
ெகா�ைக -�கா�க�ம���
உ�லாச� பயண�க�

ெதாட�க� ப�ள�
ேநா�க�,
ப�ள� மாணவ�க��� �கா�க�, உ�லாச� பயண�க� ம��� சாகச
நடவ��ைககைள� தி�டமி�� ேபா� எ�ப�� ெதாட�க�ப�ள� பய�ப����
ெசய��ைறக� ம��� நைட�ைறகைள எ�க� ப�ள� ச�க�தி�� வ�ள�க
ேவ���.

உ�லாச�
பயண�க����எ�ப�� ெதாட�க� ப�ள�யா� ஏ�பா� ெச�ய�ப�ட அைன��
�கா�க����அவ�� ெகா�ைக ெபா����. இ�த ெகா�ைக எ�ப��
ெதாட�க�ப�ள�யா� ஏ�பா� ெச�ய�ப�ட சாகச நடவ��ைகக���� ெபா����,
அைவ ப�ள� ைமதான�தி� அ�ல� ெவள�ேய நைடெப�கிறதா இ�ைலயா
எ�பைத� ெபா��ப��தாம�, ப�ள� ��க ஓவ�க���� ெபா����.

இ�த ெகா�ைக அைன�� வ��ேடா�ய� அர� ப�ள�க�� ப��ப�ற ேவ��ய
உ�லாச� பயண�க�, �கா�க� ம��� சாகச நடவ��ைகக� �றி�த �ைறய��
ெகா�ைக ம��� வழிகா��த�கைள நிைற� ெச�வைத ேநா�கமாக�
ெகா���ள�. எ�ப�� ெதாட�க�ப�ள� இ�த ெகா�ைக இர�ைட��
ப��ப��கிற�, அ��ட� திைண�கள�தி� ெகா�ைக ம��� வழிகா��த�கைள
�கா�க� ம��� உ�லாச� பயண�க��� தி�டமி�� ேபா� நட���.

இ�த ெகா�ைக மாணவ� பண�ய�ட க�ற� அ�ல� இ�ட�ேக�ப� பயண�தி��
ெபா��தா�.

வைரயைறக�
உ�லாச� பயண�க�
இ�த� ெகா�ைகய�� ேநா�க�தி�காக, உ�லாச� பயண� எ�ப� மாணவ�க�
ஏ�பா� ெச��� ப�ள�களா� ஏ�பா� ெச�ய�ப�டைவ:

● ப�ள� ைமதான�திலி��� ெவள�ேய எ��க�ப�கி�றன (உதாரணமாக, ஒ�
�கா�, நா� உ�லாச� பயண�, ப�ள� வ�ைளயா��);

● ப�ள� ைமதான�தி�� ெவள�ேய நிக�கிறதா இ�ைலயா எ�பைத�
ெபா��ப��தாம� சாகச நடவ��ைககைள ேம�ெகா���க�;

● ப�ள� ைமதான�தி� ப�ள� '��க ஓவ�கள��' கல�� ெகா���க�.

�கா�க� �ைற�த� ஒ� இர� த��மிட� (ப�ள� ��க ஓவ�க� உ�பட)
ச�ப�த�ப�ட உ�லாச� பயண�க�.
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உ��� உ�லாச�உ�லாச� பயண� பயண�க� ப�ள�ய�� நைட �ர�தி� உ�ள
இட�க���ம��� 'சாகச நடவ��ைகக�' ச�ப�த�படவ��ைல.

சாகச நடவ��ைகக� சாதாரண ஆப�ைத வ�ட அதிகமான ெசய�கைள
உ�ளட�கிய�. சாகச நடவ��ைககள�� ேமலதிக தகவ�க��
எ����கா��க�� திைண�கள�தி� இைணயதள�தி� சாகச நடவ��ைககள��
கீ�, ப��வ�� இைண�ப�� கிைட�கி�றன:
https://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/safety/pages/adventure.aspx

�றி�� : பண�ய�ட�தி� க�ற� நடவ��ைகக� (ேபா�ற பண� அ�பவ�) ம���
intercampus பயண ப�ள� �ைற ெச�� க�த�ப�வதி�ைல.

ெகா�ைக
�கா�க� ம��� உ�லாச� பயண�க� எ�க� மாணவ�க��� ஒ� மதி��மி�க
க�வ� அ�பவ�ைத வழ��கி�றன, அைவ வ��பைறய�� கிைட�காத வள�க�,
�ழ�க� ம��� நி�ண��வ�தி�கான அ�கைல வழ��கி�றன.

சாகச நடவ��ைகக� உ�பட அைன�� �கா�க���� உ�லாச�
பயண�க����, எ�க� ப�ள� �ைறய�� ப�ள�� ெகா�ைக ம���ஆேலாசைன
வழிகா��ைய� ப��ப���: உ�லாச� பயண�க� ம��� ெசய�பா�க�. ப�ள�
க��சி� ஒ��த� ேதைவ�ப�� �கா�க� ம��� உ�லாச� பயண�க���,
எ�க� ப�ள��� திைண�கள�தி� ப�ள�� ெகா�ைக ம��� ஆேலாசைன
வழிகா��ைய� ப��ப���: க�வ� ெவள�ய�� பா�கா�� வழிகா��த�க�.

�கா�க� ம��� உ�லாச� பயண�க��கான தி�டமிட�
ெசய��ைற
அைன�� �கா�க�� உ�லாச� பயண�க�� �ைற தி�டமிட� ேதைவக���
இண�க ேவ���.
இ�த தி�டமிட� ெசய��ைறய�� ஒ� ப�தி, ஒ�ெவா� ��ெமாழிய�ப�ட
�கா� அ�ல� உ�லாச� பயண��ட� ெதாட��ைடய அபாய�கைள� �ைற�க
நியாயமான நடவ��ைகக� எ��க�ப�வைத உ�தி ெச�வத�காக, இட�
மதி�ப��கைள நட��வைத உ�ளட�கிய�. ெதாட�க� ப�ள�ய�� இட� மதி�ப����
மாணவ�கள�� ேம�பா�ைவ�கான ஏ�பா�க� ம��� உ�லாச� பயண�தி�
கா���த� ெசய�பா��� அபாய�ைத� க��தி� ெகா�வ� ஆகியைவ அட���.
சிவ�� நா� அறிவ��க�ப�டா�, பாதி�க�ப�ட இட�கள�� உ�லாச� பயண�
அ�ல� �கா� நடவ��ைகக� ர�� ெச�ய�ப�� அ�ல� மா�றியைம�க�ப��.
ேவ� எ�த காரண�தி�காக�� �கா� அ�ல� உ�லாச� பயண�ைத
ர��ெச�வ�, தி��ப அைழ�ப� அ�ல� மா��வத�கான ஏ�பா�கைள��
தி�டமிட� உ�ளட���.
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��த� ேதைவகைள� ெகா�ட மாணவ�க��� உ�ளட�கிய �கா�க� ம���
உ�லாச� பயண� தி�ட�க� வழ�க�ப�வைத உ�தி ெச�வதி� எ�ப��
ெதாட�க�ப�ள� உ�தி����ள� ம��� அைன�� மாணவ�கள�� வ�ைக
ம��� �கா� ம��� உ�லாச� பயண�கள�� ப�ேக�பைத ஆத��பத�காக,
தி�டமிட� க�ட�தி� ���ப�க�ட� ேவைல ெச���.
ஒ� �கா� அ�ல� உ�லாச� பயண� ஒ� �றி�ப��ட வ��� அ�ல� ஆ��
நிைல� ��ைவ உ�ளட�கிய ச�த��ப�கள��, �கா� அ�ல� உ�லாச�
பயண�தி� கல�� ெகா�ளாத மாணவ�க��� மா�� க�வ�� தி�ட�
இ��பைத�� ெபா��தமான ேம�பா�ைவ இ��பைத�� ஒ��கைம���
ஆசி�ய� உ�தி ெச�வா�.

ேம�பா�ைவ
எ�ப�� ெதாட�க�ப�ள� ���லா ம��� �கா�கள�� ேபா� மாணவ�கைள
க�காண��ப� ெதாட�பாக �ைறய�� வழிகா��த�கைள� ப��ப��கிற�.

அைன�� உ�லாச� பண�யாள�க�� (ெப�ேறா� த�னா�வல�க� உ�பட)
ேம�பா�ைவ ேதைவக� ம��� ஒ�ெவா� �கா� ம��� உ�லாச� பயண�தி�
அவசரநிைலகைள� ைகயா�வத�கான �றி�ப��ட நைட�ைறகைள
அறி�தி��பா�க�.
அைன�� �கா�க� ம��� உ�லாச� பயண�க� (சாகச நடவ��ைகக� உ�பட)
மாணவ�கள�� ேம�பா�ைவ ம��� பராம����கான ஒ��ெமா�த�
ெபா��ைப�� அைன�� ப�ள� ஊழிய�க�� அறி�தி��பா�க�.

ெப�ேறா� த�னா�வல�க�
ெப�ேறா�க� �கா�க� ம��� உ�லாச� பயண�க��� உதவ
அைழ�க�படலா�. ப�ள� ஊழிய�க�, ெப�ேறா�க�/பராம��பாள�க��� வ�ைக
ெதாட�பான ெசல�க� �றி�� அறிவ��பா�க�. ப�ள� ஊழிய�க� �கா�க�
ம��� உ�லாச� பயண�க��� ெபா��பாக உ�ளன� ம���
ெப�ேறா�/பராம��பாள� த�னா�வல�க� ஆசி�ய�கள�� அறி���த�கைள�
ப��ப��வா�க� எ�� எதி�பா��க�ப�கிற�. எ�த ெப�ேறா�க�/பராம��பாள�க�
கல�� ெகா�வா�க� எ�பைத ��� ெச��� ேபா�,   ஒ��கைம��� ஆசி�ய�
கண�கி� எ����ெகா�வா�: ெப�ேறா�க�/பராம��பாள�க� வழ�க ேவ��ய
மதி��மி�க திற�க� (எ.கா. ப� உ�ம�, �த�தவ� ேபா�றைவ) ம���
�றி�ப��ட மாணவ�கள�� சிற��� ேதைவக�.

த�னா�வல� ம��� ெவள� வழ��ந�
எ�ப�� ெதாட�க� ப�ள��� அைன�� ெப�ேறா� அ�ல� பராம��பாள� �கா�
அ�ல� உ�லாச� பயண� ெதா�ட�க� ம��� எ�க� மாணவ�க�ட�
ேநர�யாக பண����� அைன�� ெவள� வழ��ந�க�� �ழ�ைதக�ட�
த�ேபாைதய ேவைல அ�ைட�ட� ேவைல ெச�ய ேவ���.

ெப�ேறா�/பராம��பாள� ஒ��த�
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உ��� உ�லாச� பயண�கைள� தவ�ர அைன�� �கா�க� ம��� உ�லாச�
பயண�க���, ��ெமாழிய�ப�ட ெசய�பா��� வ�வர�கைள ேகா����
கா��� ஒ� �றி�ப��ட ஒ��த� ப�வ�ைத ெப�ேறா�க�/பராம��பாள�க���
எ�ப�� ெதாட�க� ப�ள� வழ���. எ�ப�� ெதாட�க�ப�ள� திைசகா�� �ல�
ெப�ேறா�க����கா�க� ம���உ�லாச� பயண�கைள� ப�றி ெத�வ��க��
ம��� அவ�கள�� ஒ��தைல� ெபற�� அ�ல� ப�ள� �கா�க� ம���
உ�லாச� பயண�கைள� ப�றி மாணவ�க��� ைபகள�� ஒ� �றி�ைப ைவ��
ெப�ேறா�க�/பராம��பாள�கள�ட� ேக��� �றி�ப�� ப�திைய தி��ப�� த�மா�
ேக�க�� ெப�ேறா�க�/பராம��பாள�க� த�க� �ழ�ைதய�� ப�ேக�ைப
ஒ���ெகா�வைத உ�தி�ப���கிறா�க�. ��ெமாழிய�ப�ட �கா� அ�ல�
உ�லாச� பயண��ட� அவ�க� அ�ல� த�க� �ழ�ைத�� ஏேத��
ேக�வ�க� அ�ல� கவைலகைள� ப�றி வ�வாதி�க
ெப�ேறா�க�/பராம��பாள�க� ப�ள�ைய� ெதாட�� ெகா�ள
ஊ��வ��க�ப�கிறா�க�.

உ��� உ�லாச� பயண�க���, எ�ப�� ெதாட�க� ப�ள� ஒ�ெவா� ப�ள�
ஆ��� ெதாட�க�திேலா அ�ல� ப�ள� ஆ�� மாணவ�க� ேச��தா�
ேச��ைகய��ேபா� ெப�ேறா� ம��� பராம��பாள�க��� வ�டா�திர உ���
உ�லாச� பயண ஒ��த� ப�வ�ைத வழ���. எ�ப�� ெதாட�க�ப�ள�
மாணவ�கள�� ைபய�� ஒ� ேநா� ேஹா��ல� வரவ����� உ���உ�லாச�
பயண�தி� ெப�ேறா�/பராம��பாள�க��� �����ேய அறிவ��ைப வழ���.
ெதாட��சியான அ��பைடய�� நிக�� உ��� உ�லாச� பயண�க���
(உதாரணமாக வார�ேதா�� உ��� ஓவ��த� வ�ைளயா��� பாட�க�வைர),
எ�ப�� ெதாட�க� ப�ள� ம���� ம���� நிக�ைவ� ெதாட��வத�� ���
ம��ேம ெப�ேறா��� அறிவ����.

�கா�க� ம��� உ�லாச� பயண�க�, பண�ைத� தி��ப�ெப�த�
ம��� ஆதர��கான
ெசல� ஆகியைவ அைன�� �கா�க� ம��� உ�லாச� பயண�க��கான
ெசலைவ ெப�ேறா�/பராம��பாள�களா� ெச��த ேவ���. அைன��
நடவ��ைகக���� பண� ெச��த அைன�� ���ப�க���� ேபா�மான
ேநர� வழ�க�ப��. ஒ��த� ப�வ�க� ெதள�வாக� �ற�ப�ட க�டண� ெதாைக
ம��� க�டண இ�தி ேததிகைள� ெகா������.

வ�திவ�ல�கான ��நிைலக� ெபா���� எ�பைத�த�வ� த��மான��தா� ஒழிய,
ேதைவயான ேததி��� க�டண� ெச��தாத மாணவ�க� கல�� ெகா�ள
அ�மதி�க�பட மா�டா�க�.

எ�ப�� ெதாட�க� ப�ள� மாணவ�க� நிதி காரண�க��காக வ�ல�க�படவ��ைல
எ�பைத உ�தி�ப��த அைன�� �ய�சிகைள�� ெச���. நிதி சி�கைல
எதி�ெகா��� ���ப�க�, மா�� க�டண ஏ�பா�க� �றி�� தைலைம
ஆசி�ய�, உதவ� �த�வ� அ�ல� அைம�� ஆசி�ய�ட� வ�வாதி�க
அைழ�க�ப�கி�றன. �த�வ�, உதவ� �த�வ� அ�ல� ஒ��கைம���
ஆசி�ய� �ைறய�� �கா�க�, வ�ைளயா�� ம��� உ�லாச� பயண நிதி (CSEF)
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�கான ���ப� த�தி ப�றி வ�வாதி�கலா�. CSEF �கான வ��ண�ப�க�
ெச��ப�யா�� வழிகள�� ேசாதி�க�ப�ட ச�ைக அ�ைட அ�ல� த�காலிக
வள��� ெப�ேறாைர ைவ�தி���� ���ப�க��� திற�தி���� ம���
ப�ள�யா� வசதி ெச�ய�ப���ள�. CSEF ம��� வ��ண�ப ப�வ� ப�றிய
��த� தகவ�க�உ�லாச� பயண �கா�க�, வ�ைளயா�� ம���நிதிய��
கிைட���.

ஒ� �கா� அ�ல� உ�லாச� பயண� ப�ள�யா� ர�� ெச�ய�ப�டா� அ�ல�
மா�ற�ப�டா�, அ�ல� ஒ� மாணவ� இன� ஒ� ப�தி அ�ல� அைன��
�காமி� அ�ல� உ�லாச� பயண�தி� கல�� ெகா�ள��யாவ��டா�, எ�க�
ப�ள� ெப�ேறா�க�/பராம��பாள�களா� ெச�ய�ப�� ப�தி அ�ல� ��
பண�ைத� தி��ப�ெப�வத�கான ேகா��ைககைள ப�சீலி���. தன��ப�ட
��நிைலகைள கண�கி� எ����ெகா�� வழ�� அ��பைடய�� வழ��.
ெபா�வாக அ�த நிதி ஏ�கனேவ மா�ற�ப�ட அ�ல� ��றா� தர�ப�ன���
உ�தியள��க�ப�ட ம��� ப�ள��� பண� தி��ப கிைட�காத நிைலய��
ஏ�கனேவ ெச��த�ப�ட ெசல�க��காக நா�க� ெச��திய பண�ைத�
தி��ப�ெபற ��யா�. ���தா�, பண� ெச���� ேநர�தி�
ெப�ேறா�க�/பராம��பாள�க��� பண�ைத� தி��ப� ெப�வ� ப�றிய
தகவ�கைள நா�க� வழ��ேவா�.

மாணவ� உட�நல�
ெப�ேறா�க� ம��� பராம��பாள�க� �கா�க� ம��� உ�லாச�
பயண�க��� �� ப�ள� மாணவ� �காதார தகவ�கைள� ���ப��த நிைலய��
ைவ�தி��பைத உ�தி ெச�ய ேவ���. ஒ�ெவா� �கா����/உ�லாச�
பயண����� மாணவ�கள�� �காதார� ேதைவக���� ெபா��பாக ஒ�
உ��ப�ன� நியமி�க�ப�வா�. எ�க� ம���� ெகா�ைக ம��� மாணவ�
ைகெயா�பமி�ட ம��� ஆைணய ப�வ�தி� ப� வழ�க�ப�� எ�த ம��ைத��
ஆசி�ய�க� நி�வகி�பா�க�. பா�கா�� ெதாட�பான ப�ள�ய�� கடைமகைள
நிைறேவ�ற, அைன���கா�கள��� உ�லாச� பயண�கள���ஆசி�ய�களா�
�த�தவ� ெப�� ம��� ெமாைப� ேபா� எ��க�ப��.

உ�லாச� பயண� ம��� �கா�க���� ெச���ேபா� த�க�
�ழ�ைத/�ழ�ைதக� ந�ல ஆேரா�கிய��ட� இ��பைத உ�தி ெச�வ�
ெப�ேறா�க� ம��� பராம��பாள�கள�� ெபா��பா��.ஒ��காமி� ேபா�ஒ�
மாணவ� ேநா�வா��ப��, �காமி� ெதாடர ��யாவ��டா�, அவ�கைள�
ேசக��� அத�ட� ெதாட��ைடய ெசல�கைள ஈ�க�ட ேவ��ய�
ெப�ேறா��/பராம��பாள�� ெபா��பா��. ஒ� மாணவ� தாமதமாக �காமி�
ேச�வைத �த�வ� ஒ��த� அள��தா�, �கா���� ெச�வ�
ெப�ேறா�/பராம��பாள�� ெபா��பா��.

நட�ைத எதி�பா���க�
�கா�க� ம��� உ�லாச� பயண�கள�� ப�ேக��� மாணவ�க� ஒ��ைழ�க
ேவ��� ம��� ெபா��தமான நட�ைத கா�ட ேவ���.
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ப�ள�ய�� மாணவ� ந�வா�� ம��� நி�சயதா��த� ெகா�ைகமாணவ� நட�ைத
ெநறி�ைறகைள வ��காத நட�ைத காரணமாக அவ�கள�� �ழ�ைத ஒ�
உ�லாச� பயண� அ�ல� �காமி� ப�ேக��� வா��ைப இழ��� அபாய�
இ��தா� ெப�ேறா�க�/பராம��பாள�க��� அறிவ��க�ப��.,ம���/அ�ல�
ெகா�ைம�ப���த� த��� ெகா�ைக). ஒ� மாணவைர வ�ல��வத�கான���
ஒ��கைம�க�ப�ட ஆசி�ய�ட� கல�தாேலாசி��, தைலைமஆசி�ய� அ�ல�
உதவ�� தைலைமயாசி�யரா� எ��க�ப��. இ�த ��� �கா� அ�ல�
உ�லாச� பயண�தி�� �� ெப�ேறா�/பராம��பாள� ம��� மாணவ�
இ�வ���� ெத�வ��க�ப��.

ஒ� �கா� அ�ல� உ�லாச� பயண�தி� ேபா� ஒ� தன��ப�ட மாணவ��
நட�ைத ேதைவயான தர�கைள���தி ெச�யவ��ைலஎ��ஆசி�ய� க�தினா�,
�கா� அ�ல� உ�லாச� பயண�தி� ேபா� ஒ� மாணவ� வ �� தி��ப ேவ���
எ�� �த�வ� அ�ல� அவ�கள�� நியமனதார� த��மான��கலா�. இ�த
��நிைலகள�� மாணவ� ேசக��� ம��� இத�ட� ெதாட��ைடய எ�த
ெசல�க���� ெப�ேறா�/பராம��பாள� ெபா���.

எ�க� ப�ள�ய�� மாணவ� ந�வா�� ம��� ஈ�பா�� ெகா�ைக, மாணவ�
நட�ைத வ�தி�ைற ம��� ெகா�ைம�ப���த� த��� ெகா�ைக
ஆகியவ��ட� ெதாட��ைடய �கா�க� ம��� உ�லாச� பயண�கள��
மாணவ�க��� ஒ��� நடவ��ைகக� ெபா����.
எல��ரான�� சாதன�க�

மாணவ�க� �த�வ�� �� அ�மதிய��றி மி�ன� சாதன�கைள�கா�க�
அ�ல� உ�லாச� பயண�க��� ெகா�� வர அ�மதி�க�பட மா�டா�க�.
மி�ன� சாதன�கைள ஒ� �கா� அ�ல� உ�லாச� பயண�தி��
வ�திவ�ல�கான ��நிைலகள���, அ� மாணவ�� நல��காக இ����ேபா��
ம��ேம �த�வ� ஒ��த� அள��பா�, ேம�� அத� இ��ப�ட� ம��� �கா�
அ�ல� உ�லாச� பயண�தி� ேபா� பய�ப���வத�� நிப�தைனகைள
வ�தி�கலா�.

உண�
மாணவ�க� த�க� ெசா�த உண�� ெபா��கைள �கா�க� ம��� உ�லாச�
பயண�க��� எ���� ெச�ல அ�மதி�க�ப�வதி�ைல.

வ�ப�� ம��� ஆ��ல�� கா�ப��
மாணவ� காய��ட� ெதாட��ைடய எ�த ெசல��
ெப�ேறா�க�/பராம��பாள�கள�ட� உ�ள�.
�றி�ப�ட�படாவ��டா�, எ�ப�� ெதாட�க�ப�ள� ம��� �ைற மாணவ� வ�ப��
அ�ல� ஆ��ல�� கவைர வழ�கா�. ெப�ேறா�க�/பராம��பாள�க� மாணவ�
வ�ப�� கா�ப��� கா�ப�� ம���/அ�ல� ஆ��ல�� கா�ப��ைட� ெபற
வ���பலா�, அவ�கள�� உட�நல� கா�ப��� ஏ�பா�க� ம��� ேவ� எ�த
தன��ப�ட ப�சீலைனகைள�� ெபா���.
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ேம�� தகவ� ம��� ஆதார�க�
இ�த ெகா�ைக ப��வ�� �ைற ெகா�ைகக� ம��� வழிகா��த�க�ட�
இைண�� ப��க�பட ேவ���:

● ப�ள� ெகா�ைக ம��� ஆேலாசைன வழிகா��:
● உ�லாச� பயண�க� ம��� ெசய�பா�க�
● அவசர ம��� இட� ேமலா�ைம
● பா�கா�� வழிகா��த�க� க�வ� ெவள���ற
● �கா�க�, வ�ைளயா�� ம��� உ�லாச� பயண� நிதி.
● �றிய�� சிவ�� நா�க�

இ�த �கா�க� ம��� உ�லாச� பயண� ெகா�ைக��� ப��வ�� ப�ள��
ெகா�ைகக� ெபா��தமானைவ:

● மதி��க� ம��� ப�ள� த��வ�
● மாணவ� ந�வா�� ம��� ஈ�பா� ெகா�ைக
● த�னா�வ ெகா�ைக
● பராம��� ெகா�ைக
● ேச��ைக ம��� ப��க�த�ைம ெகா�ைக
● ெப�ேறா� க�டண� ெகா�ைக

ஆ�� �ழ�சி
இ�த ெகா�ைக கைடசியாக 10 � ேததி ���ப��க�ப�ட� ஜூைல 2019 ம���
ஜூைல 2022 அ�ல� ஜூைல 2023 இ� மதி�பா�� ெச�ய தி�டமிட�ப���ள�
. 5 ஆக�� 2019 அ�� ப�ள� க��சிலி� வழ�க�ப�� அ�கீக��க�ப�ட�.
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