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செய்திகச்காத்து

சதம்–ப–னி–சில் விதி–மீ–றிய இளை–யர்–்கள்
சதம்–ப–னிஸ் திடல்–்களில் சென்–ற–வா–ரம் கூளடப்–பந்து, ்காற்–பந்து 
விளை–யா–டிய பல இளை–யர் குழுக–்கள், ஐவ–ருககு மேல் கூடக–
கூ–டாது எனும் ச்காவிட்-19 பாது–்காப்பு நளட–முளற ்கட்–டுப்–பா–டு–
்களை மீறி–யுள்–ைனர். இளை–யர்–்கள் விளை–யா–டும் படங–்க–ளைத் 
தேது ஃமபஸ்புக–கில் பதி–மவற்–றிய சதம்–ப–னிஸ் குழுத்–சதா–குதி 
நாடா–ளு–ேன்ற உறுப்–பி–னர் மப யாம் ச்கங, திடல்–்களை மூடப் 
மபாடப்பட்டிருந்த தடுப்–பு–்களை அ்கற்–றி–விட்டு அவர்–்கள் விளை–
யாடியதா்கக குறிப்–பிட்–டுள்–ைார். 

பாது–்காப்பு விதி–மு–ளற–்களை முதல் முளற–யா்க மீறு–மவா–
ருககு $300 அப–ரா–தம், இரண்–டாம் முளற–யா்க மீறு–மவா–ருககு 
$1,000 அப–ரா–தம் விதிக–்கப்–படும் என்–பளத அவர் நிளன–வூட்–டி–
னார். அவர்–்க–ளின் அளட–யா–ைத்–ளதத் சதரி–யப்–ப–டுத்–து–ோறு 
அவர் சபாது–ேக–்க–ளி–டம் ம்கட்–டுக–ச்காண்–டார்.

மூலா–தார பண–வீக–்கம் உயர்வு 

சிங–்கப்–பூ–ரின் மூலா–தார பண–வீக–்கம் நான்–்கா–வது ோத–ோ்க மே 
ோதத்–தில் ஆண்டு அடிப்–ப–ளட–யில் 0.8% உயர்ந்–தது. 

குடி–யி–ருப்பு, தனி–யார் ொளலப் மபாக–கு–வ–ரத்–துச் செல–வு–்கள் 
தவிர்த்த இந்த மூலா–தார பண–வீக–்கம் ஏப்–ர–லில் 0.6% ஆ்க 
இருந்–தது. ஏப்–ர–லில் 2.1% ஆ்க இருந்த ஒட்–டு–சோத்த      
பண–வீக–்கம் மே ோதல் 2.4% ஆ்க உயர்ந்–தது என்று வர்த்–த்க 
சதாழில் அளேச்சு மநற்று சவளி–யிட்ட அறிகள்க கூறி–யது.

சிஓஇ ்கட்–ட–ணங–்கள் குளறந்–தன
வா்கன உரி–ளேச் ொன்–றி–தழ்–்க–ளுக–்கான (சிஓஇ) மநற்ளறய 
ஏலக–குத்–த–ள்க–யில் சபரும்–பா–லான பிரி–வு–்களில் ்கட்–ட–ணங–்கள் 
குளறந்–தன. 1,600சிசி அை–வி–லான சிறிய ர்க ்கார்–்க–ளுக–்கான 
சிஓஇ $48,510லிருந்து $47,821ஆ்கக குளறந்–தது. 

1,600சிசிககு மேற்–பட்ட சபரிய ர்க ்கார்–்க–ளுக–்கான சிஓஇ 
$60,109லிருந்து $56,032ஆனது. மோட்–டார்–ளெக–கிள்–்கள் தவிர 
ேற்ற வா்க–னங–்க–ளுக–குப் பயன்–ப–டுத்–தப்–ப–டக–கூ–டிய சபாதுப் 
பிரிவு வா்க–னங–்க–ளுக–்கான சிஓஇ $61,112.லிருந்து குளறந்து 
$58,001, ஆனது. வர்த்–த–்கப் பிரிவு வா்க–னங–்க–ளுக–்கான சிஓஇ 
$37,002லிருந்து குளறந்து $37,00 ஆனது. ஆனால், மோட்–டார்–
ளெக–கிள்–்க–ளுக–்கான சிஓஇ ்கட்–ட–ணம் $8,703லிருந்து 
$8,50ஆ்க குளறந்–தது.

வரி–செ–லுத்–தாத சி்க–சரட் பறி–மு–தல்
ஈசூ–னில் இரண்டு லாரி–்களில் இருந்து 2,982 சபட்–டி–்கள் வரி 
செலுத்–தப்–ப–டாத சி்க–சரட்–டு–்களை பறி–மு–தல் செய்–யப்–பட்–ட–து–டன்  
21 முதல் 48 வய–துக–குட்–பட்ட நான்கு சிங–்கப்–பூர் ஆட–வர்–்களும் 
ள்கது செய்–யப்–பட்–டுள்–ை–தா்க சிங–்கப்–பூர் சுங–்கத்–துளற மநற்று 
சவளி–யிட்ட அறிக–ள்க–யில் சதரி–வித்–துள்–ைது. 

இவற்–றுக–்கான சோத்த வரி–யும் சபாருள் மெளவ வரி–யும் 
முளறமய $254,660, $20,430 ஆகும். மூவ–ருககு எதி–ரா்க நீதி–
ேன்ற நட–வ–டிக–ள்க–்கள் நளட–சப–று–கின்–றன. ஒரு–வர் விொ–ர–
ளணககு உட்–ப–டுத்–தப்–பட்–டுள்–ைார்.

2025ல் 437,000 பணக–்கா–ரர்–்கள்
சிங–்கப்–பூ–ரில் மில்–லி–யன் சவள்ளி ளவத்–தி–ருக–கும் பணக–்கா–
ரர்–்க–ளின் எண்–ணிகள்க 2025ல் 62% உயர்ந்து 437,000 ஆ்கக–
கூ–டும் என்று கிசர–டிட் சுவிஸ் வஙகி கூறி–யுள்–ைது. ஒப்–பு–
மநாக்க 2020ல் நாட்–டில் 270,000 மபரி–டம் மில்–லி–யன் சவள்ளி 
இருப்பு இருந்–தது. ச்காவிட்-19 பர–வ–லுக–குப் பின்–னர் நிதித் 
துளற–யின் முக–கிய ந்க–ரங–்கள் மீட்சி அளட–யும்–மபாது இது 
நடக–்கக–கூ–டும் என்று வஙகி அதன் 2021 உல–்க–ைா–வி–ய சொத்–
து அ–றிக–ள்க–யில் கூறி–யது. ்கடந்த ஆண்டு சிங–்கப்–பூர் ேக–்கள்–
சதா–ள்க–யில் 5.5 விழுக–்காட்–டி–னர் மில்–லி–யன் சவள்ளி ளவத்–தி–
ருந்த பணக–்கா–ரர்–்கள் என்–றும் அறிகள்க குறிப்–பிட்–டது.   

சபாரு–ளி–யல் ஏற்–ற–தாழ்ளவ ேதிப்–பி–டும் ஜினி எண் ச்கழு 
(coefficient) சிங–்கப்–பூ–ரில் 2020ல் 78.3ஆ்க இருந்–தது. இது 
ஜப்–பான், சதன் ச்காரியா, ளதவா–ளன–விட சவகு அதி–்கம். 

‘எஸ்ஜி எமனபல்’ ஊழியர்்கள் 
180 மபருககு பரிமொதளன 
        
‘எமனபலிங வில்மலஜ்’இல் பணிபுரியும் ஒரு துப்புரவுப் 
பணியாைருககு கிருமித்சதாற்று ஏற்பட்டளத அடுத்து, 
அஙகுள்ை ஊழியர்்கள் சுோர் 180 மபர் பரிமொதிக்கப்படுவர் 
என்று எஸ்ஜி எமனபல் தனது ஃமபஸ்புக பதிவில் மநற்று 
கூறியது. சரட்ஹில்லில் உள்ை அந்த ெமூ்க வணி்க 
ளேயத்தில் இதுவளர 70ககும் மேற்பட்மடார் அருகிலுள்ை 
மொதளன நிளலயங்களில் பரிமொதளனககுச் சென்றதா்க 
அது கூறிற்று.  

பயண ்கட்டுப்பாடு தைர்வு: சிங்கப்பூர், வியட்னாம் பரிசீலளன 
சிங–்கப்–பூ–ரும் வியட்–னா–மும், வர்த்–த–
்கத்–துககும் சில குறிப்–பிட்ட சுற்–
றுப்–ப–ய–ணத் தைங–்க–ளுக–கு–ோன 
பய–ணக ்கட்–டுப்–பா–டு–்களை சேது–
வா–்கத் தைர்த்–து–வது பற்றி பரி–சீ–
லித்து வரு–வ–தா்க சவளி–யு–றவு 
அளேச்–ெர் டாக–டர் விவி–யன் பால–
கி–ருஷ்–ணன் கூறி–யுள்–ைார். 

எனி–னும் வியட்–னாம் அதன் 
ேக–்க–ளுககு எவ்–வ–ைவு விளர–வா–்கத் 
தடுப்–பூசி மபாடு–கிறது என்–ப–ளதப் 
சபாருத்மத தைர்–வு–்கள் ொத்–தி–யப் 

படும் என்–றார் அவர்.  
வியட்–னாம் தளல–ந–்கர் 

ஹமனாய்ககு மேற்–ச்காண்ட நான்கு 
நாள் பய–ணத்–துக–குப் பின்–னர் டாக–
டர் விவி–யன் செய்–தி–யா–ைர்–்க–ளி–டம் 
ஸூம் வழி–யா–்கப் மபசி–னார். 

ஹமனா–யில் புதி–தா்க நிய–மிக–
்கப்–பட்ட வியட்–னா–மிய அதி–பர் இங–
யு–மவன் சுவான் புக, பிர–த–ேர் பாம் 
மின் சின், துளணப் பிர–த–ேர் பாம் 
பின் மின் ஆகி–மயாளர அவர் ெந்–
தித்–தார்.  

சபருந்–சதாற்–ளறக ்கட்–டுப்–ப–டுத்–
து–வ–தற்கு இரு நாடு–்களும் ஒமர 
வித–ோன உத்–தி–ளயப் பயன்–ப–டுத்–
தி–யுள்–ைன. தீவி–ர பரி–மொ–த–ளன–்கள், 
தனி–ளே–யில் ளவத்–தி–ருப்–பது, பர–வ–
லா–்கத் தடுப்–பூ–சி–ளயப் மபாடு–வது 
ஆகி–யளவ அதில் அடங–கும். 

வியட்–னா–மில் ்கடந்த ஏப்–ரல் 
ோதம் சதாடங–கிய மோெ–ோன கிரு–
மிப் பர–வ–ளலக ்கட்–டுப்–ப–டுத்த ்கடும் 
நட–வ–டிக–ள்க–்கள் எடுக–்கப்–பட்–டுள்–
ைன. அவ–சி–ய–ேற்ற வர்த்–த–்கங–்கள் 

மூடப்–பட்–ட–து–டன் ஒன்–று–கூ–டு–தல்–
்களும் குளறக–்கப்–பட்–டன. 

ஏறத்–தாழ 98 மில்–லி–யன் மபர்  
ச்காண்ட அதன் ேக–்கள்–சதா–ள்க–
யில் 2 விழுக–்காட்–டி–ன–ருககு ேட்–
டுமே தடுப்–பூசி மபாடப்–பட்–டுள்–ைது. 

்கட்–டுப்–பாட்டுத் தைர்–வு–்களை 
அடுத்த சில ோதங–்களில் அல்–லது 
இவ்–வாண்டு இறு–திக–குள் சதாடங–
கு–வது பற்றி இரு நாடு–்களும் பரி–
சீ–லித்து வரு–வ–தா–்க–வும் டாக–டர் 
விவி–யன் சதரி–வித்–தார். 

புககிட் மேரா வியூ, பிமயா கிரசென்டில்  
பரிமொதளன நிளறவு: ஐவருககு சதாற்று 
புக–கிட் மேரா வியூ, பிமயா கிசர–
ெண்டில் வட்–டா–ரங–்களில் வசிப்–ப–வர்–
்கள், பணி–யாற்–று–ப–வர்–்கள், அல்–லது 
அஙகு சென்–ற–வர்–்க–ளுககு   மேற்–
ச்காள்–ைப்–பட்ட ்கண்–்கா–ணிப்பு பரி–
மொ–த–ளன–்க–ளின் முடி–வில் ஐந்து 
மபருககு கிரு–மித்சதாற்று உறுதி 
செய்–யப்–பட்–டி–ருக–கிறது.

அவர்–்கள் ஐந்து மபரும் புக–கிட் 
மேரா வியூ–யில் ்காணப்பட்டதா்க 
சு்கா–தார அளேச்சு மநற்று சவளி–
யிட்ட அறிக–ள்க–யில் கூறப்–பட்–டது. 
அந்த வட்–டா–ரத்–தில் மேற்–ச்காள்–
ைப்–பட்ட மொத–ளன–்கள் சென்ற 
திங–்கட்–கி–ழளே நிளற–வு–சபற்–றன. 

சென்ற ஞாயிற்–றுக–கி–ழளே முடி–வ–
ளடந்த பிமயா கிர–சென்ட் பரி–மொ–த–
ளன–்களில் யாருக–கும் சதாற்று 
்கண்–ட–றி–யப்–ப–ட–வில்ளல. 

புக–கிட் மேரா வியூ புமைாக–கு–
்கள் 116, 117, 118, 119, 124ஏ, 124பி, 
125, 126 ஆகி–ய–வற்–றின் குடி–யி–ருப்–
பா–ைர்–்கள், அஙகு சென்று வந்–த–
வர்–்கள் என சோத்–தம் 2,133 மபர் 
பரி–மொ–திக–்கப்–பட்–ட–னர். 

சதாற்று ்கண்ட ஐந்து மபரில்  
20 சலங–ம்காக பாரு–வில் உள்ை 
உடற்–கு–ளற–யுள்–மைா–ருக–்கான நட்–
பார்ந்த வைா–்கத்–தில் (Enabling 
Village) பணி–யாற்–றும் 69 வயது 
துப்–பு–ர–வுத் சதாழி–லா–ை–ரும் ஒரு–வர். 

இன்–னும் இரண்டு மபருககு புக–
கிட் மேரா வியூ ெந்ளத ேற்–றும் 
உண–வங–்காடி நிளல–யத் சதாற்–றுக 
குழு–ேத்–து–டன் சதாடர்பு உள்–ைது. 
மேலும் ஒரு–வர் 119 புக–கிட் மேரா 
சதாற்–றுக குழு–ேத்–து–டன் சதாடர்பு 
உள்–ை–தா–்கக ்கண்–ட–றி–யப்–பட்–டது.   

13 பேருக்கு புதி–தாக ததாற்று
சிங–்கப்–பூ–ரில் மநற்று நண்–ப–்கல் 

நில–வ–ரப்–படி புதி–தா்க 22 மபருககு 
ச்காவிட்-19 கிருமி சதாற்–றி–ய–தா்க 
சு்கா–தார அளேச்சு கூறி–யது. 

இவர்–்களில் 13 மபர் ெமூ–்கத்–தில் 
உள்–ை–வர்–்கள்; 9 மபர் சவளி–நாட்–
டி–லி–ருந்து வந்–த–வர்–்கள். 

ெமூ–்கத்–தில் சதாற்று ்கண்–ட 13 
மபரில் மூவ–ருககு கிரு–மித் சதாற்–
றிய ேற்–ற–வர்–்க–ளு–டன் இது–வளர 
சதாடர்பு ஏது–மில்ளல. ேற்ற 10 
மபரும் சதாற்–றுச் ெம்–ப–வங–்க–ளு–டன் 
சதாடர்–புள்–ை–வர்–்கள்.

அவர்–்களில் எட்டு மபர் ஏற்–ச்க–
னமவ தனி–ளே–யில் ளவக–்கப்–பட்–டி–
ருந்–த–னர். ேற்ற இரு–வ–ரும் பரி–மொ–த–
ளன–்களில் ்கண்–ட–றி–யப்–பட்–ட–னர். 
ஊழி–யர் தங–கு–வி–டு–தி–்களில் யாருக–
கும் சதாற்–றில்ளல. 

சிங–்கப்–பூ–ரில் கிருமி சதாற்–றி–ய–
வர்–்க–ளின் எண்–ணிகள்க  தற்–மபாது 
62,470 ஆகி–யுள்–ைது. 

புதிய ததாற்–றுக்– கு–ழு–மங்–கள் 
சிங்கப்பூரில் ்கடந்த 

செவ்வாய்ககிழளே இரவு இரண்டு 
புதிய சதாற்றுக குழுேங்கள் 
அறிவிக்கப்பட்டன. 

ஒன்று, 90 சரட்ஹில் குமைாசில் 
உள்ைது. அஙகு 69 வயது ோது 
உட்பட மூவருககு சதாற்று 
்கண்டுள்ைது. ேற்சறான்று ்கடந்த 
14ம் மததி சதாற்று உறுதி 
செய்யப்பட்ட சவளிநாட்டு இல்லப் 
பணியாைருடன் சதாடர்புளடயது.     

‘நிளலத்–தன்–ளே–யான 
உள்–்கட்–ட–ளேப்–பில் வாய்ப்–பு–்கள்’
ச்காமரானா சபருந்சதாற்று சூழ–
லில் தர–ோன, நீடித்து நிளலத்–தி–ருக–
்கக–கூ–டிய உள்–்கட்–ட–ளேப்பு ெவா–
லான ஒன்று. அத்–து–டன், பரு–வ–
நிளல ோற்–றம், மவ்க–ோ்க ந்க–ர–ே–ய–
ோ–கி–வ–ரும் சூழல் இளத மேலும் 
சிக–்க–லாக–கி–யுள்–ைது. 

எனினும் இதில் தனி–யார் துளற, 
பன்–னாட்டு வைர்ச்சி வங–கி–்கள், 
அர–ொங்கத் துளற மபான்–ற–வற்–று–
டன் பங–்கா–ளித்–துவ அடிப்–ப–ளட–யில் 
வாய்ப்–பு–்கள் உள்–ை–தா்க பிர–த–ேர் 
அலு–வ–ல்க அளேச்–ெர் இந்–தி–ராணி 
ராஜா கூறி–யுள்–ைார். 

நிதி– அ–ளேச்சு, என்–டர்–பி–ளரஸ் 
சிங–்கப்–பூர் அளேப்பு, சிங–்கப்–பூர் 
நாணய ஆளண–யம், ‘இன்–ஃபி–ராஸ்ட்–
ரக–ெர் ஆசியா’ நிறு–வ–னம் ஆகி–
யளவ நடத்திய ஆசிய உள்–்கட்–ட–
ளேப்பு ோநாட்–டில் அவர் மபசினார். 

ச்காவிட்-19 சபருந்தாற்று உல–
்கப் சபாரு–ளி–யல் 4.5% வீழ்ச்–சி்காண 

்கார–ண–ோ–கி–விட்–ட–து. அளனத்து 
ஆசி–யா–ன் நாடு–்களும் தங–்கள் 
சோத்த உள்–நாட்டு உற்–பத்–தி–யில் 
7.6 % அைவு நிதிப் பற்–றாக–கு–
ளறளய எதிர்–மநாக–கி–ன. 

“செல–வின அதி–்க–ரிப்பு, ்கட்–டு–
ோ–னப் பணி–்களை முடுக–கி–வி–டு–தல், 
மவளல–வாய்ப்–பு–்களை உரு–வாக–கு–
தல் மபான்–ற–வற்–றால் ஏற்–படும் உள்–
்கட்–ட–ளேப்பு வைர்ச்சி சபாரு–ளி–யல் 
மீட்–சிககு வழி–வி–டும் என்று ஆசிய 
நாடு–்களும் பன்–னாட்டு வைர்ச்சி 
வங–கி–்களும் அளட–யா–ைம் ்கண்–டுள்–
ைன. சில நாடு–்கள் ஏற்–ச்க–னமவ 
உள்–்கட்–ட–ளேப்பு வைர்ச்–சிளய துரி–
தப்–ப–டுத்–தி–யு–ள்–ைன.” 

“நாடு–்கள் தங–்கள் வைங–்களை 
சபருந்சதாற்ளற  எதிர்ப்–ப–தில் செல–
விட்டு வரு–ம் –மவ–ளை–யில் தனி–யார், 
சபாதுத் துளற–்கள் செய்–யும் கூடு–
தல் முத–லீடு வர–மவற்–்கப்–பட மவண்–
டிய ஒன்று,” என்றார் அவர். 

புககிட் மேரா வியூ ெந்ளத, உணவங்காடி நிளலயம் மூடப்பட்டளதத் 
சதாடர்ந்து, மூத்த குடியிருப்பாைர்்களின் சிரேத்ளதத் குளறத்து 
அவர்்களிடத்தில் ்காய்்கறி்களைச் சென்று மெர்க்க அடித்தை 
அளேப்பு்கள் ோற்று ஏற்பாட்ளடச் செய்தன. ஃமபர்பிளரஸ் ஆன் 
வீல்ஸ் மவன், புககிட் மேரா வியூ புமைாக 123 ்கார்நிறுத்தும் 
இடத்துககு ்காய்்கறி்களையும் ேளிள்கப் சபாருட்்களையும் 
சுேந்துவந்தது.  ேடம்: தெணடர்சன் ்சமூக மன்்றம்

ப�ொதுத் துறை துரிதமொய்
மின்னிலக்கமயமொ்க $3.8 பி.
சபாதுத் துளற மின்–னி–லக–்க–ே–ய–ோ்க 
ோறு–வ–ளதத் துரி–தப்–ப–டுத்த அர–ொங–
்கம் இந்த நிதி ஆண்–டில் ஏறத்–தாழ 
$3.8 பில்–லி–யன் சதாள்களய த்க–
வல், சதாடர்பு சதாழில்–நுட்–பக 
குத்–த–ள்க–்க–ளுககு செல–வி–டும்.

்கவ்–சடக எனும் அர–ொங–்கத் 
சதாழில்–நுட்ப அளேப்பு  மநற்று 
இத–ளனத் சதரி–வித்–தது. 

்கடந்த ோர்ச் 31ம் மததி முடிந்த 
நிதி ஆண்–டில் செல–வி–டப்–பட்ட $3.5 
பில்–லி–யன்  சதாள்க–ளய–விட இது 
கிட்–டத்–தட்ட 10% அதி–்க–ோ–கும். 

நடப்பு நிதி அண்–டில் செலவு 
செய்–யப்–படும் சதாள்க–யில் ஏற்–
ச்கனமவ அறி–விக–்கப்–பட்ட திட்–டங–
்களும் அடங–கும். செயற்ள்க  
நுண்–ண–றி–ளவக ச்காண்டு பள்–ளிப்–
பா–டங–்களை ேதிப்–பி–டும் ்கட்–ட–ளேப்பு, 

வாழ்–வின் சவவ்–மவறு ்கட்–டங–்களில் 
இருக–கும் பய–னா–ைர்–்க–ளுக–குச் 
மெளவ–்களை வழங–கும் ளலப்–எஸ்ஜி 
செய–லிக–்கான  மேம்–பா–டு–்கள் அவற்–
றில் சில. 

அர–ொங–்கத்–தின் அந்த த்க–வல் 
சதாடர்பு சதாழில்–நுட்–பக குத்–த–ள்க–
்களில் சுோர் 83%, சிறிய நடுத்–தர 
நிறு–வ–னங–்க–ளுககு வழங–்கப்–படும் 
என்று ்கவ்–சடக அளேப்பு கூறி–யது. 

குளற–வான நிதி ேதிப்–பீடு 
ச்காண்ட சிறிய நடுத்தர நிறு–வ–
னங–்களும் அர–ொங–்கக குத்–த–ள்க–
்களில் விண்–ணப்–பம் செய்ய உத–வும் 
வள்க–யில், சிறிய இளண–யக ்கட்–ட–
ளேப்–பு–்க–ளுககு கூடு–தல் மெளவ–்க–
ளை–யும் திட்–டங–்க–ளை–யும் அர–ொங–
்கம் மெர்க–கும். 

முந்–ளதய ஆண்–டு–்க–ளின்  முத–

லீ–டு–்கள் ஏற்–ப–டுத்–திய உத்–மவ–்கத்–
ளத–யும் ச்காவிட்-19  கிரு–மிப் பர–வ–
லால் மின்–னி–லக–்க–ே–யத்–தில் சபற்ற 
ஆதா–யங–்க–ளை–யும் இவ்–வாண்–டின் 
த்க–வல் சதாடர்பு சதாழில்–நுட்–பச் 
செல–வி–னம் பயன்–ப–டுத்–திப் சபருக–
கும் என்று ்கவ்–சடக அளேப்பு 
அதன் அறிக–ள்க–யில் குறிப்–பிட்–டது. 

$3.8 பில்–லி–யன் சதாள்க–யில் 
$500 மில்–லி–யன், சபாதுத் துளற–
யில் செயற்ள்க நுண்–ண–றிவு பயன்–
பாட்ளட அதி்கரிக்க ஒதுக–்கப்–படும். 

மேம்–பட்ட மெளவ–்களை வழங–்க–
வும், தர–வு–்களை அடிப்–ப–ளட–யா்கக 
ச்காண்ட சிறந்த முடி–வு–்களை 
எடுக–்க–வும் உற்–பத்–தித் திற–ளனப் 
சபருக்க செயல்–பா–டு–்களை மேம்– 
ப–டுத்–த–வும் செயற்ள்க நுண்–ண–றிவு 
ஆற்–றல் அர–ொங–்கத்–துககு உத–வும் 

என்று அளேப்பு கூறி–யது. 
மேலும் $2.7 பில்–லி–யன் சதாள்க, 

பல்–மவறு துளற–்களில் மின்–னி–யல் 
மெளவ–்களை ோற்–றி–ய–ளேத்து, ஒருங–
கி–ளணக–்க–வும் சீர–ளேக–்க–வும் பயன் 
–ப–டுத்–தப்–படும்.  இதன் சதாடர்–பில் 
250 திட்–டங–்கள் ச்காண்–டு–வ–ரப்–படும்.

இச்–மெ–ளவ–்களில் 44%, குடி–ேக–்க–
ளுக–கும் வர்த்–த–்கங–்க–ளுக–கு–ோன 
மெளவ–்க–ளைத் துரி–தப்–ப–டுத்–தும்.   
இளண–யம் வழி–யான கிை–வுட் 
(cloud) ்கணினி முளற–யில் அளவ 
உரு–வாக–்கப்–படும். 

2024 ோர்ச் 31ம் மததிக–குள் 
தகு–தி–சப–றும் சபாதுச் மெளவ–்களில் 
70 விழுக–்காட்ளட இளண–யம் 
மூலோ்க வழங்க அர–ொங–்கம் திட்–ட–
மி–டு–கிறது என்று ்கவ்சடக அளேப்பு 
கூறியது.   

மதர்வு: அறுளவ சிகிச்ளெ 
மு்கக்கவெம் ்கட்டாயம்
சதாடக–்கப்–பள்ளி இறு–தி–யாண்–டுத் 
மதர்வு (பிஎஸ்–எல்இ) ேற்–றும் 
ஜிசிஇ வாய்–சோ–ழித் மதர்வு 
நளடசப–றும்–மபாது அளனத்து 
ோண–வர்–்களும் வாய்–சோ–ழித் மதர்–
வ ா – ை ர் – ்களு ம்  அறுளவ 
சிகிச்ளெககுப் பயன்படுத்தப்படும்
மு்கக–்க–வ–ெம் அணி–வது ்கட்–டா–ய–
ோ–கும்.

அறுளவ சிகிச்ளெ மு்கக–்க–வ–
ெம் இல்–லாத ோண–வர்–்க–ளுககு 
மதர்வு நளட–சப–றும் இடத்–தி–மலமய 
அவற்ளற வழங்க ஏற்–பாடு செய்–
யப்–பட்–டுள்–ைது.

உரு–ோ–றிய கிரு–மி–்களை ்கவ–
னத்–தில்–ச்காண்டு கிரு–மிப்–ப–ர–வல் 
அபா–யத்–ளதக குளறக–கும் வள்க–
யில் இந்த நட–வ–டிகள்க எடுக–
்கப்–ப–டு–வ–தா்க  ்கல்வி அளேச்–சும் 
சிங–்கப்–பூர் மதர்வு, ேதிப்–பீட்–டுக 
்கழ–்க–மும் மநற்று சவளி–யிட்ட 
கூட்டு அறிக–ள்க–யில் சதரி–வித்–
தன.

ஜூன் 1ஆம் மததி நில–வ–ரப்–படி 
சுோர் 310,000 ோண–வர்–்கள் அதா–
வது ஏறக–கு–ளறய தகு–தி–சபற்ற 
90 விழுக–்காடு ோண–வர்–்கள் தடுப்–
பூ–சிககு பதிந்து ச்காண்–டுள்–ை–ைர். 
ேறு–நாள் பள்ளி திறப்–ப–தற்கு 

முன்மப ஞாயிற்–றுக கிழளே வளர– 
297,000 ோண–வர்–்கள் முதல் தடுப்–
பூ–சிளய மபாட்–டுக ச்காண்–ட–னர்.

ோண–வர்–்க–ளை–யும் பள்ளி ஊழி–
யர்–்க–ளை–யும் கிரு–மித்–சதாற்–றி–லி–
ருந்து பாது–்காக–கும் முயற்–சி–யின் 
ஒரு பகு–தி–யா்க மேம்–பட்ட பாது–
்காப்பு நிர்–வா்க நளட–மு–ளற–்கள் 
மதர்–வின்–மபாது அறி–மு–்கப்–ப–டுத்–
தப்–ப–டு–கிறது என்று அளேச்–சும் 
்கழ–்க–மும் அறிக–ள்க–யில் குறிப்–பிட்–
டன. 

வாய்சோ–ழித் மதர்–வு–்களில் மு்க 
பாவ–ளன–்கள் ்கருத்–தில் எடுத்–துக–
ச்காள்–ைப்படாது. அத–னால் 
அறுளவ சிகிச்ளெ மு்கக–்க–வ–ெங–
்களை அணி–வ–தால் மதர்வு எழு–து 
–மவார் பாதிக–்கப்–படோட்–டார்–்கள் 
என்று ்கல்வி அளேச்–சும் சிங–்கப்–
பூர் மதர்வு, ேதிப்–பீட்–டுக ்கழ–்க–மும் 
கூறின. 

இவ்–மவ–ளை–யில் மநர–டி–யா்க 
நளட–சப–றும்  இளணப்–பாட 
நடவடிக–ள்க–்கள் ஜூளல ோதம் 
12ம் மததி அன்று மீண்–டும் 
சதாடங–கும் என்–றும் சதரி–விக–
்கப்–பட்–டுள்–ைது. இது முன்–னர் 
அறி–விக–்கப்–பட்ட மததிளய விட 
ஒரு வாரம் தள்–ளிப்மபாகிறது. 

பிள்ளை்கள் மின்னியல் 
ொதனங்கள் சபற $1 மி. உதவி 

குளறந்த ெம்பைக குடும்பங்களைச் மெர்ந்த பிள்ளை்களுககு $1 
மில்லியன் செலவில் மின்னியல் ொதனங்களும் ்கல்வி, 
மேம்பாட்டு சதாகுப்பு்களும் வழங்கப்படவுள்ைன. எஸ்பி குழுேம் 
அதன் எஸ்பி  கிட்ஸ் எட் ஹார்ட் திட்டத்தின் கீழ் 
நன்ச்காளடயா்க மநற்று இதளன அளித்தது. எஸ்பி கிட்ஸ் எட் 
ஹார்ட் திட்டத்தில் பிள்ளை்களுடன் சதாண்டூழியர் ஒருவர் 
உளரயாடுகிறார். ேடம்: எஸ்பி குழுமம்


