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கன்ஸ்யூமர்ஸ் இண்்டர்யநஷனல் (CI) பற்ி

கன்ஸ்யூமர்ஸ் இண்்டர்யநஷனல், 120 நாடுகைில் 
240 க்கும் யமறபட்ட  உறுபபினர்ககைக் சகாண்்ட 
நுகர்யவார்  நிறுவனங்களு்டன் ஒன்்ாக இகைந்து, 
எல்ைா இ்டங்கைிலும் தக்க பாதுகாபபு மறறும் 
அதிகாரத்கத நுகர்யவார்களுக்கு வழங்கக்கூடிே  
ெக்தி வாயந்த ெர்வயதெ இேக்கம்  ஆகும். 

நாம் எல்யைாரும் ஒன்்ாக  இகைந்து 
நுகர்யவார்கள பாதுகாபபாகவும், யமன்கமோகவும்,  
யநர்கமோகவும்  ந்டத்தபபடுகி்ார்கள என்பகத 
உறுதி செயகிய்ாம்.  

நுகர்யவார்ககை உைக தரம் வாயந்த பாதுகாபபு 
இேக்கங்கைான ஐ.நா ெகப, சபாருைாதார 
ஒத்துகழபபு மறறும் யமம்பாடடு அகமபபு 
(Organization for Economic Cooperation and Development 
OECD) மறறும்  இருபது நாடுகைின் கூட்டகமபபின் 
((G20)) பார்கவேில் சகாண்டு செல்ை நாங்கள 
பாடுபடுகிய்ாம். 

கன்ஸ்யூமர்ஸ் இண்்டர்யநஷனல்  இைாப 
யநாக்குக்டே நிறுவனம் அல்ை, யமலும் இது 
இங்கிைாந்தில் இேங்கும் பதிவு சபற் நிறுவனம் 
(நிறுவன பதிவு எண் 4337865).  யமலும் 
இங்கிைாந்து சதாண்டு நிறுவனமாகவும் பதிவு 
சபறறுளைது (எண் 1122155)

யமலும் விபரங்களுக்கு  
www.consumersinternational.org  
என்் இகைேதைத்திகன 
பார்க்கவும்.

சவைிேடீு

கன்ஸ்யூமர்ஸ் 
இண்்டர்யநஷனல் 
24, Highbury crescent 
இைண்்டன், N5, IRX, UK

சமாழிசபேர்பபு - 
கன்ஸ்யூமர்ஸ் 
அயொஷியேஷன் 
ஆஃப இந்திோ
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ஒரு புதிே கார் வாங்குவது என்பது அகனவருக்கும் ஒரு சபரிே முதைீடு 
ஆகும். எனயவ அந்த முதைீடடில் ஈடுபடுவதறகு முன்னர், காரின் 
செேல்பாடு, நக்டமுக் விகை யபான்் அகனத்து விவரங்ககையும் 
அ்ிந்து சகாண்டு தான் கார் வாங்க செல்வ வீர்கள. ஆனால் பாதுகாபபு 
என்பது மிகவும் அவெிேம் என்பகத ம்ந்து வி்டாதவீர்கள. பாதுகாபபு 
அம்ெங்கள ஒரு காரில் கட்டாேம் இருக்க யவண்டும். பாதுகாபபான 
கார் உங்களுக்கும் உங்கள குடும்பத்தினரின் பாதுகாபபிறகும் மிகவும் 
அவெிேமாக ஒன்்ாகும். அகனத்து கார்களும் அவற்ின் பாதுகாபபு 
அம்ெங்களும் ஒயர மாதிரிோனகவ என்று கூ் முடிோது. கார் வாங்க 
செல்லும் முன் நாம் அ்ிந்து சகாளை யவண்டிே பாதுகாபபு அம்ெங்ககைப 
பற்ியும் நம் யகடடு அ்ிந்து சகாளைக் கூடிே யகளவிககைப பற்ியும் 
விைக்குவயத இந்த ககயேடு ஆகும். பாதுகாபபு அம்ெங்கள கு்ித்துக் 
கட்டாேம் நவீங்கள அ்ிந்து சகாளை யவண்டும் என்பகத உைர்த்தியே 
இந்த ககயேடு உருவாக்கபபடடுளைது. பாதுகாபபான காரிகன வாங்க 
இந்த ககயேடு உங்களுக்கு மிகவும் உதவும்.

நுகர்யவார்களுக்கான பாதுகாபபு உரிகம

நுகர்யவார் பாதுகாபபு உரிகம ஒரு உைகைாவிே உரிகமோகும். 
ஐக்கிே நாடுகைின் அ்ிவிபபின்படி அகனத்து நாடுகைிலும் உளை 
வாகனங்களுக்கு குக்ந்தபடெ பாதுகாபபு தரம் இருக்க யவண்டும் . 
ொகை பாதுகாபபு பற்ிே பசரஸிைிே பிரக்டனத்கத  ஐ.நா.  ஏபரல் 2016 
இல் ஏறறுக் சகாண்டு, மற் அரொங்கங்ககையும் பின்பற் ஊக்குவித்தது. 

சகாளகககள மறறும் ந்டவடிக்ககககை செேல்படுத்துவதில் 
ஏறபிகனயுக்டே, ஐக்கிே நாடுகள வாகன பாதுகாபபு கடடுபபாடுகள 
அல்ைது அதறகு ெமமான யதெிே தரம் உறுதி செயேபபட்ட,  புதிே 
யமாட்டார் வாகனங்ைில், குக்ந்தபடெ  கடடுபபாடுககை ெந்திக்க, வாகன 
பேைி  மறறும் ொகை பேனர் பாதுகாபபு கடடுபபாடுகள, இருக்கக 
சபல்டகள, காறறுப கபகள மறறும் ஆண்டி ைாக் பியரக்கிக் ெிஸ்்டம் 
(anti-lock braking system (ABS) மறறும் மின்னணு உறுதிக் கடடுபபாடு 
(Electronic Stability Control (ESC))யபான்்கவ சபாருத்தபப்ட யவண்டும். 
இது பயரெிைிோ பிரக்டனம் . OP20 

துரதிர்்ஷ்டவெமாக, உைத்திலுளை பை நாடுகள, இன்னும் வாகன 
பாதுகாபபு கடடுபபாடுககை யபாதிே அைவு செேல்படுத்தவில்கை. 
தனி நபர்கள வாகனங்ககை வாங்கும்யபாது யபாதிே அைவு பாதுகாபபு 
ொதனங்கள உளைதா என உறுதி செயே யவண்டும். 

கருத்தில் சகாளை யவண்டிே பாதுகாபபு அம்ெங்கள

கார் பாதுகாபபு அம்ெங்கள இரண்டு வகககைாகப பிரிக்கபபடுகின்்ன அகவ: 
• விபத்துக்ககை முன் கூடடியே தடுக்க உதவுபகவ(முதன்கம பாதுகாபபு 
அம்ெங்கள) 
• விபத்து ஏறபடுககேில் காேங்கள அல்ைது மரைங்ககை தடுக்க 
அல்ைது குக்க்க உதவுபகவ(இரண்்டாம் நிகை அம்ெங்கள)

முன்னுகர:

http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_traffic/Final_Brasilia_declaration_EN.pdf?ua=1
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Electronic Stability Control (ESC) 
எைக்டரானிக் ஸ்ச்டபிைிடடி 
கன்டயரால்

 
ESC என்பது கார்கைில் விபத்துக்ககை தவிர்பபதறகாக 
பேன்படுத்தபபடும் ஒரு முதன்கம ொதனமாகும். இந்த ESC ொதனத்கத 
கார்கைில் பேன்படுத்திே பி்கு மூன்்ில் ஒரு பங்கு விபத்துக்கள 
குக்ந்துளைதாக ஆயவு அ்ிக்கககள சதரிவித்துளைன. ஐயராபபாவில் 
இது அகமக்கபபட்ட பி்கு 6100யபரின் மரைம் தவிர்க்கபபடடுளைது. 

கார் ஓடடுநர்கள தங்கைின் கடடுபபாடடிகன இழந்தாயைா அல்ைது 
கார் திடீசரன திகெ மா்ி பேைித்தாயைா இந்த ESC அகமபபு 
காரின் ஓட்டத்தில் ெிறு ெிறு தக்டககை ஏறபடுத்தி காகர ஒரு 
நிகைத்தன்கமக்கு சகாண்டு வந்துவிடும். காரின் ெக்கரங்கைில் 
உளை Sensors எனும் கருவி இவவாறு நிகழும் யபாது ஒவசவாரு 
காரின் ெக்கரங்கைிலும் ஒரு வித பியரக் அகமபபிகன உண்்டாக்கி 
கார்ககை தானாகயவ ஒரு நிகைத்தன்கமக்கு சகாண்டு வந்து காரின் 
கடடுபபாடடிகன மீண்டு சகாண்டு வந்துவிடும்.

இந்த அகமபபு முக்க்யக ESC எனப சபேர்.  ஆனால் ஒவசவாரு 
நிறுவனத்திலும் இந்த அகமபபிறகான சபேர்கள மாறுப்டைாம். 
முக்யே ESP, ESC, ASC, DSC, VSC, VSA என்் பை சபேர்கைில் இகவ 
அகழக்கபப்டைாம். நவீங்கள கார் வாங்கும் யபாது கார் டீைரி்டம் இந்த 
அம்ெங்கள காரில் உளைதா என யகடடு அ்ிந்து சகாண்்ட பின்னர் கார் 
வாங்குவது ெி்ந்ததாகும்.

 
Electronic brake-Force distribution (EBD) 
எைக்டரானிக் பியரக் ஃயபார்ஸ் 
டிஸ்டரிபியூஷன்

 
எைக்டரானிக் பியரக் ஃயபார்ஸ் டிஸ்டரிபியூஷன் எனும் இம்முக் 
தானாகயவ ஒவசவாரு ெக்கரத்திறகும் எவவைவு பியரக் சகாடுக்க 
யவண்டும் என அ்ிந்து சகாண்டு அதறயகற்வாறு காரின் யவகத்திகன 
அைிக்கும். ொகைேின் தரம், வாகனத்தின் யவகம், ்டேர்கைில் ஏறபடும் 

முதன்கம பாதுகாபபு 
அம்ெங்கள

1

2
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அழுத்தம் ஆகிேவறக் சபாறுத்து அகனத்து ெக்கரங்களுக்கும் ஒயர 
விதமான பியரக் யதகவபப்டாது. எைக்டரானிக் பியரக் ஃயபார்ஸ் 
டிஸ்டரிபியூஷன் இந்த அகமபபு முக் காரிகன சவகு விகரவியையே 
நிறுத்தி, பாதுகாபபானதாகவும், ஒயர திகெேில் பேைம் செயேவும் 
உதவுகி்து.

Brake assist (BA) 
பியரக் அெிஸ்ட

 
 
பியரக் அெிஸ்ட எனும் இம்முக் ஓடடுனர்கள அவெர காை பியரக்கக 
அழுத்தும் யபாது வாகனம் ஓடடுபவர்களுக்கு ொதகமாக செேல்படும். 
யொதகனகைில் ொதாரைமாக வாகனம் ஓடடுபவர்கள பியரக் சப்டைிகன 
முழுகமோக பேன்படுத்துவதில்கை இந்த ொதனம் அவெர காைத்தில் 
ஏறபடுத்த யவண்டிே தக்டகே வாகனம் ஓடடுபவர்களுக்கு செயது 
சகாடுக்கி்து.

 
 

தன்னிசகெோன அவெர நிறுத்த 
மறறும் யமாதல்  
தவிர்பபு அகமபபு

 
 
AEB  எனும் இசொதனத்தில் யகமராக்களும், யர்டார்களும் சபாருத்தபபடடு 
எதியர உளை சபாருடகைினால் யெதம் ஏறபடுமானால் அதகன 
உைர்த்தும். ெிை கார்கைில் ஒைி/ஒைி மூைம் இந்த செயதி ஓடடுநருக்கு 
சதரிவிக்கபபடும். விபத்து ஏ்படும் சூழநிகை ஏறபட்டாயைா அல்ைது  
ஓடடுநர் கடடுபபாடக்ட இழந்தாயைா இந்த AEB  பியரக்கக தோர் 
நிகைக்கு சகாண்டு வந்து விடும். AEB முழுகமோக சபாருத்தபபடடுளை 
ெிை கார்கைில் வண்டிகே தானாகயவ நிறுத்தி விடும். ஒரு 
முழுகமோன AEB ோல் 38% விபத்துகள குக்ே வாயபபுளைதாக 
ஆயவுகள சதரிவிக்கின்்ன.

4
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ெீட சபல்டகள

 
 
“ெீட சபல்டகள“ வாகனத்தின் முன் பகுதி/ பின்பகுதிேில் பேைம் 
செயபவர்கள/ ஓடடுநர்கைின் உேிகர காபபாறறும். கட்டாேம் இந்த ெீட 
சபல்டககை அைிே யவண்டும். ெீட சபல்டடிகன அைிோவிட்டால் 
உேிரிழபபு இரண்டு ம்டங்காகும் குக்ந்த தூர பேைமானாலும், 
சநடுந்தூர பேைமானாலும் இவறக்க் கட்டாேம் அைிவது அவெிேம். 
ஏசனனில் விபத்து எந்த யநரத்திலும் ஏறப்டைாம். ெீட சபல்டககை 
ெரிோக அைிந்து சகாண்்டால் விபத்து ஏறபடும் ஆபத்கத தவிர்க்கைாம். 

ெீடசபல்டகள அைிவதன் மூைம் கடுகமோன விபத்துக்கள 
மறறும் காேங்ககை தவிர்க்க முடிகி்து. தறயபாகதே காைத்தில் 
பேன்படுத்தபபடடு வரும் ெீட சபல்டகள தங்கள செேல்தி்னில் 
மாற்ங்ககை ஏறபடுத்தி கார் ஓடடுபவர்களுக்கு வெதிோக 
அகமகின்்ன. அவற்ில் உளை Pre- tensioner  ஏயதனும் விபத்துக்கள 
ஏறபட்டால் ெீட சபல்டடிகன இழுத்து அவற்ிறகு ஒருவித இறுக்கத் 
தன்கமேிகன உண்்டாக்கி ஏறப்டக்கூடிே ஆபத்துக்ககை குக்க்க 
உதவுகின்்ன. Load limiters என்் ொதனம் சபல்டக்ட ெி்ிது நவீடடிக் 
சகாளை உதவி, பேைம் செயபவர்களுக்கு எவவித ஆபத்தும் ஏறப்டாமல் 
பாதுக்காக்கி்து.

Air Bags 
ஏர் யபக்ஸ்

 
Air Bags  ொதனங்கள சபரிே விபத்து ஏறபடும் சூழநிகைககை தவிர்க்க 
உதவுகி்து. வாகனத்தின் உளயை அகமக்கபபடடுளை Sensor கள 
வாகனத்தின் ஓட்டத்திகன நிர்வகித்து விபத்து ஏறபடும் ெமேத்தில் 
Air Bags ஐ சவடிக்க செயது வாகனம் ஓடடுபவர்களுக்கும்/ பேைம் 
செயபவர்களுக்கும் பாதுகாபபிகன அைிக்கி்து.

இரண்்டாம் நிகை 
பாதுகாபபு அம்ெங்கள

1
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ஒரு வாகனத்தில் அதிகபடெமாக எவவைவு Air Bags  இருந்தாலும் அகவ 
நல்ைது தான். முன்பகுதிேில் உளை Air Bags யநருக்கு யநர் ஏறபடும் 
யமாதல்ககை தவிர்க்கின்்ன. பக்கவாடடில் உளை Air Bags  மார்பு, வேிறு 
மறறும் இதர பகுதிககை விபத்தில் இருந்து பாதுகாக்கின்்ன. ஒரு ெிை 
வகக Air Bags  காரின் யமல் பகுதிேில் இருந்து கீயழ இ்ங்கி பேைம் 
செயபவர்கைின் தகைேில் ஏறப்டக்கூடிே ஆபத்திகன தவிர்க்கின்்ன. 
அண்கமக் காைத்தில் கால் மூடடு பாதுகாபபிறகாகவும் Air Bags  
வந்துளைன. 

மிகவும் நவ வீனமான இரடக்ட நிகை Air Bags  நிக்ே உளைன. இந்த 
இரடக்ட நிகை Airbags ேில் Sensorகள உளைன. அகவ விபத்து ஏறபடும் 
சூழநிகைக்யகற்வாறு யவகமாகவும், சமதுவாகவும் சவடிக்கும் தன்கம 
சகாண்டது. ெிை யநரங்கைில் Air Bags யவகமாக சவடிபபதினாயையே அந்த 
அதிர்செிேில் காேங்கள ஏறப்டக் கூ்ட வாயபபுகள உளைன.

 

 

தகைப பாதுகாபபு
 
 
Whiplash காேங்கள ஏறப்டாமல் தடுக்க இகவ வடிவகமக்கபபடடுளைை. 
இந்த அகமபபு முக் ெரிோக செேல்ப்ட யவண்டுசமனில், 
தகைக்யகற்வாறு ெரிோன உேரத்தில் இகவ அகமக்கபபடடிருக்க 
யவண்டும். பேைம் செயபவர்கைின் தகைப பகுதிேிைிருந்து சுமார் ஒரு 
இன்ச சதாகைவில் வெதிோக வடிவகமக்கபபடடிருக்கும். இதனால் 
தகை, கழுத்து பகுதிகள மறறும் whiplash காேங்கள யபான்்வறக் 
தடுக்க இேலும்.
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கார் விறபகனோைர்கள கூறுவகத மடடுயம நம்பி கார்ககை வாங்க 
யவண்்டாம். ெிை யநரங்கைில் அவர்கள உண்கமக்கு பு்ம்பான பை 
கருத்துக்ககை கூ் யநரி்டைாம். ஆகயவ கார் வாங்க செல்லும் முன் 
ஒவசவாரு காரின் பாதுகாபபு அம்ெங்ககைப பற்ி அ்ிந்து சகாளை 
யவண்டும். 

NCAP யொதகன ஓட்டத்தின் முடிவுகள:

Global NCAP  எனபபடும் இேக்கம் உறபத்தி செயது தோராகி சவைிவரும் 
கார்ககை யொதகன செயது அவற்ின் பாதுகாபபு அம்ெங்ககை 
மதிபபிடடு படடிேகை தோர் செயகி்து. 

இந்த படடிேைால் கார் ஓடடுபவர்களுக்கும் சவைியே ந்டபபவர்களுக்கும் 
பாதுகாபபு சூழநிகை ஏறபடும். 

இவவிேக்கம் ஒவசவாரு காருக்கும் கீழக்கண்்ட தரத்தின் அடிபபக்டேில் 
நடெத்திர அந்தஸ்திகன அைிக்கி்து.(5 நடெத்திரம் சபற் கார்கள 
மிகவும் தரமானதாக கருதபபடுகின்்ன)

யொதகனேில் முன்பகுதி/பின்பகுதி மறறும் Whiplash 
காேங்கள யபான்்வற்ிறகான பாதுகாபபு அம்ெங்கள 
இ்டம் சபற்ிருந்தால்

குழந்கதகளுக்கான பாதுகாபபு: குழந்கதகளுக்கு முன்பகுதி 
மறறும் பக்கவாடடில் ஏறப்டக்கூடிே ஆபத்துக்ககை பாதுகாத்து 
பை வடிவங்கள மறறும் அைவுகைிலும் தோரிக்கபபடும் 
பாதுகாபபு அம்ெங்கள இருந்தால் 

நவீங்கள கக்டபபிடிக்க 
யவண்டிே 
விஷேங்கள:
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காரின் முன்பகுதி / Bonnet மறறும் பக்கவாடடில் 
ஏறப்டக்கூடிே ஆபத்துக்கைால் எதியர ந்டந்து வருபவர்களுக்கு 
தகை, மார்பு மறறும் பி் பகுதிகைில் ஏறப்டக்கூடிே ஆபத்கத 
தடுக்கும் வெதிகள இருந்தால்

 

வாகன ஓடடுநருக்கு யதகவோன அகனத்து பாதுகாபபு 
அம்ெங்கள மறறும் காேங்ககை தடுக்கும் அகனத்து 
உபகரைங்களும் இருந்தால்

Global NCAP என்பது பை நாடுகைில் தனது கிகைககை சகாண்டுளைது. 
ஆனால் இந்திோவில் இதறகு கிகைகள இல்கை. இதறகு பதிைாக The 
Bharath New Vehicle Safety Assessment Programme (BNVSAP) என்் சபேரில் ெிை 
வரு்டங்கைில் இந்திோவில் இவவகமபபிகன நிறுவ உளைது. இந்திே 
வாகனங்ககை மதிபபடீு செயது அவற்ிறகான தர மதிபபிகன இகவ 
அைிக்க உளைது.

யமலும் Global NCAP நிறுவனம் Institute of Road Traffic Education (IRTE) வு்டன் 
இகைந்து இந்திோவிறகான பாதுகாபபான வாகன பிரசொரத்திகன 
யமறசகாளை உளைது. இதன் மூைம் இந்திோவில் ஒரு வரு்டத்தில் 
1,30,000 வகர ொகை விபத்துகைினால் ஏறப்டக்கூடிே மரைங்ககை 
குக்பபயத இதன் முதன்கம யநாக்கமாகும்.

இது தவிர சென்கனேில் உளை கன்ஸ்யூமர்ஸ் அயொஸியேஷன் ஆஃப 
இந்திோ சதா்டர்ந்து (www.caiindia.org) இகைேதைம் வாேிைாக வாகன 
பாதுகாபபு சதா்டர்பான செயதிகள மறறும் அ்ிக்ககககை சவைிேிடடு 
வருகி்து.

http://www.caiindia.org


மிகவும் பாதுகாபபான கார் வாங்குவதறகான ககயேடு10

கை ஆயவு
 
 
 
 

 

 
 
விஜேநகரில் வெிக்கும் திரு. ஆரிஃப அவருக்டே Hyundai i10 காரில் 
பேைம் செயயும் யபாது எதியர வந்த நாகே காபபாற் யவண்டி 
காகர திருபபும் யபாது அது அருகிைிருந்த ஒரு பளைத்தில் விழுந்தது. 
அவருக்டே ெயகாதரருக்கு கண்கைில் பைத்த அடிபபடடு பை மாதங்கள 
ெிகிசகெ சப் யவண்டி வந்தது. இந்த விபத்தினால் அவர்களுக்டே 
சமாத்த குடும்பமும் விபத்தால் அதிர்செிக்குளைானது. அவர்களுக்டே 
சொந்த கிராமத்தில் இருந்த பைரும் வந்து விபத்துக்குளைானவகர 
ெந்தித்தனர். இதறகு பின்னர் பின் ெீடடில் உடகாருவது என்்ாயை 
அகனவரும் தேக்கம் காடடினர். நாடடுக்கு நாடு இது யபான்் பாதுகாபபு 
ொதனங்கள யவறுபடுவது ஏன் என்று ஆரிஃபிறகு புரிேவில்கை. 
“எல்யைாருக்கும் இரத்தம் ஒன்்ாக இருக்ககேில் அவர்களுக்டே 
பாதுகாபபுக்கு ஏன் யவறு யவறு நிகை ஏறபடுகி்து, மற் நாடுகைில் 
இருக்கும் பாதுகாபபு அம்ெங்கள ஏன் நம் நாடடில் இன்னும் 
அ்ிமுகபபடுத்தபப்டவில்கை என்பது புதிராகயவ இருக்கி்து என 
கூறுகி்ார்

“எல்யைாருக்கும் இரத்தம் ஒன்்ாக 
இருக்ககேில் அவர்களுக்டே பாதுகாபபுக்கு 
ஏன் யவறு யவறு நிகை ஏறபடுகி்து, 
மற் நாடுகைில் இருக்கும் பாதுகாபபு 
அம்ெங்கள ஏன் நம் நாடடில் இன்னும் 
அ்ிமுகபபடுத்தபப்டவில்கை என்பது 
புதிராகயவ இருக்கி்து“ என கூறுகி்ார்
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எசெரிக்ககோக இருங்கள: பாதுகாபபு அம்ெங்கள 
விைம்பரத்தில் கூ்பபடடுளைவாறு மைிவான 
கார்கைில் இருக்காது என சதரிந்து கவத்துக் 
சகாளளுங்கள. உங்களுக்கு யதகவோன பாதுகாபபு 
அம்ெங்ககை முன்னயர சதரிந்து கவத்துக் சகாண்டு 
நவீங்கள வாங்கப யபாகும் கார்கைில் அகவ உளைனவா  
என விறபகனோைரி்டம் யகடடு அ்ிந்து சகாளளுங்கள

குழபபமக்டோதவீர்கள:விறபகனோைர்கள கூறும் 
அதிநவ வீன வார்த்கதகள உங்களுக்கு புரிோவிட்டால் 
அது பற்ி விறபகனோைர்ககை விைக்க 
சொல்லுங்கள. இது உங்கள உேிகரக் காபபாறறும் 
செேைாகும்.

 
கார் வாங்க செல்லும் யபாது உங்கள குழந்கதகைின் 
ஏறகனயவ பேன்படுத்திே கார் ெீடககை உ்டன் எடுத்து 
சென்று புதிே காரில் அகவ சபாருந்துகி்தா என ெரிப 
பார்க்கவும்.

 
நவீங்கள வாங்க நிகனக்கும் கார் மறறும் 
அதன் அகனத்து அம்ெங்ககை கு்ித்து கார் 
விறபகனோைரி்டம் விைக்கம் அைிக்க கூ்ி அதகன 
எழுத்து வடிவில் எழுதி வாங்கி சகாளவது மிகவும் 
ெி்ந்த முக்ோகும்.

கார் வாங்கும் ந்டவடிக்கககைில் யொதகன ஓட்டம் 
ஒரு முக்கிே அம்ெமாகும். நவீங்கள காரின் பேைம் 
செயயும் யபாது இருக்கககள, தகைப பாதுகாபபு 
ஆகிேகவ உங்களுக்கும் உங்கள குடும்பத்தினருக்கும் 
ஏற் வககேில் சபாருத்தமானதாக உளைதா என 
பார்த்துக் சகாளளுங்கள.

காகர ஓடடும் யபாது அகவ உங்கள கடடுபபாடடில் 
உளைதா, உங்கள பாதுகாபபிறகு ஏற்தா என்பகத 
உறுதி செயது சகாண்்ட பின்னயர காகர வாங்க முன் 
வாருங்கள

பாதுகாபபிறகு இகை ஏதும் இல்கை என்பகத 
மனதில் கவத்துக் சகாளளுங்கள.

1

2

3

5

4

கார்ககை வாங்க விறபகன 
நிகைேங்களுக்கு செல்லும் முன் 
நாம் நிகனவில் கவத்துக் சகாளை 
யவண்டிேகவகள:
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குழந்கதகளுக்கான காரின் பிரத்யேக இருக்கககள அவர்கைின் 
பாதுகாபபிறகு மிகவும் முதன்கமோனது ஆகும். ஆகயவ ெரிோன 
கார் இருக்ககேிகன வாங்கிப சபாருத்திக் சகாளவது மிகவும் 
முக்கிேமானதாகும். இவவகக இருக்கககள குழந்கதகைின் எக்டக்கும் 
வேதுக்கும் தக்கவாறு கிக்டக்கின்்ன. ஆகயவ உங்கள குழந்கதகள 
வைர வைர இருக்ககேின் தன்கமேிகன மாற்ி அகமத்துக் சகாளை 
யவண்டிேது அவெிேமாகும்.

குழந்கதகைின் கார் 
இருக்கக:

Group 0/0+ 

பின்பு்ம் பார்த்து

13கி

0-15 மாதங்கள

Group 1  

முன்பு்ம் பார்த்து

9&18கி

9 மாதம் முதல்- 4 வேது வகர

Group 2  

முன்பு்ம் பார்த்து

15&25கி

3-6 வேது வகர

Group 3 

முன்பு்ம் பார்த்து (அ) Booster Cushion

13-35கி

5-11 வேது வகர
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இந்த எக்ட விபரங்கள ஒவசவாரு குழுவிறகும் கைந்து  வருவதால் 
உங்கள குழந்கதகள அதிகபபடெ எக்டகே சநருங்கும் வகர அந்த 
பகுதிேியையே இருக்க செயேவும். பின்பு்ம் பார்த்து குழந்கதகே 
உடகார கவக்கும் யபாது ஏயதனும் காரில் உரெல்கள (அ) விபத்து 
ஏறபடுககேில் குழந்கதக்கு பைத்த காேங்கள ஏறப்ட வாயபபுகள 
உளைன. குழந்கதேின் இருக்ககககை வாங்குககேில் அது ெரிோக 
வண்டிேில் சபாருந்துகி்தா என பார்க்கவும். இது யபாையவ நவீங்கள 
உபயோகிக்கும் மற் கார்கைிலும் சபாருந்துகி்தா என சதரிந்து சகாளை 
யவண்டும். ெிை தோரிபபாைர்கள தங்கைது இகைே தைங்கைில் 
அவர்கைது கார்கைின் இருக்கககள எந்சதந்த கார்களுக்கு சபாருந்தும் 
என்் விவரங்கள தரபபடுகின்்ன. எனயவ இவறக் படித்து அ்ிந்து 
சகாளளுங்கள. ஒரு குழந்கதக்கு யமல் பேைம் செயவது எனில் 
அகனத்து இருக்கககளும் ெரிோக சபாருத்தபபடடுளைதா என்பகத 
உறுதி செயது சகாளளுங்கள.

உங்கள காரில் Isofix mountings சபாருத்தபபடடுளைதா என்பகத பார்த்துக் 
சகாளளுங்கள. Isofix mountings என்பது ெீட சபல்டக்ட பேன்படுத்தாமால் 
காரின் இருக்ககேில் சபாருத்தபபடும் ஒரு ொதனமாகும். அவற்ில் 
உளை 3 சபாருத்திகள அவறக் இருக்கககளு்டன் இகைக்கின்்ன. 
Isofix இருக்கககள பாதுகாபபிறகு மிகவும் அத்திோவெிேமானதாக 
இல்ைாவிட்டாலும் குழந்கதகைின் இருக்கககைில் அகவ எைிதாக 
சபாருந்திவிடுவதால் குழந்கதகளுக்கு ஆபத்து யநரி்ட வாயபபுகள 
குக்வு.

காரின் இருக்ககககை வாங்கும் யபாது பேன்படுத்திே இருக்ககககை 
வாங்காதவீர்கள. ஏசனனில் அகவ மிகவும் பழுதானதாக இருக்கக் கூடும்.
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புது ச்டல்ைிேில் வெிக்கும் திரு. ஹர்விந்தர் ெிங் என்பவரின் 5 
உ்வினர்கள ஒரு திருமை நிகழசெிக்காக அவர்களுக்டே Maruti 
Ritz வண்டிேில் பேைம் செயயும் யபாது ஓடடுநரின் கடடுபபாடக்ட 
இழந்து கார் ஒரு ொக்கக்டக்குள விழுந்து 2 யபர் ெம்பவ இ்டத்தியையே 
உேிரிழந்தனர். மற் 3 யபரில் ஒருவருக்கு தகைேில் பைத்த காேம் 
ஏறபடடு 64 கதேல்கள யபா்டபபட்டன. யமலும் ஒருவருக்கு கககைில் 
பைத்த அடிபபடடு அவரது கககள மீண்டும் செேல்ப்டாமயையே யபாகும் 
நிகை ஏறப்டைாம்.

இரண்டு மரைங்ககை ெந்தித்த இந்த குடும்பம் மற்வர்கைின் 
மருத்துவ செைவுக்காக மிகவும் க்ஷ்டபப்ட யநரிட்டது. அயத ெமேம் 
இ்ந்தவர்கைின் வருமானமும் நின்று யபானது. இது கு்ித்து ஹர்விந்தர் 
ெிங் கூறுககேில், ‘ொதாரை மனிதர்கள உபயோகபபடுத்தும் மைிவான 
கார்கைிலும் இது யபான்் பாதுகாபபு உபகரைங்கள கட்டாேமாக்கபப்ட 
யவண்டும். இதறகு அரசு ெரிோன ந்டவடிக்ககேிகன யமறசகாளை 
யவண்டும் என்்ார்

இது கு்ித்து ஹர்விந்தர் ெிங் கூறுககேில், 
‘ொதாரை மனிதர்கள உபயோகபபடுத்தும் 
மைிவான கார்கைிலும் இது யபான்் பாதுகாபபு 
உபகரைங்கள கட்டாேமாக்கபப்ட யவண்டும். 
இதறகு அரசு ெரிோன ந்டவடிக்ககேிகன 
யமறசகாளை யவண்டும்” என்்ார்

கை ஆயவு
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சுருக்கம்:
புதிே கார் வாங்கும் யபாது நாம்  
நிகனவில் கவத்துக் சகாளை  
யவண்டிே முக்கிே பாதுகாபபு அம்ெங்கள: 

நவீங்கள எதிர்பார்க்கும் காரில் உளை முக்கிே பாதுகாபபு 
அம்ெங்ககை சதரிந்து கவத்துக் சகாளளுங்கள. 

 
கார் வாங்க செல்லும் முன் NCAP யபான்்வற்ின் 
இகைேதைங்களுக்கு சென்று காரின் யொதகன 
முடிவுககைப பற்ி சதரிந்து கவத்துக் சகாளளுங்கள

கார் விறபகனோைகரச ெந்திக்கும் யபாது காரின் 
பாதுகாபபு அம்ெங்ககை பற்ி முழுகமோகக் யகடடு 
அ்ிந்து சகாண்டு அந்த காரிகன யொதகன ஓட்டத்திறகு 
ஈடுபடுத்தி அந்த கார் உங்களுக்கும் உங்களுக்டே 
குடும்பத்தினருக்கும் முற்ிலும் பாதுகாபபானது என்று 
சதரிந்த பின்னயர காகர வாங்குங்கள.

குழந்கதகளு்டன் பேைம் செயககேில், அவர்கைின் 
வேதுக்யகற்வாறு கிக்டக்கும் இருக்ககககை வாங்கிப 
சபாருத்திக் சகாளளுங்கள.
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