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ய றன்க ம் ரி க ம்
க் ய ரி களிேலா
க் ய றன்கைள
ெகாண்டவர்க க்கான
ேசட பயண ச ைகக க்கான
த
கள்
பயண ச ைகக்
ண்ணப் க்க என்னிடம் சா இ ப்ப
அவ யமா?
ஆ ய-ப
க் ெபா ளாதார
ட் த்தாபனம் (APEC)
யாபார
பயண அட்ைட (ABTC) ெகாண்
பயணம் ெசய் தல்
ச ைகக்காக இைணயம்
லம்
ண்ணப் த்தல்
ேமல க
னாக்கள்

ய

றன்க

ம்

ரி

க

ம்

அ ஸ் ேர ய ச கத் ன் காதார பா காப் ைபெயாட் அரசாங் கம்
க னமான எல் ைலக் கட் ப் பா கைள
த் ள் ள .
அ ஸ் ேர யா க் ள் வர ம் அ ஸ் ேர யாைவ
ட் ெவளிேயற ம்
க ம் வைரய க்கப் பட்ட
மான ேசைவகேள அ
ல் உள் ளன. பயண
ச ைக வழங் கப்ப ம் பட்சத்
ம்
ட உங் களால் பயணம் ெசய் ய
இயலாமல் ேபாகலாம் . ேபாக் வரத் கட் பா கள் மாறக்
யன.
ஆகேவ அ க்க பா ங் கள் . பார்க்க ம் : ேத ய அைமச்சரைவ ன் ஊடக
அ க்ைக.
அ ஸ் ேர ய
மக்கள் உட்பட அ ஸ் ேர யா க் ள் ரேவ க் ம்
அைனவ ம் அவர்கள் தைர றங் ய ரேதசத்
ள் ள ேஹாட்டல்
ேபான்ற நிர்ண க்கப் பட்ட இடத் ல் 14 நாள் தனிைமப் ப த்த க்
உட்ப தல் ேவண் ம் . ரயாணிக க்கான ெகாேரானா ைவரஸ் (COVID-19)
பற் ய அ
ைரகைளப் பார்க்க ம் . தனிைமப்ப த்த க்
உட்ப த்தப் பட்டதற் கான ெசல ைன நீ ங் கள் ஏற் க ேநரிடலாம் .
தனிைமப்ப த்தல் ேதைவகள் பற் ேம ம் அ ந் க்ெகாள் ள உள் நாட்
அல் ல உள்
ராட்
காதார ைணக்களம் ஐத்
ெதாடர் க்ெகாள் ங் கள் .

க் ய ரி களிேலா
ெகாண்டவர்க க்கான
த
கள்

க் ய றன்கைள
ேசட பயண ச ைகக

க்கான

நீ ங் கள் அ ஸ் ேர ய
ரிைம ெபற் றவர் இல் ைலெயனின் அ ஸ்
ேர ய நாட் எல் ைலப் பா காப் ஆைணயாளர் உங் க க் தனிப்பட்ட
ச ைகைய வழங் கலாம் :













COVID-19 நிைலைமக் உத ம்
கமாக அ ஸ் ேர ய
அரசாங் கத் னேதா ராந் யத் னேதா எல் ைல நிர்வா களினேதா
அைழப் ன் ேபரில் வ ேவார்.
வான்வ ேநாயாளர் ஊர் , ம த் வம் சார்ந்த ெவளிேயற் றங் கள்
மற் ம்
க் ய ைவத் ய ேசைவ சார்ந்த வழங் கல் கள் ேபான்ற
அத் யாவ யமான ம் நி ணத் வம் வாய் ந்த மான ைவத் ய
ேசைவகள்
அத் யாவ ய ெபா ட்கைள ம் ேசைவகைள ம் வழங் ம்
பணிைய ெதாடர்ச் யாக ேபண ேதைவயான
க் ய றன்க டன்
(ைவத் ய ெதா ல் ட்பம் ,
க் ய உட்கட்டைமப் ,
ெதாைலத்ெதாடர் , ெபா
ய ம் அகழ் ம் , ெபா ட் ேபாக் வரத் ,
ேயார் பராமரிப் ,
வசாயம் ,
தன்ைம ைகத்ெதா ல் , உண
உற் பத் , மற் ம் கடற் ைகத்ெதா ல் ேபான்றன)
அ ஸ் ேர ய ஊ யர்ளால் பங் களிக்க இயலாத,
அ ஸ் ேர யா ன் ெபா ளாதார ளைம க்
க் ய பங்
வ க் ம்
ைறக க்
னிேயாக ேசைவகள் (ெபா ளாதார
ெதா ல் டபம் , ெபரியள லான உற் பத் , ைரப்படம் , ஊடகம்
மற் ம் ெதாைலக்காட் தயாரிப் கள் மற் ம்
ேசட
ெதா ல் ட்பங் கள் ).
சமய மற் ம் த்தாந்தங் கள் சார்ந்த
க் ய றன்கைள வழங் தல்
றன்க க்
ன் ரிைம வழங் கப் பட்
வர ெசய் யப்பட்ட
ெதா ல் பட் ய ன் (PMSOL) அ ப் பைட ல் ெதா ல் வழங் னரால்
அ சரைன வழங் கப் பட் அ ஸ் ேர யா ல் அ ம க்கப் பட்ட
ெதா ல் வைககள்
அ ஸ் ேர ய அரசாங் கத் னேதா ராந் யத் னேதா எல் ைல
நிர்வா களினேதா பரிந் ைர ன் ேபரின் ேத ய
ேதைவையெயாட் வ ைகத்த ம் ஒ வர்.

இந்த வைக லான பயண ச ைகக் ஒ வர் தனிநபராக ேகாரக்
ய
அேதேவைள, ஒ வ க்காக ஒ
யாபார நி வனம் வா லாக ம்
ண்ணப் க்கலாம் . ஒேர ழாைம ர நி த் வப்ப த் ம் அல் ல
யாபாரத்ைத ர நி த் வப்ப த் ம் ஒன் க் ேமற் பட்ேடாரின்
ண்ணப்பங் கள் , ஒ
ரி க் ள் அடக்கப் படக்
யன.
ேழ
ப் டப் பட் ள் ள ப வம் வா லாக ச ைகக க்காக
ண்ணப் க்கலாம் . அதன்ேபா நீ ங் கள் ேபா மான ஆதாரங் கைள
சமர்ப் த்தல் அவ யமா ம் . ேபா மான ஆதாரங் கள் இல் லாத பட்சத்
ேகாரிக்ைககள் எந்த த
ன்ன
த்த
ன்
நிராகரிக்கப் ப ம் .

ல்
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ஆங்
ஆங்

லம் அல் லாத எல் லா ஆவனங் க ம் உத் ேயாக
லத் க் ெமா ெபயர்த்
த்தல் ேவண் ம் .

ர்வமாக

இரண்
வாரங் க க்
ைறயாத ம்
ன்
மாதங் க க்
ேமற் படாத மான ஒவ் ெவா ச ைக ம் இ க் க ேவண் ய டன்,
பயணம் ெசய் ய
ன்னேர ச ைகக் நீ ங் கள்
ண்ணப் த்தல்
ேவண்
ம் . அவசர
யாபார பயணங் க ம் இந் த கால
எல் ைலக் ள் ேளேய க தப் ப ம் .
ண்ணப்பம் கட்டாயமாக ெகாண்






க்க ேவண் யைவ:

பயணரின்
பரங் கள் : ெபயர், றந்த க , சா வைக மற் ம்
இலக்கம் , கட ச் ட் இலக்கம் , அ ஸ் ேர யா ல் பரிந் ைரத்த
ட்
கவரி மற் ம் ெதாைலேப இலக்கம்
வ ைகக்கான காரணம் : ஆைணயாளரால் உங் க க்
ப்பம் /ச ைக வழங் கப்பட ேவண் யைமக்கான காரணம்
அைத ஆேமா க் ம்
ற் :
ப் ட்ட ச ைகைய நீ ங் கள் ெபற
உங் கள் வச ள் ள
க் ய றன்கள் /
க் ய ைறகள்
ஏ வான ஆதாரங் கள் : அ ஸ் ேர ய அரசாங் கத்தாேலா
ராந் யத்தாேலா உள்
ராட் யாேலா இத்த வா ல் உங் களின்
வ ைக எவ் வள
க் யம் என்பைதக்
ப்
ங் கள் சான்
ஆவனங் கள் அல் ல க தங் கள் உங் கள்
ண்ணப் பத் ல்
ப் டப் பட்
த்தல் அவ யமா ம் . அ ல் உங் களின் உங் களின்
உற் பத் அல் ல ேசைவையப் பற்
ம்
ப் டப் பட்
த்தல்
ேவண் ம்

ஒவ் ெவா தனிநப ம் தன
ரயாணத் க்
தல் ெசல் ப யா ம்
சா மற் ம் ஆைணயாளரால் வழங் கப்பட்ட ச ைகக் க தத்ைத ம்
தன்னகம் ைவத்
த்தல் ேவண் ம் .

பயண ச ைகக்
அவ யமா?

ண்ணப்

க்க என்னிடம்

சா இ

ப் ப

ப் ட்ட நபர் ண்ணப் க் ம் ச ைக, அ ஸ் ேர ய அரசாங் கத்தால்
ெவளி டப் பட்ட ச ைக ரி க க் ள் அடங் ம் பட்சத் ல் , அவர்
சாெவான்
ைவத்
த்தல் அவ யமாகா . உங் க க்கான ச ைக
அங் கரிக்கப் ப ம் பட்சத் ல் உங் கள் பயணத் க்காக, ெசல் ப யா ம்
சாெவான்
அவ யமா ம் . சாைவ ெபற் க்ெகாள் வதற் காக
அவ யமான அைனத் தைகைமக ம் உங் களிடம் இ த்தல் ேவண் ம் .
நீ ங் கள் ெகாண்
க்க ேவண் ய தைகைமகள் பற் ய
பரங் கைள
ைணக்களத் ன் உத் ேயா ர்வ வைலத்தளத் ல் காணலாம் .
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ஆ ய-ப
க் ெபா ளாதார
ட் த்தாபனம் (APEC)
யாபார பயண அட்ைட (ABTC) ெகாண்
பயணம் ெசய் தல்
ABTC ஐ ைவத்
ப் பவர்கள் தன்னிச்ைசயாகேவ அ ஸ் ேர ய பயணக்
கட் ப்பாட் ன் ச ைகக க் ெதரிவாக மாட்டார்கள. வ வான
ஆவணங் கைள சமர்ப் த்தல் ேவண் ம் . நீ ங் கள்
யாபார ரீ யான
க் ய ரி களில் ஒன்ைற ெகாண்
ப் பவராக ச ைகக்காக
ண்ணப் க் ம் பட்சத் ல் , நீ ங் கள் ேபா மான சான் கைள
ன்ைவக்கலாம் .
ABTC ஐ ைவத்
ப் பவர்கள் அ ஸ் ேர யா க் ள் அ ம க்கப்பட
மாட்டார்கள் . நீ ங் கள் அ ஸ் ேர ய நாட் ல் பணி ரிய ேவண் மா ன்,
ெசல் ப யா ம் சாெவான்
உங் களிடம் இ த்தல் அவ யமா ம் .
ABTC ெகாண்
அ ஸ் ேர யா க் ள் ரேவ த்தல் பற் ய ேமல க
பரங் கள் அ ய, ெவளிநாட்
ண்ணப் பதாரிக க்கான ஆ ய-ப
க்
ெபா ளாதார
ட் த்தாபனம் (APEC)
யாபார பயண அட்ைட (ABTC) ஐப்
பார்க்க ம் .

ச

ைகக்காக இைணயம் வா

லாக

ண்ணப்

த்தல்

ஒ வ க் ஒ தடைவ மட் ம்
ண்ணப் த்தல் ேவண் ம் . ஒன் க்
ேமற் பட்ட தடைவகள்
ண்ணப் க் ம் பட்சத் ல் அ உங் கள்
ம ப் ட்ைட தாமதப் ப த் ம. உங் க க் ச ைக ைடக்காத பட்சத்
உங் கள் பயணங் கைள ெதாடர எத்தனிக்கா ர்கள் . காரணம்
அ ஸ் ேர யாைவ அைடய நீ ங் கள்
மானத் ல் ஏற அ ம க்கபட
மாட் ர்கள் . ச ைக வழங் கப்ப ம் பட்சத் ல் ,
ப் ட்ட ஆதாரத்ைத
மான நிைலயத்
ம் தன்னகம் ைவத்
த்தல் அவ யம் .
இைணயம்

ேமல

லம்

ண்ணப்

த்தல்

க ேகள்

கள் இ

க்

ம் பட்சத்

ல் ,

ல்

க் யமான றன்கள் மற் ம் ைறகள் மற் ம் பயண ச ைக
ெசயல் ைற அல் ல ஏற் கனேவ உள் ள
க் யமான றன்கள் பயண
ச ைக
ண்ணப் பத்ைதப் பற் ேம ம் ேகள் கள் இ ந்தால் ,
தய ெசய் ஆன்ைலனில்
சாரைணப் ப வம் ஐ ர்த் ெசய் ங் கள் .
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