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பெய்திக்ப்கபாத்து

ஒமர பெணவண 19 �டவை 
ஆெபாெப்ெடம எடுத்��பா்க ைழக்கு
சிங்கப்பூர நிரைபா்கப் ெல்்கவலக்்கழ்கத்தில் ெடிக்கும டிபயன் 
கியபாட மெபாங என்்ற 24 ையது ேபாணைர, பென்்ற ஆணடு 
மே ேபா�ம 28ஆம ம�திக்கும பெப்டமெர 3ஆம ம�திக்கும 
இவடயில் ஒமர பெணவணக் குறிவைத்து அைவர 19 முவ்ற 
ஆெபாெேபா்க ெடம எடுத்�பார என்று கூ்றப்ெடுகி்றது. அந� 
ேபாணைர �ன் வ்கமெசிவய வைத்துக்ப்கபாணடு எந� 
இடத்தில் இந�ச் பெயவலச் பெய்�பார என்ெது 
நீதிேன்்றத்தில் ப�ரிவிக்்கப்ெடவில்வல. 

சிங்கப்பூரரபான அந� ஆடைரின் ைழக்கு அக்மடபாெர  
14ஆம ம�தி ேபாைடட நீதிேன்்றத்தில் விெபாரிக்்கப்ெடடது. 

ஒரு ேபாவ� ேபானெங்கப்ெடுத்திய�பா்கக் கூறும ஒரு 
குற்றச்ெபாடவடயும 37 ஆெபாெ ்கபாபணபாளி்கவள வைத்து 
இருந��பா்கக் கூறும மைறு ஒரு குற்றச்ெபாடவடயும    
அைர எதிரமநபாக்குகி்றபார.

அந� ேபாணைர இன்னமும அந�ப் ெல்்கவலக் 
்கழ்கத்தில் ெடிப்ெ�பா்கத் ப�ரிகி்றது. இந� விை்கபாரம 
நீதிேன்்றத்தில் இருப்ெ�பால் இது ெறறி ்கருத்து ப�ரிவிக்்க 
இயலபாது என்று ெல்்கவலக்்கழ்கத்தின் மெச்ெபாளர ஒருைர 
கூறினபார. 

இம� மெபான்்ற குற்றச்பெயல்்கவள ஒடடி உயர ்கல்வி 
நிவலய ேபாணைர்கள் சிலர அணவேய ்கபாலத்தில் 
நீதிேன்்ற நடைடிக்வ்கக்கு ஆளபாகி இருக்கி்றபார்கள்.
  நன்யபாங ெலதுவ்ற ப�பாழில்நுடெப் ெல்்கவலக்்கழ்கத்தில் 
ெடித்� ஹபான் ஷியூ, 18, என்்ற ேபாணைர இரணடு ைபார 
்கபாலம சிவ்றயில் �டுத்துவைக்்கப்ெடடபார. இைவர இந�ப்  
ெல்்கவலக்்கழ்கம நீக்கிவிடடது. 
  சிங்கப்பூர ம�சிய ெல்்கவலக்்கழ்கத்தின் ேபாணைர ம�பால் 
ரபாசிஸ் இஸ்ேபாயில், 27, என்்ற ேறப்றபாரு ேபாணைருக்கு 
இன்று �ணடவன கிவடக்கும என்று எதிரெபாரக்்கப்ெடுகி்றது. 

்கல்லூரி துவ்றத் �வலைர நீக்்கம
ப�மபுசு ்கல்லூரி துவ்றத் 
�வலைர டபாக்டர ப�ரமி 
ஃபெரனபாணமடபாவுக்கு (ெடம) 
எதிரபா்க இரணடு ெபாலியல் 
பு்கபார்கள் �பாக்்கலபானவ� 
அடுத்து சிங்கப்பூர ம�சிய 
ெல்்கவலக்்கழ்கம அைவர 
நீக்கிவிடடது. 

அந�ப் பு்கபார்கள் 
அடிப்ெவடயில் அைருக்கு 
எதிரபா்க ெல்்கவலக்்கழ்கம 
புலன்விெபாரவண நடத்திய 
�பா்கவும ஆசிரியர என்்ற 
முவ்றயில் அைர �்கபா� முவ்றயில் நடநதுப்கபாணடு 
இருக்கி்றபார என்ெது ப�ரியைந��பா்கவும அறிக்வ்கயில்  
ெல்்கவலக்்கழ்கம குறிப்பிடடது. 

ெபாதிக்்கப்ெடட இளநிவல ெடடப்ெடிப்பு ேபாணவி்களுக்கு 
ஆ�ரவையும உ�விவயயும �பான் ைழஙகி ைருை�பா்கவும 
ெல்்கவலக்்கழ்கம குறிப்பிடடுள்ளது. அந� ேபாணவி்கள் 
மெபாலிசிடம பு்கபார ப�ரிவிக்்கவில்வல. ெதிலபா்க 
ெல்்கவலக்்கழ்கத்திடம ப�ரியப்ெடுத்தினர. 

இ�ன் ்கபாரணேபா்க டபாக்டர ஃபெரனபாணமடபா நீக்்கப்ெடட 
மெபாதிலும, இந� விை்கபாரம ெமூ்க ஊட்கத்தில் 
�வல்கபாடடியது ைவர ேபாணை ேபாணவி்களிடம இது ெறறி 
ெல்்கவலக்்கழ்கம ப�ளிவுெடுத்�வில்வல என்ெது 
�ங்களுக்கு ஏேபாற்றேளிப்ெ�பா்க ேபாணவி்கள் கூறியுள்ளனர.

மூன்்றடுக்கு உச்சிேபாடிவீடு 
$62 மில்லியனுக்கு விறெவன
வீடு்களில் ெயன்ெடுத்�ப்ெடும மின்னணுப் பெபாருட்கவளத்  
�யபாரிக்கும பிரிடடவனச் மெரந� ‘வடென்’ என்்ற நிறுைனம, 
‘ைபாலிச் பரசிபடன்ஸ்’ ்கடடடத்தில் இருக்கும மூன்்றடுக்கு 
உச்சி பேபாடவடேபாடி வீடவட $62 மில்லியன் விவலக்கு 
விறகி்றது. அந� வீடு பென்்ற ஆணடில் ெபா�வன அளைபா்க 
$73.8 மில்லியன் விவலக்கு ைபாங்கப்ெடடது.
   �ஞமெபாங ெ்கபாரில் 63 ேபாடி கூக்ம்கபா டைரில் மூன்று 
உச்சி ேபாடி்கவள ஆக்கிரமித்துக்ப்கபாணடு உள்ள 
சிங்கப்பூரின் ஆ்க உயரேபான அந� பேபாடவடேபாடி வீடு 
21,108 ெதுர அடி ெரப்புள்ளது. ெதுர அடி $3,000 விவலக்கு 
விற்கப்ெடுகி்றது என்று பிசினஸ் வடமஸ் ப�ரிவித்துள்ளது. 

அந� வீடவட இநம�பானீசியபாவில் பி்றந�ைரபான 
அபேரிக்்க குடியுரிவே பெறறுள்ள லிமயபா ம்கபாகுைபான் 
என்்ற ம்கபாடீஸ்ைரர ைபாஙகுகி்றபார. 

படக்ெபாசில் ைசிக்கும இைர, எஸ்எச்ஐ இன்டரமநஷனல் 
என்்ற �்கைல்ப�பாழில்நுடெ நிறுைனத்தின் �வலைர. இந� 
நிறுைனத்வ� நிறுவியைர்களில் இைரும ஒருைர. 99 
ஆணடு குத்�வ்கயுடன் கூடிய இந� மி்கப்பெரிய ஆடமெர 
வீடடில் நீச்ெல் குளமும �னிப்ெடட மின்தூக்கி ைெதியும 
உணடு.

ேரினபா நீரத்–ம�க்–்கத்–தில் மநறறு 
ஆட–ைர ஒரு–ை–ரின் உடல்  மீட–்கப்–
ெட–டது. ்கஸ்–டமஸ் ஹவுஸ் அரும்க 
உடவல முக்–கு–ளிப்–ெபா–ளர–்கள் மீடடு 
்கவரக்குக் ப்கபாண–டு–ைந–�–னர. 

அந� ஆட–ைர இ்றந–து–விட–ட–
�பா்க ேருத்–து–ை அதி்கபாரி்கள் அறி–
வித்–�–னர. �்க–ைல் கிவடத்து ெம–
ெை இடத்–துக்–குச் பென்–்ற–மெபாது 
அஙகு �ண–ணீ–ரில் யபாவர–யும 

்கபாண–வில்வல என்று சிங–்கப்–பூர 
குடி–வேத் �ற–்கபாப்–புப்–ெவட  
கூறியது. பி்றகு  மெரி–டர உ�வி 
மீட–புக் குழு–வைச் மெரந� முக்–கு–
ளிப்–ெபா–ளர–்கள் உடவல மீட–ட–�பா்க 
அந–�ப் ெவட ப�ரிவித்�து. 

உ�வி ம்கடடு அவழப்பு ைந–
�வ� அடுத்து �பான் ெம–ெை இடத்–
துக்–குச் பென்–்ற–�பா்க மெபாலிஸ் 
குறிப்–பிட–டது.

நீரத்ம�க்்கத்தில் ஆடைர ெடலம

மீட்கப்ெடட ஆடைரின் உடவல மெபாலிெபார ெரிமெபாதிக்கி்றபார்கள். 
படம்: ஸ்ட்ரெய்்டஸ டடம்ஸ

மின்னணு த�ொழில்துறையில் 
ஏப்ரல் மு�ல் 1,900 வேறைகள்
சிங–்கப்–பூ–ரின் மின்–னணு ப�பாழில்–
துவ்ற ப்கபாவிட-19  சூழ–லி–லும 
ப�பாட–ரநது ைளரநது ைரு–கி்றது. 
அந–�த் துவ்ற ்கடந� ஏப்–ரல் மு�ல் 
1,900 மைவல–்கவள ைழஙகு–கி்றது. 

அந� மைவல–்களில் பெரும–
ெபாலபானவை நிபு–ணர–்கள், நிர–ைபா–கி–
்கள், மேலபா–ளர–்கள், ப�பாழில்–நுட–ெர–
்கள் ஆகி–மயபா–ருக்கு உரி–யவை 
என்று ேனி–�–ைள அவேச்சு ப�ரி–
வித்–�து. ப�பாழில்–நுட–ெர–்க–ளுக்கு 
அதி்க ைபாய்ப்–பு–்கள் உள்–ளன.  

உற–ெத்–தித்–துவ்ற பெபாறி–யபா–ளர–
்களுக்கு ேபா�ச் ெமெ–ளம $1,800 
மு�ல் $3,225 ைவர. ெரபா–ெரி ெம–
ெளம $2,575 ஆ்க இருக்–கி்றது.

அம�–மை–வள–யில், மின்–னணு 
வியல் அல்–லது இயந–தி–ர–வி–யல் 
பெபாறி–யபா–ளர–்கள் $4,500 மு�ல் 
$6,000 ைவர பெறு–கி–்றபார–்கள். விற–
ெவன ேற–றும ெந–வ�த்–துவ்ற மேலபா–
ளர–்கள் மெபான்்ற ப�பாழில்–நுட–ெம 
ெபாரபா� ஊழி–யர–்கள் ேபா�ம $2,800 
மு�ல் $8,500 ைவர ஈட–ட–லபாம. 
இைர–்க–ளின் ெரபா–ெரி ெம–ெ–ளம $3,450 
ஆ்க இருக்–கி்றது. 

மைவல ைபாய்ப்–பு–்கள் ஒரு–பு–்றம 
இருக்்க, நிறு–ை–னங–்கள் ஆ�–ர–வு–டன் 
கூடிய சுேபார 850 மநரடி மைவல–
யிட ெயிறசி ைபாய்ப்–பு–்களும 150 
ெயிறசி ைபாய்ப்–பு–்களும இந–�த் 
ப�பாழில்–து–வ்ற–யில் உள்–ளன. 

ேனி–�–ைள அவேச்–ெர ம�பாெ–
ஃபின் டிமயபா மநறறு ்கணி–னிச் 
சில்லு �யபா–ரிப்பு நிறு–ை–னம ஒன்–
றுக்–குச் பென்–றி–ருந–�பார.

மின்–னணு ப�பாழில்–து–வ்ற–யி–லும 
அவ�–விட பெரிய உற–ெத்–தித் 
ப�பாழில்–து–வ்ற–யி–லும மைவல ெபாரக்்க 
மைண–டு–ேபா–னபால் ப�பாழில்–நுட–ெப் 
பின்–னணி ம�வை என்று சிலர 
நிவனக்–்கக்–கூ–டும. ஆனபால் அப்–ெடி 
நிவனக்்கமைண–டிய அை–சி–ய–மில்வல 
என்று அவேச்ெர ப�ரி–வித்–�பார. 

கிவடக்–்கக்–கூ–டிய மைவல 
ைபாய்ப்பு–்கவள சிங–்கப்–பூ–ரர–்கள் வ்கப்–
ெற–றிக் ப்கபாள்–ள–வில்வல என்–்றபால் 
அது மி்க–வும ெரி–�பா–ெ–ேபான ஒன்–்றபா–

்கமை இருக்–கும.  இ�–னபால் ைளரச்சி 
அவட–ை–�ற–்கபான ஆற–்றவல நிறு–ை–
னங–்கள் இழந–து–வி–டும என்–்றபாரைர. 

்கணி–னிச் சில்லு, மின்–ன–ணுப் 
பெபாருட–்கள், �்க–ைல் ப�பாழில்–நுட–
ெம மெபான்்ற துவ்ற–்களில் ்கை–னம 
பெலுத்–தும மின்–னணுத் ப�பாழில்–
துவ்றக் குழு–ேம 70,000க்கும அதி்க 
ஊழி–யர–்க–ளுக்கு மைவல ைபாய்ப்–பு–
்கவள ைழங–கு–கி்றது. 

ப்கபாவிட-19 பநருக்–்க–டி–்கள் 
இருந–�பா–லும இந–�த் துவ்ற 
ப�பாடரநது விரி–ை–வடநது ைரு–கி்றது. 

ஏப்ரல் மு�ல் �ூன் ைவர இதில் 
பேபாத்�ம 1,000 புதிய மைவல்கள் 
உருைபாயின.  

ப்கபாவிட-19 �ட–ே–றி–யும ெபா�–னம 
திரட–டிய �்க–ைல்–்கவளத் �பாங–்கமள 
வைத்–துக்ப்கபாண–ட–�பா்க குற–்றம 
சுேத்–�ப்–ெடட சீன �ம–ெ–தி–யர சிங–
்கப்–பூ–வர–விடடு பைளி–மய்ற அனு–
ேதிக்–்கப்–ெ–ட–ேபாட–டபார–்கள். அைர–
்களுக்கு எதி–ரபான விெபா–ரவண 
இப்–மெபாது நடநது ைரு–கி்றது. 

ஷி ஷபா, 37, என்்ற ேபாதும 
அை–ரு–வடய ்கண–ை–ரபான ஹு 
�ுன், 39, என்ெைரும சீனபா–வுக்கு 
பென்–று–விடடு �ன–ைரி 20ஆம 
ம�தி இஙகு திருமபி ைர அனு–

ேதிக்–்க–லபாம என்று கீழ் நீதி–ேன்–
்றம அளித்–தி–ருந� தீரப்வெ உயர 
நீதி–ேன்–்றம �ள்–ளு–ெடி பெய்–து–விட–
டது. இந� ைழக்கு ைரும �ன–
ைரி 25ல் மீண–டும விெபா–ர–வணக்கு 
ைர–வி–ருந–�து. 

இப்–மெபாது �ம–ெ–திக்–குத் �லபா 
$10,000 பிவண அனு–ே–திக்–்கப்–ெடடு 
இருக்–கி்றது. அைர–்கள் சிங–்கப்–பூ–
ரி–மலமய இருநது ைர–மைண–டும. 
குற்றச்ெபாடடு்கவள எதிரத்து இத்–
�ம–ெ–தி–யர விெபா–ரவண ம்கபாரி–யிருக்–
கி–்றபார–்கள். 

்கடந� 2006ல் மிஸ் பேர–பேய்டு 
என்்ற அழ–கு–ரபா–ணி–யபா்க மூடி–சூட–
டப்–ெடட ஆணடரி பென் யிங 
ஃெபாங என்்ற 27 ையது ேபாதின் 
்கபா�–லர �பாக்–்கப்–ெடட விை–்கபா–ரத்–
தில் ெம–ெந–�ப்–ெடடு இருந–�–�ற–
்கபா்க ஓங மஹபாக் வெ, 50, என்்ற 
ஆட–ை–ருக்கு ஐந–�வர ஆண–டு–
்கபா–லம சிவ்றத்–�ண–ட–வன–யும 
ஆறு பிரம–ெ–டி–்களும விதிக்–்கப்–
ெட–டன. 

அைர பிவண–யில் இருந� 
மெபாது மீண–டும குற–்றச்–பெ–ய–லில் 
ஈடு–ெட–ட–�ற–்கபா்க கூடு–�–லபா்க 

அை–ருக்கு மூன்–்றவர ஆண–டு–
சிவ்றத்–�ண–டவன விதிக்–்கப்–ெட–
டது. மு�ல் �ண–டவன முடிந–�–
தும அைர இரண–டபா–ைது �ண–ட–
வனவய அனு–ெ–விப்–ெபார. 

்கல–ை–ரத்–தில் ஈடு–ெட–ட–�பா–்கக் 
கூறும ஒரு குற–்றச்–ெபாடடு உள்–
ளிடட குற–்றங–்கவள இந� 
ஆணடு ப�பாடக்–்கத்–தில் அைர 
ஒப்–புக்–ப்கபாண–டி–ருந–�பார. ையது 
50 ஆகி–விட–ட–�பால் இனி–மேல் 
அை–ருக்கு பிரம–ெடி ப்கபாடுக்்க 
முடி–யபாது என்று ேபாைடட நீதி–
ேன்–்றம மநறறு தீரப்–ெ–ளித்–�து. 

ஆஸ்–தி–மர–லி–யபா–வில் விக்–மடபா–ரியபா 
ேபாநி–லத்–தில் ஒருங–கி–வணக்–்கப்–ெடடு 
உள்ள �ள–ைபா–டப் மெபாக்–கு–ை–ரத்து 
நிறு–ை–ன–ேபான ‘ஃபிவரட மேமனஜ்–
பேணட மஹபால்–டிஙஸ்’ என்்ற நிறு–
ைனத்–தில் 38 விழுக்–்கபாடடு ெஙவ்க 
பரபாக்–்க–ேபா–்கப் ெணம ப்கபாடுத்து 
ைபாங–கு–ைது குறித்து சிங–்கப்–பூர 
மெபாஸ்ட (சிங–மெபாஸ்ட)  ஆரபாய்நது 
ைரு–கி்றது. 

இந–�க் ப்கபாள்–மு–�–லின் ேதிப்பு 

A$85 மில்–லி–யன் (S$84.1 மில்–லியன்). 
ஃபிவரட மேமனஜ்–பேணட மஹபால்–

டிஙஸ் நிறு–ை–னத்–தின் இப்–மெபா–வ�ய 
ெங–கு–�பா–ரர–்க–ளு–டன் அக்–மடபா–ெர 
16ஆம ம�தி நிெந–�–வன–யு–டன் கூடிய 
விற–ெவன ேற–றும ப்கபாள்–மு–�ல் உடன்–
ெபாடவட சிங–மெபாஸ்டடுக்கு முற–றி–லும 
பெபாந–�–ேபான ‘சிங–மெபாஸ்ட லபாஜிஸ்–
டிக்ஸ் மஹபால்–டிஙஸ்’ என்்ற நிறு–ை–
னத்–தின் மூலம சிங–மெபாஸ்ட பெய்து 
ப்கபாண–டுள்–ளது. 

சிங–்கப்–பூ–ரின் சிங–படல் நிறு–ை–னம 
இந–ம�பா–னீ–சி–யபா–வில் கூட–டுத்–ப�பா–ழி–
லில் ஈடு–ெடடு இருக்–கி்றது.  

‘படல்–ம்கபாம–பெல்’ என்று அந–�க் 
கூட–டுத்–ப�பா–ழில் நிறு–ை–னத்–துக்கு 
பெயர. அதில் சிங–படல்–லுக்கு 35 
விழுக்–்கபாடு ெஙகு இருக்–கி்றது.  
படல்–ம்கபாம–பெல் நிறு–ை–னம 6,050 
ப�பாவலத்–ப�பா–டரபு ம்கபாபு–ரங–்கவள 
‘மிட–ரபா–படல்’ என்்ற நிறு–ை–னத்–திறகு 
விற்க இருக்–கி்றது. இ�ன் மூலம 
10.3 டிரி–ல்லி–யன் ரூப்–பியபா ($950 
மில்–லி–யன்) கிவடக்–கும. 

இ�–னபால் சிங–படல்–லின் லபாெ–
ஈவு கூடும என்று டிபி–எஸ் ஆய்–வுப் 
பிரிவு ப�ரி–வித்து இருக்–கி்றது. 

இந� விற–ெவன முடி–யும மெபாது 
சிங–படல்–லுக்கு ைரிக்கு முந–வ�ய 
ப�பாவ்க–யபா்க $333 மில்–லி–யன் 
கிவடக்–கும என்று டிபி–எஸ் ெகுப்–
ெபாய்–ைபா–ளர ெச்–சின் மிட–டல் ப�ரி–
வித்–துள்–ளபார. 

இவ�க்ப்கபாணடு சிங–படல் 2021 
நிதி ஆண–டுக்–்கபான லபாெ–ஈவு ்கடப்–
ெபா–டு–்கவள நிவ்ற–மைற்ற முடி–யும 
என்–றும அைர கூறி–னபார. 

இவண–யத்–தில் சூழ்ச்சி பெய்து 
ஒரு–ை–ரின் ர்க–சிய �்க–ைல்–்க–வளப் 
பெ்ற முய–லும மேபாெடி மெர–ை–ழி–்கள் 
புதிய ெபாணி தில்–லு–முல்–லு–்களில் 
ஈடு–ெடடு இருக்–கி–்றபார–்கள் என்று 
மெபாலிஸ் எச்–ெ–ரித்து இருக்–கி்றது. 

ைங–கி–்க–ளின் விளம–ெ–ரங–்க–வளப் 
மெபால மெபாலி விளம–ெ–ரங–்கள், மெபாலி 

அதிர்ஷட குலுக்–்கல்–்கள் மூலம 
அைர–்கள் ேக்–்கவள ஏேபாற்ற முயல்–
கி–்றபார–்கள் என்று மெபாலிஸ் அறிக்வ்க 
ஒன்–றில் ப�ரி–வித்–துள்–ளது. 

ைபாடஸ்–அப்–பில் ைரும அத்–�–
வ்கய பெய்–தி–்கள், ஃமெஸ்புக்–கில் 
ைரும விளம–ெ–ரங–்க–வளக் ்கணடு 
ஏேபாநதுவிட மைண–டபாம. 

அத்–�–வ்கய �்க–ைல்–்க–ளுக்–குச் 
பெவி–ெபாய்த்து ர்க–சிய �்க–ைல்–
்கவளக் ப்கபாடுத்–து–விட மைண–டபாம 
என்று குறிப்–பிட–டுள்ள மெபாலிஸ், 
ைங–கிக் ்கணக்–கில் ஏம�–னும தில்–
லு–முல்லு இடம–பெற–றி–ருப்–ெ–�பா–்கச் 
ெந–ம�–்கம கிளம–பி–னபால் அது ெறறி 
உட–னடியபா்கத் ப�ரி–விக்–கும–ெடி 

ேக்–்க–வளக் ம்கட–டுக்–ப்கபாண–டது. 
இந� ஆணடு �ன–ைரி மு�ல் 

�ூன் ைவர இத்–�–வ்கய மேபாெ–டி்கள் 
ப�பாடர–ெபா்க 898 பு்கபார–்கள் ப�ரி–
விக்–்கப்–ெட–டன. இது 2019ஐவிட ெல 
ேடஙகு அதி–்க–ம. 2020 மு�ல் ெபாதி–
யில் பேபாத்–�ம $3.6 மில்–லி–யன் 
ெறிமெபானது.

இவணய மேபாெடி்கள் அதி்கரிப்பு: புதிய ெபாணி்களில் ைவலவீச்சு

சிஙபடல் லபாெஈவுக்கு ஊக்்கம சீன �மெதிக்கு அனுேதி ேறுப்பு

மேலும 31/2 ஆணடுச் சிவ்றஆஸ்திமரலிய நிறுைனத்தில்
சிஙமெபாஸ்ட ப்கபாள்மு�ல்

‘்கபாடடு ந்கர’ ப�ங்கபாவில் பெபாது குளிரெபா�ன 
ைெதிவய பெ்ற 1,000 குடுமெங்கள் விருப்ெம

பெபாது குளிர 
ெபா�னத்தில் 
வ்கமெசிச் 
பெயலி மூலம 
பைப்ெ 
நிவலவய 
எப்ெடி 
குவ்றக்்கலபாம, 
கூடடலபாம 
என்ெவ�   
ம�பா ெபாமயபா 
ஹப்பில்  
பெயல்ெடும  
்கபாடசிக் 
கூடத்தில் 
ப�ரிநது 
ப்கபாள்ளலபாம. 

படம்: 
ஸ்ட்ரெய்்டஸ 
டடம்ஸ 

‘்கபாடடு ந்கர’ என்று ைர–ணிக்–்கப்–
ெடும ப�ங்கபா மெடவடயில் 
குடிமய–்ற–வி–ருக்–கும ஏ்றக்–கு–வ்றய 
1,000 குடும–ெங–்கள், பெபாது குளிர–
ெபா–�ன முவ்ற–யில் இவணந–து–
ப்கபாள்ள விருப்–ெம ப�ரி–வித்து 
வ்கபய–ழுத்–திடடு இருக்–கின்–்ற–ன. 

அந–�ப் புதிய குடி–யி–ருப்–புப் மெட–
வட–யில் சுேபார 8,000 பிடிஓ வீடு–்கள் 
இது–ை–வர–யில் விற–ெ–வனக்கு 
ப்கபாடுக்–்கப்–ெடடு உள்–ளன. வேயப்–
ெடுத்–�ப்–ெடட குளிர–ெபா–�ன 
ைெதிவயப் பெ்ற விரும–பு–மைபா–ருக்கு 
நவட–முவ்றச் பெல–வில் 30 விழுக்–
்கபாடு ைவர குவ்ற–யும. 

ப�பாடக்்க பெல–வில் 15 மு�ல் 
20 விழுக்–்கபாடு ைவர மிச்–ெ–ேபா–கும 
என்று எஸ்பி குழுேம ப�ரி–வித்–
துள்–ளது. 

ப�ங–்கபா–வில் இந� நிறு–ை–னமே 
பெபாது– குளிர–ெபா–�ன முவ்றவய 
நிர–ை–கித்து நடத்–தும. 

ப�ங்கபா ந்க–ரம ‘அறி–ைபாரந� 
எரி–ெக்தி ந்கர’ என்று குறிப்–பி–டப்–
ெடு–கி்றது. அஙகு ெல அறி–ைபாரந� 
அதி–ந–வீன அம–ெங–்கள் இடம–பெ்ற 
இருக்–கின்–்றன. அைற–றில் பெபாது–
ைபான குளிர–ெபா–�ன ைெ–தி–யும ஒன்று. 

குறிப்–பிடட வீை்க புமளபாக்–கு–
்களின் கூவரத் �ளத்–தில் 
�ணணீவரக் குளி–ரூட–டக்–கூ–டிய 
ெபா�–னங–்கள் அவேக்–்கப்–ெடும. 

அந–�ச் ெபா�–னங–்கள் சூரிய மின்–
ெக்–தி–யில் பெயல்–ெடும. அதி–லி–ருநது 
எல்லபா வீடு–்களுக்கும குளி–ரூட–டப்–
ெடட நீர குழபாய் ைழி–யபா்க அனுப்ெப்–

ெடும. இத்–�–வ்கய ஏற–ெபாடு மூலம 
பெலவு குவ்ற–யும என்று எஸ்பி  
குழுேம ப�ரி–வித்–துள்ளது.

இந� முவ்ற–வயத் ம�ரந–ப�–டுத்–
துக் ப்கபாள்–ெ–ைர–்கள், �ங–்கள் வீடு–
்களில் வ்கமெசிச் பெயலி ஒன்–வ்றக் 
ப்கபாணமட இந–�ச் ெபா�–னங–்க–வளக் 
்கட–டுப்–ெ–டுத்–�–லபாம. 

‘வே ப�ங்கபா’ என்்ற அச்பெயலி 
எஸ்பி குழுேத்துக்குச் பெபாந–�–
ேபானது. ைபா்க–ன மின்–மனறறி நிவல–
யங–்கள் எஙகு உள்–ளன என்–ெவ� 
அந–�ச் பெயலி ைழி–யபா்க குடி–யிருப்–
ெபா–ளர–்கள் ப�ரிந–து–ப்கபாள்–ள–லபாம.  

சுற–றுச்–சூ–ழ–லுக்கு ஆ�–ர–ைபான 
பெய்–வ்க–்க–வளச் பெய்து அ�ற–்கபான 
பைகு–ே–தி–்க–வள–யும அந–�ச் பெயலி 
மூலம ேக்்கள் பெ்ற–லபாம. 

ஒவ–பைபாரு வீடடு புமளபாக்–கி–லும 
உள்ள மின்–தூக்–கிக் கூடத்–தில் மின்–
னி–லக்–்கப் ெலவ்க ஒன்று பெபாருத்–
�ப்–ெடடு இருக்–கும. அந� மின்–னி–
லக்்க ெபா�–னத்–வ�ப் ெபாரத்து அந–�ப் 
புமளபாக்–கில் எவ–ை–ளவு எரி–ெக்தி 
ெயன்–ெ–டுத்–�ப்–ெடடு இருக்–கி்றது 
என்–ெ–வ�–யும அ�–னபால் சுற–றுச்–சூ–ழ–
லுக்கு எவ–ை–ளவு ெபாதிப்பு ஏற–ெடும 
என்–ெ–வ�–யும ப�ரிந–து–ப்கபாள்–ள–லபாம. 

ம�பா ெபாமயபா–வில் உள்ள வீை்க 
வேயத்தில் இப்–மெபாது ‘எனது 
ப�ங்கபா அனு–ெை நிவல–யம’ என்்ற 
பெயர �பாங–கிய ஒரு ்கபாட–சிக்கூடம 
பெயல்–ெ–டு–கி்றது. அதில் ெல–ைற–வ்ற–
யும ேக்–்கள் ப�ரிந–து–ப்கபாள்–ள–லபாம. 

ைபார நபாட–்களில் இந–�க் கூடம 
்கபாவல 8 ேணி மு�ல் ேபாவல 5 
ேணி ைவர தி்றந–தி–ருக்–கும. எல்–
லபா–ரும அனு–ே–திக்–்கப்–ெ–டு–ைபார–்கள் 
என்–்றபா–லும ஒரு மநரத்–தில் 16 மெர 
ைவர–�பான் உள்மள பெல்ல முடி–யும 
என்–ெ–�பால் முன்–ெ–திவு பெய்துப்கபாள்–
ைது நல்–லது. 


