Enjoy your

Golden Years
with
SERS
உங்கள் ப�ொற்கொலத்தை
SERS-உடன்
அனு�வியுங்கள்

எங்ளின் SERS குழு

Our SERS Team
SERS-ககு நலவரவு!
உங்ள் வட்டிலும்
ீ
பழக்ப்பட்்ட சுற்றுப்புறததிலும் பல ஆண்டு்ோலம் வோழ்நத பிறகு, உங்ள்
பு்ளோக ஒட்டுமமோதத மறு்மம்போட்டுத திட்்டததிற்கு (SERS) ்தர்நமதடுக்ப்பட்டிருப்பதோ்
நோங்ள் அறிவிததிருப்பது உங்ளுககு ஓரளவு ்வலலயோ்வும் ஐயமோ்வும் இருககும்
என்பலதப் புரி்நது ம்ோள்ள முடி்ிறது.
SERS பற்றி நீங்ள் மதரி்நதும்ோள்ள ்வண்டிய த்வல்லள ஆறு எளிை குறிப்புகளாக
உங்ளுககு

வழங்வும்,

எடுததுககூறவும்

இ்நத

உங்ளது

மறுகுடி்யற்றத

வழி்ோட்டிலய

நோங்ள்

மதரிவு்லள

்ம்லோட்்டமோ்

தயோரிததிருக்ி்றோம்.

நீங்ள்

சுமு்மோ்வும் சிரமமின்றியும் புதிய இலலததிற்கு மோறிசமசலவலத உறுதிப்படுதத
உங்்ளோடும் உங்ள் குடும்பததோ்ரோடும் நோங்ள் ்சர்நது மசயலபடு்வோம்.
அன்புகூர்நது இ்நத வழி்ோட்டிலயப் படிததுப் போருங்ள். ்மலும் த்வல அறிய, SERS
ப்ிரவு அங்ததிற்குப் பதிவு மசய்யுங்ள். நோங்ள் கூடிய விலரவில ந்டததவிருககும்
SERS இலைப்பு நி்ழசசியில, உங்ளது SERS அலுவலலரச ச்நதிதது வட்டுரிலமலயச
ீ
சரிபோரக்வும், மறுகுடி்யற்றத மதரிவு்லளயும் நிதித திட்்டதலதயும் ்ல்நது ்பசவும்
உங்ளுககு மற்மறோரு வோய்ப்பு ்ில்டககும்.
உங்ளுககு ஏ்தனும் ்்ள்வி்ள் இரு்நதோல, அன்புகூர்நது SERS ்தகவல் த்தாய்லயப்ி
ய்யவயை 1800 866 3070 என்ற எண்ைில அலழயுங்ள்.

இந்த

வழிகாட்டியை

நாஙகள்

எளியைைாகப்

பயைத்திருப்ப்தால், விரிவான விவரஙகள் அறிை

SERS வழஙகும் பு்திை
த ்த ா ை க க த ்த ி ற க ா ன
எனது வழிகாட்டி

“எனது SERS வழிகாட்டி”-யைப் பாருஙகள்.
©2022 வையைப்பு
ீ
வளர்ச்ிக கழகம்.

வவக-விைம்
ீ
எழுததுபூரவ முன் அனுை்தி தபறாைல் இந்தக யகயைட்யை

நீ ஙகள் ைாறறிையைககயவா அல்்லது ைறுப்திப்பு த்யையவா கூைாது.
அயனதது உரியைகளும் பாதுகாககப்பட்ையவ.

நமது மூத்தோருக்ோன வழி்ோட்டி – 2022 பதிப்பு
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1. SERS என்பது என்ன?
எனது SERS வழிகாட்டி

சிங்ப்பூரிலுள்ள பலழய குடியிருப்புப் ்பட்ல்ட்லளப் புதுப்பிக்
அரசோங்ம் ்மற்ம்ோண்டுவரும் மதோ்டர முயற்சியின் ஒரு
பகுதியோ் 1995 ஆ்ஸ்ட் மோதம் SERS திட்்டம் மதோ்டங்ப்பட்்டது.
உங்ள் வட்டின்
ீ
மதிப்லபப் பயன்படுததிக ம்ோண்டு, ஒரு புதிய
வட்டில
ீ
குடிமபயரும் அ்த ்வலளயில, உங்ளது பலழய
அண்ல்டவட்்டோருககு
ீ
அரு்ிலும் பழக்ப்பட்்ட சுற்றுப்புறததிலும்
நீங்ள் வோழககூடிய தனிததுவமிக் வோய்ப்லப SERS திட்்டம்
வழஙகு்ிறது.

வடுகளின்
ீ
விறபயன
விய்லயை அறிை
அன்புகூரநது பககம் 40
பாரககவும்

SERS!

1

2020

ந்டததப்பட்்ட
ஆய்வின்படி, SERS
திட்்டம் ம்ிழசசி
அளிப்பதோ்வும்
்தஙகளது பு்திை
வடுகள்
ீ
ைிகவும்
்திருப்்திகரைாக
இருப்பதோ்வும்
ஆய்வு மசய்யப்பட்்ட
குடும்பங்ளில 92
விழுக்ோட்டினர
மதரிவிததனர!

1

2
2

3

3
6

2. எனது புதிய வடு
ீ எங்் இருககும்?

5

4

நீங்ள் அங ்மோ ்ி்யோவில 2-அலற ஃபிளகசி, 3-அலற அலலது
4-அலற வட்ல்ட
ீ
(நீங்ள் தகுதிமபற்றோல) ்தர்நமதடுக்லோம்.
விரும்பததகு்நத
இ்நத
இ்டததிலும்
சுற்றுவட்்டோரததிலும்
ஏரோளமோன வசதி்ள் உள்ளன. பல்வறு உைவுக்ல்ட்ளும்
்பரங்ோடியும் அலம்நதுள்ள மதோழிலநுட்பக ்லவிக்ழ் மததிய
்லலூரி, மசங சோன் ச்நலத மற்றும் சலமதத உைவு நிலலயம்,
அங ்மோ ்ி்யோ மற்றும் இ்யோ சூ ்ோங மபருவிலரவு இரயில
நிலலயங்ள் (வ்டககு-மதற்கு இரயிலபோலத), அங ்மோ ்ி்யோ
லமயம், ஜூபிலி ஸ்கு்வர, டிஜிட்சன் மோல, இ்யோ சூ ்ோங
விலளயோட்டு நிலலயம் ஆ்ியலவ இதில உள்ள்டஙகும்

ஒரு பு்திை வாழகயக
அனுபவம்

6

உங்ளது புதிய

5

4

வடு
ீ 2027-ல

தயோரோன பிறகு
மட்டு்ம உங்ள்
வட்டிலிரு்நது
ீ
நீங்ள்
மவளி்யறுவர்ள்.
ீ

1.

2.
3.
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உங்கள் ப�ொற்கொலத்தை SERS-உடன் அனு�வியுங்கள்

்மற்்ோணும் அலமவி்ட வலரப்டம் அளவு வி்ிதப்படி வலரயப்ப்டவிலலல.

வழி்ோட்டியிலுள்ள விவரங்ள் சம்ப்நதப்பட்்ட அரசோங் அலமப்பு்ளின் தற்்போலதய திட்்டலமப்பு ்நோக்ததின் அடிப்பல்டயிலோனலவ என்பதோல,

இவவிவரங்ள் உத்தசமோனலவ மட்டு்ம, இல்டயில்டயில மறுஆய்வுககு உட்ப்டககூடியலவ.

குடியிருப்போளர்ளின் மறுகுடி்யற்றத ்தலவ்லள நிலற்வற்ற வட்டு
ீ
வல்்ளின் ்லலவலய மோற்றியலமக் ்வண்டிய அவசியம் இரு்நதோல,

்ட்்டப்ப்டவிருககும் புதிய வடு்ளின்
ீ
எண்ைிகல் மோறககூடும்.

நமது மூத்தைொருக்கொன வழி்கொட்டி – 2022 �தைிப்பு
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3. எனது புதிய வட்ல்ட
ீ
வோஙகுவதற்கு
கூடுதல பைம் ்தலவப்படுமோ?
உங்ள் வட்டின்
ீ
ச்நலத மதிப்லப நீங்ள் இழப்பபீ்டோ்ப் மபறுவர்ள்.
ீ
அ்தோடு, நீங்ள் குடிமபயர உதவியோ் நியோயமோன மசலவுத
மதோல்யும் உங்ளுககுத தரப்படும். நீங்ள் இழப்பபீட்டுத
மதோல்லயப்பயன்படுததி
(முழுவலதயும்
அலலது
ஒரு
பகுதிலய) சலுல் விலலயிலோன புதிய வட்டுககுப்
ீ
பைம்
மசலுததலோம்.

SERS ்திட்ைத்தின்ககீ ழ, ்தகு்திதபறும் வட்டுரியைைாளரகள்
ீ
பு்திை வடு
ீ வாஙக $15,000 (ஒறயறைரகள்) அல்்லது
$30,000 (கூட்டு ஒறயறைரகள் ைறறும் குடும்பஙகள்) SERS
ைானிைம் தபறுவாரகள்.

எனது SERS வழிகாட்டி
அன்புகூரநது

இழப்பபீட்டுத

த்தாயக பறறிை விவரஙகள்

பககஙகள் 36, 37 பாரககவும்.
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நீங்ள் புதிய வட்டின்
ீ
சோவிலயப் மபற்றுக ம்ோள்வதற்கு முன்போ் ம்சநி ்ைக்ில
பைதலதத திருப்பிப் ்போட்டுவிடு்வோம். புதிய வட்ல்ட
ீ
வோஙகுவதற்கு இப்பைதலத நீங்ள்
பயன்படுதத ்வண்டிய அவசியம் இரு்நதோல, திருப்பிப் ்போ்டப்பட்்ட மதோல்யில
மீ தியிருககும் மதோல்லய உங்ளது சோதோரைக ்ைக்ி்ல்ய விட்டு லவககும்படி ம்சநி
்ழ்ததி்டம் நீங்ள் ்்ோரிகல் மசய்வதற்கு நோங்ள் உதவு்வோம்.
எங்ளது SERS குழுவினரும், உங்ளது SERS அலுவலரும், உங்ள் வரவுமசலவுககும்
்தலவ்ளுககும் மபோருததமோன மோற்று வ ீட்டுககு விண்ைப்பிக் உங்ளுககுத துலை
புரிவோர்ள்.

இழப்பபீட்டுத மதோல்யின் ஒரு பகுதி உங்ளது ம்சநி ்ைக்ில
திருப்பிப் ்போ்டப்ப்டலோம். நீங்ள் 55 வயதுககு ்மற்பட்்டவரோ்
இரு்நதோல, திருப்பிப் ்போ்டப்படும் மதோல்யிலிரு்நது ஒரு பகுதி
உங்ளது
ஓய்வுக்ோலக
்ைக்ில
முழு
ஓய்வுக்ோலத
மதோல்லய ஒதுக்ி லவப்பதற்குப் பயன்படுததப்படும். ம்சநி
்ைக்ில திருப்பிப் ்போ்டப்பட்்ட மதோல்யில மீ தியிருககும்
மதோல் உங்ளுககு மரோக்மோ்த தரப்ப்டலோம். மபோதுவோ்,
ஓய்வுக்ோலக ்ைக்ில உள்ள ்சமிப்லப வடு
ீ வோஙகுவதற்குப்
பயன்படுதத
முடியோது.
ஏமனனில,
அ்நதச
்சமிப்பு
ஓய்வுக்ோலததிற்்ோனது.

உங்கள் ப�ொற்கொலத்தை SERS-உடன் அனு�வியுங்கள்

நமது மூத்தைொருக்கொன வழி்கொட்டி – 2022 �தைிப்பு
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4. மறுகுடி்யறறத பதைரிவு்களும்
சலு்்க்களும் என்ன?
நீங்கள் �ின்வரும் மறுகுடி்யறறத பதைரிவு்க்ளப் �ரிசீலிக்கலொம். தையவுபசய்து �ின்வரும்
பதைரிவு்க்ள நன்கு �ரிசீலிதது, உத்தைச சொததைியங்க்ள உங்கள் குடும்�ததைொருடன் ்கல்நது
்�சுங்கள்.

1

நீங்கள்

ஓய்வுக்கொலக

�ைம்

உ்டயவரொ்க

்�ொட்டொல,

3-அ்ற

இரு்நது,
அலலது

உங்களது

ம்சநி

அ்தைவிடச

சிறிய

வட்டுக
ீ
கைன் எதுவும் பாககி யவத்திரா்த 3-அயற (68 ்துர ைீ ட்ைர)
வட்டு
ீ
உரியைைாளர 2-அயற (46 ்துர ைீ ட்ைர) வட்யை
ீ
வாஙகும் எடுததுககாட்டு

2

6வது மொடியில இருககும்

தைற்�ொ்தைய வட்டின்
ீ
உத்தைச
ச்ந்தை மதைிப்பு (குறிப்பு 3

வாழ விரும்புகியறன்

$30,000 SERS மொனியததைிறகுப்
�ிறகு 6வது மொடியிலுள்ள,

புதைிய 99 ஆண்டு குததை்்கயுள்ள

(BTO), ைீ ்திைிருககும் வடுகளின்
ீ
விறபயன

வி்ல

்திட்ைஙகளின்ககீ ழ, SERS ைறுகுடியைறற்ச

்லுயககளுைன் வட்டுககு
ீ
விண்ணப்பம்

த்யை்லாம். BTO ைறறும் SBF ்திட்ைஙகளின்ககீ ழ

உஙகளுககுக கியைப்பது

தபாருநதுைாைின், 10% முன்னுரியை ஒதுகககீ டு

ைய்நி)

(தராககம் ைறறும்/அல்்லது

த்யயும் விண்ணப்பஙகளுககு,

ைாறறுக குடிைிருப்பு
இருககிறது

கியைககும். ்மூகப் பராைரிப்பு அடுககுைாடி
வடுகளுககும்
ீ
(குறிப்பு 2 பாரககவும்),

மு்தியைார வட்டுவ்்தி
ீ

யபானஸ்

மு்தன்யை வட்ைாரப் தபாதுக குடிைிருப்பு
வடுகளுககும்
ீ
இது தபாருந்தாது.

SERS ைறுகுடியைறற்ச ்லுயககளுககுப்

ப்தி்லாக இழப்பபீட்டுத த்தாயகயுைன் பரிவுத
த்தாயகயும் தபறவும்

$202,000

வட்டின்
ீ
உத்தைச சலு்்க

(SBF), தபாது வட்டுத
ீ
ய்தரவுத ்திட்ைம் ஆகிை

எனகதகன த்ாந்தைாக

$315,000

�ொரக்கவும்)

நான் யவயறார இைத்தில்

ய்தயவகயகறப கட்டித்தரப்படும் வடுகள்
ீ

3

்கைக்கில

வய்தை

வட்டுவ்்தி
ீ
யபானஸுககும் தைகுதைி ப�றலொம்.

கியைாவில் வாழ

வழஙகப்படும் இைத்தில் பு்திை
2-அயற ஃபிளக்ி (குறிப்பு 1
பாரககவும்), அல்்லது நீஙகள்
்தகு்தி தபறறால் 3-அயற
அல்்லது 4-அயற வட்யை
ீ
வாஙகவும்.

ப�றுவதைற்கொன

வட்்ட
ீ
வொஙகும்்�ொது ஒவபவொரு குடிததைனததைிறகும் $30,000 வ்ரயிலொன மு்தியைார

நான் அங யைா
விரும்புகியறன்

தைகுதைி

$113,000
$30,000 வயர
உங்கள் ம்சநி ஓய்வுக்கொலக ்கைக்கில நீங்கள் �ைம்
நிரப்�ினொல

குறிப்பு
3.

வடு
ீ மொறும் பசலவு, முததைி்ர மறறும் சட்டக ்கட்டைங்கள் உள்ளடஙகும் நியொயமொன பசலவு்கள் இதைில உள்ளடங்கவில்ல.

அல்்லது

உஙகளது SERS வட்யை
ீ
SERS
ைறுகுடியைறற்ச ்லுயககளுைன்
விறகவும் அல்்லது உரியையை
யவதறாருவருககு ைாறறிக
தகாடுககவும்.

தைிட்டம் அறிவிக்கப்�ட்ட்�ொது கு்ற்நதைது 55 வய்தை எட்டியிரு்நதை வட்டுரி்மயொளர்கள்,
ீ
15 மறறும் 45 ஆண்டு்களுககு

இ்டப்�ட்ட (5-ஆண்டு்கொல அதைி்கரிப்புடன்) குறு்கிய்கொலக குததை்்கயுடன் 2-அ்ற ஃ�ிளக்ி வடு்க்ள
ீ
வொங்கலொம்.
2.

்திட்ைஙகள், யபானஸ்
பறறி யைல்விவரம் அறிை,

குறிப்பு
1.

மு்தியைாருககான

தைிட்டம் அறிவிக்கப்�ட்ட்�ொது கு்ற்நதைது 65 வய்தை எட்டியிரு்நதை வட்டுரி்மயொளர்கள்,
ீ
்தைர்நபதைடுக்கப்�ட்ட வட்டு
ீ
விற�்ன

நடவடிக்்க்களில 15 மறறும் 35 ஆண்டு்களுககு இ்டப்�ட்ட (5-ஆண்டு்கொல அதைி்கரிப்புடன்) குறு்கிய்கொலக குததை்்கயுடன்

அன்புகூரநது உஙகளது
SERS அலுவ்லரிைம்
யபசுஙகள்.

சமூ்கப் �ரொமரிப்பு அடுககுமொடி வடு்க்ள
ீ
வொங்கலொம்.
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5. புதிய வட்டுக்ோன
ீ
விண்ைப்பததில குடும்ப
உறுப்பினர்லளச ்சரக் முடியுமோ?

6. புதிய வட்டின்
ீ
சோவிலயப் மபற்றுக

ம்ோள்வதற்கு முன்போ் உரிலமயோளர

்ோலமோ்ிவிட்்டோல என்ன ந்டககும்?

ஆமோம், முடியும். உங்ள் மபற்்றோர(்ள்) அலலது பிள்லள தனியோர வட்டின்
ீ
உரிலமயோளரோ்
இரு்நதோல, அலலது இதற்குமுன் SERS மறுகுடி்யற்றச சலுல்்லளப் மபற்றிரு்நதோல
அலலது ஏற்்ன்வ இரண்டு முலற வ.வ.்-வின்
ீ
வட்டுச
ீ
சலுல்லயப் மபற்றிரு்நதோல,
SERS மறுகுடி்யற்றச சலுல்்லள நோங்ள் மறுபரிசீலலன மசய்்வோம். உங்ளது SERS
அலுவலரி்டம் நீங்ள் விளக்ம் மபறலோம்.

ஆரம்பம்
கா்லைானவர வட்டின்
ீ
ஒயர
உரியைைாளரா?

இல்ய்ல

ஆம்

நீ ஙகள் உஙகளது
தநருஙகிை குடும்ப
உறுப்பினரகயள
[்தகு்திதபறககூடிை
தபறயறார(கள்) அல்்லது
பிள்யள] பு்திை வட்டின்
ீ
கூட்டு விண்ணப்ப்தாரராக்ச
ய்ரததுகதகாணடு பு்திை

வடு
ீ கூட்டு்ச த்ாததுரியை
அடிப்பயைைில் உள்ள்தா?
இத்தகவய்ல நீ ஙகள் குத்தயக
ஒப்பந்தத்தில் கா்ண்லாம்.

வட்யை
ீ
வாஙக்லாம்.

இல்ய்ல
ஆம்
அந்த வவக
ீ
வடு
ீ இய்ண
உரியைைாளர(கள்) வ்ம்
தகாடுககப்படும்.
அவரகள் வட்டுரியைைாளராக
ீ
இருப்ப்தறகான எஙகளது ்தகு்தி
நிபந்தயனகயள நியறயவறறினால்,
பு்திை வட்டுககான
ீ
விண்ணப்பதய்தத
்தககயவததுக தகாள்ள்லாம். இந்த
நிபந்தயனகள் அவவப்யபாது
ைாறககூடும். SERS ைறுகுடியைறற்ச
்லுயககளில் எந்தவி்த ைாறறமும்
இருககாது.
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கா்லைானவரின் த்ாதது
அவருயைை உைி்லின்படி
(இருந்தால்) அல்்லது விருப்புரியை
இல்்லா வாரிசுரியை்ச
்ட்ைத்தின்படி பிரித்தளிககப்படும்.
கா்லைானவரின் வாரிசுகள்
்தகு்தி தபறறிருநது, அவரகள்
SERS வட்யை
ீ
ஏறறுகதகாள்ள
விரும்பினால், ்தறயபாது
அஙகு வ்ிப்பவரகள் ைட்டுயை
்தறயபா்திருககும் SERS
ைறுகுடியைறற்ச ்லுயககயளத
்தககயவததுகதகாள்ள முடியும்.
இல்்லாவிடில், நாஙகள் SERS
ைறுகுடியைறற்ச ்லுயககயள
ைறுபரி்கீ்லயன த்யயவாம்.

நமது
மூத்தைொருக்கொன
வழி்கொட்டி
– 2022
நமது
மூத்தைொருக்கொன
வழி்கொட்டி
– 2022�தைிப்பு
�தைிப்பு
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மபோறுப்புததுறப்பு
1. இ்நதக ல்்யட்டில உள்ள விவரங்ள், வலரப்டங்ள், திட்்டங்ள்
பதிப்புரிலமயும் வ்டலமப்பு
ீ
வளரசசிக ்ழ்ததிற்குச (வவ்)
ீ
மசோ்நதமோனது.

2. இ்நதக ல்்யட்டின் உள்ள்டக்ம், வழங்ப்ப்டவிருககும் SERS இழப்பபீட்டுக்ோன அலலது
புதிய வடு்ளின்
ீ
விற்பலனக்ோன வழங்ீ ்்டோ அலலது ஒப்ப்நத்மோ அலல. உங்ளுககுப்
மபோதுவோன விவரமளிப்ப்த உள்ள்டக்ததின் ்நோக்ம், அலவ உண்லம நிலவரதலதப்
பிரதிநிதிக்விலலல.

அடுதது என்ன?
நீங்ள் எங்லளச ச்நதிப்பதற்கு முன்னர, பின்வருபவற்லறச மசய்து
ஆயததப்படுததிக ம்ோள்ளலோம்.

#1

்ிஙபாஸ் ையற்சத்ால்லுககு விண்ணப்பிககவும்.
உங்ளது ம்சநி ்ைககு, மற்ற அரசோங் மின்-்சலவ்ள், எதிர்ோல
இலைய

விண்ைப்பங்ள்

உதவியோ்

இருககும்.

ஆ்ியவற்லற
உங்ளி்டம்

அணுகுவதற்கு

சிஙபோஸ்

சிஙபோஸ்

இலலோவிட்்டோல

www.singpass.gov.sg இலையததளததில விண்ைப்பிக்வும்.

#2

பு்திை வட்யை
ீ
வாஙகுவ்தறகு உஙகள் ைய்நி க்ணககில்
எவவளவு ப்ணம் இருககிறது என்பய்த அறிநது தகாள்ளவும்.
உங்ளது சிஙபோஸ் மலறசமசோலலு்டன் www.cpf.gov.sg இலையததளததில
புகுபதிவு மசய்து அலலது ம்சநி ்ிலள அலுவல்ததிற்குச மசன்று ம்சநி
இருப்புத மதோல்லயத மதரி்நது ம்ோள்ளவும்.

#3

உஙகள் வட்டின்
ீ
பாககிக கைன் த்தாயகயை (இருந்தால்)
கணைறிைவும்.
நீ ங்ள்

வவ்
ீ

்்டன்

மபற்றிரு்நதோல

www.hdb.gov.sg/myhdbpage

இலையததளததில புகுபதிவு மசய்யவும் அலலது நீ ங்ள் வங்ிக ்்டன்
மபற்றிரு்நதோல வங்ியின் பிரதிநிதியு்டன் ்பசவும்.

#4

அலனததின்

3. ப்டங்ள், ஓவியங்ள், ்சோ்டலன்ள், விளக்ங்ள், புல்ப்ப்டங்ள், வலரப்டங்ள், மற்ற
வலர்லல பல்டப்பு்ள் ்போன்ற ்ோட்சிப் பிரதிநிதிப்பு்ள் ்ற்பலனயோன ்லலப்பல்டப்பு்ள்
மட்டு்ம. உங்ளுககுப் மபோதுவோன விவரமளிப்ப்த அவற்றின் ்நோக்ம், அலவ உண்லம
நிலவரதலதப் பிரதிநிதிக்விலலல.
4.
இ்நதக
ல்்யட்டில
உள்ள
விவரங்ள்
முன்னறிவிப்பின்றி
எங்ளின்
தனி
விருப்பததின்்பரில அலலது சம்ப்நதப்பட்்ட மபோறுப்பலமப்பு்ளின் விதிமுலற்ளின்்பரில
மோற்றப்ப்டலோம் அலலது மறுஆய்வு மசய்யப்ப்டலோம். இ்நத விவரங்ளில வட்்டோரங்ள்,
திட்்டங்ள், நிறத திட்்டங்ள், வரைலன்ள், விளக்ககூறு்ள், வவ்-வின்
ீ
ம்ோள்ல்்ள்
மற்றும் திட்்டங்ள், SERS மறுகுடி்யற்றத ்தரவு்ள், மறுகுடி்யற்றச சலுல்்ள் ஆ்ியனவும்
இஙகு குறிப்பி்டப்ப்டோத மற்றலவயும் உள்ள்டஙகும்.
5. இ்நதக ல்்யட்டிலுள்ள விவரங்ள் மிகு்நத ்வனதது்டன் வழங்ப்பட்டிரு்நதோலும்,
விவரங்ள் துலலியமோ் இருப்பதோ் நோங்ள் உததரவோதம் அளிக்விலலல. இ்நத
விவரங்லளச சோர்நதிரு்நததோல அலலது இதில இருக்ககூடிய ஏ்தனும் பிலழ அலலது விவர
விடுபோட்்டோல யோருக்்னும் ்நரடியோ்்வோ மலறமு்மோ்்வோ ்நரககூடிய எ்நதமவோரு
்சதததிற்கும் அலலது இழப்புககும் நோங்ள் எ்நத விதததிலும் மபோறுப்போ்மோட்்்டோம். இ்நதக
ல்்யட்டில உள்ள விவரங்ளின் துலலியம், முழுலம, நம்ப்ததன்லம, சம்ோல ந்டப்புநிலல
மற்றும்/அலலது ்தலவ ஆ்ியவற்லறயும், விவரங்ளின் ஏ்தனும் ஒரு பகுதிலய ஏ்தனும்
ஒரு ்ோரைததிற்்ோ்ப் பயன்படுததுவதற்கு மற்றும்/அலலது சோர்நதிருப்பதற்கு முன்போ்,
அ்நத விவரம் உங்ளது சூழநிலலககுப் மபோரு்நதுமோ என்பலதயும் உறுதிப்படுததுவதற்குச
மசோ்நதமோ் விவரங்லளச சரிபோரககும்படியும் உங்ளது SERS பயை ்மலோளரி்டம்
்பசும்படியும் உங்ளுககு ஆ்லோசலன கூறப்படு்ிறது.

6. இ்நதக ல்்யடு ஆங்ிலம், சீனம், மலோய் மமோழி்ளிலும் ்ில்டககும். மவவ்வறு
பதிப்பு்ளில உள்ள விவரங்ளுககு இல்டயில ஏ்தனும் முரண்போடு்ள் இரு்நதோல, ஆங்ிலப்
பதிப்்ப ்ம்லோங்ியிருககும்.

குத்தயகக கா்லதய்தத ய்தரநத்தடுககககூடிை 2-அயற ஃபிளகஸி
வடு
ீ
வாஙகி உஙகளது ஓயவுககா்ல நி்தியை அ்திகரிப்பது
பறறி அல்்லது 3-அயற வடு
ீ வாஙகி உஙகளது ஓயவுககா்லக
க்ணககில் ப்ணம் நிரப்புவது பறறி நீஙகள் பரி்கீ்லிகக்லாம்.
உங்ள் குடும்பததினரு்டன் அலலது SERS அலுவலரு்டன் மறுகுடி்யற்றத
மதரிவு்லளக ்ல்நதோ்லோசிக்வும்.

22

உங்கள் ப�ொற்கொலத்தை SERS-உடன் அனு�வியுங்கள்

நமது மூத்தைொருக்கொன வழி்கொட்டி – 2022 �தைிப்பு

23

Our SERS Team

