
േക�� േമാേ�ാർ വാഹന ച�ം 31 : േമാേ�ാർ വാഹന�ൾ ഓടി�ു�തിെല നിർേ�ശ�ൾ          
പകർ�ുെകാടു�ു�തിന് േവ�ിയു� സിലബ�് 

(1) േമാേ�ാർ വാഹന�ൾ ഓടി�ു�തിെല നിർേ�ശ�ൾ പകർ�ുെകാടു�ു�തിനു�     
സ്കൂള�കള�െട അെ��ിൽ എ��ിഷ്െമൻ��കള�െട സിലബ�് താെഴ പറയും      
�പകാരമായിരി�ണം.  

 

എ. ൈ�ഡവിംഗ് തിയറി-1 

1. നി�ള�െട വാഹനം അറിയുക 2. :ആേ�ാെമാൈബൽ എൻജിെനറി��ം  
അതിൻെ� �പവർ�നെ��ുറി��ം  
ലളിതമായ ആമുഖം 

2.  വാഹന നിയ��ണം 
കാലുെകാ�ു� നിയ��ണം 
 
 
ൈകെകാ�ു� നിയ��ണം 
 
 
മ�് നിയ��ണ�ൾ  

 
❖ ഫുട് േ�ബ�്, ആക്സിലേറ�ർ, ��് 

,ഡി�ർ (ഇേ�ാഴെ� േമാഡലുകളിൽ 
ഇ�) 

❖ �ീയറിംഗ് വീൽ, ഹാൻ �് േ�ബ�്, 
േഹാൺ, ൈവപർ, ഇ�ീഷൻ സ�ിച്, 
�ാർ�ർ, ഡി�ർ, ഇൻ�ിേ��റുകൾ 

❖ റിയർ വ�� മിറർ (വലതും ഇടതും വശം), 
ഇൻസ്�ടുെമൻ�് ��ർ, അളവ് 
ഉപകരണ�ൾ, ഡയലുകൾ, വിൻ�് 
സ്�കീൻ-ഇവയുെട ഉേ�ശ�ം 

3.  ൈ�ഡവിംഗിന് മുൻപു� പരിേശാധനകൾ 1) ൈ�ഡവർ സീ�ിൽ ഇരി�ു�തിനു മുൻപും 
(2) ൈ�ഡവർ സീ�ിലിരു�തിന് േശഷം 

4. വാഹനം ഓടി�ാൻ തുട�ൽ ● ചലി�ാൻ തുട�ു�തിനു െതാ�് 
മുൻപു� മുൻ കരുതലുകൾ, 

● ചലി�് െകാ�ിരി�ുേ�ാൾ 
● ബി�ി�് േപായിൻ�്(എൻജിനും ൈ� 

വീലും കൂടിേ�രു� െപാസിഷൻ-ഇവിെട 
എൻജിൻെ� സൗ�് കുറ�് മാറു�ു, 
എൻജിൻെ� കറ�ം കുറ�് കുറയു�ു. ) 
ചലി�ുേ�ാൾ 

● �ീയറിംഗ് നിയ��ണം 
● ഗിയർ മാറൽ 
● നിറു�ൽ 
● േ�ബ�ിംഗ് 
● ആക്സിലേറ�ർ(പതിെയ 

ഉ�ത്/െപെ��ു�ത്) 
● �ടാഫികിേന�ുറി��� േബാധം, 

േറാഡിെന�ുറി��� 
േബാധം,തീരുമാനെമടു�ൽ,  

● പാർ�് െച�ലും വാഹനം േറാഡ് 
ഉപേയാ�ാ�ൾ�നുസരി�് �ാനം 
മാ�ലും,പുറേകാെ�ടു�ൽ 



5. േറാഡിലൂെടയു� ഓടി�ൽ മുൻ കൂ�ി കാണൽ, തീരുമാനെമടു�ൽ ,മ�് 
േറാഡ് ഉപേയാ�ാ�ൾ�നുസരി�് 
വാഹന�ി�െ്റ �ാനം മാ�ൽ. 

6. ജംഷനുകളിൽ ഓടി�ൽ മിറർ, സി�ൽ , മാേനാവർ(എം എസ് എം) 
െപാസിഷൻ, സ്പീഡ്, ലു�് (പി എസ് 
എൽ),കാഴ്ചയുെട േമഖല 

7. മാേനാവർസ് കൂടിേ�രു�തും അക�ു േപാകു�തുമായ 
മാേനാവർ, ഇടേ�ാ�് വലേ�ാ�് തിരിയാനു� 
മാേനാവർ- 3- േപായിൻ�് തിരിയൽ, 

5- േപായിൻ�് തിരിയൽ, 

യു-േടൺ, നിറു�ിയി�ിരി�ു� വാഹനെ� 
മറികട�ൽ, വാഹന�ിൻെ� വലത് വശ�് 
കൂെട ഇടത് വശ�് കൂെട കട�് േപാകൽ. 

8. പുറേകാെ�ടു�ൽ ഇരു�് െകാ�് റിേവഴ്സ് ഗിയറിൻെ� �ാനം 
കെ��ൽ, േവഗത് നിയ��ണം, റിേവഴ്സ് 
ഗിയറിൽ തിരി�ൽ, എസ് വളവിലൂെട വള�് 
പുള�് േപാകൽ, സാധാരണ വരു� 
െത��കൾ 

9. പാർ�് െച�ൽ സമാ�രം, ചരി�്, ലംബമായി, കയ�െ� 
അഭിമുഖീകരി�്, ഇറ�െ� അഭിമുഖീകരി�്, 
സാധരണ വരു� െത��കൾ. 

10. േറാഡിൽ ൈ�ഡവറുെട ഉ�രവാദിത�ം ൈ�ഡവിംഗ് സ�ഭാവം, മ�് േറാഡ് 
ഉപേയാ�ാ�െള പരിഗണി�ൽ, മര�ാദ , 
മൽസരം, അമിത ആ�വിശ�ാസം, 
�മയി�ായ്മ, ഡിഫൻസീവ് ൈ�ഡവിംഗ്, 
െറയിൽേവ േ�കാ�ിംഗിലൂെട ഓടി�ുംേബാൾ 
കാറുകൾ ത�ിലു� അകലം 

11. ചില വാഹന�ൾ�ു� മുൻഗണന എമർെജൻസി വാഹന�ൾ, ഫയർ 
എൻജിനുകൾ, ആംബുലൻസുകൾ 

ബി- �ടാഫിക് വിദ�ാഭ�ാസം-1 



1. ൈ�ഡവിംഗിെല നിയ��ണ�ൾ േമാേ�ാർ വാഹന നിയമം 1988 വകു�് 118 ന് 
കീഴിൽ ഉ�ാ�ിയിരി�ു� േറാഡ് 
ഉപേയാഗി�ു�തിെല നിയ��ണ�ൾ 

2. ൈക െകാ�ു� അടയാള�ൾ മുകളിൽ പറ� അേത നിയമമനുസരി�് 

3. �ടാഫിക് ചി��ൾ േമാേ�ാർ വാഹന നിയമം 1988 െഷഡ��ൾ 
�പകാരമു�ത് 

4.  �ടാഫിക് വാർഡൻെ�/�ടാഫിക് 
േകാൺ�്ബിളിൻെ� ൈകെകാ�ു� 
അടയാള�ൾ 

 

5. ആേ�ാമാ�ിക് ൈല�് 
സി�ലുകെള�ുറി��� ആമുഖം 

 

6.  േറാഡ് മാർ�ി�ുകെള�ുറി�് ആമുഖം  

7. ൈഹേവകളിലും സി�ി േറാഡുകളിേലയും 
േവഗത നിയ��ണം 

 

8. നിേരാധിത േമഖലകളിെല പാർ�ിംഗ്  

9. േമാേ�ാർ വാഹന നിയമം 1988 െല ചില 
�പധാന വകു��കളായ 
122,123,125,126,128 

 

10. ൈ�ഡവ് െച���തിനു� േയാഗ�ത 
െട�്  

േക�� േമാേ�ാർ വാഹന ച�ം 1989 ച�ം 15 
ഉപച�ം (3) 

സി- ൈല�് വാഹന�ള�െട ൈ�ഡവിംഗ് പരിശീലനം 

1. വാഹന�ള�െട വിവിധ ഭാഗ�ള�െട 
തിരി�റിയൽ  

 

2. ൈ�ഡവിംഗിന് മുൻപു� പരിേശാധനകൾ 1. ൈ�ഡവർ സീ�ിൽ ഇരി�ു�തിന് മുൻപ് 
2. ൈ�ഡവർ സീ�ിലിരി�തിന് േശഷം 

3. �ീയറിംഗ് ഉപേയാഗി�ൽ പരിശീലനം ത�ൽ വലി�ൽ രീതി 

4. ബി�ിംഗ് േപായിൻ�്(എൻജിനും ൈ� 
വീലും കൂടിേ�രു� െപാസിഷൻ-ഇവിെട 
എൻജിൻെ� സൗ�് കുറ�് മാറു�ു, 
എൻജിൻെ� കറ�ം കുറ�് കുറയു�ു. ) 

 

5. വാഹനം ചലി�് തുട�ലും ഗിയറുകൾ 
മാറലും 

 

6. നിറു�ൽ  ❖    സാധരണയു� നിറു�ൽ 



❖   അടിയ�ിരമായി നിറു�ൽ  

7. േറാഡിൽ ൈ�ഡവ് െച��േ�ാൾ മുൻ കൂ�ി 
കാണാനും തീരുമാനെമടു�ാനുമു� 
കഴിവ് വളർ�ിെയടു�ൽ 

 

8. പുറേകാെ�ടു�ൽ ❖     േനെര 
❖  എസ് വളവിലൂെട 

9. വ�ം തിരിയലും പാർ�ി�ും  

10. ൈലസൻസ് െകാടു�ൽ  

ഡി- വാഹന�ിൻെ� �പവർ�നവും അ�കു� പണികള�ം  

1. വാഹന�ിൻെ� ഘടന  

2. ഡീസലും െപേ�ടാള�ം എൻജിനുകള�െടയും 
�പവർ�നം 

 

3. ഫ��വൽ സി�ം ഫ��വൽ ൈലനുകൾ, ഫ��വൽ ഇൻെജക്ട് 
െച��� പ�്, ആേ�ാൈമസർ (ഫ��വൽ 
ഇൻെജക്ടർ ), എയർ േലാ�്,  ഓയിൽ േ�ാക് 

4. കൂളിംഗ് സി�ം ● ഉേ�ശം 
●  േറഡിേയ�ർ 
●  വാ�ർ പ�് 
●  ഫാൻ ലീഫ്/ഫാൻ െബൽ�് 
●  േറഡിേയ�ർ െവ�ം തിള�ൽ 
●  പരിഹരി�ൽ  

5. ലൂ�ബിേ�ഷൻ സംവിധാനം ● ഉേ�ശം 
● എൻജിൻ ലൂ�ബിേ�ഷൻ 
● ചാ�ിസ് ലൂ�ബിേ�ഷൻ 
●  ഓെരാ യൂണി�ിനുമായു� ഓയിൽൻെ� 

േ�ഗഡ് ന�റുകൾ 

6. �ടാൻസ്മിഷൻ സി�ം (എ) ��്: - �പവർ�നം 
- �ി�് 
- ൈറസിംഗ് 
- ലിംേഗജുകൾ 

(ബി) ഗിയർ േബാക്സ്:         - �പവർ�നം
- ഉേ�ശം
- ഭാഗ�ൾ 

(സി) െ�പാ��ർ ഷാഫ്�് - �പവർ�നം/ 
                                                  ഉേ�ശം  
- േയാ�്  
                                                  േജായിൻ�് 



- ഡി െജ 
                                                  ബിയറിംഗ് 
                                                  �ി�് 

- യു േജായിൻ�് 
 - ലൂ�ബിേ�ഷ 
                                                  ൻ 
(ഡി) ഡിഫറൻഷ�ൽ              - ഉേ�ശം/ 
                                                  �പവർ�നം 
                                               - ശബ്ദം 

7. സസ്െപൻഷൻ സംവിധാനം ● ഉേ�ശം 
● സ്�പി�ുകൾ 
● ഷാ�ിൾ, ഷാ�ിൾ പിൻ ബുഷ് 
● േഷാ�് അബ്േസാർബർ അതിൻെ� 

ബുഷുകൾ 

8. �ിയറിംഗ് സംവിധാനം ● ഉേ�ശം 
● �ിയറിംഗ് േജ�ാമ�ടി 
● �ിയറിംഗ് ലിേ�ജുകൾ 
● �ിയറിംഗ് േബാക്സ്  

9. േ�ബ�് സംവിധാനം ● ഉേ�ശം 
● ൈഹേ�ഡാളിക് േ�ബ�ും അതി�െ്റ 

�പവ�നവും 
● വായുവിൻെ� സഹായ�ാൽ 

�പവർ�ി�ു�് ൈഹേ�ഡാളിക് േ�ബ�് 
അതിൻെ� �പവർ�നം 

● എയർ േ�ബ�് അതിൻെ� �പവർ�നം 
● േ�ബ�് സംവിധാന�ിെല മുഴുവൻ 

അഡ്ജ�്െമൻ�്കള�ം 

10. ഇലക്�ടി�ൽ സംവിധാനം ● ബാ�റിയും അതിൻെ� അവ�യും 
● ഡയനാേമാ/ആൾ�ർേന�ർ 
● െസൽഫ് േമാേ�ാർ, �ാർ�ർ േമാേ�ാർ, 

െറഗുേല�റുകൾ, ൈല��കൾ 
● ആ�ിയർ മീ�റിൽ േനാ�ി ചാർജിംഗ് 

േറ�് വായിെ�ടു�ാനു� അറിവ് 

11. ടയറുകൾ ● ടയറുകെള�ുറി��� പഠനം 
● പരിപാലനം/അ�കു� പണികൾ 
● തകരാറുകൾ ഉ� ടയറുകൾ 

ഉപേയാഗി�ാലു� കുഴ��ള�ം വീൽ 
അൈലെ�ൻ��ം 

 

12. ഇൻസ്ടുെമൻ�്സ് ��ർ, ഡാഷ് 
േബാർഡ് മീ�റുകൾ, അവയുെട 
ഉേ�ശ�ള�ം �പവർ�ന�ള�ം. 

 



ഇ- മീഡിയം െഹവി വാഹന�ള�െട ൈ�ഡവിംഗ് 
ൈ�ഡവിംഗ് തിയറി -2 

1. ന� ൈ�ഡവറുെട ഗുണ�ൾ        �മ, ഉ�രവാദിത�ം, ആ� വിശ�ാസം, 
മുൻ കൂ�ി കാണാനു� കഴിവ്, 
�ശ�,മര�ാദ, ഡിഫൻസീവ് ൈ�ഡവിംഗ്, 
േറാഡ് ച��െള�ുറി��ം 
നിയ��ണ�െള�ുറി��മു� അറിവ്, 
വാഹന നിയ��ണ 
സംവിധാന�െള�ുറി��ം 
പരിപാലനെ��ുറി��ം ലളിതമായി 
വാഹന 
യ���പവർ�നേ��ുറി��മു� 
അറിവ് 

2. വാഹന നിയ��ണ 
സംവിധാന�െള�ുറി��� അറിവ്. 

● മുഖ� നിയ��ണ�ൾ 
● അ�പധാന നിയ��ണ�ൾ 

3. നിയ��ണ സംവിധാന�ള�െട 
�പതികരണം 

● ആക്സിലേറ�ർ 
● േ�ബ�്-പടിപടിയായി/െപെ��്/െപെ��് 

തീ�വമായി 
● ��് 
● �ിയറിംഗ് 

4. ൈ�ഡവിംഗ് തുട�ു�തിന് മുൻപു� 
പരിേശാധനകൾ 

● ൈ�ഡവർ സീ�ിലിരി�ു�തിന് 
മുൻപായി 

● ൈ�ഡവർ സീ�ിലിരു�തിന് േശഷം 

5. �ിയറിംഗ് വീലിൽ പിടി�ൽ ● ത�ൽ വലി�ൽ രീതിയിൽ 
പരിശീലി�ൽ 

● നീ�ിെ�ാ�ിരി�ുേ�ാൾ 
● ഗിയർ മാറുേ�ാൾ 
● തിരിയുേ�ാൾ 
● േഹാൺ മുഴ�ുേ�ാൾ 
● ഡാഷ് േബാഡിെല സ�ി��കൾ 

�പവർ�ി�ി�ുേ�ാൾ 
● സി�ലുകൾ െകാടു�ുേ�ാൽ 
● അടിയ�ിര ഘ��ിൽ  

6. ഗിയർ മാറൽ ● ഡബിൾ ഡി-��ിംഗ്, �പാഥാന�ം, 
െചേ�� വിധം 

● സിംഗിൾ ��ിംഗ് 
● ഗിയർ മുേ�ാ�് മാേ�� രീതി, േലാവർ 

ഗിയറിേല�് മാ�ൽ 
● ഗിയർ താേഴ�് മാേ�� രീതി, ൈഹയർ 

ഗിയറിേല�് മാ�ൽ 

7. ൈ�ഡവിംഗ് ആരംഭം ● ഒ�ാമെ� ഗിയർ 



● ര�ാമെ� ഗിയർ 
● മൂ�ാമെ� ഗിയർ 
● നാലാമെ� ഗിയർ 
● അ�ാമെ� ഗിയർ 
● റിേവഴ്സ് ഗിയർ 
● ഓവർ ൈ�ഡവ്/ഒപ്ഷണൽ  

8. എം എസ് എം, പി എസ് എൽ െചേ�� 
രീതി 

 

9. ഓടി�് േപാകൽ (മാേനാവർ) കട�് േപാകുേ�ാൾ, കൂടിേ�രുേ�ാൾ, 
അക�് േപാകുേ�ാൾ, മറികട�ുേ�ാൾ, 
മുറി�് കട�ുേ�ാൾ, 
തിരിയുേ�ാൾ,േകാർണർ െച��േ�ാൾ, 
പുറേകാെ�ടു�ുേ�ാൾ, പാർ�് 
െച��േ�ാൾ 

10. നിറു�ൽ ● സാധാരണയു� നിറു�ൽ 
● അടിയ�ിരമായി നിറു�ൽ 
● എൻജിൻ േ�ബ�്/എക്സ്േഹാ�് 

േ�ബ�് ൻെ� ഉപേയാഗം  

11. നിറു�ാെനടു�ു� ദൂരം ● �പതികരണ സമയം സ�രി�ു� ദൂരം 
● േ�ബ�് െചയ്ത് നിറു�ാെനടു�ു� 

ദൂരം  

12. പി�ുടേര� ദൂരം ● അർ�മാ�ു�ത് 
● ദൂരം ഉപേയാഗി��� രീതി 
● കാറിൻെ� നീളം ഉപേയാഗി�ു� രീതി 
● 2 െസ�ൻ�് സമയ നിയമം രീതി 

13. തിരി�റിയൽ (ഐഡൻ �ി ഫിേ�ഷൻ), 
ദീർഘദർശനം (�പഡി�ൻ),തീരുമാനം 
(ഡിസിഷൻ), �പാവർ�ീകമാ�ൽ 
(എക്സിക��ഷൻ) [IPDE-Defensive driving] 
തത�ം 

 

14. ഡിഫൻസീവ് ൈ�ഡവിംഗ് സ��ദായം ● നിർ�യി�ൽ 
● മുൻ കൂ�ി കാണൽ 
● ഒഴിവാ�ാനു� വഴി 

15. രാ�തി വാഹനം ഓടി�ൽ ● െഹഡ് ൈല�് സ�ി�ിൻ െ� �ാനം 
● െചേ�� വിധം 
● ലാ�ുകൾ ക�ിേ��തിൻ െ� 

ബാധ�ത 
● ലാ�ുകൾ ക�ി�ു�തിനു� 

നിയ��ണ�ൾ  



16. മല�ാതയിലൂെടയു� ഓടി�ൽ ● മല�ാതയിൽ പാർ�ിംഗ് േ�ബ�് 
സ��ദായം ഉപേയാഗി�് ഓടി�ാൻ 
തുട�ൽ 

● ��് �ി�ിംഗ് സ��ദായ�ിലൂെട 
ഓടി�ൽ 

● മല�ാതയിൽ കയ�േ��് ഓടി�ൽ 
● മല�ാതയിൽ ഇറ�േ��് ഓടി�ൽ 

17. അടിയ�ിര ഘ��ളിൽ ഓടി�ൽ വാഹനം െത�ിേ�ാകൽ, േഹാൺ 
ഉട�ിേ�ാകൽ, തീ, വീൽ ഊരിേ�ാകൽ, 
േ�ബ�് േപാകൽ, ��് ആക്സിൽ 
ഒടിയൽ, മുൻ ടയർ െപാ�ിേ�ാകൽ, 
�ിയറിംഗ് ചാ�ാ�ം (േവാ�ി�്), �ിയറിംഗ് 
ലിേ�ജുകൾ വി�് േപാവുക, ആക്സിലേറ�ർ 
െപഡൽ ജാ�ാവുക, ��് േറാഡ് വി�് 
േപാകൽ, ഡിേസബിൾഡ് വാഹന�ള�മായി 
ഇടിയു�ാകാൻ സാധ�തയു�ത് േപാലു� 
�പേത�ക സാഹചര��ൾ, കു�് ഇറ�ം 
ഇറ�ുംേബാള�� േ�ബ�് േപാകൽ, 
വാഹന�ിൻ െ� മു�ിൽ വരു� 
െപെ��ു� തട�ം ഇവെ�ാെ� ഇത് 
വരാതിരി�ാനു� മുൻ കരുതൽ 
എടു�ുകയാണ് േവ�ത്. 

18. �പേത�ക സാഹചര��ളിൽ വാഹനം 
ഓടി�ൽ 

● വർഷകാല�് 
● രാവിെല, ൈവകുേ�രം, മ�ു� 

േറാഡുകളിൽ 
● തിര�ു� �ടാഫി�ിൽ 

19. െക�ിവലി�ൽ (െ�ടയ് ലർ ൈ�ഡവിംഗ്) ● െചേ�� വിധം 
● ‘ON-TOW’ േബാർഡ് 
● വലി�് െകാ�് േപാകുേ�ാഴു� േവഗത 
● െ�ടയ് ലർ ഉ�േ�ാൾ 

പുറേകാെ�ടു�ലും വാഹന�ിൻെ� 
�ാനവും 

20. ഇ�ന �മത�ു� രീതികൾ  

21. റിേ�ാർ��കൾ-ചർ�കൾ  

എഫ്- �ടാഫിക് എഡ��േ�ഷൻ-2 

1. നി�ള�െട േറാഡിെന അറിയുക  ● നിർ�ഹണമനുസരി��� തരം 
തിരി�ൽ 

● രൂപക�ന അനുസരി�് 
അനുവദി�ിരി�ു� േവഗത 

● േറാഡ് േജ�ാമ�ടി 



● വിവിധ തരം �പതല�ള�ം അതിൻെ� 
സ�ഭാവ�ള�ം 

● ചരിവും ഉയരവും 

2. കാണാവു� ദൂരം ● വളവുകളിൽ 
● ജംഗ്ഷനുകളിൽ  

3. േറാഡ് ജംഗ്ഷനുകൾ ● �പിൻസി�ിൾസും തര�ള�ം 
● ടി-ജംഗ്ഷനുകൾ 
● ൈവ-ജംഗ്ഷനുകൾ 
● 4-ൈകകള�� ജംഗ്ഷനുകൾ 
● �ാേഗഡ് ജംഗ്ഷൻ(എ�ാ േറാഡുകള�ം 

ഒരു േപായിൻ�ിൽ േചരാ� ജംഗ്ഷൻ) 
● നിയ��ണമു� ജംഗ്ഷൻ 
● നിയ��ണമി�ാ� ജംഗ്ഷൻ 

4. �ടാഫിക് ഐലൻ��കൾ ● വിവിധ തരം റൗ�് എബൗ��കൾ 
● ചാനൈലസറുകൾ, മീഡിയനുകൾ  

5. ൈബ പാ�്, സ�് േവ, ഓവർ �ബിഡ്ജ്, 
ൈ� ഓവർ 

● ഉേ�ശം 
● ൈ�ഡവ് െചേ�� വിധം  

6. ബസ് േ�ാ�്, ബസ് െടർമിനസ്, ബസ് 
�ാൻ�് 

കയറൽ, ഇറ�ൽ രീതി 

7. േറാഡ് മാർ�ിംഗുകൾ ● െവ� വര: തുടർ�യായു�തും, 
ഇടവി���തും 

● മ� വര 
● െലയിൻ അടയാളെ�ടു�ൽ 
● സീ�ബ േ�കാ�ിംഗ് 
● േ�ാ�് ൈലൻ 
● പാർ�ിംഗിനു� അടയാളെ�ടു�ൽ 
● േറാഡ് സൂചക�െള�ുറി��� േബാധം 

8. ൈലൻ തിർെ�ടു�ലും ൈലൻ 
അ�ട�വും 

 

9. താെന �പവർ�ി�ു� ൈല�് 
സൂചക�ൾ 

 

10. േറാഡ് ഉപേയാ�ാ�ള�െട 
സ�ഭാവ�ൾ 

● കാൽനടയാ�ത�ാരൻ, മദ�പൻ, 
കു�ികൾ, അ�ർ,ബധിരർ, 
ഊമ,യുവാ�ൾ, കു�ികള�മായി വരു� 
മുതിർ� സ്�തീകൾ,  

● പതുെ� േപാകു� വാഹന�ൾ, 
േമാെ�ടുകൾ, േമാേ�ാർ ൈസ�ിള�കൾ, 
ആേ�ാകൾ, െടേ�ാകൾ, 
വാനുകൾ,ബസുകൾ, �ട�ുകൾ, വി ഐ 



പി കൾ, ആ�ുലൻസുകൾ, ഫയർ 
എൻജിൻ, മൃഗ�ൾ 

11. അപകട�ൾ ● വിവിധ തരം അപകട�ൾ 
● അപകട�ള�െട കാരണ�ൾ 
● അപകട�ൾ ഒഴിവാ�ാനു� രീതികൾ 
● അപകടം ഉ�ാകുംേബാൾ ൈ�ഡവറുെട 

ഉ�രവാദിത�വും ൈ�ഡവർ െചേ�� 
കാര��ള�ം. 

12. േമാേ�ാർ വാഹന നിയമം 1988 െലയും 
േക�� േമാേ�ാർ വാഹന ച�ം 1989 െലയും 
സം�ാന ച��ളിേലയും �പാധാന 
വ�വ�കൾ.  

● ചില നിർ�ചന�ൾ 
● ൈ�ഡവിംഗ് ൈലസൻസും അതിൻ െ� 

പുതു�ലും 
● ൈ�ഡവിംഗ് ൈലസൻസ്, 

െരജി�്േ�ടഷൻ സർ�ിഫി��്, ഫി�്ന�് 
സർ�ിഫി��്, ഇൻഷുറൻസ്, െപർമി�്, 
ടാക്േസഷൻ കാർഡ് അെ��ിൽ ടാക്സ് 
േടാ�ൺ ഇവ െകാ�് നട�ലും 
പരിേശാധനാ ഉേദ�ാഗ�ൻ 
ആവിശ�െ�ടുംേബാൾ ഹാജരാ�ലും. 

● േമാേ�ാർ വാഹന നിയമ�ിലും 
ച��ിലും പറ�ിരി�ു� �ടാഫിക് 
കു�കൃത��ള�ം അതിൻെ� ശി�യും 

● െപേ�ടാളിയം നിയമം 1934 ൻെ� �പസ� 
ഭാഗ�ൾ 

● സി�ി േപാലീസ് നിയമം 
● ഇ��ൻ പീനൽ േകാഡ് 1860 

ജി- ൈ�ഡവർമാരുെട െപാതു ജന സ�ർ�ം 
മ�് േറാഡ് ഉപേയാ�ാ�േളാട് മര�ാദേയാടും ധാർ�ീകവുമായി െപരുമാറു�തിെന�ുറി�് 

കുറ�് അടി�ാന കാഴ്ച�ാട് 

എച്- െഹവി വാഹന ൈ�ഡവിംഗ് പരിശീലനം 

1. വിവിധ ഇൻസ്�ടുെമൻ ��കെള 
പരിചയെ�ടൽ  

ഡയലു� അളവുപകരണവും നിയ��ണ�ള�ം 

2. ൈ�ഡവിംഗ് തുട�ു�തിന് മുൻപു� 
പരിേശാധനകൾ 

● ൈ�ഡവർ സീ�ിലിരി�ു�തിന് 
മുൻപായി 

● ൈ�ഡവർ സീ�ിലിരു�തിന് േശഷം 

3. ൈ�ഡവിംഗ് ആരംഭി�ൽ ബി�ിംഗ് േപായിൻ�്, നീ�ി തുട�ൽ, 
ഡബിൾ ഡി- ��ിംേഗാടുകൂടിയ ഗിയർ 
മാറൽ,�ിയർ െച�ൽ, നിറു�ൽ, ൈക 
െകാ�ു� അടയാള�ൾ. 

4. ഉൾ നാടൻ േറാഡിലൂെടയു� ൈ�ഡവിംഗ് ഐ. ബി.ഡി.ഇ തത�ം ഉപേയാഗി�ൽ 



5. തീരുമാനെമടു�നു� കഴിവ് 
വളർ�ിെ�ാ�് വരൽ 

കട�് േപാവുക, മറികട�ൽ, കൂടിേ�രൽ, 
അക�് േപാകൽ, MSM(Mirror, 
signal,Manoeuvre) ഉം PSL(Position speed 
Look)ഉം െചെ�� രീതി പരിശീലി�ൽ, 
ഡിെഫൻസിവ് ൈ�ഡവിംഗ് സ��ദായം, 
ശരിയയ പി�ുടരൽ. 

6. മുൻ കൂ�ി കാണാനു� കഴിവ് 
വളർ�ിെയടു�ൽ. 

തിരിയൽ, ഒ�ുേചരൽ, ജംഗ്ഷനിേല�് 
കയറലും ജംഗ്ഷനിലൂെട േപാകലും, ൈലൻ 
തിരെ�ടു�ലും ൈലൻ മര�ാദയും, മുറി�് 
കട�ൽ, നിരീ�ണം. 

7. തിരേ�റിയ െതരുവിൽ വാഹനം 
ഓടി�ാനു� കഴിവ് വളർ�ൽ 

 

8. രാ�തി ൈ�ഡവിംഗ്  

9. ദീർഘദൂരം ഓടി�ാനു� 
പരിശീലനം,മല�ാതകളിെല ൈ�ഡവിംഗ് 

 

10. ഇൻേ�ർണൽ േ�ടഡ് െട�്  

11. പുറേകാെ�ടു�ാനും പാർ�ിംഗിനുമു� 
പരിശീലനം 

 

12. ൈലസൻസ് െകാടു�ൽ  

ഐ. തീ െകാ�ു� ആപ�ുകൾ 
വാഹന�ിെല തീ െകടു�ാനും തടയാനും ഉ� രീതികൾ 

െജ. വാഹന പരിപാലനം 
1. േമാശമായതും അല��വുമായ ൈ�ഡവിംഗ് മൂലം വാഹന�ിൻെ� ഭാഗ�െള ബാധി�ു� 

കാര��ൾ 
2. സാധാരണ ദിനം �പതി െച��� പരിപലനവും ഇടവി�് ഇടവി�് െച��� പരിപാലനവും 
3. ബാ�റി പരിപാലനം 
4. ടയർ പരിപാലനം, ട��ബ് വൾ�ൈനസിംഗ് 
5. എൻജിൻ ടൂൺ െച�ൽ 
6. വീൽ അൈലെ�ൻ�് പരിേശാധി�ൽ 
7. േ�ബ�് അഡ്ജ�്െമൻ�് 
8. ആക്സിലേറ�ർ, േ�ബ�്, ��് എ�ീ െപഡലുകള�െട അഡ്ജ�്െമൻ�് 
9. ഫാൻ െബൽ�് അഡ്ജ�്െമൻ�് 
10. ഡാഷ് േബാർഡിെല മീ�റുകൾ നിരീ�ി�ൽ 
11. ലൂ�ബിേ�ഷൻ 
12. എയർ േലാ�് മാ�ലും ഓയിൽ േ�ാ�് മാ�ലും  

െക- �പഥമ ശു�ശൂഷ 
1. �പഥമ ശു�ശൂഷെയ പരിചയെ�ടു�ൽ 
2. �പഥമ ശു�ശൂഷയുെട ചുരു� രൂപം 



3. ശരീര�ിൻ െ� ഘടനയും �പവർ�ന�ള�ം 
4. �ഡ�് െച�ലും ബാൻേ�ജ് െച�ലും 
5. �ഡ് സർ�ുേലഷൻ 
6. മുറിവും ര�്�സാവവും 
7. �പേത�ക ഭാഗ�ളിെല ര��സാവം 
8. ൈവദ��താഘാതം 
9. ശ�സനം 
10. എ��കൾ�ു� പരി�് 
11. െപാ�ൽ 
12. േബാധ�യം (�പതികരണമി�ായ്മ) 
13. വിഷം 

 
(2) േനാൺ �ടാൻസ്േപാർ�് വാഹന�ള�െട ൈ�ഡവർമാരുെട പരിശീലന�ിന് േവ�ിയു�       

പാഠഭാഗ�ളിൽ ഉപ വകു�് (1) പറ�ിരി�ു� സിലബ�ിെല A,B,C,F,G,K എ� ഭാഗ�ൾ         
ഉൾെ�ടുേ��തും പരിശീലന കാലാവധി  21 ദിവസ�ിൽ  കുറയാൻ പാടി�ാ�തുമാണ്. 

േമാേ�ാർ ൈസ�ിള�െട കാര��ിൽ സിലബ�ിെല C പാർ�ിെല േമാേ�ാർ ൈസ�ിൾ        
വാഹനെ� സംബ�ി��� ഭാഗ�ൾ പഠി�ി�ി��െ��ിൽ ഇതുമായി ബ�െ�� വ�വ�കൾ       
ആവിശ��ിന് അനുസരി�ി���തായിരി�ും എ�് വ�വ� െചയ്തിരി�ു�ു.  

(3) �ടാൻസ്േപാർ�് വാഹന�ൾ�ായു� പരിശീലന�ിൻെ� പാഠ�ളിൽ ഉപവകു�് (1)       
പറ�ിരി�ു� സിലബ�ിെല E,F,G,H,I,J,K ഭാഗ�ൾ ഉൾെ�ാ�ിേ��തും പരിശീലന      
കാലാവധി  30 ദിവസ�ിൽ കുറയാൻ  പാടി�ാ�തുമാണ്. 

ഈ ച�ം നിലവിൽ വ�തിന് േശഷം ഈ പാഠഭാഗ�ൾ പഠി�് മീഡിയം പാസ�ർ വാഹനം           
അെ��ിൽ മീഡിയം ഗുഡ്സ് വാഹനം ഓടി�ാൻ ൈലസൻസ് എടു�ിരി�ു�വർ െഹവി ഗുഡ്സ്         
വാഹനേമാ അെ��ിൽ െഹവി പാസ�ർ വാഹനേമാ ഓടി�ാൻ ഉ� ൈലസൻസിനായി        
അേപ�ി�ുംേബാൾ ഈ ച��ൾ ബാധകമ� എ�് വ�വ� െചയ്തിരി�ു�ു.  

(4) േനാൺ �ടാൻസ്േപാർ�് വാഹന�ള�െട ൈ�ഡവിംഗ് െ�ടയ്നികൾ�് യഥാർ��ിലു�       
ഓടി�ൽ സമയം  10 മണി�ൂറിൽ  കുറയാൻ പാടി�ാ�തും  �ടാൻസ്േപാർ�് വാഹന�ള�െട 
ൈ�ഡവിംഗ് െ�ടയ്നികൾ�് യഥാർ��ിലു� ഓടി�ൽ സമയം 15 മണി�ൂറിൽ കുറയാൻ       
പാടി�ാ�തുമാണ്. 

മീഡിയം ചര�് വാഹന�ള�േടെയാ മീഡിയം യാ�താ വാഹന�ള�െടേയാ      
ൈലസൻസു�യാൾ െഹവി വാഹന�ള�െട പരിശീലനം നട�ുേബാൾ 5 മണി�ൂറിൽ കുറയാ�        
ൈ�ഡവിംഗ് പരിശീലനം ഉെ��ിൽ അത് മതിയാവു�താണ് എ�് വ�വ്� െചയ്ത്�ിരി�ു�ു. 

(5) േമാേ�ാർ ൈസ�ിൾ ഓടി�ാേനാ അെ��ിൽ ഒരു �തീവീലർ േനാൺ �ടാൻസ്േപാർ�്         
വാഹനം ഓടി�ാെനാ അെ��ിൽ േമാേ�ാർ കാർ ഓടി�ാെനാ അധികാരെ�ടു�ു� ഒരു        
ൈലസൻസു� ഒരു അേപ�കൻ അേത തര�ിൽ െപ� ഒരു േമാേ�ാർ ക�ാബ് ഓടി�ാനു�          
ൈലസൻസിനായി അേപ�ി�ുംേബാഴും �ടാക്ടർ ഓടി�ാൻ ൈലസൻസ് ഉ� ഒരാൾ �ടാക്ടർ-െ�ടയ്        
ലർ േകാ�ിേനഷൻ ഓടി�ാൻ അേപ�ി�ുംേബാഴും ഈ ച��ിെല ഒ�ും ബാധകമ�.  

(6) ഏെത�ിലും പഠിതാ�ൾ�്  െസൻ�്. േജാൺസ് ആ�ുലൻസ് അേസാസിേയഷൻ   
അനുവദി�ിരി�ു� �പഥമ ശു�ശൂഷ സാ��പ�തം ഉെ��ിൽ, അവൻ ഉപ വകു�് (1) �പകാരം          
പറയു� സിലബ�ിെല  Part K പരിശീലനം നടേ��തി�.  


