BAN ON PERSONAL MOBILITY DEVICES (PMDs) AT HDB
VOID DECKS AND COMMON PROPERTY

在组屋底层和公共设施禁用个人代步工具(PMD）
 PMD users to dismount and push device at common property.
 在公共空间，骑士应下车推行个人代步工具。
 PMD users who violate the rules shall be penalised under
Town Council (Common Property and Open Spaces) By-laws.
 违例者将根据市镇理事会公共设施和共同空间现有条例受到处罚。
 Please refer to the below non-exhaustive list of no PMD-riding common areas.
 禁止使用个人代步工具的公共空间包括但不限于以下场所：

EXAMPLES OF NO PMD-RIDING AREAS
禁用个人代步工具的场所

COMMON CORRIDORS
公共走廊

VOID DECKS
组屋底层

STAIRCASES
楼梯处

CONCRETE APRONS
组屋周边

LIFT LANDINGS
楼层电梯大厅

LINK BUILDINGS
有盖邻里活动设施

FITNESS CORNERS
健身角落

PLAYGROUNDS
游乐场

HARDCOURTS
硬地球场

SPOT, SNAP, SEND
Report errant riders using Report PMD/PAB Incident
feature in MyTransport.SG

发现、拍照、发送
使用MyTransport.SG应用程序中的Report PMD/PAB Incident
（举报PMD/PAB违规行为）功能举报鲁莽骑行的骑士

EMSU HOTLINE
基本维修服务热线

1800-275 5555

Scan to download the app now

LARANGAN ALAT PERGERAKAN PERIBADI (PMD) DI
KOLONG BLOK DAN KAWASAN UMUM HDB
வடமைப்பு
ீ
வளர்ச்சிக் கழகக் கட்டடங்களின்
கீ ழ்த் தளங்களிலும், ப ொதுச் பசொத்துகளிலும்
தனிந ர் நடைொட்டச் சொதனங்களுக்குத் தமட
 Pengguna PMD harus turun dan menolak alat PMD di kawasan umum.
 ப ாதுச் ப ாத்துகளில், தனிந ர் நடமாட்டச் ாதனங்களளப்

யன் டுத்துவவார், அவற்றிலிருந்து கீ வே இறங்கி, அவற்ளறத் தள்ளிச்
ப ல்லவவண்டும்.

 Pengguna PMD yang melanggar peraturan akan dikenakan
hukuman di bawah Undang-undang Majlis Bandaran
(Kawasan Umum dan lapangan Terbuka).
 விதிமுளறகளள மீ றும், தனிந ர் நடமாட்டச் ாதனங்களளப்
யன் டுத்துவவார், நகர மன்றத்தின் (ப ாதுச் ப ாத்துகள் மற்றும் திறந்த பவளி)
துளைச் ட்டங்களின் கீ ழ் தண்டிக்கப் டுவார்கள்.

 Sila rujuk pada senarai berikut sebagai contoh untuk kawasan-kawasan umum
yang dilarang untuk menunggang PMD (perhatian ini bukan senarai penuh!).
 தனிந ர் நடமாட்டச் ாதனங்கள் ஓட்டிச் ப ல்வதற்கு அனுமதிக்கப் டாத
ப ாது இடங்கள் குறித்த

ட்டியளல (முழுளமயானதல்ல), கீ வே காைுமம்

CONTOH KAWASAN DILARANG MENUNGGANG PMD
தனி ந ர் நடமாட்டச் ாதனங்கள் ஓட்டிச் ப ல்வதற்கு
அனுமதிக்கப் டாத இடங்களின் உதாரைங்கள்

KORIDOR UMUM
ப ாதுவான நளட ாளதகள்

KOLONG BLOK
கீ ழ்த் தளங்கள்

TANGGA
மாடிப் டிகள்

APRON KONKRIT
கான்கிரீட் தளவமளட

KAWASAN LIF
மிந்தூக்கி தளவமளடகள்

BANGUNAN PENGHUBUNGAN
இளைப்புக் கட்டடங்கள்

SUDUT KECERGASAN
உடலுறுதி வளாகங்கள்

TAMAN PERMAINAN
விளளயாட்டு ளமதானங்கள்

GELANGGANG
கடினமான தளர பகாண்ட
ளமதானம்

LIHAT, PETIK, HANTAR

Laporkan penunggang yang melanggar peraturan menerusi
Report PMD/PAB Incident di MyTransport.SG

காைுமம்; புளகப் டம் எடுக்குமம்; அனுப் ி ளவக்குமம்
MyTransportSG ப யலியில் உள்ள ‘Report PMD/PAB Incident’ அம் த்தின்
மூலம், தவறு ப ய்யும் ஓட்டுநர்கள் ற்றிப் புகார் அளிக்குமம்.
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