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ன்னிைணப்  A 
 
தண்டைனகள் உயரத்்தப்ப ம் ற்றசெ்சயல்கள் 
 
 

ற்றசெ்சயல் ய தண்டைனகள் 
   

 அபராதம் ற்றப் ள்ளிகள் 

க வைற ல் க வைறத்தாள், சவரக்்காரம் ேபான்றவற்ைற வழங்கத ்தவ தல் Up to $500 6 
க வைறையச ் த்தமாக ம், ப தற்ற ரந்ிைல ம் ைவத் க்கத ்தவ தல் Up to $500 4 

ப் ர ச ்சாதனங்கள் ேபான்றவற்ைறப் ப ன்  ரந்ிைல ல் கட் க்காக்கத ்
தவ தல் Up to $500 4 

க வைற ல் நீரக்் ழாய்கள், க வைறத் ெதாட் கள் ேபான்றவற்ைறப் ேபா ய 
எண்ணிக்ைக ல் வழங்கத ்தவ தல் Up to $500 0 

ெதா க் ச ்சம்பந்த ல்லாத ெபா டக்ைளக் க வைற ல் பத் ரப்ப த்  
ைவத்தல் Up to $500 0 

ைறகளின்ப  க வைற த்தமாக இ ப்பைத உ ப்ப த்த 
பராமரிப்பாளைரப் பணி ல் அமரத்்தத ்தவ தல் Up to $500 0 

ைறகளின்ப  க வைற த்தம் ெசய்யப்ப வைதத ் ட்ட ட ம் 
அவ் வரத்ைதக் த்  ைவக்க ம் தவ தல் Up to $500 0 
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த்தத் ற் ப் ன் ற்றசெ்சயல்களின் ப் பட் யல்   
 
 

ற்றசெ்சயல் தண்டைனகள் 
 

  
 அபராதம் ற்றப் ள்ளிகள் 
க வைற ல் க வைறத்தாள், சவரக்்காரம் ேபான்றவற்ைற வழங்கத ்தவ தல் Up to $500 6 
க வைறையச ் த்தமாக ம், ப தற்ற ரந்ிைல ம் ைவத் க்கத ்தவ தல் Up to $500 4 

ப் ர ச ்சாதனங்கள் ேபான்றவற்ைறப் ப ன்  ரந்ிைல ல் கட் க்காக்கத் 
தவ தல் 

Up to $500 4 

க வைற ல் நீரக்் ழாய்கள், க வைறத் ெதாட் கள் ேபான்றவற்ைறப் ேபா ய 
எண்ணிக்ைக ல் வழங்கத ்தவ தல் 

Up to $500 0 

ெதா க் ச ்சம்பந்த ல்லாத ெபா டக்ைளக் க வைற ல் பத் ரப்ப த்  
ைவத்தல் 

Up to $500 0 

ைறகளின்ப  க வைற த்தமாக இ ப்பைத உ ப்ப த்த 
பராமரிப்பாளைரப் பணி ல் அமரத்்தத ்தவ தல் 

Up to $500 0 

ைறகளின்ப  க வைற த்தம் ெசய்யப்ப வைதத ் டட் ட ம் 
அவ் வரத்ைதக் த்  ைவக்க ம் தவ தல் 

Up to $500 0 

மனிதரக்ள் உடெ்காள்வதற் த் த யற்ற/ெபா த்தமற்ற உண  $400 6 
உத யாளைரப் ப ெசய்யத் தவ தல் $400 6 
சைமக்கப்படாத உணைவச ்சைமத்த உண க் க் ேழ ைவக்கத ்தவ தல் $400 6 
அ த்தமான ெபாடட்லத் ல் உணைவக் கட் தல் $400 6 
அச் டப்பட்ட தாளில் உணைவக் கட் தல் $400 6 
ஆபத்தான ெவப்பநிைல ல் 4 மணி ேநரத் ற் ேமல் உணைவ ைவத் த்தல் $400 6 
உணைவ மா ப த்தக் ய ம ப் த்தாளில் உணைவக் கட் தல் $400 6 
உணவால் உ ஞ்சப்படக் ய உடெ்பா ள் ெகாண்ட ம ப் த்தாளில் உணைவக் 
கட் தல் 

$400 6 

நச் ப்ெபா ள் ைவப்பதற் ப் பயன்ப த்தப்பட்ட கலத் ல் உணைவப் 
பத் ரப்ப த்  ைவத்தல் 

$400 6 

மனிதரக்ள் உடெ்காள்வதற் த் த யற்ற உணைவ உரிமம் ெபற்ற இடத் ற் ள் 
ெகாண்  ெசல் தல் 

$400 6 
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ற்றசெ்சயல் தண்டைனகள் 
   

 அபராதம் ற்றப் ள்ளிகள் 
அ த்தமான உணைவ ற்பைன ெசய்தல் $400 6 
உரிமம் ெபற்ற இடங்களில் தயாரிக்கப்படாத உணைவ ற்பைன ெசய்தல் $400 6 
தைர ல் ந்த உணைவ ற்பைன ெசய்தல் $400 6 
பயன்ப த்தப்படட் ம ப் த்தாளில் ம ப ம் உணைவ ற்பைன ெசய்தல் $400 6 

த்தம் ெசய்யப்படாத, பயன்ப த் ய உண க் கலன்கைளக் ெகாண்  உணைவ 
ற்பைன ெசய்தல் 

$400 6 

அங் கரிக்கப்படாத லத் ந்  ைடத்த தண்ணீைரப் பயன்ப த் தல் $400 6 
க வைற ல் அல்ல  தங் வதற் ப் பயன்ப த்தப்ப ம் இடத் ல் உணைவத் 
தயாரித்தல் 

$400 6 

நச் ப்ெபா ள் ைவக்கப்பட் க் ம் இடத் ல் உணைவத் தயாரித்தல் $400 6 
கைட இடத் ன் தைர ல் உணைவத் தயாரித்தல் $400 6 
அ க்கான ணியால் உபகரணங்கைளத ் ைடத்தல் $400 6 
அ த்தமான உண க் கலன்கைளப் பயன்ப த் தல் $400 6 
சைமக்காத உண க் ம் சைமத்த உண க் ம் ஒேர பாத் ரத்ைதப் பயன்ப த் தல் $400 6 
சைமத்த உண க் ம் மற்ற ெபா டக் க் ம் ஒேர பாத் ரத்ைதப் பயன்ப த் தல் $400 6 
ெவ ங்ைகயால் உணைவக் ைகயா தல் $400 6 

ண்கைள நீர் கா காயக்கட் டன் ைவக்கத ்தவ தல் $400 6 
க வைறையப் பயன்ப த் ய ற  சவரக்்கார ம் த்தமான நீ ம் ெகாண்  
ைககைளக் க வத ்தவ தல் 

$400 6 

உரிமம் ெபற்ற கைட இடத்ைதப் ச்  ெமாய்ப்  இல்லாமல் ைவத் க்கத ்தவ தல் $400 6 
ரவக் க ைவ நீரந்ிைல ல் தல் $300 4 

ெபா டக்ைளச ்ேசகரித்  ைவக் ம் ப ையச ் த்தமாக ைவத் க்கத ்தவ தல் $300 4 
ளிரப்தனச ்சாதனத்ைதச ் த்தமாக ைவத் க்கத ்தவ தல் $300 4 
ளிரப்தனச ்சாதனம் ேபான்றவற் ல் ெவப்பமாணி ெபா த்தத ்தவ தல் $300 4 

ைறகளில் ப் ட் ள்ளப , ளிரப்தனச ்சாதனம் ேபான்றவற் ல் 
ெவப்பநிைல நிைலநாட்டத ்தவ தல் 

$300 4 

ேநர த் ைர ைறப்ப  இ ப்பைத உ ப்ப த்தத ்தவ தல் $300 4 
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ற்றசெ்சயல் தண்டைனகள் 
   

 அபராதம் ற்றப் ள்ளிகள் 
உண ப் ெபாடட்லத் ல் த் ைர ஒடட்த் தவ தல் $300 4 

வரக் ப்ைபக் காட் க்  ைவக்கத ்தவ தல் $300 4 
வரக் ப்ைப வழங்கத ்தவ தல் $300 4 
வரக் ப் ல் / த் ைர ல் உள்ள வரங்கைள ேவண் ெமன்ேற 

ெபாய்யாக் தல் 
$300 4 

வரக் ப் ல் / த் ைர ல் இடம்ெப ம் வைக ல் ேவண் ெமன்ேற 
ெபாய்யான வரங்கைளத் ெதரி த்தல் 

$300 4 

எந்தெவா  த் ைர அல்ல  ன்னத்ைத நாசம் ெசய்தல், த த்தல், அகற் தல் 
அல்ல  தவறாகப் பயன்ப த் தல் 

$300 4 

எந்தெவா  த் ைர அல்ல  ன்னத் ல் ேமாச  அல்ல  மாற்றம் ெசய்தல் $300 4 
உண க் கலத்ைதக் கட் வதற்  உேலாகப் ெபா ள் பயன்ப த் தல் $300 4 
உணெவன தவறாகக் க தப்படக் ய ம ப் த்தாளில் உணைவக் கட் தல் $300 4 
உணைவக் ெகாண்  ெசல்ல அ த்தமான வாகனத்ைதப் பயன்ப த் தல் $300 4 
உணைவக் ெகாண்  ெசல்ல பயன்ப த் ய வாகனத் ல் அ க்ைக ஏற் ச ்
ெசல் தல் 

$300 4 

கலத் ல் அைடக்கப்படாத உணைவ வாகனத் ல் ெகாண்  ெசல் தல் $300 4 
மா  ப வ ந்  பா காக்கப்படாத உணைவ ெத  வ ேய எ த் ச ்ெசல் தல் $300 4 

ள்ள கலத் ல் உணைவப் பா காத்  ைவக்கத ்தவ தல் $300 4 
உண ன் லம் த்  ெபாய் வரம் அளித்தல் $300 4 
ம ப ம் உைறய ைவக்கப்பட்ட உணைவ ற்பைன ெசய்தல் $300 4 

தப்படட் உணைவ ற்பைன ெசய்தல் $300 4 
பயன்ப த் ய ற  சப்படேவண் ய உண க் கலன்கைள ம ப ம் 
பயன்ப த்  உணைவ ற்பைன ெசய்தல் 

$300 4 

ஏற்கனேவ பயன்ப த்தப்பட்ட பான உ ஞ் க் ழைல நிேயா த்தல் $300 4 
ெபாட்டலமாகக் கட்  ைவக்கப்படட் உணைவ காலாவ  ேத க் ப் ற  / 
ெபாட்டலத் ள்ள உண  பா க்கப்பட்ட நிைல ல்  ற்பைன ெசய்தல் 

$300 4 

க வைற ந்  எ க்கப்படட் தண்ணீைரப் பயன்ப த் தல் $300 4 
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ற்றசெ்சயல் தண்டைனகள் 
   

 அபராதம் ற்றப் ள்ளிகள் 
உண ல் மா  ப யக் ய சாத் ய ள்ள பணித்தளத் ல் உணைவத் தயாரித்தல் $300 4 
சாதனங்கள் த்தமாக ைவத் க்கப்ப வைத உ ப்ப த்தத ்தவ தல் $300 4 
ெத த் ப்ேபான உண க் கலன்கைளப் பயன்ப த் தல் $300 4 
உண க் கலன்கள் ேபான்றவற்ைறக் க வதற்  அ த்தமான தண்ணீர ்
பயன்ப த் தல் 

$300 4 

உண  ைவக்கப்பட் ள்ள உண க் கலன்கைள, உண ல் மா  ப யக் ய 
வைக ல் அ க்  ைவத்தல் 

$300 4 

சைமயலைற ப ல் ரந்ாற்றம் இல்லாத வைக ல் சாக்கைடகைளச ் த்தமாக 
ைவத் க்கத ்தவ தல் 

$300 4 

அ க்கான பாத் ரங்கைளச ்ேசகரித்  அப் றப்ப த் வதற்  ைறயான 
ெசயல் ட்டத்ைத நிைலநாட்டத ்தவ தல் 

$300 4 

ேமைசகளில் அல்ல  உணவ ந் ம் ப ல் உண த் க் கள் அல்ல  
ப்ைபகள் இல்லாமல் ைவத் க்கத ்தவ தல் 

$300 4 

ேமைசையச ் த்தப்ப த்தத ்தவ தல் $300 4 
காற்ைறச ் த்தப்ப த் ம் சாதனத்ைத த்தமாக ம், நல்ல பயன்பாட்  நிைல ம்  
ைவத் க்கத ்தவ தல் 

$300 4 

வாய், கண், கா , க்  அல்ல  தைலைய ரல்களால் ெதா தல் $300 4 
ைபைய அல்ல  ம ப் த்தாைளத் றப்பதற் ச ் வாசத்ைதப் பயன்ப த் தல் $300 4 

த்தமான ண்  அல்லா  ேவ  ெபா ளில் ைககைளத ் ைடத்தல் $300 4 
அ த்தமான ெபா ள் உணைவத் ெதா ம் வைக ல் ைவத்தல் $300 4 
இ தல், ப் தல், ம் தல் அல்ல  க் ந்  சளிைய ெவளியாக் தல் $300 4 

ைக ைல ைகத்தல் $300 4  
த்தமான உைட அணிய அல்ல  உடைலச ் த்தமாக ைவத் க்கத ்தவ தல் $300 4 
ரல் நகங்கைளச ் த்தமாக ம் கடை்டயாக ம் ைவத் க்கத ்தவ தல் $300 4 

உரிமம் ெபற்ற இடத்ைதச ் த்தமாக ைவத் க்கத ்தவ தல் $300 4 
கைடையச ் ற் ள்ள இடப்பரப்ைபச ் த்தமாக ைவத் க்கத ்தவ தல் $300 4 
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ற்றசெ்சயல் தண்டைனகள் 
   

 அபராதம் ற்றப் ள்ளிகள் 
உரிமம் ெபற்ற இடத் ற் ள் உ ள்ள லங்ைக அல்ல  பறைவையக் ெகாண்  
ெசல் தல் அல்ல  ைவத் த்தல் 

$300 4 

கச் தமான கள் ெகாண்ட ப்ைபத் ெதாட் கைளப் ேபா ய எண்ணிக்ைக ல் 
வழங்கத ்தவ தல் 

$300 4 

ளாஸ் க் ைப ேபாடப்பட்ட ப்ைபத்ெதாட் ல் ப்ைபகைளக் ெகாட்டத் தவ தல் $300 4 
உண க் கைடக்  ெவளிேய உணைவ ற்பைன ெசய்தல் $300 4 
கைட ன் உரிமதாரர ்கைடக்  அல்ல  கைட ன் சைமயலைறக்  ெவளிேய 
உணைவத் தயாரித்தல் 

$300 4 

உரிமம் இல்லாத ஒ வைர உண க் கைட ல் உண  ற்க அ ம த்தல் $300 4 
உண க் கைட ல் அல்ல  கைடக்  ெவளி ல் அ ம க்கப்படாத நீட் ப் கைள / 
அைமப் கைளப் ெபா த் தல் 

$200 0 

உரிமம் ெபற்ற உண க் கைட ல் உரிமம் இல்லாத ய உண க்கைட 
நடத்தப்ப தல் 

$200 0 

உண க் கைடக்காக உண ச ் காதார அ காரிைய ேவைலக்  எ க்கத ்தவ தல் $200 0 
ஏற்கனேவ ேவெறா  உண க் கைட ல் உண ச ் காதார அ காரியாக ேவைல 
ெசய் ம் உண ச ் காதார அ காரிைய ேவைலக்  எ த்தல் 

$200 0 

ேதைவயானேபா  உண ச ் காதார அ காரி ப ற் க் ச ்ெசல்லத் தவ தல் $200 0 
ளிரப்தனச ்சாதனத் ல் உடன யாக ைவக்கப்படாத, உைறய ைவக்கப்படாத 

அல்ல  உைறநிைல ல் உ கைவக்கப்படாத, சைமக்கப்படாத மா சத்ைத 
ற்பைன ெசய்தல் 

$200 0 

உைறந்த மா சத்ைத உ கைவக் ம்ேபா  ம ப் த்தாளில் கட்டப்பட்  
த் ைர டப்பட் ப்பைத உ ப்ப த்தத ்தவ தல் 

$200 0 

உைறந்த மா சத்ைத ளிரப்தனச ்சாதனத் ல் உ கைவக்கத ்தவ தல் $200 0 
உைறந்த மா சத்ைத உைறயைவக் ம் சாதனத் ல் பத் ரப்ப த்  ைவக்கத ்
தவ தல் 

$200 0 

ளிரந்்த, உ கைவக்கப்பட்ட மா சதை்தக் ளிரப்தனச ்சாதனத் ல் ைவக்கத ்
தவ தல் 

$200 0 

உண ன் லம் த்  வரம் காடட்த் தவ தல் $200 0 
 



Page 7 of 7 
 

With effect from 1 April 2020 
 

 

ற்றசெ்சயல் தண்டைனகள் 
   

 அபராதம் ற்றப் ள்ளிகள் 
ேவைலக்  இைட  இல்லாத வைக ல் அடை்டப்ெபட் கைள ம் உ ைள 
எரிவா கைள ம் ைவக்கத ்தவ தல் 

$200 0 

ேதைவயானேபா  உண ச ் காதாரப் ப ற் க் ச ்ெசல்லத் தவ தல்  
(உணைவக் ைகயா பவரக்ள் ெசய் ம் ற்றசெ்சயல்) 

$200 0 

உரிமம் ெபற்ற கைட இடத்ைதப் ப தற்ற ரந்ிைல ல் கட் க்காக்கத ்தவ தல் $200 0 
கைட இடத் ல் சப்படட் அல்ல  ேவண்டாத ெபட் கள் இல்லா ப்பைத 
உ ப்ப த்தத ்தவ தல் 

$200 0 

பயன்ப த்தப்படட் ப க்ைக ம் உைடக ம் ெபா ளைற ல் ைவக்கப்ப வைத 
உ ப்ப த்தத ்தவ தல் 

$200 0 

உரிமம் ெபற்ற கைட இடத் ற்  ெவளிேய சரக் கைள ைவத்தல் $200 0 
வாகனத் டன் அல்ல  சரக் க டன் சந்ைத ல் தடங்கல் ஏற்ப த் தல் $200 0 
உரிமம் ெபற்ற கைட இடத் ல் உ ள்ள லங் க ம் பறைவக ம் தைட 
ெசய்யப்பட் ப்பதாகக் ம் அ ப் கைளக் காட் க்  ைவக்கத ்தவ தல் 

$200 0 

ப்ைப ேபாடப்படட் ளாஸ் க் ைப ல் சல் அல்ல  ேசதம் இல்ைல என 
உ ப்ப த்தத ்தவ தல் 

$200 0 

கைட இடத் ல் ப ேவ  ைவத் க்கத ்தவ தல் $200 0 
உரிமம் ெபற்ற இடத்ைத உரிமம் வழங்கப்பட்ட ேநாக்கத் ற்காகப் பயன்ப த்தத ்
தவ தல் 

$200 0 

உரிமம் ெபற்ற இடத் ன் அைமப் ைறைய அ ம ன்  மாற் யைமத்தல் $200 0 
அ ம ன்  உண  ற்பைனக்காகக் கைட அைமதத்ல் $200 0 

ப் டப்படட் ேநரத் ற்  அப்பால் ெதா ல் நடத் தல் $200 0 
உரிமத்ைதக் காட் க்  ைவக்கத ்தவ தல் $200 0 
உண  நிேயாகத ்ெதா ைல ளம்பரப்ப த் ம்ேபா  உரிம எண்ைணக் 

ப் டத் தவ தல் 
$200 0 

கைட ல் ற்பைன ெசய்வதற்  இயலாதேபா , ர நி ைய நிய க்கத ்தவ தல் $200 0 
அ ம ல்லாத ஒ வைர ற்பைனக்  உத  ெசய்ய தல் $200 0 

 


