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அறிமுகம்
மபாக்குவைத்து பாதுகாப்புக்கான நிறுவனங்கைின் வலைப்பின்னல்
(Network of Employers for Traffic Safety - NETS)
NETS என்பது உைகளாவிய சாலை பாதுகாப்பிற்காக நிறுவனங்களால்
நடத்தப்படும் ஆபைாசலன அலேப்பாகும். இது ஒரு ைாப பநாக்கற்ற,
அரசுசாரா அலேப்பாக (NGO) உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. உைகளாவிய சாலை
பாதுகாப்பு பதாடர்பான இதனுலடய ஆபைாசலனகளில், இதன்
உறுப்பினர்களின் சார்பாக நடத்தப்படும் வருடாந்தர வாகன பாதுகாப்பு
பபஞ்ச்ோர்க் திட்டமும் அடங்கும். இது தவிர, ஐக்கிய நாடுகள் சாலை
பாதுகாப்பு கூட்டிலணவுடன் (United Nations Road Safety Collaboration - UNRSC)
சாலை பாதுகாப்புக்கான பத்தாண்டுக் காைம் என்பலத ஊக்குவிப்பலதயும்
இந்த அலேப்பு பசய்து வருகிறது. NETS, அபேரிக்க பபாக்குவரத்துத் துலற,
பதசிய பதாழில்சார் பாதுகாப்பு ேற்றும் உடல்நை அலேப்பு, பதாழிற்துலறச்
சங்கங்கள் ேற்றும் அரசு சாரா அலேப்புகளுடன் கூட்டாக இலணந்து
சாலை பாதுகாப்பு பதாடர்பான பசயல்திட்டங்கலள நடத்திவருகிறது,
அதன் வலைப்பின்னல் முழுவதும் சாலை பாதுகாப்லப
ஊக்குவித்துவருகிறது. இறுதியாக, பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுதல் பணி
வாரம் என்ற விளம்பர பிரச்சாரத்திற்கான பபாருட்கலள ஆண்டுபதாறும்
NETS தயாரித்து விநிபயாகித்து வருகிறது.
மநாக்கம்
NETSஇன் சாலை பாதுகாப்புக்கான விரிவான வழிகாட்டியானது,
நிறுவனங்கள் உைகளாவிய சாலை பாதுகாப்லப பேம்படுத்துவதில்
உதவுவதற்கான அதன் இைக்கின் ஒரு பகுதியாக உருவாக்கப்பட்டது.
சாலை பாதுகாப்பு திட்ட உருவாக்கத்தின் பல்பவறு நிலைகளில் உள்ள
இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி"
வழங்கப்படுகிறது. இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது இதற்குப்
பங்களிக்கும் எந்த நிறுவனமும், இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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நிறுவனங்களுக்கு உதவுவபத இந்த ஆவணத்தின் பநாக்கோகும், இதில்
பின்வரும் நிறுவனங்களும் அடங்கும்:


சாலை பாதுகாப்பு திட்டத்லதத் பதாடங்கத்
தயார்ப்படுத்திக்பகாண்டிருப்பலவ;



பகாள்லக ேற்றும் திட்ட உருவாக்கத்தின் ஆரம்பக் கட்டங்களில்
இருப்பலவ;



பேம்பட்ட சாலை பாதுகாப்பு பேைாண்லே அலேப்புகள் ேற்றும்
குறுக்கீ டுகலள பேைாண்லே பசய்பலவ.

நன்றிகள்
இந்த ஆவணத்தின் ஆதாரங்களில் இலவயும் அடங்கும்: ANSI/ASSE Z15.1 – 2012
தரநிலை, போட்டார் வாகன பசயல்பாடுகளுக்கான பாதுகாப்பு

நலடமுலறகள்; சர்வபதச எண்பணய் ேற்றும் வாயு உற்பத்தியாளர்
சங்கத்தின் நிைவழி பபாக்குவரத்து பாதுகாப்புக்கான பரிந்துலரக்கப்பட்ட

நலடமுலற (OGP 365); ISO 39001:2012 தரநிலை, சாலை பபாக்குவரத்து
பாதுகாப்பு (RTS) பேைாண்லே அலேப்புகள் — பயன்பாட்டுக்கான
வழிகாட்டுதலுடன் பதலவப்பாடுகள்; NETSஇன் இயக்குநர் குழுவின்
உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பணியாளர்கள்.

இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி"
வழங்கப்படுகிறது. இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது இதற்குப்
பங்களிக்கும் எந்த நிறுவனமும், இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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பபாறுப்புத் துறப்பு
இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு,
அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி"
வழங்கப்படுகிறது. இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப்
பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை,
NETS அல்ைது இதற்குப் பங்களிக்கும் எந்த நிறுவனமும், இதன் உள்ளடக்கம்
அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
இந்த ஆவணத்தின் முதன்லே அங்கோக உள்ள, சாலை பாதுகாப்பு
நிர்வாகத் பதலவகள் என்பலவ, NETS இயக்குநர் குழு உறுப்பினர்கள் ேற்றும்
இதற்காகப் பங்களித்த பணியாளர்கள் ஆகிபயாரால் பபாதுவாக
ஏற்கப்பட்டவற்லற அடிப்பலடயாகக் பகாண்டலவயாகும். அபத
சேயத்தில், பிற்பசர்க்லககளில் தரப்பட்டுள்ள எடுத்துக்காட்டுகள் NETS
ேற்றும் அதன் பணியாளர்கள், அங்கத்துவ நிறுவனங்கள் ேற்றும் இயக்குநர்
குழுவின் கண்பணாட்டங்கலளப் பிரதிபைிப்பதாகக் பகாள்ள முடியாது.
பேலும், பிற்பசர்க்லககளில் இருப்பலவ, பல்பவறு ஆதாரங்களில் இருந்து
எடுக்கப்பட்டலவ என்பதால், பிற்பசர்க்லககளில் உள்ள சிை ோதிரிக்
பகாள்லககள் ஒன்றுடன் ஒன்றும் சாலை பாதுகாப்பு பேைாண்லேத்
பதலவப்பாடுகளுடனும் பபாருந்தாேல் இருக்கக் கூடும். சாலை பாதுகாப்பு
பேைாண்லேத் பதலவப்பாடுகள் ேற்றும் அவற்றுடன் பதாடர்புலடய
பிற்பசர்க்லக உள்ளடக்கம் ஆகியவற்றில் பவறுபாடுகள் இருந்தால்,
பதலவப்பாடுகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஷரத்துகபள முன்னுரிலே
பபறும்.
இங்பக தரப்பட்டுள்ள ோதிரி பகாள்லககளின் குறிப்பான கூறுகலள
நலடமுலறப்படுத்தும்பபாது, உள்ளூர் நிலைலேகலளக் கருத்தில்
இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி"
வழங்கப்படுகிறது. இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது இதற்குப்
பங்களிக்கும் எந்த நிறுவனமும், இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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பகாள்ள பவண்டும் என்பலத வாசகர்கள் அறிந்து பகாள்ள பவண்டும்.
எடுத்துக்காட்டாக, குலறந்தது 2 வினாடிகள் என்பது, பாதுகாப்பான
பின்பதாடர்தல் பதாலைவு என்று பபாதுவாகப் பரிந்துலரக்கப்படுகிறது;
போசோன வானிலையில் அது 4 முதல் 8 வினாடிகள் என்று
உயர்த்தப்படுகிறது. ஆனாலும், குலறந்தது 2 வினாடி என்பது உைகின் சிை
பகுதிகளில் ேிகவும் பநரிசைான நகர்ப்புற சூழல்களில் சாத்தியேில்ைாேல்
பபாகக் கூடும். 4 முதல் 8 வினாடிகள் என்பது ேிகவும் சவாைான சாலை
அல்ைது தட்பபவப்ப நிலைகளில் பபாதுோன பாதுகாப்பு எல்லைலய
வழங்காேல் பபாகக்கூடும்.
இறுதியாக, இந்த ஆவணத்தில் உள்ள தலைப்புகளும் பரிந்துலரகளும்,
பிரசுரிக்கப்பட்ட சேயத்தில் கிலடத்த ேிகவும் புதிய ேற்றும் விரிவான
தகவல்கலளபய பகாண்டுள்ளன. அபத சேயத்தில், இந்த ஆவணத்தில்
வழங்கப்பட்டுள்ள பரிந்துலரகலளப் புரிந்து பகாள்வதில் ேற்றும்
பயன்படுத்துவதில், புதிதாக உருவாகிவரும் ஆபத்துகள், உள்ளூர் சாலைச்
சூழல், பதாழில்நுட்பத்தில் ஏற்பட்டுள்ள ோற்றங்கள், புதிய ஆராய்ச்சி
கண்டுபிடிப்புகள் பபான்றவற்லற வாசகர்கள் எப்பபாதும் கருத்தில் பகாள்ள
பவண்டும்.
உள்ளூர், பிைாந்திய, ைாநிை ைற்றும் மதசிய மபாக்குவைத்து பாதுகாப்பு
சட்டங்கலைப் பின்பற்றுதல்
ஒரு நிறுவனத்தின் வணிக ேற்றும் வணிகம் அல்ைாத, குத்தலகக்கு பபறப்பட்ட
அல்ைது பசாந்தோன வாகனங்கள், குலறந்தபட்சம், எல்ைா உள்ளூர், பிராந்திய,
ோநிை ேற்றும் பதசிய ஒழுங்குமுலறகலளயும் பபாக்குவரத்துச்
சட்டங்கலளயும் பின்பற்றுபலவயாக இருக்க பவண்டும்; அத்துடன் வணிக
ேற்றும் வணிகம் அல்ைாத வாகனங்களுக்காக நிறுவப்பட்டுள்ள எல்ைா
ஒழுங்குமுலறத் பதலவப்பாடுகலளயும் பூர்த்தி பசய்ய பவண்டும்.
இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி"
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வச்சு
ீ
ைற்றும் பயன்பாடு
நிறுவனத்திற்கு பசாந்தோன அல்ைது நிறுவனத்தால் குத்தலகக்கு
எடுக்கப்பட்ட பைசுரக, நடுத்தர அல்ைது கனரக வாகனங்களின்
ஓட்டுநர்களுக்கும் நிறுவனப் பணிக்காகத் தனிப்பட்ட, பகிரப்பட்ட,
குத்தலகக்கு எடுத்த அல்ைது வாடலகக்கு எடுத்த வாகனங்கலள
ஆண்டுக்கு 5,000 லேல்கள்/8,000 கிபைாேீ ட்டருக்கு பேல் ஓட்டும் ஒப்பந்தப்
பணியாளர்கள் ேற்றும் ஊழியர்களுக்கும் இந்த ஆவணம் பபாருந்தும்.
இந்த ஆவணத்லதப் பல்பவறு வழிகளில் பயன்படுத்தைாம்; அவற்றில்
சிை:


ஒரு சாலை பாதுகாப்பு திட்டத்லத உருவாக்குவதன் ஆரம்ப
நிலைகளில் உள்ள நிறுவனங்களால் ஒரு லகபயடாகப்
பயன்படுத்தப்படைாம். ஒரு சாலை பாதுகாப்பு திட்டத்லத
உருவாக்குதல், நலடமுலறப்படுத்தல், நீடிக்க பசய்தல்
ஆகியவற்றுக்கு ேிகவும் முக்கியோக உள்ள உருப்படிகளுக்கு இது
ஒரு வார்ப்புருலவ வழங்குகிறது.



வாகனப் வரிலசப் பாதுகாப்பு திட்டங்கலள முன்பப
நலடமுலறப்படுத்தியிருக்கும் நிறுவனங்கள், தங்கள் வாகன
வரிலசப் பாதுகாப்பு திட்டங்களில் உள்ள குலறகள் ேற்றும்
வாய்ப்புகலளக் கண்டறிவதற்கான ஒரு தணிக்லக கருவியாகப்
பயன்படுத்தைாம்.



தங்களுலடய வாகன வரிலசப் பாதுகாப்பு திட்டங்களின்
பபஞ்ச்ோர்க்லக உருவாக்க பை நிறுவனங்கள் ஒன்றாக
பசரும்பபாது, ஒப்பிடுவதற்கான வார்ப்புருவாகப் பயன்படுத்தைாம்.
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நிறுவனம் கருத்தில் பகாள்ை மவண்டியலவ
பவற்றிகரோன சாலை பாதுகாப்பு திட்டங்கள், வளங்கலளப்

பயன்படுத்துபலவ, தலைலேயால் வழிநடத்தப்படுபலவ, ேற்றும்
லைனுக்கு பசாந்தோனலவ.

1. வளங்கலளப் பயன்படுத்துவதில், பின்வருனவற்றுக்கு
நிதியளித்தலும் அடங்கும்:

a. ஓட்டுநர் பாதுகாப்பு திட்டங்கள் (பயிற்சியளித்தல் பபான்றலவ);
b. சாலை பாதுகாப்பு திட்ட பேைாண்லே (எ.கா., நிறுவன
ஊழியர் எண்ணிக்லக அல்ைது பவளிப்புற பசலவகள்);
c. அளவடுகலளச்
ீ
பசகரிப்பதற்கான பதாழில்நுட்பம்.
2. மூத்த பதாழில்வணிக/உைகளாவிய பகுதி பேைாண்லே
அதிகாரிகள் தங்கள் பற்றுறுதிலய பவளிப்படுத்த பவண்டும், பநரம்,
வளங்கள் ேற்றும் கவனத்லத அளிக்க பவண்டும். அவர்கபள சாலை
பாதுகாப்பு திட்டத்தின் முன்பனாடிகள், பாதுகாப்புக்கு ேதிப்பளிக்கும்
கைாச்சாரத்லதப் பின்பற்றுவதற்கு வழிவகுக்கிறார்கள்.
3. “லைனுக்கு பசாந்தோனது” என்பது பின்வரும் கூறுகலளக்
குறிக்கிறது:
a. ஒவ்பவாரு ஓட்டுநரும் அவரது வாகனம் ஓட்டும்
பணிச்பசயல்பாட்டுக்கு பதில் பசால்லும் பபாறுப்புலடயவர்.
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b. ஓட்டுநரின் பேைாளரும் அவரது நிறுவனத்தின் வாகனம்
ஓட்டும் பணிச்பசயல்பாட்டுக்கு பதில் பசால்லும்
பபாறுப்புலடயவர். முடிவுகளுக்கு பதில் பசால்லும் பபாறுப்பு,
நிறுவனத்தின் ேிக உயரிய நிலைகள் வலர பசல்லும்.
c. உள்ளூர் சாலை பாதுகாப்பு குழுக்கள் என்பலவ உைகளாவிய
சாலை பாதுகாப்பு பேைாளருடன் இலணக்கப்பட்டுள்ள,
பிராந்திய அல்ைது பதாழில்வணிக சாலை பாதுகாப்பு
தலைவர்கள் உள்ளடங்கிய ஒரு சாலை பாதுகாப்பு
வலைப்பின்னைின் ஒரு அங்கோகும்.

குறிப்பு:

சிை

பபரிய

நிறுவனங்களில்,

உைகளாவிய

சாலை

பாதுகாப்பு பேைாளர் என்பது ஒரு முழுபநரப் பணியாக இருக்கும்.
பிற

நிறுவனங்கள்

சாலை

பாதுகாப்பு

பபாறுப்புகலளத்

தேது

பதவிகளில் ஒரு பகுதியாகக் பகாண்டுள்ளன. சாலை பாதுகாப்பு
நிறுவன விளக்கப்படங்களுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள், பிற்பசர்க்லக
Aஇல் காண்பிக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி"
வழங்கப்படுகிறது. இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது இதற்குப்
பங்களிக்கும் எந்த நிறுவனமும், இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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அைவுகள், பதாழில்வணிக நிலை ைற்றும்
பதாடர்ச்சியான முன்மனற்றம்
அளவுகள்/முக்கிய பணிபசயல்பாட்டுச் சுட்டிகலளச் பசகரித்தல்,
பகுப்பாய்தல், பரவைாக்குதல் ஆகியலவ, வாகன வரிலச பாதுகாப்பு
திட்டத்தின் முக்கியோன பேைாண்லேக் கூறுகளாகும்.
அடிப்பலட தைவு மதலவகள்
1. வலககளின்படி போத்த வாகனங்களின் எண்ணிக்லக:
a. பைசுரகம்
b. நடுத்தரம்
c. கனரகம்
2. குறிப்பிட்ட காை அளவில், குறிப்பிட்ட வலக வாகனம் ஓடிய போத்த
லேல்கள்/கிபைாேீ ட்டர்கள்
3. குறிப்பிட்ட காை அளவில், குறிப்பிட்ட வலக வாகனத்திற்கு ஏற்பட்ட
போத்த போதல்கள்
4. குறிப்பிட்ட காை அளவில், குறிப்பிட்ட வலக வாகனத்தால் ஏற்பட்ட
போத்த காயங்கள்
5. போதல்களின் வலக, எ.கா.
a. பின்விலளவின்படி: எ.கா., உயிரிழப்பு, பணியாளருக்கு
காயம், பவளி தரப்பினருக்கு காயம், பசாத்துச் பசதம்
ேட்டும்
b. காரணத்தின்படி: எ.கா., பபாக்குவரத்து சிக்னலைக் கவனிக்கத்
தவறுதல், இடேளிக்கத் தவறுதல், போதிவிட்டு நிற்காேல்
ஓடுதல்
c. போதல் பநர்ந்த விதத்தின்படி: எ.கா., பக்கவாட்டில் உரசுதல்,
பநரடி போதல், பின்புறத்தில் போதுதல்
இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி"
வழங்கப்படுகிறது. இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது இதற்குப்
பங்களிக்கும் எந்த நிறுவனமும், இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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அைவுகள்/முக்கியப் பணிச் பசயல்பாட்டுச் சுட்டிகள்
1. முன்னணி பணிச் பசயல்பாட்டுச் சுட்டிகள்
முன்னணி பணிச் பசயல்பாட்டுச் சுட்டிகள், எதிர்காை பநர்முலற
அல்ைது எதிர்ேலற நிகழ்வுகள் ஏற்படுவதற்கான சாத்தியம்
பதாடர்பான நுண்ணறிலவ வழங்குகின்றன.
a. எடுத்துக்காட்டு: அதிக அபாயம் பகாண்ட ஓட்டுநர்கள்
என்று வலகப்படுத்தப்பட்ட ஓட்டுநர்களின் சதவதம்
ீ
(எ.கா.,
அதிபவகோக பசல்லுதல் அல்ைது போதல் பதிவுகள்
அல்ைது வாகன கண்காணிப்பு அலேப்புகளில் உள்ள
தரவுகள் உள்பட பிற தரவு மூைங்கள் ஆகியவற்றின்
அடிப்பலடயில், பிற்பசர்க்லக Bஐயும் காணவும்)
b. எடுத்துக்காட்டு: ஒரு நாள்காட்டி ஆண்டில் ஓட்டுநர்
பயிற்சிலய முடிக்கும் ஓட்டுநர்களின் சதவதம்
ீ
எடுத்துக்காட்டு:
போதல் ஏற்பட்டு 30 நாட்களுக்குள் “மூை காரண” பகுப்பாய்வுக்கு
உட்படும் போதல்களின் சதவதம்
ீ

இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி"
வழங்கப்படுகிறது. இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது இதற்குப்
பங்களிக்கும் எந்த நிறுவனமும், இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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2. பின்தங்கிய பணிச் பசயல்பாட்டுச் சுட்டிகள்
ஒரு வாகன வரிலச பாதுகாப்பு திட்டோனது எந்த அளவுக்கு
சிறப்பாக அல்ைது போசோக பசயல்படுகிறது என்று பின்தங்கிய
பணிச் பசயல்பாட்டுச் சுட்டிகள் விளக்கிக் காட்டுகின்றன.
எடுத்துக்காட்டு: ஒவ்பவாரு பத்து ைட்சம் லேல்களுக்கும் ஏற்படும்
போதல்கள் ேற்றும் காயங்கள் (Collisions and Injuries per Million Miles - CPMM
ேற்றும் IPMM)

CPMM =
IPMM =

(குறிப்பிட்ட காை அளவில் ஏற்பட்ட போத்த காயங்கள் x 1,000,000)
அந்த காை அளவில் ஓட்டப்பட்ட லேல்களின் போத்த எண்ணிக்லக

(குறிப்பிட்ட காை அளவில் ஏற்பட்ட போத்த காயங்கள் x 1,000,000)
அந்த காை அளவில் ஓட்டப்பட்ட லேல்களின் போத்த எண்ணிக்லக

மைாதல் பழுதுபார்த்தல் பசைவுகலைத் தீர்ைானித்தல்
பின்வரும் எடுத்துக்காட்டு, போதல்கலளப் பழுதுபார்க்கும் பசைவுகலளத்
தீர்ோனிப்பதற்கான வழிகாட்டுதலை வழங்குகிறது. காயங்கள் ேற்றும்
உயிரிழப்புகளுடன் பதாடர்புலடய பசைவுகலள இது உள்ளடக்கவில்லை
என்பலதக் கருத்தில் பகாள்ளவும்.
பின்வருோறு ஊகித்துக்பகாள்ளுங்கள்:
வாகன வரிலசயின் அளவு = 500 வாகனங்கள்; வாகன வரிலசயில் ஆண்டுக்கு 15%
காயம் ஏற்படாத போதல்களில் சிக்குகின்றன; சராசரி பழுதுபார்த்தல் பசைவு = USD
$15,380*
வருடாந்தர போதல் பழுதுபார்த்தல் பசைவு = 500 x 0.15 x $15,380 = USD $1,153,500
(* நிறுவனங்களுக்கு விபத்துக்களால் ஏற்படும் பபாருளாதார சுலே, NHTSA, 2002
என்பதிைிருந்து சராசரி பழுதுபார்த்தல் பசைவு எடுக்கப்பட்டது)
கூட்டுப்பணி/பபஞ்ச்ைார்க்கிங்/பதாடர்ச்சியான முன்மனற்றம்
இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி"
வழங்கப்படுகிறது. இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது இதற்குப்
பங்களிக்கும் எந்த நிறுவனமும், இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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நிறுவனங்களின் வாகன வரிலச/சாலை பாதுகாப்பு தலைவர்கள், தங்கள் பசாந்த
வாகன வரிலச பாதுகாப்பு திட்டங்கலளத் தாண்டியும் பதாடர்ந்து கவனம்
பசலுத்தி, தங்கள் பதாழிற்துலறயில் உள்ள ேற்றவர்களிடேிருந்தும் பதாடர்பற்ற
பதாழிற்துலறகளில் உள்ளவர்களிடேிருந்தும் கற்றுக்பகாள்ள பவண்டும் என்று
NETS பரிந்துலரக்கிறது. இது சிக்கலைத் தீர்ப்பதற்கு ஆகும் பநரத்லதக் குலறக்கும்,
சாலை பாதுகாப்பு திட்டங்களுக்குப் புதிய சிந்தலனகலளக் பகாண்டுவரும்,
பதாடர்ச்சியான முன்பனற்றத்லத வளர்த்பதடுக்கும், நம்பிக்லகயளிக்கும்
நலடமுலறகலளப் பரிோறிக் பகாள்ள உதவும்.

இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி"
வழங்கப்படுகிறது. இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது இதற்குப்
பங்களிக்கும் எந்த நிறுவனமும், இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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பபஞ்ச்ோர்க்கிங்/கூட்டுப் பணி பபான்றலவ முலறசார்ந்து அல்ைது
முலறசாராேல் இருக்கைாம். முலறசார்ந்த பபஞ்ச்ோர்க்கிங் என்பதில்,
ஒரு சாலை பாதுகாப்பு பபஞ்ச்ோர்க்கிங் அலேப்பில் (எடுத்துக்காட்டாக
NETS) பசர்வதும் பதாழிற்துலற அலேப்புகளால் அவற்றின் உறுப்பினர்களின்
சார்பாக (எடுத்துக்காட்டாக, அபேரிக்க வாயுச் சங்கம்) நடத்தப்படும்
பபஞ்ச்ோர்க்கிங் திட்டங்களில் பங்பகற்றலும் அடங்கும். முலறசார்ந்த
ேற்றும் விரிவான வாகன வரிலச பாதுகாப்பு பபஞ்ச்ோர்க்கிங் திட்டம்
பற்றிய விவரங்களுக்கு, www.trafficsafety.org என்ற இலணயதளத்திற்கு வருலக
தந்து, NETSஇன் எண்ணிக்லகயில் வைிலே (NETS’ STRENGTH IN NUMBERS™) என்ற

வாகன வரிலசப் பாதுகாப்பு பபஞ்ச்ோர்க் திட்டத்லதப் பற்றி படிக்கவும். இது
பபரிய ேற்றும் சிறிய அளவிைான வாகன வரிலசகளுக்கு, எல்ைா
வலகயான வாகனங்களுக்கும் ேற்றும் உைகளவிபைா உைகின் ஒரு
பிராந்தியத்திபைா ஒபர ஒரு நாட்டில் ேட்டுபோ இயங்கும்
நிறுவனங்களுக்கு இது பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்பலத நிலனவில்
பகாள்ளவும்.
முலறசாராத பபஞ்ச்ோர்க்கிங்கில், வழக்கோக ஒபர துலறயில் உள்ள
நிறுவனங்கள் அடங்கிய ஒரு குழு, அந்தந்த நிறுவனங்களின் சாலை
பாதுகாப்பு

திட்டங்கலள

பேம்படுத்த

கூட்டாக

பணியாற்றுவார்கள்.

இதில் தரவுகலள பசகரிக்கவும் பகுப்பாய்வு பசய்யவும் பவளி தரப்பினர்
யாரும் ஈடுபடுத்தப்பட ோட்டார்கள்.
NETSஇன் பபஞ்ச்ோர்க் திட்டோனது CPMMகள்/IPMMகள் பற்றிய
தரவுகலளயும் பபஞ்ச்ோர்க் பசயல்பாட்டில் பங்பகற்கும் நிறுவனங்களால்
பயன்படுத்தப்படும் திட்டத்தின் கூறுகலளயும் பசகரிக்கும்.
NETSஆல் பபஞ்ச்ோர்க் பசய்யப்படும் திட்டக் கூறுகளில் பின்வருபலவயும்
அடங்கும்:
இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி"
வழங்கப்படுகிறது. இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது இதற்குப்
பங்களிக்கும் எந்த நிறுவனமும், இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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1) பகாள்லககள்
2) பயிற்சி திட்டங்கள்; இதில் விளக்கவுலரயுடனான வாகனம் ஓட்டுதல்
நிகழ்முலறயும் அடங்கும்
3) அதிக அபாயம் பகாண்ட ஓட்டுநலர அலடயாளம் காணல் ேற்றும்
குறுக்கிடுதல்
4) போதல் ேீ ள்பார்லவ நிகழ்முலற
5) அசல் உபகரண உற்பத்தியாளரால் (Original Equipment Manufacturer OEM) வழங்கப்பட்ட, வாகனத்திலுள்ள கண்காணிப்பு அலேப்புகள்
(In-vehicle Monitoring Systems - IVMS) ேற்றும் பாதுகாப்பு
பதாழில்நுட்பத்லதப் பயன்படுத்துதல்
6) அதிகாரேளிக்கப்பட்ட ஓட்டுநர் நிகழ்முலற
(வாழ்க்லகத்துலண/இல்ை உறவாளர்/சார்ந்திருப்பவர்
திட்டங்கள்/ஒப்பந்ததாரர்கள்)
7) அளவுகள் (எ.கா., CPMM/IPMM, போதைில் உள்ள வாகன வரிலசயின்
சதவதம்,
ீ
ேிகவும் பபாதுவான போதல் வலககள், வாகன
வலகயின்படி ேற்றும் நாடு அளவிைான அல்ைது உைக
அளவிைான ேதிப்பபண்கள்)
8) பசல்பபசி ேற்றும் பிற எைக்ட்ரானிக் சாதன பகாள்லக
9) முதுநிலை பேைாளர்களின் ஈடுபாடு

10) நிர்வாகக் கட்டுப்பாடுகள் (எ.கா., ஒரு நாளுக்கு அல்ைது ஒரு
வாரத்தில் பதாடர்ச்சியாக ஓட்டப்படும் பநரத்தின் ேீ து
கட்டுப்பாடுகள்; கட்டாய ஓய்வு இலடபவலளகள்

இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி"
வழங்கப்படுகிறது. இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது இதற்குப்
பங்களிக்கும் எந்த நிறுவனமும், இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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வலையலறகள்
ABS

ஆன்டி-ைாக் பிபரக் சிஸ்டம்

போதல்

இயக்கத்தில் உள்ள ஒரு போட்டார் வாகனம், ேற்பறாரு வாகனம், பவறு பசாத்து, நபர்கள் அல்ைது
விைங்குகள் ஆகியலவ சம்பந்தப்பட்ட ஒரு சம்பவம். இந்த சம்பவம் ஒரு பபாது சாலையில்
அல்ைது அதற்கு பவளிபய நடக்கைாம், வாகனத்தில் பசதம், பசாத்து பசதம் அல்ைது காயத்லத
விலளவிக்கக்கூடும்.



நிறுவன ஓட்டுநர்



நிறுவனத்திற்கு பசாந்தோன அல்ைது குத்தலகக்கு எடுக்கப்பட்ட வாகனத்லத
ஓட்டும் பபாறுப்பில் நியேிக்கப்பட்ட நபபர நிறுவன ஓட்டுநர் ஆவார்.
நிறுவனத்தின் பசாந்த முடிவுப்படி, நிறுவன ஓட்டுநர்கள் என்பதில், நிறுவன
ஓட்டுநர்களின் வாழ்க்லகத் துலணகள், இல்ை உறவாளர்கள், உரிேம் பபற்ற




சார்ந்திருப்பபார், அத்துடன் ஒப்பந்தப் பணியாளர்களும் அடங்கைாம்.
நிறுவன ஓட்டுநர்களில் “இழப்பீடு” வாகனம் தரப்பட்டுள்ள பணியாளர்களும்
அடங்குவர்.
நிறுவனப் பணிக்காகத் தனிப்பட்ட, பகிரப்பட்ட, குத்தலகக்கு எடுத்த அல்ைது
வாடலகக்கு எடுத்த வாகனங்கலள ஆண்டுக்கு 5,000 லேல்கள்/8,000
கிபைாேீ ட்டர்களுக்கும் பேல் ஓட்டும் ஒப்பந்த பணியாளர்கள் ேற்றும்
பணியாளர்களும் நிறுவன ஓட்டுநர்கபள.

தற்காப்பு வாகன

சாலை பயனாளர்கள் அலனவருக்கும் பாதுகாப்பான வாகனம் ஓட்டுதல் நுட்பங்கலளயும்

ஓட்டுதல் பயிற்சி

பபாறுப்புகலளயும் கற்பிப்பதற்கான ஒரு பாட வகுப்பு. இது சாலையின் விதிகலள நன்றாக
அறிந்து பகாள்ளுதல், வாகனம் ஒட்டுதைின் அடிப்பலட இயந்திர இயக்கத்லத அறிந்து
பகாள்ளுதல் ஆகியவற்லறத் தாண்டிச் பசல்கிறது. போசோன சூழ்நிலைகள் அல்ைது
ேற்றவர்களின் தவறுகலளயும் ேீ றி, ஆபத்தான சூழ்நிலைகலள எதிர்பார்ப்பதன் மூைம்
போதல் ஏற்படும் ஆபத்லதக் குலறத்தபை இதன் இைக்காகும்.

கனரக வாகனம்

பின்வரும் நிலைகளில் உள்ள வாகனம்:



தனியாகபவா டிரக்/டிபரய்ைர் பசர்க்லகயுடபனா போத்த வாகன எலட ேதிப்பீடு (Gross Vehicle
Weight Rating - GVWR) 26,001 பவுண்டுகள் (11,794 கிபைாகிராம்கள்) அல்ைது அலத விட அதிகோக



அல்ைது
ஓட்டுநருடன் பசர்த்து 16 அல்ைது அதற்கு பேற்பட்ட பயணிகலள சுேந்து பசல்லும் வலகயில்
வடிவலேக்கப்பட்ட வாகனம்.

HSSE

உடல்நைம், பாதுகாப்பு, காவல், சுற்றுச்சூழல்

காயம்

முதலுதவிக்கும் அப்பாற்பட்ட ேருத்துவ சிகிச்லச பதலவப்படுவது, ேருத்துவர் அல்ைது பிற
நைம்பபணல் நிபுணரால் பநாயறிதல் பசாதலன மூைம் காயம் எனக் கண்டுபிடிக்கப்படுவது.

பேற்பகாண்டு அளிக்கப்படும் வலரயலறகளில், நிலனவிழக்குோறு ஒரு நபருக்கு உடைில் தீங்கு
அல்ைது பசதம் ஏற்படுவது, குலறந்தது ஒரு நாளுக்கு பணிக்குச் பசல்ை இயைாலே, பணி
நடவடிக்லக குலறதல் அல்ைது பணி ோற்றல் ஆகியலவ அடங்கும்.

இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி"
வழங்கப்படுகிறது. இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது இதற்குப்
பங்களிக்கும் எந்த நிறுவனமும், இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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IVMS

வாகனத்திலுள்ள கண்காணிப்பு அலேப்புகள் (In-vehicle Monitoring Systems - IVMS) அல்ைது ஓட்டுநர்
நடத்லத கண்காணிப்பு அலேப்புகள் ஒரு ஓட்டுநரின் நடத்லதலயப் பற்றிய தரலவயும் பததி,
பநரம், பவகம், பவக அதிகரிப்பு, பவகக் குலறப்பு, சீட் பபல்ட் பயன்பாடு பபான்ற வாகனப்
பயன்பாட்டுத் தரலவயும் பதிவு பசய்யும் எைக்ட்ரானிக் சாதனங்களாகும்.

பயண

பயண பேைாண்லே அலேப்பு என்பது, நிறுவனத்தின் பசயல்பாடுகளுக்கு உட்பட்ட, சாலை

அலேப்பு

முலறயான நிகழ்முலறயாகும். பயண பேைாண்லேயில் பின்வரும் கூறுகள் உள்ளன: 1)

பேைாண்லே

பபாக்குவரத்துடன் பதாடர்புலடய ஆபத்துக்கலளக் குலறப்பதற்கான ஒரு திட்டேிடப்பட்ட,
பயணத்திற்கான பதலவலய ேதிப்பிடுவதற்கான, நீண்ட பயணங்கலள நீக்குவது அல்ைது
குலறப்பதற்கான ஒரு முலறசார்ந்த பசயல்முலற; 2) பயணங்கலள பேைாண்லே பசய்வதற்கான
ஒரு நலடமுலற; இதில் ஆபத்லதக் குலறத்தல், பாதுகாப்பான பாலதகலளத் திட்டேிடுதல்,
ஓட்டுநர்கள் ேற்றும் பேற்பார்லவயாளர்களுக்கு இலடயிைான பதாடர்புறுத்தல் ஆகியலவ
அடங்கும்.

JMP

பயண பேைாண்லேத் திட்டம் (Journey Management Plan - JMP) என்பது, பயண பேைாண்லே அலேப்பின்
ஒரு அங்கோகும். இது ஓட்டுநர் ேற்றும் பேற்பார்லவயாளர் (அல்ைது பயண பேைாளர்) இலடபய
ஒப்புக்பகாள்ளப்பட்ட திட்டத்லதக் குறிக்கிறது. JMP, புறப்படுதலுக்கும் இறுதி இைக்கிடத்லதச்

பசன்றலடவதற்கும் இலடப்பட்ட பநரத்லதக் பகாண்டுள்ளது. பபாகும் வழியில் ஏற்படக்கூடிய
சாத்தியோன அபாயங்கலளத் தவிர்த்தல் அல்ைது குலறத்தல், ோற்று வழிகள், பரடிபயா
பபாக்குவரத்து கண்காணிப்பு நிலையங்கள், பபாகும் வழியில் பதாடர்புறுத்தல் ஆகியவற்லற JMP
விரிவாக விளக்கும். ஓட்டுநர்களுக்கு பசார்வு ஏற்படுவலதத் தடுப்பதற்கான ஓய்வு
இலடபவலளகளும் (பாதுகாப்பான இடங்களில்) இதில் அடங்கும். பபாது அவசரநிலை பதில்விலன
அலேப்புகளுக்கான அணுகல் இல்ைாத இடங்களில், ஓட்டுநர்கள் ேருத்துவ உதவி பபற அணுகக்
கூடிய நிலையங்கலளயும் இந்தத் திட்டம் அலடயாளம் காட்ட பவண்டும்.

பைசுரக வாகனம்

பின்வரும் நிலைகளில் உள்ள வாகனம்:



போத்த வாகன எலட ேதிப்பீடு (GVWR) 10,001 பவுண்டுகலள (4,536 கிபைாகிராம்கள்) விடக்
குலறவாக இருப்பது அல்ைது ஓட்டுநருடன் பசர்த்து எட்டு அல்ைது அலதவிடக் குலறவான
நபர்கலளச் சுேந்து பசல்லும் வலகயில் வடிவலேக்கப்பட்டது. GVWR என்பது ஓட்டுநர்,
பயணிகள், எரிபபாருள் ேற்றும் சரக்கு உள்பட ஒரு வாகனத்தின் அதிகபட்ச சுலேக்
பகாள்ளளலவக் குறிக்கும்.

நடுத்தர வாகனம்

பின்வரும் நிலைகளில் உள்ள வாகனம்:





இதன் GVWR 10,001 பவுண்டுகலள விட அதிகோகவும் 26,001 பவுண்டுகலள (11,794
கிபைாகிராம்கள்) விடக் குலறவாகவும் இருப்பது
கூட்டு GVWR 26,001 பவுண்டுகலள (11,794 கிபைாகிராம்கள்) விடக் குலறவாக இருக்கும் எந்த
வலக டிபரய்ைலரயும் இழுக்கிற அல்ைது
ஓட்டுநருடன் பசர்த்து ஒன்பது முதல் 15 நபர்கள் வலர சுேக்கும்படி வடிவலேக்கப்பட்ட
வாகனம்.

இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி"
வழங்கப்படுகிறது. இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது இதற்குப்
பங்களிக்கும் எந்த நிறுவனமும், இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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NCAP

புதிய கார் ேதிப்பாய்வுத் திட்டம். வழக்கோக அரசாங்கத்தால் முன்பனடுக்கப்படும் NCAP, போதல்
ஏற்படும்பபாது வாகனத்திற்கு உள்பள இருக்கும் நபர்களுக்கு காயம் ஏற்படுவலதத் தடுக்கும்
திறனின் அடிப்பலடயில் போட்டார் வாகனங்கலளச் பசாதிப்பது ேற்றும் அவற்றுக்கு

ேதிப்பீடுகலள (பபாதுவாக எண்களில் இருக்கும்) ஒதுக்குவது. பேலும் விவரங்களுக்கு:
http://www.globalncap.org/
உருளுவலதத்

உருளுவலதத் தடுத்தல் பதாழில்நுட்பம் என்பது, பைசுரக வாகனங்களுக்காக

பதாழில்நுட்ப

பயன்படுத்துகிறது. இந்த அலேப்பு, வாகனத்திற்கு இழுவிலசலய ேீ ட்டுத் தர, பிபரக்குகலள

தடுத்தல்
ம்

வடிவலேக்கப்பட்டதாகும். இது ஒரு எைக்ட்ரானிக் நிலைத்தன்லே கட்டுப்பாட்டு அலேப்லப (ESC)
ஒவ்பவாரு சக்கரத்திலும் தனித்தனியாக பசயல்படுத்த முடியும். இதன் மூைம் ஓட்டுநர்
வாகனத்லதக் கட்டுப்படுத்த முடியும்.

இபத பதாழில்நுட்பத்திற்கு உள்ள பிற பபயர்களில் சிை: இழுவிலச கட்டுப்பாட்டு அலேப்பு (Traction
control system - TCS), வாகன நிலைத்தன்லே கட்டுப்பாடு (vehicle stability control - VSC), எைக்ட்ரானிக்

நிலைத்தன்லே கட்டுப்பாட்டுத் திட்டம் (electronic stability program - ESP), பசயைார்ந்த நிலைத்தன்லே
கட்டுப்பாடு (dynamic stability control - DSC). இந்த அலேப்பானது, பபரும்பாைான வாகன

உற்பத்தியாளர்களால், அவர்களுலடய புதிய கார்கள், SUVகள் ேற்றும் பைசுரக டிரக்குகளில்
கிலடக்கச் பசய்யப்படுகிறது.
உருளுதல்
பாதுகாப்பு

உருளுதல் பாதுகாப்பு கட்டலேப்புகள் (பபாதுவாக பகப்கள் அல்ைது ஃப்பரம்கள்) வாகனம்
உருள பநரும்பபாது ஏற்படும் காயங்களில் இருந்து வாகனத்தின் பயணிகலளப்
பாதுகாப்பதற்காக வடிவலேக்கப்பட்டலவ.

இந்த கூடுதல் பாதுகாப்பானது, பின்வரும் வடிவங்களில் இருக்கைாம்:





வாகனத்திற்குள்பள இருக்கும் முழு உருளுதல் கூண்டு
கூலரப் பகுதிகளுக்கான முட்டு
பேம்படுத்தப்பட்ட ஜன்னல் வைிலே

பக்கவாட்டு

பக்கவாட்டு போதல்களில் இருந்து பாதுகாப்பதற்கான அலேப்பு, ஐபராப்பிய ஒன்றிய

பாதுகாப்பு

இலணயானலதப் பின்பற்ற பவண்டும்.

போதல்

ஒழுங்குமுலற ECE95, அபேரிக்க ஒழுங்குமுலற FMVSS 214 அல்ைது அதற்கு

பபாதுவாக, எல்ைா நவனகாை
ீ
வாகனங்களிலும், பக்கவாட்டு போதல் பாதுகாப்புக்கு ஏற்ற

அலேப்புசார் வடிவலேப்புகள் உள்ளன; பபரும்பாைான வாகனங்களில் பக்கவாட்டு காற்றுப்
லபகளும் பை கூடுதல் தலை பாதுகாப்பு காற்றுப் லபகள் அல்ைது திலரகளும் பசர்க்கப்பட்டுள்ளன.

இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி"
வழங்கப்படுகிறது. இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது இதற்குப்
பங்களிக்கும் எந்த நிறுவனமும், இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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சாலை பாதுகாப்பு மைைாண்லைத் மதலவப்பாடுகள்

இந்தத் பதலவப்பாடுகள் நான்கு முதன்லே அலேப்புகளாக பசர்த்துக் குறிப்பிடப்படுகின்றன:

A.

சாலை பாதுகாப்பு மைைாண்லை அலைப்பு: சாலை பாதுகாப்பு பணிச் பசயல்பாட்லட
பேம்படுத்த ஒரு நிறுவனத்திற்கு உதவும் திட்டக் கூறுகலளக் பகாண்டிருக்கும்

B.
C.

ஓட்டுநர் ைற்றும் பயணிக்கான பதலவப்பாடுகள்
திட்டைிடல், பசயல்படுத்தல், பின்பதாடர்தல் ஆகியவற்றுக்கான பயண
மைைாண்லைத்பதலவப்பாடுகள்

D.

வாகனத் பதலவப்பாடுகள்

வைிலேயான சாலை பாதுகாப்பு முயற்சிக்கான கட்டாயக் கூறுகள் இடப்பக்கத்தில் பட்டியைிடப்பட்டுள்ளன.
வழிகாட்டுதலுக்கான குறிப்பீடுகள், சிறந்த நலடமுலறகள் ேற்றும் பிற்பசர்க்லககள் உட்பட்ட கூடுதல்
உள்ளடக்கம் வைப்பக்கத்தில் தரப்பட்டுள்ளன.

கட்டாயக் கூறுகள்

வழிகாட்டுதல்

1.

பபாக்குவரத்து ஆபத்துக்கள் குலறக்கப்படுோறு, எல்ைா

விரிவான சாலை பாதுகாப்பு

நலடமுலறப்படுத்தப்பட்டு, கட்டுப்படுத்தப்பட்டு,

அலேப்புகளுக்கான

சாலை பாதுகாப்பு பேைாண்லே அலேப்பு

எடுத்துக்காட்டுகள்:

A. சாலை பாதுகாப்பு மைைாண்லை அலைப்பு
நடவடிக்லககளும் திட்டேிடப்பட்டு,

பேைாண்லே

வழிநடத்தப்படுகின்றனவா என்பலத உறுதிப்படுத்த, ஒரு

சட்டகங்களுக்கு

நலடமுலறப்படுத்தப்பட பவண்டும். இந்த பேைாண்லே

- OGP 365 நிைவழி பபாக்குவரத்து

A. தலைலே ேற்றும் பற்றுறுதி
B. சாலை பாதுகாப்பு பகாள்லக, குறிக்பகாள்கள் ேற்றும்

- ISO 39001:2012 சாலை

அலேப்பில் பின்வரும் கூறுகள் இருக்க பவண்டும்:

இைக்குகள்

C. நிறுவனம், ஆதாரங்கள், பங்குகள் ேற்றும்
பபாறுப்புகள்

D. தகுதி, பயிற்சி ேற்றும் விழிப்புணர்வு
E. சாலை பபாக்குவரத்து ஆபத்து பேைாண்லே
F. பதாடர்புறுத்தல் நிகழ்முலற

G. பேைாண்லே அலேப்லப ஆவணப்படுத்துதல்

H.
I.
J.

பசயல்பாட்டு திட்டேிடல் ேற்றும் கட்டுப்பாடு
அவசரநிலைக்கான தயார்நிலை ேற்றும் பதில்விலன
கண்காணிப்பு, அளவிடுதல், பகுப்பாய்வு
ேற்றும் ேதிப்பாய்வு

K.

சாலை பபாக்குவரத்து சம்பவப் புைனாய்வு
ேற்றும் பின்பதாடர்தல்

L. உள் தணிக்லககள்
M. நிர்வாகத்தின் ேீ ள்பார்லவ
N. பின்பற்றாலே, திருத்த ேற்றும் தடுப்பு நடவடிக்லக
O. பதாடர்ச்சியான பேம்பாட்டுக்கான பற்றுறுதி

பாதுகாப்புக்கான

பரிந்துலரக்கப்பட்ட நலடமுலற
பபாக்குவரத்து பாதுகாப்பு

பேைாண்லே அலேப்புகள் (RTS) –
பயன்பாட்டுக்கான

வழிகாட்டுதலுடன்
பதலவப்பாடுகள்

பேலும், போட்டார் வாகன

பசயல்பாடுகளுக்கான ANSI/ASSE Z15.1
2012 தரநிலை பாதுகாப்பு

நலடமுலறகள், ஒரு சாலை

பாதுகாப்பு பேைாண்லே அலேப்பின்
கூறுகலளக் பகாண்டுள்ளது.
ோதிரி

ேற்றும்

நிறுவன

அறிக்லககள்

விளக்கப்படங்கள்

சம்பவப்

தரப்பட்டுள்ளன.

புைனாய்வு

பிற்பசர்க்லக

Aஇல்

இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி"
வழங்கப்படுகிறது. இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது இதற்குப்
பங்களிக்கும் எந்த நிறுவனமும், இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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B. ஓட்டுநர் ைற்றும் பயணியர் மதலவப்பாடுகள்
1.

வாகனங்களில் இருப்பவர்கள் சீட் பபல்ட்கலளப் பயன்படுத்த
பவண்டும். இந்தத் பதலவப்பாட்லடத் பதாடர்புறுத்துவது
ஓட்டுநரின் பபாறுப்பாகும்.

2A. குறிப்பிட்ட இடத்திற்கும் வாகன வலகக்கும் பசல்லுபடியாகும் ஓர்
ஓட்டுநர் உரிேத்லத ஓட்டுநர்கள் லவத்திருக்க பவண்டும்.
2B. ஓட்டுநர்கள் உடல் அளவிலும் ேன அளவிலும் வாகனம்
ஓட்டுவதற்குத் தகுதியுள்ளவர்களாக இருப்பலத

ோதிரி ஓட்டுநர் உரிேம் அளித்தல்
பகாள்லகக்கு, பிற்பசர்க்லக B4ஐக் காணவும்.
சீரான இலடபவலளகளில் ேருத்துவ

பசாதலனகலள உள்ளடக்கிய ஓர் ஓட்டுநர்

உறுதிபசய்யும் ஒரு பணி நைத்தகுதி பகாள்லகலய

பணி நைத்தகுதி நிகழ்முலறலய

நிறுவனத்திற்குள் உருவாக்கவும்.

நலடமுலறப்படுத்துங்கள் (எ.கா.,
உறங்கும்பபாது மூச்சுத் திணறல் ஏற்படுதல்
பபான்ற தூக்கக் பகாளாறுகள் உள்ளனவா
என்று பசாதித்தல்).

3.

இயக்கப்படும் பல்பவறு வாகனங்களின் வலககளுக்குப்

வாகனங்கள் விபத்தில் உருள்வதற்கான

ஓட்டுநர்கள் பவற்றிகரோக நிலறவுபசய்ய பவண்டும். பயிற்சிகள்

ேற்றும்/அல்ைது சாலை வலக அல்ைது

பபாருத்தோன தற்காப்பான வாகனம் ஓட்டுதல் பயிற்சிகலள

அபாயம் அதிகோக (எ.கா. வாகன வலக

அடங்கியிருக்க பவண்டியலவ:

சூழ்நிலைகளின் காரணோக) உள்ள

A. பபாதுவான அபாய விழிப்புணர்வு (இதில் பசார்வு

பயிற்சிலயயும் நிலறவு பசய்யும்படி NETS

பேைாண்லே, கவனம் குவியாேல் வாகனம் ஓட்டுதல்
ஆகியலவயும் அடங்கும்) ேற்றும் முந்லதய போதல்களின்
ேீ ள்பார்லவ மூைம் கண்டறியப்பட்ட உருப்படிகள்

B.

திறலேலயக் காண்பிக்கவும் ேதிப்பிடவும் பநரடியான, வாகனம்

ஓட்டுதல் சார்ந்த அல்ைது பிற வழிமுலற

C.

சீரான இலடபவலளகளில் அளிக்கப்படும் புதுப்பித்தல்

பயிற்சியானது ஓட்டுநரின் பணிச் பசயல்பாடு ேற்றும் அபாயத்
தாக்கமுறுதைின் அடிப்பலடயில் அலேந்திருக்க பவண்டும்,
மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுலற குலறந்தது ஒரு பநரடிப்
புதுப்பித்தல் பயிற்சி அளிக்கப்பட பவண்டும்

இடங்களில், உருளுதல் விழிப்புணர்வு
பரிந்துலரக்கிறது.

ோதிரி ஓட்டுநர் பயிற்சி பகாள்லகலயக் காண
பிற்பசர்க்லக B2ஐப் பார்க்கவும். இதில்
விளக்கவுலர ேற்றும் பியர் டிலரவ்கலளப்
பற்றிய தகவல்களும் உள்ளன.
ஓட்டுநர் பயிற்சிக் பகாள்லகலய
ஏற்றுக்பகாண்டதாக, ஓட்டுநரின்
சான்பறாப்பம்/ஒப்புதலை

எழுத்துப்பூர்வோகப் பபறுோறு NETS
பரிந்துலரக்கிறது.

இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி"
வழங்கப்படுகிறது. இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது இதற்குப்
பங்களிக்கும் எந்த நிறுவனமும், இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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4.

பேைாண்லே, அதிக அபாயம் பகாண்ட ஓட்டுநர் குறுக்கிடல்
நிகழ்முலறலய நலடமுலறப்படுத்த பவண்டும். இதில்
குலறந்தபட்சம்:

A. அதிக அபாயம் பகாண்ட ஓட்டுநர்கலள அலடயாளம் காணல்,

அதிக அபாயத்லத அலடயாளம் காணல்
ேற்றும் லகயாளுதல் பற்றிய ோதிரி
பகாள்லகலயக் காண, பிற்பசர்க்லக B6ஐக்
காணவும்.

அவர்களுக்குத் பதரியப்படுத்துதல், அவவர்கலள பேைாண்லே

பசய்தல் ஆகியவற்றுக்கான பதர்வளலவகள் இருக்க பவண்டும்;

B.

அதிக அபாயம் பகாண்ட ஓட்டுநர் என்று வலகப்படுத்தப்பட்ட

உடபன, ஓட்டுநரின் உடனடி பேற்பார்லவயாளருடன் ஒரு
திட்டேிடப்பட்ட பயிற்சி அேர்வு நடத்தப்பட பவண்டும்;

C.

கூடுதல் ேறுபயிற்சி ேற்றும் துலண ேதிப்பாய்வு

பதலவப்பாடுகள்;

D. முலறயான பணிச் பசயல்பாட்டு பேைாண்லே
நிகழ்முலறக்கான பரிந்துலர.

5A. HSSE அபாய ேதிப்பாய்வின் அடிப்பலடயில், எந்பதந்த வாகனங்களில்
வாகனத்திலுள்ள கண்காணிப்பு அலேப்புகள் (IVMS) பபாருத்தப்பட

IVMSஐ அறிமுகப்படுத்துவதற்கான பவகத்லத
அலேக்க, அபாயத்தின் அடிப்பலடயிைான

பவண்டும் என்று கண்டறியவும். குலறந்தபட்சம், IVMS சாதனங்கள்

ஓர் அணுகுமுலறலயப் பயன்படுத்தைாம்.

“ஓட்டுநர் அலடயாளச் சாவி” என்பதன் கீ ழ், பவகம், போசோன பவக

அபாய ேதிப்பீட்டின் இறுதிவிலளவின்படி,

கிபைாேீ ட்டர்கள் அல்ைது லேல்கள், ஓட்டுநர் ேணிபநரங்கள்

ஓட்டுநர்களுக்கும் அதன் பின்னர் பிற

ஆகியவற்லறப் பதிவு பசய்ய பவண்டும்.

ஓட்டுநர் வலககளுக்கும்

அதிகரிப்பு, போசோன பவகக் குலறப்பு, ஓட்டப்பட்ட

5B. IVMS தரலவப் பின்வருவனவற்றுக்குப் பயன்படுத்தவும்:



ஓட்டுநர்களுக்குக் கருத்துலர அளித்தல், ஓட்டுநரின் பணிச்

பசயல்பாட்லட பேம்படுத்துதல்



இனங்காணல் ேற்றும் பின்விலளவு பேைாண்லேலயப்

பயன்படுத்துதல்; பின்பற்றாலேக்கு தண்டலனகள் அளித்தல்

IVMS முதைில் அதிக அபாயம் பகாண்ட

அறிமுகப்படுத்தப்படைாம்.
IVMS நலடமுலறப்படுத்தல் ேற்றும் ஓட்டுநர்
கருத்துலர வழிகாட்டுதல் ஆவணத்லத
http://www.ogp.org.uk/pubs/365- 12.pdf என்ற
சுட்டியில் காணைாம்
குறிப்பு: இந்தத் பதலவப்பாட்லட
நலடமுலறப்படுத்துவதால், பிற கருத்துலர
அலேப்புகள் (எ.கா., விளக்கவுலர ேற்றும்
பியர் டிலரவ்கள்) ஓட்டுநரின் பணிச்
பசயல்பாட்லட பேம்படுத்த சரியான

முலறகள் அல்ை என்று பபாருள் பகாள்ளக்
கூடாது. விளக்கவுலர

இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி"
வழங்கப்படுகிறது. இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது இதற்குப்
பங்களிக்கும் எந்த நிறுவனமும், இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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ேற்றும் பியர் டிலரவ் முலறகள் பதாடர்ந்து
ஓட்டுநர் பயிற்சி திட்டத்தில் அங்கோக
இருக்கைாம்.

6.

ஒரு வாகனத்லத ஓட்டும்பபாது, பசல்பபசி/பபஜர்/இருவழி பரடிபயா
பபான்றவற்லறப் பயன்படுத்த அனுேதி இல்லை. இதில் பேன்ட்ஸ்-

ோதிரி பசல்பபசி பகாள்லகலயக் காண,
பிற்பசர்க்லக B1ஐக் காணவும்.

ஃப்ரீ சாதனங்களும் அடங்கும்.

A. சட்டப்படி அனுேதிக்கப்பட்டால் ேட்டும் இந்த விதிவிைக்குகள்
உண்டு:





அவசர சூழ்நிலைகளில்
வாகனத்பதாடர் பேைாண்லேயின் ஒரு பகுதியாக
HSSE அபாய ேதிப்பாய்வுகளின் அடிப்பலடயில்
பிற சூழ்நிலைகளில் பயன்படுத்தப்படைாம்

7. வாகனம் ஓட்டும் திறலனப் பாதிக்கக் கூடிய ேது, பபாலத ேருந்துகள்,

வாகனம் ஓட்டும் திறலனப் பாதிக்கக் கூடிய

பபாலதப் பபாருட்கள் அல்ைது ேருந்துகளின் பாதிப்பில் உள்ளபபாது

ேது, பபாலத ேருந்துகள், பபாலதப்

ஓட்டுநர்கள் வாகனம் ஓட்டக் கூடாது.

பபாருட்கள் அல்ைது ேருந்துகளின் பயன்பாடு
பற்றிய ோதிரி பகாள்லகக்கு பிற்பசர்க்லக
B3ஐக் காணவும்.

8.

இந்த வலகயான பபாக்குவரத்துடன் பதாடர்புலடய ஆபத்லத

இருசக்கர போட்டார் வாகனங்களின்

என்று ஓர் அபாய ேதிப்பாய்வில் பதரிந்தால் தவிர, இரு சக்கர போட்டார்

பிற்பசர்க்லக B7ஐக் காணவும்.

நிர்வகிக்கும் வலகயில் பபாதுோன கட்டுப்பாடுகள் பசயைில் உள்ளன

பயன்பாடு பற்றிய ோதிரி பகாள்லகக்கு,

வாகனங்கலள நிறுவனப் பணிக்காகப் பயன்படுத்துவது
அனுேதிக்கப்படவில்லை.
இருசக்கர போட்டார் வாகனங்கள் அனுேதிக்கப்படைாம் என்று
அபாய ேதிப்பாய்வின் இறுதிவிலளவில் தீர்ோனிக்கப்பட்டால்,
இந்த வாகனங்கலளப் பயன்படுத்துவதற்கான குலறந்தபட்ச

பதலவப்பாடுகலள நிலறபவற்றும் ஒரு பகாள்லக/நலடமுலற
இருக்க பவண்டும்; பபாருத்தோன பேல்பேட்கலளப்
பயன்படுத்துதல், நிபுணத்துவம் கூடிய ஓட்டுநர் பயிற்சி
ஆகியலவயும் இதில் அடங்கும்.

இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி"
வழங்கப்படுகிறது. இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது இதற்குப்
பங்களிக்கும் எந்த நிறுவனமும், இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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C. பயண மைைாண்லை

1.

பேைாளர்கள் பசார்வு பேைாண்லே நலடமுலறகலள

பசார்வு பேைாண்லேக்கான

ேற்றும் ஓய்வு பநரங்கள் ஒழுங்லகப் பின்பற்ற பவண்டும். இந்த

இதில் பின்வருவன இருக்க பவண்டும்:

நலடமுலறப்படுத்த பவண்டும், பணிபநரம், வாகனம் ஓட்டுதல்
ஒழுங்கு, உள்ளூர் சட்டங்கள் ேற்றும் ஒழுங்குமுலறகளுடன்
இணங்கியதாக இருக்க பவண்டும். ஒரு ஓட்டுநர், பவலை பநரம்,
வாகனம் ஓட்டுதல் பநரம் ேற்றும் ஓய்வு பநர ஒழுங்லக ேீ றும்படி
பவலை பசய்யும் வலகயில் பேைாளர்கள் அவருக்குப் பணிலய
ஒதுக்கக் கூடாது.

A. ஓட்டுநர்கள் ஒரு வாகனத்லத இயக்குவதற்கு உடல் அளவிலும்
ேனதளவிலும் திறன் பலடத்தவர்களாக இருக்க பவண்டும்.

B.

பின்வருவனவற்றுக்கு ஓட்டுநர்களுக்கு உரிலே உள்ளது:



அவர்கள் முழுலேயான ஓய்வு பபறவில்லை அல்ைது முழு
விழிப்பு நிலையில் இல்லை என்றால் வாகனம் ஓட்டுதலைத்



தவிர்த்தல்
கவனம் சிதறினால் வாகனத்லத நிறுத்தி விட்டு, பாதுகாப்பான
இடத்தில் ஓய்வு இலடபவலளகள் எடுத்தல்

C.

பவலை பநரம், வாகனம் ஓட்டுதல், ஓய்வு பநரங்கள்
ஆகியவற்லற ஓட்டுநர்கள் பின்பற்ற பவண்டும்.

நலடமுலறகலளப் பின்பற்ற பவண்டும்.

 பபாதுோன ஓய்வு இலடபவலளகள்

இருக்குோறு பணிலயத் திட்டேிடுதல், நீண்ட
வாகனம் ஓட்டுதல் பநரங்கலளத் தவிர்த்தல்,
இரவு பநரத்தில் வாகனம் ஓட்டுதல் ேற்றும்
சுழற்சி முலறயிைான பணி பநரங்கலளத்
தவிர்க்க பவண்டும்

 ஒரு இரவு தங்குதலைப் பணியாளர்கள்
திட்டேிட அனுேதிக்க பவண்டும்.

 பசார்வினால் ஏற்படக்கூடிய ஆபத்து ேற்றும்
பசார்லவ பேைாண்லே பசய்வதற்கான
திறன்ேிக்க வியூகங்கலள ஓட்டுநர்களுக்கு
கற்பிக்க பவண்டும்

 வாகனம் ஓட்டுதல், பணி ேற்றும் ஓய்வு

பநரங்கள் பதாடர்பான உள்ளூர் சட்டங்கள்
இல்லை என்றால், அட்டவலண 1இல் (பக்கம் 22)
உள்ள பணி பநரங்கள், வாகனம் ஓட்டுதல்
ேற்றும் ஓய்வு பநரங்கள்

பரிந்துலரக்கப்படுகின்றன.

 வாகனம் ஓட்டுதல், பணி ேற்றும் ஓய்வு

பநரங்கள் பதாடர்பான உள்ளூர் சட்டங்கள் அதிக
கண்டிப்பானலவயாக இல்ைாவிட்டால்,
அட்டவலண 1இல் உள்ள கண்டிப்பான
பதலவப்பாடுகலள நலடமுலறப்படுத்த
பவண்டும் என்று NETS பரிந்துலரக்கிறது.

இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி"
வழங்கப்படுகிறது. இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது இதற்குப்
பங்களிக்கும் எந்த நிறுவனமும், இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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2. பயணங்கலள நீக்கி ஆபத்லதக் குலறக்கும் பநாக்கத்துடன்,

பணிகலளச் பசய்து முடிக்க அதிக

பயணங்களின் எண்ணிக்லகலயக் குறித்து பேைாளர்கள் அடிக்கடி

பாதுகாப்புள்ள பபாக்குவரத்து முலறகலள

பகள்வி பகட்கவும் ேீ ள்பார்லவயிடவும் பவண்டும்.

(ரயில், பயணப் படகு, விோனப் பயணம்)
பரிசீைிக்கவும், ோற்று வழிகலள, அதாவது
வடிபயா
ீ
கான்ஃபரன்சிங் அல்ைது வலை
சந்திப்புகலளப் பபான்றலவ குறித்தும்
பரிசிைிக்கவும்.
சாத்தியோன ஒபர தீர்வு சாலை பயணம்

ேட்டுபே என்ற நிலை ஏற்படும்பபாது, அதற்கான
தாக்கமுறுதலையும் (வாகனம் ஓட்ட பவண்டிய
கிபைாேீ ட்டர்கள் அல்ைது லேல்கள்)
ஆபத்லதயும் குலறக்க, குறிப்பான சாலை
பபாக்குவரத்து நலடமுலறகள் பரிசீைிக்கப்பட
பவண்டும். இதில் அடங்குபலவ: குலறந்த
ஆபத்து பகாண்ட சாலை பபாக்குவரத்து

முலறகலளப் பயன்படுத்துதல் (எ.கா. பைசுரக
வாகனத்திற்கு பதிைாகப் பபருந்து), பயணங்கலள
இலணத்தல்.

3A. ஒரு உள்ளூர் HSSE ஆபத்து ேதிப்பாய்லவப் பயன்படுத்தி எந்த (வலகயான)
பயணங்களுக்கு பயண பேைாண்லே திட்டம் (JMP) பதலவ என்பலதக்
கண்டறியுங்கள், பிறகு அந்தப் பயணங்களுக்கு JMPஐ
நலடமுலறப்படுத்துங்கள்.
3B. பயணத்தின்பபாது அதிகாரேளிக்கப்பட்ட பாலத, பாலதயில் உள்ள

பயண பேைாண்லே குறித்த ோதிரி
பகாள்லகலயக் காண பிற்பசர்க்லக Cஐக்
காணவும்.
பயண

பேைாளர்கலளப்

பணிக்கேர்த்தி,

முலறயான

பயிற்சிலயப்

அவர்கள்

ஆபத்துக்கள் பதாடர்புலடய கட்டுப்பாடுகலள அலடயாளம்

பபறுவலத

காணுதல், ஓய்வு நிறுத்தங்கள், தகவல் பரிோற்ற பதலவப்பாடுகள்

பரிந்துலரக்கிறது.

ஆகியலவ JMPஇல் அடங்கும். பயணத் திட்டேிடைில், பணிபநரம்,

உறுதிபசய்யுோறு

NETS

வாகனம் ஓட்டுதல் ேற்றும் ஓய்வு பநரங்கள், அட்டவலண 1இல்

சாத்தியோன இடங்களில், பின்வருவனவற்லற

பேைாண்லே கட்டுப்பாடுகளும் பயன்படுத்தப்பட பவண்டும்.

பேைாளர்கள், பயணத்திற்கு முன்பாக ஒரு

குறிப்பிட்டபடி பயன்படுத்தப்பட பவண்டும், அபத பபாை பசார்வு

உறுதிபசய்ய, ஓட்டுநர் ேற்றும் பயணா
கைந்துலரயாடலை பேற்பகாள்ள பவண்டும்:

a.

ஓட்டுநர், பணிக்குத் தகுதியுடனும்
பயணத்திற்கான தகுதி பபற்றவராகவும்
இருக்கிறார் (பதலவப்பாடுகள் 3, 4, 8
ஆகியவற்லறயும் காண்க)

b.

JMPஐ ஓட்டுநரும் பயண பேைாளரும்
புரிந்து பகாள்கிறார்கள்

c.

பயணத்திற்கு முன்பாக வாகனங்கள்
பசாதிக்கப்படுகின்றன (பதலவப்பாடு
16.2ஐயும் காண்க)

பயணத்திற்கு முன்பான கைந்துலரயாடல்கள்
சாத்தியேில்ைாத பயணங்களுக்கு, ோற்று

இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி"
வழங்கப்படுகிறது. இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது இதற்குப்
பங்களிக்கும் எந்த நிறுவனமும், இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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பயணங்கள், பேபை குறிப்பிடப்பட்ட உருப்படிகள் a, b, c
ஆகியவற்லறப் பின்பற்றுவலத உறுதிப்படுத்த
கட்டுப்பாடுகள் நலடமுலறப்படுத்தப்படைாம்.

4.

நிறுவனப் பணிக்கான பயணத்தின்பபாது,

நிறுவனத்திற்கு பசாந்தோன அல்ைது குத்தலகக்கு

அனுேதிக்கப்படுவதில்லை.

அதிகாரேளிக்கப்பட்டவர்கலளயும் நிறுவனத்திற்கு

அதிகாரேளிக்கப்படாத பயணிகள் வாகனத்தில்

எடுத்த/வாடலகக்கு எடுத்த வாகனத்லத ஓட்டுவதற்கு
பசாந்தோன அல்ைது குத்தலகக்கு எடுத்த/வாடலகக்கு
எடுத்த வாகனத்தில் பயணிக்க

அதிகாரேளிக்கப்பட்டவர்கலளயும் குறிப்பிடும் ஒரு
பகாள்லகலய நலடமுலறப்படுத்தவும்.

பபாதுவாக, கனரக சரக்கு வாகனங்களில்

அதிகாரேளிக்கப்பட்ட பயணி என்பவர், ஓட்டுநரின்
லைன் பேைாண்லேயால் அதிகாரேளிக்கப்பட்ட நபராக
இருப்பார். இவர்களில், ஓட்டுநர் பயிற்சி தருபவர்கள்,
பயிற்சி ஓட்டுநர்கள், பராேரிப்பு பணியாளர்கள்,

பபாக்குவரத்து பணியாளர்கள் ஆகிபயாரும் அடங்குவர்.
சிை நாடுகளில், பயணிகள் சிை ஒழுங்குமுலற
பதலவப்பாடுகளுக்கு இணங்க பவண்டும்.

இவற்றின்படி, பகாண்டுபசல்ைப்படும் சரக்கு, அதன்
தன்லேகள், அவசரகாை பதில்விலன நிகழ்முலற
ஆகியவற்லறப் பயணிகள் அறிந்திருக்க பவண்டும்
என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

5.

பகபைாளி பநரங்களில், சட்டத்தால் அனுேதிக்கப்பட்டால்,

ஓட்டுநர்கள் விளக்குகலள ஒளிர விட்டபடி வாகனம் ஓட்ட
பவண்டும்.

இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி"
வழங்கப்படுகிறது. இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது இதற்குப்
பங்களிக்கும் எந்த நிறுவனமும், இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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அட்டவலண 1: ைாதிரி பணி/மவலை, வாகனம் ஓட்டுதல் ைற்றும் ஓய்வு மநைங்கள்
பின்வரும் பரிந்துலரகள் முதன்லேயாக கனரக வாகனங்களுக்குப் பபாருந்தும்
ஒழுங்குமுலற சட்டகங்கலள அடிப்பலடயாகக் பகாண்டலவ. ஆனாலும், பின்வருவதில்
பை கூறுகள் பைசுரக ேற்றும் நடுத்தர வாகனங்களுக்கும் பபாருந்தக் கூடியலவபய, எ.கா.
ஓய்வு இலடபவலளகளுக்கான பதலவ, பயண பநரத்லத போத்த வாகனம் ஓட்டுதல்
பநரத்தின் உட்கூறாகக் கருத பவண்டிய பதலவ பபான்றலவ.
அட்டவலண 1இல் உள்ள ஒவ்பவாரு பதலவப்பாட்லடப் பற்றியும், இந்தத்
பதலவப்பாடுகலளப் பின்பற்றுவதன் முக்கியத்துவம், அலவ எவ்வாறு உள்ளூர் சட்டங்கள்
ேற்றும் ஒழுங்குமுலறகளுடன் பதாடர்புள்ளலவயாக இருக்கின்றன ஆகியவற்லறப்
பற்றியும் கூடுதல் விவரங்கள் அறிய பிற்பசர்க்லக C1ஐக் காணவும்.
மைசுைக அல்ைது நடுத்தை வாகன

கனைக வாகனங்கைின் ஓட்டுநர்கள் ைற்றும் வாகனம்

ஓட்டுநர்களுக்கு

ஓட்டுதலைத் தங்கள் முதன்லையான பணியாகக் பகாண்ட
ைற்றவர்களுக்கு

ஓய்வு இலடபவலளகளுக்கு

இரண்டு ேணிபநரம் பதாடர்ச்சியான வாகனம்

4.5 ேணிபநரம் பதாடர்ச்சியான வாகனம் ஓட்டுதல், அலதத்

இலடப்பட்ட அதிகபட்ச வாகனம்

ஓட்டுதல், அலதத் பதாடர்ந்து குலறந்தது 15

பதாடர்ந்து குலறந்தது 30 நிேிடங்கள் ஓய்வு இலடபவலள.

ஓட்டுதல் பநரம் ேற்றும்

நிேிடங்கள் ஓய்வு இலடபவலள.

இருந்தாலும், இரண்டு ேணிபநரங்களுக்கு ஒருமுலற 15

குலறந்தபட்ச ஓய்வு இலடபவலள

நிேிடங்களுக்கு, அல்ைது உடைியக்க சுழற்சி ேந்தோக உள்ள

பநரம்

பநரங்களில் பேலும் அதிக ஓய்வு இலடபவலளகள்
எடுத்துக்பகாள்ள பவண்டும் என்று வலுவாகப்
பரிந்துலரக்கப்படுகிறது.

பதாடர்ச்சியான 24 ேணிபநர காை

பன்னிரண்டு ேணிபநர பவலைக்கு/பணிக்குப்

பநரங்கள்*

அனுேதிக்கப்படுவதில்லை.

அளவில், அதிகபட்ச பவலை/பணி

பின்பு பணியாளர் வாகனம் ஓட்ட

14 ேணிபநர பணிக்குப் பின்பு பணியாளர் வாகனம் ஓட்ட
அனுேதிக்கப்படுவதில்லை.

*முதன்லேயாகத்
பதாழில்முலற வாகனம்
ஓட்டுதபை அடங்கியுள்ள
பவலை/பணி பநரங்கள்

பதாடர்ச்சியான 24 ேணிபநர

பபாக்குவரத்து பநரத்லதத் தவிர்த்து போத்தம்

பயண பநரத்லதத் தவிர்த்து போத்தம் பத்து

வாகனம் ஓட்டுதல்

பசர்த்து ஒன்பது ேணிபநரங்கள்.

பதிபனாரு ேணிபநரங்கள்.

பதாடர்ச்சியான ஏழு நாள் ேற்றும்

ஏழு நாள் காை அளவில், பவலையில்/பணியில்

எட்டு நாள் காை அளவில், பணியில் இருந்த 70

14 நாள் காை அளவில், அதிகபட்ச

இருந்த 40 ேணிபநரங்களுக்குப் பின்பு அல்ைது 14

ேணிபநரங்களுக்குப் பின்பு அல்ைது 14 நாள் காை அளவில் 120

காை அளவில் அதிகபட்ச
ேணிபநரங்கள்

பவலை/பணி பநரங்கள்

எட்டு ேணிபநரங்கள். எந்தப் பயண பநரத்லதயும்

நாள்

காை

அளவில்

ேணிபநரம்

80

பவலையில்/பணியில் இருந்த

பின்னர்

ஓட்டுநரும் வாகனம் ஓட்டக் கூடாது.

எந்த

ேணிபநரங்கள். எந்தப் பயண பநரத்லதயும் பசர்த்து

ேணிபநரம் பவலையில்/பணியில் இருந்த பின்னர் எந்த
ஓட்டுநரும் வாகனம் ஓட்டக் கூடாது.

இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி" வழங்கப்படுகிறது. இதன்
துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது இதற்குப் பங்களிக்கும் எந்த நிறுவனமும், இதன்
உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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D. வாகனம்

1.

குலறந்தபட்ச தரநிலைகலளப் பூர்த்தி பசய்யும்

இந்த ஆவணத்தில் தரப்பட்டுள்ள தரநிலைகள்,

பேைாண்லே உறுதிபசய்ய பவண்டும்:

தரநிலைகளில் இலவயும் அடங்கைாம்:

A.
B.
C.

கருத்தில் பகாள்ள பவண்டியலவ (எ.கா. எளிதாக

வாகனங்கள்தான் பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்பலத

3-பாயிண்ட் சீட் பபல்ட்கள்*
தலை தாங்கி/தலைக் கட்டுப்பாடு*

இழுத்துச்பசல்லுதல் திறன், வடிவலேப்பு சார்ந்து
அணுக இயலுதல், அலசவு, வாகனத்திற்குள்

காற்றுப்லப (ஓட்டுநருக்கும் முன் இருக்லகப்

அல்ைது வாகனத்திைிருந்து பவலை பசய்யும்

பக்கவாட்டு போதல் பாதுகாப்பு

பின்னால் பார்ப்பதற்கான அல்ைது

பயணிக்கும்)

D.
E.
F.
G.

குலறந்தபட்ச தரநிலைகபள. கூடுதல்

ABS
IVMS (அபாய ேதிப்பாய்வின் அடிப்பலடயில்)
அவசரநிலை பதில்விலன பபட்டி

*நிறுவனப் பணிக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிற, ஒட்டுநருக்குச்
பசாந்தோன அல்ைது அவரால் குத்தலகக்கு எடுக்கப்பட்ட
பைசுரக வாகனங்களுக்கான குலறந்தபட்ச தரநிலைகள்.

திறன்), அத்துடன் நிலைத்தன்லே அலேப்புகள்,
கண்டறிவதற்கான சாதனங்கள், போதல் தவிர்ப்பு
அலேப்பு, வாகனத்திற்குள்ளான பகேரா ேற்றும்
பவளிப்புற கண்ணாடி அலேப்புகள் பபான்ற
பாதுகாப்பு அம்சங்கள்.

வாகனம் உருளுவதற்கான சாத்தியங்கள் அதிகம்
இருப்பதாக உருளுதல் அபாய ேதிப்பாய்வு
பதரிவித்தால், உருளுதல் தடுப்பு அல்ைது

பாதுகாப்பு சாதனங்கள் பகாண்ட வாகனங்கலளப்
பயன்படுத்துோறு NETS பரிந்துலரக்கிறது.

NCAP ேதிப்பீட்டுத் திட்டம் அல்ைது அதற்கு

இலணயான போதல் பரிபசாதலன ேதிப்பீட்டுச்
சட்டகத்தில், குலறந்தது நான்கு நட்சத்திர
தரத்லதப் பபற்ற வாகனங்கலளப்

பயன்படுத்துோறு NETS பரிந்துலரக்கிறது.
தகுந்த அவசரநிலை உபகரணங்களில் சிை:
முதலுதவிப் பபட்டி, ஃப்ளாஷ்லைட்,

பிரதிபைிக்கும் பாதுகாப்பு ஆலட, தீயலணப்பு
கருவி, எச்சரிக்லக முக்பகாணங்கள்.

2A. உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகள் ேற்றும் உள்ளூர்

சட்டபூர்வ பதலவப்பாடுகளின்படி வாகனங்கலளப்

பாதுகாப்பான பணி பசய்யும் முலறயில் லவத்திருக்கவும்.

ோதிரி வாகனப் பராேரிப்பு நலடமுலற ேற்றும்
வாகன பரிபசாதலன நலடமுலறக்கு,
பிற்பசர்க்லக Dஐக் காணவும்.

இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி"
வழங்கப்படுகிறது. இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது இதற்குப்
பங்களிக்கும் எந்த நிறுவனமும், இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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2B. வாகனம் நல்ை பணி பசய்யும் நிலையில் உள்ளதா
என்றும் பயணத்திற்கு ஏற்றதா என்றும்

உறுதிப்படுத்த, ஓட்டுநர்கள் பயணத்திற்கு
முன்பான பரிபசாதலனகலளச் பசய்ய பவண்டும்.
3.

தளர்வான பபாருட்கலள பயணிகளுக்கான

கம்பார்ட்பேன்ட்டில் பூட்டி லவக்கவும்

தளர்வான பபாருட்கலள
பயணிகளுக்கான

கம்பார்ட்பேன்ட்டில் லவத்துக்
பகாண்டுபசல்ைக் கூடாது; ஒரு
சரக்கு வலை அல்ைது அதற்கு

ஈடான தடுப்பு பபாருலள, பசேப்
பகுதி ேற்றும் பயணிகளுக்கான

பகுதிலயப் பிரிக்க பயன்படுத்தைாம்.

இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி"
வழங்கப்படுகிறது. இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது
இதற்குப் பங்களிக்கும் எந்த நிறுவனமும், இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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பிற்பசர்க்லகA 1.1 :ோதிரி சாலை பாதுகாப்பு நிறுவன கட்டலேப்பு
பை வலகயான பதாழில் நிறுவனங்களில் அல்ைது உைகின் பை இடங்களில் இயங்கும் அலேப்புகள் ,உயர்நிலையிைான உைகளாவிய
பகாள்லக ஒன்லற நிறுவுவது குறித்துப் பரிசீைிக்கைாம் .இந்த உைகளாவிய பகாள்லகயானது குலறந்தபட்சத் தரநிலைலய

எடுத்துலரப்பதாகவும் பிராந்திய அல்ைது பதாழில்வணிக நிலையங்கலள பபாருந்தும் பசயல்பாடுகளுக்கு ஏற்பவும் பதலவப்பாடுகளுக்கு
உட்பட்டும் பேலும் விரிவான ஒரு வழிகாட்டலை நிறுவுவதற்கு உதவுவதாகவும் இருக்கும்.

ஒரு பவற்றிகரோன சாலை ேற்றும் வாகன பாதுகாப்பு திட்டத்லத நலடமுலறப்படுத்தி ,நீடித்திருக்க பசய்ய ,சாலை ேற்றும் வாகன
பாதுகாப்பு திட்டத்திற்கான தீவிரோன பற்றுறுதிலய பேைாண்லே வைிலேயாக பவளிப்படுத்த பவண்டும்.
ஓட்டுநர்கள்

-பாதுகாப்பாக ஓட்டுங்கள்
-லேபைஜ் ேற்றும் சம்பவங்கலளத் பதரிவிக்கவும்

-ஓட்டுநர் பாதுகாப்பு ஒருங்கிலணப்பாளர்களுடன் இலணந்து
பணியாற்றவும்
-ஓட்டுநர் பயிற்சிலயப் பூர்த்தி பசய்யவும்

ஓட்டுநர் பாதுகாப்பு ஒருங்கிலணப்பாைர்கள் (Driver Safety Coordinators DSC)
-குழு பேைாளர் அல்ைது நிர்வாகப் பணியாளர்
-பதாடர்புலடய வாகன பாதுகாப்பு தரலவ
குழுவுக்கு வழங்கவும்
-குழுவில் அபாயத்தில் உள்ள ஓட்டுநர்கலளக் கண்காணிக்க
பவண்டும்
-குழுவுக்குள் பாதுகாப்லப முன்னிறுத்தி, குழுவில்
தாக்கத்லத ஏற்படுத்த பவண்டும்

-DSC பநட்பவார்க்கில் பங்பகற்க பவண்டும்
-சம்பவங்கலளத் பதரிவிக்க பவண்டும், லேபைலஜ
பசகரிக்க பவண்டும்

வாகன பாதுகாப்பு ஒருங்கிலணப்பாைர்கள்
-ESH அல்ைது முக்கிய பதாழில்வணிகத் தலைவர்
-DSCகளுக்கு பணிகலள ஒதுக்க பவண்டும், அவர்களுடன்
பசர்ந்து பணியாற்ற பவண்டும்
-வாகன பாதுகாப்பு தலைவருடன் பசர்ந்து பணியாற்ற
பவண்டும்

-வாகனப் பாதுகாப்பு குழுவில் பங்பகற்க பவண்டும்

வாகனப் பாதுகாப்பு தலைவர்கள்/சுற்றுச்சூழல்
பாதுகாப்பு ைற்றும் உடல்நைத் துலற (ESH)

-ஒருங்கிலணப்பாளர்கள் ேற்றும் DSCகளுடன் பசர்ந்து
பணியாற்ற பவண்டும்
-அலேப்புகலள பேைாண்லே பசய்து, ESH அளவுகலளச்
பசகரிக்க பவண்டும்

-வாகனப் பாதுகாப்பு குழுக்களுக்கு வழிகாட்டுதலை வழங்க
பவண்டும்
வாகனப் பாதுகாப்பு குழுக்கள்
-பகாள்லககலள நிறுவ பவண்டும்

-அளவுகலளக் பகார பவண்டும், கண்காணிக்க பவண்டும்
-பதாழில்வணிகத் தலைலேக்குத் பதரிவிக்க பவண்டும்

பதாழில்வணிகத் தலைலை குழுக்கள்/ைக்கள் தலைவர்கள்

-திலச ேற்றும் எதிர்பார்ப்புகலள அலேக்க பவண்டும்
-அளவுகலள ேீ ள்பார்லவயிட பவண்டும்

-பகாள்லககலள அங்கீ கரிக்க பவண்டும், பயன்படுத்த
பவண்டும்
-ஓட்டுநர் பின்பதாடர்தல் ேற்றும் குறுக்கீ டுகலள நடத்த
பவண்டும்

இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி" வழங்கப்படுகிறது. இதன் துல்ைியம்
பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது இதற்குப் பங்களிக்கும் எந்த நிறுவனமும், இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது
இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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1.1

திட்டத்லத

நலடமுலறப்படுத்த

பபாதுோன

வளங்கள்

இருக்கின்றன

என்பலத நிறுவனத் தலைவர்கள் உறுதி பசய்ய பவண்டும், முலறயான
அளவுகலளச்

பசகரித்து,

பதாடர்புறுத்தல்,

சம்பவங்கள்/போதல்கலள

ேீ ள்பார்லவயிடுதல், பதலவயானபடி ஓட்டுநர் பயிற்சி முடிக்கப்பட்டுள்ளதா
என்று

உறுதிபசய்தல்,

பதாடர்ந்த

முன்பனற்றத்திற்கான

பகுதிகலளக்

கண்டறிதல் ேற்றும் பின் பதாடர்தல் ஆகியவற்லறயும் பசய்ய பவண்டும்.
ஒரு ோதிரி கட்டலேப்பு பேபை தரப்பட்டுள்ளது.

1.2

ஒவ்பவாரு

பதாழில்வணிய

பகுதிக்குள்ளும்

சிக்கல்கலள

நிலையத்திற்குள்ளும்
நிர்வகிக்க,

பிராந்திய

அல்ைது
வாகன

உைகப்

பாதுகாப்புக்

குழுக்கலள உருவாக்குவலதப் பரிசீைியுங்கள்.

 பிராந்திய/பதாழில்வணிக நிலையத்திற்குள் ஒரு பாதுகாப்பு பகாள்லகலய
நிறுவி அலத ேதிப்பாய்வு பசய்யவும்.

 வாகனப் பாதுகாப்பு ஒருங்கிலணப்பாளர்களுக்கான பபாதுோன
எண்ணிக்லகலய அலடயாளம் கண்டு, அவர்கள் அந்த எண்ணிக்லகயில்
இருப்பலத உறுதிபசய்யவும்

 சம்பவங்கள் ேற்றும் போதல்கலள ேதிப்பாய்வு பசய்யவும்
 பகாள்லகயின்படி ஓட்டுநர் பயிற்சி பூர்த்தி பசய்யப்படுவலத
உறுதிபசய்யவும்

1.3

வாகனப் பாதுகாப்புத் திட்டத்தின் பதலவப்பாடுகலள பேைாண்லே பசய்யும்
பபாறுப்பில்

இருக்க

பயிற்சியளித்தலுக்கு
நிறுவனத்துக்குச்
எடுக்கப்பட்ட

பவண்டிய
ஒரு

நபர்கலளக்

வழிமுலற

பசாந்தோன

வாகனங்கலள

இருக்க

கண்டறிதல்
பவண்டும்.

அல்ைது

நிறுவனத்தால்

ஓட்டும்

நிறுவன

ேற்றும்
இவர்கபள

குத்தலகக்கு

ஓட்டுநர்களுக்கும்

வாழ்க்லகத்துலணகள்/இல்ை உறவாளர்களுக்குோன எந்தத் பதரிவிப்புகள்
ேற்றும் பிற பதாடர்புறுத்தல்களில் உதவுவதற்கு முதன்லேயான பதாடர்புப்
புள்ளியாக இருப்பார்கள்.

இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி"
வழங்கப்படுகிறது. இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது
இதற்குப் பங்களிக்கும் எந்த நிறுவனமும், இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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பிற்மசர்க்லக A1.2: ைாதிரி சாலை பாதுகாப்பு நிறுவன விைக்கப்படம்
ைற்றும் சாலை பாதுகாப்பு மைைாண்லை முன்ைாதிரி

இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி"
வழங்கப்படுகிறது. இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது
இதற்குப் பங்களிக்கும் எந்த நிறுவனமும், இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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பிற்மசர்க்லக A2: ைாதிரி சம்பவ புைனாய்வு நலடமுலற
மநாக்கம்
ஒரு போதல்/சம்பவம் பதாடர்பான உண்லேகலளக் கண்டறிதல் ேற்றும்
பதலவயான பநறிமுலறலயப் பின்பற்றுதல்.
இைக்கு
(நிறுவனத்தின் பபயலர உள்ளிடவும்)இன் வாகனங்கலள (பசாந்தோனலவ,
வாடலகக்கு எடுத்தலவ அல்ைது குத்தலகக்கு எடுத்தலவ) ஓட்டும் எல்ைா
பணியாளர்களும்
வலையலறகள்
தடுத்திருக்கப்படக்கூடிய போதல் அல்ைது சம்பவம்—
தடுத்திருக்கப்படக்கூடிய ஒரு போதல் அல்ைது சம்பவம் என்பது,
(நிறுவனத்தின் பபயலர உள்ளிடவும்)இன் பணியாளர், போதல் அல்ைது
சம்பவத்லதத் தடுப்பதற்காக சாத்தியோன எல்ைாவற்லறயும் பசய்ய
தவறிவிட்ட நிலைலயக் குறிக்கும்; இதில் அபாயத்லத எதிர்பார்த்தல்,
தகுந்த தற்காப்பு வாகனம் ஓட்டுதல் நலடமுலறகலளப் பயன்படுத்துதல்
ஆகியலவயும் அடங்கும்.
தடுத்திருக்கப்பட முடியாத போதல் அல்ைது சம்பவம்—தடுத்திருக்கப்பட
முடியாத போதல் அல்ைது சம்பவம் என்பது, (நிறுவனத்தின் பபயலர
உள்ளிடவும்)இன் பணியாளர், போதல் அல்ைது சம்பவத்லதத்
தடுப்பதற்காக சாத்தியோன எல்ைாவற்லறயும் பசய்தார் என்பலதக்
குறிக்கும்; இதில் அபாயத்லத எதிர்பார்த்தல், தகுந்த தற்காப்பு வாகனம்
ஓட்டுதல் நலடமுலறகலளப் பயன்படுத்துதல் ஆகியலவயும் அடங்கும்.
இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி"
வழங்கப்படுகிறது. இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது
இதற்குப் பங்களிக்கும் எந்த நிறுவனமும், இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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பபாதுவானலவ
ஒரு போதல் புைனாய்வு என்பது உண்லேகலள அறிவதற்கான ஒரு
பதடைாகும். (நிறுவனத்தின் பபயலர உள்ளிடவும்)இன் பேைாண்லேப்
பிரிவு என்ற முலறயில், நீங்கள் என்ன நடந்தது என்பலத ேட்டுேின்றி,
அது ஏன் நடந்தது என்றும், ேிகவும் முக்கியோக, எப்படி உங்கள்
பணியாளர் இது பபான்ற போதல்கலளத் தவிர்க்கைாம் என்பலதயும்
நீங்கள் கண்டறிய பவண்டும். சுற்றுச்சூழல், சாலை ேற்றும் வாகன
நிலைலேகள், ேனித ேற்றும் நிறுவன நடத்லத ஆகிய அலனத்துபே
பரிசீைிக்கப்பட பவண்டும். ஒரு புைனாய்வின் பவற்றி, எந்த முன்முடிவும்
இல்ைாேல், முன்னதாக உருவாக்கிக்பகாண்ட தவறான பார்லவகள்
இல்ைாேல், உண்லேகலளப் பபறுவதில் பேைாளருக்கு உள்ள திறலனப்
பபாறுத்தது.
புைனாய்வு ேற்றும் தடுக்கத்தக்க தன்லேலயக் கண்டறிவதில்
(நிறுவனத்தின் பபயலர உள்ளிடவும்)க்கு உள்ள உச்சக்கட்ட இைக்கானது,
எதிர்காைத்தில் போதல்கலளத் தவிர்க்க சுயமுன்பனற்றம் அலடவதாகும்.
அடுத்து வரும் பக்கங்களில் உள்ள வழிகாட்டுபநறிகள், பேைாளர்கள்
புைனாய்லவும் தடுக்கத்தக்க தன்லேலயயும் கண்டறிவலதத் தங்கள்
பணியின் ஒரு பகுதியாகச் பசய்ய உதவுவதற்கானலவ. இந்தப்
படிப்படியான நலடமுலறலய விளக்கப்பட்டுள்ளபடி பின்பற்றுவதன்
மூைம், பேைாளர்கள் தங்கள் பநாக்கங்களுக்குத் பதலவயான பபாதுோன
விவரங்கலளச் பசகரிக்கைாம், அத்துடன் (நிறுவனத்தின் பபயலர
உள்ளிடவும்)க்குச் சட்ட ேற்றும் நிதி சார்ந்த ஆவணோக்கத்லத
வழங்கைாம். அறிக்லககள் முழுலேயாகவும் துல்ைியோகவும் இருப்பது
ேிகவும் முக்கியோனது, ஏபனன்றால் பபரும்பாைான சூழழ்நிலைகளில்,
இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி"
வழங்கப்படுகிறது. இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது
இதற்குப் பங்களிக்கும் எந்த நிறுவனமும், இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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இது ேட்டுபே (நிறுவனத்தின் பபயலர உள்ளிடவும்)க்கு, போதலைப்
பற்றிய ஒபர அதிகாரபூர்வ ஆவணோக இருக்கிறது. இது காப்பீட்டு
பநாக்கங்களுக்காக அல்ைது ஒழுங்கு நடவடிக்லகலய
நியாயப்படுத்துவதற்கு நீதிேன்றத்தில் பயன்படுத்தப்படக்கூடும்.
பணியாைர் பபாறுப்புகள்
ஒரு வாகன போதைில் சிக்கிய பிறகு:
1. அலதப் பற்றி விசாரிக்க உடனடியாக நிறுத்தவும்.
2. யாபரனும் காயேலடந்திருந்தால், உதவவும்.
3. அவசரநிலை பசலவகளுக்குத் தகவல் பதரிவிக்கவும்.
4. பபாருந்தினால், பபாகும் வரும் வாகனங்கலள எச்சரித்தல்
பபான்றவற்றுக்காக எச்சரிக்லக சாதனங்கலள லவத்து போதல்
தைத்லதப் பாதுகாக்கவும்.
5. பேலும் பசதேலடயாேலும் திருட்டுப்பபாகாேலும் உங்கள்
வாகனத்லதப் பாதுகாக்கவும். உங்கலள நீங்கள் ஆபத்தான
நிலைலேயில் ஈடுபடுத்திக் பகாள்ளக் கூடாது.
6. சாத்தியோனால், பபாலீஸ் வரும் வலர உங்கள் வாகனத்லத
நகர்த்தாதீர்கள்.
7. பணிபவாடு நடந்துபகாள்ளுங்கள், ஆனால் எதிலும்
லகபயாப்பேிடக் கூடாது, பபாலீசார் ேற்றும் (நிறுவனத்தின்
பபயலர உள்ளிடவும்) பிரதிநிதிலயத் தவிர பவறு யாருடனும்
போதலைப் பற்றிப் பபசக்கூடாது.
8. உங்கலள அனுப்பிய டிஸ்பாட்சர்/பேைாளரிடம் உடனடியாக
இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி"
வழங்கப்படுகிறது. இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது
இதற்குப் பங்களிக்கும் எந்த நிறுவனமும், இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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பதாலைபபசி மூைம் பதரிவிக்க பவண்டும்
9. போதலைப் பற்றி பதரிவிக்க, வாகன வரிலச பதில்விலனப் பிரிலவத்
பதாடர்பு பகாள்ளவும்

10. எதற்கும் பபாறுப்பு ஏற்றுக் பகாள்ளாதீர்கள், எதற்கும் பணம் தர
ஒப்புக்பகாள்ளாதீர்கள்.
11. சாட்சிகலளப் பபறுவது மூைம் உங்கலளக் காப்பாற்றிக்
பகாள்ளுங்கள், இதில் அந்த இடத்திற்கு முதைில் வரும் நபர்களும்
அடங்குவர். பபயர்கள் பசால்ை ேறுக்கப்பட்டால், வாகனத்தின்
பதிவு எண்கலளப் பபறவும்.
12. சாத்தியோனால், வாகனங்கள் ேற்றும் போதல் காட்சிலயப் படங்கள்
எடுக்கவும்
மைைாைரின் பபாறுப்புகள்
ஒரு போதலைப் பற்றி தகவல் பதரிவிக்க, பணியாளர் அலழக்கும்பபாது,
பேைாளர் பின்வருவனவற்லற பசய்ய பவண்டும்:
1. பணியாளர் காயேலடயவில்லை என்றும் தீங்கு ஏற்படும் இடத்தில்
இல்லை உறுதி பசய்தல்.
2. பணியாளருக்கு உடனடி ேருத்துவ கவனிப்பு பதலவப்படுகிறதா என்று
தீர்ோனித்தல், பணியாளருக்கு ேருத்துவ கவனிப்லபப் பபறுவதற்கான
வழிகலள வழங்குதல் (பதலவப்பட்டால் ஆம்புைன்லை அலழக்க
பவண்டும்).
3. பேபை குறிப்பிடப்பட்ட படிகலளப் பணியாளர் பின்பற்றியுள்ளார் என்பலத
உறுதிபடுத்த பவண்டும்.

இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி"
வழங்கப்படுகிறது. இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது
இதற்குப் பங்களிக்கும் எந்த நிறுவனமும், இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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தைத்தில் பசய்ய மவண்டியலவ
போதல் தைத்திற்கு வரும்பபாது, மைைாைர் பின்வருவனவற்லற பசய்ய
பவண்டும் (பபாருந்தும்பபாது):
1. பணியாளர் ேற்றும் சம்பந்தப்பட்ட ேற்றவர்களின் நிலைலயச்
பசாதித்தல்.
2. வாகனம் ேற்றும் அதன் உள்பள இருப்பவற்லற பாதுகாத்தல்.
3. விபத்துக் காட்சிலயப் புலகப்படம் எடுத்தல்.
4. உங்கள் அறிக்லகக்கான தகவல்கலளச் பசகரித்தல்.
5. விபத்துக் காட்சிலய வலரந்து லவத்துக்பகாள்ளுதல்.
6. சாட்சிகளின் கூற்றுகலளப் பபறுதல்.
விபத்துக் காட்சிலயப் புலகப்படம் எடுத்தல்
சாத்தியோன பவவ்பவறு பகாணங்கள் அலனத்திலும் விபத்துக்
காட்சியின் படங்கலள எடுக்கவும். வாகனங்கலளத் பதாலைவிைிருந்தும்
படங்கள் எடுக்கவும், இதனால் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளின் அலேப்பும்
பதிவுபசய்யப்படும். வாகனத்திற்குள்பள அல்ைது பவளிபய அல்ைது
சுற்றுவட்டார பசாத்துகளில் ஏற்பட்டுள்ள பசதாரங்கலள பநருக்கோகப்
படபேடுத்து அலதயும் பசர்க்கவும். வாகனங்கள் நகர்த்தப்பட்டிருந்தால்,
ஒவ்பவான்லறயும் சாத்தியோன அத்தலன பகாணங்களிலும் புலகப்படம்
எடுக்கவும்.
போதலைப் பற்றிப் பபாதுோன படங்கலள எடுக்காேல் இருப்பலத விட,
பதலவக்கதிகோன படங்கள் இருப்பது நல்ைது!
விபத்துத் தைத்தில் தகவல்கலைச் மசகரித்தல்
போதல் நடந்த இடம், துல்ைியோக—பின்வருவனவற்லற அறிந்திருக்கவும்:
இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி"
வழங்கப்படுகிறது. இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது இதற்குப்
பங்களிக்கும் எந்த நிறுவனமும், இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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1.

போதல் ஏற்பட்ட நகரம், ோநிைம் ேற்றும் கவுன்ட்டி

2.

பநடுஞ்சாலை, சாலை அல்ைது பாலதயின் பபயர்

3.

கட்டிடங்கள் நிலறந்த பகுதியில் விபத்து ஏற்பட்டிருந்தால், ேிக
அருகில் உள்ள சாலை முகவரி

4.

பண்லண, பூங்கா, நிறுவனம், அலடயாளப் பைலக பபான்ற பிற
அலடயாள இடங்கள் அல்ைது அருகில் உள்ள குறுக்கு
சாலைகளிைிருந்து உள்ள பதாலைவு.

இதில் சிக்கியுள்ள தரப்பினர்—பின்வருவனவற்லற அறிந்திருக்கவும்:
1.

அலனத்து தரப்பினரின் பபயர்கள், முகவரிகள் ேற்றும்
பதாலைபபசி எண்கள்; இதில் பயணிகள், சாட்சிகள் ேற்றும்
பபாலீஸ் அதிகாரிகள் (சாத்தியோனால், பபாலீஸ் அதிகாரியின்
பபட்ஜ் எண்லணப் பபறவும்) ஆகிபயாரும் அடங்குவர்.

2.
3.

போதைில் சிக்கிய பிற வாகனங்கள் அல்ைது பசாத்தின்
உரிலேயாளர்களின் பபயர்

பிற ஓட்டுநரின் காப்பீட்டு நிறுவனம், பாைிசி எண், முகவரின் பபயர்,
முகவரின் பதாலைபபசி எண்

இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி"
வழங்கப்படுகிறது. இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது இதற்குப்
பங்களிக்கும் எந்த நிறுவனமும், இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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சம்பந்தப்பட்ட வாகனங்கள் ேற்றும் பசாத்து பசதாரத்லதப் பபாறுத்த
வலர, பின்வருவனவற்லற அறிந்திருக்கவும்: வாகனத்தின் தயாரிப்பு
நிறுவனம், ோடல், ஆண்டு, உரிே எண், நிறம், வலக (ஆட்படா, டிரக்,
போட்டார்லசக்கிள்) ேற்றும் சாத்தியோனால், சம்பந்தப்பட்ட எல்ைா
வாகனங்களின் வரிலச எண்லணயும் பபறவும்.
ஒவ்பவாரு வாகனம் அல்ைது பசாத்திற்கும் ஏற்பட்ட பசதாரத்லத
விவரிக்கவும். கடந்தகாை அனுபவத்தின் அடிப்பலடயில்
சாத்தியோனால், பசதாரத்தின் டாைர் ேதிப்பீட்லடக் கணக்கிடவும்,
ஆனால் கணக்கிடப்பட்ட பசதாரத்லதப் பற்றி எதுவும் பசால்ை
பவண்டாம்.
காயங்களின் அளவு
1. விபத்தில் சம்பந்தப்பட்ட யாருக்காவது ஏற்பட்டுள்ள காயங்களின்
அளலவக் கண்டறியவும் (பதலவப்பட்டால், நீங்கள்
அலுவைகத்திற்கு திரும்பியவுடன் ேருத்துவேலனலய
அலழக்கவும்).
2. உங்கள் ஓட்டுநலரத் பதாடர்ந்து ஓட்ட அனுேதிப்பதற்கு முன்பு,
அவர் ேனதளவிலும் உடைளவிலும் அதற்கு தயாராக
இருக்கிறாரா என்று உறுதிப்படுத்திக் பகாள்ளவும்.
3. சாத்தியோனால், காயேலடந்தவர்கள் பகாண்டு பசல்ைப்பட்ட
ேருத்துவேலனகள்/ேருத்துவ சிகிச்லச லேயங்களின் பபயர்,
முகவரி ேற்றும் பதாலைபபசி எண்கலளக் கண்டறியவும்.
4. சாத்தியோனால், காயேலடந்தவர்கலள ேருத்துவேலனக்கு
பகாண்டு பசன்ற ஆம்புைன்ஸ் நிறுவனத்தின் பபயர் ேற்றும்
பதாலைபபசி எண்லணக் கண்டறியவும்.

இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி"
வழங்கப்படுகிறது. இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது இதற்குப்
பங்களிக்கும் எந்த நிறுவனமும், இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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ேது/பபாலதப் பபாருள் பசாதலன பதர்வளலவகள் பூர்த்தி
பசய்யப்பட்டனவா என்று கண்டறியவும். விபத்தின் காரணோகப்
பின்வருவனவற்றில் ஏபதனும் ஒன்று நிகழ்ந்திருந்தால், பணியாளரிடம்
விபத்துக்குப் பின்பான பபாலதப் பபாருள் ேற்றும் ேது பசாதலனலய
(நிறுவனத்தின் பபயலர உள்ளிடவும்) பேைாண்லே பசய்ய பவண்டும்:
1. உயிரிழப்பு அல்ைது
2. அலசவியக்க விதிேீ றல் அறிவிப்பு (நிறுவனத்தின் பபயலர
உள்ளிடவும்) ஓட்டுநருக்கு வழங்கப்பட்டிருந்தால், வாகனத்லத
முடக்கும் வலகயில், விபத்தில் ஈடுப்பட்டுள்ள ஏபதனும்
வாகனத்லத இழுத்துச் பசல்ை பவண்டியிருந்தால் அல்ைது
விபத்தில் சிக்கிய எந்த நபருக்காவது போதல் நடந்த இடத்திற்கு
பவளிபய உடனடி ேருத்துவ கவனிப்பு தரப்பட்டிருந்தால்
வாக்குமூைங்கள்: விபத்தில் சிக்கிய தரப்பினர் ேற்றும் சாட்சிகளின்
வாக்குமூைங்கலளப் பபற்று எழுதிக் பகாள்ளவும்
அளவடுகள்—நீ
ீ
ங்கள் பின்வருவனவற்லற அளவிட பவண்டும்:
1. வழுக்கிக் பகாண்டு பசன்ற தடங்களின் நீளம் (உண்லேயான
வழுக்கிய தடத்லதப் பாதுகாப்பாக அளவிட பபாக்குவரத்து
அனுேதிக்கவில்லை என்றால், சாலைபயாரத்தில் அதற்கு
இலணயான பதாலைலவ அளப்பதன் மூைம் அளவிடவும்)
2. சாலை அல்ைது பநடுஞ்சாலை ேற்றும் தனிப்பட்ட பபாக்குவரத்துப்
பாலதகளின் அகைம்
3. (வாகனங்கள் நகர்த்தப்படவில்லை என்றால்) பசண்டர்

லைன் ேற்றும் சாலைபயாரம் பபான்ற நிலையான குறிப்பு
புள்ளிகளில் இருந்து போதல் நடந்த புள்ளியில் இருந்து
பதாலைவு
இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி"
வழங்கப்படுகிறது. இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது இதற்குப்
பங்களிக்கும் எந்த நிறுவனமும், இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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வாகனம் ஓட்டுதல் நிலைலேகள் குறித்து, பின்வருவனவற்லறக்
கவனிக்கவும்:
1. சாலை பரப்பு ேற்றும் நிலைலே (எ.கா., தார்ச் சாலை, ஈரோன சாலை)
2. போதல் ஏற்பட்டபபாது இருந்த வானிலை ேற்றும் ஒளியளவு
நிலைகள் (எ.கா., பதளிவான வானம், பகல் ஒளி, இரவு பநரம்)
எங்பக காவல்துலறயின் அறிக்லகலயப் பபறைாம் என்றும் எப்பபாது அது
கிலடக்கும் என்றும் கண்டறியவும்.
வாகனம் நகர்த்தப்படுவதற்கு அல்ைது ஓட்டிச்பசல்ைப்படுவதற்கு முன்பு
அதன் பாதுகாப்பு ேற்றும் இயந்திர ரீதியான நம்பகத்தன்லேலயச்
சரிபார்க்கவும். சந்பதகேிருந்தால், அலத இழுத்துச் பசல்ைவும்.
விபத்துக் காட்சிலய வலைந்து லவத்துக்பகாள்ளுதல்
விபத்துக் காட்சிலயக் கூடிய அளவுக்குத் துல்ைியோக வலரயவும்.
அருகில் உள்ள எல்ைா பபௌதிக அம்சங்கலளயும் பசர்க்கவும், அதாவது
ேரங்கள், பவைிகள், சுவர்கள், பள்ளங்கள், அலடயாளப் பைலககள்
பபான்றலவ. பபாக்குவரத்து அலடயாளங்கள் ேற்றும் சிக்னல்கள்,
அபதபபாை பதருக்கள் ேற்றும் பநடுஞ்சாலைகளின் பபயர்கள், குறிப்பாக
அதிக முக்கியோனலவ.
பேலும் இவற்லறத் தவறாேல் காண்பிக்கவும்:
1. போதலுக்கு முன்பாக, சம்பந்தப்பட்ட வாகனங்களின் திலச
2. போதல் புள்ளி (ஒரு நிலையான குறிப்பு புள்ளியிைிருந்து அதன் தூரத்லதக்
கவனிக்கவும்)

3. விபத்தின் விலளவாக வாகனங்கள் இறுதியாக பசன்று பசர்ந்த இடம்
4. வழுக்கிக் பகாண்டு பபான தடங்கள் அலனத்தின் நீளம்
5. சாலையின் அகைம் ேற்றும் தனிப்பட்ட பபாக்குவரத்துப் பாலதகள்
இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி"
வழங்கப்படுகிறது. இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது இதற்குப்
பங்களிக்கும் எந்த நிறுவனமும், இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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அலுவைகத்தில் பசய்ய மவண்டியலவ: தடுக்கத்தக்க தன்லைலயக்
கண்டறிதல்
விபத்லதப் பற்றி விசாரித்த பிறகு, அது பணியாளர் தரப்பிைிருந்து
தடுத்திருக்கப்படக் கூடியதா இல்லையா என்று நீங்கள் தீர்ோனிக்க
பவண்டும், பிறகு தீர்ப்பின் அறிவிப்பு ஒன்லறப் பூர்த்திபசய்ய பவண்டும்.
அபாயத்லத எதிர்பார்த்தல் ேற்றும் முலறயான தற்காப்பு வாகனம்
ஓட்டுதல் நலடமுலறகலளப் பின்பற்றுதல் உள்ளிட்ட, ஒரு விபத்லதத்
தவிர்ப்பதற்கு ஒரு ஓட்டுநர் தன்னால் முடிந்த அலனத்லதயும்
பசய்திருக்கும் நிலையில் ேட்டுபே, (நிறுவனத்தின் பபயலர உள்ளிடவும்)
ஒரு போதலை/நிகழ்லவத் தடுத்திருக்கப்படக்கூடியது என்று கருதுகிறது.
நடுநிலையான
எளிதாக

பார்லவயுடன்

இருக்காது,

ஆனால்

இருப்பது

ேிகவும்

பாதிக்கப்படும்

முக்கியம்.

இது

பணியாளருக்கான

தனிப்பட்ட உணர்வுகள், முடிலவப் பாதிக்க அனுேதிக்கப்படக் கூடாது.
எடுக்கப்படும் முடிவின் விலளவுகள், குறிப்பிட்ட பணியாளர் ேற்றும்
அந்த போதலையும் தாண்டிச் பசல்பலவ.

இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி"
வழங்கப்படுகிறது. இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது இதற்குப்
பங்களிக்கும் எந்த நிறுவனமும், இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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இந்த வலரயலறயின்படி, தடுக்கத்தக்க தன்லே என்பது, (நிறுவனத்தின்
பபயலர உள்ளிடவும்)ஐப் பபாறுத்த வலர சட்டபூர்வ பபாறுப்லபத்
தாண்டிச் பசல்கிறது. சட்டபூர்வோன தவறு எதுவும் பசய்திருக்காத
நிலையில் ஒரு பணியாளர், தடுத்திருக்கப்படக்கூடிய போதல்/நிகழ்வில்
ஈடுபட்டிருக்க சாத்தியம் உள்ளது. பயிற்சி பபற்ற, பதாழில்முலற
ஓட்டுநர்கள் என்ற நிலையில் உள்ள நிறுவன ஓட்டுநர்கள், சாதாரண
போட்டார் வாகன ஓட்டுநர்கலள விட, போதல்கலளத் தடுப்பதற்கான
அதிக பபாறுப்பு உலடயவர்கள். இந்தத் தரநிலை ேிகவும் அதிகோனது
என்பது உண்லேபய. ஆனால் இந்தத் துலறயின் ஓர் அம்சம். இது
பபாக்குவரத்துத் துலற முழுவதும் எல்பைாராலும் ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்ட
தரநிலை.
ஒரு போதலை/நிகழ்லவத் தடுத்திருக்க முடியாதது என்று
வலகப்படுத்துவதன் மூைம், குறிப்பிட்ட ஓரு வாகனம் ஓட்டுதல்
நடத்லதலயக் குறித்து தனது எல்ைா பணியாளர்களுக்கும் பேைாளர்
ேலறமுகோன ஒப்புதல் அளிக்கிறார். ஒரு போதலை/விபத்லதத்
தடுத்திருக்கப்படக்கூடியது என்று வலகப்படுத்துவதன் மூைம், குறிப்பிட்ட
ஒரு நடத்லத நிறுவன தரநிலைகளின் அடிப்பலடயில் ஏற்கத்தக்கது
அல்ை என்று பேைாளர் வலரயறுக்கிறார். சுருக்கோகச் பசான்னால்,
ஒவ்பவாரு முடிவுபே பணியாளர்களிடம் எதிர்பார்க்கப்படும் வாகனம்
ஓட்டுதல் தரநிலைகலள அலேக்கிறது.

இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி"
வழங்கப்படுகிறது. இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது இதற்குப்
பங்களிக்கும் எந்த நிறுவனமும், இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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பிற்மசர்க்லக B1: ைாதிரி பசல்மபசி பயன்பாட்டுக் பகாள்லக

பரிந்துலைக்கப்படும் பயன்பாடு
இந்தக் பகாள்லகயானது, உங்கள் நிறுவனக் பகாள்லகக்கான முன்ோதிரியாக
இருக்கைாம். தன்னார்வைர்கள், உங்கள் நிறுவனத்தின் சார்பாக ேக்கலள வாகனங்களில்
அலழத்து பசல்லும் ஓட்டுநர்கள், நிறுவன பசாத்லத இயக்குதல் பபான்ற, உங்கள்
நிறுவனத்தின் பதலவகளுக்கு ஏற்ப கூடுதல் எடுத்துக்காட்டு சூழ்நிலைகலளச் பசர்ப்பதன்
மூைம் பகாள்லகயின் விளக்கத்லத நீங்கள் விரிவாக்கைாம். அேைாக்கல் ேற்றும்
ஒழுங்குமுலற நடவடிக்லககள் சார்ந்த விதிகலள ோற்றியலேக்க நீங்கள்
பதர்பதடுக்கைாம் என்றாலும், குறிப்பிட்ட விதிகலள பசர்ப்பது ஒரு பகாள்லகயின்
இணக்கத்லத பைப்படுத்தும். உங்கள் சட்டக்குழுவினர், இறுதி பகாள்லகயின்
போழிநலடலய ேீ ள்பார்லவயிடுவது பரிந்துலரக்கப்படுகிறது.
எல்ைா பணியாளர்களின் பாதுகாப்பு ேற்றும் நல்வாழ்லவயும் நாங்கள் ேிகவும்
ேதிக்கிபறாம். வாகனம் ஓட்டும்பபாது பசல்பபசியில் பபசுவதால் ஏற்படும் விபத்துக்களின்
எண்ணிக்லக ேிகவும் அதிகரித்து வருவதால், அதற்காக நாங்கள் ஒரு புதுக் பகாள்லகலய
உருவாக்குகிபறாம்.

1. நிறுவனப் பணிக்காக ேற்றும்/அல்ைது நிறுவனத்திற்கான பநரத்தில் ஒரு

2.

போட்டார் வாகனத்லத ஓட்டும்பபாது, பசல்பபசிலயப் பயன்படுத்த
பணியாளர்களுக்கு அனுேதி இல்லை. இதில் லகயில் லவத்து பபசுவது,
பேண்ட்ஸ்ஃப்ரீயில் பபசுவது ஆகிய இரண்டும் அடங்கும்.
நிறுவனப் பணிக்காக ேற்றும்/அல்ைது நிறுவனத்திற்கான பநரத்தில், ஒரு
போட்டார் வாகனத்லத இயக்கும்பபாது, ேின்னஞ்சல்கள் அல்ைது
குறுஞ்பசய்திகலளப் படிக்கபவா அவற்றுக்கு பதிைளிக்கபவா
பணியாளர்களுக்கு அனுேதி இல்லை.

3. இந்தக் பகாள்லக PDAக்களின் (லகயடக்க தரவுச் சாதனங்கள்) பயன்பாட்டுக்கும் பபாருந்தும்.
4. வாகனம் ஓட்டும்பபாது, அலழப்புகளுக்கு பதிைளிக்கக் கூடாது, அலவ குரல் அஞ்சலுக்குத் திருப்பி
விடப்பட பவண்டும்.
இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி"
வழங்கப்படுகிறது. இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது இதற்குப்
பங்களிக்கும் எந்த நிறுவனமும், இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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5. ஒரு பணியாளர், அவசர அலழப்லப (911) பசய்தாக பவண்டும் என்றால்,

அதற்கு முன்பாக வாகனத்லத ஒரு பாதுகாப்பான இடத்தில் நிறுத்தி விட
பவண்டும்.

பணியாளர்களுக்கு இரண்டு எச்சரிக்லககள் தரப்படும். ஒரு பணியாளர் மூன்றாவது
முலறயாக இந்தக் பகாள்லகலய ேீ றுவதாக கண்டறியப்பட்டால், அது அந்தப் பணியாளர்
உடனடியாக பணிநீக்கம் பசய்யப்படுவதற்கான காரணோகும்.
நீங்கள் கீ பழ லகபயாப்பேிடுவதால், இந்தக் பகாள்லகலயப் பின்பற்றுவதாக ஒப்புக்பகாள்கிறீர்கள்.
பணியாளர் லகபயாப்பம்

பததி

பபாறுப்பின்லே அறிவிப்பு: இந்த பவளியீட்டில் உள்ள தகவல்களும் பரிந்துலரகளும் நம்பகோனலவயாக
நம்பப்படும் ஆதாரங்களில் இருந்து பதாகுக்கப்பட்டலவ என்றாலும், இதுபபான்ற தகவல்கள் அல்ைது
பரிந்துலரகலளன் பிலழயற்ற தன்லே, பபாதுோன விவரம் அல்ைது முழுலே குறித்து பதசிய பாதுகாப்பு
சலப (National Safety Council) எந்தவிதோன உத்தரவாதமும் அளிக்கவில்லை, அதற்கான பபாறுப்லபயும்
ஏற்கவில்லை. குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ப ேற்ற அல்ைது கூடுதல் பாதுகாப்பு நடவடிக்லககள்
பதலவப்படைாம். பணி வழ்ங்குநர்களுக்கான இைவச லகப் பபசி பகாள்லகலய டவுன்பைாடு
பசய்துபகாள்ள, இந்த இலணயதளத்திற்குச் பசல்ைவும்
http://www.nsc.org/safety_road/Distracted_Driving/Pages/distracted_driving.aspx.
© 2009 National Safety Council (பதசிய பாதுகாப்பு சலப). அலனத்து உரிலேகளும் பாதுகாக்கப்பட்டலவ. அனுேதி பபற்று
ேீ ண்டும் அச்சிடப்பட்டது.

இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி"
வழங்கப்படுகிறது. இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது இதற்குப்
பங்களிக்கும் எந்த நிறுவனமும், இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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பிற்மசர்க்லக B2: சாலை பாதுகாப்பு பயிற்சி மதலவப்பாடுகளுக்கான ைாதிரி
வழிகாட்டுபநறி
நிறுவனத்திற்கு பசாந்தோன அல்ைது குத்தலகக்கு எடுத்த வாகனங்கலள
ஓட்டும் எல்ைா பணியாளர்கள், எல்ைா வாழ்க்லகத்துலணகள்/இல்ை

உறவாளர்கள், ஒப்பந்ததாரர்கள் ஆகிபயாரும் இயக்க பவண்டிய குறிப்பிட்ட
வாகனங்களுக்கான முலறயான பயிற்சிகலளப் பபற்றுள்ளார்கள்

என்பலதயும், அந்தப் பயிற்சி முலறயாக ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது
என்பலதயும் உறுதிபசய்ய ஒரு நிகழ்முலற இருக்க பவண்டும்.
எல்ைா பணியாைர்களுக்குைான பபாதுவான பயிற்சி:
வருடாந்தர வகுப்பலற அல்ைது கணினி அடிப்பலடயிைான விழிப்புணர்வு

பயிற்சி பணியிலும் பணிக்காக அல்ைாேலும் வாகனம் ஓட்டக் கூடிய எல்ைா
பணியாளர்களுக்கும் அவசியோனது. இதில் பகாள்லக ேீ ள்பார்லவ
சான்றிதழ் அளிப்பும் அடங்கும். பபாதுவான அபாய விழிப்புணர்வு (இதில்
பசார்வு பேைாண்லே, கவனச்சிதறல் பகாண்ட வாகனம் ஓட்டுதல்

ஆகியலவயும் அடங்கும்) ேற்றும் முந்லதய போதல்களின் ேீ ற்பார்லவயின்
அடிப்பலடயில் கண்டறியப்பட்ட உருப்படிகள், பகாள்லக ேீ ள்பார்லவ
சான்றிதழ் அளிப்பு ஆகியலவயும் வருடாந்தர பயிற்சியில் இருக்க
பவண்டும். நிறுவனத்திற்கு பசாந்தோன அல்ைது குத்தலகக்கு எடுத்த
வாகனங்கலள ஓட்டத் தகுதி வாய்ந்த வாழ்க்லகத்துலணகள்/இல்ை
உறவாளர்கள் ேற்றும் ஒப்பந்ததாரர்களுக்கும் இந்தப் பயிற்சி கிலடக்க
பவண்டும்.
நிறுவன ஓட்டுநர்களுக்கான மைசுைக வாகனப் பயிற்சி:
பைசுரக பயணியர் வாகனங்களின் நிறுவன ஓட்டுநர்கள் அலனவரும் பபாது
வருடாந்தர பயிற்சிலய நிலறவு பசய்ய பவண்டும். பைசுரக வாகனங்கலள
ஓட்டும் நிறுவன ஓட்டுநர்களுக்கான பயிற்சியில், எல்ைாப்
பணியாளர்களுக்குோன பபாதுவான பயிற்சி பதலவப்பாடுகளுடன்
பின்வருவனவும் இருக்க பவண்டும்:
இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி"
வழங்கப்படுகிறது. இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது
இதற்குப் பங்களிக்கும் எந்த நிறுவனமும், இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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1. பவலைக்கு பசர்க்கப்பட்ட 90 நாட்களுக்குள் அல்ைது எல்ைா நிறுவன
ஓட்டுநர்களுக்கும் பயிற்சி கிலடக்கக்கூடிய விலரவான பநரத்தில்,
பைசுரக வாகனம் BTW (பிலேண்ட் த வல்)
ீ பயிற்சி. அதற்குப் பின்பு
இது மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுலற தரப்பட பவண்டும்.

2. நிறுவனத்தின் சார்பில், குறிப்பிடத்தக்க அளவு அக்கலறகலளத்

பதரிவித்தபடி, விளக்க உலர தருபவருடனான ஒரு ேதிப்பாய்வு
ஓட்டம் நிலறவு பசய்யப்பட பவண்டும். பேலும் பைசுரக

வாகனத்திற்கான BTW பதலவப்படாத ஒவ்பவாரு ஆண்டும் இது
பசய்யப்பட பவண்டும்.

3. GPS/எைக்ட்ரானிக் தகவல் பதரிவிப்பு முலறகள் பயன்பாட்டில்
இல்லைபயன்றால், தகவல் பதரிவிப்பின் எண்ணிக்லகலய அதிகரிக்க,
வருடாந்தர சக ஓட்டுநர் ேதிப்பாய்வுகள் பரிசீைிக்கப்பட பவண்டும்.

நிறுவன ஓட்டுநர்களுக்கான நடுத்தை ைற்றும் கனைக வாகனப் பயிற்சி:
பைசுரக நிறுவன ஓட்டுநர்களுக்கான எல்ைா பயிற்சி பதலவப்பாடுகளுடன்,
நடுத்தர ேற்றும்/அல்ைது கனரக வாகனங்கலள இயக்குபவர்கள்,
பின்வருவனவற்லற பசர்த்துக்பகாள்ள பவண்டும்:
1. குலறந்தது மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுலற, பபாருு்தும் வாகனத்தில்
BTW பயிற்சி.
2. தகுந்த வாகனத்தில், குறிப்பிடத்தக்க அளவு அக்கலறகலளத்
பதரிவித்தபடி, விளக்க உலர தருபவருடனான ஒரு ேதிப்பாய்வு
ஓட்டம் நிலறவு பசய்யப்பட பவண்டும். BTW பயிற்சி
பதலவப்படாத ஒவ்பவாரு ஆண்டும் இது பசய்யப்பட பவண்டும்.
3. BTW பயிற்சிக்கு இலடப்பட்ட இரண்டு ஆண்டுகளில், வகுப்பலற அல்ைது
கணினி அடிப்பலடயிைான பயிற்சி (CBT).
4. ஒன்பது முதல் 15 பயணிகலளக் பகாண்ட வாகனங்களின் ஓட்டுநர்கள்,
வர்த்தக ஓட்டுநர் உரிலே (Commercial Driver's License - CDL) சான்றளிப்லப
லவத்திருக்க பவண்டும். ஏராளோன ேக்கலள (அதாவது, 9க்கு
பேற்பட்படார்) ஏற்றிச்பசல்லும் வாகனங்களின் ஓட்டுநர்களுக்கு
இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி"
வழங்கப்படுகிறது. இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது
இதற்குப் பங்களிக்கும் எந்த நிறுவனமும், இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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கூடுதல் பயிற்சி பதலவப்பாடுகள் உருவாக்கப்பட பவண்டும்.
5. கனரக வாகன ஓட்டுநர்களுக்கான பயிற்சியில் நடுரக வாகனப்
பயிற்சியின் அம்சங்களும் பசர்க்கப்படபவண்டும், அப்பபாதுதான்
கனரக வாகனங்களுக்கு முலறயாக பயிற்சி பபற்ற ஓட்டுநர் நடு ரக
வாகனங்கலளயும் ஓட்ட த்குதி பபற்றிருப்பார்.
6. வாழ்க்லகத்துலண/இல்ை உறவாளர்கள், நடுத்தர அல்ைது கனரக
வாகனங்கலள ஓட்டுவதற்கு அனுேதி இல்லை.
அதிக அபாயம் பகாண்ட ஓட்டுநருக்கான பயிற்சி:
கண்காணிப்பு ேற்றும் அலடயாளம் காணல் நிகழ்முலறகளில் அதிக
அபாயம் பகாண்ட ஓட்டுநர்கள் என்று கண்டறியப்பட்ட ஓட்டுநர்கள்
பின்வருவனவற்லறப் பபற பவண்டும்:

1. அபாயத்தில் உள்ள ஓட்டுநர் என்று வலகப்படுத்தப்பட்ட உடபன,

ஓட்டுநரின் பநரடி பேற்பார்லவயாளருடன் ஒரு பயிற்சி அேர்வு;

2. BTW பயிற்சி அல்ைது பபாருத்தோன ோற்று பயிற்சி (அபாயத்தில் உள்ள
ஓட்டுநர் என்று வலகப்படுத்தப்பட்ட 90 நாட்களுக்குள், ஓட்டுநரின்
பேற்பார்லவயாளரால் சுற்றுச்சூழல், பாதுகாப்பு ேற்றும் உடல்நைத்
துலற (ESH) ேற்றும் நிறுவனத்தின் ஆபைாசலனயுடன்
தீர்ோனிக்கப்பட்டபடி);
3. அபாயத்தில் உள்ள ஓட்டுநர் என்ற வலகப்படுத்தலுக்கு பின்பான 12
ோதங்களுக்குள் இரண்டு ேதிப்பாய்வு ஓட்டங்கள். அதில் முதைாவது
30 நாட்களுக்குள் பசய்யப்பட பவண்டும்.
ைதிப்பாய்வு ஒட்டுநர் பயிற்சி:
ேதிப்பாய்வு ஓட்டங்கள் என்பலவ, பேைாளர்கள் தங்கள் நிறுவன
ஓட்டுநர்களின் வாகனம் ஓட்டும் திறலேகள், வாகனத்தின் நிலைலே
ஆகியவற்லற பநரடியாக ேதிப்பாய்வு பசய்வதற்கான வாய்ப்புகளாகும்.
வாகனம் ஓட்டும் திறன்கலளப் பற்றிய உடனடி கருத்துப் பரிோற்றத்திற்கும்,
பேம்படுத்த பவண்டியவற்லறக் கண்டறிவதற்கும் இலவ

இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி"
வழங்கப்படுகிறது. இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது
இதற்குப் பங்களிக்கும் எந்த நிறுவனமும், இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. ேதிப்பாய்வு ஓட்டங்களுக்கான பயிற்சி

பேைாளர்களுக்குத் தரப்படும். ஒரு பணியாளர் நிறுவன ஓட்டுநராக ோறிய 15
நாட்களுக்குள், ேதிப்பாய்வு ஓட்டத்லத பேைாளர் திட்டேிட்டு, பூர்த்தி

பசய்வார். லகபயாப்பேிட்ட ேதிப்பாய்வு ஓட்ட சரிபார்ப்பு பட்டியல்கள்,
ஓட்டுநரின் பநரடி பேைாளரால் மூன்று ஆண்டுகள் வலர பராேரிக்கப்பட
பவண்டும்.

சக ஓட்டுநர் ஓட்டங்கள்:
பாதுகாப்பு பதாடர்பான பயிற்சிக்கான சூழலை உருவாக்குவது சக ஓட்டுநர்
ஓட்டங்களில் ஒரு வாய்ப்பாக அலேந்துள்ளது. இதில் தனிநபர்கள்
ஒருவருக்பகாருவர் கவனித்துக் பகாள்வதுடன், பாதுகாப்பான

நடத்லதலயயும் ஊக்குவிப்பார்கள். நிறுவனத்தின் ஒவ்பவாரு
ஓட்டுநருக்கும் சக ஓட்டுநர் ஓட்டங்கள் ஆண்டுக்கு ஒருமுலற
பதலவப்படும். இலத நிலறவு பசய்ததற்கான ஒரு ஆவணத்தில் ஓட்டுநரும்
அவலரக் கண்காணித்தவரும் லகபயாப்பேிடுவார்கள். பேலும் இதலன
ஓட்டுநரின் உடனடி பேைாளர், 3 ஆண்டுகள் வலர பராேரிக்க பவண்டும்.

இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி"
வழங்கப்படுகிறது. இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது
இதற்குப் பங்களிக்கும் எந்த நிறுவனமும், இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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எடுத்துக்காட்டு ைதிப்பாய்வு ைற்றும்/அல்ைது சக ஓட்டுநர் ைதிப்பாய்வு படிவம்
மநர்முலற

ஸ்மகன் 360 திறன்கள்

நடத்லத

மைம்பாடு

மதலவ

கவனிக்க

ப்படவில்லை







வாகனம் ஓட்டும்பபாது, வாகனத்திற்கு முன்பாக ஸ்பகன் பசய்தல், பின்னால் ேற்றும் இரண்டு பக்கங்களிலும் (360°) ஸ்பகன் பசய்தல்







வாகனம் ஓட்டும்பபாது, ஒவ்பவாரு நான்கு முதல் எட்டு வினாடிகளுக்கு ஒரு முலற பக்கவாட்டு, பின்னால் பார்க்கும் கண்ணாடிகலள







பசாதிக்கிறார்
பிபரக்
பிடிப்பது அல்ைது ேற்பறாரு தடத்திற்கு நகர்வது பபான்றவற்றின் மூைம், அபாயங்களுக்கு, முன்னதாகபவ







எதிர்விலனயாற்றுகிறார்
வாகனம்
நிறுத்தப்பட்டு விட்டாலும் 360°க்கு பதாடர்ந்து ஸ்பகன் பசய்கிறார்







பின்னால் நகர்த்தும்பபாது, 360° ஸ்பகன் பசய்கிறார் ேற்றும் பின்னால் திரும்பி பார்க்கிறார்







வாகனம் ஓட்டும்பபாது அல்ைது நிறுத்தப்பட்டு விட்டபபாது, சரியான “தப்பித்தல் வழிகலள” விவரிக்க முடிகிறது







சிை இடங்கலள பார்லவக்குத் பதரியாேல் இருப்பலதத் தவிர்க்க, கண்ணாடிகலள சரிபசய்தல்

கருத்துலைகள்:
மநர்முலற
நடத்லத

பின்பதாடர்தல் பதாலைவு பதாடர்பான திறன்கள்

மைம்பாடு
மதலவ

கவனிக்க
ப்படவில்லை

எப்பபாதும் குலறந்தபட்சம், “இரண்டு வினாடிகள்” என்ற பின்பதாடர்தல் பதாலைலவப் பராேரிக்கிறார்







போசோன வானிலை/போசோன சாலை நிலைலேகளில், பின்பதாடர்தல் பதாலைலவ, நான்கு முதல் எட்டு வினாடிகளுக்கு













ேற்பறாரு கார் முந்திக்பகாண்டு முன்னால் வந்தால், உடனடியாக பாதுகாப்பாக பின்பதாடர்தல் தூரத்திற்கு, பவகத்லதக் குலறத்து







பின்னால்
பசல்கிறார்
தாழ்ந்த
கற்லற
பேட்லைட்கலள சாலைகளில் பயன்படுத்துகிறார், இதனால் வாகனம் ேற்றவர்களுக்கும் பதரியும், அதாவது







பாவப்படாத சாலைகளில் பவகத்லதக் குலறக்கிறார்







“பேதுவாக நகரும் வாகனங்கலள” எச்சரிக்லகயுடன் அணுகுகிறார்







சரியாக குறிக்கப்படாத அல்ைது பார்லவக்கு சரியாகத் பதரியாத குறுக்குசாலைகளில் ஓரோக பசன்று வழிவிடுகிறார்













அதிகரிக்கிறார்
பதாடர்ந்து
வருபவர்களுக்கு ஈடுபசய்ய, பின்பதாடர்தல் பதாலைலவ அதிகரிக்கிறார்

பரிந்துலரக்கப்படும் பாதுகாப்பு நலடமுலற

நல்ை சாலையிைிருந்து பாவப்படாத சாலைக்கு பசல்லும்பபாது பவகத்லதக் குலறக்கிறார்
கருத்துலைகள்:

மநர்முலற

குறுக்குசாலை திறன்கள்

நடத்லத

மைம்பாடு

மதலவ

கவனிக்க

ப்படவில்லை













நிறுத்தும்பபாது, முன்னால் உள்ள காரின் பின் சக்கரங்கள் தலரலயத் பதாடும் இடத்லதத் பதளிவாக பார்க்க முடிகிறது







திரும்புவதற்கான பநாக்கத்லத முன்னதாகபவ சிக்னல் பசய்கிறார்







இடது புறம் திரும்புவதற்கு முன்பு, எல்ைா குறுக்கு பபாக்குவரத்தும் கடக்கும் வலர காத்திருந்து பிறகு, திருப்புகிறார்







விளக்குகள் பச்லசக்கு ோறியதும், குறுக்குசாலைகளில் நுலழவதற்கு முன்பு, இரண்டு வினாடிகள் முழுலேயாகக் காத்திருக்கிறார்







பேதுவாக்கி, குறுக்குச்சாலை பபாக்குவரத்லத பசாதித்து, அதன் வழிபய பசல்லும் முன்பு, பிபரக்குகலளப் பயன்படுத்த ஆயத்தோகிறார்
ேஞ்சள் விளக்குகள் ஒளிரும்பபாது, குறுக்குசாலைகளில் பசல்வலதத் தவிர்க்கிறார்

கருத்துலைகள்:
மநர்முலற

பிமைக்கிங் திறன்கள்

நடத்லத

மைம்பாடு

மதலவ

கவனிக்க

ப்படவில்லை

முன்னால், பிரச்சலன ஏற்படும் சாத்தியம் ஏற்பட்டால் அல்ைது “பவளிர்-பச்லச” விளக்கு எரிந்தால், “தயார் நிலை பிபரக்குகலள”







சாதாரண பிபரக்கிங் சூழ்நிலைகளில், காலர முலறயாக நிறுத்த “30% பிபரக்கிங்லக” பயன்படுத்துகிறார்







பயன்படுத்துகிறார்.

கருத்துலைகள்:

வாகனத்லதச் சுற்றி பார்த்தல்:
 நல்ை நிலையில் உள்ளது, பவளிப்புறமும் உட்புறமும்
பராேரிப்பு பதலவ உட்புறத்துக்கு பராேரிப்பு பதலவ
பேற்பார்லவயாளரின் லகபயாப்பம் பததி

ஓட்டுநரின் லகபயாப்பம்

பவளிப்புறத்திற்கு

பததி

இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி" வழங்கப்படுகிறது.
இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது இதற்குப் பங்களிக்கும் எந்த
நிறுவனமும், இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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பிற்மசர்க்லக B3: ைாதிரி ைது ைற்றும் மபாலத ைருந்து பயன்பாட்டுக் பகாள்லக
1. வாகனம் ஓட்டும் பணியாளர்கள் கண்டிப்பாக பபாருத்தோன
வாகனத்திற்கான பகாள்லககலளப் பூர்த்தி பசய்ய பவண்டும், பாதுகாப்பாக
வாகனம் ஓட்டுவதற்கான முழுலேயான முயற்சிலய பேற்பகாள்ள
பவண்டும். பணியாளர்கள் பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்ட முடியாதவாறு
குலறபாடு ஏற்படும்பபாது, எந்த சூழ்நிலையிலும் எந்த வாகனத்லதயும்
நிறுவனப் பணிக்காக இயக்க அனுேதிக்கப்பட ோட்டார்கள். இந்தத்
தலடயானது, ஒரு பணியாளர் தற்காைிகோக வாகனத்லதப் பாதுகாப்பாக
இயக்க முடியாதபபாது அல்ைது பபாலதப் பபாருட்களின் பயன்பாட்டினால்
அல்ைது பபாலதயின் பாதிப்பில் இருக்கும்பபாதும் பபாருந்தும்.
2. குலறபாடு உலடயபபாது வாகனம் ஓட்டும்பபாது ஏற்படும் ேீ றல்களின்
விலளவாக ஏற்படக்கூடிய எந்த ஒழுங்கு நடவடிக்லககளும், நிறுவனத்தின்
ேனிதவளத் துலறயால் பசய்யப்பட பவண்டும், இதன் மூைம் எந்த அரசாங்க
ஒழுங்குமுலறகலளயும் பின்பற்றுவ உறுதிபசய்யப்படும்.
3. இந்தக் பகாள்லகயில் வலரயறுக்கப்பட்டபடி, நிறுவனப் பணிக்காக தங்கள்
பசாந்த வாகனம் அல்ைது நிறுவன வாகனங்கலள பபாலதயில், பபாலதயின்
பாதிப்பில் அல்ைது குலறபாட்டுடன் வாகனம் ஓட்டியதற்காக எந்த சட்ட
அேைாக்க அலேப்பும் நிறுத்தி, லகது பசய்தால், அவ்வாறு நிகழ்ந்த 24
ேணிபநரத்திற்குள் எல்ைா பணியாளர்களும் பேற்பார்லவயாளர்களுக்கு
இலதத் பதரிவிக்க பவண்டும்.
4. இவ்வாறு பதரிவிக்காேல் பபாவதால், பணி நீக்கம் வலரயிைான ஒழுங்கு
நடவடிக்லக, எடுக்கப்பட பநரிடும்.
5. ேது பதாடர்புலடய குலறபாடு என்றால், குலறபாடு என்பது பணியாளர்
இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி"
வழங்கப்படுகிறது. இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது இதற்குப்
பங்களிக்கும் எந்த நிறுவனமும், இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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வாகனம் ஓட்டும் இருப்பிடத்தில், பிரீத்தலைசர் (Breathalyzer) அல்ைது ரத்த
பரிபசாதலன மூைம் தீர்ோனிக்கப்பட்ட, தனிப்பட்ட நபரின் ேது அளவு சட்டப்படி
அனுேதிக்கப்பட்ட வரம்புக்கு சேோக அல்ைது அலதவிட அதிகோக இருப்பதன்
மூைம் வலரயறுக்கப்படும். இந்தக் பகாள்லகயின் பநாக்கங்களுக்கு, கண்டறிதல்கள்,
பபாருந்தக்கூடிய சட்டப்படியான ரத்த ேது வரம்புகலள அடிப்பலடயாகக்
பகாண்டதாக இருக்கும்; இதற்கு தண்டலனத் தீர்ப்பு பதலவப்படாது. ேது பதாடர்பான
குலறபாட்டின் விலளவாக விபத்தில் சிக்கியதாகக் கண்டறியப்படும் பணியாளர்கள்,
இந்தக் பகாள்லகலய ேீ றிய முதல் குற்றத்தின்பபாபத பணிநீக்கம்
பசய்யப்படுவார்கள். பேலும், சட்ட அேைாக்க அலேப்பால் அல்ைது நிறுவனத்தால்
பகாரப்படும்படி களத்தில் பபாலத பசாதலன, பிரீத்தலைசர் அல்ைது ரத்த ேது
பசாதலனலய எடுத்துக் பகாள்ள ஒருவர் ேறுத்தால், அந்த நபர் பணியிைிருந்து
நீக்கப்படுவார்.

6. அனுேதிக்கப்படாத சட்டப்படியான அல்ைது சட்டப்புறம்பான பபாலத
ேருந்துகளால் ஏற்பட்ட குலறபாட்லடத் தீர்ோனிப்பது, குறிப்பிட்ட ேருந்துக்கான
ஏற்கப்பட்ட ேற்றும் நம்பகோன பசாதலனலய அடிப்பலடயாகக் பகாண்டது.
குற்றம் பசய்ததாகத் தீர்ப்பு அளிக்கப்பட்டிருக்கத் பதலவ
இல்லை. சட்டப்படியான அல்ைது சட்டப்புறம்பான பபாலத ேருந்துகளால்
பாதிக்கப்பட்டதாகக் கண்டறியப்படும் பணியாளர்கள், இந்தக் பகாள்லகலய ேீ றிய
முதல் குற்றத்தின்பபாபத பணிநீக்கம் பசய்யப்படுவார்கள்.

7. சட்டப்படியான ேருந்துச் சீட்டுகள் அல்ைது கலடயில் பநரடியாக வாங்கும்
ேருந்துகளால் ஏற்படும் குலறபாடுகள், பபாருத்தோன பசாதலன, சட்ட அேைாக்க
அலேப்பு அறிக்லககள், ேருத்துவ ஆபைாசலன ேற்றும் பவறு ஏபதனும்
பதாடர்புலடய தகவல்களின் அடிப்பலடயில் தீர்ோனிக்கப்படும். சட்டப்படியான
ேருந்துச் சீட்டுகள் அல்ைது கலடயில் பநரடியாக வாங்கும் ேருந்துகளால் ஏற்படும்
குலறபாடுகள் பகாண்டிருக்கும்பபாது வாகனம் ஓட்டியதாகக் கண்டறியப்படும்
பணியாளர்கள், ஒழுங்கு நடவடிக்லகக்கு ஆளாகைாம். இது பணிநீக்கம்
வலரயிைானதாக இருக்கைாம்.
இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி"
வழங்கப்படுகிறது. இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது இதற்குப்
பங்களிக்கும் எந்த நிறுவனமும், இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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பிற்மசர்க்லக B4: ைாதிரி ஓட்டுநர் உரிைம் பபறுதல் பகாள்லக
ஓட்டுநர்களுக்கான மதலவப்பாடுகள்:
1. எல்ைா ஓட்டுநர்களும் எல்ைாவிதோன அரசாங்கச் சட்டங்கலளயும் பின்பற்ற
பவண்டும் என்பது அடிப்பலடயான எதிர்பார்ப்பாகும்.

2. பபாருந்தக்கூடிய அரசாங்கத் பதலவகளுக்கு ஏற்ப, பசல்லுபடியாகும் ஓட்டுநர்
உரிேத்லத லவத்திருப்பது ேற்றும்/அல்ைது சரியான வலக உரிேத்லத
லவத்திருப்பது ஓட்டுநரின் பபாறுப்பாகும்.

3. ஓட்டுநர்கள், ஓட்டுநர் பயிற்சிக்கான நிறுவனத்தின் பகாள்லககளுடன்
உடன்படுவபதாடு, உள்ளூர் சட்டங்கள் அல்ைது பாதுகாப்பு ஒழுங்குமுலறகள்
பபான்றவற்றால் பகாரப்படும்படி, ஏபதனும் சிறப்பு ஓட்டுநர் உரிேத்லதப்
பராேரிக்க, ஏபதனும் கூடுதல் பயிற்சிலயயும் பபற பவண்டும் என்று
எதிர்பார்க்கப்படுகிறார்கள்.

4. ஒரு போட்டார் வாகனத்லத இயக்கும் தங்கள் தகுதிலய அகற்றும் ஏபதனும்
போட்டார் வாகன குறிப்பிடலை (அல்ைது விதிேீ றலை) எதிர்பகாண்ட 24
ேணிபநரத்திற்குள், தங்கள் பநரடி பேற்பார்லவயாளரிடம் அலதப் பற்றி
பதரிவிப்பதற்கு ஓட்டுநர்கபள பபாறுப்பாவார்கள்.
நிறுவனக் பகாள்லககளும் நலடமுலறகளும்:

1. சட்ட அதிகாரம் பகாண்ட உள்ளூர் அரசாங்க அதிகாரியால் வழங்கப்பட்ட
சேீ பத்திய ேற்றும் பசல்லுபடியாகும் ஓட்டுநர் உரிேம் இருக்கிறதா என்று
பசாதிக்க ஒரு நலடமுலற உருவாக்கப்பட பவண்டும், பேலும் அந்த உரிேோனது
ஓட்டப்படும் வாகனத்திற்குப் பபாருத்தோனதாக இருக்க பவண்டும்.

2. நிறுவனத்துக்கு பசாந்தோன அல்ைது நிறுவனத்தால் குத்தலகக்கு
எடுக்கப்பட்ட வாகனங்களின் அதிகாரபூர்வப் பயன்பாட்டுக்கு நிறுவப்பட்ட
ஒரு பகாள்லக இருக்க பவண்டும்.

3. ஒவ்பவாரு ஓட்டுநரும், தற்பபாலதய வாகன பாதுகாப்பு பகாள்லகலய
ேதிப்பாய்வு பசய்து புரிந்து பகாண்டார் என்பதற்கான ஒப்புதலை
இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி"
வழங்கப்படுகிறது. இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது
இதற்குப் பங்களிக்கும் எந்த நிறுவனமும், இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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ஆண்டுபதாறும் பபறுவதற்கு ஒரு நிறுவப்பட்ட முலற இருக்க பவண்டும்.

4. பவலைக்கு ஆபளடுக்கும்பபாது, விண்ணப்பதாரரின் பின்னணி
பசாதலனகலளயும் முந்லதய நிறுவனத்தின் பரிந்துலர பசாதலனகலளயும்
பணிக்கேர்த்தும் அதிகாரிகள் பசய்ய பவண்டும். இந்த பசாதலனகளில்
இலவயும் அடங்க பவண்டும்: போட்டார் வாகன விதிேீ றல்களின் எண்ணிக்லக
ேற்றும் தீவிரம், முந்லதய உரிே இலடநீக்கம், முலததிய போட்டார் வாகன
போதல்கள், முந்லதய அனுபவம் ேற்றும் பயிற்சி.

5. நிறுவனம் சீரான இலடபவலளகளில், சட்டத்தால் அனுேதிக்கப்பட்டபடி
அல்ைது வாகனம் ஓட்டுதல் பதிவுகலள சுய பவளிப்படுத்தல் மூைம் போட்டார்
வாகனப் பதிவுகலளச் பசாதிப்பதற்கான எழுத்துப்பூர்வ அனுேதிலய
ஓட்டுநரிடேிருந்து பபறுவதற்கு ஒரு வழிமுலற இருக்க பவண்டும்.

6. ஓட்டுநர் தகுதி, உரிேம், பயிற்சி, பசயல்திறன் ஆகியலவ பற்றிய
புத்தம்புதிய பதிவுகள் எல்ைா ஓட்டுநர்களுக்கும் பராேரிக்கப்பட
பவண்டும்.

7. சாத்தியோன ஒழுங்கு நடவடிக்லக அல்ைது வாகனம் ஓட்டும் உரிலேலய
இலடநீக்குதல் பபான்றவற்லற விலளவிக்கக் கூடிய போட்டார் வாகன
விதிேீ றல்களின் வலககள் ேற்றும் இலடபவலளகலள வலகப்படுத்துவதற்கு
ஒரு வழிமுலற இருக்க பவண்டும். இந்த அலேப்லபப்ப் பற்றி
பணியாளர்களுக்குத் பதரிவிக்கப்பட பவண்டும். இந்த அலேப்பானது
ஓட்டுநர்கலள அபாய வலகப்பாடுகளில் பசர்க்கவும் ேிக அதிக அபாயம் பகாண்ட
ஓட்டுநர்களுக்கு அதிக தீவிரோன பயிற்சி திட்டத்லத வழங்கவும்
பயன்படுத்தப்படைாம்.

இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி"
வழங்கப்படுகிறது. இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது
இதற்குப் பங்களிக்கும் எந்த நிறுவனமும், இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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பிற்மசர்க்லக B5: புதிய நியைனத் தகுதி ைற்றும் ஓட்டுநர்
மதலவப்பாடுகள் பகாள்லகக்கு எடுத்துக்காட்டு
மதர்ந்பதடுத்தல் மதர்வைலவ (கடந்த மூன்று ஆண்டுகைில்)

மசர்த்துக் பகாள்வதற்கான தகுதி

A. ேது ேற்றும்/அல்ைது பபாலதப்பபாருள் பதாடர்புலடய

பணிக்கேர்த்த தகுதியற்றவர்

வாகனம் ஓட்டுதல் குற்றம், இதில் ேது பபாலதயில் அல்ைது
ேருந்து பபாருள் பபாலதயில் அல்ைது பபாலதயின் பாதிப்பு
பகாண்ட நிலையில் வாகனம் ஓட்டுதலும் அடங்கும். இதில்
பசாதலனக்கு உட்பட ேறுப்பதும் அடங்கும்.
B. ஓட்டுநர் உரிேத்லத இலடநீக்குதல் அல்ைது திரும்பப்பபறுதல்.

பணிக்கேர்த்த தகுதியற்றவர் (நிர்வாகக்
காரணங்களுக்காக
இலடநீக்கப்பட்டிருந்தால் அல்ைது
விண்ணப்பதாரர் தன்னுலடய ஓட்டுநர்
உரிேம் பசல்லுபடியாகும் என்பலதக்
காட்டும் சரியான ஆவணத்லத வழங்க
முடிந்தால், பணிக்கேர்த்தும் நபர்
பசாந்தோக முடிபவடுக்கைாம்)

C. விதிேீ றல் நடந்த ோநிைம்/நாட்டில் உள்ள சட்டத்தால்
வலரயறுக்கப்பட்டபடி, போதல் நடந்த இடத்திைிருந்து

பணிக்கேர்த்த தகுதியற்றவர்

பசன்றுவிடுதல் அல்ைது போதிவிட்டு நிற்காேல் பசல்லுதல்
பபான்றலவ.
D. விபத்து நடந்த ோநிைம்/நாட்டில் உள்ள சட்டத்தால்
வலரயறுக்கப்பட்டபடி, ேரணம் ஏற்பட்ட போதைில் தவறு

பணிக்கேர்த்த தகுதியற்றவர்

பசய்தவர்.
E. கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில், வாகனம் நகர்ந்து
பகாண்டிருந்தபபாது மூன்று அல்ைது அதற்கு பேற்பட்ட

பணிக்கேர்த்த தகுதியற்றவர்

விதிேீ றல்கள் அல்ைது போதல்கள் அல்ைது இரண்டின்
பசர்க்லக. இந்தத் தகுதி ேதிப்பாய்வு, உண்லேயான விதிேீ றல்
ேற்றும் குற்றச்சாட்டு உறுதிபசய்யப்பட்ட பததி(கள்)
அடிப்பலடயில் அலேந்திருக்கும் அல்ைது,
எந்த ஆறு ோத காை அளவிலும், வாகனம் நகர்ந்து
பகாண்டிருந்தபபாது இரண்டு அல்ைது அதற்கு பேற்பட்ட
விதிேீ றல்கள் அல்ைது போதல்கள் அல்ைது இரண்டின்
பசர்க்லக. இந்தத் தகுதி ேதிப்பீடு, உண்லேயான விதிேீ றல்
ேற்றும் குற்றச்சாட்டு உறுதிபசய்யப்பட்ட பததி(கள்)
அடிப்பலடயில் அலேந்திருக்கும்.

இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி" வழங்கப்படுகிறது.
இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது இதற்குப் பங்களிக்கும் எந்த
நிறுவனமும், இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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பேற்குறிப்பிட்ட தகவல்கள் உள்ளூர் சட்டங்கள் ேற்றும்
ஒழுங்குமுலறகளின்படி பசகரிக்கப்படைாம் ேற்றும் பதிவு
பசய்யப்படைாம்.
போட்டார் வாகனத் தரவுக்கு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட அணுகல் இருப்பதன்
காரணோக அல்ைது உள்ளூர் சட்டங்கள் ேற்றும் விதிமுலறகளின்படி
வரம்புலடய அணுகல் இருப்பதன் காரணோக, பேற்கூறப்பட்ட
பதர்வளலவலயப் (அதாவது, குறிப்பிடல்கள்/விதிேீ றல்கள்) பயன்படுத்தி
தகுதிச் பசாதலன பசய்யமுடியவில்லை என்றால், அபாயத்லதக்
குலறத்தல் என்ற இபத இைக்கின்படி நிறுவன நபர்கள் அதிக ஆபத்து
பதாடர்பான தகுதிச் பசாதலன பசயல்முலறலய நலடமுலறப்படுத்த
பவண்டும்.
ோற்று தகுதிச் பசாதலன பதர்வளலவலய (எ.கா., போதல்கள்
ேற்றும்/அல்ைது விதிேீ றல்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட, முன்னதாக
தீர்ோனிக்கப்பட்ட புள்ளி ேதிப்புகலளப் பயன்படுத்தும் அபாய தரேிடல்
பதர்வளலவ) உைகளாவிய தலைலே குழு ேதிப்பாய்வு பசய்யபவண்டும்,
இதன்மூைம் பாதுகாப்பற்ற வாகனம் ஓட்டுதல் வழக்கங்கலளக் பகாண்ட
ஓட்டுநர்கலள ேதிப்பிட்டு நீக்குவதற்குப் பபாருத்தோன அளவுக்கு அபாய
அளவுபகால் உள்ளதா என்று உறுதிபடுத்தைாம். தகுதிச் பசாதலன
பதர்வளலவயானது உள்ளூர் சட்டங்கள் ேற்றும் ஒழுங்குமுலறகலளப்
பின்பற்றுவதாக இருக்க பவண்டும்.

இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி" வழங்கப்படுகிறது.
இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது இதற்குப் பங்களிக்கும் எந்த
நிறுவனமும், இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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பிற்மசர்க்லக B6: அதிக அபாயம் பகாண்ட ஓட்டுநர் கண்டறிதல் ைற்றும்
மைைாண்லை
அதிக அபாயம் பகாண்ட ஓட்டுநர்கலைக் கண்டறிதல்
பின்வரும் நிலைகளில் உள்ள நிறுவன ஓட்டுநர் அல்ைது அங்கீ கரிக்கப்பட்ட
வாழ்க்லகத்துலண/இல்ை உறவாளர் அல்ைது சார்ந்திருக்கும் நபர் அதிக
அபாய ஓட்டுநர் என்று வலரயறுக்கப்படுகிறார்:

1. கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில், மூன்று அல்ைது அதற்கு பேற்பட்ட ஒன்றுடன்
ஒன்று பதாடர்பற்ற போதல்கள் ேற்றும்/அல்ைது நகர்வு விதிேீ றல்கலள
பசய்திருப்பவர் அல்ைது

2. கடந்த ஆறு ோதங்களில், ஒன்றுடன் ஒன்று பதாடர்பற்ற இரண்டு
போதல்கள் ேற்றும்/அல்ைது நகர்தல் விதிேீ றல்கலள பசய்திருப்பவர்
அல்ைது

3. கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில், ஒரு போதல் நடந்த இடத்தில் இருந்து
சட்டப்புறம்பாக (பபாருந்தக்கூடிய உள்ளூர் சட்டங்களால்
வலரயறுக்கப்பட்டபடி) பவளிபயறி விட்ட நபர் அல்ைது
4. கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில், (பபாருந்தக்கூடிய உள்ளூர் சட்டங்களால்
வலரயறுக்கப்பட்டபடி) ேரணம் ஏற்பட்ட ஒரு விபத்தில், “தவறு
பசய்திருப்பவர்” அல்ைது
5. கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில், ஓட்டுநர் உரிேம் இலட நீக்கப்பட்டவர் அல்ைது
திரும்பப்பபறப்பட்டவர் அல்ைது
6. கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில், குலறபாடுலடய வாகனம் ஓட்டி நகர்தல்
விதிேீ றல் பசய்திருப்பவர் அல்ைது
7. நிறுவனத்தின் IVMS பின்னூட்டத் திட்டத்தின்படி, அதிக அபாயம் பகாண்ட
ஓட்டுநர் என்று அலடயாளம் காணப்பட்டவர்.
அதிக அபாயம் பகாண்ட ஓட்டுநர்கலை மைைாண்லை பசய்தல்:
கண்காணித்தல் ேற்றும் ேதிப்பீட்டு பசயல்முலறகளின்படி, “ஆபத்தான
இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி" வழங்கப்படுகிறது.
இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது இதற்குப் பங்களிக்கும் எந்த
நிறுவனமும், இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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ஓட்டுநர்கள்” என்று அலடயாளம் காணப்பட்ட ஓட்டுநர்கலள நிர்வகித்தல்:
1. பயிற்சி வழிகாட்டுதைில் விளக்கப்பட்டபடி, ேறு பயிற்சியில் கண்டிப்பாகப்
பங்பகற்க பவண்டும்.

2. அபாயத்தில் உள்ள ஓட்டுநர்கள், நடுத்தர அல்ைது கனரக வாகனங்கலள
இயக்கக் கூடாது.

3. குலறந்தபட்சம், அபாயத்தில் உள்ள ஓட்டுநரின் போட்டார் வாகனப்

பதிவு (MVR), அபாயத்தில் உள்ள ஓட்டுநர் என்று வலகப்படுத்தப்பட்ட 12
ோதங்களில் ேதிப்பாய்வு பசய்யப்பட பவண்டும்.

4. குறுக்கீ ட்லடப் புறக்கணிக்கும், குறுக்கீ ட்டு பசயல்பாடுகளில் பங்பகற்க

ேறுக்கும் அல்ைது ேீ ண்டும் ேீ ண்டும் அபாயத்தில் உள்ள ஓட்டுநர் என்று
அலடயாளம் காணப்படும் அபாயத்தில் உள்ள ஓட்டுநருக்கான எந்த
ஒழுங்கு நடவடிக்லக குறித்தும் ேனிதவளத் துலறயிடம் புகார்
பசய்யப்பட பவண்டும்.

5. இரண்டு ஆண்டுகளுக்கும் பேைாக, அபாயத்தில் உள்ள ஓட்டுநர் என்ற
வலகப்பாட்டின் கீ ழ் உள்ள நிறுவன ஓட்டுநர்களின் பேல், பணிநீக்கம்
வலரயிைான ஒழுங்கு நடவடிக்லகலய நிறுவனம் எடுக்கைாம்.
6. அபாயத்தில் உள்ளவர்கள் என்று அலடயாளம் காணப்பட்ட எந்த
வாழ்க்கத்துலண அல்ைது இல்ை உறவாளரும், நிறுவனத்திற்கு
பசாந்தோன அல்ைது குத்தலகக்கு எடுத்த வாகனத்லத
ஓட்டுவதிைிருந்து தலட விதிக்கப்படைாம்.

ேது, சட்டவிபராத பபாலத ேருந்துகள் அல்ைது பரிந்துலரக்கப்பட்ட
ேருந்துகளின் பயன்பாட்டுடன் பதாடர்புலடய குலறபாடுலடய வாகனம்
ஓட்டுதல் விதிேீ றல், அபாயத்தில் உள்ள ஓட்டுநர் நிலைக்கான ேதிப்பீட்டில்
கணக்கில் பகாள்ளப்படும் என்றாலும், கூடுதைான நிறுவன முடிவுகள்
அல்ைது இது பபான்ற விதிேீ றலுக்கு எதிர்விலனயாக பசய்யப்படும்
நடவடிக்லககள், ேனிதவளத் துலறக்குத் பதரிவிக்கப்பட பவண்டும்.

இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி" வழங்கப்படுகிறது.
இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது இதற்குப் பங்களிக்கும் எந்த
நிறுவனமும், இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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பிற்மசர்க்லக B7: ஓர் இருசக்கை வாகன ஓட்டுதல் பகாள்லகக்கு
எடுத்துக்காட்டு
இந்த ஆவணத்தின் பநாக்கோனது, [நிறுவனத்தின் பபயலர உள்ளிடவும்]
ஒப்பந்ததாரர்கள் ேற்றும் பகுதிபநர பணியாளர்கள் பின்பற்ற பவண்டிய

பகாள்லககலள வலரயறுப்பதாகும். இதன் மூைம் [நிறுவனத்தின் பபயலர
உள்ளிடவும்] வர்த்தகம் பதாடர்பான பநாக்கங்களுக்காக இருசக்கர
வாகனங்களில் பயணிக்கும்பபாது, அவர்களின் பாதுகாப்பு
உறுதிபசய்யப்படும்.
இருசக்கை வாகனப் பாதுகாப்பு
பபாதுவாக, கார்களும் டிரக்குகளும் பபாக முடியாத இடங்களுக்கு ேக்கலளக்

பகாண்டுபசர்க்க இருசக்கர வாகனங்கள் அல்ைது போட்டார் லசக்கிள்களால்
முடியும். ஆனாலும், அவற்றின் இயல்பு காரணோக, அவற்லற சாலையில்
பசலுத்துவது ஒப்பீட்டளவில் அதிக ஆபத்தானது.

[நிறுவனத்தின் பபயலர உள்ளிடவும்] வர்த்தகம் பதாடர்பான
பநாக்கங்களுக்காக இருசக்கர வாகனங்கலள ஓட்டும், ஏபஜன்சியால்
பணிக்கேர்த்தப்பட்ட பருவகாை பணியாளர்கள் அல்ைது

ஒப்பந்ததாரர்களுக்குப் பின்வரும் பதலவகள் பபாருந்தும். எந்த

சூழ்நிலையிலும், நிறுவனப் பணிக்காக இருச்சக்கர வாகனங்கலளப்
பயன்படுத்த, [நிறுவனத்தின் பபயலர உள்ளிடவும்] பணியாளர்களுக்கு
அனுேதி இல்லை.
பபாதுவான மதலவப்பாடு
ஒரு நாட்டுக்குள்ளான இருசக்கர வாகன பாதுகாப்பு பதலவப்பாடுகளில்,
பின்வருவன பசர்க்கப்பட் பவண்டும்:
1. வாகனத்தின் பாதுகாப்பான இயக்கம் பதாடர்பான பயிற்சி:
இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி" வழங்கப்படுகிறது.
இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது இதற்குப் பங்களிக்கும் எந்த
நிறுவனமும், இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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[நிறுவனத்தின் பபயலர உள்ளிடவும்]இல் பணிக்குச் பசர்ந்ததில் இருந்து
நிர்ணயிக்கப்பட்ட எண்ணிக்லக நாட்களுக்குள், தகுதிவாய்ந்த
பயிற்சியாளர்களால், நடத்தப்படும் பதாடர்புலடய பாதுகாப்பு

பயிற்சிகளிலும் எல்ைா ஓட்டுநர்களும் கைந்து பகாண்டு, அவற்லற
பவற்றிகரோக பூர்த்தி பசய்ய பவண்டும். நிர்ணயிக்கப்பட்ட

இலடபவலளயில், வாகன பாதுகாப்பு ஒருங்கிலணப்பாளர் அல்ைது

நிர்வாகத்தால் ஏற்பாடு பசய்யப்படும், புத்துணர்வு பயிற்சியிலும் அவர்கள்
கைந்து பகாள்ள பவண்டும் என்ற பதலவ இருக்கிறது.

2. பயணிகள்: வாகனப் பாதுகாப்பு ஒருங்கிலணப்பாளரின் அனுேதியுடன்
ேட்டுபே பயணிகள் இருசக்கர வாகனங்களில் அலழத்து பசல்ைப்பட
அனுேதிக்கப்படுவார்கள். அவர்கள் கீ பழ வலரயறுக்கப்பட்டலதப்
பபான்ற, பபாருத்தோன தனிநபர் பாதுகாப்பு சாதனங்கலள
அணிந்திருந்தால் ேட்டுபே அனுேதிக்கப்படுவார்கள்.
3. சுலைகலைக் பகாண்டு பசல்லுதல்: இருசக்கர வாகனங்களில்
அதிகோன சுலேகலளக் பகாண்டு பசல்வது அனுேதிக்கப்படவில்லை.
பைசான லபகள்/தனிப்பட்ட பபாருட்கலள ேட்டுபே குறிப்பிட்ட
கண்படயினர்களில் (எ.கா. பானியர்ஸ், முதுகில் சுேக்கும் லபகள்)

பகாண்டு பசல்ை ேட்டுபே அனுேதிக்கப்படும். இலவ வாகனப் பாதுகாப்பு
குழுவினரால், பாதுகாப்பாக வாகனத்லத ஓட்டுவதற்கு தலடயாக
இல்ைாேல் இருக்கிறதா என்று ேீ ள்பார்லவயிடப்பட பவண்டும்.
4. வாகன

பாதுகாப்பு

அம்சங்கள்/கூறுகள்:

வாகனப்

பாதுகாப்பு

ஒருங்கிலணப்பாளர் என்பவர், சரியாக பசயல்படுவதற்காக, எல்ைா
இருசக்கர
ேற்றும்

வாகனங்களிலும்,
கூறுகள்

பவண்டும்.

பதலவயான

பசர்க்கப்பட்டுள்ளனவா

பாதுகாப்பு
என்று

அம்சங்கள்

உறுதி

பசய்ய

இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி" வழங்கப்படுகிறது.
இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது இதற்குப் பங்களிக்கும் எந்த
நிறுவனமும், இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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5. அதிகபட்ச தூைம்: ஒரு ஆண்டில் நிறுவனப் பணிக்காக ஒரு நபர், இருசக்கர
வாகனத்தில் பயணம் பசய்வதற்கான அதிகபட்ச தூரத்லத ஒவ்பவாரு நாடும்
வலரயறுக்க பவண்டும்.
ஓட்டுநரின் உரிைம் ைற்றும் வாகனப் பதிவு
எல்ைா இருசக்கர வாகன ஓட்டுநர்களிடமும் பசல்லுபடியாகும் உரிேம் இருப்பலதயும்,
பதலவயான எல்ைா ஆவணங்களும் இருப்பலதயும், [நிறுவனத்தின் பபயலர உள்ளிடவும்]
வர்த்தகத்திற்காக அவர்கலள ஈடுபடுத்தும் முன்பு வாகன பாதுகாப்பு ஒருங்கிலணப்பாளர்
உறுதிப்படுத்த பவண்டும். [நிறுவனத்தின் பபயலர உள்ளிடவும்]இன் வர்த்தகத்லத நடத்தப்
பயன்படுத்தப்படும் எல்ைா வண்டிகளும், கண்டிப்பாக சட்டத்தால் பகாரப்பட்டபடி
பசல்லுபடியாகும் பதிவு ேற்றும் பதலவயான எல்ைா ஆவணங்கலளயும் பகாண்டிருக்க்
பவண்டும்.
வாகனப் பாதுகாப்பு பயிற்சி
வாகனப் பாதுகாப்பு குழு அல்ைது நிர்வாகத்தினரால், அவசியோனது என்று
தீர்ோனிக்கப்படும் இலடபவலளயில், வழங்கப்படும் பயிற்சியில் எல்ைா இருசக்கர
ஓட்டுநர்களும் கண்டிப்பாகக் கைந்து பகாள்ள பவண்டும்.
தனிநபர் பாதுகாப்பு சாதனம் (Personal Protective Equipment - PPE)
வாகனப் பாதுகாப்பு குழு அல்ைது நிர்வாகத்தினரால் அவசியோனது என்று பகாரப்பட்ட
தனிநபர் பாதுகாப்பு சாதனத்லத எல்ைா இருசக்கர வாகன ஓட்டுநர்களும் அணிய
பவண்டும். பயணிக்கும் தூரம், பநரம், நிைப்பரப்பு, இடம் ேற்றும் வானிலைலயச் சாராேல்
எப்பபாதுபே PPEஐப் பயன்படுத்துவது கட்டாயோனது. உள்ளூர் ஒழுங்குமுலற பாதுகாப்பு
பதலவக்கு ஏற்ப PPE உற்பத்தி பசய்யப்பட பவண்டும், பேலும் அது குலறபாடுகளுக்காக
அடிக்கடி பசாதிக்கப்பட பவண்டும்.
எல்ைா இருச்சக்கர வாகனப் பயனர்களுக்கான PPE ேற்றும் பிற பாதுகாப்பு சாதனங்களும்

பதலவப்பாட்லடப் பூர்த்தி பசய்ய பவண்டும் (தடித்த எழுத்துக்கைில் உள்ைலவ ேிகவும்
முக்கியோனலவ):

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

பெல்பைட் (முழு முகத்லதயும் மூடுவது)
கண் பாதுகாப்பு
ஜாக்பகட்
முழங்லக ைற்றும் முட்டிக்கான பாதுகாப்பு
பைதர் லகயுலறகள்
முழு நீள கால் சட்லடகள் (பதய்ோனத்லதத் தடுப்பது)
பூட்ஸ்
பதலவக்பகற்ப பரயின்பகாட் (இரண்டு பகுதிகள்)

இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி" வழங்கப்படுகிறது.
இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது இதற்குப் பங்களிக்கும் எந்த
நிறுவனமும், இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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பிற்மசர்க்லக C1: ஓட்டுநர் கலைப்லப மைைாண்லை பசய்தல்
1. அறிமுகம்
ஒவ்பவாரு ஆண்டும் ஏற்படும் வாகன விபத்துக்களில், கணிசோன அளவு
விபத்துகள் ேற்றும் உயிரிழப்புகளுக்கு, ஓட்டுநருக்கு ஏற்படும் பசார்வு
என்பது முக்கியோன காரணியாக உள்ளது. பவலையாக வாகனம்
ஓட்டுவது அல்ைது பணிக்கு வருவதற்காக வாகனம் ஓட்டுவது

பபான்றவற்றில் ஈடுபடும் நபர்களிடம் பதரிவிக்க பவண்டிய முக்கியோன
தலைப்பு இதுவாகும். சாலையில் என்ன நடக்கிறது என்பது பற்றிய

நம்முலடய விழிப்புணர்லவ பசார்வு குலறக்கிறது, ஆபத்தான சூழ்நிலை

ஏற்படும்பபாது நம்முலடய விலரவான ேற்றும் பாதுகாப்பான எதிர்விலன
ஆற்றும் திறன் குலறகிறது.

பணியாளர்களும் அங்கீ கரிக்கப்பட்ட ஓட்டுநர்களும், பசார்வாக

இருக்கும்பபாது அல்ைது பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டும் திறலன

கடுலேயாக பாதிக்கும் பரிந்துலரக்கப்பட்ட அல்ைது பநரடியாக கலடயில்
வாங்கிய ேருந்தின் பாதிப்பில் இருக்கும்பபாது வாகனத்லத

இயக்கக்கூடாது என்பலதக் குறிப்பிடும் பகாள்லகலயப் பின்பற்ற
பவண்டும் என்று NETS பரிந்துலரக்கிறது. பசார்வு பேைாண்லே என்பது
நிறுவனம் ேற்றும் பணியாளர் ஆகிய இருவருக்குோன பகிரப்பட்ட

பபாறுப்பாகும். பசார்வு ேற்றும் விழிப்புணர்வு பதாடர்பான சிக்கல்கலள
எவ்வாறு கண்டறிவது ேற்றும் இந்தச் சிக்கலைக் லகயாள்வதற்கான

முலறயான வழிகள் ஆகியவற்லற ஓட்டுநர்களுக்குத் பதரிவிப்பதற்கு
நிறுவனம் பபாறுப்பாகும். பசார்வு பேைாண்லே பதாடர்பான நிறுவன

பகாள்லககள் ேற்றும் வழிகாட்டுதல்கலளப் பின்பற்றுவதற்கு E ேற்றும்
பணியாளர்கள் பபாறுப்பாவார்கள்.

ஓட்டுநர்கள் ேற்றும் பேற்பார்லவயாளர்களுக்கு முலறயான பயண
பேைாண்லே ேற்றும் கற்பித்தல் மூைோக, ஓட்டுநர் பசார்வுடன்

பதாடர்புலடய ஆபத்துகள் குலறக்கப்படைாம். ஓட்டுநர் பசார்லவ
பேைாண்லே பசய்தற்கான ேிக பயனுள்ள வழிமுலற, வாகனம்

ஓட்டுவதற்கான பதலவலய அகற்றுவபத – பதளிவான வணிகத் பதலவ
இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி" வழங்கப்படுகிறது.
இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது இதற்குப் பங்களிக்கும் எந்த நிறுவனமும்,
இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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இருந்தால் ேட்டுபே பயணங்கள் பேற்பகாள்ளப்பட பவண்டும்.

படைிகான்ஃப்ரன்சிங் அல்ைது வடிபயா
ீ
கான்ஃபரன்சிங் பபான்ற
ோற்றுவழிகள் சாத்தியேில்ைாத பபாது ேட்டுபே பயணங்கள்
பேற்பகாள்ளப்பட பவண்டும்.

வாகனம் ஓட்டிக் பகாண்டிருக்கும்பபாது ஓட்டுநர் பசார்வின் ஆபத்லதக்
குலறக்கும்படியாக, பணியாளர்கள், ஒரு பணிநாலள திட்டேிட்டு,
நடப்பதற்கான பயனுள்ள பை தகவல்கள் அடுத்துவரும் பிரிவுகளில்

வழங்கப்பட்டுள்ளன. நிறுவனங்கள் இந்தத் தகவல்கலள அவர்களுலடய
பகாள்லககள் ேற்றும் விழிப்புணர்வு உள்ளடக்கங்களில் பசர்த்திருக்க
பவண்டும். தாங்கள் பசார்வலடந்ததாக உணர்ந்து பகாள்ளும்
ஓட்டுநர்களுக்குப் பபாருந்தும் இரவு தங்குதல் பகாள்லககலளயும்
நிறுவனங்கள் உருவாக்க பவண்டும்.
2. ஓட்டுநர் மசார்வு பற்றிய உண்லைகள்
உறக்கம் என்பது இரண்டு உடல் அலேப்புகளால்

ஒழுங்குபடுத்தப்படுகிறது: உறக்கம்/விழிப்பு போேிபயாஸ்டாசிஸ்
ேற்றும் சிர்க்பகடியன் உயிரியல் கடிகாரம். நாம் நீண்டபநரம்

விழித்திருந்தால், தூக்கத்திற்கான பதலவ அதிகரித்து வருகிறது, பேலும்
இது தூங்குவதற்கான பநரம் என்பலத உறக்கம்/விழிப்பு

போேிபயாஸ்டாசிஸ் என்பது நேக்கு பதரிவிக்கும். நல்ை ஓய்வு

பபற்றதாக உணரவும், முழு திறனுடன் பசயல்படவும், வயதுவந்த எல்ைா
நபர்களும், ஏழு முதல் ஒன்பது ேணிபநரங்கள், தடங்கல் எதுவுேின்றி
இரவில் தூங்க பவண்டும்.

அபத சேயத்தில் நம்முலடய உடைின் சிர்க்பகடியன் உயிரியல்
கடிகாரங்கள், தூக்கபநரம் ேற்றும் விழிப்புடன் இருக்கும் பநரம்
ஆகியவற்றின் பநர அளவுகலள நாள் முழுவதும் ஒழுங்குபடுத்துகின்றன.
சிர்க்பகடியன் ரிதம் என்பது நாளின் பவவ்பவறு பநரங்களில்
அதிகரிக்கவும், குலறயவும் பசய்கின்றன. அபேரிக்க ஐக்கிய நாடுகளில்
உள்ள பதசிய உறக்க அலேப்பு (National Sleep Foundation), பபரியவர்களுக்கு,

தூங்குவதற்கான கடுலேயான உந்துதல், பபாதுவாக விடியற்காலை 2:00
இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி" வழங்கப்படுகிறது.
இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது இதற்குப் பங்களிக்கும் எந்த நிறுவனமும்,
இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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ேற்றும் 4:00 ேணிக்கு இலடப்பட்ட பநரத்திலும், பிற்பகைில் 1:00 ேற்றும் 3:00

ேணிக்கு இலடப்பட்ட பநரத்திலும் ஏற்படுவதாகத் பதரிவிக்கிறார்கள். நீங்கள்
பபாதுவாக “காலையில் அதிகம் பசயைாற்றுபவரா” அல்ைது “ோலையில்

அதிகம் பசயைாற்றுபவரா” என்பலதப் பபாறுத்து இது பவறுபடக் கூடும். இந்த
“சிர்க்பகடியன் குலறவு” பநரங்களில் நாம் அனுபவிக்கும் தூக்க உணர்வு, நாம்
பபாதுோன அளவு தூங்கியிருந்தால் கடுலேயின்றியும், பபாதுோன அளவு

தூக்கம் இல்லைபயன்றால் அதிக கடுலேயாகவும் இருக்கும். “சிர்க்பகடியன்
தாழ்வுகள்” ஏற்பட வாய்ப்புலடய பநரங்கள், ஒரு நாளில் போதல்கள்

ஏற்படுவதற்கான அதிகபட்ச அபாயம் இருக்கும் பநரங்களாகவும் இருக்கின்றன.
நீங்கள் தூங்கிவிடவில்லை என்றாலும், நீங்கள் ேயக்க உணர்வுடன் அல்ைது

பசார்வுடன் இருக்கும்பபாது வாகனம் ஓட்டுவதால், நீங்கள் கவனக்குலறவுடன்

இருப்பீர்கள், எதிர்விலனயாற்றும் பநரம் ேிகவும் பேதுவாகவும், முடிபவடுக்கும்
உங்கள் திறன் குலறவலடந்ததாகவும் இருக்கும். தூக்கேின்லே என்பது

வாகனம் ஓட்டும் பசயல்திறலன ஆல்கோைின் பாதிப்பு அளவுக்பகா அல்ைது
அலத விட அதிகோகபவா பாதிக்கிறது என்று ஆராய்ச்சி பதரிவிக்கிறது.

உண்லேயில், 17 ேணிபநரங்கள் அல்ைது அலத விட அதிகோன பநரத்திற்கு
விழித்துக் பகாண்டிருப்பதால், வாகனம் ஓட்டும் பசயல்திறனில் ஏற்படும்

பாதிப்பானது, வட அபேரிக்கா ேற்றும் ஐபராப்பாவில், சட்டப்படி ரத்தத்தில் ேதுக்
கைப்பிற்கு உள்ள வரம்புக்கு ஈடானது அல்ைது அலத விட அதிகோனதாக

இருக்கும். பவறு பசாற்களில் பசால்வதானால், தூக்கக்கைக்கத்துடன் வாகனம்
ஓட்டுவது, குடித்து விட்டு வாகனம் ஓட்டுவதற்கு ஈடானது.

தூங்காேல் இருப்பது, “தூக்கக் கடலன” உருவாக்கும். இந்தக் கடலனத் திருப்பி
பசலுத்துவதற்கான ஒபர வழி தூங்குவது ேட்டும்தான். விட்டுப்பபான தூக்கத்லத
ஈடு பசய்யாத வலர, நீங்கள் பசார்வு பதாடர்பான விபத்தில் சிக்குவதற்கான
அதிகப்படியான வாய்ப்பிருக்கிறது.

3. மசார்லவ அலடயாைம் காணுதல்
பசார்வலடந்த வாகனம் ஓட்டுதலுக்கான அறிகுறிகள் ேற்றும் அலடயாளங்கள்
பின்வருோறு:

A. நீங்கள் உட்கார்ந்திருக்கும் நிலைலய நீடித்திருக்கச் பசய்வதில் அல்ைது தலைலய
பநராக லவப்பதில் சிரேம்

B. அளவுக்கதிகோகக் பகாட்டாவி வருதல்
C. கலளப்பலடந்த, கனோன அல்ைது எரிச்சல் பகாண்ட கண்கள்
இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி" வழங்கப்படுகிறது.
இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது இதற்குப் பங்களிக்கும் எந்த நிறுவனமும்,
இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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D. கவனம் பசலுத்துவதில் சிரேம்
E. கலடசியாக ஓட்டி வந்த கடந்த சிை லேல்கலள நிலனவு பகாள்வதில் சிரேம்
F. உங்களுக்கான பைனில் இருந்து பிறழ்ந்து பவளிபய பசல்லுதல், தலைலய

பதாளில் சாய்த்தபடி வாகனம் ஓட்டுதல் அல்ைது பசன்டர் லைலன தாண்டி
பசல்லுதல்

G. நீங்கள் பவளிபயற பவண்டிய இடத்லதத் தவற விடுதல்
H. சாலையின் ஓரத்தில் இருக்கும் “ேண் பலதயின்” பேல் வாகனம் ஓட்டுதல்
I.

ேிகச்சிறிய அளவு தூக்கத்தால் (லேக்பராஸ்லீப் - சுயவிருப்பம் அற்ற, ஆறு
வினாடிகள் அல்ைது அலதவிட அதிக பநரத்திற்கு கவனம் இழந்துபபாகும்
நிலை) கவனம் இழத்தல்.

ஒன்று அல்ைது அதற்கு மைற்பட்ட முலறகள் லைக்மைாஸ்லீப்லப நீ ங்கள்
எதிர்பகாண்டால் அல்ைது மவறு ஏமதனும் மசார்வலடந்த வாகனம்
ஓட்டுதலுக்கான அறிகுலறகலை எதிர்பகாண்டால், ஒரு பாதுகாப்பான
இருப்பிடத்தில் வாகனத்லத உடனடியாக நிறுத்தி விட்டு, ஓய்பவடுத்து விட்டு
பின்பு பயணத்லதத் பதாடைவும்.
மைமை குறிப்பிட்ட அறிகுறிகலை நீ ங்கள் அடிக்கடி எதிர்பகாள்கிறீர்கள்

என்றால், ஸ்லீப் அப்னியா மபான்ற தூக்கக் மகாைாறுகள் உங்களுக்கு
இருக்கைாம். திடீபரன்று ஏற்படும் அலேதியுடன் கடுலேயான குறட்லட,

ஓய்வற்ற உறக்கம் ேற்றும் பகல் பநரத்தில் பதாடர்ந்து கலளப்பாக இருப்பது
பபான்றலவ

இதற்கான

சிகிச்லசக்கான

அறிகுறிகளில்

பதர்வுகலளப்

பற்றி,

ேருத்துவலரத் பதாடர்பு பகாள்ளவும்.

அடங்கும்.

பேலும்

கண்டறிதல்

அறிந்து

பகாள்ள,

ேற்றும்

உங்கள்

4. மசார்லவ மைைாண்லை
பசய்வதற்கான வியூகங்கள்
பயணத்திற்கு முன்பான
திட்டைிடல்

A. மபாதுைான ஓய்லவப் பபறுதல்

இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி" வழங்கப்படுகிறது.
இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது இதற்குப் பங்களிக்கும் எந்த நிறுவனமும்,
இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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1. வாகனம் ஓட்டுவதற்கு முன்பு பபாதுோன உறக்கத்லதப்
பபறுவலதத் தவிர்க்க பவண்டாம். பபரும்பாைான

பபரியவர்களுக்கு, ஒரு நாலளக்கு ஏழு முதல் ஒன்பது

ேணிபநரங்கள் தடங்கல் இல்ைாத உறக்கம் தினமும் பதலவ.
2. நீண்ட தூரம் வாகனம் ஓட்டிச் பசல்வதற்கு முன்பாக, பணி
பதாடர்பான அல்ைது பணிக்கு பதாடர்பற்ற நீண்ட பநர
பசயல்பாடுகலளத் திட்டேிடாதீர்கள்.

3. பணி நாட்கள் அல்ைாத நாட்களும் உட்பட, தினமும் ஒபர பநரத்தில்
தூங்கி எழுவதற்கு முயற்சிக்கவும். உங்கள் உறக்க பநரங்கள் சீராக
இருக்கும்பபாதுதான் சிறப்பான ஓய்வு கிலடக்கும்.

4. பணிபநரத்திற்கு பின்பு நீங்கள் உடற்பயிற்சி பசய்பவராக
இருந்தால், உங்கள் உடற்பயிற்சியின் இறுதிக்குப் பின்பு, நீங்கள்
உறங்க பசல்வதற்கு முன்பு மூன்று ேணிபநரம் இலடபவளி
விடவும்.
5. ேது, கஃபபய்ன் ஆகிய இரண்டுபே உங்கள் உறக்க ஒழுங்குகலளக்
குலைக்கக்கூடும், அதனால் அவற்லறத் தவிர்க்க பவண்டும்.

B. அதிக அபாயமுள்ை வாகனம் ஓட்டுதல் மநைங்கலைத் தவிர்க்குைாறு
திட்டைிடுதல்
பசார்வு பதாடர்பான போதல் அல்ைது சம்பவம் ஏற்படுவதற்கான அதிக
ஆபத்து ஏற்படும் என்பதால், ஒரு நாளின் நீங்கள் அதிகம் “சிர்க்பகடியன்
தாழ்வுகலள” அனுபவிக்கும் பநரத்தில், நீண்ட அல்ைது ஒபர
ோதிரியான வாகனம் ஓட்டும் பயணங்கலளத் தவிர்க்க முயற்சிக்கவும்:
அதாவது விடியல் பநரங்கள் ேற்றும் ேதிய உணவு ேற்றும் பின் ேதிய
பநரத்திற்கு இலடப்பட்ட பநரம்.
C. வழிலயத் திட்டைிடுதல்
1. உங்கள் வழிகலளத் திறம்பட திட்டேிடுவதன் மூைம் வாகனம்
ஓட்டும் பநரத்லதக் குலறத்திடுங்கள். சாத்தியோன பநரங்களில்,
உங்கள் வர்த்தக நிறுத்தங்கலளத் பதாடர்ச்சியான வரிலசயில்

இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி" வழங்கப்படுகிறது.
இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது இதற்குப் பங்களிக்கும் எந்த நிறுவனமும்,
இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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திட்டேிடுங்கள், இதன் மூைம் உங்கள் அபாய பவளிப்பாட்லடக்
குலறப்பதுடன், வாகனம் ஓட்டும் தூரமும் குலறவலடயும்.

2. பதாடங்குவதற்கு முன்பு, ஆபத்லத உருவாக்கக்கூடிய பின்வரும்
காரணிகலளப் பரிசீைிக்க பவண்டும்: வாகனப் பராேரிப்பு (ஆயில்
ேற்றும் திரவ நிலைகள், டயர்களின் நிலை பபான்றலவ),

சாலையின் நிலைலே, பயண பநரங்கள் ேற்றும் காை அளவு,
நிைப்பரப்பு, வானிலை, காட்சிப்புைன், தனிநபர் பாதுகாப்பு,

பபாக்குவரத்து அடர்த்தி, விைங்குகளின் நடோட்டம், பாதசாரிகளின்
நடோட்டம்/அடர்த்தி, சுற்றுச்சூழல், பதாடர்புறுத்தல்கள்

(சாத்தியோனால், பயணத்லதத் பதாடங்குவதற்கு முன்பப எல்ைா
அலழப்புகலளயும் பசய்து விடுங்கள்) ேற்றும் உங்கள் பாலதயின்
பநடுகிலும், அவசரகாை பசலவகளின் கிலடக்கும்தன்லே.
3. நீங்கள் ஒரு புதிய வட்டாரத்தில் பணிக்கேர்த்தப்பட்டால், உங்கள்
தினசரி வழக்கத்திற்குப் பயன்படும், பாதுகாப்பான ேற்றும் ேிகவும்
பசயல்திறேிக்க பாலதலயப் பற்றி உங்கள் பேற்பார்லவயாளரிடம்
பபசவும்.

4. நீங்கள் எந்த வாடிக்லகயாளர்கலளப் பார்க்கச் பசல்கிறீர்கள்
என்பலதயும் நீங்கள் பசல்லும் வழிகலளயும் திட்டேிடவும்.
பநருக்கடிலயத் தவிர்க்க, கூடுதல் பநரம் ஒதுக்கவும். ஒருபவலள
நீங்கள் பபாக்குவரத்து பநரிசைில் சிக்கிக் பகாண்டால் அல்ைது
சாலையில் எதிர்பாராத நிகழ்வு ஏபதனும் நடந்தால் ோற்று
சந்திப்புகள் ேற்றும் பாலதகலளயும் திட்டேிடவும்.

D. வாகனம் ஓட்டுதல் ைற்றும் பணி மநைங்கள் ைற்றும் ஓய்வு மநைங்கலைத்
திட்டைிடுதல்
வாகனம் ஓட்டும் பநரங்கள், பணி பநரங்கள் ேற்றும் ஓய்வு பநரங்களுக்காகத்
தரப்படும் பின்வரும் பரிந்துலரகள், வாகனம் ஓட்டுவலத தங்கள் முதன்லே

பணிக் கடலேயாகக் பகாண்டிராத, பைசுரக ேற்றும் நடுத்தர ரக வாகனங்கலள
ஓட்டும் பணியாளர்களுக்காகத் தரப்பட்டுள்ளன. இவர்கள், தங்கள் பநரத்தில்
பபரும்பான்லேலய, வாகனம் ஓட்டிபய கழிக்குே, பதாழில்முலற
ஓட்டுநர்கலளப் பபாை அல்ைாேல், ஒழுங்குமுலறகளால்

அனுேதிக்கப்பட்டவற்லற குறித்து அதிக எச்சரிக்லகயுடன் இருப்பார்கள்.
இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி" வழங்கப்படுகிறது.
இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது இதற்குப் பங்களிக்கும் எந்த நிறுவனமும்,
இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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1. தினசரி அதிகபட்ச பவலை (வாகனம் ஓட்டுதல் ேற்றும் வாகனம்
ஓட்டாத பநரம்) பநரங்கள்: எட்டு ேணிபநரம், இலடபவலளகள்
உட்பட; இலடபவலளகள் உட்பட 40 ேணிபநரங்களுக்கு (ஒரு
வாரத்தில்) ேிகாேல் இருப்பது பரிந்துலரக்கப்படுகிறது.

2. பதாடர்ச்சியான அதிகபட்ச வாகனம் ஓட்டுதல் பநரம்: இரண்டு
ேணிபநரம். ஒவ்பவாரு இரண்டு ேணிபநரம் வாகனம்

ஓட்டுதலுக்குப் பின்னரும், குலறந்தது 15 நிேிடங்கள் இலடபவலள
எடுத்துக் பகாள்ளவும்.

3. குலறந்தபட்ச ஓய்வு பநரம் (வாகனம் ஓட்டாத பநரம்): எட்டு
ேணிபநர வாகனம் ஓட்டுதலுக்குப் பிறகு ஓய்வுக்கான
குலறந்தபட்ச பநரம் 11 ேணிபநரங்கள் ஆகும்.
E. ைதிப்பிடப்பட்ட பயண மநைம்
1. உங்கள் பயணத்திற்கு முன்பு, ஒரு இைக்கிடத்திற்கு பசன்று

பசர்வதற்கும் அங்கிருந்து திரும்புவதற்கும் எவ்வளவு பநரம்
ஆகும் என்பலதக் கணக்கிட ஆன்லைன் வலரபடங்கலளப்

பயன்படுத்தவும். ஒருபபாது GPS தரலவ வாகனம் ஓட்டும்பபாது
GPS யூனிட்களில் உள்ளிடாதீர்கள். இது உங்கள் பயணத்திற்கு
முன்பாகபவ அல்ைது பாதுகாப்பாக ஒரு இடத்தில்

நிறுத்தப்பட்டிருக்கும்பபாது பசய்யப்பட பவண்டும்.
2. நீண்ட பநரம் பணியாற்ற பவண்டிய அவசியம் இருந்தால், இரவில்
தங்குவதற்கான இடத்லதத் திட்டேிடவும். பயணிப்பதற்கு முன்பு,
இரவுபநர தங்குதல்கள் பதாடர்பான வழிகாட்டுதல்களில்
உங்களுக்கு ஏபதனும் பகள்விகள் இருந்தால், அலதப் பற்றி உங்கள்
பேற்பார்லவயாளாரிடம் பகட்டு விடவும்.
ேணிக்கு 45 லேல்கள் அல்ைது 72 கிபைாேீ ட்டர்கள் என்ற சராசரி
பவகத்லதக் பகாண்டு, எட்டு ேணிபநர பவலை நாட்களுக்கு
கணக்கிடும்பபாது, பின்வரும் அட்டவலணயானது, குறிப்பிட்ட பதாலைவு
பயணங்களுக்குத் பதலவயான பதாராயோன வாகனம் ஓட்டுதல்

பநரங்கலளக் காட்டுகிறது, பேலும் இது வாகனம் ஓட்டிய தூரம் ேற்றும்
இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி" வழங்கப்படுகிறது.
இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது இதற்குப் பங்களிக்கும் எந்த நிறுவனமும்,
இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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பவலை பநாக்கங்களுக்கான பநரம் ஆகியவற்றுக்கு இலடபய உள்ள
பதாடர்லபயும் காண்பிக்கிறது. எளிய பசாற்களில் இதலன, நீங்கள்
சாலையில் அதிக பநரம் பசைவழித்தால், பவலை பசய்வதற்கு
உங்களுக்குக் குலறந்த பநரபே கிலடக்கும் ேற்றும் நீங்கள்

பசார்வலடவதற்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்கும் என்று பசால்ைைாம்.

இதனால் அபாய நிலைலே அதிகரிப்பபதாடு, நீங்கள் பசய்யவிருக்கும்
பணியின் தரத்தின் அளவிலும் பாதிப்லப ஏற்படுத்த வாய்ப்புள்ளது.
பயண தூைம்

பயண தூைம்

(லைல்கள்)

(கிமைாைீ ட்டர்கள்)

ஓட்டிய

ைணிமநைங்கள்

வாகனம் ஓட்டாத
மவலை மநைங்கள்

45

72

1

7

90

145

2

6

135

217

3

5

180

290

4

4

225

362

5

3

270

435

6

2

315
360

507
579

7
8

1
0

நான்கு அல்ைது அதற்கு பேற்பட்ட ேணிபநரங்கள் வாகனம் ஓட்டுவது
(ேஞ்சள் நிறத்தில் லேலைட் பசய்யப்பட்டலவ) பாதுகாப்பானதாக,
ேிகவும் பபாருளாதார சிக்கனம் பகாண்டதாக அல்ைது ேிகவும் பயனுள்ள
பநர பசைவாக இருக்காது. ஐந்து முதல் எட்டு ேணிபநரங்கள் (சிவப்பு
நிறத்தில் லேலைட் பசய்யப்பட்டலவ) வாகனம் ஓட்டுவது, பிற

பயனுள்ள ோற்று வழிகலளக் கருத்தில் பகாள்ள பவண்டும் என்பலதச்
சுட்டிக்காட்டுகிறது, அதாவது படைிகான்ஃபரன்ஸ், வடிபயா
ீ
கான்ஃபரன்ஸ்
அல்ைது விோனப் பயணத்தின் மூைம் சந்திப்பது பபான்றலவ.

இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி" வழங்கப்படுகிறது.
இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது இதற்குப் பங்களிக்கும் எந்த நிறுவனமும்,
இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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F. திட்டைிடாத நிகழ்வுகலையும் சூழ்நிலைகலையும் எதிர்பார்த்தல்
1. உங்கள் பயணத்லதத் திட்டேிடும்பபாது, கட்டுோன பவலை
நடக்குேிடங்கள், அதிக பநரிசல் பகாண்ட இடங்கள் ேற்றும்

போசோன வானிலை பபான்ற பிற காரணிகலளயும் கருத்தில்

பகாள்ளவும். இது உங்கள் வாகனம் ஓட்டுதல் பநரத்லத அதிகரிக்கும்
ேற்றும் கூடுதல் கவனம் பதலவப்படும், இதனாலும் பசார்வு
அதிகரிக்கக் கூடும். இந்தக் குறுக்கீ டுகளுக்கும் பநரம்
ஒதுக்கியுள்ள ீர்கள் என்பலத உறுதிப்படுத்திக் பகாள்ளவும், பேலும்
இரவு பநர தங்குதல் பதலவயா என்று தீர்ோனிக்கும்பபாது
அவற்லறயும் பரிசீைிக்கவும்.

2. GPS இைக்கிடத்தில் பசருதல் பநரக் கணக்கிடல், சாத்தியோன
தாேதங்கலளக் கணக்கில் பகாள்வதில்லை என்று நிலனவில்
பகாள்ளவும், எனபவ இலதயும் உங்கள் பயணத் திட்டேிடைில் ஒரு
பகுதியாக லவத்திருக்கவும்.

பணிமநைத்தில் ைற்றும் சாலையில்
A. ஓட்டுதல் மநை பநகிழ்வுத்தன்லை
எதிர்பாராத நிகழ்வுகள் உங்கள் பவலைநாளின் நீளத்லத அதிகரித்தால்
ேற்றும்/அல்ைது உங்கள் வாகனம் ஓட்டுதல் பநரம் நீங்கள்

திட்டேிட்டலத விட அதிகோக இருந்தால், அந்த நாளுக்கான உங்கள்
அசல் திட்டங்கலள முடிப்பதற்காக, உங்கலள ”பநருக்கடிக்கு“

ஆளாக்கிக் பகாள்ள முயற்சிக்க பவண்டாம். பசார்வுடன் வாகனம்

ஓட்டுவதால் ஆபத்துக்கு ஆளாவலத விட வாகனத்லத நிறுத்தி விட்டு,
இரவு தங்குவது சிறந்தது.

B. மசார்லவக் லகயாளுதல்
வாகனம் ஓட்டும்பபாது, பசார்லவயும் தூக்கக் கைக்கத்லதயும்
தவிர்ப்பதற்கான ேிகவும் சிறந்த வழி, சரியான அளவு நல்ை தரோன
உறக்கத்லதப் பபறுவதாகும். ஆனாலும், வாகனம் ஓட்டும்பபாது,

பசார்வின் எச்சரிக்லக அலடயாளங்கலள எதிர்பகாண்டீர்கள் என்றால்,
இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி" வழங்கப்படுகிறது.
இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது இதற்குப் பங்களிக்கும் எந்த நிறுவனமும்,
இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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பின்வரும் வழிமுலறகலளப் பின்பற்றவும்:
சிறந்த விருப்பத் மதர்வு: வாகனம் ஓட்டுவலத நிறுத்தவும்—அடுத்த
பவைிமயற்றப் பாலதயில் பவைிமயறி நிறுத்தவும் அல்ைது ஓய்வு
பகுதியில் நிறுத்தவும்.

1. நாளின் குறிப்பிட்ட பநரம் ேற்றும் தங்குேிடங்கள் கிலடப்பது
பபான்றவற்றின் அடிப்பலடயில், இரவு தங்குவலதப் பற்றி
பரிசீைிக்கவும்.

2. இல்லைபயன்றால், வாகனத்லதப் பாதுகாப்பான இடத்தில் நிறுத்தி
விட்டு, தூங்கவும். ஓய்வளிக்கும் உறக்கம், சுோர் 20 நிேிடங்கள்
உறங்குவதாகும். (20 நிேிடங்களுக்கும் பேைாக, உறங்குவதால்,
விழித்த பின்பு, அடுத்த 15 அல்ைது அதற்கு பேற்பட்ட நிேிடங்கள்
வலர நீங்கள் ேந்தோக உணர்வர்கள்).
ீ

3. நீங்கள் ஒரு சகப் பணியாளருடன் பயணிக்கிறீர்கள் என்றால், ஓய்வு
இலடபவலளகளுக்காக நிறுத்தும்பபாது ஓட்டுநர்கலள ோற்றிக்
பகாள்ளைாம்.

இைண்டாவது விருப்பத்மதர்வு: கஃபபய்ன் உட்பகாள்ைவும்.
இரண்டு கப் காபிக்கு இலணயான கஃபபய்ன் பை ேணிபநரங்கள் வலர
விழிப்புணர்லவ அதிகரிக்க முடியும். இது ரத்த ஓட்டத்தில் கைக்கப்

வழக்கோக 30 நிேிடங்கள் ஆகும். கஃபபய்ன் பல்பவறு வடிவங்களிலும்

(காபி, டீ, பேன் பானங்கள், ஆற்றல் பானங்கள், சூயிங்கம், ோத்திலரகள்)
பல்பவறு அளவுகளிலும் கிலடக்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு கப்

காபியில் உள்ள கஃபபய்னின் அளவு (சுோர் 135 ேிகி), இரண்டு மூன்று கப்
டீ அல்ைது மூன்று, நான்கு பகன்களில் உள்ள சாதாரண அல்ைது டயட்
பகாைாவில் உள்ள கஃபபய்னின் அளவுக்கு சேோனதாகும். குறுகிய

மநை தூக்கத்துடன், கஃபபய்ன் உட்பகாள்ளுதல் என்பது, கஃபபய்ன்
உட்பகாள்ளுதலை ைட்டும் பசய்வலத விடவும் விழிப்புணர்லவ

அதிகரிப்பதற்கான சிறந்த வழி என்று ஆைாய்ச்சிகள் கூறுகின்றன.
ஜன்னல் தடுப்லப இறக்கி விடுதல் அல்ைது சத்தோக இலசலயக் பகட்டல்
ஆகிய உத்திகள் பசார்லவ சோளிப்பதற்கான பயன் தரும் வழிகள் அல்ை.
அலவ உங்கள் பசார்லவத் தற்காைிகோக ேலறக்க ேட்டுபே பசய்கின்றன.
இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி" வழங்கப்படுகிறது.
இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது இதற்குப் பங்களிக்கும் எந்த நிறுவனமும்,
இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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உங்கள் தனிப்பட்ட பாதுகாப்பிற்காக: நீங்கள் குட்டித்தூக்கம் பபாடுவதற்கு பதர்ந்பதடுக்கும் எந்த இடமும் பாதுகாப்பானதாகவும்
ஆபத்தில்ைாததாகவும் இருப்பலத உறுதி பசய்து பகாள்ளவும் (எ.கா,. நன்றாக ஒளியூட்டப்பட்ட கலடகளின் நிறுத்துேிடங்கள் ேற்றும்
இதற்பகன ஒதுக்கப்பட்ட ஓய்விடங்கள்). நடப்பவர்களின் பபாக்குவரத்து அதிக அளவில் இருக்கும் இடங்கலளத் பதடவும்;

குலறவான சாட்சிகள் இருக்கும் இடங்களில் அதிக குற்றங்கள் நடக்கின்றன. இக்னிஷலன அலணத்து விட்டு, ேதிப்பு வாய்ந்த

பபாருட்கள் இருந்தால், அவற்லற ேலறத்து பத்திரப்படுத்தி விட்டு, கதவுகலள மூடி விடவும். பின்பு ஜன்னல் தடுப்புகலள உயர்த்தி
விடவும் (பவப்போன ேற்றும் பவயிைான நாட்களில் காற்பறாட்டத்லத அனுேதிக்கும்படி).

5. பரிசீைிக்க மவண்டிய ைற்ற காைணிகள்
A. விைானப் பயணத்திற்குப் பின்பு வாகனத்லதப் பயன்படுத்தல் ைற்றும்
மவலை மநைம்
விோனப் பயணச் பசார்வு என்பது பை பநர ேண்டைங்களிலடபய

பயணிக்கும்பபாது பயணிகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய ஒரு நிலையாகும்.

சர்வபதச அளவில் விோனத்தில், இரவில் அல்ைது கணிசோன பநர

ேண்டை சரிப்படுத்தல் உள்ள விோனங்களில் பயணம் பசய்யும் அல்ைது

பின்னிரவில் வந்து பசரும் எல்ைா பணியாளர்களுக்கும் விோனப் பயணச்
பசார்வும் கலளப்பும் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. நீண்ட பநரம் விோனத்தில்

பயணம் பசய்த பிறகு, இந்தப் பணியாளர்கள் போட்டார் வாகனங்கலள
இயக்கக் கூடாது.

விோனப் பயணச் பசார்வு பகாண்ட பயணிகளுக்கான சாலை பாதுகாப்பு
உதவிக்குறிப்புகள்:
1. நீங்கள் வந்து பசர பவண்டிய இடத்திற்கு வந்தவுடன் உடனடியாக
ஒரு

போட்டார்

வாகனத்லத

இயக்கக்

கூடாது.

சாலையின்

ேறுபுறத்தில் வாகனம் ஓட்ட பவண்டிய நிலை ஏற்படும்பபாது
அல்ைது

வழிகாட்டி

சேிக்லைகள்

பரிச்சயம்

இல்ைாதபபாது

போதல் ஏற்படும் ஆபத்துகள் குறிப்பாக அதிகோக இருக்கக்கூடும்.
2. வணிகத் பதலவப்பாட்டுக்குப் பபாருத்தோன பவறு எந்த
பபாக்குவரத்தும் கிலடக்கவில்லை என்றால் ேட்டுபே வாடலகக்கு
வாகனத்லத எடுகங்கள்; குறிப்பாக நீண்ட பநரப் பயணத்திற்குப்
பின்பு உடனடியாகத் பதலவப்படும்பபாது. ஓட்டல்கள்,
பணியிடங்கள், வடு
ீ ேற்றும் பிற இடங்களுக்கு சாலை வழி
பயணத்தில் பசல்வதற்கு உள்ளூர் பபாக்குவரத்து பசலவகள்
பபாதுவாகப் பாதுகாப்பானலவ, நம்பகோனலவ, பசைவு

இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி" வழங்கப்படுகிறது.
இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது இதற்குப் பங்களிக்கும் எந்த நிறுவனமும்,
இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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குலறவானலவ. பபாருத்தோன பநரங்களில், விோன
நிலையங்களிைிருந்தும் விோன நிலையங்களுக்கும் உள்ள
விலரவு ரயில் இலணப்புகலளயும் பயன்படுத்த பவண்டும்.

3. நீண்டதூர விோனப் பயணத்திற்குப் பின்பு, பின்னிரவில் அல்ைது
விடியற்காலையில் நீங்கள் வட்டுக்கு
ீ
வருகிறீர்கள் என்றால்,
விோன நிலையத்திைிருந்து யாபரனும் ஒருவர் உங்கலள

அலழத்து பசல்ை ஏற்பாடு பசய்யவும் அல்ைது டாக்ைி அல்ைது
பபாது பபாக்குவரத்லதப் பயன்படுத்தவும்.

4. பணியாளர்கள் அட்ைாண்டிக் கடலைக் கடந்த அல்ைது பிற நீண்ட
தூர விோனப் பயணங்கலள முடித்துக் பகாண்டு வந்து

பசருகிறார்கள் என்றால், அவர்கள் பபாருத்தோன ஓய்வு

பநரத்திற்குப் பின்னபர பணிகலளத் பதாடங்குவது பரிசீைிக்கப்பட
பவண்டும். விோனப் பயணத்தில் பசைவழித்த பநரங்கள்,

அவர்களுலடய பணி ஷிஃப்டின் ஒரு பகுதியாகக் கணக்கில்
பகாள்ளப்பட பவண்டும்.
B. ைருத்துவ நிலைலைகள்
நீங்கள் வாகனம் ஓட்டும்பபாது விழிப்புடன் இருப்பலதப் பாதிக்கக்கூடிய
எந்த ேருத்துவ நிலைகலள (எ.கா., நீரிழிவு பநாய், உயர் ரத்த அழுத்தம்,
இதய பநாய், ேனச்பசார்வு, உறக்கத்தில் மூச்சுத்திணறல்) பற்றியும்

அறிந்து, அதற்பகற்ப திட்டேிடுங்கள். உங்கள் சூழ்நிலைலய திறம்படவும்
பபாறுப்புடனும் லகயாள்வதற்கு உங்கள் ேருத்துவ நிபுணர் உதவ
முடியும். ஆனால், நிறுவனப் பணிக்காக வாகனம் ஓட்டும்பபாது

பாதுகாப்பாகச் பசயல்படுவதற்கு ஊறு விலளவிக்கக்கூடிய ஒரு நிலை
இருந்தால், அது பற்றி உங்கள் ேனிதவளத் துலற அல்ைது பதாழில்சார்
உடல்நைத் துலறயிடம் பதரிவிப்பதற்கும், சரியான

முன்பனச்சரிக்லககள் நடவடிக்லககள் எடுப்பதற்கும் இறுதியில் நீங்கபள
பபாறுப்பாவர்கள்.
ீ
(சிறப்பு பணி தங்குேிடங்கள் அல்ைது ோற்று பணி

பதலவப்பட்டால் ேனிதவளத் துலறலயத் பதாடர்பு பகாள்ள பவண்டும்.)

இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி" வழங்கப்படுகிறது.
இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது இதற்குப் பங்களிக்கும் எந்த நிறுவனமும்,
இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.

72

சாலைப் பாதுகாப்பிற்கான NETS இன் முழுலையான வழிகாட்டி

நீ ண்ட மநைம் பசயல்படாைல் இருப்பதால் ஏற்படக்கூடிய உடல்நை பாதிப்புகள்: ஆழ்சிலை ைத்தக்கட்டியலடப்பு
நீண்ட பநரம் வாகனம் ஓட்டுவதும் நீண்ட பநரம் உடல் ரீதியான நடவடிக்லக இல்ைாேல் பயணிப்பதும்கூட

போசோன உடல்நை பாதிப்புகள் ஏற்படுத்தக்கூடும். விோனத்தில் நீண்ட பயணங்கள் பசய்வதால், ஆழ்சிலர
ரத்தக்கட்டியலடப்பு ஏற்படும் வாய்ப்புள்ளது. இதில் உடலுக்குள் ஆழோக, வழக்கோகக் காைில், ரத்தக் கட்டி
உருவாகும். ஒரு ரத்தக் கட்டி பிரிந்தால் நுலரயீரலுக்குச் பசல்ைைாம், இதனால் தீவிரோன நுலரயீரல் பசதம்
அல்ைது ேரணம் ஏற்படைாம். இலதத் தடுப்பதற்கான உதவிக்குறிப்புகளுக்கு, http://www.nhlbi.nih.gov/health/healthtopics/topics/dvt/prevention.html ஐக் காணவும்.

C. ைருந்துகள்
சிை பரிந்துலரக்கப்பட்ட ேருந்துகளும் கலடகளில் வாங்கும் ேருந்துகளும்
தூக்கக் கைக்கத்லத ஏற்படுத்தக் கூடும். உங்கள் ேருத்துவரிடம் அல்ைது
ேருந்தாளரிடம் எல்ைா ேருந்துகளின் பக்கவிலளவுகலளப் பற்றியும்

பபசுங்கள். பேலும், தூக்கக் கைக்கம் சாத்தியோன பக்க விலளவா என்று
அறிந்து பகாள்ள கலடகளில் வாங்கும் ேருந்துகளின் எல்ைா

பைபிள்கலளயும் படிக்கவும். நீங்கள் புதிதாக ஒரு ேருந்லதப்

பயன்படுத்துகிறீர்கள் என்றால், வாகனம் ஓட்டுவதற்கு முன்பு அந்த ேருந்து
எப்படி உங்கலள பாதிக்கிறது என்று பார்க்கவும். இந்த

முன்பனச்சரிக்லககலள எடுப்பது உங்கள் பபாறுப்பாகும். தூக்கக்
கைக்கத்லத உருவாக்கக்கூடிய ஒரு ைருந்லத நீங்கள்

உட்பகாள்கிறீர்கள் என்றால், நீங்கள் நிறுவன அல்ைது மவறு
பணிகளுக்காக வாகனம் ஓட்டமவ கூடாது.
D. ைன அழுத்தம்
பவலை ேற்றும் வட்டில்
ீ
ஏற்படும் ேன அழுத்தங்களும் சச்சரவுகளும்
ஓய்வளிக்கும் தூக்கத்லதப் பபறுவலதக் கடினோக்கைாம், இதனால்
தூக்கக் குலறவு ஏற்பட்டு, லகயில் உள்ள பவலையில் முழுலேயான
கவனம் பசலுத்த முடியாேல் பசய்யைாம். வடு
ீ அல்ைது பணியிடத்தில்
அதிகப்படியான ேன அழுத்தம் அல்ைது சச்சரவுகலளச் சந்திக்கிறீர்கள்
என்றால், ஒரு ேனநை நிபுணலர, உங்கள் ேருத்துவலர அல்ைது உங்கள்
[நிறுவனத்தின் பபயலர உள்ளிடவும்]இன் பணியாளர் உதவி திட்டத்லதத்
பதாடர்பு பகாள்ளவும்.
E. உணவு ைற்றும் பானங்கள்
இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி" வழங்கப்படுகிறது.
இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது இதற்குப் பங்களிக்கும் எந்த நிறுவனமும்,
இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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நல்ை உணர்வு தரும் சிை உணவுகள் போசோன உறக்கத்துடன்
பதாடர்புபடுத்தப்பட்டுள்ளன. பபரிய அளவிைான, காரசாரோன, உப்பு
அதிகமுள்ள அல்ைது எண்பணய் நிலறந்த உணவுகலளத்

தவிர்த்திடுங்கள், குறிப்பாக தூங்குவதற்கு மூன்று ேணிபநரத்துக்கு முன்பு
இவற்லற சாப்பிடக்கூடாது. உறக்கத்தில் குறுக்கிடும் உணவுகளில்
பபாரித்த உணவுகள், பூண்டு, தக்காளி சாஸ், சாக்பைட் ஆகியலவ
அடங்கும். நீடித்திருக்கும் ஆற்றலுக்காக சாப்பிடுவது பற்றி

உதவிக்குறிப்புகள் பபறுவதற்கு, “நீடித்திருக்கும் ஆற்றலுக்காக
உண்பது” என்பலதக் காணவும் (கீ பழ). கஃபபய்ன் ஒரு தூண்டுபபாருள்
ேட்டுபே. இது உடலுக்கு ஆற்றலை வழங்குவதில்லை. இது ஆற்றல்
இருப்பதாக தவறான உணர்லவ ஏற்படுத்தி, உங்கள் இயற்லகயான பசி
சேிக்லைகலள அடக்கி விடும்.

கஃபபய்லன ேிதோன அளவில் ேட்டுபே பயன்படுத்த பவண்டும். இதன்
பின்விலளவுகளில், கலளப்பு, எளிதில் எரிச்சைலடதல், குலறவான
ஆற்றல் அளவுகள் ஆகியலவ அடங்கும்.

ேது என்பது ேனநிலைலய ோற்றும் ஒரு ேனச்பசார்வூட்டி. இது

கலளப்பின் விலளவுகலள அதிகரிக்கும். தூங்குவதற்கு முன்பு ேது

அருந்தினால் தூக்கத்தில் இலடயூறு ஏற்படைாம். ஏபனனில் ேது, ரத்த

சர்க்கலர அளவுகலளப் பாதிக்கிறது. எந்த அைவுக்கு ைது அருந்தினாலும்
அதற்குப் பின்பு வாகனம் ஓட்டாதீர்கள்.

இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி" வழங்கப்படுகிறது.
இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது இதற்குப் பங்களிக்கும் எந்த நிறுவனமும்,
இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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நீடித்திருக்கும் ஆற்றலுக்காக உண்பது
நீடித்திருக்கும் ஆற்றலுக்காக உண்பது பதாடர்பாக, ேனித பசயல்திறன் நிறுவனம் (Human Performance
Institute) பின்வரும் பரிந்துலரகலள வழங்குகிறது:
உணவுகளில், ஒவ்பவாரு உணவுக் குழுவிலும் சரியான பரிோறப்படும் அளலவக் கணக்கிட
உங்கள் உள்ளங்லகலய அல்ைது லகப்பிடி அளலவப் பயன்படுத்தவும்.

அலேதிக்கான சின்னத்லதப் பபாை, மூன்று பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்ட ஒரு தட்லட கற்பலன பசய்து
பகாள்ளவும். இதில் ஐந்து லகயளவு உணவுகளுக்கு இடம் உள்ளது; அதில் இரண்டு தானியங்களுக்கு,

இரண்டு பழங்கள் ேற்றும்/அல்ைது காய்கறிகளுக்கு, ேற்றும் ஒன்று புரதச் சத்துக்கு. இப்பபாது காலை
உணவுக்கான தட்டில் உங்கள் லகயளவு உணவுகலளக் காட்சிப்படுத்துபவாம். ஒரு பிடி அடித்த

முட்லடகள், ஒரு துண்டு படாஸ்ட், ஒரு பிடி புதிய கைந்த பபர்ரிகள், ஒரு கப்/பிடி ஆரஞ்சு ஜூஸ்
ஆகியவற்லற நீங்கள் இப்பபாது சாப்பிட்டுக்பகாண்டிருக்கைாம்.

உங்கள் உணலவ பேதுவாக பேன்று உண்பதன் மூைம் காலை உணலவ ரசித்து சாப்பிடவும். பேல்லும்

இலடபவலளகளில் லகயிைிருந்து கரண்டிகலளக் கீ பழ லவத்து விடவும், ஏபதனும் உலரயாடைில் ஈடுபடவும்.

விழித்ததில் இருந்து ஒரு ேணிபநரத்திற்குள் “ஐந்து லகப்பிடியளவு” காலை உணலவ சாப்பிட்டுவிடுவதால், அந்த
நாளில் உங்கள் வளர்சிலத ோற்றத்தின் பவகம் பைேடங்கு அதிகரிக்கும், உங்கள் உடல் சார்ந்த பதலவகளுக்கான
ஊட்டச்சத்துகள் சரிசேோன அளவுக்கு கிலடக்கும்.

மநைம்தான் ைிக முக்கியைானது. நாள் முழுவதும் உங்கள் ஆற்றலை திறன்ேிக்க வலகயில் நீடித்திருக்க பசய்ய,
நீங்கள் குலறவாகவும் அடிக்கடியும் சாப்பிட பவண்டும். உணவுகளுக்கு இலடப்பட்ட பநரத்தில், உங்களுக்குக்

குலறந்த அளவிைான (அதிகபட்சம் 100-150 கபைாரிகள்) ஆபராக்கியோன தின்பண்டங்கள் இரண்டு முதல் மூன்று
ேணிபநரத்திற்கு ஒரு முலற பதலவப்படும். அது பயாகர்ட், உைர்ந்த ஆப்ரிகாட்கள், ஆப்பிள் அல்ைது பீநட்

பட்டருடன் பசைரி பபான்ற குலறந்த சர்க்கலர பகாண்ட தின்பண்டோக இருக்கைாம். தின்பண்டங்கள் என்பலவ
உங்கள் வயிற்லற நிரப்புவதற்காக அன்று; உணவுகளுக்கு இலடயிைான பநரத்லத நிரப்பவும் உங்கள் ஆற்றல்
அளவுகலளப் பராேரிக்கவும் நீங்கள் அவற்லறப் பயன்படுத்த பவண்டும்.

நீங்கள் நான்கு ேணிபநரத்திற்கும் பேைாக சாப்பிடாேல் இருக்கக்கூடாது, அதனால் பயணம் பசய்யும்பபாது
முன்னதாகபவ திட்டேிடவும். உங்கள் உணவு உங்கள் கட்டுப்பாட்டில்தான் உள்ளது என்பலத நிலனவில்

பகாள்ளவும். நீங்கள் சிறு அளவிலும், அடிக்கடியும், உங்கள் வசதியான அளவிடும் கருவிலயப் பயன்படுத்தியும்
சாப்பிட ேறக்காதிருந்தால் நல்ை ஊட்டச்சத்து பபறுவது எளிது.

கூடுதல் தகவல்கலளப் பபற விரும்பினால், ஹ்யூேன் பபர்ஃபார்ேன்ஸ் இன்ஸ்டிட்யூட்டின் இலணயதளத்லத
http://www.hpinstitute.comஇல் பார்க்கவும்.

இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி" வழங்கப்படுகிறது.
இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது இதற்குப் பங்களிக்கும் எந்த நிறுவனமும்,
இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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6. ஆதாைைான பபாருட்கள்
A. ஓட்டுநர் மசார்வு பற்றிய ‘பவள்லை அறிக்லக’
ஐபராப்பிய உறக்க ஆராய்ச்சி சங்கம் (European Sleep Research Society) வாகனம்

ஓட்டும்பபாது உறங்குதல் என்ற தலைப்பில் ஒரு பவள்லள அறிக்லகலய
உருவாக்கியுள்ளது. இது தூக்கக் கைக்கத்துடன் வாகனம் ஓட்டுவது

பதாடர்பான அறிவியல் ஆதாரங்கலளச் சுருக்கோக விவரிக்கிறது. இது
நிறுவனம் சார்ந்த அலேப்பில் ஓட்டுநர் பசார்லவக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு
நடத்லத ேற்றும் பதாழில்நுட்பம் சார்ந்த வழிமுலறகலளப்
பரிந்துலரக்கிறது.
B. வட அபைரிக்க மசார்வு மைைாண்லை திட்டம் (North American Fatigue Management
Program - NAFMP)
அபேரிக்க பபாக்குவரத்து துலற, கனடிய பபாக்குவரத்து துலற ஆகியலவ
ஒன்றாக இலணந்து உருவாக்கிய, வட அபேரிக்க பசார்வு பேைாண்லே

திட்டம் (www.nafmp.com), ஓட்டுநருக்கு ஏற்படும் பசார்லவச் சோளிப்பதற்கு,
போட்டார் வாகன பதாழிைாளர்கள், ஓட்டுநர்கள் ேற்றும் சப்லள
பசயினில் உள்ள ேற்றவர்களுக்கு உதவ இைவச இலணயவழிப்

பாடவகுப்புகலளயும் வளப் பபாருட்கலளயும் அளிக்கிறது. இந்தப் பாடப்
பபாருட்கள், சரக்குப் பபாக்குவரத்துத் பதாழிற்துலறக்காகபவ
முதன்லேயாக உருவாக்கப்பட்டன. ஆனால் உண்லேயில் அலவ
பவலைக்காக வாகனம் ஓட்டும் பதாழிைாளர்கலளக் பகாண்ட பிற
நிறுவனங்களுக்கும் பயன் தருபலவபய.
NAFMP தலைப்புகளில் பின்வருபலவயும் அடங்கும்:



குலறவான ஓட்டுநர் பசார்லவ ஆதரிக்கும் பபருநிறுவன கைாச்சாரத்லத
உருவாக்கும் முலற
ஓட்டுநர்கள், ஓட்டுநர்களின் குடும்பங்கள், நிறுவன நிர்வாகிகள்
ேற்றும் பேைாளர்கள், இடம்பபயர்ப்பவர்கள்/பபறுபவர்கள்,
அனுப்பி லவப்பவர்கள் ஆகிபயாருக்கான பசார்வு பேைாண்லே
கல்வி

இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி" வழங்கப்படுகிறது.
இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது இதற்குப் பங்களிக்கும் எந்த நிறுவனமும்,
இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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தூக்கக் பகாளாறுகலளக் கண்டறிதல் ேற்றும் சிகிச்லச
ஓட்டுநர் ேற்றும் பயண பநரத் திட்டேிடல்



பசார்வு பேைாண்லே பதாழில்நுட்பங்கள்

C. அபைரிக்கா ைற்றும் ஐமைாப்பிய ஒன்றியத்தில் பணி ைற்றும் ஓய்வு
மநைங்கள் பற்றிய ஒழுங்குமுலறகள்

பபரிய டிரக்குகள் ேற்றும் பபருந்துகலள இயக்குபவர்களுக்கான
அபேரிக்க ஒழுங்குமுலறகள்: http://www.fmcsa.dot.gov/rulesregulations/administration/fmcsr/FmcsrGuideDetails.aspx?menukey=395

வாகனம் ஓட்டுதல் ேற்றும் பணிபநர ஒழுங்குமுலறகள் பற்றிய
ஐபராப்பிய ஆலணயத்தின் தகவல்கள்:
http://ec.europa.eu/transport/modes/road/social_provisions/working_time_en.htm

இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி" வழங்கப்படுகிறது.
இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது இதற்குப் பங்களிக்கும் எந்த நிறுவனமும்,
இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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பிற்மசர்க்லக C2: பயண மைைாண்லை வழிகாட்டுதல்
1. பயண மைைாண்லை என்றால் என்ன?
எல்ைா உடல்நை, பாதுகாப்பு, காவல் ேற்றும் சுற்றுச்சூழல் (HSSE)
பதலவப்பாடுகலளயும் பின்பற்றும் வலகயில் பதலவயான நிைவழி

பபாக்குவரத்து பயணங்கலளத் திட்டேிட்டு பசயல்படுத்துவதற்கான ஒரு

நிகழ்முலறபய பயண பேைாண்லே என்பதாகும். பயண பேைாண்லேலய
மூன்று கட்டங்களாகப் பிரிக்கைாம்:
A. பயணத்லதத் திட்டைிடுதல்
பயணத்லதத் திட்டேிடுதைில் அடங்கியுள்ள அம்சங்களில் பின்வருவனவும்
(ேற்றலவயும்) அடங்கும்:

a. பயணம் பதலவயானதா என்றும் எப்பபாது வாகனம்
ஓட்டுவது என்றும் தீர்ோனிக்கவும். ஓய்வு

இலடபவலளகள், வாகனம் ஓட்டுதல், பணி பநரங்கள்
ஆகியலவயும் இதில் அடங்கும்;
b. என்ன வாகனத்லதப் பயன்படுத்துவது, அது பபாருத்தோனதா,
சரியான நிலையில் இருக்கிறதா;

c. பதலவயான ஓட்டுநர் திறலேகள் ேற்றும் பசயல்திறம்;
d. எந்தப் பாலதயில் பசல்ை பவண்டும், எங்பகல்ைாம் ஓய்வு
இலடபவலளகள் எடுக்க பவண்டும்.

பயண பேைாண்லே நிகழ்முலறயின் முக்கியோன ஓர் இைக்கு, பயண
பேைாண்லே திட்டத்லத (JMP) உருவாக்குவதாகும். பபாதுவாக ஓர்
அனுப்புநர், பயண பேைாளர் அல்ைது ஓட்டுநர்தான் JMPஐத் பதாகுப்பார்.
பயணத்லத பசயல்படுத்துவதற்கு முன்பு, பயணத்லதப் பற்றியும் அதில்
பதாடர்புலடய ஆபத்துக்கலளப் பற்றியும் ஓட்டுநருக்கு முழுலேயாகத்
பதரிவிக்கப்பட்டிருக்க (அல்ைது அவர் அறிந்திருக்க) பவண்டும். இதில்
JMPஇல் ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளபடி, ஆபத்லதக் குலறப்பதற்கான
நடவடிக்லககளும் அடங்கும்.
இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி" வழங்கப்படுகிறது.
இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது இதற்குப் பங்களிக்கும் எந்த நிறுவனமும்,
இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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B. பயணத்லத பசயல்படுத்தல்
ஒப்புக்பகாண்ட JMPஇன்படி பயணங்கலளச் பசயல்படுத்துவது

ஓட்டுநர்களின் பபாறுப்பாகும், ஆனால் ேற்றவர்களும் இதற்காகப்
பங்காற்ற பவண்டியிருக்கைாம். எடுத்துக்காட்டாக, JMPஇல், “ஆள்

காணவில்லை” என்ற ஒரு நலடமுலறக்கான தயார்ப்படுத்தல்கள்
இருக்கைாம். அது பயண பேைாளர்களால் பதாடங்கப்பட

பவண்டியிருக்கைாம். பசல்பபசி சிக்னல்கள் கிலடக்காத, ஆளற்ற அல்ைது
ஆபத்தான பகுதிகளில் வாகனம் ஓட்டிச் பசல்லும்பபாது இது
முக்கியத்துவம் பபறுகிறது.
C. பயணத்தின் முடித்தல்
பயணத்லத

முடித்தல்

என்பது

பயணத்தின்

இைக்குகள்

நிலறவு

பசய்யப்படுவலத உறுதிபசய்யும், பயண பேைாண்லே நிகழ்முலறலய
ேற்றும்/அல்ைது

எதிர்காை

பயணங்களுக்காகத்

திட்டேிடுவலத

பேம்படுத்த உதவக்கூடிய பாடங்கலளப் பதிவுபசய்ய உதவும்.
2. பயண மைைாண்லை ஏன் மதலவ?
நிைவழிப் பயணங்களின்பபாது விரும்பத்தகாத, பாதுகாப்பு பதாடர்பான
HSSE பின்விலளவுகலளத் தடுப்பதற்காகப் பயண பேைாண்லே

பயன்படுத்தப்படுகிறது. நிறுவனப் பணிக்காக வாகனம் ஓட்டும்
நபர்களுக்குப் பபாறுப்பான பேற்பார்லவயாளர்கபள பதலவயானபபாது
ஒரு JMP தயாரிக்கப்படுவலத உறுதி பசய்வதற்கும் பபாறுப்பானவர்கள்.
பதலவயான சேயத்தில், ஒரு JMPஇன் பதலவகலளப் பூர்த்தி பசய்வதற்கு,
ஒரு நிறுவன வாகனத்லத அல்ைது நிறுவனப் பணிக்காக வாகனம்
ஓட்டிச்பசல்லும் எந்த நபரும் பபாறுப்புலடயவர் ஆவார்.

இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி" வழங்கப்படுகிறது.
இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது இதற்குப் பங்களிக்கும் எந்த நிறுவனமும்,
இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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பயண மைைாண்லை திட்டத்திற்கான சிை பரிசீைலனகைின் அடங்குபலவ:
A. ஏற்றுதல் ைற்றும் இறக்குதல் தைம் (பபாருத்தைான இடங்கைில்)
 தைத்தில் சரக்கு ஏற்றுதல் ேற்றும் இறக்குதல், இதில் தை ேதிப்பாய்வு ேற்றும்



தைத்தில் உள்ள அபாயங்கள் அடங்கும்
வாகனத்தில் ஏற்றுதல் (பயணிகள், போத்த ேற்றும் சரக்கிற்கான
தயாரிப்பு நிலைத்தன்லே, சுலேயின் அபாயங்கள்)

பயணத்திற்கு பதலவயான வாகனத்தின் வலக ேற்றும் வாகனத்தின் சாலைத்
தகுதி

B. ஓட்டுநரின் ஆயத்தநிலை
 ஓட்டும் கடலே ேற்றும் ஓய்வு காைங்கள்
 ஓட்டுநரின் பசயல்திறம் ேற்றும் உடல்தகுதி. இதில் பசார்வுக்கான
பரிசீைலனகளும் அடங்கும்

C. அதிகாைைைிக்கப்பட்ட பாலத
 பாலத திட்டம் (அபாயங்கலளத் தவிர்ப்பதற்கு, பவகோன அல்ைது குறுகைான


பாலதகலள விட நீளோனதாக இருக்கைாம்)
ஓட்டும் பநரம் ேற்றும் ஓய்வு பநரங்கள் பின்பற்றப்படுவலத உறுதிபசய்கிறது

D. பாலதயில் உள்ை அபாயங்கள் ைற்றும் கட்டுப்பாடுகலைக் கண்டறிதல்
 பபாதுவான பாதுகாப்பு அபாயங்கள், இதில் நாட்டின் உள்கட்டலேப்பு,
சுற்றுச்சூழல், பருவகாைங்கள், வானிலை நிலைலேகள் (தூசு, பனி,

பனிக்கட்டி, ேலழ, மூடுபனி), இரவில் வாகனம் ஓட்டுதல் (குலறவான



காட்சித் திறன்) பபான்றலவயும் அடங்கும்.

சாலைலய மூடுதல், அபாயோன குறுக்குச்சாலைகள், பவகக்
கட்டுப்பாடுகள், போசோன சாலை நிலைலேகள், பாைங்கள்,
வாகனத்திற்கு பேைான இடம் பபான்ற சூழ்நிலைக்பகற்ற அபாயங்கள்




கணக்கில் பகாள்ளப்பட பவண்டும்.

குறிப்பிட்ட வலக பாதுகாப்பு அபாயங்கலளக் கணக்கில் பகாள்ளுதல்
உள்ளூர் வாகனம் ஓட்டுதல் நலடமுலறகள்; நாளின் பநரம் ேற்றும்
வாரத்தின் நாளால் ஏற்படக்கூடிய பவறுபாடுகள், , ; பதசிய ேற்றும் ேதம்
சார்ந்த நிகழ்வுகள்; பாதசாரிகள் ேற்றும் சாலையில் உள்ள பபரிய
விைங்குகள்

E. பதாடர்புறுத்தல் நிகழ்முலற
 பாலத திட்டேிடல் ேற்றும் ோற்றங்கள், அவசரநிலை பதில்விலன தயார்நிலை,
விைகல்கள் ேற்றும் வந்துபசர்தல்

இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி" வழங்கப்படுகிறது.
இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது இதற்குப் பங்களிக்கும் எந்த நிறுவனமும்,
இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.

80

சாலைப் பாதுகாப்பிற்கான NETS இன் முழுலையான வழிகாட்டி

பயண மைைாண்லை திட்டம்

பபாது பேைாளர், HSE ஆபைாசகர் ஆகிபயாரால் பயண உயர்நிலை தை வருலக ேற்றும் திரும்பி வருதல்.

பயணிகைின்

ைாற்று

பபயர்கள்

ஓட்டுநர்

விவரிப்பு:

உள்ைாைா?

இந்தப் பயணம் அவசியோனதா? ஏன்?

ஆம், ஒப்பந்த ரீதியான பதலவப்பாடு

இலத ேற்பறாரு பயணத்துடன் பசர்க்க இயலுோ?

இல்லை, இன்று பவறு எந்தப் பயணமும் இல்லை

1 லேக் ஸ்ேித் (Mike Smith)
2
3

இரவு பநரம் வாகனம் ஓட்டுதலுக்கு பதலவ உள்ளதா? ஆம் என்றால், இல்லை
பயண பேைாளாராக பசயல்படும் நபரின் பபயர்

புறப்படும் மததி

புறப்படும்
மநைம்

04/25/11

07:30

வாகன அலடயாை
எண்

88-XT-VD

சாலை இைக்கு/ஓய்வு பகுதி(கள்)

4

பஜா ேிட்பசல் (Joe Mitchell)

பதாலைபபசி எண்:

இந்த வாகனம் இந்தப்

முதன்லை ஓட்டுநரின் பபயர் (ைற்றும்

பயணத்திற்குத்

ஒப்பந்ததாைர் என்றால் நிறுவனத்தின்

தகுதியுள்ைதா?

பபயர்)

ஆம்

படவ் ரிவர் (Dave River)

வந்துமசருதல் மநைம்

புறப்படும் மநைம்

ஸ்ேித்டவுன் ஆஃபீஸ் – சால்ட்ஃப்ளாட்

09:15

சால்ட்ஃப்ளாட் - பிரவுன்ஸ்வில் தைம்

11:00

09:45

ஓய்வு
இலடபவைி?

ஆம்

12345678

ஓட்டுநர் உரிைம் (ங்கள்) அந்த வாகனம்

ஓட்டுநருக்கு தற்காப்பு

ைற்றும் நாட்டுக்கு

ஓட்டுதல் பயிற்சி

பசல்லுபடியானலவயா?

அைிக்கப்பட்டுள்ைதா

ஆம்

ஆம் (10/10/11)

பதாடர்பு

இைக்கிடத்தில்/ஓய்விடங்கைில் அறியப்பட்ட அபாயங்கள், ஆபத்லதக்

மதலவயா?

குலறத்தல் நடவடிக்லககள், குறிப்பான பசயல்குறிப்புகள் (எ.கா.

ஆம்

100 கிேீ -இல், ஸ்டார்பக்ஸ் காபியில் இருந்து சாலைப் பணிகளால் பேதுவாக

ஆம்

தை நுலழவாயில்களில் பாதுகாப்பு நடவடிக்லககள் உள்ளன, அனுேதிச்

பயணம் எதிர்பார்த்தபடி இருந்ததா? இல்லைபயன்றால் ஏன்?

ஓட்ட பவண்டும்

சீட்டுகள் பதலவ

ஓட்டுநர் லகபயாப்பம் (ஓட்டுநபர பயண பேைாளராகவும் இல்லைபயன்றால்)

இல்லை. சால்ட்ஃப்ளாட் ேற்றும் தைத்திற்கு இலடபய இருந்த கூடுதல் சாலைப் பணிகளால் பயணம் தாேதோனது. வந்து பசர்ந்த பநரம் 11:25.

இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி" வழங்கப்படுகிறது. இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது
உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது இதற்குப் பங்களிக்கும் எந்த நிறுவனமும், இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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அவசைநிலை பதில்விலன

(எ.கா. பதாடர்பு விவரங்கள், GSM கவபரஜ் இல்ைாத பதாலைதூர இடங்கள்.)

பயண பேைாளர்: 12345678; பாதுகாப்பு பேைாளர் - ஜான் பவயின் (John Wayne): 23456 6789; தை பேைாளர் - ராப் கீ ன்ஸ் (Rob Keens): 34560987. முழு GSM கவபரஜ்.

பாதுகாப்பு

(எ.கா. கடத்தல், பகாள்லள, திருட்டுப்பபாதல் - சரக்கு, வாகனம் பபான்றலவ.)

வாகன போதல் ேற்றும் லகப்பற்றுதலுக்கு சால்ட்ஃப்ளாட்டில் உள்ள ஸ்டார்பக்ஸ் பபர்பபானது. பவளிப்பலடயாகத் பதரியுோறு எந்த தனிப்பட்ட பபாருலளயும் விட்டுச்
பசல்ைக்கூடாது; வாகனத்லதப் பூட்டவும்.
இருப்பிடம் ைற்றும் மநைம்

உள்ளூர் சுற்றுச்சூழல் ைற்றும் சூழ்நிலைகள்

(எ.கா. வாகனம் ஓட்டும் பநரங்கள், சரியாக ஒளியூட்டப்படாத சாலைகளில் இரவுகளில் வாகனம்

ஓட்டும்பபாது ஏற்படும் தாக்கம், ரேைான் பநரத்தில் வாகனம் ஓட்டுவது பபான்றலவ.)

(எ.கா. வானிலை, பாலதயின் நிலை, வாகனம் உருள்வதற்கான் அபாயம் பபான்றலவ.)

சால்ட்ஃப்ளாட் ேற்றும் தைத்திற்கு இலடபய பவகோக நகரும் பவளி தரப்பு பபாக்குவரத்து. ஸ்ேித்ஸ் பகப் பகுதியில் சாலை குறுகுகிறது. ஸ்ேித்ஸ் பகப் பகுதியில்
மூடுபனி எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பபாருத்தோன அளவுக்கு, பவகத்லதக் குலறத்து, பின்பதாடரும் பதாலைலவ அதிகரிக்கவும்.

ஏற்றுதல்/இறக்குதல்

(எ.கா. தைம் அல்ைது வாடிக்லகயாளரின் இருப்பிட தளவலேப்பு பபான்றவற்றால் ஏற்படும்

தனிப்பட்ட அபாயங்கள்.)

தைத்திற்கு பசன்ற பின்னர், முதல் இடதுபுற திருப்பத்தில், இடதுபுறத்தில் சரக்கு ஏற்றுதல் தை நுலழவாயில் உள்ளது. அந்தப் பகுதியில் HGV இயக்கம் இருப்பதால்
கவனோக இருக்கவும்.

இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி" வழங்கப்படுகிறது. இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது
உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது இதற்குப் பங்களிக்கும் எந்த நிறுவனமும், இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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பிற்மசர்க்லக D1: ைாதிரி வாகன மசாதலன சரிபார்ப்பு பட்டியல்
வாகன எண்:

ஓட்டுநர் பபயர்

ஓபடாேீ ட்டர்

டிபரய்ைர் எண்: (

(கிபைாேீ ட்டர்கள்)

பபாருந்தினால்)

அளவடு:
ீ

பவைிப்புறம்
எரிபபாருள், எண்பணய், தண்ண ீர் கசிவுகள் எதுவும்
இல்லை

உட்புறம்
உபகைணங்கள் ைற்றும் அைவட்டுக்
ீ
கருவிகள்






எரிபபாருள் அளவு
எண்பணய் அழுத்தம்
காற்று அழுத்தம் (கனரக வாகனங்கள்)
எந்த சிவப்பு எச்சரிக்லக விளக்குகளும் எரிய
விடப்படவில்லை

பின்வருவனவற்றின் திைவ அைவுகலை
மசாதிக்கவும்:







என்ஜின் ஆயில்
பிபரக் திரவம்

கட்டுப்பாடுகள்





ஒைிபயழுப்பி
பிபரக்குகள்
விண்ட்ஷீல்ட் லவப்பர்கள்

கிளட்ச் திரவம்
பவர் ஸ்டியரிங் திரவம்
ஆட்படா டிரான்ஸ்ேிஷன் திரவம் (பபாருந்தினால்)

பின்வருவனவற்றின் நீ ர் அைவுகள்:

AC/ஆடிமயா:








பரடிபயட்டர் பேல் பதாட்டி ேற்றும் கூைண்ட்
அளவுகள்

பரடிபயட்டர் பகப் மூடப்பட்டுள்ளதா என்று
பசாதிக்கவும்
விண்ட்ஷீல்ட்



ஏர் கண்டிஷனிங் பசயல்படுகிறதா என
பசாதிக்கவும்
ஆடிபயா பிபளயர் பசயல்படுகிறதா என
பசாதிக்கவும்

லவப்பர்/வாஷருக்கான நீர்



அளவுகள்
பபட்டரி திரவ அளவு

இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி"
வழங்கப்படுகிறது. இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது இதற்குப்
பங்களிக்கும் எந்த நிறுவனமும், இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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எைக்ட்ரிகல் அலைப்புகலை மசாதிக்கவும்:

விண்ட்ஷீல்ட்/விண்ட்ஷீல்ட் லவப்பர்கள்














பபட்டரி படர்ேினல்கள் சுத்தோக இருப்பது
பபட்டரி பாதுகாப்பாக இருப்பது

விண்ட்ஷீல்ட் லவப்பர்கள்
விண்ட்ஷீல்ட் –
சுத்தோகவும் தலட

ஃப்யூஸ்களின் இடத்லத பசாதிக்கவும்

எதுவுேின்றியும் இருத்தல்

பேட்லைட்கள் பசயல்படுகின்றனவா என
பசாதிக்கவும்
பிபரக் லைட்கள் பசயல்படுகின்றனவா என
பசாதிக்கவும்
இண்டிபகட்டர்கள் பசயல்படுகின்றனவா
என பசாதிக்கவும்

ரிவர்ஸ் லைட்கள் பசயல்படுகின்றனவா
என பசாதிக்கவும்

அதிகத் திறன் பகாண்ட பின் விளக்குகள்
பசயல்படுகின்றனவா என பசாதிக்கவும்

சீட்கள், சீட் பபல்ட்கள் ைற்றும்
கண்ணாடிகள்





ஓட்டுநர்களின் இருக்லக நிலை ேற்றும்
சீட் பபல்ட்

பயணிகளின் சீட்கள் ேற்றும் சீட்
பபல்ட்கள்

கண்ணாடிகள்

ைப்பர் மசாதலன

அவசைநிலை உபகைணங்கள்















பரடிபயட்டர் போஸ்கள் இறுக்கோக
உள்ளனவா என்று பசாதிக்கவும்

ஃபபன் பபல்ட்கலள பசாதிக்கவும்
விண்ட்ஷீல்ட் லவப்பர்கள் பதயாேல்
உள்ளனவா என்று பசாதிக்கவும்

ஜாக் ேற்றும் துலணக்கருவிகள்
தீயலணப்பு கருவி
முதலுதவிப் பபட்டி
அபாய அறிவிப்பு முக்பகாணம்

டயர்கள்– அழுத்தம் சரியாக இருக்கிறதா
என்று பசாதிக்கவும்
டயர் தடத்தின் குலறந்தபட்ச ஆழம் 1.6 ேிேீ
டயர் தடத்தின் அலேப்பு பபாருந்த
பவண்டும்
ஆழோன பவட்டுகள், பேடுகள், உப்புதல்,
கிழிசல்கள், பிலள பவளிப்படுவது
ஆகியலவ இருக்கக்கூடாது

வாகன உடல்

டிபைய்ைர் (பபாருந்தினால்)










பசதேலடயாேல் இருப்பது
சரக்கின் பாதுகாப்பு
விளக்குகளும் பிரதிபைிப்பான்களும் சுத்தோக இருத்தல்

பசதேலடயாேல் இருப்பது
பிபரக் போஸ்கள்
எைக்ட்ரிகல் இலணப்புகள்
இலணப்பு பாதுகாப்பு

இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி"
வழங்கப்படுகிறது. இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது இதற்குப்
பங்களிக்கும் எந்த நிறுவனமும், இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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கவனிக்கப்பட்ட பவறு எந்தக் குலறபாடுகளும்:

குலறபாடுகள் எதுவும்
கண்டறியப்படவில்லை

ஓட்டுநரின் லகபயாப்பம்:

என்றால், இங்பக எதுவும்
இல்லை என்று எழுதவும்

அறிக்லகலய ஏற்றுக்பகாண்டவர்:....................................................
லகபயாப்பம்:…………………………………………………………………

இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி"
வழங்கப்படுகிறது. இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது இதற்குப்
பங்களிக்கும் எந்த நிறுவனமும், இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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பிற்மசர்க்லக E1: ANSI/ASSE Z15.1—2012
மைாட்டார் வாகன பசயல்பாடுகளுக்கான பாதுகாப்பு நலடமுலறகள்
அபேரிக்கப் பாதுகாப்புப் பபாறியாளர்கள் சங்கத்தின் (American Society of Safety
Engineers) வழிகாட்டுதைின்படி இந்த ஒருேித்த தரநிலை

உருவாக்கப்பட்டது, இதற்கு அபேரிக்க பதசிய தரநிலைகள் நிறுவனம்
ஒப்புதல் (American National Standards Institute) அளித்துள்ளது. நிறுவனங்களின்
சார்பில் வாகனங்கலள இயக்கும்பபாது, பாதுகாப்பான பயன்பாட்டுக்கான
நலடமுலறகலள இது வழங்குகிறது, இதில் பின்வருவன அடங்கும்:





வலரயலறகள், பேைாண்லே, தலைலேத்துவம் ேற்றும் நிர்வாகம்
பசயல்பாட்டுச் சூழல்
ஓட்டுநருக்கான பரிசீைலனகள்
வாகனத்திற்கான பரிசீைலனகள்



சம்பவத்லதத் பதரிவித்தல் ேற்றும் பகுப்பாய்வு

நிறுவன பசயல்பாட்டின் ஒரு பகுதியாக, போட்டார் வாகனங்கலள

நிர்வகித்தல், இயக்குதல் ஆகியவற்றுக்குப் பபாறுப்பாக இருக்கும் நபர்கள்
பயன்படுத்துவதற்காக இந்த நலடமுலறகள் வடிவலேக்கப்பட்டுள்ளன.
https://www.asse.org/shoponline/products/Z15_1_2012.php

இந்தத் தகவல் NETSஆல் அதன் உறுப்பினர்கள் ேற்றும் பபாது ேக்களுக்கு, அவர்களின் நைன் கருதி வழங்கப்படுகிறது. இது "உள்ளது உள்ளபடி"
வழங்கப்படுகிறது. இதன் துல்ைியம் பதாடர்பான எந்தப் பிரதிநிதித்துவங்களும் அல்ைது உத்தரவாதங்களும் வழங்கப்படவில்லை, NETS அல்ைது இதற்குப்
பங்களிக்கும் எந்த நிறுவனமும், இதன் உள்ளடக்கம் அல்ைது இந்தத் தகவல்களின் பயன்பாட்டுக்குப் பபாறுப்பாக ோட்டார்கள்.
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