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அவுஸ்திரேலியாவில் பயணம் செய்தல் 

சவளிநாடுகளிலிருந்து அவுஸ்திரேலியாவுக்குள் வருரவார் ெிவப்பு பச்செ என்று இரு 

வலயங்களினூடாக வருவதற்கு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. தனிசைப்படுத்தப்படாைல் 

வரும் விைானங்களினூடாக வரும் பிேயாணிகசள பச்செ வலயத்தினூடாகவும், 14 நாட்கள் 

கட்டாய தனிசைப்படுத்தல் அவெியத்துடன் வரும் விைானத்தின் பயணிகள் ெிவப்பு 

வலயத்துக்கும் செலுத்தப்படுவார்கள். 

அவுஸ்திரேலிய பயணக் கட்டுப்பாடுகளின் மூலம் நீங்கள் பயணச் ெலுசகசயப் சபற்று 

அவுஸ்திரேலியாவின் ஊடாக நீங்கள் விைானப் பயணத்சத சதாடே முயலுகின்றீர்கள் 

எனின், 72 ைணித்தியாலங்கள் அல்லது அதற்கு குசறந்த காலத்துக்குள் நாட்சடக் கடக்க 

உங்களுக்கு இயல்பாகரவ அனுைதி கிசடக்கும் (இன்னும் பயணச் ெலுசகக் ரகாாிக்சக 

அவெியைகாது). 

நீங்கள் வந்திறங்கும் பிோந்தியத்தினரதா வலயத்தினரதா தனிசைப்படுத்துத் ரதசவகளுக்கு 

ஏற்றவாறு நடந்துக்சகாள்வது கட்டாயைாகும். 

குறிப்பு: அவுஸ்திரேலியாவினூடாக செல்லும் பயணிகள் ெிவப்பு வலயத்திலிருந்து 72 

ைணித்தியாலங்களுக்குள் அவுஸ்திரேலியாசவ விட்டு சவளிரயற ரவண்டியதுடன், 

அவர்கள் வெம் அவுஸ்திரேலியாசவக் கடப்பதற்கான செல்லுபடியாகும் விைானச்ெீட்டு 

இருத்தல் ரவண்டும். நாட்டினூரட செல்லும் உங்களுக்குாிய விைானம் இல்லாைல் 

இருக்கும்ரபாது, அவுஸ்திரேலியாவில் நாட்டினூரட செல்வது இயலாைல் ரபாகும். 

அவுஸ்திரேலிய நாட்டினூரட செல்வதற்கான வீொ 

ரதசவகள் 

அவுஸ்திரேலியா நாட்டினூடாக வீொ இல்லாைல் செல்வதற்கு (TWOV) தகுதியான 

நாடுகளிலிருந்து வருசகத் தந்தவோகரவா செல்லுபடியாகும் வீொ உள்ளவோகரவா 

இருத்தல் ரவண்டும். 

உங்களிடம் செல்லுபடியாகும் வீொசவான்று இல்லாைரலா TWOV க்கு தகுதி சபறாைரலா 

இருந்தால் நீங்கள் அவுஸ்திரேலியாவுக்கு வருசகத்தே வீொவுக்காக விண்ணப்பித்தல் 

ரவண்டும்.  

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/transit-771/travellers-eligible-to-transit-without-visa
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அவுஸ்திரேலியாசவ 72 ைணிரநேம் வசே நாடு கடப்பதற்கு இருக்க ரவண்டுைாயின் நாடு 

கடப்பு வீொவுக்கு (துசணப்பிாிவு 771) விண்ணப்பிக்கவும். 

நான் 72 ைணிரநேம் வசே அவுஸ்திரேலியாசவக் 

கடக்கும் ஒரு புதிய நியூெீலாந்து குடிைகன் 

ெிறப்பு வசக வீொவிற்கு (துசணப்பிாிவு 444)  தகுதியான நியூெீலாந்து குடிைக்கள் 

அவுஸ்திரேலியாசவக் கடக்க 72 ைணிரநேம் வசேக்குள் குசறந்த காலம் எடுக்குைாயின் 

இன்னுசைாரு வீொவிற்கு விண்ணப்பிக்கத் ரதசவயில்சல. 

ஒரு ெிறப்பு வசக வீொவில் பயணம் செய்ய, நீங்கள் 72 ைணிரநேத்திற்குள் (பயண நிேல் 

அல்லது விைான டிக்கட் ரபான்றசவ) பயணம் செய்கிறீர்கள் என்பதற்கான ஆதாேங்கள் 

உங்களிடம் இருக்க ரவண்டும். ரைலும் நீங்கள் அவுஸ்திரேலியாசவ வந்தசடயும் நகேத்தில் 

உள்ள விைான நிசலயத்திற்கு அவற்சறக் காட்டுதல் ரவண்டும். 

குறிப்பு: அவுஸ்திரேலியாவின் ஊரட செல்ல விரும்பும் பயணிகள் ஒரு ெிவப்பு வலய 

விைானத்தில் வந்தசடயும்  ரபாது (வந்தவுடன் கட்டாயத் தனிசைப்படுத்தல் ரதசவப்படும் 

விைானம்) ைீண்டும் பயணம் செய்ய செல்லுபடியாகும் பயணச்ெீட்சடப் சபற்றிருத்தல்  

ரவண்டும். இது விைானம் அவுஸ்திரேலியாசவ வந்தசடந்து 72 ைணிரநேத்திற்கு 

இடம்சபறும். நாட்டினூரட செல்லும் உங்களுக்குாிய விைானம் இல்லாைல் இருக்கும்ரபாது, 

அவுஸ்திரேலியாவில் நாட்டினூரட செல்வது இயலாைல் ரபாகும். நியூெீலாந்து பாதுகாப்புப் 

பயண வலய இசணயத் தளத்தில் ரைலதிகத் தகவல்கசள நீங்கள் காணலாம். 

நாடு கடக்கும்ரபாது தனிசைப்படுத்தல் ஏற்பாடுகள் 

நீங்கள் வந்திறங்கும் பிோந்தியம் அல்லது பிேரதெத்தில் தனிசைப்படுத்தல் ரதசவகசளப் 

பின்பற்ற ரவண்டும். நீங்கள் விைானப் பயணத்துக்காக காத்திருக்கும் ரபாது, நீங்கள் தங்கும் 

விடுதியில் தங்க ரவண்டியிருக்கலாம், ரைலும் நீங்கள் தங்கியிருக்க கட்டணம் செலுத்தும்படி 

ரகட்கப்படலாம். தனிசைப்படுத்தப்பட்ட ரதசவகள் குறித்த தகவல்களுக்கு, சதாடர்புசடய 

பிோந்திய அல்லது பிேரதெ அேசுச் சுகாதாேத் திசணக்களத்சதத் சதாடர்பு சகாள்ளுங்கள். 

72 ைணிரநேத்திற்கும் ரைலாக தங்குவதற்கான வீொ 

ைற்றும் பயணச் ெலுசகக்கான தசகசைகள் 

உங்களுக்குப் சபாருத்தைான விைானத்தின் வருசகக்காக நீங்கள் 72 ைணித்தியாலங்களுக்கு 

ரைல் காத்திருப்பீர்களாயின், நீங்கள் அவுஸ்திரேலியாசவக் கடப்பவோகக் கருதப்பட 

ைாட்டீர்கள். ஆகரவ நீங்கள் செய்ய ரவண்டியது: 

 செல்லுபடியாகும் வீொசவான்சற சவத்திருத்தல். வீொ சதாிவுகள் பற்றி அறிதல் -

ஐப் பார்த்தல். 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/transit-771
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/transit-771
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/special-category-visa-subclass-444
https://covid19.homeaffairs.gov.au/new-zealand-safe-travel-zone
https://covid19.homeaffairs.gov.au/new-zealand-safe-travel-zone
https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/coronavirus-covid-19-advice-for-travellers
https://www.health.gov.au/about-us/contact-us/local-state-and-territory-health-departments
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder/
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 அவுஸ்திரேலிய பயணக் கட்டுப்பாடுகளிடைிருந்து பயணச் ெலுசகசயான்சற 

விண்ணப்பித்தல். வீொ ைற்றும் பயண ெலுசககள் பகுதிசயப் பார்க்கவும் 

 

https://covid19.homeaffairs.gov.au/node/125

