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இந்திய விமான நிலையங்கள் 

உலக அளவில் 9-வது மிகப்பபரிய விமான பபாக்குவரத்து துறையாக 

இந்தியா திகழ்கிைது. அபதாடு இந்தியாவின் ஒரு சில விமான 

நிறலயங்கள் உலகின் தறலசிைந்த விமான நிறலயங்களில் ஒன்ைாக 

பட்டியலிடப்படட்ுள்ளன. 

 

 

No

. பபயர ் நகரம் மாநிலம் 

    

1 

இந்திரா காந்தி பன்னாட்டு 

வானூரத்ி நிறலயம் தில்லி தில்லி 

2 

சத்ரபதி சிவாஜி பன்னாட்டு 

வானூரத்ி நிறலயம் மும்றப மகாராட்டிரம் 

3 

பகம்பபகவுடா பன்னாட்டு 

வானூரத்ி நிறலயம் பபங்களூரு கருநாடகம் 

4 

பசன்றன சரவ்பதச விமான 

நிறலயம் பசன்றன தமிழ்நாடு 

5 

பநதாஜி சுபாஷ் சந்திரபபாஸ் 

பன்னாட்டு வானூரத்ி 

நிறலயம் பகால்கத்தா 

பமை்கு 

வங்காளம் 

6 

ராஜீவ்காந்தி சரவ்பதச 

விமான நிறலயம் றைதராபாத ் பதலுங்கானா 
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7 

பகாசச்ி பன்னாட்டு 

வானூரத்ி நிறலயம் பகாசச்ி பகரளா 

8 

சரத்ார ்வல்லபாய் பபடல் 

பன்னாட்டு வானூரத்ி 

நிறலயம் அகமதாபாத ் குசராத ்

9 

பகாவா சரவ்பதச விமான 

நிறலயம் பகாவா பகாவா 

10 

புபன சரவ்பதச விமான 

நிறலயம் புபன மகாராட்டிரம் 

11 

பசௌத்ரி சரண்சிங் 

பன்னாட்டு வானூரத்ி 

நிறலயம் லக்பனா 

உத்திரப்பிரபதச

ம் 

12 

திருவனந்தபுரம் பன்னாட்டு 

வானூரத்ி நிறலயம் திருவனந்தபுரம் பகரளா 

13 

பெய்பூர ்பன்னாட்டு 

வானூரத்ி நிறலயம் பெய்ப்பூர ் ராசச்ுத்தான் 

14 

பலாக்பிரியா பகாபிநாத ்

பபாரப்டாபலாய் பன்னாட்டு 

வானூரத்ி நிறலயம் கவுகாத்தி அசாம் 

15 

பகாழிக்பகாடு பன்னாட்டு 

வானூரத்ி நிறலயம் பகாழிக்பகாடு பகரளா 

16 

விசாகப்பட்டினம் விமான 

நிறலயம் 

விசாகப்பட்டின

ம் 

ஆந்திரப்பிரபதச

ம் 

17 

பிெு பட்நாயக் பன்னாட்டு 

வானூரத்ி நிறலயம் புவபனசுவர ் ஒடிசா 

18 

பகாயம்புத்தூர ்பன்னாட்டு 

வானூரத்ி நிறலயம் பகாயம்புத்தூர ் தமிழ்நாடு 

19 

பலாக்நாயக் பெயபிரகாஷ் 

விமான நிறலயம் பாட்னா பீகார ்

20 

சிறீநகர ்பன்னாட்டு 

வானூரத்ி நிறலயம் சிறீநகர ் சம்மூ காசுமீர ்

21 

லால்பகதூர ்சாஸ்திரி 

பன்னாட்டு வானூரத்ி 

நிறலயம் வாரணாசி 

உத்திரப்பிரபதச

ம் 

22 

டா. பாபா சாபகப் 

அம்பபத்கார ்பன்னாட்டு 

வானூரத்ி நிறலயம் நாக்பூர ் மகாராட்டிரம் 

23 

சண்டிகர ்பன்னாட்டு 

வானூரத்ி நிறலயம் சண்டிகார ் சண்டிகார ்

24 

பதவி அகில்யாபாய் 

பகால்கர ்விமான நிறலயம் இந்தூர ்

மத்தியப்பிரபதச

ம் 

25 

மங்களூர ்பன்னாட்டு 

வானூரத்ி நிறலயம் மங்களூர ் கருநாடகம் 

26 

சிறீ குரு ராம்தாஸ் ஜீ 

பன்னாட்டு வானூரத்ி 

நிறலயம் அமிரத்சரஸ் பஞ்சாப் 
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27 

பாக்படாக்ரா 

விமானநிறலயம் பாக்படாக்ரா 

பமை்கு 

வங்காளம் 

28 

சுவாமி விபவகனாந்தா 

விமான நிறலயம் ராய்பூர ் சட்டீஸ்கர ்

29 

திருசச்ிராப்பள்ளி பன்னாட்டு 

வானூரத்ி நிறலயம் 

திருசச்ிராப்பள்

ளி தமிழ்நாடு 

30 

வீர ்சாவரக்்கர ்பன்னாட்டு 

வானூரத்ி நிறலயம் பபாரட்் ப்பளர ்

அந்தமான் 

மை்றும் 

நிக்பகாபர ்

தீவுகள் 
 

 

சர்வதேச விமான நிலையங்கள் 

திருசச்ிராப்பள்ளி பன்னாட்டு வானூரத்ி நிறலயம் திருசச்ி & தஞ்சாவூர.் 

குரு ராம்தாசு பன்னாட்டு வானூரத்ி நிறலயம் அமிரத்சரசு பஞ்சாப் 

பிரச்ா முண்டா சரவ்பதச விமான நிறலயம் ராஞ்சி 

இந்திரா காந்தி பன்னாட்டு வானூரத்ி நிறலயம் புதுடில்லி 

பலாகப்பிரியா பகாபிநாத் பபாரத்பலாய் 

பன்னாட்டு வானூரத்ி நிறலயம் 

குவகாத்தி 

அசாம்.  

சரத்ாரவ்ல்லபாய் பபடல் பன்னாட்டு வானூரத்ி 

நிறலயம் 

அகமதாபாத். 

பநதாஜி சுபாசு சந்திர பபாசு பன்னாட்டு வானூரத்ி 

நிறலயம் 

பகால்பகாதத்ா. 

சத்திரபதி சிவாஜி பன்னாட்டு வானூரத்ி நிறலயம் மும்றப. 

இராஜீவ் காந்தி பன்னாட்டு வானூரத்ி நிறலயம் றைதராபாத். 

பகாவா பன்னாட்டு வானூரத்ி நிறலயம் பகாவா. 

அறிஞர ்அண்ணா பன்னாட்டு விமான நிறலயம் பசன்றன. 

மதுறர பன்னாட்டு விமான நிறலயம் மதுறர. 

பபங்களூரூ பன்னாட்டு வானூரத்ி நிறலயம் பபங்களூரூ. 

பகாசச்ி பன்னாட்டு வானூரத்ி நிறலயம் பகாசச்ி. 

திருவனந்தபுரம் பன்னாட்டு விமான நிறலயம் திருவனந்தபுரம். 

பெய்ப்பூர ்பன்னாட்டு வானூரத்ி நிறலயம் பெய்ப்பூர.் 

பாபா சாகிப் அம்பபத்கர ்பன்னாட்டு வானூரத்ி 

நிறலயம் 

நாக்பூர.் 

பகாயம்புத்தூர ்பன்னாட்டு வானூரத்ி நிறலயம்  

பகாழிக்பகாடு பன்னாட்டு வானூரத்ி நிறலயம்  

வீர ்சவரக்ார ்பன்னாட்டு வானூரத்ி நிறலயம் பபாரட்் பிபளர.் 
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