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தசய்திகத்கொத்து

அனைசசர் ்கொன்: சு்கொ�ொர பரொைரிப்பில் 
ைொற்றம் ஏறபட மு�லீடு த�னெ
நொட்டின் சு்கொ�ொரப் பரொைரிப்பில் ைொற்றம் ஏறபடுெ�றகு 
ஆரொய்சசியிலும் புத்�ொக்கத்திலும் மு�லீடு முககியம் என்று 
தநறறு சு்கொ�ொர அனைசசர் ்கொன் கிம் தயொங கூறிைொர். 
ைக்களின் ைொறிெரும் த�னெ்கனை அறிந்து அெறறுககு 
ஏறப பரொைரிப்புச தசனெனய ெழஙகுெதுடன் அசதசனெ 
நீணட ்கொலத்திறகு நினலப்ப�ொ்கவும் சு்கொ�ொரப் பரொைரிப்பின் 
அனைப்புமுன்ற இருக்கதெணடும் என்று தநறறு நனடதபற்ற 
ஒரு விரு�ளிப்பு நி்கழ்வில் திரு ்கொன் பகிர்ந்துத்கொணடொர்.

சு்கொ�ொரப் பரொைரிப்பு நிபுணர்்கனைக த்கௌரவிககும் 
ென்கயில் தநறறு �னலசி்றந்� த�சிய ைருத்துெ 
விருது்கனை ெழஙகிய அனைசசர் இவெொறு குறிப்பிட்டொர். 
விருது தபற்றெர்்கைொல் சு்கொ�ொர பரொைரிப்பு த�ொடர்பிலொை 
சிக்கல்்களுககுத் தீர்வு்கள் ்கொணப்பட்டை என்றும் நினல 
தைம்பட்டது என்றும் திரு ்கொன் த்கொடிட்டொர். தைொத்�ம் ஆறு 
ைருத்துெக குழுக்கள் விருது்கனை தபற்றை.

பகு–தி–தநர ைொண–ெர்–்க–ளின் ்கல்–விக 
்கட்–ட–ணங–்களும் உ�வி நிதி–்களும் 
பரி–சீ–லிக–்கப்–ப–ட–வி–ருப்–ப–�ொ–்கப் பிர–�–ைர் 
திரு லீ சியன் லூங தநறறு முன்–
தி–ைம் கூறி–ைொர். 

உயர்–்கல்வி பயில்–ெது தைலும் 
்கட்–டுப்–ப–டி–யொக–்கப்–படும் எை தசன்்ற 
ைொ�ம் நனட–தபற்ற த�சிய நொள் 
தபர–ணி–யின்–தபொது அறி–வித்–�–ன�த் 
த�ொடர்ந்து பிர–�–ைர் இவ–ெொறு கூறி–
யி–ருக–கி–்றொர். 

பரி–சீ–ல–னைனய அடுத்து அெ–சி–
யம் ஏற–பட்–டொல் இந்–�க ்கட்–ட–ணங–்க–
ளி–லும் உ�வி நிதி–்க–ளி–லும் ைொற–்றம் 
தசய்–யப்–படும் எை சிங–்கப்–பூர் சமூ–்க–
வி–யல் பல்–்க–னலக–்க–ழ–்கம் மு�ல்–
முன்ற–யொ்க ஏற–பொடு தசய்–தி–ருந்� 
அனைச–சர்–நினல உனர–யொ–டல் அங–
்கத்–தில் அெர் குறிப்–பிட்–டொர். 

முழு–தநர ைொண–ெர்–்க–ளுக–குக 
கூடு–�ல் நிதி உ�வி, குன்ற–ெொை 
்கட்–ட–ணம் ஆகி–ய–ெற–று–டன் அர–சொங–
்கம் உ�வி தசய்–தி–ருப்–ப–ன�ப் தபொல 
பகு–தி–தநர ைொண–ெர்–்க–ளுககு இன்–ை–
மும் தசய்–யப்–ப–ட–வில்னல என்–பன� 
அெர் சுட்–டிக–்கொட்–டி–ைொர். 

“நொங–்கள் அெற–ன்றப் பொர்த்–
த�ொம், ஆைொல் இந்–�க ்கட்–ட–ணங–
்களும் உ�வி நிதி–்களும் தெனல 

பிர�ைர் லீ: பகுதிதநர ைொணெர்்களின் 
்கட்டணம், உ�வி நிதி பரிசீலிக்கப்படும்

தசய்–யும் தபரி–ய–ெர்–்க–ளுக–குக ்கட்–
டுப்–ப–டி–யொ–்க–தெண–டும் எை நினைக–
கி–த்றொம்,” என்–று ்கருத்து கூறிைொர் 
பிர�ைர் லீ. 

சிங–்கப்–பூ–ரில் �ர–ைொை, உற–பத்–
தித்–தி–்றன்–மிக்க ஊழி–யர் அணி 
இருப்–ப–�ொ–்கப் பிர–�–ைர் லீ நம்–பிகன்க 
த�ரி–வித்–�ொர். இ�–ைொல்–�ொன் 
ஃபின்லொந்–தின் தநஸ்டி எண–தணய் 
நிறு–ெ–ைம் தபொன்்ற நிறு–ெ–ைங–்கள் 
இஙகு மு�–லீடு தசய்–கின்–்றை என்–
்றொர் அெர். 

ஆைொல், பி்றப்பு விகி–�–மும் ஊழி–
யர் அணி–யில் தசர்–தெொர் எண–ணிக–
ன்க–யும் குன்ற–ெொ்க இருப்–ப–�ொல் 
தபொது–ைொை சிங–்கப்–பூ–ரர்–்கள் இல்னல 
என்று அெர் கூறி–ைொர். 

“எைதெ நொம் தெளி–நொட்–டுத் 
தி்ற–ைொ–ைர்–்கனை ெர–ெ–னழக–்கொ–விட்–
டொல் நைக–குக கினடக–கும் எல்லொ 
ெொய்ப்–பு–்க–னை–யும் நம்–ைொல் பயன்–
படுத்–திக–த்கொள்ை முடி–யொது எை 
நொன் நினைக–்க–வில்னல,” என்–்றொர் 
திரு லீ. 

ெொழ்–நொள் ்கற–்றல், 
பல்–்க–னலக–்க–ழ–்கக 
்கல்வி ஆகி–ய–ெற–
றின் ைதிப்பு, 
த�ொழில்–நுட்ப 
ைொற–்றங–்க–ள் 
குறித்து 
பிர�ைரும் 500 
சமூ–்க–வி–யல் 
பல்்கனலக–்க–ழ்க 
ைொண–ெர்–்க––ளும் 
தநறறு முன்திைம் 
்கலந்துனரயொடிைர்.

படம்: வானபாவ்

த�ொடக்க நிறுெைங்களுககு 
உ�ெ புதிய நிதித் திட்டம் 
சமூ்க, சுற–றுச–சூ–ழல் விெ–்கொ–ரங–்கள் 
த�ொடர்–பில் இயஙகி ெரும் த�ொடக்க 
நிறு–ெ–ைங–்க–ளுககு உ�–ெப் புதிய 
திட்–டம் ஒன்று த�ொடங–்கப்–பட்–டுள்–
ைது. இத்–திட்–டத்–தின்–கீழ் புதி–�ொ–்கத் 
த�ொடங–்கப்–பட்ட நிறு–ெ–ைங–்க–ளுககு 
நிதி–யும் ெழி–்கொட்–டு–�–லும் அளிக–்கப்–
படும்.

‘டிபி–எஸ் ஃதபௌன்தட–ஷன்’ 
அனைப்–பு–டன் சிங–்கப்–பூர் நிர்–ெொ–்கப் 
பல்–்க–னலக–்க–ழ–்க–மும் இனணந்து இப்–
பு–திய திட்–டத்–திற–்கொ்க $150,000 
ைதிக–்கத்–�க்க த�ொன்கனய ஒதுககி–
உள்–ைது. 

உல–்க–ை–வில் ஏற–ப –டக–கூ–டிய 
சமூ்க, சுற–றுச–சூ–ழல் சிக–்கல்–்க–ளுககு 
நினல–யொை ெர்த்–�–்கத் தீர்–வு–்க–னைக 

்கொணும் நிறு–ெ–ைங–்க–ளுககு இத்–திட்–
டத்தின் மூலம் நிதி ெழங–்கப்–படும்.

இ�ன்–படி $100,000 தரொக–்க–மும்  
$50,000 ைதிப்–புள்ை தசனெ–்கள் 
அடங–கும் திட்–டம் அனைந்–தி–டும்.
தசனெ–்களில் மூத்� நிர்–ெொ–்கத்–தி–ை–
ரின் ெழி–்கொட்–டு–�ல், விைம்–ப–ரப்–ப–டுத்–
தும் ெொய்ப்–பு–்கள் ெழங–்கப்–படும்.

இைம் த�ொழில்–மு–னை–ெர்–்கள் 
�ங–்க–ளின் புத்–�ொக–்கத் திட்–டங–்கனை 
தைம்–ப–டுத்–�–வும் அ�ன் மூலம் �ற–
்கொல, எதிர்–்கொல ந்க–ரங–்களில் 
எதிர்–ை–ன்ற–யொை �ொக–்கத்ன� ஏற–ப–
டுத்–�–வும் இத்–திட்–டம் ஊக–கு–விக–கும் 
என்று சிங–்கப்–பூர் நிர்–ெொ–்கப் பல்–்க–
னலக–்க–ழ–்கத்–ன�ச தசர்ந்� திரு 
ஹொவ த்கொ ஃபூ கூறி–ைொர். 

தசயறன்க நுண–ண–றிவு, இயந்–
தி–ரக ்கரு–வி–்க–ளின் ஒருங–கி–னணப்பு, 
அறி–ெொர்ந்� அனச–வு–்கள் எை அறி–
ெொர்ந்� ந்க–ரங–்க–னைச சொர்ந்–தி–ருக–
கும் பல்–தெறு புத்–�ொக்க முயற–சி–்கள் 
இப்–தபொது நடப்–பில் உள்–ைை. 

ஆைொல் இனெ இந்–ந–்க–ரங–்களில் 
ெொழும் ைக–்க–ளுக–குப் பய–னுள்ை 
தீர்–வு–்க–ைொ்க உள்–ை–ைெொ என்–பன� 
நொம் ்கருத்–தில் த்கொணடு தசயல்–ப–ட–
தெண–டும் என்று குறிப்–பிட்–டொர் திரு 
ஹொவ.  

இத்–திட்–டத்–திற–குத் �கு–தி–தப்ற 
விரும்–பும் நிறு–ெ–ைங–்கள் இவ–
ெொணடு நெம்–பர் 17ஆம் த�திக–குள் 
�ங–்கள் விண–ணப்–பங–்க–னைச சைர்ப்–
பிக்க தெண–டும்.

சிங–்கப்–பூ–ரின் அடுத்� தபொதுத்–த�ர்–
�ல் ெரும் டிசம்–பர் அல்–லது 
அடுத்� ஏப்–ரல் மு�ல் தை ைொ�த்–
திறகு இனடதய நனட–தப–்ற–லொம் 
என்று  எதிர்–பொர்க–்கப்–ப–டு–கி்றது. 
த�ர்–�ல் இவ–ெொண–டின் இறு–திக–
குள் நடப்–பது ைக–்கள் தசயல் ்கட்–
சிக–குச சொ�–்க–ைொ்க இருக–கும். 
ஆண–டி–று–திக–குள் ைக–்கள் தசயல் 
்கட்–சி–யொல் �ங–்க–ைது ெைங–்க–னைத் 
�யொர்ப்–ப–டுத்� முடி–யும். எதிர்க–்கட்–
சி–யி–ை–ருகத்கொ இது சிர–ை–ைொ்க 
இருக–கும் எை ்கரு–�ப்–ப–டு–கி்றது. 

தெறு சில ்கெ–னிப்–பொ–ைர்–்கதைொ, 
இந்–�த் த�ர்–�ல் அடுத்� ஏப்–ரல் 

அல்–லது தை ைொ�த்–தில் நனட–தப–்ற–
லொம் எை ஊகிக–கின்–்ற –ைர். 
அடுத்� ஆண–டின் ெர–வு–தச–ல–வுத் 
திட்–டத்–திற–குப் பி்றகு கினடக–்கப்–
தப –றும் நிதி–யு –டன் அடித்–�ை 
நினல–யில் சில அக–்க–ன்ற–்க–னைக 
ன்கயொ–ளு–�ல் உள்–ளிட்ட சில–ெற–
ன்றக ்கருத்–தில் த்கொணடு இந்� 
ஊ்கம் எழுந்–துள்–ைது.

சிங–்கப்–பூ–ரின் த�ர்–�ல் த�ொகுதி 
எல்–னல–்க–னை–யும் பிரி–வு–்க–னை–யும் 
ைறு–ஆய்வு தசய்–யும் குழு அனைக–
்கப்–பட்ட �்க–ெல் தநறறு முன்–தி–ைம் 
தெளி–ெந்–� –ன�த் த�ொடர்ந்து 
தபொதுத்–த�ர்–�ல் கூடிய வினர–வில் 

நனட–தப–றும் என்்ற எதிர்–பொர்ப்–பு–்கள் 
ெலு–ெ–னடந்–துள்–ைை. �ற–தபொ–துள்ை 
13 �னித்–த�ொ–கு–தி–்கனை அதி–்க–ரிக–
கும் சொத்–தி–யத்–ன�–யும் அந்–�க குழு 
்கருத்–தில் த்கொள்–ை–தெண–டும்.  

தபொதுத்–த�ர் –�ல் 2021ஆம் 
ஆணடு ஏப்–ரல் ைொ�த்–திற–குள் 
நடத்–�ப்–ப–ட–தெண–டும். ஆைொல் 
தபொரு–ளி–யல் தைலும் நலி–ெ–னடந்–
�ொல் ெரும் டிசம்–பர் ைொ�த்–திற–குள் 
த�ர்–�னல நடத்–து–ெது ஆளும் ்கட்–
சிககு ஆ�ொ–ய–ை–ளிக–கும் என்று  
முன்–ைொள் ைதச்க நொடொ–ளு–ைன்்ற 
உறுப்–பி–ைர் இந்–�ர்–ஜித் சிங த�ரி–
வித்–�ொர்.

தபொதுத்த�ர்�ல் டிசம்பரில் நனடதப்றலொம்

அர்ப்பணிப்பும் புத்�ொக்கமும் த்கொணட 
�னலசி்றந்� ஆசிரியர்்களுககு அதிபர் விருது
ஆசி–ரி–யர் த�ொழி–லில் அர்ப்–ப–
ணிப்–பும் ்கற–பித்–�–லில் புத்–�ொக–்க–
மும் த்கொணடு விைங–கி–ய–�ற–
்கொ்க தநறறு முன்–தி–ைம் ஏழு 
ஆசி–ரி –யர் –்க –ளுககு அதி–பர் 
விருது ெழங–்கப்–பட்–டது.

இவ–வி–ரு–துக–்கொ்க பள்–ளித் 
�னல–ெர்–்கள், ஆசி–ரி–யர்–்கள், 
தபற–த்றொர்–்கள், ைொண–ெர்–்கள் 
ஆகி–தயொ–ரொல் நிய–மிக–்கப்–பட்ட 
3,886 தபரில் இந்� எழு–ெ–ர் த�ர்ந்–
த�–டுக–்கப்–பட்–ட–ைர்.

விருது தபற்ற ஏழு ஆசி–ரி–
யர்–்களும் �ங–்க–ளின் த�ொழில்–
சொர் தைம்–பொட்–டின் ஒரு பகு–தி–
யொ்க தெளி–நொட்டு ைொநொட்–டி–லும் 
்கற–்றல் பய–ணத்–தி–லும் ்கலந்–து–
த்கொள்–ெர்.

விருது தபற்ற ஆசி–ரி–யர்–்க–
ளுள் ஒரு–ெர் திரு மு்கம்–ைது 
அஸொர். இெர் இன்–தைொெொ 
த�ொடக–்கப்–பள்–ளி–யின் அறி–வி–யல் 
துன்றத் �னல–ெ–ரொ–்கப் பணி–யொற–

இஸ்�ொைொவில் ஏறபொடு தசய்யப்பட்ட விரு�ளிப்பு நி்கழ்சசியில் ஏழு 
ஆசிரியர்்களுககு அதிபர் ஹலிைொ யொகத்கொப் விருது்கனை 
ெழஙகிைொர். நி்கழ்வில் ்கல்வி அனைசசர் ஓங யி ்கொங (இடகத்கொடி), 
்கல்வி இரணடொம் அனைசசர் இந்திரொணி ரொஜொ (ெலகத்கொடி) 
ஆகிதயொரும் ்கலந்துத்கொணடைர். படம்: ஸ்ட்ரெய்்டஸ டடம்ஸ

சட்டத் த�ொழிலில் 
த�ொழில்நுட்பப் ்பயன்பொடு
இந்� ெட்–டொ–ரத்–தில் சட்–டத் த�ொழி–
லுக–்கொ்க த�ொழில்–நுட்–பத்ன� உரு–
ெொக–்க–வும் அ�ன் பயன்–பொட்னட 
ஊக–கு–விக–்க–வும் புதிய அனைத்–து–
ல்க சங–்கம் ஒன்று சிங–்கப்–பூ–ரில் 
த�ொடங–்கப்–பட்–டுள்–ைது.

சட்–டத் த�ொழில்–நுட்–பத்–து–ன்ற–யில் 
ஒத்–து–னழப்–னப–யும் �்க–ெல் பரி–ைொற–
்றத்–ன�–யும் ஊக–கு–விக–கும் மு�ல் 
அனைத் –து –ல்க அனைப் – ப ொ்க 
அலிட்டொ எைப்–படும் ஆசிய பசி–பிக 
சட்ட புத்–�ொக்க, த�ொழில்–நுட்ப சங–
்கம் விைங–கு–கி்றது.

இந்–தியொ, சீைொ, வியட்–நொம் 
தபொன்்ற 15 நொடு–்க–னைச தசர்ந்� 
50ககும் தைற–பட்ட சட்–டத் த�ொழில்–
நுட்ப அனைப்–பு–்கள் இந்� சங–்கத்–
தில் இனணந்–துள்–ைை. 

சிங–்கப்–பூர் சட்–டக ்கழ–்கத்–தின் 
சட்ட த�ொழில்–நுட்–பப் பிரி–வின் 
�னல–ெ–ரொை நீதி–பதி லீ சியூ கின் 
தநறறு இந்� அனைப்னப, ‘தடகலொ.
ஃதபஸ்ட்’ எைப்–படும் ைொநொட்–டில் 
த�ொடஙகி னெத்–�ொர். 

இந்� இரணடு நொள் ைொநொட்னட 
தநறறு த�ொடஙகி னெத்–துப் தபசிய 
சட்ட அனைச–சர் ்கொ.சண–மு–்கம், 
ெழக–்க–றி–ஞர்–்கள்  த�ொழில்–நுட்–பம் 
எந்� இலகன்க தநொக–கிச தசல்–
கி்றது என்–ப–ன�ப் புரிந்–து–த்கொணடு 
�ங–்கள் பணி–்களில் த�ொழில்–நுட்–
பத்ன� இனணத்–துக–த்கொள்–ெது 
இன்–றி–ய–னை–யொ–�து என்–்றொர். 

ெழக –்க –றி –ஞர் –்கள் ்கெ –ைம் 
தசலுத்� தெண–டிய அம்–சங–்கனை  
அனட–யொ–ைம் ்கொட்–டும் தசய–லி–்கள் 
தபொன்்ற புதிய த�ொழில்–நுட்–பங–்கனை 
எடுத்–துக–்கொட்–டிப் தபசிய திரு சண–
மு–்கம், த�ொழில்–நுட்–பம் ெழக–்க–றி–
ஞர்–்க–ளின் பணி–யில் உ�–வு–ெ–து–டன் 
சட்–டத் த�ொழி–லில் புதிய அம்–சங–்க–
ளுககு ெழி–வி–டும் என்–்றொர்.

சட்ட விதி–மு–ன்ற–்கள் உரு–ெொக–
்கப் –ப –டொ� புதிய துன்ற –யொ்க 
தசயறன்க நுண–ண–றினெ உ�ொ–ர–ண–
ைொ்க அெர் குறிப்–பிட்–டொர்.

“தசயறன்க நுண–ண–றிவு முடி–வு–
்கனை எடுப்–ப–தில் உ�–வும். ஆைொல் 
சட்–டப்–படி அன�ப் தபொறுப்–புககு 
உள்–ைொக–கு–ெது, �ெ–்றொ்க ஏ�ொ–ெது 
தநர்ந்–து–விட்–டொல் அ�றகு யொர் 
தபொறுப்–தப–டுப்–பது எை திரு சண–
மு–்கம் த்கள்வி எழுப்–பி–ைொர். 

அத் –து – டன் ஒப் – பந் – �ப் – படி 

தபொறுப்னப எப்–படி து்றக–்க–னெப்–பது 
அல்–லது ஒரு குறிப்–பிட்ட ெரம்–புக–
குள் னெப்–பது தபொன்்ற பல த்கள்–
வி–்கள் எழு–கின்–்றை என்–்றொர் 
அனைச–சர்.

த�ொழில்–நுட்–பத்–�ொல் பயன்–தப்ற 
தெண–டு–தை–னில், �ொர்–மீ்க, சட்ட 
�ர–தந–றி–்கள் யொவும் த�ளி–ெொ–்க–வும் 

முன்ற–யொ–்க –வும் நியொ–ய –ைொ –்க –வும் 
இருக்க தெண–டும் என்–்றொர் அனைச–
சர் சண–மு–்கம். 

அத்–து–டன் தசயறன்க நுண–ண–
றி–வின் சக–தி–னயப் பயன்–ப–டுத்–திக–
த்கொள்–ெது என்–பது தைொத்� சமூ–
்கத்–தின் முயற–சி–யொ்க இருக்க 
தெண–டும் என்–றும் கூறி–ைொர்.

சிங்கப்பூரில் நனடதபறறு ெரும் ‘தடகலொ.ஃதபஸ்ட்’ 
ைொநொட்டிறகு உல்க நொடு்களிலிருந்து கிட்டத்�ட்ட 1,500 
தபர் ெருன்க �ந்துள்ைைர்.

(ெலது) இனணயத்ன� மு�ன்மு�லில் உருெொககிய 
பிரிட்டிஷ் ்கணினி அறிவியல் நிபுணர் சொர் டிம் 
தபர்தைஸ்-லீ ைொநொட்டில் மு�ன்னை உனரயொறறிைொர். 
அதில் த்கொள்ன்க உருெொக்கம், த�ொழில்நுட்பம் 
ஆகியெறறின் முககியத்துெத்ன� ெலியுறுத்திைொர்.

படங்கள்: சொவபொவ  

று–கி–்றொர். 
பொடப்–புத்–�–்கங–்களில் உள்ை 

உ�ொ–ர–ணங–்க–னைச சுட்–டி பொடத்–
ன�க ்கற –றுக –த்கொ –டுக –்கொ –ைல் 
ைொண–ெர்–்கள் தபரி–தும் விரும்–பும் 

‘தபொக–கி–தைொன்’ ்க�ொ–பொத்–தி–ரங–்க–
னைக த்கொணடு அத� பொடத்–ன�க 
்கற–றுக–த்கொ–டுத்–�–தபொது தநொக–்கம் 
நின்ற–தெ–றி–யது என்று பகிர்ந்–து–
த்கொண–டொர் திரு அஸொர்.   

ஆறு உறுப்–பி–ைர்–்கள் அடங–கும் 
குழுத்–த�ொ–கு–தி–்கனை ெொக–்கொ–ைர்–
்கள் பலர் விரும்–பொ–�–�ொல் அனெ 

ஆய்ெொைர்்கள்: 
ஆறு உறுப்பிைர் 
குழுத்த�ொகுதி 
ைன்றயலொம்

ெருங–்கொ –லத் –தில் இல்லொைல் 
தபொ்கலொம் என்று அர–சி–யல் ஆய்–
ெொ–ைர்–்கள் ்கரு–து–கின்–்ற–ைர். 

இருப்–பி–னும், குழுத்–த�ொ–குதி ைற–
றும் �னித்–த�ொ–கு–தித் திட்–டத்–தில் 
தசய்–யப்–படும் ைொற–்றங–்கள் படிப்–ப–டி–
யொ –ை –�ொ்க இருக–கும் எைக 
்கரு–�ப்–ப–டு–கி்றது. 

அத்–து–டன் ்கடந்� ்கொலத்–தில் 
இருந்� மூன்று உறுப்–பி–ைர் த�ொகு–
தி–்கள் ைறு–ப –டி –யும் அறி–மு–்கம் 

தசய்–யப்–ப–டு–ெ–�ற–்கொை சொத்–தி–யம் 
குன்றவு என்–றும் கூ்றப்–ப–டு–கி்றது.

குழுத்–த�ொ–கு–தி–்க–ளின் சரொ–சரி 
அை–னெக குன்றக்க, த�ர்–�ல் 
த�ொகுதி எல்–னல–்க–னை–யும் பிரி–வு–்க–
னை–யும் ைறு–ஆய்வு தசய்–யும் 
குழு–வுக–குப் பிர–�–ைர் லீ சியன் லூங 
்கடந்� ைொ�ம் குறிப்பு அளித்–தி–ருந்–
�ொர்.

இன� அடுத்து ஆய்–ெொ–ைர்–்க–
ளின் ்கருத்–து–்கள் தெளி–ெந்–துள்–ைை.

மின்-சொன்றி�ழ்்கள் மூலம் 
்கடல் துன்றமு்கத்தில் அனுைதி 
சிங்கப்பூர், சீைொ ஆகிய நொடு்களின் ்கடல்துன்ற 
ஆனணயங்கள் இனி �ங்களின் துன்றமு்கத்தில் அனுைதி 
ெழஙகுெ�ன் த�ொடர்பில் மின்-சொன்றி�ழ்்கனைப் 
பயன்படுத்தும். இ�ன் த�ொடர்பில் தநறறு இரு 
ஆனணயங்களும் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்�த்தில் 
ன்கதயழுத்திட்டை. 

இ�ன்படி ்கடல் துன்றமு்கத்தில் அனுைதிப்பது, 
துன்றமு்கக ்கட்டுப்பொடு த�ொடர்பில் தசொ�னை இடுெது 
ஆகியெறறுககு மின்-சொன்றி�ழ்்கனை ெழங்கவும் 
பயன்படுத்�வும் ஏறறுகத்கொள்ைவும் இரு �ரப்பும் ஒப்பு�ல் 
த�ரிவித்துள்ைை. மின்-சொன்றி�ழ்்களின் பயன்பொட்டொல் 
்கப்பல்துன்ற நிறுெைங்களுககுப் பொரம் குன்றயும் என்றும் 
கூ்றப்பட்டது. அத்துடன் இரு�ரப்பு ்கடல்துன்ற 
ஆனணயங்களும் துரி�ைொ்கச தசயல்படலொம்.

்கட்டுைொைத் துன்றயில் நினலத்�ன்னை, 
தைம்பட்ட உறபத்தித் தி்றன்
்கட்டுைொைத் துன்றயில் நீடித்� நினலத்�ன்னைனயயும் 
உறபத்தித் தி்றனையும் தைம்படுத்� சர்பொைொ ஜூதரொங, 
தஜடிசி ்கொர்ப்பதரஷன் ஆகியனெ புரிந்துணர்வுக குறிப்பில் 
தநறறு ன்கதயழுத்திட்டை. இ�ன் முககிய குறிகத்கொள் 
ெைங்கள் நிர்ெகிப்புத் துன்றயிலும் அடிப்பனடக 
்கட்டனைப்புத் திட்டங்களிலும் பொது்கொப்பு த�ொடர்பிலும் �ரவு 
தச்கரிப்னப தைம்படுத்துெதும் �ரவுப் பகுப்பொய்னெ 
தைம்படுத்துெதும் ஆகும்.

அத்துடன் ்கரிை தெளிதயற்றத்ன�க குன்றக்கவும் 
்கட்டடங்கள், ்கட்டுைொைங்களின் ஆயுட்்கொல பரொைரிப்பு 
தசலவு்கனைக குன்றக்கவும் ஏதுெொ்க எரிசகதினயயும் 
ெைங்கனையும் சிக்கைைொ்கப் பயன்படுத்தும் ெழி்களும் 
்கணடறியப்படும்.

தீர்வு்கள் நிறுெைங்கைொல் தசொதிக்கப்படும்.


