவது ஒரு வசேல்பாட்கட 

பேன்படுத்திக்வகாண்டிருக்கிறார்; மற்றும் 

(c) வாகனம் ஓடிக் வகாண்டிருக்கிறது. 

 

 

 

 

 

 

பகுதி B        புறப்பட்டுச் வசல்லுதல் / கண்ணாடிகளும் சமிக்டைகளும்  

சாடல நைத்டத விதிகள்                         சாடலயில் ஓட்டிச்வசல்லுதல் / வநருங்கிப் பின்வதாைர்தல் 

 

புறப்பட்டுச் வசல்லுதல் 
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128 ஓட்டத் வதாடங்குவதற்கு முன், இருக்கக வார் அைிந்து, கண்ைாடிகளில் பார்க்கவும். சரிோன 

சமிக்கை காட்டி, சுற்றிலும் உள்ள யபாக்குவரத்கதயும் நகடேர்ககளயும் கவனிக்கவும். 

பாதுகாப்பாகவும் சாகலகேப் பேன்படுத்தும் மற்றவர்களுக்குத் வதாந்தரவு இல்லாமலும் 

இருக்கும்யபாது மட்டுயம புறப்பட யவண்டும். கடந்து வசல்லும், தாண்டிச் வசல்லும் 

வாகனங்களுக்கு வழிவிடவும். 

 

கண்ணாடிகளும் சமிக்டைகளும் 

129 புறப்படுவதற்கு முன், யவகத்கதக் குகறப்பதற்கு முன், வாகனத்கத நிறுத்துவதற்கு முன், தடம் 

மாறுவதற்கு 

 

முன், தாண்டிச் வசல்வதற்கு முன், திரும்புவதற்கு முன் கண்ைாடிகளில் பார்க்க யவண்டும். 

வாகனம் ஓட்டும்யபாது ஒவ்வவாரு 5 முதல் 10 விநாடிகளுக்கு ஒருமுகற கண்ைாடிகளில் 

பார்ப்பகதப் பழக்கமாக்கிக் வகாள்ள யவண்டும். 

 

130 உங்கள் வாகனத்தின் வலப்பக்கமும் இடப்பக்கமும் உள்ள பகுதிககளக் கண்ைாடிகளில் பார்க்க 

முடிோது. இகவ “பார்கவேில் வதரிோத இடங்கள்” என்றகழக்கப்படும். நீங்கள் தடம் 

மாறுவதற்கு முன், தாண்டிச் வசல்வதற்கு முன், திரும்புவதற்கு முன், நிறுத்துவதற்கு முன் 

தகலகேத் திருப்பி யதாளுக்குப் பின்னால் இடப்பக்கமும் வலப்பக்கமும் “பார்கவேில் வதரிோத 

இடங்களின்” யபாக்குவரத்கதக் கவனிக்க யவண்டும். 

 

131 எப்யபாதும் எகதயும் வசய்வதற்கு முன்பாக (குகறந்தது 3 விநாடிகள்) முன்கூட்டியே வதளிவான 

சமிக்கை காட்டி உங்கள் எண்ைத்கதத் வதரிேப்படுத்த யவண்டும். அப்யபாதுதான் சாகலகேப் 

பேன்படுத்தும் மற்றவர்களால் பாதுகாப்பாக ஓட்ட முடியும். 

 

சாடலயில் ஓட்டிச்வசல்லுதல் 

132 வாகனம் ஓட்டிச் வசல்லும்யபாது சாகல நிலவரத்திற்கு ஏற்ப உங்கள் யவகத்கதத் வதாடர்ந்து 

மாற்றிக் வகாண்டிருக்க யவண்டும். அப்யபாதுதான் ஏயதனும் அவசரநிகலேில் சறுக்காமல் 

அல்லது உங்கள் வாகனத்தின் கட்டுப்பாட்கட இழக்காமல் உங்களால் நிறுத்த முடியும். 

 

133 ஒரு நல்ல ஓட்டுநர் பின்வரும் நிகலகளில் தானாகயவ யவகத்கதக் குகறப்பார்: 

 

(a) கட்டடங்கள் அகமந்துள்ள வட்டாரத்திற்குள் நுகழயும்யபாது. 

(b) பள்ளிகே அல்லது சிறுவர்கள் ஏறும் அல்லது இறங்கும் நிகலோன யபருந்கத அணுகும்யபாது. 

(c) குறுகலான, வகளவுகள் நிகறந்த சாகலகளில் பேைம் வசய்யும்யபாது. 

(d) விகளோடும் பிள்களககள அணுகும்யபாது. 

(e) வகளவு, குன்றின் உச்சி விளிம்பு, அல்லது பார்கவகேத் தடுக்கும் யவறு தடங்ககல 

அணுகும்யபாது. 

(f) சாகலேின் யமற்பரப்பு ஈரமாக இருக்கும்யபாது. 

 

வநருங்கிப் பின்வதாைர்தல் 

134 மற்வறாரு வாகனத்திற்குப் பின்னால் மிகவும் வநருக்கமாகப் பின்வதாடர்வது (tailgating) 

ஆபத்தானது. முன்னாலுள்ள வாகனம் திடீவரன நின்றால், உங்களால் சட்வடன நிறுத்த இேலாது 

என்பதால் விபத்கதத் தவிர்க்க முடிோது. வநருங்கிப் பின்வதாடரும்யபாது முன்னாலுள்ள 

ஓட்டுநருக்கு அச்சம் ஏற்பட்டு, அவர் விபத்தில் சிக்கக்கூடும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பகுதி B         

சாடல நைத்டத விதிகள்                                                                          பாதுகாப்பான பின்வதாைரும் தூரம் 

 

பாதுகாப்பான பின்வதாைரும் தூரம் 
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135 உங்கள் வாகனத்திற்கும் முன்னாலுள்ள வாகனத்திற்கும் இகடேில் யபாதுமான 

இகடவவளியுடன் நிறுத்துவதற்கு, ஒவ்வவாரு 16கி.மீ/மைி யவகத்திற்கும் குகறந்தது ஒரு கார் 

நீளம் இகடவவளி விட யவண்டும். 

 

 

 

48km/h 

 

 

 

64km/h 
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பகுதி B     

சாடல நைத்டத விதிகள்                           “இரண்டு விநாடி” விதிமுடற / நிறுத்துதற்குரிய தூரம் 

 

“இரண்டு விநாடி” விதிமுடற 
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136 உங்களுக்கும் முன்னாலுள்ள வாகனத்திற்கும் இகடேில் பாதுகாப்பான இகடவவளி இருப்பகத 

உறுதிப்படுத்துவதற்கான எளிே வழி “இரண்டு விநாடி” விதிமுகற. முன்னாலுள்ள வாகனம் 

நிகலோன ஒரு வபாருகள, எடுத்துக்காட்டாகச் சாகல ஓரத்திலுள்ள விளக்குக் கம்பத்கத, கடந்து 

வசல்லும்யபாது, “ஓர் ஆேிரத்து ஒன்று”, “ஓர் ஆேிரத்து இரண்டு” என எண்ைத் வதாடங்கவும். 

இதற்கு இரண்டு விநாடிகள் எடுக்கும். இச்வசாற்ககளச் வசால்லி முடிப்பதற்குள் நிகலோன 

வபாருகள நீங்கள் அகடந்துவிட்டால், நீங்கள் மிகவும் வநருக்கமாகப் பின்வதாடர்வதாகக் 

கருதப்படும். இந்நிகலேில் நீங்கள் யவகத்கதக் குகறப்பது அவசிேம். நீங்கள் பாதுகாப்பான 

தூரத்தில் பின்வதாடர்வதற்கு இந்த விதிமுகற துகை புரியும். அயதாடு, எந்த யவகத்தில் வசல்லும் 

எல்லா வககோன வாகனங்களுக்கும் இது வபாருந்தும். 

 

 
 

(வாகனம் “A” “ஓர் ஆேிரத்து ஒன்று”, “ஓர் ஆேிரத்து இரண்டு” எண்ைி முடிப்பதற்குள் விளக்குக் 

கம்பத்கதக் கடக்கவில்கல. எனயவ, வாகனம் “A” வாகனம் “B”–க்குப் பின்னால் பாதுகாப்பான 

தூரத்தில் பின்வதாடர்கிறது) 

 

137 உங்களுக்கு முன்னாலுள்ள வாகனத்திலும், அதற்கு முன்னாலுள்ள வாகனங்களிலும் பியரக் 

விளக்கு எரிகிறதா என்பகத எப்யபாதும் கவனிக்க யவண்டும். 

 

நிறுத்துதற்குரிய தூரம் 

138 ஓடும் வாகனத்கத நிறுத்துவதற்கு எடுக்கும் தூரம் நம்மில் பலரும் நிகனப்பகத விட நீளமாகும். 

எனயவ , கீழ்க்காணும் அட்டவகைகேப் படித்து, நீங்கள் நிறுத்துவதற்கான தூரத்தில் உங்கள் 

எதிர்ச்வசேல் தூரமும் பியரக் யபாடும் தூரமும் உள்ளடங்கும் என்பகத நிகனவில் வகாள்வது 

வியவகமானது. உங்கள் வாகனத்கத ஓட்டும் யவகத்திற்கு ஏற்ப இந்தத் தூரங்களும் அதிகரிக்கும். 

 
139 சாகல ஈரமாக இருந்தால், அல்லது டேர் யதய்ந்து யபாேிருந்தால், அல்லது காரின் எல்லா 

இருக்கககளும் நிரப்பப்பட்டிருந்தாலும் பியரக் யபாடும் தூரம் அதிகரிக்கும். ஓட்டுநர் யசார்வாக 

இருந்தால் அல்லது மதுபானம் குடித்திருந்தால் எதிர்ச்வசேல் தூரமும் அதிகரிக்கும். 

பகுதி B                                                                                                             பின்பக்கமாக ஓட்டுதல் /  

சாடல நைத்டத விதிகள்                       நடையர்கள் மற்றும் மிதிவண்டி ஓட்டுநர்களின் பாதுகாப்பு 

 

தூரம் மீட்டரில் 

சட்வடன நிறுத்தும் தூரங்கள் (யதாராேமாக) 
 

                         எதிர்விகனத் தூரம்              பியரக் யபாடும் தூரம் =  நிறுத்தும் தூரம் 

யவ
கம்

 க
ிமீ

/ம
ை

ி -
ே
ில்

 

“ஓர் ஆயிரத்து ஒன்று”, “ஓர் ஆயிரத்து இரண்டு” 
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பின்பக்கமாக ஓட்டுதல் 

140 நீங்கள் பின்பக்கமாக ஓட்டத் வதாடங்குமுன், உங்களுக்குப் பின்னால் பார்கவேில் வதரிோத 

பகுதிகளில் சிறுவர்கள் அல்லது யவறு நகடேர்கள் அல்லது தடங்கல்கள் இல்லாதிருப்பகத உறுதி 
வசய்ேவும். 

 

141 துகைச் சாகலேிலிருந்து வபரிே சாகலக்குள் பின்பக்கமாக ஓட்டிச் வசல்லக்கூடாது. 

 

142 உங்களது பின்பக்கப் பார்கவ தடுக்கப்பட்டிருந்தால், வாகனத்கதப் பின்பக்கமாகச் வசலுத்த 

ோரிடமாவது உதவி வபறவும். 

 

நடையர்கள் மற்றும் மிதிவண்டி ஓட்டுநர்களின் பாதுகாப்பு 

143 நகடேர் கடப்புகளில் நகடேர்களுக்யக வசல்லும் உரிகம இருக்கிறது. 

 

144 நகடேர் கடப்கப அணுகும்யபாது, யவகத்கதக் குகறக்கவும், மற்ற வாகனங்ககளத் தாண்டிச் 

வசல்லக்கூடாது. 

 

145 நகடேர் கடப்கப அணுகும்யபாது, எப்யபாதும்: 

(a) யவகத்கதக் குகறக்க அல்லது நகடேர்களுக்கு வழிவிடும் வககேில் வாகனத்கத நிறுத்த 

தோராக இருக்க யவண்டும்; 

(b) யவகத்கதக் குகறக்கப் யபாவதாக அல்லது வாகனத்கத நிறுத்தப் யபாவதாக மற்ற 

ஓட்டுநர்களிடம் சமிக்கை காட்டவும்; 

(c) சாகல ஈரமாக இருக்கும்யபாது வாகனத்கத நிறுத்துவதற்குக் கூடுதல் யநரம் ஒதுக்குங்கள். 

 

146 யபாக்குவரத்து விளக்கு சமிக்கைகள் அல்லது யபாலிஸ் அதிகாரி கட்டுப்படுத்தும் நகடேர் 

கடப்பில், வாகனங்கள் வசல்வதற்குச் சமிக்கை அனுமதித்தாலும் சாகலகேக் கடந்து 

வகாண்டிருக்கும் நகடேர்களுக்கு வழிவிடவும். 

 

147 பள்ளி பாதுகாவலர் “STOP-Children” குறிகேக் காட்டும்யபாது வாகனத்கத நிறுத்த யவண்டும். 

 

148 நிகலோன வாகனங்கள் மற்றும் இதர தடங்கல்களுக்குப் பின்னாலிருந்து திடீவரன வரக்கூடிே  

நகடேர்ககளக் கவனிக்கவும். பள்ளிகளுக்கும் யபருந்து நிறுத்தங்களுக்கும் அருகில் மிகவும் 

கவனமாக இருக்க யவண்டும். 

 

149 புறநகர்ப் பகுதிேிலுள்ள சாகலககளப் பேன்படுத்தும் நகடேர்களுக்கு “சாகலகேப் 

பேன்படுத்தும் சாமர்த்திேம்” குகறவாக இருக்கக்கூடும். அவர்ககளக் கவனிக்கவும். 

 

150 நகடேகர அல்லது மிதிவண்டி ஓட்டுநகரக் கடந்து வசல்லும்யபாது, எப்யபாதும் 

அவர்களிடமிருந்து அகலமான தூரத்கத நிகல நாட்டி, வமதுவாக ஓட்டிச் வசல்லவும். 

 

151 யசறாக இருக்கும் சாகலப் பகுதிேில் அல்ல து யதங்கிக் கிடக்கும் தண்ைரீில் ஓட்டிச் 

வசல்லும்யபாது, யசற்று நீர் நகடேர்கள் மீது வதறிப்பகதத் தவிர்க்க யவகத்கதக் குகறக்க 

யவண்டும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பகுதி B                                                                                                   அவசரச்பசடவ வாகனங்கள் / 

சாடல நைத்டத விதிகள்                                                              வபாதுவான பாதுகாப்பாக ஓட்டும் முடற 

 

அவசரச்பசடவ வாகனங்கள் 

152 அவசர மருத்துவ வண்டிகள் (அம்புலன்ஸ்) யநாயுற்யறாகரயும் காேமகடந்யதாகரயும் 

மருத்துவமகனகளுக்குக் வகாண்டு வசல்கின்றன. தீேகைப்பு வண்டிகள் தீகே அகைக்க 
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உதவுகின்றன. யபாலிஸ் வாகனங்கள் அவசரநிகலக்குத் யதகவப்படும் யபாலிஸ் அதிகாரிககள 

ஏற்றிச் வசல்கின்றன. இந்த வாகனங்களின் பாகதகே மகறப்பதால் எங்காவது, ோருக்காவது 

வாழ்வுக்கும் சாவுக்கும் இகடேிலான யபாராட்டத்கத விபரீதமாக்கக்கூடும். இந்த வாகனங்கள் 

அபாே ஒலிகே எழுப்பி, சுழவலாளி விளக்குககள எரிேவிட்டிருப்பகதக் கண்டவுடன், 

சூழ்நிகலகேப் வபாறுத்து சாகலேின் இடப்பக்கம் அல்லது வலப்பக்கம் நகர்ந்து வசன்று 

வழிவிடயவண்டும். 

 

வசய்ய பவண்டியடவ 

(a) சாகலேில் ஆக வநருக்கமான ஓரத்திற்கு நகர்ந்து வசன்று, அவசிேமாேின் வாகனத்கத 

நிறுத்தி, அவசர வாகனங்கள் அகனத்தும் கடந்து வசல்வதற்கு வழிவிட யவண்டும். 

(b) அவசர வாகனங்கள் அணுகும்யபாது விழிப்பாக இருக்கயவண்டும். 

(c) சாகலேிலிருந்து ஓரமாக நகர்ந்து வசல்லும்யபாது திகசகாட்டிச் சமிக்கைகேக் 

காட்டயவண்டும். அவசர வாகனம் அணுகுவகத ஓட்டுநர் அறிந்திருக்கிறார் என்பகத அவசர 

வாகன ஓட்டுநருக்கு இது வதரிேப்படுத்தும். 

 

வசய்யக்கூைாதடவ 

(a) எந்தவவாரு சாகல சந்திப்பிலும் இகடயூறாக மகறத்துக் வகாண்டிருக்கக்கூடாது (அவசர 

வாகனத்திற்கு வழிவிட முேற்சிக்கும் யபாதுகூட). ஏவனனில் இது ஆபத்தானது. 

(b) அவசரநிகலகேக் கவனிக்கச் வசல்லும் அவசர வாகனத்திற்குப் பின்னால் வநருக்கமாகப் 

பின்வதாடரக்கூடாது. 

(c) பாலத்தில், வகளவில் அல்லது குன்றின் உச்சி விளிம்பில் வாகனத்கத நிறுத்தக் கூடாது. 

திகசகாட்டிச் சமிக்கை விளக்கக எரிேவிட்டு, பாதுகாப்பான இடத்தில் ஓரமாக நிறுத்தக் கூடிே 

வகரேில் வதாடர்ந்து வசல்ல யவண்டும். 

(d) திடீவரயன பியரக் யபாடயவா அல்லது அவசர வாகனத்திற்கு யநர் முன்னால் வாகனத்கத 

நிறுத்தயவா கூடாது. 

 

வபாதுவான பாதுகாப்பாக ஓட்டும் முடற 

153 நீங்கள் வாகனம் ஓட்டிக் வகாண்டிருக்கும்யபாது, பின்பார்கவ கண்ைாடிகேயும், பக்கவாட்டுக் 

கண்ைா டிகேயும், காரின் இேக்கச் சாதனங்ககளயும் அடிக்கடி கவனிக்க யவண்டிே அவசிேம் 

தவிர, மற்றபடி எதிரிலுள்ள சாகல மீயத உங்கள் கவனம் இருக்கயவண்டும். உங்கள் பேைிகளிடம் 

யபச அல்லது சிகவரட் பற்றகவக்க தகலகேத் திருப்பக்கூடாது. பிள்களகள் ஓட்டுநருக்கு 

இகடயூறாக இருக்கக்கூடாது அல்லது கவனத்கதத் திகச திருப்பக்கூடாது. வபற்யறார்கள் 

இதுபற்றி பிள்களகளிடம் எடுத்துக்கூறி பழக்க யவண்டும். 

 

154 சாகலப் பைி நிகறவு வபறாத இடங்களில் யபாடப்பட்டுள்ள இரும்புத் தகடுகள் மீது ஓட்டும்யபாது 

கவனமாக இருக்க யவண்டும். ஏவனனில் இகவ மிகவும் வழுக்கலாக இருக்கும், குறிப்பாக ஈரமாக 

இருக்கும்யபாது. 

 

155 வவள்ளத்தில் வாகனம் ஓட்டுவகதத் தவிர்க்கவும்.ஏவனனில், பியரக் யகாளாறு ஏற்படக் கூடிே 

ஆபத்து உள்ளது. தவிர்க்க முடிோத நிகலேில், வவள்ள நீரிலிருந்து வவளிோனவுடன் பியரக் 

மிதிகட்கடகே மீண்டும் மீண்டும் “பம்ப்” வசய்து பியரக் குககள உலர்த்தவும். 

 

156 விலங்குகள் சாடலடயக் கைக்கும்பபாது எப்படி நைந்துவகாள்வது 

(a) இேற்ககப் பகுதிகளுக்கு அருகில், மற்றும் வனவிலங்குகள் கடக்கும் பகுதிோக 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இடங்களுக்கு அருகில் வசல்லும்யபாது யவகத்கதக் குகறக்கவும். 

(b) உங்களுக்கு எதிரில் விலங்குகள் சாகலகேக் கடந்துவகாண்டிருப்பகத நீங்கள் பார்த்தால் 

எச்சரிக்ககயுடன் இருந்து யவகத்கதக் குகறக்கவும். 

(c) அதிகாகல யநரத்திலும் அந்திசாயும் யநரத்திலும் விலங்குகளின் நடமாட்டம் அதிகம் இருக்கும் 

என்பதால் இந்த யநரங்களில் கூடுதல் எச்சரிக்ககயுடன் வாகனம் ஓட்ட யவண்டும். 

பகுதி B                               

சாடல நைத்டத விதிகள்                                                              வபாதுவான பாதுகாப்பாக ஓட்டும் முடற  

 

(d) உங்களுக்கு எதிரில் இருக்கின்ற சாகல ஓரத்தடங்ககள நுணுக்கமாகப் பார்க்கவும். சாகலேின் 

பக்கவாட்டில் விலங்குகளின் பிரதிபலிக்கும் கண்கள் ஏதாவது வதரிகிறதா அல்லது 

விலங்குகளின் நடமாட்டம் இருக்கிறதா என கவனமாகப் பார்க்கவும். 
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(e) உங்களுகடே வாகனம் வநருங்கி வரும்யபாது சாகலேின் பக்கவாட்டில் விலங்குகள் 

நடந்துவகாண்டிருந்தாலும் கூட, அகவ அச்சமகடந்து சாகலகேக் கடக்க முேற்சிக்கலாம். 

அவற்றின் அருகில் வரும்யபாது யவகத்கதக் குகறயுங்கள். 

(f) விலங்குகள் மீது யமாதுவகதத் தவிர்க்க முடிேவில்கல எனில், உறுதிோக பியரக் யபாட்டு 

உங்களுகடே தடத்தியலயே இருக்கவும். 

(g) நீங்கள் ஒரு விலங்கின் மீது யமாதிே பின்னர் அது சாகலேில் வசல்லும் மற்றவர்களுக்கு 

இகடயூறு ஏற்படுத்திேிருந்தால்; நீங்கள் உங்கள் வாகனத்கத நிறுத்திவிட்டு உங்களுகடே 

அபாே விளக்கக ஒளிரச்வசய்ே யவண்டும். மற்றும், 999 என்ற எண்கை அகழத்து அருகிலுள்ள 

யபாக்குவரத்து யபாலிசாருக்கு தகவல் வதரிவிக்க யவண்டும். 

(h) உங்களுக்கு உறுதிோன நம்பிக்கக இல்லாவிட்டால் தவிர காேமுற்ற விலங்ககத் 

வதாடுவகதயோ அல்லது நகர்த்துவகதயோ நீங்கள் தவிர்க்க யவண்டும்; ஏவனனில் அது 

உங்ககளத் தாக்கக்கூடும். நீங்கள் காேமுற்ற விலங்கக சாகலயோரத் தடத்துக்கு அல்லது 

புல்வவளிப் பகுதிக்கு எடுத்துச் வசல்ல முடியும் எனில், சாகலேில் வசல்லும் மற்றவர்களுக்கு 

அது எந்தவித இகடயூறும் ஏற்படுத்தாது என்பகத உறுதி வசய்துவகாள்ள யவண்டும். விலங்கக 

நீங்கள் வவற்றிகரமாக சாகலயோரத்துக்கு நகர்த்திச் வசன்றவுடன் 999 என்ற எண்ணுக்கு 

அகழத்து யபாக்குவரத்து யபாலிசாருக்கு தகவல் வதரிவிக்க யவண்டும். 

 

157 சாடலயில் ஓட்டிச்வசல்லுதல் 

(a) உங்ககளச் சுற்றிலுமுள்ள யபாக்குவரத்தின் யவகத்திற்கு ஏற்ப உங்கள் யவகத்கத 

நிர்ைேிக்கவும். உங்களுக்குப் பின்னால் வரும் யபாக்குவரத்தின் யவகத்கத 

மட்டுப்படுத்தாதிருக்க இது துகை புரியும். நீங்கள் சாகலேின் இடக்யகாடி தடத்தில் 

ஓட்டும்யபாதுகூட, சாகலேின் நிர்ைேிக்கப்பட்ட யவக வரம்கப விட மைிக்கு 15 கியலா 

மீட்டருக்குயமல் குகறவாக யவகத்தில் ஓட்டக்கூடாது. 

(b) சூழ்நிகலகள் அனுமதிக்கும்யபாது, மற்றவர்களுக்குச் வசல்லும் உரிகம வகாடுத்து 

வழிவிடுவது பைிவன்பாகும். 

(c) உங்களுக்குச் வசல்லும் உரிகம வகாடுக்கப்படும்யபாது, ககோல் கசகக காட்டி “நன்றி ” 

வதரிவிப்பது பைிவன்பாகும். 

(d) ஓட்டுநர் இருக்கக இடப்பக்கமுள்ள நாடுகளில் ஓட்டும்யபாது, அந்நாட்டின் ஓட்டும் முகற 

குறித்த விளக்க நூகலப் படித்துப் பார்த்து யபாக்குவரத்து விதிமுகறககளப் பழக்கப்படுத்திக் 

வகாள்ளவும். புதிே ஓட்டுநர்கள் இந்நாடுகளில் ஓட்டத்திட்டமிட்டால், இந்நாடுகளின் சாகல 

நிலவரத்திற்குத் தங்ககளப் படிப்படிோகப் பழக்கப்படுத்திக் வகாள்ள யவண்டும். 

 

158 சமிக்டை காட்டுதல் 

(a) முன்கூட்டியே வபாருத்தமான சமிக்கைககளக் காட்டி, மற்றவர்கள் உரிே காலத்தில் 

வசேல்பட வழியகால யவண்டும். 

(b) பேன்படுத்தாதயபாது சமிக்கைககள நிறுத்தி விடயவண்டும். இதன்வழி மற்றவர்ககளக் 

குழப்பாதிருக்கலாம். 

 

159 ஹார்ன் பயன்பாடு 

(a) உத்யதச யமாதல் யபான்ற அபாேங்கள் பற்றி சாகலகேப் பேன்படுத்தும் மற்றவர்ககள 

எச்சரிப்பதற்கு மட்டுயம ொர்ன் ஒலிக்க யவண்டும். 

(b) உங்கள் யகாபத்கத அல்லது எரிச்சகலக் காட்டுவதற்கு ொர்ன் பேன்படுத்தக்கூடாது. 

(c) வழிவிடுமாறு கட்டாேப்படுத்த அல்லது வநரிசலான இடங்களில் முந்திேடித்துச் வசல்ல 

ொர்ன் பேன்படுத்தக் கூடாது. 

(d) வாகனம் ஓட்டும்யபாது, எச்சரிக்கக விடுப்பதற்கு மட்டுயம தவிர, அவசிேமின்றி ொர்ன் 

ஒலிக்கக்கூடாது. சில இடங்களில், எடுத்துக்காட்டாகப் பள்ளி அல்லது மருத்துவமகனக்கு 

அருகில், விபத்கதத் தவிர்ப்பதற்கு மட்டுயம தவிர, ொர்ன் ஒலிப்பது குற்றமாகும். 

பகுதி B                               

சாலல நடத்லத விதிகள்                                                              பபாதுவான பாதுகாப்பாக ஓட்டும் முலை  

 

160 சாடலத்தை ஒழுங்குமுடற 
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(a) சாகலேின் இடப்பக்கமாக ஓட்டிச் வசன்று, யவகமாக நகரும் மற்ற வாகனங்களின் 

பாதுகாப்பாகக் கடந்து வசல்வதற்கு மற்ற தடங்ககள விட்டுகவக்க யவண்டும். 

(b) உங்கள் தடத்திற்குள்யள இருக்கவும். இரு தடங்களுக்கு மத்திேில் ஓட்டுவது மற்ற 

வாகனங்களுக்கு இகடயூறு ஏற்படுத்தி, யபாக்குவரத்கத முடக்கக்கூடும். 

(c) சாகலத் தடங்களுக்குள் மாறிமாறு புகுந்து வவளியேறுவகதத் தவிர்க்கவும். இவ்வாறு 

வசய்தால் மற்றவர்களுக்குக் குழப்பமும் ஆபத்தும் யநரும். 

(d) மற்ற வாகனங்களின் பாகதக்குள் வவட்டிச்வசல்வது பைிவன்பற்றது/அக்ககறேற்றது. 

இதனால் விபத்து அல்லது சாகல சீற்றச்வசேல் யநரலாம். 

 

161 சாடல சந்திப்புகளில் 

(a) சாகல சந்திப்புகளில் முன்கூட்டியே சரிோன தடத்திற்குள் வசன்று, நீங்கள் பேைிக்கும் 

திகசகே மற்றவர்களிடம் வதரிேப்படுத்தவும். 

(b) வலப்பக்கம் திரும்பும்யபாது, எதிர்த்திகசேிலிருந்து வரும் வாகனங்களின் பாகதகே 

மகறக்காத வககேில் சரிோன இடத்தில் காத்திருக்கவும். 

 

162 பபாக்குவரத்து வரிடசகளில் 

(a) யபாக்குவரத்து முடங்கிப் யபாேிருக்கும்யபாது வரிகசேியலயே இருக்கவும். வரிகசகே மீறிச் 

வசல்லக்கூடாது. வரிகசகே மீறிச் வசல்வது பைவன்பற்றது/அக்ககறேற்றது. இதனால் 

யபாக்குவரத்து வநரிசல் யமாசமகடேக் கூடும். 

(b) துகைச் சாகலயுடனான சந்திப்பில் இகடவவளிவிடவும். எதிர்த்திகசேிலிருந்து வரும் 

வாகனங்கள் வலப்பக்கம் திரும்பவும் துகைச் சாகலேிலிருந்து வரும் வாகனங்கள் 

வவளிோகவும் இது துகை புரியும். 

 

163 தாண்டிச் வசல்லுதல் 

(a) முற்றிலும் அவசிேமான சூழ்நிகலகளில் மட்டுயம முந்திச்வசல்ல யவண்டும். 

(b) உங்ககளக் கடந்து அல்லது முந்திச் வசல்ல யவறு வாகனங்கள் முேற்சி வசய்ேவில்கல 

என்பகத உறுதிப்படுத்திே பிறயக முந்திச் வசல்ல யவண்டும். 

(c) யவறு வாகனம் உங்ககள முந்திச் வசல்லும்யபாது, அந்த வாகனம் விகரவாகக் கடந்து வசல்ல 

நீங்கள் யவகத்கதக் குகறத்து, இடப்பக்கமாகச் வசல்ல யவண்டும். 

(d) யவறு வாகனங்கள் உங்ககள முந்திச் வசல்ல முேலும்யபாது யவகத்கதக் கூட்டுவது 

பாதுகாப்பற்றது, பைிவன்பற்றது. 

(e) மற்வறாரு வாகனத்கத முந்திச் வசன்றபிறகு, அந்த வாகனத்தின் பாகதேில் வவட்டிச்வசல்வது 

பைிவன்பற்றது. இதனால் ஓட்டுநர் யகாபமகடந்து, விபத்து யநரக்கூடும். 

 

164 பின்வதாைரும் தூரம் 

(a) முன்னால் வசல்லும் வாகனத்திலிருந்து பாதுகாப்பான பின்வதாடரும் தூரத்கத நிகல 

நாட்டவும். முன்னாலுள்ள வாகனம் திடீவரன நின்றால் நீங்கள் பாதுகாப்பாக நிறுத்துவதற்குப் 

யபாதிே தூரம் இருப்பகத இதன்வழி உறுதிப்படுத்தலாம். 

(b) முன்னாலுள்ள வாகனத்கத வநருக்கமாகப் பின்வதாடர்ந்து அச்சுறுத்தக்கூடாது. இந்த 

ஆபத்தான பழக்கத்தால் எளிதில் விபத்து யநரக்கூடும். 

(c) உங்களுக்கு முன்னால் வமதுவாகச் வசல்லும் வாகனங்ககள யநாக்கி “வெட்கலட்” 

விளக்வகாளி காட்டுவது அல்லது ொர்ன் ஒலிப்பது நாகரிகமற்ற வசேல். 

 

165 வாகனத்டத நிறுத்துதலும் நிறுத்தி டவத்தலும் 

(a) எப்யபாதும் சாகலயோர முகனக்கு அருகில் வாகனத்கத நிறுத்தயவண்டும் அல்லது நிறுத்தி 
கவக்க யவண்டும். 

(b) எப்யபாதும் சாகலகேப் பேன்படுத்தும் மற்றவர்களுக்கு எந்தவித வதாந்தரவும் ஏற்படுத்தாத 

இடங்களில் மட்டுயம வாகனத்கத நிறுத்த யவண்டும் அல்லது நிறுத்தி கவக்க யவண்டும். 

 

 

பகுதி B                               

சாலல நடத்லத விதிகள்                                                              பபாதுவான பாதுகாப்பாக ஓட்டும் முலை  
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(c) பயிாக்குவரத்து சமிக்கை விளக்கு நிறம் மாறுவதற்காகக் காத்திருக்கும்யபாது, சாகல 

சந்திப்பிலிருந்து சற்று தூரத்திலிருக்கும் நிழலான இடத்தில் வாகனத்கத நிறுத்தக் கூடாது. இது 

சுேநலமான வசேல். இதனால் சாகல சந்திப்பில் யபாக்குவரத்து வமதுவகடயும். 

(d) வாகன நிறுத்துமிடத்தில் வாகனத்கத நிறுத்தி கவக்கும்யபாது, நிறுத்துமிடத்தின் மத்திேில் 

வாகனத்கத நிறுத்தி கவக்க யவண்டும். 

(e) வாகன நிறுத்துமிடத்தில் இடம் யதடும்யபாது வரிகசப்படி காத்திருக்கவும். வரிகசகே மீறிச் 

வசல்வது அல்லது மற்வறாரு வாகனம் நுகழேவிருக்கும் பகுதிக்குள் பலவந்தமாக நுகழவது 

நாகரிகமற்ற வசேலாகும். 

 

166 விளக்குகள் 

(a) உங்கள் வாகனத்தின் “வெட்கலட்” விளக்குகள், “வடேில்கலட்” விளக்குகள் மற்றும்/அல்லது 

திகசகாட்டிச் சமிக்கைகள் யவகல வசய்ோவிட்டால் வாகனத்கத ஓட்டக்கூடாது. 

(b) மற்ற வாகனங்ககளப் பின்வதாடர்ந்து வசல்லும்யபாது அல்லது எதிர்த்திகசேிலிருந்து வரும் 

வாகனங்ககள யநாக்கிேிருக்கும்யபாது “வெட்கலட்” விளக்குககளத் தாழ்த்தயவண்டும். 

மற்ற வாகனங்களின் ஓட்டுநர்களின் பார்கவ கூசுவகதத் தவிர்க்க இது துகை புரியும். 

(c) பகலில் சாகலப்பகுதி வதளிவாகத் வதரிோதயபாது, நீங்கள் எளிதில் பார்க்கவும் மற்றவர்களின் 

பார்கவேில் வதன்படவும் “வெட்கலட்” விளக்குககள எரிேவிடயவண்டும். 

 

167 நடையர்கள் (குறிப்பாகச் சிறார் மற்றும் முதிபயார்), மிதிவண்டி ஓட்டுநர்கள், பமாட்ைார் 

(a) நகடேர்கள் (குறிப்பாகச் சிறார் மற்றும் முதியோர்), மிதிவண்டி ஓட்டுநர்கள், யமாட்டார் 

கசக்கியளாட்டிகள் ஆகியோருக்கும் உங்கள் வாகனத்திற்கும் இகடேில் நிகறே 

இகடவவளிகே நிகல நாட்டவும். ஏவனனில், அவர்கள் திடீவரன திகச மாறிச் வசல்லக் கூடும். 

(b) நகடேர்களுக்கு அருகில் வசல்லும்யபாது ொர்ன் ஒலிக்க யவண்டாம். ஏவனனில், அவர்கள் 

பேந்து பதற்றத்தில் வசேல்பட்டு விபத்து யநரக்கூடும். 

(c) நகடேர் கடப்பின்மீது வாகனத்கத நிறுத்தி நகடேர்களின் பாகதகே மகறக்கக்கூடாது. 

(d) ஈரமான சாகலகளில், நகடேர்களுக்கும் மிதிவண்டி ஓட்டுநர்களுக்கும் அருகில் 

வசல்லும்யபாது யவகத்கதக் குகறத்து, சாகலேிலுள்ள நீர் அவர்கள்மீது வதறிப்பகதத் தவிர்க்க 

யவண்டும். 

(e) மிதிவண்டி ஓட்டுநகரக் கடந்துவசல்வது பாதுகாப்பானதல்ல, பாதுகாப்பான யநரம் வரும்வகர 

வபாறுகமோக காத்திருக்கவும். அது நீங்கள் நீண்ட யநரம் காத்திருப்பதாக இருக்கக் கூடாது, 

அதனால் மிதிவண்டி ஓட்டுநரின் வாழ்க்கக காப்பாற்றப்படலாம். 

(f) உங்களுக்கு முன்னால் ஒரு மிதிவண்டி ஓட்டுநர் வசன்றுவகாண்டிருந்து நீங்கள் வாகனத்கதத் 

திருப்ப விரும்பினால், மிதிவண்டி ஓட்டுநருக்குப் பின்னால் திருப்பவும். மிதிவண்டி ஓட்டுநகர 

முந்திச்வசன்று அவகர வவட்டிச் வசல்வது மிகவும் ஆபத்தானது. நீங்கள் மிதிவண்டி 

ஓட்டுநர்ககள முந்திச்வசல்ல யவண்டிே யதகவ இருக்கும்யபாது, எப்வபாழுதுயம 

உங்களுகடே வாகனம் முந்திச்வசல்வதற்கு யபாதிே இடம் இருப்பகத உறுதி 
வசய்துவகாள்ளுங்கள் (குறிப்பாக இது கனரக அல்லது வபரிே வாகனம் ஓட்டுகின்ற 

ஓட்டுநர்களுக்கு முக்கிேமானது), மற்றும் சாகலத்தடங்களில் மிகவும் ஒட்டிேவாறு வந்து 

இகைேக்கூடாது. 

(g) தடங்ககள மாற்றுவதற்கு முன்னர், திரும்புவதற்கு முன்னர் அல்லது நின்றுவகாண்டிருக்கும் 

இடத்திலிருந்து நகர்வதற்கு முன்னர் பார்கவேில் படாத பகுதிகள் குறித்து எப்வபாழுதும் 

கவனத்துடன் இருக்கவும். 

(h) வாகனத்தின் கதகவத் திறப்பதற்கு முன்னர் ோராவது மிதிவண்டிேில் வருகிறார்கள் என 

கவனத்துடன் பார்க்கவும். 

(i) நீங்கள் எந்தத் திகசேில் திரும்பப் யபாகிறரீ்கள் என்பது குறித்து சாகலேில் வசல்லுகின்ற 

மற்றவர்களுக்கும் மிதிவண்டிேில் வசல்பவர்களுக்கும் முன்கூட்டியே சமிக்கை 

வகாடுத்துவிடுங்கள். 

(j) குறுக்குச் சாகலகளுக்கு அருகில் வசல்லும்யபாது, மிதிவண்டி ஓட்டுநர்கள் மற்றும் நகடேர்கள் 

ோராவது வருகிறார்களா எனப் பார்க்கவும். 
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பகுதி B                                                              வபாதுவான பாதுகாப்பாக ஓட்டும் முடற /  

சாடல நைத்டத விதிகள்        பாதுகாப்பாக ஓட்டும் உத்தி (தற்காப்புைன் ஓட்டும் உத்தி) 
 

(k) நிீங்கள் ஒரு விபத்தில் சிக்கிக்வகாண்டால் உதவிேளிப்பதற்கும் விவரங்ககளப் 

பரிமாறுவதற்கும் எப்வபாழுதும் நிற்க யவண்டும். 

(l) மிதிவண்டிேில் வசல்பவர்கள் எப்வபாழுதுயம சாகலயோர முகனகே ஒட்டி மிதிவண்டிேில் 

வசல்லயவண்டும் என எதிர்பார்க்கக் கூடாது, ஏவனனில் அவர்களுகடே மிதிகட்கட 

சாகலயோர முகனேில் இடித்துவிடக்கூடும். யமலும், பக்கவாட்டில் வபரும்பாலும் வடிகால் 

துகளகள் இருக்கும், அதில் அவர்களுகடே டேர்கள் சிக்கிக்வகாண்டால் மிதிவண்டி ஓட்டுபவர் 

தனது சமநிகலகே இழந்துவிடக்கூடும். 

 

168 வபாறுடம 

(a) எப்யபாதும் வபாறுகமோக இருக்க யவண்டும். சாகலேில் அவசரப்படயவா அல்லது 

நிதானத்கத இழக்கயவா கூடாது. 

(b) மற்ற ஓட்டுநர்கள் ஏதாவது தவறு வசய்தால் அல்லது உங்களுக்குத் வதாந்தரவு ஏற்படுத்தினால் 

சினமூட்டும் கசகக காட்டுவது சரிேல்ல. ோருயம யவண்டுவமன்று தங்ககள விபத்தில் 

சிக்ககவக்க மாட்டார்கள். 

 

169 தவறு வசய்வது மனித இயல்பு; மன்னிப்பு பகளுங்கள், மன்னித்து விடுங்கள் 

மற்றவர்களுக்கு நீங்கள் வதாந்தரவு ஏற்படுத்திேிருந்தால் அதற்கு வருந்துவதாகச் கசகக 

காட்டுங்கள். பாதிப்பகடந்த ஓட்டுநகர இது ஆறுதல்படுத்தும். 

 

பாதுகாப்பாக ஓட்டும் உத்தி (தற்காப்புைன் ஓட்டும் உத்தி) 

170 பாதுகாப்பாக ஓட்டும் உத்தி (தற்காப்புடன் ஓட்டும் உத்தி): 
பாதுகாப்பாகவும் திறகமோகவும் ஓட்டுவதற்கு உங்களது புலன்களில் வபரும்பாலானவற்கறப்  

பேன்படுத்த யவண்டும். உங்கள் வாகனத்தின் இேல்கப அறிந்திருப்பது மட்டும் யபாதாது. 

சுற்றுச்சூழல் விழிப்புைர்கவயும் வளர்த்துக்வகாள்ள யவண்டும். நல்ல ஓட்டுநரால் சாதகமற்ற 

சூழ்நிகலககளப் பகுத்தாய்ந்து, எதிர்பார்த்து, தேக்கமின்றி நம்பிக்ககயுடன் வசேல்படமுடியும். 

 

171 சாதகமற்ற சூழ்நிகலகளில் உள்ளடங்குவன:  

(a) ஓட்டுநரின் நிகலகம 

(b) பருவநிகலகள் 

(c) விளக்கு நிலவரங்கள் 

(d) சாகல நிலவரங்கள் 

(e) யபாக்குவரத்து நிலவரங்கள் 

 
172 ஓட்டுநரின் நிடலடம 

உங்கள் உடல்நலனும் மனநிகலயும் நீங்கள் ஓட்டும் முகறகே பாதிக்கக்கூடும். இவற்றுள் 

அடங்குவன: 

(a) உங்கள் பார்கவ, 

(b) உங்கள் உடல்நலன், 

(c) உங்கள் மனநிகல, 

(d) மதுபானமும் யபாகதப் வபாருளும் உட்வகாள்ளுதல். 

 

173 வாகனம் ஓட்டும்யபாது உள்வாங்கப்படும் விவரங்களில் எண்பது விழுக்காடு (80%) ஓட்டுநரின் 

கண்களின் மூலமாகக் கிகடக்கின்றன. எனயவ, வாகனம் ஓட்டும்யபாது உங்கள் கண்ககள 

அதிகபட்சம் பேன்படுத்துவது முக்கிேம். அவசிேமின்றி கூடுதல் யநரம் குறிப்பிட்ட ஒரு 

வபாருகளயே பார்த்துக் வகாண்டிருக்கக்கூடாது. இரண்டு விநாடிகளுக்கு ஒருமுகற கண்ககள 

நகர்த்திப் பார்க்க யவண்டும். யமலும், உங்ககளச் சுற்றியுள்ள சூழ்நிகலகளில் ஏற்படும் 

மாற்றங்ககள நீங்கள் வதரிந்துவகாள்ளும் வபாருட்டு ஒவ்வவாரு ஐந்து முதல் பத்து 

வினாடிகளுக்கு ஒருமுகற பின்பார்கவக் கண்ைாடிககள வழக்கமாக கவனிக்கவும். வாகனத்தின் 

யவகம் அதிகரிக்கும்யபாது உங்களுகடே பார்கவப்புலம் குகறயும். 

 

174 ககளப்பு, தகல கிறுகிறுப்பு, உடல் நலமின்கம ஆகிேன சாகல மீதான உங்கள் கவனத்கதப் 

பாதிக்கக்கூடும். உங்களுக்கு உடல் நலமில்லா விட்டால் அல்லது ககளப்பாக இருந்தால், வாகனம் 

ஓட்டயவண்டாம். 
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சாடல நைத்டத விதிகள்                      பாதுகாப்பாக ஓட்டும் உத்தி (தற்காப்புைன் ஓட்டும் உத்தி) 

 

175 கயிாபம், கவகல, மன உகளச்சல் ஆகிேனவும் கவனத்கதக் குகறத்து, சாகலேில் கவனக் குகறவாக 

ஓட்டச்வசய்ேக்கூடும். 

 

176 மதுபானமும் குறிப்பிட்ட சிலவகக யபாகதப்வபாருட்களும் உட்வகாள்வதால் உங்களது மதிப்படீு, 

கவனம், எதிர்ச்வசேல் யநரம் ஆகிேன பாதிக்கப்படும். நீங்கள் மருந்து உட்வகாண்டால், வாகனம் ஓட்டக் 

கூடிே ஆற்றகல மருந்து பாதிக்குமா என மருத்துவரிடம் விவரம் யகட்டறிேவும். அவ்வாறு 

பாதிக்குமாேின், வாகனம் ஓட்டயவண்டாம். நீங்கள் மதுபானம் அருந்திேபிறகு வாகனம் ஓட்டுவதும் 

பாதுகாப்பற்றது. 

 

177 மதுயபாகதேில் இருக்கும்யபாது வாகனம் ஓட்டுவது அல்லது ஓட்ட முற்படுவது குற்றமாகும். 

மதுயபாகதேில் இருப்பதாகச் சந்யதகிக்கப்படும் ஓட்டுநர், சுவாசப் பரியசாதகனக்கு உட்படுத்தப்படுவார். 

ஒவ்வவாரு 100 மி.லி. இரத்தத்திலும் 80 மில்லிகிராமுக்கு யமல் மதுபானம் கலந்திருக்கும் ஒருவரால் 

தனது வாகனத்கதச் சரிோகக் கட்டுப்படுத்த இேலாது எனக் கருதப்படும். 

 

178 பருவநிடலகள் 

சாதகமற்ற பருவநிகலகளால் உங்கள் பார்கவ ஆற்றலும் மற்றவர்களின் பார்கவேில் நீங்கள் 

வதன்படக் கூடிேதும் பாதிக்கப்படும். 

இந்த நிகலகளில் உள்ளடங்குவன:- 

 

   
 

மடழ 

 

வவள்ளம் 

 

பலத்த காற்று 

179  யமாசமான பருவநிகலேில் ஓட்டும்யபாது ககடப்பிடிக்க யவண்டிே அடிப்பகட விதிகள்: 

(a) பாதுகாப்பாக ஓட்டிச்வசல்ல யவகத்கதக் குகறக்கவும். 

(b) உங்களால் வதளிவாகப் பார்க்கக்கூடிே வதாகலகவவிடக் கூடுதலாக ஓட்ட யவண்டாம். 

(c) வதளிவாகப் பார்க்கவும், வதளிவாகத் வதரிேவும் “வெட்கல ட்” விளக்குககள எரிேவிடவும். 

(d) காற்றுத்தடுப்புக் கண்ைாடிேில் படர்ந்த பனிமூட்டத்கத அகற்ற டீமிஸ்டர் பேன்படுத்தவும். 

(e) உங்களால் வதளிவாகப் பார்க்க முடிோவிட்டால், பாதுகாப்பான இடத்திற்கு ஓட்டிச்வசன்று, 

சாகல யோரத்தில் வாகனத்கத நிறுத்தவும். நிகலகம சாதகமான பிறகு ஓட்டிச் வசல்லவும். 

(f) கனத்த மகழேில் ஓட்டும்யபாது முன் காற்றுத்தடுப்புக் கண்ைாடி துகடப்பான் யவகத்கதக் 

கூட்டவும். 

 

180 ஈரமான சாகலேில் வாகனத்கத நிறுத்துவதற்கான தூரம், உலர்வான சாகலேில் 

நிறுத்துவதற்கான தூரத்கத விட சுமார் இருமடங்கு அதிகமாக இருக்கும். ஏவனனில் 

டேர்களுக்கும் ஈரமான சாகல யமற்பரப்புக்கும் இகடேிலான உராய்வு குகறவாக இருக்கும். 

ஈரமான சாகலேில், பியரக் மிதிகட்கடகேக் கடுகமோன அழுத்தும்யபாது (சக்கரங்ககளப் 

பூட்டுதல்) வாகனம் சறுக்கக்கூடும் அல்லது சுழலக்கூடும். நீங்கள் தற்வசேலாகச் சக்கரங்ககளப் 

பூட்டிவிட்டால், உடனடிோக பியரக் மிதிகட்கடகே விடுவித்து, வாகனம் நிற்கும் வகரேில் 

விட்டுவிட்டு பியரக் வசய்யும் உத்திகே (ON/OFF) பேன்படுத்தவும். எனயவ, ஈரமான சாகலேில் 

இதுயபான்ற ஆபத்தான சூழ்நிகலககளத் தவிர்க்க யவகத்கதக் குகறப்பது முக்கிேம். 
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சாடல நைத்டத விதிகள்                   பாதுகாப்பாக ஓட்டும் உத்தி (தற்காப்புைன் ஓட்டும் உத்தி) 
 

181 மகழ நாளில், சாகலேின் யமற்பரப்பில் வமல்லிே நீர்ப்படலம் 

உருவாகும். தரமான டேர்களுக்குக்கூட சாகல மீது நல்ல பிடிமானம் 

இருக்காது. யவகத்கதக் கூட்டும்யபாது, சாகல யமற்பரப்பிலுள்ள நீர் 

டேர்களுக்கு அடிேில் திரளும். இவ்வாறு யநரும்யபாது, உங்கள் 

வாகனம் சாகலேின் யமற்பரப்பில் வழுக்கிச்வசல்லும். இது “aquaplaning” 

என்றகழக்கப்படும். 

 

 

182 “Aquaplaning” யநரும்யபாது வாகன இேக்கச் சக்கரத்தின் கட்டுப்பாடும் 

பியரக் வசேலாற்றலும் இழக்கப்படும். நீங்கள் எவ்வளவு யவகமாக 

ஓட்டுகிறரீ்கயளா, அந்த அளவுக்கு வாகனத்கதக் கட்டுப்படுத்துவது 

அதிக சிரமமாகும். இகதத் தவிர்க்க, நீங்கள் வாகனம் நிற்கும் 

வகரேில் விட்டுவிட்டு பியரக் வசய்யும் உத்திகே (ON/OFF) 

பேன்படுத்தி யவகத்கதக் குகறக்க யவண்டும். 

 

183 வவள்ளமாக நீர் திரண்டிருந்தாலும், வாகனங்கள் கடக்கக்கூடிே 

நிகலேிலுள்ள சாகலகே அணுகும்யபாது, வவள்ளத்கதக் கடந்து 

வசல்ல குகறவான கிேகரப் பேன்படுத்த யவண்டும். 

 

 

 

184 வவள்ளத்கதக் கடந்த பிறகு, பியரக் வசேலாற்றகல இழந்துவிடும். 

பியரக்கக உலரகவக்க, பியரக் மிதிகட்கடகே மீண்டும் மீண்டும் 

“பம்ப்” வசய்ேவும். பியரக் வசேல்பாடு சரிோகும் வகரேில் இவ்வாறு 

வசய்ேவும். 

 

185 வலது பாதத்தால் ஆக்சிலயரட்டகர அழுத்திக்வகாண்யட இடது 

பாதத்தால் பியரக் மிதிகட்கடகே வமல்ல அழுத்தியும் பியரக்கக உலர 

கவக்கலாம். 

 

186 இரவில், வவள்ள நீரின் ஆழத்கதக் கைிப்பது சிரமம். சந்யதகமாக இருந்தால், யவறு பாகதேில் 

வசல்லவும். 

 

187 பரந்த வநடுஞ்சாகலப் பகுதிகளில் பலத்த காற்று வசீக்கூடும். காற்றால் மற்ற வாகனங்களின் 

பாகதக்குள் தள்ளப்படும் ஆபத்கதத் தவிர்க்க, நீங்கள் யவகத்கதக் குகறத்து, கவனமாக ஓட்ட 

யவண்டும். 

 

188 விளக்கு நிலவரங்கள் 

வவளிச்சம் அளவுக்கதிகமாக அல்லது மிகவும் குகறவாக இருந்தால் நமது பார்கவ 

பாதிப்பகடயும். சூரிேனின் கதிர் அல்லது ஒளி பிரதிபலிக்கும் வபாருட்கள் அல்லது சாகலேில் 

கிடக்கும் நீர்த்திரள் கண்ககளக் கூசச் வசய்து, தற்காலிகமாகப் பார்கவகேத் தடுத்துவிடக் கூடும். 

மிகவும் வவளிச்சமாக இருக்கும்யபாது கறுப்புக்கண்ைாடி அைிே யவண்டும் அல்லது சூரிே 

ஒளித்தடுப்பாகன (sun visor) இறக்கயவண்டும். 

 

டமய விலக்கு 

விடச 
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பகுதி B                               

சாடல நைத்டத விதிகள்                      பாதுகாப்பாக ஓட்டும் உத்தி (தற்காப்புைன் ஓட்டும் உத்தி) 

 

189 இரவு 7 மைிேிலிருந்து காகல 7 மைி வகர வெட்கலட் விளக்குககள எரிேவிட யவண்டும். 

பகலில் ஓட்டும் யவகத்கத விட வமதுவான யவகத்தில் ஓட்டவும். 

 

 
 

 

190 எதிர்த்திகசேிலிருந்து வரும் வாகனத்தின்  வெட்கலட் விளக்கு 

உங்கள் கண்ககளக் கூசச்  வசய்யும்யபாது, கூவசாளிகேத் 

தவிர்க்க இடதுபக்கம் பார்க்கவும். சாகலேின் ஓர முகனகேப் 

பேன்படுத்தி உங்கள் வாகனத்திற்கு வழிகாட்டவும். 

விளக்வகாளிோல் உங்கள் பார்கவ தடுக்கப்பட்டால், யவகத்கதக் 

குகறத்து, சாகலயோரமாக வாகனத்கத நிறுத்தவும்.  

191 எதிர்த்திகசேிலிருந்து வரும் யபாக்குவரத்கத எதிர்யநாக்கும்யபாது, வெட்கலட் விளக்குககளத் 

தாழ்த்தவும். 
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192 யவவறாரு வாகனத்திற்குப் பின்னால் வவகு அருகில் இருக்கும்யபாது வெட்கலட் விளக்குககளத் 

தாழ்த்தவும். இல்லா விட்டால், உங்கள் வெல்கலட் விளக்வகாளி முன்னாலுள்ள காரின் 

பின்பார்கவக் கண்ைாடிேில் பிரதிபலித்து ஓட்டுநரின் கண்ககளக் கூசச் வசய்ேக் கூடும். 

 

 
 

 

 

பகுதி B                               

சாடல நைத்டத விதிகள்                      பாதுகாப்பாக ஓட்டும் உத்தி (தற்காப்புைன் ஓட்டும் உத்தி) 

 

193 பார்கவ வதளிவாகத் வதரிோத வகளவுககள அணுகும்யபாது, கெபமீ் விளக்குககளப் 

பேன்படுத்தவும். சாகலகேப் பேன்படுத்தும் மற்றவர்களின் கவனத்கத ஈர்க்கவும், நீங்கள் 

அணுகுவதாக அவர்ககள எச்சரிக்கவும் இது உதவும். 

 

 
 

194 உங்களது வழக்கமான வெட்கலட் விளக்வகாளிேில் வதரியும் தூரத்கத விடக் கூடுதல் தூரம் 

ஓட்டுவது பாதுகாப்பல்ல. சராசரி கெபமீ் வெட்கலட் விளக்வகாளி சுமார் 100 மீட்டர் 

வதாகலகவக் காட்டும். 

 

 
195 சாடல நிலவரங்கள் 

திறகமோன ஓட்டுநர் பின்வரும் சாகல நிலவரங்ககள உைர்ந்து, அதற்யகற்ப தனது யவகத்கதப் 

வபாருத்தமாக நிர்ைேிக்கத் வதரிந்திருக்க யவண்டும்: 

(a) சாகலேின் அகலம்; 

(b) சாகல யமற்பரப்பின் வகக; 

(c) சாகலேின் வடிவம்; 

(d) எதிரில் இருக்கக்கூடிே உத்யதச அபாேங்கள். 

 

196 மைலான அல்லது கூழாங்கல் இடப்பட்ட யமற்பரப்பில், “பக்கவாட்டில் 

வழுக்குவதற்கு” அதிக ஆபத்து இருக்கிறது. யவகமாக அக்சலயரட் 

வசய்வகதயும், பியரக் யபாடுவகதயும், இேக்கவிகச சக்கரத்கதத் திடீவரன 

 

உங்களது வஹட்டலட் விளக்வகாளியில் வதரியும் தூரத்டத விைக் கூடுதல் தூரம் ஓட்ைக்கூைாது 

பார்க்கும் தூரம் 

100 மீட்டர்கள் அபாேம்  

பரப்பு 

நிறுத்துதற்குரிே தூரம் 
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வபருமளவு திருப்புவகதயும் தவிர்க்கவும்.  

 

 

197 உங்கள் வாகனத்தின் பின்பகுதி பக்கவாட்டில் சறுக்கினால், உடனடிோக 

அக்சலயரட்டர் மீதுள்ள பாதத்கத எடுத்துவிடவும். சறுக்ககலச் 

சரிவசய்யும்யபாது பியரக் பேன்படுத்தக்கூடாது. சறுக்கலின் திகசேில் 

வாகனத்கதச் வசலுத்தவும். 

 

 

  

(a) சமமற்ற யமற்பரப்புள்ள 

சாகலகளில், வமதுவாக ஓட்டவும். 

 

(b) பபரிய குழிகள் இருந்தாை், பவகத்ஞத 

பேற்பகாண்டு குஞறத்து, பேதுவாகச ்பசை்ைவுே். 

பகுதி B                               

சாடல நைத்டத விதிகள்                      பாதுகாப்பாக ஓட்டும் உத்தி (தற்காப்புைன் ஓட்டும் உத்தி) 

 

198 வகளவில் அல்லது கூரான ஓர முகனேில் உேர் யவகத்தில் ஓட்டும்யபாது, “கமே விலக்கு 

விகச” எனப்படும் சக்திோல் உங்கள் வாகனம் அது பேைிக்கும் பாகதேிலிருந்து தள்ளப்படலாம். 

 

 
 

 

 

199 வகளவில் அல்லது கூரான ஓர முகனேில் எவ்வளவு 

அதிக யவகத்தில் வசல்கிறரீ்கயளா, அந்த அளவுக்கு 

அதிகமாக வாகனம் அதன் பாகதேிலிருந்து 

தள்ளப்படும். எனயவ, வகளவில் வசல்லும்யபாது 

யவகத்கதக் குகறக்க யவண்டும். ஒவ்வவாரு திரும்பும் 

சுற்வறல்கலக்கும் வபாருத்தமான யவகத்கதயும் 

ஆபத்தான யவகத்கதயும் வலப்பக்கமுள்ள படம் 

காட்டுகிறது. 

 

 
200 பபாக்குவரத்து நிலவரங்கள் 

யநரம், இடம், சூழ்நிகல ஆகிேவற்கறப் வபாறுத்து யபாக்குவரத்து நிலவரங்கள் யவறுபடும். 

யபாக்குவரத்து அதிகமாக அல்லது குகறவாக இருக்கலாம். மற்ற வாகனங்களின் யவகமும் 

மாறுபட்டிருக்கும். யபாக்குவரத்து சரளமாக இருக்க, யபாக்குவரத்து நிலவரத்திற்கு ஏற்ப ஓட்ட 

முேற்சி வசய்ேவும். 

 

201 யபாக்குவரத்து நிலவரத்திற்கும் சாகல நிலவரத்திற்கும் ஏற்ப உங்கள் யவகத்கத நிர்ைேிக்கவும். 

கட்டடங்கள் அதிகமுள்ள நகர்ப்பகுதிேிலிருந்து புறநகர்ப் பகுதிகளுக்கும் கிராமப் பகுதிகளுக்கும் 

வசல்லும்யபாது சூழ்நிகலகள் மாறுபடும். 

 

30m 

வபாருத்தமான யவகம் 

35km/h      25km/h 

50km/h      40km/h     30km/h   15km/h 

திருப்பும் 

ஆரம் 

ஆபத்தான யவகம் 

100m 
50m 

40m 
20m 

10m 

டமய விலக்கு 

விடச 
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நகர்ப்பகுதி 
 

புறநகர்ப்பகுதி 
 

கிராமப்பகுதி 
 

202 நகர்ப்பகுதிகளில் யபாக்குவரத்து வமதுவாகவும் அதிகமாகவும் இருக்கும். புறநகர்ப் பகுதிகளில் 

யபாக்கவரத்து யவகமாகவும் குகற வாகவும் இருக்கும். கிராமப் பகுதிகளில் யபாக்குவரத்து 

வபாதுவாகக் குகறவாக இருக்கும். யபாக்குவரத்து நிலவரம் எதுவாக இருந்தாலும், சாகலேில் 

எப்யபாதும் கவனமாகவும் விழிப்பாகவும் இருப்பது ஓட்டுநரின் வபாறுப்பாகும். 

 

203 வவளிநாடுகளில் வாகனம் ஓட்டுதல் 

வபரும்பாலான ஐயராப்பிே நாடுகளில் இடதுபக்கத்தில் ஓட்டயவண்டும். அதாவது வாகன 

இேக்கவிகச சக்கரம் காரின் இடதுபக்கத்தில் இருக்கும். 

 

வவளிநாடுகளில் வாகனம் ஓட்டுவதற்கான குறிப்புகள் பற்றி யமல்விவரம் அறிே, சிங்கப்பூர் 

ஆட்யடாவமாகபல் சங்கத்தின் இகைேத்தளத்கதப் பார்க்கவும். நீங்கள் முன்கூட்டியே 

உங்ககளத் தோர்ப்படுத்திக் வகாண்டால், அதிக தன்னம்பிக்ககயுடன் ஓட்ட முடியும். 

பகுதி B 

சாடல நைத்டத விதிகள்    பபாக்குவரத்து விளக்குகள் உள்ள சாடல சந்திப்புகளில்  நிற்பதும் 

ஓட்டிச் வசல்வதும் 

 

பபாக்குவரத்து விளக்குகள் உள்ள சாடல சந்திப்புகளில் நிற்பதும் ஓட்டிச் 

வசல்வதும் 

204 (a) நிற்கும் பபாது 
 

வசய்யபவண்டியடவ வசய்யக்கூைாதடவ 

1. வாகனத்கத நிறுத்தக் யகாட்டிற்கு முன்பாக, 

வவகு அருகில் நிறுத்தவும். 

2. உங்கள் வாகனத்திற்கும் முன்னாலுள்ள 

வாகனத்திற்கும் இகடேில் 2 மீட்டர் 

பாதுகாப்பான இகடவவளிகே 

நிகலநாட்டவும். 

3. வாகனத்கத நிறுத்திேவுடன் ககபியரக்கக 

இழுக்கவும். 

4. சமிக்கை விளக்குகள் மாறும்வகர 

காத்திருக்ககேில், உங்ககளச் சுற்றியுள்ள 

யபாக்குவரத்கதக் கவனிக்கவும். 

5. சாகலத் தடத்தின் நடுமத்திேில் 

வாகனத்கதச் சீராக நிறுத்தவும். 

 
  

1. நிறுத்தக் யகாட்டிற்குப் பிறகு அல்லது 

நிறுத்தக் யகாட்டிலிருந்து வவகு தூரத்தில் 

நிறுத்தக் கூடாது. 

2. முன்னாலுள்ள வாகனத்திற்குப் பின்னால் 2 

மீட்டருக்குக் குகறவான தூரத்தில் 

நிறுத்தக்கூடாது. 

3. விளக்குகள் மாறுவதற்காகக் 

காத்திருக்கும்யபாது, 

a. வசய்தித்தாள், சஞ்சிகககள் 

யபான்றவற்கறப் படிக்கக்கூடாது. 

b. பானம் அருந்தக்கூடாது, 

c. கார் இகச சாதனத்கதச் 

சரிபடுத்தக்கூடாது, 

d. கார் வதாகலயபசிகேப் பேன்படுத்தக் 

கூடாது, 

e. இன்ஜிகன யவகப்படுத்தக் கூடாது. 

4. விளக்குகள் மாறுவதற்காகக் 

காத்திருக்கும்யபாது “வகாஞ்சம் 

வகாஞ்சமாக” முன் வசல்லக்கூடாது. 

5. சாகல சந்திப்பிலிருந்து தூரமாக உள்ள 

நிழலான இடங்களின்கீழ் நிறுத்தக்கூடாது. 

6. உங்கள் வாகனத்திலிருந்து பேைிகள் 

ஏறயவா இறங்கயவா அனுமதிக்கக்கூடாது. 

7. திடீவரன நிறுத்தக்கூடாது. 
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(b) ஓட்டிச் வசல்லும்பபாது 
 

வசய்யபவண்டியடவ வசய்யக்கூைாதடவ 

1. விளக்கு சமிக்கை “பச்கசோக” மாறிே பிறகு 

மட்டுயம முன் வசல்ல யவண்டும். 

2. புறப்படுவதற்குமுன் இடப்பக்கமும் 

வலப்பக்கமும் அணுகும் வாகனங்ககளக் 

கவனிக்கவும். 

3. உங்களுக்கு முன்னால் சாகலகேக் கடக்கும் 

நகடேர்ககளக் கவனிக்கவும். 

4. முன்னாலுள்ள வாகனம் புறப்பட்ட பிறகு 2 

விநாடிகள் காத்திருந்த பிறகு புறப்படவும். 

5. தடத்திலுள்ள சாகலக் குறி காட்டும் 

திகசேில் மட்டுயம வசல்ல யவண்டும். 

6. விளக்கு சமிக்கை மாறிே பிறகும் முந்திச் 

வசல்லும் வாகனங்களுக்கு வழிவிடவும். 

1. வாகனங்கள் எதுவும் அணுகாவிட்டாலும், 

விளக்குகள் மாறுவதற்குமுன் வாகனத்கத 

ஓட்டிச் வசல்லக்கூடாது. 

2. கண்டபடி யவகத்கதக் கூட்டக் கூடாது. 

3. பாதுகாப்பு இல்லாத நிகலேில் ஓட்டிச் 

வசல்லக்கூடாது. 

4. உங்கள் பேைத் திகசகே மாற்றக் கூடாது. 

5. உங்களுக்கு முன்னால் வமதுவாகச் 

வசல்லும் வாகனங்ககளத் தாண்டிச் 

வசல்லக்கூடாது. 

6. சாகலகேக் கடக்கும் நகடேர்களுக்கு 

ஊயட வசல்லக்கூடாது. 

 

 

 

 

 

 

பகுதி B                               

சாடல நைத்டத விதிகள்                                                                           சாடலயில் வசல்லும் தகுதி 
 

சாடலயில் வசல்லும் தகுதி 
205 உங்கள் வாகனத்டதச் சாடலயில் வசல்லக்கூடிய தகுதியுைன் டவத்திருக்கவும். 

கீழ்க்காணும் பராமரிப்புப் பணிகளுக்கு உரிய கவனிப்பளிக்க பவண்டும். இதன்வழி 
விபத்துகடளத் தவிர்க்கலாம். 

 

(a) ையர்கள் 

டேர்களில் சரிோன அழுத்தத்திற்குக் காற்று ஏற்றப்பட்டிருப்பகத உறுதி வசய்ேவும். டேர் 

சரடுகளின் ஆழம் 1.6 மில்லி மீட்டருக்கும் குகறவாக இருந்தால் டேகர மாற்ற யவண்டும். 

டேர்கள் யதய்ந்து அல்லது வழுக்ககோகி யபாேிருந்தால், அவசர நிகலேில் நீங்கள் 

கடுகமோக பியரக் யபாடும்யபாது சாகல ஈரமாக அல்லது உலர்வாக இருந்தாலும், வாகனம் 

சறுக்கக்கூடும். 

(b) பிபரக்குகள் 

பியரக் இேக்கத்கத வழக்கமான இகடவவளிேில் சரிபார்க்கயவண்டும். குறிப்பாக, 

கெட்ராலிக் பியரக்குகளில் பியரக் திரவம் கசிகிறதா என்பகதக் கவனிக்கயவண்டும். வபரிே 

யகாளாறு ஏற்படவிருப்பதற்கு  இது அறிகுறிோக இருக்கக்கூடும். 

(c) வழி திருப்பும் இயக்கம் (ஸ்டியரிங்) 

உங்கள் வாகனத்தின் வழி திருப்பும் இேக்கத்கத வழக்கமான கால இகடவவளிேில் யசாதகன 

வசய்து, அது நல்ல நிகலேில் இருப்பகத உறுதிப்படுத்த யவண்டும். ஸ்டிேரிங் இேக்கத்தில் 

அதிர்வு அல்லது அளவுக்கதிக இளகல் இருக்கிறதா எனவும் அல்லது சக்கரங்கள் சீரில்லாமல் 

இருக்கிறதா எனவும் சரிபார்க்க யவண்டும். பழுதகடந்த வழி திருப்பும் இேக்கத்தால் 

சாகலேில் தாறுமாறாகச் வசல்லும் வாகனம் குடியபாகதேிலுள்ள ஓட்டுநர் ஓட்டும் காகரப் 

யபால ஆபத்தானது. 

(d) விளக்குகள் 

உங்கள் வாகனத்தின் விளக்குகள் அகனத்கதயும் வழக்கமான இகடவவளிேில் சரிபார்க்க 

யவண்டும். 

(e) திடசகாட்டி விளக்குகள் 
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திகசகாட்டி விளக்குககள அடிக்கடி யசாதித்து, அகவ சரிோகச் வசேல்படுவகத 

உறுதிப்படுத்தவும். அவசிேமானயபாது சமிக்கை விளக்குகள் எரிோவிட்டால் விபத்து 

யநரக்கூடும். 

(f) ஹார்ன் 

ொர்ன் சரிோக இேங்குகிறதா என சரிபார்க்கவும். 

(g) பரடிபயட்ைர் கூலன்ட் 

யரடியேட்டரில் உள்ள கூலன்ட் அளகவ வழக்கமான இகடவவளிேில் கவனிக்கவும். 

வபரும்பாலான நவனீ கார்களில் கூலன்ட் யதக்கம் இருக்கும். சரிோன கூலன்ட் அளவு “அதிகம்” 

மற்றும் “குகறவு” குறிேடீுகளுக்கு இகடப்பட்ட அளவில் இருக்கயவண்டும். இன்ஜின் சூடாறிே 

பிறகு கூலன்ட் அளகவச் சரிபார்க்க யவண்டும், குறிப்பாக கூலன்ட் யதக்கம் இல்லாத 

கார்களில். யரடியேட்டர் சூடாக இருக்கும்யபாது கூலன்ட் அதிக அழுத்தத்திற்கு உட்பட்டிருக்கும். 

அந்நிகலேில் யரடியேட்டர் மூடிகேத் திறந்தால் வகாதிக்கும் திரவம் உங்கள் மீது 

வதறிக்கக்கூடும். இன்ஜின் சூடாறிே பிறகு மட்டுயம யரடியேட்டர் மூடிகேத் திறக்கயவண்டும். 

(h) இன்ஜின் எண்வணய் 

இன்ஜினில் யபாதிே எண்வைய் கவத்திருக்கவும். குறிப்பிட்ட கால இகடவவளிேில் 

எண்வைய்கே மாற்றவும். அமிழ்த்தும் குச்சிகேப் பேன்படுத்தி எண்வைய் அளகவச் 

யசாதிக்கவும். 

 

 

 

 

 

 

பகுதி B                               

சாடல நைத்டத விதிகள்                                                                            சாடலயில் வசல்லும் 

தகுதி 
 

(i) காாற்றுத்தடுப்புக் கண்ணாடி (விண்ட்ஸ்கிரீன்) துடைப்பான்கள் 

காற்றுத்தடுப்புக் கண்ைாடி துகடப்பான்கள் நல்ல நிகலேில் இருப்பகத உறுதிப்படுத்தவும். 

காற்றுத்தடுப்புக் கண்ைாடி அழுக்காக இருந்தாலும் துகடப்பான்கள் பழுதகடந்திருந்தாலும் 

மகழ வபய்யும்யபாது பார்கவ பாதிக்கப்படும். 

(j) பபட்ைரி 

யபட்டரிகேயும் அதன் இகைப்பு முகனககளயும் சுத்தமாக கவத்திருக்கவும். இகைப்புகள் 

இறுக்கமாக இருப்பகத உறுதிப்படுத்தவும். உங்கள் யபட்டரி பராமரிப்பு-யதகவப்படாத 

வககோனதாக இல்லா விட்டால், யபட்டரிேில் உள்ள தண்ைரீின் அளகவக் கவனிக்கவும். 

“குகறந்த அளவு” குறிேடீ்கட விடத் தண்ைரீ் குகறவாக இருந்தால், வடிகட்டப்பட்ட (distilled) 

தண்ைகீர அல்லது ககடகளில் கிகடக்கும் யபட்டரி தண்ைகீர நிரப்பவும். குழாய் நீகர 

நிரப்பினால் யபட்டரிேின் ஆயுட்காலம் வவகுவாகக் குகறந்துவிடும். 

(k) வளிபபாக்கிச் வசயல்முடற 

எல்லா வாகனங்களும் அளவுக்கதிக புகககக் குவகதயும் சத்தத்கதயும் தவிர்க்கும் வககேில் 

முகறோகப் பராமரிக்கப்பட்டு, ஓட்டப்பட யவண்டும். புககயும் சத்தமும் வதால்கல தருபகவ, 

உடல்நலத்திற்கு ஆபத்தானகவ. வளியபாக்கிச் வசேல்முகறகே வழக்கமான 

இகடவவளிேில் பரியசாதிக்கவும். வளியபாக்கிலிருந்து பேைிகள் பகுதிக்குள் புகக கசிந்தால், 

குறிப்பாகக் குளிர்சாதனம் இேங்கிக் வகாண்டிருக்கும் நிகலேில் கார் ஓடாமல் 

நின்றிருக்கும்யபாது புகக கசிந்தால், கார்பன் வமானாக்கசட் நச்சுவாயு பாதிக்கக்கூடிே 

ஆபத்துண்டு. 
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பகுதி B                               

கார் பாகங்களும் கட்டுப்பாட்டு இயக்கங்களும்                     முன் காட்சி / பின் காட்சி 
 

முன் காட்சி 
 

 

 
 
 

 

பக்கவாட்டுக் 

கண்ணாடி 

காற்றுத்தடுப்புக் 

கண்ணாடி 

இன்ஜின் மூடி 

வஹட்டலட் 

விளக்குகள் 

முட்டுத்தாங்கி 

சக்கரங்கள் 

திடசகாட்டி 

விளக்குகள் 
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பின் காட்சி 
 

 
 

 

 

 

பகுதி B                                                                             இயக்கக் கருவிகள் (ைாஷ்பபார்ட்) / 

கார் பாகங்களும் கட்டுப்பாட்டு இயக்கங்களும்      பல்பவறு வாகனக் கட்டுப்பாடுக் 

கருவிகளின் வபயர்கள் 

 

இயக்கக் கருவிகள் (ைாஷ்பபார்ட்) 

 
 

1 வவப்ப நிடல அளடவ 8  கதவுதிறந்திருப்பதாக 

எச்சரிக்கும் ஒளி 

2 பவகமான 9  பபட்ைரி எச்சரிக்டக ஒளி 

3 வமாத்தத் வதாடலவு அளடவ (ஒபைாமீட்ைர்) 10  டக பிபரக் காட்டி 

4 பயணத் வதாடலவு அளடவ (ட்ரிப் மீட்ைர்) 11  எண்வணய் அழுத்தம் காட்டி 

5 சமிக்டை காட்டிகள் / அபாய ஒளி காட்டிகள் 12  டஹபீம் காட்டி 

6 சுழை்சி அளவி 13  இன்ஜின் பசாதடன ஒளி 

பின்வசல்லும் 

அடையாள விளக்கு 

திடசகாட்டி 

விளக்குகள் 

திடசகாட்டி 

விளக்குகள் 

எரிவபாருள் 

வதாட்டியின் திறப்பு 

ஓடசயைக்கி 

முட்டுத்தாங்கி 

பின்பகுதி 
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7 எரிவபாருள் அளடவ 14  காலி எரிவபாருள் வதாட்டி 

எச்சரிக்டக ஒளி 
 

 

பல்பவறு வாகனக் கட்டுப்பாடுக் கருவிகளின் வபயர்கள் 

 
 

1 துடைப்பான் விடச 

 

2 வாகன இயக்கச் சக்கரம் 

(ஸ்டியரிங்வல்) 

3 ஹார்ன் 

4 திடசகாட்டி விளக்கு 

விடச 

5 ஆக்சிலபரட்ைர் 

மிதிகட்டை 

6 பிபரக் மிதிகட்டை 

7 கிளட்ச் மிதிகட்டை 

8 டக பிபரக் 

9 கியர் விடசக்பகால் 

 

 

 

பகுதி B                                     பணி நடைவபறும் வட்ைாரங்களில் சாடல பயன்பாட்ைாளர்கள் / 

பணி நடைவபறும் வட்ைாரங்கள்                                                                          பணி வட்ைாரக்குறிகள் 

 

பணி நடைவபறும் வட்ைாரங்களில் சாடல பயன்பாட்ைாளர்கள் 

வாகனமட்டிகள், பமாட்ைார் டசக்கிபளாட்டிகள் அல்லது மிதிவண்டி ஓட்டுநர்கள் 

206 பைி நடவடிக்ககக்கான எச்சரிக்கககேயும் எதிரிலுள்ள தடங்ககலயும் கவனித்துச் வசல்லவும். 

உங்ககளச் சுற்றியுள்ள யபாக்குவரத்து நிலவரத்கத விழிப்புடன் கவனிக்கவும். 

 

207 உங்களுக்கு உதவும் வபாருட்டு கவக்கப்பட்டிருக்கும் ஆரஞ்சு எச்சரிக்கக, தகவல் குறிககளக் 

கவனிக்கவும். பைி நகடவபறும் வட்டாரத்தில் உங்கள் பாதுகாப்புக்காக விதிக்கப்பட்டிருக்கும் 

தற்காலிக அதிகபட்ச யவகவரம்பு எகதயும் நீங்கள் மீறக்கூடாது. 

 

208 காலங்கடக்காமல் சரிோன தடத்திற்குள் வசல்லவும். வரிகசப்பிடித்துச் வசல்லும் யபாக்குவரத்கத 

முந்திச்வசல்வ தற்காகத் தடம் மாறயவா அல்லது யபாக்குவரத்து கூம்புகளுடன் அல்லது 

தடுப்புகளுடன் ஒதுக்கப்பட்ட பகுதிக்குள் வசல்லயவா கூடாது. 

 

209 பைி நகடவபறும் வட்டாரத்திற்குள் நுகழயும் அல்லது வவளியேறும் யபாக்குவரத்தின் பாகதகே 

மறிக்காதிருக்க கவனமாகச் வசல்லவும். பைி நடவடிக்கககளால் கவனம் திகச திரும்பாமல் 

பார்த்துக் வகாள்ளவும். எதிரிலுள்ள சாகல மீது கவனம் வசலுத்தி, முன்னாலுள்ள 

யபாக்குவரத்திலிருந்து பாதுகாப்பான தூரத்கத நிகல நாட்டவும். 

 

நடையர்கள் 

210 பைி நகடவபறும் வட்டாரத்திலிருந்து விலகி இருக்கவும். வசதிக்காக அல்லது 

குறுக்குப்பாகதக்காக பைி நகடவபறும் வட்டாரத்திற்குள் நுகழேக் கூடாது. 

 

211 நகடபாகத மூடப்பட்டிருந்தால் திகசகாட்டி குறிகேப் பின்பற்றி மாற்றுப் பாகதேில் வசல்லவும். 

யபாக்குவரத்து தடம் நகடேர்களுக்காக ஒதுக்கப்படாதிருந்தால் அதில் நடந்து வசல்லக்கூடாது. 

 

பணி வட்ைாரக் குறிகள் 
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212 இந்தக் குறிகள் பைி வட்டாரத்தின் வநடுகிலும் பார்கவக்கு கவக்கப்பட்டிருக்கும். பைி வட்டாரம்  

என்பது பைி நடவடிக்ககேின் காரைமாகத் தற்காலிகமாகப் யபாக்குவரத்து கட்டுப்படுத்தப்படும் 

சாகலப் பகுதிகேக் குறிக்கிறது. இந்தக் குறிகளில் ஆரஞ்சு நிறப்பின்னைிேில் சின்னத்துடன் 

அல்லது சின்னம் இல்லாமல் கறுப்புநிறக் குறிேடீு அல்லது தகவல் இருக்கும். எச்சரிக்கக குறிகள் 

கவர வடிவிலும் தகவல் குறிகள் வசவ்வக வடிவிலும் இருக்கும். யநர்வாக்குக் குறிகள் சாகலேின் 

திகசேில் யநரான மாற்றத்கத அல்லது பைி வட்டாரத்தின் ஊயட திருப்பிவிடப்பட்ட சாகலேில் 

கூரான வகளகவக் குறிக்கின்றன. 

 

213 பைிவட்டாரக் குறிகளின் வபாதுவான எடுத்துக்காட்டுககளக் கீயழ காைலாம்: 

 

    
சாடல 

பயன்பாட்ைாளர்களுக்கு 

எச்சரிக்டக 

 

எதிரில் 

பணிநடைவபறுகிறது 

இைப்பக்கத்தில் 

சாடல 

குறுகலாகிறது 

வலப்பக்கத்தில் 

சாடல 

குறுகலாகிறது 

 

    

எதிரில் இைத்தைம் 

மூைப்பட்டுள்ளது 

 

எதிரில் வலத்தைம் 

மூைப்பட்டுள்ளது 

எதிரில் நடுத்தைம் 

மூைப்பட்டுள்ளது 

எதிரில் அபாயம் 

பகுதி B                               

பணி நடைவபறும் வட்ைாரங்கள்                                                            பணி வட்ைாரக்குறிகள் 

 

 

 

    
 

எதிரில் பணித்தள 

நுடழவழி 

 

எதிரில் இைப்பக்க 

வடளவு 

 

எதிரில் வலப்பக்க 

வடளவு 

 

 

பநர்வாக்குக் குறிகள் 

(திடசயில் பநர்வாக்கு 

மாற்றத்டதக் 

குறிக்கிறது) 

 

 

 

  

 

  

எதிரில் அடுத்தடுத்து 

வடளவுகள் 

 

 

எதிரில் ஓரத்தைம் 

மூைப்பட்டுள்ளது 
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நடையர் நடைபாடத 

 

 

அடமவிைத்டதக் 

குறிக்கிறது 

(மற்வறாரு குறிக்கு 

வழிகாட்டுகிறது) 

 

 

வதாடலவுத் 

தகடு 

(எச்சரிக்டக 

குறிகளுக்குத் துடண 

புரிகிறது) 

 

 

 

பணித்திட்ைத் தகவல் 

 

    
 

பணிவட்ைாரம் 

வதாைங்கும் இைம் 

 

 

பணி வட்ைாரம் 

முடிவடையும் இைம் 

 

 

பணித்திட்ைத் தகவல் 

(எடுத்துக்காட்டு) 

 

 

பணி வட்ைாரம் 

வதாைங்கும் இைம் 

(எடுத்துக்காட்டு) 

 

 

 

 

 

 

பகுதி B                               

சிறப்பு வட்ைாரங்களில் வாகனம் ஓட்டுதல்      பள்ளி வட்ைாரம் / முதிபயார் பகுதி வட்ைாரம் 

 

பள்ளி வட்ைாரப் பாதுகாப்பு 

214 சிறுவர்கள் சாகல பேன்பாட்டில் அதிக அனுபவமில்லாத பலவனீமான சாகல 

பேன்பாட்டாளர்கள். எனயவ, பள்ளி வட்டாரங்ககளப் பாதுகாப்பாக கவத்திருப்பது மிகவும் 

முக்கிேம். 

 

சாடலப் பாதுகாப்பு நைவடிக்டககள் 

215 பாதுகாப்கப அதிகரிப்பதற்காக பள்ளி வட்டாரங்களில் பல சாகலப் வபாறிேிேல் நடவடிக்கககள் 

நிறுவப்பட்டுள்ளன. அவற்றுள் உள்ளடங்குவன: 

(a) பார்கவேில் படும்படி வதளிவாகப் கவக்கப்பட்டிருக்கும் பள்ளி வட்டாரக் குறிகள், கவனமாக 

வாகனம் ஓட்டிச் வசல்லுமாறு வாகனயமாட்டிகளுக்கு நிகனவுபடுத்துகின்றன. 

(b) சாகல யமடுகள் யபான்ற யபாக்குவரத்து யவகத்தைிப்பு நடவடிக்கககள். 

(c) நகடேர் கடப்புகள் 

(d) வாகன நிறுத்துமிடக் கட்டுப்பாட்டுக் யகாடுகள் 

(e) அக்ககறேின்றி சாகலகேக் கடப்பகதத் தடுக்க சாகலேின் நடுமத்திேில் தடுப்புக்கம்பிகள். 

(f) பள்ளிேின் கம்பிக்கதவுக்கு அருகிலுள்ள சாகல யமற்பரப்பின் சில பகுதிகள் சிவப்பு நிறத்தில் 

இருக்கும். ஓட்டுநர்களின் கவனத்கத ஈர்த்து, கவனமாக ஓட்டும்படியும் சாகலகேக் கடக்கும் 

சிறுவர்ககளக் கவனிக்கும்படியும் எச்சரிப்பது இதன் யநாக்கம். 
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பள்ளி வட்ைாரங்களில் வாகனம் ஓட்டுதல் 

216 (a) பள்ளி வட்டாரத்தில் இருக்கும்யபாது யவகத்கதக் குகறத்து மிகவும் கவனமாக ஓட்டவும். 

(b) சிறுவர்களின் உேரத்தால் அவர்கள் உங்கள் பார்கவேில் படாமல் மகறக்கப்படலாம் 
என்பதால் சிறுவர்கள் சாகலகேக் கடக்கிறார்களா என்பகதக் கூடுதல் விழிப்புடன் 
கவனிக்கவும். 
(c) உச்ச யநரங்களில் பள்ளி வட்டாரத்தில் அதிக யபாக்குவரத்கத எதிர்வகாள்ளும்யபாது 

வபாறுகமோக இருக்கவும். நீங்கள் அவசரமாகச் வசல்ல யவண்டுமானால், தேவுவசய்து  

யவறு பாகதேில் வசல்லவும். 

(d)  உங்கள் பிள்களகே நீங்கள் பள்ளிக்கு ஓட்டிச் வசன்றால், பாதுகாப்பான, முகறோன 

நிறுத்துமிடத்தில் பிள்களகே இறக்கி விடவும். 

 

முதிபயார் பகுதி வட்ைாரப் பாதுகாப்பு 

217 முதியோர் பகுதி வட்டாரங்கள் என்பகவ வதருவின் தன்கமகே மாற்றி, மூத்த நகடேர்கள் 

சாகலகே மிகவும் பாதுகாப்பாகவும் வசதிோகவும் கடப்பதற்கு ஏதுவாகச் வசய்வதற்கு புதிே 

குறிேடீுகள், சாகல அம்சங்கள் மற்றும் அகடோளக்குறிகள் யபான்ற யமம்படுத்தப்பட்ட சாகலப் 

வபாறிேிேல் பாதுகாப்பு நடவடிக்ககககளக் வகாண்டுள்ள நிேமிக்கப்பட்ட பகுதிகள் ஆகும். 

218 முதியோர் பகுதி வட்டாரங்கள் மூத்யதார் அதிகமாக வசிக்கின்ற யதர்ந்வதடுக்கப்பட்ட குடிேிருப்புப் 

யபட்கடகள், மூத்த குடிமக்கள் விபத்தில் அதிகம் சிக்கிக்வகாள்கின்ற பகுதிகள் மற்றும் மூத்த 

குடிமக்கள் அதிகமாக இருக்கின்ற இடங்களுக்கு அருகாகம இடங்கள் யபான்ற பகுதிகளில் 

காைப்படுகின்றன. 

219 1 ஜூலல 2021 முதல், சபாறுப்பற்ற வாகனம் ஓட்டுதலுக்கு எதிரான தடுப்லப வலுப்படுத்த 

சவள்ளி மற்றும் பள்ளி மண்டலங்களுக்குள் குறிப்பிட்ட இபாக்குவரத்து குற்றங்களுக்கான 

தண்டலனகள் அதிகரிக்கப்படும். இமம்படுதத்ப்பட்ட அபராதங்களில் அசல் குற்றப்புள்ளிகள் / 

அபராதங்களுக்கு இமல் கூடுதலாக 2 குற்றப்புள்ளிகள் மற்றும் 100 டாலர ்அபராதம் அடங்கும், இது 

சமாத்த அபராதம் 500 டாலருக்கு மிகாமல் இருக்க இவண்டும்.   
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பகுதி B                               

சிறப்பு வட்ைாரங்களில் வாகனம் ஓட்டுதல்                                  முதிபயார் பகுதி வட்ைாரம் 

 

சாடலப் பாதுகாப்பு நைவடிக்டககள் 

220 சாகலகேப் பேன்படுத்துகின்ற அகனவருகடே, குறிப்பாக மூத்த வேது நகடேர்களுகடே 

சாகலப் பாதுகாப்கப யமம்படுத்துவதற்கு முதியோர் பகுதி வட்டாரத்தில் பல சாகலப் பாதுகாப்பு 

வபாறிேிேல் நடவடிக்கககள் நிறுவப்பட்டுள்ளன. இவற்றில் உள்ளடங்குவன: 

(a) முதியோர் பகுதி வட்டார நுகழவாேில் நடவடிக்கக, இதில் ஒரு முதியோர் பகுதி வட்டாரம் 

வதாடங்குவகதக் குறிப்பதற்கான குறிேடீுகள் மற்றும் சாகல அகடோளக்குறிகள் ஆகிேகவ 

உள்ளடங்குகின்றன. 

 
(b) நகடேர்கள் சாகலகேக் கடக்கும் வதாகலகவக் குகறப்பதற்கு பின்னகடவு 

குறுக்குப்பாகதகள் அகமக்கப்பட யவண்டும். 

(c) சாகலகேக் கடக்கத் வதாடங்குவதற்கு முன்னர்  நகடேர்களுக்கான புகலிடத்தில் (கமேப் 

பிரிப்பிடம்) நகடேர்கள் கையநரம் ஓய்வவடுப்பதற்காக 2-நிகல கடப்புப் பகுதிகள் 

(d) குறுகலான தடங்களுக்கும், வாகனங்கள் பேைிக்கும் யவகத்கதக் குகறப்பதற்கும் கமேப் 

பிரிப்பிடம். 

(e)  ியகன்கள் மற்றும் ஐ-யலண்ட்கள் (சாகலகளில் தற்யபாது எந்தவித இகடயூறுமின்றி யநராக 

இருக்கும் பகுதிகளில் கட்டப்படுகின்ற கிகடமட்ட வகளவுகள்), யபான்ற யபாக்குவரத்கதத் 

தைிக்கும் நடவடிக்கககள், முகனமுறிவுப் பகுதிகள் (வாகனயமாட்டிகளின் யவகத்கதக் 

குகறப்பதற்கு குறுகிே தடங்கள்) மற்றும் யபருந்து கடக்கத்தக்க யமடுகள். 

(f) கடப்புப் பகுதிககள வதளிவாகத் வதரியும்படிச் வசய்வதற்காக அந்த இடங்களில் முதியோர் 

பகுதி வட்டாரக் கம்பங்கள். 

 

முதிபயார் பகுதி வட்ைாரங்களில் வாகனம் ஓட்டுதல் 

221 (a) முதியோர் பகுதி வட்டாரங்களுக்குள், குறிப்பாக கடப்புப் பகுதிககள வநருங்கிச் வசல்லும்யபாது, 

வமதுவாகவும் கவனமாகவும் வாகனம் ஓட்டவும். 

(b) நகடேர்கள், குறிப்பாக மூத்த நகடேர்கள், ோராவது சாகலகேக் 

கடந்துவகாண்டிருக்கிறார்களா என்பகதக் கவனிப்பதில் கூடுதல் விழிப்புடன் இருக்கவும். 

(c) முதியோர் பகுதி வட்டாரங்களில் மூத்த நகடேர்கள் சாகலகேக் கடந்துவகாண்டிருப்பகத 

நீங்கள் கவனித்தால் வபாறுகமோக இருக்க யவண்டும், ஏவனனில் அவர்கள் சாகலகேக் 

கடப்பதற்கு நீண்ட யநரமாகலாம். 
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பகுதி B                               

சுரங்கச்சாடலகளில் வாகனம் ஓட்டுதல்    வாகனம் ஓட்டுவதற்கான அன்றாை திமுடறகள் 

 

வாகனம் ஓட்டுவதற்கான அன்றாை விதிமுடறகள் 

222 சுரங்கச்சாகலகளில் வசய்ய யவண்டிேவற்றின் பட்டிேல்: 

(a) உங்கள் பேைப்பாகதகே முன்கூட்டியே திட்டமிடவும்; 

(b) வாகனத்தின் வெட்கலட் விளக்குககள எரிேவிடவும்; 

(c) வாவனாலிகேக் யகட்கவும்; 

(d) யபாக்குவரத்து குறிககளப் பின்பற்றவும்; 

(e) கனரக வாகனங்கள் இடப்பக்கமாகச் வசல்லவும்; 

(f) தடத்திற்குள் இருக்கவும்; 

(g) மின்னிேல் சாகலக் கட்டைங்கள் வசலுத்த முன்கூட்டியே வராக்க அட்கடகேச் வசருகி 
கவத்திருக்கவும். 

 

223 சுரங்கச்சாகலகளில் வசய்யக் கூைாதவற்றின் பட்டிேல்: 

தற்பபாடதய விதிமுடறகள் 

(a) விபத்து யநர்ந்தால், வாகனம் பழுதகடந்தால், அவசரநிகல ஏற்பட்டால் அல்லது சட்டப்படி 

அவசிேமானாவலாழிே உங்கள் வாகனத்கத நிறுத்தக் கூடாது; 

(b) U வகளவுகள் வசய்ேயவா அல்லது வாகனத்கதப் பின்பக்கமாகச் வசலுத்தயவா கூடாது. 

சுரங்கச்சாடலக்குரிய விதிமுடறகள் 

(a) அவசரநிகல ஏற்பட்டாவலாழிே உங்கள் வாகனத்திலிருந்து இறங்கக்கூடாது; 

(b) அவசரநிகல ஏற்பட்டாவலாழிே ொர்ன் பேன்படுத்தக் கூடாது; 

(c) உங்கள் டேகர அல்லது சக்கரத்கத மாற்றக் கூடாது; 

(d) உங்கள் வாகனத்தில் எரிவபாருள் ஏற்றயவா அல்லது வாகனத்கதப் பழுது பார்க்கயவா கூடாது; 

(e) முந்திச்வசல்லக் கூடாது; 

(f) வநருக்கமாகப் பின்வதாடரக்கூடாது; 

(g) அதியவகத்தில் வசல்லக்கூடாது. 

 

224 சுரங்கச்சாகலேில் வசல்வதற்குத் தகட விதிக்கப்பட்டுள்ள வாகனங்களின் பட்டிேல்: 

(a) எரிவபாருள் வதாட்டிேில் யபாதிே எரிவபாருள் நிரப்பப்படாத வாகனம்; 

(b) முகறோகப் பூட்டப்படாத விலங்குகள் அல்லது யகாழிகள், அல்லது குப்கப , நுண்வபாருள் அல்லது 

யபாதுமான அளவு மூடப்படாத இதுயபான்ற வபாருட்ககள ஏற்றிச்வசல்லும் வாகனங்கள்; 

(c) சரக்கு அல்லது சரக்கின் மூடி சரிோகக் கட்டப்படாத வாகனம்; 

(d) வாகனத்திற்கு வவளிேில் நிற்பவகர அல்லது வாகனத்தின் ஓரங்களியலா பின்பக்கயமா 

உடற்பாகங்கள் வவளிேில் வதாங்கும் நிகலேில் அமர்ந்திருப்பவகர ஏற்றிச் வசல்லும் வாகனம்; 

(e) வமாத்த உேரம் 4.5 மீட்டர்கள் அல்லது அகத விட அதிகமான வாகனம்; 

(f) வமாத்த அகலம் 3 மீட்டகர விட அதிகமான வாகனம்; 

(g) வமாத்த நீளம் 13 மீட்டகர விட நீளமான வாகனம்; 

(h) ஆபத்தான வபாருட்ககள ஏற்றிச்வசல்லும் வாகனம்; 

(i) வழக்கமான வகாள்கலகன ஏற்றிச்வசல்லும் ட்வரய்லர்; 

(j) டீசல் எரிவபாருள் ஏற்றிச் வசல்லும் டாங்கர்; 

(k) ஓர வண்டிகள் இகைக்கப்பட்ட யமாட்டார் கசக்கிள்கள், அனுமதிக்கப்படாத வண்டிகள், மூன்று சக்கர 

யவன்கள், தாழ்வான ட்வரய்லர்கள், கான்கிரீட் லாரிகள், பாரந்தூக்கிகள், மண் யதாண்டிகள், 

சாகலேில் யமற்பரப்பிடும் வாகனங்கள், டிராக்டர்கள், டம்பர்கள், வலீ் யலாடர்ஸ், புல்யடாசர், 

கியரடர்ஸ், வமாகபல் கான்கிரீட் பம்ப் அல்லது கெட்ரன்ட் டிஸ்வபன்சர்; 

(l) மைிக்கு 40 கியலா மீட்டர் மற்றும் அதற்குக் குகறவான யவக வரம்புள்ள வாகனம். 

 

225 மைிக்கு 60 கியலாமீட்டர் மற்றும் அதற்குக் குகறவான யவக வரம்புள்ள வாகனங்கள் 

விகரவுச்சாகலேின் இடக்யகாடித் தடத்தில் ஓட்டப்பட யவண்டும். 
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பகுதி B                               

தன்னியக்க வாகனம் (AV) 

 

அறிமுகம் 

226 தன்னிேக்க வாகனம் என்பது ஒரு இடத்திலிருந்து வதாடங்கி முன்னயர தீர்மானிக்கப்பட்ட ஒரு 

வசல்லுமிடத்துக்கு அதன் சுற்றுச்சூழகல உைர்வதற்குரிே பல்யவறு வதாழில்நுட்பங்ககளயும் 

உைரிககளயும் பேன்படுத்தி தன்னிேக்க முகறேில் வழிவசலுத்திக் வகாண்டு தானாகயவ 

ஓட்டிக்வகாள்கின்ற ஒரு வாகனம் ஆகும். 

 

227 சிங்கப்பூரில் நமது பன்முக வழிமுகற சாகலப் யபாக்குவரத்து அகமப்கப முழுகமேகடேச் 

வசய்வதற்கு தன்னிேக்க வாகனங்ககளயும் பகிரப்பட்ட இேக்கக் கருத்துக்ககளயும் 

நகடமுகறப்படுத்துகின்ற நீண்டகாலத் வதாகலயநாக்கின் ஒரு பகுதிோக, சாகலப் 

யபாக்குவரத்து ஆகைேம் (LTA) ஜூகல 2015 ல் ஒன்-நார்த் பகுதிேில் தன்னிேக்க வாகனப் 

பரியசாதகனககள விகரவுபடுத்தத் வதாடங்கிேது. தன்னிேக்க வாகன யசாதகனப் பகுதி 
சமீபத்தில் அண்கடப் பகுதிகளான சிங்கப்பூர் யதசிே பல்ககலக்கழகம், சிங்கப்பூர் அறிவிேல் 

பூங்கா 1 மற்றும் 2, யடாவவர் மற்றும்  புவன விஸ்தா யபான்ற பகுதிகளுக்கும் 

விரிவுபடுத்தப்பட்டது. வபாது அறிவிப்புக்காக, யசாதகனகள் யமற்வகாள்ளப்பட்டு வருகின்றன 

என்பகதக் குறிப்பதற்காக இந்த யசாதகனப் பகுதிகளில் அறிவிப்புப் பலகககள் 

கவக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

 
 

 

பசாதடனயில் இைம்வபற்றுள்ள ஒரு தன்னியக்க வாகனத்டத நாம் எப்படிக் 

கண்ைறிவது? 

228 வபாதுச் சாகலகளில் யசாதகன வசய்வதற்காக சாகலப் யபாக்குவரத்து ஆகைேத்தால் 

அனுமதிக்கப்படுகின்ற தன்னிேக்க வாகனங்களுக்கு சாகலேில் வசல்பவர்கள் எளிதாகத் 

வதரிந்துவகாள்ள யவண்டும் என்பதற்காக அனுமதிகள் மற்றும் ஸ்யபார்ட் டீகல்ஸ் 

வழங்கப்படுகின்றன. 
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பகுதி B                               

தன்னியக்க வாகனம் (AV) 

 

பசாதடனயில் இைம்வபற்றுள்ள ஒரு தன்னியக்க வாகனத்துைன் எப்படி 

வதாைர்புவகாள்வது 

229 ஒரு நல்ல ஓட்டுநர் என்பவர் தனது வாகனத்கத திறம்படக் ககோளுவயதாடு மட்டுமல்லாது மிக 

முக்கிேமாக பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுபவராகவும் இருக்கயவண்டும். அயதாடு, ஒரு நல்ல 

ஓட்டுநர் வபாறுகமோளராகவும், பரிவானவராகவும், அடக்கமானவராகவும் இருக்கயவண்டும். 

அவர் இதர சாகலப் பேைர்களின் பாதுகாப்பு பற்றிே வபாறுப்புைர்கவக் வகாண்டிருக்க யவண்டும் 

மற்றும் வாகனம் ஓட்டும்யபாது கவனம் வசலுத்துகின்ற, எதிர்பார்க்கின்ற மற்றும் சரிோன 

முகறேில் நடந்துவகாள்கின்ற திறகனப் வபற்றவராக இருக்க யவண்டும். 

 

230 பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுவதற்கு சாகலேில் வசல்லும் மற்றவர்கள் என்ன வசய்கிறார்கள் 

என்பகதப் பற்றி முழுகமோகத் வதரிந்திருக்க யவண்டும். வாகனம் ஓட்டுவது பற்றிே சரிோன 

மனப்பான்கம சாகலகேப் பாதுகாப்பானதாகவும் மிகவும் மகிழ்ச்சிக்குரிே இடமாகவும் ஆக்கும். 

 

231 சாகலேில் தன்னிேக்க வாகனம் (AV) யசாதகன வசய்ேப்படுவகத நீங்கள் கவனிக்கும்யபாது, 

வழக்கம்யபால நீங்கள் பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுவகதத் வதாடர யவண்டும். இந்த எளிகமோன 

வாகனம் ஓட்டும் நகடமுகறககளக் ககடப்பிடிக்குமாறு நீங்கள் அறிவுறுத்தப்படுகிறரீ்கள்: 

(a) வநருக்கமாகப் பின்வதாைரக்கூைாது 

(i) மற்வறாரு வாகனத்திற்குப் பின்னால் மிகவும் வநருக்கமாகப் பின்வதாடர்வது (tailgating) 

ஆபத்தானது. முன்னாலுள்ள வாகனம் திடீவரன நின்றால், உங்களால் சட்வடன நிறுத்த 

இேலாது என்பதால் விபத்கதத் தவிர்க்க முடிோது. 

(b) ஒரு பாதுகாப்பான பின்வதாைரும் தூரத்டதப் பராமரிக்கவும் 

(i) நிகலோன யவகத்தில் வாகனத்கத ஓட்டவும் மற்றும் யதகவேின்றி யவகத்கத 

அதிகரிப்பகத அல்லது சட்வடன்று வாகனம் நிறுத்துவகதத் தவிர்க்கவும் 

(ii) யதகவப்பட்டால் எதிர்விகன புரிே உங்களுக்கு அதிக யநரம் இருக்கும்படி உங்களுகடே 

வாகனத்துக்கும் தன்னிேக்க வாகனத்துக்கும் இகடயே ஒரு பாதுகாப்பான தூரத்கதப் 

பராமரிக்கவும். 

(c) அவசியவமன்றால் மட்டுபம தாண்டிச் வசல்லவும் 

(i) உங்களுக்யகா அல்லது மற்றவர்களுக்யகா எந்த ஆபத்தும் ஏற்படாமல் உங்களால் 

தாண்டிச்வசல்ல முடிோது என்றால் ஒருயபாதும் வாகனத்கதத் தாண்டிச்வசல்ல 

யவண்டாம். யவறு ஏதாவது வாகனங்ககள தாண்டிச் வசல்வகதப் யபான்யற, தன்னிேக்க 

வாகனத்கதத் தாண்டிச் வசல்வது பாதுகாப்பானதா என்பகத நீங்கள் சரிபார்த்துக்வகாள்ள 

யவண்டும் மற்றும் உங்களுகடே வாகனத்துக்கும் தன்னிேக்க வாகனத்துக்கும் இகடயே 

பாதுகாப்பான இகடவவளி இருக்குமாறு பார்த்துக்வகாள்ள யவண்டும். 

(ii) தாண்டிச் வசன்றபிறகு, பாதுகாப்பான சூழ்நிகல எழுந்தவுடயன மீண்டும் வபாருத்தமான 

தடத்திற்குத் திரும்பிச் வசல்லவும். ஆனால், நீங்கள் தாண்டிச்வசன்ற வாகனத்தின் முன்னால் 

சடாவரன குறுக்யக நுகழேக்கூடாது. 
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யுஆர்ஏ/வவீக கார் நிறுத்துமிைங்களில் வாகனத்டத நிறுத்தி டவத்தல் 

232 கூப்பன் பார்க்கிங் முடற 

(a) உங்கள் வாகனத்கத வவீக அல்லது யுஆர்ஏ கார் நிறுத்துமிடத்தில் நிறுத்தி கவக்கும்யபாது, 

தேவுவசய்து கார் நிறுத்துமிட அறிவிப்புப்பலகககேக் கவனமாகப் படிக்கவும். கார் நிறுத்துமிட 

அறிவிப்புப்பலகக தவிர, கார் நிறுத்துமிடத்தினுள் இருக்கக்கூடிே மற்ற கட்டுப்பாட்டுக் 

குறிககளயும் கவனிக்குமாறு ஓட்டுநர்களுக்கு ஆயலாசகன கூறப்படுகிறது. 

(b) ஒவ்வவாரு கார் நிறுத்துமிடத்தின் நுகழவாேிலில் அல்லது வபாதுச் சாகல வநடுகில் 

நிறுவப்பட்டிருக்கும் கார் நிறுத்துமிட அறிவிப்புப்பலககேில், வாகனத்கத நிறுத்தி 
கவப்பதற்கான வவவ்யவறு திட்டங்கள், அகவ வசேல்படும் யநரங்கள், பார்க்கிங் கட்டைங்கள் 

ஆகிேகவ குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும். 

(c) வாகனத்கத நிறுத்திகவக்கும் காலகட்டம் முழுவதற்கும் யபாதுமான கூப்பன்ககளக் 

காட்சிக்கு கவக்க யவண்டும். வாகனத்கத நிறுத்த கவத்த யநரம், யததி ஆகிேவற்கறக் 

குறிப்பிடும் வககேில் கூப்பன்களின் வில்கலகள் முழுகமோகக் கிழிக்கப்பட்டிருக்க 

யவண்டும். 

(d) கூப்பன் பேன்பாட்டில் சூது இருப்பதாகக் காட்டும் ஒழுங்கீனங்கள் வதன்படும் கூப்பகனக் 

காட்சிக்கு கவப்பது (எ.கா. மடிக்கப்பட்ட அகடோளங்கள் வதரியும் வில்கலகள்) கடுகமோன 

குற்றமாகும். இத்தககே குற்றம் புரியவார்மீது நீதிமன்றத்தில் குற்றம் சாட்டப்படும். 

(e) பார்க்கிங் கூப்பன்ககள அங்கீகரிக்கப்பட்ட விற்பகன இடங்களிலிருந்து வாங்கயவண்டும். 

 

233 மின்னியல் பார்க்கிங் முடற 

(a) சில வவீக/யுஆர்ஏ கார் நிறுத்துமிடங்களில் மின்னிேல் பார்க்கிங் முகற (EPS) நடப்பிலுள்ளது. 

இந்த பார்க்கிங் முகறேின்கீழ், ஒவ்வவாரு நிமிடத்தின் அடிப்பகடேில் பார்க்கிங் கட்டைம் 

விதிக்கப்படுகிறது. 

(b) குறுகிே யநரம் வாகனத்கத நிறுத்தி கவக்கும்யபாது, கார் நிறுத்துமிடத்திற்குள் நுகழயும் 

வாகனத்தின் உள்வாகனச் சாதனத்தின் (IU) எண்ககள மின்னிேல் முகற உட்பதிவு வசய்யும். 

பார்க்கிங் கட்டைத்கத வராக்க அட்கட அல்லது ஈசி-லிங்க் அட்கட மூலம் வசலுத்தலாம். 

(c) சீசன் பார்க்கிங் கவத் துள்ள வாகனங்ககளப் வபாறுத்தவகர, வாகனத்தின் IU எண்ககள 

மின்னிேல் முகற உட்பதிவு வசய்து, கார் நிறுத்துமிடத்திற்குள் வாகனம் நுகழேவும் 

வவளியேறவும் அனுமதிக்கும். 

(d) யமல் விவரங்களுக்கு, அன்புகூர்ந்து www.hdb.gov.sg அல்லது  www.ura.gov.sg பார்க்கவும். 

 

கார் நிறுத்துமிை அறிவிப்புப்பலடககள் 

   
யுஆர்ஏ கூப்பன் 

பார்க்கிங் அறிவிப்புப்பலடக 

 

 

யுஆர்ஏ கூப்பன் 

பார்க்கிங் அறிவிப்புப்பலடக 

(யமாட்டார் கசக்கிள்களுக்கு) 

 

வவீக கூப்பன் 

பார்க்கிங் அறிவிப்புப்பலடக 

 

 

 
கட்டுப்பாட்டுக் குறி 

(லாரிகள், யபருந்துகள், 

உல்லாசப் யபருந்துகள் 

யபான்ற கனரக வாகனங்ககள 

நிறுத்தி கவக்கக்கூடாது) 

கார் நிறுத்துமிை 

வழிகாட்டிக் குறி 
வாகன நிறுத்துமிைக் 

கட்டுப்பாடுகள் குறித்த 

அறிவிப்புப்பலடக 

பகுதி C 

பயனுள்ள தகவல்கள் 
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பகுதி C   

யுஆர்ஏ/வவீக கார் நிறுத்துமிைங்களில் வாகனத்டத நிறுத்தி டவத்தல் 

 

234 (a)  வைீடமப்பு வளர்ச்சிக் கழக (வவீக) கார் நிறுத்துமிைங்களில் உள்ள அறிவிப்புப் பலடககள் 

 

  

 

வாகன நிறுத்துமிை எண் 

 

  
வாகன நிறுத்துமிை எண 

  
இரவில் நிறுத்திடவக்கும் பநரம் 

காகல 10.30 மைிேிலிருந்து காகல 7 மைி 
வகர (ஒளியேற்றப்பட்ட அறிவிப்புப்பலகக) 

 கூப்பன் பயன்படுத்தி வாகனத்டத நிறுத்தி டவத்தல் 

குறுகிேயநர வாகன நிறுத்துமிடங்களில் காகல 7 

மைிேிலிருந்து இரவு 10.30 மைி வகர கூப்பன் 

இல்லாமல் வாகனத்கத நிறுத்தி கவத்தல் இரவு 10.30 

மைி முதல் காகல 7 மைி வகர கூப்பன் பார்க்கிங் 

வசதி இல்டல 

 

வாகனம் நிறுத்தி டவப்பதற்கான 

கட்ைணங்கள் 

 
வாகன நிறுத்துமிைம் முழுவதும் 

சசீன் பார்க்கிங் டவத்திருப்பபாருக்காக 

ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது  

இரவு 10.30 மைிேிலிருந்து காகல 7 மைி வகர: 

சீசன் பார்க்கிங் இல்லாதவர்கள் 

இரவில் வாகனங்ககள நிறுத்தி கவக்க முடிோது 

 

ைாயிற்றுக்கிழடமயும் வபாது விடுமுடற 

நாட்களும் இலவசமாக வாகனம் நிறுத்தி 
டவக்கலாம் குறுகிேயநர வாகன 

நிறுத்துமிடங்களில் காகல 7  மைிேிலிருந்து 

இரவு 10.30 மைி வகர 

 
 

கூப்பன் பயன்படுத்தி வாகனத்டத நிறுத்தி 
டவத்தல் 

குறுகிேயநர வாகன நிறுத்துமிடங்களில் 24 

மைியநரம் 

 

 

வாகனம் நிறுத்தி டவப்பதற்கான 

கட்ைணங்கள் 

 
பார்க் & டரட் 

கட்டைங்களும் யநரமும் 

 
ைாயிற்றுக்கிழடமயும் வபாது 

விடுமுடற நாட்களும் 

இலவசமாக வாகனம் நிறுத்தி 

லவக்கலாம். குறுகியபநர வாகன 

நிறுத்துமிடங்களிை் காஞை 7 

ேணியிலிருந்து இரவு 10.30 ேணி வஞர 

 

 

 

 

 
சசீன் பார்க்கிங் டவத்திருப்பபாருக்காக 

ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது 

தினமும் இரவு 7 மைிேிலிருந்து காகல 7 மைி வகர 

கூப்பன் பேன்படுத்தி வாகனம் நிறுத்தி கவத்தல் 

கூப்பன் பயன்படுத்தி வாகனத்டத நிறுத்தி 
டவத்தல் 

காகல 7 மைி முதல் இரவு 7 மைி வகர 

சசீன் பார்க்கிங் டவத்திருப்பபாருக்காக 

ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது 

திங்கள் முதல் சனி வகர இரவு 7 மைிேிலிருந்து காகல 7 

மைி வகர மற்றும் ைாேிறு, வபாது விடுமுகற நாட்களில் 

முழு நாளும் கூப்பன் பேன்படுத்தி வாகனம் நிறுத்தி 
கவத்தல் 

கூப்பன் பயன்படுத்தி வாகனத்டத நிறுத்தி டவத்தல் 

திங்கள் முதல் சனிக்கிழகம வகர காகல 7 மைி முதல் 

இரவு 7 மைி வகர மட்டுயம 

 

(b) நகரச் சரீடமப்பு வாரிய (யுஆர்ஏ) கார் நிறுத்துமிைங்களில் உள்ள அறிவிப்புப் பலடககள் 

 

 

  

 

யுஆர்ஏ கூப்பன் பார்க்கிங் 

அறிவிப்புப்பலடக 

  

 

 

 

 
 

வாகனம் நிறுத்துமிைம் 

வசயல்படும் பநரமும் 

பமாட்ைார்கார்களுக்கான 

கட்ைணங்களும் 

  

வாகனம் நிறுத்துமிைம் 

வசயல்படும் பநரமும் 

பமாட்ைார் டசக்கிள்களுக்கான 

கட்ைணங்களும் 

  

ைாயிற்றுக்கிழடமயும் வபாது 

விடுமுடற நாட்களும் இலவசமாக 

வாகனம் நிறுத்தி டவக்கலாம் 

பபருந்தும் லாரியும் நிறுத்தி 
டவக்கக்கூைாது. 
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பகுதி C   

யுஆர்ஏ/வவீக கார் நிறுத்துமிைங்களில் வாகனத்டத நிறுத்தி டவத்தல்   

 

(c) வாகன நிறுத்துமிைங்களுக்கான அடையாளக் பகாடுகள் 

 

 

 

 
 

 

சிவப்பு நிறத்தில் குறியிைப்பட்ை வாகன நிறுத்துமிைங்கள் 

• சீசன் பார்க்கிங் கூப்பன் கவத்திருப்யபாருக்காக 

ஒதுக்கப்பட்டது. 

 

 

 

 

வவள்டள நிறத்தில் குறியிைப்பட்ை வாகன 

நிறுத்துமிைங்கள் 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வட்டாரத்திற்கு வவளிேிலுள்ள 

வாகன நிறுத்துமிடங்களுக்கானது 

• கூப்பன் பேன்படுத்தி வாகனம் நிறுத்தி கவக்கலாம் 

• கூப்பன் நடப்பிலுள்ள யநரமும் வாகனம் நிறுத்தி  
கவப்பதற்கான கட்டைமும் அறிேவாகன 

நிறுத்துமிடத்தில் அகமந்துள்ள அறிவிப்புப் 

பலகககேப் பார்க்கவும். 

 

 

 

 

 

  
 

 

சிவப்பு, வவள்டள நிறங்களில் குறியிைப்பட்ை வாகன 

நிறுத்துமிைங்கள் 

(இரட்டை வண்ணம்) 

• சீசன் பார்க்கிங் கூப்பன் கவத்திருப்யபாருக்காக 

ஒதுக்கப்பட்டது. 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட யநரங்களில் கூப்பன் பேன்படுத்தி 
வாகனம் நிறுத்தி கவக்கலாம். 

• கூப்பன் நடப்பிலுள்ள யநரமும் வாகனம் நிறுத்தி  
கவப்பதற்கான கட்டைமும் அறிேவாகன நிறுத்துமிடத்தில் 
அகமந்துள்ள அறிவிப்புப் பலகககேப் பார்க்கவும். 

 

 

 

மஞ்சள் நிறத்தில் குறியிைப்பட்ை வாகன 

நிறுத்துமிைங்கள் 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வட்டாரத்திலுள்ள வாகன 

நிறுத்துமிடங்களுக்கானது 

• கூப்பன் பேன்படுத்தி வாகனம் நிறுத்தி கவக்கலாம் 

• குறிப்பிட்ட யநரங்களில் வாகனம் நிறுத்தி கவக்க உேர் 

கட்டைம் விதிக்கப்படும். 

• கூப்பன் நடப்பிலுள்ள யநரமும் வாகனம் நிறுத்தி 
கவப்பதற்கான கட்டைமும் அறிேவாகன 

நிறுத்துமிடத்தில் 

அகமந்துள்ள அறிவிப்புப் பலகககேப் பார்க்கவும். 
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பகுதி C   

சாடலத்தைப் பயன்பாடும் மாறத்தக்க தகவல் சமிக்டைகளும் (LUS) 

 

சாடலத்தைப் பயன்பாடும் மாறத்தக்க தகவல் சமிக்டைகளும் (LUS) 

235 சாகலத்தடப் பேன்பாட்டுக் குறிகள் என்பது காலாங் பாேயலபார் 

விகரவுச்சாகல, மத்திே விகரவுச்சாகல, மரினா கடயலார 

விகரவுச்சாகல, ஊட்ஸ்வில் சுரங்கச்சாகலகள், யபார்ட் யகனிங்  

சுரங்கச்சாகலகள் ஆகிேவற்றிலுள்ள யமல்மட்டக்குறிகளாகும். 

சாகலத்தடத்தில் வதாடர்ந்து வசல்வதற்கு முன்பாக ஏயதனும் 

முன்வனச்சரிக்கககள் எடுக்கப்படயவண்டுமா என்பது பற்றி 
ஓட்டுநர்களிடம் வதரிேப்படுத்த இகவ பேன்படுத்தப்படுகின்றன. 

ஒவ்வவாரு சாகலத்தடப் பேன்பாட்டுக் குறியும் கீழ் யநாக்கிே பச்கச 

அம்புக்குறிகே, பளிச்சிடும் மஞ்சள் குறுக்குக் குறிகே அல்லது 

சிவப்பு குறுக்குக் குறிகேக் காட்டும். ஓட்டுநர் வதாடர்ந்து ஓட்டிச் 

வசல்லலாம் என்பகதக் கீழ் யநாக்கிே பச்கச அம்புக்குறி குறிக்கிறது. 

ஓட்டுநர் கவனமாகச் வசல்ல யவண்டும் என்பகதப் பளிச்சிடும் 

மஞ்சள் குறுக்குக்குறி குறிக்கிறது (எ.கா. எதிரில் தடங்கல் 

இருக்கிறது). ஓட்டுநர் வதாடர்ந்து வசல்ல முடிோது என்பகதச் 

சிவப்பு குறுக்குக் குறி குறிக்கிறது. சுரங்கச்சாகலேில் வசல்லும் 

ஓட்டுநர்கள் இந்த யமல்மட்டக் குறிகள் காட்டுவதன்படி பேைம் 

வசய்ேயவண்டும். 

 

 

236 சாகலேில் காைப்படும் மாறத்தக்க தகவல் சமிக்கைகள், யபாக்குவரத்து நிலவரத்கதப் பற்றி 
ஓட்டுநர்களுக்குத் தகவலளிக்க பேன்படுத்தப்படுகின்றன. 

 

சுரங்கச் சாகலகளிலும் சுரங்கச்சாகலக்குள் இட்டுச்வசல்லும் துகைச்சாகலகளிலும் பல்யவறு 

வககோன மாறத்தக்க தகவல் சமிக்கைகள் உள்ளன: 

 

(a) நுகழ வாேிலின் மாறத்தக்க தகவல் சமிக்கை (EVMS): 

சுரங்கச்சாகலக்குள் இட்டுச்வசல்லும் சிறுசாகலேின் 

நுகழவாேிலில் அகமந்திருக்கும். 

 
 

 

 

(b) துகைச்சாகலேின் மாறத்தக்க தகவல் சமிக்கை (AVMS): 

சுரங்கச்சாகலேின் நுகழ வாேிலுக்கு இட்டுச்வசல்லும் 

துகைச்சாகலேில் அகமந்திருக்கும். 

 
 

(c) சுரங்கச்சாகல மாறத்தக்க தகவல் சமிக்கை (TVMS): சுரங்கச்சாகலேில் அகமந்திருக்கும் 

யமல்மட்ட சமிக்கை. 

 

237 காலாங் பாேயலபார் விகரவுச்சாகல, மரினா கடயலார விகரவுச்சாகல, ஊட்ஸ்வில் 

சுரங்கச்சாகலகள் மூடப்பட்டிருக்கும்யபாது, நுகழ வழி சாகலேில் தடுப்புகளும் யபாக்குவரத்து 

சமிக்கை கட்டுப்பாடுகளும் நடப்பிலிருக்கும். 

 

238 காலாங் பாேயலபார் விகரவுச்சாகல, மரினா கடயலார விகரவுச்சாகல 

சுரங்கங்களில் மாறத்தக்க யவக வரம்பு சமிக்கைகளும் உள்ளன. யபாக்குவரத்து 

சரளமாக இருக்கும்யபாது, ஓட்டுநர்கள் உட்படயவண்டிே யவக வரம்கப (சிவப்பு 

வட்டத்திற்குள்) சமிக்கை காட்டும். வநரிசலாக இருக்கும்யபாது, பரிந்துகரக்கப்படும் 

குகறவான யவகவரம்புகள் (சிவப்பு வட்டமில்லாமல்) காட்டப்படும். 

யபாக்குவரத்கதச் சரளப்படுத்தி, வாகன ஓட்டம் தகடபடும் அபாேத்கதக் குகறத்து, 

விபத்துகள் யநரக்கூடிே ஆபத்கதக் குகறப்பதற்கு இது துகை புரியும். 

 

 

239 காலாங் பாேயலபார் விகரவுச்சாகல, மரினா கடயலார விகரவுச்சாகல, 

மத்திே விகரவுச்சாகல சுரங்கங்களின் ஓரத்திலுள்ள வசங்குத்தான சுவரில் 

கியலாமீட்டர் குறிேடீுககளக் காைலாம். இருக்கும் இடத்கத ஓட்டுநர்கள் 

வதரிந்துவகாள்ள இகவ உதவுகின்றன. 
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பகுதி C   

அவசரகால வசதிகள் / அவசரகால / சம்பவ நலடமுலைகள் (சுரங்கச ்சாலலகள்) 
 

அவசரபநர வசதிகள் 

வவளிவாயில்கள் 

240 மரினா கடயலார விகரவுச்சாகல, காலாங் பாேயலபார் விகரவுச்சாகல, மத்திே 

விகரவுச்சாகல சுரங்கங்களில் வமதுவாக மற்றும் யவகமாகச் வசல்லும் 

சாகலத்தடங்கள் இரண்டுக்கும் பக்கத்தில் வவளிவாேில் கதவுகள் அகமந்துள்ளன. 

 

 
241 தப்பிச்வசல்வதற்கான படிக்கட்டுகளின் கதவுகள் – வமதுவாகச் வசல்லும் 

சாகலத்தடங்களுக்குப் பக்கத்திலுள்ள வவளிவாேில் கதவுககள மத்திே 

சுரங்கச்சாகலேில் 500 மீட்டர் இகடவவளிேில் காைலாம். துகைச் சாகலகளிலும் 

வவளிவாேில் கதவுகள் உள்ளன. இந்தக் கதவுகள் தப்பிச்வசல்வதற்கான 

படிக்கட்டுகளுக்கு இட்டுச்வசல்லும். இந்தப் படிக்கட்டுகள் சாகல யமற்பரப்புக்கு 

அல்லது திறந்தவவளிக்கு இட்டுச்வசல்லும். 

 

242 குறுக்குப்பாகத கதவுகள் – யவகமாகச் வசல்லும் 

சாகலத்தடங்களுக்குப் பக்கத்திலுள்ள வவளிவாேில் 

கதவுகள், மத்திே சுரங்கச்சாகலேில் 100 மீட்டர் 

இகடவவளிேில் அகமந்திருக்கும். அகவ 

எதிர்த்திகசேில் வசல்லும் சுரங்கச்சாகலக்கு 

இட்டுச்வசல்லும். 

 

 

243 அவசரநிகலேின்யபாது, கதவுகளில் கூடுதல் 

விளக்குகள் பளிச்சிட்டு, அவசரநிகல பற்றியும் 

வவளியேறுவதற்கான அவசிேம் பற்றியும்  

வாகனயமாட்டிககள எச்சரித்து, வவளியேறும் 

வழிககள அவர்களது கவனத்திற்குக் வகாண்டு வரும். 

 

மத்திே 

விகரவுச்சாகலேிலிருந்து 

வவளியேறும் வழி 
படிக்கட்டுக் கதவுகள் 

மத்திே 

விகரவுச்சாகல 

கடப்புப் பாகத 

பாகதேின் 

கதவுகள் 

வதாைர்புமுடற (OCC - நடை முடற கட்டுப்பாட்டு நிடலயம்) 

244 சுரங்கச்சாகலேில் வமதுவாகச் வசல்லும் சாகலத்தடத்திற்குப் 

பக்கத்தில் சுமார் 100 மீட்டர் இகடவவளிேில் அவசரயநரத் 

வதாகலயபசிகள் உள்ளன. 

 

 

245 ஒவ்வவாரு வதாகலயபசிக்கும் பக்கத்தில் மஞ்சள் விளக்கும் 

உள்ளது. மரினா கடயலார விகரவுச்சாகல , காலாங் பாேயலபார் 

விகரவுச்சாகல சுரங்கங்களில் OCC நிகலேம் ஓட்டுநருடன் 

வதாடர்புவகாள்ள விரும்புகிறது என்பகதக் குறிப்பதற்கு இந்த 

விளக்கு யபாடப்படும். ஓட்டுநர் வதாகலயபசிகே எடுத்து OCC 

நிகலேத்துடன் யபசலாம். 

 

அவசரநிகல (SOS) 

வதாகலயபசி 

 

அவசரகால / சம்பவ நடைமுடறகள் (சுரங்கச் சாடலகள்) 

 

246 அவசரநிகலேின்யபாது சுரங்கச்சாகலேிலுள்ள ஓட்டுநர்களுடன் OCC நிகலேம் வதாடர்பு 

வகாள்வதற்கான முக்கிே கருவி வாவனாலி அறிவிப்பாகும். ஓட்டுநர்கள் சுரங்கச்சாகலக்குள் 

நுகழவதற்கு முன்பாக FM வாவனாலி ஒலிேகலகே ஒலிக்கச் வசய்யும் நல்ல பழக்கத்கத 

வளர்த்துக் வகாள்ளுமாறு ஊக்குவிக்கப்படுகிறது. 

 

தீப் பாதுகாப்பு 

247 சுரங்கச்சாகலேில் 50 மீட்டர் இகடவவளிேில் அகமந்திருக்கும் அவசரயநரப் 

யபகழேில் ககேடக்கத் தீேகைப்புச் சாதனங்களும் உள்ளன. ஓட்டுநர்கள் 

தங்கள் வாகனங்களில் சிறிே அளவில் தீ மூளும்யபாது அதகன அகைப்பதற்கு 

இந்தச் சாதனங்ககளப் பேன்படுத்தலாம். 

 
 

248 ேரினா கடபைார விஞரவுசச்ாஞை ேற்றுே் உட்ஸ்விை்லி சுரங்கசச்ாஞைகள் 
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ஆகியவற்றிை் நீரத்் தீயஞணப்பு அஞேப்பு பபாருதத்ப்பட்டுள்ளது. இது ஒரு 

பேனிஞை நீரத்்பதளிப்பு அஞேப்பு ஆகுே், இது முக்கியோன கட்டஞேப்பு 

சுரங்கசச்ாஞைக் கூறுகஞள பேற்பகாண்டு பாதுகாத்து தீயின் சாதத்ியமுள்ள 

தாக்கத்ஞதக் குஞறப்பதற்கு தீ பரவுே் விகிதத்ஞதக் கட்டுப்படுதத் உதவுகிறது. 

 
பகுதி C   

அவசரகால / சம்பவ நலடமுலைகள் (சுரங்கச ்சாலலகள்) 
 

249 தீ விபத்து ஏற்படும்யபாது இந்த நீர் சார்ந்த தீேகைப்பு அகமப்பு நமது சுரங்கச் 

சாகலகள் அகனத்திலும் காைப்படுகின்ற காற்யறாட்ட அகமப்புடன் 

இகைந்து ஒட்டுவமாத்த சம்பவ யமலாண்கமச் வசேல்முகறகேயும் 

யமம்படுத்துகிறது 

 

 

அவசரபநர / சம்பவ நடைமுடறகள் 

250 வாகனம் பழுதகடந்த ஓட்டுநருக்கான நகடமுகறகள் 

(a) வாகனத்தின் அபாே விளக்குககள எரிேவிடவும். 

(b) சாத்திேமாேின், சாகலேின் ஓரத்தடத்திற்கு ஓட்டிச்வசன்று, வாகனத்கத நிறுத்தவும். 

(c) ஓட்டுநர் ஆக அருகிலுள்ள அவசரயநர (SOS) வதாகலயபசிகேப் பேன்படுத்தி 
(சுரங்கச்சாகலேின் வமதுவாகச் வசல்லும் தடத்திற்குப் பக்கத்தில் இருக்கும்) OCC 

நிகலேத்துடன் வதாடர்பு வகாண்டு உதவி வபறலாம். மாறாக, ஓட்டுநர் 1800-CALL LTA (1800-

2255582) எண்கை அகழத் து உதவி யகட்கலாம். 

(d) முடங்கியுள்ள வாகனத்கத அருகிலுள்ள நிர்ைேிக்கப்பட்ட கார் நிறுத்துமிடத்துக்கு இழுத்துச் 

வசல்வதற்காக LTA EMAS வாகன மீட்பு யசகவக் குழு சம்பவ இடத்துக்கு விகரந்து வந்தகடயும். 

 

251 விபத்தில் சிக்கும் ஓட்டுநருக்கான நகட முகறகள் 

(a) காேம் அல்லது வாகனத்திற்குக் கடுகமோன யசதம் இல்லாவிட்டால், விபத்தில் சிக்கிே 

ஓட்டுநர்கள் சுரங்கச்சாகலேிலிருந்து வாகனத்கத வவளிேில் ஓட்டிச் வசன்று (குறிப்பாகச் 

சுரங்கச்சாகலேில் யநரும் விபத்துகளின்யபாது), விபத்து பற்றிே விவரங்ககளப் பாதுகாப்பான 

இடத்தில் கலந்து யபசுமாறு ஆயலாசகன கூறப்படுகிறது. எ.கா. வபாது கார் நிறுத்துமிடத்தில். 

(b) காேம் ஏற்பட்டிருந்தால், அல்லது விபத்தில் சிக்கிே வாகனத்கத ஓட்டிச்வசல்ல 

முடிோவிட்டால், ஓட்டுநர் ஆக அருகிலுள்ள அவசரயநர (SOS) வதாகலயபசிகேப் பேன்படுத்தி 
(சுரங்கச்சாகலேில் விபத்து யநர்ந்திருந்தால்) OCC நிகலேத்துடன் வதாடர்பு வகாண்டு உதவி 
வபறலாம். மாறாக, ஓட்டுநர் 1800-CALL LTA (1800-2255582) அல்லது 995/999 அகழத்து உதவி 
யகட்கலாம். 

(c) வாகனயமாட்டிகளுக்கு உதவுவதற்காக LTA EMAS மற்றும் SCDF / யபாக்குவரத்து யபாலிஸ் 

பதிலளிப்பு அைிகள் சம்பவ இடத்கத வந்தகடயும். 

 

252 தீப்பற்றிே வாகனத்தின் ஓட்டுநருக்கான நகடமுகறகள் 

(a) அகழப்புகமேத்கதப் பேன்படுத்தி எச்சரிக்கக ஒலித்து, உதவிக்காகக் காத்திருக்கவும். 

(b) சூழ்நிகல கட்டுக்குள் இருப்பதாகத் யதான்றினால், அவசரநிகலப் யபகழேில் இருக்கும் 

ககேடக்கத் தீேகைப்புச் சாதனத்கதப் பேன்படுத்தி தீகே அகைக்க முேற்சி வசய்ேவும். 

(c) 1800-CALL LTA (1800-2255582) அகழக்கவும் அல்லது ஆக அருகிலுள்ள அவசரயநர (SOS) 

வதாகலயபசிகேப் பேன்படுத்தி OCC நிகலேத்துடன் வதாடர்பு வகாண்டு உதவி நாடவும். 

மாறாக, ஓட்டுநர் OCC நிகலேத்துடன் உடனடிோகத் வதாடர்பு வகாள்ளலாம். 

(d) வாகனயமாட்டிகளுக்கு உதவுவதற்காக LTA மற்றும் SCDF / யபாக்குவரத்து யபாலிஸ் பதிலளிப்பு 

அைிகள் சம்பவ இடத்கத வந்தகடயும். 

 

253 சுரங்கச்சாகலேில் அவசரநிகலகே எதிர்வகாள்ளும் ஓட்டுநருக்கான நகடமுகறகள் எ.கா. 

சுரங்கச்சாகலேில் தீ: 

நீங்கள் சுரங்கச்சாகலேில் இருந்தால்: 

(a) நிலப் யபாக்குவரத்து ஆகைேத்தின் அவசரநிகல அறிவிப்புககளயும் வழிகாட்டிககளயும் 

அறிே ஏதாவயதார் உள்ளூர் வாவனாலி ஒலிேகலகேக் யகட்கவும். 

(b) சாகலத்தடப் பேன்பாட்டுக் குறிககளக் கவனிக்கவும். 
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(c) உங்களால் வதாடர்ந்து ஓட்டிச்வசல்ல முடிோத நிகலேில், வாகனத்கதப் பின்பக்கமாக ஓட்ட 

முேற்சி வசய்ேக்கூடாது. இன்ஜிகன அகடத்துவிட்டு, வாகனத்திறிலிருந்து வவளியேறவும். 

ஆக அருகிலுள்ள வவளிவாேில் அல்லது தப்பிச் வசல்லும் பாகதக்குச் வசன்று, உடனடிோகச் 

சுரங்கச்சாகலேிலிருந்து வவளியேறவும். 

பகுதி C   

அவசரகால / சம்பவ நலடமுலைகள் (சுரங்கச ்சாலலகள்) 

 

(d) ேயினிகல நீர்த் வதளிப்பு அகமப்பு (நீர்-சார்ந்த தீேகைப்பு அகமப்பு) 

வசேல்படுத்தப்பட்டிருந்தால் எச்சரிக்கக வசய்ேப்பட மாட்டீர்கள் (மரினா கடயலார 

விகரவுச்சாகல மற்றும் உட்ஸ்வில்லி சுரங்கச்சாகலக்கு மட்டும்). 

 
254 தப்பிச்வசல்லும் பாகத: 

(a) ஃபபார்ட் பகனிங் சுரங்கச்சாடல (FCT) மற்றும் ஊட்ஸ்வில் சுரங்கச்சாடல (WVT) – 

சுரங்கச்சாகலேின் நுகழவாேில் அல்லது வவளிவாேில், அவற்றில் எது பாதுகாப்பானயதா, அகத 

யநாக்கிச் வசல்லவும். 

(b) CTE – சுரங்கச்சாகலகளில் சிவப்பு, வவள்கள யகாடுகள் சாேமடிக்கப்பட்ட சுவர்கள் வகாண்ட தப்பிச் 

வசல்லும் படிக்கட்டு மற்றும் குறுக்குப்பாடத கதவுகடள யநாக்கிச் வசல்லவும். 

(c) KPE/MCE – சுரங்கச்சாகலகளில் பச்டச சுவர்கள் வகாண்ை வவள்டள தப்பிச் வசல்லும் கதவுகடள 

யநாக்கிச் வசல்லவும். 

 

 

   
FCT/WVT - அவசரநிகலேின்யபாது, 

யசகவ யபகழகளுக்குப் 

பக்கத்திலுள்ள சுவரில் 

வபாருத்தப்பட்ட சிவப்பு நிறச்சுழல் 

விளக்குகள் எரிவகதக் கண்டால்,  

உடன டிோகச் 

 

 

KPE/MCE – தப்பிச்வசல்லும் 

படிக்கட்டுக்கும் குறுக்குப்பாகத 

கதவுகளுக்கும் பக்கத்தில் 

வபாருத்தப்பட்டுள்ள விளக்குகள் 

 

CTE – கதவுக்கு யமயல வபாருத்தப்பட்டுள்ள விளக்கு 

 

 
 

  

 

 
குறுக்குப்பாகத கதவுகள் 

 

சுரங்கச்சாகலேிலிருந்து 

வவளியேறவும். 

 

 KPE/MCE: அவசரநிகலேின்யபாது, வவள்களநிற 

தப்பிச்வசல்லும் படிக்கட்டுகள் மற்றும் நீல-

வவள்களநிறத்தில் ஒளிரும் விளக்குகளால் 

அகடோளங்காைக்கூடிே பச்கசநிற சுவர்களுடன் 

உள்ள குறுக்குப்பாகத கதவுகளுக்காகத் யதடவும் 

 

CTE – அவசரநிகலேின்யபாது, மினுமினுக்கும் விளக்ககக் வகாண்டு 

அகடோளம் காைக்கூடிே  

தப்பிச் வசல்லும் படிக்கட்கடயும் குறுக்குப்பாகத கதவுககளயும் யதடிச் 

வசல்லவும். 

 

255 நீங்கள் சுரங்கச்சாகலகே அணுகிச் வசல்லும்யபாது: 

 

(a) சுரங்கச்சாகலக்குள் நுகழே யவண்டாம். 

(b) மாறத்தக்க தகவல் காட்சித்திகரகளில் காட்டப்படும் 

தகவல்ககளக் கவனிக்கவும். 

(c) நீங்கள் வசல்லுமிடத்கத அகடே மாற்றுப் பாகதகேப் 

பேன்படுத்தவும். 
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பகுதி C   

சூழல் பாதுகாப்பு ஓட்டுதல்: எரிவபாருடளச் பசமித்து சுற்றுச்சூழடலப் 

பாதுகாப்பதற்கான வழிகள் 

 

அறிமுகம் 

256 நீங்கள் எப்படி வாகனம் ஓட்டுகிறரீ்கள் மற்றும் ககோளுகிறரீ்கள் என்பது எரிவபாருள் நுகர்விலும் 

மாசு வவளிப்பாட்டிலும் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்கதக் வகாண்டிருக்கும். சூழல் ஓட்டுதகலக் 

ககடப்பிடிப்பதன் மூலம் காலப்யபாக்கில் எரிவபாருள் நுகர்வில் சராசரிோக 10% வகர குகறக்க 

முடியும்1. ஒரு சில எளிகமோன சூழல் ஓட்டுதல் படிநிகலககளக் கவனிப்பதன் மூலம், நீங்கள் 

எரிவபாருள் பயன்பாட்டைக் குடறக்க முடியும் மற்றும் அயத யநரத்தில் வாகனத்தின் மாசு 

வவளிப்பாட்டு அளடவயும் குடறக்க முடியும். இது பணத்டத மிச்சப்படுத்துகின்ற அயத யநரம் 

சுற்றுச்சூழடலப் பாதுகாப்பதிலும் நீங்கள் பங்களிக்க உதவுகிறது! 

 

சூழல் பாதுகாப்பு ஓட்டுதல் என்றால் என்ன? 

257 சூழல் பாதுகாப்பு ஓட்டுதல் என்பது எரிவபாருள் சிக்கனத்கத யமம்படுத்தி மாசு வவளிப்பாட்கடக் 

குகறக்கும் விதமாக ஒருவர் தனது வாகனத்கதக் ககோளுகின்ற நகடமுகறகேக் குறிக்கிறது. 

வாகனப் பராமரிப்பு, சாகலேில் ஓட்டுநரின் நடத்கத மற்றும் வழிகேத் யதர்ந்வதடுத்தல் 

ஆகிேகவ இதில் உள்ளடங்கும். 

 

சூழல் பாதுகாப்பு ஓட்டுதடல எப்படிப் பின்பற்றுவது 

258 சூழல் பாதுகாப்பு ஓட்டுதல் சிரமமானதல்ல. இந்த எளிகமோன வாகனம் ஓட்டுதல் 

நகடமுகறககளப் பின்பற்றுவதன் மூலம் உங்கள் வாகனத்தின் எரிவபாருள் நுகர்கவயும் 

சுற்றுச்சூழலுக்கு அது ஏற்படுத்துகின்ற தாக்கத்கதயும் நீங்கள் குகறக்க முடியும்: 

 

(a) உங்கள் வாகனம் ஓடாத நிகலேில் அதன் எஞ்சிகன இேக்கத்தில் கவத்திருக்கக் கூடாது 

(i) யபாக்குவரத்து நிகலகமககளத் தவிர மற்ற காரைங்களுக்காக உங்களுகடே வாகனம் 

ஓடாமல் நிற்கும்யபாது எஞ்சிகன அகைத்துவிடவும். இேங்கிக்வகாண்டிருக்கும் 

எஞ்சின்களால் எரிவபாருள் வைீாகிறது, சுற்றுச்சூழலுக்கு யதகவேற்ற மாசுபாட்கட 

ஏற்படுத்துகின்றன மற்றும் புகககேயும் வபாதுமக்களுக்கு எரிவபாருள் வதாந்தரகவயும் 

ஏற்படுத்துகின்றன. 

 

 
உங்கள் வாகனத்தின் 

எஞ்சிகன இேங்கிே 

நிகலேில் 

விட்டுகவக்கக்கூடாது 

குறிப்பு: சுற்றுசச்ூழை் பாதுகாப்பு ேற்றுே் பேைாண்ஞே 

(வாகன ோசு உமிழ்வு) விதிமுஞறகளின் கீழ், பபாக்குவரத்து 

நிஞைஞேகளுக்கான காரணங்கஞளத் தவிர ேற்ற 

பநரங்களிை் வாகனே் நின்றுபகாண்டிருக்குே்பபாது அதன் 

எை்சிஞன ஓடவிடுவது குற்றே் ஆகுே். குற்றே் 

பசய்தவரக்ளுக்கு நீதிேன்றத்திை் தண்டஞன 

வழங்கப்பட்டாை் அவரக்ள் $5,000வஞர அபராதே் பசலுத்த 

பவண்டியிருக்குே். 

 

(ii) ஓட்டுவதற்கு முன்னர் எஞ்சிகன சூடுபடுத்த யவண்டிேதில்கல. இேக்கத் 

வதாடங்கிேவுடன் வாகனத்கத மிதமான யவகத்தில் ஓட்டிச் வசல்லும்யபாது நவனீகால 

எஞ்சின்கள் தங்களுகடே உகந்த வவப்பநிகலகே விகரவியலயே அகடகின்றன. 

 

 
1 பகாஜிோ, பக., & ரய்ான், எை். (2010). பபாக்குவரத்து எரிபபாருள் சிக்கனே்: 2009 லிருந்து IEA 

பரிந்துஞரகஞள நஞடமுஞறப்படுத்தலுே் அடுதத் படிநிஞைகளுே் (எண். 2010/9). OECD பவளியீடு. 
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உங்களுகடே வாகனம் இேங்காதயபாது எஞ்சிகன அகைத்துவிடவும் 

பகுதி C   

சூழல் பாதுகாப்பு ஓட்டுதல்: எரிபபாருலளச ்சசமித்து சுை்றுசச்ூழலலப் 

பாதுகாப்பதை்கான வழிகள்  
 

(b) உங்கள் வாகனத்கத முகறோகப் பராமரிக்கவும் 

(i) உங்கள் வாகனத்கத வழக்கமாக சர்வஸீ் வசய்ேவும். நன்கு பராமரிக்கப்பட்ட ஒரு 

வாகனம் எரிவபாருகள சிறப்பாக மிச்சப்படுத்துவதாகவும், சாகலேில் குகறவான 

மாசுபாட்கட ஏற்படுத்துவதாகவும் இருக்கிறது. 

(ii) உங்கள் வாகனத்தின் டேர் அழுத்தத்கத குகறந்தபட்சம் மாதம் ஒருமுகற 

பரியசாதிக்கவும்.  காற்றழுத்தம் சரிோகப் பராமரிக்கப்படுகின்ற டேர்கள் இழுகவகேக் 

குகறக்க உதவுகின்றன, எரிவபாருள் சிக்கனத்கத யமம்படுத்துகின்றன மற்றும் 

மாசுபாட்கடயும் குகறக்கின்றன. எனயவ உங்களுகடே டேர்களில் பரிந்துகரக்கப்பட்ட 

அழுத்தம் இருப்பகத உறுதி வசய்துவகாள்ளுங்கள். 

(iii) உங்கள் வாகனத்தில் அளவுக்குமீறிச் சுகமயேற்றுவகதத் தவிர்க்கவும். வாகனத்தில் 

அதிகமான எகடகே ஏற்றிச்வசல்வது வாகனத்தின் எரிவபாருள் நுகர்கவயும் மாசு 

வவளிப்பாட்கடயும் அதிகரிக்கிறது. கனமான அல்லது வபரிே வபாருட்கள், உதாரைமாக 

கனமான கருவிப்வபட்டிகள் யபான்றகவ யதகவப்படாத பட்சத்தில் அவற்கற உங்கள் 

வாகனத்திலிருந்து நீங்கள் எடுத்துவிட யவண்டும். 

  

உங்களுகடே வாகனத்தின் டேர்களில் 

சரிோன காற்றழுத்தம் இருப்பகத உறுதி 
வசய்துவகாள்ளுங்கள் 

யதகவோனகத மட்டுயம 

எடுத்துச்வசல்லுங்கள்; யதகவேில்லாத 

எகடகேத் தவிர்க்கவும் 

(c) தடங்கலின்றி ஓட்டுங்கள் 

(i) நிீங்கள் ஒரு ககமுகற வாகனத்கத ஓட்டுபவராக இருந்தால் சரிோன கிேகரப் 

பேன்படுத்துவதன் மூலம் எஞ்சின் இழுகவகேத் தவிர்க்கவும்.  சரிோன கிேரில் வாகனம் 

ஓட்டுவது எரிவபாருள் சிக்கனத்கத அதிகரித்து மாசு வவளிப்பாட்கடக் குகறக்கும். 

(ii) சீரான யவகத்தில் வாகனம் ஓட்டவும். முடிந்தவகர யதகவேற்ற யவகத்தில் 

வசல்வகதயும் பியரக் யபாடுவகதயும் தவிர்க்கவும். யதகவேின்றி யவகமாகச் 

வசல்வகதத் தவிர்க்கவும். பராமரிப்பும் உறுதிோன பியரக்கிங்கும் உங்களுகடே 

வாகனத்தின் எரிவபாருள் நுகர்கவக் குகறக்க உதவுகிறது. 

(iii) ககடசி நிமிடத்தில் பியரக் யபாடுவகதத் தடுப்பதற்கும், முடிந்தவகர தடங்கலின்றி 
விகரவாகச் வசல்வதற்கும் உங்களுகடே வாகனத்துக்கும் முன்னால் வசல்லும் 

வாகனத்துக்கும் இகடயே பாதுகாப்பான தூரம் இருக்குமாறு பார்த்துக்வகாள்ளவும். 
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பாதுகாப்பான மற்றும் சீரான யவகத்தில் வாகனம் ஓட்டவும். 

பகுதி C   

சூழல் பாதுகாப்பு ஓட்டுதல்: எரிபபாருலளச ்சசமித்து சுை்றுசச்ூழலலப் 

பாதுகாப்பதை்கான வழிகள்  
 

(d) வாகனம் ஓட்டும்யபாது ஏர்-கண்டி னர் பேன்படுத்துவகதக் குகறத்துக்வகாள்ளவும் 

(i) உங்களுகடே வாகனத்தின் ஏர் கண்டி னிங் வவப்பநிகலகே குகறவாக 

நிர்ைேிப்பகதத் தவிர்க்கவும், அதற்குப் பதிலாக எரிவபாருகள அதிகம் யசமிப்பதற்கும் 

மாசு வவளிப்பாட்கடக் குகறப்பதற்கும் ஃயபன் யவகத்கத அதிகரிக்கவும். உங்ககளக் 

குளிர்ச்சிோக கவத்துக்வகாள்ள ஏர்-கண்டி னிங் அகமப்பு அதிக எரிவபாருகள 

எடுத்துக்வகாள்கிறது! 

 

 

உங்களுகடே ஏர் கண்டி னிங் வவப்பநிகலகே மிகக் குகறவாக அகமப்பகதத் 

தவிர்க்கவும் 

 

(e) உங்கள் பேைத்கதத் திட்டமிடுங்கள் 

(i) யபாக்குவரத்து வநரிசகல அல்லது சாகலகளில் அதிக யநரம் வசலவழிப்பகதத் 

தவிர்ப்பதற்கு வதாடங்குவதற்கு முன்னர் உங்கள் பேைத்கதத் திட்டமிடுங்கள். இதனால் 

நீங்கள் எரிவபாருள் மற்றும் யநரம் இரண்கடயுயம மிச்சப்படுத்த முடியும் மற்றும் மாசு 

வவளிப்பாட்கடயும் குகறக்க முடியும். 

 

 

உங்கள் பேைத்கதத் திட்டமிடுங்கள் 
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பகுதி C   

பமாட்ைார் வாகனங்கள் / வாகனங்களில் திருட்டுப்பபாவடதத் தடுக்கும் 

பாதுகாப்பு நைவடிக்டககள் 

 

அறிமுகம் 

259 வாகனத் திருட்டும் வாகனங்களிலிருந்து திருட்டும் காவல்துகறேினரால் கவனிக்கப்படும் இரு 

முக்கிே குற்றச்வசேல்களாகும். இக்குற்றங்களில் வபரும்பாலானகவ வபாது குடிேிருப்புப் 

யபட்கடகளில் அகமந்திருக்கும் வாகன நிறுத்துமிடங்களில் நடக்கின்றன. 

 

260 காவல்துகறேிடம் புகார் வசய்ேப்படும் வாகனத் திருட்டுகளில் வபரும்பகுதி (சுமார் மூன்றில் 

இருபகுதி), கடந்தகாலத்கதப் யபாலயவ, யமாட்டார்கசக்கிள் திருட்டாகயவ வதாடர்ந்து 

இருக்கிறது. இந்த வாகனங்ககளத் திருடுவதற்கான வபாதுவான யநாக்கம் உல்லாசப் பேைம் 

வசல்லுதல் மற்றும் சுேப்யபாக்குவரத்து பேன்பாடு ஆகும். ஆனால், திருட்டுப்யபாகும் 

வாகனங்களில் சில திரும்பக் கிகடப்பயத இல்கல. 

 

261 அயதயபால, வாகனங்களிலிருந்து, குறிப்பாகக் கார்களிலிருந்து, திருட்டுப்யபாகும் வபாதுவான 

வபாருட்களில் மடிகைினிகள், ககப்கபகள், வராக்க அட்கடகள், ககயபசிகள் உள்ளடங்கும். 

குற்றவாளிகள் நடு இரவில் கண்ைாடிகே அல்லது காரின் காற்றுத்தடுப்புக் கண்ைாடிகே 

உகடத்து, வாகனத்தில் உரிகமோளர் விட்டுச்வசன்ற வபாருட்ககளத் திருடிச்வசல்வது வழக்கம். 

 

262 எனயவ, இதுயபான்ற திருட்டுகள் நிகழாமல் தடுக்க, வாகனம் மற்றும் அதிலுள்ள வபாருட்களின் 

பாதுகாப்கப உறுதிப்படுத்துவது ஒவ்வவாரு வாகன உரிகமோளரின் வபாறுப்பாகும். உங்ககளப் 

யபான்ற வருங்கால வாகன உரிகமோளர்கள், தகுந்த குற்றத்தடுப்பு நடவடிக்ககககள 

யமற்வகாண்டு வாகனத்தின் பாதுகாப்கப யமம்படுத்துமாறு ஊக்குவிக்கப்படுகிறது. 

 

263 இத்தககே திருட்டுகளால் வாகன உரிகமோளர்களுக்குக் குறிப்பிடத்தக்க அவசௌகரிேமும் பை 

இழப்பும் யநரும். நீங்கள் பின்வரும் எளிே நடவடிக்ககககள யமற்வகாண்டு இச்சம்பவங்ககளத் 

தடுக்கலாம்: 

 

பமாட்ைார் டசக்கிள்கள் 

264 (a)  குறுகிே யநரயம வாகனத்கத விட்டுச்வசல்வதாக இருந்தாலும், வாகனத்தின் சாவி 
எடுத்துக்வகாண்டு, யமாட்டார்கசக்கிள் ககப்பிடிகேப் பூட்டவும். திருடர்கள் தங்கள் கக 

வரிகசகேக் காட்டுவதற்குக் குறுகிே யநரயம எடுக்கும்; 

(b) உங்களது யமாட்டார் கசக்கிளின் பாதுகாப்கப யமம்படுத்த முன்சக்கரப் பாதுகாப்பு பூட்டு, 

ககப்பிடி பூட்டு, பியரக் /டிஸ்க் பூட்டு, கம்பி வடப் பூட்டு யபான்றவற்கறயும் பேன்படுத்தலாம்; 

(c)  யமாட்டார்கசக்கிள் பாய்த்துைிகேப் பேன்படுத்தி வாகனத்கத மூடி, இரு முகனககளயும் 

பூட்டி கவக்கவும்; 

(d)  அலாரம், இேக்கத்தடுப்புச் சாதனம் யபான்ற கூடுதல் பாதுகாப்புச் சாதனங்ககளப் வபாருத்துவது 

பற்றியோசிக்கவும்; 

(e)  யமாட்டார்கசக்கிள் பாகங்கள் திருட்டுப் யபாவகதத் தடுக்க, யமாட்டார் கசக்கிளின் முக்கிே 

பாகங்களில் பாதுகாப்பு முத்திகரேிடலாம் (எ.கா. வாகனப் பதிவு எண்) அல்லது யமாட்டார் 

கசக்கிளின் சஸ்வபன் கன எளிதில் அகற்றுவகதத் தடுக்க சஸ்வபன் ன் கார்ட் எனப்படும் 

கருவிகேப் வபாருத்தலாம்; 
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(f) யமாட்டார்கசக்கிள் விட்டுச்வசல்லும்யபாது IU சாதனத்திலிருந்து வராக்க அட்கடகே 

எடுக்கவும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பகுதி C   

சமாட்டார் வாகனங்கள் / வாகனங்களில் திருட்டுப்சபாவலதத் தடுக்கும் 

பாதுகாப்பு நடவடிக்லககள் 

 

கார்கள் 

265 (a)  குறுகிே யநரயம வாகனத்கதக் கவனிப்பாரின்றி விட்டுச்வசல்வதாக இருந்தாலும், சாவிகே 

எடுத்துக்வகாண்டு, எல்லா சன்னல்ககளயும் மூடி, எல்லா கதவுககளயும் பூட்டவும். 

(b) வராக்க அட்கடகள், ககப்வபட்டிகள், ககப்கபகள், மடிக்கைினிகள் அல்லது ககயபசிகள் 

யபான்ற விகலயுேர்ந்த வபாருட்ககளப் பார்கவேில் படும்படி வாகனத்கத விட்டுச் 

வசல்லக்கூடாது. அவசிேமாேின், இத்தககே வபாருட்ககளப் பார்கவேில் படாதபடி கவக்கலாம் 

அல்லது காரின்  பின்பகுதிேில் பூட்டி கவக்கலாம். 

(c)  திருட்டுத் தடுப்பு அலாரம் அல்லது வாகன இேக்கத்தடுப்புச் சாதனம் யபான்ற கூடுதல் 

பாதுகாப்புக் கருவிககளப் வபாருத்துவது பற்றி யோசிக்கவும். திருட்டுத் தடுப்பு அலாரத்தின்   

வசேலாற்றகல  உறுதிப்படுத்த அடிக்கடி பரியசாதிக்கயவண்டும் /  பராமரிப்புச்யசகவ 

வசய்ேயவண்டும்; 

(d)  ஸ்டிேரிங் வலீ் பூட்டு, கிளட்ச் மற்றும் பியரக் பூட்டுகள், கிேர் பூட்டு யபான்ற கூடுதல் 

பூட்டுககளப் பேன்படுத்தவும். 

(e)  மடிகைினிகள், ககயபசிகள் (IMEI எண்), மற்றும்/அல்லது வராக்க அட்கடகள் யபான்ற 

விகலயுேர்ந்த வபாருட்களின் வரிகச எண்ககளக் குறித்து கவத்திருக்கவும். 

காவல்துகறேினரின் புலன் விசாரகைக்கு இகவ உதவிோக இருக்கும். 

 

வபாது 

266 (a) வாகன நிறுத்துமிடங்களில் சுற்றித்திரியும் சந்யதக நபர்களிடம் எச்சரிக்ககோக இருக்கவும். 

சந்யதகமளிக்கும் வககேில் சுற்றித்திரியும் எவகர யேனும் நீங்கள் கண்டால், தேங்காமல் “999”  

எண்ைில் காவல்துகறயுடன் வதாடர்பு வகாள்ளவும்; 

(b) சாத்திேப்படும் யபாவதல்லாம், உங்கள் வாகனத்கத நல்லவவளிச்சமான இடத்தில் நிறுத்தி 
கவக்கவும். இருட்டான அல்லது ஒதுக்குப்புறமான இடங்களில் நிறுத்தி கவப்பகதத் தவிர்க்கவும்; 

(c) உங்கள் வாகனத்கதப் பூட்டி பத்திரப்படுத்தும் நல்ல பழக்கத்கத வளர்த்துக் வகாள்ளுங்கள். 

எப்யபாதும் நிகனவில்வகாள்க: “பூட்டுங்கள், பாருங்கள், பிறகு புறப்படுங்கள்”. 

(i) உங்கள் வாகனத்கதப் பூட்டி, விகல மதிப்புள்ள வபாருட்கள் அகனத்தும் பார்கவேில் படாதபடி  

இருப்பகத உறுதிப்படுத்தவும். 

(ii) காகர நிறுத்தி கவக்கும்யபாது சுற்றுப்புறத்கதக் கவனிக்கவும். சாத்திேப்படும் யபாவதல்லாம், 

நல்ல வவளிச்சமான இடத்தில் அல்லது ஆள் நடமாட்டம் அதிகமாக உள்ள இடத்தில் உங்கள் 

வாகனத்கத நிறுத்தி கவக்கவும். 

(iii) உங்கள் காகரப் பத்திரமாக விட்டுச்வசன்று, மனநிம்மதி அகடேவும்; 

(d) குற்றத்தடுப்பு அகனவரது வபாறுப்புமாகும். உரிகமோளர்களும் வபாதுமக்களும் 

குற்றச்வசேல்களுக்கு எதிரான விழிப்பு நடவடிக்ககககள யமற்வகாண்டால், குற்றங்ககளத் தடுக்க 

முடியும். ஒன்றுயசர்ந்து, சிங்கப்பூகர அகனவருக்கும் பாதுகாப்பான இல்லமாக உருவாக்க 

நம்மால் உதவ முடியும். 

 



 
 

ஓட்டுநருக்குரிய அடிப்படை விளக்கம் 108 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பகுதி C   

பமாட்ைார் பகாரிக்டக சட்ைடமப்பின் முக்கிய குறிப்புகள் (MCF) 

 

267 விபத்து யநர்ந்தால், அங்கீகரிக்கப்பைாத இழுகவ வண்டி நிறுவனங்கள் அல்லது பழுதுபார்ப்பு 

பட்டகறகள் அகனத்கதயும் தவிர்க்கயவண்டும். 

 

வசய்யபவண்டியடவ: 

268 (a) சம்பந்தப்பட்ட தரப்புகளின் விவரங்ககளப் பரிமாற்றிக் வகாள்ளவும் (வபயர், அடையாள 

அட்டை எண் / FIN எண், வதாடலபபசி எண், முகவரி, காப்புறுதி நிறுவனம் ஆகிய விவரங்கள் 

உட்பை); 

(b) வாகன உரிம எண்கடளக் குறித்துக் வகாள்ளவும்; 

(c)  விபத்து நைந்த இைத்டதப் பைவமடுத்து, உங்களது விபத்து வதரிவிப்பு நிகலேத்தில் எல்லா 

படங்ககளயும் சமர்ப்பிக்கவும்; 

புககப்படம் எடுக்க யவண்டிேகவ : 

(i)  சம்பவ இடம் (விபத்தில் சிக்கிே வாகனங்கள், சுற்றுப்புறம் ஆகிேகவ வதரியும்படி விபத்து 

நடந்த இடத்கதப் படவமடுக்கவும்); 

              (ii)  வசாந்த வாகனம் (உங்களது வசாந்த வாகனத்திற்கு ஏற்பட்ட யசதத்கதப் படவமடுக்கவும். 

வாகனத்தின் உரிமத் தகடு படத்தில் வதரிேயவண்டும்); 

(iii) யசதமகடந்த மற்ற வாகனங்கள் (விபத்தில் சிக்கிே மற்ற எல்லா வாகனங்களின் யசதத்கதயும் 

படவமடுக்கவும். வாகனங்களின் உரிமத் தகடுகள் படத்தில்  

வதரிேயவண்டும். பற்பல வாகனங்கள் யமாதிே சம்பவத்தில், யநரடித் வதாடர்பிலிருந்த 

வாகனங்ககளப் படவமடுக்கவும், எ.கா. முன்னாலும் பின்னாலும் இருக்கும் வாகனங்கள்). 

 

269 இழுகவ வண்டிகே வரவகழக்க அல்லது விபத்து பற்றி யமற்வகாண்டு ஆயலாசகன வபற உங்கள் 

காப்புறுதி நிறுவனத்தின் பநரடித் வதாடலபபசி பசடவடய அடழக்கவும் 

 

270 விபத்தில் சிக்கிே உங்கள் வாகனத்கத (யசதம் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும்) 24 

மணிபநரத்திற்குள் அல்லது அடுத்த பவடல நாளுக்குள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தகவல் வதரிவிப்பு 

நிகலேத்திற்கு/அங்கீகரிக்கப்பட்ட பட்டகறக்குக் வகாண்டு வசன்று தகவல் வதரிவிக்கவும். 

 

தகவல் வதரிவிப்பதன் நன்டமகள்: 

271 குறித்த காலகட்டத்திற்குள் விபத்து பற்றி தகவல் வதரிவிப்பதன்வழி, யமாட்டார் யகாரிக்கக 

சட்டகமப்பின்கீழ் நீங்கள் சிரமமில்லாத, தரமான பழுதுபார்ப்பு யசகவ வபறுவயதாடு, 

மிககப்படுத்தப்படும் யகாரிக்கககளிலிருந்து எழக்கூடிே உேர் வசலவுககளயும் தவிர்க்க முடியும். 

(a) நிடனவில்வகாள்க: எல்லா விபத்துகளும் 24 மைியநரத்திற்குள் அல்லது அடுத்த யவகல 

நாளுக்குள் விபத்தில் சிக்கிே உங்கள் வாகனத்துடன் உங்களது காப்புறுதி நிறுவனத்திடம் 

வதரிவிக்கப்பட யவண்டும். விபத்து எவ்வளவு சாதாரைமானதாக இருந்தாலும் அல்லது 

எந்தவிதச் யசதமும் வதன்படாவிட்டாலும், காப்புறுதி நிறுவனத்திடம் அல்லது மூன்றாம் 

தரப்பிடம் நீங்கள் இழப்படீு யகாரினாலும் யகாராவிட்டாலும், விபத்கதப் பற்றி தகவல் 

வதரிவிக்கவும். 

(b) விபத்தில் சிக்கிய வாகனத்துைன் உங்களது காப்புறுதி நிறுவனத்திைம் விபத்தின் தகவடல 

நீங்கள் வதரிவிக்கத் தவறினால், பிற்பாடு காப்புறுதி நிறுவனம் உங்கள் யகாரிக்ககக்கு எதிராகத் 

தீர்மானிக்கக்கூடிே அல்லது யகாரிக்கககே மறுக்கக்கூடிே நிகலகே நீங்கள் 

எதிர்யநாக்கக்கூடும். இப்புதிே வகாள்கக நிபந்தகனக்கு உட்படத் தவறுவது வகாள்கக 
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விதிககளயும் நிபந்தகனககளயும் “மீறிேதாக” கருதப்படும். அதாவது, காப்புறுதி நிறுவனம் 

அதன் தரப்பில் எந்தவிதப் வபாறுப்பும் ஏற்காது. அயதாடு, இந்தக் வகாள்கக நிபந்தகனக்கு 

உட்படத் தவறினால், வகாள்கககேப் புதுப்பிக்கும்யபாது, “யகாரிக்கக வசய்ோததற்கான 

தள்ளுபடிகே” நீங்கள் இழக்கக்கூடும். 
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