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எனதருமை இல்லம்: சிங்கப்பூர ோடு வளர்ந்த அனுபவம், 1950கள் 
முதல் இன்றுவம  

 
எனதருமை இல்லம்: அறிமுகம்  
 

 
 
“நீங்கள் வோழும் நிலத்தின் நமைமுமறகமள நீங்கள் நிமலநிறுத்தரவண்டும்”  

 

ர ோம் நகரில் இருக்கும்ரபோது, ர ோைோனியர்கமளப் ரபோல வோழுங்கள்” எனப் பபோதுவோகப் புரிந்து 
பகோள்ளப்படும் இந்தப் பழக்கப்பட்ை ைலோய் பழபைோழி, “இல்லம்” என்ற பசோல்லின் அர்த்தத்துைன் 
அணுக்கைோன பதோைர்புமையது. நோம் அறிந்தும் அறியோைலும் நிமலநிறுத்திவரும் தனித்துவைிக்க 
வழிமுமறகள், பழக்கவழக்கங்கள் ஆகியவற்றுைன் இது பதோைர்புமையது. சுைத் ோவில் பிறந்த 
இமசக்கமலஞர் சுபிர் சோயித், கட்ைணம் எதுவும் பபற்றுக் பகோள்ளோைல் சிங்கப்பூரின் “ைோஜுலோ 
சிங்கப்பூ ோ” (முன்ரனறட்டும் சிங்கப்பூர்) ரதசிய கீதத்தின் வரிகமள எழுதி இயற்றுவதற்கும் இந்தப் 
பழபைோழிரய தூண்டுரகோலோக இருந்தது. தனது புதிய இல்லைோகத் தோன் விருப்பப்பட்டு ரதர்ந்பதடுத்த 
சிங்கப்பூருக்குப் பங்களிப்பது தனது கைமை என அவர் நம்பிக்மக பகோண்டிருந்தோர்.  

எனதருமை இல்லம் கண்கோட்சி, 1950கள் முதல் இன்றுவம  நோம் பகிர்ந்த முக்கிய அனுபவங்கமளயும் 
தருணங்கமளயும் ஆ ோய்ந்து, சிங்கப்பூரும் சிங்கப்பூ ர்களும் எப்படிப்பட்ைமவ என்பமத 
எடுத்தும க்கிறது. தனிப்பட்ை நிமனவமலகள் ரதசிய நிகழ்வுகளுைன் எவ்வோறு சங்கைிக்கின்றன என்ற 
கண்ரணோட்ைத்திலிருந்து பமைக்கப்படும் இக்கண்கோட்சியின் சில நிமனவமலகள் நம்மைப் 
புன்னமகக்க மவக்கும், சில நிமனவமலகள் ஒன்றோக வோழ்வதோல் ஏற்பட்ை பூசல்கமள விவரிக்கும். 
ைற்றும் சில நிமனவமலகள், நம்மை உருைோற்றி, உருவோக்கிய இக்கட்ைோன தருணங்கமள 
நிமனவுகூரும்.  

 

சிங்கப்பூம  இல்லபைன பசோல்லிக்பகோள்ரவோரின் கு ல்கமளக் ரகட்க வோருங்கள் – இமளயர் முதல் 
முதியவர் வம , உள்ளூரில் பிறந்தவர்கள், புதிய குடிைக்கள், குடிரயறிகள், அரதோடு இந்தக் 
கண்கோட்சிக்கு வடிவம் பகோடுக்க உதவிய எங்களது அங்கங்களில் ைனைோ வும் தோ ோளைோகவும் பகிர்ந்து 
பகோண்ை ைற்றவர்கள். ஸ்ட்ப ய்ட்ஸ் மைம்ஸின் 175வது ஆண்டு நிமறமவ முன்னிட்டு அதனுைன் 
ரசர்ந்து நோங்கள் பமைக்கும் இக்கண்கோட்சி, சிங்கப்பூரின் கைந்தகோலம், நிகழ்கோலம், எதிர்கோலம் பற்றி 
ரயோசிக்கவும், உம யோைவும் தூண்டுதலளிக்கும் என நம்புகிரறோம்.  
  

அமனத்து பைங்களும் பபோருட்களும், ரவறுவிதைோகக் குறிப்பிைப்பைோவிடில், சிங்கப்பூர் ரதசிய 
அரும்பபோருளகத் தி ட்டிலிருந்து பபறப்பட்ைமவ. ஸ்ட்ப ய்ட்ஸ் மைம்ஸ்/எஸ்பிபெச் புமகப்பைங்கள் 
ைறுைதிப்புகளோகும்.  
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பகுதி 1: அறிமுகம்: அடிப்பமைகளின் உருவோக்கம்  

 
ஒரு சிலர் தவி  ரவபறோருவரும் எதிர்போ ோதிருக்க, சிங்கப்பூர் 9 ஆகஸ்ட் 1965 அன்று சுதந்தி ம் 
அமைந்தரபோது, ஒரு ரதசத்மத விம வோக நிர்ைோணிக்க ரவண்டிய நிமலயில் சிங்கப்பூர் இருந்தது. 
ஒரு வடீ்மைக் கட்டுவமதப் ரபோலரவ, குடியிருப்பு, பபோருளியல், தற்கோப்பு, சுகோதோ ப் ப ோைரிப்பு, 
உள்கட்ைமைப்பு ரபோன்ற அ சோங்கத் தூண்களின் அடிப்பமைகமள அமைப்பதுைன் இம்முமனப்பு 
பதோைங்கியது. நோட்மை நிர்ைோணிக்கும் பகோள்மககமளப் பற்றி அடித்தள ைக்கள் என்ன நிமனத்தனர், 
என்ன உணர்ந்தனர் என்பமத இப்பகுதி ஆ ோய்கிறது. சிங்கப்பூர் 1959-ல் முதன்முதலோகத் தன்னோட்சி 
பபற்றரபோது, இந்தக் பகோள்மககமள அன்றோை வோழ்க்மகயில் பல்ரவறு வழிகளில் அனுபவித்தவர்கள் 
அடித்தள ைக்கரள.  

 
கோல ஓட்ைத்தில், பலரும் பகிர்ந்த அனுபவங்கள் சிங்கப்பூர் வோழ்க்மகயின் அர்த்தைோக உருபவடுத்தன. 
சிங்கப்பூம  ஒரு ரதசைோக முன்ரனற்றவும் தற்கோக்கவும் பகோண்ைோைவும் ஒன்றிமணதல், இளம்பருவத் 
தடுப்பூசிகள், ரதசிய ரசமவ அல்லது வவீக வடீு வோங்குதல் ரபோன்ற சிங்கப்பூர் நமைமுமறகளில் 
பங்பகடுத்தல், ரபோக்குவ த்து ரசமவகமளப் பயன்படுத்துதல், பதோழில்துமறகள் நிமறந்த 
வட்ைோ ங்கமளக் கைந்து பசல்லுதல் ரபோன்றமவ இதில் உள்ளைங்கும். இதுரபோன்ற பபோதுவோன 
அனுபவங்களும், முந்திய தமலமுமறகமளப் ரபோலரவ, இன்மறய சிங்கப்பூ ர்களிமையிலும் 
பதோைர்ந்து பகி ப்படுகின்றன, பவவ்ரவறு வழிகளில்.  
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மெர்டேக்கா 

 

 
ைரலசிய ைோநிலங்களின் கோகிதக் பகோடிகள்  

1963 

கோகிதம்  

2007-52586 
 
“ைலோயன் ரதசியக் பகோடிகளின்” இந்தத் பதோகுப்பில், 16 பசப்ைம்பர் 1963 அன்று அறிவிக்கப்பட்ை 
கூட்ைணியின் மூலம் உருவோன ைரலசியக் கூட்ைமைப்பின் 14 உறுப்பு ைோநிலங்களின் பகோடிகளும் 
இைம்பபற்றுள்ளன. சோபோவின் பகோடியில் ரதசிய சின்னங்களும், பிரிட்டிஷ் வை ரபோர்னிரயோ 
கம்பபனிக்குச் பசோந்தைோன பபர்ரகோ எட் பப ோரகோ (“நோன் விைோமுயற்சியுைன் சோதிப்ரபன்”) 
பகோள்மக வரியும் இைம்பபற்றுள்ளன. இந்தக் கம்பபனி 1881 முதல் 1946 வம  சோபோவில் ஆட்சி 
புரிந்தது. சிங்கப்பூர் பிற்போடு 9 ஆகஸ்ட் 1965 அன்று ைரலசியோவிைைிருந்து பிரிந்தது.  
 

 
வோக்களிப்பு நோளன்று, வோக்களிப்பு பதோைங்குவதற்கு முன்ரப, பகோங் சோவ் வுய் கூனில் ைக்கள் 
வோக்களிக்க வரிமசயில் கோத்திருந்தனர். இவர்களில் பபரும்போரலோர் முதல்முமறயோக 
வோக்களித்தனர்.  

30 ரை 1959 

 

த ஸ்ட்ப ய்ட்ஸ் மைம்ஸ்/எஸ்பிபெச்-க்கு நன்றி. 
1959 ரதர்தலின்ரபோது சிங்கப்பூர் ைக்கள் கூட்ைணி கட்சி ஃபுல்லர்ைன் ஸ்குரவரில் நைத்திய 
கூட்ைத்மதக் கோண ைக்கள் தி ண்ைனர்.  

29 ரை 1959  

 

ைக் கியன் பசங், த ஸ்ட்ப ய்ட்ஸ் மைம்ஸ்/எஸ்பிபெச்-க்கு நன்றி. 
1959 ரதர்தலின்ரபோது பெோங் லிம் க்ரீனில் நமைபபற்ற ைக்கள் பசயல் கட்சி (ைபசக) 
கூட்ைத்திற்குச் பசன்றிருந்த ைக்கள் எதிர்போர்ப்புப் புன்னமகயுைன் ைகிழ்ச்சியோகக் 
கோட்சியளிக்கின்றனர்.  

15 பிப் வரி 1959  
 

ரலோ இயூ பகோங், த ஸ்ட்ப ய்ட்ஸ் மைம்ஸ்/எஸ்பிபெச்-க்கு நன்றி.  
 
திரு லீ குவோன் இயூ தைது உம மய முடிக்கும்வம  கூட்ைம் நமைபபறும் இைத்திலிருந்து நோன் 
புறப்பைைோட்ரைன். கமைசி ரபச்சோள ோன திரு லீ, வழக்கைோக ைலோய், ைண்ைரின், ஆங்கிலம் ஆகிய 
பைோழிகளிலும், சில சையங்களில் ெோக்கியன் பைோழியிலும் ரபசுவோர். ஆனோல் அவ து 
உம கள்...ைிகவும் பதளிவோகவும், ஊக்கமூட்டும் வமகயிலும், தகவல் நிமறந்ததோகவும், 
சவோல்ைிக்கதோகவும், சில சையங்களில் அனல்பறக்கும் விதத்திலும் இருக்கும். கூடியிருக்கும் ைக்கள் 
கூட்ைத்தினர் உற்சோகக் கூச்சலிட்டு அவம  ஊக்கப்படுத்திக்பகோண்ரை இருப்போர்கள்.  
 
சிங்கப்பூர் ரதசிய ஆவணக் கோப்பகம் பதிவு பசய்த வோய்பைோழி வ லோற்றுப் பதிவில் டிரயோ சிரயோங் 
டீ.  
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ைபசக முதன்முதலில் பதவிக்கு வந்தரபோது, என் குடும்பத்தோர் 
முக்கியைோனபதோரு கலந்தும யோைமல நைத்தினர். “நோம் 
பபருைளவு நிச்சயைில்லோத சூழ்நிமலயில் இருப்பதோல் ஒரு 
முடிபவடுத்தோக ரவண்டும்; பிரிட்டிஷ் அ சோங்கம் பபோறுப்மப 
ஒப்பமைக்கிறது, புதிய உள்நோட்டு அ சோங்கம் பபோறுப்ரபற்கிறது. 
எல்லோ ரநோக்கங்கமளயும் கருத்தில் பகோள்ளும்ரபோது, அவர்கள் 
கம்யூனிஸ்ட்களோ இல்மலயோ என்பது நைக்கு உறுதியோகத் 
பதரியவில்மல,” என்றோர் என் அப்போ.  
 

அதற்கு நோன் பசோன்ரனன், “இது நம் இல்லைோக இல்லோவிட்ைோல் 
நோம் எங்கு பசல்வது? ைரலசியோவுக்கு அல்லது தோய்லோந்துக்கு 
ஓடிப்ரபோவதோ? எங்ரக?”  

 

சிங்கப்பூர் ரதசிய ஆவணக் கோப்பகம் பதிவு பசய்த வோய்பைோழி 
வ லோற்றுப் பதிவில் டிைதி ரஜம்ஸ் டி சூசோ. 
 

RFID prompt 
 

நீங்கள் சிங்கப்பூரில் 
தங்கியிருந்திருப்பரீ்களோ?  

 

→ ஆைோம் 

→ இல்மல 

 

 
 

ைக்கள் பசயல் கட்சி (ைபசக) ரவட்போளர் லீ குவோன் இயூவின் ரதர்தல் மகரயடு  

1959  

கோகிதம்  

2007-52671 

 

இந்தக் மகரயடு, ைபசக நோட்டின்ைீதும் ைக்கள்ைீதும் பகோண்டுள்ள பற்றுதமலயும், ஊழலுக்கு 
எதி ோன பகோள்மகமயயும், புதிய சமுதோயத்மத உருவோக்கும் பதோமலரநோக்மகயும் வலியுறுத்தி, 
கட்சிக்கு ஆத வளிக்குைோறு வோக்கோளர்களிைம் வலியுறுத்துகிறது. ரவட்போளர் லீ குவோன் இயூ பற்றிய 
சுருக்கைோன விவ க்குறிப்பில், அவ து கல்வித் ரதர்ச்சியும் அ சியல் நற்சோன்றுகளும் 
குறிப்பிைப்பட்டுள்ளன.  

 

சட்ைைன்றத்தின் 51 இைங்களுக்கும் ைபசக ரபோட்டியிட்டு, பைோத்த வோக்குகளில் 53.4 விழுக்கோடு 
வோக்குகளுைன் 43 இைங்கமளப் பபற்று அரைோக பவற்றி அமைந்தது.  

 

சட்ைைன்றத் ரதர்தல் அட்மை  

1959  

கோகிதம்  

ப ோசோய்னி பிந்தி ெரிஸின் அன்பளிப்பு  

1995-05290 

 

1959 ரதர்தலின்ரபோது, வோக்களிப்பு முதல்முமறயோகக் கட்ைோயைோக்கப்பட்ைது. ரதர்தலில் 
வோக்களிக்கோத தகுதிபபற்ற வோக்கோளர்கள், ரதர்தல் பதிரவட்டிலிருந்து நீக்கப்பட்ைனர். வோக்களிக்க 
தகுதிபபற்ற 586,098 வோக்கோளர்களில் 92.9 விழுக்கோட்டினர் இத்ரதர்தலில் வோக்களித்தனர். இந்தத் 
ரதர்தலுக்குப் பிறகு, உள்நோட்டுப் போதுகோப்பு, பவளியுறவு, பவளித் தற்கோப்பு ஆகியவற்றின் ைீதோன 
கட்டுப்போடு தவிர்த்து, முழுமையோன உள்நோட்டுத் தன்னோட்சிமய சிங்கப்பூர் பபறவிருந்தது.  

 

சிங்கப்பூர் ைக்கள் கூட்ைணி கட்சி ரவட்போளர் லிம் இயூ ெோக்கின் ரதர்தல் மகரயடு  

1959-1963  

கோகிதம்  

2007-52939-004 

 

1959 ரதர்தல் நைந்தரபோது, கூட்ைணி அ சோங்கத்தின் சிங்கப்பூம  ஆளும் கட்சியோக சிங்கப்பூர் ைக்கள் 
கூட்ைணி கட்சி இருந்தது. லிம் இயூ ெோக் 1956 முதல் முதலமைச்ச ோகப் பதவி வகித்திருந்தோர்.  

 

1959 ரதர்தலில் சிங்கப்பூர் ைக்கள் கூட்ைணி கட்சியும் ைக்கள் பசயல் கட்சியும் ஆகப்பபரிய 
ரபோட்டியோளர்களோக இருந்தன. சிங்கப்பூர் ைக்கள் கூட்ைணி கட்சியின் ரதர்தல் மகரயட்டின் 
பின்பக்கத்தில் வோக்கோளர்களுக்கு இ ண்டு சூழ்நிமலகள் பமைத்துக் கோட்ைப்பட்ைன: ைக்கள் பசயல் 
கட்சிக்கு வோக்களித்தோல் “பயம்” உண்ைோகி, ஒருவரின் சோப்போட்டுக் கிண்ணம் உமைந்துவிடுவது ஒரு 
சூழ்நிமல; சிங்கப்பூர் ைக்கள் கூட்ைணிக்கு வோக்களித்தோல் “சுதந்தி த்மதயும்” பசழிப்போன 
வளத்மதயும் அனுபவிக்கலோம் என்பது ைற்பறோரு சூழ்நிமல.   
  

முடிவில், சிங்கப்பூர் ைக்கள் கூட்ைணி கட்சி 1959-ல் ரபோட்டியிட்ை 39 இைங்களில் நோன்கில் பவற்றி 
பபற்றது.  
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எனக்கு ைிகவும் உற்சோகைோக இருக்கிறது. நுமழவுச்சீட்டுக்கோன குலுக்கலில் நோன் எண்ணற்ற முமற 
பங்பகடுத்தும் அதிர்ஷ்ைைில்மல. இந்த ஆண்டு முதல்முமறயோக ரதசிய தின அணிவகுப்மப ரநரில் 
கோண வோய்ப்பு கிமைத்ததில் ைகிழ்ச்சி அமைகிரறன். ஆகோயப்பமையின் விைோனக்கோட்சி இதற்கு 
முக்கிய கோ ணம்.  

 

சிங்கப்பூரில் அமனவருக்கும் அமைதியும் நிமலத்தன்மையும் நீடிக்கரவண்டும் என்பரத என் 
விருப்பம்.  

 

ரப ஸ்வ ீலிம், 9 ஆகஸ்ட் 2018 ரததியிைப்பட்ை த ஸ்ட்ப ய்ட்ஸ் மைம்ஸ் பசய்தியில்.  

  

 

சிங்கப்பூம  நிமனத்து எனக்குப் பபருமையோக இருக்கிறது 
 
நவனீ சிங்கப்பூர் ரதோற்றுவிக்கப்பட்டு இருநூறோண்டுகள் நிமறவமைந்தமத முன்னிட்டு, 2019-ல் 
போைோங்கில் நமைபபற்ற ரதசிய தின அணிவகுப்பின் கோட்சி.  
 
எனதருமை இல்லம் பபோது அமழப்பின் ஒரு பகுதியோக லிஸ் லியூ வழங்கிய பைம் 
 
RFID prompt 
சிங்கப்பூர் பல ஆண்டுகளோக அமைந்துள்ள சோதமனகமள நிமனத்து நோன் பபருமை அமைகிரறன்.  

 
➔ முற்றிலும் உண்மை! 
➔ ஆம், அரதோடு நோம் இன்னும் அதிகைோகச் பசய்யமுடியும். 
➔ அவ்வளவோக இல்மல... 

 
சிங்கப்பூரின் 25 ஆண்டுகோல நோட்டு நிர்ைோணத்மதக் பகோண்ைோடிய ரதசிய கண்கோட்சியின் சுவப ோட்டி  

1984  

கோகிதம்  

2010-04947-004 
 

சிங்கப்பூர் 1959-ல் முழுமையோன தன்னோட்சி பபற்ற பிறகு பதோைங்கிய நோட்டு நிர்ைோணத்தின் பவள்ளி 
விழோமவ முன்னிட்டு, 1984-ல் ரதசிய கண்கோட்சி நைத்தப்பட்ைது. கண்கோட்சியின் இந்தச் 
சுவப ோட்டியில் சிங்கப்பூர் ரதசிய உறுதிபைோழி இைம்பபற்றுள்ளது. இதுவும் ைற்ற அன்றோைப் 
பபோருட்களும் ஒரு கோலப் பபட்ைகத்தில் புமதக்கப்பட்ைன. கண்கோட்சிக்கு வருமகயளித்த 300,000 
போர்மவயோளர்கள் 1959ஆம் ஆண்டுக்கும் 1984ஆம் ஆண்டுக்கும் இமைப்பட்ை கோலத்தில் சிங்கப்பூர் 
வோழ்க்மகமய ஆகப் பபோருத்தைோகப் பி திநிதிப்பதோகக் கருதி இப்பபோருட்கமளத் ரதர்ந்பதடுத்தனர். 
இந்தக் கோலப் பபட்ைகம், 25 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு 2009 டிசம்பர் ைோதம், ரதசிய அரும்பபோருளக 
வளோகத்தில் ரதோண்டி எடுக்கப்பட்டு, திறக்கப்பட்ைது.  

சிங்கப்பூர் ரதசிய தினத்திற்கோன முதல் நோள் உமற  

3 ஜூன் 1961  

கோகிதம்  

1995-04455 
 

ைரலசியோவுைன் இமணவதற்கு முன்போக, 1960 முதல் 1963 வம , சிங்கப்பூர் அதன் ரதசிய தினத்மத 
ஜூன் 3ஆம் ரததி பகோண்ைோடியது. இந்தத் ரததியில்தோன் 1959ஆம் ஆண்டு சிங்கப்பூர் முழுமையோன 
தன்னோட்சி பபற்றது. தபோல் அட்மையிலும் முத்திம களிலும் இைம்பபற்றுள்ள இமணந்த மககள் 
பைம், சிங்கப்பூரின் பல இன ைக்களுக்கு இமையில் நிலவிய ஒருமைப்போட்மைக் குறிக்கிறது.  

சிங்கப்பூர் சுதந்தி ம் அமைந்து முதலோம் ஆண்டு நிமறவமைந்தமதக் குறிக்கும் நிமனவுச் சின்னம் 
1966  
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உரலோகம்  

ைோன் லீ பகங் அளித்த அன்பளிப்பு  

2018-01200 
 
 

இந்தச் சின்னங்களிலுள்ள பிமற நிலோவும் ஐந்து நட்சத்தி ங்களும் சிங்கப்பூரின் ரதசியக் பகோடிமயப் 
பி திநிதிக்கின்றன. சின்னங்களில் பபோறிக்கப்பட்ை ஆண்டுகமளப் போர்க்மகயில், இமவ பபரும்போலும் 
சிங்கப்பூரின் முதல் ைற்றும் இ ண்ைோவது ரதசிய தினத்தின் நிமனவோக பவளியிைப்பட்ை 
நிமனவுப்பபோருட்களோக இருக்கக்கூடும்.  

சிங்கப்பூர் சுதந்தி ம் அமைந்து இ ண்ைோம் ஆண்டு நிமறவமைந்தமதக் குறிக்கும் நிமனவுச் சின்னம் 

1967  

உரலோகம் 
1995-06213 
 

சிங்கப்பூரின் 25 ஆண்டுகோல நோட்டு நிர்ைோணத்மதக் குறிக்கும் நிமனவுப் பதக்கம்  

1984  

உரலோகம்  

1995-11364 
 

சிங்கப்பூர் 1959-ல் முழுமையோன தன்னோட்சி பபற்ற பிறகு பதோைங்கிய நோட்டு நிர்ைோணத்தின் 25 
ஆண்டுகோல நிமறவு 1984-ல் பகோண்ைோைப்பட்ைது. இந்த நிமனவுப் பதக்கத்தில் பபருவிம வு 
(எம்ஆர்டி) இ யில் இைம்பபற்றுள்ளது. அந்தக் கோலகட்ைத்தில், சிங்கப்பூர் எதிர்போர்த்துக் கோத்திருந்த 
புதிய உள்கட்ைமைப்பு வசதி இது. எம்ஆர்டி இ யில் போமதகளின் கட்டுைோனம் 1983-ல் பதோைங்கி, 
முதற்கட்ை இ யில் ரசமவ 1987-ல் பதோைங்கியது.  

 

 

 
 
சிங்கப்பூரின் 50வது சுதந்தி  தினக் பகோண்ைோட்ைத்மத முன்னிட்டு, சிங்கப்பூர் ஆற்று முகப்பில் 
வோணரவடிக்மக ஆகோயத்தில் ஒளிரயற்றியது.  சுதந்தி ம் அமைந்து 50 ஆண்டுகளுக்குள், சிங்கப்பூர் 
நவனீ பபருநக ைோக உருவோகியுள்ளது.  

9 ஆகஸ்ட் 2015 

 

எனதருமை இல்லம் பபோது அமழப்பின் ஒரு பகுதியோக அல்வின் யோப் வழங்கிய பைம் 

ரதசிய தின அணிவகுப்பின் முன்ரனோட்ை நிகழ்ச்சிக்குச் பசன்றிருந்த 22,000 பதோைக்கநிமல ஐந்தோம் 
வகுப்பு ைோணவர்கள், திடீப ன பகோட்டிய ைமழமயப் பபோருட்படுத்தோைல், “ஸ்ைோண்ட் அப் ஃரபோர் 
சிங்கப்பூர்” போைமல உற்சோகத்துைன் போடி ைகிழ்ந்தனர்.  

11 ஜூமல 2009  

 

பக லின் சியோ, த ஸ்ட்ப ய்ட்ஸ் மைம்ஸ்/எஸ்பிபெச்-க்கு நன்றி 
  

கனத்த ைமழயிலும் சிறிதும் ஆர்வைிழக்கோைல், குமைகமளயும் பசய்தித்தோட்கமளயும் 
பிடித்துக்பகோண்டு நின்ற போர்மவயோளர்கள், ரதசிய தின அணிவகுப்பில் அணிவகுத்துச் பசன்ற 
பமைப்பிரிவுகளுக்கு உற்சோகமூட்டினர்.  

9 ஆகஸ்ட் 1968  
 

த ஸ்ட்ப ய்ட்ஸ் மைம்ஸ்/எஸ்பிபெச்-க்கு நன்றி 
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2014ஆம் ஆண்டு ரதசிய தின அணிவகுப்புக்கோன ஒத்திமகயின்ரபோது, நிலோ பின்னணியில் இருக்க, 
சிங்கப்பூர் ஆயுதப்பமையின் சிவப்பு சிங்கங்கள் வோன்குமை சோகசம் பசய்கின்றனர்.  

2 ஆகஸ்ட் 2014 
 

ைோர்க் சிரயோங், த ஸ்ட்ப ய்ட்ஸ் மைம்ஸ்/எஸ்பிபெச்-க்கு நன்றி. 
 

1976ஆம் ஆண்டில், இப்ரபோது இடிக்கப்பட்டுவிட்ை ரதசிய விமளயோட்ை ங்கில் முதல்முமறயோக 
ரதசிய தின அணிவகுப்பு நமைபபற்றது.  

9 ஆகஸ்ட் 1976  

 

ஸ்டீவன் லீ, த ஸ்ட்ப ய்ட்ஸ் மைம்ஸ்/எஸ்பிபெச்-க்கு நன்றி 
 

1969ஆம் ஆண்டின் ரதசிய தின அணிவகுப்பில் அறிமுகைோன நைைோடும் அணிவரிமசயில் எல்6 
பைக்னசீியம் பபட்ைலியன் ஆன்டி-ைோங்க் (பவோம்பபட்) 120 ைி.ைி. நீள்துப்போக்கி பபோருத்தப்பட்ை 
லோண்ட் ர ோவர்ஸ் வோகனங்கள் இைம்பபற்றன.  

9 ஆகஸ்ட் 1969  

 

எனதருமை இல்லம் பபோது அமழப்பின் ஒரு பகுதியோக  ோட் ட் வஸ்கஸ் வழங்கிய பைம்  

 

சிங்கப்பூரின் 25 ஆண்டுகோலச் சுதந்தி த்மதக் பகோண்ைோை, சிங்கப்பூர் ரபோர் விைோனங்கள் போைோங்கிற்கு 
ரைரல பறந்து பசன்று “25” என்ற எண்மண வோனில் உருவோக்கின. கூட்ைம் ஆனந்தக்கூச்சலிட்ைது!  

9 ஆகஸ்ட் 1990  

 

எனதருமை இல்லம் பபோது அமழப்பின் ஒரு பகுதியோக ஒங் ெோக் வழங்கிய பைம் 

நோட்டின் 50வது பிறந்தநோமள முன்னிட்டு, ரபோர் விைோனங்கள் “50” என்ற எண் வடிவில் ைரினோ ரப 
சோண்ட்மஸ கைந்து பறந்து பசன்றன.  

9 ஆகஸ்ட் 2015  

 

எனதருமை இல்லம் பபோது அமழப்பின் ஒரு பகுதியோக ஒங் ெோக் வழங்கிய பைம் 

 

விைோனக் கோட்சி முடிவமைந்தவுைன் அணிவகுப்பு பதோைங்கும். இ ண்டுக்கும் இமையில் இமைபவளி 
கிமையோது. இதனோல் ரந த்மத நோங்கள் துல்லியைோகக் கணக்கிைரவண்டும். ஆகோயப்பமை 
அதிகோரிகள் இதில் ைிகவும் திறன்ைிக்கவர்கள். விைோனக் கோட்சிக்கு எத்தமன விநோடிகள் எடுக்கும் 
என்பமதயும், எப்ரபோது பதோைங்கரவண்டும் என்பமதயும் அவர்கள் அறிந்திருந்தோர்கள்.  

 

சிங்கப்பூர் ரதசிய ஆவணக் கோப்பகம் பதிவு பசய்த வோய்பைோழி வ லோற்றுப் பதிவில் ஓய்வுபபற்ற 
கர்னல் ஜோன் பைோரிஸ். 
 

 

1985ஆம் ஆண்டின் ரதசிய தின அணிவகுப்பில் சிங்கப்பூர் ஆகோயப்பமையின் சோகசக் கோட்சிமய விண் 
ரநோக்கிப் போர்த்து உற்சோகைமைந்த போர்மவயோளர்கள்.  

9 ஆகஸ்ட் 1985  

 

ஙோய் சீ வோ, த ஸ்ட்ப ய்ட்ஸ் மைம்ஸ்/எஸ்பிபெச்-க்கு நன்றி 
 

சிங்கப்பூரின் முதல் ரதசிய தின அணிவகுப்பின் ப ந்த கோட்சிமயக் கோட்டும் புமகப்பைம்.  

ைறுபதிப்பு  

 

9 ஆகஸ்ட் 1966  

 

யூரசோப் இஷோக் தி ட்டு, சிங்கப்பூர் ரதசிய ஆவணக் கோப்பகத்திற்கு நன்றி.  

 

“ரதசிய பபருைிதமும் எதிர்கோலத்தின்ைீது நம்பிக்மகயும்” என்ற கருப்பபோருளுைன், 90 நிைிைங்கள் 
நீடித்த முதல் ரதசிய தின அணிவகுப்பில் பைோத்தம் 23,000 ரபர் பங்பகடுத்தனர்.   

ரதசிய கீதைோக “ைோஜுலோ சிங்கப்பூ ோ” முதல்முமறயோகப் போைப்பட்ைரபோது எடுக்கப்பட்ை புமகப்பைம்.  

ைறுபதிப்பு  

3 டிசம்பர் 1959  

 

யூரசோப் இஷோக் தி ட்டு, சிங்கப்பூர் ரதசிய ஆவணக் கோப்பகத்திற்கு நன்றி.  

 

17 துப்போக்கி முழக்கத்மதத் பதோைர்ந்து, புதிதோக நியைிக்கப்பட்ை ைலோயோவில் பிறந்த முதல் யோங் டி-
பபர்துவோன் பநகோ ோ யூரசோப் பின் இஷோக், அமைச்ச மவ ைற்றும் சட்ைைன்ற உறுப்பினர்கள் 
ஆகிரயோர், நக  ைண்ைபத்தில் “ைோஜுலோ சிங்கப்பூ ோ” ரதசிய கீதம் முதல்முமறயோகப் போைப்பட்ை 
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நிகழ்ச்சியில் கலந்துபகோண்ைனர். ரதசிய விசுவோச வோ த்தின் துவக்கத்மதக் குறித்த அரத நோளில், 
ரதசியக் பகோடியும் ரதசிய சின்னமும் அறிமுகம் பசய்யப்பட்ைன. புதிதோகத் தன்னோட்சி பபற்ற 
சிங்கப்பூரில் பலத ப்பட்ை ைக்களுக்கு இமையில் அமையோள உணர்மவ வளர்ப்பது இதன் ரநோக்கம்.  

அமையோள அட்மைக்குப் பதிவு பசய்வதற்கோக  ோஃபிள்ஸ் கல்விக் கழகத்தில் வரிமசப்பிடித்து 
நிற்கும் ைோணவர்களின் புமகப்பைம்.  

ைறுபதிப்பு  

9 ரை 1966  

 

தகவல் கமலகள் அமைச்சின் தி ட்டு, சிங்கப்பூர் ரதசிய ஆவணக் கோப்பகத்திற்கு நன்றி. 
 

 

ஒரு ரவன் எங்கமள சிங்கப்பூரின் பல்ரவறு பகுதிகளுக்கும் அமழத்துச் பசன்றது. எங்களிைம் 
இருந்த பதிவுப் படிவங்கமளக் குடிைக்களுக்கோக நோங்கள் பூர்த்தி பசய்ரதோம். அப்ரபோது “மஜர ோ” 
என்ற ஒரு ரபனோமவப் பயன்படுத்தியது நிமனவிருக்கிறது. அதுரபோன்ற அருமையோன ரபனோமவ 
அதுவம  என் வோழ்க்மகயில் நோன் பயன்படுத்தியதில்மல. எனது ைட்ைைோன மகபயழுத்மத அந்தப் 
ரபனோ ைிகவும் அழகோக்கியது. நோன் குமறந்தது ஓ ோயி ம் அமையோள அட்மைகளிலும், எனது 
நண்பர்களில் பபரும்போரலோருக்கும் எழுதிரனன். அவர்களது அமையோள அட்மைகளில் உள்ள எனது 
மகபயழுத்மத இப்ரபோது அவர்கள் என்னிைம் கோட்டும்ரபோது, நோங்கள் சிரித்துவிடுரவோம்.  

 

சிங்கப்பூர் ரதசிய ஆவணக் கோப்பகம் பதிவு பசய்த வோய்பைோழி வ லோற்றுப் பதிவில் ைோலி லீ 
(ரதசிய பதிவு அலுவலகத்தின் எழுத்தர்). 

 

அமையோளச் சோன்றிதழ்  

1959  

கோகிதம்  

XXXX-02734 
 

ஓ ோண்டுக்குச் பசல்லுபடியோகும் இந்த அமையோளச் சோன்றிதழ், ரதசிய கைவுச்சீட்டுக்குப் பதிலோக 
வழங்கப்பட்ைது. இன்மறய கைவுச்சீட்டுகளில் முத்திம யிைப்படுவமதப் ரபோலரவ, இந்தச் 
சோன்றிதழின் உள் ஏடுகளிலும் விசோக்களும் குடிநுமழவு அதிகோரிகள் வழங்கிய அனுைதியும் 
முத்திம யிைப்பட்ைன.   

 

பதிவுச் சோன்றிதழ்  

1957  

கோகிதம்  

2001-03686 
 

1957ஆம் ஆண்டின் சிங்கப்பூர் குடியுரிமை சட்ைம், சிங்கப்பூரில் அல்லது ைலோயோ கூட்ைமைப்பில் 
பிறந்த அமனவருக்கும், ஈ ோண்டுகோலம் குடியிருந்த பிரிட்டிஷ் குடிைக்களுக்கும், குமறந்தது 10 
ஆண்டுகோலம் சிங்கப்பூரில் வோழ்ந்து வருரவோருக்கும் குடியுரிமை வழங்கியது. இதன் கோ ணைோக, 
வோக்கோளர்களின் எண்ணிக்மக 200,000க்கும் ரைலோக அதிகரித்தது.  
 

சிங்கப்பூர் ைோநிலத்தின் ரதசிய விசுவோச வோ  அட்மை  

1959  

கோகிதம்  

குபவக் யுபவன் யுவோன், அனோ வழங்கிய அன்பளிப்பு  

2000-01194, 2000-01195 
 

ரதசிய விசுவோச வோ ம் 1959 டிசம்பர் 3 முதல் 10 வம  நைத்தப்பட்ைது. சிங்கப்பூரின் ரதசிய 
சின்னங்களின் அறிமுகத்துைன் விசுவோச வோ ம் பதோைங்கியது. அந்தச் சின்னங்களில் ஒன்றோன 
“ைோஜுலோ சிங்கப்பூ ோ” ரதசிய கீதம், இந்த அட்மையில் அச்சிைப்பட்டுள்ளது.  

 

வ ீடிம் பபங் என்பவருக்குச் பசோந்தைோன சிங்கப்பூர் குடிய சின் அமையோள அட்மை  

1966  

கோகிதம், பிளோஸ்டிக்  

வ ீகுடும்பம் வழங்கிய அன்பளிப்பு  

2020-00062 
 

இவ்விரு அமையோள அட்மைகளும் 1966ஆம் ஆண்டில் வழங்கப்பட்ைமவ. புதிதோகச் சுதந்தி ம் பபற்ற 
சிங்கப்பூரில், 1965ஆம் ஆண்டின் ரதசிய பதிவுச் சட்ைத்தின்கீழ் நமைபபற்ற முதல் சுற்றுப் 
பதிவுகளின்ரபோது வழங்கப்பட்ை முதல் ஒரு ைில்லியன் அமையோள அட்மைகளில் இமவ 
உள்ளைங்கும். இந்தச் சட்ைத்தின்கீழ், 12 வயதுக்கு ரைலோன சிங்கப்பூ ர்கள் அமனவரும், 
“ரபோலியோகத் தயோரிக்க முடியோத, ரைோசடி பசய்ய முடியோத, நீர்கோப்புள்ள” பிளோஸ்டிக் ரைலுமற 
பகோண்ை அமையோள அட்மைகமளப் பபறுவதற்குப் பதிவு பசய்யரவண்டும். முன்னதோகப் 
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பயன்படுத்தப்பட்ை கோகித அமையோள அட்மைகளுக்கு விண்ணப்பம் பசய்ய ஆதோ ப் பத்தி ங்கள் 
ரதமவப்பைோதரதோடு, அமவ எளிதில் ரபோலியோகத் தயோரிக்கப்பைலோம் அல்லது ரசதைமைந்திைலோம் 
என்ற அக்கமறகளும் நிலவின. அதற்குத் தீர்வோக இந்த அமையோள அட்மைகள் அறிமுகம் கண்ைன.  

ரெோ ைக் இயூ என்பவருக்குச் பசோந்தைோன சிங்கப்பூர் குடிய சின் அமையோள அட்மை  

1966  

கோகிதம், பிளோஸ்டிக் 

மைக்கல் ரெோ பபங் ரசோய் ைற்றும் குடும்பத்தோர் வழங்கிய அன்பளிப்பு  

2020-00057 
 

 
 
 

 

                 Family-friendly Captions  

 

ஒவ்பவோரு சிங்கப்பூ ரும் 15 வயமத எட்டும்ரபோது இந்த இளஞ்சிவப்பு நிற அட்மைமயப் 
பபறுவோர்கள். உங்களது பிறப்புச் சோன்றிதமழப் ரபோலரவ, உங்கள் அமையோள அட்மையிலும் 
ைிகவும் முக்கியைோன விவ ங்கள் இருக்கும்!   

• அமையோள அட்மையில் என்ன விவ ங்கள் இருக்கும் என நிமனக்கிறரீ்கள்? உங்கள் 
பபற்ரறோரிைம் அல்லது தோத்தோ போட்டியிைம் அவர்களது அமையோள அட்மைகமளக் கோட்ைச் 
பசோல்லுங்கள்!  

• உங்கள் குடும்பத்தோரின் அமையோள அட்மைகமளயும் கோட்சிக்கு மவக்கப்பட்டுள்ள 
அட்மைமயயும் ஒப்பிட்டுப் போருங்கள். அமவ எந்த வமகயில் ஒர  ைோதிரியோக அல்லது 
வித்தியோசைோக இருக்கின்றன?  
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குடியிருப்பு  

 

 
பூன் ரல டிம வ் JTC வடீுகள், 1974-ல் கட்ைப்பட்ைமவ (2018-ல் இடிக்கப்பட்ைது)   

2018 

ரை ன் ரசோ  

கோகிதம், ை ப்பலமக 

பதிப்பு எண்.: 10/10 
 
போதி இடிக்கப்பட்ை நிமலயிலுள்ள இந்த அடுக்குைோடிக் கட்ைைங்கள் ஜூர ோங் நக ோண்மைக் 
கழகத்தோல் (JTC) கட்ைப்பட்ைமவ. அப்பகுதியில் வோழ்ந்துவந்த பதோழிலோளர்களுக்கோக, கழகம் 
1960களிலும் 1970களிலும் ரவக ரவகைோக இந்த வடீுகமளக் கட்டியது. இந்தக் கட்ைைங்கள் 
வம பைத்தில் “H” வடிவில் இருந்தன. இமணபயோத்த இரு கட்ைைங்கமள ஒரு ைின்தூக்கி 
இமணத்தது. 2018-ல், ஒட்டுபைோத்த ைறுஉருவோக்கத் திட்ைத்தின் ஒரு பகுதியோக இந்தக் கட்ைைங்கள் 
இடிக்கப்பட்ைன.  
 

 
ஒலி ஒளி கூைம் 
 
சுதந்தி  நோைோக முதல் ஆண்மைத் தோக்குப்பிடித்த சிங்கப்பூருைன் உற்சோகைமையுங்கள்; தீபவங்கிலும் 
தமலபயடுத்த சுத்தைோன வவீக வடீுகமளயும் சுயச்சோர்புள்ள தனி நக ங்கமளயும் பகோண்ைோடுங்கள்; 
அரதோடு, முதல்முமறயோக வவீக வடீுகளில் குடிரயறியவர்களின் அனுபவத்மதக் ரகட்ைறியுங்கள்.  
 

1 சிங்கப்பூரின் முதல் ரதசிய தின அணிவகுப்பு, 1966  
 
ைீடியோகோர்ப் நிறுவனத்திற்கு நன்றி.  
 
சிங்கப்பூர் சுதந்தி ம் பபற்று முதல் ஆண்டு நிமறவமைந்த கோமலயில், பமையணிகள் 
போைோங்கில் கூடி நிற்க, அதிபரும் அமைச்சர்களும் அணிவகுப்மபத் பதோைங்கி மவக்க 
வருமக தருகின்றனர்.  
 

2 பபரித்தோ சிங்கப்பூ ோ: குடியிருப்பு வோ ம், 1963  
 
கலோசோ  அமைச்சின் ஆவணங்கள், சிங்கப்பூர் ரதசிய ஆவணக் கோப்பகத்திற்கு நன்றி.  
 
1963ஆம் ஆண்டின் குடியிருப்பு வோ த்தின்ரபோது, ைக்கள் பதோமகயில் கிட்ைத்தட்ை 
கோல்பகுதியினர், அல்லது 20,000 குடும்பங்கள், கமைகளும், பள்ளிகளும், பலதுமற 
ைருந்தகங்களும், இத  வசதிகளும் பகோண்ை தனி நக ங்களில் வவீக வடீுகளில் 
ைறுகுடிரயற்றப்பட்ைமத சிங்கப்பூர் பகோண்ைோடியது. நக ப் புதுப்பிப்பும் ஈரைறிக் 
பகோண்டிருந்தது. பத்து ைைங்கு அதிகைோரனோம க் குடிரயற்றக்கூடிய உய ைோன கட்ைைங்கள் 
கட்டுவதற்கோகப் பமழய கமைவடீுகளும் குடிமசப்பகுதிகளும் இடிக்கப்பட்ைன. சிலிகி 
ெவுஸ் இதற்கு ஓர் எடுத்துக்கோட்டு.   
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3 
 

சுமபைோ பின்டி அப்துல்  ெமீுைனோன வோய்பைோழி வ லோற்று ரநர்கோணமல, உட்லண்ட்ஸ் 
ரிங் உயர்நிமலப் பள்ளி ைோணவர்கள் சின்பசோல்கர் ஷ் தோ  விகி ன், ரகட் தந்தர் ைியட் ரநோ 
ஊ, முகம்ைது லட்ஃபில் ஃபிர்ைோஸ் பின் அப்துல்லோ, அனிகோ கல்குட் ஆகிரயோர், சிங்கப்பூர் 
ரதசிய அரும்பபோருளகம் நைத்திய ைோணவ ஆவணக் கோப்போளர் திட்ைப்பணி 2020-ன் ஒரு 
பகுதியோக நைத்தினோர்கள். 
 
இந்த ரநர்கோணலில், திருவோட்டி சுமபைோ 1960களில் ஆம்பர் சோமலயில் ஒரு கம்ரபோங்கில் 
வோழ்ந்த அனுபவங்கமள விவரிக்கிறோர். அந்த கம்ரபோங், ஈஸ்ட் ரகோஸ்ட் போர்க்ரவ 
கட்டுவதற்கோக 1974ல் இடிக்கப்பட்ைது. அப்ரபோது அவ து குடும்பத்தோர் ரகலோங் போருவில் 
ஒரு வைீமைப்பு வளர்ச்சிக் கழக வடீ்டில் குடிரயறினோர்கள். கம்ரபோங் உணர்வு 
பறிரபோனரதோடு, அண்மைவடீ்ைோர்களுைன் நல்லுறமவ வளர்க்க புதிய வழிகமள நோடுவது 
உள்ளிட்ை பற்பல வோழ்க்மகமுமற ைோற்றங்கமளச் பசய்ய ரவண்டியிருப்பது பற்றி அவர் 
ரபசுகிறோர்.  
  

 
எனது வளரும் பருவத்தில், நில ைீட்பின் பதோைக்கத்மதக் கண்ரைன். பிரைோக் குன்று பைல்ல பைல்ல 
தூளோக்கப்பட்டு, ஒன்றுைில்லோைல் ரபோனது. பிரைோக்மகக் கைந்து பசல்லும் ரபோபதல்லோம், நீளைோன 
உருளும் வோம க் கோண்பரீ்கள். அது ைிகவும் தூசியோக இருக்கும்! நீங்கள் போர்த்த ஏகப்பட்ை ை ங்கள் 
முற்றிலும் கோணோைல் ரபோனது ைிகுந்த ரவதமனயோக இருந்தது. தூ த்திலிருந்து போர்த்தரபோது, 
ைணலும் தூசியும் நிமறந்த போமலவன நிலம்ரபோலக் கோட்சியளித்தது. இமவ எல்லோம் கைலுக்குள் 
பகோட்ைப்படுவமதயும், கைல் விலகி தூ ைோகச் பசல்வமதயும் கோண முடிந்தது. அதன்பிறகு வவீக 
வடீுகள் முமளக்கத் பதோைங்கின!  
 
சிங்கப்பூர் ரதசிய ஆவணக் கோப்பகம் பதிவு பசய்த வோய்பைோழி வ லோற்றுப் பதிவில் ரிச்சர்ட் ைோன் 
ஸ்வ ீகுவோன். 

 
ஈஸ்ட் ரகோஸ்ட் நிலைீட்புத் தளத்தில் ைண் நி ப்பமல எடுத்துச்பசல்லும் நீளைோன உருளும் வோர்.  

19 ஜூமல 1966  

 

ரலோ இயூ பகோங், த ஸ்ட்ப ய்ட்ஸ் மைம்ஸ்/எஸ்பிபெச்-க்கு நன்றி 
 
 
ைரீன் பர டில் கைலிலிருந்து ைீட்கப்பட்ை நிலப்பகுதி. இங்கு வைீமைப்பு வளர்ச்சிக் கழக (வவீக) 
வடீுகள் கட்ைப்பட்ைன.  

14 பசப்ைம்பர் 1974  
 
ைக் கியன் பசங், த ஸ்ட்ப ய்ட்ஸ் மைம்ஸ்/எஸ்பிபெச்-க்கு நன்றி 
 
RFID prompt 
 

நிலைீட்போல் சிங்கப்பூரின் பைோத்த ப ப்பளவு கிட்ைத்தட்ை கோல்ைைங்கு அதிகரித்திருக்கிறது. நோம் 
நிலைீட்மபத் பதோை  ரவண்டுைோ?  
 

➔ ஆம், நிலப் பற்றோக்குமறக்குத் தீர்வு கோண நோம் நிலைீட்மபத் பதோை ரவண்டும். நோன் 
ைீட்கப்பட்ை நிலப்பகுதியில் வசிக்கிரறன் அல்லது ரவமல பசய்கிரறன்.  

➔ இல்மல, சுற்றுப்புறப் போதிப்புகள் பற்றி நோன் கவமலப்படுகிரறன்.  
 
 
ைறுகுடிரயற்றம் 

1970 

ரலோக் பெோங் பசங்  

கோகிதம், ை ப்பலமக  

பதிப்பு எண்.: 2/15 

2016-00735 
 

சிங்கப்பூரில் 1960கள் முதல் 1980கள் வம  ரைற்பகோள்ளப்பட்ை ைறுகுடிரயற்ற நைவடிக்மகயின் ஒரு 
பகுதியோக, வவீக வடீ்டுக்கு ைோறவிருந்த ஒரு குடும்பத்மத அவர்களது ஜோலோன் யூரனோஸ் அத்தோப்பு 
வடீ்டுக்கு பவளியில் கோட்டுகிறது இந்தப் புமகப்பைம். அவர்களது குடியிருப்பின் நிமலமை, 
பின்னணியிலுள்ள புதிய வவீக வடீுகளுைன் ஒப்பிட்டுக் கோட்ைப்பட்டுள்ளது.  
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தூய்மையோன கோற்று, பசுமையோன சுற்றுப்புறம், எங்கிலும் அழகிய கோட்சிகள் ஆகியவற்றுைன் 
நோங்கள் அதிக ைகிழ்ச்சி அமைந்ரதோம். பமழய இைத்தில் குழோய் நீர் இல்லோததோல், நோங்கள் 
கிணற்று நீம ப் பயன்படுத்த ரவண்டியிருந்தது. தூங்கும் இைத்மதப் பபோறுத்தவம , எங்களது புதிய 
வடீு நிச்சயைோகத் தூய்மையோக இருந்தது. அரதோடு, க ப்போன்பூச்சிகளும் பூ ோன்களும் அவ்வளவோக 
இல்மல. வோழ்க்மக முமறமயப் பபோறுத்தவம  அது பபரும் முன்ரனற்றம் என்ரற பசோல்ரவன். 
எங்களுக்குச் பசோந்தைோன முமறயோன இைத்தில் தங்கியிருக்கும் உணர்வு பபரும் ைோற்றத்மத 
உண்ைோக்கியது.  
 
சிங்கப்பூர் ரதசிய ஆவணக் கோப்பகம் பதிவு பசய்த வோய்பைோழி வ லோற்றுப் பதிவில் ரகோ பூன் 
லிரயோங். 
  

 

 
 
வவீக வடீ்டின் வோைமக ஒப்பந்தம்  

19 பிப் வரி 1972  

கோகிதம்  

வில்லியம் ஓ வழங்கிய அன்பளிப்பு  

2015-00019 
 
இந்தப் பத்தி ம், 1972ஆம் ஆண்டில் வவீக வோைமக வடீ்டுக்கோன வோைமக நிபந்தமனகள், வோைமக 
கட்ைணம், ரசமவப் ப ோைரிப்புக் கட்ைணம் ஆகியவற்மறக் குறிப்பிடுகிறது. ஜோலோன் சோய் சீயில் 
இருந்த இந்த வோைமக வடீ்டில் வில்லியம் ஓ 1977 வம  வசித்தோர். பிறகு பிரைோக் புது நகரில் 
பசோந்த வடீு வோங்கிச் பசன்றோர். கம்ரபோங் வடீ்டிலிருந்து வோைமக வடீ்டுக்கு ைோறிச் பசன்று, பிறகு 
பசோந்த வடீு வோங்கி முன்ரனற்றைமைந்த ஓ-வின் கமத, 1960கள் முதல் 1980கள் வம யிலோன 
கோலகட்ைத்தில் வோழ்ந்துவந்த ைற்ற பல சிங்கப்பூ ர்களுக்கும் பபோருந்தும்.  

 
பிரைோக் புது நகரில் கட்ைப்பட்ை வவீக வடீுகளுக்கோன குலுக்கலின் அமழப்பு அட்மை  

25 ஆகஸ்ட் 1977  

கோகிதம்  

வில்லியம் ஓ வழங்கிய அன்பளிப்பு  

2015-00016 
 
பிரைோக் புது நகரில் கட்ைப்பட்ை வவீக வடீுகளின் விற்பமனக்கோன குலுக்கமல ரநரில் கோண 
தனிநபர்கள் அமழக்கப்பட்ைனர். பிரைோக் பதோகுதி நோைோளுைன்ற உறுப்பினர் குலுக்கமல நைத்தி 
மவத்தோர். இந்த அட்மைகமள வழங்கிய வில்லியம் ஓ என்பவர், குலுக்கலில் ரதர்ந்பதடுக்கப்பட்ைோர். 
அவர் 1977 முதல் 1987 வம  பிரைோக்கில் வசித்தோர்.  
 
பிரைோக் புது நகரில் கட்ைப்பட்ை வவீக வடீுகளுக்கோன குலுக்கலின் அமழப்பு அட்மை  

22 பசப்ைம்பர் 1977  

கோகிதம்  

வில்லியம் ஓ வழங்கிய அன்பளிப்பு  

2015-00017 
 
 
ஆங்கர் விளம்ப ச்சின்ன ரபக்மலட் ைம்ப்ளர் ைின்விமசகளும் பபட்டியும்  

1970-1979  

ரபக்மலட்  

2014-00698 
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ரபக்மலட் என்பது பிளோஸ்டிக்கின் ஆ ம்பகோல வடிவைோகும். இது ைின்கோப்பும் சூட்மை எதிர்க்கும் 
தன்மையும் பகோண்டிருந்ததோல் ப வலோகப் பயன்படுத்தப்பட்ைது. சிங்கப்பூரில் 1960கள் முதல் 1980கள் 
வம யிலோன கோலகட்ைத்தில் ரபக்மலட் ைின்விமசகள் ைிகவும் பி பலைோக இருந்தன. 
பபரும்போலோன வடீுகளில் அமவ கோணப்பட்ைன.  
 
முந்திய வடீ்மை பநருப்பில் பறிபகோடுத்த பிறகு புதிய வவீக வடீ்டில் குடிரயறிய தம்பதியர் 
ைகிழ்ச்சியில் திமளக்கின்றனர்.  

30 அக்ரைோபர் 1963  

 

ரலோ இயூ பகோங், த ஸ்ட்ப ய்ட்ஸ் மைம்ஸ்/எஸ்பிபெச்-க்கு நன்றி 
 

சிங்கப்பூரின் ப ந்த கோட்சி: தஞ்ரசோங் பகோர் 

2015  

ரை ன் ரசோ  

கோகிதம், ை ப்பலமக  

பதிப்பு எண்.: 10/10  
 

தஞ்ரசோங் பகோம க் கோட்டும் இந்தப் ப ந்த கோட்சியின் ைத்தியில் பின்னகல்@ைக்ஸ்ைன் 
குடியிருப்மபக் கோணலோம். சிங்கப்பூரின் முதல் 50 ைோடி பபோதுக் குடியிருப்போன இது, 2009 டிசம்பர் 
ைோதம் கட்டி முடிக்கப்பட்ைது. தஞ்ரசோங் பகோரில் 1963-ல் கட்ைப்பட்ை இ ண்டு ஆ ம்பகோல வவீக 
வோைமக வடீு அடுக்குைோடிக் கட்ைைங்கள் அமைந்திருந்த நிலப்பகுதியில் நக ப் புதுப்பிப்போக இந்தக் 
குடியிருப்பு கட்ைப்பட்ைது.  
தஞ்ரசோங் பகோரில் இருந்த குடிமசப்பகுதியில் புத்தோண்டு தினத்தன்று தீ மூண்ைமதத் பதோைர்ந்து, 
வசிப்ரபோர்கள் தங்களது உைமைகளுைன் பதறியடித்துக் பகோண்டு வடீுகளிலிருந்து 
பவளிரயறினோர்கள்.  

1 ஜனவரி 1976  
 
ைக் கியன் பசங், வோன் பசங் யிப், த ஸ்ட்ப ய்ட்ஸ் மைம்ஸ்/எஸ்பிபெச்-க்கு நன்றி 
 
RFID prompt 
தீயினோல் போதிப்பமைந்த பலரும் சோம்பலிலிருந்து தங்களது வோழ்க்மகமய ைீண்டும் சீ மைக்க 
ரநரிட்ைது.    
 

➔ அவர்களது ைீள்திறமனப் போ ோட்ை இங்ரக தட்ைவும்.  
 

குயின்ஸ்ைவுன் வடீ்டு விற்பமனயின் குலுக்கல் நிகழ்ச்சியின் புமகப்பைம். 1964 பிப் வரி ைோதம் 
அறிமுகைோன “ைக்களுக்கு வடீ்டுரிமை” திட்ைத்தின்கீழ், வைீமைப்பு வளர்ச்சிக் கழகம் குலுக்கமல 
நைத்தியது.  

ைறுபதிப்பு  

5 ஏப் ல் 1965  
 
தகவல் கமலகள் அமைச்சின் தி ட்டு, சிங்கப்பூர் ரதசிய ஆவணக் கோப்பகத்திற்கு நன்றி. 
ைவுன்ட் பவர்னன் முகோைிலிருந்த தனது வ ரவற்பமறயில் கூர்க்கோ சீரூமையில் ஜரப தோபோவின் 
புமகப்பைம்.  

ைறுபதிப்பு  

1985  
 
ஜரப தோபோ / சிங்கப்பூர் கூர்க்கோ புமகப்பை அரும்பபோருளகத்திற்கு நன்றி.  
கம்ரபோங்கில் பபரிய தீ மூண்டு, 16,000 ரபர் வடீிழந்து நோன்கு ைோதங்களுக்குப் பிறகு, புக்கிட் ரெோ 
சுவ ீகுடியிருப்புப் ரபட்மையின் முதற்கட்ை வடீுகள் அதிகோ பூர்வைோகத் திறக்கப்பட்ைன.  

23 பசப்ைம்பர் 1961  
 
ெோன் ெோய் ஃபபோங், த ஸ்ட்ப ய்ட்ஸ் மைம்ஸ்/எஸ்பிபெச்-க்கு நன்றி 
 
ஐந்து கட்ைைங்களில் பைோத்தம் 904 ஓ மற சமூக வடீுகள் இருந்தன. அவற்றின் ைோத வோைமக $20. 
பி தைர் லீ குவோன் இயூ இரத நோளில் வடீுகமளத் திறந்து மவத்தோர். திறப்பு விழோவின்ரபோது, 
தீயினோல் போதிப்பமைந்த அமனவம யும் ஓ ோண்டுக்குள் அரத இைத்தில் குடிரயற்ற உறுதி 
அளித்தோர்.  
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பல ைணிரந ம் ரவமல பசய்து கமளத்துப்ரபோன தோதிகள், வ ரவற்பமறயில் ஒன்றுகூடி 
விமளயோடி ஊக்கம் பபறுகின்றனர்.  

6 பிப் வரி 2020  
 
எனதருமை இல்லம் பபோது அமழப்பின் ஒரு பகுதியோக ைரி ைடின்ரசோ வழங்கிய பைம் 

 
எனக்குச் சுைோர் 10 வயதிருந்தரபோது, 1959-ல்  ப்பர் பதோழிற்சோமலக்குப் பக்கத்தில் வசித்து வந்ரதோம். 
அப்ரபோது, ைதிய உணவு ரந த்தில் தீ மூண்ைது. நோன் ைிகவும் பயந்து ரபோரனன். நோன் தப்பிரயோை 
முயன்ற ரபோரதல்லோம் ைண்டியிட்டு விழுந்து, முழங்கோல்களில் கோயம்பட்ரைன். எனது 
உைன்பிறப்புகளுக்கோகச் சோமலரயோ ைோக உட்கோர்ந்து கோத்திருந்ரதன். ஆனோல், எனக்கு உதவி 
பசய்ய யோரும் வ வில்மல. நோன் பதோமலந்துரபோய், பசியுைன் இருந்ரதன். இ வோனதும், என் 
சரகோதரிகமளத் ரதை தீயமணப்போளர் ஒருவரிைம் உதவி ரகட்ரைன். இன்றுகூை, “தீ” என்ற 
பசோல்மலக் ரகட்ைோரல எனக்கு ையக்கம் வருவதுரபோல இருக்கும்.  

 
மூத்ரதோர்களுைன் நைத்தப்பட்ை எனதருமை இல்லம்  ஈடுபோட்டு அங்கத்தில் ர ோஸ் ைோன்.   

சிங்கப்பூரின் பபோதுக் குடியிருப்புக் கமத பற்றி சிங்கப்பூர் வ லோற்றுக் கோட்சிக்கூைத்தில் ரைலும் 
பதரிந்து பகோள்ளுங்கள்! 

 

 

                 Family-friendly Captions  

 

வைீமைப்பு வளர்ச்சிக் கழகம் சிங்கப்பூரின் பபோது குடியிருப்புகமளக் கவனித்துக் பகோள்கிறது. 
பநரிசலோன அல்லது சுகோதோ ைற்ற சூழ்நிமலகளில் வசித்துவந்த ஏ ோளைோன ைக்களுக்கு வடீுகமளக் 
கட்டிக் பகோடுப்பதற்கோக, 1960ல் கழகம் அமைக்கப்பட்ைது.  

• இந்தப் புமகப்பைத்தில் எந்த வமகயோன வடீுகள் பதரிகின்றன? அமவ எந்த அளவுக்கு ஒர  
ைோதிரியோக அல்லது வித்தியோசைோக இருக்கின்றன? 

• உங்கள் பபற்ரறோர் அல்லது தோத்தோ போட்டி முன்பு அத்தோப்பு வடீ்டில் வசித்திருந்தோல், அந்த 
அனுபவம் எப்படி இருந்தபதன அவர்களிைம் ரகளுங்கள்.  

• உங்களுக்கு அத்தோப்பு வடீ்டில் வசிக்கப் பிடிக்குைோ? ஏன் அல்லது ஏன் இல்மல?  
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ரதசிய ரசமவ  

 

 
ரதசிய ரசமவக்கு என்மன வழியனுப்பி மவத்தரபோது என் அம்ைோவும் சரகோதரியும் அழுதது 
எனக்கு நிமனவிருக்கிறது. நோன் ரபோருக்குச் பசல்வதோக அவர்கள் நிமனத்தனர்.  
 
 
மூத்ரதோர்களுைன் நைத்தப்பட்ை எனதருமை இல்லம்  ஈடுபோட்டு அங்கத்தில் ஜிம்ைி ரை. 
 

 
 
82 வயது திருவோட்டி சூ ஆ சூன், ரதசிய ரசமவமயத் பதோைங்கவிருந்த 18 வயது ரப ன் ரைனியல் 
டிரயோ ைிங் ட்சின்மனக் கட்டிப்பிடித்து முத்தைிடுகிறோர்.  

11 டிசம்பர் 1996 
 
இங் ெோன் குவோன், த ஸ்ட்ப ய்ட்ஸ் மைம்ஸ்/எஸ்பிபெச்-க்கு நன்றி 
 
ரதசிய ரசமவக்குச் ரசர்க்கப்பட்ை முதல் சில பிரிவுகளில் ஒன்று பதலுக் ஆயர் பதோகுதியில் 
வழியனுப்பி மவக்கப்படும் புமகப்பைம்.  

ைறுபதிப்பு  

3 பசப்ைம்பர் 1967  
 
தகவல் கமலகள் அமைச்சின் தி ட்டு, சிங்கப்பூர் ரதசிய ஆவணக் கோப்பகத்திற்கு நன்றி. 
ரதசிய ரசமவயில் புதிதோகச் ரசர்ந்தவர்களுக்கு முதல் நோளன்று அதிகோரி விளக்கைளிக்கிறோர்.  

ைறுபதிப்பு  

7 ரை 1968   
 
ைோன் சிரயோங் பைங், நன்யோங் சியோங் போவ்  /எஸ்பிபெச்-க்கு நன்றி 
 
 
கோலோங் முகோைில் ரதசிய ரசமவ பதிவின் முதல் நோளன்று, ரசமவயோளர் அல்பபல் சிங்குக்கு 
ைருத்துவப் பரிரசோதமன பசய்யப்படுகிறது.  

28 ைோர்ச் 1967 
 
சியூ பூன் சின், த ஸ்ட்ப ய்ட்ஸ் மைம்ஸ்/எஸ்பிபெச்-க்கு நன்றி 
 

 
சிங்கப்பூரில் ரதசிய ரசமவ அைலோக்கப்படுவதோக எனக்குத் பதரிய வந்தரபோது, அற்புதைோன 
ரயோசமன என்ரற நிமனத்ரதன். இந்நோடு நம் நோடு என்ற உணர்ரவ இதற்கு முக்கிய கோ ணம். நோம் 
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ரவறு யோம யும் நம்பியிருக்க முடியோது, ஏபனனில் 1942-ல் அவர்கள் நம்மைக் 
மகவிட்டுவிட்ைோர்கள். நம்மை நோம்தோன் தற்கோத்துக்பகோள்ள ரவண்டும். எனது பசௌகரியைோன 
வோழ்க்மகயிலிருந்து அது ஒரு ைோற்றைோக அமைந்தது. ஆங்கிலம் ரபசுரவோரின் ைத்தியில் 
வோழ்ந்துவந்த எனக்கு, என் பள்ளி, ரதவோலயம், குடும்பம், ஆர்வங்கள், எனது புவியியல் ஆகியனரவ 
அதுவம  உலகைோக இருந்தது.  
 
சிங்கப்பூர் ரதசிய ஆவணக் கோப்பகம் பதிவு பசய்த வோய்பைோழி வ லோற்றுப் பதிவில் வின்சன்ட் 
ரகப்ரியல். 
 

RFID prompt 
 
என் நோட்டுக்குச் ரசமவயோற்றுவதற்கோக எனது பசௌகரியங்கமள விட்டுக்பகோடுக்க நோன் 
முன்வருரவன்.  

 
ஆைோம்  
இல்மல 

 
ைருத்துவப் பரிரசோதமன கிறுக்குத்தனைோன அனுபவைோக இருந்தது. நோன் பரிரசோதமனக்குச் 
பசன்றரபோது, உள்ளோமை கூை இல்லோைல் எல்லோவற்மறயும் கழற்றச் பசோன்னோர்கள். அதற்குப் 
பிறகு பபண்கள் எங்கமளப் பரிரசோதமன பசய்தோர்கள். ைருத்துவப் பணியோளர் இதயத்துடிப்பு, இ த்த 
அழுத்தம் ரபோன்ற விவ ங்கமளப் பதிவு பசய்தோர். அந்தப் பபண்கள் எந்ரந மும் சிரித்துக்பகோண்ரை 
இருந்தோர்கள். அபைரிக்கோவின் நவனீகோல நிகழ்ச்சிகள் ரபோல நோங்கள் அமனவரும் ஆண்களோக 
இருந்தது அதற்குக் கோ ணம். நோங்கள் இளவயதின ோக, பதோப்மப இல்லோைல் உைற்கட்டுைன் 
இருந்ததோல்.  
 
சிங்கப்பூர் ரதசிய ஆவணக் கோப்பகம் பதிவு பசய்த வோய்பைோழி வ லோற்றுப் பதிவில் வின்சன்ட் 
ரகப்ரியல். 
 
 

நோங்கள் முகோமுக்குச் பசன்று பதிவு பசய்த பிறகு, பூட்ஸ் கோலணியும் சீருமையும் பகோடுத்தோர்கள். 
முதல் நோளிரலரய ஆறு மைல் ஓை மவத்தோர்கள். பமழய போசிர் லோபோ முகோைில் பதோைங்கி 
சோஃப்டி, துவோஸ் முமன வம  பசன்று, அங்கிருந்து திரும்பி ஓடி வந்ரதோம். எங்கள் அமனவ து 
போதங்களிலும் பகோப்பளங்களோக இருந்தன. அதிலிருந்து நீரும் சீழும் இ த்தமும் வடிந்தன. 
இப்படித்தோன் பயிற்சி அதிகோரி வகுப்மப எங்களுக்குப் பழக்கப்படுத்தினோர்கள். “இன்றிலிருந்து 
இமதத்தோன் உங்களிைம் எதிர்போர்க்கிரறோம்,” என்று அவர்கள் பசோன்னோர்கள்.  
 
சிங்கப்பூர் ரதசிய ஆவணக் கோப்பகம் பதிவு பசய்த வோய்பைோழி வ லோற்றுப் பதிவில் ைோன் பபங் 
அன். 
 

 
அடிப்பமை  ோணுவப் பயிற்சிமய முடித்த வ ீர்களின் பகோண்ைோட்ைம்.  

2 அக்ரைோபர் 2010  
 
 ோஜ் நை ோஜன், த ஸ்ட்ப ய்ட்ஸ் மைம்ஸ்/எஸ்பிபெச்-க்கு நன்றி 
 

 
 
பூலோவ் பதக்ரகோங் தீவில் அடிப்பமை  ோணுவப் பயிற்சிமயத் பதோைங்கிய முதல் நோளில், புதிய 
ரசமவயோளர்கள் ரைத்யூ ைோனுக்கும் சோன் கோய் ரச-வுக்கும் தமலமுடி சவ ம் பசய்யப்படுகிறது.  

14 ஜூன் 2007  
 
லிம் வுய் லியோங், த ஸ்ட்ப ய்ட்ஸ் மைம்ஸ்/எஸ்பிபெச்-க்கு நன்றி 
 
திரயட்ைர்பவோர்க்ஸ் தயோரித்த “ஆர்ைி ரைஸ்” நோைகத்தின் சிற்ரறடு  

1987  

கோகிதம்  

திரயட்ைர்பவோர்க்ஸ் (சிங்கப்பூர்) வழங்கிய அன்பளிப்பு  

2007-53178 
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 “ஆர்ைி ரைஸ்” நோைகம், மைக்கல் சியோங்கின் அரத பபயரிலோன புத்தகத்திலிருந்து தழுவப்பட்ைது. 
பல்ரவறு சமூக, கலோசோ ப் பின்புலங்கமளச் ரசர்ந்த 18 வயது சிங்கப்பூ ர்களுக்கு இமையில் 
ஈ ோண்டுகோல  ோணுவப் பயிற்சியின்ரபோது உருவோகும் பந்தம் பற்றிய நோைகம் இது. 
திரயட்ைர்பவோர்க்ஸ் (இப்ரபோமதய பபயர் T:>Works) தயோரித்த இந்நோைகம், 1987 ஆகஸ்ட் 3 முதல் 9 
வம  முதன்முதலோகப் பமைக்கப்பட்ைது. லோப ரநோக்கற்ற, சுரயச்மசயோன உள்ளூர் நோைக 
நிறுவனைோன திரயட்ைர்பவோர்க்ஸ், 1985-ல் அமைக்கப்பட்ைது.  
 
ரதசிய ரசமவக்கு அமழக்கும் அறிவிப்பு  

1967  

கோகிதம்  
2015-02017 
 
ரதசிய ரசமவயில் முதன்முதலில் ரசர்த்துக் பகோள்ளப்பட்ை சுைோர் 9,000 இமளஞர்களுக்கு 
அனுப்பப்பட்ை அமழப்பு அறிக்மக இது. இவர்கள் 1949 ஜனவரி 1 முதல் ஜூன் 30 வம யிலோன 
கோலகட்ைத்தில் பிறந்தவர்கள். 14 ைோர்ச் 1967 அன்று நிமறரவற்றப்பட்ை ரதசிய ரசமவ (திருத்த) 
ைரசோதோவின்படி, 18 வயதோன சிங்கப்பூர் ஆண் குடிைக்களுக்கும் நி ந்த வோசிகளுக்கும் ரதசிய ரசமவ 
கட்ைோயம். முதன்முதலோகத் ரதசிய ரசமவயில் ரச  ரவண்டியவர்களில் சுைோர் 4 விழுக்கோட்டினர் 
பதிவு பசய்யவில்மல.  
அவர்களுக்கு குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்ைோல் ஆறு ைோதங்கள் வம யிலோன சிமறத்தண்ைமன அல்லது 
S$20,000 அப ோதம், அல்லது இ ண்டுரை விதிக்கப்பைலோம்.  
 
உமறயுைன் தண்ணரீ் ரபோத்தல்  

1969  

துணி, உரலோகம், பிளோஸ்டிக்  

வில்லியம் ஓ வழங்கிய அன்பளிப்பு  

2015-00012 
 
 
சிங்கப்பூரின் முதல் ரதசிய ரசமவயோளர்களுக்கு வழங்கப்பட்ை பபோருட்களில் தண்ணரீ் ரபோத்தல், 
ரபோர் தமலக்கவசம், உணவுக்கோன தக க்கலன் ஆகியன உள்ளைங்கின. தண்ணரீ் ரபோத்தலும் 
தமலக்கவசமும் வ ீரின் இமைவோரில் இமணக்கப்பட்டிருந்திருக்கும்.  
 
சிங்கப்பூர் பதோமலத்பதோைர்பு ஆமணயத்தின் பதோமல அமழப்போன் (ரபஜர்)  

1970-1984  

பிளோஸ்டிக், உரலோகம், கண்ணோடி  

2010-04931 
 
மகப்ரபசிகள் எங்கிலும் பயன்படுத்தப்படுவதற்கு முன்போக, ரதசிய ரசமவயோளர்கள் இதுரபோன்ற 
பதோமல அமழப்போன்கமள  ோணுவ முகோம்களுக்கு எடுத்துச்பசன்றனர். அவர்களது 
அன்புக்குரியவர்கள் அவர்களுைன் எளிதில் பதோைர்பு பகோள்வதற்கு இமவ பயன்பட்ைன. பயிற்சிக்குப் 
பிறகு இ வு ரந த்தில், முகோைின் பபோதுத் பதோமலரபசிகளில் வ ீர்கள் வரிமசப்பிடித்து நின்று 
பதிலமழப்புகள் பசய்வோர்கள். சிங்கப்பூர் வோழ்க்மகமயப் பி திநிதிப்பதோக அமையோளம் கோணப்பட்ை 
பபோருட்களில் இதுவும் ஒன்று. பசன்ற 1984ஆம் ஆண்டு புமதக்கப்பட்ை ரதசியக் கண்கோட்சி கோலப் 
பபட்ைகத்தில் இதுவும் இைம்பபற்றிருந்தது. அந்தக் கோலப் பபட்ைகம் 2015-ல் ரதசிய அரும்பபோருளக 
வளோகத்திலிருந்து ரதோண்டி எடுக்கப்பட்ைது.  
 
ரதசிய ரசமவயோளர்களுக்கு வழக்கைோக வழங்கப்பட்ை ஒரு ரஜோடி அலுைினியத் தக க்கலன்கள்  

1969  

உரலோகம்  

வில்லியம் ஓ வழங்கிய அன்பளிப்பு  

2015-00021-001, 2015-00021-002 
 
ரபோர் தமலக்கவசம்  

1969  

உரலோகம்  

வில்லியம் ஓ வழங்கிய அன்பளிப்பு  

2015-00013 
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உள்கட்ைமைப்பு 

 

 
சோங்கியின் சியோக் குவோன் சோமலயில் 800 பலதுமறத் பதோழில்கல்லூரி ைோணவர்கள் 
ச மளக்கற்கமளக் பகோட்டி சோமலமய அமைக்கின்றனர். 
15 ரை 1971  
 
ரலோ இயூ பகோங், த ஸ்ட்ப ய்ட்ஸ் மைம்ஸ்/எஸ்பிபெச்-க்கு நன்றி 
 

 
இது ரஷோக்கோக இருக்கிறது. நோங்கள் ஆறோவது முமறயோக இரயோ சூ கோங்குக்குச் பசல்கிரறோம். 
நோங்கள் திருப்தி அமையும்வம  இமதச் பசய்துபகோண்ரை இருக்கப் ரபோகிரறோம்!  
 
K.சர்வஸ்வ ம், 8 நவம்பர் 1987 ரததியிட்ை த ஸ்ட்ப ய்ட்ஸ் மைம்ஸ் பசய்தியில் (ரதோ போரயோ 
நிமலயத்திற்கும் இரயோ சூ கோங் நிமலயத்திற்கும் இமையில் பபருவிம வு இ யில் பசயல்பைத் 
பதோைங்கிய முதல் நோள்) 
 

 
பபருவிம வு (எம்ஆர்டி) இ யில் பசயல்பைத் பதோைங்கிய முதல் நோளன்று,  யிலின் வ வுக்கோகப் 
பயணிகள் ஆர்வத்துைன் கோத்திருந்தனர்.  

7 நவம்பர் 1987  
 
மைக்கல் லியூ, த ஸ்ட்ப ய்ட்ஸ் மைம்ஸ்/எஸ்பிபெச்-க்கு நன்றி 
 
ஜோலோன் தவ்ரக-மய ரைம்படுத்தும் “பகோத்ரதோங் ர ோரயோங்” திட்ைப்பணியின் ஒரு பகுதியோக, 
சிங்கப்பூர் பல்கமலக்கழக ைோணவர்கள் சோக்கமையில் தூர் வோருகின்றனர்.  

11 ஜூமல 1971  
 
சியூ பூன் சின், த ஸ்ட்ப ய்ட்ஸ் மைம்ஸ்/எஸ்பிபெச்-க்கு நன்றி 
 
RFID prompt 
 
சிங்கப்பூரிலுள்ள ைற்றவர்களின் வோழ்க்மகமய ரைம்படுத்துவதற்கோக நீங்கள் எப்ரபோதோவது 
பதோண்டூழியச் ரசமவ புரிந்திருக்கிறரீ்களோ? 

 
→ ஆைோம் 
→ இல்மல 
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பபருவிம வு  யில் பசயல்பைத் பதோைங்கிய முதல் நோளன்று, சோன் கியன் குவோனும் ஜூடி ஆவும் 
தங்கள் திருைணத்திற்கோகத் ரதவோலயத்திற்கு  யிலில் ஏறிச் பசன்றனர்.  

7 நவம்பர் 1987  

 

ஆர்தர் லீ சி.பெச்., த ஸ்ட்ப ய்ட்ஸ் மைம்ஸ்/எஸ்பிபெச்-க்கு நன்றி 
 
சோன் கியன் குவோனும் அவ து ைமனவி ஜூடி ஆவும், 28 ஆண்டுகளுக்குமுன் தங்களது திருைண 
நோளன்று பசன்ற முதல் பபருவிம வு  யில் பயணத்மத  யிலில் நிமனவுகூர்ந்தனர்.  

2 ஆகஸ்ட் 2015 

 
. 

ஒங் வ ீஜின், த ஸ்ட்ப ய்ட்ஸ் மைம்ஸ்/எஸ்பிபெச்-க்கு நன்றி 
 

 
 

சில சோமலகள் ரைோசைோன நிமலயில் இருந்தன. ைமழ பபய்த ரபோபதல்லோம், வோகனங்களோல் 
பசல்ல முடியோது. நீங்கள் பள்ளிக்கு அணிந்து பசன்ற பவள்மள கோலணிகள், வடீு திரும்பும்ரபோது 
சிவப்போக ைோறியிருக்கும் (ரசறோகக் கிைந்த சோமலகளோல்).  
 
ரபோதிய நிதி ஒதுக்கீடு இல்லோத கோ ணத்தோல், நோங்கள் சோமலக் கசடுகமளப் பயன்படுத்தி 
சோமலமயச் சீ மைத்ரதோம். அந்நோளில், அமனவரும் தங்கள் உமழப்புைன் பங்களிக்க 
ரவண்டியிருந்தது. சிங்கப்பூர் ஆயுதப்பமை இயந்தி ங்கமள வழங்கி, ரபோர்க்கோலப் பமைவ ீர்கமளத் 
தி ட்டியது. நோங்கள் அமனவரும் பகோஞ்சம் பணம் ரபோட்டு, அ சோங்கத்திைைிருந்து பகோஞ்சம் பணம் 
பபற்று, பபோருட்கமள வோங்கிரனோம்.  
 
சிங்கப்பூர் ரதசிய ஆவணக் கோப்பகம் பதிவு பசய்த வோய்பைோழி வ லோற்றுப் பதிவில் (ைண்ைரின் 
பைோழியில்) சிம் கிம் லியன். 
 

 
  
விடியல் (Dawn) (தஞ்ரசோங் பகோர்  யில்ரவ நிமலயம்)  

16 பசப்ைம்பர் 1967 
 
பெோர் குபவோக் கின் வழங்கிய பைம்.  
 
1973-ல் ரபருந்து நிறுவனங்கள் இமணக்கப்பட்டு சிங்கப்பூர் ரபருந்து ரசமவ (எஸ்பிஎஸ்) 
அமைக்கப்பட்ை பிறகு ரபருந்து ரசமவகளின் எண்ணிக்மக குமறக்கப்பட்ைதோல், திரயோங் போருவில் 
உள்ள ரபருந்து நிறுத்தத்தில் ஏகப்பட்ை பயணிகள் கோத்திருக்கின்றனர்.  

4 பிப் வரி 1974  
 
ைஸ்லோன் பட்ப ோன், த ஸ்ட்ப ய்ட்ஸ் மைம்ஸ்/எஸ்பிபெச்-க்கு நன்றி 
 
பபருவிம வு இ யில் பசயல்பைத் பதோைங்கிய முதல் நோமள முன்னிட்டு பவளியிைப்பட்ை டிக்பகட்  

7 நவம்பர் 1987  

பிளோஸ்டிக் 

2015-02028 
 
பபருவிம வு இ யிலின் முதல்கட்ைச் ரசமவ 7 நவம்பர் 1987 அன்று பதோைங்கியது. பதோைக்கைோக, 
ரதோ போரயோவிலிருந்து இரயோ சூ கோங் வம யிலோன ஐந்து நிமலயங்கள் பசயல்பைத் பதோைங்கின. 
கிழக்கு-ரைற்கு இ யில்தைத்தின் கமைசி நிமலயைோன பூன் ரல, 6 ஜூமல 1990 அன்று 
திறக்கப்பட்ைது. இந்த நிமனவு டிக்பகட்டுகளின் விற்பமனயில் கிமைத்த வசூல் அறப்பணிக்குச் 
பசன்றது.  
ரபருந்து நைத்துநரின் டிக்பகட் துமளக்கருவி  

1940கள் – 1970கள்  

உரலோகம்  

2007-55078 
 
பயணி ஏறிய ரபருந்து நிறுத்தத்தின் எண்மணக் குறிப்பதற்கோகப் ரபருந்து நைத்துநர் பயன்படுத்திய 
டிக்பகட் துமளக்கருவி இது.  
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சிங்கப்பூர் ரபருந்து ரசமவயின் (எஸ்பிஎஸ்) 80 கோசு ரபருந்து டிக்பகட்  

1970கள் – 1980கள்  

கோகிதம்   

2008-06664 
 
ரபருந்து டிக்பகட்டுகள் தோனியக்கையைோவதற்குமுன், பயணிகள் ரபருந்தில் ஏறி ஓர் இருக்மகயில் 
அைர்ந்து, ரபருந்து நைத்துநர் தங்கமள அணுகுவதற்கோகக் கோத்திருப்போர்கள். ரபருந்து நைத்துநர்கள் 
ஓடிக் பகோண்டிருக்கும் ரபருந்தில் நைந்துபசன்று ரபருந்து டிக்பகட்டுகமள விற்பமன 
பசய்யரவண்டும். டிக்பகட்டில் இருக்கும் துமள, பயணி ஏறிய ரபருந்து நிறுத்தத்தின் எண்மணக் 
குறித்தது.  
 
சிங்கப்பூர் ரபருந்து ரசமவயின் (எஸ்பிஎஸ்) 60 கோசு ரபருந்து டிக்பகட்  

1970கள் – 1980கள்  

கோகிதம் 

2008-06665 
 
சிங்கப்பூர் ரபருந்து ரசமவயின் (எஸ்பிஎஸ்) 45 கோசு ரபருந்து டிக்பகட்  

1970கள் –1980கள் 

கோகிதம்  

2008-06663 

 
  

 

 

                 Family-friendly Captions  

 

இன்று நீங்கள் பயன்படுத்தும் ஈசி-லிங்க் அட்மைகள் 2002ல் தோன் அறிமுகைோயின. 1970களில், 
பயணிகள் ரபருந்தில் ஏறிய பிறகு, ரபருந்து நைத்துநரிைம் கோகித டிக்பகட்மை வோங்குவோர்கள். 
ரபருந்து நைத்துநர் ஒரு டிக்பகட் துமளக்கருவிமயப் பயன்படுத்தி, பயணி ரபருந்தில் ஏறிய 
ரபருந்து நிறுத்தத்தின் எண்ைீது துமளயிடுவோர்.  

 

• உங்கள் பபற்ரறோரிைம் / தோத்தோ போட்டியிைம் ரகளுங்கள்: அக்கோலத்தில் ரபருந்து கட்ைணங்கள் 
எவ்வளவோக இருந்தன?  

• ரபருந்து நைத்துநர் பசய்யும் ரவமல இன்மறய கோலகட்ைத்தில் அதிக எளிதோக இருக்குைோ 
அல்லது அதிக சி ைைோக இருக்குைோ? ஏன்?  
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பதோழில்ையைோக்கம்  

 

கலோசோ  அமைச்சின் புமகப்பைச் பசய்திகள் 309, “ஜூர ோங்கில் ைற்றுபைோரு பதோழிற்சோமல”  

19 ஜூன் 1967  

கோகிதம்  
2006-00793 
 
 
புமகப்பைச் பசய்திகள் இதழின் இந்தப் பதிப்பில், 14 ஜூன் 1967 அன்று ஜூர ோங்கில் சிங்கப்பூர் 
அட்பெசிவ்ஸ் அண்ட் பகைிக்கல்ஸ் லிைிபைட் நிறுவனத்தின் திறப்பு பற்றிய அறிவிப்பும், 
பள்ளிகள் திறப்பு, பதோகுதி உலோக்கள் ரபோன்ற ைற்ற குறிப்பிைத்தக்க பசய்திகளும் 
இைம்பபற்றுள்ளன. ஜூர ோங் பதோழிலியல் ரபட்மை திட்ைப்பணி 1961-ல் முதன்முதலில் 
பதோைங்கப்பட்ைரபோது, ரைம்படுத்தப்பைோத சதுப்புநிலப் ரபட்மைமய உருைோற்றுவதற்கு அதிகளவு 
உள்கட்ைமைப்புச் பசலவுகளும், பவளிநோட்டு முதலீடுகளும், பதோழிலோளர்களும் 
ரதமவப்பட்ைதோல், இந்தத் திட்ைப்பணி சோத்தியப்பைோது எனத் ரதோன்றியது. இத்திட்ைப்பணிமய 
வழிநைத்திய அப்ரபோமதய நிதி அமைச்சர் ரகோ பகங் சுவ ீபபரிய தவறு பசய்து விட்ைதோகக் 
கருதியவர்கள், இத்திட்ைப்பணிக்கு “ரகோவின் தவறு” எனப் பபயரிட்ைனர்.  
 
RFID prompt 
பின்ரனோக்கு அனுபவம் இல்லோைல், ஜூர ோங் பதோழிலியல் ரபட்மைமய அமைத்தது தவறோ?  

 
➔ இல்மல, நோம் தோக்குப்பிடிப்பதற்கு அமனத்து தமைக்கற்கமளயும் எதிர்த்து துணிச்சலோகச் 

பசயல்பட்ைோக ரவண்டும்!  
➔ ஆைோம், ரதோல்வியின் இைரும் பசலவும் புதிதோகச் சுதந்தி ம் அமைந்திருந்த சிங்கப்பூம ப் 

பபரிதும் போதித்திருக்கும்.  
➔  

சிங்கப்பூரில் 1971 முதல் 1981 வம  பசயல்பட்ை ப ோபலய் எனும் பஜர்ைன் புமகப்பைக் கருவி 
தயோரிப்பு நிறுவனத்தின் ஊழியர்கள்.  

1980  
 
ைஸ்லோன் பட்ப ோன், த ஸ்ட்ப ய்ட்ஸ் மைம்ஸ்/எஸ்பிபெச்-க்கு நன்றி 
 
ப ோபலய் 35 புமகப்பைக் கருவி  

1970கள்  

பிளோஸ்டிக், உரலோகம்  

1995-00310-001  
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ப ோபலய் என்பது புமகப்பைக் கருவிகளும் ஒளியியல் கருவிகளும் தயோரித்துவந்த பி பலைோன 
பஜர்ைன் உற்பத்தி நிறுவனைோகும். ப ோபலய் 35 புமகப்பைக் கருவி, 1966 முதல் 1971 வம  
பஜர்ைனியில் தயோரிக்கப்பட்ைது. 1971-ல் ப ோபலய் நிறுவனம் சிங்கப்பூரில் பசயல்பைத் 
பதோைங்கியது. பவறும் 370 கி ோம் எமைபகோண்ை, சிங்கப்பூரில் தயோரிக்கப்பட்ை இந்தப் புமகப்பைக் 
கருவி, உலகிலுள்ள ஆகச்சிறிய முழுச்சட்ைம் பகோண்ை புமகப்பைக் கருவிகளில் ஒன்றோகத் 
திகழ்கிறது.  
 
ப ோபலய் நிறுவனம் சிங்கப்பூரில் பசயல்பட்ை 10 ஆண்டுகளில், மூன்று பதோழிற்சோமலகமளயும் 
ப ோபலய்-அ சோங்கப் பயிற்சி நிமலயத்மதயும் அமைத்தது. இந்தப் பயிற்சி நிமலயம், சுைோர் 5,000 
சிங்கப்பூ ர்களுக்கு நுட்பத்திறன் பபோறியியல் திறன்களில் பயிற்சி அளித்தது.   
 
ப ோபலய் ஊழியரின் ரைல்சட்மை  

1970கள்  

போலிபயஸ்தர், பருத்தி, பிளோஸ்டிக்   

திரு பசோங் நம் பசோய் வழங்கிய அன்பளிப்பு  
2018-00717 
 
 
ப ோபலய் நிறுவனச் சின்னம் பபோறிக்கப்பட்ை இந்தச் சோம்பல்நிற ரைல்சட்மை நிறுவனத்தோல் 
வழங்கப்பட்ைது. ைசகு கமறபடிந்த இந்த ரைல்சட்மை, பசோங் நம் பசோய் என்பவருமையது. 
ப ோபலய் கோம்பபக்ட் புமகப்பைக் கருவிகளில் ஷட்ைர்கமளப் பபோருத்திய இவர், தனது 
திறன்கமள வளர்த்துக்பகோள்ள ஏழு ைோதகோலம் பஜர்ைனியில் பயிற்சி பபற்றோர். ப ோபலய் 
நிறுவனம் சிங்கப்பூரிலிருந்த ஊழியர்கமள பஜர்ைனியிலிருந்த ஆமலகளுக்கு அனுப்பியரதோடு, 
பஜர்ைோனியப் பபோறியோளர்களும் பதோழில்நுட்பர்களும் சிங்கப்பூரில் பயிற்சி வகுப்புகள் 
நைத்துவதற்கும் அடிக்கடி ஏற்போடு பசய்தது.  
 

 

 
 
தங்ளின் ெோல்ட்டில் இருந்த  ோக்சி இலக்ட்ரிக் கம்பபனி லிைிபைட் நிறுவனத்தில் ஷோர்ப் 
பதோமலக்கோட்சிப் பபட்டிகமளத் தயோரிக்கும் ைின்னோளர்களின் புமகப்பைம்.  

ைறுபதிப்பு  

6 டிசம்பர் 1966  
 
தகவல் கமலகள் அமைச்சின் தி ட்டு, சிங்கப்பூர் ரதசிய ஆவணக் கோப்பகத்திற்கு நன்றி. 
அபலக்சோண்ட் ோ சோமலயில் ஆங்கர் ப்ரூவரியில் ஆங்கர் பமீ  ரபோத்தல்களில் நி ப்பும் 
இயந்தி த்மத ஊழியர் கண்கோணிக்கிறோர். இந்த இைத்தில் இப்ரபோது ஆங்கர்போயின்ட் 
அமைந்திருக்கிறது.  

1969  
 
எனதருமை இல்லம் பபோது அமழப்பின் ஒரு பகுதியோக  ோட் ட்ரிவஸ்கஸ் வழங்கிய பைம் 
 
ஜூர ோங்கில் இருந்த சிங்கப்பூர் சோர்ட்ைர்ட் இன்ைஸ்ட்ரீஸ் தயோரித்த ரதோட்ைோக்களுக்கு 
பைருரகற்றும் பதோழிலோளர்கள்.  

20 ஏப் ல் 1968  
 
ஆர்தர் ரிச்சர்ட்ஸ், த ஸ்ட்ப ய்ட்ஸ் மைம்ஸ்/எஸ்பிபெச்-க்கு நன்றி 

 



 

23 
 

நோன் கோமலயில் பள்ளிக்குச் பசல்லும்ரபோது, கூந்தமல வோ ோததுரபோல இருந்ததோகப் பள்ளி புகோர் 
பசய்தது. அதனோல் என் அம்ைோ இ வுரந  ரவமலக்குச் பசல்வதற்கு முன்போக இ வில் எனக்குத் 
தமலவோரிவிடுவோர். நோன் கூந்தல் கமலயோைல் தூங்க ரவண்டியிருந்தது. என் அம்ைோமவ 
நிமனத்து ஏக்கைோக இருக்கும். அதனோல்தோன், “நீங்கள் ரவமலக்குப் ரபோகோதீர்கள்,” என்று 
அவரிைம் பசோல்ரவன்.  
 

சிங்கப்பூர் ரதசிய ஆவணக் கோப்பகம் பதிவு பசய்த வோய்பைோழி வ லோற்றுப் பதிவில் வசந்த ோ 
ரதவி த/பப  ோமையோ ைற்றும் ரைோனோ. 
 

 
தயோரிப்பு வரிமசயின் அமனத்து பணிகமளயும் நோங்கள் அறிந்திருக்கரவண்டும். அப்ரபோதுதோன், 
யோ ோவது கழிவமறக்குச் பசல்லும்ரபோது அவர்களது ரவமலமய நோங்கள் பசய்யமுடியும். 
ஏபனன்றோல், தயோரிப்பு வரிமசமய நிறுத்தமுடியோது, இல்லோவிட்ைோல் அது சிக்கிக்பகோள்ளும். 
ரவமலயில் ைிகுந்த கவனம் பசலுத்தரவண்டும். எமதயோவது கவனிக்கோைல் விட்டுவிட்ைோல், 
கண்டிப்போகத் திட்டு விழும். எனக்கு அடிக்கடி திட்டு விழும். .  
 
சிங்கப்பூர் ரதசிய ஆவணக் கோப்பகம் பதிவு பசய்த வோய்பைோழி வ லோற்றுப் பதிவில் ைர்யோடி 
பிந்தி ெசோன் அப்துல்லோ. 
 

 
உள்ளூரில் உருவோன பவரிைஸ் லபோ ட்ரீஸ் நிறுவன ஊழியர், பவரிஃபசீ் கண்டுபிடிப்புக் 
கருவிமயப் பயன்படுத்தி ரசோதமனகள் பசய்கிறோர். இந்தக் கருவி, ஒற்மற நுண்ணுயிரிகமளக் 
கண்டுபிடிப்பதற்கோன வழக்கைோன ரசோதமனகமளவிைக் குமறவோன ரந த்தில், சமைக்கப்பைோத 
ைோட்டிமறச்சியில் ஒர  ரசோதமன மூலம் பலவமகயோன நுண்கிருைிகமளக் கண்டுபிடித்துவிடும்.  
6 பசப்ைம்பர் 2018 
 
பயன் பைங் ஜனீ், த ஸ்ட்ப ய்ட்ஸ் மைம்ஸ்/எஸ்பிபெச்-க்கு நன்றி 
 
அச்சிைப்பட்ை ைின்சுற்றுப் பலமககமளத் தயோரிக்கும் ைின்னணுவியில் நிறுவனைோன ஆட்-
பிளஸில் பணிபுரியும் ஊழியர்கள்  

18 பிப் வரி 2013  
 
பைஸ்ைண்ட் ஃபூ, த ஸ்ட்ப ய்ட்ஸ் மைம்ஸ்/எஸ்பிபெச்-க்கு நன்றி 
 
டீ ய ீஜியோ உணவுத் தயோரிப்பு நிறுவனத்தின் ஊழியர், இயந்தி த்திலிருந்து சரிந்துவிழும் 
ரபோப்பியோ ரைரலோட்மை பவட்டி சிப்பைிடுகிறோர்.  

18 டிசம்பர் 1980  
 
கியன் ப ீயூன், த ஸ்ட்ப ய்ட்ஸ் மைம்ஸ்/எஸ்பிபெச்-க்கு நன்றி 
 

 

இந்தத் ததொழிற்சொலையிை், மின்சொரத ்லதயை் இயந்திரங்கள் இருந்ததொை் மிகவும் வேகமொகத ்
லதக்க முடியும். ஆனொை், நீங்கள் கேனமொக இை்ைொமை், மின்சொர மிதிகடல்டமீது மிதிப்பதற்கு 
முன்பொக விரலை நகரத்்த மறந்துவிட்டொை், கொயமலடந்து விடுவீரக்ள். ஓர ்இளம் தபண் 
ஒருமுலற மறந்துவிட்டொர.் ஊசி அேரது தபருவிரலைத ்துலளத்துவிட்டது. மறுநொள் அேர ்
வேலைக்குத ்திரும்பிேந்தவபொது, தபருவிரலிை் கடட்ுப் வபொட்டிருந்தொர.்  
 
சிங்கப்பூர ்வதசிய ஆேணக் கொப்பகம் பதிவு தசய்த ேொய்தமொழி ேரைொற்றுப் பதிவிை் ஏஞ்சலின் 
லீ 
 
விங் டொய் ஆலடத் தயொரிப்பு ததொழிற்சொலை திறக்கப்படட் நொளிை் பணிபுரிந்த தபண் 

லதயை்கலைஞரக்ளின் புலகப்படம்.  

மறுபதிப்பு  

13 பசப்ைம்பர் 1963  
 

தகேை் கலைகள் அலமசச்ின் திரடட்ு, சிங்கப்பூர ்வதசிய ஆேணக் கொப்பகத்திற்கு நன்றி. 
தங்ளின் ஹொை்ட்டிை் இருந்த தசட்ரொன் லிமிதடட் ததொழிற்சொலையிை் பணிபுரியும் ததொழிைொளரின் 

புலகப்படம்.  

மறுபதிப்பு  
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28 ஏப் ல் 1966  
 
தகவல் கமலகள் அமைச்சின் தி ட்டு, சிங்கப்பூர் ரதசிய ஆவணக் கோப்பகத்திற்கு நன்றி. 
பதோழிற்சோமலயில் கோர் (பைர்சிடிஸ் பபன்ஸோக இருக்கலோம்) தயோரிக்கும் பதோழிலோளர்களின் 
புமகப்பைம்.  

ைறுபதிப்பு  

26 அக்ரைோபர் 1965 
 
தகவல் கமலகள் அமைச்சின் தி ட்டு, சிங்கப்பூர் ரதசிய ஆவணக் கோப்பகத்திற்கு நன்றி. 
லிட்டில் சோமலயில் இருந்த ைன்ச்ரசோ கோர்ப்பர ஷன் லிைிபைட் பதோழிற்சோமலயில் பணிபுரியும் 
பதோழிலோளர்களின் புமகப்பைம்.  

ைறுபதிப்பு  

17 பிப் வரி 1967  
 
தகவல் கமலகள் அமைச்சின் தி ட்டு, சிங்கப்பூர் ரதசிய ஆவணக் கோப்பகத்திற்கு நன்றி. 

 

ஒலி ஒளி கூைம் 
 
ஜூர ோங் பல து வோழ்வோதோ த்திற்கும் ஆத வளித்த நவனீ பதோழிலியல் ரபட்மையோக உருைோற்றம் 
அமைந்தமதக் கண்டு வியப்பமையுங்கள். அரதோடு, ஜூர ோங்கின் ஆ ம்பகோலத்தில் அங்கு ரவமல 
பசய்தவர்களின் தனிப்பட்ை கமதகமளயும் ரகளுங்கள்.  
 

1 பபரித்தோ சிங்கப்பூ ோ: ஜூர ோங்கின் அதிசயம், 1964  
 
கலோசோ  அமைச்சின் ஆவணங்கள், சிங்கப்பூர் ரதசிய ஆவணக் கோப்பகத்திற்கு நன்றி.  
 
பபருகிவந்த ைக்கள் பதோமகக்கோக ரவமலகமள உருவோக்க, சிங்கப்பூர் 1961-ல் துரிதைோன 
பதோழில்ையைோக்கமலத் துவக்கியது. ஜூர ோங்கில் இருந்த சதுப்புநிலப்பகுதிகள், 
போழ்நிலங்கள், தோவ த் திைல்கள் ஆகியன பநசவுத்துணி முதல் கப்பல் கட்டுைோனம் 
வம யிலோன பலத ப்பட்ை பதோழில்துமறகளுக்கு உகந்த பதோழிலியல் ரபட்மையோக 
உருைோற்றப்பட்ைது. 1964-ல், 100க்கும் ரைலோன பதோழிற்சோமலகள் பசயல்பட்டுக் 
பகோண்டிருந்தன. அவற்றில் 10,000க்கும் ரைலோன பதோழிலோளர்கள் ரவமல பசய்தனர். 
அரதோடு, ரைலும் 100 பதோழிற்சோமலகளுக்குத் திட்ைைிைப்பட்டு, கட்டுைோனம் நமைபபற்றுக் 
பகோண்டிருந்தது.  
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சியோவ் ஃபபோங் ஃபோவுைனோன வோய்பைோழி வ லோற்று ரநர்கோணமல, சிங்கப்பூர் ரதசிய 
அரும்பபோருளகம் நைத்திய ைோணவ ஆவணக் கோப்போளர் திட்ைப்பணி 2020-ன் ஒரு பகுதியோக, 
சியோ ைிங் சுவோன் ஜூலியோ, ஃபபீி இங் சி யிங், ஃபபப்ரிகஸ் சைந்தோ முடுக் ஆகிரயோர் 
நைத்தினர் 
 
ைண்ைரின் பைோழியில் நைத்தப்பட்ை இந்த ரநர்கோணலில், 1960கள் முதல் 1970கள் வம  
பத்தோண்டுகளுக்கும் ரைலோக, ஜூர ோங்கிலிருந்த ஒட்டுப்பலமக பதோழிற்சோமலயில் ரவமல 
பசய்த அனுபவத்மதயும் தனது சக ஊழியர்கமளயும் நிமனவுகூர்கிறோர் திருவோட்டி சியோவ்.  
 

3 
 

பஷர்லி ஓங் யோர்க் லுவோனுைனோன வோய்பைோழி வ லோற்று ரநர்கோணமல, நன்யோங் 
பதோழில்நுட்பப் பல்கமலக்கழக ைோணவர்கள் டிங் யி சுவோன், பஜரின் சோன் ஜியோ பவன், 
ஸ்ரைசி சுர் பபய் கோங் ஆகிரயோர், சிங்கப்பூர் ரதசிய அரும்பபோருளகம் நைத்திய ைோணவ 
ஆவணக் கோப்போளர் திட்ைப்பணி 2020-ன் ஒரு பகுதியோக நைத்தினோர்கள்.  
 
ைண்ைரின் பைோழியில் நைத்தப்பட்ை இந்த ரநர்கோணலில், கோலுமறகளும் பநசவுத்துணிகளும் 
தயோரித்த பதோழிற்சோமலகளில் ரவமல பசய்த பிறகு, 1960களுக்கும் 1970களுக்கும் 
இமையில் ைின்னணுவியல் நிறுவனத்திற்கு ைோறிச்பசன்ற அனுபவங்கமளப் பற்றி 
ரபசுகிறோர் திருவோட்டி ஓங்.   
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சுகோதோ ப் ப ோைரிப்பு  
 

 

 
ைமழமயயும் பபோருட்படுத்தோைல், கோல ோ தடுப்பூசி நிமலயத்திற்கு பவளியில் தடுப்பூசிக்கோக 
ைக்கள் வரிமசயில் கோத்திருந்தனர்.  

21 ரை 1963  
 
எஸ்பிபெச்-க்கு நன்றி.  
 
பபரியம்மைக்கு எதி ோகத் தடுப்பூசி ரபோட்ைரபோது வலிக்குப் பயந்து கண்கமள 
மூடிக்பகோண்டிருக்கும் சிறுைி.  

16 ஏப் ல் 1959 
 
சியூ பூன் சின், த ஸ்ட்ப ய்ட்ஸ் மைம்ஸ்/எஸ்பிபெச்-க்கு நன்றி. 
 
சுகோதோ க் கழகத்தில் ஒரு சிறுவனுக்கு இளம்பிள்மளவோதத் தடுப்பு ைருந்து த ப்படுகிறது.  

5 ைோர்ச் 1962 
 
சியூ பூன் சின், த ஸ்ட்ப ய்ட்ஸ் மைம்ஸ்/எஸ்பிபெச்-க்கு நன்றி. 
 
ஜோலோன் கோயு ைருந்தகத்தில் குழந்மதகளுக்குப் பபரியம்மை தடுப்பூசி ரபோைப்பட்ைது.  

21 ஏப் ல் 1959  
 
 
சியூ பூன் சின், த ஸ்ட்ப ய்ட்ஸ் மைம்ஸ்/எஸ்பிபெச்-க்கு நன்றி. 
 
பூலோவ் பி ோனியில் எக்ஸ்-ர  இயக்கம் பதோைங்கப்பட்ைரபோது, பி தைர் அலுவலகத்தின் 
நோைோளுைன்றச் பசயலோளர் யோக்ரகோப் பின் முகம்ைது எக்ஸ்-ர  எடுத்துக் பகோள்கிறோர்.  

22 டிசம்பர் 1964 
 
தகவல் கமலகள் அமைச்சின் தி ட்டு, சிங்கப்பூர் ரதசிய ஆவணக் கோப்பகத்திற்கு நன்றி. 
ஆசிய சளிக்கோய்ச்சல் ப வலின்ரபோது, சளிக்கோய்ச்சலோல் போதிக்கப்பட்ை ரநோயோளிகள் பபோது 
ைருத்துவைமனயின் பவளிரநோயோளி ைருந்தகத்திற்குக் கூட்ைம் கூட்ைைோக விம ந்து பசன்றனர்.  

6 ரை 1957  
 
ரலோ இயூ பகோங், த ஸ்ட்ப ய்ட்ஸ் மைம்ஸ்/எஸ்பிபெச்-க்கு நன்றி. 
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அவர்கள் இளம்பிள்மளவோதத் தடுப்பு ைருந்மத ஊட்டினோர்கள். அந்த நிமனவு நீங்கோத வடுவோக 
இருக்கிறது. அது அவ்வளவு ரைோசைோக இருந்ததோல், அதன்ைீது எனக்கிருந்த பவறுப்மப வர்ணிக்க 
வோர்த்மதகரள இல்மல. அது கசப்போக இருந்தரதோடு, ஏரதோ விஷம்ரபோலரவ இருந்தது. அவ்வளவு 
ரைோசம். எனது சுமவயுணர்மவரய அது ைோற்றிவிட்ைது. அந்தக் கோலத்தில் இந்தக் பகோடுமைக்கு 
ஏன் உள்ளோகரவண்டும் என்பது எனக்குத் பதரியவில்மல. ஆனோல் இப்ரபோது பபோதுச் சுகோதோ த் 
துமறயில் இருப்பதோல், இதமன முழுமையோக ஆதரிக்கிரறன்.  
 
  
இமளயர்களுைன் நைத்தப்பட்ை எனதருமை இல்லம்  ஈடுபோட்டு அங்கத்தில் என்ரச யோவ். 
  

 
போலஸ்தியர் பதோைக்கப்பள்ளிமயச் ரசர்ந்த 11 வயது லோம் சியூ பைய்-யின் பற்கள் 
பரிரசோதிக்கப்படுகின்றன.  

3 ஜூன் 1970  
 

சியூ பூன் சின், த ஸ்ட்ப ய்ட்ஸ் மைம்ஸ்/எஸ்பிபெச்-க்கு நன்றி. 
 
 
சுகோதோ  அமைச்சின் பல்துலக்கும் இயக்கத்மத முன்னிட்டு, ஃபோர் ஈஸ்ைர்ன் போலர் பள்ளி 
ைோணவர்கள் பற்கமளத் துலக்குகிறோர்கள்.  
8 பிப் வரி 1973 

 
ைஃபுட்ஸ் ைோத்தோர், த ஸ்ட்ப ய்ட்ஸ் மைம்ஸ்/எஸ்பிபெச்-க்கு நன்றி. 
 
ைபசக சமூக அறநிறுவனத்தின் போய ரலபோர் கல்வி நிமலயத்தின் போலர் பள்ளி ைோணவர்கள், 
சரியோன முமறயில் பல் துலக்கக் கற்றுக் பகோள்கிறோர்கள்.  

23 அக்ரைோபர் 2002  
 
ெோவ் ெுவ ீயோங், த ஸ்ட்ப ய்ட்ஸ் மைம்ஸ்/எஸ்பிபெச்-க்கு நன்றி. 
 
RFID prompt 
பள்ளியில் உங்கள் நண்பர்களுைன் பல்துலக்கக் கற்றுக்பகோண்ைது நிமனவிருந்தோல் இங்ரக 
தட்டுங்கள்! 

 
 
கோல ோ தடுப்பூசி சோன்றிதழ்  

20 அக்ரைோபர் 1959  

கோகிதம்  

திருைதி யோப் கோம் சுங் வழங்கிய அன்பளிப்பு  

1994-05034 
 
கோல ோ பதோற்றுரநோய் கடுமையோன வோந்திமயயும் வயிற்றுப்ரபோக்மகயும் உண்ைோக்கும். நீர்ச்சத்து 
ரவகைோக இழக்கப்படும்ரபோது ை ணம்கூை ரந லோம். 1960களில் கோல ோ ப வியரபோது, 
ரதர்ந்பதடுக்கப்பட்ை சுகோதோ  நிமலயங்களில் கோ லோ தடுப்பூசி இலவசைோகப் ரபோைப்பட்ைது. இந்தத் 
தடுப்பூசி ஆறு ைோதங்களுக்கு கோல ோ ரநோய்த்பதோற்றிலிருந்து போதுகோப்பளித்தது.  
 
பபசில் கல்பைட்-குரின் (பிசிஜி) ரசோதமன ைற்றும் தடுப்பூசி சோன்றிதழ்  

1962  

கோகிதம்  

திரு பெங் லீ பகோக் வழங்கிய அன்பளிப்பு  

1997-00127 
 
பிசிஜி என்பது கோசரநோய்க்கு எதி ோன தடுப்பூசி. ரபோருக்குப் பிந்திய ஆண்டுகளில், சிங்கப்பூரில் 
கோசரநோரய ஆகப்பபரிய உயிர்க்பகோல்லி ரநோயோக இருந்தது. பிற்போடு 1960களில் கோசரநோயின் 
ப வல் தணியத் பதோைங்கியது. 1950களின் ைத்தியிலிருந்து, குழந்மதகள் பிறந்தவுைன் பிசிஜி 
தடுப்பூசி ரபோைப்பட்ைது. பள்ளியில் 12 வயதில் இந்தத் தடுப்பூசிமயப் ரபோட்டுக்பகோண்ைது 
சிங்கப்பூ ர்கள் பலருக்கும் நிமனவிருக்கும். பள்ளி சுகோதோ ச் ரசமவ பிசிஜி ைறுதடுப்பூசி 
ரபோடுவமத 1 ஜூமல 2001 முதல் நிறுத்திவிட்ைது.  
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ைோன் குவோன் யூ ஆண்டிக்குச் பசோந்தைோன சிங்கப்பூர் சுகோதோ  அமைச்சின் சுகோதோ க் மகரயடு  

1988  

கோகிதம், பிளோஸ்டிக்  

கல்வி அமைச்சு ை புமைமை நிமலயம் வழங்கிய அன்பளிப்பு  

2020-00058 
 
 
ஒரு குழந்மத பிறப்பதற்கு முன்பிலிருந்து 18 வயது வம  அதன் சுகோதோ  விவ ங்கமளப் பதிவு 
பசய்வதற்கோக, சிங்கப்பூர் சுகோதோ  அமைச்சின் சுகோதோ க் மகரயடு 1984-ல் அறிமுகைோனது. அதற்கு 
முன்போக, ஒரு பிள்மளக்குத் தடுப்பூசிகள் ரபோைப்பட்ைமதக் குறித்து மவக்க பிறப்புச் சோன்றிதழின் 
பின்பக்கம் முத்திம யிைப்பட்ைது.  
 

 
வோ ோந்த  பல்துலக்கும் நைவடிக்மகக்கோகப் பள்ளி எங்கள் ஒவ்பவோருவருக்கும் தண்ணரீ் ரபோத்தலும் 
பல்துலக்கியும் தந்தது. இமைரவமள ரந த்திற்குப் பிறகு, சில வகுப்புகளின் ைோணவர்கள் தங்களது 
தண்ணரீ் ரபோத்தமல நி ப்பி, பள்ளியிலிருந்த சோக்கமைக்கு அருகில் கூடுரவோம். நோங்கள் 
அமனவரும் சோக்கமைக்கு ஓ ைோக வரிமசயோக ரநருக்கு ரநர் உட்கோர்ந்து, ஒரு குறிப்பிட்ை 
முமறப்படி பற்கமளத் துலக்குரவோம். முன்பற்களின் பின்பகுதிமயத் துலக்கும்ரபோது 
பல்துலக்கியுைன் எதிர்ப்பக்கம் அைர்ந்திருப்பவர்ைீது தண்ணமீ த் பதளிப்பரத எங்களுக்கு ைிகவும் 
பிடித்த தருணம்!  
 
எனதருமை இல்லம் பபோது அமழப்பின் ஒரு பகுதியோக லிலி பலக்.  

 
நோன் 1960களில் பதோைக்கப்பள்ளியில் படித்த கோலத்தில், பள்ளி உதவியோளர்கள் சூைோன போல் 
நி ம்பிய உரலோக வோளிகமளப் பள்ளித் திைலுக்குத் தூக்கி வருவோர்கள். போைரந த்மத நிறுத்திவிட்டு, 
எல்லோ பிள்மளகளும் போலுக்கோக வரிமசப்பிடித்து நிற்போர்கள். சிறிய பிளோஸ்டிக் குவமளகளில் 
போல் ஊற்றித் த ப்பட்ைது. பலரும் யோருக்கும் பதரியோைல் அந்தப் போமல சோக்கமையில் அல்லது 
கழிவமறயில் ஊற்றிவிடுவோர்கள். அந்தப் போமல விரும்பிக் குடித்த அரிய சிலரில் நோனும் ஒருத்தி. 
என் நண்பர்களின் போமலயும் குடித்து முடித்துவிடுரவன்! அதனோல்தோன் என் குடும்பத்தோரும் 
உறவினர்களும் “குண்டு பபண்” என எனக்குப் புமனப்பபயர் சூட்டினோர்கள்.  
எனதருமை இல்லம் பபோது அமழப்பின் ஒரு பகுதியோக பபட்டி ரெோ.  
  

 
ரிவர் ரவலி ஆங்கிலப் பள்ளி ைோணவர்கள், பள்ளி போல் திட்ைத்தின் ஒரு பகுதியோக வழங்கப்பட்ை 
போமலக் குடிக்கின்றனர். இத்திட்ைம் 1950கள் முதல் 1980கள் வம  நைப்பிலிருந்தது.  
18 ஏப் ல் 1974 

 
முகம்ைது யூசூஃப், த ஸ்ட்ப ய்ட்ஸ் மைம்ஸ்/எஸ்பிபெச்-க்கு நன்றி 
 
பள்ளி இமைரவமள ரந த்தின்ரபோது ஆமைநீக்கிய போமல ைோணவர்கள் இலவசைோகப் 
பபற்றுக்பகோள்வமதக் கோட்டும் புமகப்பைம்.  

ைறுபதிப்பு  

1950கள்  
 
தகவல் கமலகள் அமைச்சின் தி ட்டு, சிங்கப்பூர் ரதசிய ஆவணக் கோப்பகத்திற்கு நன்றி.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 
 

பகுதி 2: இல்லொக்கெ்   
 
தசங்கை் பதிதத்ு கடட்ப்படட் ஒரு வீடு, தொனொகவே ஓர ்இை்ைமொகத ்திகழ்ந்துவிடமுடியொது. ஒரு 
நொடட்ின் அன்றொடச ்தசயை்பொடுகளுக்கு அடிப்பலட அலமப்புகள் அத்தியொேசியமொக இருந்தொலும், 
அந்நொடட்ுக்கு உயிரும் அரத்்தமும் தகொடுப்பது அதன் மக்கள்தொன். இந்தப் பகுதியிை், தகொள்லக 
தீரம்ொனங்களின்ேழி நிலறவேற்றப்படட் அடித்தளப் பணிகலள சிங்கப்பூரரக்ள் எே்ேொறு 
முன்தனடுத்துச ்தசன்றொரக்ள் என்பதும், சிங்கப்பூலர நொம் நமது இை்ைமொக உருேொக்கிய 
தனித்துேமொன ேழிமுலறகளும் ஆரொயப்படுகின்றன.  
 
“இை்ைம்” என்பது நமக்குள்ள ஒருமித்த ஞொபகங்களின் திரடட்ு எனைொம். இந்தப் பகுதியிை் 
பலடக்கப்படட்ுள்ள கலதகள் தனிசச்ிறப்பு மிக்கலே. நம்மிை் பைருக்கும் அலே ததொடரப்ொன 
ஞொபகங்கள் இருக்கும். ேயது அை்ைது கைொசொரப் பொகுபொடின்றி, நமது வதசிய அணிகளுக்கு 
உற்சொகமூட்ட நொம் பகிரந்்த சிரிப்பும் கண்ணீரும், நொம் தகொண்டொடிய விழொக்கள், கூடட்ு அலடயொள, 
உடலம உணரல்ே நொம் ேளரத்்துக்தகொள்ள உதவிய பள்ளிப்பருேம் இதிை் உள்ளடங்கும். இந்தப் 
பகுதியிை், பழக்கப்பட்ட இந்த உணரவ்ுகலளயும், நமது சிங்கப்பூர ்இை்ைத்திை் “குடிபுகுந்த” 
அனுபேங்கலளயும் மீண்டும் நிலனவுகூருங்கள்.  
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விழாக்கள்  
 

 
 
... நொங்கள் எப்வபொதும் பிள்லளகளுக்குத ்துணி ேொங்குவேொம். அதுதொன் பொரம்பரியம், வநொன்புப் 
தபருநொளுக்குக் கண்டிப்பொகப் புதுத்துணி இருக்கவேண்டும். இதனொை் பிள்லளகள் மிகுந்த 
உற்சொகம் அலடேொரக்ள். அேரக்ளுக்கு ஆலடகளும் கொைணிகளும், மற்றலேயும் ேொங்குவேொம். 
இப்வபொது நிலனத்துப் பொரக்்கும்வபொது சிறுபிள்லளத்தனமொக இருக்கிறது.  
 
சிங்கப்பூர ்வதசிய ஆேணக் கொப்பகத்தின் ேொய்தமொழி ேரைொற்றுப் பதிவிை் கத்திஜுன் நிஸொ 
சிரொஜ் 

 
வநொன்புப் தபருநொளுக்கொகச ்சிறுேரக்ளும் தபரியேரக்ளும் ஒவர மொதிரியொன ஆலடயணிந்து 
சொலையிை் நடந்து தசை்கின்றனர.்  
1 டிசம்பர ்1970 
 
அலி யூவசொப், த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ்/எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி. 
 
தீபொேளி தகொண்டொட்டத்திற்கொக மிடுக்கொக ஆலடயணிந்திருக்கும் ஒரு குடும்பம்.  
27 அக்வடொபர ்1962  
 
அலி யூவசொப், த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ்/எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி. 
 
 
RFID prompt 
விழொக்கொைங்களிை் உங்களுக்கு மிகவும் பிடிதத்து என்ன?  
➔ தின்பண்டங்களும் சிறப்பு உணவு ேலககளும் உண்டது!  
➔ குடும்பத்தொலரயும் நண்பரக்லளயும் தசன்று பொரப்்பது!  

 
சீனப் தபருநொளுக்கொக அழகிய ஆலடயணிந்து தேளியிை் தசை்லும் சிறுேரக்ள்.  
3 பிப்ரேரி 1957  
 
தகொக் ஆ தசொங், த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ்/எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி. 
 
குடும்பத்தொர ்நிைொப் பணியொரம் ேொங்கிக் தகொண்டிருக்லகயிை் சிறுமி யொருக்கும் ததரியொமை் 
ஒரு பணியொரத்லதச ்சுலேக்கிறொள். இது ஸ்மித ்ஸ்திரீட்டிை் இருந்த நம் தடொங் நிைொப் 
பணியொரக் கலடயொக இருக்கைொம்.  
27 தசப்டம்பர ்1974  
 
மக் கியன் தசங், த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ்/எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி.  
 
தீபொேளி தகொண்டொட்டத்திற்கொகப் பூக்கொரரிடமிருந்து மக்கள் பூ ேொங்குகிறொரக்ள்.  
16 அக்வடொபர ்1952  
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த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ்/எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி. 
 
தகம்பொஸ் சொலையிலிருந்த மைொய்க் குடும்ப வீடட்ிை், வநொன்புப் தபருநொள் 
தகொண்டொட்டத்திற்கொகப் பை்வேறு இனங்கலளயும் சமயங்கலளயும் வசரந்்த நண்பரக்ள் 
கூடியிருக்கிறொரக்ள்.  
16 தசப்டம்பர ்1977  
 
வயொ யுன் வேொ, த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ்/எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி. 
 
ஆண்டு முழுேதும் தகொண்டொடப்படும் பற்பை விழொக்களிை் சிங்கப்பூரின் பன்மயம் 
பிரதிபலிக்கிறது. நொம் சிை விழொக்கலளக் தகொண்டொடுேதிை்லை என்றொலும், நம்முலடய கூடட்ு 
அனுபேங்களிலுள்ள ஒற்றுலம நம்லம ஆசச்ரியப்படுத்தும். புதுத்துணி ேொங்குதை், விருந்து 
சொப்பிடுதை் முதை் நமது அன்புக்குரியேரக்ளுடன் ஒன்றுகூடுதை் ேலர, நம் நொடட்ின் 
ேண்ணமயமொன கைொசொரக் கூடட்ிலணவிை் தபொதுப்பலடயொன அம்சங்கள் இலழவயொடுகின்றன. 

 

வநொன்புப் தபருநொளன்று குடும்பத்தினர ்அலனேரும் ஒவர மொதிரியொன பொரம்பரிய ஆலடகள் 
அணிந்திருப்பலத சிங்கப்பூரிை் பரேைொகக் கொணைொம்.  
28 ஜூலை 2013  
 
தஜொஹொரி ரஹ்மொட், தபரித்தொ ஹரியொன்/எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி. 
 
இலையுதிரக்்கொைத் திருவிழொவின்வபொது சிறுேரக்ள் கூண்டு விளக்குகளுடன் விலளயொடுேலதக் 
கொடட்ும் தபொை் அடல்ட  
1980கள்  
கொகிதம்  
2008-05401  
 
இலையுதிரக்்கொைத் திருவிழொவின் பிரபைமொன ஒரு பின்னணிக் கலதலய இந்த அடல்ட 
விேரிக்கிறது. சொங்-இ ஜீேொமிரத்த்லதப் பருகிய பிறகு, அேர ்நிைொவுக்குச ்தசன்று நிைொ 
ததய்ேமொக மொறியதொக நம்பப்படுகிறது. புரொணங்களுக்கும் கலதகளுக்கும் அப்பொை், 
குடும்பங்கள் ஒன்றுகூடி, நிைொப் பணியொரமும் பழங்களும் உண்டு, ஒளிவயற்றிய கூண்டு 
விளக்குகளுடன் விலளயொடி மகிழும் தகொண்டொட்டமொக இே்விழொ திகழ்கிறது.  
 
முகமது தஹை்மி அஸ்மொன் (ேைமிருந்து மூன்றொமேர)் தனது முஸ்லிம் மற்றும் முஸ்லிம் 
அை்ைொத அண்லடவீட்டொரக்ளுடன் தங்களது வீடலமப்பு ேளரச்ச்ிக் கழக அடுக்குமொடி வீடட்ின் 
தபொது நலடேழியிை் வநொன்பு திறக்கிறொரக்ள்.  
17 ஜூன் 2017  
 
தபரித்தொ ஹரியொன்/எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி. 

 

அந்தக் கொைத்திை், விழொக்கொைங்களின்வபொது குடும்பதத்ினரும் நண்பரக்ளும் ஒன்றுகூடி 
சலமப்பொரக்ள், வகக் தசய்ேொரக்ள். […] பந்தம் ேளரத்த்ு உறலே நிலைநொட்டிய இந்த 
ஒன்றுகூடை்கள் இப்வபொது இை்லை என்று நொன் நிலனக்கிவறன்.  
 
மூத்வதொரக்ளுடன் நடத்தப்பட்ட எனதருலம இை்ைம்  ஈடுபொடட்ு அங்கத்திை் வரொஸ்வமரி சந்திரொ. 
 

 

மைொய்க் குடும்பத்தொர ்ஜொைொன் ஊபியிலிருந்த தங்கள் வீடட்ிை் வநொன்புப் தபருநொளுக்கொக 
அன்னொசிப்பழப் பைகொரம் தசய்கிறொரக்ள்.  
6 டிசம்பர ்1969  
 
வைொ இயூ தகொங், த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ்/எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி. 
மைொய்க் குடும்பத்தினர ்வநொன்புப் தபருநொளுக்கொகத ்ததன்லன ஓலைகலளப் பயன்படுத்தி 
தகத்துபொத ்பின்னுகிறொரக்ள்.  
16 அக்வடொபர ்1975  



 

31 
 

 
மக் கியன் தசங், த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ்/எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி. 
 

 

 

                 Family-friendly Captions  

 

ரமைொன் மொதத்திை், முஸ்லிம்கள் சூரிய உதயத்திலிருந்து சூரிய அஸ்தமனம் ேலர வநொன்பு 
இருப்பொரக்ள். ஒே்தேொரு நொளும் மொலை வநரத்திை் இஃப்தொர ்எனப்படும் உணவுடன் வநொன்பு 
திறப்பொரக்ள். குடும்பத்தொவரொடும் நண்பரக்வளொடும் நலடதபறும் வநொன்பு திறப்பிை் முஸ்லிம் 
அை்ைொதேரக்ளும் கைந்து தகொள்கிறொரக்ள் – அதுதொன் சிங்கப்பூரின் பை கைொசொர சமுதொயத்தின் 
அழகு!  

 

• உங்கள் குடும்பத்தொர ்எந்ததந்த விழொக்கலளக் தகொண்டொடுகிறொரக்ள்? 

 

• இதற்குமுன் உங்கள் குடும்பத்துடன் அை்ைது நண்பரக்ளுடன் வேறு கைொசொர விழொலேக் 
தகொண்டொடி இருக்கிறீரக்ளொ? இை்லை என்றொை், எந்ததந்த விழொக்கலள ஒன்றொகக் 
தகொண்டொட விரும்புவீரக்ள்?  
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உணவு ெற்றுெ் உணவங்காடி கலாசாரெ்  

 

உணவுக்கொன இடமொக மடட்ுமை்ைொது, மக்கள் கூடிப்பழகி பந்தம் ேளரப்்பதற்கொன லமயமொகவும் 
உணேங்கொடி நிலையங்கள் திகழ்கின்றன.  
2018  
 
வதசிய மரபுலடலமக் கழகம் ேழங்கிய படம்  
 
நமது உணேங்கொடி கைொசொரம்  
தஹொங் லிம் சந்லத, உணவு நிலையத்திை் மூதொட்டிகள் ஒன்றுகூடி நூடை்ஸ் சொப்பிடட்ுக் 
தகொண்வட அரடல்ட அடிக்கிறொரக்ள்.  
9 ஜனேரி 2019  
 
எனதருலம இை்ைம் தபொது அலழப்பின் ஒரு பகுதியொக ரொன் வைொ ேழங்கிய படம் 
 
RFID prompt 
உணேங்கொடி நிலையங்கள் பை்வேறு கைொசொரங்களின் உணவு ேலககலள எனக்கு 
அறிமுகப்படுத்தின.  
 
➔ ஆமொம் 
➔ இை்லை  

 

 

எனது ேளரும் பருேத்திை், எங்கலளச ்சுற்றிலுமிருந்த அடுக்குமொடி வீடுகளிை் ேசித்துேந்த 
ஆயிரக்கணக்கொன அண்லடவீட்டொரக்லளச ்சந்திப்பதற்கொன இடமொக [உணேங்கொடி நிலையம்] 
இருந்தது. கூட்டமொக இருக்கும்வபொது அறிமுகமிை்ைொதேரக்ளுடன் வமலசகலளப் பகிரே்தும், 
ேயிறொர சொப்பிடட்ுக்தகொண்வட வபசிப்பழக முலனேதும் இனிய அனுபேமொக இருந்தது.  
 
சிங்கப்பூரின் உணேங்கொடி கைொசொரம் யுதனஸ்வகொவிடம் முன்தமொழியப்படுேலத ஆதரிக்கும் 
உறுதிதமொழியிை் கிலின்சன் வசொ  

 
எம்ப்ரஸ் பிவளஸுக்கு அருகிை் வபொட ்கீ உணவு நிலையத்திை் கண்கேர ்ஆற்வறொரச ்சூழலிை் 
மதிய உணவு உண்ணும் நகரப்்புறத் ததொழிைொளரக்ள். இந்த உணேங்கொடி நிலையம் 
மறுவமம்பொடட்ுத் திட்டங்களின் கொரணமொக 1990-ை் இடிக்கப்பட்டது.  
2 பிப்ரேரி 1975  
 
வயொ யுன் வேொ, த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ்/எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி. 
 
வீடலமப்பு ேளரச்ச்ிக் கழகக் குடியிருப்புப் வபடல்டயிை் சிறுேரக்ளிடம் இடியொப்பம் விற்பலன 
தசய்யும் வியொபொரி.  
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7 ஜூன் 1978 
 
த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ்/எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி. 
 
பீச ்சொலைக்கு அப்பொை் அலமந்திருந்த சொத்வத கிளப்பிை் சொத்வத உண்டு மகிழும் ஒரு குடும்பம்  
19 பிப்ரேரி 1955  
 
ஹன் ஹொய் ஃதபொங், த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ்/எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி. 
 
பை்வேறு பின்னணிகலளச ்வசரந்்த மக்கள் உணேங்கொடி நிலையத்திை் சொப்பிடட்ுக் தகொண்வட 
பழகுகிறொரக்ள்.  
2019  
 
தடரன்ஸ் டொன் தபங் தஹொர ்ேழங்கிய படம்  
 
சிங்கப்பூரின் உணேங்கொடி கைொசொரம் கொைப்வபொக்கிை் உருமொறி இருந்தொலும், நமக்குப் பிடிதத் 
உணவு ேலககலளச ்சொப்பிடட்ு மகிழும் அனுபேத்திலும், ஒவர இடத்திை் பை கைொசொரங்களின் 
உணவு ேலககலளச ்சுலேக்கக்கூடிய சொத்தியத்திலும் எந்த மொற்றமும் இை்லை. 2019ஆம் 
ஆண்டிை், சிங்கப்பூரின் உணேங்கொடி கைொசொரத்லத யுதனஸ்வகொவின் புைனொகொ கைொசொர 
மரபுலடலம பிரதிநிதிப் பட்டியலிை் இடம்தபற முன்தமொழிவு தசய்து, உணேங்கொடி கைொசொரம் 
சிங்கப்பூரரக்ளுக்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியம் ேொய்ந்தது என்பலதப் பதிவு தசய்வதொம்.  
 
RFID prompt 
 
நீங்கள் உணேகத்திற்குப் பதிைொக உணேங்கொடி நிலையத்திை் சொப்பிட விரும்புபேரொக இருந்தொை் 
இங்வக தடட்ுங்கள்!  

 
நொன் பணிக்கொக தேளிநொடு தசன்றுவிடட்ு தொயகம் திரும்பும் வபொததை்ைொம் ஆேலுடன் 
எதிரப்ொரக்்கும் ஒன்று இதுதொன். இை்ைத்தின் பழக்கப்பட்ட உணரவ்ு – அந்தச ்சத்தம், ேொசம், 
சுலேகள் எலதயுவம வேதறங்கிலும் உருேொக்கிட முடியொது.  
 
சிங்கப்பூரின் உணேங்கொடி கைொசொரம் யுதனஸ்வகொவிடம் முன்தமொழியப்படுேலத ஆதரிக்கும் 
உறுதிதமொழியிை் ஐேன் டிவயொ  

 
ஆரச்ச்ரட்் சொலை கொர ்நிறுத்துமிடத்திை், அை்ைது கிைட்டன் ஸ்குவேரிை், உள்ள உணவுக் 
கலடகளிை் பைர ்சொப்பிடுகின்றனர.் இே்விடம் மிகவும் பிரபைமொக இருந்த கொைத்திை், சுமொர ்80 
கலடகள் இருந்தன.  
19 வம 1977  
 
சியூ பூன் சின், த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ்/எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி.  
 
 
அப்பொவின் வியொபொர ேொழ்க்லக  
வசலி லிம்மின் அப்பொ, தஞ்வசொங் கொத்வதொங் தபண்கள் பள்ளியிை் தனது மூன்று சக்கர 
ேொகனத்திலிருந்து ஐஸ்கிரீம் விற்பலன தசய்தொர.் மொணேரக்ள் பைரும் அருகிை் ேொழ்ந்துேந்த 
மக்களும் அேரிடம் ஐஸ்கிரீம் ேொங்குேொரக்ள்.  
1960கள்   
 
எனதருலம இை்ைம் தபொது அலழப்பின் ஒரு பகுதியொக லிம் வைொ கீ வசலி ேழங்கிய படம் 
 

 
 [1950கள் முதை் 1960கள் ேலரயிைொன கொைகட்டத்திை்] நொங்கள் மொதம் ஒருமுலற மடட்ுவம 
உணேங்கொடி நிலையத்திை் சொப்பிட தேளியிை் தசை்வேொம். அது [என் அப்பொவின்] சம்பள 
நொளொக இருக்கும். மொதம் ஒருமுலற அழகொக உடுத்திக்தகொண்டு உணேங்கொடி நிலையத்திற்குச ்
தசன்று சொப்பிடுேது எங்களுக்குப் தபரிய விருந்துவபொை இருந்தது.  
 

சிங்கப்பூர ்வதசிய ஆேணக் கொப்பகத்தின் ேொய்தமொழி ேரைொற்றுப் பதிவிை் டொன் கீ பொே் 
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பள்ளி வாழ்க்கக   

 

 
 

பள்ளி விலளயொடட்ு தினம்  
 
ஃவபரஃ்பீை்டு தமத்தடிஸ்ட ்தபண்கள் பள்ளி மொணேரக்ள் விலளயொடட்ு தினத்தன்று 
ேலளயங்களும், பயறு திணித்த லபகளும், கூலடகளும் பயன்படுத்தி விலளயொடுகிறொரக்ள்.  
1960கள் 
 
எனதருலம இை்ைம் தபொது அலழப்பின் ஒரு பகுதியொக சொே் மன் ஸிங் ேழங்கிய படம் 
ஓேன் சொலையிலிருந்த பலழய ததொடக்கப்பள்ளி  
 
ஓேன் ததொடக்கப்பள்ளியின் ததொடக்கநிலை ஆறொம் ேகுப்பு மொணேரக்ளின் இந்தப் புலகப்படம் 
தபன் தகொங்-குக்குச ்தசொந்தமொனது (முன்ேரிலச, இடமிருந்து மூன்றொமேர)். கூகலின் உதவியுடன், 
ஐந்து ஆண்டுகளொகத ்ததொடரப்ு விடட்ுப்வபொன நண்பர ்வடவிட ்சொனுடன் (பின்ேரிலச, இடமிருந்து 
மூன்றொமேர)் தகொங் மீண்டும் இலணந்தொர.்  
1971  
 
எனதருலம இை்ைம் தபொது அலழப்பின் ஒரு பகுதியொக தபன் தகொங் ேழங்கிய படம் 
 
RFID Prompt 
உங்கள் ேகுப்பிலிருந்த நண்பரக்ளுடன் நீங்கள் இன்னமும் ததொடரப்ிலிருந்தொை் இங்வக தடட்ுங்கள்!  
 
மவுன்ட் வசொஃபியொவிை் இருந்த வகைொங் தமத்தடிஸ்ட் தபண்கள் பள்ளி மொணேரக்ள், 
விலளயொடட்ுத் தினப் பந்தயத்திை் கைந்து தகொள்கின்றனர.்  
28 ஜூலை 1956  
 
சியூ பூன் சின், த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ்/எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி. 
  
திவயொங் பொரு பொைர ்பள்ளி மொணேரக்ள், பள்ளி விலளயொடட்ு தினத்தன்று கயிறு இழுக்கும் 
வபொட்டியிை் உற்சொகமொகப் பங்தகடுக்கின்றனர.்  
15 ஆகஸ்ட் 1971  
 
ஃபிரொன்சிஸ் ஓங், த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ்/எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி. 
 
வதசிய அரங்கிை் நலடதபற்ற 13ேது சிங்கப்பூர ்இலளயர ்விழொவிை் நடனமொடும் மொணேரக்ள்.  
7 ஜூலை 1979  
 
மஸ்ைொன் பட்வரொன், த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ்/எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி. 
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வபொட்டி நொளன்று எங்களுக்கு மிகவும் பதற்றமொக இருந்தது. அலனேரும் முக ஒப்பலன 
தசய்துதகொண்டு, எங்கள் பலடப்புக்கொகக் கொத்திருந்வதொம். வமலடயிை், நீதிபதிகள், எங்கள் 
ஆசிரியரக்ள் என சிைர ்மடட்ுவம நொங்கள் நடனமொடுேலதப் பொரத்த்ுக் தகொண்டிருந்தனர.் 
மிகவும் பயமொக இருந்த வபொதிலும், என் பள்ளிக்கு நொங்கள் தகௌரேத் தங்கம் தேன்று 
தகொடுத்வதொம்!  
 
சிங்கப்பூர ்நிலனேலைகள் திட்டப்பணிக்கு அனுப்பிய எண்ணக்வகொரல்ேயிை் வூ கியன் தேய் 
(சிங்கப்பூர ்இலளயர ்விழொ வபொடட்ியின் பங்வகற்பொளர)்  
ஒரு குறிப்பிட்ட பள்ளியின் ேரைொற்லறப் பற்றி வமலும் அறிய ஆரே்மொ? பள்ளி ேரைொறுகள் 
இலணயத்தளதல்த நொடுங்கள். நமது பள்ளிகளின் கலதகலளயும் பகிரப்படும் 
நிலனேலைகலளயும் பதிவு தசய்ய கை்வி அலமசச்ு இந்தக் களஞ்சியத்லதத ்ததொடங்கியுள்ளது. 
ததொடர ்திடட்ப்பணியொக உருேொகிேரும் இந்தக் களஞ்சியத்திை், இன்னும் பை பள்ளிகளின் 
தகேை்கள் படிப்படியொகச ்வசரக்்கப்படும்.  
 
இந்த முகேரியிை் அணுகுங்கள்:  
 
அை்ைது இந்த QR குறியீடல்ட ேருடுங்கள்:  

 
 

ஒே்தேொரு ேகுப்பினரும் மண்டபத்திற்குச ்தசன்று வநரே்ரிலசயிை் நிற்கவேண்டும். 
ஒே்தேொருேரும் தனது வதரச்ச்ி அடல்டலயச ்சரியொன பக்கத்திை் திறந்து 
லேத்திருக்கவேண்டும். பள்ளி முதை்ேர ்ேரிலசயின் தநடுகிை் தசை்ேொர.் ஒே்தேொரு 
மொணேரின் அடல்டலயயும் படித்துப்பொரத்்து, மொணேரக்ள் எே்ேளவு சிறப்பொகச ்
தசய்திருக்கிறொரக்ள் என்பலதத் ததரிந்து தகொள்ேொர.் நீங்கள் நை்ை வதரச்ச்ி தபற்றிருந்தொை் 
உற்சொகமொக இருக்கும். நை்ை வதரச்ச்ி தபறொவிட்டொை் தகொஞ்சம் பயமொக இருக்கும்.  
 
சிங்கப்பூர ்வதசிய ஆேணக் கொப்பகத்தின் ேொய்தமொழி ேரைொற்றுப் பதிவிை் ரூடி விை்லியம் 
தமொஸ்பரக்ன் 

 

மஹொ வபொதி ததொடக்கப்பள்ளி ேகுப்பலறயின் வமலச  
1960கள்  
மரப்பைலக, உவைொகம்  
2012-00490 
 
 
இந்த வமலசயின் எதிரப்்பக்கங்களிை் உள்ள இரு இழுேலறகலளயும், கொலைவநர 
மொணேரக்ளும் மதியவநர மொணேரக்ளும் பயன்படுதத்ியிருக்கைொம். வமலசயின் ேைதுபக்க 
அடிப்பகுதியிை் ததரியும் தபரிய கறுப்புநிறக் கலற, மொணேர ்ஒருேர ்சிந்திய எழுத்வதொவிய 
லமயொை் ஏற்பட்டிருக்கைொம். ேகுப்பலற வமலசகலள மொணேரக்ள் அன்றும் இன்றும் எே்ேொறு 
பயன்படுத்தி அழுக்குபடுதத்ுகின்றனர ்என்பதற்கொன ஒரு சீரிய எடுத்துக்கொடட்ு இது.  
 
1950கள் மற்றும் 60களின் பள்ளி ேொழ்க்லக பற்றி வமலும் அறிய விருப்பமொ? ேளரும் பருேம் 
கொட்சிக்கூடத்திற்குச ்தசை்லுங்கள்!”  
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என் அப்பொவின் ததொடக்கநிலை மூன்றொம் ேகுப்பிை் தபரிய அளவிைொன அழிப்பொன் வபொடட்ி 
நடந்ததொக நிலனவுகூரந்்தொர.் என் அப்பொவும் நொனும் தேே்வேறு தலைமுலறகலளச ்
வசரந்்தேரக்ளொக இருந்தொலும், சிங்கப்பூருக்வக உரிய இதுவபொன்ற இளம்பிரொய விலளயொடட்ுகள் 
உருேொக்கும் பிரியமொன நிலனேலைகள் பை தலைமுலறகளொகத ்ததொடரக்ின்றன.  
 
எனதருலம இை்ைம் தபொது அலழப்பின் ஒரு பகுதியொக தபன்லி குவே 
  
ஒே்தேொரு விலளயொட்டொளரும் ஒரு குத்தி-குத்திலய எடுத்து... விரைொை் முன்வனொக்கிச ்சுண்டிவிடட்ு, 
எதிரொளியின் கொய்மீது விழசத்சய்ய வேண்டும். எனவே, சிை உருேங்கள் மற்றேற்லறவிட 
பயன்மிக்கலே. ஏவனனிை் ஒட்டகசச்ிவிங்கி அை்ைது யொலனயின் உடற்பகுதி சற்று தடித்தும், 
கழுத்து அை்ைது தும்பிக்லக நீட்டிக்தகொண்டும் இருக்கும். எதிரொளியின் கொய்மீது இலே 
விழுேதற்கு அதிக ேொய்ப்புண்டு.  
 
சிங்கப்பூர ்வதசிய ஆேணக் கொப்பகத்தின் ேொய்தமொழி ேரைொற்றுப் பதிவிை் மொரக்ரட் தொமஸ் 
 

 

பள்ளி ஒன்றுகூடை் பொடை் புத்தகம், இளம் சிங்கப்பூரியனின் துலண ஏடு  
1967-1980  
கொகிதம்  
2016-00544 
 
கை்வி அலமசச்ு 1967-ை் அலமத்த கை்வி தேளியீடட்ு இைொகொ (EPB), இந்தப் பொடை் புத்தகத்லத 
தேளியிட்டது. “முன்வனறு ேொலிபொ”, “சிங்கப்பூரொ” வபொன்ற பழக்கப்பட்ட பொடை்கள் புத்தகத்திை் 
இடம்தபற்றுள்ளன. அேற்றிை் சிைேற்லறக் வகட்க எங்களது இலச இருேழிதத்தொடரப்ு 
பலடப்புக்குச ்தசை்லுங்கள்!  
 
சிங்கப்பூர ்பள்ளிகளின் விலளயொடட்ு மன்றப் பதக்கம்  
1984  
உவைொகம்  
1995-11472 
(இடது)  
 
சிங்கப்பூர ்ததொடக்கப்பள்ளிகளின் விலளயொடட்ு மன்றப் பதக்கம்  
1983  
உவைொகம்  
1995-11473 
(ேைது)  
 
இந்தப் பதக்கங்கலள ேழங்கிய இரு மன்றங்களும் பள்ளிகளிை் விலளயொடல்ட வமம்படுத்தும் 
வநொக்கத்துடன் 1959-ை் அலமக்கப்பட்டன. இன்று, இந்த மன்றங்கள் ஏற்பொடு தசய்யும் வதசிய 
விலளயொடட்ுப் வபொட்டிகளிை், சிங்கப்பூர ்முழுேதுமுள்ள மொணேரக்ள் பங்தகடுத்து, 
விலளயொட்டின் மீதொன ஆரே்த்தினொை் நீண்டகொை நடப்ுறலே ேளரத்்துக் தகொள்கிறொரக்ள்.  
 
குத்தி-குத்தி  
1960கள்  
உவைொகம்  
1997-00509 
 
குத்தி-குத்தி என்பது 1940களின் பிற்பகுதியிலிருந்து 1980கள் ேலர சிறுேரக்ளிலடயிை் பிரபைமொக 
இருந்த பலழய விலளயொடட்ு. விலளயொட்டொளரக்ள் தங்களது குத்தி-குத்திலய எதிரொளியின் 
குத்தி-குத்தி மீது சுண்டிவிடட்ு விலளயொடல்டயும் எதிரொளியின் கொலயயும் தேை்ேொரக்ள். குத்தி-
குத்தி ததொகுப்புகளிை் விைங்குகள், பழங்கள், பூசச்ிகள் ேடிவிைொன ஒளி ஊடுருேக்கூடிய ேண்ண 
ேண்ண பிளொஸ்டிக் உருேங்கள் இருக்கும். தனிசச்ிறப்புமிக்க இந்தத் ததொகுப்பு உவைொகத்திை் 
தசய்யப்படட்ிருக்கிறது. இதிை் சிை மனித உருேங்களும் உள்ளன.  
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நொடட்ுக் தகொடி அழிப்பொன்கள்  
2000கள்  
தசயற்லக ரப்பர ் 
வகரன் வஹொ இரேைொகக் தகொடுத்தது  
 
குத்தி-குத்தி வபொைவே, தகொடி அழிப்பொன் விலளயொட்டிலும் ஒருேர ்மற்றேரது அழிப்பொன்மீது 
தனது அழிப்பொலனச ்சுண்டிவிடவேண்டும். தேற்றி தபறுபேர ்எதிரொளியின் அழிப்பொலன 
எடுத்துக் தகொள்ளைொம். மொணேரக்ள் தங்களது அழிப்பொன்களின் அடிப்பகுதியிை் “ஸ்வடப்பை்” 
தசய்து சுழலும் பம்பரங்களொக மொற்றி, மற்ற அழிப்பொன்களுடன் வபொட்டி வபொடுேொரக்ள்.  

ஹொே்ைக் பள்ளியின் வதரச்ச்ிப் புத்தகம்  
1963  
கொகிதம் 
2014-00784 
 
சிங்கப்பூரிை் 1960களிை் மொணேரக்ள் என்தனன்ன பொடங்கள் படித்தனர ்என்பலத ஹொே்ைக் 
பள்ளியின் இந்தத் வதரச்ச்ிப் புத்தகம் கொடட்ுகிறது. ததொழிை்மயமொகிேந்த தபொருளியலின் 
வதலேகளுக்கொக, 1960களிை் சிங்கப்பூர ்கை்வியிை் ததொழிை்நுட்பப் பொடங்கள் 
வசரக்்கப்படட்ிருந்தன.  
 
சீன உயரந்ிலைப் பள்ளியின் வதரச்ச்ிப் புத்தகம்  
1950கள்  
கொகிதம்  
ஓங் தடங் சிவயொங் ேழங்கிய அன்பளிப்பு  
2001-00260 
 
நொம் எந்தப் பள்ளிக்குச ்தசன்றிருந்தொலும், பள்ளித ்தேலணயின் முடிவிை் வதரச்ச்ிப் புத்தகத்லதப் 
தபற்றுக்தகொள்ளும் அனுபேம் சிங்கப்பூரரக்ள் அலனேருக்கும் பழக்கப்பட்டவத. சீன உயரந்ிலைப் 
பள்ளி வபொன்ற சீனப் பள்ளிகள் தவிர, 1960களிை் சிங்கப்பூரிை் மற்ற தமொழிப் பள்ளிகளும் 
இருந்தன. மைொய் தமொழியிைொன துன் ஸ்ரீ ைனொங் உயரந்ிலைப் பள்ளியும் உமறுப் புைேர ்தமிழ்ப் 
பள்ளியும் அேற்றுள் அடங்கும்.  
 
யீஷூன் ததொடக்கக் கை்லூரி மொணேரக்ள் ேகுப்பலறயிை் வதரவ்ு எழுதுகிறொரக்ள்.  
24 வம 1994  
 
லிம் சின் தொய், த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ்/எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி. 
 
 
ஸ்டொம்ஃபரட் ்சொலையிை் இருந்த வதசிய நூைகத்தின் இலளயரக்ள் பகுதியிை் மொணேரக்ளும் 
பதின்ம ேயதினரும் படிக்கின்றனர.்  
19 மொரச் ்1973  
 
ரொவி அகமத,் த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ்/எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி. 
 
  

 

“சிற்றுண்டிசச்ொலையிை் வபசுவேொம் ேொருங்கள்!”  

 

இதுேலர நீங்கள் ஆரொய்ந்த கண்கொட்சியின் உள்ளடக்கம் உங்கள் சிந்தலனக்கும் உலரயொடலுக்கும் 

தகொஞ்சம் விருந்தளித்திருக்கும் என நம்புகிவறொம்! இந்தக் கண்கொடச்ியிை் நீங்கள் கொணவிருக்கும் 

மூன்று “அரடல்ட கூடங்களிை்” முதைொேதொன இங்கு சற்று வநரம் அமரந்்து, தேே்வேறு 

தலைமுலறகளுடன் மக்கலள இலணக்க முற்படும் இந்தக் வகள்விகள் பற்றி யொருடனொேது உலரயொட 

உங்கலள அலழக்கிவறொம். 

 

சிற்றுண்டிசச்ொலையிலிருந்து ஓர ்அடல்டலய எடுத்துக்தகொண்டு, இந்தக் வகள்விகளுக்கொன உங்கள் 

பதிை்கலள, அை்ைது உலரயொடலிை் நீங்கள் ததரிந்துதகொண்ட சுேொரசியமொன ஒரு விஷயத்லத எழுதி, 
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அறிவிப்புப் பைலகயிை் மொடட்ுங்கள். இதுவபொை இன்னும் பை உலரயொடை்களிை் பங்வகற்க இது 

உங்கலளத ்தூண்டுதமன நம்புகிவறொம்! 
 

 

Image Label  

 

கொன் எங் தசங் பள்ளி சிற்றுண்டிசச்ொலையின் 

புலகப்படம்.  

மறுபதிப்பு  

 

21 ஜனேரி 1986  

 

கொன் எங் தசங் பள்ளியின் திரடட்ு, சிங்கப்பூர ்வதசிய 

ஆேணக் கொப்பகத்திற்கு நன்றி  
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விகளயாே்டு டேசெ்  
 

 
 
... சூழ்நிலை அற்புதமொக இருந்தது... மவைசியக் கிண்ணப் வபொட்டிகளிை் ஒன்றின்வபொது, 
சிங்கப்பூர ்வகொை் வபொட்டவபொது, உங்களுக்குப் பக்கதத்ிை் அமரந்்திருக்கும் அறிமுகம் 
இை்ைொதேரக்ளும் உங்கலளக் கட்டிப்பிடித்தது நிலனவிருக்கிறது. இத்தலகய வதசியேொத உணரவ்ு 
எங்களுக்கு இருந்தது, உங்களது வதசிய அணி வகொை் வபொடும்வபொது அை்ைது வபொட்டியிை் 
[தேை்லும்வபொது] ஒன்றொக மகிழ்சச்ி அலடவேொம்.  
 
சிங்கப்பூர ்வதசிய ஆேணக் கொப்பகத்தின் ேொய்தமொழி ேரைொற்றுப் பதிவிை் டொன் வீ ஹிம் 

 

 
சிைொங்கூரின் ஷொ ஆைம் விலளயொட்டரங்கிை் பொஹொங் அணிலய வீழ்த்தி மவைசியக் 
கிண்ணதல்த தேன்ற களிப்பிை் தகொண்டொடும் சிங்கப்பூர ்ையன்ஸ் அணியினர.்  
18 டிசம்பர ்1994  
 
தஜரி வச, த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ்/எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி. 
 
RFID prompt 
 
இதற்குமுன் நமது வதசிய அணிகளுக்கொக நீங்கள் வநரிை் அை்ைது திலரக்குப் பின்னொை் 
உற்சொகக் கூசச்லிடட்ிருந்தொை் இங்வக தடட்ுங்கள்! 
 
டவுன்ஸ்விை் ததொடக்கப்பள்ளிலயச ்வசரந்்த இரு மொணேரக்ள், எை்ைொ பிள்லளகளும் ஒவர 
சமயத்திை் உடற்பயிற்சி தசய்யும் (ACES) தினத்தன்று மொதபரும் சிங்கப்பூர ்உடற்பயிற்சிலயத் 
தங்கள் பொணியிை் தசய்து சக மொணேரக்லள ேழிநடத்துகின்றனர.்  
31 ஆகஸ்ட் 1998  
 
ஜொய்ஸ் ஃபொங், த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ்/எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி. 
 
1997ஆம் ஆண்டின் வதசிய ஆவரொக்கிய ேொழ்க்லகமுலற இயக்கத்தின் துேக்க நிகழ்சச்ியிை், 
ஆரச்ச்ரட்் சொலையிை் 18,000 சிங்கப்பூரரக்ள் ஒன்றுகூடி உடற்பயிற்சி தசய்கின்றனர.்  
7 தசப்டம்பர ்1997   
 
ைொே் ஃபூக் தகொங், த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ்/எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி. 
 
பொரல்ேயொளரக்ள் கூடிநிற்க, புத்தொண்டு கடை் விலளயொடட்ுகள், அை்ைது ேருடொந்தர 
படகுப்வபொடட்ி நிகழ்சச்ியின்வபொது, க்ளிஃபரட்் பியருக்கு அப்பொை் உள்ளூர ்தீவுேொசிகள் தங்களது 
தகொதைக் படகுகளிை் (பொரம்பரிய மைொய் பொய்மரப்படகு) பந்தயத்லதத் ததொடங்குகின்றனர.்  
3 ஜனேரி 1961  
 
ஹன் ஹொய் ஃதபொங் / மக் கியன் தசங், த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ்/எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி. 
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ேருடொந்தர புத்தொண்டு கடை் விலளயொடட்ுகளின் நீரத்த்தொட்டி படகுப்பந்தயத்திை், சொதலனயொளர ்
புசு பின் அேொங் மற்ற வபொடட்ியொளரக்ளிடமிருந்து பொதுகொப்பொன தூரத்திை் முன்னிலை 
ேகிக்கிறொர.்  
1 ஜனேரி 1960  
 
த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ்/எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி. 
 

 

... எை்ைொரும் எஸ்ப்ைவனடட்ிை் ஒன்றுகூடி, அங்கிருந்து நிகழ்சச்ிலயப் பொரப்்வபொம் […] மைொய் 
பொய்மரப்படகுகவள முக்கிய அங்கமொக இருந்தது. […] அேரக்ள் படகின் விைொவிை் நின்றுதகொண்டு, 
கொற்றிை் படகு சொயும்வபொது படலகச ்சமநிலைப்படுத்துேொரக்ள். […] சுற்றுேட்டொரத் தீவுகள் 
அலனத்தும் வபொட்டியிை் பங்தகடுத்தன. […] வபொட்டியிை் தேை்லும் தீவு, சொதலனயொளரொக ேொலக 
சூடியது.  
 
சிங்கப்பூர ்வதசிய ஆேணக் கொப்பகத்தின் ேொய்தமொழி ேரைொற்றுப் பதிவிை் விை்லியம் மொரட்ினஸ் 
 

 

2018ஆம் ஆண்டின் ஸ்டொன்டரட்் சொரட்்டரட்் சிங்கப்பூர ்தநடுந்ததொலைவு ஓட்டப்வபொடட்ியின் 
ததொடக்கக் வகொடட்ிை், சக்கர நொற்கொலி விலளயொடட்ு வீரரக்ள் இருேர ்ஒருேருக்தகொருேர ்
ேொழ்த்து தசொை்கின்றனர.்  
10 டிசம்பர ்2018  
 
லிம் யொே்ஹுய், த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ்/எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி. 
 
 
RFID prompt 
விலளயொடட்ுகளிை் ஈடுபடுேது மீள்திறலன ேளரக்்கும் என நீங்கள் நிலனத்தொை் இங்வக 
தடட்ுங்கள்!  
 
சிங்கப்பூர ்கண்பொரல்ே இை்ைொவதொர ்சங்கத்தின் (SAVH) உறுப்பினரக்ளும் ததொண்டூழியரக்ளும் 
கடை்நொகப் படகுப் வபொட்டிக்கொகப் பயிற்சி தபறுகின்றனர.்  
19 அக்வடொபர ்2019  
 
லின் தசருய், லியன்ஹ சொே்பொே்/எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி. 
 
மொதபரும் சிங்கப்பூர ்உடற்பயிற்சி பற்றிய லியன்ஹ சொே்பொே் தசய்தி  
3 அக்வடொபர ்1993  
கொகிதம்  
1997-00760 
 
தசய்தித்தொளிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட இந்தப் பக்கத்திை், மொதபரும் சிங்கப்பூர ்உடற்பயிற்சி 
பற்றியும் அதிலுள்ள தேே்வேறு பயிற்சிகள் பற்றியும் விரிேொக எழுதப்படட்ிருகக்ிறது. 
அப்வபொலதய பிரதமர ்வகொ தசொக் வடொங் 3 அக்வடொபர ்1993 அன்று மொதபரும் சிங்கப்பூர ்
உடற்பயிற்சிலயத ்ததொடங்கி லேத்தொர.் வதசிய ஆவரொக்கிய ேொழ்க்லகமுலற திட்டத்தின் ஒரு 
பகுதியொக இந்த எவரொபிக் பயிற்சி இடம்தபற்றது. அலுேைக ஊழியரக்ள் முதை் மொணேரக்ள் 
ேலர சிங்கப்பூரரக்ள் அலனேரும் இப்பயிற்சிலய தசய்ய ஊக்குவிக்கப்படட்னர.்  
 “சிங்கப்பூரின் $50 மிை்லியன் வதசிய விலளயொட்டரங்கம்” – கைொசொர அலமசச்ின் புலகப்படச ்
தசய்திகள் 294 சுேதரொட்டி  
12 டிசம்பர ்1966  
கொகிதம்  
2006-00797 
 
கைொசொர அலமசச்ு 1966-ை் தேளியிடட் இந்தச ்சுேதரொட்டியிை் வதசிய விலளயொடட்ரங்கத் 
திட்டப்பணி பிரதொனமொக இடம்தபற்றுள்ளது. சிங்கப்பூர ்சுதந்திரம் அலடந்த ஆரம்பகொை 
ஆண்டுகளிலிருந்வத, தகொள்லக ேகுப்பேரக்ள் விலளயொடல்ட நொடட்ு நிரம்ொணத்திற்கு 
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அேசியமொன ஒன்றொகக் கருதினொரக்ள். இந்தத் திடட்ப்பணிக்குப் தபரும் தசைேொக $50 மிை்லியன் 
வதலேப்பட்ட வபொதிலும், விலளயொடட்ுகள் குடிமக்களின் நைலன வமம்படுத்தி, முக்கியமொன 
சமூகப் பண்புகலள ேளரக்்கும் என அப்வபொலதய கைொசொர, சமூக விேகொர அலமசச்ர ்ஒத்மொன் 
தேொக் நம்பிக்லக தகொண்டிருந்ததொை், இதலனப் பரிந்துலரத்தொர.்  
 
சிங்கப்பூரிை் விலளயொடட்ுகளின் ேளரச்ச்ி பற்றி ேளரும் பருேம் கொடச்ிக்கூடதத்ிை் வமலும் 
ததரிந்து தகொள்ளுங்கள்!”  
 
பை்ைொயிரக்கணக்கொன சிங்கப்பூர ்ரசிகரக்ள் 1994ஆம் ஆண்டு நலடதபற்ற மவைசியக் கிண்ணக் 
கொற்பந்து வபொடட்ியிை் சிங்கப்பூர ்ையன்ஸ் அணிக்கு ஆதரேளித்தனர.்  
18 டிசம்பர ்1994  
 
தஜரி வச, த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ்/எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி. 
 
 
சிங்கப்பூரரின் அலடயொளதத்ிை் விலளயொடட்ு எப்வபொதுவம குறிப்பிடத்தக்க பங்கு ேகிதத்ு 
ேந்துள்ளது. நம்மிை் பைலரயும் விலளயொடட்ு பிலணதத்ிருக்கிறது. அலனத்துைக விலளயொடட்ு 
அரங்கிை் சிங்கப்பூரரக்ள் முத்திலர பதிக்கும்வபொது நொம் அலடயும் தபருமிதம், ஒரு நொடொக 
ஒன்றிலணந்து தசய்யும் உடற்பயிற்சி, அை்ைது பொரல்ேயொளரக்ளொக சக சிங்கப்பூரரக்லள 
உற்சொகக்கூசச்லுடன் ஊக்கப்படுத்துதை் வபொன்றலே இதற்கொன எடுத்துக்கொடட்ுகள்.   
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பிரபல கலாசாரெ்  
 

 
 

கிம் தசங் சமூக நிலையதத்ிை் ஒளிபரப்பொன ததொலைக்கொட்சி நிகழ்சச்ிலய இலளயர ்முதை் முதியேர ்
ேலர உன்னிப்பொகப் பொரக்்கின்றனர.்  
26 ஏப்ரை் 1974  
 
சுலைமொன் இஸ்மொயிை், த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ்/எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி. 
 
பொடட்ுத்திறன் வபொடட்ி (தடைன்லடம்) விருதும் உலறயுடன் விலனை் இலசேடட்ும்  

1968  

விலனை், கொகிதம், உவைொகம்  

2016-00187 

 

இந்தக் வகொப்லபயும் விலனை் இலசேடட்ும் தடைன்லடம் என்ற பிரபைமொன பொடட்ுத்திறன் வபொட்டியுடன் 

ததொடரப்ுலடயலே. இந்நிகழ்சச்ி 1960களிலும் 1970களிலும் பிரபைமொக இருந்தது. ேளரந்்துேந்த இளம் 

திறனொளரக்ள் பலடதத் நிகழ்சச்ிகலள  பை சிங்கப்பூரரக்ள் தபரிதும் விரும்பிப் பொரத்்தொரக்ள்.அந்தக் 

கலைஞரக்ள் எதிரக்ொைத்திை் பிரபைம் அலடந்திட கொரணமொன இந்த நிகழ்சச்ிக்கு நன்றி.  

 
ஃபிலிப்ஸ் டிஸ்கேரி தஹை்மட் ததொலைக்கொட்சி  
1970கள்  
வபக்லைட,் உவைொகம்  
2006-00507 
 
ஒரு நொடகத ்ததொடரின் அண்லம பொகத்லதக் குடும்பத்வதொடு வசரந்்து பொரப்்பது முதை் உங்கலளக் 
கேரந்்த விலளயொடட்ு அணி வகொை் வபொடும்வபொது நண்பரக்வளொடு வசரந்்து உற்சொகமொகக் கூசச்லிடுேது 
ேலர, நமது ததொலைக்கொடச்ித் திலரகளின் எதிரிை் எண்ணற்ற நிலனேலைகள் உருேொக்கப்படட்ுள்ளன. 
இந்தத் ததொலைக்கொட்சியின் விவநொதமொன ேடிேத்திற்கு விண்தேளி யுகம் தூண்டுவகொைொக இருந்தது. 
விண்தேளி யுகம் பிரபைமொக இருந்த 1960களின் பிற்பகுதியிை், உற்பத்தி நிறுேனங்கள் பைவும் 
விண்தேளி சொரந்்த தபொருட்களின் ேடிவிை் வீடட்ுச ்சொதனங்கலள ேடிேலமத்தன. 

 
... ததொலைக்கொடச்ியிை் தடைன்லடம் நிகழ்சச்ிலய நொங்கள் ஒளிபரப்பிய முதை் ஆண்டிை், சொலையிை் 
எந்தப் வபொக்குேரத்தும் இை்ைொதது எனக்குத ்ததளிேொக நிலனவிருக்கிறது. எை்ைொப் வபொக்குேரத்தும் 
முடங்கிவிடும். மின்சொரப்தபொருள் கலடக்கு அருகிை் இருப்பேரக்ள், தபொருள்கொடச்ி சன்னலின் ேழியொக 
நிகழ்சச்ிலயப் பொரப்்பொரக்ள். தபரும்பொவைொர ்வீடட்ிலிருந்து நிகழ்சச்ிலயப் பொரத்த்னர.்  
 

சிங்கப்பூர ்வதசிய ஆேணக் கொப்பகத்தின் ேொய்தமொழி ேரைொற்றுப் பதிவிை் தேரன்ன் பொை்மர ் 
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இப்பகுதியிை் இடம்தபறும் நொன்கு தசொற்தறொடரக்ளும் சிறப்புமிக்க உள்ளூர ்ததொலைக்கொட்சி 

நிகழ்சச்ிகளொை் அை்ைது விளம்பரங்களொை் பிரபைமொக்கப்பட்டன.  

  

“பக்கொய் டூலூ, பொயொர ்தகமுடியொன்” (முதலிை் அணிந்திடு, பிறகு பணம் தகொடு) என்பது ஒரு 

நலகக்கலடயின் மைொய் தமொழி விளம்பரத்திை் இடம்தபற்ற முழக்கேரி.  

  

“வடொன்ட் பிவை, பிவை!” (வீணொக ேம்பு தசய்யொவத) என்பது புேொ சூ கொங் எனும் ததொலைக்கொடச்ி 

நலகசச்ுலே நொடகதத்தொடரிை் அவத தபயலரக் தகொண்ட கற்பலன கதொபொத்திரமொன கடட்ுமொனக் 

குத்தலகயொளரின் பிரபைமொன தசொற்தறொடர.் உங்களுக்குப் பக்கத்திலுள்ள ததொலைக்கொட்சியிை் 

இந்நொடகதத்தொடரின் ஒரு சிறு கொட்சிலயக் கொணுங்கள்!  

  

“哎哟，真的是伤脑筋!” (ஐவயொ, ஒவர ததொை்லை) என்பது நீண்டகொைம் ஒளிபரப்பொன மண்டரின் கதம்ப 

நிகழ்சச்ியிை் (கொே்சியொே் சிங்தடொங், கொதமடி லநட்) பொட்டி லியொங் என்ற கதொபொதத்ிரம் 

நலகசச்ுலேயொன சூழ்நிலைகளிை் எப்வபொதும் தசொை்லிக் தகொண்டிருந்த ேொசகம்.  

  

“பேர ்டு த கிடுகொ!” என்ற தசொற்தறொடலர மடட்ுமன்றி, “கிடுகொ” என்ற தசொை்லையும் உருேொக்கியேர ்

உள்ளூர ்தமிழ்க் கலைஞர ்ேடி. ஜிை்லுன்னு ஒரு மொலை கதம்ப நிகழ்சச்ியிை் இந்தச ்தசொற்தறொடர ்

முதன்முதைொக அறிமுகமொகி தேகு பிரபைமலடந்தது.  

 

 
சிங்கப்பூரின் முதை் ததொலைக்கொட்சி ஒளிபரப்லபக் கொண விக்வடொரியொ அரங்குக்கு தேளியிை் 
கூடிய தபருங்கூடட்ம்.  
15 பிப்ரேரி 1963  
 
த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ்/எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி. 
 
ததொலைக்கொட்சி முதன்முதலிை் 1963-ை் அறிமுகமொனவபொது, தகொள்லக ேகுப்பேரக்ள் மக்கலளச ்
தசன்றலடயவும், மக்களுக்கு ேழிகொட்டவும், மக்களிலடயிை் நம்பிக்லகலய ேளரக்்கவுவம 
அடிப்பலடயிை் பயன்படுதத்ப்பட்டது. இதற்தகன, அரசொங்கக் தகொள்லககலளப் பற்றி 
விளக்கமளிக்கும் தசய்தியொளர ்கூட்டங்களும் நிகழ்சச்ிகளும் ஒளிபரப்பப்பட்டன. ஆனொை் 
கொைப்வபொக்கிை், உள்ளூரிை் தயொரிக்கப்படட் பை ததொலைக்கொடச்ி நொடகங்கள் பைரும் வநசிக்கும் 
கைொசொர அற்புதங்களொக ேரவேற்பு தபற்று, நமது கூடட்ு நிலனேலைகளிை் நீங்கொ 
இடம்பிடித்துள்ளன.  
சிங்கப்பூரின் ததொலைக்கொட்சி, திலரப்பட, இன்னிலச கைொசொரம் பற்றி சிங்கப்பூரின் குரை்கள் 
கொட்சிக்கூடத்திை் வமலும் ததரிந்து தகொள்ளுங்கள்!  
 

 
[ததொலைக்கொடச்ி] முற்றிலும் புதிய ஆட்டமொக இருந்தது. அலனேரும் மிகுந்த உற்சொகம் 
அலடந்தனர.் அப்படி ஒன்லற அேரக்ள் அதற்குமுன் பொரத்்தவத இை்லை என்பதொை், கம்வபொங் 
முதை் நகரேொசிகள் ேலர அலனேரிலடயிை் வபரொரே்ம் எழுந்தது, [அவதொடு] அலனேரும் தங்களது 
ததொலைக்கொட்சிப் தபட்டிகலளவய பொரத்்துக் தகொண்டிருந்தனர.்  
 
சிங்கப்பூர ்வதசிய ஆேணக் கொப்பகத்தின் ேொய்தமொழி ேரைொற்றுப் பதிவிை் மன் தசொர ்தசங்  

 
சிங்கப்பூரின் முதை் ததொலைக்கொட்சி நிலையமொன “ததொலைக்கொடச்ி சிங்கப்பூரொவின்” சின்னம், 
அதன் முன்வனொட்ட நிகழ்சச்ியின்வபொது திலரயிை் வதொன்றியது.  
15 பிப்ரேரி 1963  
 
த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ்/எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி. 
 

 

ஒலி ஒளி கூடம் 
 
கடந்த பை ஆண்டுகளிை், நிலனவிை் பதிந்த பை தருணங்கள் சிங்கப்பூர ்ததொலைக்கொட்சியிை் 
ஒளிபரப்பொகியுள்ளன. மக்களின் மனங்கேரந்்த ததொலைக்கொட்சி நிகழ்சச்ிகளிலிருந்து 
வதரந்்ததடுக்கப்பட்ட சிை துணுக்குகள், நம்லமக் கேரந்்த ததொலைக்கொட்சித ்தருணங்களிை் 
சிைேற்லறக் கொடட்ுகின்றன.  

No.  Label   
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... நம் நொட்டிை் ததொலைக்கொட்சி முதை்முலறயொக அறிமுகமொனவபொது, முதன்முதைொகத் 
ததொலைக்கொட்சிப் தபடட்ி ேொங்கியேரக்ளிை் நொங்களும் இடம்தபற்றிருந்வதொம். அண்லடவீட்டொரக்ள் 
எங்கள் வீடட்ுக்கு ேந்து, சன்னை் ேழியொக அை்ைது திறந்திருந்த முன்ேொசை் கதவின் கம்பிக்கதவு 
இடுக்குகளின் ேழியொகத் ததொலைக்கொடச்ி நிகழ்சச்ிகலள எடட்ிப் பொரப்்பொரக்ள்.  
 
சிங்கப்பூர ்வதசிய ஆேணக் கொப்பகத்தின் ேொய்தமொழி ேரைொற்றுப் பதிவிை் லிம் சூ பிங் 

 

                 Family-friendly Captions  

 

இந்தத் ததொலைக்கொட்சி 1970களிை் தயொரிக்கப்பட்டது. இதன் ேடிேம் விண்தேளி ஆய்ேொளரின் 
தலைக்கேசத்லத உங்களுக்கு நிலனவுப்படுத்தைொம்! 1969 ஜூலை 20 அன்று, நீை் ஆம்ஸ்டிரொங் 
என்பேர ்நிைொவிை் நடந்த முதை் மனிதரொக உைதகங்கிலும் புகழ்தபற்றொர.் விண்தேளிப் பயணம் 
பைலரயும் கேரந்்தவதொடு, இதுவபொன்ற ேடிேங்களின் உருேொக்கத்திற்கும் தூண்டுவகொைொக 
இருந்தது.  

• நீங்கள், உங்கள் தபற்வறொர ்அை்ைது தொத்தொபொட்டி பொரத்்திருக்கும் தேே்வேறு 
ததொலைக்கொட்சி ேடிேங்கள் என்ன?  

• உங்கள் குடும்பத்தொருக்குப் பிடித்த ததொலைக்கொட்சி நிகழ்சச்ிகள் என்ன?  

1 குவரொயிங் அப், 1996  
 
மீடியொகொரப்் நிறுேனத்திற்கு நன்றி  
 
சிங்கப்பூரிை் ஆக நீண்டகொைம் ஒளிபரப்பொன உள்ளூர ்ஆங்கிை நொடகத ்ததொடரக்ளிை் 
ஒன்றொன குவரொயிங் அப், 1990களிை் ரசிகரக்ளிலடயிை் மிகுந்த ேரவேற்லபப் தபற்றது. 
நிலனவிை் பதிந்த இந்தத் ததொடர,் அறுபதுகளிலும் எழுபதுகளிலும் சிங்கப்பூர ்ேொழ்ந்து 
ேந்த வட குடும்பத்தின் ேொழ்க்லகக் கலதலயச ்சித்தரிக்கிறது. ததொடரின் இந்தத ்
துணுக்கிை் 1960களிை் நிைவிய சிங்கப்பூரின் பலழய கொட்சிகள் சிைேற்லறக் கொணைொம். 
வட குடும்பத்தொர ்தங்களது புதிய ததொலைக்கொடச்ிலய அண்லடவீட்டொரக்ளுடன் பகிரந்்து 
தகொள்ேதும், குடும்பத்தின் கலடக்குடட்ியொன வடமி தனது பள்ளி நண்பரக்ளுடன் ஐந்தடிப் 
பொலதயிை் பாண்டி விலளயொடுேதும் இதிை் உள்ளடங்கும்.  

2 புேொ சூ கொங், 2001  
 
சிங்கப்பூர ்ததொலைக்கொட்சி நிறுேன ஆேணங்கள், சிங்கப்பூர ்வதசிய ஆேணக் 
கொப்பகத்திற்கு நன்றி  
 
புேொ சூ கொங் மற்றும் அேரது குடும்பத்தொரின் ேொழ்க்லகலய லமயமொகக் தகொண்ட 
நலகசச்ுலே நொடகதத்தொடர ்இது. புேொ சூ கொங்கின் முகத்திலிருந்த மசச்மும் அேர ்
அணிந்திருந்த மஞ்சள் நிற பூடஸ்் கொைணிகளும் தவிர, அேர ்வபசிய சிங்லிஷ் தமொழியும் 
அேலரப் பிரபைமொக்கின. ஆனொை் பிற்பொடு, இந்நொடகத்திை் சிங்லிஷ் வபசப்படுேது 
அரசொங்கத்தின் கேனத்திற்கு ேந்தவபொது, சிங்லிஷ் வபசச்ு ஓரளவுக்குத ்தணிக்கப்படட்ு, 
புேொ சூ கொங் தனது ஆங்கிை தமொழித்திறலன ேளரத்த்ுக்தகொள்ேது வபொைவும் 
கொட்டப்பட்டது. புேொ சூ கொங் தனது ஆங்கிை தமொழிதத்ிறலன வமம்படுத்த முயற்சி 
தசய்ேலத நொடகத்தின் இந்தத் துணுக்கிை் கொணைொம்.   

3 த நூஸ் 3, 2013  
 
மீடியொகொரப்் நிறுேன ஆேணங்கள், சிங்கப்பூர ்வதசிய ஆேணக் கொப்பகத்திற்கு நன்றி  
 
தசய்திலய லநயொண்டி தசய்து விருது தேன்ற இந்நிகழ்சச்ியிை், உள்ளூர ்தசய்திகளும் 
சிங்கப்பூரரக்லளப் பொதிக்கும் நிகழ்வுகளும் சிரிப்பூடட்ும் ேண்ணம் தனிப்பொணியிை் 
பலடக்கப்பட்டன. அண்லம ஆண்டுகளிை் மிகவும் பிரபைமலடந்த உள்ளூர ்நலகசச்ுலே 
நிகழ்சச்ிகளிை் இதுவும் ஒன்று. நிகழ்சச்ியின் இந்தத் துணுக்கிை், நமக்குப் பிடிதத் 
புலனசத்சய்திகளிை் ஒன்று இடம்தபறுகிறது – கூடட்ுரிலம குடியிருப்புகளுக்கு 
அண்லமக்கொைமொக பிதரஞ்ச ்தபயரக்ள் லேக்கப்படுேதொை், டொக்சி ஓடட்ுநரக்ள் பிதரஞ்ச ்
தமொழி ேகுப்புகளுக்குச ்தசை்ை வநரிட்டிருப்பது குறிதத்ு புைம்பும் டொக்சி ஓடட்ுநர ்
நிக்கைஸ் தை ஃதபொங். 
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மபாழுதுடபாக்கு  
 

 
 

ஈஸ்ட ்வகொஸ்ட் பூங்கொ கடற்கலரக்கொயலும் மரீன் பவரட் தபொது குடியிருப்புப் வபடல்டயும் 
இடம்தபறும் தபொை் அடல்ட  
1970களின் பிற்பகுதி – 1980கள்  
கொகிதம்  
2008-04929 
 
ஈஸ்ட ்வகொஸ்ட் பூங்கொ கடற்கலரக்கொயை் 1976ஆம் ஆண்டு வம மொதம் முதன்முதலிை் 
திறக்கப்படட்வபொது, நீசச்ைடிக்கவும் பிக்னிக் தசை்ைவும் விரும்புவேொலரக் கேரந்்திழுக்கும் 
தபொழுதுவபொக்கு இடமொக உடனடியொகப் தபயரத்பற்றது. ஈஸ்ட ்வகொஸ்ட் பூங்கொவின் முதற்கட்ட 
வமம்பொட்டின் ஒரு பகுதியொக இந்தக் கடற்கலரக்கொயை் இடம்தபற்றது. இன்றும், ஈஸ்ட ்வகொஸ்ட் 
பூங்கொ சிங்கப்பூரரக்ளின் மனங்கேரந்்த கலரவயொரப் பூங்கொேொகத ்திகழ்கிறது. அங்குள்ள 
கடற்கலரலயயும், பைதரப்பட்ட விலளயொடட்ுகலளயும், தபொழுதுவபொக்கு ேசதிகலளயும், உணவுக் 
கலடகலளயும் அனுபவிக்க மக்கள் அங்கு தசை்கின்றனர.்  
 
பிக் ஸ்பிைொஷ் நீரவ்ிலளயொடட்ு நிலையத்தின் தபொை் அடல்ட  
1980கள்  
கொகிதம்  
2008-04600 
 
ஈஸ்ட ்வகொஸ்ட் பூங்கொவிை் 1977ஆம் ஆண்டு திறக்கப்பட்ட பிக் ஸ்பிைொஷ், சிங்கப்பூரின் முதை் 
நீரவ்ிலளயொடட்ுப் பூங்கொக்களிை் ஒன்றொகத ்திகழ்ந்தது. அங்கிருந்த 17 மீடட்ர ்உயரமொன 
பைேண்ண நீரச்ச்றுக்கு ேருலகயொளரக்லளப் தபரிதும் கேரந்்தது. சிைர ்அதிை் சொகசங்கள் கூடச ்
தசய்தனர!் இந்தப் தபொழுதுவபொக்கு பூங்கொவிை், மணை் மட்டங்களுடன் கடை்நீர ்நிரப்பிய 
குளங்களும் இருந்தன. பிரசித்திதபற்ற இந்த நீரச்ச்றுக்கு, 2006-ை் இடிக்கப்படட்ு, அே்விடம் 
ேொழ்க்லகப்பொணி, விருந்துணவு லமயமொக உருமொற்றம் கண்டது.  

 
சிங்கப்பூரரக்ள் அக்கொைத்திை் விரும்பிய தபொழுதுவபொக்குகலளப் பற்றி வமலும் ததரிந்துதகொள்ள 
சிங்கப்பூரின் குரை்கள் கொட்சிக்கூடத்திற்கு ேருலக அளித்திடுங்கள்! 
 
ஜூவரொங் பறலேப் பூங்கொவிலுள்ள நீரூற்று பறலேயகத்தின் தபொை் அடல்ட  
1970கள்  
கொகிதம்  
2008-04828 
 
ஜூவரொங் பறலேப் பூங்கொவும் நீரூற்று பறலேயகமும் 1971-ை் திறக்கப்பட்டவபொது, அதுவே உைகின் 
ஆக உயரமொன, மனிதனொை் உருேொக்கப்பட்ட நீரூற்றொக இருந்தது. அந்தக் கொைகட்டத்திை் 
சிங்கப்பூரரக்ள் பைலரயும் வியப்பிை் ஆழ்த்தியது அந்த நீரூற்று. பறலேப் பூங்கொ 2022ஆம் 
ஆண்டிை் மண்டொய்க்கு இடம்தபயரந்்து, அப்பகுதியிை் உள்ள சிங்கப்பூர ்விைங்கியை் வதொட்டம், 
மற்ற ேனேொழ்வினப் பூங்கொக்கள் ஆகியேற்றுக்கு அருகிை் அலமயவிருக்கிறது.  
ஸ்டொம்ஃபரட் ்சொலையிலிருந்த வதசிய நூைகத்தின் தபொை் அடல்ட  
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1970  
கொகிதம்  
2008-03927 
(இடது)  
 
வதசிய நூைகத்திை் இரேை் தபறுபேரின் அடல்ட  
1967  
கொகிதம்  
லிம் தசங் சுவீ ேழங்கிய அன்பளிப்பு  
1997-00506 
(ேைது)  
 
பலழய வதசிய நூைகக் கடட்டத்தின் தபொை் அடல்டயும் வதசிய நூைகத்திை் இரேை் தபறுபேரின் 
அடல்டயும் இலே. வதசிய நூைகம் 1960ஆம் ஆண்டு அதிகொரபூரே்மொகத் திறக்கப்பட்ட பிறகு, அதன் 
கேரச்ச்ியற்ற தசங்கை் தேளித்வதொற்றத்லதப் பைரும் குலற கூறினர.் ஆனொை், தபொக்கிஷமொகப் 
பொதுகொத்து லேக்கப்படும் நிலனேலைகள் உருேொன இடமொக இந்தக் கடட்டம் பிற்கொைத்திை் 
தபயரத்பற்றது. பைருக்கும் பிரியமொன இந்த நூைகக் கட்டடம், ஃவபொரட்் வகனிங் 
சுரங்கப்பொலதயின் கடட்ுமொனத்திற்கொக இடிக்கப்படப்வபொேதொக அறிவிக்கப்பட்டவபொது, 
சிங்கப்பூரரக்ள் பைரும் கடட்டத்லதப் பொதுகொக்குமொறு வகொரிக்லக விடுத்தனர.்  
ஹொப்பி வேொரை்்டு நுலழவுசச்ீடட்ு  
1961  
கொகிதம்  
1995-05491 
 
ததொலைக்கொட்சியின் ேருலகக்குமுன், மக்கள் ஹொப்பி வேொரை்்டு வபொன்ற வகளிக்லக 
பூங்கொக்களுக்குச ்தசன்று இரவுப் தபொழுலத உை்ைொசமொகக் கழித்தனர.் வகளிக்லக 
விலளயொடட்ுகள், கொபவர நடனங்கள், இன்னிலச நிகழ்சச்ிகள், விலளயொடட்ு அங்கங்கள் 
வபொன்றேற்றுடன் மக்கள் இன்புற்றனர.் இந்த நுலழவுசச்ீடட்ு, ஹொரை்ம் குவளொப்டவ்ரொட்டரஸ்் எனும் 
அதமரிக்கக் கூலடப்பந்து குழுவின் நிகழ்சச்ிக்கொனது. திறன்மிகு பந்து உத்திகளுடன் மக்கலள 
மகிழ்வித்த இந்தக் குழுவினரின் நிகழ்சச்ி ஹொப்பி வேொரை்்டு அரங்கிை் நலடதபற்றது.  
ஹொே் பொர ்விை்ைொவிலுள்ள சிற்பத்திற்கு அருகிை் படதமடுத்துக்தகொள்ளும் ேருலகயொளரக்ள்  
1960கள்  
மறுபதிப்பு  
லீ தஹொங் கிம் ேழங்கிய அன்பளிப்பு  
2001-00235-106 
 
இருபதொம் நூற்றொண்டின் மத்தியிை், குடும்பங்களும் கொதலிக்கும் தம்பதிகளும் நொடிசத்சை்லும் 
தபொழுதுவபொக்கு இடமொக ஹொே் பொர ்விை்ைொ விளங்கியது. சீன இதிகொசங்களின் கொட்சிகலளயும் 
பொரம்பரியங்கலளயும் பிரதிநிதிக்கும் பற்பை சிலைகளிை் ஒன்றுடன் ஒரு குடும்பம் மகிழ்சச்ியொகக் 
கொட்சியளிப்பலத இந்தப் புலகப்படம் கொடட்ுகிறது. ஹொே் பொர ்விை்ைொவின் பிரபைம் 
கொைப்வபொக்கிை் மங்கியவபொதிலும், புகழ்தபற்ற நரகதத்ின் பத்து நீதிமன்றங்கள் வநரக்்கொட்சிப் 
பலடப்பிை் உள்ளதுவபொன்ற பொரம்பரிய சீன அறதநறிப் பண்புகலளக் கற்றுக்தகொள்ள இளேயதிை் 
ஹொே் பொர ்விை்ைொவுக்குச ்தசன்றது சிங்கப்பூரரக்ள் பைருக்கும் நிலனவிருக்கும். 
வதசிய அரங்க நிதிக்கொன ரசீது  

1960  

கொகிதம்  

2000-06007 

(இடது)  

 

வதசிய அரங்க நிதி தசங்கை்  

1960  

தசங்கை்  

2000-06008 

 

வதசிய அரங்கம் “மக்களின் அரங்கம்” என்றும் அறியப்பட்டது. அரங்கத்தின் கடட்ுமொன நிதிக்குப் 

தபொதுமக்கள் பங்களித்திருந்தது இதற்குக் கொரணம். இந்த ரசீது, வதசிய அரங்க அறநிதியொை் 

ேழங்கப்பட்டது. அரங்கதல்தயும் வதசிய அரங்க நிதிலயயும் நிரே்கிப்பதற்கொக 1960 நேம்பரிை் இந்த 

அறநிதி அலமக்கப்பட்டது. இது, ரொஃபிள்ஸ் கை்விக்கழகம் விற்பலன தசய்த தசங்கை்லுக்கொன ரசீதொக 

இருக்கைொம். அரங்கத்திற்கு நிதி திரடட்ுேதற்கொக நடத்தப்பட்ட “ஒரு தேள்ளிக்கு ஒரு தசங்கை்” 

இயக்கத்தின் ஒரு பகுதியொகச ்தசங்கற்கள் விற்கப்பட்டன.  
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RFID prompt 
 
அலனேரும் அனுபவிதத்ு மகிழக்கூடிய தபொது ேசதிகளின் கடட்ுமொனத்திற்கு உதே நொன் நன்தகொலட 

அளிப்வபன்.  

 

➔ ஆமொம் 

➔ இை்லை  

 

 “ரிேர ்வேலி சொலையிை் வதசிய அரங்கம்” என்ற தலைப்பிட்ட தபொை் அடல்ட  
1960களின் மத்தி முதை் பிற்பகுதி ேலர  
கொகிதம்  
2008-04219 
 
சிங்கப்பூர ்தன்னொட்சி அலடந்ததன் நிலனேொக, 8 ஆகஸ்ட ்1963 அன்று வதசிய அரங்கம் 
அதிகொரபூரே்மொகத ்திறக்கப்பட்டது. கிளதமன்சியூ அதேன்யூ, ரிேர ்வேலி சொலை சந்திப்பின் 
முலனயிை் அலமந்திருந்த இந்த அரங்கம், விலரவிை் ஒரு கைொசொர அலடயொளசச்ின்னமொக 
உருதேடுத்தது. அரங்கம் 1984-ை் மூடப்படும்ேலர, பைதரப்பட்ட நிகழ்சச்ிகள் அங்கு நடந்வதறின. 
வதசிய தினக் கூட்டங்கள், பை்கலைக்கழகப் பட்டமளிப்பு விழொக்கள், பீ ஜீஸ் வபொன்ற 
அலனத்துைகப் பிரபைங்களின் இன்னிலச பலடப்புகள் வபொன்றலே அேற்றுள் அடங்கும்.  

 

கிவரட் வேொரை்்ட் வகளிக்லக பூங்கொவிை் உற்சொகமொகப் தபொழுலதக் கழிக்கும் மக்கள்.  

17 பிப்ரேரி 1969  

 

வைொ இயூ தகொங், த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ்/எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி. 

 
பூமலையிை் உற்சொகமொக விலளயொடி மகிழும் சிறுேரக்ள்.  

6 பிப்ரேரி 1971  

 

வைொ இயூ தகொங், த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ்/எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி. 

 

 

சிங்கப்பூரரக்ள் பை ஆண்டுகளிை் பற்பை தபொழுதுவபொக்குகலள அனுபவித்து மகிழ்ந்துள்ளனர.் 

1970களிை் அதிகமொன தபொழுதுவபொக்கு இடங்கள் திறக்கப்பட்டதுடன், தபொழுதுவபொக்கு என்பது 

“வேொரை்்டஸ்்” வகளிக்லக பூங்கொ, ஹொே் பொர ்விை்ைொ வபொன்ற சிறப்பிடங்களுடன் அதிகமொகத் 

ததொடரப்ுபடுத்தப்பட்டது. இந்த இடங்கள் சிங்கப்பூருக்வக உரிய தபொழுதுவபொக்கு நடேடிக்லககலள 

உருேொக்கியதுடன் பை இனிய நிலனவுகலள பொதுகொத்துள்ளன.  
கொைொங் பூங்கொவிலிருந்த தேொண்டரை்ண்ட் வகளிக்லக பூங்கொவின் உை்ைொச ேண்டியிை் சுழை்லகயிை் 

தனது மகலன இறுக்கமொகப் பிடித்துக் தகொண்டிருகக்ிறொர ்இந்த ஆடேர.்  

1969  

 

எனதருலம இை்ைம் தபொது அலழப்பின் ஒரு பகுதியொக ரொட் ட்ரேஸ்கஸ் ேழங்கிய படம் 
தசந்வதொசொவின் சிவைொவசொ கடற்கலரயிை் மிதிேண்டி ஓட்டிக்தகொண்வட கடலை ரசிக்கும் மக்கள்.  

25 வம 1975  

 

மஸ்ைொன் படவ்ரொன், த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ்/எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி. 

 

RFID Prompt 

 

எத்தலகய தபொழுதுவபொக்கு இடங்கலள நீங்கள் விரும்புவீரக்ள்?  

 

தேளிப்புறத்திை் எங்கொேது!  

குளிரச்ொதன ேசதியுள்ள எங்கொேது!  

 
வதொ பொவயொவிை் ஒரு விலளயொடட்ுத் திடலிை் சிறுேரக்ள் ஒன்றுகூடி விலளயொடுகிறொரக்ள். 

சிங்கப்பூரின் முதை் வீடலமப்பு ேளரச்ச்ிக் கழகக் குடியிருப்பு நகரமொன இங்கு, சமூகம் ஒன்றுகூடும் 

இடமொக இந்த விலளயொடட்ுத் திடை் ேடிேலமக்கப்பட்டது.  

5 ஆகஸ்ட் 1975  

 

மக் கியன் தசங், ஹய்ரிஸ், த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ்/எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி. 
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வக வேொரை்்டு, நியூ வேொரை்்டு, கிவரட் வேொரை்்டு ஆகிய மூன்று வகளிக்லக பூங்கொக்கலளயும், 

சிங்கப்பூரிலிருந்த மற்ற தபொழுதுவபொக்கு இடங்கலளப் பற்றியும் எனதருலம இை்ைம் கண்கொடச்ியின் 

மின்கொட்சி ேொயிைொகத் ததரிந்து தகொள்ளுங்கள்!  

 

 

மின்கொட்சிலயக் கொண குறியீடல்ட ேருடுங்கள் 

 
 

 

தமய்நிகர ்தபொக்கிவமொன் அரக்கரக்லளப் பிடிப்பதற்கு உகந்த “ஹொடஸ்்பொட்” இடமொன ஹே்கொங் 
அதேன்யூ 10, புவளொக் 401-ை் மக்கள் கூட்டங்கூடி தபொக்கிவமொன் வகொ விலளயொடுகிறொரக்ள்.  
13 ஆகஸ்ட் 2016  
 
ஹி ஜியொஜுன், லியன்ஹ சொே்பொே்/எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி. 
 
தேன் க்ளீஃப் மீன்கொட்சிசொலையிை் தபரியேரக்ளும் சிறுேரக்ளும் மீன்கலள ஆரே்த்துடன் 
வேடிக்லக பொரக்்கின்றனர.்  
1 டிசம்பர ்1966  
 
ேொன் தசங் யிப், த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ்/எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி. 
 
கொைொங் பூங்கொ  
 
கொைஞ்தசன்ற தந்லத புலகப்படம் எடுப்பதற்கொக தஜரை்டின் வசொவும் அேரது தங்லகயும் கொைொங் 
பூங்கொவிை் அலசயொமை் நிற்கின்றனர.்  
17 வம 1963 
 
எனதருலம இை்ைம் தபொது அலழப்பின் ஒரு பகுதியொக தஜரை்டின் வசொ ேழங்கிய படம் 
 
 
விைங்கியை் வதொட்டத்திை் என்லனப் பொரக்்கும் ஆ தமங்  
 
இப்படதல்த ேழங்கியேருக்கு அப்வபொது மூன்று ேயது. ஆ தமங்குடன் புலகப்படம் எடுக்க மகலள 
அப்பொ தூக்கி லேத்திருக்கிறொர.் ஆ தமங் 1970களிலிருந்து 2008-ை் உயிரிழக்கும் ேலர சிங்கப்பூர ்
விைங்கியை் வதொட்டத்தின் அலடயொளச ்சின்னமொகத ்திகழ்ந்தது.  
1980கள்  
 
எனதருலம இை்ைம் தபொது அலழப்பின் ஒரு பகுதியொக தசன் தபய்கி ேழங்கிய படம் 
 

 

ஹொப்பி வேொரை்்டு, அது உண்லமயிவைவய மகிழ்சச்ியொன உைகம்! […] கதேருகிை் நுலழவுசச்ீடட்ுகள் 
விற்பலன தசய்ய அப்பொ என்லன உள்வள இழுப்பொர,் […] ஒரு நுலழவுசச்ீடட்ின் விலை தேறும் 20 
கொசுதொன். அங்கு எனக்குக் தகொண்டொட்டமொக இருந்தது! ஏதனனிை், ஒரு குடும்பம் ஒரு தேள்ளி 
தகொடுத்து நொன்கு நுலழவுசச்ீடட்ு ேொங்கினொை், தமொதத்ம் 80 கொசு. மீதமுள்ள 20 கொலசப் 
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தபற்றுக்தகொள்ள அேர ்மறந்து அங்கிருந்து தசன்று விட்டொர.் அதனொை் எனக்கு உந்துங் (மைொயிை் 
“ைொபம்” என்று அரத்்தம்) 20 கொசு.  
 
சிங்கப்பூர ்வதசிய ஆேணக் கொப்பகத்தின் ேொய்தமொழி ேரைொற்றுப் பதிவிை் சியொ சுவீ டின்  
 [தேன் க்ளீஃப் மீன்கொட்சிசொலை] எங்கள் ஆரே்த்லதக் கேரந்்தது என்வபன். ஏதனனிை், மீன் 
குளத்திை் எங்களுக்கு மீன்களுடன் அனுபேம் இருந்தது. ஆனொை், அேற்லற எங்களொை் பொரக்்க 
முடியவிை்லை. அலே கரடுமுரடொன அழுக்கு மீன்களொக இருந்தன. ஆனொை், இங்கு 
ததள்ளதத்தளிேொன, அழகிய, பைேண்ண மீன்கள் இருந்தன. அதனொை் இது எங்கள் மனலதத ்
ததொடட்ுவிட்டது...  
 
சிங்கப்பூர ்வதசிய ஆேணக் கொப்பகத்தின் ேொய்தமொழி ேரைொற்றுப் பதிவிை் ைொரன்ஸ் ஆங் வபொ 
சியூ 
சிறு பிள்லளயொக இருந்தவபொது எனக்கு மிகவும் பிடிதத் இடம் பூமலை. என் ஸ்கூட்டலர ஓட்ட 
அங்கு பொலதகள் இருந்தன. அவதொடு, என் குடும்பமும் நொனும் பிக்னிக் தசை்ேதற்குப் தபரிய 
மலழ மரங்களின் நிழலிை் புை்தலரகள் இருந்தன. நொன் தபரும்பொலும் ஒரு சிறிய ரப்பர ்பந்லத 
அை்ைது பிளொஸ்டிக் பறக்கும்தடல்ட எடுத்துச ்தசன்று, சொப்பிடட்ு முடித்தபிறகு பூமலையிலிருந்த 
மற்ற சிறுேரக்ளுடன் வசரந்்து விலளயொடுவேன்.  
 
எனதருலம இை்ைம் தபொது அலழப்பின் ஒரு பகுதியொக தஜரன் லீ 
 

 

 

 

                 Family-friendly Captions  

 

இது பொரப்்பதற்குச ்தசங்கை் வபொை இருக்கும். ஆனொை், இது உண்லமயிை் ஒரு நிலனவுப்தபொருள்! 
வதசிய அரங்கத்லதக் கடட்ுேதற்கொக 1960ை் நன்தகொலட ேழங்கிய சிைர ்இதலன 
நிலனவுப்தபொருளொகப் தபற்றனர.் தபொதுமக்களும் அரசொங்கமும் அளித்த நிதிலயக் தகொண்டு 
வதசிய அரங்கம் கடட்ப்படட்து.  

 

• உங்கள் தபற்வறொரிடம் / தொத்தொ பொடட்ியிடம் வகளுங்கள்: வதசிய அரங்கத்திை் அேரக்ள் 
முன்பு ஏவதனும் நிகழ்சச்ிலயப் பொரத்்திருக்கிறொரக்ளொ? 

• நீங்கள் நிகழ்சச்ிகள் பொரக்்க விரும்பும் சிை இடங்கள் யொலே?  
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பகுதி 3: ஒன்றிகணந்ே வாழ்க்கக  
 
 
புதிய வீடட்ிை் குடிவயறி ேொழத் ததொடங்குேது மகிழ்சச்ி அளிக்கும் என்றொலும், பகிரப்படும் சூழலிை் 
ஒன்றிலணந்து ேொழக் கற்றுக்தகொள்ேதிை் சேொை்கள் இருக்கும். பை்வேறு பின்னணிகலளச ்வசரந்்த 

சிங்கப்பூரரக்ளும், எே்ேொறு பை ஆண்டு கொைமொக, ஒன்றிலணந்து நை்லிணக்கதத்ுடன் ேொழப் பழகி, 
ஒரு வதசமொக ேலுவுடன் ேளரச்ச்ி அலடந்தனர ்என்பலத இப்பகுதி ஆரொய்கிறது. கடந்துதசன்ற 

ஆண்டுகளிை் பற்பை அரசொங்க இயக்கங்கள் அமைொக்கப்படட்ுள்ளன. அலேயும் நமது 

ஒருங்கிலணந்த முயற்சியும், சமுதொயத்லத வமம்படுத்தி ஒற்றுலமலய ேளரப்்பலதயும், நம் நொடல்ட 
வமன்வமலும் ேொழத்தக்க இடமொக அலனேருக்கும் உருேொக்கித் தருேலதயும் இைக்கொகக் 
தகொண்டிருந்தன.  

 

சரச்ல்சகளும் பிரசச்லனகளும் அே்ேப்வபொது ஏற்பட்டொலும்கூட, சிங்கப்பூரரக்ள் முன்வனொக்கிசத்சை்ை 
ஒன்றிலணந்து தசயை்படட்ு ேருகின்றனர ்என்வற தசொை்ைைொம். இன்று, “இனம், தமொழி அை்ைது 

சமயப் பொகுபொடின்றி” நொம் அலனேரும் ததொடரந்்து ஒன்றுபடட் மக்களொகத ்திகழ விரும்புகிவறொம். 

கடந்த ஆண்டுகளிை் நம் சமுதொயத்திை் தலைதயடுத்த பை்வேறு விேகொரங்களுக்குத் தீரவ்ுகொணும் 
ேலகயிை், ஆக்ககரமொன கைந்துலரயொடை்கள் நடத்தியும் அரத்்தமுள்ள முலனப்புகலள 
வமற்தகொண்டும் சிங்கப்பூரரக்ள் நம் இை்ைத்லத நிரம்ொணிக்க முயற்சி எடுத்து ேந்துள்ளனர.்  

யீஷுன் வீடலமப்பு ேளரச்ச்ிக் கழகக் குடியிருப்புப் வபடல்டயின் ேொன்தேளித ்வதொற்றம்  

23 ஜூலை 2011  
 
அை்ஃதபொன்சஸ் தசரன்், த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ்/எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி. 
 

 
 

ேொய்தமொழி ேரைொற்று வமற்வகொள்கள் 
  
... இயற்லகலய மதிப்பதன்ேழி, இயற்லகலய மதிக்க நம் பிள்லளகளுக்குக் கற்றுக் 
தகொடுப்பதன்ேழி, 50 ஆண்டுகளுக்குப் பிந்திய கொைகட்டத்திை் அேரக்ளது தசொந்த 
ேொழ்ேொதொரத்திற்கு வித்திடுகிவறொம்... திரு லீ அறுபதுகளிவைவய இலத உணரந்்திருந்தொர.் 
“சிங்கப்பூர ்முன்வனற்றமலடலகயிை் நம்மிடம் எழிை்மிகு சுற்றுப்புறம் இை்ைொவிடட்ொை் நொம் 
மூன்றொம் உைக நொடொகவே ததொடரந்்து நீடிப்வபொம். சிங்கப்பூர ்ஓர ்இை்ைமொக விளங்க அடரந்்த 
பசுலமயுடன் திகழவேண்டும் என நொன் விரும்புகிவறன்,” என்றொர ்அேர.்  

 
சிங்கப்பூர ்வதசிய ஆேணக் கொப்பகத்தின் ேொய்தமொழி ேரைொற்றுப் பதிவிை் வபரொசிரியர ்லிவயொ 
டொன் வீ ஹின்  

 

 
RFID prompt 
 

சிங்கப்பூர ்எந்த அளவுக்குத ்“தூய்லமயொகவும் பசுலமயொகவும்” இருக்கிறது?  

➔ நொம் இலத நன்றொகவே தசய்கிவறொம்!  
➔ நொம் இன்னும் நன்றொகச ்தசய்யமுடியும்!  
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இயக்கங்கள்  
 

 
 

ேொய்தமொழி ேரைொற்று வமற்வகொள்கள் 
 

... எனக்குக் கிலளதமொழிகளிை் வபசிவய பழக்கமொகிவிட்டது. மண்டரின் வபசுேது நை்ைதுதொன் 
என்றொலும்... அம்தமொழியிை் வபசும்வபொது குலறபொடட்ுடன் வபசுேதொக எனக்குத ்வதொன்றும்.  
 
சிங்கப்பூர ்வதசிய ஆேணக் கொப்பகத்தின் ேொய்தமொழி ேரைொற்றுப் பதிவிை் குதேக் தஹொங் பிங்  
 
...அரசொங்கம் மண்டரின் வபசுங்கள் இயக்கத்லதத் ததொடங்கி, ேட்டொரப் வபசச்ுதமொழிகளிைொன 
ஒளிபரப்புகள் அலனத்திற்கும் தலட விதித்தவபொது, தரடிஃபியூஷனுக்கு சொவுமணி ஒலித்தது... 
ஆனொை் கடந்த 40 ஆண்டுகலளப் பின்வனொக்கி பொரக்்லகயிை், அரசொங்கம் தசய்தது சரி 
என்றுதொன் தசொை்வேன். ஏதனனிை், நொம் ஒரு சிறிய நொடொக இருந்ததொை், முற்றிலும் 
ஒன்றுபடட்ிருப்பது அேசியம்...  
 

சிங்கப்பூர ்வதசிய ஆேணக் கொப்பகத்தின் ேொய்தமொழி ேரைொற்றுப் பதிவிை் வைரி ைொய்  
 

 
ஒலி 
 

பணிேன்லப நம் ேொழ்க்லக முலறயொக்கிடுவேொம், 1980  

சிங்கப்பூர ்கனிேன்பு இயக்கத்தின் அனுமதியுடன் மறுபதிப்பு தசய்யப்பட்டது  

மூைொதொரம்: மியூசிக்எஸ்ஜி, சிங்கப்பூர ்வதசிய நூைகதத்ிற்கு நன்றி  

 

 
கலைப்தபொருட்கள்  
 
“தபரிய அளவிைொன சுகொதொர இயக்கத்தின்” சுேதரொடட்ி  

1958  

கொகிதம்  

கை்வி அலமசச்ின் மரபுலடலம நிலையம் ேழங்கிய அன்பளிப்பு  
 

எசச்ிை் துப்புேலதத் தடுக்கும் இயக்கத்திற்கொக 1958 ஆகஸ்ட் 1 முதை் 31 ேலரயிைொன 
கொைகட்டத்திை் இந்தச ்சுேதரொடட்ி தயொரிக்கப்பட்டது. கொசவநொயின் பரேலைக் கடட்ுப்படுத்துேது 
இயக்கத்தின் வநொக்கம். தபரிய அளவிைொன சுகொதொர இயக்கத்தின் ஒரு பகுதியொக இந்த இயக்கம் 
இடம்தபற்றது. “கண்ட இடங்களிை் எசச்ிை் துப்பொதீரக்ள்” என சிேப்பு நிறத்திை் சீன தமொழியிை் 
எழுதப்படட்ுள்ளது. குற்றம் சொடட்ும் விரை்கள், “மக்கள்” எனக் குறிப்பிடப்படட்ுள்ளது.  
 
சமூகமொகப் பொடுேதற்குத் வதரந்்ததடுக்கப்பட்ட பொடை்கள் என்ற தலைப்பிைொன புத்தகம்  
1969  

கொகிதம்  
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2014-01256 
 
சிங்கப்பூரின் பை்வேறு சமூகங்கள் பை்வேறு தமொழிகளிை் பொடிய பொடை்கள் இந்தப் புத்தகத்திை் 
இடம்தபற்றுள்ளன. “மொஜுைொ சிங்கப்பூரொ” வதசிய கீதம் தவிர, “சிங், சிங், சிங்கப்பூர”், 
“சிங்கப்வபொரியன்ஸ் டவ்ரன் டுவகதர”் வபொன்ற சுதந்திரத்திற்குப் பிந்திய ஆரம்பகொைப் பொடை்களும் 
இதிை் இடம்தபற்றுள்ளன.  

 
“பொடுவேொம் சிங்கப்பூர”் பொடை் புத்தகமும் ஒலிநொடொ ேடட்ும் தகொண்ட ததொகுப்பு  

1990  

கொகிதம், பிளொஸ்டிக்  

2015-02037 

 
“பொடுவேொம் சிங்கப்பூர”் (Sing Singapore) திட்டம் 1988-ை் ததொடங்கப்பட்டது. சிங்கப்பூரரக்ள் 
ஒன்றிலணந்து பொடி மகிழக்கூடிய பொடை்கலள அறிமுகப்படுத்துேது இத்திட்டதத்ின் வநொக்கம். 
பன்மயமொன சமூகங்களுக்கு இலடயிை் ஒற்றுலம உணரல்ே ேளரக்்க இது உதவும் என 
எதிரப்ொரக்்கப்பட்டது. அப்வபொலதய துலணப்பிரதமர ்ஓங் தடங் சிவயொங் 1990-ை் கொைப் 
தபட்டகத்திை் புலதத்த தபொருட்களிை் இந்தத் ததொகுப்பும் இடம்தபற்றது.  

பணிேன்பு இயக்கத்தின் சுேதரொட்டி  
1985 

கொகிதம் 

தகேை், ததொடரப்ு, கலைகள் அலமசச்ின் அன்பளிப்பு  
2005-00426 
 
பணிேன்பு இயக்கம் 1979ஆம் ஆண்டு ததொடங்கப்பட்டது. சிங்கப்பூரரக்ள் அலனேரிடமும் 
பணிேன்பொகவும், அக்கலறயொகவும், கனிேொகவும் நடந்துதகொள்ள ஊக்குவிப்பது இயக்கத்தின் 
வநொக்கம். இயக்கத்லதப் பிரதிநிதித்த “சிங்கொ” சிங்கதத்ின் உருேசச்ின்னம் 1982ஆம் ஆண்டு 
அறிமுகமொனது. சுேதரொட்டிகள், பதொலககள், பை்வேறு ஊடக விளம்பரங்கள் ஆகியேற்றிை் இந்த 
உருேசச்ின்னம் இடம்தபற்றது.  
 
 
பணிேன்பு இயக்கத்தின் சுேதரொட்டி  
1983  

கொகிதம்  

தகேை், ததொடரப்ு, கலைகள் அலமசச்ின் அன்பளிப்பு  

2005-00431 
 
POSB ேங்கியின் ஸ்லமலி அணிை் கதவுக் லகப்பிடி அடல்ட 
C1996 

கொகிதம்  

POSB நிலையத்தின் அன்பளிப்பு (POSBank) 
2001-01059 
 
 
இந்தக் கதவுக் லகப்பிடி அடல்டயும் புத்தகக்குறியும் POSB ேங்கியின் பள்ளி வசமிப்புத் திட்டத்தின் 
ஒரு பகுதியொகத ்தயொரிக்கப்பட்டன. மொணேரக்ளிலடயிை் வசமிக்குப் பழக்கத்லத ேளரப்்பது 
இத்திட்டத்தின் வநொக்கம். மலழக் கொைத்திற்கொக உணலேச ்சிறுகச ்சிறுகச ்வசமித்து லேக்கும் 
பழக்கமுள்ள அணிலைத் திட்டத்தின் உருேசச்ின்னமொக POSB வதரந்்ததடுதத்து. 1980கள் முதை் 
1990கள் ேலர பள்ளி மொணேரக்ளுக்கொக  POSB தயொரித்த ஏகப்படட் விளம்பரப் தபொருட்களிை் 
ஸ்லமலி அணிை் முன்னணி இடம் ேகித்துள்ளது.   

 
 “உங்கள் எதிரக்ொைத்திை் முதலீடுங்கள், இன்வற வசமித்திடுங்கள்” என்ற முழக்கேரி இடம்தபறும் 
“ஸ்லமலி அணிை்” புத்தகக்குறி 

C1988  

கொகிதம்  

POSBank ேழங்கிய அன்பளிப்பு   

2001-00521 
 



 

53 
 

மண்டரின் வபசுங்கள் இயக்கத்தின் சுேதரொட்டி  
1994 

கொகிதம்  

தகேை், ததொடரப்ு, கலைகள் அலமசச்ின் அன்பளிப்பு  

2005-00401 
 
மண்டரின் வபசுங்கள் இயக்கத்லத, அப்வபொலதய பிரதமர ்லீ குேொன் இயூ 1979-ை் ததொடங்கி 
லேத்தொர.் தமொழியின் சூழலை எளிலமப்படுத்துேதும், சீன சிங்கப்பூரரக்ளிலடயிை் கருத்துப் 
பரிமொற்றத்லத வமம்படுதத்ுேதும் இயக்கத்தின் வநொக்கம். மண்டரின் தமொழி ேளம் தபொருளியை் 
ரீதியொகச ்சொதகமளிக்கும் என்பலத அரசொங்கம் உணரந்்திருந்தது. இயக்கத்தின் துேக்க 
ஆண்டுகளிை், சீனக் கிலள தமொழிகளுக்குப் பதிைொக மண்டரின் வபசுமொறு ஊக்குவிக்கப்பட்டது. 
ஆனொை் 1990களிை், ஆங்கிைம் வபசும் சீன சிங்கப்பூரரக்ளிலடயிை் மண்டரின் தமொழியின் 
புழக்கத்லத இயக்கம் ஊக்குவிக்கத ்ததொடங்கியது. அன்றிலிருந்து, சீன சிங்கப்பூரரக்ள் 
அலனேலரயும் அடிக்கடி மண்டரின் வபசுமொறு இயக்கம் ஊக்குவித்து ேருகிறது.  
 
சிங்கப்பூர ்உற்பத்தித்திறன் தசய்தி  
1984  

கொகிதம்  

2014-00682 
 
ததொழிை்துலறகளின் உற்பத்தித்திறலன ேளரப்்பதற்கொக 1972-ை் வதசிய உற்பத்தித்திறன் கழகம் 
அலமக்கப்பட்டது. கழகத்தின் உருேசச்ின்னமொன டீமி, 1982ஆம் ஆண்டிை் அறிமுகமொனது. அவத 
ஆண்டு நலடதபற்ற வதசிய உற்பத்தித்திறன் மொதத்தின்வபொது டீமி முதை்முலறயொகக் 
கொட்சியளித்தது. சிங்கப்பூர ்உற்பத்தித்திறன் தசய்தி  என்பது கழகத்தின் மொதொந்தர 
தசய்திக்கடிதம். சண்வட மொனிட்டர ்தசய்தித்தொளுடன் இது விநிவயொகிக்கப்பட்டது. இந்தச ்
தசய்திக்கடிதத்திை் இடம்தபற்ற “டீமி வதனீயின் சொகசங்கள்” என்ற தலைப்பிைொன 
வகலிசச்ித்திரம், சிறுேரக்லளப் தபரிதும் கேரந்்தது.  
 
ேொட்டர ்ேொலி உருேசச்ின்னக் குேலள  
2015  

உவைொகம்  

எங் குடும்பத்தின் அன்பளிப்பு  
 
தபொதுப் பயனடீட்ுக் கழகதத்ின் உருேசச்ின்னமொன ேொட்டர ்ேொலி, நீை நிற நீரத்த்ுளியின் 
ேடிவிை், சிங்கப்பூரின் அரிய நீரே்ளத்லதப் பொதுகொப்பதன் முக்கியதத்ுேத்லதப் பரப்புகிறது. 
சிங்கப்பூரரக்ள் தங்களது அன்றொட ேொழ்க்லகயிை் தண்ணீலரச ்சிக்கனப்படுத்த 
ஊக்குவிப்பதற்கொகப் தபொதுப் பயனடீட்ுக் கழகம் அடிக்கடி தயொரிக்கும் ேொட்டர ்ேொலி 
தேளியீடுகளுக்கு இது ஓர ்எடுத்துக்கொடட்ு.  
 
 “உணேங்கொடிக் கலடக்கொரரக்ளும் சுகொதொரச ்சட்டமும்” லகவயடு  

1980கள்  

கொகிதம்  
2014-00621 
 
உணேங்கொடிக் கலடக்கொரரக்ளிலடயிை் தபொதுச ்சுகொதொரத்லத வமம்படுத்த அரசொங்கம் 
வமற்தகொண்ட முலனப்புகளின் ஒரு பகுதியொக 1980களிை் இந்தக் லகவயடு தயொரிக்கப்பட்டது. 
கொசவநொய், ததொழுவநொய், கொைரொ வபொன்ற ததொற்றுவநொய்கள் சமுதொயத்திை் பரவிேந்த 
1970களுக்குப் பிறகு இது முக்கிய முலனப்பொகக் கருதப்பட்டது. இந்தக் லகவயடட்ிை் உள்ள 
வகலிசச்ித்திரங்கள், உணவுக்கலடயின் தூய்லமவய ேொடிக்லகயொளரக்லள ஈரப்்பதற்கொன உத்தி 
என்ற தகேலைப் பகிரந்்துதகொண்டது.  
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RFID prompt 

 இந்த உருேசச்ின்னங்களிை் எலே உங்களுக்கு ஞொபகமிருகக்ின்றன?  
➔ பணிேன்பு சிங்கம் சிங்கொ  
➔ உற்பத்தித்திறன் வதன ீடீமி  
➔ ஸ்லமலி அணிை்  
➔ ேொட்டர ்ேொலி  

 
 
வேறு எலதவயனும் உங்களொை் தபயரிட முடியுமொ?  
 

 
ேொய்தமொழி ேரைொற்று வமற்வகொள்கள் 
 
“வஹொம்” பொடை், 1998 ேொக்கிை் நிகழ்ந்த ஆசிய நிதி தநருக்கடி நிலை, சிை்க்ஏர ்விமொனம் விழுந்து 
தநொறுங்கிய சம்பேம் வபொன்றேற்றின் கொரணமொக உருேொனது... “மிகவும் உற்சொகமொன பொடைொக 
இருக்கக்கூடொது, ஏதனனிை் தற்வபொலதய மனநிலைக்குப் தபொருந்தொது” என்று நொங்கள் 
தசொன்வனொம்.  
 
சிங்கப்பூர ்வதசிய ஆேணக் கொப்பகத்தின் ேொய்தமொழி ேரைொற்றுப் பதிவிை் வபரொசிரியர ்
தபரன்ொரட்் டொன் டிவயொங் கீ  
 
இந்தக் கட்டத்திை், கிட ்சொன் ஏற்கனவே சிங்கப்பூரிை் ஓரளவு பிரபைமொக இருந்தொர.்.. இந்தப் 
பொடலை கிட ்சொன் பொடுேது தபொருத்தமொக இருக்கும் என நொங்கள் அலனேரும் நிலனத்வதொம். 
நொன் இந்த வயொசலனலய தேளியிடட்வபொது, அேரக்ள் சற்று அதிரச்ச்ி அலடந்தொரக்ள். ஏதனனிை் 
அந்தக் கொைகட்டத்திை் பிரபைமொன பொடகர ்எேரும் “பொடுவேொம் சிங்கப்பூர”் பொடலை அதுேலர 
பொடியதிை்லை... 
 
(மண்டரின் தமொழியிலிருந்து தமொழிதபயரக்்கப்பட்டது)  
 
சிங்கப்பூர ்வதசிய ஆேணக் கொப்பகத்தின் ேொய்தமொழி ேரைொற்றுப் பதிவிை் தகொலின் வகொ 
தஜன்ஃதபொங்  
 

 
 
 

 

                 Family-friendly Captions  

 

ஒரு குறிப்பிட்ட சமுதொயப் பிரசச்லனலயப் பற்றி மக்களுக்குத ்ததரியப்படுத்தவும், அதற்குத ்தீரவ்ு 
கொணும் நன்னடத்லதகலள ஊக்குவிக்கவும் சுேதரொடட்ிகள், விளம்பரங்கள், முழக்கேரிகள் 
வபொன்றேற்லற இயக்கங்கள் பயன்படுத்தின. இடது பக்கம் கொடச்ிக்கு லேக்கப்படட்ுள்ள இந்தக் 
கதவுக் லகப்பிடி அடல்ட, வதசிய பள்ளி வசமிப்பு இயக்கத்திற்குப் பயன்படுத்தப்பட்டது. 
மொணேரக்ள் சிக்கனமொக இருக்கவும், அஞ்சைக வசமிப்பு ேங்கியிை் (பிஓஎஸ்பி) பணம் வசமிக்கவும் 
இந்த இயக்கம் ஊக்குவித்தது.  

 

• பணம் வசமிப்பது முக்கியம் என நிலனக்கிறீரக்ளொ? நீங்கள் எதற்கொகப் பணம் 
வசமிகக்ிறீரக்ள்? 

• உங்கள் தபற்வறொருக்கு அை்ைது தொத்தொ பொட்டிக்குப் பழக்கப்படட் இயக்கங்கள் யொலே? 
அந்த இயக்கங்கள் மக்கலள என்ன தசய்யசத்சொை்லி ஊக்கமளித்தன?  
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சிங்கப்பூர ்ஆற்கறச ்சுே்ேப்படுே்துெ் பணி  
 

 
 
புலகப்படங்கள்  
 

சிங்கப்பூர ்ஆற்றிை் சரக்கு ஏற்றம்  

1960கள் 

 
எனதருலம இை்ைம் தபொது அலழப்பின் ஒரு பகுதியொக தஹொர ்குவேொக் கின் ேழங்கிய படம் 
 
பத்தொண்டுகொைச ்சுத்தப்படுத்தும் பணி ததொடங்குேதற்குச ்சிை ஆண்டுகளுக்குமுன், சிங்கப்பூர ்
ஆற்றிை் சரக்குப்படகுக்கொரரக்ள்.  

28 தசப்டம்பர ்1974  
 
மொஃபுடஸ்் மொத்தொர,் த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ்/எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி. 
 
கடை்நொகப் படகுப் வபொடட்ி  
1995 
 
எனதருலம இை்ைம் தபொது அலழப்பின் ஒரு பகுதியொக ஓங் ஹொக் ேழங்கிய படம் 
சிங்கப்பூர ்ஆறு வகளிக்லக விழொ 1986 

1986  
 
எனதருலம இை்ைம் தபொது அலழப்பின் ஒரு பகுதியொக வைொ தசர ்குேொன் ேழங்கிய படம் 
 

சிங்கப்பூர ்ஆற்றின் தநடுகிை் சரக்குப்படகுகள்  

2 வம 1983  
 
அஜீஸ் ஹுவசன், த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ்/எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி. 
 
சிங்கப்பூர ்ஆறு பை நூற்றொண்டுகளொக சிங்கப்பூர ்ேரைொற்றிை் முக்கிய பங்கு ேகித்து ேந்துள்ளது. 
ேணிகரக்ளுக்கும் குடிவயறிகளுக்கும் அத்தியொேசிய நீரே்ளமொகத் திகழ்ந்து, மக்கள் மற்றும் 
சரக்குகளின் வபொக்குேரத்துக்கும் துலண புரிந்தது. 1977-ை், சிங்கப்பூர ்ஆற்றிலும் கொைொங் வபசினிலும் 
தபரிய அளவிைொன பத்தொண்டுகொைச ்சுத்தப்படுத்தும் பணி வமற்தகொள்ளப்படட்ு, இன்லறய 
துடிப்பொன மத்திய ேரத்்தக ேட்டொரமொக அப்பகுதி உருமொற்றப்பட்டது.  
 
 
பலழய சிங்கப்பூர ்ஆற்றின் ேொலட எப்படி இருந்திருக்கும் என எண்ணியதுண்டொ? ததரிந்துதகொள்ள 
சிங்கப்பூர ்ேரைொற்றுக் கொட்சிக்கூடத்திற்குச ்தசை்லுங்கள்!  
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சிங்கப்பூர ்கொட்சி, 1959  

தகன் இை்ஸ்லி திரடட்ு, சிங்கப்பூர ்வதசிய ஆேணக் கொப்பகத்திற்கு நன்றி  

 

ேொய்தமொழி ேரைொற்று வமற்வகொள்கள் 
 
1960களின் பிற்பகுதியிை், சிங்கப்பூர ்ஆற்வறொரத்திை் பணிபுரிந்து தகொண்டிருந்த கூலித் 
ததொழிைொளரக்ளுக்குப் பதிைொக இந்த இயந்திரங்கள் அறிமுகமொயின. சிங்கப்பூர ்ஆற்றின் ேழியொக 
இறக்குமதியொன சரக்குகளிை் தபரும்பொைொனலே மவைசியொவிலும் இந்வதொனசீியொவிலும் 
தயொரிக்கப்பட்டலே. தபரும்பொலும் அரிசியும் உைரே்லக தபொருட்களும் இறக்குமதி 
தசய்யப்படட்ன. அந்தக் கொைகட்டத்திை் சிங்கப்பூர ்ஆற்றிை் வமொசமொன துரந்ொற்றம் வீசும் – ஆறு 
ததன்படுேதற்கு முன்வப ேொலட மூக்லகத் துலளக்கும். ஆற்வறொரமொக ேசிதத் மக்கள் 
எை்ைொேற்லறயும் நீரிை் வீசி எறிந்தனர.் இப்வபொது, மரப்படகுகள் கிலடயொது. சிங்கப்பூர ்ஆறு 
சுற்றுப்பயணத ்தளமொக உருமொறிவிட்டது.  
 

எனதருலம இை்ைம் தபொது அலழப்பின் ஒரு பகுதியொக தஹொர ்குவேொக் கின்  
 
எனது இளம்பிரொயத்திை் சிங்கப்பூர ்ஆறு எனது நீசச்ை் குளமொக இருந்தது.  
 
 
மூத்வதொரக்ளுடன் நடத்தப்பட்ட எனதருலம இை்ைம்  ஈடுபொடட்ு அங்கத்திை் தயொங் கொே் சுங்  
 
சடல்ட அணியொத “கூலிகள்” படகுகளிலிருந்து அரிசி மூடல்டகலளத ்தூக்கிக்தகொண்டு, குறுகைொன 
மரப்பைலககள் மீது நடந்து தசை்ேலதப் பொரத்்த ஞொபகம் இருக்கிறது.  
 
மூத்வதொரக்ளுடன் நடத்தப்பட்ட எனதருலம இை்ைம்  ஈடுபொடட்ு அங்கத்திை் பொப் லியொே் 
 
ஆறு மிகவும் அழுக்கொகவும் வசறொகவும் இருந்தது; உயிரற்ற விைங்குகள் ஆற்றிை் மிதப்பலத 
அடிக்கடி கொணைொம்... 
 
சிங்கப்பூர ்வதசிய ஆேணக் கொப்பகத்தின் ேொய்தமொழி ேரைொற்றுப் பதிவிை் லிம் சியொம் கிம்  
 

 
RFID prompt 
 

சிங்கப்பூர ்ஆற்றின் உருமொற்றத்திற்கு முந்திய வதொற்றமும் ேொலடயும் இன்றும் பைருக்கு 
நிலனவிருக்கிறது. சுத்தப்படுத்தும் பணியின்வபொது குடிவயறிகள், ததருவேொர உணவுக் 
கலடக்கொரரக்ள், விேசொயிகள் ஆகிவயொர ்வேறு இடதத்ிை் குடிவயற்றப்படட்னர.் ஆற்லறச ்
சுத்தப்படுத்தும் பணி பற்றி நீங்கள் என்ன நிலனக்கிறீரக்ள்?  

➔ அது தசய்யப்படவேண்டிய ஒன்று! ஆற்றின் தூய்லமயொன நீலர இன்று நொம் 
அனுபவிக்கிவறொம். 

➔  பழலம தபொன்னொனது! ஆறு இந்த அளவுக்கு மொறொமை் இருந்திருக்கைொம். 

 

                 Family-friendly Captions  

 

“பம்வபொட்” அை்ைது “ததொங்கொங்” படகுகள் பற்றி வகள்விப் படட்ிருக்கிறீரக்ளொ? இப்தபரிய 
படகுகளிை் சுலேப்தபொருட்கள், தநசவுத்துணிகள் வபொன்ற சரக்குகள் உள்வளயும் தேளிவயயும் 
ஏற்றிச ்தசை்ைப்படட்ன. 1960களிலும் 1970களிலும் சிங்கப்பூர ்ஆற்றின் தநடுகிை் ஏரொளமொன 
படகுகளும், ததருவேொர உணேங்கொடிக் கலடக்கொரரக்ளும், பண்லணகளும் கூட இருந்ததொை், 
ஏகப்பட்ட கழிவுகள் ஆற்றிை் தகொடட்ப்படட்ன. சிங்கப்பூர ்ஆற்லறச ்சுத்தம் தசய்ேதற்கு 10 
ஆண்டுகள் எடுத்தது!  
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• உங்கள் தபற்வறொரிடம் / தொத்தொ பொடட்ியிடம் வகளுங்கள்: சிங்கப்பூர ்ஆற்றிை் முன்பு 
துரந்ொற்றம் வீசியதொ?   

• புலகப்படத்லதக் கூரந்்து பொருங்கள்! சிங்கப்பூர ்ஆறு இப்வபொது எே்ேளவு வித்தியொசமொக 
இருக்கிறதொ என்பலத உங்களொை் ேரண்ிக்க முடியுமொ?  
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தூய்கெயான, பசுகெயான சிங்கப்பூர்  

 
 

புலகப்படங்கள்  

 

வீடலமப்பு ேளரச்ச்ிக் கழகம் 1968-ை் அறிமுகப்படுத்திய “விளக்குமொறு திட்டப்பணி”.  

5 அக்வடொபர ்1968  
 
வைொ இயூ தகொங், த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ்/எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி. 
 
 “சிங்கப்பூலரச ்சுத்தமொகவும் தூய்லமக்வகடு இை்ைொமலும் லேத்திருப்வபொம்” இயக்கத்தின் ஒரு 
பகுதியொக “விளக்குமொறு திட்டப்பணி” (Operation Broomstick) ததொடங்கப்பட்டது. பை்வேறு குடியிருப்புப் 
வபடல்டகளின் உணேங்கொடிக் கலடக்கொரரக்ள், குடியிருப்பொளரக்ள், அதிகொரிகள் ஆகிவயொர ்தத்தம் 
அக்கம்பக்கங்களின் தபொது இடங்கலளச ்சுத்தப்படுத்தி இே்வியக்கத்திை் பங்தகடுத்தனர.்  
 
 
இன்றும் பள்ளிகளும், அலமப்புகளும், “தூய்லம மற்றும் பசுலம சிங்கப்பூர”் இயக்கமும், தபொது 
இடங்கள்மீது அக்கலற கொடட்ுமொறு சிங்கப்பூரரக்லள ஊக்குவித்து ேருகின்றன.  
 
தூய்லமயொகவும் பசுலமயொகவும் இருக்க நொம் வமற்தகொள்ளும் முயற்சிகள் பற்றி வமலும் அறிய 
சிங்கப்பூர ்ேரைொற்றுக் கொட்சிக்கூடத்திற்குச ்தசை்லுங்கள்!  

 
 
ேகுப்பலறலயச ்சுத்தப்படுத்தும் ேழக்கமொன நடேடிக்லகயிை் பீட்டி உயரந்ிலைப் பள்ளி 
மொணேரக்ள் பங்குதபறுகின்றனர.்  

4 மொரச் ்2016  
 
டமொரொ கிவரக், த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ்/எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி. 
 
இலளயரக்ளின் ஏற்பொட்டிை் ஈஸ்ட் வகொஸ்ட ்பூங்கொவிை் கடற்கலரலயச ்சுத்தப்படுத்தும் நடேடிக்லக.  

7 ஜூலை 2020  
 
எஸ்தடை் சியூ ேழங்கிய படம்  

 

ேொய்தமொழி ேரைொற்று வமற்வகொள்கள் 
 

என்லனப் தபொறுத்தேலர, இந்தத் தீரவ்ிை் நொம் அலனேரும் அங்கம் ேகிக்கவேண்டும் என 
நிலனக்கிவறன். நொம் விடட்ுசத்சை்லும் குப்லபகலளத ்துப்புரேொளரக்ள் சுத்தம் தசய்ேொரக்ள் என 
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நொம் எதிரப்ொரக்்கக்கூடொது. பிளொஸ்டிக் தூய்லமக்வகடல்ட தடுப்பதிை் அலனேரின் முயற்சியும் 
வதலே. கரியமிை தேளிப்பொடல்டக் குலறக்க நொம் சமூகங்களுடன் இலணந்து பயனுள்ள 
திட்டங்கலள ேலறயறுத்து விழுப்புணரவ்ுகலள ஏற்படுத்தி நமது நுகரவ்ுப் பழக்கங்கலள 
கடட்ுப்படுத்த வேண்டிய தகொள்லககலள கடட்லமக்கவேண்டும்.  

 
 
சீஸ்வடனபை் நிறுேனர ்சொம் தியன்  
 
நொம் சுத்தமொக இை்லை என்பலத மக்கள் இப்வபொது ஒப்புக்தகொள்கிறொர ்என நிலனக்கிவறன்; நொம் 
சுத்தம் தசய்யப்படுகிவறொம். நொம் கொரியங்கலள இப்வபொது வபொைவே ததொடரந்்து தசய்யைொகொது.  
 
சிங்கப்பூர ்வதசிய ஆேணக் கொப்பகத்தின் ேொய்தமொழி ேரைொற்றுப் பதிவிை் லியொக் தடங் லிட ் 

 

 

உலரயொடை் பக்கம்: தசொை்ேதுக்கு ஏவதனும் உள்ளதொ? 

 

சிங்கப்பூரிை் வமலும்  நீங்கள் கொண விரும்பும் ஒரு மொற்றம் என்ன?  

 

 

வமலும் ஒரு கருலணயுள்ள, ஒற்றுலமயொன  சமுதொயமொகவும், அலனேலரயும் அன்பொகவும் 

மறியொலதயுடனும் நடத்தவும் , சிங்கப்பூர ்என்ன தசய்ய வேண்டும் என்று நீங்கள் நிலனக்கிறீரக்ள்.  
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இனே்கேயுெ் ெற்றவற்கறயுெ் மபாருே்படுே்ோெல்: டெெ்பே்ே 
சிங்கப்பூகர அகேவேற்கான உகரயாேல்கள்  

 

 

ஒன்றிலணந்து ேொழ்ேதன் அரத்்தம் என்ன? 
கடந்துதசன்ற ஆண்டுகளிை், அலனேலரயும் 
உள்ளடக்கும் வமன்வமலும் ஒற்றுலமயொன 
சமுதொயத்லத உருேொக்க சிங்கப்பூரரக்ள் 
தபருமுயற்சி எடுத்து ேந்துள்ளனர.் இந்த 
இருேழிதத்தொடரப்ு பலடப்பிை் இடம்தபறும் 
கடட்ுலரகள், அண்லம ஆண்டுகளிை் எழுந்த 
கைந்துலரயொடை்களின் சிறுபகுதிலய 
உள்ளடக்கி, நொடட்ுக்கொக நொம் தகொண்டுள்ள 
அக்கலறகலளயும் நம்பிக்லககலளயும் 
தேளிப்படுத்துகிறது.  

 

1. “Inclusive orchestra makes its debut”, 1 

Aug 2015, ST 

2. “Striving towards a multi-abled 

Singapore”, 2 Dec 2017, ST 

3. “Forum: Efforts to dispel stigma 

surrounding mental illness”, 7 Nov 2019, ST 

4. “Practising gratitude in a time of anxiety”, 

27 Apr 2020, ST 

5. “Teo You Yenn: Bringing inequality to 

the forefront of discussions”, 18 Dec 

2018, ST  

6. “Inequality is a threat − name it, and 

face it”, 18 Feb 2018, ST 

7. “Pink Dot rally shines light on 

discrimination, Section 377A”, 29 Jun 

2019, ST 

8. “Tommy Koh laments that Singapore is a 

First World country with Third World 

citizens”, 1 Oct 2019, ST 

9. “Forum: Have safe social areas in places 

popular with foreign workers”, 2 Jan 

2020, ST 

10. “Forum: Migrant cleaners deserve fair 

wages, rest days”, 28 Nov 2019, ST 



 

61 
 

11. “Big turnout at Hong Lim Park for first 

Singapore Climate Rally”, 21 Sep 2019, 

ST 

12. “Young activists plan to compile ‘climate 

scorecard’ for political parties during 

GE”, 14 Jan 2020, ST  

13. “Bjorn Low: Urban farmer’s food 

gardens help nurture communities”, 26 

Nov 2018, ST 

14. “NUS students say university must do 

more for victims of sexual misconduct: 

Survey”, 13 Jun 2019, ST 

15. “Curry carnival brings residents 

together”, 30 Jun 2016, ST 

16. “Preeti Nair, Subhas Nair, Dennis Chew: 

Bringing the ‘brownface’ matter to the 

fore” in “19 figures who made the news 

in 2019”, 29 Dec 2019, ST Insight 

17. “Sikh group reaches out to Instagram 

user who made insensitive post”, 30 Sep 

2019, ST 

18. “Forum: Balance PMD riders’ needs, 

public safety”, 21 Oct 2019, ST 

19. “Voiding the kampung spirit?”, 17 Mar 

2019, ST 

20. “Forum: Still no satisfactory solution for 

neighbour disputes”, 4 Mar 2020, ST  

 
 

ேொய்தமொழி ேரைொற்று வமற்வகொள்கள் 
 
 

ஒரு சமுதொயமொக, மக்கள் ஒருேலரதயொருேர ்நன்றொகத ்ததரிந்துதகொள்ள அதிகமொன ேழிகள் 
இருக்கவேண்டும் என விரும்புகிவறன். இன்னும் சற்று அதிக பரிவு, புரிந்துணரவ்ு, அக்கலறயுடன் 
மக்கலள ஒவர மொதிரியொக ேலகப்படுத்தும் மனப்வபொக்லக விைக்கமுடியும்.    
 
லீ ஹுய் ஜுன்  

 
 
 

புலகப்படங்கள்  
 

கூடட்ுத் திருமண நிகழ்சச்ியிை் 20 புதுமணத ்தம்பதிகள். சிங்கப்பூர ்மொநொடட்ு மண்டபத்திை் 
நலடதபற்ற இந்தப் பை இன திருமணச ்சடங்கிை் ஒடட்ுதமொத்த வதசமும் கைந்துதகொள்ளும் 
ேலகயிை் ததொலைக்கொடச்ியிை் வநரடியொக ஒளிபரப்பப்பட்டது.  

31 வம 1969 
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வயொ யுன் வேொ மற்றும் மக் கியன் தசங், த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ்/எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி. 
 
“கருத்தரங்கு: வமம்படட் பன்மய அறிவுபுகட்டை் அேசியம்”  

20 ஜூன் 2020  

த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ்  

 
“அலனேலரயும் உள்ளடக்கும் தன்லம இங்குள்ள இலளயரின் உசச் அக்கலறயொக இருக்கிறது அறிக்லக”  

29 ஜூலை 2018  

த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ்  

 

 
 
ேொய்தமொழி ேரைொற்று வமற்வகொள்கள் 
 
 

குணொளன்: ஒரு நொள், நொன் கீவழ ேந்து, புறப்படத ்தயொரொகிக் தகொண்டிருந்வதன். அப்வபொது என் 
அம்மொ, “நீ எங்வக வபொகிறொய் என்பது எங்களுக்குத் ததரியொததன்று நிலனக்கிறொயொ? நீ அந்தச ்
சீனப் தபண்ணுடன் தேளிவய வபொகிறொய் தொவன? இன்று அந்தச ்சீனப் தபண்ணுடன் நீ தேளிவய 
தசன்றொை், வீடட்ுக்குத ்திரும்பி ேரொவத,” என்று தசொன்னொர.்.. நொன் வமவை தசன்று, என் பிறப்புச ்
சொன்றிதலழ எடுத்துக்தகொண்டு, தேளிவயறிவனன்.  
 
தசொங்: அதற்கிலடயிை் என் அப்பொ என் மொமொலே அலழத்து, “அந்த இந்தியனுடன் அேள் 
தேளியிை் தசன்றொை், வீடல்டவிடட்ு தேளிவயறவேண்டும் என்று அேளிடம் தசொை்லிவிடு,” என்று 
தசொன்னொர.்  
 
 (பின்குறிப்பு: கேலை வேண்டொம், முடிவிை் இருேரும் தங்களது குடும்பத்துடன் 
சமரசமொகிவிடட்னர!்)  
 
வநரக்ொணலிை் C. குணொளன், தசொங் யூங் யின்  
 

 
 
புலகப்படங்கள்  
 
 

முன்னொள் வதசிய விலளயொடட்ு வீரர ்C. குணொளன், அேரது மலனவி தசொங் யூங் யின்-இன் 
திருமணச ்சடங்குகள். இந்தத் தம்பதியருக்கு ஒவர நொளிை் மூன்று சடங்குகள் நடந்தன: கொலையிை் 
இந்து முலறப்படியொன திருமணச ்சடங்கு, பிற்பகலிை் வமற்கத்திய பொணியிைொன ேரவேற்பு 
நிகழ்சச்ி, மொலையிை் சீன விருந்துபசரிப்பு.  

17 ஏப்ரை் 1966  

மறுபதிப்பு  
  
படங்கலள ேழங்கிவயொர ்C. குணொளன், தசொங் யூங் யின் 
 

 
RFID prompt 
 

வேறு இனதல்த, நொடல்ட அை்ைது கைொசொரதல்தச ்வசரந்்த ஒருேலர நீங்கள் திருமணம் தசய்து 
தகொள்வீரக்ளொ? 

➔ நொங்கள் ஒருேலரதயொருேர ்வநசித்தொை் கண்டிப்பொகச ்தசய்துதகொள்வேன்!  
➔ ஹிம், தசய்வேனொ என்பது எனக்குச ்சந்வதகமொக இருக்கிறது. 

 
 

ேொய்தமொழி ேரைொற்று வமற்வகொள்கள் 
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குணொளன்: இனக் கைேரதத்ின்வபொது, ஊரடங்கு விதிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனொை் அதுபற்றி 
எங்களுக்குத ்ததரியொமை், தேளியிை் சந்திதவ்தொம்...நள்ளிரவு ேொக்கிை், சவுத் பிரிட்ஜ் சொலையிை் 
ஓட்டிசத்சன்று தகொண்டிருந்தவபொது...ஒரு வபொலிஸ் ேொகனம் ேருேலதக் கண்ணொடியிை் பொரத்்வதன். 
வபொலிஸ் ேொகனம் எங்கள் ேொகனத்திற்குப் பக்கத்திை் ேந்து, “எங்வக வபொகிறீரக்ள்?” என்று ஒருேர ்
வகட்டொர.் “இேலர வீடட்ுக்கு அனுப்பி லேக்கிவறன்,” என்று நொன் பதிைளித்வதன். “ஊடரங்கு 
இருப்பது ததரியொதொ? சரி, ஓடட்ு. நொங்கள் பின்ததொடரந்்து ேருவேொம்,” என்றொர ்அேர.்  
 
தசொங்: இனக் கைேரத்திை் நொங்கள் இப்படித்தொன் சம்பந்தப்பட்டிருந்வதொம். இதிை் ஓர ்அழகு 
என்னதேனிை், ேொகன ஓடட்ுநர ்மைொய்க்கொரர,் இேர ்இந்தியர,் நொன் சீனர.்  
 
வநரக்ொணலிை் C. குணொளன், தசொங் யூங் யின் 
 
 

 
 
ேொய்தமொழி ேரைொற்று வமற்வகொள்கள் 
 

சிை வீடுகள் எரிந்து கிடந்தன... சீனக் கம்வபொங்கிை் இருந்து புலக ேருேலதப் பொரத்்வதன்... மைொய் 
கம்வபொங் தொக்கப்படப் வபொேதொக ேதந்திகள் பரவின... 
 
சிங்கப்பூர ்வதசிய ஆேணக் கொப்பகத்தின் ேொய்தமொழி ேரைொற்றுப் பதிவிை் சலீம் பின் ஒஸ்மொன் 
 
 
எங்களது கம்வபொங்கிை்... குறிப்பிடத்தக்க சம்பேம் எதுவும் நடக்கவிை்லை... சிை மைொய்க் 
குடும்பங்கள் இருந்தன, ஆனொை் அேரக்ள் அங்கு தநடுங்கொைமொக ேொழ்ந்து ேந்ததொை், அங்கு 
ேொழ்ந்துேந்த சீனரக்ள் அேரக்லள பொதுகொத்தனர.்  

 

சிங்கப்பூர ்வதசிய ஆேணக் கொப்பகத்தின் ேொய்தமொழி ேரைொற்றுப் பதிவிை் தசபஸ்டியன் வகொ 
சியூ ஹுவேன்  
 

 
 “ஒே்தேொரு நிமிடமும் ஓர ்அேசர அலழப்பு”  

7 தசப்டம்பர ்1964  

த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ் 
 
 “அலமதியலடய வேண்டுவகொள்”  

22 ஜூலை 1964  

த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ்  
 

  

 

புரிந்துணரவ்ின்லமயொை், வதலேயற்ற பொரபட்சத்தொை், அை்ைது வேண்டுதமன்வற தேறுப்லபத ்
தூண்டும் கொரியங்களொை் பூசை்கள் ஏற்படைொம். சிங்கப்பூரிை் 1960களின் இனக்கைேரம் மறுபடியும் 
நிகழொதிருந்தொலும், சமூகங்களுக்கு இலடயிை் அே்ேப்வபொது பூசை்கள் இன்னும் எழுகின்றன. 
பை்வேறு சமூகங்களுக்கும் இலடயிை் தநருங்கிய ததொடரல்பயும் பந்தத்லதயும் ேளரப்்பதன்மூைம் 
புரிந்துணரல்ேயும், நம்பிக்லகலயயும், மரியொலதலயயும் நிலைநொடட்ும் முயற்சி இன்றுேலர 
ததொடரக்ிறது.   
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பகுதி 4:  திறக்கப்பே்ே கேவுகள்  

 
சிங்கப்பூர ்ஒரு வதசமொக ேளரச்ச்ியும் தசழிப்பும் அலடேதற்கு ஒரு முக்கிய கொரணம் உண்டு. 
ேட்டொர, உைக நொடுகளுடன் இலணந்திருப்பதும் ேரவேற்பொன மனப்வபொக்கும் அக்கொரணங்கள். 
19ஆம் நூற்றொண்டின் ஆரம்பத்திலிருந்வத, பை்வேறு ேட்டொரங்கலளயும் சமூகங்கலளயும் வசரந்்த 
மக்கள் பிரகொசமொன எதிரக்ொைத்லதத ்வதடி இங்கு ேந்தனர.் அேரக்ள் சிங்கப்பூலர நம் 
அலனேருக்கும் சிறந்த இை்ைமொக உருேொக்க பை்வேறு ேழிகளிை் பங்களித்தனர.் நம்மிை் பைரும் 
குடிவயறிகளின் ேம்சொேளியினரொக அை்ைது குடிவயறிகளொக இருப்வபொம். நொம் பகிரும் பை கைொசொர 
அலடயொளவம இன்று சிங்கப்பூர ்கலதயின் ஒரு பகுதியொகக் தகொண்டொடப்படுகிறது.  
 
பை ஆண்டு கொைமொக சிங்கப்பூலரத் தங்களது இை்ைமொக்கிக் தகொண்ட பை்வேறு பிரிவு மக்களின் 
கலதகள் இப்பகுதியிை் இடம்தபறுகின்றன. அன்புகூரந்்து இருக்லகயிை் அமரந்்து, இை்ைம் பற்றி 
அேரக்ள் பகிரந்்து தகொள்ளும் அனுபேங்கலளயும் எண்ணங்கலளயும் வகளுங்கள்.  
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டபா சுவீன்  
 

பயனர் விவரெ் 

 
நொன் 2019-ை் சிங்கப்பூர ்குடியுரிலம தபற்வறன். ஆனொை், சிங்கப்பூர ்எனக்குப் புதியவதொர ்இை்ைம் 
அை்ை. என் அப்பொ தஞ்வசொங் பகொர ்ரயிை்வே நிலையத்திை் மவைசிய சுங்கத்துலற அதிகொரியொகப் 
பணி அமரத்த்ப்படட்ிருந்தவபொது, சிறு பிள்லளயொக ஆறு ஆண்டுகொைம் இங்வக ேொழ்ந்த 
நிலனவுகள் என் மனதிை் நீங்கொ இடம்பிடிதத்ுள்ளன. அப்பொ தசய்த வேலையின் இயை்பொை், 
ேளரும் பருேத்திை் நொங்கள் பை்வேறு இடங்களுக்குச ்தசை்ை வேண்டியிருந்தது. அதனொை், நொன் 
இங்வக வேரூன்றத ்ததொடங்கினொலும், இை்ைம் என்பது எனக்கு ஒருவபொதும் இடத்லதப் பற்றியதை்ை, 
என்லனச ்சுற்றிலும் உள்ள மக்கலளப் பற்றியவத.  
 
 
ஒளி மபயரப்்பு 

 
நான் 1988ஆம் ஆண்டு மலேசியாவின் பினாங்கு மாநிேத்திே் பிறந்லதன். எனக்கு சுமார ்மூன்று 
வயதாக இருந்தல ாது, 1991ே், மலேசிய ராயே் சுங்கதத்ுறறயிே் லவறே செய்துவந்த என் அ ் ா, 
தஞ்லொங்  கார ்ரயிே்லவ நிறேயத்திற்கு ்  ணிமாற்றம் செய்ய ் ட்டார.் அ ்ல ாதுதான் என் 
அ ் ாவுடன் நான் சிங்க ்பூருக்கு வந்லதன். எனது வளரும்  ருவத்திே், என் அ ் ா செே்லும் 
இடங்களுக்சகே்ோம் நானும் மாறிமாறிெ ்சென்றதாே், எனது இே்ேம் என நான் சொே்லிக்சகாள்ள 
முறறயானலதார ்இடம் இருந்தலத இே்றே. என்றன ் ச ாறுத்தவறர, என் அன்புக்குரியவரக்ள் 
என்றனெ ்சுற்றிலும் வாழும் இடலம இே்ேம். நான் 2015ே் சிங்க ்பூரிே் லவறே செய்யத் 
சதாடங்கியல ாது, இங்கு உண்றமயாகலவ மகிழ்ெச்ியாக வாழ்ந்லதன். எனது வருங்காே 
மறனவிறயயும் இங்குதான் ெந்திதல்தன். சிங்க ்பூர ்குடியுரிறமெ ்ொன்றிதறழ நான் ச ற்ற 
அந்தத் தருணத்திே், சிங்க ்பூரர ்என்ற புதிய அறடயாளத்றத நான் ஏற்றுக்சகாண்லடன். என் 
வாழ்நாள் முழுவதும் இந்த அறடயாளத்றத நான் விடட்ுக்சகாடுக்க மாட்லடன். இ ்புதிய 
அறடயாளத்துடன் இந்நாடட்ிே் என் குடும் த்லதாடும் நண் ரக்லளாடும் ஒரு புதிய 
வாழ்க்றகறயயும் எதிரக்ாேத்றதயும் அறமத்துக்சகாள்ள விரும்புகிலறன்.  
 

 

அன்னி 
 
 பயனர் விவரெ் 

 
நொன் 2008ஆம் ஆண்டிை் சிங்கப்பூர ்தபொது மருத்துேமலனயிை் தொதியொகப் பணிபுரிய 
சிங்கப்பூருக்கு ேந்வதன். மியன்மொரிை் நொன் படித்த தொதிலம பள்ளியிலிருந்த என் நண்பரக்ள், 
சிங்கப்பூரிலுள்ள வேலை ேொய்ப்புகள் பற்றி என்னிடம் தசொன்னொரக்ள். என் குடும்பத்லத 
ஆதரிப்பதற்கொக இங்வக ேந்து வேலை தசய்ய முடிதேடுத்வதன். நொன் எனது தசொந்த ஊரிை் 
அை்ைது நொன் படித்து வேலை தசய்த யங்கூனிை் இருந்தலதவிட சிங்கப்பூரிை்தொன் அதிக கொைம் 
ேொழ்ந்திருகக்ிவறன். சிங்கப்பூர ்எனக்கு இரண்டொேது இை்ைம் – இங்குதொன் என் கணேலரச ்
சந்தித்வதன், என் மகளும் பிறந்தொள். ஒரு குடும்பமொக இங்கு எங்களுக்கு நிலறய நிலனேலைகள் 
உள்ளன.  
 
 
ஒளி மபயரப்்பு 

 
நான் மியன்மாரிே் லவறே செய்யத் சதாடங்கியல ாது, சிங்க ்பூரிே் லவறே செய்து 
சகாண்டிருந்த என் நண் ரக்ள், சிங்க ்பூரிே் தாதியாக லவறே செய்வது நே்ேது என்றும் 
நிபுணத்துவம் வாய்ந்தது என்றும் சொன்னாரக்ள். நான் சிங்க ்பூர ்ச ாது மருதத்ுவமறனயிே் 
 த்து ஆண்டுகள் லவறே செய்ததற்காக 2018ே் கிறடத்த நீண்டகாேெ ்லெறவ விருது இது. நான் 
2009ே் என் வருங்காேக் கணவறர இங்கு ெந்தித்லதன். நாங்கள் 2013ே் மியன்மாருக்குத ்திரும்பிெ ்
சென்று திருமணம் செய்து சகாண்லடாம். சிங்க ்பூர ்எனக்கு இரண்டாவது இே்ேம் ல ான்றது. 
ஏசனனிே், இங்குதான் நான் அதிக லநரம் செேவிடுகிலறன். வருடத்திே் ஒரு முறற மடட்ுலம 
மியன்மாருக்குத ்திரும்பிெ ்செே்கிலறாம். 2014ே், எனக்கு ் ச ண் குழந்றத பிறந்தது. அவள் இங்கு 
சிங்க ்பூரிே் பிறந்ததாே், சிங்க ்பூறரெ ்லெரந்்தவள் என நிறனக்கிறாள்.  
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ராஜ்  
 

பயனர் விவரெ் 

 
நொன் 2011-ை் தமிழ் நொடட்ிலிருந்து சிங்கப்பூருக்கு ேந்வதன். கொக்கி புக்கிட்டிை் உள்ள வஹொம்ஸ்வட 
ைொடஜ்் எனும் தேளிநொடட்ு ஊழியர ்தங்கும் விடுதியிை் தசயை்பொடட்ு நிரே்ொகியொக வேலை 
தசய்கிவறன். அங்கு ேசிக்கும் பை்வேறு நொடுகலளயும் கைொசொரங்கலளயும் வசரந்்த தேளிநொடட்ு 
ஊழியரக்லளக் கேனித்துக் தகொள்ேதும், சிங்கப்பூரிை் ேசிக்கும்வபொது தசய்ய வேண்டியலே, 
தசய்யக் கூடொதலே பற்றி அேரக்ளுடன் பகிரந்்து தகொள்ேதும் என் தபொறுப்பு. என் 
மலனவிலயயும் இரடல்டப் தபண் குழந்லதகலளயும் பிரிந்திருப்பது சிரமமொக இருந்தொலும், 
சிங்கப்பூர ்எனக்கு நை்ை இை்ைமொக இருந்து ேருகிறது – மகிழ்சச்ியும், பொதுகொப்பும் தருகிறது.  
 
ஒளி மபயரப்்பு 

 

நான் ஒரு தங்கும் விடுதியிே் செயற் ாடட்ு நிரவ்ாகியாக லவறே செய்கிலறன்.  ே்லவறு 
நாடுகளிலிருந்து சிங்க ்பூருக்கு வருலவாருக்கு நான் விளக்கமளி ்ல ன். உதாரணமாக, கு ்ற  
ல ாடக்கூடாது, ஒருவறரசயாருவர ்மதிக்கலவண்டும் ல ான்றவற்றற எடுத்துறர ்ல ன். நான் 
புதிதாக சிங்க ்பூருக்கு வந்தல ாது, எனக்கு நண் ரக்ள் யாருமிே்றே. ஆரம் தத்ிே், என் 
குடும் த்றத நிறனதத்ு ஏங்கி, தனிறமயிே் வாடிலனன். நான் சவளிநாடட்ு ஊழியராக 
இருந்தாலும், எனக்கு லநரம் கிறடக்கும் ல ாசதே்ோம், இந்நாடட்ுக்காக ஏதாவது செய்ய 
விரும்புகிலறன். நான் நன்றாக ஆடுலவன். அதனாே், எனது நடன ்  றட ்புகள் மூேமாக எனது 
 ங்றகெ ்செய்கிலறன். நான் சிங்லக ஊரவ்ேத்திலும், லதசிய தின அணிவகு ்பிலும் நடன 
அங்கத்திே்  ங்சகடுத்திருக்கிலறன். 2018 முதே், நான் மண்டரின் சமாழிறயக் கற்று வருகிலறன். 
இங்கு நிறறய சீன ஊழியரக்ள் இரு ் தாே், அவரக்ளுடன் அவரக்ளது சமாழியிே் ல ெ 
விரும்புகிலறன். “உங்களிடம் லவறே அனுமதிெச்ீடட்ு இருக்கிறதா?”, “இருந்தாே் என்னிடம் காட்ட 
முடியுமா” ல ான்றவற்றற அவரக்ளிடம் லகடல் ாம். என்றன ் ச ாறுத்தவறர, மகிழ்ெச்ியும், 
 ாதுகா ்பும் அளி ் லத இே்ேம். சிங்க ்பூர ்எனக்கு நிறறய விஷயங்கறளக் கற்றுத் 
தந்திருக்கிறது. இந்தக் கோொரம் எ ்ல ாதும் என்னுடன் இருக்கும். நான் எனது சொந்த 
நாடட்ுக்குத ்திரும்பிெ ்சென்ற பிறகும் இந்தக் கோொரத்றதத் சதாடரந்்து கறட ்பிடி ்ல ன்.  
 

 

ஷான்  
 

பயனர் விவரெ் 

 
ப்வரொதஜக்ட ்சூலியொ ஸ்திரீட்டிை், ஊட்டசச்த்து, சுகொதொரப் பரொமரிப்பு மூைமொக தேளிநொடட்ு 
ஊழியர ்சமூகத்தின் ேொழ்க்லகலய வமம்படுத்துேதும், தேளிநொடட்ு ஊழியரக்ளுக்கும் 
சிங்கப்பூரரக்ளுக்கும் இலடயிை் இலணப்லப உருேொக்குேதும் எங்கள் இைக்கு. களங்கங்கலள 
எதிரத்கொள்ளவும், மக்கலள ஒன்றுபடுத்தவும், நம் இை்ைத்லத கட்டிக்தகொடுக்கும் தேளிநொடட்ு 
ஊழியரக்லள தமத்தனமொகக் கருதொதிருக்கவும் இந்த வேலை எனக்கு நிலறய தசொை்லித் 
தந்திருக்கிறது. ஒருேரின் பூரவ்ீகம், வதொற்றம் அை்ைது தசய்யும் பணி ஆகியேற்லறப் 
தபொருடப்டுத்தொமை், அலனேரும் கண்ணியத்வதொடும் மரியொலதவயொடும் நடத்தப்படும் இடவம 
உன்னதமொன இை்ைம் என்பது என் கருத்து.  
 
ஒளி மபயரப்்பு 
 
 ்லராசெக்ட ்சூலியா ஸ்ட்ரீட் திட்ட ் ணி ஒவ்சவாரு சவளிநாடட்ு ஊழியருக்குமானது. அவரக்ள் 
புற ் டும்ல ாது, லமம் டட் நிறேயிே் இரு ் ாரக்ள். ெமூக ஒருங்கிறண ்பிே் எனக்கு நம்பிக்றக 
உண்டு. சிங்க ்பூரரக்ள், மாணவரக்ள், நிறுவனங்கள் உள்ளடங்கிய ெமூகத்றத ஒன்றுதிரட்டி, 
அவரக்ள் ெமூகத்திற்குத ்தம்  ங்றகெ ்செய்ய றவக்க முடியும். என் வாழ்க்றகயின் இந்தக் 
காேகட்டத்திே் சவளிநாடட்ு ஊழியரக்றள ்  ராமரிக்கும் என்  ணிறய ்  ற்றி நான் எண்ணி ் 
 ாரக்்கும்ல ாது, இந்த ்  ணி மிகவும் அரத்்தமுள்ளதாக இரு ் தாகத ்லதான்றுகிறது. 
சிங்க ்பூரரக்ளாகிய நாம் அந்த லவறேறயெ ்செய்ய முன்வருலவாமா என் றத நாம் லயாசிதத்ு ் 
 ாரக்்க லவண்டும். நமது சவளிநாடட்ு ஊழியரக்றள ்  ாராட்டி மதிக்க நாம் கற்றுக்சகாள்ள 
லவண்டும். குறறந்த ட்ெம் சவளிநாடட்ு ஊழியரின் கண்கறள ்  ாரத்்து நம்மாே் நன்றி சொே்ே 
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முடியலவண்டும். நம் நாடற்ட நிரம்ாணிக்க உதவியதற்கு நன்றி, இந்த இக்கட்டான 
காேகட்டத்றதக் கடந்து வந்ததற்கு நன்றி. நாம் சவவ்லவறு கோொரத்றத, இனதற்தெ ்
லெரந்்தவராக இருந்தாலும், நமது லதாலின் நிறம் சவவ்லவறாக இருந்தாலும், மனிதரக்றளக் 
கண்ணியதல்தாடும் மரியாறதலயாடும் நடத்தி, ஒன்றுலெரந்்து வாழ இயலும் இடலம என்றன ் 
ச ாறுத்தவறர இே்ேமாகக் கருத ் டும்.  

 
 

மகமில் ெற்றுெ் ெடகந்திரன் 
 
 பயனர் விவரெ் 

 
கைப்புத ்திருமணக் குடும்பங்களுக்கு ஆதரேளிக்கும் சமூகத்லத உருேொக்கவும், நம் 
சமுதொயத்திலுள்ள பன்மயத்லத அரேலணக்கவும் “சிங்கப்பூர ்கைப்பினக் குடும்பம்” எனும் 
அலமப்லப 2017-ை் ததொடங்கிவனொம். நொங்கள் கைப்புத ்திருமணம் தசய்துதகொண்டு, இந்தியர-்
இந்து, சீனர-்கத்வதொலிக் இை்ைத்திை் எங்களது இரு பிள்லளகலள ேளரப்்பதொை், கைொசொர 
வேறுபொடுகலளச ்சமொளிப்பதற்குச ்சிை குடும்பங்கள் எதிரவ்நொக்கும் சிரமங்கலள எங்களொை் 
புரிந்துதகொள்ள முடிகிறது. இனம் எதுேொக இருந்தொலும், ஒே்தேொருேரும் ேொழுமிடத்திை் உடலம 
உணரல்ேயும் தசொந்த இை்ைத்திை் ேொழும் உணரல்ேயும் அலடயவேண்டும் என்பது எங்கள் 
விருப்பம்.  
 
ஒளி மபயரப்்பு  

இரு சவவ்லவறு கோொரங்கறளெ ்லெரந்்தவரக்ள் இறணயும்ல ாது, குடும் த்தார ்சவவ்லவறு 
எதிர ்ார ்்புகறளக் சகாண்டிரு ் ாரக்ள். என் மறனவியும் நானும் திருமணம் செய்துசகாள்ள 
நிறனத்தல ாது, ெமயம், கோொரம் ல ான்றவற்றிே் ெவாே்கறள எதிரல்நாக்கிலனாம். இருவரது 
குடும் த்தாறரயும் ெந்லதாஷ ் டுத்த நாங்கள் தீரம்ானித்லதாம். அதனாே், எங்கள் ச ற்லறாறர 
மகிழ்விக்கும் வறகயிே் சவவ்லவறு திருமணெ ்ெடங்குகறள நடத்திலனாம். என் கணவரும் நானும் 
2017ே் “இன்டரல்ரஷியே் ஃல மிலி சிங்க ்பூர”் (சிங்க ்பூர ்கே ்பினக் குடும் ம்) எனும் அறம ்ற த ்
சதாடங்கிலனாம். மற்ற கே ்பினக் குடும் ங்கள், தம் திகள், பிள்றளகள் ஆகிலயாருக்காக 
ஆதரவுமிக்கெ ்ெமூகத்றத நாம் உருவாக்க லவண்டும். இதத்றகய ெமூகத்திை்   ஒருவர ்மற்றவரது 
கோொரத்றத ் புரிந்துசகாள்ள லவண்டும். அன்பும், அறமதியும், நே்லிணக்கமும் காண ் டும் 
இடலம எனக்கு இே்ேம். அங்கு நம்மாே் அன்ற யும், கனிறவயும், ஆதரறவயும் உணரமுடியும். 
சிங்க ்பூர ் ே்லவறு இனங்களின் கேறவ மடட்ுமே்ே. நம் பிள்றளகள் தங்களது கோொர ் 
பின்புேங்கறள ் பின் ற்றும்ல ாது ஏற்க ் டுவதாக உணரும் இடலம இே்ேம். இதத்றகய 
இே்ேத்திே் அழகிய கே ்பின ் பிள்றளகளாக அவரக்ள் அரேலணக்க ் டுவாரக்ள்.  
 

 
 

ஃபரிோ  
 

பயனர் விவரெ் 

 
நொன் சிங்கப்பூரிை் பிறந்வதன். ஆனொை் என் குடும்பத்தொர ்இந்வதொனீசியொவின் ததன் 
கலிமந்தொலனச ்வசரந்்தேரக்ள். என் தொத்தொ 1920களிை் இங்கு ேந்தொர.் என் அப்பொ இங்குதொன் 
பிறந்தொர.் என் தபற்வறொருக்குத் திருமணமொனவபொது, என் அம்மொ 1950களிை் சிங்கப்பூரிை் 
குடிவயறினொர.் எங்களது பஜொன்ரீஸ்  மரபுலடலம எங்கள் குடும்ப ேொழ்க்லகயின் முக்கிய 
அஸ்திேொரமொக நிலைத்திருந்தொலும், என்லனப் தபொறுத்தேலர, என் அப்பொ ததொழிை் நடத்திய 
ஜொைொன் பிசொங்கிை் ேளரந்்தலதயும், சிங்கப்பூரின் பை்வேறு கைொசொரங்கலள அனுபவிப்பலதயும் 
இை்ைமொகக் கருதுகிவறன்.  
 
 
ஒளி மபயரப்்பு  

என் தாத்தா, 1920களின் துவக்கத்திே், மற்ற றவர வணிகரக்ளுடன் லெரந்்து, மரட்ாபுராவிலிருந்து 
வந்து சிங்க ்பூரிே் குடிலயறினார.் அவரக்ள் ொோன் பீொங்கிே் றவர வணிகத ்சதாழிறேத் 
சதாடங்கினாரக்ள். அந்தக் காேகட்டத்திே் அதுலவ றவரத ்சதாழிே்துறறயின் றமயமாக இருந்தது. 
என் அ ் ா, நாங்கள் உறங்குவதற்கு முன்பும், உறங்கிய பிறகும், சகருசி மாோஸ் 
என்றறழக்க ் டும் நீளமான பிரம்பு நாற்காலியிே் உட்காரந்்துசகாண்டு  ாடட்ு ்  ாடுவார.் 
நாங்கள் கண் விழிக்கும்ல ாது, “ச ங்கவான் லொலோ” ல ான்ற க்சரான்சகாங்  ாடே்கறள அவர ்
 ாடிக் சகாண்டிரு ் ார.் நான் அங்க்லுங் வாசிக்கக் கற்றுக்சகாண்ட ல ாது, “இறதத்தான் நான் 
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செய்ய விரும்புகிலறன்!” என்று தசொன்வனன். அங்க்லுங் என் து இந்லதானசீிய இறெக்கருவி! அது 
என்னிே் ஒரு  குதி என் தாே் நான் அறத முறற ் டி கற்றுக்சகாள்ள லவண்டிய அவசியம் 
ஏற் டவிே்றே. இே்ேம் என் து குடும் ம், ச ரிய  ன்ொர ்குடும் ம். சதன்கிழக்காசியா, ஆசியா, 
சதற்காசியா, குறி ் ாக இந்லதானீசியாவின் நுெந்தாரா ஆகிய சவவ்லவறு  குதிகளிலிருந்து வரும் 
மக்கள் ஒன்றுகூடும் கம்ல ாங் கிளாம் வடட்ாரலம எங்கள் இே்ேம். எனவே அலத எனது இே்ேம்.  
 

 

 

சூ டிங்  
 

பயனர் விவரெ் 

 
முதலிை் மொணேரொகவும் பிறகு ேழக்கறிஞரொகப் பணிவயற்று என் கணேருடன் 11 ஆண்டுகளொக 
ைண்டனிை் ேொழ்ந்து ேந்தொலும், எனது உணவுப் பிரியமும் வபொட்டித்தன்லம உணரவ்ும் என்னிை் 
நீங்கொதிருக்கும் சிங்கப்பூரிய அம்சங்கள் என்வபன். ைண்டனின் நகர ேொழ்க்லக ஒரு சிை 
ேழிகளிை் சிங்கப்பூலர ஒதத்ுள்ளது, ஆனொை் எனக்குப் பிடித்த உணவும் குடும்பத்தொரும் இை்ைொமை். 
நொன் இருக்கும் இடம்தொன் எனக்கு இை்ைம் – உைகின் எந்த இடத்திை் நொன் ேசிதத்ொலும், என் 
கைொசொரமும் பண்புகளும் எப்வபொதும் என்னுடவன இருப்பது இதற்குக் கொரணம்.  
 
 
ஒளி மபயரப்்பு 
 
நான்  திசனான்று ஆண்டுகளாக ேண்டனிே் வாழ்ந்து வருகிலறன்.  ே்கறேக்கழக ்  டி ்புக்காக 
2009ே் இங்கு வந்லதன். எனக்கு இங்லக லவறே கிறடத்தது. அதன்பிறகு, நான் திரும்பிெ ்
செே்ேவிே்றே. சிங்க ்பூறர ்  ற்றி எனக்கிருக்கும் ஓர ்தேளிப்பலடயொன ஏக்கம் என் குடும் லம. 
எனது உடனடி குடும் த்தாராக, அே்ேது மற்ற உறவினரக்ளாக இருந்தாலும், அவரக்லளாடு 
எ ்ல ாதும் சதாடரப்ிலிருக்க முயற்சி செய்லவன். எனது சிங்க ்பூர ்கடவுெச்ீடற்ட விடட்ுக்சகாடுக்க 
நான் என்றுலம நிறனதத்திே்றே. என் ச யறரெ ்ெரியான முறறயிே் குறி ்பிடும் ஒலர ெட்டபூரவ் 
ஆவணம் இந்தக் கடவுெச்ீடட்ு மடட்ும்தான் என் லத இதன் சிற ் ம்ெம். நான் எ ்ல ாதும் என் 
ச யறர இங் ெச்ூ டிங் என்றுதான் எழுதுலவன். கடவுெச்ீட்டிலும் அ ் டித்தான் இருக்கிறது. இங்கு 
குடிலயறிய பிறகு, என்றன ெச்ூ டிங் இங் என்று அறழக்க லவண்டியுள்ளது. நான் எங்கு 
இருக்கிலறலனா அதுதான் என் இே்ேம். என்றன ் ச ாறுத்தவறர, கண்கூடான ஓர ்இடத்றதவிட, 
உங்கள் இே்ேமும் கோொர அறடயாளமும் உங்களுடன் இறணந்திரு ் லத இே்ேத்தின் 
அறடயாளத்திற்கு அதிக முக்கியமானது என்று நிறனக்கிலறன், குறி ் ாக நானும் ஒரு 
குடும் த்றத அறமத்து பிள்றளகள் ச ற இ ்ல ாது நிறன ் தாே்.  
 

 
 

 
 

சிங்கப்பூரிலிருந்து தபொை் அடல்டகள்  
சகொரியொ லசனலுக்கு நன்றி  
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2012-2013  
 
வநப்பொளத்து பிள்லளகள், சிங்கப்பூர ்பலடயிை் தங்களது தந்லதயர ்வசலேக்கொைத்லதப் பூரத்்தி 
தசய்த பிறகு, வநப்பொளத்திற்குத் திரும்பிச ்தசை்ேதற்குமுன் சிங்கப்பூருக்கு இந்தக் கடிதங்கலள 
எழுதினொரக்ள்.  
 
 
கடத்டொழுங்குக்கும் விசுேொசத்திற்கும் தபயரத்பற்ற சிங்கப்பூர ்கூரக்்கொ பலட, 1949 முதை் 
சிங்கப்பூர ்கொேை்துலறயின் ஒரு பகுதியொக இடம்தபற்று ேருகிறது. சிங்கப்பூர ்ேரைொற்றிை் 
கூரக்்கொ பலடயினர ்பற்பை நிகழ்வுகளிை் பணியொற்றியுள்ளனர.் இன்றும் சிங்கப்பூரின் 
பொதுகொப்பிை் அேரக்ள் முக்கிய பங்கொற்றி ேருகின்றனர.் கூரக்்கொ பலடயினரின் மலனவியரும் 
பிள்லளகளும் அேரக்ளது வசலேக்கொைம் முடியும் ேலர சிங்கப்பூரிை் அேரக்ளுடன் 
தங்கியிருக்கைொம்.  
இந்தப் பிள்லளகளிை் பைரும் இங்வகவய பிறந்து ேளரந்்து, உள்ளூர ்பள்ளிகளுக்குச ்தசன்றேரக்ள். 
தங்களது இை்ைமொக நிலனத்த இடத்திலிருந்து புறப்படட்ுச ்தசை்லும்வபொது எழுந்த உணரவ்ுகலள 
அேரக்ள் விேரிக்கின்றனர.்  
 
RFID prompt  
 
ஒருமித்த ேளரும் பருே அனுபேங்கள் இை்ைம் என்ற உணரவ்ுக்கு இடட்ுசத்சை்லும் என நீங்கள் 
நிலனத்தொை் இங்வக தடட்ுங்கள்.  
 

 
 
RFID prompt  
 
தேே்வேறு மக்கள் சிங்கப்பூலர இை்ைமொக்கிக்தகொண்ட பை்வேறு கலதகலளயும் அனுபேங்கலளயும் 
என்னொை் புரிந்துதகொள்ள முடிகிறது.   
 

  
➔ ஆமொம் 
➔ இை்லை 
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பகுதி 5: இன்னல்களிலுெ் திண்ணெ்  
 

சுதந்திரத்திற்கு முந்திய கொைத்திலிருந்து இப்வபொது ேலர, சிங்கப்பூர ்அே்ேப்வபொது இடரக்லளயும் 
சேொை்கலளயும் சந்தித்திருக்கிறது. அந்நிலைகளிை் நொடு முழுேதும் துயரத்திலும் அசச்த்திலும் 
ஆழ்ந்த தருணங்கள் வநரந்்துள்ளன. தேள்ளம் வபொன்ற சிை இலடயூறுகளுக்கு மனத்திடத்வதொடும் 
புதுலமயொன தீரவ்ுகவளொடும் விலரவிை் தீரவ்ு கொணப்பட்டதொை், சிங்கப்பூரரக்ள் சூழ்நிலைக்வகற்ப 
மொற்றியலமத்துக் தகொண்டு ேொழ்க்லகலயத ்ததொடர முடிந்தது.  

 
ஆனொை், சிை்க்ஏர ்விமொன விபத்து, நிக்கை் லஹவே சரிவு, சொரஸ்் வநொய்ப்பரேை் வபொன்ற மற்ற 
வபரிடரக்ளிை் பைர ்உயிலரயும் ேொழ்ேொதொரதல்தயும் இழந்து, குடும்பங்கள் துக்கத்திை் வீழ்ந்து 
அேதிப்படட்ன. இந்த தநருக்கடிநிலைகளின்வபொது, சிங்கப்பூரரக்ள் ஒன்றிலணந்து லதரியமொக 
ஆதரேளித்தனர.் அவதொடு, நன்தகொலட ேழங்கவும், ததொண்டூழியச ்வசலே புரியவும், அை்ைது வேறு 
ேழிகளிை் ஊக்கமும் உதவியும் அளிக்கவும் முன்ேந்தனர.்  நொம் எதிரவ்நொக்கிய ஒே்தேொரு 
இன்னலிலும், நொம் மீண்டு ேருேதற்கொன ேழிகலளக் கண்டறிந்து, நமது எதிரக்ொைத்லதத் 
துணிசச்லுடன் எதிரவ்நொக்கி இருக்கிவறொம்.  
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மவள்ளங்கள்  

 

 

கொலை உசச் வநரத்திை் புக்கிட் தீமொ சொலையிை் தேள்ளம்.  
13 வம 1988  
 
ஸ்டீேன் லீ, த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ்/எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி,  
 
சிங்கப்பூரிை் 1960களிலும் 1970களிலும் தேள்ளங்கள் அடிக்கடி ஏற்படும், குறிப்பொக நகர லமயத்திை். 
நை்ை வேலளயொக, ேடிகொை் பணிகவளொடும் மற்ற தடுப்பு நடேடிக்லககவளொடும், சிங்கப்பூரிை் 
இப்வபொததை்ைொம் அே்ேளேொக தேள்ளம் ஏற்படுேதிை்லை. இருப்பினும், கனத்த மலழ தபய்யும்வபொது 
அே்ேப்வபொது திடீர ்தேள்ளங்கள் ஏற்படுேதுண்டு. பருேநிலை மொற்றத்தொை் இப்பிரசச்லன 
வமொசமலடயைொம் 
 
தேள்ளத்தின்வபொது பிள்லளகலளச ்சக்கரக் லகேண்டியிை் தகொண்டு தசை்லும் ஆண்கள்.  
26 நேம்பர ்1956 
 
ஹன் ஹொய் ஃதபொங், த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ்/எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி 
 
தேள்ளத்திை் சிக்கிய கொை்நலடகலளயும் வகொழிகலளயும் கொப்பொற்றும் இருேர.்  
3 டிசம்பர ்1978 
 
கிறிஸ்தபர ்வைொ, த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ்/எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி 
 
முடிதிருத்தும் கலடயிை் தேள்ளம்.  
11 ஜனேரி 1967 
 
வைொ இயூ தகொங், த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ்/எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி. 
 
நண்பலன முதுகிை் தூக்கிக்தகொண்டு தேள்ளத்திை் நடந்துதசை்லும் சிறுேன். முப்பத்லதந்து 
ஆண்டுகளிை் கொணொத கனத்த மலழயொை் 1969ஆம் ஆண்டிை் தேள்ளம் வநரந்்தது.  
10 டிசம்பர ்1969 
 
யொே் யுன் வேொ, த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ்/எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி 
 

 
ஷொ ஹவுஸிை் கணுக்கொை் ஆழ நீரிை் நண்பலன முதுகிை் தூக்கிசத்சை்கிறொர ்இந்த ஆடேர.்  
16 ஜூன் 2010  
 
நிவயொ சியொே்பின், த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ்/எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி 
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RFID prompt 
 

நீங்கள் தேள்ளத்திை் சிக்கியிருக்கிறீரக்ளொ? 
➔ ஆமொம் 
➔ இை்லை 
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சிங்கப்பூரில் புககமூே்ேெ்  

 

புலகப்படங்கள்  
 

அங் வமொ கிவயொ உயரந்ிலைப் பள்ளி மொணேரக்ள், புலகமூட்டதல்தப் தபொருட்படுத்தொமை், மரீனொ 
அலணக்கடட்ிை் புலகப்படங்கள் எடுக்கின்றனர.்  
6 ஆகஸ்ட் 2009  
 
ஜொய்ஸ் ஃபொங், த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ்/எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி 
 
ததன்கிழக்கொசியொவிை் பை ஆண்டுகளொகப் புலகமூடட்ம் ஏற்படட்ு ேருகிறது. ேடட்ொர நொடுகளிை் 
பரந்த நிைப்பகுதிகளிை் பற்றி எரியும் தநருப்வப இதற்குப் தபரும்பொலும் கொரணம். இந்தப் 
பிரசச்லனக்குத ்தீரவ்ுகொண ேட்டொரக் கூடட்ு முயற்சிகள் வமற்தகொள்ளப்படட்ன. 2014 நிைேரப்படி, 
ஆசியொனின் பத்து உறுப்பு நொடுகளும் ஆசியொன் எை்லைகடந்த புலகமூட்டத ்தூய்லமக்வகடு 
உடன்படிக்லகலய உறுதி தசய்திருந்தன.  
 
புலகமூட்டத்தொை் பொதசொரிகள் பொதிப்பலடந்தனர.் அந்த ஆண்டிை் கொற்றுத்தரக் குறியீடு 
படுவமொசமலடந்து, PM2.5 அளவு 471 புள்ளிகலள எடட்ியது.  
14 தசப்டம்பர ்2015 
 
லிம் யொே்ஹுய், த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ்/எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி 
சிங்கப்பூர ்புலகமூடட் மீடப்ு அலமப்லப நிறுவிய தஜரமி சுேொ, ததொண்டூழியரக்ளுடன் 
கொணப்படுகிறொர.் தபொதுமக்கள் நன்தகொலடயொக ேழங்கிய முகக்கேசங்கலள அன்று மொலை வதொ 
பொவயொ குடியிருப்பொளரக்ளுக்கு அேரக்ள் விநிவயொகித்தனர.்  
20 ஜூன் 2013  
 
தகவின் ஃபூ, த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ்/எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி 

 

 
கலைப்தபொருட்கள் 
 

என்95 சுேொசக்கேசம்  
2020  
பொலிதயஸ்தர,் அலுமினியம், ததொய்வு நொடொ, பொலிப்வரொபிலின்  
 
என்95 சுேொசக்கேசங்கள், புலகமூட்டத ்துகள்கள் சுேொசிக்கப்படுேலதக் குலறக்க உதவுகின்றன. 
குறிப்பொக, கொற்றுத்தரம் ஆபத்தொன நிலையிை் இருக்கும் என முன்னுலரக்கப்பட்டவபொது ஒருேர ்
நீண்டவநரம் தேளியிடத்திை் இருக்கும்வபொது இந்த சுேொசக்கேசம் நை்ை பொதுகொப்பளிக்கும். பை 
ஆண்டுகளொக முகக்கேசங்கள் வதலேப்படுவேொருக்கு அேற்லற விநிவயொகிக்க, பை்வேறு அடித்தள 
முலனப்புகள் வமற்தகொள்ளப்படட்ுள்ளன. சொய் யின்ஜொவின் “3,000 முகக்கேசங்கள், 1 சிங்கப்பூர”், 
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தசரிை் மற்றும் சொரல்ின் ைொயின் “கலிமந்தொனுக்கு உதவுவேொம்”, தஜரமி சுேொவின் “சிங்கப்பூர ்
புலகமூடட் மீடப்ு” வபொன்ற அலனத்து முலனப்புகளுக்கும் தபொதுமக்கள் தபருமளவு ஆதரேளித்தனர.்  
 

 

 

                 Family-friendly Captions  

 

இந்தப் புலகப்படத்திை் இருக்கும் மக்கள், கொடட்ுத் தீயொை் இே்ேட்டொரத்திை் ஏற்பட்ட 
புலகமூட்டத்திலிருந்து தங்களது நுலரயீரை்கலளப் பொதுகொக்க முகக்கேசங்கள் அணிந்தனர.் 
புலகமூடட்ம் கண்களிலும், மூக்கிலும், ததொண்லடயிலும் எரிசச்லை உண்டொக்கும். 2013ை், 
முதை்முலறயொக சிங்கப்பூரின் கொற்றுத்தரக் குறியீடு அபொயகரமொன அளலே எட்டியது!  

 

• தகொவிட-்19 கிருமிப்பரேலுடன் ஒப்பிடுலகயிை், புலகமூட்டத்தின்வபொது வேறு எந்த ேலகயொன 
முகக்கேசங்கலள நொம் அணிகிவறொம்?  

• புலகமூடட்ம் வநரும்வபொது உங்களுக்கும் மற்றேரக்ளுக்கும் உதவி தசய்ய நீங்கள் வேதறன்ன 
தசய்ய முடியும்  
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நிக்கல் கைடவ சரிவு  

 

 

 

புலகப்படங்கள்  
 

நிக்கை் லஹவே சரிந்து விழுந்ததும் மீட்புப் பணிகள் ததொடங்கின.  
20 ஏப்ரை் 2004 
முகம்மது இஷொக், த நியூ வபப்பர/்எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி 
 
20 ஏப்ரை் 2004 அன்று, தபருவிலரவு இரயிை் வசலேயின் ேடட் ரயிை் பொலத கடட்ுமொனப் பணி 
நடந்து தகொண்டிருந்தவபொது, சுரங்கத்தின் தற்கொலிக நிைசச்ுேர ்தகரந்்து, நிக்கை் லஹவே சரிந்து 
புலதயுண்டது. இசச்ம்பேத்திை் நொை்ேர ்உயிரிழந்தனர.் உள்ளூர ்வமஸ்திரி திரு தஹங் இவயொ 
பிவயொவின் உடை் கண்டுபிடிக்கப்படவே இை்லை.  
 
சுேர ்தகரந்்து விழத் ததொடங்கியவபொது, தன்லனப் பற்றி நிலனக்கொமை் சக ஊழியரக்ள் முதலிை் 
பொதுகொப்பொகத ்தப்பிசத்சை்ேலத உறுதிப்படுத்திய திரு தஹங், அங்கிருந்து உயிருடன் 
தேளிவயறவிை்லை. திரு தஹங்கின் வீரசத்சயலுக்கொக, அேரது மரணத்திற்குப் பிறகு வீரப் 
பதக்கம் ேழங்கப்பட்டது.  
 

நிக்கை் லஹவே சரிவின் இடிபொடுகள்.  
22 ஏப்ரை் 2004  
 
ஆை்பரட்் சிம், த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ்/எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி 

 
திரு தஹங் இவயொ பிவயொவின் நிலனேொக ததம்பனிஸ் மரப் பூங்கொவிை் நீள் இருக்லக 
அரப்்பணிக்கப்பட்ட நிகழ்சச்ியிை் அேரது குடும்பத்தினர,் அேர ்கொப்பொற்றிய ஊழியரக்ளிை் 
மூேர,் நொடொளுமன்ற உறுப்பினர ்ஐரீன் இங் ஆகிவயொர.்  
15 ஜூன் 2014  
 
லிம் தகொக் தமங், லியன்ஹ சொே்பொே்/எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி 

 

 

என் அப்பொ தனது பண்புகளிலும் நம்பிக்லககளிலும் உறுதியொக இருந்தலதக் கண்டு நொன் 
தபருலமப்படுகிவறன். ஆபத்லத அறிந்திருந்தும் தனது சக ஊழியரக்லள அேர ்தன்னைமின்றி 
கொப்பொற்றியலத நிலனத்து தபருலம அலடகிவறன்.  
 
ததம்பனிஸ் மரப் பூங்கொவிை் ஒரு நீள் இருக்லகலயக் கொைஞ்தசன்ற திரு தஹங் இவயொ 
பிவயொவுக்கு அரப்்பணிக்கும் நிகழ்சச்ியிை் அேரது மகன் வடனியை் தஹங்.   
 
ஆதொரம்: த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ், 16 ஜூன் 2014  
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அரடல்ட கூடம் : தசொை்ேதற்கு ஏதொேது இருக்கிறதொ?  

 
நீங்கள் அை்ைது உங்களுக்குத் ததரிந்த ஒருேர ்எதிரவ்நொக்கிய ஒரு சேொை் என்ன? அந்தச ்சேொை் எப்படி 

சமொளிக்கப்பட்டது?  

 
எதிரப்ொரொத தடங்கை்கலளயும் சேொை்கலளயும் சமொளிப்பதற்கு நம்லம எப்படி தயொரப்்படுத்திக் 

தகொள்ேது?  
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சில்க்ஏர் எெ்ஐ185 விொன விபே்து  
 

 

 
கொட்சிக்குத் ததொங்கவிடப்படும் தபொருட்கள் 
 

 
“ஒரு வதசம் துயரிை் ஆழ்ந்தது”  
31 டிசம்பர ்1997  
த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ்  
 

 “ஒே்தேொரு தபொருளும் ஒரு கலத தசொை்லும்...”  
27 டிசம்பர ்1997  
த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ் 
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தசய்தியொளரக்ள் வதடை் நடேடிக்லககலள வநரிை் பொரத்த் அனுபேத்லத பகிரந்்து தகொண்டனர.் அேரக்ள் 

நண்பகை் 12 மணிக்குச ் தசன்றவபொது, மிகவும் தேயிைொக இருந்தது. ஆனொை், சற்றுவநரம் கழித்து 

குடும்பத்தினர ்முதை்முலறயொக அே்விடத்லத ேந்தலடந்தவபொது, கனத்த மலழ தபய்யத் ததொடங்கியது. 

ேொனவம அேரக்ளுக்கொக அழுேலதப் வபொலிருந்தது. ஆட்டங்கண்ட படகுகளிை் நின்றுதகொண்டு, “எந்த 

இடத்திை் விமொனம் விழுந்தது?” என தசய்தியொளரக்லளப் பொரத்்து மலழக்கிலடயிை் சத்தமொகக் கத்திக் 

வகட்டொரக்ள். குடும்பத்தினர ்அழுது தகொண்டிருந்தனர.் அேரக்ளது கண்ணீர ்மலழயிை் கலரந்வதொடியது. 

எது கண்ணீர,் எது மலழ என்பது ததரியொத அளவுக்கு, 

 

சூ சுவீ ஹுேொ, வதடை் நடேடிக்லககலள வநரிை் பொரத்்த முன்னொை் எஸ்பிதஹச ்புலகப்பட தசய்தியொளர ்

 

 
புலகப்படங்கள் 
 

உயிரிழந்தேரக்ள் பதைம்பொங்கிை் ஒன்றொக அடக்கம் தசய்யப்படட்னர.்  
19 ஜனேரி 1998  
 
ஸ்தடஃபனி இவயொ, த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ்/எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி 
 
19 டிசம்பர ்1997 அன்று சிை்க்ஏர ்விமொனம் எம்ஐ 185 விழுந்து தநொறுங்கிய சம்பேத்திை், 
விமொனத்திலிருந்த 104 வபரும் உயிரிழந்தனர.் அந்தப் வபரிடலரத ்ததொடரந்்து, சுமொர ்10,000 வபர ்
இரங்கை் புதத்கங்களிை் லகதயழுத்திட்டனர.் சுமொர ்9,000 வபர ்இரங்கை் கூட்டத்திை் 
கைந்துதகொண்டு, உயிரிழந்வதொரின் அன்புக்குரியேரக்ளுக்குப் பக்கபைமொக இருந்தனர.் 
 
சிங்கப்பூர ்உள்ளரங்கிை் நலடதபற்ற தபொது இரங்கை் கூட்டத்திை் துயருற்ற உறவினரக்லள 
ஆதரேொளரக்ள் அலமதியொகச ்சூழ்ந்திருந்தனர.்  
30 டிசம்பர ்1997  
 
சியூ தசங் கிம், த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ்/எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி 
 
சிங்கப்பூர ்உள்ளரங்கிை் நலடதபற்ற தபொது இரங்கை் கூட்டம்.  
30 டிசம்பர ்1997  
 
லீ டியொ கீ, லியன்ஹ சொே்பொே்/எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி 

 

மின்னிைக்க மறுபதிப்பு தசய்யப்படட் தபொருட்கள் 

 

“அழிவிலிருந்து கொக்கப்படட் புலகப்படங்கள் ஏசிஎஸ் மொணேலர ஆசச்ரியப்படுத்தின”  
28 டிசம்பர ்1997  
த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ்  
 
வேன் லிம், அை்ைது தற்வபொது வஜவஜ லின் எனப் பரேைொக அறியப்படும் பொடகர,் தனது வதொழி சூ 
சுவே ஃபரல்ன 1997ஆம் ஆண்டு சிை்க்ஏர ்விமொன விபத்திை் பறிதகொடுத்தொர.் அேரது “கொதை் தசய்” 
எனும் பொடை் அந்தத் வதொழிக்கும் வபரிடரிை் பலியொன மற்றேரக்ளுக்கும் அரப்்பணிக்கப்பட்டது.  

 

புலகப்படங்கள் 
 

இரங்கை் புதத்கங்களிை் லகதயழுத்திடும் தபொதுமக்கள்.  
30 டிசம்பர ்1997 
 
சூ சுவீ ஹுேொ, த நியூ வபப்பர/்எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி 
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அேரக்ளின் வேதலன எங்கலளயும் ேொடட்ுகிறது.  
 
இரங்கை் கூட்டத்திை் கைந்துதகொண்ட இவயொ லி தேய் 
 
ஆதொரம்: த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ், 31 டிசம்பர ்1997  
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பிரிே்டிஷ் ராணுவப்பகே மீே்பு  
 

 

கொட்சிக்குத் ததொங்கவிடப்படும் தபொருட்கள்  

 

 “புதிய சேொலைச ்சந்திக்க சிங்கப்பூர ்தபண்கள் எே்ேொறு உதே முடியும்”  
11 பிப்ரேரி 1968  
த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ் 
 
 “தேளிவயற்றம்: தியொகங்கள் தசய்ய அலமசச்ர ்வகொரிக்லக”  
15 ஜனேரி 1968  
த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ் 
  
 “1971க்குள் முழு தேளிவயற்றம்” 
17 ஜனேரி 1968  
த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ் 
  
 

 

ேொய்தமொழி ேரைொற்று வமற்வகொள்கள்  
 

பலடமீடப்ு என் குடும்பத்லதக் கைங்கலேத்த தசய்தியொக இருந்தது ... [என் அப்பொ] நிலறய 
பதக்கங்களும், சீருலடகளும், விலளயொடட்ுப் தபொருட்களும் விற்பலன தசய்து ேந்தொர.்.. 1971க்குப் 
பிறகு, வியொபொரம் மிகவும் வமொசமலடந்ததொை், நொங்கள் சொங்கியிலிருந்து தேளிவயற 
வேண்டியதொயிற்று.  
 
சிங்கப்பூர ்வதசிய ஆேணக் கொப்பகத்தின் ேொய்தமொழி ேரைொற்றுப் பதிவிை் பரம் அஜீத ்சிங் பொை் 
 
... அேரக்ள் நிலறய பன்னொடட்ு நிறுேனங்கலள இங்கு தபறத ்ததொடங்கினொரக்ள். நிலறய பணம் 
வபொடவும் நிலறய வேலைகலள உருேொக்கவும் தயொரொக இருந்த நிறுேனங்கள் அலே. அந்தச ்
சமயத்திை், நொங்கள் அடுக்குமொடி ததொழிற்சொலைகலள அலமத்திருந்வதொம்... அதனொை் 
பிரிட்டிஷொரின் பலட மீட்பு தபரிதொகப் பொதித்துவிடவிை்லை. நொங்கள் அதலனச ்
சமொளித்துவிடவ்டொம்.  
 
சிங்கப்பூர ்வதசிய ஆேணக் கொப்பகத்தின் ேொய்தமொழி ேரைொற்றுப் பதிவிை் பரம் அஜீத ்சிங் பொை் 
 
நொம் தசொந்தமொகப் பலடலய அலமக்க வேண்டியிருந்தது. இதற்கொன அலழப்பு விடுக்கப்பட்டது. 
நொன் அப்வபொது இளேயதினனொக இருந்ததொை் வசலேயொற்ற முன்ேந்தது நிலனவிருக்கிறது... 
அந்தச ்சமயத்திை், அலமசச்ர ்தஜக் யுதேன் தடொங், ஒத்மொன் தேொக், மூதத் துலண அலமசச்ர ்
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புலகப்படங்கள்  
 

பிரிட்டிஷ் ரொணுேப்பலட மீடட்ுக்தகொள்ளப்பட்டதொை் சொங்கி விை்வைஜிை் இருந்த கலடகளிை் 
ததொழிை் பொதிப்பலடந்தது.  
5 ஜனேரி 1972  
 
டொன் வீ ஹிம், த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ்/எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி 
 
1968 ஜனேரியிை், பிரிட்டிஷ் ரொணுேப்பலட 1971ஆம் ஆண்டுக்குள் மீடட்ுக்தகொள்ளப்படும் என 
புதிதொகச ்சுதந்திரம் அலடந்திருந்த சிங்கப்பூரிடம் ததரிவிக்கப்பட்டது.  
 
 
பலட மீட்பினொை் அேசரத ்தற்கொப்பு அக்கலறகள் எழுந்தவதொடு, உள்ளூர ்ேரத்்தகங்களும் 
பை்ைொயிரக்கணக்கொன ஊழியரக்ளும் பொதிப்பலடந்து, சிங்கப்பூரின் தபொருளியலும் 
குறிப்பிடத்தக்க பொதிப்புக்கு உள்ளொகும் என எதிரப்ொரக்்கப்பட்டது. இதன் கொரணமொக, தற்கொப்புச ்
தசைவு மும்மடங்கொகக் கூட்டப்படட்ு, உதவி நொடப்படட்ு, ஊழியரக்ளும் மறுபயிற்சி தபற்றனர.்  
 
அன்றிலிருந்து சிங்கப்பூர ்அே்ேப்வபொது தபொருளியை் சேொை்கலளயும் மற்ற பிரசச்லனகலளயும் 
சந்தித்துள்ளது. இன்று இதுவபொன்ற நிலைலம ஏற்படட்ொை் சிங்கப்பூரரக்ள் அதலன எே்ேொறு 
சமொளிப்பொரக்ள்?  
 
சிங்கப்பூரிலிருந்து பிரிட்டிஷ் பலட மீடட்ுக்தகொள்ளப்பட்டவபொது நலடதபற்ற பிரிட்டிஷ் 
கடற்பலடயின் பிரியொவிலட அணிேகுப்பு.  
31 அக்வடொபர ்1971  
 
த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ்/எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி 
 

 

ஸ். ரொஜரத்தினம் ஆற்றிய உலர  
 

அதிமுக்கியமொன ஆண்டுகள் எண். 4: நமது தேளிநொடட்ுக் தகொள்லகயின் மூைக்கூறுகள், 
தேளியுறவு அலமசச்ர ்எஸ் ரொஜரத்தினம் ஆற்றிய உலர, 1968  
சிங்கப்பூர ்வதசிய ஆேணக் கொப்பகத்திற்கு நன்றி  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ரஹீம் இஷொக் ஆகிவயொலரச ்சந்திதவ்தொம்... அேரக்ளுக்கு எந்த ரொணுேப் பதவியும் இை்லை. 
நொங்கள் நன்றொகப் பழகிவனொம்.  
 
சிங்கப்பூர ்வதசிய ஆேணக் கொப்பகத்தின் ேொய்தமொழி ேரைொற்றுப் பதிவிை் பரம் அஜீத ்சிங் பொை் 
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நிதி மநருக்கடிநிகல (புதிய பகுதி)  
 

 

கொட்சிக்குத் ததொங்கவிடப்படும் தபொருட்கள்  

 

 “எஸ்டிஐ குறியீடு 10 ஆண்டுகளிை் இை்ைொத அளவுக்குச ்சரிவு”  
13 ஆகஸ்ட் 1998  
த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ் 
  

 
“இக்கட்டொன கொைங்கலளத ்திறன் வமம்பொடட்ுக்குப் பயன்படுத்துங்கள்”  
14 ஆகஸ்ட் 1998  
த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ் 
  
 
 “பின்னலடலே முறியடிக்கும் திட்டம் பற்றிய எளிய விளக்கம்”  
7 ஜூன் 1986  
த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ்  
  
 

 

மற்ற கொடச்ிப் தபொருட்கள்  

 

 
“மந்தநிலையும் நீங்களும், பொகம் 2” நை்ை கொைங்கலளத் திரும்பக் தகொண்டு ேருவேொம்”  
1986 
த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ் 
 
 
சிங்கப்பூரின் சுதந்திரத்திற்குப் பிந்திய முதை் மந்தநிலை 1985-ை் நிகழ்ந்தது. பை ேரத்்தகங்களும் 
ஊழியரக்ளும் கடுலமயொகப் பொதிக்கப்பட்ட வபொதிலும், நை்ை வேலளயொக மறு ஆண்டிை் 
தபொருளியை் மீட்சி அலடந்தது. அதன் பிறகிலிருந்து, தபொதுேொகவே ேலுேொன தபொருளியை் 
ேளரச்ச்ியும் ஆற்றை்மிகு ஊழியர ்அணியும் இருந்தவபொதிலும், நொம் கொைத்திற்கு ஏற்ப 
மீள்திறவனொடும் மொற்றத்திற்கு ஏற்ப மொறக்கூடிய நிலையிலும் இருக்க வேண்டியதன் அேசியத்லத 
நிரூபிக்கும் சேொை்களும் மிரட்டை்களும் இலடயிலடயிை் எழுந்துள்ளன.  
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ேொய்தமொழி ேரைொற்று வமற்வகொள்கள் 
 

அந்தச ்சமயத்திை், மந்தநிலை எே்ேளவு கொைத்திற்கு நீடிக்கும் என்பது எங்களுக்குத் ததரியொது... 
மந்தநிலையின் கொரணமொக மதுக்கூடம் சிறியதொகிக் தகொண்வட இருந்தது, தபொழுதுவபொக்கு 
நிகழ்சச்ி பலடப்பதற்குக்கூட பணமிை்லை. இந்தக் கொரணங்களொை், இலத மூடிவிடட்ு வேறு 
ஏதொேது தசய்யைொம் என நொங்கள் நிலனத்வதொம்... அந்தப் வபொக்லக எை்ைொரொலும் கொண 
முடிந்தது. வதலே அங்கு இை்லை. முன்பதிவுகள் எதுவும் ேரவிை்லை.  
 
சிங்கப்பூர ்வதசிய ஆேணக் கொப்பகத்தின் ேொய்தமொழி ேரைொற்றுப் பதிவிை் ஃபரன்ொண்வடொ யங் 
 

 

மற்ற கொடச்ிப் தபொருட்கள்  

 

 “1997 என் அப்பொவுக்கு இருண்ட ஆண்டு”  
2020  
 
படவிளக்கங்கலள ேலரந்தேர ்த தேொக் தசைரிவமன்  

 

ேொய்தமொழி ேரைொற்று வமற்வகொள்கள் 
 

எனவே ஆசிய தநருக்கடிநிலை அக்னிப் பரீடல்சயொக இருந்தது என ஓரளவுக்குச ்தசொை்ைைொம். 
ஆனொை், நொடட்ின் புவிவியை் அளலேயும், சிங்கப்பூரின் பைத்லதயும், சிங்கப்பூர ்தபொருளியலின் 
மீள்திறலனயும் கருத்திை் தகொள்ளும்வபொது, நொம் திருப்திகரமொன முலறயிை் அதலனக் 
கடந்துேந்வதொம் என்வற நிலனக்கிவறன்.  
 
சிங்கப்பூர ்வதசிய ஆேணக் கொப்பகத்தின் ேொய்தமொழி ேரைொற்றுப் பதிவிை் அகமது இம்ரொன் 
அப்வபொது 1997-ை், நிதி தநருக்கடிநிலை ததொடங்கிய பிறகு... தசொத்து விலைகள் சரிந்தன, பங்குகள் 
வீழ்சச்ி அலடந்தன, பை ேரத்்தகங்கள் மூடப்பட்டன, அவதொடு நண்பரக்ள் பைரும் தநொடித்துப் 
வபொனொரக்ள்... 
 
ஆனொை் 2002, 2003 ேொக்கிை் மற்தறொரு தநருக்கடிநிலை ஏற்பட்டது... சொரஸ்் வநொய் பரவியவபொது, 
அந்தக் கொைகட்டம் ஆக வமொசமொக இருந்தது... சிங்கப்பூரின் உணேகங்கள், ேரத்்தகங்கள், 
பயணத்துலற, வஹொட்டை்கள், விமொன நிலையங்கள் அலனத்தும் முடங்கிப்வபொயின... விமொனத்திை் 
பயணம் தசை்ை ஒருேருக்கும் லதரியமிை்லை; அந்தக் கொைகட்டம் நமக்கு மிகப்தபரிய சேொைொக 
இருந்தது.  
 
 (மண்டரின் தமொழியிலிருந்து தமொழிதபயரக்்கப்பட்டது)  
 
சிங்கப்பூர ்வதசிய ஆேணக் கொப்பகத்தின் ேொய்தமொழி ேரைொற்றுப் பதிவிை் வடொனி டு ஜி கியொங் 
 

 

RFID prompt 

 
 
கடந்துதசன்ற ஆண்டுகளிை் பற்பை நிதி தநருக்கடிநிலைகள் நம்லமப் பொதித்துள்ளன. அேற்றொை் 
வேலைகளும், ேொழ்ேொதொரங்களும், ேொய்ப்புகளும் வகள்விக்குறியொயின. பைரும் தங்களது 
அன்புக்குரியேரக்ளின் நைன் கருதி விடொமுயற்சியுடன் மீண்டு ேந்துள்ளனர.் அேரக்ளுக்கு 
உற்சொகமூட்ட இங்வக தடட்ுங்கள்!  
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லி குவான் இயூவின் ெகறவு  

 
 
ேொய்தமொழி ேரைொற்று வமற்வகொள்கள் 
 

நம் நொடட்ின் பிரியத்திற்குரிய வதசத்தந்லத திரு லீ குேொன் இயூ அேரக்ள், இஸ்தொனொவின் ஸ்ரீ 
ததமொதசக்கிை் இருந்த தனது அலுேைகத்திலிருந்து “புறப்படட்ுச ்தசை்ேலத” வநரிை் 
கொண்பதற்கொக ஏரொளமொன மக்கள் கொலைவநர தேயிலையும் தபொருடப்டுத்தொமை் ஆரச்ச்ரட் ்
சொலையிை் கூடத ்ததொடங்கினொரக்ள். துப்பொக்கி ேண்டி நை்லுடலுடன் நொடொளுமன்றக் 
கட்டடத்திற்குப் புறப்படட்ுச ்தசன்றவபொது, மக்கள் லகத்தட்டிக் தகொண்வட அேரது தபயலர 
ஒத்திலசவுடன் உசச்ரித்தனர.்  
 
 
எனதருலம இை்ைம் தபொது அலழப்பின் ஒரு பகுதியொக தசங் யி 
 

 

புலகப்படங்கள்  
 

கலடசியொக ஒரு முலற  
25 மொரச் ்2015  
 
எனதருலம இை்ைம் தபொது அலழப்பின் ஒரு பகுதியொக தசங் யி ேழங்கிய படம் 
 
 
 
மலறந்த திரு லீ குேொன் இயூ அேரக்ளுக்கு மரியொலத தசலுத்த பொடொங்கிை் ேரிலசயிை் 
நின்றிருந்த மக்கள்.  
27 மொரச் ்2015  
 
தடஸ்மண்ட் ஃபூ, த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ்/எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி 
 
சிங்கப்பூரின் முதை் பிரதமரொன திரு லீ குேொன் இயூ, தமது 91ேது ேயதிை் 23 மொரச் ்2015 அன்று 
கொைமொனொர.் நொடொளுமன்றக் கட்டடத்திை் அேரது நை்லுடலுக்கு மரியொலத தசலுத்த, மொரச் ்25 
முதை் 28 ேலர 450,000க்கும் வமைொவனொர ்ேருலகயளித்தனர.் நொதடங்கிலும் பை்வேறு இடங்களிை் 
அலமக்கப்பட்டிருந்த சமூகப் புகழொர லமயங்களுக்கும் ஒரு மிை்லியனுக்கு வமைொவனொர ்ேருலக 
தந்தனர.்   
 
மலறந்த திரு லீ குேொன் இயூ அேரக்ளுக்கு மரியொலத தசலுத்துேதற்கொக ேரிலசயிை் 
நின்றிருந்தேரக்ளுக்குத ்ததொண்டூழியரக்ள் தகலிவியொ தசொங்கும் எை்சொ லிவயொங்கும் குடிநீர ்
வபொத்தை்கலள விநிவயொகிக்கின்றனர.்  
26 மொரச் ்2015  
லிம் சின் தொய், த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ்/எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி 
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மலறந்த திரு லீ குேொன் இயூ அேரக்ளுக்குப் தபொதுமக்கள் இறுதி மரியொலத தசலுத்துகின்றனர.்  
27 மொரச் ்2015  
 
தடஸ்மண்ட் ஃபூ, த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ்/எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி 
 
மலறந்த திரு லீ குேொன் இயூ அேரக்ளுக்கு ஒருேர ்மரியொலத ேணக்கம் தசலுதத்ுகிறொர.்  
26 மொரச் ்2015  
ஓங் வீ ஜின், த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ்/எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி 
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சார்ஸ் டநாய்ப்பரவல்  
 

 
 
ேொய்தமொழி ேரைொற்று வமற்வகொள்கள் 
 

அது மிகவும் பயங்கரமொன கொைகட்டம். நொங்கள் அலனேருவம வநொய்க்கு உள்ளொகி விடுவேொவமொ 
என பயந்வதொம், எங்களது தசொந்தத் தொதிகளும் வநொயுற்றொரக்ள்... ஆனொை் வநொயொளிகளுக்கொகவும் 
நொடட்ுக்கொகவும் என்னொை் முடிந்தேலர ததொடரந்்து சீரிய பணியொற்றுேலதத் தவிர எனக்கு வேறு 
ேழியிை்லை.  
 
 
ஹரப்ஜன் சிங், சொரஸ்் கொைகட்டத்திை் ததொற்றுவநொய்கள் நிலையத்திை் தொதி வமைொளரொகப் 
பணியொற்றியேர ் 
 
ஆதொரம்: த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ், 8 ஜூன் 2019  
 

  
 
புலகப்படங்கள்  
 

சவுத் வியூ ததொடக்கப்பள்ளியிை் பயிலும் இரண்டொம் ேகுப்பு மொணேர,் கீற்று தேப்பமொனிலயப் 
பயன்படுத்தி தனது உடை்தேப்பநிலைலயப் பரிவசொதிக்கிறொர.்  
12 வம 2003  
 
வேொங் குேொய் சொே், த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ்/எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி 
 
சொரஸ்் எனப்படும் கடுலமயொன சுேொசக்குழொய் வநொய் 2003-ை் பரவியவபொது, ஊழியரக்ளும் 
மொணேரக்ளும் தினமும் தங்களது உடை்தேப்பநிலைலயப் பரிவசொதிதத்ு பதிவு தசய்ய 
வேண்டியிருந்தது. வநொய்க்கிருமியொை் ஏற்படட் சுேொச வநொயொன சொரஸ்் எளிதிை் ததொற்றக்கூடியது. 
அதன் பரேலைக் கடட்ுப்படுத்த தீவிர முயற்சி எடுக்கப்பட்டிருந்தும், சிங்கப்பூரிை் 238 வபருக்குக் 
கிருமி ததொற்றி, 33 வபர ்உயிரிழந்தனர.்  
 
சொரஸ்் வநொய்ப்பரேலின்வபொது டொன் வடொக் தசங் மருத்துேமலனயிை் அயரொது உலழக்கும் 
பரொமரிப்பொளரக்ள்.  
27 மொரச் ்2003  
 
ஹொே் ஹுவீ யங், த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ்/எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி 
 

கொய்சச்லைக் கண்டுபிடிக்கும் அகசச்ிேப்பு ஒளிக்கற்லற சொதனம் (IFss) இயங்குகிறது.  
2003   
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தற்கொப்பு, அறிவியை், ததொழிை்நுட்ப அலமப்பு ேழங்கிய படம் 
 
 
சொரஸ்் வநொய்ப்பரேலின்வபொது, 3 ஏப்ரை் 2003 அன்று, அதிகமொன மக்களிலடயிை் கொய்சச்ை் 
உள்ளேரக்லள விலரேொகக் கண்டுபிடிப்பதற்கு ஒரு ேழிலயக் கண்டறியுமொறு தற்கொப்பு, 
அறிவியை், ததொழிை்நுட்ப அலமப்பிடம் (DSTA)  வகடட்ுக்தகொள்ளப்பட்டது. ஒரு ேொரத்திற்குப் 
பிறகு, எஸ்டி இைக்ட்ரொனிக்ஸ் நிறுேனதத்ுடன் கூட்டிலணந்து கொய்சச்லைக் கண்டுபிடிக்கும் 
அகசச்ிேப்பு ஒளிக்கற்லற சொதனம் (IFss) தயொரிக்கப்படட்ு, சொங்கி விமொன நிலையத்திை் 
தசயை்படுத்தப்பட்டது.  
 
சரியொக 17 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, 3 ஏப்ரை் 2020 அன்று, தகொவிட-்19 கிருமிப்பரேலை முறியடிக்க 
“அதிரடித ்திட்ட” நடேடிக்லககள் அமைொக்கப்படுேதொக சிங்கப்பூர ்அரசொங்கம் அறிவித்தது. 
இந்தக் கொைகட்டத்திை் தபரும்பொவைொர ்வீட்டிவைவய இருக்க வநரந்்தது. ேொழ்க்லகலய 
நிலைகுலையச ்தசய்யும் இதுவபொன்ற சுகொதொர தநருக்கடிகளுக்கு இலடயிை், சிங்கப்பூரரக்ள் 
எே்ேொறு ஒற்றுலமயொகவும் மீள்திறவனொடும் இருந்து, சூழ்நிலைக்வகற்ப தங்கலள மொற்றிக் 
தகொண்டனர?்  
சொரஸ்் வநொய்ப்பரேலுக்குச ்சிை மொதங்களுக்குப் பிறகு, விழிப்புடன் இருக்கவேண்டிய 
அேசியத்லத மொணேரக்ளுக்கு நிலனவூடட்ுேதற்கொக, கொன் எங் தசங் ததொடக்கப்பள்ளி 
மொணேரக்ள் உடை்தேப்பப் பரிவசொதலன தசய்கின்றனர.்  
3 தசப்டம்பர ்2003  
 
ஸ்டீேன் லீ, த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ்/எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி 
 
 

 
ேொய்தமொழி ேரைொற்று வமற்வகொள்கள் 
 

குறிப்பிட்ட ஓர ்உணலே உண்டொை் சொரஸ்் உங்களுக்குப் பரேொது... என ேதந்திகள் பரவியவபொது, 
அடுத்த தருணத்திை்... அது முற்றிலும் விற்றுத ்தீரந்்து வபொயிருக்கும்... சொரஸ்் இை்ைொத நொடுகள் 
தகொரியொ, ததன் தகொரியொ, அதனொை் “கிம்சச்ியொகத்தொன் இருக்கும்” என்று தசொன்னொரக்ள், அடுத்த 
தநொடியிை் அடுக்குகளிலிருந்த கிம்சச்ி அலனத்தும் கொலியொகிவிட்டன!  
 
சிங்கப்பூர ்வதசிய ஆேணக் கொப்பகத்தின் ேொய்தமொழி ேரைொற்றுப் பதிவிை் லமக்கை் சியூ இயூ 
குதேன் 

 

 

 

                 Family-friendly Captions  

 

சிங்கப்பூரிை் 2003ஆம் ஆண்டு சொரஸ்் கிருமி பரவியவபொது, மொரச் ்27 முதை் ஏப்ரை் 6 ேலர 
தபரும்பொைொன பள்ளிகள் மூடப்படட்ன. பள்ளிகள் மீண்டும் திறந்தவபொது, சொரஸ்் வநொயின் ஓர ்
அறிகுறியொன கொய்சச்ை் இருக்கிறதொ என்பலதக் கண்டறிய, மொணேரக்ள் தினமும் 
தேப்பமொனிலயப் பயன்படுத்தி உடை்தேப்பப் பரிவசொதலன தசய்ய வேண்டியிருந்தது.  

 

• உங்கள் பள்ளி உடை்தேப்பப் பரிவசொதலனகலள எே்ேொறு தசய்கிறது? 
• உங்கள் தபற்வறொர ்அை்ைது தொத்தொ பொட்டி சொரஸ்் பரேைொை் பொதிக்கப்பட்டொரக்ளொ? அந்தக் 

கொைகட்டத்திை் அேரக்ள் ததொடரந்்து வேலைக்கு அை்ைது பள்ளிக்குச ்தசன்றொரக்ளொ?  
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மகாவிே-்19  

கலைப்தபொருட்கள் 
 

No.  Label  

1.  திருேொட்டி இங் சுேொங் வுய் தனது மகன், வபத்தி, தகொள்ளுப்வபத்தி ஆகிவயொருக்கொகத் 
லதத்த மூன்று முகக்கேசங்கள்  
2020  
பை்ேலக தபொருட்கள்  
ஜீன் வடொ ேழங்கிய அன்பளிப்பு  
 
 

2.  ஃவபபியன், தடபிதொ திருமணத்திை் அணிந்திருந்த இரு பிரத்வயக முகக்கேசங்கள்  
2020  
பை்ேலக தபொருட்கள்  
ஃவபபியன் மற்றும் தடபிதொ வட இரேைொகக் தகொடுத்தது  
 

3.  விரிவுலரயொளரக்ள் வபசுேது ததளிேொகக் வகட்க உதவும் ேலகயிை் ததொழிை்நுடப்க் 
கை்விக்கழக ஊழியரக்ள் உருேொக்கிய முகக்கொப்பு. வபசுபேரின் குரை் ஓலசலயக் 
கூடட்ுேதற்கொக, ேழக்கமொக முகக்கொப்பிை் தமைஃவபொன் ேடிேம் 
ஒருங்கிலணக்கப்பட்டது.  
2020  
பிளொஸ்டிக்  
ததொழிை்நுடப்க் கை்விக்கழகக் கிழக்குக் கை்லூரியின் அன்பளிப்பு 

4.  சிங்கப்பூர ்அரசொங்கம் ேழங்கிய மறுபயன்பொடட்ு முகக்கேசம்  
2020  
பை்ேலக தபொருட்கள்  

5.  சுகொதொரப் பரொமரிப்பு ஊழியரக்ள் அணிந்த பொதுகொப்புச ்சொதனங்களிை் உள்ளடங்கிய 
முகக்கொப்பு, பொதுகொப்புக் கண்ணொடி, என்95 சுேொசக்கேசம்  
2020  
பை்ேலக தபொருட்கள்  
 

6.  சொரஸ்் தேப்பமொனி தசட்  
2003  
பிளொஸ்டிக்  
வட எங் எங் அளித்த அன்பளிப்பு  
2008-06989 
 
சொரஸ்் வநொயின் ஓர ்அறிகுறி கொய்சச்ை் என்பதொை், மொணேரக்ளும் ஊழியரக்ளும் 
முன்தனசச்ரிக்லக நடேடிக்லகயொகக் குறிப்பிட்ட இலடதேளியிை் உடை்தேப்பப் 
பரிவசொதலன தசய்ய வேண்டியிருந்தது. இந்த தேப்பமொனிலயயும் குறிப்புப் 
புத்தகத்லதயும் மரபுலடலமப் பொதுகொப்பு நிலைய (வதசிய மரபுலடலமக் கழகம்) 
ஊழியரக்ள் தினமும் இருமுலற உடை்தேப்பப் பரிவசொதலன தசய்ேதற்குப் 
பயன்படுத்தினர.்   
 

7.  சொரஸ்் வநொய்ப்பரேலின்வபொது உடை்தேப்ப அளவுகலளக் குறித்து லேப்பதற்குப் 
பயன்படுத்தப்பட்ட குறிப்புப் புத்தகம்  
2003  
கொகிதம்  
வைொ ஜியூ டியன் அளித்த அன்பளிப்பு  
2008-06990 
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ஜூ கூனிை் உள்ள ஃவபஸ்பிலரஸ் லமயத்திை் தனது தள்ளுேண்டியிை் 16 அரிசி லபகலள 
அடுக்கிலேதத்ு ேொங்கும் ஒரு ேொடிக்லகயொளர.்  
8 பிப்ரேரி 2020 
 
தொமஸ் லேட,் த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ்/எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி 
 
வநொய்ப்பரேலை முறியடிப்பதற்கொன அதிரடித ்திடட்ம் நடப்பிலிருந்தவபொது லசனொடவுனின் கொலி 
வீதியிை் முகக்கேசம் அணிந்துதகொண்டு நடந்து தசை்லும் ஆடேர.்  
15 ஏப்ரை் 2020 
 
ஹொே் ஹுவீ யொங் ேழங்கிய படம்  

 

தகொவிட-்19 கிருமிப்பரேலின்வபொது இரத்த இருப்பு மிகவும் குலறேொக இருப்பதொகக் கூறி 
சிங்கப்பூர ்தசஞ்சிலுலே சங்கம் விடுத்த வேண்டுவகொளுக்குச ்தசவிசொய்த்த இரதத் 
நன்தகொலடயொளரக்ள்.  
17 பிப்ரேரி 2020  
 
இங் தசொர ்லுேொன், த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ்/எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி 
 
தகொவிட-்19 கிருமிப்பரேலின்வபொது பயமும் நிசச்யமின்லமயும் நொடல்டவய உலுக்கிய வபொதிலும், 
உதவிக்கொன வேண்டுவகொளுக்குப் பைரும் தசவிசொய்த்தனர.் சிைர ்தங்களுக்குக் கிலடத்த 
ஒற்றுலமக்கொன ேழங்குததொலகலய, வதலேயுள்ள அலமப்புகளுக்கு நன்தகொலடயொக 
அளித்தனர;் தேளிநொடட்ு ஊழியரக்ள், சுகொதொரப் பரொமரிப்பு ஊழியரக்ள், வதலேயுள்வளொர,் 
உள்ளூர ்ேரத்்தகங்கள் ஆகியேற்றுக்கு ஆதரேளிக்கும் முலனப்புகள் வமற்தகொள்ளப்பட்டன; 
மற்றேரக்ள் தங்களது வநரத்லதயும் ேளங்கலளயும் பை்வேறு ேழிகளிை் ததொண்டூழியத்திற்குப் 
பயன்படுத்தினர.் 
 

 
 

ேொய்தமொழி ேரைொற்று வமற்வகொள்கள்  
 

சிை சமயங்களிை், ஆழ்மனதிை் நமக்குப் பயம் இருந்தொலும்கூட, ததொண்டூழிய உணரவ்ு 
வமவைொங்கியதொக நிலனக்கிவறன்... அலனதல்தயும் மீறி, மக்கள் முன்ேந்து உதவி புரிந்தனர.்  
 
சிங்கப்பூர ்வதசிய ஆேணக் கொப்பகத்தின் ேொய்தமொழி ேரைொற்றுப் பதிவிை் லமக்கை் சியூ இயூ 
குதேன் 
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RFID prompt 

 
ஒரு தநருக்கடிநிலையிை் உதவி புரிய நீங்கள் முன்ேருவீரக்ளொ?  
 
➔ ஆம், நொம் அலனேரும் பங்கொற்றைொம்!  
➔ இை்லை, நொன் பொதுகொப்பொக இருந்து தகொள்வேன்! 

 

 
ேொய்தமொழி ேரைொற்று வமற்வகொள்கள்  
 

Quote  
இந்த தகொவிட-்19 கிருமிப்பரேலிை், தேளிநொடட்ு ஊழியரக்ள் தங்கும் விடுதிகள் சுமுகமொக 
இயங்குேலத உறுதிப்படுத்த மருத்துேக் குழுவுடன் வசரந்்து ததொண்டூழியரொக நொன் பணி 
புரிகிவறன். தேளிநொடட்ு ஊழியரக்ளிை் பைரும் சிங்கப்பூலர இயங்கசத்சய்யும் அத்தியொேசிய 
வசலேகளிை் வேலை தசய்கின்றனர.்.. சமூகத்திற்கு, குறிப்பொக இந்த ஊழியரக்ளுக்கு நம் பங்லக 
ஆற்றவேண்டும் என்ற உணரவ்ு ேலுேொக இருக்கிறது. 
 
இந்தக் கிருமிப்பரேலுக்கு எதிரொன வபொரொட்டம் தபருமளவிைொன கூடட்ு முயற்சியொகும். இதலனக் 
கடந்துதசை்ை சுகொதொரப் பரொமரிப்பு ஊழியரக்ள் சிங்கப்பூரரக்ளுடன் ஒன்றிலணந்து 
தசயை்படுேலதக் கொணும்வபொது மனம் தநகிழ்கிறது.  
 
அனதபை் ஜொன்சன், முன்னிலை ததொண்டூழியர ் 

 

 

தங்கும் விடுதியிை் தேளிநொடட்ு ஊழியரக்ளுக்கு தகொவிட் பரிவசொதலன தசய்யப்படுகிறது.  
25 வம 2020 
 
அதைக்ஸ் சுேொ ேழங்கிய படம்  
 “ேொ, உனக்கு நொன் உதவி தசய்கிவறன்.”  
31 வம 2020 
 
அதைக்ஸ் சுேொ ேழங்கிய படம் 
பற்றுதலையும் பரிலேயும் கொடட்ும் வகொடுகள்.  
23 வம 2020 

  
அதைக்ஸ் சுேொ ேழங்கிய படம் 
தற்கொலிக நிேொரண நிதிக்கு விண்ணப்பம் தசய்ய கொத்திருப்வபொர.்  
1 ஏப்ரை் 2020 
 
தடஸ்மண்ட் வீ, த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ்/எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி 
 
சுமொர ்1,500 சிங்கப்பூர ்ஆயுதப்பலட வசலேயொளரக்ள், சிங்கப்பூர ்வீடுகளுக்கு விநிவயொகம் 
தசய்ேதற்கொக,  மருத்துே முகக்கேசங்கலளப் லபகளிை் எடுத்து லேக்கின்றனர.்  
31 ஜனேரி 2020  
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தகவின் லிம், த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ்/எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி 
 

 

ேொய்தமொழி ேரைொற்று வமற்வகொள்கள்  
 

இந்நிலைலம முற்றொக நீங்கிய பிறகு, நமது லகயுலறகலளச ்சரியொன முலறயிை் வீசுமளவுக்குப் 
பறலேகளின் கூக்கூரலை நொம் பொரொட்டக் கற்றுக் தகொண்டிருப்வபொமொக, அேற்றின் சிறிய 
ேயிறுகள் பொதுகொப்பொக இருக்கடட்ும், நமது ஆகொயதத்ிை் பொடை்கள் நிலறந்திருக்கடட்ும், நமது 
நீரந்ிலைகளிை் மீன்கள் நிரம்பியிருக்கக்கூடும் (நிரம்பியிருக்கடட்ும்), நமது நிைம் வதலேயற்ற 
அேதியிை்ைொமை் இருக்கடட்ும். வீதிகளின் தமௌனம் கிருமிப்பரேலுக்குப் பதிைொக அலமதியின் 
அறிகுறியொக இருக்கடட்ும். நமது கண்கள் எப்வபொதும் நட்சத்திர ஒளிலயப் பொரக்்கடட்ும்.  
 
டயொனொ ரஹிம், தநடுந்தூரம் கடக்கவேண்டிய விஷயங்களின் படட்ியை்  
 
ஆதொரம்: த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ், 19 ஏப்ரை் 2020  
 
 

 

பை்லூடக நிலையம் 

கிருமிப்பரவலின்டபாது உருவான ககலப்பகேப்புகள் 

 

இந்த இருேழிதத்தொடரப்ு கொட்சியிை் சிங்கப்பூரின் தகொவிட்-19 கிருமிப்பரேலின் ததொடரப்ிை் 
உருேொன பற்பை கலைப்பலடப்புகள் இடம்தபறுகின்றன. கீழ்க்கொணும் பலடப்புகளிை் 
எலதவயனும் வதரந்்ததடுதத்ு, கவிலதகள், படவிளக்கங்கள், பொடை்கள் மற்றும் பைேற்லறக் 
கண்டறிந்திடுங்கள்.  
 
 

 

RFID prompt 
 

  
தநருக்கடிநிலையிை் நொம் துேண்டு வபொகொமை், துணிசச்வைொடும் மனத்திடத்வதொடும் அதலன 
எதிரத்கொள்ளும்வபொது, நொம் ஒன்றிலணந்து அதலனக் கடந்து தசை்ை முடியும்.  
 
சொரஸ்் மற்றும் தகொவிட-்19 தநருக்கடிநிலைகளிை் ததொடரந்்து சீரிய பணியொற்றிய எண்ணற்ற 
ததொண்டூழியரக்ள், முன்னிலை மற்றும் அத்தியொேசிய ஊழியரக்ள் அலனேருக்கும் உங்கள் 
நன்றிலயத ்ததரிவிக்க இங்வக தடட்ுங்கள்!  
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வதசியப் பை்கலைக்கழக மருத்துேமலனயின் தொதிகள் தபொதுமக்களிடமிருந்து ேொழ்த்து 
அடல்டகலளப் தபற்றனர.்  
25 பிப்ரேரி 2020  
 
வதசியப் பை்கலைக்கழக சுகொதொர தசயைலமவிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட படம், தசொங் இயூ எடுத்தது.  
 
வதசியப் பை்கலைக்கழக மருத்துேமலனயின் சுகொதொரப் பரொமரிப்பு ஊழியரக்ளுக்கொக எழுதிய 
நன்றி குறிப்புகளுடன் ஃவபரஃ்பீை்டு தமத்தடிஸ்ட் பள்ளி (உயரந்ிலை) மொணேரக்ள்.  
25 பிப்ரேரி 2020 
 
ஃவபரஃ்பீை்டு தமத்தடிஸ்ட ்பள்ளி (உயரந்ிலை) ேழங்கிய படம் 
 
தடொங் யீ-யின் மகள்கள் டொங் ருய்’என் (10), டொங் ருய்ருய் (6) இருேரும், சுகொதொரப் பரொமரிப்பு 
ஊழியரக்ளுக்கு நன்றி ததரிவிக்கும் வநொக்கிை் அேரக்ளுக்கொகத் தயொரிக்கப்பட்ட உணவுப் 
தபொட்டைங்களிை் ேொழ்த்துச ்தசய்திகலள எழுதுகின்றனர.் இேரக்லளப் பொரத்்து மற்ற பைரும் 
அடுத்தடுத்த ேொரங்களிை் இதுவபொன்ற கனிேன்பொன தசயை்கலளச ்தசய்ய ஊக்கம் தபற்றனர.்  
8 பிப்ரேரி 2020 
 
 
தடொங் யீ ேழங்கிய படம்  
 
ஏசிஎஸ் (பொரக்்கர ்சொலை) மொணேரக்ள் சுகொதொரப் பரொமரிப்பு ஊழியரக்ளுக்குப் பொரொடட்ுச ்
தசய்திகள் எழுதினொரக்ள்.  
10 பிப்ரேரி 2020  
 
எங் யுதேன் ேழங்கிய படம்  

 
 
ேொய்தமொழி ேரைொற்று வமற்வகொள்கள்  
 

இது உண்லமயிவைவய என் மனலத தநகிழ லேக்கிறது. நொன் உண்லமயொகவே இதலனப் 
பொரொடட்ுகிவறன்.  
 
#BraveHeartSG முலனப்பின் ஒரு பகுதியொகப் தபொதுமக்களிடமிருந்து பொரொடட்ுக் குறிப்லபப் தபற்ற 
இங் தடங் ஃதபொங் தபொது மருத்துேமலன ஊழியர ் 

 

தங்கும் விடுதியிை் ேசிக்கும் ஊழியரக்ள் தினமும் தங்கள் அலறயிவைவய உடற்பயிற்சி தசய்து 
மனலதயும் உடலையும் ேலுப்படுத்திக் தகொண்டனர.்  
24 ஜூன் 2020  
 
அதைக்ஸ் சுேொ ேழங்கிய படம்  
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 “என் வீடட்ுக் தகொை்லைக்கு ேருக” முலனப்பின் ஒரு பகுதியொக, தேளிநொடட்ு ஊழியரக்ளுக்கொக 
7 ேயது ட்ரினிட்டி லிம் ேடிேலமத்த அடல்ட.  
26 ஏப்ரை் 2020  
 
வசொயி லிம் ேழங்கிய படம்  

 

ேொய்தமொழி ேரைொற்று வமற்வகொள்கள் 
 

இனம், ேகுப்பு வபொன்றேற்றின் அடிப்பலடயிை் தன்விருப்பப்படி சமுதொயதல்தப் பிரிக்கும் இயை்பு 
நம்மிலடயிை் உண்டு. ஆனொை், கிருமிகள் பொகுபொடு பொரப்்பதிை்லை, அலே பொகுபொடு 
பொரக்்கும்வபொது, நம்மிை் ஆக பைவீனமொன நிலையிை் இருப்பேரக்லளவய அதிகமொகப் 
பொதிக்கிறது... கிருமிப்பரேை் நிைேரத்திற்கு அப்பொை், சமத்துேமொன சமுதொயதல்த உருேொக்கும் 
முயற்சிலய நொம் ததொடரவ்ேொமொ?  
 
சுதிஸ்னொ ரொய் தசௌத்ரி, தகொவிட-்19 கிருமிப்பரேலின்வபொது ேங்கொள தமொழி வபசும் தேளிநொடட்ு 
ஊழியரக்ளுக்கு சிகிசல்ச தசய்யும் மருத்துேரக்ளுக்கொக தமொழிதபயரப்்பு இலணயத்தளத்லத 
உருேொக்கிய 24 ேயது மருத்துேப் பள்ளி பட்டதொரி. 
 
அதிரடித ்திட்டம் நடப்பிலிருந்தவபொது வீட்டிவைவய அலடந்து கிடப்பது தவிப்லப உண்டொக்கியது. 
எனது உறவினரக்ளிை் சிைரும் ஆடக்ுலறப்பு தசய்யப்பட்டொரக்ள். எனக்கு இயைொலம 
இருந்தவபொதிலும், நொன் எப்படியொேது உதே விரும்பிவனன். தரொஹொயுவின் சலமயை் குறிப்புகள் 
என் சவகொதரியின் சலமயைலறயிை் உருேொயின. நொங்கள் ேருமொனம் ஈட்ட புதிய ேழி 
கிலடத்தவதொடு, என் குடும்பத்துடனொன உறவும் ேலுேலடந்தது.  
  
தரொஹொயு, தரொஹொயுவின் சலமயை் குறிப்புகள் ததொழிலை நிறுவியேர ்
 

 

 

மவைசியொவின் நடமொட்டக் கடட்ுப்பொடட்ு ஆலணயின்வபொது சிங்கப்பூரிை் இருக்க வேண்டியிருந்த 
ஓங் ஹொக் சுவீ, தொயகத்திலிருந்த மலனவிலயயும் மகலளயும் கொதணொளி அலழப்பிை் 
சந்திக்கிறொர.்  
24 மொரச் ்2020  
 
ேொங் ஹுய் ஃதபன், த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ்/எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி 
ததம்பனிஸ் உயரந்ிலைப் பள்ளியிை் நற்குணமும் குடியியை் கை்வியும் ேகுப்பு நலடதபறுகிறது.  
16 ஜூலை 2020  
 
குேொ சீ சிவயொங், த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ்/எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி 
உடற்குலறயுள்ள விலளயொடட்ு வீரொங்கலனகள் தஜொேன் மற்றும் இனஸ் ஹங், அதிரடித் திட்டம் 
நடப்பிலிருந்தவபொது வீட்டிை் தசய்துேந்த உடற்பயிற்சியின் ஒரு பகுதியொக வகொை் பந்லதக் 
லகமொற்றுகின்றனர.்  
16 வம 2020  
 
ஹொே் ஹுவீ யொங் ேழங்கிய படம்  
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லீ ஆ மூய் முதிவயொர ்இை்ைத்திை் தனது மகனுடன் திருேொட்டி யொப் வை தஹொங். இதுேலர 
சிங்கப்பூரிை் தகொவரொனொ கிருமியிலிருந்து குணமலடந்த ஆக ேயதொனேர ்102 ேயது திருேொட்டி 
யொப்.  
25 ஜூன் 2020  
 
அைன் வஹொ ேழங்கிய படம்  
 
கிதைன் கிலியன் வகொ தனது வீடட்ிலிருந்து நடத்தும் கிதைன் வபக் ஒன் உணவுத் ததொழிலின் 
ஆரட்ரக்லள நிலறவு தசய்கிறொர.் பட்டக்கை்வி பள்ளி அலமக்கும் தனது திட்டம் தகொவிட்-19 
நிைேரத்தொை் தொமதமலடந்தவபொது, அேர ்முலறப்படியை்ைொத முலறயிை் ஆரட்ரக்ள் எடுக்கத ்
ததொடங்கினொர.்  
23 ஆகஸ்ட் 2020    
 
கிதைன் கிலியன் வகொ ேழங்கிய படம்  
 “என் அண்லடவீடட்ொர ்கறுப்புநிற மறுபயன்பொடட்ு முகக்கேசங்கலளக் கொய லேத்திருப்பலதக் 
கண்டவபொது, இதுதொன் புதிய இயை்புநிலையொக இருக்கப் வபொகிறது என எனக்கு நொவன 
எண்ணிக்தகொண்வடன்.”  
8 ஏப்ரை் 2020  
 
சமகொை சிங்கப்பூர ்திரடட்ு: சிங்கப்பூரிை் தகொவிட-்10 ஆேணமொக்கை் தபொது அலழப்பின் ஒரு 
பகுதியொக ஃபஹ்மி ஷரிஃப் ேழங்கிய படம்  
 
ஜூவரொங் ஈஸ்ட ்வபருந்து நிலையத்திை் முகக்கேசங்கள் அணிந்திருக்கும் மக்கள்.  
6 ஆகஸ்ட் 2020 
 
ஷின்டொவரொ வட, த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ்/எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி 
தமரை்யன் பூங்கொவிை் அப்பொவும் பிள்லளயும் உடற்பயிற்சி தசய்கின்றனர.்  
4 ஆகஸ்ட் 2020 
 
தசொங் ஜுன் லியொங், த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ்/எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி 
 
கொமன்தேை்த ்உயரந்ிலைப் பள்ளி மொணேரக்ள், தகொவிட்-19 முன்தனசச்ரிக்லக நடேடிக்லககளின் 
ஒரு பகுதியொக, உடை்தேப்பப் பரிவசொதலன தசய்கின்றனர.்  
ஜூலை 2020  
 
பிரொயன் டிவயொ ேழங்கிய படம்  
 
ஹஜ்ஜுப் தபருநொளின்வபொது ஜூவரொங் தேஸ்டட்ிை் உள்ள மஸ்ஜித ்மொருஃப் பள்ளிேொசலிை் 
ேழிபொட்டொளரக்ள்.  
31 ஜூலை 2020  
 
ஷின்டொவரொ வட, த ஸ்டத்ரய்டஸ்் லடம்ஸ்/எஸ்பிதஹச-்க்கு நன்றி 
 
வீட்டிை் முடிதிருத்தும் கலட. தபரும்பொைொன கலடகளும் ேரத்்தகங்களும் மூடப்பட்டிருந்ததொை், 
அதிரடித ்திட்டம் நடப்பிலிருந்த கொைகட்டத்திை் சிங்கப்பூரரக்ள் புதிய திறன்கலள ேளரத்்துக் 
தகொண்டனர.் இரண்டு ேயது குழந்லத தடக்-குக்கு அேனது அப்பொ முதை்முலறயொக முடி 
தேடட்ுகிறொர.்  
25 ஏப்ரை் 2020  
 
சமகொை சிங்கப்பூர ்திரடட்ு: சிங்கப்பூரிை் தகொவிட-்10 ஆேணமொக்கை் தபொது அலழப்பின் ஒரு 
பகுதியொக ஜுடியொனொ லிம் ேழங்கிய படம் 
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முடிவும  

 

இல்லத்திற்கு வருமகயளிப்பு  

 
எனதருமை இல்லம் (Home, Truly) பல வழிகளிலும் சிங்கப்பூருக்கு ஒரு கோதல் கடிதைோகத் திகழ்கிறது – 
பல ஆண்டுகோலைோக நைது வளரும் பருவத்தில் அங்கம் வகித்த ைக்கள், இைங்கள், அனுபவங்கள், 
விசித்தி ங்கள் அமனத்திற்குைோன கோதல் ைைல்.  
 
இந்தக் கண்கோட்சி, இல்லம் என்ற பசோல்மல உருவகைோகப் பயன்படுத்தி, சிங்கப்பூரில் வோழ்ந்து, 
வளரும் அனுபவத்தின் கண்கூைோன, கண்கூைற்ற அம்சங்கமள ஆ ோய்ந்திருக்கிறது. ஓர் இளம் 
ரதசத்தின் அடிக்கற்கமள அமைப்பது முதல், புதிய இல்லத்தில் குடிரயறதல், புதிய 
நிமனவமலகமளயும் அனுபவங்கமளயும் வளர்த்துக் பகோள்ளுதல் வம  பலவும் இதில் உள்ளைங்கும். 
நோம் அமனவரும் ஒன்றிமணந்து வோழ்வதன் அர்த்தத்மதயும், நைது குடிநுமழவு ைற்றும் பல 
கலோசோ க் கமதயின் முக்கிய அங்கைோக அப்ரபோதும் இப்ரபோதும் இருந்து வரும் அமனவம யும் 
வ ரவற்கும் ைனப்போன்மைமயயும் கண்கோட்சி ஆ ோய்ந்திருக்கிறது. நோம் கைந்தகோலத்தின் 
சவோல்கமளயும் இக்கட்ைோன சூழ்நிமலகமளயும் சைோளித்திருக்கிரறோம். இனிவரும் இக்கட்டுகமளயும் 
நோம் பதோைர்ந்து சைோளிப்ரபோம் என நம்பிக்மக பகோள்வதற்கு எல்லோ கோ ணங்களும் உண்டு.  
 
சிங்கப்பூம யும் அதன் ைக்கமளயும் பற்றிய இன்னும் பல கமதகமளக் கண்ைறியவும், சிங்கப்பூம  
நைது இல்லைோக்கும் அமையோளம், உைமை உணர்வின் தனிப்பட்ை அம்சங்கமள எண்ணிப் 
பி திபலிக்கவும் எனதருமை இல்லம் கண்கோட்சி உங்கமளத் தூண்டியிருக்கும் என நம்புகிரறோம்.  
 
இந்த இறுதிப் பகுதியில், உங்கள் எண்ணங்கமளக் ரகட்ைறியவும், இந்த உம யோைமலத் பதோை வும் 
விரும்புகிரறோம். நோம் எதிர்கோலத்மத வ ரவற்கும் இத்தருணத்தில், உங்கமளப் பபோறுத்தவம  இல்லம் 
என்பது என்ன, நோம் அமைய விரும்பும் இல்லத்திற்கோன உங்களது எதிர்போர்ப்புகள் என்ன?   
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இறுதி நைவடிக்மக விவ ங்கள் 
 
1. எண்ணப் பி திபலிப்பு அட்மை ஒன்மற எடுங்கள்.  

 
2. உங்கள் ரபனோவுைன் பதிமல எழுதுங்கள்.  

 
3. எழுதி முடித்ததும், “ஸ்ரகனர்” சோதனத்திற்குள் பசருகி, உங்கள் பதில் திம யில் ரதோன்றுவமதக் 

கோணுங்கள்.  
 

 
அரும்பபோருளக அனுபவம் அமனவருக்கும் போதுகோப்போகவும் இனிமையோகவும் அமைவமத 
உறுதிப்படுத்த, உங்கள் பதில்கள் அமனத்திலும் ைரியோமத கோக்கும்படி ரகட்டுக் பகோள்கிரறோம். 
ைனமதப் புண்படுத்தும் பதில்கமள அகற்றும் உரிமை அரும்பபோருளகத்திற்கு உண்டு.  
 
நீங்கள் கண்கோட்சியிலிருந்து புறப்படுமுன், உங்களது RFID அட்மைமய “கிரயோஸ்க்” சோதனத்தில் 
இறுதியோக ஒருமுமற தட்டி, இல்லத்திற்கு நீங்கள் தரும் அர்த்தத்மதப் பற்றி ரைலும் பதரிந்து 
பகோள்ளுங்கள். அரதோடு, எங்களது அரும்பபோருளக அதிகோரிகளிைைிருந்து சில சிறப்புப் 
பரிந்தும கமளயும் பபறுங்கள்! 
 
 
வருமகயோளர்களுக்கோன ரகள்விகள் 
 
1. நைது எதிர்கோலத்திற்கோகக் கட்டிக்கோக்க ரவண்டிய சிங்கப்பூரின் அருமையோன ஓர் அம்சம் 

என்னபவன்று நிமனக்கிறரீ்கள்?  
 

2. சிங்கப்பூம  ரைன்ரைலும் சிறந்த இல்லைோக உருவோக்குவதற்கு நோம் முமனப்புைன் கவனிக்க 
ரவண்டிய ஓர் அம்சம் என்ன?  

 
3. இல்லம் என்பது ________________. 

 
 

 
எனதருமை இல்லம் QR 
குறியடீு 

 

எனதருமை இல்லம் கண்கோட்சியின் ைனமத உருக்கும் இன்னும் பல 
கமதகமளக் கண்ைறிய, கீரழ உள்ள குறியடீ்மை வருடி கண்கோட்சியின் 
ைின்-துமணமய நோடுங்கள்.  
 

சோன்றோய்வு QR குறியடீு  

 

எனதருமை இல்லம் கண்கோட்சி பற்றிய உங்கள் எண்ணங்கமள அறிய 
விரும்புகிரறோம்! கீரழ உள்ள குறியடீ்மை வருடி உங்கள் 
எண்ணங்கமளப் பகிர்ந்து பகோள்ளுங்கள்.  

 


