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கணகாட்சிகள்

மாடி 1

சிஙகப்பூர் வைலாற்றுக் காட்சிக்கூடம்
சிங்கப்பூர் வரலாற்றுக் ்காட்சிக்கூடத்தின் புதுப்பிக்்கப்்பட்ட ்கதைக்கூறு்கள், 
்காலனித்துவ நாடா்க சிங்கப்பூரா என்்றதைக்்கப்்பட்டதிலிருந்து, பி்றகு 
சிய�ானான்- யடா என்றும் முடிவில் சிங்கப்பூர் என்றும் அதைக்்கப்்படும் 
வதரயில் நம் தீவு அதடந்ை வளர்ச்சித� எடுத்துக்்காட்டுகி்றது. சிங்கப்பூர் 
700 ஆண்டு்களுக்கு முன்பிருந்து, ்காலனித்துவ ஆட்சிக்கும் ஜப்்பானி� 
ஆக்கிரமிப்புக்கும் உட்்பட்டு, ய்பாருக்குப் பிந்தி� ்கால்கட்டத்தில் ்பற்்பல 
ய்பாராட்டங்கதள எதிர்யநாக்கி, இன்று நாம் அனு்பவிக்கும் உல்கம� ந்கரமா்க 
உருமாறி� ்ப�ணத்தை இந்ைக் ்காட்சிக்கூடம் விவரிக்கி்றது. 

மாடி 2

சிஙகப்பூர் வாழக்ரக: 
கடந்த 100 ஆணடுகள்
நவீன ்காலனி, சிய�ானானில் உயிர்பிதைப்பு, 
வளரும் ்பருவம், சிங்கப்பூரின் குரல்்கள் 
ஆகி� நான்கு ்காட்சிக்கூடங்கள், ்கடந்ை 
100 ஆண்டு்களில் சிங்கப்பூரின் வரலாற்றில் 
இடம்்்பற்்ற ்வவயவறு ்கால்கட்டங்களின் 
அன்்றாட வாழக்த்கத�ப் ்படங்களின் 
வாயிலா்கப் ்பதடக்கின்்றன.

சிறப்புக் 
காட்சிப்பரடப்புகள்

மாடி 2, கண்ாடி முகப்பு

ஆடம்பைமாக 
அரையும் சிறகுகள்
நூைனமான ஒளி�தைவுக்கு 
ஏற்்ப அதைந்ைாடி “்பாடும்” எட்டு 
இ�க்்காற்்றல் ைரவிளக்கு்களின் 
்காட்சிப்்பதடப்த்பப் ்பாருங்கள்! 

மாடி 2

ககா சைங சூ காட்சிக்கூடம்:  
மாயாஜாலமும் அச்சுறுத்தலும்
வில்லி�ம் ஃ்பாக்்கரின் இ�ற்த்க வரலாற்று ஓவி�த் திரட்டிலிருந்து 
யைர்ந்்ைடுக்்கப்்பட்ட ஓவி�ங்களுடன், ்பாரம்்பரி� ்ைன்கிைக்்காசி� 
ைமுைா�ங்கள் ்கதடப்பிடித்துவந்ை மா�ாஜால, இ�ற்த்கக்கு அப்்பாற்்பட்ட 
நம்பிக்த்க்கதள ஆராய்ந்திடுங்கள்.

மாடி 2, கண்ாடி சைாட்டானடா

கானகததின கர்த
இ�ல்த்பவிடப் ்்பரிைான இந்ை இருவழித்்ைாடர்பு மின்னிலக்்கக் 
்கதலப்்பதடப்பு, அரும்்்பாருள்கத்தின் மதிப்புமிக்்க வில்லி�ம் ஃ்பாக்்கர் 
இ�ற்த்க வரலாற்று ஓவி�த் திரட்தட ஊக்்கமா்கக் ்்காண்டு, அதனத்துல்க 
பு்கழ்்பற்்ற ஜப்்பானி� “டீம்லாப்” ்கதலக்குழுவால் உருவாக்்கப்்பட்டது. 
அதிநுட்்பத் ்ைாழில்நுட்்பத்தைப் ்ப�ன்்படுத்தி, ஓவி�த் திரட்டிலுள்ள 69 
ஓவி�ங்கள் உயியராவி�ங்களா்க மாற்்றப்்பட்டுள்ளன. அதவ உயிர்ப்்்பற்று, 
்கண்ணாடி ்ராட்டான்டா வழி�ா்கச் ்ைன்று வருத்க�ாளர்்களுடன் 
்கலந்து்றவாடுகின்்றன.

சுயைன் விக்டரின் ஆடம்்பரமா்க அதையும் சி்றகு்கள்

டீம்்லப்பின் ்கான்கத்தின் ்கதை

NMS ரகப்கபசி சையலி
உங்கள் வருத்கயின்ய்பாது சி்றந்ை அனு்பவம் ்்ப்ற, எங்கள் அரும்்்பாருள்கக் 
த்கப்ய்பசி ்ை�லித� இப்ய்பாயை ்பதிவி்றக்்கம் ்ைய்யுங்கள். பிரைான 
்கண்்காட்சி்கதளப் ்பற்றி� யமல்விவரங்களும், ்கதலப்்்பாருட்்களின் ைமிழ, 
மண்டரின், மலாய் விளக்்கவரி்களும் உங்கள் விரல்நுனியில் கிதடக்கும்!

நனசகாரடயளிக்க எளிய வழி
சிங்கப்பூதரயும் உலத்கயும் ்பற்றி� ்கதை்களுடன் அரும்்்பாருள்கம் 
்ைாடர்ந்து அதனவதரயும் ஊக்்கமளிக்்க, ஒவ்வாரு சிறு 
உைவியும் உறுதுதண�ா்க இருக்கும். யமலா்க, வாழக்த்கயின் 
அதனத்து நிதல்கதள யைர்ந்ைவர்்கதள அதி்கமா்க ஈடு்படுத்தும் 
வத்கயில் அரும்்்பாருள்க இடத்தை உருமாற்றுவைற்கு உங்கள் 
நன்்்காதட உைவுகி்றது. Giving.sg மூலம் நன்்்காதட அளிக்்க 
யமல் ்காணும் QR குறியீட்தட வருடுங்கள் அல்லது உங்கள் 
வஙகிச் ்ை�லியில் கீழ ்காணும் QR குறியீட்தட வருடுங்கள்.

1 உங்கள் வஙகிச் ்ை�லித� த்கப்ய்பசியில் உட்்பதிவு ்ைய்யுங்கள். 
2 வஙகியின் ்ை�லித�ப் ்ப�ன்்படுத்தி PayNow QR குறியீட்தட வருடுங்கள்.
3 நீங்கள் அளிக்்க விரும்பும் ்ைாத்கத�ப் ்பதிவு ்ைய்து. குறிப்பு எண் 
 ்பகுதியின்கீழ “NMS” என உள்ளிடுங்கள். ்பணமாற்்றத்தை உறுதிப்்படுத்துங்கள்.

ஆைரவாளர்இைன் அதமப்பு

அரும்சபாருளகம் திறநதிருக்கும் கநைம் 

்காதல 10 முைல் இரவு 7 வதர (தினமும்) 
்காட்சிகூடம் 10 தினமும் மாதல 5 வதர தி்றந்திருக்கும்.

அதமதி�ான ்காதல்களில் அரும்்்பாருள்கம் 
்காதல 9 மணிக்கு தி்றக்கும்

கரடசி அனுமதி
இரவு 6.15 (்கண்ணாடி ்ராட்டான்டா)

இரவு 6.30 (மற்்ற ்காட்சிக்கூடங்கள்) 

ச்தாடர்பு
nhb_nm_corpcomms@nhb.gov.sg

நாஙகள் இர்யததிலும் இருக்கிகறாம்!

nationalmuseum.sg

national.museum.of.singapore 

natmuseum_sg

யமலும் ்பல சி்றப்புக் ்கண்்காட்சி்கள், நி்கழச்சி்கள் ்பற்றி 
எங்களது “What’s On” த்கய�ட்டில் விவரமறிந்திடுங்கள்!

அச்ைடித்ை யநரத்தில் அதனத்து ை்கவலும் துல்லி�மா்க ்பதிக்்கப்்பட்டது. அதனத்து உரிதம்களும் ்பாது்காக்்கப்்பட்டதவ. இந்ை த்கய�டில் ்பதிக்்கப்்பட்ட ை்கவல்்கதள 
சிங்கப்பூர் யைசி� அரும்்்பாருள்கத்தின் எழுத்துமூல அனுமதியின்றி ்பகுதி�ாயவா முழுதம�ா்கயவா மறு ்பதிக்்கப்்பட கூடாது. ்பதிப்புரிதம 2019

சபாதுவான விவைஙகள்

உணவு உண்ணயவா 
்பானம் அருந்ையவா

 கூடாது 

்கா்ணாளி 
்பட்மடுக்்கக்கூடாது

்கதலப்்்பாருட்்கதளத் 
்ைாடக்கூடாது

்மள்ளப் ய்பசுங்கள் ை�வு்ைய்து 
பிள்தள்கதளக் 
்கவனியுங்கள்

அளவில் ்்பரிைான 
்்பாருட்்கள் 

அனுமதிக்்கப்்படாது

ஒளிக்கீற்றுடன் 
புத்கப்்படம் 

எடுக்்கக்கூடாது

கண்ாடி சைாட்டானடா

சிஙகப்பூர், 
ஆகப்பழரமயான 
மைம்
சிங்கப்பூர் ்கதலஞர் ரா்பர்ட் ஜாவ, 
சிங்கப்பூரிலுள்ள 17 மரங்களின் 
்படங்களுடன் உருவாக்கியுள்ள இந்ைக் 
்கதலப்்பதடப்பில், நமது உள்ளூர் 
மரங்களுடன் சிங்கப்பூரர்்களுக்குள்ள 
ைனிப்்பட்ட இதணப்த்ப ஆராய்கி்றார்.



கரடகள் மற்றும் உ்வும், பானமும்

ஃபூட் ஃகபார் ்தாட்
திங்கள் – ஞாயிறு: ்காதல 10 மணி – இரவு 7 மணி 
(்கதடசி ய்காரிக்த்க மாதல 6.30 மணி)
்ைாதலப்ய்பசி: (65) 6338 9887 
nms@foodforthought.com.sg

சிறுவர் முைல் முதி�வர் வதர அதனவருக்கும் உ்கந்ை ்கதை்கள் நிரம்பி� 
“Food For Thought” யைநீர்கம், வடிவதமப்பிலும் உணவு வத்க்களிலும் ்பதை� 
நிதனவு்கதளயும் புத்ைாக்்கத்தையும் ஒருஙகிதணக்கி்றது.

ஃபுளூட்ஸ்
திங்கள் – ்வள்ளி: ்காதல 11:30 மணி - மதி�ம் 2 மணி,  
மாதல 6:30 மணி – இரவு 10 மணி
ைனி: ்காதல 10:30 மணி – மதி�ம் 2:30 மணி,  
மாதல 6:30 மணி – இரவு 10:30 மணி 
ஞாயிறு: ்காதல 10:30 மணி – மதி�ம் 4 மணி  
்ைாதலப்ய்பசி: (65) 6338 8770
flutes@flutes.com.sg

விக்யடாரி�ா ராணியின் ்்பான்விைாதவ முன்னிட்டு 1887-ல் முைன்முைலா்கத் 
தி்றக்்கப்்பட்ட அரும்்்பாருள்கத்தின் ஆ்கப் ்பைதம�ான ்பகுதியில் 
அதமந்திருக்கும் “Flutes” உணவ்கம், ஐயராப்பி� ்பாணியிலான உணவுப் 
்பட்டி�லில் புதுப்புது சுதவ்கதள அறிமு்கப்்படுத்தி, ்பதை�, புதி� உலகின் 
விருது்்பற்்ற ்பைரைங்கதளயும் வைஙகுகி்றது. 

மியூசியம் கலபல்
திங்கள் – ஞாயிறு: ்காதல 10 மணி – மாதல 6 மணி
NHB_museumlabel@nhb.gov.sg

புதிைா்கப் புதுப்பிக்்கப்்பட்ட MUSEUM LABEL எனும் அரும்்்பாருள்கக் 
்கதடயில், அரும்்்பாருள்கத்தின் திரட்டு்கதளயும் ்கருப்்்பாருட்்கதளயும் 
தம�ப்்படுத்தும் ்்பாருட்்களும் ்வளியீடு்களும் கிதடக்கும். அயைாடு, 
MUSEUM LABEL ஆைரவளிக்கும் உள்ளூர் வடிவதமப்்பாளர் மற்றும் 
ை�ாரிப்்பாளர்்களின் புதுதம�ான ை�ாரிப்பு்களும் த்கவிதனப் ்்பாருட்்களும் 
இஙகு ்காட்சிக்கு தவக்்கப்்பட்டுள்ளன.

1887-ஆம் ஆண்டு ்ைாடஙகி� வரலாற்த்றக் ்்காண்டுள்ள சிங்கப்பூர் யைசி� அரும்்்பாருள்கம், 
நாட்டின் ஆ்கப் ்பைதம�ான, முற்ய்பாக்கு சிந்ைதனயுள்ள அரும்்்பாருள்கமா்கத் தி்கழகி்றது. இைன் 
்காட்சிக்கூடங்கள் அதிநவீன ்ைாழில்நுட்்பத்தையும் ்பன்யனாக்கு வழிமுத்ற்கதளயும் ்ப�ன்்படுத்தி 
வரலாற்த்றயும் ்கலாைாரத்தையும் ்பதடக்கின்்றன. சிங்கப்பூரின் ்கலாைார, ்கட்டடக்்கதல அதட�ாளச் 
சின்னமா்க விளஙகும் இந்ை அரும்்்பாருள்கம், துடிப்புமிக்்க சிங்கப்பூர் இரவு விைா உட்்பட, ஆண்டு 
முழுவதும் ்பற்்பல புதுதம�ான விைாக்்கதளயும் நி்கழச்சி்கதளயும் நடத்துகி்றது. அயைாடு, மி்கவும் 
முக்கி�மான ்கதலப்்்பாருள் திரட்டு்களுடன் சிந்ைதனத�த் தூண்டும் ்கண்்காட்சி்கதளயும் ்பதடக்கி்றது. 

சிங்கப்பூர் யைசி� அரும்்்பாருள்கம் மூன்று ஆண்டு்கால மறுயமம்்பாட்டுக்குப் பி்றகு 2006 டிைம்்பர் மாைம் 
மீண்டும் தி்றக்்கப்்பட்டது. சிங்கப்பூரின் ்்பான்விைா ஆண்தட முன்னிட்டு, அரும்்்பாருள்கம் அைன் 
நிரந்ைரக் ்காட்சிக்கூடங்கதளப் புதுப்பித்து, 2015 ்ைப்டம்்பர் மாைம் மீண்டும் தி்றக்்கப்்பட்டது. 2017-ல், 
அரும்்்பாருள்கம் ைனது 130வது ஆண்டு நித்றதவக் ்்காண்டாடி�து. 

யைசி� அரும்்்பாருள்கத்தின் ைனித்துவத்தை அனு்பவித்து, சிங்கப்பூர் வரலாற்த்ற மீண்டும் ்பார்தவயிட 
வாருங்கள்.

சிங்கப்பூர் யைசி� அரும்்்பாருள்கம் அதனவரும் எளிதில் ்ப�ன்்படுத்தி மகிைக்கூடி� அனு்பவத்தை வைஙகுவதில் ்கடப்்பாடு ்்காண்டுள்ளது. 
எங்களது அணுக்கத்தக்க வைதிகரளயும் கைரவகரளயும்* ்பற்றி யமல்விவரம் அறி� QR குறியீட்தட வருடுங்கள் அல்லது வருத்க�ாளர் 
யைதவ அதி்காரியிடம் ய்பசுங்கள்!

*உங்கள் அன்புக்குரி�வர்்களுடன் வருத்க�ளிக்்க திட்டமிடுவைற்கு யமற்்காணும் வதர்படத்தை நீங்கள் ்ப�ன்்படுத்திக்்்காள்ளலாம். எல்லா ்காட்சிக்கூடங்களிலும் 
ைக்்கர நாற்்காலியும் குைந்தை ைள்ளுவண்டியும் ்ைல்வைற்்கான வைதி்கள் உள்ளன. ஆஙகிலம், ைமிழ, மண்டரின், மலாய் ்மாழி்களில் ்்பரி� அச்்ைழுத்தில் 
கிதடக்கும் ்கண்்காட்சி விளக்்கவரி்கள் எல்லா ்காட்சிக்கூடங்களிலும் இரவலா்கக் கிதடக்கும்.

வருத்க�ாளர் 
யைதவ்கள்

அரும்்்பாருள்க 
அன்்பளிப்புக் ்கதட

உணவ்கம்

அருந்ை்கம்

மின்தூக்கி

்கழிவத்ற

்பாலூட்டு அத்ற

பூட்டுள்ள 
்்பாருள்்காப்புப் 
்்பட்டி்கள்

எஈடி

உ்ர்வூக்கம் 
அதிகமான பகுதிகள் 

மனிைர்்கள் அதி்கமா்கவும், 
்பல்லூட்கமும்,  
உரக்்கமான ஒலி்களும்,  
மங்கலான ்வளிச்ைமும் 
்்காண்ட ்பகுதி்கள்

்தற்காலிக 
கணகாட்சி இடஙகள்

இதவ ைற்்காலி்க 
்காட்சிக்கூட 
இடங்களாகும். அண்தம 
நி்கழவு்கதளப் ்பற்றி 
விவரமறி�, அன்புகூர்ந்து 
முைல் மாடியிலுள்ள 
வருத்க�ாளர் 
யைதவ மு்கப்பிலுள்ள 
அலுவலர்்களிடம் 
ய்கட்்கவும்.

அரமதி அரற 

உங்களுக்ய்கா உங்கள் 
பிள்தளக்ய்கா சி்றப்பு 
யைதவ இருந்ைால் 
எங்கள் வருத்க�ாளர் 
யைதவ அலுவல்கங்கதள 
நாடுங்கள்.

ஓய்விடஙகள் / 
அரமதியான மூரலகள்   

அணுகத்தக்க 
ரமயஙகள் 

க்தசிய அரும்சபாருளக 
வைலாற்றுப் பார்த

அரும்்்பாருள்கக் 
்கட்டடம் எவவாறு 
உருமாறியிருக்கி்றது 
என்்பதையும் அைன் 
முக்கி� ்கட்டடக்்கதல 
அம்ைங்கதளயும் 
அறிந்திடுங்கள். 

அதட�ாளங்களுக்கு ஆைரவு

்்கனிங நுதைவாயில்

நடவடிக்த்க 
அத்ற

நடவடிக்த்க 
அத்ற

மாடி

3

2 & 3 மாடிக்கு ்ைல்லலாம்

மாடி

2
்கண்ணாடி மு்கப்பு

ய்பருந்து ்ப�ணி்கதள இ்றக்கிவிடும் இடம் 

சிங்கப்பூர் வாழக்த்க: 
நவீன ்காலனி

சிங்கப்பூர் வாழக்த்க: 
சிய�ானானில் உயிர்பிதைப்பு

்கண்ணாடி 
்ராட்டான்டா

ஆய்வரங்க 
அத்ற

1 & 2 மாடிக்கு 
்ைல்லலாம்

2 & 3 மாடிக்கு ்ைல்லலாம்அடித்ைளத்திற்கும் 
இரண்டாவது மாடிக்கும் ் ைல்லலாம் 

ய்கா ்ைங சூ ்கதலக்கூடம்: 
மா�ாஜாலமும் அச்சுறுத்ைலும்

சிங்கப்பூர் வாழக்த்க: 
வளரும் ்பருவம்

சிங்கப்பூர் வாழக்த்க: 
சிங்கப்பூர் குரல்்கள்

மாடி

1
சிங்கப்பூர் வரலாற்றுக் ்காட்சிக்கூடம்

ஃபூட் ஃய்பார் ைாட்

்காட்சிக்கூடம் 10

ஸடாம்ஃ்பர்ட் 
்காட்சிக்கூடம்ஃபுளூட்ஸ

அரும்்்பாருள்க நுதைவாயில் 
இ்றக்கிவிடும் இடம் 

(்படிக்்கட்டு வழி�ான நுதைவு)

1 & 2 மாடிக்கு 
்ைல்லலாம்

ஸடாம்ஃ்பர்ட் 
அலுவல்கம்

்்காண்ய்காஸ

ை ை்லான்

அடித்ைளத்திற்கும் 
இரண்டாவது மாடிக்கும் ்ைல்லலாம் 

ர்ாட்டான்டா

்கண்்காட்சிக்
கூடம் 2

்கண்்காட்சிக் 
கூடம் 1

்காட்ச்சிக்கூட 
அரங்கம்

ை ்்கன்�ன் அடித்ைளத்திற்கும் 
இரண்டாவது மாடிக்கும் ் ைல்லலாம் 

அடித்தளம்


