Crime Prevention Fact Sheet (Marine craft safety) – Tamil

நியூ வேல் ஸ் காவல் துறை குற் றத் தடுப்புத் த�ொடர ்கள்

உங் கள் கடல்
மரக்கலத்தைப் பாதுகாக்கவும்
இருப்பதற் கு நாம் மிகவும் பாக்கியசாலிகள் .
துறைமுகத்தில் பயணிப்பதற�்கோ, ஏரியில் பயணம் செய் வதற�்கோ அல் லது கரைய�ோரத்தில் மீன்பிடிப்பதற�்கோ
உங் கள் கடல் மரக்கலம் நன்கு செயல் படும் நிலையில் இருப்பது அவசியமாகும் .
துறைமுகப் பகுதியில் நங் கூரமிட்டிருந்தாலும் , உங் கள் ஊர ்திப்பாதையில் அல் லது தெருவில் அல் லது உங் கள்
வாகனக் க�ொட்டகையில் நிறுத்தியிருந்தாலும் கூட, சில கூடுதல் முன்னெச ்சரிக்கைகளை எடுப்பதன் மூலம் ,
உங் கள் கடல் மரக்கலம் திருடர ்களால் குறிவைக்கப்படுவதற் கான வாய் ப்புகளை நீ ங்கள் கணிசமாகக்
குறைக்கமுடியும் .
உங் கள் வீடு, ம�ோட்டார ் வண்டி அல் லது மிதிவண்டியின் பாதுகாப்பைப் ப�ோல உங் கள் கடல் மரக்கலத்தின்
பாதுகாப்பும் தீவிரமாக எடுத்துக் க�ொள் ளப்பட வேண்டும் . சாவிகளைப் பாதுகாப்பாக வைத்திருத்தல் , தரமான
பூட்டுகளாலும் சங் கிலிகளாலும் பிணைத்தல் மற்றும் கழற் றக்கூடிய விலையுயர ்ந்த ப�ொருட்களை மறைத்து
வைத்தல் ப�ோன்றவை உங் கள் கடல் மரக்கலம் சேதமடைவதிலிருந்து அல் லது திருடப்படுவதிலிருந்து தடுக்க உதவும் .
உங் கள் கடல் மரக்கலத்தை நன்றாகப் பாதுகாக்க இத�ோ சில எளிய வழிமுறைகள் :

நங் கூரமிட்டு நிறுத்தப் பட்டிருக்கும் சமயத்தில் உங் கள் கடல் மரக்கலத்தைப்
பாதுகாக்கவும்

■

உங் கள் கடல் மரக்கலத்துக்கு உள் ளே சாவிகளை விட்டுச ்செல் வத�ோ அல் லது அங் கேயே வைத்திருப்பத�ோ

ஒருப�ோதும் கூடாது

■

எப�்போதும் உங் கள் கடல் மரக்கலத்தின் உபகரணங் கள் பயன்படுத்தப்படாத நேரங் களில் , அவற் றைப்
பார ்வையில் படாதபடி பாதுகாப்பாக மறைத்து வைக்கவும்

■

தரமான பூட்டுகள் , எச ்சரிக்கை அமைப்பு மற்றும் அடையாளம் காணக்கூடிய அம் சங் களை (வரிசை எண்கள்
மற்றும் புகைப்படங் கள் ) பதிவு செய் தல் ப�ோன்றவற் றால் உங் கள் கடல் மரக்கலத்தை மேம் படுத்துவது பற் றி

சிந்திக்கவும்

கடல் மரக்கலத்தை வீட்டில் பாதுகாக்கவும்

■

எப�்போதும் இழுவை வண்டிகளைப் பிணைக்கும�்போது தரமான பூட்டுகளைய�ோ அல் லது சங் கிலிகளைய�ோ
பயன்படுத்தவும்

■

வீட்டிலேயே நிறுத்தப்பட்டிருந்தாலும் , பார ்வையில் படும் படியாக ஆழத்தை ஒலியால் அளக்கும் கருவிகள்
மற்றும் உயிர ் காப்பு மிதவை ஆடைகள் ப�ோன்ற விலை மதிப்புள் ள ப�ொருட்களை விட்டுச ்செல் ல

ஒருப�ோதும் கூடாது

■

எப�்போதும் நல் ல வெளிச ்சமுள் ள பகுதியில�ோ அல் லது மக்கள் நடமாட்டமுள் ள பகுதியில�ோ நிறுத்த
முயற் சிக்கவும்

கடல் மரக்கலத்தை வாங் கும�்போது அல் லது விற் கும�்போது உங் களைப் பாதுகாத்துக்
க�ொள் ளவும்

■
■

உங் கள் கடல் மரக்கலத்தை விற் கும�்போது சரியான இடத்தை விளம் பரம் செய் ய கூடவே கூடாது

எப�்போதும் வாங் குவதற் குச ் சாத்தியமுள் ள விற் பனையாளயாளர ்களின் அடையாளத்தைக் கண்டு, பதிவு
செய் துக�ொள் ளவும்

■

ச�ோதனை ஓட்டத்துக்காக மேற் பார ்வை இல் லாமல் உங் கள் கடல் மரக்கலத்தை எடுத்துச ்செல் வதற் கு
அனுமதிக்க ஒருப�ோதும் கூடாது

■

எப�்போதும் வாங் குவதற்கு முன்னால் கடல் மரக்கலத்தின் தராதரத்தைப் பின்வரும் இணையதளத்துக்குச ்
சென்று பார ்க்கவும்

www.ppsr.gov.au/buying-boat

கடல் மரக்கலத்தின் பாதுகாப்பு மற்றும் பத்திரத் தன்மை பற் றிய மேலதிக விவரங் களுக்குத் தயவுசெய் து

www.police.nsw.gov.au என்ற இணையதளத்திலுள் ள கடல் த�ொடர ்பான பக்கத்துக�்கோ அல் லது
www.rms.nsw.gov.au என்ற இணையதளத்திலுள் ள சாலை மற்றும் கடல் சார ் சேவைகளுக�்கோ
(Roads and Maritime Services) செல் லவும் .

மேலதிகக் குற் றத் தடுப் புத் தகவல் களுக்கு எங் களது

www.police.nsw.gov.au safety and prevention என்ற இணையதளத்துக்குச் செல் லவும்

கடல் மரக்கலத்தின் பாதுகாப் பு

உலகிலேயே மிகச ் சிறந்த நீ ர ்வழிகளில் சிலவற் றை நமக்கு மிக அருகிலேயே க�ொண்டிருக்கும் நியூ சவுத் வேல் ஸில்

