
உங்கள் காரைப்  
பாதுகாதத்ுக் ககாள்ளவும் 

நியூ சவுத ்வேல்ஸ் காேல்துறை குை்ைத ்தடுப்புத ்ததாடரக்ள்
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காரின ்ேசதிறைச ்சார்ந்திருப்பறதத்தான ்நம்மில ்தபரும்பாலாவனார ்ஏை்றுக ்தகாள்கின்ைனர.் இருபப்ினும,் உங்கள் 

காவரா, அதிலுள்ள உறடறமகவளா திருடபப்ட்டாவலா அல்லது வசதமறடந்தாவலா, அதன ்விறளவுகள ்உங்கள ்குடும்பம், 
வேறல மை்றும ்நிதிநிறலறமக்குப ்வபரழிவு தரக்கூடிைதாக இருக்கும.் 

ஒரு காரிலிருந்து திருடுேது என்பது தபாதுோகச ்சந்தர்ப்ப சூழ்நிறலைால ்வநரக்கூடிை குை்ைமாகும். ஆகவே தேளியில ்

ததரியும்படிைாக விறலமதிப்புள்ள உங்கள ்உறடறமகறள விட்டுச ்தசல்ேவதா அல்லது வமாசமான ோகனப ்

பாதுகாபவ்பா வதறேைை்ை கேனத்றத ஈர்க்கக்கூடிைதாகும.் உங்கள் கார் பூடட்பப்டட்ிருபப்றத உறுதிபப்டுத்த, புதிதாை் 

ேந்துள்ள அருகாறமச ்சாவிகளுடன,் கூடுதல ்பாதுகாப்பு நடேடிக்றக எடுக்கப்பட வேண்டும.் 

சமீப காலத்திை ோகனங்கள ்திருட்டு வபாேதை்கு (ஏைத்தாழ 70 விழுக்காடு) காரணம,் அேை்றைத ்திருட்டுத்தனமாக 

இைக்கி எடுத்துச் தசல்ேதனால ்அல்ல, மாைாக வீட்றட உறடத்து உட்புகுந்து உரிறமைாளரின ்சாவிறைத ்திருடி 

எடுத்துச் தசல்ேதனால்தான.் (National Motor Vehicle Theft Reduction Council)

வீடட்ிவலா அல்லது தேளியில் சுைற்ுமவ்பாவதா உங்கள் காருக்காக ஒரு சில கூடுதல் முனத்னசச்ரிக்றககறள எடுபப்தன் 
மூலம,் நீங்கள ்இந்தேறகக ்குை்ைத்தினால ்பாதிக்கப்படும ்ோை்ப்புகறளக ்கணிசமாகக ்குறைக்கமுடியும.்

நமது ோகனங்கறளச ்சிைப்பாகப ்பாதுகாத்துக ்தகாள்ள நாம ்அறனேரும ்பின்பை்ை வேண்டிை சில எளிை 

ேழிமுறைகள ்இங்வக தகாடுக்கப்பட்டுள்ளன: 

திருடட்ுப் பபாவதிலிருந்து உஙக்ள் காரை பாதுகாத்துக் ககாள்ளவும் 
■	 உங்கள் காரில் நீங்கள் இல்லாதவபாது, அது வீடட்ின் முன்புை ோகனப் பாறதயில் இருநத்ாலும் கூட, இகன்ஷீனில் 

உங்கள ்சாவிறை ஒருபபாதும ்விட்டுறேக்க வேண்டாம.்

■	 ோகனத்றத ஓட்டும்வபாது மட்டுமல்லாமல ்எப்பபாதும ்உங்கள ்காரின ்கதவுகறளயும,் சன்னல்கறளயும ்பூட்டி 

றேக்கவும.்

■	 உங்கள் காரின் பாதுகாப்றப வமம்படுதத்த ்தரமான எசச்ரிகற்க ஒலிப்பாறனவைா அல்லது பறழை 
ோகனங்கதளன்ைால ்மின்னணு இைக்க நிறுத்தி சாதனத்றதவைா (electronic immobiliser) தபாருத்த வேண்டுதமன 

முடிகவடுங்கள்.

■	 வீட்டிவலா அல்லது உணேகங்கள ்வபான்ை தபாது இடங்களிவலா தேளியில ்ததரியும்படிைாக உங்கள ்சாவிறை 
ஒருபபாதும ்விட்டுறேக்க வேண்டாம.் carsafe – car-security-begins-at-home

உங்கள ்காைிலுள்ள கபாருட்கரளப ்பாதுகாத்துக ்ககாள்ளவும ்
■	 உங்கள் காறர விடட்ு தேளிவை தசல்லுமவ்பாது எபப்பாதும ்உங்கள் காரின ்கதவுகறளயும,் சனன்ல்கறளயும ்பூடட்ி 

றேக்கவும.்

■	 வீடட்ில் நிறுதத்ி றேகக்ப்படட்ிருநத்ாலும், றகத ்ததாறலவபசிகள், றகப்றபகள், ஜி.பி.எஸ் அல்லது சில்லறரக ்
காசுகள் வபானை் மதிபப்ுமிக்க தபாருடக்றள ஒருபபாதும ்தேளியில் ததரியுமப்டி விடட்ுறேத்திருக்க வேணட்ாம.்

■	 எப்பபாதும ்நல்ல தேளிச்சமுள்ள அல்லது மக்கள ்தநருக்கமுள்ள இடத்தில ்நிறுத்த முைை்சி தசை்யுங்கள.்

■	 ரகவிரனஞைக்ள் தங்கள் உபகரணப ்தபடட்ிகறளயும,் ததாழில் ோகனத் (ute) தடட்ுபத்படட்ிகறளயும ்எபவ்பாதும் 
பூட்டி றேத்து, இரவில ்ததருவோரங்களில ்நிறுத்தி றேப்பறதத ்தவிர்க்க முைை்சிக்கவும.்

உங்கள ்காரை விற்பரன கெய்யும்பபாது உங்கரளப ்பாதுகாத்துக ்
ககாள்ளவும ்
■	 உங்கள் காறர விை்பறன தசை்யும்வபாது ஒருபபாதும ்உங்கள ்வீட்டு முகேரிறை விளம்பரம ்தசை்ைவேண்டாம.்

■	 எப்பபாதும ்ோங்க ேருவோரின ்அங்க அறடைாளத்றதக ்கேனித்துப ்பார்த்துப ்பதிவு தசை்து தகாள்ளவும.்

■	 வமை்பார்றே இல்லாமல ்ஒருபபாதும ்உங்கள ்காறர வசாதறன ஓட்டத்துக்கு எடுத்துச் தசல்ல ைாறரயும ்

அனுமதிக்க வேண்டாம.் carsafe – Theft_with_ForceBrochure.pdf

இந்தத் தரைப்ரபப் பறற்ிய பமைதிக விவைஙக்ளுக்குத் தயவுகெயத்ு 
carsafe.com.au என்ற இரையதளதத்ுக்குெ ்கெை்ைவும்.

பமைதிகக் குற்றத ்தடுப்புத ்தகவை்களுக்குத ்
தயவுகெய்து www.police.nsw.gov.au என்ற 

இரையதளதத்ுக்குெ ்கெை்ைவும்.

Crime Prevention Fact Sheet (Car Protection) – Tamil

https://carsafe.com.au/car-security-begins-at-home
https://carsafe.com.au/assets/Theft_with_ForceBrochure.pdf
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