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பகுதி I
ஒட்டுநர் உரிமங்கள்

4 ஓட்டுநருக்குரிய அடிப்படை விளக்கம் 

அறிமு்கம்
“ஓட்டுநருக்கா்ன அடிப்படை விளக்கம்” ட்கயேடு, �ிங்கபபூரிலுள்ள �ாடல ்பேன்பாட்ைாளர்கள் அட்னவரும் 
அவ�ிேம் ்படிக்க யவண்டிே ஒனறாகும். நடைேர்கள், மிதிவண்டி ஓட்டுயவார, யமாட்ைார ட�க்கியளாட்டி்கள், 
வா்க்ன ஓட்டுநர்கள் அட்னவரும் இதில் உள்ளைஙகுவர. ய்பாககுவரதது விதிமுடற்கள், ய்பாககுவரதது 
ஒழுஙகுமுடற விதி்கள், ய்பாககுவரதது குறி்கள் மறறும் �மிகடஞை்கள் ஆ்கிே்ன உள்ளைஙகும் சநடுஞ�ாடல 
விதி்கள் இதில் இைம்ச்பறறுள்ள்ன. �ாடல ்பேன்பாட்ைாளர்களுககு அறிவூட்டி, �ாடலப ்பாது்காபட்ப 
யமம்்படுததுவது இதன யநாக்கம். சநடுஞ�ாடல விதி்களளில் உள்ள விதிமுடற்கள் மறறும் ஒழுஙகுமுடற 
விதி்களளில் ்பலவும் �ட்ைப்படிோ்னடவ. அவறடற நீங்கள் மீறி்னால், ய்பாககுவரதது குறறம் புரிவரீ்கள். 
உங்களுககு அ்பராதம் விதிக்கப்பட்டு, உங்கள் உரிமததிறகுக குறறபபுள்ளளி்கள் தரப்படும். இத்னால் உங்கள் 
ஓட்டுநர உரிமம் இடைநீக்கம் அல்லது ரதது ச�யேப்பைலாம், அல்லது நீங்கள் வா்க்னம் ஓட்டுவதறகு 
நீதிமனறம் தடை விதிக்கலாம். சநடுஞ�ாடல விதி்களளில் உள்ள ய்பாககுவரதது விதிமுடற்கடளயும் 
ஒழுஙகுமுடற விதி்களும் சதரிநதுச்காண்டு, ்கடைப்பிடிப்பதனவழி, நமது �ாடல்களளில் �ாடல 
வி்பதது்கடளயும், ்காேங்கடளயும், மரைங்கடளயும் குடறக்க துடை புரிேலாம்.

ஓட்டுநர் உரிமம் எனபது எனை? 
1  ஓட்டுநர உரிமம் என்பது �ாடலப ய்பாககுவரததுச �ட்ைததின்ககீழ் ய்பாககுவரதது ய்பாலி�ார தரும் 

�ட்ைபூரவ ஆவைமாகும். உரிமதாரரின ச்பேர, அவர �ட்ைப்படி ஓட்ைககூடிே வா்க்னப ்பிரிவு(்கள்), 
விதிக்கப்பட்டிருக்கககூடிே ்கட்ைப்பாடு்கள், உரிமததின ச�ல்லு்படி ்கால்கட்ைம் ஆ்கிே விவரங்கள் 
உரிமததில் இைம்ச்பறறிருககும்.

ஓட்டுவதற்கோை தகுதி
2 �ிங்கபபூர �ாடல்களளில் யமாட்ைார வா்க்னம் ஓட்டுவதற்கா்ன உரிமததிறகுத தகுதிச்பற, விண்ைப்பதாரர:

(a) குடறநதது 18 வேதா்க இருக்கயவண்டும் 
(b) ஓட்டும் திறன ய�ாதட்னேில் யதறிேிருக்க யவண்டும் 
(c) ம்னயநாோல் ்பாதிக்கப்பட்டிருக்கக கூைாது 
(d) வலிபபு யநாோல் ்பாதிக்கப்பட்டிருக்கக கூைாது 
(e) திடீசர்ன முைககும் தடலசுறறல் அல்லது மேக்கததிறகு இலக்கா்பவரா்க இருக்கககூைாது 
(f)  யமாட்ைார வா்க்னததின அடைோளக குறிக்கா்ன அயத அளவிலும் முடறேிலும் ்கறுபபுநிறப 

்பின்னைிேில் சவண்ைிறததிலுள்ள 6 சதாைர எழுதது்கள், எண்்கள் ஆ்கிேவறடற 25 மீட்ைர 
சதாடலவிலிருநது (மூககுக்கண்ைாடி அைி்பவரா்க இருநதால், அதன துடையுைன) ்படிக்க 
முடிேயவண்டும்; மறறும் 

(g)  �ிவபபு, மஞ�ள், ்பசட� ஆ்கிே நிறங்கடள 25 மீட்ைர சதாடலவிலிருநது யவறு்படுதத 
முடிேயவண்டும்.

ஓட்டுநர் உரிமப் பிரிவு்கள
3  �ட்ைததின்படி, ய்பாககுவரதது ய்பாலி�ார வழஙகும் ஓட்டுநர உரிமப ்பிரிவு்களளின ்பட்டிேடலக ்ககீழ்க்காணும் 

அட்ைவடைேில் ்காைலாம்.

தகுதி நிபநத்ை 

18 வேது முதலா்ன இேலாயதார 
அல்லது ஏதாவது உைறகுடற 
அல்லது இேலாடம உள்ளவர்கள். 

வி்ளக்்கம்

்பாரம் ஏறறாமல் 250 ்கியலா்கிராமுககு உட்்பட்ை 
இேலாயதார தூககுவண்டி்கள். ஏதாவசதாரு 
வட்க உைறகுடற அல்லது இேலாடம 
உள்ளவர்களளின ்பேன்பாட்டுக்கா்கயவ 
்பிரதயே்கமா்க வடிவடமக்கப்பட்டு, 
தோரிக்கப்பட்டு, அவர்கள் மட்டுயம 
்பேன்படுததப்படும் வா்க்னம்.

பிரிவு 1
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ஓட்டும் திறன பசோத்ை
4  புதிே உரிமப ்பிரிவுககு விண்ைப்பம் ச�ய்பவர ஓட்டும் திறன ய�ாதட்னேில் யதரச�ி ச்பறயவண்டும். 

எழுததுத யதரவு மறறும்/அல்லது வா்க்னம் ஓட்டும் ய�ாதட்ன ஆ்கிேடவ இதில் உள்ளைஙகும்” 

 (a) அடிப்ப்ட எழுத்துத் பதர்வு (BTT)
ய்பாககுவரதது விதிமுடற்கள், ய்பாககுவரதது ஒழுஙகுமுடற்கள், ய்பாககுவரதது குறி்கள் மறறும் 
�மிகடஞை்கள், ச்பாதுவா்ன �ாடல ்பாது்காபபு ்பறறிே உங்கள் அறிவாறறடலச ய�ாதிககும் வட்கேில் 
அடிப்படை எழுததுத யதரவு (BTT) வடிவடமக்கப்பட்டுள்ளது. இதயதரவில் ய�ாதிக்கப்படு்படவ 
“அதி்காபூரவ ட்கயேடு – ஓட்டுநருக்கா்ன அடிப்படை விளக்கம்” எனற தடலப்பிலா்ன ட்கயேட்டில் 
ச்பாதுப்படைோ்க விவரிக்கப்பட்டுள்ள்ன. வா்க்னம் ஓட்ைக ்கறறுகச்காள்ளும் அட்னவரும் இதயதரவில் 
யதரச�ி ச்பறறால் மட்டுயம யமல்நிடல எழுததுத யதரவு, அதாவது இறுதி எழுததுதயதரவு (FTT) 
அல்லது யமாட்ைார ட�க்கியளாட்டிக்கா்ன எழுததுதயதரவு (RTT) எடுக்கமுடியும். 

ஓட்டுநர உரிமப ்பிரிவு்கள் /
ஓட்டும் திறன ய�ாதட்ன 

பிரிவு 2B

பிரிவு 2A

பிரிவு 2

பிரிவு 3

பிரிவு 3A

பிரிவு 3C

பிரிவு 3CA

பிரிவு 4A

பிரிவு 4

பிரிவு 5

பகுதி I
ஒட்டுநர உரிமங்கள்

குடறநதது 18 வேது

குடறநதது ஓராண்டு ்காலம் ்பிரிவு 2B 
உரிமம் டவததிருக்கயவண்டும். 

குடறநதது ஓராண்டு ்காலம் ்பிரிவு  
2 A உரிமம் டவததிருக்கயவண்டும்.

குடறநதது 18 வேது 

குடறநதது 18 வேது

யவடல அனுமதிச �கீட்டு மறறும் எஸ்-
்பாஸ் அனுமதி அட்டை டவததிருபய்பார 
தங்களது சவளளிநாட்டு வா்க்ன ஓட்டுநர 
உரிமதடத மாறறுவதறகு அடிப்படை 
எழுததுத யதரவில் மட்டும் யதரச�ி 
அடைநதால் ய்பாதும். அவர்கள் இலகுர்க 
வா்க்னங்கள், மி்னளி யவன்கள், �ிறிே 
ய்பருநது்கள் தவிரதது மறற எல்லா 
வட்கோ்ன ்பிரிவு 3 வா்க்னங்கடளயும் ஓட்ை 
அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.

்பிரிவு 3C தா்னளிேக்க வா்க்னங்கடள மட்டுயம 
ஓட்ை விரும்பும் புதிே ஓட்டுநர்களுக்கா்க 
்பிரிவு 3CA உரிமம் அறிமு்கப்படுததப்பட்ைது.

்பிரிவு 3 உரிமம் டவததுள்ள குடறநதது 21 
வேதுடைேவர 

்பிரிவு 3 உரிமம் டவததுள்ள குடறநதது 21 
வேதுடைேவர

்பிரிவு 4 உரிமம் டவததுள்ள குடறநதது 21 
வேதுடைேவர 

இன்ின ச்காள்ளளவு 200 c.c.-ககு உட்்பட்ை யமாட்ைார ட�க்கிள்்கள், அல்லது 
மின�ார யமாட்ைார்களுைன இேங்கி, யமாட்ைார ட�க்கிள்்களா்கப ்பதிவு 
ச�யேப்பட்ை யமாட்ைார ட�க்கிள்்கள்.

201 c.c. முதல் 400 c.c. வடரேிலா்ன இன்ின ச்காள்ளளவு ச்காண்ை 
யமாட்ைார ட�க்கிள்்கள்.

இன்ின ச்காள்ளளவு 400 c.c.-ககு யமலா்ன யமாட்ைார ட�க்கிள்.

்பாரம் ஏறறாமல் 3000 ்கியலா்கிராமுககு உட்்பட்ை, ஓட்டுநர தவிரதது 7 
்பேைி்களுககு யமறய்பா்காத, யமாட்ைார ்கார்கள்; மறறும் ்பாரம் ஏறறாமல் 
2500 ்கியலா்கிராமுககு உட்்பட்ை யமாட்ைார டிராகைர்கள் / வா்க்னங்கள்.

்பாரம் ஏறறாமல் 3000 ்கியலா்கிராமுககு உட்்பட்ை, ஓட்டுநர தவிரதது 7 
்பேைி்களுககு யமறய்பா்காத, ்கிளட்ச மிதி்கட்டை இல்லாத (தா்னளிேக்க) 
யமாட்ைார ்கார்கள்; மறறும் ்பாரம் ஏறறாமல் 2500 ்கியலா்கிராமுககு உட்்பட்ை 
மிதி்கட்டை இல்லாத யமாட்ைார டிராகைர்கள் / வா்க்னங்கள். 

அதி்க்பட்�ம் 7 ்பேைி்கள் வடர மட்டுயம (ஓட்டுநடரச ய�ரக்காமல்) ஏறறிச 
ச�ல்லும் வட்கேில் அடமக்கப்பட்ை, ்பாரம் ஏறறப்பைாத எடை 3000 
்கியலா்கிராமுககு யமறய்பா்காத யமாட்ைார ்கார்கள்.

்கிளட்ச மிதி்கட்டை இல்லாத, ்பாரம் ஏறறப்பைாத எடை 3000 
்கியலா்கிராமுககு யமறய்பா்காத, ஓட்டுநர தவிரதது அதி்க்பட்�ம் 7 ்பேைி்கள் 
வடர ்பேைிக்கககூடிே யமாட்ைார ்கார்கள்

ஒம்்னளி்பஸ் – ்பேைி்களுககு நிரைேிக்கப்பட்ை ்கட்ைைங்கள் விதிககும் 
திட்ைமிட்ை ய�டவ வழங்க ்பேன்படுததப்படும் ச்பாதுச ய�டவ வா்க்னங்கள். 

்பாரம் ஏறறாமல் 2500 ்கியலா்கிராமுககு யமலா்ன எடையுள்ள, ்பாரம் 
அல்லது ்பேைி்கடள ஏறறிசச�ல்வதற்கா்க அடமக்கப்பட்ை ்க்னர்க 
யமாட்ைார ்கார்கள்; மறறும் ்பாரம் ஏறறாமல் 2500 ்கியலா்கிராமுககும் 7250 
்கியலா்கிராமுககும் இடைப்பட்ை எடையுள்ள யமாட்ைார டிராகைர்கள். 

்பாரம் ஏறறாமல் 7250 ்கியலா்கிராமுககு யமலா்ன எடையுள்ள, ்பாரம் 
ஏறறுவதற்கா்க அடமக்கப்பைாத யமாட்ைார வா்க்னம். 
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 (b) இறுதி எழுத்துத் பதர்வு (FTT)
அடிப்படை எழுததுத யதரவில் யதரச�ிேடைநத ்பிறகு, நீங்கள் ்கார ஓட்டுநர உரிமம் (்பிரிவு 3 அல்லது 
3A) ச்பற விரும்்பி்னால், வா்க்னம் ஓட்டும் ய�ாதட்னககு உட்்படுவதறகு முன்பா்க FTT-ல் யதரச�ி 
ச்பறயவண்டும். ்பாது்காப்பா்க வா்க்னம் ஓட்டும் முடற, வா்க்னம் ஓட்டுவதற்கா்ன முடறோ்ன உததி்கள், 
�ாடல்களளில் ஓட்டும்ய்பாது மறற �ாடல ்பேன்பாட்ைாளர்களுை்னா்ன ்கலநதுறவாைல் ்பறறிே உங்கள் 
அறிவாறறடலச ய�ாதிப்பது FTT-ன யநாக்கம். நீங்கள் FTT-ல் யதரச�ி அடைநத்பிறகு, ஈராண்டு்களுககுள் 
வா்க்னம் ஓட்டும் ய�ாதட்னேில் யதரச�ி ச்பறயவண்டும். அவவாறு ச�யேத தவறி்னால், நீங்கள் 
மறு்படியும் FTT யதரவு எழுதி யதரச�ி ச்பறற ்பிறய்க மறசறாரு வா்க்னம் ஓட்டும் ய�ாதட்னககு 
விண்ைப்பிக்க முடியும். FTT யதரவில் ய�ாதிக்கப்படு்படவ “அதி்காரபூரவ ட்கயேடு – ஓட்டுநருக்கா்ன 
இறுதி விளக்கம்” எனும் ட்கயேட்டில் ச்பாதுவா்க விளக்கப்பட்டுள்ள்ன. 

 (c) பமோட்டோர் ்சக்்கிப்ளோட்டிக்்கோை எழுத்துத் பதர்வு (RTT)
அடிப்படை எழுததுத யதரவில் யதரச�ி அடைநத்பிறகு, நீங்கள் யமாட்ைார ட�க்கிள் ஓட்டுநர உரிமம் 
(்பிரிவு 2B) ச்பற விரும்்பி்னால், வா்க்னம் ஓட்டும் ய�ாதட்னககு உட்்படுவதறகு முன்பா்க RTT யதரவில் 
யதரச�ி ச்பறயவண்டும். ்பாது்காப்பா்க வா்க்னம் ஓட்டும் முடற, வா்க்னம் ஓட்டுவதற்கா்ன முடறோ்ன 
உததி்கள், �ாடல்களளில் ஓட்டும்ய்பாது மறற �ாடல ்பேன்பாட்ைாளர்களுை்னா்ன ்கலநதுறவாைல் 
்பறறிே உங்கள் அறிவாறறடலச ய�ாதிப்பது RTT-ன யநாக்கம். நீங்கள் RTT-ல் யதரச�ி அடைநத்பிறகு, 
ஓராண்டு்களுககுள் வா்க்னம் ஓட்டும் ய�ாதட்னேில் யதரச�ி ச்பறயவண்டும். அவவாறு ச�யேத 
தவறி்னால், நீங்கள் மறு்படியும் RTT யதரவு எழுதி யதரச�ி ச்பறற ்பிறய்க மறசறாரு வா்க்னம் ஓட்டும் 
ய�ாதட்னககு விண்ைப்பிக்க முடியும். 

 (d) வோ்கைம் ஓட்டும் பசோத்ை 
ய்பாககுவரதது ய்பாலி�ாரால் நிேமிக்கப்பட்ை ்பரிய�ாத்கர வா்க்னம் ஓட்டும் ய�ாதட்னடே நைததுவார. 
ய�ாதட்னககுப ச்பாருததமா்ன, நல்ல்படி இேஙகும் நிடலேிலுள்ள, மூனறாம் தரபபு இைருககு எதிரா்க 
முடறோ்ன ்காபபுறுதி ச்பறறுள்ள யமாட்ைார வா்க்னததிறகு நீங்கள் ஏற்பாடு ச�யேயவண்டும். 

5  எழுததுத யதரவு அல்லது வா்க்னம் ஓட்டும் ய�ாதட்னககுப ்பதிவு ச�யது ்பஙய்கற்பதறகு, ்பதிவு 
யததிேில் அல்லது யதரவு/ய�ாதட்ன யததிேில் ்பினவரும் தகுதி நி்பநதட்ன்கடள விண்ைப்பதாரர 
நிடறயவறறயவண்டும்:

 (a)  விண்ைப்பதாரர 12 குறறபபுள்ளளி்களுககு யமல் ச்பறறிருக்கககூைாது
 (b)  விண்ைப்பதாரர இடைநீக்கம் ச�யேப்பட்டிருக்கயவா நீதிமனறததால் தடை ச�யேப்பட்டிருக்கயவா 

அல்லது ஓட்டுநர உரிமம் ரதது ச�யேப்பட்ை யததிேிலிருநது ஓராண்டு ்காலததிறகு உட்்பட்டிருக்கயவா 
கூைாது

 (c)  விண்ைப்பதாரர ய்பாலிஸ் வி�ாரடைேின்ககீழ் இருக்கககூைாது; மறறும் 
 (d)  யவறு புதிே ்பிரிவு ஓட்டுநர உரிமததின புதிே ஓட்டுநரா்க நன்னைதடத ்கால்கட்ைததினய்பாது 

அடைோளக குறிேடீ்டை (அதாவது நன்னைதடத த்கடு) ்காட்�ிககு டவக்கத தவறிே குறறதடத 2 
அல்லது அதறகு யமற்பட்ை முடற புரிநதிருக்கககூைாது.

இ்டக்்கோல ஓட்டுநர் உரிமம் (PDL) 
6  அடிப்படை எழுததுத யதரவில் யதரச�ி அடைநத்பிறகு, உங்களது ்பேிறறுவிப்பாளருைன �ாடல்களளில் 

வா்க்னம் ஓட்டிக ்கறறுகச்காள்ளத சதாைஙகுவதறகு இடைக்கால ஓட்டுநர உரிமததிறகு (PDL) நீங்கள் 
விண்ைப்பிக்கலாம். இடைக்கால ஓட்டுநர உரிமம் வழங்கப்பட்ை யததிேிலிருநது 6 மாதங்களுககுச 
ச�ல்லு்படிோகும். அதன்பிறகு ஒவசவாரு 6 மாதங்களுககு ஒருமுடற அடதப புதுப்பிக்கலாம். 

7  இடைக்கால ஓட்டுநர உரிமம் டவததிருபய்பார, ஓட்ைக ்கறறுக ச்காள்ளும் வகுபபு்களளினய்பாதும் வா்க்னம் 
ஓட்டும் ய�ாதட்னேினய்பாதும் வா்க்னததின முன்பக்கமும் ்பின்பக்கமும் ்பாரடவேில் சதளளிவா்கத 
சதரியும் வட்கேில் இரண்டு 18 ்க்ன ச�னடிமீட்ைர “L” த்கடு்கடளக ்காட்�ிககு டவக்கயவண்டும். 
அயதாடு, வகுபபு்களளினய்பாதும் ய�ாதட்னேினய்பாதும் மூனறாம் தரபபு இைருககு எதிரா்கக ்காபபுறுதி 
ச்பறறிருக்கயவண்டும். உங்களது உரிமம் ச்பறற ்பேிறறுவிப்பாளரின அல்லது ்பேிறறுவிபபுப ்பள்ளளிேின 
்பேிறறுவிப்பாளரின ்கண்்காைிப்பின்ககீழ் மட்டுயம நீங்கள் ஓட்ைலாம். 

 ஓட்டும் திறன ய�ாதட்ன /
இடைக்கால ஓட்டுநர உரிமம் (PDL) 

பகுதி I
ஒட்டுநர உரிமங்கள்
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8  இடைக்கால ஓட்டுநர உரிமததிறகு விண்ைப்பம் ச�யே, விண்ைப்பிககும் யததேில் ்பினவரும் தகுதி 
நி்பநதட்ன்கடள விண்ைப்பதாரர நிடறயவறறயவண்டும்:
(a) விண்ைப்பதாரர 12 குறறபபுள்ளளி்களுககு யமல் ச்பறறிருக்கககூைாது;
(b) விண்ைப்பதாரர அடிப்படை எழுததுத யதரவில் யதரச�ி ச்பறறிருக்க யவண்டும்;
(c)  யமாட்ைார வா்க்னததின அடைோளக குறிக்கா்ன அயத அளவிலும் முடறேிலும் ்கறுபபுநிறப 

்பின்னைிேில் சவண்ைிறததிலுள்ள 6 சதாைர எழுதது்கள், எண்்கள் ஆ்கிேவறடற 25 மீட்ைர 
சதாடலவிலிருநது (மூககுக்கண்ைாடி அைி்பவரா்க இருநதால், அதன துடையுைன) ்படிக்க 
முடிேயவண்டும்; மறறும் 

(d) �ிவபபு, மஞ�ள், ்பசட� ஆ்கிே நிறங்கடள 25 மீட்ைர சதாடலவிலிருநது யவறு்படுதத முடிேயவண்டும்.

ஓட்டுநர் உரிமத்தின வசல்லுபடி
9  நீங்கள் �ிங்கபபூர குடிம்க்னா்க அல்லது நிரநதரவா�ிோ்க இருநதால், உங்களது ஓட்டுநர உரிமம் வாழ்நாள் 

முழுவதும் ச�ல்லு்படிோகும். ஆ்னால், நீங்கள் ம்னளிதவள அடமச�ின யவடல அனுமதி அட்டை 
டவததுள்ள சவளளிநாட்ைவரா்க இருநதால் (எடுததுக்காட்ைா்க: �ிங்கபபூரில் தங்கககூடிே ்கால்கட்ைததிறகுக 
்கட்டுப்பாடு்கள் விதிக்கப்பட்ை யவடல அனுமதி அட்டை, �ிறபபு அனுமதி அட்டை, யவடல அனுமதிச 
�கீட்டு, �ாரநதிருபய்பார அனுமதி அட்டை), உங்களது ஓட்டுநர உரிமம் 5 ஆண்டு்கள் வடர ச�ல்லு்படிோகும்.

“புதிய” ஓட்டுநர்்கள 
10  புதிே ஓட்டுநர்கள் எனய்பார ஓராண்டுககும் குடறவா்ன ்காலததிறகுப புதிே ஓட்டுநர உரிமம் டவததிருபய்பார 

ஆகும். அவர்களுககுப புதிே ஓட்டுநர உரிமம் தரப்பட்ை யததிேிலிருநது ஓராண்டு ்காலததிறகு அவர்கள் 
நன்னைதடத ்கண்்காைிப்பில் இருப்பார்கள். 

11  ஓராண்டு்கால நன்னைதடத ்கண்்காைிப்பினய்பாது, புதிே ்பிரிவு 2B , ்பிரிவு 3/3A மறறும் ்பிரிவு 3C/3CA 
ஓட்டுநர்கள் அட்னவரும் வா்க்னம் ஓட்டும்ய்பாது வா்க்னததின முன்பக்கமும் ்பின்பக்கமும் அடைோளக 
குறிேடீ்டை (அதாவது நன்னைதடத த்கடு) ்காட்�ிககு டவததிருக்கயவண்டும். 

்பிரிவு 2B வா்க்னதடதப ச்பாறுததவடர, நன்னைதடத த்கடு ்காட்�ிககு டவக்கப்பையவண்டிே இைம்:

(a) முனவிளககுககு யநரா்க யமயல அல்லது ்ககீயழ; மறறும் 
(b) ்பின்பக்க உரிமத த்கடுககு யநரா்க யமயல அல்லது ்ககீயழ.
முன்பக்கமும் ்பின்பக்கமும் ்கண்ைாடியுள்ள ்பிரிவு 3/3A/3C/3CA வா்க்னங்கடளப  
ச்பாறுததவடர, நன்னைதடத த்கடு ்காட்�ிககு டவக்கப்பையவண்டிே இைம்: 

(a) முன்பக்கக ்கண்ைாடிேின வலது யமல்்பக்கம்; மறறும் 
(b)  ்பின்பக்கக ்கண்ைாடிேில், வா்க்னததின சவளளிேிலிருநது ்பாரககும்்படி,  

வலது யமல்்பக்கம்

12 நன்னைதடத த்கட்டைக ்காட்�ிககு டவக்கத தவறுயவாருககு அ்பராதம்  
விதிக்கப்படும். ஓராண்டு நன்னைதடத ்கால்கட்ைததினய்பாது நன்னைதடத  
த்கட்டைக ்காட்�ிககு டவக்கததவறும் குறறதடதக குடறநதது 2 முடற ச�யேத  
தவறுயவாரின உரிமம் ரதது ச�யேப்படும். 

ஓராண்டு்கால நன்னைதடத ்கண்்காைிப்பினய்பாது 13 அல்லது அதறகு யமலா்ன குறறபபுள்ளளி்கள் ச்பறும் புதிே 
ஓட்டுநரின புதிே ஓட்டுநர உரிமமும் ரதது ச�யேப்படும். 

நன்னைதடத த்கடு

இடைக்கால ஓட்டுநர உரிமம் (PDL) /
ஓட்டுநர உரிமததின ச�ல்லு்படி / “புதிே” ஓட்டுநர்கள் 

பகுதி I
ஒட்டுநர உரிமங்கள்
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ஓட்டுநர் பமம்போட்டுப் புள்ளி்கள மு்ற 
13  ஓட்டுநர யமம்்பாட்டுப புள்ளளி்கள் முடற (DIPS) எ்னப்படும் �ிங்கபபூரின குறறபபுள்ளளி விதிபபு முடற, 1 மாரச 

1983 அனறு அறிமு்கமா்னது. 

14.  சவகுமதியும் தண்ைட்னயும் அளளிககும் முடறேின மூலம் விதிமுடற்கடள மீறும் ஓட்டுநர்கடள அடைோளம் 
்கண்டு திருததும் வட்கேில் DIPS வடிவடமக்கப்பட்டுள்ளது. விதிமுடற்கடள மீறும் ஓட்டுநர்களளின 
குறறபபுள்ளளி்கடளயும் முநதிே இடைநீக்கப ்பதியவட்டை நீக்கியும், இடைநீக்கக ்கால்கட்ைதடதக குடறததும் 
அவர்கள் �ாடல்களளில் ஓட்டும் முடறடே யமம்்படுததிகச்காள்ள ஊக்கமளளிக்கப்படு்கிறது.

DIPS திட்டத்தின முக்்கிய அம்சங்கள 

ஓட்டுநர் உரிமம் இ்டநீக்்கம் 
புதிே அல்லது நன்னைதடத ்கண்்காைிப்பிலுள்ள வா்க்னயமாட்டி்கள் 

15  புதிே வா்க்னயமாட்டி்கள், புதிே ஓட்டுநர உரிமம் ச்பறற யததிேிலிருநது ஓராண்டு்காலம் நன்னைதடத 
்கண்்காைிப்பில் இருககும்ய்பாது 13 அல்லது அதறகு யமற்பட்ை குறறபபுள்ளளி்கள் ச்பறறால் அவரது உரிமம் 
ரதது ச�யேப்பட்டு ச�ல்லாததா்கிவிடும். உரிமதாரர மறு்படியும் வா்க்னம் ஓட்டுவதறகு உரிமம் ச்பற 
எல்லா ய�ாதட்ன்கடளயும் (எழுததுதயதரவு மறறும் ஓட்டும் ய�ாதட்ன) மீண்டும் எடுக்கயவண்டும். 
அயதாடு, உரிமம் ரததா்கி ஓராண்டுககுப ்பிறகு மட்டுயம ய�ாதட்ன்கடள அவர மீண்டும் எடுக்க முடியும். 

நன்னைதடத ்கண்்காைிப்பில் இல்லாத வா்க்னயமாட்டி்கள் 

16  இதறகுமுன உரிமம் இடைநீக்கம் ச�யேப்பைாத வா்க்னயமாட்டி, 24 மாதங்களுககுள் 24 அல்லது அதறகு 
யமற்பட்ை குறறபபுள்ளளி்கள் ச்பறறால், அவரது ஓட்டுநர உரிமம் 12 வார்கால முதல் இடைநீக்கததிறகு 
இலக்காகும். 

17  ஏற்க்னயவ உரிமம் இடைநீக்கம் ச�யேப்பட்ை வா்க்னயமாட்டி, 12 மாதங்களுககுள் 12 அல்லது அதறகு 
யமற்பட்ை குறறபபுள்ளளி்கள் ச்பறறால், அவரது ஓட்டுநர உரிமம் அடுததடுதத இடைநீக்கததிறகு இலக்காகும். 

18  முதல் இடைநீக்கததிறகுப ்பிறகு அடுததடுதத இடைநீக்கங்களளின ்கால்கட்ைம் ்பினவருமாறு:

(a) 2வது இடைநீக்கம்: 24 வாரங்கள் 

(b) 3வது இடைநீக்கம்: 1 ஆண்டு 

(c) 4வது இடைநீக்கம்: 2 ஆண்டு்கள்; மறறும் 

(d) 5வது இடைநீக்கம் (இதட்னத சதாைரநது): 3 ஆண்டு்கள். 

19  இடைநீக்கல் ்கால்கட்ைம் ஓராண்டு அல்லது அடதவிைக கூடுதலா்க இருநதால் (அதாவது 3வது 
இடைநீக்கததிலிருநது), ஓட்டுநர உரிமம் ரதது ச�யேப்பட்டு ச�ல்லாததா்கிவிடும். உரிமதாரர மறு்படியும் 
வா்க்னம் ஓட்டுவதறகு உரிமம் ச்பற எல்லா ய�ாதட்ன்கடளயும் (எழுததுதயதரவு மறறும் ஓட்டும் 
ய�ாதட்ன) மீண்டும் எடுக்கயவண்டும். 

20  முதல் மறறும் 2வது இடைநீக்கததிறகு இலக்காகும் வா்க்னயமாட்டி்கள் தங்களது வா்க்னயமாட்டும் 
்பழக்கதடதச �ரிச�யதுச்காள்ள மறு்பேிற�ி அளளிக்கப்படும். அவர்கள் மறு்பேிற�ி ச்பறறு யதரச�ி 
அடைநதால், இடைநீக்கல் ்கால்கட்ைம் குடறக்கப்படும்:

(a)  முதல் இடைநீக்கததிறகு, இடைநீக்கக ்கால்கட்ைம் 12 வாரங்களளிலிருநது 4 வாரங்களா்கக குடறக்கப்படும். 
முதல் இடைநீக்கததிறகுக ்காரைமா்ன ய்பாககுவரதது குறறங்களளில் எதுவும் வி்பதது �ம்்பநதப்பட்ைதா்க 
இல்லாவிட்ைால், இடைநீக்கல் ்கால்கட்ைம் யமலும் 1 வாரம் குடறக்கப்படும்; மறறும் 

(b)  2வது இடைநீக்கததிறகு, 24 வாரங்களளிலிருநது 12 வாரங்களா்கக குடறக்கப்படும். 

21  3வது மறறும் அதற்கடுதத இடைநீக்கங்களுககு மறு்பேிற�ி அல்லது தண்ைட்னக குடறபபு ்கிடைோது.

ஓட்டுநர யமம்்பாட்டுப புள்ளளி்கள் முடற 

பகுதி I
ஒட்டுநர உரிமங்கள்
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22  இடைநீக்கல் ்கால்கட்ைததினய்பாது, உரிமதாரரின புட்கப்பைமுள்ள ஓட்டுநர உரிம அட்டை ய்பாககுவரதது 
ய்பாலி�ாரிைம் ஒப்படைக்கப்பையவண்டும். முதல் மறறும் 2வது இடைநீக்கங்களுககு, உரிமதாரரின 
புட்கப்பைமுள்ள ஓட்டுநர உரிம அட்டை, இடைநீக்கல் ்கால்கட்ைம் முடிவடைநதவுைன அவரிைம் 
திருப்பித தரப்படும். DIPS திட்ைததின்ககீழ் நன்னைதடத ்கண்்காைிப்பில் இல்லாத வா்க்னயமாட்டி்களுக்கா்ன 
இடைநீக்கல் விதிமுடற்கடளப ்பினவரும் அட்ைவடை சுருக்கமா்க எடுததுககூறு்கிறது. 

விதிக்்கப்பட்ட குறறப்புள்ளி்கள பறறி பல த்கவல் அறிக்்்க்கள 
23  குறறபபுள்ளளி்கள் விதிக்கப்பட்ை ஒவசவாரு குறறதடதயும் �ரி்கட்டிே்பிறகு குறறபபுள்ளளி நிலவரம் ்பறறி 

வா்க்னயமாட்டி்களுககுத த்கவல் சதரிவிக்கப்படும். வா்க்னம் ஓட்டும் ்பழக்கதடத யமம்்படுததிக ச்காள்ளுமாறு 
உரிமதாரர்கடள முனகூட்டியே எச�ரிப்பதும், குறறபபுள்ளளி்கள் விலக்கப்படும்வடர 12 மாதங்களுககுக 
குறறம் புரிோதிருக்க ஊககுவிப்பதும் ்கடிதததின யநாக்கம்; இல்லாவிட்ைால் இடைநீக்கததிறகு இலக்காகும் 
விடளடவ அவர்கள் எதிரயநாக்கககூடும். 

நல்ல ஓட்டும் பழக்்கத்திறகுச சனமோைங்கள 
24  ஆ்கக ்கடை�ிோ்கக குறறம் புரிநத யததிேிலிருநது 12 மாத்காலம் குறறம் புரிோதிருககும் உரிமதாரரின 

முநதிே குறறபபுள்ளளி்கள் அட்னததும் அவரது ்பதியவட்டிலிருநது நீக்கப்படும். 

25  ்கடை�ி இடைநீக்கம் ்காலாவதிோ்ன யததிேிலிருநது 24 மாத்காலம் குறறம் புரிோதிருககும் உரிமதாரரின 
முநதிே இடைநீக்கம்(்கள்) அட்னததும் அவரது ்பதியவட்டிலிருநது நீக்கப்படும். அதாவது, ஏற்க்னயவ எநதவித 
இடைநீக்கப ்பதியவடும் இல்லாத ஓட்டுநடரப ய்பாலயவ அவர நைததப்படுவார. 

இ்டநீக்்கங்க்ளின  
நி் ல 

முதல் இடைநீக்கம் 

2வது இடைநீக்கம் 

3வது இடைநீக்கம் 

4வது இடைநீக்கம் 

5வது மறறும் 

அதறகு யமலா்ன 

இடைநீக்கம் 

இ்டநீக்்கத்திற்கோை  
நிபநத்ை 

24 மாதங்களுககுள் 24 
அல்லது அடதவிை அதி்க 

குறறபபுள்ளளி்கள்

12 மாதங்களுககுள் 12 
அல்லது அடதவிை அதி்க 

குறறபபுள்ளளி்கள் 

12 மாதங்களுககுள் 12 
அல்லது அடதவிை அதி்க 

குறறபபுள்ளளி்கள் 

12 மாதங்களுககுள் 12 
அல்லது அடதவிை அதி்க 

குறறபபுள்ளளி்கள் 

12 மாதங்களுககுள் 12 
அல்லது அடதவிை அதி்க 

குறறபபுள்ளளி்கள் 

இ்டநீக்்கல் 
்கோல்கட்டம்

12 வாரங்கள் 

24 வாரங்கள் 

12 மாதங்கள் 

24 மாதங்கள் 

36 மாதங்கள் 

அனுமதிக்்கப்படும் 
அதி்கபட்சத் 

தணட்ைக்கு்றப்பு 

8 வாரங்கள் 
(மறு்பேிற�ிேில் யதரச�ி 

அடைநத்பிறகு) 

12 வாரங்கள் 
(மறு்பேிற�ிேில் யதரச�ி 

அடைநத்பிறகு)

0

0

0

மறுபயிறசிக்குப் பிறகு 
எஞசியுள்ள இ்டநீக்்கல் 

்கோல்கட்டம் 

4 வாரங்கள் அல்லது 1 வாரம் 
(முதல் இடைநீக்கததிறகுக 
்காரைமா்ன ய்பாககுவரதது 

குறறங்களளில் எதுவும் 
வி்பதது �ம்்பநதப்பட்ைதா்க 

இல்லாவிட்ைால்)

12 வாரங்கள் 

12 மாதங்கள் (உரிமம் ரதது) 

24 மாதங்கள் (உரிமம் ரதது) 

36 மாதங்கள் (உரிமம் ரதது) 

ஓட்டுநர யமம்்பாட்டுப புள்ளளி்கள் முடற 
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ஓட்டுநர யமம்்பாட்டுப புள்ளளி்கள் முடற 

குறறப்புள்ளி்கள  

3

3

3

3
3
3
3
3
3

3
3

3

3
3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

புரியப்பட்ட குறறசவசயல் 

்பின்னளிருகட்கேில் கூடுதல் ்பேைிடே ஏறறிச ச�ல்லுதல் அல்லது இருமருஙகும் ்கால்டவதது 
அமராத ்பேைிடே ஏறறிச ச�ல்லுதல் 
ஓட்டுநர தன தடலேில் ்பாது்காபபு தடலக்கவ�ம் அைிேத தவறுதல் அல்லது �ரிோ்க 
அைிேத தவறுதல் 
ய்பாலிஸ் அதி்காரி்கள், ஆடைே ஊழிேர்கள் அல்லது ய்பாககுவரதடதச �கீரப்படுததும் 
்பாது்காபபு அதி்காரி்களளின திட�்காட்டி ்கட்ைடள்கடளப ்பின்பறறத தவறுதல் 
�ரிோ்கக ்கட்ைப்பைாத ்பாரதடத ஏறறிச ச�ல்லுதல் 
்கம்்பிமடிபபு சவளளிேில் சதரியும் ைேர்கடளப ்பேன்படுததுதல் 
ஓட்டுநர இருகட்க வார அைிேத தவறுதல் 
மறசறாரு வா்க்னதயதாடு ஒட்டி்னாறய்பால ்பக்கததில் வா்க்னதடத நிறுததி டவததல் 
நடைேர ்கைபபுப ்பகுதிேில் வா்க்னதடத நிறுததி டவததல்
வரிககுதிடர ்கட்டுப்பாட்டுப ்பகுதிேில் (வரிககுதிடர ்கைபபு எனறு ச்பாதுவா்கக கூறப்படும்) 
வா்க்னதடத நிறுததுதல்
ஒவசவாரு ்பேைியும் இருகட்க வார அைிநதிருப்படத ஓட்டுநர உறுதிப்படுததத தவறுதல் 
1.35 மீட்ைர உேரததிறகுக குடறவா்ன ஒரு ்பேைி, அங்ககீ்கரிக்கப்பட்ை குழநடத இருகட்கேில் 
பூட்ைப்பைாத அல்லது இருகட்க வார அைிோத யமாட்ைார வா்க்னதடதப ்பேன்படுததுதல்
குறறபபுள்ளளி்கள் விதிக்கப்படும் வா்க்னம் நிறுததி டவக்கககூைாத ்பகுதிேில் வா்க்னதடத 
நிறுததி டவததல் 
குறறபபுள்ளளி்கள் விதிக்கப்படும் வா்க்னம் நிறுததககூைாத ்பகுதிேில் வா்க்னதடத நிறுததுதல்
�ரககு வா்க்னததின திறநத ்பகுதிேில் ோடரயும் ஏறறிச ச�ல்வதறகு முன்பா்க ஓட்டுநரின 
்பகுதிேிலுள்ள ்பேைி்கள் இருகட்க்கள் அல்லது ்பேைி்கள் அல்லது �ரககு்கள் ஏறறுவதற்கா்க, 
ஓட்டுநரின இருகட்கப ்பகுதிககுப ்பக்கததில் அல்லது அதன நீட்டிப்பா்க வண்டிேில் 
அடமக்கப்பட்டுள்ள கூடுதல் ்பகுதி அல்லது மூைப்பட்ை ்பகுதிேிலுள்ள இருகட்க்கள் 
அட்னதடதயும் நிரப்பத தவறுதல்

அபரோதம்: இலகுர்க வோ்கைம்: $120, ்கைர்க வோ்கைம்: $150 

வா்க்னததின யவ்க வரம்ட்பவிை மைிககு 1 முதல் 20 ்கியலாமீட்ைர கூடுதல் யவ்கததில் 
ஓட்டுதல் 
�ாடலேின யவ்க வரம்ட்பவிை மைிககு 1 முதல் 20 ்கியலாமீட்ைர கூடுதல் யவ்கததில் 
ஓட்டுதல்
்கட்டுப்படுததப்பட்ை �ாடல �நதிப்பில் எதிரவரும் ய்பாககுவரததுககு வழிவிைத தவறுதல் 
்கட்டுப்படுததப்பைாத �ாடல �நதிப்பில் வழிவிைத தவறுதல் 
�ாடல �நதிப்பில் வழிவிைத தவறுதல் 
வட்ைசசுறறுப ்பாடதேில் வழிவிைத தவறுதல் 
இரட்டை சவள்டளக ய்காடு்களளின குறுகய்க ்கைநது ச�ல்லுதல்
�ாடலப ்பிரிவின குறுகய்க ்கைநது ச�ல்லுதல் 
வா்க்னப ய்பாககுவரததுககுத தைங்கலா்கப ்பாடதடே மடறததல் 

S/No.

1

2

3

4
5
6
7
8
9

10
11

12

13
14

15

16

17
18
19
20
21
22
23

26  சதாைரநது மூனறு ஆண்டு்களுககு எநதவிதக குறறமும் புரிோத வா்க்னயமாட்டி்கள், ்பஙகுச்பறும் 
்காபபுறுதி நிறுவ்னங்களுை்னா்ன ்காபபுறுதித திட்ைதடதப புதுப்பிககும்ய்பாது வழக்கமா்ன ய்காரிகட்கேில்லா 
ய்பா்னஸுககு யமலா்கக கூடுதல் தள்ளு்படி ச்பறுவார்கள். அவர்கள் ்கைநத மூனறு ஆண்டு்களளில் வா்க்னக 
்காபபுறுதிேிலும் எநதக ய்காரிகட்கயும் ச�யதிருக்கககூைாது. 

மினைியல் ஓட்டுநர் விவர, விசோரிப்பு மு்ற (EDDIES) 
27  ஓட்டுநரின உரிம நிலவரம், குறறபபுள்ளளி்கள் ஆ்கிே விவரங்கடள http://www.police.gov.sg/e-services 

மு்கவரிேிலுள்ள மின்னளிேல் ய்பாலிஸ் நிடலேததின (EPC) மின்னளிேல் ஓட்டுநர விவர, வி�ாரிபபு முடறேின 
(EDDIES) மூலம் சதரிநது ச்காள்ளலாம். 

 DIPS மு்றயின்ககீழ் இடம்வபறும் குறறங்க்ளின பட்டியல் 
28  DIPS முடறேின்ககீழ், ்பினவரும் குறறங்களுககுச �ாடலப ய்பாககுவரதது (DIPS) விதிமுடற்களளின்ககீழ் 

குறறபபுள்ளளி்கள் விதிக்கப்படும்.
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ஓட்டுநர யமம்்பாட்டுப புள்ளளி்கள் முடற 

இைது்பக்கம் அல்லது வலது்பக்கம் திரும்பும்ய்பாது தவறா்க வரிட�ேடமததல் 
அவ�ர மருததுவ வண்டி, தீேடைபபு வண்டி அல்லது ய்பாலிஸ் வா்க்னததிறகு வழிவிைத 
தவறுதல் 
யமாட்ைார வா்க்னததில் ஆ்பததா்ன முடறேில் �ரகட்க ஏறறிகச்காண்டு ஓட்டுதல் 
விடரவுச�ாடலேின ஓரத தைததில் அல்லது விளளிம்்பில் வா்க்னதடத நிறுததுதல் 
விடரவுச�ாடலேின மததிே தைங்களளில் வா்க்னதடத நிறுததுதல் அல்லது ஓட்ைாமல் இருததல் 

அபரோதம்: இலகுர்க வோ்கைம்: $130, ்கைர்க வோ்கைம்: $160 

வா்க்னததின யவ்க வரம்ட்பவிை மைிககு 21 முதல் 30 ்கியலாமீட்ைர கூடுதல் யவ்கததில் 
ஓட்டுதல்
�ாடலேின யவ்க வரம்ட்பவிை மைிககு 21 முதல் 30 ்கியலாமீட்ைர கூடுதல் யவ்கததில் 
ஓட்டுதல்
விடரவுச�ாடலேின ஓரத தைததில் ஓட்டுதல் 
�ரககு்கள் ்ககீயழ விழாமல் தடுககும் வட்கேில் �ரககு வா்க்னததில் ்பததிரமா்கக ்கட்ை அல்லது 
இடைக்கத தவறுதல் 
நடைேர ்கைப்பில் வா்க்னயமாட்டி்கள் புரியும் குறறங்கள் 
ய்பாககுவரதது குறி்கள் ்காட்டும் ய்பாககுவரதது திட�ககு எதிரா்க வா்க்னம் ஓட்டுதல் 
்கவ்னககுடறவா்க வா்க்னம் ஓட்டுதல் 
வா்க்னததில் அல்லது சநடுநீள இழுடவ வா்க்னததில் ்பேைி்கடள ஆ்பததா்ன முடறேில் 
ஏறறிச ச�ல்லுதல் 
விடரவுச�ாடலேில் அவ�ிேமினறி ்பின்பக்கமா்க ஓட்டுதல் 
�ரககு வா்க்னததின திறநத ்பகுதிேில் ்பேைம் ச�யயவாருக்கா்ன 1.1 மீட்ைர உேரக 
்கட்டுப்பாட்டைக ்கடைப்பிடிக்கத தவறுதல் 
�ரககு வா்க்னததின திறநத ்பகுதிேில் ஒவசவாரு ்பேைிககும் அடை�லில்லாத ய்பாதிே 
இைப்பரபபு இல்லாத நிடலேில் ்பேைி்கடள ஏறறிச ச�ல்லுதல் 

அபரோதம்: இலகுர்க வோ்கைம்: $150, ்கைர்க வோ்கைம்: $180 

வா்க்னததின யவ்க வரம்ட்பவிை மைிககு 31 முதல் 40 ்கியலாமீட்ைர கூடுதல் யவ்கததில் ஓட்டுதல் 
�ாடலேின யவ்க வரம்ட்பவிை மைிககு 31 முதல் 40 ்கியலாமீட்ைர கூடுதல் யவ்கததில் ஓட்டுதல்

அபரோதம்: இலகுர்க வோ்கைம்: $170, ்கைர்க வோ்கைம்: $200 
மறற �ாடல ்பேன்பாட்ைாளர்கள்மீது அக்கடறேில்லாமல் அல்லது ய்பாதிே ்கவ்னமில்லாமல் 
வா்க்னம் ஓட்டுதல் 
�ரககு வா்க்னததில் ஆ்பததா்ன முடறேில் ்பேைி்கடள ஏறறிச ச�ல்லுதல் 

அபரோதம்: இலகுர்க வோ்கைம்: $170, ்கைர்க வோ்கைம்: $200 

வா்க்னததின யவ்க வரம்ட்பவிை மைிககு 41 முதல் 50 ்கியலாமீட்ைர கூடுதல் யவ்கததில் ஓட்டுதல்
�ாடலேின யவ்க வரம்ட்பவிை மைிககு 41 முதல் 50 ்கியலாமீட்ைர கூடுதல் யவ்கததில் ஓட்டுதல்

குறறம் புரிபவோர்மமீது நீதிமனறத்தில் வழக்கு வதோடரப்படும் 

ய்பாககுவரதது விளககு �மிகடஞை்களுககுக ்கட்டுப்பைத தவறுதல் 

அபரோதம்: இலகுர்க வோ்கைம்: $200, ்கைர்க வோ்கைம்: $230 

வா்க்னம் ஓட்டும்ய்பாது ட்கய்ப�ி ்பேன்படுததுதல் 
முதல் குறறம்: $1000க்கு பமறபபோ்கோத அபரோதம் அல்லது 6 மோதம் வ்ர சி் ற அல்லது இரணடும் 

2வது மறறும் அடுத்தடுத்த குறறம்: $2000க்கு பமறபபோ்கோத அபரோதம் அல்லது 12 மோதம் வ்ர 
சி் ற அல்லது இரணடும் 

வா்க்னததின யவ்க வரம்ட்பவிை மைிககு 51 முதல் 60 ்கியலாமீட்ைர கூடுதல் யவ்கததில் ஓட்டுதல்
�ாடலேின யவ்க வரம்ட்பவிை மைிககு 51 முதல் 60 ்கியலாமீட்ைர கூடுதல் யவ்கததில் ஓட்டுதல்

குறறம் புரிபவோர்மமீது நீதிமனறத்தில் வழக்கு வதோடரப்படும் 
வா்க்னததின யவ்க வரம்ட்பவிை மைிககு 60 ்கியலாமீட்ைருககுயமல் கூடுதல் யவ்கததில் 
ஓட்டுதல்
�ாடலேின யவ்க வரம்ட்பவிை மைிககு 60 ்கியலாமீட்ைருககுயமல் கூடுதல் யவ்கததில் ஓட்டுதல்
ச்பாறுப்பினறி அல்லது ஆ்பததா்ன முடறேில் ஓட்டுதல் 

குறறம் புரிபவோர்மமீது நீதிமனறத்தில் வழக்கு வதோடரப்படும் 
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மருத்துவப் பரிபசோத்ை 
29  நிரைேிக்கப்பட்ை வேது வரம்பு்கடள எட்டிேவுைன, சதாைரநது வா்க்னம் ஓட்டுவதறகுத தங்கள் ஓட்டுநர 

உரிமதடதத தக்கடவததுகச்காள்ள, எல்லா உரிமதாரர்களும் �ட்ைப்படி மருததுவப ்பரிய�ாதட்னககுச 
ச�னறு, வா்க்னம் ஓட்டுவதறகு உைலுறுதியுைன இருப்பதா்கச �ானறு ச்பறயவண்டும்: 
(a) பிரிவு 2B, 2A, 2, 3, 3A, 3C மறறும் 3CA ஓட்டுநர் உரிமம் 

்பிரிவு 2B, 2A, 2, 3, 3A, 3C மறறும் 3CA ஓட்டுநர உரிமம் டவததிருப்பவர,  உைல் ரீதிோ்கவும் ம்னநல 
ரீதிோ்கவும் வா்க்னம் ஓட்ைககூடிே நிடலேில் இருப்பதா்க 65 வேதிலிருநது 3 ஆண்டு்களுககு 
ஒருமுடற (அதாவது 65, 68, 71, 74 ய்பானறடவ) �ிங்கபபூரில் ்பதிவுச�யேப்பட்ை மருததுவரிைமிருநது 
�ானறு ச்பறறாசலாழிே, அவரது உரிமம் 65 வேடத எட்டிேவுைன ச�ல்லாததா்கிவிடும்.

(b) பிரிவு 4A, 4 மறறும் 5 ஓட்டுநர் உரிமம்
்பிரிவு 4A, 4 மறறும் 5 ஓட்டுநர உரிமம், உரிமதாரர 65 வேடத எட்டிேவுைன ச�ல்லாததா்கிவிடும், 
்பினவருமாறு இல்லாவிடில்: 

(i)  உரிமதாரர உைல் ரீதிோ்கவும் ம்னநல ரீதிோ்கவும் வா்க்னம் ஓட்ைககூடிே நிடலேில் இருப்பதா்க 
65 வேதிலிருநது 69 வேது வடர ஒவயவார ஆண்டும் சிங்கப்பூரில் பதிவுவசயயப்பட்ட 
மருத்துவரிடமிருநது �ானறு ச்பறயவண்டும்; மறறும் 

(ii)  உரிமதாரர வா்க்னம் ஓட்டும் ய�ாதட்ன நிடலேததில் வா்க்னம் ஓட்டும் ய�ாதட்னேில் யதரச�ி 
ச்பறயவண்டும். 

இ்ையத்த்ளங்கள 
30  �ிங்கபபூரில் வா்க்னம் ஓட்டுவது ்பறறியும் ச்பாதுவா்ன �ாடல ்பாது்காபபு ்பறறியும் யமல்விவரம் அறிே, 

்பினவரும் இடைேததளங்கடளப ்பாரடவேிடுமாறு ஊககுவிக்கப்படு்கிறது:
(a) பபோக்குவரத்து பபோலிஸ் து்ற 

http://www.police.gov.sg/resources/traffic-matters
(b) சிங்கப்பூர் சோ்ல போது்கோப்பு மனறம் 

http://srsc.org.sg/
(c) மி்ைியல் ஓட்டுநர் விவர, விபசோரிப்பு ம
 http://www.spf.gov.sg/epc/index.html
(d) ஒன.பமோட்படோரிங 

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

31  சவளளிநாடு்களளில் வா்க்னம் ஓட்டுதல் ்பறறியும் அட்னததுல்க ஓட்டுநர அனுமதிக்கா்ன விண்ைப்பம் ்பறறியும் 
விவரமறிே, ்பினவரும் இடைேததளதடத நீங்கள் ்பாரடவேிைலாம்: 

(a) சிங்கப்பூர் ஆட்படோபமோபில் சங்கம் (AAS) 
http://www.aas.com.sg/index.php

மருததுவப ்பரிய�ாதட்ன / இடைேததளங்கள் 

பகுதி I
ஒட்டுநர உரிமங்கள்
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பபோக்குவரத்து குறி்களும் சமிக்்ஞை்களும் 
32 ய்பாககுவரதது குறி்கள் இரு முக்கிே யநாக்கங்களுக்கா்க நிறுவப்படு்கினற்ன:

 (a) �ரளமா்ன ய்பாககுவரதடத ஒழுஙகு்படுததுதல் 

 (b)  �ாடலடேப ்பேன்படுததுயவாரிைம் அ்பாேங்கடளப ்பறறி எச�ரிப்பது அல்லது ்பேனுள்ள  
த்கவல் அளளிப்பது.

்கட்டோயக் குறி்கள
33  இநதக் குறி்க்்ளக் ்கட்டோயமோ்கக் ்க்டப்பிடிக்்கபவணடும். இவற்றக் ்க்டப்பிடிக்்கத் தவறுவது 

குறறமோ்கக் ்கருதப்படும். 

வலப்பக்்கம் மட்டுபம 
திரும்பபவணடும் 

நீங்கள எதிரில் வலப்பக்்கம் 
திரும்பபவணடும் 

இடப்பக்்கம் மட்டுபம 
திரும்பபவணடும் 

நீங்கள எதிரில் இடப்பக்்கம் 
திரும்பபவணடும் 

பநரோ்க மட்டுபம 
வசல்லபவணடும் 

இடப்பக்்கமோ்கச 
வசல்லவும் 

பி்ளவுபடும் பபோக்குவரத்து 
(வோ்கைங்கள ஏதோவவதோரு 
பக்்கமோ்கச வசல்லலோம்) 

பகுதி II
ய்பாககுவரதது குறி்களும் �மிகடஞை்களும் 
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ய்பாககுவரதது குறி்களும் �மிகடஞை்களும்

நிறுத்து
(சவள்டள ய்காட்டுககு முன்பா்க 

வா்க்னதடத நிறுததுங்கள். 
வலமிருநதும் இைமிருநதும் 
வரும் ய்பாககுவரததுககு 

வழிவிையவண்டும்)

வழிவிடு்க 
(யவ்கதடதக குடறக்கவும். 

அவ�ிேமாேின வா்க்னதடத நிறுததவும். 
ச்பருஞ�ாடலேின ய்பாககுவரததுககு 

வழிவிையவண்டும்) 

சிறுவர்்கள சோ்ல்யக் 
்கடக்்க வோ்கைத்்த 
நிறுத்தபவணடும்

சிவப்பு வி்ளக்கு எரியும்பபோது 
இடப்பக்்கம் திரும்பு்க 
•  �ிவபபு விளககு எரியும்ய்பாது 

வா்க்னதடத நிறுததயவண்டும்
•  �ாடல �நதிபட்பக 

்கைககும் நடைேர்களுககு 
வழிவிையவண்டும்

•  வலமிருநது வரும் 
ய்பாககுவரததுககு 
வழிவிையவண்டும்

•  ்பாடத ்காலிோ்கவும், ்கைப்பதறகுப 
்பாது்காப்பா்கவும் இரு்ககும்ய்பாது 
மட்டுயம வா்க்னதடத 
ஓட்டிசச�ல்லயவண்டும்

பகுதி II
ய்பாககுவரதது குறி்களும் �மிகடஞை்களும் 
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்கட்ைாேக குறி்கள்

த்ட குறி்கள 
34 இநதக குறி்களுககு உட்்பைத தவறுவது குறறமா்கக ்கருதப்படும். 

அ்ைத்து வோ்கைங்களும் 
நு்ழயக்கூடோது 

வலப்பக்்கம் 
திரும்பக்கூடோது 

நிறுத்தக்கூடோது 

இடப்பக்்கம் 
திரும்பக்கூடோது 

்கோத்திருக்்கக்கூடோது 
(்பேைி்கள் ஏறுவதறகு அல்லது 

இறஙகுவதறகு மட்டுயம 
வா்க்னங்கடள நிறுததலாம்) 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பநரங்க்ளில் 
்கோத்திருக்்கக்கூடோது, சரக்கு 

ஏறறபவோ/இறக்்கபவோ கூடோது.

பகுதி II
ய்பாககுவரதது குறி்களும் �மிகடஞை்களும் 
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்கட்ைாேக குறி்கள்

அ்கல வரம்பு 
(2.3 மீட்ைருககுயமல் அ்கலமா்ன வா்க்னங்கள் ்கைநது ச�ல்வதறகு இநதக 
குறி தடை விதிக்கிறது. சவவயவறு அ்கலக ்கட்டுப்பாடு்களுககு ஏற்ப இநதக 
குறிேில் உள்ள எண்்கள் மாறு்பட்டிருக்கககூடும்)

உயர வரம்பு 
(சமாதத உேரம் 4.5 மீட்ைருககுயமல் இருககும் வா்க்னங்கள் 
்கைநது ச�ல்வதறகு இநதக குறி தடை விதிக்கிறது. சவவயவறு 
உேரக ்கட்டுப்பாடு்களுககு ஏற்ப இநதக குறிேில் உள்ள எண்்கள் 
மாறு்பட்டிருக்கககூடும். சமாதத உேரம் 4.5 மீட்ைருககுயமல் இருககும் 
வா்க்னங்கடளப ய்பாலிஸ் துடைேினறி ஓட்டுவது குறறமா்கக 
்கருதப்படும்)

எ்ட வரம்பு 
(�ரககு ஏறறி அல்லது ஏறறாமல் 10 ைன எடைககுயமல் இருககும் 
வா்க்னங்கள் ்கைநது ச�ல்வதறகு இநதக குறி தடை விதிக்கிறது. 
சவவயவறு எடைக ்கட்டுப்பாடு்களுககு ஏற்ப இநதக குறிேில் உள்ள 
எண்்கள் மாறு்பட்டிருக்கககூடும். 
�ரககு ஏறறி அல்லது ஏறறாமல் 10 ைன எடைககுயமல் இருககும் 
வா்க்னங்கடளப ய்பாலிஸ் துடைேினறி ஓட்டுவது குறறமா்கக 
்கருதப்படும்)

பகுதி II
ய்பாககுவரதது குறி்களும் �மிகடஞை்களும் 
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்கட்ைாேக குறி்கள்

பவ்க வரம்பு 
(மைிககு 50 ்கியலாமீட்ைர 

யவ்கததிறகுயமல் ஓட்ைககூைாது)

பவ்க வரம்பு 
(மைிககு 40 ்கியலாமீட்ைர 

யவ்கததிறகுயமல் ஓட்ைககூைாது)

பவ்க வரம்பு 
(மைிககு 90 ்கியலாமீட்ைர 

யவ்கததிறகுயமல் ஓட்ைககூைாது)

3 அல்லது அ்தவிட 
அதி்க அசசோைி்கள 

வ்கோணட 
வோ்கைங்கள 

நு்ழயக்கூடோது 

பவ்க வரம்பு 
(மைிககு 60 ்கியலாமீட்ைர 

யவ்கததிறகுயமல் ஓட்ைககூைாது)

எசசரிக்்்க ஒலி 
(ஹாரன) எழுப்பககூைாது (வி்பதடதத 
தடுக்க ஒலி எழுபபுவதறகு மட்டுயம 

விதிவிலககுண்டு)

பவ்க வரம்பு 
(மைிககு 70 ்கியலாமீட்ைர 

யவ்கததிறகுயமல் 
ஓட்ைககூைாது)

முநதிச வசல்லக்கூடோது

பவ்க வரம்பு 
(மைிககு 80 ்கியலாமீட்ைர 

யவ்கததிறகுயமல் 
ஓட்ைககூைாது)

லோரி்கள நு்ழயக்கூடோது

பமோட்டோர் 
்சக்்கிள்களும் 
மிதிவணடி்களும் 
நு்ழயக்கூடோது

பமோட்டோர் ்சக்்கிள்கள 
நு்ழயக்கூடோது

பகுதி II
ய்பாககுவரதது குறி்களும் �மிகடஞை்களும் 



18 ஓட்டுநருக்குரிய அடிப்படை விளக்கம் 

எச�ரிகட்க குறி்கள் 

எசசரிக்்்க குறி்கள 
35 இநதக குறி்கடள சநருஙகும்ய்பாது யவ்கதடதக குடறதது, அதி்க ்கவ்னமா்க இருக்கயவண்டும். 

அடுத்தடுத்து வதோடர் வ்்ளவு்கள 
(யவ்கதடதக குடறக்கவும். இைப்பக்கமா்கச 
ச�ல்லவும். முநதிச ச�ல்லயவா, U வடளவு 
ச�யேயவா அல்லது உங்கள் வா்க்னதடத 

நிறுததி டவக்கயவா கூைாது)

வலப்பக்்க வ்்ளவு 
(யவ்கதடதக குடறக்கவும். 

இைப்பக்கமா்கச ச�ல்லவும். முநதிச 
ச�ல்லயவா, U வடளவு ச�யேயவா 
அல்லது உங்கள் வா்க்னதடத நிறுததி 

டவக்கயவா கூைாது)

இடப்பக்்க வ்்ளவு 
(யவ்கதடதக குடறக்கவும். 

இைப்பக்கமா்கச ச�ல்லவும். முநதிச 
ச�ல்லயவா, U வடளவு ச�யேயவா 

அல்லது உங்கள் வா்க்னதடத 
நிறுததி டவக்கயவா கூைாது)

குறுக்குச சநதிப்பு 
(யவ்கதடதக குடறக்கவும். 

�ாடல �நதிபட்ப சநருஙகும் 
ய்பாககுவரதடதக ்கவ்னளிதது 
விழிபபுைன இருக்கவும்)

T சநதிப்பு 
(யவ்கதடதக குடறக்கவும். 

வலமிருநதும் 
இைமிருநதும் வரும் 
ய்பாககுவரததுககு 

வழிவிைவும்)

து்ைச சோ்ல 
(யவ்கதடதக குடறக்கவும். 

வலமிருநது வரும் 
வா்க்னங்கடளக ்கவ்னளிதது 
விழிபபுைன ச�ல்லவும்)

பகுதி II
ய்பாககுவரதது குறி்களும் �மிகடஞை்களும் 
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எச�ரிகட்க குறி்கள் 

து்ைச சோ்ல 
(யவ்கதடதக குடறக்கவும். 

இைமிருநது வரும் 
வா்க்னங்கடளக ்கவ்னளிதது 
விழிபபுைன ச�ல்லவும்)

ஒனறி்ையும் 
பபோக்குவரத்து 

(யவ்கதடதக குடறக்கவும். 
இைமிருநது ய�ரும் 
ய்பாககுவரதடதக 

்கவ்னளிதது விழிபபுைன 
இருக்கவும்)

தடங்கள இ்ை்கினறை
(யவ்கதடதக குடறக்கவும். 

வலமிருநதும் 
இைமிருநதும் இடையும் 

ய்பாககுவரதடதக 
்கவ்னளிதது விழிபபுைன 

இருக்கவும்)

Y சநதிப்பு 
(யவ்கதடதக குடறக்கவும். 
வலமிருநதும் இைமிருநதும் 
ய�ரும் ய்பாககுவரதடதக 
்கவ்னளிதது விழிபபுைன 

இருக்கவும்)

Y சநதிப்பு 
(யவ்கதடதக குடறக்கவும். 

வலமிருநது ய�ரும் 
ய்பாககுவரதடதக 

்கவ்னளிதது விழிபபுைன 
இருக்கவும்)

Y சநதிப்பு 
(யவ்கதடதக குடறக்கவும். 

இைமிருநது ய�ரும் 
ய்பாககுவரதடதக ்கவ்னளிதது 
விழிபபுைன இருக்கவும்)

மோறுபட்ட சநதிப்பு 
(யவ்கதடதக குடறக்கவும். 

வலமிருநதும் 
இைமிருநதும் ய�ரும் 
ய்பாககுவரதடதக 

்கவ்னளிதது விழிபபுைன 
இருக்கவும்)

எதிரில் இருவழிப் 
பபோக்குவரத்து 

(யவ்கதடதக குடறக்கவும். 
இைப்பக்கமா்கச ச�ல்லவும். 
எதிரவரும் ய்பாககுவரதடதக 

்கவ்னளிதது விழிபபுைன 
இருக்கவும்)

ஒருவழிச சோ்லயின 
குறுக்ப்க இருவழிப் 

பபோக்குவரத்து 
(யவ்கதடதக குடறக்கவும். 
வலமிருநதும் இைமிருநதும் 
வரும் ய்பாககுவரதடதக 
்கவ்னளிதது விழிபபுைன 

இருக்கவும்)

பகுதி II
ய்பாககுவரதது குறி்களும் �மிகடஞை்களும் 
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எச�ரிகட்க குறி்கள் 

சோ்லயின ஒருபக்்கம் குறு்கலோ்கிறது 
(யவ்கதடதக குடறக்கவும். முநதிச ச�ல்லயவா, U 
வடளவு ச�யேயவா அல்லது உங்கள் வா்க்னதடத 

நிறுததி டவக்கயவா கூைாது)

வட்டசசுறறுப் போ்த 
(யவ்கதடதக குடறக்கவும். 
அவ�ிேமாேின வா்க்னதடத 

நிறுததவும். வலமிருநது 
வரும் ய்பாககுவரததுககு 

வழிவிைவும்)

எதிரில் வி்ளக்கு சமிக்்ஞை்கள 
(யவ்கதடதக குடறக்கவும். 

விளககு �மிகடஞை்கள் 
மாறுவடதக ்கவ்னளிக்கவும்)

சோ்லயின இருபக்்கங்களும் 
குறு்கலோ்கினறை

(யவ்கதடதக குடறக்கவும். முநதிச 
ச�ல்லயவா, U வடளவு ச�யேயவா 

அல்லது உங்கள் வா்க்னதடத 
நிறுததி டவக்கயவா கூைாது)

இரட்்டப் போ்த 
முடிவ்ட்கிறது 

(யவ்கதடதக குடறக்கவும். 
இைப்பக்கமா்கச ச�ல்லவும். 
எதிரவரும் ய்பாககுவரதடதக 

்கவ்னளிதது விழிபபுைன 
ச�ல்லவும்)

எதிரில் ந்டயர் ்கடப்பு 
(யவ்கதடதக குடறக்கவும். 

�ாடலக ்கைப்பில் 
நடைேர்கள் ்கைநதுச�ல்ல 
வா்க்னதடத நிறுததவும்)

எதிரில் மினைியல் சோ்லக் 
்கட்டைப் பகுதி 

(்கட்டுப்பாடுள்ள யநரங்களளில் 
இப்பகுதிககுள் நுடழவதறகுச 

�ாடலப ்பேன்பாட்டுக ்கட்ைைம் 
ச�லுததயவண்டும்)

எதிரில் வி்ரவுசசோ்ல 
(�ிலவட்க வா்க்னங்கள் 
விடரவுச�ாடலடேப 

்பேன்படுதத தடை உள்ளது)

பகுதி II
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எச�ரிகட்க குறி்கள் 

வோயில் உள்ள சமநி்லக் ்கடப்பு 
(யவ்கதடதக குடறக்கவும். 

்கம்்பிக்கதவு மூடுவடதக ்கவ்னளிதது 
விழிபபுைன இருக்கவும்)

வோ்கைம் பழுத்டநதிருப்ப்தத் 
வதரிவிக்கும் குறி 

(வா்க்னததின ்பின்பக்கததிலிருநது 
குடறநதது 20 மீட்ைர தூரததில் 

டவக்கயவண்டும்)

்ககீழ்பநோக்கும் வசஙகுத்தோை 
சரிவு 

(இைப்பக்கமா்கச ச�ல்லவும். 
குடறவா்ன ்கிேருககு 

மாறறவும். முநதிச ச�ல்லயவா, 
U வடளவு ச�யேயவா அல்லது 
உங்கள் வா்க்னதடத நிறுததி 

டவக்கயவா கூைாது)

எதிரில் சோ்ல பமடு 
(யவ்கதடதக குடறக்கவும். 
இைப்பக்கமா்கச ச�ல்லவும். 
முநதிச ச�ல்லககூைாது)

சகீரில்லோத சோ்ல 
(யவ்கதடதக குடறக்கவும். 
இைப்பக்கமா்கச ச�ல்லவும். 
முநதிச ச�ல்லககூைாது)

பமல்பநோக்கும் வசஙகுத்தோை 
சரிவு 

(இைப்பக்கமா்கச ச�ல்லவும். 
குடறவா்ன ்கிேருககு 

மாறறவும். முநதிச ச�ல்லயவா, 
U வடளவு ச�யேயவா அல்லது 
உங்கள் வா்க்னதடத நிறுததி 

டவக்கயவா கூைாது)

வோயில் இல்லோத சமநி்லக் 
்கடப்பு 

(யவ்கதடதக குடறக்கவும். இரேில் 
சநருஙகுவடதக ்கவ்னளிதது 
விழிபபுைன இருக்கவும்)

படகுத்து்ற, ஆறறங்க்ர 
அல்லது ்கடலுக்கு 

இட்டுசவசல்லும் சோ்ல 
(யவ்கதடதக குடறக்கவும். 

எதிரிலுள்ள �ாடல 
முடிடவக ்கவ்னமா்க 

அணு்கவும்)

வழுக்்கலோை சோ்ல 
(யவ்கதடதக குடறக்கவும். 

்கவ்னமா்க ஓட்ைவும்)

பகுதி II
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எச�ரிகட்க குறி்கள் 

விலஙகு்கள 
(யவ்ககட்கத குடறக்கவும். 
விலஙகு்கடளக ்கவ்னளிதது 
விழிபபுைன இருக்கவும்)

வயதோை அல்லது 
இயலோ்மயுள்ள ந்டயர்்கள 

(யவ்கதடதக குடறக்கவும். 
�ாடலடேக ்கைககும் 
முதியோடர அல்லது 

இேலாடமயுள்ள 
நடைேர்கடளக ்கவ்னளிதது 
விழிபபுைன ஓட்ைவும்)

பள்ளி மணடலம் ஆரம்பம் 
(யவ்கதடதக குடறதது, 
நைநதுச�ல்லும் அல்லது 
�ாடலடேக ்கைககும் 

�ிறுவர்கள் சதன்படு்கிறார்களா 
என்படதக ்கவ்னளிக்கவும்)

சிறுவர்்கள 
(யவ்கதடதக குடறக்கவும். 

�ாடலடேக ்கைககும் 
�ிறுவர்கடளக ்கவ்னளிதது 
விழிபபுைன ஓட்ைவும்)

எதிரில் பு்டப்போை 
வரிக்குதி்ர ்கடப்பு 

(யவ்கதடதக குடறக்கவும். 
புடைப்பா்ன வரிககுதிடர 
்கைபட்ப நடைேர்கள் 

்கைநதுச�ல்ல வா்க்னதடத 
நிறுததவும்)

எதிரில் தோழ்வோ்கப் பறக்கும் 
விமோைம் 

(தாழ்வா்கப ்பறககும் விமா்னங்களால் 
திடீசர்ன ஏற்படும் இடரச�டலக 
்கவ்னளிதது விழிபபுைன இருக்கவும்)

எதிரில் U வ்்ளவு 
(எதிர்த்தி்சயிலிருநது)

(எதிரததிட�ேிலிருநது U வடளவு 
ச�யயும் வா்க்னங்கடளக ்கவ்னளிதது 

விழிபபுைன இருக்கவும்)

எதிரில் U வ்்ளவு 
(வா்க்னங்களுக்கா்ன U 

வடளவில் எதிரில் உள்ளது)

School
Zone

Drive Carefully

பகுதி II
ய்பாககுவரதது குறி்களும் �மிகடஞை்களும் 



23ஓட்டுநருக்குரிய அடிப்படை விளக்கம் 

ஒழுஙகுமுடற குறி்கள்

ஒழுஙகுமு்ற குறி்கள
36 இநதக் குறி்கள சர்ளமோை பபோக்குவரத்்த ஒழுஙகுபடுத்தும். 

பவ்கத்்தக் கு்றக்்கவும் பவ்க வரம்புக்குள ஓட்டவும் 

பவ்கத்்தக் கு்றத்து, 
எதிரில் மோறறு வழியில் 
வசல்லத் தயோரோ்கவும்

சோ்லயின இடப்பக்்கமோ்கச 
வசல்லவும். வலக்ப்கோடி 

தடத்்த முநதிச வசல்லும் 
வோ்கைங்களுக்்கோ்க 
விட்டு்வக்்கவும்

பவ்கத்்தக் கு்றத்து, 
எதிர்வரும் தடங்க்லக் 
்கவைித்து விழிப்புடன 

வசல்லவும்

பபோக்குவரத்து ஒரு தடத்திறகுள 
இ்ைவதோல் பவ்கத்்தக் கு்றத்து 

வழிவிடவும்

பகுதி II
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ஒழுஙகுமுடற குறி்கள்

த்டபவலி 
(யவ்கதடதக குடறதது ்கவ்னமா்க ஓட்ைவும்)

கூரோை திருப்பம் 
(யவ்கதடதக குடறதது, குறி 
்காட்டும் திட�ேில் ஓட்ைவும்)

குறி ்கோட்டும் தி்சயில் மோறறு வழி

ஒருவழித் வதரு 
(இநதக குறிேிலிருநது ஒருவழித 

சதரு சதாைஙகு்கிறது)

ஒருவழிப் பபோக்குவரத்து 
(வா்க்னங்கள் வலது 

அல்லது இைது ்பக்கம் 
திரும்்பலாம்) 

வ்்ளநத சகீர்மப்பு குறிப்போன்கள 
(யவ்கதடதக குடறதது, வடளவு்களளில் ்கவ்னமா்க ஓட்ைவும்)

பகுதி II
ய்பாககுவரதது குறி்களும் �மிகடஞை்களும் 



25ஓட்டுநருக்குரிய அடிப்படை விளக்கம் 

த்கவல் குறி்கள் 

த்கவல் குறி்கள 
37 இநதக் குறி்கள வோ்கைபமோட்டி்க்ளிடம் பயனுள்ள த்கவல்்க்்ளத் வதரிவிக்்கினறை. 

பபருநது முடிவிடம் 
(ய்பருநது்களுககு மட்டுயம) 

வதோடர்நது வசல்ல முடியோத 
சோ்ல 

(வலது ்பக்கமுள்ள �ாடல 
யவசறாரு �ாடலககு 
இட்டுசச�ல்லாது) 

எதிரில் சிவப்பு வி்ளக்கு 
்கண்கோைிப்பு ப்கமரோ

�மிகடஞை விளககு “மஞ�ள்” 
நிறததிறகு மாறும்ய்பாது 
வா்க்னதடத நிறுதத 

தோரா்கவும்

வதோடர்நது வசல்ல 
முடியோத சோ்ல 

(�றறு தூரததில் �ாடல 
முடிவடைநதுவிடும்) 

டோக்சி்களுக்கு மட்டுபம டோக்சி்களுக்கு மட்டுபம பபருநது நிறுத்தம்) 
(ய்பருநது நிறுததததிலிருநது 9 மீட்ைர 

தூரததிறகுள் அல்லது ய்பருநது 
நிறுததுமிைத தைததில் வா்க்னதடத 

நிறுததி டவக்கயவா அல்லது 
நிறுததயவா கூைாது, ஒம்்னளி ய்பருநது்கள் 

மட்டுயம விதிவிலககு)

பபருநது தடம் 
(்கட்டுப்பாடுள்ள யநரங்களளில் 
ஒம்்னளி ய்பருநது்கள் தவிர 

யவறு எநத வா்க்னமும் இநதத 
தைதடதப ்பேன்படுதத அனுமதி 

்கிடைோது). 
வழக்்கமோை பபருநது தட 

பநரங்கள
(சதாைரச�ிோ்ன மஞ�ள் 

ய்காடுைன குறிேிைப்பட்டுள்ளது) 

முழுநோள பபருநது தட 
பநரங்கள 

(சதாைரச�ிோ்ன மஞ�ள், 
�ிவபபு நிறக ய்காடுைன 
குறிேிைப்பட்டுள்ளது)

பகுதி II
ய்பாககுவரதது குறி்களும் �மிகடஞை்களும் 
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த்கவல் குறி்கள் 

எதிரில் U வ்்ளவு 

(�ாடலக குறிககுப ்பிறகு 

வா்க்னங்கள் U வடளவு 

ச�யேயவண்டும்)

எதிரில் மூனறு திரும்பும் தடங்கள 

(�மிகடஞை ்காட்டி �ரிோ்ன தைததிறகு 

மாறிச ச�ல்லவும்)

எதிரில் நோனகு ்கோத்திருப்புத் 

தடங்கள 

(திரும்புவதறகுக ்காததிருககும் 

வா்க்னங்கள் அதறகுரிே 

நானகு தைங்களளில் ஒனறில் 

ச�ல்லலாம். �ாடலடேக ்கைககும் 

நடைேர்களுக்கா்க வா்க்னதடத 

நிறுததவும்) 

எதிரில் இடப்பக்்கம் திரும்பும் பிரத்பய்கத் 

தடம் மறறும் இடப்பக்்கம் திரும்பும் 

ப்கிர்வுத் தடம் 

(வழக்்கமோ்க வி்ரவுசசோ்ல்க்ளில் 

்கோைப்படும்)

(�மிகடஞை ்காட்டி �ரிோ்ன தைததிறகு  

மாறிச ச�ல்லவும்)

வவ்ளிபயறும் பபருநது்களுக்கு 

வழிவிடவும்

(யவ்கதடதக குடறக்கவும். 

நிறுததுமிைததிலிருநது 

சவளளியேறும் ய்பருநது்களுககு 

வழிவிைவும்)

வோ்கை எ்டக் ்கட்டுப்போடுள்ள U 

வ்்ளவு குறி 

(குறிப்பிைப்பட்டுள்ள எடை வரம்ட்ப 

மீறாத வா்க்னங்களுககு எதிரில் U 

வடளவு)

பபருநது்களுக்குக் ்கட்டோயமோ்க 

வழிவிடவும்

(முதல் வழிவிடு்க முகய்காைச 

�ாடலக குறிேடீ்டில் யவ்கதடதக 

குடறதது, நிறுததுமிைததிலிருநது 

சவளளியேறும் ய்பருநது்கடளக 

்கவ்னளிதது விழிபபுைன ச�ல்லவும். 

வழிவிடு்க ய்காடு்களுககு 

முன்பா்க வா்க்னதடத நிறுததி, 

நிறுததிமிைததிலிருநது புறப்பைக 

்காததிருககும் ய்பருநது்களுககு 

வழிவிைவும். மஞ�ள் நிற வழிவிடு்க 

ய்பருநது நிறுததுமிைததில் 

வா்க்னதடத நிறுததககூைாது)

பகுதி II
ய்பாககுவரதது குறி்களும் �மிகடஞை்களும் 
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த்கவல் குறி்கள் 

வி்ரவுசசோ்ல ஆரம்பம் 
(இநத இைததிலிருநது 

விடரவுச�ாடல விதி்களுககு 
வா்க்னங்கள் உட்்பையவண்டும்) 

பமோட்டோர் ்சக்்கிப்ளோட்டி்கள 
ம்ழயில் ஒதுஙகுமிடம்

இப்பகுதியில் நிறுத்தி 
்வக்்கப்படும் வோ்கைங்கள 
இழுத்துச வசல்லப்படலோம்

இப்பகுதியில் நிறுத்தி 
்வக்்கப்பட்டிருக்கும் 

வோ்கைங்க்ளின சக்்கரங்கள 
பூட்டப்படலோம்

வவணைிற ்்கத்தடி்கள 
(யவ்கதடதக குடறக்கவும். 

�ாடலடேக ்கைககும் ்பாரடவ 
இல்லாயதாருககு வழிவிை 
அவ�ிேமாேின வா்க்னதடத 

நிறுததவும்)

வி்ரவுசசோ்ல முடிவ்டநதது 
(வா்க்னங்கள் யவ்கதடதக 

குடறதது, �ாடலேின யவ்க 
வரம்புககுள் ச�ல்லயவண்டும்)

பபோக்குவரத்து வி்ளக்கு்கள 
வசயல்படும் பநரம் 
(குறிப்பிைப்பட்டுள்ள 

யநரங்களளில் ய்பாககுவரதது 
விளககு்கள் ச�ேல்்பைமாட்ைா)

எதிரில் பவ்கக் 
்கட்டுப்போட்டுப் பட்்ட்கள 
(யவ்கதடதக குடறக்கவும்) 

பள்ளி மணடலம் 
முடிவ்ட்கிறது

End Of

School

Zone

பகுதி II
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நடைேர ்கைபபுக குறி்கள்

ந்டயர் ்கடப்புக் குறி்கள
38 நடைேர்கள் �ாடலடேக ்கைககும்ய்பாது இநதக குறி்கடளப ்பின்பறறயவண்டும். 

ந்டயர் பமம்போலம் ந்டயர் சுரங்கப்போ்த ந்டயர்்களுக்்கோை சோ்லக் ்கடப்பு 

ந்டயர் சமிக்்ஞை 
“சிவப்பு மைிதன” 

(�ாடலடேக 
்கைக்கககூைாது) 

ந்டயர் சமிக்்ஞை “பச்ச 
மைிதன” 

(நீங்கள் �ாடலடேக 
்கைக்கலாம், ஆ்னால் விளககு 

மினுமினுககும்ய்பாது 
்கைக்கககூைாது)

இறஙகுமு்க பநரக்்கோட்டி 
(நடைேர �ாடலடேக ்கைப்பதறகு 

எஞ�ிேிருககும் யநரதடத 
(விநாடி்களளில்) ்காட்டும்)

ந்டயர் ்கடப்பதறகுத் த்ட 
(இநதக குறி்கள் ்காைப்படும்ய்பாது, �ாடலடேக ்கைப்பதறகு நடைேர்கள் �ாடலக 

்கைபட்ப மட்டுயம ்பேன்படுததயவண்டும்)

பகுதி II
ய்பாககுவரதது குறி்களும் �மிகடஞை்களும் 
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சுரங்கச�ாடல்களளின ய்பாககுவரதது குறி்கள் 

சுரங்கசசோ்ல்க்ளின பபோக்குவரத்து குறி்கள 
39 சுரங்கச�ாடலேில் ச�ல்லும் வா்க்னங்கள் இநதக குறி்கடளப ்பின்பறறயவண்டும். 

ஆபத்தோை வபோருட்்க்்ள 
ஏறறிச வசல்லும் வோ்கைங்கள 

சுரங்கசசோ்லயில் 
வசல்லக்கூடோது

எதிரில் சுரங்கம் 
(எதிரவரும் �ாடல சுரங்கததில் 

உள்ளது)

பச்ச அம்புக்குறி 
தைதடதப ்பேன்படுததலாம் என்படதக ்காட்டு்கிறது

மினுமினுக்கும் மஞசள குறுக்குக் குறி 
தைததில் வா்க்னங்கள் ச�ல்லலாம் எனறாலும், எதிரில் 
ஏயதனும் தைங்கல் இருக்கககூடும் எ்ன எச�ரிக்கிறது. 
ஓட்டுநர்கள் யவ்கதடதக குடறதது, தைம் மாறிசச�ல்ல 
தோரா்க இருக்கயவண்டும்

சிவப்பு குறுக்குக் குறி 
தைம் வா்க்னப ய்பாககுவரததுககு மூைப்பட்டிருப்படதக 
குறிக்கிறது

வெட்்லட் 
வி்ளக்கு்க்்ள எரியவிட்டு, 
வோவைோலி்யத் திறக்்கவும் 

(உளளூர்/பிபிசி) 

FM

Turn on Lights 
and FM Radio

பகுதி II
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மிதிவண்டி்களுக்கா்ன குறி்கள் 

மிதிவணடி்களுக்்கோை குறி்கள
40 மிதிவண்டி ஓட்டுயவார இநதக குறி்கடளப ்பின்பறறயவண்டும்.

மிதிவணடி ஓட்டுபவோருக்்கோை சோ்லப் போது்கோப்புக் குறிப்பு்கள 

மிதிவணடி்கள 

(a)  இருட்டில் மிதிவண்டி ஓட்டிசச�ல்ல மிதிவண்டிேின முன்பக்கமும் ்பின்பக்கமும் விளககு்கள் 
அல்லது ஒளளி ்பிரதி்பலிபபுச �ாத்னம் ச்பாருததவும். 

(b) 12 வேதுககுக குடறவா்ன மிதிவண்டி ்பேைி்களுககு முடறோ்ன இருகட்க ச்பாருததப்பையவண்டும். 
(c) ய்பாககுவரதது விளககு �மிகடஞை்கடள எபய்பாதும் ்பின்பறறயவண்டும். 
(d) �ாடலேில் ச�ல்லும்ய்பாது வா்க்னப ய்பாககுவரததின திட�ேில் ஓட்ைவும். 
(e)  எபய்பாதும் நடைேர ்கைபபு்களளில் மிதிவண்டிேிலிருநது இறங்கி, மிதிவண்டிடேத தள்ளளிகச்காண்டு 

ச�ல்லவும். 
(f) நடை்பாடத்கள், விடரவுச�ாடல்கள் அல்லது யமம்்பாலங்களளில் மிதிவண்டி ஓட்ைககூைாது. 

இயநதிர மிதிவணடி்கள 

(a) நிலப ய்பாககுவரதது ஆடைேம் அங்ககீ்கரிதத இேநதிர மிதிவண்டிடே மட்டுயம ஓட்ையவண்டும். 
(b) இேநதிர மிதிவண்டி ஓட்டுவதற்கா்ன குடறநத்பட்� வேது 16. 
(c) இேநதிர மிதிவண்டி்கடள ஓட்டும்ய்பாது ்பாது்காபபு தடலக்கவ�ம் அைிநதிருக்க யவண்டும். 

குறறசவசயல் ஆபலோச்ை 
(a)  மிதிவண்டிடே ்கவ்னளிப்பாரினறி விட்டுசச�ல்லும்ய்பாது, குறு்கிே யநரமா்க இருநதாலும்கூை, U-பூட்டு 

ய்பானற உறுதுேி்னா பூட்டுைன பூட்டி டவக்கவும். 
(b)  அக்கம்்பக்கப ய்பாலிஸ் நிடலேங்களளில் ்கிடைககும் மிதிவண்டி ்பாது்காபபு முததிடரடே 

மிதிவண்டிேில் ஒட்டிடவதது, வரிட� எண்ணுைன உங்கள் மிதிவண்டிடே அடைோளம் ்காை 
உதவுங்கள்.

மிதிவணடி்கள நு்ழயக்கூடோது

மிதிவணடி நிறுத்துமிடம் 

ந்டயர்்களும் மிதிவணடி்களும் 
நு்ழயக்கூடோது

இநதக் குறி நிறுவப்பட்டுள்ள இடத்திறகு 
அப்போல் மிதிவணடி்கள ஓட்டுவதறகுத் 
த்ட விதிக்்கப்பட்டுள்ளது (எ.்கோ. 
ரிக் ஷோக்்கள, மூனறு சக்்கர மிதிவணடி்கள, 
இரணடு சக்்கர மிதிவணடி்கள)

மிதிவணடி்க்்ள நிறுத்தி 
்வக்்கக்கூடோது 

பகுதி II
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திட�்காட்டிக குறி்கள்

தி்ச்கோட்டிக் குறி்கள
41  திட�்காட்டிக குறி்கள் வழக்கமா்கப ்பசட�நிறப ்பின்னைியுைன ச�வவ்க வடிவததில் இருககும். 

இதில் இரு வட்க்கள் உண்டு: முனகூட்டியே வழி்காட்டும் திட�்காட்டிக குறி்கள் மறறும் உறுதிோ்ன 
திட�்காட்டிக குறி்கள். உறுதிோ்ன திட�்காட்டிக குறி்களளில் திட�டேக குறிப்பிட்டுக்காட்ை ஒரு முட்ன 
அம்புகுறி வடிவில் இருககும். 

42  வி்ரவுசசோ்ல்க்ளின வநடு்கிலும் பல்பவறு இடங்களுக்கு இட்டுசவசல்லும் எல்லோ சோ்ல்க்ளின 
குறி்க்ளிலும் இ்வ இரணடில் ஒனறு இருக்கும்: 

(a) மஞ�ள் ஓரக்கடர்கள் ச்காண்ை ்பசட� ்பின்னைிேில் மஞ�ள் எழுதது்கள், இது ்படிப்படிோ்க நீக்கப்படும்;

அல்லது 
(b)  ்பசட� ்பின்னைிேில் சவள்டள எழுதது்கள். விடரவுச�ாடலேிலிருநது ச�ல்லுமிைம் நீலப 

்பின்னைிேில் சவள்டள எழுதது்களளில் எழுதப்பட்டிருககும். 

முனகூட்டிபய வழி்கோட்டும் தி்ச்கோட்டிக் குறி உறுதியோை தி்ச்கோட்டிக் குறி 

முனகூட்டிபய வழி்கோட்டும் தி்ச்கோட்டிக் குறி உறுதியோை தி்ச்கோட்டிக் குறி 

முனகூட்டிபய வழி்கோட்டும் தி்ச்கோட்டிக் குறி 

இ்டநி்லக் குறி நு்ழவோயில் குறி 

உறுதியோை தி்ச்கோட்டிக் குறி 

பகுதி II
ய்பாககுவரதது குறி்களும் �மிகடஞை்களும் 
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43  விடரவுச�ாடல்கள் தவிரதது மறற �ாடல்களளின சநடு்கிலும் ்பல்யவறு இைங்களுககு இட்டுசச�ல்லும் 
எல்லா �ாடல்களளின குறி்களும் சவள்டள ஓரக்கடர்களுைன ்பசட� ்பின்னைிேில் சவள்டள எழுதது்கள் 
ச்காண்டிருககும். 

திட�்காட்டிக குறி்கள்

கூடுதல் விவரம்ளிக்கும் சில தி்ச்கோட்டிக் 
குறி்க்ளில் ்கறுப்பு ஓரக்்க்ர்களுடன வவள்்ள 
பினைைியில் ்கறுப்பு எழுத்து்கள ்கோைப்படும். 
நீங்கள வநருஙகும் சோ்லயின விவரத்்த இநதக் 
குறி வதரிவிக்கும். 

முனகூட்டிபய வழி்கோட்டும் தி்ச்கோட்டிக் குறி உறுதியோை தி்ச்கோட்டிக் குறி 

LORONG 6

பகுதி II
ய்பாககுவரதது குறி்களும் �மிகடஞை்களும் 



33ஓட்டுநருக்குரிய அடிப்படை விளக்கம் 

விடரவுச�ாடல ்கண்்காைிபபு,  
ஆயலா�ட்ன முடற (EMAS)

வி்ரவுசசோ்ல ்கண்கோைிப்பு, ஆபலோச்ை மு்ற (EMAS)
44  விடரவுச�ாடல்கடள யநாக்கிச ச�ல்லும்ய்பாதும் விடரவுச�ாடல்களளில் ச�ல்லும்ய்பாதும் ்பினவரும் 

நானகு வட்கோ்ன மின்னளிேல் த்கவல் திடர்கடள வா்க்னயமாட்டி்கள் ்கவ்னளிக்கயவண்டும். 

(a)   பயை பநரத் த்கவல் (TTD)

     விடரவுச�ாடல்களுககு இட்டுசச�ல்லும் ்பல்யவறு நுடழவழி்களளில் இநத மின்னளிேல் த்கவல் திடர்கடளக 
்காைலாம். குறிப்பிட்ைசதாரு விடரவுச�ாடலககுள் வா்க்னயமாட்டி நுடழவதிலிருநது, விடரவுச�ாடலேின 
சவவயவறு சவளளிச�ாடல்கள் வடர ச�ல்வதற்கா்ன உதயத� ்பேை யநரங்கடள இடவ சதரிவிககும். 
எடுததுக்காட்ைா்க, மததிே விடரவுச�ாடலககுள் நுடழயும் வா்க்னயமாட்டி, யமற்காணும் ்பேை யநரத 
த்கவடலக ்காண்்பார. விடரவுச�ாடலககுள் நுடழநததிலிருநது அங யமா ்கியோ அசவனயூ 1 சவளளிச�ாடல 
வடர ச�ல்வதற்கா்ன உதயத� ்பேை யநரம் சுமார 8 நிமிைங்கள். 

     விடரவுச�ாடலேில் நி்கழும் �ம்்பவங்கள் ்பறறிே விவரமும் த்கவல் திடர்களளில் இைம்ச்பறும். 
எடுததுக்காட்ைா்க, “ACCIDENT” மறறும் “ON CTE(AYE) எனற த்கவல் ஆேர ரா்ா விடரவுச�ாடல 
யநாக்கிசச�ல்லும் மததிே விடரவுச�ாடலேில் வி்பதது யநரநதிருப்படதத சதரிவிக்கிறது. 

(b) வி்ரவுசசோ்ல்க்ளில் பபோக்குவரத்து த்கவல் (TID)
  விடரவுச�ாடல்களளில் ்காைப்படும் இநதப ச்பரிே த்கவல் திடர்கள், ய்பாககுவரதது 

நிலவரதடத எழுதது வடிவிலும் ய்பாககுவரதது �மிகடஞை்கள் மூலமும் ்காட்டு்கிறது. 
எதிரவரும் ய்பாககுவரதது நிலவரதடதப ்பறறி இடவ வா்க்னயமாட்டி்களுககுத 
த்கவலளளிக்கினற்ன. எடுததுக்காட்ைா்க, விடரவுச�ாடலேின தைம் 3ல் வி்பதது 
யநரநதிருநதால், வா்க்னயமாட்டி்கள் முனகூட்டியே தோரப்படுததிகச்காள்ள இைது்பக்கத 
த்கவல் ்காட்ைப்படும். 

பகுதி II
ய்பாககுவரதது குறி்களும் �மிகடஞை்களும் 
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(d) சோ்லபயோர மோறுபடத்தக்்க த்கவல் குறியீட்டுத் தி்ர (RVMS) 
  யமற்காணும் RVMS திடரேில் குறுககுக குறிேிைப்பட்ை ்பகுதி, எதிரவரும் 2 ச்பரிே �ாடல்களுககு 

இடைேில் �ம்்பவம் நைநத இைதடதக ்காட்டு்கிறது. திடரேிலுள்ள ்பைங்கள் தைம் இடையும் 
விவரதடதயும் �ம்்பவ வட்கடேயும் குறிப்பிடு்கினற்ன.

(c) பபோக்குவரத்து குறி ்கோட்சித்தி்ர (TSD)
  �ிறிே அளவிலா்ன இநதக ்காட்�ிததிடர்கள் விடரவுச�ாடலேின நடுமததிேில் ச்பாதுவா்கக 

்காைப்படும். வி்பரீதமா்ன ய்பாககுவரதது நிலவரதடதத சதரிவிப்பதறகு அல்லது தைம் மாறும் 
வா்க்னயமாட்டி்களுககு வழி்காட்டுவதறகுப ய்பாககுவரதது குறி்கள் ்காட்ைப்படும். 

விடரவுச�ாடல ்கண்்காைிபபு,  
ஆயலா�ட்ன முடற (EMAS)

பகுதி II
ய்பாககுவரதது குறி்களும் �மிகடஞை்களும் 

வலகய்காடி தைம் 
்பாதிக்கப்பட்டுள்ளது 

வி்பததின 
அடைோளச�ின்னம்

நீங்கள் இஙய்க 
இருக்கிறரீ்கள்

2 ச்பரிே �ாடல்களுககு 
இடைேில் வி்பதது 
யநரநதுள்ளது (எ.்கா. அப்பர 
்பாே யல்பார �ாடல 
மறறும் அப்பர �ிராஙகூன 
�ாடல)
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EMAS குறி்கள 
45  MEMA குறிேீட்டுத திடர்களளில் ்பேன்படுததப்படும் ய்பாககுவரதது குறி்கடள வா்க்னயமாட்டி்கள் 

்பழக்கப்படுததிக ச்காள்ளயவண்டும். அடிக்கடி ்பேன்படுததப்படும் குறி்களளில் �ிலவறடறக ்ககீயழ ்காைலாம். 
அயதாடு, �ாடலத தைங்களுககு ஆ்க யவ்கமா்ன தைததிலிருநது ஆ்க சமதுவா்ன தைம் வடர ஏறுமு்க 
வரிட�ேில் எண் இைப்பட்டுள்ளது. �ாடலேின இைகய்காடித தைம் மட்டும் இதில் உள்ளைங்காது.

விபத்து
(யவ்கதடதக குடறதது ்கவ்னமா்க 

ஓட்ைவும். நிறுததப்பட்டுள்ள 
வா்க்னங்கடளயும் 

வா்க்னயமாட்டி்கடளயும் ்கவ்னளிதது 
விழிபபுைன இருக்கவும்) 

்கவைம்
(யவ்கதடதக குடறதது ்கவ்னமா்க 

ஓட்ைவும். �ாடல ச்பருககும் 
்பைி, மரக்கிடள சவட்டும் ்பைி, 
ச�டி்களுககுத தண்ைரீ ஊறறும் 

்பைி, �ாடலேில் �ிதறல், �ிடதநத 
ச்பாருட்்கள் அல்லது �ாடலேில் 

தைக குறிேடீு்கள் இல்டல ய்பானற 
�ாடல நிலவரங்கடளக ்கவ்னளிதது 
எச�ரிகட்கோ்க இருக்கயவண்டும்)

வநரிசல்
(யவ்கதடதக குடறதது  
்கவ்னமா்க ஓட்ைவும்) 

சோ்ல வபருக்்கல் 
(யவ்கதடதக குடறதது ்கவ்னமா்க 

ஓட்ைவும். �ாடல ச்பருககும் 
்பைி்கடளக ்கவ்னளிதது விழிபபுைன 

இருக்கவும்) 

சோ்லப் பைி்கள 
(யவ்கதடதக குடறதது ்கவ்னமா்க 
ஓட்ைவும். �ாடலப ்பைி்கடளக 

்கவ்னளிதது விழிபபுைன இருக்கவும்)

பழுத்டநத வோ்கைம் 
(யவ்கதடதக குடறதது 
்கவ்னமா்க ஓட்ைவும். 

்பழுதடைநத வா்க்னங்கடளயும் 
வா்க்னயமாட்டி்கடளயும் ்கவ்னளிதது 

விழிபபுைன இருக்கவும்) 

பரிநது்ரக்்கப்படும் பவ்கம் 
(்பரிநதுடரக்கப்படும் யவ்கததில் 

வா்க்னதடத ஓட்ைவும்) 

மரக்்கி்்ள வவட்டும் பைி 
(யவ்கதடதக குடறதது ்கவ்னமா்க 
ஓட்ைவும். மரக்கிடள சவட்டும் 
்பைிடேக ்கவ்னளிதது விழிபபுைன 

இருக்கவும்)

வசடி்களுக்குத் தணைரீ்  
ஊறறும் பைி

(யவ்கதடதக குடறதது ்கவ்னமா்க 
ஓட்ைவும். ச�டி்களுககுத தண்ைரீ 
ஊறறும் ்பைிடேக ்கவ்னளிதது 

விழிபபுைன இருக்கவும்) 

விடரவுச�ாடல ்கண்்காைிபபு,  
ஆயலா�ட்ன முடற (EMAS)

பகுதி II
ய்பாககுவரதது குறி்களும் �மிகடஞை்களும் 
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சோ்லத்தடம் கு்றப்பு
(தைம் 3ல் தைங்கல். யவ்கதடதக 
குடறதது ்கவ்னமா்க ஓட்ைவும். 

அவ�ிேமா்னால் தைம் மாறிசச�ல்லத 
தோரா்கவும்) 

்கணடிப்போ்க வவ்ளிபயறபவணடும் 
(எதிரில் விடரவுச�ாடல 

மூைப்பட்டுள்ளது. 
விடரவுச�ாடலேிலிருநது 

சவளளியேறவும்) 

எதிரில் வவ்ளிபயறும் சோ்ல 
மூடப்பட்டுள்ளது 

தயீ்ைப்பு வணடி 
(தீேடைபபு வண்டிடேக 
்கவ்னளிதது வழிவிைவும்)

அவசர மருத்துவ வணடி 
(அவ�ர மருததுவ 

வண்டிடேக ்கவ்னளிதது 
வழிவிைவும்) 

சோ்லத்தடம் கு்றப்பு 
(தைம் 4ல் தைங்கல். யவ்கதடதக 
குடறதது ்கவ்னமா்க ஓட்ைவும். 

அவ�ிேமா்னால் தைம் மாறிசச�ல்லத 
தோரா்கவும்) 

வபோதுவோை EMAS வசோறசுருக்்கங்கள 

விடரவுச�ாடல ்கண்்காைிபபு,  
ஆயலா�ட்ன முடற (EMAS)

பகுதி II
ய்பாககுவரதது குறி்களும் �மிகடஞை்களும் 

ச�ாறசுருக்கம்

AFT

BEF

LN

SH

VEH

அரததம்

்பிறகு

முனபு 

தைம்

இைகய்காடிததைம்

வா்க்னம் 
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யுஆரஏ/வவீ்க ்கார நிறுததுமிைங்களளில்  
வா்க்னம் நிறுததிடவபபு 

யுஆர்ஏ/வவீ்க ்கோர் நிறுத்துமிடங்க்ளில் வோ்கைத்்த நிறுத்தி ்வத்தல்
46 கூப்பன போர்க்்கிங மு்ற

(a)  உங்கள் வா்க்னதடத வவீ்க அல்லது யுஆரஏ ்கார நிறுததுமிைததில் நிறுததி டவககும்ய்பாது, தேவுச�யது 
்கார நிறுததுமிை அறிவிபபுப்பலட்கடேக ்கவ்னமா்கப ்படிக்கவும். ்கார நிறுததுமிை அறிவிபபுப்பலட்க 
தவிர, ்கார நிறுததுமிைததினுள் இருக்கககூடிே மறற ்கட்டுப்பாட்டுக குறி்கடளயும் ்கவ்னளிககுமாறு 
ஓட்டுநர்களுககு ஆயலா�ட்ன கூறப்படு்கிறது.

(b)  ஒவசவாரு ்கார நிறுததுமிைததின நுடழவாேிலில் அல்லது ச்பாதுச �ாடல சநடு்கில் நிறுவப்பட்டிருககும் 
்கார நிறுததுமிை அறிவிபபுப்பலட்கேில், வா்க்னதடத நிறுததி டவப்பதற்கா்ன சவவயவறு திட்ைங்கள், 
அடவ ச�ேல்்படும் யநரங்கள், ்பாரக்கிங ்கட்ைைங்கள் ஆ்கிேடவ குறிப்பிைப்பட்டிருககும்.

(c)  வா்க்னதடத நிறுததிடவககும் ்கால்கட்ைம் முழுவதறகும் ய்பாதுமா்ன கூப்பன்கடளக ்காட்�ிககு 
டவக்கயவண்டும். வா்க்னதடத நிறுதத டவதத யநரம், யததி ஆ்கிேவறடறக குறிப்பிடும் வட்கேில் 
கூப்பன்களளின வில்டல்கள் முழுடமோ்கக ்கிழிக்கப்பட்டிருக்க யவண்டும்.

(d)  கூப்பன ்பேன்பாட்டில் சூது இருப்பதா்கக ்காட்டும் ஒழுங்ககீ்னங்கள் சதன்படும் கூப்பட்னக ்காட்�ிககு 
டவப்பது (எ.்கா. மடிக்கப்பட்ை அடைோளங்கள் சதரியும் வில்டல்கள்) ்கடுடமோ்ன குறறமாகும். 
இததட்கே குறறம் புரியவாரமீது நீதிமனறததில் குறறம் �ாட்ைப்படும்.

(e) ்பாரக்கிங கூப்பன்கடள அங்ககீ்கரிக்கப்பட்ை விற்பட்ன இைங்களளிலிருநது வாங்கயவண்டும்.

47 மினைியல் போர்க்்கிங மு்ற
(a)  �ில வவீ்க/யுஆரஏ ்கார நிறுததுமிைங்களளில் மின்னளிேல் ்பாரக்கிங முடற (EPS) நைப்பிலுள்ளது. 

இநத ்பாரக்கிங முடறேின்ககீழ், ஒவசவாரு நிமிைததின அடிப்படைேில் ்பாரக்கிங ்கட்ைைம் 
விதிக்கப்படு்கிறது.

(b)  குறு்கிே யநரம் வா்க்னதடத நிறுததி டவககும்ய்பாது, ்கார நிறுததுமிைததிறகுள் நுடழயும் வா்க்னததின 
உள்வா்க்னச �ாத்னததின (IU) எண்்கடள மின்னளிேல் முடற உட்்பதிவு ச�யயும். ்பாரக்கிங ்கட்ைைதடத 
சராக்க அட்டை அல்லது ஈ�ிலிஙக அட்டை மூலம் ச�லுததலாம்.

(c)  �கீ�ன ்பாரக்கிங டவததுள்ள வா்க்னங்கடளப ச்பாறுததவடர, வா்க்னததின IU எண்்கடள மின்னளிேல் 
முடற உட்்பதிவு ச�யது, ்கார நிறுததுமிைததிறகுள் வா்க்னம் நுடழேவும் சவளளியேறவும் 
அனுமதிககும்.

(d) யமல்விவரங்களுககு, அனபுகூரநது www.hdb.gov.sg அல்லது www.ura.gov.sg ்பாரக்கவும்.

்கோர் நிறுத்துமிட அறிவிப்புப்பல்்க்கள 

யுஆர்ஏ கூப்பன போர்க்்கிங 
அறிவிப்புப்பல்்க 

(யமாட்ைார ட�க்கிள்்களுககு) 

யுஆர்ஏ கூப்பன போர்க்்கிங 
அறிவிப்புப்பல்்க

வவீ்க கூப்பன போர்க்்கிங 
அறிவிப்புப்பல்்க

பகுதி II
ய்பாககுவரதது குறி்களும் �மிகடஞை்களும் 
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48 (a) வடீ்மப்பு வ்ளர்சசிக் ்கழ்க (வவீ்க) ்கோர் நிறுத்துமிடங்க்ளில் உள்ள அறிவிப்புப் பல்்க்கள 

்கோர் நிறுத்துமிட 
வழி்கோட்டிக் குறி 

யுஆரஏ/வவீ்க ்கார நிறுததுமிைங்களளில்  
வா்க்னம் நிறுததிடவபபு 

்கட்டுப்போட்டுக் குறி 
(லாரி்கள், ய்பருநது்கள், 
உல்லா�ப ய்பருநது்கள் 

ய்பானற ்க்னர்க 
வா்க்னங்கடள நிறுததி 

டவக்கககூைாது) 

வோ்கை நிறுத்துமிடக் 
்கட்டுப்போடு்கள குறித்த 

அறிவிப்புப்பல்்க 

வோ்கை நிறுத்துமிட எண 

இரவில் நிறுத்தி்வக்கும் பநரம்
இரவு 10.30 மைி முதல் ்காடல 
7 மைி வடர (ஒளளியேறறப்பட்ை 
அறிவிபபுப்பலட்க) 

கூப்பன பயனபடுத்தி வோ்கைத்்த 
நிறுத்தி ்வத்தல் 
குறு்கிேயநர வா்க்ன 
நிறுததுமிைங்களளில் 24 மைியநரம் 

போர்க் & ்ரட்
்கட்ைைங்களும் யநரமும் 

ஞைோயிறறுக்்கிழ்மயும் வபோது 
விடுமு்ற நோட்்களும் இலவசமோ்க 
வோ்கைம் நிறுத்தி ்வக்்கலோம் 
குறு்கிேயநர வா்க்ன 
நிறுததுமிைங்களளில் ்காடல 7 
மைிேிலிருநது இரவு 10.30  
மைி வடர 

வோ்கைம் நிறுத்தி 
்வப்பதற்கோை ்கட்டைங்கள 

வோ்கை நிறுத்துமிட எண 

கூப்பன பயனபடுத்தி வோ்கைத்்த 
நிறுத்தி ்வத்தல் 
குறு்கிேயநர வா்க்ன நிறுததுமிைங்களளில் 
்காடல 7 மைிேிலிருநது இரவு 10.30 
மைி வடர 
கூப்பன இல்லோமல் வோ்கைத்்த 
நிறுத்தி ்வத்தல் 
்காடல 10.30 மைிேிலிருநது ்காடல  
7 மைி வடர 

வோ்கை நிறுத்துமிடம் 
முழுவதும் சகீசன போர்க்்கிங 
்வத்திருப்பபோருக்்கோ்க 
ஒதுக்்கப்பட்டுள்ளது 
இரவு 10.30 மைிேிலிருநது 
்காடல 7 மைி வடர. 
�கீ�ன ்பாரக்கிங 
இல்லாதவர்கள் இரவில் 
வா்க்னங்கடள நிறுததி 
டவக்க முடிோது 

ஞைோயிறறுக்்கிழ்மயும் 
வபோது விடுமு்ற நோட்்களும் 
இலவசமோ்க வோ்கைம் நிறுத்தி 
்வக்்கலோம் 
குறு்கிேயநர வா்க்ன 
நிறுததுமிைங்களளில் ்காடல 
7 மைிேிலிருநது இரவு 10.30 
மைி வடர 

வோ்கைம் நிறுத்தி ்வப்பதற்கோை 
்கட்டைங்கள 

பகுதி II
ய்பாககுவரதது குறி்களும் �மிகடஞை்களும் 
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யுஆரஏ/வவீ்க ்கார நிறுததுமிைங்களளில்  
வா்க்னம் நிறுததிடவபபு 

யுஆர்ஏ கூப்பன போர்க்்கிங அறிவிப்புப்பல்்க 

வோ்கைம் நிறுத்துமிடம் வசயல்படும் பநரமும் 
்கோர்்களுக்்கோை ்கட்டைங்களும் 

வோ்கைம் நிறுத்துமிடம் வசயல்படும் பநரமும் 
பமோட்டோர் ்சக்்கிள்களுக்்கோை ்கட்டைங்களும்

ஞைோயிறறுக்்கிழ்மயும் வபோது விடுமு்ற நோட்்களும் இலவசமோ்க 
வோ்கைம் நிறுத்தி ்வக்்கலோம். 
பபருநதும் லோரியும் நிறுத்தி ்வக்்கக்கூடோது.

சகீசன போர்க்்கிங ்வத்திருப்பபோருக்்கோ்க 
ஒதுக்்கப்பட்டுள்ளது 

தி்னமும் இரவு 7 மைிேிலிருநது ்காடல  
7 மைி வடர 

கூப்பன பயனபடுத்தி வோ்கைம் நிறுத்தி ்வத்தல் 
்காடல 7 மைி முதல் இரவு 7 மைி வடர 

சகீசன போர்க்்கிங ்வத்திருப்பபோருக்்கோ்க ஒதுக்்கப்பட்டுள்ளது 
திங்கள் முதல் �்னளி வடர இரவு 7 மைிேிலிருநது ்காடல 7 மைி வடர மறறும் 

ஞைாேிறு, ச்பாது விடுமுடற நாட்்களளில் முழு நாளும்
கூப்பன பயனபடுத்தி வோ்கைம் நிறுத்தி ்வத்தல் 

திங்கள் முதல் �்னளிக்கிழடம வடர ்காடல 7 மைி முதல் இரவு 7 மைி  
வடர மட்டுயம 

(b) ந்கரச சகீர்மப்பு வோரிய (யுஆர்ஏ) ்கோர் நிறுத்துமிடங்க்ளில் உள்ள அறிவிப்புப் பல்்க்கள 

பகுதி II
ய்பாககுவரதது குறி்களும் �மிகடஞை்களும் 
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யுஆரஏ/வவீ்க ்கார நிறுததுமிைங்களளில்  
வா்க்னம் நிறுததிடவபபு 

(c) வோ்கை நிறுத்துமிடங்களுக்்கோை அ்டயோ்ளக் ப்கோடு்கள 

சிவப்பு நிறத்தில் குறியிடப்பட்ட 
வோ்கை நிறுத்துமிடங்கள

•  �கீ�ன ்பாரக்கிஸ் கூப்பன 
டவததிருபய்பாருக்கா்க 
ஒதுக்கப்பட்ைது.

சிவப்பு, வவள்்ள நிறங்க்ளில் குறியிடப்பட்ட 
வோ்கை நிறுத்துமிடங்கள (இரட்்ட வணைம்) 
•  �கீ�ன ்பாரக்கிங கூப்பன டவததிருபய்பாருக்கா்க 

ஒதுக்கப்பட்ைது. 
•  ்கட்டுப்படுததப்பட்ை யநரங்களளில் கூப்பன 

்பேன்படுததி வா்க்னம் நிறுததி டவக்கலாம். 
•  கூப்பன நைப்பிலுள்ள யநரமும் வா்க்னம் நிறுததி 

டவப்பதற்கா்ன ்கட்ைைமும் அறிே வா்க்ன 
நிறுததுமிைததில் அடமநதுள்ள அறிவிபபுப 
்பலட்கடேப ்பாரக்கவும்.

வவள்்ள நிறத்தில் குறியிடப்பட்ட வோ்கை 
நிறுத்துமிடங்கள 
•  ்கட்டுப்படுததப்பட்ை வட்ைாரததிறகு சவளளிேிலுள்ள 

வா்க்ன நிறுததுமிைங்களுக்கா்னது 
•  கூப்பன ்பேன்படுததி வா்க்னம் நிறுததி டவக்கலாம் 
•  கூப்பன நைப்பிலுள்ள யநரமும் வா்க்னம் நிறுததி 

டவப்பதற்கா்ன ்கட்ைைமும் அறிே வா்க்ன 
நிறுததுமிைததில் அடமநதுள்ள அறிவிபபுப 
்பலட்கடேப ்பாரக்கவும். 

மஞசள நிறத்தில் குறியிடப்பட்ட வோ்கை 
நிறுத்துமிடங்கள 
•  ்கட்டுப்படுததப்பட்ை வட்ைாரததிலுள்ள வா்க்ன 

நிறுததுமிைங்களுக்கா்னது 
•  கூப்பன ்பேன்படுததி வா்க்னம் நிறுததி 

டவக்கலாம். 
•  குறிப்பிட்ை யநரங்களளில் வா்க்னம் நிறுததி டவக்க 

உேர ்கட்ைைம் விதிக்கப்படும். 
•  கூப்பன நைப்பிலுள்ள யநரமும் வா்க்னம் நிறுததி 

டவப்பதற்கா்ன ்கட்ைைமும் அறிே வா்க்ன 
நிறுததுமிைததில் அடமநதுள்ள அறிவிபபுப 
்பலட்கடேப ்பாரக்கவும்.

பகுதி II
ய்பாககுவரதது குறி்களும் �மிகடஞை்களும் 
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பயனபோட்டிடத்தின குறி்கள 
49  ்பேன்பாட்டிைததின குறி்கள் ்பல்யவறு ்பேன்பாட்டிைங்கள் 

்பறறி வா்க்னசமாட்டி்களுககுத த்கவலளளிதது, 
அவவிைங்களுககுச ச�ல்ல வழி்காட்டு்கினற்ன. இநதக 
குறி்களளில் ்கறுபபு ்கடர ச்காண்ை சவள்டளப ்பின்னைிேில் 
்கறுபபு எழுதது்கள் ச்பாறிக்கப்பட்டிருககும். 

50  சுறறுப்பேைி்களுக்கா்ன சுறறுலாத தளங்களுககு 
இட்டுசச�ல்லும் வழி்காட்டிக குறி்கள் சவள்டள நிறக 
்கடர்களுைன, ்பழுபபுப ்பின்னைிேில் ்பனசமாழிச ச�ாற்களளில் 
சவள்டள அம்புககுறியும் ்பைங்களும் ச்காண்டிருககும்.

வோ்கை அ்டயோ்ளக்குறி்கள
51  ஆ்பததா்ன ச்பாருட்்கடள ஏறறிச ச�ல்லும் வா்க்னங்கள் 

ஆ்பதடதத சதரிவிககும் குறி்கடள மாட்டி டவததிருக்க 
யவண்டும், எ.்கா. DANGER-HIGHLY FLAMMABLE

52  நீண்ை வா்க்னங்களளின ஒவசவாரு ்பக்கததிலும் குடறநதது 
3 மஞ�ள்நிறப ்பிரதி்பலிபபு குறிேடீு்களும், வா்க்னததின 
்பின்பக்கததில் குடறநதது ஒரு �ிவபபுநிறப ்பிரதி்பலிபபு 
குறிேடீும் இருக்கயவண்டும். �ாடலடேப ்பேன்படுததும் மறற 
வா்க்னங்களுககு இநத வா்க்னங்கள் சதளளிவா்கத சதரிவடத, 
குறிப்பா்க இரவு யநரததில், உறுதிப்படுததுவது இதன யநாக்கம். 

நீண்ை வா்க்னங்களளில் உள்ளைஙகுவ்ன: 

(a) 10 மீட்ைருககுயமல் நீளமா்ன �ரககு வா்க்னங்கள் 

(b) 5 மீட்ைருககுயமல் நீளமா்ன டிசரயலர்கள்; மறறும் 

(c) 10 மீட்ைருககுயமல் நீளமா்ன சமாட்பல் ்கியரன்கள். 

(குறிப்பு: சமாட்பல் ்கியரன்களுககுப ்பின்பக்கததில் மட்டுயம 

குறிேடீு்கள் ச்பாருததப்பையவண்டும்).
53 வா்க்னததின யவ்க வரம்பு 

ய்பருநது்கள், �ரககு வா்க்னங்கள், டிசரயலர்கள் ஆ்கிேடவ 
மைிககு அதி்க்பட்�ம் எததட்ன ்கியலாமீட்ைர யவ்கததில் 
ச�ல்லமுடியும், அல்லது டிசரயலடரப ச்பாறுததவடர 
எநத யவ்கததில் �ாடலேில் இழுததுச ச�ல்லப்பைமுடியும், 
என்படதக ்காட்டும் குறிேடீ்டைக ்காட்�ிககு மாட்டி 
டவததிருக்கயவண்டும். இததட்கே வா்க்னங்கள் தங்களது 
வா்க்னததிற்கா்ன யவ்க வரம்பு அல்லது �ாடலேின யவ்க 
வரம்பு ஆ்கிேவறறில் குடறவா்ன யவ்கதடதவிைக கூடுதல் 
யவ்கததில் ச�ல்லககூைாது. 

70
km/h

50
km/h

்பேன்பாட்டிைததின குறி்கள்  
வா்க்ன அடைோளககுறி்கள்

பகுதி II
ய்பாககுவரதது குறி்களும் �மிகடஞை்களும் 



42 ஓட்டுநருக்குரிய அடிப்படை விளக்கம் 

ச்பாதுவா்ன �ாடல அடைோளககுறி்கள்

வபோதுவோை சோ்ல அ்டயோ்ளக்குறி்கள
54 �ாடலேின குறுக்ப்க ்காைப்படும் ச்பாதுவா்ன �ாடல அடைோளககுறி்கள் 

(a) இ்டவிட்ட வவள்்ள இ்ைக்ப்கோடு்கள
இநதக ய்காடு்கடள அணுகும் வா்க்னங்கள், ச்பரிே �ாடலேில் 
ச�ல்லும் வா்க்னப ய்பாககுவரததுககு வழிவிையவண்டும் 
என்படத இகய்காடு்கள் குறிக்கினற்ன. 

(c) புள்ளியிட்ட இ்ைக்ப்கோடு்கள / இ்டவிடோத 
வவள்்ள ப்கோடு்கள 

புள்ளளிேிட்ை இடைகய்காடு்கள் அல்லது இடைவிைாத 
சவள்டள ய்காடு்களுைன (்படிப்படிோ்க நீக்கப்பைவுள்ளது) 
நடைேர �மிகடஞை்கள் (்பசட� ம்னளிதன/�ிவபபு ம்னளிதன) 
இருப்பது �ாடலக ்கைபட்பக குறிக்கிறது. திரும்பும் 
வா்க்னங்கள் “்பசட� ம்னளிதன” எரியும்ய்பாது நடைேர்களுககு 
வழிவிையவண்டும். 

(b) ஒற்ற வவள்்ள ப்கோடு
வா்க்னங்கள் இநதக ய்காட்டுககு அரு்கில் ச�னறு, ய்காட்டுககு 
முன்பா்க நிறுததயவண்டும் என்படத இகய்காடு குறிக்கிறது. 

(d) வரிக்குதி்ர ்கடப்பு 
யவ்கதடதக குடறதது, நடைேர்கள் �ாடலடேக ்கைநதால் 
அல்லது ்கைக்கவிருநதால் வா்க்னதடத நிறுததயவண்டும். 

பகுதி II
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ச்பாதுவா்ன �ாடல அடைோளககுறி்கள்

(e) பு்டப்போை வரிக்குதி்ர ்கடப்பு 
யவ்கதடதக குடறதது, நடைேர்கள் �ாடலடேக ்கைநதால் 
அல்லது ்கைக்கவிருநதால் வா்க்னதடத நிறுததயவண்டும். 
புடைப்பா்ன யமட்டில் ்கவ்னமா்க ஓட்ைவும். 

(f) “LOOK” குறி்கள 
வரிககுதிடர ்கைபபு்களளின சதாைக்கததில் “LOOK” குறி்கள் 
தீட்ைப்பட்டிருககும். அதிலுள்ள ஒரு ய்ாடி ்கண்்களும், 
அம்புககுறி்களும், �ாடலடேக ்கைப்பதறகு முன்பா்க 
வா்க்னப ய்பாககுவரதடதக ்கவ்னளிககுமாறு நடைேர்களுககு 
நிட்னவு்படுதது்கினற்ன. 

(g) எதிரில் பமடு உள்ளது.
யவ்கதடதக குடறக்கவும். 

(h) பபருநது ்கடக்்கத்தக்்க பமடு
யவ்கதடதக குடறக்கவும்.

பகுதி II
ய்பாககுவரதது குறி்களும் �மிகடஞை்களும் 
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(a) இ்டவிட்ட வவள்்ள ப்கோடு
இடைவிட்ை சவள்டள ய்காடு இருவழிச �ாடலேின 
நடுகய்காடு ஆகும். வா்க்னங்கள் இநதக ய்காட்டிறகு 
இைப்பக்கமா்கச ச�ல்லயவண்டும். 

(c) இ்டவிடோத இரணடு வவள்்ள இ்ைக் ப்கோடு்கள 

இருவழிச �ாடலேின நடுவில் இடைவிைாத இரண்டு சவள்டள 
இடைக ய்காடு்கள் இருநதால், �ாடலேின இரு ்பக்கங்களளிலும் 
வா்க்னதடத நிறுததி டவக்கககூைாது. இநதக ய்காடு்களளின 
குறுகய்க ச�ல்லவும் வா்க்னங்களுககு அனுமதி இல்டல. 
எதிசரதிர திட�்களளில் ச�ல்லும் வா்க்னப ய்பாககுவரதடதப 
்பிரிப்பதற்கா்கச �ாடலேில் இடைவிைாத இரட்டை சவள்டள 
ய்காடு்கள் தீட்ைப்பட்டிருநதால், இரட்டை சவள்டள ய்காடு்களளில் 
நீங்கள் முநதிச ச�ல்லககூைாது. இததட்கே ய்காடு்களளின 
இைகய்காடிேில் முநதிச ச�ல்ல முடிநதால் மட்டுயம நீங்கள் 
ச�ல்லலாம். 
இரட்டை சவள்டள ய்காடு்களளின குறுகய்க ஒருய்பாதும் ஓட்டிச 
ச�ல்லககூைாது.. இததட்கே ய்காடு்கள் ்காைப்படும் �ாடல்களளில் 
U வடளவு ச�யேயவா அல்லது வலது ்பக்கம் திரும்்பயவா 
அனுமதி இல்டல. 

(b) இ்டவிடோத வவள்்ள ப்கோடு
இடைவிைாத சவள்டள ய்காடு இருவழிச �ாடலேின 
நடுகய்காடு ஆகும். வா்க்னங்கள் இநதக ய்காட்டிறகு 
இைப்பக்கமா்கச ச�ல்லயவண்டும். �ாடலேின இரு 

்பக்கங்களளிலும் வா்க்னங்கடள நிறுததி டவக்கககூைாது. 
எதிரில் �ாடலேில் வா்க்னங்கள் இல்லாதயதாடு, சூழ்நிடல 
்பாது்காப்பா்க இருநதால் மட்டுயம வா்க்னயமாட்டி்கள் ஒறடற 
இடைவிைாத அல்லது இடைவிட்ை சவள்டள ய்காட்டின 
குறுகய்க ச�ல்லலாம். 

55 �ாடல சநடு்கில் ்காைப்படும் ச்பாதுவா்ன அடைோளககுறி்கள் 
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(e) இ்டவிடோத மஞசள இ்ைக்ப்கோடு்கள
�ாடலயோரததில் இடைவிைாத மஞ�ள் இடைகய்காடு்கள் 
்காைப்பட்ைால், �ாடலேின அநதப ்பக்கததில் எநயநரததிலும் 
வா்க்னதடத நிறுததி டவக்கககூைாது. �ட்சை்ன 
்பேைி்கடள ஏறறிகச்காள்ளவும் இறக்கிவிைவும் மட்டுயம 
அனுமதிக்கப்படும். 

(g) இரட்்ட மஞசளநிற குறுக்கு வநடுக்கு ப்கோடு்கள 
�ாடலயோரததில் இரட்டை மஞ�ள்நிற குறுககு சநடுககு 
ய்காடு ்காைப்பட்ைால், �ாடலேின அநதப ்பக்கததில் 
எநயநரததிலும் வா்க்னதடத நிறுததி டவக்கககூைாது. இநத 
விதிமுடறடே மீறி்னால் குறறபபுள்ளளி்களும் அ்பராதமும் 
விதிக்கப்படும்.

(h) பவ்கம் கூட்டும் தடத்தில் இ்டவிட்ட வவள்்ள ப்கோடு
யவ்கம் கூட்டும் தைதடத அடுததுள்ள �ாடலேின முட்னடே 
இடைவிட்ை சவள்டள ய்காடு குறிக்கிறது.

(i) பவ்கம் கு்றக்கும் தடத்தில் இ்டவிட்ட  
வவள்்ள ப்கோடு 

திரும்பும் அல்லது யவ்கம் குடறககும் தைதடத அடுததுள்ள 
�ாடலேின முட்னடே இடைவிட்ை சவள்டள ய்காடு 
குறிக்கிறது. 

(f) ஒற்ற மஞசளநிற குறுக்கு வநடுக்கு ப்கோடு 
�ாடலயோரததில் ஒறடற மஞ�ள்நிற குறுககு சநடுககு 
ய்காடு ்காைப்பட்ைால், �ாடலேின அநதப ்பக்கததில் 
எநயநரததிலும் வா்க்னதடத நிறுததி டவக்கககூைாது. 
�ட்சை்ன ்பேைி்கடள ஏறறிகச்காள்ளவும் இறக்கிவிைவும் 
மட்டுயம அனுமதிக்கப்படும். இநத விதிமுடறடே மீறி்னால் 
குறறபபுள்ளளி்களும் அ்பராதமும் விதிக்கப்படும்.  

(d) இ்டவிடோத மஞசள ப்கோடு
�ாடலயோரததில் இடைவிைாத மஞ�ள் ய்காடு 
்காைப்பட்ைால், ஞைாேிறு மறறும் ச்பாது விடுமுடற நாட்்கள் 
தவிரதத மறற நாட்்களளில், �ாடலேின அநதப ்பக்கததில் 
்காடல 7.00 மைிககும் இரவு 7.00 மைிககும் இடைேில் 
வா்க்னங்கடள நிறுததி டவக்கககூைாது. 

பகுதி II
ய்பாககுவரதது குறி்களும் �மிகடஞை்களும் 
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(j) பள்ளி மணடலம் 
ச�ங்கல் �ிவபபு நிறததிலுள்ள ்பகுதி்கள் பள்ளி மணடலத்்தக் குறிக்கினற்ன. யவ்கதடதக குடறதது, �ாடலேில் ச�ல்லும் 
்பிள்டள்கடளக ்கவ்னளிதது விழிப்பா்க ஓட்ைவும். 

(l) வசவரோன பகுதி்கள 
ச�வரான குறி்கள் வா்க்னப ய்பாககுவரதடதத திட� 
திருப்பிவிைப ்பேன்படுததப்படு்கினற்ன. சவள்டள ய்காடு்கள் 
ச�வரான ்பகுதிடேக குறிக்கினற்ன. ச�வரான ்பகுதிேில் 
வா்க்னம் ஓட்ையவா அல்லது நிறுததி டவக்கயவா கூைாது. 

(k) மஞசள வபட்டி 
இைது தைததில் வா்க்னப ய்பாககுவரதது ந்கராமல் 
நிறகும்ய்பாது மஞ�ள் ச்பட்டிககுள் ஓட்டிச ச�ல்லககூைாது. 
துடைச �ாடலேிலிருநது ச்பரிே �ாடலககுள் நுடழயும் 
வா்க்னங்களுககு வழிவிை யவண்டும். 

பகுதி II
ய்பாககுவரதது குறி்களும் �மிகடஞை்களும் 
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(a) வழக்்கமோை பபருநது தடம் 
இடைவிைாத மஞ�ள் ய்காடும் இடைசவளளி்கள் ச்காண்ை �ிறு ய்காடு்களும் வழக்கமா்ன ய்பருநது தைதடதக குறிக்கினற்ன. ய்பருநது 
தைம் நைப்பிலிருககும் யநரங்களளில் ய்பருநது தைததில் வா்க்னங்கடள ஓட்ையவா அல்லது நிறுததி டவக்கயவா கூைாது – திங்கள் முதல் 
சவள்ளளி: ்காடல 7.30 மைிேிலிருநது 9.30 மைி, மாடல 5 மைிேிலிருநது இரவு 8.00 மைி, �்னளிக்கிழடம்கள், ஞைாேிறறுக்கிழடம்கள், 
ச்பாது விடுமுடற நாட்்கள் தவிரதது. துடைச �ாடலககுள் திரும்புவதறகு அல்லது துடைச �ாடலேிலிருநது ய்பருநது தைமுள்ள 
�ாடலககுள் திரும்புவதறகு இடைவிட்ை மஞ�ள் ய்காடு இருககும்ய்பாது ய்பருநது தைதடத வா்க்னங்கள் ்பேன்படுததலாம். 

பபருநது தடங்கள 

56  ஒம்்னளி ய்பருநது்கள், மிதிவண்டி்கள், அவ�ரச ய�டவ மறறும் ய்பாலிஸ் வா்க்னங்கள் அல்லாத மறற 
வா்க்னங்கள், ்கட்டுப்படுததப்பட்ை யநரங்களளில் ய்பருநது தைங்களளில் ச�ல்வடதத தவிரக்கயவண்டும். ்பள்ளளி 
ய்பருநது்கள், சதாழிற�ாடல ய்பருநது்கள் ய்பானற திட்ைமிைப்பைாத ய்பருநது்கள் ய்பருநது தைதடதப 
்பேன்படுததலாம். ஆ்னால், அடவ ய்பருநது தைங்களளில் நிறுததயவா, ்பேைி்கடள ஏறறயவா அல்லது 
இறக்கயவா அனுமதி ்கிடைோது.

(b) முழுநோள பபருநது தடம்
முழுநாள் ய்பருநது தைங்களளில் மஞ�ள் ய்காட்டிறகுப ்பக்கததில் 
கூடுதலா்க ஒரு �ிவபபு ய்காடும் ்காைப்படும். முழுநாள் ய்பருநது 
தைம் நைப்பிலிருககும் யநரததில் ய்பருநது தைததில் வா்க்னம் 
ஓட்ையவா அல்லது நிறுததி டவக்கயவா கூைாது – திங்கள் 
முதல் �்னளி: ்காடல 7.30 மைிேிலிருநது இரவு 8.00 மைி வடர, 
ஞைாேிறறுக்கிழடம்களும் ச்பாது விடுமுடற நாட்்களும் தவிரதது. 

பகுதி II
ய்பாககுவரதது குறி்களும் �மிகடஞை்களும் 
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(c) பபருநது்களுக்குக் ்கட்டோயமோ்க வழிவிடபவணடும் 
மஞ�ள் நிறப ்பகுதிேில் ய்பருநது்களுககுக ்கட்ைாேமா்க வழிவிையவண்டும். யவ்கதடதக குடறதது, ய்பருநது நிறுததததிலிருநது 
சவளளிோகும் ய்பருநது்கடளக ்கவ்னளிக்கயவண்டும். வழிவிையவண்டிே ய்காட்டிறகு முன்பா்க வா்க்னதடத நிறுததி, ய்பருநது 
நிறுததததிலிருநது சவளளிோகும் ய்பருநது்களுககு வழிவிையவண்டும். 

(d) பபருநது நிறுத்தத்்தப் பிரித்துக்்கோட்டும் பமம்படுத்தப்பட்ட வசவரோன மணடலம் 
ய்பருநது நிறுதததடதப ்பிரிததுக்காட்டும் ்பகுதி்கள் �ிவபபு நிறததில் இருககும். ய்பருநது நிறுததங்களளிலிருநது சவளளிோகும் 
வா்க்னங்கள் �ாடலேில் இடைேவிருப்படத வா்க்னயமாட்டி்களுககு எச�ரிப்பது இதன யநாக்கம். யமம்்படுததப்பட்ை ச�வரான 
மண்ைலததில் வா்க்னங்கடள ஓட்ையவா அல்லது நிறுததி டவக்கயவா கூைாது. 

பகுதி II
ய்பாககுவரதது குறி்களும் �மிகடஞை்களும் 

ய்பருநதுககு 
வழிவிையவண்டிே  
மஞ�ள் ச்பட்டி

ச்பட்டிேில் இருககும் 
வண்ைம் தீட்ைப்பைாத 

அம்புககுறி 
ய்பருநதுககு வழிவிையவண்டிே 

சவள்டள நிறகய்காடு

சவள்டள நிறததில் ய்பருநது 
மறறும் முகய்காைக 

குறி்கள் 

ய்பருநது நிறகுமிைம்
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(a) சோ்லபயோரத்தில் குறுக்கு வநடுக்கு ப்கோடு்கள 
�ாடலயோரததில் ்காைப்படும் குறுககு சநடுககு 
ய்காடு்கள், நடைேர ்கைபபு இருப்பது ்பறறி முனகூட்டியே 
எச�ரிக்கினற்ன. வா்க்னங்கள் இப்பகுதிேில் முநதிச 
ச�ல்லயவா, ்காததிருக்கயவா அல்லது வா்க்னதடத நிறுததி 
டவக்கயவா கூைாது. நடைேர்களும் குறுககு சநடுககு 
்பகுதி்களளில் �ாடலடேக ்கைக்கககூைாது. 

(b) வலப்பக்்கம் திரும்பும் பகுதி 
�ாடல �நதிபபு்களளில் வலப்பக்கம் திரும்பும் வா்க்னங்கள், 
திரும்புவதற்கா்கக ்காததிருககும்ய்பாது இப்பகுதிககுள் 
இருக்கயவண்டும். 

(e) எதிரில் ந்டயர் ்கடப்பு இருப்பதோ்கக் ்கோட்டும் 
அ்டயோ்ளங்கள 

எதிரில் வரிககுதிடர ்கைபபு இருப்பதா்க இநத அடைோளங்கள் 
எச�ரிக்கினற்ன. வா்க்னயமாட்டி்கள் விழிபபுைன இருநது 
நடைேர்களுககு வழிவிையவண்டும். 

(d) புள்ளியிட்ட ந்டயர் ்கடப்புக் ப்கோடு்கள 
நடைேர்கள் ்கைக்கககூடிே ்பகுதிடேத சதளளிவா்க 
எடுததுக்காட்ை, நிறுததக ய்காட்டையும் நடைேர ்கைபபுக 
ய்காடு்கடளயும் இடவ யவறு்படுததிக ்காட்டு்கினற்ன. 

(c) பபோக்குவரத்்த நிதோைப்படுத்தும் அ்டயோ்ளங்கள 
�ாடலேின ஓரங்களளில் ்காைப்படும் சதாைர முகய்காைங்கள், 
�ாடல குறு்கலா்க இருப்பதா்கக ்காட்டி, யவ்கதடதக 
குடறககுமாறு வா்க்னயமாட்டி்கடள ஊககுவிக்கினற்ன. 

ச்பாதுவா்ன �ாடல அடைோளககுறி்கள்

பகுதி II
ய்பாககுவரதது குறி்களும் �மிகடஞை்களும் 
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திட�்காட்டி அம்புககுறி்கள்
ஒனறிடையும் அம்புககுறி்கள்

தி்ச்கோட்டி அம்புக்குறி்கள
58 அம்புககுறி்கள் ்காட்டும் திட�ேில் மட்டுயம நீங்கள் ச�ல்லயவண்டும். 

ஒனறி்ையும் அம்புக்குறி்கள
59  இரண்டு ய்பாககுவரதது தைங்கள் ஒயர தைமா்க இடைேவிருப்பதா்க இநத அம்புககுறி்கள் முனகூட்டியே 

எச�ரிக்கினற்ன. இரு தைங்களளிலும் ச�ல்லும் வா்க்னங்கள் ஒறடறத தைததிறகுள் ச�ல்லும் உரிடம மாறி 

மாறி வரும்.

பகுதி II
ய்பாககுவரதது குறி்களும் �மிகடஞை்களும் 
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�மிகடஞை்கள் (ய்பாககுவரதது விளககு்கள்) 

சமிக்்ஞை்கள (பபோக்குவரத்து வி்ளக்கு்கள) 
60 ய்பாககுவரதது விளககு்கள்

சிவப்பு 

�ிவபபு விளககு எரியும்ய்பாது வா்க்னதடத “நிறுததயவண்டும்”.

அ்ைத்தும் சிவப்பு 

�ில �ாடல �நதிபபு்களளில் ்பாது்காபபுக்கா்க அல்லது நடைேர்கள் ்கைப்பதற்கா்க ஒயர �மேததில் 

எல்லா விளககு்களளிலும் �ிவபபு விளககு எரியும். அதாவது, �ாடல �நதிப்பின எல்லா ்பக்கங்களளிலும் 

ஒயர �மேததில் �ிவபபு விளககு எரியும். உங்களுககுச �ாத்கமா்கப ்பசட� விளககு எரியும் வடர 

வா்க்னதடத ஓட்டிச ச�ல்லககூைாது. 

மஞசள 

மஞ�ள் விளககு எரியும்ய்பாது வா்க்னதடத “நிறுததயவண்டும்”. ஆ்னால், விளககு மஞ�ளா்க 

மாறும்ய்பாது நீங்கள் நிறுததக ய்காட்டிறகு சவகு அரு்கில் இருநது, ்பாது்காப்பா்க நிறுதத 

முடிோவிட்ைால் மட்டுயம நீங்கள் நிறுததாமல் ச�ல்லலாம். 

மினுமினுக்கும் மஞசள 

மஞ�ள் விளககு மினுமினுததால், ய்பாககுவரதது விளககு்கள் ்பழுதடைநதிருப்பதா்கப ச்பாருட்்படும். 

நீங்கள் ்கவ்னமா்க ஓட்ையவண்டும். வலப்பக்கமுள்ள ய்பாககுவரததுககு வழிவிைவும். 

பச்ச அம்புக்குறி 

்பசட� அம்புககுறி எரிநதால் “ஓட்டிசச�ல்லயவண்டும்”, ஆ்னால் அம்புககுறி ்காட்டும் திட�ேில் 

மட்டுயம. அயதாடு, எதிரததிட�ேில் வா்க்னப ய்பாககுவரதது இல்லாதடத உறுதி ச�யத ்பிறகு 

மட்டுயம ச�ல்லயவண்டும். 

விட்டுவிட்டு எரியும் பச்ச அம்புக்குறி 

�மிகடஞை முடிேபய்பா்கிறது என்படதக குறிக்கிறது. நீங்கள் நிறுததக ய்காட்டைக ்கைக்காதிருநதால், 

வா்க்னதடத ஓட்டிசச�ல்லககூைாது. 

பச்ச 

்பசட� விளககு எரிநதால் “ஓட்டிசச�ல்லயவண்டும்”. 

வலது்பக்கமும் இைது்பக்கமும் ்பாரதது ்பாது்காபட்ப உறுதிப்படுததிே ்பிறய்க ஓட்டிசச�ல்லயவண்டும். 

பகுதி II
ய்பாககுவரதது குறி்களும் �மிகடஞை்களும் 
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�மிகடஞை்கள் (ய்பாககுவரதது விளககு்கள்) 

பச்ச “B” 

்பசட� “B” விளககு எரிநதால், ச்பாதுப ய்பாககுவரதது ய்பருநது்கள் (ஒம்்னளி ய்பருநது்கள்) மட்டும் 

ச�ல்லலாம். இடவ ய்பருநது நிறுததங்களளிலிருநது அல்லது ஓரத தைததிலிருநது சவளளியேறி, 

மறற வா்க்னங்களுககு முன்பா்கச ச�ல்ல இது அனுமதிககும். 

முனகூட்டிபய எசசரிக்கும் வி்ளக்கு்கள 

இரண்டு “மினுமினுககும் மஞ�ள்” விளககு்கள், “எதிரில் விளககு �மிகடஞை்கள்” குறி, நீல நிறததில் 

“நிறுததத தோராகுங்கள்” குறி ஆ்கிேடவ ச்காண்ை �மிகடஞை இது. எதிரிலுள்ள ய்பாககுவரதது 

விளககு ்பாரடவேில் ்பைாத வடளவு்களுககு முன்பா்க இது ்காைப்படும். வா்க்னங்கள் யவ்கதடதக 

குடறதது, நிறுததுவதறகுத தோரா்கயவண்டும். 

பச்ச அம்புக்குறி 

அம்புககுறி ்காட்டும் 

திட�ேில் “ச�ல்லயவண்டும்”. 

(வலப்பக்கம் 

திரும்்பயவண்டும்) 

மஞசள அம்புக்குறி 

அம்புககுறி ்காட்டும் 

திட�ேில் நிறுததக 

ய்காட்டிறகு முன்பா்க 

“நிறுததத தோரா்கயவண்டும்”. 

சிவப்பு அம்புக்குறி 

அம்புககுறி ்காட்டும் திட�ேில் நிறுததக 

ய்காட்டிறகு முன்பா்க “நிறுததயவண்டும்”. 

(எதிரததிட�ேில் ய்பாககுவரதது 

இல்லாவிட்ைாலும் வலப்பக்கம் 

திரும்்பககூைாது.) 

பகுதி II
ய்பாககுவரதது குறி்களும் �மிகடஞை்களும் 
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�மிகடஞை்கள் (ய்பாககுவரதது விளககு்கள்) 
�மிகடஞை்கள் (�ாடல்களளில்)

யநரா்கச ச�ல்லும் 

வா்க்னங்களும் வலப்பக்கம் 

திரும்பும் வா்க்னங்களும் 

“ச�ல்லலாம்”. 

யநரா்கச ச�ல்லும் வா்க்னங்கள் 

மட்டுயம “ச�ல்லலாம்”. 

வலப்பக்கம் திரும்பும் 

வா்க்னங்கள் “நிறுததுவதறகு” 

தோரா்கயவண்டும். 

யநரா்கச ச�ல்லும் வா்க்னங்கள் மட்டுயம 

“ச�ல்லலாம்”. வலப்பக்கம் திரும்பும் 

வா்க்னங்கள் நிறுததக ய்காட்டிறகுப 

்பின்னால் நிறுததயவண்டும். 

எடுத்துக்்கோட்டு்கள 

சமிக்்ஞை்கள (சோ்ல்க்ளில்)

61 திறனமிகு சோ்ல குமிழ்மு்ை்கள
  ்பசட� ம்னளிதன �மிகடஞை எரியும்ய்பாது இநதச �ாத்னங்கள் மினுமினுககும். திரும்பும் வா்க்னங்கள் 

எச�ரிகட்கோ்க இருநது, �ாடலடேக ்கைககும் நடைேர்களுககு வழிவிையவண்டும். 

ப்கலில் சோ்ல குமிழ்மு்ை்கள இரவில் சோ்ல குமிழ்மு்ை்கள 

பகுதி II
ய்பாககுவரதது குறி்களும் �மிகடஞை்களும் 
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(a)
ய்பாலிஸ் அதி்காரிடே எல்லா திட�்களளில் இருநதும் 
அணுகும் வா்க்னங்கள் நிறுததயவண்டும். 

(b)
(i)  ய்பாலிஸ் அதி்காரிடே முன்னாலும் ்பின்னாலும் இருநது 

அணுகும் வா்க்னங்கள் நிறுததயவண்டும். 
(ii)  ய்பாலிஸ் அதி்காரிேின வலப்பக்கமும் இைப்பக்கமும் இருநது 

அணுகும் வா்க்னங்கள் ச�ல்லலாம். 

(c)
(i)  ய்பாலிஸ் அதி்காரிேின முன்னாலும், ்பின்னாலும், 

வலப்பக்கமும் இருநது அணுகும் வா்க்னங்கள் 
நிறுததயவண்டும்.

(ii)  அவரின இைப்பக்கம் இருநது அணுகும் வா்க்னங்கள் 
ச�ல்லலாம். 

ய்பாலிஸ் அதி்காரி ்காட்டும் �மிகடஞை்கள்

பபோலிஸ் அதி்கோரி ்கோட்டும் சமிக்்ஞை்கள
62  ய்பாககுவரததுககு வழி்காட்டும் ய்பாலிஸ் அதி்காரி்களளின ட்க �மிகடஞை்கடளக ்கண்டிப்பா்கக 

்கடைப்பிடிக்கயவண்டும். �ாடலக குறி்கள், ய்பாககுவரதது விளககு �மிகடஞை்கள், �ாடல அடைோளககுறி்கள், 
ய்பாககுவரதது விதிமுடற்கள் ஆ்கிேவறடறவிை ய்பாலிஸ் அதி்காரிேின ட்க �மிகடஞை்களுகய்க முக்கிேததுவம் 
தரயவண்டும். 

பகுதி II
ய்பாககுவரதது குறி்களும் �மிகடஞை்களும் 
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(d)
(i)  ய்பாலிஸ் அதி்காரிடே முன்னாலும் ்பின்னாலும் இருநது 

அணுகும் வா்க்னங்கள் நிறுததயவண்டும்.
(ii)  அவரின வலப்பக்கம் இருநது அணுகும் வா்க்னங்கள் 

ச�ல்லலாம். அவரின இைப்பக்கம் இருநது அணுகும் 
வா்க்னங்கள் நிறுததத தோரா்கயவண்டும் – �மிகடஞை 
மாறவிருப்பது ்காரைம். 

(e)
(i)  ய்பாலிஸ் அதி்காரிேின முன்னாலும் ்பின்னாலும் 

இைப்பக்கமும் இருநது அணுகும் வா்க்னங்கள் 
நிறுததயவண்டும்.

(ii)  அவரின வலப்பக்கம் இருநது அணுகும் வா்க்னங்கள் 
நிறுததத தோரா்கயவண்டும். �மிகடஞை மாறவிருப்பது 
்காரைம். 

(f)
(i)  ய்பாலிஸ் அதி்காரிேின முன்னாலிருநது 

வலது ்பக்கம் திரும்பும் வா்க்னங்கள் 
ச�ல்லலாம்.

(ii)  மறற அட்னதது திட�்களளிலும் இருநது 
அணுகும் வா்க்னங்கள் நிறுததயவண்டும். 

ய்பாலிஸ் அதி்காரி ்காட்டும் �மிகடஞை்கள்

பகுதி II
ய்பாககுவரதது குறி்களும் �மிகடஞை்களும் 
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ட்க �மிகடஞை்கள் 

்்க சமிக்்ஞை்கள 
63 நீங்கள இவற்றச வசயவதறகு முனபோ்க: 

 (a) வலது/இைது ்பக்கம் திரும்புதல் அல்லது ந்கருதல்

 (b) நிறுததுதல் அல்லது யவ்கதடதக குடறததல் 

 (c) வா்க்ன நிறுததுமிைததிலிருநது சவளளிோகுதல்; அல்லது 

 (d) ்கைநது ச�ல்ல தைததிலிருநது சவளளியேறுதல்

  உங்கள் எண்ைதடத மறற �ாடல ்பேன்பாட்ைாளர்களளிைம் சதரிேப்படுதத முனகூட்டியே சதளளிவா்ன 

�மிகடஞை ்காட்ையவண்டும். 

நோன தடத்திலிருநது 
வலதுபக்்கம் வசல்லப் 
பபோ்கிபறன அல்லது 
வலதுபக்்கம் திரும்பப் 

பபோ்கிபறன. 

நோன தடத்திலிருநது 
இடதுபக்்கம் வசல்லப் 
பபோ்கிபறன அல்லது 
இடதுபக்்கம் திரும்பப் 

பபோ்கிபறன. 

நோன பவ்கத்்தக் கு்றக்்கப் 
பபோ்கிபறன. 

நோன நிறுத்தப் பபோ்கிபறன. 

பமோட்டோர் ்சக்்கிப்ளோட்டி மிதிவணடி ஓட்டுநர் 

பகுதி II
ய்பாககுவரதது குறி்களும் �மிகடஞை்களும் 
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இடப்பக்்கம் வசல்லு்க விதி
64  நீங்கள் இருவழிச �ாடலேில் ஓட்டிசச�ல்லும்ய்பாது, முநதிசச�ல்ல அல்லது வலப்பக்கம் திரும்்பவிருநதால் 

தவிர, எபய்பாதும் இைப்பக்கமா்க இருப்பயதாடு, முடிநதவடர �ாடலேின இைப்பக்க எல்டலகய்காட்டுககு 
அரு்கில் ச�ல்லவும். �ாடல நடுவில் ய்பாககுவரததுககுத தடைோ்க ஓட்ைககூைாது. நடுததடுபபு இல்லாத 
இருவழிச �ாடல்களுககும் இது ச்பாருநதும். 

65  �ாடல வடளவில், யமல்யநாக்கிச ச�ல்லும் �ாடலேின உச�ததில் அல்லது எதிரிலுள்ள �ாடல 
சதளளிவா்கத சதரிோத மறற எங்கிலும் நடுக ய்காட்டின குறுகய்க ச�ல்லககூைாது. 

66  �ில �மேங்களளில், �ாடலப ்பைி்கள், நிறுததி டவக்கப்பட்டிருககும் வா்க்னங்கள் ய்பானறவறறால் உங்கள் 
்பேைப ்பாடதேில் தைங்கல் இருக்கலாம். இததட்கே சூழ்நிடலேில், தைங்கடலத தவிரக்க, கூடுதல் 
்கவ்னசமடுதது, நீங்கள் ச�ல்லவிருககும் ்பாடத ்பாது்காப்பா்கவும் ய்பாககுவரதது இல்லாமலும் இருப்படத 
உறுதி ச�யத ்பிறகு வலப்பக்கமா்கச ச�ல்லவும். �ாடல குறு்கலா்க இருநதால் நடுக ய்காட்டின குறுக்கிலும் 
நீங்கள் ச�ல்லலாம். 

சோ்லத்தட ஒழுஙகுமு்ற 
67  தைங்களளில் குறிேிைப்பட்டுள்ள அம்புககுறி்கள் ்காட்டும் திட�ேில் நீங்கள் ச�ல்லயவண்டும். ்ககீழ்க்காணும் 

்பைவிளக்கதடதப ்பாரக்கவும். நீங்கள் திடீசர்ன தைம் மாறககூைாது. ஏச்ன்னளில் இத்னால் மறற 
ஓட்டுநர்களுககுத சதாநதரவு அல்லது ஆ்பதது யநரலாம். தைம் மாறும்ய்பாது, உங்கள் எண்ைதடதத 
சதரிேப்படுதத ய்பாதுமா்ன எச�ரிகட்க தரயவண்டும். 
எபய்பாதும் முனகூட்டியே �மிகடஞை ்காட்ையவண்டும். 
அவவாறு ச�யேத தவறி்னால் வி்பதது யநரககூடும். 

68  ய்பாககுவரதது தடைப்பட்டு நினறிருககும்ய்பாது, 
“வரிட�டேத தாண்டிச” ச�ல்லயவண்ைாம். 
தைங்களுககு இடைேில் சநருக்கிேடிததுச  
ச�ல்வதும், அக்கடறேினறி முநதிச ச�ல்வதும் 
வி்பரீதததில் முடிேககூடும். எபய்பாதும் 
ச்பாறுடமோ்கவும் �ாடலடேப ்பேன்படுததும் 
மறறவர்கள்மீது அக்கடறோ்கவும் இருக்கயவண்டும். 

69  �ாடல �நதிபட்ப அடைவதறகு சவகு முன்பா்கயவ, 
நீங்கள் ச�ல்லவிரும்பும் திட�க்கா்ன �ரிோ்ன 
தைததிறகுள் ச�ல்லயவண்டும். 

70  இருதைச �ாடலேில், முநதிசச�ல்லும் ய்பாது தவிரதது, மறற �மேங்களளில் எபய்பாதும் இைப்பக்கமா்கச 
ச�ல்லவும். 

71  மூனறு தைச �ாடலேில், இைகய்காடி தைததில் சமதுவா்கச ச�ல்லும் வா்க்னங்கள் இருநதால், நீங்கள் 
நடுததைததில் ச�ல்லலாம். வலகய்காடி தைம் முநதிச ச�ல்வதறகும் அவ�ர வா்க்னங்களுககும் உரிேது. 

பகுதி III
ய்பாககுவரதது விதி்களும் ஒழுஙகுமுடற ்கட்ைடள்களும் 
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தாண்டிச ச�ல்லுதல்

தோணடிச வசல்லுதல்
72  உங்களுககும் மறறவர்களுககும் ஆ்பததில்லாமல் தாண்டிச ச�ல்ல முடியுமா்னால் தவிர, ஒருய்பாதும் 

தாண்டிச ச�ல்லககூைாது. குறிப்பா்க, இரவில், ்க்னதத மடழேில், தூ�ிமூட்ைததில் ்கவ்னமா்க 
இருக்கயவண்டும். �ாடல நிலவரம் சதளளிவா்கத சதரிோதய்பாது, யவ்கதடதயும் தூரதடதயும் ்கைிப்பது 
�ிரமமா்க இருககும். 

73  எபய்பாதும் வலப்பக்கமா்கயவ தாண்டிச ச�ல்லயவண்டும். இநத விதிமுடறககுச �ில விதிவிலககு்கள் 
உண்டு. அததட்கே சூழ்நிடல்களளில் நீங்கள் இைப்பக்கமா்கத தாண்டிச ச�ல்லலாம்: 

 (a) முன்னாலுள்ள ஓட்டுநர வலப்பக்கம் திரும்்பவிருப்பதா்கச �மிகடம ்காட்டும்ய்பாது. 

 (b) �ாடல �நதிப்பில் நீங்கள் இைப்பக்கமா்கத திரும்்ப விரும்பும்ய்பாது. 

 (c)  வா்க்னப ய்பாககுவரதது சமதுவா்க வரிட�ப்பிடிததுச ச�ல்லும் நிடலேில், உங்கள் வல்பக்கத 
தைங்களளிலுள்ள வா்க்னங்கள் உங்கடளவிை சமதுவா்கச ச�ல்லும்ய்பாது. 

 (d)  வா்க்னங்கள் எநதப ்பக்கததிலிருநதும் ்கைக்கககூடிே ஒருவழிச �ாடல்களளில் (ஆ்னால் இருவழிச 
�ாடல்களளில் அல்ல) 

74  தாண்டிச ச�னற்பிறகு, ்பாது்காப்பா்ன சூழ்நிடல எழுநதவுைய்ன மீண்டும் ச்பாருததமா்ன தைததிறகுத திரும்்பிச 
ச�ல்லவும். ஆ்னால், நீங்கள் தாண்டிசச�னற வா்க்னததின முன்னால் �ைாசர்ன குறுகய்க நுடழேககூைாது. 

75 ்பினவரும் இைங்களளில் இருககும்ய்பாது, அல்லது அணுகும்ய்பாது, தாண்டிச ச�ல்லககூைாது: 

 (a) நடைேர ்கைபபு. 

 (b) �ாடல �நதிபபு. 

 (c) �ாடல முட்ன அல்லது வடளவு.

 (d) யமட்டின விளளிம்பு. 

 (e) இரட்டை சவள்டள ய்காடு்கள். 

76 ்பினவரும் நிடல்களளில் தாண்டிச ச�ல்லககூைாது: 

 (a) �ாடல குறு்கலாகும் ்பகுதிேில். 

 (b) மறசறாரு வா்க்னம் தைம் ்பிறழ அல்லது யவ்கதடதக குடறக்க ்கட்ைாேப்படுததும் நிடலேில். 

 (c) உறுதிோ்க இல்லாதய்பாது. 

77  தாண்டிச ச�ல்லும்ய்பாது உங்கள் யவ்கதடதக கூட்ைககூைாது. அவ�ிேமா்னால், யவ்கதடதக குடறதது, 
தாண்டிச ச�ல்லும் வா்க்னம் ்கைநது ச�ல்லவிைவும். 

78 ்பினவரும் சூழ்நிடல்களளில், தாண்டிச ச�ல்வது ஆ்பததா்னது, அவவாறு ச�யே முேற�ிக்கககூைாது: 

 (a) உங்களுககு முன்னாலுள்ள ்கார அதறகு முன்னாலுள்ள ்காடரத தண்டிசச�ல்ல முற்படும்ய்பாது. 

 (b) முன்னாலுள்ள ்கார வலப்பக்கம் திரும்புவதற்கா்க இைது தைததிலிருநது வலது தைததிறகு மாறும்ய்பாது. 

 (c)  தாண்டிச ச�ல்வதறகு எதிரததிட�ேில் வரும் ய்பாககுவரததின ்பாடதககுள் 
நுடழேயவண்டிேிருககும்ய்பாது. 

பகுதி III
ய்பாககுவரதது விதி்களும் ஒழுஙகுமுடற ்கட்ைடள்களும் 
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தாண்டிச ச�ல்லுதல்

79  தாண்டிச ச�ல்வதற்கா்ன �ரிோ்ன முடற – ்ககீழ்க்காணும் 12 ச�ேல்்களும் மறசறாரு வா்க்னதடதப 
்பாது்காப்பா்ன முடறேில் தாண்டிச ச�ல்லும் முடறடேக ்காட்டு்கினற்ன. 

1  எதிரிலுள்ள பபோக்குவரத்்தக் 
்கவைிக்்கவும்

2  பினைோலுள்ள பபோக்குவரத்்தக் 
்கவைிக்்கவும் 

3  வலப்பக்்கம் சமிக்்ஞை ்கோட்டவும் 

4  போர்்வயில் படோத பகுதி்யக் 
்கவைிக்்கவும் 

5  வலப்பக்்கம் ந்கரவும் 

6  பவ்கத்்தக் கூட்டவும் 

7  எசசரிக்்்க ஒலி்ய (ெோர்ன) 
ஒலிக்்கவும் (அவசியமோயின) 

8  ்கணைோடி்யப் போர்க்்கவும் 

9  இடப்பக்்கச சமிக்்ஞை ்கோட்டவும் 

10  இடப்பக்்கம் ந்கரவும் 

11  சமிக்்ஞை்ய நிறுத்தவும் 

12  வழக்்கமோை பவ்கத்தில் வதோடர்நது 
வசல்லவும் 

பகுதி III
ய்பாககுவரதது விதி்களும் ஒழுஙகுமுடற ்கட்ைடள்களும் 
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ய்பாககுவரதடத மட்டுப்படுததுதல் / யவ்க வரம்பு்கள் /  
�ாடல �நதிபபு்களளில் “வழி விடு்க” விதி

பபோக்குவரத்்த மட்டுப்படுத்துதல்
80  ய்பாககுவரதடத மட்டுப்படுததுதல் என்பது ்காரைமினறி குடறவா்ன யவ்கததில், குறிப்பா்கச �ாடலேின 

வலப்பக்கததில் அல்லது நடுவில், ஓட்டிச ச�ல்வடதக குறிக்கிறது. ய்பாககுவரதடத மட்டுப்படுததும் 
வா்க்னங்களால் ்பின்னால் வரும் ய்பாககுவரததுககு இடையூறு ஏற்பட்டு, மறற வா்க்னங்கள் இைப்பக்கமா்க 
ஆ்பததா்ன முடறேில் ்கைநது ச�ல்ல யநரிைலாம். குடறவா்ன யவ்கததில் ஓட்டும் வா்க்னயமாட்டி்கள் 
�ாடலேின இைப்பக்கம் ச�ல்லயவண்டும். குறிப்பா்க, �ிறிே ச்காள்ளளவு ச்காண்ை யமாட்ைார ட�க்கிள்்கள், 
�ரககு வா்க்னங்கள், லாரி்கள் ஆ்கிேவறறுககு இது ச்பாருநதும். தாண்டிச ச�ல்லும்ய்பாது அல்லது 
வலப்பக்கம் திரும்்பவிருககும்ய்பாது அல்லது U வடளவு ச�யயும்ய்பாது மட்டுயம வலப்பக்கத தைதடத 
நீங்கள் ்பேன்படுததயவண்டும். 

பவ்க வரம்பு்கள
81  யவறு விதமா்கக குறிப்பிைப்பைாவிடில், �ிங்கபபூரிலுள்ள எல்லா �ாடல்களளிலும் யவ்க வரம்பு மைிககு 50 

்கியலாமீட்ைர. உங்கள் வா்க்னததின அல்லது �ாடலேின யவ்க வரம்ட்ப, இவறறில் எது குடறவா்க உள்ளயதா 
அடத, மீறககூைாது. 

82  எபய்பாதும் “Reduce Speed Now” குறிடேக ்கடைப்பிடிக்கயவண்டும்.

சோ்ல சநதிப்பு்க்ளில் “வழி விடு்க” விதி
83  ச்பரிே �ாடலயுை்னா்ன �நதிபட்ப அணுகும்ய்பாது, ்படிப்படிோ்க யவ்கதடதக குடறதது, ச்பரிே 

�ாடலேிலுள்ள ய்பாககுவரததுககு வழிவிையவண்டும். “STOP” குறி ்காைப்பட்ைால், நிறுததக ய்காட்டிறகு 
முன்பா்க நிறுததவும். 

84  ய்பாககுவரதது விளககு்கள் இல்லாத, “GIVE WAY” குறி அல்லது “STOP” குறி உள்ள ்கட்டுப்பாடில்லாத �நதிப்பில்: 

 (a)  நீங்கள் �ாடல �நதிபட்பக ்கைநது யநரா்கச ச�ல்வதா்க இருநதால், வலப்பக்கமிருநது யநரா்கச 
ச�ல்லும் ய்பாககுவரததுககு வழிவிையவண்டும். 

பகுதி III
ய்பாககுவரதது விதி்களும் 
ஒழுஙகுமுடற ்கட்ைடள்களும் 



61ஓட்டுநருக்குரிய அடிப்படை விளக்கம் 

�ாடல �நதிபபு்களளில் “வழி விடு்க” விதி

 (b)  நீங்கள் வலப்பக்கம் திரும்புவதா்க இருநதால், எல்லா திட�்களளிலிருநதும் யநரா்கச ச�ல்லும் 
ய்பாககுவரதது வழிவிையவண்டும். அயதாடு, வலதிலிருநது வலப்பக்கம் திரும்பும் ய்பாககுவரததுககும் 
எதிரததிட�ேிலிருநது இைப்பக்கம் திரும்பும் ய்பாககுவரததுககும் வழிவிையவண்டும். 

 (c)  நீங்கள் இைப்பக்கம் திரும்புவதா்க இருநதால், வலதிலிருநது யநரா்கச ச�ல்லும் ய்பாககுவரததுககு 
நீங்கள் வழிவிையவண்டும். 

பகுதி III
ய்பாககுவரதது விதி்களும் 
ஒழுஙகுமுடற ்கட்ைடள்களும் 
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�ாடல �நதிபபு்களளில்  
“வழி விடு்க” விதி

85  �ாடல �நதிப்பில் வலப்பக்கம் ்பாரதது, ்பிறகு இைப்பக்கம் ்பாரதது, மீண்டும் வலப்பக்கம் ்பாரக்கயவண்டும். 
்பாது்காப்பா்க இருப்பதா்க உறுதிோ்கத சதரியும் வடரேில் ஓட்டிச ச�ல்லககூைாது. அதி்காரமறற ோயரனும் 
ஓட்டிச ச�ல்லுமாறு �மிகடஞை ்காட்டி்னால், அடத நம்்பிச ச�ல்லககூைாது. 

86  �ாடல �நதிப்பில் வலப்பக்கம் திரும்புவதறகு சவகு முன்னயர, உங்களுககுப ்பின்னாலுள்ள ய்பாககுவரதது 
நிலவரதடதக ்கவ்னததில் ச்காள்ளயவண்டும். ்பாது்காப்பா்ன நிடலேில், �மிகடஞை ்காட்டி, இருவழிச 
�ாடலேின நடுப்பகுதிககுச �றறு இைப்பக்கததிறகு அல்லது ஒருவழிச �ாடலேின வலகய்காடித தைததிறகு 
வா்க்னதடதக ச்காண்டு ச�ல்லவும். உங்களுககும் அணு்கிவரும் ஏயதனும் வா்க்னததிறகும் இடைேில் 
்பாது்காப்பா்ன தூரம் இருககும்வடர ்காததிருநது, அதன்பிறய்க முழுடமோ்கத திரும்்பயவண்டும். 

87  வலப்பக்கமா்க இருவழிச �ாடலககுள் திரும்்பிச ச�ல்லும்ய்பாது, அநதச �ாடலேின நடுகய்காட்டிறகு 
இைப்பக்கத தைததிறகுள் திரும்்பவும். 

88  வலப்பக்கமா்க ஒருவழிச �ாடலககுள் திரும்பும்ய்பாது, அநதச �ாடலேின வலகய்காடி தைததிறகுள் 
திரும்்பவும். 

89  நீங்கள் இைப்பக்கம் திரும்்பவிருநதால், இைப்பக்கத தைததிறகுச ச�னறு, முனகூட்டியே �மிகடஞை ்காட்ைவும். 
அயதாடு, திரும்புவதறகு முனபு அல்லது ்பினபு வலப்பக்கததிறகுப ்பாேககூைாது. 

90  ஒரு வா்க்னம் திரும்பும்ய்பாது, அதன ்பின �க்கரம் �ாடல முட்னககு சநருக்கமா்க இருககும். எ்னயவ, 
திரும்பும்ய்பாது, நடைேர்கள், மிதிவண்டி்கள் அல்லது யமாட்ைார ட�க்கிள்்கள் மீது இடிக்காமலிருக்க ்கவ்னமா்க 
இருக்கயவண்டும். 

வா்க்னம் திரும்பும்ய்பாது முன �க்கரமும் ்பின 
�க்கரமும் ச�யயும் வடளவு்களுககு இடைேிலா்ன 
அ்கல யவறு்பாட்டைக ்கவ்னளிக்கவும். 

பகுதி III
ய்பாககுவரதது விதி்களும் ஒழுஙகுமுடற ்கட்ைடள்களும் 
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வட்ைசசுறறுப ்பாடத

வட்டசசுறறுப் போ்த
91  வட்ைசசுறறுப ்பாடதடே சநருஙகும்ய்பாது யவ்கதடதக குடறதது, உங்களது வலப்பக்கததிலிருநது வரும் 

ய்பாககுவரததுககு வழிவிைவும். 

92  ச்பாதுவா்ன விதிமுடற இதுதான: 

 (a)  தைம் A-ேிலிருநது வரும் ய்பாககுவரதது, ்பைததில் உள்ள்படி “A”-ககுச ச�ல்லும். 

 (b) தைம் B-ேிலிருநது வரும் ய்பாககுவரதது “B”-ககுச ச�ல்லும்

 (c)  தைம் C-ேிலிருநது வரும் ய்பாககுவரதது “C”-ககுச ச�ல்லும்

வோ்கைபமோட்டி்களுக்்கோை விதிமு்ற்கள 
உங்களது வலப்பக்கததிலிருநது வரும் ய்பாககுவரததுககு நீங்கள் எபய்பாதும் வழிவிையவண்டும். நீங்கள் 
எபய்பாதும் எச�ரிகட்கோ்க இருப்பயதாடு, நீங்கள் எநதப ்பாடத வழிோ்கச ச�ல்லயவண்டும் என்படத 
முனகூட்டியே தீரமா்னளிககுமாறு ஆயலா�ட்ன கூறப்படு்கிறது. உங்கடளச �ரிோ்ன தைததிறகு வழி்காட்டும் 
ய்பாககுவரதது குறி்கள், ய்பாககுவரதது விளககு்கள், �ாடல அடைோளககுறி்கள் ஆ்கிேவறறிலிருநது 
்கிடைககும் எல்லா த்கவல்்கடளயும் ்கவ்னததில் ச்காண்டு, அதன்படி ச�ேல்்பைவும். எபய்பாதும் இவறடற 
நிட்னவில் ச்காள்ளவும்:-

(a) உங்கள் எண்ைதடத முனகூட்டியே சதரிவிக்க சதளளிவா்ன �மிகடஞை்கள் ்காட்ைவும் 

(b) வலப்பக்க விதிமுடறடேப ்பின்பறறவும் 

(c) மறற ஓட்டுநர்களுககுத சதாநதரவு ச்காடுக்கககூைாது 

(d)  உங்கள் ்கண்ைாடிடே வியவ்கததுைன ்பேன்படுததி, உங்களுககுப ்பின்னாலுள்ள வா்க்னங்களளின 

்பாடதடே நீங்கள் மடறக்காதிருப்படத உறுதிப்படுததவும்; மறறும் 

(e) �ாடலப ்பாது்காபபு ்கருதி, �ாடலடேப ்பேன்படுததும் மறறவர்களளிைம் அக்கடறோ்க நைநதுச்காள்ளவும்.

நி்ைவில் வ்கோள்க – உங்களது வலப்பக்கததிலிருநது வரும் ய்பாககுவரததுககு உங்கடளவிை 
முனனுரிடம உண்டு. 

பகுதி III
ய்பாககுவரதது விதி்களும் ஒழுஙகுமுடற ்கட்ைடள்களும் 
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மஞ�ள் ச்பட்டி  
�ாடல �நதிபபு்கள் 

மஞசள வபட்டி சோ்ல சநதிப்பு்கள 
93  மஞ�ள் ச்பட்டி ்காைப்படும் �ாடல �நதிப்பில், ய்பாககுவரதது விளககு்கள் ஓட்டுநருககுச �ாத்கமா்க 

இருநதாலும், மஞ�ள் ச்பட்டிககுள் வா்க்னதடத ஓட்டிச ச�னறு ய்பாககுவரததுககு இடையூறு ஏற்படுததுவது 
குறறமாகும். ஆேினும், குறிப்பிட்ை �ில சூழ்நிடல்களளில், மஞ�ள் ச்பட்டி �ாடல �நதிபபுககுள் நுடழயும் 
ஓட்டுநர தண்டிக்கப்பை மாட்ைார. 
(a) சூழ்நி்ல ஒனறு 

�ாடல �நதிபபு ச்பட்டிககுள் திரும்்பி நிறகும் வா்க்னங்கள் மறற வா்க்னங்களளின வழிடே மடறக்காதிருப்பது 
முதல் சூழ்நிடல. திரும்பும் வா்க்னங்கள் A, B, C ஆ்கிேவறறின ஓட்டுநர்கள் மட்டுயம அவர்கள் ச�ல்லயவண்டிே 
தைங்கடள மறற வா்க்னங்கள் மடறததுக ச்காண்டிருககும்ய்பாது மஞ�ள் ச்பட்டிககுள் நுடழேலாம், X 
குறிேிைப்பட்ை வா்க்னம் நுடழேககூைாது. ய்பாககுவரதது விளககு்கள் �ிவப்பா்க மாறி்னால், வா்க்னங்கள் A, 
B, C மறற வா்க்னங்களுககு இடையூறு ஏற்படுததமாட்ைா. ஆ்னால், X குறிேிைப்பட்ை வா்க்னம் விளககு்கள் 
மாறும்ய்பாது ய்பாககுவரதது இடையூறா்க இருககும். இநத வா்க்னததின ஓட்டுநர்கள் தண்டிக்கப்படுவார்கள். 
எ்னயவ, இவர்கள் நிறுததக ய்காட்டிறகுப ்பின்னால் “Y”-ல் ்காததிருக்க யவண்டும். 

 (b) சூழ்நி்ல இரணடு 
எதிரததிட�ேிலிருநது ய்பாககுவரதது வநது ச்காண்டிருககும்ய்பாது வலப்பக்கம் திரும்்ப முேலும் 
ஓட்டுநர்கள் மஞ�ள் ச்பட்டிேில் ்காததிருப்பது இரண்ைாவது சூழ்நிடல. A, B, C குறிேிைப்பட்ை வா்க்னங்கள் 
ஓட்டுநர்கள், முழுடமோ்கத திரும்புவதறகுத தகுநத வாயபபுக்கா்கக ்காததிருககும்ய்பாது மஞ�ள் ச்பட்டிேில் 
இருக்கலாம். ய்பாககுவரதது விளககு்கள் �ிவப்பா்க மாறி்னால், ஓட்டுநர்கள் முழுடமோ்கத திரும்்பி, மஞ�ள் 
ச்பட்டி �நதி்பிலிருநது சவளளியேறயவண்டும். 

 
see illustration on next page

பகுதி III
ய்பாககுவரதது விதி்களும் ஒழுஙகுமுடற ்கட்ைடள்களும் 
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(c) சூழ்நி்ல மூனறு 
வலப்பக்கம் அல்லது இைப்பக்கம் திரும்பும் ஓட்டுநர்கள், நடைேர்கள் �ாடலடேக ்கைநது 
ச்காண்டிருப்பதால் மஞ�ள் ச்பட்டி �நதிப்பில் ்காததிருப்பது மூனறாவது சூழ்நிடல. நடைேர்கள் �ாடலக 
்கைபட்பப ்பேன்படுததுவதால் வா்க்னங்கள் A, B, C, D, E ஆ்கிேவறறின ஓட்டுநர்கள் முழுடமோ்கத 
திரும்்ப முடிோவிட்ைாலும் அவர்கள் மஞ�ள் ச்பட்டிககுள் நுடழேலாம். 

மஞ�ள் ச்பட்டி  
�ாடல �நதிபபு்கள் 

பகுதி III
ய்பாககுவரதது விதி்களும் ஒழுஙகுமுடற ்கட்ைடள்களும் 
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“U” வடளவு்கள் / வா்க்னதடத 
நிறுததுதலும் நிறுததி டவததலும் 

“U” வ்்ளவு்கள
94  “U” வடளவு குறி இல்லாத �ாடல �நதிபபு்கள், �ாடல 

குறுககுச �நதிபபு்கள், �ாடல நடுததடுப்பிலுள்ள ஏயதனும் 

திறபபு்கள் ஆ்கிே இைங்களளில் “U” வடளவு ச�யேககூைாது. 

95  “U” வடளவு ச�யயும்ய்பாது எபய்பாதும் ்கவ்னமா்கத 

திரும்்பயவண்டும், குறிப்பா்க �ாடலயோரததில் உள்ள 

மரங்கள் அல்லது புதர யவலி்கள் எதிரததிட�ேிலிருநது 

வரும் ய்பாககுவரதடத உங்கள் ்பாரடவேிலிருநது 

மடறககும்ய்பாது. நீங்கள் திரும்பும்ய்பாது, உங்கயளாடு 

ய�ரநது உங்களது வலப்பக்கமிருநது திரும்பும் வா்க்னங்கடள, 

குறிப்பா்க யமாட்ைார ட�க்கிள்்கடளக ்கவ்னளிதது 

எச�ரிகட்கோ்கச ச�ல்லவும். 

வோ்கைத்்த நிறுத்துதலும் நிறுத்தி ்வத்தலும் 
96  ்பினவரும் இைங்களளில் உங்கள் வா்க்னதடத நிறுததி 

டவக்கயவா அல்லது ்காததிருக்கயவா கூைாது: 

 (a)  வடளவில், குனறின விளளிம்்பில் அல்லது ்பாலததில்.
 (b) நடை்பாடதேில் அல்லது மிதிவண்டி தைததில்.

 (c)  ய்பாககுவரதது விளககு்கள் அல்லது நடைேர 
்கைபபு்களுககு அரு்கில் 

 (d  ச்பரிே �ாடலேில் அல்லது ய்பாககுவரதது யவ்கமா்கச  
ச�ல்லும் �ாடலேில்.

 (e)     �ாடலேின மறுபுறம் நிறகும் மறசறாரு வா்க்னததிறகு,  
அல்லது மறற இடையூறு்களுககு (எ.்கா. �ாடல 
்பழுது்பாரபபுப ்பைி) யநர எதிரில் அல்லது ்கிட்ைததட்ை 
எதிரில். 

 (f) மறசறாரு வா்க்னததிறகுப ்பக்கவாட்டில். 
 (g)     �ாடல �நதிப்பிலிருநது 6 மீட்ைர (20 அடி) தூரததிறகுள் 

(்ககீழ்க்காணும் ்பைததில் ்காட்ைப்பட்டுள்ள்படி). 
 (h)     ய்பருநது நிறுததததிலிருநது (மஞ�ள் குறிேிைப்பட்ை 

ச்பட்டிேின முட்னேிலிருநது) அல்லது ய்பருநது 
நிறுததததின முட்னேிலிருநது 9 மீட்ைர (30 அடி) 
தூரததிறகுள். வா்க்னக ய்காளாறு அல்லது �க்கரக 
ய்காளாறு ்காரைமா்க வா்க்னம் ்பழுதடைநது 
நினறுய்பாவது மட்டுயம இதறகு விதிவிலககு). 

 (i)  தீேடைபபு நீரககுழாேின இரு ்பக்கமும் 3 மீட்ைர (10 
அடி) தூரததிறகுள். 

 (j) ஏயதனும் நுடழவாேிடல மடறக்கககூடிே இைததில். 
 (k) வா்க்னப ய்பாககுவரதது எதிரததிட�ேில். 
 (l) ஏயதனும் துடைச �ாடலேின சநடு்கில். 
 (m)  யமஞ�ாடல, சுரங்கச�ாடல அல்லது யமஞ�ாடலககு 

அல்லது சுரங்கச�ாடலககு இட்டுசச�ல்லும் �ாயவுப 
்பாடதேில். 

 (n) புல் தடரேில் அல்லது �ாடலேின ஓரத தைததில் 
 (o) ஏயதனும் ய்பருநது தைததில். 
 (p)     ைாக�ி நிறுததுவதறச்க்ன ஒதுக்கப்பட்ை ஏயதனும் 

இைததில் (ைாக�ி்கள் தவிரதது). 
 (q) ஏயதனும் ைாக�ி நிறுததததில் (ைாக�ி்கள் தவிரதது. 
 (r)  ஏயதனும் ய்பருநது நிறுததததில் (ஒம்்னளி ய்பருநது்கள் 

தவிரதது). 

(குறிபபு: வா்க்னதடத நிறுததி டவப்பது என்பது உை்னடிோ்கப ்பேைி்கடள ஏறறிகச்காள்ள அல்லது இறக்கிவிை நிற்பதல்லாது 

வா்க்னதடத நிறுததி டவததுக ்காததிருப்படதக குறிக்கிறது.) 

பகுதி III
ய்பாககுவரதது விதி்களும் 
ஒழுஙகுமுடற ்கட்ைடள்களும் 

குறிபபு: 
உங்கள் வலது்பக்கம் 
எதிரததிட�ேிலிருநது 
வரும் ய்பாககுவரதடத 
உன்னளிப்பா்கக 
்கவ்னளிக்கவும்.

குறிபபு: 

�ிவபபு வண்ைம் 

தீட்ைப்பட்ை ்பகுதி, �ாடல 

�நதிப்பில் வா்க்னம் நிறுததி 

டவக்கப்பைககூைாத 

்பகுதிடேக ்காட்டு்கிறது.

6 மீட்ைர

6 மீட்ைர

6 மீட்ைர

6 மீட்ைர

6 
மீ
ட்
ை
ர

6 
மீ
ட்
ை
ர

6 
மீ
ட்
ை
ர

6 
மீ
ட்
ை
ர
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வா்க்னதடத நிறுததுதலும் நிறுததி டவததலும் 

97  வா்க்னததின ்கதடவத திறப்பதறகு முன்பா்க, �ாடலேில் அல்லது நடை்பாடதேில் ோருககும் எநத ஆ்பதது 
அல்லது சதாநதரவு ஏற்பைாதிருப்படத உறுதிப்படுததவும். கூடுமா்னவடர �ாடலயோர முட்னககு ஆ்க 
அரு்கிலுள்ள ்பக்கமிருநது இறங்கவும். 

98   வா்க்னதடத நிறுததும்ய்பாது, கூடுமா்னவடர �ாடலயோர முட்னககு எவவளவு அரு்கில் முடியுயமா 
அவவளவு அரு்கில் வா்க்னதடத நிறுததவும். 

99   வா்க்னதடத நிறுததி டவககும் ய்பாசதல்லாம், மறக்காமல்: 

 (a)  இன்ிட்ன நிறுததிவிட்டு, ட்க ்பியரகட்க இழுக்கவும். 

 (b)  வா்க்னம் ்ககீழ்யநாக்கிே ்பாடதேில் இருநதால் “ரிவரஸ்” ்கிேரிலும், யமல்யநாக்கிே ்பாடதேில் 

இருநதால் குடறநத ்கிேரிலும் டவக்கவும். 

 (c) இன்ின இேக்கிேிலிருநது �ாவிடே எடுக்கவும். 

 (d)  வா்க்ன இேக்கச �க்கரதடதப பூட்ைவும் அல்லது வா்க்னததில் அலாரம் ச்பாருததிேிருநதால் அடதச 

ச�ேல்்படுததவும். 

 (e) �ன்னல்்கடள மூடி, ்கதவு்கடளப பூைட்வும். 

 (f)  உங்கள் உைடம்கடள வா்க்னததின ்பின்பகுதிேில் (boot) அல்லது ்கண்ைில் ்பைாத யவறு இைததில் 

டவக்கவும்.

100  ்பழுதடைநத அல்லது அடி்பட்ை எநத வா்க்னதடதயும் எநதசவாரு ச்பாதுச �ாடலேிலும் விட்டுச 
ச�ல்லககூைாது என்படத நிட்னவில் ச்காள்ளவும். உங்கள் வா்க்னம் �ாடலேில் ்பழுதடைநதால், 
்பழுதடைநத வா்க்னங்கடள நிறுததி டவககும் இைததிறகு அல்லது கூடுமா்னவடர �ாடலேின ஓரததிறகு 
வா்க்னதடதத தள்ளளிச ச�ல்லவும். ்ப்கலா்க இருநதாலும் அ்பாே எச�ரிகட்க விளககு்கடள எரிேவிட்டு, 
ஒளளி ்பிரதி்பலிககும் எச�ரிகட்க முகய்காைதடத வா்க்னததிறகுப ்பின்னால் குடறநதது 20 மீட்ைர தூரததில் 
டவக்கவும். ய்பாககுவரததுககுத தைங்கல் ஏற்படுததாத வட்கேில், வா்க்னதடத உை்னடிோ்க இழுததுச 
ச�ல்ல ஏற்பாடு ச�யேவும். 

பகுதி III
ய்பாககுவரதது விதி்களும் 
ஒழுஙகுமுடற ்கட்ைடள்களும் 
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இருகட்க வார்கள் / விளககு்கள்

இருக்்்க வோர்்கள 
101  வா்க்னங்களளில் ்பேைம் ச�யயும் அட்னவரும், அவர்களளின 

வேது எதுவா்க இருநதாலும், முடறோ்க இருகட்க வார 
அைிநதிருக்கயவண்டும். 1.35 மீட்ைர உேரதடதவிைக 
குடறவா்ன உேரமுள்ள ச்பரிேவர்கள் வி்பததினய்பாது ்காேம் 
ஏற்படும் ஆ்பதடதக குடறக்க தூக்கலா்ன இருகட்க்கடள 
அல்லது அங்ககீ்கரிக்கப்பட்ை �ரி்படுததககூடிே இருகட்க 
வார்கடள அைிேயவண்டும்.

102  இருகட்க வார அைிேத தவறி்னால் $120 அ்பராதமும்  
3 குறறபபுள்ளளி்களும் விதிக்கப்படும். 

வி்ளக்கு்கள
103  இரவில் (இரவு 7.00 மைிககும் ்காடல 

7.00 மைிககும் இடைேில்) வா்க்னததின 
“சஹட்டலட்” விளககு்கடள (முனவிளககு்கள்) 
எரிேவிையவண்டும். 

104  இரவில் எபய்பாதும் உங்கள் “சஹட்டலட்” 
விளககு்களளின ஒளளிப ்பரவலுககு உட்்பட்ை 
்பகுதிேில் ஓட்ைவும். �ாடலடேப ்பிரிககும் 
நடுப்பகுதிேில் நினறிருககும் நடைேர்கடளக 
்கவ்னளிக்கவும். எதிரததிட�ேிலிருநது வரும் 
வா்க்னங்களளின விளகச்காளளி ்பிர்கா�ததில் 
அவர்கடளக ்காண்்பது �ிரமமா்க இருககும் 
என்பது இதறகுக ்காரைம். 

105  இரவில் ்கட்ைைங்கள் அடமநத இைங்களளிலும் மடழேிலும்  
வா்க்னம் ஓட்டும்ய்பாது “சஹட்டலட்” விளககு்கடளத தாழ்ததவும். 

106  விளகச்காளளி இல்லாத �ாடல்களளில் எபய்பாதும் “டஹ்பமீ்” விளககு்கடளப ்பேன்படுததவும். மறற 
வா்க்னங்கடளயும் மிதிவண்டி ஓட்டுநர்கடளயும் �நதிககும்ய்பாது “சஹட்டலட்” விளககு்கடளத 
தாழ்ததவும். மறசறாரு வா்க்னததின ஒளளிசசுைரால் உங்கள் ்கண்்கள் கூ�ி்னால், யவ்கதடதக குடறதது, 
அவ�ிேமாேின வா்க்னதடத நிறுததவும்.

நடைேர ஓட்டுநருககுத சதரிேவில்டல 

பகுதி III
ய்பாககுவரதது விதி்களும் 
ஒழுஙகுமுடற ்கட்ைடள்களும் 

இருகட்க வார உங்கள் உேிடரக ்காககும்.
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விளககு்கள் / மது்பா்னம் 

107 மறற வா்க்னங்களுககுப ்பின்னால் ஓட்டிச ச�ல்லும்ய்பாது “சஹட்டலட்” விளககு்கடளத தாழ்ததவும்.

108  ்ப்கலில் �ாடலப்பகுதி சதளளிவா்கத சதரிோதய்பாது அல்லது மடழ ச்பயயும்ய்பாது, “சஹட்டலட்” 
விளககு்கடள எரிேவிைவும். �ாடலடேப ்பேன்படுததும் மறறவர்களுககு உங்கள் வா்க்னம் சதரிவடத 
இது உறுதிப்படுததும். “சஹட்டலட்” விளககு்கடள எரிேவிடுவதால் உங்களது எரிச்பாருள் உ்பயோ்கம் 
எநத வட்கேிலும் ்பாதிக்கப்பைாது. 

109  விளகச்காளளி அறயவ இல்லாத அல்லது விளகச்காளளி ய்பாதாத �ாடல்களளில் இரவு யநரததில் வா்க்னதடத 
நிறுததி டவககும்ய்பாது உங்களது ்பக்கவாட்டு அல்லது வா்க்னம் நிறுததிடவபபு விளககு்கடள எரிேவிடுவது 
நல்லது. 

110  எதிரததிட�ேிலிருநது வரும் வா்க்னங்களளின “சஹட்டலட்” விளககு்கடள யநரடிோ்கப ்பாரக்காமல், �றறு 
இைப்பக்கமா்கப ்பாரக்க முேற�ி ச�யேவும். சநாடிபச்பாழுது ்பாரடவேில் தடை ஏற்படுவடதத தவிரக்க 
இநத உததி உதவும். 

111  முன்னாலுள்ள வா்க்னங்களளின ்பியரக விளககு்கள் திடீசர்ன ஒளளிவசீுவடத எபய்பாதும் ்கவ்னததில் ச்காண்டு 
விழிப்பா்க இருக்கவும். 

112  ்பாடத சதளளிவா்கத சதரிோத வடளடவ அல்லது �நதிபட்ப சநருஙகும்ய்பாது, “சஹட்டலட்” விளககு்கடள 
எரிேவிட்டு, நீங்கள் வடளடவ அல்லது �நதிபட்ப யநாக்கி வருவதா்க நடைேர்கள், எதிரததிட�ேிலிருநது 
வரும் மிதிவண்டி ஓட்டுநர்கள், வா்க்னயமாட்டி்கள் ஆ்கியோரிைம் சதரிேப்படுததுவது நல்லது. 

113  வா்க்னததின உள்விளககு்கடள எரிேவிட்டுகச்காண்டு வா்க்னம் ஓட்டுவது ்பாது்காப்பறறது. ஏச்ன்னளில், 
உள்விளககு்களால் உங்களது சவளளிப்பாரடவ குடறநதுவிடும். யமாட்ைார ட�க்கியளாட்டி்கள் நாள் 
முழுவதும் “சஹட்டலட்” விளககு்கடள எரிேவிையவண்டும்.

மதுபோைம்
114  மது்பா்னம், �ிறிே அளவில் அருநதி்னாலும், �ாடலேில் உங்கள் ்பாது்காபட்பக குடறததுவிடும். “மது 

அருநதி்னால், வா்க்னம் ஓட்ைாதீர்கள்” என்பது ்பாது்காபபுக்கா்ன விதிமுடற. ய்பாடதப ச்பாருளுககும், 
யநாயக்கா்க உட்ச்காள்ளும் மேக்கததனடமயுள்ள மருநது்களுககும் இது ச்பாருநதும். 

115  �ட்ைப்படி 100 மில்லிலிட்ைர இரததததில் 80 மில்லி்கிராம் மது்பா்னம் என்பது இரததததில் ்கலநதிருக்கககூடிே 
மது்பா்ன அளவுக்கா்ன வரம்பு. 100 மில்லிலிட்ைர சுவா�ததில் 35 டமகயரா்கிராம் மது்பா்னம் என்பது 
சுவா�ததில் ்கலநதிருக்கககூடிே மது்பா்ன அளவுக்கா்ன வரம்பு. இநத வரம்புககு யமலா்க இரததததில் 
அல்லது சுவா�ததில் மது்பா்னம் ்கலநதிருககும் நிடலேில் வா்க்னம் ஓட்டும்ய்பாது ்பிடி்படுயவார 
குடிய்பாடதேில் வா்க்னம் ஓட்டிேதா்க நீதிமனறததில் குறறம் �ாட்ைப்படும். இரததததில் அல்லது சுவா�ததில் 
்கலநதிருககும் மது்பா்னததின அளவு �ட்ை வரம்ட்பவிைக குடறவா்க இருநதாலும், மதுய்பாடதோல் 
ஓட்டுநரால் வா்க்னதடதச �ரிோ்கக ்கட்டுப்படுதத முடிேவில்டல என்பதறகு ஆதாரம் இருநதால், ஓட்டுநர 
குடிய்பாடதேில் வா்க்னம் ஓட்டிேதா்கக குறறம் �ாட்ைப்பைலாம். குடிய்பாடதேில் வா்க்னம் ஓட்டுயவாருககு 
$1,000 முதல் $5,000 வடரேிலா்ன அ்பராதம் அல்லது 6 மாதததிறகு யமறய்பா்காத �ிடறததண்ைட்ன 
விதிக்கப்பைலாம். குறறம் புரிநதவரின ஓட்டுநர உரிமம் ்கட்ைாேமா்க ஓராண்டு ்காலததிறகுத தகுதிநீக்கம் 
ச�யேப்படும். மறு்படியும் குறறம் புரியவார ஓராண்டுககு யமறய்பா்காத ்கட்ைாே �ிடறத தண்ைட்னடே 
எதிரயநாககுவர. 

பகுதி III
ய்பாககுவரதது விதி்களும் ஒழுஙகுமுடற ்கட்ைடள்களும் 
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இலகுர்க �ரககு வா்க்னங்கள் / 
உேர வரம்பு்கள் 

இலகுர்க சரக்கு வோ்கைங்கள 
116  �ரககுப ்பகுதிேில் சதாழிலாளர்கடள ஏறறிச ச�ல்லப ்பேன்படுததப்படும் எல்லா லாரி்களளிலும் 

யமற்கவிட்கயும் உேரமா்ன ஓரததடுபபு்களும் ச்பாருததப்பட்டிருக்க யவண்டும். 

117  �ாடலேில் ச�ல்லும் எநதசவாரு வா்க்னததில் ஏறறப்பட்டுள்ள �ரககும் எபய்பாதும் ்பாது்காப்பா்கக 
்கட்ைப்பட்டிருக்க யவண்டும். 

118  லாரிேின ஓட்டுநர ்பகுதிேிலுள்ள முன்பக்க இருகட்க(்கள்) அட்னதடதயும் நிரப்பிே ்பிறய்க ்பின்பக்கச 
�ரககுப ்பகுதிேில் சதாழிலாளர்கடள ஏறறிச ச�ல்லலாம். 

119  சதாழிலாளர்கடள ஏறறிசச�ல்ல லாரி்கடளப ்பேன்படுதத விரும்பும் லாரி உரிடமோளர்கள், �ரககு 
ஏறறப்பைாதய்பாது லாரிேின ்பின்பகுதிேில் அதி்க்பட்�மா்க எததட்ன சதாழிலாளர்கடள ஏறறிசச�ல்ல 
முடியும் என்படதக ்காட்டும் “அதி்க்பட்� ்பேைி்கள் ச்காள்ளளவு” (MPC) முததிடரடே லாரிேின 
்பின்பகுதிேில் வலப்பக்கம் மாட்டி டவததிருக்கயவண்டும். 

120  லாரி்களளில் ஏறறிச ச�ல்லப்படும் சதாழிலாளர்கள், ்பாது்காபபுக்கா்க முடறோ்க உட்்காரநதிருக்கயவண்டும். 
அமரநதிருககும் சதாழிலாளரின அதி்க்பட்� உேரம் �ரககுப ்பகுதிேின தடரேிலிருநது 1.1 மீட்ைருககுயமல் 
இருக்கககூைாது. 

121  அமரநதிருககும் ஒவசவாரு சதாழிலாளருககும் குடறநத்பட்�ம் 0.372 �துர மீட்ைர (அல்லது 4 �துர 
அடி) இைப்பரபபு இருக்கயவண்டும் எனற நி்பநதட்னடே அடிப்படைோ்கக ச்காண்டு, அளவுக்கதி்கமா்ன 
சதாழிலாளர்கடள வா்க்னம் ஏறறிச ச�ல்லககூைாது. �ரககு்கள் அல்லது �ாத்னங்கள் ஏறறப்பட்டிருநதால், 
எஞ�ியுள்ள இைப்பரப்பளவுககு ஏற்ப சதாழிலாளர்களளின எண்ைிகட்க குடறக்கப்பையவண்டும். 

122  �ரககுப ்பகுதிேில் சதாழிலாளர்கடள ஏறறிச ச�ல்லும் வா்க்னங்கள், �ாடலேின யவ்க வரம்பு அல்லது 
வா்க்னததின யவ்க வரம்்பா்ன மைிககு 60 ்கியலாமீட்ைர யவ்கம், ஆ்கிேவறறில் குடறவா்ன யவ்கதடதவிைக 
கூடுதல் யவ்கததில் ச�ல்லககூைாது. 

உயர வரம்பு்கள
123  வா்க்னததின ஒட்டுசமாதத உேரம் 4.5 மீட்ைருககு யமலா்க இருககும்ய்பாது ய்பாலிஸ் துடைேினறி 

வா்க்னதடத ஓட்டுவது குறறமாகும். 

தடலககு யமயல உள்ள அடமபபு்கள்மீது யமாதுவடதத தவிரக்க 4 வழி்கள்
(a)  வா்க்னததின உேரம் 4.5 மீட்ைருககுக குடறவா்க இருப்படத உறுதிப்படுததவும். வா்க்னததின உேரம் 

4.5 மீட்ைருககு யமலா்க இருநதால் ய்பாலிஸ் துடைககு விண்ைப்பம் ச�யேவும். 
(b) வா்க்னதடத ஓட்டிச ச�ல்வதறகு முன்பா்கப ்பேைப ்பாடதடேத திட்ைமிைவும். 
(c) யவ்க, உேர வரம்பு்களுககுக ்கட்டுப்பைவும். 
(d) ்பினவரும் சூழ்நிடல்களளில் வா்க்னதடத நிறுததி மாறறுப ்பேைப ்பாடதடே நாைவும்:
 (i) திட்ைமிைப்பட்ை ்பேைப ்பாடதேிலிருநது நீங்கள் திட� திருப்பிவிைப்பட்ைால்
 (ii) வழி சதரிோமல் சதாடலநது ய்பா்னால் 
 (iii)  உங்கள் ்பேைததினய்பாது வா்க்னததின உேரதடதவிைத தாழ்வா்ன உேரம் ச்காண்ை �ாடல 

அடமபபு உங்கள் ்பாடதடே மடறக்கிறது என்பது சதரிே வநதால்.

பகுதி III
ய்பாககுவரதது விதி்களும் 
ஒழுஙகுமுடற ்கட்ைடள்களும் 
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வா்க்னம் ஓட்டும்ய்பாது 
ட்கய்ப�ி ்பேன்பாடு 

வோ்கைம் ஓட்டும்பபோது ்்கபபசி பயனபோடு
(ட்கய்ப�ி “்பேன்பாடு” என்பது ட்கய்ப�ிடே ஒரு ட்கேில் ்பிடிததுகச்காண்டு ோருை்னாவது ய்ப�ிக ச்காண்டிருப்படதக 
குறிப்பிடு்கிறது). 

124  வா்க்னம் ஓட்டும்ய்பாது ட்கய்ப�ி (சதாடலதசதாைரபுககு வடிவடமக்கப்பட்ை அல்லது ்பேன்படுததககூடிே 
ட்கேில் ்பிடிததுகச்காள்ளும் யவறு �ாத்னங்களும் உள்ளைஙகும்) ்பேன்படுததுவது குறறமாகும். வா்க்னம் 
ஓட்டும்ய்பாது ட்கய்ப�ி ்பேன்படுததயவண்டிே அவ�ிேம் ஏற்பட்ைால், வா்க்ன நிறுததுமிைம் ய்பானற 
்பாது்காப்பா்ன இைததிறகு ஓட்டிசச�னறு வா்க்னதடத நிறுததிவிட்டு சதாடலய்ப�ி அடழபபு ச�யேலாம் 
அல்லது அடழபபுககுப ்பதிலளளிக்கலாம். 

125  வா்க்னம் ஓட்டிகச்காண்யை ட்கய்ப�ி ்பேன்படுததிேதற்கா்கப ்பிடி்படும் ஓட்டுநரமீது நீதிமனறததில் குறறம் 
�ாட்ைப்பைலாம். இநதக குறறததிறகு $1,000ககு யமறய்பா்காத அ்பராதம் அல்லது 6 மாதததிறகு யமறய்பா்காத 
�ிடறததண்ைட்ன, அல்லது இரண்டுயம தண்ைட்னோ்க விதிக்கப்பைலாம். குறறம் புரிநதவரின ஓட்டுநர 
உரிமமும் தகுதிநீக்கம் ச�யேப்பைககூடும். 

126  ட்கய்ப�ி ்பேன்படுததிகச்காண்டு வா்க்னம் ஓட்டும் சூழ்நிடல்களளில் வா்க்னம் ஓடிக ச்காண்டிருககும்ய்பாது 
ஒரு ட்கேில் ட்கய்ப�ிடேப ்பிடிததுகச்காண்டு யவசறாருவருைன ய்ப�ிக ச்காண்டிருககும் சூழ்நிடல 
உள்ளைஙகும். ட்கய்ப�ிடேப ்பேன்படுததி த்கவல் அனுபபுதல், ட்கய்ப�ிடேக ட்கேில் ்பிடிததுகச்காண்டு 
சதாடலய்ப�ி எண்டை அழுததுதல் அல்லது அடழபட்பப ச்பற ஒரு ச்பாததாட்ன அழுததுதல் ஆ்கிேடவயும் 
�ட்ைததிறகுப புறம்்பா்னடவ. ்கம்்பி இடைப்பறற அல்லது ்கம்்பி இடைபபுள்ள ்காதைி ஒலிப்பான்கள் 
ய்பானற ட்க்கடளப ்பேன்படுததத யதடவேில்லாத �ாத்னங்கடளப ்பேன்படுததுவது ஏறறுக ச்காள்ளப்படும். 
ஆ்னால், வா்க்னம் ஓடிக ச்காண்டிருககும்ய்பாது இததட்கே �ாத்னங்கடளப ்பேன்படுததும்ய்பாது 
ட்கய்ப�ிடேக ட்கேில் ்பிடிததிருப்பது குறறமாகும். 

  சுருக்கமா்கக கூறி்னால், ்பினவரும் 3 நிடலடம்களும் நைப்பிலிருநதால், ஓட்டுநர குறறம் புரிநததா்கக 
்கருதப்படும்: 

(a) ஓட்டுநர ஒரு ட்கேில் ட்கய்ப�ிடேப ்பிடிததுக ச்காண்டிருக்கிறார; மறறும் 

(b) ஓட்டுநர ட்கய்ப�ிடேப ்பேன்படுததி மறறவர்களுைன ய்ப�ிக ச்காண்டிருக்கிறார; மறறும்

(c) வா்க்னம் ஓடிக ச்காண்டிருக்கிறது. 

பகுதி III
ய்பாககுவரதது விதி்களும் ஒழுஙகுமுடற ்கட்ைடள்களும் 
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புறப்பட்டுச வசல்லுதல்
127  ஓட்ைத சதாைஙகுவதறகு முன, இருகட்க வார அைிநது, ்கண்ைாடி்களளில் ்பாரக்கவும். �ரிோ்ன �மிகடஞை 

்காட்டி, சுறறிலும் உள்ள ய்பாககுவரதடதயும் நடைேர்கடளயும் ்கவ்னளிக்கவும். ்பாது்காப்பா்கவும் �ாடலடேப 
்பேன்படுததும் மறறவர்களுககுத சதாநதரவு இல்லாமலும் இருககும்ய்பாது மட்டுயம புறப்பை யவண்டும். 
்கைநது ச�ல்லும், தாண்டிச ச�ல்லும் வா்க்னங்களுககு வழிவிைவும். 

்கணைோடி்களும் சமிக்்ஞை்களும் 
128  புறப்படுவதறகு முன, யவ்கதடதக குடறப்பதறகு முன, வா்க்னதடத நிறுததுவதறகு முன, தைம் மாறுவதறகு 

முன, தாண்டிச ச�ல்வதறகு முன, திரும்புவதறகு முன ்கண்ைாடி்களளில் ்பாரக்கயவண்டும். வா்க்னம் 
ஓட்டும்ய்பாது ஒவசவாரு 5 முதல் 10 விநாடி்களுககு ஒருமுடற ்கண்ைாடி்களளில் ்பாரப்படதப ்பழக்கமாக்கிக 
ச்காள்ளயவண்டும். 

129  உங்கள் வா்க்னததின வலப்பக்கமும் இைப்பக்கமும் உள்ள ்பகுதி்கடளக ்கண்ைாடி்களளில் ்பாரக்க முடிோது. 
இடவ “்பாரடவேில் சதரிோத இைங்கள்” எனறடழக்கப்படும். நீங்கள் தைம் மாறுவதறகு முன, தாண்டிச 
ச�ல்வதறகு முன, திரும்புவதறகு முன, நிறுததுவதறகு முன தடலடேத திருப்பி யதாளுககுப ்பின்னால் 
இைப்பக்கமும் வலப்பக்கமும் “்பாரடவேில் சதரிோத இைங்களளின” ய்பாககுவரதடதக ்கவ்னளிக்க யவண்டும். 

130  எபய்பாதும் எடதயும் ச�யவதறகு முன்பா்க (குடறநதது 3 விநாடி்கள்) முனகூட்டியே சதளளிவா்ன �மிகடஞை 
்காட்டி உங்கள் எண்ைதடதத சதரிேப்படுதத யவண்டும். அபய்பாதுதான �ாடலடேப ்பேன்படுததும் 
மறறவர்களால் ்பாது்காப்பா்க ஓட்ைமுடியும். 

சோ்லயில் ஓட்டிசவசல்லுதல்
131  வா்க்னம் ஓட்டிச ச�ல்லும்ய்பாது �ாடல நிலவரததிறகு ஏற்ப உங்கள் யவ்கதடதத சதாைரநது 

மாறறிகச்காண்டிருக்க யவண்டும். அபய்பாதுதான ஏயதனும் அவ�ரநிடலேில் �றுக்காமல் அல்லது உங்கள் 
வா்க்னததின ்கட்டுப்பாட்டை இழக்காமல் உங்களால் நிறுதத முடியும். 

132  ஒரு நல்ல ஓட்டுநர ்பினவரும் நிடல்களளில் தா்னா்கயவ யவ்கதடதக குடறப்பார: 

(a) ்கட்ைைங்கள் அடமநதுள்ள வட்ைாரததிறகுள் நுடழயும்ய்பாது. 

(b) ்பள்ளளிடே அல்லது �ிறுவர்கள் ஏறும் அல்லது இறஙகும் நிடலோ்ன ய்பருநடத அணுகும்ய்பாது.

(c) குறு்கலா்ன, வடளவு்கள் நிடறநத �ாடல்களளில் ்பேைம் ச�யயும்ய்பாது. 

(d) விடளோடும் ்பிள்டள்கடள அணுகும்ய்பாது. 

(e) வடளவு, குனறின உச�ி விளளிம்பு, அல்லது ்பாரடவடேத தடுககும் யவறு தைங்கடல அணுகும்ய்பாது. 

(f) �ாடலேின யமற்பரபபு ஈரமா்க இருககும்ய்பாது. 

வநருங்கிப் பினவதோடர்தல்
133  மறசறாரு வா்க்னததிறகுப ்பின்னால் மி்கவும் சநருக்கமா்கப ்பினசதாைரவது (tailgating) ஆ்பததா்னது. 

முன்னாலுள்ள வா்க்னம் திடீசர்ன நினறால், உங்களால் �ட்சை்ன நிறுதத இேலாது என்பதால் வி்பதடதத 
தவிரக்க முடிோது. சநருங்கிப ்பினசதாைரும்ய்பாது முன்னாலுள்ள ஓட்டுநருககு அச�ம் ஏற்பட்டு, அவர 
வி்பததில் �ிக்கககூடும். 

பகுதி IV
�ாடல நைதடத விதி்கள் 
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்பாது்காப்பா்ன ்பினசதாைரும் தூரம் /
“இரண்டு விநாடி” விதிமுடற

போது்கோப்போை பினவதோடரும் தூரம்
134  உங்கள் வா்க்னததிறகும் முன்னாலுள்ள வா்க்னததிறகும் இடைேில் ய்பாதுமா்ன இடைசவளளியுைன 

நிறுததுவதறகு, ஒவசவாரு 16்கி.மீ/மைி யவ்கததிறகும் குடறநதது ஒரு ்கார நீளம் இடைசவளளி 
விையவண்டும். 

“இரணடு விநோடி” விதிமு்ற
135   உங்களுககும் முன்னாலுள்ள வா்க்னததிறகும் இடைேில் ்பாது்காப்பா்ன இடைசவளளி இருப்படத 

உறுதிப்படுததுவதற்கா்ன எளளிே வழி “இரண்டு விநாடி” விதிமுடற. முன்னாலுள்ள வா்க்னம் நிடலோ்ன 
ஒரு ச்பாருடள, எடுததுக்காட்ைா்கச �ாடல ஓரததிலுள்ள விளககுக ்கம்்பதடத, ்கைநது ச�ல்லும்ய்பாது, 
“ஓர ஆேிரதது ஒனறு”, “ஓர ஆேிரதது இரண்டு” எ்ன எண்ைத சதாைங்கவும். இதறகு இரண்டு விநாடி்கள் 
எடுககும். இசச�ாற்கடளச ச�ால்லி முடிப்பதறகுள் நிடலோ்ன ச்பாருடள நீங்கள் அடைநதுவிட்ைால், 
நீங்கள் மி்கவும் சநருக்கமா்கப ்பினசதாைரவதா்கக ்கருதப்படும். இநநிடலேில் நீங்கள் யவ்கதடதக 
குடறப்பது அவ�ிேம். நீங்கள் ்பாது்காப்பா்ன தூரததில் ்பினசதாைரவதறகு இநத விதிமுடற துடை 
புரியும். அயதாடு, எநத யவ்கததில் ச�ல்லும் எல்லா வட்கோ்ன வா்க்னங்களுககும் இது ச்பாருநதும். 

(வா்க்னம் “A” “ஓர ஆேிரதது ஒனறு”, “ஓர ஆேிரதது இரண்டு” எண்ைி முடிப்பதறகுள் விளககுக ்கம்்பதடதக 
்கைக்கவில்டல. எ்னயவ, வா்க்னம் “A” வா்க்னம் “B”–ககுப ்பின்னால் ்பாது்காப்பா்ன தூரததில் ்பினசதாைர்கிறது)

136  உங்களுககு முன்னாலுள்ள வா்க்னததிலும், அதறகு முன்னாலுள்ள வா்க்னங்களளிலும் ்பியரக விளககு 
எரி்கிறதா என்படத எபய்பாதும் ்கவ்னளிக்கயவண்டும். 

“ஓர் ஆயிரத்து ஒனறு”, “ஓர் ஆயிரத்து இரணடு”
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நிறுததுதறகுரிே தூரம் / ்பின்பக்கமா்க ஓட்டுதல் 

நிறுத்துதறகுரிய தூரம் 

137  ஓடும் வா்க்னதடத நிறுததுவதறகு எடுககும் தூரம் நம்மில் ்பலரும் நிட்னப்படதவிை நீளமாகும். எ்னயவ, 
்ககீழ்க்காணும் அட்ைவடைடேப ்படிதது, நீங்கள் நிறுததுவதற்கா்ன தூரததில் உங்கள் எதிரசச�ேல் தூரமும் 
்பியரக ய்பாடும் தூரமும் உள்ளைஙகும் என்படத நிட்னவில் ச்காள்வது வியவ்கமா்னது. உங்கள் வா்க்னதடத 
ஓட்டும் யவ்கததிறகு ஏற்ப இநதத தூரங்களும் அதி்கரிககும். 

138  �ாடல ஈரமா்க இருநதால், அல்லது ைேர யதயநது ய்பாேிருநதால், அல்லது ்காரின எல்லா இருகட்க்களும் 
நிரப்பப்பட்டிருநதாலும் ்பியரக ய்பாடும் தூரம் அதி்கரிககும். ஓட்டுநர ய�ாரவா்க இருநதால் அல்லது 
மது்பா்னம் குடிததிருநதால் எதிரசச�ேல் தூரமும் அதி்கரிககும். 

பினபக்்கமோ்க ஓட்டுதல் 
139  நீங்கள் ்பின்பக்கமா்க ஓட்ைத சதாைஙகுமுன, உங்களுககுப ்பின்னால் ்பாரடவேில் சதரிோத ்பகுதி்களளில் 

�ிறுவர்கள் அல்லது யவறு நடைேர்கள் அல்லது தைங்கல்்கள் இல்லாதிருப்படத உறுதி ச�யேவும். 

140  துடைச �ாடலேிலிருநது ச்பரிே �ாடலககுள் ்பின்பக்கமா்க ஓட்டிச ச�ல்லககூைாது. 

141  உங்களது ்பின்பக்கப ்பாரடவ தடுக்கப்பட்டிருநதால், வா்க்னதடதப ்பின்பக்கமா்கச ச�லுதத ோரிைமாவது 
உதவி ச்பறவும். 

சவவயவறு யவ்கங்களுக்கா்ன உதயத� நிறுததுதறகுரிே 
தூரம் ்ககீயழ ்காட்ைப்பட்டுள்ளது: 

எதிர்சவசயல் 
தூரம்

பிபரக் 
பபோடும் 
தூரம் 

நிறுத்துதறகுரிய 

தூரம்
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நடைேர்களளின ்பாது்காபபு / 
அவ�ரசய�டவ வா்க்னங்கள் 

ந்டயர்்க்ளின போது்கோப்பு 

142  P142) நடைேர ்கைபபு்களளில் நடைேர்களுகய்க ச�ல்லும் உரிடம இருக்கிறது. 

143  நடைேர ்கைபட்ப அணுகும்ய்பாது, யவ்கதடதக குடறக்கவும், மறற வா்க்னங்கடளத தாண்டிச ச�ல்லககூைாது. 

144  நடைேர ்கைபட்ப அணுகும்ய்பாது, எபய்பாதும்: 

(a)  யவ்கதடதக குடறக்க அல்லது நடைேர்களுககு வழிவிடும் வட்கேில் வா்க்னதடத நிறுதத தோரா்க 
இருக்கயவண்டும் 

(b)  யவ்கதடதக குடறக்கப ய்பாவதா்க அல்லது வா்க்னதடத நிறுததப ய்பாவதா்க மறற ஓட்டுநர்களளிைம் 
�மிகடஞை ்காட்ைவும் 

(c) �ாடல ஈரமா்க இருககும்ய்பாது வா்க்னதடத நிறுததுவதறகுக கூடுதல் யநரம் ஒதுககுங்கள்.

145  ய்பாககுவரதது விளககு �மிகடஞை்கள் அல்லது ய்பாலிஸ் அதி்காரி ்கட்டுப்படுததும் நடைேர ்கைப்பில், 
வா்க்னங்கள் ச�ல்வதறகுச �மிகடஞை அனுமதிததாலும் �ாடலடேக ்கைநது ச்காண்டிருககும் 
நடைேர்களுககு வழிவிைவும். 

146 ்பள்ளளி ்பாது்காவலர “STOP-Children” குறிடேக ்காட்டும்ய்பாது வா்க்னதடத நிறுததயவண்டும். 

147  நிடலோ்ன வா்க்னங்கள் மறறும் இதர தைங்கல்்களுககுப ்பின்னாலிருநது திடீசர்ன வரககூடிே 
நடைேர்கடளக ்கவ்னளிக்கவும். ்பள்ளளி்களுககும் ய்பருநது நிறுததங்களுககும் அரு்கில் மி்கவும் ்கவ்னமா்க 
இருக்கயவண்டும். 

148  புறந்கரப ்பகுதிேிலுள்ள �ாடல்கடளப ்பேன்படுததும் நடைேர்களுககு “�ாடலடேப ்பேன்படுததும் 
�ாமரததிேம்” குடறவா்க இருக்கககூடும். அவர்கடளக ்கவ்னளிக்கவும். 

149  நடைேடர அல்லது மிதிவண்டி ஓட்டுநடரக ்கைநது ச�ல்லும்ய்பாது, எபய்பாதும் அவர்களளிைமிருநது 
அ்கலமா்ன தூரதடத நிடலநாட்டி, சமதுவா்க ஓட்டிச ச�ல்லவும். 

150  ய�றா்க இருககும் �ாடலப்பகுதிேில் அல்லது யதங்கிக ்கிைககும் தண்ைரீில் ஓட்டிச ச�ல்லும்ய்பாது, 
ய�றறு நீர நடைேர்கள்மீது சதறிப்படதத தவிரக்க யவ்கதடதக குடறக்கயவண்டும். 

அவசரசபச்வ வோ்கைங்கள 
151  அவ�ர மருததுவ வண்டி்கள் (அம்புலனஸ்) யநாயுறயறாடரயும் ்காேமடைநயதாடரயும் 

மருததுவமட்ன்களுககுக ச்காண்டு ச�ல்்கினற்ன. தீேடைபபு வண்டி்கள் தீடே அடைக்க உதவு்கினற்ன. 
ய்பாலிஸ் வா்க்னங்கள் அவ�ரநிடலககுத யதடவப்படும் ய்பாலிஸ் அதி்காரி்கடள ஏறறிச ச�ல்்கினற்ன. 
இநத வா்க்னங்களளின ்பாடதடே மடறப்பதால் எங்காவது, ோருக்காவது வாழ்வுககும் �ாவுககும் 
இடைேிலா்ன ய்பாராட்ைதடத வி்பரீதமாக்கககூடும். இநத வா்க்னங்கள் அ்பாே ஒலிடே எழுப்பி, 
சுழசலாளளி விளககு்கடள எரிேவிட்டிருப்படதக ்கண்ைவுைன, சூழ்நிடலடேப ச்பாறுதது �ாடலேின 
இைப்பக்கம் அல்லது வலப்பக்கம் ந்கரநது ச�னறு வழிவிையவண்டும். 

வசயய பவணடிய்வ

(a)  �ாடலேில் ஆ்க சநருக்கமா்ன ஓரததிறகு ந்கரநது ச�னறு, அவ�ிேமாேின வா்க்னதடத நிறுததி, 
அவ�ர வா்க்னங்கள் அட்னததும் ்கைநது ச�ல்வதறகு வழிவிையவண்டும். 

(b) அவ�ர வா்க்னங்கள் அணுகும்ய்பாது விழிப்பா்க இருக்கயவண்டும். 

(c)  �ாடலேிலிருநது ஓரமா்க ந்கரநது ச�ல்லும்ய்பாது திட�்காட்டிச �மிகடஞைடேக ்காட்ையவண்டும். 
அவ�ர வா்க்னம் அணுகுவடத ஓட்டுநர அறிநதிருக்கிறார என்படத அவ�ர வா்க்ன ஓட்டுநருககு இது 
சதரிேப்படுததும்.

பகுதி IV
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வசயயக்கூடோத்வ 
(a)  எநதசவாரு �ாடல �நதிப்பிலும் இடையூறா்க மடறததுக ச்காண்டிருக்கககூைாது (அவ�ர வா்க்னததிறகு 

வழிவிை முேற�ிககும்ய்பாதுகூை). ஏச்ன்னளில் இது ஆ்பததா்னது. 
(b)  அவ�ரநிடலடேக ்கவ்னளிக்கச ச�ல்லும் அவ�ர வா்க்னததிறகுப ்பின்னால் சநருக்கமா்கப 

்பினசதாைரககூைாது. 
(c)  ்பாலததில், வடளவில் அல்லது குனறின உச�ி விளளிம்்பில் வா்க்னதடத நிறுததககூைாது. திட�்காட்டிச 

�மிகடஞை விளகட்க எரிேவிட்டு, ்பாது்காப்பா்ன இைததில் ஓரமா்க நிறுததககூடிே வடரேில் சதாைரநது 
ச�ல்லயவண்டும். 

(d)  திடீசரய்ன ்பியரக ய்பாையவா அல்லது அவ�ர வா்க்னததிறகு யநர முன்னால் வா்க்னதடத  
நிறுததயவா கூைாது.

வபோதுவோை போது்கோப்போ்க ஓட்டும் மு்ற
152  நீங்கள் வா்க்னம் ஓட்டிக ச்காண்டிருககும்ய்பாது, ்பின்பாரடவ ்கண்ைாடிடேயும், ்பக்கவாட்டுக 

்கண்ைாடிடேயும், ்காரின இேக்கச �ாத்னங்கடளயும் அடிக்கடி ்கவ்னளிக்கயவண்டிே அவ�ிேம் தவிர, மறற்படி 
எதிரிலுள்ள �ாடல மீயத உங்கள் ்கவ்னம் இருக்கயவண்டும். உங்கள் ்பேைி்களளிைம் ய்ப� அல்லது �ி்கசரட் 
்பறறடவக்க தடலடேத திருப்பககூைாது. ்பிள்டள்கள் ஓட்டுநருககு இடையூறா்க இருக்கககூைாது அல்லது 
்கவ்னதடதத திட�திருப்பககூைாது. ச்பறயறார்கள் இது்பறறி ்பிள்டள்களளிைம் எடுததுககூறி ்பழக்கயவண்டும். 

153  விலஙகு்கடளக ்கைநது ச�ல்லும்ய்பாது யவ்கதடதக குடறக்கயவண்டும். 
154  �ாடலப்பைி நிடறவுச்பறாத இைங்களளில் ய்பாைப்பட்டுள்ள இரும்புத த்கடு்கள் மீது ஓட்டும்ய்பாது ்கவ்னமா்க 

இருக்கயவண்டும். ஏச்ன்னளில் இடவ மி்கவும் வழுக்கலா்க இருககும், குறிப்பா்க ஈரமா்க இருககும்ய்பாது. 
155  சவள்ளததில் வா்க்னம் ஓட்டுவடதத தவிரக்கவும். ஏச்ன்னளில், ்பியரக ய்காளாறு ஏற்பைககூடிே ஆ்பதது 

உள்ளது. தவிரக்க முடிோத நிடலேில், சவள்ள நீரிலிருநது சவளளிோ்னவுைன ்பியரக மிதி்கட்டைடே 
மீண்டும் மீண்டும் “்பம்ப” ச�யது ்பியரககு்கடள உலரததவும். 

156 வோ்கைம் ஓட்டிசவசல்லுதல்

(a)  உங்கடளச சுறறிலுமுள்ள ய்பாககுவரததின யவ்கததிறகு ஏற்ப உங்கள் யவ்கதடத நிரைேிக்கவும். 
உங்களுககுப ்பின்னால் வரும் ய்பாககுவரததின யவ்கதடத மட்டுப்படுததாதிருக்க இது துடை 
புரியும். நீங்கள் �ாடலேின இைகய்காடி தைததில் ஓட்டும்ய்பாதுகூை, �ாடலேின நிரைேிக்கப்பட்ை 
யவ்க வரம்ட்பவிை மைிககு 15 ்கியலாமீட்ைருககுயமல் குடறவா்க யவ்கததில் ஓட்ைககூைாது. 

(b)  சூழ்நிடல்கள் அனுமதிககும்ய்பாது, மறறவர்களுககுச ச�ல்லும் உரிடம ச்காடுதது வழிவிடுவது 
்பைிவன்பாகும். 

(c)  உங்களுககுச ச�ல்லும் உரிடம ச்காடுக்கப்படும்ய்பாது, ட்கோல் ட�ட்க ்காட்டி “நனறி” சதரிவிப்பது 
்பைிவன்பாகும். 

(d)  ஓட்டுநர இருகட்க இைப்பக்கமுள்ள நாடு்களளில் ஓட்டும்ய்பாது, அநநாட்டின ஓட்டும் முடற குறிதத 
விளக்க நூடலப ்படிததுப ்பாரதது ய்பாககுவரதது விதிமுடற்கடளப ்பழக்கப்படுததிக ச்காள்ளவும். 
புதிே ஓட்டுநர்கள் இநநாடு்களளில் ஓட்ைத திட்ைமிட்ைால், இநநாடு்களளின �ாடல நிலவரததிறகுத 
தங்கடளப ்படிப்படிோ்கப ்பழக்கப்படுததிக ச்காள்ள யவண்டும்.

157 சமிக்்ஞை ்கோட்டுதல் 
(a)  முனகூட்டியே ச்பாருததமா்ன �மிகடஞை்கடளக ்காட்டி, மறறவர்கள் உரிே ்காலததில் ச�ேல்்பை 

வழிய்காலயவண்டும். 
(b)  ்பேன்படுததாதய்பாது �மிகடஞை்கடள நிறுததிவிையவண்டும். இதனவழி மறறவர்கடளக 

குழப்பாதிருக்கலாம். 
158  ெோர்ன பயனபோடு 

(a)  உதயத� யமாதல் ய்பானற அ்பாேங்கள் ்பறறி �ாடலடேப ்பேன்படுததும் மறறவர்கடள 
எச�ரிப்பதறகு மட்டுயம ஹாரன ஒலிக்கயவண்டும். 

(b) உங்கள் ய்கா்பதடத அல்லது எரிச�டலக ்காட்டுவதறகு ஹாரன ்பேன்படுததககூைாது. 
(c)  வழிவிடுமாறு ்கட்ைாேப்படுதத அல்லது சநரி�லா்ன இைங்களளில் முநதிேடிததுச ச�ல்ல ஹாரன 

்பேன்படுததககூைாது. 
(d)  வா்க்னம் ஓட்டும்ய்பாது, எச�ரிகட்க விடுப்பதறகு மட்டுயம தவிர, அவ�ிேமினறி ஹாரன 

ஒலிக்கககூைாது. �ில இைங்களளில், எடுததுக்காட்ைா்கப ்பள்ளளி அல்லது மருததுவமட்னககு அரு்கில், 
வி்பதடதத தவிரப்பதறகு மட்டுயம தவிர, ஹாரன ஒலிப்பது குறறமாகும்.

அவ�ரசய�டவ வா்க்னங்கள் /
ச்பாதுவா்ன ்பாது்காப்பா்க ஓட்டும் முடற

பகுதி IV
�ாடல நைதடத விதி்கள் 
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159 தடக் ்கட்வடோழுஙகு 

(a)  �ாடலேின இைப்பக்கமா்க ஓட்டிச ச�னறு, யவ்கமா்க ந்கரும் மறற வா்க்னங்களளின ்பாது்காப்பா்கக 
்கைநது ச�ல்வதறகு மறற தைங்கடள விட்டுடவக்க யவண்டும். 

(b)  உங்கள் தைததிறகுள்யள இருக்கவும். இரு தைங்களுககு மததிேில் ஓட்டுவது மறற வா்க்னங்களுககு 
இடையூறு ஏற்படுததி, ய்பாககுவரதடத முைக்கககூடும். 

(c)  �ாடலத தைங்களுககுள் மாறிமாறு புகுநது சவளளியேறுவடதத தவிரக்கவும். இவவாறு ச�யதால் 
மறறவர்களுககுக குழப்பமும் ஆ்பததும் யநரும். 

(d)  மறற வா்க்னங்களளின ்பாடதககுள் சவட்டிசச�ல்வது ்பைிவன்பறறது/அக்கடறேறறது. இத்னால் 
வி்பதது அல்லது �ாடல �கீறறசச�ேல் யநரலாம்.

160 சோ்ல சநதிப்பு்க்ளில் 
(a)  �ாடல �நதிபபு்களளில் முனகூட்டியே �ரிோ்ன தைததிறகுள் ச�னறு, நீங்கள் ்பேைிககும் திட�டே 

மறறவர்களளிைம் சதரிேப்படுததவும். 
(b)  வலப்பக்கம் திரும்பும்ய்பாது, எதிரததிட�ேிலிருநது வரும் வா்க்னங்களளின ்பாடதடே மடறக்காத 

வட்கேில் �ரிோ்ன இைததில் ்காததிருக்கவும். 

161 பபோக்குவரத்து வரி்ச்க்ளில் 
(a)  ய்பாககுவரதது முைங்கிப ய்பாேிருககும்ய்பாது வரிட�ேியலயே இருக்கவும். வரிட�டே மீறிச 

ச�ல்லககூைாது. வரிட�டே மீறிச ச�ல்வது ்பைிவன்பறறது/அக்கடறேறறது. இத்னால் ய்பாககுவரதது 
சநரி�ல் யமா�மடைேககூடும். 

(b)  துடைச �ாடலயுை்னா்ன �நதிப்பில் இடைசவளளி விைவும். எதிரததிட�ேிலிருநது வரும் வா்க்னங்கள் 
வலப்பக்கம் திரும்்பவும் துடைச �ாடலேிலிருநது வரும் வா்க்னங்கள் சவளளிோ்கவும் இது துடை 
புரியும்.

162 முநதிச வசல்லுதல்
(a)  முறறிலும் அவ�ிேமா்ன சூழ்நிடல்களளில் மட்டுயம முநதிச ச�ல்லயவண்டும். 
(b)  உங்கடளக ்கைநது அல்லது முநதிச ச�ல்ல யவறு வா்க்னங்கள் முேற�ி ச�யேவில்டல என்படத 

உறுதிப்படுததிே ்பிறய்க முநதிச ச�ல்லயவண்டும். 
(c)  யவறு வா்க்னம் உங்கடள முநதிச ச�ல்லும்ய்பாது, அநத வா்க்னம் விடரவா்கக ்கைநது ச�ல்ல நீங்கள் 

யவ்கதடதக குடறதது, இைப்பக்கமா்கச ச�ல்லயவண்டும். 
(d)  யவறு வா்க்னங்கள் உங்கடள முநதிச ச�ல்ல முேலும்ய்பாது யவ்கதடதக கூட்டுவது ்பாது்காப்பறறது, 

்பைிவன்பறறது. 
(e)  மறசறாரு வா்க்னதடத முநதிச ச�னற்பிறகு, அநத வா்க்னததின ்பாடதேில் சவட்டிசச�ல்வது 

்பைிவன்பறறது. இத்னால் ஓட்டுநர ய்கா்பமடைநது, வி்பதது யநரககூடும்.

163 பினவதோடரும் தூரம் 
(a)  முன்னால் ச�ல்லும் வா்க்னததிலிருநது ்பாது்காப்பா்ன ்பினசதாைரும் தூரதடத நிடலநாட்ைவும். 

முன்னாலுள்ள வா்க்னம் திடீசர்ன நினறால் நீங்கள் ்பாது்காப்பா்க நிறுததுவதறகுப ய்பாதிே தூரம் 
இருப்படத இதனவழி உறுதிப்படுததலாம். 

(b)  முன்னாலுள்ள வா்க்னதடத சநருக்கமா்கப ்பினசதாைரநது அசசுறுததககூைாது. இநத ஆ்பததா்ன 
்பழக்கததால் எளளிதில் வி்பதது யநரககூடும். 

(c)  உங்களுககு முன்னால் சமதுவா்கச ச�ல்லும் வா்க்னங்கடள யநாக்கி “சஹட்டலட்” விளகச்காளளி 
்காட்டுவது அல்லது ஹாரன ஒலிப்பது நா்கரி்கமறற ச�ேல். 

பகுதி IV
�ாடல நைதடத விதி்கள் 
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164 வோ்கைத்்த நிறுத்துதலும் நிறுத்தி ்வத்தலும் 

(a)  எபய்பாதும் �ாடலயோர முட்னககு அரு்கில் வா்க்னதடத நிறுததயவண்டும் அல்லது நிறுததி 
டவக்கயவண்டும். 

(b)  எபய்பாதும் �ாடலடேப ்பேன்படுததும் மறறவர்களுககு எநதவித சதாநதரவும் ஏற்படுததாத இைங்களளில் 
மட்டுயம வா்க்னதடத நிறுததயவண்டும் அல்லது நிறுததி டவக்கயவண்டும். 

(c)  ய்பாககுவரதது �மிகடஞை விளககு நிறம் மாறுவதற்கா்கக ்காததிருககும்ய்பாது, �ாடல �நதிப்பிலிருநது 
�றறு தூரததிலிருககும் நிழலா்ன இைததில் வா்க்னதடத நிறுததககூைாது. இது சுேநலமா்ன ச�ேல். 
இத்னால் �ாடல �நதிப்பில் ய்பாககுவரதது சமதுவடையும். 

(d)  வா்க்ன நிறுததுமிைததில் வா்க்னதடத நிறுததி டவககும்ய்பாது, நிறுததுமிைததின மததிேில் வா்க்னதடத 
நிறுததி டவக்கயவண்டும். 

(e)  வா்க்ன நிறுததுமிைததில் இைம் யதடும்ய்பாது வரிட�ப்படி ்காததிருக்கவும். வரிட�டே மீறிச ச�ல்வது 
அல்லது மறசறாரு வா்க்னம் நுடழேவிருககும் ்பகுதிககுள் ்பலவநதமா்க நுடழவது நா்கரி்கமறற 
ச�ேலாகும். 

165 வி்ளக்கு்கள 
(a)  உங்கள் வா்க்னததின “சஹட்டலட்” விளககு்கள், “சைேில்டலட்” விளககு்கள் மறறும்/அல்லது 

திட�்காட்டிச �மிகடஞை்கள் யவடல ச�யோவிட்ைால் வா்க்னதடத ஓட்ைககூைாது. 
(b)  மறற வா்க்னங்கடளப ்பினசதாைரநது ச�ல்லும்ய்பாது அல்லது எதிரததிட�ேிலிருநது வரும் 

வா்க்னங்கடள யநாக்கிேிருககும்ய்பாது “சஹட்டலட்” விளககு்கடளத தாழ்ததயவண்டும். மறற 
வா்க்னங்களளின ஓட்டுநர்களளின ்பாரடவ கூசுவடதத தவிரக்க இது துடை புரியும். 

(c)  ்ப்கலில் �ாடலப்பகுதி சதளளிவா்கத சதரிோதய்பாது, நீங்கள் எளளிதில் ்பாரக்கவும் மறறவர்களளின 
்பாரடவேில் சதன்பைவும் “சஹட்டலட்” விளககு்கடள எரிேவிையவண்டும். 

166  ந்டயர்்கள (குறிப்போ்கச சிறோர் மறறும் முதிபயோர்), மிதிவணடி ஓட்டுநர்்கள, பமோட்டோர் 
்சக்்கிப்ளோட்டி்கள 
(a)  நடைேர்கள் (குறிப்பா்கச �ிறார மறறும் முதியோர), மிதிவண்டி ஓட்டுநர்கள், யமாட்ைார 

ட�க்கியளாட்டி்கள் ஆ்கியோருககும் உங்கள் வா்க்னததிறகும் இடைேில் நிடறே இடைசவளளிடே 
நிடலநாட்ைவும். ஏச்ன்னளில், அவர்கள் திடீசர்ன திட� மாறிச ச�ல்லககூடும். 

(b)  நடைேர்களுககு அரு்கில் ச�ல்லும்ய்பாது ஹாரன ஒலிக்க யவண்ைாம். ஏச்ன்னளில், அவர்கள் ்பேநது 
்பதறறததில் ச�ேல்்பட்டு வி்பதது யநரககூடும். 

(c) நடைேர ்கைப்பினமீது வா்க்னதடத நிறுததி நடைேர்களளின ்பாடதடே மடறக்கககூைாது. 
(d)  ஈரமா்ன �ாடல்களளில், நடைேர்களுககும் மிதிவண்டி ஓட்டுநர்களுககும் அரு்கில் ச�ல்லும்ய்பாது 

யவ்கதடதக குடறதது, �ாடலேிலுள்ள நீர அவர்கள்மீது சதறிப்படதத தவிரக்கயவண்டும். 

167 வபோறு்ம 
(a)  எபய்பாதும் ச்பாறுடமோ்க இருக்கயவண்டும். �ாடலேில் அவ�ரப்பையவா அல்லது நிதா்னதடத 

இழக்கயவா கூைாது. 
(b)  மறற ஓட்டுநர்கள் ஏதாவது தவறு ச�யதால் அல்லது உங்களுககுத சதாநதரவு ஏற்படுததி்னால் 

�ி்னமூட்டும் ட�ட்க ்காட்டுவது �ரிேல்ல. ோருயம யவண்டுசமனறு தங்கடள வி்பததில் �ிக்கடவக்க 
மாட்ைார்கள்.

168 தவறு வசயவது மைித இயல்பு; மனைிப்பு ப்களுங்கள, மனைித்து விடுங்கள 
மறறவர்களுககு நீங்கள் சதாநதரவு ஏற்படுததிேிருநதால் அதறகு வருநதுவதா்கச ட�ட்க ்காட்டுங்கள். 
்பாதிப்படைநத ஓட்டுநடர இது ஆறுதல்்படுததும். 

பகுதி IV
�ாடல நைதடத விதி்கள் 
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்பாது்காப்பா்க ஓட்டும் உததி  
(தற்காபபுைன ஓட்டும் உததி) 

போது்கோப்போ்க ஓட்டும் உத்தி (தற்கோப்புடன ஓட்டும் உத்தி) 
169 போது்கோப்போ்க / தற்கோப்புடன ஓட்டும் உத்தி: 

்பாது்காப்பா்கவும் திறடமோ்கவும் ஓட்டுவதறகு உங்களது புலன்களளில் ச்பரும்்பாலா்னவறடறப 
்பேன்படுததயவண்டும். உங்கள் வா்க்னததின இேல்ட்ப அறிநதிருப்பது மட்டும் ய்பாதாது. சுறறுசசூழல் 
விழிபபுைரடவயும் வளரததுகச்காள்ளயவண்டும். நல்ல ஓட்டுநரால் �ாத்கமறற சூழ்நிடல்கடளப 
்பகுப்பாயநது, எதிர்பாரதது, தேக்கமினறி நம்்பிகட்கயுைன ச�ேல்்பைமுடியும். 

170 சோத்கமறற சூழ்நி்ல்க்ளில் உள்ளடஙகுவை:
(a) ஓட்டுநரின நிடலடம 
(b) ்பருவநிடல்கள் 
(c) விளககு நிலவரங்கள் 
(d) �ாடல நிலவரங்கள் 
(e) ய்பாககுவரதது நிலவரங்கள் 

171 ஓட்டுநரின நி்ல்ம
உங்கள் உைல்நலனும் ம்னநிடலயும் நீங்கள் ஓட்டும் முடறடே ்பாதிக்கககூடும். இவறறுள் அைஙகுவ்ன: 
(a) உங்கள் ்பாரடவ,
(b) உங்கள் உைல்நலன 
(c) உங்கள் ம்னநிடல 
(d) மது்பா்னமும் ய்பாடதபச்பாருளும் உட்ச்காள்ளுதல்.

172  வா்க்னம் ஓட்டும்ய்பாது உள்வாங்கப்படும் விவரங்களளில் எண்்பது விழுக்காடு (80%) ஓட்டுநரின ்கண்்களளின 
மூலமா்கக ்கிடைக்கினற்ன. எ்னயவ, வா்க்னம் ஓட்டும்ய்பாது உங்கள் ்கண்்கடள அதி்க்பட்�ம் ்பேன்படுததுவது 
முக்கிேம். அவ�ிேமினறி கூடுதல் யநரம் குறிப்பிட்ை ஒரு ச்பாருடளயே ்பாரததுக ச்காண்டிருக்கககூைாது. 
இரண்டு விநாடி்களுககு ஒருமுடற ்கண்்கடள ந்கரததிப ்பாரக்கயவண்டும். அயதாடு, ஐநது முதல் ்பதது 
விநாடி்களுககு ஒருமுடற ்பின்பாரடவ ்கண்ைாடி்களளில் ்பாரக்கயவண்டும். இதனவழி, உங்கடளச சுறறிலும் 
மாறிவரும் நிடலடமடே நீங்கள் அறிநதிருக்க முடியும். 

173  ்கடளபபு, தடல ்கிறு்கிறுபபு, உைல்நலமினடம ஆ்கிே்ன �ாடல மீதா்ன உங்கள் ்கவ்னதடதப ்பாதிக்கககூடும். 
உங்களுககு உைல் நலமில்லாவிட்ைால் அல்லது ்கடளப்பா்க இருநதால், வா்க்னம் ஓட்ையவண்ைாம். 

174  ய்கா்பம், ்கவடல, ம்ன உடளச�ல் ஆ்கிே்னவும் ்கவ்னதடதக குடறதது, �ாடலேில் ்கவ்னககுடறவா்க 
ஓட்ைசச�யேககூடும். 

175  மது்பா்னமும் குறிப்பிட்ை �ிலவட்க ய்பாடதபச்பாருட்்களும் உட்ச்காள்வதால் உங்களது மதிப்படீு, ்கவ்னம், 
எதிரசச�ேல் யநரம் ஆ்கிே்ன ்பாதிக்கப்படும். நீங்கள் மருநது உட்ச்காண்ைால், வா்க்னம் ஓட்ைககூடிே 
ஆறறடல மருநது ்பாதிககுமா எ்ன மருததுவரிைம் விவரம் ய்கட்ைறிேவும். அவவாறு ்பாதிககுமாேின, 
வா்க்னம் ஓட்ையவண்ைாம். நீங்கள் மது்பா்னம் அருநதிே்பிறகு வா்க்னம் ஓட்டுவதும் ்பாது்காப்பறறது. 

176  மதுய்பாடதேில் இருககும்ய்பாது வா்க்னம் ஓட்டுவது அல்லது ஓட்ை முற்படுவது குறறமாகும். 
மதுய்பாடதேில் இருப்பதா்கச �நயத்கிக்கப்படும் ஓட்டுநர, சுவா�ப ்பரிய�ாதட்னககு உட்்படுததப்படுவார. 
ஒவசவாரு 100 மி.லி. இரததததிலும் 80 மில்லி்கிராமுககு யமல் மது்பா்னம் ்கலநதிருககும் ஒருவரால் த்னது 
வா்க்னதடதச �ரிோ்கக ்கட்டுப்படுதத இேலாது எ்னக ்கருதப்படும். 

பகுதி IV
�ாடல நைதடத விதி்கள் 
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177 பருவநி்ல்கள 
  �ாத்கமறற ்பருவநிடல்களால் உங்கள் ்பாரடவ ஆறறலும் மறறவர்களளின ்பாரடவேில் நீங்கள் 

சதன்பைககூடிேதும் ்பாதிக்கப்படும். இநத நிடல்களளில் உள்ளைஙகுவ்ன:-

178 யமா�மா்ன ்பருவநிடலேில் ஓட்டும்ய்பாது ்கடைப்பிடிக்கயவண்டிே அடிப்படை விதி்கள்:
(a) ்பாது்காப்பா்க ஓட்டிசச�ல்ல யவ்கதடதக குடறக்கவும். 
(b) உங்களால் சதளளிவா்கப ்பாரக்கககூடிே சதாடலடவவிைக கூடுதலா்க ஓட்ையவண்ைாம். 
(c) சதளளிவா்கப ்பாரக்கவும், சதளளிவா்கத சதரிேவும் “சஹட்டலட்” விளககு்கடள எரிேவிைவும். 
(d) ்காறறுததடுபபுக ்கண்ைாடிேில் ்பைரநத ்ப்னளிமூட்ைதடத அ்கறற டீமிஸ்ைர ்பேன்படுததவும். 
(e)  உங்களால் சதளளிவா்கப ்பாரக்க முடிோவிட்ைால், ்பாது்காப்பா்ன இைததிறகு ஓட்டிசச�னறு, 

�ாடலயோரததில் வா்க்னதடத நிறுததவும். நிடலடம �ாத்கமா்ன ்பிறகு ஓட்டிச ச�ல்லவும். 
(f) ்க்னதத மடழேில் ஓட்டும்ய்பாது முன ்காறறுததடுபபுக ்கண்ைாடி துடைப்பான யவ்கதடதக கூட்ைவும். 

179  ஈரமா்ன �ாடலேில் வா்க்னதடத நிறுததுவதற்கா்ன தூரம், உலரவா்ன �ாடலேில் நிறுததுவதற்கா்ன 
தூரதடதவிை சுமார இருமைஙகு அதி்கமா்க இருககும். ஏச்ன்னளில் ைேர்களுககும் ஈரமா்ன �ாடல 
யமற்பரபபுககும் இடைேிலா்ன உராயவு குடறவா்க இருககும். ஈரமா்ன �ாடலேில், ்பியரக மிதி்கட்டைடேக 
்கடுடமோ்ன அழுததும்ய்பாது (�க்கரங்கடளப பூட்டுதல்) வா்க்னம் �றுக்கககூடும் அல்லது சுழலககூடும். 
நீங்கள் தறச�ேலா்கச �க்கரங்கடளப பூட்டிவிட்ைால், உை்னடிோ்க ்பியரக மிதி்கட்டைடே விடுவிதது, 
வா்க்னம் நிறகும் வடரேில் விட்டுவிட்டு ்பியரக ச�யயும் உததிடே (ON/OFF) ்பேன்படுததவும். எ்னயவ, 
ஈரமா்ன �ாடலேில் இதுய்பானற ஆ்பததா்ன சூழ்நிடல்கடளத தவிரக்க யவ்கதடதக குடறப்பது முக்கிேம். 

ம்ழ வவள்ளம் பலத்த ்கோறறு 

்பாது்காப்பா்க ஓட்டும் உததி  
(தற்காபபுைன ஓட்டும் உததி) 

பகுதி IV
�ாடல நைதடத விதி்கள் 

்மயவிலக்கு  
சக்தி
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180  மடழ நாளளில், �ாடலேின யமற்பரப்பில் சமல்லிே நீரப்பைலம் 
உருவாகும். தரமா்ன ைேர்களுககுககூை �ாடலமீது நல்ல 
்பிடிமா்னம் இருக்காது. யவ்கதடதக கூட்டும்ய்பாது, �ாடல 
யமற்பரப்பிலுள்ள நீர ைேர்களுககு அடிேில் திரளும். இவவாறு 
யநரும்ய்பாது, உங்கள் வா்க்னம் �ாடலேின யமற்பரப்பில் 
வழுக்கிசச�ல்லும். இது “aquaplaning” எனறடழக்கப்படும். 

181  “Aquaplaning” யநரும்ய்பாது வா்க்ன இேக்கச �க்கரததின 
்கட்டுப்பாடும் ்பியரக ச�ேலாறறலும் இழக்கப்படும். நீங்கள் 
எவவளவு யவ்கமா்க ஓட்டு்கிறரீ்கயளா, அநத அளவுககு 
வா்க்னதடதக ்கட்டுப்படுததுவது அதி்க �ிரமமாகும். இடதத 
தவிரக்க, நீங்கள் வா்க்னம் நிறகும் வடரேில் விட்டுவிட்டு 
்பியரக ச�யயும் உததிடே (ON/OFF) ்பேன்படுததி யவ்கதடதக 
குடறக்கயவண்டும். 

182  சவள்ளமா்க நீர திரண்டிருநதாலும், வா்க்னங்கள் ்கைக்கககூடிே 
நிடலேிலுள்ள �ாடலடே அணுகும்ய்பாது, சவள்ளதடதக 
்கைநதுச�ல்ல குடறவா்ன ்கிேடரப ்பேன்படுததயவண்டும். 

183  சவள்ளதடதக ்கைநத ்பிறகு, ்பியரக ச�ேலாறறடல இழநதுவிடும். 
்பியரகட்க உலரடவக்க, ்பியரக மிதி்கட்டைடே மீண்டும் மீண்டும் 
“்பம்ப” ச�யேவும். ்பியரக ச�ேல்்பாடு �ரிோகும் வடரேில் 
இவவாறு ச�யேவும். 

184  வலது ்பாதததால் அக�லயரட்ைடர அழுததிகச்காண்யை இைது 
்பாதததால் ்பியரக மிதி்கட்டைடே சமல்ல அழுததியும் ்பியரகட்க 
உலர டவக்கலாம். 

185  இரவில், சவள்ள நீரின ஆழதடதக ்கைிப்பது �ிரமம். �நயத்கமா்க 
இருநதால், யவறு ்பாடதேில் ச�ல்லவும். 

186  ்பரநத சநடுஞ�ாடலப ்பகுதி்களளில் ்பலதத ்காறறு வ�ீககூடும். 
்காறறால் மறற வா்க்னங்களளின ்பாடதககுள் தள்ளப்படும் 
ஆ்பதடதத தவிரக்க, நீங்கள் யவ்கதடதக குடறதது, ்கவ்னமா்க 
ஓட்ையவண்டும். 

187  வி்ளக்கு நிலவரங்கள 
 சவளளிச�ம் அளவுக்கதி்கமா்க அல்லது மி்கவும் குடறவா்க இருநதால் நமது ்பாரடவ ்பாதிப்படையும். 
சூரிே்னளின ்கதிர அல்லது ஒளளி ்பிரதி்பலிககும் ச்பாருட்்கள் அல்லது �ாடலேில் ்கிைககும் நீரததிரள் 
்கண்்கடளக கூ�ச ச�யது, தற்காலி்கமா்கப ்பாரடவடேத தடுததுவிைககூடும். மி்கவும் சவளளிச�மா்க 
இருககும்ய்பாது ்கறுபபுக்கண்ைாடி அைிேயவண்டும் அல்லது சூரிே ஒளளிததடுப்பாட்ன (sun visor) 
இறக்கயவண்டும். 

்பாது்காப்பா்க ஓட்டும் உததி  
(தற்காபபுைன ஓட்டும் உததி) 

பகுதி IV
�ாடல நைதடத விதி்கள் 
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188  இரவு 7 மைிேிலிருநது ்காடல 7 மைி வடர சஹட்டலட் விளககு்கடள எரிேவிையவண்டும். ்ப்கலில் 
ஓட்டும் யவ்கதடதவிை சமதுவா்ன யவ்கததில் ஓட்ைவும். 

189  எதிரததிட�ேிலிருநது வரும் வா்க்னததின 
சஹட்டலட் விளககு உங்கள் ்கண்்கடளக கூ�ச 
ச�யயும்ய்பாது, கூச�ாளளிடேத தவிரக்க இைது்பக்கம் 
்பாரக்கவும். �ாடலேின ஓர முட்னடேப 
்பேன்படுததி உங்கள் வா்க்னததிறகு வழி்காட்ைவும். 
விளகச்காளளிோல் உங்கள் ்பாரடவ தடுக்கப்பட்ைால், 
யவ்கதடதக குடறதது, �ாடலயோரமா்க வா்க்னதடத 
நிறுததவும். 

190 எதிரததிட�ேிலிருநது வரும் ய்பாககுவரதடத எதிரயநாககும்ய்பாது, சஹட்டலட் விளககு்கடளத தாழ்ததவும். 

191  யவசறாரு வா்க்னததிறகுப ்பின்னால் சவகு அரு்கில் இருககும்ய்பாது சஹட்டலட் விளககு்கடளத 
தாழ்ததவும். இல்லாவிட்ைால், உங்கள் சஹல்டலட் விளகச்காளளி முன்னாலுள்ள ்காரின ்பின்பாரடவக 
்கண்ைாடிேில் ்பிரதி்பலிதிதது ஓட்டுநரின ்கண்்கடளக கூ�ச ச�யேககூடும். 

்பாது்காப்பா்க ஓட்டும் உததி  
(தற்காபபுைன ஓட்டும் உததி) 

பகுதி IV
�ாடல நைதடத விதி்கள் 
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192  ்பாரடவ சதளளிவா்கத சதரிோத வடளவு்கடள அணுகும்ய்பாது, டஹ்பமீ் விளககு்கடளப ்பேன்படுததவும். 
�ாடலடேப ்பேன்படுததும் மறறவர்களளின ்கவ்னதடத ஈரக்கவும், நீங்கள் அணுகுவதா்க அவர்கடள 
எச�ரிக்கவும் இது உதவும். 

193  உங்களது வழக்கமா்ன சஹட்டலட் விளகச்காளளிேில் சதரியும் தூரதடதவிைக கூடுதல் தூரம் ஓட்டுவது 
்பாது்காப்பல்ல. �ரா�ரி டஹ்பமீ் சஹட்டலட் விளகச்காளளி சுமார 100 மீட்ைர சதாடலடவக ்காட்டும். 

194 சோ்ல நிலவரங்கள 
திறடமோ்ன ஓட்டுநர ்பினவரும் �ாடல நிலவரங்கடள உைரநது, அதறய்கற்ப த்னது யவ்கதடதப 
ச்பாருததமா்க நிரைேிக்கத சதரிநதிருக்கயவண்டும்: 
(a) �ாடலேின அ்கலம் 
(b) �ாடல யமற்பரப்பின வட்க 
(c) �ாடலேின வடிவம் 
(d) எதிரில் இருக்கககூடிே உதயத� அ்பாேங்கள். 

195  மைலா்ன அல்லது கூழாங்கல் இைப்பட்ை யமற்பரப்பில், 
“்பக்கவாட்டில் வழுககுவதறகு” அதி்க ஆ்பதது இருக்கிறது. 
யவ்கமா்க அக�லயரட் ச�யவடதயும், ்பியரக ய்பாடுவடதயும், 
இேக்கவிட� �க்கரதடதத திடீசர்ன ச்பருமளவு திருபபுவடதயும் 
தவிரக்கவும். 

196  உங்கள் வா்க்னததின ்பின்பகுதி ்பக்கவாட்டில் �றுக்கி்னால், 
உை்னடிோ்க அக�லயரட்ைர மீதுள்ள ்பாததடத எடுததுவிைவும். 
�றுக்கடலச �ரிச�யயும்ய்பாது ்பியரக ்பேன்படுததககூைாது. 
�றுக்கலின திட�ேில் வா்க்னதடதச ச�லுததவும். 

்பாது்காப்பா்க ஓட்டும் உததி  
(தற்காபபுைன ஓட்டும் உததி) 

பகுதி IV
�ாடல நைதடத விதி்கள் 

வெட்்லட் வி்ளக்வ்கோ்ளியின தூரத்்தவிடக் கூடுதல் தூரம் ஓட்டபவணடோம் 

போர்்வயில் படும் 
தூரம் 100 மமீட்டர் 

வோ்கைத்்த 
நிறுத்துவதற்கோை தூரம்

ஆபத்தோை பகுதி 
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197  வடளவில் அல்லது கூரா்ன ஓர முட்னேில் உேர யவ்கததில் ஓட்டும்ய்பாது, “டமேவிலககு விட�” 
எ்னப்படும் �கதிோல் உங்கள் வா்க்னம் அது ்பேைிககும் ்பாடதேிலிருநது தள்ளப்பைலாம். 

198  வடளவில் அல்லது கூரா்ன ஓர முட்னேில் 
எவவளவு அதி்க யவ்கததில் ச�ல்்கிறரீ்கயளா, 
அநத அளவுககு அதி்கமா்க வா்க்னம் அதன 
்பாடதேிலிருநது தள்ளப்படும். எ்னயவ, வடளவில் 
ச�ல்லும்ய்பாது யவ்கதடதக குடறக்கயவண்டும். 
ஒவசவாரு திரும்பும் சுறசறல்டலககும் 
ச்பாருததமா்ன யவ்கதடதயும் ஆ்பததா்ன 
யவ்கதடதயும் வலப்பக்கமுள்ள ்பைம் ்காட்டு்கிறது. 

்பாது்காப்பா்க ஓட்டும் உததி  
(தற்காபபுைன ஓட்டும் உததி) 

(b) ச்பரிே குழி்கள் இருநதால், யவ்கதடத 
யமறச்காண்டு குடறதது, சமதுவா்கச 
ச�ல்லவும். 

(a) �மமறற யமற்பரபபுள்ள �ாடல்களளில், 
சமதுவா்க ஓட்ைவும். 

பகுதி IV
�ாடல நைதடத விதி்கள் 

்மயவிலக்கு 
சக்தி

வபோருத்தமோை பவ்கம் 

திரும்பும் 
ப்கோைம்

ஆ
பத்தோை

 பவ
்கம்
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199 பபோக்குவரத்து நிலவரங்கள 
யநரம், இைம், சூழ்நிடல ஆ்கிேவறடறப ச்பாறுதது ய்பாககுவரதது நிலவரங்கள் யவறு்படும். ய்பாககுவரதது 
அதி்கமா்க அல்லது குடறவா்க இருக்கலாம். மறற வா்க்னங்களளின யவ்கமும் மாறு்பட்டிருககும். ய்பாககுவரதது 
�ரளமா்க இருக்க, ய்பாககுவரதது நிலவரததிறகு ஏற்ப ஓட்ை முேற�ி ச�யேவும். 

200  ய்பாககுவரதது நிலவரததிறகும் �ாடல நிலவரததிறகும் ஏற்ப உங்கள் யவ்கதடத நிரைேிக்கவும். ்கட்ைைங்கள் 
அதி்கமுள்ள ந்கரப்பகுதிேிலிருநது புறந்கரப ்பகுதி்களுககும் ்கிராமப ்பகுதி்களுககும் ச�ல்லும்ய்பாது 
சூழ்நிடல்கள் மாறு்படும். 

201  ந்கரப்பகுதி்களளில் ய்பாககுவரதது சமதுவா்கவும் அதி்கமா்கவும் இருககும். புறந்கரப ்பகுதி்களளில் ய்பாக்கவரதது 
யவ்கமா்கவும் குடறவா்கவும் இருககும். ்கிராமப ்பகுதி்களளில் ய்பாககுவரதது ச்பாதுவா்கக குடறவா்க இருககும். 
ய்பாககுவரதது நிலவரம் எதுவா்க இருநதாலும், �ாடலேில் எபய்பாதும் ்கவ்னமா்கவும் விழிப்பா்கவும் 
இருப்பது ஓட்டுநரின ச்பாறுப்பாகும். 

202  வவ்ளிநோடு்க்ளில் வோ்கைம் ஓட்டுதல்  
ச்பரும்்பாலா்ன ஐயராப்பிே நாடு்களளில் இைது்பக்கததில் ஓட்ையவண்டும். அதாவது வா்க்ன இேக்கவிட� 
�க்கரம் ்காரின இைது்பக்கததில் இருககும். 

  சவளளிநாடு்களளில் வா்க்னம் ஓட்டுவதற்கா்ன குறிபபு்கள் ்பறறி யமல்விவரம் அறிே, �ிங்கபபூர 
ஆட்யைாசமா்பில் �ங்கததின இடைேததளதடதப ்பாரக்கவும். நீங்கள் முனகூட்டியே உங்கடளத 
தோரப்படுததிக ச்காண்ைால், அதி்க தன்னம்்பிகட்கயுைன ஓட்ை முடியும். 

்பாது்காப்பா்க ஓட்டும் உததி  
(தற்காபபுைன ஓட்டும் உததி) 

ந்கர்ப்பகுதி புறந்கர்ப்பகுதி ்கிரோமப்பகுதி 

பகுதி IV
�ாடல நைதடத விதி்கள் 
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ய்பாககுவரதது விளககு்கள் உள்ள �ாடல  
�நதிபபு்களளில் நிற்பதும் ஓட்டிச ச�ல்வதும் 

பபோக்குவரத்து வி்ளக்கு்கள உள்ள சோ்ல சநதிப்பு்க்ளில் நிறபதும் ஓட்டிச வசல்வதும் 
203 (a) நிறகும்பபோது 

 (b) ஓட்டிச வசல்லும்பபோது 

1.  வா்க்னதடத நிறுததக ய்காட்டிறகு முன்பா்க, 

சவகு அரு்கில் நிறுததவும். 

2.  உங்கள் வா்க்னததிறகும் முன்னாலுள்ள 

வா்க்னததிறகும் இடைேில் 2 மீட்ைர 

்பாது்காப்பா்ன இடைசவளளிடே நிடலநாட்ைவும். 

3.  வா்க்னதடத நிறுததிேவுைன ட்க்பியரகட்க 

இழுக்கவும். 

4.  �மிகடஞை விளககு்கள் மாறும்வடர 

்காததிருகட்கேில், உங்கடளச சுறறியுள்ள 

ய்பாககுவரதடதக ்கவ்னளிக்கவும். 

5.  �ாடலத தைததின நடுமததிேில் வா்க்னதடதச 

�கீரா்க நிறுததவும்.

1.  விளககு �மிகடஞை “்பசட�ோ்க” மாறிே ்பிறகு 

மட்டுயம முன ச�ல்லயவண்டும். 

2.  புறப்படுவதறகுமுன இைப்பக்கமும் வலப்பக்கமும் 

அணுகும் வா்க்னங்கடளக ்கவ்னளிக்கவும். 

3.  உங்களுககு முன்னால் �ாடலடேக ்கைககும் 

நடைேர்கடளக ்கவ்னளிக்கவும். 

4.  முன்னாலுள்ள வா்க்னம் புறப்பட்ை ்பிறகு 2 

விநாடி்கள் ்காததிருநத ்பிறகு புறப்பைவும். 

5.  தைததிலுள்ள �ாடலககுறி ்காட்டும் திட�ேில் 

மட்டுயம ச�ல்லயவண்டும். 

6.  விளககு �மிகடஞை மாறிே்பிறகும் முநதிச 

ச�ல்லும் வா்க்னங்களுககு வழிவிைவும். 

1.  நிறுததக ய்காட்டிறகுப ்பிறகு அல்லது நிறுததக 
ய்காட்டிலிருநது சவகு தூரததில் நிறுததக 
கூைாது. 

2.  முன்னாலுள்ள வா்க்னததிறகுப ்பின்னால் 2 
மீட்ைருககுக குடறவா்ன தூரததில் நிறுததக 
கூைாது. 

3.  விளககு்கள் மாறுவதற்கா்கக ்காததிருககும்ய்பாது, 
 a   ச�யதிததாள், �ஞ�ிட்க்கள் ய்பானறவறடறப 

்படிக்கககூைாது. 
 b.  ்பா்னம் அருநதககூைாது. 
 c.  ்கார இட� �ாத்னதடதச �ரி்படுததககூைாது
 d.   ்கார சதாடலய்ப�ிடேப ்பேன்படுததககூைாது 
 e.   இன்ிட்ன யவ்கப்படுததககூைாது. 
4.  விளககு்கள் மாறுவதற்கா்கக ்காததிருககும்ய்பாது 

“ச்காஞ�ம் ச்காஞ�மா்க” முன ச�ல்லககூைாது. 
5.  �ாடல �நதிப்பிலிருநது தூரமா்க உள்ள நிழலா்ன 

இைங்களளின்ககீழ் நிறுததககூைாது. 
6.  உங்கள் வா்க்னததிலிருநது ்பேைி்கள் ஏறயவா 

இறங்கயவா அனுமதிக்கககூைாது. 
7. திடீசர்ன நிறுததககூைாது. 

1.  வா்க்னங்கள் எதுவும் அணு்காவிட்ைாலும், 

விளககு்கள் மாறுவதறகுமுன வா்க்னதடத 

ஓட்டிச ச�ல்லககூைாது. 

2.  ்கண்ை்படி யவ்கதடதக கூட்ைககூைாது. 

3.  ்பாது்காபபு இல்லாத நிடலேில் ஓட்டிச 

ச�ல்லககூைாது. 

4.  உங்கள் ்பேைத திட�டே மாறறக கூைாது. 

5.  உங்களுககு முன்னால் சமதுவா்கச ச�ல்லும் 

வா்க்னங்கடளத தாண்டிச ச�ல்லககூைாது. 

6.  �ாடலடேக ்கைககும் நடைேர்களுககு ஊயை 

ச�ல்லககூைாது. 

வசயயபவணடிய்வ 

வசயயபவணடிய்வ 

வசயயக்கூடோத்வ 

வசயயக்கூடோத்வ 

பகுதி IV
�ாடல நைதடத விதி்கள் 
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�ாடலேில் ச�ல்லும் தகுதி 

சோ்லயில் வசல்லும் தகுதி 
204  உங்கள வோ்கைத்்தச சோ்லயில் வசல்லக்கூடிய தகுதியுடன ்வத்திருக்்கவும். ்ககீழ்க்்கோணும் 

பரோமரிப்புப் பைி்களுக்கு உரிய ்கவைிப்ப்ளிக்்க பவணடும். இதனவழி விபத்து்க்்ளத் தவிர்க்்கலோம். 

(a) டயர்்கள 
ைேர்களளில் �ரிோ்ன அழுததததிறகுக ்காறறு 
ஏறறப்பட்டிருப்படத உறுதி ச�யேவும். ைேர �ரடு்களளின 
ஆழம் 1.6 மில்லிமீட்ைருககும் குடறவா்க இருநதால் 
ைேடர மாறறயவண்டும். ைேர்கள் யதயநது அல்லது 
வழுகட்கோ்கி ய்பாேிருநதால், அவ�ர நிடலேில் 
நீங்கள் ்கடுடமோ்க ்பியரக ய்பாடும்ய்பாது �ாடல ஈரமா்க 
அல்லது உலரவா்க இருநதாலும், வா்க்னம் �றுக்கககூடும். 

(b) பிபரக்கு்கள 
்பியரக இேக்கதடத வழக்கமா்ன இடைசவளளிேில் 
�ரி்பாரக்கயவண்டும். குறிப்பா்க, டஹட்ராலிக 
்பியரககு்களளில் ்பியரக திரவம் ்க�ி்கிறதா என்படதக 
்கவ்னளிக்கயவண்டும். ச்பரிே ய்காளாறு ஏற்பைவிருப்பதறகு 
இது அறிகுறிோ்க இருக்கககூடும்.

(c) வழி திருப்பும் இயக்்கம் (ஸ்டியரிங) 
உங்கள் வா்க்னததின வழி திருபபும் இேக்கதடத 
வழக்கமா்ன ்கால இடைசவளளிேில் ய�ாதட்ன ச�யது, 
அது நல்ல நிடலேில் இருப்படத உறுதிப்படுதத 
யவண்டும். ஸ்டிேரிங இேக்கததில் அதிரவு அல்லது 
அளவுக்கதி்க இள்கல் இருக்கிறதா எ்னவும் அல்லது 
�க்கரங்கள் �கீரில்லாமல் இருக்கிறதா எ்னவும் 
�ரி்பாரக்கயவண்டும். ்பழுதடைநத வழி திருபபும் 
இேக்கததால் �ாடலேில் தாறுமாறா்கச ச�ல்லும் 
வா்க்னம் குடிய்பாடதேிலுள்ள ஓட்டுநர ஓட்டும் ்காடரப 
ய்பால ஆ்பததா்னது. 

(d) வி்ளக்கு்கள 
உங்கள் வா்க்னததின விளககு்கள் அட்னதடதயும் 
வழக்கமா்ன இடைசவளளிேில் �ரி்பாரக்க யவண்டும். 

(e) தி்ச்கோட்டி வி்ளக்கு்கள 
திட�்காட்டி விளககு்கடள அடிக்கடி ய�ாதிதது, 
அடவ �ரிோ்கச ச�ேல்்படுவடத உறுதிப்படுததவும். 
அவ�ிேமா்னய்பாது �மிகடஞை விளககு்கள் எரிோவிட்ைால் 
வி்பதது யநரககூடும். 

(f) ெோர்ன 
ஹாரன �ரிோ்க இேஙகு்கிறதா எ்ன �ரி்பாரக்கவும். 

(g)  பரடிபயட்டர் கூலனட் 
யரடியேட்ைரில் உள்ள கூலனட் அளடவ வழக்கமா்ன 
இடைசவளளிேில் ்கவ்னளிக்கவும். ச்பரும்்பாலா்ன நவ்ீன 
்கார்களளில் கூலனட் யதக்கம் இருககும். �ரிோ்ன கூலனட் 
அளவு “அதி்கம்” மறறும் “குடறவு” குறிேடீு்களுககு 
இடைப்பட்ை அளவில் இருக்கயவண்டும். 
இன்ின சூைாறிே ்பிறகு கூலனட் அளடவச �ரி்பாரக்க 
யவண்டும், குறிப்பா்க கூலனட் யதக்கம் இல்லாத 
்கார்களளில். யரடியேட்ைர சூைா்க இருககும்ய்பாது கூலனட் 
அதி்க அழுததததிறகு உட்்பட்டிருககும். அநநிடலேில் 
யரடியேட்ைர மூடிடேத திறநதால் ச்காதிககும் திரவம் 
உங்கள்மீது சதறிக்கககூடும். இன்ின சூைாறிே ்பிறகு 
மட்டுயம யரடியேட்ைர மூடிடேத திறக்கயவண்டும்.

(h) இன்ின எணவைய 
இன்ி்னளில் ய்பாதிே எண்சைய டவததிருக்கவும். 
குறிப்பிட்ை ்கால இடைசவளளிேில் எண்சையடே 
மாறறவும். அமிழ்ததும் குச�ிடேப ்பேன்படுததி 
எண்சைய அளடவச ய�ாதிக்கவும். 

(i)  ்கோறறுத்தடுப்புக் ்கணைோடி (விணட்ஸ்்கிரீன) 
து்டப்போன்கள 

்காறறுததடுபபுக ்கண்ைாடி துடைப்பான்கள் நல்ல 
நிடலேில் இருப்படத உறுதிப்படுததவும். ்காறறுததடுபபுக 
்கண்ைாடி அழுக்கா்க இருநதாலும் துடைப்பான்கள் 
்பழுதடைநதிருநதாலும் மடழ ச்பயயும்ய்பாது ்பாரடவ 
்பாதிக்கப்படும். 

(j) பபட்டரி 
ய்பட்ைரிடேயும் அதன இடைபபு முட்ன்கடளயும் 
சுததமா்க டவததிருக்கவும். இடைபபு்கள் இறுக்கமா்க 
இருப்படத உறுதிப்படுததவும். உங்கள் ய்பட்ைரி ்பராமரிபபு-
யதடவப்பைாத வட்கோ்னதா்க இல்லாவிட்ைால், 
ய்பட்ைரிேில் உள்ள தண்ைரீின அளடவக ்கவ்னளிக்கவும். 
“குடறநத அளவு” குறிேடீ்டைவிைத தண்ைரீ குடறவா்க 
இருநதால், வடி்கட்ைப்பட்ை (distilled) தண்ைடீர அல்லது 
்கடை்களளில் ்கிடைககும் ய்பட்ைரி தண்ைடீர நிரப்பவும். 
குழாய நீடர நிரப்பி்னால் ய்பட்ைரிேின ஆயுட்்காலம் 
சவகுவா்கக குடறநதுவிடும்.

(k) வ்ளிபபோக்்கிச வசயல்மு்ற 
எல்லா வா்க்னங்களும் அளவுக்கதி்க புட்க ்கககுவடதயும் 
�தததடதயும் தவிரககும் வட்கேில் முடறோ்கப 
்பராமரிக்கப்பட்டு, ஓட்ைப்பையவண்டும். புட்கயும் �ததமும் 
சதால்டல தரு்படவ, உைல்நலததிறகு ஆ்பததா்னடவ. 
வளளிய்பாக்கிச ச�ேல்முடறடே வழக்கமா்ன 
இடைசவளளிேில் ்பரிய�ாதிக்கவும். வளளிய்பாக்கிலிருநது 
்பேைி்கள் ்பகுதிககுள் புட்க ்க�ிநதால், குறிப்பா்கக 
குளளிர�ாத்னம் இேங்கிக ச்காண்டிருககும் நிடலேில் ்கார 
ஓைாமல் நினறிருககும்ய்பாது புட்க ்க�ிநதால், ்கார்பன 
சமா்னாகட�ட் நசசுவாயு ்பாதிக்கககூடிே ஆ்பததுண்டு. 

பகுதி IV
�ாடல நைதடத விதி்கள் 
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முன ்கோட்சி

பின ்கோட்சி 

முட்டுத்தோங்கி 

சக்்கரங்கள 

வெட்்லட் 
வி்ளக்கு்கள 

்கோறறுத்தடுப்புக் 
்கணைோடி 

இன்ின மூடி பக்்கவோட்டுக் 
்கணைோடி 

பயை போரம் 
்வப்பிடம் 

முட்டுத்தோங்கி 

தி்ச்கோட்டி 
வி்ளக்கு்கள 

தி்ச்கோட்டி 
வி்ளக்கு்கள 

ஓ்சயடக்்கி எரிவபோருள 
வதோட்டியின திறப்பு 

பினவசல்லும் 
அ்டயோ்ள வி்ளக்கு பினபுற வி்ளக்கு மறறும் 

பிபரக் வி்ளக்கு

பகுதி V
்கார ்பா்கங்களும் ்கட்டுப்பாட்டு இேக்கங்களும் 
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இயக்்கக் ்கருவி்கள (டோஷபபோர்ட்)

பல்பவறு வோ்கைக் ்கட்டுப்போடுக் ்கருவி்க்ளின வபயர்்கள 

இேக்கக ்கருவி்கள் (ைாஷய்பாரட்) /
்பல்யவறு வா்க்னக ்கட்டுப்பாடுக  

்கருவி்களளின ச்பேர்கள் 

1 வவப்பநி்ல அ்ள்வ 

2 பவ்க மோைி 

3 வமோத்தத்வதோ்லவு அ்ள்வ (ஒபடோமமீட்டர்) 

4 பயைத்வதோ்லவு அ்ள்வ (ட்ரிப்மமீட்டர்) 

5 சமிக்்ஞை ்கோட்டி்கள / அபோய ஒ்ளி ்கோட்டி்கள 

6 வி்சமோைி (டோப்கோமமீட்டர்) 

7 எரிவபோருள அ்ள்வ 

1 து்டப்போன வி்ச 

2 வோ்கை இயக்்கச சக்்கரம்  
 (ஸ்டியரிங வலீ்) 

3 எசசரிக்்்க ஒலிக்்கருவி (ெோர்ன) 

4 தி்ச்கோட்டி வி்ளக்கு வி்ச 

5 அக்சலபரட்டர் மிதி்கட்்ட 

6 பிபரக் மிதி்கட்்ட 

7 ்கி்ளட்ச மிதி்கட்்ட 

8 ்்க பிபரக் 

9 ்கியர் வி்சக்ப்கோல்

8 ்கதவு திறநதிருப்பதோ்க எசசரிக்கும் ஒ்ளி 

9 பபட்டரி எசசரிக்்்க ஒ்ளி 

10 ்்க பிபரக் ்கோட்டி 

11 எணவைய அழுத்தம் ்கோட்டி 

12 ்ெபீம் ்கோட்டி 

13 இன்ின பசோத்ை ஒ்ளி 

14 ்கோலி எரிவபோருள வதோட்டி எசசரிக்்்க ஒ்ளி 

பகுதி V
்கார ்பா்கங்களும் ்கட்டுப்பாட்டு இேக்கங்களும் 
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பைி ந்டவபறும் வட்டோரங்க்ளில் சோ்ல பயனபோட்டோ்ளர்்கள 
வோ்கைபமோட்டி்கள, பமோட்டோர் ்சக்்கிப்ளோட்டி்கள அல்லது மிதிவணடி ஓட்டுநர்்கள 
205  ்பைி நைவடிகட்கக்கா்ன எச�ரிகட்கடேயும் எதிரிலுள்ள தைங்கடலயும் ்கவ்னளிததுச ச�ல்லவும். உங்கடளச 

சுறறியுள்ள ய்பாககுவரதது நிலவரதடத விழிபபுைன ்கவ்னளிக்கவும். 

206  உங்களுககு உதவும் ச்பாருட்டு டவக்கப்பட்டிருககும் ஆரஞசு எச�ரிகட்க, த்கவல் குறி்கடளக ்கவ்னளிக்கவும். 
்பைி நடைச்பறும் வட்ைாரததில் உங்கள் ்பாது்காபபுக்கா்க விதிக்கப்பட்டிருககும் தற்காலி்க அதி்க்பட்� யவ்க 
வரம்பு எடதயும் நீங்கள் மீறககூைாது. 

207  ்காலங்கைக்காமல் �ரிோ்ன தைததிறகுள் ச�ல்லவும். வரிட�ப்பிடிததுச ச�ல்லும் ய்பாககுவரதடத 
முநதிசச�ல்வதற்கா்கத தைம் மாறயவா அல்லது ய்பாககுவரதது கூம்பு்களுைன அல்லது தடுபபு்களுைன 
ஒதுக்கப்பட்ை ்பகுதிககுள் ச�ல்லயவா கூைாது. 

208  ்பைி நடைச்பறும் வட்ைாரததிறகுள் நுடழயும் அல்லது சவளளியேறும் ய்பாககுவரததின ்பாடதடே 
மறிக்காதிருக்க ்கவ்னமா்கச ச�ல்லவும். ்பைி நைவடிகட்க்களால் ்கவ்னம் திட�திரும்்பாமல் ்பாரததுக 
ச்காள்ளவும். எதிரிலுள்ள �ாடலமீது ்கவ்னம் ச�லுததி, முன்னாலுள்ள ய்பாககுவரததிலிருநது ்பாது்காப்பா்ன 
தூரதடத நிடலநாட்ைவும். 

ந்டயர்்கள 
209  ்பைி நடைச்பறும் வட்ைாரததிலிருநது வில்கி இருக்கவும். வ�திக்கா்க அல்லது குறுககுப்பாடதக்கா்க ்பைி 

நடைச்பறும் வட்ைாரததிறகுள் நுடழேககூைாது. 

210  நடை்பாடத மூைப்பட்டிருநதால் திட�்காட்டி குறிடேப ்பின்பறறி மாறறுப ்பாடதேில் ச�ல்லவும். 
ய்பாககுவரதது தைம் நடைேர்களுக்கா்க ஒதுக்கப்பைாதிருநதால் அதில் நைநது ச�ல்லககூைாது. 

பைி வட்டோரக் குறி்கள 
211  இநதக குறி்கள் ்பைி வட்ைாரததின சநடு்கிலும் ்பாரடவககு டவக்கப்பட்டிருககும். ்பைி வட்ைாரம் 

என்பது ்பைி நைவடிகட்கேின ்காரைமா்கத தற்காலி்கமா்கப ய்பாககுவரதது ்கட்டுப்படுததப்படும் �ாடலப 
்பகுதிடேக குறிக்கிறது. இநதக குறி்களளில் ஆரஞசு நிறப ்பின்னைிேில் �ின்னததுைன அல்லது �ின்னம் 
இல்லாமல் ்கறுபபுநிறக குறிேீடு அல்லது த்கவல் இருககும். எச�ரிகட்க குறி்கள் டவர வடிவிலும் த்கவல் 
குறி்கள் ச�வவ்க வடிவிலும் இருககும். யநரவாககுக குறி்கள் �ாடலேின திட�ேில் யநரா்ன மாறறதடத 
அல்லது ்பைி வட்ைாரததின ஊயை திருப்பி விைப்பட்ை �ாடலேில் கூரா்ன வடளடவக குறிக்கினற்ன. 

பகுதி VI
்பைி நடைச்பறும் வட்ைாரங்கள்



91ஓட்டுநருக்குரிய அடிப்படை விளக்கம் 

212 பைி வட்டோரக் குறி்க்ளின வபோதுவோை எடுத்துக்்கோட்டு்க்்ளக் ்ககீபழ ்கோைலோம்: 

சோ்ல பயனபோட்டோ்ளர்்களுக்கு 
எசசரிக்்்க 

ந்டயர் ந்டபோ்த 

பைி வட்டோரம் வதோடஙகும் 
இடம் 

பைி வட்டோரம் முடிவ்டயும் 
இடம்

பைித்திட்டத் த்கவல் 
(எடுத்துக்்கோட்டு) 

பைி வட்டோரம் வதோடஙகும் 
இடம் (எடுத்துக்்கோட்டு) 

எதிரில் இடத்தடம் 
மூடப்பட்டுள்ளது 

எதிரில் பைித்த்ள நு்ழவழி 

எதிரில் பைி ந்டவபறு்கிறது 

அ்மவிடத்்தக் குறிக்்கிறது 
(மறவறோரு குறிக்கு 
வழி்கோட்டு்கிறது) 

எதிரில் வலத்தடம் 
மூடப்பட்டுள்ளது 

எதிரில் இடப்பக்்க வ்்ளவு 

எதிரில் அடுத்தடுத்து 
வ்்ளவு்கள 

இடப்பக்்கத்தில் சோ்ல 
குறு்கலோ்கிறது 

வதோ்லவுத் த்கடு (எசசரிக்்்க 
குறி்களுக்குத் து்ை புரி்கிறது) 

எதரில் நடுத்தடம் மூடப்பட்டுள்ளது 

எதிரில் வலப்பக்்க வ்்ளவு 

எதிரில் ஓரத்தடம் மூடப்பட்டுள்ளது

வலப்பக்்கத்தில் சோ்ல 
குறு்கலோ்கிறது 

பைித்திட்டத் த்கவல் 

எதிரில் அபோயம் 

பநர்வோக்குக் குறி்கள 
(தி்சயில் பநர்வோக்கு 

மோறறத்்தக் குறிக்்கிறது) 

Work Zone Signs
பகுதி VI
்பைி நடைச்பறும் வட்ைாரங்கள்
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பள்ளி வட்டோரப் போது்கோப்பு 
213  �ிறுவர்கள் �ாடல ்பேன்பாட்டில் அதி்க அனு்பவமில்லாத ்பலவ்ீனமா்ன �ாடல ்பேன்பாட்ைாளர்கள். எ்னயவ, 

்பள்ளளி வட்ைாரங்கடளப ்பாது்காப்பா்க டவததிருப்பது மி்கவும் முக்கிேம். 

பபோக்குவரத்து போது்கோப்பு நடவடிக்்்க்கள 
214  ்பள்ளளி வட்ைாரங்களளில் ்பாது்காபட்ப யமம்்படுததிை ்பற்பல ய்பாககுவரதது நைவடிகட்க்கள் 

அமலாக்கப்பட்டுள்ள்ன. அவறறுள் உள்ளைஙகுவ்ன: 

(a)  ்பாரடவேில் ்படும்்படி சதளளிவா்கப டவக்கப்பட்டிருககும் ்பள்ளளி வட்ைாரக குறி்கள், ்கவ்னமா்க வா்க்னம் 

ஓட்டிச ச�ல்லுமாறு வா்க்னயமாட்டி்களுககு நிட்னவு்படுதது்கினற்ன. 

(b) �ாடல யமடு்கள் ய்பானற ய்பாககுவரதது யவ்கததைிபபு நைவடிகட்க்கள். 

(c) நடைேர ்கைபபு்கள் 

(d) வா்க்ன நிறுததுமிைக ்கட்டுப்பாட்டுக ய்காடு்கள் 

(e) அக்கடறேினறி �ாடலடேக ்கைப்படதத தடுக்க �ாடலேின நடுமததிேில் தடுபபுக்கம்்பி்கள். 

(f)  ்பள்ளளிேின ்கம்்பிக்கதவுககு அரு்கிலுள்ள �ாடல யமற்பரப்பின �ில ்பகுதி்கள் �ிவபபு நிறததில் இருககும். 
ஓட்டுநர்களளின ்கவ்னதடத ஈரதது, ்கவ்னமா்க ஓட்டும்்படியும் �ாடலடேக ்கைககும் �ிறுவர்கடளக 
்கவ்னளிககும்்படியும் எச�ரிப்பது இதன யநாக்கம்.

பள்ளி வட்டோரங்க்ளில் வோ்கைம் ஓட்டுதல் 
215 (a) ்பள்ளளி வட்ைாரததில் இருககும்ய்பாது யவ்கதடதக குடறதது மி்கவும் ்கவ்னமா்க ஓட்ைவும். 

 (b)  �ிறுவர்களளின உேரததால் அவர்கள் உங்கள் ்பாரடவேில் ்பைாமல் மடறக்கப்பைலாம் என்பதால் 
�ிறுவர்கள் �ாடலடேக ்கைக்கிறார்களா என்படதக கூடுதல் விழிபபுைன ்கவ்னளிக்கவும். 

 (c)  உச� யநரங்களளில் ்பள்ளளி வட்ைாரததில் அதி்க ய்பாககுவரதடத எதிரச்காள்ளும்ய்பாது ச்பாறுடமோ்க 
இருக்கவும். நீங்கள் அவ�ரமா்கச ச�ல்ல யவண்டுமா்னால், தேவுச�யது யவறு ்பாடதேில் ச�ல்லவும். 

 (d)  உங்கள் ்பிள்டளடே நீங்கள் ்பள்ளளிககு ஓட்டிச ச�னறால், ்பாது்காப்பா்ன, முடறோ்ன நிறுததுமிைததில் 
்பிள்டளடே இறக்கிவிைவும். 

67Basic Theory of Driving

PART VII

DRIVING IN SCHOOL ZONES

Driving in School Zones

SCHOOL ZONE SAFETY

1. Children are vulnerable road users with limited experience using the roads, thus  
 it is of paramount concern to keep school zones safe.

TRAFFIC SAFETY MEASURES

2. Several traffic measures have been installed in school zones to enhance safety.  
 These include:
 a. Prominent school zone signs that remind motorists to drive carefully
 b.  Traffic calming measures such as road humps
 c.  Pedestrian crossings
 d.  Parking restriction lines
 e.  Railings along the road centre to deter jaywalking
 f.  Parts of the road surface near the school gate are covered with a red texture  
  to catch drivers’ attention and alert them to drive carefully and to look  
  out for children crossing the road.

DRIVING IN SCHOOL ZONES

3. a. Slow down and drive more carefully when you are in a school zone
 b.  Be extra vigilant to watch out for children crossing the road as they may 
  be easily blocked from your view due to their height
 c.  Be patient when you encounter heavy traffic at school zones during school  
  peak hours. If you are rushing for time, please take other routes if you can. 
 d.  If you drive your child to school, let him/her alight at safe and proper  
  dropoff points.

பகுதி VII
DRIVING IN SCHOOL ZONES
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வோ்கைம் ஓட்டுவதற்கோை அனறோட விதிமு்ற்கள  
216) சுரங்கச�ாடல்களளில் ச�யே யவண்டிேவறறின ்பட்டிேல்: 

(a) உங்கள் ்பேைப்பாடதடே முனகூட்டியே திட்ைமிைவும் 
(b) வா்க்னததின சஹட்டலட் விளககு்கடள எரிேவிைவும் 
(c) வாச்னாலிடேக ய்கட்்கவும் 
(d) ய்பாககுவரதது குறி்கடளப ்பின்பறறவும் 
(e) ்க்னர்க வா்க்னங்கள் இைப்பக்கமா்கச ச�ல்லவும் 
(f) தைததிறகுள் இருக்கவும் 

(g)  மின்னளிேல் �ாடலக ்கட்ைைங்கள் ச�லுதத முனகூட்டியே சராக்க அட்டைடேச ச�ரு்கி 
டவததிருக்கவும். 

217 சுரங்கச�ாடல்களளில் ச�யேககூைாதவறறின ்பட்டிேல்:
தறபபோ்தய விதிமு்ற்கள 

(a)  வி்பதது யநரநதால், வா்க்னம் ்பழுதடைநதால், அவ�ரநிடல ஏற்பட்ைால் அல்லது �ட்ைப்படி 
அவ�ிேமா்னாசலாழிே உங்கள் வா்க்னதடத நிறுததககூைாது. 

(b) U வடளவு்கள் ச�யேயவா அல்லது வா்க்னதடதப ்பின்பக்கமா்கச ச�லுததயவா கூைாது. 
சுரங்கசசோ்லக்குரிய விதிமு்ற்கள 
(a) அவ�ரநிடல ஏற்பட்ைாசலாழிே உங்கள் வா்க்னததிறிலிருநது இறங்கககூைாது 
(b) அவ�ரநிடல ஏற்பட்ைாசலாழிே ஹாரன ்பேன்படுததககூைாது 
(c) உங்கள் ைேடர அல்லது �க்கரதடத மாறறககூைாது 
(d) உங்கள் வா்க்னததில் எரிச்பாருள் ஏறறயவா அல்லது வா்க்னதடதப ்பழுது்பாரக்கயவா கூைாது 
(e) முநதிச ச�ல்லககூைாது 
(f) சநருக்கமா்கப ்பினசதாைரககூைாது 
(g) அதியவ்கததில் ச�ல்லககூைாது 

218 சுரங்கச�ாடலேில் ச�ல்வதறகுத தடை விதிக்கப்பட்டுள்ள வா்க்னங்களளின ்பட்டிேல்: 
(a) எரிச்பாருள் சதாட்டிேில் ய்பாதிே எரிச்பாருள் நிரப்பப்பைாத வா்க்னம் 

(b)  முடறோ்கப பூட்ைப்பைாத விலஙகு்கள் அல்லது ய்காழி்கள், அல்லது குபட்ப, நுண்ச்பாருள் அல்லது 
ய்பாதுமா்ன அளவு மூைப்பைாத இதுய்பானற ச்பாருட்்கடள ஏறறிசச�ல்லும் வா்க்னங்கள் 

(c) �ரககு அல்லது �ரக்கின மூடி �ரிோ்கக ்கட்ைப்பைாத வா்க்னம் 

(d)  வா்க்னததிறகு சவளளிேில் நிற்பவடர அல்லது வா்க்னததின ஓரங்களளியலா ்பின்பக்கயமா உைற்பா்கங்கள் 
சவளளிேில் சதாஙகும் நிடலேில் அமரநதிருப்பவடர ஏறறிசச�ல்லும் வா்க்னம் 

(e) சமாதத உேரம் 4.5 மீட்ைர அல்லது அடதவிை அதி்கமா்ன வா்க்னம் 
(f) சமாதத அ்கலம் 2.5 மீட்ைடரவிை அதி்கமா்ன வா்க்னம் 
(g) சமாதத நீளம் 13 மீட்ைடரவிை நீளமா்ன வா்க்னம் 
(h) ஆ்பததா்ன ச்பாருட்்கடள ஏறறிசச�ல்லும் வா்க்னம் 
(i) வழக்கமா்ன ச்காள்்கலட்ன ஏறறிசச�ல்லும் ட்சரயலர 
(j) டீ�ல் எரிச்பாருள் ஏறறிசச�ல்லும் ைாங்கர 

(k)  ஓர வண்டி்கள் இடைக்கப்பட்ை யமாட்ைார ட�க்கிள்்கள், அனுமதிக்கப்பைாத வண்டி்கள், மூனறு �க்கர 
யவன்கள், தாழ்வா்ன ட்சரயலர்கள், ்கான்கிரீட் லாரி்கள், ்பாரநதூக்கி்கள், மண்யதாண்டி்கள், �ாடலேில் 
யமற்பரப்பிடும் வா்க்னங்கள், டிராகைர்கள், ைம்்பர்கள், வலீ் யலாைரஸ், புல்யைா�ர, ்கியரைரஸ், சமாட்பல் 
்கான்கிரீட் ்பம்ப அல்லது டஹட்ரனட் டிஸ்ச்பன�ர

(l) மைிககு 40 ்கியலாமீட்ைர மறறும் அதறகுக குடறவா்ன யவ்க வரம்புள்ள வா்க்னம். 

பகுதி VIII
சுரங்கச�ாடல்களளில் வா்க்னம் ஓட்டுதல் 
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219  மைிககு 60 ்கியலாமீட்ைர மறறும் அதறகுக குடறவா்ன யவ்க வரம்புள்ள வா்க்னங்கள் விடரவுச�ாடலேின 
இைகய்காடித தைததில் ஓட்ைப்பையவண்டும். 

சோ்லத்தடப் பயனபோடும் மோறத்தக்்க த்கவல் சமிக்்ஞை்களும் (LUS) 
220  �ாடலததைப ்பேன்பாட்டுக குறி்கள் என்பது ்காலாங ்பாேயல்பார 

விடரவுச�ாடல, மததிே விடரவுச�ாடல, மரி்னா ்கையலார 
விடரவுச�ாடல, ஊட்ஸ்வில் சுரங்கச�ாடல்கள், ஃய்பாரட் ய்க்னளிங 
சுரங்கச�ாடல்கள் ஆ்கிேவறறிலுள்ள யமல்மட்ைக குறி்களாகும். 
�ாடலததைததில் சதாைரநது ச�ல்வதறகு முன்பா்க ஏயதனும் 
முனச்னச�ரிகட்க்கள் எடுக்கப்பையவண்டுமா என்பது ்பறறி 
ஓட்டுநர்களளிைம் சதரிேப்படுதத இடவ ்பேன்படுததப்படு்கினற்ன. 
ஒவசவாரு �ாடலததைப ்பேன்பாட்டுக குறியும் ்ககீழ்யநாக்கிே ்பசட� 
அம்புககுறிடே, ்பளளிச�ிடும் மஞ�ள் குறுககுக குறிடே அல்லது 
�ிவபபு குறுககுக குறிடேக ்காட்டும். ஓட்டுநர சதாைரநது ஓட்டிச 
ச�ல்லலாம் என்படதக ்ககீழ்யநாக்கிே ்பசட� அம்புககுறி குறிக்கிறது. 
ஓட்டுநர ்கவ்னமா்கச ச�ல்லயவண்டும் என்படதப ்பளளிச�ிடும் மஞ�ள் 
குறுககுக குறி குறிக்கிறது (எ.்கா. எதிரில் தைங்கல் இருக்கிறது). 
ஓட்டுநர சதாைரநது ச�ல்ல முடிோது என்படதச �ிவபபு குறுககுக 
குறி குறிக்கிறது. சுரங்கச�ாடலேில் ச�ல்லும் ஓட்டுநர்கள் இநத 
யமல்மட்ைக குறி்கள் ்காட்டுவதன்படி ்பேைம் ச�யேயவண்டும். 

221  �ாடலேில் ்காைப்படும் மாறததக்க த்கவல் �மிகடஞை்கள், ய்பாககுவரதது நிலவரதடதப ்பறறி  
ஓட்டுநர்களுககுத த்கவலளளிக்க ்பேன்படுததப்படு்கினற்ன. 

விடரவுச�ாடல்களளிலும் விடரவுச�ாடல்களுககு  
இட்டுசச�ல்லும் துடைச �ாடல்களளிலும் ்பல்யவறு  
வட்கோ்ன மாறததக்க த்கவல் �மிகடஞை்கள் உள்ள்ன: 

(a)  நுடழவாேிலின மாறததக்க த்கவல் �மிகடஞை (EVMS):  
சுரங்கச�ாடலககுள் இட்டுசச�ல்லும் �ிறு �ாடலேின  
நுடழவாேிலில் அடமநதிருககும். 

(b)  துடைச�ாடலேின மாறததக்க த்கவல் �மிகடஞை (AVMS):  
சுரங்கச�ாடலேின நுடழவாேிலுககு இட்டுசச�ல்லும்  
துடைச�ாடலேில் அடமநதிருககும். 

(c)  சுரங்கச�ாடல மாறததக்க த்கவல் �மிகடஞை (TVMS):  
சுரங்கச�ாடலேில் அடமநதிருககும் யமல்மட்ை �மிகடஞை. 

222  ்காலாங ்பாேயல்பார விடரவுச�ாடல, மரி்னா ்கையலார விடரவுச�ாடல,  
ஊட்ஸ்வில் சுரங்கச�ாடல்கள் மூைப்பட்டிருககும்ய்பாது, நுடழவழி �ாடலேில்  
தடுபபு்களும் ய்பாககுவரதது �மிகடஞை ்கட்டுப்பாடு்களும் நைப்பிலிருககும். 

223  ்காலாங ்பாேயல்பார விடரவுச�ாடல, மரி்னா ்கையலார விடரவுச�ாடல 
சுரங்கங்களளில் மாறததக்க யவ்க வரம்பு �மிகடஞை்களும் உள்ள்ன. ய்பாககுவரதது 
�ரளமா்க இருககும்ய்பாது, ஓட்டுநர்கள் உட்்பையவண்டிே யவ்க வரம்ட்ப (�ிவபபு 
வட்ைததிறகுள்) �மிகடஞை ்காட்டும். சநரி�லா்க இருககும்ய்பாது, ்பரிநதுடரக்கப்படும் 
குடறவா்ன யவ்க வரம்பு்கள் (�ிவபபு வட்ைமில்லாமல்) ்காட்ைப்படும். ய்பாககுவரதடதச 
�ரளப்படுததி, வா்க்ன ஓட்ைம் தடை்படும் அ்பாேதடதக குடறதது, வி்பதது்கள் 
யநரககூடிே ஆ்பதடதக குடறப்பதறகு இது துடை புரியும். 

224  ்காலாங ்பாேயல்பார விடரவுச�ாடல, மரி்னா ்கையலார விடரவுச�ாடல, மததிே 
விடரவுச�ாடல சுரங்கங்களளின ஓரததிலுள்ள ச�ஙகுததா்ன சுவரில் ்கியலாமீட்ைர 
குறிேடீு்கடளக ்காைலாம். இருககும் இைதடத ஓட்டுநர்கள் சதரிநதுச்காள்ள இடவ 
உதவு்கினற்ன. 

வா்க்னம் ஓட்டுவதற்கா்ன அனறாை விதிமுடற்கள் /
�ாடலததைப ்பேன்பாடும் மாறததக்க த்கவல் �மிகடஞை்களும் (LUS) 

பகுதி VIII
சுரங்கச�ாடல்களளில் 
வா்க்னம் ஓட்டுதல் 
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அவசரபநர வசதி்கள 
வவ்ளிவோயில்்கள 
225  மரி்னா ்கையலார விடரவுச�ாடல, ்காலாங ்பாேயல்பார விடரவுச�ாடல, மததிே 

விடரவுச�ாடல சுரங்கங்களளில் சமதுவா்க மறறும் யவ்கமா்கச ச�ல்லும் �ாடலததைங்கள் 
இரண்டுககும் ்பக்கததில் சவளளிவாேில் ்கதவு்கள் அடமநதுள்ள்ன.

226  தப்பிசச�ல்வதற்கா்ன ்படிக்கட்டு்களளின ்கதவு்கள் – சமதுவா்கச ச�ல்லும் 
�ாடலததைங்களுககுப ்பக்கததிலுள்ள சவளளிவாேில் ்கதவு்கடள மததிே 
சுரங்கச�ாடலேில் 500 மமீட்டர் இடைசவளளிேில் ்காைலாம். துடைச �ாடல்களளிலும் 
சவளளிவாேில் ்கதவு்கள் உள்ள்ன. இநதக ்கதவு்கள் தப்பிசச�ல்வதற்கா்ன ்படிக்கட்டு்களுககு 
இட்டுசச�ல்லும். இநதப ்படிக்கட்டு்கள் �ாடல யமற்பரபபுககு அல்லது திறநதசவளளிககு 
இட்டுசச�ல்லும்.

227  குறுககுப்பாடத ்கதவு்கள் – யவ்கமா்கச ச�ல்லும் �ாடலததைங்களுககுப 
்பக்கததிலுள்ள சவளளிவாேில் ்கதவு்கள், மததிே சுரங்கச�ாடலேில் 100 
மமீட்டர் இடைசவளளிேில் அடமநதிருககும். அடவ எதிரததிட�ேில் 
ச�ல்லும் சுரங்கச�ாடலககு இட்டுசச�ல்லும்.

228  அவ�ரநிடலேினய்பாது, ்கதவு்களளில் கூடுதல் விளககு்கள் ்பளளிச�ிட்டு, 
அவ�ரநிடல ்பறறியும் சவளளியேறுவதற்கா்ன அவ�ிேம் ்பறறியும் 
வா்க்னயமாட்டி்கடள எச�ரிதடத, சவளளியேறும் வழி்கடள அவர்களது 
்கவ்னததிறகுக ச்காண்டு வரும்.

வதோடர்புமு்ற (OCC - ந்டமு்ற ்கட்டுப்போட்டு நி்லயம்) 

229  சுரங்கச�ாடலேில் சமதுவா்கச ச�ல்லும் �ாடலததைததிறகுப 
்பக்கததில் சுமார 100 மீட்ைர இடைசவளளிேில் அவ�ரயநரத 
சதாடலய்ப�ி்கள் உள்ள்ன. 

230  ஒவசவாரு சதாடலய்ப�ிககும் ்பக்கததில் மஞ�ள் விளககும் 
உள்ளது. மரி்னா ்கையலார விடரவுச�ாடல, ்காலாங ்பாேயல்பார 
விடரவுச�ாடல சுரங்கங்களளில் OCC நிடலேம் ஓட்டுநருைன 
சதாைரபுச்காள்ள விரும்பு்கிறது என்படதக குறிப்பதறகு இநத 
விளககு ய்பாைப்படும். ஓட்டுநர சதாடலய்ப�ிடே எடுதது OCC 
நிடலேததுைன ய்ப�லாம். 

231  அவ�ரநிடலேினய்பாது சுரங்கச�ாடலேிலுள்ள ஓட்டுநர்களுைன OCC நிடலேம்  
சதாைரபு ச்காள்வதற்கா்ன முக்கிே ்கருவி வாச்னாலி அறிவிப்பாகும். ஓட்டுநர்கள்  
சுரங்கச�ாடலககுள் நுடழவதறகு முன்பா்க FM வாச்னாலி ஒலிேடலடே  
ஒலிக்கச ச�யயும் நல்ல ்பழக்கதடத வளரததுக ச்காள்ளுமாறு  
ஊககுவிக்கப்படு்கிறது. 

தபீ் போது்கோப்பு 
232  சுரங்கச�ாடலேில் 50 மீட்ைர இடைசவளளிேில் அடமநதிருககும் அவ�ரயநரப 

ய்படழேில் ட்கேைக்கத தீேடைபபுச �ாத்னங்களும் உள்ள்ன. ஓட்டுநர்கள் 
தங்கள் வா்க்னங்களளில் �ிறிே அளவில் தீ மூளும்ய்பாது அதட்ன அடைப்பதறகு 
இநதச �ாத்னங்கடளப ்பேன்படுததலாம். 

233  மரி்னா ்கையலார விடரவுச�ாடல, ஊட்ஸ்வில் சுரங்கச�ாடல்களளிலுள்ள 
நீரூறறுச �ாத்னம், தீ ்பரவுவடதத தடுதது, சுரங்கச�ாடலடேப ்பாது்காதது, 
தீோல் யநரககூடிே ய�ததடதக குடறக்க உதவும் யமல்மட்ை நீர சதளளிபபுச 
�ாத்னமாகும். 

234  எல்லா சுரங்கச�ாடல்களளிலும் இருககும் ்காறயறாட்ை அடமவும் நீரூறறுச 
�ாத்னமும், தீ மூளும் �ம்்பவங்கடளக ்கட்டுப்படுதத ஒருய�ரத துடை 
புரி்கினற்ன. 

அவ�ரயநர வ�தி்கள் 

பகுதி VIII
சுரங்கச�ாடல்களளில் வா்க்னம் ஓட்டுதல் 

அவ�ரயநர (SOS) சதாடலய்ப�ி

KPE சவளளிவாேில் 
்கதவு்கள்

CTE தப்பிசச�ல்லும் 
்படிக்கட்டு்களளின 
்கதவு்கள்

CTE குறுககுப்பாடத 
்கதவு்கள்
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அவசரபநர / சம்பவ ந்டமு்ற்கள
235 வா்க்னம் ்பழுதடைநத ஓட்டுநருக்கா்ன நடைமுடற்கள் 

(a) வா்க்னததின அ்பாே விளககு்கடள எரிேவிைவும். 
(b) �ாததிேமாேின, �ாடலேின ஓரததைததிறகு ஓட்டிசச�னறு, வா்க்னதடத நிறுததவும். 
(c)  ஓட்டுநர ஆ்க அரு்கிலுள்ள அவ�ரயநர (SOS) சதாடலய்ப�ிடேப ்பேன்படுததி (சுரங்கச�ாடலேின 

சமதுவா்கச ச�ல்லும் தைததிறகுப ்பக்கததில் இருககும்) OCC நிடலேததுைன சதாைரபு ச்காண்டு உதவி 
ச்பறலாம். மாறா்க, ஓட்டுநர 1800-CALL LTA (1800-2255582) எண்டை அடழதது உதவி ய்கட்்கலாம். 

(d)  EMAS வா்க்ன மீட்புச ய�டவ ஊழிேர்கள் �ம்்பவ இைததிறகு வநது, ்பழுதடைநத வா்க்னதடத ஆ்க 
அரு்கிலுள்ள நிரைேிக்கப்பட்ை ்கார நிறுததுமிைததிறகு இழுததுச ச�ல்வார்கள். 

236 விபத்தில் சிக்கும் ஓட்டுநருக்்கோை ந்டமு்ற்கள
(a)  ்காேம் அல்லது வா்க்னததிறகுக ்கடுடமோ்ன ய�தம் இல்லாவிட்ைால், வி்பததில் �ிக்கிே 

ஓட்டுநர்கள் சுரங்கச�ாடலேிலிருநது வா்க்னதடத சவளளிேில் ஓட்டிச ச�னறு (குறிப்பா்கச 
சுரங்கச�ாடலேில் யநரும் வி்பதது்களளினய்பாது), வி்பதது ்பறறிே விவரங்கடளப ்பாது்காப்பா்ன 
இைததில் ்கலநது ய்பசுமாறு ஆயலா�ட்ன கூறப்படு்கிறது. எ.்கா. ச்பாது ்கார நிறுததுமிைததில்.

(b)  ்காேம் ஏற்பட்டிருநதால், அல்லது வி்பததில் �ிக்கிே வா்க்னதடத ஓட்டிசச�ல்ல முடிோவிட்ைால், 
ஓட்டுநர ஆ்க அரு்கிலுள்ள அவ�ரயநர (SOS) சதாடலய்ப�ிடேப ்பேன்படுததி (சுரங்கச�ாடலேில் 
வி்பதது யநரநதிருநதால்) OCC நிடலேததுைன சதாைரபு ச்காண்டு உதவி ச்பறலாம். மாறா்க, ஓட்டுநர 
1800-CALL LTA (1800-2255582) அல்லது 995/999 அடழதது உதவி ய்கட்்கலாம். 

(c)  EMAS வா்க்ன மீட்புச ய�டவ ஊழிேர்கள் மறறும் �ிங்கபபூர குடிடமத தற்காபபுப ்படை / ய்பாககுவரதது 
ய்பாலிஸ் அதி்காரி்கள் �ம்்பவ இைததிறகு வநது ஓட்டுநர்களுககு உதவி புரிவார்கள். 

237 தபீ்பறறிய வோ்கைத்தின ஓட்டுநருக்்கோை ந்டமு்ற்கள 
(a)  அடழபபு டமேதடதப ்பேன்படுததி எச�ரிகட்க ஒலிதது, உதவிக்கா்கக ்காததிருக்கவும். 
(b)  சூழ்நிடல ்கட்டுககுள் இருப்பதா்கத யதானறி்னால், அவ�ரநிடலப ய்படழேில் இருககும் ட்கேைக்கத 

தீேடைபபுச �ாத்னதடதப ்பேன்படுததி தீடே அடைக்க முேற�ி ச�யேவும். 
(c)  1800-CALL LTA (1800-2255582) அடழக்கவும் அல்லது ஆ்க அரு்கிலுள்ள அவ�ரயநர (SOS) சதாடலய்ப�ிடேப 

்பேன்படுததி OCC நிடலேததுைன சதாைரபு ச்காண்டு உதவி நாைவும். மாறா்க, ஓட்டுநர OCC 
நிடலேததுைன உை்னடிோ்கத சதாைரபு ச்காள்ளலாம். 

(d)  EMAS வா்க்ன மீட்புச ய�டவ ஊழிேர்கள் மறறும் �ிங்கபபூர குடிடமத தற்காபபுப ்படை / ய்பாககுவரதது 
ய்பாலிஸ் அதி்காரி்கள் �ம்்பவ இைததிறகு வநது ஓட்டுநருககுககு உதவி புரிவார்கள்.

238  சுரங்கச�ாடலேில் அவ�ரநிடலடே எதிரச்காள்ளும் ஓட்டுநருக்கா்ன நடைமுடற்கள். எ.்கா. 
சுரங்கச�ாடலேில் தீ: 

 (a)  நிலப ய்பாககுவரதது ஆடைேததின அவ�ரநிடல அறிவிபபு்கடளயும் வழி்காட்டி்கடளயும் அறிே 
ஏதாவயதார உள்ளூர வாச்னாலி ஒலிேடலடேக ய்கட்்கவும். 

 (b)  �ாடலததைப ்பேன்பாட்டுக குறி்கடளக ்கவ்னளிக்கவும். 
 (c)  உங்களால் சதாைரநது ஓட்டிசச�ல்ல முடிோத நிடலேில், வா்க்னதடதப ்பின்பக்கமா்க ஓட்ை முேற�ி 

ச�யேககூைாது. இன்ிட்ன அடைததுவிட்டு, வா்க்னததிறிலிருநது சவளளியேறவும். ஆ்க அரு்கிலுள்ள 
சவளளிவாேில் அல்லது தப்பிசச�ல்லும் ்பாடதககுச ச�னறு, உை்னடிோ்கச சுரங்கச�ாடலேிலிருநது 
சவளளியேறவும். 

 (d)  நீரூறறுச �ாத்னம் ச�ேற்படுததப்பட்ைால் ்பதீி அடைேயவண்ைாம் (மரி்னா ்கையலார விடரவுச�ாடல 
மறறும் ஊட்ஸ்வில் சுரங்கச�ாடல்களளில் மட்டுயம). 

அவ�ரயநர / �ம்்பவ நடைமுடற்கள் 

பகுதி VIII
சுரங்கச�ாடல்களளில் வா்க்னம் ஓட்டுதல் 
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239  தப்பிசச�ல்லும் ்பாடத:
 (a)  ஃபபோர்ட் ப்கைிங சுரங்கசசோ்ல (FCT) மறறும் ஊட்ஸ்வில் சுரங்கசசோ்ல (WVT) – சுரங்கசசோ்லயின 

நு்ழவோயில் அல்லது வவ்ளிவோயில், அவறறில் எது ்பாது்காப்பா்னயதா, அடத யநாக்கிச ச�ல்லவும். 
 (b)  CTE – சுரங்கச�ாடல்களளில் �ிவபபு, சவள்டள ய்காடு்கள் �ாேமடிக்கப்பட்ை சுவர்கள் ச்காண்ை 

தப்பிசவசல்லும் படிக்்கட்டு மறறும் குறுக்குப்போ்த ்கதவு்க்்ள யநாக்கிச ச�ல்லவும். 
 (c)  KPE/MCE – சுரங்கச�ாடல்களளில் பச்ச சுவர்்கள வ்கோணட வவள்்ள தப்பிசவசல்லும் ்கதவு்க்்ள 

யநாக்கிச ச�ல்லவும். 

 
240 நீங்கள் சுரங்கச�ாடலடே அணு்கிசச�ல்லும்ய்பாது: 

(a) சுரங்கச�ாடலககுள் நுடழே யவண்ைாம். 

(b)  மாறததக்க த்கவல் ்காட்�ிததிடர்களளில் ்காட்ைப்படும்  
த்கவல்்கடளக ்கவ்னளிக்கவும். 

(c) நீங்கள் ச�ல்லுமிைதடத அடைே மாறறுப ்பாடதடேப  
 ்பேன்படுததவும்.

FCT/WVT - அவ�ரநிடலேினய்பாது, 

ய�டவ ய்படழ்களுககுப ்பக்கததிலுள்ள 

சுவரில் ச்பாருததப்பட்ை �ிவபபு நிறச 

சுழல் விளககு்கள் எரிவடதக ்கண்ைால், 

உை்னடிோ்கச சுரங்கச�ாடலேிலிருநது 

சவளளியேறவும். 

KPE/MCE – தப்பிசச�ல்லும் 

்படிக்கட்டுககும் குறுககுப்பாடத 

்கதவு்களுககும் ்பக்கததில் 

ச்பாருததப்பட்டுள்ள விளககு்கள் 

CTE – ்கதவுககு யமயல 

ச்பாருததப்பட்டுள்ள விளககு 

CTE – அவ�ரநிடலேினய்பாது, மினுமினுககும் விளகட்கக ச்காண்டு 

அடைோளம் ்காைககூடிே தப்பிசச�ல்லும் ்படிக்கட்டையும் 

குறுககுப்பாடத ்கதவு்கடளயும் யதடிச ச�ல்லவும். 

KPE/MCE: அவ�ரநிடலேினய்பாது, சவண்ைிற 

தப்பிசச�ல்லும் ்படிக்கட்டு்கடளயும் 

மினுமினுககும் நீல-சவண்ைிற விளககு்களால் 

அடைோளம் ்காைககூடிே ்பசட� சுவர்கள் 

ச்காண்ை குறுககுப்பாடத ்கதவு்கடளயும் யதடிச 

ச�ல்லவும். 

குறுககுப்பாடத ்கதவு தப்பிசச�ல்லும் ்படிக்கட்டு. 

அவ�ரயநர / �ம்்பவ நடைமுடற்கள் 

பகுதி VIII
சுரங்கச�ாடல்களளில் வா்க்னம் ஓட்டுதல் 



98 ஓட்டுநருக்குரிய அடிப்படை விளக்கம் 

அறிமு்கம்
241  வா்க்னத திருட்டும் வா்க்னங்களளிலிருநது திருட்டும் ்காவல்துடறேி்னரால் ்கவ்னளிக்கப்படும் இரு முக்கிே 

குறறசச�ேல்்களாகும். இககுறறங்களளில் ச்பரும்்பாலா்னடவ ச்பாது குடிேிருபபுப ய்பட்டை்களளில் 
அடமநதிருககும் வா்க்ன நிறுததுமிைங்களளில் நைக்கினற்ன. 

242  ்காவல்துடறேிைம் பு்கார ச�யேப்படும் வா்க்னத திருட்டு்களளில் ச்பரும்்பகுதி (சுமார மூனறில் இரு்பகுதி), 
்கைநத்காலதடதப ய்பாலயவ, யமாட்ைாரட�க்கிள் திருட்ைா்கயவ சதாைரநது இருக்கிறது. இநத வா்க்னங்கடளத 
திருடுவதற்கா்ன ச்பாதுவா்ன யநாக்கம் உல்லா�ப்பேைம் ச�ல்லுதல் மறறும் சுேப ய்பாககுவரதது ்பேன்பாடு 
ஆகும். ஆ்னால், திருட்டுபய்பாகும் வா்க்னங்களளில் �ில திரும்்பக ்கிடைப்பயத இல்டல. 

243  அயதய்பால, வா்க்னங்களளிலிருநது, குறிப்பா்கக ்கார்களளிலிருநது, திருட்டுபய்பாகும் ச்பாதுவா்ன ச்பாருட்்களளில் 
மடி்கைி்னளி்கள், ட்கபட்ப்கள், சராக்க அட்டை்கள், ட்கய்ப�ி்கள் உள்ளைஙகும். குறறவாளளி்கள் நடு இரவில் 
்கண்ைாடிடே அல்லது ்காரின ்காறறுததடுபபுக ்கண்ைாடிடே உடைதது, வா்க்னததில் உரிடமோளர 
விட்டுசச�னற ச்பாருட்்கடளத திருடிசச�ல்வது வழக்கம். 

244  எ்னயவ, இதுய்பானற திருட்டு்கள் நி்கழாமல் தடுக்க, வா்க்னம் மறறும் அதிலுள்ள ச்பாருட்்களளின ்பாது்காபட்ப 
உறுதிப்படுததுவது ஒவசவாரு வா்க்ன உரிடமோளரின ச்பாறுப்பாகும். உங்கடளப ய்பானற வருங்கால 
வா்க்ன உரிடமோளர்கள், தகுநத குறறததடுபபு நைவடிகட்க்கடள யமறச்காண்டு வா்க்னததின ்பாது்காபட்ப 
யமம்்படுததுமாறு ஊககுவிக்கப்படு்கிறது. 

245  இததட்கே திருட்டு்களால் வா்க்ன உரிடமோளர்களுககுக குறிப்பிைததக்க அச�ௌ்கரிேமும் ்பை இழபபும் 
யநரும். நீங்கள் ்பினவரும் எளளிே நைவடிகட்க்கடள யமறச்காண்டு இச�ம்்பவங்கடளத தடுக்கலாம்: 

பமோட்டோர் ்சக்்கிள்கள 
246 (a)   குறு்கிே யநரயம வா்க்னதடத விட்டுசச�ல்வதா்க இருநதாலும், வா்க்னததின �ாவி எடுததுகச்காண்டு, 

யமாட்ைாரட�க்கிள் ட்கப்பிடிடேப பூட்ைவும். திருைர்கள் தங்கள் ட்கவரிட�டேக ்காட்டுவதறகுக 
குறு்கிே யநரயம எடுககும். 

 (b)   உங்களது யமாட்ைாரட�க்கிளளின ்பாது்காபட்ப யமம்்படுதத முன�க்கரப ்பாது்காபபு பூட்டு, ட்கப்பிடி பூட்டு, 
்பியரக/டிஸ்க பூட்டு, ்கம்்பிவைப பூட்டு ய்பானறவறடறயும் ்பேன்படுததலாம். 

 (c)   யமாட்ைாரட�க்கிள் ்பாயததுைிடேப ்பேன்படுததி வா்க்னதடத மூடி, இரு முட்ன்கடளயும் பூட்டி 
டவக்கவும். 

 (d)   அலாரம், இேக்கததடுபபுச �ாத்னம் ய்பானற கூடுதல் ்பாது்காபபுச �ாத்னங்கடளப ச்பாருததுவது ்பறறி 
யோ�ிக்கவும். 

 (e)   யமாட்ைாரட�க்கிள் ்பா்கங்கள் திருட்டுபய்பாவடதத தடுக்க, யமாட்ைாரட�க்கிளளின முக்கிே ்பா்கங்களளில் 
்பாது்காபபு முததிடரேிைலாம் (எ.்கா. வா்க்னப ்பதிவு எண்) அல்லது யமாட்ைாரட�க்கிளளின �ஸ்ச்பன்ஷட்ன 
எளளிதில் அ்கறறுவடதத தடுக்க �ஸ்ச்பன்ஷன ்காரட் எ்னப்படும் ்கருவிடேப ச்பாருததலாம். 

 (f)   யமாட்ைாரட�க்கிடள விட்டுசச�ல்லும்ய்பாது IU �ாத்னததிலிருநது சராக்க அட்டைடே எடுக்கவும். 

பகுதி IX
யமாட்ைார வா்க்னங்கள் / வா்க்னங்களளில் திருட்டுபய்பாவடதத தடுககும்  
்பாது்காபபு நைவடிகட்க்கள் 
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்கோர்்கள 
247 (a)  குறு்கிே யநரயம வா்க்னதடதக ்கவ்னளிப்பாரினறி விட்டுசச�ல்வதா்க இருநதாலும், �ாவிடே 

எடுததுகச்காண்டு, எல்லா �ன்னல்்கடளயும் மூடி, எல்லா ்கதவு்கடளயும் பூட்ைவும். 
 (b)  சராக்க அட்டை்கள், ட்கபச்பட்டி்கள், ட்கபட்ப்கள், மடி்கைி்னளி்கள் அல்லது ட்கய்ப�ி்கள் ய்பானற 

விடலயுேரநத ச்பாருட்்கடளப ்பாரடவேில் ்படும்்படி வா்க்னதடத விட்டுச ச�ல்லககூைாது. 
அவ�ிேமாேின, இததட்கே ச்பாருட்்கடளப ்பாரடவேில் ்பைாத்படி டவக்கலாம் அல்லது ்காரின 
்பின்பகுதிேில் பூட்டி டவக்கலாம். 

 (c)  திருட்டுத தடுபபு அலாரம் அல்லது வா்க்ன இேக்கததடுபபுச �ாத்னம் ய்பானற கூடுதல் ்பாது்காபபுக 
்கருவி்கடளப ச்பாருததுவது ்பறறி யோ�ிக்கவும். திருட்டுத தடுபபு அலாரததின ச�ேலாறறடல 
உறுதிப்படுதத அடிக்கடி ்பரிய�ாதிக்கயவண்டும் / ்பராமரிபபுசய�டவ ச�யேயவண்டும். 

 (d)  ஸ்டிேரிங வலீ் பூட்டு, ்கிளட்ச மறறும் ்பியரக பூட்டு்கள், ்கிேர பூட்டு ய்பானற கூடுதல் பூட்டு்கடளப 
்பேன்படுததவும். 

 (e)  மடி்கைி்னளி்கள், ட்கய்ப�ி்கள் (IMEI எண்), மறறும்/அல்லது சராக்க அட்டை்கள் ய்பானற விடலயுேரநத 
ச்பாருட்்களளின வரிட� எண்்கடளக குறிதது டவததிருக்கவும். ்காவல்துடறேி்னரின புலன 
வி�ாரடைககு இடவ உதவிோ்க இருககும். 

வபோது
248 (a)  வா்க்ன நிறுததுமிைங்களளில் சுறறிததிரியும் �நயத்க ந்பர்களளிைம் எச�ரிகட்கோ்க இருக்கவும். 

�நயத்கமளளிககும் வட்கேில் சுறறிததிரியும் எவடரயேனும் நீங்கள் ்கண்ைால், தேங்காமல் “999” 
எண்ைில் ்காவல்துடறயுைன சதாைரபு ச்காள்ளவும். 

 (b)  �ாததிேப்படும் ய்பாசதல்லாம், உங்கள் வா்க்னதடத நல்ல சவளளிச�மா்ன இைததில் நிறுததி 
டவக்கவும். இருட்ைா்ன அல்லது ஒதுககுபபுறமா்ன இைங்களளில் நிறுததி டவப்படதத தவிரக்கவும் 

 (c)  உங்கள் வா்க்னதடதப பூட்டி ்பததிரப்படுததும் நல்ல ்பழக்கதடத வளரததுக ச்காள்ளுங்கள். எபய்பாதும் 
நிட்னவில்ச்காள்்க: “பூட்டுங்கள், ்பாருங்கள், ்பிறகு புறப்படுங்கள்”. 

  (i)    உங்கள் வா்க்னதடதப பூட்டி, விடல மதிபபுள்ள ச்பாருட்்கள் அட்னததும் ்பாரடவேில் ்பைாத்படி 
இருப்படத உறுதிப்படுததவும். 

  (ii)  ்காடர நிறுததி டவககும்ய்பாது சுறறுபபுறதடதக ்கவ்னளிக்கவும். �ாததிேப்படும் ய்பாசதல்லாம், 
நல்ல சவளளிச�மா்ன இைததில் அல்லது ஆள் நைமாட்ைம் அதி்கமா்க உள்ள இைததில் உங்கள் 
வா்க்னதடத நிறுததி டவக்கவும். 

  (iii)    உங்கள் ்காடரப ்பததிரமா்க விட்டுசச�னறு, ம்ன நிம்மதி அடைேவும். 
 (d)  குறறததடுபபு அட்னவரது ச்பாறுபபுமாகும். உரிடமோளர்களும் ச்பாதுமக்களும் குறறசச�ேல்்களுககு 

எதிரா்ன விழிபபு நைவடிகட்க்கடள யமறச்காண்ைால், குறறங்கடளத தடுக்க முடியும். ஒனறுய�ரநது, 
�ிங்கபபூடர அட்னவருககும் ்பாது்காப்பா்ன இல்லமா்க உருவாக்க நம்மால் உதவ முடியும். 

பகுதி IX
யமாட்ைார வா்க்னங்கள் / வா்க்னங்களளில் 
திருட்டுபய்பாவடதத தடுககும் ்பாது்காபபு நைவடிகட்க்கள் யமாட்ைார ட�க்கிள்்கள் / ்கார்கள் 
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வி்பதது யநரநதால், அங்ககீ்கரிக்்கப்படோத இழுடவ வண்டி நிறுவ்னங்கள் அல்லது பழுதுபோர்ப்பு ்பட்ைடற்கள் 
அட்னதடதயும் தவிரக்கயவண்டும். 

வசயயபவணடிய்வ
249 (a)  �ம்்பநதப்பட்ை தரபபு்களளின விவரங்கடளப ்பரிமாறறிக ச்காள்ளவும் (வபயர், அ்டயோ்ள அட்்ட  

எண / FIN எண, வதோ்லபபசி எண, மு்கவரி, ்கோப்புறுதி நிறுவைம் ஆ்கிே விவரங்கள் உட்்பை);
 (b) வோ்கை உரிம எண்க்்ளக் குறிததுக ச்காள்ளவும்;
 (c)  விபத்து நடநத இடத்்தப் படவமடுத்து, உங்களது வி்பதது சதரிவிபபு நிடலேததில் எல்லா 

்பைங்கடளயும் �மரப்பிக்கவும்; 
  புட்கப்பைம் எடுக்கயவண்டிேடவ: 
  (i)  �ம்்பவ இைம் (வி்பததில் �ிக்கிே வா்க்னங்கள், சுறறுபபுறம் ஆ்கிேடவ சதரியும்்படி வி்பதது நைநத 

இைதடதப ்பைசமடுக்கவும்);
  (ii)  ச�ாநத வா்க்னம் (உங்களது ச�ாநத வா்க்னததிறகு ஏற்பட்ை ய�ததடதப ்பைசமடுக்கவும். 

வா்க்னததின உரிமத த்கடு ்பைததில் சதரிேயவண்டும்);
  (iii)  ய�தமடைநத மறற வா்க்னங்கள் (வி்பததில் �ிக்கிே மறற எல்லா வா்க்னங்களளின ய�ததடதயும் 

்பைசமடுக்கவும். வா்க்னங்களளின உரிமத த்கடு்கள் ்பைததில் சதரிேயவண்டும். ்பற்பல வா்க்னங்கள் 
யமாதிே �ம்்பவததில், யநரடித சதாைர்பிலிருநத வா்க்னங்கடளப ்பைசமடுக்கவும், எ.்கா. 
முன்னாலும் ்பின்னாலும் இருககும் வா்க்னங்கள்).

250  இழுடவ வண்டிடே வரவடழக்க அல்லது வி்பதது ்பறறி யமறச்காண்டு ஆயலா�ட்ன ச்பற உங்கள 
்கோப்புறுதி நிறுவைத்தின பநரடித் வதோ்லபபசி பச்வ்ய அ்ழக்்கவும் 

251  வி்பததில் �ிக்கிே உங்கள் வா்க்னதடத (ய�தம் இருநதாலும் இல்லாவிட்ைாலும்) 24 மைிபநரத்திறகுள 
அல்லது அடுத்த பவ்ல நோளுக்குள அங்ககீ்கரிக்கப்பட்ை த்கவல் சதரிவிபபு நிடலேததிறகு/அங்ககீ்கரிக்கப்பட்ை 
்பட்ைடறககுக ச்காண்டு ச�னறு த்கவல் சதரிவிக்கவும்.

த்கவல் வதரிவிப்பதன நன்ம்கள: 
252  குறிதத ்கால்கட்ைததிறகுள் வி்பதது ்பறறி த்கவல் சதரிவிப்பதனவழி, யமாட்ைார ய்காரிகட்க �ட்ைடமப்பின்ககீழ் 

நீங்கள் �ிரமமில்லாத, தரமா்ன ்பழுது்பாரபபு ய�டவ ச்பறுவயதாடு, மிட்கப்படுததப்படும் ய்காரிகட்க்களளிலிருநது 
எழககூடிே உேர ச�லவு்கடளயும் தவிரக்க முடியும். 

(a)  நி்ைவில்வ்கோள்க: எல்லா வி்பதது்களும் 24 மைியநரததிறகுள் அல்லது அடுதத யவடல 

நாளுககுள் வி்பததில் �ிக்கிே உங்கள் வா்க்னததுைன உங்களது ்காபபுறுதி நிறுவ்னததிைம் 

சதரிவிக்கப்பையவண்டும். வி்பதது எவவளவு �ாதாரைமா்னதா்க இருநதாலும் அல்லது எநதவிதச 

ய�தமும் சதன்பைாவிட்ைாலும், ்காபபுறுதி நிறுவ்னததிைம் அல்லது மூனறாம் தரப்பிைம் நீங்கள் 

இழப்படீு ய்காரி்னாலும் ய்காராவிட்ைாலும், வி்பதடதப ்பறறி த்கவல் சதரிவிக்கவும். 

(b)  வி்பததில் �ிக்கிே வா்க்னததுைன உங்களது ்காபபுறுதி நிறுவ்னததிைம் விபத்தின த்கவ்ல 

நீங்கள வதரிவிக்்கத் தவறிைோல், ்பிற்பாடு ்காபபுறுதி நிறுவ்னம் உங்கள் ய்காரிகட்கககு எதிரா்கத 

தீரமா்னளிக்கககூடிே அல்லது ய்காரிகட்கடே மறுக்கககூடிே நிடலடே நீங்கள் எதிரயநாக்கககூடும். 

இபபுதிே ச்காள்ட்க நி்பநதட்னககு உட்்பைத தவறுவது ச்காள்ட்க விதி்கடளயும் நி்பநதட்ன்கடளயும் 

“மீறிேதா்க” ்கருதப்படும். அதாவது, ்காபபுறுதி நிறுவ்னம் அதன தரப்பில் எநதவிதப ச்பாறுபபும் ஏற்காது. 

அயதாடு, இநதக ச்காள்ட்க நி்பநதட்னககு உட்்பைத தவறி்னால், ச்காள்ட்கடேப புதுப்பிககும்ய்பாது 

“ய்காரிகட்க ச�யோததற்கா்ன தள்ளு்படிடே” நீங்கள் இழக்கககூடும். 

பகுதி X
யமாட்ைார ய்காரிகட்க �ட்ைடமப்பின முக்கிே குறிபபு்கள் (MCF)
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பதிப்பு

ஓட்டுநருக்குரிய அடிப்படை 
விளக்்கம்
அதிகாரபூர்வ ககயேடு

யபாக்கு்வரத்து யபாலிஸால் ஆனகலனில் வ்வளிேிடப்படடது


