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ச�ங்கப்�ர் நாணய வாரியம் (MAS) 
ச�ங்கப்�ரின் மத்த�ய வங்க��ம், 
ஒ�ங்க�ைணந்த ந�த�க் கட்�ப்பாட்� 
அைமப்�ம் ஆ�ம். ேம�ம், ச�ங்கப்�ைர 
ஒ� ஆற்றல்மிக்க அைனத்�லக ந�த� 
ைமயமாக ேமம்ப�த்த MAS ந�த�த் 
�ைற�டன் பணியாற்�க�ற�.

ச�ங்கப்�ர் நாணயத்த�ன் வரலாற்ைற அற�வ�டன், MAS எவ்வா� 
ெதாடர் ெபா�ளாதார வளர்ச்ச�க்� ஏ�வாக ச�ங்கப்�ைர ஒ� �ன்னணி 
அைனத்�லக ந�த� ைமயமாக்க ஒ� த�டமான, வ�வான ந�த�த்�ைறைய 
எவ்வா� ஊக்�வ�க்க�ற� என்பைத�ம் கண்டற�ய�ம்.

ஒ� ந�ைலயான எத�ர்காலத்ைத�ம் ப�ைமயான உலைக�ம் மீண்�ம் 
உ�வாக்க MAS எவ்வா� ந�த�த்�ைற�டன் இைணந்� பணியாற்�க�ற� 
என்பைத அற�ய�ம். ெதாழில்�ட்ப மா�தல்களால் வளர்ந்� வ�ம் உலக�ல், 
வ�ங்கால ந�த�க் கட்டைமப்ைப மாற்�வத�ல் MAS எப்ப� ஒ� �ன்ேனா�யாகத் 
த�கழ்க�ற� என்பைத கண்டற��ங்கள். இ�த�யாக, ச�ங்கப்�ரின் ந�த�த்�ைறைய 
�ன்ேனற்ற�ச் ெசல்ல நீங்கள் எப்ப� MAS-உடன் இைணந்� பணியாற்றலாம் 
என்பைத�ம் கண்டற�ய�ம்.

ச�ங்கப்�ரின் ெபா�ளாதாரம் மற்�ம் ந�த�த்�ைறய�ல் MAS ஆற்�ம் பல்ேவ� 
பங்�கைளப் பற்ற� அற�ந்�ெகாள்ள இ� வழித் ெதாடர்� கண்காட்ச�களின் �லம் 
ஓர் அ�பவப் பயணத்ைத ேமற்ெகாள்ள�ம்.

எங்கைளப் பற்ற�
MAS காட்ச�க்�டம் (MAS)
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MAS காட்ச�க்�ட 

வ�வரத்த�ரட்�
MAS கட்�டத்த�ல் இ� தளங்களில் 
இடம்ெபற்�ள்ள காட்ச�க்�டமான� 
ஆ� ெவவ்ேவ� ப�த�கைளக் 
ெகாண்�ள்ள�. இங்�ள்ள பல்ேவ� 
பல்�டகக் காட்ச�ப்ெபா�ட்கள் �லம், 
இந்த காட்ச�க்�டம் அளிக்�ம் ஆழ்ந்த 
அ�பவத்தால் மக��ங்கள்.

ஒ� வழிகாட்�ைய அ�க�ட 
காட்ச�ப்ெபா�ட்களில் உள்ள QR 
�ற�யீட்ைட வ�ட�ம். 

ஒ� �ன்னணி அைனத்�லக ந�த� ைமயம்

ந�த�த்�ைறய�ன் எத�ர்காலம்

மாற்றம் அளிப்பவராக இ�த்தல்

நம் நாணய பயணம் 

ந�ைலயான பண�க்கமற்ற ெபா�ளாதார வளர்ச்ச�

ஒ� வ�வான, ஆேராக்க�யமான ந�த�யைமப்�

ப�த� D

ப�த� E

ப�த� F

ப�த� A

ப�த� B

ப�த� C
A Robust and Sound Financial System
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ப�த� A

நம் நாணய பயணம் 
ஒ� நாட்�ன் நாணயத்த�ல் உள்ள வ�வங்கள் அதன் வரலா�, 
கலாச்சாரம், மற்�ம் லட்ச�யங்கைளக் காட்�ம் சாளரங்கள் ஆ�ம். 
இப்ப�த�ய�ல், 1800களி��ந்� இன்� வைரய�லான ச�ங்கப்�ர் 
நாணயத்த�ன் பாைதைய�ம், அ� எவ்வா� ச�ங்கப்�ரின் 
வளர்ச்ச�, இடர்ப்பா�கள் மற்�ம் ெவற்ற�கைள ப�ரத�ப�க்க�ற� 
என்பைத�ம் அற�ய�ம். 

கண்டற�யப்பட்ட ஆண்�கள்

ச�ங்கப்�ரில் �ழக்கத்த�ல் இ�ந்த ெவவ்ேவ� 
நாணயங்கள் எவ்வா� நம� ேதச வளர்ச்ச� ெசயல்�ைற 
மற்�ம் அர�ரிைம உ�வகப்ப�த்�க�ன்றன என்பைதக் 
கண்டற�ய�ம்.

      �தந்தரத்த�ற்�ப் ப�ந்ைதய 
நாணயங்கள்       இ�த�கால மகாராணி 

உ�வப்படங்கள்

      நீரிைண ஜலசந்த� ��ய��ப்� 
ெவள்ளிகள்

�தந்தரத்த�ற்�ப் ப�ன் ச�ங்கப்�ரின் வளர்ச்ச�ைய 
ப�ரத�ந�த�க்�ம் இந்த ேநாட்�களில், தைலச�றந்த 

ச�ங்கப்�ர் க�ப்ெபா�ட்க�ம் �ற�ப்ப�டத்தக்க 
சாதைனக�ம் இடம்ெபற்�ள்ளன.

ச�றப்� ந�ைன� நாணயங்கள்

1899ல் ெவளிய�டப்பட்ட நீரிைண ��ய��ப்� 
ெவள்ளிகள் எவ்வா� மேலயாவ�ன் ப�ரதான வர்த்தக 
ெவள்ளியாக�, ெபா�ளாதார ந�ைலத்தன்ைமைய 
அளித்த� என்பைதக் கண்டற��ங்கள்.

ப�ரித்தானிய ஆட்ச�ய���ந்� வ��தைலயைட�ம் 
�ன்�ம் ப�ன்�ம் மேலயாவ�ன் நாணய வ�வங்கள் 
எவ்வா� மாற்றம் ெபற்றன என்பைத அற�ய�ம்.

�ற�ப்ப�டத்தக்க ந�கழ்�கைள�ம் சாதைனகைள�ம் 
�ற�க்�ம் வைகய�ல் ெவளிய�டப்பட்ட ந�ைன� 
நாணயங்கைளக் காண�ம்.



4

6

5

3

1

2

ப�த� B

ந�ைலயான பண�க்கமற்ற 
ெபா�ளாதார வளர்ச்ச�

ச�ங்கப்�ரின் பணவ�யல் ெகாள்ைக �ைறவான 
மற்�ம் ந�ைலயான பண�க்கத்ைத ஊக்�வ�க்�ம் 
வைகய�ல் பணமாற்� வ�க�தத்ைத ைமயமாகக் 
ெகாண்�ள்ள�. ச�ங்கப்�ர் ெவள்ளிய�ன் வாங்�ம் 
த�றைன ந�ைலப்ப�த்த�, ெதாழில்கள் �தலீ� 
ெசய்வதற்கான தக்க �ழ்ந�ைலைய உ�வாக்�ம் 
வ�தமாக ஒ� ந�ைலயான ெபா�ளாதார 
வளர்ச்ச�க்கான வ�வான அ�த்தளத்ைத MAS 
எவ்வா� அைமக்க�ற� என அற��ங்கள்.

ஒ� �ற்ற��ம் த�றந்த ெபா�ளாதாரம்

ஒ� உத்த��ர்வமான இடத்த�ல் அைமந்த, இயற்ைக 
வளங்களற்ற தீ� நாடான ச�ங்கப்�ரின் ெபா�ளாதார 
வளர்ச்ச�க்�, வர்த்தகம் �க்க�யமான�. ஒ� இ�வழித் 
ெதாடர்� நகரக்காட்ச� �லமாக, ச�ங்கப்�ரின் 
தனித்�வமான வர்த்தகரீத�யான ெபா�ளாதாரத் 
ெதா�ப்ைபப் பற்ற� அற��ங்கள்.

ந�ைலயான ெபா�ளாதார வளர்ச்ச�

இ�வழித் ெதாடர்� காலவரிைச�டன் மக�ழ்ந்�, 1960
களி��ந்� இன்� வைர ச�ங்கப்�ரின் ெபா�ளாதார 
மா�தல்கைள ஆரா�ங்கள்.

      �ைறவான மற்�ம் ந�ைலயான 
பண�க்கம்

      பணமாற்� வ�க�தத்ைத 
ைமயப்ப�த்த�ய பணவ�யல் 
ெகாள்ைக கட்டைமப்�

      பணமாற்� வ�க�தம் எவ்வா� 
பண�க்கத்த�ல் தாக்கத்ைத 
ஏற்ப�த்�க�ற�?

"காலப் பயணி" (The Time Traveller) வ�ைளயாட்�ன் �லம் 
1960களி��ந்� ஊத�யங்கள், வ�ைலகள் மற்�ம் 
வாழ்க்ைகத்தரம் எவ்வா� மாற��ள்ளன என்பைத 
அற��ங்கள்; ேம�ம் "தனிநபர் பண�க்க அ�பவம்" 
(Personal Inflation Experience) வ�ைளயாட்�ன் �லம் 
உங்கள் �ட்�ன் பண�க்க வ�க�தம் எவ்வா� ஒ� 
ெபா�வான ச�ங்கப்�ர் ��ம்பத்�டன் மா�ப�க�ற� 
என்பைதக் கா�ங்கள்.

MAS எவ்வா� பணமாற்� வ�க�தத்ைத ைகயாண்� 
ந�ைலயான ெபா�ளாதார வளர்ச்ச�க்� ஏற்ற வ�ைலவாச� 
ந�ைலத்தன்ைமைய அைடக�ற� என்பைதக் கண்டற��ங்கள்.

BBC கட்டைமப்�

"பணவ�யல் ெகாள்ைக" (Monetary Policy Game) வ�ைளயாட்�ன் 
�லம் MAS எவ்வா� மாற�வ�ம் ெபா�ளாதார ந�ைலகளில் 
வ�ைலவாச� ந�ைலத்தன்ைமையத் ெதாடர்ந்த�ட "Basket, Band 
and Crawl" (BBC) கட்டைமப்ைப பயன்ப�த்�க�ற� என்பைத 
கண்டற��ங்கள்.

இ� ப�ரதான வழிகளால் MAS எப்ப� பண�க்கத்த�ல் 
தாக்கத்ைத ஏற்ப�த்�க�ற� என்பைத 

கண்டற��ங்கள்.
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ப�த� C

ஒ� வ�வான, ஆேராக்க�யமான 
ந�த�யைமப்�

ச�ங்கப்�ரின் ெபா�ளாதாரம், நாணயம் மற்�ம் 
ந�த�யைமப்� ஆக�யைவ உலகளாவ�ய ந�கழ்�கள் 
மற்�ம் உள்நாட்� ந�ைலகளால் தாக்கம் அைடக�ன்றன. 
ஒ� ஒ�ங்க�ைணந்த ேமற்பார்ைவயாளராக�ம், மத்த�ய 
வங்க�யாக�ம் MASன் பங்ைக அற�வ�டன், அ� 
எவ்வா� ந�த�ந�ைல ந�ைலத்தன்ைமைய�ம் ஒ� 
வ�வான ந�த�யைமப்ைப�ம் ேமம்ப�த்�க�ற� 
என்பைத�ம் அற�ய�ம்.

      அத�காரப்�ர்வ ெவளிநாட்� 
இ�ப்�கைள (OFR) ைகயா�தல்

ந�த�ந�ைலப் �யல்கைள ைகயா�தல் 

"ெந�க்க� அைற" (Crisis Room) ஆவணப்படத்ைதக் கண்�, 
அர� ந��வனங்கள், ந�த�த் ெதாழில் மற்�ம் தனிநபர்களின் 
�ட்� �யற்ச�களின் �லம் பல்ேவ� ெந�க்க�க�க்�ப் 
ப�ன்�ம் ச�ங்கப்�ர் எவ்வா� மீள்த�றன் ெகாண்�ம், 
ேமன்ேம�ம் வ�ப்ெபற்�ம் வ�க�ற� என்பைதக் 
கண்டற��ங்கள். 

MAS-ஆல் ந�ர்வக�க்கப்ப�ம் OFR எப்ப� ச�ங்கப்�ரின் நாணயக் 
ெகாள்ைக கட்டைமப்� ேம�ள்ள நம்ப�க்ைகைய ந�ைலப்ப�த்த�, 
ெப�ம் ெபா�ளாதார ந�ைலத்தன்ைமைய பா�காக்க�ற� 
என்பைத அற��ங்கள்.

3

4

6

5

      ச�ங்கப்�ர் ெவள்ளிய�ன் 
நம்பகத்தன்ைமைய பா�காத்தல்

      ந�த�த்�ைறைய கண்காணித்� 
ஒ�ங்�ப�த்தல்

      கண்காணிப்ைப�ம் 
ஒ�ங்��ைற இணக்கத்ைத�ம் 
பலப்ப�த்�ம் ெதாழில்�ட்பம்

ந�த� ந�ைலத்தன்ைம

MAS எவ்வா� உள் மற்�ம் ெவளிநாட்� 
ந�லவரங்கைள உற்�ேநாக்க� ச�ங்கப்�ர் ெவள்ளி  
(SGD) மற்�ம் OFR-இன் பாைதைய மத�ப்ப�ட்�, 
நாணயத்ைத எப்ப� ந�ைலயாக ைவத்த��க்க�ற� 
என்பைத இந்த வ�ைளயாட்�ன் �லம் 
அற�ந்த��ங்கள். நாணய ேசாதைன ைமயத்த�ல் 
�ற ஊதா மற்�ம் ப�ன்ெனாளிய�ல் ேபா� 
நாணயங்களின் அபாயத்ைதக் �ைறக்க உத�ம் 
பா�காப்� அம்சங்கைள அற�ந்த��ங்கள்.

ச�ங்கப்�ரின் ந�த� சந்ைதகளின் மீ�ள்ள 
நம்ப�க்ைகைய ந�ைலப்ப�த்த �க்க�யமான 
ந�த�யைமப்ப�ன் ேநர்ைமத்தன்ைமைய பா�க்காக்க 
MASன் ஒ�ங்�ப�த்தைல�ம் கண்காணிப்ைப�ம் 
பற்ற� அற��ங்கள்.  

கணிப்� சார்ந்த இ� வழித்ெதாடர்� அட்டவைணய�ல் 
ஏ� காட்ச�க�டன் ேசாதைனகள் ெசய்�, 
கண்காணிப்ைப�ம் ஒ�ங்��ைற இணக்கத்ைத�ம் 
ெதாழில்�ட்பம் எவ்வா� ேம�ம் த�றைமயாக�ம், 
கணிப்�ட�ம், பய�ள்ளதாக�ம் ஆக்�க�ற� 
என்பைத �ரிந்த��ங்கள்.

ஒ� ைக ைசைக வ�ைளயாட்� �லம் ந�த� 
பாத�ப்�கைளப் பற்ற� அற��ங்கள். MAS 
எவ்வா� அவற்ைறக் ைகயாண்�, 
ந�த�ய�யல் அத�ர்ச்ச�கள் மற்�ம் 
இைட��களி��ந்� ச�ங்கப்�ரின் 
ந�த�யைமப்� மீள்தன்ைம 
ெப�வைத உ�த�ெசய்க�ற� 
என்பைத கண்டற��ங்கள். 
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ப�த� D

ஒ� �ன்னணி 
அைனத்�லக ந�த� ைமயம்

ச�ங்கப்�ர் உலக�ன் உயரிய ந�த� ைமயங்களில் ஒன்�ம், 
ஆச�யாவ�ன் அத�ேவக வளர்ச்ச� ெகாண்ட ெபா�ளாதாரங்கள் 
மற்�ம் சந்ைதக�க்� �ைழவாய��ம் ஆ�ம். ஒ� உலகளாவ�ய 
ந�த� ைமயத்ைத எப்ப� வளர்ப்ப� என்பைத�ம், MAS எவ்வா� ஒ� 
ப�ைமயான மற்�ம் ந�ைலயான ந�த�யைமப்�க்� எவ்வா� 
பரிந்�ைரக்க�ற� என்பைத�ம் அற��ங்கள். 

      ந�த� ந��வனங்களின் ஒ� 
��ப்பான �ற்�ச்�ழல் அைமப்�

      வ�வான உலகளாவ�ய 
�ட்டைமப்�கள்

ச�ங்கப்�ரில் உள்ள 2,000த்த�ற்�ம் அத�கமான ந�த� 
ந��வனங்களின் ��ப்பான �ற்�ச்�ழல் அைமப்� 
ஆச�ய-பச�ப�க் ப�த�ய�ல் உள்ள ேவகமாக வளர்ந்� 
வ�ம் சந்ைதக�க்� ேசைவ �ரிக�ற�. ஒ� ைசைக 
சார்ந்த த�ைரய�ன் �லம், நம� ந�த�த்�ைற 1970
களி��ந்� எவ்வா� நம் ெபா�ளாதார வளர்ச்ச�க்� 
ஆணிேவராக அைமந்த ஒ� பலதரப்பட்ட �ற்�ச்�ழல் 
அைமப்பாக உ�வாக��ள்ள� என்பைத கா�ங்கள்.

MAS மத�க்கத்தக்க பலதரப்� மற்�ம் இ�தரப்� 
�ட்டைமப்�கைள உ�வாக்க ஒ� �ன்ேனாக்க�ய 
அ���ைறையக் ைகயாள்க�ற�. ஒ� இ�வழித் 
ெதாடர்� ஊடா�ம் �டம் �லம் MASன் சர்வேதச 
ஈ�பா�கள் படங்கள் மற்�ம் ��ேயாக்கைள 
கா�ங்கள்.

ந�த�த்�ைறயான� உலக�ன் ப�ைமயான, ந�ைலயான 
எத�ர்காலத்�க்� வாய�லாக இ�ப்ப�டன், ந�ைலயான 
ெபா�ளாதார வளர்ச்ச�க்� ஏ�வாக�ம் அைமந்�ள்ள�. 
ஆச�யாவ�ன் மத்த�ய�ல் அைமந்த அைனத்�லக ந�த� 
ைமயமான ச�ங்கப்�ர், ஆச�யாவ��ம் உலெகங்க��ம் 
ந�ைலயான �ன்ேனற்றத்ைத உ�வாக்க �க்க�ய 
பங்காற்�க�ற�. 

ஒ� ைசைக சார்ந்த �த்தகத்த�ன் �லம், MAS எப்ப� ஒ� 
ஐந்� �ைன ெகாள்ைகையக் ெகாண்� ஒ� ந�ைலயான 
ச�ங்கப்�ைர�ம், கார்பன் அற்ற எத�ர்காலத்�க்� 
ஆச�யாவ�ன் பாைதைய�ம் அைமக்க �யல்க�ற� 
என்பைத அற��ங்கள். மனித�லத்�க்� �க்க�ய 
சவாலான ப�வந�ைல மாற்றம் �ற�த்த "ஒேர �மி" (Only 
One Earth) என்ற உணர்ச்ச�மிக்க காெணாளிைய கண்� 
மக��ங்கள். ந�த�த்�ைற எப்ப� ஒ� ச�றந்த மற்�ம் 
ப�ைமயான எத�ர்காலத்�க்� நம்ப�க்ைக அளிக்க�ற� 
என உண�ங்கள். 

      ந�ைலயான எத�ர்காலத்�க்� 
ப�ைமயான ந�த�த்�ைற
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ப�த� E

ந�த�த்�ைறய�ன் எத�ர்காலம்
ந�த�த்�ைற, ெதாழில்�ட்பம், மற்�ம் ந�த� 
ெதாழில்�ட்பம் ஆக�யைவ ச�ங்கப்�ரின் எத�ர்கால ந�த� 
ந�ைலைய உ�வாக்�வத�ல் �க்க�ய பங்காற்�க�ன்றன. 
கட்டச்சங்க�� என்ற  தர�த்தளம்  கட்டைமப்� 
ெதாழில்�ட்பம், மின்ன� பணப்பரிமாற்றங்கள் �தல் 
ெசயற்ைக �ண்ணற�� (AI) மற்�ம் தர� ப�ப்பாய்� 
வைர எப்ப� ெதாழில்�ட்ப ��ைமகள் 
வாழ்க்ைகத்தரத்ைத உயர்த்த�, மாறக்��ய 
ெபா�ளாதாரத்ைத கட்டைமத்�, ஒ� உள்ளடக்க�ய 
ச�தாயத்ைத ேமம்ப�த்�க�ன்றன என்பைத 
கண்டற��ங்கள். 

ெதாழில்�ட்ப�ம், ெசயற்ைக �ண்ணற�� மற்�ம் தர� 
ப�ப்பாய்வ�ன் பயன்பா�ம் வங்க�கள், ெசாத்� ேமலாண்ைம 
மற்�ம் காப்பீட்� �ைறகளில் நம் அ�பவத்ைத 
மாற்ற�யைமக்க�ன்றன. ��ைமக�ம் வா�க்ைகயாளர் 
ைமயப்ப�த்த�ம் �ன்�க்� தள்ளப்ப�க�ன்றன.  

ஒ� பலநபர் வ�ைளயாட்�ன்  �லம் ப�ளாக்ெசய�ன் 
ெதாழில்�ட்பம் பற்ற� அற�ந்�ெகாள்�ங்கள். பல்ேவ� 
பயன்பா�கள் �லம் ப�ளாக்ெசய�ன் எவ்வா� 
ந�த�த்�ைறக்� உதவ��ரிந்�, மின்னிலக்க மாற்றத்ைத 
�ன்ென�த்� ெசல்க�ற� என்பைத�ம் அற��ங்கள்.   

4

5

3 நாணய ஆய்வகம்

வசத�, ேபாட்�, மற்�ம் ��ைமகள் ந�ைறந்த மின்ன� 
பணப்பரிமாற்ற ச�தாயத்ைத உ�வாக்�வேத MASன் 
ேநாக்கமா�ம். ஒ� இ�வழித் ெதாடர்�க் �டம் �லம், 
ச�ங்கப்�ரின் பணப்பரிமாற்ற பாைதைய ஆராய்ந்�, 
ஆய்ந்�, ெவவ்ேவ� மின்ன� பணப்பரிமாற்ற 
�ைறகள் எவ்வா� ேவைல ெசய்க�ன்றன என்பைத 
அற��ங்கள்.

ெராக்கம் பணம் மற்�ம் காேசாைலகளி��ந்� 
கட்டண அட்ைடகள் மற்�ம் பணப் பரிமாற்றம் 
�தல் மின்னிலக்க �ஜிட்டல் கட்டண ேடாக்கன்கள் 
வைரய�லான �� பணப்பரிமாற்ற �ற்�ச்�ழல் 
அைமப்ைபக் காண�ம்.

      பணப்பரிமாற்ற 
�ற்�ச்�ழல் அைமப்� 

      தர�களின் ெபா�ப்பான 
பயன்பா� 

இன்� ேசகரிக்கப்ப�ம் ெப�ம் அளவ�லான 
தர�கள், ெநற��ைறயான AI அைமப்�கள் மற்�ம் 
ெசயல்�ைறகளின் ேதைவைய அத�கரித்�ள்ளன. 
இ�வழித் ெதாடர்� �டங்கள் �லம் MAS 
எப்ப� ேநர்ைம, ெநற��ைற, ெபா�ப்ேபற்றல் 
ெபா�ப்�க்�றல் மற்�ம் ெவளிப்பைடத்தன்ைம  
ஆக�யவற்ைற �ன்னி�த்த�, ந�த� ந��வனங்கள் 
ெசயற்ைக �ண்ணற�� மற்�ம் தர� 
ப�ப்பாய்ைவ பயன்ப�த்த வழிகாட்�க�ற�.

      ஒ� ப�ைணந்த உலகம் - வங்க�கள், 
ெசாத்� ேமலாண்ைம மற்�ம் காப்பீட்�ன் 
எத�ர்காலம் 

ப�ளாக்ெசய�ன் த��ப்��ைன
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ப�த� F

மாற்றம் அளிப்பவராக இ�த்தல்
ஒவ்ெவா� தகவல் சார்ந்த ந�த� ���ம், 
ந�த�த்�ைறய�ல் உ�வா�ம் ஒவ்ெவா� 
ேவைலவாய்ப்�ம் ச�ங்கப்�ரின் ந�த�த்�ைறய�ன் 
��ப்�க்� வழிவ�க்க�ன்றன. இப்ப�த�ய�ல், 
ச�ங்கப்�ரின் ந�த�த்�ைறைய �ன்ென�த்�ச் 
ெசல்ல MAS உடன் நீங்கள் எப்ப� இைணந்� 
பணியாற்றலாம் என்பைதக் கண்டற��ங்கள். 

      உங்கள் ந�த� எத�ர்காலத்த�ன் 
ெபா�ப்ைப ைகய�ெல�ங்கள்

      மின்னிலக்க ந�த� ேசைவகைள 
பா�காத்தல்

      ந�த� ேசைவக�க்கான 
த�றன் கட்டைமப்�

ந�த� த�ட்டமிட�ன் கட்டைமப்�கைள கண்டற��ங்கள்; �ட்� 
வட்� மற்�ம் பல்வைகப்ப�த்�த�ன் �க்க�யத்�வத்ைத 
அற�ந்�ெகாண்�, உங்கள் ந�த�ையக் ைகயாள்வத�ல் 
உ�த�யான அ�த்தளங்கைள உ�வாக்�ங்கள். 

ந�த�த்�ைறய�ன் மீ�ள்ள நம்ப�க்ைகைய�ம் 
நம்பகத்தன்ைமைய�ம் ந�ைலப்ப�த்த ஒ� 
உ�த�யான இைணய ைசபர் மீள்தன்ைம 
�க்க�யமான�. ைசபர் ேபார்�ரன் வ�ைளயாட்�ன் 
(Cyber Warrior Game) �லம் ந�த�த்�ைறய�ல் இைணய 
ைசபர் மீள்தன்ைமையக் கட்டைமக்க MASன் நான்� 
�ைன உத்த�ையப் பற்ற� அற�ந்�ெகாண்�, இைணய  
ஆபத்�களி��ந்� உங்கள் தனிநபர் உபகரணங்கள் 
மற்�ம் தகவல்கைள பா�காப்ப� எப்ப� எனக் 
கற்�க்ெகாள்�ங்கள்.  

ஒ� ��ப்பான ந�த�த்�ைறய�ல் நீங்கள் எப்ப� 
பங்�ெபறலாம் எனக் கண்டற��ங்கள். 
தனிநபர் வ�வரக் �ற�ப்�  வாழ்க்ைகத் ெதாழில் 
வ�ைளயாட்�ன் �லம் ந�த�த்�ைறய�ல் 
உங்க�க்� ஒத்த ேவைலவாய்ப்�கைளக் 
கண்டற��ங்கள்.

ந�த�த்�ைறய�ல் உள்ள வல்�நர்கள் 
அவர்களின் பணி ேமம்பாட்�க்� 
ேதைவயான த�றன்கள் �ற�த்� 
தகவல்சார்ந்த ���கைள எ�க்க 
உத�ம் ந�த� ேசைவக�க்கான 
த�றன் கட்டைமப்� பற்ற� அற�ய�ம்.

ந�த�த்�ைறய�ல் ேவைலவாய்ப்�
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உங்கள் வ�ைகைய 

த�ட்டமி�ங்கள்
உங்கள் வ�ைக �ய வழிகாட்டல் �ைறய�லான�. பள்ளிக்�ட 
வ�ைககள் மற்�ம் 20க்�ம் ேமற்பட்ட நபர்கள் ெகாண்ட ��க்களின் 
வ�ைகக்� தய�ெசய்� எங்க�டன் �ன்பத�� ெசய்�ங்கள்.

த�றந்த��க்�ம் ேநரம்

த�ங்கள் - ெவள்ளி
சனி  

காைல 9.30 - மாைல 5.30
காைல 9.30 - ப�ற்பகல் 1.30 (�� �ன்பத��க�க்� மட்�ம்)

ஞாய�� மற்�ம் ெபா� வ���ைற நாட்கள் �டப்ப�ம். 

�ைழ�க் கட்டணம் இல்ைல.

காட்ச�க்�டம் �ற�த்த வ�சாரைணக�க்�: 

ெதாைலேபச�
மின்னஞ்சல்

ப�ன்�ட்டம் �� �ன்பத��

இங்� வ�வதற்� 

அ�க��ள்ள ரய�ல் ந�ைலயம்

ேப�ந்� ேசைவகள்

(தஞ்ேசாங் பகார் ந�ைலயம் 
ெவளிவாய�ல் C) 

(AXA ேகா�ரத்�க்� எத�ரில்) 

(MAS கட்டடத்�க்� எத�ரில்) 


