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ப  A 
ஓட் நர் உரிமங்கள் 
 
 
 
 
 
அ கம் 
“ஓட் ந க்கான அ ப்பைட ளக்கம்” ைகேய , ங்கப் ரி ள்ள சாைல பயன்பாடட்ாளரக்ள் 
அைனவ ம் அவ யம் ப க்க ேவண் ய ஒன்றா ம். நைடயரக்ள், வண்  ஓட் ேவார,் 
ேமாடட்ார ் ைசக் ேளாட் கள், வாகன ஓட் நரக்ள் அைனவ ம் இ ல் உள்ளடங் வர.் 
ேபாக் வரத்  ைறகள், ேபாக் வரத்  ஒ ங் ைற கள், ேபாக் வரத்  கள் 
மற் ம் ச க்ைஞகள் ஆ யன உள்ளடங் ம் ெந ஞ்சாைல கள் இ ல் இடம்ெபற் ள்ளன. 
சாைல பயன்பாடட்ாளரக் க்  அ ட் , சாைலப் பா காப்ைப ேமம்ப த் வ  இதன் ேநாக்கம். 
ெந ஞ்சாைல களில் உள்ள ைறகள் மற் ம் ஒ ங் ைற களில் பல ம் 
சடட்ப்ப யானைவ. அவற்ைற நீங்கள் னால், ேபாக் வரத்  ற்றம் ரிந்தவரா ரக்ள். 
உங்க க்  அபராதம் க்கப்பட் , உங்கள் உரிமத் ற் க் ற்றப் ள்ளிகள் தரப்ப ம். இதனால் 
உங்கள் ஓட் நர ் உரிமம் இைடநீக்கம் அல்ல  ரத்  ெசய்யப்படலாம், அல்ல  நீங்கள் வாகனம் 
ஓட் வதற்  நீ மன்றம் தைட க்கலாம். ெந ஞ்சாைல களில் உள்ள ேபாக் வரத்  

ைறகைள ம் ஒ ங் ைற க ம் ெதரிந் ெகாண் , கைடப் ப்பதன்வ , நம  
சாைலகளில் சாைல பத் கைள ம், காயங்கைள ம், மரணங்கைள ம் ைறக்க ைண 

ரியலாம். 
 

ஓட் நர் உரிமம் என்ப  என்ன? 
1 ஓட் நர ்உரிமம் என்ப  சாைலப் ேபாக் வரத் ச ்சடட்த் ன் ழ் ேபாக் வரத்  ேபா சார ்த ம்  

சடட் ரவ் ஆவணமா ம். உரிமதாரரின் ெபயர,் அவர ் சடட்ப்ப  ஓடட்க் ய வாகனப் 
ரி (கள்),  

க்கப்பட் க்கக் ய கடட்ப்பா கள், உரிமத் ன் ெசல் ப  காலகடட்ம் ஆ ய 
வரங்கள்  

உரிமத் ல் இடம்ெபற் க் ம். 
 
ஓட் வதற்கான த  
2 ங்கப் ர ் சாைலகளில் ேமாடட்ார ் வாகனம் ஓட் வதற்கான உரிமத் ற் த ் த ெபற, 

ண்ணப்பதாரர:் 
(i) ைறந்த  18 வயதாக இ க்கேவண் ம்; 
(ii) ஓட் ம் றன் ேசாதைன ல் ேத க்க ேவண் ம்; 
(iii) மனேநாயால் பா க்கப்பட் க்கக் டா ; 
(iv) வ ப்  ேநாயால் பா க்கப்பட் க்கக் டா ; 
(v) ெரன டக் ம் தைல ற்றல் அல்ல  மயக்கத் ற்  இலக்கா பவராக இ க்கக் டா ; 
(vi) ேமாடட்ார ்வாகனத் ன் அைடயாளக் க்கான அேத அள ம் ைற ம் க ப் நிறப் 

ன்னணி ல் ெவண்ணிறத் ள்ள 6 ெதாடர ்எ த் கள், எண்கள் ஆ யவற்ைற 25 டட்ர ்
ெதாைல ந்  ( க் க்கண்ணா  அணிபவராக இ ந்தால், அதன் ைண டன் ) ப க்க 
இயலேவண் ம்; மற் ம் 

(vii) வப் , மஞ்சள், பசை்ச ஆ ய நிறங்கைள 25 டட்ர ் ெதாைல ந்  ேவ ப த்த 
யேவண் ம். 

 
ஓட் நர் உரிமப் ரி கள் 
3 சட்டத் ன்ப , ேபாக் வரத்  ேபா சார ் வழங் ம் ஓட் நர ் உரிமப் ரி களின் பட் யைலக் 

ழ்க்கா ம் அடட்வைண ல் காணலாம். 
 

 ளக்கம் த  நிபந்தைன 

ரி  1 

பாரம் ஏற்றாமல் 250 ேலா ரா க்  உடப்டட் 
இயலாேதார ் க் வண் கள். ஏதாவெதா  
வைக உடற் ைற அல்ல  இயலாைம 
உள்ளவரக்ளின் பயன்பாட் க்காகேவ 

ரத்ேயகமாக வ வைமக்கப்பட் , 
தயாரிக்கப்பட் , அவரக்ள் மட் ேம 
பயன்ப தத்ப்ப ம் வாகனம். 

18 வய  தலான இயலாேதார ்அல்ல  
ஏதாவ  உடற் ைற அல்ல  இயலாைம 
உள்ளவரக்ள். 
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ப  A 

ஒட் நர ்உரிமங்கள் 

 

ரி  
2B 

இன் ன் ெகாள்ளள  200 c.c.-க்  உடப்டட் 
ேமாடட்ார ்ைசக் ள்கள், அல்ல  ன்சார 
ேமாடட்ாரக் டன் இயங் , ேமாடட்ார ்
ைசக் ள்களாகப் ப  ெசய்யப்பட்ட ேமாட்டார ்
ைசக் ள்கள். 

ைறந்த  18 வய . 

ரி  
2A 

201 c.c. தல் 400 c.c. வைர லான இன் ன் 
ெகாள்ளள  ெகாண்ட ேமாடட்ார ்ைசக் ள்கள். 

ைறந்த  ஓராண்  காலம் ரி  2B உரிமம் 
ைவத் க்கேவண் ம். 

ரி  2 
இன் ன் ெகாள்ளள  400 c.c.-க்  ேமலான 
ேமாடட்ார ்ைசக் ள். 

ைறந்த  ஓராண்  காலம் ரி  2A உரிமம் 
ைவத் க்கேவண் ம். 

ரி  3 

பாரம் ஏற்றாமல் 3000 ேலா ரா க்  உடப்ட்ட, 
ஓட் நர ்த ரத்்  7 பயணிக க்  ேமற்ேபாகாத, 
ேமாடட்ார ்காரக்ள்; மற் ம் பாரம் ஏற்றாமல் 2500 

ேலா ரா க்  உடப்டட் ேமாடட்ார ்
ராக்டரக்ள் / வாகனங்கள். 

ைறந்த  18 வய . 

ரி  
3A 

பாரம் ஏற்றாமல் 3000 ேலா ரா க்  உடப்ட்ட, 
ஓட் நர ்த ரத்்  7 பயணிக க்  ேமற்ேபாகாத, 

ளடச் ் கடை்ட இல்லாத (தானியக்க) 
ேமாடட்ார ்காரக்ள்; மற் ம் பாரம் ஏற்றாமல் 2500 

ேலா ரா க்  உடப்டட் கடை்ட இல்லாத 
ேமாடட்ார ் ராக்டரக்ள் / வாகனங்கள். 

ைறந்த  18 வய . 

ரி  
3C 

அ கபடச்ம் 7 பயணிகள் வைர மட் ேம 
(ஓட் நைரச ்ேசரக்்காமல்) ஏற் ச ்ெசல் ம் 
வைக ல் அைமக்கப்படட், பாரம் ஏற்றப்படாத 
எைட 3000 ேலா ரா க்  ேமற்ேபாகாத 
ேமாடட்ார ்காரக்ள். 

ேவைல அ ம ச ் ட்  மற் ம் எஸ்-பாஸ் 
அ ம  அடை்ட ைவத் ப்ேபார ்தங்கள  
ெவளிநாட்  வாகன ஓட் நர ்உரிமதை்த 
மாற் வதற்  அ ப்பைட எ த் த ்ேதர் ல் 
மட் ம் ேதரச்்  அைடந்தால் ேபா ம். 
அவரக்ள் இல ரக வாகனங்கள், னி 
ேவன்கள், ய ேப ந் கள் த ரத்்  மற்ற 
எல்லா வைகயான ரி  3 வாகனங்கைள ம் 
ஓட்ட அ ம க்கப்ப வாரக்ள். 

ரி  
3CA 

ளடச் ் கடை்ட இல்லாத, பாரம் ஏற்றப்படாத 
எைட 3000 ேலா ரா க்  ேமற்ேபாகாத, 
ஓட் நர ்த ரத்்  அ கபடச்ம் 7 பயணிகள் வைர 
பயணிக்கக் ய ேமாட்டார ்காரக்ள். 

ரி  3C தானியக்க வாகனங்கைள மட் ேம 
ஓட்ட ம் ம் ய ஓட் நரக் க்காக ரி  
3CA உரிமம் அ கப்ப தத்ப்பட்ட . 

ரி  
4A 

ஓம்னிபஸ் – பயணிக க்  நிரண் க்கப்படட் 
கடட்ணங்கள் க் ம் டட் டட் ேசைவ 
வழங்க பயன்ப தத்ப்ப ம் ெபா ச ்ேசைவ 
வாகனங்கள். 

ரி  3 உரிமம் ைவத் ள்ள ைறந்த  21 
வய ைடயவர.் 

ரி  4 

பாரம் ஏற்றாமல் 2500 ேலா ரா க்  
ேமலான எைட ள்ள, பாரம் அல்ல  
பயணிகைள ஏற் செ்சல்வதற்காக 
அைமக்கப்படட் கனரக ேமாடட்ார ்காரக்ள்; 
மற் ம் பாரம் ஏற்றாமல் 2500 

ேலா ரா க் ம் 7250 ேலா ரா க் ம் 
இைடப்படட் எைட ள்ள ேமாடட்ார ்

ராக்டரக்ள். 

ரி  3 உரிமம் ைவத் ள்ள ைறந்த  
21 வய ைடயவர.் 

ரி  5 
பாரம் ஏற்றாமல் 7250 ேலா ரா க்  
ேமலான எைட ள்ள, பாரம் ஏற் வதற்காக 
அைமக்கப்படாத ேமாடட்ார ்வாகனம். 

ரி  4 உரிமம் ைவத் ள்ள ைறந்த  
21 வய ைடயவர.் 

 

ஓட் ம் றன் ேசாதைன 
4 ய உரிமப் ரி க்  ண்ணப்பம் ெசய்பவர ் ஓட் ம் றன் ேசாதைன ல் ேதரச்்  

ெபறேவண் ம். எ த் த் ேதர் மற் ம்/அல்ல  வாகனம் ஓட் ம் ேசாதைன ஆ யைவ இ ல் 
உள்ளடங் ம்: 
(a) அ ப்பைட எ த் த் ேதர்  (BTT) 

ேபாக் வரத்  ைறகள், ேபாக் வரத்  ஒ ங் ைறகள், ேபாக் வரத்  கள் 
மற் ம் ச க்ைஞகள், ெபா வான சாைல பா காப்  பற் ய உங்கள் அ வாற்றைலச ்
ேசா க் ம் வைக ல் அ ப்பைட எ த் த் ேதர்  (BTT) வ வைமக்கப்பட் ள்ள . 
இத்ேதர் ல் ேசா க்கப்ப பைவ “அ கா ரவ் ைகேய  – ஓட் ந க்கான அ ப்பைட 

ளக்கம்” என்ற தைலப் லான ைகேயட் ல் ெபா ப்பைடயாக வரிக்கப்பட் ள்ளன.  
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ப  A 

ஒட் நர ்உரிமங்கள் 
 

வாகனம் ஓடட்க் கற் க்ெகாள் ம் அைனவ ம் இத்ேதர் ல் ேதரச்்  ெபற்றால் மட் ேம 
ேமல்நிைல எ த் த் ேதர் , அதாவ  இ  எ த் தே்தர்  (FTT) அல்ல  ேமாடட்ார ்
ைசக் ேளாட் க்கான எ த் த்ேதர்  (RTT) எ க்க ம். 

(b) இ  எ த் த் ேதர்  (FTT) 
அ ப்பைட எ த் த ் ேதர் ல் ேதரச்் யைடந்த ற , நீங்கள் கார ் ஓட் நர ் உரிமம் ( ரி  3 
அல்ல  3A) ெபற ம் னால், வாகனம் ஓட் ம் ேசாதைனக்  உடப் வதற்  ன்பாக FTT-
ல் ேதரச்்  ெபறேவண் ம். பா காப்பாக வாகனம் ஓட் ம் ைற, வாகனம் ஓட் வதற்கான 

ைறயான உத் கள், சாைலகளில் ஓட் ம்ேபா  மற்ற சாைல பயன்பாடட்ாளரக் டனான 
கலந் ைறயாடல் பற் ய உங்கள் அ வாற்றைலச ்ேசா ப்ப  FTT-ன் ேநாக்கம். நீங்கள் FTT-
ல் ேதரச்்  அைடந்த ற , ஈராண் க க் ள் வாகனம் ஓட் ம் ேசாதைன ல் ேதரச்்  
ெபறேவண் ம். அவ்வா  ெசய்யத் தவ னால், நீங்கள் ம ப ம் FTT ேதர்  எ  ேதரச்்  
ெபற்ற றேக மற்ெறா  வாகனம் ஓட் ம் ேசாதைனக்  ண்ணப் க்க ம். FTT ேதர் ல் 
ேசா க்கப்ப பைவ “அ கார ரவ் ைகேய  – ஓட் ந க்கான இ  ளக்கம்” எ ம் 
ைகேயட் ல் ெபா வாக ளக்கப்பட் ள்ளன. 

(c) ேமாட்டார ்ைசக் ேளாட் க்கான எ த் த் ேதர்  (RTT) 
அ ப்பைட எ த் த் ேதர் ல் ேதரச்்  அைடந்த ற , நீங்கள் ேமாடட்ார ் ைசக் ள் ஓட் நர ்
உரிமம் ( ரி  2B) ெபற ம் னால், வாகனம் ஓட் ம் ேசாதைனக்  உடப் வதற்  

ன்பாக RTT ேதர் ல் ேதரச்்  ெபறேவண் ம். பா காப்பாக வாகனம் ஓட் ம் ைற, 
வாகனம் ஓட் வதற்கான ைறயான உத் கள், சாைலகளில் ஓட் ம்ேபா  மற்ற சாைல 
பயன்பாடட்ாளரக் டனான கலந் ைறயாடல் பற் ய உங்கள் அ வாற்றைலச ் ேசா ப்ப  
RTT-ன் ேநாக்கம். நீங்கள் RTT-ல் ேதரச்்  அைடந்த ற , ஓராண் க க் ள் வாகனம் ஓட் ம் 
ேசாதைன ல் ேதரச்்  ெபறேவண் ம். அவ்வா  ெசய்யத ்தவ னால், நீங்கள் ம ப ம் RTT 
ேதர்  எ  ேதரச்்  ெபற்ற றேக மற்ெறா  வாகனம் ஓட் ம் ேசாதைனக்  ண்ணப் க்க 

ம். 
(d) வாகனம் ஓட் ம் ேசாதைன 

ேபாக் வரத்  ேபா சாரால் நிய க்கப்படட் பரிேசாதகர ் வாகனம் ஓட் ம் ேசாதைனைய 
நடத் வார.் ேசாதைனக் ப் ெபா த்தமான, நல்லப  இயங் ம் நிைல ள்ள, ன்றாம் 
தரப்  இட க்  எ ராக ைறயான காப்  ெபற் ள்ள ேமாடட்ார ்வாகனத் ற்  நீங்கள் 
ஏற்பா  ெசய்யேவண் ம். 

 
5 எ த் த் ேதர்  அல்ல  வாகனம் ஓட் ம் ேசாதைனக் ப் ப  ெசய்  பங்ேகற்பதற் , ப  

ேத ல் அல்ல  ேதர் /ேசாதைன ேத ல் ன்வ ம் த  நிபந்தைனகைள 
ண்ணப்பதாரர ்நிைறேவற்றேவண் ம்: 

(a) ண்ணப்பதாரர ்12 ற்றப் ள்ளிக க்  ேமல் ெபற் க்கக் டா ; 
(b) ண்ணப்பதாரர ் இைடநீக்கம் ெசய்யப்பட் க்கேவா நீ மன்றதத்ால் தைட 

ெசய்யப்பட் க்கேவாஅல்ல  ஓட் நர ்உரிமம் ரத்  ெசய்யப்படட் ேத ந்  ஓராண்  
காலத் ற்  உடப்ட் க்கேவா டா ; 

(c) ண்ணப்பதாரர ்ேபா ஸ் சாரைண ன் ழ் இ க்கக் டா ; மற் ம் 
(d) ேவ  ய ரி  ஓட் நர ்உரிமத் ன் ய ஓட் நராக நன்னடத்ைத காலகடட்த் ன்ேபா  

அைடயாளக் டை்ட (அதாவ  நன்னடத்ைத தக ) காட் க்  ைவக்கத ் தவ ய 
ற்றத்ைத 2 அல்ல  அதற்  ேமற்படட் ைற ரிந் க்கக் டா . 

 
இைடக்கால ஓட் நர் உரிமம் (PDL) 
6 அ ப்பைட எ த் த ் ேதர் ல் ேதரச்்  அைடந்த ற , உங்கள  ப ற் ப்பாள டன் சாைலகளில் 

வாகனம் ஓட் க் கற் க்ெகாள்ளத் ெதாடங் வதற்  இைடக்கால ஓட் நர ் உரிமத் ற்  (PDL) நீங்கள் 

ண்ணப் க்கலாம். இைடக்கால ஓட் நர ் உரிமம் வழங்கப்பட்ட ேத ந்  2 வ டங்க க்  

ெசல் ப யா ம். அதன் ற  ஒவ்ெவா  2 வ டங்க க்  ஒ ைற அைதப் ப் க்கலாம். 
 

7 இைடக்கால ஓட் நர ் உரிமம் ைவத் ப்ேபார,் ஓடட்க் கற் க் ெகாள் ம் வ ப் களின்ேபா ம் 

வாகனம் ஓட் ம் ேசாதைன ன்ேபா ம் வாகனத் ன் ன்பக்க ம் ன்பக்க ம் பாரை்வ ல் 

ெதளிவாகத ் ெதரி ம் வைக ல் இரண்  18 கன ெசன் ட்டர ் “L” தக கைளக் காட் க்  

ைவக்கேவண் ம். அேதா , வ ப் களின்ேபா ம் ேசாதைன ன்ேபா ம் ன்றாம் தரப்  இட க்  

எ ராகக் காப்  ெபற் க்கேவண் ம். உங்கள  உரிமம் ெபற்ற ப ற் ப்பாளரின் அல்ல  

ப ற் ப் ப் பள்ளி ன் ப ற் ப்பாளரின் கண்காணிப் ன் ழ் மட் ேம நீங்கள் ஓட்டலாம். 
 

8 இைடக்கால ஓட் நர ்உரிமத் ற்  ண்ணப்பம் ெசய்ய, ண்ணப் க் ம் ேத ல் ன்வ ம் த  

நிபந்தைனகைள ண்ணப்பதாரர ்நிைறேவற்றேவண் ம்: 

(a) ண்ணப்பதாரர ்12 ற்றப் ள்ளிக க்  ேமல் ெபற் க்கக் டா ; 



 
 

ஓட் ந க் ரிய அ ப்பைட ளக்கம் 7 
 

ப  A 

ஒட் நர ்உரிமங்கள் 
 

(b) ண்ணப்பதாரர ்அ ப்பைட எ த் த ்ேதர் ல் ேதரச்்  ெபற் க்க ேவண் ம்; 

(c) ேமாடட்ார ் வாகனத் ன் அைடயாளக் க்கான அேத அள ம் ைற ம் க ப் நிறப் 

ன்னணி ல் ெவண்ணிறத் ள்ள 6 ெதாடர ் எ த் கள், எண்கள் ஆ யவற்ைற 25 ட்டர ்

ெதாைல ந்  ( க் க்கண்ணா  அணிபவராக இ ந்தால், அதன் ைண டன்) ப க்க 

இயலேவண் ம்; மற் ம் 

(d) வப் , மஞ்சள், பசை்ச ஆ ய நிறங்கைள 25 ட்டர ் ெதாைல ந்  ேவ ப தத் 

யேவண் ம். 
 

ஓட் நர ்உரிமத் ன் ெசல் ப  

9 நீங்கள் ங்கப் ர ் மகனாக அல்ல  நிரந்தரவா யாக இ ந்தால், உங்கள  ஓட் நர ் உரிமம் 

வாழ்நாள் வ ம் ெசல் ப யா ம். ஆனால், நீங்கள் மனிதவள அைமச் ன் ேவைல அ ம  

அடை்ட ைவத் ள்ள ெவளிநாடட்வராக இ ந்தால் (எ த் க்காட்டாக: ங்கப் ரில் தங்கக் ய 

காலகட்டத் ற் க் கட் ப்பா கள் க்கப்பட்ட ேவைல அ ம  அடை்ட, றப்  அ ம  அடை்ட, 

ேவைல அ ம ச ் ட் , சாரந்் ப்ேபார ் அ ம  அடை்ட), உங்கள  ஓட் நர ் உரிமம் 5 ஆண் கள் 

வைர ெசல் ப யா ம். 
 

“ ய” ஓட் நரக்ள் 
10 ய ஓட் நரக்ள் என்ேபார ் ஓராண் க் ம் ைறவான காலத் ற் ப் ய ஓட் நர ் உரிமம் 

ைவத் ப்ேபார ் ஆ ம். அவரக் க் ப் ய ஓட் நர ் உரிமம் தரப்படட் ேத ந்  
ஓராண்  காலத் ற்  அவரக்ள் நன்னடத்ைத கண்காணிப் ல் இ ப்பாரக்ள். 
 

11 ஓராண் கால நன்னடத்ைத கண்காணிப் ன்ேபா , ய ரி  2B , ரி  3/3A மற் ம் ரி  
3C/3CA  
ஓட் நரக்ள் அைனவ ம் வாகனம் ஓட் ம்ேபா  வாகனத் ன் 

ன்பக்க ம் ன்பக்க ம் அைடயாளக் டை்ட (அதாவ  
நன்னடத்ைத தக ) காட் க்  ைவத் க்கேவண் ம். 

 
ரி  2B வாகனத்ைதப் ெபா த்தவைர, நன்னடதை்த தக  காட் க்  

ைவக்கப்படேவண் ய இடம்: 
(a) ன் ளக் க்  ேநராக ேமேல அல்ல  ேழ; மற் ம் 
(b) ன்பக்க உரிமத் தக க்  ேநராக ேமேல அல்ல  ேழ. 

 

ன்பக்க ம் ன்பக்க ம் கண்ணா ள்ள ரி  3/3A/3C/3CA வாகனங்கைளப் ெபா த்தவைர, 
நன்னடத்ைத தக  காட் க்  ைவக்கப்படேவண் ய இடம்; 
(a) ன்பக்கக் கண்ணா ன் வல  ேமல்பக்கம்; மற் ம் 
(b) ன்பக்கக் கண்ணா ல், வாகனத் ன் ெவளி ந்  பாரக்் ம்ப , வல  ேமல்பக்கம்; 

 
12 ஓராண்  நன்னடத்ைத கால கடட்த் ன்ேபா  நன்னடத்ைதத ் தகடை்ட தன் ைறயாக 

காட் க்  ைவக்கத ் தவ ேவா க்  அபராதம் க்கப்ப ம். இரண்டாவ  ைற காட் க்  
ைவக்கத ்தவ னால் உரிமம் ரத்  ெசய்யப்ப ம். 

 
ஓராண் கால நன்னடதை்த கண்காணிப் ன்ேபா  13 அல்ல  அதற்  ேமலான 

ற்றப் ள்ளிகள் ெப ம் ய ஓட் நரின் ய ஓட் நர ்உரிம ம் ரத்  ெசய்யப்ப ம். 

 
ஓட் நர் ேமம்பாட் ப் ள்ளிகள் ைற (DIPS) 
13 ஓட் நர ் ேமம்பாட் ப் ள்ளிகள் ைற (DIPS) எனப்ப ம் ங்கப் ரின் ற்றப் ள்ளி ப்  

ைற, 
1 மாரச் ்1983 அன்  அ கமான . 
 

14 ெவ ம ம் தண்டைன ம் அளிக் ம் ைற ன் லம் ைறகைள ம் ஓட் நரக்ைள 
அைடயாளம் கண்  த் ம் வைக ல் DIPS வ வைமக்கப்பட் ள்ள . ைறகைள ம் 
ஓட் நரக்ளின் ற்றப் ள்ளிகைள ம் ந் ய இைடநீக்கப் ப ேவடை்ட நீக் ம், இைடநீக்கக் 
காலகடட்த்ைதக் ைறத் ம் அவரக்ள் சாைலகளில் ஓட் ம் ைறைய ேமம்ப த் க்ெகாள்ள 
ஊக்கமளிக்கப்ப ற . 

 
 
 
 
 

நன்னடத்ைத 
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ப  A 

ஒட் நர ்
 
DIPS ட்டத் ன் க் ய அம்சங்கள் 

 
ஓட் நர் உரிமம் இைடநீக்கம் 

ய அல்ல  நன்னடத்ைத கண்காணிப் ள்ள வாகனேமாட் கள் 
15 ய வாகனேமாட் கள், ய ஓட் நர ் உரிமம் ெபற்ற ேத ந்  ஓராண் காலம் 

நன்னடத்ைத கண்காணிப் ல் இ க் ம்ேபா  13 அல்ல  அதற்  ேமற்படட் ற்றப் ள்ளிகள் 
ெபற்றால் அவர  உரிமம் ரத்  ெசய்யப்பட்  ெசல்லாததா ம். உரிமதாரர ் ம ப ம் 
வாகனம் ஓட் வதற்  உரிமம் ெபற எல்லா ேசாதைனகைள ம் (எ த் த்ேதர்  மற் ம் ஓட் ம் 
ேசாதைன) ண் ம் எ க்கேவண் ம். அேதா , உரிமம் ரத்தா  ஓராண் க் ப் ற  மட் ேம 
ேசாதைனகைள அவர ் ண் ம் எ க்க ம். 

 
நன்னடத்ைத கண்காணிப் ல் இல்லாத வாகனேமாட் கள் 

16 இதற் ன் உரிமம் இைடநீக்கம் ெசய்யப்படாத வாகனேமாட் , 24 மாதங்க க் ள் 24 அல்ல  
அதற்  ேமற்படட் ற்றப் ள்ளிகள் ெபற்றால், அவர  ஓட் நர ் உரிமம் 12 வாரகால தல் 
இைடநீக்கத் ற்  இலக்கா ம். 
 

17 ஏற்கனேவ உரிமம் இைடநீக்கம் ெசய்யப்படட் வாகனேமாட் , 12 மாதங்க க் ள் 12 அல்ல  
அதற்  ேமற்படட் ற்றப் ள்ளிகள் ெபற்றால், அவர  ஓட் நர ் உரிமம் அ தத் த்த 
இைடநீக்கத் ற்  இலக்கா ம். 

 
18 தல் இைடநீக்கத் ற் ப் ற  அ த்த த்த இைடநீக்கங்களின் காலகடட்ம் ன்வ மா : 

(a) 2வ  இைடநீக்கம்: 24 வாரங்கள்; 
(b) 3வ  இைடநீக்கம்: 1 ஆண் ; 
(c) 4வ  இைடநீக்கம்: 2 ஆண் கள்; மற் ம் 
(d) 5வ  இைடநீக்கம் (இதைனத ்ெதாடரந்் ): 3 ஆண் கள். 

 
19 இைடநீக்கல் காலகடட்ம் ஓராண்  அல்ல  அைத டக் தலாக இ ந்தால் (அதாவ  3வ  

இைடநீக்கத் ந் ), ஓட் நர ் உரிமம் ரத்  ெசய்யப்பட்  ெசல்லாததா ம். உரிமதாரர ்
ம ப ம் வாகனம் ஓட் வதற்  உரிமம் ெபற எல்லா ேசாதைனகைள ம் (எ த் தே்தர்  
மற் ம் ஓட் ம் ேசாதைன) ண் ம் எ க்கேவண் ம். 
 

20 தல் மற் ம் 2வ  இைடநீக்கத் ற்  இலக்கா ம் வாகனேமாட் கள் தங்கள  
வாகனேமாட் ம் 
பழக்கத்ைதச ் சரிெசய் ெகாள்ள ம ப ற்  அளிக்கப்ப ம். அவரக்ள் ம ப ற்  ெபற்  
ேதரச்்  அைடந்தால், இைடநீக்கல் காலகடட்ம் ைறக்கப்ப ம்: 
(a) தல் இைடநீக்கத் ற் , இைடநீக்கக் காலகடட்ம் 12 வாரங்களி ந்  4 வாரங்களாகக் 

ைறக்கப்ப ம். தல் இைடநீக்கத் ற் க் காரணமான ேபாக் வரத்  ற்றங்களில் எ ம் 
பத்  சம்பந்தப்படட்தாக இல்லா டட்ால், இைடநீக்கல் காலகடட்ம் ேம ம் 1 வாரம் 
ைறக்கப்ப ம்; மற் ம் 

(b) 2வ  இைடநீக்கத் ற் , 24 வாரங்களி ந்  12 வாரங்களாகக் ைறக்கப்ப ம். 
 
21 3வ  மற் ம் அதற்க த்த இைடநீக்கங்க க்  ம ப ற்  அல்ல  தண்டைனக் ைறப்  

ைடயா . 
 

22 இைடநீக்கல் காலகடட்த் ன்ேபா , உரிமதாரரின் ைகப்பட ள்ள ஓட் நர ்உரிம அடை்ட 
ேபாக் வரத்  ேபா சாரிடம் ஒப்பைடக்கப்படேவண் ம். 1வ  மற் ம் 2வ  
இைடநீக்கங்க க் , உரிமதாரரின் ைகப்பட ள்ள ஓட் நர ்உரிம அடை்ட , இைடநீக்கல் 
காலகடட்ம் வைடந்த டன் அவரிடம் ப் த் தரப்ப ம். 

 
DIPS டட்த் ன் ழ் நன்னடத்ைத கண்காணிப் ல் இல்லாத வாகனேமாட் க க்கான 
இைடநீக்கல் ைறகைளப் ன்வ ம் அடட்வைண க்கமாக எ த் க் ற . 
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ப  A 

ஒட் நர ்
 

 
க்கப்பட்ட ற்றப் ள்ளிகள் பற்  பல தகவல் அ க்ைககள் 

23 ற்றப் ள்ளிகள் க்கப்படட் ஒவ்ெவா  ற்றத்ைத ம் சரிகட் ய ற  ற்றப் ள்ளி 
நிலவரம் பற்  வாகனேமாட் க க் த் தகவல் ெதரி க்கப்ப ம். வாகனம் ஓட் ம் பழக்கத்ைத 
ேமம்ப த் க் ெகாள் மா  உரிமதாரரக்ைள ன் ட் ேய எசச்ரிப்ப ம், ற்றப் ள்ளிகள் 

லக்கப்ப ம்வைர 12 மாதங்க க் க் ற்றம் ரியா க்க ஊக் ப்ப ம் க தத் ன் 
ேநாக்கம்; இல்லா டட்ால் இைடநீக்கத் ற்  இலக்கா ம் ைளைவ அவரக்ள் 
எ ரே்நாக்கக் ம். 

 
நல்ல ஓட் ம் பழக்கத் ற் ச ்சன்மானங்கள் 

24 ஆகக் கைட யாகக் ற்றம் ரிந்தேத ந்  12 மாதகாலம் ற்றம் ரியா க் ம் 
உரிமதாரரின் ந் ய ற்றப் ள்ளிகள் அைனத் ம் அவர  ப ேவட் ந்  நீக்கப்ப ம். 
 

25 கைட  இைடநீக்கம் காலாவ யான ேத ந்  24 மாதகாலம் ற்றம் ரியா க் ம் 
உரிமதாரரின் ந் ய இைடநீக்கம்(கள்) அைனத் ம் அவர  ப ேவட் ந்  நீக்கப்ப ம். 
அதாவ , ஏற்கனேவ எந்த த இைடநீக்கப் ப ேவ ம் இல்லாத ஓட் நைரப் ேபாலேவ அவர ்
நடத்தப்ப வார.் 

 
 

இைடநீக்
கங்களின் 

நிைல 

இைடநீக்கத்
ற்கான 

நிபந்தைன 

இைடநீக்
கல் 

காலகட்ட
ம் 

அ ம க்கப்ப
ம் அ கபட்சத் 

தண்டைனக்
ைறப்  

ம ப ற் க் ப் 
ற  எஞ் ள்ள 
இைடநீக்கல் 
காலகட்டம் 

தல் 
இைடநீக்கம் 

24 
மாதங்க க்
ள் 24 அல்ல  

அைத ட அ க 
ற்றப் ள்ளிக

ள் 

12 
வாரங்கள் 

8 வாரங்கள் 
(ம ப ற் ல் 

ேதரச்்  
அைடந்த ற ) 

4 வாரங்கள் அல்ல  1 
வாரம் ( தல் 

இைடநீக்கத் ற் க் 
காரணமான 

ேபாக் வரத்  
ற்றங்களில் எ ம் 

பத்  
சம்பந்தப்படட்தாக 

இல்லா டட்ால்) 

2வ  
இைடநீக்கம் 

12 
மாதங்க க்
ள் 12 அல்ல  

அைத ட அ க 
ற்றப் ள்ளிக

ள் 

24 
வாரங்கள் 

12 வாரங்கள் 
(ம ப ற் ல் 

ேதரச்்  
அைடந்த ற ) 

12 வாரங்கள் 

3வ  
இைடநீக்கம் 

12 
மாதங்க க்
ள் 12 அல்ல  

அைத ட அ க 
ற்றப் ள்ளிக

ள் 

12 
மாதங்கள் 

0 12 மாதங்கள் (உரிமம் 
ரத் ) 

4வ  
இைடநீக்கம் 

12 
மாதங்க க்
ள் 12 அல்ல  

அைத ட அ க 
ற்றப் ள்ளிக

ள் 

24 
மாதங்கள் 

0 24 மாதங்கள் (உரிமம் 
ரத் ) 

5வ  
மற் ம் 
அதற்  

ேமலான 
இைடநீக்கம் 

12 
மாதங்க க்
ள் 12 அல்ல  

அைத ட அ க 
ற்றப் ள்ளிக

ள் 

36 
மாதங்கள் 

0 36 மாதங்கள் (உரிமம் 
ரத் ) 
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26 ெதாடரந்்  ன்  ஆண் க க்  எந்த தக் ற்ற ம் ரியாத வாகனேமாட் கள், 

பங் ெப ம் காப்  நி வனங்க டனான காப் த் டட்த்ைதப் ப் க் ம்ேபா  
வழக்கமான ேகாரிக்ைக ல்லா ேபானஸ க்  ேமலாகக் தல் தள் ப  ெப வாரக்ள். 
அவரக்ள் கடந்த ன்  ஆண் களில் வாகனக் காப் ம் எந்தக் ேகாரிக்ைக ம் 
ெசய் க்கக் டா . 

 
27 ஒ  ஓட் நரின் ஓட் நர ் உரிம நிைல மற் ம் ங்கப் ர ் காவல் ைற ன் ன்-ேசைவகள் 

வா லாகச ் ேசரந்் ள்ள ற்றப் ள்ளிகள் ஆ யவற்ைற www.police.gov.sg/e-services வா லாக 
ெபா மக்கள் பாரக்்கலாம். 

 
DIPS ைற ன் ழ் இடம்ெப ம் ற்றங்களின் பட் யல் 

28 DIPS ைற ன் ழ், ன்வ ம் ற்றங்க க் ச ் சாைலப் ேபாக் வரத்  (DIPS) 
ைறகளின் ழ் ற்றப் ள்ளிகள் க்கப்ப ம். 

 

வ/எண். ரியப்பட்ட ற்றசெ்சயல் ற்றப் ள்ளிகள் 

1 ன்னி க்ைக ல் தல் பயணிைய ஏற் ச ்ெசல் தல் அல்ல  
இ ம ங் ம் கால்ைவத்  
அமராத பயணிைய ஏற் ச ்ெசல் தல் 

3 

2 ஓட் நர ்தன் தைல ல் பா காப்  தைலக்கவசம் அணியத ்தவ தல் 
அல்ல  சரியாக அணியத ்தவ தல் 

3 

3 ேபா ஸ் அ காரிகள், ஆைணய ஊ யரக்ள் அல்ல  
ேபாக் வரத்ைதச ் ரப்்ப த் ம் பா காப்  
அ காரிகளின் ைசகாட்  கடட்ைளகைளப் ன்பற்றத ்தவ தல் 

3 

4 சரியாகக் கட்டப்படாத பாரதை்த ஏற் ச ்ெசல் தல் 3 
5 கம் ம ப்  ெவளி ல் ெதரி ம் டயரக்ைளப் பயன்ப த் தல் 3 
6 ஓட் நர ்இ க்ைக வார ்அணியத் தவ தல் 3 
7 மற்ெறா  வாகனதே்தா  ஒட் னாற்ேபால பக்கத் ல் வாகனத்ைத 

நி த்  ைவதத்ல் 

3 

8 நைடயர ்கடப் ப் ப ல் வாகனதை்த நி த்  ைவதத்ல் 3 
9 வரிக் ைர கட் ப்பாட் ப் ப ல் (வரிக் ைர கடப்  என்  

ெபா வாகக் றப்ப ம்) 
வாகனத்ைத நி த் தல் 

3 

10 ஒவ்ெவா  பயணி ம் இ க்ைக வார ்அணிந் ப்பைத ஓட் நர ்
உ ப்ப தத்த் தவ தல் 

3 

11 1.35 டட்ர ்உயரத் ற் க் ைறவான ஒ  பயணி, அங் கரிக்கப்படட் 
ழந்ைத இ க்ைக ல் டட்ப்படாத அல்ல  இ க்ைக வார ்

அணியாத ேமாடட்ார ்வாகனதை்தப் பயன்ப த் தல் 

3 

12 ற்றப் ள்ளிகள் க்கப்ப ம் வாகனம் நி த்  ைவக்கக் டாத 
ப ல் வாகனதை்த நி த்  ைவதத்ல் 

3 

13 ற்றப் ள்ளிகள் க்கப்ப ம் வாகனம் நி தத்க் டாத ப ல் 
வாகனத்ைத நி த் தல் 

3 

14 சரக்  வாகனத் ன் றந்த ப ல் யாைர ம் ஏற் ச ்ெசல்வதற்  
ன்பாக ஓட் நரின் ப ள்ள பயணிகள் இ க்ைககள் அல்ல  

பயணிகள் அல்ல  சரக் கள் ஏற் வதற்காக, ஓட் நரின் இ க்ைகப் 
ப க் ப் பக்கத் ல் அல்ல  அதன் நீட் ப்பாக வண் ல் 
அைமக்கப்பட் ள்ள தல் ப  அல்ல  டப்படட் ப ள்ள 
இ க்ைககள் அைனத்ைத ம் நிரப்பத ்தவ தல் 

3 

 அபராதம்: இல ரக வாகனம்: $150 ; கனரக வாகனம்: $200 
15 வாகனத் ன் ேவக வரம்ைப ட மணிக்  1 தல் 20 ேலா டட்ர ்

தல் ேவகத் ல் ஓட் தல் 

4 

16 சாைல ன் ேவக வரம்ைப ட மணிக்  1 தல் 20 ேலா டட்ர ்
தல் ேவகத் ல் ஓட் தல் 

4 

17 கட் ப்ப தத்ப்படட் சாைல சந் ப் ல் எ ரவ் ம் ேபாக் வரத் க்  
வ டத ்தவ தல் 

4 

18 கட் ப்ப தத்ப்படாத சாைல சந் ப் ல் வ டத ்தவ தல் 4 
19 சாைல சந் ப் ல் வ டத ்தவ தல் 4 
20 வடட்ச் ற் ப் பாைத ல் வ டத ்தவ தல் 4 
21 இரடை்ட ெவள்ைளக் ேகா களின் க்ேக கடந்  ெசல் தல் 4 
22 சாைலப் ரி ன் க்ேக கடந்  ெசல் தல் 4 
23 வாகனப் ேபாக் வரத் க் த் தடங்கலாகப் பாைதைய மைறதத்ல் 4 
24 இட பக்கம் அல்ல  வல பக்கம் ம் ம்ேபா  தவறாக 

வரிைசயைமதத்ல் 

4 



 
 

ஓட் ந க் ரிய அ ப்பைட ளக்கம் 11 
 

ப  A 

ஓட் நர ்உரிமங்கள் 
 

25 அவசர ம த் வ வண் , யைணப்  வண்  அல்ல  ேபா ஸ் 
வாகனத் ற்  வ டத் தவ தல் 

4 

26 ேமாடட்ார ்வாகனத் ல் ஆபதத்ான ைற ல் சரக்ைக 
ஏற் க்ெகாண்  ஓட் தல் 

4 

27 ைர சச்ாைல ன் ஓரத ்தடத் ல் அல்ல  ளிம் ல் வாகனத்ைத 
நி த் தல் 

4 

28 ைர சச்ாைல ன் மத் ய தடங்களில் வாகனத்ைத நி த் தல் 
அல்ல  ஓடட்ாமல் இ த்தல் 

4 

 அபராதம்: இல ரக வாகனம்: $150 ; கனரக வாகனம்: $200  
29 வாகனத் ன் ேவக வரம்ைப ட மணிக்  21 தல் 30 ேலா டட்ர ்

தல் ேவகத் ல் ஓட் தல் 

6 

30 சாைல ன் ேவக வரம்ைப ட மணிக்  21 தல் 30 ேலா டட்ர ்
தல் ேவகத் ல் ஓட் தல் 

6 

31 ைர சச்ாைல ன் ஓரத ்தடத் ல் ஓட் தல் 6 
32 சரக் கள் ேழ ழாமல் த க் ம் வைக ல் சரக்  வாகனத் ல் 

பத் ரமாகக் 
கடட் அல்ல  இைணக்கத் தவ தல் 

6 

33 நைடயர ்கடப் ல் வாகனேமாட் கள் ரி ம் ற்றங்கள் 6 
34 ேபாக் வரத்  கள் காட் ம் ேபாக் வரத்  ைசக்  எ ராக 

வாகனம் ஓட் தல் கவனக் ைறவாக வாகனம் ஓட் தல் 

6 

35 கவனக் ைறவாக வாகனம் ஓட் தல் 6 
36 வாகனத் ல் அல்ல  ெந நீள இ ைவ வாகனத் ல் பயணிகைள 

ஆபதத்ான ைற ல் ஏற் ச ்ெசல் தல் 

6 

37 ைர சச்ாைல ல் அவ ய ன்  ன்பக்கமாக ஓட் தல் 6 
38 சரக்  வாகனத் ன் றந்த ப ல் பயணம் ெசய்ேவா க்கான 1.1 

டட்ர ்உயரக் 
கட் ப்பாடை்டக் கைடப் க்கத ்தவ தல் 

6 

39 சரக்  வாகனத் ன் றந்த ப ல் ஒவ்ெவா  பயணிக் ம் 
அைடச ல்லாத ேபா ய இடப்பரப்  இல்லாத நிைல ல் 
பயணிகைள ஏற் ச ்ெசல் தல் 

6 

 அபராதம்: இல ரக வாகனம்: $200 ; கனரக வாகனம்: $250  
40 வாகனத் ன் ேவக வரம்ைப ட மணிக்  31 தல் 40 ேலா டட்ர ்

தல் ேவகத் ல் ஓட் தல் 

8 

41 சாைல ன் ேவக வரம்ைப ட மணிக்  31 தல் 40 ேலா டட்ர ்
தல் ேவகத் ல் ஓட் தல் 

8 

 அபராதம்: இல ரக வாகனம்: $300 ; கனரக வாகனம்: $400 
42 மற்ற சாைல பயன்பாட்டாளரக்ள்  அக்கைற ல்லாமல் அல்ல  

ேபா ய கவன ல்லாமல் வாகனம் ஓட் தல் 

9 

43 சரக்  வாகனத் ல் ஆபதத்ான ைற ல் பயணிகைள ஏற் ச ்
ெசல் தல் 

9 

 அபராதம்: இல ரக வாகனம்: $300 ; கனரக வாகனம்: $400 
44 வாகனத் ன் ேவக வரம்ைப ட மணிக்  41 தல் 50 ேலா டட்ர ்

தல் ேவகத் ல் ஓட் தல் 

12 

45 சாைல ன் ேவக வரம்ைப ட மணிக்  41 தல் 50 ேலா டட்ர ்
தல் ேவகத் ல் ஓட் தல் 

12 

 ற்றம் ரிேவார்  நீ மன்றத் ல் வழக்  ெதாடரப்ப ம் 
46 ேபாக் வரத்  ளக்  ச க்ைஞக க் க் கட் ப்படத ்தவ தல் 12 

 அபராதம்: இல ரக வாகனம்: $400 ; கனரக வாகனம்: $500 
47 வாகனம் ஓட் ம்ேபா  ைகேப  பயன்ப த் தல் 12 

 தல் ற்றம்: $1000க்  ேமற்ேபாகாத அபராதம் அல்ல  6 மாதம் வைர ைற அல்ல  
இரண் ம் 
2வ  மற் ம் அ த்த த்த ற்றம்: $2000க்  ேமற்ேபாகாத அபராதம் அல்ல  12 மாதம் 
வைர ைற அல்ல  இரண் ம் 

48 வாகனத் ன் ேவக வரம்ைப ட மணிக்  51 தல் 60 ேலா டட்ர ்
தல் ேவகத் ல் ஓட் தல் 

18 

49 சாைல ன் ேவக வரம்ைப ட மணிக்  51 தல் 60 ேலா டட்ர ்
தல் ேவகத் ல் ஓட் தல் 

18 

 ற்றம் ரிேவார்  நீ மன்றத் ல் வழக்  ெதாடரப்ப ம் 
50 வாகனத் ன் ேவக வரம்ைப ட மணிக்  60 ேலா டட் க் ேமல் 

தல் ேவகத் ல் ஓட் தல் 

24 

51 சாைல ன் ேவக வரம்ைப ட மணிக்  60 ேலா டட் க் ேமல் 
தல் ேவகத் ல் ஓட் தல் 

24 

52 ெபா ப் ன்  அல்ல  ஆபதத்ான ைற ல் ஓட் தல் 24 
 ற்றம் ரிேவார்  நீ மன்றத் ல் வழக்  ெதாடரப்ப ம் 
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ம த் வப் பரிேசாதைன 
29 நிரண் க்கப்படட் வய  வரம் கைள எட் ய டன், ெதாடரந்்  வாகனம் ஓட் வதற் த் தங்கள் 

ஓட் நர ் உரிமத்ைதத் தக்கைவத் க்ெகாள்ள, எல்லா உரிமதாரரக் ம் சடட்ப்ப  ம த் வப் 

பரிேசாதைனக் ச ் ெசன் , வாகனம் ஓட் வதற்  உட டன் இ ப்பதாகச ் சான்  

ெபறேவண் ம்: 

(a) ரி  2B, 2A, 2, 3, 3A, 3C மற் ம் 3CA ஓட் நர் உரிமம் 

ரி  2B, 2A, 2, 3, 3A, 3C மற் ம் 3CA ஓட் நர ்உரிமம் ைவத் ப்பவர,் உடல் ரீ யாக ம் மனநல 

ரீ யாக ம் வாகனம் ஓடட்க் ய நிைல ல் இ ப்பதாக 65 வய ந்  3 ஆண் க க்  

ஒ ைற (அதாவ  65, 68, 71, 74 ேபான்றைவ) ங்கப் ரில் ப ெசய்யப்பட்ட 

ம த் வரிட ந்  சான்  ெபற்றாெலா ய, அவர  உரிமம் 65 வயைத எட் ய டன் 

ெசல்லாததா ம். 

(b) ரி  4A, 4 மற் ம் 5 ஓட் நர் உரிமம் 

ரி  4A, 4 மற் ம் 5 ஓட் நர ் உரிமம், உரிமதாரர ் 65 வயைத எட் ய டன் 

ெசல்லாததா ம், ன்வ மா  இல்லா ல்: 

(i) உரிமதாரர ் உடல் ரீ யாக ம் மனநல ரீ யாக ம் வாகனம் ஓடட்க் ய நிைல ல் 

இ ப்பதாக 65 வய ந்  74 வய  வைர ஒவ்ேவார ் ஆண் ம் ங்கப் ரில் 

ப ெசய்யப்பட்ட ம த் வரிட ந்  சான்  ெபறேவண் ம்; மற் ம் 

(ii) உரிமதாரர ் வாகனம் ஓட் ம் ேசாதைன நிைலயத் ல் வாகனம் ஓட் ம் ேசாதைன ல் 

ேதரச்்  ெபறேவண் ம். 
 

இைணயத்தளங்கள் 
30 ங்கப் ரில் வாகனம் ஓட் வ  பற் ம் ெபா வான சாைல பா காப்  பற் ம் ேமல்  வரம் 

அ ய, ன்வ ம் இைணயத்தளங்கைளப் பாரை்வ மா  ஊக் க்கப்ப ற : 
(a) ேபாக் வரத்  ேபா ஸ் ைற 

http://www.police.gov.sg/resources/traffic-matters 
(b) ங்கப் ர் சாைல பா காப்  மன்றம் 

http://srsc.org.sg/ 
(c) ன்னியல் ஓட் நர் வர, சாரிப்  ைற (EDDIES) 

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

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

31 ெவளிநா களில் வாகனம் ஓட் தல் பற் ம் அைனத் லக ஓட் நர ் அ ம க்கான 
ண்ணப்பம் பற் ம் வரம ய, ன்வ ம் இைணயத்தளத்ைத நீங்கள் பாரை்வ டலாம்: 

(a) ங்கப் ர் ஆட்ேடாேமாைபல் சங்கம் (AAS) 
http://www.aas.com.sg/index.php 
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ேபாக் வரத்  க ம் ச க்ைஞக ம் 
32 ேபாக் வரத்  கள் 2 க் ய ேநாக்கங்க க்காக நி வப்ப ன்றன: 

(a) சரளமான ேபாக் வரத்ைத ஒ ங் ப த் தல். 
(b) சாைலையப் பயன்ப த் ேவாரிடம் அபாயங்கைளப் பற்  எசச்ரிப்ப  அல்ல  பய ள்ள 

தகவல் அளிப்ப . 
 
கட்டாயக் கள் 
33 இந்தக் கைளக் கடட்ாயமாகக் கைடப் க்கேவண் ம். இவற்ைறக் கைடப் க்கத ்

தவ வ  ற்றமாகக் க தப்ப ம். 
 

   
 

வலப்பக்கம் மட் ேம 
ம்பேவண் ம் 

 

 
இடப்பக்கம் மட் ேம 

ம்பேவண் ம் 

 
ேநராக மட் ேம ெசல்லேவண் ம் 

  

 

 
நீங்கள் எ ரில் வலப்பக்கம் 

ம்பேவண் ம் 
 

 
நீங்கள் எ ரில் இடப்பக்கம் 

ம்பேவண் ம் 

 
 

  

 

 
இடப்பக்கமாகச ்ெசல்ல ம் 

 
ள ப ம் ேபாக் வரத்  

(வாகனங்கள் ஏதாவெதா  
பக்கமாகச ்ெசல்லலாம்) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ப  B 
(அ ப்பைட எ த் த் ேதர் ன்ேபா  

பரிேசா க்கப்பட ேவண் ம்) 
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ப  B 
ேபாக் வரத்  க ம் ச க்ைஞக ம்                                                       கடட்ாயக் கள் 
 
 
 
 

 

  

 

 
நி த்  

(ெவள்ைள ேகாட் க்  ன்பாக 
வாகனத்ைத நி த் ங்கள். வல ந் ம் 

இட ந் ம் வ ம் ேபாக் வரத் க்  
வ டேவண் ம்) 

 
 

 
 

 
வரக்ள் சாைலையக் கடக்க 

வாகனத்ைத நி த்தேவண் ம் 
 

 

 

 
வ க 

(ேவகத்ைதக் ைறத் . அவ யமா ன் 

வாகனத்ைத நி த்த ம். 

ெப ஞ்சாைல ன் ேபாக் வரத் க்  

வ ட ேவண் ம்) 

 
 

 
வப்  ளக்  எரி ம் ேபா  

இடப்பக்கம் ம் க 
• வப்  ளக்  எரி ம்ேபா  வாகனத்ைத 

நி த்தேவண் ம் 

• சாைல சந் ப்ைபக் கடக் ம் 

நைடயரக் க்  வ டேவண் ம் 

• வல ந்  வ ம் ேபாக் வரத் க்  

வ டேவண் ம் 

• பாைத கா யாக ம், கடப்பதற் ப் 

பா காப்பாக ம் இ க் ம்ேபா  மட் ேம 

வாகனத்ைத ஓட் செ்சல்லேவண் ம் 
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ப  B 
ேபாக் வரத்  க ம் ச க்ைஞக ம்                                                              தைட கள் 

 
தைட கள் 
34 இந்தக் க க்  உடப்டத் தவ வ  ற்றமாகக் க தப்ப ம். 
 
 
 
 

 

 

 
 

அைனத்  வாகனங்க ம் 
ைழயக் டா  

 
 
 
 

  
நி த்தக் டா  

 

 
 
 

 

 

 
காத் க்கக் டா  

(பயணிகள் ஏ வதற்  அல்ல  

இறங் வதற்  மட் ேம 

வாகனங்கைள நி த்தலாம்) 
 
 

 
ப் டப்பட் ள்ள ேநரங்களில் 

காத் க்கக் டா , சரக்  
ஏற்றேவா/இறக்கேவா டா  

 
 
 

 

 

 
 

வலப்பக்கம் ம்பக் டா  
  

இடப்பக்கம் ம்பக் டா  
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ப  B 
ேபாக் வரத்  க ம் ச க்ைஞக ம்                                                              தைட கள் 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
அகல வரம்  
(2.3 டட் க் ேமல் அகலமான வாகனங்கள் கடந்  
ெசல்வதற்  இந்தக்  தைட க் ற  ெவவ்ேவ  
அகலக் கட் ப்பா க க்  ஏற்ப இந்தக் ல் உள்ள 
எண்கள் மா பட் க்கக் ம்) 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
உயர வரம்  (ெமாதத் உயரம் 4.5 டட் க் ேமல் 
இ க் ம் வாகனங்கள் கடந்  ெசல்வதற்  இந்தக்  
தைட க் ற . ெவவ்ேவ  உயரக் 
கட் ப்பா க க்  ஏற்ப இந்தக் ல் உள்ள எண்கள் 
மா பட் க்கக் ம். ெமாத்த உயரம் 4.5 டட் க்  
ேமல் இ க் ம் வாகனங்கைளப் ேபா ஸ் ைண ன்  
ஓட் வ  ற்றமாகக் க தப்ப ம்) 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
எைட வரம்  (சரக்  ஏற்  அல்ல  ஏற்றாமல் 10 டன் 
எைடக்  ேமல் இ க் ம் வாகனங்கள் கடந்  
ெசல்வதற்  இந்தக்  தைட க் ற . ெவவ்ேவ  
எைடக் கட் ப்பா க க்  ஏற்ப இந்தக் ல் உள்ள 
எண்கள் மா பட் க்கக் ம். சரக்  ஏற்  அல்ல  
ஏற்றாமல் 10 டன் எைடக் ேமல் இ க் ம் 
வாகனங்கைளப் ேபா ஸ் ைண ன்  ஓட் வ  

ற்றமாகக் க தப்ப ம்) 
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ப  B 
ேபாக் வரத்  க ம் ச க்ைஞக ம்                                                              தைட கள் 

 
 
 
 

   
 

ேவக வரம்  
(மணிக்  40 ேலா ட்டர ்

ேவகத் ற் ேமல் ஓட்டக் டா ) 
 
 

 
ேவக வரம்  

(மணிக்  50 ேலா ட்டர ்
ேவகத் ற் ேமல் ஓட்டக் டா ) 

 
ேவக வரம்  

(மணிக்  60 ேலா ட்டர ்
ேவகத் ற் ேமல் ஓட்டக் டா ) 

   
 

ேவக வரம்  
(மணிக்  70 ேலா ட்டர ்

ேவகத் ற் ேமல் ஓட்டக் டா ) 
 
 

 
ேவக வரம்  

(மணிக்  80 ேலா ட்டர ்
ேவகத் ற் ேமல் ஓட்டக் டா ) 

 
ேவக வரம்  

(மணிக்  90 ேலா ட்டர ்
ேவகத் ற் ேமல் ஓட்டக் டா ) 

   
 

(ஹாரன்் ) எ ப்பக் டா  
( பத்ைதத் த க்க ஒ  
எ ப் வதற்  மட் ேம 

லக் ண் ) 
 
 

 
ந் ச ்ெசல்லக் டா  

 

 
லாரிகள் ைழயக் டா  

 

   
 

3 அல்ல  அைத ட அ க  
அசச்ாணிகள் ெகாண்ட 

வாகனங்கள் ைழயக் டா  
 
 

 
ேமாடட்ார ்ைசக் ள்கள் 

ைழயக் டா  

 
ேமாடட்ார ்ைசக் ள்க ம் 

வண் க ம் 
ைழயக் டா  
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ப  B 
ேபாக் வரத்  க ம் ச க்ைஞக ம்                                                   எசச்ரிக்ைக கள் 
 

எசச்ரிக்ைக கள் 
35 இந்தக் கைள ெந ங் ம்ேபா  ேவகத்ைதக் ைறத் , அ க கவனமாக இ க்கேவண் ம். 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

வலப்பக்க வைள  
(ேவகத்ைதக் ைறத் . 

இடப்பக்கமாகச ்ெசல்ல ம். ந் ச ்
ெசல்லேவா, U வைள  ெசய்யேவா 

அல்ல  உங்கள் வாகனத்ைத 
நி த்  ைவக்கேவா டா ) 

 
 
 

 
 

 
இடப்பக்க வைள  

(ேவகத்ைதக் ைறத் . 
இடப்பக்கமாகச ்ெசல்ல ம். ந் ச ்
ெசல்லேவா, U வைள  ெசய்யேவா 

அல்ல  உங்கள் வாகனத்ைத நி த்  
ைவக்கேவா டா ) 

 
 

 

  

 

 
 
 

 
அ த்த த்  ெதாடரவ்ைள கள் 

(ேவகத்ைதக் ைறத் . 

இடப்பக்கமாகச ்ெசல்ல ம். ந் ச ்

ெசல்லேவா, U வைள  ெசய்யேவா 

அல்ல  உங்கள் வாகனத்ைத 

நி த்  ைவக்கேவா டா ) 

 
 
 
 

 
 

   
 

க் ச ்சந் ப்  
(ேவகத்ைதக் ைறத் . சாைல 

சந் ப்ைப ெந ங் ம் 
ேபாக் வரத்ைதக் கவனித்  

ப் டன் இ க்க ம்) 
 
 

 
T சந் ப்  

(ேவகத்ைதக் ைறத் , வல ந் ம் 
இட ந் ம் வ ம் 

ேபாக் வரத் க்  வ ட ம்) 

 
ைணச ்சாைல 

(ேவகத்ைதக் ைறத் . வல ந்  
வ ம் வாகனங்கைளக் 

கவனித்  ப் டன் ெசல்ல ம்) 
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ப  B 
ேபாக் வரத்  க ம் ச க்ைஞக ம்                                                   எசச்ரிக்ைக கள் 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

ைணச ்சாைல 
(ேவகத்ைதக் ைறத் , இட ந்  
வ ம் வாகனங்கைளக் கவனித்  

ப் டன் ெசல்ல ம்) 
 

 
Y சந் ப்  

(ேவகத்ைதக் ைறத் , வல ந் ம் 
இட ந் ம் ேச ம் 
ேபாக் வரத்ைதக் 

கவனித்  ப் டன் இ க்க ம்) 
 
 

 
Y சந் ப்  

(ேவகத்ைதக் ைறத் , வல ந்  
ேச ம் ேபாக் வரத்ைதக் கவனித்  

ப் டன் இ க்க ம்) 

   
 

Y சந் ப்  
(ேவகத்ைதக் ைறத் , வல ந்  
ேச ம் ேபாக் வரத்ைதக் கவனித்  

ப் டன் இ க்க ம்) 
 
 

 
ஒன் ைண ம் ேபாக் வரத்  

(ேவகத்ைதக் ைறத் , வல ந்  
ேச ம் ேபாக் வரத்ைதக் கவனித்  

ப் டன் இ க்க ம்) 
 
 

 
மா பட்ட சந் ப்  

(ேவகத்ைதக் ைறத் , வல ந் ம் 
இட ந் ம் ேச ம் 

ேபாக் வரத்ைதக் கவனித்  
ப் டன் இ க்க ம்) 

   
 

எ ரில் இ வ ப் ேபாக் வரத்  
(ேவகத்ைதக் ைறத் , 

இடப்பக்கமாகச ்ெசல்ல ம். 
எ ரவ் ம் ேபாக் வரத்ைதக் 

கவனித்  ப் டன் இ க்க ம்) 

 
ஒ வ ச ்சாைல ன் க்ேக 

இ வ ப் ேபாக் வரத்  
(ேவகத்ைதக் ைறத் , வல ந் ம் 

இட ந் ம் வ ம் 
ேபாக் வரத்ைதக் கவனித்  

ப் டன் இ க்க ம்) 
 

 
தடங்கள் இைண ன்றன 

(ேவகத்ைதக் ைறத் , வல ந் ம் 
இட ந் ம் இைண ம் 

ேபாக் வரத்ைதக் கவனித்  
ப் டன் இ க்க ம்) 
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ப  B 
ேபாக் வரத்  க ம் ச க்ைஞக ம்                                                   எசச்ரிக்ைக கள் 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

சாைல ன் ஒ பக்கம் கலா ற  
(ேவகத்ைதக் ைறத் , ந் ச ்ெசல்லேவா, U வைள  ெசய்யேவா அல்ல  

உங்கள் வாகனத்ைத நி த்  ைவக்கேவா டா ) 
 
 
 

 
சாைல ன் இ பக்கங்க ம் 

கலா ன்றன 
(ேவகத்ைதக் ைறத் , ந் ச ்

ெசல்லேவா, U வைள  ெசய்யேவா 
அல்ல  உங்கள் வாகனத்ைத நி த்  

ைவக்கேவா டா ) 
 
 
 

   
 

இரட்ைடப் பாைத வைட ற  
(ேவகத்ைதக் ைறத் , 

இடப்பக்கமாகச ்ெசல்ல ம். 
எ ரவ் ம் ேபாக் வரத்ைதக் 

கவனித்  ப் டன் இ க்க ம்) 
 
 

 
வட்டச் ற் ப் பாைத 

(ேவகத்ைதக் ைறத் , 
அவ யமா ன் 

வாகனத்ைத நி த்த ம். வல ந்  
வ ம் ேபாக் வரத் க்  வ ட ம்) 

 
 

 
எ ரில் ளக்  ச க்ைஞகள் 
(ேவகத்ைதக் ைறத் , ளக்  

ச க்ைஞகள் மா வைதக் 
கவனிக்க ம்) 

   
 

எ ரில் நைடயர ்கடப்  
(ேவகத்ைதக் ைறத் , சாைலக் 

கடப் ல் நைடயரக்ள் கடந் ெசல்ல 
வாகனத்ைத நி த்த ம்) 

 
எ ரில் ன்னியல் 

சாைலக் கட்டணப் ப  
(கட் ப்பா ள்ள ேநரங்களில் 

இப்ப க் ள் ைழவதற் ச ்
சாைலப் பயன்பாட் க் கட்டணம் 

ெச த்தேவண் ம்) 
 

 
எ ரில் ைர சச்ாைல 
( லவைக வாகனங்கள் 

ைர சச்ாைலையப் பயன்ப த்த 
தைட உள்ள ) 
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ப  B 
ேபாக் வரத்  க ம் ச க்ைஞக ம்                                                   எசச்ரிக்ைக கள் 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

வாகனம் ப தைடந் ப்பைதத் 
ெதரி க் ம்  

(வாகனத் ன் ன்பக்கத் ந்  
ைறந்த  20 ட்டர ்

ரத் ல் ைவக்கேவண் ம்) 
 
 
 

 
வ க்கலான சாைல 

(ேவகத்ைதக் ைறத் , 
கவனமாக ஓட்ட ம்) 

 

 
வா ல் உள்ள சமநிைலக் கடப்  

(ேவகத்ைதக் ைறத் , 
கம் க்கத  வைதக் கவனித்  

ப் டன் இ க்க ம்) 
 
 
 

   
 

வா ல் இல்லாத சமநிைலக்கடப்  
(ேவகத்ைதக் ைறத் , இர ல் 

ெந ங் வைதக் 
கவனித்  ப் டன் இ க்க ம்) 

 
 
 

 
ரில்லாத சாைல 

(ேவகத்ைதக் ைறத் , 
இடப்பக்கமாகச ்ெசல்ல ம். 

ந் ச ்ெசல்லக் டா ) 
 
 

 
எ ரில் சாைலேம  

(ேவகத்ைதக் ைறத் , 
இடப்பக்கமாகச ்ெசல்ல ம். 

ந் ச ்ெசல்லக் டா ) 

   
 

ேமல் ேநாக் ம் ெசங் த்தான சரி  
(இடப்பக்கமாகச ்ெசல்ல ம். 
ைறவான ய க்  மாற்ற ம். 

ந் ச ்ெசல்லேவா, U வைள  
ெசய்யேவா அல்ல  

உங்கள் வாகனத்ைத நி த்  
ைவக்கேவா டா ) 

 
ழ் ேநாக் ம் ெசங் த்தான சரி  

(இடப்பக்கமாகச ்ெசல்ல ம். 
ைறவான ய க்  மாற்ற ம். 

ந் ச ்ெசல்லேவா, U வைள  
ெசய்யேவா அல்ல  

உங்கள் வாகனத்ைத நி த்  
ைவக்கேவா டா ) 

 

 
பட த் ைற, ஆற்றங்கைர 

அல்ல  கட க்  இட் செ்சல் ம் 
சாைல 

(ேவகத்ைதக் ைறத் , எ ரி ள்ள 
சாைல ைவக் 

கவனமாக அ க ம்) 
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ப  B 
ேபாக் வரத்  க ம் ச க்ைஞக ம்                                                  எசச்ரிக்ைக கள் 
 

  

 
 

எ ரில் ைடப்பான 
வரிக் ைர கடப்  

(ேவகத்ைதக் ைறத் , ைடப்பான 

வரிக் ைர கடப்ைப நைடயரக்ள் 

கடந் ெசல்ல வாகனத்ைத 

நி த்த ம்) 

 
லங் கள் 

(ேவகத்ைதக் ைறத் , 

லங் கைளக் கவனித்  

ப் டன் இ க்க ம்) 

 
எ ரில் தாழ்வாகப் பறக் ம் 

மானம் 
(தாழ்வாகப் பறக் ம் 

மானங்களால் ெரன ஏற்ப ம் 

இைரசச்ைலக் கவனித்  ப் டன் 

இ க்க ம்) 

 

 

 

 

 

 

 
வயதான அல்ல  இயலாைம ள்ள 

நைடயரக்ள் 
(ேவகத்ைதக் ைறத் , சாைலையக் 

கடக் ம் ேயாைர அல்ல  
இயலாைம ள்ள நைடயரக்ைளக் 
கவனித்  ப் டன் ஓட்ட ம்) 

 

 
வரக்ள் 

(ேவகத்ைதக் ைறத் , சாைலையக் 
கடக் ம் வரக்ைளக் கவனித்  

ப் டன் ஓட்ட ம்) 

  

பள்ளி மண்டலம் ஆரம்பம் 
(ேவகத்ைதக் ைறத் , 

நடந் ெசல் ம் அல்ல  சாைலையக் 
கடக் ம் வரக்ள் 
ெதன்ப றாரக்ளா 

என்பைதக் கவனிக்க ம்) 

 
எ ரில் U வைள  

(வாகனங்க க்கான U 
வைள ல் எ ரில் உள்ள ) 

 

 
எ ரில் U வைள  

(எ ரத்் ைச ந் ) 
(எ ரத்் ைச ந்  U வைள  

ெசய் ம் வாகனங்கைளக் கவனித்  
ப் டன் இ க்க ம்) 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
ேயார் ப  வட்டாரத் ல் 

ெதாடங்க ம் 
(ேவகத்ைதக் ைறத் , எ ரில் 

வயதான நைடயரக்ள் சாைலையக் 
கடக் றாரக்ள் எனப் பாரக்்க ம். 40 

/மணி என்ற ேவக ச க்ைஞ ேழ 
இைணக்கப்பட் ந்தால் ேயார ்
ப  வட்டாரத் ல் 40 /மணிக்  

அ கமான ேவகத் ல் வாகனங்கைள 
ஓட்டக் டா ) 

 
பள்ளி மண்டலம், ளக் கள் 

ஒளி ம்ேபா  40 /மணி 
(மஞ்சள் ளக் கள் ட் ட்  

எரி ம்ேபா  40 /மணி ேவகத்ைத 
றக் டா ) 

 
எ ரில் நைடயரக்ள் சாைலையக் 

கடக் றாரக்ள் (ேவகத்ைதக் 
ைறத் , எ ரில் நைடயரக்ள் 

சாைலையக் கடப்பைதப் பார்த்  
ப் டன் இ க்க ம்) 
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ப  B 
ேபாக் வரத்  க ம் ச க்ைஞக ம்                                              ஒ ங் ைற கள் 
 

ஒ ங் ைற கள் 
36 இந்தக் கள் சரளமான ேபாக் வரத்ைத ஒ ங் ப த் ம். 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ேவகத்ைதக் ைறக்க ம் 
 
 
 
 

 
 
 

 
ேவக வரம் க் ள் ஓடட் ம் 

 
 
 

 

 

 
 

சாைல ன் இடப்பக்கமாகச ்ெசல்ல ம். 
வலக்க ேகா  தடத்ைத ந் ச ்ெசல் ம் 

வாகனங்க க்காக ட் ைவக்க ம் 
ேவகத்ைதக் ைறத் , 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
எ ரவ் ம் தடங்கைலக் கவனித்  

ப் டன் ெசல்ல ம் 

 

 

 
 

ேபாக் வரத்  ஒ  தடத் ற் ள் 
இைணவதால் ேவகத்ைதக் ைறத்  

வ ட ம் 

 
 
 

 
ேவகத்ைதக் ைறத் , எ ரில் மாற்  

வ ல் ெசல்லத் தயாராக ம் 
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ப  B 
ேபாக் வரத்  க ம் ச க்ைஞக ம்                                              ஒ ங் ைற கள் 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

காட் ம் ைச ல் மாற்  வ  
 
 
 

 
 

 

  
ஒ வ ப் ேபாக் வரத்  

(வாகனங்கள் வல  அல்ல  

இட  பக்கம் ம்பலாம்) 
 

ரான ப்பம் 
(ேவகத்ைதக் ைறத் ,  

காட் ம் ைச ல் ஓடட் ம்) 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

  

 

தைடேவ  
(ேவகத்ைதக் ைறத்  கவனமாக ஓட்ட ம்) 

 
 
 
 

 
 

ஒ வ த் ெத  
(இந்தக் ந்  ஒ வ த ்

ெத  ெதாடங் ற ) 
 
 

 
 

வைளந்த ரைமப்  ப்பான்கள் 
(ேவகத்ைதக் ைறத் , வைள களில் கவனமாக ஓடட் ம்) 
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ப  B 
ேபாக் வரத்  க ம் ச க்ைஞக ம்                                                           தகவல் கள் 
 

தகவல் கள் 
37 இந்தக் கள் வாகனேமாட் களிடம் பய ள்ள தகவல்கைளத ்ெதரி க் ன்றன. 
 
 
 

   
 

ெதாடர்ந்  ெசல்ல யாத 
சாைல 

(வல  பக்க ள்ள சாைல 
ேவெறா  சாைலக்  

இட் செ்சல்லா ) 
 
 
 

 
ெதாடர்ந்  ெசல்ல யாத 

சாைல 
(சற்  ரத் ல் சாைல 

வைடந் ம்) 

 
ேப ந்  டம் 

(ேப ந் க க்  மட் ேம) 
 

   
 

ேப ந்  நி த்தம் 
(ேப ந்  நி த்தத் ந்  

9 ட்டர ் ரத் ற் ள் அல்ல  ேப ந்  
நி த் டத் தடத் ல் வாகனத்ைத 

நி த்  ைவக்கேவா அல்ல  
நி த்தேவா டா , ஓம்னி ேப ந் கள் 

மட் ேம லக் ) 
 
 
 

 
டாக் க க்  மட் ேம 

 
டாக் க க்  மட் ேம 

   
 

ேப ந்  தடம் 
(கட் ப்பா ள்ள ேநரங்களில் 

ஓம்னி ேப ந் கள் த ர ேவ  
எந்த வாகன ம் இந்தத ்
தடத்ைதப் பயன்ப தத் 

அ ம  ைடயா ) 
 

வழக்கமான ேப ந்  தட 
ேநரங்கள் 

(ெதாடரச்் யான மஞ்சள் 
ேகா டன் டப்பட் ள்ள ) 

 
நாள் ேப ந்  

தட ேநரங்கள் 
(ெதாடரச்் யான மஞ்சள், 

வப்  நிறக் ேகா டன் 
டப்பட் ள்ள ) 

 
எ ரில் வப்  ளக்  
கண்காணிப்  ேகமரா 

ச க்ைஞ ளக்  “மஞ்சள்” 
நிறத் ற்  மா ம்ேபா  

வாகனத்ைத நி தத் 
தயாராக ம் 
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ப  B 
ேபாக் வரத்  க ம் ச க்ைஞக ம்                                                           தகவல் கள் 
 
 

 

 

 
 

எ ரில் U வைள  
(சாைலக் க் ப் ற  

வாகனங்கள் U வைள  ெசய்ய 
ேவண் ம்) 

 
 
 

 

எ ரில் ன்  ம் ம் 
தடங்கள் 

(ச க்ைஞ காட்  சரியான 
தடத் ற்  மா ச ்ெசல்ல ம்) 

 

 
 

 

வாகன எைடக் கட் ப்பா ள்ள 
U வைள   

( ப் ட ப்பட் ள்ள எைட 
வரம்ைப றாத 

வாகனங்க க்  
எ ரில் U வைள ) 

 
 
 
 

 
 

ெவளிேய ம் ேப ந் க க்  
வ ட ம். 

(ேவகத்ைதக் ைறத் , 
நி த் டத் ந்  

ெவளிேய ம் ேப ந் க க்  
வ ட ம்) 

 

 
எ ரில் நான்  காத் ப் த் 

தடங்கள் 
( ம் வதற் க் காத் க் ம் 

வாகனங்கள் 
அதற் ரிய நான்  தடங்களில் 

ஒன் ல் ெசல்லலாம். 
சாைலையக் கடக் ம் 

நைடயரக் க்காக 
வாகனத்ைத நி த்த ம்) 

 

ேப ந்  ன் ரிைம 
நி த் டம் 

(ேப ந் க க்  கடட்ாய 
வ க என ம் இ  
அைழக்கப்ப ற ) 

( தலாவ  வ க க்ேகாண 
சாைல அைடயாளக் ல் 

ேவகதை்தக் ைறத் , ேப ந்  
நி தத்த் ந்  ேப ந் கள் 
ஏதாவ  ெவளிவ றதா எனப் 

பாரக்்க ம். வ க 
ேகா க க்  ன்னர ்நி த் , 

ேப ந்  நி தத்த் ந்  
ெவளிேயறக் 

காத் க்ெகாண் க் ம் 
ேப ந் க க்  வ ட ம். 

மஞ்சள் நிற வ க ேப ந்  
நி த் டத் ல் வாகனத்ைத 

நி தத்க் டா ) 
 

 
 

எ ரில் இடப்பக்கம் ம் ம் 
ரத்ேயகத் தடம் மற் ம் 

இடப்பக்கம் ம் ம் ப ர் த் 
தடம்  

(வழக்கமாக 
ைர சச்ாைலகளில் 

காணப்ப ம்) 
(ச க்ைஞ காட்  சரியான 

தடத் ற்  மா ச ்ெசல்ல ம்) 
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ப  B 
ேபாக் வரத்  க ம் ச க்ைஞக ம்                                                      தகவல் கள் 
 
 

    
 

ைர சச்ாைல 
ஆரம்பம் 

(இந்த இடத் ந்   
ைர சச்ாைல 

க க்  
வாகனங்கள் 

உட்படேவண் ம்) 

 
ைர சச்ாைல 

வைடந்த  
(வாகனங்கள் 
ேவகத்ைதக் 

ைறத் , சாைல ன் 
ேவக வரம் க் ள் 
ெசல்லேவண் ம்) 

 
 
 

 
ேமாடட்ார ்

ைசக் ேளாட் கள் 
மைழ ல் 

ஒ ங் டம் 

 
இப்ப ல் நி த்  

ைவக்கப்ப ம் 
வாகனங்கள் இ த் ச ்

ெசல்லப்படலாம் 

    
 

ேபாக் வரத்  ளக் கள் 
ெசயல்ப ம் ேநரம் 
( ப் டப்பட் ள்ள 

ேநரங்களில் 
ேபாக் வரத்  ளக் கள் 

ெசயல்படமாடட்ா) 
 
 
 

 
ெவண்ணிற ைகத்த கள் 

(ேவகத்ைதக் ைறத் , 
சாைலையக் கடக் ம் பாரை்வ 

இல்லாேதா க்  வ ட 
அவ யமா ன் 

வாகனத்ைத நி த்த ம்) 
 
 

 
பள்ளி 

மண்டலம் 
வைட ற  

 
ேயார ்

ப  வடட்ாரம் 
வைட ற  

   
 

இப்ப ல் நி த்  
ைவக்கப்பட் க் ம் 

வாகனங்களின் சக்கரங்கள் 
ட்டப்படலாம் 

 
எ ரில் 

ேவகக்கட் ப்பாட் ப் 
படை்டகள் 

(ேவகத்ைதக் ைறக்க ம்) 
 

 
வாகன நி த்தம் அமலாக் தல் 

ேகமரா 
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ப  B 
ேபாக் வரத்  க ம் ச க்ைஞக ம்                                     நைடயர் கடப் க் கள் 
 

நைடயர ்கடப் க் கள் 
38 நைடயரக்ள் சாைலையக் கடக் ம்ேபா  இந்தக் கைளப் ன்பற்றேவண் ம். 
 
 
 
 
 
 

   
 

நைடயர் ேமம்பாலம் 
 
 
 

 
நைடயர் ரங்கப்பாைத 

 
நைடயரக் க்கான சாைலக் 

கடப்  
 

 
 

   
 

நைடயர் ச க்ைஞ 
“ வப்  மனிதன்” 

(சாைலையக் கடக்கக் டா ) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
நைடயர் ச க்ைஞ “பசை்ச 

மனிதன்” 
(நீங்கள் சாைலையக் 

கடக்கலாம், ஆனால் ளக்  
க் ம்ேபா  

கடக்கக் டா ) 
 
 
 

 
இறங் க ேநரக்காட்  

(நைடயர ்சாைலையக் 
கடப்பதற்  

எஞ் க் ம் ேநரத்ைத 
( நா களில்) காட் ம்) 

 

 
 

நைடயர் கடப்பதற் த் தைட 
(இந்தக் கள் காணப்ப ம்ேபா , சாைலையக் கடப்பதற்  நைடயரக்ள் சாைலக் கடப்ைப 

மட் ேம பயன்ப த்த ேவண் ம்) 
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ப  B 
ேபாக் வரத்  க ம் ச க்ைஞக ம்     ரங்கசச்ாைலகளின் ேபாக் வரத்  கள் 
 

ரங்கசச்ாைலகளின் ேபாக் வரத்  கள் 
39 ரங்கசச்ாைல ல் ெசல் ம் வாகனங்கள் இந்தக் கைளப் ன்பற்றேவண் ம். 
 
 
 
 
 
 

   
 

எ ரில் ரங்கம் 
(எ ரவ் ம் சாைல 
ரங்கத் ல் உள்ள ) 

 
 

 
ஆபத்தான ெபா டக்ைள 

ஏற் ச ்ெசல் ம் வாகனங்கள் 
ரங்கசச்ாைல ல் 
ெசல்லக் டா  

 

 
ெஹடை்லட் ளக் கைள 

எரிய ட் , 
வாெனா ையத் றக்க ம் 

(உள் ர/் ) 
 

 
 
 
 

 

 
 
பசை்ச அம் க்  
தடத்ைதப் பயன்ப தத்லாம் என்பைதக் காட் ற  
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

க் ம் மஞ்சள் க் க்  
தடத் ல் வாகனங்கள் ெசல்லலாம் என்றா ம், எ ரில் 
ஏேத ம் தடங்கல் இ க்கக் ம் என எசச்ரிக் ற . 
ஓட் நரக்ள் ேவகத்ைதக் ைறத் , தடம் மா செ்சல்ல  
தயாராக இ க்கேவண் ம் 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
வப்  க் க்  

தடம் வாகனப் ேபாக் வரத் க்  டப்பட் ப்பைதக் 
க் ற  
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ப  B 
ேபாக் வரத்  க ம் ச க்ைஞக ம்                             வண் க க்கான கள் 
 

வண் க க்கான கள் 
40 வண்  ஓட் ேவார ்இந்தக் கைளப் ன்பற்றேவண் ம். 
 
 

 

 
 
 

வண் கள் ைழயக் டா  

 
 

வண்  நி த் டம் 
   

 

 

 
 
நைடயரக் ம் வண் க ம் 

ைழயக் டா  

 
 

வண் கைள நி த்  
ைவக்கக் டா  

  

 

 
வண்  நி த் டம் இந்தக் 
 

நி வப்பட் ள்ள இடத் ற்  
அப்பால் வண் கள் 
ஓட் வதற் த் 
தைட க்கப்பட் ள்ள  (எ.கா . 
ரி ாக்கள், ன்  சக்கர 

வண் கள், 
இரண்  சக்கர வண் கள்) 

 

 

 
 

வண்  ஓட் நரக்ள் எ ரில் 

 

 

 
 
 

வண்  கடக் டம் 
 

 
வண்  ஓட் ேவா க்கான சாைலப் பா காப் க் ப் கள் 
வண் கள் 

(a) இ ட் ல் வண்  ஓட் செ்சல்ல வண் ன் ன்பக்க ம் ன்பக்க ம் ளக் கள் 
அல்ல  ஒளி ர ப ப் ச ்சாதனம் ெபா த்த ம். 

(b) 12 வய க் க் ைறவான வண்  பயணிக க்  ைறயான இ க்ைக 
ெபா த்தப்படேவண் ம். 

(c) ேபாக் வரத்  ளக்  ச க்ைஞகைள எப்ேபா ம் ன்பற்ற ேவண் ம். 
(d) சாைல ல் ெசல் ம்ேபா  வாகனப் ேபாக் வரத் ன் ைச ல் ஓடட் ம். 
(e) எப்ேபா ம் நைடயர ்கடப் களில் வண் ந்  இறங் , வண் ையத் 

தள்ளிக்ெகாண்  ெசல்ல ம். 
(f) நைடபாைதகள், ைர சச்ாைலகள் அல்ல  ேமம்பாலங்களில் வண்  ஓடட்க் டா . 
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ப  B 
ேபாக் வரத்  க ம் ச க்ைஞக ம்                             வண் க க்கான கள் 
 
 

இயந் ரத்தால் இயங் பைவ 
(a) நிலப் ேபாக் வரத்  ஆைணயம் அங் கரித்த இயந் ர வண் ைய மட் ேம 

ஓடட்ேவண் ம். 
(b) இயந் ரதத்ால் இயங் ம் வண் க க்கான ைறந்தபடச் வய , ன்னி க்ைக ல் 

அமரந்் க் ம் பயணிகள் உடப்ட, 16 வய  ஆ ம். 
(c) இயந் ரதத்ால் இயங் ம் வண்  ஓட் ம்ேபா  பா காப் த் தைலக்கவசங்கள் 

கடட்ாயமாக அணிந் க்க ேவண் ம். 
(d) இயந் ரதத்ால் இயங் ம் வண்  ப  ெசய்யப்பட் க்க ேவண் ம் மற் ம் அ ல் 

ன் ற எண் பலைக ெபா த்தப்பட் க்க ேவண் ம். 
 

ற்றசெ்சயல் ஆேலாசைன 
(a) வண் ைய கவனிப்பாரின்  ட் செ்சல் ம்ேபா , ய ேநரமாக இ ந்தா ம் ட, 

(உ-ம். U- ட் ) ேபான்ற உ யான ட் டன் ட்  ைவக்க ம். 
(b) அக்கம்பக்கப் ேபா ஸ் நிைலயங்களில் ைடக் ம் வண்  பா காப்  த் ைரைய 

வண் ல் ஒட் ைவத் , வரிைச எண் டன் உங்கள் வண் ைய அைடயாளம் காண 
உத ங்கள். 

 
வண்  ஓட் வதற்கான கள் மற் ம் நடத்ைத கள் பற் ய தல் தகவல்க க்  

தய ெசய்  www.lta.gov.sg/content/ltaweb/en/walk-cycle-ride/rules-and-code-of-conduct.html ஐப் 
பாரக்்க ம். 
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ப  B 
ேபாக் வரத்  க ம் ச க்ைஞக ம்                                           ைசகாட் க் கள் 
 

ைசகாட் க் கள் 
41 ைசகாட் க் கள் வழக்கமாகப் பசை்ச நிறப் ன்னணி டன் ெசவ்வக வ வத் ல் 

இ க் ம். இ ல் இ  வைககள் உண் : ன் ட் ேய வ காட் ம் ைசகாட் க் கள் மற் ம் 
உ யான ைசகாட் க் கள். உ யான ைசகாட் க் களில் ைசையக் 

ப் ட் க்காடட் ஒ  ைன அம்  வ ல் இ க் ம். 
 

  
 

ன் ட் ேய வ காட் ம் ைசகாட் க்  
 

 
உ யான ைசகாட் க்  

42 ைர சச்ாைலகளின் ெந ம் பல்ேவ  இடங்க க்  இட் செ்சல் ம் எல்லா சாைலகளின் 
களி ம் இைவ இரண் ல் ஒன்  இ க் ம்: 

 
(a) மஞ்சள் ஓரக்கைரகள் ெகாண்ட பசை்ச ன்னணி ல் மஞ்சள் எ த் கள், இ  ப ப்ப யாக 

நீக்கப்ப ம்; 
 

 

 

 
 

ன் ட் ேய வ காட் ம் ைசகாட் க்  
 

 
உ யான ைசகாட் க்  

அல்ல  
 

(b) பசை்ச ன்னணி ல் ெவள்ைள எ த் கள். ைர சச்ாைல ந்  ெசல் டம் நீலப் 
ன்னணி ல் ெவள்ைள எ த் களில் எ தப்பட் க் ம். 

 

 

 

 

 
ன் ட் ேய வ காட் ம் 

ைசகாட் க்  
 

 
உ யான ைசகாட் க்  

 

 
 

 

 
 

இைடநிைலக்  
 

 
ைழவா ல்  
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ப  B 
ேபாக் வரத்  க ம் ச க்ைஞக ம்                                           ைசகாட் க் கள் 
 
 

 

 
 

தல் வரமளிக் ம் ல 
ைசகாட் க் களில் க ப்  

ஓரக்கைரக டன் ெவள்ைள 
ன்னணி ல் க ப்  எ த் கள் 

காணப்ப ம். நீங்கள் ெந ங் ம் 
சாைல ன் வரத்ைத இந்தக்  
ெதரி க் ம். 

 
 
43 ைர சச்ாைலகள் த ரத்்  மற்ற சாைலகளின் ெந ம் பல்ேவ  இடங்க க்  

இட் செ்சல் ம் எல்லா சாைலகளின் க ம் ெவள்ைள ஓரக்கைரக டன் பசை்ச 
ன்னணி ல் ெவள்ைள எ த் கள் ெகாண் க் ம். 

 

 

 
 

 
 

ன் ட் ேய வ காட் ம் ைசகாட் க்  
 

 
உ யான ைசகாட் க்  
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ப  B 
ேபாக் வரத்  க ம் ச க்ைஞக ம் ைர சச்ாைல கண்காணிப் , ஆேலாசைன 

ைற (EMAS) 

 

ைர சச்ாைல கண்காணிப் , ஆேலாசைன ைற (EMAS) 
44 ைர சச்ாைலகைள ேநாக் ச ் ெசல் ம்ேபா ம் ைர சச்ாைலகளில் ெசல் ம்ேபா ம் 

மற் ம் ல ப் டட் க் ய ெப வ ச ் சாைலகளில் ெசல் ம்ேபா ம் ன்வ ம்  ன்  
வைகயான ன்னியல் தகவல் ைரகைள வாகனேமாட் கள் கவனிக்கேவண் ம். 

 
(a) பயண ேநரத் தகவல் (TTD) 

ைர சச்ாைலக க்  இட் செ்சல் ம் பல்ேவ  ைழ வ களில் இந்த ன்னியல் தகவல் 
ைரகைளக் காணலாம். ப் டட் ெதா ைர சச்ாைலக் ள் வாகனேமாட்  ைழ 

வ ந் , ைர சச்ாைல ன் ெவவ்ேவ  ெவளிசச்ாைலகள் வைர ெசல்வதற்கான 
உத்ேதச பயண ேநரங்கைள இைவ ெதரி க் ம். உதாரணமாக, ஒ  வாகனேமாட்  இ-
க் ள் ைழந்தால், அவர ் ேழ ெகா க்கப்பட் ள்ள பயண ேநரத் தகவைலக் கவனிப்பார.் 

ைர சச்ாைலக் ள் ைழந்த ந்  அங் ேமா ேயா அெவன்  1 ெவளிசச்ாைல வைர 
ெசல்வதற்கான உத்ேதச பயண ேநரம் மார ்5 நி டங்கள். 
 
கணக் டப்படட் பயண ேநரங்கள் வண்ணத் ல் காட் க்  ைவக்கப்ப ன்றன. பசை்ச 
நிறம் காண் க்கப்படட் பயண ேநரம் சாதாரண பயண ேநரத்ைத ட 50% வைர அ கமாக 
உள்ள  என்பைதக் ப் ற , மஞ்சள் நிறம் காண் க்கப்படட் பயண ேநரம் சாதாரண 
பயண ேநரத்ைத ட 50% தல் 125% வைர அ கமாக உள்ள  என்பைதக் ப் ற , 
ேம ம் வப்  நிறம் காண் க்கப்படட் பயண ேநரம் சாதாரண பயண ேநரத்ைத ட 125% 
வைர அ கமாக உள்ள  என்பைதக் ப் ற . 

 
ைர சச்ாைல ல் நிக ம் சம்பவங்கள் பற் ய வர ம் தகவல் ைரகளில் இடம்ெப ம். 

உதாரணமாக, ேழ உள்ள பயண ேநரத் தகவ ல் காண் க்கப்பட் ள்ள “ இ (எஸ்எல்இ)-
ல் பத் ” என்ற ெசய்  எஸ்எல்இ-க் ச ் ெசல் ம் ைச ல் இ- ல் ஒ  பத்  

ஏற்பட் ள்ள  என வாகனேமாட் க க் த் ெதரி க் ற . 
 

 

 
 
ெசல் டங்க க்கான பயணங்க க்  உதே்தச 

பயண ேநரங்கள் 

a) ஆங் ேமா ேயா 1 ெவளிவா க்  

சாதாரணமான  (பசை்ச நிறம்); 

b) எஸ்எல்இ ெவளிவா க்  சாதாரண பயண 

ேநரத்ைத ட 50% அ கம் (மஞ்சள் நிறம்); மற் ம் 

c) உடல்ண்டஸ்் அெவன்  2 ெவளிவா க்  

சாதாரண பயண ேநரத்ைத ட 125% அ கம் ( வப்  

நிறம்) 

காண் க்கப்பட்ட ெசல் டங்கள் / 

ைர சச்ாைல ெவளிவா ல்கள்  
 

ைர சச்ாைல வா லாக 

பயணிப்பதற்கான வ ையக் 

ப் வதற்  ைர சச்ாைலக்  

 

  
ேழ ெகா க்கப்பட் ள்ள பயண ேநரத் தகவ ல், பயண ேநரங்கள் ஒேர நிறத் ல் 

காண் க்கப்ப ன்றன. ஏஒய்இ- ன் ைச ல் இ- ல் பத்  நிகழ்ந் ள்ள  என்பைத 
வாகனேமாட் க க் த் ெதரி க்க ” பத் ” என்ற வாரத்்ைத “ இ (ஏஒய்இ) ” என்ப டன் 
இைணக்கப்பட் ள்ள . இவற்ைறப் ேபான்ற பயண ேநரத் தகவல்கள் ப ப்ப யாக நீக்கப்ப ம். 

  

இ (எஸ்எல்இ)- ல் 

பத்  
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(b) ைர ச ் சாைலகளில் / ேதர்ந்ெத க்கப்பட்ட க் ய ெப வ ச ் சாைலகளில் 

உள்ள ேபாக் வரத்  தகவல் காட் த் ைர (TID) 
ைர ச ் சாைலகளி ம் ேதரந்்ெத க்கப்படட் க் ய ெப வ ச ் சாைலகளி ம் 

காணப்ப ன்ற இந்தப் ெபரிய காட் த் ைரகளில் ேபாக் வரத் த் தகவல்கள் உைர 
வா லாக ம் ஏ  நிறங்கள் வைர லான எளிய வைரபடக் காட்  ைற ம் 
ேபாக் வரத் த் தகவல்கள் இடம்ெபற் ள்ளன. எ ரவ் ம் ேபாக் வரத்  நிலவரத்ைதப் 
பற்  இைவ வாகனேமாட் க க் த் தகவலளிக் ன்றன. ஒ  வப்  க் க் யான  
ெபயர ் க்கப்படட் ைர ச ் சாைல ெவளிேய வ கள் அல்ல  க் யச ் சாைல ன் 
ெபயரக்ளின் ெதாடர் டன் ய இடத்ைதக் ப் ற . ஒளி ம் வப் ப் படை்ட 
எ ரில் சாைல ற  என்பைதக் க் ற . தகவல் காட் த் ைரகளில் சம்பவ வைக, 
பா க்கப்படட் சாைலத ்தடங்கள், ெநரிசல் தத் தகவல், பயண ேநரத் தகவல் அல்ல  இதர 
ேபாக் வரத்  ஆேலாசைனச ்ெசய் கள் இடம்ெப ன்றன. 
 
உதாரணமாக, ேபேஷார ் மற் ம் ெதம் னிஸ் ெவளிேய வ க க் ைடேய 

மானநிைலயத்ைத ேநாக் ச ் ெசல் ம் பாைத ல் இ - ல் ஒ  பத்  நைடெபற்றால், 
வாகனேமாட் கைள எசச்ரிக் ம் தமாக ேழ ெகா க்கப்படட் தகவல் காட் த் ைர 
அவரக் க்  ன் ட் ேய எசச்ரிக்ைக க் ம். 
 

 

 
 

பத்  2 ெவளிேய  வ க க் ைடேய 

நிகழ்ந் ள்ள  (உதாரணமாக, இ - ல் 

உள்ள ேபேஷார ்மற் ம் ெதம் னிஸ் 

ெவளிேய  வ க க் ைடேய) 
தற்ேபா  இ க் டம்  

                                               பத் க்   

 

 

 
இட பக்கம் உள்ள தகவல் காட் த் ைர 
ேபாக் வரத் த் தகவல்கைள உைரச ்
ெசய் யாக ம் ேபாக் வரத் க் களாக ம் 
காண் க் ற . இவற்ைறப் ேபான்ற 

ைர சச்ாைல தகவல் காட் த் ைரகள் 
ப ப்ப யாக நீக்கப்ப ம். 
 

அ த்ததாக EMAS தகவல் காட் த் ைரகள் த்த ேவ  ல சம்பவக் காட் கள் மற் ம் வைரபடக் 
ப் க க்கான உதாரணங்கள் ெகா க்கப்பட் ள்ளன. 

 
(i) ைர ச ்சாைல ல் சாைல ற  

 

 

எ ரில் சாைல யப்ேபா ற  என்பைத வ த் ச ்

ெசால்வதற்  ஒளி ம் வப் ப் படை்ட 
 

ெவளிேய ம் ப் க் ப் ற  ைர சச்ாைல ற  

(உதாரணமாக, இ - ல் உள்ள ேபேஷார ்ெவளிேய  வ ) 

                             பத் க்   

 
(ii) ைர சச்ாைல ெவளிேய வ ல் சாைல ற  

 
 
                                        பத் க்  

எ ரில் ெவளிேய ம் சாைல ற  என்பைத வ த் ச ்

ெசால்வதற்  க் ம் வப் ப் படை்ட 
 

ெவளிேய வ  ற  (உதாரணமாக, இ- ல் அங் ேமா 

ேயா அெவன்  1 ெவளிேய வ ) 

இட பக்கத் 
தடம் 
பா க்கப்ப
ட் ள்ள  
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(iii) ைணசச்ாைலக க்  இட் செ்சல் ம் பாைத ல் அைமந் ள்ள ேமஞ்சாைல அல்ல  
ரங்கச ்சாைல ல் ஒ  பத்  ஏற்பட் ள்ள  

 
                     ேமஞ்சாைல அல்ல  ரங்கசச்ாைல ன் 

ெபயர ்
 

 

 

 

 
வல பக்கத் தடம் 

பா க்கப்பட் ள்ள  

 
                        பத் க்  

 

 
 

(iv) ைணசச்ாைலக க்  இட் செ்சல் ம் பாைத ல் அைமந் ள்ள ேமஞ்சாைல அல்ல  
ரங்கச ்சாைலக்  அ த் ள்ள சாைல ல் ஒ  பத்  ஏற்பட் ள்ள  

 

 

 
 
 
ேமஞ்சாைலக்  

அ த் ள்ள ஒ  

சாைல ல் பத்  

ஏற்பட் ள்ள  

 
 

(c) ேபாக் வரத்  காட் த் ைர (TSD) 
ேபாக் வரத்  காட் த் ைர (TSD) ய அள லான இந்தக் காட் த் ைரகள் 

ைர சச்ாைல ன் ந மத் ல் ெபா வாகக் காணப்ப ம். பரீதமான ேபாக் வரத்  
நிலவரத்ைதத ் ெதரி ப்பதற்  அல்ல  தடம் மா ம் வாகனேமாட் க க்  
வ காட் வதற் ப் ேபாக் வரத்  கள் காடட்ப்ப ம். 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ேமஞ்சாைல ல் ஒ  பத்  

ஏற்பட் ள்ள , உதாரணமாக, 

ஃேபரர ்ேமஞ்சாைல 
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EMAS கள் 
45 EMAS ட் த் ைரகளில் பயன்ப த்தப்ப ம் ேபாக் வரத்  கைள வாகனேமாட் கள்  

பழக்கப்ப த் க் ெகாள்ளேவண் ம். அ க்க  பயன்ப த்தப்ப ம் களில் லவற்ைறக் ேழ 
காணலாம். அேதா , சாைலத் தடங்க க்  ஆக ேவகமான தடத் ந்  ஆக ெம வான தடம் 
வைர ஏ கவரிைச ல் எண் இடப்பட் ள்ள . சாைல ன் இடக்ேகா த ் தடம் மட் ம் இ ல் 
உள்ளடங்கா . 

 

   
கவனம் 

(ேவகத்ைதக் ைறத் , கவனமாக 
ஓட்ட ம். 

சாைல ெப க் ம் பணி, மரக் ைள 
ெவட் ம் 

பணி, ெச க க் த ்தண்ணீர ்ஊற் ம் 
பணி, சாைல ல் தறல், ைதந்த 

ெபா டக்ள் அல்ல  சாைல ல் 
தடக் கள் இல்ைல ேபான்ற சாைல 

நிலவரங்கைளக் கவனித்  
எசச்ரிக்ைகயாக இ க்கேவண் ம்) 

 

ெநரிசல் 
(ேவகத்ைதக் ைறத் , 

கவனமாக ஓட்ட ம்) 

பத்  
(ேவகத்ைதக் ைறத் , 

கவனமாக ஓட்ட ம். 
நி த்தப்பட் ள்ள 
வாகனங்கைள ம் 

வாகனேமாட் கைள ம் 
கவனித்  ப் டன் 

இ க்க ம்) 

   
ப தைடந்த வாகனம் 

(ேவகத்ைதக் ைறத் , கவனமாக 
ஓட்ட ம். 

ப தைடந்த வாகனங்கைள ம் 
வாகனேமாட் கைள ம் 

கவனித்  ப் டன் இ க்க ம்) 
 

சாைலப் பணிகள் 
(ேவகத்ைதக் ைறத் , 

கவனமாக ஓட்ட ம். சாைலப் 
பணிகைளக்கவனித்  

ப் டன் இ க்க ம்) 

பரிந் ைரக்கப்ப ம் ேவகம் 
(பரிந் ைரக்கப்ப ம் 

ேவகத் ல் 
வாகனத்ைத ஓடட் ம்) 

   
 

கண் ப்பாக ெவளிேயறேவண் ம் 
(எ ரில் ைர சச்ாைல 

டப்பட் ள்ள . 
ைர சச்ாைல ந்  

ெவளிேயற ம்) 
 
 

 
எ ரில் ெவளிேய ம் சாைல 

டப்பட் ள்ள  
(எ ரில் வ ம் ைர சச்ாைல 

ெவளிேய ம் வ  
டப்பட் ள்ள . மாற்  

ெவளிேய ம்வ ையப் 
பயன்ப த்த ம்) 

 
சாைலத்தடம் ைறப்  

(தடம் 3ல் தடங்கல். 
ேவகத்ைதக் ைறக்க ம். 

கவனமாக ஓட்ட ம். 
அவ யமானால் தடம் 

மா செ்சல்லத ்
தயாராக ம்) 

 

   
சாைலத்தடம் ைறப்  

(தடம் 4ல் தடங்கல். 
ேவகத்ைதக் ைறக்க ம். கவனமாக 

ஓட்ட ம். 
அவ யமானால் தடம் மா செ்சல்லத் 

தயாராக ம்) 

அவசர ம த் வ வண்  
(அவசர ம த் வ வண் ையக் 

கவனித்  வ ட ம்) 
 

யைணப்  வண்  
( யைணப்  வண் ையக் 

கவனித்  வ ட ம்) 
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ப  B 
ேபாக் வரத்  க ம் ச க்ைஞக ம் ைர சச்ாைல கண்காணிப் , ஆேலாசைன 

ைற (EMAS) 

 
 
 
 

ெசாற் க்கம் அரத்்தம் 

AFT ற  

BEF ன்  

LN தடம் 

SH இடக்ேகா த்தடம் 

VEH வாகனம் 
 

ெபா வான EMAS ெசாற் க்கங்கள் 
 
 
 
 
 

   
 

நிகழ்ச்  
(கவனத் டன் வாகனம் 

ஓட்ட ம். சாைல ல் நடக் ம் 
சம்பவம் த்  ப் டன் 

இ க்க ம். தாமதங்கைள 
எ ரப்ாரக்்க ம்) 

 
 

 
ஓட்ட நிகழ்ச்  

(கவனத் டன் வாகனம் 
ஓட்ட ம். சாைல ல் 

நைடெப ம் ஓட்ட நிகழ்ச்  
த்  ப் டன் இ க்க ம். 

தாமதங்கைள எ ரப்ாரக்்க ம்) 

 
வண்  ஓட் ம் நிகழ்ச்  

(கவனத் டன் வாகனம் ஓடட் ம். 
சாைல ல் நைடெப ம் 

வண்  ஓட் ம் நிகழ்ச்  
த்  ப் டன் இ க்க ம். 

தாமதங்கைள எ ரப்ாரக்்க ம்) 

  
 

 

 

  
 

வல  மற் ம் இட  
ப்பங்கள் மட் ம் 

( ைணசச்ாைல – 
எ ரில் ெதாடரந்்  ெசல் ம் 

சாைல டப்பட் ள்ள ) 
 

 
இடப்பக்கம் ம்பக் டா  

( ைணசச்ாைல – இடப்பக்கம் ம் க 
சாைலத்தடம்(சாைலத்தடங்கள்) எ ரில் 

டப்பட் ள்ளன) 
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ப  B 
ேபாக் வரத்  க ம் ச க்ைஞக ம் பயன்பாட் டத் ன் கள் / வாகன 
அைடயாளக் கள் 

 

பயன்பாட் டத் ன் கள் 
 

46 பயன்பாட் டத் ன் கள் பல்ேவ  பயன்பாட் டங்கள் பற்  

வாகனேமாட் க க் த ்தகவலளித் , அவ் டங்க க் ச ்

ெசல்ல வ காட் ன்றன. இந்தக் களில் க ப்  கைர 

ெகாண்ட ெவள்ைளப் ன்னணி ல் க ப்  எ த் கள் 

ெபா க்கப்பட் க் ம். 
 
 
 

 

47 ற் ப்பயணிக க்கான ற் லாத ்தளங்க க்  

இட் செ்சல் ம் வ காட் க் கள் ெவள்ைள 

நிறக்கைரக டன், ப ப் ப் ன்னணி ல் பன்ெமா ச ்

ெசாற்களில் ெவள்ைள அம் க் ம் படங்க ம் 

ெகாண் க் ம். 
 

 

வாகன அைடயாளக் கள் 
 

48 ஆபத்தான ெபா டக்ைள ஏற் ச ்ெசல் ம் வாகனங்கள் ஆபத்ைதத் 

ெதரி க் ம் கைள மாட்  ைவத் க்க ேவண் ம், 
உ-ம். அபாயம் - எளி ல் எரியக் ய . 

 
 
 

 

49 நீண்ட வாகனங்களின் ஒவ்ெவா  பக்கத் ம் ைறந்த  3 

மஞ்சள்நிறப் ர ப ப்  க ம், வாகனத் ன் ன்பக்கத் ல் 

ைறந்த  1 வப் நிறப் ர ப ப்  ம் இ க்க ேவண் ம். 

சாைலையப் பயன்ப த் ம் மற்ற வாகனங்க க்  இந்த வாகனங்கள் 

ெதளிவாகத ்ெதரிவைத, ப்பாக இர  ேநரத் ல், உ ப்ப த் வ  

இதன் ேநாக்கம். 
 
நீண்ட வாகனங்களில் உள்ளடங் வன: 

(a) 10 டட் க் ேமல் நீளமான சரக்  வாகனங்கள்; 

(b) 5 டட் க் ேமல் நீளமான ெரய்லரக்ள்; மற் ம் 

(c) 10 டட் க் ேமல் நீளமான ெமாைபல் ேரன்கள் 
 

( ப் : ன் ற அைடயாளக் கைளப் ெபா த் வதற்  மட் ம் 

ெமாைபல் ேரன்கள் ேதைவப்ப ன்றன). 
 

 

 

 

 

 
50 வாகனத் ன் ேவக வரம்  

ேப ந் கள், சரக்  வாகனங்கள், ெரய்லரக்ள் ஆ யைவ மணிக்  

அ கபடச்ம் எத்தைன ேலா டட்ர ்ேவகத் ல் ெசல்ல ம், அல்ல  

ெரய்லைரப் ெபா த்தவைர எந்த ேவகத் ல் சாைல ல் இ த் ச ்

ெசல்லப்பட ம், என்பைதக் காட் ம் டை்டக் காட் க்  மாட்  

ைவத் க்க ேவண் ம். இதத்ைகய வாகனங்கள் தங்கள  

வாகனத் ற்கான ேவக வரம்  அல்ல  சாைல ன் ேவக வரம்  

ஆ யவற் ல் ைறவான ேவகத்ைத டக் தல்  

ேவகத் ல் ெசல்லக் டா . 
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ப  B 
ேபாக் வரத்  க ம் ச க்ைஞக ம்             ெபா வான சாைல அைடயாளக் கள் 

 

ெபா வான சாைல அைடயாளக் கள் 
51 சாைல ன் க்ேக காணப்ப ம் ெபா வான சாைல அைடயாளக் கள். 

  
 

(a) இைட ட்ட ெவள்ைள இைணக்ேகா கள் 

இந்தக் ேகா கைள அ ம் வாகனங்கள், ெபரிய 

சாைல ல் ெசல் ம் வாகனப் ேபாக் வரத் க்  

வ ட ேவண் ம் என்பைத இக்ேகா கள் 

க் ன்றன. 
 

 
(b) ஒற்ைற ெவள்ைள ேகா  

வாகனங்கள் இந்தக் ேகாட் க்  அ ல் ெசன் , 

ேகாட் க்  ன்பாக நி த்தேவண் ம் என்பைத 

இக்ேகா க் ற . 
 
 

  
 

(c) ள்ளி டட் இைணக்ேகா கள் / இைட டாத 

ெவள்ைள ேகா கள் 

ள்ளி ட்ட இைணக்ேகா கள் அல்ல  இைட டாத 

ெவள்ைள ேகா க டன் (ப ப்ப யாக 

நீக்கப்பட ள்ள ) நைடயர ்ச க்ைஞகள் (பசை்ச 

மனிதன்/ வப்  மனிதன்) இ ப்ப  சாைலக் 

கடப்ைபக் க் ற . ம் ம் வாகனங்கள் 

“பசை்ச மனிதன்” எரி ம்ேபா  நைடயரக் க்  

வ டேவண் ம். 

 
(d) வரிக் ைர கடப்  

நைடயரக்ள் அல்ல  வண்  ஓட் நரக்ள் 

சாைலையக் கடந் ெகாண் ந்தாேலா அல்ல  

கடக்க யற் த்தாேலா ேவகத்ைதக் ைறத்  

நிற்க ம். 
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ப  B 
ேபாக் வரத்  க ம் ச க்ைஞக ம்             ெபா வான சாைல அைடயாளக் கள் 

 
 

 
 

(e) ைடப்பான வரிக் ைர கடப்  

நைடயரக்ள் அல்ல  வண்  ஓட் நரக்ள் 

சாைலையக் கடந் ெகாண் ந்தாேலா அல்ல  

கடக்க யற் த்தாேலா ேவகத்ைதக் ைறத்  

நிற்க ம். ைடப்பான ேமட் ல் கவனமாக ஓடட் ம். 

 
(f) ேம  

ேவகத்ைதக் ைறக்க ம். 
 

 

 

 
(g) ேப ந்  கடக்கத்தக்க ேம  

ேவகத்ைதக் ைறக்க ம். 
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ப  B 
ேபாக் வரத்  க ம் ச க்ைஞக ம்             ெபா வான சாைல அைடயாளக் கள் 

 
52 சாைல ெந ல் காணப்ப ம் ெபா வான அைடயாளக் கள். 
 

 
 

(a) இைட ட்ட ெவள்ைள ேகா  

இைட டட் ெவள்ைள ேகா  இ வ ச ்சாைல ன் 

ந க்ேகா  ஆ ம். வாகனங்கள் இந்தக் ேகாட் ற்  

இடப்பக்கமாகச ்ெசல்ல ேவண் ம். 

 
(b) இைட டாத ெவள்ைள ேகா  

இைட டாத ெவள்ைள ேகா  இ வ ச ்

சாைல ன் ந க்ேகா  ஆ ம். வாகனங்கள் 

இந்தக் ேகாட் ற்  இடப்பக்கமாகச ்ெசல்ல 

ேவண் ம். எல்லா ேநரங்களி ம் சாைல ன் 

இரண்  பக்கங்களி ம் வாகனம் நி த் வதற்  

அ ம க்கப்பட ல்ைல. 
 
எ ரில் சாைல ல் வாகனங்கள் இல்லாதேதா , 

ழ்நிைல பா காப்பாக இ ந்தால் மட் ேம 

வாகனேமாட் கள் ஒற்ைற இைட டாத அல்ல  

இைட டட் ெவள்ைள ேகாட் ன் க்ேக 

ெசல்லலாம். 
 

 

(c) இைட டாத ெவள்ைளக் ேகா கள். 

இ வ ச ்சாைல ன் ைமயத் ல் இைணயான 

இைட டாத ெவள்ைளக் ேகா கள் 

ேபாடப்பட் ந்தால் அ  சாைல ன் 

இ றங்களி ம் எப்ெபா ேம வாகனங்கைள 

நி த்தக் டா  என்பைதக் க் ற . இந்தக் 

ேகா களின் க்ேக ெசல்ல ம் 

வாகனங்க க்  அ ம  இல்ைல. 
 
எ ெர ர ் ைசகளில் ெசல் ம் வாகனப் 

ேபாக் வரத்ைதப் ரிப்பதற்காகச ்சாைல ல் 

இைட டாத இரடை்ட ெவள்ைள ேகா கள் 

ட்டப்பட் ந்தால், இரடை்ட ெவள்ைள 

ேகா களில் நீங்கள் ந் ச ்ெசல்லக் டா . 

இத்தைகய ேகா களின் இடக்ேகா ல் ந் ச ்

ெசல்ல ந்தால் மட் ேம நீங்கள் ெசல்லலாம். 
 
இரடை்ட ெவள்ைள ேகா களின் க்ேக 

ஒ ேபா ம் ஓட் ச ்ெசல்லக் டா . இதத்ைகய 

ேகா கள் காணப்ப ம் சாைலகளில் U வைள  

ெசய்யேவா அல்ல  வல  பக்கம் ம்பேவா 

அ ம  இல்ைல. 
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ப  B 
ேபாக் வரத்  க ம் ச க்ைஞக ம்             ெபா வான சாைல அைடயாளக் கள் 

 
 

 
 
(d) இைட டாத மஞ்சள் ேகா  

சாைல ல் இைட டாத மஞ்சள் ேகா  

காணப்பட்டால், சாைல ன் அந்தப் பக்கத் ல் 

ஞா ற் க் ழைமகள் மற் ம் ெபா  ைற 

நாடக்ைளத ்த ரத்்  காைல 7.00 மணி தல் மாைல 

7.00 மணி வைர வாகனங்கைள நி த்தக் டா  

என்பைதக் க் ற . 

 
(e) இைட டாத இரடை்ட மஞ்சள் ேகா கள் 

சாைல ல் இைட டாத இரடை்ட மஞ்சள் 

ேகா கள் காணப்பட்டால், சாைல ன் அந்தப் 

பக்கத் ல் எந்ேநரத் ம் வாகனத்ைத 

நி த் ைவக்கக் டா . சடெ்டன பயணிகைள 

ஏற் க்ெகாள்ள ம் இறக் ட ம் மட் ேம 

அ ம க்கப்ப ம். 
 

 
 
(f) ஒற்ைற மஞ்சள்நிற க்  ெந க்  ேகா  

சாைலேயாரத் ல் ஒற்ைற மஞ்சள்நிற க்  

ெந க்  ேகா  காணப்பட்டால், சாைல ன் அந்தப் 

பக்கத் ல் எந்ேநரத் ம் வாகனத்ைத 

நி த் ைவக்கக் டா . சடெ்டன பயணிகைள 

ஏற் க்ெகாள்ள ம் இறக் ட ம் மட் ேம 

அ ம க்கப்ப ம். இந்த ைறைய னால் 

ற்றப் ள்ளிக ம் அபராத ம் க்கப்ப ம். 
 
 

 
(g) இரடை்ட மஞ்சள்நிற க்  ெந க்  

ேகா கள் 

சாைல ேயாரத் ல் இரடை்ட மஞ்சள்நிற க்  

ெந க்  ேகா  காணப்பட்டால், சாைல ன் 

அந்தப் பக்கத் ல் எந்ேநரத் ம் வாகனத்ைத 

நி த்  ைவக்கக் டா . இந்த ைறைய 

னால் ற்றப் ள்ளிக ம் அபராத ம் 

க்கப்ப ம். 
 

 
 

(h) ேவகம் ட் ம் தடத் ல் இைட டட் ெவள்ைள 

ேகா  

ேவகம் ட் ம் தடத்ைத அ த் ள்ள சாைல ன் 

ைனைய இைட டட் ெவள்ைள ேகா  க் ற . 
 

 
(i) ேவகம் ைறக் ம் தடத் ல் இைட டட்  

ெவள்ைள ேகா  

ம் ம் அல்ல  ேவகம் ைறக் ம் தடத்ைத 

அ த் ள்ள சாைல ன் ைனைய இைட ட்ட 

ெவள்ைள ேகா  க் ற . 
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ப  B 
ேபாக் வரத்  க ம் ச க்ைஞக ம்             ெபா வான சாைல அைடயாளக் கள் 

 
 

 
(j) பள்ளி மண்டலம் 

ெசங்கல் வப்  நிறத் ள்ள ப கள் பள்ளி மண்டலத்ைதக் க் ன்றன. ேவகத்ைதக் ைறத் , 

சாைல ல் ெசல் ம் ள்ைளகைளக் கவனித்  ப்பாக ஓடட் ம். 
 

 

 
 

(k) மஞ்சள் ெபட்  

இட  தடத் ல் வாகனப் ேபாக் வரத்  நகராமல்  

நிற் ம்ேபா  மஞ்சள் ெபட் க் ள் ஓட் ச ்

ெசல்லக் டா . ைணசச்ாைல ந்  ெபரிய 

சாைலக் ள் ைழ ம் வாகனங்க க்  வ ட 

ேவண் ம். 

 
(l) ெசவ்ரான் ப கள் 

ெசவ்ரான் கள் வாகனப் ேபாக் வரத்ைதத ்

ைச ப் டப் பயன்ப த்தப்ப ன்றன. 

ெவள்ைள ேகா கள் ெசவ்ரான் ப ையக் 

க் ன்றன. ெசவ்ரான் ப ல் வாகனம் 

ஓட்டேவா அல்ல  நி த்  ைவக்கேவா டா . 

 
 
 



 
 

ஓட் ந க் ரிய அ ப்பைட ளக்கம் 45 
 

ப  B 
ேபாக் வரத்  க ம் ச க்ைஞக ம்             ெபா வான சாைல அைடயாளக் கள் 

 
ேப ந்  தடங்கள் 
53 ஓம்னி ேப ந் கள், வண் கள், அவசரச ் ேசைவ மற் ம் ேபா ஸ் வாகனங்கள் அல்லாத மற்ற 

வாகனங்கள், கட் ப்ப த்தப்பட்ட ேநரங்களில் ேப ந்  தடங்களில் ெசல்வைதத ் த ரக்்க ேவண் ம். 

பள்ளி ேப ந் கள், ெதா ற்சாைல ேப ந் கள் ேபான்ற ட்ட டப்படாத ேப ந் கள் ேப ந்  

தடத்ைதப் பயன்ப த்தலாம். ஆனால், அைவ ேப ந்  தடங்களில் நி த்தேவா, பயணிகைள ஏற்றேவா 

அல்ல  இறக்கேவா அ ம  ைடயா . 
 

 
 

(a) வழக்கமான ேப ந்  தடம் 
இைட டாத மஞ்சள் ேகா ம் இைடெவளிகள் ெகாண்ட  ேகா க ம் வழக்கமான ேப ந்  தடத்ைதக் 

க் ன்றன. ேப ந்  தடம் நடப் க் ம் ேநரங்களில் ேப ந்  தடத் ல் வாகனங்கைள ஓட்டேவா அல்ல  
நி த் ைவக்கேவா டா  – ங்கள் தல் ெவள்ளி: காைல 7.30 மணி ந்  9.30 மணி, மாைல 5.00 
மணி ந்  இர  8.00 மணி, சனிக் ழைமகள், ஞா ற் க் ழைமகள், ெபா  ைற நாடக்ள் த ரத்் . 

ைணச ் சாைலக் ள் ம் வதற்  அல்ல  ைணச ் சாைல ந்  ேப ந்  தட ள்ள சாைலக் ள் 
ம் வதற்  இைட ட்ட மஞ்சள் ேகா  இ க் ம்ேபா  ேப ந்  தடத்ைத வாகனங்கள் பயன்ப த்தலாம். 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

(b) நாள் ேப ந்  தடம் 

நாள் ேப ந்  தடங்களில் மஞ்சள் ேகாட் ற் ப் 

பக்கத் ல் தலாக ஒ  வப்  ேகா ம் காணப்ப ம். 

நாள் ேப ந்  தடம் நடப் க் ம் ேநரத் ல் ேப ந்  

தடத் ல் வாகனம் ஓட்டேவா அல்ல  நி த்  ைவக்கேவா 

டா  – ங்கள் தல் சனி: காைல 7.30 மணி ந்  

இர  11.00 மணி வைர, ஞா ற் க் ழைமக ம் ெபா  

ைற நாடக் ம் த ரத்் . 
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ப  B 
ேபாக் வரத்  க ம் ச க்ைஞக ம்           ெபா வான சாைல அைடயாளக் கள்b 

 

 
 

(c) ேப ந்  ன் ரிைமப் ெபட்  (ேப ந் க க்  கட்டாயமாக வ க என ம் 
அைழக்கப்ப ற ) 

மஞ்சள் நிறப்ப ல் ேப ந் க க் க் கடட்ாயமாக வ டேவண் ம். ேவகத்ைதக் 
ைறத் , ேப ந்  நி தத்த் ந்  ெவளியா ம் ேப ந் கைளக் கவனிக்க ேவண் ம். 

வ டேவண் ய ேகாட் ற்  ன்பாக வாகனத்ைத நி த் , ேப ந்  நி தத்த் ந்  
ெவளியா ம் ேப ந் க க்  வ டேவண் ம். 

 

 
 

 
(d) ேப ந்  நி த்தத்ைதப் ரித் க்காட் ம் ேமம்ப த்தப்பட்ட ெசவ்ரான் மண்டலம் 

ேப ந்  நி த்தத்ைதப் ரித் க்காட் ம் ப கள் வப்  நிறத் ல் இ க் ம். ேப ந்  
நி தத்ங்களி ந்  ெவளியா ம் வாகனங்கள் சாைல ல் இைணய ப்பைத 
வாகனேமாட் க க்  எசச்ரிப்ப  இதன் ேநாக்கம். ேமம்ப த்தப்படட் ெசவ்ரான் மண்டலத் ல் 
வாகனங்கைள ஓடட்ேவா அல்ல  நி த்  ைவக்கேவா டா . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

மஞ்சள் நிறத் ல் 

உள்ள ேப ந்  
வ ம் ெபட்  

வண்ணம் சாத 

ெபட் ல் அம் க்  

ெவள்ைள நிறத் ல் உள்ள 

ேப ந்  வ ம் ெபட்  

“ேப ந் ” மற் ம் ெவள்ைள 

நிறத் ல் க்ேகாண 

அைடயாளக் கள் 

ேப ந்  நி த்தம் 
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ப  B 
ேபாக் வரத்  க ம் ச க்ைஞக ம்            ெபா வான சாைல அைடயாளக் கள் 

 
54 சாைலகளில் காணப்ப ம் ெபா வான அைடயாளக் கள். 
 

 
 

(a) சாைலேயாரத் ல் க்  ெந க்  
ேகா கள் 

சாைல ேயாரத் ல் காணப்ப ம் க்  
ெந க்  ேகா கள், நைடயர ்கடப்  இ ப்ப  
பற்  ன் ட் ேய எசச்ரிக் ன்றன. ெவள்ைள 
நிற க்  ெந க் க் ேகா கள், இந்தச ்
சாைல ல் எல்லா ேநரங்களி ம் 
வாகனங்கைள நி தத்க் டா  என்பைதக் 

க் ன்றன. வாகனங்கள் இந்த இடத் ல் 
ந்தக் டா  அல்ல  அ ல் காத் க்கக் 
டா . நைடயரக் ம் க்  ெந க்  

ப களில் சாைலையக் கடக்கக் டா . 

 

 
 (b) வலப்பக்கம் ம் ம் ப  

சாைல சந் ப் களில் வலப்பக்கம் ம் ம் 
வாகனங்கள், ம் வதற்காகக் 
காத் க் ம்ேபா  இப்ப க் ள் 
இ க்கேவண் ம். 
 
 

 
(c) ேபாக் வரத்ைத நிதானப்ப த் ம் 

அைடயாளங்கள் 
சாைல ன் ஓரங்களில் காணப்ப ம் ெதாடர ்

க்ேகாணங்கள், சாைல கலாக 
இ ப்பதாகக் காட் , ேவகத்ைதக் 

ைறக் மா  வாகனேமாட் கைள 
ஊக் க் ன்றன. 
 

 
(e) எ ரில் நைடயர ்கடப்  இ ப்பதாகக் 

காட் ம் அைடயாளங்கள் 
எ ரில் வரிக் ைர கடப்  இ ப்பதாக இந்த 
அைடயாளங்கள் எசச்ரிக் ன்றன. 
வாகனேமாட் கள் ப் டன் இ ந்  
நைடயரக் க்  வ டேவண் ம். 

 
 

 

 
(d) ள்ளி ட்ட நைடயர் கடப் க் ேகா கள் 
நைடயரக்ள் கடக்கக் ய ப ையத் 
ெதளிவாக எ த் க்காடட், நி த்தக் 
ேகாடை்ட ம் நைடயர ்கடப் க் 
ேகா கைள ம் இைவ ேவ ப த் க் 
காட் ன்றன. நைடயரக்ள் கடக்கக் ய 
ப ல் உள்ள நிற் ம் ேகாடை்ட 
வாகனேமாட் கள் கைடப் க்க ேவண் ம். 
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ப  B 
ேபாக் வரத்  க ம் ச க்ைஞக ம் ைசகாட்  அம் க் கள் / ஒன் ைண ம் 
அம் க் கள் 

 

ைசகாட்  அம் க் கள் 
55 அம் க் கள் காட் ம் ைச ல் மட் ேம நீங்கள் ெசல்லேவண் ம். 
 

       
 
 

ஒன் ைண ம் அம் க் கள் 
56 இரண்  ேபாக் வரத்  தடங்கள் ஒேர தடமாக இைணய ப்பதாக இந்த அம் க் கள் 

ன் ட் ேய எசச்ரிக் ன்றன. இ  தடங்களி ம் ெசல் ம் வாகனங்கள் ஒற்ைறத் தடத் ற் ள் 
ெசல் ம் உரிைம மா  மா  வ ம். 
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ப  B 
ேபாக் வரத்  க ம் ச க்ைஞக ம்     ச க்ைஞகள் (ேபாக் வரத்  ளக் கள்) 

 

ச க்ைஞகள் (ேபாக் வரத்  ளக் கள்) 
57 ேபாக் வரத்  ளக் கள் 
 
 

 
 

 வப்  
வப்  ளக்  எரி ம்ேபா  வாகனத்ைத “நி தத்ேவண் ம்”. 

 
அைனத் ம் வப்  

ல சாைல சந் ப் களில் பா காப் க்காக அல்ல  நைடயரக்ள் 
கடப்பதற்காக ஒேர சமயத் ல் எல்லா ளக் களி ம் வப்  ளக்  
எரி ம். அதாவ , சாைல சந் ப் ன் எல்லா பக்கங்களி ம் ஒேர 
சமயத் ல் வப்  ளக்  எரி ம். உங்க க் ச ்சாதகமாகப் பசை்ச 

ளக்  எரி ம் வைர வாகனத்ைத ஓட் ச ்ெசல்லக் டா . 

 

 
 

  
மஞ்சள் 
மஞ்சள் ளக்  எரி ம்ேபா  வாகனத்ைத “நி தத்ேவண் ம்”. ஆனால், 

ளக்  மஞ்சளாக மா ம்ேபா  நீங்கள் நி த்தக் ேகாட் ற்  ெவ  
அ ல் இ ந் , பா காப்பாக நி த்த யா டட்ால் மட் ேம நீங்கள் 
நி தத்ாமல் ெசல்லலாம். 
 

க் ம் மஞ்சள் 
மஞ்சள் ளக்  த்தால், ேபாக் வரத்  ளக் கள் 
ப தைடந் ப்பதாகப் ெபா டப் ம். நீங்கள் கவனமாக ஓடட்ேவண் ம். 
வலப்பக்க ள்ள ேபாக் வரத் க்  வ ட ம். 
 

 

 
 

  
 
பசை்ச 
பசை்ச ளக்  எரிந்தால் “ஓட் செ்சல்லேவண் ம்”. 
வல பக்க ம் இட பக்க ம் பாரத்்  பா காப்ைப உ ப்ப த் ய 

றேக ஓட் செ்சல்ல ேவண் ம். 

 

 

  
 
பசை்ச அம் க்  
பசை்ச அம் க்  எரிந்தால் “ஓட் செ்சல்லேவண் ம்”, ஆனால் 
அம் க்  காட் ம் ைச ல் மட் ேம. அேதா , எ ரத்் ைச ல் 
வாகனப் ேபாக் வரத்  இல்லாதைத உ  ெசய்த ற  மட் ேம 
ெசல்லேவண் ம். 

ட் ட்  எரி ம் பசை்ச அம் க்  
ச க்ைஞ யப்ேபா ற  என்பைதக் க் ற . நீங்கள் நி தத்க் 
ேகாடை்டக் கடக்கா ந்தால், வாகனத்ைத ஓட் செ்சல்லக் டா . 
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ப  B 
ேபாக் வரத்  க ம் ச க்ைஞக ம்      ச க்ைஞகள் (ேபாக் வரத்  ளக் கள்) 
 
 
 

 
 

 
 
பசை்ச “B” 
பசை்ச “B” ளக்  எரிந்தால், ெபா ப் ேபாக் வரத்  ேப ந் கள் (ஓம்னி 
ேப ந் கள்) மட் ம் ெசல்லலாம். இைவ ேப ந்  நி தத்ங்களி ந்  அல்ல  
ஓரத்தடத் ந்  ெவளிேய , மற்ற வாகனங்க க்  ன்பாகச ் ெசல்ல இ  
அ ம க் ம். 

 

 
 

 
 
 

ன் ட் ேய எசச்ரிக் ம் ளக் கள் 
இரண்  “ க் ம் மஞ்சள்” ளக் கள், “எ ரில் ளக்  ச க்ைஞகள்” , 
நீல நிறத் ல் “நி த்தத ் தயாரா ங்கள்”  ஆ யைவ ெகாண்ட ச க்ைஞ இ . 
எ ரி ள்ள ேபாக் வரத்  ளக்  பாரை்வ ல் படாதவைள க க்  ன்பாக 
இ  காணப்ப ம். வாகனங்கள் ேவகத்ைதக் ைறத் , நி த் வதற் த ்
தயாராகேவண் ம். 
 

   
 

 

 

 

 

 
 

பசை்ச அம் க்  

அம் க்  காட் ம் 

ைச ல் “ெசல்லேவண் ம்”. 

(வலப்பக்கம் ம்பேவண் ம்) 

 
மஞ்சள் அம் க்  

அம் க்  காட் ம் ைச ல் 

நி த்தக் 

ேகாட் ற்  ன்பாக 

“நி த்தத் தயாராகேவண் ம்”. 

ைச ல் “ெசல்லேவண் ம்”. 

 
வப்  அம் க்  

அம் க்  காட் ம் ைச ல் நி த்தக் ேகாட் ற்  

ன்பாக “நி த்தேவண் ம்”. (எ ரத்் ைச ல் 

ேபாக் வரத்  

இல்லா ட்டா ம் வலப்பக்கம் 

ம்பக் டா .) 
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ப  B 
ேபாக் வரத்  க ம் ச க்ைஞக ம்  ச க்ைஞகள் (ேபாக் வரத்  ளக் கள்) / 
ச க்ைஞகள் (சாைலகளில்) 
 
 
எ த் க்காட் கள் 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

ேநராகச ்ெசல் ம் 

வாகனங்க ம் 

வலப்பக்கம்  ம் ம் 

வாகனங்க ம் 

“ெசல்லலாம்”. 

 
ேநராகச ்ெசல் ம் 

வாகனங்கள் 

மட் ேம “ெசல்லலாம்”. 

வலப்பக்கம் ம் ம் 

வாகனங்கள் 

“நி த் வதற் ” 

தயாராக ேவண் ம். 

 
ேநராகச ்ெசல் ம் வாகனங்கள் 

மட் ேம “ெசல்லலாம்”. 

வலப்பக்கம் ம் ம் வாகனங்கள் நி த்தக் 

ேகாட் ற் ப் ன்னால் நி த்த ேவண் ம். 

 
 
 

ச க்ைஞகள் (சாைலகளில்) 
 
 

  
 

பக ல் சாைல ழ் ைனகள் 
 

 
இர ல் சாைல ழ் ைனகள் 

 
 
58 றன்  சாைல ழ் ைனகள் 

பசை்ச மனிதன் ச க்ைஞ எரி ம்ேபா  இந்தச ் சாதனங்கள் க் ம். ம் ம் 
வாகனங்கள் எசச்ரிக்ைகயாக இ ந் , சாைலையக் கடக் ம் நைடயரக் க்  
வ டேவண் ம். 
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ப  B 
ேபாக் வரத்  க ம் ச க்ைஞக ம்      ேபா ஸ் அ காரி காட் ம் ச க்ைஞகள் 

 

ேபா ஸ் அ காரி காட் ம் ச க்ைஞகள் 
59 ேபாக் வரத் க்  வ காட் ம் ேபா ஸ் அ காரிகளின் ைக ச க்ைஞகைளக் கண் ப்பாகக்  

கைடப் க்கேவண் ம். சாைலக் கள், ேபாக் வரத்  ளக்  ச க்ைஞகள், சாைல 
அைடயாளக் கள், ேபாக் வரத்  ைறகள் ஆ யவற்ைற ட ேபா ஸ் அ காரி ன் 
ைக ச க்ைஞக க்ேக க் யத் வம் தரேவண் ம். 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(a) 
ேபா ஸ் அ காரிைய எல்லா ைசகளில் 
இ ந் ம் அ ம் வாகனங்கள் 
நி தத்ேவண் ம். 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
(b)  
(i) ேபா ஸ் அ காரிைய எல்லா ைசகளில் 

இ ந் ம் அ ம் வாகனங்கள் 
நி தத்ேவண் ம். 

(ii) ேபா ஸ் அ காரி ன் வலப்பக்க ம் 
இடப்பக்க ம் இ ந்  அ ம் வாகனங்கள் 
ெசல்லலாம். 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
(c) 
(i) ேபா ஸ் அ காரி ன் ன்னா ம், 

ன்னா ம், வலப்பக்க ம் இ ந்  அ ம் 
வாகனங்கள் நி த்தேவண் ம். 

(ii) அவரின் இடப்பக்கம் இ ந்  அ ம் 
வாகனங்கள் ெசல்லலாம். 
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ப  B 
ேபாக் வரத்  க ம் ச க்ைஞக ம்      ேபா ஸ் அ காரி காட் ம் ச க்ைஞகள் 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
(d)  
(i) ேபா ஸ் அ காரிைய எல்லா 

ைசகளில் இ ந் ம் அ ம் 
வாகனங்கள் நி த்தேவண் ம். 

(ii) அவரின் வலப்பக்கம் இ ந்  அ ம் 
வாகனங்கள் ெசல்லலாம். அவரின் 
இடப்பக்கம் இ ந்  அ ம் 
வாகனங்கள் நி த்தத ்
தயாராகேவண் ம் – ச க்ைஞ 
மாற ப்ப  காரணம். 

 
  

  
 

 

 

 

(e) 
(i) ேபா ஸ் அ காரி ன் ன்னா ம் 

ன்னா ம்  இடப்பக்க ம் இ ந்  
அ ம் வாகனங்கள்  நி த்த 
ேவண் ம். 
 

(ii) அவரின் வலப்பக்கம் இ ந்  அ ம் 
வாகனங்கள் 
நி தத்த ்தயாராகேவண் ம். ச க்ைஞ 
மாற ப்ப  காரணம். 

 

(f) 
(i) ேபா ஸ் அ காரி ன் 

ன்னா ந்  வல  பக்கம் 
ம் ம் வாகனங்கள் ெசல்லலாம். 

 
(ii) மற்ற அைனத்  ைசகளி ம் 

இ ந்  அ ம் வாகனங்கள் 
நி தத்ேவண் ம். 

 

 
 
 
 
 
55 
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ப  B 

ேபாக் வரத்  க ம் ச க்ைஞக ம்                                                         ைக ச க்ைஞகள் 
 

ைக ச க்ைஞகள் 
60 நீங்கள் இவற்ைறச ்ெசய்வதற்  ன்பாக: 

(a) வல /இட  பக்கம் ம் தல் அல்ல  நக தல்; 

(b) நி த் தல் அல்ல  ேவகதை்தக் ைறதத்ல்; 

(c) வாகன நி த் டத் ந்  ெவளியா தல்; அல்ல  

(d) கடந்  ெசல்ல தடத் ந்  ெவளிேய தல், 

உங்கள் எண்ணத்ைத மற்ற சாைல பயன்பாடட்ாளரக்ளிடம் ெதரியப்ப தத் ன் ட் ேய 

ெதளிவான ச க்ைஞ காடட்ேவண் ம். 
  ேமாட்டார ்

ைசக் ேளாட்  
 

வண்  ஓட் நர ்

 

 

 
 

நான் தடத் ந்  
வல பக்கம் ெசல்லப் ேபா ேறன் 

அல்ல  வல பக்கம் ம்பப் 
ேபா ேறன். 

 

 

 

 

 

 

 
 

நான் தடத் ந்  
இட பக்கம் ெசல்லப் ேபா ேறன் 

அல்ல  இட பக்கம் ம்பப் 
ேபா ேறன். 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

நான் ேவகத்ைதக் ைறக்கப் 
ேபா ேறன். 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

நான் நி த்தப் ேபா ேறன். 
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ப  B 
ேபாக் வரத்  க ம் ஒ ங் ைற கட்டைளக ம் இடப்பக்கம் ெசல் க  / 
சாைலத்தட ஒ ங் ைற 

 

ேபாக் வரத்  க ம் ஒ ங் ைற கட்டைளக ம் 
61 நீங்கள் இ வ ச ் சாைல ல் ஓட் செ்சல் ம்ேபா , ந் செ்சல்ல அல்ல  வலப்பக்கம் 

ம்ப ந்தால் த ர, எப்ேபா ம் இடப்பக்கமாக இ ப்பேதா , ந்தவைர சாைல ன் 
இடப்பக்க எல்ைலக்ேகாட் க்  அ ல் ெசல்ல ம். சாைல ந ல் ேபாக் வரத் க் த் 
தைடயாக ஓடட்க் டா . ந தத் ப்  இல்லாத இ வ ச ்சாைலக க் ம் இ  ெபா ந் ம். 

 
62 சாைல வைள ல், ேமல் ேநாக் ச ் ெசல் ம் சாைல ன் உசச்த் ல் அல்ல  எ ரி ள்ள சாைல 

ெதளிவாகத ்ெதரியாத மற்ற எங் ம் ந க்ேகாட் ன் க்ேக ெசல்லக் டா . 
 
63 ல சமயங்களில், சாைலப் பணிகள், நி த்  ைவக்கப்பட் க் ம் வாகனங்கள் 

ேபான்றவற்றால் உங்கள் பயணப் பாைத ல் தடங்கல் இ க்கலாம். இதத்ைகய ழ்நிைல ல், 
தடங்கைலத ் த ரக்்க, தல் கவனெம த் , நீங்கள் ெசல்ல க் ம் பாைத 
பா காப்பாக ம் ேபாக் வரத்  இல்லாம ம் இ ப்பைத உ ெசய்த ற  வலப்பக்கமாகச ்
ெசல்ல ம். சாைல கலாக இ ந்தால் ந க்ேகாட் ன் க் ம் நீங்கள் ெசல்லலாம். 

 

சாைலத்தட ஒ ங் ைற 
64 தடங்களில் டப்பட் ள்ள அம் க் கள் காட் ம் ைச ல் நீங்கள் ெசல்லேவண் ம். 

ழ்க்கா ம் பட ளக்கத்ைதப் பாரக்்க ம். நீங்கள் ெரன தடம் மாறக் டா . ஏெனனில் 
இதனால் மற்ற ஓட் நரக் க் த் ெதாந்தர  அல்ல  ஆபத்  ேநரலாம். தடம் மா ம்ேபா , 
உங்கள் எண்ணத்ைதத ் ெதரியப்ப தத் ேபா மான எசச்ரிக்ைக தர ேவண் ம். எப்ேபா ம் 

ன் ட் ேய ச க்ைஞ காடட்ேவண் ம். அவ்வா  ெசய்யத ்தவ னால் பத்  ேநரக் ம். 
 

65 ேபாக் வரத்  தைடப்பட்  நின் க் ம்ேபா , 
“வரிைசையத் தாண் ச”் ெசல்லேவண்டாம். 
தடங்க க்  இைட ல் ெந க் ய த் ச ்ெசல்வ ம், 
அக்கைற ன்  ந் ச ்ெசல்வ ம் பரீதத் ல் யக் 

ம். எப்ேபா ம் ெபா ைமயாக ம் சாைலையப் 
பயன்ப த் ம் மற்றவரக்ள்  அக்கைறயாக ம் 
இ க்க ேவண் ம். 

 

 

66 சாைல சந் ப்ைப அைடவதற்  ெவ  ன்பாகேவ, 
நீங்கள் ெசல்ல ம் ம் ைசக்கான சரியான 
தடத் ற் ள் ெசல்ல ேவண் ம். 

 
67 இ தடச ்சாைல ல், ந் செ்சல் ம் ேபா  த ரத்் , 

மற்ற சமயங்களில் எப்ேபா ம் இடப்பக்கமாகச ்
ெசல்ல ம். 

 
68 ன்  தடச ்சாைல ல், இடக்ேகா  தடத் ல் 

ெம வாகச ்ெசல் ம் வாகனங்கள் இ ந்தால், நீங்கள் 
ந தத்டத் ல் ெசல்லலாம். வலக்ேகா  தடம் ந் ச ்
ெசல்வதற் ம் அவசர வாகனங்க க் ம் உரிய . 
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ப  B 
ேபாக் வரத்  க ம் ஒ ங் ைற கட்டைளக ம் இடப்பக்கம் ெசல் க  / 
சாைலத்தட ஒ ங் ைற / தாண் ச ்ெசல் தல் 

 

தாண் ச ்ெசல் தல் 
 
69 உங்க க் ம் மற்றவரக் க் ம் ஆபத் ல்லாமல் தாண் ச ்ெசல்ல மானால் த ர, 

ஒ ேபா ம் தாண் ச ்ெசல்லக் டா . ப்பாக, இர ல், கனத்த மைழ ல், டட்த் ல் 
கவனமாக இ க்கேவண் ம். சாைல நிலவரம் ெதளிவாகத ்ெதரியாதேபா , ேவகத்ைத ம் 

ரத்ைத ம் கணிப்ப  ரமமாக இ க் ம். 
 
70 எப்ேபா ம் வலப்பக்கமாகேவ தாண் ச ்ெசல்லேவண் ம். இந்த ைறக் ச ் ல 

லக் கள் உண் . அத்தைகய ழ்நிைலகளில் நீங்கள் இடப்பக்கமாகத ்தாண் ச ்

ெசல்லலாம்: 

(a) ன்னா ள்ள ஓட் நர ்வலப்பக்கம் ம்ப ப்பதாகச ்ச க்ைஞ காட் ம்ேபா . 

(b) சாைல சந் ப் ல் நீங்கள் இடப்பக்கமாகத ் ம்ப ம் ம்ேபா . 

(c) வாகனப் ேபாக் வரத்  ெம வாக வரிைசப் த் ச ்ெசல் ம் நிைல ல், உங்கள் 

வலப்பக்கத்தடங்களி ள்ள வாகனங்கள் உங்கைள ட ெம வாகச ்ெசல் ம்ேபா . 

(d) வாகனங்கள் எந்தப் பக்கத் ந் ம் கடக்கக் ய ஒ வ ச ்சாைலகளில் (ஆனால் 

இ வ ச ்சாைலகளில் அல்ல). 
 
71 தாண் ச ்ெசன்ற ற , பா காப்பான ழ்நிைல எ ந்த டேன ண் ம் ெபா த்தமான 

தடத் ற் த் ம் ச ்ெசல்ல ம். ஆனால், நீங்கள் தாண் செ்சன்ற வாகனத் ன் ன்னால் 
சடாெரன க்ேக ைழயக் டா . 

 
72 ன்வ ம் இடங்களில் இ க் ம்ேபா , அல்ல  அ ம்ேபா , தாண் ச ்ெசல்லக் டா : 

(a) நைடயர ்கடப் . 

(b) சாைல சந் ப் . 

(c) சாைல ைன அல்ல  வைள . 

(d) ேமட் ன் ளிம் . 

(e) இரடை்ட ெவள்ைள ேகா கள். 
 
73 ன்வ ம் நிைலகளில் தாண் ச ்ெசல்லக் டா : 

(a) சாைல கலா ம் ப ல். 

(b) மற்ெறா  வாகனம் தடம் றழ அல்ல  ேவகத்ைதக் ைறக்க கடட்ாயப்ப த் ம் நிைல ல். 

(c) உ யாக இல்லாதேபா . 
 
74 தாண் ச ்ெசல் ம்ேபா  உங்கள் ேவகத்ைதக் டட்க் டா . அவ யமானால், ேவகத்ைதக் 

ைறத் , தாண் ச ்ெசல் ம் வாகனம் கடந்  ெசல்ல ட ம். 
 

75 ன்வ ம் ழ்நிைலகளில், தாண் ச ்ெசல்வ  ஆபத்தான , அவ்வா  ெசய்ய 
யற் க்கக் டா : 

(a) உங்க க்  ன்னா ள்ள கார ்அதற்  ன்னா ள்ள காைரத் தண் செ்சல்ல 

ற்ப ம்ேபா . 

(b) ன்னா ள்ள கார ்வலப்பக்கம் ம் வதற்காக இட  தடத் ந்  வல  தடத் ற்  

மா ம்ேபா . 

(c) தாண் ச ்ெசல்வதற்  எ ரத்் ைச ல் வ ம் ேபாக் வரத் ன் பாைதக் ள் 

ைழயேவண் க் ம்ேபா . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ஓட் ந க் ரிய அ ப்பைட ளக்கம் 57 
 

ப  B 
ேபாக் வரத்  க ம் ஒ ங் ைற கட்டைளக ம்                      தாண் ச ்ெசல் தல் 
 
 
76 தாண் ச ் ெசல்வதற்கான சரியான ைற – ழ்க்கா ம் 12 ெசயல்க ம் மற்ெறா  

வாகனத்ைதப் பா காப்பான ைற ல் தாண் ச ்ெசல் ம் ைறையக் காட் ன்றன. 
 

 

  
  
1 எ ரி ள்ள ேபாக் வரத்ைதக் கவனிக்க ம் 

  

  

2 ன்னா ள்ள ேபாக் வரத்ைதக் கவனிக்க ம் 

  

  

3 வலப்பக்கம் ச க்ைஞ காட்ட ம் 

  

  

4 பாரை்வ ல் படாத ப ையக் கவனிக்க ம் 

  

  

5 வலப்பக்கம் நகர ம் 

  

  

6 ேவகத்ைதக் ட்ட ம் 

  

  

7 எசச்ரிக்ைக ஒ ைய (ஹாரன்்) ஒ க்க ம் 
(அவ யமா ன்) 

  

  

8 கண்ணா ையப் பாரக்்க ம் 

  

  

9 இடப்பக்கச ்ச க்ைஞ காட்ட ம் 

  

  

10 இடப்பக்கம் நகர ம் 

  

  

11 ச க்ைஞைய நி த்த ம் 

  

  

12 வழக்கமான ேவகத் ல் ெதாடர்ந்  ெசல்ல ம் 
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ப  B                                                                    ேபாக் வரத்ைத மட் ப்ப த் தல் / ேவக வரம் கள் / 
ேபாக் வரத்  க ம் ஒ ங் ைற கட்டைளக ம் சாைல சந் ப் களில் “வ  

க”  
 

ேபாக் வரத்ைத மட் ப்ப த் தல் 
77 ேபாக் வரத்ைத மட் ப்ப த் தல் என்ப  காரண ன்  ைறவான ேவகத் ல், ப்பாகச ்

சாைல ன் வலப்பக்கத் ல் அல்ல  ந ல், ஓட் ச ் ெசல்வைதக் க் ற . ேபாக் வரத்ைத 
மட் ப்ப த் ம் வாகனங்களால் ன்னால் வ ம் ேபாக் வரத் க்  இைட  ஏற்பட் , மற்ற 
வாகனங்கள் இடப்பக்கமாக ஆபத்தான ைற ல் கடந்  ெசல்ல ேநரிடலாம். ைறவான 
ேவகத் ல் ஓட் ம் வாகனேமாட் கள் சாைல ன் இடப்பக்கம் ெசல்லேவண் ம். ப்பாக, 

ய ெகாள்ளள  ெகாண்ட ேமாடட்ார ் ைசக் ள்கள், சரக்  வாகனங்கள், லாரிகள் 
ஆ யவற் க்  இ  ெபா ந் ம். தாண் ச ் ெசல் ம்ேபா  அல்ல  வலப்பக்கம் 

ம்ப க் ம்ேபா  அல்ல  U வைள  ெசய் ம்ேபா  மட் ேம வலப்பக்கத ்தடத்ைத நீங்கள் 
பயன்ப தத்ேவண் ம். 

 

ேவக வரம் கள் 
78 ேவ  தமாகக் ப் டப்படா ல், ங்கப் ரி ள்ள எல்லா சாைலகளி ம் ேவக வரம்  

மணிக்  50 ேலா டட்ர.் உங்கள் வாகனத் ன் அல்ல  சாைல ன் ேவக வரம்ைப, இவற் ல் 
எ  ைறவாக உள்ளேதா அைத, றக் டா . 

 
79 எப்ேபா ம் “Reduce Speed Now” ையக் கைடப் க்கேவண் ம். 
 

சாைல சந் ப் களில் “வ  க”  
80 ெபரிய சாைல டனான சந் ப்ைப அ ம்ேபா , ப ப்ப யாக ேவகத்ைதக் ைறத் , ெபரிய 

சாைல ள்ள ேபாக் வரத் க்  வ டேவண் ம். “STOP”  காணப்படட்ால், நி தத்க் 
ேகாட் ற்  ன்பாக நி த்த ம். 

 
81 ேபாக் வரத்  ளக் கள் இல்லாத, “GIVE WAY”  அல்ல  “STOP”  உள்ள 

கட் ப்பா ல்லாத சந் ப் ல்: 
 

 

(a) நீங்கள் சாைல சந் ப்ைபக் கடந்  ேநராகச ் ெசல்வதாக 
இ ந்தால், வலப்பக்க ந்  ேநராகச ் ெசல் ம் 
ேபாக் வரத் க்  வ ட ேவண் ம். 

 

  

(b) நீங்கள் வலப்பக்கம் ம் வதாக 
இ ந்தால், எல்லா ைசகளி ந் ம் 
ேநராகச ் ெசல் ம்  ேபாக் வரத்  
வ ட ேவண் ம். 

 

 

(c)     அேதா , வல ந்  வலப்பக்கம் ம் ம் 
ேபாக் வரத் க் ம் எ ரத்் ைச ந்  இடப்பக்கம் 

ம் ம் ேபாக் வரத் க் ம் வ ட ேவண் ம். 
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ப  B 
ேபாக் வரத்  க ம் ஒ ங் ைற கட்டைளக ம் சாைல சந் ப் களில் “வ  

க”  
 
82 சாைல சந் ப் ல் வலப்பக்கம் பாரத்் , ற  இடப்பக்கம் பாரத்் , ண் ம் வலப்பக்கம் 

பாரக்்கேவண் ம். பா காப்பாக இ ப்பதாக உ யாகத ்ெதரி ம் வைர ல் ஓட் ச ்
ெசல்லக் டா . அ காரமற்ற யாேர ம் ஓட் ச ்ெசல் மா  ச க்ைஞ காட் னால், அைத 
நம் ச ்ெசல்லக் டா . 
 

83 சாைல சந் ப் ல் வலப்பக்கம் ம் வதற்  ெவ  ன்னேர, உங்க க் ப் ன்னா ள்ள 
ேபாக் வரத்  நிலவரத்ைதக் கவனத் ல் ெகாள்ளேவண் ம். பா காப்பான நிைல ல், 
ச க்ைஞ காட் , இ வ ச ்சாைல ன் ந ப்ப க் ச ்சற்  இடப்பக்கத் ற்  அல்ல  
ஒ வ ச ்சாைல ன் வலக்ேகா தத்டத் ற்  வாகனத்ைதக் ெகாண்  ெசல்ல ம். உங்க க் ம் 
அ வ ம் ஏேத ம் வாகனத் ற் ம் இைட ல் பா காப்பான ரம் இ க் ம்வைர 
காத் ந் , அதன் றேக ைமயாகத் ம்பேவண் ம். 

 
84 வலப்பக்கமாக இ வ ச ்சாைலக் ள் ம் ச ்ெசல் ம்ேபா , அந்தச ்சாைல ன் 

ந க்ேகாட் ற்  இடப்பக்கத ்தடத் ற் ள் ம்ப ம். 
 
85 வலப்பக்கமாக ஒ வ ச ்சாைலக் ள் ம் ம்ேபா , அந்தச ்சாைல ன் வலக்ேகா  

தடத் ற் ள் ம்ப ம். 
 
86 நீங்கள் இடப்பக்கம் ம்ப ந்தால், இடப்பக்கத ்தடத் ற் ச ்ெசன் , ன் ட் ேய ச க்ைஞ 

காடட் ம். அேதா , ம் வதற்  ன்  அல்ல  ன்  வலப்பக்கத் ற் ப் பாயக் டா . 
 
87 ஒ  வாகனம் ம் ம்ேபா , அதன் ன் சக்கரம் சாைல ைனக்  ெந க்கமாக இ க் ம். 

எனேவ, ம் ம்ேபா , நைடயரக்ள், வண் கள் அல்ல  ேமாடட்ார ்ைசக் ள்கள்  
இ க்காம க்க கவனமாக இ க்க ேவண் ம். 

 

 

 
 
 
 
வாகனம் ம் ம்ேபா  ன் 

சக்கர ம் ன் சக்கர ம் ெசய் ம் 

வைள க க்  இைட லான அகல 

ேவ பாடை்டக் கவனிக்க ம். 
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ப  B 
ேபாக் வரத்  க ம் ஒ ங் ைற கட்டைளக ம்                வட்டச் ற் ப் பாைத 
 

வட்டச் ற் ப் பாைத 
88 வடட்ச் ற் ப் பாைதைய ெந ங் ம்ேபா  ேவகத்ைதக் ைறத் , உங்கள  

வலப்பக்கத் ந்  வ ம் ேபாக் வரத் க்  வ ட ம். 
 
89 ெபா வான ைற இ தான்: 

(a) தடம் A- ந்  வ ம் ேபாக் வரத் , படத் ல் உள்ளப  “A”-க் ச ்ெசல் ம். 

(b) தடம் B- ந்  வ ம் ேபாக் வரத்  “B”-க் ச ்ெசல் ம் 

(c) தடம் C- ந்  வ ம் ேபாக் வரத்  “C”-க் ச ்ெசல் ம் 
 

 
 

 

நிைன ல் ெகாள்க – உங்கள  வலப்பக்கத் ந்  வ ம் ேபாக் வரத் க்  உங்கைள ட 
ன் ரிைம உண் . 

 
வாகனேமாட் க க்கான ைறகள் 
உங்கள  வலப்பக்கத் ந்  வ ம் ேபாக் வரத் க்  நீங்கள் எப்ேபா ம் வ ட ேவண் ம். 
நீங்கள் எப்ேபா ம் எசச்ரிக்ைகயாக இ ப்பேதா , நீங்கள் எந்தப் பாைத வ யாகச ்
ெசல்லேவண் ம் என்பைத ன் ட் ேய ரம்ானிக் மா  ஆேலாசைன றப்ப ற . 
உங்கைளச ்சரியான தடத் ற்  வ காட் ம் ேபாக் வரத்  கள், ேபாக் வரத்  ளக் கள், 
சாைல அைடயாளக் கள் ஆ யவற் ந்  ைடக் ம் எல்லா தகவல்கைள ம் கவனத் ல் 
ெகாண் , அதன்ப  ெசயல்பட ம். எப்ேபா ம் இவற்ைற நிைன ல் ெகாள்ள ம்:- 
(a) உங்கள் எண்ணத்ைத ன் ட் ேய ெதரி க்க ெதளிவான ச க்ைஞகள் காடட் ம்; 

(b) வலப்பக்க ைறையப் ன்பற்ற ம்; 

(c) மற்ற ஓட் நரக் க் த் ெதாந்தர  ெகா க்கக் டா ; 

(d) உங்கள் கண்ணா ைய ேவகத் டன் பயன்ப த் , உங்க க் ப் ன்னா ள்ள 

வாகனங்களின் பாைதைய நீங்கள் மைறக்கா ப்பைத உ ப்ப தத் ம்; மற் ம் 

(e) சாைலப் பா காப்  க , சாைலையப் பயன்ப த் ம் மற்றவரக்ளிடம் அக்கைறயாக 

நடந் ெகாள்ள ம். 
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ப  B 
ேபாக் வரத்  க ம் ஒ ங் ைற கட்டைளக ம் ைர ச ் சாைலகளில் 
வாகனம் ஓட் தல் / மஞ்சள் ெபட்  சாைல சந் ப் கள் 
 

ைர ச ்சாைலகளில் வாகனம் ஓட் தல் 
90 வாகனத் ல் ப  ஏற்படட்ாேலா, பத்  அல்ல  அவசரநிைல ஏற்படட்ாேலா த ர மற்ற 

ழ்நிைலகளில் சாைல ன் ஓரதத்டம் அல்ல  ளிம் க்  வாகனத்ைத ஓட் ச ்ெசல்லக் டா , 
நகரத்த்க் டா  அல்ல  அங்  நி தத்க் டா . 

 
91 மணிக்  60 ேலா டட்ர ்மற் ம் அதற் க் ைறவான ேவக வரம் ள்ள வாகனங்கள் 

ைர சச்ாைல ன் இடக்ேகா த் தடத் ல் ஓடட்ப்பட ேவண் ம். 
 
92 ைர சச்ாைலகளில் வண்  ஓட் வ , ஸ்ேகட் ங் மற் ம் நைடப்ப ற்  ஆ யைவ தைட 

ெசய்யப்பட் ள்ளன. 
 
மஞ்சள் ெபட்  சாைல சந் ப் கள் 
93 மஞ்சள் ெபட்  காணப்ப ம் சாைல சந் ப் ல், ேபாக் வரத்  ளக் கள் ஓட் ந க் ச ்

சாதகமாக இ ந்தா ம், மஞ்சள் ெபட் க் ள் வாகனத்ைத ஓட் ச ்ெசன்  ேபாக் வரத் க்  
இைட  ஏற்ப த் வ  ற்றமா ம். ஆ ம், ப் டட் ல ழ்நிைலகளில், மஞ்சள் ெபட்  
சாைல சந் ப் க் ள் ைழ ம் ஓட் நர ்தண் க்கப்பட மாடட்ார.் 

 
(a) ழ்நிைல ஒன்  

சாைல சந் ப்  ெபட் க் ள் ம்  நிற் ம் வாகனங்கள் மற்ற வாகனங்களின் வ ைய 
மைறக்கா ப்ப  தல் ழ்நிைல. ம் ம் வாகனங்கள் A, B, C ஆ யவற் ன் ஓட் நரக்ள் 
மட் ேம அவரக்ள் ெசல்லேவண் ய தடங்கைள மற்ற வாகனங்கள் மைறத் க் 
ெகாண் க் ம்ேபா  மஞ்சள் ெபட் க் ள் ைழயலாம், X டப்படட் வாகனம் ைழயக் 

டா . ேபாக் வரத்  ளக் கள் வப்பாக மா னால், வாகனங்கள் A, B, C மற்ற 
வாகனங்க க்  இைட  ஏற்ப த்தமாடட்ா. ஆனால், X டப்படட் வாகனம் ளக் கள் 
மா ம்ேபா  ேபாக் வரத்  இைட றாக இ க் ம். இந்த வாகனத் ன் ஓட் நரக்ள் 
தண் க்கப்ப வாரக்ள். எனேவ, இவரக்ள் நி தத்க் ேகாட் ற் ப் ன்னால் “Y”-ல் காத் க்க 
ேவண் ம்.
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ப  B 
ேபாக் வரத்  க ம் ஒ ங் ைற கட்டைளக ம் மஞ்சள் ெபட்  சாைல 
சந் ப் கள் 
 

(b) ழ்நிைல இரண்  
எ ரத்் ைச ந்  ேபாக் வரத்  வந்  ெகாண் க் ம்ேபா  வலப்பக்கம் ம்ப ய ம் 
ஓட் நரக்ள் மஞ்சள் ெபட் ல் காத் ப்ப  இரண்டாவ  ழ்நிைல. A, B, C டப்படட் 
வாகனங்கள் ஓட் நரக்ள், ைமயாகத் ம் வதற் த் த ந்த வாய்ப் க்காகக் 
காத் க் ம்ேபா  மஞ்சள் ெபட் ல் இ க்கலாம். 
ேபாக் வரத்  ளக் கள் வப்பாக மா னால், ஓட் நரக்ள் ைமயாகத் ம் , மஞ்சள் 
ெபட்  சந் ப் ந்  ெவளிேயற ேவண் ம். 

 

 

(c) ழ்நிைல ன்  
வலப்பக்கம் அல்ல  இடப்பக்கம் ம் ம் ஓட் நரக்ள், நைடயரக்ள் சாைலையக் கடந்  
ெகாண் ப்பதால் மஞ்சள் ெபட்  சந் ப் ல் காத் ப்ப  ன்றாவ  ழ்நிைல. 
நைடயரக்ள் சாைலக் கடப்ைபப் பயன்ப த் வதால் வாகனங்கள் A, B, C, D, E ஆ யவற் ன் 
ஓட் நரக்ள் ைமயாகத ் ம்ப யா டட்ா ம் அவரக்ள் மஞ்சள் ெபட் க் ள் 

ைழயலாம்.
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ப  B 

ேபாக் வரத்  க ம் ஒ ங் ைற கட்டைளக ம்           “U”வைள கள் / 

வாகனத்ைத நி த் த ம் நி த்  ைவத்த ம் 
 

“U” வைள கள் 
94 “U” வைள   இல்லாத சாைல சந் ப் கள், சாைல க் ச ்

சந் ப் கள், சாைல ந த்த ப் ள்ள ஏேத ம் றப் கள் 

ஆ ய இடங்களில் “U” வைள  ெசய்யக் டா . 
 

 

95 “U” வைள  ெசய் ம்ேபா  எப்ேபா ம் கவனமாகத்  

ம்பேவண் ம், ப்பாக சாைலேயாரத் ல் உள்ள  

மரங்கள் அல்ல  தர ்ேவ கள் எ ரத்் ைச ந்   

வ ம் ேபாக் வரத்ைத உங்கள் பாரை்வ ந்   

மைறக் ம்ேபா . நீங்கள் ம் ம்ேபா , உங்கேளா  

ேசரந்்  உங்கள  வலப்பக்க ந்  ம் ம் வாகனங்கைள, 

ப்பாக ேமாட்டார ்ைசக் ள்கைளக் கவனித்  

எசச்ரிக்ைகயாகச ்ெசல்ல ம். 
 

வாகனத்ைத நி த் த ம் நி த்  ைவத்த ம் 

96 ன்வ ம் இடங்களில் உங்கள் வாகனத்ைத நி த்  

ைவக்கேவா அல்ல  காத் க்கேவா டா : 

(a) வைள ல், ன் ன் ளிம் ல் அல்ல  பாலத் ல். 

(b) நைடபாைத ல் அல்ல  வண்  தடத் ல். 

(c) ேபாக் வரத்  ளக் கள் அல்ல  நைடயர ்

கடப் க க்  அ ல். 

(d) ெபரிய சாைல ல் அல்ல  ேபாக் வரத்  ேவகமாகச ்

ெசல் ம் சாைல ல். 

(e) சாைல ன் ம றம் நிற் ம் மற்ெறா  வாகனத் ற் , 

அல்ல  மற்ற இைட க க்  (எ.கா. சாைல 

ப பாரப்் ப் பணி) ேநர ்எ ரில் அல்ல  ட்டத்தடட் 

எ ரில். 

(f) மற்ெறா  வாகனத் ற் ப் பக்கவாட் ல். 

(g) ஏேத ம் சாைல அல்ல  ெத ன் சந் ப்  அல்ல  இைணப் ந்  6 ட்டரக் க் ள் (20 

அ க் ள்) ( ள்ள படத் ல் காண் க்கப்பட் ள்ளவா ). 

(h) ேப ந்  நி த்தத் ந்  (மஞ்சள் டப்பட்ட ெபட் ன் ைன ந் ) அல்ல  ேப ந்  

நி த்தத் ன் ைன ந்  9 ட்டர ் (30 அ ) ரத் ற் ள். வாகனக் ேகாளா  அல்ல  சக்கரக் 

ேகாளா  காரணமாக வாகனம் ப தைடந்  நின்  ேபாவ  மட் ேம இதற்  லக் ). 

(i) யைணப்  நீரக்் ழா ன் இ  பக்க ம் 3 டட்ர ்(10 அ ) ரத் ற் ள். 

(j) ஏேத ம் ைழ வா ைல மைறக்கக் ய இடத் ல்.  

 

(k) வாகனப்ேபாக் வரத்  எ ரத்் ைச ல். 

(l) ஏேத ம் ைணச ்சாைல ன் ெந ல். 

(m) ேமஞ்சாைல, ரங்கசச்ாைல அல்ல  ேமஞ்சாைலக்  அல்ல  

ரங்கசச்ாைலக்  இட் செ்சல் ம் சாய் ப் பாைத ல். 

(n) ல் தைர ல் அல்ல  சாைல ன் ஓரத் தடத் ல் 

(o) ஏேத ம் ேப ந்  தடத் ல். 

(p) டாக்  நி த் வதற்ெகன ஒ க்கப்பட்ட ஏேத ம் 

இடத் ல் (டாக் கள் த ரத்் ). 

(q) ஏேத ம் டாக்  நி த்தத் ல் (டாக் கள் த ரத்் ). 

(r) ஏேத ம் ேப ந்  நி த்தத் ல் (ஓம்னி ேப ந் கள் த ரத்் ). 

(s) “காத் க்கக் டா ” மண்டலத் க் ள் 

(t) “நி த்தக் டா ” மண்டலத் க் ள் 

 
( ப் : வாகனத்ைத நி த்  ைவப்ப  என்ப  உடன யாகப் பயணிகைள ஏற் க்ெகாள்ள 
அல்ல  இறக் ட நிற்பதல்லா  வாகனத்ைத நி த்  ைவத் க் காத் ப்பைதக் க் ற .) 
 

ப் : 
உங்கள  
வலப்பக்கத் ல் 
வந் ெகாண் க்

ம் வாகனங்கள் 
அல்ல  ேமாட்டார் 
ைசக் ள்கைள 

க ம் 
கவனமாகப் 
பார்க்க ம். 

6 ட்டரக்ள் 

6 ட்டரக்ள் 

6 ட்டரக்ள் 

6 ட்டரக்ள் 

6 
ட்

ட
ரக்

ள்
 

6 
ட்

ட
ரக்

ள்
 

6 
ட்

ட
ரக்

ள்
 

6 
ட்

ட
ரக்

ள்
 

ப் : 
வப்  நிற ட்ட 

ப  ஒ  சாைலச ்
சந் ப் ன் எல்ைல 
வைரய க்கப்பட்ட 
கட் ப்ப த்தப்பட்ட 
வாகனம் நி த் ம் 
ப ையக் 

க் ற . 
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ப  B 

ேபாக் வரத்  க ம் ஒ ங் ைற கட்டைளக ம்                வாகனத்ைத 

நி த் த ம் நி த்  ைவத்த ம் 
 
 
97 வாகனத் ன் கதைவத ் றப்பதற்  ன்பாக, சாைல ல் அல்ல  நைடபாைத ல் யா க் ம் 

எந்த ஆபத்  அல்ல  ெதாந்தர  ஏற்படா ப்பைத உ ப்ப த்த ம். மானவைர 
சாைலேயார ைனக்  ஆக அ ள்ள பக்க ந்  இறங்க ம். 

 
98 வாகனத்ைத நி த் ம்ேபா , மானவைர சாைலேயார ைனக்  எவ்வள  அ ல் 

ேமா அவ்வள  அ ல் வாகனத்ைத நி தத் ம். 
 
99 வாகனத்ைத நி த்  ைவக் ம் ேபாெதல்லாம், மறக்காமல்: 

(a) இன் ைன நி த் ட் , ைக ேரக்ைக இ க்க ம். 

(b) வாகனம் ழ்ேநாக் ய பாைத ல் இ ந்தால் “ரிவரஸ்்” யரி ம், ேமல் ேநாக் ய பாைத ல் 

இ ந்தால் ைறந்த யரி ம் ைவக்க ம். 

(c) இன் ன் இயக் ந்  சா ைய எ க்க ம். 

(d) வாகன இயக்கச ் சக்கரதை்தப் டட் ம் அல்ல  வாகனத் ல் அலாரம் ெபா த் ந்தால் 

அைதச ்ெசயல்ப தத் ம். 

(e) சன்னல்கைள , கத கைளப் டட் ம். 

(f) உங்கள் உடைமகைள வாகனத் ன் ன்ப ல் (boot) அல்ல  கண்ணில் படாத ேவ  

இடத் ல் ைவக்க ம். 
 
100 ப தைடந்த அல்ல  அ படட் எந்த வாகனத்ைத ம் எந்தெவா ெபா ச ் சாைல ம் ட் ச ்

ெசல்லக் டா  என்பைத நிைன ல் ெகாள்ள ம். உங்கள் வாகனம் சாைல ல் ப தைடந்தால்,  
ப தைடந்த வாகனங்கைள நி த்  ைவக் ம் இடத் ற்  அல்ல  மானவைர சாைல ன் 
ஓரத் ற்  வாகனத்ைதத ் தள்ளிச ் ெசல்ல ம். பகலாக இ ந்தா ம் அபாய எசச்ரிக்ைக 

ளக் கைள எரிய ட் , ஒளி ர ப க் ம் எசச்ரிக்ைக க்ேகாணத்ைத வாகனத் ற் ப் 
ன்னால் ைறந்த  20 டட்ர ் ரத் ல் ைவக்க ம். ேபாக் வரத் க் த ்தடங்கல் ஏற்ப தத்ாத 

வைக ல், வாகனத்ைத உடன யாக இ த் ச ்ெசல்ல ஏற்பா  ெசய்ய ம். 
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ப  B 
ேபாக் வரத்  க ம் ஒ ங் ைற கட்டைளக ம்                  இ க்ைக வாரக்ள் /  

ளக் கள் 
 

இ க்ைக வாரக்ள் 
101 வாகனங்களில் பயணம் ெசய் ம் அைனவ ம், அவரக்ளின் 

வய  எ வாக இ ந்தா ம், ைறயாக இ க்ைகவார ்
அணிந் க்க ேவண் ம். 1.35 டட்ர ்உயரத்ைத 

டக் ைறவான உயர ள்ள ெபரியவரக்ள் பத் ன்ேபா  
காயம் ஏற்ப ம் ஆபத்ைதக் ைறக்க க்கலான 
இ க்ைககைளஅல்ல  அங் கரிக்கப்படட் சரிப தத்க் ய 
இ க்ைக வாரக்ைள அணிய ேவண் ம். 

  
102 இ க்ைகவார ்அணியத ்தவ னால் $120 அபராத ம் 3 ற்றப் 

ள்ளிக ம் க்கப்ப ம் 
 

ளக் கள் 
103 இர ல் (இர  7.00 மணிக் ம் காைல 7.00 மணிக் ம் இைட ல்) வாகனத் ன் ன் ளக் கைள 

எரிய ட ேவண் ம். 
 

104 இர ல் எப்ேபா ம் உங்கள் “ெஹடை்லட்” ளக் களின் 

ஒளிப்பரவ க்  உட்படட் ப ல் ஓட்ட ம். சாைலையப் 

ரிக் ம் ந ப்ப ல் நின் க் ம் நைடயரக்ைளக் 

கவனிக்க ம். எ ரத்் ைச ந்  வ ம் 

வாகனங்களின் ளக்ெகாளி ரகாசத் ல்  

அவரக்ைளக் காண்ப  ரமமாக இ க் ம் என்ப  

இதற் க் காரணம். 
  

நைடயர ்ஓட் ந க் த் ெதரிய ல்ைல 
105 இர ல் கடட்டங்கள் அைமந்த இடங்களி ம் மைழ ம் 

வாகனம் ஓட் ம்ேபா  “ெஹடை்லட”் ளக் கைளத் 
தாழ்த்த ம். 

  
106 ளக்ெகாளி இல்லாத சாைலகளில் எப்ேபா ம் “ைஹ ம்” ளக் கைளப் பயன்ப த்த ம். மற்ற 

வாகனங்கைள ம் வண்  ஓட் நரக்ைள ம் சந் க் ம்ேபா  “ெஹடை்லட்” ளக் கைளத் 

தாழ்த்த ம். மற்ெறா  வாகனத் ன் ஒளிச் டரால் உங்கள் கண்கள் னால், ேவகத்ைதக் ைறத் , 

அவ யமா ன் வாகனத்ைத நி த்த ம். 

 
 
107 மற்ற வாகனங்க க் ப் ன்னால் ஓட் ச ் ெசல் ம்ேபா  “ெஹடை்லட”் ளக் கைளத் 

தாழ்தத் ம். 

 
 
 

ஒ  இ க்ைகவார ்உங்கள் உ ைரக் காப்பாற்ற ம் 
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ப  B                                                                                                                                                      
ேபாக் வரத்  க ம் ஒ ங் ைற கட்டைளக ம்            ளக் கள் / ம பானம் 
 
108 பக ல் சாைலப்ப  ெதளிவாகத் ெதரியாதேபா  அல்ல  மைழ ெபய் ம்ேபா , “ெஹடை்லட”் 

ளக் கைள எரிய ட ம். சாைலையப் பயன்ப த் ம் மற்றவரக் க்  உங்கள் வாகனம் 
ெதரிவைத இ  உ ப்ப த் ம். “ெஹடை்லட”் ளக் கைள எரிய வதால் உங்கள  
எரிெபா ள் உபேயாகம் எந்த வைக ம் பா க்கப்படா . 

 
109 ளக்ெகாளி அறேவ இல்லாத அல்ல  ளக்ெகாளி ேபாதாத சாைலகளில் இர  ேநரத் ல் 

வாகனத்ைத நி த்  ைவக் ம்ேபா  உங்கள  பக்கவாட்  அல்ல  வாகனம் நி த் ைவப்  
ளக் கைள எரிய வ  நல்ல . 

 
110 எ ரத்் ைச ந்  வ ம் வாகனங்களின் “ெஹடை்லட”் ளக் கைள ேநர யாகப் 

பாரக்்காமல், சற்  இடப்பக்கமாகப் பாரக்்க யற்  ெசய்ய ம். ெநா ப்ெபா  பாரை்வ ல் 
தைட ஏற்ப வைதத் த ரக்்க இந்த உத்  உத ம். 

 
111 ன்னா ள்ள வாகனங்களின் ேரக் ளக் கள் ெரன ஒளி வைத எப்ேபா ம் கவனத் ல் 

ெகாண்  ப்பாக இ க்க ம். 
 
112 பாைத ெதளிவாகத் ெதரியாத வைளைவ அல்ல  சந் ப்ைப ெந ங் ம்ேபா , “ெஹடை்லட”் 

ளக் கைள எரிய ட் , நீங்கள் வைளைவ அல்ல  சந் ப்ைப ேநாக்  வ வதாக நைடயரக்ள், 
எ ரத்் ைச ந்  வ ம் வண்  ஓட் நரக்ள், வாகனேமாட் கள் ஆ ேயாரிடம் 
ெதரியப்ப த் வ  நல்ல . 

 
113 வாகனத் ன் உள் ளக் கைள எரிய ட் க்ெகாண்  வாகனம் ஓட் வ  பா காப்பற்ற . 

ஏெனனில், உள் ளக் களால் உங்கள  ெவளிப்பாரை்வ ைறந் ம். ேமாடட்ார ்
ைசக் ேளாட் கள் நாள் வ ம் “ெஹடை்ல ட”் ளக் கைள எரிய ட ேவண் ம். 

 

ம பானம் 
114 ம பானம், ய அள ல் அ ந் னா ம், சாைல ல் உங்கள் பா காப்ைபக் ைறத் ம். 

“ம  அ ந் னால், வாகனம் ஓடட்ா ரக்ள்” என்ப  பா காப் க்கான ைற. ேபாைதப் 
ெபா க் ம், ேநாய்க்காக உடெ்காள் ம் மயக்கதத்ன்ைம ள்ள ம ந் க க் ம் இ  
ெபா ந் ம். 
 

115 சடட்ப்ப  100 ல் டட்ர ்இரதத்த் ல் 80 ல் ராம் ம பானம் என்ப  இரதத்த் ல் 
கலந் க்கக் ய ம பான அள க்கான வரம் . 100 ல் டட்ர ் வாசத் ல் 35 
ைமக்ேரா ராம் ம பானம் என்ப  வாசத் ல் கலந் க்கக் ய ம பான அள க்கான 
வரம் . இந்த வரம் க்  ேமலாக இரத்தத் ல் அல்ல  வாசத் ல் ம பானம் கலந் க் ம் 
நிைல ல் வாகனம் ஓட் ம்ேபா  ப ேவார ் ேபாைத ல் வாகனம் ஓட் யதாக 
நீ மன்றத் ல் ற்றம் சாடட்ப்ப ம். இரதத்த் ல் அல்ல  வாசத் ல் கலந் க் ம் 
ம பானத் ன் அள  சடட் வரம்ைப டக் ைறவாக இ ந்தா ம், ம ேபாைதயால் ஓட் நரால் 
வாகனத்ைதச ்சரியாகக் கட் ப்ப தத் ய ல்ைல என்பதற்  ஆதாரம் இ ந்தால், ஓட் நர ்

ேபாைத ல் வாகனம் ஓட் யதாகக் ற்றம் சாடட்ப்படலாம். ேபாைத ல் வாகனம் 
ஓட் ேவா க்  $1,000 தல் $5,000 வைர லான அபராதம் அல்ல  6 மாதத் ற்  ேமற்ேபாகாத 

ைறத்தண்டைன க்கப்படலாம். ற்றம் ரிந்தவரின் ஓட் நர ்உரிமம் கடட்ாயமாக 
ஓராண்  காலத் ற் த் த நீக்கம் ெசய்யப்ப ம். ம ப ம் ற்றம் ரிேவார ்ஓராண் க்  
ேமற்ேபாகாத கடட்ாய ைறத் தண்டைனைய எ ரே்நாக் வர.் 
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ப  B                                                                          
ேபாக் வரத்  க ம் ஒ ங் ைற கட்டைளக ம் இல ரக சரக்  வாகனங்கள் / 
உயர வரம் கள் 
 

இல ரக சரக்  வாகனங்கள் 
116 சரக் ப் ப ல் ெதா லாளரக்ைள ஏற் ச ்ெசல்லப் பயன்ப தத்ப்ப ம் எல்லா லாரிகளி ம் 

ேமற்க ைக ம் உயரமான ஓரதத் ப் க ம் ெபா த்தப்பட் க்க ேவண் ம். 
 
117 சாைல ல் ெசல் ம் எந்தெவா  வாகனத் ல் ஏற்றப்பட் ள்ள சரக் ம் எப்ேபா ம் 

பா காப்பாகக்  
கடட்ப்பட் க்க ேவண் ம். 

 
118 லாரி ன் ஓட் நர ்ப ள்ள ன்பக்க இ க்ைக(கள்) அைனத்ைத ம் நிரப் ய றேக 

ன்பக்கச ்சரக் ப் ப ல் ெதா லாளரக்ைள ஏற் ச ்ெசல்லலாம். 
 
119 ெதா லாளரக்ைள ஏற் செ்சல்ல லாரிகைளப் பயன்ப த்த ம் ம் லாரி உரிைமயாளரக்ள், 

சரக்  ஏற்றப்படாதேபா  லாரி ன் ன்ப ல் அ கபடச்மாக எதத்ைன ெதா லாளரக்ைள 
ஏற் செ்சல்ல ம் என்பைதக் காட் ம் “அ கபடச் பயணிகள் ெகாள்ளள ” (MPC) 

த் ைரைய லாரி ன் ன்ப ல் வலப்பக்கம் மாட்  ைவத் க்கேவண் ம். 
 
120 லாரிகளில் ஏற் ச ்ெசல்லப்ப ம் ெதா லாளரக்ள், பா காப் க்காக ைறயாக 

உடக்ாரந்் க்க ேவண் ம். அமரந்் க் ம் ெதா லாளரின் அ கபடச் உயரம் சரக் ப் 
ப ன் தைர ந்  1.1 டட் க் ேமல் இ க்கக் டா . 

 
121 அமரந்் க் ம் ஒவ்ெவா  ெதா லாள க் ம் ைறந்தபடச் ம் 0.372 ச ர டட்ர ்(அல்ல  4 ச ர 

அ ) இடப்பரப்  இ க்க ேவண் ம் என்ற நிபந்தைனைய அ ப்பைடயாகக் ெகாண் , 
அள க்க கமான ெதா லாளரக்ைள வாகனம் ஏற் ச ்ெசல்லக் டா . சரக் கள் அல்ல  
சாதனங்கள் ஏற்றப்பட் ந்தால், எஞ் ள்ள இடப்பரப்பள க்  ஏற்ப ெதா லாளரக்ளின் 
எண்ணிக்ைக ைறக்கப்பட ேவண் ம். 

 
122 சரக் ப் ப ல் ெதா லாளரக்ைள ஏற் ச ்ெசல் ம் வாகனங்கள், சாைல ன் ேவக வரம்  

அல்ல  வாகனத் ன் ேவக வரம்பான மணிக்  60 ேலா டட்ர ்ேவகம், ஆ யவற் ல் 
ைறவான ேவகத்ைத டக் தல் ேவகத் ல் ெசல்லக் டா . 

 

உயர வரம் கள் 
123 வாகனத் ன் ஒட் ெமாத்த உயரம் 4.5 டட் க்  ேமலாக இ க் ம்ேபா  ேபா ஸ் 

ைண ன்  வாகனத்ைத ஓட் வ  ற்றமா ம். 
 

தைலக்  ேமேல உள்ள அைமப் கள்  ேமா வைதத ்த ரக்்க 4 வ கள் 
(a) வாகனத் ன் உயரம் 4.5 டட் க் க் ைறவாக இ ப்பைத உ ப்ப தத் ம். வாகனத் ன் 

உயரம் 4.5 டட் க்  ேமலாக இ ந்தால் ேபா ஸ் ைணக்  ண்ணப்பம் ெசய்ய ம். 
(b) வாகனத்ைத ஓட் ச ்ெசல்வதற்  ன்பாகப் பயணப்பாைதையத ் டட் ட ம். 
(c) ேவக, உயர வரம் க க் க் கட் ப்பட ம். 
(d) ன்வ ம் ழ்நிைலகளில் வாகனத்ைத நி த்  மாற் ப் பயணப் பாைதைய நாட ம்: 

(i) டட் டப்பட்ட பயணப் பாைத ந்  நீங்கள் ைச ப்  டப்படட்ால் 
(ii) வ  ெதரியாமல் ெதாைலந்  ேபானால் 
(iii) உங்கள் பயணத் ன்ேபா  வாகனத் ன் உயரத்ைத டத் தாழ்வான உயரம் ெகாண்ட 

சாைல அைமப்  உங்கள் பாைதைய மைறக் ற  என்ப  ெதரிய வந்தால். 
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ப  B 
ேபாக் வரத்  கள் மற் ம் ஒ ங் ைறகள் வாகனம் ஓட் ம்ேபா  அைலேப  
தகவல்ெதாடர்  சாதனத்ைதப் பயன்ப த் தல் 
 

வாகனம் ஓட் ம்ேபா  அைலேப  தகவல்ெதாடர்  சாதனத்ைதப் 
பயன்ப த் தல் 
(ைகேப  “பயன்பா ” என்ப  ைகேப  தகவல்ெதாடர்  சாதனத்ைத ஒ  ைக ல் 

த் க்ெகாண்  யா டனாவ  ேப க்ெகாண் ப்பைதக் ப் ற ). 
 
124 வாகனம் ஓட் ம்ேபா  ைகேப  தகவல்ெதாடர்  சாதனங்கைள (ெதாைலதெ்தாடர் க்  

வ வைமக்கப்படட் அல்ல  பயன்ப தத்க் ய ைகேப  மற் ம் ைக ல் த் க்ெகாள் ம் 

ேவ  சாதனங்கள் (உ-ம். ேடப்ளட் கள், வாக் -டாக் ஸ், ைக ல் க் ம் ைளயாட் ப் 

ெபா கள், த யன) உள்ளடங் ம்) பயன்ப த் வ  ற்றமா ம். வாகனம் ஓட் ம்ேபா  

ைகேப  தகவல்ெதாடர்  சாதனம் பயன்ப த்தேவண் ய அவ யம் ஏற்படட்ால், வாகன 

நி த் டம் ேபான்ற பா காப்பான இடத் ற்  ஓட் செ்சன்  வாகனதை்த நி த்  ட்  

ெதாைலேப  அைழப் க் ப் ப லளிக்கலாம். தகவல்ெதாடர்  ெசயல்பா  என்பைவ ன்வ ம் 

ெசயல்பா கைளக் க் ற . 

(a) வாய்ெமா  அல்ல  எ த் ப் ரவ் ெசய் கைள அ ப் தல் அல்ல  ெப தல்;  

(b) ன்ன  ஆவணங்கைள அ ப் தல் அல்ல  ெப தல்;  

(c) நகரா அல்ல  நக ம் படங்கைள அ ப் தல் அல்ல  ெப தல்;  

(d) ஒ  அல்ல  ஒளிக் ேகாப் கைள அ ப் தல் அல்ல  ெப தல்; மற் ம் 

(e) இைணயதளத் க்கான அ கைல வழங் தல் 
 
125 வாகனம் ஓட் ம்ேபா  அைலேப  தகவல்ெதாடர்  சாதனத்ைதப் பயன்ப த் யதாகப் பட்ட 

ஓட் ந க்  நீ மன்றத் ல் ற்றம் சாட்டப்ப ம். இந்தக் ற்றத் ற்  $1,000க்  ேமற்ேபாகாத 

அபராதம் அல்ல  6 மாதத் ற்  ேமற்ேபாகாத ைறத்தண்டைன, அல்ல  இரண் ேம தண்டைனயாக 

க்கப்படலாம். ற்றம் ரிந்தவரின் ஓட் நர ்உரிம ம் த நீக்கம் ெசய்யப்படக் ம். 
 
126 வாகனம் ஓட் ம்ேபா  அைலேப  தகவல்ெதாடர்  சாதனத்ைதப் பயன்ப த் வ  என்ப ல் வாகனம் 

இயக்கத் ல் இ க் ம்ேபா  ஒ  ைக ல் அைலேப  தகவல்ெதாடர்  சாதனத்ைதப் 

த் க்ெகாண்  மற்ெறா  நப டன் ேப க்ெகாண்ேட ஒற்ைறக் ைகயால் வாகனம் ஓட் வ ; 

அைலேப  தகவல்ெதாடர்  சாதனத் ல் உைரசெ்சய்  அ ப் வ , ஒ  ெதாைலேப  எண் க்  

அைழப்ப  அல்ல  அைலேப  தகவல்ெதாடர்  சாதனத்ைத த் க்ெகாண்ேட ஒ  அைழப்ைப 

ஏற்பதற்  படட்ைன அ க் வ  என்பன ேபான்ற காட் கள் சட்டத் க் ப் றம்பானைவ ஆ ம். 

வாகனம் இயக்கத் ல் இ க் ம்ேபா  ஓட் நர ்அைலேப த ்தகவல்ெதாடர்  சாதனத்ைதக் ைகயால் 

த் க்ெகாண் க்காமல் ேஹண்ட ்ஃப்ரீ சாதனத்ைதப் பயன்ப த் ம் படச்த் ல், 

கம் தெ்தாடர் ல்லாத அல்ல  கம் தெ்தாடர் ள்ள ேஹண்டஸ்் ஃப்ரீ சாதனங்கைளப் 

பயன்ப த் வ  என்ப  ஏற் ைடயதா ம். 
 

க்கமாகக் னால், ன்வ ம் 3 நிைலைமக ம் நடப் ந்தால், ஓட் நர ் ற்றம் ரிந்ததாகக் 

க தப்ப ம்: 

(a) ைறந்தபடச்ம் ஒ  ைக அைலேப  தகவல்ெதாடர்  சாதனத்ைதப் த் க்ெகாண் க் ற ; 

மற் ம் 

(b) ஓட் நர ்ெமாைபல் தகவல்ெதாடர்  சாதனத் ன் ஏதாவ  ஒ  ெசயல்பாடை்ட 

பயன்ப த் க்ெகாண் க் றார;் மற் ம் 

(c) வாகனம் ஓ க் ெகாண் க் ற . 
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ப  B        றப்பட் ச ்ெசல் தல் / கண்ணா க ம் ச க்ைஞக ம்  

சாைல நடத்ைத கள்                         சாைல ல் ஓட் செ்சல் தல் / ெந ங் ப் ன்ெதாடரத்ல் 
 

றப்பட் ச ்ெசல் தல் 
127 ஓடட்த் ெதாடங் வதற்  ன், இ க்ைக வார ் அணிந் , கண்ணா களில் பாரக்்க ம். சரியான 

ச க்ைஞ காட் , ற் ம் உள்ள ேபாக் வரதை்த ம் நைடயரக்ைள ம் கவனிக்க ம். 
பா காப்பாக ம் சாைலையப் பயன்ப த் ம் மற்றவரக் க் த் ெதாந்தர  இல்லாம ம் 
இ க் ம்ேபா  மட் ேம றப்பட ேவண் ம். கடந்  ெசல் ம், தாண் ச ் ெசல் ம் 
வாகனங்க க்  வ ட ம். 

 

கண்ணா க ம் ச க்ைஞக ம் 
128 றப்ப வதற்  ன், ேவகத்ைதக் ைறப்பதற்  ன், வாகனத்ைத நி த் வதற்  ன், தடம் 

மா வதற்  
 

ன், தாண் ச ் ெசல்வதற்  ன், ம் வதற்  ன் கண்ணா களில் பாரக்்க ேவண் ம். 
வாகனம் ஓட் ம்ேபா  ஒவ்ெவா  5 தல் 10 நா க க்  ஒ ைற கண்ணா களில் 
பாரப்்பைதப் பழக்கமாக் க் ெகாள்ள ேவண் ம். 

 
129 உங்கள் வாகனத் ன் வலப்பக்க ம் இடப்பக்க ம் உள்ள ப கைளக் கண்ணா களில் பாரக்்க 

யா . இைவ “பாரை்வ ல் ெதரியாத இடங்கள்” என்றைழக்கப்ப ம். நீங்கள் தடம் 
மா வதற்  ன், தாண் ச ் ெசல்வதற்  ன், ம் வதற்  ன், நி த் வதற்  ன் 
தைலையத ் ப்  ேதா க் ப் ன்னால் இடப்பக்க ம் வலப்பக்க ம் “பாரை்வ ல் ெதரியாத 
இடங்களின்” ேபாக் வரதை்தக் கவனிக்க ேவண் ம். 

 
130 எப்ேபா ம் எைத ம் ெசய்வதற்  ன்பாக ( ைறந்த  3 நா கள்) ன் ட் ேய ெதளிவான 

ச க்ைஞ காட்  உங்கள் எண்ணத்ைதத ்ெதரியப்ப த்த ேவண் ம். அப்ேபா தான் சாைலையப் 
பயன்ப த் ம் மற்றவரக்ளால் பா காப்பாக ஓடட் ம். 

 

சாைல ல் ஓட் செ்சல் தல் 
131 வாகனம் ஓட் ச ் ெசல் ம்ேபா  சாைல நிலவரத் ற்  ஏற்ப உங்கள் ேவகதை்தத ் ெதாடரந்்  

மாற் க் ெகாண் க்க ேவண் ம். அப்ேபா தான் ஏேத ம் அவசரநிைல ல் ச க்காமல் 
அல்ல  உங்கள் வாகனத் ன் கட் ப்பாடை்ட இழக்காமல் உங்களால் நி தத் ம். 

 
132 ஒ  நல்ல ஓட் நர ் ன்வ ம் நிைலகளில் தானாகேவ ேவகத்ைதக் ைறப்பார:் 
 

(a) கடட்டங்கள் அைமந் ள்ள வடட்ாரத் ற் ள் ைழ ம்ேபா . 
(b) பள்ளிைய அல்ல  வரக்ள் ஏ ம் அல்ல  இறங் ம் நிைலயான ேப ந்ைத 

அ ம்ேபா . 
(c) கலான, வைள கள் நிைறந்த சாைலகளில் பயணம் ெசய் ம்ேபா . 
(d) ைளயா ம் ள்ைளகைள அ ம்ேபா . 
(e) வைள , ன் ன் உச்  ளிம் , அல்ல  பாரை்வையத ் த க் ம் ேவ  தடங்கைல 

அ ம்ேபா . 
(f) சாைல ன் ேமற்பரப்  ஈரமாக இ க் ம்ேபா . 

 

ெந ங் ப் ன்ெதாடரத்ல் 
133 மற்ெறா  வாகனத் ற் ப் ன்னால் க ம் ெந க்கமாகப் ன்ெதாடரவ்  (tailgating) 

ஆபத்தான . ன்னா ள்ள வாகனம் ெரன நின்றால், உங்களால் சடெ்டன நி தத் இயலா  
என்பதால் பத்ைதத் த ரக்்க யா . ெந ங் ப் ன்ெதாட ம்ேபா  ன்னா ள்ள 
ஓட் ந க்  அசச்ம் ஏற்பட் , அவர ் பத் ல் க்கக் ம். 
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ப  B         
சாைல நடத்ைத கள்                                                                          பா காப்பான ன்ெதாட ம் ரம் 
 

பா காப்பான ன்ெதாட ம் ரம் 
134 உங்கள் வாகனத் ற் ம் ன்னா ள்ள வாகனத் ற் ம் இைட ல் ேபா மான இைடெவளி டன் 

நி த் வதற் , ஒவ்ெவா  16 . /மணி ேவகத் ற் ம் ைறந்த  ஒ  கார ்நீளம் இைடெவளி 
ட ேவண் ம். 

 
 
 

48km/h 

 

 
 

64km/h 

 
 

80km/h 
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ப  B     
சாைல நடத்ைத கள்                           “இரண்  நா ” ைற / நி த் தற் ரிய ரம் 
 

“இரண்  நா ” ைற 
135 உங்க க் ம் ன்னா ள்ள வாகனத் ற் ம் இைட ல் பா காப்பான இைடெவளி இ ப்பைத 

உ ப்ப த் வதற்கான எளிய வ  “இரண்  நா ” ைற. ன்னா ள்ள வாகனம் 
நிைலயான ஒ  ெபா ைள, எ த் க்காடட்ாகச ் சாைல ஓரத் ள்ள ளக் க் கம்பத்ைத, 
கடந்  ெசல் ம்ேபா , “ஓர ் ஆ ரத்  ஒன் ”, “ஓர ் ஆ ரத்  இரண் ” என எண்ணத ்
ெதாடங்க ம். இதற்  இரண்  நா கள் எ க் ம். இசெ்சாற்கைளச ் ெசால்  ப்பதற் ள் 
நிைலயான ெபா ைள நீங்கள் அைடந் டட்ால், நீங்கள் க ம் ெந க்கமாகப் 

ன்ெதாடரவ்தாகக் க தப்ப ம். இந்நிைல ல் நீங்கள் ேவகத்ைதக் ைறப்ப  அவ யம். 
நீங்கள் பா காப்பான ரத் ல் ன்ெதாடரவ்தற்  இந்த ைற ைண ரி ம். அேதா , 
எந்த ேவகத் ல் ெசல் ம் எல்லா வைகயான வாகனங்க க் ம் இ  ெபா ந் ம். 

 

 
 

(வாகனம் “A” “ஓர ்ஆ ரத்  ஒன் ”, “ஓர ்ஆ ரத்  இரண் ” எண்ணி ப்பதற் ள் ளக் க் 
கம்பத்ைதக் கடக்க ல்ைல. எனேவ, வாகனம் “A” வாகனம் “B”–க் ப் ன்னால் பா காப்பான 

ரத் ல் ன்ெதாடர் ற ) 
 
136 உங்க க்  ன்னா ள்ள வாகனத் ம், அதற்  ன்னா ள்ள வாகனங்களி ம் ேரக் 

ளக்  எரி றதா என்பைத எப்ேபா ம் கவனிக்க ேவண் ம். 
 

நி த் தற் ரிய ரம் 
137 ஓ ம் வாகனதை்த நி த் வதற்  எ க் ம் ரம் நம் ல் பல ம் நிைனப்பைத ட நீளமா ம். 

எனேவ , ழ்க்கா ம் அடட்வைணையப் ப த் , நீங்கள் நி த் வதற்கான ரத் ல் உங்கள் 
எ ரச்ெ்சயல் ர ம் ேரக் ேபா ம் ர ம் உள்ளடங் ம் என்பைத நிைன ல் ெகாள்வ  

ேவகமான . உங்கள் வாகனத்ைத ஓட் ம் ேவகத் ற்  ஏற்ப இந்தத ் ரங்க ம் அ கரிக் ம். 

 
138 சாைல ஈரமாக இ ந்தால், அல்ல  டயர ் ேதய்ந்  ேபா ந்தால், அல்ல  காரின் எல்லா 

இ க்ைகக ம் நிரப்பப்பட் ந்தா ம் ேரக் ேபா ம் ரம் அ கரிக் ம். ஓட் நர ் ேசாரவ்ாக 
இ ந்தால் அல்ல  ம பானம் த் ந்தால் எ ரச்ெ்சயல் ர ம் அ கரிக் ம். 

ரம் ட்டரில் 

சடெ்டன நி த் ம் ரங்கள் (ேதாராயமாக) 
 

                         எ ர் ைனத் ரம்              ேரக் ேபா ம் ரம் =  நி த் ம் ரம் 

ே
வ

க
ம்

 
/ம

ண
ி -

ல்
 

“ஓர் ஆ ரத்  ஒன் ”, “ஓர் ஆ ரத்  இரண் ” 
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ப  B                                                                                                             ன்பக்கமாக ஓட் தல் /  

சாைல நடத்ைத கள்                       நைடயரக்ள் மற் ம் வண்  ஓட் நரக்ளின் பா காப்  
 

ன்பக்கமாக ஓட் தல் 
139 நீங்கள் ன்பக்கமாக ஓடட்த ் ெதாடங் ன், உங்க க் ப் ன்னால் பாரை்வ ல் ெதரியாத 

ப களில் வரக்ள் அல்ல  ேவ  நைடயரக்ள் அல்ல  தடங்கல்கள் இல்லா ப்பைத 
உ  ெசய்ய ம். 

 
140 ைணச ்சாைல ந்  ெபரிய சாைலக் ள் ன்பக்கமாக ஓட் ச ்ெசல்லக் டா . 
 
141 உங்கள  ன்பக்கப் பாரை்வ த க்கப்பட் ந்தால், வாகனத்ைதப் ன்பக்கமாகச ் ெச தத் 

யாரிடமாவ  உத  ெபற ம். 
 

நைடயரக்ள் மற் ம் வண்  ஓட் நரக்ளின் பா காப்  
142 நைடயர ்கடப் களில் நைடயரக் க்ேக ெசல் ம் உரிைம இ க் ற . 
 
143 நைடயர ்கடப்ைப அ ம்ேபா , ேவகத்ைதக் ைறக்க ம், மற்ற வாகனங்கைளத் தாண் ச ்

ெசல்லக் டா . 
 

144 நைடயர ்கடப்ைப அ ம்ேபா , எப்ேபா ம்: 

(a) ேவகத்ைதக் ைறக்க அல்ல  நைடயரக் க்  வ ம் வைக ல் வாகனதை்த நி தத் 

தயாராக இ க்க ேவண் ம்; 

(b) ேவகத்ைதக் ைறக்கப் ேபாவதாக அல்ல  வாகனதை்த நி தத்ப் ேபாவதாக மற்ற 

ஓட் நரக்ளிடம் ச க்ைஞ காடட் ம்; 

(c) சாைல ஈரமாக இ க் ம்ேபா  வாகனத்ைத நி த் வதற் க் தல் ேநரம் ஒ க் ங்கள். 
 
145 ேபாக் வரத்  ளக்  ச க்ைஞகள் அல்ல  ேபா ஸ் அ காரி கட் ப்ப த் ம் நைடயர ்

கடப் ல், வாகனங்கள் ெசல்வதற் ச ்ச க்ைஞ அ ம தத்ா ம் சாைலையக் கடந்  
ெகாண் க் ம் நைடயரக் க்  வ ட ம். 

 
146 பள்ளி பா காவலர ்“STOP-Children” ையக் காட் ம்ேபா  வாகனத்ைத நி த்த ேவண் ம். 
 
147 நிைலயான வாகனங்கள் மற் ம் இதர தடங்கல்க க் ப் ன்னா ந்  ெரன வரக் ய  

நைடயரக்ைளக் கவனிக்க ம். பள்ளிக க் ம் ேப ந்  நி தத்ங்க க் ம் அ ல் க ம் 
கவனமாக இ க்க ேவண் ம். 

 
148 றநகரப்் ப ள்ள சாைலகைளப் பயன்ப த் ம் நைடயரக் க்  “சாைலையப் 

பயன்ப த் ம் சாமரத்் யம்” ைறவாக இ க்கக் ம். அவரக்ைளக் கவனிக்க ம். 
 
149 நைடயைர அல்ல  வண்  ஓட் நைரக் கடந்  ெசல் ம்ேபா , எப்ேபா ம் 

அவரக்ளிட ந்  அகலமான ரத்ைத நிைல நாட் , ெம வாக ஓட் ச ்ெசல்ல ம். 
 
150 ேசறாக இ க் ம் சாைலப் ப ல் அல்ல  ேதங் க் டக் ம் தண்ணீரில் ஓட் ச ்

ெசல் ம்ேபா , ேசற்  நீர ்நைடயரக்ள்  ெத ப்பைதத ்த ரக்்க ேவகத்ைதக் ைறக்க 
ேவண் ம். 
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அவசரசே்சைவ வாகனங்கள் 
151 அவசர ம த் வ வண் கள் (அம் லன்ஸ்) ேநா ற்ேறாைர ம் காயமைடந்ேதாைர ம் 

ம த் வமைனக க் க் ெகாண்  ெசல் ன்றன. யைணப்  வண் கள் ைய அைணக்க 
உத ன்றன. ேபா ஸ் வாகனங்கள் அவசரநிைலக் த் ேதைவப்ப ம் ேபா ஸ் அ காரிகைள 
ஏற் ச ்ெசல் ன்றன. இந்த வாகனங்களின் பாைதைய மைறப்பதால் எங்காவ , யா க்காவ  
வாழ் க் ம் சா க் ம் இைட லான ேபாராடட்த்ைத பரீதமாக்கக் ம். இந்த வாகனங்கள் 
அபாய ஒ ைய எ ப் , ழெலாளி ளக் கைள எரிய ட் ப்பைதக் கண்ட டன், 

ழ்நிைலையப் ெபா த்  சாைல ன் இடப்பக்கம் அல்ல  வலப்பக்கம் நகரந்்  ெசன்  
வ டேவண் ம். 
 
ெசய்ய ேவண் யைவ 
(a) சாைல ல் ஆக ெந க்கமான ஓரத் ற்  நகரந்்  ெசன் , அவ யமா ன் வாகனத்ைத 

நி த் , அவசர வாகனங்கள் அைனத் ம் கடந்  ெசல்வதற்  வ ட ேவண் ம். 

(b) அவசர வாகனங்கள் அ ம்ேபா  ப்பாக இ க்கேவண் ம். 

(c) சாைல ந்  ஓரமாக நகரந்்  ெசல் ம்ேபா  ைசகாட் ச ்ச க்ைஞையக் 

காடட்ேவண் ம். அவசர வாகனம் அ வைத ஓட் நர ்அ ந் க் றார ்என்பைத அவசர 

வாகன ஓட் ந க்  இ  ெதரியப்ப த் ம். 
 
ெசய்யக் டாதைவ 
(a) எந்தெவா  சாைல சந் ப் ம் இைட றாக மைறத் க் ெகாண் க்கக் டா  (அவசர 

வாகனத் ற்  வ ட யற் க் ம் ேபா ட). ஏெனனில் இ  ஆபதத்ான . 

(b) அவசரநிைலையக் கவனிக்கச ்ெசல் ம் அவசர வாகனத் ற் ப் ன்னால் ெந க்கமாகப் 

ன்ெதாடரக் டா . 

(c) பாலத் ல், வைள ல் அல்ல  ன் ன் உச்  ளிம் ல் வாகனத்ைத நி தத்க் டா . 

ைசகாட் ச ்ச க்ைஞ ளக்ைக எரிய ட் , பா காப்பான இடத் ல் ஓரமாக நி தத்க் 

ய வைர ல் ெதாடரந்்  ெசல்ல ேவண் ம். 

(d) ெரேன ேரக் ேபாடேவா அல்ல  அவசர வாகனத் ற்  ேநர ் ன்னால் வாகனத்ைத 

நி தத்ேவா டா . 
 

ெபா வான பா காப்பாக ஓட் ம் ைற 
152 நீங்கள் வாகனம் ஓட் க் ெகாண் க் ம்ேபா , ன்பாரை்வ கண்ணா ைய ம், பக்கவாட் க் 

கண்ணா ைய ம், காரின் இயக்கச ்சாதனங்கைள ம் அ க்க  கவனிக்க ேவண் ய அவ யம் 
த ர, மற்றப  எ ரி ள்ள சாைல ேத உங்கள் கவனம் இ க்கேவண் ம். உங்கள் 
பயணிகளிடம் ேபச அல்ல  கெரட ்பற்றைவக்க தைலையத் ப்பக் டா . ள்ைளகள் 
ஓட் ந க்  இைட றாக இ க்கக் டா  அல்ல  கவனத்ைதத் ைச ப்பக் டா . 
ெபற்ேறாரக்ள் இ பற்  ள்ைளகளிடம் எ த் க்  பழக்க ேவண் ம். 

 
153 சாைலப் பணி நிைற  ெபறாத இடங்களில் ேபாடப்பட் ள்ள இ ம் த் தக கள்  

ஓட் ம்ேபா  கவனமாக இ க்க ேவண் ம். ஏெனனில் இைவ க ம் வ க்கலாக இ க் ம், 
ப்பாக ஈரமாக இ க் ம்ேபா . 

 
154 ெவள்ளத் ல் வாகனம் ஓட் வைதத் த ரக்்க ம்.ஏெனனில், ேரக் ேகாளா  ஏற்படக் ய 

ஆபத்  உள்ள . த ரக்்க யாத நிைல ல், ெவள்ள நீரி ந்  ெவளியான டன் ேரக் 
கடை்டைய ண் ம் ண் ம் “பம்ப்” ெசய்  ேரக் கைள உலரத்த் ம். 

 
155 லங் கள் சாைலையக் கடக் ம்ேபா  எப்ப  நடந் ெகாள்வ  

(a) இயற்ைகப் ப க க்  அ ல், மற் ம் வன லங் கள் கடக் ம் ப யாக 

ப் டப்பட் ள்ள இடங்க க்  அ ல் ெசல் ம்ேபா  ேவகத்ைதக் ைறக்க ம். 

(b) உங்க க்  எ ரில் லங் கள் சாைலையக் கடந் ெகாண் ப்பைத நீங்கள் பாரத்்தால் 

எசச்ரிக்ைக டன் இ ந்  ேவகத்ைதக் ைறக்க ம். 

(c) அ காைல ேநரத் ம் அந் சா ம் ேநரத் ம் லங் களின் நடமாடட்ம் அ கம் இ க் ம் 

என்பதால் இந்த ேநரங்களில் தல் எசச்ரிக்ைக டன் வாகனம் ஓடட் ேவண் ம். 
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(d) உங்க க்  எ ரில் இ க் ன்ற சாைல ஓரதத்டங்கைள க்கமாகப் பாரக்்க ம். 

சாைல ன் பக்கவாட் ல் லங் களின் ர ப க் ம் கண்கள் ஏதாவ  ெதரி றதா 

அல்ல  லங் களின் நடமாடட்ம் இ க் றதா என கவனமாகப் பாரக்்க ம். 

(e) உங்க ைடய வாகனம் ெந ங்  வ ம்ேபா  சாைல ன் பக்கவாட் ல் லங் கள் 

நடந் ெகாண் ந்தா ம் ட, அைவ அசச்மைடந்  சாைலையக் கடக்க யற் க்கலாம். 

அவற் ன் அ ல் வ ம்ேபா  ேவகத்ைதக் ைற ங்கள். 

(f) லங் கள்  ேமா வைதத ்த ரக்்க ய ல்ைல எனில், உ யாக ேரக் ேபாட்  

உங்க ைடய தடத் ேலேய இ க்க ம். 

(g) நீங்கள் ஒ  லங் ன்  ேமா ய ன்னர ்அ  சாைல ல் ெசல் ம் மற்றவரக் க்  

இைட  ஏற்ப த் ந்தால்; நீங்கள் உங்கள் வாகனத்ைத நி த் ட்  உங்க ைடய 

அபாய ளக்ைக ஒளிரசெ்சய்ய ேவண் ம். மற் ம், 999 என்ற எண்ைண அைழத்  

அ ள்ள ேபாக் வரத்  ேபா சா க்  தகவல் ெதரி க்க ேவண் ம். 

(h) உங்க க்  உ யான நம் க்ைக இல்லா டட்ால் த ர காய ற்ற லங்ைகத ்

ெதா வைதேயா அல்ல  நகரத்் வைதேயா நீங்கள் த ரக்்க ேவண் ம்; ஏெனனில் அ  

உங்கைளத் தாக்கக் ம். நீங்கள் காய ற்ற லங்ைக சாைலேயாரத ்தடத் க்  அல்ல  

ல்ெவளிப் ப க்  எ த் ச ்ெசல்ல ம் எனில், சாைல ல் ெசல் ம் மற்றவரக் க்  

அ  எந்த த இைட ம் ஏற்ப தத்ா  என்பைத உ  ெசய் ெகாள்ள ேவண் ம். 

லங்ைக நீங்கள் ெவற் கரமாக சாைலேயாரத் க்  நகரத்் ச ்ெசன்ற டன் 999 என்ற 

எண் க்  அைழத்  ேபாக் வரத்  ேபா சா க்  தகவல் ெதரி க்க ேவண் ம். 
 

156 சாைல ல் ஓட் செ்சல் தல் 

(a) உங்கைளச ் ற் ள்ள ேபாக் வரத் ன் ேவகத் ற்  ஏற்ப உங்கள் ேவகதை்த 

நிரண் க்க ம். உங்க க் ப் ன்னால் வ ம் ேபாக் வரத் ன் ேவகத்ைத 

மட் ப்ப தத்ா க்க இ  ைண ரி ம். நீங்கள் சாைல ன் இடக்ேகா  தடத் ல் 

ஓட் ம்ேபா ட, சாைல ன் நிரண் க்கப்படட் ேவக வரம்ைப ட மணிக்  15 ேலா 

டட் க் ேமல் ைறவாக ேவகத் ல் ஓடட்க் டா . 

(b) ழ்நிைலகள் அ ம க் ம்ேபா , மற்றவரக் க் ச ்ெசல் ம் உரிைம ெகா த்  

வ வ  பணிவன்பா ம். 

(c) உங்க க் ச ்ெசல் ம் உரிைம ெகா க்கப்ப ம்ேபா , ைகயால் ைசைக காட்  “நன்  ” 

ெதரி ப்ப  பணிவன்பா ம். 

(d) ஓட் நர ்இ க்ைக இடப்பக்க ள்ள நா களில் ஓட் ம்ேபா , அந்நாட் ன் ஓட் ம் ைற 

த்த ளக்க ைலப் ப த் ப் பாரத்்  ேபாக் வரத்  ைறகைளப் பழக்கப்ப த் க் 

ெகாள்ள ம். ய ஓட் நரக்ள் இந்நா களில் ஓடட்த் டட் டட்ால், இந்நா களின் சாைல 

நிலவரத் ற் த் தங்கைளப் ப ப்ப யாகப் பழக்கப்ப த் க் ெகாள்ள ேவண் ம். 
 
157 ச க்ைஞ காட் தல் 

(a) ன் ட் ேய ெபா தத்மான ச க்ைஞகைளக் காட் , மற்றவரக்ள் உரிய காலத் ல் 

ெசயல்பட வ ேகால ேவண் ம். 

(b) பயன்ப தத்ாதேபா  ச க்ைஞகைள நி த்  டேவண் ம். இதன்வ  மற்றவரக்ைளக் 

ழப்பா க்கலாம். 
 
158 ஹாரன்் பயன்பா  

(a) உத்ேதச ேமாதல் ேபான்ற அபாயங்கள் பற்  சாைலையப் பயன்ப த் ம் மற்றவரக்ைள 

எசச்ரிப்பதற்  மட் ேம ஹாரன்் ஒ க்க ேவண் ம். 

(b) உங்கள் ேகாபத்ைத அல்ல  எரிசச்ைலக் காட் வதற்  ஹாரன்் பயன்ப த்தக் டா . 

(c) வ மா  கடட்ாயப்ப தத் அல்ல  ெநரிசலான இடங்களில் ந் ய த் ச ்ெசல்ல 

ஹாரன்் பயன்ப தத்க் டா . 

(d) வாகனம் ஓட் ம்ேபா , எசச்ரிக்ைக ப்பதற்  மட் ேம த ர, அவ ய ன்  ஹாரன்் 

ஒ க்கக் டா . ல இடங்களில், எ த் க்காடட்ாகப் பள்ளி அல்ல  ம த் வமைனக்  

அ ல், பத்ைதத ்த ரப்்பதற்  மட் ேம த ர, ஹாரன்் ஒ ப்ப  ற்றமா ம். 
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159 சாைலத்தட ஒ ங் ைற 

(a) சாைல ன் இடப்பக்கமாக ஓட் ச ்ெசன் , ேவகமாக நக ம் மற்ற வாகனங்களின் 

பா காப்பாகக் கடந்  ெசல்வதற்  மற்ற தடங்கைள ட் ைவக்க ேவண் ம். 

(b) உங்கள் தடத் ற் ள்ேள இ க்க ம். இ  தடங்க க்  மத் ல் ஓட் வ  மற்ற 

வாகனங்க க்  இைட  ஏற்ப த் , ேபாக் வரதை்த டக்கக் ம். 

(c) சாைலத ்தடங்க க் ள் மா மா  ந்  ெவளிேய வைதத ்த ரக்்க ம். இவ்வா  

ெசய்தால் மற்றவரக் க் க் ழப்ப ம் ஆபத் ம் ேந ம். 

(d) மற்ற வாகனங்களின் பாைதக் ள் ெவட் செ்சல்வ  பணிவன்பற்ற /அக்கைறயற்ற . 

இதனால் பத்  அல்ல  சாைல ற்றசெ்சயல் ேநரலாம். 
 
160 சாைல சந் ப் களில் 

(a) சாைல சந் ப் களில் ன் ட் ேய சரியான தடத் ற் ள் ெசன் , நீங்கள் பயணிக் ம் 

ைசைய மற்றவரக்ளிடம் ெதரியப்ப தத் ம். 

(b) வலப்பக்கம் ம் ம்ேபா , எ ரத்் ைச ந்  வ ம் வாகனங்களின் பாைதைய 

மைறக்காத வைக ல் சரியான இடத் ல் காத் க்க ம். 
 
161 ேபாக் வரத்  வரிைசகளில் 

(a) ேபாக் வரத்  டங் ப் ேபா க் ம்ேபா  வரிைச ேலேய இ க்க ம். வரிைசைய ச ்

ெசல்லக் டா . வரிைசைய ச ் ெசல்வ  பணவன்பற்ற /அக்கைறயற்ற . இதனால் 

ேபாக் வரத்  ெநரிசல் ேமாசமைடயக் ம். 

(b) ைணச ் சாைல டனான சந் ப் ல் இைடெவளி ட ம். எ ரத்் ைச ந்  வ ம் 

வாகனங்கள் வலப்பக்கம் ம்ப ம் ைணச ் சாைல ந்  வ ம் வாகனங்கள் 

ெவளியாக ம் இ  ைண ரி ம். 
 
162 தாண் ச ்ெசல் தல் 

(a) ற் ம் அவ யமான ழ்நிைலகளில் மட் ேம ந் செ்சல்ல ேவண் ம். 

(b) உங்கைளக் கடந்  அல்ல  ந் ச ் ெசல்ல ேவ  வாகனங்கள் யற்  ெசய்ய ல்ைல 

என்பைத உ ப்ப த் ய றேக ந் ச ்ெசல்ல ேவண் ம். 

(c) ேவ  வாகனம் உங்கைள ந் ச ்ெசல் ம்ேபா , அந்த வாகனம் ைரவாகக் கடந்  ெசல்ல 

நீங்கள் ேவகத்ைதக் ைறத் , இடப்பக்கமாகச ்ெசல்ல ேவண் ம். 

(d) ேவ  வாகனங்கள் உங்கைள ந் ச ் ெசல்ல ய ம்ேபா  ேவகத்ைதக் ட் வ  

பா காப்பற்ற , பணிவன்பற்ற . 

(e) மற்ெறா  வாகனதை்த ந் ச ் ெசன்ற ற , அந்த வாகனத் ன் பாைத ல் 

ெவட் செ்சல்வ  பணிவன்பற்ற . இதனால் ஓட் நர ்ேகாபமைடந் , பத்  ேநரக் ம். 
 
163 ன்ெதாட ம் ரம் 

(a) ன்னால் ெசல் ம் வாகனத் ந்  பா காப்பான ன்ெதாட ம் ரத்ைத நிைல 

நாடட் ம். ன்னா ள்ள வாகனம் ெரன நின்றால் நீங்கள் பா காப்பாக நி த் வதற் ப் 

ேபா ய ரம் இ ப்பைத இதன்வ  உ ப்ப த்தலாம். 

(b) ன்னா ள்ள வாகனதை்த ெந க்கமாகப் ன்ெதாடரந்்  அச் த்தக் டா . இந்த 

ஆபத்தான பழக்கதத்ால் எளி ல் பத்  ேநரக் ம். 

(c) உங்க க்  ன்னால் ெம வாகச ் ெசல் ம் வாகனங்கைள ேநாக்  “ெஹடை்லட”் 

ளக்ெகாளி காட் வ  அல்ல  ஹாரன்் ஒ ப்ப  நாகரிகமற்ற ெசயல். 
 
164 வாகனத்ைத நி த் த ம் நி த்  ைவத்த ம் 

(a) எப்ேபா ம் சாைலேயார ைனக்  அ ல் வாகனத்ைத நி த்தேவண் ம் அல்ல  நி த்  

ைவக்க ேவண் ம். 

(b) எப்ேபா ம் சாைலையப் பயன்ப த் ம் மற்றவரக் க்  எந்த த ெதாந்தர ம் ஏற்ப தத்ாத 

இடங்களில் மட் ேம வாகனத்ைத நி தத் ேவண் ம் அல்ல  நி த்  ைவக்க ேவண் ம். 
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(c) ேபாக் வரத்  ச க்ைஞ ளக்  நிறம் மா வதற்காகக் காத் க் ம்ேபா , சாைல 

சந் ப் ந்  சற்  ரத் க் ம் நிழலான இடத் ல் வாகனத்ைத நி த்தக் டா . 

இ  யநலமான ெசயல். இதனால் சாைல சந் ப் ல் ேபாக் வரத்  ெம வைட ம். 

(d) வாகன நி த் டத் ல் வாகனத்ைத நி த்  ைவக் ம்ேபா , நி த் டத் ன் மத் ல் 

வாகனத்ைத நி த்  ைவக்க ேவண் ம். 

(e) வாகன நி த் டத் ல் இடம் ேத ம்ேபா  வரிைசப்ப  காத் க்க ம். வரிைசைய ச ்

ெசல்வ  அல்ல  மற்ெறா  வாகனம் ைழய க் ம் ப க் ள் பலவந்தமாக ைழவ  

நாகரிகமற்ற ெசயலா ம். 
 
165 ளக் கள் 

(a) உங்கள் வாகனத் ன் “ெஹடை்லட”் ளக் கள், “ெட ல்ைலட”் ளக் கள் மற் ம்/அல்ல  

ைசகாட் ச ்ச க்ைஞகள் ேவைல ெசய்யா டட்ால் வாகனத்ைத ஓடட்க் டா . 

(b) மற்ற வாகனங்கைளப் ன்ெதாடரந்்  ெசல் ம்ேபா  அல்ல  எ ரத்் ைச ந்  வ ம் 

வாகனங்கைள ேநாக் க் ம்ேபா  “ெஹடை்லட”் ளக் கைளத ் தாழ்த்தேவண் ம். 

மற்ற வாகனங்களின் ஓட் நரக்ளின் பாரை்வ வைதத ்த ரக்்க இ  ைண ரி ம். 

(c) பக ல் சாைலப்ப  ெதளிவாகத் ெதரியாதேபா , நீங்கள் எளி ல் பாரக்்க ம் 

மற்றவரக்ளின் பாரை்வ ல் ெதன்பட ம் “ெஹடை்லட”் ளக் கைள எரிய டேவண் ம். 
 
166 நைடயரக்ள் ( ப்பாகச ் றார ்மற் ம் ேயார)், வண்  ஓட் நரக்ள், ேமாட்டார ்

(a) நைடயரக்ள் ( ப்பாகச ் றார ் மற் ம் ேயார)், வண்  ஓட் நரக்ள், ேமாடட்ார ்

ைசக் ேளாட் கள் ஆ ேயா க் ம் உங்கள் வாகனத் ற் ம் இைட ல் நிைறய 

இைடெவளிைய நிைல நாடட் ம். ஏெனனில், அவரக்ள் ெரன ைச மா ச ்ெசல்லக் ம். 

(b) நைடயரக் க்  அ ல் ெசல் ம்ேபா  ஹாரன்் ஒ க்க ேவண்டாம். ஏெனனில், அவரக்ள் 

பயந்  பதற்றத் ல் ெசயல்பட்  பத்  ேநரக் ம். 

(c) நைடயர ்கடப் ன்  வாகனத்ைத நி த்  நைடயரக்ளின் பாைதைய மைறக்கக் டா . 

(d) ஈரமான சாைலகளில், நைடயரக் க் ம் வண்  ஓட் நரக் க் ம் அ ல் 

ெசல் ம்ேபா  ேவகத்ைதக் ைறத் , சாைல ள்ள நீர ் அவரக்ள்  ெத ப்பைதத ்

த ரக்்க ேவண் ம். 

(e) வண்  ஓட் நைரக் கடந் ெசல்வ  பா காப்பானதல்ல, பா காப்பான ேநரம் 

வ ம்வைர ெபா ைமயாக காத் க்க ம். அ  நீங்கள் நீண்ட ேநரம் காத் ப்பதாக 

இ க்கக் டா , அதனால் வண்  ஓட் நரின் வாழ்க்ைக காப்பாற்றப்படலாம். 

(f) உங்க க்  ன்னால் ஒ  வண்  ஓட் நர ்ெசன் ெகாண் ந்  நீங்கள் வாகனத்ைதத ்

ப்ப ம் னால், வண்  ஓட் ந க் ப் ன்னால் ப்ப ம். வண்  ஓட் நைர 

ந் செ்சன்  அவைர ெவட் ச ் ெசல்வ  க ம் ஆபதத்ான . நீங்கள் வண்  

ஓட் நரக்ைள ந் செ்சல்ல ேவண் ய ேதைவ இ க் ம்ேபா , எப்ெபா ேம 

உங்க ைடய வாகனம் ந் செ்சல்வதற்  ேபா ய இடம் இ ப்பைத உ  

ெசய் ெகாள் ங்கள் ( ப்பாக இ  கனரக அல்ல  ெபரிய வாகனம் ஓட் ன்ற 

ஓட் நரக் க்  க் யமான ), மற் ம் சாைலத்தடங்களில் க ம் ஒட் யவா  வந்  

இைணயக் டா . 

(g) தடங்கைள மாற் வதற்  ன்னர,் ம் வதற்  ன்னர ் அல்ல  நின் ெகாண் க் ம் 

இடத் ந்  நகரவ்தற்  ன்னர ் பாரை்வ ல் படாத ப கள் த்  எப்ெபா ம் 

கவனத் டன் இ க்க ம். 

(h) வாகனத் ன் கதைவத ் றப்பதற்  ன்னர ் யாராவ  வண் ல் வ றாரக்ள் என 

கவனத் டன் பாரக்்க ம். 

(i) நீங்கள் எந்தத ் ைச ல் ம்பப் ேபா ரக்ள் என்ப  த்  சாைல ல் ெசல் ன்ற 

மற்றவரக் க் ம் வண் ல் ெசல்பவரக் க் ம் ன் ட் ேய ச க்ைஞ 

ெகா த் ங்கள். 

(j) க் ச ் சாைலக க்  அ ல் ெசல் ம்ேபா , வண்  ஓட் நரக்ள் மற் ம் 

நைடயரக்ள் யாராவ  வ றாரக்ளா எனப் பாரக்்க ம். 
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ப  B                                                              ெபா வான பா காப்பாக ஓட் ம் ைற /  
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(k) நீங்கள் ஒ  பத் ல் க் க்ெகாண்டால் உத யளிப்பதற் ம் வரங்கைளப் 

பரிமா வதற் ம் எப்ெபா ம் நிற்க ேவண் ம். 

(l) வண் ல் ெசல்பவரக்ள் எப்ெபா ேம சாைலேயார ைனைய ஒட்  வண் ல் 

ெசல்லேவண் ம் என எ ரப்ாரக்்கக் டா , ஏெனனில் அவரக் ைடய கடை்ட 

சாைலேயார ைன ல் இ த் டக் ம். ேம ம், பக்கவாட் ல் ெப ம்பா ம் வ கால் 

ைளகள் இ க் ம், அ ல் அவரக் ைடய டயரக்ள் க் க்ெகாண்டால் வண்  

ஓட் பவர ்தன  சமநிைலைய இழந் டக் ம். 
 
167 ெபா ைம 

(a) எப்ேபா ம் ெபா ைமயாக இ க்க ேவண் ம். சாைல ல் அவசரப்படேவா அல்ல  

நிதானத்ைத இழக்கேவா டா . 

(b) மற்ற ஓட் நரக்ள் ஏதாவ  தவ  ெசய்தால் அல்ல  உங்க க் த் ெதாந்தர  ஏற்ப த் னால் 

ன ட் ம் ைசைக காட் வ  சரியல்ல. யா ேம ேவண் ெமன்  தங்கைள பத் ல் 

க்கைவக்க மாடட்ாரக்ள். 
 
168 தவ  ெசய்வ  மனித இயல் ; மன்னிப்  ேக ங்கள், மன்னித்  ங்கள் 

மற்றவரக் க்  நீங்கள் ெதாந்தர  ஏற்ப த் ந்தால் அதற்  வ ந் வதாகச ் ைசைக 
காட் ங்கள். பா ப்பைடந்த ஓட் நைர இ  ஆ தல்ப த் ம். 

 

பா காப்பாக ஓட் ம் உத்  (தற்காப் டன் ஓட் ம் உத் ) 
169 பா காப்பாக ஓட் ம் உத்  (தற்காப் டன் ஓட் ம் உத் ): 

பா காப்பாக ம் றைமயாக ம் ஓட் வதற்  உங்கள  லன்களில் ெப ம்பாலானவற்ைறப்  
பயன்ப தத் ேவண் ம். உங்கள் வாகனத் ன் இயல்ைப அ ந் ப்ப  மட் ம் ேபாதா . 

ற் ச் ழல் ப் ணரை்வ ம் வளரத்் க்ெகாள்ள ேவண் ம். நல்ல ஓட் நரால் சாதகமற்ற 
ழ்நிைலகைளப் ப த்தாய்ந் , எ ரப்ாரத்் , தயக்க ன்  நம் க்ைக டன் ெசயல்பட ம். 

 
170 சாதகமற்ற ழ்நிைலகளில் உள்ளடங் வன:  

(a) ஓட் நரின் நிைலைம 
(b) ப வநிைலகள் 
(c) ளக்  நிலவரங்கள் 
(d) சாைல நிலவரங்கள் 
(e) ேபாக் வரத்  நிலவரங்கள் 

 
171 ஓட் நரின் நிைலைம 

உங்கள் உடல்நல ம் மனநிைல ம் நீங்கள் ஓட் ம் ைறைய பா க்கக் ம். இவற் ள் 
அடங் வன: 

(a) உங்கள் பாரை்வ, 
(b) உங்கள் உடல்நலன், 
(c) உங்கள் மனநிைல, 
(d) ம பான ம் ேபாைதப் ெபா ம் உடெ்காள் தல். 

 

172 வாகனம் ஓட் ம்ேபா  உள்வாங்கப்ப ம் வரங்களில் எண்ப  க்கா  (80%) ஓட் நரின் 
கண்களின் லமாகக் ைடக் ன்றன. எனேவ, வாகனம் ஓட் ம்ேபா  உங்கள் கண்கைள 
அ கபடச்ம் பயன்ப த் வ  க் யம். அவ ய ன்  தல் ேநரம் ப் டட் ஒ  
ெபா ைளேய பாரத்் க் ெகாண் க்கக் டா . இரண்  நா க க்  ஒ ைற கண்கைள 
நகரத்் ப் பாரக்்க ேவண் ம். ேம ம், உங்கைளச ் ற் ள்ள ழ்நிைலகளில் ஏற்ப ம் 
மாற்றங்கைள நீங்கள் ெதரிந் ெகாள் ம் ெபா ட்  ஒவ்ெவா  ஐந்  தல் பத்  

னா க க்  ஒ ைற ன்பாரை்வக் கண்ணா கைள வழக்கமாக கவனிக்க ம். 
வாகனத் ன் ேவகம் அ கரிக் ம்ேபா  உங்க ைடய பாரை்வப் லம் ைற ம். 

 
173 கைளப் , தைல ப் , உடல் நல ன்ைம ஆ யன சாைல தான உங்கள் கவனத்ைதப் 

பா க்கக் ம். உங்க க்  உடல் நல ல்லா ட்டால் அல்ல  கைளப்பாக இ ந்தால், வாகனம் 
ஓட்டேவண்டாம். 
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174 ேகாபம், கவைல, மன உைளசச்ல் ஆ யன ம் கவனதை்தக் ைறத் , சாைல ல் கவனக் ைறவாக 

ஓட்டசெ்சய்யக் ம். 
 
175 ம பான ம் ப் ட்ட லவைக ேபாைதப்ெபா டக் ம் உடெ்காள்வதால் உங்கள  ம ப் , 

கவனம், எ ரச்ெ்சயல் ேநரம் ஆ யன பா க்கப்ப ம். நீங்கள் ம ந்  உடெ்காண்டால், வாகனம் 
ஓட்டக் ய ஆற்றைல ம ந்  பா க் மா என ம த் வரிடம் வரம் ேகட்ட ய ம். அவ்வா  
பா க் மா ன், வாகனம் ஓட்டேவண்டாம். நீங்கள் ம பானம் அ ந் ய ற  வாகனம் ஓட் வ ம் 
பா காப்பற்ற . 

 
176 ம ேபாைத ல் இ க் ம்ேபா  வாகனம் ஓட் வ  அல்ல  ஓட்ட ற்ப வ  ற்றமா ம். 

ம ேபாைத ல் இ ப்பதாகச ் சந்ேத க்கப்ப ம் ஓட் நர,் வாசப் பரிேசாதைனக்  
உட்ப த்தப்ப வார.் ஒவ்ெவா  100 . . இரத்தத் ம் 80 ல் ரா க்  ேமல் ம பானம் 
கலந் க் ம் ஒ வரால் தன  வாகனத்ைதச ்சரியாகக் கட் ப்ப த்த இயலா  எனக் க தப்ப ம். 

 
177 ப வநிைலகள் 

சாதகமற்ற ப வநிைலகளால் உங்கள் பாரை்வ ஆற்ற ம் மற்றவரக்ளின் பாரை்வ ல் நீங்கள் 
ெதன்படக் ய ம் பா க்கப்ப ம். 
இந்த நிைலகளில் உள்ளடங் வன:- 

 

   
 

மைழ 
 

ெவள்ளம் 
 

பலத்த காற்  
178  ேமாசமான ப வநிைல ல் ஓட் ம்ேபா  கைடப் க்க ேவண் ய அ ப்பைட கள்: 

(a) பா காப்பாக ஓட் செ்சல்ல ேவகதை்தக் ைறக்க ம். 

(b) உங்களால் ெதளிவாகப் பாரக்்கக் ய ெதாைலைவ டக் தலாக ஓடட் ேவண்டாம். 

(c) ெதளிவாகப் பாரக்்க ம், ெதளிவாகத ்ெதரிய ம் “ெஹடை்ல ட”் ளக் கைள எரிய ட ம். 

(d) காற் தத் ப் க் கண்ணா ல் படரந்்த பனி டட்தை்த அகற்ற ஸ்டர ்பயன்ப த்த ம். 

(e) உங்களால் ெதளிவாகப் பாரக்்க யா டட்ால், பா காப்பான இடத் ற்  ஓட் செ்சன் , 

சாைல ேயாரத் ல் வாகனத்ைத நி த்த ம். நிைலைம சாதகமான ற  ஓட் ச ்ெசல்ல ம். 

(f) கனதத் மைழ ல் ஓட் ம்ேபா  ன் காற் தத் ப் க் கண்ணா  ைடப்பான் ேவகத்ைதக் 

டட் ம். 
 
179 ஈரமான சாைல ல் வாகனத்ைத நி த் வதற்கான ரம், உலரவ்ான சாைல ல் 

நி த் வதற்கான ரதை்த ட மார ் இ மடங்  அ கமாக இ க் ம். ஏெனனில் 
டயரக் க் ம் ஈரமான சாைல ேமற்பரப் க் ம் இைட லான உராய்  ைறவாக இ க் ம். 
ஈரமான சாைல ல், ேரக் கடை்டையக் க ைமயான அ த் ம்ேபா  (சக்கரங்கைளப் 

ட் தல்) வாகனம் ச க்கக் ம் அல்ல  ழலக் ம். நீங்கள் தற்ெசயலாகச ்சக்கரங்கைளப் 
ட் டட்ால், உடன யாக ேரக் கடை்டைய த் , வாகனம் நிற் ம் வைர ல் 
ட் ட்  ேரக் ெசய் ம் உத் ைய (ON/OFF) பயன்ப தத் ம். எனேவ, ஈரமான சாைல ல் 

இ ேபான்ற ஆபத்தான ழ்நிைலகைளத் த ரக்்க ேவகத்ைதக் ைறப்ப  க் யம். 

 

ைமய லக்  
ைச 
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180 மைழ நாளில், சாைல ன் ேமற்பரப் ல் ெமல் ய நீரப்்படலம் 

உ வா ம். தரமான டயரக் க் க் ட சாைல  நல்ல மானம் 
இ க்கா . ேவகத்ைதக் ட் ம்ேபா , சாைல ேமற்பரப் ள்ள நீர ்
டயரக் க்  அ ல் ர ம். இவ்வா  ேந ம்ேபா , உங்கள் 
வாகனம் சாைல ன் ேமற்பரப் ல் வ க் செ்சல் ம். இ  
“aquaplaning” என்றைழக்கப்ப ம். 

 

 

181 “Aquaplaning” ேந ம்ேபா  வாகன இயக்கச ்சக்கரத் ன் கட் ப்பா ம் 
ேரக் ெசயலாற்ற ம் இழக்கப்ப ம். நீங்கள் எவ்வள  ேவகமாக 

ஓட் ரக்ேளா, அந்த அள க்  வாகனத்ைதக் கட் ப்ப த் வ  
அ க ரமமா ம். இைதத ்த ரக்்க, நீங்கள் வாகனம் நிற் ம் 
வைர ல் ட் ட்  ேரக் ெசய் ம் உத் ைய (ON/OFF) 
பயன்ப த்  ேவகத்ைதக் ைறக்க ேவண் ம். 

 
182 ெவள்ளமாக நீர ் ரண் ந்தா ம், வாகனங்கள் கடக்கக் ய 

நிைல ள்ள சாைலைய அ ம்ேபா , ெவள்ளதை்தக் கடந்  
ெசல்ல ைறவான யைரப் பயன்ப தத் ேவண் ம். 

 

 

 

183 ெவள்ளத்ைதக் கடந்த ற , ேரக் ெசயலாற்றைல இழந் ம். 
ேரக்ைக உலரைவக்க, ேரக் கடை்டைய ண் ம் ண் ம் 

“பம்ப்” ெசய்ய ம். ேரக் ெசயல்பா  சரியா ம் வைர ல் இவ்வா  
ெசய்ய ம். 

 
184 வல  பாததத்ால் ஆக் லேரடட்ைர அ த் க்ெகாண்ேட இட  

பாதத்தால் ேரக் கடை்டைய ெமல்ல அ த் ம் ேரக்ைக 
உலர ைவக்கலாம். 

 
185 இர ல், ெவள்ள நீரின் ஆழத்ைதக் கணிப்ப  ரமம். சந்ேதகமாக இ ந்தால், ேவ  பாைத ல் 

ெசல்ல ம். 
 
186 பரந்த ெந ஞ்சாைலப் ப களில் பலதத் காற்  சக் ம். காற்றால் மற்ற வாகனங்களின் 

பாைதக் ள் தள்ளப்ப ம் ஆபத்ைதத ்த ரக்்க, நீங்கள் ேவகத்ைதக் ைறத் , கவனமாக ஓடட் 
ேவண் ம். 

 
187 ளக்  நிலவரங்கள் 

ெவளிசச்ம் அள க்க கமாக அல்ல  க ம் ைறவாக இ ந்தால் நம  பாரை்வ 
பா ப்பைட ம். ரியனின் க ர ்அல்ல  ஒளி ர ப க் ம் ெபா டக்ள் அல்ல  சாைல ல் 

டக் ம் நீரத்் ரள் கண்கைளக் சச ்ெசய் , தற்கா கமாகப் பாரை்வையத் த த் டக் 
ம். க ம் ெவளிசச்மாக இ க் ம்ேபா  க ப் க்கண்ணா  அணிய ேவண் ம் அல்ல  

ரிய ஒளித்த ப்பாைன (sun visor) இறக்கேவண் ம். 
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188 இர  7 மணி ந்  காைல 7 மணி வைர ெஹடை்லட ் ளக் கைள எரிய ட ேவண் ம். 

பக ல் ஓட் ம் ேவகத்ைத ட ெம வான ேவகத் ல் ஓடட் ம். 
 

 
 
 
189 எ ரத்் ைச ந்  வ ம் வாகனத் ன்  ெஹடை்லட ் ளக்  

உங்கள் கண்கைளக் சச ் ெசய் ம்ேபா , ெசாளிையத ்
த ரக்்க இட பக்கம் பாரக்்க ம். சாைல ன் ஓர ைனையப் 
பயன்ப த்  உங்கள் வாகனத் ற்  வ காடட் ம். 

ளக்ெகாளியால் உங்கள் பாரை்வ த க்கப்படட்ால், 
ேவகத்ைதக் ைறத் , சாைலேயாரமாக வாகனத்ைத 
நி தத் ம். 

 

190 எ ரத்் ைச ந்  வ ம் ேபாக் வரத்ைத எ ரே்நாக் ம்ேபா , ெஹடை்லட ் ளக் கைளத ்
தாழ்தத் ம். 

 

 
 
191 ேவெறா  வாகனத் ற் ப் ன்னால் ெவ  அ ல் இ க் ம்ேபா  ெஹடை்லட ் ளக் கைளத ்

தாழ்தத் ம். இல்லா டட்ால், உங்கள் ெஹல்ைலட ் ளக்ெகாளி ன்னா ள்ள காரின் 
ன்பாரை்வக் கண்ணா ல் ர ப த்  ஓட் நரின் கண்கைளக் சச ்ெசய்யக் ம். 
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192 பாரை்வ ெதளிவாகத் ெதரியாத வைள கைள அ ம்ேபா , ைஹ ம் ளக் கைளப் 

பயன்ப தத் ம். சாைலையப் பயன்ப த் ம் மற்றவரக்ளின் கவனத்ைத ஈரக்்க ம், நீங்கள் 
அ வதாக அவரக்ைள எசச்ரிக்க ம் இ  உத ம். 

 

 
 
193 உங்கள  வழக்கமான ெஹடை்லட ் ளக்ெகாளி ல் ெதரி ம் ரத்ைத டக் தல் ரம் 

ஓட் வ  பா காப்பல்ல. சராசரி ைஹ ம் ெஹடை்லட ் ளக்ெகாளி மார ் 100 டட்ர ்
ெதாைலைவக் காட் ம். 

 

 
194 சாைல நிலவரங்கள் 

றைமயான ஓட் நர ் ன்வ ம் சாைல நிலவரங்கைள உணரந்் , அதற்ேகற்ப தன  

ேவகத்ைதப் ெபா த்தமாக நிரண் க்கத ்ெதரிந் க்க ேவண் ம்: 

(a) சாைல ன் அகலம்; 

(b) சாைல ேமற்பரப் ன் வைக; 

(c) சாைல ன் வ வம்; 

(d) எ ரில் இ க்கக் ய உதே்தச அபாயங்கள். 
 
195 மணலான அல்ல  ழாங்கல் இடப்படட் ேமற்பரப் ல், “பக்கவாட் ல் 

வ க் வதற் ” அ க ஆபத்  இ க் ற . ேவகமாக அக்சலேரட ்
ெசய்வைத ம், ேரக் ேபா வைத ம், இயக்க ைச சக்கரத்ைதத் 

ெரன ெப மள  ப் வைத ம் த ரக்்க ம்.  
 

 

 
196 உங்கள் வாகனத் ன் ன்ப  பக்கவாட் ல் ச க் னால், உடன யாக 

அக்சலேரடட்ர ் ள்ள பாதத்ைத எ த் ட ம். ச க்கைலச ்
சரிெசய் ம்ேபா  ேரக் பயன்ப தத்க் டா . ச க்க ன் ைச ல் 
வாகனத்ைதச ்ெச தத் ம். 

 
 

  
(a) சமமற்ற ேமற்பரப் ள்ள 
சாைலகளில், ெம வாக ஓடட் ம். 

 

(b) ெபரிய கள் இ ந்தால், ேவகத்ைத 
ேமற்ெகாண்  ைறத் , ெம வாகச ்ெசல்ல ம். 

உங்கள  ெஹட்ைலட் ளக்ெகாளி ல் ெதரி ம் ரத்ைத டக் தல் ரம் ஓட்டக் டா  

பாரக்் ம் ரம் 
100 ட்டரக்ள் அபாயம்  

பரப்  

நி த் தற் ரிய ரம் 
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197 வைள ல் அல்ல  ரான ஓர ைன ல் உயர ்ேவகத் ல் ஓட் ம்ேபா , “ைமய லக்  ைச” 

எனப்ப ம் சக் யால் உங்கள் வாகனம் அ  பயணிக் ம் பாைத ந்  தள்ளப்படலாம். 
 

 
 
 
 
198 வைள ல் அல்ல  ரான ஓர ைன ல் எவ்வள  

அ க ேவகத் ல் ெசல் ரக்ேளா, அந்த அள க்  
அ கமாக வாகனம் அதன் பாைத ந்  
தள்ளப்ப ம். எனேவ, வைள ல் ெசல் ம்ேபா  
ேவகத்ைதக் ைறக்க ேவண் ம். ஒவ்ெவா  ம் ம் 

ற்ெறல்ைலக் ம் ெபா த்தமான ேவகத்ைத ம் 
ஆபத்தான ேவகதை்த ம் வலப்பக்க ள்ள படம் 
காட் ற . 

 

 
199 ேபாக் வரத்  நிலவரங்கள் 

ேநரம், இடம், ழ்நிைல ஆ யவற்ைறப் ெபா த்  ேபாக் வரத்  நிலவரங்கள் ேவ ப ம். 
ேபாக் வரத்  அ கமாக அல்ல  ைறவாக இ க்கலாம். மற்ற வாகனங்களின் ேவக ம் 
மா பட் க் ம். ேபாக் வரத்  சரளமாக இ க்க, ேபாக் வரத்  நிலவரத் ற்  ஏற்ப ஓடட் 

யற்  ெசய்ய ம். 
 
200 ேபாக் வரத்  நிலவரத் ற் ம் சாைல நிலவரத் ற் ம் ஏற்ப உங்கள் ேவகத்ைத நிரண் க்க ம். 

கடட்டங்கள் அ க ள்ள நகரப்்ப ந்  றநகரப்் ப க க் ம் ராமப் 
ப க க் ம் ெசல் ம்ேபா  ழ்நிைலகள் மா ப ம். 

 

   
 

நகர்ப்ப  
 

றநகர்ப்ப  
 

ராமப்ப  
 
201 நகரப்்ப களில் ேபாக் வரத்  ெம வாக ம் அ கமாக ம் இ க் ம். றநகரப்் ப களில் 

ேபாக்கவரத்  ேவகமாக ம் ைற வாக ம் இ க் ம். ராமப் ப களில் ேபாக் வரத்  
ெபா வாகக் ைறவாக இ க் ம். ேபாக் வரத்  நிலவரம் எ வாக இ ந்தா ம், சாைல ல் 
எப்ேபா ம் கவனமாக ம் ப்பாக ம் இ ப்ப  ஓட் நரின் ெபா ப்பா ம். 

 
202 ெவளிநா களில் வாகனம் ஓட் தல் 

ெப ம்பாலான ஐேராப் ய நா களில் இட பக்கத் ல் ஓடட்ேவண் ம். அதாவ  வாகன 
இயக்க ைச சக்கரம் காரின் இட பக்கத் ல் இ க் ம். 
 
ெவளிநா களில் வாகனம் ஓட் வதற்கான ப் கள் பற்  ேமல் வரம் அ ய, ங்கப் ர ்
ஆடே்டாெமாைபல் சங்கத் ன் இைணயத்தளதை்தப் பாரக்்க ம். நீங்கள் ன் ட் ேய 
உங்கைளத் தயாரப்்ப த் க் ெகாண்டால், அ க தன்னம் க்ைக டன் ஓடட் ம். 

30m 

ெபா த்தமான ேவகம் 
35km/h      25km/h 

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

ப் ம் 
ஆரம் 

ஆபத்தான ேவகம் 

100m 
50m 

40m 
20m 

10m 

ைமய லக்  
ைச 
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சாைல நடத்ைத கள்    ேபாக் வரத்  ளக் கள் உள்ள சாைல சந் ப் களில்  நிற்ப ம் 
ஓட் ச ்ெசல்வ ம் 
 
ேபாக் வரத்  ளக் கள் உள்ள சாைல சந் ப் களில் நிற்ப ம் ஓட் ச ்
ெசல்வ ம் 
203 (a) நிற் ம் ேபா  

 

ெசய்யேவண் யைவ ெசய்யக் டாதைவ 
1. வாகனத்ைத நி த்தக் ேகாட் ற்  ன்பாக, 

ெவ  அ ல் நி த்த ம். 

2. உங்கள் வாகனத் ற் ம் ன்னா ள்ள 

வாகனத் ற் ம் இைட ல் 2 ட்டர ்

பா காப்பான இைடெவளிைய 

நிைலநாடட் ம். 

3. வாகனத்ைத நி த் ய டன் ைக ேரக்ைக 

இ க்க ம். 

4. ச க்ைஞ ளக் கள் மா ம்வைர 

காத் க்ைக ல், உங்கைளச ் ற் ள்ள 

ேபாக் வரத்ைதக் கவனிக்க ம். 

5. சாைலத் தடத் ன் ந மத் ல் 

வாகனத்ைதச ் ராக நி த்த ம். 

 
  

1. நி த்தக் ேகாட் ற் ப் ற  அல்ல  

நி த்தக் ேகாட் ந்  ெவ  ரத் ல் 

நி த்தக் டா . 

2. ன்னா ள்ள வாகனத் ற் ப் ன்னால் 2 

ட்ட க் க் ைறவான ரத் ல் 

நி த்தக் டா . 

3. ளக் கள் மா வதற்காகக் 

காத் க் ம்ேபா , 

a. ெசய் த்தாள், சஞ் ைககள் 

ேபான்றவற்ைறப் ப க்கக் டா . 

b. பானம் அ ந்தக் டா , 

c. கார ்இைச சாதனத்ைதச ்

சரிப த்தக் டா , 

d. கார ்ெதாைலேப ையப் பயன்ப த்தக் 

டா , 

e. இன் ைன ேவகப்ப த்தக் டா . 

4. ளக் கள் மா வதற்காகக் 

காத் க் ம்ேபா  “ெகாஞ்சம் 

ெகாஞ்சமாக” ன் ெசல்லக் டா . 

5. சாைல சந் ப் ந்  ரமாக உள்ள 

நிழலான இடங்களின் ழ் நி த்தக் டா . 

6. உங்கள் வாகனத் ந்  பயணிகள் 

ஏறேவா இறங்கேவா அ ம க்கக் டா . 

7. ெரன நி த்தக் டா . 

 
(b) ஓட் ச ்ெசல் ம்ேபா  
 

ெசய்யேவண் யைவ ெசய்யக் டாதைவ 
1. ளக்  ச க்ைஞ “பசை்சயாக” மா ய 

ற  மட் ேம ன் ெசல்ல ேவண் ம். 

2. றப்ப வதற் ன் இடப்பக்க ம் 

வலப்பக்க ம் அ ம் வாகனங்கைளக் 

கவனிக்க ம். 

3. உங்க க்  ன்னால் சாைலையக் கடக் ம் 

நைடயரக்ைளக் கவனிக்க ம். 

4. ன்னா ள்ள வாகனம் றப்பட்ட ற  2 

நா கள் காத் ந்த ற  றப்பட ம். 

5. தடத் ள்ள சாைலக்  காட் ம் 

ைச ல் மட் ேம ெசல்ல ேவண் ம். 

6. ளக்  ச க்ைஞ மா ய ற ம் ந் ச ்

ெசல் ம் வாகனங்க க்  வ ட ம். 

1. வாகனங்கள் எ ம் அ கா ட்டா ம், 

ளக் கள் மா வதற் ன் வாகனத்ைத 

ஓட் ச ்ெசல்லக் டா . 

2. கண்டப  ேவகதை்தக் ட்டக் டா . 

3. பா காப்  இல்லாத நிைல ல் ஓட் ச ்

ெசல்லக் டா . 

4. உங்கள் பயணத் ைசைய மாற்றக் டா . 

5. உங்க க்  ன்னால் ெம வாகச ்

ெசல் ம் வாகனங்கைளத ்தாண் ச ்

ெசல்லக் டா . 

6. சாைலையக் கடக் ம் நைடயரக் க்  

ஊேட ெசல்லக் டா . 
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சாைல நடத்ைத கள்                                                                           சாைல ல் ெசல் ம் த  
 

சாைல ல் ெசல் ம் த  
204 உங்கள் வாகனத்ைதச ் சாைல ல் ெசல்லக் ய த டன் ைவத் க்க ம். 

ழ்க்கா ம் பராமரிப் ப் பணிக க்  உரிய கவனிப்பளிக்க ேவண் ம். இதன்வ  

பத் கைளத் த ரக்்கலாம். 
 

(a) டயரக்ள் 

டயரக்ளில் சரியான அ த்தத் ற் க் காற்  ஏற்றப்பட் ப்பைத உ  ெசய்ய ம். டயர ்

சர களின் ஆழம் 1.6 ல்  டட் க் ம் ைறவாக இ ந்தால் டயைர மாற்ற ேவண் ம். 

டயரக்ள் ேதய்ந்  அல்ல  வ க்ைகயா  ேபா ந்தால், அவசர நிைல ல் நீங்கள் 

க ைமயாக ேரக் ேபா ம்ேபா  சாைல ஈரமாக அல்ல  உலரவ்ாக இ ந்தா ம், வாகனம் 

ச க்கக் ம். 

(b) ேரக் கள் 

ேரக் இயக்கத்ைத வழக்கமான இைடெவளி ல் சரிபாரக்்கேவண் ம். ப்பாக, 

ைஹடர்ா க் ேரக் களில் ேரக் ரவம் க றதா என்பைதக் கவனிக்கேவண் ம். ெபரிய 

ேகாளா  ஏற்பட ப்பதற்   இ  அ யாக இ க்கக் ம். 

(c) வ  ப் ம் இயக்கம் (ஸ் யரிங்) 

உங்கள் வாகனத் ன் வ  ப் ம் இயக்கத்ைத வழக்கமான கால இைடெவளி ல் 

ேசாதைன ெசய் , அ  நல்ல நிைல ல் இ ப்பைத உ ப்ப த்த ேவண் ம். ஸ் யரிங் 

இயக்கத் ல் அ ர்  அல்ல  அள க்க க இளகல் இ க் றதா என ம் அல்ல  சக்கரங்கள் 

ரில்லாமல் இ க் றதா என ம் சரிபாரக்்க ேவண் ம். ப தைடந்த வ  ப் ம் 

இயக்கதத்ால் சாைல ல் தா மாறாகச ் ெசல் ம் வாகனம் ேபாைத ள்ள ஓட் நர ்

ஓட் ம் காைரப் ேபால ஆபத்தான . 

(d) ளக் கள் 

உங்கள் வாகனத் ன் ளக் கள் அைனத்ைத ம் வழக்கமான இைடெவளி ல் சரிபாரக்்க 

ேவண் ம். 

(e) ைசகாட்  ளக் கள் 

ைசகாட்  ளக் கைள அ க்க  ேசா த் , அைவ சரியாகச ் ெசயல்ப வைத 

உ ப்ப த்த ம். அவ யமானேபா  ச க்ைஞ ளக் கள் எரியா டட்ால் பத்  

ேநரக் ம். 

(f) ஹாரன்் 

ஹாரன்் சரியாக இயங் றதா என சரிபாரக்்க ம். 

(g) ேர ேயட்டர ் லன்ட ்

ேர ேயடட்ரில் உள்ள லன்ட ் அளைவ வழக்கமான இைடெவளி ல் கவனிக்க ம். 

ெப ம்பாலான ந ன காரக்ளில் லன்ட ் ேதக்கம் இ க் ம். சரியான லன்ட ் அள  

“அ கம்” மற் ம் “ ைற ” க க்  இைடப்படட் அள ல் இ க்கேவண் ம். இன் ன் 

டா ய ற  லன்ட ் அளைவச ் சரிபாரக்்க ேவண் ம், ப்பாக லன்ட ் ேதக்கம் 

இல்லாத காரக்ளில். ேர ேயடட்ர ் டாக இ க் ம்ேபா  லன்ட ் அ க அ த்தத் ற்  

உடப்ட் க் ம். அந்நிைல ல் ேர ேயடட்ர ் ையத் றந்தால் ெகா க் ம் ரவம் உங்கள் 

 ெத க்கக் ம். இன் ன் டா ய ற  மட் ேம ேர ேயடட்ர ் ையத ்

றக்கேவண் ம். 

(h) இன் ன் எண்ெணய் 

இன் னில் ேபா ய எண்ெணய் ைவத் க்க ம். ப் டட் கால இைடெவளி ல் 

எண்ெணய்ைய மாற்ற ம். அ ழ்த் ம் ச் ையப் பயன்ப த்  எண்ெணய் அளைவச ்

ேசா க்க ம். 
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ப  B                               

சாைல நடத்ைத கள்                                                                            சாைல ல் ெசல் ம் த  
 

(i) காற் த்த ப் க் கண்ணா  ( ண்டஸ்் ரன்ீ) ைடப்பான்கள் 

காற் தத் ப் க் கண்ணா  ைடப்பான்கள் நல்ல நிைல ல் இ ப்பைத உ ப்ப த்த ம். 

காற் தத் ப் க் கண்ணா  அ க்காக இ ந்தா ம் ைடப்பான்கள் ப தைடந் ந்தா ம் 

மைழ ெபய் ம்ேபா  பாரை்வ பா க்கப்ப ம். 

(j) ேபட்டரி 
ேபடட்ரிைய ம் அதன் இைணப்  ைனகைள ம் த்தமாக ைவத் க்க ம். 

இைணப் கள் இ க்கமாக இ ப்பைத உ ப்ப தத் ம். உங்கள் ேபடட்ரி பராமரிப் -

ேதைவப்படாத வைகயானதாக இல்லா டட்ால், ேபடட்ரி ல் உள்ள தண்ணீரின் அளைவக் 

கவனிக்க ம். “ ைறந்த அள ” டை்ட டத் தண்ணீர ் ைறவாக இ ந்தால், 

வ கடட்ப்படட் (distilled) தண்ணீைர அல்ல  கைடகளில் ைடக் ம் ேபடட்ரி தண்ணீைர 

நிரப்ப ம். ழாய் நீைர நிரப் னால் ேபடட்ரி ன் ஆ டக்ாலம் ெவ வாகக் ைறந் ம். 

(k) வளிேபாக் ச ்ெசயல் ைற 

எல்லா வாகனங்க ம் அள க்க க ைககக் வைத ம் சத்தத்ைத ம் த ரக்் ம் வைக ல் 

ைறயாகப் பராமரிக்கப்பட் , ஓடட்ப்பட ேவண் ம். ைக ம் சத்த ம் ெதால்ைல 

த பைவ, உடல்நலத் ற்  ஆபத்தானைவ. வளிேபாக் ச ் ெசயல் ைறைய வழக்கமான 

இைடெவளி ல் பரிேசா க்க ம். வளிேபாக் ந்  பயணிகள் ப க் ள் ைக 

க ந்தால், ப்பாகக் ளிரச்ாதனம் இயங் க் ெகாண் க் ம் நிைல ல் கார ் ஓடாமல் 

நின் க் ம்ேபா  ைக க ந்தால், காரப்ன் ெமானாக்ைசட ் நச் வா  பா க்கக் ய 

ஆபத் ண் . 
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ப  B                               
கார் பாகங்க ம் கட் ப்பாட்  இயக்கங்க ம்                     ன் காட்  / ன் காட்  
 

ன் காட்  
 
 

 
 
 
 

ன் காட்  
 

 
 
 
 

 

பக்கவாட் க் 

கண்ணா  

காற் த்த ப் க் 

கண்ணா  

இன் ன்  

ெஹடை்லட் 
ளக் கள் 

ட் த்தாங்  

சக்கரங்கள் 

ைசகாட்  

ளக் கள் 

ன்ெசல் ம் 

அைடயாள ளக்  
ைசகாட்  

ளக் கள் 

ைசகாட்  

ளக் கள் 

எரிெபா ள் 

ெதாட் ன் றப்  

ஓைசயடக்  

ட் த்தாங்  

ன்ப  
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ப  B                                                                             இயக்கக் க கள் (டாஷ்ேபாரட்)் / 
கார் பாகங்க ம் கட் ப்பாட்  இயக்கங்க ம்      பல்ேவ  வாகனக் கட் ப்பா க் 
க களின் ெபயரக்ள் 
 

இயக்கக் க கள் (டாஷ்ேபார்ட)் 

 
 
1 ெவப்ப நிைல அளைவ 8  கத றந் ப்பதாக 

எசச்ரிக் ம் ஒளி 

2 ேவகமான 9  ேபட்டரி எசச்ரிக்ைக ஒளி 

3 ெமாத்தத் ெதாைல  அளைவ (ஒேடா ட்டர)் 10  ைக ேரக் காட்  

4 பயணத் ெதாைல  அளைவ (ட்ரிப் ட்டர)் 11  எண்ெணய் அ த்தம் காட்  

5 ச க்ைஞ காட் கள் / அபாய ஒளி காட் கள் 12  ைஹ ம் காட்  

6 ழற்  அள  13  இன் ன் ேசாதைன ஒளி 

7 எரிெபா ள் அளைவ 14  கா  எரிெபா ள் ெதாட்  

எசச்ரிக்ைக ஒளி 
 

 

பல்ேவ  வாகனக் கட் ப்பா க் க களின் ெபயரக்ள் 
 
 

1 ைடப்பான் ைச 

 

2 வாகன இயக்கச ்

சக்கரம் (ஸ் யரிங்வல்) 

3 ஹார்ன் 

4 ைசகாட்  ளக்  

ைச 

5 ஆக் லேரட்டர ்

கட்ைட 

6 ேரக் கட்ைட 

7 ளட்ச ் கட்ைட 

8 ைக ேரக் 

9 யர் ைசக்ேகால் 

 
 
 



 
 

ஓட் ந க் ரிய அ ப்பைட ளக்கம் 88 
 

ப  B                                     பணி நைடெப ம் வடட்ாரங்களில் சாைல பயன்பாடட்ாளரக்ள் / 
பணி நைடெப ம் வட்டாரங்கள்                                                                          பணி வடட்ாரக் கள் 
 

பணி நைடெப ம் வட்டாரங்களில் சாைல பயன்பாட்டாளர்கள் 
வாகனமட் கள், ேமாட்டார் ைசக் ேளாட் கள் அல்ல  வண்  ஓட் நரக்ள் 
205 பணி நடவ க்ைகக்கான எசச்ரிக்ைகைய ம் எ ரி ள்ள தடங்கைல ம் கவனித் ச ்ெசல்ல ம். 

உங்கைளச ் ற் ள்ள ேபாக் வரத்  நிலவரத்ைத ப் டன் கவனிக்க ம். 
 
206 உங்க க்  உத ம் ெபா ட்  ைவக்கப்பட் க் ம் ஆரஞ்  எசச்ரிக்ைக, தகவல் கைளக் 

கவனிக்க ம். பணி நைடெப ம் வடட்ாரத் ல் உங்கள் பா காப் க்காக க்கப்பட் க் ம் 
தற்கா க அ கபடச் ேவகவரம்  எைத ம் நீங்கள் றக் டா . 

 
207 காலங்கடக்காமல் சரியான தடத் ற் ள் ெசல்ல ம். வரிைசப் த் ச ் ெசல் ம் 

ேபாக் வரத்ைத ந் செ்சல்வ தற்காகத ்தடம் மாறேவா அல்ல  ேபாக் வரத்  ம் க டன் 
அல்ல  த ப் க டன் ஒ க்கப்படட் ப க் ள் ெசல்லேவா டா . 

 
208 பணி நைடெப ம் வடட்ாரத் ற் ள் ைழ ம் அல்ல  ெவளிேய ம் ேபாக் வரத் ன் 

பாைதைய ம க்கா க்க கவனமாகச ் ெசல்ல ம். பணி நடவ க்ைககளால் கவனம் ைச 
ம்பாமல் பாரத்் க் ெகாள்ள ம். எ ரி ள்ள சாைல  கவனம் ெச த் , ன்னா ள்ள 

ேபாக் வரத் ந்  பா காப்பான ரத்ைத நிைல நாடட் ம். 
 
நைடயரக்ள் 
209 பணி நைடெப ம் வடட்ாரத் ந்  ல  இ க்க ம். வச க்காக அல்ல  

க் ப்பாைதக்காக பணி நைடெப ம் வடட்ாரத் ற் ள் ைழயக் டா . 
 
210 நைடபாைத டப்பட் ந்தால் ைசகாட்  ையப் ன்பற்  மாற் ப் பாைத ல் 

ெசல்ல ம். 
ேபாக் வரத்  தடம் நைடயரக் க்காக ஒ க்கப்படா ந்தால் அ ல் நடந்  ெசல்லக் டா . 

 
பணி வட்டாரக் கள் 
211 இந்தக் கள் பணி வடட்ாரத் ன் ெந ம் பாரை்வக்  ைவக்கப்பட் க் ம். பணி 

வடட்ாரம்  
என்ப  பணி நடவ க்ைக ன் காரணமாகத ் தற்கா கமாகப் ேபாக் வரத்  
கட் ப்ப த்தப்ப ம் சாைலப் ப ையக் க் ற . இந்தக் களில் ஆரஞ்  
நிறப் ன்னணி ல் ன்னத் டன் அல்ல  ன்னம் இல்லாமல் க ப் நிறக்  அல்ல  
தகவல் இ க் ம். எசச்ரிக்ைக கள் ைவர வ ம் தகவல் கள் ெசவ்வக வ ம் 
இ க் ம். ேநரவ்ாக் க் கள் சாைல ன் ைச ல் ேநரான மாற்றத்ைத அல்ல  பணி 
வடட்ாரத் ன் ஊேட ப் டப்படட் சாைல ல் ரான வைளைவக் க் ன்றன. 

 
212 பணிவடட்ாரக் களின் ெபா வான எ த் க்காட் கைளக் ேழ காணலாம்: 
 

    
சாைல 

பயன்பாடட்ாளரக் க்  

எசச்ரிக்ைக 
 

எ ரில் 

பணிநைடெப ற  

இடப்பக்கத் ல் 

சாைல 

கலா ற  

வலப்பக்கத் ல் 

சாைல 

கலா ற  
 

    
எ ரில் இடத்தடம் 

டப்பட் ள்ள  
 

எ ரில் வலத்தடம் 

டப்பட் ள்ள  

எ ரில் ந த்தடம் 

டப்பட் ள்ள  

எ ரில் அபாயம் 
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பணி நைடெப ம் வட்டாரங்கள்                                                            பணி வடட்ாரக் கள் 
 
 
 

    
 

எ ரில் பணித்தள 

ைழவ  

 
எ ரில் இடப்பக்க 

வைள  

 
எ ரில் வலப்பக்க 

வைள  
 

 
ேநரவ்ாக் க் கள் 

( ைச ல் ேநரவ்ாக்  

மாற்றத்ைதக் 

க் ற ) 
 
 

 

  

 

  
எ ரில் அ த்த த்  

வைள கள் 
 

 
எ ரில் ஓரத்தடம் 

டப்பட் ள்ள  
 
 

 

 

  

 
 

நைடயர் நைடபாைத 
 

 
அைம டத்ைதக் 

க் ற  

(மற்ெறா  க்  

வ காட் ற ) 
 

 
ெதாைல த் 

தக  

(எசச்ரிக்ைக 

க க் த் ைண 

ரி ற ) 
 
 

 
பணித் ட்டத் தகவல் 

 

    
 

பணிவட்டாரம் 
ெதாடங் ம் இடம் 

 

 
பணி வட்டாரம் 

வைட ம் இடம் 
 

 
பணித் ட்டத் தகவல் 

(எ த் க்காட் ) 
 

 
பணி வட்டாரம் 

ெதாடங் ம் இடம் 
(எ த் க்காட் ) 
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றப்  வட்டாரங்களில் வாகனம் ஓட் தல்      பள்ளி வட்டாரம் / ேயார் ப  வட்டாரம் 

 

பள்ளி வட்டாரப் பா காப்  
213 வரக்ள் சாைல பயன்பாட் ல் அ க அ பவ ல்லாத பல னமான சாைல 

பயன்பாடட்ாளரக்ள். எனேவ, பள்ளி வடட்ாரங்கைளப் பா காப்பாக ைவத் ப்ப  க ம் 
க் யம். 

 

சாைலப் பா காப்  நடவ க்ைககள் 
214 பா காப்ைப அ கரிப்பதற்காக பள்ளி வடட்ாரங்களில் பல சாைலப் ெபா யல் 

நடவ க்ைககள் நி வப்பட் ள்ளன. அவற் ள் உள்ளடங் வன: 
(a) பாரை்வ ல் ப ம்ப  ெதளிவாகப் ைவக்கப்பட் க் ம் பள்ளி வடட்ாரக் கள், கவனமாக 

வாகனம் ஓட் ச ்ெசல் மா  வாகனேமாட் க க்  நிைன ப த் ன்றன. 
(b) சாைல ேம கள் ேபான்ற ேபாக் வரத்  ேவகதத்ணிப்  நடவ க்ைககள். 
(c) நைடயர ்கடப் கள் 
(d) வாகன நி த் டக் கட் ப்பாட் க் ேகா கள் 
(e) அக்கைற ன்  சாைலையக் கடப்பைதத ் த க்க சாைல ன் ந மத் ல் 

த ப் க்கம் கள். 
(f) பள்ளி ன் கம் க்கத க்  அ ள்ள சாைல ேமற்பரப் ன் ல ப கள் வப்  நிறத் ல் 

இ க் ம். ஓட் நரக்ளின் கவனத்ைத ஈரத்் , கவனமாக ஓட் ம்ப ம் சாைலையக் கடக் ம் 
வரக்ைளக் கவனிக் ம்ப ம் எசச்ரிப்ப  இதன் ேநாக்கம். 

 
 

பள்ளி வட்டாரங்களில் வாகனம் ஓட் தல் 
215 (a) பள்ளி வடட்ாரத் ல் இ க் ம்ேபா  ேவகத்ைதக் ைறத்  க ம் கவனமாக ஓடட் ம். 

(b) வரக்ளின் உயரதத்ால் அவரக்ள் உங்கள் பாரை்வ ல் படாமல் மைறக்கப்படலாம் 
என்பதால் வரக்ள் சாைலையக் கடக் றாரக்ளா என்பைதக் தல் ப் டன் 
கவனிக்க ம். 
(c) உசச் ேநரங்களில் பள்ளி வடட்ாரத் ல் அ க ேபாக் வரத்ைத எ ரெ்காள் ம்ேபா  
ெபா ைமயாக இ க்க ம். நீங்கள் அவசரமாகச ்ெசல்ல ேவண் மானால், தய ெசய்   
ேவ  பாைத ல் ெசல்ல ம். 
(d)  உங்கள் ள்ைளைய நீங்கள் பள்ளிக்  ஓட் ச ் ெசன்றால், பா காப்பான, ைறயான 

நி த் டத் ல் ள்ைளைய இறக்  ட ம். 
 

ேயார ்ப  வட்டாரப் பா காப்  
216 ேயார ் ப  வடட்ாரங்கள் என்பைவ ெத ன் தன்ைமைய மாற் , த்த நைடயரக்ள் 

சாைலைய க ம் பா காப்பாக ம் வச யாக ம் கடப்பதற்  ஏ வாகச ் ெசய்வதற்  ய 
கள், சாைல அம்சங்கள் மற் ம் அைடயாளக் கள் ேபான்ற ேமம்ப த்தப்படட் சாைலப் 

ெபா யல் பா காப்  நடவ க்ைககைளக் ெகாண் ள்ள நிய க்கப்படட் ப கள் ஆ ம். 
217 ேயார ் ப  வடட்ாரங்கள் தே்தார ் அ கமாக வ க் ன்ற ேதரந்்ெத க்கப்படட் 

ப் ப் ேபடை்டகள், தத் மக்கள் பத் ல் அ கம் க் க்ெகாள் ன்ற ப கள் 
மற் ம் தத் மக்கள் அ கமாக இ க் ன்ற இடங்க க்  அ காைம இடங்கள் ேபான்ற 
ப களில் காணப்ப ன்றன. 
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றப்  வட்டாரங்களில் வாகனம் ஓட் தல்                                  ேயார் ப  வட்டாரம் 

 

சாைலப் பா காப்  நடவ க்ைககள் 
218 சாைலையப் பயன்ப த் ன்ற அைனவ ைடய, ப்பாக தத் வய  நைடயரக் ைடய 

சாைலப் பா காப்ைப ேமம்ப த் வதற்  ேயார ் ப  வடட்ாரத் ல் பல சாைலப் 
பா காப்  ெபா யல் நடவ க்ைககள் நி வப்பட் ள்ளன. இவற் ல் உள்ளடங் வன: 
(a) ேயார ் ப  வடட்ார ைழவா ல் நடவ க்ைக, இ ல் ஒ  ேயார ் ப  வடட்ாரம் 

ெதாடங் வைதக் ப்பதற்கான கள் மற் ம் சாைல அைடயாளக் கள் 
ஆ யைவ உள்ளடங் ன்றன. 

 
(b) நைடயரக்ள் சாைலையக் கடக் ம் ெதாைலைவக் ைறப்பதற்  ன்னைட  

க் ப்பாைதகள் அைமக்கப்பட ேவண் ம். 
(c) சாைலையக் கடக்கத ் ெதாடங் வதற்  ன்னர ்  நைடயரக் க்கான க டத் ல் (ைமயப் 

ரிப் டம்) நைடயரக்ள் கணேநரம் ஓய்ெவ ப்பதற்காக 2-நிைல கடப் ப் ப கள் 
(d) கலான தடங்க க் ம், வாகனங்கள் பயணிக் ம் ேவகதை்தக் ைறப்பதற் ம் ைமயப் 

ரிப் டம். 
(e) ேகன்கள் மற் ம் ஐ-ேலண்டக்ள் (சாைலகளில் தற்ேபா  எந்த த இைட ன்  ேநராக 

இ க் ம் ப களில் கடட்ப்ப ன்ற ைடமடட் வைள கள்), ேபான்ற ேபாக் வரத்ைதத ்
தணிக் ம் நடவ க்ைககள், ைன ப் ப கள் (வாகனேமாட் களின் ேவகதை்தக் 

ைறப்பதற்  ய தடங்கள்) மற் ம் ேப ந்  கடக்கதத்க்க ேம கள். 
(f) கடப் ப் ப கைள ெதளிவாகத ் ெதரி ம்ப ச ் ெசய்வதற்காக அந்த இடங்களில் ேயார ்

ப  வடட்ாரக் கம்பங்கள். 
 

ேயார ்ப  வட்டாரங்களில் வாகனம் ஓட் தல் 
219 (a) ேயார ் ப  வடட்ாரங்க க் ள், ப்பாக கடப் ப் ப கைள ெந ங் ச ்

ெசல் ம்ேபா , ெம வாக ம் கவனமாக ம் வாகனம் ஓடட் ம். 
(b) நைடயரக்ள், ப்பாக தத் நைடயரக்ள், யாராவ  சாைலையக் 
கடந் ெகாண் க் றாரக்ளா என்பைதக் கவனிப்ப ல் தல் ப் டன் இ க்க ம். 
(c) ேயார ் ப  வடட்ாரங்களில் தத் நைடயரக்ள் சாைலையக் கடந் ெகாண் ப்பைத 
நீங்கள் கவனிதத்ால் ெபா ைமயாக இ க்க ேவண் ம், ஏெனனில் அவரக்ள் சாைலையக் 
கடப்பதற்  நீண்ட ேநரமாகலாம். 
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ரங்கசச்ாைலகளில் வாகனம் ஓட் தல்    வாகனம் ஓட் வதற்கான அன்றாட ைறகள் 

 
வாகனம் ஓட் வதற்கான அன்றாட ைறகள் 

220 ரங்கசச்ாைலகளில் ெசய்ய ேவண் யவற் ன் பட் யல்: 

(a) உங்கள் பயணப்பாைதைய ன் ட் ேய ட்ட ட ம்; 

(b) வாகனத் ன் ெஹடை்லட் ளக் கைள எரிய ட ம்; 

(c) வாெனா ையக் ேகடக் ம்; 

(d) ேபாக் வரத்  கைளப் ன்பற்ற ம்; 

(e) கனரக வாகனங்கள் இடப்பக்கமாகச ்ெசல்ல ம்; 

(f) தடத் ற் ள் இ க்க ம்; 

(g) ன்னியல் சாைலக் கடட்ணங்கள் ெச த்த ன் ட் ேய ெராக்க அடை்டையச ் ெச  

ைவத் க்க ம். 
 
221 ரங்கசச்ாைலகளில் ெசய்யக் டாதவற் ன் பட் யல்: 

தற்ேபாைதய ைறகள் 

(a) பத்  ேநரந்்தால், வாகனம் ப தைடந்தால், அவசரநிைல ஏற்பட்டால் அல்ல  சட்டப்ப  

அவ யமானாெலா ய உங்கள் வாகனத்ைத நி த்தக் டா ; 

(b) U வைள கள் ெசய்யேவா அல்ல  வாகனத்ைதப் ன்பக்கமாகச ்ெச த்தேவா டா . 

ரங்கசச்ாைலக் ரிய ைறகள் 

(a) அவசரநிைல ஏற்படட்ாெலா ய உங்கள் வாகனத் ந்  இறங்கக் டா ; 

(b) அவசரநிைல ஏற்படட்ாெலா ய ஹாரன்் பயன்ப த்தக் டா ; 

(c) உங்கள் டயைர அல்ல  சக்கரத்ைத மாற்றக் டா ; 

(d) உங்கள் வாகனத் ல் எரிெபா ள் ஏற்றேவா அல்ல  வாகனத்ைதப் ப  பாரக்்கேவா டா ; 

(e) ந் செ்சல்லக் டா ; 

(f) ெந க்கமாகப் ன்ெதாடரக் டா ; 

(g) அ ேவகத் ல் ெசல்லக் டா . 
 
222 ரங்கசச்ாைல ல் ெசல்வதற் த ்தைட க்கப்பட் ள்ள வாகனங்களின் பட் யல்: 

(a) எரிெபா ள் ெதாட் ல் ேபா ய எரிெபா ள் நிரப்பப்படாத வாகனம்; 

(b) ைறயாகப் ட்டப்படாத லங் கள் அல்ல  ேகா கள், அல்ல  ப்ைப , ண்ெபா ள் அல்ல  

ேபா மான அள  டப்படாத இ ேபான்ற ெபா டக்ைள ஏற் செ்சல் ம் வாகனங்கள்; 

(c) சரக்  அல்ல  சரக் ன்  சரியாகக் கட்டப்படாத வாகனம்; 

(d) வாகனத் ற்  ெவளி ல் நிற்பவைர அல்ல  வாகனத் ன் ஓரங்களிேலா ன்பக்கேமா 

உடற்பாகங்கள் ெவளி ல் ெதாங் ம் நிைல ல் அமரந்் ப்பவைர ஏற் ச ்ெசல் ம் வாகனம்; 

(e) ெமாத்த உயரம் 4.5 டட்ரக்ள் அல்ல  அைத ட அ கமான வாகனம்; 

(f) ெமாத்த அகலம் 3 டட்ைர ட அ கமான வாகனம்; 

(g) ெமாத்த நீளம் 13 டட்ைர ட நீளமான வாகனம்; 

(h) ஆபத்தான ெபா டக்ைள ஏற் செ்சல் ம் வாகனம்; 

(i) வழக்கமான ெகாள்கலைன ஏற் செ்சல் ம் டெ்ரய்லர;் 

(j) சல் எரிெபா ள் ஏற் ச ்ெசல் ம் டாங்கர;் 

(k) ஓர வண் கள் இைணக்கப்பட்ட ேமாடட்ார ் ைசக் ள்கள், அ ம க்கப்படாத வண் கள், ன்  

சக்கர ேவன்கள், தாழ்வான டெ்ரய்லரக்ள், கான் ரீட் லாரிகள், பாரந் க் கள், மண் ேதாண் கள், 

சாைல ல் ேமற்பரப் ம் வாகனங்கள், ராக்டரக்ள், டம்பரக்ள், ல் ேலாடரஸ்், ல்ேடாசர,் 

ேரடரஸ்், ெமாைபல் கான் ரீட் பம்ப் அல்ல  ைஹட்ரன்ட ் ஸ்ெபன்சர;் 

(l) மணிக்  40 ேலா ட்டர ்மற் ம் அதற் க் ைறவான ேவக வரம் ள்ள வாகனம். 
 
223 மணிக்  60 ேலா ட்டர ் மற் ம் அதற் க் ைறவான ேவக வரம் ள்ள வாகனங்கள் 

ைர சச்ாைல ன் இடக்ேகா த ்தடத் ல் ஓட்டப்பட ேவண் ம். 
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ப  B                               
தன்னியக்க வாகனம் (AV) 
 

அ கம் 
224 தன்னியக்க வாகனம் என்ப  ஒ  இடத் ந்  ெதாடங்  ன்னேர ரம்ானிக்கப்படட் ஒ  

ெசல் டத் க்  அதன் ற் ச் ழைல உணரவ்தற் ரிய பல்ேவ  ெதா ல் டப்ங்கைள ம் 
உணரிகைள ம் பயன்ப த்  தன்னியக்க ைற ல் வ ெச த் க் ெகாண்  தானாகேவ 
ஓட் க்ெகாள் ன்ற ஒ  வாகனம் ஆ ம். 

 
225 ங்கப் ரில் நம  பன் க வ ைற சாைலப் ேபாக் வரத்  அைமப்ைப ைமயைடயச ்

ெசய்வதற்  தன்னியக்க வாகனங்கைள ம் ப ரப்படட் இயக்கக் க த் க்கைள ம் 
நைட ைறப்ப த் ன்ற நீண்டகாலத் ெதாைலேநாக் ன் ஒ  ப யாக, சாைலப் 
ேபாக் வரத்  ஆைணயம் (LTA) ஜ ைல 2015 ல் ஒன்-நாரத்் ப ல் தன்னியக்க வாகனப் 
பரிேசாதைனகைள ைர ப த்தத ் ெதாடங் ய . தன்னியக்க வாகன ேசாதைனப் ப  
ச பத் ல் அண்ைடப் ப களான ங்கப் ர ் ேத ய பல்கைலக்கழகம், ங்கப் ர ் அ யல் 

ங்கா 1 மற் ம் 2, ேடாெவர ்மற் ம்  வன ஸ்தா ேபான்ற ப க க் ம் 
ரி ப தத்ப்படட் . ெபா  அ ப் க்காக, ேசாதைனகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ ன்றன 

என்பைதக் ப்பதற்காக இந்த ேசாதைனப் ப களில் அ ப் ப் பலைககள் 
ைவக்கப்பட் ள்ளன. 

 

 
 

 

ேசாதைன ல் இடம்ெபற் ள்ள ஒ  தன்னியக்க வாகனத்ைத நாம் எப்ப க் 
கண்ட வ ? 
226 ெபா ச ் சாைலகளில் ேசாதைன ெசய்வதற்காக சாைலப் ேபாக் வரத்  ஆைணயத்தால் 

அ ம க்கப்ப ன்ற தன்னியக்க வாகனங்க க்  சாைல ல் ெசல்பவரக்ள் எளிதாகத ்
ெதரிந் ெகாள்ள ேவண் ம் என்பதற்காக அ ம கள் மற் ம் ஸ்ேபாரட்் கல்ஸ் 
வழங்கப்ப ன்றன. 
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ப  B                               
தன்னியக்க வாகனம் (AV) 
 

ேசாதைன ல் இடம்ெபற் ள்ள ஒ  தன்னியக்க வாகனத் டன் எப்ப  
ெதாடர் ெகாள்வ  
227 ஒ  நல்ல ஓட் நர ்என்பவர ்தன  வாகனத்ைத றம்படக் ைகயா வேதா  மட் மல்லா  க 

க் யமாக பா காப்பாக வாகனம் ஓட் பவராக ம் இ க்கேவண் ம். அேதா , ஒ  நல்ல 
ஓட் நர ் ெபா ைமயாளராக ம், பரிவானவராக ம், அடக்கமானவராக ம் இ க்கேவண் ம். 
அவர ் இதர சாைலப் பயணரக்ளின் பா காப்  பற் ய ெபா ப் ணரை்வக் ெகாண் க்க 
ேவண் ம் மற் ம் வாகனம் ஓட் ம்ேபா  கவனம் ெச த் ன்ற, எ ரப்ாரக்் ன்ற மற் ம் 
சரியான ைற ல் நடந் ெகாள் ன்ற றைனப் ெபற்றவராக இ க்க ேவண் ம். 

 
228 பா காப்பாக வாகனம் ஓட் வதற்  சாைல ல் ெசல் ம் மற்றவரக்ள் என்ன ெசய் றாரக்ள் 

என்பைதப் பற்  ைமயாகத் ெதரிந் க்க ேவண் ம். வாகனம் ஓட் வ  பற் ய சரியான 
மனப்பான்ைம சாைலையப் பா காப்பானதாக ம் க ம் ம ழ்ச் க் ரிய இடமாக ம் 
ஆக் ம். 

 
229 சாைல ல் தன்னியக்க வாகனம் (AV) ேசாதைன ெசய்யப்ப வைத நீங்கள் கவனிக் ம்ேபா , 

வழக்கம்ேபால நீங்கள் பா காப்பாக வாகனம் ஓட் வைதத ் ெதாடர ேவண் ம். இந்த 

எளிைமயான வாகனம் ஓட் ம் நைட ைறகைளக் கைடப் க் மா  நீங்கள் 

அ தத்ப்ப ரக்ள்: 

(a) ெந க்கமாகப் ன்ெதாடரக் டா  

(i) மற்ெறா  வாகனத் ற் ப் ன்னால் க ம் ெந க்கமாகப் ன்ெதாடரவ்  (tailgating) 

ஆபத்தான . ன்னா ள்ள வாகனம் ெரன நின்றால், உங்களால் சடெ்டன நி தத் 

இயலா  என்பதால் பதை்தத ்த ரக்்க யா . 

(b) ஒ  பா காப்பான ன்ெதாட ம் ரத்ைதப் பராமரிக்க ம் 

(i) நிைலயான ேவகத் ல் வாகனத்ைத ஓடட் ம் மற் ம் ேதைவ ன்  ேவகத்ைத 

அ கரிப்பைத அல்ல  சடெ்டன்  வாகனம் நி த் வைதத ்த ரக்்க ம் 

(ii) ேதைவப்படட்ால் எ ர் ைன ரிய உங்க க்  அ க ேநரம் இ க் ம்ப  உங்க ைடய 

வாகனத் க் ம் தன்னியக்க வாகனத் க் ம் இைடேய ஒ  பா காப்பான ரத்ைதப் 

பராமரிக்க ம். 

(c) அவ யெமன்றால் மட் ேம தாண் ச ்ெசல்ல ம் 

(i) உங்க க்ேகா அல்ல  மற்றவரக் க்ேகா எந்த ஆபத் ம் ஏற்படாமல் உங்களால் 

தாண் செ்சல்ல யா  என்றால் ஒ ேபா ம் வாகனதை்தத ் தாண் செ்சல்ல 

ேவண்டாம். ேவ  ஏதாவ  வாகனங்கைள தாண் ச ் ெசல்வைதப் ேபான்ேற, தன்னியக்க 

வாகனத்ைதத் தாண் ச ் ெசல்வ  பா காப்பானதா என்பைத நீங்கள் 

சரிபாரத்் க்ெகாள்ள ேவண் ம் மற் ம் உங்க ைடய வாகனத் க் ம் தன்னியக்க 

வாகனத் க் ம் இைடேய பா காப்பான இைடெவளி இ க் மா  பாரத்் க்ெகாள்ள 

ேவண் ம். 

(ii) தாண் ச ் ெசன்ற ற , பா காப்பான ழ்நிைல எ ந்த டேன ண் ம் ெபா த்தமான 

தடத் ற் த் ம் ச ் ெசல்ல ம். ஆனால், நீங்கள் தாண் செ்சன்ற வாகனத் ன் 

ன்னால் சடாெரன க்ேக ைழயக் டா . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ஓட் ந க் ரிய அ ப்பைட ளக்கம் 95 
 

 
 
 
 

ஆரஏ்/ வக கார் நி த் டங்களில் வாகனத்ைத நி த்  ைவத்தல் 
230 ப்பன் பார்க் ங் ைற 

(a) உங்கள் வாகனத்ைத வக அல்ல  ஆரஏ் கார ் நி த் டத் ல் நி த்  ைவக் ம்ேபா , 

தய ெசய்  கார ் நி த் ட அ ப் ப்பலைகையக் கவனமாகப் ப க்க ம். கார ்

நி த் ட அ ப் ப்பலைக த ர, கார ் நி த் டத் ள் இ க்கக் ய மற்ற 

கட் ப்பாட் க் கைள ம் கவனிக் மா  ஓட் நரக் க்  ஆேலாசைன றப்ப ற . 

(b) ஒவ்ெவா  கார ் நி த் டத் ன் ைழவா ல் அல்ல  ெபா ச ் சாைல ெந ல் 

நி வப்பட் க் ம் கார ் நி த் ட அ ப் ப்பலைக ல், வாகனதை்த நி த்  

ைவப்பதற்கான ெவவ்ேவ  டட்ங்கள், அைவ ெசயல்ப ம் ேநரங்கள், பாரக்் ங் 

கடட்ணங்கள் ஆ யைவ ப் டப்பட் க் ம். 

(c) வாகனத்ைத நி த் ைவக் ம் காலகடட்ம் வதற் ம் ேபா மான ப்பன்கைளக் 

காட் க்  ைவக்க ேவண் ம். வாகனத்ைத நி தத் ைவத்த ேநரம், ேத  ஆ யவற்ைறக் 

ப் ம் வைக ல் ப்பன்களின் ல்ைலகள் ைமயாகக் க்கப்பட் க்க 

ேவண் ம். 

(d) ப்பன் பயன்பாட் ல்  இ ப்பதாகக் காட் ம் ஒ ங் னங்கள் ெதன்ப ம் ப்பைனக் 

காட் க்  ைவப்ப  (எ.கா. ம க்கப்படட் அைடயாளங்கள் ெதரி ம் ல்ைலகள்) 

க ைமயான ற்றமா ம். இதத்ைகய ற்றம் ரிேவார்  நீ மன்றத் ல் ற்றம் 

சாடட்ப்ப ம். 

(e) பாரக்் ங் ப்பன்கைள அங் கரிக்கப்படட் ற்பைன இடங்களி ந்  வாங்கேவண் ம். 
 
231 ன்னியல் பாரக்் ங் ைற 

(a) ல வக/ ஆரஏ் கார ்நி த் டங்களில் ன்னியல் பாரக்் ங் ைற (EPS) நடப் ள்ள . 

இந்த பாரக்் ங் ைற ன் ழ், ஒவ்ெவா  நி டத் ன் அ ப்பைட ல் பாரக்் ங் கடட்ணம் 

க்கப்ப ற . 

(b) ய ேநரம் வாகனதை்த நி த்  ைவக் ம்ேபா , கார ் நி த் டத் ற் ள் ைழ ம் 

வாகனத் ன் உள்வாகனச ்சாதனத் ன் (IU) எண்கைள ன்னியல் ைற உடப்  ெசய் ம். 

பாரக்் ங் கடட்ணத்ைத ெராக்க அடை்ட அல்ல  ஈ - ங்க் அடை்ட லம் ெச த்தலாம். 

(c) சன் பாரக்் ங் ைவத ் ள்ள வாகனங்கைளப் ெபா த்தவைர, வாகனத் ன் IU எண்கைள 

ன்னியல் ைற உடப்  ெசய் , கார ் நி த் டத் ற் ள் வாகனம் ைழய ம் 

ெவளிேயற ம் அ ம க் ம். 

(d) ேமல் வரங்க க் , அன் ரந்்  www.hdb.gov.sg அல்ல   www.ura.gov.sg பாரக்்க ம். 

 
கார் நி த் ட அ ப் ப்பலைககள் 

   
ஆரஏ் ப்பன் 

பார்க் ங் அ ப் ப்பலைக 
 
 

ஆரஏ் ப்பன் 

பார்க் ங் அ ப் ப்பலைக 

(ேமாட்டார ்ைசக் ள்க க் ) 
 

வக ப்பன் 

பார்க் ங் அ ப் ப்பலைக 

 

 

 
கட் ப்பாட் க்  

(லாரிகள், ேப ந் கள், 

உல்லாசப் ேப ந் கள் 

ேபான்ற கனரக வாகனங்கைள 

நி த்  ைவக்கக் டா ) 

கார் நி த் ட 

வ காட் க்  
வாகன நி த் டக் 

கட் ப்பா கள் த்த 

அ ப் ப்பலைக 

ப  C 
பய ள்ள தகவல்கள் 
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ப  C   
ஆரஏ்/ வக கார் நி த் டங்களில் வாகனத்ைத நி த்  ைவத்தல் 

 
232 (a)  டைமப்  வளரச்் க் கழக ( வக) கார ் நி த் டங்களில் உள்ள அ ப் ப் 

பலைககள் 

 

  
 
வாகன நி த் ட எண் 

 

  
வாகன நி த் ட எண 

  
இர ல் நி த் ைவக் ம் ேநரம் 
காைல 10.30 மணி ந்  காைல 7 மணி 
வைர (ஒளிேயற்றப்படட் அ ப் ப்பலைக) 

 ப்பன் பயன்ப த்  வாகனத்ைத நி த்  
ைவத்தல் 

யேநர வாகன நி த் டங்களில் காைல 7 
மணி ந்  இர  10.30 மணி வைர ப்பன் 
இல்லாமல் வாகனத்ைத நி த்  ைவத்தல் இர  10.30 
மணி தல் காைல 7 மணி வைர ப்பன் பாரக்் ங் 
வச  இல்ைல 
 
வாகனம் நி த்  ைவப்பதற்கான 
கட்டணங்கள் 
 
வாகன நி த் டம் வ ம் 

சன் பாரக்் ங் ைவத் ப்ேபா க்காக 
ஒ க்கப்பட் ள்ள   
இர  10.30 மணி ந்  காைல 7 மணி வைர: 

சன் பாரக்் ங் இல்லாதவரக்ள் 
இர ல் வாகனங்கைள நி த்  ைவக்க யா  
 

ஞா ற் க் ழைம ம் ெபா  ைற 
நாட்க ம் இலவசமாக வாகனம் நி த்  
ைவக்கலாம் யேநர வாகன 
நி த் டங்களில் காைல 7  மணி ந்  
இர  10.30 மணி வைர 

 
 

ப்பன் பயன்ப த்  வாகனத்ைத நி த்  
ைவத்தல் 

யேநர வாகன நி த் டங்களில் 24 
மணிேநரம் 
 
 

வாகனம் நி த்  ைவப்பதற்கான 
கட்டணங்கள் 
 
பாரக்் & ைரட் 
கட்டணங்க ம் ேநர ம் 
 
ஞா ற் க் ழைம ம் ெபா  

ைற நாட்க ம் 
இலவசமாக வாகனம் நி த்  
ைவக்கலாம். யேநர வாகன 
நி த் டங்களில் காைல 7 
மணி ந்  இர  10.30 மணி வைர 

 

 

 

 

 
சன் பார்க் ங் ைவத் ப்ேபா க்காக 

ஒ க்கப்பட் ள்ள  

ன ம் இர  7 மணி ந்  காைல 7 மணி வைர 

ப்பன் பயன்ப த்  வாகனம் நி த்  ைவத்தல் 

ப்பன் பயன்ப த்  வாகனத்ைத நி த்  

ைவத்தல் 

காைல 7 மணி தல் இர  7 மணி வைர 

சன் பார்க் ங் ைவத் ப்ேபா க்காக 

ஒ க்கப்பட் ள்ள  

ங்கள் தல் சனி வைர இர  7 மணி ந்  காைல 7 

மணி வைர மற் ம் ஞா , ெபா  ைற நாடக்ளில் 

 நா ம் ப்பன் பயன்ப த்  வாகனம் நி த்  

ைவத்தல் 

ப்பன் பயன்ப த்  வாகனத்ைத நி த்  ைவத்தல் 

ங்கள் தல் சனிக் ழைம வைர காைல 7 மணி தல் 

இர  7 மணி வைர மட் ேம 
 
(b) நகரச ் ரைமப்  வாரிய ( ஆரஏ்) கார ்நி த் டங்களில் உள்ள அ ப் ப் பலைககள் 
 

 

  
 

ஆரஏ் ப்பன் பாரக்் ங் 
அ ப் ப்பலைக 

  
 
 
 

 
 

வாகனம் நி த் டம் 
ெசயல்ப ம் ேநர ம் 
ேமாட்டாரக்ார்க க்கான 
கட்டணங்க ம் 

  
வாகனம் நி த் டம் 
ெசயல்ப ம் ேநர ம் 
ேமாட்டார ்ைசக் ள்க க்கான 
கட்டணங்க ம் 

  
ஞா ற் க் ழைம ம் ெபா  

ைற நாட்க ம் இலவசமாக 
வாகனம் நி த்  ைவக்கலாம் 
ேப ந் ம் லாரி ம் நி த்  
ைவக்கக் டா . 
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ப  C   
ஆரஏ்/ வக கார் நி த் டங்களில் வாகனத்ைத நி த்  ைவத்தல்   

 
(c) வாகன நி த் டங்க க்கான அைடயாளக் ேகா கள் 
 

 

 

 
 

 

வப்  நிறத் ல் டப்பட்ட வாகன நி த் டங்கள் 

 சன் பாரக்் ங் ப்பன் ைவத் ப்ேபா க்காக 

ஒ க்கப்பட்ட . 

 
 
 

 
ெவள்ைள நிறத் ல் டப்பட்ட வாகன 

நி த் டங்கள் 

 கட் ப்ப த்தப்பட்ட வட்டாரத் ற்  ெவளி ள்ள 

வாகன நி த் டங்க க்கான  

 ப்பன் பயன்ப த்  வாகனம் நி த்  ைவக்கலாம் 

 ப்பன் நடப் ள்ள ேநர ம் வாகனம் நி த்   

ைவப்பதற்கான கட்டண ம் அ யவாகன 

நி த் டத் ல் அைமந் ள்ள அ ப் ப் 

பலைகையப் பாரக்்க ம். 

 
 
 
 
 

  
 
 

வப் , ெவள்ைள நிறங்களில் டப்பட்ட வாகன 

நி த் டங்கள் 

(இரட்ைட வண்ணம்) 

 சன் பாரக்் ங் ப்பன் ைவத் ப்ேபா க்காக 

ஒ க்கப்பட்ட . 

 கட் ப்ப த்தப்பட்ட ேநரங்களில் ப்பன் பயன்ப த்  

வாகனம் நி த்  ைவக்கலாம். 

 ப்பன் நடப் ள்ள ேநர ம் வாகனம் நி த்   

ைவப்பதற்கான கட்டண ம் அ யவாகன 

நி த் டத் ல் அைமந் ள்ள அ ப் ப் பலைகையப் 

பாரக்்க ம். 

 

 
 
மஞ்சள் நிறத் ல் டப்பட்ட வாகன 

நி த் டங்கள் 

 கட் ப்ப த்தப்பட்ட வட்டாரத் ள்ள வாகன 

நி த் டங்க க்கான  

 ப்பன் பயன்ப த்  வாகனம் நி த்  ைவக்கலாம் 

 ப் ட்ட ேநரங்களில் வாகனம் நி த்  ைவக்க உயர ்

கட்டணம் க்கப்ப ம். 

 ப்பன் நடப் ள்ள ேநர ம் வாகனம் நி த்  

ைவப்பதற்கான கட்டண ம் அ யவாகன 

நி த் டத் ல் 

அைமந் ள்ள அ ப் ப் பலைகையப் பாரக்்க ம். 

 
 
 
 



 
 

ஓட் ந க் ரிய அ ப்பைட ளக்கம் 98 
 

ப  C   
சாைலத்தடப் பயன்பா ம் மாறத்தக்க தகவல் ச க்ைஞக ம் (LUS) 
 

சாைலத்தடப் பயன்பா ம் மாறத்தக்க தகவல் ச க்ைஞக ம் (LUS) 
233 சாைலத்தடப் பயன்பாட் க் கள் என்ப  காலாங் பாயேலபார ்

ைர சச்ாைல, மத் ய ைர சச்ாைல, மரினா கடேலார 
ைர சச்ாைல, ஊடஸ்் ல் ரங்கசச்ாைலகள், ேபாரட்் ேகனிங்  

ரங்கசச்ாைலகள் ஆ யவற் ள்ள ேமல்மடட்க் களா ம். 
சாைலத்தடத் ல் ெதாடரந்்  ெசல்வதற்  ன்பாக ஏேத ம் 

ன்ெனசச்ரிக்ைககள் எ க்கப்படேவண் மா என்ப  பற்  
ஓட் நரக்ளிடம் ெதரியப்ப தத் இைவ பயன்ப தத்ப்ப ன்றன. 
ஒவ்ெவா  சாைலத்தடப் பயன்பாட் க் ம் ழ் ேநாக் ய 
பசை்ச அம் க் ைய, பளிச் ம் மஞ்சள் க் க் ைய 
அல்ல  வப்  க் க் ையக் காட் ம். ஓட் நர ்ெதாடரந்்  
ஓட் ச ்ெசல்லலாம் என்பைதக் ழ் ேநாக் ய பசை்ச அம் க்  

க் ற . ஓட் நர ்கவனமாகச ்ெசல்ல ேவண் ம் என்பைதப் 
பளிச் ம் மஞ்சள் க் க்  க் ற  (எ.கா. எ ரில் 
தடங்கல் இ க் ற ). ஓட் நர ்ெதாடரந்்  ெசல்ல யா  
என்பைதச ் வப்  க் க்  க் ற . ரங்கசச்ாைல ல் 
ெசல் ம் ஓட் நரக்ள் இந்த ேமல்மடட்க் கள் காட் வதன்ப  
பயணம் ெசய்யேவண் ம். 

 

 
234 சாைல ல் காணப்ப ம் மாறத்தக்க தகவல் ச க்ைஞகள், ேபாக் வரத்  நிலவரத்ைதப் பற்  

ஓட் நரக் க் த ்தகவலளிக்க பயன்ப தத்ப்ப ன்றன. 
 

ரங்கச ்சாைலகளி ம் ரங்கசச்ாைலக் ள் இட் செ்சல் ம் ைணசச்ாைலகளி ம் பல்ேவ  
வைகயான மாறத்தக்க தகவல் ச க்ைஞகள் உள்ளன: 

 
(a) ைழ வா ன் மாறத்தக்க தகவல் ச க்ைஞ (EVMS): 

ரங்கசச்ாைலக் ள் இட் செ்சல் ம் சாைல ன் 
ைழவா ல் அைமந் க் ம். 

 
 

 
 

(b) ைணசச்ாைல ன் மாறத்தக்க தகவல் ச க்ைஞ (AVMS): 
ரங்கசச்ாைல ன் ைழ வா க்  இட் செ்சல் ம் 
ைணசச்ாைல ல் அைமந் க் ம். 

 
 

(c) ரங்கசச்ாைல மாறத்தக்க தகவல் ச க்ைஞ (TVMS): ரங்கசச்ாைல ல் அைமந் க் ம் 
ேமல்மடட் ச க்ைஞ. 

 
235 காலாங் பாயேலபார ் ைர சச்ாைல, மரினா கடேலார ைர சச்ாைல, ஊடஸ்் ல் 

ரங்கசச்ாைலகள் டப்பட் க் ம்ேபா , ைழ வ  சாைல ல் த ப் க ம் ேபாக் வரத்  
ச க்ைஞ கட் ப்பா க ம் நடப் க் ம். 

 
236 காலாங் பாயேலபார ் ைர சச்ாைல, மரினா கடேலார ைர சச்ாைல 

ரங்கங்களில் மாறதத்க்க ேவக வரம்  ச க்ைஞக ம் உள்ளன. ேபாக் வரத்  
சரளமாக இ க் ம்ேபா , ஓட் நரக்ள் உடப்டேவண் ய ேவக வரம்ைப ( வப்  
வடட்த் ற் ள்) ச க்ைஞ காட் ம். ெநரிசலாக இ க் ம்ேபா , 
பரிந் ைரக்கப்ப ம் 

ைறவான ேவகவரம் கள் ( வப்  வடட் ல்லாமல்) காடட்ப்ப ம். 
ேபாக் வரத்ைதச ்சரளப்ப த் , வாகன ஓடட்ம் தைடப ம் அபாயத்ைதக் 

ைறத் , பத் கள் ேநரக் ய ஆபத்ைதக் ைறப்பதற்  இ  ைண ரி ம். 

 

 
237 காலாங் பாயேலபார ் ைர சச்ாைல, மரினா கடேலார ைர சச்ாைல, 

மத் ய ைர சச்ாைல ரங்கங்களின் ஓரத் ள்ள ெசங் த்தான வரில் 
ேலா டட்ர ் கைளக் காணலாம். இ க் ம் இடத்ைத ஓட் நரக்ள் 

ெதரிந் ெகாள்ள இைவ உத ன்றன.  
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ப  C   
அவசரகால வச கள் / அவசரகால / சம்பவ நைட ைறகள் ( ரங்கச ்சாைலகள்) 
 

அவசரேநர வச கள் 
ெவளிவா ல்கள் 
238 மரினா கடேலார ைர சச்ாைல, காலாங் பாயேலபார ் ைர சச்ாைல, மத் ய 

ைர சச்ாைல ரங்கங்களில் ெம வாக மற் ம் ேவகமாகச ்ெசல் ம் 
சாைலத்தடங்கள் இரண் க் ம் பக்கத் ல் ெவளிவா ல் கத கள் அைமந் ள்ளன. 

 

 239 தப் செ்சல்வதற்கான ப க்கட் களின் கத கள் – ெம வாகச ்ெசல் ம் 
சாைலத்தடங்க க் ப் பக்கத் ள்ள ெவளிவா ல் கத கைள மத் ய 

ரங்கசச்ாைல ல் 500 டட்ர ்இைடெவளி ல் காணலாம். ைணச ்சாைலகளி ம் 
ெவளிவா ல் கத கள் உள்ளன. இந்தக் கத கள் தப் செ்சல்வதற்கான 
ப க்கட் க க்  இட் செ்சல் ம். இந்தப் ப க்கட் கள் சாைல ேமற்பரப் க்  
அல்ல  றந்தெவளிக்  இட் செ்சல் ம். 

 
240 க் ப்பாைத கத கள் – ேவகமாகச ்ெசல் ம் 

சாைலத்தடங்க க் ப் பக்கத் ள்ள ெவளிவா ல் 
கத கள், மத் ய ரங்கசச்ாைல ல் 100 டட்ர ்
இைடெவளி ல் அைமந் க் ம். அைவ 
எ ரத்் ைச ல் ெசல் ம் ரங்கசச்ாைலக்  
இட் செ்சல் ம். 

 

 

241 அவசரநிைல ன்ேபா , கத களில் தல் ளக் கள் 
பளிச் ட் , அவசரநிைல பற் ம் 
ெவளிேய வதற்கான அவ யம் பற் ம்  
வாகனேமாட் கைள எசச்ரித் , ெவளிேய ம் வ கைள 
அவரக்ள  கவனத் ற் க் ெகாண்  வ ம். 

 

மத் ய 

ைர சச்ாைல ந்  

ெவளிேய ம் வ  

ப க்கட் க் கத கள் 

மத் ய 

ைர சச்ாைல 

கடப் ப் பாைத 

பாைத ன் 

கத கள் 

ெதாடர் ைற (OCC - நைட ைற கட் ப்பாட்  நிைலயம்) 
242 ரங்கசச்ாைல ல் ெம வாகச ்ெசல் ம் சாைலதத்டத் ற் ப் 

பக்கத் ல் மார ்100 டட்ர ்இைடெவளி ல் அவசரேநரத் 
ெதாைலேப கள் உள்ளன. 

 

 

243 ஒவ்ெவா  ெதாைலேப க் ம் பக்கத் ல் மஞ்சள் ளக் ம் 
உள்ள . மரினா கடேலார ைர சச்ாைல , காலாங் பாயேலபார ்

ைர சச்ாைல ரங்கங்களில் OCC நிைலயம் ஓட் ந டன் 
ெதாடர் ெகாள்ள ம் ற  என்பைதக் ப்பதற்  இந்த 

ளக்  ேபாடப்ப ம். ஓட் நர ்ெதாைலேப ைய எ த்  OCC 
நிைலயத் டன் ேபசலாம். 

 

அவசரநிைல (SOS) 

ெதாைலேப  

 

அவசரகால / சம்பவ நைட ைறகள் ( ரங்கச ்சாைலகள்) 
 
244 அவசரநிைல ன்ேபா  ரங்கசச்ாைல ள்ள ஓட் நரக் டன் OCC நிைலயம் ெதாடர்  

ெகாள்வதற்கான க் ய க  வாெனா  அ ப்பா ம். ஓட் நரக்ள் ரங்கசச்ாைலக் ள் 
ைழவதற்  ன்பாக FM வாெனா  ஒ யைலைய ஒ க்கச ் ெசய் ம் நல்ல பழக்கத்ைத 

வளரத்் க் ெகாள் மா  ஊக் க்கப்ப ற . 
 

ப் பா காப்  
245 ரங்கசச்ாைல ல் 50 டட்ர ் இைடெவளி ல் அைமந் க் ம் அவசரேநரப் 

ேபைழ ல் ைகயடக்கத ் யைணப் ச ் சாதனங்க ம் உள்ளன. ஓட் நரக்ள் 
தங்கள் வாகனங்களில் ய அள ல்  ம்ேபா  அதைன 
அைணப்பதற்  இந்தச ்சாதனங்கைளப் பயன்ப த்தலாம். 

 
 

246 மரினா கடேலார ைர சச்ாைல மற் ம் உடஸ்் ல்  ரங்கசச்ாைலகள் 
ஆ யவற் ல் நீரத் ் யைணப்  அைமப்  ெபா தத்ப்பட் ள்ள . இ  ஒ  
ேமனிைல நீரத்ெ்தளிப்  அைமப்  ஆ ம், இ  க் யமான கடட்ைமப்  

ரங்கசச்ாைலக் கைள ேமற்ெகாண்  பா காத்  ன் சாத் ய ள்ள 
தாக்கத்ைதக் ைறப்பதற்   பர ம் தத்ைதக் கட் ப்ப தத் உத ற . 
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247  பத்  ஏற்ப ம்ேபா  இந்த நீர ் சாரந்்த யைணப்  அைமப்  நம  

ரங்கச ்சாைலகள் அைனத் ம் காணப்ப ன்ற காற்ேறாடட் அைமப் டன் 
இைணந்  ஒட் ெமாதத் சம்பவ ேமலாண்ைமச ் ெசயல் ைறைய ம் 
ேமம்ப த் ற  

 

 

அவசரேநர / சம்பவ நைட ைறகள் 
248 வாகனம் ப தைடந்த ஓட் ந க்கான நைட ைறகள் 

(a) வாகனத் ன் அபாய ளக் கைள எரிய ட ம். 

(b) சாத் யமா ன், சாைல ன் ஓரதத்டத் ற்  ஓட் செ்சன் , வாகனத்ைத நி தத் ம். 

(c) ஓட் நர ் ஆக அ ள்ள அவசரேநர (SOS) ெதாைலேப ையப் பயன்ப த்  

( ரங்கசச்ாைல ன் ெம வாகச ் ெசல் ம் தடத் ற் ப் பக்கத் ல் இ க் ம்) OCC 

நிைலயத் டன் ெதாடர்  ெகாண்  உத  ெபறலாம். மாறாக, ஓட் நர ் 1800-CALL LTA (1800-

2255582) எண்ைண அைழத்  உத  ேகடக்லாம். 

(d) டங் ள்ள வாகனத்ைத அ ள்ள நிரண் க்கப்படட் கார ்நி த் டத் க்  இ த் ச ்

ெசல்வதற்காக LTA EMAS வாகன ட்  ேசைவக்  சம்பவ இடத் க்  ைரந்  

வந்தைட ம். 
 
249 பத் ல் க் ம் ஓட் ந க்கான நைட ைறகள் 

(a) காயம் அல்ல  வாகனத் ற் க் க ைமயான ேசதம் இல்லா டட்ால், பத் ல் க் ய 

ஓட் நரக்ள் ரங்கசச்ாைல ந்  வாகனத்ைத ெவளி ல் ஓட் ச ் ெசன்  ( ப்பாகச ்

ரங்கசச்ாைல ல் ேந ம் பத் களின்ேபா ), பத்  பற் ய வரங்கைளப் 

பா காப்பான இடத் ல் கலந்  ேப மா  ஆேலாசைன றப்ப ற . எ.கா. ெபா  கார ்

நி த் டத் ல். 

(b) காயம் ஏற்பட் ந்தால், அல்ல  பத் ல் க் ய வாகனத்ைத ஓட் செ்சல்ல 

யா டட்ால், ஓட் நர ்ஆக அ ள்ள அவசரேநர (SOS) ெதாைலேப ையப் பயன்ப த்  

( ரங்கசச்ாைல ல் பத்  ேநரந்் ந்தால்) OCC நிைலயத் டன் ெதாடர்  ெகாண்  உத  

ெபறலாம். மாறாக, ஓட் நர ் 1800-CALL LTA (1800-2255582) அல்ல  995/999 அைழத்  உத  

ேகடக்லாம். 

(c) வாகனேமாட் க க்  உத வதற்காக LTA EMAS மற் ம் SCDF / ேபாக் வரத்  ேபா ஸ் 

ப லளிப்  அணிகள் சம்பவ இடத்ைத வந்தைட ம். 
 
250 ப்பற் ய வாகனத் ன் ஓட் ந க்கான நைட ைறகள் 

(a) அைழப் ைமயத்ைதப் பயன்ப த்  எசச்ரிக்ைக ஒ த் , உத க்காகக் காத் க்க ம். 

(b) ழ்நிைல கட் க் ள் இ ப்பதாகத ் ேதான் னால், அவசரநிைலப் ேபைழ ல் இ க் ம் 

ைகயடக்கத ் யைணப் ச ்சாதனத்ைதப் பயன்ப த்  ைய அைணக்க யற்  ெசய்ய ம். 

(c) 1800-CALL LTA (1800-2255582) அைழக்க ம் அல்ல  ஆக அ ள்ள அவசரேநர (SOS) 

ெதாைலேப ையப் பயன்ப த்  OCC நிைலயத் டன் ெதாடர்  ெகாண்  உத  நாட ம். 

மாறாக, ஓட் நர ்OCC நிைலயத் டன் உடன யாகத் ெதாடர்  ெகாள்ளலாம். 

(d) வாகனேமாட் க க்  உத வதற்காக LTA மற் ம் SCDF / ேபாக் வரத்  ேபா ஸ் ப லளிப்  

அணிகள் சம்பவ இடத்ைத வந்தைட ம். 
 
251 ரங்கசச்ாைல ல் அவசரநிைலைய எ ரெ்காள் ம் ஓட் ந க்கான நைட ைறகள் எ.கா. 

ரங்கசச்ாைல ல் : 

நீங்கள் ரங்கசச்ாைல ல் இ ந்தால்: 

(a) நிலப் ேபாக் வரத்  ஆைணயத் ன் அவசரநிைல அ ப் கைள ம் வ காட் கைள ம் 

அ ய ஏதாவேதார ்உள் ர ்வாெனா  ஒ யைலையக் ேகடக் ம். 

(b) சாைலத்தடப் பயன்பாட் க் கைளக் கவனிக்க ம். 

(c) உங்களால் ெதாடரந்்  ஓட் செ்சல்ல யாத நிைல ல், வாகனத்ைதப் ன்பக்கமாக ஓடட் 

யற்  ெசய்யக் டா . இன் ைன அைடத் ட் , வாகனத் ந்  ெவளிேயற ம். 

ஆக அ ள்ள ெவளிவா ல் அல்ல  தப் ச ்ெசல் ம் பாைதக் ச ்ெசன் , உடன யாகச ்

ரங்கசச்ாைல ந்  ெவளிேயற ம். 
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(d) ேமனிைல நீரத்் ெதளிப்  அைமப்  (நீர-்சாரந்்த யைணப்  அைமப் ) 

ெசயல்ப தத்ப்பட் ந்தால் எசச்ரிக்ைக ெசய்யப்பட மாட் ரக்ள் (மரினா கடேலார 

ைர சச்ாைல மற் ம் உடஸ்் ல்  ரங்கசச்ாைலக்  மட் ம்). 

 
252 தப் செ்சல் ம் பாைத: 

(a) ஃேபாரட் ் ேகனிங் ரங்கசச்ாைல (FCT) மற் ம் ஊடஸ்் ல் ரங்கசச்ாைல (WVT) – 

ரங்கசச்ாைல ன் ைழவா ல் அல்ல  ெவளிவா ல், அவற் ல் எ  பா காப்பானேதா, அைத 

ேநாக் ச ்ெசல்ல ம். 

(b) CTE – ரங்கசச்ாைலகளில் வப் , ெவள்ைள ேகா கள் சாயம க்கப்படட் வரக்ள் ெகாண்ட 

தப் ச ்ெசல் ம் ப க்கட்  மற் ம் க் ப்பாைத கத கைள ேநாக் ச ்ெசல்ல ம். 

(c) KPE/MCE – ரங்கசச்ாைலகளில் பசை்ச வரக்ள் ெகாண்ட ெவள்ைள தப் ச ்ெசல் ம் கத கைள 

ேநாக் ச ்ெசல்ல ம். 
 
 

   
FCT/WVT - அவசரநிைல ன்ேபா , 

ேசைவ ேபைழக க் ப் 
பக்கத் ள்ள வரில் 

ெபா த்தப்பட்ட வப்  
நிறச் ழல் ளக் கள் எரிவைதக் 

கண்டால்,  
உடன யாகச ்

 
 

KPE/MCE – தப் செ்சல் ம் 

ப க்கட் க் ம் க் ப்பாைத 

கத க க் ம் பக்கத் ல் 

ெபா த்தப்பட் ள்ள ளக் கள் 

 

CTE – கத க்  ேமேல ெபா த்தப்பட் ள்ள ளக்  
 

 
 

  

 

 
க் ப்பாைத கத கள் 

 

ரங்கசச்ாைல ந்  

ெவளிேயற ம். 

 

 KPE/MCE: அவசரநிைல ன்ேபா , ெவள்ைளநிற 
தப் செ்சல் ம் ப க்கட் கள் மற் ம் நீல-
ெவள்ைளநிறத் ல் ஒளி ம் ளக் களால் 

அைடயாளங்காணக் ய பசை்சநிற வரக் டன் 
உள்ள க் ப்பாைத கத க க்காகத் ேதட ம் 

 

CTE – அவசரநிைல ன்ேபா , க் ம் ளக்ைகக் ெகாண்  
அைடயாளம் காணக் ய  
தப் ச ்ெசல் ம் ப க்கட்ைட ம் க் ப்பாைத கத கைள ம் ேத ச ்
ெசல்ல ம். 

 

253 நீங்கள் ரங்கசச்ாைலைய அ ச ்ெசல் ம்ேபா : 
 

(a) ரங்கசச்ாைலக் ள் ைழய ேவண்டாம். 
(b) மாறத்தக்க தகவல் காட் த் ைரகளில் காடட்ப்ப ம் 

தகவல்கைளக் கவனிக்க ம். 
(c) நீங்கள் ெசல் டத்ைத அைடய மாற் ப் பாைதையப் 

பயன்ப தத் ம். 
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அ கம் 
254 நீங்கள் எப்ப  வாகனம் ஓட் ரக்ள் மற் ம் ைகயா ரக்ள் என்ப  எரிெபா ள் 

கர் ம் மா  ெவளிப்பாட் ம் ப் டத்தக்க தாக்கத்ைதக் ெகாண் க் ம். ழல் 
ஓட் தைலக் கைடப் ப்பதன் லம் காலப்ேபாக் ல் எரிெபா ள் கர் ல் சராசரியாக 10% 
வைர ைறக்க ம்1. ஒ  ல எளிைமயான ழல் ஓட் தல் ப நிைலகைளக் கவனிப்பதன் 

லம், நீங்கள் எரிெபா ள் பயன்பாட்ைடக் ைறக்க ம் மற் ம் அேத ேநரத் ல் 
வாகனத் ன் மா  ெவளிப்பாட்  அளைவ ம் ைறக்க ம். இ  பணத்ைத 

சச்ப்ப த் ன்ற அேத ேநரம் ற் ச் ழைலப் பா காப்ப ம் நீங்கள் பங்களிக்க 
உத ற ! 

 

ழல் பா காப்  ஓட் தல் என்றால் என்ன? 
255 ழல் பா காப்  ஓட் தல் என்ப  எரிெபா ள் க்கனத்ைத ேமம்ப த்  மா  

ெவளிப்பாடை்டக் ைறக் ம் தமாக ஒ வர ் தன  வாகனத்ைதக் ைகயா ன்ற 
நைட ைறையக் க் ற . வாகனப் பராமரிப் , சாைல ல் ஓட் நரின் நடத்ைத மற் ம் 
வ ையத ்ேதரந்்ெத தத்ல் ஆ யைவ இ ல் உள்ளடங் ம். 

 
ழல் பா காப்  ஓட் தைல எப்ப ப் ன்பற் வ  

256 ழல் பா காப்  ஓட் தல் ரமமானதல்ல. இந்த எளிைமயான வாகனம் ஓட் தல் 
நைட ைறகைளப் ன்பற் வதன் லம் உங்கள் வாகனத் ன் எரிெபா ள் கரை்வ ம் 

ற் ச் ழ க்  அ  ஏற்ப த் ன்ற தாக்கத்ைத ம் நீங்கள் ைறக்க ம்: 
 

(a) உங்கள் வாகனம் ஓடாத நிைல ல் அதன் எஞ் ைன இயக்கத் ல் ைவத் க்கக் டா  
(i) ேபாக் வரத்  நிைலைமகைளத் த ர மற்ற காரணங்க க்காக உங்க ைடய வாகனம் 

ஓடாமல் நிற் ம்ேபா  எஞ் ைன அைணத் ட ம். இயங் க்ெகாண் க் ம் 
எஞ் ன்களால் எரிெபா ள் ணா ற , ற் ச் ழ க்  ேதைவயற்ற மா பாடை்ட 
ஏற்ப த் ன்றன மற் ம் ைகைய ம் ெபா மக்க க்  எரிெபா ள் 
ெதாந்தரைவ ம் ஏற்ப த் ன்றன. 
 

 
உங்கள் வாகனத் ன் 
எஞ் ைன இயங் ய 

நிைல ல் 
ட் ைவக்கக் டா  

ப் : ற் ச் ழல் பா காப்  மற் ம் ேமலாண்ைம 
(வாகன மா  உ ழ் ) ைறகளின் ழ், ேபாக் வரத்  
நிைலைமக க்கான காரணங்கைளத ் த ர மற்ற 
ேநரங்களில் வாகனம் நின் ெகாண் க் ம்ேபா  அதன் 
எஞ் ைன ஓட வ  ற்றம் ஆ ம். ற்றம் 
ெசய்தவரக் க்  நீ மன்றத் ல் தண்டைன 
வழங்கப்படட்ால் அவரக்ள் $5,000வைர அபராதம் ெச த்த 
ேவண் க் ம். 

 
(ii) ஓட் வதற்  ன்னர ்எஞ் ைன ப தத் ேவண் ய ல்ைல. இயக்கத ்

ெதாடங் ய டன் வாகனத்ைத தமான ேவகத் ல் ஓட் ச ்ெசல் ம்ேபா  ந னகால 
எஞ் ன்கள் தங்க ைடய உகந்த ெவப்பநிைலைய ைர ேலேய அைட ன்றன. 

 

 

உங்க ைடய வாகனம் இயங்காதேபா  எஞ் ைன அைணத் ட ம் 

                                                           
1 ேகா மா, ேக., & ரய்ான், எல். (2010). ேபாக் வரத்  எரிெபா ள் க்கனம்: 2009 ந்  IEA 
பரிந் ைரகைள நைட ைறப்ப தத் ம் அ தத் ப நிைலக ம் (எண். 2010/9). OECD ெவளி . 
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(b) உங்கள் வாகனத்ைத ைறயாகப் பராமரிக்க ம் 

(i) உங்கள் வாகனத்ைத வழக்கமாக சர் ஸ் ெசய்ய ம். நன்  பராமரிக்கப்படட் ஒ  

வாகனம் எரிெபா ைள றப்பாக சச்ப்ப த் வதாக ம், சாைல ல் ைறவான 

மா பாடை்ட ஏற்ப த் வதாக ம் இ க் ற . 

(ii) உங்கள் வாகனத் ன் டயர ்அ தத்த்ைத ைறந்தபடச்ம் மாதம் ஒ ைற 

பரிேசா க்க ம்.  காற்ற த்தம் சரியாகப் பராமரிக்கப்ப ன்ற டயரக்ள் இ ைவையக் 

ைறக்க உத ன்றன, எரிெபா ள் க்கனத்ைத ேமம்ப த் ன்றன மற் ம் 

மா பாடை்ட ம் ைறக் ன்றன. எனேவ உங்க ைடய டயரக்ளில் பரிந் ைரக்கப்படட் 

அ தத்ம் இ ப்பைத உ  ெசய் ெகாள் ங்கள். 

(iii) உங்கள் வாகனத் ல் அள க் ச ் ைமேயற் வைதத ்த ரக்்க ம். வாகனத் ல் 

அ கமான எைடைய ஏற் செ்சல்வ  வாகனத் ன் எரிெபா ள் கரை்வ ம் மா  

ெவளிப்பாடை்ட ம் அ கரிக் ற . கனமான அல்ல  ெபரிய ெபா டக்ள், 

உதாரணமாக கனமான க ப்ெபட் கள் ேபான்றைவ ேதைவப்படாத படச்த் ல் 

அவற்ைற உங்கள் வாகனத் ந்  நீங்கள் எ த் ட ேவண் ம். 
  

உங்க ைடய வாகனத் ன் டயரக்ளில் 
சரியான காற்ற த்தம் இ ப்பைத உ  
ெசய் ெகாள் ங்கள் 

ேதைவயானைத மட் ேம 
எ த் செ்சல் ங்கள்; ேதைவ ல்லாத 
எைடையத் த ரக்்க ம் 

(c) தடங்க ன்  ஓட் ங்கள் 

(i) நீங்கள் ஒ  ைக ைற வாகனத்ைத ஓட் பவராக இ ந்தால் சரியான யைரப் 

பயன்ப த் வதன் லம் எஞ் ன் இ ைவையத ் த ரக்்க ம்.  சரியான யரில் 

வாகனம் ஓட் வ  எரிெபா ள் க்கனத்ைத அ கரித்  மா  ெவளிப்பாடை்டக் 

ைறக் ம். 

(ii) ரான ேவகத் ல் வாகனம் ஓடட் ம். ந்தவைர ேதைவயற்ற ேவகத் ல் 

ெசல்வைத ம் ேரக் ேபா வைத ம் த ரக்்க ம். ேதைவ ன்  ேவகமாகச ்

ெசல்வைதத ் த ரக்்க ம். பராமரிப் ம் உ யான ேரக் ங் ம் உங்க ைடய 

வாகனத் ன் எரிெபா ள் கரை்வக் ைறக்க உத ற . 

(iii) கைட  நி டத் ல் ேரக் ேபா வைதத ் த ப்பதற் ம், ந்தவைர தடங்க ன்  

ைரவாகச ் ெசல்வதற் ம் உங்க ைடய வாகனத் க் ம் ன்னால் ெசல் ம் 

வாகனத் க் ம் இைடேய பா காப்பான ரம் இ க் மா  பாரத்் க்ெகாள்ள ம். 
 
 

பா காப்பான மற் ம் ரான ேவகத் ல் வாகனம் ஓடட் ம். 
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(d) வாகனம் ஓட் ம்ேபா  ஏர-்கண் ஷனர ்பயன்ப த் வைதக் ைறத் க்ெகாள்ள ம் 

(i) உங்க ைடய வாகனத் ன் ஏர ் கண் ஷனிங் ெவப்பநிைலைய ைறவாக 

நிரண் ப்பைதத ்த ரக்்க ம், அதற் ப் ப லாக எரிெபா ைள அ கம் ேச ப்பதற் ம் 

மா  ெவளிப்பாடை்டக் ைறப்பதற் ம் ஃேபன் ேவகத்ைத அ கரிக்க ம். உங்கைளக் 

ளிரச்் யாக ைவத் க்ெகாள்ள ஏர-்கண் ஷனிங் அைமப்  அ க எரிெபா ைள 

எ த் க்ெகாள் ற ! 
 
 

உங்க ைடய ஏர ்கண் ஷனிங் ெவப்பநிைலைய கக் ைறவாக அைமப்பைதத் 
த ரக்்க ம் 

 
(e) உங்கள் பயணத்ைதத ் டட் ங்கள் 

(i) ேபாக் வரத்  ெநரிசைல அல்ல  சாைலகளில் அ க ேநரம் ெசலவ ப்பைதத ்

த ரப்்பதற்  ெதாடங் வதற்  ன்னர ்உங்கள் பயணத்ைதத ் டட் ங்கள். இதனால் 

நீங்கள் எரிெபா ள் மற் ம் ேநரம் இரண்ைட ேம சச்ப்ப த்த ம் மற் ம் மா  

ெவளிப்பாடை்ட ம் ைறக்க ம். 
 

 

உங்கள் பயணத்ைதத ் டட் ங்கள் 
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ேமாட்டார் வாகனங்கள் / வாகனங்களில் ட் ப்ேபாவைதத் த க் ம் 
பா காப்  நடவ க்ைககள் 
 

அ கம் 
257 வாகனத ் ட் ம் வாகனங்களி ந்  ட் ம் காவல் ைற னரால் கவனிக்கப்ப ம் இ  

க் ய ற்றசெ்சயல்களா ம். இக் ற்றங்களில் ெப ம்பாலானைவ ெபா  ப் ப் 
ேபடை்டகளில் அைமந் க் ம் வாகன நி த் டங்களில் நடக் ன்றன. 
 

258 காவல் ைற டம் கார ் ெசய்யப்ப ம் வாகனத ் ட் களில் ெப ம்ப  ( மார ் ன் ல் 
இ ப ), கடந்தகாலதை்தப் ேபாலேவ, ேமாடட்ாரை்சக் ள் டட்ாகேவ ெதாடரந்்  
இ க் ற . இந்த வாகனங்கைளத் வதற்கான ெபா வான ேநாக்கம் உல்லாசப் பயணம் 
ெசல் தல் மற் ம் யப்ேபாக் வரத்  பயன்பா  ஆ ம். ஆனால், ட் ப்ேபா ம் 
வாகனங்களில் ல ம்பக் ைடப்பேத இல்ைல. 

 
259 அேதேபால, வாகனங்களி ந் , ப்பாகக் காரக்ளி ந் , ட் ப்ேபா ம் ெபா வான 

ெபா டக்ளில் ம கணினிகள், ைகப்ைபகள், ெராக்க அடை்டகள், ைகேப கள் உள்ளடங் ம். 
ற்றவாளிகள் ந  இர ல் கண்ணா ைய அல்ல  காரின் காற் தத் ப் க் கண்ணா ைய 

உைடத் , வாகனத் ல் உரிைமயாளர ் ட் செ்சன்ற ெபா டக்ைளத ் செ்சல்வ  வழக்கம். 
 

260 எனேவ, இ ேபான்ற ட் கள் நிகழாமல் த க்க, வாகனம் மற் ம் அ ள்ள ெபா டக்ளின் 
பா காப்ைப உ ப்ப த் வ  ஒவ்ெவா  வாகன உரிைமயாளரின் ெபா ப்பா ம். 
உங்கைளப் ேபான்ற வ ங்கால வாகன உரிைமயாளரக்ள், த ந்த ற்றதத் ப்  
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாண்  வாகனத் ன் பா காப்ைப ேமம்ப த் மா  
ஊக் க்கப்ப ற . 
 

261 இத்தைகய ட் களால் வாகன உரிைமயாளரக் க் க் ப் டத்தக்க அெசௗகரிய ம் 
பண இழப் ம் ேந ம். நீங்கள் ன்வ ம் எளிய நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாண்  
இசச்ம்பவங்கைளத் த க்கலாம்: 

 

ேமாட்டார் ைசக் ள்கள் 
262 (a)  ய ேநரேம வாகனத்ைத ட் செ்சல்வதாக இ ந்தா ம், வாகனத் ன் சா  

எ த் க்ெகாண் , ேமாடட்ாரை்சக் ள் ைகப் ையப் டட் ம். டரக்ள் தங்கள் ைக 

வரிைசையக் காட் வதற் க் ய ேநரேம எ க் ம்; 

(b) உங்கள  ேமாடட்ார ் ைசக் ளின் பா காப்ைப ேமம்ப த்த ன்சக்கரப் பா காப்  ட் , 

ைகப்  ட் , ேரக் / ஸ்க் ட் , கம்  வடப் ட்  ேபான்றவற்ைற ம் பயன்ப த்தலாம்; 

(c)  ேமாடட்ாரை்சக் ள் பாய்த் ணிையப் பயன்ப த்  வாகனத்ைத , இ  ைனகைள ம் 

ட்  ைவக்க ம்; 

(d)  அலாரம், இயக்கதத் ப் ச ் சாதனம் ேபான்ற தல் பா காப் ச ் சாதனங்கைளப் 

ெபா த் வ  பற் ேயா க்க ம்; 

(e)  ேமாடட்ாரை்சக் ள் பாகங்கள் ட் ப் ேபாவைதத் த க்க, ேமாடட்ார ்ைசக் ளின் க் ய 

பாகங்களில் பா காப்  த் ைர டலாம் (எ.கா. வாகனப் ப  எண்) அல்ல  ேமாடட்ார ்

ைசக் ளின் சஸ்ெபன்ஷைன எளி ல் அகற் வைதத ் த க்க சஸ்ெபன்ஷன் காரட் ் எனப்ப ம் 

க ையப் ெபா த்தலாம்; 

(f) ேமாடட்ாரை்சக் ள் ட் செ்சல் ம்ேபா  IU சாதனத் ந்  ெராக்க அடை்டைய 

எ க்க ம். 
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ப  C   
ேமாட்டார் வாகனங்கள் / வாகனங்களில் ட் ப்ேபாவைதத் த க் ம் 
பா காப்  நடவ க்ைககள் 
 

கார்கள் 
263 (a)  ய ேநரேம வாகனத்ைதக் கவனிப்பாரின்  ட் செ்சல்வதாக இ ந்தா ம், சா ைய 

எ த் க்ெகாண் , எல்லா சன்னல்கைள ம் , எல்லா கத கைள ம் டட் ம். 

(b) ெராக்க அடை்டகள், ைகப்ெபட் கள், ைகப்ைபகள், ம க்கணினிகள் அல்ல  ைகேப கள் 

ேபான்ற ைல யரந்்த ெபா டக்ைளப் பாரை்வ ல் ப ம்ப  வாகனத்ைத ட் ச ்

ெசல்லக் டா . அவ யமா ன், இதத்ைகய ெபா டக்ைளப் பாரை்வ ல் படாதப  

ைவக்கலாம் அல்ல  காரின்  ன்ப ல் ட்  ைவக்கலாம். 

(c)  ட் த் த ப்  அலாரம் அல்ல  வாகன இயக்கதத் ப் ச ் சாதனம் ேபான்ற தல் 

பா காப் க் க கைளப் ெபா த் வ  பற்  ேயா க்க ம். ட் த் த ப்  அலாரத் ன்   

ெசயலாற்றைல  உ ப்ப த்த அ க்க  பரிேசா க்கேவண் ம் /  பராமரிப் சே்சைவ 

ெசய்யேவண் ம்; 

(d)  ஸ் யரிங் ல் ட் , ளடச் ் மற் ம் ேரக் ட் கள், யர ் ட்  ேபான்ற தல் 

ட் கைளப் பயன்ப த்த ம். 

(e)  ம கணினிகள், ைகேப கள் (IMEI எண்), மற் ம்/அல்ல  ெராக்க அடை்டகள் ேபான்ற 

ைல யரந்்த ெபா டக்ளின் வரிைச எண்கைளக் த்  ைவத் க்க ம். 

காவல் ைற னரின் லன் சாரைணக்  இைவ உத யாக இ க் ம். 
 

ெபா  
264 (a) வாகன நி த் டங்களில் ற் த் ரி ம் சந்ேதக நபரக்ளிடம் எசச்ரிக்ைகயாக இ க்க ம். 

சந்ேதகமளிக் ம் வைக ல் ற் த் ரி ம் எவைர ேய ம் நீங்கள் கண்டால், தயங்காமல் “999”  

எண்ணில் காவல் ைற டன் ெதாடர்  ெகாள்ள ம்; 

(b) சாத் யப்ப ம் ேபாெதல்லாம், உங்கள் வாகனத்ைத நல்லெவளிசச்மான இடத் ல் நி த்  

ைவக்க ம். இ டட்ான அல்ல  ஒ க் ப் றமான இடங்களில் நி த்  ைவப்பைதத ்த ரக்்க ம்; 

(c) உங்கள் வாகனத்ைதப் ட்  பத் ரப்ப த் ம் நல்ல பழக்கத்ைத வளரத்் க் ெகாள் ங்கள். 

எப்ேபா ம் நிைன ல்ெகாள்க: “ ட் ங்கள், பா ங்கள், ற  றப்ப ங்கள்”. 

(i) உங்கள் வாகனத்ைதப் ட் , ைல ம ப் ள்ள ெபா டக்ள் அைனத் ம் பாரை்வ ல் 

படாதப   

இ ப்பைத உ ப்ப த்த ம். 

(ii) காைர நி த்  ைவக் ம்ேபா  ற் ப் றத்ைதக் கவனிக்க ம். சாத் யப்ப ம் 

ேபாெதல்லாம், நல்ல ெவளிசச்மான இடத் ல் அல்ல  ஆள் நடமாடட்ம் அ கமாக உள்ள 

இடத் ல் உங்கள் வாகனதை்த நி த்  ைவக்க ம். 

(iii) உங்கள் காைரப் பத் ரமாக ட் செ்சன் , மனநிம்ம  அைடய ம்; 

(d) ற்றதத் ப்  அைனவர  ெபா ப் மா ம். உரிைமயாளரக் ம் ெபா மக்க ம் 

ற்றசெ்சயல்க க்  எ ரான ப்  நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாண்டால், ற்றங்கைளத ்

த க்க ம். ஒன் ேசரந்் , ங்கப் ைர அைனவ க் ம் பா காப்பான இல்லமாக 

உ வாக்க நம்மால் உதவ ம். 
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ப  C   
ேமாட்டார் ேகாரிக்ைக சட்டைமப் ன் க் ய ப் கள் (MCF) 
 
265 பத்  ேநரந்்தால், அங் கரிக்கப்படாத இ ைவ வண்  நி வனங்கள் அல்ல  ப பாரப்்  

படட்ைறகள் அைனதை்த ம் த ரக்்கேவண் ம். 
 
ெசய்யேவண் யைவ: 
266 (a) சம்பந்தப்படட் தரப் களின் வரங்கைளப் பரிமாற் க் ெகாள்ள ம் (ெபயர,் அைடயாள 

அட்ைட எண் / FIN எண், ெதாைலேப  எண், கவரி, காப்  நி வனம் ஆ ய 

வரங்கள் உட்பட); 

(b) வாகன உரிம எண்கைளக் த் க் ெகாள்ள ம்; 

(c)  பத்  நடந்த இடத்ைதப் படெம த் , உங்கள  பத்  ெதரி ப்  நிைலயத் ல் எல்லா 

படங்கைள ம் சமரப்் க்க ம்; 

ைகப்படம் எ க்க ேவண் யைவ : 

(i)  சம்பவ இடம் ( பத் ல் க் ய வாகனங்கள், ற் ப் றம் ஆ யைவ ெதரி ம்ப  பத்  

நடந்த இடத்ைதப் படெம க்க ம்); 

              (ii)  ெசாந்த வாகனம் (உங்கள  ெசாந்த வாகனத் ற்  ஏற்படட் ேசதத்ைதப் படெம க்க ம். 

வாகனத் ன் உரிமத் தக  படத் ல் ெதரியேவண் ம்); 

(iii) ேசதமைடந்த மற்ற வாகனங்கள் ( பத் ல் க் ய மற்ற எல்லா வாகனங்களின் ேசதத்ைத ம் 

படெம க்க ம். வாகனங்களின் உரிமத ்தக கள் படத் ல்  

ெதரியேவண் ம். பற்பல வாகனங்கள் ேமா ய சம்பவத் ல், ேநர த் ெதாடர் ந்த 

வாகனங்கைளப் படெம க்க ம், எ.கா. ன்னா ம் ன்னா ம் இ க் ம் வாகனங்கள்). 
 

267 இ ைவ வண் ைய வரவைழக்க அல்ல  பத்  பற்  ேமற்ெகாண்  ஆேலாசைன ெபற 
உங்கள் காப்  நி வனத் ன் ேநர த் ெதாைலேப  ேசைவைய அைழக்க ம் 

 
268 பத் ல் க் ய உங்கள் வாகனத்ைத (ேசதம் இ ந்தா ம் இல்லா டட்ா ம்) 24 

மணிேநரத் ற் ள் அல்ல  அ த்த ேவைல நா க் ள் அங் கரிக்கப்படட் தகவல் ெதரி ப்  
நிைலயத் ற் /அங் கரிக்கப்படட் படட்ைறக் க் ெகாண்  ெசன்  தகவல் ெதரி க்க ம். 

 
தகவல் ெதரி ப்பதன் நன்ைமகள்: 
269 த்த காலகடட்த் ற் ள் பத்  பற்  தகவல் ெதரி ப்பதன்வ , ேமாடட்ார ் ேகாரிக்ைக 

சடட்ைமப் ன் ழ் நீங்கள் ரம ல்லாத, தரமான ப பாரப்்  ேசைவ ெப வேதா , 
ைகப்ப த்தப்ப ம் ேகாரிக்ைககளி ந்  எழக் ய உயர ் ெசல கைள ம் த ரக்்க 

ம். 
(a) நிைன ல்ெகாள்க: எல்லா பத் க ம் 24 மணிேநரத் ற் ள் அல்ல  அ தத் ேவைல 

நா க் ள் பத் ல் க் ய உங்கள் வாகனத் டன் உங்கள  காப்  நி வனத் டம் 
ெதரி க்கப்பட ேவண் ம். பத்  எவ்வள  சாதாரணமானதாக இ ந்தா ம் அல்ல  
எந்த தச ் ேசத ம் ெதன்படா டட்ா ம், காப்  நி வனத் டம் அல்ல  ன்றாம் 
தரப் டம் நீங்கள் இழப்  ேகாரினா ம் ேகாரா டட்ா ம், பத்ைதப் பற்  தகவல் 
ெதரி க்க ம். 

(b) பத் ல் க் ய வாகனத் டன் உங்கள  காப்  நி வனத் டம் பத் ன் 
தகவைல நீங்கள் ெதரி க்கத ் தவ னால், ற்பா  காப்  நி வனம் உங்கள் 
ேகாரிக்ைகக்  எ ராகத ் ரம்ானிக்கக் ய அல்ல  ேகாரிக்ைகைய ம க்கக் ய 
நிைலைய நீங்கள் எ ரே்நாக்கக் ம். இப் ய ெகாள்ைக நிபந்தைனக்  உடப்டத ்
தவ வ  ெகாள்ைக கைள ம் நிபந்தைனகைள ம் “ யதாக” க தப்ப ம். அதாவ , 
காப்  நி வனம் அதன் தரப் ல் எந்த தப் ெபா ப் ம் ஏற்கா . அேதா , இந்தக் 
ெகாள்ைக நிபந்தைனக்  உடப்டத ் தவ னால், ெகாள்ைகையப் ப் க் ம்ேபா , 
“ேகாரிக்ைக ெசய்யாததற்கான தள் ப ைய” நீங்கள் இழக்கக் ம். 

 
 
 
 
 
 
 

ேபாக் வரத்  ேபா ஸால் ஆன்ைலனில் ெவளி டப்பட்ட  


