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அைிமுகம்

மின்-ஸ்கூடடைரக்ளப் பயன்படுத்துபெரகள் அெற்்்ப் படா்தகள் மற்றும் 
சடா்்லகளில படாதுகடாப்படாகவும் வபடாறுப்படான மு்்யிலும் ஓடடுெதற்குத் 
வத்ெயடான தகெலக்ள இநதக ்கவயடு ெழஙகுகி்து. படாதுகடாப்பு 
ெழிகடாடடுதலக்ள அ்ிநதுவகடாள்ெதும் பயன்படுத்துெதும் ெிபத்துக்ளக 
கு்்ககவும், கனிெடான உநது ேடைமடாடடைக க்லடாசடாரத்்த ெளரககவும் உதவும்.
வமலும், ெிதிக்ளக க்டைப்பிடிககடாத பயனரகள் சடடைப்படியடான ேடைெடிக்கக்ள 
எதிரவகடாள்ள வேரிடை்லடாம்.

இநதக ்கவயடு பின்ெரும் பயிற்சி ேிரலக்ள உள்ளடைககியிருககும்:

�யிறசி நிரல் 1
சிஙகப்பூரில உள்ள உநது ேடைமடாடடைச் சடாதனஙகள்
பற்்ிய வபடாதுெடான தகெலகள்

மின்-ஸ்கூடடைர ஓடடிகள் பயணத்திற்கு முன் வசயய 
வெண்டிய்ெயும் படாகஙக்ளச் சரிபடாரப்பதும்

மின்-ஸ்கூடடை்ரப் பயன்படுத்துெதற்கடான
ெிதிகளும் ேடைத்்த ஒழுஙகுமு்்களும்

�யிறசி நிரல் 2

�யிறசி நிரல் 3



�யிறசி நிரல் 1

சிஙகப்பூரில் உளள உநது ந்மடாட்ச்
சடாதனஙகள �றைிய வ�டாதுவடான
தகவல்கள

�யிறசி நிரல் 1
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கறைல் விறளவுகள

தறலப்புகள

அைிமுகம்

தனிந�ர் ந்மடாட்ச் சடாதனஙகள (PMDகள)

7

�யிறசி நிரல் 1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

மிதிவண்டிகள

தனிந�ர் ந்மடாட் உதவிச் சடாதனஙகள (PMAகள)

�டாறதகளின் வறககள

ஓடடுவதறகுத் தயடாரடாகுதல்

வ�டாதுப் �டாறதகளில் ஓடடுவதறகடான வழிகடாடடுதல்கள

1. நடான்கு உநது ேடைமடாடடைச் சடாதனஙக்ள அ்டையடாளம் கடாண
 முடியவெண்டும்.
2. ஒவவெடாரு சடாதனத்்தயும் ஓடடைககூடிய படா்தகளின் ெ்கக்ளப்
 படடிய்லிடை முடியவெண்டும்
3. வபடாதுப் படா்தகளில ஓடடுெதற்கடான ெழிகடாடடுதலகளில குறைநதது
 ஐநறதப் படடிய்லிடை முடியவெண்டும்.



1.1 அைிமுகம்

1.1.1 உநது ந்மடாட்ச் சடாதனஙகளின் வறககள

இநதப் பயிற்சி ேிரல, பலவெறு ெ்கயடான உநது ேடைமடாடடைச் சடாதனஙக்ள 
அ்ிமுகப்படுத்துகி்து. அவதடாடு, உநது ேடைமடாடடைச் சடாதனஙகளின் பயன்படாடு, 
உரி்மத்துெம் வதடாடைரபடான ெிதிகள், உநது ேடைமடாடடைம் கு்ித்த ேடைத்்த 
ஒழுஙகுமு்்கள், படாதுகடாப்படாக சடாதனத்்த ஓடடுெதற்கடான உதெிககு்ிப்புகள் 
ஆகியன கு்ித்த வமவ்லடாடடைமடான தகெ்்லயும் ெழஙகுகி்து.

உநது ேடைமடாடடைச் சடாதனஙக்ளப் பின்ெரும் பிரிவுகளில ெ்கப்படுத்த்லடாம்:

தனிேபர ேடைமடாடடைச் சடாதனஙகள் (PMDகள்)

மிதிெண்டிகள்

தனிேபர ேடைமடாடடை உதெிச் சடாதனஙகள் (PMAகள்)

வமடாடடைடார வபடாருத்தப்படடை
PMDகள்: மின்சடார ஸ்கூடடைரகள்  
(மின்-ஸ்கூடடைரகள்),

வஹடாெரவபடாரடுகள்
வபடான்்்ெ.
   வமடாடடைடார வபடாருத்தப்படைடாத  
   PMD-கள்: கிக-ஸ்கூடடைரகள்,
   ஸ்வகடவபடாரடுகள் வபடான்்்ெ

வபடைல மிதிெண்டிகள்
மின்-மிதிெண்டிகள் (PAB)
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a)

b)

c)



1.2 தனிந�ர் ந்மடாட்ச் சடாதனஙகள (PMDகள)

1.2.1 தனிந�ர் ந்மடாட்ச் சடாதனஙகளின்
 (PMDகள) வறககள

இநத சடாதனஙகளின் பிரி்வுெ்க மககள் பயணம் வசயெதற்கடாக உருெடாககப்படடை 
சககரஙக்ளக வகடாண்டை ெடாகன ெ்கக்ள உள்ளடைககுகி்து. அ்ெ மின்சடார 
வமடாடடைடார, மனித ஆற்்ல அல்லது இ்ெ இரண்டைடாலும் வசலுத்தப்படை்லடாம். 
இதில தனிேபர ேடைமடாடடை உதெிச் சடாதனஙகள், மிதிெண்டிகள், இன்்்லன் ஸ்வகட 
அல்லது வரடா்லர-ஸ்வகட உள்ளடைஙகடாது.

அ்னத்து PMD-க்ளயும் மிதிெண்டி படா்தகளில ஓடடை்லடாம். ஆனடால வமடாடடைடார 
வபடாருத்தப்படைடாத PMD-க்ள மடடுவம ே்டைபடா்தயில ஓடடை முடியும். அ்னத்து 
PMD-க்ளயும் சடா்்லகளில ஓடடை முடியடாது.

வஹடாெரவபடாரடுகள், யூனி்சககிள்கள், வமடாடடைடார வபடாருத்தப்படடை 
ஸ்வகடவபடாரடுகள் ஆகியன வமடாடடைடார வபடாருத்தப்படடை PMD ெ்ககளுககடான 
எடுத்துககடாடடுகளில உள்ளடைஙகும்.
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வஹடாெரவபடாரடு

ஸ்வகடவபடாரடு கிக ஸ்கூடடைர

யூனி்சககிள் மற்்்ெவமடாடடைடார 
வபடாருத்தப்படடை
ஸ்வகடவபடாரடு

ஸ்வகடவபடாரடுகள், கிக-ஸ்கூடடைரகள் ஆகியன வமடாடடைடார வபடாருத்தப்படைடாத  
PMD-களுககடான எடுத்துககடாடடுகளில உள்ளடைஙகும்.



1.2.2 மின்-ஸ்கூட்ர்கள
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a)

b)

c)

d)

f)

e)

g)

* எழுத்துப்பூரெத் வதரவு அம்லடாககப்படடைவுடைன் மடடுவம வபடாருநதும்.

மின்-ஸ்கூட்ர்கள என்ப்ெ ்கப்பிடிகள் வகடாண்டை வமடாடடைடார வபடாருத்தப்படடை 
PMD-களடாகும். உரி்மயடாளரகள் பின்ெரும் தகெலக்ளக  
கெனத்தில வகடாள்ள வெண்டும்:

மின்-ஸ்கூடடைரகளில பதிவு முத்தி்ரயும், அ்டையடாள முத்தி்ரயும் 
ஒடடைப்படடிருகக வெண்டும். பதிவு முத்தி்ர என்பது LTA-இன் சின்னமும் 
பதிவு எண்ணும் பதிககப்வபற்று, வசடாத்ன ேி்்லயத்தடால ெழஙகப்படும் 
ஒடடுெில்்ல ஆகும்.

மின்-ஸ்கூடடை்ர ஓடடை உஙகளுககு மின்-ஸ்கூடடைருககடான எழுத்துப்பூரெத் 
வதரவுச் சடான்்ிதழ் வத்ெ*.

மின்-ஸ்கூடடைரக்ள மிதிெண்டி படா்தகளில மடடுவம ஓடடை்லடாம்.

மின்-ஸ்கூடடைரகள் உடபடை அ்னத்து வமடாடடைடார வபடாருத்தப்படடை  
PMD-களுககும், UL2272 தீப் படாதுகடாப்புத் தரேி்்லச் சடான்்ளிககப்படடிருகக 
வெண்டும். தீ ெிபத்துகளின் அபடாயத்்தக கு்்கக, சரியடான மற்றும்
படாதுகடாப்படான ்கயடாளும் மு்்க்ள ேீஙகள் பின்பற்் வெண்டும்.

மின்-ஸ்கூடடை்ர ஓடடுெதற்கடான கு்்நதபடச ெயது 16 ஆகும். 
மின்-ஸ்கூடடைருககடான எழுத்துப்பூரெத் வதரவு சடான்்ித்ழப் வபற்் 
ெயதுெநவதடாரின் (கு்்நதது 21 ெயது) வமற்படார்ெயின் கீழ், சடடைப்படி 
அனுமதிககப்படடை ெயதிற்குக கு்்ெடானெரகள் இெற்்் ஓடடை்லடாம்*.

மின்-ஸ்கூடடைரகள் கண்டிப்படாக LTA-உடைன் 
(ேி்லப் வபடாககுெரத்து ஆ்ணயத்துடைன்) பதிவு 
வசயயப்படை வெண்டும்.

மின்-ஸ்கூடடைரகளின் சடாதன இணகக 
உடபடுத்்ல உறுதி வசயய, ஆ்ணயத்தடால
அஙகீகரிககப்படடை வசடாத்ன ேி்்லயஙகளடால 
வசடாதிககப்படை வெண்டும்.



1.3 மிதிவண்டிகள

1.3.1 தமடாட்டார் வ�டாருத்தப்�்டாத மிதிவண்டிகள
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a)

c)
b)

d)
e)

்பக அல்லது ்சககிள் என்றும் அ்ழககப்படுகின்் மிதிவண்டி, மனிதனடால 
இயஙகுகின்் அல்லது வமடாடடைடார மூ்லம் இயஙகுகின்், வபடை்்லக வகடாண்டு 
வசலுத்தப்படும் ஒரு ெடாகனமடாகும். இதில முன்பு்மும் பின்பு்மும் ஒரு சடடைத்தில
இரண்டு சககரஙகள் இ்ணககப்படடிருககும். 

சடா்்லககடான மிதிெண்டிகள்
ம்்லப் பிரவதசத்திற்கடான மிதிெண்டிகள்
தடை மிதிெண்டிகள் / ேி்்லயடான கியர மிதிெண்டிகள்
்ஹப்ரிட மிதிெண்டிகள்
மடைககககூடிய மிதிெண்டிகள்

வமடாடடைடார வபடாருத்தப்படைடாத மிதிெண்டிகளின் ெ்ககள்:



1.3.2 மின்-மிதிவண்டிகள (PAB-கள)
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a)

b)

c)

d)

e)

* எழுத்துப்பூரெத் வதரவு அம்லடாககப்படடைவுடைன் மடடுவம வபடாருநதும்.

வபடாதுெடாக இ-ற�க என்று அ்ழககப்படும்  
மின்-மிதிவண்டி (PAB), ெழககமடான மிதிெண்டி 
வபடா்லவெ வதடாற்்மளிககும். ஆனடால இதில 
வபடை்லிங வசயய உதவுெதற்கு மின்சடார
வமடாடடைடார வபடாருத்தப்படடிருககும்.

PAB-க்ளப் பயன்படுத்துெதற்கு முன், LTA

அஙகீகரித்த அதிகடாரபூரெ வசடாத்ன ேி்்லயத்தில 
ெ்க அஙகீகரிககப்படடு, சீல ்ெககப்படடு, 
பதிவுவசயயப்படை வெண்டும்.

PAB-களின் பின்பு்த்தில வதளிெடாகக கடாணககூடிய  
எண் தகடு வபடாருத்தப்படடு இருகக வெண்டும்.

PAB-ஐ ஓடடுெதற்கு உஙகளுககு PAB எழுத்துப்பூரெத் 
வதரவுச் சடான்்ிதழ் வத்ெ*.

PAB-க்ள மிதிெண்டி படா்தகளிலும் சடா்்லகளிலும் 
ஓடடை்லடாம்.

PAB-ஐ ஓடடுெதற்கடான கு்்நதபடச ெயது 16 ஆகும்; 
PAB-களின் பின்னிருக்கயில பயணம் வசயயும் 
பயணிகளுககும் அவத ெயது ெரம்பு வபடாருநதும்.

PABகள �றைிய முககியத் தகவல்கள



1.4 தனிந�ர் ந்மடாட் உதவிச் சடாதனஙகள (PMAகள)
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தனிந�ர் ந்மடாட் உதவிச் சடாதனஙகளில் (PMA) சககர ேடாற்கடா்லிகள், வமடாடடைடார 
வபடாருத்தப்படடை சககர ேடாற்கடா்லிகள் அல்லது வமடாபி்லிடடி ஸ்கூடடைரகள் ஆகிய்ெ 
அடைஙகும். ேடைகக முடியடாத அல்லது ேடைககச் சிரமப்படும் ஒருெ்ரச் சுமககும் 
ெ்கயில அ்ெ ெடிெ்மககப்படடுள்ளன. PMA-க்ள மிதிெண்டி படா்தகளிலும்
ே்டைபடா்தகளிலும் ஓடடை்லடாம்.
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* எழுத்துப்பூரெத் வதரவு அம்லடாககப்படடைவுடைன் மடடுவம வபடாருநதும்.

PMD - 

PMD - 
PMD - 

PAB PMAமின்-ஸ்கூட்ர்

தமடாட்டார் 
வ�டாருத்தப்�ட்து 

(மின்-யூனி்சககிள், 
வஹடாெரவபடாரடு, 

வமடாடடைடார 
வபடாருத்தப்படடை 
ஸ்வகடவபடாரடு)

தமடாட்டார் 
வ�டாருத்தப்�்டாதறவ 

(யூனி்சககிள், 
ஸ்வகடவபடாரடு,  
கிக-ஸ்கூடடைர)

ஆம்

படாரம் ஏற்்ப்படைடாத ேி்்லயில  
அதிகபடச எ்டை - 20 கிவ்லடா

UL2272 தீப் படாதுகடாப்புத் 
தரேி்்லச் சடான்்ளிககப்படடைது

அதிகபடச வெகம்  
மணிககு 25 கிமீ

16 ெயது
<16 ெயதினர, 

மின்- 
ஸ்கூடடைர  

எழுத்துப்பூரெத் 
வதரெில வதரச்சி 

வபற்்
ஒரு யதுெநதெரடால
வமற்படார்ெயிடைப்படை 

வெண்டும்

அதிகபடச அக்லம் 70 வச.மீ.

ஆம்

ஆம*் ஆம*்

ஆம்

இல்்ல

இல்்ல

இல்்ல

இல்்ல இல்்ல

இல்்ல

இல்்ல

இல்்லஇல்்ல

16 ெயது

16 ெயது
ஓடடுபெர: 
16 ெயது

படாரம் ஏற்்ப்படைடாத 
ேி்்லயில அதிகபடச எ்டை 
- 20 கிவ்லடா (படா்தகளில)

அதிகபடச அக்லம் 70 
வச.மீ (படா்தகளில)

பின்னிருக்க 
பயணி:  
16 ெயது

வமடாடடைடார 
உதெி 

மணிககு 25 
கிமீ வெகத்தில 
துண்டிககப்படை 
வெண்டும்

வமடாடடைடார 
வபடாருத்தப்படடை 
PMA-களுககடான 

அதிகபடச  
வெகம் மணிககு 

10 கி.மீ

இல்்ல

இல்்ல இல்்ல

இல்்ல

இல்்ல

இல்்ல இல்்ல

இல்்ல

ஆம்

ஆம்

ஆம்

ஆம்

ஆம்

EN15194
இணககம்

ஆம்

ஆம்

ஆம்

ஆம்

ஆம்ஆம்

விதிகள மிதிவண்டி

உநது ந்மடாட்ச் சடாதனஙகளின் வறககள

சடாறல

நற்�டாறத

மிதிவண்டி 
�டாறத

சடாதனஙகளுககடான  
தகுதி  

வறரயறைகள

எங
கு

 ஓ
ட் தவ

ண்
டும்?

எழுத்துப்பூர்வத் 
ததர்வு அவசியமடா?

குறைநத�டச 
 வயது

LTA உ்ன் 
�திவு வசயய 
தவண்டுமடா?



1.5 �டாறதகளின் வறககள
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a)

b)

கீவழயுள்ள ெிளககப்படைம், �டாறதகள மறறும் சடாறலகளின் வறககறளயும், அவறைில் 
வசல்ல அனுமதிககப்�ட் சடாதனஙகளின் வறககறளயும் சுருககமடாகக கடாடடுகிைது.

�டாறத/  
சடாறல

சடாதன
வறக  

மிதிவண்டி

மின்-மிதிவண்டி 
(PAB)  

தமடாட்டார் 
வ�டாருத்தப்�்டாத 
தனிந�ர் ந்மடாட்ச் 
சடாதனம் (PMD) 
எ.கடா. ்கயடால இயககும் 
கிக ஸ்கூடடைர

தனிந�ர் ந்மடாட் 
உதவிச் சடாதனம் (PMA)
எ.கடா. வமடாபி்லிடடி 
ஸ்கூடடைர அல்லது 
மின்சடாரத்தில இயஙகும் 
சககர ேடாற்கடா்லி

தமடாட்டார் 
வ�டாருத்தப்�்டாத 
தனிந�ர் ந்மடாட்ச் 
சடாதனம் (PMD)  எ.கடா. 
்கயடால இயககும் கிக 
ஸ்கூடடைர

மிதிவண்டி  �டாறத
“மிதிெண்டி ஓடடுேர* அல்லது ‘PCN* 

கு்ிககப்படடை படா்தகள்

சடாறல
ெி்ரவுச்சடா்்லகள்  மற்றும்  
சுரஙகச்சடா்்லகள் தெிரத்து

நற்�டாறத
வபடாதுெடாக சடா்்லகளுககு அருகிலும் 

ெெீக குடியிருப்பு ேகரஙகளிலும் 
இருககும் படா்தகள் மற்றும் ெெீக 
குடியிருப்புப்வபட்டைகளுககுள் உள்ள

மிதிவண்டி �டாறதகளில் அ்டையடாளக கு்ிகள் 
இருககும். இநதப் படா்தகள் மணிககு 25 கிமீ 
வெக ெரம்்பக வகடாண்டுள்ளன. அ்னத்து 
ெ்கயடான உநது ேடைமடாடடைச் சடாதனஙக்ளயும் 
இநதப் படா்தயில பயன்படுத்த்லடாம்.

நற்�டாறதகளில் ‘மிதிெண்டி ஓடடுேர’ 
அல்லது ‘PCN’ அ்டையடாளக கு்ிகள் எதுவும் 
இருககடாது. ே்டைபடா்தகளுககடான வெக ெரம்பு 
மணிககு 10 கி.மீ. வமடாடடைடார வபடாருத்தப்படைடாத 
சடாதனஙக்ளயும் PMA-க்ளயும் ே்டைபடா்தகளில 
பயன்படுத்த்லடாம்.



1.6 ஓடடுவதறகுத் தயடாரடாகுதல்

பிரகடாசமடான ேி்த்தி்லடான
ஆ்டைகள்

தளர்வடான வதடாஙகும்  
நிறலயிலடான சுறமகள இல்றல

 �டாதஙகறள மூடிய    
 கடாலைிகள

தறலககவசம்
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a)

c)

b)

d)

e)

மற்் ெடாகன ஓடடிகள், படாதசடாரிகள் ஆகிவயடாரின் படார்ெயில ேீஙகள் 
வதளிெடாகத் வதரியும் ெ்கயில பிரகடாசமடான ெண்ண ஆ்டைக்ள 
அணியுஙகள்.

பு்ப்படுெதற்கு முன்னர உஙகள் சடாதனத்தின் ெிளககுகள், பிவரககுகள் 
மற்றும் டையரகள் ேல்ல ேி்்லயில உள்ளதடா என்ப்தச் சரிபடாருஙகள்.

சடாதனம் உஙகளுககு ெசதியடாகவும், முழு்மயடாக உஙகள் கடடுப்படாடடிலும் 
இருககி்தடா என்ப்தச் சரிபடாருஙகள். பு்ப்படுெதற்கு முன்னர உஙகள் 
இருக்க அல்லது ்கப்பிடிக்ளச் சரி வசயயுஙகள்.

எல்லடா படாரஙகளும் து்ணககருெிகளும் மு்்யடாகப் 
பி்ணககப்படடுள்ளனெடா என்றும், அ்ெ சடாதனத்்தக கடடுப்படுத்தும் 
உஙகள் தி்்னப் படாதிககடாமல இருப்ப்தயும் சரிபடாருஙகள்.

உஙகள் பயணத்திற்குத் முன்கூடடிவய திடடைமிடடு, ஆகப் படாதுகடாப்படான 
படா்த்யத் வதரநவதடுஙகள். முடிநதெ்ர மிதிெண்டி படா்தகள் 
அதிகமடாகவுள்ள படா்த்யத் வதரநவதடுஙகள். சடா்்லகளில மிதிெண்டியும் 
மின்-மிதிெண்டியும் ஓடடிச்வசலலும் வபடாது, உஙகள் படாதுகடாப்பிற்கடாக 
வபடாககுெரத்து வேரிச்்லத் தெிரத்திடுஙகள்.



1.7  வ�டாதுப் �டாறதகளில் ஓடடுவதறகடான   
     வழிகடாடடுதல்கள
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a)

c)

b)

d)

h)

i)

j)

k)

e)

f)

g)

அ்னெ்ரயும் படாதுகடாப்படாக ்ெத்திருகக மற்் பயனரக்ளக கனிவெடாடு 
கருதுஙகள். படா்தகளில ஓடடும்வபடாது,   கூடுதல படாதிப்புககு உள்ளடாகக 
கூடிய படாதசடாரிகள் வபடான்் பயனரகளுககு எப்வபடாதும் ெழிெிடுஙகள். வபடாதுப் 
படா்தகளில ஓடடும்வபடாது ஓடடுபெரகள் பின்ெரும் ெழிகடாடடுதலக்ளப் 
பின்பற்் ஊககுெிககப்படுகி்டாரகள்:

எப்வபடாழுதும் படாதசடாரிகளுககு ெழிெிடுஙகள்.

உஙகள் வெகத்்தக கண்கடாணித்து மற்்ெரக்ளச் சுற்்ி வமதுெடாகச்
வசலலுஙகள்.

வபருநது ேிறுத்தஙகள் மற்றும்/அல்லது வபடாதுப் படா்தகளின் குறுககுச் 
சநதிப்புக்ள வேருஙகும்வபடாது வெகத்்தக கு்்த்துக வகடாள்ளுஙகள்.

வேரிச்லடான இடைஙகளில உஙகள் சடாதனத்தில இருநது இ்ஙகி அ்த 
தள்ளிக வகடாண்டுச் வசலலுஙகள்.

முநதிச் வசலெதற்கு முன்னர மற்்ெரக்ள வமல்ல எச்சரியுஙகள்.

முநதிச் வசலலும் வபடாது தெிர மற்் வேரஙகளில படா்தயில 
இடைதுபு்மடாகவெ வசலலுஙகள்.

கு்ிப்படாக, முநதிச் வசலலும் வபடாது வமடாதல ஏற்படுெ்தத் தெிரப்பதற்கு, 
படா்த்யப் பயன்படுத்தும் பி்ரிடைமிருநது படாதுகடாப்படான தூர 
இ்டைவெளி்யக க்டைப்பிடியுஙகள்.

பி் படா்தப் பயனரகளின் முகத்திற்கு வேரடாக உஙகள் ெிளககுகள் 
ஒளிபடாயச்சுெ்தத் தெிரத்திடுஙகள்.

இரு ்கக்ளயும் ்கப்பிடிகள்மீது ்ெத்திருஙகள். வசலலும் தி்ச்ய 
மடாற்றுெதற்கு அல்லது திரும்புெதற்கடான உஙகள் வேடாககத்்த 
முன்னதடாகவெ ்ச்க மூ்லம் வதரிெியுஙகள்.

மிதிெண்டி படா்தகளும், மிதிெண்டி கடைப்புகளும் இருககும் வபடாது 
அெற்்ில ஓடடிச் வசலலுஙகள்.

மிதிெண்டி ேி்்லயடுககுகள் மற்றும் மஞசள் ேி்ப் வபடடிகள் வபடான்் 
கு்ிப்பிடடை ேிறுத்துமிடைஙகளில உஙகள் சடாதனத்்த ேிறுத்தி ்ெயுஙகள்.



�யிறசி நிரல் 2

மின்-ஸ்கூட்ர் ஓடடிகள �யைத்திறகு  
முன் வசயய தவண்டியறவயும்  
�டாகஙகறளச் சரி�டார்ப்�தும்
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கறைல் விறளவுகள

தறலப்புகள

2.1

2.5

2.2

2.6

2.3

2.7

2.8

2.4

�யிறசி நிரல் 2

1. மின்-ஸ்கூட்ர் சடாதன வறரயறைகறளப் படடிய்லிடை முடியவெண்டும்.
2. சடாதன ெ்ரய்்கள் ேிரணயத்திற்கடான படாதுகடாப்புக கடாரணஙக்ள
 ெிளகக முடியவெண்டும்.
3. UL2272 சடான்்ளிப்பின் முககியத்துெத்்த ெிளகக முடியவெண்டும்.
4. சடாதனம் தீப்பற்றுெ்தத் தடுப்பதற்கடான குறைநதது 4
 வழிககடாடடுதல்கறளப் படடிய்லிடை முடியவெண்டும்.
5. மின்-ஸ்கூடடை்ர ஓடடுெதற்குமுன் வமற்வகடாள்ள வெண்டிய
 குறைநதது 3 சரி�டார்ப்புகறள ெிெரிகக முடியவெண்டும்.
6. மின்-ஸ்கூடடைரில உஙகள் பயணத்்த திடடைமிடை இய்லககூடியெரடாக
 இருககவெண்டும்.

மின்-ஸ்கூட்ர்களுககடான வறரயறைகள

UL2272 சடான்ைளிப்பு மறறும் தபீ் �டாதுகடாப்பு

மின்-ஸ்கூட்ர்கறள ஓடடுவதறகு முன்னர் 
�டாகஙகறளச் சரி�டார்த்தல்

�டாதுகடாப்புக கவசஙகள மறறும் ஆற்

மின்-ஸ்கூட்ரின் �ரடாமரிப்பு

சடாதனத்றத நிறுத்தி றவத்தல், �டாதுகடாத்தல் 
மறறும் �த்திரப்�டுத்துதல்

உஙகள �யைத்றதத் திட்மிடுதல்

மூன்ைடாம் தரப்புப் வ�டாறுப்பு கடாப்புறுதி
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2.1 மின்-ஸ்கூட்ர்களுககடான வறரயறைகள

மின்-ஸ்கூட்ர்களுககடான வறரயறைகள மறறும் 
சட்விதரடாதமடான மடாறைியறமப்பு

மின்-ஸ்கூடடைரகள் உடபடை அ்னத்து PMD-களும் வபடாதுப் படா்தகளில 
பயணிககும்வபடாது பின்ெரும் சடாதன ெ்ரய்்களுககு இணஙகியிருகக  
வெண்டும். உஙகள் சடாதனத்்த மடாற்்ிய்மககக கூடைடாது.

உஙகள் மின்-ஸ்கூடடைரில வெளி வபடடைரிக்ள
இ்ணககககூடைடாது. உஙகள் சடாதனத்தில கூடுதல வபடடைரி
பயன்படுத்துெதற்கு சடான்்ளிககப்படடிருநதடால மடடுவம
அவெடாறு வசயய்லடாம்.

சடாதனத்தின் அசல மின்சடார படாகஙக்ள மடாற்்ிய்மககவெடா
அல்லது திருத்தவெடா கூடைடாது. ஏவனனில அத்த்கய வசயல
UL2272 சடான்்ளிப்்ப வசல்லடாததடாககும். அவதடாடு தீப்பிடிககும்  
ஆபத்்தயும் ஏற்படுத்தும்.

வமடாதல ஏற்படைக கூடிய வெ்ளகளில கடு்மயடான கடாயஙகள் ஏற்படும் 
அபடாயத்்தக கு்்ப்பதற்கடாக ேிரணயிககப்படடை படாரம் ஏற்்ப்படைடாத 
அதிகபடச எ்டை 20 கிவ்லடா ஆகும். படாரம் ஏற்்ப்படைடாத எ்டை என்பது 
ஏவதனும் கூடுதல படாரஙக்ள ஏற்றுெதற்கு முன்னர உள்ள, ஆனடால 
சடாதனத்துடைன் இ்ணககப்படடிருககும் கருெிக்ள உள்ளடைககிய
சடாதனத்தின் எ்டை்யக கு்ிககி்து, (எ.கடா. ஒரு தண்ணரீ புடடி  
தடாஙகியின் எ்டை, படாரம் ஏற்்ப்படைடாத எ்டையில வசரும், ஆனடால  
தண்ணரீ புடடி அதில வசரடாது).

வபடாதுப் படா்தகளில சடாதனஙகள் ஒன்்் ஒன்று படாதுகடாப்படாகக கடைநது 
வசல்ல அனுமதிககப்படடை அதிகபடச அக்லம் 70 வச.மீ. 

மிதிெண்டி படா்தகளுககடான வெக ெரம்்பப் பயனரகள் மீ்டாதிருப்ப்த 
உறுதிப்படுத்துெதற்கடாக (வமடாடடைடார வபடாருத்தப்படடை சடாதனஙகளுககு) 
ேிரணயிககப்படடை அதிகபடச வெகம் மணிககு 25 கிமீ ஆகும்.

(வமடாடடைடார வபடாருத்தப்படடை சடாதனஙகளுககு) தீப் படாதுகடாப்புககடாக
UL2272 சடான்்ளிப்பு அெசியம்.

a)

b)

c)

d)
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b)

c)
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சடாதன ெ்ரய்்கள் பின்பற்்ப்படுெ்த உறுதிவசயய, பதிவுவசயயப்படடை  
மின்-ஸ்கூடடைரகள் 2 ஆண்டுகளுககு ஒருமு்் வசடாதிககப்படை வெண்டும். 
அவெடாறு வசயயத் தெ்ினடால அபரடாதம் ெிதிககப்படும். அவதடாடு, உஙகள்  
மின்-ஸ்கூடடைரின் பதிவும் ேீககப்படும்.

உஙகள் மின்-ஸ்கூடடைர வபடாதுப் படா்தகளில பயன்படுத்தப்படுெதற்கு முன்படாகப் 
பதிவு வசயயப்படடிருகக வெண்டும். பதிவு வசயயப்படைடாத மின்-ஸ்கூடடை்ர வபடாதுப் 
படா்தகளில ஓடடுெது குற்்மடாகும்.

அ்னத்து புதிய மின்-ஸ்கூடடைரகளும் பதிவுச் வசடாத்னயில
வத்ிய பி்கு மடடுவம LTA-ெில பதிவு வசயய முடியும்.

பதிவுவசயததும், சடாதனத்திற்குத் தனிப்படடை 
�திவு எண்ணும் LTA தரும் �திவு 
முத்திறரயும் வழஙகப்�டும்.

உஙகள் மின்-ஸ்கூடடைரில பதிவு முத்தி்ர
வதளிெடாகக கடாடசிப்படுத்தப்படை வெண்டும்.
பதிவு முத்தி்ர்யத் திருத்துெது அல்லது
பதிவு முத்தி்ர இல்லடாமல சடாதனத்்த
ஓடடுெது குற்்மடாகும்.
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அ்டையடாள முத்தி்ர

பதிவு முத்தி்ர

அதிக�டச எற்
சடாதனம் வமடாதிெிடடைடால,
கடு்மயடான கடாயஙகள்
ஏற்படைகசூடிய ஆபத்்தக

கு்்ககும்

அதிக�டச
அகலம்
சடாதனஙகள்

ஒன்்்வயடான்று
படாதுகடாப்படான
மு்்யில

கடைநதுவசல்ல குறுகவக
அனுமதிககும்

அதிக �டச அளவடீு
இயநதிரச் சடாதனத்தின்

அதிக�டச தவகம் மைிககு
பயன்படாடடைடாளரகள் வெக
ெரம்்ப மீ்டாதிருப்ப்த

உறுதி வசயதிடும்

சடாதனப் �டாதுகடாப்புத் தரநிறலச்
சடான்ைிதழ் வ�றைது

(தமடாட்டார் வ�டாருத்தப்�ட்
PMDகளுககு)

தீச்சம்பெஙகள் ேிகழடாமல இருப்ப்தயும்
வபடாதுமககளின் படாதுகடாப்்பயும் வமம்படுத்தும்.
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பதிவு எண் ஓர அ்டையடாள முத்தி்ரயில கடாடசிப்படுத்தப்படை வெண்டும். 
அது தகடைடாக அல்லது ஒடடுெில்்லயடாக இருகக்லடாம். அ்டையடாள முத்தி்ர 
எப்வபடாதும் வதளிெடாகத் வதரிய வெண்டும்.அ்டையடாள முத்தி்ர இல்லடாமல 
சடாதனத்்த ஓடடுெது அல்லது வபடா்லியடான அ்டையடாள முத்தி்ர்யப் 
பயன்படுத்துெது குற்்மடாகும்.

வபடாதுப் படா்தகளில பயன்படுத்தப்படும் அ்னத்து வமடாடடைடார 
வபடாருத்தப்படடை PMD-களுககும் UL2272 தரேி்்லச் சடான்்ளிககப்படடிருகக 
வெண்டும். UL2272 தீப் படாதுகடாப்புத் தரேி்்ல, தீ மற்றும் மின்சடார ஆபத்துகள் 
ஏற்படும் அபடாயத்்தக கு்்ககி்து. UL2272 சடான்்ளிககப்படடை PMD-ஐ 
மடாற்்ிய்மத்தடால அதன் சடான்்ிதழ் வசல்லடாததடாகிெிடும், தீப்பற்றும் 
ஆபத்தும் ஏற்படும்.

தீ ெிபத்துகளின் அபடாயத்்தக கு்்கக, சடாதனத்்த ஓடடுபெரகள் 
பின்ெரும் படாதுகடாப்படாகக ்கயடாளும் உதெிக கு்ிப்புக்ளப் பின்பற்் 
வெண்டும்:

தீப்பற்்க கூடிய வபடாருடகளி்லிருநது ெி்லககி, கடினமடான,
தி்நத மற்றும் தட்டையடான வமற்பரப்புகளில மின்வனற்்ம்
வசயயுஙகள்.

குளிரநத அ்்யில, வெப்பத்தி்லிருநது ெி்லககி மின்வனற்்ம்
வசயயுஙகள்.

இநதப் பதிவு ேிபநத்ன மற்் PMD-களுககுப் வபடாருநதடாது.

2.2 UL2272 சடான்ைளிப்பு மறறும் தபீ் �டாதுகடாப்பு
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மின்வனற்்ம் வசயயும் வபடாது சடாதனத்்தத் துணியடால 
மூடைககூடைடாது. ஏவனனில இது வெப்பச் சித்ல வெகத்்தக 
கு்்த்துெிடும்.

வத்ெககு அதிகமடாக மின்வனற்்ம் வசயெ்தத் தெிரககவும். 
வபடடைரிக்ள அல்லது சடாதனஙக்ள இரவு முழுெதும் 
மின்வனற்்ம் வசயயக கூடைடாது. வபடடைரி்ய அதிகளவு 
மின்வனற்்ம் வசயெதடால அளவுககதிகமடாகச் சூவடை்ி தீ 
மூளககூடும்.

வெப்பச் சித்லுககு இடைம் வகடாடுககவும். சடாதனம் சூடைடாக 
இருககும்வபடாது மின்வனற்்ம் வசயெ்தத் தெிரககவும் 
(எ.கடா. பயன்படுத்திய உடைவனவய). ஏவனனில இது எதிரபடாரடாத 
வசதத்திற்கு ெழிெகுத்து, சடாதனத்தின் படாதுகடாப்்ப 
சீரகு்்லககும்.

ஈரமடாக இருககும்வபடாது வபடடைரி்ய மின்வனற்்ம் வசயெ்தத் 
தெிரககவும். மின்கசிவு ஏற்படுெ்தத் தடுகக, சடாதனத்்த 
மின்வனற்்ம் வசயெதற்கு முன் அ்த உ்லர ்ெககவும்.

வபடடைரிகளில ஏவதனும் வசதம் அல்லது உருமடாற்்ஙகள் 
(எ.கடா. வபடடைரிகள் துருப்பிடித்து அரித்தல அல்லது தூளடாகுதல) 
ஏற்படடுள்ளனெடா எனத் தெ்டாமல வசடாதிககவும்.

சடாதனஙக்ள மு்்யடாகப் பத்திரப்படுத்தி ்ெககவும். 
மின்க்லன்க்ள (வபடடைரிகள்) அ்் வெப்பேி்்லயில 
பத்திரப்படுத்தி ்ெகக வெண்டும்.

சடாதனத்தின் அசல மின்சடார படாகஙக்ள மடாற்்ிய்மககவெடா 
அல்லது திருத்தவெடா கூடைடாது. இது UL2272 சடான்்ளிப்்பயும் 
வசல்லடாததடாககும்.

மின்-ஸ்கூடடைர தயடாரிப்படாளரடால பரிநது்ரககப்படடை மற்றும் 
படாதுகடாப்புக கு்ியடீு உள்ள மின்வனற்்ிக்ள மடடுவம 
பயன்படுத்துஙகள்.
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2.3 மின்-ஸ்கூட்ரின் �ரடாமரிப்பு

2.4 மின்-ஸ்கூட்ர்கறள ஓடடுவதறகு
முன்னர் �டாகஙகறளச் சரி�டார்த்தல்

சடாதனத்்த சி்ப்படாக ஓடும் ேி்்லயில ்ெத்திருகக,  
மின்-ஸ்கூடடைரக்ள மடாதத்திற்கு ஒரு மு்் பரடாமரிகக வெண்டும்.
அ்ிவுறுத்தலகளுககு சடாதனக ்கவயட்டைப் படாரககவும்.

3 முதல 6 மடாதஙகளுககு ஒரு மு்்யடாெது பழுதுேீககத்திற்குக
வகடாண்டு வசல்லவும்.

எநத மின்-ஸ்கூடடைர படாகஙக்ளயும் மூன்்டாம் தரப்புப் படாகஙக்ளக 
வகடாண்டு மடாற்் வெண்டைடாம். ஏவனனில இது தீ ஆபத்்த ஏற்படுத்தும். 
வமலும் UL2272 சடான்்ளிப்்ப தகுதியிழககச் வசயயும். அஙகீகரிககப்படடை 
சில்ல்் ெிற்ப்னயடாளரிடைம் படாகஙக்ள மடாற்்ம் வசயயவெண்டும்.
வதயநது, ்ேநத படாகஙக்ள அசல தயடாரிப்படாளரின் படாகஙக்ளக 
வகடாண்டு அெரடால மடாற்் முடியும்.

மின்-ஸ்கூடடை்ர ஓடடுெதற்கு முன், ேீஙகள் கீழ்ககண்டைெற்்்ச் சரிபடாரகக
வெண்டும்: அது சி்ப்படாகச் வசயலபடும் ேி்்லயில இருககவெண்டும்

்கப்பிடிகளின் உயரத்்த
ெசதியடாக இருககும்
ேி்்லககுச் சரிவசயது
வகடாள்ளுஙகள்.  
இருக்ககள் இல்லடாத 
மின்-ஸ்கூடடைரகளுககு,
கடடைடாய ெிதியடாக, ேீஙகள் 
அடிககட்டையில  ேிற்கும்வபடாது 
்கப்பிடிகள் உஙகள் இ்டை 
அல்லது இடுப்பு உயரத்தில 
இருகக வெண்டும்.

வதடாள்கள் தளரெடாக
இருககடடும்

்கப்பிடிகளி்லிருநது
இருநது ெசதியடான

தூரத்தில

்கப்பிடிகள் இடுப்பு-
இ்்டை உயரத்திற்கு

இருககடடும் படாதஙகள் ஒன்்ன்பின்
ஒன்்டாக

்ெககப்படடு
இருககடடும்

வதடாள்கள் தளரெடாக
இருககடடும்

்கப்பிடிகளி்லிருநது
இருநது ெசதியடான

தூரத்தில

்கப்பிடிகள் இடுப்பு-
இ்்டை உயரத்திற்கு

இருககடடும் படாதஙகள் ஒன்்ன்பின்
ஒன்்டாக

்ெககப்படடு
இருககடடும்
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பிவரக ெி்சகள் மு்்யடாகச் வசயலபடுெ்த உறுதிப்படுத்த, அெற்்் 
அழுத்திச் சரிபடாரககவும். அ்ெ சககரஙக்ள ேிறுத்துெதற்கடான 
அழுத்தத்்த ெழஙகுகின்்னெடா என்ப்தயும் சரிபடாரககவும்.

சககரஙகளில மு்்யடாகக கடாற்வ்ற்்ப்படடுள்ளதடா என்ப்தச் 
சரிபடாரககவும். அ்ெ ்கயடால அழுத்தி ேசுகக முடியடாத அளெிற்குக 
கடினமடாக இருகக வெண்டும். டையரின் ரப்பரில வெடிப்புகவளடா, கிழிசலகவளடா 
இருககக கூடைடாது. வமலும், டையரின் ெரிப்பள்ளஙகள் வதளிெடாகத் வதரியும்
ேி்்லயில இருகக வெண்டும்.

வபடடைரியில உஙகள் பயணத்திற்கு வபடாதிய அளவு மின்சடாரம் இருககி்தடா 
என்ப்தச் சரிபடாரககவும்.

மடைககககூடிய சடாதனஙகளுககு, எல்லடா தடாழ்படாள்களும் சரியடாகப் 
பூடடைப்படடிருப்ப்தச் சரிபடாரககவும்.

படாரஙகள் மற்றும் து்ணககருெிகள் (எ.கடா. வசணப் ்பகள், வதடா்்லவபசி 
தடாஙகி வபடான்்்ெ) மு்்யடாகப் பி்ணககப்படடிருகக வெண்டும்.

படாரஙகள் உஙகள் படார்ெ்யத் தடுககவெடா அல்லது ேீஙகள் ஸ்டியரிங்க 
திருப்புெ்தப் படாதிககவெடா கூடைடாது. கனமடான படாரஙகளடால உஙகள் 
சடாதனத்்தக கடடுப்படுத்துெது கடினமடாக்லடாம். அ்ெ உஙகள் ெிளககுகள் 
அல்லது அ்டையடாளக கு்ியடீ்டையும் ம்்ககக கூடைடாது.

உஙகள் சடாதனத்தில பயணிகளுககடான மு்்யடான இருக்ககள் இருநதடால 
மடடுவம பயணிக்ள ஏற்்ிச் வசல்ல்லடாம். பயணிகள் உஙகள் படார்ெ்ய 
ம்்ககககூடைடாது. 

சடாதன ெிெரககு்ிப்புக்ள அல்லது பயனர ்கவயட்டைப் படாரத்து, உஙகள் 
சடாதனத்தின் அதிகபடச படாரம் எவெளவு என்ப்தத் வதரிநது வகடாள்ளவும்.
உஙகள் சடாதனத்திற்கு ேிரணயிககப்படடை படாரத்்த ெிடை அதிகமடாக ஏற்் 
வெண்டைடாம்.
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மின்-ஸ்கூடடைரகள் உள்ளிடடை PMD-களில முன்பு் வெள்்ள ெிளககும் 
பின்பு் சிெப்பு ெிளககும் வபடாருத்தப்படடிருகக வெண்டும்.

இரவு 7 மணி முதல கடா்்ல 7 மணிககு ெ்ர ஓடடும்வபடாது ெிளககுகள் 
இயககப்படை வெண்டும். பு்ப்படுெதற்கு முன் ெிளககுகள் இயஙகுெ்தச் 
சரிபடாரககவும். இரெில ெிளககுகள் இல்லடாமல ஓடடுெது குற்்மடாகும்.

உஙகள் ெிளககுகள் அதிகப் பிரகடாசமடாக இருககககூடைடாது அல்லது 
மற்்ெரகளின் முகத்தில ஒளி்யப் படாயச்சும் ெிதமடாக இருககககூடைடாது. 
ஏவனனில அ்ெ மற்்ெரகளுககுக கனவேர படார்ெயிழப்்ப 
ஏற்படுத்தககூடும்.

சடாதனத்தின் வபடடைரி்யப் பயன்படுத்தும் ெிளககுக்ளப் வபடாருத்தி 
உஙகள் சடாதனத்்த மடாற்்ிய்மககக கூடைடாது. இது சடடைெிவரடாத
மடாற்்ிய்மப்படாகக கருதப்படுகி்து.

மடா்டாக, PMD ஓடடிகள் தஙகள் த்்லககெசத்தின்/ஆ்டைகளின் 
முன்பு்த்திலும் பின்பு்த்திலும் ெிளககுக்ள மடாடடிகவகடாள்ள்லடாம்.
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2.5 �டாதுகடாப்புக கவசஙகள மறறும் ஆற்

சடா்்லகளில த்்லககெசம் அணிெது கடடைடாயமடானது (மிதிெண்டிகளுககும் 
மின்-மிதிெண்டிகளுககும் மடடுவம). உஙகள் படாதுகடாப்புககடாகப் படா்தகளில 
த்்லககெசம் அணியவும் ஊககுெிககப்படுகி்து. ெிபத்து ஏற்படடைடால
த்்லயில ப்லத்த கடாயம் ஏற்படைககூடிய சடாத்தியத்்தத் த்்லககெசம் 
கு்்ககி்து.

மற்் பயனரகளின் படார்ெயில படும் ெ்கயில பிரகடாசமடான 
ெண்ணஙகளில, ஃப்வளடாரவசண்ட அல்லது ஒளி்யப் பிரதிப்லிககும் 
ஆ்டை்ய அணியுஙகள்.

இன் வகஸ் ஆஃப் எமரவஜன்சி (In Case of Emergency, ICE) அட்டை அல்லது 
அெசரகடா்லத்தில வத்ெப்படைககூடிய வபயர, அ்டையடாள அட்டை எண், 
இரத்த ெ்க, அெசரகடா்லத் வதடாடைரபு மற்றும் மருநது ஒவெடா்மகள் 
(ஏவதனும் இருநதடால) வபடான்் தகெலக்ளக வகடாண்டை அ்டையடாளச் 
சீட்டை ேீஙகள் வகடாண்டு வசல்ல வெண்டும்.

சககரஙகளில சிககிக வகடாள்ளககூடிய வபடான்ச்வசடா வபடான்் தளரெடான 
ஆ்டைக்ள அணிய வெண்டைடாம்.

உஙகள் த்்லககெசம் ேன்்டாகப் வபடாருநதுெ்த உறுதிவசயது, 
அ்த மு்்யடாகப் பி்ணககவும்.

ெிரிச்ல்டைநத அல்லது சி்தநத த்்லககெசத்்தப் 
பயன்படுத்தக கூடைடாது. ெிபத்துககுள்ளடான த்்லககெசம் 
வசதம்டைநதிருகக்லடாம் என்பதடால அ்த மடாற்் வெண்டும்.

அஙகீகரிககப்படடை பரிவசடாத்னத் தரேி்்லகளடால 
அஙகீகரிககப்படடை த்்லககெசத்்த ேீஙகள் பயன்படுத்த 
வெண்டும்.
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2.6 சடாதனத்றத நிறுத்தி றவத்தல்,
�டாதுகடாத்தல் மறறும் �த்திரப்�டுத்துதல்

உஙகள் சடாதனத்்தப்
வபடாறுப்புணரவுடைன் ேிறுத்தி 
்ெயுஙகள். மற்்ெரகளுககுத் 
தடைஙகல அல்லது சிரமத்்த
ஏற்படுத்தடாதீரகள். உஙகள்
சடாதனத்்த 
ே்டைெழித்தடைஙகளில,
வபருநது ேிறுத்தஙகளில
அல்லது மரஙகள் மற்றும்
ெிளககுக கம்பஙகளில
சடாயத்தெடாறு ேிறுத்தி
்ெககடாதீரகள்.

ேீஙகள் மஞசள் ேி்ப் 
கடடைஙகள் அல்லது
மிதிெண்டி ேி்்லயடுககுகள்
வபடான்் அதற்வகன 
ஒதுககப்படடை ெடாகன
ேிறுத்துமிடைஙகளில சீரடான 
மற்றும் மு்்யடான ெ்கயில
ேிறுத்தி ்ெகக வெண்டும். 
உஙகளுககு அருகிலுள்ள 
வபடாது மிதிெண்டி ேிறுத்தி
்ெககும் இடைஙக்ளத்
வதடிக கண்டை்ிெதற்கு,
MyTransport.SG ்கப்வபசி 
வசய்லி்யப் பயன்படுத்த்லடாம்.

ேீஙகள் ேிறுத்தி ்ெத்த சடாதனம் மற்்ெரகளுககுத் தடைஙகல அல்லது 
சிரமத்்த ஏற்படுத்தினடால, உஙகளுககு அபரடாதம் ெிதிககப்படை்லடாம். 
அவதடாடு, உஙகள் சடாதனம் ப்ிமுதல வசயயப்படை்லடாம்.

திருட்டைத் தடுகக உஙகள் சடாதனத்்தப் பி்ணத்து ்ெககவும்.
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2.7 உஙகள �யைத்றதத் திட்மிடுதல்

மின்-ஸ்கூடடைரகள் மிதிெண்டி படா்தகளில மடடுவம 
அனுமதிககப்படுகின்்ன.

ேீஙகள் முத்லில உஙகள் பயணப்படா்த்யத் திடடைமிடடு, மிதிெண்டி 
படா்தகள் அதிகமடாக உள்ள பயணப்படா்த்யத் வதரநவதடுகக வெண்டும். 
மிதிெண்டி படா்த கடடை்மப்பின் ெ்ரபடைம், LTA இ்ணயத்தளத்திலும் 
MyTransport.SG ்கப்வபசி வசய்லியிலும் கி்டைககும்.

பயணப்படா்தயின் ஒரு பகுதி ே்டைபடா்தகளில இருநதடால, வமடாடடைடார 
வபடாருத்தப்படடை PMD (மின்-ஸ்கூடடைர உடபடை) ஓடடிகள் அப்பகுதிகளில 
பயணிககும்வபடாது சடாதனஙகளில இருநது இ்ஙகித் தள்ளிகவகடாண்டு 
ேடைநது வசல்ல வெண்டும்.

மின்-ஸ்கூடடைரகள் உள்ளிடடை PMD-களும் மிதிெண்டிகளும்
அளவு ெரம்்ப மீ்டாமல இருநதடால (120 வச.மீ x 70 வச.மீ x 40 வச.மீ), 
வபடாதுப் வபருநதுகள் மற்றும் ரயிலகளில அனுமதிககப்படுகின்்ன. 
வபருெி்ரவு ரயில ேி்்லயஙகள் மற்றும் வபருநது ேி்்லயஙகளில 
உள்ள அளவு சரிபடாரப்படான்க்ளப் பயன்படுத்துஙகள்.
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வெளியில ேீடடிகவகடாண்டிருககும் படாகஙகளடால மற்்ெரகளுககு கடாயம் 
அல்லது உ்டை்மககுப் படாதிப்பு ஏற்படை்லடாம் என்பதடால, மடைககககூடிய 
சடாதனஙக்ள மடைககி ்ெத்திருகக வெண்டும்.

வபருநதுகள் மற்றும் ரயிலகளில இருககும் வபடாது வமடாடடைடார 
வபடாருத்தப்படடை சடாதனஙகள் அ்ணககப்படடிருகக வெண்டும்.

வபருநதுகளின் படிககடடு அல்லது வமல தளத்தில சடாதனஙகள்
அனுமதிககப்படைடாது.

வபருெி்ரவு/இ்லகு ரயில ேி்்லயஙகள், வபருநது ேி்்லயஙகள்/ 
மு்னயஙகள் அல்லது ரயிலகள் மற்றும் வபருநதுகளில இெற்்்  
ஓடடைக கூடைடாது. இநதப் பகுதிகளில உஙகள் சடாதனஙகளில இருநது  
இ்ஙகி, தள்ளிகவகடாண்வடைடா அல்லது சுமநதுவகடாண்வடைடா வசலலுஙகள்.

ே்டைவயடாரஙகள் மற்றும் கதவுக்ள ம்்ககக கூடைடாது. ேீஙகள்
கூடடைம் கு்்ெடாக உள்ள ரயில வபடடிக்ள வேடாககி ேகர 
வெண்டும்.

ெிபத்து ஏற்படடைடால (எ.கடா. மற்்ெரகளுககுக கடாயஙகள் அல்லது 
வசடாத்து வசதம் கடாரணமடாக ஏற்படும் வச்லவுகள்) உஙகளுககு எதிரடான 
வகடாரிக்ககளுககு மூன்்டாம் தரப்புப் வபடாறுப்பு கடாப்புறுதி வபடாறுப்வபற்கி்து. 
சி்ல கடாப்புறுதித் திடடைஙகள் உஙகளது தனிப்படடை ெிபத்துச்  
வச்லவுக்ளயும் ஈடுகடடுகின்்ன.

உஙகள் வெ்்ல ேிமித்தமடாக ேீஙகள் ஏவதனும் உநது ேடைமடாடடைச் 
சடாதனஙக்ள ஓடடினடால, ேீஙகள் மூன்்டாம் தரப்புப் வபடாறுப்பு 
கடாப்புறுதியடால படாதுகடாககப்படடிருகக வெண்டும். அஙகீகரிககப்படடை 
கடாப்புறுதித் திடடைஙகள் பற்்ி வமலெிெரம் அ்ிய, go.gov.sg/am-insurance
இ்ணயத்தளத்்த ேடாடுஙகள்.

ேீஙகள் வபடாழுதுவபடாககுககடாக சடாதனத்்த ஓடடினடாலும் கூடை, மூன்்டாம் 
தரப்புப் வபடாறுப்பு கடாப்புறுதி்ய ெடாஙக ஊககுெிககப்படுகி்ரீகள்.

2.8 மூன்ைடாம் தரப்புப் வ�டாறுப்பு கடாப்புறுதி
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மின்-ஸ்கூட்றரப்
�யன்�டுத்துவதறகடான விதிகளும்
ந்த்றத ஒழுஙகுமுறைகளும்
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கறைல் விறளவுகள

1. மின்-ஸ்கூடடை்ர எவெடாறு ்கயடாள்ெது என்ப்தச் சுருககமடாக
 ெிெரிகக முடியவெண்டும்.

2. வெவவெறு படா்த ெ்ககள், கு்ியடீுகள் மற்றும் உள்கடடை்மப்்ப 
அ்டையடாளம் கடாண முடியவெண்டும். அவதடாடு, அெற்்் எதிரவகடாள்ளும்வபடாது 
எடுகக வெண்டிய வபடாருத்தமடான ேடைெடிக்கக்ள ெிளகக முடியவெண்டும்.

3. படா்தகளில மின்-ஸ்கூடடை்ர ஓடடிச் வசலெதற்கடான ெிதிகளில 
குறைநத�டசம் 3 விதிகறளப் படடிய்லிடை முடியவெண்டும்.

4. சடாறலககு அப்�டால் நிகழும் 3 வவவதவறு சூழல்களில் எடுகக வெண்டிய 
ேடைெடிக்கக்ள ெிெரிகக முடியவெண்டும்.

5. படா்தகளில மின்-ஸ்கூடடை்ர ஓடடிச் வசலலும்வபடாது க்டைப்பிடிகக வெண்டிய 
குறைநதது 3 சிைநத நற்முறைகறள ெிளகக முடியவெண்டும்.

6. சடாதனத்்த ஓடடிச் வசலலும்வபடாது வெவவெறு ஆபத்துக்ள அ்டையடாளம் 
கண்டு, அெற்்் எவெடாறு எதிரவகடாள்ெது என்ப்த ெிளகக முடியவெண்டும்.

7. ெிபத்து ேிகழும் வபடாது எடுகக வெண்டிய ேடைெடிக்கக்ள ெிெரிகக 
முடியவெண்டும்.

�யிறசி நிரல் 3
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

மின்-ஸ்கூட்றரக றகயடாளும் திைன்கள

�டாறத வறககள, குைியீடுகள மறறும் �டாறத உளகட்றமப்பு

PMD/மின்-ஸ்கூட்ர்கறளப் �யன்�டுத்துவதறகடான விதிகள 
மறறும் ஒழுஙகுமுறைகள

ஓடடிச்வசல்லும் சூழல்கறள சமடாளிககும் முறை

சிைநத நற்முறைகள மறறும் ந்த்றத விதிகள - �டாறதகளில்
மின்-ஸ்கூட்றர ஓடடுதல்

உத்ததச ஆ�த்துகறள அற்யடாளம் கண்்ைிதல்

வி�த்து நிகழும் த�டாது என்ன வசயய தவண்டும்

தறலப்புகள
�யிறசி நிரல் 3
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இரண்டு படாதஙக்ளயும் அடிககட்டை (ஃபுடவபடாரட) மீது ஒன்்ன்பின் 

ஒன்்டாக ்ெககவும்.
கு்ிப்படாக வமடு பள்ளஙகளில வசலலும்வபடாது அல்லது திடீவரன்று பிவரக 
பிடித்து ேிறுத்தும்வபடாது அதிக கடடுப்படாட்டையும் ேி்்லத்தன்்ம்யயும் 
உறுதிப்படுத்த, ்கப்பிடியி்லிருநது உஙகளுககு ஏற்் ெசதியடான தூரத்தில
படாதுகடாப்படாக ேிற்கவும்.
எளிதடாக ஸ்டியரிங வசயய, ்கப்பிடிக்ள மிகவும் இறுககமடாகப் பிடிகக 
வெண்டைடாம்.
சடாதனத்்த ஓடடும்வபடாது இரு ்கக்ளயும் ்கப்பிடிகள்மீது
்ெத்திருககவும்.
வமடு பள்ளஙகளில வசலலும்வபடாது முழஙகடாலக்ள இறுககமடாக 
்ெத்துகவகடாள்ள வெண்டைடாம்.

a)

b)

c)

d)

e)

3.1 மின்-ஸ்கூட்றரக றகயடாளும் திைன்கள

3.1.1 இருகறககள இல்லடாத மின்-ஸ்கூட்ரில்
 நின்றுவகடாண்டு வசல்லுதல்

�யிறசி நிரல் 3

்கப்பிடிகளி்லிருநது இருநது
ெசதியடான தூரத்தில

்கப்பிடிகள் இடுப்பு-இ்்டை 
உயரத்திற்கு இருககடடும்
வதடாள்கள் தளரெடாக
இருககடடும்

்கப்பிடிகளி்லிருநது  
இருநது ெசதியடான தூரத்தில

படாதஙகள் ஒன்்ன்பின்
ஒன்்டாக ்ெககப்படடு
இருககடடும்
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்கப்பிடிக்ளக கடடுப்படாடடில ்ெத்துகவகடாள்ளுஙகள்.

ேிறுத்தும்வபடாது,   வமதுெடாக பிவரக பிடித்து, படிப்படியடாக ேிறுத்துஙகள். 

திடீவரன்று பிவரக பிடிப்பதடால ேீஙகள் முன்னடால சடாயநது ெிழுககூடும்.

ேீஙகள் முன்னடால சடாயநது ெிழப்வபடாகும் ேி்்லயில, உடைனடியடாக 

ஸ்கூடடை்ர ெிடடு இ்ஙகுஙகள்.

a)

a)

a)

b)

b)

b)

c)

c)

c)

திரும்புெதற்கு முன் உஙகளுககுப் பின்னடால ெரும் பயனரகள் மீது கெனம் 
்ெயுஙகள்.

மணி்யப் பயன்படுத்துெதன் மூ்லம் அல்லது வசடாலெதன் மூ்லம் 
ேீஙகள் திரும்பும் தி்ச்ய அருகிலுள்ள மற்் பயனரகளுககுத் 
வதரியப்படுத்துஙகள்.

கூரடான மூ்்லகளில அதிவெகமடாகத் திரும்பக கூடைடாது.

கீவழ படாரககடாமல, முன்வனடாககி, எதிரெருபெற்்்ப் படாருஙகள்.

ேீஙகள் ஸ்டியரிங்கப் பிடித்துகவகடாண்டிருககும் வபடாது, உஙகள்

வதடாள்க்ளத் தளரெடாக ்ெத்துக வகடாள்ளுஙகள்.

்கப்பிடிக்ளத் திடீவரன அதிவெகத்தில திருப்பக கூடைடாது.

3.1.2 வதடா்ஙகுதல் மறறும் நிறுத்துதல்

3.1.3 இ்து அல்லது வலது புைம் திரும்புதல்

3.1.4 ஒதர தநர்கதகடாடடில் நகர்தல்

a)

b)

c)

ேீஙகள் ஸ்டியரிங்கப் பிடித்துகவகடாண்டிருககும் வபடாது, உஙகள்

வதடாள்க்ளத் தளரெடாக ்ெத்துகவகடாள்ளுஙகள்.

்கப்பிடிக்ளத் திடீவரன அதிவெகத்தில திருப்பக கூடைடாது.

ேீஙகள் ேி்்லயற்று இருப்பதடாக உணரநதடால சடாதனத்தில இருநது
இ்ஙகி தள்ளிகவகடாண்டு ேடைநது வசலலுஙகள்.

3.1.5 குறைநத தவகத்தில் ஓடடுதல்
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நற்�டாறதகள வபடாதுெடாகச் 
சடாம்பல ேி்த்தில இருககும்.
அெற்்ில கு்ிய்டையடாளஙகள்
அல்லது சி்ப்பு வமற்பூச்சுகள் 
எதுவும் இருககடாது

நற்�டாறதகள

a)

a)

b)

c)

3.2 �டாறத வறககள, குைியீடுகள மறறும்
 �டாறத உளகட்றமப்புகள

3.2.1 நற்�டாறதகள மறறும் மிதிவண்டி
 �டாறதகறள அற்யடாளம் கண்்ைிதல்

வபடாதுப் படா்தகளில 2 ெ்ககள் உள்ளன: ே்டைபடா்தகள் மற்றும் 

மிதிெண்டி படா்தகள்.

வமடாடடைடார வபடாருத்தப்படடை PMD-க்ள (மின்-ஸ்கூடடைரகள் உடபடை) 
மிதிெண்டி படா்தகளில மடடுதம ஓடடை்லடாம். ே்டைபடா்தகளில 
வசலலும்வபடாது உஙகள் சடாதனத்தில இருநது இ்ஙகி, தள்ளிக வகடாண்டு 

வசலலுஙகள்

அ்னத்து படா்த கு்ிய்டையடாளஙகள், கு்ியடீுகள் மற்றும் வபடாககுெரத்து 
சமிக்ஞைகளுககுக கீழ்ப்படியுஙகள்.

a)

b)

c)

ஏற்்மடான அல்லது இ்ககமடான படா்தகளில வசலலும்வபடாது உஙகள் 
சடாதனத்்தக கடடுப்படுத்துெதில உஙகளுககு ேம்பிக்க இல்்ல என்்டால, 

இ்ஙகித் தள்ளிகவகடாண்டு ேடைநது வசலலுஙகள்.

இ்ககமடான படா்தகளில வசலலும்வபடாது உஙகள் வெகத்்தக கடடுப்படுத்த 

வமதுெடாக பிவரக பிடியுஙகள்.

திடீவரன்று பிவரக பிடிககவெடா அல்லது ்கப்பிடிக்ளத் திடீவரன 
அதிவெகத்தில திருப்பவெடா வெண்டைடாம். ஏவனன்்ல ேீஙகள் கடடுப்படாட்டை 
இழகக வேரிடும்.

3.1.6 ஏறைமடான, இைககமடான �டாறதகளில் ஓடடுதல்
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படா்தக்ள இ்ணககும்
தி்நதவெளிகளும் கூடை
ே்டைபடா்தகளடாகும். எ.கடா.
முற்்ஙகள், சமூக/ேகர
க்டைத்வதடாகுதிகள் மற்றும்
சதுககஙகள்.

b)

c)

d)

PMA-கள், மிதிெண்டிகள் மற்றும் வமடாடடைடார வபடாருத்தப்படைடாத PMD-கள் 

மடடுவம ே்டைபடா்தகளில அனுமதிககப்படுகின்்ன.

ே்டைபடா்தகளில அனுமதிககப்படும் வெக ெரம்பு மணிககு 10 கிமீ.

மிதிவண்டி �டாறதகறள, படா்தயின் வதடாடைககத்தில ெ்ரயப்படடிருககும் 
மிதிெண்டி ஓடடுேர, மிதிெண்டி, படாதசடாரி மற்றும் மிதிெண்டி அல்லது “PCN” 
சின்னஙக்ளக வகடாண்டு அ்டையடாளம் கடாண்லடாம். இநதப் படா்தகளில உநது 

ேடைமடாடடைச் சடாதனஙகள் அ்னத்தும் அனுமதிககப்படுகின்்ன.

சடா்்ல வேடுகில உள்ள மிதிவண்டி �டாறதகள வபடாதுெடாகச் சடாம்பல 
அல்லது சிெப்பு ேி்த்தில இருககும். குடியிருப்புப் வபட்டைகளில உள்ள சி்ல 
மிதிவண்டி �டாறதகள ப்ல ெண்ணஙக்ளக வகடாண்டிருகக்லடாம்  
(எ.கடா. ேீ்லம், பச்்ச மற்றும் ஆரஞசு)

a)

b)

மிதிவண்டி �டாறதகள

வமடாடடைடார வபடாருத்தப்படைடாத PMD மிதிெண்டி வமடாடடைடார வபடாருத்தப்படைடாத PMD 

நற்�டாறத

தனிேபர ேடைமடாடடை உதெிச் 
சடாதனஙகள் (PMA)

தவக 
வரம்பு
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3.2.2 சிைப்பு வட்டாரஙகள

சடாதனஙக்ள ஓடடுபெரகளுககும் படாதசடாரிகளுககும் இ்டையில 
முரண்படாடுகள் ேி்லவும் மிதிவண்டி �டாறதகள (எ.கடா. படாதசடாரிகள் கடைநது 
வசலலும் இடைம், வபருநது ேிறுத்தஙகளுககுப் பின்பு்ம்), �டாதசடாரிகளுககு 
முன்னுரிறம அளிககும் வட்டாரமடாகக கு்ிககப்படடிருககின்்ன.
ெண்ணமிடைப்படடை மிதிெண்டி படா்தகளில சிெப்புேி் இ்டைெிடடைக 

வகடாடுகளுடைன் அ்ெ கு்ிககப்படடிருககின்்ன.

படா்த்யப் பயன்படுத்தும் மற்் பயனரக்ளக கெனித்து, வெகத்்த 
ே்டைவெகத்திற்குக கு்்ககவும் அல்லது படாதசடாரிகள் அதிகமடாக இருநதடால 

இ்ஙகி, தள்ளிகவகடாண்டு ேடைநது வசல்லவும்.

பிள்்ளகளுககு ஒரு 
படாதுகடாப்படான சூழ்்ல 
உருெடாககித் தருெதற்கடாக,  
சி்ல பள்ளிகளுககு வெளிவய 
உள்ள நற்�டாறதகள  
�ளளி வட்டாரமடாகக 
கு்ிககப்படடிருககின்்ன.
படா்தப் பயனரகள்
வெகத்்தக கு்்கக 
ேி்னவூடடுெதற்கடாக
“பள்ளி ெடடைடாரம்" என்்
சின்னமும், “வமதுெடாக"
என்் கு்ிய்டையடாளஙகளும்,
த்ரயில உருடவடைடா்லி

�டாதசடாரிகளுககு முன்னுரிறம அளிககும் வட்டாரஙகள

�ளளி வட்டாரஙகள

a)

a)

b)
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a)

b)

படாதசடாரிகளுககு மடடுமடான
ெடடைடாரஙகளின் த்ரயில 
“ஓடடிச் வசல்லககூடைடாது" 
என்் கு்ியடீுகளும்  
சிெப்பு முகவகடாண 
கு்ிய்டையடாளஙகளும்
கு்ிககப்படடிருககும்.
எடுத்துககடாடடைடாக, பிவடைடாக ேகர
்மயத்தின் சி்ல பகுதிகள்
படாதசடாரிகளுககு மடடுமடான
ெடடைடாரஙகளடாக
ஒதுககப்படடுள்ளன.

இநத ெடடைடாரஙகளில
PMA-க்ள மடடுவம
ஓடடிச்வசல்ல்லடாம்.
இநத ெடடைடாரஙகளில
பி் சடாதனஙக்ள
ஓடடிச்வசலெது
குற்்மடாகும்.

�டாதசடாரிகளுககு மடடுமடான வட்டாரஙகள

இ்ெ ே்டைபடா்தகள்
என்பதடால, வமடாடடைடார
வபடாருத்தப்படடை PMD-கள்  
(மின்-ஸ்கூடடைரகள்
உடபடை) மற்றும் PAB-கள்  
இநத ெடடைடாரஙகளில
அனுமதிககப்படுெதில்்ல.

b)

எழுப்பும் தகடுகளும்
கு்ிககப்படடிருககும்.
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�டாதசடாரிகள அல்லது
மிதிவண்டி ஓடடுநர்கள
சடாறலறயக
க்ப்�தறகுத் தற்
விதிககப்�டடுளளது

படாதசடாரிகளும் சடாதன
ஓடடிகளும் இநத இடைத்தில
சடா்்ல்யக கடைகக அனுமதி
கி்டையடாது. இதற்குப் பதி்லடாக
முன்னடால உள்ள கடைப்்பப்
பயன்படுத்தவும்.

�டாறத குைியீடுகளின் வறககள

இநதப் பகுதியில சடாதனத்்த
ஓடடிச்வசல்ல அனுமதி
கி்டையடாது. எல்லடா சடாதனப் 
பயனரகளும் (PMA பயனரகள் 
தெிர) சடாதனத்தில இருநது
இ்ஙகி, தள்ளிகவகடாண்டு  

ேடைநது வசல்ல வெண்டும்.

இநத கு்ியடீுக்ள
படாதசடாரிகளுககடான
வமம்படா்லஙகளிலும்
படாதசடாரிகளுககு மடடுமடான
ெடடைடாரஙகளிலும் கடாண்லடாம்.

“ஓடடிச் வசல்லககூடைடாது" 
கு்ியடீுக்ளக வகடாண்டை 
பகுதிகளில அல்லது படா்தகளில 
சடாதனத்்த ஓடடிச்வசலெது 
குற்்மடாகும்.

ஓடடிச் வசல்லககூ்டாது

3.2.3 �டாறதக குைியீடுகளும் குைியற்யடாளஙகளும்

தற்க குைியீடுகள
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தவகத்றதக குறைத்து,
�டாதசடாரிகளுககு வழிவி்வும்

வமதுவடாகச் வசல்க
எச்சரிகறக - தடாழ்வடான 
உயரம்

மறை வடாகனஙகறளக 
கவனித்து எச்சரிகறகயடாக 
இருககவும்

சரிவுப்�டாறத வருகிைது -
தவகத்றதக குறைககவும்

எச்சரிகறகக குைியீடுகள

சரிவுப்படா்த ெருெதடால
வெகத்்தக கு்்த்து,
எச்சரிக்கயடாக இருககவும்.

வெகத்்தக கு்்த்து, கு்ியடீடுககு 
அப்படால கெனமடாக ஓடடைவும்.

எதிரெரும் தடாழ்ெடான உயரத்்தக 
கெனித்து எச்சரிக்கயடாக 
இருககவும்.

வெகத்்த கு்்த்து, படாதசடாரிகளுககு
ெழிெிடைவும்.

வெகத்்தக கு்்த்து, எதிரெரும் 
ெடாகனஙக்ளக கெனித்து  
எச்சரிக்கயடாக இருககவும்
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ஆதலடாசறனக குைியீடுகள

படாதசடாரிகளுககும்
மிதிெண்டிகளுககும்
தனித்தனி படா்தகள்
ெழஙகப்படடுள்ளன.
உஙகளுககுரிய படா்தயில

இடைதுபு்மடாகச் வசலலுஙகள்.

ெழககமடாக மிதிெண்டி
படா்தயின் வதடாடைககத்்தக
கு்ிககி்து.

இநதப் படா்த்ய சடாதன
ஓடடிகள், படாதசடாரிகள்
இருெரும் பகிரநது

வகடாள்கின்்னர.

சடாதனத்்த ஓடடிச்வசலலும் 
வபடாது இடைதுபு்மடாகச் வசன்று,

படாதசடாரிகளுககு ெழிெிடுஙகள்.

ெழககமடாக மிதிெண்டி
படா்தயின் வதடாடைககத்்தக
கு்ிககி்து.

ஒதர த்த்தில் வசல்லுஙகள �கிரப்�டும் �டாறத

�டாதசடாரி
மறறும்
மிதிவண்டி
ஓடடுநர்
சின்னம்

PCN சின்னம்

மிதிவண்டி
ஓடடுநர் 
சின்னம்

மிதிவண்டி
சின்னம்

தகவல் குைியீடுகள/ குைியற்யடாளஙகள/ சமிகறஞைகள
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இநதச் சிெப்பு முகவகடாணஙகளடால
கு்ிககப்படடிருககும் பகுதிகளில 
சடாதனத்்த ஓடடை அனுமதி 
கி்டையடாது. படாதசடாரிகள் மடடுமடான
பகுதி்யச் சிெப்பு முகவகடாணஙகள்

கு்ிககின்்ன.

எல்லடா சடாதனப் பயனரகளும் (PMA 
பயனரகள் தெிர) சடாதனத்தில 
இருநது இ்ஙகி, தள்ளிகவகடாண்டு 
ேடைநது வசல்ல வெண்டும்

சடாதன ஓடடுேரகள்
ெழஙகப்படடுள்ள மிதிெண்டி
கடைநது வசலலுமிடைத்்தப்
பயன்படுத்த வெண்டும்.

சடாதன ஓடடுேரகள் ெழஙகப்படடுள்ள
மிதிெண்டி கடைநது வசலலுமிடைத்்தப்
பயன்படுத்த வெண்டும். ெிளககுகள் 
பச்்ச ேி்மடாக மடாறும் ெ்ர, 
பட்டையடான மஞசள் வகடாடடிற்குப்
பின்னடால கடாத்திருஙகள்.

�டாதசடாரிகள மடடுமடான
குைியற்யடாளஙகள

மிதிவண்டி க்நது 
வசல்லுமி்ம்

‘நில்’ அல்லது ‘கவனி’ 
கட்த்றதக வகடாண்்
மிதிவண்டி க்நது
வசல்லுமி்ம்

தகவல் குைியீடுகள/ குைியற்யடாளஙகள/ சமிகறஞைகள
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முடிநதெ்ர மு்்யடான கடைநது வசலலுமிடைஙக்ளப் பயன்படுத்துஙகள். 
சடாதனஙக்ள ஓடடும் அ்னெரும் வெகத்்தக கு்்த்து, ேிறுத்தி, ே்டைவெகத்தில 
சடா்்ல்யக கடைப்பதற்கு முன் ெடாகனஙகள் எதிர வேடாககி ெருகின்்னெடா என்று 
கெனிகக வெண்டும். சடா்்ல்யக கடைப்பதற்கு முன் ேிறுத்தடாமல இருப்பது
குற்்மடாகும்.

3.2.4 சடாறலறயக க்நது வசல்லுமி்ஙகளின் வறககள

த�டாககுவரத்து சமிகறஞைகறளக வகடாண்் க்ப்�ி்ஙகள

மிதிவண்டி க்ப்�ி்ஙகள

இநதக கடைப்பிடைஙகளில
மிதிெண்டி ஓடடுெதற்வகன
ஒதுககப்படடை ெழித்தடைஙகள்
இல்்ல.

சடாதன ஓடடிகள் இடைதுபு்மடாக, 
சீரடான மு்்யில வசல்ல 
வெண்டும்.

எப்வபடாதும் படாதசடாரிக்ளக 
கெனித்து, அெரகளுககு 
ெழிெிடுஙகள்.

சடாதன ஓடடிகள் 
இடைதுபு்மடாக, மிதிெண்டி
ஓடடுெதற்கு 
ஒதுககப்படடிருககும்
ெழித்தடைத்திற்குள்
இருகக வெண்டும்.

 
“சிெப்பு மிதிெண்டி"
ெிளககு எரியும் வபடாது
அல்லது “பச்்ச மிதிெண்டி" 
ெிளககு மினுமினுககும் 
வபடாது கடைககககூடைடாது.

�டாதசடாரிகளுககடான
க்ப்�ி்ஙகள
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த�டாககுவரத்துச் சமிகறஞைகள இல்லடாத க்ப்�ி்ஙகள

சுரஙகப்�டாறதகள

குைியி்ப்�ட் க்ப்�ி்ஙகள

சடாதனஙக்ள ஓடடிச்வசலெது
த்டைவசயயப்படடுள்ளது.

PMA பயன்படுத்துவெடார 
தெிர, அ்னத்து சடாதனப் 
பயனரகளும் சடாதனத்தில 
இருநது இ்ஙகி, 
தள்ளிகவகடாண்டு ேடைநது
வசல்ல வெண்டும்.

இநதக கடைப்பிடைஙகள் ஜபீ்ரடா கிரடாசிஙஸ் 
(படாதசடாரிகள் கடைப்பதற்கடான 
ெரிகவகடாடடுப் படா்தகள்) என்றும்
அ்ழககப்படுகின்்ன. இ்ெ 
சடா்்லயில அடைரத்தியடான வெள்்ளக
வகடாடுகளடாலும், மினுமினுககும்  
மஞசள் ேி் ஒளி ெழிகடாடடிகளடாலும்
கு்ிககப்படடிருககின்்ன.

‘படாதசடாரிகளுககு ெழிெிடுஙகள்' 
கு்ியடீுக்ளக வகடாண்டிருககும் 
சுரஙகப்படா்தகள், 
ே்டைபடா்தகளடாகக 
கருதப்படுகின்்ன.

வமடாடடைடார வபடாருத்தப்படடை 
PMD (மின்-ஸ்கூடடைரகள்
உள்படை) மற்றும் PAB 
பயனரகள் அெற்்ில இருநது 
இ்ஙகி, தள்ளிகவகடாண்டு 
ேடைநது வசல்ல வெண்டும்.

இநதக கடைப்பிடைஙகளில எநதக
கு்ியடீுகவளடா அல்லது
கு்ிய்டையடாளஙகவளடா இருககடாது. 
கடாரப்வபட்டை அணுகலகள் மற்றும் 
சி்ிய சடா்்ல சநதிப்புகள் வபடான்்
சடா்்லயுடைன் குறுககிடும் படா்த
உள்ள சநதிப்புகளில இெற்்்க 
கடாண்லடாம்.

முறையறை க்ப்�ி்ஙகள
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தமம்�டாலஙகள

படாதசடாரிகளுககடான
வமம்படா்லஙகளிலும்,  
அெற்்் இ்ணககின்்
சரிவுப்படா்தகளிலும்,
மிதிெண்டி சின்னம்
கு்ிககப்படடிருககடாெிடடைடால, 
அெற்்ில சடாதனஙக்ள 
ஓடடிச் வசலெதற்கு 
அனுமதியில்்ல.

வமம்படா்லஙகளின் குறுகவக 
சடாதனத்்த ஓடடிச்வசல்லக 
கூடைடாது.

சடாதனஙக்ள உருடடிச்
வசலெதற்கடான சரிவுத்தடைஙகள், 
சடாதனஙக்ள வமம்படா்லஙகளின் 
குறுகவக வகடாண்டு வசலெ்த
எளிதடாககுகின்்ன. உஙகள் 
சடாதனத்்த படிககடடுகளில 
எடுத்துச்வசல்ல இநதச் 
சரிவுத்தடைஙக்ளப் 
பயன்படுத்துஙகள்.

வமம்படா்லஙகளுககு குறுகவக 
சடாதனத்்த ஓடடிச்வசல்லக 
கூடைடாது

�டாதசடாரிகளுககடான
தமம்�டாலஙகள

சரிவுத்த்ஙகறளக
வகடாண்் தமம்�டாலஙகள
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உஙகள் சடாதனத்்த ேீஙகள்
படிககடடுகளில 
தூககிகவகடாண்டு வசல்ல 
வெண்டும். உஙகளடால 
அவெடாறு வசயய
முடியடாெிடடைடால, அடுத்த 
சடா்்லக கடைப்பிடைத்்தப்

பயன்படுத்துஙகள்.

வமம்படா்லஙகளின் குறுகவக 
சடாதனத்்த ஓடடிச்வசல்லக 
கூடைடாது.

இெற்்ில படாதசடாரிககும்
மிதிெண்டிககும் தனித்தனி 
ெழித்தடைக கு்ியடீுகள் 
இருககும்.

கு்ிககப்படடிருககும்
மிதிெண்டி 
ெழித்தடைத்திற்குள் சீரடான
மு்்யில ஓடடிச்
வசலலுஙகள்.

சரிவுத்த்ஙகள இல்லடாத
தமம்�டாலஙகள

மிதிவண்டிககடான �டாலஙகள
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3.3 PMD/மின்-ஸ்கூட்ர்கறளப் �யன்�டுத்து- 
 -வதறகடான விதிகள மறறும் ஒழுஙகுமுறைகள

இநத ெிதிகளும் ஒழுஙகுமு்்களும் சடடைப்படி வத்ெயடான்ெ. இெற்றுககு 
இணஙக மறுப்பது குற்்மடாகும். இதற்கு அபரடாதஙகள் மற்றும்/அல்லது 
சி்்த்தண்டை்ன வபடான்்்ெ ெிதிககப்படை்லடாம். அபரடாதஙகளின் படடியலுககு 
பின்னி்ணப்பு A -ஐ படாரககவும்.

வசலலுபடியடாகும் மின்-ஸ்கூடடைருககடான எழுத்துப்பூரெத் வதரவுச் சடான்்ிதழ் 
்ெத்திருககும் ெயதுெநத ேபரின் (கு்்நதது 21 ெயது்டையெர) 
வமற்படார்ெயின் கீழ், 16 ெயதிற்குடபடடைெர மின்-ஸ்கூடடை்ர ஓடடை்லடாம்*. 
வமடாடடைடார வபடாருத்தப்படடை பி் PMD-க்ள, சடடைப்படி அனுமதிககப்படடை
ெயதிற்குக கு்்ெடானெரகள், வமற்படார்ெககு உடபடடிருநதடாலும் கூடை, 
ஓடடைககூடைடாது

வமடாடடைடார வபடாருத்தப்படடை PMD-ஐ ஓடடுெதற்கடான கு்்நதபடச  
ெயது 16 ஆகும்.

மின்-ஸ்கூடடை்ர ஓடடுபெரகள், அத்ன ஓடடுெதற்கு முன் மின்-
ஸ்கூடடைருககடான எழுத்துப்பூரெத் வதரவுச் சடான்்ித்ழப் வப் வெண்டும்*

a)

b)

c)

3.3.1 நீஙகள PMD/மின்-ஸ்கூட்ர் ஓட்லடாமடா?

மின்-ஸ்கூடடைரக்ள மிதிெண்டி படா்தகளில மடடுவம ஓடடை்லடாம்.

ே்டைபடா்தகள், சடா்்லகள் அல்லது “ஓடடிச் வசல்லககூடைடாது” என்் 
கு்ியடீுக்ளக வகடாண்டை பகுதிகளில மின்-ஸ்கூடடை்ர ஓடடைக கூடைடாது.

எப்வபடாது இ்ஙகித் தள்ளிகவகடாண்டு ேடைநது வசல்ல வெண்டும்:

a)

b)

c)

3.3.2 மின்-ஸ்கூட்றர நீஙகள எஙகு ஓட்லடாம்?

ே்டைபடா்தகளில

மிதிெண்டி படா்லஙகள் மற்றும் சுரஙகப்படா்தகள் அல்லடாத 
வமம்படா்லஙகளிலும் சரிவுப்படா்தகளிலும்

* எழுத்துப்பூரெத் வதரவு அம்லடாககப்படடைவுடைன் மடடுவம வபடாருநதும்.
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“ஓடடிச் வசல்லககூடைடாது” என்் கு்ியடீுகள் உள்ள 
ெடடைடாரஙகளிலும், படாதசடாரிகளுககு மடடுமடான ெடடைடாரஙகளிலும்

படாதசடாரிகள் அதிகமுள்ள பகுதிகள் (எ.கடா. ேகர ்மயஙகள், 
அககம்பகக ேி்்லயஙகள், வபருநது ேிறுத்தஙகள்) ெழியடாகக 

கடைநது வசலலும்வபடாது

வ.ீவ.க குடியிருப்புப்வபட்டைகளில உள்ள கீழ்த்தள வெற்்ிடைஙகள், 

வபடாது ே்டைெழிகள், மற்றும் இடைப்பரப்புக்ளக கடைநது வசலலும்வபடாது

வபருநது ேி்்லயஙகள்/மு்னயஙகள் மற்றும் ரயில ேி்்லயஙகளில

தவக வரம்பு

மிதிெண்டி படா்தகளில மணிககு 25 கிமீ வெக ெரம்புககுள் வசலலுஙகள்.

வ�டாறுப்�றை முறையில் ஓடடுதல்

சீரடான மு்்யில ஓடடிச் வசலலுஙகள். வபடாறுப்பற்் மு்்யில அல்லது 
மற்்ெரகளுககு அல்லது உஙகளுககு ஆபத்து ஏற்படும் ெ்கயில ஓடடைக 

கூடைடாது.

வமடாற�ல் வதடா்ர்புச் சடாதனஙகள

a)

b)

c)

சடாதனத்்த ஓடடும் வபடாது வமடா்பல வதடாடைரபுச் சடாதனஙக்ளப் 

பயன்படுத்தக கூடைடாது

இது, வதடாடைரபு வேடாககஙகளுககடாகப் பயன்படுத்தககூடிய 
எநதவெடாரு சடாதனத்்தயும் கு்ிககி்து. ்கககணினிகள் மற்றும் 
்கயடைககச் சடாதனஙகள் அல்லது அணியககூடிய சடாதனம்  

(எ.கடா. ஸ்மடாரட கடிகடாரஙகள்) ஆகிய்ெ இதில உள்ளடைஙகும்

சடாதனத்்த ஓடடும் வபடாது வமடா்பல வதடாடைரபுச் சடாதனஙக்ளக 
்கயில பிடித்திருககடாமல சடாதனத்தில வபடாருத்தி யன்படுத்த்லடாம்.
ஆனடால ேீஙகள் அ்தப் பயன்படுத்த வெண்டியிருநதடால 
சடாதனத்்த ேிறுத்துெது படாதுகடாப்படானது.

3.3.3 ஓடடுதல் வதடா்ர்�டான �ிை ஒழுஙகுமுறைகள
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க்ப்�தறகடான இ்ஙகளில் நிறுத்துஙகள

சடாதனஙக்ள ஓடடும் அ்னெரும் எல்லடா கடைப்பிடைஙகளிலும் (சமிக்ஞை 
இருககுமிடைஙகள் மற்றும் சமிக்ஞை இல்லடாத இடைஙகள்) வெகத்்தக 
கு்்த்து, வபடாககுெரத்்தக கெனித்து, கடைநது வசல்ல வெண்டும்.

d)

e)

f)

மின்-ஸ்கூடடைரகள் உள்ளிடடை PMD-களில முன்பு் 
வெள்்ள ெிளககு(களும்) பின்பு் சிெப்பு ெிளககு(களும்) 
வபடாருத்தப்படடிருகக வெண்டும். இரவு 7 மணி முதல கடா்்ல 7 
மணி ெ்ர ஓடடும்வபடாது ெிளககுகள் இயககப்படை வெண்டும்.

உஙகள் த்்லககெசத்தில அல்லது ஆ்டைகளிலும் ேீஙகள் 
ெிளககுக்ள கிளிப் வசயய்லடாம்.

ேீஙகள் மின்-ஸ்கூடடைருககடான எழுத்துப்பூரெத் வதரவுச் சடான்்ித்ழப் 
வபற்்ிருப்பவதடாடு*, ேீஙகள் கு்்நதது 21 ெயது்டையெரடாக இருநதடால, 
ேீஙகள் சடடைப்படி அனுமதிககப்படடை ெயதிற்குக கு்்ெடான  
(<16 ெயது) மின்-ஸ்கூடடைர ஓடடுேரக்ள வமற்படார்ெயிடை்லடாம்.

உநது ேடைமடாடடைம் வதடாடைரபடான ெிதிகள், படாதுகடாப்படாக ஓடடுதல, 
சடாதனத்்த ஓடடுெதற்கு முன்னர அ்த எவெடாறு பயன்படுத்துெது 
ஆகிய ெிெரஙக்ள, சடடைப்படி அனுமதிககப்படடை ெயதிற்குக 
கு்்ெடான ஓடடுேரிடைம் சுருககமடாக எடுத்துக கூறுஙகள்.

சடடைப்படி அனுமதிககப்படடை ெயதிற்குக கு்்ெடான ஓடடுேர 
சடாதனத்்த ஓடடும்வபடாது, அெர உஙகள் படார்ெயில 
படும்ேி்்லயில ்ெத்துகவகடாள்ளுஙகள் சடடைப்படி அனுமதிககப்படடை 
ெயதிற்குக கு்்ெடான ஓடடுேர அபடாயகரமடான ேடைத்்த்ய 
வெளிப்படுத்தினடால அெ்ரத் தடுத்து ேிறுத்துஙகள்.

சடடைப்படி அனுமதிககப்படடை ெயதிற்குக கு்்ெடான ஓடடுேர 
எநதவெடாரு ேபருககும் அல்லது உடை்மககும் தீஙகு ெி்ளெிககடாமல 
இருப்ப்த அல்லது மின்-ஸ்கூடடை்ர ஓடடுெதற்கடான ெிதிகள் 
எ்தயும் மீ்டாமல இருப்ப்த உறுதிவசயயுஙகள்.

இரவில் ஓடடும் த�டாது விளககுகள ததறவ

சட்ப்�டி அனுமதிககப்�ட் வயதிறகுக குறைவடான 
(<16 வயது) ஓடடுநர்கறள தமற�டார்றவயிடுதல்

* எழுத்துப்பூரெத் வதரவு அம்லடாககப்படடைவுடைன் மடடுவம வபடாருநதும்.
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ஒவர வேரத்தில சடடைப்படி அனுமதிககப்படடை ெயதிற்குக 

கு்்ெடான ஓடடுேரகள் ப்ல்ர வமற்படார்ெயிடைக கூடைடாது.

சடடைப்படி அனுமதிககப்படடை ெயதிற்குக கு்்ெடான
ஓடடுேரகள் பயணிக்ள ஏற்்ிச் வசல்லககூடைடாது.

g)

h)

ஒரு ேபர கடாயம்டைகின்் அல்லது உடை்ம வசதம்டைகின்் ெிபத்தில 
ேீஙகள் சிககினடால, உதெி ெழஙகுெதற்கு ேீஙகள் சடாதனத்்த ேிறுத்த 
வெண்டும். உஙகள் ெிெரஙக்ளத் வதரிெித்து, ெிபத்து கு்ித்து புகடார 
வசயய வெண்டும். வமல ெிெரஙக்ள பிரிவு 3.7 -இல கடாண்லடாம்.

அம்லடாகக அதிகடாரிகளின் அ்ிவுறுத்தலகளுககுக கீழ்ப்படியுஙகள். 
அம்லடாகக அதிகடாரி வசடாலலும்வபடாது சடாதனத்்த ேிறுத்தி,  

படா்தயின் பககெடாடடுப் பகுதிககுச் வசலலுஙகள்.

அம்லடாகக அதிகடாரிகள் தஙகள் கடை்மக்ளச் வசயெ்தத்  
தடுககவெடா, தடாமதப்படுத்தவெடா அல்லது குறுககிடைவெடா கூடைடாது.

அமலடாகக அதிகடாரிகளின் அைிவுறுத்தல்களுககுக 
கீழ்ப்�டியுஙகள

�டாதசடாரிகளின் ந்மடாட்ம் அதிகமுளள �குதிகள 
வழியடாகச் வசல்லுதல்

வி�த்து ஏற�டும் சூழ்நிறலயில் ஓடடுநர்களின் 
க்றமகள

a)

படாதசடாரிகளின் ேடைமடாடடைம் அதிகமுள்ள பகுதிக்ள வேருஙகும் 
வபடாது, வெகத்்தக கு்்த்து, சடாதனத்்த ேிறுத்துெதற்குத் 
தயடாரடாக வெண்டும் (எ.கடா. வபருநது ேிறுத்தஙகள், வபடாககுெரத்துக 
கடைப்பிடைஙகள் அல்லது மககள் கூடடைம் அதிகமுள்ள ெதீிகள்).

அத்த்கய இடைஙக்ளக கடைநது வசலலும்வபடாது உஙகள் மின்-
ஸ்கூடடை்ர ே்டைவெகத்தில ஓடடுஙகள் அல்லது இ்ஙகி 

தள்ளிகவகடாண்டு ேடைநது வசலலுஙகள்.

படாதுகடாப்படான தூர இ்டைவெளி்ய க்டைப்பிடியுஙகள்.
எப்வபடாதும் படாதசடாரிகளுககு ெழிெிடுஙகள்.

3.4 ஓடடிச்வசல்லும் சூழல்கறள சமடாளிககும் முறை
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b)

c)

மற்் ஓடடுேரகளிடைமிருநது படாதுகடாப்படான தூர இ்டைவெளி்ய 
க்டைப்பிடியுஙகள். மிக வேருககமடாகச் வசல்லக கூடைடாது. முன்னடால 
வசலபெர திடீவரன ேிறுத்தினடால, உஙகளடால உரிய வேரத்தில 
ேிறுத்த முடியடாமல வபடாக்லடாம். அதனடால ெிபத்து ஏற்படை்லடாம்.

படாதுகடாப்படான
இ்டைவெளி்யக
க்டைப்பிடியுஙகள்

படா்த வதளிெடாக 
இருககும்வபடாது,  

மற்் படாதசடாரிகள் கடைநது 
வசன்் பி்கு

மடடுவம
முநதிச்வசலலுஙகள்

�ிை �டாறதப் �யனர்களுககுப் �ின்னடால் சடாதனத்றத ஓடடுதல்

மறை �டாறதப் �யனர்கறள முநதிச் வசல்லுதல்

உஙகளுககு முன்னடால வசலவெடா்ர வேருஙகும்வபடாது
வெகத்்தக கு்்ககவும்.

ேீஙகள் 5 முதல 10 மீடடைர வதடா்்லெில இருககும்வபடாவத, ேீஙகள் 
முநதிச்வசல்ல ெிரும்புெதடாக மற்்ெ்ர வமல்ல எச்சரிககவும்.
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d)

e)

முநதிச்வசலெதற்கு முன், உஙகளுககு முன்னடாலும் பின்னடாலும் 

யடாரும் வேருஙகெில்்ல என்ப்த உறுதிவசயது வகடாள்ளவும்.

முநதிச்வசலெதற்குப் வபடாதுமடான இ்டைவெளி இல்்லவயன்்டால, 
மற்் தரப்பினருககுப் பின்னடால ஒரு படாதுகடாப்படான தூர 
இ்டைவெளி்ய க்டைப்பிடித்து, முநதிச்வசலெதற்கு ஏற்் 

படாதுகடாப்படான சமயம் ெரும்ெ்ர கடாத்திருஙகள்.

படாதசடாரிகளுககடான கடைப்பிடைஙகள், ெ்ளவுகள், படா்த்ய 
ம்்ககும் ெ்ளவுகள் வபடான்் இடைஙக்ள வேருஙகும் வபடாது, 
மற்்ெரக்ள முநதிச் வசல்லக கூடைடாது.

எதிரில் வருகின்ை �டாறதப் �யனர்கறள அணுகுதல்

�யைிககும் �டாறதயில் நிறுத்துதல்

படா்தயின் இடைதுபு்மடாகவெ வசலலுஙகள்.

எதிரில ெருகின்் படா்தப் பயனரக்ள வேருஙகும் வபடாது, 
வெகத்்தக கு்்த்து, சடாதனத்்த ேிறுத்துெதற்குத் தயடாரடாகுஙகள்.

எதிரில ெருகின்் படாதசடாரிகளுககு ெழிெிடுஙகள்.

படா்தயில வபடாதுமடான இ்டைவெளி இல்்லவயன்்டால, சடாதனத்்த 
ேிறுத்திெிடடு, படா்தயின் பககெடாடடுப் பகுதிககு ேகரவும்.

ேீஙகள் சடாதனம் ஓடடுெ்த ேிறுத்த ெிரும்பினடால, மற்் 
பயனரகளுககு இ்டையூறு ஏற்படைடாத ெ்கயில படா்தயின் 
பககெடாடடுப் பகுதிககு ேகரவும்.
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3.5 சிைநத நற்முறைகள மறறும் ந்த்றத 
விதிகள – �டாறதகளில் மின்-ஸ்கூட்றர ஓடடுதல்

சடாதனத்்தப் படாதுகடாப்படாகவும் மகிழ்ச்சியடாகவும் ஓடடுெதற்கடான 3 உதெிககு்ிப்புகள்

உதவிககுைிப்பு 1: எச்சரிகறகயடாக இருஙகள

எச்சரிக்கயடாக இருநது, கெனச்சித்லக்ளக கு்்யுஙகள். உஙகள்
்கவபசி்யப் படாரகக வெண்டைடாம்.

ஆபத்து ஏற்படைககூடிய சடாத்தியஙக்ளக கு்்கக, உஙக்ளச் 
சுற்்ியிருப்பெற்்்க கெனித்திடுஙகள். இதன்ெழி ேீஙகள் முன்கூடடிவய 
தடுப்பு ேடைெடிக்க்ய வமற்வகடாள்ள முடியும்.

ேீஙகள் வசடாரெடாக இருநதடால அல்லது மது அருநதியிருநதடால உஙகள் 
வசயலபடாடுகள் மநதமடாக இருககககூடும் என்பதடால சடாதனத்்த ஓடடை 
வெண்டைடாம்.

உதவிககுைிப்பு 2: உஙகள தவகத்றத உஙகள  
சுறறுப்புைத்திறகு ஏற� சரிவசயது வகடாளளுஙகள

மிதிெண்டி படா்தகளில வெக ெரம்பு மணிககு 25 கிமீ ஆகும். ஆனடால 
உஙகள் சுற்றுப்பு்த்திற்கு ஏற்ப, கு்ிப்படாக படாதசடாரிகள் இருககும்வபடாது, 
உஙகள் வெகத்்தச் சரிவசயதுவகடாள்ள வெண்டும். கடைப்பிடைஙகளில, மற்் 
ஓடடுேரகள் எதிரெி்னயடாற்்வும், ேிறுத்தவும் வேரம் ெழஙகுெதற்கு  
உஙகள் சடாதனத்தின் வெகத்்தக கு்்த்து, ேிறுத்துஙகள்.

வபருநது ேிறுத்தஙகள் அல்லது கடைப்பிடைஙகள் வபடான்் வேரிச்லடான பகுதிகளில 
சடாதனத்தின் வெகத்்தக கு்்யுஙகள் அல்லது இ்ஙகி தள்ளிகவகடாண்டு 
ேடைநது வசலலுஙகள்.

சடா்்லயின் குறுககுச் சநதிப்புக்ள அல்லது படா்த்ய ம்்ககும் 
ெ்ளவுக்ள வேருஙகும் வபடாது, வெகத்்தக கு்்த்து, சடாதனத்்த 
ேிறுத்துெதற்குத் தயடாரடாகுஙகள்.
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a)

உதவிககுைிப்பு 3: வழிவிடடு, கனிவு்ன் ந்நது வகடாளளுஙகள

பகிரப்படும் படா்தகளில வமற்வகடாள்ளும் பயணஙகள் படாதுகடாப்படாகவும் 
இனி்மயடாகவும் அ்மெ்த உறுதி வசயெதில அ்னெருககும் பஙகுள்ளது.

மின்-ஸ்கூடடைர ஆற்்லெடாயநத, வெகமடாக ேகரகின்் ஒரு சடாதனமடாகும். 
படாதசடாரிகள் வபடான்் வமதுெடாக ேடைப்பெரக்ளயும் எளிதில படாதிககப்படும் 
சூழ்ேி்்லயில உள்ளெரக்ளயும் கெனித்து ெழிெிடுஙகள்.

பி் படா்தப் பயனரகளி்டைவய ெ்ளநது வேளிநது வசல்லடாதீரகள். 

கனிவுடைன் ேடைநது வகடாள்ளுஙகள். கடைநது வசலலும் வபடாது அல்லது 
முநதும்வபடாது உஙகள் சடாதனத்தின் மணி்ய (அல்லது பி் எச்சரிக்க 
சடாதனம்) பயன்படுத்தி, ேீஙகள் படா்தயில ெருெது கு்ித்து மற்்ெரக்ள 
வமல்ல எச்சரிககவும். அ்த அதிகளெில பயன்படுத்தக கூடைடாது.

மற்்ெரக்ள முநதும் வபடாது தெிர மற்் சூழலகளில அெரகள் உஙக்ளக 
கடைநது வசலெ்த அனுமதிகக இடைதுபு்மடாகவெ வசலலுஙகள்.

மற்்ெரகளிடைமிருநது படாதுகடாப்படான தூர இ்டைவெளி்ய க்டைப்பிடியுஙகள். 
மிக வேருககமடாக உரசுெது வபடா்ல வசல்லக கூடைடாது. முன்னடால இருப்பெர 
திடீவரன்று ேிறுத்தினடால, உஙகளடால உரிய வேரத்தில ேிறுத்த முடியடாமல 
வபடாக்லடாம்.

உத்வதச ஆபத்துக்ளக கெனித்து, எதிரபடாரடாத்த எதிரபடாருஙகள். 
மற்்ெரகள் சரியடான ேடைெடிக்க எடுப்படாரகள் என்று கருத வெண்டைடாம். 
ேீஙகள் எதிரெி்ன வமற்வகடாள்ள அெகடாசம் இருககும் ெ்கயில  
வெகத்்தக கு்்த்திடுஙகள்.
எடுத்துககடாடடுகள்:

�ிை �டாறதப் �யனர்கள. அெரகள் உஙகள் ெழியி்லிருநது  
ெி்லகிச்வசல்லடாமல இருகக்லடாம் அல்லது உஙகள் இருப்்ப 
ேீஙகள் எச்சரித்த பி்கும் அெரகள் திடீவரன தி்ச்ய 
மடாற்்ி உஙகளுககு முன்னடால வசல்ல்லடாம்.

3.6 உத்ததச ஆ�த்துகறள அற்யடாளம் கண்்ைிதல்
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b)

அறனத்து சடாறலக க்ப்�ி்ஙகளிலும் எதிர்வரும் 
வடாகனஙகள. எல்லடா ெடாகனஙகளும் கடைப்பிடைஙகளில 
ேிற்பதில்்ல. எதிரெரும் ெடாகனஙக்ளக கெனிகக எப்வபடாதும் 
கடைப்பிடைஙகளில ேிறுத்துஙகள். முடிநதெ்ர சடா்்ல்யக 
கடைப்பதற்வகன ஒதுககப்படடிருககும் கடைப்பிடைஙகளில கடைககவும்.

உஙகள �டார்றவ தற்ப்�்ககூடிய, படார்ெ்ய 
ம்்ககககூடிய இடைஙகளில கெனம் வசலுத்துஙகள் 
(எ.கடா. ஒரு ெ்ள்ெச் சுற்்ி, மரஙகள் அல்லது கடடிடைஙகள் 
வபடான்் இ்டையூறுகள்). பி் படா்தப் பயனரகள் உஙகள் 
படார்ெயில படைடாத இடைத்தி்லிருநது வெளிப்படை்லடாம் என்பதடால
சடாதனத்தின் வெகத்்தக கு்்த்து, ேிறுத்தத் தயடாரடாகுஙகள்.

சடா்்ல்யக கடைககும்வபடாது இருககும் இற்யூறுகள அல்லது 
ஓரககல், ேீஙகள் சடாதனத்தின் கடடுப்படாட்டை இழககச் 
வசயய்லடாம்.

ப்லத்த ம்ழயில சடாதனத்்த ஓடடும்வபடாது உஙகள் 
சடாதனத்தின் மின்சடாரப் படாகஙகளும் மின்க்லனும் 
படாதிககப்படை்லடாம். பிவரக பிடிககும் தூரம் (முழு்மயடாக 
ேிறுத்துெதற்குத் வத்ெப்படும் தூரம்) அதிகரிககும். எனவெ,
சடாதனத்்தப் படாதுகடாப்படாகக ்கயடாளும் ெ்கயில
வெகத்்தக கு்்ககவும்.

உஙகள் சடாதனம் ஓடும் சூழ்ேி்்லக்ள உணரநது வசயலபடுஙகள்.
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படார்ெ ேி்்ல வமடாசமடாக இருககும்வபடாது (எ.கடா. இரெில 
அல்லது ம்ழயில), உஙகள் சடாதனத்தின் ெிளககுக்ள  
எரியச் வசயயவும். சடாதனத்்தப் படாதுகடாப்படாகக ்கயடாளும் 
ெ்கயில வெகத்்தக கு்்ககவும்.

சடாதனத்்த ேிறுத்தி உதெி ெழஙகுஙகள்.

யடாருகவகனும் உடைனடி மருத்துெ கெனிப்புத் வத்ெப்படடைடால அெசர
மருத்துெ ெடாகனத்்த அ்ழககவும்.

சூழ்நிறல �டாதுகடாப்�டாக இருககும்த�டாது மடடுதம ெிபத்துககடான 
ஆதடாரஙக்ளச் வசகரிககவும் (ெிபத்து ேடைநத இடைம், சம்பநதப்படடை 
ெடாகனஙகள், ஏற்படடை வசதஙகள் ஆகியெற்்்ப் பு்கப்படைம்/கடாவணடாளி 
எடுககவும்).

தடைஙகல ஏற்படுத்துெ்தத் தெிரகக சடாதனத்்த அப்பு்ப்படுத்தவும் (ஆனடால 
வத்ெயடான அ்னத்து ஆதடாரஙக்ளயும் ேீஙகள் வசகரித்த பின்னர).

சம்பநதப்படடை தரப்பினருடைன் ெிெரஙக்ளப் பரிமடா்ிக வகடாள்ளவும் [வபயர, 
வதடாடைரபு எண், ெடீடு முகெரி மற்றும் கடாப்புறுதித் தகெலகள் (ஏவதனும் 
இருநதடால)].

வபடாதுப் படா்தகளில ஏற்படும் ெிபத்துகளுககு, ெிபத்து வேரும்வபடாது 
கடாெலது்் அதிகடாரி, அஙகீகரிககப்படடை அதிகடாரி அல்லது வபடாதுப் படா்த 
கடாப்படாளர யடாரும் இல்்ல என்்டால, ெிபத்து கு்ித்து வபடாலீசடாரிடைம் 
புகடாரளிககவும்.

சடாதனத்்த ேிறுத்த, உதெி ெழஙக, ெிெரஙக்ளப் பரிமடா்ிகவகடாள்ள   
அல்லது ெிபத்து கு்ித்து அதிகடாரிகளுககுத் தகெல வதரிெிககத் தெறுெது 
குற்்மடாகும்.

சடாதனத்திலுள்ள கருெிகள் பழுத்டையும் அபடாயத்்தக 
கு்்கக, பயணத்்தத் வதடாடைஙகுெதற்கு முன்னர அெற்்்ச் 
சரிபடாருஙகள்.

3.7 வி�த்து நிகழும் த�டாது என்ன வசயய தவண்டும்
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வி�த்து நிகழும் த�டாது என்ன வசயய தவண்டும்

உயிரிழப்பு தநரும் வி�த்து
படாதிககப்படடைெ்ரத் வதடாடைவெடா
அல்லது ெடாகனத்்த/சடாதனத்்த

ேகரத்தவெடா கூடைடாது.  
999 அல்லது 995 அ்ழககவும்..

கடாயம் தநரும் வி�த்து
995 அ்ழத்து ெிபத்து கு்ித்து
வபடாலீசடாரிடைம் புகடாரளிககவும்.

வ�டாருள தசதம்
வபடாருள் வசதம் வேரும் அ்னத்து
ெிபத்துக்ளயும் வபடாலீசடாரிடைம்

புகடாரளிககவும்
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உநது ேடைமடாடடைம் வதடாடைரபடான சி்ல குற்்ஙகளுககடான அதிகபடச அபரடாதஙகள், 
சி்்த்தண்டை்ன ஆகியெற்்ின் முழு்மயற்் படடியல இது.

படா்தயில சடாதனத்்த
ஓடடும்வபடாது வமடா்பல 
வதடாடைரபு சடாதனத்்தப்
பயன்படுத்துதல

வபடாருத்தமடான ெிளககுகள்
இல்லடாமல இரெில
மிதிெண்டி, PMD அல்லது 
மின்-மிதிெண்டி ஓடடுதல

கடைப்பிடைஙகளில ேிறுத்தவும் 
கெனிககவும் தெறுதல

மிதிெண்டி ஓடடுேர
அல்லது மின்-மிதிெண்டி
சடா்்லகளில கடடி இழுத்தல 
அல்லது கடடி இழுககப்படுதல

சடா்்லகளில வபடாககுெரத்து
ஓடடைத்திற்கு எதிரடாக
சடாதனத்்த ஓடடுதல

சடா்்லகளில த்்லககெசஙகள்
இல்லடாமல ஓடடுதல 
(பயணிகள் உடபடை)

$1,000 
மற்றும்/அல்லது 
3 மடாதஙகள்

$2,000
மற்றும்/அல்லது 
6 மடாதஙகள்

அடுத்தடுத்த
குறைஙகள

�ின்னிறைப்பு A: உநது ந்மடாட்ம் வதடா்ர்�டான
வ�டாதுவடான குறைஙகளுககடான அதிக�டச தண்்றனகள

முதல் குறைம்ந்வடிகறககள

ஓடடுதல் வதடா்ர்�டான ந்த்றத
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சடா்்லயில ெடாகனம்
ஓடடும்வபடாது வமடா்பல
வதடாடைரபு சடாதனத்்தப்
பயன்படுத்துதல

வபடாதுப் படா்தகளில 
வெகமடாக ஓடடுதல

வபடாதுப் படா்தகளில  
ெிபத்து வேரும்வபடாது 
ஓடடுேரின் கடை்மக்ளச் 
வசயயத் தெறுதல

வபடாதுப் படா்தகளில ஆபத்தடான 
அல்லது வபடாறுப்பற்் 
மு்்யில ஓடடுதல

மிதிெண்டி/மின்-்சககி்ள
ெி்ரவுச்சடா்்லகள்,
ெி்ரவுச்சடா்்லயின்
சுரஙகச்சடா்்லகள் அல்லது
சடா்்லயின் சுரஙகச் 
சடா்்லகளில ஓடடுதல

“ஓடடிச் வசல்லககூடைடாது” 
என்் கு்ியடீுகள் இருககும் 
பகுதிகளில ஓடடுதல

வமடாடடைடார வபடாருத்தப்படடை PMD

அல்லது மின்-மிதிெண்டி்ய
ே்டைபடா்தயில ஓடடுதல

PMD அல்லது மின்-மிதிெண்டி்யச் 
சடா்்லகளில ஓடடுதல

$1,000 
மற்றும்/அல்லது 
3 மடாதஙகள்

$10,000 மற்றும்/அல்லது  
12 மடாதஙகள்

$2,000
மற்றும்/அல்லது 
6 மடாதஙகள்

$2,000 
மற்றும்/அல்லது 
3 மடாதஙகள்

$5,000
மற்றும்/அல்லது 
6 மடாதஙகள்

$2,000 
மற்றும்/அல்லது 
6 மடாதஙகள்

$5,000
மற்றும்/அல்லது 
12 மடாதஙகள்

$1,000 
மற்றும்/அல்லது 
6 மடாதஙகள்

$2,000
மற்றும்/அல்லது 
12 மடாதஙகள்

$3,000 
மற்றும்/அல்லது 
12 மடாதஙகள்

$5,000
மற்றும்/அல்லது 
2 ஆண்டுகள்

அடுத்தடுத்த
குறைஙகள

முதல் குறைம்ந்வடிகறககள

தற் வசயயப்�ட் �குதிகளில்
ஓடடுதல்



61

�ின்னிறைப்பு் A

பதிவு முத்தி்ர்ய அல்லது
அ்டையடாள முத்தி்ர்ய
கடாடசிப்படுத்தடாமல ஓடடுதல

மின்-ஸ்கூடடை்ர கடா்ல
அடடைெ்ணப்படி  
வசடாத்னககு
அனுப்பத் தெறுதல

பதிவு வசயயப்படைடாத மின்-
ஸ்கூடடை்ர வபடாதுப்
படா்தகளில ஓடடுதல  
அல்லது ஓடடை அனுமதித்தல

பதிவு வசயயப்படைடாத  
மின்-மிதிெண்டி்ய 
்ெத்திருப்பது

பதிவு வசயயப்படைடாத மின்-
மிதிெண்டி்ய மிதிெண்டி
படா்தகளில ஓடடுதல

ெ்ரய்்களுககு  
உடைன்படைடாத சடாதனத்்தப் 
வபடாதுப் படா்தயில ஓடடுதல

உநது ேடைமடாடடைச் சடாதனத்தில,
ெ்ரய்்ககு உடைன்படைடாத
சடடைெிவரடாத மடாற்்ஙக்ளச்
வசயதல

அடுத்தடுத்த
குறைஙகள

முதல் குறைம்ந்வடிகறககள

$1,000 
மற்றும்/அல்லது 
3 மடாதஙகள்

$2,000
மற்றும்/அல்லது 
6 மடாதஙகள்

$2,000 
மற்றும்/அல்லது 
3 மடாதஙகள்

$5,000
மற்றும்/அல்லது 
6 மடாதஙகள்

$5,000 
மற்றும்/அல்லது 
6 மடாதஙகள்

$10,000
மற்றும்/அல்லது 
12 மடாதஙகள்

$10,000 
மற்றும்/அல்லது 
6 மடாதஙகள்

$20,000
மற்றும்/அல்லது 
12 மடாதஙகள்

$20,000 
மற்றும்/அல்லது 
2 ஆண்டுகள்

$40,000
மற்றும்/அல்லது 
4 ஆண்டுகள்

சடாதன வறரயறைகள
மறறும் உரிறமத்துவம்
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சடடைப்படி அனுமதிககப்படடை
ெயதிற்குக கு்்ெடானெரகள்
வமடாடடைடார வபடாருத்தப்படடை
PMD அல்லது மின்-
மிதிெண்டி்ய ஓடடுதல

சடடைப்படி அனுமதிககப்படடை
ெயதிற்குக கு்்ெடானெரகள்
வமடாடடைடார வபடாருத்தப்படடை
PMD-ஐ ஓடடுெதற்கு ெசதி
ஏற்படுத்தித் தருதல 

சடடைப்படி அனுமதிககப்படடை
ெயதிற்குக கு்்ெடானெர
மின்-ஸ்கூடடைர ஓடடுெ்த
மு்்யடாக வமற்படார்ெ
வசயயத் தெறுதல

மிதிெண்டியில/ மின்-
மிதிெண்டியில மு்்யற்்
ெ்கயில பி்ணககப்படடை/
வபரிய அளெி்லடான படாரஙகள்
மிதிெண்டியில/ மின்-
மிதிெண்டியில அளவுககதிகமடான
பயணிக்ள ஏற்்ிச் வசலலுதல

மிதிெண்டியில/ மின்-
மிதிெண்டியில மு்்யடான
இருக்ககளின்்ி பயணிக்ள 
ஏற்்ிச் வசலலுதல

மின்-மிதிெண்டியில
சடடைப்படி அனுமதிககப்படடை
ெயதிற்குக கு்்ெடான
பயணி்ய ஏற்்ிச் வசலலுதல

அடுத்தடுத்த
குறைஙகள

முதல் குறைம்ந்வடிகறககள

$1,000 
மற்றும்/அல்லது 
3 மடாதஙகள்

$2,000
மற்றும்/அல்லது 
6 மடாதஙகள்

$1,000 
மற்றும்/அல்லது 
3 மடாதஙகள்

$2,000
மற்றும்/அல்லது 
6 மடாதஙகள்

�டாரஙகள மறறும் �யைிகள

சட்ப்�டி அனுமதிககப்�ட் வயதிறகுக 
குறைவடானவர்கள ஓடடுதல்
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வபடாதுப் படா்த்ய
ம்்த்தல (எ.கடா. கண்டைபடி 
ேிறுத்தி ்ெத்தல)

வபடாதுப் படா்தகளில அம்லடாகக
அதிகடாரிகளுககு இ்டையூறு
ஏற்படுத்துதல

வபடாயயடான தகெலக்ள
ெழஙகுதல

எழுத்துப்பூரெத் வதரவுச்
சடான்்ிதழ் இல்லடாமல 
வபடாதுப் படா்தயில மின்-
ஸ்கூடடைர/ மின்-மிதிெண்டி 
ஓடடுதல அல்லது 
ஓடடைச் வசயதல

எழுத்துப்பூரெத் வதரவுச் சடான்்ிதழ் 
இல்லடாமல சடா்்லகளில மின்-
மிதிெண்டி்ய ஓடடுதல அல்லது 
ஓடடைச் வசயதல 

எழுத்துப்பூரெத் வதரவுச்
சடான்்ித்ழ சடடைெிவரடாதமடான
ெ்கயில பயன்படுத்துதல

அடுத்தடுத்த
குறைஙகள

முதல் குறைம்ந்வடிகறககள

$2,000 
மற்றும்/அல்லது 
6 மடாதஙகள்

$5,000
மற்றும்/அல்லது 
12 மடாதஙகள்

$5,000 மற்றும்/அல்லது  
12 மடாதஙகள்

$5,000 மற்றும்/அல்லது  
12 மடாதஙகள்

$2,000

* எழுத்துப்பூரெத் வதரவு அம்லடாககப்படடைவுடைன் மடடுவம வபடாருநதும்.

எழுத்துப்பூர்வ ததர்வுச் 
சடான்ைிதழ்*

மறைறவ
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