
CITY COUNCIL
CUMBERLAND

வாகன நிறுத்்த 
அபரா்தங்கள்

சாலை பாதுகாப்பு உண்லமை விவரத் தாள்

நடப்பு முதல் 30 ஜூன் 2023 வலர 

பபருந்து பகுதிகள் ஆஸ்திரரலிய சாலை விதி - 195

ஒரு ரபருந்து பகுதிக்குள் உங்கள் வாகனத்லத நீங்கள் நிறுத்தரவா 
அல்ைது நிறுத்தி லவக்கரவா கூடாது. சிை ரபருந்து பகுதிகள், 
ரவறுபட்ட பணி ரநரங்கலைக் ககாண்டிருக்கைாம். இது, 
காண்பிக்கப்பட்டுள்ை ஒதுக்கப்பட்ட ரநரங்களுக்குள் மைட்டுரமை வாகன 
நிறுத்தத்திற்கான கட்டுப்பாடுகள் கபாருந்தும் என்பலதக் குறிக்கிறது. 
நிறுத்துதல், வாகனம் நகராவிட்டாலும், எஞ்சின் கதாடர்ந்து ஓடிக் 
ககாண்டிருத்தல் ஆகியவற்லற இது உள்ைடக்கியது.
அபராதம்: $283 முதல் 
பள்்ளளிப் பகுதிக்்கான அபராதம்: $362 + 2 குற்்றப் புள்்ளளி்கள்

பா்தசாரி கடக்குமிடங்கள் ஆஸ்திரரலிய சாலை விதி - 171-173

எந்த ரநரத்திலும், பாதசாாி கடக்குமைிடத்தில் அல்ைது அதற்கு அருகில் 
நீங்கள் வாகனத்லத நிறுத்தி லவக்கரவா அல்ைது நிறுத்தரவா கூடாது. 
நிறுத்துதல், வாகனம் நகராவிட்டாலும், எஞ்சின் கதாடர்ந்து ஓடிக் 
ககாண்டிருத்தல் ஆகியவற்லற இது உள்ைடக்கியது.
அபராதம்: $362 முதல் + 1 குற்்றப் புள்்ளளி 
பள்்ளளிப் பகுதிக்்கான அபராதம்: $481 + 2 குற்்றப் புள்்ளளி்கள்

நிறுத்்தக்கூடா்த பகுதிகள் ஆஸ்திரரலிய சாலை விதி - 167

எங்கு வாகனம் நிறுத்தக்கூடாது என்ற குறிப்பைலககள் உள்ைனரவா, 
குறிக்கப்பட்ட பகுதிக்குள் உங்கள் வாகனத்லத நீங்கள் நிறுத்தரவா 
அல்ைது நிறுத்திலவக்கரவா கூடாது. 
நிறுத்துதல், வாகனம் நகராவிட்டாலும், எஞ்சின் கதாடர்ந்து ஓடிக் 
ககாண்டிருத்தல் ஆகியவற்லற இது உள்ைடக்கியது.
அபராதம்: $283 முதல் 
பள்்ளளிப் பகுதிக்்கான அபராதம்: $362 + 2 குற்்றப் புள்்ளளி்கள்

வாகனம் நிறுத்்தக்கூடா்த பகுதிகள் ஆஸ்திரரலிய சாலை விதி - 168

எங்கு வாகனம் நிறுத்தக்கூடாது என்ற குறிப்பைலககள் உள்ைனரவா, 
பயணிகலை அல்ைது கபாருட்கலை இறக்குகின்ற அல்ைது ஏற்றுகின்ற 
ரநாக்கத்திற்காக உங்கள் வாகனத்லத நிறுத்த உங்களுக்கு அதிகாரம் 
உள்ைது. உங்கள் வாகனத்லத 2 நளிமளிடங்்களுக்கு ரமைல் நிறுத்தக்கூடாது 
மைற்றும் எந்தச் சமையத்திலும் ஓட்டுனர் வாகனத்லதவிட்டு 3 மீட்டருக்கும் 
அதிகமைான கதாலைவில் இருக்கக்கூடாது. 
இப்பகுதியில் வாகனத்லத நிறுத்துவதற்கு அனுமைதியில்லை. 
சிை வாகனம் நிறுத்தக்கூடாத பகுதிகள், ரவறுபட்ட பணி 
ரநரங்கலைக் ககாண்டுள்ைன. இது, காண்பிக்கப்பட்டுள்ை குறிப்பிட்ட 
ரநரங்களுக்குள் மைட்டுரமை வாகன நிறுத்தத்திற்கான கட்டுப்பாடுகள் 
கபாருந்தும் என்பலதக் குறிக்கிறது. 
நிறுத்துதல், வாகனம் நகராவிட்டாலும், எஞ்சின் கதாடர்ந்து ஓடிக் 
ககாண்டிருத்தல் ஆகியவற்லற இது உள்ைடக்கியது. 
அபராதம்: $120 முதல் 
பள்்ளளிப் பகுதிக்்கான அபராதம்: $201 + 2 குற்்றப் புள்்ளளி்கள்

ரமைலும் தகவல்களுக்கு, கவுன்சிலின் சாலை பாதுகாப்பு அலுவைலர 
8757 9000 என்ற எண்ணில் கதாடர்பு ககாள்ைவும்

சாலை சந்திப்புகள் ஆஸ்திரரலிய சாலை விதி - 171-173

சாலை சந்திப்பு ஒன்றில், ஒரு சாலைக் குறியீட்டுப் பைலக உங்கலை 
நிறுத்தி லவக்க அனுமைதித்தாைன்றி, ரபாக்குவரத்து விைக்குகள் உள்ை 
ஒரு சாலை சந்திப்பில் 20 மைீட்டருக்குள்ைாக, அல்ைது ஒரு சுற்றுப்பாலத 
உள்ை அல்ைது ரபாக்குவரத்து விைக்குகள் இல்ைாத சாலை சந்திப்பின் 
10 மைீட்டருக்குள்ைாக, உங்கள் வாகனத்லத நீங்கள் நிறுத்தரவா அல்ைது 
நிறுத்தி லவக்கரவா கூடாது. 
நிறுத்துதல், வாகனம் நகராவிட்டாலும், எஞ்சின் கதாடர்ந்து ஓடிக் 
ககாண்டிருத்தல் ஆகியவற்லற இது உள்ைடக்கியது.
அபராதம்: $283 முதல்



நலடபால்தகள் மற்றும் இயற்லகத் ்தடங்கள்  
ஆஸ்திரரலிய சாலை விதி - 197

பாதசாாிகள் மைற்றும்/அல்ைது லசககிள்களுக்கு இலடயூறு 
ஏற்படும் என்பதால், இரண்டு சக்கரங்கள் இயற்லக தடத்தின் 
மைீது ஏறியிருக்கும் வண்ணம் அல்ைது நலடபாலதயின் குறுக்ரக 
அல்ைது அதன் மைீது உங்கள் வாகனத்லத நீங்கள் நிறுத்தக்கூடாது. 
நிறுத்துதல், வாகனம் நகராவிட்டாலும், எஞ்சின் கதாடர்ந்து ஓடிக் 
ககாண்டிருத்தல் ஆகியவற்லற இது உள்ைடக்கியது.
அபராதம்: $120 முதல் 
பள்்ளளிப் பகுதிக்்கான அபராதம்: $201 + 2 குற்்றப் புள்்ளளி்கள்

வாகனப்பால்தகள் ஆஸ்திரரலிய சாலை விதி - 198

வைாகத்திற்குள்ரை வருகின்ற அல்ைது கவைிரய 
கசல்கின்ற வாகனங்களுக்கு இலடயூறு ஏற்படும் என்பதால், 
வாகனப்பாலதயின் குறுக்ரக அல்ைது அதன் மைீது உங்கள் 
வாகனத்லத நீங்கள் நிறுத்தக்கூடாது. 
இங்கு, பயணிகலை அல்ைது கபாருட்கலை இறக்குகின்ற அல்ைது 
ஏற்றுகின்ற ரநாக்கத்திற்காக உங்கள் வாகனத்லத நிறுத்த 
உங்களுக்கு அதிகாரம் உள்ைது. 
அபராதம்: $120 முதல் 
பள்்ளளிப் பகுதிக்்கான அபராதம்: $201 + 2 குற்்றப் புள்்ளளி்கள்

ஊனமுற்பறார் வாகன நிறுத்்தப் பகுதி 
உங்கைிடம் நடப்பிலுள்ை ஒரு மமாபளிலிட்டி பார்க்்கிங் ஸ்்கமீ் (MPS) 
அட்லட காட்சிப்படுத்தப்பட்டு, நீங்கள் குலறபாடுள்ை ஒரு நபலர 
ஏற்றிச் கசன்று ககாண்டிருந்தாைன்றி, ஊனமுற்ரறார் வாகன 
நிறுத்தம் என்ற குறிப்பைலக உள்ை எந்தப் பகுதியிலும் உங்கள் 
வாகனத்லத நீங்கள் நிறுத்தரவா அல்ைது நிறுத்தி லவக்கரவா 
கூடாது. 
அபராதம்: $603 முதல்

தொ்தாடர் மஞ்சள் பகாடு 
சாலைரயாரம் கதாடர்ச்சியாக மைஞ்சள் ரகாடு தீட்டப்பட்டுள்ை 
எந்தச் சாலையிலும் உங்கள் வாகனத்லத நீங்கள் நிறுத்தரவா 
அல்ைது நிறுத்தி லவக்கரவா கூடாது. 
அபராதம்: $283 முதல்

இரட்லட வாகன நிறுத்்தம் ஆஸ்திரரலிய சாலை விதி - 189

சாலை ஓரத்தில் ஏற்கனரவ நிறுத்தப்பட்டுள்ை வாகனம் ஒன்றின் 
பக்கவாட்டில் உங்கள் வாகனத்லத நீங்கள் நிறுத்தி லவக்கக் 
கூடாது. 
நிறுத்துதல், வாகனம் நகராவிட்டாலும், எஞ்சின் கதாடர்ந்து 
ஓடிக் ககாண்டிருத்தல் ஆகியவற்லற இது உள்ைடக்கியது.
அபராதம்: $2835 முதல்

பள்்ளளிப் பகுதிக்்கான அபராதம்: $362 + 2 குற்்றப் புள்்ளளி்கள்

CITY COUNCIL
CUMBERLAND

வாகன நிறுத்்த 
அபரா்தங்கள்

சாலை பாதுகாப்பு உண்லமை விவரத் தாள்

நடப்பு முதல் 30 ஜூன் 2023 வலர ரமைலும் தகவல்களுக்கு, கவுன்சிலின் சாலை பாதுகாப்பு அலுவைலர 
8757 9000 என்ற எண்ணில் கதாடர்பு ககாள்ைவும்



தொமாலபல் ஃபபான் பயன்பாடு ஆஸ்திரரலிய சாலை விதி - 300

்கற்பவர், P1 மற்றும் P2 உாளிமம் வவத்திருப்பவர்்கள்:

வாகனம் நிறுத்தப்பட்டு, எஞ்சின் முழுலமையாக 
அலணக்கப்பட்டிருந்தாைன்றி, எந்தச் சூழ்நிலையிலும் 
கமைாலபல் ஃரபான் பயன்படுத்த அனுமைதியில்லை – 
இதில், வலரபடப் பயன்பாடுகலை உபரயாகித்தல் 
மைற்றும் ரபாக்குவரத்து விைக்குகளுக்காக 
காத்திருக்கின்ற, எஞ்சிலன ஓடவிட்டவாரற 
நிறுத்திலவத்துள்ை அல்ைது ரபாக்குவரத்து கநாிசலில் 
சிக்கியிருக்கின்ற சமையங்களும் அடங்கும். 
ஃரபாலன ஒரு பயணியிடம் ககாடுப்பது தவிர, அலத 
எப்படி பிடித்திருந்தாலும், அது சட்டவிரராதமைானது. 
அபராதம்: $362 + 5 குற்்றப் புள்்ளளி்கள் 
பள்்ளளிப் பகுதிக்்கான அபராதம்: $481 + 5 குற்்றப் 
புள்்ளளி்கள்

முழு உாளிமம் வவத்திருப்பவர்்கள்:

ப்ளூடூத் அல்ைது ரேன்ட்ஸ்ஃப்ாீ பயன்முலறகள் மூைம் 
இலணக்கப்பட்டு, பயன்படுத்தப்பட்டால் மைட்டுரமை கமைாலபல் ஃரபாலன 
உபரயாகிக்க அனுமைதிக்கப்படும். 
கசய்திகள்/மைின்னஞ்சல்கள் (உலர அல்ைது ஆடிரயா) அனுப்ப அல்ைது 
கபற, ஒரு அலைப்பு கசய்ய அல்ைது கபற அல்ைது புலகப்படங்கள்/
வீடிரயாக்கள் எடுப்பதற்காக ஃரபாலன பிடித்துக் ககாண்டிருப்பது 
அனுமைதிக்கப்படமைாட்டாது. 
ஒரு கிரரடிலில் கபாருத்தப்பட்டு (வாகனத்துடன் இலணக்கப்பட்ட 
நிலையில், ஓட்டுனர் சாலைலயப் பார்ப்பலத மைலறக்காமைல்), 
முழுலமையாக ரேன்ட்ஸ்ஃப்ாீ பயன்முலறயில் இயக்கப்படுவதாக 
இருந்தால், கமைாலபல் ஃரபான்கலை உபரயாகிக்கைாம். 
அபராதம்: $362 + 5 குற்்றப் புள்்ளளி்கள் 
பள்்ளளிப் பகுதிக்்கான அபராதம்: $481 + 5 குற்்றப் புள்்ளளி்கள்

கவனத்திற்கு: கமைாலபல் ஃரபான்கலை சட்டப்படி பயன்படுத்துவதும் 
கவனச்சிதறலை ஏற்படுத்தைாம் 

CITY COUNCIL
CUMBERLAND

தொமாலபல் ஃபபான் 
பயன்பாடு

சாலை பாதுகாப்பு உண்லமை விவரத் தாள்

நடப்பு முதல் 30 ஜூன் 2023 வலர ரமைலும் தகவல்களுக்கு, கவுன்சிலின் சாலை பாதுகாப்பு அலுவைலர 
8757 9000 என்ற எண்ணில் கதாடர்பு ககாள்ைவும்



பபால்தமருந்துகள் மற்றும் மதுபானம்
சாலைரயார காவல்துலற பாிரசாதலன ஒன்றின் மூைம் உங்கள் உடலில் உள்ை மைது மைற்றும் 
ரபாலதப்கபாருலைக் கண்டுபிடித்துவிட முடியும். 
மைதுபானம்:
நீங்கள் எவ்வைவு மைது அருந்தியிருக்கிறீர்கள் என்பலத கபாறுத்து, நீங்கள் கலடசியாக மைது அருந்திய 12 மைணி 
ரநரத்திற்குப் பிறகுகூட 0.02 அல்ைது 0.03 இரத்த மைதுபான இருப்பிலன நீங்கள் ககாண்டிருக்கக்கூடும். 
கஞ்சா:
நீங்கள் முதல் முலறயாகப் பயன்படுத்தியிருந்தால் கூட, நீங்கள் கலடசியாகப் புலகத்தபின் 30 நாட்கள் வலர 
அதலனக் கண்டுபிடித்துவிட முடியும். 
பின்வரும் கபாருட்கலை, நீங்கள் கலடசியாகப் பயன்படுத்திய பின் 5 நாட்கள் வலர கண்டுபிடித்துவிட முடியும்:
- மைனஊக்கிகள் [Amphetamines]  - ககாக்ரகன் [Cocaine]
- எக்ஸ்டஸி [Ecstasy]     - அபின் [Heroin]

தொ்தாடர்பற்ற சுவாச மற்றும் பபால்தமருந்து பசா்தலன
கதாடர்பற்ற சுவாச ரசாதலன (RBT) அல்ைது நகரும் ரபாலதமைருந்து ரசாதலன (MDT) ஒன்றிற்காக 
எந்தகவாரு வாகன ஓட்டுனலரயும் நிறுத்தும் அதிகாரம் காவல்துலறக்கு உள்ைது. பின்வரும் நிலைகைில்கூட 
விபத்தில் சம்பந்தப்பட்டுள்ை அலனத்து ஓட்டுனர்கலையும் காவல்துலற பாிரசாதிக்கும்: 
• வாகனத்லத இழுத்துச் கசல்ை ரவண்டியிருத்தல்,
• ஒருவருக்குக் காயம் ஏற்பட்டிருத்தல், அல்ைது
• ஓட்டுனர் மைது அல்ைது ரபாலதப்கபாருைால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாகத் ரதான்றினால்.

விபத்தில் உங்கள் தவறு இல்ைாவிட்டாலும்: 
• விபத்து நடந்த இடத்தில் மைதுவுக்காக நீங்கள் ரசாதிக்கப்படுவீர்கள். 
• நீங்கள் ரபாலதமைருந்தின் தாக்கத்தில் இருப்பதாக அவர்கள் சந்ரதகித்தால், ரபாலதமைருந்து ரசாதலனயின் 

கபாருட்டு நீங்கள் லகது கசய்யப்படுவீர்கள். 
• நீங்கள் மைருத்துவமைலனக்குக் ககாண்டு கசல்ைப்படும் பட்சத்தில், மைது மைற்றும் ரபாலதமைருந்துகளுக்கான 

இரத்தப் பாிரசாதலனகள் உங்களுக்கு ரமைற்ககாள்ைப்படும். 

விபத்தில் உங்கள் தவறு இல்ைாவிட்டாலும், விபத்திற்குப்பின் மைது அல்ைது ரபாலதப்கபாருள் உள்ைதாக 
உங்கள் பாிரசாதலனயில் உறுதி கசய்யப்பட்டால், விபத்திற்கான இைப்பீட்லட உங்கள் காப்பீடு மெலுத்தாது 
மைற்றும் அதலன நீங்கள்தான் கசலுத்த ரவண்டும். 

DUI = குற்றப் பதிவு
குடித்துவிட்டு ஓட்டியதற்காக அல்ைது ரபாலதமைருந்தின் ஆதிக்கத்தில் ஓட்டியதற்காக தண்டலன கபறுவது, 
குலறந்தது அடுத்த 5 ஆண்டுகளுக்காவது உங்கள் வாழ்க்லகலயப் பாதிக்கும். கபரும்பாலும் அது ஒன்றுதான் 
கீழ்க்கண்டவற்லற நீங்கள் கபறுவலதத் தடுக்கக்கூடியதாகவும் இருக்கும்: 
• உங்களுலடய அடுத்த ரவலை வாய்ப்பு (அல்ைது உங்களுலடய தற்ரபாலதய ரவலைலயத் தக்கலவத்துக் 

ககாள்வலதயும் கூட).
• உங்கள் கார், வீடு மைற்றும் உள்ைிருக்கும் கபாருட்களுக்கான காப்பீடு. 
• வாடலக வீட்டுவசதி.
• தனிநபர் கடன்.
• உங்கள் அடுத்த விடுமுலறக்கான பயண விசா. 

உங்களுக்குத் தொ்தரியுமா?
ரபாக்குவரத்துக் குற்றங்களுக்கு, இைம் குற்றவாைிகள் சட்டம் (1997) கபாருந்தாது.
ரபாக்குவரத்துக் குற்றங்கைில், நீதிமைன்றங்கைில் 16 வயதுலடய கற்கும் ஓட்டுனர்கள்கூட 
வயதுவந்ரதாராகக் கருதப்படுகின்றனர். 

CITY COUNCIL
CUMBERLAND

பபால்தயின் ்தாக்கத்துடன் 
ஓட்டு்தல் (DUI)

சாலை பாதுகாப்பு உண்லமை விவரத் தாள்

ரமைலும் தகவல்களுக்கு, கவுன்சிலின் சாலை பாதுகாப்பு அலுவைலர 
8757 9000 என்ற எண்ணில் கதாடர்பு ககாள்ைவும்



சட்டவிபரா்த U-திருப்பம் ஆஸ்திரரலிய சாலை விதி - 132 (2A)

பின்வரும் பகுதிகைில் U-திருப்பம் கசய்தால், $362 அபராதம் + 3 குற்்றப் புள்்ளளி்கள் 
விதிக்கப்படைாம்: 

U-திருப்பக் குற்றங்கள் ஆஸ்திரரலிய சாலை விதி - 37-42

இதர U-திருப்பக் குற்றங்கள் மைற்றும் அபராதங்கள் வருமைாறு: 

குற்்றத்தின் வர்்ணவன அபராதம் + 
குற்்றப் புள்்ளளி்கள்

பள்்ளளிப் பகுதி
அபராதம் + குற்்றப் புள்்ளளி்கள்

எதிரர வருகின்ற ரபாக்குவரத்லதப் பார்க்காமைரைரய 
U-திருப்பத்லத கதாடங்குதல் $283 + 2 குபு $362 + 3 குபு

ரபாக்குவரத்திற்கு இலடயூறாக இல்ைாமைல், 
பாதுகாப்பாக ஓட்டுனர் U-திருப்பத்லதத் 

கதாடங்காதிருத்தல் 
$283 + 2 குபு $362 + 3 குபு

வாகனம்/பாதசாாிக்கு வைிவிடாமைல் U-திருப்பத்லதச் 
கசய்தல் $283 + 2 குபு $481 + 4 குபு

குறிப்பைலகக்கு எதிரான முலறயில், பிாிக்கின்ற 
தடத்திலுள்ை இலடகவைியில் U-திருப்பத்லதச் கசய்தல் $283 + 2 குபு $362 + 3 குபு

குறிப்பைலகக்கு எதிரான முலறயில், சாலையின் 
நீைத்தில் U-திருப்பத்லதச் கசய்தல் $283 + 2 குபு $362 + 3 குபு

ரபாக்குவரத்து விைக்குகள் உள்ை சாலை சந்திப்பில் 
U-திருப்பத்லதச் கசய்தல் $283 + 2 குபு $362 + 3 குபு

குறிப்பைலகக்கு எதிரான முலறயில், சாலை சந்திப்பில் 
(விைக்குகள் அற்ற) U-திருப்பத்லதச் கசய்தல் $283 + 2 குபு $362 + 3 குபு

பிாிக்கும் ரகாடு/லமையத் தடத்திற்கு மைிக அருகிலுள்ை 
தடத்தில் U-திருப்பத்லதத் கதாடங்காதிருத்தல் $283 + 2 குபு $362 + 3 குபு

சாலை லமையத்தின் இடது புறத்திலிருந்து 
U-திருப்பத்லதத் கதாடங்காதிருத்தல் $283 + 2 குபு $362 + 3 குபு

• ஓர் ஒற்லறத் கதாடர் ரகாடு 
சாலைலயப் பிாிக்கும் 
இடங்கைில். 

• விட்டுவிட்டு உள்ை பிாிக்கும் 
ரகாட்டிற்கு இடதுபுறமைாக 
ஓர் ஒற்லற பிாிக்கும் ரகாடு 
காணப்படும் இடங்கைில். 

• இரண்டு இலணயான 
கதாடர் பிாிக்கும் ரகாடுகள் 
காணப்படும் இடங்கைில்.

CITY COUNCIL
CUMBERLAND

சட்டவிபரா்த 
U-திருப்பங்கள்

சாலை பாதுகாப்பு உண்லமை விவரத் தாள்

நடப்பு முதல் 30 ஜூன் 2023 வலர ரமைலும் தகவல்களுக்கு, கவுன்சிலின் சாலை பாதுகாப்பு அலுவைலர 
8757 9000 என்ற எண்ணில் கதாடர்பு ககாள்ைவும்



பபாதிய இலடதொவளி விடு்தல்
ரமைாதலைத் தவிர்ப்பலத நீங்கள் எதிர்ரநாக்கும் பட்சத்தில், ஓட்டும்ரபாது அல்ைது பயணம் கசய்யும்ரபாது 
எதிரர என்ன உள்ைகதன்று நீங்கள் பார்க்க ரவண்டும். 
சுமைாராக 3 ல் 1 ரமைாதல் விபத்துகள், மைிக கநருக்கமைாச் கசல்வதால் ஏற்படுகின்றன. பின்கதாடரும் தூரத்லத 
“3 கநாடி இலடகவைியுடன்” ஓட்டுவது, முன்ரன இருப்பலத நீங்கள் பார்க்க முடிவலதயும், இன்கனாரு 
வாகனத்தின் பின்புறத்தில் இடித்துவிடாமைல் தடுப்பலதயும் உறுதி கசய்வதற்கான ஒரு நல்ை வைியாகும். 
உதாரணமைாக, ஒரு குைந்லத ஒரு பந்திலன துரத்திக் ககாண்டு சாலைக்கு வந்துவிட்டால், என்ன நடக்கிறகதன்று 
புாிந்து ககாண்டு, ஆக்்ஸைரரட்டாிலிருந்து உங்கள் காலை எடுப்பதற்கு உங்களுக்கு குலறந்தது 1 முழு கநாடி 
ஆகும். அப்ரபாதுதான் உங்கைால் பிரரக்லக அழுத்தி, ரவகத்லதக் குலறக்கத் கதாடங்க முடியும். 
பிரரக் கபடல் மைீது உங்கள் காலை லவப்பதற்கு முன் பல்ரவறு ரவகங்கைில் நீங்கள் எவ்வைவு தூரம் பயணம் 
கசய்வீர்கள் – மைற்றும் அதன்பின் முழுலமையாக நிற்பற்கு அது எவ்வைவு தூரம் உங்கலைக் ககாண்டு கசல்லும் 
என்பலத பின்வரும் வலரபடம் காட்டுகிறது. 
கீரையுள்ை முதல் கணக்கீடு, மைணிக்கு 50 கிமைீ ரவகத்துடன், உைர்வான சாலையில், 1.5 கநாடிகைில் 
எதிர்கசயைாற்றும் ரநரத்லதக் ககாண்ட ஓட்டுனருடன், நல்ை பிரரக்குகள் மைற்றும் சக்கரங்கள் ககாண்ட ஒரு 
நவீன வாகனத்திற்கானது. ரமைலும் ஒப்பீட்டிற்காக, உைர்ந்த மைற்றும் ஈரமைான சாலைகைில், மைணிக்கு 50 மைற்றும் 
100 கிமைீ ரவகங்கள் ககாடுக்கப்பட்டுள்ைன. 
குறிப்பு: கணக்கீடுகள், ஆஸ்திரரலிய ரபாக்குவரத்து பாதுகாப்பு வாாியத்தின்படி, வைிகாட்டலுக்காக மைட்டுரமை. 

எதிர்்சமெயல் தூரம் பளிரரக் ரபாடும் தூரம்

ரவ்கக் குவ்றப்பு இல்வலை ரவ்கக்குவ்றப்பு

மைணிக்கு கிமைீ

50
50 ஈரம்

100
100 ஈரம்

 கமைாத்த மைீ

33
41
81

121

மைணிக்கு 50 கிமைீ ரவகத்தில் ஓட்டும்ரபாது, உங்கள் வாகனம் ஒவ்கவாரு கநாடியும் 13.9 மைீ நகர்கிறது. ஒரு 
சராசாி ஓட்டுனாின் எதிர்ச்கசயல் ரநரமைான 1.5 கநாடிகளுடன், மைணிக்கு 50 கிமைீ ரவகத்தில் ஓட்டும்ரபாது, 
அபாயத்தில் எதிர்ச்கசயைாற்றுலகயில் நீங்கள் 21மைீ பயணித்திருப்பீர்கள் (ரமைரை காட்டப்பட்டுள்ை முதல் 
உதாரணம்). இதன் காரணமைாகரவ, ஓர் அவசர நிலையில் நிறுத்துவதற்கு, 3 கநாடி பின்கதாடரும் தூரம் 
அவசியமைானது. பருவநிலையானது உைர்விலிருந்து ஈரத்திற்கு மைாறும் பட்சத்தில், நீங்கள் இன்னும் அதிகமைாக 
கதாடரும் தூரம் விட ரவண்டியிருக்கும். 

மபாதுவான நதீிமன்்ற நவடமுவ்ற:
பின்புற ரமைாதல்கைில் தவறு கசய்கின்ற ஓட்டுனர், சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு அவருலடய ரவகம் 
சாிகசய்யப்படாத காரணத்தால், வைக்கமைாக முன்னால் இருக்கும் வாகனத்தின் மைீது ரமைாதிவிடுகிறார். 

21மைீ
21மை
42மை
42மை

12மை
20மை
49மை
79மை

CITY COUNCIL
CUMBERLAND

பின் தொ்தாடரும் தூரம்
சாலை பாதுகாப்பு உண்லமை விவரத் தாள்

ரமைலும் தகவல்களுக்கு, கவுன்சிலின் சாலை பாதுகாப்பு அலுவைலர 
8757 9000 என்ற எண்ணில் கதாடர்பு ககாள்ைவும்



இவ்வளிதிவய எவ்வாறு பயன்படுத்துவது.
எதிரர, அதாவது, மைரம், நிறுத்தப்பட்ட கார், மைின்கம்பம் ரபான்ற நிலையாக உள்ை ஓாிடத்லதத் 
ரதர்ந்கதடுக்கவும். 

உங்களுக்கு முன்  உள்ை வாகனம் அந்த இடத்லதத் தாண்டிச் கசல்லும்ரபாது, எண்ணத் கதாடங்கவும்: 1,001 
(ஓராயிரத்து ஒன்று), 1,002 (ஓராயிரத்து இரண்டு), 1,003 (ஓராயிரத்து மூன்று).

1,003 என நீங்கள் எண்ணுவதற்கு முன் அந்த இடத்லத நீங்கள் அலடந்துவிட்டால், நீங்கள் ரவ்கத்வதக் 
குவ்றக்்க ரவண்டும் ஏகனன்றால், முன்  உள்ை வாகனத்திற்கு மைிக அருகில் கசன்று ககாண்டிருக்கிறீர்கள். 

    எண்ணத்          1,001   1,002      1,003 
கதாடங்கவும்

நளிவலையான மபாருள்

CITY COUNCIL
CUMBERLAND

மூன்று தொநாடி விதி
சாலை பாதுகாப்பு உண்லமை விவரத் தாள்

பின்வரும் தூரத்துடன் கதாடர்புலடய முக்கிய பாதுகாப்புப் பிரச்லன என்னகவன்றால், நீங்கள் 
எதிர்ச்கசயைாற்றும்ரபாது, உங்கள் ரவகம் மைற்றும் நீங்கள் கடக்கும் தூரத்தின் காரணமைாக, அந்தக் குறுகிய 
காைமைான 1-2 கநாடிகைில் என்ன நடக்கிறது என்பலதப் புாிந்து ககாள்வதாகும். 
உங்களுலடய கமைாத்த நிறுத்துகின்ற தூரத்லத, உண்லமையில் நீங்கள் எதிர்ச்கசயைாற்றுகின்ற தூரம் மைற்றும் 
பிரரக் ரபாடுகின்ற தூரம் நிர்ணயிக்கின்றது – அதாவது நீங்கள் பிரரக்லக அழுத்தியவுடன், நிற்பதற்காக 
உங்கள் கார் எடுத்துக் ககாள்கின்ற தூரம். 
ஓட்டுனர் நிலைகள், சாலை மைற்றும் பருவநிலைகள் மைற்றும் வாகன நிலைகளுக்ரகற்ப, நிற்கின்ற தூரங்கள் ரவறுபடும்.
ஓட்டுனர் எதிர்ச்கசயல் ரநரம் என்பது, ஓட்டுனர் அபாயத்லதப் பார்ப்பது முதல், அது உடனடி எதிர்கசயல் 
ரதலவப்படுகின்ற ஓர் அபாயம் என்பலத அவர் மூலை உணர்ந்து, காலை ஆக்்ஸைரரட்டாிலிருந்து பிரரக் 
கபடலுக்கு நகர்த்துவதற்கு ஆகும் ரநரம் வலர கடக்கின்ற காைமைாகும் (சுமைாராக 1.5 கநாடிகள்). பதில்கசயல் 
ரவகம் என்பது பை விஷயங்கலைச் சார்ந்துள்ைதால், அதற்கு ஒரர, முற்றிலுமைான எதிர்ச்கசயல் ரநர மைதிப்பு 
என்று ஏதுமைில்லை. 
ஓட்டுனர் (கலைப்பு, ரசார்வு, உடல்நைமைின்லமை, குடித்திருத்தல், வயது, பாலினம்), காணும்திறன், நாைின் 
அந்த குறிப்பிட்ட ரநரம், மைனச்சுலமை, அவசரம், எதிர்பார்ப்பு ரபான்ற பை அம்சங்கைின் அடிப்பலடயில், 
எதிர்ச்கசயல் ரநரமைானது, 1 கநாடி முதல் 4 கநாடிகள் வலர எடுத்துக் ககாள்ைைாம். 
இன்மனாரு வா்கனத்தின் பளின்னால் மளி்க மநருக்்கமா்க ஓட்டி்ச மெல்வதால் பாது்காப்பா்கநளிறுத்த முடியாத 
நளிவலை ஆஸ்திரரலிய சாலை விதி - 126-127

அபராதம்: $481 முதல் + 3 குற்்றப் புள்்ளளி்கள்

ரமைலும் தகவல்களுக்கு, கவுன்சிலின் சாலை பாதுகாப்பு அலுவைலர 
8757 9000 என்ற எண்ணில் கதாடர்பு ககாள்ைவும்



பவக மீறல் குற்றத்திற்கான அபரா்தங்கள் ஆஸ்திரரலிய சாலை விதி - 20

வரம்புக்கு ரமல் 
ம்ணளிக்கு ்கிமீ ரவ்கம் 

அபராதம் மற்றும் 
குற்்றப் புள்்ளளி்கள்

அபராத வவ்க
பள்்ளளிப் பகுதி 

 அபராதம் மற்றும் குற்்றப் 
புள்்ளளி்கள்

1-10

$128 + 4குபு L+P1+P2 உாிமைம்  * $211 + 5குபு

$128 + 1குபு கட்டுப்படுத்தப்படாத உாிமைம் $211 + 2குபு

$379 + 1குபு >4.5 ரடான் GVM டிரக் மைற்றும் ரகாச் $507 + 2குபு

11-20

$295 + 4குபு L+P1+P2 உாிமைம் * $379 + 5குபு

$295 + 3குபு கட்டுப்படுத்தப்படாத உாிமைம் $379 + 4குபு

$507 + 3குபு >4.5 ரடான் GVM டிரக் மைற்றும் ரகாச் $632 + 4குபு

21-30
$507 + 4குபு L+P1+P2 உாிமைம் *

கட்டுப்படுத்தப்படாத உாிமைம் $632 + 5குபு

$632 + 4குபு >4.5 ரடான் GVM டிரக் மைற்றும் ரகாச் $760 + 5குபு

31-45

$970 + 5குபு
L+P1+P2 உாிமைம் *

கட்டுப்படுத்தப்படாத உாிமைம் 
>4.5 ரடான் GVM டிரக் மைற்றும் ரகாச் 

$1,224 + 6குபு

$1,519 + 5குபு >12 ரடான் GVM டிரக் மைற்றும் ரகாச் $1,604 + 6குபு

+ உாிமைம் இலடக்காைத்தலட = குலறந்தபட்சம் 3 மைாதங்கள்

45 >

$2,616 + 6குபு
L+P1+P2 உாிமைம் *

கட்டுப்படுத்தப்படாத உாிமைம் 
>4.5 ரடான் GVM டிரக் மைற்றும் ரகாச் 

$2,778 + 7குபு

$3,966 + 6குபு >12ரடான் GVM டிரக் மைற்றும் ரகாச் $4,106 + 7குபு

+ உாிமைம் இலடக்காைத்தலட = குலறந்தபட்சம் 6 மைாதங்கள்

* 
•  எந்தகவாரு ரவக மைீறல் குற்றத்திற்கும், கற்பவர் மைற்றும் P1 பிரைட் ஓட்டுனர்கைின் உாிமைத்திற்கு குலறந்தது மூன்று மைாத  
    இலடக்காைத்தலட விதிக்கப்படும் 
•  இரண்டாவது ரவக மைீறல் குற்றத்திற்கு P2 பிரைட் ஓட்டுனர்கைின் உாிமைத்திற்கு குலறந்தது மூன்று மைாத இலடக்காைத்தலட விதிக்கப்படும்
•  ரவக வரம்பிற்கு ரமைல், மைணிக்கு 30 கிமைீ ரவகத்திற்கும் அதிகமைாகச் கசல்கின்ற கற்பவர் மைற்றும் தற்காலிக பயணிப்பவர்கள் மைற்றும்  
    ஓட்டுனர்கள், தங்கள் உாிமைம் உடனடி தலட அல்ைது பறிமுதல் கசய்யப்படுவலத எதிர்ககாள்வர். 

CITY COUNCIL
CUMBERLAND

பவக மீறலுக்கான 
அபரா்தங்கள்

சாலை பாதுகாப்பு உண்லமை விவரத் தாள்

அபராதங்கள் முன்னறிவிப்பின்றி 
மைாறுதலுக்குட்பட்டலவ.
நடப்பு முதல் 30 ஜூன் 2023 வலர 

ரமைலும் தகவல்களுக்கு, கவுன்சிலின் சாலை பாதுகாப்பு அலுவைலர 
8757 9000 என்ற எண்ணில் கதாடர்பு ககாள்ைவும்



குற்்ற வவ்க மெலுத்துபவர்
அபராதம் + குற்்றப் 

புள்்ளளி்கள்

ஓட்டுனர் சீட் கபல்ட் அணியாதிருப்பது

ஓட்டுனர்

$362 + 3குபு

1 பயணி சீட் கபல்ட் அணியாதிருப்பது $362 + 3குபு 

2 பயணிகள் சீட் கபல்ட் அணியாதிருப்பது $723 + 6குபு

3 பயணிகள் சீட் கபல்ட் அணியாதிருப்பது $1,166 + 6குபு

4 பயணிகள் சீட் கபல்ட் அணியாதிருப்பது $1,528 + 6குபு
குைந்லத, அதன் வயதிற்கு, ஒப்புதல் கபறாத 

பிலணப்லப அணிந்திருப்பது $362 + 3குபு

பயணி சீட் கபல்ட் அணியாதிருப்பது பயணி
(16 வயதிற்கும் 

அதிகமைானவராக இருந்தால்)

$362

பயணி சீட் கபல்ட்லட பகிர்ந்து 
ககாண்டிருப்பது $362

சீட் தொபல்ட் அபரா்தங்கள்  ஆஸ்திரரலிய சாலை விதி  - 256-267

6 மாதங்்களுக்கும் 
குவ்றவான குழந்வத்கள் 
ரதவவ: பளின்பு்றம் ரநாக்்கியவாறு 
உள்்ள பளிவ்ணப்பு 

6 மாதங்்கள் – 4 
வயதான குழந்வத்கள் 
ரதவவ: பளின்பு்றம் அல்லைது 
முன்பு்றம் ரநாக்்கியவாறு உள்்ள 
பளிவ்ணப்பு 

4 – 7 வயதான 
குழந்வத்கள்
ரதவவ: முன்பு்றம் ரநாக்்கியவாறு 
உள்்ள பளிவ்ணப்பு அல்லைது பூஸ்டர் 
இருக்வ்க

• 4 வயதிற்கும் குலறவான குைந்லதகள், இரண்டு அல்ைது அதிக வாிலசகள் உள்ை ஒரு வாகனத்தின் முன் 
இருக்லகயில் பயணம் கசய்ய முடியாது. 

• 4 வயது முதல் 7 வயதிற்குக் குலறவான குைந்லதகள், மைற்ற பின் இருக்லககைில் 7 வயதிற்கும் குலறவான 
குைந்லதகள், குைந்லத பிலணப்பு அல்ைது பூஸ்டர் இருக்லகயில் இருந்தாைன்றி, இரண்டு அல்ைது அதிக 
வாிலசகள் உள்ை ஒரு வாகனத்தின் முன் இருக்லகயில் பயணம் கசய்ய முடியாது. 

தன் வயதிற்குப் கபாருந்தும் ஓர் ஒப்புதைைிக்கப்பட்ட பிலணப்புடன் ஒரு குைந்லத பயணம் கசய்யாவிட்டால், 
உங்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்படைாம்.  
$362 + 3 குற்்றப் புள்்ளளி்கள்.
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சீட் தொபல்ட் அபரா்தங்கள் 
மற்றும் குழந்ல்த பிலைப்புகள் 

சாலை பாதுகாப்பு உண்லமை விவரத் தாள்

அபராதங்கள் முன்னறிவிப்பின்றி 
மைாறுதலுக்குட்பட்டலவ.
நடப்பு முதல் 30 ஜூன் 2023 வலர 

ரமைலும் தகவல்களுக்கு, கவுன்சிலின் சாலை பாதுகாப்பு அலுவைலர 
8757 9000 என்ற எண்ணில் கதாடர்பு ககாள்ைவும்



இதற்குள், நீங்கள் பள்ைிகலைச் சுற்றியுள்ை ‘Go 40 
For Me’ என்ற சாலை குறிப்பைலககளுக்கு நன்கு 
பாிச்சயமைாகியிருக்க ரவண்டும். 
பை ஓட்டுனர்கள் சாியானலதரய கசய்து, பள்ைிகள் 
இருக்கும் பகுதிகைில் மைணிக்கு 40 கிமைீ அல்ைது 
அதற்கும் குலறவான ரவகத்திரைரய பயணிக்கின்றனர். 
இதன் விலைவாக, நமைது குைந்லதகள் பள்ைிக்குச் 
கசல்லும்ரபாதும், பள்ைியிலிருந்து கசல்லும்ரபாதும் 
பாதுகாப்பாக இருக்கின்றனர். 
ம்ணளிக்கு 40 ்கிமீ என்்ற ரவ்க வரம்பு ஏன்?

எந்த அைவிற்கு அதிகமைான ரவகத்தில் நீங்கள் 
கசல்கிறீர்கரைா, அந்த அைவிற்கு ஒரு ரமைாதலின்ரபாது 
அதிகச் ரசதம் ஏற்படுகிறது என்பலத கதாைில்முலற 
ஓட்டுனர்கள் மைற்றும் ஆராய்ச்சியாைர்கள் ரமைற்ககாண்ட 
ரசாதலனகள் நிரூபித்துள்ைன. மைணிக்கு 60 கிமைீ 
ரவகத்தில் கசல்கின்ற வாகனம் ஒன்று ரமைாதும்ரபாது, 
15% குைந்லதகள் மைட்டுரமை உயிர் பிலைக்கின்றனர். 
மைணிக்கு 50 கிமைீ ரவகத்தில் ரமைாதப்படும்ரபாது, 55% 
உயிர் பிலைக்கின்றனர். மைணிக்கு 40 கிமைீ ரவகத்தில், 
75% குைந்லதகள் உயிர் பிலைக்கின்றனர்.
எந்த அைவிற்கு நீங்கள் கமைதுவாகச் கசல்கிறீர்கரைா, 
அந்த அைவிற்கு உங்கள் வாகனத்திற்கு முன்னால் ஒரு 
குைந்லத ஓடி, நடந்து அல்ைது தடுமைாறி வந்து விட்டால், 
அது இறப்பதற்கான வாய்ப்பு குலறவாக உள்ைது. 
நிறுத்துவதற்கு எடுத்துக் ககாள்ளும் ரநரத்தின்   
மைீது ரவகத்திற்கும் கபாிய தாக்கம் உண்டு. ஒரு 
குைந்லத சாலைலய ரநாக்கி ஓடினால் அல்ைது 
நிறுத்தப்பட்டுள்ை ஒரு காாின் முன்புறமைிருந்து 
கவைிப்பட்டால், நீங்கள் அதலனப் பார்த்தும் 
ரநரத்திலிருந்து உங்களுக்கு எடுத்துக் ககாள்கின்ற 
குலறந்தபட்ச நிறுத்தும் தூரம்: 
•  மைணிக்கு 18 கிமைீ ரவகத்தில் நிறுத்துவதற்கு 40 மைீட்டர்
•  மைணிக்கு 27 கிமைீ ரவகத்தில் நிறுத்துவதற்கு 50 மைீட்டர்
•  மைணிக்கு 39 கிமைீ ரவகத்தில் நிறுத்துவதற்கு 60 மைீட்டர்

உங்கள் பிரரக்குகள் எவ்வைவு நன்றாக இருந்தாலும் 
சாி – இந்த தூரங்கள் வைக்கமைான சாலைகைில் ஓடும் 
அலனத்து கார்கள் மைற்றும் ரமைாட்டார் லபக்குகளுக்கும் 
கபாருந்தும். உங்களுக்கு வழுக்கினாரைா அல்ைது 
உங்கள் சக்கரங்கள் மைற்றும் பிரரக்குகள் 
ரதய்ந்திருந்தாரைா, நிற்பதற்கு இன்னும் அதிக ரநரம் 
எடுத்துக் ககாள்ளும். எந்த அைவிற்கு நீங்கள் கமைதுவாகச் 
கசல்கிறீர்கரைா, அந்த அைவிற்கு விலரவாக உங்கைால் 
நிறுத்த முடியும் என்பலத நிலனவில் ககாள்ைவும். 
நலடபாலத மைீது குைந்லதகள் என்ன கசய்து 
ககாண்டிருக்கின்றனர் என்பலதக் கவனிக்கவும். காாில் 
உள்ை ஏரதா ஒன்றினால் உங்களுக்கு கவனச் சிதறல் 
ஏற்படுமைானால், குைந்லத மைீது ரமைாதுவதற்கு முன் 
அவர்கலை நீங்கள் பார்க்கக்கூட மைாட்டீர்கள். 
ஒரு பள்ைிப் பகுதிக்குள், ஒரு குைந்லத மைீது ரமைாதும் 
வாய்ப்லபத் தவிர்ப்பதற்கு அல்ைது குலறப்பதற்கு: 
• விைிப்புடன் இருக்கவும்.
• மைணிக்கு 40 கிமைீ என்ற ரவக வரம்பில் அல்ைது 

அதற்கும் கீரை ஓட்டிச் கசல்ைவும் 
• அலமைதியாக இருக்கவும், வழுக்கிச் கசல்ை 

ரவண்டாம். 
• உங்கள் சக்கரங்கள் அல்ைது பிரரக்குகள் நல்ை 

ரவலை கசய்கின்ற நிலையில் இருப்பலத 
உறுதிகசய்யவும். 

• குைந்லதகள் எதிர்பாராததலதச் கசய்வார்கள் 
என்பலத எதிர்பார்த்திருக்கவும். 

கமைதுவாக மைற்றும் கவனத்துடன் ஓட்டுவதன் மூைமும், 
பிரரக்குகள் மைீது உங்கள் பாதத்லத லவத்திருப்பதன் 
மூைமும், குைந்லதகள் என்ன கசய்கிறார்கள் என்பலதப் 
பார்ப்பதற்கு உங்களுக்கு நீங்கரை கூடுதல் ரநரத்லதக் 
ககாடுப்பதால், யாருக்கும் காயம் ஏற்படாத வலகயில் 
உங்கைால் வாகனத்தின் ரவகத்லதக் குலறத்துக் 
ககாள்ைரவா அல்ைது நிறுத்திவிடரவா முடியும். 
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பவகக் கட்டுப்பாடுகள் – 
பள்ளிப் பகுதிகள்

சாலை பாதுகாப்பு உண்லமை விவரத் தாள்

ரமைலும் தகவல்களுக்கு, கவுன்சிலின் சாலை பாதுகாப்பு அலுவைலர 
8757 9000 என்ற எண்ணில் கதாடர்பு ககாள்ைவும்



நவம்பர் 2003 முதல், NSW-ல் உள்ை அலனத்து 
கட்டப்பட்ட பகுதிகைிலும், நகரப்பகுதி ரவக வரம்பு   
மைணிக்கு 50 கிமைீ ஆகும். 
குடியிருப்பு வீதிகைில் பை ஓட்டுனர்கள், மைணிக்கு 50 
கிமைீ அல்ைது அதற்கும் குலறவான ரவகத்தில் பயணம் 
கசய்வது சாியானரத ஆகும்.. துரதிருஷ்டவசமைாக, பை 
குடியிருப்பு வீதிகைில், சிை ஓட்டுனர்கள் மைணிக்கு 
60 கிமைீ-க்கும் அதிகமைான ரவகத்தில் பயணிப்பலத 
கவுன்சிலின் ரசாதலனகள் காண்பிக்கின்றன.
ம்ணளிக்கு 50 ்கிமீ வரம்பு ஏன் உள்்ளது?

நீங்கள் எந்த அைவிற்கு ரவகமைாகச் கசல்கிறீர்கரைா, 
அந்த அைவிற்கு நிற்பதற்கு அதிக ரநரம் எடுத்துக் 
ககாள்வதுடன், ஒரு ரமைாதலின்ரபாது அதிகச் 
ரசதத்லதயும் ஏற்படுத்துகிறீர்கள், குறிப்பாக 
குைந்லதகளுக்கும் வயது முதிர்ந்தவர்களுக்கும். 
மைணிக்கு 60 கிமைீ ரவகத்தில் கசல்கின்ற வாகனம் ஒன்று 
ரமைாதும்ரபாது, 15% குைந்லதகள் மைட்டுரமை உயிர் 
பிலைக்கின்றனர் என்பலத ரமைாதல் புள்ைிவிவரங்கள் 
சுட்டிக்காட்டுகின்றன. மைணிக்கு 50 கிமைீ ரவகத்தில் 
கசல்லும் வாகனம் ஒன்றினால் ரமைாதப்படும்ரபாது, 
55% குைந்லதகள் உயிர் பிலைக்கின்றனர். 
எந்த அைவிற்கு நீங்கள் கமைதுவாகச் கசல்கிறீர்கரைா, 
அந்த அைவிற்கு உங்கள் வாகனத்திற்கு முன்னால் 
ஒரு குைந்லத ஓடி, நடந்து அல்ைது தடுமைாறி வந்து 
விட்டால், அது இறப்பதற்கான வாய்ப்பு குலறவு. 
இது வயதான பாதசாாிகளுக்கும் முக்கியமைானது. 
கபரும்பாலும், சாலைலயக் கடப்பதற்கு அவர்களுக்கு 
அதிக ரநரம் ரதலவப்படுகிறது, எனரவ, மைணிக்கு 50 
கிமைீ அல்ைது அதற்கும் குலறவான ரவகத்தில் பயணம் 
கசய்வது, அவர்களுக்கு சாலைலயப் பாதுகாப்பாகக் 
கடப்பதற்கான ரபாதிய ரநரத்லத அைிக்கிறது. 
சிை குடியிருப்பு வீதிகைில், மைணிக்கு 50 கிமைீ என்ற 
ரவக வரம்பிற்கும் கீழ் பயணம் கசய்வது நல்ைது, 
ஏகனன்றால், நலடபாலத மைற்றும் வாகனப்பாலதகலை 
நீங்கள் பார்க்க முடியாமைல், கபரும்பாலும் மைரங்கள், 
குப்லபக் கைன்கள் அல்ைது மைற்ற நிறுத்தப்பட்டுள்ை 
வாகனங்கைால் மைலறக்கப்பட்டிருக்கக்கூடும். 
ரவ்கம் = தூரம் = ரநரம்

ஓர் அவசரநிலையில் என்ன கசய்வகதன்று நீங்கள் 
முடிவு கசய்யும்ரபாது, நீங்கள் எந்த அைவிற்கு 
ரவகமைாகச் கசல்கிறீர்கரைா, அந்த அைவிற்கு அதிக 
தூரம் கசன்றிருப்பீர்கள் என்று புவியியல் விதிகள் 
நிரூபிக்கின்றன. உதாரணமைாக, ஒரு குத்துச்கசடி, 
குப்லபக் கைன் அல்ைது நிறுத்தப்பட்டுள்ை காாின் 
பின்னாலிருந்து ஒரு பாதசாாி கவைிப்படுவாரானால், 
அவலர நீங்கள் பார்த்த ரநரத்திலிருந்து, உங்கள் 
பாதத்லத ஆக்்ஸைரரட்டாிலிருந்து தூக்குவதற்கு 
உங்களுக்கு சுமைார் ஒரு கநாடி எடுத்துக் ககாள்ளும். 
அந்த ஒரு கநாடியில், மைணிக்கு 50 கிமைீ ரவகத்தில், 
நீங்கள் 13.9 மைீட்டர் பயணம் கசய்திருப்பீர்கள். 
மைணிக்கு 60 கிமைீ ரவகத்தில், நீங்கள் 16.7 மைீட்டர் 
பயணம் கசய்திருப்பீர்கள் – அதாவது, நீங்கள் 

விைிப்புடனும், ஓட்டுவதில் கவனத்துடன் இருந்தால் 
மைட்டுரமை – இந்நிலையில், நீங்கள் இன்னமும் நிறுத்த 
ரவண்டியுள்ைது! 
மைணிக்கு 50 கிமைீ ரவகத்தில், நீங்கள் நிறுத்துவதற்கு 
முன்னர் குலறந்தது இன்னுகமைாரு 11 மைீட்டர் 
கடந்திருக்கும். அதாவது, அந்நபலரப் பார்த்தவுடன் 
நிறுத்துவதற்கு 25 மைீட்டருக்கும் அதிகமைாகிறது. நீங்கள் 
மைணிக்கு 10 கிமைீ ரவகத்திற்கு கூடுதைாக கசன்று 
ககாண்டிருந்தால், நீங்கள் அந்நபலரப் பார்த்த ரநரம் 
முதல் நீங்கள் நிறுத்துவதற்கு முன்னர் நீங்கள் குலறந்தது 
32 மைீட்டர் பயணம் கசய்திருப்பீர்கள். இந்த ரநரம் 
மைற்றும் தூரமைானது, சாதாரண சாலைகைில், அலனத்து 
ஓட்டுனர்களுக்கும், பயணிப்பவர்களுக்கும் கபாருந்தும். 
எந்த அைவிற்கு நீங்கள் கமைதுவாகச் கசல்கிறீர்கரைா, 
அந்த அைவிற்கு பாதசாாிலயப் பார்த்து 
நிறுத்துவதற்கு உங்களுக்கு அதிக ரநரம் இருக்கும். 
நலடபாலத மைீது பாதசாாிகள், குறிப்பாக குைந்லதகள், 
என்ன கசய்கிறார்கள் என்பலதக் கவனிக்கவும். காாில் 
உள்ை ஏரதா ஒன்றினால் உங்களுக்கு கவனச் சிதறல் 
ஏற்படுமைானால், சிறு குைந்லத மைீது ரமைாதுவதற்கு முன் 
அவர்கலை நீங்கள் பார்க்கக்கூட மைாட்டீர்கள்.
பாதசாாிகள் மைீது ரமைாதிவிடும் வாய்ப்லபத் 
தவிர்ப்பதற்கு அல்ைது குலறப்பதற்கு: 
• விைிப்புடன் இருக்கவும் – உங்கள் 

சுற்றுப்புறங்கலை ஆராய்ந்தபடி இருக்கவும்.
• குடியிருப்புப் பகுதிகைில் மைணிக்கு 50 கிமைீ எனற் 

ரவக வரம்பில் அல்ைது அதற்கும் கீரை ஓட்டிச் 
கசல்ைவும் 

• அலமைதியாக இருக்கவும், வழுக்கிச் கசல்ை 
ரவண்டாம். 

• உங்கள் சக்கரங்கள் அல்ைது பிரரக்குகள் நல்ை 
ரவலை கசய்கின்ற நிலையில் இருப்பலத 
உறுதிகசய்யவும். 

• குைந்லதகள் மைற்றும் இதர வாகனங்கள் 
எதிர்பாராதலதச் கசய்வார்கள் என்பலத 
எதிர்பார்த்திருக்கவும்.
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பவகக் கட்டுப்பாடுகள் – 
குடியிருப்புப் பகுதிகள்

சாலை பாதுகாப்பு உண்லமை விவரத் தாள்

ரமைலும் தகவல்களுக்கு, கவுன்சிலின் சாலை பாதுகாப்பு அலுவைலர 
8757 9000 என்ற எண்ணில் கதாடர்பு ககாள்ைவும்



முதல் குற்்றம்
ஐந்து ஆண்டு்க்ளளில் இரண்டு அல்லைது 

அதற்கும் அதி்கமான குற்்றங்்கள் 

நீதிமைன்றம் விதிக்கும் அபராதம் $3,300 வலர $5,500 வலர
சிலற தண்டலனக் காைம் 18 மைாதங்கள் வலர இரண்டு ஆண்டுகள் வலர

கூடுதல் உாிமைத்திற்கு தகுதியிைப்பு 12 மைாதங்கள் முதல் வரம்பற்றது 
வலர

இரண்டு ஆண்டுகள் முதல் 
வரம்பற்றது வலர

குறிப்பிட்ட நீதிமைன்ற உத்தரவு 
இல்ைாத நிலையில், கூடுதல் 

உாிமைத்திற்கு தகுதியிைப்பு
மூன்று மைாதங்கள் இரண்டு ஆண்டுகள்

்தகுதியிழப்பு தொசய்யப்பட்ட, ரத்து தொசய்யப்பட்ட அல்ைது இலடக்காைத்்தலட தொசய்யப்பட்ட  
(இதில் உரிமத்ல்த மறுப்பதும் அடங்கும்) உரிமத்துடன் ஓட்டு்தல் அல்ைது பயைம் தொசய்்தல்

முதல் குற்்றம்
ஐந்து ஆண்டு்க்ளளில் இரண்டு அல்லைது 

அதற்கும் அதி்கமான குற்்றங்்கள் 

அபராத ரநாட்டீஸ் $824 கபாருந்தாது
நீதிமைன்றம் விதிக்கும் அபராதம் $2,200 வலர $3,300 வலர

சிலற தண்டலனக் காைம் கபாருந்தாது 18 மைாதங்கள் வலர 

கூடுதல் உாிமைத்திற்கு தகுதியிைப்பு வரம்பற்றது குலறந்தபட்சம் மூன்று ஆண்டுகள்

ஆஸ்திபரலிய உரிமம் லவத்திராமபைபய ஓட்டு்தல் அல்ைது பயணித்்தல்

ஒருவர் காைாவதியான அயல்நாட்டு உாிமைத்துடன் ஓட்டுவாரானால், “ஓட்டுதல் அல்ைது பயணித்தல், ஆனால் உாிமைம் லவத்திருக்கவில்லை” என்ற குற்றம் கபாருந்தும். 

முதல் குற்்றம்
ஐந்து ஆண்டு்க்ளளில் இரண்டு அல்லைது 

அதற்கும் அதி்கமான குற்்றங்்கள் 

கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள் 
காைாவதியான உாிமைம் $603 $924

கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கும் 
முன்னதாக காைாவதியான உாிமைம் $723 $1,446

காைாவதியான உரிமத்துடன் ஓட்டு்தல் அல்ைது பயணித்்தல்

முதல் குற்்றம்
ஐந்து ஆண்டு்க்ளளில் இரண்டு அல்லைது 

அதற்கும் அதி்கமான குற்்றங்்கள் 

C, R, LR அல்ைது MR வலக 
உாிமைம் $603 $924

HR, HC அல்ைது MC வலக 
உாிமைம் $723 $1,446

நீங்கள் லவத்திருப்பல்தவிட உயர் உரிம வலக ப்தலவப்படும் வாகனம் ஒன்லற ஓட்டிக் தொகாண்டிருத்்தல் அல்ைது அதில் பயணித்்தல் 

உதாரணம்: நீங்கள் ரமைாட்டார் லபக்கில் பயணித்தல், ஆனால் கார் உாிமைத்லத மைட்டுரமை லவத்திருத்தல் – முதல் குற்றம் = $587

ஒரு வாகனத்தின் உாிலமையாைர் என்ற முலறயில், உங்கள் வாகனத்லத ஓட்டுகின்ற அல்ைது அதில் பயணிக்கின்ற 
எவாிடமும் சாியான உாிமைம் உள்ைதா என்பலதயும் நீங்கள் ரசாதிக்க ரவண்டும். குற்றத்லத ‘அனுமைதித்ததற்காக’ 
அபராதம் கசலுத்த ரவண்டிய இடருக்கு உங்கலை நீங்கள் உட்படுத்திக் ககாள்ைக்கூடிய வாய்ப்புள்ைது. வைக்கமைாக, 
இந்த அபராதம் ஓட்டுனர் அல்ைது பயணிப்பவருக்கான அபராதத்திற்கு நிகரானதாகும். 
அவர்கைிடம் உாிமைம் இல்லை அல்ைது உாிமைம் இல்லை என்பது உங்களுக்குத் கதாியாது என்று நீங்கள் ரகாரும் 
பட்சத்தில், அவர்களுலடய உாிமைத்லத ரசாதிக்காமைல் இருந்ததற்காக உங்களுக்கு ஓர் அபராதம் உாிமைம் ($120) 
விதிக்கப்படைாம்.
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உரிமம் தொ்தாடர்பான 
அபரா்தங்கள்

சாலை பாதுகாப்பு உண்லமை விவரத் தாள்

நடப்பு முதல் 30 ஜூன் 2023 வலர ரமைலும் தகவல்களுக்கு, கவுன்சிலின் சாலை பாதுகாப்பு அலுவைலர 
8757 9000 என்ற எண்ணில் கதாடர்பு ககாள்ைவும்



பை ஓட்டுனர்கள், பள்ைிகலைச் சுற்றியுள்ை தங்கள் குைந்லதகலை ரமைற்பார்லவயிடுவதன் மூைம் 
சாியானலதரய கசய்கிறார்கள். இதன் விலைவாக, நமைது குைந்லதகள் பள்ைிக்குச் கசல்லும்ரபாதும், 
பள்ைியிலிருந்து திரும்பும்ரபாதும் பாதுகாப்பாக இருக்கின்றனர். 
பள்ைிப் பகுதிகைில் குைந்லதகலை ரமைற்பார்லவயிடுவது குறித்த ஒரு லகயடக்கமைான நிலனவூட்டலை  
இந்த தகவல் இதழ் வைங்குகிறது. 
நவடபாவத உள்்ள பக்்கரம பாது்காப்பான பக்்கமாகும்

சிை பள்ைிகைில் கார் நிறுத்துவதற்கு இடமைிருப்பதில்லை, அல்ைது அது மைிக கநாிசைாக இருப்பதால், அலதப் 
பயன்படுத்துவதற்கு உங்களுக்கு ரநரமைில்ைாமைல் ரபாகைாம். நீங்கள் பாதுகாப்பாகவும், சட்டபூர்வமைாகவும் 
வாகனத்லத நிறுத்தும்வலர உங்கள் குைந்லதகலை வாகனத்திரைரய லவத்திருக்கவும். அவர்கள் 
கவைிரய கசல்வதற்கு அல்ைது உள்ரை வருவதற்கு நீங்கள் அனுமைதிக்கும் முன்னதாக, நலடபாலத அருரக 
வாகனத்லத நிறுத்தவும். 
ர்கட் வவர உங்்கள் குழந்வத்களுடரனரய நடந்து மெல்லைவும்

அதற்கு சிை நிமைிடங்கரை எடுத்துக் ககாள்ளும். சாலைலயப் பதுகாப்பாக எவ்வாறு கடக்க ரவண்டும் 
என்று உங்கள் குைந்லதகளுக்கு கசால்லித் தரும் அரத ரநரம், காலை மைற்றும் மைதியங்கைில் உங்கள் 
குைந்லதகளுடன் பள்ைி ரகட் வலர மைற்றும் ரகட்டிலிருந்து நடந்து கசல்ைவும். 
ொவலைவயக் ்கடப்பதற்கு உங்்கள் குழந்வத்களுக்கு உதவவும்

பள்ைிப் பகுதிகைில் உள்ை குைந்லதகளுக்கு ஏற்படும் அபாயங்கலைப் பற்றி அலனத்து ஓட்டுனர்களும் 
அறிந்திருப்பதில்லை. பாதசாாி கடக்குமைிடம் அல்ைது ரபாக்குவரத்து விைக்குகள் உள்ை இடங்கைில் 
சாலைலயக் கடப்பதற்கு உங்கள் குைந்லதகளுக்கு உதவவும். அவர்களுடன் நடந்து கசன்று, உதாரணத்தின் 
முைம் வைிநடத்தவும். 
இவற்லற உங்கள் குைந்லதகளுக்கு கசால்லித் தரவும்:

•  சாலைரயாரத்தில் நளிற்்க ரவண்டும்   •  அபாயம் உள்ைதா என்று ர்கட்்க ரவண்டும் 
•  அபாயம் உள்ைதா என்று பார்க்்க ரவண்டும் •  அபாயம் கடந்து கசல்லும்வலர ்காத்திருக்்க ரவண்டும்

ஏரதனும் ஒரு நாள், உங்கள் குைந்லதகலைப் பள்ைிக்கு அலைத்துச் கசல்லும்படி அல்ைது அங்கிருந்து 
அலைத்து வரும்படி நீங்கள் ரவறு யாாிடமைாவது ரகட்க ரவண்டியிருக்கைாம்.  
சாலைலயக் கடக்கும்ரபாது, எவ்வாறு பாதுகாப்பாக இருக்க ரவண்டும் என்பலத உங்கள் குைந்லதகள் 
அறிந்திருப்பலத உறுதி கசய்து ககாள்ைவும். 

CITY COUNCIL
CUMBERLAND

பள்ளிப் பகுதிகளில் 
பாதுகாப்பு பமற்பார்லவ
சாலை பாதுகாப்பு உண்லமை விவரத் தாள்

ரமைலும் தகவல்களுக்கு, கவுன்சிலின் சாலை பாதுகாப்பு அலுவைலர 
8757 9000 என்ற எண்ணில் கதாடர்பு ககாள்ைவும்


