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அறிமு்கம் 

பாது்காப்பான ஓட்டுநர் 
1 நல்ல ஓட்டுநர என்ப்வர தனது ்வாகனத்கதத் தி்றகமயாகக் ககயாளும் தி்றன்பபற்ற்வர மட்டுமல்ல. 

அகத்வி� முக்கியமாக, அ்வர பாதுகாபபான்வராகவும் இருக்கய்வணடும். நல்ல ஓட்டுநருக்குப பபாறுகம, 
அக்கக்ற, ப்ி்வன்பு ஆகியக்வயும் முக்கியம். சாகலகயப பயன்படுத்தும் மற்ற்வரகளின் பாதுகாபபு 
கு்றித்து பபாறுபபு்ரவு�ன் இருபபயதாடு, ்வாகனம் ஓட்டும்யபாது க்வனம் பசலுத்தி, சூழநிகலககள 
எதிரபாரத்து, தகு்நத முக்றயில் பசயல்ப�க்கூடிய தி்றகமயும் இருக்கய்வணடும். 

2 பாதுகாபபாக ஓட்டு்வதறகு, சாகலகயப பயன்படுத்தும் மற்ற்வரகள் என்ன பசயகி்றாரகள் என்பது பற்றி 
முழுகமயான ்விழிபபு்ரவு இருக்கய்வணடும். அயதாடு, அ்வரகளு�ன் “பதா�ரபுபகாள்ளும்” தி்றகமயும் 
அ்வசியம். சரியான மனபயபாக்கு�ன் ்வாகனம் ஓட்டினால், நக�யரகள், ்வாகனயமாட்டிகள் இரு்வருக்குயம 
சாகல பாதுகாபபான, யமலும் இனிகமயான இ�மாக இருக்கும். 

3 ்வாகனம் ஓட்�க் கறறுக்பகாள்ளும் ஆரம்பக் கட்�த்தில், சரியான பணபுககள ்வளரத்துக் பகாணடு, சரியான 
உத்திககளக் கறறுக்பகாள்்வது அ்வசியம். திரும்பத் திரும்பச பசயயும் த்வறுகள் பழக்கமாகி்விடும். 
அ்வறக்ற அவ்வளவு எளிதில் சரிபசயது்வி�முடியாது. 

பபாககுவரதது விபதது்கள 
4 யபாக்கு்வரத்து ்விபத்துகளால் துன்பம், அ்வதி, உயிரிழபபு யநரும். ்வாகனத்கதச சரியான முக்றயில் 

ககயாளா்விட்�ால், அது ஆபத்தான இய்நதிரமாகி்விடும். எனய்வ, ்வாகனத்தால் உயிருக்கும் உ�லுக்கும் 
யநரக்கூடிய ஆபத்கதப பற்றிய ்விழிபபு்ரவு�ன் ்வாகனத்கத ஓட்�ய்வணடும். 

5 ்வாகனம் ஓட்டு்வதில் புலனு்ரவு, மதிபபடீு, எதிரசபசயல் ஆகிய மூன்றும் ஒன்ய்றாப�ான்று 
பதா�ரபுக�யக்வ. பபரும்பாலான ்விபத்துகளுக்கு ஓட்டுநரின் யமாசமான புலனு்ரவும் மதிபபடீும் 
கார்மாக இருபபதால், ஓட்டுநரகள் சூழநிகலககள எதிரபாரத்து தகு்நத முக்றயில் எதிரசபசயல் 
யமறபகாண�ால் ்விபத்துககள எளிதில் த்விரத்து்வி�லாம். நீஙகள் ்விபத்துககளத் த்விரக்க ்விரும்பினால், 
முக்றயாகத் திட்�மிடுதல், க்வனித்தல் (புலனு்ரவு), சரியாக ஆராயதல், தீரமானித்தல் (மாறுபடும் சாகல 
யபாக்கு்வரத்து நில்வரத்கத மதிபபிடுதல்) ஆகியக்வ அ்வசியம்.  

சகீரான ்கறறல் முடற 
6 கறறுக்பகாள்ளும் ய்வகம் ஒவப்வாரு்வருக்கும் ய்வறுபடும். எனய்வ, சரியான தி்றன்ககளயும் மனபயபாக்ககயும் 

்வளரத்துக் பகாள்்வதறகு எத்தகன ம்ியநரப பயிறசி யதக்வ என்பது ஒவப்வாரு்வருக்கும் ய்வறுபடும். 
்வாகனம் ஓட்�க் கறறுக் பகாள்ப்வரகள் திட்�மிட்� அணுகுமுக்றகயக் கக�பபிடிக்கய்வணடும். அ்வரகளது 
பசா்நத ்வளரசசிக்குப பபாருத்தமான சீரான முக்றயில் ஒவப்வாரு பா�த்கதயும் கறறுத்தரக்கூடிய 
தி்றன்மிக்க பயிறறு்விபபாளரககள அ்வரகள் அமரத்தய்வணடும். அ்வரகள் இக�்வி�ாது, முழு முகனபபு�ன் 
பயிறசி பசயயய்வணடும். தி்றன்மிக்க, க்வனமான ஓட்டுநரா்வதறகுக் குறுக்கு ்வழிகள் கிக�யாது. 
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்கட்டுப்பாட்டு இயக்கங்களின் வபயர்்களும் பயன்பாடும் 

(1)  ்வாகன இயக்கச சக்கரம்  
(ஸ்டியரிங ்வலீ்) 

இது பய்ம் பசயயும் திகசகயக் கட்டுபபடுத்தும். முன் சக்கரஙகள் 
இரணக�யும் மட்டுயம இது இயக்கும். 

(2)  ககமுக்ற ்வாகனஙகளுக்கான  
கியர ்விகசக்யகால் 

இகதப பயன்படுத்தி கியரககள மாற்றி ்வாகனத்தின் சக்திகயயும் 
ய்வகத்கதயும் ஒழுஙகுபடுத்தலாம். 

(3) கக பியரக் ்வாகனம் ஓ�ாமல் ஒயர இ�த்தில் நிறகச பசய்வதறகு இது பயன்படும்.

(4) அக்சலயரட்�ர மிதிகட்க� ்வாகனத்தின் ய்வகத்கத ஒழுஙகுபடுத்து்வதறகு இது பயன்படும்.

(5) பியரக் மிதிகட்க� ய்வகத்கதக் குக்றபபதறகு அல்லது ்வாகனத்கத நிறுத்து்வதறகு இது 
பயன்படும். 

(6) கிளட்ச மிதிகட்க� இன்்ின் சக்திகய அனுபபு்வதறகு அல்லது துணடிபபதறகு இது பயன்படும். 

ஸ்டியரிங வலீ் 
7 ்வாகனத்தின் சமநிகலக்கும் நிகலத்தன்கமக்கும் ஸ்டியரிங ்வகீல முக்றயாகக் 

கட்டுபபடுத்து்வது அ்வசியம். எனய்வ, எ்நயநரமும் ஸ்டியரிங ்வலீில் அதிகபட்சக் 
கட்டுபபாட்க� நிகலநாட்டு்வது முக்கியம். ்வாகனம் ஓடும் யபாபதல்லாம் இரு கககளும் 
ஸ்டியரிங ்வகீல பிடித்துக் பகாணடிருக்கய்வணடும். 

8 ஸ்டியரிங இயஙகுமுக்ற தானாகய்வ நடுநிகலயில் இருக்கும் என்பதால், ்வாகனத்கத 
யநராக ஓட்டிசபசல்ல ஸ்டியரிங ்வகீல யலசாகப பிடித்திரு்நதால் யபாதும். திரும்பும்யபாது, 
பியரக் யபாடும்யபாது, சரகளக்கல் பாகதகள், யச்றான பாகதகள், சிறு யமடுகள் யபான்்ற 
சமமற்ற சாகலகளில் ஓட்டும்யபாதும் திகச திரும்பாமல் இருக்க இறுகப பிடித்திருக்க 
ய்வணடும். 

வா்கனக ்கட்டுப்பாட்டு  
இயக்கங்கள 
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9 ஸ்டியரிங ்வகீல இரணடு முக்றகளில் பிடித்துக்பகாள்ளலாபமன பரி்நதுகரக்கபபடுகி்றது. உஙகளுக்குச 
பசௌகரியமாக இருக்கும் முக்றகயத் யதர்நபதடுக்கலாம். 
(a) ஸ்டியரிங ்வகீல “இரணடு ம்ியா்வதறகுப பத்து நிமி�ஙகள்” நிகலயில் அல்லது “மூன்று 

ம்ியா்வதறகுப பதிகன்நது நிமி�ஙகள்” நிகலயில் இரு கககளாலும் பிடித்துக்பகாள்ள ய்வணடும்.

(b) ்வாகனத்கதத் திருபபிய பி்றகு, ஸ்டியரிங ்வலீின் மீதான பிடிமானத்கத ்விடு்வித்து, அது தாயம 
நடுநிகலக்குத் திரும்பிசபசல்ல ்வி�க்கூ�ாது. 

(c) ஸ்டியரிங ்வகீல திருபபும்யபாது உ�கலத் திருபபக்கூ�ாது. 

10 ஸ்டியரிங ்வகீல சரியான அளவு திருபபு்வது எபபடி, மாறுபடும் சாகல நில்வரஙகளில் அகதச பசய்வதறகு 
உக்நத சரியான ய்வகம் என்ன, ்வகளவுகளில் திரும்பு்வது எபபடி ஆகிய்வறக்றத் பதா�ர பயிறசியின் 
மூலயம கறறுக்பகாள்ள முடியும். 

12 சாகலயின் ்வகளவுக்கு ஏறப ஸ்டியரிங ்வகீல திருபபய்வணடும். ஓட்டுநரகள் எபயபாதுயம மாறுபடும் 
சாகல நில்வரஙககள முன்கூட்டியய க்வனிக்கய்வணடும். அபயபாதுதான், திரும்பு்வதறகு முன்பாக 
ஸ்டியரிங ்வலீிலும் ய்வகத்திலும் சரியாக்கஙகள் பசயயமுடியும். 

13 படிபபடியான ்வகள்வில் திரும்பும்யபாது, இரு கககளின் பிடிமானத்கதயும் மாற்றாமல் ஸ்டியரிங ்வகீல 
படிபபடியாகத் திருபபவும். ்வகளவுக்குப பி்றகு, ஸ்டியரிங ்வகீல மறுபடியும் ்வழக்கமான நிகலக்குத் 
திருபபி யநராகச பசல்லவும். 

14 கூரான ்வகள்வில் திரும்பும்யபாது, ஸ்டியரிங ்வகீல சில முக்ற திருபபய்வணடியிருக்கலாம். ஸ்டியரிங 
்வகீல திருபபும்யபாது கககள் குறுக்யக யபாகாமல் எபயபாதும் க்வனமாக இருக்கய்வணடும். ்வகளவுக்குப 
பி்றகு, சட்ப�ன ஸ்டியரிங ்வகீல ்வழக்கமாக நிகலக்குத் திருபபி யநராகச பசல்லய்வணடும். 

15 ்வாகனத்கதப பின்பக்கம் பசலுத்தும்யபாது, ஸ்டியரிங ்வலீின் இயக்கத்திறகு ஏறப ்வாகனம் அவ்வளவு 
எளிதாக இயஙகாது. எனய்வ, ்வாகனம் ஓட்�க் கறறுக்பகாள்ய்வார பின்பக்கம் பசலுத்தும்யபாது ஸ்டியரிங 
்வகீல அளவுக்கதிகமாகத் திருபபி்வி�க்கூடும். 

இரணடு மணியாவதறகுப் 
பதது நிமிடங்கள

மூன்று மணியாவதறகுப் 
பதிடனந்து நிமிடங்கள

கட்டுபபாட்டு இயக்கஙகளின்  
பபயரகளும் பயன்பாடும்

வா்கனக ்கட்டுப்பாட்டு  
இயக்கங்கள 
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15 ்வாகனத்கதப பின்பக்கம் பசலுத்து்வது முன்பக்கம் பசலுத்து்வகதப யபான்்றதுதான். நீஙகள் 
பசல்ல ்விரும்பும் திகசயில் ்வாகனத்கதத் திருபபய்வணடும்.

(a) ஸ்டியரிங ்வகீல இ�துபக்கம் 
திருபபும்யபாது, ்வாகனம் முன்பக்கமாக 
அல்லது பின்பக்கமாக இ�துபக்கம் நகரும். 

(b) ஸ்டியரிங ்வகீல ்வலதுபக்கம் 
திருபபும்யபாது, ்வாகனம் முன்பக்கமாக 
அல்லது பின்பக்கமாக ்வலதுபக்கம் நகரும்.

ட்கமுடற வா்கனங்களுக்கான ்கியர் விடசகப்கால் 
16 ்வாகனத்கத முன்பக்கம் அல்லது பின்பக்கம் பசலுத்து்வதறகான கியரககளத் யதர்நபதடுக்க கியர 

்விகசக்யகால் உதவுகி்றது. கியர பபட்டியில் ்வழக்கமாக ஐ்நது முன்பசல்லும் கியரகளும் ஒரு பின்பசல்லும் 
கியரும் இருக்கும். பபாது்வாக, கியரகள் ்வாகனத்தின் ய்வகத்கதயும் சக்திகயயும் கட்டுபபடுத்தும். 

கட்டுபபாட்டு இயக்கஙகளின்  
பபயரகளும் பயன்பாடும்

வா்கனக ்கட்டுப்பாட்டு  
இயக்கங்கள 

பின் வசல்லுதல்பின் வசல்லுதல்

முன் வசல்லுதல்முன் வசல்லுதல்

இன்்ின்
்கிளட்ச்

டிடரவ் ஷாஃப்ட் ்கியர் வபட்டி பின் சக்கரம் 
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கட்டுபபாட்டு இயக்கஙகளின்  
பபயரகளும் பயன்பாடும்

17 கியர ்விகசக்யகாலின் ககபபிடியில் உள்ள கு்றியடீுகள், ஒவப்வாரு கியகரயும் முடுக்கு்வதறகு ்விகசக்யகால் 
நகரத்தபப�ய்வணடிய இ�த்கதக் காட்டுகி்றது. 

(a) N…நியூட்ரல்
்விகசக்யகால் நியூட்ரல் நிகலயில் இருக்கும்யபாது, ்வாகனத்தின் கியர முடுக்கபப�்வில்கல. எனய்வ, 
நீஙகள் அக்சலயரட் பசயதாலும் ்வாகனம் நகராது. ஏபனனில், இன்்ினில் இரு்நது சக்கரஙகளுக்குச 
சக்தி அனுபபபப�்வில்கல. 

(b) 1...முதல் ்கியர் 
முதல் கியயர ஆகக் குக்ற்வான ய்வக அளக்வக் பகாண�து (ம்ிக்கு 10 கியலாமீட்�ர முதல் 20 
கியலாமீட்�ர ்வகர). நகராமல் நின்்றிரு்நத ்வாகனத்கத ஓட்�த் பதா�ஙகு்வதறகும், பசஙகுத்தான 
யமடுகளில் ஓட்டு்வதறகும், மிகவும் குக்ற்வான ய்வகத்தில் பசல்்வதறகும் இ்நத கியர 
பயன்படுத்தபபடுகி்றது. 

(c) 2...2வது ்கியர் 
2்வது கியர முதல் கியகர்வி� சறறு அதிக ய்வக அளக்வக் பகாண�து (ம்ிக்கு 15 கியலாமீட்�ர 
முதல் 35 கியலாமீட்�ர ்வகர). குக்ற்வான ய்வகத்தில் பசல்லவும், கூரான ஓரஙகளில் திரும்பவும், 
பசஙகுத்தான யமடுகளில் ஓட்�வும் இது பயன்படுத்தபபடுகி்றது.

(d) 3...3வது ்கியர் 
3்வது கியர மிதமான ய்வக அளக்வக் பகாண�து (ம்ிக்கு 30 கியலாமீட்�ர முதல் 45 கியலாமீட்�ர ்வகர). 
்வகளவுகளில் திரும்பு்வதறகும் தாழ்வான யமடுகளில் ஓட்டு்வதறகும் இது பயன்படுத்தபபடுகி்றது. 

(e) 4...4வது ்கியர் 
4்வது கியயர ஆக அதிகமாக ம்ிக்கு 40 கியலாமீட்�ர மறறும் அதறகு யமறபட்� ய்வக அளக்வக் 
பகாணடுள்ளது. ்வாகனத்கதத் பதா�ர்நது ஓட்டிசபசல்ல இது பயன்படுத்தபபடுகி்றது. 

(f) 5...5வது ்கியர் 
சில ்வாகனஙகளில் “ஓ்வரடிகரவ” எனபபடும் 5்வது கியர இருக்கும். ்வாகனம் ம்ிக்கு 70 
கியலாமீட்�ருக்கு யமலான ய்வகத்தில் பசல்லும்யபாது இது பயன்படுத்தபபடுகி்றது. 

(g) R...ரிவர்ஸ் ்கியர் 
்வாகனத்கதப பின்பக்கம் பசலுத்து்வதறகு ரி்வரஸ் கியர பயன்படுத்தபபடுகி்றது. 

18  கியர ்விகசக்யகாகல நகரத்து்வதறகு, ்விகசக்யகாலின் ககபபிடிகய இ�து உள்ளஙககயால் முழுகமயாகப 
பிடித்துக்பகாள்ளய்வணடும். உஙகளது உள்ளஙகக, கியர ்விகசக்யகாகலத் திருபப ்விரும்பும் திகசகய 
யநாக்கியிருக்கய்வணடும். கியர மாறறும்யபாது, கிளட்ச மிதிகட்க�கய முழுகமயாக அழுத்தய்வணடும்.

வா்கனக ்கட்டுப்பாட்டு  
இயக்கங்கள 
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(a) நியூட்ரல் 
கியர நியூட்ரலில் இருக்கி்றதா என்பகத 
உறுதிபபடுத்த, கியர ்விகசக்யகாலின் 
ககபபிடிகயப பிடித்துக்பகாணடு, 
்விகசக்யகாகல இரு பக்கமும் 
நகரத்தவும். ்விகசக்யகால் 
த�ஙகலின்்றி நகரய்வணடும். 

(d) 2வது ்கியரிலிருந்து 3வது ்கியர் 
2்வது கியரிலிரு்நது 3்வது கியருக்கு 
மாற்ற, கியர ்விகசக்யகாகல 
நியூட்ரலுக்குத் தள்ளி, ்வலதுபக்கம் 
நகரத்தி, யமயல தள்ளவும். 

(b) நியூட்ரலில் இருந்து  
முதல் ்கியர் 

முதல் கியகர முடுக்கு்வதறகு, 
கியர ்விகசக்யகாகல 
இ�துபக்கம் நகரத்தி யமயல 
தள்ளவும்.

(e) 3வது ்கியரிலிருந்து 4வது ்கியர்  
3்வது கியரிலிரு்நது 4்வது கியருக்கு 
மாற்ற, கியர ்விகசக்யகாகலக் இரு 
அகசவுகளு�ன், நியூட்ரலில் சறய்ற 
நிதானித்து, கீழயநாக்கி இழுக்கவும். 

(c) முதல் ்கியரிலிருந்து  
2வது ்கியர் 

முதல் கியரிலிரு்நது 2்வது 
கியருக்கு மாற்ற, கியர 
்விகசக்யகாகல இரு 
அகசவுகளு�ன், நியூட்ரலில் 
சறய்ற நிதானித்து, கீழபபக்கமாக 
இழுக்கவும்.

(f) ரிவர்ஸ் ்கியர் 
ரி்வரஸ் கியகர முடுக்கு்வதறகு, 4்வது 
கியருக்குச பசய்வகத்வி�க் கூடுதல் 
அழுத்தத்து�ன் கியர ்விகசக்யகாகல 
்வலக்யகாடிக்கு நகரத்தி, கீயழ 
இழுக்கவும். 

19  கியகர 1ல் இரு்நது 2க்கும், 2ல் இரு்நது 3க்கும், மற்ற்வறறுக்கும் மாறறு்வது “changing-up” எனபபடும். 
ஓய்வாக நின்்றிரு்நத ்வாகனம் சரளமாக ய்வகத்கதக் கூட்டு்வதறகு இது துக் புரியும். அயதயபால, 
உஙகள் ்வாகனத்தின் ய்வகத்கதக் குக்றக்கும்யபாது, கியரககள “changed-down” முக்றயில் இயக்கய்வணடும். 

ட்க பிபரக 
20  கக பியரக் சில சமயஙகளில் “பாரக்கிங பியரக்” என்றும் கு்றிபபி�பபடும். இது பின்பக்கத்திலுள்ள இரு 

சக்கரஙககள மட்டுயம இயக்குகி்றது. ்வாகனம் நிறுத்தி க்வக்கபபட்டிருக்கும்யபாது அல்லது ஓ�ாமல் 
நின்்றிருக்கும்யபாதும், யபாக்கு்வரத்து ்விளக்குள்ள சாகல ச்நதிபபில் நிறகும்யபாதும், முன்னால் அல்லது 
பின்னால் உருணய�ாடு்வகதத் தடுபபதறகு இது பயன்படுத்தபப�ய்வணடும். 

கட்டுபபாட்டு இயக்கஙகளின்  
பபயரகளும் பயன்பாடும்

வா்கனக ்கட்டுப்பாட்டு  
இயக்கங்கள 
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21 கக பியரக்கக முடுக்கு்வதறகு, பாத பியரக் மிதிகட்க�கய 
அழுத்தி, கக பியரக் ்விகசக்யகாலின் உசசி முகனயிலுள்ள 
பபாத்தாகன உஙகள் பபரு்விரலால் அழுத்தி, ்விகசக்யகாகல 
யமலிழுக்கய்வணடும். ்விகசக்யகாகல முழுகமயாக 
இழுத்தவு�ன் பபாத்தாகனயும் பாத பியரக் மிதிகட்க�கயயும் 
்விடு்விக்கய்வணடும். 

22 கக பியரக்கக ்விடு்விக்க, பாத பியரக் மிதிகட்க�கய 
அழுத்தி, ்விகசக்யகாகல சறய்ற யமலிழுத்து, பபாத்தாகன 
அழுத்தி, ்விகசக்யகாகல முழுகமயாகக் கீழி்றக்கய்வணடும். 
்விகசக்யகாகல “OFF” நிகலக்குக் பகாணடு ்வரும்்வகர 
பபாத்தாகன ்விடு்விக்கக்கூ�ாது. 

அகசலபரட்டர் மிதி்கட்டட 
23 அக்சலயரட்�ர மிதிகட்க�யய ஆக அதிக “உ்ரவுமிக்க” மிதிகட்க�யாகும். இன்்ினுக்குச பசல்லும் 

எரிபபாருள்-்வாயுக் கலக்வ ்விநியயாகத்கத இது கட்டுபபடுத்துகி்றது. மிதிகட்க�யின் அழுத்தத்தில் சிறு 
மாற்றம் பசயதாலும் இன்்ின் சுழறசியில் பபரும் மாற்றம் ஏறபடும். எனய்வ, அக்சலயரட்�ர மிதிகட்க� 
அதிக உ்ரவுமிக்கது. ்வாகனத்கத சரளமாக ஓட்�த் பதா�ஙகி, பசௌகரியமாகப பய்ம் பசய்வதறகு 
மிதிகட்க�கயத் துல்லியமாகக் கட்டுபபடுத்து்வது முக்கியம். 

24 ்வலது பாதத்தின் குதிகால் தகரயில் ஊன்்றியிருக்க, கால்்விரல்களுக்குப பக்கத்திலுள்ள பாதத்தின் 
அடிபபகுதியு�ன் மிதிகட்க�கய இயக்கய்வணடும். ஆனால், கியர மாறறு்வதறகாகக் கிளட்ச மிதிகட்க�கய 
அழுத்தும் யபாபதல்லாம் இ்நத மிதிகட்க� ்விடு்விக்கபப�ய்வணடும். 

25 அக்சலயரட்�ர மிதிகட்க�கயப படிபபடியாகவும் நிகலயாகவும் அழுத்தய்வணடும். அபயபாதுதான் ய்வகமும் 
படிபபடியாக, சரளமாகக் கூடும். 

பிபரக மிதி்கட்டட
26 ்வாகனத்தின் ய்வகத்கதக் குக்றத்து, அகத நிறுத்து்வதறகு பியரக் மிதிகட்க� பயன்படுகி்றது. ஆரம்பக் 

கட்�த்தில் பியரக் மீது உறுதியான அழுத்தம் பகாடுத்து, ்வாகனம் பசல்லுமி�த்கத பநருஙகும்யபாது 
படிபபடியாக அழுத்தத்கதக் குக்றக்கய்வணடும். 

கட்டுபபாட்டு இயக்கஙகளின்  
பபயரகளும் பயன்பாடும்

(a)  ்வலது பாதத்தின் ்விரல்களுக்குப 
பக்கத்திலுள்ள அடிபபகுதிகயப பயன்படுத்தி 
பியரக் மிதிகட்க�கய அழுத்தய்வணடும். 

(b)  பியரக் மிதிகட்க�கயப பயன்படுத்தும்யபாது 
குதிகால் தகரயில் ப�க்கூ�ாது. 

வா்கனக ்கட்டுப்பாட்டு  
இயக்கங்கள 
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கட்டுபபாட்டு இயக்கஙகளின்  
பபயரகளும் பயன்பாடும்

27 “இக�்விட்� பியரக்கிங” (ON/OFF) உத்திகயப பயன்படுத்து்வயத பியரக் யபாடு்வதறகான 
ஆகப பாதுகாபபான ்வழி. அ்வசரநிகலயில் ்வாகனத்கத நிறுத்தும்யபாது இ்நத முக்றகயப 
பயன்படுத்தக்கூ�ாது. இக�்விட்� பியரக்கிங உத்தியில், பியரக் மிதிகட்க�கய 2 அல்லது 3 
முக்ற அழுத்தி ்விடு்வித்து, முடி்வில் ்வாகனத்கத முழுகமயாக நிறுத்தய்வணடும். 

28 இ்நத உத்தியின் சாதகஙகள்: 
(a) பின்னால் ்வரும் ்வாகனயமாட்டிகளுக்குப யபாதிய எசசரிக்கக ்விடுக்கும். 
(b) சக்கரஙகள் பூட்டிக்பகாணடு ்வாகனம் சறுக்கு்வகதத் தடுக்கும் 
(c) ப்வள்ளத்தில் ஓட்டிச பசன்்றபி்றகு பியரக்கக உலரத்தும் (பியரக் இயக்கம் 

்வழக்கநிகலக்குத் திரும்பும்்வகர பியரக்கக மீணடும் மீணடும் அழுத்தய்வணடும்).

்கிளட்ச் மிதி்கட்டட 
29 கிளட்சகச முடுக்கு்வதறகும் ்விடு்விபபதறகும் கிளட்ச மிதிகட்க� பயன்படுத்தபபடுகி்றது. 

மிதிகட்க�கய முழுகமயாக அழுத்தும்யபாது, கிளட்ச ்விடு்விக்கபபடும். இன்்ினில் 
இரு்நது கியர பபட்டிக்குச சக்தி அனுபபபப�ாது. 

30 மிதிகட்க�கய முழுகமயாக ்விடு்விக்கும்யபாது, கிளட்ச முடுக்கபபடும். இன்்ினில் 
இரு்நது கியர பபட்டிக்குச சக்தி அனுபபபபடும். 

வா்கனக ்கட்டுப்பாட்டு  
இயக்கங்கள 

மறறவர்்கடள எச்சரிக்க 
பிபரக மிதி்கட்டடடய 

அழுததவும்

மிதி்கட்டடடய 
விடுவிக்கவும்

பவ்கதடதக குடறக்க 
அல்லது வா்கனதடத 

நிறுதத பபாதிய 
அழுததததுடன் மிதிக்கவும்

இன்்ின் சகதி ்கியர் வபட்டி 

இன்்ின் சகதி ்கியர் வபட்டி 
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31 பின்்வருமாறு பசயய ்விரும்பும் யபாபதல்லாம் கிளட்ச மிதிகட்க�கய அழுத்தய்வணடும்: 

(a) ்வாகனத்கத ஓட்�த் பதா�ஙகும்யபாது கியகர முடுக்குதல் (முதல் கியர அல்லது ரி்வரஸ் கியர) 

(b) ்வாகனம் ஓடிக் பகாணடிருக்கும்யபாது ய்வறு கியருக்கு மாறறுதல் 

(c) ்வாகனத்கத நிறுத்துதல் 

(d)  இ�து பாதத்தின் ்விரல்களுக்குப 
பக்கத்திலுள்ள அடிபபகுதிகயப பயன்படுத்தி 
கிளட்ச மிதிகட்க�கய அழுத்தய்வணடும். 

(e)  கிளட்ச மிதிகட்க�கயப பயன்படுத்தும்யபாது 
குதிகால் தகரயில் ப�க்கூ�ாது.

கட்டுபபாட்டு இயக்கஙகளின்  
பபயரகளும் பயன்பாடும்

(f)  கிளட்ச மிதிகட்க�கய அழுத்து்வதறகும் 
்விடு்விபபதறகும் முழஙகால் அகசக்வப 
பயன்படுத்தய்வணடும். 

(g)  பயன்படுத்தி முடித்தவு�யன பாதத்கதத் 
தகரயில் க்வக்கய்வணடும். 

வா்கனக ்கட்டுப்பாட்டு  
இயக்கங்கள 
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தானியக்க ஓட்டும் முக்ற /
ஓட்டும் முக்ற கட்டுபபாடும் யதர்நபதடுபபும்

தானியக்க ஓட்டும் முடற
32 தானியக்க முக்றயில் ஓட்�பபடும் ்வாகனத்தில் கிளட்ச மிதிகட்க� 

இருக்காது. அதறகுப பதிலாக, கியர மாற்றய்வணடிய அ்வசியத்கதத் 
தானாக உயர்நது, அ்நத மாற்றஙககளத் தாயன பசயதுபகாள்ளும் 
பசயலாக்கமுக்ற இருக்கும். இ்நதச பசயலாக்கமுக்ற சாகல 
ய்வகத்திறகும் இன்்ின் மீதான பாரத்திறகும் ஏறப கியகரத் 
யதர்நபதடுக்கும். எனய்வ, ்வழக்கமான கியர மாற்றஙகளுக்குத் 
யதக்வயான தீரமானஙககளயும் அகசவுககளயும் பற்றி ஓட்டுநர 
க்வகலபப�த் யதக்வயில்கல. இதன்்வழி, ்வாகனம் ஓட்டு்வது 
எளிதாகி, சாகலயில் ந�பப்வறக்றக் க்வனிக்க ஓட்டுநருக்குக் 
கூடுதல் யநரம் கிக�க்கும். 

33 பபாது்வாக, சாகல ய்வகம் கூடும்யபாது உயர கியருக்கும் 
ய்வகம் குக்றயும்யபாது குக்ற்வான கியருக்கும் தானியக்கச 
பசயலாக்கமுக்ற மா்றிக்பகாள்ளும். இன்்ின் மீதான பாரத்கதயும் 
பசயலாக்கமுக்ற க்வனத்தில் பகாள்ளும். எனய்வ, அ்வசியமாயின், 
யமட்டில் ஏ்றிச பசல்்வதறகு கியகரக் குக்றக்கும். ஆனால், சில 
சமயஙகளில் உஙகள் ய்வகம் நிகலயாகவும் இன்்ின் மீதான 
பாரம் குக்ற்வாகவும் இரு்நதாலும் உஙகளுக்குக் குக்ற்வான கியர 
யதக்வபபடும் – எடுத்துக்காட்�ாக, நீஙகள் பசஙகுத்தான நீண� 
குன்்றில் கீழயநாக்கிச பசல்லும்யபாது. இ்நநிகலயில், தானியக்கச 
பசயலாக்கமுக்ற சரியான கியகரத் யதர்நபதடுக்காமல் யபாகலாம். 
எனய்வ, உஙகள் ்வாகனத்தில் பபாருத்தபபட்டுள்ள கட்டுபபாட்டு 
்விகசககள எபபடி பயன்படுத்து்வது என்பகத நீஙகள் அ்றி்நதிருக்க 
ய்வணடும். 

ஓட்டும் முடற ்கட்டுப்பாடும் பதர்ந்வதடுப்பும்
34 பபரும்பாலான தானியக்க ்வாகனஙகளில் சி்றிய ்விகசக்யகாலும், ்வழக்கமான கியர பபட்டியின் நியூட்ரல் 

நிகலக்கு நிகரான ஒரு நிகலயும் இருக்கும் (பிறபாடு ்விளக்கபபடும் ஒயர ்வககயானது ்விதி்விலக்கு). 
இன்்ின் இயஙகிக் பகாணடிருக்கும்யபாது, ்விகசக்யகாகல ஓட்டும் நிகலக்கும் பின்பசல்லும் நிகலக்கும் 
இக�யில் நகரத்தலாம். 

35 பபரும்பாலான தானியக்க ்வாகனஙகளில் நான்கு நிகலகள் இருக்கும். அக்வ ்வாகனத்கத நிறுத்தி 
க்வபபதறகான “P” நிகல, பின்பக்கம் பசலுத்து்வதறகான “R” நிகல, நியூட்ரலுக்கான “N” நிகல, ஓட்டு்வதறகான 
“D” நிகல என இயத ்வரிகசயில் இருக்கும். 

36 ்விகசக்யகால் “P” நிகலயில் இருக்கும்யபாது இன்்ிகன பசயல்படுத்திய பி்றகு, ்விகசக்யகாகல “D” 
நிகலக்கு நகரத்தி, பியரக்கக ்விடு்வித்து, அக்சலயரட்�ர மிதிகட்க�கய அழுத்தினாயல கார முன்யன 
பசல்லத் பதா�ஙகி்விடும். அதன்பி்றகு, அக்சலயரட்�ர மிதிகட்க�மீது யபாதிய அழுத்தம் இருக்கும்்வகர, 
கார யதக்வயான கியர மாற்றஙககளச பசயதுபகாணய� பதா�ர்நது ஓடும். அக்சலயரட்�ர மிதிகட்க�மீது 
யபாதிய அழுத்தம் இல்லாதயபாது, கார பமது்வக�்நது, குக்ற்வான கியருக்கு மா்றி, முடி்வில் நின்று்விடும் 
(யமட்டில் கீழயநாக்கிச பசல்லும்யபாது த்விர). 

37 யமலும், தானியக்கச பசயலாக்கமுக்ற ய்வகம், இன்்ின் பாரம் இரணக�யும் உ்ர்நது பசயல்படு்வதால், 
அதிகமாக அக்சலயரட் பசயயும்யபாது, காரின் ய்வகம் கூடும்்வகர கியர ஏற்றம் தாமதமக�யும். தட்க�யான 
சாகலயில் அதிகமாக அக்சலயரட் பசய்வது, பசஙகுத்தான குன்்றில் யமல்யநாக்கிச பசல்லும்யபாது இன்்ின் 
மீது ஏறபடும் பாரத்திறகு நிகராக இருக்கக்கூடும் என்பது இதறகுக் கார்ம். தானியக்கச பசயலாக்கமுக்ற 
பாரத்கத அள்நது, அதறயகறப கியகர மாறறும். பபரும்பாலான தானியக்க ்வாகனஙகளில், ய்வகம் எவ்வளவு 
குக்ற்வாக இருக்கி்றயதா, அ்நத அளவுக்கு கியர மாற்றமும் சரளமாக இருக்கும். 

வா்கனக ்கட்டுப்பாட்டு  
இயக்கங்கள 
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(a)  இயக்க ்விகச (முடுக்கு 
்விகச) 

(b) திகசகாட்டி ்விகசக்யகால் 

L (லாக் அப அல்லது ய�ால்ட்) /
கிக்-ப�ௌன் / ்விகசகளும் அ்வற்றின் பயன்பாடும் 

L (லாக அப் அல்லது ப�ால்ட்) 
38 ்விகசக்யகாலின் “L” (லாக் அப அல்லது ய�ால்ட்) நிகல, குக்ற்வான கியரில் இருக்க அல்லது குக்ற்வான 

கியகரப பயன்படுத்த துக் புரிகி்றது. யபாக்கு்வரத்து பநரிசலில் ்வாகனம் பமது்வாகச பசல்லும்யபாது, “D” 
நிகலகயப பயன்படுத்து்வதால் யதக்வயின்்றி கியர மா்றிக் பகாணடிருக்கக்கூடும். “L” பயன்படுத்து்வதால், 
தானியக்கச பசயலாக்கமுக்றகய மீ்றி குக்ற்வான கியரில் இருக்கமுடியும். 

39 அயத யபால, நீஙகள் குக்ற்வான கியருக்கு மாற்ற ்விரும்பினால், - எடுத்துக்காட்�ாக, பசஙகுத்தான நீண� 
குன்்றில் கீழயநாக்கிச பசல்ல ்விரும்புனால், - நீஙகள் “L” பயன்படுத்தய்வணடும். பபரும்பாலான தானியக்கச 
பசயலாக்கமுக்றகளில் மூன்று முன்பசல்லும் கியரகள் இருக்கும். இ்வற்றில் நடுமத்தியிலிருபபகத 
அல்லது ஆகக் குக்ற்வான கியகரத் யதர்நபதடுக்க அல்லது நிகலநாட்�க்கூடிய ்வககயில் “L” நிகல 
அகமக்கபபட்டிருக்கும். 

40 பபரும்பாலான தானியக்க ்வாகனஙகளில், இரண�ாம் கியரில் இருக்கும்யபாது “L” யதர்நபதடுத்தால், ம்ிக்குச 
சுமார 10 கியலாமீட்�ர ய்வகத்தில்தான் அ்நத கியகர “L” நிகல தக்கக்வத்திருக்கும். ய்வகம் ப்வகு்வாகக் 
குக்ற்நது அடிமட்� கியர ந�பபுக்கு ்வரும்யபாது, “L” நிகல அ்நத கியகர தக்கக்வக்கும். அதா்வது, நீஙகள் 
மறுபடியும் “D” நிகலகயத் யதர்நபதடுத்தாபலாழிய, இரண�ா்வது கியருக்கு பசயலாக்கமுக்ற மா்றாது. 
சில்வகக தானியக்க காரகளின் லாப-ஆப அகமபபுமுக்றயின்படி எ்நத கியரும் யதர்நபதடுக்கபபட்டு தக்க 
க்வக்கபப�லாம். மற்ற்வற்றில், உயர கியர த்விர ய்வறு எ்நத கியகரயும் தக்கக்வக்கலாம். 

்கிக-வடௌன் 
41 பல்வகக தானியக்க காரகளில் “கிக்-ப�ௌன்” எனபபடும் பாதக் கட்டுபபாடு இருக்கும். 

42 முழுகமயான தி்றபபுநிகலக்கு அபபால், அக்சலயரட்�ர மிதிகட்க�கயச சட்ப�ன கீயழ அழுத்தும்யபாது, 
அடுத்த குக்ற்வான கியருக்குச சட்ப�ன மாறும். 

43 சட்ப�ன ய்வகத்கதக் கூட்�ய்வணடிய அ்வசியம் எழும்யபாது, எடுத்துக்காட்�ாகத் தாணடிசபசல்லும்யபாது, 
இது மிகவும் பயன்மிக்கதாக இருக்கும். மறுபடியும் உயர கியருக்குத் திரும்பிசபசல்ல, அக்சலயரட்�ர 
மிதிகட்க� மீதான அழுத்தத்கதத் தளரத்தினால் யபாதும். 

விடச்களும் அவறறின் பயன்பாடும் 

(c)  காறறுத்தடுபபுக் 
கண்ாடி துக�பபான் 
மறறும் கழுவும் கரு்வி 

(d) �ாரன் 

(e) ்விளக்கு ்விகச 
(f) அபாய எசசரிக்கக ்விகச 
(g) டீமிஸ்�ர

வா்கனக ்கட்டுப்பாட்டு  
இயக்கங்கள 
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இயக்கச் சாவி (முடுககு விடச) 
44 இன்்ிகன முடுக்கு்வதறகு முன்பாக, கக பியரக் இழுக்கபபட்டிருபபகத உறுதிபபடுத்தவும். தானியக்கச 

பசயலாக்கமுக்ற பகாண� ்வாகனஙகளில், கியர ்விகசக்யகால் “P” (நிறுத்திக்வபபு) நிகலயில் இருபபகத 
உறுதிபபடுத்தவும். 

 (a)  இன்்ிகன முடுக்கு்வதறகு, இயக்கச சா்விகயக் கடிகார முள் நகரும் திகசயில் “START” நிகலக்குத் 
திருபபவும். 

 (b)  இன்்ிகன அக�பபதறகு, இயக்கச சா்விகயக் கடிகார முள் நகர்வதறகு எதிரத்திகசயில் “OFF” 
நிகலக்குத் திருபபவும். 

 (c)  சா்விகய ப்வளியில் எடுக்க, “LOCK” நிகலக்குத் திருபபவும். (இன்்ிகன அக�த்த பி்றகு மட்டுயம 
சா்விகய அகற்றமுடியும் என்பகதக் க்வனத்தில் பகாள்ளவும்).

LOCK   -  சா்வி பசருகபப�ாதயபாது ஸ்டியரிங ்வலீ் 
பூட்டியிருக்கும். சா்விகயச பசருகி, கடிகார 
முள் நகரும் திகசயில் திருபபினால் 
ஸ்டியரிங ்வலீ் இயஙகும்.

OFF   -  இன்்ினும் துக்ச சாதனஙகளும் 
அக�த்திருக்கும். ஸ்டியரிங ்வலீ் 
இயஙகாது. 

ACC   -  துக்ச சாதனஙகளுக்கு மின்யனாட்�ம் 
பசல்லும்.

ON    -  ்வாகன இயக்கத்திறகு மின்யனாட்�ம் 
பசல்லும். 

START  -  யமாட்�ார சுழலத் பதா�ஙகும். இன்்ின் 
முடுக்கபபட்�வு�ன், சட்ப�ன சா்விகய 
்விடு்விக்கவும். அது தானாகய்வ “ON” 
நிகலக்குத் திரும்பி்விடும். 

்விகசகளும் அ்வற்றின் பயன்பாடும் 

வா்கனக ்கட்டுப்பாட்டு  
இயக்கங்கள 



16 ஓட்டுநருக்குரிய இறுதி விளக்கம் ஓட்டுநருக்குரிய இறுதி விளக்கம் 

்காறறுததடுப்புக ்கணணாடி துடடப்பான் மறறும் ்கழுவும் ்கருவி 
46 காறறுத்தடுபபுக் கண்ாடி துக�பபாகன இயக்கு்வதறகு, நீஙகள் யதர்நபதடுக்கும் ய்வகம் எதறயகனும் 

்விகசக்யகாகலக் கீழயநாக்கி நகரத்தவும். ்விகசக்யகாகல உஙககள யநாக்கி இழுத்து அல்லது 
்விகசக்யகாலின் நுனியிலுள்ள பபாத்தாகன அழுத்தி கழுவும் கரு்விகய இயக்கலாம். 

�ார்ன் 
47 �ாரன் ்வழக்கமாக ஸ்டியரிங ்வலீின் குறுக்குக் கட்க�யில் 

அகம்நதிருக்கும். ஏயதனும் ஆபத்து எதிரயநாக்கபபடும்யபாது 
சாகலகயப பயன்படுத்தும் மற்ற்வரககள எசசரிபபதறகு 
இது பயன்படுத்தபபடுகி்றது. 

திடச்காட்டி விடசகப்கால்
45 நீஙகள் பசல்ல ்விரும்பும் திகசகய மற்ற ஓட்டுநரகளி�ம் பதரியபபடுத்த திகசகாட்டி ்விகச 

பயன்படுத்தபபடுகி்றது. ்விகசகய இயக்கும்யபாது, காரின் முன்பக்கமும் பின்பக்கமும் ஒவப்வாரு 
முகனயிலும் உள்ள மஞசள் நி்ற திகசகாட்டி ்விளக்குகள் ்விட்டு்விட்டு எரியும். காகர திருபபும்யபாது, 
நீஙகள் திரும்ப ்விரும்பும் திகசயில் ்விகசக்யகாகல நகரத்தவும். திரும்பி முடித்தவு�ன், ்விகசக்யகால் 
தானாகய்வ ்வழக்கமான நிகலக்குத் திரும்பி்விடும். 

்விகசகளும் அ்வற்றின் பயன்பாடும் 

வா்கனக ்கட்டுப்பாட்டு  
இயக்கங்கள 

இடதுபக்கம் திரும்புதல் வலதுபக்கம் திரும்புதல் 

அவ்வப்பபாது

குடறவான பவ்கம் 

உயர் பவ்கம் ்கழுவுவதறகு இழுக்கவும் 
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விளககு விடச 
48 ்விளக்கு ்விகச ்வழக்கமாகத் திகசகாட்டி ்விகசக்யகாலின் நுனியில் அகம்நதிருக்கும். எல்லா 

ஓட்டுநரகளும் இரவு 7.00 ம்ி முதல் காகல 7.00 ம்ி ்வகர ப�ட்கலட் ்விளக்குககள 
எரிய்வி�ய்வணடும். ஆயினும், பகலில் ப்வளிசசம் குக்ற்வாக இருக்கும்யபாதும், ப�ட்கலட் 
்விளக்குககள எரிய்வி�ய்வணடும். ப�ட்கலட் ்விளக்குககள எரிய்விடும்யபாது, மற்ற ஓட்டுநரகளின் 
பாரக்வயில் நீஙகள் பதளி்வாகத் பதரி்வரீகள். 

49 ்விளக்கு ்விகசகயக் கடிகார முள் நகரும் திகசயில் திருபபி இயக்கய்வணடும். ்விகசகய    நிகலக்குத் 
திருபபும்யபாது, பாரக்கிங, ப�யில், எண தகடு, இயக்கசசாதனஙகள் பகுதி ஆகிய்வற்றின் ்விளக்குககள 
எரியய்வணடும். இ்நத    நிகலயில், ப�ட்கலட் ்விளக்குகளும் யமறகாணும் அகனத்து ்விளக்குகளும் 
எரியய்வணடும். 

50 ப�ட்கலட் ்விளக்குகளுக்கு இரு நிகலகள் உள்ளன: க�பமீ் (அதிக ஒளி) மறறும் யலா பமீ் 
(குக்ற்வான ஒளி). 

51 இர்வில் பாரக்வ சரியாகத் பதரியாதயபாது, ்விகசக்யகாகல முன்தள்ளி க�பமீ் ்விளக்கக 
எரிய்வி�ய்வணடும். கட்��ஙகள் நிக்ற்நத பகுதியில் அல்லது எதிரத்திகசயில் ்வாகனஙகள் ்வரும்யபாது, 
்விகசகய பின்னிழுத்து யலா பமீுக்கு மாற்றய்வணடும். 

அபாய எச்சரிகட்க விடச 
52 இ்நத ்விகச நான்கு திகசகாட்டி ்விளக்குககளயும் ஒயர 

யநரத்தில் எரிய்விடும். உஙகள் ்வாகனம் பழுதக�யும்யபாது, 
மற்ற ஓட்டுநரககள எசசரிக்கும் எசசரிக்கக ்விளக்குகளாக 
இக்வ பயன்படும். சாகலயயாரமாகக் பகாஞச யநரம் 
நிறுத்தும்யபாதும் இகதப பயன்படுத்தலாம். 

டீமிஸ்டர்
53 இ்நத ்விகசகய இயக்கும்யபாது, ்வாகனத்தின் பின்பக்கக் 

காறறுத்தடுபபுக் கண்ாடியில் டீமிஸ்�ர பசயறபடுத்தபபடும். 
சூடு உறபத்தியாகி, கண்ாடியில் படி்நதுள்ள பனிமூட்�த்கத 
அகற்றபபடும். 

்விகசகளும் அ்வற்றின் பயன்பாடும் 

வா்கனக ்கட்டுப்பாட்டு  
இயக்கங்கள 

அதி்கம்

குடறவு
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மீட்�ரகளும் எசசரிக்கக கு்றிகளும்

மீட்டர்்களும் எச்சரிகட்க குறி்களும்
54 மீட்�ரகள், எசசரிக்கக கு்றிகள்  

ஆகிய்வற்றில் உள்ள�ஙகு்வன: 

(a) ய்வக மானி (Speedometer)

(b) பய்த்பதாகலவு அளக்வ (Trip Odometer)

(c) பமாத்தத்பதாகலவு அளக்வ (Odometer)

(d) சமிக்கஞை காட்டிகள் 

(e) �ாக்யகாமீட்�ர அல்லது பரவ கவுன்�ர 

(f) எரிபபாருள் அளக்வ

பவ்க மானி
55 நீஙகள் பய்ம் பசயயும் ய்வகத்கதக் காட்டும் 

வமாதததவதாடலவு அளடவ 
56 பய்ம் பசயத பமாத்தத்பதாகலக்வப பதிவு பசயயும்.

பயணதவதாடலவு அளடவ
57  இ்நத மீட்�கரப பயன்படுத்தி ஒவப்வாரு பய்த்தின்  

பதாகலக்வயும் பதிவு பசயயலாம். 

(g) ப்வபபநிகல அளக்வ 

(h) க�பமீ் காட்டி 

(i) கதவு தி்ற்நதிருபபகத எசசரிக்கும் ஒளி 

(j) பியரக் எசசரிக்கக ஒளி 

(k) எணப்ய அழுத்தம் எசசரிக்கக ஒளி 

(l) யபட்�ரி எசசரிக்கக ஒளி 

வா்கனக ்கட்டுப்பாட்டு  
இயக்கங்கள 

பயணதவதாடலவு அளடவ 

உயர் பவ்கம்
வமாதததவதாடலவு அளடவ 
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சமிகடஞை ்காட்டி்கள 
58 ்விருபபபபடும் திகசயில் சமிக்கஞை காட்டிகயச 

பசயறபடுத்தும்யபாது, ்விளக்குகள் மினுமினுக்கும். 
ஆனால், அபாய ்விளக்குககள எரிய்விடும்யபாது, 
இரு சமிக்கஞை காட்டி ்விளக்குகளும் ஒயர சமயத்தில் 
்விட்டு்விட்டு எரியும். 

டாகப்காமீட்டர் அல்லது வரவ் ்கவுன்டர் 
59 ஒரு நிமி�த்தில் எத்தகன முக்ற இன்்ின் சுழல்கி்றது 

என்பகதக் காட்டும். 

எரிவபாருள அளடவ
60 எரிபபாருள் பதாட்டியில் எவ்வளவு எரிபபாருள் 

இருக்கி்றது என்பகத முள் காட்டும். 

வவப்பநிடல அளடவ 
61 இன்்ின் சூய�றும்யபாது ப்வபபநிகல அளக்வயின் 

முள் “C”-ல் இரு்நது “H”-க்கு நகரும். ்வழக்கமான 
அளவுக்குயமலாக முள் நகர்நதால், இன்்ின் 
அளவுக்கதிகமாகச சூய�்றி்விட்�து என்று அரத்தம். 

மீட்�ரகளும் எசசரிக்கக கு்றிகளும்

வா்கனக ்கட்டுப்பாட்டு  
இயக்கங்கள 
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ட�பீம் ்காட்டி 
62 ப�ட்கலட் ்விகசகய “க�பமீ்” நிகலக்குத் திருபபும்யபாது 

இ்நத ்விளக்கு எரியும். 

்கதவு திறந்திருப்படத எச்சரிககும் ஒளி 
63 ஏயதனும் ஒரு கதவு சரியாக மூ�பப�ாதிரு்நதால் இ்நத ்விளக்கு 

எரியும். 

பிபரக எச்சரிகட்க ஒளி 
64 இன்்ிகன முடுக்கும் சா்வி “ON” நிகலயில் இரு்நது, ககபியரக் 

்விடு்விக்கபபட்�வு�ன் அக�்நதுயபானால் பியரக் எசசரிக்கக 
ஒளி எரியும். சா்வி “ON” நிகலயியலயய இரு்நதால், பியரக் திர்வத் 
யதக்கத்திலுள்ள பியரக் திர்வம் நிர்யிக்கபபட்� அளக்வ்வி�க் 
குக்ற்வாக இருபபதாக அரத்தம். 

எணவணய் அழுததம் எச்சரிகட்க ஒளி 
65 இன்்ிகன முடுக்கும் சா்வி “ON” நிகலயில் இருக்கும்யபாது 

எசசரிக்கக ஒளி எரியும். இன்்ிகனத் பதா�ஙகிய பி்றகு 
ஒளி மக்றயா்விட்�ால், இன்்ினில் உள்ள மசகு எணப்ய 
நிர்யிக்கபபட்� அளக்வ்வி�க் குக்ற்வாக இருபபதாக 
அரத்தம். 

பபட்டரி எச்சரிகட்க ஒளி 
66 இன்்ிகன முடுக்கும் சா்வி “ON” நிகலயில் இருக்கும்யபாது 

இ்நத எசசரிக்கக ஒளி எரியும். இன்்ிகனத் பதா�ஙகியவு�ன் 
ஒளி மக்ற்நது்விடும். இன்்ிகனத் பதா�ஙகிய பி்றகு ஒளி 
மக்றயா்விட்�ால், யபட்�ரி மின்யனற்றம் பழுதக�்நதிருபபதாக 
அரத்தம். 

மீட்�ரகளும் எசசரிக்கக கு்றிகளும்

வா்கனக ்கட்டுப்பாட்டு  
இயக்கங்கள 
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இருகட்க மறறும் இருகட்க வார்்கள

67 

(a) நிமிர்நது உட்கார்நது, இருக்ககயின் பின்பக்கம் 
சாய்நது, இரு கககளாலும் ஸ்டியரிங ்வகீல 
பசௌகரியமாகப பிடித்துக்பகாள்ள ய்வணடும். கககள் 
யலசான ம�ஙகியிருக்க ய்வணடும். 

(b) கிளட்ச மிதிகட்க�கய முழுகமயாக அழுத்தும்யபாது 
உஙகளது இ�து கால் கிட்�த்தட்� யநராக இருக்கும் 
்வககயில் இருக்கககயச சரிபசயயவும். 

(c) அ்வசியமானால், பஞசக் பயன்படுத்தி சரியான 
முக்றயில் உட்காரவும். 

(d) தகலசாயக்கும் பகுதி உஙகள் காதுக்கும் கணணுக்கும் 
யநராக இருக்கும் ்வககயில் சரிபசயயவும். 
பின்பக்கம் யமாதபபடும்யபாது கழுத்தில் காயம் 
ஏறபடு்வகத இது தடுக்கும். 

(e) இருக்கககயச சரிபசயது, சரியான முக்றயில் 
அமர்நத பி்றகு மட்டுயம இருக்கக ்வாகர 
மாட்�ய்வணடும். 

(f) தானாக உள்ளிழுத்துக்பகாள்ளாத இருக்கக 
்வாரகளுக்கு, உஙகள் பநஞசுக்கும் யதாள் ்வாருக்கும் 
இக�யில் இறுக்கிபபிடித்த உள்ளஙககயின் 
அளவுக்கு யமலாகத் தளரவு இருக்கக்கூ�ாது. 

இருக்கக மறறும் இருக்கக ்வாரகள்

வா்கனக ்கட்டுப்பாட்டு  
இயக்கங்கள 
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்கணணாடி்கள
68 நீஙகள் சரியான முக்றயில் அமர்நது, இருக்கக ்வாகர மாட்டிய பி்றகு, கண்ாடிககளச சரிபசயயவும். 

(a) பின்பாரக்வ கண்ாடியின் ஓர முகனகயப 

பிடித்துக்பகாணடு, பின்பக்கக் காறறுத்தடுபபுக் 

கண்ாடி ்வழியாகப பின்பக்கம் நன்்றாகத் பதரியும் 

்வககயில் சரிபசயயவும். 

(b) பதாடு்வானம் நடுக்யகாட்டுக்குச சறறு யமயல 

இருக்கும் ்வகரயில் பக்க்வாட்டுக் கண்ாடிகயச 

சரிபசயயவும். உஙகள் ்வாகனத்தின் ஒருபகுதி 

கண்ாடியில் பதரியய்வணடும். 

69 உஙகள் ்வாகனத்தின் ்வலபபக்கமும் இ�பபக்கமும் கண்ாடியில் பாரக்க முடியாத இரு பகுதிகள் இருக்கும். 
இக்வ “பாரக்வயில் ப�ாத பகுதிகள்” என்்றகழக்கபபடும். நீஙகள் த�ம் மாறு்வதறகு, தாணடிச பசல்்வதறகு, 
திரும்பு்வதறகு முன்பாக, யதாளுக்குப பின்னால் இ�பபக்கம் அல்லது ்வலபபக்கம் தகலகயத் திருபபி, 
“பாரக்வயில் ப�ாத பகுதிகளிலுள்ள” யபாக்கு்வரத்கதக் க்வனிக்கய்வணடும். 

கண்ாடிகள்

வா்கனக ்கட்டுப்பாட்டு  
இயக்கங்கள 
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ஓட்டிச் வசல்வதறகு முன்
70 உஙகள் ்வாகனத்கதச சரிபாரத்து முன்பனசசரிக்கக ந�்வடிக்கக யமறபகாள்ளய்வணடும். இதன்்வழி 

யதக்வயற்ற பதா்நதரக்வத் த்விரத்து, உஙகள் பய்ம் பிரசசகனகளின்்றி அகமயும். 

71 பபாறுபபான ஓட்டுநர எபயபாதும் தனது ்வாகனத்கதச சுற்றி ந�்நது பசன்று: 

(a) பதிவுத் தகடுகள், ்விளக்குகள் உட்ப�, ்வாகனத்தின் யமறபகுதியில் ஏயதனும் யசதம் இருக்கி்றதா 
என்பகதக் க்வனிபபார 

(b) �யரகளில் நன்்றாகக் காறய்றட்�பபட்டிருக்கி்றதா, �யரகள் எதிலா்வது காறறு யபாய்விட்�தா என்பகதச 
சரிபாரபபார. 

72 சாகல ்வழிகாட்டி ்வகரப�த்கதப பாரத்தும், இக்யம் அல்லது ்வாபனாலி ஒலிபரபபின்மூலம் 
யபாக்கு்வரத்து தக்வல் பபறறும் உஙகள் பாகதகயத் திட்�மி�வும். 

73 ்வாகனம் ஓட்டும்யபாது முக்றயான ஆக� அ்ியவும். 

74 உஙகள் ்வாகனத்தின் கதக்வத் தி்றக்கும்யபாது: 

(a) பின்னாலிரு்நது ்வரும் ்வாகனஙககளக் க்வனிக்கவும் 

(b) கதக்வ மிகவும் அகலமாகத் தி்றக்கய்வண�ாம் 

(c) யபாக்கு்வரத்து அதிகமாக இரு்நதால், சாகலயயாரத்து கதக்வப பயன்படுத்தவும். 

(d) நீஙகள் ்வாகனத்தில் ஏ்றியவு�ன், கதவுககளப பூட்�வும். 

75 எட்�ய்வணடிய அ்வசியமின்்றி எல்லா கட்டுபபாடுகளும் எளிதில் ககக்கு எட்டும் ்வககயில் உஙகள் 
இருக்கககயச சரிபசயயவும். இருக்கக ்வார அ்ி்நது, பின்பாரக்வ மறறும் பக்க்வாட்டுக் கண்ாடிககளச 
சரிபசயது, ககபியரக் முழு இயக்கத்தில் இருபபகத உறுதிபபடுத்தவும். மின்னியல் சாகலக் கட்�்மும் 
(இஆரபி) ்வாகன நிறுத்துமி�க் கட்�்மும் பசலுத்த, முன்கூட்டியய பராக்க அட்க�கயச பசருகவும். 

வா்கனம் ஓட்டுதற்கான 
அடிப்படட உததி்கள 

ட்க மறறும் முன்ட்க 
அடசடவ ஆடட 
்கட்டுப்படுததககூடாது.

உங்களது ்கால் 
அடசவுககு 
இடடயூறா்க 
இருக்கககூடிய 
ஆடடடய அல்லது 
்கால்சட்டடடய 
அணியககூடாது. 

உங்களுககு நீளமான கூந்தல் 
இருந்தால், கூந்தல் உங்கள 
பார்டவடய மடறக்காதிருக்க 
கூந்தடலக ்கட்டி டவக்கவும். 

ஆடட உங்களது 
உடல் அடசடவக 
்கட்டுப்படுததககூடாது. 

வா்கனம் ஓட்டும்பபாது 
வசருப்பு அணியககூடாது. 
அடிப்பகுதி வமன்டமயா்க 
இருககும் ்காலணி்கடள 
அணியவும். அப்பபாதுதான் 
மிதி்கட்டட்கடள 
உணரமுடியும். 
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ஓட்டிச் வசல்வதும் நிறுததுவதும்
76 முதன்முதலாக ஓட்�க் கறறுக்பகாள்ய்வார பாதுகாபபுக்காகப பயிறசித் த�த்கதப பயன்படுத்துமாறு 

ஆயலாசகன கூ்றபபடுகி்றது. பயிறசித் த�ம் கிக�க்கா்விட்�ால், தக� பசயயபப�ாத அகமதியான 
இ�த்கதத் யதர்நபதடுத்து, இ்நத அடிபபக� உத்திககளப பயிறசி பசயயவும். 

77 ்வாகனத்கத ஓட்டிச 
பசல்்வதறகுமுன், ஓட்டுநர 
இருக்ககயில் அமர்நது, 
சுறறுமுறறும் பாரக்கவும். 
்வாகனத்தின் யகா்ஙககளப 
பழக்கபபடுத்திக் பகாள்்வதறகு இது 
துக் புரியும். 

78 ஓட்டுநர இருக்ககயிலிரு்நது 
பாரத்த காட்சிகய நிகன்வில் 
பகாள்ளவும். பி்றகு, காரிலிரு்நது 
இ்றஙகி, ்வாகனத்தின் நீளத்கதயும் 
அகலறக்றயும் க்வனிக்கவும். 
யதக்வயான சாகலபபகுதியின் 
உணகமயான அகலம், நீஙகள் 
யதக்வபயன நிகனக்கும் அளவுக்கு 
அகலமில்கல என்பகதக் 
க்வனிபபரீகள். 

79 ்வாகனத்கத ஓட்டும்யபாது, சாகலத்த�க் கு்றிககளயும் உஙகள் மதிபபடீ்க�யும் பயன்படுத்தி, உஙகள் 
்வாகனம் பசல்்வதறகுத் யதக்வயான சாகல அகலத்கதக் க்ிக்கவும். 

ஓட்டிச பசல்்வதும் நிறுத்து்வதும்

வா்கனம் ஓட்டுதற்கான 
அடிப்படட உததி்கள 



25ஓட்டுநருக்குரிய இறுதி விளக்கம் ஓட்டுநருக்குரிய இறுதி விளக்கம் 

80 ்வாகனத்கத ஓட்டிசபசல்ல, பின்்வருமாறு பசயயவும்: 

(a) ககமுக்ற காரில் கியர ்விகசக்யகால் நியூட்ரல் நிகலயிலும், தானியக்கக் காரில் “P” (நிறுத்திக்வபபு) 
நிகலயிலும் இருக்கி்றதா எனச சரிபாரக்கவும். 

(b) அக்சலயரட்�ர மிதிகட்க�கய யலசாக அழுத்தி, இன்்ிகன முடுக்கும் சா்விகய “START” நிகலக்குத் 
திருபபி இன்்ிகனத் பதா�ஙகவும். 

(c) இன்்ின் பதா�ஙகியவு�ன் அக்சலயரட்�ர மிதிகட்க�கய ்விடு்விக்கவும். இன்்ின் “நிகலயியக்க 
ய்வகத்தில்” உருளும். 

(d) முன்னாலும் பின்னாலும் சாகலகயப பயன்படுத்தும் மற்ற்வரககளக் க்வனிக்கவும். அ்நதத் தரு்த்தில் 
ஏயதனும் உ�னடி அபாயம்(கள்) இருக்கி்றதா என்பகத அ்றி்வதறகு இது துக் புரியும். 

(e) உஙகள் எண்த்கதத் பதரியபபடுத்த சமிக்கஞை காட்�வும் 

(f) கிளட்ச மிதிகட்க�கய அழுத்தி, முதல் கியகர முடுக்கவும். 

(g) அக்சலயரட்�ர மிதிகட்க�கய யலசாக அழுத்தி, அயத சமயத்தில் கிளட்ச மிதிகட்க�கய பமது்வாக 
்விடு்விக்கவும். 

(h) கிளட்ச மிதிகட்க� சுமார பாதி ்விடு்விக்கபபடும்யபாது, இன்்ின் சுழறசி சறய்ற குக்ற்வகதக் 
க்வனிபபரீகள். கிளட்ச இபயபாது “biting point” நிகலயில் உள்ளது. கிளட்சகச இயத நிகலயில் 
க்வத்திருக்கவும். இது “அகர கிளட்ச” நிகல என்றும் கூ்றபபடும். 

(i) யதாளுக்குப பின்னால் திரும்பி, பாரக்வயில் ப�ாத பகுதிககளப பாரத்து, ்வாகனத்கத ஓட்டிச பசல்்வது 
பாதுகாபபானதா என்பகத உறுதிபபடுத்தவும். 

(j) ககபியரக்கக ்விடு்விக்கவும். 

(k) அக்சலயரட்�ர மிதிகட்க�கய யமறபகாணடு அழுத்தி, அயத சமயத்தில் கிளட்ச மிதிகட்க�கய 
பமது்வாக ்விடு்விக்கவும். ்வாகனம் நகரத் பதா�ஙகும். 

(l) ந�க்கும் மனிதனின் ய்வகத்கத ்வாகனம் அக�ய்வி�வும். 

(m) கிளட்ச மிதிகட்க�கய முழுகமயாக ்விடு்விக்கவும்.

(n) அக்சலயரட்�ர மிதிகட்க�கய அழுத்தி ய்வகத்கதக் கூட்�வும். 

(o) எதிரில் தூரமாகப பாரக்கவும். நீஙகள் பாரக்கய்வணடிய தூரம் (மீட்�ரில்), நீஙகள் பய்ம் பசயயும் 
ய்வகத்கத்வி� (ம்ியநரக் கியலாமீட்�ர) குக்ற்நதது மூன்று ம�ஙகாக இருக்கய்வணடும். 

ஓட்டிச பசல்்வதும் நிறுத்து்வதும்

வா்கனம் ஓட்டுதற்கான 
அடிப்படட உததி்கள 
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(p) உஙகள் பாகதகயக் க்வனிக்கவும். ்வாகனம் ஒருபக்கமாகச பசல்்வதாக உஙகளுக்குத் யதான்்றினால், 
ஸ்டியரிங ்வகீல யலசாகச சரிபசயது யநரான பாகதகய நிகலநாட்�வும்.

(q) சாகல யமறபரபபு சமமறறு இருபபதால் யநராக ஓட்� இயலா்விட்�ால், ய்வகத்கதக் குக்றக்கவும். 

ஓட்டிச பசல்்வதும் நிறுத்து்வதும்

வா்கனம் ஓட்டுதற்கான 
அடிப்படட உததி்கள 
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81 கிளட்ச, அக்சலயரட்�ர மிதிகட்க�கள் இரணக�யும் கட்டுபபடுத்து்வது ஆரம்பக் கட்�த்தில் சிலருக்குப 
பிரசசகனயாக இருக்கலாம். பயிறசியு�ன் தி்றன் ்வளரும். ்வாகனம் ஓட்�க் கறறுக்பகாள்ய்வார 
்வாகனத்கத ஓட்டிச பசல்்வதில் எதிரயநாக்கும் பபாது்வான பிரசசகனககளக் கீயழ கா்லாம். 

82 ்வாகனத்கத நிறுத்தும்யபாது, ்வாகனத்தின் ய்வகத்கதயும் எதிரிலுள்ள தூரத்கதயும் கருத்தில் 
பகாள்ளய்வணடும். எபயபாதும் முன்கூட்டியய பியரக் மிதிகட்க�கய அழுத்தி, நீஙகள் கு்றிக்வக்கும் 
நிகலக்குச சறறு முன்னால் ்வாகனத்கத நிறுத்தத் தயாராகவும். நீஙகள் ்விரும்பும் இ�த்தில் சரியாக 
நிறுத்த முடியும் ்வகர பதா�ர்நது பயிறசி பசயயவும். 

83 ்வாகனத்கத நிறுத்தும்யபாது எபயபாதும் பின்்வருப்வறக்றக் கருத்தில் பகாள்ளய்வணடும்: 

 (a) உஙகளுக்கு முன்னாலுள்ள மற்ற சாகல பயன்பாட்�ாளரககளக் க்வனிக்கவும். 

 (b) பின்பாரக்வ கண்ாடிகயப பயன்படுத்தி பின்னாலுள்ள யபாக்கு்வரத்கதக் க்வனிக்கவும். 

 (c) உஙகள் எண்த்கதத் பதரியபபடுத்த சமிக்கஞை காட்�வும் 

 (d) இ�துபக்கம் பாரக்வயில் ப�ாத பகுதிகயத் திரும்பிப பாரக்கவும் 

 (e) அக்சலயரட்�ர மிதிகட்க�கய ்விடு்விக்கவும்

 (f) சாகலயின் இ�துபக்க ஓரத்திறகு ்வாகனத்கத நகரத்தவும் 

 (g) பியரக் மிதிகட்க�கய பமல்ல அழுத்தவும் 

 (h) ்வாகனம் நிறக்விருக்கும்யபாது கிளட்ச மிதிகட்க�கய முழுகமயாக அழுத்தவும் 

 (i) கிளட்ச, பியரக் மிதிகட்க�கள் இரணக�யும் அழுத்தி க்வத்திருக்கவும் 

 (j) கக பியரக்கக இழுத்து, கியர ்விகசக்யகாகல நியூட்ரல் நிகலக்கு நகரத்தவும்.

84 ்வாகனத்கத நிறுத்தும்யபாது கிளட்ச மிதிகட்க�கயத் தாமதமாக அழுத்தினால், இன்்ின் நின்று்விடும். 
இ்நதப பிரசசகனகயச சமாளிக்க, ்வாகனம் ஓட்�க் கறறுக்பகாள்ய்வார கிளட்ச மிதிகட்க�கய 
முன்கூட்டியய அழுத்தி்விடு்வதுணடு. கிளட்ச மிதிகட்க�கய முன்கூட்டியய அழுத்து்வதால் ்வாகனம் “free-
wheeling” நிகலக்குச பசல்லும். உஙகள் ்வாகனத்கத உயர ய்வகத்தில் நிறுத்தும்யபாதும், உயர ய்வகத்தில் 
முகனயில் திரும்பும்யபாதும் இது மிகவும் ஆபத்தானது. 

85 இன்்ின் அதிரத் பதா�ஙகு்வதறகுச சறறு முன்னர சரியான தரு்த்தில் கிளட்ச மிதிகட்க�கய 
அழுத்தய்வணடும். சரியான தரு்த்கத நீஙகள் தீரமானிபபதறகு அனுப்வம் துக் புரியும். 

ஓட்டிச பசல்்வதும் நிறுத்து்வதும்

வா்கனம் ஓட்டுதற்கான 
அடிப்படட உததி்கள 

பிரச்சடன ்காரணங்கள 

(a) இன்்ின் கடுகமயாக அதிரகி்றது 
அக்சலயரட்�ர மிதிகட்க� யபாதிய அளவு அழுத்தபப�்வில்கல மறறும்/
அல்லது த்வ்றான அகர கிளட்ச நிகலயில் உள்ளது (கிளட்ச மிதிகட்க� 
அளவுக்கதிகமாக ்விடு்விக்கபபட்�து). 

(b) ்வாகனம் முன்யன தாவுகி்றது  
   அல்லது பாயகி்றது 

அக்சலயரட்�ர மிதிகட்க� அளவுக்கதிகமாக அழுத்தபபட்�து மறறும்/அல்லது 
கிளட்ச மிதிகட்க� திடீபரன ்விடு்விக்கபபட்�து. 

(c) இன்்ின் திடீபரன நின்று்விடுகி்றது அக்சலயரட்�ர மிதிகட்க� யபாதிய அளவு அழுத்தபப�்வில்கல மறறும்/
அல்லது கிளட்ச மிதிகட்க� திடுதிபபபன ்விடு்விக்கபபட்�து. 
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86 ்வாகனத்திலிரு்நது ப்வளியயறும்யபாது, நீஙகள்: 

(a) இன்்ிகன அக�த்து்விட்டு, இன்்ிகன 
முடுக்கும் சா்விகய ப்வளியில் எடுக்கவும். 

(b)  இருக்கக ்வாகரக் கழற்றவும். 

(c) கதக்வ யலசாகத் தி்ற்நது, கதக்வ அகலத் 
தி்றபபது பாதுகாபபானதா என்பகத 
உறுதிபபடுத்தவும். 

(d) கதக்வ பமது்வாகத் தி்ற்நது, 
்வாகனத்திலிரு்நது இ்றஙகவும். 

(e)   கதக்வ உறுதியாக மூ�வும். (f) ்வாகனத்கத ்விட்டுசபசல்்வதறகுமுன் எல்லா 
கதவுககளயும் பூட்�வும். 

ஓட்டிச பசல்்வதும் நிறுத்து்வதும்

வா்கனம் ஓட்டுதற்கான 
அடிப்படட உததி்கள 
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்கியர் மாறறும் முடற
87 பபாருத்தமான கியகர யதர்நபதடுக்க, இன்்ின் சத்தம், ப்வளியிலுள்ள நகரும் காட்சி ஆகிய்வற்றின்மூலமும், 

அவ்வபயபாது ய்வகமானிகயப பாரத்தும் ்வாகனத்தின் ய்வகத்கதக் க்வனிக்கவும். 

88 கியகர உயரத்தும்யபாது பின்்வரும் பசயல்முக்றகயக் கக�பபிடிக்கவும்: 

முதல் ்கியர் 
 (a) கிளட்ச மிதிகட்க�கய அழுத்தவும். 
 (b) முதல் கியகர முடுக்கவும் 
 (c) கிளட்ச மிதிகட்க�கயப பாதியளவு ்விடு்வித்து, அயத சமயத்தில் அக்சலயரட்�ர மிதிகட்க�கய 

யலசாக அழுத்தவும்
 (d) கிளட்ச மிதிகட்க�கய யமலும் ்விடு்வித்து, அக்சலயரட்�கர அழுத்தி ய்வகத்கதக் கூட்�வும்
 (e) ்வாகனம் ம்ிக்குச சுமார 15-20 கியலாமீட்�ர ய்வகத்கத எட்டும்்வகர சீரான முக்றயில் அக்சலயரட்�கர 

அழுத்தவும். 

2வது ்கியர் 
 (f) கிளட்ச மிதிகட்க�கய அழுத்தி, அயத சமயத்தில் அக்சலயரட்�ர மிதிகட்க�கய ்விடு்விக்கவும். 

 (g) கியர ்விகசக்யகாகல 1்வது நிகலயிலிரு்நது 2்வது நிகலக்கு நகரத்தவும் 

 (h) கிளட்ச மிதிகட்க�கயப பாதியளவு ்விடு்விக்கவும். பி்றகு, அகத யமலும் பமது்வாக ்விடு்வித்து, அயத 
சமயத்தில் அக்சலயரட்�ர மிதிகட்க�கய அழுத்தவும்

 (i) ம்ிக்குச சுமார 30-35 கியலாமீட்�ர ய்வகத்தில் சீரான முக்றயில் அக்சலயரட்�கர அழுத்தவும். 

3வது ்கியர்

(j) கிளட்ச மிதிகட்க�கய அழுத்தி, அயத சமயத்தில் அக்சலயரட்�ர மிதிகட்க�கய ்விடு்விக்கவும்

(k) கியர ்விகசக்யகாகல 2்வது நிகலயிலிரு்நது 3்வது நிகலக்கு நகரத்தவும் 

(l) கிளட்ச மிதிகட்க�கயத் பதா�ரசசியாக ஒயர அகச்வில் ்விடு்வித்து, அயத சமயத்தில் அக்சலயரட்�ர 
மிதிகட்க�கய அழுத்தவும் 

(m) ம்ிக்குச சுமார 40-45 கியலாமீட்�ர ய்வகத்தில் சீரான முக்றயில் அக்சலயரட்�கர அழுத்தவும். 

 4வது ்கியர் / 5வது ்கியர் 

 (n) இதறகான முக்ற 3்வது கியருக்கான பசயல்முக்றகயப யபான்்றது. 4்வது கியகர முடுக்கியதும், 
படிபபடியாக அக்சலயரட்�கர அழுத்தி, 5்வது கியரில் ்வழக்கமான பதா�ரநிகல ய்வகத்தில் பசல்லவும். 

89 கியர மாறறு்வதறகுக் கககயயும் பாதஙககளயும் அடிக்கடி அகசக்கய்வணடும். ்வாகனம் ஓட்�க் 
கறறுக்பகாள்ய்வார கியர ்விகசக்யகால், மிதிகட்க�கள், பாதஙகள் ஆகிய்வறக்ற ஒருஙகிக்க்க 
முயலும்யபாது அ்வறக்றக் குனி்நது பாரக்கக்கூடும். இ்நதக் பகட்�ப பழக்கத்கத ்வளரத்துக் பகாண�ால், 
சரிபசய்வது சிரமம். ்வாகனம் ஓட்டும்யபாது, சில பநாடிகூ�, சாகலயிலிரு்நது உஙகள் பாரக்வ ்விலகு்வது 
ஆபத்தானது. 

90 ஒவப்வாரு கியரின் சராசரி ய்வக அள்வடீ்க� இ்நத அட்�்வக் காட்டுகி்றது. 

கியர மாறறும் முக்ற

km/h     15/20                30/35        40/45         50/65

1வது ்கியர் 

2வது ்கியர் 

3வது ்கியர்

4வது ்கியர்

5வது ்கியர்

வா்கனம் ஓட்டுதற்கான 
அடிப்படட உததி்கள 
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91 எபயபாயதனும், அடுத்த கியருக்கு உயரத்து்வதறகுத் யதக்வயான ய்வகத்திறகு அக்சலயரட் பசய்வதறகுப 
யபாக்கு்வரத்து நில்வரம் அனுமதிக்கா்விட்�ால், நீஙகள் அக்சலயரட்�ர மிதிகட்க�கயக் கட்டுபபடுத்தி, 
யபாக்கு்வரத்து நில்வரத்திறகு ஏறப உஙகள் ய்வகத்கதச சரிபசயயய்வணடும். நில்வரம் சாதகமாக 
இருக்கும்யபாது கியகர உயரத்தய்வணடும். 

92 ்வாகனத்தின் ய்வகம் நீஙகள் பயன்படுத்தும் கியரின் ய்வக அளவுக்குக் கீழ குக்ற்நதுயபானால், அடுத்த 
குக்ற்வான கியருக்கு மாறறு்வது அ்வசியம். அதா்வது, 4்வது கியரிலிரு்நது 3்வது கியருக்கு அல்லது 3்வது 
கியரிலிரு்நது 2்வது கியருக்கு. கியகர குக்றபபதறகுப பின்்வரும் பசயல்முக்றககளப பின்பற்றய்வணடும்:

(a) அக்சலயரட்�ர மிதிகட்க�கய ்விடு்வித்து, அயத சமயத்தில் கிளட்ச மிதிகட்க�கய அழுத்தவும் 

(b) கியர ்விகசக்யகாகல அடுத்த குக்ற்வான கியருக்கு நகரத்தவும் 

(c) கிளட்ச மிதிகட்க�கய பமல்ல ்விடு்வித்து, அயத சமயத்தில் ்வாகனத்தின் ய்வகத்திறகு ஏறப 

அக்சலயரட்�ர மிதிகட்க�கய அழுத்தவும் 

(d) ்வாகனம் கிட்�த்தட்� நிறகும் ய்வகத்திறகு பமது்வக�்நதால், முதல் கியகர முடுக்கவும் 

(e) உஙகள் ்வாகனத்தின் ய்வகம் ச�ாபரனக் குக்ற்நது்விட்�ால், உஙகள் ்வாகனத்கதச சரளமாக 

ஓட்டு்வதறகுத் யதக்வயான சக்தி அடுத்த குக்ற்வான கியருக்கு இல்லாதிருக்கலாம். எனய்வ, நீஙகள் 

பபாருத்தமான கியருக்கு மாற்றய்வணடும். அதா்வது, 4்வது கியரிலிரு்நது 2்வது கியருக்கு அல்லது 

3்வது கியரிலிரு்நது முதல் கியருக்கு. 

93 நாம் பாரபப்வறறுக்கு நாம் உ�னடியாக எதிரசபசயல் பசய்வதில்கல. ஏபனனில், பபாருத்தமான பசயகலத் 
தீரமானிபபதறகு, நாம் பாரபப்வறக்ற நாம் முதலில் ஆராயய்வணடும். எனய்வ, எபயபாதும் மா்றிக்பகாணய� 
இருக்கும் யபாக்கு்வரத்து நில்வரத்கதப பாரக்வயிட்டு, தீரமானித்து, பசயல்படு்வதறகுப யபாதிய யநரம் 
இருக்கும் ்வககயில் உஙகள் ய்வகத்கத நீஙகள் எபயபாதும் சரிபசயயய்வணடும். 

 பகுப்பாய்வுடன் ஓட்டும் முடறயின் எடுததுக்காட்டு 

94 முதல் பகுபபாயவு

கியர மாறறும் முக்ற

வா்கனம் ஓட்டுதற்கான 
அடிப்படட உததி்கள 

்கணபணாட்டம் மதிப்பாய்வு எதிர்ச்வசயல் பநரம் பவ்கம் 

அது என்னவா்க இருககும்? அது என்ன? அகசலபரட்டர் மிதி்கட்டட 
விடுவிப்பு 

சரியாக்கம்
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95 இரண�ா்வது பகுபபாயவு 

96 மூன்்றா்வது பகுபபாயவு 

97 உஙகள் ்வாகனத்கத உயர கியரிலிரு்நது (4்வது அல்லது 5்வது கியர) சரளமான முக்றயில் பாதுகாபபாக 
நிறுத்து்வதறகு, நீஙகள் பின்்வருமாறு பசயயய்வணடும்: 

(a) ்வாகனத்கத நிறுத்து்வதறகு எதிரில் பாதுகாபபான இ�த்கதத் யத�வும்

(b) உஙகளுக்குப பின்னாலுள்ள யபாக்கு்வரத்கதப பின்பாரக்வ கண்ாடியில் க்வனிக்கவும் 

(c) உஙகள் எண்த்கதத் பதரியபபடுத்த சமிக்கஞை காட்�வும் 

(d) பாரக்வயில் ப�ாத பகுதிககளக் க்வனிக்கவும் 

(e) பாதுகாபபாக இருக்கும்யபாது, சாகலயின் ஓரத்திறகுச பசல்லவும் 

(f) பியரக் மிதிகட்க� மீதான அழுத்தம் ஆரம்பக்கட்�த்தில் அதிகமாகவும், ்வாகனம் அக�யய்வணடிய 

இ�த்கத பநருஙகும்யபாது குக்ற்வாகவும் இருக்கும் ்வககயில் சரிபசயயவும். 

கியர மாறறும் முக்ற

வா்கனம் ஓட்டுதற்கான 
அடிப்படட உததி்கள 

நடடயர் பபாலத வதரி்கிறது. பவ்கதடதக குடறப்பது நல்லது. 
அவர் சாடலடயக ்கடப்பாரா? 

உங்கள வலது பாததடத பிபரக 
மிதி்கட்டடமீது டவக்கவும். 

நடடயர் சாடலடயக  
்கடக்கிறார்.

பவ்கதடத பமலும் குடறக்கவும். 
அவசியமாயின், வா்கனதடத நிறுததவும் 
அல்லது பாடதடயத திடசதிருப்பவும். 

நடடயருககு வழிவிடவும். 
அவடரப் பயமுறுதத பவணடாம்.
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கியர மாறறும் முக்ற

சரியான பிபரக பபாடும் முடற தவறான பிபரக பபாடும் முடற 

(a) முன்கூட்டியய அழுத்தவும் (a) தாமதமாக அழுத்தவும் 

(b) கடுகமயாக அழுத்தவும் (b) கடுகமயாக அழுத்தவும்

(c) படிபபடியாக அழுத்தத்கதக் குக்றக்கவும் (c) அழுத்தத்கத யமறபகாணடு அதிகரிக்கவும் 

98 உஙகள் ஓடிக் பகாணடிருக்கும்யபாது, அக்சலயரட்�ர மிதிகட்க� மீதான அழுத்தம் திடீபரன நீக்கபபட்�ால், 
இன்்ின் சுழறசியில் ஏறபடும் சரி்வால் சக்கரஙகளில் பியரக் ்விகளவு ஏறபடும். இது “இன்்ின் பியரக்” 
எனபபடும். 

பவ்கம்
(a)

(a)

(b)

(b)

(c)

(c)

தவறு

சரி

வா்கனம் ஓட்டுதற்கான 
அடிப்படட உததி்கள 

இன்்ின் சுழறசி 
குடறயும்பபாது 

பவணடாம்! 
பவணடாம்! இவ்வளவு 
பவ்கம் பவணடாம்!

டிடரவ் ஷாஃப்ட் 
மறறும் 

சக்கரங்களின் 
பவ்கம் குடறயும் 
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99 கிளட்ச மிதிகட்க�கய அழுத்தியவு�ன் இன்்ின் பியரக் ந�பபிலிருக்காது. 

100 கியர எவ்வளவு குக்ற்வாக இருக்கி்றயதா, அ்நத அளவுக்கு இன்்ின் பியரக் அதிக பசயலாற்றல்மிக்கதாக 
இருக்கும். யமட்டில் கீழயநாக்கிச பசல்லும்யபாது உஙகள் ்வாகனத்தின் ய்வகத்கதக் கட்டுபபடுத்த ய்வணடிய 
அ்வசியம் ஏறபடும் சூழநிகலயில் இது மிகு்நத பயனளிக்கும். 

101 இன்்ின் பியரக் யபாடு்வதன் நன்கமகள்: 

(a) பாத பியரக்கு�ன் யசரத்து பசயயும்யபாது அதிக பசயலாற்றலு�ன் பியரக் யபா�லாம். 

(b) பியரக் யபாடும்யபாது ்வாகனம் பபரும்பாலும் சறுக்காது 

(c) சறறு பசஙகுத்தான நீண� யமட்டில் பியரக் யபாடும்யபாது உஙகள் ்வாகனத்தின் பியரக் யகாடுகள் 

“யதய்நது” யபாகமாட்�ா. 

(a)  யமட்டின் சரிவு 
படிபபடியானதாக 
இருக்கும்யபாது 3வது 
்கியர் பயன்படுததவும். 

(b)  யமட்டின் சரிவு 
சறறு பசஙகுத்தாக 
இருக்கும்யபாது 2வது 
்கியர் பயன்படுததவும். 

(c)  யமட்டுபபகுதி அதிக 
நீளமில்லாமலும் சறறு 
பசஙகுத்தாகவும் இருக்கும்யபாது 
முதல் கியகரயும் பாத 
பிபரகட்கயும் ஒன்றா்கப் 
பயன்படுததவும். 

கியர மாறறும் முக்ற

வா்கனம் ஓட்டுதற்கான 
அடிப்படட உததி்கள 

இன்்ின் சுழறசி 
குடறயும்பபாது 

டிடரவ் ஷாஃப்ட் 
மறறும் 

சக்கரங்களின் 
பவ்கம் குடறயும் 

்கிளட்ச் இடணப்பு விலகு்கிறது 
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்வகளவுககளக் ககயாளும் முக்ற

வடளவு்கடளக ட்கயாளும் முடற

102 ்வகளவுககளக் ககயாளும்யபாது க்வனிக்கய்வணடியக்வ: 

(a) உஙகள் ய்வகமும் ்வகளவுக்குள் நுகழ்வதறகு முன்பான தூரமும் 

(b) ்வகள்வின் யகா்ம் 

(c) எதிரிலுள்ள யபாக்கு்வரத்து நில்வரம் 

103 இ்வறக்றத் தீரமானிக்கவும்: 

(a) உஙகள் ்வாகனத்திறகுப பபாருத்தமான ய்வகம் மறறும் கியர 

(b) நீஙகள் பசல்ல்விரும்பும் பய்ப பாகத 

(c) ்வகளவுக்குப பி்றகு எடுக்கய்வணடிய பபாருத்தமான பசயல் 

வா்கனம் ஓட்டுதற்கான 
அடிப்படட உததி்கள 



35ஓட்டுநருக்குரிய இறுதி விளக்கம் ஓட்டுநருக்குரிய இறுதி விளக்கம் 

104 படிபபடியான ்வகளக்வப பின்்வரும் முக்றயில் ககயாளவும்: 

“a”-ல்

(i) ்வகளக்வ பநருஙகும்யபாது உஙகள் 

ய்வகத்கதயும் தூரத்கதயும் க்வனத்தில் 

பகாள்ளவும் 

(ii) அக்சலயரட்�ர மிதிகட்க�கய ்விடு்விக்கவும் 

(iii) குக்ற்வான கியருக்கு மா்றவும் (்வழக்கமாக 

3்வது கியர).

“b”-ல் 

(i) அக்சலயரட்�ர மிதிகட்க�கய யலசாக அழுத்தி 

நிகலயான ய்வகத்கதக் கட்டிக்காக்கவும் 

(ii) ்வாகனத்கதத் த�த்தின் மத்தியில் 

நிகலநாட்�வும் 

(iii) ஸ்டியரிங ்வகீல திருபபும்யபாது உஙகள் 

உ�கல நகரத்தாதீரகள்.

“c”-ல்

(i) எதிரில் தூரமாகப பாரக்கவும் 

(ii) யபாக்கு்வரத்து நில்வரம் சாதகமாக இரு்நதால், 

ஸ்டியரிங ்வலீ் ்வழக்கமான நிகலக்குத் 

திரும்பும்யபாது சட்ப�ன அக்சலயரட் 

பசயயவும். 

(iii) உயர கியருக்கு மாற்றவும்.

்வகளவுககளக் ககயாளும் முக்ற

வா்கனம் ஓட்டுதற்கான 
அடிப்படட உததி்கள 
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105 கூரான ்வகளக்வக் ககயாள பின்்வருமாறு பசயயவும்: 

“a”-ல்

(i) ்வகள்விலிரு்நது உஙகள் ய்வகத்கதயும் 

தூரத்கதயும் க்வனத்தில் பகாள்ளவும் 

(v) அக்சலயரட்�ர மிதிகட்க�கய ்விடு்விக்கவும் 

(vi) ய்வகம் இன்னமும் அதிகமாக இரு்நதால் பியரக் 

மிதிகட்க�கய அழுத்தவும்

(vii) குக்ற்வான கியருக்கு மா்றவும் (3்வது அல்லது 

2்வது கியர). 

“b”-ல்

(i) அக்சலயரட்�ர மிதிகட்க�கய யலசாக அழுத்தி 

நிகலயான ய்வகத்கதக் கட்டிக்காக்கவும் 

(v) இ்நதக் கட்�த்தில் பியரக் யபா�க்கூ�ாது.

(vi) உஙகள் பய்ப பாகதகயச சரிபசயயவும். 

்வலதுபக்கம் ்வகளயும்யபாது, இ�துபக்கத்திறகு 

பநருக்கமாக இரு்நது பாரக்வயில் பதரியும் 

பகுதிகய ்விரிவுபடுத்தவும். இ�துபக்கம் 

்வகளயும்யபாது, நடுக்யகாட்டுக்கு அருகில் 

இருக்கவும்.

(vii) உஙகள் உ�கல நிகலயாக க்வத்திருக்கவும். 

அபயபாதுதான் ஸ்டியரிங ்வகீல 

பசௌகரியமாகத் திருபப முடியும். 

“c”-ல்

(i) எதிரில் தூரமாகப பாரக்கவும் 

(v) யபாக்கு்வரத்து நில்வரம் சாதகமாக இரு்நதால், 

முன் சக்கரஙகள் யநரானதும் சட்ப�ன 

அக்சலயரட் பசயயவும். 

(vi) அடுத்த உயர கியருக்கு மாற்றவும். 

்வகளவுககளக் ககயாளும் முக்ற

வா்கனம் ஓட்டுதற்கான 
அடிப்படட உததி்கள 
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தடம் மாறும் முடற
106 பின்னாலிரு்நது ்வரும் ்வாகனஙகளின் ய்வகத்கதயும் தூரத்கதயும் க்ிபபயத த�ம் மாறும்யபாது 

எதிரயநாக்கபபடும் ஆகபபபரிய சிரமம். எனய்வ, ஓட்டுநரகள் ்வாகனத்திலுள்ள கண்ாடிகயயும் பக்க்வாட்டுக் 

கண்ாடிகயயும் அடிக்கடி பாரத்து, சூழநிகலகய உறுதி பசயயய்வணடும். பாதுகாபபான முக்றயில் த�ம் 

மா்றிசபசல்ல, நீஙகள் பின்்வருமாறு பசயயய்வணடும்: 

“a”-ல்
(i) கண்ாடிகளில் க்வனிக்கவும் 

(ii) உஙகள் எண்த்கதத் பதரியபபடுத்த சமிக்கஞை 

காட்�வும் 

(iii) பாரக்வயில் ப�ாத பகுதிககளக் க்வனிக்கவும்.

“b”-ல்

(i) உஙகள் ய்வகத்கதச சரிபசயயவும் 

(ii) உஙகளுக்குப பின்னாலுள்ள யபாக்கு்வரத்து 

நில்வரத்திறயகறப நீஙகள் ய்வகத்கதக் 

குக்றக்கய்வணடும் அல்லது கூட்�ய்வணடும். 

“c”-ல்

(i) சூழநிகல பாதுகாபபாக இருக்கும்யபாது, 

சரளமாக ய்வகத்கதக் கூட்டி, 

யபாக்கு்வரத்துக்குத் த�ஙகல் இல்லாத 

்வககயில் த�த்திறகுள் ்வாகனத்கதச 

பசலுத்தவும். 

“d”-ல் 

(i) உஙகள் சமிக்கஞைகய அக�த்து்விட்டு, 

்வழக்கமான ய்வகத்தில் பசல்லவும்.

த�ம் மாறும் முக்ற

வா்கனம் ஓட்டுதற்கான 
அடிப்படட உததி்கள 
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107 நீஙகள் அ்வசியமின்்றி த�ம் மா்றய்வா அல்லது நடுக்யகாட்டின் குறுக்யக பசல்லய்வா கூ�ாது. 

108 இரு்வழிச சாகலகளில் ்வாகனம் ஓட்டிச பசல்லும்யபாது எபயபாதும் இ�துபக்கமாகச பசல்லவும். சாகலப 
ப்ிகள், நிறுத்தி க்வக்கபபட்டிருக்கும் ்வாகனஙகள் யபான்்ற்வற்றால் உஙகள் பய்பபாகதயில் இக�யூறு 
இரு்நதால், நீஙகள் நடுக்யகாட்டின் குறுக்யக பசல்லலாம் அல்லது ்வலதுபக்கத் த�த்திறகுச பசல்லலாம். 
இவ்வாறு பசயயும்யபாது, உஙகள் பாகத பாதுகாபபாகவும் இக�யூ்றின்்றியும் இருபபகத உறுதி பசயதபி்றகு 
்வலதுபக்கம் நகரவும். 

த�ம் மாறும் முக்ற

எதிர்ததிடசயிலிருந்து 
பபாககுவரதது வரும் 
தடததிறகுள நுடழவது 
ஆபததானது.

சகீரான முடறயில் வா்கனம் 
ஓட்டும்பபாது பபாககுவரதது 
சரளமா்க இருககும்.

அக்கடறயின்றி தடம்  
மாறுவது  
குறறச்வசயலாகும். 

(a) எதிரில் சாகலப ப்ிகள் 

(b) எதிரில் நிறுத்தி க்வக்கபபட்டிருக்கும் ்வாகனம்

வா்கனம் ஓட்டுதற்கான 
அடிப்படட உததி்கள 
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109 இரணடு த�ஙகள் இரு்நதால், இ�து த�ம் ்வழக்கமாக ஓட்டிச பசல்்வதறகும், ்வலது த�ம் தாணடிச 
பசல்்வதறகும் ்வலதுபக்கம் திரும்பு்வதறகும் பயன்படும்.

110 மூன்று த�ஙகள் இரு்நதால், இ�து த�ம் பமது்வாகச பசல்லும் ்வாகனஙகளுக்கும், நடுத்த�ம் ய்வகமாகச 
பசல்லும் ்வாகனஙகளுக்கும் உரியக்வ. ்வலது த�ம் ்வாகனஙகள் தாணடிச பசல்்வதறகும் ்வலதுபக்கம் 
திரும்பு்வதறகும் பயன்படும். 

111 உஙகள் பாகதகய முன்கூட்டியய திட்�மிட்டு, பபாருத்தமான த�த்கதத் யதர்நபதடுத்து, கூடுமான்வகர 
உஙகள் த�த்தியலயய இருக்கவும். ஒயர சமயத்தில் இரணடு த�ஙகளில் ப�ர்நது ஓட்�க்கூ�ாது. 
திரும்பய்வணடிய இ�த்கதத் த்வ்ற்விட்�ால், திடீபரன நிறுத்தய்வா, பின்பக்கம் பசலுத்தய்வா அல்லது 
ச�ாபரன பபாருத்தமான த�த்திறகுள் பாயய்வா கூ�ாது. ்வாகனத்கதத் பதா�ர்நது ஓட்டிசபசன்று, அடுத்த 
திருபபத்தில் திரும்பய்வணடும். 

த�ம் மாறும் முக்ற

வா்கனம் ஓட்டுதற்கான 
அடிப்படட உததி்கள 
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சாடல சந்திப்பு்களில் ஓட்டும் முடற
112 சாகல ச்நதிபபுகளில் பல யபாக்கு்வரத்து ்விபத்துகள் நிகழகின்்றன. எனய்வ, சாகல ச்நதிபபுகளில் 

்விகர்வாகவும் துல்லியமாகவும் நில்வரத்கத ஆராய்நது, சரியான ய்வகத்கதத் யதர்நபதடுத்து, உஙகள் 
்வாகனத்தின் கட்டுபபாடுககளச சரளமாக இயக்கு்வது முக்கியம். யபாக்கு்வரத்து நில்வரம் மா்றிக்பகாணய� 
இருக்கும் என்பதால் இக�்வி�ாது ஆராய்நதுபகாணய� இருக்கய்வணடும். 

இவறடறக ்கவனிக்கவும்: 

(a) யபாக்கு்வரத்து ்விளக்குகள் 

(b) சாகலயின் குறுக்யக பசல்லும் ்வாகனஙகள் 

(c) எதிரத்திகசயிலிரு்நது ்வரும் ்வாகனஙகள் 

(d)  சாகலகயக் க�க்கக் காத்திருக்கும், அல்லது 

க�்நது பகாணடிருக்கும் நக�யரகள் 

இவறடறத தரீ்மானிக்கவும்: 

(a) சமிக்கஞை காட்�த் பதா�ஙகய்வணடிய இ�ம் 

(b) த�ம் மா்றத் பதா�ஙகய்வணடிய இ�ம்

(c) நீஙகள் இறுதியாக நிறகய்வணடிய இ�ம் 

(d) நீஙகள் திரும்பய்வணடிய பாகத 

சாகல ச்நதிபபுகளில் ஓட்டும் முக்ற

வா்கனம் ஓட்டுதற்கான 
அடிப்படட உததி்கள 
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113 சாகல ச்நதிபகபக் க�்நது பசல்லும்யபாது பின்்வரும் நக�முக்றககளக் கக�பபிடிக்கவும்: 

(1) இடதுபக்கம் திரும்புதல் 

“a”-ல் 

முன்னாலும் பின்னாலும் ்வரும் 

்வாகனஙககளயும் சாகலகயப பயன்படுத்தும் 

மற்ற்வரககளயும் க்வனிக்கவும். 

“b”-ல்

உஙகள் எண்த்கதத் பதரியபபடுத்த 

முன்கூட்டியய சமிக்கஞை காட்�வும். 

“c”-ல்

இ�துபக்கம் பாரக்வயில் ப�ாத பகுதிகயக் 

க்வனித்து, பாதுகாபபாக இரு்நதால் இ�பபக்கமாக 

இருக்கவும். 

“d”-ல் 

உஙகள் ய்வகத்கதக் குக்றக்கவும். 

“e”-ல் 

யபாக்கு்வரத்து ்விளக்கு உஙகளுக்குச சாதகமாக 

இருக்கி்றதா என்பகதக் க்வனிக்கவும். 

இல்லா்விட்�ால், நிறுத்தக் யகாட்டிறகுப 

பின்னால் நிறகவும். 

“f”-ல் 

்வலதுபக்கமும் எதிரிலும் பாரத்து, ்வாகனத்கத 

ஓட்டிசபசல்்வது பாதுகாபபானதா என்பகத 

உறுதிபபடுத்தவும். திரும்பு்வதறகு முன்பாக, இரு 

சக்கர ்வாகனஙகள் ்வருகி்றதா என க்வனிக்கவும். 

சாகல ச்நதிபகபக் க�க்கும் நக�யரகளுக்கு 

எபயபாதும் ்வழி்வி�வும். 

“g”-ல் 

ஆக அருகிலுள்ள த�த்திறகுள் திரும்பவும். 

இ�துபக்கம் திரும்பியவு�ன், உஙகள் ய்வகத்கத 

சூழநிகலக்யகறப கூட்�வும். 

சாகல ச்நதிபபுகளில் ஓட்டும் முக்ற

வா்கனம் ஓட்டுதற்கான 
அடிப்படட உததி்கள 
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சாகல ச்நதிபபுகளில் ஓட்டும் முக்ற

(2) பநரா்கச் வசல்லுதல் 

“a”-ல் 

சாகல கு்றிகளுக்கு ஏறப பபாருத்தமான த�த்கதத் 

யதர்நபதடுக்கவும். 

“b”-ல்

சாகல ச்நதிபகப பநருஙகும்யபாது ய்வகத்கதக் 

குக்றக்கவும். 

“c”-ல்

யபாக்கு்வரத்து ்விளக்கு உஙகளுக்குச சாதகமாக 

இருக்கி்றதா என்பகதக் க்வனிக்கவும். 

இல்லா்விட்�ால், நிறுத்தக் யகாட்டிறகுப பின்னால் 

நிறகவும். 

“d”-ல் 

நக�யரகள் யாயரனும் சாகலகயக் க�க்கி்றாரகளா 

என்பகதக் க்வனிக்கவும். 

“e”-ல் 

உஙகள் பாகதயில் குறுக்கி�க்கூடிய 

எதிரத்திகசயிலிரு்நது ்வரும் ்வாகனஙககளக் 

க்வனிக்கவும். 

“f”-ல் 

உஙகள் ய்வகத்கத சூழநிகலக்யகறப கூட்�வும். 

வா்கனம் ஓட்டுதற்கான 
அடிப்படட உததி்கள 
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(3) வலதுபக்கம் திரும்புதல் 

“a”-ல் 

முன்னாலும் பின்னாலும் ்வரும் ்வாகனஙககளயும் 

சாகலகயப பயன்படுத்தும் மற்ற்வரககளயும் 

க்வனிக்கவும். 

“b”-ல்

உஙகள் எண்த்கதத் பதரியபபடுத்த 

முன்கூட்டியய சமிக்கஞை காட்�வும். 

“c”-ல்

்வலதுபக்கம் பாரக்வயில் ப�ாத பகுதிகயக் 

க்வனித்து, பாதுகாபபாக இரு்நதால், சாகல 

கு்றிகள் காட்டும் பபாருத்தமான த�த்திறகுச 

பசல்லவும். 

“d”-ல் 

உஙகள் ய்வகத்கதக் குக்றக்கவும். 

“e”-ல் 

யபாக்கு்வரத்து ்விளக்கு உஙகளுக்குச சாதகமாக 

இருக்கி்றதா என்பகதக் க்வனிக்கவும். 

இல்லா்விட்�ால், நிறுத்தக் யகாட்டிறகுப 

பின்னால் நிறகவும். 

“f”-ல் 

சாகல ச்நதிபபின் நடுமத்திக்கு பமது்வாகவும் 

க்வனமாகவும் ஓட்டிச பசல்லவும். 

எதிரத்திகசயிலிரு்நது ்வரும் ்வாகனஙகளுக்கு 

்வழி்வி�வும். சாகல ச்நதிபகபக் க�பபது 

பாதுகாபபாகும்்வகர அல்லது பசகச அம்புக்கு்றி 

யதான்றும்்வகர காத்திருக்கவும். சாகலகயக் 

க�க்கும் நக�யரககளக் க்வனித்து, சரியான 

த�த்திறகுள் சட்ப�ன திரும்பவும்.  

“g”-ல் 

உஙகள் ய்வகத்கத சூழநிகலக்யகறப கூட்�வும். 

சாகல ச்நதிபபுகளில் ஓட்டும் முக்ற

வா்கனம் ஓட்டுதற்கான 
அடிப்படட உததி்கள 
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114 நீஙகள் மறப்றாரு ்வாகனத்கத, கு்றிபபாகப பபரிய ்வாகனத்கத, பின்பதா�ர்நது பசன்்றால், பாதுகாபபான 
தூரத்கத நிகலநாட்�வும். பபரிய ்வாகனத்திறகுப பின்னால் மிகவும் பநருக்கமாகச பசன்்றால், யபாக்கு்வரத்து 
்விளக்குககள உஙகளால் பாரக்க முடியாது. 

115 பபரும்பாலான சாகல ச்நதிபபுகளில், ஒவப்வாரு த�த்திலும் கு்றிபபிட்� திகசகள் கு்றியி�பபட்டிருக்கும். 
எபயபாதும் சாகலத்த�க் கு்றிககளக் கக�பபிடிக்கய்வணடும். நீஙகள் பசல்லய்வணடிய திகசக்கான 
சரியான த�த்தில் நீஙகள் இல்லா்விட்�ால், திடீபரன சாகலத்த�ம் மா்றக்கூ�ாது. முன்கூட்டியய சரியான 
த�த்திறகுள் பசல்லவும். 

116 ்வலதுபக்கம் திரும்பு்வதறகும் யநராகச பசல்்வதறகும் “பகிர்நது பகாள்ளபபடும்” த�த்திலிரு்நது ்வலதுபக்கம் 
திரும்பும்யபாது, முன்கூட்டியய சமிக்கஞை காட்�வும். அபயபாதுதான், பின்னாலுள்ள யநராகச பசல்லும் 
்வாகனஙகள் ய்வறு த�த்திறகு மா்றிச பசல்ல முடியும். 

117 யநராகச பசல்லும்யபாது, “பகிர்நது பகாள்ளபபடும்” த�த்கதப பயன்படுத்து்வகதத் த்விரக்கவும். இதன்்வழி, 
யநராகச பசல்லும் ்வாகனஙகளுக்கான யபாக்கு்வரத்து ்விளக்கு “சி்வபபாக” மாறும்யபாது, ்வலதுபக்கம் 
திரும்பும் ்வாகனஙகளுக்கு நீஙகள் த�ஙகலாக இருக்க மாட்டீரகள். 

118 யபாக்கு்வரத்து ்விளக்கு சமிக்கஞையுள்ள சாகல ச்நதிபகப அணுகும்யபாது ய்வகத்கதக் கூட்�க்கூ�ாது. 
எபயபாதும் ய்வகத்கதக் குக்றத்து, சமிக்கஞை மாற்றத்திறகுத் தயாராக இருக்கவும். இதன்்வழி, பசகச 
்விளக்கு மஞசளாக மாறும்யபாது நீஙகள் யமறபகாணடு ய்வகத்கதக் குக்றபபதறகுப யபாதிய யநரமிருக்கும். 

(a)  இதனால் பின்பக்கம் யமாதல் யநரலாம் (b) நீஙகள் த்வறுதலாக சி்வபபு ்விளக்கு எரியும்யபாது  
ஓட்டிச பசன்று்வி�க்கூடும். 

சாகல ச்நதிபபுகளில் ஓட்டும் முக்ற

வா்கனம் ஓட்டுதற்கான 
அடிப்படட உததி்கள 
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119 யபாக்கு்வரத்து ்விளக்கு மஞசளாக மாறும்யபாது நீஙகள்: 

 (a) “a”-ல் இரு்நது, நிறுத்தக் யகாட்டிறகு முன்பாகப யபாதிய தூரம் இருக்கும் நிகலயில், ய்வகத்கதக் 
குக்றத்து, நிறுத்தக் யகாட்டில் ்வாகனத்கத நிறுத்தவும்.

 (b) “b”-ல் இரு்நது, நிறுத்தக் யகாட்டிறகு ப்வகு அருகில் இருக்கும் நிகலயில், நிறுத்தக் யகாட்டிறகு முன்பாக 
நீஙகள் பாதுகாபபாக நிறுத்து்வது சாத்தியமில்கல என்பதால், நீஙகள் பதா�ர்நது ஓட்டிச பசல்லலாம். 

120 எதிரிலுள்ள சாகல பநரிசலாக இருக்கும்யபாது, அது மஞசள் பபட்டி ச்நதிபபாக இரு்நதாலும் இல்லா்விட்�ாலும், 
யபாக்கு்வரத்து ்விளக்கு உஙகளுக்குச சாதகமாக இரு்நதாலும் பதா�ர்நது ஓட்டிச பசல்லக்கூ�ாது. 

121 யபாக்கு்வரத்து அதிகமாக இருக்கும்யபாது, மஞசள் பபட்டி இல்லா்விட்�ாலும், சி்றிய சாகலயிலிரு்நது 
்வரும் ்வாகனஙகள் புகு்நது பசல்்வதறகு ்வழி்விடு்வது ப்ி்வன்பான பசயலாகும். 

சாகல ச்நதிபபுகளில் ஓட்டும் முக்ற

வா்கனம் ஓட்டுதற்கான 
அடிப்படட உததி்கள 
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122 (a)  எபயபாதும் நிறுத்தக் யகாட்டிறகுப பின்னால் 
்வாகனத்கத நிறுத்தய்வணடும். நிறுத்தக் 
யகாட்டின்மீது ்வாகனத்கத நிறுத்தி 
நக�யரகளின் பாகதகய மக்றக்கக்கூ�ாது. 

(b)  உஙககள யநாக்கியிருக்கும் யபாக்கு்வரத்து 
்விளக்கு பசகசயாக மாறும்யபாது, 
இ�துபக்கமும் ்வலதுபக்கமும் ்வரும் மற்ற 
்வாகனஙககளக் க்வனித்த பி்றயக நீஙகள் 
்வாகனத்கத ஓட்டிச பசல்லய்வணடும். 

சாகல ச்நதிபபுகளில் ஓட்டும் முக்ற

123 பல யபாக்கு்வரத்து ்விளக்குகள் பபாருத்தபபட்டுள்ள சிக்கலான சாகல ச்நதிபபில், உஙககள யநாக்கியுள்ள 
யபாக்கு்வரத்து ்விளக்குககளப பின்பற்றி பசயல்ப�வும். 

வா்கனம் ஓட்டுதற்கான 
அடிப்படட உததி்கள 
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124 சி்வபபு ்விளக்கில் ்வாகனத்கத நிறுத்திய பி்றகு, ்வாகனம் தறபசயலாக நகர்வகதத் த்விரத்தி� கக  
பியரக்கக இழுக்கவும். 

125 யபாக்கு்வரத்து சமிக்கஞையுள்ள ச்நதிபபில் இ�துபக்கம் அல்லது ்வலதுபக்கம் திரும்பும்யபாது, உஙகளது 
இ�துபக்கத்திலும் ்வலதுபக்கத்திலும் உள்ள சாகலககளக் க�பபதறகாக நக�யரகளின் ்விளக்குகளும் 
பசகசயாக இருக்கும் என்பகத நிகன்வில் பகாள்ளவும். க்வனமாக ஓட்�வும். நக�யரகள் இரு்நதால், 
்வாகனத்கத நிறுத்தி ்வழி்வி�வும். நக�யரகள் பாகதயிலிரு்நது அகன்று பசன்்ற பி்றகு மட்டுயம ்வாகனத்கத 
ஓட்டிச பசல்லய்வணடும். நக�யர க�்நது பகாணடிருக்கும்யபாது ்வாகனத்கதத் திருபபக்கூ�ாது. 

சாகல ச்நதிபபுகளில் ஓட்டும் முக்ற

நடடயருக்கா  
ன சாடல ்கடப்பு

வா்கனம் ஓட்டுதற்கான 
அடிப்படட உததி்கள 
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126 மஞசள் ்விளக்குகள் பதா�ர்நது 
மினுமினுக்கும்யபாது யபாக்கு்வரத்து ்விளக்குகள் 
பழுதக�்நதிருபபதாக அரத்தம். இவ்வாறு 
யநர்நதால், ய்வகத்கதக் குக்றத்து, மற்ற 
்வாகனஙககளக் க்வனிக்கவும். யபாலிஸ் 
அதிகாரி யபாக்கு்வரத்கதக் கட்டுபபடுத்துகி்றாரா 
என்பகதயும் க்வனித்து, அ்வரது கக 
சமிக்கஞைககளப பின்பற்றி பசயல்ப�வும். 

127 

128 ஓரச சாகலகய பநருஙகும்யபாது ய்வகத்கதக் குக்றக்கவும். முதலில் ்வலதுபக்கமும், பி்றகு இ�துபக்கமும் 
திரும்பி, சாகலகயப பயன்படுத்தும் மற்ற்வரககளக் க்வனிக்கவும். அ்வசியமானால் ்வாகனத்கத 
நிறுத்து்வதறகுத் தயாராக இருக்கவும். 

சாகல ச்நதிபபுகளில் ஓட்டும் முக்ற

(a) “STOP” கு்றி கா்பபடும் சாகல ச்நதிபபுகளில், 
நிறுத்தக் யகாட்டிறகுப பின்னால் ்வாகனத்கத 
நிறுத்தி, மத்திய சாகலயில் பசல்லும் 
யபாக்கு்வரத்துக்கு ்வழி்வி�வும். 

(b) “GIVE WAY” கு்றி கா்பபடும் சாகல ச்நதிபபுகளில், 
மத்திய சாகலயில் பசல்லும் யபாக்கு்வரத்துக்கு 
்வழி்வி� ய்வகத்கதக் குக்றக்கவும் அல்லது 
அ்வசியமாயின் ்வாகனத்கத நிறுத்தவும். 

வா்கனம் ஓட்டுதற்கான 
அடிப்படட உததி்கள 



49ஓட்டுநருக்குரிய இறுதி விளக்கம் ஓட்டுநருக்குரிய இறுதி விளக்கம் 

சாகல ச்நதிபபுகளில் ஓட்டும் முக்ற

129 நீஙகள் இ�துபக்கம் சி்றிய சாகலக்குள் திரும்ப எண்ினால்: 

(a) உஙகள் எண்த்கதத் பதரியபபடுத்த முன்கூட்டியய சமிக்கஞை காட்�வும் 

(b) சாகல ச்நதிபகப பநருஙகும்யபாது இ�துபக்கமாக, பமது்வாக ஓட்�வும் 

(c) குறுஙயகா்மாக இருக்கி்றது என்்ற கார்த்தால் ஒருயபாதும் அகலமாகத் திரும்பக்கூ�ாது 

(d) அதிக குறுஙயகா்மாக இரு்நதால், ய்வகத்கத யமலும் குக்றத்து ்வாகனத்கதத் திருபபவும். 

130 நீஙகள் ்வலதுபக்கம் சி்றிய சாகலக்குள் திரும்ப எண்ினால்:

(a) முன்கூட்டியய சரியான இ�த்திறகுச பசல்லவும் 

(b) எதிரத்திகசயிலிரு்நது திரும்பும் ்வாகனஙகளுக்கு ்வழி்வி� ய்வகத்கதக் குக்றக்கவும் அல்லது 

்வாகனத்கத நிறுத்தவும். 

வா்கனம் ஓட்டுதற்கான 
அடிப்படட உததி்கள 



50 ஓட்டுநருக்குரிய இறுதி விளக்கம் ஓட்டுநருக்குரிய இறுதி விளக்கம் 

131 சமிக்கஞை கட்டுபபாடில்லாத சாகல ச்நதிபபுகளில், ்வழி்விடுக ்விதிமுக்றகயப பயன்படுத்தவும்: 

(a) குறுக்குச சாகலயில், ்வலதுபக்கமிரு்நது ்வரும் 
்வாகனஙகளுக்கு ்வழி்வி�வும். 

(c) “T” ச்நதிபபில், பபரிய சாகலயில் பசல்லும் 
்வாகனஙகளுக்கு ்வழி்வி�வும். 

(b) திரும்பும் ்வாகனஙகள் யநராகச பசல்லும் 
்வாகனஙகளுக்கு ்வழி்வி�ய்வணடும். 

(d) ஒரு்வழிச சாகலக்குள் திரும்பும் ்வாகனஙகள் 
தத்தம் த�ஙகளில் இருக்கய்வணடும். 

சாகல ச்நதிபபுகளில் ஓட்டும் முக்ற

வா்கனம் ஓட்டுதற்கான 
அடிப்படட உததி்கள 



51ஓட்டுநருக்குரிய இறுதி விளக்கம் ஓட்டுநருக்குரிய இறுதி விளக்கம் 

(e) உஙகள் பய்ப பாகதகய முன்கூட்டியய 
க்ிக்கவும் 

(f) திருபபத்கத பநருஙகும்யபாது 
ய்வகத்கதக் குக்றக்கவும் 

(i) ்வாகனம் C, “2”-ம் த�த்திறகுள் திரும்பய்வணடும்

சாகல ச்நதிபபுகளில் ஓட்டும் முக்ற

(g) ்வாகனம் A, “2”-ம் த�த்திறகுள் திரும்பய்வணடும் (h) ்வாகனம் B, “1”-ம் த�த்திறகுள் 
திரும்பய்வணடும் 

வா்கனம் ஓட்டுதற்கான 
அடிப்படட உததி்கள 



52 ஓட்டுநருக்குரிய இறுதி விளக்கம் ஓட்டுநருக்குரிய இறுதி விளக்கம் 

சுறறு்வட்�ப பாகதயில் ஓட்டும் முக்ற

சுறறுவட்டப் பாடதயில் ஓட்டும் முடற
132 சுறறு்வட்�ப பாகதகய பநருஙகும்யபாது: 

(a) உஙகள் ய்வகத்கதக் குக்றக்கவும் 
(b) எ்நத ப்வளி்வாயில் ்வழியாகச பசல்லப யபாகி்றரீகள் என்பகதக் கூடுமான்வகர முன்கூட்டியய 

தீரமானிக்கவும் 
(c) சரியான த�த்திறகுள் பசல்லவும் 
(d) உஙககளச சுற்றிலுமுள்ள யபாக்கு்வரத்தின் ய்வகத்கதயும் நிகலககளயும் க்வனித்து எசசரிக்ககயாக 

இருக்கவும். 

133 சுறறு்வட்�ப பாகதக்குள் நுகழயும்யபாது: 
(a) சுறறு்வட்�ப பாகதயில் உஙகளுக்கு ்வலபபக்கமிருக்கும் யபாக்கு்வரத்துக்கு ்வழி்வி�வும் (சாகல 

கு்றிகள் ய்வறு்விதமாகக் காட்டினாபலாழிய) 
(b) ஏறகனய்வ சுறறு்வட்�ப பாகதயில் இருக்கும் யபாக்கு்வரத்கதக் க்வனிக்கவும் 
(c) உஙகளது ப்வளி்வாயில் தடுக்கபபட்டிருபபது பதரி்நதால் சுறறு்வட்�ப பாகதக்குள் நுகழயய்வண�ாம்

134 சுறறு்வட்�ப பாகதக்குள் நுகழ்நதபி்றகு: 
(a) உஙகளுக்கு முன்னால் குறுக்யக க�்நதுபசல்லும் ்வாகனஙககளக் க்வனித்து ்வழி்வி�வும். 
(b) ப்வளி்வாயிகலக் க�்நது பசல்லும்யபாது அல்லது அடுத்த ப்வளி்வாயில் ்வழியாக ப்வளியய்ற 

எணணும்யபாது க்வனமாக இருக்கவும் 
(c) த�ம் மாறும்யபாது உஙகள் எண்த்கதத் பதரியபபடுத்த முன்கூட்டியய சமிக்கஞை காட்�வும் 
(d) சுறறு்வட்�ப பாகதயிலிரு்நது ப்வளியய்ற்விருக்கும்யபாது இ�துபக்கம் சமிக்கஞை காட்�வும். 

135 வபாதுவான விதிமுடற இதுதான்: 

 (a) த�ம் A-ல் இருக்கும் ்வாகனஙகள் ப�த்தில் உள்ளபடி “A”-க்குச பசல்லும். 

 (b) த�ம் B-ல் இருக்கும் ்வாகனஙகள் “B”-க்குச பசல்லும்.

 (c) த�ம் C-ல் இருக்கும் ்வாகனஙகள் “C”-க்குச பசல்லும். 

நிடனவில்வ்காள்க – உஙகளது ்வலது பக்கத்திலிரு்நது ்வரும் யபாக்கு்வரத்துக்கு உஙககள்வி� 

முன்னுரிகம உணடு. 

வா்கனம் ஓட்டுதற்கான 
அடிப்படட உததி்கள 



53ஓட்டுநருக்குரிய இறுதி விளக்கம் ஓட்டுநருக்குரிய இறுதி விளக்கம் 

தாணடிச பசல்லுதலும்  
தாணடிச பசல்லபபடுதலும்

தாணடிச் வசல்லுதலும் தாணடிச் வசல்லப்படுதலும்
136 தாணடிச பசல்லுதல் என்பது சாகலத்த�ஙகள் மாறு்வது அல்லது மறப்றாரு ்வாகனத்கதக் க�்நது 

பசல்்வகதப யபான்்றதல்ல. தாணடிச பசல்லும்யபாது, உஙகளுக்கு எதிரிலுள்ள இக�ப்வளிகய மட்டுமன்்றி, 
எதிரத்திகசயிலிரு்நது ்வரும் ்வாகனஙகளின் ய்வகம், தூரம் ஆகிய்வறக்றயும் நீஙகள் க்ிக்கய்வணடும். 
இது சிரமமான உத்தி. இதறகு நல்ல மதிபபடீும் தி்றனும் யதக்வ. 

137 தாணடிச பசல்லும்யபாது பின்்வரும் முன்பனசசரிக்கக ந�்வடிக்ககககள யமறபகாள்ளவும்: 

(a) தாணடிச பசல்்வதறகு முன்பாக, தாணடிச 
பசல்்வதறகுத் தக� ்விதிக்கும் யபாக்கு்வரத்து 
கு்றிகள் அல்லது சாகல கு்றிகள் ஏயதனும் 
இருக்கி்றதா என்பகதக் க்வனிக்கவும். 

வா்கனம் ஓட்டுதற்கான 
அடிப்படட உததி்கள 



54 ஓட்டுநருக்குரிய இறுதி விளக்கம் ஓட்டுநருக்குரிய இறுதி விளக்கம் 

(b)  முன்னாலுள்ள ்வாகனத்கதயும், ஓட்டுநரின் 
சமிக்கஞைகளிலிரு்நது அ்வரது எண்த்கதயும் 
க்வனிக்கவும். 

(d) எதிரத்திகசயிலிரு்நது ்வரும் ்வாகனஙககளக் 
க்வனித்து, தாணடிச பசன்்றபி்றகு உஙகளது 
பசா்நதத் த�த்திறகுள் திரும்பிச பசல்்வதறகுப 
யபாதிய இக�ப்வளி இருக்கி்றதா என்பகத 
உறுதிபபடுத்தவும். 

(c) பாதுகாபபான பின்பதா�ரும் தூரத்கத 
நிகலநாட்�வும் 

(e) ய்வறு யாரா்வது உஙககளத் தாணடிச பசல்ல 
முறபடுகி்றாரகளா என்பகதப பின்பாரக்வ 
கண்ாடியிலும் பக்க்வாட்டுக் கண்ாடியிலும் 
பாரக்கவும். 

தாணடிச பசல்லுதலும்  
தாணடிச பசல்லபபடுதலும்

வா்கனம் ஓட்டுதற்கான 
அடிப்படட உததி்கள 



55ஓட்டுநருக்குரிய இறுதி விளக்கம் ஓட்டுநருக்குரிய இறுதி விளக்கம் 

(f)  உஙகள் எண்த்கதத் பதரியபபடுத்த 
முன்கூட்டியய சமிக்கஞை காட்�வும். 

(h) ்வாகனத்கதத் தாணடிச பசல்ல்விருக்கும்யபாது 
�ாரன் ஒலிக்கவும். ஏபனனில், முன்னாலுள்ள 
ஓட்டுநர உஙககளக் க்வனிக்காதிருக்கக்கூடும். 

(g) உஙகள் பாரக்வயில் ப�ாத பகுதியில் 
யபாக்கு்வரத்து எதுவும் இல்கல என்பகத 
உறுதிபபடுத்திய பி்றகு ்வலதுபக்கம் 
பசல்லவும். 

(i) உஙகளுக்கும் தாணடிச பசல்லும் 
்வாகனத்திறகும் இக�யில் பாதுகாபபான 
இக�ப்வளிகய நிகலநாட்�வும். 

தாணடிச பசல்லுதலும்  
தாணடிச பசல்லபபடுதலும்

வா்கனம் ஓட்டுதற்கான 
அடிப்படட உததி்கள 



56 ஓட்டுநருக்குரிய இறுதி விளக்கம் ஓட்டுநருக்குரிய இறுதி விளக்கம் 

138 பின்்வரும் இ�ஙகளிலும் சூழநிகலகளிலும் நீஙகள் தாணடிசபசல்லக் கூ�ாது. 

(j) தாணடிசபசன்்ற பி்றகு இ�பபக்கமாகச 

பசல்ல்விருபபதாகச சமிக்கஞை காட்�வும்.

(k) நீஙகள் தாணடிசபசன்்ற ்வாகனம் உஙகளது 

பின்பாரக்வ கண்ாடியில் பதரியும்யபாது, நீஙகள் 

இ�பபக்கமாகச பசல்்வது பாதுகாபபானது.

தாணடிச பசல்லுதலும்  
தாணடிச பசல்லபபடுதலும்

(a)   கூரான ்வகளவுக்கு அருகில் அல்லது ்வகள்வில். (b)   நக�யர க�பபுக்கு அருகில் 

வா்கனம் ஓட்டுதற்கான 
அடிப்படட உததி்கள 
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தாணடிச பசல்லுதலும்  
தாணடிச பசல்லபபடுதலும்

(c)   சாகல ச்நதிபபுக்கு அருகில் 

(e)   பசஙகுத்தான யமட்டில் அல்லது சாய்வான பாகதயில்

(d)   குறுகலான பாலத்தில் 

வா்கனம் ஓட்டுதற்கான 
அடிப்படட உததி்கள 
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தாணடிச பசல்லுதலும்  
தாணடிச பசல்லபபடுதலும்

(f) ஒயர சமயத்தில் ஒரு ்வாகனத்திறகு யமலாகத் 
தாணடிசபசல்லக் கூ�ாது

(h)   முன்னால் பாரக்வ மக்றக்கபபடும்யபாது அல்லது தடுக்கபபடும்யபாது தாணடிசபசல்லக் கூ�ாது. 

(g) முன்னாலுள்ள ்வாகனம் திடீபரன ய்வகத்கதக் 
கூட்டினால் தாணடிசபசல்ல முயறசிக்கக் 
கூ�ாது 
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139 உஙககள மறப்றாரு ்வாகனம் தாணடிசபசல்லும்யபாது நீஙகள்: 

தாணடிச பசல்லுதலும்  
தாணடிச பசல்லபபடுதலும்

(a) ய்வகத்கதக் குக்றத்து, தாணடிசபசல்லும் 
்வாகனம் எளிதில் க�்நதுபசல்ல 
்வி�ய்வணடும். 

(c) உஙககள மறப்றாரு ்வாகனம் 
தாணடிசபசல்லும்யபாது நீஙகள் மற்ற 
்வாகனஙககளத் தாணடிசபசல்லக் கூ�ாது. 

(b)   அ்வசியமாயின், ஓரமாகச பசல்லய்வணடும். 

(d)   க�்நதுபசல்லும் ்வாகனத்து�ன் ப்நதயம் 
பசயயக்கூ�ாது. 
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பமடு்களில் நிறுததுவதும் ஓட்டிச் வசல்வதும்
140 யமட்டில் அல்லது சாய்வான பாகதயில் ்வாகனத்கத நிறுத்தும் உத்தி, சமநிகலயான சாகலயில் 

்வாகனத்கத நிறுத்து்வகதப யபான்்றயத. யமட்டில் நிறுத்து்வகத்வி�ச சமநிகலயான சாகலயில் ்வாகனத்கத 
நிறுத்தும்யபாது பியரக் மிதிகட்க� மீது குக்ற்வான அழுத்தம் தரய்வணடும் என்பதுதான் ஒயர ்வித்தியாசம். 
அயதாடு, பியரக் மிதிகட்க�கய ்விடு்விபபதறகு முன்பாக ககபியரக்ககயும் பயன்படுத்தய்வணடும்.

141 யமட்டில் ்வாகனத்கத ஓட்�த் பதா�ஙகும்யபாது கிளட்ச, அக்சலயரட்�ர, ககபியரக் அகனத்கதயும் 
ஒருஙகிக்க்கய்வணடும். எனய்வ, “அகர கிளட்ச” உத்தியில் நீஙகள் தி்றகமகய ்வளரத்துக்பகாள்்வது 
முக்கியம். அகர கிளட்ச நிகலயில் அதிக யநரம் இருக்கக்கூ�ாது. ஏபனனில், கிளட்ச ்வழுக்கலால் ஏறபடும் 
ப்வபபத்தால் கிளட்ச-சின் உள்ளுக்ற ்விகர்வில் யதய்நது யபாய்விடும். 

யமடுகளில் நிறுத்து்வதும்  
ஓட்டிச பசல்்வதும்

142 யமட்டில் ்வாகனத்கத ஓட்�த் பதா�ஙகும்யபாது பின்்வரும் பசயல்முக்றகயப பின்பற்றவும்: 

(a) முதல் கியகர இயக்கவும் 

(b) உஙகள் கககய ககபியரக் மீது க்வக்கவும் 

(c) அக்சலயரட்�ர மிதிகட்க�கய அழுத்தவும் 

(d) “அகர கிளட்ச” உத்திகயப பயன்படுத்தவும்.  

அகர கிளட்சகச முடுக்கும்யபாது இன்்ின்  

சத்தம் சறய்ற குக்ற்வகதக் க்வனிக்கவும்.  

்வாகனம் முன்யன நகர ்விரும்பு்வகதயும்  

உஙகளால் உ்ர முடியும். இதுதான்  

“கபடிங பாயின்ட்”.
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(e) பின்பாரக்வ கண்ாடியிலும் 

பக்க்வாட்டுக் கண்ாடிகளிலும் 

பாரத்து பாதுகாபகப 

உறுதிபபடுத்திக் பகாள்ளவும்

(f) அகர கிளட்ச நிகலயியலயய 

ககபியரக்கக ்விடு்விக்கவும் 

(g) அக்சலயரட்�ர மிதிகட்க�கய 

யமலும் அழுத்தி, கிளட்ச 

மிதிகட்க�கயப படிபபடியாக 

்விடு்விக்கவும். 

 ்வாகனம் நகரத் பதா�ஙகும். 

143 சாய்வான பாகதயிலிரு்நது பு்றபபட்டுச பசல்லும்யபாது இன்்ின் நின்றுயபானால்: 

யமடுகளில் நிறுத்து்வதும்  
ஓட்டிச பசல்்வதும்

(a) ்வாகனம் பின்பக்கமாக உருளாமல் தடுக்க 

உ�னடியாக பியரக் மிதிகட்க�கய 

மிதிக்கவும். 

(c)  கியகர நியூட்�ல் நிகலக்கு மாற்றவும் 

(b)   ககபியரக்கக யமயல இழுக்கவும். 

(d) அக்சலயரட்�ர மிதிகட்க�கய யலசாக 

அழுத்தி, மறுபடியும் இன்்ிகன பதா�ஙகவும். 
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பின்பக்கம் ஓட்டும் முடற
144 முன்பக்கமாக ஓட்டு்வகத்வி� பின்பக்கமாக ஓட்டு்வது சறறு சிரமமானது. இ்நதத் தி்றகன ்வளரத்துக்பகாள்ள 

நிக்றய பயிறசி பசயயய்வணடும். பதா�க்கமாக, யநரயகாட்டில் பின்பக்கமாக ஓட்டிப பழகவும். திகச 
திரும்பு்வகத முன்கூட்டியய அக�யாளம் கணடு, சரி பசய்வதறகு இது துக் புரியும். உஙகளால் 
யநரயகாட்டில் நன்்றாகப பின்பக்கம் ஓட்� முடி்நத பி்றகு, மற்ற யகா்ஙகளில் ஓட்டிப பாருஙகள் 
(கம்புகள் யபான்்ற்வறறு�ன்). ஸ்டியரிங ்வலீுக்கும் ்வாகனம் பசல்லும் பாகதக்கும் இக�யிலான பதா�ரபு 
உஙகளுக்குப பழக்கபபடும்்வகர பயிறசி பசயயுஙகள். 

145 பின்பக்கமாக ஓட்டும்யபாது சரியாகத் திகச திருபபும் உத்திகய யமம்படுத்திக்பகாள்ள, யகா்லான 
நிகலயில் பதா�ஙகி, கூடுமான்வகர ஆகக் குறுகிய தூரத்திறகுள் காகர யநரபாகதக்குக் பகாணடு பசன்று 
பழகலாம்.

146 ஒரு திருபபத்தில் ்வாகனத்கதப பின்பக்கமாக ஓட்டும்யபாது: 

(a) ்வாகனத்திறகும் சாகல ஓரத்திறகும் இக�யிலான 

இக�ப்வளி ஆரம்பத்தில் அகலமாக இரு்நதால் 

முடி்வில் குறுகலாக இருக்கும். 

(b) ஆரம்பத்தில் இக�ப்வளி குறுகலாக இரு்நதால் 

முடி்வில் அகலமாக இருக்கும். 

பின்பக்கம் ஓட்டும் முக்ற
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147 பின்னால் பாரத்துக் பகாணய� ஸ்டியரிங ்வகீல கட்டுபபடுத்து்வது சிரமம் என்பதால், பின்பக்கமாக 
்வாகனத்கதச பசலுத்தும்யபாது எபயபாதும் மிகவும் குக்ற்வான ய்வகத்தில் பசல்லய்வணடும். இவ்வாறு 
பசயதி�, இன்்ின் சக்தி ஓட்டுநரின் சக்கரஙகளுக்குத் பதா�ர்நது கிக�க்காதிருக்கும் ்வககயில் கிளட்ச 
மிதிகட்க�கய மீணடும் மீணடும் அழுத்தி ்விடு்விக்கய்வணடும். அக்சலயரட்�ர மிதிகட்க�கய யலசாக 
அழுத்திக்பகாணய� இகதச பசயயய்வணடும்.

148 ்வாகனத்கதப பின்பக்கமாக ஓட்டும்யபாது, முன்பக்கமாக ஓட்டு்வகதபயபால உட்கார்நதிருக்கய்வா அல்லது 
பின்பாரக்வ கண்ாடிகய நம்பியிருக்கய்வா கூ�ாது. மா்றாக, உஙகள் உ�கல இ�பபக்கமாகத் திருபபி, 
அயத சமயத்தில் தகலகயத் திருபபி பின்பக்கக் காறறுத்தடுபபுக் கண்ாடி ்வழியாகப பாரக்கய்வணடும். 

149 குறுகிய இக�ப்வளிக்கும் ்வாகனத்கதப பின்பக்கமாகச பசலுத்து்வதறகு, ்வாகனத்தின் எல்லா சக்கரஙகளின் 
நிகலகயயும் மதிபபி�க்கூடிய தி்றகம இருபபது அ்வசியம். 

 

 ஓட்டுநரின் இருக்ககயில் இரு்நதபடியய நான்கு சக்கரஙகளின் நிகலகயயும் மனக்கண்ில் 
பாரக்க முயறசி பசயயய்வணடும். 

(a)   முன்பக்கப பாரக்வ (b)   பின்பக்கப பாரக்வ 

பின்பக்கம் ஓட்டும் முக்ற

வமதுவா்கச் வசல்லவும் 

“்கிளட்ச்டச இடணதது 
துணடிககும்” உததிடயப் 

பயன்படுததவும் 

அவசியமாயின் 
வா்கனதடத 
நிறுததவும் 

“்கிளட்ச்டச இடணதது 
துணடிககும்” உததிடயப் 

பயன்படுததவும்
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பநர்வாக்கில் வா்கனதடத நிறுததி டவககும் முடற 
150 யநர்வாக்கான ்வாகன நிறுத்துமி�த்திறகுள் பின்பக்கமாக ்வாகனத்கதச பசலுத்த, பின்்வருமாறு பசயயவும்: 

யநர்வாக்கில் ்வாகனத்கத  
நிறுத்தி க்வக்கும் முக்ற

(a) பின்பக்கம் பசல்்வதறகு முன்பாக,

 (i) பின்பாரக்வ கண்ாடியில் பாரக்கவும் 

 (ii) உஙகள் எண்த்கதத் பதரியபபடுத்த சமிக்கஞை 

காட்�வும் 

 (iii) பாரக்வயில் ப�ாத பகுதிககளப பாரக்கவும் 

 (iv) யநர்வாக்கான ்வாகன நிறுத்துமி�த்திறகு 

எதிரில் சுமார அகர ்வாகன நீளத்தின் 

தூரத்திலும் சாகல ஓரத்திலிரு்நது சுமார 

1.5 மீட்�ர தூரத்திலும் உஙகள் ்வாகனத்கத 

நிகலநிறுத்தவும்

 (v) பின்பக்கத்தில் ்வாகனஙகள் இல்கல 

என்பகத உறுதி பசயதபி்றகு, பின்பக்கக் 

காறறுத்தடுபபுக் கண்ாடியிலும் பக்க்வாட்டுக் 

கண்ாடிகளிலும் பாரத்துக் பகாணய� 

பமது்வாகப பின்பக்கமாக ்வாகனத்கதச 

பசலுத்தவும்.

(b) சாகல ஓரத்தின் / ்வாகன நிறுத்துமி�த்தின் 

முகன, பின்பக்க இ�து சக்கரத்திறகு யநராக இ�து 

பக்க்வாட்டுக் கண்ாடியில் பதரியும்யபாது, ஏயதனும் 

்வாகனம் க�்நது பசல்கி்றதா என்பகத ்வலதுபக்கம் 

க்வனித்தபடியய, ஸ்டியரிங ்வகீல முழுகமயாகத் 

திருபபவும். ்வாகனத்கத பமது்வாகப பின்பக்கம் 

பசலுத்தி, ்வாகனத்திறகும் ஓர முகனக்கும் இக�யில் 

பாதுகாபபான இக�ப்வளி இருபபகத உறுதிபபடுத்த 

இ�து மறறும் ்வலது பக்க்வாட்டுக் கண்ாடிகளில் 

பாரத்து, யதக்வயாயின் மாற்றஙகள் பசயயவும். 

்வாகனத்கதப பின்பக்கம் பசலுத்தும்யபாது பின்பக்கக் 

காறறுத்தடுபபுக் கண்ாடி ்வழியாகப பாரக்கவும். 
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151 மற்ற ்வாகனஙகளுக்கு நடு்வில் உஙகள் ்வாகனத்கதப 
பின்பக்கமாகச பசலுத்தும்யபாது, யமறகு்றிபபி�பபட்� அயத 
உத்திகயக் ககயாளவும். இ்நநிகலயில், ்வாகனம் A-ன் 
்வலது முகனகய ்வழிகாட்டியாகப பயன்படுத்த ய்வணடும். 
்வாகனம் A-ன் ்வலது முகன உஙகளது இ�து பக்க்வாட்டுக் 
கண்ாடியில் பதரியும்யபாது, ஸ்டியரிங ்வகீல முழுகமயாக 
இ�துபக்கம் திருபபவும். 

152 ்வாகன நிறுத்துமி�த்திலிரு்நது ப்வளியயறு்வதறகுமுன், 
சாகலயின் இரு பக்கஙகளிலும் ்வாகனப யபாக்கு்வரத்கதக் 
க்வனிக்கவும். பாதுகாபபாக இருக்கும்யபாது, உஙகளது இ�து 
பக்கத்திலுள்ள ்வாகனத்தின் முன்பக்க முட்டுத்தாஙகிக்கு 
யநரான நிகலயில் உஙகள் உ�ல் இருக்கும்்வகர பமது்வாக 
முன்யன ஓட்�வும். பி்றகு, ஸ்டியரிங ்வகீல முழுகமயாக 
இ�துபக்கம் திருபபி, க்வனமாக ப்வளியில் ஓட்�வும். 
ப்வளியில் ்வரும்யபாது அகலமாகத் திரும்பக்கூ�ாது. 

திகச மாற்றம் 

(c) ்வாகனம் கிட்�த்தட்� சாகல ஓரத்கத 

ஒத்திருக்கும்யபாது, ஸ்டியரிங ்வகீல மறுபடியும் யநர 

நிகலக்குத் திருபபி, ்வாகனத்கத யநராகப பின்பக்கம் 

பசலுத்தவும். 

(d) பின்பக்க ஓர முகனகய ்வாகனம் பதாடு்வதறகு 

முன்பாக ்வாகனத்கத நிறுத்தவும். 
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திடச மாறறம் 
153 திகச மாற்றம் என்பது ்வாகனம் எதிரத்திகசகய யநாக்கும் ்வககயில் ்வாகனத்கத ஓட்டும் உத்தியாகும். 

இதறகுச பசயயய்வணடியக்வ: 

(a) (i) சுற்றிலும் பாரத்து, நிறுத்து்வதறகுப பபாருத்தமான இ�த்கதக் 

க்ிக்கவும்

 (ii) த�த்தின் மத்தியில் ்வாகனத்கத நிகலநிறுத்தவும் 

 (iii) உஙகள் ்வாகனம் கூடுமான்வகர முன்யன இருக்கய்வணடும் 

(b) (i) பாதுகாபகப உறுதி பசயத பி்றகு, “கிளட்சகச இக்த்து 

துணடிக்கும்” உத்திகயப பயன்படுத்தி பமது்வாகப பின்பக்கம் 

பசலுத்தவும் 

 (ii) ்வலது யதாளுக்குப பின்னால் திரும்பிப பாரக்கவும்; பின் 

்வலதுபக்கக் கண்ாடி ்வழியாக சாகலயின் ஓர முகனகய 

உஙகளால் பாரக்க முடியும்யபாது, ஸ்டியரிங ்வகீல முழுகமயாக 

்வலதுபக்கம் திருபபி, ்வாகனத்தின் முன் இ�துபக்கத்கதக் 

க்வனித்து, திரும்பு்வதறகுப யபாதிய இ�ம் இருபபகத உறுதி 

பசயயவும். 

(c) (i) உஙகள் ்வாகனம் ஓர முகனக்குக் கிட்�த்தட்� ஒத்திருக்கும்யபாது, 

ஸ்டியரிங ்வகீல யநரநிகலக்குத் திருபபவும் 

 (ii) பின்பக்கக் காறறுத்தடுபபுக் கண்ாடி ்வழியாகப பாரத்துக் 

பகாணய�, பதா�ர்நது யநரயகாட்டில் பின்பக்கமாகச பசலுத்தவும் 

 (iii) பின்பக்க ஓர முகனகயத் பதாடு்வதறகுச சறறு முன்பாக 

்வாகனத்கத நிறுத்தவும். 

(d) (i) திகச மாற்றத்கதப பூரத்திபசயய, ஸ்டியரிங ்வலீ் ஓர 

முகனயயாடு யநர்வாக்கில் இருக்கும்்வகர முன்யன ஓட்�வும். 

பி்றகு ஸ்டியரிங ்வகீல இ�துபக்கம் முழுகமயாகத் திருபபி, 

பமது்வாக ப்வளியய்றவும்.

 (ii) உஙகள் ்வாகனம் ஓர முகனக்குக் கிட்�த்தட்� ஒத்திருக்கும்யபாது, 

ஸ்டியரிங ்வகீல யநர்வாக்கு நிகலக்குத் திருபபி, யநரான 

பாகதயில் பசல்லவும்.

திகச மாற்றம் 
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பக்கவாட்டில் வா்கனதடத நிறுததி டவககும் முடற
154 Tபக்க்வாட்டு ்வாகன நிறுத்துமி�த்தில் ்வாகனத்கத நிறுத்தி க்வக்க, பின்்வருமாறு பசயயவும்: 

(a) உத்திகயத் பதா�ஙகுமுன் பாதுகாபபுச யசாதகனககள 

யமறபகாள்ளவும்; ்வாகன நிறுத்துமி�த்திறகுச சறறு எதிரில் 

்வாகனத்கத நிகலநிறுத்தி, ஓர முகனயிலிரு்நது அகர மீட்�ர 

முதல் ஒரு மீட்�ருக்கு இக�பபட்� இக�ப்வளிகய ்வி�வும். 

உஙகள் ்வாகனம் ஓர முகனகய ஒத்திருக்க ய்வணடும். 

பின்பக்கம் பாதுகாபபாக இருபபகத உறுதி பசயத பி்றகு, பின்பக்கக் 

காறறுத்தடுபபுக் கண்ாடி ்வழியாகப பாரத்து, பமது்வாகப 

பின்பக்கமாகச பசலுத்தவும். 

(b) பின்பக்க முட்டுத்தாஙகி சாகல ஓரத்தின் / நிறுத்துமி�த்தின் 

முகனயிலிரு்நது சுமார 0.5 மீட்�ர க�்நதபி்றகு, ஸ்டியரிங ்வகீல 

முழுகமயாக இ�துபக்கம் திருபபி, அயத சமயத்தில் ஏயதனும் 

்வாகனயமா அல்லது மிதி்வணடி ஓட்டுநரகள், நக�யரகள் யபான்்ற 

மற்ற சாகல பயன்பாட்�ாளரகயளா க�்நது பசல்கி்றாரகளா என்பகத 

்வலதுபக்கம் க்வனிக்கவும். பதா�ர்நது பமது்வாகப பின்பக்கமாகச 

பசலுத்தவும். 

(c) உஙகள் ்வாகனம் ஓர முகனயிலிரு்நது 45 டிகிரி யகா்த்தில் 

இருக்கும்யபாது, (அல்லது உஙகளது இ�து பக்க்வாட்டுக் கண்ாடி 

நிறுத்துமி� ஓர முகனயின் நடுமத்திகயக் கு்றிக்வக்கும்யபாது), 

ஸ்டியரிங ்வகீல மறுபடியும் யநரநிகலக்குத் திருபபி, யநரக்யகாட்டில் 

பதா�ர்நது பின்பக்கமாகச பசலுத்தவும். 

(d) நிறுத்துமி�த்திறகுள் பாதியளவு ்வாகனம் நுகழ்நது, முன்பக்க 

முட்டுத்தாஙகி சாகல ஓரத்தின் / நிறுத்துமி�த்தின் முகனக்கு யநராக 

இருக்கும்யபாது, ஸ்டியரிங ்வகீல முழுகமயாக ்வலதுபக்கம் திருபபி, 

்வாகனத்கத நிறுத்துமி�த்திறகுள் பகாணடு பசல்லவும். 

பக்க்வாட்டில் ்வாகனத்கத  
நிறுத்தி க்வக்கும் முக்ற
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(e)  பின்பக்கக் காறறுத்தடுபபு கண்ாடி ்வழியாகப பாரத்தபடியய, 

பமது்வாகப பின்பக்கம் பசலுத்தவும். உஙகள் ்வாகனம் ஓர 

முகனக்குக் கிட்�த்தட்� ஒருமித்திருக்கும்யபாது, ஸ்டியரிங 

்வகீல சட்ப�ன இ�துபக்கம் திருபபவும். ்வாகனம் 

ஓர முகனகயத் பதாடு்வதறகு முன்பாக ்வாகனத்கத 

நிறுத்தவும். 

(f)  ஸ்டியரிங ்வகீல மறுபடியும் யநர்வாக்கு நிகலக்குத் திருபபி 

முன்யன ஓட்�வும். நிறுத்துமி�த்தின் மத்தியில் ்வாகனத்கத 

நிறுத்தவும். 

(a) பமது்வாக முன்யன ஓட்டி, ஸ்டியரிங ்வகீல ்வலதுபக்கம் 

திருபபவும். நீஙகள் நிறுத்த்விருக்கும்யபாது (அதா்வது, 

முன்பக்க ஓர முகனகயத் பதாடு்வதறகு முன்பாக), 

சட்ப�ன ஸ்டியரிங ்வகீல இ�துபக்கம் திருபபி அடுத்த 

உத்திக்குத் தயாராகவும் 

(b) பமது்வாகப பின்பக்கம் பசலுத்தி, ஸ்டியரிங ்வகீல 

முழுகமயாக இ�துபக்கம் திருபபவும். உஙகள் ்வாகனம் 

பின்பக்க முகனகயத் பதா�்விருக்கும்யபாது, சட்ப�ன 

ஸ்டியரிங ்வகீல ்வலதுபக்கம் திருபபி அடுத்த உத்திக்குத் 

தயாராகவும். 

பக்க்வாட்டில் ்வாகனத்கத  
நிறுத்தி க்வக்கும் முக்ற

155 பு்றபபடு்வதறகு முன்பாக, பாதுகாபகப உறுதிபபடுத்திக் பகாள்ளவும்:
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(c) பாதுகாபபாக ப்வளியய்ற முடியுமா என்பகத உறுதி 

பசயதபி்றகு ப்வளியய்றவும். பமது்வாக முன்யன ஓட்டி, 

ஸ்டியரிங ்வகீல யமறபகாணடு ்வலதுபக்கம் திருபபவும். 

(d) முன்பக்க முட்டுத்தாஙகி முன்பக்க ஓர முகனகயக் 

க�்நத பி்றகு, ஸ்டியரிங ்வகீல யநர்வாக்கு நிகலக்குத் 

திருபபி, ஓர முகனயிலிரு்நது ஒரு மீட்�ர இக�ப்வளிகய 

நிகலநாட்டியபடியய, நிறுத்துமி�த்திலிரு்நது ப்வளியய 

ஓட்டிச பசல்லவும். ப்வளியய ஓட்டிசபசல்லும்யபாது 

அளவுக்கதிக அகலமாகத் திரும்பக்கூ�ாது. 

பக்க்வாட்டில் ்வாகனத்கத  
நிறுத்தி க்வக்கும் முக்ற

156 சாகல ஓரத்தில் மற்ற 
்வாகனஙகளுக்கு இக�யில் 
பக்க்வாட்டில் உஙகள் ்வாகனத்கத 
நிறுத்தி க்வபபதறகும் யமறகாணும் 
அயத உத்திகயக் ககயாளலாம். 
X ்வாகனத்தின் பின்பக்க 
முட்டுத்தாஙகிகய முன்பக்க ஓர 
முகனயாகவும், Y ்வாகனத்தின் 
முன்பக்க முட்டுத்தாஙகிகய 
்வழிகாட்டியாகவும் கறபகன பசயது 
பகாள்ளவும். 
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அவசரநிடலயில் வா்கனதடத நிறுததும் முடற
157 அ்வசரநிகலயின்யபாது, ்வாகனத்தின் கட்டுபபாட்க� இழக்காமல் ஆகக் குறுகிய தூரத்திறகுள் ்வாகனத்கதச 

சட்ப�ன நிறுத்தும் ்வககயில் நீஙகள் பசயல்ப�ய்வணடும். நீஙகள் பியரக்கக மிதித்த உ�யன ்வாகனம் 
நின்று்வி�ாது என்பகத நிகன்வில் பகாள்ளவும். 

158 வசயல்படபவணடிய அ்வசியத்கத நீஙகள் உ்ர்நத யநரத்திலிரு்நது ்வாகனம் முழுகமயாக நிறகும் 
யநரம் ்வகர, ்வாகனம் கு்றிபபி�த்தக்க தூரம் பய்ம் பசயதிருக்கும். எதிர்விடன தூரம் என்பது அபாயம் 
அக�யாளம் கா்பபட்�திலிரு்நது பியரக் யபாடு்வது ்வகரயிலான தூரத்கதக் கு்றிக்கி்றது. 

159 ஒரு ்வாகனத்கத நிறுததுவதற்கான தூரததில் எதிர்விடன தூரமும் பிபரக பபாடும் தூரமும் 
உள்ள�ஙகும். 

அ்வசரநிகலயில் ்வாகனத்கத  
நிறுத்தும் முக்ற

பின்்வரும் ய்வகஙகளில் பசல்லும் 
்வாகனஙககள நிறுத்து்வதறகான உத்யதச 
தூரத்கதக் கீயழ கா்லாம்: 

எதிர்விடன 
தூரம்

பிபரக 
பபாடும் 
தூரம்

நிறுததுவதற்கான 
தூரம் + =
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எதிர்விடன 
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160 அ்வசர பியரக் யபாடும்யபாது, நீஙகள்: 
(a) இரு கககளாலும் ஸ்டியரிங ்வகீல யநரப பாகதயில் உறுதியாகப பிடித்திருக்க ய்வணடும். ஏபனனில், 

இ்நத அ்வசரமான தரு்த்தில் ஸ்டியரிங ்வலீ்மீது உஙகளுக்கு ஆக அதிக கட்டுபபாடு இருக்கய்வணடும். 
(b) சக்கரஙகள் பூட்டிக்பகாள்்வகதத் த்விரக்க, அதிக கடுகமயாக பியரக் யபாடு்வகதத் த்விரக்கவும். 

சக்கரஙகள் பூட்டிக்பகாண�ால் ்வாகனம் சறுக்கக்கூடும் 
(c) எபயபாதும் முதலில் பியரக் மிதிகட்க�கய அழுத்தி்விட்டு, பி்றகு ்வாகனம் முழுகமயான நின்்றபி்றகு 

கிளட்ச மிதிகட்க�கய அழுத்தய்வணடும்.

குறு்கலான பாடத்கள 
161 ்வாகனம் இ�துபக்கம் திரும்பும்யபாது, முன் இ�துபக்கச சக்கரத்கத்வி� பின் இ�துபக்கச சக்கரம் 

சாகலயயார முகனக்கு பநருக்கமான பாகதயில் பசல்லும். அயதயபால, ்வலதுபக்கம் திரும்பும்யபாது, முன் 
்வலதுபக்கச சக்கரத்கத்வி� பின் ்வலதுபக்கச சக்கரம் சாகலயயார முகனக்கு பநருக்கமாகச பசல்லும். 
எனய்வ, குறுகலான பாகதயில் பசல்லும்யபாது, உஙகள் ்வாகனத்தின் பின்பக்கத்கத நீஙகள் க்வனத்தில் 
பகாள்ளய்வணடும். 

162 பின் சக்கரஙகள் எபயபாதுயம சாகலயயார முகனக்கு பநருக்கமான பாகதயில் பசல்்வதால், உஙகள் 
்வாகனம் ஓர முகனயில் இடிபபகத அல்லது ஓர முகனமீது ஏறு்வகதத் த்விரக்க, ்வகள்வில் திரும்பு்வதறகு 
முன்பாக ்வாகனத்தின் நிகலகயச சரிபசய்வது அ்வசியம். 

 (a) இடதுபக்க வடளவு – உஙகள் ்வாகனத்கத அதிக ்வலதுபக்கமாகக் பகாணடு பசல்லவும்.

அ்வசரநிகலயில் ்வாகனத்கத நிறுத்தும் முக்ற /
குறுகலான பாகதகள்

   20          40         60          80         100 120m
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 (b) வலதுபக்க வடளவு – உஙகள் ்வாகனத்கத அதிக இ�துபக்கமாகக் பகாணடு பசல்லவும். 

163 கூரான ்வகள்வில் திரும்பும்யபாது, ஓட்டுநரின் இருக்ககயிலிரு்நது பாரக்ககயில் ்வாகனத்தின் உ�றபகுதி 
பாகதயிலிரு்நது ்விலகிச பசல்்வதுயபாலய்வ எபயபாதும் யதான்றும். 

 ்வாகனத்தின் முன்சக்கரஙகள் சரியான நிகலயில் இருபபது உஙகளுக்குத் பதரி்வயதாடு, பாகதகய 
உஙகளால் திட்�மி� முடியுமானால், உஙகள் ்வாகனம் சரியான பாகதயில் பசல்லும். 

குறுகலான பாகதகள்



73ஓட்டுநருக்குரிய இறுதி விளக்கம் ஓட்டுநருக்குரிய இறுதி விளக்கம் 

164 குறுகலான பாகதயில், நீஙகள் ஒரு ்வகளவுக்குள் முன்கூட்டியய அல்லது தாமதமாகத் திரும்பினால், 
த�ஙகலின்்றி திரும்ப இயலாமல் யபாகலாம். 

165 இ்நதத் த்வறக்றச சரிபசயய, உஙகள் ்வாகனத்கத மறுபடியும் முன்பிரு்நத நிகலக்குப பின்பக்கமாகச 
பசலுத்தி, மறுபடியும் திரும்பவும். 

(a) நீஙகள் முன்கூட்டியய திரும்பும்யபாது பின் சக்கரம் 

த�ஙககல எதிரயநாக்கும். 

(a) பின்பக்கமாகச பசலுத்தும்யபாது, பின்பக்கக் 

காறறுத்தடுபபுக் கண்ாடி ்வழியாகப 

பின்பக்கத்கதப பாரக்கவும். சாகலயின் 

்வகளக்வக் க்வனத்தில் பகாள்ளவும். 

(b) நீஙகள் தாமதமாகத் திரும்பும்யபாது முன்சக்கரம் 

த�ஙககல எதிரயநாக்கும். 

(b) பின்பக்கமாகச பசலுத்தும்யபாது, 

இக�யிக�யில் முன்பக்கம் பாரத்து, 

முன்யன பசல்்வதறகுப யபாதிய இ�ம் 

இருக்கி்றதா என்பகதக் க்வனிக்கவும். 

குறுகலான பாகதகள்



74 ஓட்டுநருக்குரிய இறுதி விளக்கம் ஓட்டுநருக்குரிய இறுதி விளக்கம் 

166 இரண�ா்வது கியருக்கு அல்லது முதல் கியருக்கு மா்றியும், “கிளட்சகச இக்த்து துணடிக்கும்” உத்திகயப 
பயன்படுத்தியும் குக்ற்வான ய்வகத்கத நிகலநாட்�வும். 

 (a)           (b)

167 குறுகலான பாகத ்வழியாகச பசல்்வதறகுமுன், பாகத முழு்வகதயும் நன்்றாகக் க்வனிக்கவும். உஙகள் 
்வாகனம் பய்ிக்க்விருக்கும் பாகதகயத் திட்�மி�வும். 

 (a)            (b)

குறுகலான பாகதகள்



75ஓட்டுநருக்குரிய இறுதி விளக்கம் ஓட்டுநருக்குரிய இறுதி விளக்கம் 

பாது்காப்பா்க ஓட்டும் உததி (தற்காப்புடன் ஓட்டும் உததி) 
168 பாதுகாபபாக / தறகாபபு�ன் ஓட்டும் உத்தி: 

 பாதுகாபபாகவும் தி்றகமயாகவும் ்வாகனம் ஓட்டு்வதறகு உஙகளது புலன்களில் பபரும்பாலான்வற்றின் 
முழுகமயான ஈடுபாடு அ்வசியம். ்வாகனத்கத இயக்கும் தி்றகமகய மட்டும் ்வளரத்துக் பகாள்்வது 
யபாதாது. சுறறுபபு்றத்கதப பற்றிய ்விழிபபு்ரக்வயும் ்வளரத்துக் பகாள்ளய்வணடும். நல்ல ஓட்டுநரால் 
சூழநிகலகய உ்ர்நது, எதிரபாரத்து, சாதகமற்ற சூழநிகலகளிலும் தடுமாற்றமின்்றி பசயல்ப� முடியும். 

169 சாதகமற்ற சூழநிகலகளில் அ�ஙகு்வன: 

(a) ஓட்டுநரின் நிகலகம 

(b) பரு்வநிகல 

(c) ஒளி நில்வரம் 

(d) சாகல நில்வரம் 

(e) யபாக்கு்வரத்து நில்வரம் 

170 ஓட்டுநரின் நிடலடம 
 உஙகளது உ�ல்நிகலயும் மனநிகலயும் ்வாகனம் ஓட்டும் முக்றகயப பாதிக்கககூடும்.  
 அ்வறறுள் அ�ஙகு்வன: 

(a) உஙகள் பாரக்வ 

(b) உஙகள் உ�ல் ஆயராக்கியம் 

(c) உஙகள் மன நலன் 

(d) மதுபானம் மறறும் மரு்நதுகள் 

171 ்வாகனம் ஓட்டும்யபாது உள்்வாஙகபபடும் தக்வலில் எணபது ்விழுக்காடு (80%) ஓட்டுநரின் கணகளின்மூலம் 
கிக�க்கி்றது. எனய்வ, ்வாகனம் ஓட்டும்யபாது உஙகள் கணககள முழுகமயாகப பயன்படுத்து்வது முக்கியம். 
அ்வசியமின்்றி அதிக யநரம் ஒரு கு்றிபபிட்� பபாருகளயய பாரத்துக் பகாணடிருக்க ய்வண�ாம். ஒவப்வாரு 
இரணடு ்விநாடிகளுக்கும் ஒருமுக்ற உஙகள் கணககள நகரத்திப பாருஙகள். அயதாடு, ஐ்நது முதல் 
பத்து ்விநாடிகளுக்கு ஒருமுக்ற பின்பாரக்வ கண்ாடியில் பாரத்து, உஙககளச சுற்றிலும் மா்றி்வரும் 
சூழநிகலகயத் பதரி்நது பகாள்ளுஙகள். 

172 யசாரவு, தகல கிறுகிறுபபு, உ�ல்நலமின்கம ஆகியக்வ சாகல மீதான உஙகள் க்வனத்கதப பாதிக்கக்கூடும். 
உஙகளுக்கு உ�ல்நலமில்லா்விட்�ால் அல்லது யசார்வாக இரு்நதால், ்வாகனம் ஓட்�ாதீரகள். 

173 யகாபம், க்வகல, மன உகளசசல் ஆகியக்வயும் க்வனத்கதக் குக்றத்து, சாகலயில் அக்கக்றயின்்றி 
அல்லது க்வனக்குக்ற்வாக ஓட்டும் நிகலக்கு இட்டுச பசல்லக்கூடும். 

174 மதுபானமும் சில ்வககயான மரு்நதுகளும் உஙகள் மதிபபடீ்க�யும், க்வனத்கதயும், எதிரசபசயல் 
யநரத்கதயும் பாதிக்கக்கூடும். நீஙகள் மரு்நது உட்பகாண�ால், அதனால் ்வாகனம் ஓட்டும் ஆற்றல் 
பாதிக்கபபடுமா என மருத்து்வரி�ம் யகட்�்றியவும். அவ்வாறு பாதிக்குமானால், ்வாகனம் ஓட்�ய்வண�ாம். 
மதுபானம் அரு்நதியபி்றகு ்வாகனம் ஓட்டு்வதும் பாதுகாபபற்றது. 

175 மதுபானம் அரு்நதியபி்றகு ்வாகனம் ஓட்டு்வது அல்லது ஓட்� முறபடு்வது குற்றமாகும். மதுபானம் 
அரு்நதியதாகச ச்நயதகிக்கபபடும் ஓட்டுநர சு்வாசப பரியசாதகனக்கு உட்ப�ய்வணடும். ஒவப்வாரு 100 
மில்லிலிட்�ர இரத்தத்தில் 80 மில்லிகிராமுக்கு யமலாக மதுபானம் கல்நதிருக்கும் ஒரு்வரால் தனது 
்வாகனத்கதச சரியாகக் கட்டுபபடுத்த இயலாது என கருதபபடுகி்றது. 

பபாககுவரததில் வா்கனம் 
ஓட்டும் முடற 
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பாதுகாபபாக ஓட்டும் உத்தி  
(தறகாபபு�ன் ஓட்டும் உத்தி) 

176 பருவநிடல 
 சாதகமற்ற பரு்வநிகலகளால் உஙகள் பாரக்வயும் நீஙகள் பாரக்கபபடு்வதும் பாதிக்கபபடும். 
 அ்வறறுள் அ�ஙகு்வன:-

177 சாதகமற்ற பரு்வநிகலயில் ்வாகனம் ஓட்டும்யபாது கக�பபிடிக்க ய்வணடிய அடிபபக� ்விதிமுக்றகள்: 

(a) ்வாகனத்கதப பாதுகாபபான முக்றயில் பசலுத்தி� ய்வகத்கதக் குக்றக்கவும். 

(b) கணணுக்குத் பதரியும் உணகமயான தூரத்கத்வி�க் கூடுதல் தூரம் ஓட்�ய்வண�ாம்.

(c) அதிக பதளி்வாகப பாரக்கவும் பதளி்வாகத் பதன்ப�வும் ப�ட்கலட் ்விளக்குககள எரிய்வி�வும். 

(d) காறறுத்தடுபபுக் கண்ாடியில் படி்நதிருக்கும் மூடுபனிகய நீக்க டீமிஸ்�கரப பயன்படுத்தவும். 

(e)  பதளி்வாகப பாரக்க முடியா்விட்�ால், பாதுகாபபான இ�த்திறகுச பசன்று, சாகல ஓரமாக நிறுத்தி, 

அபாய ்விளக்குககள எரிய்வி�வும். சூழநிகல சாதகமான பி்றகு பதா�ர்நது ஓட்டிச பசல்லவும். 

(f)  கனத்த மகழயில் ்வாகனம் ஓட்டும்யபாது முன்பக்கமுள்ள காறறுத்தடுபபுக் கண்ாடியின் 

துக�பபாகன அதிக ய்வகத்தில் பயன்படுத்தவும்.

178  ஈரமான சாகலயில் ்வாகனத்கத நிறுத்து்வதறகான தூரம், உலர்வான சாகலயில் நிறுத்து்வதறகான 
தூரத்கத்வி�ச சுமார இரும�ஙகாக இருக்கும். ஏபனனில், �யரகளுக்கும் ஈரமான சாகல யமறபரபபுக்கும் 
இக�யில் உரசல் குக்ற்வாக இருக்கும். ஈரமான சாகலயில் பசல்லும்யபாது, பியரக் மிதிகட்க�கய ய்வகமாக 
அழுத்தினால் (locking the wheels) ்வாகனம் சறுக்கும் அல்லது சுழலும். நீஙகள் தறபசயலாகச சக்கரஙககளப 
பூட்டி்விட்�ால், உ�னடியாக பியரக் மிதிகட்க�கய ்விடு்வித்து, ்வாகனம் நிறகும்்வகர ்விட்டு்விட்டு பியரக் 
யபாடும் உத்திகய (On/Off) பயன்படுத்தவும். எனய்வ, இதுயபான்்ற ஆபத்தான சூழநிகலககளத் த்விரக்க, 
ஈரமான சாகலயில் குக்ற்வான ய்வகத்தில் ஓட்டு்வது முக்கியம். 

மடழ வவளளம் பலதத ்காறறு 

பபாககுவரததில்  
வா்கனம் ஓட்டும் முடற 

டம யவிலககு 
சகதி
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179  மகழ பபயயும் நாளில், சாகலயின் யமறபரபபில் பமல்லிய 
நீரப ப�லம் உரு்வாகும். தரமான �யரகளுக்குக்கூ� சாகலமீது 
நல்ல பிடிமானம் இல்லாமல் யபாகலாம். ய்வகம் கூடும்யபாது, 
யமறபரபபிலுள்ள நீர �யரகளுக்கு அடியில் திரளும். இவ்வாறு 
யநரும்யபாது, உஙகள் ்வாகனம் சாகல யமறபரபபின்மீது ்வழுக்கிச 
பசல்லத் பதா�ஙகும். இது “அக்்வாபிலனிங” என்்றகழக்கபபடும். 

180  இவ்வாறு யநரும்யபாது ஸ்டியரிங கட்டுபபாடும் பியரக் பசயலாற்றலும் ப்றியபாகும். நீஙகள் எவ்வளவு 
ய்வகமாகச பசல்கி்றரீகயளா, அ்நத அளவுக்கு ்வாகனத்கதக் கட்டுபபடுத்து்வதும் சிரமமாக இருக்கும். 
இதகனச சமாளிக்க, நீஙகள் ்வாகனத்தின் கட்டுபபாடு திரும்பக் கிக�க்கும் ்வகர ்விட்டு ்விட்டு பியரக் 
யபாட்டு ய்வகத்கதக் குக்றக்கய்வணடும். 

181  ப்வள்ளம் திரணடிரு்நதாலும் ்வாகனஙகள் பசல்லக்கூடிய சாகலகய அணுகும்யபாது, ப்வள்ளத்கதக் 
க�்நதுபசல்ல குக்ற்வான கியகரப பயன்படுத்தவும். 

182  ப்வள்ளத்கதக் க�்நது பசன்்ற பி்றகு, பியரக் பசயலாற்றகல இழ்நது்விடும். 
பியரக்கக உலரத்த, பியரக் மிதிகட்க�கய மீணடும் மீணடும் அழுத்தவும். 
பியரக் பசயலாற்றல் திரும்பக் கிக�க்கும்்வகர இவ்வாறு பசயயவும். 

183  ்வலது பாதத்தால் அக்சலயரட்�கர அழுத்திக் பகாணய� இ�து பாதத்தில் 
பியரக் மிதிகட்க�கய பமல்ல அழுத்தியும் பியரக்கக உலரத்தலாம். 

184  இர்வில், ப்வள்ளத்தின் ஆழத்கதச சரியாக அளக்கமுடியாது. ச்நயதகமாக  
இரு்நதால், மாறறுப பாகதயில் பசல்லவும். 

185  நீளமான தி்ற்நதப்வளி பநடுஞசாகலகளில் பலத்த காறறு ்வசீக்கூடும்.  
காற்றால் உஙகள் ்வாகனம் மற்ற ்வாகனஙகளின் பாகதக்குள் தள்ளபபடும் ஆபத்கதத் த்விரக்க, நீஙகள் 
ய்வகத்கதக் குக்றத்து க்வனமாக ஓட்�ய்வணடும். 

186 ஒளி நிலவரம்  
  அளவுக்கதிக அல்லது மிகவும் குக்ற்வான ஒளி நமது பாரக்வகயப பாதிக்கும். சூரியனின் ஒளிக்கதிர 

அல்லது ஏயதனும் பபாருளிலிரு்நயதா சாகலயில் திரணடுள்ள நீரிலிரு்நயதா பிரதிபலிக்கும் ஒளி 
கணககளக் கூசச பசயது, பாரக்வகயத் மக்றக்கக் கூடும். மிகவும் பளபளபபாக ஒளி்வசீும்யபாது 
கறுபபுக் கண்ாடி அ்ியய்வணடும் அல்லது சூரிய ஒளித்தடுபபாகனப பயன்படுத்தய்வணடும். 

பாதுகாபபாக ஓட்டும் உத்தி  
(தறகாபபு�ன் ஓட்டும் உத்தி) 

பபாககுவரததில்  
வா்கனம் ஓட்டும் முடற 
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187  இரவு 7 ம்ி முதல் காகல 7 ம்ி ்வகர ப�ட்கலட் ்விளக்குககள எரிய்வி�வும். பகலில் 
ஓட்டு்வகத்வி� இர்வில் குக்ற்வான ய்வகத்தில் ஓட்�வும். 

188  எதிரத்திகசயில் ்வரும் ்வாகனத்தின் ப�ட்கலட் 
்விளக்பகாளி உஙகள் கணககளக் கூசச பசயதால், 
அதகனத் த்விரக்க இ�துபக்கம் பாரக்கவும். 
சாகலயயார முகனகய ்வழிகாட்டியாகப 
பயன்படுத்தி ்வாகனத்கத ஓட்�வும். ஒளியால் 
பாரக்வ தக�பபட்�ால், ய்வகத்கதக் குக்றத்து, 
சாகலயயாரமாக நிறுத்தவும். 

189 எதிரத்திகசயிலிரு்நது ்வாகனஙகள் ்வரும்யபாது, ப�ட்கலட் ்விளக்குககளத் தாழத்தவும். 

190  நீஙகள் மறப்றாரு ்வாகனத்திறகுச சறறு பின்னால் இரு்நதால் ப�ட்கலட் ்விளக்குககளத் தாழத்தவும். 
இல்லா்விட்�ால், உஙகள் ப�ட்கலட் ்விளக்கின் ஒளிக்கதிர முன்னாலுள்ள ்வாகனத்தின் பின்பாரக்வ 
கண்ாடியில் பிரதிபலிபபாகி ஓட்டுநரின் கணககளக் கூசச பசயது்விடும். 

பாதுகாபபாக ஓட்டும் உத்தி  
(தறகாபபு�ன் ஓட்டும் உத்தி) 

பபாககுவரததில்  
வா்கனம் ஓட்டும் முடற 
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191  சரியாகப பாரக்க முடியாத ்வகளவுககள அணுகும்யபாது, க�பமீ் பயன்படுத்தவும். இது மற்ற சாகல 
பயன்பாட்�ாளரகளின் க்வனத்கத ஈரத்து, நீஙகள் அணுகு்வதாக அ்வரககள எசசரிக்கும். 

192  ப�ட்கலட் ்விளக்பகாளியின் ்வழக்கமான தூரத்கத்வி�க் கூடுதல் தூரம் ஓட்�ாதிருபபது பாதுகாபபானது. 
க�பமீ் ஒளி்வசீும் ப�ட்கலட் ்விளக்கின் சராசரி தூரம் சுமார 100 மீட்�ர 

193 சாடல நிலவரம் 

நல்ல ஓட்டுநருக்குச சாகல நில்வரத்கத அனுமானித்து அதறயகறப தனது ய்வகத்கதச சரிபசயயத் 

பதரி்நதிருக்கும். சாகல நில்வரஙகளில் அ�ஙகு்வன: 

(a) சாகலயின் அகலம் 

(b) சாகல யமறபரபபின் ்வகக 

(c) சாகலயின் ்வகளவு 

(d) எதிரிலுள்ள உத்யதச அபாயஙகள். 

194  ம்ல் அல்லது சரகளக்கல் யமறபரபபில், “பக்க்வாட்டில் 
சறுக்கக்கூடிய” ஆபத்து அதிகம். கடுகமயாக ய்வகத்கதக் 
கூட்டு்வகத, பியரக் யபாடு்வகத, ஸ்டியரிங ்வகீல ச�ாபரன 
அதிகமாகத் திருபபு்வகதத் த்விரக்கவும்.

195  உஙகள் ்வாகனத்தின் பின்பகுதி பக்க்வாட்டில் 
சறுக்கினால், உ�னடியாக அக்சலயரட்�ரில் இரு்நது 
பாதத்கத எடுத்து்வி�வும். சறுக்ககலச சரிபசயயும்யபாது 
பியரக் பயன்படுத்தய்வ கூ�ாது. சறுக்கலின் திகசயில் 
்வாகனத்கதச பசலுத்தவும். 

பாதுகாபபாக ஓட்டும் உத்தி  
(தறகாபபு�ன் ஓட்டும் உத்தி) 

பபாககுவரததில்  
வா்கனம் ஓட்டும் முடற 

வ�ட்டலட் விளகவ்காளியின் தூரதடதவிடக கூடுதல் தூரம் ஓட்டபவணடாம் 

பார்டவயில் படும் தூரம் 
100 மீட்டர் ஆபததான பகுதி 

வா்கனதடத 
நிறுததுவதற்கான தூரம்
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196  ்வகள்வில் அல்லது கூரான முகனயில் அதிக ய்வகத்தில் ஓட்டிச பசல்லும்யபாது, “கமய்விலக்கு சக்தி” 

எனபபடும் ஒரு்வகக அழுத்தத்தால் உஙகள் ்வாகனம் அதன் பாகதயிலிரு்நது தள்ளபப�க்கூடும். 

197  ்வகள்வில் பசல்லும் ய்வகம் எவ்வளவு 
அதிகமாக இருக்கி்றயதா அல்லது ்வகளவு 
எவ்வளவு கூரகமயாக இருக்கி்றயதா, அ்நத 
அளவுக்கு ்வாகனம் அதன் பாகதயிலிரு்நது 
தள்ளபபடும். எனய்வ, ்வகள்வில் பசல்லும்யபாது 
ய்வகத்கதக் குக்றக்கய்வணடும். ஒவப்வாரு 
்வகள்வின் யகா்த்திறகும் உக்நத பபாருத்தமான 
ய்வகத்கதயும் ஆபத்தான ய்வகத்கதயும் ்வலது 
பக்கத்திலுள்ள ப�ம் காட்டுகி்றது. 

(b) சாகலயில் பபரிய குழிகள் இரு்நதால், 
ய்வகத்கத யமலும் குக்றத்து பமது்வாகச 
பசல்லவும். 

(a) சமமற்ற யமறபரபபு பகாண� சாகலகளில் 
பமது்வாக ஓட்�வும். 

பாதுகாபபாக ஓட்டும் உத்தி  
(தறகாபபு�ன் ஓட்டும் உத்தி) 

பபாககுவரததில்  
வா்கனம் ஓட்டும் முடற 

டமயவிலககு 
சகதி

ஆ
பததான

 பவ
்கம்

திரும்பும் 
ப்காணம்

வபாருததமான பவ்கம் 
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198 பபாககுவரதது நிலவரம் 
யநரம், இ�ம், சூழநிகல ஆகிய்வறறுக்கு ஏறப யபாக்கு்வரத்து நில்வரம் மாறுபடும். யபாக்கு்வரத்து பநரிசலாக 
அல்லது குக்ற்வாக இருக்கலாம். மற்ற ்வாகனஙகளின் ய்வகமும் மாறுபடும். யபாக்கு்வரத்துக்கு இக�யூறு 
இல்லாத ்வககயில் யபாக்கு்வரத்துக்கு ஏறப ஓட்டிச பசல்ல முயலவும். 

199  யபாக்கு்வரத்துக்கும் சாகல நில்வரத்துக்கும் ஏறப உஙகள் ய்வகத்கதச சரிபசயயவும். நகரபபு்றப 
பகுதிகளிலிரு்நது பு்றநகரப பகுதிக்கும், பி்றகு நாட்டுபபு்றப பகுதிக்கும் பசல்லும்யபாது சூழநிகலகள் மாறும். 

200  நகரபபு்றப பகுதியில், யபாக்கு்வரத்து பமது்வாகவும் அதிகமாகவும் இருக்கும். பு்றநகரப பகுதிகளில் 
யபாக்கு்வரத்து ்விகர்வாகவும் குக்ற்வாகவும் இருக்கும். நாட்டுபபு்றப பகுதிகளில், பபாது்வாகக் குக்ற்வான 
யபாக்கு்வரத்யத இருக்கும். யபாக்கு்வரத்து நில்வரம் எது்வாக இரு்நதாலும், எபயபாதும் க்வனமாகவும் 
்விழிபபாகவும் இருபபது ஓட்டுநரின் பபாறுபபு. 

201 DRIVING OVERSEAS
 பபரும்பாலான ஐயராபபிய நாடுகளில் ஓட்டுநர இருக்கக இ�துபக்கத்தில் இருக்கும். எனய்வ, ஸ்டியரிங 
்வலீ் காரின் இ�துபக்கத்தில் இருக்கும்.

ப்வளிநாட்டில் ்வாகனம் ஓட்டு்வதறகான கு்றிபபுககளப பப்ற, அன்புகூர்நது சிஙகபபூர ஆட்ய�ாபமாபில் 
சஙகத்தின் இக்யத்தளத்கதப பாரக்கவும். நீஙகள் தயாரபபடுத்திக் பகாண�ால் அதிக தன்னம்பிக்ககயு�ன் 
ஓட்� முடியும். 

பாதுகாபபாக ஓட்டும் உத்தி  
(தறகாபபு�ன் ஓட்டும் உத்தி) 

ந்கர்ப்புறப் பகுதி புறந்கர்ப் பகுதி நாட்டுப்புறப்பகுதி

பபாககுவரததில்  
வா்கனம் ஓட்டும் முடற 
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பமட்டில் பமல்பநாக்கி ஓட்டும் முடற
202 யமட்க� அல்லது சாய்வான பாகதகய அணுகும்யபாது, தட்க�யான சாகலயில் பய்ம் பசல்்வகத்வி�க் 

கூடுதல் ய்வகத்திறகு அக்சலயரட் பசயயவும். 

203 ்வாகனம் ய்வகத்கத இழபபதாகத் யதான்்றினால், சட்ப�ன குக்ற்வான கியருக்கு மாற்றி,  
அக்சலயரட் பசயயவும். 

204 யமடு சறறு அதிக பசஙகுத்தாக இரு்நதால், யமயல பசல்்வதறகுமுன் இரண�ா்வது அல்லது முதல் கியருக்கு 
மா்றவும். யமட்டில் இருக்கும்யபாது கியர மாறறு்வது சிரமம். நீஙகள் கியர மாறறும்யபாது ்வாகனம் 
பின்பக்கமாக உருணய�ா�க்கூடும். முன்னாலுள்ள ்வாகனத்திறகு ப்வகு அருகில் ஓட்�க்கூ�ாது. 

யமட்டில் யமல்யநாக்கி ஓட்டும் முக்ற

பபாககுவரததில்  
வா்கனம் ஓட்டும் முடற 



83ஓட்டுநருக்குரிய இறுதி விளக்கம் ஓட்டுநருக்குரிய இறுதி விளக்கம் 

யமட்டில் யமல்யநாக்கி ஓட்டும் முக்ற /
யமட்டில் கீழயநாக்கி ஓட்டும் முக்ற

205 யமட்டின் உசசிகய அணுகும்யபாது மிகவும் க்வனமாக இருக்கவும். ஏபனனில், யமட்டின் மறுபக்கத்திலிரு்நது 
்வருப்வறக்ற உஙகளால் பாரக்க முடியாது. ்வாகனத்கத இ�துபக்கமாக ஓட்டி, க்வனமாகச பசல்லய்வணடும். 
முன்னாலுள்ள ்வாகனத்திறகு ப்வகு அருகில் ஓட்�க்கூ�ாது. 

பமட்டில் ்ககீழ்பநாக்கி ஓட்டும் முடற
206 யமட்டில் கீழயநாக்கி ஓட்டு்வதறகுமுன் பபாருத்தமான கியகரத் யதர்நபதடுக்கவும். தாழ்வான யமட்டில் 

மூன்்றா்வது அல்லது இரண�ா்வது கியர பயன்படுத்தவும். சறறு பசஙகுத்தான யமட்டில் இரண�ா்வது 
அல்லது முதல் கியர பயன்படுத்தவும். 

207 நீண�தூரம் யமட்டில் கீழயநாக்கிச பசல்லும்யபாது பாத பியரக்குக்குப பதிலாக “இன்்ின் பியரக்” 
பயன்படுத்து்வயத நல்லது. ஏபனனில், பாத பியரக் பயன்படுத்தினால் பியரக்குகள் அளவுக்கதிகமாகச சூய�்றி, 
ஆற்றகல இழ்நது்விடும். அ்வசியம் ஏறபடும்யபாது மட்டுயம பாத பியரக்ககப பயன்படுத்தவும். 

208 கீழயநாக்கிச பசல்லும்யபாது, யமல்யநாக்கிச பசல்லும் ்வாகனத்திறகு முன்னுரிகம உணடு. கீழயநாக்கிச 
பசல்லும்யபாது கூடுதலான பின்பதா�ரும் தூரத்கத நிகலநாட்�வும்.

(a) தாழ்வான, கீழயநாக்கிச பசல்லும் யமட்டில் 
மூன்்றா்வது அல்லது இரண�ா்வது கியர 
பயன்படுத்தவும். 

(b) சறறு பசஙகுத்தான கீழயநாக்கிச பசல்லும் யமட்டில் 
இரண�ா்வது அல்லது முதல் கியர பயன்படுத்தவும். 

பபாககுவரததில்  
வா்கனம் ஓட்டும் முடற 
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பமட்டில் நிறுததி டவககும் முடற
209 உஙகள் ்வாகனத்கதச சாகல முகனக்கு பநருக்கமாக நிறுத்தி க்வத்து, கக பியரக்கக முழுகமயாக இழுக்கவும். 

மறற சாடல பயன்பாட்டாளர்்களுடனான ்கலந்துறவாடல்
210 பாதுகாபபான முக்றயில் ்வாகனம் ஓட்டு்வதறகு பநடுஞசாகல ்விதிககள அ்றி்நதிருபபதும் உட்படு்வதும் 

அ்வசியம். ்விபத்துககளத் த்விரக்க, யபாக்கு்வரத்து அபாயஙகளின் அ்றிகு்றிககளக் க்வனித்து, அதறயகறபச 
பசயல்ப�ய்வணடும். சாகலகயப பயன்படுத்தும் மற்ற்வரகள் தாஙகள் பசய்வகதச பசயது முடிக்க யநரமும் 
இக�ப்வளியும் தரவும். 

(a) யமட்டில் யமல்யநாக்கிய திகசயில் 
இருக்கும்யபாது, முன் சக்கரஙககள 
ப்வளிபக்கமாகத் திருபபி க்வக்கவும். 
அபயபாதுதான், உஙகள் ்வாகனம் கீயழ சரி்நதாலும், 
சாகலயயார முகனயால் நிறுத்தபபடும். 

(c) உஙகள் ்வாகனம் யமட்டில் யமல்யநாக்கிய 
திகசயில் நிறுத்தி க்வக்கபபட்டிரு்நதால் 
முதல் கியகரப பயன்படுத்தவும். 

(e) அ்வசியமாயின், ்வாகனம் கீயழ சரி்வகதத் 
தடுக்க ஆபபுக்கட்க� பயன்படுத்தவும். 

(b) கீழயநாக்கிய திகசயில் இருக்கும்யபாது, 
முன் சக்கரஙககள உள்பக்கமாகத் திருபபி 
க்வக்கவும். 

(d) உஙகள் ்வாகனம் யமட்டில் கீழயநாக்கிய 
திகசயில் நிறுத்தி க்வக்கபபட்டிரு்நதால் 
ரி்வரஸ் கியகரப பயன்படுத்தவும். 

(f) அதிக பசஙகுத்தான யமட்டில் ்வாகனத்கத 
நிறுத்தி க்வக்கக்கூ�ாது. 

யமட்டில் நிறுத்தி க்வக்கும் முக்ற / 
மற்ற சாகல பயன்பாட்�ாளரகளு�னான கல்நது்ற்வா�ல்

பபாககுவரததில்  
வா்கனம் ஓட்டும் முடற 
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முன்னாலுளள வா்கனம் 
211 முன்யனாக்கி ஓட்டிச பசல்லும்யபாது: 

(a) எதிரிலுள்ள ஓட்டுநரால் பாரக்கக் கூடிய்வற்றில் 

பபரும்பகுதிகய உஙகளால் பாரக்க முடியும் ்வககயில் 

சாகலயில் ்வாகனத்கத ஓட்�வும் 

(b) எல்லா ்வாகனஙககளயும் க்வனிக்கவும், கு்றிபபாக 

முன்னாலுள்ள ்வாகனத்கத முக்கியமாகக் க்வனிக்கவும் 

(c) யபாக்கு்வரத்து நில்வரத்தில் அல்லது யபாக்கில் ஏயதனும் 

மாற்றஙகள் ஏறபடுகி்றதா என ்விழிபபாகக் க்வனிக்கவும் 

(d) உஙகளுக்கு முன்னால் பசல்லும் ்வாகனஙகளில் பியரக் 

எசசரிக்கக ்விளக்குகள், திகசகாட்டி ்விளக்குகள் எரிகி்றதா 

என்பகதக் க்வனிக்கவும். இதன்்வழி, நீஙகள் சட்ப�னச 

பசயல்ப� யபாதிய யநரம் இருக்கும். 

212 (a) வநருக்கமா்கப் பின்வதாடரக கூடாது. முன்னாலுள்ள ்வாகனத்கத மிகவும் பநருக்கமாகப 
பின்பதா�ர்நதால், உஙகளால் பாரக்கக்கூடிய்வறக்ற முன்னாலுள்ள ்வாகனம் மக்றக்கும். 

 (b) முன்னாலுள்ள ்வாகனம் திடீபரன நின்்றால், பியரக் யபாடு்வதறகுப யபாதிய யநரமும் தூரமும் இருக்காது 
என்பதால் ்விபத்கதத் த்விரக்க இயலாது. 

முன்னாலுள்ள ்வாகனம்

பபாககுவரததில்  
வா்கனம் ஓட்டும் முடற 
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213 உஙகள் ்வாகனத்திறகும் முன்னாலுள்ள ்வாகனத்திறகும் இக�யில் யபாதிய இக�ப்வளியு�ன் ்வாகனத்கத 
நிறுத்து்வதறகு, ம்ியநர ய்வகத்தின் ஒவப்வாரு 16 கியலாமீட்�ருக்கும் குக்ற்நதது ஒரு காரின் நீள இக�ப்வளி 
இருக்கய்வணடும். 

214 உஙகளுக்கும் முன்னாலுள்ள ்வாகனத்திறகும் இக�யில் பாதுகாபபான இக�ப்வளிகய உறுதிபபடுத்து்வதறகான எளிய 
்வழியாக “இரணடு ்விநாடி” ்விதிமுக்றகயப பயன்படுத்தலாம். முன்னாலுள்ள ்வாகனம், சாகலயயாரமாக இருக்கும் 
்விளக்குக் கம்பம் யபான்்ற நிகலயானபதாரு பபாருகளக் க�்நது பசல்லும்யபாது, “ஓர ஆயிரத்து ஒன்று, ஓர ஆயிரத்து 
இரணடு” என மனதுக்குள் நிதானமாக எண்த் பதா�ஙகுஙகள். இதறகு 2 ்விநாடிகள் ஆகும். இ்நதச பசாறககளச 
பசால்லி முடிபபதறகுள் அயத இ�த்கத நீஙகள் எட்டி்விட்�ால், நீஙகள் மிகவும் பநருக்கமாகப பின்பதா�ர்நது பசல்்வதாக 
அரத்தம். இதனால் நீஙகள் ய்வகத்கதக் குக்றக்கய்வணடும். பாதுகாபபான பின்பதா�ரும் தூரத்கத நிகலநாட்� இ்நத 
்விதிமுக்ற துக் புரியும். எ்நத ய்வகத்திலும் பசல்லும் எல்லா ்வககயான ்வாகனஙகளுக்கும் இது பபாரு்நதும். 

(்வாகனம் “A” “ஓர ஆயிரத்து ஒன்று, ஓர ஆயிரத்து இரணடு” என எண்ி முடிபபதறகுள் ்விளக்குக் கம்பத்கதக் க�்நது 
பசல்ல்வில்கல. எனய்வ, ்வாகனம் “A” ்வாகனம் “B”-யிலிரு்நது பாதுகாபபான பின்பதா�ரும் தூரத்தில் பசல்கி்றது. 

215 ்வாகனத்தின் உள்யள இருக்கும் பின்பாரக்வ 
கண்ாடிகயயும் பக்க்வாட்டுக் 
கண்ாடிககளயும் இக�யிக�யில் பாரத்து, 
பின்னால் ்வரும் யபாக்கு்வரத்கதக் க்வனிக்கவும். 
த�ம் மாறு்வதறகு முன்பாகத் யதாளுக்குப 
பின்னால் தகலகயத் திருபபி பாரக்வயில் 
ப�ாத பகுதிககளக் க்வனிக்கவும். திடீபரன்று 
அல்லது குறுகிய யநர எசசரிக்ககயு�ன் 
த�த்திலிரு்நது ப்வளியில் பாயய்வா, த�ம் 
மா்றய்வா அல்லது திடீபரன்று நிறுத்தய்வா 
கூ�ாது. பின்னால் ்வரும் ்வாகனத்தி�ம் உஙகள் 
எண்த்கதத் பதரியபபடுத்த பதளி்வான, 
சரியான சமிக்கஞைககளக் காட்�வும். 

முன்னாலுள்ள ்வாகனம்

48km/h

64km/h

80km/h

A AB B

“ஓர் ஆயிரதது ஒன்று, ஓர் ஆயிரதது இரணடு”

பபாககுவரததில்  
வா்கனம் ஓட்டும் முடற 
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எதிர்ததிடசயிலிருந்து  
வரும் வா்கனம்
216 எபயபாதும் எதிரில் தூரமாகப பாரத்து, 

முன்னாலுள்ள சாகலகய ஆராய்நது, 
எதிரத்திகசயிலிரு்நது ்வரும் ்வாகனத்தால் 
ஏறப�க்கூடிய ஏயதனும் பிரசசகனகய 
எதிரயநாக்கய்வணடும். பக்கத்து த�த்தில் 
எதிரத்திகசயிலிரு்நது ்வரும் ்வாகனம் த�ம் 
மா்றப யபா்வதாகச சமிக்கஞை காட்டினால், 
ய்வகத்கதக் கூட்�ாமல், ய்வகத்கதக் 
குக்றத்து, ்வாகனம் உஙகள் த�த்திறகுள் 
நுகழய இக�ப்வளி ்வி�வும். 

எதிரத்திகசயிலிரு்நது ்வரும் ்வாகனம்

பபாககுவரததில்  
வா்கனம் ஓட்டும் முடற 

வா்கனம் 
பவ்கதடதக 

குடறக்கபவணடும் 
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பபாககுவரதது வநரிசல்
217 (a)  யபாக்கு்வரத்து பநரிசலில் 

பபாறுகமயாக இருக்கவும். 
�ாரன் ஒலிபபதால் அல்லது 
கத்து்வதால் பநரிசல் 
தீரபயபா்வதில்கல. 

(b)  உஙகள் த�த்தியலயய இருக்கவும். பமது்வாக நகரும் யபாக்கு்வரத்தின் ஊ�ாகப புகு்நது ப்வளியய்றிக் 
பகாணய� இருக்கக்கூ�ாது. 

(c)  சி்றிய சாகலயிலிரு்நது 
்வரும் ்வாகனஙகள் மத்திய 
சாகலயின் யபாக்கு்வரத்து�ன் 
இக்ய அனுமதித்து, 
ப்ி்வன்பு காட்�வும். 

யபாக்கு்வரத்து பநரிசல்

பபாககுவரததில்  
வா்கனம் ஓட்டும் முடற 
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218 யபாக்கு்வரத்து பநரிசலில் சிக்கு்வகதத் த்விரத்தி�, நீஙகள்: 
(a) பு்றபபடு்வதறகு முன்பாகப பாகதகயத் திட்�மி�வும் 
(b) பய்ம் பசயயும்யபாது பநரிசலான சாகலககளத் 

த்விரக்கவும் 
(c) பபரும்பாலான சாகலகள் பநரிசலாக இருக்கும் உசச 

யநரத்கதத் த்விரக்கவும் 
(d) ஒவப்வாரு பய்த்திறகும் யபாதிய யநரம் 

எடுத்துக்பகாள்ளவும். அபயபாதுதான் ்வாகனம் 
ஓட்டும்யபாது பதற்றம் குக்ற்நது, அதிக பபாறுகமயு�ன் 
இருபபரீகள். 

(e) ்விபத்துகள், பநரிசல்கள் யபான்்ற யபாக்கு்வரத்து பற்றிய 
அ்றி்விபபுககளக் யகட்க காரின் ்வாபனாலிகயத் 
தி்ற்நது க்வத்திருக்கவும். இத்தககய சாகலககளத் 
த்விரக்குமாறு கூ்றபபடும் அ்றிவுறுத்தல்ககளக் 
கக�பபிடிக்கவும். 

(f) மின்னியல் தக்வல் திகரகளில் யபாக்கு்வரத்து 
்வி்வரஙககளய்றி்நது, அதறயகறபச பசயல்ப�வும். 

நிறுததப்பட்டிருககும் வா்கனங்கள
219 இ�து த�த்தில் ஒன்றுக்கு யமறபட்� ்வாகனஙகள் நிறுத்தி க்வக்கபபட்டிரு்நதால், அ்வறறுக்கு ஊ�ாகப 

புகு்நது ப்வளியய்றிக் பகாணய� இருக்கக்கூ�ாது. ்வலது பக்கமுள்ள அடுத்த த�த்கதப பயன்படுத்தி, 
்வாகனஙககளக் க�்நது பசன்்றபி்றகு இ�து த�த்திறகுத் திரும்பிச பசல்லவும். 

220 இரு்வழிச சாகலயில் நிறுத்தி க்வக்கபபட்டிருக்கும் 
்வாகனஙககளக் க�்நது பசல்லும்யபாது, 
எதிரத்திகசயிலிரு்நது ்வரும் ்வாகனஙகளுக்கு 
்வழி்வி�வும். 

யபாக்கு்வரத்து பநரிசல் /
நிறுத்தபபட்டிருக்கும் ்வாகனஙகள்

பபாககுவரததில்  
வா்கனம் ஓட்டும் முடற 
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221 நிறுத்தி க்வக்கபபட்டிருக்கும் ்வாகனத்கதக் க�்நது 
பசல்லும்யபாது, ஓட்டுநரகள் அல்லது பய்ிகள் 
்வாகனத்தின் கதவுககளத் தி்றக்கி்றாரகளா என்பகதக் 
க்வனித்து, உஙகளுக்கும் நிறுத்தி க்வக்கபபட்டிருக்கும் 
்வாகனத்திறகும் இக�யில் சுமார 1 மீட்�ர 
அளவுக்குப பாதுகாபபான இக�ப்வளிகய 
நிகலநாட்�வும். 

222 சாகல ஓரத்திலிரு்நது அல்லது ்வாகன 
நிறுத்துமி�த்திலிரு்நது பு்றபபடும் ்வாகனஙககள 
எதிரபகாள்ள எபயபாதும் தயாராக இருக்கவும். 
்வாகனத்தில் ஓட்டுநர இருபபதும், ்வாகனத்திலிரு்நது 
புகக கக்கபபடு்வதும் ்வாகனம் பு்றபப�க்கூடும் 
என்பதறகான அ்றிகு்றிகள், ய்வகத்கதக் குக்றக்க 
அல்லது உஙகள் ்வாகனத்கத நிறுத்தத் தயாராக 
இருக்கவும். 

223 யபரு்நது நிறுத்தத்தில் ்விழிபபாக இரு்நது, நக�யரகளுக்காக, கு்றிபபாகப பள்ளிப பிள்களகளுக்காக 
்வாகனத்கத நிறுத்தத் தயாராக இருக்கவும். ஏபனனில், அ்வரகள் யபரு்நதின் முன்பக்கமிரு்நது அல்லது 
யபரு்நதுகளுக்கு இக�யிலிரு்நது ச�ாபரன சாகலகயக் க�க்கக்கூடும். 

நிறுத்தபபட்டிருக்கும் ்வாகனஙகள்

பபாககுவரததில்  
வா்கனம் ஓட்டும் முடற 
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தடங்கல்்கள
224 சாகலப ப்ிகய அணுகும்யபாது, 

பதாழிலாளரககளயும் சாகலயில் கி�க்கக்கூடிய 
சாதனஙகள், பபாருட்கள் யபான்்ற்வறக்றயும் 
க்வனிக்கவும். நீஙகள் பசல்லும் சாகலபபபகுதியில் 
த�ஙகல் இரு்நதால், எதிரத்திகசயிலிரு்நது ்வரும் 
்வாகனஙகளுக்கு ்வழி்விட்�பி்றகு க�்நது பசல்லவும். 

 

225 எதிரத்திகசயிலிரு்நது ்வரும் ்வாகனஙகளுக்கு 
்வழி்வி� ய்வணடிய அ்வசியம் எழும்யபாது, சாகலத் 
த�ஙகலிலிரு்நது ஒரு ்வாகனத்தின் நீளத்திறகுப 
பாதுகாபபான தூரத்தில் ்வாகனத்கத நிறுத்தக்கூடிய 
்வககயில் ய்வகத்கதக் குக்றக்கவும். 

 

226 நிகலயான த�ஙகல்ககளக் க�்நது பசல்லும்யபாது, 
அ்வற்றிலிரு்நது குக்ற்நதது அகர மீட்�ர 
இக�ப்வளிகய நிகலநாட்�வும். 

227 ஓடும் ்வாகனஙககளக் க�்நது பசல்லும்யபாது, 
அ்வற்றிலிரு்நது குக்ற்நதது 1.5 மீட்�ர 
இக�ப்வளிகய நிகலநாட்�வும். 

த�ஙகல்கள்

பபாககுவரததில்  
வா்கனம் ஓட்டும் முடற 
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நடடயர்்கள
228 நக�யரகள் ்விபத்துகளில் சிக்கும்யபாது பபரும்பாலும் கடுகமயான காயம் அல்லது மர்ம் யநரகி்றது. 

சாகலகயப பயன்படுத்துய்வாரில் நக�யரகள், கு்றிபபாகச சிறு ்வயதினரும் முதியயாரும், ஆக 
பல்வனீமான்வரகள். ஓட்டுநர என்்ற முக்றயில் நக�யரககளப பாதுகாபபது உஙகள் க�கம. 

229 பதிகன்நது ்வயதுக்குக் குக்ற்வான சிறு்வரகள் ்விபத்துகளில் சிக்கக்கூடிய்வரகள். ஏபனனில், அ்வரகள் 
்விகளயாட்டுத்தனமாகவும், துருதுருப்வன்றும், ஆர்வத்துடிபபு�னும் இருபபதால் சாகலயிலுள்ள 
ஆபத்துககள அ்வரகள் அ்றி்நதிருபபதில்கல. 

 பள்ளிகள், ்விகளயாட்டுத் தி�ல்கள், குடியிருபபுப பகுதிகள் யபான்்ற்வறறுக்கு அருகில் ஓட்டும்யபாது மிகவும் 
க்வனமாக இருக்கவும். ஐஸ்கிரீம் கக�க்காரரகள், சாகலயயாரக் கக�க்காரரகள் ஆகியயாருக்கு அருகில் 
ஓட்டும்யபாதும் ்விழிபபாக இருக்கய்வணடும். திடீபரன்று ஓ�க்கூடிய அல்லது சாகலகயக் க�க்கக்கூடிய 
பிள்களககள எபயபாதும் க்வனிக்கய்வணடும். 

230 முதியயாரும் இயலாகம உள்ள்வரகளும் சாகல ்விபத்துகளில் சிக்கக்கூடிய பல்வனீமான நிகலயில் 
இருபப்வரகள். ஐம்பது ்வயகத அக�யும் ஒரு்வர பின்்வரும் நிகலக்கு உள்ளா்வார என்பது மருத்து்வ 
ரீதியாக அ்றியபபட்� உணகம: 

(a) பாரக்வ மஙகத் பதா�ஙகும் 
(b) பச்விபபுலன் குக்றயத் பதா�ஙகும் 
(c) உ�ல் பல்வனீமக�்நது, பசயல்பாடுகள் பமது்வக�யும் 

 முதியயாரும் இயலாகம உள்ள்வரகளும் யபாக்கு்வரத்து நில்வரத்திறகு ஏறபச பசயல்படு்வதறகுக் 
கூடுதல் யநரம் எடுக்கும். எனய்வ, முதியயாகர அல்லது இயலாகம உள்ள்வரககள பநருஙகும்யபாது, 
அ்வரகளுககுப யபாதிய இ�மளித்து, அ்வசியமாயின் அ்வரகள் சாகலகயக் க�பபதறகாக  
்வாகனத்கத நிறுத்தவும். 

231 யபாக்கு்வரத்து ்விதிமுக்றககளயும் ்வாகனஙககளயும் 
பபாருட்படுத்தாமல், எஙகு ய்வணடுமானாலும் 
கண�படி சாகலகயக் க�பப்வரகளும் இருபபாரகள். 
அ்வரககளயும் க்வனித்து ்விழிபபு�ன் ஓட்�வும். 

நக�யரகள்

பபாககுவரததில்  
வா்கனம் ஓட்டும் முடற 
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232 பமதுய்வாட்�க்காரரகள் சாகலயிலுள்ள 
்வாகனஙககளப பபாருட்படுத்தாமல் 
எதிரபாராத்விதமாகச சாகலயின் குறுக்யக 
ஓ�க்கூடும். எபயபாதும் ்விழிபபாக இரு்நது, 
அ்வசியமாயின் அ்வரகளுக்கு ்வழி்வி�வும். 

233 ்வரிக்குதிகர க�பபில் நக�யரகளுக்யக 
முதலுரிகம. எதிரில் ்வரிக்குதிகர க�பபு 
இருபபதாக முன்கூட்டியய உஙககள எசசரிக்கும் 
்வககயில் குறுக்கு பநடுக்கு யகாடுகள் 
சாகலயில் ்வகரயபபட்டுள்ளன. 

234 நக�யரகள் க�பபதறகாக ்வாகனத்கத 
நிறுத்தும்யபாது, நிறுத்தக் யகாட்டிறகு முன்பாக 
நிறுத்தவும். 

 ்வரிக்குதிகர க�பகப பநருஙகும்யபாது, 
ய்வகத்கதக் குக்றத்து, சாகலகயக் க�க்கும் 
நக�யரககளக் க்வனிக்கவும். குறுக்கு பநடுக்கு 
யகாடுகள் கு்றியி�பபட்� பகுதியில் ்வாகனத்கத 
நிறுத்தி க்வக்கய்வா, தாணடிச பசல்லய்வா 
அல்லது ய்வகத்கதக் கூட்�ய்வா கூ�ாது. 

235 ்வரிக்குதிகர க�பபு பாரக்வயில் ப�ாத 
இ�ஙகளில், ்வரிக்குதிகர க�பபு இருபபதாக 
உஙககள எசசரிக்க “எதிரில் நக�யர க�பபு” 
இருபபகதக் கு்றிக்கும் கு்றியடீுகள் சாகலயில் 
சாயமடிக்கபபட்டிருக்கும். 

நக�யரகள்

பபாககுவரததில்  
வா்கனம் ஓட்டும் முடற 
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236 ஒரு ்வாகனம் ய்வகத்கதக் குக்றத்தால் அல்லது ்வரிக்குதிகர க�பபுக்கு அருகியலா க�பபியலா நிறுத்தினால், 
நக�யரகள் சாகலகயக் க�பபதாக அரத்தம். அபபகுதிகயக் க்வனமாக அணுகி, அ்வசியமாயின் ்வாகனத்கத 
நிறுத்தவும். 

237 யபாக்கு்வரத்து ்விளக்குகள் உள்ள சாகல ச்நதிபபின் நக�யர க�பபில் அல்லது அருகில் நீஙகள் இரு்நதால்: 

நக�யரகள்

(a)  நக�யரகளின் ந�மாட்�த்கதக் க்வனிக்கவும் (b)  எபயபாதும் அ்வரகளுக்கு ்வழி்வி�வும் 

(c) நக�யரகளின் பாகதகய மக்றக்காதிருக்க, 
நிறுத்தக் யகாட்க�த் தாணடி்வி�க்கூ�ாது. 

பபாககுவரததில்  
வா்கனம் ஓட்டும் முடற 
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238 சாகலகயக் க�க்கும் நக�யரகள் சாகலயின் நடுமத்திகயத் 
தறகாலிகப புகலி�மாகப பயன்படுத்தினால், ்வாகனத்கத 
பமது்வாக ஓட்டி, உஙகள் ்வாகனத்திறகும் அ்வரகளுக்கும் 
இக�யில் யபாதிய இக�ப்வளிகய நிகலநாட்டுஙகள். 
அ்வரகளுக்கு ப்வகு அருகில் ஓட்�க்கூ�ாது. ஏபனனில், 
அவ்வாறு பசயதால் அ்வரகள் மற்ற ்வாகனஙகளின் 
பாகதக்குள் பின்பக்கமாக நகரய்வணடிய கட்�ாயத்திறகு 
இலக்காகக்கூடும். 

239 துக்ச சாகலக்குள் திரும்பும்யபாது, நக�யரககளக் 
க்வனிக்கவும். 

240 துக்ச சாகலயிலிரு்நது மத்திய சாகலக்குள் இ�து 
பக்கமாகத் திரும்பும் ஓட்டுநரகள், இ�துபக்கத்தில் 
நக�யரகள் இருக்கி்றாரகளா எனக் க்வனிக்கய்வணடும். 

241 ஓரபபாகத அல்லது நக�பாகத இல்லாத சாகலயில், 
நக�யரகளுக்கு ப்வகு அருகில் ஓட்�க்கூ�ாது. 

நக�யரகள்

பபாககுவரததில்  
வா்கனம் ஓட்டும் முடற 



96 ஓட்டுநருக்குரிய இறுதி விளக்கம் ஓட்டுநருக்குரிய இறுதி விளக்கம் 

நக�யரகள்

242 யபாக்கு்வரத்கத யநாக்கிய திகசயில் நக�யரகள் 
பசல்லும்யபாது, அ்வரகளி�மிரு்நது குக்ற்நதது 1 மீட்�ர 
இக�ப்வளிகய நிகலநாட்�வும். 

243 யபாக்கு்வரத்துக்கு முதுககக் காட்டும் திகசயில் நக�யரகள் 
பசல்லும்யபாது, அ்வரகளி�மிரு்நது குக்ற்நதது 1.5 மீட்�ர 
இக�ப்வளிகய நிகலநாட்�வும். 

244 சாகலயில் யதஙகியுள்ள தண்ரீமீது ஓட்டிச பசல்லும்யபாது, 
அருகிலுள்ள நக�யரகள்மீது தண்ரீ பத்றிபபகதத் த்விரக்க 
பமது்வாக ஓட்�வும். 

பபாககுவரததில்  
வா்கனம் ஓட்டும் முடற 



97ஓட்டுநருக்குரிய இறுதி விளக்கம் ஓட்டுநருக்குரிய இறுதி விளக்கம் 

மிதிவணடி ஓட்டுநர்்கள
245 மிதி்வணடி ஓட்டுநரகளுக்குப யபாதிய இ�மளிக்கவும். அ்வரககள பநருஙகும்யபாது அல்லது க�்நது 

பசல்லும்யபாது க்வனமாக இருக்கவும். மிதி்வணடி ஓட்டுநர பின்னால் திரும்பிப பாரக்கும்யபாது ய்வகத்கதக் 
குக்றபபதறகு அல்லது நிறுத்து்வதறகுத் தயாராக இருக்கவும். மிதி்வணடி ஓட்டுநர எ்நதச சமயத்திலும் 
திகசகய மாற்றக்கூடும் என்பதறகான அ்றிகு்றி இது. மிதி்வணடி ஓட்டுநரகள்: 

(a) திடீபரன உஙகள் பாகதக்குள் நுகழ்வகதக் க்வனிக்கவும் 

(b) யபாக்கு்வரத்துக்கு எதிரான திகசயில் ஓட்டு்வகதக் க்வனிக்கவும் 

(c) பய்ிகய அல்லது கனமான பாரத்கத 
ஏற்றிச பசல்லும்யபாது தடுமாற்றத்து�ன் 
ஓட்டு்வகதக் க்வனிக்கவும். இத்தககய 
மிதி்வணடி ஓட்டுநரி�மிரு்நது அகலமான 
இக�ப்வளிகய நிகலநாட்�வும். 

246 திரும்பும்பபாது 
(a) உஙகளது கண்ாடிகளிலும் பாரக்வயில் ப�ாத 

பகுதிகளிலும் பாரக்கவும் 

(b) உஙகளுக்கும் சாகலயயார முகனக்கும் இக�யில் 
மிதி்வணடி ஓட்டுநரகள் இருக்கி்றாரகளா என்பகதக் 
க்வனிக்கவும். 

(c) கூரான யகா்த்தில் திரும்பய்வண�ாம். 
ஏபனனில், நீஙகள் மிதி்வணடி ஓட்டுநகர இடித்துத் 
தள்ளி்வி�க்கூடும். ய்வகத்கதக் குக்றத்து, திரும்பு்வது 
பாதுகாபபில்கல என்று யதான்்றினால் மிதி்வணடி 
ஓட்டுநருக்கு ்வழி்வி�வும். 

மிதி்வணடி ஓட்டுநரகள்

பபாககுவரததில்  
வா்கனம் ஓட்டும் முடற 



98 ஓட்டுநருக்குரிய இறுதி விளக்கம் ஓட்டுநருக்குரிய இறுதி விளக்கம் 

247 தாணடிச்வசல்லும்பபாது, 
 உஙகள் ்வாகனத்திறகும் மிதி்வணடி 

ஓட்டுநருக்கும் இக�யில் பாதுகாபபான 
தூரத்கத நிகலநாட்�வும். மிதி்வணடிகயக் 
க�்நது பசன்்ற பி்றகு ச�ாபரன அதன் 
த�த்தில் நுகழயக்கூ�ாது. 

248 வா்கனதடத நிறுததி டவககும்பபாது, 

 ்வாகனத்தின் கதக்வத் தி்றபபதறகு முன்பாக 
மிதி்வணடி ஓட்டுநரகள் க�்நது பசல்கி்றாரகளா 
என்பகதக் க்வனிக்கவும். 

பமாட்டார் டசக்கிபளாட்டி்கள
249 யமாட்�ார கசக்கியளாட்டிகள் உரு்வத்தில் சி்றிதாகவும் ய்வகமாகவும் இருபபதால், சில சமயஙகளில் 

பதளி்வாகத் பதன்படு்வதில்கல. எனய்வ, எபயபாதும் அ்வரககள ்விழிபபு�ன் க்வனிக்கவும். அ்வரகள் கீயழ 
்விழு்நதால் எளிதில் காயமக�்வாரகள் என்பதால் அ்வரகளுக்கு ்வழி்வி�வும். உஙகளது முன்னுரிகமகய 
்வலுக்கட்�ாயமாக நிகலநாட்�ாதீரகள். 

250 நீஙகள் பு்றபபட்டுச பசல்ல்விருபபகத யமாட்�ார கசக்கியளாட்டிகள் அ்றியாதிருக்கக்கூடும். அ்வரகள் 
முதலில் க�்நது பசல்ல ்வழி்விட்டு, பி்றகு நீஙகள் பு்றபபடுஙகள். 

251 ய்வகத்கதக் குக்றக்கும்யபாதும் அல்லது ்வாகனத்கத நிறுத்தும்யபாதும், பநருக்கமாகப பின்பதா�ரும் 
யமாட்�ார கசக்கியளாட்டிகளி�ம் க்வனமாக இருக்கவும். நீஙகள் பின்னால் இடிபடு்வகதத் த்விரக்க, 
முன்கூட்டியய சமிக்கஞை காட்டி உஙகள் எண்த்கதத் பதரியபபடுத்தவும். 

மிதி்வணடி ஓட்டுநரகள் / 
யமாட்�ார கசக்கியளாட்டிகள்

பபாககுவரததில்  
வா்கனம் ஓட்டும் முடற 



99ஓட்டுநருக்குரிய இறுதி விளக்கம் ஓட்டுநருக்குரிய இறுதி விளக்கம் 

252 சாகலயின் ம்லான அல்லது ஈரமான பரபபுகளில் ஓட்டிசபசல்லும் யமாட்�ார கசக்கியளாட்டிகள் 
கட்டுபபாட்க� இழக்கக்கூடும். ய்வகத்கதக் குக்றத்து, அ்வசியமாயின் ்வாகனத்கத நிறுத்தத் தயாராக 
இருக்கவும். 

253 ்வகள்வில் எதிரத்திகசயிலிரு்நது உஙககள அணுகும் 
யமாட்�ார கசக்கியளாட்டி உஙகள் பாகதயில் 
புகு்நது்வி�க்கூடும். நீஙகள் இ�துபக்கமாகச பசன்று 
யபாதிய இ�மளிக்கவும். 

254 நீஙகள் திகச மாறு்வதறகு முன்பாக, எபயபாதும் 
உஙகளது “பாரக்வயில் ப�ாத பகுதியில்” யமாட்�ார 
கசக்கியளாட்டிகள் பசல்கி்றாரகளா என்பகதக் 
க்வனிக்கவும். 

அவசர வா்கனங்கள
255 அ்வசர அகழபபுக்கு உத்வி புரியச பசல்லும் தீயக்பபு ்வணடிகள், அ்வசர மருத்து்வ ்வணடிகள், யபாலிஸ் 

்வாகனஙகள் யபான்்ற அ்வசர ்வாகனஙகள் ்விகர்வாகவும் பாதுகாபபாகவும் பசல்்வதறகு முன்னுரிகம 
தரய்வணடும். இ்நத ்வாகனஙகள் அணுகு்வதாக எசசரிக்கும் ஒலி யகட்�ால் அல்லது ்விளக்குகள் 
பதன்பட்�ால், உ�யன இ�துபக்கம் பசன்று, ய்வகத்கதக் குக்றக்கய்வணடும் அல்லது அ்வசியமாயின் 
்வாகனத்கத நிறுத்தய்வணடும். 

வபரிய வா்கனங்கள
256 பபரிய ்வாகனஙகள் சம்ப்நதபபட்� ்விபத்துகள் பபரும்பாலும் மிகவும் கடுகமயானக்வயாக அல்லது உயிகரப 

ப்றிபபக்வயாக இருக்கும். சாகலயில் பபரிய ்வாகனஙககள எதிரபகாள்ளும்யபாது பின்்வருப்வறக்றக் 
க்வனத்தில் பகாள்ளவும்: 

(a) அ்வற்றின் உயரம், நீளம், பருமன், உஙகள் பாரக்வகய மக்றக்கும். 

(b) அக்வ திரும்பு்வதறகு நிக்றய இ�ம் யதக்வ 

(c) அ்வற்றின் அளவும், பாரமும் ய்வகத்கதக் கட்டுபபடுத்தும். 

யமாட்�ார கசக்கியளாட்டிகள் / 
அ்வசர ்வாகனஙகள் / பபரிய ்வாகனஙகள்

பபாககுவரததில்  
வா்கனம் ஓட்டும் முடற 



100 ஓட்டுநருக்குரிய இறுதி விளக்கம் ஓட்டுநருக்குரிய இறுதி விளக்கம் 

257 மற்ற ்வாகனஙகளுக்கும் உஙகளுக்கும் இக�யில் நீஙகள் நிகலநாட்டும் பின்பதா�ரும் தூரத்கத்வி�, 
பபரிய ்வாகனஙகளுக்கும் உஙகளுக்கும் இக�யில் கூடுதல் தூரத்கத நிகலநாட்�வும். நீஙகள் பபரிய 
்வாகனத்திறகு ப்வகு அருகில் ஓட்டிசபசன்்றால் எதிரிலுள்ள சாகலபபகுதிகயப பாரக்க முடியாதபடி 
்வாகனம் மக்றக்கும். 

258 நீஙகள் ப்வகு அருகில் பின்பதா�ர்நது பசன்்றால், பாரம் ஏற்றபபட்டுள்ள ்வாகனத்திலிரு்நது திடீபரன்று 
சரக்குகள் கீயழ ்விழும் நிகலயில் உஙகளால் சட்ப�ன பசயல்ப� முடியாது. 

259 பபரிய ்வாகனஙகள் முதலில் ்வலதுபக்கமாக 
நகராமல் இ�துபக்கம் திரும்ப இயலாது, 
அல்லது முதலில் இ�துபக்கமாக நகராமல் 
்வலதுபக்கம் திரும்ப இயலாது. எனய்வ, 
பபரிய ்வாகனஙகள் திரும்பும்யபாது க்வனமாக 
இருக்கவும். 

 அக்வ திரும்ப்விருக்கும் பக்கத்தில் 
அ்வறக்றக் க�்நது பசல்ல முறப�க்கூ�ாது. 

பபரிய ்வாகனஙகள்

பபாககுவரததில்  
வா்கனம் ஓட்டும் முடற 
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விடரவுச்சாடல்கள
260 சாதார் சாகலககளப யபாலல்லாமல் தக�யற்ற, சரளமான, ய்வகமான யபாக்கு்வரத்துக்கு ஏறப 

்விகரவுசசாகலகள் ்வடி்வகமக்கபபட்டுள்ளன. ்விகரவுசசாகலகளில், யபாக்கு்வரத்து நில்வரஙகளுக்கு ஏறப 
முன்கூட்டியய ்விகர்வாகச பசயல்ப�ய்வணடும். எனய்வ, ்விகரவுசசாகலகளில் ்வாகனம் ஓட்டும்யபாது 
க்வனமாகவும் ்விழிபபாகவும் இருபபது மிகவும் முக்கியம். 

261 சரளமான யபாக்கு்வரத்துக்குத் த�ஙகல் ஏறப�ாதிருக்க, பின்்வரும் ்வாகனஙகள் ்விகரவுசசாகலகளில் 
பசல்்வதறகுத் தக� ்விதிக்கபபட்டுள்ளது:

(a) மிதி்வணடிகள் 

(b) மூன்று சக்கர மிதி்வணடிகள் 

(c) இயலாயதார தூக்கு்வணடிகள் 

(d) ரிக் ஷாக்கள் 

(e) பக்க்வாட்டில் ்வணடி பபாருத்தபபட்� 
யமாட்�ார கசக்கிள்கள் 

(f) மின்சார யமாட்�ாரில் இயஙகும் 
யமாட்�ார கசக்கிள்கள் 

(g) மூன்று சக்கர ய்வன்கள் 

(h) தாழ்வான ட்பரயலரகள் 

(i) ்வாகனம் ஓட்�க் கறறுக்பகாள்ய்வார 
ஓட்டும் ்வாகனஙகள் 

(j) யராடு யராலரகள் 

(k) கான்கிரீட் லாரிகள் 

(l) பமாகபல் பார்நதூக்கிகள் 

(m) ஃபபாரக்லிஃபட் 

(n) எக்ஸ்கய்வட்�ர 

(o) யராடு யப்வரஸ் 

(p) டிராக்�ரஸ் 

(q) �ம்பபரஸ் 

(r) ்வலீ் யலா�ரஸ் 

(s) புல்ய�ாசரஸ் 

(t) கியர�ரஸ் 

(u) பமாகபல் கான்கிரீட் பம்ப 

(v) க�ட்ரன்ட் டிஸ்பபன்சர 

(w) மின்சார மிதி்வணடிகள் (E-bikes) 

262 ்விகரவுசசாகலயின் யபாக்கு்வரத்து�ன் 
இக்்நதி�, ்விகரவுசசாகலக்கு இட்டுசபசல்லும் 
துக்சசாகலயில் பசல்லும்யபாயத 
சமிக்கஞை காட்�வும். ்விகரவுசசாகலயின் 
யபாக்கு்வரத்து�ன் சரளமாக இக்யும் 
்வககயில் ்விகரவுசசாகலயிலுள்ள 
்வாகனஙகளின் ய்வகத்திறகு உஙகள் ய்வகத்கதக் 
கூட்�வும். 

்விகரவுசசாகலகள்

பபாககுவரததில்  
வா்கனம் ஓட்டும் முடற 
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263 ்விகரவுசசாகலயில் ஓட்டும்யபாது, 
்விகரவுசசாகலயின் ய்வக ்வரம்புக்கு அல்லது 
உஙகள் ்வாகனத்தின் ய்வக ்வரம்புக்கு பநருக்கமான 
ய்வகத்தில் நிகலயாக ஓட்டிச பசல்லவும். 
உஙகளுக்கும் முன்னாலுள்ள ்வாகனத்திறகும் 
இக�யில் பாதுகாபபான பின்பதா�ரும் 
தூரத்கத நிகலநாட்�வும். பபரும்பாலான 
்விகரவுசசாகலகளின் ய்வக ்வரம்பு ம்ிக்கு 
80 கியலாமீட்�ராக அல்லது 90 கியலாமீட்�ராக 
கிருக்கும். காலாங பாயயலபார ்விகரவுசசாகலயின் 
ய்வக ்வரம்பு ம்ிக்கு 70 கியலாமீட்�ர அல்லது 80 
கியலாமீட்�ர. 

264 இக�யிக�யில் ய்வக மானிகயப பாரத்து உஙகள் 
்வாகனத்தின் ய்வகத்கதக் கணகா்ிக்கவும். மற்ற 
்வாகனஙகளு�ன் ப்நதயம் ந�த்தய்வா அல்லது 
யபாக்கு்வரத்துக்கு ஊய� உள்ளும் ப்வளியும் 
பசன்றுபகாணய� இருக்கய்வா கூ�ாது. 

265 ய்வப்றாரு ்வாகனத்கதத் தாணடிசபசல்்வதாக இரு்நதாபலாழிய ்வலக்யகாடி த�த்கதப பயன்படுத்தக்கூ�ாது. 
இ்நதத் த�ம் ்வாகனஙகள் பயன்படுத்து்வதறகாக உள்ளது. இகத நீஙகள் பயன்படுத்தினால், சூழநிகல 
பாதுகாபபாக இருக்கும்யபாது கூடிய ்விகர்வில் உள் த�த்திறகுத் திரும்பிச பசல்லவும். 

266 பமது்வாகச பசல்லும் ்வாகனஙகள் இ�து த�த்தில் பசல்லய்வணடும். நடுத்த�ஙககள “மக்றத்துக் 
பகாணடிருக்கக்கூ�ாது”. இவ்வாறு பசயதால் யபாக்கு்வரத்து பமது்வக�யும். அயதாடு, ய்வகமாகச பசல்லும் 
மற்ற ்வாகனஙகள் ஆபத்தான முக்றயில் இ�துபக்கம் தாணடிசபசல்லவும் யநரிடும். 

267 ஓரத்த�ம் உட்ப�, ்விகரவுசசாகலயில் ்வாகனத்கத 
நிறுத்தய்வா அல்லது நிறுத்தி க்வக்கய்வா கூ�ாது. 
்விகரவுசசாகலயின் ஓரத்த�த்தில் ்வாகனம் ஓட்டு்வது 
குற்றமாகும். 

268 ்வாகனம் பழுதக�்நதால் அல்லது ்விபத்து யநர்நதால் 
்விகரவுசசாகலயின் ஓரத்த�த்தில் ்வாகனத்கத 
நிறுத்தலாம் அல்லது நிறுத்தி க்வக்கலாம். 

269 ்விகரவுசசாகலயில் பய்ிககள இ்றக்கி்வி�ய்வா  
அல்லது ஏற்றிக்பகாள்ளய்வா கூ�ாது. 

270 ்விகரவுசசாகலயிலிரு்நது ப்வளியய்ற, முன்கூட்டியய  
ப்வளியயறும் ்வழிகயத் திட்�மிட்டு, இ�துபக்கம்  
சமிக்கஞை காட்டி, இ�துபக்க உள்த�த்திறகுச பசல்லவும். அ்நதத் த�த்திறகுச பசன்்றவு�ன், நீஙகள் 
இக்ய்விருக்கும் சாகலக்குப பபாருத்தமான ய்வகத்திறகுக் குக்றக்கவும். ப்வளியயறும் ்வழிகயத் 
த்வ்ற்விட்�ால், ்வாகனத்கதப பின்பக்கமாகச பசலுத்தக்கூ�ாது. மா்றாக, பதா�ர்நது ஓட்டிசபசன்று அடுத்த 
ப்வளியயறும் ்வழியில் ப்வளியாகய்வணடும். 

்விகரவுசசாகலகள்

பபாககுவரததில்  
வா்கனம் ஓட்டும் முடற 

குறிப்பு: 
பாது்காப்பான 
பின்வதாடரும் 
தூரதடத 
நிடலநாட்டவும் 
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271 ்விகரவுசசாகலயில் பசல்லும்யபாது உஙகள் ்வாகனம் பழுதக�்நதால், இக�யூறு ்விளக்குககள 
எரிய்விட்டு, சாத்தியமானால் ்வாகனத்கத ஓரத் த�த்திறகுக் பகாணடு பசல்லவும். ்விகரவுசசாகலயில் 
நிறகக்கூ�ாது. பய்ிகளும் ்விகரவுசசாகலயிலிரு்நது ்விலகி இருபபகத உறுதிபபடுத்தவும். மீட்பு ்வாகனம் 
்வரு்வதறகாகக் காத்திருக்கும்யபாது, பய்ிகளும் ஓட்டுநரும் ்வாகன இடிதாஙகி தடுபபு ய்வலிக்குப பின்னால் 
நிறகய்வணடும். மற்ற ஓட்டுநரககள எசசரிபபதறகாக, ்வாகனத்திறகுப பின்னால் சுமார 20 மீட்�ர அல்லது 
அகத்வி� அதிக தூரத்தில் சமபக்க முக்யகா்க் கு்றிகய (்வாகனம் பழுதக�்நததறகான கு்றி) க்வக்கவும். 
்வாகனம் ஓரத்த�த்தில் இருபபது ஆபத்தானது என்பதால் ்வாகனத்கத இழுத்துசபசல்ல கூடிய ்விகர்வில் 
ஏறபாடு பசயயவும். 

அவசரநிடல்கள
272 சாகலயில் இக்கட்�ான சூழநிகலககளக் ககயாளய்வணடிய அ்வசியம் ஏறப�க்கூ�ாது என்று அகன்வரும் 

்விரும்பு்வாரகள். ஆனால், அ்வசரநிகல எபயபாது எழும் என்பகத யாராலும் க்ிக்கமுடியாது. எனய்வ, 
அத்தககய சம்ப்வஙகளுக்குத் தயாரபபடுத்திக் பகாள்ளய்வணடும். 

273 ்வாகனத்கத ஓட்டிசபசல்லும்யபாது ்வாகனம் திடீபரன பழுதக�்நதால், ்வாகனத்தின் கட்டுபபாட்க�த் 
தக்கக்வக்க முயல்்வயத ஆக முக்கியமானது. �ாரன் ஒலித்தும் ப�ட்கலட் மறறும் இக�யூறு 
்விளக்குககள எரிய்விட்டும் ஏயதா யகாளாறு ஏறபட்டிருபபதாகச சாகலகயப பயன்படுத்தும் மற்ற்வரகளி�ம் 
பதரியபபடுத்தய்வணடும். சூழநிகல பாதுகாபபாக இருபபகத உறுதி பசயதபி்றகு, சாகல ஓரத்திறகுச 
பசல்லவும்.  

்கழன்றுவரும் இன்்ின் மூடி
274 இன்்ின் மூடி சரியாகப பபாருத்தபப�ாதிரு்நதால், அதிக ய்வகத்தில் பய்ம் பசயயும்யபாது காற்றால் மூடி 

தி்ற்நது்வி�க்கூடும். இதனால் எதிரிலுள்ள சாகலகய உஙகளால் பாரக்க இயலாது யபாகும். 

இவ்வாறு ந�்நதால்: 

(a) நிதானமாக இருக்கவும் 

(b) சரளமாகவும் படிபபடியாகவும்  
பியரக் யபாட்டு ய்வகத்கதக்  
குக்றக்கவும் 

(c) சாகல ஓரமாக ்வாகனத்கத  
நிறுத்தி இன்்ின் மூடிகயச சரியாக  
மூ�வும். 

்விகரவுசசாகலகள் / 
அ்வசரநிகலகள் / கழன்று்வரும் இன்்ின் மூடி

பபாககுவரததில்  
வா்கனம் ஓட்டும் முடற 
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வநாறுங்கிப்பபான ்காறறுததடுப்புக ்கணணாடி
275 மற்ற ்வாகனஙகளின் சக்கரஙகளிலிரு்நது அல்லது லாரிகளிலுள்ள சரக்கிலிரு்நது ப்ற்நது ்வரக்கூடிய 

கறகளால் அல்லது கடினமான பபாருட்களால் காறறுத்தடுபபுக் கண்ாடி சில சமயஙகளில் 
பநாறுஙகி்விடும். சரக்கு அல்லது சரகளக்கல் ஏற்றிசபசல்லும் லாரிகளுக்குப பின்னால் பநருக்கமாக 
ஓட்டிச பசல்லய்வண�ாம். அயதாடு, கறகள்  
பதிக்கபபட்� சாகலகளில் பசல்லும்யபாது மற்ற  
்வாகனஙகளுக்குப பின்னால் தூரத்தில் பசல்லவும்.  
காறறுத்தடுபபுக் கண்ாடி பநாறுஙகினால்: 

(a) நிதானமாக இருக்கவும் 

(b) அபாய ்விளக்குககள எரிய்வி�வும். 

(c) ய்வகத்கதக் குக்றத்து, சாகலயின் 
ஓரத்திறகுச பசல்லவும்.

(d) சாகல ஓரமாக ்வாகனத்கத நிறுத்தி, 
பநாறுஙகிய கண்ாடித் துணடுககள 
அகற்றவும். 

(e) கண்ாடித் துணடுககள ப்வறுஙககயால் 
எடுக்கக்கூ�ாது. க்நதல் அல்லது து்ி 
பயன்படுத்தவும். 

(f) பழுதுபாரபபுப பட்�க்றக்கு பமது்வாக 
ஓட்டிச பசல்லவும். 

இன்்ின் அளவுக்கதி்கமா்கச் சூபடறறம்
276 யரடியயட்�ரில் கசிவு ஏறபட்�ால் அல்லது ்விசி்றி 

்வார அறு்நதால் இன்்ின் அளவுக்கதிகமாகச 
சூய�்றக்கூடும். அதிய்வகமான நிலுக்வ 
ய்வகமும் ப்வபப மானி சி்வபபு பகுதிக்குள் 
நகர்வதும் இதறகான அ்றிகு்றிகள். இன்்ின் 
அளவுக்கதிகமாகச சூய�றும்யபாது: 

(a) அபாய ்விளக்குககள எரிய்வி�வும்

(b) ய்வகத்கதக் குக்றத்து, சாகல ஓரத்திறகுப 
பத்திரமாக ஓட்டிச பசன்று ்வாகனத்கத 
நிறுத்தவும்

(c) இன்்ின் சூ�ாறும்்வகர காத்திருக்கவும். 
யரடியயட்�ர பதாட்டியின் மூடிகயத் தி்ற்நது, 
தண்ரீ அல்லது கூலன்ட் நிரபபவும். 
இன்்ின் சூ�ாக இருக்கும்யபாது யரடியயட்�ர 
பதாட்டியின் மூடிகயத் தி்றக்கக்கூ�ாது. 
ஏபனனில், அதிலிரு்நது சூ�ான நீரா்வி 
ப்வளியாகி உஙககளக் காயபபடுத்தக்கூடும். 

பநாறுஙகிபயபான காறறுத்தடுபபுக் கண்ாடி / 
இன்்ின் அளவுக்கதிகமாகச சூய�ற்றம்

பபாககுவரததில்  
வா்கனம் ஓட்டும் முடற 
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வநருப்பு
277 ்வாகனத்தின் மின் இயக்கத்தில் மின்யனாட்�த் தக� ஏறபடும்யபாது பநருபபு மூளக்கூடும்.  

இவ்வாறு யநர்நதால்,

(a) உ�னடியாக உஙகள் ்வாகனத்கதச சாகல ஓரமாக நிறுத்தவும் 

(b) எல்லா பய்ிககளயும் சீரான முக்றயில் ்வாகனத்திலிரு்நது இ்றஙகச பசயயவும். 

(c) கூடுமான்வகர ்வாகனத்திலிரு்நது தூரமான இ�த்திறகு அ்வரககளக் பகாணடு பசல்லவும் 

(d) தீயக்பபுச சாதனத்கதப பயன்படுத்தி தீகய அக்க்கவும். உஙகளி�ம் தீயக்பபுச சாதனம் 

இல்லா்விட்�ால் அல்லது தீகய அக்க்க இயலா்விட்�ால், தீயக்பபுப பக�கய அகழக்கவும். 

தீயக்பபுப பக�யின் பதாகலயபசி எண 995. 

மாட்டிகவ்காணட அகசலபரட்டர் மிதி்கட்டட
278 அக்சலயரட்�ர நகராமல் மாட்டிக்பகாண�ால், 

(a) உஙகள் கால்ியின் நுனியால் மிதிகட்க�கய யமயல உயரத்த முயறசி பசயயவும். அயத சமயத்தில் 
சாகல மீதான க்வனம் திகச திரும்பாமல் பாரத்துக் பகாள்ளவும். 

(b) இவ்வாறு பசயது மிதிகட்க�கய ்விடு்விக்க முடியா்விட்�ால், அபாய ்விளக்குககள எரிய்விட்டு, 
பாதுகாபபான முக்றயில் ்வாகனத்கதச சாகல ஓரத்திறகுக் பகாணடு பசல்லவும். 

(c) ்வாகனத்கத நிறுத்தி, இன்்ிகன அக�த்து்வி�வும். 

பநருபபு / 
மாட்டிக்பகாண� அக்சலயரட்�ர மிதிகட்க�

பபாககுவரததில்  
வா்கனம் ஓட்டும் முடற 
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பாத பிபரக வசயலிழப்பு
279 பியரக் பசயலிழ்நதால்: 

(a) இக�யூறு ்விளக்குககள எரிய்விட்டு, சாகல ஓரத்திறகுப பாதுகாபபாகச பசல்லவும். 
(b) ககபியரக்கக பயன்படுத்தவும்
(c) உ�னடியாகக் குக்ற்வான கியருக்கு, பபரும்பாலும் 2்வது கியருக்கு, மா்றி, இன்்ின் பியரக்ககப 

பயன்படுத்த கிளட்சகச ்விடு்விக்கவும் 
(d) இன்்ிகன அக�த்து்வி�வும் 

்கழன்றுவரும் சக்கரம்
280 சக்கரஙகளில் ஏயதனும் ஒன்று இளகினால், ்வாகனம் அஙகும் இஙகும் தள்ளாடும். அயதாடு, இளகிபயபான 

சக்கரத்திலிரு்நது அளவுக்கதிக சத்தமும் ஏறபடும். ்வாகனத்கதச சரியான திகசயில் திருபபு்வதும் சிரமமாக 
இருக்கும். இத்தககய சூழநிகலயில், ய்வகத்கதக் குக்றத்து, பபாருத்தமான சமிக்கஞை காட்டி, சாகல 
ஓரமாகப பாதுகாபபான இ�த்தில் நிறுத்தவும். இளகிபயபான சக்கரத்கத இறுக்கமாக்கிய பி்றகு ்வாகனத்கத 
ஓட்டிச பசல்லவும். 

்காறறுபபான டயர்
281 �யரில் காறறுயபாய்விட்�ால், அ்நத �யரின் பக்கமாக ்வாகனம் ்வலு்வாக இழுக்கபபடும். பின் சக்கரத்கத்வி� 

முன் சக்கரத்தின் இழுபபு அதிகமாக இருக்கும். இவ்வாறு யநரும்யபாது, ஸ்டியரிங ்வலீ் மீதான பிடிகய 
இறுக்கி, இழுபபுக்கு எதிராக ்வாகனத்கதச சரியான பாகதயில் ஓட்டிச பசல்லவும். பமது்வாகவும் 
படிபபடியாகவும் பியரக் யபாட்டு, ்வாகனத்கதச சாகல ஓரமாக நிறுத்தவும். 

பாத பியரக் பசயலிழபபு / 
கழன்று்வரும் சக்கரம் / காறறுயபான �யர

பபாககுவரததில்  
வா்கனம் ஓட்டும் முடற 
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விபதது்கள
282 யபாக்கு்வரத்து ்விபத்துக்கு மூன்று கார்ஙகள் உள்ளன: 

(a) சாகலகயப பயன்படுத்துய்வார

(b) சுறறுபபு்றம் 

(c) ்வாகனம் 

283 இம்மூன்று கார்ஙகளில், சாகலகயப பயன்படுத்துய்வாயர பபரும்பாலான ்விபத்துகளுக்கான கார்மாக 
இருக்கின்்றனர. அயதாடு, ்விபத்கத அ்வரகள் ஏறபடுத்து்வதறகான முக்கிய கார்ம்: 

(a) த்வ்றான மதிபபடீு, கு்றிபபாகச சிறு பிள்களகளும் முதியயாரும், மறறும் 

(b) உரிய அக்கக்றயும் க்வனமும் இன்்றி ்வாகனம் ஓட்டுதல். 

284 ்வாகனம் ஓட்டுய்வாரில் ஆக பல்வனீமான்வரகள் யமாட்�ார கசக்கியளாட்டிகள். அ்வரகளுக்கு அருகில் 
்வாகனம் ஓட்டும்யபாது மிகவும் எசசரிக்ககயாக இருக்கய்வணடும். 

285 அக்கக்றயாகவும் க்வனமாகவும் ஓட்டும் பழக்கத்கத ஆரம்பத்திலிரு்நயத ்வளரத்துக் பகாள்ளய்வணடும். 
அயதாடு, ்வாகனம் ஓட்டும் ஒவப்வாரு முக்றயும் ய்வகம் மறறும் தூரம் கு்றித்த மதிபபடீ்க� 
யமம்படுத்திக்பகாள்ள முயறசி பசயயய்வணடும். 

286 நீஙகள் ்விபத்தில் சிக்கினால், காயம் ஏறபட்�ாலும் ஏறப�ா்விட்�ாலும் ்வாகனத்கத நிறுத்தய்வணடும். 
சாகலகயப பயன்படுத்தும் மற்ற்வரகளி�ம் ்விபத்து பற்றி எசசரிக்கக ்விடுக்க ்வாகனத்தின் இக�யூறு 
்விளக்குககள எரிய்வி� ம்றக்கக்கூ�ாது. 

287 காயம் ஏறப�ாத ்விபத்தில்: 

(a) சம்ப்நதபபட்� ஓட்டுநரகள் தஙகளது ்வாகனஙககள ்விகர்வாகவும் பாதுகாபபாகவும் சாகல ஓரத்திறகுக் 

பகாணடு பசன்று, சாகலகயப பயன்படுத்தும் மற்ற்வரகளுக்கு ஆபத்தான சூழநிகல உரு்வா்வகதத் 

த்விரக்கய்வணடும் 

(b) இரு தரபபினரும் ்வி்வகாரத்கதத் தஙகளுக்கிக�யில் யபசித் தீரத்துக் பகாள்ளய்வணடும் 

(c) ்வி்வகாரத்கதத் தனிபபட்� முக்றயில் தீரக்க முடியா்விட்�ால், இரு தரபபினரும் ்விபத்து பற்றி தத்தம் 

காபபுறுதி நிறு்வனஙகளி�ம் பதரியபபடுத்த ய்வணடும்

(d) ்விபத்து பற்றி யபாலிசாரி�ம் பதரியபபடுத்த ய்வணடிய அ்வசியமில்கல. 

288 காயம் ஏறபட்� ்விபத்தில்: 

(a) ்விபத்தால் ஏறபட்� உத்யதசத் த�ஙகல்(கள்) அல்லது ஆபத்து பற்றி சாகலகயப பயன்படுத்தும் 

மற்ற்வரககள எசசரிக்க அவ்வழியாகச பசல்ய்வாரி�ம் உத்வி நா�வும் 

(b) யபாலிசாகரயும் அ்வசர மருத்து்வ ்வணடிகயயும் அகழக்கவும் 

(c) யபாலிஸ் அதிகாரியின் அனுமதியின்்றி உஙகள் ்வாகனத்கத நகரத்தய்வா அபபு்றபபடுத்தய்வா கூ�ாது. 

பின்்வரும் சூழநிகலகள் மட்டுயம ்விதி்விலக்கு: 

(i) காயமக�்நத்வர மருத்து்வமகனக்குக் பகாணடு பசல்லபப� ய்வணடிய நிகல 

(ii) சிக்கி இருபப்வகரக் காபபாற்ற, தீகயத் தடுக்க, அல்லது ்விபத்தினால் ஏறபட்� யமாசமான 

யபாக்கு்வரத்து அபாயத்கதக் குக்றக்க ய்வணடிய அ்வசியம். 

(d) ்விபத்து பற்றி உஙகளது காபபுறுதி நிறு்வனத்தி�ம் பதரியபபடுத்தவும். 

- ்விபத்துகள்

பபாககுவரததில்  
வா்கனம் ஓட்டும் முடற 
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பதர்வுககுத பததி குறிப்பு 
289 ்வாகனம் ஓட்டும் யதரவுக்கு நீஙகள் முன்கூட்டியய யததி கு்றிக்கய்வணடும். யதரவுக் கட்�்ம் 

பசலுத்தியவு�ன், யதரவு நக�பபறும் யநரம், யததி, யதரவு ந�த்தபபடும் நிகலயம் ஆகிய ்வி்வரஙககளக் 
காட்டும் ரசீது உஙகளி�ம் தரபபடும். யதரவு நாளன்று, ்வரய்வறபு முகபபில் ்வாகனம் ஓட்டும் யதரவுக்கான 
பபாறுபபதிகாரியி�ம் பின்்வருப்வறக்றக் பகாடுக்கவும்: 

(a) பசல்லுபடியாகும் இக�க்கால ஓட்டுநர உரிமம் 

(b) யதரவுக்குப பயன்படுத்தபபடும் ்வாகனத்தின் பசல்லுபடியாகும் காபபுறுதி சான்்றிதழ 

(c) பசல்லுபடியாகும் இறுதி எழுத்துத்யதரவு சான்்றிதழ 

(d) ்வாகனம் ஓட்டும் யதர்வின் கட்�் ரசீது 

290 அக�யாள யநாக்கத்திறகாக உஙகளது அக�யாள அட்க�கயயும் நீஙகள் பகாணடு ்வரய்வணடும். நீஙகள் 
ப்வளிநாட்�்வராக இரு்நதால், க�பபிதகழக் காட்�ய்வணடும். யபாக்கு்வரத்து குற்றஙகளுக்காக 13 அல்லது 
அதறகு யமலான குற்றபபுள்ளிககள நீஙகள் பபற்றிரு்நதால், யதரவுக்குத் யததி கு்றிக்க முடியாது. நீஙகள் 
யதரவுக்குப பதிவு பசயதிரு்நதாலும், 13 அல்லது அகத்வி� அதிக குற்றபபுள்ளிகள் இரு்நதால் யதரக்வ 
எடுக்க அனுமதிக்கபப� மாட்டீரகள். 

வா்கனம் ஓட்டும் பதர்வு
291 ்வாகனம் ஓட்டும் யதர்வில் இரு பகுதிகள் உணடு. முதல் பகுதியில் உஙகளது ்வாகனம் ஓட்டும் தி்றன்கள் 

யசாதிக்கபபடும். ்வாகனம் ஓட்டிபபழகும் பாகதயில் இது ந�த்தபபடும். இரண�ா்வது பகுதியில் சாகலகயப 
பயன்படுத்தும் மற்ற்வரகளு�ன் நீஙகள் பாதுகாபபான முக்றயில் ஓட்டிச பசல்கி்றரீகளா, யபாக்கு்வரத்து 
்விதிமுக்றககளக் கக�பபிடிக்கி்றரீகளா என்பன கண�்றியபபடும். இது சாகலயில் ந�த்தபபடும். 

292 யதர்வின்யபாது, யதர்வாளர மடிக்க்ினிகய அல்லது சரிபாரபபுப பட்டியகலப பயன்படுத்தி உஙகளது ்வாகனம் 
ஓட்டும் தி்றகன மதிபபிடு்வார. ்வாகனம் ஓட்டும்யபாது பசயயக்கூடிய உத்யதசப பிகழகள் அகனத்தும் 
மடிக்க்ினியில் அல்லது சரிபாரபபுப பட்டியலில் காட்�பபட்டிருக்கும். யதரக்வ எடுபப்வர கடுகமயான 
பிகழ எகதயயனும் பசயதால், உ�னடியாகத் யதர்வில் யதால்்வியக�்வார. கடுகமயற்ற பிகழகள் 
ஒவப்வான்றுக்கும் 2 முதல் 10 தண�கனப புள்ளிகள் ்விதிக்கபபடும். முன்கூட்டியய நிர்யிக்கபபட்� 
புள்ளிககள்வி� அதிகமான புள்ளிககளப பபறுப்வர யதர்வில் யதால்்வியக�்வார. ்வாகனம் ஓட்டும் யதர்வில் 
நீஙகள் யத்றினாலும் யத்றா்விட்�ாலும், யதர்வின் முடி்வில் யதரவு அ்றிக்கக அல்லது சரிபாரபபுப பட்டியல் 
உஙகளி�ம் தரபபடும். அகதக் பகாணடு உஙகள் த்வறுககள நீஙகள் சரிபசயய முடியும். 

வா்கனம் ஓட்டும் பதர்வு 
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வா்கனம் ஓட்டக ்கறறுக வ்காளபவார் மீதான ்கட்டுப்பாடு்கள
293 ்வாகனம் ஓட்�க் கறறுக் பகாள்ய்வார பின்்வரும் பபாழுதுயபாக்கு பூஙகாக்களிலும் பபாது கார 

நிறுத்துமி�ஙகளிலும் எ்நத யநரத்திலும் அனுமதிக்கபப�மாட்�ாரகள். 

(a) (i)பூமகல

(ii) ஈஸ்ட் யகாஸ்ட் பூஙகா 

(iii) ஃயபாரட் யகனிங பூஙகா 

(iv) எல்லா அரசாஙக மருத்து்வமகனகளின் ்வளாகஙகள் 

(v) ்ூயராங ப்றக்வப பூஙகா 

(vi) கிராஞசி நீரத்யதக்கப பூஙகா 

(vii) லாபர�ார பூஙகா 

(viii) யலா்வர பியரஸ் நீரத்யதக்கப பூஙகா 

(ix) பமக்ரிசசி நீரத்யதக்கப பூஙகா 

(x) மவுன்ட் ஃயபபர கணக்வர பூஙகா 

(xi) பாசிர ரிஸ் பூஙகா 

(xii) சியலத்தார நீரத்யதக்கப பூஙகா 

(xiii) பசம்ப்வாங பூஙகா 

(xiv) அபபர பியரஸ் நீரத்யதக்கப பூஙகா 

(xv) பபாது கார நிறுத்துமி�ஙகள் 

வா்கனம் ஓட்டக ்கறறுக வ்காளபவார்  
மீதான ்கட்டுப்பாடு்கள 



110 ஓட்டுநருக்குரிய இறுதி விளக்கம் ஓட்டுநருக்குரிய இறுதி விளக்கம் 

்வாகனம் ஓட்�க் கறறுக்  
பகாள்ய்வார மீதான கட்டுபபாடுகள் 

(b) தடட வசய்யப்பட்ட பகுதி்கள 
 சிஙகபபூர தீ்வின் பதன் ககரயில் அபலக்சாணட்ரா சாகலயின் பதன்பகுதி க�றககரகயச ச்நதிக்கும் 

இ�த்தில் பதா�ஙகும் எல்கலக்யகாடு, இஙகிரு்நது அபலக்சாணட்ரா சாகல, குயின்ஸ்ய்வ, �ால்நது 
சாகல, யநபபியர சாகல, தஙளின் சாகல, ஆரஞசு குயராவ சாகல, ஆண�ரசன் சாகல, பல்யமாரல் 
சாகல, பசன்சரி யலன், தாம்சன் சாகல, பிரா�ல் சாகல, பாரட்லி சாகல, அபபர பாய யலபார 
சாகல, பாய யலபார சாகல, யகலாங சாகல, தஞயசாங காத்யதாங சாகல ஆகிய்வறக்ற உள்ள�க்கி, 
க�யலாரத்கத அக�கி்றது. இபபகுதி கீழக்காணும் ்வகரப�த்தில் காட்�பபட்டுள்ளது: 

(c) ்வாகனம் ஓட்�க் கறறுக் பகாள்ய்வார கீழக்காணும் யநரஙகளில் பின்்வரும் இ�ஙகளில் அனுமதிக்கபப� 
மாட்�ாரகள்:

சனிக்கிழடம (அந்தச் 
சனிக்கிழடம வபாது விடுமுடற 

நாளா்க இல்லாவிட்டால்) 

காகல 7.30 ம்ி – 9.30 ம்ி 

நணபகல் 12.00 ம்ி – பிறபகல் 

2.00 ம்ி 

வாரநாட்்கள (வபாது விடுமுடற நாள 
தவிர்தது) அல்லது ஞைாயிறறுக்கிழடம 

காகல 7.30 ம்ி – 9.30 ம்ி 

மதியம் 12.30 ம்ி – பிறபகல் 2.00 ம்ி 

மாகல 4 ம்ி – இரவு 7 ம்ி 
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வா்கனம் ஓட்டக ்கறறுக  
வ்காளபவார் மீதான ்கட்டுப்பாடு்கள 
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அன்றாடப் பரிபசாதடன்கள
294 ்வாகனத்கத ஓட்�த் பதா�ஙகு்வதறகு முன்பாக, பின்்வருப்வறக்றச சரிபாரக்க சில நிமி�ஙகள் பசல்வி�வும்: 

(a) உரிமத் தகடுகள் சுத்தமாகவும் எணகள் எளிதில் பதரியும் ்வண்மும் இருபபகத உறுதிபபடுத்தவும். 
உரிமத் தகடுகள் இல்லாமல் ்வாகனம் ஓட்டு்வது குற்றமாகும். ்வாகனத்தின் முன்பக்கமும் பின்பக்கமும் 
உரிமத் தகடுகள் இருக்கய்வணடும். 

(b) �யர எதிலா்வது காறறுப யபாயிருக்கி்றதா என்பகதக் க்வனிக்கவும். 

(c) எல்லா ்விளக்குகளும் எரி்வகத உறுதிபபடுத்தவும். ப�ட்கலட், பின்்விளக்கு, நிறுத்த ்விளக்கு, 
பின்பக்கம் பசல்்வதறகான ்விளக்கு, உரிமத் தகடு ்விளக்கு, திகசகாட்டி ்விளக்கு, ரிஃபபலக்�ர 
ஆகிய்வற்றில் ஏதா்வபதான்று இயஙகாத நிகலயில் ்வாகனம் ஓட்டு்வது குற்றமாகும். 

(d) முன் மறறும் பின் காறறுத்தடுபபுக் கண்ாடிகள் சுத்தமாக இருக்கய்வணடும். காறறுத்தடுபபுக் 
கண்ாடி அழுக்காக இரு்நதால் பாரக்வயாற்றல் குக்றயும். 

(e) எணப்ய அல்லது தண்ரீ ஏயதனும் கசிகி்றதா என ்வாகனத்திறகு அடியில் பாரக்கவும். 

(f) இன்்ிகன இயக்கும் சா்விகயத் திருபபி “ON” நிகலயில் க்வக்கவும். எல்லா அபாய ்விளக்குகளும் 
இயக்க மானிகளும் சரியாக இயஙகு்வகத உறுதிபபடுத்தவும். 

(g) இன்்ிகன முடுக்கிய பி்றகு, பமது்வாக ஓட்�த் பதா�ஙகவும். அயத சமயத்தில் ஏயதனும் ்வியநாதமான 
சத்தம் அல்லது அதிரவு இருக்கி்றதா என்பகதக் க்வனிக்கவும். பியரக் ய்வகல பசயகி்றதா என்பகதயும் 
்வாகனம் இ�து அல்லது ்வலது பக்கம் இழுக்கபப�ாதிருபபகதயும் உறுதிபபடுத்த பாத பியரக்கக 
மிதிக்கவும். ஸ்டியரிங ்வலீ் ்வழக்கத்கத்வி� மிகவும் கனமாகத் யதான்்றக்கூ�ாது. 

வாராந்தரப் பரிபசாதடன்கள
295 உஙகள் ்வாகனத்கத ்வார்நயதாறும் பரியசாதிபபதன்மூலம் பாதுகாபபான, பிரசசகன இல்லாத, இனிகமயான 

பய் அனுப்வத்கத உறுதிபபடுத்தலாம். உஙகள் ்வாகனத்கதப பரியசாதிக்கும்யபாது, பின்்வருப்வறக்றக் 
கு்றிபபாகக் க்வனிக்கவும்: 
(a) யரடியயட்�ர கூலன்ட் சரியான அள்வில் இருபபயதாடு, யரடியயட்�ர மூடி இறுக்கமாக 

மூ�பபட்டிருக்கய்வணடும். 

(b) காறறுத்தடுபபுக் கண்ாடிகயச சுத்தபபடுத்தும் திர்வம் சரியான அள்வில் இருக்கய்வணடும்.

(c) யபாதிய அளவு இன்்ின் எணப்ய இருக்கய்வணடும். 

(d) மின்கலத்தின் மின் இக்பபுகள் இறுக்கமாக இக்க்கபபட்டு, மின்கலத்தில் சரியான அள்வில் 
தண்ரீ இருக்கய்வணடும். 

(e) பியரக் திர்வம் சரியான அள்வில் இருக்கய்வணடும். 

(f) உபரி �யர உட்ப� எல்லா �யரகளிலும் காற்றழுத்தம் சரியான அள்வில் இருக்கய்வணடும். 

(g) ்வாகனத்தின் பின்பகுதியில் உபரி �யர, ்வணடி தூக்குபபபா்றி, சக்கர திருகுபபபா்றி ஆகியக்வ 
இருக்கய்வணடும்.

அவ்வப்பபாதான பரிபசாதடன்கள
296 உறபத்தியாளர பரி்நதுகரக்கும் கால இக�ப்வளியில், அஙகீகரிக்கபபட்� யசக்வ நிகலயத்திறகு உஙகள் 

்வாகனத்கத அனுபபி, பின்்வருப்வறக்றப பரியசாதித்து, சீரபசயது, மாற்றய்வணடும்: 

(a) இன்்ின் எணப்ய     (d)  காறறுத் துபபுரவுச சாதனம்  (g)  சஸ்பபன்ஷன் 

(b) எணப்ய ்வடிகட்டி     (e)  அடிசசட்�ம்    (h)  பியரக் கலனிங 

(c) கியர பபட்டி எணப்ய  (f)  இன்்ிகன முடுக்கும் இயக்கம் 

வா்கனததின் பராமரிப்பு 
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இலகுர்க சரககு வா்கனங்கள 

விபதது்களின் ்காரணங்கள 
297 யபாக்கு்வரத்து ்விபத்துகளில் அதிகமான்வறறுக்கு பிக்-அப ்வாகனஙகளும் யபனல் ய்வன்களும் கார்ம். 

இ்நத ்விபத்துகள் யநர்வதறகான முக்கிய கார்ஙகள்: 

(a) அளவுக்கதி்க பவ்கம் 
 பிக்-அப ்வாகனக்களும் யபனல் ய்வன்களும் சரக்கு ஏற்றபப�ாதயபாது அதிக ய்வகத்தில் பசல்லக்கூடிய 

ஆற்றல் பகாண�க்வ. எனய்வ, இ்நத ்வாகனஙகளின் ஸ்டியரிங மறறும் பியரக் இயக்கஙகள் ப்வவய்வறு 
்விதமாகச பசயல்ப�க்கூடும். ்வாகனத்கதக் க்வனமாகக் ககயாளா்விட்�ால், ்வாகனம் சறுக்கக்கூடும் 
அல்லது ்விபத்தில் சிக்கக்கூடும். 

(b) பயணி்கடள ஆபததான முடறயில் ஏறறிச் வசல்லுதல் 
 பிக்-அப ்வாகனத்தில் ஏற்றிச பசல்லபபடும் பய்ிகள் ஒழுஙகாக அமர்நதிருக்க ய்வணடும். பய்ிகள் 

நின்று பகாணடிரு்நதால் ்வாகனத்தின் நிகலத்தன்கமயும் சமநிகலயும் பாதிக்கபபடும், கு்றிபபாக 
்வாகனம் திரும்பும்யபாதும் ்வகளவுகளில் பசல்லும்யபாதும். ்வாகனம் திடீபரன நின்்றால் பய்ிகள் 
்வாகனத்திலிரு்நது தூக்கி எ்றியபப�க்கூடும். 

பாது்காப்புச் சாதனங்கள
298 பிக்-அப ்வாகனஙகள், யபனல் ய்வன்கள் ஆகிய்வற்றின் உரிகமயாளரகள் சட்�பபடி பின்்வரும் பாதுகாபபுக் 

கரு்விககளத் தஙகள் ்வாகனத்தில் பபாருத்தியிருக்கய்வணடும்: 

(a) பவ்க எச்சரிகட்க ்கருவி
 ்வாகனத்தின் ய்வக ்வரம்பு மீ்றபபடும்யபாது இ்நதக் கரு்வி எசசரிக்கக ஒலி எழுபபும். 

(b) ஓரததடுப்புக ்கம்பி்கள 
 பிக்-அப ்வாகனஙகள் சரக்குககளப பத்திரமாக ஏற்றிச பசல்்வதறகாக இரு பக்கஙகளிலும் ஓரத்தடுபபுக் 

கம்பிககளப பபாருத்தய்வணடும். 
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ஓட்டுநரககளப பாதுகாபபான முக்றயில் ்வாகனம் ஓட்�ச பசயதி�, ய்வகக் கணகா்ிபபு யகமரா, சி்வபபு ்விளக்கு கணகா்ிபபு 
யகமரா யபான்்ற யபாக்கு்வரத்து உ்ரகரு்விககள அதிகமான இ�ஙகளில் பயன்படுத்தும் சாத்தியத்கதப யபாக்கு்வரத்து யபாலிசார 
ஆராய்வர. ்விபத்துகள் யநரும் அபாயத்கதத் த்விரக்க, ்விபத்துகள் அதிகமாக நிகழும் இ�ஙகளில் கூடுதல் யகமராக்ககள நிறுவு்வது 
கு்றித்தும் யபாக்கு்வரத்து யபாலிசார ஆராய்வர. பாரக்வயில் பளிசபசனத் பதன்படும் இ்நதக் யகமராக்கள், யபாக்கு்வரத்து குற்றஙகள் 
புரியபபடு்வகதத் தடுத்து, சாகலப பாதுகாபகப யமம்படுத்தும்.

சிவப்பு விளககு ்கண்காணிப்பு ப்கமரா
299 சி்வபபு ்விளக்கு எரியும்யபாது ்வாகனத்கத நிறுத்தாமல் ஓட்டிசபசன்று, சாகலகயப பயன்படுத்தும் 

மற்ற்வரகளுக்கு ஆபத்கத உண�ாக்கும் ஓட்டுநரககளத் தடுக்கவும் கணடுபிடிக்கவும் தீவு முழு்வதும் 
பமாத்தம் 240 மின்னிலக்கச சி்வபபு ்விளக்கு கணகா்ிபபு யகமராக்கள் நிறு்வபபட்டுள்ளன. 

 சி்வபபு ்விளக்கு கணகா்ிபபு யகமராக்கள் பபாருத்தபப�ாத சாகல ச்நதிபபுககளப யபாக்கு்வரத்து 
யபாலிசாரின் ந�மாடும் கணகா்ிபபு ந�்வடிக்கககள் கணகா்ிக்கின்்றன. இவ்வாறு 
கணகா்ிக்கபபடும் இ�ஙகளில் பதா�ர்நது கணகா்ிபபு யதக்வயா என்பகத உறுதிபபடுத்த 
அடிக்கடி ஆயவு யமறபகாள்ளபபடுகி்றது. 

 சி்வபபு ்விளக்கு எரியும்யபாது ்வாகனத்கத நிறுத்தாமல் பசல்லும் ஓட்டுநரகளுக்கு 12 குற்றபபுள்ளிகளும் 
்வாகனத்தின் ்வகககயப பபாறுத்து $200 முதல் $230 அபராதமும் ்விதிக்கபப�லாம். நீதிமன்்றத்தில் 
குற்றம் சாட்�பபடும் ஓட்டுநரகளின் முதல் குற்றத்திறகு $1,000 அபராதம் அல்லது 3 மாதச சிக்றத் 
தண�கனயும், இரண�ா்வது அல்லது அடுத்தடுத்த குற்றத்திறகு $2,000 அபராதம் அல்லது 6 மாதச 
சிக்றத் தண�கனயும் ்விதிக்கபப�லாம். 

நிடலயா்கப் வபாருததப்பட்ட பவ்கக ்கண்காணிப்பு ப்கமராக்கள 
300 ்வாகன/சாகல ய்வக ்வரம்புகளுக்கு ஓட்டுநரகள் உட்படு்வகத உறுதிபபடுத்த பல்ய்வறு உத்திககளப 

யபாக்கு்வரத்து யபாலிசார ககயாளுகின்்றனர. தீவு முழு்வதும் நிகலயாகப பபாருத்தபபட்� 
மின்னிலக்க ய்வகக் கணகா்ிபபு யகமராக்கள், ய்வகத் தடுபபு ந�்வடிக்கககளின்யபாது 
பயன்படுத்தபபடும் ந�மாடும் யலசர ய்வகமானி யகமராக்கள் ஆகியக்வ இதில் உள்ள�ஙகும். 
அயதாடு, ஆபத்தான முக்றயில் ய்வகமாக ஓட்டுய்வாகரக் கணகா்ிபபு அதிகாரிகளும் பதா�ர்நது 
கணகா்ிக்கின்்றனர. 

 ய்வக ்வரம்கப மீறும் குற்றம் புரியும் ஓட்டுநரகளுக்கு $130 முதல் $200 ்வகரயிலான அபராதமும் 4 
முதல் 24 குற்றபபுள்ளிகளும் ்விதிக்கபப�லாம். அ்வரகளுக்கு எதிராக நீதிமன்்றத்திலும் ந�்வடிக்கக 
எடுக்கபப�லாம். 

நடமாடும் பவ்கக ்கண்காணிப்பு ப்கமராக்கள 
301 யபாக்கு்வரத்து யபாலிசார தஙகளின் கணகா்ிபபு ந�்வடிக்ககககள யமம்படுத்த பதா�ர்நது பல்ய்வறு 

பதாழில்நுட்பஙககள ஆராய்நது ்வருகின்்றனர. அ்வறறுள் ஒன்று ந�மாடும் ய்வகக் கணகா்ிபபு 
யகமரா. 

 நிகலயாகப பபாருத்தபபட்� ய்வகக் கணகா்ிபபு யகமராக்வப யபால இரு்நதாலும், இக்வ 
எளிதில் நகரத்திச பசல்லக்கூடியக்வயாக இருபபதால், யதக்வக்யகறப கு்றிபபிட்� சில இ�ஙகளில் 
இ்வறக்றப பயன்படுத்த இயலும். தறயபாகதய நிகலயாகப பபாருத்தபபட்� ய்வகக் கணகா்ிபபு 
யகமராக்களால் அவ்வாறு பசயய இயலாது. 

 நிகலயாகப பபாருத்தபபட்� யகமராக்வ்வி� ந�மாடும் யகமராக்வ ்விகர்வாகவும் குக்ற்நத 
பசல்விலும் இ�ம் மாற்றபபடும். இதன்்வழி, யபாக்கு்வரத்து யபாலிசாரின் மற்ற ந�்வடிக்கககளுக்குத் 
யதக்வயான ்வளஙகளுக்கு எ்நத்விதப பாதிபபும் இன்்றி, நீண�கால ய்வக மீ்றல் பிரசசகனகளுக்குத் 
தீரவுகா் யபாக்கு்வரத்து யபாலிசாரால் சட்ப�ன பசயல்ப� முடியும். 

 அயத ஆரஞசு நி்றச சாயம் அடிக்கபபட்� இ்நதக் யகமராக்கள், ய்வக ்வரம்புககள மீறும் ஓட்டுநரககளத் 
தடுக்கப பயன்படுகின்்றன. 

 கணகா்ிபபு யகமராக்கள் அல்லது யபாலிஸ் அதிகாரிகள் பாரக்வயில் படும்யபாது மட்டுமன்்றி, எல்லா யநரஙகளிலும் 
யபாக்கு்வரத்து ்விதிமுக்றககளக் கக�பபிடிக்குமாறு சாகலகயப பயன்படுத்தும் அகன்வரி�மும் யபாக்கு்வரத்து யபாலிசார 
்வலியுறுத்துகின்்றனர. உஙகள் அன்புக்குரிய்வரகளுக்காக, பாதுகாபபாக ்வடீு திரும்புஙகள். 

்கண்காணிப்பு ப்கமராக்கள மூலம்  
உயிர்்கடளப் பாது்காக்கிபறாம்
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பணிவன்பா்க ஓட்டும் முடற

வா்கனம் ஓட்டிச் வசல்லுதல் 

302 உஙகளுக்குப பின்னாலுள்ள யபாக்கு்வரத்கத பமது்வக�யச பசயயாதிருக்க, உஙககளச சுற்றிலுமுள்ள 
யபாக்கு்வரத்தின் ய்வகத்திறகு ஏறப உஙகள் ய்வகத்கதச சரிபசயயவும். 

303 சூழநிகலகள் அனுமதிக்கும்யபாது, முன்பசல்லும் உரிகமகய மற்ற்வரகளுக்கு ்விட்டுக்பகாடுபபது ப்ி்வன்பாகும். 

304 முன்பசல்லும் உரிகம உஙகளுக்குத் தரபபடும்யபாது, நன்்றி பசால்்வது ப்ி்வான பசயலாகும். 

சமிகடஞை ்காட்டுதல் 

305 மற்ற்வரகள் உரிய தரு்த்தில் பசயல்படும் ்வககயில் முன்கூட்டியய பபாருத்தமான சமிக்கஞைககளக் காட்�வும். 

306 மற்ற்வரகளுக்குக் குழபபம் ஏறப�ாத ்வககயில், சமிக்கஞைககளப பயன்படுத்தாதயபாது அக�த்து்வி�வும். 

�ார்ன் ஒலிததல் 

307 உத்யதச யமாதல் யபான்்ற ஆபத்துககளப பற்றி சாகலகயப பயன்படுத்தும் மற்ற்வரககள எசசரிபபதறகு மட்டுயம 
�ாரன் ஒலிக்கய்வணடும். 

308 யகாபத்கத அல்லது எரிசசகல ப்வளிபபடுத்த �ாரன் பயன்படுத்தக்கூ�ாது. 

309 முன்பசல்லும் உரிகமகயப பல்வ்நதமாகப பபறு்வதறகு அல்லது கூட்�மான இ�ஙகளில் மு்நதிச பசல்்வதறகு 
�ாரன் பயன்படுத்தக்கூ�ாது. 

தடக ்கட்வடாழுஙகு 

310 சாகலயின் இ�பபக்கத்தில் பசன்று, ய்வகமாகச பசல்லும் மற்ற ்வாகனஙகள் பாதுகாபபான முக்றயில் க�்நது 
பசல்்வதறகு மற்ற த�ஙககள ்விட்டுக்வக்கவும். 

311 உஙகள் த�த்திறகு உள்யளயய இருக்கவும். இரு த�ஙகளுக்கு மத்தியில் ஓட்டு்வது மற்ற ்வாகனஙகளுக்கு 
இக�ஞசலாக இருபபயதாடு, யபாக்கு்வரத்கதயும் மு�க்கக்கூடும் என்பதால் அக்கக்றயற்ற பசயலாகக் 
கருதபபடும். 

312 சாகலத் த�ஙகளின் ஊ�ாகப புகு்நது ப்வளியய்றிக் பகாணய� இருக்கக்கூ�ாது. ஏபனனில், இதனால் 
மற்ற்வரகளுக்குக் குழபபமும் ஆபத்தும் யநரக்கூடும். 

313 மற்ற ்வாகனஙகளின் பாகதக்குள் ப்வட்டிசபசல்்வது ப்ி்வன்பற்றது, ்விபத்கத உண�ாக்கக்கூடியது. 

சாடல சந்திப்பு்களில் 

314 சாகல ச்நதிபபில் முன்கூட்டியய சரியான த�த்திறகுச பசன்று, நீஙகள் பசல்ல்விரும்பும் திகசகய மற்ற்வரகளி�ம் 
பதரியபபடுத்தவும்.

315 ்வலதுபக்கம் திரும்பும்யபாது, எதிரத்திகசயிலிரு்நது ்வரும் ்வாகனஙகளின் பாகதகய மக்றக்காத ்வககயில் 
சரியான இ�த்தில் நிகலநிறுத்தவும். 

பபாககுவரதது வநரிசலில்

316 யபாக்கு்வரத்து பநரிசலின்யபாது ்வரிகசயியலயய இருக்கவும். ்வரிகசகய மீ்றிச பசல்லய்வண�ாம். ்வரிகசகய 
மீ்றிச பசன்்றால் யபாக்கு்வரத்து பநரிசல் யமாசமாகும். 

317 யபாக்கு்வரத்து பநரிசலின்யபாது துக்ச சாகலயின் ச்நதிபபில் இக�ப்வளி ்விட்டு, எதிரத்திகசயிலிரு்நது 
்வரும் ்வாகனஙகள் ்வலதுபக்கம் திரும்பவும், துக்ச சாகலயிலிரு்நது ்வரும் ்வாகனஙகள் ப்வளியய்றவும் 
இ�மளிக்கவும். 

்கடந்து வசல்லுதல் 

318 முற்றிலும் அ்வசியமான சூழநிகலகளில் மட்டுயம க�்நது பசல்லய்வணடும். 

319 ய்வறு ்வாகனஙகள் எதுவும் உஙககளக் க�்நதுபசல்ல அல்லது தாணடிச பசல்ல முறப�்வில்கல என்பகத 
உறுதிபபடுத்திய பி்றகு மட்டுயம தாணடிச பசல்லய்வணடும். 

320 ய்வப்றாரு ்வாகனம் உஙககளத் க�்நது பசல்லும்யபாது, அ்நத ்வாகனம் ்விகர்வாகக் க�்நது பசல்லும் ்வககயில் 
ய்வகத்கதக் குக்றத்து இ�துபக்கமாகச பசல்லவும். 

321 ய்வப்றாரு ்வாகனம் உஙககளத் க�்நது பசல்ல முறபடும்யபாது ய்வகத்கதக் கூட்டு்வது பாதுகாபபற்றது, 
ப்ி்வன்பற்றது. 
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பின்வதாடரும் தூரம் 

322 உஙகளுக்கு முன்னாலுள்ள ்வாகனத்திறகும் உஙகளுக்கும் இக�யில் பாதுகாபபான பின்பதா�ரும் தூரத்கத 
நிகலநாட்�வும். இதன்்வழி, முன்னாலுள்ள ்வாகனம் திடீபரன நின்்றால் நீஙகள் பாதுகாபபான முக்றயில் 
நிறுத்து்வதறகுப யபாதிய இ�மிருக்கும். 

323 முன்னாலுள்ள ்வாகனத்கத பநருக்கமாகப பின்பதா�ர்நது அசசுறுத்தக்கூ�ாது. இ்நத ஆபத்தான பழக்கம் 
எளிதில் ்விபத்துக்கு இட்டுசபசல்லக்கூடும். 

324 உஙகளுக்கு முன்னால் பமது்வாகச பசல்லும் ்வாகனஙககள யநாக்கி ப�ட்கலட் ்விளக்குககளப பளிசசிடு்வது 
அல்லது �ாரன் ஒலிபபது நாகரிகமற்ற பசயலாகும். 

வா்கனதடத நிறுததுவதும் நிறுததி டவப்பதும் 

325 எபயபாதும் சாகல ஓரத்திறகு அருகில் ்வாகனத்கத நிறுத்தவும் அல்லது நிறுத்தி க்வக்கவும். 

326 எபயபாதும் சாகலகயப பயன்படுத்தும் மற்ற்வரகளுக்கு உஙகளால் பதா்நதரவு ஏறப�ாத இ�ஙகளில் 
்வாகனத்கத நிறுத்தவும் அல்லது நிறுத்தி க்வக்கவும். 

327 யபாக்கு்வரத்து ்விளக்கு மாறு்வதறகாகக் காத்திருக்ககயில், சாகல ச்நதிபபிலிரு்நது சறறு தூரத்தில் நிழலாக 
இருக்கும் இ�த்தில் ்வாகனத்கத நிறுத்தக்கூ�ாது. இது சுயநலமான பசயலாகும். இதனால் சாகல ச்நதிபபில் 
யபாக்கு்வரத்து பமது்வக�யும். 

328 ்வாகன நிறுத்துமி�த்தில் உஙகள் ்வாகனத்கத நிறுத்தி க்வக்கும்யபாது, உஙகளுக்குரிய இ�த்தின் மத்தியில் 
நிறுத்தி க்வத்து அக்கக்றயாக ந�்நது பகாள்ளவும். 

329 ்வாகன நிறுத்துமி�த்தில் இ�ம் யதடும்யபாது ்வரிகசபபடி காத்திருக்கவும். ்வரிகசகய மீறு்வது அல்லது 
ய்வப்றாரு ்வாகனம் உள்யள நுகழய்விருக்கும் இ�த்தில் பல்வ்நதமாகப புகு்வது சமூக்வியராதச பசயலாகும். 

330 உஙகள் ்வாகனத்தின் ப�ட்கலட் ்விளக்குகள், பின் ்விளக்குகள், திகசகாட்டி ்விளக்குகள் ஏதா்வது 
பழுதாகியிரு்நதால் ்வாகனத்கத ஓட்�க்கூ�ாது. 

331 பகல் யநரத்தில் பதளி்வாகப பாரக்க இயலாத சூழநிகலகளில், ப�ட்கலட் ்விளக்குககள எரிய்வி�ய்வணடும். 
இதன்்வழி நீஙகள் பதளி்வாகப பாரக்கலாம், மற்ற்வரகளின் பாரக்வயில் பதளி்வாகத் பதரியலாம். 

332 In the daytime when visibility is poor, you should turn on the headlights so that you can see and be seen more easily.

நடடயர்்களும் மிதிவணடி ஓட்டுநர்்களும் 

333 நக�யரகளும் மிதி்வணடி ஓட்டுநரகளும் திடீபரன திகச மா்றக்கூடும் என்பதால் அ்வரகளுக்குப யபாதிய இ�ம் 
தரவும். 

334 நக�யரகளுக்கு அருகில் பசல்லும்யபாது �ாரன் ஒலிக்கக்கூ�ாது. ஏபனனில், அ்வரகள் பய்நது, ்விபரீதமாகச 
பசயல்பட்டு, ்விபத்து யநரக்கூடும். 

335 நக�யர க�பபில் ்வாகனத்கத நிறுத்தி நக�யரகளின் பாகதகய மக்றக்கக்கூ�ாது. 

336 ஈரமான சாகலகளில், நக�யரககளயும் மிதி்வணடி ஓட்டுநரககளயும் க�்நது பசல்லும்யபாது ய்வகத்கதக் 
குக்றத்து, சாகலயில் படி்நதிருக்கும் தண்ரீ அ்வரகள்மீது பத்றிபபகதத் த்விரக்கவும். 

வபாறுடம 

337 எபயபாதும் பபாறுகமயாக இருக்கவும். சாகலயில் அ்வசரபப�ய்வா அல்லது நிதானத்கத இழக்கய்வா கூ�ாது. 

338 மற்ற ஓட்டுநரகள் ஏதா்வது த்வறு பசயதால் அல்லது உஙகளுக்குத் பதா்நதரவு ஏறபடுத்தினால் யகாபமூட்டும் 
கசகககள் காட்டு்வது ப்ி்வற்ற பசயலாகும். யாருயம ய்வணடுபமன்ய்ற ்விபத்தில் சிக்கிக் பகாள்்வதில்கல. 

தவறு வசய்வது மனித இயல்பு: மன்னிப்பு ப்களுங்கள, மன்னிதது விடுங்கள 

339 உஙகளால் மற்ற்வரகளுக்குத் பதா்நதரவு ஏறபடும்யபாது கசகக காட்டி மன்னிபபு யகட்கவும். இதன்்வழி, 
பாதிக்கபபட்� ஓட்டுநரின் யகாபம் த்ியும். 

ப்ி்வன்பாக ஓட்டும் முக்ற பணிவன்பா்க ஓட்டும் முடற
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திருப்பு முடன வடிவப் 
பாடத 

S-வடிவப் பாடத 

திடச மாறும் 
வடிவப்பாடத

வா்கனம் ஓட்டிப்பழகும் 
பாடதயின் அடமப்புமுடற

340 வா்கனம் ஓட்டிப்பழகும் பாடதயின் அடமப்புமுடற

இடணவயாதத வா்கன 
நிறுததுமிடம் 

பநர்கப்காண வா்கன 
நிறுததுமிடம் 



9வது
பதிப்பு

ஓட்டுநருக்குரிய இறுதி 
விளக்்கம்
அதிகாரபூர்வ ககயேடு

யபாக்கு்வரத்து யபாலிஸால் ஆனகலனில் வ்வளிேிடப்படடது


