
 ேத ய தசைவக்கான ே  
 

1. பைவக்  ஆள்தசரக்் ம் சட்ை◌த்ே◌◌ின் ாி  3 ை◌ழங் ம் ேஅிகாரச ்சக்ே◌◌ி ன் 
அ ப்பைவ ல், 

1 அக்ைதாபர ்2002 ேதே◌◌ிக் ம் 1 ஜைனாி 2003 ேதே◌◌ிக் ம் இைவ ல் (இ  
ேதே◌◌ிக ம் உள்ைளங் ம்) றந்ே◌ ஒவ்ைவா  ங்கப் ர ்ஆண் மக ம் ஒவ்ைவா  

ங்கப் ர ்ஆண் ந◌ிரந்ே◌ரை◌◌ாச◌ி ம் (இந்ே◌ அற◌ிை◌◌ிப்ப◌ில் பே◌◌ி  வசய்பை◌ர ்
என்றவழக்கப்ப பை◌ர)் தே◌ச◌ிய தசவை◌க் ப் ே  வசய்ை◌  ைஅ யவமன்பேவ 
ேஅிகார அவமப்  ேவாிை◌◌ித் க் வகாள் ற . 

2. ே  வசய்ைபர ்30 அக்ைதாபர ்2019 ேதே◌◌ிக் ம் 19 ைநம்பர ்2019 ேதே◌◌ிக் ம் இைவ ல் 
(இ  தே◌ே◌◌ிக ம் உள்ளை◌ங் ம்) தே◌ச◌ிய தசவை◌க் ப் பே◌◌ி  வசய்ே◌◌ாக தை◌ண் ம் - 

(a) https://www.ns.sg இைவயதே்◌ளத்ே◌◌ில் ே  வசய்யலாம்; அல்ல  

(b) 3 ைவப்தபா சாவல, ங்கப் ர ்109680 எ ம் ைகாி ல் அவமந்ே◌◌ி க் ம் 
மத்ே◌◌ிய ஆள்பலத் ே◌ளத்ே◌◌ிற்  (CMPB) தநர யாகச ்வசன்  ே  
வசய்யலாம். 

3. (1) ே  வசய்ைபர ்ஒவ்ைவா ை◌ ம் - 

(a) ே  வசய் ம்தபா , ே◌ன  ம த் ை◌ப் பாிதசாே◌வனக்  17 சம்பர ்

2019 தே◌ே◌◌ிக் ம் 28 ஜைன◌ா◌ி 2020 தே◌ே◌◌ிக் ம் இவை◌ய◌ில் (இ  தே◌ே◌◌ிக ம் 
உள்ளை◌ங் ம்) ஒ  தே◌ே◌◌ிவயக் வறக்கதை◌ண் ம்; அதே◌◌ா  

(b) க்கப்பட்ை◌ ேதே◌◌ி ல் ே◌ன  ம த் ை◌ப் பாிதசாே◌வனக்காகக் காவல 8 
ை க் ம் ப◌ிற்பகல் 1 மை◌◌ிக◌க்◌ ம் இவை◌ய◌ில் மத◌ே்◌◌ிய ஆள◌ப்லத் 
ே◌ளத◌ே்◌◌ிற்க◌ ச ்வசல◌ல்தை◌ண◌ட்◌ ம◌ .் 

(2) ஆனால், ே  வசய்ைபர ்பத்ே◌◌ி 4(1)-ன் ழ் ை◌◌ிண்ை◌ப்பம் வசய் , அந்ே◌ 
ை◌◌ிண்ை◌ப்பம் ஏற் க் வகாள்ளப்பட்ை◌◌ால், ைவ பத்ே◌◌ி (1) வபா ந்ே◌◌ா . 

4. (1) ே  வசய்ைபர ்ைஎ ம், ேத ய தசைவக்கான ே ைவத் ேவாை◌ங் ய ற , 
ஆனால் ேத ய தசைவவயத் ேவாை◌ங் ை◌ே◌ற்  ன் , ங்கப் ாில் ே◌ன  கல்ை◌◌ிவய 

ப்ேபற்காக ஆள்தசரப்் க் ச ்வசல்லைதண் ய வபா ப்வப ஒத்ே◌◌ி ைவக்க 
ை◌◌ிண்ை◌ப்பம் வசய்யலாம். 

(2) ைவ பத்ே◌◌ி (1)-ன் ழ் ை◌◌ிண்ை◌ப்பம் வசய்ே◌◌ாக ைதண் ம் - 

(a)  https://www.ns.sg இைவயதே்◌ளத்ே◌◌ில் ே  வசய்யலாம்; அல்ல  

(b) மத்ே◌◌ிய ஆள்பலத் ே◌ளத்ே◌◌ின் தபா யத்ே◌◌ிற்  தநர யாகச ்வசன்  ே  

வசய்யலாம். (3)  பே◌◌ி  வசய்பை◌ர ் வை◌ பத்ே◌◌ி (1)-ன்க◌ீழ் வசய்ே◌ ை◌◌ிண்ை◌ப்பம் 

ஏற் க் வக◌ாள்ளப்பட்ை◌◌ால், 
ே  வசய்ைபர ்எப்தபா  ஆள்தசரப்் க் ம் ம த் ை◌ப் பாிதசாே◌வனக் ம் வசல்லைதண் ம் 
என்ப  பற் ய அ க்வகவய ேஅிகார அவமப் ை◌ ந்  ற்பா  வப ை◌◌ார.் 

 

ைஇம்: மத்ே◌◌ிய ஆள்பலத் ே◌ளம் 
CMPB – தபா யம் 
3 ைவப்தபா சாவல 

ங்கப் ர ்109680 

வசயல்ப ம் தநரம்: ே◌◌ிங்கள் ே◌ல் ைவள்ளி – காவல 8.00 ை  ே◌ல் மாவல 5.00 
ை  சனிக் ழவம – காவல 8.00 ை  ே◌ல் ற்பகல் 1.00 
ை  
ஞா ற் க் ழவம ம் வபா  ை◌◌ி வற நாட்க ம் 

க் ம் 

ை◌◌ிை◌ரம் தகட்ை◌ ய: 1800-
3676767 ன்னஞ்சல்:



 contact@ns.sg 
இைவயத்ே◌ளம்: https://www.ns.sg 


