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உலகிவலவே மிகச ்சிைநத் நீரே்ழிகளில் சிலேை்றை நமகக்ு மிக அருகிவலவே தகாண்டிருகக்ும் நியூ சவுத ்வேல்ஸில் 

இருப்பதை்கு நாம் மிகவும் பாகக்ிேசாலிகள். 

துறைமுகதத்ில் பேணிப்பதை்வகா, ஏரியில் பேணம் தசே்ேதை்வகா அல்லது கறரவோரதத்ில் மீன்பிடிப்பதை்வகா 

உங்கள் கடல் மரகக்லம் நன்கு தசேல்படும் நிறலயில் இருப்பது அேசிேமாகும்.

துறைமுகப் பகுதியில் நங்கூரமிடட்ிருநத்ாலும், உங்கள் ஊரத்ிப்பாறதயில் அல்லது ததருவில் அல்லது உங்கள் 

ோகனக ்தகாடட்றகயில் நிறுதத்ியிருநத்ாலும் கூட, சில கூடுதல் முன்தனசச்ரிகற்ககறள எடுப்பதன் மூலம், 

உங்கள் கடல் மரகக்லம் திருடரக்ளால் குறிறேகக்ப்படுேதை்கான ோே்ப்புகறள நீங்கள் கணிசமாகக ்

குறைகக்முடியும்.

உங்கள் வீடு, வமாடட்ார ்ேண்டி அல்லது மிதிேண்டியின் பாதுகாப்றபப் வபால உங்கள் கடல் மரகக்லதத்ின் 

பாதுகாப்பும் தீவிரமாக எடுதத்ுக ்தகாள்ளப்பட வேண்டும். சாவிகறளப் பாதுகாப்பாக றேதத்ிருதத்ல், தரமான 

பூடட்ுகளாலும் சங்கிலிகளாலும் பிறணதத்ல் மை்றும் கழை்ைகக்ூடிே விறலயுேரந்த் தபாருடக்றள மறைதத்ு 

றேதத்ல் வபான்ைறே உங்கள் கடல் மரகக்லம் வசதமறடேதிலிருநத்ு அல்லது திருடப்படுேதிலிருநத்ு தடுகக் உதவும்.

உங்கள் கடல் மரகக்லதற்த நன்ைாகப் பாதுகாகக் இவதா சில எளிே ேழிமுறைகள்:

நங்கூரமிடட்ு நிறுதத்ப்படட்ிருக்கும் சமயதத்ில் உங்கள் கடல் மரக்கலதத்தப் 

பாதுகாக்கவும்
■	 உங்கள் கடல் மரகக்லதத்ுகக்ு உள்வள சாவிகறள விடட்ுசத்சல்ேவதா அல்லது அங்வகவே றேதத்ிருப்பவதா 

ஒருபபாதும் கூடாது

■	 எப்பபாதும் உங்கள் கடல் மரகக்லதத்ின் உபகரணங்கள் பேன்படுதத்ப்படாத வநரங்களில், அேை்றைப் 

பாரற்ேயில் படாதபடி பாதுகாப்பாக மறைதத்ு றேகக்வும்

■	 தரமான பூடட்ுகள், எசச்ரிகற்க அறமப்பு மை்றும் அறடோளம் காணகக்ூடிே அம்சங்கறள (ேரிறச எண்கள் 

மை்றும் புறகப்படங்கள்) பதிவு தசே்தல் வபான்ைேை்ைால் உங்கள் கடல் மரகக்லதற்த வமம்படுதத்ுேது பை்றி 
சிந்திக்கவும்

கடல் மரக்கலதத்த வீடட்ில் பாதுகாக்கவும்
■	 எப்பபாதும் இழுறே ேண்டிகறளப் பிறணகக்ும்வபாது தரமான பூடட்ுகறளவோ அல்லது சங்கிலிகறளவோ 

பேன்படுதத்வும்

■	  வீடட்ிவலவே நிறுதத்ப்படட்ிருநத்ாலும், பாரற்ேயில் படும்படிோக ஆழதற்த ஒலிோல் அளகக்ும் கருவிகள் 

மை்றும் உயிர ்காப்பு மிதறே ஆறடகள் வபான்ை விறல மதிப்புள்ள தபாருடக்றள விடட்ுசத்சல்ல 

ஒருபபாதும் கூடாது

■	 எப்பபாதும் நல்ல தேளிசச்முள்ள பகுதியிவலா அல்லது மகக்ள் நடமாடட்முள்ள பகுதியிவலா நிறுதத் 

முேை்சிகக்வும்

கடல் மரக்கலதத்த வாங்கும்பபாது அல்லது விற்கும்பபாது உங்கதளப் பாதுகாதத்ுக் 

ககாள்ளவும் 

■	 உங்கள் கடல் மரகக்லதற்த விை்கும்வபாது சரிோன இடதற்த விளம்பரம் தசே்ே கூடபவ கூடாது

■	 எப்பபாதும் ோங்குேதை்குச ்சாதத்ிேமுள்ள விை்பறனோளோளரக்ளின் அறடோளதற்தக ்கண்டு, பதிவு 

தசே்துதகாள்ளவும்

■	 வசாதறன ஓடட்தத்ுகக்ாக வமை்பாரற்ே இல்லாமல் உங்கள் கடல் மரகக்லதற்த எடுதத்ுசத்சல்ேதை்கு 

அனுமதிகக் ஒருபபாதும் கூடாது

■	 எப்பபாதும் ோங்குேதை்கு முன்னால் கடல் மரகக்லதத்ின் தராதரதற்தப் பின்ேரும் இறணேதளதத்ுகக்ுச ்

தசன்று பாரக்க்வும் www.ppsr.gov.au/buying-boat

கடல் மரகக்லதத்ின் பாதுகாப்பு மை்றும் பதத்ிரத ்தன்றம பை்றிே வமலதிக விேரங்களுகக்ுத ்தேவுதசே்து 

www.police.nsw.gov.au என்ை இறணேதளதத்ிலுள்ள கடல் ததாடரப்ான பகக்தத்ுகவ்கா அல்லது 

www.rms.nsw.gov.au என்ை இறணேதளதத்ிலுள்ள சாறல மை்றும் கடல்சார ்வசறேகளுகவ்கா 
(Roads and Maritime Services) தசல்லவும்.

பமலதிகக் குற்றத ்தடுப்புத ்தகவல்களுக்கு எங்களது 
www.police.nsw.gov.au safety and prevention என்ற இதையதளதத்ுக்குச ்கசல்லவும்

உங்கள் கடல்  
மரக்கலதத்தப் பாதுகாக்கவும்
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