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தமிழ் முரசு

ப�ொதுத் துறை துரிதமாய்
மின்னிலக்கமயமாக $3.8 பி.
ப�ொதுத் துறை மின்–னில
– க்–கம
– ய
– ம
– ாக
மாறு–வதை
– த் துரி–தப்–படு
– த்த அர–சாங்–
கம் இந்த நிதி ஆண்–டில் ஏறத்–தாழ
$3.8 பில்–லி–யன் த�ொகையை தக–
வல், த�ொடர்பு த�ொழில்– நு ட்– ப க்
குத்–த–கை–க–ளுக்கு செல–வி–டும்.
கவ்–டெக் எனும் அர–சாங்–கத்
த�ொழில்–நுட்ப அமைப்பு நேற்று
இத–னைத் தெரி–வித்–தது.
கடந்த மார்ச் 31ம் தேதி முடிந்த
நிதி ஆண்–டில் செல–விட
– ப்–பட்ட $3.5
பில்–லி–யன் த�ொகை–யை–விட இது
கிட்–டத்–தட்ட 10% அதி–க–மா–கும்.
நடப்பு நிதி அண்–டில் செலவு
செய்–யப்–படும் த�ொகை–யில் ஏற்–
கெனவே அறி–விக்–கப்–பட்ட திட்–டங்–
களும் அடங்–கும். செயற்கை
நுண்–ணறி
– வைக்
–
க�ொண்டு பள்–ளிப்–
பா–டங்–களை மதிப்–பிடு
– ம் கட்–டமை
– ப்பு,

வாழ்–வின் வெவ்–வேறு கட்–டங்–களில்
இருக்–கும்
பய–னா–ளர்–க–ளுக்–குச்
சேவை–களை வழங்–கும் லைப்–எஸ்ஜி
செய–லிக்–கான மேம்–பா–டுக
– ள் அவற்–
றில் சில.
அர–சாங்–கத்–தின் அந்த தக–வல்
த�ொடர்பு த�ொழில்–நுட்–பக் குத்–த–கை–
களில் சுமார் 83%, சிறிய நடுத்–தர
நிறு–வ–னங்–க–ளுக்கு வழங்–கப்–படும்
என்று கவ்–டெக் அமைப்பு கூறி–யது.
குறை–வான நிதி மதிப்–பீடு
க�ொண்ட சிறிய நடுத்தர நிறு–வ–
னங்–களும் அர–சாங்–கக் குத்–த–கை–
களில் விண்–ணப்–பம் செய்ய உத–வும்
வகை–யில், சிறிய இணை–யக் கட்–ட–
மைப்–பு–க–ளுக்கு கூடு–தல் சேவை–க–
ளை–யும் திட்–டங்–க–ளை–யும் அர–சாங்–
கம் சேர்க்–கும்.
முந்–தைய ஆண்–டு–க–ளின் முத–

லீ–டு–கள் ஏற்–ப–டுத்–திய உத்–வே–கத்–
தை–யும் க�ொவிட்-19 கிரு–மிப் பர–வ–
லால் மின்–னி–லக்–க–ம–யத்–தில் பெற்ற
ஆதா–யங்–க–ளை–யும் இவ்–வாண்–டின்
தக–வல் த�ொடர்பு த�ொழில்–நுட்–பச்
செல–வி–னம் பயன்–ப–டுத்–திப் பெருக்–
கும் என்று கவ்–டெக் அமைப்பு
அதன் அறிக்–கையி
– ல் குறிப்–பிட்–டது.
$3.8 பில்–லி–யன் த�ொகை–யில்
$500 மில்–லி–யன், ப�ொதுத் துறை–
யில் செயற்கை நுண்–ண–றிவு பயன்–
பாட்டை அதிகரிக்க ஒதுக்–கப்–படும்.
மேம்–பட்ட சேவை–களை வழங்–க–
வும், தர–வு–களை அடிப்–ப–டை–யாகக்
க�ொண்ட சிறந்த முடி–வு–களை
எடுக்–க–வும் உற்–பத்–தித் திற–னைப்
பெருக்க செயல்–பா–டு–களை மேம்–
ப–டுத்–த–வும் செயற்கை நுண்–ண–றிவு
ஆற்–றல் அர–சாங்–கத்–துக்கு உத–வும்

என்று அமைப்பு கூறி–யது.
மேலும் $2.7 பில்–லிய
– ன் த�ொகை,
பல்–வேறு துறை–களில் மின்–னி–யல்
சேவை–களை மாற்–றிய
– மை
– த்து, ஒருங்–
கி–ணைக்க
– வு
– ம் சீர–மைக்க
– வு
– ம் பயன்
–ப–டுத்–தப்–படும். இதன் த�ொடர்–பில்
250 திட்–டங்–கள் க�ொண்–டுவ
– ர– ப்–படும்.
இச்–சேவை
–
க
– ளில் 44%, குடி–மக்க
– –
ளுக்–கும் வர்த்–த–கங்–க–ளுக்–கு–மான
சேவை–க–ளைத் துரி–தப்–ப–டுத்–தும்.
இணை–யம் வழி–யான கிள–வுட்
(cloud) கணினி முறை–யில் அவை
உரு–வாக்–கப்–படும்.
2024 மார்ச் 31ம் தேதிக்–குள்
தகு–திபெ
– று
– ம் ப�ொதுச் சேவை–களில்
70 விழுக்–காட்டை இணை–யம்
மூலமாக வழங்க அர–சாங்–கம் திட்–ட–
மி–டுகி
– றது என்று கவ்டெக் அமைப்பு
கூறியது.

புக்கிட் மேரா வியூ, பிய�ோ கிரசென்டில்
பரிச�ோதனை நிறைவு: ஐவருக்கு த�ொற்று
புக்–கிட் மேரா வியூ, பிய�ோ கிரெ–
சண்டில் வட்–டா–ரங்–களில் வசிப்–பவ
– ர்–
கள், பணி–யாற்–று–ப–வர்–கள், அல்–லது
அங்கு சென்–ற–வர்–க–ளுக்கு
மேற்–
க�ொள்–ளப்–பட்ட கண்–கா–ணிப்பு பரி–
ச�ோ–த–னை–க–ளின் முடி–வில் ஐந்து
பேருக்கு கிரு–மித்தொற்று உறுதி
செய்–யப்–பட்–டி–ருக்–கிறது.
அவர்–கள் ஐந்து பேரும் புக்–கிட்
மேரா வியூ–யில் காணப்பட்டதாக
சுகா–தார அமைச்சு நேற்று வெளி–
யிட்ட அறிக்–கை–யில் கூறப்–பட்–டது.
அந்த வட்–டா–ரத்–தில் மேற்–க�ொள்–
ளப்–பட்ட ச�ோத–னை–கள் சென்ற
திங்–கட்–கி–ழமை நிறை–வு–பெற்–றன.
சென்ற ஞாயிற்–றுக்–கிழ
– மை முடி–வ–
டைந்த பிய�ோ கிர–சென்ட் பரி–ச�ோ–த–
னை–களில் யாருக்–கும் த�ொற்று
கண்–ட–றி–யப்–ப–ட–வில்லை.
புக்–கிட் மேரா வியூ புள�ோக்–கு–
கள் 116, 117, 118, 119, 124ஏ, 124பி,
125, 126 ஆகி–ய–வற்–றின் குடி–யி–ருப்–
பா–ளர்–கள், அங்கு சென்று வந்–த–
வர்–கள் என ம�ொத்–தம் 2,133 பேர்
பரி–ச�ோ–திக்–கப்–பட்–ட–னர்.
த�ொற்று கண்ட ஐந்து பேரில்
20 லெங்–க�ோக் பாரு–வில் உள்ள
உடற்–கு–றை–யுள்–ள�ோ–ருக்–கான நட்–
பார்ந்த வளா–கத்–தில் (Enabling
Village) பணி–யாற்–றும் 69 வயது
துப்–பு–ர–வுத் த�ொழி–லா–ள–ரும் ஒரு–வர்.
இன்–னும் இரண்டு பேருக்கு புக்–
கிட் மேரா வியூ சந்தை மற்–றும்
உண–வங்–காடி நிலை–யத் த�ொற்–றுக்
குழு–மத்–து–டன் த�ொடர்பு உள்–ளது.
மேலும் ஒரு–வர் 119 புக்–கிட் மேரா
த�ொற்–றுக் குழு–மத்–து–டன் த�ொடர்பு
உள்–ள–தா–கக் கண்–ட–றி–யப்–பட்–டது.

படும் என்–றார் அவர்.
வியட்–னாம்
தலை–ந–கர்
ஹன�ோய்க்கு மேற்–க�ொண்ட நான்கு
நாள் பய–ணத்–துக்–குப் பின்–னர் டாக்–
டர் விவி–யன் செய்–தி–யா–ளர்–க–ளி–டம்
ஸூம் வழி–யா–கப் பேசி–னார்.
ஹன�ோ–யில் புதி–தாக நிய–மிக்–
கப்–பட்ட வியட்–னா–மிய அதி–பர் இங்–
யு–வேன் சுவான் புக், பிர–த–மர் பாம்
மின் சின், துணைப் பிர–த–மர் பாம்
பின் மின் ஆகி–ய�ோரை அவர் சந்–
தித்–தார்.

முன்பே ஞாயிற்–றுக் கிழமை வரை–
297,000 மாண–வர்–கள் முதல் தடுப்–
பூ–சியை ப�ோட்–டுக் க�ொண்–ட–னர்.
மாண–வர்–கள
– ை–யும் பள்ளி ஊழி–
யர்–க–ளை–யும் கிரு–மித்–த�ொற்–றி–லி–
ருந்து பாது–காக்–கும் முயற்–சி–யின்
ஒரு பகு–தி–யாக மேம்–பட்ட பாது–
காப்பு நிர்–வாக நடை–மு–றை–கள்
தேர்–வின்–ப�ோது அறி–மு–கப்–ப–டுத்–
தப்–ப–டு–கிறது என்று அமைச்–சும்
கழ–க–மும் அறிக்–கை–யில் குறிப்–பிட்–
டன.
வாய்மொ–ழித் தேர்–வுக
– ளில் முக
பாவ–னை–கள் கருத்–தில் எடுத்–துக்–
க�ொள்–ளப்படாது.
அத–னால்
அறுவை சிகிச்சை முகக்–க–வ–சங்–
களை அணி–வத
– ால் தேர்வு எழு–து
–வ�ோர் பாதிக்–கப்–படமாட்–டார்–கள்
என்று கல்வி அமைச்–சும் சிங்–கப்–
பூர் தேர்வு, மதிப்–பீட்–டுக் கழ–க–மும்
கூறின.
இவ்–வே–ளை–யில் நேர–டி–யாக
நடை–பெ–றும்
இணைப்–பாட
நடவடிக்–கை–கள் ஜூலை மாதம்
12ம் தேதி அன்று மீண்–டும்
த�ொடங்–கும் என்–றும் தெரி–விக்–
கப்–பட்–டுள்–ளது. இது முன்–னர்
அறி–விக்–கப்–பட்ட தேதியை விட
ஒரு வாரம் தள்–ளிப்போகிறது.

செய்திக்கொத்து

தெம்–ப–னிஸ் திடல்–களில் சென்–ற–வா–ரம் கூடைப்–பந்து, காற்–பந்து
விளை–யா–டிய பல இளை–யர் குழுக்–கள், ஐவ–ருக்கு மேல் கூடக்–
கூ–டாது எனும் க�ொவிட்-19 பாது–காப்பு நடை–முறை கட்–டுப்–பா–டு–
களை மீறி–யுள்–ளனர். இளை–யர்–கள் விளை–யா–டும் படங்–க–ளைத்
தமது ஃபேஸ்புக்–கில் பதி–வேற்–றிய தெம்–ப–னிஸ் குழுத்–த�ொ–குதி
நாடா–ளு–மன்ற உறுப்–பி–னர் பே யாம் கெங், திடல்–களை மூடப்
ப�ோடப்பட்டிருந்த தடுப்–பு–களை அகற்–றி–விட்டு அவர்–கள் விளை–
யாடியதாகக் குறிப்–பிட்–டுள்–ளார்.
பாது–காப்பு விதி–மு–றை–களை முதல் முறை–யாக மீறு–வ�ோ–
ருக்கு $300 அப–ரா–தம், இரண்–டாம் முறை–யாக மீறு–வ�ோ–ருக்கு
$1,000 அப–ரா–தம் விதிக்–கப்–படும் என்–பதை அவர் நினை–வூட்–டி–
னார். அவர்–க–ளின் அடை–யா–ளத்–தைத் தெரி–யப்–ப–டுத்–து–மாறு
அவர் ப�ொது–மக்–க–ளி–டம் கேட்–டுக்–க�ொண்–டார்.

மூலா–தார பண–வீக்–கம் உயர்வு
சிங்–கப்–பூ–ரின் மூலா–தார பண–வீக்–கம் நான்–கா–வது மாத–மாக மே
மாதத்–தில் ஆண்டு அடிப்–ப–டை–யில் 0.8% உயர்ந்–தது.
குடி–யி–ருப்பு, தனி–யார் சாலைப் ப�ோக்–கு–வ–ரத்–துச் செல–வு–கள்
தவிர்த்த இந்த மூலா–தார பண–வீக்–கம் ஏப்–ர–லில் 0.6% ஆக
இருந்–தது. ஏப்–ர–லில் 2.1% ஆக இருந்த ஒட்–டு–ம�ொத்த
பண–வீக்–கம் மே மாதல் 2.4% ஆக உயர்ந்–தது என்று வர்த்–தக
த�ொழில் அமைச்சு நேற்று வெளி–யிட்ட அறிக்கை கூறி–யது.

சிஓஇ கட்–ட–ணங்–கள் குறைந்–தன
புக்கிட் மேரா வியூ சந்தை, உணவங்காடி நிலையம் மூடப்பட்டதைத்
த�ொடர்ந்து, மூத்த குடியிருப்பாளர்களின் சிரமத்தைத் குறைத்து
அவர்களிடத்தில் காய்கறிகளைச் சென்று சேர்க்க அடித்தள
அமைப்புகள் மாற்று ஏற்பாட்டைச் செய்தன. ஃபேர்பிரைஸ் ஆன்
வீல்ஸ் வேன், புக்கிட் மேரா வியூ புள�ோக் 123 கார்நிறுத்தும்
இடத்துக்கு காய்கறிகளையும் மளிகைப் ப�ொருட்களையும்
சுமந்துவந்தது. படம்: ஹெண்டர்சன் சமூக மன்றம்

பயண கட்டுப்பாடு தளர்வு: சிங்கப்பூர், வியட்னாம் பரிசீலனை
சிங்–கப்–பூ–ரும் வியட்–னா–மும், வர்த்–த–
கத்–துக்கும் சில குறிப்–பிட்ட சுற்–
றுப்– ப – ய – ண த் தளங்– க – ளு க்– கு – ம ான
பய–ணக் கட்–டுப்–பா–டு–களை மெது–
வா–கத் தளர்த்–து–வது பற்றி பரி–சீ–
லித்து வரு– வ – த ாக வெளி– யு – ற வு
அமைச்–சர் டாக்–டர் விவி–யன் பால–
கி–ருஷ்–ணன் கூறி–யுள்–ளார்.
எனி–னும் வியட்–னாம் அதன்
மக்–களு
– க்கு எவ்–வள
– வு விரை–வா–கத்
தடுப்–பூசி ப�ோடு–கிறது என்–ப–தைப்
ப�ொருத்தே தளர்–வு–கள் சாத்–தி–யப்

த�ொடக்–கப்–பள்ளி இறு–திய
– ாண்–டுத்
தேர்வு (பிஎஸ்– எ ல்இ) மற்– று ம்
ஜிசிஇ வாய்– ம�ொ – ழி த் தேர்வு
நடைெப– று ம்– ப�ோ து அனைத்து
மாண–வர்–களும் வாய்–ம�ொழி
– த் தேர்–
வ ா – ள ர் – க ளு ம்
அ று வை
சிகிச்சைக்குப் பயன்படுத்தப்படும்
முகக்–க–வ–சம் அணி–வது கட்–டா–ய–
மா–கும்.
அறுவை சிகிச்சை முகக்–க–வ–
சம் இல்–லாத மாண–வர்–க–ளுக்கு
தேர்வு நடை–பெறு
– ம் இடத்–திலேயே
–
அவற்றை வழங்க ஏற்–பாடு செய்–
யப்–பட்–டுள்–ளது.
உரு–மா–றிய கிரு–மி–களை கவ–
னத்–தில்–க�ொண்டு கிரு–மிப்–ப–ர–வல்
அபா–யத்–தைக் குறைக்–கும் வகை–
யில் இந்த நட–வ–டிக்கை எடுக்–
கப்–ப–டு–வ–தாக கல்வி அமைச்–சும்
சிங்–கப்–பூர் தேர்வு, மதிப்–பீட்–டுக்
கழ–க–மும் நேற்று வெளி–யிட்ட
கூட்டு அறிக்–கை–யில் தெரி–வித்–
தன.
ஜூன் 1ஆம் தேதி நில–வர– ப்–படி
சுமார் 310,000 மாண–வர்–கள் அதா–
வது ஏறக்–கு–றைய தகு–தி–பெற்ற
90 விழுக்–காடு மாண–வர்–கள் தடுப்–
பூ–சிக்கு பதிந்து க�ொண்–டுள்–ளள
– ர்.
மறு–நாள் பள்ளி திறப்–ப–தற்கு

தெம்–பனி
– சி
– ல் விதி–மீறி
– ய இளை–யர்–கள்

13 பேருக்கு புதி–தாக த�ொற்று
சிங்–கப்–பூ–ரில் நேற்று நண்–ப–கல்
நில–வ–ரப்–படி புதி–தாக 22 பேருக்கு
க�ொவிட்-19 கிருமி த�ொற்–றி–ய–தாக
சுகா–தார அமைச்சு கூறி–யது.
இவர்–களில் 13 பேர் சமூ–கத்–தில்
உள்–ள–வர்–கள்; 9 பேர் வெளி–நாட்–
டி–லி–ருந்து வந்–த–வர்–கள்.
சமூ–கத்–தில் த�ொற்று கண்–ட 13
பேரில் மூவ–ருக்கு கிரு–மித் த�ொற்–
றிய மற்–ற–வர்–க–ளு–டன் இது–வரை
த�ொடர்பு ஏது–மில்லை. மற்ற 10
பேரும் த�ொற்–றுச் சம்–ப–வங்–க–ளு–டன்
த�ொடர்–புள்–ள–வர்–கள்.
அவர்–களில் எட்டு பேர் ஏற்–கெ–
னவே தனி–மை–யில் வைக்–கப்–பட்–டி–
ருந்–தன
– ர். மற்ற இரு–வரு
– ம் பரி–ச�ோத
– –
னை–களில் கண்–ட–றி–யப்–பட்–ட–னர்.
ஊழி–யர் தங்–கு–வி–டு–தி–களில் யாருக்–
கும் த�ொற்–றில்லை.
சிங்–கப்–பூ–ரில் கிருமி த�ொற்–றி–ய–
வர்–களி
– ன் எண்–ணிக்கை தற்–ப�ோது
62,470 ஆகி–யுள்–ளது.
புதிய த�ொற்–றுக்– கு–ழு–மங்–கள்
சிங்கப்பூரில்
கடந்த
செவ்வாய்க்கிழமை இரவு இரண்டு
புதிய
த�ொற்றுக்
குழுமங்கள்
அறிவிக்கப்பட்டன.
ஒன்று, 90 ரெட்ஹில் குள�ோசில்
உள்ளது. அங்கு 69 வயது மாது
உட்பட
மூவருக்கு
த�ொற்று
கண்டுள்ளது. மற்றொன்று கடந்த
14ம் தேதி த�ொற்று உறுதி
செய்யப்பட்ட வெளிநாட்டு இல்லப்
பணியாளருடன் த�ொடர்புடையது.

தேர்வு: அறுவை சிகிச்சை
முகக்கவசம் கட்டாயம்

பெருந்–த�ொற்–றைக் கட்–டுப்–ப–டுத்–
து–வ–தற்கு இரு நாடு–களும் ஒரே
வித–மான உத்–தி–யைப் பயன்–ப–டுத்–
தி–யுள்–ளன. தீவி–ர பரி–ச�ோத
– னை
–
க
– ள்,
தனி–மை–யில் வைத்–தி–ருப்–பது, பர–வ–
லா–கத் தடுப்–பூ–சி–யைப் ப�ோடு–வது
ஆகி–யவை அதில் அடங்–கும்.
வியட்–னா–மில் கடந்த ஏப்–ரல்
மாதம் த�ொடங்–கிய ம�ோச–மான கிரு–
மிப் பர–வலைக்
–
கட்–டுப்–படு
– த்த கடும்
நட–வ–டிக்–கை–கள் எடுக்–கப்–பட்–டுள்–
ளன. அவ–சி–ய–மற்ற வர்த்–த–கங்–கள்

மூடப்–பட்–ட–து–டன் ஒன்–று–கூ–டு–தல்–
களும் குறைக்–கப்–பட்–டன.
ஏறத்–தாழ 98 மில்–லி–யன் பேர்
க�ொண்ட அதன் மக்–கள்–த�ொ–கை–
யில் 2 விழுக்–காட்–டி–ன–ருக்கு மட்–
டுமே தடுப்–பூசி ப�ோடப்–பட்–டுள்–ளது.
கட்–டுப்–பாட்டுத் தளர்–வு–களை
அடுத்த சில மாதங்–களில் அல்–லது
இவ்–வாண்டு இறு–திக்–குள் த�ொடங்–
கு–வது பற்றி இரு நாடு–களும் பரி–
சீ–லித்து வரு–வ–தா–க–வும் டாக்–டர்
விவி–யன் தெரி–வித்–தார்.

வாகன உரி–மைச் சான்–றி–தழ்–க–ளுக்–கான (சிஓஇ) நேற்றைய
ஏலக்–குத்–த–கை–யில் பெரும்–பா–லான பிரி–வு–களில் கட்–ட–ணங்–கள்
குறைந்–தன. 1,600சிசி அள–வி–லான சிறிய ரக கார்–க–ளுக்–கான
சிஓஇ $48,510லிருந்து $47,821ஆகக் குறைந்–தது.
1,600சிசிக்கு மேற்–பட்ட பெரிய ரக கார்–க–ளுக்–கான சிஓஇ
$60,109லிருந்து $56,032ஆனது. ம�ோட்–டார்–சைக்–கிள்–கள் தவிர
மற்ற வாக–னங்–க–ளுக்–குப் பயன்–ப–டுத்–தப்–ப–டக்–கூ–டிய ப�ொதுப்
பிரிவு வாக–னங்–க–ளுக்–கான சிஓஇ $61,112.லிருந்து குறைந்து
$58,001, ஆனது. வர்த்–த–கப் பிரிவு வாக–னங்–க–ளுக்–கான சிஓஇ
$37,002லிருந்து குறைந்து $37,00 ஆனது. ஆனால், ம�ோட்–டார்–
சைக்–கிள்–க–ளுக்–கான சிஓஇ கட்–ட–ணம் $8,703லிருந்து
$8,50ஆக குறைந்–தது.

வரி–செ–லுத்–தாத சிக–ரெட் பறி–மு–தல்
ஈசூ–னில் இரண்டு லாரி–களில் இருந்து 2,982 பெட்–டி–கள் வரி
செலுத்–தப்–ப–டாத சிக–ரெட்–டு–களை பறி–மு–தல் செய்–யப்–பட்–ட–து–டன்
21 முதல் 48 வய–துக்–குட்–பட்ட நான்கு சிங்–கப்–பூர் ஆட–வர்–களும்
கைது செய்–யப்–பட்–டுள்–ள–தாக சிங்–கப்–பூர் சுங்–கத்–துறை நேற்று
வெளி–யிட்ட அறிக்–கை–யில் தெரி–வித்–துள்–ளது.
இவற்–றுக்–கான ம�ொத்த வரி–யும் ப�ொருள் சேவை வரி–யும்
முறையே $254,660, $20,430 ஆகும். மூவ–ருக்கு எதி–ராக நீதி–
மன்ற நட–வ–டிக்–கை–கள் நடை–பெ–று–கின்–றன. ஒரு–வர் விசா–ர–
ணைக்கு உட்–ப–டுத்–தப்–பட்–டுள்–ளார்.

2025ல் 437,000 பணக்–கா–ரர்–கள்

பிள்ளைகள் மின்னியல்
சாதனங்கள் பெற $1 மி. உதவி

‘நிலைத்–தன்–மை–யான
உள்–கட்–ட–மைப்–பில் வாய்ப்–பு–கள்’

குறைந்த சம்பளக் குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பிள்ளைகளுக்கு $1
மில்லியன் செலவில் மின்னியல் சாதனங்களும் கல்வி,
மேம்பாட்டு த�ொகுப்புகளும் வழங்கப்படவுள்ளன. எஸ்பி குழுமம்
அதன் எஸ்பி கிட்ஸ் எட் ஹார்ட் திட்டத்தின் கீழ்
நன்கொடையாக நேற்று இதனை அளித்தது. எஸ்பி கிட்ஸ் எட்
ஹார்ட் திட்டத்தில் பிள்ளைகளுடன் த�ொண்டூழியர் ஒருவர்
உரையாடுகிறார். படம்: எஸ்பி குழுமம்

க�ொர�ோனா பெருந்தொற்று சூழ–
லில் தர–மான, நீடித்து நிலைத்–திரு
– க்–
கக்–கூ–டிய உள்–கட்–ட–மைப்பு சவா–
லான ஒன்று. அத்–து–டன், பரு–வ–
நிலை மாற்–றம், வேக–மாக நக–ர–ம–ய–
மா–கி–வ–ரும் சூழல் இதை மேலும்
சிக்–க–லாக்–கி–யுள்–ளது.
எனினும் இதில் தனி–யார் துறை,
பன்–னாட்டு வளர்ச்சி வங்–கி–கள்,
அர–சாங்கத் துறை ப�ோன்–ற–வற்–று–
டன் பங்–கா–ளித்–துவ அடிப்–படை
– யி
– ல்
வாய்ப்–பு–கள் உள்–ள–தாக பிர–த–மர்
அலு–வ–லக அமைச்–சர் இந்–தி–ராணி
ராஜா கூறி–யுள்–ளார்.
நிதி– அ–மைச்சு, என்–டர்–பி–ரைஸ்
சிங்–கப்–பூர் அமைப்பு, சிங்–கப்–பூர்
நாணய ஆணை–யம், ‘இன்–ஃபி–ராஸ்ட்–
ரக்–சர் ஆசியா’ நிறு–வ–னம் ஆகி–
யவை நடத்திய ஆசிய உள்–கட்–ட–
மைப்பு மாநாட்–டில் அவர் பேசினார்.
க�ொவிட்-19 பெருந்தாற்று உல–
கப் ப�ொரு–ளிய
– ல் 4.5% வீழ்ச்–சிகாண

கார–ண–மா–கி–விட்–ட–து. அனைத்து
ஆசி–யா–ன் நாடு–களும் தங்–கள்
ம�ொத்த உள்–நாட்டு உற்–பத்–தி–யில்
7.6 % அளவு நிதிப் பற்–றாக்–கு–
றையை எதிர்–ந�ோக்–கி–ன.
“செல–வின அதி–க–ரிப்பு, கட்–டு–
மா–னப் பணி–களை முடுக்–கிவி
– டு
– த
– ல்,
வேலை–வாய்ப்–பு–களை உரு–வாக்–கு–
தல் ப�ோன்–ற–வற்–றால் ஏற்–படும் உள்–
கட்–ட–மைப்பு வளர்ச்சி ப�ொரு–ளி–யல்
மீட்–சிக்கு வழி–வி–டும் என்று ஆசிய
நாடு–களும் பன்–னாட்டு வளர்ச்சி
வங்–கிக
– ளும் அடை–யா–ளம் கண்–டுள்–
ளன. சில நாடு–கள் ஏற்–கெ–னவே
உள்–கட்–ட–மைப்பு வளர்ச்–சியை துரி–
தப்–ப–டுத்–தி–யு–ள்–ளன.”
“நாடு–கள் தங்–கள் வளங்–களை
பெருந்தொற்றை எதிர்ப்–பதி
– ல் செல–
விட்டு வரு–ம் வே
– ள
– ை–யில் தனி–யார்,
ப�ொதுத் துறை–கள் செய்–யும் கூடு–
தல் முத–லீடு வர–வேற்–கப்–பட வேண்–
டிய ஒன்று,” என்றார் அவர்.

சிங்–கப்–பூ–ரில் மில்–லி–யன் வெள்ளி வைத்–தி–ருக்–கும் பணக்–கா–
ரர்–க–ளின் எண்–ணிக்கை 2025ல் 62% உயர்ந்து 437,000 ஆகக்–
கூ–டும் என்று கிரெ–டிட் சுவிஸ் வங்கி கூறி–யுள்–ளது. ஒப்–பு–
ந�ோக்க 2020ல் நாட்–டில் 270,000 பேரி–டம் மில்–லி–யன் வெள்ளி
இருப்பு இருந்–தது. க�ொவிட்-19 பர–வ–லுக்–குப் பின்–னர் நிதித்
துறை–யின் முக்–கிய நக–ரங்–கள் மீட்சி அடை–யும்–ப�ோது இது
நடக்–கக்–கூ–டும் என்று வங்கி அதன் 2021 உல–க–ளா–வி–ய ச�ொத்–
து அ–றிக்–கை–யில் கூறி–யது. கடந்த ஆண்டு சிங்–கப்–பூர் மக்–கள்–
த�ொ–கை–யில் 5.5 விழுக்–காட்–டி–னர் மில்–லி–யன் வெள்ளி வைத்–தி–
ருந்த பணக்–கா–ரர்–கள் என்–றும் அறிக்கை குறிப்–பிட்–டது.
ப�ொரு–ளி–யல் ஏற்–ற–தாழ்வை மதிப்–பி–டும் ஜினி எண் கெழு
(coefficient) சிங்–கப்–பூ–ரில் 2020ல் 78.3ஆக இருந்–தது. இது
ஜப்–பான், தென் க�ொரியா, தைவா–னை–விட வெகு அதி–கம்.

‘எஸ்ஜி எனேபல்’ ஊழியர்கள்
180 பேருக்கு பரிச�ோதனை
‘எனேபலிங் வில்லேஜ்’இல் பணிபுரியும் ஒரு துப்புரவுப்
பணியாளருக்கு கிருமித்தொற்று ஏற்பட்டதை அடுத்து,
அங்குள்ள ஊழியர்கள் சுமார் 180 பேர் பரிச�ோதிக்கப்படுவர்
என்று எஸ்ஜி எனேபல் தனது ஃபேஸ்புக் பதிவில் நேற்று
கூறியது. ரெட்ஹில்லில் உள்ள அந்த சமூக வணிக
மையத்தில் இதுவரை 70க்கும் மேற்பட்டோர் அருகிலுள்ள
ச�ோதனை நிலையங்களில் பரிச�ோதனைக்குச் சென்றதாக
அது கூறிற்று.

