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உஙகள பகுதி அஞ்சலகததிற்குச் த்சல்லுஙகள
அ்ையுஙக்்ள 1300 519 677

இந்த வைிவைரஙகள இன்தனரரு த�ரைியில் வவைண்டுத�ன 
நீஙகள வைிரும்பினரல், தயவுத்சய்து வைரு்க தரருஙகள 
auspost.com.au/letters

்சலு்க ஸடரம்்பக்்ளக் 
தகரண்டு கடிதஙக்்ள 
அனு்பபுவைதில் 
த்சய்ய்பபட்டுள்ள �ரற்்றஙகள
4 ஜனவைரி 2016 ஆம் வததியிலிருந்து, ்சலு்க 
ஸடரம்்பக்்ளக் தகரண்டு ஆஸதிவரலியரவைிற்குள 
கடிதஙக்்ள அனு்பபுவைதற்கு இரண்டு துரித 
அஞ்சல் வ்ச்வைகள ததரடஙக்பபடுகின்்றன.

ப்ரையாாிட்டி காலஅட்்டவ்ை
ட்டலிவாி நேரைஙகள் ந�ாஸ்டிங டெயயப�ட்்ட  

ோளின் �ின்்னர் இருந்து ட�ாருந்தும்

ட்டலிவாிககாக அஞெல் 
டெயயப�ட்்டது

ஒநரை மாேிலம் 
(வர்்த்தக 

்தி்னஙகள்)

�ிற மாேிலஙகள் 
(வர்்த்தக 

்தி்னஙகள்)

முககிய ேகரைஙகளின் ட�ருேகரைப 
�கு்திகளின் உள்நள 1 -

ஒநரை ஊர் அல்லது ேகரைம் 1 -

முககிய ேகரைஙகளின் ட�ருேகரைப 
�கு்திகளுககு இ்்டநய - 2

முககிய ேகரைஙகளின் ட�ருேகரைப 
�கு்திகள் மற்றும் முககிய 
இ்டஙகளுககு இ்்டநய
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நீஙகள அனு்பபுவைது 
என்ன? அதிகபட்்ச அ்ளவு எதத்ன ்சலு்க 

ஸடரம்்பகள?

தபரிய கடிதம்
125கி வை்ரயிலரன 260 x 360 x 20mm 2 ஸடரம்்பகள

தபரிய கடிதம்
250கி வை்ரயிலரன 260 x 360 x 20mm 3 ஸடரம்்பகள

தபரிய கடிதம்
500கி வை்ரயிலரன 260 x 360 x 20mm 5 ஸடரம்்பகள

்ப்ரயரரிட்டி துரித அஞ்சல் வ்ச்வைக்கு, உஙகள ்சலு்க ஸடரம்்பக்்ள 
அடுதது ஒரு ்ப்ரயரரிட்டி வலபி்்ள ஒட்டுஙகள.

தபரிய கடிதததிற்கரன தகவைல்

வைைக்க�ரன வவைகததில் அனு்பப்பபட்ட கடிதஙகள  
கூடுதலரக 2 வைரததக தினஙகள வை்ர எடுக்கும்



உஙகள கடிதத்த எவவைரறு அனு்பபலரம்

்ப்ரயரரிட்டி்ய வைிட 
கூடுதலரக 2 வைரததக தினஙகள 
வை்ர.
தடலிவைரி வநரஙகள வபரஸடிங 
த்சய்ய்பபட்ட நர்ளின் பின்னர 
இருந்து தபரருந்தும் �ற்றும் அனு்பபும் 
இடத்த்ப தபரறுதது �ரறுபடும்.

1-4 வைரததக தினஙகள
தடலிவைரி வநரஙகள வபரஸடிங 
த்சய்ய்பபட்ட நர்ளின் பின்னர 
இருந்து தபரருந்தும் �ற்றும் 
அனு்பபும் இடத்த்ப தபரறுதது 
�ரறுபடும்.

�ரற்்றஙக்்ள  
அ்றிமுக்பபடுததுகிவ்றரம்
4 ஜனவைரி 2016 ஆம் வததியிலிருந்து, ்சலு்க 
ஸடரம்்பக்்ளக் தகரண்டு ஆஸதிவரலியரவைிற்குள 
கடிதஙக்்ள அனு்பபுவைதற்கு இரண்டு துரித 
அஞ்சல் வ்ச்வைகள ததரடஙக்பபட உள்ளன – 
்ப்ரயரரிட்டி �ற்றும் தரகுலர.

அடிக்கடி வகட்க்பபடும் 
வகளவைிகள
வக:  ்சலு்க ஸடரம்்பபின் கட்டணம் �ரறுகி்றதர?

ப:  ்சலு்க ஸடரம்்பபின் கட்டணததில் �ரற்்றம் 
ஏது�ில்்ல, அது $0.60 ஆகவவை இருக்கி்றது

வக:  ்சலு்க ஸடரம்்பபுடன் உள்ள கடிதஙக்்ள எந்த 
வவைகததில் அனு்பபுகி்றரரகள?

ப:  ்சலு்க ஸடரம்்ப்ப �ட்டுவ� தகரண்டு 
அனு்பபுகி்ற கடிதஙக்்ள, வைைக்க�ரன 
வவைகததிவலவய அனு்பபுவைரரகள

வக:  ்சலு்க முததி்ர ஒன்்்றக் தகரண்டு 
முன்னுரி்� வவைகததில் நரன் எவவைிதம் ஒரு ்சிறு 
கடிதத்த அனு்பபுவைது?

ப:  ்ப்ரயரரிட்டி வலபி்்ள உஙக்ளது ்சலு்க 
ஸடரம்புக்கு அடுதது ஒட்டுஙகள

வக:  ஒரு ்ப்ரயரரிட்டி வலபி்ளின் வைி்ல என்ன?

ப:  ஒழுஙகுமு்்ற ந்டமு்்றகளுக்கு உட்பட்டு^, 
ஒரு ்ப்ரயரரிட்டி வலபிளுக்கு $0.50 த்சலவைரகும். 
14 ஜனவைரி 2015 ஆம் வததியிலிருந்து 
உபவயரகி்பபதற்கு, 4 டி்சம்பர 2016 ஆம் 
வததியிலிருந்து, நீஙகள எந்த அஞ்சலகததில் 
இருந்தும் அல்லது auspost.com.au/shop-யில் 
இருந்தும் ்ப்ரயரரிட்டி வலபிளக்்ள்ப தபற்றுக் 
தகரள்ள முடியும்

வக:  ்சலு்க ஸடரம்்பக்்ள உபவயரகிதது 
முன்னுரி்� வவைகததில் நரன் எவவைிதம் ஒரு 
தபரிய கடிதத்த அனு்பபுவைது?

ப:  வத்வையரன எண்ணிக்்கயில் ்சலு்க 
ஸடரம்்பக்்ள உபவயரகிதது, பின் 
ஸடரம்்பக்்ள அடுதது ஒரு ஒற்்்ற ்ப்ரயரரிட்டி 
வலபி்்ள ஒட்டுஙகள. வ�ற்தகரண்டும் 
வைிபரஙகளுக்கு பக்கத்தத திரு்பபுஙகள

வக: வைி்ரவுத தபரலுக்கு �ரற்்றம் எதுவும்  
        இருக்கி்றதர?

ப:  இல்்ல, வைி்ரவுத தபரலுக்கு �ரற்்றம் எதுவும் 
இல்்ல

1.  வைைக்கம் வபரல ்சலு்க 
ஸடரம்்ப்ப ஒட்டுஙகள.

1.  வைைக்கம் வபரல ்சலு்க 
ஸடரம்்ப்ப ஒட்டுஙகள.

2.  ்ப்ரயரரிட்டி வலபி்்ள 
்சலு்க ஸடரம்்பக்கு அடுதது 
ஒட்டுஙகள. ஒழுஙகுமு்்ற 
ந்டமு்்றக்கு 
உட்பட்டது^, ஒரு 
்ப்ரயரரிட்டிவலபிளுக்கு 
$0.50 த்சலவைரகும்.

2.  ஏதரவைது ததருவைில் உள்ள 
்சிவை்பபு நி்ற அஞ்சல் 
தபட்டியில் வபரடவும் 
அல்லது அஞ்சலகததில் 
இருக்கும் ஒரு கவுண்டரில் 
தகரடுக்கவும்.

3.  ஏதரவைது ததருவைில் உள்ள 
்சிவை்பபு நி்ற அஞ்சல் 
தபட்டியில் வபரடவும் 
அல்லது அஞ்சலகததில் 
இருக்கும் ஒரு கவுண்டரில் 
தகரடுக்கவும்.

்ப்ரயரரிட்டி தரகுலர

^இதில் ACCC �ற்றும் அ்�ச்சு்பபணி அ்றிவைி்பபு ந்டமு்்றகள 
அடஙகுகி்றது.

(தயவுத்சய்து ்ப்ரயரரிட்டி வநர அட்டவை்ணக்கு அடுதத பக்கத்தத 
திரு்பபுஙகள)


