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1 அறிமுகம்

1.1. தேொக்கம்

	 இே்த	 விமானத்தள	 ஓட்டுேர்	 நகாட்பாடு	 ளக	 புத்தகம்	 (ADTH)	
சாங்கி	 விமான	 நிளலயத்தில்	 விமானத்ளத	 ஓட்டிச்	 பசல்லும்	
விதிகள்	 மற்றும்	 கட்டுப்பாடுகளள	 எடுத்துக்காட்டுகிறது.	 இே்த	
ளகநயட்டில்	 உள்ள	 உள்ளடக்கங்கள்	 விமான	 ஓடுதளத்தில்	 உள்ள	
எே்தபவாரு	வாகனத்ளதயும்	இயக்கும்	 எல்லா	ஓட்டுேர்களுக்கும்	
பபாருே்தும்.	ஓட்டுேர்களின்	பாதுகாப்பு,	விமானத்தில்	பயணிகள்	
மற்றும்	விமானத்தளத்தில்	 இயங்கும்	 எே்தபவாரு	 ேபரும்,	 இே்த	
ளகநயட்டில்	உள்ள	விதிமுளறகளள	களடபிடிக்கப்படும்.	

	 விமானத்தளத்தில்	 இயங்கும்	 அளனத்து	 ஓட்டுேர்களும்	
விமானத்	 திடல்	 ஓட்டுேர்	 அனுமதிளய	 ளவத்திருக்க	 நவண்டும்.	
பசல்லுப்படியாகாத	விமானத்	திடல்	ஓட்டுேர்	அனுமதிளய	ளவத்து	
ஓட்டுவது,	சிங்கப்பூர்	சிவில்	விமானப்	பளட	அதிகாரத்தின்	துளண	
விதிகளின்	படி	வரம்பு	மீறுதல்	ஆகும்.

1.2.  விமை்ெனம் மற்றும் திரு�்�ப்பட்ட தபொருளடக்கம்

 இே்த	ளகநயட்டின்	பபாருளடக்கங்கள்	நதளவப்படும்	அடிப்பளடயில்	
மதிப்பாய்வு	 பசய்யப்படும்.	 இே்த	 ளகநயட்டின்	 உள்ளடக்கங்களுக்கு	
ஏநதனும்	 பிற்நசர்க்ளக	 அல்லது	 திருத்தம்	 பசய்யப்பட்டளத	 சாங்கி	
விமானக்	குரூப்	இளணயதளத்தில்	காணலாம்.

	 CAG	ADC	இளணயத்தளம்:	https://tinyurl.com/ycqbn4lq

	 விமானத்தள	 இயக்க	 அறிவிப்பு	 (AON)	 மற்றும்	 விமானத்தள	
பாதுகாப்பு	 அறிவிப்பில்	 (ASN)	 ஏநதனும்	 துளண	 அல்லது	
திருத்தம்	 பசய்யப்பட்டிருே்தால்	 விமானத்தள	 சமுதாயத்திற்கு	
பவளியிடப்படும்.

	 எே்த	கூடுதல்	அல்லது	திருத்தம்	உட்பட	அளனத்து	விதிகள்	மற்றும்	
விதிமுளறகள்	ஓட்டுேர்கள்	களடபிடிக்க	நவண்டும்.

1.3.  ெட்டம்

	 விமானத்தளத்தில்	 இயங்கும்	 அளனத்து	 பணியாளர்களும்	
கீழ்க்கண்ட	 விதிகளால்	 மற்றும்	 அடுத்தடுத்த	 திருத்தங்கள்	
உள்ளிட்ட	விதிமுளறகளால்	நிர்வகிக்கப்படுகிறார்கள்.

	 1.3.1.	 சிங்கப்பூர்	 சட்டத்தின்	 சிவில்	 விமானம்	 நபாக்குவரத்து	
ஆளணயம்	2009.
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	 1.3.2.	 சிங்கப்பூர்	சிவில்	விமான	நபாக்குவரத்து	ஆளணயம்	(சாங்கி	
விமான	 நிளலயம்)	 சட்டங்கள்	 2009,	 குறிப்பாக	 துளண	
விதிமுளறகள்	 67	 மற்றும்	 64	 விமான	 ஓட்டுேர்	 அனுமதி	
மற்றும்	விமானப்	நபாக்குவரத்து	வாகன	அனுமதிப்பத்திரம்	
முளறநய.

	 1.3.3.		 சிங்கப்பூர்	சிவில்	விமான	நபாக்குவரத்து	ஆளணயம்	(குற்றச்	
பசயல்கள்)	ஒழுங்குமுளற	2009.

	 1.3.4.		 பாதுகாக்கப்பட்ட	 பகுதிகள்	 மற்றும்	 பாதுகாக்கப்பட்ட	
இடங்கள்	சட்டம்	(256	ஆம்	அத்தியாயம்)	(குறிப்பு:	கூடுதலாக,	
மாநில	நபாலீஸ்	மூலம்	நிர்ணயிக்கப்பட்டு	சில	நபாக்குவரத்து	
விபத்துக்களுக்கு	தண்டளன	விதிக்கப்படுகிறது).	

	 1.3.5.		 பணியிட	பாதுகாப்பு	மற்றும்	சுகாதார	சட்டம்.

1.4.  ெட்டவைம்பு

	 விமானத்தளம்,	 விமான	 நிறுத்தம்,	 மற்றும்	 நியமிக்கப்பட்ட	
சாளலயில்	 பசயல்படும்	 அளனத்து	வாகனங்கள்	 சாங்கி	விமான	
நிளலய	 குழு	 (S)	 Pte	 Ltd	 (CAG)	 கட்டுபாட்டிலும்,	 அதிகாரத்திலும்	
உள்ளன.

	 விமானங்கள்	 ஓடு	 பாளதயிலிருே்து	 ேகர்ே்து	 விமானம்	
நிர்க்குமிடம்	 பசல்லும்	 நபாதும்,	 அநதநபால்	 திரும்பி	
பசல்லவும்	 அளவகள்	 சிங்கப்பூர்	 சிவில்	 விமான	 நபாக்குவரத்து	 
ஆளணயத்தின்	(CAAS)	கட்டுபாட்டிலும்,	அதிகாரத்திலும்	இருக்கும்.

1.5.  தபொக்குவை�்து கட்டுப்பொடு

	 விமானத்தளத்துக்குள்	 நுளழயும்	 அளனத்து	 ஓட்டுேர்களும்	
தங்கள்	 பசல்லுபடியாகும்	 விமானத்தள	 அனுமதிப்பத்திரத்ளத	
முன்	 ளவக்க	 நவண்டும்,	 (ADP)	 மற்றும்	 பசல்லுபடியாகும்	
விமானத்தள	 வாகன	 அனுமதிப்பத்திரத்ளத	 கண்ணாடி	 அல்லது	
பதளிவான	 இடத்தில்	 ளவக்கவும்.	 தங்கள்	 சரியான	விமானத்தள	
வாகன	அனுமதிப்	பத்திரத்ளத	நிளலயத்தில்	உள்ள	துளண	காவல்	
அதிகாரிக்கு	(AVP)	காட்ட	நவண்டும்.
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1.6.  விமொன�்�ளம் ஓட்டுேை் அனுமதிகரள இரடநீக்கம் அல்லது 
ை�்து தெய்�ல்

	 CAG	இளடநீக்கம்	பசய்யக்கூடும்	அல்லது	ADP	ஐ	இரத்து	பசய்யலாம்	

	 (அ)	 அனுமதியின்	 எே்தபவாரு	 நிபே்தளனயிலும்	 ஒரு	
முரண்பாடு	உள்ளது;

	 (ஆ)	 அனுமதிப்பத்திரம்	 வழங்கப்பட்ட	 ேபருக்கு	 பபாருத்தமான	
வாகனம்	ஓட்ட	தகுதியுளடயவர்	அல்ல;

	 (இ)	 அவருக்கு	ஓட்டுேர்	அனுமதி	கிளடத்தது	பபாது	பாதுகாப்பு	
ேலனுக்காக	இருக்காது.

	 CAG	தனது	விருப்பப்படி	எே்த	நேரத்திலும்	எே்தபவாரு	காரணமும்	
இல்லாமல்	AVP	அல்லது	ADP	ஐ	ரத்து	பசய்யலாம்	எனநவ	துளண	
சட்டம்,	 79	 மற்றும்	 80	 அல்லது	 CAAS	 (சாங்கி	 விமான	 நிளலயம்)	
சட்டங்கள்	2009	இன்	கீழ்	எே்தபவாரு	காரணத்ளதயும்	வழங்குதல்.

1.7.  விமொன�்�ளம் ஓட்டுேை் அனுமதிரய ெைைரட�ல்.

	 ADP	 ளவத்திருப்பவர்	 ADP	 ஐ	 CAG	 விமானத்தள	 ஓட்டுேர்	
ளமயத்திற்கு	(ADC)	தனது	முதலாளிகளுக்கு	ஓட்டுேர்	கடளமகளள	
நிறுத்தும்நபாது	 திரும்ப	 தரநவண்டும்.	 வாகனம்	 ஓட்டுேர்	 ADP	
விதிமுளறக்கு	இணங்குவளத	உறுதிப்படுத்த	நவண்டும்.

1.8.  குற்ற�்திற்கொன அறிவிப்பு (NOO)

	 CAAS	 (சங்கி	 விமான	 நிளலயம்)	 சட்டங்கள்	 2009	 க்கு	 எதிரான	
எே்தபவாரு	 ேபரும்	 அல்லது	 எே்த	 அனுமதியுடநனா	 அல்லது	
அனுமதிப்பத்திரநமா	 நிபே்தளனக்கு	 இணங்கவில்ளல	
என்றால்	 CAAS	 (சாங்கி	 விமான	 நிளலயம்)	 சட்டங்கள்	 2009	 கீழ்	
ஒரு	 குற்றஅறிவிப்பு	 வழங்கப்படும்.	 ளகநயட்டின்	 பகுதி	 10	 ஐப்	
பார்க்கவும்.	 ADP	 ஐ	 இளடநிறுத்தியதில்	 இருே்து	 இளடநீக்கம்	
பசய்வளத	 அவசியமாகக்	 கருதும்	 நபாது	 CAG	 கட்டுப்பாடுகளள	
கட்டுப்படுத்த	முடியாது.
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விமானத்தளத்தில் ஓட்டுதல் கோட்பாடு கே புத்தேம்12 விைாைத்தளத்தில் ஓட்டுதல் வகாட்பாடு மக புத்தகை்



13

சுருகேஙேள் மற்றும் வகையகைேள்

பிரிவு 1  அறிமுேம்

விைாைத்தளத்தில் ஓட்டுதல் வகாட்பாடு மக புத்தகை்விைாைத்தளத்தில் ஓட்டுதல் வகாட்பாடு மக புத்தகை்

2 சுருக்கங்கள் மற்றும் வரையரறகள் 

ACC என்பது	விமானத்தள	கட்டுப்	பாட்டு	ளமயம்.

விப�்து என்பது	விமானம்	ளகயாளுதல்	பதாடர்பான	ஒரு	நிகழ்வு	அல்லது	
ஒரு	 ேபர்	 இறே்தாநலா	 அல்லது	 தீவிரமாக	 காயமளடே்தாநலா	
அல்லது	விமானம்	 நசதம்	 விளளவிக்கும்	 (ICAO	 அபனக்ஸ்	 13	 இல்	
உள்ள	வளரயளறயிலிருே்து	ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்டது).

ABL என்பது	 விமானம்	 நிறுத்தி	 ளவக்கப்படும்	 இடத்தின்	
எல்ளலக்நகாடு.	

ADC என்பது	சாங்கி	விமான	நிளலய	குழு	(S)	Pte	Ltd	விமானத்தள	
ஓட்டுேர்	ளமயம்.

ADP அல்லது 
விமொன�்திடல் 
ஓட்டுேை் அனுமதி

என்பது	 விமான	 நிளலயத்தினால்	 வழங்கப்பட்ட	
விமானத்திடல்		ஓட்டுேர்	அனுமதி	உரிமம்.

ADSCT என்பது	 விமானத்திடல்	 ஓட்டுேர்	 மற்றும்	 பாதுகாப்பு	
இணங்குதல்	நசாதளன.	

ஆகொய விமொன 
நிரலயம்

என்பது	 சாங்கி	ஆகாய	விமான	நிளலயம்	அதிகாரத்தால்	
நிர்வகிக்கப்படுகிறது	 மற்றும்	 அதில்	 உள்ள	 எே்த	 சாளல	
அல்லது	 பவளிப்படுத்தப்பட்ட	 பகுதியும்	 விமான	
நிளலயத்தின்	 எல்ளலக்குள்	 அடங்கும்.	 ஆனால்	
இதில்	 பபாதுமக்கள்	 அணுகக்கூடிய	 சாளல	 அல்லது	
பவளிப்படுத்தப்ப்ட்டுள்ள	பகுதி	இதில்	அடங்காது.

AES என்பது	விமான	நிளலய	அவசர	நசளவ.

விமொனம் 
நிறு�்�படும் இடம்

என்பது	ஒரு	விமானம்	நிறுத்திளவக்கப்படும்	இடம்.

விமொன�்�ளம் என்பது	விமானத்தள	இயக்கத்தின்	பகுதி	மற்றும்	அருகில்	
உள்ள	 நிலப்பரப்பு	 மற்றும்	 கட்டிடங்கள்	 அல்லது	 அதன்	
பாகங்கள்,	 அணுகி	 கட்டுப்படுத்தப்படும்,	 ஆனால்	 சரக்கு	
ளகயாளுதல்	பகுதி	நசர்க்க	முடியாது.

AMC என்பது	விமானத்தள	நமலாண்ளம	ளமயம்.

APD என்பது	விமான	காவல்	துளற	பிரிவு.

Apron என்பது	 விமான	 நிளலயத்தின்	 நேர்த்தியான	 வழிளயத்	
தவிர	விமானம்	நிற்பதற்கு	இடம்	பயணிகள்	ஏற	இறங்க,	
அஞ்சல்	அல்லது	சரக்கு,	ஏற்ற	அல்லது	இறக்க,	எரிபபாருள்,	
விமானம்	 நிறுத்த	 அல்லது	 விமானத்தின்	 பராமரிப்புக்கு	
பயன்படுத்தப்பட	நவண்டும்.
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ARRC என்பது	 விமானத்திடல்	 விதிகள்	 மற்றும்	 ஒழுங்குமுளற	
பயிற்சி.

ARRRC என்பது	 விமானத்திடல்	 விதிகளும்	 பேறிமுளறகளும்	
புதுப்பிக்கும்	பாடத்திட்டம்.

ART என்பது	விமானத்திடல்	விதிகள்	நதர்வு.

ASM என்பது	விமானத்தள	நமலாண்ளம.

அங்கீகரிக்கப்பட்ட
ேபை்

என்பது	:
(அ)	 விமான	 நிளலய	 உரிளமயாளரின்	 ஒரு	 அதிகாரி	

அல்லது	ஊழியர்;	அல்லது
(ஆ)	 விமான	 நிளலய	 உரிளமயாளர்	 அங்கீகரிக்கப்பட்ட	

எவரும்	அதன்	சார்பாக	பசயல்படலாம்.

AVP அல்லது 
விமொன�்திடல் 
வொகன அனுமதி 

என்பது	 விமான	 நிளலயத்தால்	 வழங்கப்பட்ட	
விமானத்திடல்		நபாக்குவரத்து	வாகன	அனுமதிப்பத்திரம்.

BHA என்பது	ளபகள்	ளகயாளுதல்	பகுதி.

CAAS என்பது சிங்கப்பூர்	சிவில்	விமான	நபாக்குவரத்து	ஆளணயம்.

CAG என்பது	சாங்கி	விமான	நிளலய	குழு	(S)	Pte	Ltd.

வரக ஒன்று 
விமொன�்திடல்  
ஓட்டுேை் 
அனுமதி

என்பது	விமானத்திடல்	ஓட்டுேர்	அனுமதி	ளவத்திருக்கும்	
ஒருவர்	 ஓடுபாளத	 மற்றும்	 விமானம்	 ேகரும்	 பாளத	
ஆகியவற்ளற	 சாங்கி	 நகாபுரத்தில்	இருே்து	ஒப்புதலுக்கு	
உட்பட்டு	நுளழய	முடியும்.	நமலும்	விவரங்களுக்கு	வளக	
ஒன்று	விமானத்தள	ஓட்டுேர்	ளகநயட்டில்	பார்க்கவும்.

வரக ஒன்று 
விமொன�்திடல்  
வகன அனுமதி

என்பது	 விமானத்திடல்	 வகன	 அனுமதி	 ளவத்திருக்கும்	
வகனம்	 ஓடுபாளத	 மற்றும்	 விமானம்	 ேகரும்	 பாளத	
ஆகியவற்ளற	 சாங்கி	 நகாபுரத்தில்	இருே்து	ஒப்புதலுக்கு	
உட்பட்டு	நுளழய	முடியும்.	நமலும்	விவரங்களுக்கு	வளக	
ஒன்று	விமானத்தள	ஓட்டுேர்	ளகநயட்டில்	பார்க்கவும்.

ஓட்டுேை் என்பது: 
(அ)	 இழுத்துக்	 பகாண்டு	 நபாகும்	 (Towing)	 கருவி	

சம்பே்தப்பட்ட்து.	 இதற்குள்	 சாமாங்களள	 ஏற்றி	
பகாண்டு	 நபாகும்	 எே்த	 விதமான	 ஊர்திளயயும்	
ஓட்டிச்பசல்லும்	வாகன	ஓட்டுேர்	அடங்குவர்.

(ஆ)	 ஒரு	 தனி	 ேபர்	 ஒரு	 வாகனத்தின்	 ஓட்டுேராக	
பசயல்படும்	 நபாது,	 அே்த	 ேபர்	 மற்றும்	 நவறு	
எே்தபவாரு	ேபரும்	வாகனம்	ஓட்டியதில்	அடங்கும்;	
மற்றும்	

“ஓட்டு”	என்ற	வார்த்ளத	அதற்நகற்ப	பபாருத்தப்பட்டுள்ளது.



15

சுருகேஙேள் மற்றும் வகையகைேள்

பிரிவு 1  அறிமுேம்

விைாைத்தளத்தில் ஓட்டுதல் வகாட்பாடு மக புத்தகை் விைாைத்தளத்தில் ஓட்டுதல் வகாட்பாடு மக புத்தகை்

EPA என்பது	உபகரணங்கள்	நிறுத்தும்	பகுதி.

ERA என்பது	உபகரணங்கள்	கட்டுப்பாட்டு	பகுதி.

ESA என்பது	உபகரணங்கள்	நிளலப்பாடு	பகுதி.

"என்ரன 
பின்த�ொடை்" 
வொகனம்

என்பது	விமானம்	அல்லது	மற்ற	வாகனங்களள	வழிகாட்ட	
பயன்படுத்தப்படும்	ஒரு	வாகனம்.

GP என்பது	சறுக்கு	பாளத.

ெம்பவம் என்பது	 நமநல	 குறிப்பிட்டது	 நபால	 ஒரு	 விபத்து	 தவிர	
நவறு	 நிகழ்வு,	 விமானத்ளத	 ளகயாளுதல்	 நபான்ற	
ேடவடிக்ளககளின்	 பாதுகாப்பு	 பாதிக்கிறது	 அல்லது	
பாதிக்கலாம்.

ILS என்பது	தளர	இறங்கும்	கருவி.

விலகி 
இருக்கவும் 
மை்டலம்

என்பது	 விமானம்	 நிறுத்தபடும்	 இடத்தில்	 உள்ள	
மண்டலங்களில்	பவள்ளள	நகாடுகள்	மற்றும்	 “No	 Parking”	
அறிகுறிகள்	 நிலத்தில்	 வளரயப்பட்டிருக்கும்.	 விமானம்	
வருளகக்கு	முன்னர்	 மற்றும்	 விமானம்	 புறப்பட்ட	 பிறகு	
பணியாளர்கள்,	 வாகனங்கள்,	 மற்றும்	 உபகரணங்கள்	
இே்த	மண்டலங்களில்	இருே்து	விலகி	இருக்க	நவண்டும்.

பு�்திெொலி 
�னமொக 
இயக்கும் பகுதி

என்பது	விமான	நிளலயத்தின்	ஒரு	பகுதிளய	விமானம்	
நமநல	 பசல்வதற்கும்,	 தளரயிறங்குவதற்கும்,	 மற்றும்	
விமானத்ளத	 ேகர்த்தி	 பசல்வதற்கும்,	 ஆனால்	 இதில்	
விமானங்களுக்கு	 இடங்களள	 ஒதுக்கி	 பயணிகள்	
இறங்குவதற்கும்	 மற்றும்	 ஏறுவதற்கும்,	 அஞ்சல்	
அல்லது	 சரக்கு	 ஏற்றுதல்	 அல்லது	 இறக்க	 அல்லது	
எரிபபாருளுக்காக,	 நிறுத்துதல்	 அல்லது	 விமானத்தின்	
பராமரிப்பு	(அதாவது	விமொனம் நிறு�்தும் இடம்).

இயக்கம் பகுதி என்பது விமொனம் நிறு�்தி ரவக்கப்பட்டிருக்கும் இடமும் 
மற்றும் பு�்திெொலி�்�னமொக இயக்கும் பொர�	இரண்ளடயும்	
உள்ளடக்கிய	விமான	நிளலயத்தின்	பகுதியாகும்.

NOO என்பது சிங்கப்பூை் சிவில் விமொன தபொக்குவை�்து 
அதிகொை (குற்றங்களின் கலரவ) ஒழுங்குவிதிகள் 2009 
ஒரு	 அறிக்ளக	 இது	 குற்றத்திற்கான	 அறிவிப்பு,	 குற்றச்	
பசயல்களின்	கலளவளய	அறிவித்தல்.

சுற்றளவு 
ெொரல

என்பது	 விமானத்தளத்தில்	 உள்ள	 சாளலகளில்	
வாகனங்களள	விமான	நிளலயம்	 சுற்றி	 ேகர்த்த	 மற்றும்	
விமொனம் நிறு�்தி ரவக்கப்ப்ட்டிருக்கும் இடமும் 
மற்றும் சூழ்ெ்சி பொர�	சுற்ற	அனுமதிக்கும்.
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பிரிவு 1  அறிமுேம்

சுருகேஙேள் மற்றும் வகையகைேள்

விைாைத்தளத்தில் ஓட்டுதல் வகாட்பாடு மக புத்தகை்

PLB என்பது	பயணிகள்	ஏற்றுதல்	பாலம்.

மு�ன்ரம 
ெொரலவழி

என்பது	 விமானம்	 நிறுத்திளவக்கப்பட்டிருக்கும்	 முன்	
உள்ள	 சாளலகளும்	 அளனத்தும்	 பயண	 உடளமகள்	
ளகயாளும்	பகுதிகள்	வாகனங்கள்	மற்றும்	உபகரணங்கள்	
ேகர்வதற்காக.

ஓடுபொர� என்பது	 விமானம்	 தளரயிறங்குவதற்கும்	 மற்றும்	 நமநல	
பசல்லவும்	ஒரு	வளரயறுக்கப்பட்ட	பசவ்வக	பகுதி.

இைை்டொம் 
ெொரலவழி

என்பது	 விமானம்	 நிறுத்திளவக்கப்பட்டிருக்கும்	 பின்	
உள்ள	 அளனத்து	 சாளல	 பகுதிகளும்	 வாகனங்கள்	
மற்றும்	உபகரணங்கள்	முதன்ளம	சாளலகள்	பயன்படுத்த	
அனுமதி	 இல்லாம்ல்	 அல்லது	 உயர	 வரம்பு	 காரணமாக	
முதன்ளம	 சாளலகள்	 பயன்படுத்த	 கட்டுப்பாடுகள்	
இருே்தால்	இயக்கலாம்.

விமொனம் 
ேகரும் பொர�

என்பது	விமானம்	 ேகர்வதற்காக	ஒரு	வளரயறுக்கப்பட்ட	
அளமக்கப்பட்ட	 பாளத.	 மற்றும்	 ஒரு	 பகுதிளய	 ஆகாய	
விமான	 நிளலயம்	 இளடநய	 ஒரு	 இளணப்ளப	 வழங்க,	
உட்பட
(அ)	 விமான	 நிளலயத்தின்	 நிறுத்தத்துநல	 எங்நக	

விமானம்	 ேகருவதற்காக	 ஒரு	 பகுதிளய	 கவச	
பாளதயின்	 வழியாக	 மற்றும்	 விமானம்	 மட்டுநம	
நிற்பதற்காக	அளமக்கப்பட்டது;

(ஆ)	 விமானம்	ேகரும்	பாளதயில்	எங்நக	ஒரு	பகுதியின்	
அளமப்பு	 கவச	 பாளதயில்	 அளமய	 பபற்றது	 ஒரு	
நோக்கத்திற்காக	 அே்த	 வழியாக	 ேகரும்	 வழிளய	
வழங்குகிறது;

(இ)	 இளண	 ேளடநயாடுபாளத,	 விமானம்	 ேகரும்	
பாளதயின்	 அளமப்ளப	 ஒரு	 நோக்கத்திற்காக	
விமான	 நிளலயத்தின்	 மற்ற	 பகுதிகளுக்கு	
விமானம்	ேகரும்	வழியாக	பயன்படுத்தப்படுகிறது;

(ஈ)	 விமானம்	பவளிநயரும்	பாளதளய,	ஒரு	விமானம்	
ேகரும்	 பாளதயுடன்	 இளணக்கப்பட்டிருக்கும்	
ஏபனன்றால்	 நேர்த்தியான	 பயணத்திற்கான	
ஓடுபாளத	அளமத்து;	மற்றும்	

(உ)	 விமானம்	 விளரவாக	 பவளிநயறும்	 பாளத,	 ஒரு	
விமானம்	 ேகரும்	 பாளதயுடன்	 ஓடு	 பாளதயில்	
தீவிர	 நகாணத்திலும்	 மற்றும்	 இறங்கும்	 விமானம்	
அதிக	 நவகத்ளத	 கட்டுப்டுத்தி	 மற்ற	 விமானம்	
ேகரும்	 	 பவளிநயறும்	 பாளதயில்	 அளடயலாம்.	
அதனால்	ஓடுபாளத	நேரத்ளத	குளறக்கலாம்.

TEP என்பது	தற்காலிக	நுளழவு	அனுமதி.

விைாைத்தளத்தில் ஓட்டுதல் வகாட்பாடு மக புத்தகை்
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்யனுள்ள ப்தாடர்பு விவைஙேள்

பிரிவு 1  அறிமுேம்

விைாைத்தளத்தில் ஓட்டுதல் வகாட்பாடு மக புத்தகை்

ெொங்கி விமொன நிரலய குழு (S) PTE LTD.
விமொன�்�ள கட்டுப்பட்டு ரமயம் (ACC) 6541 2257 / 6541 2258

விமொன�்�ள தமலொை்ரம ரமயம் (AMC) 6541 2275

விமொன நிரலயம் அவெை தெரவ (AES) 6541 2525

விமொன�்�ள ஓட்டுேை் ரமயம் (ADC) asm.adc@changiairport.com

விமொன நிறுவனங்கள்
மரு�்துவ அவெை ஹொட்ரலன் 6543 2223

விமொன நிரலய கொவல் பிரிவு (APD) 6546 0000

விமொன நிரலய கொவல் (ேடவடிக்ரக அரற)

ெொங்கி எை்தபொை்ட் பியுல் ரஹட்ைன்ட் இன்ஸ்டதலஸன் (CAFHI) 6546 4316

பயனுள்ள த�ொடை்பு விவைங்கள்
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விைாைத்தளத்தில் ஓட்டுதல் வகாட்பாடு மக புத்தகை்

3

விமானத்தளததில்
ஓடடுவ்தர்கு 
க்தகவயான 
்தகுதிேள்
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விமானத்தளததில் ஓடடுவ்தர்கு க்தகவயான ்தகுதிேள்

பிரிவு II  விமானத்தளததில் ஓடடு்தல்

விைாைத்தளத்தில் ஓட்டுதல் வகாட்பாடு மக புத்தகை்விைாைத்தளத்தில் ஓட்டுதல் வகாட்பாடு மக புத்தகை்

3 விமொன�்�ள�்தில் ஓட்டுவ�ை்கு த�ரவயொன  �குதிகள்
 
3.1. ஓட்டுேை்களுக்கொன த�ரவகள்

 3.1.1. விமொன�்�ள�்தில் ஓட்டுவ�ை்கு �குதிகள்

விமானத்தளத்தில்	ஓட்ட	நவண்டிய	ஓட்டுேர்களுக்கு	நதளவய்:

(அ)	 விமான	 காவல்	
துளறயிலிருே்து	 விமானத்	
தளத்தில்	 ஓட்டுவதற்கான	 ஒரு	
பசல்லுபடியாகும்	 குறிப்பிட்ட	
காலத்திற்கு	விமான	நிளலயம்	
பாஸ்	ளவத்திருக்க	நவண்டும்.

(ஆ)	 சிங்கப்பூர்	 நபாக்குவரத்து	 பபாலிஸால்	 (TP)	 வழங்கப்பட்ட	
வகுப்பு	 3	 ஓட்டுேர்	 உரிமம்	 அல்லது	 மாநில	 உரிம	
அதிகாரத்ளத	(சிங்கப்பூருக்கு	பவளிநய),	அல்லது	சர்வநதச	
ஓட்டுேர்	அனும்தி	வகுப்பு	 3	 க்கு	 சமமானது	ளவத்திருக்க	
நவண்டும்.	 நசதமளடே்த	 அல்லது	 உருக்குளலே்த	
உரிமங்கள்	ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட	மாட்டாது.

SPECIMEN

SPECIMEN

	 உரிமங்கள்	மற்றும்	ஆதரவு	ஆவணங்கள்	ஆங்கிலத்தில்	
இல்ளல	என்றால்	அங்கீகரிக்கப்பட்ட	அதிகாரிகள்	மூலம்	
பமாழிபபயர்ப்பு	பசய்திருக்க	நவண்டும்.

(இ)		சாங்கி	 விமானத்தள	 குழு	 (CAG)	 மூலம்	 வழங்கப்பட்ட	
விமானத்தள	 ஓட்டுேர்	 அனுமதி	 பத்திரம்	 (ADP)	
விமானத்தள	 ஓட்டுேர்	 ளமயம்	 (ADC)	 உடன்	
அங்கீகரிக்கப்பட்ட	 வாகன	 வகுப்புகள்*	 காட்டப்பட	
நவண்டும்.

SPECIMEN

SPECIMEN

 

SPECIMEN
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*வொகனம் / உபகைை வரகப்படு�்�ல்

A பயணிகள் ஏற்றுகிற பொலம் (PLB)

B பயணிகள் ஏற்றுகிற பொலம் (PLB) - சு�்�ம் தெய்ய 
மற்றும் பைொமரிப்பு ஒப்பே்��ொைை்கள்.

F ஃதபொை்க்லிஃப்ட் / ஃதபொை்க்லிஃப்ட் லொரி

3 தமொட்டொை் வொகன	 (பபாருட்கள்	 ஏற்றப்படாத	 எளட	 ≤	
2,500	கிநலா).

3A �ொனியங்கி பரிமொற்ற�்துடன் தமொட்டொை் வொகனம் 
(பபாருட்கள்	ஏற்றப்படாத	எளட	≤	2,500	கிநலா).

3C

வர்க்கம்	 3	 வாகனங்கள்	 ஓட்ட	 விரும்பும்	 பவளிோட்டு	
ஓட்டுேர்களுக்கு	மட்டும்	தங்கள்	பவளி	ோட்டு	ஓட்டுேர்	
உரிமத்ளத	 மாற்றி	 வழங்கப்பட்டது.	 இநலசான	
பபாருட்கள்	 ஏற்றி	 பசல்லும்	 வாகனங்கள்,	 சிறிய	
நவன்கள்	 மற்றும்	 சிறிய	 நபருே்துகள்	 ஓட்டுவதற்கு	
பசல்லுபடியாகாது.

3CA

வர்க்கம்	3C	தானியங்கி	பரிமாற்றத்துடன்	ஓட்ட	விரும்பும்	
பவளிோட்டவர்களுக்கு	மட்டும்	வழங்கப்பட்டது.	வர்க்கம்	
3	 வாகனங்கள்	 ளகமுளற	 கியர்	 பரிமாற்றத்துடன்,	
இநலசான	 பபாருட்கள்	 ஏற்றி	 பசல்லும்	 வாகனங்கள்,	
சிறிய	நவன்கள்	மற்றும்	சிறிய	நபருே்துகள்	ஓட்டுவதற்கு	
பசல்லுபடியாகாது.

4/4D தமொட்டொை் வொகனம் (அளசக்க	 முடியாத	 எளட>	 2,500	
கிநலா	தமொட்டொை் டிைொக்டை்கள்	தவிர,	<7,250	கி.கி).

4T தமொட்டொை் டிைொக்டை் மட்டுதம	 (பபாருட்கள்	ஏற்றப்படாத	
எளட>	2,500	கிநலா	ஆனால்	<7,250	கிநலா).

5/5S
தமொட்டொை் வொகனங்கள் எே்�தவொரு சுரமரயயும் 
சுமக்க கட்டப்படவில்ரல	 (அளசக்க	 முடியாத	 எளட>	
7,250	கிநலா).

 குறிப்பு:	வர்க்கம்	4D,	4T	மற்றும்	5S	என்பது	உள்	வாகன	வகுப்புகள்	 	SATS,	dnata	
மற்றும்	SIAEC	ஆகியவற்றால்	சான்றளிக்கப்பட்டது.	

 3.1.2. பயணிகள் ஏற்றும் பொல�்தின் (PLB) இயக்குனை் உரிமம்

	 	 பயணிகள்	 ஏற்றும்	 பாலத்ளத	 இயக்கும்	 பபாருட்டு,	 ஒரு	
ஆபநரட்டர்	 CAG	 ADC	 ேடத்திய	 பி.எல்.பி.	 ேளடமுளற	
நசாதளனயில்	 நதர்ச்சி	 பபற்றிருக்க	 நவண்டும்.	 பயணிகள்	
ஏற்றுதல்	 பாலம்	 (PLB)	 அனுமதிப்பத்திரத்திற்காக	
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விண்ணப்பத்ளத	சமர்ப்பிக்கும்	முன்	ஆபநரட்டர்கள்	பி.எல்.பி	
பயிற்சி	பேறிகள்	SATS	ம்ற்றும்	dnata	முலம்	பூர்த்தி	பசய்திருக்க	
நவண்டும்.	 ஆபநரட்டர்கள்	 பின்னர்	 விண்ணப்பத்ளத	
படிப்பு	 சான்றிதழ்	 மற்றும்	 பதாடர்புளடய	 பயிற்சிகளுடன்	
நசர்த்து	 பி.எல்.பீ.	 ேளடமுளறச்	 நசாதளனக்கான	 பதிவுகள்	
சமர்ப்பிக்க	நவண்டும்.

	 	 PLB	ேளடமுளறச்	நசாதளனக்குப்	பின்னர்,	ஓட்டுேர்களுக்கு	
PLB	ஓட்டுேர்	அனுமதி	வழங்கப்படும்.	ஒரு	ஓட்டுேர்	ஏற்கனநவ	
விமானத்தள	 ஓட்டுேர்	 அனுமதி	 ளவத்திருே்தால்,	 அே்தே்த	
வகுப்பு	(A	அல்லது	B)	மற்றும்	குறிப்பிட்டுள்ள	நததி,	அவரது	
தற்நபாளதய	ADP	பின்னால்	அச்சிடப்படும்.

 3.1.3. அணுகக்கூடிய மை்டலங்கள்

	 	 ADP	ளவத்திருப்பவர்கள்	விமானம்	நிறுத்தி	ளவத்திருக்கும்	
பகுதிகள்	மற்றும்	விமானத்தள	ஓட்டுேர்	சாளலகளில்	மட்டுநம	
இயக்க	 அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள்.	 1	 ADP	 வளக	 ஆனது,	
ஓடுபாளத,	 விமானம்	 ேகர்ே்து	 பசல்லும்	 பாளத,	 மற்றும்	
சாளலகள்	 ஆகியவற்ளறக்	 பகாண்டிருக்கும்	 சூழலில்	
ஓட்ட	 நவண்டும்.	 CAT1	 அல்லாத	 ஓட்டுேர்கள்	 அணுகக்கூடிய	
சாளலகளுக்கான	 இளணப்புகளள	 பார்க்கவும்.	 வளக	 1	
ADP	 க்கான	தகுதித்	நதளவகள்	பற்றிய	கூடுதல்	தகவலுக்கு,	
தயவுபசய்து	CAG	ADC	ஐ	பதாடர்பு	பகாள்ளவும்	அல்லது	பிரிவு	
ஒன்	 (CAT	 1)	 விமானத்தள	 ஓட்டுேர்	 நகாட்பாடு	 ளகநயட்ளட	
பார்க்கவும்.

 3.1.4. விமொன�்�ளம் ஓட்டுேை் அனுமதி (ADP) விை்ைப்ப 
தெயல்முரற

	 	 ஒரு	 புதிய	 ADP	 ஐப்	 பதிவு	 பசய்ய,	 விண்ணப்ப	 படிவம்	
நதளவயான	 ஆவணங்கள்	 அளனத்தும்	 இளணக்கப்பட்டு	
CAG	 ADC	 இல்	 சமர்ப்பிக்கப்படும்.	 விண்ணப்ப	 நதளவகள்	
குறித்த	முழு	விவரங்களளயும்	அறிய	விமொன�்�ள ஓட்டுேை் 
அனுமதிப் ப�்திைம் படிவ�்திற்கொன விை்ைப்பம்	 CAG	
ADC	 வளலத்தளம்	 அல்லது	 அச்சுப்பிரதியாக	 CAG	 ADC	 யில்	
கிளடக்கும்.
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பபாது	தகுதி	பசயல்முளற	கீநழ	விவரிக்கப்பட்டுள்ளது:

விமொன�்�ள விதிகள் 
தெொ�ரனக்கொக �யொை் 
தெய்
•	அங்கீகரிக்கப்பட்ட	
பயிற்சி	ளமயங்களில்	
(ARRC)**

•	 சுய	ஆய்வு

3

ஆவைங்கரள 
�யொரிக்கவும்
•	 வகுப்பு	3	பசல்லுபடியாகும்	

ஓட்டுனர்	உரிமம்/	சர்வநதச	
ஓட்டுேர்	அனுமதி

•	 பசல்லுபடியாகும்	விமான	
நிளலய	பாஸ்

•	 மற்ற	ஆவணங்கள்*
விமொன�்�ள 

விதிகள் 
தெொ�ரனக்கொக 

விை்ைப்பிக்கவும் 
(ART), ART யில் 

த�ை்ெ்சி தபறவும்

21

45
விமொன�்திடல் 

ஓட்டுேை் பொதுகொப்பு 
மற்றும் இைக்க 

தெொ�ரன (ADSCT), 
விை்ைப்பிக்கவும். 

ADSCT த�ை்ெ்சி 
தபறவும்

ADP ரய
தவளியீடு

	 	 *	 பபாது	 தகுதி	 பசயல்முளற	 கீநழ	 விவரிக்கப்பட்டுள்ளது:	 நதளவயான	 ஆவணங்கள்	
பற்றிய	 விபரங்களுக்கு	 விமொன�்�ள ஓட்டுேை் விை்ைப்ப�்ர�ப்	 சிஏஜி	
இளணயதளத்தில்,	 அல்லது	 சி.ஏ.ஜி.	 விமானத்தள	 ஓட்டுேர்	 ளமயத்தில்	 அச்சுப்பிரதி	
(ADC)யில்	பார்க்கவும்.

	 	 **		 SATS	மற்றும்	DNATA	பயிற்சி	ளமயங்கள்	(பக்கம்	25	பார்க்கவும்)

	 	 பசயல்முளற	 விவரங்கள்	 கீநழ	 உள்ள	 பிரிவுகளில்	
விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

  3.1.4.1. மரு�்துவ பிைகடனம்

	 	 	 65	 வயது	 மற்றும்	 அதற்கு	 நமற்பட்ட	 அளனத்து	
ஓட்டுேர்களும்	ஒரு	மருத்துவ	அறிவிப்பு	/	சான்றிதழ்	
ஏதாவது	 ஒரு	 பபாது	 மருத்துவரிடம்	 இருே்து	 அவர்	
ஓட்ட தபொருே்தும் என்று	 கூறி	 வழங்க	 நவண்டும்.	
இே்த	 அறிவிப்பு	 /	 சான்றிதழ்	 புதிய	 ADP	 க்காக	
விண்ணப்பிக்கும்	 நபாது	 அல்லது	 ஏற்கனநவ	 ADP	
ளய	புதுப்பித்தல்.	 	 அல்லது	ஏற்கனநவ	உள்ள	 ADP	 ஐ	
புதுப்பிக்கும்	நபாது	வழங்கப்படும்.

  3.1.4.2. விமொன�்�ள விதிகள் த�ை்வு (ART)

	 	 	 ART	 என்பது	ஓட்டுேர்களள	மதிப்பிடுவதற்கான	ஒரு	
கணினி	நகாட்பாட்டு	நசாதளன	ஆகும்.	விமானத்தள	
ஓட்டுேர்	 பாதுகாப்பு	 மற்றும்	 கட்டுப்பாடுகள்	 இே்த	
ADTH	 யில்	 கற்றுக்	 பகாள்ளப்படும்.	 இே்த	 நசாதளன	
பல்நவறு	விருப்பக்	நகள்விகள்	பகாண்டு	ஒரு	மணி	
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நேரத்திற்குள்	 முடிக்கப்பட	 நவண்டும்.	 இே்த	 ART	
ோன்கு	பமாழிகளில்	வழங்கப்படுகிறது	:	ஆங்கிலம்,	
மாண்டரின்,	மலாய்	மற்றும்	தமிழ்.

  3.1.4.3. விமொன�்�ள ஓட்டுேை் மற்றும் பொதுகொப்பு 
இைங்கு�ல் தெொ�ரன (ADSCT)

   
   ADSCT	 ேளடமுளற	 ஓட்டுேர்	 நதர்வு	

என்பது	 தங்கள்	 ஓட்டுேர்களள	
விமானத்தளத்தில்	 ஓட்ட	 மதிப்பீடு	
பசய்யும்	 நசாதளன	 ஆகும்	 மற்றும்	
விமானத்தளத்தில்	 வாகனம்	
ஓட்டிச்	 பசல்ல	 பாதுகாப்பு	 மற்றும்	
கட்டுப்பாடுகள்	பின்பற்றவும்.	 நதர்வு	
கால	அளவு	சுமார்	 ஒரு	மணி	நேரம்	
ஆகும்.

  3.1.4.4. �யொரிப்பு / பயிற்சி

	 	 	 ART	 மற்றும்	 ADSCT	 க்கு	 ஆயத்தம்பண்ண	 இரண்டு	
வழிகள்	உள்ளன:

(அ)	 இே்� விமொன�்�ள ஓட்டுேை் தகொட்பொட்டின் 
ரகதயட்டின் சுய ஆய்வு (ADTH)

   
 நவட்பாளர்	 சுய	 ஆய்வுக்கு	

நதர்வுபசய்தால்,	 அவர்	
விமானத்தள	 ஓட்டுே்ர்	
அனுமதி	 படிவத்திற்கான	
விண்ணப்பத்துடன்	இளணக்க	
நவண்டும்,	 அவர்	 சுய	 ஆய்வு	
பசய்யப்படுவார்	 என்று	 கூறி	
அங்கீகரிக்கப்பட்ட	 ேபரால்	
ளகபயாப்பமிடப்பட்ட	 அதிகாரப்பூர்வ	 கம்பனியின்	
கடிதம்.

(ஆ)	 சிஏஜி மூலம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பயிற்சி 
ரமயங்களொல் ேட�்�ப்பட்ட விமொன�்�ள 
விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுரற பயிற்சி (ARRC) 
ஆகியவற்றில் கலே்து தகொள்ளுங்கள்.

	 நவட்பாளர்	 எ.ஆர்.ஆர்.சி	 யில்	 கலே்து	 பகாள்ள	
விரும்பினால்	 அவர்	 தன்னுளடய	 அசல்	
படிப்பு	 சான்றிதளழ	 விமானத்தள	 ஓட்டுே்ர்	
அனுமதி	 விண்ணப்பத்துடன்	 இளணப்பார்.	
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அங்கீகரிக்கப்பட்ட	 பயிற்சி	 ளமயங்கள்	
பின்வருமாறு:

பயிற்சி ரமயம் முகவரி த�ொடை்பு 
எை்

சிங்கப்பூை் விமொன நிரலய 
தடை்மினல் தெரவகள் 
லிமிதடட் (SATS)

SATS பராமரிப்பு மமயம் 34 சாங்கி 
வடக்கு க்ரரஸ்ஸன்ட் சிங்கப்பூர் 
499614

+65 6548 2011

DNATA சிங்கப்பூை் Pte Lt
50 Airport Boulevard சிங்கப்பூர் 
சாங்கி விமான நிமையம் 
சிங்கப்பூர் 819658

+65 6511 0152

	 அங்கீகாரம்	 பபற்ற	 பயிற்சி	 ளமயங்களும்	
விமானத்திடல்	 விதிகளும்	 பேறிமுளறகளும்	
புதுப்பிக்கும்	 பாடத்திட்டம்	 (ARRRC)	
ேடத்துகின்றன,	 ADP	 இன்	 புதுப்பித்தலுக்கு	
முன்னர்	கலே்து	பகாள்ள	நவண்டிய	நதளவ	இது.

 3.1.5.  ADP வழங்கு�ல்

	 	 ART	 மற்றும்	 ADSCT	 யில்	 நதர்ச்சி	 பபற்ற	 ஓட்டுேர்களுக்கு	
ஓட்டுேர்	 பகுதிகளில்	 மற்றும்	 விமானப்	 பாளதயிலுள்ள	
சாளலயில்	வாகனம்	பசலுத்துவதற்கு	ஏ.டி.பி	வழங்கப்படும்.	
இே்த	ADP	ஆனது	புத்திசாலித்தனமாக	இயக்கும்	பகுதிகளில்	
ஓட்டுவதற்கு	 பசல்லுபடியாகாது,	 இதற்கு	 CAT	 1	 ADP	
நதளவப்படுகிறது.

 	 புத்திசாலித்தனமாக	 இயக்கும்	 பகுதிகளில்	 வாகனம்	
ஓட்டுவளதப்	பற்றிய	கூடுதல்	தகவலுக்கு,	பகுப்பு	ஒன்று	(நகட்	1)	
விமானத்தள	ஓட்டுேர்	நகாட்பாட்டு	ளகநயட்ளடப்	பார்க்கவும்.

 3.1.6.  SWEETMini

	 	 SWEETMini	 என்பது	 சிஏஜி	 யில்	 பணியாளர்	
அதிகாரமளிப்பு	 மற்றும்	 அனுபவம்	 மாற்றம்	
முயற்சியில்	இருே்து	பபறப்பட்ட	ஒரு	பமாளபல்	
பயன்பாடு	 நசளவ.	 அது	 விமான	 நிளலய	
பாதுகாப்பு	 நமலாண்ளம	 அளமப்புகளள	
நமம்படுத்துதல்	மற்றும்	விமான	நிளலயத்தின்	வளாகத்தில்	
வரும்	 அளனவருக்கும்	 சாங்கி	 விமான	 நிளலயத்தின்	
பாதுகாப்பு	கலாச்சாரத்ளதப்	பற்றி	அதிகரிக்க	முற்படுகிறது.

	 	 ஓட்டுேர்கள்	 பயனுள்ள	 தகவல்களள	 காண	 SWEETMini	
பயன்பாட்ளட	 பயன்படுத்தி	 விமானத்தள	 ஓட்டுேர்	 மற்றும்	
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பாதுகாப்பு	 பதாடர்பானது,	 விமான	 நிளலய	 வளரபடம்,	
விமானத்தள	ேடவடிக்ளககள்	அறிவிப்புகள்	(AONs),	 	மற்றும்	
(ASNs)	 புஷ்நபக்	 ேளடமுளறகளள	 காணலாம்.	 விமான	 
நிளலய	 வளரபடம்,	 விமானத்தள	 ேடவடிக்ளககளள	
அறிவிப்புகள்	 (AON	 கள்),	 விமானத்தள	 பாதுகாப்பு	
அறிவிப்புகள்	 (ASN	 கள்)	 மற்றும்	 புஷ்நஷக்	 ேளடமுளறகள்	
நபான்ற	 விமானத்தளத்தில்	 ஓட்டும்	 வாகனம்	 மற்றும்	
பாதுகாப்பு	 பதாடர்பான	 பயனுள்ள	 தகவளல	 ஓட்டுேர்கள்	
SWEETMini	 பயன்பாட்ளடப்	 பகாண்டு	 பயன்படுத்தலாம்.	
ஓட்டுேர்கள்	 iFeedback	 பதாகுதி	 வழியாக	 ஆபத்துகளள	
பதரிவிக்க	SWEETMini	ஐயும்	பயன்படுத்தலாம்.

	 	 ADP	வழங்கிய	பின்னர்,	 ஸ்மார்ட்	ளகபதாளலநபசி	சாதனம்	
ளவத்திருக்கும்	 அளனத்து	 ஓட்டுே்ர்களுக்கும்	 இே்த	
SWEETMini	பதிவிறக்க	பயன்பாட்டு	கட்டாயமாகும்.

 3.1.7.  ADPயின் தெல்லுபடி மற்றும் புதுப்பி�்�ல் தெயல்முரற. 

  3.1.7.1. ADPயின் தெல்லுபடி கொலம்.
   

	 	 	 ஓட்டுேர்கள்	 ADP	 வழங்கல்	 நததியில்	 இருே்து	
பசல்லுபடியாகும்	 காலத்ளத	 பபாருத்து	 ஒன்று	
அல்லது	 இரண்டு	 வருடங்களள	 CAG	 பகாள்ளக	
மற்றும்	/	அல்லது	விதிமுளறகளுக்கு	உட்பட்டு	நதர்வு	
பசய்யலாம்.	சம்பே்தப்பட்ட	கட்டணம்	பபாருே்தும்.	.	

  3.1.7.2. புதுப்பி�்�ல் பயிற்சி

	 	 	 விமானத்தள	 விதிகள்	 மற்றும்	 ஒழுங்குமுளற	
புதுப்பித்தல்	 பாடபேறி	 (ARRRC)	 அங்கீகரிக்கப்பட்ட	
பயிற்சி	 ளமயங்களால்	 மற்றும்	 CAG	 ADC	 ஆல்	
ேடத்தப்படுகிறது.	 	 ARRRC	 முடிே்தபின்,	 ஓட்டுேர்கள்	
புதுப்பிப்புக்கான	 படிப்பு	 சான்றிதழ்	 	 ேகளல	
உருவாக்க	 நவண்டும்	 மற்றும்	 உத்திநயாகபூர்வ	
கட்டணம்	ரசீது	ADP	புதுப்பிப்புக்காக	ADC	இல்.

	 	 	 ARRRC	 சான்றிதழ்	 2	 வருட	 காலத்திற்கு	
பசல்லுபடியாகும்.	உதாரணமாக,	ஒரு	புதிய	ஓட்டுே்ர்	
தனது	 ADP	 க்கு	 ஒரு	 1	 ஆண்டு	 பசல்லுபடியாகும்	
காலத்ளத	 நதர்ே்பதடுத்திருே்தால்,	 முதல்	 ஆண்டு	
முடிவில்	தனது	ADP	ஐ	புதுப்பிப்பதற்காக	அவர்	ARRRC	
இல்	கலே்து	பகாள்ள	நதளவ	இல்ளல.	இருப்பினும்,	
அவர்	ARRRC	யில்	கலே்து	பகாண்டு	மற்றும்	இரண்டாம்	
ஆண்டு	 முடிவில்	 தனது	 ADP	 ஐ	 புதுப்பிப்பதற்காக	
பாடபேறி	சான்றிதளழ	பகாடுக்க	நவண்டும்.
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  3.1.7.3. ஏை்ஃபீல்டு டிரைவிங் அனுமதி புதுப்பி�்�ல்

	 	 	 ஒரு	 ஓட்டுேர்	 தனது	 ADP	 புதுப்பிக்க	 விரும்பினால்,	
அவர்	விமான	திடல்	விதிகள்	மற்றும்	ஒழுங்குமுளற	
புதுப்பித்தல்	பாடபேறி	(ARRRC)	ஆகியவற்றில்	கலே்து	
பகாள்ள	நவண்டும்	மற்றும்	ADG	காலாவதி	நததிக்கு	3	
மாதங்களுக்குள்	CAG	நதளவப்படும்	பிற	நதளவகளள	
நிளறநவற்ற	 நவண்டும்.	 நதளவயான	 ஆவணங்கள்	
மூலம்	 	 டிளரவ்	 விமான	 திடல்	 ஓட்டுேர்	 படிவத்ளத	
CAG	 ADC	 இல்	 புதுப்பிப்பதற்கான	 விண்ணப்பத்ளத	
ஓட்டுேர்கள்	சமர்ப்பிக்க	நவண்டும்.

   ADP	 புதுப்பிப்புக்கான	 நதளவயான	 அளனத்து	
நதளவகளளயும்	 பூர்த்தி	 பசய்யாத	 ஓட்டுேர்கள்	
மற்றும்	 காலாவதியாகும்	 நததியின்படி	 தங்கள்	 ADP	
புதுப்பிக்கப்படாமல்	 இருே்தால்,	 அவற்றின்	 ADP	
பசயலற்றுப்நபாய்விடும்.	 	 தங்கள்	 அன்றாட	 கடளமகளள	
சீர்குளலப்பளத	 தவிர்க்க	 ஓட்டுேர்கள்	 தங்கள்	 ADP	 ஐ	
சரியான	நேரத்தில்	புதுப்பிக்க	நவண்டும்.

   உதாரணமாக,	ஒரு	ஓட்டுேரின்	ADP	2016	ஆம்	ஆண்டு	
டிசம்பர்	31	ஆம்	நததி	வழங்கப்பட்டு	மற்றும்	2018	ஆம்	
ஆண்டின்	31	ஆம்	நததிக்குள்	காலாவதியாகிவிட்டால்	
ADP	 புதுப்பிப்புக்கான	 நதளவயான	 அளனத்து	
நதளவகளளயும்	 பூர்த்தி	 பசய்து	 அக்நடாபர்	 2018	
மற்றும்	டிசம்பர்	2018	வளரக்குள்	தனது	அனுமதிளய	
புதுப்பிக்க	நவண்டும்.

	 	 	 புதுப்பித்தல்	 பசயல்முளறயின்	 ஒரு	 எடுத்துக்காட்டு	
பின்வருமாறு:

ADP	1	ஜனவரி	
2018	வழங்கியது	
2	ஆண்டுக்கு	

பசல்லுபடியாகும்

ARRRC	/	யில்	
கலே்து	பகாண்டு	

மற்றளத	
நதளவகளள	1	

ஜனவரி	2020	குள்	
நிளறநவற்றுங்கள்

ARRRC	சான்றிதழ்	
தயாரித்து	 
மற்றும்	ADP	
ஐ	ஏடிசி	யில்	

புதுப்பிக்கவும்

  3.1.7.4.  PLB ஆபதைட்டை் அனுமதி புதுப்பி�்�ல்

	 	 	 PLB	 ஆபநரட்டர்	 தனது	 PLB	 ஆபநரட்டர்	 அனுமதிளய	
புதுப்பிக்குமாறு	 விரும்பினால்,	 அவர்	 PLB	 பயிற்சி	
பாடபேறி	சான்றிதழ்	மற்றும்	பதாடர்புளடய	பயிற்சி	
பதிவுகளள	 3	 மாதங்களுக்குள்	 அனுமதிப்பத்திர	
காலாவதியாகும்	நததிக்கு	முன்	சமர்ப்பிக்க	நவண்டும்.	
நதளவயான	 ஆவணங்கள்	 மூலம்	 விமான	 திடல்	
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ஓட்டுேர்	படிவத்ளத	CAG	ADC	இல்	புதுப்பிப்பதற்கான	
விண்ணப்பத்ளத	ஓட்டுேர்கள்	சமர்ப்பிக்க	நவண்டும்.

   PLB	 அனுமதிப்	 புதுப்பிப்புக்கான	 அளனத்து	 நதளவயான	
நதளவகளள	 பூர்த்தி	 பசய்யாத	 மற்றும்	 காலாவதியாகும்	
நததிக்கு	 முன்	 தங்கள்	 .PLB	 அனுமதிப்பத்திரத்ளத	
புதுப்பித்துக்பகாள்ளாத	 ஆபநரட்டர்கள்	 தங்கள்	 PLB	
அனுமதி	 பத்திரம்	 பசயலற்றுப்நபாய்விடும்	 அல்லது	 PLB	
வகுப்பு,	அவர்களின்	 ADPயில்	இருே்து	நீக்கப்பட்டிருக்கும்.	
தங்களது	 அன்றாட	 கடளமகளளத்	 தடுக்கப்படுவளத	
தவிர்க்க	 ஓட்டுேர்கள்	 தங்களது	 அனுமதிகளள	 சரியான	
நேரத்தில்	புதுப்பிக்க	நவண்டும்.

  3.1.7.5.  தவரல மொற்றம்

(அ)	 ADP	 இடமாற்ற	 முடியாது.	 தனது	 முதலாளிளய	
விட்டுவிட்டு,	 பசல்லும்	 ஓட்டுேர்	 தனது	 ADP	 ஐ	
CAG	 ADC	 க்கு	 தனிப்பட்ட	 முளறயில்	 அல்லது	
அவரது	 முதலாளியிடம்	 திருப்பிச்	 பசலுத்த	
நவண்டும்.	அவ்வாறு	பசய்யத்	 தவறினால்,	 CAAS	
சட்டங்களின்	மீறல்	ஆகும்.

(ஆ)	 ஒரு	 ஓட்டுேர்	 தனது	 புதிய	 முதலாளியால்	
விமானத்தளத்தில்	 ஓட்டுவதற்கு	
நதளவப்பட்டால்,	 அவர்	 CAG	 ADC	 க்குத்	 பசன்று	
அவரது	ADP	விவரங்களள	புதுப்பிப்பதற்காக	ஒரு	
துளண	ஆவணமாக	தனது	புதிய	முதலாளியிடம்	
இருே்து	 நவளலவாய்ப்பு	 கடிதத்ளத	 பபற்று		
விவரங்கள்	புதுப்பிக்கப்பட	நவண்டும்.

  3.1.7.6.  ADP இன் கொலொவதி

	 	 	 ஒரு	 ADP	 ளய	 3	 வருடங்களுக்குள்	 ஒரு	 ஓட்டுேர்	
காலாவதி	 நததிகுள்	 புதுப்பிக்கப்படாவிட்டால்,	 புதிய	
ADP	 க்கு	 தகுதி	 பபறுவதற்கு	 ART	 மற்றும்	 ADSCT	 ஐ	
திரும்பப்	பபறநவண்டும்.

	 	 	 உதாரணம்:	ADP	காலாவதியாகும்	டிசம்பர்	31,	2018;

ADP ஐ புதுப்பிக்கவும்
ART, ADSCT ஐ மீை்டும் 

எடுக்கவும் ADP ஐ
புதுப்பிக்கவும்

31 டிெம்பை் 2018 ADP 
கொலொவதியொகும்

3 ஆை்டுகள்

31 டிெம்பை் 2021



30

பிரிவு II  விமானத்தளததில் ஓடடு்தல்

விமானத்தளததில் ஓடடுவ்தர்கு க்தகவயான ்தகுதிேள்

விைாைத்தளத்தில் ஓட்டுதல் வகாட்பாடு மக புத்தகை் விைாைத்தளத்தில் ஓட்டுதல் வகாட்பாடு மக புத்தகை்

  3.1.7.7.  ADP இன் மொற்றீடு

	 	 	 தங்கள்	 ADP	 ஐ	 மாற்ற	 விரும்பும்	 ஓட்டுேர்கள்	
(இடமாற்றம்	காரணமாக	அல்லது	இழப்பு	காரணமாக)	
CAG	 ADC	 இல்	 அவ்வாறு	 பசய்யலாம்.	 சம்பே்தப்பட்ட	
கட்டணம்	பபாருே்தும்.

3.2. வொகனங்களுக்கொன த�ரவகள்

 3.2.1. விமொன திடல் வொகன அனுமதிப்ப�்திைம் (AVP)

	 	 விமானத்தளத்தில்	 இயக்கப்படும்	 வாகனங்களுக்கு	 AVP	 ஐ	
வழங்க	நவண்டும்.

	 	 காலண்டர்	 ஆண்டில்	 60	 ோட்களுக்குள்	 குளறவான	 கால	
இளடபவளிக்கு,	ADC	விருப்பத்திற்கு	உட்பட்ட	ஒரு	தற்காலிக	
நுளழவு	 அனுமதிப்பத்திரம்	 (TEP)	 பபறப்படும்.	 AVP	 /	 TEP	
பதளிவாக	கண்ணாடி	அல்லது	ஒரு	பதளிவான	பவளிப்புற	
இடத்தில்	பதளிவாக	காட்டப்பட	நவண்டும்.

(அ)	 AVP	(60	ோட்களுக்கு	நமலாக)

(ஆ)	 TEP	 (60	 க்கும்	 குளறவான	
ோட்கள்)

 TEP	 வாகனங்களள	 ஒரு	 ADP	
ளவத்திருப்பவரால்	ஒரு	தனி	
வாகனத்ளத	 ஓட்டியிருக்க	
நவண்டும்.	 துளண	
மற்றும்	 வாகனம்	 ஓட்டிய	
வாகனங்கள்	 சரியான	 துளண	 ேளடமுளறகளள	 பின்பற்ற	
நவண்டும்.	 நமலும்	 தகவலுக்கு	 பகுதி 5 ஐப் பொை்க்கவும்: 
விமொன�்�ள�்தில் வொகனங்கரள எஸ்தகொை்ட் தெய்வது. 

(சி)	 AVP	 /	 TEP	 வாகன	 கண்ணாடியில்		
பதளிவாக	 காட்டப்பட	
நவண்டும்.	 கண்ணாடி	 இல்லாத	
வாகனங்களுக்கு,	 AVP	 /TEP	
பதளிவாக	 பவளிப்புற	 	 இடத்தில்	
காட்டப்படநவண்டும்.

SPECIMEN
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 3.2.2.  விமொன�்�ள வொகன அனுமதிப்ப�்திைங்களின் வரககள், 
அணுகல் மை்டலங்கள்

 
	 	 ஏறக்குளறய	மூன்று	 வளகயான	 ஏவிபி	விமானத்தளத்தில்	

அணுகல்	பல்நவறு	நிளலகளள	வழங்கும்.

(அ)	 விமொன சின்னம் இல்ரல.

•	விமானத்தள	சாளலகள்	மட்டுநம.
•	 புத்திசாலித்தனமாக	 இயக்கும்	
பகுதிகள்	 மற்றும்	 விமானம்	
நிற்கும்	 இடத்திற்கு	 அணுகல்	
இல்ளல.

(ஆ)	 விமொன சின்ன�்துடன்

•	விமானத்தள	சாளலகள்	
•	விமான	 நிளலயம்	 (தளரயில்	
ளகயாளுதல்	 /	 பராமரிப்பு	
மட்டும்).

•	 புத்திசாலித்தனமாக	 இயக்கும்	
பகுதிகளுக்கு	அணுகல்	இல்ளல.

(இ)	 விமொன சின்ன�்துடன் & CAT 1 
மு�்திரை

•	விமானத்தள	சாளலகள்.	
•	 விமான	 நிளலயம்	 (தளரயில்	
ளகயாளுதல்	/	பராமரிப்பு	மட்டும்).

•	 புத்திசாலித்தனமாக	 இயக்கும்	
பகுதிகள்	 (இே்த	 ளகநயட்டின்	
நோக்கத்திற்கு	உள்நள	இல்ளல).

 3.2.3.  AVP விை்ைப்பம் மற்றும் வொகன பொதுகொப்பு த�ரவகள்

  3.2.3.1. AVP விை்ைப்பம்

	 	 	 ஒரு	 புதிய	 AVP	 ஐ	 பதிவு	 பசய்ய	 அல்லது	 ஏற்கனநவ	
உள்ள	 AVP	 ஐ	 புதுப்பிக்க	 விண்ணப்ப	 படிவத்துடன்	
நதளவயான	அளனத்து	ஆவணங்களளயும்	 நசர்த்து	
CAG	ADC	இல்	சமர்ப்பிக்க	நவண்டும்.

SPECIMEN

SPECIMEN

SPECIMEN
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	 	 	 ஒரு	புதிய	AVP	பதிவுக்கான	விண்ணப்ப	பசயல்முளற	
பின்வருமாறு:

CAG	
பவளியிட்ட	
AVP	ADC

அச்சுப்பிரதி	AVP	
விண்ணப்ப	
படிவத்ளத	
நதளவயான	
ஆவணங்களுடன்	
CAG	ADC	இல்	
சமர்ப்பிக்கவும்.

CAG	ADC	க்கு	
எழுதவும்	(asm.adc@
changiairport.com)	
அல்லது	அச்சுப்பிரதி	
முலமாக	நதளவயான	
அளனத்து	தகவல்	கூறி	
சமர்ப்பிக்கவும்.

		 	 விண்ணப்ப	 நதளவகள்	 குறித்த	 முழு	
விவரங்களளயும்	அறிய	புதிய பதிவு விை்ைப்பம் 
/ விமொன�்�ள வொகன அனுமதிப்ப�்திைம்	 CAG	
இளணயதளத்தில்	 அல்லது	 அச்சுப்பிரதியாக	 CAG	
ADC	யில்	கிளடக்கும்.

  3.2.3.2. வொகன த�ரவகள்

	 	 	 ஒரு	 AVP	 உடன்	 வழங்கப்படுவதற்கு,	 கீநழ	 உள்ள	
நதளவகளுக்கு	வாகனங்கள்	இணங்க	நவண்டும்:	

(அ)	 வொகன பரிதெொ�ரன

	 வாகனங்கள்	பரிநசாதளன	LTA	அங்கீகரிக்கப்பட்ட	
ஆய்வு	 ளமயங்களில்	 (எ.கா.	 VICOM	 மற்றும்	
STA)	 நமற்பகாள்ளப்பட்டு	 மற்றும்	 ஒரு	 ஆய்வு	
சான்றிதழ்	ேகளல	பகாடுக்கநவண்டும்.

(ஆ)	 நியமிக்கப்பட்ட வொகனங்கள் நிறு�்தும் பகுதி.

	 நியமிக்கப்பட்ட	 வாகன	 நிறுத்தம்	 பகுதி	
விண்ணப்பப்படிவத்தில்	 பதளிவாக	
குறிப்பிடப்பட்டு	இருக்க	நவண்டும்.

(இ)		மிளிரும் மஞ்ெள் விளக்குகள் 

 
	 ஒரு	 ஒளிரும்	 மஞ்சள்	 ஒளி	 வாகனத்தின்	 மிக	

உயர்ே்த	 புள்ளியில்	 நிறுவப்படும்.	 இே்த	 ஒளி	
வாகனம்	 இயங்கும்	 எல்லா	 நேரங்களிலும்	
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ஆன்	 பசய்யப்படும்.	 இே்த	 ஒளி	 பின்வரும்	
குறிப்புகளள	 சே்திக்க	 நவண்டும்.	 (முழு	
விவரங்களுக்கான	 புதிய பதிவு விை்ைப்பம் 
/ விமொன�்�ள வொகன அனுமதிப்ப�்திைம் 
பொை்க்கவும்):

ளலட்	
வளக நிறம்

சிக்னல்	
வளக	/	
பிளாஷ்	
மதிப்பீடு

பகாடுக்கப்பட்ட	பின்னணி	
ஒளிஉமிழ்வு	உச்ச	அடர்த்தி

ஒளி	விநிநயாகம்	அட்டவளண

குளறே்தபட்ச	
அடர்த்தி

அதிகபட்ச	
அடர்த்தி

பசங்குத்து	பீம்	பரப்பு

ோள்	
(>	500cd	
/m2)	

ட்விளலட்	
(50	to	
500cd	/	
m2)	

இரவு	
(<50cd	/	
m2)

குளறே்தபட்ச	
பீம்	பரவுதல் தீவிரம்

குளறே்த-
அடர்த்தி,	
வளக	சி	

(பமாளபல்	
தளடகள்)

மஞ்சள்

ஒளிரும் 
60-90 
ஒளிர்	
ஒரு	

நிமிடத்திற்கு

N	/	A
40

அதிகபட்சம்
400

40	
அதிகபட்சம்	
400

40cd 400cd 12O 20cd

(ஈ)		 வொகன அரடயொளங்கள்

  

	 வாகனத்தின்	முழு	உடலும்	கீநழ	இடுப்பு	மற்றும்	
முன்புறம்	 பவள்ளள	 மற்றும்	 கிளடமட்ட	
நமற்பரப்பு	 நிறுவனத்தின்	 சின்னத்ளத	
பிரதிபலிக்க	நவண்டும்.	இே்த	நதளவ	அரசாங்க	
முகவர்	 நிறுவனங்களுக்கு	 பசாே்தமான	
வாகனங்களுக்கு	பபாருே்தாது.

	 TEP,	 பவள்ளள	 உடல்	 வண்ணம்	 பகாண்ட	
கட்டுமான	 வாகனங்கள்	 விலக்கு	 இருக்கலாம்	
என்றால்	குளறே்தபட்ச	ஒரு	சதுரங்க	அளமப்பில்	
900	மிமீ	பரிமாணங்களில்	பகாடி,	சிவப்பு	மற்றும்	
பவள்ளள	900M	மூலம்	வாகனத்தின்	மிக	உயர்ே்த	
இடத்தில்	காட்டப்பட	நவண்டும்.
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(உ)		 குறிப்பொன்
	 வ ா க ன த் தி ல்	

‘புளக	 இல்ளல’	
மற்றும்	 நவக	
வரம்பு	அறிகுறிகள்	
காட்டப்படும்.

(ஊ)	கொப்பீடு
	 விமானத்தளத்தில்	 பசயல்படும்	 அளனத்து	

வாகனங்களும்	 சாங்கி	 விமான	 திடலில்	
ேடத்திய	 பசயற்பாடுகளுக்கான	 காப்பீட்ளடக்	
பகாண்டிருக்க	 நவண்டும்.	 விண்ணப்பப்	
படிவத்தில்	 காப்பீட்டுக்	 பத்திரம்	 எண்	
குறிப்பிடப்பட	நவண்டும்.

(எ)		 பதிவு
	 விமான	 நிளலயத்தில்	 இயங்கும்	 அளனத்து	

வாகனங்களும்	 தளரவழி	 நபாக்குவரத்து	
ஆளணயம்	 சிங்கப்பூர்	 (LTA)	 உடன்	 பதிவு	
பசய்யப்படும்.	விண்ணப்பப்	படிவத்தில்	வாகன	
பதிவு	எண்	குறிப்பிடப்பட	நவண்டும்.

(ஏ)		 இருக்ரக தபல்ட்கள்
 விமான	 நிளலய	 உரிளமயாளரால்	

விதிவிலக்கப்படாத	 பட்சத்தில்,	
அளனத்து	 வாகனங்களும்	 ஓட்டுேர்	
மற்றும்	 முன்	 சீட்	 பயணிகள்	
இருக்ளக	 பபல்ட்களுடன்	
நிறுவப்படும்.

	 பின்வரும்	 கிரவுண்ட்	 துளண	
உபகரணங்களுக்கு	 இருக்ளக	
பபல்ட்களள	நிறுவுதலில்	இருே்து	விலக்கு	:
•	 காற்று	இழுபறிகூட்டுக்
•	 கண்படய்னர்	 மரத்தாங்கிகள்	 ஏற்றி	 (JCPL)	 &	

கீழ்	படக்	ஏற்றி	(LDL)
•	 முக்கிய	படக்	ஏற்றி	(MDL)
•	 ஸ்ளக	ஏற்றி	/	கன்நவயர்	பபல்ட்	ஏற்றி
•	 டிராக்டர்	
•	 இடமாற்றுபவர்

	 நமநல	 உள்ள்	 விதிவிலக்குகளளத்	 தாங்கிக்	
பகாள்ளாமல்,	 ஏதாவது	 வாகனம்	 சீட்	 பபல்ட்	
பபாருத்தப்பட்டுள்ளது	 என்றால்,	 ஓட்டுேர்	
மற்றும்	முன்னால்	அமரும்	பயணிகள்	அவற்ளற	
அணிய	நவண்டும்.
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  3.2.3.3.  தீ பொதுகொப்பு

	 	 	 விமானத்தளத்தில்	 இயங்கும்	 அளனத்து	
வாகனங்களும்	தீ	பாதுகாப்பு	விதிகளள	கீழ்க்கண்ட	
விதிமுளறகளுக்கு	இணங்க	நவண்டும்:
(அ)	 தபட்தைொல் எஞ்சின் சு�்திகரிப்பு ெரிபொை்�்�ல்

i.	 எஞ்சின்	சுத்திகரிப்பு	சரிபார்த்தல்	குரல்வளள	
திடீபரன	 மூடும்	 நபாது,	 பவளிநயற்றும்	
குழாய்	பவடிப்புகள்	ஏற்படாது.

ii.	 கார்பூட்டர்	 சுடர்	 பபாறிடன்	 பபாருத்தப்பட	
நவண்டும்/பிடிப்பான்.	ஒரு	நிளலயான	வாகன	
வளக	எண்பணய்	குளியல்	காற்று	துப்புரவாளர்	
பயன்படுத்த	நவண்டும்.	மாற்றுத்	திறனாளிகள்	
CAG	விமான	நிளலய	அவசர	நசளவ	(AES)	மூலம்	
அங்கீகரிக்கப்பட	நவண்டும்.

iii.	 தூண்டல்	 பன்மடங்கு	 மற்றும்	 சிலிண்டர்	
தடுப்பு	 இளடநய	 உள்ள	 நகஸ்பகட்டானது	
இறுக்கமான	 முத்திளர	 பகாண்டு	 இருக்க	
நவண்டும்.

(ஆ)	 தவளிதயற்ற கணினி
i.	 ப வ ளி ந ய ற் று ம்	

குழாயின்	 ஏவுகளண	
மற்றும்	 அடுத்துள்ள	
ப கு தி யு ம் ,	
உ ந ல ா க த் து ட ன்	
மூட ப் ப ட் டிரு க்கு ம் ,	
அளவ	 பபட்நரால்	
/	 எண்பணய்	 /	 பிற	
எரியக்கூடிய	 பபாருள்	
தயாரிப்புகளளத்	 பதாடர்பு	 பகாள்ளாதபடி	
தடுக்கின்றன.	 இல்ளலபயனில்,	 பசாட்டு	
தட்டு	 கார்பநரட்டருக்கு	 கீழ்	 பபாருத்தப்படும்,	
குழாய்	 மற்றும்	 எரிச்சளல	 குழாய்	 இருே்து	
கழிவு	 பபட்நரால்	 வாய்க்கால்	 ஓரு	 குழாயுடன்	
சுத்தமாக்குவதற்கும்,	பவளிநயற்றுவதற்கும்.

ii.	 பபட்நரால்	எஞ்சின்	வாகனத்தின்	பவளிநயற்றும்	
குழாய்ளய	 கிரியாவூக்கி	 மாற்றி	 இல்லாமல்	
பபட்நரால்	 இயே்திரத்தின்	 பவளிநயற்றும்	
குழாய்	 அங்கீகரிக்கப்பட்ட	 தீப்பபாறி	 தடுப்ளப	
ஒப்புதலுடன்	 பபாருத்தப்பட்டிருக்கும்.	 திளர	
வளக	 அரஸ்டார்கள்	 பதாடர்ே்து	 சர்விஸ்	
பசய்யவதனால்	 கார்பன்	 உருவாக்கத்ளத	
இல்லாமல்	உறுதி	பசய்ய	நவண்டும்.
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(சி)		 மின் அரமப்பு
i.	 ஸ்பார்க்	 பிளக்குகள்	 மூடப்பட்டு	 மற்றும்	

பாதுகாக்கப்பட்டிருக்க	நவண்டும்.
ii.		 வாகன	 நபட்டரி	 காற்நறாட்டமாக	 இருக்க	

நவண்டும்.	 படர்மினல்கள்	 மூடப்பட்டிருக்க	
நவண்டும்.

iii.	 ஃப்யூஸ்	 பபட்டி	 மூடப்பட்டிருக்கும்	 மற்றும்	
மூடி	மூலம்	பாதுகாக்கப்படும்.

iv.	 வயரிங்	 இளணப்புக்கள்	 தளர்வானதாக	
இருக்காது.	 வயரிங்	 காப்பகத்ளத	
உளடக்கநவா	நசதப்படுத்தநவா	கூடாது.

(ஈ)		 தீயரைப்பொன்

i.	 விமானத்தளத்தில்	 இயங்கும்	 அளனத்து	
வாகனங்களும்	குளறே்தபட்சம்	1kg	ABC		உலர்	
தூள்	தூக்கி	எடுக்கும்	எளிதில்	அணுகக்கூடிய	
இடத்தில்	 பபாருத்தப்பட்டிருக்கும்	 அல்லது	
CAG	 யால்	 கட்டாயமாக்கப்பட்டால்	 மட்டுநம.	
அளனத்து	ஏர்ஃபீல்ட்	பகாண்டிருக்கும்	9	கிநலா	
ஏபிசி	உலர்

ii.	 அளனத்து	 விமான	 திடலில்	 எரிபபாருள்	
நிரப்பும்	அளனத்து	வாகனங்களும்	குளறே்த	
பட்சம்	 இரண்டு	 1kg	 ABC	 	 உலர்	தூள்	தூக்கி	
எடுக்கும்	 எளிதில்	 அணுகக்கூடிய	 இடத்தில்	
பபாருத்தப்பட்டிருக்கும்	 அல்லது	 CAG	 யால்	
கட்டாயமாக்கப்பட்டால்	மட்டுநம.

iii.	 அளனத்து	 தீ	 அளணப்பிகளும்,	 பணி	
அழுத்தம்,	 நசளவ	 கால	 பசல்லுபடி,	 மற்றும்	
ஒட்டுபமாத்த	 நசளவத்திறன்	 ஆகியளவ	
சரிபார்க்கப்பட	நவண்டும்.
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4

விமானத்தளததில்
ஓடடுவது
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4 விமொன�்�ள�்தில் ஓட்டுவது

4.1.  ஓட்டுவ�்ற்கு முன் ெரிபொை்�்�ல்

	 ஓட்டுேர்	ஓட்டும்	கடளமகளளத்	பதாடங்கும்	முன்,	அவர்	வகனத்ளத	
சரி	 பார்க்கநவண்டும்.	 வாகனம்	 ஓட்டுவதற்கு	 பாதுகாப்பாக	
இருக்கிறாதா	என்று.	முன்-சரிபார்த்தல்களுக்கு	பல	உதாரணங்கள்	
பின்வருமாறு:	

4	 பசல்லுபடியான	 AVP	 /	 TEP	 பதளிவாக	
காற்றுத்திளரயின்	 மீது	 காட்டப்படும்.	
காற்றுத்திளர	 இல்லாத	 வாகனம்	 என்றால்	
AVP	 /	 TEP	 பதளிவாக	 பதரியும்	 பவளி	
இடத்தில்	காட்டப்படும்.	உருக்குளலே்த	AVP	
அல்லது	TEP,	CAG	ADC	இல்	மாற்றப்படும்.

4	 டயர்கள்	 ேல்ல	 நிளலயில்	 உள்ளனவா	
என்றும்	சரியான	அழுத்தத்திற்கு	ஊதப்பட்டிருக்கநவண்டும்.

4	 ஸ்டீரிங்	 மற்றும்	 பிநரக்குகள்	 பபாதுவாக	 நவளல	
பசய்கின்றனவா	என்று	சரி	பார்க்கவும்.

4	 எச்சரிக்ளக	 விளக்குகள்	 எரியாமல்	 இருக்கின்றனவா	 என்று	
உறுதி	பசய்யவும்	(இயே்திரம்	ஒளி,	பிநரக்	ளலட்,	முதலியன).

4	 பபாதுவாக	 பைட்ளலட்கள்,	 பிநரக்	 விளக்குகள்,	 சிக்னல்	
விளக்குகள்	 மற்றும்	 மஞ்சள்	 ஒளிரும்	 விளக்குகள்	 நவளல	
பசய்கின்றதா	என்று	உறுதிபசய்யவும்.	

4	 நசளவ	 பசய்யக்கூடிய	 தீ	 அளணப்பு	 (கள்)	 /	 எளிதில்	
அணுகக்கூடிய	இடத்தில்	உள்ளனவா	என்று	உறுதிபசய்யவும்.	

	 இயல்புக்கு	மாறான	அல்லது	பாதுகாப்பற்ற	இயக்க	நிளலளமகள்	
அனுபவிக்கும்	வாகனங்களள	பயன்படுத்தப்படக்கூடாது.

4.2. பயணிகளின் சுரம

	 4.2.1.	 வாகனத்தில்	 பயணிகள்	அமர	வழங்கப்பட்ட	இருக்ளகயில்	
பயணிகள்	அமர	 நவண்டும்	அல்லது	நிற்க	 கட்டப்பட்ட	ஒரு	
பகுதியில்	நின்றுபகாண்டு	பயணிக்கும்	பயணிகளுக்காக.
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	 4.2.2.	 அதிகபட்ச	பயணிகள்	வாகனத்தில்	பகாள்ளலாம்	(MPC)	என்ற	
நலபிள்	 எண்ணிக்ளகளய	 குறித்து	
வாகனத்தில்	 காட்டப்பட	 நவண்டும்.	 லாரிகள்	
LTA	 ஆல்	 அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளளதவிட	
அதிகமான	 பதாழிலாளர்கள்	 சுமக்க	
மாட்டார்கள்.

4.3. உயை் த�ரிவுநிரல ஆரட / தையின்தகொட் விவைக்குறிப்புகள்

 4.3.1.  உயை் த�ரிவுநிரல பொதுகொப்பு ஆரட

	 	 உய்ர்	 பதரிவுநிளல	 பாதுகாப்பு	
தன்ளம	 அணிவளக	 அணிே்து	 மற்றும்	
விமானத்தளத்தில்,	 நிறுவனம்	 பாதுகாப்பு	
சீருளட	நதளவகளள	இளணக்கும்	வளர	
ஒழுங்காக	 கட்டிக்	 பகாள்ள	 நவண்டும்.	
உள்ளாளடகள்	 பின்வரும்	 குறிப்புகளள	
பகாண்டு	இருக்க	நவண்டும்:

(அ)	 பிரகாசமான	 நிறங்களான	 (மஞ்சள்,	
ஆரஞ்சு,	 எலுமிச்ளச	 பச்ளச	
பரிே்துளரக்கப்படுகிறது).

(ஆ)	 EN	 ISO	 20471	 க்கான	 வகுப்பு	 2	 ஐ	 சே்திக்கிறது:	 2013,	
குளறே்தபட்சம்	 நமற்பரப்பு	 0.5m2	 பிநளாரஸ்ஸ்ண்ட்	
மற்றும்	பரப்புகளில்	0.13m2	பிரதிபலிக்கும்.

(இ)	 எளிதில்	 அளடயாளம்	 காண	 நிறுவனத்தின்	
நலாநகாளவக்	பகாண்டு	அச்சிடப்பட	நவண்டும்.

 4.3.2. உயை் த�ரிவுநிரல தையின்தகொட் / சூட்
  
	 	 உயர்	 நதாற்றப்பாடு	 பரயின்நகாட்	 /	

சூட்	 அணிே்து	 பகாள்ள	 நவண்டும்	
மற்றும்	 நமாசமான	 வானிளல	 நபாது	
இருக்கமாக	கட்ட	நவண்டும்.	பரயின்நகாட்	
/	 சூட்	 கீழ்க்கண்ட	 நதளவகளள	 பூர்த்தி	
பசய்யாவிட்டால்	 வகுப்பு	 2,	 உயர்	
பதரிவுநிளல	 உளடகளள,	 பரயின்நகாட்	
/	சூட்	 மீது	அணிே்து	பகாள்ள	 நவண்டும்.	
பரயின்நகாட்கள்	பின்வரும்	குறிப்புகளள	
பகாண்டு	இருக்க	நவண்டும்:
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பிரிவு II  விமானத்தளததில் ஓடடு்தல்

(அ)	 EN	 ISO	 20471	 க்கான	 வகுப்பு	 3	 	 ஐ	 சே்திக்கிறது:	 2013,	
குளறே்தபட்சம்	 நமற்பரப்பு	 0.8m2	 பிநளாரஸ்ஸ்ண்ட்	
மற்றும்	பரப்புகளில்	0.2m2	பிரதிபலிக்கும்.

(ஆ)	 உடளல	 மளறத்து	 மற்றும்	 குளறே்தபட்சம்,	 பரட்நரா	
பிரதிபலிப்பு	பட்ளடகள்	அல்லது	பரட்நரா	பிரதிபலிப்பு	
பட்ளடகள்	பகாண்ட	முழு	நீள	கால்	சட்ளட.

4.4.  ஓட்டுேை்களின் தபொது ேட�்ர� (தெய்ய மற்றும் தெய்யக்கூடொது)

(க) எப்தபொதும் தெல்லுபடியொகும் ADP மற்றும் மொநில உரிமம் 
எடு�்துெ் தெல்லவும்.

	 அளனத்து	 ஓட்டுேர்களும்	 அவர்களது	 ADP	 மற்றும்	
மாநில	 உரிமத்ளத	 CAG	 ஆல்	 அங்கீகரிக்கப்பட்ட	 ேபர்கள்	
நவண்டுநகாளின்	நபரில்	நகட்க்கும்	நபாது	அவற்ளறக்	காட்ட	
நவண்டும்.

SPECIMEN

SPECIMEN

(ங) எப்தபொதும் உயை்-த�ளிவுப்பொை்ரவ தவஸ்ட் 
அல்லது தையின்தகொட் அணியுங்கள்.

	 அளனத்து	 ஓட்டுேர்களும்	 விமானத்தளத்தில்	
சரியான	 உயர்	 பதளிவுத்திறன்	 பவஸ்ட்	 /	
பரயின்நகாட்	 (ஈரமான	வானிளலயின்	 நபாது)	
ஒழுங்காக	அணிய	நவண்டும்.

 (ெ) எப்தபொதும் இருக்ரகப் பட்ரடரய 
கட்டவும்.

	 	 வாகனம்	 இயக்கத்தில்	 இருக்கும்	 நபாது	
அளனத்து	 ஓட்டுேர்கள்	 மற்றும்	 முன்	
இருக்ளக	 பயணிகள்	 அவர்களின்	
இருக்ளகப்	பட்ளடளய	அணிய	நவண்டும்.

(ஞ) எப்தபொதும் பைொமரிப்பு மற்றும் 
விழிப்புைை்வு பயிற்சிரய ஓட்டும் தபொது 
தமற்தகொள்ள தவை்டும்.

	 விமானத்தளத்தில்	 வாகனம்	 ஓட்டும்நபாது	
அளனத்து	 ஓட்டுேர்களும்	 எச்சரிக்ளகயாக	
இருக்க	நவண்டும்.
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(ட) எப்தபொதும் ஒரு பொதுகொப்பொன தூை�்ர� த�ொடை்ே்து 
பைொமரிக்கவும்.

 அளனத்து	 ஓட்டுேர்களும்	முன்னால்	
இருக்கும்	 வாகனத்திலிருே்து	 ஒரு	
பாதுகாப்பான	 தூரத்ளத	 பராமரிக்க	
நவண்டும்.	 பரிே்துளரக்கப்பட்ட	
பின்வரும்	 தூரம்	 குளறே்தபட்சம்	
இ ர ண் டு - இ ர ண் ட ா வ து	
இளடபவளியாகும்.

(ை) எப்தபொதும் பின்தனொக்கி 
தெல்லும் முன் பொை்க்கவும்

	 அளனத்து	 ஓட்டுேர்களும்	
தங்கள்	 சுற்றுச்சூழல்	 மற்றும்	
பகுதி	 பதளிவாக	 உள்ளதா	 என்று	
உறுதிப்படுத்த	நவண்டும்.

(�) எப்தபொழுதும் �ட�்ர� மொற்றும் 
தபொதும் /  மொறும் தபொதும் 
கை்மூடி�்�னமொன இடங்கள் 
ெரிபொை்க்கவும்.

	 அளனத்து	 வாகனங்களுக்கும்	
அறியாத	 பகுதிகள்	 உள்ளன,	
அளவ	 பின்புற	 பார்ளவ	 /	 பக்க	
கண்ணாடிகள்	 மூலம்	 அறிய	
முடியாது.	 ஓட்டுேர்கள்	 அறியாத	
பகுதிகளள	 சரிபார்த்து	 மற்றும்	 பாளதகள்	 ேகரும்	 முன்	
அல்லது	மாற்றுவதற்கு	முன்	பதளிவாக	உள்ளதா	என்று	உறுதி	
பசய்யவும்.

(ே)  எப்தபொழுதும் சுரமகரள 
முரறயொக ஏற்றவும்.

	 ஓட்டுே்ர்கள்	 பாதிப்பு	 ஏற்படும்	
அபாயத்ளத	 குளறக்க	
உள்கட்டடளமப்பு	 மற்றும்	
வாகனங்கள்	 மற்றும்	 ேபர்கள்	
காயம்	 அளடவது	 மற்றும்,	
ஓட்டுே்ர்கள்	 அளனத்து	
சுளமகளளயும்	 முளறயாக	
மளறப்புக்களள	 ளவத்து	 வாகனம்	 மற்றும்	 கன்படய்னரில்	
உள்ள	 சாமான்கள்	 பாதுகாக்கப்படுகின்றனவா,	 என்று	 உறுதி	
பசய்ய	நவண்டும்.	

இைை்டு
விேொடிகள்

அறியொ� பகுதி

அறியொ� பகுதி
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(ட) எப்தபொதும் ஒரு பொதுகொப்பொன தூை�்ர� த�ொடை்ே்து 
பைொமரிக்கவும்.

 அளனத்து	 ஓட்டுேர்களும்	முன்னால்	
இருக்கும்	 வாகனத்திலிருே்து	 ஒரு	
பாதுகாப்பான	 தூரத்ளத	 பராமரிக்க	
நவண்டும்.	 பரிே்துளரக்கப்பட்ட	
பின்வரும்	 தூரம்	 குளறே்தபட்சம்	
இ ர ண் டு - இ ர ண் ட ா வ து	
இளடபவளியாகும்.

(ை) எப்தபொதும் பின்தனொக்கி 
தெல்லும் முன் பொை்க்கவும்

	 அளனத்து	 ஓட்டுேர்களும்	
தங்கள்	 சுற்றுச்சூழல்	 மற்றும்	
பகுதி	 பதளிவாக	 உள்ளதா	 என்று	
உறுதிப்படுத்த	நவண்டும்.

(�) எப்தபொழுதும் �ட�்ர� மொற்றும் 
தபொதும் /  மொறும் தபொதும் 
கை்மூடி�்�னமொன இடங்கள் 
ெரிபொை்க்கவும்.

	 அளனத்து	 வாகனங்களுக்கும்	
அறியாத	 பகுதிகள்	 உள்ளன,	
அளவ	 பின்புற	 பார்ளவ	 /	 பக்க	
கண்ணாடிகள்	 மூலம்	 அறிய	
முடியாது.	 ஓட்டுேர்கள்	 அறியாத	
பகுதிகளள	 சரிபார்த்து	 மற்றும்	 பாளதகள்	 ேகரும்	 முன்	
அல்லது	மாற்றுவதற்கு	முன்	பதளிவாக	உள்ளதா	என்று	உறுதி	
பசய்யவும்.

(ே)  எப்தபொழுதும் சுரமகரள 
முரறயொக ஏற்றவும்.

	 ஓட்டுே்ர்கள்	 பாதிப்பு	 ஏற்படும்	
அபாயத்ளத	 குளறக்க	
உள்கட்டடளமப்பு	 மற்றும்	
வாகனங்கள்	 மற்றும்	 ேபர்கள்	
காயம்	 அளடவது	 மற்றும்,	
ஓட்டுே்ர்கள்	 அளனத்து	
சுளமகளளயும்	 முளறயாக	
மளறப்புக்களள	 ளவத்து	 வாகனம்	 மற்றும்	 கன்படய்னரில்	
உள்ள	 சாமான்கள்	 பாதுகாக்கப்படுகின்றனவா,	 என்று	 உறுதி	
பசய்ய	நவண்டும்.	

இைை்டு
விேொடிகள்

அறியொ� பகுதி

அறியொ� பகுதி

(ப) எப்தபொதும் ெொரல அரடயொளங்கள் 
மற்றும் அறிகுறிகள் பின்பற்றவும்

	 அளனத்து	ஓட்டுேர்களும்	விமானத்தளத்தில்	
உள்ள	 சாளல	 அளடயாளங்களள	 பின்பற்ற	
நவண்டும்.

(ம) மது மற்றும் மருே்துகள் இல்ரல 
	 மது,	ம்ருே்து	மற்றும்	மயக்கம்	ஏற்படக்கூடிய	

மருே்து	நபான்றளவக்கு	கீழ்	தாக்கம்	ஏற்பட்ட	
ஓட்டுேர்கள்	 விமானத்தளத்தில்	 வாகனம்	
ஓட்டக்கூடாது.

(ய) உைவு மற்றும் குடிநீை் எடுக்கக்கூடொது.
	 எே்த	 வடிவத்திலும்	 விமானத்தில்	 உணவு	

மற்றும்	 பானங்கள்	 நுகர்வுது	 கண்டிப்பாக	
தளடபசய்யப்பட்டுள்ளது.

(ை) ரகதபசி த�ொடை்பு ெொ�னங்கள்
	 விமானத்தளத்தில்	 வாகனம்	 ஓட்டும்	 நபாது,	

நைண்ட்-ஃப்ரீ	 பமாளபளலப்	 இல்லாத	
நபான்கள்	 பயன்படுத்துவது	 (உதாரணமாக,	
பமாளபல்	 நபான்	 ஒன்ளற	 ஒரு	 ளகயிலும்	
மறு	ளகயில்	வாகனம்	ஓட்டுவது)	கண்டிப்பாக	
தளடபசய்யப்பட்டுள்ளது.

(ல) பயன்படு�்�ொ� வொகன�்துடன் 
இயங்கும் எஞ்சின்

 ஓட்டுேர்கள்	 ளக	 பிநரக்,	 	 மற்றும்	 இஞ்சின்	
ஆஃப்,	 சக்கரங்கள்	 சக்கரத்ளத	 விட்டு	
பவளிநயறாதவாறு	 பார்த்துக்பகாள்ள	
நவண்டும்.	 யாருமற்ற	 வாகனத்தில்	
இஞ்சிளன	 ஓடவிட்டு	 இயே்திரத்ளத	 விட்டு	
பவளிநயறுவது	கண்டிப்பாக	தளட	பசய்யப்பட்டுள்ளது.

(வ) எரிதபொருள் ரஹட்ைொன் குழி மீது 
ஓட்டுவது.

	 எரிபபாருள்	 நீராவி	 குழாய்	 குழிகளில்	
ஓட்டுவது	 கண்டிப்பாக	 தளட	
பசய்யப்பட்டுள்ளது.
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4.5. விமொன�்�ள�்ர� சுற்றி தவக வைம்புகள் (ஒரு மணி தேை�்திற்கு 
கிதலொமீட்டை்)

விமொனம் நிற்கும் 
இட�்திற்குள்

பயைப் ரபகள் 
ரகயொளப்படும் 

பகுதிக்குள்

விமொனம் நிற்கும் 
இட�்திள் 15 மீட்டருக்குள் 
இருக்கும் ெொரலவழிகள்

பயைப் ரபகள் 
ரகயொளப்படும் 

பகுதி முன் இருக்கும் 
ெொரலவழிகள்

விமொனம் நிற்கும் 
இட�்திள் 15 மீட்டை் 
அப்பொல் இருக்கும் 

ெொரலவழிகள்

சுைங்கப்பொர� 
ெொரலவழிகள்

	 விமானத்தளத்தில்	நமநல	குறிப்பிட்டுள்ள	கூடுதலான	பபாது	நவக	
வரம்பு	 பகுதிகளில்,	 ஓட்டுேர்கள்	 நவக	 வரம்பு	 அளடயாளங்களில்	
காட்டப்படும்	வரம்புகளள	களடபிடிக்க	நவண்டும்.	அறிகுறிகளால்	
குறிக்கப்பட்ட	 நவக	 வரம்புகள்	 மற்றும்	 நமநல	 குறிப்பிட்டுள்ள	
பபாது	நவக	வரம்புகளும்	பவவ்நவறு,	விமானத்தளம்	முழுவதும்	
குறிக்கப்பட்ட	 நவகம்	 வரம்புகள்	 நிறுவப்பட்ட	 அறிகுறிகளள	
பின்பற்றப்பட	நவண்டும்.

	 ஓட்டுே்ர்கள்	 தவறான	 விளரவுமணி	 வாகனங்களுடன்	
வாகனங்களள	 இயக்க	 கூடாது.	 அவர்கள்	 பயணம்	 பசய்யும்	
நவகத்ளதப்	பற்றி	எச்சரிக்ளகயாக	இருக்க்நவண்டும்.

4.6. வழி உரிரமகள்

4.6.1.  விமொனம் மற்றும் அவெை வொகனங்களுக்கு வழிவிடவும். 
 

	 	 ஓட்டுேர்கள்	 எப்நபாதும்	 கவனித்து	 மற்றும்	 இவர்களுக்கு	
வழி	பகாடுக்கவும்:

(அ)	 விமானம்	 ேகரும்	
நபாது,	 	 படா	
பசய்யப்படும்	 நபாது,	
அல்லது	 பின்னால்	
நோக்கி	பசல்லும்	நபாது
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விமானத்தளததில் ஓடடுவது

பிரிவு II  விமானத்தளததில் ஓடடு்தல்

(ஆ)	 அவசர	வாகனங்கள்	அவசரநிளலக்கு	உபநயாகபடுகின்றன.

 4.6.2. ெே்திப்புகளில் வழி தகொடுக்கவும்

	 	 விமானத்தளத்தில்	 சிக்னல்	 இல்லாத	 சே்திப்புகள்	
உள்ளன.	 இளவ	 	 நபாக்குவரத்து	 ட்ராஃபிக்	 விளக்குகளின்	
கட்டுப்பாட்டில்	இல்லாத	சே்திப்புகளள	குறிப்பிடுகின்றன.	

	 	 இே்த	சே்திப்புகளில்,	ஓட்டுேர்கள்	பாதுகாப்பாக	ஓட்டுவதும்	
மற்றும்	 தீர்மாணித்து	 அடிப்பளட	 ஓட்டுதலுக்கு	இணங்கும்	
விதிகளின்	கீழ்	பிற	வாகனங்களுக்கு	வழிவகுப்பது:
(அ)		 நேராக	 பசல்வபதன்றால்,	

ஓட்டுேர்	வலதுபுறத்தில்	இருே்து	
வலதுபுறமாக	வாகனம்	பசல்லும்	
பாளதக்கு	வழி	பகாடுப்பது.

(ஆ)	 வலதுபுறம்	 திருப்பினால்,	
ஓட்டுேர்	வழி	பகாடுக்க	நவண்டும்	
இதற்கு:
•	 நபாக்குவரத்து	 அளனத்து	
திளசகளில்	 இருே்து	 நேராக	
பசல்வது;

•	 நபாக்குவரத்து	 வலதுபுறத்தில்	
இருே்து	 வலது	 பக்கம்	
திருப்புவது;

•	 நபாக்குவரத்து	எதிர்	திளசயில்	
இருே்து	 இடது	 புறம்	
திரும்புவது.
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(இ)	 இடது	 பக்கம்	 பசல்வபதன்றால்,	
ஓட்டுேர்	வலதுபுறத்தில்	இருே்து	
வலதுபுறமாக	வாகனம்	பசல்லும்	
பாளதக்கு	வழி	பகாடுப்பது.

4.7.  விமொன�்�ள ெொரலகள் மீது ஓட்டுவது

 4.7.1. ரம�ொனக் குறிகள்

	 	 ஓட்டுேர்கள்	 சாளல	 அளடயாளங்கள்	 மூலம்,	 காட்டப்படும்	
திளசகளில்	மட்டுநம	பதாடர	நவண்டும்.	வாகனம்,	விமானம்	
நிறுத்தி	ளவக்கப்படும்	இடத்தில்	பசயல்படும்	வளர.

பதாடரவும் இடப்பக்கம்	
திரும்பு

வலதுபுறம்	
திரும்ப

பதாடரவும்	
அல்லது	

இடப்பக்கம்	
திரும்பவும்

பதாடரவும்	
அல்லது	

வலதுபுறம்	
திரும்பவும்

இடது	அல்லது	
வலது	புறம்	
திரும்பவும்

பதாடரவும்	
அல்லது	இடது	
அல்லது	வலது	

புறம்	திரும்பவும்
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 4.7.2.  உயை கட்டுப்பொடுகள்

	 	 விமானத்தளத்தின்	 உயரம்	 வரம்புகளுக்கு	 துளணப்	
பக்கத்ளதப்	பார்க்கவும்.	துளணப்	பக்கத்தில்	குறிப்பிட்டுள்ள	
பகுதிகளுக்கு	 இன்னும்	 கூடுதலாக,	 உயர	 வரம்புகளள	
ஓட்டுேர்கள்	உயரம்	வரம்பு,	வாகன	கட்டுப்பாடு	அறிகுறிகள்	
மற்றும்	கண்ட்ரிளஸ	விமானத்தளத்தில்	பார்க்க	நவண்டும்.

	 	 உயரமான	வாகனங்கள்	அல்லது	உயரமான	உபகரணங்களள	
படா	பசய்யும்		(உதாரணமாக	A-Frame,	Pax	Step,	பராமரிப்பு	படி,	
A380	நகட்டரிங்	டிரக்)	எனலாம்:
4 இயக்கப்படும்	 வாகனத்தின்	 ஒட்டுபமாத்த	 உயரத்ளதயும்	 அறிே்து	

பகாள்ளுங்கள்.
4 வி ம ா ன த் த ள த் தி ல்	

காட்டப்படும்	 உயரம்	 வரம்பு	
அறிகுறிகளள	கவனிக்கவும்.

4 ஓட்டும்	பாளதளய	திட்டமிட்டு	
மற்றும்	 உயர	 வரம்பு	
சாளலகள்	 வாகனத்ளத	
விட	 குளறவாக	 அல்லது	
இழுத்து	 பசல்லப்படும்	
உபகரணங்களின்	 உயரம்	
நபான்றளவ	தவிர்க்கவும்.

  உயர	 வரம்புகளள	 முதன்ளம	
சாளலகளில்	மீறிய	வாகனங்களின்	
ஓட்டுேர்கள்	 தங்கள்	 பயணத்ளத	
முடிக்க	 இரண்டாம்	 நிளல	
சாளலகளள	 பயன்படுத்த	
நவண்டும்.	

  4.7.2.1.  வொகன�்தின் இயக்கம் / உபகைைங்கள் 4.5 மீட்டை் 
உயை்�்தும் உயை�்திற்கு மற்றும் த�ற்கு விமொனம 
கிடங்கு விமொன நிற்கும் இடம்.
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   4.5m	 க்கும்	 நமற்பட்ட	 வாகனங்கள்	 மற்றும்	
உபகரணங்களுக்கு,	 பதன்	 	 விமானம	 கிடங்குக்கும்	
மற்றும்	 முளனயம்	 3	 க்கும்	 சாளல	 வழி	 அணுகல்	
இல்ளல.	 	இே்த	வாகனங்கள்	மற்றும்	உபகரணங்களும்	
விமானத்தள	 இயக்கம்	 பாநலா-மீ-சர்வீஸ்	 (FMS)	 பதன்	
விமானம	 கிடங்கு	 வழி	 மற்றும்	 படர்மினல்	 3	 ஆகிய	
இடங்களுக்கு	 இளடயில்	 பயணம்	 பசய்ய	 விமான	
ேகர்ே்து	பசல்லும்	பாளத	U3	ளய	பயன்படுத்த	நவண்டும்.

	 	 	 FMS	 க்கான	 நவண்டுநகாளள	 விமானத்தள	
நமநனஜ்பமன்ட்	ளமயத்தில்	உள்ள	விமானத்தள	பணி	
நமலாளருக்கு	கடே்து	 நபாகும்	 	முன்	குளறே்தது	 60	
நிமிடங்களுக்கு	முன்பு	நகாரலாம்.	

	 	 	 FMS	க்கான	நியமிக்கப்பட்ட	ளவத்திருக்கும்	புள்ளிகள்	
பின்வருமாறு:

	 	 	 •		463R	ESA
	 	 	 •		A18	ESA

 4.7.3.  மு�ன்ரம ெொரலகள்

	 	 முதன்ளம	 சாளலகளள	 விமான	 நிறுத்தி	
ளவக்கப்பட்டிருக்கும்	முன்	அளமே்துள்ளது.

(அ)	 வாகனங்களள	முே்துவதற்காக,	ஓட்டுேர்கள்	விமானம்	
ஸ்டாண்ளட	குறுக்கு	வழியாக	நுளழய	கூடாது.

(ஆ)		ஓ ட் டு ே ர் க ள்	
ஏநராபிரிட்ஜில்	 உயரக்	
கட்டுப்பாடுகளளயும்	
மற்ற	 நிளலயான	
கட்டளமப்புகளயும்	
எல்லா	 நேரங்களிலும்	
க ண் க ா ணி க் க	
நவண்டும்.

PLB
பொதுகொப்பு 
மை்டலம்
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  4.7.3.1. மு�ன்ரம ெொரலகள் முன் உரடரமகள் 
ரகயொளும் பகுதிகள்  

   நபக்நகஜ்	 ளகயாளுதல்	
ப கு தி க ளு க் கு	
மு ன் ன ணி யி ல்	
அ ள ம ே் து ள் ள து	
முதன்ளம	 சாளலகள்.		
ஓட்டுேர்கள்	 நபக்நகஜ்	
ளகயாளும்	பகுதிகளில்,	
டிராக்டர்கள்	 நுளழே்து	
பவளிநயறும்	நபாது	நவக	வரம்ளப	கவனிக்க	நவண்டும்.	

   நடா-துகில்	 மற்றும்	 கனரக	 எளடயுள்ள	 >45	 டன்கள்	
(45,000	 கிநலா)	 டிராக்டர்கள்	 முளனயம்	 3	 நபக்நகஜ்	
ளகயாளுதல்	 பகுதிக்கு	 முன்னால்	 உள்ள	 பிரதான	
சாளலயில்	 பயன்படுத்த	 அனுமதி	 இல்ளல.	
ஓட்டுேர்கள்	மாற்று	வழிளய	பயன்படுத்த	நவண்டும்.

 4.7.4.  இைை்டொம் பொர� 

  இரண்டாம்	 நிளல	 சாளலகள்	 விமான	 நிறுத்தத்திற்கு	 பின்னால்	
அளமே்துள்ளது.	 ஏபனனில்	 இரண்டாம்	 நிளல	 சாளல,	 விமானம்	
உள்நள	மற்றும்	பவளிநய	பசல்லும்	பாளதயில்	உள்ளது,	இரண்டாம்	
நிளல	 சாளலளயப்	 பயன்படுத்தும்	 வாகனங்கள்	 விமானத்துடன்	
நமாதும்	ஆபத்துக்குள்ளாகும்.

  எனநவ,	 இரண்டாம்நிளல	 சாளலகள்	 வாகனங்களுக்கு	 மட்டுநம				
பயன்படுத்த	 நவண்டும்	 அல்லது	 உபகரணங்களள	 படௌ	 பசய்யும்	
வாகனங்கள்	 (எடுத்துக்காட்டாக,	 பராமரிப்பு	 படிகள்)	 அே்த	 உயர	
வரம்புகளள	 மீறுகின்றன	 முதன்ளம	 சாளலகளில்	 CAG	 ஆல்	
அங்கீகரிக்கப்பட்டன	வாகனங்களளத்	தவிர.		

  

  இரண்டாம்நிளல	 சாளலகள்	 தவறாகப்	 பயன்படுத்துவது	
ஒரு	 குற்றமாகும்,	 நமலும்	 குற்றவாளிகளள	 NOO	
பவளியிடுவதற்கும்	 உட்படுத்தப்படுவார்கள்	 மற்றும்	
அவர்களது	ADP	இளடநிறுத்தப்படலாம்.
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 	 இரண்டாம்நிளல	 சாளலயில்	 வாகனம்	 ஓட்டும்நபாது,	
ஓட்டுேர்கள்	:

4	 ஓட்டுேர்கள்	பார்த்து,	நிறுத்தி	விமானம்	நுளழவதற்கும்	
பவளிநயறுவதற்கும்	வழிளயக்	பகாடுக்க	நவண்டும்.

4	 காட்சிரீதியாக	அே்த	 பகுதியில்	விமானம்	இல்லாதளத	
பதளிவு	படுத்தி	பின்பு	பதாடரவும்.

  4.7.4.1. த�ொரலதூை விமொனநிரலயங்களில் இைை்டொம் 
ெொரலகள் 

	 	 	 பதாளலதூர	 விமானநிளலயங்களில்	 இரண்டாம்	
சாளலகள்	 உள்ளன,	 அளவ	 படர்மினல்	
கட்டிடங்களுக்கு	தூரமாய்	உள்ளன.	

	 	 	 விமானம்	மூலம்	நமாதல்	ஏற்படும்	ஆபத்ளத	குளரக்க	
ஓட்டுேர்கள்	 விமான	 நிறுத்தத்தில்	 உபயுகிக்கும்	
முதன்ளம	 சாளலகளள	 பயன்படுத்தவும்,	
நதளவயான	அல்லது	CAG	அங்கீகரித்தால்	மட்டும்.

  4.7.4.2. விமொன�்துக்கு வழி விடவும்.

   

   இரண்டாம்நிளல	 சாளலயில்	 பயணம்	 பசய்யும்	
ஓட்டுேர்கள்	விழிப்புணர்வுடன்	பசயல்பட	 நவண்டும்	
மற்றும்	விமானம்	 நிற்கும்	விமானங்களில்	 இருே்து	
பவளிநயறும்	 விமானத்திற்கு	 வழிவகுக்கும்.	
விமானத்துக்கு	 வழி	 பகாடுக்க	 தவறினால்	
விபத்துக்கள்	 ஏற்படலாம்.	 நமநல	 உள்ள	 படம்	
இரண்டாம்	நிளல	சாளலயின்	ஊடாக	சுழற்சிக்கான	
ஒரு	விமானத்ளத	காட்டுகிறது.

	 	 	 விமானம்	 நிறுத்தபடும்	 இடத்தில்	 இருே்து	 பின்	
பசல்வதற்கு	 தயாராக	 இருே்தால்	 	 பின்வரும்	
அம்சங்களளக்	பகாண்டிருக்கலாம்:
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4 விமானம்	 எதிர்ப்பு	 நமாதல்	 ஒளி	 ஆன்	
பசய்யப்பட்டிருக்கும்.

      

4 பயணிகள்	 ஏற்றுதல்	 பாலம்	 (PLB)	 விமானத்துடன்	
இளணக்கப்படவில்ளல.

4 கிரவுண்ட்	துளண	உபகரணங்கள்	(GSE)	விமானத்தில்	
இருே்து	நீக்கப்பட்டன.

4 பாதுகாப்பு	கூம்புகள்	அகற்றப்பட்டன.

4 படௌ-டக்	விமானத்துடன்	இளணக்கப்பட்டுள்ளது.
 
	 ஒரு	 விமானம்	 விமான	 நிறுத்தத்திற்கு	 ேகர்ே்து	

பசல்லும்	நபாது,	பின்வருவனவற்ளறக்	கவனிக்கலாம்:

4 நிறுத்த	 வரிக்கு	 அடுத்த	 இடத்தில்	 4	 சக்கர	 வண்டி	
ளவக்கப்படும்.	

4 உபகரணங்கள்	 நிளலப்பாடு	 பகுதியில்	 (ESA)	
கிரவுண்ட்	 துளண	 உபகரணங்கள்	 (GSE)	
ேடத்தப்பட்டன.

4 PLB	 பீடத்திற்கு	அருகில்	 ADGS	ஆபநரட்டர்	 உள்ளிட்ட	
ஊழியர்கள்.

4 ADGS	ளபலட்	டிஸ்ப்நள	நபனல்	ஏற்றப்பட்டுள்ளது.

	 	 	 நமற்படி	 நிளலகளில்	 ஏதாவது	 சே்தித்தால்,	 விமான	
நிளலயத்தின்	பின்னால்	இருக்கும்	இரண்டாம்நிளல	
சாளலயில்	 பயணிக்கும்	 ஓட்டுேர்கள்	 நிறுத்தப்பட	
நவண்டும்	மற்றும்	விமானத்திற்கு	பசல்லும்	வழியில்	
மிக	 அருகில்	 இருக்கும்	 விமானத்தின்	 விளிம்பிற்கு	
ேகர்த்த	நவண்டும்.
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 4.7.5.  சுற்றளவு ெொரலகள்

  விமான	நிளலயத்தின்	எல்ளலக்கு	
சுற்றியுள்ள	 நவலிக்கு	 அருகில்	
சுற்றளவு	 சாளலகள்	 உள்ளன.	
சுற்றுவட்டார	சாளலகளில்	பல்நவறு	
இடங்களில்	 விமானம்	 நவகக்	
கடத்தல்	மற்றும்	நுளழவாயிலுக்கு	
நுளழவாயில்கள்	 வழியாக	
நுளழதல்	 மற்றும்	 பவளிநயறுதல்	
நபான்றளவ,	 சுற்றுவட்டார	
சாளலகளில்	 பயணிக்கும்	 நபாது	
ஓட்டுேர்கள்	 விழிப்புணர்வுடன்	
பசயல்பட	நவண்டும்.

	 	 சாளலகள்	 வழியாக	 நவக	 வரம்பு	
அறிகுறிகளால்	வளரயறுக்கப்பட்ட	
நவக	வரம்புகளள	ஓட்டுேர்கள்	களடப்பிடிக்க	நவண்டும்.

 4.7.6.  சுைங்கப்பொர� ெொரலகள்

	 	 சுரங்கப்பாளத	 சாளலகள்	 படர்மினல்	 1	 மற்றும்	 சரக்கு	
படர்மினல்களுக்கு	இளடயில்	பயணிக்க	அனுமதிக்கின்றன.	
சுரங்கப்பாளதளயப்	 பயன்படுத்தும்	 ஓட்டுேர்கள்	
பின்வருவனவற்ளறக்	கவனிக்க	நவண்டும்:

(அ)	 சு ர ங் க ப் ப ா ள த யி ன்	
நு ள ழ வ ா யி லி ல்	
க ண் ட் ரி ள ய	
சரிப்பார்க்கவும்.	 	 சிவப்பு	
விளக்கு	 இருக்கும்	 நபாது	
சுரங்கப்பாளத	 சாளலகள்	
பயன்படுத்தப்படாது.

(ஆ)		சுரங்க	 சாளலகளின்	
உயரம்	4.5	மீட்டர்	ஆகும்.

(இ)	 காத்திருத்தல்,	 நிறுத்துதல்,	 ஒரு	 U-திருப்பம்	
அல்லது	 மாறுதல்	 பசய்வது	 கண்டிப்பாக	
தளடபசய்யப்பட்டுள்ளது.

	 	 சுரங்கப்பாளதகளளப்	 பயன்படுத்த	 அனுமதிக்கப்படாத	
சில	 வாகனங்கள்	 உள்ளன;	 இே்த	 வாகனங்கள்	 மற்றும்	
வாகனங்கள்,	 சுரங்கப்பாளத	 உயரத்ளத	 தாண்டி,	 அதற்கு	
பதிலாக	 விமானம்	 ேகர்ே்து	 பசல்லும்	 கிராசிங்ளக	
பயன்படுத்த	நவண்டும்.
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  பின்வரும்	 வாகனங்கள்	 சுரங்கப்பாளத	 சாளலயில்	
அனுமதிக்கப்பட	மாட்டாது	:

(அ)		 45	 டன்கள்	 (45,000	
கிநலா)	 எளடயுள்ள	
படௌ-கயிறு	 மற்றும்	
கனரக	டிராக்டர்கள்.

(ஆ)		கூட்டுக்	 கண்படய்ேர்	
பபலட்	ஏற்றி	(JCPL).

(இ)		முக்கிய	படக்	ஏற்றிகள்.

(ஈ)		 ஃப்ளாஷ்	 புள்ளி	 ≤61oC 
(பஜட்	 A-1	 எரிபபாருள்,	
AV	 வாய்வு,	 பபட்நரால்)	
உடன்	 எரியக்கூடிய	
திரவத்ளத	 சுமே்து	
பசல்லும்	வாகனங்கள்	/	
டங்பகர்.

(உ)	 கதிரியக்க	 பபாருட்கள்,	
இரசாயனங்கள்,	மற்றும்	
பவடிக்கும்	 பபாருட்கள்	
ஆ கி ய வ ற் ளற க்	
பகாண்ட	வாகனங்கள்.
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4.8. விமொன நிறு�்�ங்களில் ஓட்டுவது

 4.8.1.  தபொது ஓட்டுேை் ேட�்ர�
	 	 விமானம்	 நிற்கும்	 இடத்திள்	 பசயல்படும்	 ஓட்டுேர்கள்	

பின்வருவளதக்	கவனிக்க	நவண்டும்:
(அ)	 வாகனங்கள்	 விமானம்	 நிற்கும்	 பகுதிகள்	 அணுக	

பசல்லுபடியாகும்	AVP	ஐ	ளவத்திருக்க	நவண்டும்.
(ஆ)	 விமானங்களின்	 நசளவ	 மற்றும்	 பராமரிப்பிற்காக	

நதளவயான	 வாகனங்கள்,	 ஆனால்	 விமானம்	 நிற்கும்	
இடத்திள்	அணுகல்	உட்பட	பசல்லுபடியாகும்	AVP	இல்லாமல்,	
நைால்டிங்	ஸ்டிரிப்பில்	நிறுத்தப்படும்.

(இ)		 ஒரு	 வருளக	 தரும்	 விமானத்ளதச்	
நசர்ப்பதற்காக	 ESA	 இல்	 காத்திருக்கும்	
ஓட்டுேர்கள்,	 ளக	 பிநரக்	 பகாண்டு	
ஒரு	 ஒழுங்கான	 முளறயில்	 நிறுத்த	
நவண்டும்.	 வாகனங்கள்	 EPA	 இல்	
நிறுத்தப்படாது	 அவ்வாறு	 பசய்ய	
அனுமதி	இருே்தால்	மட்டும்.

(ஈ)		 ஒரு	விமானம்	நுளழயும்	நபாது	அல்லது	பவளிநயறுளகயில்	
ஓட்டுேர்கள்	ERA	விலகி	இருக்க	நவண்டும்.

(உ)	 ஓட்டுேர்கள்	வாகனங்கள்	அல்லது	உபகரணங்களள	ஒன்றுடன்	
ஒன்றன	 ERA	 மற்றும்	 “விலகி	 இருக்கவும்”	 மண்டலங்களிள்	
எல்லா	நேரங்களிலும்	நிறுத்த	கூடாது.

(ஊ)	 ஓட்டுேர்கள்	ஒரு	நகாணத்தில்	விமானத்ளத	அணுக	நவண்டும்.
(எ)		 ஓட்டுேர்கள்	 விமானம்	 நிரப்பப்பட்ட	 எே்த	 குழாய்	 அல்லது	

பிளணப்பு	நகபிள்	மீது	ஓட்ட	கூடாது.
(ஏ)		 ஒரு	வாகனத்தின்	மார்ஷல்லரின்	வழிகாட்டுதல்	கீழ்	மட்டுநம	

ஓட்டுேர்கள்	வாகனத்ளத	ஒரு	விமானம்	நோக்கி	பின்நனாக்கி	
பசல்லளம்.

(ஐ)	 ஓட்டுேர்கள்	 நதளவப்பட்டால்	 மட்டும்,	 எரிபபாருள்	 நிரப்ப	 /	
பராமரிப்பு	 நசளவகளுக்கு	 விமானம்	 இறக்ளககள்	 அல்லது	
உடற்பகுதிக்கு	கீழ்	வாகனத்ளத	நிறுத்த	கூடாது.

(ஒ)	 ஓட்டுேர்கள்	 எரிபபாருள்	
குழாய்	 குழிக்ளில்	 ஓட்ட	
கூடாது.
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பிரிவு II  விமானத்தளததில் ஓடடு்தல்

(ஓ)	 ஓட்டுேர்கள்	5km/h	நவக	வரம்ளபக்	கண்காணிக்க	
நவண்டும்.

(ஔ)	ஓட்டுேர்கள்	 ஒரு	 விமானம்	 நிறுத்தம்	 மூலம்	 மற்ற	 விமான	
நிறுத்தத்திற்கு	 பசல்ல	 இயலாது.	 விமான	 நிறுத்தத்ளத	
சாளலகள்	மட்டுநம	பயன்படுத்தி	அணுக	முடியும்.

 4.8.2.  ஒரு விமொன நிரலய�்தின் �ளவரமப்பு

  

1 கட்டுப்படுத்தப்பட்ட	
பகுதியில் 7

விமானம்	நிறுத்தி	
ளவக்கப்படும்	இடத்தின்	
எல்ளலக்நகாடு	(ABL)

2 வாகனம்	நிறுத்தக்கூடாத	
இடத்தில் 8 எரிபபாருள்	கிணற்

3 உபகரணங்கள்	
பராமரிக்கப்படும்	பகுதி 9 பிரதான	சாளல

4 உபகரண	கட்டுப்பாட்டு	
பகுதி	(ERA) 10 இரண்டாம்	சாளல

5 பயணிகள்	ஏற்றுதல்	பாலம்	
(PLB)	பாதுகாப்புப்		பகுதி 11 பயணிகள்	ஏற்றுதல்	பாலம்	(PLB)

6
உபகரணங்கள்	
கிடத்திளவக்கப்படும்	
இடத்தில்	(EPA)
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 4.8.3. கிடப்பிட பகுதி

	 	 விமானப்	 பணிளய	 ேடத்துகின்ற	 வாகனங்களுக்கான	
கிடப்பிட	 பகுதி	பயன்படுத்தப்படுகிறது,	ஆனால்	விமானம்	
நிறுத்தத்திற்கு	 நுளழய	 	 சரியான	 AVP	 இல்ளல.	 விமானம்	
வருவதற்கு	20	நிமிடங்களுக்கு	முன்னர்	கிடப்பிப்	பகுதியில்	
வாகனங்களள	நிறுத்தி	ளவக்க	முடியாது.

 4.8.4.  வொகனம் நிறு�்�க்கூடொ� இடம்

	 	 இே்த	 புத்திசாலித்தனமாக	 இயக்கும்	 பகுதியில்	 இழுத்துச்	
பசல்லும்	 	 வாகனம்	 விமானத்ளதச்	 இளணத்து	 பின்புரம்	
ேகர்த்த	 பயன்படுத்தப்படுகிறது.	 மற்ற	 வாகனங்கள்	 எல்லா	
நேரங்களிலும்	இங்நக	நிறுத்த	முடியாது.

 4.8.5.  உபகைைங்கள் நிரலப்பொடு 
பகுதி (ESA)

 	 உபகரணங்கள்	 நிளலப்பாடு	
பகுதியானது	 தளர	
ளகயாளுதல்	 உபகரணங்கள்	
அல்லது	 	 வாகனங்கள்	
விமானங்கள்	 ேடத்தும்	
நசளவக்காக.	 அளனத்து	
வாகனங்கள்	 மற்றும்	
உபகரணங்கள்:
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பிரிவு II  விமானத்தளததில் ஓடடு்தல்

(அ)		 விமானம்	வருவதற்கு	முன்	குளறே்தபட்சம்	20	நிமிடங்கள்	
ESA	இல்	நிளலநிறுத்தப்பட	நவண்டும்.

(ஆ)		எப்பபாழுதும்	ஒழுங்காக	ேடத்தப்பட	நவண்டும்.

 4.8.6.  உபகைை கட்டுப்பொட்டு பகுதி (ERA)

  சிவப்பு	 நகாட்டில்	 எல்ளலளய	
கடக்கும்	 பகுதி	 என	 ERA	
வளரயறுக்கப்பட்டுள்ளது.	ஒரு	
விமானத்தின்	 பாதுகாப்பான	
இ ய க் க த் தி ற் கு ம் ,	
நிளலப்பாட்டிற்கும்	 அது	
எப்பபாழுதும்	 பதளிவானதாக	
இருக்கும்.	 விமானங்கள்,	
வாகனங்கள்,	மற்றும்	/	அல்லது	
GSE	 விமானம்	 நசளவக்கு	
அல்லது	 மற்ற	 நவளல	
நோக்கங்களுக்காக	மட்டுநம	நுளழய	அனுமதிக்கப்படுகிறது.

	 	 ஓட்டுேர்கள்	 அளத	 பசய்ய	 பாதுகாப்பாக	 இருக்கும்	 நபாது	
மட்டுநம	ERA	உள்ளிட	நவண்டும்.

  4.8.6.1. ERA நுரழவ�ற்கு ேரடமுரற

   விமானம்	 புறப்படும்	 முன்	 அல்லது	 ஒரு	 விமானம்	
தளரயிறங்குவதற்கு	 முன்	 ERA	 பதளிவாக	 ளவக்கப்படும்.	
ஒரு	 விமானம்,	 விமான	 நிளலயத்தில்	 நுளழே்த	 பிறகு,	
ஓட்டுேர்கள்	ERA	வுக்குள்	நுளழவதற்கு	முன்	பின்வருவளத	
உறுதிப்படுத்த	நவண்டும்:
(1)	 விமானம்	முழுளமயான	நிறுத்தத்திற்கு	வே்துள்ளது.
(2)		 விமான	இயே்திரம்	மாறியது	மற்றும்	spooling	கீநழ.
(3)		 விமானம்	எதிர்ப்பு	நமாதல்	விளக்குகள்	அளணக்க.
(4)		 விமானம்	சக்கர	நசாக்க்ஸ்	மற்றும்	ளரயின்	நகபிள்கள்	

நிளல.
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(5)		 பைட்பசட்	 நமன்	 ‘கட்ளடவிரளல’	 சமிக்ளஞளய	
வழங்குவார்.

(6)		 பாதுகாப்பு	கூம்புகள்	ளவக்கப்படுகின்றன.

 

 4.8.7.  பயணிகள் ஏற்று�ல் பொலம் (PLB) பொதுகொப்பு மை்டலம்

  

	 	 PLB	 பாதுகாப்பு	 மண்டலம்	 சிவப்பு	 பதாட்டியின்	 பரப்பளவு	
பகாண்டது.	விமான	நிளலயத்தில்	பசயல்படும்	ஓட்டுேர்கள்	
பின்வருவளதக்	கவனிக்க	நவண்டும்:

(அ)		 எல்லா	 காலங்களிலும்	 PLB	 பாதுகாப்பு	
மண்டலத்திலிருே்து	தள்ளியிருங்கள்.

(ஆ)		PLB	 விமானத்துடன்	 டாக்	 பசய்த	 பிறகு,	 CAG	
ஆல்	 அங்கீகரிக்கப்பட்ட	 வாகனங்கள்	 மற்றும்	
உபகரணங்கள்	 மட்டுநம	 PLB	 பாதுகாப்பு	 மண்டலத்தில்	
நிளலநிறுத்தப்படலாம்.

(இ)	 PLB	 பாதுகாப்பு	 மண்டலத்தில்	 PLB	 ேடவடிக்ளககள்	
பதாடங்கும்	 முன்	 ஏதாவது	 தடங்கல்	 இருே்தால்	 PLB	
ஆபநரட்டருக்கு	எச்சரிக்ளக	பசய்யவும்.
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	 	 நமநல	 கூறப்பட்டவற்றில்	
கூடுதலாக,	 இளடயில்	
ஏதாவது	 நிறுத்தப்பட்ட	
விமானத்திற்கும்	 PLB	
க்கும்	 தடங்கல்	 ஏற்பட்டால்	
PLB	 ஆபநரட்டர்கள்	 டாக்	
பசய்யாமல்	 அல்லது	 PLB	
க்கு	 பின்வாங்க	 நவண்டும்.	
(வளரபடத்தில்	 நீல	
பகுதிளய	பார்க்கவும்).

 4.8.8.  உபகைை நிறு�்�ம் பகுதி (EPA)

	 	 உபகரணங்கள்	 நிறுத்தும்	
பகுதி	 ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது	
(குத்தளக	 வழியாக)	
வாகனங்கள்	 நிறுத்த	
மற்றும்	 தளர	 ளகயாளும்	
கருவிகளுக்காக.

 4.8.9.  விமொனம் நிறு�்தி ரவக்கப்படும் இட�்தின் எல்ரலக் 
தகொடு.

	 	 விமானம்	 நிறுத்தி	
ளவக்கப்படும்	 இடத்தின்	
எல்ளலக்	 நகாடானது,	
விமான	 நிளலயத்திற்கு	
இளடநய	 மற்றும்	
இரண்டாம்	 பாளத	
விமான	 நிறுத்தத்திற்கு	
பின்னால்	 உள்ள	 எல்ளல	
வளரயறுக்கப்படுகிறது.
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 4.8.10. பல விமொனம் தபறு�ல் நிரலய�்தின் �ளவரமப்பு (MARS)

  
 	 MARS	நிற்கும்	ஒரு	பரே்த	உடல்	பபற	கட்டளமக்கப்படுகின்றன	ஒரு	

பரே்த	 உடல்	 (பபரிய)	 விமானம்	 அல்லது	 இரண்டு	 குறுகிய	 உடல்	
(சிறிய)	 விமானம்	 பபறுவதற்கு	 MARS	 நிறுத்தமாகும்.	 	 MARS	 இல்	
ERA	நமநலாட்டமாக	நிற்கிறது,	ஓட்டுேர்கள்	வாகனங்கள்	நிறுத்தநவா	
அல்லது	உபகரணங்கள்	நிறுத்தநவா	ஒன்றுடன்	ஒன்று	உள்ள	ERA	வில்	
(உதாரணமாக,	F52L	மற்றும்	F52R	இளடநய) எே்த	நேரங்களிலும்	கூடாது.

 4.8.11. ஒன்றுக்தகொன்று ERA மற்றும் “விலகி இருக்கவும்” மை்டலங்கள்.

  

ஒன்றுடன் ஒன்று 
தெை்ே்� உபகைைங்கள் 

கட்டுப்பொட்டு பகுதி

நிறு�்�ம் இல்ரல

விலகி இருக்கவும் 
மை்டலம்

நிறு�்�ம் 
இல்ரல
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	 	 சில	 விமானம்	 நிறுத்தத்தில்,	 ERA	 ஒன்றுக்பகான்று	
நமநலாட்டமாக	 அமர்ே்திருக்கும்.	 நமற்படி	 பகுதி	 அநத	 ERA	
வழியில்	 பசய்ல்	 படுத்தப்பட	 நவண்டும்,	 இே்த	 பகுதியில்	
எல்லா	நேரங்களிலும்	வாகனங்கள்	அல்லது	உபகரணங்கள்	
நிறுத்தப்படநவா	அல்லது	ேடத்தப்படநவா	கூடாது.

	 	 அதிகப்படியான	 ERA	 நகாடுகள்	 படிப்படியாக	 “விலகி	
இருக்கவும்”	 மண்டலங்களாக	 மாற்றப்படுகிறது.	 இே்த	
மண்டலங்கள்	பவள்ளள	நகாடுகளால்	குறிக்கப்பட்டுள்ளன	
மற்றும்	தளரயில்	“இல்ளல	பார்க்கிங்”	வளரயப்பட்டிருக்கும்.	
இே்த	மண்டலங்கள்	எல்லா	நேரங்களிலும்	பணியாளர்கள்,	
வாகனங்கள்,	 மற்றும்	 உபகரணங்கள்	 ஆகியவற்ளற	
பதளிவாக	ளவத்துக்	பகாள்ள	நவண்டும்.

4.9.  பயை உடரமகரள ரகயொளும் பகுதிகள் (BHA)

 பயண	உடளமகளள	ளகயாளும்	
பகுதிகளில்	 இயக்கப்படும்	
வாகனங்கள்	 பின்வருமாறு	
களடப்பிடிக்க	நவண்டும்:
(அ)	 அ ங் கீ க ரி க் க ப் ப ட் ட	

வாகனங்கள்	 மட்டுநம	
CAG	 விமானத்தள	
நமநனஜ்பமன்ட்	 (ASM)	
பசயல்பட	 BHA	 இல்		
அனுமதிக்கப்படுகிறது.

(ஆ)		BHA	களில்	உயரம்	வரம்பு	
2.3m.

(இ)	 வாகனம்	 அல்லது	 இழுளவ	 உபகரணங்கள்	 BHA	 யில்	
நிறுத்தப்பட்டது	நபாக்குவரத்து	ஓட்டத்ளத	தடுக்க	முடியாது.

(ஈ)	 எங்நக	 ‘எலக்ட்ரிக்	 டிராக்டர்கள்	 மட்டும்’	 அறிகுறிகள்	
காட்டப்படுகின்ற	இடத்தில்,	 எலக்ட்ரிக்	 டிராக்டர்கள்	மட்டுநம	
BHA	 இல்	 அனுமதிக்கப்படுகின்றன.	 மின்சாரம்	 இல்ளல	
அல்லது	 கலப்பு	 இன	 வாகனங்கள்	 இே்த	 பகுதிகளில்	
கண்டிப்பாக	தளட	பசய்யப்படுகின்றன.

4.10.  விமொனம் ேகரும் பொர�கள் கடக்கும் இடங்கள்

	 சாத்தியமான	 விமானம்	 இயக்கம்	 காரணமாக,	 சாளலயில்	
குறுக்கில்	 கடே்து	 பசல்லும்	 நபாது	 ஓட்டுேர்கள்	 கூடுதல்	
விழிப்புணர்வுகளளச்	களடபிடிக்க	நவண்டும்.	ஓட்டுேர்கள்	எல்லா	
நேரங்களிலும்	 பசல்லும்	 விமானத்திற்கு	 அதிகபட்ச	 அனுமதி	
பகாடுத்து	வழி	பகாடுக்க	நவண்டும்.	விமானம்	ேகரும்	பாளதகள்	
கடக்கும்	இடங்கள்	பின்	இளணப்புகளில்	காட்டப்பட்டுள்ளன.
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பிரிவு II  விமானத்தளததில் ஓடடு்தல்

விமானத்தளததில் ஓடடுவது

 ேளட	 பாளதளய	
கடே்து	 பசல்லும்	
ஓட்டுேர்களுக்கு	விமானம்	
த ள ர யி ற ங் கு வ த ற் கு	
முன்னர்	 ‘விமானத்திற்கு	
வழி	 பகாடுக்கவும்’	 என்ற	
குறிப்பு	எச்சரிக்கிறது.

	 விமானம்	ேகரும்	பாளதளய	ஓட்டுேர்கள்	பேருங்குளகயில்	:

(1)	 நவகத்ளத	குளறக்கவும்.

(2)	 நிறுத்த	நகாட்டில்	நிறுத்தவும்.

	 இே்த	 படத்தில்,	 சிவப்பு	
எச்சரிக்ளக	 ஒளி	 ஆன்	
பசய்யப்பட்டுள்ளது.	 இப்படி	
இருே்தால்	 விமானம்	
முன்நனாக்கி	 பேருங்கி	
வருகிறது	என்பதாகும்.	

 சிவப்பு	 எச்சரிக்ளக	 ஒளி	
ஆஃப்	 பசய்யப்படும்	
வளர	 பதாடர்ே்து	 பசல்ல	
நவண்டாம்.	 பேபவர்	 ப்நராசீட்	
ஆன்	பரட்,	என்பது	நிளனவில்	
இருக்கட்டும்.

(3)		 விமானம்	கடக்கும்	பாளதயில்	
எச்சரிக்ளக	 விளக்குகள்	
சிவப்பு	 இல்ளல	 சரிபார்த்து	
உறுதிப்படுத்தவும்.

(4)		 விமானம்	கடக்கும்	பாளதயில்	
விமானம்	இயக்கத்ளத	இடது,	
வலது,	இடது	பார்ளவயிடவும்.

 விமானம்	கடக்கும்	பாளதயில்	
எச்சரிக்ளக	 விளக்குகள்	
சிவப்பு	 இல்ளல	 என்றால்	 கூட,	 ஒரு	 விமானம்	 கடக்கும்	
பாளதளய	நோக்கி	வே்தால்	பதாடர்ே்து	பசல்ல	நவண்டாம்.

(5)		 சாளலயின்	 முன்னால்	 தளடபசய்யப்படவில்ளல	 என்பளத	
உறுதிப்படுத்தவும்.

(6)		 நவக	வரம்பிற்குள்	கடே்து	பசல்லுங்கள்.

	 விமானம்	 கடக்கும்	 பாளதளய	 கடக்கும்நபாது,	 ஓட்டுேர்கள்	
பசய்ய	கூடாதளவ:
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8 கடக்கும்	எே்தப்	பகுதியில்	நவண்டுமானாலும்	நிறுத்தவும்.
8 மற்ற	வாகனங்கள்	முே்தவும்.
8 எதிர்	நோக்கி	வரும்	விமானம்	பேருங்குவதற்கு	முன்	கடக்க	

முயற்சி.
8 ஒரு	 ேகரும்	 விமானத்துக்கு	 பின்னால்	 250m	 குள்	 கடக்க	

முயற்சி.

 4.10.1  இைட்ரட வை்ை விமொனம் ேகரும் எெ்ெரிக்ரக 
தபொக்குவை�்து விளக்குகள்.

	 	 பல	இடங்களில்	இரட்ளட	வண்ண	நபாக்குவரத்து	விளக்குகள்	
நிறுவப்பட்டுள்ளன	 அளவ	 ேகரும்	 விமானத்துக்கு	
கிராசிங்ளக	 கடக்கும்	 ஓட்டுேர்களுக்கு	 உதவ.	 விளக்குகள்	
இரண்டு	முளறகளில்	இயங்குகின்றன	:

(1)	 ஒளிரும் அம்பை்:	 நிறுத்த	 நகாட்டில்	
நிறுத்தி,	 ேகரும்	 விமானம்	 மற்றும்	
பின்னால்	 பசல்லும்	 விமானம்	
ஆகியவற்ளற	பார்த்து	கடக்கவும்.

(2)	 நிரலயொன சிகப்பு:	 நிறுத்த	 நகாட்டில்	
நிறுத்தவும்.	கடக்க	நவண்டாம்.

 4.10.2  தமொரபல் அமலொக்கப்பட்ட தகமைொ இடங்கள்.

  நியமிக்கப்பட்ட	 ேளடநயாடுபாளத	
நிறுத்த	வரிகளள	ஓட்டுேர்கள்	நிறுத்த	
தவறும்	சம்பவங்கள்	குளறக்க	மற்றும்	
விமானம்	கடக்கும்	முன்	விமானத்தின்	
சரியான	ஸ்நகனிங்	பசய்ய,	பமாளபல்	
நகமராக்கள்	 பல்நவறு	 இடங்களில்	
பயன்	 படுத்தப்பட்டுள்ளன.	
நியமிக்கப்பட்ட	 நிறுத்தங்களில்	
நிறுத்தத்	 தவறிய	 ஓட்டுேர்களின்	
நோக்கத்த	 தளட	 பசய்ய	 தான்	 இே்த	
ஏற்பாடு.
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பிரிவு II  விமானத்தளததில் ஓடடு்தல்

4.11.  விமொன�்தில் இருே்து பொதுகொப்பு தூைங்கள்

 4.11.1. எரிவொயு நிைப்பிக்தகொள்ளும் நிரலயொன விமொனம்.

  
 	 ஓட்டுேர்கள்	 எே்த	 வாகன	 இயே்திரங்களளயும்	 எரிபபாருள்	

நிரப்பி	 15	மீட்டருக்குள்	இருே்தால்	பதாடங்கக்கூடாது	அல்லது	
விமானம்	எரிபபாருள்	பவன்ட்	அப்நபாது	தான்	நிரப்பட்டிருக்கும்.

 4.11.2.  நிரலயொன விமொன உடன் இயே்திைம் இயக்கு�ல்.
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 	 ஓட்டுேர்கள்	 மற்றும்	 விமானப்	 பணியாளர்கள்	 ஆபத்தான	 பஜட்	 /	
ப்ராப்	குண்டுபவடிப்பின்	காயங்களின்	விளளவுகள்	சுழற்சிகளும்,	
பஜட்	/	டர்நபாஃபான்	இயே்திரங்களின்	சுழற்சி	மூலம்	ஏற்படுகிறது	
என்பளதக்	பற்றி	எச்சரிக்ளகயாக	இருக்க	நவண்டும்.	இயே்திரங்கள்	
இயங்கும்	 விமானத்தில்	 பேருக்கமான	 அருகாளம	 என்ஜின்	
உட்கிரகிப்புக்கு	சாத்தியம்	உள்ளது.

	 	 எே்த	 ஒரு	 ஓட்டுேரும்	 விமானத்தின்	 இயே்திரங்கள்	 இயங்கும்	
நபாது	விமானத்ளத	நோக்கி	வாகனத்ளத	ஓட்டக்	கூடாது.

	 	 ஒரு	 விமானம்	 நிளலயான	 நிளலயில்	 அதன்	 இயே்திரங்கள்	
இயங்கிக்	 பகாண்டு	 இருக்கும்	 நபாது	 பின்வரும்	 பதளிவான	
தூரங்கள்	பின்பற்றப்பட	நவண்டும்	:

(அ)	 விமான	இயே்திரத்தின்	முன்	7.5	மீ.
(ஆ)	 விமானத்தின்	பின்புறத்திலிருே்து	76	மீ.
(இ)	 இறக்ளக	முளனயில்	இருே்து	5	மீ.

 4.11.3. ேகரும் விமொனம்

  

�ரைப்பகுதி

�ரைப்பகுதி

ெொரல வழி

ெொரல வழி

விமொன 
ேகரும் பொர�

குரறே்�பட்ெம் 250 மீ 
விமொன�்தின் பின்புற�்திலிருே்து

	 	 ஒரு	 விமானம்	 ேகரும்	 நபாது	 அல்லது	 இழுத்துச்	
பசல்லும்நபாது,	 கீழ்க்காணும்	 பதளிவான	 தூரத்ளத	
பின்பற்றப்பட	நவண்டும்:
(அ)	 ஒரு	விமானத்தின்	பின்புறத்திலிருே்து	250	மீ.
 ஓட்டுேகள்	 நமநல	 களடப்பிடிக்க	 நவண்டிய	 பாதுகாப்பு	

ேடவடிக்ளககளள	 பின்பற்ற	 நவண்டும்.	 குறிப்பாக	
வாகனம்,	 விமானம்	 கடே்து	 பசல்லும்	 சாளலகளில்	
குளறே்தபட்ச	இளடபவளி	தூரம்,	நவண்டும்.
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பிரிவு II  விமானத்தளததில் ஓடடு்தல்

4.12.  வொகன எரிதபொருள் நிைப்பு�ல்

	 ஒரு	 வாகனம்	 இயங்கும்	 நபாது	
எரிபபாருள்	 தீர்ே்துவிட்டால்,	 அது	
ஒரு	 படௌ	 பசய்து	நியமிக்கப்பட்ட	
எரிபபாருள்	 இருப்பிடத்திற்கு	
பசல்ல	 நவண்டும்.	 எரிபபாருள்	
நிரப்புதல்	 மட்டுநம	 இருக்கும்	 AES	
க்கு	 நியமிக்கப்பட்ட	 எரிபபாருள்	
இடங்களில்	பசய்யப்படுகிறது.

	 எரிபபாருள்	சிதறல்கள்	உடனடியாக	
சுத்தம்	 பசய்யப்படும்.	 4m2	 க்கும்	
நமலான	சிதறல்கள்	விமான	அவசர	
நிளல	நசளவக்கு	6541	2525		மற்றும்	
விமானத்தள	 கண்ட்நரால்	 பசன்டர்	
6541	2257/2258	இல்	அறிவிக்கப்படும்.

 4.12.1.  வொகன�்து-க்கு-வொகனம் (V2V) எரிதபொருள் நிைப்பு�ல்.

	 	 பமாளபல்	 பபாசர்	 டிரக்ளகப்	 பயன்படுத்தி	 வாகனம்-க்கு-
வாகன	 எரிபபாருள்	 நிரப்புதல்	 விமான	 நிளலயத்தில்	
அனுமதி	பின்வரும்	சூழ்நிளலகளுக்கு	:
(அ)	 பமாளபல்	 எரிபபாருள்	 நிரப்பும்	 வாகனங்களின்	

ஓட்டுேர்கள்,	 தீ	 பட்நராலர்/	 ைஜ்மாட்	 நபாக்குவரத்து	
ஓட்டுேர்	அனுமதி	(HTDP)	பயிற்சிளய	அளடய	நவண்டும்.

(ஆ)	 பமாளபல்	எரிபபாருள்	நிரம்பிய	லாரிகள்	தீயளணப்பு	
உபகரணங்களான	தீ	அளணப்பான்	(கள்)	மற்றும்	சிதறல்	
தடுப்பு	நபான்ற	குளறே்த	கிட்	பபாருத்தப்பட்டிருக்கும்.

(இ)	 விமான	 நிறுத்ததில்	 வாகனங்களின்	 எரிபபாருள்	
நிரப்புதல்	 அனுமதிக்கப்படாது.	 ஒரு	 விமானம்	
நிளலப்பாட்டுக்கு	 அருகில்	 நிறுத்தப்பட்டிருே்தால்	
(ளவத்திருக்கும்	 துண்டு	 உட்பட)	 	 அல்லது	
நிளலப்பாட்டுக்குள்	நிறுத்தப்பட்டுள்ளது	என்றால்.

4.13.  மின்ெொை வொகன மின்னூட்டல் வெதிகள்

	 மின்சார	 சார்ஜிங்	 நிளலயங்கள்	
மற்றும்	 சார்ஜ்	 நபக்கள்	
விமானத்தளத்ளத	 சுற்றி	
மின்சார	 வாகனங்கள்	 சார்ஜ்	
பசய்ய	 அளமே்துள்ளது.	 சார்ஜ்	
பசய்யப்படும்	 வாகனங்கள்	
மட்டுநம	 இே்த	 தளங்களில்	
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நிறுத்தப்பட	 நவண்டும்.	 வாகனங்கள்	 சார்ஜ்	 பசய்யப்படும்	
நோக்கத்திற்காக	மட்டும்	நிறுத்த	நவண்டும்	மற்றும்	சார்ஜ்	பசய்து	
முடிே்ததும்	நபளய	விட்டு	பவளிநயற	நவண்டும்.

	 சில	 சார்ஜிங்	 நபஸ்	 முதன்ளம	 சாளலகளுக்கு	 அடுத்ததாக	
அளமே்துள்ளது.	 ஓட்டுேர்கள்	இே்த	வசதிகளள	அணுகும்	 நபாது	
கவனித்து	மற்றும்	மின்சார	சார்ஜிங்	நபஸ்யில்	இருே்து	பவளிநய	
வரும்	வாகனங்களள	கவனிக்கவும்.

4.14.  குரறவொன பொை்ரவ நிரலரமகளில் ஓட்டுவது

 4.14.1.  வொகன ஒளியூட்டல்

	 	 குளறே்த	 பார்ளவயின்	 காலங்களில்	 (எ.கா.	 மங்கலானது,	
கன	மளழ,	இரவில்),	ஓட்டுேர்கள்	பின்வருவளதக்	கவனிக்க	
நவண்டும்:

  
(அ)		 பமதுவாக	ஒரு	பாதுகாப்பான	நவகத்திற்கு	பசல்லவும்.	
(ஆ)	 பைட்ளலட்களள	 எல்லா	 நேரங்களிலும்	 குளறே்த	

பீம்மீற்கு	மாற்றவும்.
(இ)	 வாகனத்தின்	 உயர்ே்த	 புள்ளியில்	 மாற்றப்படும்	 நபாது	

மஞ்சள்	விளக்குகளள	ஒளிரச்	பசய்யுங்கள்.

 4.14.2. பிரிவு II இன்ஸ்ட்ரூதமன்ட் தலை்டிங் அரமப்பின் (ILS) 
தெயல்பொடுகள்.

 	 நீடித்த	குளறே்த	பதளிவுத்திறன்	ஏற்பட்டால்	(எடுத்துக்காட்டாக,	
பமல்லிய),	சாங்கி	நகாபுரம்	CAT	II	ILS	பசயல்பாடுகள்	விமானம்	
தளரயிறங்குவதற்கு	 உதவியாக	 அறிவிக்கலாம்.	 வாகன	
இயக்கம்	கட்டுப்பாடுகள்	அமலுக்கு	வரும்:
(அ)		 வாகனங்கள்	CAT	II	ILS	சிக்கல்கள்	மற்றும்	உணர்திறளன	

பகுதிகள்	(LSA)	விலகி	இருக்க	நவண்டும்	மற்றும்	CAT	 II	
ILS	அவுட்	எல்ளல	பகுதி,	தவிர	சாங்கி	டவர்	மூலம்	அே்த	
பகுதிகளில்	 நுளழய	 அறிவுறுத்தப்பட்டது.	 அவ்வாறு	
பசய்யத்	தவறினால்	விமான	வழித்தட	அளமப்புகளுக்கு	
குறுக்கீடு	 ஏற்படலாம்	 மற்றும்	 சாத்தியமான	 தீவிர	
விமான	சம்பவங்கள்	/	விபத்துக்கள்	ஏற்படலாம்.
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விமானத்தளததில் ஓடடுவது

பிரிவு II  விமானத்தளததில் ஓடடு்தல்

(ஆ)	 படௌ	 டிராக்டர்கள்	 உள்ளிட்ட	 வாகனங்கள்	 மஞ்சள்	
நிறத்தில்	 விளக்குகள்	 ஒளிரும்	 மற்றும்	 /	 அல்லது	
பைட்ளலட்கள்	எல்லா	நேரங்களிலும்.

(இ)		அத்தியாவசியம்	அல்லாத	விமானத்தள	ேடவடிக்ளககள்	
மற்றும்	வாகன	இயக்கங்களள	குளறக்க	நவண்டும்.

	 	 CATII	ILS	அவுட்-ஆஃப்-பவுண்டி	பகுதிகளின்	இருப்பிடத்திற்கான	
துளணப்பபயளர	பிற்நசர்க்ளகயில்	பார்க்கவும்.

4.15. கட்டி இழுப்பது

	 ஓட்டுேர்கள்	 அளனத்து	 இழுளவ	 சுளமகளும்	 சரியாக	
பராமரிக்கப்படுகிறதா	 மற்றும்	 நபார்ளவகள்	 அல்லது	 தட்டிகள்	
பாதுகாப்பாக	 பவளிநயறுவதற்கு	 முன்பு	 பாதுகாப்பாக	 மூடி	
இருப்பளத	உறுதி	பசய்ய	நவண்டும்.	கட்டி	இழுத்துச்பசல்லப்பட்ட	
சுளமகள்	 ஒழுங்காக	 பாதுகாக்கப்பட	 வில்ளலபயன்றால்	
ஓட்டுேர்கள்,	 அப்படிநய	 ேடவடிக்ளககள்	 நிறுத்தி	 அவரது	
கட்டுப்பாட்டு	பராமரிப்பு	ளமயம்த்திற்கு	பதரிவிக்க	நவண்டும்.

	 ஓட்டுேர்கள்	 பின்வரும்	 கட்டி	 இழுத்தல்	 பசய்யப்படும்	
கட்டுப்பாடுகளளக்	கவனிக்க	நவண்டும்:

இழுரவ சுரமகள் வரக இழுரவ யூனிட்களின் 
அதிகபட்ெ எை்ணிக்ரக

ரகாள்கைன் டிரரய்ைர்கள் 
அை்ைது பபக்பகஜ் 4

பபரைட் ரொை்லி 3*
 *நிர்ணயிக்கப்பட்ட	 வழிகளில்,	 4	 பல்பலட்	 பதால்லி	 கட்டி	 இழுக்க	 CAG	

விமானத்தள	நிர்வாகம்	முன்கூட்டிநய	அனுமதிக்கு.	அனுமதிக்கப்படலாம்	
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விமானத்தளததில் ஓடடுவது

 

 

	 பிரச்சிளனகள்	படௌ	பசய்யப்படும்	நபாது	சே்தித்தால்,	ஓட்டுேர்கள்	
ஒரு	இடத்தில்	நிறுத்தவும்	அது	விமான	ேடவடிக்ளககளள	தளட	
பசய்யாது	 மற்றும்	 நபாக்குவரத்து	 ஓட்டத்ளத	 தடுக்காத	 இடமாக	
இருக்க	நவண்டும்.

4.16.  ஃதபொை்க்லிப்டுகளின் தெயல்பொடு

	 ஃநபார்க்லிஃப்ட்	 ஓட்டுேர்கள்	 பின்வரும்	 வழிகாட்டுதல்களளக்	
கவனிக்க	நவண்டும்:
4	 ஓட்டுேர்கள்	 சிங்கப்பூர்	

சான்றிதழ்	 பதாழிலாளர்களாக	
இருக்க	நவண்டும்	(WSG)	.

4	 ஃநபார்க்லிஃப்ட்	 முழு	
பசயல்பாட்டுடன்	இருக்கின்றதா	
என்று	 உறுதி	 பசய்ய	 முன்-
ஓட்டுேர்	நசாதளன	ேடத்துங்கள்.

4	 ட்ய்பனஸ்	சாத்தியமான	வளர	தளரயில்	இறக்கவும்.
4	 குருட்டு	 மூளலகளள	 அணுகும்நபாது	 அல்லது	

தளடபசய்யப்பட்ட	 பார்ளவயின்	 குறுக்கீடு,	 நிறுத்தி	
எச்சரிக்ளகயுடன்	பதாடரவும்.

4	 சுற்றியுள்ள	உயரமான	கட்டளமப்புகள்	வரம்புகளளக்	கவனிக்கவும்.
8	 ஃநபார்க்லிஃப்ட்ஸ்	 விமானத்தளத்தின்	 சாளலகளில்	 CAG	 மூலம்	

அனுமதிக்கப்படாவிட்டால்	ஓட்டக்கூடாது.
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பிரிவு II  விமானத்தளததில் ஓடடு்தல்

4.17.  பூம் லிஃப்ட் மற்றும் க�்�ரிக்தகொல் லிஃப்ட் தெயல்பொட்டு

 

	 பூம்	 லிப்ட்	 (இடது)	 மற்றும்	 கத்தரிக்நகால்	 லிஃப்ட்ளட	 (வலது)	
ஓட்டுேர்கள்	 பின்வரும்	 வழிகாட்டுதல்களள	 கண்காணிக்க	
நவண்டும்.

4	 ஓட்டுேர்கள்	சிங்கப்பூர்	சான்றிதழ்	பதாழிலாளர்களாக	இருக்க	
நவண்டும்	(WSG)	.

4	 வாகனங்கள்	 ஆண்டுநதாறும்	 அங்கீகாரம்	 பபற்ற	
அங்கீகரிக்கப்பட்ட	 மனிதவள	 அளமச்சு	 (MOM)	 ேபரால்	
சான்றளிக்கப்படும்.

4	 வகுப்பு	 3	 ADP	 பசல்லுபடியாகாத	 ஓட்டுேர்கள்	 ஒரு	
பசல்லுபடியாகும்	வாகனத்ளத	ஒரு	AVP	உடன்,	ஒரு	இயல்பான	
வகுப்பு	 3	 ADP	 ஓட்டி	 மற்றும்	 எஸ்கார்ட்	 கடளமகளுக்கு	
சான்றிதழ்	வழங்கப்படும்.

4	 பூம்	லிப்ட்	 அல்லது	 கத்தரிக்நகால்	லிப்ட்யின்	 உண்ளமயான	
உயரத்ளத	முக்கியமாக	காண்பிக்கப்படும்.

4	 வாகனங்களள	 முழுளமயாக	 பசயல்படுத்துவளத	 உறுதி	
பசய்வதற்கு	முன்-ஓட்டுேர்	நசாதளன	ேடத்துங்கள்.

4	 குருட்டு	 மூளலகளிநலா	 அல்லது	 தளடபசய்யப்பட்ட	
சே்திப்புகளிநலா	பேருங்குளகயில்	நிறுத்தி	எச்சரிக்ளகயுடன்	
பதாடரவும்.

4	 சுற்றியுள்ள	 கட்டளமப்புகளின்	 உயரம்	
வரம்புகளளக்	கவனிக்கவும்.

4	 பூம்	 லிப்ட்	 மற்றும்	 கத்தரிக்நகால்	 லிப்ட்	
இயக்கும்	 நபாது	 ஓட்டுேர்கள்	 சுற்றியுள்ள	
கட்டளமப்புகளின்	உயரம்	வரம்புகளள	கவனிக்க	
நவண்டும்.
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4.18.  பயைப்ரப ரகயொளு�ல் பகுதியில் பகீஸ் தெயல்படு�்து�ல்

	 பகீ	 ஓட்டுேர்கள்	 பின்வரும்	 வழிகாட்டுதல்களளக்	 களடப்பிடிக்க	
நவண்டும்:
4	 பகீ	பசயல்பாடு	உளடளம	ளகயாளுதல்	பகுதிகளில்	மட்டுநம	

அனுமதிக்கப்படுகிறது.
8 விமானத்தளத்தில்	பகீ	இயக்கப்பட	முடியாது.	சாளல	வழியாக	

எடுத்து	 பசல்ல	 நவண்டும்	 என்றால்,	 அது	 ஒரு	 டிபரய்லர்	
அல்லது	பிளாட்பபட்	டிரக்	பயன்படுத்தி	இழுக்கவும்.

4.19.  விமொன�்�ள�்தில் வொகன நிறு�்�ம்

	 விமானத்தளத்தில்	 வாகனங்களள	நிறுத்தும்	 நபாது,	 ஓட்டுேர்கள்	
பின்வருவனவற்ளற	கவனிக்க	நவண்டும்:
(அ)	 நியமிக்கப்பட்ட	நிறுத்தத்தில்	

CAG	 விமானத்தள	
நமலாண்ளம	 மூலம்	
அங்கீகரிக்கப்பட்ட	 இடத்தில்	
மட்டுநம	நிறுத்த	முடியும்.

(ஆ)	 வாகனத்ளத	விட்டு	பசல்வதற்கு	
முன்,	நைண்ட்	பிநரக்,	எஞ்சிளன	
ஆப்	 பசய்யவும்,	 மற்றும்	
சக்கரத்ளத	நிறுத்த	நவண்டும்.
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விமானத்தளததில் 
வாேனஙேகள 
எஸபோர்ட 
பெயவது

5



விமானத்தளத்தில் ஓட்டுதல் கோட்பாடு கே புத்தேம்74 விைாைத்தளத்தில் ஓட்டுதல் வகாட்பாடு மக புத்தகை்



75விமானத்தளத்தில் ஓட்டுதல் கோட்பாடு கே புத்தேம்
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5. விமொன�்�ள�்தில் வொகனங்கரள எஸ்தகொை்ட் தெய்வது 

5.1. தேொக்கங்கள்

	 விமானத்தளத்தில்	நவளலயின்	நபாது	வாகனங்கள்	தற்காலிகமாக.
நுளழய	 நவண்டும்.	 இே்த	 வாகனங்கள்	 பசல்லுபடியான	 TEP	 ஐ	
பகாண்டிருக்கும்,	 ஆனால்	 அே்த	 வாகனங்களின்	 ஓட்டுேர்கள்	
சரியான	 ADP	 ஐ	 ளவத்திருக்கலகது.	 இே்த	 விஷயத்தில்,	 இே்த	
வாகனங்கள்	 பசல்லுபடியான	 ADP	 உளடய	 ஓட்டுேர்களால்	
எஸ்பகார்ட்	 பசய்ய	 நவண்டும்.	 தகவளல	 பபற்று	 சான்றிதளழப்	
வாங்கிய	CAG	விமானத்தள	ஓட்டுேர்	ளமயம்	மூலம்	எஸ்கார்ட்	(ADC)		
ஓட்டுேர்கள்	துளண	கடளமகளள	பசய்யலாம்.

	 இே்த	 பிரிவு	விமானம்	 நிறுத்தி	ளவக்கப்படும்	 சாளலயில்	 உள்ள	
துளணக்கு	மட்டுநம	உள்ளடக்கியது.

5.2.  எஸ்கொை்ட் ஓட்டுேை்களுக்கொன த�ரவகள்

	 எஸ்கார்ட்	சுருக்க	விளக்கமானது	விமானத்தள	ஓட்டுேர்	ளமயத்தில்		
ஒவ்பவாரு	மாதமும்	1	ஆம்		மற்றும்	3ஆம்	பசவ்வாய்	கிழளமகளில்	
ேடத்தப்படுகின்றன.	 சுருக்க	 விளக்கயுளர	 ஆங்கிலத்தில்	 மட்டும்	
ேடத்தப்படுகிறது.	 பங்நகற்பாளர்கள்	 ADC	 இல்	 முளறயான	 ADP	
பகாண்டு	தனிப்பட்ட	முளறயில்	குளறே்தபட்சம்	15	நிமிடங்களுக்கு	
முன்னர்,	பதிவு	பசய்ய	நவண்டும்.

	 எஸ்கார்ட்	 கடளமகளுக்கு	 சான்றளிக்கப்பட	 ஓட்டுேர்களுக்கு	
நவண்டிய:

4	 சரியான	ADP	ஐ	ளவத்திருக்க	நவண்டும்.

4	 CAG	ADC	மூலம்	விளக்க	உளரளய	பவற்றிகரமாக	முடித்திருக்க	
நவண்டும்.

4	 CAG	ADC	மூலம்	சான்றிதழ்	பபற்றிருக்க	நவண்டும்.

4	 எஸ்கார்ட்	ஓட்டுேர்களின்	வாகனங்கள்	பசல்லுபடியாகும்	AVP	
ளவத்திருக்க	நவண்டும்.

	 CAG	ADC	இன்	சான்றிதழ்	பபற்ற	
ஓட்டுேர்கள்,	 தங்கள்	 ADP	
ஆனது	 சீரியல்	 எண்ணுடன்	
‘எஸ்கார்ட்’	 ஸ்டிக்கர்	
குறிக்கப்பட்டிருக்கும்.

	 இே்த	ஸ்டிக்கர்	நதளவப்பட்டால்	
ஒரு	 அங்கீகரிக்கப்பட்ட	
ேபர்	 நகட்கும்	 நபாது	
காண்பிக்கப்பட	நவண்டும்.
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 5.2.1. ADP ரயெ் புதுப்பி�்�ல்

	 	 பசல்லுபடியாகும்	 துளண	 சான்றிதழ்	 ADP	 உடன்	
இளணே்துள்ளது.	ADP	இன்	புதுப்பித்த	பின்னர்,	ஓட்டுேர்கள்	
மீண்டும்	 எஸ்கார்ட்	 விளக்க	 உளரக்கு	 துளண	 ஒப்பே்த	
ேளடமுளறகளுடன்	 ோணயத்ளத	 உறுதிப்படுத்தி	 துளண	
மறு	சான்றிதழ்	பபற.

5.3. எஸ்கொை்ட் வொகனம் / வொகனம் ஓட்டுேை்களுக்கொன தபொதுப் 
பொ�்திைங்கள் மற்றும் தபொறுப்புகள்

	 ஓட்டுேர்கள்	பின்வருவனவற்றிக்கு	பபாறுப்பு:

எஸ்கொை்ட் ஓட்டுேை்கள் எஸ்கொை்ட் தெய்யப்படும் 
ஓட்டுேை்கள்

எஸ்கார்ட்டுகளுக்கான	
அனுகூலத்ளதயும்,	வாகனங்களின்	
எண்ணிக்ளகளயயும்	பற்றிய	
பதளிவான	புரிதளலக்	
பகாண்டிருங்கள்.

எஸ்கார்ட்	முன்னணி	ஓட்டுேருடன்	
எல்லா	நேரங்களிலும்	பேருக்கமாக	
இருங்கள்.

எஸ்கார்ட்	ஓட்டுேர்களுக்கு	கீழ்	
கண்டவற்ளற	விளக்கவும்:
•	 பாளத.
•	 பணியின்	குறிக்நகாள்.
•	 எஸ்கார்ட்	ேளடமுளறகள்.
•	 தகவல்	பதாடர்பு.
•	 விமானத்தளத்தின்	விதிகள்	மற்றும்	
ஒழுங்குமுளறகள்.

•	 தற்பசயலான	ேளடமுளறகள்.

ஒரு	எஸ்கார்ட்	ஓட்டுேர்	இல்லாமல்	
விமானத்தளத்தில்	ஓட்டக்கூடாது.

எஸ்கார்ட்	துவங்குவதற்கு	முன்னர்	
அளனத்து	எஸ்கார்ட்	ஓட்டுேர்	(கள்)	
பமாளபல்	பதாளலநபசி	எண்	(கள்)	
ளவதிருக்கவும்.

நவண்டாம்:
•	 முே்தி	பசல்ல.
•	 எஸ்கார்ட்	ஓட்டுேளர	முன்நனாக்கி	
ஓட்டவும்.

•	 பாதுகாப்பு	வளளயத்திற்குள்	
இருே்து	விலக.

ஒரு	தனி	வாகனத்தில்	
பசல்லுபடியாகும்	AVP	ளவத்து.

எஸ்கார்ட்	முன்னணி	ஓட்டுேர்	விளக்க	
உளரயில்	கூறப்பட்ட		விமானத்தள	
விதிகள்	மற்றும்	விதிமுளறகளுக்கு	
இணங்கவும்.
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பிரிவு II  விமானத்தளததில் ஓடடு்தல்

எல்லா	துளண	கால	நேரங்கள்	
முழுவதும்	எஸ்கார்ட்டுடன்	பதாடர்பில்	
இருக்கவும்.

எஸ்கார்ட்	துவங்குவதற்கு	முன்நப	
எஸ்கார்ட்	முன்னணி	ஓட்டுேரின்	
பமாளபல்	பதாளலநபசி	எண்ளண	
ளவத்திருக்கவும்.

ஓட்டுேர்	(கள்)	மற்றும்	வாகன	(கள்)	
கீழ்	இருக்கும்	எஸ்கார்ட்களுக்கு	
பாதுகாப்பான	ேடவடிக்ளககளுக்கு	
உத்திரவாதம்	மற்றும்	பபாறுப்பாக	
இருங்கள்.

ஒரு	ஓட்டுேர்	பாதுகாப்பு	
வளளயத்திற்குள்	இருே்து	விலகி	
ஓடினால்:
•	 வாகன	பைட்ளலட்களள	ஃப்ளாஷ்	
பசய்யவும்.

•	 எஸ்கார்ட்	முன்னனி	ஓட்டுேளர	
எச்சரிக்ளக	பசய்ய	வாகனம்	ைார்ன்	
பசய்யவும்.

ஒவ்பவாரு	எஸ்கார்ட்	ஓட்டுேர்களும்	
ஒரு	நேரத்தில்	அதிகபட்சம்	இரண்டு	(2)	
வாகனங்களள	எஸ்கார்ட்	பசய்யலாம்.

எஸ்கார்ட்	பாதுகாப்பு	
வளளயத்திற்குள்	பேருக்கமாக	
இருே்து	மற்ற	ேடவடிக்ளககளள	
கவனமாக	கண்காணிக்கவும்.

ஏநதனும்	ஒரு	எஸ்கார்ட்	ஓட்டுேர்	
பாதுகாப்பு	வளளயத்திற்குள்	இருே்து	
விலகி	இருே்தால்,	அவர்:
•	 பாதுகாப்பு	வளளயத்திற்குள்	
மீதமுள்ள	வாகனத்ளத	
நியமிக்கப்பட்ட	ஒப்புதல்	/	
நிறுத்துதல்	பகுதிக்கு	திருப்ப்வும்.

•	 உடனடியாக	முறித்துச்	பசல்லும்	
ஓட்டுேளர	பதாடர்பு	பகாள்ளவும்.

•	 விமானத்தள	நமநனஜ்பமன்ட்	
ளமயத்திற்கு	சம்பவத்ளதப்	(6541	
2275)		ஏதாவது	ஒரு	அறிக்ளக	மூலம்	
தகவல்	பகாடுக்கவும்.

 

5.4.  விமொனம் நிறு�்தி ரவக்கப்படும் ெொரலயில் வொகனங்கரள 
எஸ்கொை்ட் தெய்வது

	 அளனத்து	 எஸ்கார்ட்	 வாகனங்களும்	 ஒரு	 பசல்லுபடியாகும்	
AVP	 ஐ	 ளவத்திருக்க	 நவண்டும்.	 எஸ்கார்ட்	 கீழ்	 உள்ள	
வாகனங்கள்		 சரியான	 TEP	 ஐ	 ளவத்திருக்க	 நவண்டும்.	
ஒவ்பவாரு	 எஸ்கார்ட்	 வாகனம்	 இரண்டு	 வாகனங்கள்	 வளர	
சரியான	TEP	உடன்	பசல்லலாம்,	எடுத்துக்காட்டாக:
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விமானத்தளததில் வாேனஙேகள எஸபோர்ட பெயவது

எஸ்கொை்ட் வொகனங்களின் 
எை்ணிக்ரக (AVP உடன்)

அதிகபட்ெ எஸ்கொை்ட் 
தெய்யப்பட்ட வொகனங்களின் 

எை்ணிக்ரக (TEP உடன்)

1 2

2 4

	 பசல்லுபடியாகும்	 AVP	 இல்லாத	 வாகனங்களும்	 கூட	 முன்னணி	
எஸ்கார்ட்	ஆக	 ஓட்டமுடியாது,	 	 அே்த	 ஓட்டுேர்	 ஒரு	 சரியான	 ADP	
சீரியல்	எண்	பகாண்ட	‘எஸ்கார்ட்’	ஸ்டிக்கர்	ளவத்திருே்தாலும்	கூட.

5.5.  எஸ்கொை்ட் ஓட்டுேரின் மூலம் சுருக்க கரு�்து

	 எஸ்கார்ட்	பகாண்டு	பசல்லும்	முன்,	எஸ்கார்ட்	ஓட்டுேர்கள்	எல்லா	
வாகன	ஓட்டுேர்களளயும்	அளழத்து	தங்கள்	பாத்திரங்கள்	மற்றும்	
பபாறுப்புகள்	5.3	பத்தியின்	கீழ்	விளக்க	நவண்டும்.
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க்ாககுவைது 
அறிகுறிேள் மற்றும் 
அகடயாளஙேள்

6
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பிரிவு II  விமானத்தளததில் ஓடடு்தல்

விைாைத்தளத்தில் ஓட்டுதல் வகாட்பாடு மக புத்தகை்

6 தபொக்குவைது அறிகுறிகள் மற்றும் அரடயொளங்கள்

6.1.  விமொனம் கிட�்தி ரவக்கப்பட்டிருக்கும் ெொரலயில் உள்ள அறிகுறிகள்

(அ) த�ொடை்ெ்சியொன / உரடே்� 
தவள்ரள தகொடுகள்

	 இரண்டு	 வழி	 சாளலயின்	
ளமயம்.	 வாகனங்கள்	 இே்த	
நகாட்டின்	 இடப்பக்கம்	
பசல்லநவண்டும்.

(ஆ) த�ொடை்ெ்சியொன இைட்ரட 
தவள்ரள தகொடுகள்

	 இரண்டு	 வழி	 சாளலயின்	
ளமயம்.	 வாகனங்கள்	
அளனத்து	நேரங்களிலும்	இே்த	
நகாடுகள்	கடக்க	கூடாது.

(இ) ஜிக்-ஜொக் தகொடுகள்

	 பாதசாரி	 கடே்து	 பசல்லும்	
பாளத	 முன்நன	 உள்ளது.	
வாகனங்கலள்	 இே்த	
நகாடுகளில்	 முே்திக்பகாண்டு	
பசல்லவும்,	 காத்திருக்கவும்,	
அல்லது	நிறுத்தவும்	கூடது.

(ஈ) இரையொன தவள்ரள 
உரடே்� தகொடுகள்

	 முன்னதாக	 நபாக்குவரத்திற்கு	
வழிவகுக்க	தயாராகுங்கள்.

(உ) ஒற்ரற தவள்ரள தகொடுகள்

	 வாகனங்கள்	 இே்த	 நகாட்டின்	
முன்	நிறுத்த	நவண்டும்.
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க்ாககுவைது அறிகுறிேள் மற்றும் அகடயாளஙேள்

6.2. சூழலியல் பகுதி அறிகுறிகள் மற்றும் ெொரலயின் அரடயொளங்கள்

(அ) விமொனம் தெல்லும் பொர�யில் நுரழவ�ற்கு முன்தன

	 CAT	 1	 ADP	 உள்ள	 ஓட்டுேர்கள்	
மட்டுநம	சாங்கி	நகாபுரத்திலிருே்து	
அனுமதிக்கு	 உட்படுத்தப்படலாம்.	
சுரங்கப்பாளதகளில்	 பசல்ல	
அனுமதி	 இல்லாத	 வாகனங்கள்	
மற்றும்	 பதாளலதூரதில்	 உள்ள	
விமானநிளலயங்களுக்கு	பசல்லும்	வாகனங்களுக்கு	விதிவிலக்கு	
உண்டு.	இே்த	விஷயத்தில்,	இே்த	வாகனங்கள்	விமானம்	 பசல்லும்	
பாளதளய	பயன்படுத்தலாம்.

(ஆ) விமொன�்திற்கு வழி தகொடுங்கள்

	 விமானத்திற்கு	 பார்த்து	
வழி	பகாடுங்கள்.

(இ) ஓடுபொர�யிற்கு அனுமதி இல்ரல

	 CAT	 1	 ADP	 உள்ள	 ஓட்டுேர்கள்	 மட்டுநம	
சாங்கி	நகாபுரத்திலிருே்து	அனுமதிக்கு	
உட்படுத்தப்படலாம்.
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6.3. ெொரலகுறியீடுகள்

 

வைதுபுறம் மட்டுபம 
திரும்பவும்

இடதுபுறம் மட்டுபம 
திரும்பவும்

முன்பனாக்கி 
மட்டுபம

முன்பனாக்கி 
வைதுபுறம் திரும்பவும்

முன்பனாக்கி 
இடதுபுறம் திரும்பவும்

இடது பக்கம் இரு

பபாக்குவரெ்து பிளவு
(இரு பக்கெ்திலும் 

வாகனங்கள் ரசை்ைைாம்)

நிறுெ்ெ
(ரவள்மள பகாடுக்கு முன்பாக 

நிறுெ்ெவும். வைது மற்றும் இடமிருந்து 
பபாக்குவரெ்துக்கு வழிமயக் ரகாடுங்கள்)

அமனெ்து 
வாகனங்களுக்கும் 

நுமைவு இை்மை

வழி ரகாடுக்க
(பவகெ்மெ குமற. பெமவப்பட்டாை் 
நிறுெ்துங்கள். ரபரிய சாமையிை் 

பபாக்குவரெ்திற்கு வழி 
ரகாடுங்கள்)

நிறுெ்துெை் இை்மை காெ்திருக்கக்கூடாது
(இறங்கரவா அை்ைது 

ஏறரவா வாகனம் நிறுெ்ெ 
அனுமதிக்கக்கூடும்)
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வைது பக்கம் திருப்பம் 
இை்மை

இடது பக்கம் திருப்பம் 
இை்மை

உயரம் வரம்பு
(4.5m மீட்டர் வாகன உயரம் அை்ைது 

4.5m உயரெ்மெ விட அதிகமான 
சுமமமய சுமக்கும் வாகனம் 
நுமைய அனுமதி இை்மை)

பயணிகள் படிகள் 
வாகனங்களுக்கு 
நுமைவு இை்மை

முன்பன சுரங்கப்பாமெ
(பவகெ்மெ குமறக்க மற்றும் உயர 

வரம்பு ஜாக்கிரமெ)

வைது வமளவு
(பவகெ்மெ குமற. இடது 

பக்கம் இருக்க. முந்தி ரசை்ை,  
யூ-திருப்பம் அை்ைது வாகன 

நிறுெ்ெம் கூடாது)

இடது வமளவு
(பவகெ்மெ குமற. இடது 

பக்கம் இருக்க. முந்தி 
ரசை்ை,  யூ-திருப்பம் அை்ைது 

வாகன நிறுெ்ெம் கூடாது)

பக்க சாமை
(பவகெ்மெ குமற. வைதுபுறெ்திை் 

இருந்து வாகனங்கமள 
கவனியுங்கள்)

பக்க சாமை
(பவகெ்மெ குமற. 

இடதுபுறெ்திை் இருந்து 
வாகனங்கமள கவனியுங்கள்)

இரண்டு வழி
பபாக்குவரெ்து முன்பன

(பவகெ்மெ குமற. 
இடது பக்கம் இருக்க.  

வந்துரகாண்டிருக்கும் 
பபாக்குவரெ்து 

ஜாக்கிரமெ)

முன்பன சுரங்கப்பாமெ
(பவகெ்மெ குமற. வைது அை்ைது 

இடது இருந்து இமணக்கும் 
பபாக்குவரெ்து ஜாக்கிரமெ)

இருபுறமும் சாமை 
குறுகும்

(பவகெ்மெ குமற. முந்தி 
ரசை்ை,  யூ-திருப்பம் அை்ைது 

வாகன நிறுெ்ெம் கூடாது)
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ஒரு புறம் சாமை குறுகும்
(பவகெ்மெ குமற. முந்தி ரசை்ை,  யூ-திருப்பம் 

அை்ைது வாகன நிறுெ்ெம் கூடாது)

ஒரு வழி ரெரு நியமிக்கப்பட்ட பாெசாரி 
கடெ்ெை்

கூர்மமயான விைகை்
(பவகெ்மெ குமறக்க மற்றும் 

சுட்டிக்காட்டிய திமசயிை் ஓட்டவும்)

ெமட
(பவகெ்மெ குமறெ்து மற்றும் 

கவனமாக ஓட்ட)

கூர்மமயான விைகை்
(பவகெ்மெ குமறெ்து மற்றும் வமளவுகளிள் கவனமாக ஓட்ட)

6.4.  தவரல மை்டல அறிகுறிகள்

 
எச்சரிக்மக சாமை பயனர்கள் பவமைகள் முன்பனாக்கி 

உள்ளன

 இே்த	 அறிகுறிகள்	 முன்நன	 உள்ள	 சாளலயில்	 சாளல	 பணிகள்	
ேடக்கின்றன	என்று	குறிக்கின்றன.	ஓட்டுேர்கள்	விழிப்புணர்வுடன்	
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இருக்க	 நவண்டும்	 மற்றும்	 அளனத்து	 நபாக்குவரத்து	
அறிவுறுத்தல்களளயும்	 மற்றும்	 சமிக்ளஞகளள	 பின்பற்ற	
நவண்டும்.

6.5. அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகொரி மூலம் தபொக்குவை�்து அறிவுறு�்�ல்

	 ஓட்டுேர்கள்	 அங்கீகரிக்கப்பட்ட	 அதிகாரியால்	 வழங்கப்பட்ட	
வழிமுளறகளுடன்	 இணங்க	 நவண்டும்.	 அங்கீகரிக்கப்பட்ட	
அதிகாரிகள்	பின்வரும்	நிறுவனங்களிலிருே்து	இருக்கலாம்:
(அ)	 சாங்கி	விமான	நிளலயம்	குழு
(ஆ)	விமான	அவசர	நசளவகள்
(இ)	 விமான	நிளலயப்	பிரிவு	/	துளண	காவலர்கள்

6.6.  தவக ஒழுங்குபடு�்தும் ெொ�ன இருப்பிடங்கள்

	 பாதுகாப்பாக	 ஓட்டுவளத	 ஊக்குவிக்க,	 நவக	 குறிகாட்டிகள்	
பல்நவறு	இடங்களில்	நிறுவப்பட்டுள்ளன.	இே்த	நவக	குறிகாட்டிகள்	
ஓட்டுேர்களுக்கு	 நவக	 வரம்ளப	 தாண்டி	 பசல்கிறார்கள்	 என்று	
எச்சரிக்கும்.	 இது	 நவக	 வரம்பிற்குள்நளநய	 வாகனத்ளத	
ஓட்டநவண்டும்	என்று	நிளனவூட்டத்தான்.

	 நவக	வரம்புகளள	பசயல்படுத்த,	நவகம்	புளகப்படகருவி	பல்நவறு	
இடங்களில்	 நிறுவப்பட்டுள்ளன.	 நவக	 வரம்புகளள	 மீறுவதாகக்	
கருதப்படும்	 ஓட்டுேர்களுக்கு	 குற்றச்சாட்டு	 அறிவிப்பு	 (NOO)	
வழங்கப்படும்.
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ெம்்வம் 

அறிககே

7
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7 ெம்பவம் அறிக்ரக
 
7.1. வொகனம் பழு�ரடவு

(அ)		 அறிக்ளக
 வாகனம்	விமானம்	பசல்லும்	பாளதயில்	பழுே்தளடே்துவிட்டால்,	

ஓட்டுேர்		உடன்டியாக	விமானநிளலய	நமலாண்ளம	ளமயத்திற்கு	
(AMC)	பதரிவிக்கநவண்டும்.

ஏை்ரெட் 
மதனஜ்தமன்ட் 

தென்டை்
6541 2275

(ஆ)		அகற்று
	 ஓட்டுேர்	 வாகனத்ளத	 சீக்கிரமாக	 அகற்றுவதற்காக	 தனது	

நிறுவனத்திடம்	பதரிவிக்கநவண்டும்.

(இ)		மீட்தடடுக்கவும்
	 வாகன	நீக்கம்	காத்திருக்கும்	நபாது,	ஓட்டுேர்	பின்வருவளதக்	

கவனிக்க	நவண்டும்:

4 நபாக்குவரத்துக்கு	 தளட	 இல்லாமல்	 சாளலயின்	
பக்கத்திற்கு	வாகனத்ளத	ேகர்த்த	முயற்சிக்கவும்.

8 ஓட்டுேர்	வாகனத்ளத	அப்படிநய	விட்டு	விடகூடாது.

7.2.  வொகன விப�்துக்கள்

(அ)		 அறிக்ரக
 விமான	 நிளலயத்தில்	 விபத்து	 ஏற்பட்டால்,	 ஓட்டுேர்	 உடனடியாக	

விமானநிளலய	 நமலாண்ளம	 ளமயத்திற்கு(AMC)	 பதரிவிக்க	
நவண்டும்.	கூடுதலாக,	காயங்கள்	இருே்தால்,	உடனடியாக	மருத்துவ	
அவசர	எண்ளண	அளழக்கநவண்டும்.
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ெம்்வம் அறிககே

கொயம் இல்ரல
விமொன�்�ள 
தமலொை்ரம 
ரமயம்
6541 2275

கொயம் ஏற்பட்டொல்
விமொன�்�ள தமலொை்ரம 
ரமயம்
6541 2275

விமொன நிரலய கொவல் பிரிவு
6546 0000

மரு�்துவ அவெை ஹொட்ரலன்
6543 2222

(ஆ)	 இருக்கவும்
	 CAG	 அங்கீகாரம்	 பபறும்	 ேபர்	 நிளலளமளய	 ளகயாள	

வரும்நபாது	விபத்தில்	ஈடுபட்டுள்ள	ேபர்கள்	விபத்து	ேடே்த	
இடத்தில்	இருக்கநவண்டும்.

(இ)		விப�்து கொட்சிரயப் பொதுகொ�்�ல்
	 ஒரு	 விபத்து	 ஏற்பட்டால்,	 ஓட்டுேர்கள்	 பின்வருவளதக்	

களடப்பிடிக்க	நவண்டும்:

8 APD	 அதிகாரி	 அல்லது	 CAG	 அங்கீகாரம்	 பபற்ற	 ஆட்களால்	
அனுமதியளிக்கப்படும்	 வளர	 விபத்தில்	 ஈடுபட்ட	 வாகனநமா	
அல்லது	உபகரணங்கநளா	அகற்ற	கூடாது.

	 வாகனம்	 அல்லது	 உபகரணங்கள்	 நதளவயான	 அளவுக்கு	
மட்டுநம	ேகர்த்தப்படலாம்:

4 சிக்கிக்	 பகாண்ட	 ேபர்கள்	 அல்லது	 விலங்குகள்	
பிரித்பதடுக்க/	பவளியில்	பகாண்டுவர;
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பிரிவு II  விமானத்தளததில் ஓடடு்தல்

  4	 அஞ்சளல	அகற்றுவது.
  4	 தீ	அல்லது	நசதத்ளத	தடுப்பது.
  4	 மற்ற	பயணர்களுக்கு	தளடளய	நீக்குவதற்கு.

7.3.  எரிதபொருள் மற்றும் ரஹட்ைொலிக் எை்தைய் சி�றல்கள்

 7.3.1.  விமொன எரிதபொருள் சி�றல்
	 	 ோன்கு	 சதுர	 மீட்டர்	 அளவுக்கு	 கசிவுப்	 பகுதி	 பகாண்ட	

எரிபபாருள்	 சிதறல்	 நிகழ்வில்,	 ஓட்டுேர்கள்	 உடனடியாக	
பின்வரும்	எண்களுக்கு	பதாடர்பு	பசய்ய	நவண்டும்:

விமொன நிரலயம் அவெை தெரவ 4 6541 2525

விமொன�்�ள கட்டுப்பட்டு ரமயம் 4 6541 2257/6541 2258

விமொன�்�ள தமலொை்ரம ரமயம் 4 6541 2275

 7.3.2.  எரிதபொருள் ரஹட்ைொன்ட் குழி சி�றல்
	 	 நிலத்தடி	 எரிபபாருள்	 ளைட்ரன்ட்	 குழாயில்	 இருே்து	

எரிபபாருள்	 சிதறலின்	 நபாது,	 ஓட்டுேர்கள்	 உடனடியாக	
பின்வரும்	எண்களுக்கு	பதாடர்பு	பசய்ய	நவண்டும்:

விமொன நிரலயம் அவெை தெரவ 4 6541 2525

விமொன�்�ள கட்டுப்பட்டு ரமயம் 4 6541 2257/6541 2258

விமொன�்�ள தமலொை்ரம ரமயம் 4 6541 2275

ெொங்கி விமொன எரிதபொருள் 4 6546 4316
ரஹட்தைொை்ட் நிறுவல் 

 7.3.3.  ரஹட்ைொலிக் எை்தைய் சி�றல்
	 	 பபரிய	 ளைட்ராலிக்	 எண்பணய்	 சிதறலின்	 நபாது,	

ஓட்டுேர்கள்	உடனடியாக	பதரிவிக்க	நவண்டும்:

விமொன�்�ள கட்டுப்பட்டு ரமயம் 4 6541 2257/6541 2258
(சி�றல் விமொனம் நிறு�்�படும் இட�்தில் இருே்�ொல்)

விமொன�்�ள தமலொை்ரம ரமயம் 4 6541 2275

	 	 சிறிய	 சிளதவுகளுக்கு,	 பபாறுப்பான	 ஓட்டுேர்	
ஒரு	 அங்கீகரிக்கப்பட்ட	 உறிஞ்சக்கூடிய	 (மரத்தூள்	
பயன்படுத்தப்படக்கூடாது)	மூலம்	பகுதிளய	சுத்தம்	 பசய்ய	
நவண்டும்.
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விமானத்தளததின் 

ஆ்ததுப்குதிேள்

8



விமானத்தளத்தில் ஓட்டுதல் கோட்பாடு கே புத்தேம்96 விைாைத்தளத்தில் ஓட்டுதல் வகாட்பாடு மக புத்தகை்



97விமானத்தளத்தில் ஓட்டுதல் கோட்பாடு கே புத்தேம்
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விைாைத்தளத்தில் ஓட்டுதல் வகாட்பாடு மக புத்தகை்

8 விமொன�்�ள�்தின் ஆப�்துப்பகுதிகள்

	 ஓட்டுேர்கள்	 பின்வரும்	 அறியப்பட்ட	 விமானத்தளத்தின்	 ஆபத்துப்பகுதிகள்	
கூடுதல்	கவனம்	பசலுத்துமாறு	அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
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(அ)  முரனயம் 3
 A21 க்கு அருதக T3 க்கு 

த�ற்தக சுற்றுவட்டம் 
ெொரல வழியொக ெொரலகள் 
உள்ளன

	 50km/h	 இருே்து	 30km/h	 க்கு	
நவகம்	வரம்பு	மாற்றம்.

(ஆ) முரனயம் 1 மற்றும் 
ெைக்கு முரனய�்திற்கும் 
இரடயில்

 வடக்கு குறுக்கு 2

 விமானம்	 ளவத்திருக்கும்	
பகுதியில்	 ஒநர	 ஒரு	 வாகனம்	
மட்டுநம	அனுமதிக்கப்படுகிறது.	
விமானம்	 பசல்லும்	 இடத்ளத	
கடக்க	 விரும்பும்	 ஓட்டுேர்கள்	
கடப்பதற்கு	 முன்னர்	 விமானம்	
ளவத்திருக்கும்	 பகுதி	
பதளிவாக	 இருப்பளத	 உறுதி	
பசய்ய	நவண்டும்.

விைாைத்தளத்தில் ஓட்டுதல் வகாட்பாடு மக புத்தகை்
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பிரிவு II  விமானத்தளததில் ஓடடு்தல்

(இ) முரனயம் 3
 T3 BHA க்கு முன்னொல் B1 

மற்றும் B5 இரடதய ெொரல 
பொர� R1S

 A380	 உணவு	 பரிமாறும்	
வாகனத்திற்கு	 சரியான	 சாளல	
வழி	 இல்ளல.	 A380	 உணவு	
பரிமாறும்	 வாகன	 ஓட்டுேர்கள்	
அறிகுறிகளள	பின்பற்றி	இடது	
வழியாக	 பசன்று	 BHA	 ளய	
பவளிநயறநவண்டும்.

(ஈ)  முரனயம் 3
 A20, A21 க்கு அருதக உள்ள 

ெொரல.
 உயரம்	வரம்புகள்	மாறுபடும்.

(உ)		 முரனயம் 1
 D41 க்கு அருதக தபொக்குவை�்து 

ெே்திப்பு

 வ ல து பு ற த் தி லி ரு ே் து	
வரும்	 நபாக்குவரத்து	 டி-
சே்திப்பு	 	 ஓட்டுேர்கள்	 முன்	
மற்றும்	 வலது	 பக்கத்தில்	
இருே்து	 நபாக்குவரத்திற்கு	
பார்த்துக்பகாள்ள	நவண்டும்.
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(ஊ)  முரனயம் 2
 F40 க்கு அருகில் த�ன்கிழக்கு 

விைல் நிறு�்தும் இடம்

	 மின்சார	 வாகனம்	 மின்நனற்றம்	
நிளலயங்கள்	 முளனயம்	
கட்டிடத்தின்	 பக்கத்தில்	
அளமே்துள்ளது.	 மின்நனற்றம்	
விரிகுடாகளில்	 இருே்து	 ேகரும்	
வாகனங்களள	 ஓட்டுேர்கள்	
பார்த்துக்பகாள்ள	நவண்டும்.

(எ)	 முரனயம் 2
 400 த�ொடை் த�ொரலதூை விமொன நிரலயங்கள்

	 400	 பதாடர்	 பதாளலதூர	 விமான	
நிளலயங்களுக்கு	 அணுகல்	 ஒநர	
வழி.	 ஓட்டுேர்கள்	 பதாளலதூரத்தில்	
உள்ள	 விமான	 நிளலயங்களுக்கு	
வளரயாறுக்கப்பட்ட	 பாளதகளில்	
பசன்று	(சிவப்பு)	வர	(நீலம்)	நவண்டும்.

 ஓட்டுேர்கள்	 எச்சரிக்ளகயுடன்	 பசயல்பட	
நவண்டும்,	 “விமானங்களுக்கு	 வழி	
விடவும்”	என்ற	சாளல	அளடயாளங்களள	
கண்டிப்பாக	 களடபிடிக்க	 நவண்டும்,	
மற்றும்	 முளறயான	விமானம்	 பசல்லும்	
பாளதளய	 கடக்கும்	 ேளடமுளறகளள	
கண்டிப்பாக	பின்பற்ற	நவண்டும்.
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பிரிவு II  விமானத்தளததில் ஓடடு்தல்

(ஏ)  முரனயம் 1
 300 த�ொடை் த�ொரலதூை விமொன நிரலயங்கள்

 முளனயத்திலிருே்து	 300	 பதாடர்	 பதாளலதூர	விமான	நிளலயங்களுக்குச்	
பசல்லும்	 ஓட்டுேர்கள்	 ஜாக்கிரளதயாக	 பசயல்பட	 நவண்டும்,	
“விமானங்களுக்கு	 வழி	 விடவும்”	 என்ற	 சாளல	 அளடயாளங்களள	
கண்டிப்பாக	களடபிடிக்க	நவண்டும்,	மற்றும்	முளறயான	விமானம்	பசல்லும்	
பாளதளய	கடக்கும்	ேளடமுளறகளள	கண்டிப்பாக	பின்பற்ற	நவண்டும்.

400	பதாடர்	நிற்குமிடத்தில்	
இருே்து	பசல்லும்நபாது

400	பதாடர்	நிற்குமிடத்திற்க்கு	
வரும்நபாது

300	பதாடர்	நிற்குமிடத்தில்	
இருே்து	பசல்லும்நபாது

300	பதாடர்	நிற்குமிடத்தில்	
இருே்து	பசல்லும்நபாது
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(ஐ)  முரனயம் 2
 200 த�ொடை் த�ொரலதூை விமொன நிரலயங்கள்

	 முளனயத்திலிருே்து	 200	 பதாடர்	 பதாளலதூர	 விமான	
நிளலயங்களுக்குச்	 பசல்லும்	 ஓட்டுேர்கள்	 ஜாக்கிரளதயாக	
பசயல்பட	 நவண்டும்,	 “விமானங்களுக்கு	 வழி	 விடவும்”	
என்ற	 சாளல	 அளடயாளங்களள	 கண்டிப்பாக	 களடபிடிக்க	
நவண்டும்,	மற்றும்	முளறயான	விமானம்	பசல்லும்	பாளதளய	
கடக்கும்	ேளடமுளறகளள	கண்டிப்பாக	பின்பற்ற	நவண்டும்.

200	பதாடர்	நிற்குமிடத்தில்	
இருே்து	பசல்லும்நபாது
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9 அமலொக்க

9.1.  ADP யின் இரடநீக்கம் அல்லது ை�்து தெய்�ல்

	 CAG,	 எே்த	 நேரத்திலும்	 அதன்	 விருப்பப்படி,	 தகுதியுளடயதாக	
அல்லது	 எே்த	 ADP	 ஐ	 ரத்து	 பசய்வது	 நபான்ற	 காலத்திற்கு	
இளடநீக்கம்	 பசய்யலாம்.	 சி.ஏ.ஜி.	 ஒரு	 ADP-	 ஐ	 இளடநிறுத்தநவா	
அல்லது	ரத்து	பசய்யநவா	முடியும்:

(அ)	 அனுமதிப்பத்திரத்தின்	 அனுமதி	 அல்லது	 உளடளம	
எே்தபவாரு	நிபே்தளனயுமின்றி	ஒரு	முரண்பாடு	உள்ளது;

(ஆ)		அனுமதி	 வழங்கப்பட்ட	 ேபருக்கு	 பபாருத்தமான	 வாகனம்	
ஓட்ட	தகுதியற்றதாக	கருதப்படவில்ளல;

(இ)	 அவர்	 வாகனம்	 ஓட்டுவது	 விமானதளத்தில்	
பணிபுரிபவர்களுக்கு	அபாயமற்றதாக	இல்லாவிட்டால்.

9.2.  இரடநீக்க�்தின் கட்டரமப்பு

	 எல்லா	 குற்றங்களளயும்	 மற்றும்	 அவற்றின்	 பதாடர்புளடய	
தீவிரத்தன்ளமயின்	 அட்டவளணக்கு	 பாடம்	 10	 ஐப்	 பார்க்கவும்.	
கீழ்க்கண்ட	 அட்டவளணயில்	 குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி	 ADP	
பவளியிடப்பட்ட	ேபருக்கு	குற்றச்பசயல்களளச்	பசய்தால்,	அவரது	
ADP	பதாடர்புளடய	காலங்களுக்கு	இளடநீக்கம்	பசய்யப்படலாம்:

உயை் தீவிை�்�ன்ரம 
குற்றங்களின் எை்ணிக்ரக

ADP இரடநிறு�்��்தின் 
கொலம்

12	மாதங்களுக்குள்	2	மாதங்கள் 3	மாதங்கள்

24	மாதங்களுக்குள்	3	மாதங்கள் 6	மாதங்கள்

24	மாதங்களுக்குள்	4	
மாதங்கள்

ADP	திரும்பப்பபற்றது	
மற்றும்	1	வருடம்	மீண்டும்	
வழங்கப்படவில்ளல

இறப்பு	/	விமானம்	நசதத்திற்கு	
இட்டுச்பசல்லும்	ஏநதனும்	
குற்றங்கள்

ADP	திரும்பப்பபற்றது	
மற்றும்	1	வருடம்	மீண்டும்	
வழங்கப்படவில்ளல

	 இளடநீக்கம்	 பசய்யப்பட்ட	 ஓட்டுேர்கள்	 ADPளய	 மீண்டும்	
பபறுவதற்குள்	ART	ளய	திரும்பப்	பபறுதல்	நவண்டும்.

	 ADP	ளய	ரத்து	பசய்யப்பட்ட	ஓட்டுேருக்கு	அே்த	வருடம்	ADP	ளய	
திரும்ப	பபறமுடியாது.	ஒரு	வருட	காலத்திற்கு	பிறகு	ஓட்டுேர்கள்	
மறுபடியும்	ART	மற்றும்	ADSCT	ளய	மீண்டும்	எடுக்கநவண்டும்.
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9.3.  ெம்பவங்களில் ெம்பே்�ப்பட்ட ஓட்டுேை்கள்

	 ஆறு	மாதத்திற்கு	கீநழ	அனுபவம்	உள்ள	ஓட்டுேர்கள்	சம்பவங்களில்	
ஈடுப்பட்டால்	அவர்களின்	ADP	ளய	இளடநிக்கம்	பசய்யநவண்டும்.	
ஓட்டுேர்களின்	ADP	ளய	திரும்ப	பபறநவண்டும்	என்றால்,	அவர்கள்	
மறுபடியும்	ART	மற்றும்	ADSCT	ளய	எடுக்கநவண்டும்.

	 இளடநீக்கம்	பசய்யப்பட்ட	காலப்பகுதியில்,	CAG	நதளவயானளவ	
என	பயிற்சி,	ஆநலாசளன	அல்லது	பட்டளறகளில்	கலே்து	பகாள்ள	
நவண்டும்.

9.4.  ADP யின் ெைைரட�ல்

	 ADP	 ளவத்திருப்பவர்	 அல்லது	 அவரது	 முதலாளி	 ADP	
ளவத்திருப்பவர்	 CG	 ADC	 க்கு	 தனது	 ADP	 ளய	 உடனடியாக	
சரணளடகிறார்	என்பளத	உறுதிப்படுத்த	நவண்டியது:

(அ)		 ADP	 யின்	 இளடநிறுத்தம்	 அல்லது	 ரத்து	 பசய்யப்படும்	 CAG	
ASM	மூலமாக	அறிவிக்கப்பட்டது	அல்லது;

(ஆ)		தனது	நவளல	நிறுத்தம்	அல்லது	நீக்கப்படும்	நபாது.
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ொஙகி துகை 

ெடடஙேளின் 

குற்ைஙேள் 

ப்தாகுத்தல்

10
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ொஙகி துகை ெடடஙேளின் குற்ைஙேள் ப்தாகுத்தல்

பிரிவு III  அமலாகே

விைாைத்தளத்தில் ஓட்டுதல் வகாட்பாடு மக புத்தகை்

10 ெொங்கி துரை ெட்டங்களின் குற்றங்கள் த�ொகு�்�ல்

துரை 
ெட்டம் குற்றம் அபைொ�ம்

த�ொரக

குரறே்� கடுரம

10 விமானம்	 பயணிகளுக்கு	 கட்டுப்பாடின்றிய	மற்றும்	
தளடயில்லாமல்	 அனுமதிக்க	 அல்லது	முன்னுரிளம	
பகாடுக்க	தவறிய	ஓட்டுேர்.

$50

19 ஓடுபாளத	 அல்லது	 விமானம்	 ேகரும்	 பாளதயில்	
வலதுபுறமாக	 வாகனம்	 ஓட்டுவதில்	 நதால்வி,	 அது	
ஓடுபாளத	 அல்லது	 விமானம்	 ேகரும்	 பாளதயில்	
பசல்ல	தவறிய	ஓட்டுேர்.

$50

26 விமானத்தளத்தில்	 ஒரு	 வாகனம்	 மற்பறாரு		
வாகனத்ளத	 இழுத்துச்	 பசல்லும்	 நோக்கத்திற்காக	
பபாருத்தமான	 கயிறு	 பட்ளட	 பயன்படுத்தாமல்	
இருே்தால்.

$50

30 1	வது	அட்டவளணயில்	பாகம்	1	இல்	அளமக்கப்பட்டுள்ள	
ஒரு	வாகன	நிறுத்தம்	இடத்ளத	தவிர,	விமானதளத்தில்	
எங்காவது	 ஒரு	 இடத்தில்	 வாகனத்ளத	 நிறுத்துவது,	
விமானதள	 உரிளமயாளரால்	 எே்த	 ரக	 வாகனங்கள்	
எே்த	 இடத்தில்	 நிறுத்த	 நவண்டும்	 என்பதற்காக	
விமானம்	 நிறுத்தும்	 இடத்தில்	 ஒரு	 குறிப்பிட்ட	
பகுதி	 ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது,	 அே்த	 விதிகளுக்கு	
கட்டுப்படாவிட்டால்	 அல்லது	 2	 வது	 அட்டவளண	
படி	 விமானதள்	 ஓட்டுேரால்	 நிர்ணயிக்கப்பட்ட	
வாகனங்களுககான	நிறுத்த	கட்டணம்	பசலுத்தாவிட்டால்	
அல்லது	 விமானத்தளத்தில்	 நபாக்குவரத்து	 குறிப்பு	
குறியீடுகளள	 மதிக்காமல்	 அல்லது	 வாகன	 நிறுத்தம்	
இடத்தில்	 வாகனத்தின்	 எல்ளலகளள	 தாண்டி	
வாகனத்ளத	 ஊடுரவக்கூடிய	 வளகயில்	 வாகனத்ளத	
நிறுத்துவது	அல்ல்து	1	வது	அட்டவளணயில்	பாகம்	1	ன்	
படி	 நிறுத்தும்	 இடத்ளத	 நிறுவப்பட்டுள்ள	 இடததிற்கு	
தடங்கல்	 அல்லது	 நுளழய	 மற்றும்	 பவளிநயறுவதற்கு	
தளட	ஏற்படுத்துவது.

$100

31(2) வாகன	நிறுத்தும்	இடத்தில்	ஒரு	வாகனம்,	சட்டப்படி	
அனுமதி	 பபறாமலும்,	 விமான	 உரிளமயாளருக்கு	
சே்நதகம்	வரும்படி,	நவண்டுபமன்நற,	உபநயாகத்தில்	
இல்லாத	 வானத்ளத	 குறிப்பிட்ட	 நேரத்திற்கு	
அதிகமாக	நிருத்தப்பட்டிருே்தால்;

$100
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பிரிவு III  அமலாகே

ொஙகி துகை ெடடஙேளின் குற்ைஙேள் ப்தாகுத்தல்

துரை 
ெட்டம் குற்றம் அபைொ�ம்

த�ொரக

36 விமான	நசளவ	(Service)	பதாடர்பாக	பயன்	படுத்தப்படும்	
உபகரணங்களுக்நகா	 விமான	 நசளவ	 (service)	
முடித்தபின்னும்,	 விமானத்ளத	 “நடா”	 பசய்த	 பின்னும்,	
அே்த	 வாகனத்ளதநயா	 அல்லது	 உபகரணங்களளநயா,	
உடனடியாக	அகற்றாமல்,	விமான	பாளதயிநலா	அல்லது	
விமானம்	 நிறுத்திய	 இடத்திற்கு	 அருகாளமநயா	 விட்டு	
விட்டு	பசல்வது	குற்றமாகும்.

$50

48(4) சரக்கு	ளகயாளுதல்	பகுதியில்	எே்தபவாரு	சாளலயிலும்	
அல்லது	 சரக்கு	 ளகயாளுதல்	 பகுதியிலும்	 ஒரு	
வாகனத்தின்	 ஓட்டுேர்	 அங்த	 பகுதியில்	 ளவக்கப்பட்ட	
அல்லது	 அளமக்கப்பட்ட	 அளனத்து	 நபாக்குவரத்து	
அறிகுறிகளுடன்	இணங்க	நவண்டும்.

$100

50(1) எே்தபவாரு	 ேபரும்	 சரக்குக்	 ளகயாளுதல்	 பகுதியில்	
வாகனத்ளத	 நிறுத்த	 முடியாது,	 ஆனால்	 வகனங்கள்	
நிறுத்த்;
(அ)	 1	 வது	 அட்டவளணயின்	 இரண்டாம்	 பாகத்தில்	

அளமக்கப்பட்டுள்ள	பார்க்கிங்	இடத்தில்;	மற்றும்
(ஆ)	 விமான	 நிளலயத்தில்	 வாகனத்திற்கான	

உறிளமபபற்றவர்	 வாகன	 நிறுத்துமிடத்தில்	 ஒரு	
குறிப்பிட்ட	இடத்ளத	ஏற்படுத்துவதில்.

$100

50(2) எே்த	ஒரு	ேபரும்	வாகனம்	இருக்கும்	பகுதியில்	தங்களது	
விமானத்ளத	 நிறுத்தினால்	 அதற்காக	 விமானதள	
உரிளமயாளர்	 நிர்ணயக்கப்பட்ட	 கட்டணத்ளத	
பசலுத்தநவண்டும்.	 கட்டண	 விவரம்	 நுளழவாயிலில்	
முக்கியமான	 கண்ணுக்கு	 பதரியும்படியான	 இடத்தில்	
ளவக்கப்பட்டிருக்கும்.

$100

50(3) ஒரு	 வாகனம்	 நிறுத்துமிடத்தில்	 வாகனம்	 ஒன்ளற	
நிறுத்தும்	 எே்தபவாரு	 ேபரும்	 பார்க்கிங்	 இடங்களில்	
உள்ள	 அளனத்து	 நபாக்குவரத்து	 அறிகுறிகளுக்கும்	
கீழ்ப்படிய	நவண்டும்.

$100

50(4)	 எே்த	 ஒரு	 ேபரும்	 வாகனங்களள	 நிறுத்துமிடத்தின்	
எல்ளலக்கு	அப்பால்	வரும்படி	தன்	வாகனத்ளத	நிருத்தி	
அதன்	மூலம்	இரண்டாவது	 பாகம்	 1ம்	 பஷட்யூல்	 சுட்டிக்	
காட்டிய	வாகன	நிருத்துமிடத்தின்	நுளழவாயிலில்	மற்ற	
வாகனங்கள்	 வரநவா	 அல்லது	 நபாகநவா	 முடியாதபடி	
வாகனத்ளத	ளவக்கக்	கூடாது.

$100
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ொஙகி துகை ெடடஙேளின் குற்ைஙேள் ப்தாகுத்தல்

பிரிவு III  அமலாகே

துரை 
ெட்டம் குற்றம் அபைொ�ம்

த�ொரக

50(5) எே்தபவாரு	 ேபரும்	 ஒரு	 சில	 கால	 வாகன	
நிறுத்துமிடத்தில்	 எே்த	 வாகனத்ளதயும்	 நிறுத்த	
முடியாது,	இவற்ளற	தவிர–
(அ)	 அங்கீகரிக்கப்பட்ட	ேபர்;	அல்லது
(ஆ)	 வாகனத்தின்	 மீது	 ளவத்திருக்கும்	

காட்சிளயப்	 பபாறுத்தவளரயில்,	 விமான	
நிளலய	 உரிளமயாளரால்	 வழங்கப்பட்ட	 ஒரு	
பசல்லுபடியாகும்	 பருவ	 வாகன	 நிறுத்தும்	
அளடயாள	அட்ளடளயப்	ளவத்திருே்தால்.

$100

50(6)	 ஒரு	 ேபர்	 ஒரு	 வாகனத்ளத	 முன்பதிவு	 பசய்த	 வாகன	
நிறுத்துமிடத்தில்	நிறுத்தி	ளவத்திருே்தால்	அவர்-
(அ)	 அங்கீகரிக்கப்பட்ட	ேபர்;	அல்லது
(ஆ)	 வாகனத்தின்	 மீது	 ளவத்திருப்பளதக்	

காணக்கூடிய	 மற்றும்	 பவளிப்பளடயாகக்	
காட்டி,	 அே்த	 வாகனத்தின்	 பயன்பாட்டிற்காக	
விமான	 உரிளமயாளரால்	 வழங்கப்பட்ட	 ஒரு	
பசல்லுபடியாகும்	முன்பதிவு	வாகன	முத்திளர.

$100

51(2) எே்தபவாரு	 ேபரும்	 சரக்ளக	 ளகயாளும்	 இடத்தில்	
வாகனத்ளத	நிறுத்தி	ளவக்கநவா	அல்லது	அனுமதிக்கநவா	
அல்லது	 அங்நகநய	 நின்றுவிட	 காரணமானால்	 விமான	
நிளலய	 உரிளமயாளருக்கு	 சட்டபூர்வமான	 அதிகாரம்	
இல்லாமல்	 ளகவிடப்பட்டிருக்கக்	 கூடியதாக	 இருக்கும்	
என	சே்நதகிக்கப்படும்	சூழ்நிளல	ஏற்பாடும்.	

$100

40 விமானத்தளத்தில்	 பயணிகள்	 விமானத்திலிருே்து	
இறங்கும்நபாது	 அல்லது	 ஏறம்நபாது	 ஒரு	 ஊழியர்	
அல்லது	 விமான	 நபாக்குவரத்து	 முகவருடன்	 துளண		
இல்லாமல்	முயற்சித்தாள்.

$50

47(1) சரக்குகளள	 ளகயாலும்	 பகுதிகளளவிட்டு	 பவளிநய	
பசல்லும்	நபாது,	எே்த	ேபநரா	அல்லது	வாகனநமா	விமான	
நிளலய	 உரிளமயாளரால்	 குறிபிட்டுள்ள	 நுளழவயில்	
அல்லது	பவளிநயறும்	வழியாகத்தான்	பசல்ல	நவண்டும்.

$50

49 விமான	 உரிளமயாளரின்	 முன்	 அனுமதிளயத்	 தவிர,	
எே்தபவாரு	ேபரும்	சரக்குக்	ளகயாளுதலில்	பகுதியில்	
ஒரு	 கிடங்கு	 அல்லது	 கிடங்கில்	 ஏநதனும்	 ஏற்றுதல்	
அல்லது	இறக்கல்	ஒரு	வாகனத்ளத	நிறுத்தநவா	அல்லது	
நிறுத்தநவா	கூடாது.

$100
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பிரிவு III  அமலாகே

ொஙகி துகை ெடடஙேளின் குற்ைஙேள் ப்தாகுத்தல்

துரை 
ெட்டம் குற்றம் அபைொ�ம்

த�ொரக

14 ஒரு	வாகனம்	விமானத்ளத	நோக்கி	பின்நன	ேகரும்	
நபாது	அே்த	வாகனம்	விமானத்ளத	சர்வீஸ்	பசய்யும்	
பணியில்	ஈடுபட்டிருே்தால்	அத்தளகய	திருப்பம்	ஒரு	
விமான	மார்ஷலின்	 கட்டளளப்படி	 ேடே்துக்பகாள்ள	
நவண்டும்.

$50

16(1) ஓட்டுேர்	 தன்	 வாகனத்ளத-	 நின்றுபகாண்டிருக்கும்	
விமானத்தின்	இறக்ளக	மூளலயிலிருே்து	குளறே்த	
பட்சம்	5km	தூரத்தில்	இருக்க	நவண்டும்.	விமானத்தின்	
இறக்ளககு	கீழ்	இே்த	விமானம்	இருே்தால்	இே்த	விதி	
பபாருே்தாது.

$50

24 விமானத்தளத்தில்	உள்ள	ஒரு	சரக்குக்	ளகயாளுதல்	
பகுதிக்குள்	ஏநதனும்	வாகனத்ளத	ஓட்டினால்	(விமான	
நிளலய	 உரிளமயாளரால்	 சரக்குக்	 ளகயாளுதல்	
பகுதியில்	பயன்படுத்திக்பகாள்ளும்	வளக	தவிர).

$100

15 ஒரு	வாகனம்	அதன்	இயே்திரங்களள	இயக்கும்	ஒரு	
விமானத்ளத	அணுகுவதற்கு	காரணமாகும்	ஓட்டுேர்.

$50

25 எே்தபவாரு	 வாகனத்திலும்	 ஏறிய	
பயணிகள்	 இருக்ளகயில்அமர்ே்து	
அல்லது	 நின்றுபகாண்டிருே்தால்	 மட்டும்	 
நிற்பதற்காக	விமானதளத்தில்	பிரயாணம்	பசய்ய	கூடது.

$50

32 விமான	 நிளலய	 உரிளமயாளர்	 அவ்வாறு	 பசய்ய	
அனுமதி	 இல்லாமல்,	 எே்தபவாரு	 ேபரும்	 ேடப்பு	
பகுதியில்	ேடக்கநவா	அல்லது	கடக்கநவா	முடியாது.

$50

33 எே்தபவாரு	ேபர்	விமானதின்	இயே்திரத்தின்	காற்று	
உட்கட்டிலிருே்து	 7.5	 மீட்டர்	 தூரம்	 தள்ளி	 அல்லது	
விமானத்தின்	 பஜட்	 இயே்திரதிலிருே்து	 76	 மீட்டர்	
தள்ளி	இருக்க	தவறினால்	(விமானத்தில்	பணிபுரியும்	
பராமரிப்பு	ஊழியர்களில்	ஒருவளர	தவிர).	

$50

43(1) விமானம்	 நிற்கும்	 இடத்திலும்	 காம்பஸ்	 ஸ்விங்	
பகுதியிலும்	 மற்றும்	 விமானதளத்திலும்	
பணிபுரிே்துக்	 பகாண்டிருப்பவர்களும்	 எல்லா	
நேரத்திலும்	 உயர்ே்த	 பதளிவுத்திறன்	 உள்ள	 சட்ளட	
அணிதல்	அவசியம்.

$50
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ொஙகி துகை ெடடஙேளின் குற்ைஙேள் ப்தாகுத்தல்

பிரிவு III  அமலாகே

துரை 
ெட்டம் குற்றம் அபைொ�ம்

த�ொரக

43(2) விமானதிடலில்	 எே்தபவாரு	 சாளலயிலும்	 ஒருவர்	
மிதிவண்டி	ஓட்டும்நபாது	விமானம்	நிற்கும்	இடத்தில்	
நுளளயும்	 அல்லது	 நவளல	 பசய்யும்	 எே்தபவாரு	
ேபரும்	 உயர்	 பதளிவுத்திறன்	 சட்ளட	 அணிே்திருக்க	
தவறினால்.

$50

52 எே்தபவாரு	 வாகனத்திலும்	 ஏறிய	 பயணிகள்	
இருக்ளகயில்அமர்ே்து	அல்லது	நின்றுபகாண்டிருே்தால்	
அல்லது	 நிற்பதற்காக	 கட்டப்பட்ட	 பிரிவில்	
நின்றுக்பகாண்டிருே்தாபலாழிநய	 எே்தபவாரு	 ேபரும்,	
ஓட்டுேளர	 தவிர,	 சரக்ளக	 ளகயாலும்	 இடத்தில்	 எே்த	
வாகனத்திலும்	பயனம்	பசய்ய	கூடாது.

$50

ேடு�்�ை கடுரம

5(1) விமானத்தளத்தில்	 உள்ள	 நபாக்குவரத்து	
விதிமுளறகளள	 அல்லது	 வாய்பமாழி	
வழிமுளறகளள	பின்பற்ற	தவறிய	ஓட்டுேர்கள்.

$120

5(2) விமானத்தளதில்	வாகன	சுளமகளின்	கட்டுப்பாடுகள்	
மற்றும்	 நிபே்தளனகளுக்கு	 இணங்க	 தவறிய	
ஓட்டுேர்	 (உயரம்,	 எளட,	 விநிநயாகம்,	 கட்டுதல்,	
வாகனம்	 சுளமகளள	 சரிபசய்தல்	 மற்றும்	 எத்தளன	
பயணிகளள	எடுத்துச்பசல்ல	அனுமதிகள்).

$150

5(4) ேடப்பு	 பகுதிகள்	 அல்லது	 விமானத்தளத்தில்லுள்ள	
சாளலகளில்	ளவக்கப்பட்ட	அல்லது	அளமக்கப்பட்ட	
அளனத்து	 நபாக்குவருத்து	 அறிகுறிகளள	பின்பற்ற	
தவறிய	ஓட்டுேர்.

$120

7 ஓட்டுேர்	 பழுதளடே்த	 வானத்ளத	 கவனிக்காமல்	
அப்படிநய	 விமானத்தளத்தில்	 விட்டுவிட்டு	 அளத	
உடனடியாக	விமானம்	 ேகரும்	 பகுதியில்	 இருக்கும்	
கன்ட்நராலருக்கு	 பதரிய	 படுத்தாமல்	 (வாகனம்	
விமானம்	 பசல்லும்	 பாளதயில்	 ஏற்பட்டால்)	
மற்றும்	 டியூட்டி	 கட்டுப்பாட்டாளர்	 (வாகனம்,	
விமானம்	 சூழ்ச்சியாக	 பசல்லும்	 பகுதியில்)	
மற்றும்	 வாகனத்தின்	 உரிளமயாளர்	 ஆகிநயாருக்கு	
உடனடியாகத்	 பதரிவிக்கத்தவறி,	 உடனடியாக	
அகற்றுவதற்கு	ஏற்பாடு	பசய்யாமல்,	வாகனம்	அல்லது	
விமானம்	அல்லது	மற்ற	வாகனங்களள	சீராக	ஓட்டிச்	
பசல்ல்	ஏற்பாடு	பசய்யாவிட்டால்,	அது	குற்றமாகும்.

$120
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த�ொரக

27 விமானத்	தளத்தில்	பயன்படுத்தப்படும்	வாகனம்	ேல்ல	
நிளலயில்	 பராமரிக்கப்	 படுவளத	 உறுதிபசய்யவும்	
அதன்	அளனத்து	பாகங்களும்	ேல்ல	நவளல	பசய்யும்
நிளலயில்	உள்ளன	என்றும்	அதன்	பாகங்களால்	எே்த
ேபரும்	ஆபத்து	ஏற்படாமல்	பார்த்துக்	பகாள்ள	மற்றும்	
எே்த	வகனத்துக்கு	அல்லது	விமானத்தள	சாளலயில்
பசல்லும்	 எே்த	 ேபருக்கும்	 ஆபத்து	 ஏற்படாம்ல்	
பார்த்துக்	பகாள்ள்	தவறிய	வாகன	உரிளமயாளர்.

$120

31(1) ஒரு	வாகனத்ளத	நிறுத்தநவா	 அல்லது	வாகனத்ளத	
ஓய்பவடுக்க	 அனுமதிக்கநவா,	 விமானத்தளத்தில்	
எே்த	 ஒரு	 சாளலயிலும்	 மற்ற	 இடங்களுக்கு	
ஆபத்து	 ஏற்படலாம்	 அல்லது	 அே்த	 சூழ்நிளலயில்	
ஏற்படக்கூடும்	ஆபத்து,	தடங்கல்	அல்லது	அபசௌகரிய
சிக்கல்	 சாளலளய	உபநயாகிக்கும்	 மற்றவர்களுக்கு,	
அல்லது	விமானத்தளத்தில்	உள்ள	 நபாக்குவரத்திற்கு	
தளட	பசய்யக்கூடாது.

$120

41 விமானதளத்திநலா	 அல்லது	 அதன்	 அருகிநலா,	 எே்த	
வாகனத்ளதயும்	காலவரம்பின்றி	நிறுத்துவநதா	அல்லது	
நிறுத்த	 அனுமதிப்பநதா	 குற்றமாகும்.	 மற்றபடி	 அே்த	
வாகன	 ஓட்டுேர்	 முளறயாக	 பயிற்சி	 பபற்றவராகவும்,	
விமானதள	 உரிளமயாளரால்	 நிர்ணயிக்கப்பட்ட	
நகாட்பாடுகளின்	 படி	 வாகனம்	 ஓட்டுவதற்கு	 தகுதி	
உள்ளவர்	 என்று	 சான்றுகள்	 பபற்றிருே்தால்	 இவ்வித	
அவருக்கு	பபாருே்தாது.

$120

46(2) சரக்கு	ளகயாளுதல்	 பகுதியில்	 எே்தபவாரு	 ேபரும்	
எரிபபாருள்	பதாட்டிளய	ஏற்றநவா	அல்லது	இறக்கநவா	
கூடாது.

$120

48(1) சரக்கு	 ளகயாளுதல்	 பகுதியில்	 ஒரு	 வாகனத்தின்	
ஓட்டுேளர	 சரக்குக்	 ளகயாளுல்	 பகுதிகள்	 உள்ள	
நபாக்குவரத்து	 கட்டுப்பாட்டில்	 ஈடுபடும்	 நேரத்தில்	
எே்தபவாரு	அங்கீகரிக்கப்பட்ட	ேபரால்	வழங்கப்படும்	
எே்த	 வழிமுளறகளுக்நகா	 அல்லது	 வாய்பமாழி	
அறிவுளரகளுக்நகா	இணங்க	தவறிய.

$120
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48(2) சரக்கு	 ளகயாளுதல்	 பகுதியில்	 விமான	 நிளலய	
உரிளமயாளரால்	 வாகன	 சுளமகளின்	 கட்டுப்பாடுகள்	
மற்றும்	நிபே்தளனகளுக்கு	இணங்க	தவறிய	ஓட்டுேர்கள்	
(உயரம்,	 எளட,	 விநிநயாகம்,	 கட்டுதல்,	 வாகனம்	
சுளமகளள	 சரிபசய்தல்	 மற்றும்	 எத்தளன	 பயணிகளள	
எடுத்துச்பசல்ல	அனுமதி).	சரக்கு	ளகயாளுதல்	பகுதியில்	
விமான	உரிளமயாளர்	விதிக்கப்படலாம்.

$150

51(1) எே்தபவாரு	ேபரும்,	சரக்கு	ளகயாளும்	பகுதியிலுள்ள	
சாளலயிநலா	 அல்லது	 நபாக்குவரத்திநலா	
வாகனத்ளத	நிறுத்தி	ளவத்து	 அல்லது	அனுமதித்து	
வாகனத்தின்	மற்ற	பயனர்களுக்கு	ஆபத்து,	தளடகள்	
அல்லது	 சிரமங்களள	 ஏற்படுத்தக்கூடிய	 வாய்ப்பு,	
அல்லது	சூழ்நிளலளய	ஏற்படுத்துவது.

$120

53(1) ஒரு	 வாகனத்தின்	 ஓட்டுேர்	 எல்லா	 நேரங்களிலும்	
உறுதிப்படுத்த	நவண்டியது	-
(அ)	 வாகனத்தினுள்	 அல்லது	 வாகனத்தின்	

நமல்	 எத்தளன	 பயணிகள்	 உள்ளன	 மற்றும்	
அத்தளகய	 பயணிகள்	 எப்படி	 உட்கார்ே்து	
பசல்கின்றனர்;	மற்றும்

(ஆ)	 வாகனத்தின்	 நமல்	 உள்ள்	 சுளமயின்	 எளட,	
விநிநயாகம்,	கட்டுதல்,	எே்தபவாரு	ேபருக்கும்	
ஆபத்தும்	 ஏற்படுத்தாது	 அல்லது	 வாகனம்	
அல்லது	 சரக்குக்	ளகயாளுதல்	 பகுதியிலுள்ள்	
சாளலயில்	 எே்தபவாரு	 ேபருக்கும்	 அல்லது	
வாகனத்திலுள்ள்	 எே்த்பவாரு	 பயணிக்கும்	
ஆபத்து	ஏற்படாது.

$150

53(2) ஒரு	வாகனத்தின்	ஓட்டுேர்	வாகனத்தின்	மீது	எடுக்கும்	
எே்த	 சுளமயும்	 எே்த	 நேரத்திலும்	 	 ஆபத்து,	 ஒரு	
ேபருக்நகா,	வாகனத்துக்நகா	அல்லது	விமானத்துக்நகா	
ஏற்படாது	என்பளதயும்	உறுதி	பசய்ய	நவண்டும்	-
(அ)	 சுளமயின்	 	 காரணமாக	அல்லது	வாகனத்தின்	

அதன்	 பகுதி	 வாகனத்தில்	 இருே்து	 விழுே்து,	
அல்லது

(ஆ)	 வாகனம்	 சம்பே்தப்பட்ட	 சுளம	 அல்லது	 அதன்	
வாகன	ஓட்டத்திற்கு	தளட	ஏற்பட	கூடாது.

$150
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53(5) வாகன	 ஓட்டுேர்	 சுளமயின்	 எே்த	 பகுதியிருே்தும்,	
சுளமளய	 சரியாக	 மூடாவிட்டாலும்	 அபாயநமா,	
தளடநயா	அல்லது	எரிச்சளலநயா	-	அே்த	சாளலளய	
உபநயாகிப்பவர்களுக்கு	 ஏற்படாது	 என்பளத	 உறுதி	
பசய்து	பகாள்ளவும்.

$150

53(6) விமானதள	உரிளமயாளரின்	அனுமதி	இல்லமல்
(அ)	 எே்தவித	 சுளமகளும்,	 அல்லது	 அதன்	 நமல்	

மூடப்பட்ட	 மளரப்புகளும்,	 பாளதயின்	
வழியில்	சரிக்கிக்	பகாண்டு	நபாகக்	கூடாது.

(ஆ)	 வாகனத்தின்	முன்	அளவகள்	மளறக்கக்கூடாது.
(இ)	 வாகனத்தின்	 உடல்	 அல்லது	 சக்கரங்கள்	 அல்லது	

வாகனத்திற்கு	நிரே்திரமாக	இளணக்கப்பட்டிருக்கும்	
எே்தபவாரு	அதிகாரபூர்வமான	 உபகரணங்கள்	 நமல்	
படக்கூடாது.

$150

55(1) விமான	 உரிளமயாளரின்	 முன்	 அனுமதியுடன்	
தவிர,	 எே்தபவாரு	 ேபரும்	 சரக்குகளள	 	 விட்டு	
பசல்லநவா	 அல்லது	 சரக்கு	 ளகயாளநவா	 மற்றும்	
உபகரணங்களள	 சாளல	 வழியாக	 எடுத்து	
பசல்லநவா,	 அல்லது	 வாகனம்	 ஓட்டும்	 இடங்களில்,	
வாகன	 வளளவில்	 அல்லது	 சரக்கு	 ளகயாளும்	
பகுதியில்	நிறுத்தும்	இடம்.

$150

55(2) சரக்கு	ளகயாளுதல்	 பகுதியில்	 எே்தபவாரு	 ேபரும்	
மறுக்கநவா	 கழிவுகளளயும்,	 குப்ளபகளளயும்	
நபாட்டுவிட்டு	நபாகக்கூடாது.

$150

69(1) எே்த	ேபரும்	-
(அ)	 சரக்குக்	 ளகயாளும்	 பகுதியில்	 எே்தபவாரு	

விளக்கம்	 உள்ள	 வாகனத்ளதயும்	 ஓட்டவும்,		
தவிர	அவர்	தகுதியான	ஓட்டுேர்	உரிமம்	சாளல	
நபாக்குவரத்து	 சட்டத்தின்	 கீழ்	 பபாருத்தமான	
வகுப்பு	வழங்கப்	பபற்றவர்	(Cap.	276);	அல்லது

(ஆ)	 சாளலப்	 நபாக்குவரத்தின்	 கீழ்	 வழங்கப்பட்ட	
வாகனங்களின்	 பபாருத்தமான	 வகுப்புக்கான	
பசல்லுபடியாகும்	 ஓட்டுேர்	 உரிளமயாளரின்	
உரிளமயாளராகநவா	 அல்லது	 ஓட்டுவதற்கு	
அனுமதிக்கப்படாவிட்டால்	 சரக்குக்	
ளகயாளுதலில்	 ஒரு	 வாகனத்ளத	
பசலுத்துவதற்கு	 மற்பறாரு	 ேபளர	
பணியமர்த்துதல்	அல்லது	அனுமதிப்பது.

$120
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69(2) சரக்கு	ளகயாளுதல்	பகுதியில்	ஒரு	நபார்க்லிப்ட்
(அ)	 பயன்படுத்த,	 பசல்லுபடியாகும்.	 ஓட்டுேர்	

அனுமதிப்	பத்திரம்	ளவத்திருக்க	நவண்டும்.
(ஆ)	 உள்ளபடிநய	 எல்லா	 சமயத்திலும்	 ஓட்டுேர்	

ஒரு	 விமானத்திற்கு	 தடங்கலின்றி	 வழி	 விட	
நவண்டும்.	 அல்லது	 விமானம்	 பசல்ல	 அதிக	
பட்ஷ		நேரம்	அனுமதி	வழங்க	நவண்டும்.

$120

உயை்ே்� கடுரம

41(1) விமானம்	 நிற்கும்	 இடத்தில்	 அருநக	 உள்ள	
சாளலகளிலிருே்து	 30	 கி.மீ	 /	 மணிநேரம்	 அல்லது	
50	 கி.மீ	 /	 மணிநேரம்	 சாளலகளில்	 நவக	 வரம்ளபத்	
தாண்டி,	 10	 மீட்டருக்குள்	 5	 கி.மீ	 /	 மணிநேரத்ளத	
தாண்டினால்

$170

6 ஓட்டுேர்	 எப்நபாது	 நவண்டுமானாலும்	 ஒரு	
விமானத்துக்கு	வழிகாட்டுதல்	அல்லது	விமானத்திற்கு	
அதிகபட்ச	அனுமதி	வழங்குவதில்ளல.

$170

8 ஓட்டுேர்	 ஓட்டுேர்	 டவர்	 கன்ட்நராலரில்	 இருே்து	
முன்	 அனுமதிப்பத்திரத்ளத	 எடுத்துக்	 பகாள்ளத்	
தவறிவிட்டார்.

$170

9 ஓட்டுேர்	 புத்திசாலித்தனமாக	 இயக்கும்	 பகுதிக்குள்	
நுளழவளத	 சுட்டிக்காட்டும்	 அல்லது	 திட்டமிட்டு	
இயக்கும்	பகுதி	வாகனம்	ஓட்டும்	முன்	எே்த	விமான	
இயக்கமும்	 இல்ளல	 என்பளதத்	 பதரிே்துபகாள்ளத்	
தவறிவிட்டார்.

$170

12 ஓட்டுேர்	 15	 மீட்டர்	 நீளமுள்ள	 நமாட்டார்	 ளசக்கிளில்	
நமாட்டார்	வாகனத்ளதத்	பதாடங்குகிறது.

$170

17 விமானம்	 ேகரும்	 பாளதயிலிருே்தும்	 மற்றும்	
திட்டமிட்டு	 இயக்கும்	 பகுதியிலிருே்து	
விமானம்	 நிற்கும்	 இடத்ளத	 பிரிக்கும்	 சிவப்பு	
எல்ளலக்நகாடிற்கு	இளணயாக	ஓட்ட	தவறிய	மற்றும்	
விமானத்திலிருே்து	 200	 மீட்டர்	 தள்ளி	 அல்லது	 250	
மீட்டர்	பின்	இருக்க	தவறிய	ஓட்டுேர்.

$170
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21 வாகனம்	 ஓட்டும்நபாது,	 நபாக்குவரத்து	 பேரிசல்கள்	
டாக்ளசகளள	 கடே்து	 அல்லது	 வாகனம்	
தாமதமாக	 வரும்	 நபாது	 வாகனத்ளத	 பமதுவாக	
குளறக்கநவா	 அல்லது	 வாகனத்ளத	 நிறுத்துவதில்	
நிறுத்திக்பகாள்ளும்	 முன்பாக	 வாகனத்ளத	
நிறுத்துவதில்	 நதால்வியளடே்தாநலா,	 சிவப்பு	
நபாக்குவரத்து	 ஒளி	 சமிக்ளஞகள்	 பிரகாசமாக	
இல்ளலபயன்றால்,	 தாழ்வாரத்தில்	 குறுக்கிடும்	
சிவப்பு	நபாக்குவரத்து	ஒளி	சமிக்ளஞகள்	இல்ளலயா	
என்பளதக்	 கண்டறிதல்	 அல்லது	 ஒளியூட்டாத	
எே்தபவாரு	 விமானத்திற்கும்	 ஒரு	 விமானத்ளதத்	
நதடநவண்டும்.

$200

22 ஓடுபாளத	 அல்லது	 விமானம்	 பசல்லும்	 பாளதயில்	
பசல்லும்	 ஓட்டுேர்	 2-வழி	 வாபனாலியில்	
பபாருத்தப்படாத	 வாகனம்	 மற்றும்	 சரியான	 ஓளி	
அறிகுறிகளள	உறுதி	பசய்ய	தவறிய	ஓட்டுேர்	(விமான	
நிளலய	 உரிளமயாளரால்	 அனுமதிக்கப்பட்டால்	
மட்டும்).

$170

23 ேகரும்	 அல்லது	 இழுத்துச்பசல்லப்படும்	
விமானத்தின்	 பாளதயின்	 முன்	 ேடப்பு	 பாளதளய	
கடக்கும்	ஓட்டுேர்.

$170

34 விமானம்	 நிற்கும்	 இடத்திற்கு	 முன்	 கட்டுப்பாட்டு	
அதிகாரியிடமிருே்து	 முன்	 அனுமதி	 வாங்காத	
ஓட்டுேர்.

$170

37 எே்தபவாரு	 சாளல,	 வாகனம்	 பசல்லும்	 பாளத,	
வாகன	 சரிவுப்பாளத	 அல்லது	 விமானத்தளத்தில்	
எே்த	 பகுதியில்	 எே்தபவாரு	 ேபரும்	 எே்த	
பபாருள்,	 உபகரணங்களள	 ளகயாழுதல்	 அல்லது	
ஓர்	 இடத்திலிருே்து	 இன்நனார்	 இடத்திற்கு	
பகாண்டுச்பசல்வது,	 நதளவயற்றளவ	 அல்லது	
குப்ளபகளள	 விட்டுபசல்வது,	 காரணமாகுவது	
அல்லது	அனுமதிப்பது.

$200

44(1) விமானத்தளத்தில்	 வாகனம்	 ஓட்டும்	 நபாநதா	
அல்லது	 உபகரணங்களள	 இயக்கும்	 நபாநதா	
பதாளலநபசிளய	பயன்படுத்தும்	ேபர்.

$200
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ொஙகி துகை ெடடஙேளின் குற்ைஙேள் ப்தாகுத்தல்

பிரிவு III  அமலாகே

துரை 
ெட்டம் குற்றம் அபைொ�ம்

த�ொரக

45 ேடப்பு	 இடங்களில்,	 விமானம்	 நிற்கும்	 இடத்ளத	
தவிற,	 அல்லது	 விமானத்துனுள்	 உணவு	 அல்லது	
பானத்ளத	உண்ணும்	ேபர்	அல்லது	விமானத்தளதில்	
உள்ள	 பறளவகள்	 அல்லது	விலங்குகளுக்கு	 உணவு	
அல்லது	பானங்களள	தருவது.

$170

91(1) ஒரு	 வாகனம்	 ஓட்டுகின்ற	 அல்லது	 விமான	
நிளலயத்தின்	 எே்த	 ஒரு	 பகுதியிலும்	 ஏநதனும்	
கருவிகளள	 இயக்கும்	 எே்தபவாரு	 ேபரும்	
அக்களறயுடனும்	 மற்றும்	 கவனத்துடனும்	
பசலுத்துதல்	 மற்றும்	 விமான	 நிளலயத்தில்	 உள்ள	
மற்ற	 ேபர்களுக்கான	 நியாயமான	 கருத்ளதச்	
பசய்வர்.

$170
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விைாைத்தளத்தில் ஓட்டுதல் வகாட்பாடு மக புத்தகை்

ப்ாதுவான 

வணிே 

விமானம்
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ப்ாதுவான வணிே விமானம்

விைாைத்தளத்தில் ஓட்டுதல் வகாட்பாடு மக புத்தகை்

குறுகிய உடல்: 

1. ஏை்பஸ் A319

2. ஏை்பஸ் A320

இறக்ரக தமதல ஒரு 
தவளிதயறும் க�வு

முன் மற்றும் பின்புற அரற 
க�வுகள், பிளஸ் இைை்டு அவெை 

க�வுகள் இறக்ரக தமதல

ஒவ்தவொரு இறக்ரக 
கீழ் ஒரு இயே்திைம்இைை்டு இைட்ரட ெக்கை 

முக்கிய இறங்கும் கியை்

வரளே்� 
ஜன்னல்
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ப்ாதுவான வணிே விமானம்

3. தபொயிங் B737

4. ATR 72-500

முக்கிய இறங்கும் கியை்யில் இைை்டு 
தெட்டுகல் ஒவ்தவொன்ரிறும் இைை்டு 

ெக்கைங்களின்

வொல் முன் முக்தகொை 
முதுகுப்புற-துடுப்பு பிரிவு

கூைொன 
மூக்கு

ஒவ்தவொரு இறக்ரக 
கீழ் ஒரு இயே்திைம்

டை்தபொப்ைொப். ஒவ்தவொரு 
இறக்ரகயில் ஒரு இயே்திைம்

முக்கிய இறங்கும் கியை்யில் இைை்டு 
தெட்டுகல் ஒவ்தவொன்ரிறும் இைை்டு 

ெக்கைங்களின்
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ப்ாதுவான வணிே விமானம்

பைே்� உடல்: 

1. ஏை்பஸ் A330

2. ஏை்பஸ் A350

வரளே்� 
ஜன்னல்

ஒவ்தவொரு இறக்ரக 
கீழ் ஒரு இயே்திைம்

விங்தலட்ஸ்
ஒரு பயணிகள் �ளம் 
உடற்பகுதியின் நீளம்

உடற்பகுதியின் கீழ் 
ரமய இறக்ரக பிரிவு 

உப்பியிருக்கும்

முக்கிய �ரையிறங்கும் 
கியை் பின்புற�்தில்

விங்தலட்ஸ்

ஒவ்தவொரு இறக்ரக 
கீழ் ஒரு இயே்திைம்

ஒற்ரற பயணிகள் �ளம்

�னி�்துவமொன 
மூக்கு

இைை்டு 4 ெக்கை முக்கிய 
இறங்கும் கியை்கள்
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ப்ாதுவான வணிே விமானம்

3. ஏை்பஸ் A380

4. தபொயிங் B747

�னி�்துவமொன 
“குமிழ்” மூக்கு

ேொன்கு இயே்திைங்கள், ஒவ்தவொரு 
இறக்ரக கீழ் இைை்டு

இைை்டு பயணிகள் �ளம் 
உடற்பகுதியின் நீளம்

�னி�்துவமொன 
இைட்ரட-�ளம் 

மூக்கு

ஒரு பயணிகள் �ளம் 
உடற்பகுதியின் நீளம்

இரு ெக்கை முன் 
இறங்கும் கியை்

வரளே்� 
இறக்ரக 

முரன

ேொன்கு இயே்திைங்கள், ஒவ்தவொரு 
இறக்ரக கீழ் இைை்டு
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ப்ாதுவான வணிே விமானம்

5. தபொயிங் B777

6. தபொயிங் B787

விங்தலட்ஸ்

�ட்ரடயொன APU 
தவளிதயற்றும்

6 ெக்கைங்கள் தகொை்ட இைை்டு முக்கிய 
இறங்கும் கியை் அலகுகள்

தபரிய 
இயே்திைங்கள்

ேொன்கு தவளிதயறும் 
க�வுகள்

விங்தலட்ஸ் 
கிரடயொது

விங்தலட்ஸ் கிரடயொது 
வரளே்� இறக்ரககள்

4-துை்டு கை்ைொடியுடன் 
தேை்�்தியொக கூைொன மூக்கு

இயே்திைங்கள் மீது தெவ்ைொன் 
பற்களுரடய தவளிதயற்றக் 

குழொய்

ஒவ்தவொரு இறக்ரக கீழ் 
ஒரு இயே்திைம்
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குறிபபுகேள்
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