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அவுஸ்திரேலியாவுக்குள் நுழைவது 

அவுஸ்திரேலியாவில் நுழைவதற்கு கீரை ககாடுக்கப்படட்ுள்ள 

வழிமுழறகழளக் கழடப்பிடிக்கவும். 

 

படிநிழல 1 - உங்கள் பயணத்ழத முன்பதிவு கெய்வதற்கு 

முன்பு 
 

விொ விதிமுழறகழளெ ்ெேிபாேக்்கவும் 

விொ இல்லாமல் அவுஸ்திரேலியாவுக்குெ ்கெல்ல முயற்சிக்காதீேக்ள். 

எங்களது விொ ஃழபண்டே ்என்ற கமன்கருவிழயப் பயன்படுத்தி விொ 

விருப்பங்கழள அறியலாம். 

படிநிழல 2 - நீங்கள் பூேத்்தி கெய்ய ரவண்டிய தடுப்பூசி 

விதிமுழறகழளெ ்ெேிபாேக்்கவும் 

அவுஸ்திரேலியாவில் நுழைவதற்கு நீங்கள் என்ன கெய்ய ரவண்டும் 

என்பழத உங்கள் தடுப்பூசி நிலவேம் தீேம்ானிக்கும். 

அவுஸ்திரேலியாவின் ெேவ்ரதெ பயணத்திற்குத் ரதழவயான தடுப்பூசி 

விதிமுழறகழள பூேத்்தி கெய்கிறீேக்ளா என்று பாேக்்கவும். 

அவுஸ்திரேலியாவிற்கு வருழகப்புேியும் பின்வரும் விொதாேேக்ளின் விொ 

ேதத்ு கெய்யப்படலாம், ரமலும் அவேக்ள் தடுதத்ு ழவக்கப்படட்ு திருப்பி 

அனுப்பப்படலாம்: 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia%20-%20Updated%20as%20at%2008032022%20-%20Tamil%20(Sri%20Lankan)
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia%20-%20Updated%20as%20at%2008032022%20-%20Tamil%20(Sri%20Lankan)
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder
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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 அவுஸ்திரேலியாவின் எல்ழலக்குள் நுழைவதற்கான விதிமுழறகளுக்கு 

ஏற்ப, ெேவ்ரதெ பயணதத்ிற்குத ்ரதழவயான தடுப்பூசி முழுவழதயும் 

ரபாடட்ுக்ககாள்ளாதவேக்ள்; அல்லது 
 அவுஸ்திரேலிய அேொங்கதத்ால் வழேயறுக்கப்படட்ுள்ளவாறு, ரகாவிட-்

19 தடுப்பூசிக்கு மருதத்ுவேதீியாக ஒவ்வாழம எதுவும் இல்லாதவேக்ள்; 

அல்லது 
 தடுப்பூசி ரபாடட்ுக்ககாள்வதிலிருந்து விலக்களிக்கப்படட் பிேிவில் 

இல்லாதவேக்ள் அல்லது தனிப்படட் முழறயில் பயண விலக்கு 

கபற்றவேக்ள். 

அவுஸ்திரேலியாவின் தடுப்பூசி விதிமுழறகழள நீங்கள் பூேத்்தி 

கெய்யவில்ழல என்றால், தடுப்பூசி கெலுத்தாத பயணிகளுக்கான 

வழிமுழறகழள நீங்கள் கழடபிடிக்க ரவண்டும். 

 

படிநிழல 3 - உங்கள் தடுப்பூசிெ ்ொன்றிதழைப் 

கபற்றிடுங்கள் 

உங்களுக்கு அவுஸ்திரேலியாவில் தடுப்பூசி ரபாடப்பட்டிருந்தால், ெேவ்ரதெ 

ரகாவிட்-19 தடுப்பூசிெ ்ொன்றிதழைப் (ICVC) கபற்றிடுங்கள். 

உங்களுக்கு கவளிநாட்டில் தடுப்பூசி ரபாடப்பட்டிருந்தால் மற்றும் ICVC 

இல்ழல என்றால், அவுஸ்திரேலியாவின் விதிமுழறகழளப் பூேத்்தி கெய்யும் 

கவளிநாடட்ுத் தடுப்பூசிெ ்ொன்றிதழை நீங்கள் கபற ரவண்டும். 

ரமலதிகத் தகவலுக்கு தடுப்பூசி மற்றும் பேிரொதழனத் ரதழவகள் 

என்பழதப் பாேழ்வயிடவும். 

 

படிநிழல 4 - மாநிலம் மற்றும் பிேரதெ வருழக 

கதாடேப்ான விதிமுழறகழள பாேக்்கவும் 

விமானத்ழத முன்பதிவு கெய்வதற்கு முன், நீங்கள் வருழகப் புேியவிருக்கும் 

மாநிலம் மற்றும் பிேரதெத்தின் வருழக கதாடேப்ான விதிமுழறகழளப் 

பாேக்்கவும். இதில், எல்ழலக்குள் நுழைவதற்கான பதிவுப் படிவங்கள் அல்லது 

தனிழமப்படுத்தல் ஆகியழவ அடங்கும். 

நீங்கள் கடந்து ரபாக்குவேத்து கெய்யவிருக்கும் மற்றும் பயணிக்கவிருக்கும் 

மாநிலங்கள் மற்றும் பிேரதெங்கள் அழனத்தில் உள்ளவற்ழறயும் 

பாேக்்கவும். குறுகிய கால அறிவிப்பில் இந்த விதிமுழறகள் மாறலாம்.  

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia%20-%20Updated%20as%20at%2008032022%20-%20Tamil%20(Sri%20Lankan)
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia%20-%20Updated%20as%20at%2008032022%20-%20Tamil%20(Sri%20Lankan)
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
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உங்களுக்குப் கபாருந்தக்கூடிய பயணக் கடட்ுப்பாடுகள் மற்றும் 

விதிமுழறகளுக்கு இணங்குவதற்கு நீங்கரள கபாறுப்பாவீேக்ள். அவ்வாறு 

நீங்கள் இணங்கவில்ழல என்றால், நீங்கள் கடுழமயான தண்டழனகழள 

ெந்திக்க ரநேிடும், இதில் சிழறத்தண்டழன மற்றும் குறிப்பிடத்தக்க 

அபோதங்கள் ஆகியன அடங்கும்; கடட்ுப்பாடுகள் மற்றும் விதிமுழறகள் 

குறித்து கதேிந்துக் ககாள்ள: மாநிலம் மற்றும் பிோந்திய வருழக 

கதாடேப்ான விதிமுழறகள் என்பழதப் பாேழ்வயிடவும். 

 

படிநிழல 5 - உங்கள் பயணத்ழதத் திட்டமிடுங்கள் 
 

முன்னதாகரவ திடட்மிடுங்கள் 

நீங்கள் பயணம் கெய்ழகயில் தாமதங்கள் மற்றும் இழடயூறுகள் 

ஏற்பட்டால் நீங்கள் என்ன கெய்வீேக்ள் என்பது குறித்த விஷயங்கழள 

நீங்கள் பேிசீலிக்க ரவண்டும். 

 

படிநிழல 6 - உங்கள் பயணத்ழத முன்பதிவு 

கெய்திடுங்கள் 

  

படிநிழல 7 - பயணத்திற்குத் தயாோகுங்கள் 

உங்கள் டிஜிடட்ல் முழறயிலான பயணிகள் பிேகடனதழ்த நிழறவு 

கெய்யவும் 

உங்கள் விமானப் பயண ரநேத்தின் ஏழு நாடக்ளுக்கு முன்னதாகரவ உங்கள் 

டிஜிட்டல் பயணிகள் பிேகடனத்ழத (Digital Passenger Declaration, DPD) கதாடங்கி, 

அவுஸ்திரேலியாவுக்குப் புறப்படுவதற்கு 72 மணிரநேத்திற்குள் அழதெ ்

ெமேப்்பிக்கலாம். 

DPD, உங்களது ஆரோக்கியம் கதாடேப்ாக முக்கியமான தகவழலக் 

ரகாருகிறது. இந்தத் தகவழல வைங்குவது நழடமுழறயில் இருக்கும் ஒரு 

விதிமுழறயாகும். விமான நிழலயத்திரலா, நீங்கள் அவுஸ்திரேலியாவிற்கு 

வந்தழடயும்ரபாரதா ரதழவயற்ற தாமதங்கழள நீங்கள் எதிேக்காள்ளாமல் 

இருப்பழத உறுதிகெய்ய இது உதவும். ரமலதிகத் தகவலுக்கு, 

பின்வருவனவற்ழறப் பாேழ்வயிடவும்: DPD 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia%20-%20Updated%20as%20at%2008032022%20-%20Tamil%20(Sri%20Lankan)
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia%20-%20Updated%20as%20at%2008032022%20-%20Tamil%20(Sri%20Lankan)
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia/state-territory-arrival-requirements
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia/state-territory-arrival-requirements
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia/digital-passenger-declaration
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படிநிழல 8 - புறப்படுவதற்கு முன் ரகாவிட்-19 

பேிரொதழன கெய்துககாள்ளுங்கள் 

ெமீபத்தில் நீங்கள் கெய்துக் ககாண்ட ரகாவிட்-19 பேிரொதழனயின் 

கநகடட்ிவ் ஆதாேதழ்த விமான ஊழியேக்ளிடம் நீங்கள் காட்ட 

ரவண்டியிருக்கும். 

நீங்கள் என்ன பேிரொதழன கெய்துககாள்ள ரவண்டும் மற்றும் எப்ரபாது 

பேிரொதழன கெய்துககாள்ள ரவண்டும் என்பது பற்றிய ரமலதிகத் 

தகவலுக்கு தடுப்பூசி மற்றும் பேிரொதழன என்பழதப் பாேழ்வயிடவும். 

படிநிழல 9 - விமான நிழலயத்திற்கு எடுதத்ுெ ்கெல்ல 

ரவண்டிய உங்கள் ஆவணங்கழளத் 

தயாேந்ிழலப்படுத்தவும் 

உங்கள் விமானத்திற்கு நீங்கள் கெக்-இன் கெய்யும்ரபாது, உங்களுழடய 

பின்வரும் ஆவணங்கழளெ ்ெமேப்்பிக்கும்படி விமான நிறுவன ஊழியே ்

உங்களிடம் ரகடட்ுக்ககாள்வாே:் 

 பாஸ்ரபாேட்் 
 விொ 
 அவுஸ்திரேலியாவின் ெேவ்ரதெப் பயணத்திற்குத் ரதழவயான 

தடுப்பூசி விதிமுழறகழள நீங்கள் பூேத்்தி கெய்ததற்கான ொன்று 
 கநகடட்ிவ் ரகாவிட்-19 பேிரொதழன முடிவு 
 நிழறவு கெய்யப்பட்ட DPD. 

 

படிநிழல 10 - அவுஸ்திரேலியாவுக்கான நுழைவு 

விதிமுழறகழளப் பூேத்்தி கெய்யுங்கள் 

குடிரயற்றம், சுங்கம் மற்றும் தீங்கு விழளவிக்கும் கபாருடக்ளுக்கு எதிோன 

பாதுகாப்பு அனுமதி ஆகியழவ இதில் அடங்கும். 

ரமலதிகத் தகவலுக்கு எல்ழலழயக் கடப்பது என்பழதப் பாேழ்வயிடவும். 

 

 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia%20-%20Updated%20as%20at%2008032022%20-%20Tamil%20(Sri%20Lankan)
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia%20-%20Updated%20as%20at%2008032022%20-%20Tamil%20(Sri%20Lankan)
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing#content-index-5
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing#content-index-5
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia/digital-passenger-declaration
https://www.abf.gov.au/entering-and-leaving-australia/crossing-the-border
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படிநிழல 11 - மாநிலம் மற்றும் பிேரதெத்தின் வருழக 

கதாடேப்ான விதிமுழறகழளப் பூேத்்தி கெய்தல் 

கபரும்பாலான மாநிலங்கள் மற்றும் பிேரதெங்களில் நீங்கள் 

அவுஸ்திரேலியாவுக்குள் வந்தவுடன் ரகாவிட்-19 பேிரொதழனழயெ ்கெய்திட 

ரவண்டும். 

நீங்கள் இழதயும், ரமலும் நீங்கள் கடந்து ரபாக்குவேத்து கெய்யவிருக்கும் 

மற்றும் பயணிக்கவிருக்கும் மாநிலங்கள் மற்றும் பிேரதெங்கள் 

அழனத்துழடய ரவறு ஏரதனும் விதிமுழறகழளயும் ெேிபாேக்்க ரவண்டும். 

அவுஸ்திரேலியா வழியாகக் கடந்து கெல்லுதல் 

72 மணிரநேம் அல்லது அதற்கும் குழறவான கடப்பு 

ரநேம் 

பயணத்தின்ரபாது நீங்கள் அவுஸ்திரேலியாழவக் கடந்து கெல்கிறீேக்ள் 

என்றால், நீங்கள் அங்கு நுழைந்தப் பிறகிலிருந்து 72 மணிரநேத்திற்கு 

மிகாமல் அவுஸ்திரேலியாவிலிருந்து புறப்படும் விமானத்தில் நீங்கள் 

கடட்ாயம் டிக்ககடழ்டப் கபற்றிருக்க ரவண்டும். கபாருத்தமான இழணப்பு 

விமானம் இல்ழல என்றால், அவுஸ்திரேலியா வழியாக ரபாக்குவேத்து 

கெய்வது ொதத்ியமில்ழல. 

விொ விதிமுழறகள் 

அவுஸ்திரேலியா வழியாகக் கடந்துெ ்கெல்ல, நீங்கள் கெல்லுபடியாகும் விொ 

ழவத்திருக்க ரவண்டும் அல்லது விொ இல்லாமல் கடக்கும் (TWOV) ெலுழக 

உழடய நாட்டினோக இருக்க ரவண்டும். 

நீங்கள் கெல்லுபடியாகும் விொழவ ழவத்திருக்கவில்ழல என்றாரலா, விொ 

இல்லாமல் கடப்பதற்கு (TWOV க்கு) தகுதி கபறவில்ழல என்றாரலா, 

அவுஸ்திரேலியாவில் நுழைய நீங்கள் விொவிற்கு விண்ணப்பிக்க ரவண்டும். 

72 மணிரநேம் வழே அவுஸ்திரேலியாழவக் கடந்துெ ்கெல்ல கடந்துெ ்

கெல்வதற்கான விொ (துழணப்பிேிவு 771) -க்கு விண்ணப்பிக்க ரவண்டும். 

ரகாவிட-்19 பேிரொதழன 

அவுஸ்திரேலியாழவக் கடக்க, உங்களுக்கு கநகடட்ிவ் ரகாவிட்-19 

பேிரொதழன முடிவு ரதழவ. ரமலதிகத் தகவலுக்கு தடுப்பூசி மற்றும் 

பேிரொதழன என்பழதப் பாேழ்வயிடவும். 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia%20-%20Updated%20as%20at%2008032022%20-%20Tamil%20(Sri%20Lankan)
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia%20-%20Updated%20as%20at%2008032022%20-%20Tamil%20(Sri%20Lankan)
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia/state-territory-arrival-requirements
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-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
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://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing
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டிஜிடட்ல் முழறயிலான பயணிகள் பிேகடனம் 

உங்கள் விமானப் பயண ரநேத்தின் ஏழு நாடக்ளுக்கு முன்னதாகரவ உங்கள் 

டிஜிட்டல் பயணிகள் பிேகடனத்ழத (Digital Passenger Declaration, DPD) கதாடங்கி, 

அவுஸ்திரேலியாவுக்குப் புறப்படுவதற்கு 72 மணிரநேத்திற்குள் அழதெ ்

ெமேப்்பிக்கலாம். 

DPD, உங்களது ஆரோக்கியம் கதாடேப்ாக முக்கியமான தகவழலக் 

ரகாருகிறது. இந்தத் தகவழல வைங்குவது நழடமுழறயில் இருக்கும் ஒரு 

விதிமுழறயாகும். விமான நிழலயத்திரலா, நீங்கள் அவுஸ்திரேலியாவிற்கு 

வந்தழடயும்ரபாரதா ரதழவயற்ற தாமதங்கழள நீங்கள் எதிேக்காள்ளாமல் 

இருப்பழத உறுதிகெய்ய இது உதவும். ரமலதிகத் தகவலுக்கு, 

பின்வருவனவற்ழறப் பாேழ்வயிடவும்: DPD 

மாநிலம் மற்றும் பிேரதெதத்ின் விதிமுழறகள் 

நீங்கள் வருழகப்புேியும் மாநிலம் அல்லது பிேரதெத்திற்கான ரபாக்குவேத்து 

விதிமுழறகழளப் பின்பற்ற ரவண்டும். நீங்கள் ர ாட்டலில் தங்க 

ரவண்டியிருக்கலாம், ரமலும் உங்கள் விமானத்திற்காக நீங்கள் 

காத்திருக்கும்ரபாது, நீங்கள் தங்குவதற்கு கட்டணம் கெலுத்தும்படி 

ரகடக்ப்படலாம். ரமலதிகத் தகவலுக்கு மாநிலம் மற்றும் பிோந்தியம் 

கதாடேப்ான வருழக விதிமுழறகழளப் பாேழ்வயிடவும். 

72 மணி ரநேத்திற்கும் அதிகமான கடப்பு ரநேம் 

நீங்கள் இழணக்கும் விமானத்தில் கெல்வதற்கு முன் அவுஸ்திரேலியாவில் 72 

மணிரநேத்திற்கு ரமல் கெலவழித்தால், நீங்கள் அவுஸ்திரேலியாழவ கடந்துெ ்

கெல்வதாக கருதப்படாது. 

அவுஸ்திரேலியாவுக்கான மற்ற நுழைவு விதிமுழறகள், ரகாவிட்-19 தடுப்பூசி 

மற்றும் பேிரொதழன விதிமுழறகள் என அழனத்ழதயும் நீங்கள் பூேத்்தி 

கெய்ய ரவண்டும். குடிரயற்றம், சுங்கம், தீங்கு விழளவிக்கும் 

கபாருடக்ளுக்கு எதிோன பாதுகாப்பு அனுமதி மற்றும் ஆரோக்கியம் குறித்த 

கட்டாய பிேகடனங்கள் ஆகியழவ இதில் அடங்கும். ரமலதிகத் தகவலுக்கு 

எல்ழலழயக் கடப்பது என்பழதப் பாேழ்வயிடவும்.  

நீங்கள் மாநிலம் மற்றும் பிேரதெத்தின் வருழக விதிமுழறகழளயும் பூேத்்தி 

கெய்ய ரவண்டும். 

 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia%20-%20Updated%20as%20at%2008032022%20-%20Tamil%20(Sri%20Lankan)
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia%20-%20Updated%20as%20at%2008032022%20-%20Tamil%20(Sri%20Lankan)
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia/digital-passenger-declaration
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia/state-territory-arrival-requirements
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia/state-territory-arrival-requirements
https://www.abf.gov.au/entering-and-leaving-australia/crossing-the-border
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccinated-travellers/temporary-visa-holders/entering-transiting-australia/state-territory-arrival-requirements

