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தமிழ் முரசு

க�ொவிட்-19 கிருமித்தொற்றுக்கு எதிரான ப�ோராட்டம் பற்றி அமைச்சர்

மக்களின் விழிப்புநிலை
குறையக்கூடாது

சிங்கப்பூர் கல்சா சங்கத்தில் நேற்று நடைபெற்ற சிங்கப்பூர் சீக்கியர்
கல்வி அறநிறுவனத்தின் 30ஆம் ஆண்டு நிறைவுக் க�ொண்டாட்ட
நிகழ்வில் கலந்துக�ொண்ட கல்வி அமைச்சர் லாரன்ஸ் வ�ோங்,
அங்கு காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டிருந்த பஞ்சாபி ம�ொழி நூல்களைப்
பார்வையிடுகிறார். படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்
க�ொவிட்-19 கிரு–மித்–த�ொற்–றுக்கு
எதி–ரான நாட்–டின் ப�ோராட்–டத்–தில்
சிங்–கப்–பூ–ரர்–கள் த�ொடர்ந்து விழிப்–
பு–டன் இருந்து கிரு–மிப் பர–வ–லைத்
தடுக்க வேண்–டும் என்று கல்வி
அமைச்–சர் லாரன்ஸ் வ�ோங் வலி–
யு–றுத்–தி–னார்.
பிர–த–மர் லீ சியன் லூங் கடந்த
ஆண்டு ந�ோய் முறி–ய–டிப்பு காலம்
பற்றி அறி–வித்த ஓராண்–டுக்–குப்
பிறகு, க�ொவிட்-19 கிரு–மித்–த�ொற்–
றுக்கு எதி–ரான அமைச்–சுக
– ள்–நிலை
– ப்
பணிக்–கு–ழு–வின் இணைத் தலை–
வரு–மான திரு வ�ோங்–கின் நினை–
வூட்–டல் வந்–துள்–ளது.
திரு வ�ோங், நேற்று நடை–பெற்ற

சிங்–கப்–பூர் சீக்–கி–யர் கல்வி அற–
நிறு–வ–னத்–தின் 30ஆம் ஆண்டு
நிறை–வுக்
க�ொண்–டாட்–டத்–தில்
கலந்து–க�ொண்ட
அமைச்–சர்,
அழைக்–கப்–பட்ட சுமார் 50 விருந்–
தி–னர்–கள் முன்–னிலை
– யி
– ல் பேசி–னார்.
“சிங்–கப்–பூ–ரில் ந�ோய் முறி–ய–டிப்–
புக் காலம் கடந்த ஆண்டு ஜூன்
2ஆம் தேதி முடி–வடைந்
–
த
– தி
– லி
– ரு
– ந்து
நாட்–டின் கிரு–மித்–த�ொற்று எண்–
ணிக்கை குறைந்–துள்–ளது.
“கிரு–மித்–த�ொற்–றைத் தடுப்–பதி
– ல்
தாம் மெத்–த–ன–மாக இருந்–தால்,
இந்தச் சிர–ம–மான காலத்–தில் நாம்
இது–வரை செய்த தியா–கங்க
– ளு
– க்கு
அர்த்–த–மில்–லா–மல் ப�ோய்–வி–டும்,”

‘பதவியில்தான் மாற்றமே
தவிர செயல்பாட்டில் அல்ல’
சிங்–கப்–பூர் முன்–னேற்–றக் கட்–சி–யின்
தலை–மைச் செய–லா–ளர் பத–வி–யி–லி–
ருந்து வில–கி–யுள்ள அக்–கட்–சி–யின்
நிறு–வ–ன–ரான டாக்–டர் டான் செங்
ப�ோக், அதன் தலை–வர் ப�ொறுப்பை
ஏற்–றுள்–ளார்.
இந்த மாற்–றம் பத–வி–யில்–தான்
தவிர தமது செயல்–பாட்–டில் அல்ல
என்–றும் தமது புதிய ப�ொறுப்–பில்
தாம் வர்த்–த–கங்–கள், குல–ம–ர–புச் சங்–
கங்–கள் உட்–பட இன்–னும் அதி–க–
மான சிங்–கப்–பூ–ரர்–களை எட்ட
இருப்–பத
– ா–கவு
– ம் கட்–சியி
– ன் அடித்–தள
முயற்–சி–க–ளுக்கு வலு சேர்ப்–பது,
கட்–சிக்–குப் புதிய திற–னா–ளர்–களைச்
–
சேர்ப்–பது ஆகி–ய–வற்–றில் கவ–னம்
செலுத்–தவி
– ரு
– ப்–பத
– ா–கவு
– ம் அவர் கூறி–
னார்.
சிங்–கப்–பூர் முன்–னேற்–றக் கட்சி
நேற்று நடத்–திய செய்–திய
– ா–ளர் கூட்–
டத்–தில் பேசிய டாக்–டர் டான், கட்–
சி–யின் புதிய தலை–மைச் செய–லா–ள–
ரா–கத் தேர்வு பெற்–றி–ருக்–கும் முன்–
னாள் ஆகா–யப் படை டெஃப்டி–
னென்ட் கர்–னல் பிரான்–சிஸ் யுவென்
கடந்த இரண்டு ஆண்–டு–க–ளா–கக்
கட்சி அடைந்–துள்ள சாத–னைகளை
–
முன்–னெடு
– த்–துச் செல்–வார் என்–றார்.
“நடக்கப் பழ–கும் குழந்தை
ப�ோல, கட்சி புதி–தாக இருந்த
காலத்–தில் எனது நேர–டிக் கருத்–
து–கள் மிக முக்–கிய
– மா
– ன
– த
– ாக இருந்–
தன. இப்–ப�ோது கட்சி வளர்ந்து,
முதிர்ச்சி அடைந்–துள்–ளது. புதி–தா–
கத் தேர்வு பெற்–றுள்ள குழு தங்–
கள் பலத்–தை–யும் ஆற்–றல்–க–ளை–யும்
பயன்–ப–டுத்திக் கட்–சியை மேலும்
முன்–னுக்–குக் க�ொண்டு வர வாய்ப்பு
அளிக்–கப்–பட வேண்–டும்.
“இனி–மேல் கட்–சி–யின் முன்–னி–
லை–யி–லி–ருந்து நான் வழி–ந–டத்–தப்
ப�ோவ–தில்லை. மாறாக, நான் மற்ற

வழி–களில் கட்–சிக்–குப் பங்–காற்–ற–
விருக்–கிறே
– ன்,” என்று விவ–ரித்–தார்.
முன்பு கட்–சி–யின் துணைத்
தலை–மைச் செய–லா–ள–ராக இருந்து
71 வயது திரு யுவென், கடந்த
ஆண்டு ப�ொதுத் தேர்–த–லில் சுவா
சூ காங் குழுத் த�ொகு–தியி
– ல் ப�ோட்–
டி–யிட்–டார்.
“சிங்–கப்–பூர் முன்–னேற்–றக் கட்–
சியை சிங்–கப்–பூ–ரர்–கள் விரும்–பும்
கட்–சி–யாக உரு–மாற்–ற–வதே எனது
குறிக்–க�ோள்.
“எதிர்–கால
– த்–தில் ஒரு குறிப்–பிட்ட
கட்–சி–யின் மீதான க�ோபத்தை
வெளிக்–காட்ட எங்–கள் கட்–சிக்கு
மக்–கள் வாக்–க–ளித்து தேர்ந்–தெ–டுக்–
கப்–படும் நிலையை நாங்–கள் விரும்–ப–
வில்லை.
“மாறாக, தங்–கள் விருப்–பங்–க–
ளுக்–குக் குரல் எழுப்–பும் பிர–தி–நி–தி–
யா–கவு
– ம் தங்–களு
– க்–காக
– ப் ப�ோரா–டும்
ஒரு கட்–சி–யா–க–வும் மக்–கள் சிங்–கப்–
பூர் முன்–னேற்–றக் கட்–சியை
– ப் பார்க்க
வேண்–டும்,” என்–றும் திரு யுவென்
தெரி–வித்–தார்.
வரும் ஆண்–டு–களில் தங்–கள்
கட்சி மூன்று முனை அணு–குமு
– றை–
யைப் பின்–பற்–றும் என்று கூறிய
திரு யுவென், சிங்–கப்–பூ–ரர்–க–ளின்
விருப்–பங்–க–ளைப் பிரி–தி–நி–திக்–கும்
அடித்–தள முயற்–சி–க–ளைத் த�ொடர்–
வது, கட்–சித் தலை–மை–ய–கத்–தில்
பணி–களை ஒருங்–கி–ணைக்க வலு–
வான குழுவை அமைப்–பது, தனது
த�ொகு–தி–யில்லா
நாடா–ளு–மன்ற
உறுப்–பி–னர்–க–ளான திரு லிய�ோங்
மன் வாய், திரு–வாட்டி ஹெசல்
புவா ஆகி–ய�ோர் மூலம் கட்–சி–யின்
நிலைப்–பாட்டை நாடாளுமன்றத்தில்
எடுத்–து–ரைப்–பது
ஆகி–ய–வையே
அந்த மூன்று முனை அணு–குமு
– றை
என்று விளக்–கி–னார்.

சிங்கப்பூரில் டாவ�ோஸ் கூட்டத்தை
நடத்த உலக அமைப்பு ஆர்வம்
உல–கப் ப�ொரு–ளி–யல் அரங்கு
அமைப்பு தனது 2021 ஆம் ஆண்டு
கூட்–டத்தை சிங்–கப்–பூ–ரில் நடத்த
முன்பு காட்–டிய ஆர்–வத்–தைத்
த�ொடர்–கிறது என்று ஜெனி–வா–வில்
உள்ள செய்–தித்–தாள் ஒன்று கூறி–
யது.
“எங்–கள் கூட்–டத்தை ஆகஸ்ட்
மாதம் 17ஆம் தேதி முதல் 20ஆம்
தேதி வரை சிங்–கப்–பூ–ரில் நடத்–து–வ–
தில் உறு–தி–யாக இருக்–கி–ற�ோம்,”
என்று உல–கப் ப�ொரு–ளி–யல் அரங்
கின் நிர்–வாக இயக்–கு–நர் திரு
அல�ோய்ஸ் ஸிவிங்கி தெரி–வித்–த–

தாக அந்–தச் செய்–தித்–தாள் கூறி–
யது.
அந்–தக் கூட்–டத்தி
– ல் சுமார் 1,000
பேர் பங்–கேற்–பார்–கள் என்–றும் திரு
ஸிவிங்கி கூறி–னார்.
சுவிட்–சர்–லாந்–தின் டாவ�ோஸ்
நக–ரில் இயல்–பாக ஜன–வரி மாதத்–
தில் நடை–பெ–றும் இந்–தக் கூட்–டம்,
க�ொவிட்-19
கிரு–மித்–த�ொற்று
கார–ண–மாக ஒத்திவைக்கப்பட்டு,
பின்னர் கூட்டம் நடைபெறும்
இடத்தை மாற்றுவதாக முடிவு
எடுக்கப்பட்டது. 2022ல் கூட்டம்
மீண்டும் டாவ�ோசுக்குத் திரும்பும்.

என்–றும் திரு வ�ோங் கூறி–னார்.
பாது–காப்பு நிர்–வாக நடை–மு–றை–
களை மக்–கள் த�ொடர்ந்து பின்–பற்றி
நடக்க வேண்–டும் என்று கூறிய
திரு வ�ோங், மருத்–துவ ரீதி–யில்
தகு–தி–யு–டைய அனை–வ–ரும் தடுப்–
பூசி ப�ோட்–டுக்–க�ொள்–ள–வும் ஊக்–கு–
வித்–தார்.
இதற்–கி–டையே, ஈஸ்–டர் விடு–
முறையை முன்–னிட்டு வார இறுதி–
யில் சில இடங்–களில் அதிகமான�ோர்
கூடு–வார்–கள் என்ற தக–வலி
– ன்பேரில்,
தேசிய பூங்–காக் கழ–கம் தனது சுற்–
றுக்–கா–வல்
நட–வ–டிக்–கை–களை
முடுக்கி விட்–டுள்–ளது.
“க�ொவிட்-19 கிரு–மித்–த�ொற்று
த�ொடங்–கிய
– தி
– லி
– ரு
– ந்து, நமது பசுமை
இடங்–களு
– க்–குச் செல்–வ�ோரி
– ன் எண்–
ணிக்கை அதி–க–ரித்து வரு–கிறது.
“கடந்த வெள்–ளிக்–கிழ
– மை ஹில்–
வி–யூ–வுக்–கும் கிங் ஆல்–பர்ட் பூங்–
கா–வுக்–கும் இடைப்–பட்ட, புதி–தா–கத்
திறக்–கப்–பட்–டுள்ள ரயில் பசு–மைப்
பாதை–யில் அதி–க–மான கூட்–டம்
கூடி–யது,” என்–ப–தைச் சுட்–டிய கழ–
கம், பூங்–காக்–கள் ப�ோன்ற பசுமை
இடங்–களு
– க்கு உச்–சந
– ே–ரமற்ற
–
காலங்–
களில் செல்–லு–மாறு ப�ொது–மக்–க–
ளுக்கு ஆல�ோ–சனை வழங்–கி–யது.
சிங்–கப்–பூர் சீக்–கி–யர் கல்வி அற–
நி–று–வ–னம் என்ற லாப–ந�ோக்–க–மற்ற
அமைப்பு சிங்–கப்–பூ–ரின் பிர–தான
பள்–ளிக
– ளில் மாண–வர்–களு
– க்கு பஞ்–
சாபி ம�ொழி–யைப் ப�ோதித்து வரு–
கிறது. அற–நிறு
– வ
– ன
– த்–தின் தலை–வர்
திரு–வாட்டி குர்–திய
– ால் க�ோர் உட்–பட
எண்–ம–ருக்கு நீண்–ட–கால சேவை
விருது வழங்–கி–னார் அமைச்–சர்
வ�ோங்.

தேசிய ஆர்க்கிட் பூங்காவில் மேலும்
கூடுதலான கவரும் அம்சங்கள்
தேசிய ஆர்க்–கிட் பூங்–கா–வில்
உள்ள செம்ப்–கார்ப் கூல் ஹவுஸ்
எனும் இடத்–துக்–குச் செல்–லும் வரு–
கை–யா–ளர்–கள் மேகக் காட்–டுக்–குள்
சென்–ற–தைப் ப�ோன்ற உணர்–வைப்
பெறு–வார்–கள்.
அங்–குள்ள குளிந்த காற்று,
நீர்–வீழ்ச்சி மற்–றும் உல–கெங்–கும்
காணப்–படும் ஆர்க்–கிட் மலர்–கள்
ஆகி–யவை பார்ப்–ப�ோர் மன–தைக்
க�ொள்ளை க�ொள்–ளும்.
தேசிய ஆர்க்–கிட் பூங்–கா–வில்
புதி–தா–கத் திறக்–கப்–பட்–டி–ருக்–கும்
வெப்–பம
– ண்–டல மேகக் காடு ஆர்க்–
கிட் மலர்–கள் காட்–சி–ய–கத்–தின்
அங்–குள்ள கவ–ரும் இடங்–களில்
மிகப் பிர–ப–ல–மா–னது.
அந்த ஆர்க்–கிட் மலர்–கள் காட்–
சி–யக
– த்தை பிர–தம
– ர் லீ சியன் லூங்
நேற்று திறந்து வைத்–தார்.
தேசிய
பூங்–காக்
கழ–கம்
2017ஆம் ஆண்–டி–லி–ருந்து தேசிய
ஆர்க்–கிட் பூங்–கா–வில் $35 மில்–லி–
யன் செல–வில் பெரு–ம–ள–வி–லான
மறு–சீ–ர–மைப்–புப் பணி–களை மேற்–
க�ொண்–டது.
மறு–சீர– ம
– ைப்–புப் பணி–கள் 2019ல்
நிறை–வ–டை–வ–தாக
இருந்–தது.
ஆனால் க�ொவிட்-19 க�ொள்–ளை–
ந�ோய்ப் பர–வல் கார–ண–மாக ஏற்–
பட்ட வடி–வம
– ைப்பு மற்–றும் த�ொழில்–
நுட்ப சவால்–க–ளால் அவை தாம–த–
ம–டைந்–தன.
மலைப் பகு–தி–களில் உள்ள
மேகக் காடு–களில் உள்ள நிலப்–
பரப்பை ப�ோன்று தேசிய ஆர்க்–கிட்
பூங்–கா–வில் அமைக்–கப்–பட்–டி–ருக்–
கிறது. அத்–தகை
–
ய சுற்–றுப்–புற
– த்தை
சிங்–கப்–பூ–ருக்கு வெகு த�ொலை–
வில்–தான் காண முடி–யும்.
ஆர்க்–கிட்
காட்–சி–ய–கத்–தில்
மூன்று கூடங்–கள் உள்–ளன. அவை
‘த செம்ப்–கார்ப் கூல் ஹவுஸ்’,
‘யுவென் பெங் மெக்–நீஸ் கலெக்–
ஷன்ஸ்’ மற்–றும் ‘டான் ஹூன்
சியாங் மிஸ்ட் ஹவுஸ்’. இவை
மூன்–றின் பரப்–ப–ள–வும் அதி–க–மாக்–

தேசிய ஆர்க்–கெட் பூங்–கா–வில் புதி–தா–கத் திறக்–கப்–பட்–டி–ருக்–கும்
வெப்–ப–மண்–டல மேகக் காடு ஆர்க்–கிட் மலர்–கள் காட்–சி–ய–கத்–தை
பிரதமர் லீ சியன் லூங்கும் (நடுவில்), தேசிய வளர்ச்சி அமைச்சர்
டெஸ்மண்ட் லீயும் (வலமிருந்து 2வது) பார்வையிட்டனர்.
படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்
கப்–பட்–டுள்–ளன.
உதா–ர–ணத்–துக்கு, ‘த செம்ப்–
கார்ப் கூல் ஹவுஸ்’ கூடத்–தில்
1,000 முதல் 2,000 மீட்–டர் உய–ர–
முள்ள மேகக் காடு–களில் காணப்–
படும் செடி–கள் உண்டு. அந்–தக்
கூடத்–தின் வெப்–ப–நிலை 16 டிகிரி
செல்–சி–ய–சுக்–கும் 23 டிகிரி செல்–
சி–யசு
– க்–கும் இடைப்–பட்–டத
– ாக இருப்–
பதை அதி–கா–ரி–கள் உறுதி செய்ய
வேண்–டும்.
தேசிய ஆர்க்–கிட் பூங்–கா–வுக்–
குச் செல்ல சிங்–கப்–பூர் குடி–மக்–கள்,
நிரந்–த–ர–வா–சி–கள், வேலை அனு–
மதிச் சீட்டு வைத்–தி–ருப்–ப�ோர் உட்–
பட சிங்–கப்–பூ–ரில் வசிக்–கும் மற்–ற–
வர்–களு
– க்கு இம்–மாத
– ம் 3ஆம் தேதி
முதல் 11ஆம் தேதி வரை அனு–மதி
இல–வ–சம்.
நேற்–றைய நிகழ்–வில் பங்–கேற்ற
தேசிய வளர்ச்சி அமைச்–சர் டெஸ்–
மண்ட் லீ, “இந்த இடங்–களில்
மேற்–க�ொள்–ளப்–பட்–டுள்ள மறு–சீ–ர–
மைப்–புத் திட்–டங்க
– ள் மூலம் தேசிய
பூங்–காக் கழ–கம் தனது ஆர்க்–கிட்

வளர்ப்பு, பழ–மைப் பாது–காப்பு,
ஆராய்ச்சி ஆகி–ய–வற்–றின் ஆற்–
றல்–களை விரி–வாக்–கிக் க�ொள்ள
முடி–யும் என்–ப–தால் அத–னால் சிங்–
கப்–பூ–ரும் உலக நாடு–களும் பய–ன–
டைய முடி–யும்.
“உல–க–ளா–விய பல்–லு–யிர் பழ–
மைப் பாது–காப்பு முயற்–சி–களில்
சிங்–கப்–பூ–ரும் ஆக்–க–க–ர–மான பங்–க–
ளிப்பை ஆற்ற முடி–யும் என்–பத
– ற்கு
இது ஒரு நல்ல எடுத்–துக்–காட்டு,”
என்–றார்.
பின்–னர் செய்–தி–யா–ளர்–க–ளி–டம்
பேசிய சிங்–கப்–பூர் பூம–லைக் குழு–
மத்–தின் இயக்–கு–நர் டாக்–டர் டான்
புவே ய�ோக், “இப்–ப�ோது இங்–குள்ள
ஊழி–யர்–க–ளுக்கு அதிக ப�ொறுப்பு
க�ொடுக்–கப்–பட்–டுள்–ளது. ஓர் ஆர்க்–
கிட் செடி முழு–மை–யாக வளர்–
வதற்கு சில காலம் பிடிக்–கும்.
பின்–னர் அந்–தச் செடி–களில் எவ்–
வாறு மலர்–கள் பூக்–கின்–றன என்–
பதைக் கண்–காணி
– க்க வேண்–டும்.
அந்த முறை நிலைப்–ப–ட–வும் சில
காலம் ஆக–லாம்,” என்–றார்.
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தமிழ் முரசு

அலுவலகம் திரும்புவதால் மாறும் தேவை

பிள்ளைப் பராமரிப்புக்கு
மாற்று ஏற்பாடுகளை
நாடும் இளம் பெற்றோர்
வீட்டி–லி–ருந்து வேலை செய்–த–வர்–
கள் கடந்த திங்–கட்–கிழ
– மை முதல்
வேலை செய்ய அலு–வ–ல–கத்–துக்–
குத் திரும்–பல
– ாம் என்ற அறி–விப்பு
வெளி–யா–னதி
– லி
– ரு
– ந்து குழந்–தைப்
பரா– ம – ரி ப்– பு ப் ப�ொருள்– க – ளி ன்
தேவை வெகு–வாக உயர்ந்–தி–ருக்–
கிறது.
இம்–மா–தம் 6ஆம் தேதி முதல்
அலு–வ–ல–கங்–க–ளுக்–குச் செல்–வ�ோ–
ரின் எண்–ணிக்–கையை அதி–க–
ரிக்–க–லாம் என க�ொவிட்-19 பர–வ–
லைக் கட்–டுப்–ப–டுத்–தும் அமைச்–
சு–கள்நிலை
பணிக்–கு–ழு–வின்
இணைத் தலைவர் அமைச்சர்
லாரன்ஸ் வ�ோங் கடந்த மாதம்
24ஆம் தேதி அறி–வித்–தார்.
அத–னைத் த�ொடர்ந்து, தாய்ப்–
பால் சேக–ரிக்–கும் கரு–வி–க–ளின்
(கைகளில் தூக்–கிச் செல்–லும்
அள–வி–லான சிறிய ரக பம்–பு–கள்)
விற்–பனை 300% அதி–க–ரித்–துள்–
ளது.
அதே–ப�ோல, குழந்–தைக் கண்–
கா–ணிப்–புச் சாத–னங்–க–ளின் விற்–
ப–னை–யும் 250% அதி–க–ரித்–துள்–
ளது என ட்ரெக்–வியூ எனும் உள்–
ளூர் நிறு–வன
– ம் தெரி–வித்–துள்–ளது.
தங்–க–ளது வாடிக்–கை–யா–ளர்–
களில் பலர் இளம் பெற்–ற�ோர்
எனக் குறிப்–பிட்ட அந்த நிறு–வன
இயக்–கு–நர் எல்–வின் லிம், பெரும்–
பா–லா–ன�ோர் வீட்–டி–லி–ருந்–த–ப–டியே
த�ொழில்–நுட்–பத்–தின் உத–வி–யு–டன்
பணி–யாற்றி வந்–த–தா–க–வும் தற்–
ப�ோது வேலைக்–குத் திரும்–புவ
– தை
முன்–னிட்டு, இத்–த–கைய ப�ொருள்–
களை அதி–கம் வாங்–கு–வ–தா–க–வும்
குறிப்–பிட்–டார்.
பாலர்–பள்–ளி–கள், குழந்–தைப்
பரா–ம–ரிப்பு நிலை–யங்–கள், மாண–
வர் பரா–ம–ரிப்பு நிலை–யங்–களில்
பிள்–ளை–க–ளைச் சேர்க்–க–வும் பல
பெற்–ற�ோர் ஆர்–வம் காட்டி வரு–வ–
தா–க–வும் ஸ்ட்–ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

தெரி–வித்–தது.
பிப்–ர–வரி மாதத்–து–டன் ஒப்–பி–
டு–கையி
– ல், மார்ச் மாதத்–தில் மாண–
வர் சேர்க்கை 200 விழுக்–காடு
அதி–கரி
– த்–திரு
– ப்–பத
– ாக சிங்–கப்–பூரி
– ல்
30 கிளை–க–ளைக் க�ொண்–டி–ருக்–
கும் மாண–வர் பரா–ம–ரிப்பு மற்–றும்
பாலர் பரா–ம–ரிப்பு நிறு–வ–ன–மான
நாஸ்–கேன்ஸ் தெரி–வித்–தது. மல்–
பெர்ரி லேர்–னிங்ஸ் எனும் பாலர்–
பள்ளி மற்–றும் குழந்–தைப் பரா–ம–
ரிப்பு நிலை–யத்–தின் கிளை–களி
– லு
– ம்
அண்–மைய வாரங்–களில் பிள்–ளை–
கள் சேர்க்கை 30 முதல் 50 விழுக்–
காடு வரை உயர்ந்–தி–ருக்–கிறது.
இவ்–விரு பரா–ம–ரிப்பு நிலை–
யங்–கள
– ை–யும் நடத்–தும் குள�ோ–பல்
எட்–யூஹ
– ப் நிறு–வன
– த்–தின் தலைமை
செயல்–முறை அதிகாரி பெ யி
ஹான் குறிப்–பிட்–டார்.
அதே–ப�ோல இல்–லப் பணிப்–
பெண்–க–ளுக்–கான
தேவை–யும்
அதி–க–ரித்–தி–ருக்–கிறது.
அரசு
ஊழி–ய–ரான 33 வயது சங்–கீதா,
வீட்–டி–லி–ருந்–த–படி வேலை செய்ய
அனு–மதி
– க்–கப்–பட்ட கால–கட்–டத்–தில்
வேலைக்–கி–டையே, தன்–னு–டைய
இரு பிள்–ளை–க–ளை–யும் பணிப்–
பெண் இல்–லா–மல் தாமே கவ–
னித்–துக்–க�ொண்–டார்.
தற்–ப�ோது அலு–வல
– க
– ம் திரும்ப
வேண்–டிய சூழல் நில–வு–வ–தால்
மியன்–மா–ரைச் சேர்ந்த பணிப்–
பெண்ணை வேலைக்கு அமர்த்தி
இருக்–கிற
– ார் நான்கு மற்–றும் ஆறு
வய–துப் பிள்–ளை–க–ளின் தாயான
அவர்.
செல்–லப்–பி–ரா–ணி–களை வைத்–
தி–ருப்–ப�ோ–ரும் அவற்–றைப் பரா–ம–
ரிக்க, பார்த்–துக்–க�ொள்ள மாற்று
ஏற்–பா–டுக
– ளை நாடி வரு–கின்–றன
– ர்.
அவற்றுக்கான ப�ொம்மைகள்,
கண்காணிப்புச்
சாதனங்கள்
ப�ோன்றவற்றின் விற்பனையும்
அதிகரித்துள்ளது.

செல்லப்பிராணி கடையில் தீ;
19 நாய்க்குட்டிகள் மீட்பு

10ல் 7 வாடகை கார்

ஓட்டுநர்களுக்குத் தடுப்பூசி
தனி–யார் வாட–கை கார் ஓட்–டுந
– ர்–கள்
பத்–தில் ஏழுக்–கும் அதி–க–மா–ன�ோர்
க�ொவிட்-19 முதலாவது தடுப்–பூ–சி–
யைப் ப�ோட்–டுக்–க�ொண்–டுள்–ள–னர்.
கிட்–டத்–தட்ட பாதிப்–பேர், இரண்–
டாவது தடுப்–பூ–சி–யை–யும் ப�ோட்–டுக்–
க�ொண்–டுள்–ள–தா–கத் தெரி–விக்–கப்–
பட்–டுள்–ளது.
தடுப்–பூசி ப�ோட்–டுக்–க�ொள்–ளத்
தாமா–கவே முன்–வந்த ஓட்–டு–நர்–
க–ளுக்குத் தமது பேஸ்–புக் பதி–வில்
நேற்று நன்றி தெரி–வித்த ப�ோக்–கு–
வ–ரத்து அமைச்–சர் ஓங் யி காங்,
இந்–தத் தக–வலை
–
யு
– ம் பகிர்ந்–துள்–ளார்.
ப�ோக்–கு–வ–ரத்து மூத்த துணை–
அ–மைச்–சர் ஏமி க�ோர் நேற்று வெளி–
யிட்ட ஃபேஸ்புக் பதி–வில், தற்–ப�ோது
ஓட்–டு–நர்–க–ளா–கச் செயல்–பட்டு வரும்
டாக்சி மற்–றும் தனி–யார் வாட–கை
கார் ஓட்–டு–நர்–களில் கிட்–டத்–தட்ட 85
விழுக்–காட்டினர் தடுப்–பூசி ப�ோட்–டுக்–
க�ொள்ள பதிவு செய்–தி–ருப்–பது
ஊக்–க–ம–ளிப்–ப–தா–கக் குறிப்–பிட்–டார்.

இது ஓட்–டு–நர்–க–ளுக்கு கூடு–தல் மன
அமை–தி–யைக் க�ொடுப்–ப–து–டன்,
அவர்–க–ளை–யும் அவர்–க–ளது
குடும்–பத்–தார் மற்–றும் பய–ணி–களையும்
க�ொவிட்-19லிருந்து பாது–காக்க உத–வும்.
ப�ோக்–கு–வ–ரத்து மூத்த துணை– அமைச்–சர் ஏமி க�ோர்
ஐம்–பத
– ா–யிர– த்–துக்–கும் அதி–கம
– ான
ஓட்–டு–நர்–களில் ஏறத்–தாழ 40,000
பேர் முதலாவது தடுப்–பூசி ப�ோட்–
டுக்–க�ொண்–ட–தா–க–வும் 25,000க்கும்
அதி–கம
– ா–ன�ோர் இரண்–டாவது தடுப்–
பூசி ப�ோட்–டுக்–க�ொண்–ட–தா–க–வும்
அவர் குறிப்–பிட்–டார்.
“இது ஓட்–டுந
– ர்–களு
– க்கு கூடு–தல்
மன அமை–திய
– ைக் க�ொடுப்–பது
– ட
– ன்,
அவர்–க–ளை–யும் அவர்–க–ளது குடும்–
பத்–தார் மற்–றும் பய–ணி–களையும்
க�ொவிட்-19லிருந்து பாது–காக்க

ஜாலான் புசாரில் கட்டுப்படியாகக்கூடிய கட்டணத்தில்
சிறுவர்களுக்கு செறிவூட்டல் நிலையம்
ஜாலான் புசார் வட்–டா–ரத்–தில் இருக்–
கும் குழந்–தை–க–ளுக்–குப் பயன்–படும்
விதத்–தில் கட்–டுப்–ப–டி–யா–கக்–கூ–டிய
கட்– ட – ண த்– தி – ல ான செறி– வூ ட்– ட ல்
நட–வ–டிக்–கை–கள் அறி–மு–கப்–ப–டுத்–தப்–
பட்–டுள்–ளன. கிளைஃப் எனும் சமூக
நிறு–வ–னம் அந்த நட–வ–டிக்–கை–கள்
இடம்–பெறு
– ம் நிலை–யத்தை பீச் ர�ோட்–
டில் திறந்–துள்–ளது.
பயிற்சி வகுப்–பு–கள், வெளிப்–புற
நட–வடி
– க்–கைக
– ள் ப�ோன்–றவை அந்த

நிலை–யத்–தால் நடத்–தப்–படும்.
நிலை–யத்–தின் திறப்பு நிகழ்–வில்
பேசிய தேசிய வளர்ச்சி அமைச்–சர்
டெஸ்–மண்ட் லீ, பிள்–ளை– வளர்ப்–பில்
பெற்–ற�ோ–ருக்கு நிலை–யம் உத–வும்
என நம்–பிக்கை தெரி–வித்–தார்.
“பெற்–ற�ோர் வேலை உட்–பட பல்–
வேறு சவால்–களை எதிர்–ந�ோக்–கு–வ–
தால், குடும்–பங்–க–ளுக்கு ஆத–ர–வ–
ளித்து, பிள்–ளை–க–ளுக்கு உத–வும்
விதத்–தில் பிள்–ளை–களை நல்–ல–ப–டி–

அப்–பர் தாம்–சன் ர�ோட்–டில் அப்–பர்
தாம்–சன் எம்–ஆர்டி நிலை–யம் கட்–டத்
திட்–ட–மி–டப்–பட்–டி–ருந்த இடத்–துக்கு
அரு– கி ல் இருக்– கு ம் செல்– ல ப்–
பி–ராணி கடை–யில் நேற்று காலை
19 நாய்க்–குட்–டி–களை தீய–ணைப்–பா–
ளர்–கள் மீட்–ட–னர்.
புகை வெளி–யே–றிக்–க�ொண்–டி–
ருந்த கடை–யிலி
– ரு
– ந்து பெட்–டிக
– ளில்
நாய்க்–குட்–டி–கள்
வெளி–யில்
க�ொண்டு– வ–ரப்–பட்–ட–தா–க–வும் அந்த
வழி–யா–கச் சென்–ற–வர்–கள் நாய்க்–
குட்–டி–க–ளைப் பராமரிக்க உத–வி–ய–
தா–கவு
– ம் சம்–பவ
– த்தை நேரில் கண்–ட–
வர்–கள் தெரி–வித்–த–னர்.
எண் 197 அப்–பர் தாம்–சன் ர�ோட்–
டில் தீப்–பற்–றி–ய–தாக நேற்று அதி–
காலை 1.15 மணி–ய–ளவில் சிங்–கப்–
பூர் குடி–மைத் தற்–காப்–புப் படைக்கு
தக–வல் கிடைத்–தது.
வெல்–ஃப�ோண்ட் பெட்ஸ் எனும்
செல்–லப்–பிர– ாணி கடை அந்த இடத்–

தில் உள்–ளது.
பூட்டை உடைத்து கடைக்–குள்
சென்ற தீய–ணைப்–பா–ளர்–கள் தண்–
ணீ–ரைப் பீய்ச்–சி–ய–டித்து தீயை
அணைத்–த–னர்.
நாய்க்–குட்–டி–களைப் பராமரிக்க
உத–வி–ய–வர்–க–ளுக்கு
தீய–ணைப்–
பா–ளர்–கள் நன்றி தெரி–வித்–துக்–
க�ொண்–ட–னர்.
இந்–தச் சம்–ப–வத்–தில் 19 நாய்க்–
குட்–டி–கள் அந்–தக் கடை–யி–லி–ருந்து
மீட்–கப்–பட்–ட–தாக சிங்–கப்–பூர் குடி–
மைத் தற்–காப்–புப் படை தெரி–வித்–
தது. உயி–ரிழ
– ப்–புக
– ள�ோ, காயங்–கள�ோ
பதி–வா–கவி
– ல்லை என ஸ்ட்–ரெய்ட்ஸ்
டைம்ஸ் குறிப்–பிட்–டது.
அந்–தக் கடைக்–குள் இருந்த
மின்–சா–தன
– ம் ஒன்–றின் கார–ணம
– ாக
தீ மூண்–டி–ருக்–க–லாம் என்று தெரி–
விக்–கப்–பட்–டது.
சம்பவத்தின்
த�ொடர்பில் விசா–ரணை த�ொடர்–
கிறது.

உள்ளூரில் ஒருவர் உட்பட
32 பேருக்கு க�ொவிட்-19
புதி–தாக 32 பேருக்கு நேற்று இங்கு
கிரு–மித்–த�ொற்று பதி–வா–னது. அவர்–
களில் ஒரு–வர் மட்–டும் உள்–ளூர்
சமூ–கத்–தைச் சேர்ந்–த–வர்.
மற்ற 31 பேரும் வெளி–நா–டு–
க–ளி–லி–ருந்து சிங்கப்பூருக்கு வந்த
பிறகு தனி–மைப்–படு
– த்–தப்–பட்–டவ
– ர்–கள்
என சுகா–தார அமைச்சு தெரி–வித்–
தது.
நேற்–றைய கிரு–மித்–த�ொற்று எண்–

ணிக்–கை–யை–யும் சேர்த்து இங்கு
கிரு–மித்–த�ொற்–றால் பாதிக்–கப்–பட்–ட–
வர்–க–ளின் எண்–ணிக்கை 60,633
ஆகி–யுள்–ளது.
ஊழி–யர் தங்–கும்விடு–தி–களில்
புதிய கிரு–மித்–த�ொற்று பதி–வா–க–
வில்லை.
சிங்–கப்–பூ–ரில் க�ொர�ோனா கிரு–
மித் த�ொற்–றால் இது–வரை 30 பேர்
உயி–ரி–ழந்–த–னர்.

யாக கவ–னித்–துக்–க�ொள்–வதை உறுதி
செய்–தி–ருக்–கி–ற�ோம்,” என்–றும் அவர்
குறிப்–பிட்–டார்.
கடந்த
2017ஆம்
ஆண்டு
த�ொடங்–கிய அந்த சமூக நிறு–வன
– ம்,
தற்–ப�ோது 5 முதல் 16 வயது வரை–
யி–லான 1,700க்கும் அதி–க–மான
பிள்–ளை–க–ளுக்கு சேவை வழங்–கு–
கிறது. பூன்லே, மார்–சி–லிங் ஆகிய
இடங்–களில் கிளை–கள
– ைக் க�ொண்–
டுள்ள கிளைஃப் நிறு–வ–னம் சமு–

தாய, குடும்ப மேம்–பாட்டு அமைச்–
சு–டன் கைக�ோத்து, தலை–மைத்–து–
வம், குழு செயல்–பா–டு– ப�ோன்ற
திறன்–களை சுற்–றுலா, மலை–யேற்–றம்,
பாறை ஏற்–றம் ப�ோன்ற வெளிப்–புற
நட–வடி
– க்–கைக
– ள் மூலம் மேம்–படு
– த்து–
கிறது.
சமூக உணர்–வு–பூர்–வக் கல்வி
கணினியியல் வகுப்புகளை நடத்து
இந்த நிலையங்களில் மாதாந்திர
உறுப்பினர் கட்டணம் $20 மட்டுமே.
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தீப்பற்றிய கடையிலிருந்து மீட்கப்பட்ட நாய்க்குட்டிகளுக்கு
தண்ணீர் அளித்துப் பராமரித்த வழிப்போக்கர்கள்.
படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் வாசகர்

உத–வும்,” என்–றும் அவர் கூறி–யுள்–
ளார்.
எஞ்–சி–யுள்ள
ஓட்–டு–நர்–களும்
விரை–வில் தடுப்–பூசி ப�ோட்–டுக்–
க�ொள்ள முன்–வ–ரு–வர் என நம்–பு–
வ–தா–கவு
– ம் அவர் குறிப்–பிட்–டுள்–ளார்.
டாக்சி மற்–றும் தனி–யார் வாடகை
கார் ஓட்–டு–நர்–க–ளுக்–குத் தடுப்–பூசி
ப�ோடும் பணி பிப்–ர–வரி மாதம்
23ஆம் தேதி த�ொடங்–கி–யது.
எண்பதாயிரத்துக்கும் அதி–க–
மான நிலப் ப�ோக்–கு–வ–ரத்–துப் பணி–

யா–ளர்–க–ளுக்–குத் தடுப்–பூசி ப�ோடும்
திட்டத்தின் ஓர் அங்–க–மாக இது
அமைந்–தது.
தடுப்–பூசி
ப�ோட்–டுக்–க�ொள்ள
பதிவு
செய்–து–க�ொள்–வ–தற்–கான
தனிப்–பட்ட இணைப்–பைக் க�ொண்ட
குறுந்–தக
– வ
– ல்–கள் தகு–திபெ
– று
– ம் ஓட்டு
ந
– ர்–களு
– க்கு அனுப்–பிவ
– ைக்–கப்–பட்–டன.
நிலப் ப�ோக்–கு–வ–ரத்து ஆணை–
யம், சுகா–தார அமைச்சு ஆகி–ய–வற்–
றின் முயற்–சி–யில், தேசிய டாக்சி
நடத்துநர் சங்–கம், தேசிய தனி–யார்
வாடகை வாக–ன உரிமையாளர்
சங்–கம், டாக்சி மற்–றும் தனி–யார்
வாட–கை கார் நடத்துநர்கள் ஆகி–
ய�ோ–ரின் ஆத–ர–வு–டன் இந்த நட–
வ–டிக்கை மேற்–க�ொள்–ளப்–பட்–டது.
இம்–மா–தம் 6ஆம் தேதி நில–வ–
ரப்–படி 1.1 மில்–லி–ய–னுக்–கும் அதி–க–
மா–ன�ோர் முதலாவது தடுப்–பூசி
ப�ோட்–டுக்–க�ொண்–ட–னர். 535,000
பேருக்கு இரண்–டாவது தடுப்–பூ–சி–
ப�ோடப்–பட்–டது குறிப்–பி–டத்–தக்–கது.

...ƒ‡Ù‹Ø Œ>ëƒ„û‡…„¶
œ_š˜„‚ Šº¡„£†
œÚ³…„ÙÜ, [¡ÚÜ …Ò¨¼Ï£\¨
_|„>Ò§ƒš„Ü.

èþƒ œÚ¡_† ëƒ„ñ>-19
…Ò¨¼Ï£\¨
_|„>Ò§ƒš„Ü,
Œþƒ ƒ‹¡ÚÜ »‡...

É‚„¶, Ç¦ ƒ‹¡Ú§Î
Šº¡„£† œ¶£š_\.
Û£\_\„!

Çþƒ¨ _|›¨ð¥£<þƒ Ï¡¨^¨
_|‚„§ƒ£< £¡´ÏÚ³…„þƒ!

ëƒ„ñ>-19 …Ò¨¼Ï ð¦¡Ú_¡„Ú§ÎÜ
Œƒ³…Ð:
• œÚ…\ _ÿ„¤, Œ\Ä œ›«… [Ô«…Ü,
Œ\Ä œ›«…§ ëƒ„Ô¨^, è½÷Ø _ÿ„¤
_|„¦® ÿ„>|>‡ _ÿ„¤ƒ¥ Œ¥<¡Äƒ¥
• †Ú³Ð, Œ‹Ø [¶šÐ
¼´Ï§ƒôƒÌ§Î§ ƒÒ£†\²®
Šº¡„£†ƒ¥ Œ¥<¡Äƒ¥
• _…„¶ [°²Ï [¶šÐ ¿´ø«…£‡
_ÿ„¤ (É©Ð†„) Œ¥<¡Äƒ¥
• G6PD Î£®|„Ò Œ¥<¡Äƒ¥
• é‚¨ |„›Ü|½\ †Ú³Ðƒ£<
Œ>ëƒ„¥|¡Äƒ¥
• ÏÕè›ƒ´ ø«òƒ½¨^ Ïï´£˜£\
_†²ëƒ„¥|¡Äƒ¥
• œ›«…«ò¦ [‡Ä«ò£\§ Î£®§ƒ
†Ú³Ð Œ>ëƒ„¥|¡Äƒ¥, ù£š\„‚
œ›«…§ƒÏØ [¶šÐ œ›«…
Œ£®Ø«…Ò¨^§ Î£®|„Òƒ¥
Œ¥<¡Äƒ¥
èþƒ¥ …Ò¨¼Ï _|„>Ò§ëƒ„¥¡…¦
¿šÜ, […£‚¨ _|„>Ò§ëƒ„¥<
œ\š„_…„£›ËÜ |„Ðƒ„§ƒ ÑôËÜ, Ç.ƒ„.
• 16 ¡\ò²Î§ Î£®¡„_‚„Ä
• ƒÄ¨ð‹¬¨ ë|ûƒ¥
• ƒÒ£†\„‚ _ÿ„¤ ÇòÄ¨^´ ˜§ò
Î¦ç\¡Äƒ¥, Ç.ƒ„. [û£†à¶
ŒÕ¨^ †„²Õ Ïï´£˜
_†²ëƒ„û_‡„Ä, ^²Õ_ÿ„¤ Ïï´£˜
ë|²Õ ¡Ú_¡„Ä
• ŒàÚ§Î É|«£… ñ£<ñ§ÎÜ
Šº¡„£† Œ¥<¡Äƒ¥
Œþƒ<Ð †Ú«Ð¡ ù£š |²ç
ŒþƒÌ§Î« ë…í¡„ƒ« ë…½\ñ¶£š
Çî¶, …Ò¨¼Ï _|„>Ò§ëƒ„¥< |òØ
ë˜¤¡…²Î Ñ¦^, †Ú«Ð¡½¦
É_š„˜£‚£\ ÿ„Òþƒ¥.
_†¶ ñ¡›þƒÌ§Î, vaccine.gov.sg
Ç¦® œ£‹\«…<«£… ÿ„‡ØÜ
[¶šÐ 1800-333-9999 Ç¦®
Çû£‹ [£°§ƒØÜ
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தமிழ் முரசு

கனமழையால் ஏற்பட்ட வெள்ளம்

பெண்கள் மேம்பாடு
பற்றிய கலந்துரையாடல்
இந்து இளங்–க�ோ–வன்

கனமழை காரணமாக புக்கிட் தீமா, டன்னர்ன் சாலைகளில் உள்ள கால்வாயில் நீர் முழுமையாக
நிரம்பியது. இதனால் அப்பகுதியில் உள்ள சாலைகளில் வெள்ளம் ஏற்பட்டு ப�ோக்குவரத்து
பாதிக்கப்பட்டது. படம்: ROADS.sg /ஃபேஸ்புக்
நேற்று சிங்–கப்–பூ–ரில் உள்ள பல
பகு–தி–களில் கன–மழை பெய்–தது.
இதன் விளை–வாக நாட்–டின் மேற்கு,
மத்–திய பகு–தி–களில் வெள்–ளம் ஏற்–
பட்–டது.
குவீன்ஸ்–ட–வுன், புக்–கிட் தீமா,
உலு பாண்–டான் ஆகிய வட்–டா–ரங்–
களில் நீர் நிரம்–பிய கால்–வாய்–கள்,
வெள்–ளத்–தால் பாதிக்–கப்–பட்ட சாலை–
கள் ஆகி–ய–வற்–றைக் காட்–டும்
காண�ொ–ளிக
– ளை
–
யு
– ம் படங்–களை
–
யு
– ம்
இணை–ய–வா–சி–கள் சமூக ஊட–கங்–
களில் பதி–வேற்–றம் செய்–த–னர்.
சாக்–க–டை–க–ளி–லும் கால்–வாய்–க–
ளி–லும் நீரின் அளவு 90 விழுக்–காடு
க�ொள்–ள–ளவை எட்–டி–யுள்–ள–தா–க–வும்
திடீ–ரென்று வெள்–ளம் ஏற்–படும் அபா–
யம் இருப்–ப–தா–க–வும் ப�ொதுப் பய–
னீட்–டுக் கழ–கம் நேற்று நண்–ப–க–லி–
லி–ருந்து எச்–ச–ரிக்கை விடுத்து வந்–

தது.
சிங்–கப்–பூ–ரில் உள்ள 30 வட்–டா–
ரங்–க–ளைத் தவிர்க்–கும்–படி ப�ொது–
மக்–க–ளுக்–குக் கழ–கம் அறி–வு–றுத்–தி–
யது.
டக்ஸ்–டன் சாலை, காமன்–வெல்த்
லேன், டன்–னர்ன், சாலை, புக்–கிட்
தீமா கால்வாய், பாசிர் பாஞ்–சாங்,
ஜூர�ோங் டவுன் ஹால் ஆகிய வட்–
டா–ரங்–கள் இவற்–றில் அடங்–கும்.
அடுத்த இரண்டு வாரங்–களு
– க்கு
சிங்–கப்–பூ–ரில் கன–மழை பெய்–யும்
என்று சிங்–கப்–பூர் வானி–லை சேவை
முன்–னு–ரைத்–துள்–ளது.
அடுத்த இரண்டு வாரங்–க–ளின்
முற்–ப–கு–தி–யில் இடி–யு–டன் கூடிய
மழை–யு–டன் பலத்த காற்–றும் வீசும்
என்று தெரி–விக்–கப்–பட்–டுள்–ளது.
அதி–கா–லைக்கு முன்–பும் காலை
நேரத்–திலு
– ம் பலத்த காற்–றுட
– ன் கன–

வரவேற்கப்படும் ‘புஃபே’; கூடுதல்
செலவு குறித்து கவலை

மழை பெய்–யும் என்று எதிர்–பார்க்–
கப்–ப–டு–கிறது.
அடுத்த இரண்டு வாரங்–க–ளின்
பிற்–பகு
– தி
– யி
– ல் காற்–றின் பலம் குறை–
யும் என்று முன்–னுரை
– க்–கப்–படு
– கி
– றது.
ஆனால் இடி–யு–டன் கூடிய மித–
மான அல்–லது கன–மழை பெய்–யும்
என்று தெரி–விக்–கப்–பட்–டது.
பிற்–ப–கல் நேரங்–களில் அடிக்–கடி
மின்–னல் ஏற்–படும் என்–றும் தெரி–
விப்–பட்–டுள்–ளது.
ஒட்–டு–ம�ொத்–தத்–தில் இம்–மா–தம்
சிங்–கப்–பூ–ரின்
பெரும்–பா–லான
பகு–திக
– ளில் மழை–யின் அளவு சரா–ச–
ரிக்–கும் மேல் இருக்–கும் என்று
முன்–னு–ரைக்–கப்–ப–டு–கிறது.
கடந்த இரண்டு வாரங்–களில்
பிற்–ப–கல் நேரங்–களில் இடி–யு–டன்
கூடிய மழை பெய்–தது.

பணி–யி–டத்–தில், பெண்–கள் ஆண்–
க–ளுக்கு நிக–ரா–ன–வர்–க–ளா–க–வும்,
சம–மான மதிப்–புமி
– க்க பங்–களி
– ப்–புக
– –
ளைக் க�ொண்– ட – வ ர்– க – ள ா– க – வு ம்,
ஊக்–க–ம–ளிக்–கும் தலை–வர்–க–ளா–க–
வும் இருப்பதை நாம் அங்–கீக
– ரி
– க்க
வேண்– டு ம். இந்தக் கருத்தை
வலி–யு–றுத்–தி–யது நேற்று மாலை
சிங்–கப்–பூர் கல்சா சங்க கட்–ட–டத்–
தில் நடை–பெற்ற ‘சிங்–கப்–பூர் மக–
ளிர் மேம்–பாடு குறித்த உரை–யா–
டல்–கள்’ என்–னும் கலந்–துரை
– ய
– ா–டல்
நிகழ்வு.
சமு–தாய, குடும்ப மேம்–பாட்டு
அமைச்சு சிங்–கப்–பூர் பெண்–களை
–
க்
க�ொண்–டாட 2021-ஆம் ஆண்டை
அர்ப்–ப–ணித்–துள்–ளது.
“சிங்–கப்–பூர் மக–ளிர் மேம்–பாடு
குறித்த உரை–யா–டல்–கள்” த�ொடர்
கடந்த ஆண்டு செம்–டம்–பர் 20-ஆம்
தேதி த�ொடங்–கப்–பட்–டது. இது
பெண்–க–ளின் வளர்ச்–சி– சார்ந்த
கருத்–து–க–ளை–யும் பரிந்–து–ரை–க–ளை–
யும் சேக–ரிக்–கும் தேசிய முயற்–சி–
யின் ஒரு பகுதி.
உரை–யா–டல்–க–ளிலி–ருந்து சேக–
ரிக்–கப்–படும் கருத்–து–களும் ய�ோச–
னை–களும் ஒரு வெள்ளை அறிக்–
கை–யில் ஒருங்–கி–ணைக்–கப்–பட்டு
இவ்–வாண்–டின்
இறுதிக்–குள்
நாடாளு–மன்–றத்–தில் சமர்ப்–பிக்–கப்–
படும். சிங்–கப்–பூர் முழுக்க நூற்–
றுக்–கும் மேற்–பட்ட உரை–யா–டல்
அமர்–வுகள்
–
நடை–பெற்ற
– – வண்–ணம்
உள்–ளன. இதில், ஒன்–பது மெய்–
நி–கர் மற்–றும் நேருக்கு நேர் உரை–
யா–டல்–களை பல அமைப்–புக
– ளு
– ட
– ன்
இணைந்து
நடத்–தி–யது
‘ரீச்’
(Reach). சிங்–கப்–பூர் இந்–திய மேம்–
பாட்–டுச் சங்–கம் மற்–றும் சீக்–கிய
இளை–யர் சங்–கத்–துட
– ன் இணைந்து

நடத்–தப்–பட்ட நேற்–றைய உரை–யா–
டல், குறிப்–பாக சிங்–கப்–பூர் இந்–திய
சமூ–கத்–தில் பெண்–க–ளின் வளர்ச்–
சி பற்–றிய கலந்–து–ரை–யா–ட–லாக
அமைந்–தது. இதில் இந்–திய சமூ–
கத்தை சேர்ந்து 50 பேர் கலந்–து–
க�ொண்டு தங்–க–ளது எண்–ணங்–க–
ளை–யும் கருத்–துக
– ளை
–
யு
– ம் வெளிப்–ப–
டை–யாக பகிர்ந்–து–க�ொண்–ட–னர்.
அமைச்–சர் குமாரி இந்–தி–ராணி
ராஜா–வும், அமைச்–சர் விக்–ரம் நாய–
ரும் இந்–நி–கழ்–வில் சிறப்பு விருந்–
தி–னர்–க–ளாக
கலந்–து–க�ொண்டு
பங்–கேற்ப
– ா–ளர்–களி
– ன் கருத்துகளை
செவிமடுத்தார்.
தனது பாட்டி காலத்–தில் பெண்–
கள் அதி–கம் கல்வி பெறவ�ோ
வேலை செய்–யவ�ோ அனு–ம–திக்–
கப்–ப–ட–வில்லை என்–பதை நினைவு
கூர்ந்த அமைச்–சர் திரு விக்–ரம்
நாயர், இந்–நிலை மாறி சமூ–கம்
பெண்–கள் சார்ந்த விஷ–யங்–களில்
முன்–னே–றி–யி–ருந்–தா–லும், இன்–னும்
நிறைய முன்–னேற்–றத்தை அடைய
வேண்–டும் என்–னும் கருத்தை முன்–
வைத்–தார்.
“சிங்–கப்–பூர் அர–சாங்–கம், பெண்–
களை ஆத–ரிப்–பத
– ற்–கும் அவர்–கள
– து
வளர்ச்–சியை மேம்–படு
– த்–துவ
– த
– ற்–கும்
உறு–திபூ
– ண்–டுள்–ளது. நமது தற்–ப�ோ–
தைய சட்–டம் மற்–றும் க�ொள்–கை–க–
ளின் அடிப்–ப–டை–கள் வலு–வாக
இருந்–தா–லும் , சிங்–கப்–பூர் பெண்–
க–ளின் கன–வு–க–ளை–யும் தேவை–
க–ளை–யும் புரிந்–து–க�ொள்–வ–தற்–கும்,
நமது சட் –டங்–களும் க�ொள்–கை–
களும் காலப்–ப�ோக்–கில் பெண்–
க–ளி ன் தேவை–க–ளுக்–கேற்ப மறு–
பரிசீலனை செய்–வத
– ற்–கும் தயா–ராக
இருக்–கி–ற�ோம்.
ஆண்–கள், தமது வாழ்க்–கை–
யில் உள்ள பெண்–க–ளின் வாழ்க்–
கை–க்கு ஆத–ரவ
– ளி
– ப்–பதி
– ல் முக்–கிய
பங்கு வகிக்–க–வேண்–டும். உதா–ர–

…Ò¨¼Ï _|„>Ò§ëƒ„û‡ ð®ÎÜ
|„Ðƒ„¨^ ùÄ¡„ƒ ÿ£‡Ñ£®ƒ£<«
ë…„‡Ä³Ð ð¦|²®ØÜ
Ñƒ§ ƒ¡˜Ü _¡ûÒ†„?
$5 †>Ò_†
œ¶£š,
_¡û‡„Ü.

ÿ„¦ œ¨_|„Ð…„¦ …Ò¨¼Ï
_|„>Ò§ï>_‡¦, [¨|ô‚„ œî_†š,
ÿ„¦ Ñƒ§ ƒ¡˜Ü
[‹¬\ _¡ûô\ò¶£š

புஃபே முறை த�ொடர்பாக மேலும் பல மாற்றங்கள் க�ொண்டு
வரப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
படம்: ராயல் பிளாசா ஓன் ஸ்காட்ஸ்
இம்–மா–தம் 12ஆம் தேதி–யி–லி–ருந்து
வர்த்தக ரீதி–யா–க–வும் கூட்–டங்–கள்,
மாநா–டுகள்
– , கண்–காட்–சிகள்
–
ஆகிய
நிகழ்ச்–சி–க–ளி–லும் ‘புஃபே’ விருந்–
துக்கு அனு–மதி வழங்–கப்–பட்–டுள்–
ளது. இதற்கு வர்த்–த–கர்–க–ளி–ட–மி–
ருந்து நல்ல வர–வேற்பு கிடைத்–துள்–
ளது.
ஆனால் கிரு–மிப் பர–வ–லைத்
தடுக்க மிகக் கடு–மை–யான பாது–
காப்பு நட–வ–டிக்–கை–க–ளைக் கடைப்–
பி–டிக்க வேண்–டி–யி–ருப்–ப–தால் அத–
னால் ஏற்–படும் கூடு–தல் செல–வுகள்
–
குறித்து வர்த்–த–கர்–கள் கவலை
தெரி–வித்–துள்–ள–னர்.
பாது–காப்பு நட–வ–டிக்–கை–களை
நடை–முற
– ைப்–படு
– த்த கூடு–தல் மனி–த–
வ–ள–மும் சாத–னங்–களும் தேவைப்
–ப–டு–கின்–றன.
சுய சேவைக்–குத் த�ொடர்ந்து
அனு–மதி இல்லை. புஃபே விருந்–
துக்கு வைக்–கப்–பட்–டுள்ள உண–வுப்
ப�ொருட்–கள் பிளாஸ்–டிக் உறை–யால்
மூடப்–பட்–டி–ருக்க வேண்–டும். உண–
வுக்–கான வரி–சை–யில் நிற்–ப–வர்–க–
ளுக்கு முகக்–க–வ–சம் அணிந்–தி–ருக்–
கும் ஊழி–யர்–கள் மட்–டுமே உண–
வைப் பரி–மா–ற–லாம்.
வர்த்த ரீதி–யா–கவு
– ம் கூட்–டங்கள்
– ,
மாநா–டுகள்
– , கண்–காட்–சிகள்
–
ஆகிய
நிகழ்ச்–சி–க–ளின்–ப�ோ–தும்
புஃபே
முறை விருந்து வழங்–கப்–பட்–டால்
சிங்–கப்–பூர் கேட்–ட–ரிங் நிபு–ணர்–கள்
சங்–கத்–தின் வழி–காட்டி நெறி–மு–றை–
கள் கடைப்–பிடி
– க்–கப்–படு
– வதை
–
உறுதி
செய்ய பாது–காப்பு நிர்–வாகப் பிர–
தி–நிதி அங்கு இருக்க வேண்–டும்.
“புஃபே உணவின் விலை– நிறு–வ–
னத்–துக்கு நிறு–வ–னம் வேறு–ப–டு–
கிறது. சில இடங்–களில் $10 வெள்–
ளிக்கு புஃபே வழங்–கப்–ப–டு–கிறது.
கூடு–தல் செலவு ஏற்–ப–டு–வ–தால்

இத்–த–கைய விலை கட்–டுப்–ப–டி–யா–
காது. இத–னால் புஃபே விலையை
உயர்த்–தி–யாக வேண்–டும்.
“கூடு–தல் ஊழி–யர்–களை நிய–
மிக்க விலை உயர்த்–தப்–ப–டு–வ–தாக
வாடிக்–கை–யா–ளர்–க–ளுக்–குத் தெரி–
விக்க வேண்–டும்,” என்று சிங்–கப்–
பூர் கேட்–ட–ரிங் நிபு–ணர்–கள் சங்–கத்–
தின் தலை–வர் வின்–சென்ட் பாங்
கூறி–னார்.
தற்–ப�ோது நடப்–பில் உள்ள வழி–
காட்டி நெறி–மு–றை–கள் உணவு,
பானத் துறைக்–கும் நிறு–வ–னங்–க–
ளுக்–கும் மாநா–டு–கள் மற்–றும் கண்–
காட்–சி–க–ளுக்–கும்
மட்–டுமே
ப�ொருந்தும் என்–ப–தால் கூடு–தல்
மாற்–றங்–கள் எதிர்–பார்க்–கப்–ப–டு–கின்–
றன. திரு–மணங்
–
கள்
– , இறு–திச் சடங்–
கு–கள், சமூக நிகழ்–வு–கள் ஆகி–ய–
வற்–றில் புஃபே முறைக்கு இன்–னும்
அனு–மதி வழங்–கப்–ப–ட–வில்லை.
இத்–த–கைய
நிகழ்–வு–களில்
பென்ட்டோ
ப�ொட்–ட–லங்–களில்
உணவு பரி–மா–றப்–படும் முறை த�ொட–
ரும் என்று திரு பாங் குறிப்–பிட்–டார்.
ஒன்–று–கூ–டல்–கள், பெரிய அள–
வி–லான நிகழ்–வு–கள் ஆகி–ய–வற்–றுக்–
கான கட்–டுப்–பா–டு–கள் த�ொடர்ந்து
நடப்–பில் இருப்–ப–தால் புஃபே முறை
மீது ப�ொது–மக்–க–ளுக்கு இன்–னும்
முழு–மை–யான நம்–பிக்கை வர–
வில்லை என்று அவர் தெரி–வித்–
தார்.
“சமூக இடை–வெளி விதி–முறை
நடை–மு–றை–யில் இருக்–கும் வரை
முன்பு இருந்–ததுப�ோல புஃபே முறை
இருக்–காது. கேட்–ட–ரிங் சேவையை
மறு–சீ–ர–மைப்–பது குறித்து ஆராய
வேண்–டும். சுய சேவை புஃபேயை
இனி அவ்–வ–ள–வாக நம்–பி–யி–ருக்க
முடி–யாது,” என்று திரு பாங் தெரி–
வித்–தார்.

ணத்–திற்கு கண–வர்–களாக வீட்–டில்
அதிக வீட்–டுப் ப�ொறுப்–பு–களை
ஏற்க முன்–வ–ர–வேண்–டும்.
“இது நமது குடும்–பங்–க–ளி–லும்
நமது மகள்–க–ளின் வாழ்க்–கை–யி–
லும் நல்ல தாக்–கத்தை ஏற்–ப–டுத்–
தும். மேலும் மனை–வி–யின் தனிப்–
பட்ட மற்–றும் பணி–யிட கன–வு–க–
ளை–அ–வர்–கள் எட்ட ஆத–ர–வாக
இருக்–கும்.” என்–றார் அமைச்–சர்
விக்–ரம் நாயர்.
கலந்–து–ரை–யா–ட–லில் முன்–வைக்–
கப்–பட்–டுள்ள நல்ல பரிந்–து–ரை–கள்
மற்–றும் ய�ோச–னை–கள் எது–வும்
வீணா–காது என்று உறு–தி–ய–ளித்–
தார் அமைச்–சர் குமாரி இந்–தி–
ராணி.
“ஆண்–களு
– க்–கும் பெண்–களு
– க்–
கும் இடை–யி–லான சமத்–து–வம்
கடைப்–பிடி
– க்–கப்–படும் இட–மாக சிங்–
கப்–பூர் உரு–வெ–டுக்க வேண்–டும்.
பெண்–கள் த�ொடர்ந்து ப�ோரா–டும்
நிலை மாற–வேண்–டும். இன்–னும்
அந்–நி–லையை
நாம்
அடை–ய–
வில்லை.
“ஆனால் அதை அடை–வத
– ற்கு
நாம் த�ொடர்ந்து பல முயற்–சிகளை
–
எடுக்–க–வேண்–டும்.
இதற்–கான
ப�ொறுப்பு பெண்–க–ளுக்கு மட்–டும்
அல்ல ஆண்–க–ளுக்–கும் உண்டு.
ஒரு–வ–ருக்–க�ொ–ரு–வர் பரஸ்–பர மரி–
யாதை, புரி–தல் மேம்–ப–ட–வேண்–டும்.
ஆண்–களும் பெண்–களும் ஒரே
மாதி–ரி–யா–ன–வர்–கள் என்று நாம்
நினைப்–பது தவறு.
“நாம் ஒரே மாதி–ரிய
– ாக இல்லை.
ஆனால், நமக்கு வெவ்–வேறு பலங்–
கள் உள்–ளன. அத–னால் மதிப்–பில்
சமத்–து–வம், சம–மான வாய்ப்–பு–கள்
க�ொடுக்–கப்–ப–ட–வேண்–டும். இதற்கு
தனி நப–ரி–லி–ருந்து அர–சாங்–கம்
வரை மாற்–றத்தை செயல்–ப–டுத்–த–
வேண்–டும்,” என்று அமைச்சர்
இந்திராணி ராஜா தெரி–வித்–தார்.

¡½£˜àš ù§ï® èþƒ
Ç¦î‡óÚ³Ð
ŠÚ ã>‡Ä …¥í ù¶Ùþƒ.

[…‚„š? É|«Ð Î£®Ø
Ç¦|Ð É|«Ð
œ¶£š¦Í [Ä«…†„ƒ„Ð!

ëƒ„ñ>-19 …Ò¨¼Ï, Œþƒ£<ËÜ
Œþƒ¥ [¦^§Î½\¡Äƒ£<ËÜ
|„Ðƒ„§ï®Ð.
[òƒ†„_‚„Ä …Ò¨¼Ï
_|„>Ò§ëƒ„¥ÌÜ_|„Ð, ÿ„Ü
_†ÙÜ |„Ðƒ„¨|„ƒ œÚ¨_|„Ü.
É‚„¶, …Ò¨¼Ï
_|„>Ò§ëƒ„û‡„ÙÜ»‡,
|„Ðƒ„¨^ ÿ£‡Ñ£®ƒ£<ËÜ
ÿ¶š øƒ„…„›¨ |°§ƒþƒ£<ËÜ
ÿ„Ü ë…„‡Ä³Ð
ƒ£‡¨ðô§ƒ_¡ûÒÜ.
ÿ„Ü ñ÷¨^‡¦ œÚ³Ð, ˜¿ƒ¨
ë|„Õ¨^‹ÄØ‡¦ ë˜\¶|Ò_¡„Ü.
†®§ƒ„†¶:
• Œþƒ¥ ê>ô²Î ë¡í_\
œÚ§ÎÜ_|„Ð, Ñƒ§ ƒ¡˜«£…
[‹¬³Ðëƒ„ûÒ, TraceTogether
ë˜\= / ˜„…‚«£…¨
|\¦|Ò«…ØÜ
• |„Ðƒ„¨|„‚ Ðì›
œ£‡ë¡í£\ËÜ ÿ¶š øƒ„…„›¨
|°ƒ«£…ËÜ ƒ£‡¨ðô§ƒØÜ
• Œ‡¶ÿšó¶£š Çî¶,
†Ú«Ð¡£›´ ë˜¦Õ |„Ä§ƒØÜ;
ê>ô_š_\ œÚ§ƒØÜ

ÿ„¦ …Ò¨¼Ï _|„>Ò§ï>_‡¦.
Ç‚§Î ëƒ„ñ>-19 ë…„²®§»ô\
É|«Ð Î£®¡„àÚ§Î

[…‚„š…„¦, Ñƒ§ ƒ¡˜Ü
[‹¬¡Ð œ¦ÍÜ ƒ>‡„\†„
œÚ§Î. œ¶š„ñ>‡„¶,
[|›„…Ü ñò§ƒ¨|ÒÜ.

[†š„§ƒ [òƒ„½ ¡›„Ú!!

Û_\„! ˜½, œ³…„þƒ $5!
œ¨_|„
ñ£š $25.

_†¶ ñ¡›þƒÌ§Î,
vaccine.gov.sg Ç¦®
œ£‹\«…<«£… ÿ„‡ØÜ
[¶šÐ 1800-333-9999
Ç¦® Çû£‹ [£°§ƒØÜ

ëƒ„ñ>-19 …Ò¨¼Ïƒ¥ |„Ðƒ„¨|„‚£¡,
ë˜\¶ò®¦ óÎ³…£¡
ÿ„† …Ò¨¼Ï _|„>Ò§ƒ
œ¨|_¡ Ñ¦|òØ
ë˜öÏÒ_¡„Ü.

ëƒ„ñ>-19 …Ò¨¼Ïƒ¥
Ç¶š„_† |„Ðƒ„¨|„‚£¡.
[…‚„š _…Ä³ë…Ò§ƒ
_¡ûô\ [¡Ï\ó¶£š.

Ç³…« …Ò¨¼Ï£\«
_…Ä³ë…Ò§ƒš„Ü?

ÿ„† ëƒ„ñ>-19
ïÚó§Î Çò›„ é§ï›†„
|„Ðƒ„¨^¨ ë|®,
Ñ¦»>ô_\ ï£‡§ï®
_…ò£\«
_…Ä³ë…Ò§ƒš„Ü...

...[¨|…„¦ ¢²ëƒ‚_¡ ýÏ
_|„>‡¡þƒ« _…£¡à¶š„†
ÿÜ†ï>‡ ƒ„>‡ †„>‡„þƒ!

• Ïþƒ¨¼½¶
[Í†ò§ƒ¨|>Ò¥<
ëƒ„ñ>-19 …Ò¨¼Ïƒ¥
[£‚«ÐÜ |„Ðƒ„¨|„‚£¡,
ë˜\¶ò®¦ óÎ³…£¡.
• øƒ„…„› [çñ\¶
É£‹\Ü, [£‚«Ðšƒ
…›þƒ£<¨ |\¦|Ò«ò,
[þÞƒ½§ƒ¨|>Ò¥<
[£‚«Ð« …Ò¨¼ÏƒÌÜ
|„Ðƒ„¨^, ë˜\¶ò®¦
Éï\¡²Õ§ƒ„‚ Œ½\
…›ù£šƒ£< Ç>ôË¥<‚¡„
Ç¦|£… †ò¨ð>Ò¥<Ð.
Ç‚_¡, ë¡º_¡Õ
ë|\Äƒ£<§ ëƒ„û‡
…Ò¨¼Ïƒ£<« ë…½Ø
ë˜¤\_¡ûô\
[¡Ï\ó¶£š.
• ëƒ„ñ>-19 ïÚó§Î
Çò›„ƒ§ »Ò†„‚¡£›
ñ£›¡„ƒ¨ |„Ðƒ„¨^¨
ë|Õ¡Ð Ñ§ï\Ü.
• Ñ¦»>ô_\
ï£‡§ƒ¨ë|ÕÜ _…òƒ¥
Œ¥< …Ò¨¼Ï ù£š\þƒí¶
Ñ¦|òØ ë˜¤Ëþƒ¥.

Ç¦‚ ƒ„>‡ †„>‡„þƒ?
ÿÜ† ë¡Õ¨_|«…,
[¡þƒ †ï±´Ï\

Ç‚§Î« …Ò¨¼Ï
_|„>‡„´ø!
ë|„®„£†\„ œÚ§ƒ„?

_†¶ ñ¡›þƒÌ§Î,
vaccine.gov.sg
Ç¦® œ£‹\«…<«£…
ÿ„‡ØÜ, [¶šÐ
1800-333-9999
Ç¦® Çû£‹ [£°§ƒØÜ

