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தமிழ் முரசு

த�ொடக்கம் கண்ட புதிய அனைத்துலக சங்கம்

சட்டத் த�ொழிலில்
த�ொழில்நுட்பப் பயன்பாடு
இந்த வட்–டா–ரத்–தில் சட்–டத் த�ொழி–
லுக்–காக த�ொழில்–நுட்–பத்தை உரு–
வாக்–க–வும் அதன் பயன்–பாட்டை
ஊக்–கு–விக்–க–வும் புதிய அனைத்–து–
லக சங்–கம் ஒன்று சிங்–கப்–பூ–ரில்
த�ொடங்–கப்–பட்–டுள்–ளது.
சட்–டத் த�ொழில்–நுட்–பத்–துறை
– யி
– ல்
ஒத்–து–ழைப்–பை–யும் தக–வல் பரி–மாற்–
றத்–தை–யும் ஊக்–கு–விக்–கும் முதல்
அ ன ை த் – து – ல க அ ம ை ப் – ப ாக
அலிட்டா எனப்–படும் ஆசிய பசி–பிக்
சட்ட புத்–தாக்க, த�ொழில்–நுட்ப சங்–
கம் விளங்–கு–கிறது.
இந்– தி யா, சீனா, வியட்– ந ாம்
ப�ோன்ற 15 நாடு–க–ளைச் சேர்ந்த
50க்கும் மேற்–பட்ட சட்–டத் த�ொழில்–
நுட்ப அமைப்–பு–கள் இந்த சங்–கத்–
தில் இணைந்–துள்–ளன.
சிங்–கப்–பூர் சட்–டக் கழ–கத்–தின்
சட்ட த�ொழில்– நு ட்– ப ப் பிரி– வி ன்
தலை–வ–ரான நீதி–பதி லீ சியூ கின்
நேற்று இந்த அமைப்பை, ‘டெக்லா.
ஃபெஸ்ட்’ எனப்–படும் மாநாட்–டில்
த�ொடங்கி வைத்–தார்.
இந்த இரண்டு நாள் மாநாட்டை
நேற்று த�ொடங்கி வைத்–துப் பேசிய
சட்ட அமைச்– ச ர் கா.சண்– மு – க ம்,
வழக்–க–றி–ஞர்–கள் த�ொழில்–நுட்–பம்
எந்த இலக்கை ந�ோக்–கிச் செல்–
கிறது என்–ப–தைப் புரிந்–து–க�ொண்டு
தங்–கள் பணி–களில் த�ொழில்–நுட்–
பத்தை இணைத்– து க்– க� ொள்– வ து
இன்–றி–ய–மை–யா–தது என்–றார்.
வ ழ க் – க – றி – ஞ ர் – க ள் கவ – ன ம்
செலுத்த வேண்–டிய அம்–சங்–களை
அடை–யா–ளம் காட்–டும் செய–லி–கள்
ப�ோன்ற புதிய த�ொழில்–நுட்–பங்–களை
எடுத்–துக்–காட்–டிப் பேசிய திரு சண்–
மு–கம், த�ொழில்–நுட்–பம் வழக்–க–றி–
ஞர்–களி
– ன் பணி–யில் உத–வுவ
– து
– ட
– ன்
சட்–டத் த�ொழி–லில் புதிய அம்–சங்–க–
ளுக்கு வழி–வி–டும் என்–றார்.
சட்ட விதி–மு–றை–கள் உரு–வாக்–
க ப் – ப – ட ாத பு தி ய து றை – ய ாக
செயற்கை நுண்–ணறி
– வை உதா–ரண
– –
மாக அவர் குறிப்–பிட்–டார்.

நாட்டின் சுகாதாரப் பராமரிப்பில் மாற்றம் ஏற்படுவதற்கு
ஆராய்ச்சியிலும் புத்தாக்கத்திலும் முதலீடு முக்கியம் என்று
நேற்று சுகாதார அமைச்சர் கான் கிம் ய�ோங் கூறினார்.
மக்களின் மாறிவரும் தேவைகளை அறிந்து அவற்றுக்கு
ஏற்ப பராமரிப்புச் சேவையை வழங்குவதுடன் அச்சேவை
நீண்ட காலத்திற்கு நிலைப்பதாகவும் சுகாதாரப் பராமரிப்பின்
அமைப்புமுறை இருக்கவேண்டும் என்று நேற்று நடைபெற்ற
ஒரு விருதளிப்பு நிகழ்வில் திரு கான் பகிர்ந்துக�ொண்டார்.
சுகாதாரப் பராமரிப்பு நிபுணர்களைக் க�ௌரவிக்கும்
வகையில் நேற்று தலைசிறந்த தேசிய மருத்துவ
விருதுகளை வழங்கிய அமைச்சர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.
விருது பெற்றவர்களால் சுகாதார பராமரிப்பு த�ொடர்பிலான
சிக்கல்களுக்குத் தீர்வுகள் காணப்பட்டன என்றும் நிலை
மேம்பட்டது என்றும் திரு கான் க�ோடிட்டார். ம�ொத்தம் ஆறு
மருத்துவக் குழுக்கள் விருதுகளை பெற்றன.

கட்டுமானத் துறையில் நீடித்த நிலைத்தன்மையையும்
உற்பத்தித் திறனையும் மேம்படுத்த சர்பானா ஜூர�ோங்,
ஜேடிசி கார்ப்பரேஷன் ஆகியவை புரிந்துணர்வுக் குறிப்பில்
நேற்று கையெழுத்திட்டன. இதன் முக்கிய குறிக்கோள்
வளங்கள் நிர்வகிப்புத் துறையிலும் அடிப்படைக்
கட்டமைப்புத் திட்டங்களிலும் பாதுகாப்பு த�ொடர்பிலும் தரவு
சேகரிப்பை மேம்படுத்துவதும் தரவுப் பகுப்பாய்வை
மேம்படுத்துவதும் ஆகும்.
அத்துடன் கரிம வெளியேற்றத்தைக் குறைக்கவும்
கட்டடங்கள், கட்டுமானங்களின் ஆயுட்கால பராமரிப்பு
செலவுகளைக் குறைக்கவும் ஏதுவாக எரிசக்தியையும்
வளங்களையும் சிக்கனமாகப் பயன்படுத்தும் வழிகளும்
கண்டறியப்படும்.
தீர்வுகள் நிறுவனங்களால் ச�ோதிக்கப்படும்.

சிங்கப்பூரில் நடைபெற்று வரும் ‘டெக்லா.ஃபெஸ்ட்’
மாநாட்டிற்கு உலக நாடுகளிலிருந்து கிட்டத்தட்ட 1,500
பேர் வருகை தந்துள்ளனர்.

மின்-சான்றிதழ்கள் மூலம்
கடல் துறைமுகத்தில் அனுமதி

(வலது) இணையத்தை முதன்முதலில் உருவாக்கிய
பிரிட்டிஷ் கணினி அறிவியல் நிபுணர் சார் டிம்
பெர்னெஸ்-லீ மாநாட்டில் முதன்மை உரையாற்றினார்.
அதில் க�ொள்கை உருவாக்கம், த�ொழில்நுட்பம்
ஆகியவற்றின் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்தினார்.
படங்கள்: சாவ்பாவ்
“செயற்கை நுண்–ணறி
– வு முடி–வு–
களை எடுப்–பதி
– ல் உத–வும். ஆனால்
சட்– ட ப்– ப டி அதைப் ப�ொறுப்– பு க்கு
உள்–ளாக்–கு–வது, தவ–றாக ஏதா–வது
நேர்ந்– து – வி ட்– ட ால் அதற்கு யார்
ப�ொறுப்–பெ–டுப்–பது என திரு சண்–
மு–கம் கேள்வி எழுப்–பி–னார்.
அ த் – து – ட ன் ஒ ப் – ப ந் – த ப் – ப டி

ப�ொறுப்பை எப்–படி துறக்–கவை
–
ப்–பது
அல்–லது ஒரு குறிப்–பிட்ட வரம்–புக்–
குள் வைப்–பது ப�ோன்ற பல கேள்–
வி– க ள் எழு– கி ன்– றன என்– றா ர்
அமைச்–சர்.
த�ொழில்–நுட்–பத்–தால் பயன்–பெற
வேண்–டு–மெ–னில், தார்–மீ க, சட்ட
தர–நெ–றி–கள் யாவும் தெளி–வா–க–வும்

காணும் நிறு–வனங்
–
க
– ளு
– க்கு இத்–திட்–
டத்தின் மூலம் நிதி வழங்–கப்–படும்.
இதன்–படி $100,000 ர�ொக்–க–மும்
$50,000 மதிப்– பு ள்ள சேவை– க ள்
அடங்–கும் திட்–டம் அமைந்–தி–டும்.
சேவை–களில் மூத்த நிர்–வாக
– த்–தின
– –
ரின் வழி–காட்–டுத
– ல், விளம்–பர– ப்–படு
– த்–
தும் வாய்ப்–பு–கள் வழங்–கப்–படும்.
இளம் த�ொழில்– மு – ன ை– வ ர்– க ள்
தங்–களி
– ன் புத்–தாக்க
– த் திட்–டங்–களை
மேம்–ப–டுத்–த–வும் அதன் மூலம் தற்–
கால, எதிர்– கா ல நக– ர ங்– க ளில்
எதிர்–ம–றை–யான தாக்–கத்தை ஏற்–ப–
டுத்–தவு
– ம் இத்–திட்–டம் ஊக்–குவி
– க்–கும்
என்று சிங்–கப்–பூர் நிர்–வா–கப் பல்–க–
லைக்– க – ழ – க த்– தைச் சேர்ந்த திரு
ஹாவ் க�ோ ஃபூ கூறி–னார்.

செயற்கை நுண்–ண–றிவு, இயந்–
தி–ரக் கரு–விக
– ளி
– ன் ஒருங்–கிணை
–
ப்பு,
அறி–வார்ந்த அசை–வு–கள் என அறி–
வார்ந்த நக–ரங்–க–ளைச் சார்ந்–தி–ருக்–
கும் பல்–வேறு புத்–தாக்க முயற்–சிக
– ள்
இப்–ப�ோது நடப்–பில் உள்–ளன.
ஆனால் இவை இந்–நக
– ர– ங்–களில்
வாழும் மக்– க – ளு க்– கு ப் பய– னு ள்ள
தீர்–வு–க–ளாக உள்–ள–னவா என்–பதை
நாம் கருத்–தில் க�ொண்டு செயல்–பட
– –
வேண்–டும் என்று குறிப்–பிட்–டார் திரு
ஹாவ்.
இத்–திட்–டத்–திற்–குத் தகு–தி–பெற
விரும்– பு ம் நிறு– வ – னங் – க ள் இவ்–
வாண்டு நவம்–பர் 17ஆம் தேதிக்–குள்
தங்–கள் விண்–ணப்–பங்–கள
– ைச் சமர்ப்–
பிக்க வேண்–டும்.

பிரதமர் லீ: பகுதிநேர மாணவர்களின்
கட்டணம், உதவி நிதி பரிசீலிக்கப்படும்
பகு–திநே
– ர மாண–வர்–களி
– ன் கல்–விக்
கட்–ட–ணங்–களும் உதவி நிதி–களும்
பரி–சீலி
– க்–கப்–பட
– வி
– ரு
– ப்–பதா
– க
– ப் பிர–தம
– ர்
திரு லீ சியன் லூங் நேற்று முன்–
தி–னம் கூறி–னார்.
உயர்–கல்வி பயில்–வது மேலும்
கட்–டுப்–படி
– ய
– ாக்–கப்–படும் என சென்ற
மாதம் நடை–பெற்ற தேசிய நாள்
பேர–ணியி
– ன்–ப�ோது அறி–வித்–ததை
– த்
த�ொடர்ந்து பிர–தம
– ர் இவ்–வாறு கூறி–
யி–ருக்–கி–றார்.
பரி–சீ–ல–னையை அடுத்து அவ–சி–
யம் ஏற்–பட்–டால் இந்–தக் கட்–டண
– ங்–க–
ளி–லும் உதவி நிதி–களி
– லு
– ம் மாற்–றம்
செய்–யப்–படும் என சிங்–கப்–பூர் சமூ–க–
வி– ய ல் பல்– க – லைக் – க – ழ – க ம் முதல்–
முறை–யாக ஏற்–பாடு செய்–தி–ருந்த
அமைச்–சர்–நிலை உரை–யா–டல் அங்–
கத்–தில் அவர் குறிப்–பிட்–டார்.
முழு– நே ர மாண– வ ர்– க – ளு க்– கு க்
கூடு–தல் நிதி உதவி, குறை–வான
கட்–டண
– ம் ஆகி–யவற்
– று
– ட
– ன் அர–சாங்–
கம் உதவி செய்–திரு
– ப்–பதை
– ப் ப�ோல
பகு–திநே
– ர மாண–வர்–களு
– க்கு இன்–ன–
மும் செய்–யப்–ப–ட–வில்லை என்–பதை
அவர் சுட்–டிக்–காட்–டி–னார்.
“நாங்– க ள் அவற்– றை ப் பார்த்–
த�ோம், ஆனால் இந்–தக் கட்–ட–ணங்–
களும் உதவி நிதி–களும் வேலை

அமைச்சர் கான்: சுகாதார பராமரிப்பில்
மாற்றம் ஏற்பட முதலீடு தேவை

கட்டுமானத் துறையில் நிலைத்தன்மை,
மேம்பட்ட உற்பத்தித் திறன்

த�ொடக்க நிறுவனங்களுக்கு
உதவ புதிய நிதித் திட்டம்
சமூக, சுற்–றுச்–சூழ
– ல் விவ–கார– ங்–கள்
த�ொடர்–பில் இயங்கி வரும் த�ொடக்க
நிறு–வ–னங்–க–ளுக்கு உத–வப் புதிய
திட்–டம் ஒன்று த�ொடங்–கப்–பட்–டுள்–
– த்
ளது. இத்–திட்–டத்–தின்–கீழ் புதி–தாக
த�ொடங்–கப்–பட்ட நிறு–வனங்
–
க
– ளு
– க்கு
நிதி–யும் வழி–காட்–டுத
– லு
– ம் அளிக்–கப்–
படும்.
‘டிபி– எ ஸ் ஃப�ௌன்டே– ஷ ன்’
அமைப்–பு–டன் சிங்–கப்–பூர் நிர்–வா–கப்
பல்–கலைக்
–
க
– ழ
– க
– மு
– ம் இணைந்து இப்–
பு– தி ய திட்– ட த்– தி ற்– காக $150,000
மதிக்–கத்–தக்க த�ொகையை ஒதுக்கி–
உள்–ளது.
உல– க – ள – வி ல் ஏற்– ப – ட க்– கூ – டி ய
சமூக, சுற்–றுச்–சூழ
– ல் சிக்–கல்–களு
– க்கு
நிலை–யான வர்த்–தக
– த் தீர்–வுக
– ள
– ைக்

செய்திக்கொத்து

வாழ்–நாள் கற்–றல்,
பல்–க–லைக்–க–ழ–கக்
கல்வி ஆகி–ய–வற்–
றின் மதிப்பு,
த�ொழில்–நுட்ப
மாற்–றங்–க–ள்
குறித்து
பிரதமரும் 500
சமூ–க–வி–யல்
பல்கலைக்–க–ழக
மாண–வர்–க–ளும்
நேற்று முன்தினம்
கலந்துரையாடினர்.
படம்: வான்பாவ்
செய்–யும் பெரி–ய–வர்–க–ளுக்–குக் கட்–
டுப்–படி
– ய
– ா–கவேண்
–
டு
– ம் என நினைக்–
கி–ற�ோம்,” என்–று கருத்து கூறினார்
பிரதமர் லீ.
சிங்–கப்–பூ–ரில் தர–மான, உற்–பத்–
தித்– தி – ற ன்– மி க்க ஊழி– ய ர் அணி
இருப்–பதா
– க
– ப் பிர–தம
– ர் லீ நம்–பிக்கை
தெரி– வி த்– தா ர். இத– னா ல்– தா ன்
ஃபின்லாந்–தின் நெஸ்டி எண்–ணெய்
நிறு–வ–னம் ப�ோன்ற நிறு–வ–னங்–கள்
இங்கு முத–லீடு செய்–கின்–றன என்–
றார் அவர்.

ஆனால், பிறப்பு விகி–தமு
– ம் ஊழி–
யர் அணி–யில் சேர்–வ�ோர் எண்–ணிக்–
கை– யு ம் குறை– வாக இருப்– ப – தா ல்
ப�ோது–மான சிங்–கப்–பூர– ர்–கள் இல்லை
என்று அவர் கூறி–னார்.
“எனவே நாம் வெளி–நாட்–டுத்
திற–னாள
– ர்–களை வர–வழைக்
–
கா
– வி
– ட்–
டால் நமக்–குக் கிடைக்–கும் எல்லா
வாய்ப்–பு–க–ளை–யும் நம்–மால் பயன்–
படுத்–திக்–க�ொள்ள முடி–யாது என
நான் நினைக்–க–வில்லை,” என்–றார்
திரு லீ.

முறை– ய ா– க – வு ம் நியா– ய – மா – க – வு ம்
இருக்க வேண்–டும் என்–றார் அமைச்–
சர் சண்–மு–கம்.
அத்–து–டன் செயற்கை நுண்–ண–
றி–வின் சக்–தி–யைப் பயன்–ப–டுத்–திக்–
க�ொள்–வது என்–பது ம�ொத்த சமூ–
கத்– தி ன் முயற்– சி – ய ாக இருக்க
வேண்–டும் என்–றும் கூறி–னார்.

சிங்கப்பூர், சீனா ஆகிய நாடுகளின் கடல்துறை
ஆணையங்கள் இனி தங்களின் துறைமுகத்தில் அனுமதி
வழங்குவதன் த�ொடர்பில் மின்-சான்றிதழ்களைப்
பயன்படுத்தும். இதன் த�ொடர்பில் நேற்று இரு
ஆணையங்களும் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில்
கையெழுத்திட்டன.
இதன்படி கடல் துறைமுகத்தில் அனுமதிப்பது,
துறைமுகக் கட்டுப்பாடு த�ொடர்பில் ச�ோதனை இடுவது
ஆகியவற்றுக்கு மின்-சான்றிதழ்களை வழங்கவும்
பயன்படுத்தவும் ஏற்றுக்கொள்ளவும் இரு தரப்பும் ஒப்புதல்
தெரிவித்துள்ளன. மின்-சான்றிதழ்களின் பயன்பாட்டால்
கப்பல்துறை நிறுவனங்களுக்குப் பாரம் குறையும் என்றும்
கூறப்பட்டது. அத்துடன் இருதரப்பு கடல்துறை
ஆணையங்களும் துரிதமாகச் செயல்படலாம்.

அர்ப்பணிப்பும் புத்தாக்கமும் க�ொண்ட
தலைசிறந்த ஆசிரியர்களுக்கு அதிபர் விருது
ஆசி– ரி – ய ர் த�ொழி– லி ல் அர்ப்– ப –
ணிப்–பும் கற்–பித்–த–லில் புத்–தாக்–க–
மும் க�ொண்டு விளங்–கி–ய–தற்–
காக நேற்று முன்–தி–னம் ஏழு
ஆசி– ரி – ய ர்– க – ளு க்கு அதி– ப ர்
விருது வழங்–கப்–பட்–டது.
இவ்– வி – ரு – து க்– காக பள்– ளி த்
தலை– வ ர்– க ள், ஆசி– ரி – ய ர்– க ள்,
பெற்– ற�ோ ர்– க ள், மாண– வ ர்– க ள்
ஆகி–ய�ோ–ரால் நிய–மிக்–கப்–பட்ட
3,886 பேரில் இந்த எழு–வர்– தேர்ந்–
தெ–டுக்–கப்–பட்–ட–னர்.
விருது பெற்ற ஏழு ஆசி–ரி–
யர்–களும் தங்–க–ளின் த�ொழில்–
சார் மேம்–பாட்–டின் ஒரு பகு–தி–
யாக வெளி–நாட்டு மாநாட்–டிலு
– ம்
கற்–றல் பய–ணத்–தி–லும் கலந்–து–
க�ொள்–வர்.
விருது பெற்ற ஆசி–ரி–யர்–க–
ளுள் ஒரு–வர் திரு முகம்–மது
அஸார். இவர் இன்– ன�ோவா
த�ொடக்–கப்–பள்–ளியி
– ன் அறி–விய
– ல்
துறைத் தலை–வர– ா–கப் பணி–யாற்–

ஆய்வாளர்கள்:
ஆறு உறுப்பினர்
குழுத்தொகுதி
மறையலாம்
ஆறு உறுப்–பி–னர்–கள் அடங்–கும்
குழுத்–த�ொ–குதி
– கள
– ை வாக்–காள
– ர்–
கள் பலர் விரும்–பா–ததா
– ல் அவை

இஸ்தானாவில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட விருதளிப்பு நிகழ்ச்சியில் ஏழு
ஆசிரியர்களுக்கு அதிபர் ஹலிமா யாக்கோப் விருதுகளை
வழங்கினார். நிகழ்வில் கல்வி அமைச்சர் ஓங் யி காங் (இடக்கோடி),
கல்வி இரண்டாம் அமைச்சர் இந்திராணி ராஜா (வலக்கோடி)
ஆகிய�ோரும் கலந்துக�ொண்டனர். படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்
று–கி–றார்.
பாடப்– பு த்– த – கங் – க ளில் உள்ள
உதா– ர – ண ங்– க – ள ைச் சுட்– டி பாடத்–
தைக் கற் – று க் – க� ொ – டு க் – கா – ம ல்
மாண–வர்–கள் பெரி–தும் விரும்–பும்

‘ப�ொக்–கி–ம�ொன்’ கதா–பாத்–தி–ரங்–க–
ளைக் க�ொண்டு அதே பாடத்–தைக்
கற்–றுக்–க�ொ–டுத்–த–ப�ோது ந�ோக்–கம்
நிறை– வே – றி – ய து என்று பகிர்ந்– து –
க�ொண்–டார் திரு அஸார்.

வ ரு ங் – கா – ல த் – தி ல் இ ல்லாம ல்
ப�ோகலாம் என்று அர–சி–யல் ஆய்–
வா–ளர்–கள் கரு–து–கின்–ற–னர்.
இருப்–பினு
– ம், குழுத்–த�ொ–குதி மற்–
றும் தனித்–த�ொ–கு–தித் திட்–டத்–தில்
செய்–யப்–படும் மாற்–றங்–கள் படிப்–ப–டி–
ய ா – ன – தாக இ ரு க் – கு ம் எ னக்
கரு–தப்–ப–டு–கிறது.
அத்–து–டன் கடந்த காலத்–தில்
இருந்த மூன்று உறுப்–பி–னர் த�ொகு–
தி– க ள் மறு– ப – டி – யு ம் அறி– மு – க ம்

செய்–யப்–ப–டு–வ–தற்–கான சாத்–தி–யம்
குறைவு என்–றும் கூறப்–ப–டு–கிறது.
குழுத்–த�ொ–கு–தி–க–ளின் சரா–சரி
அள– வைக் குறைக்க, தேர்– த ல்
த�ொகுதி எல்–லை–க–ளை–யும் பிரி–வு–க–
ளை– யு ம் மறு– ஆ ய்வு செய்– யு ம்
குழு–வுக்–குப் பிர–தம
– ர் லீ சியன் லூங்
கடந்த மாதம் குறிப்பு அளித்–தி–ருந்–
தார்.
இதை அடுத்து ஆய்–வா–ளர்–க–
ளின் கருத்–துக
– ள் வெளி–வந்–துள்–ளன.

ப�ொதுத்தேர்தல் டிசம்பரில் நடைபெறலாம்
சிங்–கப்–பூரி
– ன் அடுத்த ப�ொதுத்–தேர்–
தல் வரும் டிசம்– ப ர் அல்– ல து
அடுத்த ஏப்–ரல் முதல் மே மாதத்–
திற்கு இடையே நடை–பெ–ற–லாம்
என்று எதிர்–பார்க்–கப்–ப–டு–கிறது.
தேர்–தல் இவ்–வாண்–டின் இறு–திக்–
குள் நடப்–பது மக்–கள் செயல் கட்–
சிக்– கு ச் சாத– க – மாக இருக்– கு ம்.
ஆண்–டி–று–திக்–குள் மக்–கள் செயல்
கட்–சிய
– ால் தங்–கள
– து வளங்–கள
– ைத்
தயார்ப்–ப–டுத்த முடி–யும். எதிர்க்–கட்–
சி– யி – ன – ரு க்கோ இது சிர– ம – மாக
இருக்–கும் என கரு–தப்–ப–டு–கிறது.
வேறு சில கவ–னிப்–பா–ளர்–கள�ோ,
இந்–தத் தேர்–தல் அடுத்த ஏப்–ரல்

அல்–லது மே மாதத்–தில் நடை–பெற
– –
லாம் என ஊகிக்– கி ன்– ற – ன ர்.
அடுத்த ஆண்–டின் வர–வு–செ–ல–வுத்
திட்–டத்–திற்–குப் பிறகு கிடைக்–கப்–
பெ– று ம் நிதி– யு – ட ன் அடித்– தள
நிலை–யில் சில அக்–க–றை–க–ளைக்
கையா–ளு–தல் உள்–ளிட்ட சில–வற்–
றைக் கருத்–தில் க�ொண்டு இந்த
ஊகம் எழுந்–துள்–ளது.
சிங்–கப்–பூரி
– ன் தேர்–தல் த�ொகுதி
எல்–லை–க–ளை–யும் பிரி–வு–க–ளை–யும்
மறு–ஆய்வு செய்–யும் குழு அமைக்–
கப்–பட்ட தக–வல் நேற்று முன்–தின
– ம்
வெளி– வ ந்– த – தை த் த�ொடர்ந்து
ப�ொதுத்–தேர்–தல் கூடிய விரை–வில்

நடை–பெறு
– ம் என்ற எதிர்–பார்ப்–புக
– ள்
வலு–வடை
– ந்–துள்–ளன. தற்–ப�ோது
– ள்ள
13 தனித்–த�ொ–குதி
– கள
–
ை அதி–கரி
– க்–
கும் சாத்–திய
– த்–தையு
– ம் அந்–தக் குழு
கருத்–தில் க�ொள்–ள–வேண்–டும்.
ப�ொதுத்– த ேர்– த ல் 2021ஆம்
ஆண்டு ஏப்– ர ல் மாதத்– தி ற்– கு ள்
நடத்– த ப்– ப – ட – வேண் – டு ம். ஆனால்
ப�ொரு–ளி–யல் மேலும் நலி–வ–டைந்–
தால் வரும் டிசம்–பர் மாதத்–திற்–குள்
தேர்–தலை நடத்–துவ
– து ஆளும் கட்–
சிக்கு ஆதா– ய – ம – ளி க்– கு ம் என்று
முன்–னாள் மசெக நாடா–ளு–மன்ற
உறுப்–பி–னர் இந்–தர்–ஜித் சிங் தெரி–
வித்–தார்.

