
திற�தி���ம் ேநரம்
காைல 9.30 �தல் மாைல 5 வைர (ெசவ்வாய் �தல் ஞாயி� வைர) 
ெபா� வி��ைற நாட்கைள� தவி���, திங்க�கிழைமகளில் �ட�ப�����ம.்
கைடசி �ைழ� அ�மதி மாைல 4.30 மணி��. 

வழிகா��ச் ���லா�கள்
பா�காப்� நைட�ைறைளப் ெபா�த்�, ெபா�மான வழிகாட�கள் இ�க்�ம் பட்சத்தில், 
இலவச வழிகாட்�ச் �ற்�லாக்கள் நடத்தப்ப�ம். ேமல் விவரங்க�க்� எங்கள் 
இைணயத்தளத்திற்�ச் ெசல்�ங்கள்.

ெதாட�� 
RBC@nhb.gov.sg

நா�கள் இைணயத்தி�ம் இ�க்கிேறாம்! 
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நி�வகி�பாளர்  ஆதரவாளர்

�க்கிட் சந்� பிரதிபலிப்�க�
�க்�ட் சந்� �ரதிபலிப்�கள் எ�ப� பா�ர் பாஞ்சாங் ேபார், அதில் ேபாரிட்ட மலாய் 
பைடப்�ரி� (ெரஜிமண்ட்) �ர�கள், �க்�ட் ச�� வரலா� ஆ�யவற்�ன் நிைனைவப் 
ேபாற்�ப் ேப�ம் இர�டா� ௨லக� ேபா� சா��த �ள�கமளி��� நிைலயமா�ம். 
இந்தத் தளத்தின் வரலாற்�டன் ெந௫க்கமான ெதாட�� ெகா��ள்ள ஒ௫ பங்களாவில் 
அைம��ள்ள விளக்கமளிக்�ம் நிைலயம், நம் நாட்�ன் ேபார்�கால அ�பவங்கைள�ம். 
ேபா��ர�களின் வீரம் ெச�ிந்த தியாகங்கைள�ம் நிைன��ப் பார்க்கத் �ண்�ம் அேத 
ேவைளயில், �க்�ட் ச�� மற்�ம் பா�ர் பாஞ்சாங் பற்�ய பன்�கப் பார்ைவையப் 
பைடக்க ெமய்நிகர்க் காட்� அைமப்�கைள�ம் �ழல் சார்ந்த கைல�ெபா�ட்கைள�ம் 
பயன்ப����ற�.

ெபா� �கழ்ச்சிக� 
�ப்ரவரியி�ம் ெசப்டம்பரி�ம், �ங்கப்�ரில் இரண்டாம் உலகப் ேபாரி�ேபா� நைடெப�ற 
�க்�ய நிகழ்�களின் நிைனவாக நடத்த�ப�ம் அ�ம்ெபா�ளகக் கா�பாளர் �ற்�லாக்கள், 
ெசாற்ெபாழி�கள் உள்ளிட்ட பல்ேவ� �றப்� நிகழ்ச்�கைளக் கண்� களி�ங்கள்.

பள்ளி வ�ைககள் 
�க்�ட் சந்� �ரதிப�ப்�கைள ஆராய உங்கள் மாணவர்கைள அைழத்� வா�ங்கள்! 

ெதாடர்�ள்ளவர்களின் ெசாந்தக் கைதகள், ேபாரி�ேபா� மலாய் பைட��ரிவினர் 
பயன்ப�த்திய ெபா�ட்கள் ஆ�யவற்�ன் வாயிலாக மாணவர்கள் மலாய் பைடப்�ரிைவப் 
பற்� நன்� �ரிந்� ெகாள்வேதா�, பா�ர் பாஞ்சாங் ேபாரில் இந்தப் பைடயினர் 
ெவளிப்ப�த்திய �ணிைவ�ம் ெசய்த தியாகங்கைள�ம் பற்� எ�ணிப் பார்�பார்கள். 
ேம�ம், இந்தத் தளத்தின் ேபா�க்� �ந்திய வரலாற்ைற�ம் ெதரிந்� ெகாள்வார்கள். 

�ன்பதி� ெசய்ய, நீங்கள் திட்டமி�ம் வ�ைக பற்�ய விவரங்கைள NHB_CCMBC_
Programmes@nhb.gov.sg எ�ம் �கவரிக்� மின்னஞ்சல் அ�ப்�ங்கள். உங்கள் 
வ�ைகக்� வழிகாட்ட உத�ம் கற்�த்தல் சார்ந்த வளங்கள் உள்ளன. உங்கள் �ன்பதி� 
உ�தி ெசய்யப்பட்ட�டன், பா�காப்� நிர்வாக நடவ�க்ைககள் பற்�ய விவரங்கள் 
உங்க�டன் ப�ர்ந்�ெகாள்ளப்ப�ம்.

இந்தக் கட்டடத்ைதப் பற்றி
இந்த பங்களா �த��த�ல் 1930ல் 
அ�� ெபாட்டலமி�ம் ஆைலயி� 
�த்த �ரிட்�ஷ் அதிகாரிக�க்கான 
மற்ற பங்களாக்கேளா� ேசர்த்� 
கட்டபபட்ட�. மற்ற க���-ெவ�ைள 
கால�த்�வ பங்களாக்களி� பாணியி� 
தாக்கம் இ�ந்தா�ம், இந்த பங்களாவில் 
த�த்�வமான ஆர்ட் ெடக்ேகா 
(art-deco) கைலவ�வ அம்சங்க�ம் 
உ�ளன. 1990களில் ெபா�மக்களி� 
அக்கைறயால் இந்த பங்களா ேபணிக் 
காக்க�பட்�, இர�டாம் உலகப் ேபார் 
விளக்க நிைலயமாகப் பயன்ப��ற�. 
�க்�ட் சந்� �ரதிப�ப்�கள் 15 �ப்ரவரி 
2002 அ�� திறக்க�பட்ட�.

ேமேல உள்ள படம்: �க்�ட் சந்�வில் அ�� 
ெபாட்டலமி�ம் ஆைல. ந��: அெமரிக்க நிலவியல் 
சங்க �லகம், விஸ்ேகா���-மில்வாக்� 
பல்கைலக்கழக �லகங்க� (UMW).

எங்க�க்� ஆதரவளி�ங்க�
�க்�ட் சந்� �ரதிப�ப்�கள் 1942 �ப்ரவரி மாதம் 
நைடெபற்ற பா�ர் பாஞ்சாங் ேபார் நிைன�கைள�ம், அதில் 
ேபாரிட்ட மலாய் பைடப்�ரி� வீரர்களி� நிைனைவ�ம் 
ேபாற்�ப் ேப��ற�. உங்கள் ஆதர�, த�ே்பாைதயத் 
தைல�ைற�ம் வ�ங்காலத் தைல�ைறக�ம் இந்த வீரர்களி� 
தீரத்தினா�ம் தியாகத்தினா�ம் ெதாடர்ந்� ஊக்கம் 
ெபற்��ம் வைகயில் இந்தக் கைதகைளப் ேபணிக் காத்�ப் 
பைடக்க அ�ம்ெபா�ளகத்திற்� உத��ற�. நன்ெகாைட 
அளிக்க அ���ர்ந்� QR ��யீட்ைட வ��ங்கள் அல்ல� 
உங்கள் ைகப்ேப� வங்�ச் ெசய�யில் (PayNow) UEN எ� 
T08GB0036BNHF-ஐ உள்ளி�ங்கள். உங்கள் ஆதர�க்� ந��.

ெசயல் 1:  உங்கள் ைக�ே்ப� வங்�ச்  
 ெசய�யில் உட்பதி�   
 ெசய்�ங்கள்.

ெசயல் 2:  உங்கள் ைக�ே்ப� வங்�ச்  
 ெசய�ையப் பயன்ப�த்தி  
 PayNow QR ��யீட்ைட   
 வ��ங்கள்.

ெசயல் 3:  நீங்கள் வழங்க வி�ம்�ம் ெதாைகைய உள்ளி�ங்கள்.  
 ��ப்� (reference) என்பத��ழ் RBC என உள்ளிட்�  
 பண�பரிமாற்றத்ைத உ�தி ெசய்�ங்கள்.

மி�சியம் ேலபல் கைட
NHB_museumlabel@nhb.gov.sg

உங்கள் ைக�ேப�யின் �ைண�டன், 
அ�ம்ெபா�ளக �ல் ெவளியீ�கைள�ம் 
அ�ம்ெபா�ளத்தி� திரட்ைட ைமயப்ப�த்தி 
�ற�பாக வ�வைமக்கப்பட்ட மி��யம் ேலபல் 
(MUSEUM LABEL) வி�பைனப் ெபா�ட்கைள�ம் 
க�ட��ங்கள். உங்க�க்� ேவ��யவற்ைறத் 
ேதர்ந்ெத�த்�, அவற்ைற வாங்க வ�ைகயாளர் 

ேசைவ �கப்�க்�ச் 
ெசல்�ங்கள். 
எங்கள் கைடயில் 
ெபா�ட்கைள வாங்�வ� 
அ�ம்ெபா�ளகத்திற்�ம் 
அ� வழங்�பவற்�க்�ம் 
ஆதரவளிக்க உத��ற�.

க�காட்சி விவரப்பட்�யல்
�க்கிட் சந்� பிரதிபலிப்�கள் 
அ�ம்ெபா�ளகக் காப்பாளர்களால் 
எ�தப்பட்ட இந்த விவரப்பட்�ய�ம் 
ெபாழிப்�ைரக�ம், பாசிர் பாஞ்சாங்கின் 
வரலாற்ைற�ம் கைதகைள�ம் பற்றிய 
ஓர் அ�க்கமான பார்ைவைய 
வழங்�கின்றன. மலாய் பைடப்பிரிவின் 
வரலா�, 1942 பிப்ரவரி மாதம் நடந்த 
பாசிர் பாஞ்சாங் ேபார் �தல் �க்கிட் 
சந்��க்� (மலாய் ெமாழியில் “அபின் 
மைல”) எப்ப� இந்தப் ெபயர் வந்த� 
எ�ப� வைர, 14ஆம் �ற்றா��� 
ெதாடக்கம் �தல் இ�� வைரயிலான 
இந்தப் ப�தியி� வளமான வரலாற்ைறத் 
ெதரிந்�ெகாள்�ங்கள். 

இந்த விவரப்பட்�யலி� அ�ைம 
மாற்றங்கைள உட�க்�ட� அறிய, 
எங்கள் இைணயத்தளத்ைதப் 
பா�ங்கள் அல்ல� ஃேபஸ்�க்கிேலா 
இ�ஸ்டாகிராமிேலா எங்கைளப் 
பி�ெதாட�ங்கள்.

வ�ைகயாளர் வழிகா��



�க்கிட் சந்�: ேபார் �ைன 226
மலாய் பைடப்�ரி�, �திதாகச் ேசர்க்க�பட்ட 25 வீரர்க�ட� ஒ� ‘பரிேசாதைனப் பைடயாக’ 
1933ல் ெதாடங்க�பட்ட�. பத்ேத ஆ��க�க்�ள், ஏறக்�ைறய 1,400 வீரர்கைளக் ெகா�ட 
ந�� பயிற்� ெப�ற ஒ� பைடப்�ரிவாக அ� உ�வான�. �க்�ட் சந்�: ேபார் �ைன 226 
க�காட்�, மலா� பைடப்�ரிவி� ேதாற்றத்தி��ந்� 1942ல் பா�ர் பாஞ்சாங் ேபாரில் 
ஜ�பா�ய�கைள எதிர்த்� நி�� வீழ்ந்த� வைரயிலான கைதையப் பதி� ெசய்�ற�.

மலாய் பைடப்பிரி�
இந்தப் �ரிவில், மலாய் பைடப்�ரிவினர் பய�ப�த்திய சாதனங்களி��ந்� அவர்கள் 
அணிந்த �ற�பாக வ�வைமக்க�பட்ட �ீ�ைடக� வைர, அத� ேதாற்றத்ைத�ம் 
அைமப்ைப�ம் பற்� க�ட��ங்கள். அேதா�, இ�பைடயி� ேபா�க்� �ந்திய 
�ைக�படங்கைள�ம் ேபாரி� நாயகர் ெலஃப்�ன�ட் அட்னா�� காெணா�ைய�� 
�ைக�பட�ைத�� கா�ங்கள்.

ேபார்க்களம்
இவ்வட்டாரத்தில் 1941ல் 
ேபார் ��டேபா�, மலாய் 
பைடப்�ரி� ���ைலயில் 
இ�ந்த�. க�காட்�யி� 
இ�ப�தி, மலாயா மற்�ம் 
�ங்க��ரி� தற்காப்�ல் 
மலாய் பைடப்�ரி� வ�த்த 
பங்ைக�ம், 1942 �ப்ரவரி 
மாதம் நடந்த �க்�ட் சந்� 
ேபாரில் ��வைடந்த மலாய் 
பைடப்�ரிவி� கைதைய�ம் 
விவரிக்�ற�.

பி�விைள�
�ங்க��ர் சரணைடவதற்�ள் 100க்�ம் ேமறபட்ட மலாய் பைடப்�ரி� வீரர்க� ேபாரில் 
ம�ந்தனர். அேதா�, சரணைடந்த �ற� ஜ�பா�ய வீரர்கள் உத்தரவிட்�ம் �ீ�ைடையக் 
கழற்ற ம�த்ததால் ேம�ம் பலர் ெகால்ல�பட்டனர். க�காட்�யி� இ�ப�தி, தாஆட் 
ெசத்தியா (Ta'at Setia - மலாய் ெமாழியில் “வி�வாசத்�ட�ம் உ�ைம�ட�ம்”) எ�ம் 
பைடயி� ��க்ேகா�க்� இ�தி வைர இலக்கணமாகத் திகழ்ந்த இந்த வீரர்க�க்� 
அஞ்ச� ெச�த்��ற�.

சந்� (அபி�) ெபாட்டலமிடல்

���� அ�வாரத்தில் அ�� 
ெபாட்டலமி�ம் ஆைல ஒ�� இ�ந்ததால் 
இதற்� �க்�ட் சந்� அல்ல� "அ�� 
மைல" எனப் ெபயரிட�பட்ட�. இந்தக் 
காட்�க் �டத்தில், �ங்க��ரில் அ�� 
உற்பத்தியி� வரலா�, அ�� ெபாட்டலமி�ம் 
ஆைலயில் வாழ்க்ைக, மக்க� அ��க்� 

அ�ைமயானதால் விைளந்த தீங்�, 
அைத நிவர்த்திெசய்ய எ�க்க�பட்ட 
�யற்�க� ஆ�யன பற்� ேம�ம் ெதரிந்� 
ெகா�ளலாம்.

ஓய்�க்�டம் (The Lounge)

�க்�ட் சந்� �ரதிப���க� க�காட்�, 
அ�� ெபாட்டலமி�ம் ஆைலயி� �த்த 
�ரி��ஷ் அதிகாரி ஒ�வ�க்காகக் 
கட்ட�பட்ட பங்களாவில் அைமந்��ள�. 
“த ல�ஞ்ச்” என�ப�ம் ஓய்�க்�டத்தில், 
இந்தக் கட்டடத்ைதப் பற்��ம் 
�ற்�வட்டாரத்ைதப் பற்��ம் ேம�ம் 
ெதரிந்�ெகா��ங்க�. பங்களாவில் 
��� வ�த்தவர்க� இங்��ந்தவா� 
கடல் காற்ைற�ம் கடற் காட்�கைள�ம் 
அ�பவித்தி��பா�கள்.

�ல்ெவளியில்்

மலாய் ெமாழியில் "நீ�ட கடற்கைர" அல்ல� 
"நீ�ட மணல்" எனப் ெபா��ப�ம் பா�ர் 
பாஞ்சாங், பல �ற்றா��களாக �ங்க��ரி� 
நில�பரப்�ல் ஒ� ப�தியாக இ�ந்� 
வந்�ள்ள�. இர�� ெவளி��ற நி�வல்களி� 
வாயிலாக, உள்�ர் அைடயாளச் ��னமான 
லாங் யா ெம� (Long Ya Men - ெம�டரி� 

ெமாழியில் “கடல்நாகத்தி� பல் வாயில்”), 
இந்த வட்டாரத்தில் அைமந்தி�ந்த 
அ�னா�ப் பழத் ேதாட்டங்கள் ஆ�யன ப�� 
ெதரிந்�ெகா��ங்க�.

மலாய் பைடப்பிரி� சிற்பம்

மலாய் பைடப்�ரிவி� �ழி�ரங்�ப் பைடப் 
�ரிைவச் �த்தரிக்�ம் இந்தச் ��பம், 
இர�டாம் உலகப் ேபாரி� ேபா� இந்த 
வீரர்களி� தீரத்ைத�ம் தியாகத்ைத�ம் 
வீரத்ைத�ம் ேபாற்��ற�.

ேம�ம் பலவற்�க்� சாட்பாட் (Chatbot)
எங்ைள் சா�பாட் (Chatbot) உைரயாடல் ெசய�யி� வழி உங்கள் 
ைகப்ேப�யில் �ரத்திேயக ஒ�ச் �ற்�லாக்கைள�ம், பல்ேவ� 
ெமாழிகளில் க�காட்�ப் ெபா�ட்களி� விளக்க வாசகங்கைள�ம் 
அ�பவி�பேதா�, �க்�ட் சந்�  �ரதிப�ப்�க� வி�பைனப் 
ெபா�ட்கைள�ம் க�ட��ங்கள். உங்கைள பா�ர் பாஞ்சாங் 
கடற்கைரயி��ந்� மலாய் பைட��ரிவினர் இ�தியாகத் தற்காத்த 
இடத்திற்� அைழத்�ச் ெசல்�ம் எங்க� ஒ� வழிகாட்�ையக் 
ேகட்�ப் பா�ங்கள். நீங்கள் அ���ள்ள இர�டாம் உலகப் ேபார் 

ெதாடர்�ைடய தளங்கைளச் ெச�� கா�பதற்கான ����கைள�ம் இதில் பார்க்கலாம். 
QR ��யீட்ைட (இட�) வ�� உைரயா� ம��ங்கள்!

ெபா�வான தகவல்கள்
எங்கள் வ�ைகயாளர்கள், அ�வலர்கள் ஆ�ேயாரி� நல� எங்க�க்� மிக�ம் 

�க்�யம். அைனவ�� பா�கா���காக��, அ��ெபா�ளக���� �ைழ�� ேபா��, 
ெவ�ேய�� ேபா�� SafeEntry பய�ப����க�. உ�க� ��ைமயான த���� 
சா��தைழ வழ�க��. எ�ே்நர�� �க�கவச� அ�����க�. �ைற�த� ஒ� ��ட� 
�ார இைடெவ�ைய� ��ப���க�.

அைனவ�க்�ம் இ�ய அ�பவத்ைத வழங்க�ம் நம் ேத�யத் திரட்ைடப் பா�காக்க�ம் 
அ���ர்ந்� ��வ�வனவற்ைறப் ��பற்�ங்கள்:

�க்�ட் சந்� �ரதிப���கள் அைனவ�க்�மான ஒ� ம�ழ்ச்��ட்�ம் அ�ம்ெபா�ளக 
அ�பவத்ைத வழங்கக் கட�பா� ெகா��ள்ள�. அைனவ�க்�ம் உகந்த எங்கள் 
வசதிகைள�ம் ேசைவகைள�ம் பற்� ேம�ம் ெதரிந்�ெகாள்ள, எங்கள் வ�ைகயாளர் 
ேசைவ அதிகாரியிடம் ேப�ங்கள்*!

* எல்லாக் காட்�க் �டங்க�ம் வசதிக�ம் சக்கர நாற்கா�களி�ம் தள்� வ��களி�ம்   
 ெசல்லக்��யைவ. எங்கள் வ�ைகயாளர் ேசைவ �க��ல் ைகயால் இயக்�ம் சக்கர 
 நாற்கா�க�ம் ����ட்ட எ�ணிக்ைகயில் உள்ளன. க�காட்� விளக்க வாசகங்கள் ெபரிய   
 எ�த்�க்களில் ஆங்�லம், �னம், மலாய், தமிழ், ஜ�பா�ய ெமாழிகளில் எங்கள் நடமா�ம் 
 ஊடா�ம் ேமைடயி�ம் உள்ளன.
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