




சிங்கப்பூரில், நம்முடைய மரபுடைடம நம்டமச ்
சுற்றிலும் காணப்படுகிறது, நம்முடைய அன்றாை 
வாழ்கட்கயில் அனுபவிகக்ப்படுகிறது. வரலாற்று 
முகக்ியத்துவம் வாய்ந்த கை்ைைங்கள், இைங்கள், 
அரும்்பாருளகங்கள் பபான்ற இைங்களிலும், 
கடலப்படைப்புகள், கடலப்்பாருை்கள் 
பபான்ற ்பாருை்களிலும், விழாகக்ாலக ்
்காண்ைாை்ைங்கள், பாரம்பரிய டகவிடனக ்
கடலகள், உணவு வடககள் பபான்ற 
பழகக்ங்களிலும் மரபுடைடம புடதந்துள்ளது. 

சிங்கப்பூரின் வளமான வரலாறும் பன்மயக ்
கலாசார மரபுடைடமயும் நம் நாை்டின் சிறப்புக ்
கூறுகளாகவும், சிங்கப்பூரரக்ள் என்ற நமது 
அடையாளமாகவும் விளங்குகின்றன. நம்முடைய 
மரபுடைடம நமது முன்பனாரக்ள் நமகக்ு 
விை்டுச்் சன்றடவ, இன்று நம் வாழ்கட்கயில் 
ஊகக்மாகத ்திகழ்படவ, நாம் பபாற்றிப் 
பாதுகாத்து எதிரக்ாலத ்தடலமுடறகளுகக்ுச ்
்சால்லித ்தரபவண்டியடவ. 

நமது கைந்தகாலதத்ிலிருந்து நமகக்ு விை்டுச ்
்சல்லப்பை்ை நம்முடைய ஞாபகங்கள், 
அனுபவங்கள், கடலப்்பாருை்கள், 
பாரம்பரியங்கள் அடனத்தும் ்மாதத்மாக 

உள்ளைங்கியபத மரபுடைடம. தனிப்பை்ை 
அடிப்படையில், நாம் யார,் எப்படிப்பை்ைவரக்ள் 
என்படத நிரண்யிகக் மரபுடைடம 
பங்களிகக்ிறது. 

ஒை்டு்மாதத் அடிப்படையில், பலதரப்பை்ை 
பின்னணிகடளச ்பசரந்்த பல்பவறு வடகயான 
மகக்டள மரபுடைடம ஒன்றுபடுத்துகிறது. 
எடுத்துகக்ாை்ைாக, ்பாதுவான அனுபவங்களின் 
மூலம் குடும்பங்கள், மூதப்தாரக்ள், இடளயரக்ள், 
புதிய குடிமகக்ள் ஆகிபயாடர ஒன்றுபசரக்க்ிறது. 
நாம் எப்படி ஒபர பதசமாகவும் ஒபர 
மகக்ளாகவும் உரு்வடுதப்தாம் என்படத 
மரபுடைடம விளகக்ுகிறது. இவ்வாறாக, 
நமது நாை்டு நிரம்ாண முயற்சிகக்ான 
கூறுகடள மரபுடைடம வழங்கி, இகக்ை்ைான 
காலங்களில் நம்டம ஐகக்ியப்படுத்துகிறது. 
நாம் எப்படிப்பை்ைவரக்ளாக இருகக்முடியும் 
என்பதற்கான அடிப்படைடய அடமத்துக ்
்காடுத்து, நம்டமச ்சுற்றிலும் உலகம் 
மாறுடகயில், அதற்பகற்ப நாமும் 
மாற்றியடமத்துக ்்காண்டு முன்பனற்றமடைய 
உதவுகிறது. 

சிங்கப்பூரில், நம்முடைய மரபுடைடம 
நம்டமச ்சுற்றிலும் காணப்படுகிறது.



“நம்முடைய சிங்கப்பூர ்
மரபுடைடம திை்ைம்” 
என்பது சிங்கப்பூரின் 
மரபுடைடம, 
அரும்்பாருளகத் 
துடறயின் 
எதிரக்ாலத்திற்கான 
முதல் 
்பருந்திை்ைமாகும். 

நம்முடைய சிங்கப்பூர ்மரபுடைடம திை்ைம் என்பது சிங்கப்பூரின் 
மரபுடைடம, அரும்்பாருளகத ்துடறயின் எதிரக்ாலதத்ிற்கான முதல் 
்பருந்திை்ைமாகும். இதத்ிை்ைம் 2018 முதல் 2022 வடரயிலும் அதற்கு 
அப்பாலும் துடறகக்ான பரந்த உதத்ிகடளயும் முடனப்புகடளயும் 
எடுத்துடரகக்ிறது. துடறயின் தற்பபாடதய சாதடனகடளயும் 
வளரச்ச்ிடயயும் திை்ைம் கருதத்ில் ்காண்டுள்ளது. 

மரபுடைடமயிலும் அரும்்பாருளகங்களிலும் சிங்கப்பூரரக்ளின் 
ஆரவ்ம் வளரந்்து வருவதாலும், நம்முடைய மரபுடைடமடயப் 
பாதுகாத்துப் பரப்புவதில் ஈடுபாை்டுைன் பங்கு்பற விரும்புபவாரின் 
எண்ணிகட்க அதிகரித்து வருவதாலும் இதத்ிை்ைம் உருவாகக்ப்பை்ைது. 
உலகமயமாகக்லின் காரணமாக நம்முடைய சமூக, ்பாருளியல் சூழலில் 
துரித மாற்றங்கள் நிகழ்வதால், மரபுடைடமடயப் பாதுகாப்பதில் 
எழுந்துள்ள சவால்கடளக ்டகயாளவும் திை்ைம் வகுகக்ப்பை்ைது. 

இதத்ிை்ைதத்ின் மூலம், நம்முடைய மரபுடைடமயிலும் சிங்கப்பூரர ்என்ற 
அடையாளதத்ிலும் ்பருடமடய வளரக்க்வும், பமன்பமலும் ஒற்றுடமயான, 
மீள்திறன்மிகக்ச ்சமுதாயதட்த உருவாகக்வும், சிங்கப்பூரின் மரபுடைடம 
்தாைரந்்து மதிகக்ப்பை்டு, எதிரக்ாலத ்தடலமுடறயினரால் ்தாைரந்்து 
பபாற்றிக ்காகக்ப்படும் வடகயில் பாதுகாப்பு பரப்பவும் முடியு்மன 
நம்புகிபறாம். 
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நம்முடைய சிங்கப்பூர ்மரபுடைடம திை்ைத்தின் இலக்குகள்:

மரபுடைடமயின் மதிப்டபயும் முகக்ியத்துவதட்தயும் 
குறிப்பாக சமூகங்கடள இடணகக்வும் அடையாள 
உடைடம உணரட்வ வலுப்படுதத்வும் , நமது 
வாழ்கட்கத ்தரதட்த பமம்படுதத்வும் மரபுடைடம 
ஆற்றும் பங்டக சிங்கப்பூரரக்ளிைம் ்தளிவாக 
எடுத்துடரதத்ல்

கைந்த சில ஆண்டுகளில் நாம் பமற்்காண்ை 
மரபுடைடம முயற்சிகடளப் பரிசீலித்து, ்சய்து 
முடிதத் நல்ல காரியங்கடள எடுத்துகக்ாை்டி, 
கவனிகக்ப்பைபவண்டியவற்டற கவனதத்ில் 
்காள்ளுதல்

எதிரக்ாலதத்ிற்கான எங்களின் திை்ைங்கடளப் 
பகிரந்்து ்காண்டு, எடுகக்ப்படும் 
முயற்சிகடளப் பற்றியும் அந்த முயற்சிகளில் 
எப்படி ஈடுபாடு ்காள்வது என்பது பற்றியும் 
மகக்ளுகக்ுத ்்தரியப்படுத்துதல்



S
IN

G
A

P
O

R
E

 H
E

R
IT

A
G

E
 T

R
A

IL

ஒன்றுசசரந்்து 
உருவாக்கப்பை்ை திை்ைம்

நம்முடைய சிங்கப்பூர ்மரபுடைடம திை்ைதட்த உருவாகக்ுடகயில், 
பதசிய மரபுடைடம கழகம் 30கக்ும் பமலான குழு கலந்துடரயாைல் 
அங்கங்களுகக்ு ஏற்பாடு ்சய்து, 730கக்ும் பமலான 
பங்பகற்பாளரக்டளக ்கலந்தாபலாசிதத்து. பல்பவறு பின்னணிகடளச ்
பசரந்்த பங்பகற்பாளரக்ளில் மரபுடைடம வல்லுநரக்ள், அரசாங்கச ்
சாரப்ற்ற அடமப்புகளின் உறுப்பினரக்ள், கல்வியாளரக்ள், 
மரபுடைடமடயக ்கை்டிகக்ாப்பவரக்ள், அரும்்பாருளகதத்ிற்குச ்
்சல்பவரக்ள், ்தாண்டூழியரக்ள், ஆசிரியரக்ள், இடளயரக்ள், 
மாணவரக்ள் ஆகிபயார ்இைம்்பற்றிருந்தனர.் எங்களுகக்ுக ்கிடைதத் 
கருத்துகள் மரபுடைடம உதத்ிகடள வகுப்பதற்கு முகக்ியமாகப் 
பயன்பை்ைன. அபதாடு, அடுதத் சில ஆண்டுகளில் நாங்கள் எந்்தந்த 
அம்சங்களில் கவனம் ்சலுதத் பவண்டும் என்படத அடையாளம் 
காணவும் உதவின.

குழு கலந்துடரயாைல் அங்கங்களுகக்ுப் பிறகு, ்பாதுமகக்ளிைமிருந்து 
கருத்துகள் பசகரிதப்தாம். இதற்்கன 2017 டிசம்பர ்மாதம் 
இடணயதத்ளம் (Oursgheritage.sg) அடமத்து, ஒரு கண்காை்சிடயயும் 
நைதத்ிபனாம். அகக்ண்காை்சி 2018 ஜனவரி, பிப்ரவரி மாதங்களில் 
சிங்கப்பூர ்முழுவதும் பயணம் ்சன்றது. ்மாதத்ம் 34,000 பபர ்
கண்காை்சிடயயும் இடணயதத்ளதட்தயும் பாரட்வயிை்ைனர.் 
இவரக்ளில் 7,300கக்ும் பமலாபனார ்கருத்துகள் ்தரிவிதத்னர.் 
இந்த அறிகட்கயில் விவரிகக்ப்பை்டுள்ள ்தாடலபநாகட்கயும் 
உதத்ிகடளயும் வகுப்பதற்கு இகக்ருத்துகள் உதவின.

குறிப்பிை்ை 
அக்கடறக்குள்ள 
விஷயங்கடளக் 

கூடிப்சபசும் 
30க்கும்  சமலான 

குழு நிகழ்சச்ிகளில்  
730கும் சமற்பை்சைார ்

பங்கு்பற்றனர ்

7,300 சமற்பை்சைார ்
தங்களின் 

கருத்துக்கள் மற்றும் 
பின்னூை்ைங்கடள 

வழங்கினர.்

கண்காை்சிக்கும் 
இடணயத்தளத்திற்கும் 

34.000 சமற்பை்சைார ்
வருடகயளித்தனர்



நாங்கள் அடைய 
விரும்பும் இலக்கு

எங்களின் 
்தாடலசநாக்கு:

நமது வளமான, பல கலாசார மரபுடைடம சிங்கப்பூரர ்
என்ற அடையாளதத்ின் நங்கூரமாகத ்திகழ்கிறது. 

நம்முடைய மரபுடைடமடய மதித்து, அதில் ஈடுபாடு 
காை்டும் பிடணப்புமிகக்ச ்சமுதாயதட்த உருவாகக் 

நாங்கள் விரும்புகிபறாம். 

இதுபவ நம் நாை்டிலும் உலகுைனான நமது 
்தாைரப்ுகளிலும் நம்டம ்பருடம ்காள்ளச ்்சய்து, 

எதிரக்ாலதத்ிற்கு நம்டமத ்தன்னம்பிகட்கயுைன் 
இை்டுச ்்சல்கிறது.  



நம்முடைய இைங்கள் 

நாம் வாழும், பவடல ்சய்யும், 
்பாழுதுபபாகக்ும் நம்முடைய இைங்களில் 
நமகக்ுப் ்பாதுவான பல ஞாபகங்கள் 
இருகக்ும். நமது கடதகடள எதிரக்ாலத ்
தடலமுடறகளுைன் பகிரந்்து ்காள்ளும் 
வடகயில் அவற்டற நாம் பதத்ிரமாகக ்
காகக்பவண்டும்.

அன்றாை இைங்களிலுள்ள மரபுடைடமடய 
எடுத்துகக்ாை்டுவதன்மூலம், நமது 
கைந்தகாலதட்தப் பற்றிய எண்ணதட்தயும் 
புரிந்துணரட்வயும் பமம்படுத்துவதற்கான 
வழிமுடறகடள நாங்கள் ஆராய்பவாம். 
சிங்கப்பூரில் இைப் பற்றாகக்ுடறயும் மற்ற 
பதடவகளும் இருப்படதக ்கவனதத்ில் 
்காண்டு, இந்த இைங்களின் வரலாற்டறயும் 
ஞாபகங்கடளயும் தகக் டவப்பதற்கான 
வழிகடளயும் நாங்கள் கண்டுபிடிப்பபாம்.

நம்முடைய ்பாக்கிஷங்கள்

நம்முடைய அரும்்பாருளகங்களும் 
அவற்றின் திரை்டுகளும் சிங்கப்பூரின், 
ஆசியாவின், உலகின் கடதடய 
எடுத்துச்் சால்லி, நம்டமயும் நாம் வாழும் 
உலடகயும் பற்றி பமலும் விவரமறிய நமகக்ுத ்
துடண புரிகின்றன.

நாங்கள் பல்பவறு சமூகங்கடளயும் 
ஈடுபடுத்தும் திை்ைங்கடள வகுப்பதன்மூலம், 
இந்த அரிய கடலப்்பாருை்களும் 
அரும்்பாருளகங்களும் அடனவடரயும் 
அதிகமாகச ்்சன்றடைய முயற்சி எடுப்பபாம். 
சிங்கப்பூரின் வளமான புடத்பாருள் 
மரபுடைடமடயப் பாதுகாகக்வும் பமம்பை்ை 
வழிகடளக ்கண்ைறிபவாம்.

நம்முடைய சமூகங்கள் 

நம்டமப் பிடணகக்ும் மரபுடைடம நமகக்ுப் 
்பாதுவானடவ. அதடன வடிவடமப்பதில் 
நாம் ஒவ்்வாருவரும் பங்காற்ற முடியும்.

சமூகங்கள், மரபுடைடம அடமப்புகள், 
்தாண்டூழியரக்ள் ஆகியவற்றுைனான 
பங்காளித்துவதட்த நாங்கள் வலுப்படுதத்ி, 
சிங்கப்பூரின் மரபுடைடமகக்ு அதிகமாபனார ்
உரிடமபயற்க ஊகக்மளிப்பபாம். எங்களின் 
பங்காளரக்ளுகக்ுப் ்பாறுப்பளிகக் புதிய 
வழிகடளக ்கண்ைறிந்து, ்தாழில்நுை்பம், 
மின்னியல் ஊைகங்கள் மூலம் புதிய 
பாரட்வயாளரக்டள எை்ை முயற்சி 
எடுப்பபாம்.

நம்முடைய கலாசாரங்கள்

பல கலாசார சிங்கப்பூரின் அடிப்படைக ்
கூறுகள் நமது பாரம்பரியங்களும் வாழ்கட்க 
முடறயும் தான். இடவ என்்றன்றும் நீடித்து 
நிடலகக்ும் வடகயில் இவற்டற நாம் 
பபாற்றிக ்காகக்பவண்டும்.

பாரம்பரியங்கள், சைங்குகள், 
டகவிடனகக்டலகள், ்வளிப்பாடுகள், 
அறிவாற்றல், திறன்கள் ஆகியடவ 
உள்ளைங்கும் நமது கண்கூைற்ற 
கலாசார மரபுடைடமடயப் பாதுகாத்து 
பரப்பும் முடனப்புகடள நாங்கள் 
அறிமுகப்படுத்துபவாம். நமது கண்கூைற்ற 
கலாசார மரபுடைடம காலதத்ிற்கு ஏற்ப 
மாற்றமடைந்து வளர வழிவிடும் அபத 
பவடளயில், அதடன ஆவணப்படுதத்ி, 
அடுதத் தடலமுடறயினரிைம் ்காண்டு 
்சல்ல துடண புரிபவாம்.

நம்முடைய சிங்கப்பூர ்மரபுடைடம திை்ைத்தின் ்தாடலசநாக்கு நான்கு 
பிரிவுகளாகப் பகுக்கப்பை்ை முடனப்புகளின் மூலம் அடையப்படும்:

05



திை்ைம் 
்சய்யவிருப்படவ

நம்முடைய சிங்கப்பூர ்மரபுடைடம திை்ைத்தின் முதல் 
பதிப்பு, 2018 முதல் 2022 வடர சிங்கப்பூரின் மரபுடைடம, 
அரும்்பாருளகத் துடறயின் பணிகடள நிரண்யிக்கும். 
அதன் சுருக்கமான விவரம்:

வரலாற்று முகக்ியத்துவம் வாய்ந்த 
அகக்ம்பகக்ங்களுகக்ுப் புத்துயிரளித்து, 
இவ்விைங்களின் ஈரப்்பும் இயல்பும் 
எடுத்துகக்ாை்ைப்படும்.

்வவ்பவறு பபை்டைகள், 
அகக்ம்பகக்ங்களின் வரலாற்டறயும் 
மரபுடைடமடயயும் காை்சிப்படுத்தும் 
நிடனவு நிகழ்சச்ிகளின்மூலம் அன்றாை 
இைங்களில் மரபுடைடம புகுதத்ப்படும்.

பதசிய நிடனவுசச்ின்னங்களின் 
உரிடமயாளரக்ளுகக்ும் 
பயன்பாை்ைாளரக்ளுகக்ும் ஆதரவும் 
்பாறுப்பும் அளிகக்ப்படும்.

நம்முடைய பதசிய நிடனவுசச்ின்னங்கள், 
வரலாற்றுக ்கை்ைைங்கள் பற்றி 
்பாதுமகக்ளிடைபய விழிப்புணரவ்ு 
வளரக்க்ப்படும்.

மரபுடைடம பநாகக்ங்கள் 
திை்ைடமப்பில் உள்ளைகக்ப்பை்டு, 
நம்முடைய பமம்பாை்டுத ்
பதடவகளுகக்ும் மரபுடைடமயின் 
பாதுகாப்புகக்ும் இடையில் சமநிடல 
காணப்படும். 

நம்முடைய மரபுடைடம 
இைங்கடளப் பற்றி 
்பாதுமகக்ளிடையில் 
அதிக விழிப்புணரட்வயும் 
புரிந்துணரட்வயும் வளரக்க், 2019-
கக்ுள் கண்கூைான மரபுடைடம 
பை்டியல் தயாரிகக்ப்படும்.

வரலாற்றுக ்கை்ைைங்கள், இைங்கள், 
அடமப்புகள் ஆகியவற்றின் ஆய்வும் 
ஆவணமாகக்லும் வலுவாகக்ப்படும்.

நம்முடைய இைங்கள் 



்தாைரந்்து கடலப்்பாருை்கடளச ்
பசகரிப்பதன்மூலமும், அவற்டறப் 
பதத்ிரப்படுதத்ி டவப்பதில் நமது 
திறடன வலுப்படுத்துவதன்மூலமும், 
நம்முடைய பதசிய திரை்டு 
்பருகக்ப்பை்டு, பராமரிகக்ப்படும். 

்பாதுத ்துடறயின் சிங்கப்பூர ்
திரை்டுகளுகக்ுத ்பதசிய பதிபவடு 
தயாரிகக்ப்படும்.

நமது பதசிய அரும்்பாருளகங்கள், 
மரபுடைடம அடமப்புகள் 
ஆகியவற்றின் உள்கை்ைடமப்பு 
பமம்படுதத்ப்படும். எடுத்துகக்ாை்ைாக, 
சாங்கி பதவாலய அரும்்பாருளகம் 
சீரடமகக்ப்படும்.

நம்முடைய பதசிய 
அரும்்பாருளகங்கள், மரபுடைடம 
அடமப்புகள் ஆகியவற்டறப் 
்பாதுமகக்ள் பயன்படுத்துவதிலுள்ள 
இடையூ றுகடள அடையாளம் 
காண தணிகட்க நைதத்ி, அதடனத ்
்தாைரந்்து அரும்்பாருளகங்களிலும் 
அடமப்புகளிலும் பமம்பாடுகள் 
்சய்யப்படும்.

சிங்கப்பூரரின் கண்பணாை்ைதத்ிலிருந்து 
காை்சிப்படுதத்ப்படும் “சிங்கப்பூரால் 
்தாகுகக்ப்பை்ை” கண்காை்சிகள் 
அதிகமாகத ்தயாரிகக்ப்பை்டு, 
படைகக்ப்படும். 

பதசிய அரும்்பாருளகங்களிலும் 
மரபுடைடம அடமப்புகளிலும் 
துடிப்பான, பயன்மிகக் ஆய்வு 
கலாசாரம் வளரக்க்ப்படும்.

அரும்்பாருளகங்களுகக்ும் 
மரபுடைடம அடமப்புகளுகக்ும் 
பள்ளிகள் பமற்்காள்ளும் 
வருடககடள பமம்படுத்துவதன்மூலம், 
நமது இடளயரிடையில் மரபுடைடம 
ஆரவ்ம் வளரக்க்ப்படும்.

தற்பபாடதய சை்ைங்கடள மறுஆய்வு 
்சய்து, புடத்பாருள் பணிகளுகக்ுச ்
சை்ைடமப்பு வகுத்து, உள்ளூர ்திறடன 
வளரத்்து புடத்பாருள் மரபுடைடம 
பாதுகாகக்ப்படும்.

நம் நாை்டு வரலாற்றின் முகக்ிய 
டமல்கற்கள் ்காண்ைாைப்பை்டு, 
நம் முன்பனாடிகளின் முயற்சிகள் 
நிடனவுகூரப்படும்.

நம்முடைய ்பாக்கிஷங்கள்
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நம்முடைய கலாசாரங்கள்

நம்முடைய சமூகங்கள் 

கண்கூைற்ற கலாசார மரபுடைடமயின் 
பாதுகாப்புகக்ான யு்னஸ்பகா 2003 
ஒப்பந்தம் உறுதி ்சய்யப்படும். 

நமது பன்மயமான கண்கூைற்ற 
கலாசார மரபுடைடம பற்றி 
்பாதுமகக்ளிடையில் 
விழிப்புணரட்வயும் 
புரிந்துணரட்வயும் வளரக்க் 2019-கக்ுள் 
கண்கூைற்ற கலாசார மரபுடைடம 
பை்டியல் தயாரிகக்ப்படும்.

கண்கூைற்ற கலாசார மரபுடைடம 
பற்றிய ஆய்வும் ஆவணமாகக்லும் 
வலுவாகக்ப்படும்.

கண்கூைற்ற கலாசார மரபுடைடமடயக ்
கை்டிகக்ாப்பவரக்ளுகக்ு அங்கீகாரம் 
அளிகக்ும் திை்ைம் 2019-கக்ுள் 
அறிமுகமாகக்ப்படும். 

நமது விழாகக்ள், கண்காை்சிகள், 
திை்ைங்கள் பபான்றவற்டறப் 
பயன்படுத்துவதன்மூலம், நமது 
கண்கூைற்ற கலாசார மரபுடைடமடயப் 
பரப்பும் முயற்சிகள் பமம்படுதத்ப்படும்.

சிங்கப்பூரின் கண்கூைற்ற கலாசார 
மரபுடைடமடய பமன்பமலும் 
பாதுகாகக்வும் பரப்பவும் பதசிய 
மரபுடைடம கழகச ்சை்ைதத்ில் 
மாற்றங்கள் ்சய்யப்படும்.

சமூகப் பங்காளரக்ளுகக்ு மானியங்களும் 
பயிற்சியும் அளிப்பதன்மூலம் 
அடிதத்ள முடனப்புகளுகக்ுக ்கூடுதல் 
ஆதரவளிகக்ப்படும். 

பல்பவறு சமூகங்களின் 
மரபுடைடமடயயும் 
கலாசாரங்கடளயும் எடுத்துகக்ாை்டும் 
நிகழ்சச்ிகளின்மூலம் பல்பவறு 
சமூகங்களுகக்ு இடையில் புரிந்துணரவ்ு 
வளரக்க்ப்படும்.

பல்பவறு சமூகங்களுகக்ுச ்பசடவ 
வழங்கி, மூதத் குடிமகக்ள், மாற்றுத ்
திறனாளிகள் உள்ளிை்ை சமுதாயதத்ின் 
பற்பல பிரிவினடரயும் எை்ை முயற்சி 
எடுகக்ப்படும்.

்தாழில்நுை்பதத்ின்மூலம் மகக்டள 
எை்டி, இடணயதத்ில் புதிய மரபுடைடம 
தகவல்கடள ்வளியிடுவதன்வழி, நமது 
மரபுடைடமடயப் பற்றி அதிகமாபனார ்
விவரமறிய வழிவகுகக்ப்படும்.

கலாசாரக ்்காடையும் 
்தாண்டூழியச ்பசடவயும் அதிகமாக 
ஊகக்ுவிகக்ப்படும்.
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