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அவுஸ்திரேலியாவுக்குள் நுழைவது 

அவுஸ்திரேலியாவில் நுழைவதற்கு, கீரை ககாடுக்கப்பட்டுள்ள வைிமுழைகழளக் 

கழைப்பிடிக்கவும். 

படிநிழை 1 - உங்கள் விசா விதிமுழைகள் குைித்து சாிபார்க்கவும் 

விசா இல்ைாமல் அவுஸ்திரேலியாவுக்குச் கசல்ை முயற்சிக்காதீர்கள். எங்களது விசா 

ஃழபண்ைர் என்ை கமன்கருவிழயப் பயன்படுத்தி விசா விருப்பங்கள் குைித்துத் கதாிந்துக் 

ககாள்ளைாம். 

நீங்கள் அவுஸ்திரேலியாவில் நுழைவதற்கு பயண விைக்குப் கபை விண்ணப்பித்து, 

அதற்கான ஒப்புதழையும் கபை ரவண்டியிருக்கைாம். (கீரை ககாடுக்கப்பட்டுள்ள படிநிழை 3 

ஐப் பார்ழவயிைவும்). 

 

படிநிழை 2 - நீங்கள் பூர்த்தி கசய்ய ரவண்டிய தடுப்பூசி 

விதிமுழைகழளச் சாிபார்க்கவும் 

அவுஸ்திரேலியாவில் நுழைவதற்கு நீங்கள் என்ன கசய்ய ரவண்டும் என்பழத உங்கள் 

தடுப்பூசி நிைவேம் தீர்மானிக்கும். 

சர்வரதசப் பயணங்கள் ரமற்ககாள்ள அவுஸ்திரேலியாவின் தடுப்பூசி விதிமுழைகழள 

நீங்கள் பூர்த்தி கசய்யாதரபாது கருத்தில் ககாள்வதற்கு பை விஷயங்கள் உள்ளன. கீரை 

ககாடுக்கப்பட்டுள்ள வைிமுழைகழளப் பின்பற்ைவும். 

மருத்துவக் காேணங்களுக்காக உங்களுக்குத் தடுப்பூசி ரபாட்டுக்ககாள்ள முடியாவிட்ைால், 

தடுப்பூசி ரபாட்டுக்ககாண்ை பயணிகளின் அரத ஏற்பாட்டிழன நீங்கள் அணுகைாம். 

ஏற்றுக்ககாள்ளக்கூடிய மருத்துவச் சான்றுகழள நீங்கள் வைங்க ரவண்டும். உங்கள் 

பார்ழவக்கு: தடுப்பூசி மற்றும் பாிரசாதழன. 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing
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அவுஸ்திரேலியாவிற்கு வருழகப்புாியும் பின்வரும் விசாதாேர்களின் விசா ேத்து 

கசய்யப்பைைாம், ரமலும் அவர்கள் தடுத்து ழவக்கப்பட்டு திருப்பி அனுப்பப்பைைாம்: 

 அவுஸ்திரேலியாவின் எல்ழைக்குள் நுழைவதற்கான விதிமுழைகளுக்கு ஏற்ப, 

சர்வரதச பயணத்திற்குத் ரதழவயான தடுப்பூசி முழுவழதயும் 

ரபாட்டுக்ககாள்ளாதவர்கள்; அல்ைது 

 அவுஸ்திரேலிய அேசாங்கத்தால் வழேயறுக்கப்பட்டுள்ளவாறு, ரகாவிட்-19 

தடுப்பூசிக்கு மருத்துவாீதியாக ஒவ்வாழம எதுவும் இல்ைாதவர்கள்; அல்ைது 

 தடுப்பூசி ரபாட்டுக்ககாள்வதிலிருந்து விைக்களிக்கப்பட்ை பிாிவில் இல்ைாதவர்கள் 

அல்ைது தனிப்பட்ை முழையில் பயண விைக்கு கபற்ைவர்கள். 

 

படிநிழை 3 - பயண விைக்குக்கு விண்ணப்பிக்கவும் 

அவுஸ்திரேலியாவின் தடுப்பூசி விதிமுழைகழள நீங்கள் பூர்த்தி கசய்யவில்ழை என்ைால், 

அவுஸ்திரேலியாவிற்குள் நுழைவதற்கான பயண விைக்குக்கும் நீங்கள் விண்ணப்பிக்க 

ரவண்டியிருக்கைாம். 

ரமைதிகத் தகவலுக்கும், எப்படி விண்ணப்பிப்பது என்பது பற்ைிய தகவலுக்கும் 

அவுஸ்திரேலியாவில் நுழைவதற்கான விைக்கு கதாைர்பான கசயல்முழை என்பழதப் 

பார்ழவயிைவும். 

படிநிழை 4 - மாநிைம் மற்றும் பிேரதச வருழக கதாைர்பான 

விதிமுழைகழளச் சாிபார்க்கவும் 

விமானத்ழத முன்பதிவு கசய்வதற்கு முன், நீங்கள் வருழகப் புாியவிருக்கும் மாநிைம் மற்றும் 

பிேரதசத்தின் வருழக கதாைர்பான விதிமுழைகழளச் சாிபார்க்கவும். இதில் எல்ழைக்குள் 

நுழைவதற்கான பதிவுப் படிவங்கள் அல்ைது தனிழமப்படுத்தல் ஆகியழவ அைங்கும். 

நீங்கள் கைந்து ரபாக்குவேத்து கசய்யவிருக்கும் மற்றும் பயணிக்கவிருக்கும் மாநிைங்கள் 

மற்றும் பிேரதசங்கள் அழனத்தில் உள்ளவற்ழையும் சாிபார்க்கவும். குறுகிய காை 

அைிவிப்பில் இந்த விதிமுழைகள் மாைைாம். நீங்கள் உங்கழளத் தனிழமப்படுத்திக் ககாள்ள 

ரவண்டியிருக்கைாம். 

உங்களுக்குப் கபாருந்தக்கூடிய பயணக் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் விதிமுழைகளுக்கு 

இணங்குவதற்கு நீங்கரள கபாறுப்பாவீர்கள். அவ்வாறு நீங்கள் இணங்கவில்ழை என்ைால், 

நீங்கள் கடுழமயான தண்ைழனகழளச் சந்திக்க ரநாிடும், இதில் சிழைத்தண்ைழன மற்றும் 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia/exemption-process
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குைிப்பிைத்தக்க அபோதங்கள் ஆகியன அைங்கும்; கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் விதிமுழைகள் 

குைித்து கதாிந்துக் ககாள்ள: மாநிைம் மற்றும் பிோந்திய வருழக கதாைர்பான விதிமுழைகள் 

என்பழதப் பார்ழவயிைவும். 

 

படிநிழை 5 - முன்னதாகரவ திட்ைமிடுங்கள் 

நீங்கள் பயணம் கசய்ழகயில் தாமதங்கள் மற்றும் இழையூறுகள் ஏற்பட்ைால் நீங்கள் என்ன 

கசய்வீர்கள் என்பது குைித்த விஷயங்கழள நீங்கள் கருத்தில் ககாள்ள ரவண்டும். 

விமான நிறுவனங்களும் அவற்றுக்ககன்று சிை விதிமுழைகழளக் ககாண்டிருக்கைாம், 

அவற்ழையும் நீங்கள் பூர்த்தி கசய்ய ரவண்டியிருக்கும். தடுப்பூசி ரபாட்டுக்ககாள்ளாத 

பயணிகள் வருழகப்புாியும் பயணிகளின் எண்ணிக்ழககளுக்கு ஏற்பரவ 

அனுமதிக்கப்படுவர், ரமலும் அவர்கள் மாநிை மற்றும் பிோந்திய வருழக கதாைர்பான 

விதிமுழைகழளப் பூர்த்தி கசய்ய ரவண்டும். 

உங்களுக்குச் சம்பந்தப்பட்ைதாக இருந்தால், அவுஸ்திரேலியாழவ விட்டு கவளிரயை 

நீங்கள் என்ன கசய்ய ரவண்டும் என்பழதப் பார்க்கவும். 

 

படிநிழை 6 - உங்கள் பயணத்ழத முன்பதிவு கசய்திடுங்கள் 

 

படிநிழை 7 - உங்கள் டிஜிட்ைல் முழையிைான பயணிகள் 

பிேகைனத்ழத நிழைவு கசய்யவும் 

உங்கள் விமானப் பயண ரநேத்தின் ஏழு நாட்களுக்கு முன்னதாகரவ உங்கள் டிஜிட்ைல் 

பயணிகள் பிேகைனத்ழத (Digital Passenger Declaration, DPD) கதாைங்கி, 

அவுஸ்திரேலியாவுக்குப் புைப்படுவதற்கு 72 மணிரநேத்திற்குள் அழதச் சமர்ப்பிக்கைாம். 

DPD உங்களது ஆரோக்கியம் கதாைர்பாக முக்கியமான தகவழைக் ரகாருகிைது. இந்தத் 

தகவழை வைங்குவது நழைமுழையில் இருக்கும் ஒரு விதிமுழையாகும். விமான 

நிழையத்திரைா, நீங்கள் அவுஸ்திரேலியாவிற்கு வந்தழையும்ரபாரதா ரதழவயற்ை 

தாமதங்கழள நீங்கள் எதிர்ககாள்ளாமல் இருப்பழத உறுதிகசய்ய இது உதவும். ரமைதிகத் 

தகவலுக்கு, பின்வருவனவற்ழைப் பார்ழவயிைவும்: DPD. 

 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia/state-territory-arrival-requirements
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/leaving-australia
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia/digital-passenger-declaration


 

  
 

 

 
 

 

Page 4 of 7 
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-
transiting-australia - Updated as at 08032022 - Tamil (Sri Lankan) 

 

படிநிழை 8 - புைப்படுவதற்கு முன் ரகாவிட்-19 பாிரசாதழன 

கசய்துக் ககாள்ளுங்கள் 

சமீபத்தில் நீங்கள் கசய்துக் ககாண்ை ரகாவிட்-19 பாிரசாதழனயின் கநகட்டிவ் ஆதாேத்ழத 

விமான ஊைியர்களிைம் நீங்கள் காட்ை ரவண்டியிருக்கும். 

நீங்கள் என்ன பாிரசாதழன கசய்ய ரவண்டும் மற்றும் எப்ரபாது பாிரசாதழனழய கசய்துக் 

ககாள்ள ரவண்டும் என்பது பற்ைிய ரமைதிகத் தகவலுக்கு தடுப்பூசி மற்றும் பாிரசாதழன 

என்பழதப் பார்ழவயிைவும். 

 

படிநிழை 9 - விமான நிழையத்திற்கு எடுத்துச் கசல்ை ரவண்டிய 

உங்கள் ஆவணங்கழளத் தயார்நிழைப்படுத்தவும் 

உங்கள் விமானத்திற்கு நீங்கள் கசக்-இன் கசய்யும்ரபாது, உங்களுழைய பின்வரும் 

ஆவணங்கழளச் சமர்ப்பிக்கும்படி விமான நிறுவன ஊைியர் உங்களிைம் 

ரகட்டுக்ககாள்வார்: 

 பாஸ்ரபார்ட் 

 விசா 

 பயண விைக்கு அனுமதி, ரதழவப்பட்ைால் 

 கநகட்டிவ் ரகாவிட்-19 பாிரசாதழன முடிவு 

 நிழைவு கசய்யப்பட்ை DPD. 

 

படிநிழை 10 - அவுஸ்திரேலியாவுக்கான நுழைவு விதிமுழைகழளப் 

பூர்த்தி கசய்யுங்கள் 

குடிரயற்ைம், சுங்கம் மற்றும் தீங்கு விழளவிக்கும் கபாருட்களுக்கு எதிோன பாதுகாப்பு 

அனுமதி ஆகியழவ இதில் அைங்கும். ரமைதிகத் தகவலுக்கு எல்ழைழயக் கைப்பது 

என்பழதப் பார்ழவயிைவும்.  

 

  

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing#content-index-5
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia/exemption-process
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing#content-index-5
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia/digital-passenger-declaration
https://www.abf.gov.au/entering-and-leaving-australia/crossing-the-border
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படிநிழை 11 - மாநிைம் மற்றும் பிேரதசத்தின் வருழக கதாைர்பான 

விதிமுழைகழளப் பூர்த்தி கசய்தல் 

கபரும்பாைான மாநிைங்கள் மற்றும் பிேரதசங்களில் நீங்கள் அவுஸ்திரேலியாவுக்குள் 

வந்தவுைன் ரகாவிட்-19 பாிரசாதழனழயச் கசய்திை ரவண்டும். 

தடுப்பூசி ரபாட்டுக்ககாள்ளாத பயணிகள் வருழகப்புாியும் பயணிகளின் 

எண்ணிக்ழககளுக்கு ஏற்பரவ அனுமதிக்கப்படுவர், ரமலும் அவர்கள் மாநிை மற்றும் 

பிோந்திய வருழக கதாைர்பான விதிமுழைகழளப் பூர்த்தி கசய்ய ரவண்டும். நீங்கள் 

உங்கழளத் தனிழமப்படுத்திக் ககாள்ள ரவண்டியிருக்கைாம். நீங்கள் இழதயும், நீங்கள் 

கைந்து ரபாக்குவேத்து கசய்யவிருக்கும் மற்றும் பயணிக்கவிருக்கும் மாநிைங்கள் மற்றும் 

பிேரதசங்கள் அழனத்துழைய ரவறு ஏரதனும் விதிமுழைகழளயும் சாிபார்க்க ரவண்டும். 

 

அவுஸ்திரேலியா வைியாகக் கைந்து கசல்லுதல் 

72 மணிரநேம் அல்ைது அதற்கும் குழைவான கைப்பு ரநேம் 

பயணத்தின்ரபாது நீங்கள் அவுஸ்திரேலியாழவ கைந்து கசல்கிைீர்கள் என்ைால், நீங்கள் 

அங்கு நுழைந்தப் பிைகிலிருந்து 72 மணிரநேத்திற்கு மிகாமல் அவுஸ்திரேலியாவிலிருந்து 

புைப்படும் விமானத்தில் நீங்கள் கட்ைாயம் டிக்ககட்ழைப் கபற்ைிருக்க ரவண்டும். 

கபாருத்தமான இழணப்பு விமானம் இல்ழை என்ைால், அவுஸ்திரேலியா வைியாக 

ரபாக்குவேத்து கசய்வது சாத்தியமில்ழை. 

72 மணிரநேம் அல்ைது அதற்கும் குழைவான காைத்திற்கு அவுஸ்திரேலியா வைியாக 

பயணிக்கும் ரபாது நீங்கள் பயண விைக்குக்கு விண்ணப்பிக்க ரவண்டிய அவசியமில்ழை. 

விசா விதிமுழைகள் 

அவுஸ்திரேலியா வைியாகக் கைந்துச் கசல்ை, நீங்கள் கசல்லுபடியாகும் விசா ழவத்திருக்க 

ரவண்டும் அல்ைது விசா இல்ைாமல் கைக்கும் (TWOV) சலுழக உழைய நாட்டினோக 

இருக்க ரவண்டும். 

நீங்கள் கசல்லுபடியாகும் விசாழவ ழவத்திருக்கவில்ழை என்ைாரைா, விசா இல்ைாமல் 

கைப்பதற்கு (TWOV க்கு) தகுதி கபைவில்ழை என்ைாரைா, அவுஸ்திரேலியாவில் நுழைய 

நீங்கள் விசாவிற்கு விண்ணப்பிக்க ரவண்டும். 72 மணிரநேம் வழே அவுஸ்திரேலியாழவக் 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia/state-territory-arrival-requirements
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia/state-territory-arrival-requirements
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia/state-territory-arrival-requirements
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/transit-771/travellers-eligible-to-transit-without-visa
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கைந்துச் கசல்ை கைந்துச் கசல்வதற்கான விசா (துழணப்பிாிவு 771) -க்கு விண்ணப்பிக்க 

ரவண்டும். 

ரகாவிட்-19 பாிரசாதழன 

அவுஸ்திரேலியாழவக் கைக்க, உங்களுக்கு கநகட்டிவ் ரகாவிட்-19 பாிரசாதழன ரதழவ. 

ரமைதிகத் தகவலுக்கு தடுப்பூசி மற்றும் பாிரசாதழன என்பழதப் பார்ழவயிைவும். 

டிஜிட்ைல் முழையிைான பயணிகள் பிேகைனம் 

உங்கள் விமானப் பயண ரநேத்தின் ஏழு நாட்களுக்கு முன்னதாகரவ உங்கள் டிஜிட்ைல் 

பயணிகள் பிேகைனத்ழத (Digital Passenger Declaration, DPD) கதாைங்கி, 

அவுஸ்திரேலியாவுக்குப் புைப்படுவதற்கு 72 மணிரநேத்திற்குள் அழதச் சமர்ப்பிக்கைாம். 

DPD உங்களது ஆரோக்கியம் கதாைர்பாக முக்கியமான தகவழைக் ரகாருகிைது. இந்தத் 

தகவழை வைங்குவது நழைமுழையில் இருக்கும் ஒரு விதிமுழையாகும். விமான 

நிழையத்திரைா, நீங்கள் அவுஸ்திரேலியாவிற்கு வந்தழையும்ரபாரதா ரதழவயற்ை 

தாமதங்கழள நீங்கள் எதிர்ககாள்ளாமல் இருப்பழத உறுதிகசய்ய இது உதவும். ரமைதிகத் 

தகவலுக்கு, பின்வருவனவற்ழைப் பார்ழவயிைவும்: DPD. 

மாநிைம் மற்றும் பிேரதசத்தின் விதிமுழைகள் 

நீங்கள் வருழகப்புாியும் மாநிைம் அல்ைது பிேரதசத்திற்கான ரபாக்குவேத்து 

விதிமுழைகழளப் பின்பற்ை ரவண்டும். தடுப்பூசி ரபாட்டுக்ககாள்ளாத பயணிகள் 

வருழகப்புாியும் பயணிகளின் எண்ணிக்ழககளுக்கு ஏற்பரவ அனுமதிக்கப்படுவர், ரமலும் 

அவர்கள் மாநிை மற்றும் பிோந்திய வருழக கதாைர்பான விதிமுழைகழளப் பூர்த்தி கசய்ய 

ரவண்டும். 

நீங்கள் ர ாட்ைலில் தங்க ரவண்டியிருக்கைாம், ரமலும் உங்கள் விமானத்திற்காக நீங்கள் 

காத்திருக்கும் ரபாது, நீங்கள் தங்குவதற்கு கட்ைணம் கசலுத்தும்படி ரகட்கப்பைைாம். 

ரமைதிகத் தகவலுக்கு மாநிைம் மற்றும் பிோந்தியம் கதாைர்பான வருழக 

விதிமுழைகழளப்பார்ழவயிைவும். 

72 மணிரநேத்திற்கும் அதிகமான கைப்பு ரநேம் 

நீங்கள் இழணக்கும் விமானத்தில் கசல்வதற்கு முன் அவுஸ்திரேலியாவில் 72 

மணிரநேத்திற்கு ரமல் கசைவைித்தால், நீங்கள் அவுஸ்திரேலியாழவ கைந்துச் கசல்வதாக 

கருதப்பைாது. 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/transit-771
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia/digital-passenger-declaration
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia/state-territory-arrival-requirements
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia/state-territory-arrival-requirements
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அவுஸ்திரேலியாவுக்கான மற்ை நுழைவு விதிமுழைகள், ரகாவிட்-19 தடுப்பூசி மற்றும் 

பாிரசாதழன விதிமுழைகள் என அழனத்ழதயும் நீங்கள் பூர்த்தி கசய்ய ரவண்டும். 

குடிரயற்ைம், சுங்கம், தீங்கு விழளவிக்கும் கபாருட்களுக்கு எதிோன பாதுகாப்பு அனுமதி 

மற்றும் ஆரோக்கியம் குைித்த கட்ைாய பிேகைனங்கள் ஆகியழவ இதில் அைங்கும். 

ரமைதிகத் தகவலுக்கு எல்ழைழயக் கைப்பது என்பழதப் பார்ழவயிைவும். 

நீங்கள் மாநிைம் மற்றும் பிேரதசத்தின் வருழக விதிமுழைகழளயும் பூர்த்தி கசய்ய ரவண்டும். 

 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia
https://www.abf.gov.au/entering-and-leaving-australia/crossing-the-border
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia/state-territory-arrival-requirements

