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என்னுடைய அகதி விண்ணப்பம் 

மறுக்கப்பட்ைால்  

என்ன ஆகும்? 

 
 

 

13 ஆகஸ்ட்டு 2012- க்குப் பிறகு நீங்கள் படகு மூலமாக அவுஸ்திரேலியாவிற்கு வந்து அடடக்கலம் 

நாடி உங்களுடடய அகதி விண்ணப்பத்திடை மறுப்பதற்காை முடிவிடை ‘குடிவேவு மதிப்பீட்டு 

அதிகாேம்’ (Immigration Assessment Authority (IAA)) எடுத்திருந்தால், இந்தத் தகவல் 

பபாதிடய நீங்கள் பயன்படுத்தலாம்.  

 

 
 
 
 
 

 உங்களுக்குள்ள விருப்பத்பதாிவுகள்: 
 

 

 
 
 
 

. 
 

 

IAA  எைது அகதி விண்ணப்பத்திடை 

மறுப்பதற்காை முடிடவ எடுத்துள்ளது.  

எைக்குள்ள விருப்பத்பதாிவுகள் யாடவ? 

 

விருப்பத்பதாிவு 1: உங்களுடடய சுயவிருப்பத் திரும்படல 

ஒழுங்கு பெய்வதற்காகக் ‘குடிவேவு மற்றும் எல்டலப் 

பாதுகாப்புத் திடணக்கள’த்துடன் பதாடர்பு பகாள்ளுங்கள்.  

 

விருப்பத்பதாிவு 2: பெயல்பாட்டுமுடற நியாயமற்றது என்ரறா, 

உங்களது ரகாாிக்டககள் பெவிமடுத்துக் ரகட்கப்படவில்டல 

என்ரறா, அல்லது முடிவில் இன்பைாரு ெட்டப் பிடை 

இருக்கிறது என்ரறா நீங்கள் கருதிைால், IAA -யின் முடிடவ 

மீள்பாிெீலடை பெய்யுமாறு IAA -ஐ நீங்கள் ரகட்கலாம்.  
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நீதிமன்ற மீள்பாிெீலடை விண்ணப்பம் (விருப்பபதாிவு 2) ஒன்டறத் துவங்க நீங்கள் முடிவு 

பெய்தால் நீங்கள் பின் வருவநவற்டறச் பெய்யலாம்:  

 

 விண்ணப்பத்டதத் தாக்கல் பெய்ய ெட்டதேணி ஒருவருக்குக் கட்டணம் பெலுத்தலாம்; 
 

 

 ‘கூட்டேசு நீதிமன்ற கடடம ெட்டதேணி’ (Federal Court Duty 

           Lawyer) -யுடன் ெந்திப்புரவடள ஒன்று ரவண்டுபமைக் ரகட்டு 

             9261 6356 -இல் ‘ெட்ட உதவி - WA’ (Legal Aid WA) எனும் அடமப்பிடை  

            அடைக்கலாம்.  

 

 படிவங்கடள நீங்களாகரவ நிேப்பி அவற்டறத் தாக்கல் பெய்யலாம். இந்த                        
மீள்பாிெீலடைக்கு விண்ணப்பிக்க உங்களுக்குத் ரதடவப்படும் படிவங்கள் இந்தத் 
தகவல் பபாதியில் உள்ளை. 

 

IAA -முடிவு எடுக்கப்பட்ட திகதியிலிருந்து 35 நாட்களுக்குள்ளாக ‘பபடேல் ெர்க்யூட் 

நீதிமன்ற’(Federal Circuit Court)த்தில் நீங்கள் உங்களது விண்ணப்பத்டதக் கட்டாயமாகத் தாக்கல் 

பெய்துவிட ரவண்டும், அல்லது அந்தக் கால எல்டலக்கு பவளிரய நீங்கள் இருந்தால், கால 

அவகாெம் ரவண்டுபமைக் ரகட்டு அவெியம் விண்ணப்பிக்க ரவண்டும். 

 
 
 

 நிேப்பப்பட ரவண்டிய படிவங்கள்: 

 
 

நீங்கள் நிேப்ப ரவண்டியிருக்கக் கூடிய படிவங்கள் மூன்று உள்ளை. அடவ இந்தப் பபாதியில் 

அடங்கியுள்ளை.  

 

 விண்ணப்பம் - புலப்பபயர்வு ெட்டம் (Application - Migration Act) 

 

 உறுதிபமாைிப்பத்திேம் (இடணப்புத்தாளுடன்) (Affidavit (with the annexure sheet) 

 

 நீதிமன்றக் கட்டணங்கடளச் பெலுத்துவதிலிருந்து விலக்கு ரகாருவதற்காை விண்ணப்பம் 

(Application for exemption for paying the court fees) 
 

 
விண்ணப்பம் - புலப்பபயர்வுச் ெட்டம்  

‘பபடேல் ெர்க்யூட் நீதிமன்ற’த்தில் உங்களுடடய விண்ணப்பத்டதச் ெமர்ப்பிப்பதற்கு நீங்கள் பூர்த்தி 

பெய்யரவண்டிய பிேதாைப் படிவமாகும் இது.  

 

1. இடணக்கப்பட்டுள்ள மாதிாிப் படிவத்டதப் பாருங்கள். 
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2. இந்த ஆவணத்தின் மூன்று (3) பிேதிகடள நீங்கள் நீதிமன்றத்திற்குக் பகாடுக்க 

ரவண்டும். 

 
 

உறுதிபமாைிப்பத்திேம் (Affidavit) 

IAA -முடிவின் பிேதி ஒன்டற இடணக்கும்ரபாது இது ரதடவப்படும். 

 

3. இடணக்கப்பட்டுள்ள மாதிாிப் படிவத்டதப் பாருங்கள். 

 

4. இடணப்புத் தாரளாடு முடிவின் பிேதி ஒன்டறச் ரெருங்கள் 

 

5. -முடிவிலிருந்து 35 நாட்களுக்குப் பிறகு நீங்கள் உங்களது விண்ணப்பத்டதப் பூர்த்தி 

பெய்தால், தாமதத்திற்காை காேணத்டத உங்களுடடய உறுதிபமாைிப்பத்திேம் 

விளக்கிச் பொல்லரவண்டியது அவெியம். 

 

 

6. ெட்டதேணி அல்லது அடமதி நீதவான் ஒருவேது முன்ைிடலயில் நீங்கள் இந்த 

ஆவணத்தில் டகபயாப்பமிட ரவண்டியிருக்கும். நீங்கள் தடுப்பில் இல்டல என்றால், 

‘பபடேல் ெர்க்யூட் நீதிமன்ற’த்தில் உங்களுடடய விண்ணப்பத்டத நீங்கள் 

ெமர்ப்பிக்கும் ரபாது இதில் டகபயாப்பம் இடக்கூடிய ஒருவர் அங்கு இருக்க 

ரவண்டும். 

 

7. இந்த ஆவணத்தின் இேண்டு (2) பிேதிகடள நீங்கள் நீதிமன்றத்திற்குக் பகாடுக்க 

ரவண்டும்.  
 

 
 

நீதிமன்றக் கட்டணங்கடளச் பெலுத்துவதிலிருந்து விலக்கு 
ரகாருவதற்காை விண்ணப்பம் 

8. பபாதுவாக, நீதிமன்றத்தில் உங்களுடடய விண்ணப்பத்டத நீங்கள் தாக்கல்   

      பெய்யும்ரபாது கட்டணம் ஒன்டற நீங்கள் பெலுத்த ரவண்டியிருக்கும்.  

      உங்களிடம் பணம் அதிகம் இல்டல என்றால் கட்டணங்கடளச்  

      பெலுத்துவதிலிருந்து விலக்குக் ரகாாி நீங்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். 

 

9. ெட்டதேணி, அடமதி நீதவான் அல்லது நீதிமன்ற அலுவலர் ஒருவேது முன்ைிடலயில் 

நீங்கள் இந்த ஆவணத்தில் டகபயாப்பமிட ரவண்டும். நீங்கள் தடுப்பில் இல்டல 

என்றால், ‘பபடேல் ெர்க்யூட் நீதிமன்ற’த்தில் உங்களுடடய விண்ணப்பத்டத நீங்கள் 

ெமர்ப்பிக்கும் ரபாது இதில் டகபயாப்பம் இடக்கூடிய ஒருவர் அங்கு இருக்க 

ரவண்டும். 
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உங்களுடடய படிவங்கடளத் தாக்கல் பெய்தல்: 

 

 டகபயாப்பமிடப்பட்ட அடைத்துப் படிவங்கடளயும் 08 9268 7208 என்ற 

இலக்கத்தில் ‘பபடேல் ெர்க்யூட் நீதிமன்ற’த்திற்குத் பதாடல நகல் (fax) மூலம் 

அனுப்புங்கள் அல்லது 

 

 உங்களுக்கு அருகிலுள்ள ‘பபடேல் நீதிமன்ற பதிவக’(Federal Court Registry)த்தில் 

ரநாில் பென்று ஒப்படடயுங்கள். நீங்கள் ‘பபர்த்’ நகாில் இருந்தால், இந்தப் ‘பதிவகம்’ 

இருக்கும் முகவாி: 6-ஆவது மாடி, 1 விக்ரடாாியா அவின்யூ, பபர்த் (Level 6, 1 

Victoria Avenue, Perth)  அல்லது 

 

 http://www.fedcourt.gov.au/online-services/elodgment 

          எனும் வடலத்தளப் பக்கத்திலிருந்து இடணயம் வாயிலாக அவற்டறச் ெமர்ப்பியுங்கள் 

 

கால வடேயடறடய நிடைவில் பகாள்ளுங்கள் 

கூடிய விடேவில் நீங்கள் இடணயம் வாயிலாக அல்லது பதாடல நகல் வாயிலாகப் படிவங்கடளத் 

தாக்கல் பெய்யரவண்டும்,  அல்லது தாக்கல் பெய்யப்படுவதற்காக ‘பபடேல் ெர்க்யூட் 

நீதிமன்ற’த்திற்கு ரநேடியாகச் பென்று படிவங்கடள ஒப்படடக்க ரவண்டும். IAA முடிவிற்குப் பிறகு 

35 நாட்கடள நீங்கள் கடந்திருந்தால் உங்களது விண்ணப்பம் மறுக்கப்படக்கூடும்.  

 

 
‘பபடேல் ெர்க்யூட் நீதிமன்ற’த்திற்கு விண்ணப்பித்துவிட்ட பிறகு 
நீங்கள் பெய்ய ரவண்டியது: 
 

 
 

நீதிமன்ற விொேடணகள் (Hearings) 

உங்களுடடய விண்ணப்பத்டத நீங்கள் தாக்கல் பெய்த பிறகு, நீதிமன்றத்திற்கு வருவதற்காை முதல் 

திகதி ஒன்று உங்களுக்குக் பகாடுக்கப்படும், அந்தத் திகதியில் நீங்கள் கட்டாயம் நீதிமன்றத்திற்குச் 

பென்றாக ரவண்டும். இந்த நீதிமன்றத் திகதியன்று நீங்கள் ெமூகம் அளிக்காவிட்டால், உங்களுடடய 

விண்ணப்பம் நிோகாிக்கப்பட்டுவிடக் கூடும், மற்றும் ெட்ட பெலவுகள் எடதயும் நீங்கள் பெலுத்த 

ரவண்டியிருக்கும்.  

 

 
 

ெட்ட உதவி 

புலப்பபயர்வு முடிவுகடள மீள்பாிெீலடை பெய்வது ெம்பந்தப்பட்ட ெட்டப் பிேச்ெிடைகள் 

ெிக்கலாைடவ. ெட்டதேணி ஒருவடே அமர்த்திக்பகாள்வதற்காை பணம் உங்களிடம் இருந்தால், 

அப்படிச் பெய்வரத மிகச் ெிறந்தது. நீதிமன்றப் படிவங்கள் மற்றும் நீதிமன்றச் பெயல்பாட்டு முடறகள் 

ஆகியவற்றில் நீதிமன்றப் பணியாளர்களால் உங்களுக்கு உதவ இயலும், ஆைால் ெட்ட 

http://www.fedcourt.gov.au/online-services/elodgment
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ஆரலாெடண வைங்க இயலாது.  

 
 
 

நீதிமன்றத்துடன் பதாடர்புபகாள்தல் 

உங்களுடடய வைக்டகப் பற்றிய தகவல்கள் உங்களுக்குத் ரதடவப்பட்டால், அல்லது 

நீதிமன்றத்திற்கு நீங்கள் தகவல்கள் ஏதும் பகாடுக்க ரவண்டும் என்றால் நீதிமன்றப் பதிவகத்துடன் 

நீங்கள் பதாடர்பு பகாள்ளலாம். நீதிபதி அவர்களுடன் நீங்கள் ரநேடியாகத் பதாடர்புபகாள்ள 

இயலாது.  

 

உங்களுடன் பதாடர்பு பகாள்ளரவண்டிய ரதடவ அவர்களுக்கு எைக்கூடும் என்பதால், 

நீதிமன்றத்திற்கும், ‘குடிவேவு மற்றும் எல்டலப் பாதுகாப்புத் திடணக்கள’ அடமச்ெருடடய 

ெட்டதேணிக்கும் உங்களுடடய தற்ரபாடதய விலாெத்டத நீங்கள் அறியத்தே ரவண்டியது முக்கியம். 

உங்களுடடய பதாடர்பு விபேங்கள் மாறிைால், நீதிமன்றத்திற்கும் அடமச்ெருடடய ெட்டதேணிக்கும் 

கூடிய விடேவில் நீங்கள் எழுத்து மூலமாக இடத அறியத்தே ரவண்டியது கட்டாயம். 131 450 எனும் 

இலக்கத்தின் வாயிலாகத் பதாடலரபெி பமாைிபபயர்ப்பு ரெடவடய அடைத்து நீதிமன்றத்ரதாடு 

உங்களால் பதாடர்புபகாள்ள இயலும்.  

 

ெட்ட பெலவுகள் 

உங்களது விண்ணப்பம் பவற்றியடடயாவிட்டால், அரநகமாகக் ‘குடிவேவு மற்றும் எல்டலப் 

பாதுகாப்புத் திடணக்கள’த்திற்கு ஆகும் ெட்ட பெலவுகடள நீங்கள் பெலுத்த ரவண்டியிருக்கக் கூடும். 

நீங்கள் பெலுத்த ரவண்டிய பமாத்தத் பதாடகயாைது ஆயிேக் கணக்காை டாலர்களாக இருக்கலாம். 

பெலவுகடளச் பெலுத்தரவண்டும் என்று உங்களுக்கு உத்தேவு இடப்பட்டு, அப்படி நீங்கள் 

பெய்யவில்டல என்றால், அவுஸ்திரேலியாவிற்கு எப்ரபாதாவது உங்களால் திரும்பி வே இயலுமா 

என்பதன் மீது இது தாக்கம் ஒன்டற ஏற்படுத்தக் கூடும்.  

 

 

 
 

தகவலுக்கு மட்டும் 

இந்தத் தகவல்கடள ஒரு பபாதுவாை வைிகாட்டியாக மட்டுரம பயன்படுத்த ரவண்டும்,  ெட்ட 

ஆெடணக்கு மாறாக இடதப் பயன்படுத்தலாகாது.  
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நீதிமன்றத்தில் உங்களது விண்ணப்பத்டதத் தாக்கல் பெய்த 
பிறகு நீங்கள் ெட்ட உதவிடய எங்கு நாடுவது: 

 

ெட்டதேணி ஒருவடே உங்களால் கண்டுபிடிக்க இயலவில்டல என்றால், ‘ெட்ட உதவி 

அணுகல்’ (Law Access) எனும் அடமப்பிைால் உங்களுக்கு உதவ இயலும். 

பின்வருவைவற்டற நீங்கள் அவர்களுக்குக் பகாடுக்க ரவண்டும்: 

 

1. ‘பபடேல் ெர்க்யூட் நீதிமன்ற’த்தில் நீங்கள் ஏற்கைரவ தாக்கல் பெய்துள்ள 

படிவங்களின் பிேதி ஒன்று; மற்றும் 

2. ‘பபாதுநல ரெடவப் பாிந்துடே விண்ணப்பம்’ (‘Application for pro bono 

referral’)எனும் ‘ெட்ட உதவி அணுகல்’ அடமப்பின் படிவம் 

 

இவற்றிப் பின் வரும் விலாெத்திற்குத் தபால் மூலம் அனுப்புங்கள்: 

 

Law Access 

M249 

The University of Western Australia 

35 Stirling Highway, Crawley WA 6009 

 

அல்லது  lawaccess@lawaccess.net.au 

எனும் முகவாிக்கு அவற்டற மின்ைஞ்ெல் மூலம் அனுப்புங்கள். 

 

குறிப்பு: நிங்கள் ஒரு “உள்ளடக்கப்படாத துாித வைி விண்ணப்பதாாி” (“excluded Fast Track 

applicant”)யாக இருந்தால், அல்லது “இறுதிச் ொன்று” (“conclusive certificate”) ஒன்று 

அளிக்கப்பட்டிருந்தால், நீங்கள் ரவபறாரு நீதிமன்றத்திற்கு விண்ணப்பிக்க ரவண்டும். தயவு 

பெய்து, “உள்ளடக்கப்படாத துாித வைி விண்ணப்பதாாிகள்” மற்றும் “இறுதிச் ொன்றுகள்” 

ஆகியவற்டறப் பற்றிய தகவல் ஏட்டடப் பாருங்கள்.  

mailto:lawaccess@lawaccess.net.au
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உதாேணத்திற்கு மட்டுரம 

பூர்த்தி பெய்வது குறித்த அறிவுறுத்தல்கள் 

விண்ணப்பம் - புலப்பபயர்வுச் ெட்டம்  

1. s.477-இன் கீழ் கால நீட்டிப்பு ரவண்டுபமைக் ரகாருவது உள்ளடங்க, ‘புலப்பபயர்வு 

ெட்டம் 1958’ (Cth) -இன் s.476-இன் கீழ் வைக்கு ஒன்டறத் துவங்குவதற்காக இந்தப் 

படிவம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.  

 

2. பக்கம் -1- இன் கீழ்ப்பகுதிக் குறிப்பில் தேப்பட்டுள்ள ‘ஆவண ரெர்ப்பிப்பு விலாெம்’ 

(address for service) குறித்த விவேங்கடள நீங்கள் பூர்த்தி பெய்யரவண்டியது அவெியம். 

விண்ணப்பம் ெம்பந்தப்பட்ட அடைத்துக் ஆவணப் ரபாக்குவேத்துகளும் இதில் 

தேப்படும் விலாெத்திற்ரக அனுப்பப்படும், மற்றும் இந்த வைக்கு ெம்பந்தமாைஅடைத்து 

ஆவணங்களும் இந்த விலாெத்திற்கு அனுப்பப்பட்டால், அடவ உங்களிடம் 

ரெர்ப்பிக்கப்பட்டுவிட்டதாக எடுத்துக்பகாள்ளப்படும். உங்களுடடய விலாெ 

விபேங்களில் மாற்றம் ஏற்பட்டால், ஏழு நாட்களுக்குள்ளாக ‘ஆவண ரெர்ப்பிப்பு விலாெ’ 

அறிவிப்பு ஒன்டற நீங்கள் தாக்கல் பெய்தாக ரவண்டும், மற்றும் இதன் பிேதி ஒன்டற 

அடைத்து மற்றத் தேப்பிைருக்கும் ரெர்ப்பிக்க ரவண்டும்; விதிமுடற 6.02- (Rule 6.02) 

ஐப் பார்க்க.  

 

3. ‘புலப்பபயர்வு ெட்டம் 1958’ -இன் உபபிாிவு 474 (2) - இன் அர்த்தத்திற்குள்ளாக 

மீள்பாிெீலடை பெய்யப்படும் முடிவாைது ‘நிர்வாகக் காேண முடிவு’ (‘privative clause 

decision’) அல்ல என்று ரகாரும் விதத்தில் விண்ணப்பத்திற்காை ஓவ்பவாரு காேணமும்  

காேணத்ரதாடு கூடிய ‘ெட்டப் பிடை’ (jurisdictional error) ஒன்டற அடடயாளம் 

காட்டரவண்டும், மற்றும் இதன் காேணமாக ஒவ்பவாரு காேணமும் எப்படி எடுக்கப்பட்ட 

முடிரவாடும், முடிவிற்காை காேணங்கரளாடும், முடிவின் சூழ்நிடலகரளாடும், அல்லது 

முடிடவ எடுப்பதில் ரமற்பகாள்ளப்பட்ட பெயல்முடறகரளாடும் ெம்பந்தப்பட்டுள்ளது 

என்படத நீதிமன்றம் விளங்கிக்பகாள்ள ஏது பெய்யும் வடகயில் ஒவ்பவாரு 

காேணத்டதப் பற்றிய ரபாதுமாை விவேங்கள் பகாடுக்கப்பட ரவண்டும்.  

 

4. ‘தைிப்பட்ட பாதுகாப்பு மதிப்பீட்டு மீள்பாிெீலடையாளர்’ (Independent Protection 

Assessment Reviewer) ஒருவோல் ஏற்படுத்தப்பட்ட பாிந்துடே எடதயும் நீங்கள் 

மறுதலித்தால், ‘கடேகடந்த முடறயில் உள்நுடைந்த ஒருவ’(offshore entry person)ேது 

விண்ணப்பத்தில் அப்படிப்பட்ட பாிந்துடேகளின் விவேங்கள் உள்ளடக்கப்பட 

ரவண்டும், மற்றும் அந்தப் பாிந்துடே ெட்டப்படி ரமற்பகாள்ளப்படவில்டல என்று 

வாதிடுவதற்காை காேணம் அல்லது காேணங்கடளக் குறிப்பிட ரவண்டும். இைி 

ரமற்பகாள்ளப்படவிருக்கும் முடிவு ஒன்றிற்கு எதிர்ப்பு பதாிவிப்பதற்காகக் கால நீட்டிப்பு 

நாட ரவண்டிய அவெியம் இல்டல (அதாவது; இதுவடே ரமற்பகாள்ளப்படாத ஒரு 

முடிவு, ஆைால் இந்த முடிவு ஒரு அறிக்டக அல்லது பாிந்துடேடயத் பதாடர்ந்து 

ஏற்படுத்தப்படலாம்). 
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5. முடிவின் பிேதி, காேணங்கடள அடக்கியுள்ள வாக்குமூலம் ஏதுமிருந்தால் அதன் பிேதி 

மற்றும் ஆதாேச் ொன்று ஏதுமிருந்தால் அதன் பிேதி ஆகியவற்டற இடணத்து ஒன்று 

அல்லது அதற்கும் ரமற்பட்ட உறுதிபமாைிப்பத்திேங்க( affidavits)டள விண்ணப்பதாாி 

தாக்கல் பெய்ய ரவண்டியது அவெியம். கால நீட்டிப்பு ரகாாிைால், தாமதத்டத விளக்கும் 

ஆதாேத்டதயும், நீதி வைங்குவதற்காக கால நீட்டிப்பு அளிக்க ரவண்டிய அவெியம் 

நீதிமன்றத்திற்கு இருக்கிறது என்று விண்ணப்பதாாி ஏன் கருதுகிறார் என்பதற்காை 

விளக்கத்டதயும் உறுதிபமாைிப்பத்திேம் அவெியம் உள்ளடக்க ரவண்டும் (‘புலப்பபயர்வு 

ெட்ட’த்தின் 477(2)-ஆம் பிாிடவப் பார்க்க).  

 

6. ரகாரும் நிவாேணத்திற்காக ‘வாதாடுதற்குாிய வைக்கு’ (arguable case) ஒன்டற 

முன்டவக்க விண்ணப்பதாாியால் இயலவில்டல என்றால், இறுதி விொேடண எதுவும் 

இல்லாமல் ‘விதிமுடற 44.12’-இன் கீழ் விண்ணப்பம் நிோகாிக்கப்படக்கூடும்.  

 

7. ஏற்கைரவ துவங்கியுள்ள வைக்கு ஒன்றில் நீங்கள் இடும் விண்ணப்பம் கால 

நீட்டிப்பிற்காைதாக இருந்தாரலா, அல்லது இடடநிடல உத்தேவு, இடடக்கால உத்தேவு 

அல்லது பெயல்பாட்டுமுடற உத்தேவு ஆகியவற்றிற்காக இருந்தாரலா, நீங்கள் 

‘வைக்கின் ரபாது பெய்யப்படும் விண்ணப்ப’(Application in a Case)த்திற்காை 

படிவத்திடைப் பயன்படுத்தரவண்டும்.  

 

8. நீதிமன்றத்திைால் ரவறு விதமாக உத்தேவிடப்பட்டிருந்தாபலாைிய, விண்ணப்பமும் 

அத்துடன் இடணத்து அனுப்பப்படும் ஆவணங்களும் விண்ணப்பம் நீதிமன்றத்தில் 

விொாிக்கப்படுவதற்காகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள திகதியிலிருந்து  குடறந்தது ஏழு 

நாட்களுக்கு முன்பாக ரெர்ப்பிக்கப்பட ரவண்டும்; விதிமுடற 6.19 - ஐப் பார்க்க. 

விதிமுடறகள் ரவறு விதமாக அனுமதித்தாபலாைிய, அல்லது நீதிமன்றம் ரவறு விதமாக 

உத்தேவிட்டாபலாைிய, விண்ணப்ப ரெர்ப்பிப்பு ரநேடியாகச் பெய்யப்பட ரவண்டியது 

கட்டாயம். ‘குடிவேவு மற்றும் எல்டலப் பாதுகாப்புத் திடணக்கள’த்திற்குக் பகாடுப்பதன் 

மூலம் விண்ணப்பங்களும் ஆவணங்களும் ரெர்ப்பிக்கப்படலாம்.  

 

9. இந்த விண்ணப்பத்டத நீங்கள் டகபயழுத்து மூலமாக நிேப்பிைாலும், எவ்பவாரு 

பகுதியிலாவது உங்களுக்கு எழுத இன்னும் இடம் ரதடவப்பட்டாலும், 

ரதடவக்ரகற்றவாறு கூடுதல் பக்கம்/பக்கங்கடள இடணத்துக் பகாள்ளுங்கள்.  

 

10.   பூர்த்தி பெய்த பிறகு, இந்த வைக்கில் ெம்பந்தப்பட்டுள்ள ஒவ்பவாரு தேப்பிைருக்குபமை 

இந்த விண்ணப்பத்தின் மூலப்படிவத்டதயும், பிேதி ஒன்டறயும் நீதிமன்றப் பதிவகத்தில் 

நீங்கள் தாக்கல் பெய்ய ரவண்டும். மூலப்படிவத்டத நீதிமன்றம் டவத்துக்பகாண்டு, 

முத்திடேயிடப்பட்டப் பிேதிகடள உங்களுக்குத் திருப்பிக் பகாடுக்கும். மற்ற தேப்பிைர் 

அல்லது தேப்பிைர்களுக்கு ஒரு பிேதிடய நீங்கள் ரெர்ப்பிக்க ரவண்டியிருக்கும், மற்றும் 

ஒரு பிேதிடய நீங்கள் உங்களது பதிவிற்காக டவத்துக்பகாள்ள ரவண்டும்.   

 



 

 

           ககாப்பு இலக்கம் உங்கள் முழுப் 

 

 அவுஸ்திகேலிய பபைேல் சர்க்யூட் 

நீதிமன்றத்தில் 

பதிவகம்: பபர்த் ........................ 

அஹ்மத் சான் ............................................... 

இங்குதான் விண்ணப்பம் தாக்கல் 

பசய்யப்பைகவண்டும். உங்களுக்கு 

அண்டமயிலுள்ள நகேத்திடனப் பாவியுங்கள்,  

உதாேணமாக. பபர்த், ைார்வின், சிட்னி 

அல்லதுபமல்பர்ன் 

 

 

 

 

விண்ணப்பதாேர்(கள்) 

விண்ணப்பதாேர்களது சூடிய 

பபயர்(கள்) 

[பதிவகப் பயன்பாட்டிற்கு மட்டும்]

 

குடிவேவு மற்றும் எல்டலப் பாதுகாப்பு அடமச்சர் 

முதல் பிேதிவாதி 

 

[அல்லது] 

குடிவேவு மதிப்பீட்டு அதிகாேம் 

இேண்ைாம் பிேதிவாதி 

 

விண்ணப்பம்  - புலப்பபயர்வு சட்ைம் 

2-ஆம் பக்கத்தில் குறிப்பிைப்பட்டுள்ள புலப்பபயர்வு முடிவு சம்பந்தமாக 'புலப்பபயர்வு சட்ைம் 1958'- 

இன் பிாிவு 476-இன் கீழ் நீதிமன்றத்தின் சட்ை அதிகாேத்டதப் பிேகயாகித்து நிவாேணம் ஏன் 

அளிக்கப்பைக்கூைாது என்பதற்கான காேணத்டதப் பிேதிவாதிகள் காண்பிக்க கவண்டும் என்ற 

உத்தேவிற்காக விண்ணப்பதாாி விண்ணப்பிக்கிறார்.   

 

முதல் நீதிமன்றத் திகதி 

 

                                                                                நிேப்பாமல் விடுக  

(நீதிமன்ற அடமவிைம்) .............................................................. -இல் விசாாிக்கப்படிவதற்காக இந்த 

விண்ணப்பம் அட்ைவடணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. நீதிமன்றத் திகதி மற்றும் கநேம் (பதிவகப் பணியாளர் 

நிேப்புவார்)  ....................................  முற்பகல்/பிற்பகல் ................................ இந்த விசாேடணயின் 

கபாது அடனத்துத் தேப்பினர் அல்லது அவர்களது சட்ைப் பிேதிநிதிகள் ஆஜோக கவண்டும். எவ்பவாரு 

தேப்பினோவது ஆஜோகத் தவறினால் இந்தத் தவறு குறித்த உத்தேவுகள் ஏற்படுப்பைக்கூடும். 

இடைநிடலயிலான அல்லது இறுதியான அடனத்துப் பிேச்சிடனகடளயும் நீதிமன்றம் பசவிமடுத்துக் 

ககட்டுத் தீர்மானிக்கலாம், அல்லது இந்த வழக்டகப் பிறகு விசாாிப்பது குறித்த அறிவுறுத்தல்கடள 

ஏற்படுத்தலாம்.  



 

 

       -------------------------------------------------------------- 

   நிேப்பாமல் விடுக     (பிேதி) பதிவாளர் 

இதிகதி: ........../.........../.............. 

 

 

 

-இன் சார்பாகத் தாக்கல் பசய்யப்பட்ைது 

தயாாித்தவர்        சட்ைதேணி அடையாளக் குறியீடு   

சட்ை நிறுவனத்தின் பபயர் 

அவுஸ்திகேலியா-வில் கசர்ப்பிப்பு பசய்வதற்கான முகவாி 

     நிேப்பாமல் விடுக  அஞ்சல் குறியீடு 

மின்னஞ்சல்          DX 

பதாடலகபசி   பதாடல நகல்    கவனத்திற்கு 

 

விண்ணப்பதாேர்(கள்) விபேங்கள் (Applicant/s details) 

இந்த வழக்கின் விண்ணப்பதாாி அல்லது விண்ணப்பதாாிகளில் எவோவது தற்கபாது 

தடுப்புக்காவலில் இருக்கிறார்களா?  

 ஆம்   இல்டல 

புலப்பபயர்வு முடிவு குறித்த விபேங்கள் (பபட்டிடயத் பதாிவு பசய்து புலப்பபயர்வு முடிவு குறித்த  

 விையங்கடள உள்ளிடுங்கள்) 

முடறமன்றத்தினால் கமற்பகாள்ளப்பட்ை முடிவு 

முடறமன்றத்தின் பபயர்: ............................................................................ 

முடிவு எடுக்கப்பட்ட திகதி: .......... / ............. / ..........  

பாதுகாப்பு விொ ஒன்றிற்காக நீங்கள் விண்ணப்பித்திருக்கிறீர்களா? 

 ஆம்                           இல்டல 

‘குடிவேவு மதிப்பீட்டு அதிகாேம்’      

முடிவு எடுக்கப்பட்ட திகதி: .....17..... / .......9...... / ...2015....... 

(இந்தப் பபட்டியில் குறியிட்டு, உங்களுக்கு  

வந்த கடிதத்தில்  உள்ள  

‘குடிவேவு மதிப்பீட்டு அதிகாேத்திைால் எடுக்கப்பட்ட 

முடிவின் திகதிடய இங்கு இடுங்கள்) 

 

 



 

 

‘புலப்பபயர்வு ெட்ட’த்தின் கீழ் அடமச்ெோல் அல்லது இன்பைாரு நபோல்  

     எடுக்கப்பட்ட முடிவு 

 

முடிவு எடுத்த நபேது பபயர்: ............................................................................... 

அவேது பதவி: .............................................................. 

முடிவின் திகதி: ......... / .......... / ......... 

எதிர்கால முடிவு, அல்லது அடமச்ெர் அல்லது அதிகாாி ஒருவோல் ‘புலப்பபயர்வு ெட்ட’த்தின் 

கீழ் ரமற்பகாள்ளப்படும் நடவடிக்டக 

கால நீட்டிப்பிற்காை விண்ணப்பம் (புலப்பபயர்வு முடிவு எடுக்கப்பட்ட திகதியிலிருந்து 35 

நாட்களுக்குள்ளாக விண்ணப்பம் இடப்படவில்டல என்றால், நீட்டிப்பு ஒன்று ரதடவப்படும்) 

புலப்பபயர்வு ெட்டம் 1958’ - இன் பிாிவு 477-இன் கீழ், விண்ணப்பம் பெய்வதற்காை திகதிடய 

நீட்டிப்பதற்காை உத்தேவு ஏற்படுத்துமாறு ரகட்டு விண்ணப்பதாேர் விண்ணப்பிக்கிறாோ? 

ஆம்  இல்டல 

 

 

கால நீட்டிப்பு ரகட்கும் விண்ணப்பத்திற்காை காேணங்கள் (நீதி 

வைங்கப்படரவண்டும் என்பதற்காக கால நீட்டிப்பு பெய்ய ரவண்டிய அவெியம் இருக்கிறது என்று விண்ணப்பதாாி 

ஏன் கருதுகிறார் என்படதக் குறிப்பிடுங்கள்) 

1. .............................................................................. பெய்ய என்ைால் இயலவில்டல.  

2. ................................................................................ என்பது எைக்குத் பதாியவில்டல.  

3.  

 

 

 

உங்கள் விண்ணப்பத்டத இட (-யின் முடிவு எடுக்கப்பட்ட                                                      

திகதியிலிருந்து) 35 நாட்களுக்கு ரமல் கடந்திருந்தால்,  “ஆம்” என்பதில் 

குறியிடுங்கள்.  35 நாட்களுக்குக் குடறவாக  இருந்தால், “இல்டல” என்பதில் 

குறியிடுங்கள்.       

 

 

கால நீட்டிப்பு ரவண்டும் என்பதற்காக “ஆம்” என்பதில் நீங்கள் குறியிட்டிருந்தால், கால 

நீட்டிப்பு உங்களுக்கு ஏன் ரதடவப்படுகிறது என்பதற்காை காேணத்டத நீங்கள் 

காண்பிக்க ரவண்டும். உதாேணமாக, உங்களுக்குத் பதாியாமல் ரபாை விடயங்கள் 

இருந்தாரலா, அல்லது உங்களால் பெய்ய இயலாத விடயங்கள் இருந்திருந்தாரலா 

அவற்றிக் பகாடுக்கலாம்.                        

 

 



 

 

நிேப்பாமல் விடுக  

            இந்த இேண்டு (2) பபட்டிகளில் குறியிடுங்கள். 

விண்ணப்பதாேர்/களால் ரவண்டப்படும் மற்ற இடடநிடல உத்தேவு, இடடக்கால அல்லது 

பெயல்பாட்டு முடற உத்தேவுகள்  

(Other Interlocutory, interim or procedural orders sought by applicant/s)  

(மற்ற ெமநிடல உத்தேவு, இடடக்கால அல்லது பெயல்பாட்டு முடற உத்தேவுகள் ரவண்டப்பட்டால் மட்டும் 

இப்பகுதிடய நிேப்புங்கள்) 

 

1.  

2.                                                  

3. 

 

விண்ணப்பதாேர்/களால் ரவண்டப்படும் இறுதி உத்தேவுகள் (பபட்டிகடளத் பதாிவு பெய்து, கூடுதல் 

அல்லது மாற்று உத்தேவு/கடளச் ரெருங்கள்) 

முடறமன்றம், ‘குடிவேவு மதிப்பீட்டு அதிகாேம்’ அல்லது அடமச்ெோல் ரமற்பகாள்ளப்பட்ட 

முடிடவ நிோகாிக்குமாறு ரகட்கும் உத்தேவு. 

 

விண்ணப்பதாாியின் விண்ணப்பத்திடை ெட்டப் பிேகாேம் தீர்மாைிக்குமாறு அறிவுறுத்தி 

முடறமன்றத்திற்கு, ‘குடிவேவு மதிப்பீட்டு அதிகாே’த்திற்கு அல்லது அடமச்ெருக்கு  

அனுப்பப்படும் ‘பெயலுறுத்து நீதிப் ரபோடண’ (writ of mandamus). 

 

இந்த விண்ணப்பத்தில் பொல்லப்பட்டுள்ள காேணங்கடள முன்ைிட்டு ‘சுயாதீை பாதுகாப்பு 

மதிப்பீட்டு மீள்பாிெீலடையாளர்’ (Independent Protection Assessment Reviewer) 

அவர்களால் ரமற்பகாள்ளப்பட்ட ெிபாாிசு ெட்டப் பிேகாேம் பெய்யப்பட்டது அல்ல என்ற 

ொற்றுடே 

 

எதிர்கால முடிடவ ரமற்பகாள்வதிலிருந்து, அல்லது ரவறு நடவடிக்டகடய 

ரமற்பகாள்வதிலிருந்து, அடமச்ெோல் அல்லது அவேது திடணக்களம், அதிகாாிகள், 

பிேதிநிதிகள் அல்லது முகவர்கள் ஆகிரயாோல் அடமச்ெடேக் கட்டுப்படுத்துவதற்காை 

‘தடடக்கட்டடள’ (injunction).  

 

(இறுதி நிவாேணம் கிடடக்கும் வடகயில் ரவண்டப்படும் ஒவ்பவாரு மற்ற உத்தேடவயும் 



 

 

‘குடிவேவு மதிப்பீட்டு அதிகாே'த்தின் பசயலாக்க முடற அல்லது முடிவு 

நியாயமானதல்ல என்று நீங்கள் ஏன் கருதுகிறீர்கள் என்று கூறுங்கள்.   

 

துல்லியமாகக் கூறுக) 

1.  

2. 

3. 

விண்ணப்பத்திற்காை அடிப்படடக் காேணங்கள் (பூர்த்தி பெய்வது குறித்த அறிவுறுத்தல்கடளப் 

பார்க்க) 

1. மதிப்பீடு நியாயமாைதல்ல,ஏபைைில்...................................................................  

2.     

3.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

நிேப்பாமல் விடுக  

ஆங்கில பமாழியில் உதவி கதடவப்பட்ைால், "ஆம்" 

என்பதில் குறியிடுங்கள்  

ஆங்கில பமாழியில் உதவி கதடவப்பட்ைால், "ஆம்" 

என்பதில் குறியிடுங்கள்  

மற்ற நீதிமன்ற நைவடிக்டககள்( Other Court Proceedings) (முடிடவ 

மீள்பாிசீலடன பசய்யுமாறு ககட்டு நீதிமன்றத்திற்கு ஏற்கனகவ ஒரு விண்ணப்பம் அல்லது விண்ணப்பங்கடள 

விண்ணப்பதாாி இட்டிருந்தால் இந்தப் பகுதி கட்ைாயம் பூர்த்தி பசய்யப்பை கவண்டும் - 'புலப்பபயர்வு சட்ைம் 

1958'-இன் பகுதி 486 D -டயப் பார்க்க.) 

முந்டதய விண்ணப்பம் ஒவ்பவான்டறயும் இட்ை நபர் அல்லது நபர்கள்: 

........................................................................................................................................... 

ஒவ்பவாரு விண்ணப்பமும் இைப்பட்ை நீதிமன்றம் அல்லது நீதிமன்றங்கள்: 

........................................................................................................................................... 

முந்டதய விண்ணப்பம் அல்லது விண்ணப்பங்களின் துவக்கத் திகதி: 

........................................................................................................................................... 

ஒவ்பவாரு விண்ணப்பத்திந் ககாப்பு இலக்கம்: .................................................................. 

ஒவ்பவாரு விண்ணப்பத்திற்குமான பலன்: ........................................................................ 

 

கபசும் பமாழி (Language spoken) 

விண்ணப்பதாாிக்கு பமாழிபபயர்ப்பாளர் ஒருவர் கதடவயா? 

இல்டல ஆம்  

"ஆம்" என்றால் என்ன பமாழி: உதாேணத்திற்கு. ைாாி, பார்ஸி, மாண்ைாின், வியட்நாமியம்: 

....................................................................................................... 

 

 

விண்ணப்ப கசர்ப்பிப்பு (Service of Application) 

 

கீகழயுள்ள முகவாியில் , 'குடிவேவு மற்றும் எல்டலப் பாதுகாப்புத் திடணக்கள'த்திற்கு 

முடறப்படி ஒப்படைப்பதன் மூலம் 7 நாட்களுக்குள்ளாக விண்ணப்பமானது ஒவ்பவாரு 

பிேதிவாதியிைமும் கசர்ப்பிக்கப்பை கவண்டும்.  

[முகவாியானது 'பதிவக'(Registry)த்தினால் குறிப்பிைப்படும்] 

 

 



 

 

நிேப்பாமல் விடுக  

விண்ணப்பதாாி/கள் அல்லது சட்ைதேணியின் டகபயாப்பம் 

(Signature of applicant/s or lawyer) 

அஹமது ொன்                         

..............................................................................................  

டகபயாப்பம்  (பபயர்/கடளப் பபாிய எழுத்தில் எழுதுக) 

..............................................................................................        

 விண்ணப்பதாேர்/கள்    அல்லது        விண்ணப்பதாேர்/களது சட்ைதேணி 

திகதி:  ...5.... / ..12 ......./ ...2015....  

 

 

சட்ைதேணியினது சான்று ('புலப்பபயர்வு சட்ைம் 1958'-இன் பிாிவு 4861- ஐப் பார்க்கவும்) 

புலப்பபயர்வு வழக்டகத் துவங்கும் இந்த இந்த விண்ணப்பத்திடனத் தாக்கல் பசய்யும் 

சட்ைதேணியாகிய .......................................... என்ற பபயடேயுடைய நான் 

பவற்றியடைவதற்கான நியாயமான வாய்ப்பு இந்த புலப்பபயர்வு வழக்கிற்கு இருக்கிறது 

என்று நம்புவதற்கு நியாயமான காேணங்கள் இருக்கின்றன என்று சான்றளிக்கிகறன்.  

          

விண்ணப்பத்திடனத் தாக்கல் பசய்யும் சட்ைதேணியின் டகபயாப்பம்  

திகதி: ................/ ................../ ................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

உங்களுடடய முழுப் பபயடே எழுதுக 

டகபயாப்பம் இடுங்கள்  

 

படிவத்தில் நீங்கள் டகபயாப்பமிடும் திகதிடய 

எழுதுங்கள் (திகதி/மாதம்/வருைம்) 

 



 

 

நிேப்பாமல் விடுக  

 

 

 

பிேதிவாதிகளுக்காை முக்கிய அறிவிப்பு 

(IMPORTANT NOTICE TO RESPONDENT/S) 

.................................................................................................................................... - 

யிலுள்ள பிேதிவாதி/களுக்கு (முகவாியானது 'பதிவக'(Registry)த்தினால் குறிப்பிைப்படும்)    

 

விண்ணப்பத்டத எதிர்த்து வாதிட உத்ரதெிக்கும் பிேதிவாதியாைவர் விண்ணப்பம் அவாிடம் 

ரெர்ப்பிக்கப்பட்ட 14 நாட்களுக்குள்ளாக மறுபமாைி ஒன்டறத் தாக்கல் பெய்யரவண்டியது 

கட்டாயம். திறடமடய மறுப்பதற்காை காேணங்கள், முந்டதய நீதிமன்ற நடவடிக்டககள், 

தாமதம் ரபான்றடவ உள்ளடங்க எதிர்ப்பிற்காை காேணங்கள் ஒவ்பவான்றும் மறுபமாைியில் 

குறிப்பிட்டுச் பொல்லப்பட ரவண்டும். ொர்ந்திருக்கும் ஆதாேங்கள் எதுவும் விபேஙளுடன் 

குறிப்பிடப்பட ரவண்டும் அல்லது உறுதிபமாைிப்பத்திேம் ஒன்றுடன் இடணக்கப்பட 

ரவண்டும்.  

 

விண்ணப்பத்திடை எதிர்த்து வாதிட உத்ரதெிக்காத பிேதிவாதி ஒருவர், பெலவுகடளத் தவிே, 

நீதிமன்றத்தின் உத்தேவுகளுக்குக் கட்டுப்படும் ‘ரதான்றல் அறிவிப்பு’ (notice of appearance) 

ஒன்டறத் தாக்கல் பெய்யலாம்.  

 

 

 

 

 



 

 

உதாேணத்திற்கு மட்டும் - பூர்த்தி பெய்வது குறித்த அறிவுறுத்தல்கள் 

(Example only -Instructions for completion) 

 

உறுதிபமாைிப்பத்திேம் (AFFIDAVIT)  

 

1. ‘பபடேல் ெர்க்யூட் நீதிமன்ற விதிமுடறகள் 2001’ (விதிமுடறகள்)’-இன் கீழ் ரவபறந்த 

வடிவத்திலுமாை உறுதிபமாைிப்பத்திேம் பெல்லுபடியாகாத தருணத்தில் இந்த வடிவிலாை 

உறுதிபமாைிப்பத்திேம் பயன்படுத்தப்படலாம்.  

 

2. இந்த உறுதிபமாைிப்பத்திேத்திலுள்ள ஒவ்பவாரு பத்திக்கும் இலக்கம் இடப்பட ரவண்டும்.  

 

3. உறுதிபமாைிப்பத்திேங்கள் மீது ெத்தியப் பிேமாணம் பெய்வடதச் ொன்றுபடுத்துவதற்கு 

ெட்டபடியாை அதிகாேம் அளிக்கப்பட்ட நபர் ஒருவேது முன்ைிடலயில் இந்த 

உறுதிபமாைிப்பத்திேத்திற்காை ெத்தியப் பிேமாணம் அல்லது வாய்டமயுடே பெய்யப்பட ரவண்டும்: 

உதாேைத்திற்கு, ஒரு ெட்டதேணி, ‘ொன்றுறுதி அலுவலர்’ (notary public) அல்லது அடமதி நீதவான். 

 

4. ொன்றுறுதி அளிப்பவ( deponent)ோல் (உறுதிபமாைிப் பத்திேத்டத ஏற்படுத்துவர்) ஒவ்பவாரு 

பக்கத்திலும் டகபயாப்பம் இடப்படரவண்டும்.  

 

5. உறுதிபமாைிப்பத்திேத்தில் ஏற்படுத்தப்படும் மாற்றம் எதுவும் ொன்றுறுதி                         

அளிப்பவ( deponent)ோலும், ொட்ெியாளோலும் ‘முதபலழுத்து ஒப்பம்’ (initial) இடப்படரவண்டும்.  

 

6. பக்கம் -1-இன் கீழ்ப்பகுதியில் உள்ள ‘ரெர்ப்பிப்பு விலாெ’ விவேங்கடள நீங்கள் கட்டாயம் 

பூர்த்தி பெய்ய ரவண்டும். உறுதிபமாைி ெம்பந்தப்பட்ட அடைத்துக் கடிதப் ரபாக்குவேத்துகளும் 

இங்குக் பகாடுக்கப்பட்டுள்ள விலாெத்திற்கு அனுப்பப்படும், மற்றும் அந்த தபால் விலாெத்திற்குத் 

தபால் மூலம் அனுப்பப்பட்ட ஆவணங்கள் அடைத்தும் உங்களிடம் ரெர்ப்பிக்கப்பட்டுவிட்டதாக 

எடுத்துக்பகாள்ளப்படும். விலாெ விவேங்கடள நீங்கள் மாற்றிைால், ரெர்ப்பிப்பிற்காை விலாெ 

அறிவிப்பு ஒன்டற ஏழு நாட்களுக்குள்ளாக நீங்கள் கட்டாயம் தாக்கல் பெய்யரவண்டும், ரமலும் மற்ற 



 

 

அடைத்துத் தேப்பிைர்களுக்கும் பிேதி ஒன்டற நீங்கள் கட்டாயம் ரெர்ப்பிக்க ரவண்டும்; விதிமுடற 

6.02-ஐப் பார்க்க. 

 

7. உறுதிபமாைிப்பத்திேத்தில் உள்ள உண்டமகளுக்கு ஆதாேமாக உள்ள ஆவணம் இருந்தால், 

அந்த ஆவணத்தின் பிேதி ஒன்று உறுதிபமாைிப்பத்திேத்துடன் கட்டாயம் இடணக்கப்படரவண்டும். 

இந்த ஆவணமாைது பிறகு ‘இடணப்பு’ (‘annexure’) என்று பொல்லப்படும். ஒன்றிற்கும் ரமற்பட்ட 

இடணப்பு இருந்தால், ஒவ்பவான்றிற்கும் இலக்கம் அல்லது எழுத்து மூலமாை ‘சுட்டு’ இடவும்; 

உதாேணத்திற்கு ‘இடணப்பு1’  அல்லது இடணப்பு A ‘. இடணப்பிலுள்ள பக்கங்களுக்கும் 

இலக்கங்கள் இடப்படரவண்டும், மற்றும் கடடெி இடணப்பு வடேக்கும் பக்க இலக்கங்கள் 

பதாடர்ச்ெியாைதாக இருத்தல் ரவண்டும். ஆவணம் ஒன்டற இடணப்பது ொத்தியப்படவில்டல 

என்றால், ஒரு ‘ொன்றுப் பபாரு’(exhibit)ளாக அடதத் தைித்து அடடயாளப்படுத்தலாம்; விதிமுடற 

15.28 -ஐப் பார்க்க.  

 

8. உறுதிபமாைிப்பத்திேத்தில் சுட்டப்பட்டுள்ள இடணப்புதான் இது என்று ஒவ்பவாரு 

ஆவைத்டதயும் அடடயாளப்படுத்தி ொன்றாளர் ஒருவோல் டகபயாப்பமிடப்பட்ட வாக்குமூலம் 

ஒன்று ஒவ்பவாரு ஆவணத்திலும் கட்டாயம் உள்ளடக்கப்படரவண்டும்.  இந்த வாக்குமூலத்தின் 

வாெகங்கள் பின் வருமாறு இருத்தல் ரவண்டும்: 

 

[ொட்ெியாளர் டகபயாப்பமிட்டு பபயர் மற்றும் தடகடமகடளக் குறிப்பிட ரவண்டும்] என் 

முன்ைிடலயில் [திகதிடய உள்ளிடுக] அன்று  [இடத்டத உள்ளிடுக]-இல் ெத்தியப்பிேமாணம் 

பெய்து/வாய்டமயுடேயளித்து [வாக்குமூலம் அளிப்பவேது பபயடே உள்ளிடுக] என்பவோல் 

ஏற்படுத்தப்பட்ட உறுதிபமாைிப்பத்திேத்தில் [‘இடணப்’பின் அடடயாளத்டத உள்ளிடுக] என்று 

சுட்டப்படும் ஆவணமாகும் இது. 

 

உறுதிபமாைிப்பத்திேத்தில் டகபயாப்பமிடும் அரத ரநேத்தில், அரத ொன்றாளோல் இந்த வாக்குமூலம் 

டகபயழுத்திடப்பட ரவண்டும்.  

 

9. ொன்றாகப் பயன்படுத்தவியலாத எவ்பவாரு பபாருடளயும் நீதிமன்றம் நீக்கலாம்; 

உதாேணமாக, அது ரதடவயற்றதாக, களங்கரமற்படுத்துவதாக இருந்தால், அல்லது தடகடம பபறாத 

நபர்களது கருத்துக்கடள அது பகாண்டிருந்தால். விதிமுடற 15.29 -ஐப் பார்க்க.  

 



 

 

10. உறுதிபமாைிப்பத்திேத்டத ஏற்படுத்துபவருக்குப் ரபாதிய அளவு ஆங்கிலத் திறன் 

இல்டலபயைில், அவருக்கு விளங்கும் பமாைியில் பமாைிபபயர்ப்பாளர் ஒருவர் உறுதிபமாைிப்பத்திேம் 

மற்றும் ெத்தியப்பிேமாணம்/வாய்டமயுடேடய வாெித்துக் காண்பிக்கரவண்டும், அல்லது அவற்றின் 

பமாைிபபயர்ப்டபக் கட்டாயம் பகாடுக்கரவண்டும், மற்றும்  டகபயழுத்து இடப்படரவண்டிய 

பகுதியில் அவர் அவ்வாறு பெய்திருக்கிறார் என்று கட்டாயம் ொன்றளிக்க ரவண்டும். 

உறுதிபமாைிப்பத்திேத்திற்காை ெத்தியப்பிேமாணம்/வாய்டமயுடே மற்றும் பமாைிபபயர்ப்பாளேது 

ொன்று ஆகியவற்றிற்பகை உள்ள மாற்று ‘ெட்ட-வாெக’(jurat)த்டதப் பயன்படுத்துங்கள்.  

 

11. பூர்த்தி பெய்யப்பட்டவுடன், இந்த உறுதிபமாைிப்பத்திேத்தின் மூலப்படிவம் மற்றும் பிேதி 

ஒன்டற இந்த வைக்ரகாடு ெம்பந்தப்பட்ட ஒவ்பவாரு தேப்பிைருக்பகைவும் நீதிமன்றப் பதிவகத்தில் 

நீங்கள் தாக்கல் பெய்ய ரவண்டும். நீதிமன்றம் மூலப்படிவத்த்டத டவத்துக்பகாண்டு பிேதிகடள 

உங்களுக்குத் திருப்பித் தரும். ஒரு பிேதிடய மற்ற தேப்பிைர் அல்லது தேப்பிடைர்களுக்கு நீங்கள் 

ரெர்ப்பிக்கரவண்டும், மற்றும் பிேதி ஒன்டற உங்களது பதிவிற்காக டவத்துக்பகாள்ள ரவண்டும்.  

 

தாக்கல் பெய்வதற்கு முன்பாக இந்த அறிவுறுத்தல் ஏட்டட 

நீக்கிவிடவும்  

(Remove this instruction sheet before filing) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

நிேப்பாமல் விடுக  

உங்களது முழுப் பபயடே எழுதுக.      

அவிஸ்திரேலிய பபடேல் ெர்க்யூட் நீதிமன்றம்   

        நீதிமன்றப் பயன்பாட்டிற்கு மட்டும் 

நீதிமன்ற அடமவிடம் 

 

நீதிமன்றத் திகதி 

வைக்கு ரநேம் 

 

பதிவகம்: பபர்த் 

 

 

        அஹமது ொன் (விண்ணப்பதாாி) 

                                ‘குடிவேவு மற்றும் எல்டலப் பாதுகாப்பு அடமச்ெர்’ 

                                                                                பிேதிவாதி 

குடிவேவு மதிப்பீட்டு அதிகாேம்  

                                                                         அடுத்த தேப்பிைர் 

* ரதடவக்ரகற்ப கூடுதல் தேப்பிைர் பபயர்கடள எழுதுக 

உறுதிபமாைிப்பத்திேம் (AFFIDAVIT) 

வாக்குமூலம் அளிப்பவேது பபயர்: அஹமது ொன் 

ெத்தியப்பிேமாணம்/உறுதிபமாைி பெய்யும் நாள்: 5/12/2015 

ரகாப்பு இலக்கம்: ............................... 

 

இந்த இடத்தில்தான் விண்ணப்பம் தாக்கல் பெய்யப்படரவண்டும். 

விண்ணப்பத்தில் உள்ளது ரபால இது இருக்கரவண்டும் 

 

முடிவு எடுக்கப்பட்ட திகதிடய (திகதி/மாதம்/வருடம்)எழுதுங்கள் 



 

 

(விலாெம்) ....................................................... ‘ரயாங்கா ஹில்’ தடுப்பு டமயம், ரநார்த்தம்,  என்ற 

விலாெத்டதச் ரெர்ந்த  ............................................... அஹமது ொன் என்ற பபயடேயுடடய 

மீைவோை நான் ெத்தியப்பிேமாணம் பெய்து / உறுதிபமாைியளித்து பொல்வதாவது: 

 

1. நான் இந்த வைக்கின் விண்ணப்பதாாி  

2. 17/11/2015  (முடிவு ரமற்பகாள்ளப்பட்ட திகதிடய எழுதுங்கள்) திகதியிட்ட ‘குடிவேவு மதிப்பீட்டு 

அதிகாேம்’ ரமற்பகாண்ட முடிவின் நீதிமன்ற மீள்பாிெீலடைக்காக நான் விண்ணப்பிக்கிரறன்.  

 

 

 

என்பவேது ொர்பாகத் தாக்கல் பெய்யப்பட்டது  

என்பவோல் தயாாிக்கப்பட்டது 

ெட்டதேணியிநது குறியீட்டிலக்கம்  

ெட்டதேணி நிறுவைத்தின் பபயர்  

ரெர்ப்பிப்பு பெய்வதற்காை அவுஸ்திரேலிய முகவாி (காலியாக விடவும்.)  

 

மாநிலம்      தபால் குறியீட்டிலக்கம்  

மின்ைஞ்ெல்          DX  

பதாடலரபெி     பதாடல நகல்       கவைத்திற்கு        1    

 

3.  17/11/2015 என்ற திகதி இடப்பட்டு, “இடணப்பு A”   என்று குறியிடப்பட்டுள்ள ‘குடிவேவு 

மதிப்பீட்டு அதிகாே’த்திைால் எடுக்கப்பட்ட முடிவின் பிேதி ஒன்று இத்துடன் 

இடணக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

முடிவு எடுக்கப்பட்ை திகதிடய (திகதி/மாதம்/வருைம்)எழுதுங்கள் 



 

 

 

4 ******************************** முடிவு எடுக்கப்பட்ட திகதியிலிருந்து 35 நாட்கடள நீங்கள் 

கடந்திருந்தால், காலம் தாழ்ந்து விண்ணப்பிப்பதற்காை காேணங்கடள எழுதுங்கள் 

(விண்ணப்பத்தில் பொல்லப்பட்டுள்ள அரத காேணங்கள்) ***************************** 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


