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   8. மின் - ஸ்கூட்டர் (Electrical Scooter) 
 

ச ொல்வளம் 

கருப்ச ொருள்  ொர்ந்த ச ொற்கள் 

1 மின்விசை சைர்வி Charging 

2 மின்கலம் Battery 

3 சையல்திறன் Efficiency 

4 பசுசம Greenery  

5 சேரமிச்ைம் Save Time 

6 ைட்டவிசரோதம் Illegal 

7 போதுகோப்பற்றது Not Safe 

8 வரம்பற்ற திறன் Unlimited Potential 

9 மின்ச ோட்டம் Electric Current 

10 புத்தோக்கம் Innovation 

11 வடிவசமத்தல் Designing 

12 இடர் வரவு Risk 

13 எளிய எந்திரம் Simple Machine 

14 சேர ேிர்வோகம் Time Management 

15 மின் ியல் ைோத ம் Electronic Device 

16 மின் வழங்கி Power Supply 

17 விசரவு பயணம் Fast Commute 

18 சையல்போடு Operation 

19 வசரயறுக்கப்பட்டத் தூரம் Limited Range 

20 உரிமம் Licence 
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கேள்விேள் 
 
1. உனக்கு மின் - ஸ்கூட்டரைப் பயன்படுத்திய அனுபவம் உண்டா? 
 
 

 

 

 

நீ மின் - ஸ்கூட்டரைப் பயன்படுத்திய அனுபவம் உண்டா? 

Evidence / ஆதாைங்ேள் 

What? Why? How? 

உண்டு 

• சபோருட்கள் வோங்க கசடக்குச் சைல்சவன். 
• ேண்பர்கசளோடு திடலில் விசளயோடப் சபோவதற்கு மின் 

ஸ்கூட்டர் எடுத்துச் சைல்சவன். 
• கவ மோக ஓட்டுசவன் – ஓட்டும் சபோது தடுமோறுசவன். 
• சவகமோக ஓட்டுவதில் பயம் இருக்கும் – சமதுவோக 

ஓட்டுசவன். 
• தூரப் பயணம் சமற்சகோண்டதில்சல.  

Consequence / விரைவுேள் 

மின் - ஸ்கூட்டர் 
பயன்படுத்துவதால் 

(Advantage) 

  

விசரயம் இல்சல 
• சேரமிச்ைம் - மிக விசரவில் ஓர் இடத்சத அசடய முடியும். 
• பண மிச்ைம் – எரிவோயு சைலவுகள் இல்சல – மின் ஸ்கூட்டர் 

பழுது போர்க்கும் சைலவுகளும் குசறவு. 

எளிய இயந்திரம் 
•   எங்கும் எடுத்துச் சைல்லலோம். 
•   வோக ம் ேிறுத்துமிடம் ைிக்கல் இல்சல 
•   ேிசறய சபோருட்கசளயும் சுமந்து சகோள்ள முடியும். 
•   போரம் தோங்கிக் சகோள்ளும் இயந்திரம். 
•   யோரும் எளிசமயோகக் கற்றுக் சகோள்ளலோம்.  
•   ஒலி மோசும் கிசடயோது 

மின் - ஸ்கூட்டர் 
பயன்படுத்தாவிடில்  

(Disadvantage) 

இயற்சக மோசுபடுதல். 
•   ேோட்டில் வோக த்தின் எண்ணிக்சகயும் அதிகரிக்கும். 
•   பசுசம ேிசறந்த இடம் மோசு அசடயும். 
•   வோக  எரிவோயுவோல் கோற்று மோசு அசடயும். 
•   அதிகமோ  புசக மூட்டம் ஏற்படும். 

சைலவுகள் அதிகமோகும். 

•   ைோசலயில் வோக  சேரிைல் (Traffic Jam) ஏற்படும் – அதிக 

சமற்கண்ட சகள்வியில் மின் - ஸ்கூட்டரைப் பயன்படுத்திய அனுபவத்சதப் பற்றி என்று 
சகட்கப்பட்டுள்ளதோல் – ச ாந்த ேருத்து / ச ாந்த அனுபவத்ரதக் சகோண்டு கருத்துகள் கூற 
சவண்டும். 
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சேரம் சைலவழிக்க சவண்டும். 
•   வோக ம் பழுது போர்க்கும் சபோது அதிகமோ  பணம் 

சைலவழிக்க சேரிடுகிறது – வோக ப் பயன்போட்டில் இடர்கள் 

(Risk) அதிகம். 

Solution / Suggestion - How? 

தரீ்வுேள் / ஆக ா ரனேள் - எவ்வாறு? 

‘எவ்வத் துசறவது உலகம் உலகத்சதோடு 
அவ்வத் துசறவது அறிவு’ 

• உலக சபோக்கு எப்படி சபோகிறசதோ அசதப் சபோலசவ ேோமும் சபோவது என்பது ைோலச் ைிறந்தது. 

• உலகம் ேோளுக்கு ேோள் புத்தோக்கமயமோகிக் (Innovative) சகோண்சட இருக்கிறது. 

• அவ்வசகயில் இவ்வோறோ  புதிய இயந்திரங்களுக்கு (Machine) ேோமும் ஆதரவு தர சவண்டும். 

• இத ோல் ஏற்படும் ேன்சமகசள ேோமும் பயன்படுத்தசவண்டும்.  

• இயற்சகயின் மோசுகசளத் (Pollution) தவிர்க்க இது சபோன்ற மின் ியல் ைோத ங்கசளப் 

(Electrical Device) பயன்படுத்துவது ைிறப்பு.  

 

   (இருவழிக் கலந்துசரயோடலுக்கோ  வி ோ மோணவர்கள் சபசுவதிலிருந்து சகட்கப்படும்) 

2.  ற்றுமுன் மின் ஸ்கூட்டர் பயன்படுத்தாவிடில் இயற்ரே மா ரடயும் என்று கூறினரீ்ேள்.  
   மின் ஸ்கூட்டர் பயன்படுத்துவதால் இயற்ரே மாசு அரடவதி ிருந்து எப்படி    
   தவிர்க்ே ாம்? 
 
 

 

 

மின் ஸ்கூட்டர் பயன்படுத்துவதோல் இயற்சக மோசு அசடவதிலிருந்து தவிர்க்க முடியும்  என்று 
ேிச க்கிறோயோ? 

நன்ரமேள் 
 

• எரிவோயு (Gas) பயன்போடுகள் இல்சல – இத ோல்  

   எரிவோயுசவயும் மிச்ைப்படுத்தலோம். 
• கோற்றும் மோசு அசடயோது – சுத்தமோ  கோற்றுக்     
   கிசடக்க மின் ஸ்கூட்டர் உதவி புரியும் எ லோம். 
• ஒலி மோசுயசடதசலயும் தவிர்க்கலோம் – அதிகமோ   
   வோக  சேரிைலோல் ஒலி மோசும் ஒரு கோரணம் –  
   அசதயும் தவிர்க்கும் ஒரு புதிய புத்தோக்கம்  
• பசுசமயோ  இயற்சகசய உருவோக்க வழிவகுக்கும் –  
   வோக ங்களில் இருந்து சவளிவரும் புசகயோ து – 

சமற்கண்ட சகள்வியில் மின் ஸ்கூட்டர் பயன்பாட்டால் இயற்ரேக்குக் ேிரடக்கும் நன்ரம பற்றி  
கூற சவண்டும்.  

 



 
     மின் - ஸ்கூட்டர் 

 

      Wordsmith Learning Hub – Tamil Coaching Centre       4 
 

   சபங்குடில் விசளவுக்குக் (Green House Effect)  

   கோரணமோகும் – அசதத் தவிர்க்க மின்- ஸ்கூட்டர்   
   வழிக்கோட்டியோக அசமயும். 

• சுற்றுப்புறச்சூழசலச் ைீரோக்க (Eco – Friendly)  

   துசணபுரியும். 

ஏன்? Why? • உலகின் மக்கள் சதோசக சபருக்கம் கோரணமோக  
   மக்களின் வோக மும் சபருகிக் சகோண்சட சபோகிறது. 
• இத ோல் இயற்சகயும் சகோஞ்ைம் சகோஞ்ைமோகத்  
   தன்னுசடய சைழிப்சப இழந்து சகோண்டு வருகிறது. 
• இயற்சக இல்லோவிடில் ேமக்குத் தூய்சமயோ  கோற்று  
   கிசடக்கோது. 

• உயிர் வழி (Oxygen) கோற்று என்பது இயற்சகயிடம்  
   இருந்சத அதிகம் சபற முடியும். 

• கரிவளி கோற்றின் (Carbon Dioxide) அதிகரிப்போல்  

   உலகம் சவப்பமயமோகுதல் 

என்ன ச ய்ய கவண்டும்? 
What should do? 

 

• இயற்சக அழிவில் இருந்து போதுகோக்கப்பட சவண்டும். 
• எரிவோயு பயன்போட்சடக் குசறக்க சவண்டும். 
• மின் ியல் ைோத ங்கசளப் பயன்படுத்துவது ைிறப்பு. 
• பசுசமயோ  இயற்சக உருவோக்கப்பட சவண்டும். 

 
 
3.   ிங்ேப்பூர் அை ாங்ேத்தின் மின் ஸ்கூட்டரைப் பயன்படுத்த தரட ச ய்துள்ைது என்று  

    நிரனக்ேிறாய்? 

 

 

 

பதில் : ஆம்.  ிங்ேப்பூர் மின் ஸ்கூட்டரை நரடபாரதயில் பயன்படுத்த தரட ச ய்துள்ைது. 

Evidence / ஆதாைங்ேள் 

Why? How? 

• பலர் ைோசல விபத்துக்குள்ளோகுகிறோர்கள். 
• 2019 ஆம் ஆண்டில் ேசடப்போசதயில்மின் ஸ்கூட்டர் 

பயன்போட்டிற்குச் ைிங்கப்பூர் அரைோங்கம் தசட சைய்துள்ளது. 
• மின் ஸ்கூட்டருக்கோகத் த ி ைட்டதிட்டங்கள் 

சகோண்டுவரப்பட்டுள்ள . எடுத்துக்கோட்டோக, 

✓ சவக வசரயசறக்குள் (Speed Range) ஓட்ட 

சவண்டும் 
✓ கட்டோயம் தசலகவைம் அணிந்திருக்க சவண்டும். 

சமற்கண்ட சகள்வியில்  ிங்ேப்பூர் அை ாங்ேம் ஏன் மின் ஸ்கூட்டரைப் பயன்படுத்த தரட 
ச ய்துள்ைது என்று சகள்வி சகட்கப்பட்டுள்ளதோல் – மின் ஸ்கூட்டர் ஓட்டுவதால் ஏற்படும் 
பாத்திப்புேரைப் பற்றி கூறலோம்.  
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✓ ைோசல விதிமுசறகசளக் குறிப்போகச் 
சபோக்குவரத்து விளக்சகப் பின்பற்ற சவண்டும். 

✓ ைோசல விபத்து ஏற்பட்டோல் போதிக்கப்பட்டவருக்கோ  
முழு சபோறுப்சப ஏற்றுக் சகோள்ள சவண்டும்.  

 

Consequence / விரைவுேள் 

அை ாங்ேம் தரட ச ய்ததால்  

(Advantage) 

  

• போதுகோப்போ து – மின் ஸ்கூட்டர் பயன்படுத்தோமல் இருப்பது 
பலருக்குப் போதுகோப்போக அசமபும்.  

• ைோசல விபத்து – மின் ஸ்கூட்டரி ோல் ைிங்கப்பூரில் 2017 
முதல் 2019 வசர 228 ைோசல விபத்துகள் ஏற்பட்டுள்ள  – 
அசத இ ி தடுக்க முடியும்.  

• ைட்ட விசரோதம் – எங்கு வோக ம் ஓட்டி ோலும் வோக  
உரிமம் சதசவ –மின் ஸ்கூட்டருக்கும் வோக ம் உரிமம் 
இல்லோமல் ைோசலயில் ஓட்டுவது தவறு என்பசத அறிந்து 
சகோள்வோர்கள். 

அை ாங்ேம் தரட ச ய்யாவிடில் 

(Disadvantage) 
 

• பயம் – சபற்சறோர்களுக்குப் பிள்சளகள் மீது பயம் ஏற்படும் 
– அவர்களின் போதுகோப்புக் கருதி பயம் சகோள்வோர்கள். 

• ஆபத்து அதிகம் – ைோசலயில் ஓட்டுவது ஆபத்து     
   இருந்தோலும் இசளஞர்கள் அசத பற்றி ேிச க்க  
   மோட்டோர்கள். 

• விழிப்புணர்வு இல்லோசம – மக்களிசடசய ைோசல  
   விபத்சதப் பற்றிய விழிப்புணர்வு இருக்கோது – விபத்துக்கள்  
   ேடந்தோலும் அதில் அலட்ைியமோக இருப்போர்கள். 

Solution / Suggestion - How? 

தரீ்வுேள் / ஆக ா ரனேள் - எவ்வாறு? 

மக்கள் வோக ங்கசளச் ைிறந்த முசறயில் பயன்படுத்த சவண்டும் என்பதற்கோகசவ ேிசறய 
ைட்டத்திட்டங்கள் உருவோக்கப்பட்டுள்ள  அசத ேோம் தோன் அறிந்து சகோண்டு பின்பற்ற சவண்டும்.மின் 
ஸ்கூட்டர் என்பது ேிசறய ேன்சமகள் சகோண்ட ஒரு ைோத ம். ஆ ோல், அசதத் தகுந்த முசறயில் 
பயன்படுத்தோமல் சபோ ோல் தோன் தீசமகள் விசளகின்ற . ஆகசவ, ைிங்கப்பூர் அரைோங்கம் அசதக், 
கருத்தில் சகோண்டு ேிசறய புதுப் புது ைட்டதிட்டங்கசள அமல்படுத்தி வருகிறது. எடுத்துக்கோட்டோக, 

• மின்-ஸ்கூட்டர், மின் ஆற்றலில் இயங்கும் சைக்கிள்கசள சபோது இடங்களில் ஓட்டுவதற்கு முன்பு 
அதற்குரியசதர்வு எழுத சவண்டும். 

• மின்-ஸ்கூட்டசரப் பயன்படுத்தி பணியில் ஈடுபடும் ஓட்டுேர்களுக்குக் கோப்புறுதி கட்டோயமோகிறது. 
• சபோது இடங்களில் மின்-ஸ்கூட்டசர ஓட்டுவதற்கோ  குசறந்தபட்ை வயது 16. 
• ேடமோட்டச் ைோத ங்களில் சைல்லும்சபோது சகசபைிசயப் பயன்படுத்த தசட விதிக்கப்படும். 
• ேசடபோசதயில் சபோதுமக்கள் இடதுபக்கமோகச் சைல்ல சவண்டும். 
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   மின் ஸ்கூட்டர் சதாடர்பான தேவல்ேள் 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

• மின் ஸ்கூட்டசர சவகமோக ஓட்டுபவர்களுக்கு அபரோதம் அல்லது மூன்று மோதம் ைிசற 
தண்டச  வழங்கப்படும்.  
 

சபோன்ற இன்னும் பல திட்டங்கசளக் குறிப்பிடலோம். அரைோங்கம் உருவோக்கும் ஒவ்சவோரு ைட்டமும் 
ேம்முசடய உயிர் போதுகோப்புக்குத் தோன். அசத உணர்ந்து மக்களும் விழிப்புணர்சவோடு இருக்க 
சவண்டும்.  
 

• த ிேபர் ேடமோட்டச் ைோத  ஆசலோைச க் குழு (Active Mobility Advisory Panel) 

• ைகிப்புத்தன்சம முற்றிலும் அற்ற அணுகுமுசற (Zero Tolerance Policy) 

• ேிலப் சபோக்குவரத்து ஆசணயம் (Land Transport Authority) 
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