
ெகா�ைக -�ழ�ைதக�
பா�கா�� தரநிைலக�

எ�ப�� ெதாட�க�ப�ள�

ேநா�க�

எ�ப�� ெதாட�க�ப�ள� �ழ�ைதகள�� நல�கைள�� பா�கா�ைப�� ஊ��வ��க��
பா�கா�க�� உ�தி����ள�. சி�வ� ��ப�ரேயாக�ைத நா� சகி���ெகா�ள
��யா�.இண�கஅைம�சக உ�தர� எ� 870 -��- �ழ�ைதக� பா�கா�� தரநிைலக� -
ப�ள�கள�� �ழ�ைத ��ப�ரேயாக அபாய�ைத நி�வகி�த�, எ�ப�� ெதாட�க�ப�ள�ய��
�ழ�ைதக� ��ப�ரேயாக அபாய�ைத நி�வகி�க�� �ைற�க�� நடவ��ைக எ��க
ேவ���. ம��� �ழ�ைதகள�� பா�கா�� ம��� �ழ�ைத ��ப�ரேயாக� ப�றிய
தகவைல ெத�வ��த�. எ�ப�� ெதாட�க�ப�ள� �ழ�ைதக� ��ப�ரேயாக ��நிைலக�
ம��� அபாய�கைள ஒ��கிைண�த ம��� ெசயலி� பாண�ய�� ப�சீலி��
உைரயா���.

ெகா�ைக
எ�ப�� ெதாட�க� ப�ள�:

1. எ�ப�� ெதாட�க� ப�ள���� நிக�� �ழ�ைத ��ப�ரேயாக�கைள� த��க
உத�கிற�.
2. பழ��� ம��� ேடார� ந��ைண த�� �ழ�ைதக�, கலா�சார �தியாக��
ெமாழிய�ய� �தியாக�� மா�ப�ட ப��னண�ய�� உ�ள �ழ�ைதக�, �ைறபா�க�
உ�ள �ழ�ைதக� ம��� பாதி�க�பட���ய �ழ�ைதகள�� ேதைவக� உ�பட
அைன�� �ழ�ைதகள�� ப��க�த�ைமைய�� கண�கி� எ���� ெகா���
�ழ�ைத பா�கா���கான நி�வன கலா�சார�ைத ேநா�கி ேவைல ெச���க�.
3. எ�ப�� ெதாட�க�ப�ள�ய�� �ழ�ைதக� ��ப�ரேயாக�ைத த��க��.
4. சி�வ� ��ப�ரேயாக�தி�கான சா�தியமான ச�த��ப�கைள அைடயாள�
காண��, இ�ேபா�ற ��ப�ரேயாக�கைள� த��பத�கான க���பா�க� ம���
நைட�ைறகைள நி��வத���/அ�ல� இ�ேபா�ற ��ப�ரேயாக� ஏ�ப��
ேபா� க�டறிவத��� அைன��� தர�ப�ன���� அவ�கள�� ெபா���கள��
அறி�����க�.
5. ஊழிய�க���/த�னா�வல�க�/ஒ�ப�ததார�க��� நி�வன�தி�� உ�ேள��
ெவள�ேய�� ஏேத�� ��ப�ரேயாக� இ��பதாக ச�ேதகி�க�ப�டா� எ��க
ேவ��ய நடவ��ைகக� �றி�� வழிகா��த� வழ�க��.
6. ஊழிய�க�/த�னா�வல�க�/ஒ�ப�ததார�க��� இ�ேபா�ற
��ப�ரேயாக�க��� தைட வ�தி�� ெதள�வான அறி�ைகைய வழ�க��.
7. ஏேத�� ச�ேதக�தி���ய ��ப�ரேயாக� �காரள��க�ப�� ��ைமயாக
வ�சா��க�ப�� எ�� உ�தி அள��க��.

ெசய�ப����
ெபா���க�

எ�ப�� ெதாட�க� ப�ள�ய�� �த�வ� ெபா���:
�ழ�ைத ��ப�ரேயாக� ப�றிய அறி�ைககைள� ைகயா�வ� ம��� வ�சா��ப�;

இப�எ� ெகா�ைக - �ழ�ைத பா�கா�� தரநிைலக� ஜூ� 2021 இ�ஜூைல 2021 -
ஜூைல 2023 அ�கீக��க�ப�ட�



ஊழிய�க�, ஒ�ப�த�கார�க� ம��� த�னா�வல�க��� ெதாட��ைடய
ச�ட�க�, நி�வன� ெகா�ைகக� ம��� நைட�ைறக� ம��� அைம�ப��
நட�ைத வ�தி�ைற ப�றிய தகவ�கைள வழ��த�;
ெகா�ைகக� ம��� நைட�ைறக��� ஏ�ப ஒ� �ழ�ைத பாலிய�
��ப�ரேயாக� ெச�ய�ப�வ� �றி�� �கா� ெச�ய ேவ��ய கடைம �றி��
எ�ப�� ெதாட�க�ப�ள� ச�க�தி� உ�ள அைன�� ெப�யவ�க���� தகவ�கைள
வழ��த�;
அைன�� ஊழிய�க����, ஒ�ப�த�கார�க���� ம��� த�னா�வல�க����
நட�ைத ெநறி�ைறகைள� கைட�ப���க ேவ��ய கடைம �றி�� தகவ�கைள
வழ��த� (�றி�பாக இ� �ழ�ைதகள�� பா�கா�� ெதாட�பான�);
பண�யாள�க�, ஒ�ப�ததார�க� ம��� த�னா�வல�க��� அவ�கள�� �ழ�ைத
பா�கா�� ெபா���க� �றி�த தகவ�கைள வழ��த�.

அைன�� ப�ள� தைலவ�க�� உ�தி ெச�ய ேவ���:
• �ழ�ைதகள�� பா�கா�ைப எ�லா ேநர�கள��� ஊ��வ��க��;
�ழ�ைதகள�� ��ப�ரேயாக�தி� அபாய�ைத அவ�கள�� க���பா��� ப�திய��
மதி�ப�� ெச��, சா�தியமான அளவ��� எ�த அபாய�ைத��
ஒழி�க��/�ைற�க��;
சி�வ� ��ப�ரேயாக�ைத த��ப� ம��� க�டறிவ� ப�றி ஊழிய�க��� க�வ�
க�ப��த�; ம���
ஏேத�� ெபா��தம�ற நட�ைத அ�ல� ச�ேதக�தி���ய �ைறேகடான
ெசய�கைள� �காரள��க உத�த�.
● ஆசி�ய�க� த�க� ெபா����ள ப�திய�� ஏ�பட���ய ��ப�ரேயாக�கைள
ந�� அறி�தி��க��, அ�தைகய நட�ைத�கான அறி�றிக���
எ�ச��ைகயாக இ��க��.

நைட�ைறக�:அைன�� ஊழிய�க� / ெதா�ட�க� / ெப�ேறா�க� / ஆகிேயா�ட� /
ஒ�ப�த�கார�க� த��� ம��� �ைறேக� க��ப���த�, ம��� ேவ��� ெபா��ைப
பகி���

�ழ�ைத ெதாட�பாக ச�ப�த�ப�ட ச�ட�க� • ெத���ெகா�ள த�கைள,
நட�ைத�கான ேகா� ம��� Epping �த�ைம ப�ள� ெகா�ைக ம��� பா�கா��
ம��� அைன�� ேதைவக���� இண��த�;
�� அ�வலக�தி� உ��ைழ��, அைடயாள ேப�ைஜ ேசக��� சில சமய�கள��
அண���க�;
ஒ� �ழ�ைதய�� பா�கா�� ச�ப�த�ப�ட அதிகா�க��� (காவ��ைற ம���
அர� சா��த �ழ�ைத பா�கா�� ேசைவ ேபா�றைவ) எ�த நியாயமான
ந�ப��ைகைய�� பண�யாள�க� ெத�வ��பா�க� ம��� க�டாய நி�ப�களாக
த�க� கடைமகைள நிைறேவ��வா�க�;
ஒ� த�னா�வல�க�, ெப�ேறா�க�/பராம��பாள�க� ம��� ஒ�ப�த�கார�க� ஒ�
�ழ�ைதய�� பா�கா�� ஒ� ஆசி�ய� அ�ல� �த�ைம வ��ைப� ேச��த
உ��ப�ன��� (அ�ல�, ஆசி�ய�/�த�வ� வ��� ச�ேதக�தி� ஈ�ப����தா�,
ஒ� ெபா��பான நப��� ஆப�� ஏ�படலா� எ�ற ச�ேதக�ைத ெத�வ��க
ேவ���. அைம��); ம���
• அைன�� �ழ�ைதகள�� உண��சி ம��� உட� பா�கா���� ஆதரவான ஒ�
�ழைல வழ��த�.

�திய பண�யாள�கள�� ேவைலவா���
• ப�ள�ய�� ஆசி�யராக பண��� வ��ண�ப���� நப�க� வ��ேடா�ய� க�ப��த�
நி�வன�தி� பதி� ெச�ய�பட ேவ���.
எ�ப�� ெதாட�க�ப�ள�ய�� வ��ண�ப��பவ�க� ச�ட�ப� ம��� த��தப�
ேபா�� காேசாைல வழ�க ேவ���.
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அ�கீக��க�ப�ட உ� நைட�ைற�ப� எ�ப�� ெதாட�க�ப�ள� ��ைமயான
�றி�� ேசாதைனகைள ேம�ெகா���.

இட� ேமலா�ைம
● எ�ப�� ெதாட�க�ப�ள� �ழ�ைத பா�கா�� அத� ஒ��ெமா�த இட�
ேமலா�ைம அ���ைறய�� ஒ� ப�தியாக இ��பைத உ�தி ெச���.

● எ�ப�� ெதாட�க�ப�ள�ய�� எ�ப�� ெதாட�க�ப�ள�ய�� அபாய�கைள
க�டறி�� நி�வகி�க ஒ� ப�ள� தைலைம �� இ����. ப�ள� தைலைம ��
�ழ�ைதக� பா�கா�� ெதாட�பாக வழ�கமான பய��சி ெப��.

�காரள��க�ப�கிற�.
எ�த ஊழிய�க� உ��ப�னரான த�னா�வ அ�ல� ஒ�ப�ததார� உடன�யாக அத�கான
சி�வ� பா�கா�� ேசைவ அ�ல� ேபா�� ெத�வ��க ேவ��� ச�ேதக தவறான
நடவ��ைக அ��பைடய�� யா�  அவ�க� த�க� கவைலைய� ப�றி த�க�
ேம�பா�ைவயாள���� அறி���த ேவ���. காவ��ைற�� தகவ� ெத�வ��க�
தவறிய� ஒ� கி�மின� ��ற� ம��� வ��ேடா�யாவ�� உ�ள அைன��
ெப�யவ�க���� ெபா���� (��ற�ைத ெவள��ப��த� தவறிய� - s.327).

அதிகார� பதவ�ய�� இ���� எ�தெவா� ஊழிய��, த�க� நி�வன��ட�
ெதாட��ைடய ஒ� வய� வ�தவ� 16 வயதி���ப�ட �ழ�ைத�� பாலிய�
��ப�ரேயாக அபாய�ைத ஏ�ப���கிறா� எ�பைத அறி�தா�, அ�த அபாய�ைத�
�ைற�க அ�ல� அக�ற அைன�� நியாயமான நடவ��ைககைள�� எ��க ேவ���
(பா�கா�பதி� ேதா�வ� - க� .49C (2)). எதி�கால பாலிய� ெசய�பா�க���
�ழ�ைதைய 'தயா�' அ�ல� 'மா�ப��ைள' ெச�ய வ�வைம�க�ப�ட
ெகா�ைளய���� நட�ைதைய சீ��ப���� ��ற� தைட ெச�கிற�. இ�த ��ற� 16
வய����ப�ட �ழ�ைதக�ட� ெதாட�� ெகா�வத�� (ேந�� அ�ல� ஆ�ைலன��)
ெபா���� (சீ��ப���� ��ற� - s.49B (2)).

இ�த� ெகா�ைக ம�ஆ�� �ழ�சிய�� ஒ� ப�தியாக, DET ெகா�ைக ம���
உ�தர�க��� ஏ�ப மதி�பா�� ெச�ய�ப��. 2021 இ� ம�ப�சீலைன ெச�ய�பட
ேவ���. ப�க� 3 /4 ஆசி�ய�க� தவறான நட�ைத அ�ல� தவறான நட�ைத ப�றிய
�கா�கைள தைலைம ஆசி�ய�ட� ெத�வ��க ேவ���, இ� �ழ�ைத பா�கா��
அ�ல� காவ��ைற ேபா�ற ஒ� ெவள���ற ஒ����ைற அைம���� அறி�ைக
அள��க ேவ���.

�த�ைம வ��ைப� ேச��த ஒ�வ� ெசய�பா��� ஈ�ப�வதாக ச�ேதகி�க�ப��
��நிைலகள��, அ�ல� ச�ேதக� உ�ள நப� இ�த வ�வகார� உ�ய �ைறய��
உைரயா�ற�ப�கிறா� அ�ல� ைகயாள�ப�கிறா� எ�� ந�பவ��ைல எ�றா�, இ�த
வ�ஷய� அ��த மிக உய��த ேம�பா�ைவ�� ெத�வ��க�பட ேவ���. (எ.கா.
��னண� ஆசி�ய�).

வ�சாரைண ெச�கிற�
ெபா��தமான �ழ�ைதக� பா�கா�� ேசைவ அ�ல� காவ��ைற இ�த அறி�ைகய��
வ�சாரைணைய நட�த ��� ெச�தா�, அைன�� ஊழிய�க��, ஒ�ப�த�கார�க��
அ�ல� த�னா�வல�க�� வ�சாரைண�� ��ைமயாக ஒ��ைழ�க ேவ���.

அதிகா�க� வ�சாரைண நட�த ��� ெச�தா�� இ�லாவ��டா��, உ�ளக
வ�சாரைண ெபா��தமானதா எ�பைத த��மான��க அதிகா�க�ட� �த�வ�
கல�தாேலாசி�பா�. அ�தைகய வ�சாரைண அதிகா�கள�� எ�தெவா�
நடவ��ைகக�ட�� �ர�படா� எ�� ��� ெச�ய�ப�டா�, �த�வ�
அ�தைகய வ�சாரைணைய நட�த ��� ெச�யலா�. அைன�� ஊழிய�க��,
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ஒ�ப�ததார�க�� ம��� த�னா�வல�க�� வ�சாரைண�� ��ைமயாக
ஒ��ைழ�க ேவ���.

இ�ேபா�ற எ�த வ�சாரைண�� இய�ைக ந�தி வ�திகள��ப� நட�த�ப��.

அ�தைகய வ�சாரைணைய இரகசியமாக ைவ�தி��க அதிப� எ�லா �ய�சிகைள��
எ��பா�; இ��ப���, அ�வ�ேபா� ம�ற ஊழிய�கைள வ�சாரைண�ட� இைண��
ஆேலாசி�க ேவ���.

ஆர�ப ஆ�� ம��� ச�ேதக�தி���ய ��ப�ரேயாக� ��த� வ�சாரைண��
உ�தரவாத� அள��கிற� எ�ற ������ ப�ற�, �த�ைம �த�வ� உ�ய
�லனா�வாள�க� ம��� ச�ட அமலா�க அதிகா�க�ட� வ�சாரைணைய
ஒ��கிைண�க ேவ���. ெபா��தமானதாக� க�த�ப�� வைகய��, உ� அ�ல�
ெவள���ற ச�ட� ப�ரதிநிதிக� ெசய�பா��� ஈ�ப�வா�க�.

பதி�
இ� ஊழிய�க���, ஒ�ப�ததார� அ�ல� த�னா�வ உ��ப�னராக ஒ� ��றமாக
�ைற�கிற அ�ல� Epping �த�ைம ப�ள� ெகா�ைகக� அ�ல� ம��� ேபா�
�ற�ப�கிற� எ�றா� நட�ைத�கான கவைல நப� ேபா� ஒ� வ�சாரைண
நட�த�ப�கிற� (பய�பா���� ஏ�ற வைகய�� ஊதிய�, உட�) வ�லகினா�
இ��கலா� �றிய�� .

நிக�தக� சமநிைலய�� ஒ� ��ற� (அ�ல� எ�ப�� ெதாட�க�ப�ள�ய��
ெகா�ைகக� அ�ல� நட�ைத வ�தி ம�ற�) நட�ததாக வ�சாரைண ��வைட�தா�,
ப�ள��ட� ச�ப�த�ப�ட பண�ந��க� அ�ல� நி��த�ப�த� உ�பட ஒ���
நடவ��ைக எ��க�படலா�. வ�சாரைணய�� க��ப����க� ேதைவ�ப�டா� எ�த
ெவள���ற அைம�ப���� ெத�வ��க�ப��.

தன���ைம
க��தி� ெகா�ள�ப�ட அ�ல� பதி�ெச�ய�ப�ட அைன�� தன��ப�ட தகவ�க��
ஒ�வ�� பா�கா���� ஆப�� இ�லாவ��டா� ச�ப�த�ப�ட நப�கள��
தன���ைமைய மதி�க ேவ���. எ�தெவா� தன��ப�ட தகவ��
பா�கா�க�ப�வைத உ�தி ெச�வத�காக எ�ப�� ெதாட�க� ப�ள�ய�� பா�கா��
ம��� நைட�ைறக� இ����. தன��ப�ட தகவ�க� எ�வா� பதி�
ெச�ய�ப�கி�றன, அத�ட� எ�ன ெச�ய�ப��, யா� அைத அ�க ���� எ�பைத
அறிய அைனவ���� உ�ைம உ��.

க�காண���, மதி�ப�� ம��� ம�ப�சீலைன
ஒ�ெவா� இர�� வ�ட�க����, ம��� ஒ�ெவா� அறி�ைகய�ட�ப�ட
ச�பவ�ைத�� ெதாட���, நி�வன�தி� பராம��ப�� உ�ள �ழ�ைதகைள சிற�பாக�
பா�கா�க அைம�ப�� �ழ�ைத பா�கா�� ெகா�ைகக� அ�ல� நைட�ைறக���
மா�ற� ேதைவ எ�பைத மதி�ப�� ெச�ய ேவ���.

வைரயைறக�
�ழ�ைத எ�றா� 18 வய��� கீ� உ�ள ஒ� நப�, �ழ�ைத�� ெபா���� ச�ட�தி�
கீ�, ெப��பா�ைம ��ேப அைடய�படாவ��டா�.
�ழ�ைதக� பா�கா�� எ�ப� �ழ�ைதகைள பாதி�ப��இ��� பா�கா�க எ�த
ெபா����, நடவ��ைக�� அ�ல� ெசய�பா�� ஆ��.
சி�வ� ��ப�ரேயாக� எ�ப� அைன�� வைகயான உட� உபாைதக�,உண��சி
�தியான ��ப�ரேயாக�, பாலிய� ��ப�ரேயாக� ம��� �ர�ட�, �ற�கண���
அ�ல� கவன��ைறவான சிகி�ைச, வண�க (எ.கா. நிதி ஆதாய�) அ�ல� ஒ�
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�ழ�ைதய�� ப�ற �ர�ட� ம��� உ�ைமயான அ�ல� சா�தியமான த���
வ�ைளவ���� ெசய�கைள உ�ளட�கிய�. �ழ�ைத.
�ழ�ைத பாலிய� வ�ெகா�ைம எ�ப� ஒ� �ழ�ைதைய பாலிய�
ெசய��ைறக��� உ�ப���� அ�ல� அவைர� ����ெகா�ள ��யாத அ�ல�
ஏ���ெகா�ள�ப�ட ச�க� தர�க��� மாறாக ெவள��ப���� எ�தெவா�
ெசயலா��. பாலிய� ��ப�ரேயாக�, ப�ற������க�, �யஇ�ப�, வா�வழி ெச��,
ஆ��றி, வ�ர� அ�ல� ேவ� எ�த ெபா�ள�� �ல� ேயான� அ�ல� �த ஊ��வ�,
மா�பக�கைள வ����வ�, வா��ச�, க�கா�சி ம��� �ழ�ைதைய ஆபாச�தி�
ெவள��ப���த� அ�ல� ஈ�ப���த� ஆகியைவ அட���. இ� �ழ�ைதைய
வள��பைத உ�ளட��கிற�, இ� �ழ�ைத�ட� பாலிய� ெசய�பா�க����
தயாராவதி� �ழ�ைதய�� த���கைள� �ைற�பத�காக ஒ� �ழ�ைத�ட� ந��
ம��� உண��சி �தியான ெதாட�ைப ஏ�ப���வைத ேநா�கமாக� ெகா��
ேம�ெகா�ள�ப�ட ெசய�கைள� �றி�கிற�.
ந�ப��ைகய�� நியாயமான அ��பைடயான�,ஒ� ந�ப��ைகையஉ�வா��வத���
ெத��த அைன��� க��தா��க�� உ�ைமக�� கண�கி�
எ����ெகா�ள�ப��ேபா�,   இைவ �றநிைலயாக மதி�ப�� ெச�ய�ப��ேபா�,   சி�வ�
��ப�ரேயாக� நிக����ள� எ�ற நியாயமான அ��பைடய�லான ந�ப��ைகயா��.
��நிைலக� அ�ல� ப�சீலைனக� ��ற�சா��� ஆதார� ம��� அ� எ�வா�
ெதாட�� ெகா�ள�ப�ட�, ��ற�சா��� த�ைம ம��� வ�வர�க� ம��� ��ற�
சா�ட�ப�டவ� ெதாட�பாக ேவ� ஏேத�� ெதாட��ைடய வ�ஷய�க� உ�ளதா
எ�பைத உ�ளட�கிய���கலா�.

ஒ� நியாயமான நப� எ�� ந��கிறா� எ�றா� ஒ� நியாயமான ந�ப��ைக
உ�வாகிற�:

(அ) சி�வ� பா�கா�� ேதைவ இ����,
(ஆ) �ழ�ைத பாதி�க�ப����கி�ற� அ�ல�,"உட� காய� காரணமாக
�றி�ப�ட�த�க அளவ��� த���" பாதி�க�ப�கி�றன� வா��� உ�ள�
(இ)ெப�ேறா�/பராம��பாள�க� �ழ�ைதைய� பா�கா�க இயலா� அ�ல�
வ���பவ��ைல.

ஒ� 'நியாயமான ந�ப��ைக' அ�ல� 'நியாயமான அ��பைடய�� ந�ப��ைக' எ�ப�
சா�� இ��பைத� ேபா�ற� அ�ல, ஆனா� இ� ெவ�� வத�தி அ�ல� ஊக�கைள
வ�ட அதிக�. அேத நிைலய�� ஒ� நியாயமான நப� அேத அ��பைடய�� ந�ப��ைகைய
உ�வா�கிய���தா� ஒ� 'நியாயமான ந�ப��ைக' உ�வா��. உதாரணமாக, ஒ�
'நியாயமான ந�ப��ைக' உ�வாகலா�:

a) ஒ� �ழ�ைத அவ�க� உட� �தியாகேவா அ�ல� பாலிய� �தியாகேவா
�����த�ப�டதாக� ��கிற�;
b) உட� அ�ல� பாலிய� ��ப�ரேயாக� ெச�ய�ப�ட ஒ�வைர த�க����
ெத��� எ�� ஒ� �ழ�ைத ��கிற� (சில ேநர�கள�� �ழ�ைத த�கைள� ப�றி
ேபசி�ெகா����கலா�);
c) �ழ�ைதைய அறி�த ஒ�வ� �ழ�ைத உட� �தியாகேவா அ�ல� பாலிய�
�தியாகேவா �����த�ப�டதாக ��கிறா�;
d) �ழ�ைதய�� நட�ைத அ�ல� வள��சிய�� ெதாழி��ைற அவதான���க�
�ழ�ைத உட� �தியாகேவா அ�ல� பாலிய� �தியாகேவா ��ப�ரேயாக�
ெச�ய�ப�டதாக அ�ல� ��ப�ரேயாக� ெச�ய�படலா� எ�ற ந�ப��ைகைய
உ�வா�க ஒ� நி�ணைர வழிநட��கிற�; ம���/அ�ல�
இ) ��ப�ரேயாக�தி� அறி�றிக� �ழ�ைத உட� �தியாக அ�ல� பாலிய�
��ப�ரேயாக� ெச�ய�ப�டதாக ந��வத�� வழிவ��கிற�.

�றி��க�
இ�த� ெகா�ைக இைண�� ப��க ேவ���:
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• அைம�ச�� உ�தரவ�� ேப�� எ� 870 - �ழ�ைத பா�கா�பான தரநிைலக� -
ப�ள�கள���ைறேக� ஆப��
• காம�ெவ�� அ�ல� ெதாட��ைடய மாநில� அ�ல� ப�ரேதச�தி�
ச�ட�ைகயாள�;
வ��ேடா�ய� க�ப��த� ெதாழி� ெநறி�ைற;
• அைம�ப�� நட�ைத வ�தி;
ேவைலவா��� ெகா�ைக ம��� தவறான நட�ைத நைட�ைறகைள ���த�.

ம�ப�சீலைன �ழ�சி
இ�த� ெகா�ைக கைடசியாக���ப��க�ப�ட� ம��� மதி�பா�� ெச�ய
தி�டமிட�ப���ள� 2023.
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