
அமப்பின் பன்னாள் பக்கிஸ்தபைம் ாநாட்டில் 

பிசன்னாகிிபைந்தார் ன்றும் இமைத் தரத் 

தகலல்கள் ததாிலித்தன. இதததலமர, இயங்மகக்கு 

திான குற்மச்சாட்டுகமர நிாகாிக்கும் தநாக்கில் 

பிதி தசாலிஸ்டர் தெனல்கள் இபைலர் 

தெனிலாவுக்கு தசன்றுள்ரனர்   

  இயங்மக நாடாளுன்மத்தில் நிமமதலற்மப்பட்ட 

18ஆலது அசமப்புத் திபைத்தச் சட்டம் 

ெனநாகத்துக்கு லிதாதானததன தெனிலாலில் 

நமடதபற்று லபைம் னித உாிமகள் ாநாட்டில் 

தாப்பி என்மி நாடுகள் குற்மஞ்சாட்டிபெள்ரன. 

தாப்பி என்மி நாடுகரான சுவீடன், 

அர்யாந்து, ஆகிமலபெம் ெப்பானும்  18ஆலது 

திபைத்தச் சட்டத்துக்குக் கடும் திர்ப்மப 

தலரிிட்டுள்ரன. 

இதததலமர, 18ஆலது திபைத்தச் சட்டத்தில் 

ெனநாக லிதாத லிடங்கள் 

உள்ரடக்கப்படலில்மய ன சட்டாஅதிபர் 

தாஹான் பீாிஸ் சுட்டிக்காட்டிபெள்ரார். இயங்மக 

அசின் சார்பில் சட்ட ா அதிபர் தாஹான் பீாிஸ் 

னித உாிமப் தபமலில் லிரக்கரித்துள்ரார் 

ன சிங்கர ஊடகதான்று தசய்தி 

தலரிிட்டுள்ரது. 

தாப்பி என்மி நாடுகள் இயங்மகக்கு திாகக் 

குற்மச்சாட்டுகள் சுத்திதபாது, ட்டு அச 

சார்பற்ம நிறுலனங்களுடன் சுதந்தி ஊடக 

முரசு 

அவுஸ்திரரலியத் தமிழர் ரேரவை  

18 ஆலது அசமப்புத் திபைத்தம் ெனநாகத்துக்கு 

லிதாதானது - தெனிலா 

புரட்டாதி 2010 

ISSN 1837-6460  

மலர் 2 இதழ் 9 

சர்லாதிகாத்துக்குத் துமைதபாகிமது 

ன்பதால் அசமப்புத் திபைத்தத்மத 

கூட்டமப்பு ஆதாிக்காது 13 ஆலது திபைத்தச் 

சட்டத்தின் நற்பன்கமரபெம் பமிக்கிமது 

 

தகாழும்பு, தசப். 7 

அசாங்கம் நாமர 

நாடாளுன்மத்தில் 

சர்ப்பிக்க உள்ர 18லது 

அசமப்புச் சட்டத் 

திபைத்தத்மத, திழ்த் ததசிக் 

கூட்டமப்பு ஆதாிக்காது. இந்தச் சட்டத்திபைத்தம் 

பதலிில் உள்ர ெனாதிபதி இண்டு 

தடமலகளுக்கு தலும் பதலி லகிக்க லமக தசய்து 

சர்லாதிகாத்துக்கு லறி தகாலுகிமது ன்பதாலும்  

நிமமதலற்று, நீதி அதிகாங்கள் சம்பந்தப்பட்ட 

அயகுகரில் அசில் தசல்லாக்குக்கு லமக 

தசய்பெம் பகுதிகமர உள்ரடக்கிதால் ெனநாக 

ஆட்சி பமமக்குக் குந்தகம் ற்படுத்தும் ன்பதாலும்  

13ஆலது அசமப்புச் சட்டத் திபைத்தத்தின் பயம் 

திழ் தபசும் க்களுக்கு லறங்கப்பட்ட 

ட்டுப்படுத்தப்பட்ட நற்பயன்கமரபெம் 

ஊறுபடுத்துலதாலும் புதி அசமப்புச் சட்டத் 

திபைத்தத்மத ஆதாிப்பதில்மய ன்று கூட்டமப்பு 

படிவு தசய்துள்ரது.       (தலும்)  

http://www.uthayan.com/Welcome/full.php?id=3896&Uthayan1283855698


 இம்ாதம் து சபகத் ததாடர்பாடற் 

குழுலானது பம்பாகச் தசற்பட்ட எபை ாதாகும்.  

 

அசில் அைிபெடன் இமைந்து சபகத் ததாடர்பாடற் 

அைிாந்து அவுஸ்திதலிப் பாாளுன்ம 

உறுப்பினர்கள், உர்நிமயிலுள்தரார், தகாள்மக 

லகுப்பாரர்கள்,. தபான்தமாபைடனான தபபைரவு 

சந்திப்புக்கள் தலற்மி தபமக் கடுமாக உமறத்தது. 

இச்சந்திப்புக்கள் கடந்த ாதம் பழுதும் 

நமடதபற்மதுடன் பங்குபற்மிதாாிடிபைந்து 

சாதகான கபைத்துக்களும் தபமப்பட்டன. 

 

இயங்மகப் பாாளுன்மத்தில் 18 ஆலது திபைத்தச் 

சட்டம் தலற்மிதபற்மது ததாடர்பில் இயங்மகில் 

சனநாகம் அறிக்கப்பட்டுச் சர்லாதிகாத்மத தநாக்கி 

அது தசல்லமத ஊடக அைி  அமனலபைக்கும் டுத்துச் 

தசால்லி லபைகிமது. அவுஸ்திதலி ஊடகங்களும் 

இவ்லிடம்..ததாடர்பில்தசய்திகமர தலரிிட்டுள்ரன 

 

து பிதிநிதிதாபைலபைக்கு அவுஸ்திதலிக் 

குடிலவு, பிசாவுாிம அமச்சின் உதிகாாிகமரச் 

சந்திக்கும் அாி லாய்ப்பு லறங்கப்பட்டது. 

அவ்லதிகாாிகள் அ.த.தப அகதிகள் லிடத்தில் 

தற்தகாள்ளும்.தலமயத்திட்டங்கமர.அமிந்திபைந்தது-

டன் து தன்னார்லயர்கரின் பங்கரிப்பிமன 

லிதந்ததற்மினர். 

 

லில்யவூட் தடுப்பு பகாம் சம்பலத்திமனத் ததாடர்ந்து 

ஊடக அைிபெம் அகதிகள், குடிதறுதலாபைக்கான 

ததசி எபைங்கிமைப்பாரபைம் ஊடகங்கரில் பிமறான 

தகலல்கள் தலரிாலமதக் குமமப்பதிலும் 

இயங்மகின் உண்ம நிமயம ஊடகங்களுக்கு 

லிரக்குலதிலும் இமைந்து தசற்பட்டனர். 

இதுததாடர்பில் ஊடகங்கரில் தலரிான தபபைரவு 

தசய்திகரில் சிறுபகுதி நிபே சவுத் தலல்ஸ் 

அமிக்மகில் பட்டிலிடப்பட்டுள்ரது. 

சபகத் ததாடர்பாடல் அைிானது இயங்மக 

அசாங்கத்தின் பப்பும நடலடிக்மககமர 

திர்தகாள்லதில் அல்லும் பகலும் தசற்படுகிமது. 

இயங்மக அச ஆதலாரர்கரில் எபை பகுதிினர் 

தம்மப் பக்கச் சார்பற்மலர்கராகக் காட்டிக் 

தகாண்டும் பப்புமகரில் ஈடுபடுகின்மனர். 

அ.த.தப.ின் சபகத் ததாடர்பாடல் அைி அசில் 

அைிபெடன் இமைந்து இத்தமக பப்புமகமர 

திர்தகாள்லததாடு பய பமனகரில் 

தலற்மிகாகவும் தசற்பட்டுள்ரது. உண்மில் 

பக்கச் சார்பற்ம புயமாரர்கள், இதறியாரர்கள் 

இத்தமக அச பப்புமாரர்கமர 

இனங்காைவும் ததாடங்கிபெள்ரனர். அண்மில் 

சிட்னிப் பல்கமயக்கறகத்தின் தபாசிாிர் தக் லிஞ் 

இது ததாடர்பில் எபை கட்டுமபெம் ழுதிபெள்ரார்.♦ 
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சமூகத் ததொடர்ேொடல் குழுைின் அறிக்வக 



nghJj; NjH;jy; 2010: 

fle;j nghJj;NjHjypy; - njw;F mT];jpNuypa 

k h e p y j ; j p y p U e ; J  k j ; j p a  g h h S k d ; w 

njhFjpfSf;fhf 11 Ntl;ghsHfSk;> 6 nrdw; 

ri g  Ntl ; g h s H fSk ;  N j H jy ;  fsj ; j p y ; 

Nghl;bapl;ldH. ,tHfspy; 

vkJ jkpo ;kf ;fs pd ; g pur ; ridfSf;F Fuy ; 

nfhLf ;ff ; $batHfis ,dk;fz;L > ehd ;F 

ghuhSkd;w Ntl;ghsHfSf;Fk;> xU nrdw;rig 

Ntl;ghsUf;Fk; vkJ Mjutpid toq;fpNdhk;. 

NjHjypy; ,uz;L ghuhSkd;w cWg;gpdHfSk;> xU 

nrdw; cWg;gpdUk;; njhpthfpdH. 

%d;W Ntl;ghsHfs; jq;fSf;F toq;fpapUe;j 

NjHjy; epjpapid jpUg;gp toq;fptpl;ldH. ,UtH 

kl;Lk; NjHjy; epjpapid Vw;Wf; nfhz;ldH. 

mq;fj;Jtj;ij kPsg;;GJg;gpj;jy;: 

v kJ  N g u ita p d ;  n j w ; F  mT] ; j p N u y p a 

khepymitapy; 6 tho;ehs; cWg;gpdHfSk;> 81 

rhjhuz cWg;g pdHfSk; cs;sdH. ,tHfsJ 

mq;fj;Jtq;fis kPsg; ;GJg;gpf;Fk; Kaw;rpfspy; 

vkJ  nraw ;FO <Lgl ;Ls ;sJ. NkYk; Gj pa 

cWg;gpdHfs; gyH Nguitapy; ,izthHfs; vd 

ek;GfpNwhk;. 

epjp Nrfhpg;G: 

njw ;F mT];j pNuy pa khe pymitapdH jkJ 

NjitfSf ;fhd e pj p Nrfh pg ; G Kaw ; r pahf > 

njd;dpe;jpa fiyQh;fsJ fHehlf ,ir epfo;r;rp 

xd;wpid vjpHtUk; etk;gH khjk; 14e ; jpfjp 

mlnya;l; efhpy; elhj;j jpl;lkpl;Ls;sdH. ♦ 
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ததற்கு அவுஸ்திரரலிய மொநில அவை அறிக்வக 

gpupj;jhdpa ehlhSkd;w cWg;gpdu;fs; rpwPyq;fh 

g w ; w p  k f ; fsita p y ;  N fs ; t p  ழுப்பின் ;   

ntspehl;L kw;Wk; nghJeyehl;L mYtyfj;jpd; 

Nfhilf ;fhy Xa;T ,ilNtisia mLj ;J> 

nrg;njk;gu; 14k; ehs; நமடப்தபற்ம KjyhtJ 

t ha ; t o p f ;  N fs ; t p  N e u  mk u ; t p d ;  N g hJ 

rpwpyq;fhtpy; jw;NghJ epyTk; kdpj cupik 

epiyik xspapl;Lf; காட்டப்பட்டது. ntspehl;Lr 

nrayu; mjp khz;GkpF tpypak; N`f;> eh.c.> 

mtu;fSk; gpw ntspehl;L mYtyf mikr;ru;fSk; 

,e;epfo;tpd;NghJ Nfs;tpfSf;Fg; பதியரித்தனர். 

midj;Jyfr; nrQ;rpYitr; rq;fkhdJ Kd;dhs; 

Nghuhs pfnsdf ; Fw ;wQ ; rhl ;lg ;gl ;ltu ;fis 

mZFtjw ; f hd mDkj p >  kd pj cu pikfs ; 

njhlu ;ghfg ; g pu pj ;jhdpa muRf ;Fk ; r pw Pyq ;fh 

muRf;FkpilNaahd fye;Jiuahly;fs; filrpahf 

vg;NghJ epfo;e;jd> jLg;G Kfhk;fspYs;s jkpoupd; 

உலகத் தமிழர் ரேரவை - தசய்தி அறிக்வக  

ததொடர்ச்சி 5ம் ேக்கம்  



அசில்பிபகர்களுடன் சந்திப்பு 

அசில் பிபகர்கள்,கல்லிான்களுடனான.சந்திப்பு 

து தபமலின் நிபே சவுத்தலல்ஸ்  ாநிய அசில் 

குழுலின்  உறுப்பினர்கள் கடந்த லாம் இங்கு பக்கி 

அசில்பிபகர்கள், தகாள்மக.லகுப்பாரர்கள் 

ஆகிதாபைடன் பய சந்திப்புக்கமர தற்தகாண்டனர். 

இதில் பக்கி பன்று அசிமக்  கட்சிகரான   ததாறில் 

கட்சி, லிபல் கட்சி, கிாீன்ஸ் கட்சி ஆகிலற்மிலிபைந்து 

ட்டு பிதிநிதிகளுடன் பய பத்த கல்லிான்கள் 

அடங்குலர். 

இச்சந்திப்பு ிக பன்தனற்மகாக இபைந்ததுடன் ிக 

நல்ய பமமியான கபைத்துப் பாிாமல்களும் 

இடம்தபற்மன. சிமீயங்காலில் தற்தபாதுள்ர சூறலின் 

து க்கள் திர்தநாக்கும் பிச்சமனகளும் 

லிலாதிக்கப்பட்டன. 

தலரி லிலகா லர்த்தக அமச்சுடன் சந்திப்பு 

நிபே சவுத் தலல்ஸ் ாநிய அசில் குழுலின் 

உறுப்பினர்கள், தலரிலிலகா லர்த்தக அமச்சுடன் 

சந்திப்பு நடத்தினர். இதில் திறர்களுமட  இன்மம 

நிமய, 18 லது  திபைத்தம் அதன் லிமரவுகள் பற்மி 

அமச்சு பிதிநிதிகளுக்கு டுத்து கூமப்பட்டது. 

ற்றும் அவுஸ்திதலிா சிமீயங்காவுக்கு நிதி உதலி 

லறங்கும்தபாது அங்கு எபை சர்லததச அசார்பற்ம 

நிறுலனங்கரின் பிசன்னம் அலசிம் ன்பமத 

ஆஸ்திதலி அசாங்கம் லலிபெறுத்த தலண்டும் னவும் 

தகாாிக்மக லிடுக்கப்பட்டது. 

அகதிகள் ததாடர்பான தசற்பாடு 

கடந்த லாம் லியாவுட் தடுப்பு பகாில் திழ் அகதிகள் 

கூமின் தல் மிிபைந்து தங்கரது லிசனத்மத 

தலரிப்படுத்திிபைந்தனர். 

து தபமலின் அகதிகளுக்கான ததசி 

இமைப்பாரபைம் ற்றும் சியபைம் இது ததாடர்புமட 

அதிகாாிகளுடனும், தழ் அகதிகளுடன் தசர்ந்து 

தசற்பட்டனர். து   இமைப்பாரர், ஊடகங்களுக்கு 

லறங்கி தநர்காைலில், இத்தமக திழ் அகதிகள் நாடு 

கடத்தப்பட்டால், அலர்கள் சிமீ யங்காலின் கடும் 

லிசாமைக்கு உட்படுத்தப்படுலார்கள் ன்று 

அலர்கரது பத்திமன ஊடகங்களுக்கு டுத்துக் 

கூமினார். 

து தபமலின் பிதிநிதிகள், நிபே சவுத் தலல்ஸ் 

ாநியத்தில் ீரக் குடிர்ந்துள்ர பய குடும்பங்களுக்கு, 

லாழ்லிட லசதிகள் ற்றும் தலண்டிஅமனத்து 

உதலிகமரபெம் லறங்கி லபைகின்மனர். 

இது ததாடர்பாக தபமலின் ததாண்டர்களுக்கு 

அண்மில் லியாவுத் தடுப்பு பகாிலிபைந்து 

தலரிதமி பயர், தது நன்மிகமரத் ததாிலித்தனர். 

எபை சியர் கடிதம் பயம் நன்மிகமரத் ததாிலித்தனர். 

ஆகஸ்ட்  29 இமைப்பாரபைம் ற்றும் தபமலின் 

உறுப்பினர் சியபைம் தசர்ந்து அண்மில் நிபே சவுத் 

தலல்ஸ் ாநியத்தில் ீரக் குடிர்ந்துள்ர  புது 

உமவுகள் து சபகத்மத சந்திப்பதற்கான எபை 

லிமராட்டு தபாட்டி என்மம எழுங்கு தசய்தனர். 

இதற்கு பயர் லபைமக தந்து இந்நிகழ்வு ிகவும் சிமப்பாக 

நமடப்தபற்மது. 

ார்பக புற்றுதநாய் ஆய்வுக்கான நிதி தசகாிப்பு 

தபமலின் கரிர்  லிறிப்புைர்வுக்குழு ததசி ார்பக 

புற்று தநாய் நிமயத்தினபைக்கு ஆதலாக Pink Ribbon  

Breakfast நிகழ்ச்சிிமன ற்பாடு தசய்துள்ரனர். 

ார்பக புற்று தநாய்க்கு ாபைம் லிதிலியக்கு இல்மய. 

இந்தநாினால் பய யட்சக்கைக்கான தபண்கள் 

பாதிக்கப்பட்டுள்ரனர். து இந்த நடலடிக்மகில் 

பங்கு தகாள்ர ஆர்லபள்ர ததாண்டர்கள் ம்படன் 

1300 660  629 பயம் ததாடர்புகமர ற்படுத்தி 

இமைந்து தகாள்ரயாம்.♦ 

பக்கம் 4 முரசு  மலர் 2  இதழ் 9  

நியூ சவுத் ரைல்ஸ் மொநில அவை அறிக்வக 



பக்கம் 5 முரசு  மலர் 2  இதழ் 9  

ரமற்கு அவுஸ்திரரலிய மொநில அவை அறிக்வக 
vkJ jkpoH Nguitapd; Nkw;F mT];jpNuypa 

k he pymzpa pd ;  mur pay ;  FOt pdH >  k he py 

rl ; lrigf ; f hd MkNly ;  (Armadale)  NjHjy ; 

njhFjp ,ilj;NjHjypy; Nghl;bapLk; njhopw;fl;rp 

Ntl ;ghsH Mr Toni Boti mtHfsJ NjHjy; 

epjpNrfhpg;G epfo;T Xd;wpy; gq;Fgw;wpapUe;jdH. 

,jpy; njhopw; fl;rpapd; khepy epoy; epjpaikr;rH 

Mr Ben Wyatt cl;gl> Kf;fpa gpuKfHfs; gyUk; 

fye;Jnfhz;ldH. ,e;j epfo;tpd;NghJ> jhaf 

kz;zpy; vkJ kf;fs ; gLk ; mtyq;fisAk; > 

mfjpfs; Gfyplk; NfhUk; jkpo; kf;fs; jpUg;gp 

mDg;gg;gLk;NghJ> mq;F mtHfSf;F Vw;glf;$ba 

Mgj;Jfs; Fwpj;Jk;> kpfTk; tpgukhf mq;fpUe;j 

m u r p a w ;  g p u K f H  f S f ; F  v L j ; J f ; 

$wf;$bajhf ,Ue;jJ. 

 mfjpfs; Gfyplk; NfhUtUldhd nraw;ghLfs;: 

vkJ Nkw ;F mT];j pNuy pa khe py mzpapd ; 

mq;fj;jtHfs;> ,q;Fs;s jLg;G Kfhk;fSf;F 

njhlHr;rpahf tp[aq;fs; Nkw;nfhz;L> mq;Fs;s 

jkpo; kf;fSf;F Ntz;ba cjtpfis toq;fp 

tUfpd;wdH. mj;Jld; mtHfsJ kPsf;FbakHTg; 

gz pfs pYk ;  mf ; fiw nrYj ; j ptUf pd ; wdH . 

mz;ikapy; tpyhT+l  jLg;GKfhkpy; ,lk;ngw;w 

rk;gtq;fs; njhlHghf> vkJ NguitapdH ,q;Fs;s 

ghuhSkd;wcWg;gpdHfSld; njhlHGfis Vw;gLj;jp 

jkJ Mjq;f q;fis ntspg;gLj;jpapUe;jdH. 

mq;fj;Jtj;ij kPsg;;GJg;gpj;jy;: 

vkJ Nkw;F mT];jpNuypa khepymitapy;  mq;fk; 

tfpf;Fk; cWg;gpdHfs; midtuJ mq;fj;Jtq;fis 

kPsg;; GJg;gpf;Fk; Kaw;rpfspy; vkJ  nraw;FO 

<Lgl;L> ntw;wpfukhf nrayhw;wp tUfpd;wdH. 

mq;fj;JtHfs; mi tiuAk; xd;wpidj;J epjp 

Nrfh pg ; G Kaw ;r pfs ; Nkw ;nfhs ;s j pl ;lk pl ;L 

tUfpd;wdH. ♦ 

Nfs;tpfSf;Fk; gpw Nfs;tpfSf;Fk; ,tu;fs; 

பதியரித்தனர் ;.  

,e;jf; Nfs;tpfSk; ,tw;wpd; njhlu;r;rpahd Jizf; 

Nfs;tpfSk; rpwPyq;fhTldhd gpupj;jhdpa murpd; 

jw;Nghija cwT gw;wpa epiyg;ghl;ilAk jkpoupd; 

mty epiy gw ;w pa mjd; e piyg ;ghl ;ilAk ; 

ntspg;gLj;Jtdthf அமந்தது;. NkYk;> ,yq;ifj; 

jPtpy; eilngWfpd;w kdpj cupik kPwy;fisf; 

Nfhbl;Lf ; fhl ;Ltjw;Fk ; mq;F epyTk; kdpj 

mtyj ; ijj ;  j P u ; f ; f Ntz ; ba  Njitf ; Fk ; 

e h l hSkd ; wj ; j p y ;  e p yTk ;  j P t p u  Mj uit 

typAWj;jpf; fhl;Ltdthf அமந்தது; ♦ 

 

 

உலகத் தமிழர் ரேரவை - தசய்தி அறிக்வக  

... ததாடர்ச்சி  



கடந்த காயங்கரில் திழ் க்கரின் எபை பகுதிினத அசிலில் ஆர்லம் காட்டிலந்திபைக்கின்மார்கள். அலர்களும் தனித்தனிாகதல தசற்பட்டு 

லந்துள்ரார்கள். ஆனால் இன்மம காயகட்டத்தில் திழ் க்கரின் பற்சிகள் ாவும் எபைங்கிமைக்கப்பட தலண்டி ததமல ழுந்துள்ரது. 

இதுலம காயபம் அமதிாக இபைந்த க்கமரபெம், இரஞ்சந்ததிினமபெம் அசிலில் ஈடுபட மலத்து து திழ்ச் சபகத்தின் எபைங்கிமைந்த 

தநாக்கத்மத உயகுக்கு டுத்துக் காட்டுலது து கடம. 

அவுஸ்திதலி திழ் தபமல பய அசில் தலமயத் திட்டங்கமர அமிபகப்படுத்திபெள்ரது, து அமப்பினாின் தநாக்கம் நிமமதலறுலதற்க்கு 

து தபமலின் அங்கத்துலர்கரின் ண்ைிக்மகபெம், தபாபைள் பயபம் பக்கிானது ன்பது றுக்கதலா, மமக்கபடிாத உண்ம. அதனால் 

உங்கள் எவ்தலாபைலமபெம் து தபமலில் இமைந்து ம்மப் பயப்படுத்தும்படி தலண்டி நிற்கின்தமாம். து தபமலின் திர்காயத்மத 

லறி நடத்தும் தபாறுப்பு எவ்தலாபை அங்கத்தலர்கரின் மககரிலும் உள்ரது. 

உங்கரது உதலி சிமிதாகதலா தபாிதாகதலா இபைப்பினும் து நீண்ட காய, இமடத்த காய, குறுகி காய குமிக்தகாள்கமர அமடலதற்கு ிக 

பக்கிானது. 

நீதிக்காகவும் அமதிக்காகவும் நாம் ததாடங்கி பைத்தில் உங்கமரபெம் உங்கரது நண்பர்கமரபெம் உமலினர்கமரபெம் இமைத்துக் 

தகாள்ளும்படி தாழ்மபெடன் தலண்டி நிற்கின்தமாம். 

து ததசி சஞ்சிமகக்கான கட்டுமகள் தசய்திகமர கீழ்லபைம் ின்னஞ்சல் பகலாிக்கு அனுப்பவும் 

newsletter@australiantamilcongress.com 

தபாறுப்புத் துமப்பு 

இந்த தலரிபட்டில் லபைம் கட்டுமகள், ஆக்கங்கள் அமனத்தும் அவுஸ்திதலித் திறர் தபமலின் தகாள்மககமரதா தநாக்கங்கமரதா 

பிதிபலிப்பனலல்ய. அமல அந்தந்த ழுத்தாரர்கரின் கபைத்துக்கமர பிதிபலிப்பனலாகதல இபைக்கும்.  

Postal Address: 

P.O. BOX 22 COMO WA 6952 AUSTRALIA 

Tel: 1300 660 629  

Web: http://www.australiantamilcongress.com 

அவுஸ்திரரலியத் தமிழர் 
ரேரவை 

ம் தகாள்மக 
 

“க்கரால் க்களுக்காக ததாற்றுலிக்கப்பட்ட க்கரின் தபமலத அவுஸ்திதலித் திழ் தபமலாகும். 

து தகாள்மகானது நீதிமபெம் சாதானத்மதபெம் அடிப்பமடாக மலத்து து க்கரின் லரான, 

சுதந்திான, சத்துலான, பாதுகாப்பான அமதிம ற்படுத்திக் தகாடுப்பதற்கு து க்கரின் 

எபைங்கிமைந்த குயாக எலிப்பதுலாகும்.” 

 

 

ம் இயட்சிம் 

 

“அவுஸ்திதலித் திழ்  தபமல அவுஸ்திதலி சபகத்தில் அங்கம் லகிக்கும் திறர்கரின்  ஆக்க 

பூர்லான பங்கரிப்மப ஊக்குலிப்பதாகவும், திறர்களுக்கு பக்கிானற்மம தலரிக் தகாைர்லதாகவும், 

அவுஸ்திதலிப் பண்புகமர நிமயநிறுத்துலதாவும், ற்மம சபகங்கள், அசுகள், அமப்புக்கள் 

அமனத்மதபெம் திறர்கரின் சபக, பண்பாட்டு, அசில் அக்கமமகள், கலமயகரில் ஈடுபடுத்துலதாகவும் 

அமலதத ம் இயட்சிம்.”  

 

ம் குமிக்தகாள் 

 
“து குமிக்தகாரானது உயகராலி ாீதிில் திழ் க்கரின் னித உாிமகளுக்காகக எபைங்கிமைந்த 

குல் தகாடுப்பது, திறர்கரின் சுநிர்ை உாிமமப் பற்மி அமிலிமய க்கரிமடத 

ற்படுத்துலது, து க்கரின் பாதுகாப்பிற்கும், லரமான லாழ்லிற்கும் தபாபைராதா லரர்ச்சிக்கு 

உதவுலது, து திர்காய சந்ததிினாிற்கு து நாட்டில் நடந்த இனப்படுதகாமயமப் பற்மி 

டுத்துக்கூறுலது ன்பமலாகும்.” 

அவுஸ்திதலித் திறர் தபமல:  

சாதானத்மதபெம் நீதிமபெம் தநாக்கி அமப்தபார் 
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