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நிளைத்தனளம 
மற்றும ஆதரவுத் 
ததொகுப்புத் திடடம
த�ொழில்துறை நிறுவனங்கறை 
நிறலப்பொட்்டொடு இருகக் 
உ�வுவது, நிறுவனங்கை் �ங்கை் 
த�ொழிலொைரக்றை� ்�கக் றவ�்துக ்
தகொை்ை உ�வுவது ஆகியறவ 
அரசொங்கம் உடனடியொக முன்னுரிறம 
தகொடு�்து கவனிகக்ப்பட ்வண்டிய 
தசயல்கை் ஆகும். தகொவிட்-19 
நிறலறமறயச ்சமொைி�்து நிறுவனங்கை் 
அதிலிருந்து மீண்டு வர அரசொங்கம் 
உடனடி நிவொரண நடவடிகற்ககறை 
அறிமுகப்படு�த்ியுை்ைது. நிறுவனங்கை், 
த�ொழில்துறை பங்கொைி�்துவ 
நிறுவனங்கை் மை்றும் அரசொங்கமும் 
இறணந்து தசயல்பட்டு இந்�ச ்
சவொல்கறை சமொைிகக் முடியும்.

்பணப்புழககம

மவளைவொய்ப்பு

நிறுவன நிதி ஆதரவுத் 
திடடம - சிறிய, நடுத்தர 
நிறுவனஙகளுககொன நளடமுளற 
மூைதனக கடன

சிறிய, நடு��்ர நிறுவனங்களுகக்ு அவரக்ைின் 
நிதி� ்்�றவகறைப் பூர�்த்ி தசய்ய S$600,000 
வறர மூல�னக ்கடன்கறைக ்தகொடு�்து 
உ�வும் ்மம்பட்ட ஆ�ரவு வழங்கப்படும்.

மவளைகள் ஆதரவுத் திடடம

உை்ளூர ்ஊழியரக்ளுகக்ு (ஊழியருகக்ு 
S$3,600 மொ� ஊதிய வரம்பு) மூன்று 
மொ�ங்களுகக்ு 8% ஊதிய�ற்� ஈடுதசய்ய 
ஒ்ர ஒரு முறை ஆ�ரவைிகக்ப்படும்.

New

உலகப் தபொருைொ�ொரம் ஒரு சவொல்மிகக்க ்கொலகட்ட�த்ில் இருகக்ிைது. அதமரிகக்ச-்
சீன வர�்�்கப் ்பொர,் பிதரகஸ்ிட் (Brexit) மை்றும் உலகைவில் அதிகரி�்து வரும் �ை்கொப்பு 
உணரவ்ுகை் ்பொன்ைறவ இ�ை்குக ்கொரணிகைொக அறமகின்ைன. தகொவிட்-19 (தகொ்ரொனொக ்
கிருமி ்நொய் 2019) உலகைொவிய அைவில் �ை்்பொது பரவி வருவது கவறலயைிகக்ிைது.

சிங்கப்பூர ்வர�்�்கங்கை் தபொருைியல் �ொகக்�ற்� உணரந்்து, கவறலதகொை்கின்ைன 
என்பதில் சந்்�கமில்றல. உடனடியொகச ்தசய்ய ்வண்டியது, வர�்�்க நிறுவனங்களுகக்ு 
முன்னுரிறம அைி�்து அவை்றின் உடனடிச ்சவொல்கறை தவை்றிதகொை்ை உ�வுவதும், நீண்ட 
கொல ்நொகக்ில், அறவ வலுதபை்று எழுவ�ை்கு உ�வுவது்ம ஆகும்.

குறுகிய கொல� ்்�றவயொக, தகொவிட் -19 னொலும், பிை நொடுகைொல் ்மை்தகொை்ைப்படும் 
கிருமி�த்�ொை்றுப் பரவல் �டுப்பு நடவடிகற்ககைொல் விநி்யொகக ்கட்டறமப்பில் ஏை்படும் 
இறடயூறுகைொலும் ஏை்படும் �ொகக்�ற்�ச ்சமொைிகக் வணிகங்களுகக்ு அரசொங்கம் உ�வும். 
நிலைத்தன்லை, ஆதரவுத் ததொகுப்புத் திட்டை் நிறுவனங்கைின் பணப்புழகக்�த்ிை்கும், 
திடீதரனக ்குறைந்துவிட்ட ்�றவறயச ்சமொைிப்ப�ை்கும் உ�வகக்ூடிய அம்சங்கறைக ்
தகொண்டுை்ைது. நிறுவனங்கை் �ங்கை் த�ொழிலொைரக்றை� ்�கக்றவ�்துக ்தகொை்வ�ை்கொன 
உ�விகளும் இந்�� ்த�ொகுப்பு� ்திட்ட�த்ில் அடங்கும். 

அரசொங்கமும் நிறுவனங்களும் உடனடிச ்சவொல்கறை எதிரத்கொண்டு சமொைிகக்ும் 
அ்� ்நர�த்ில், மீண்டு எழும்்பொது வலுவொக தவைிவர வணிக நிறுவனங்கை் 
�யொரொக ்வண்டும். உலகைொவிய தபொருைொ�ொரக ்கட்டறமப்பு மொை்ைம் கண்டு 
வருகிைது; விநி்யொகக ்கட்டறமப்புகை் இடமொை்ைம் கண்டு வருகின்ைன, த�ொழில்நுட்ப 
முன்்னை்ைங்கை் துரி�ப்படு��்ப்படுகின்ைன. இந்� மொை்ைங்கை் புதிய வொய்ப்புகறைக ்
தகொண்டு வரும். எதிரக்ொல வொய்ப்புகறைக ்றகப்பை்ை��்கக் நிறலகக்ு நமது 
நிறுவனங்கறை உருமொை்றுவ�ை்கொன அம்சங்கறை வரவு தசலவு� ்திட்டம் 2020 
தகொண்டுை்ைது. இந்� அம்சங்கை் வலுவொன கூட்டொண்றமகக்ும், நிறுவன� ்திைன்கறை 
்மம்படு��்வும் மை்றும் நம் மகக்ைின் வைரச்ச்ிகக்ும் உ�வும். எடு�்துகக்ொட்டொக, 
வைரச்ச்ிகக்ு� ்�யொரொக இருகக்ும் சிறிய நிறுவனங்கை் நிறுவன வைரச்ச்ி� ்த�ொகுப்பு� ்
திட்ட�ற்�ப் பயன்படு�த்ிக ்தகொை்ைலொம். அது நிபுன�்துவ ஆ்லொசறனச ்்சறவகை், 
த�ொழில்நுட்ப�ற்�ப் பயன்படு�்து�ல் மை்றும் சந்ற� அணுகலுகக்ொன ஆ�ரறவ வழங்கும். 
்மலும் முதிரச்ச்ியறடந்� நிறுவனங்கை், த�ொழில் நிறுவனங்களுகக்ொன உருமொை்று� ்
த�ொகுப்பு� ்திட்ட�த்ின் மூலம் பயன்தபைலொம். இந்�� ்த�ொகுப்பு, ஆ்லொசறனச ்
்சறவகை், �றலறம��்துவ ்மம்பொடு, சந்ற� அணுகல் மை்றும் நிறுவன� ்திைறன 
்மம்படு�்துவ�ை்கொன ஆ�ரறவ வழங்கும். த�ொழில் நிறுவனங்களுகக்ொன ஆ�ரறவ 
்மம்படு�்துவ�ை்கொகப் பல ஆண்டுகைொக அரசொங்கம் எடு�்துவரும் முயை்சிகைின் 
த�ொடரச்ச்ியொக இறவ விைங்குகின்ைன. இந்� முயை்சிகைின் விவரங்கறை இந்�க ்
றக்யட்டிலுை்ை திைன்கறை ்மம்படு�்து�ல் பகுதியில் கொணலொம்.

சிங்கப்பூரின் வர�்�்க நிறுவனங்களும், த�ொழில்துறைக ்கூட்டொைிகளும் அரசொங்க�்துடன் 
இறணந்து தசயல்படுவ�ன் மூலம், உலகைொவிய-ஆசியொ றமயங்கைில் சிங்கப்பூர ்
வலுவொன நொடொக தவைிப்பட்டு, த�ொழில்நுட்பம், பு��்ொகக்� ்திட்டம் மை்றும் த�ொழில்துறை 
நிறுவனங்கைின் ம�த்ியில் �மது நிறலறய வலுப்படு�த்ிக ்தகொை்ை முடியும்.

முனனுளர

மொற்றியளமத்துகதகொண்டு 
வளர்சசியளடதல் திடடம 

பொதிகக்ப்பட்ட துறைகைில் 
இருப்பவரக்ளுகக்ு மறு ்வறலவொய்ப்பு� ்
திட்டங்களுகக்ொன பயிை்சி மை்றும் கொல 
நீட்டிப்பின் மூலம் சம்பை ஆ�ரவும் 
�ரப்படும்.

Enhanced

தசொத்து வரி (PT) தள்ளு்படி

2020-கக்ு தசலு��் ்வண்டிய தசொ�்து 
வரியில் (PT) 10% / 15% / 30% �ை்ளுபடி 
�குதிவொய்ந்� வணிகச ்தசொ�்துகக்ளுகக்ு 
வழங்கப்படும்.

நிறுவன வருமொன வரிக கழிவு 
(CIT)
நிறுவனம் தசலு��்்வண்டிய வருமொன 
வரியில் 25% (CIT) கழிவு, ஒரு நிறுவன�த்ிை்கு 
அதிகபட்சமொக S$15,000, மதிப்பீட்டு ஆண்டு 
2020-கக்ு வழங்கப்படும்.

New

New

மைலுை் தகவலுக்கு, 
www.singaporebudget.gov.sg
இலையத்தளத்லதப் 
பொரக்்கவுை்.

Enhanced

சம்பள உதவித்ததொளகத் திடடம
Enhanced

மொ�ொந்திர ஊதியமொக S$5,000 வறர 
சம்பொதிகக்ும் சிங்கப்பூரரக்ை் 2019 மை்றும் 
2020-ஆம் ஆண்டுகைில் முறை்ய 20% 
மை்றும் 15% இறண நிதியு�விறயச ்சம்பை 
உயரவ்ொகப் தபறுவொரக்ை்.
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வொய்ப்புகளளக ளகப்்பற்றுவதற்கொன திறனகளள மமம்படுத்துதல்

இன்றைய சவொல்கறை வர�்�்க நிறுவனங்கை் றகயொளும் அ்� ்நர�த்ில், எதிரக்ொல 
வொய்ப்புகளுகக்ொகவும் அறவ �ங்கறை நிறலநிறு�த்ிக ்தகொை்ை ்வண்டும். 
நிறுவனங்கை் த�ொடரந்்து திைன்கறைப் தபருகக்ிகத்கொை்வ�ன் மூலமும், உருமொை்ை�த்ின் 
மூலமும் இற�ச ்தசய்ய முடியும். இ�ன்மூலம் அறவ புதிய வொய்ப்புகறைப் 
பயன்படு�த்ிக ்தகொை்வ�ை்கு� ்�யொர ்நிறலயில் இருகக் முடியும்.

ஒவ்தவொரு கட்ட�த்ிலும், நிறுவன�த்ின் ஒவ்தவொரு அைவிை்கும், ஒவ்தவொரு வணிக 
இலகக்ிை்கும் இற�ச ்தசய்ய நிறுவனங்களுகக்ு அரசொங்கம் த�ொடரந்்து ஆ�ரறவ 
வழங்கும். நிறுவனங்கை் �ங்கை் வணிக� ்திட்டங்கை் மை்றும் குறிக்் கொை்கைின் வழியொக, 
நன்கு சிந்தி�்துச ்தசயல்படுவ�ன் மூலம் �ங்கை் பங்றகச ்தசய்ய ்வண்டும். இவ்வொறு 
தசய்வ�ன் மூலம் ஒன்ைொக, நொம் சிங்கப்பூர ்வர�்�்கச ்சூழறல வைர�்்து வலுவறடயச ்
தசய்ய முடியும்.

நிறுவனஙகளுககு, அவற்றின 

ஒவதவொரு அளவிற்கும, ஒவதவொரு 

இைகளக எடடவும வணிகத்தின 

ஒவதவொரு நிளையிலும ஆதரவு.

•  ்மம்படு��்ப்பட்ட புது� ்த�ொழில் பங்கு மு�லீடு
•  சிறிய, நடு��்ர நிறுவனங்கை் அறன�்துலகமயமொவ�ை்கொன  
    மின்னிலகக் வைரச்ச்ி� ்திட்டம்
•  ்கொபிசினஸ் (GoBusiness) உரிமம் மை்றும் மின்னிலகக் ஆ்லொசகர்
•  குடியிருப்பு வட்டொர நிறுவன ்மம்படு��்ல் திட்டம் (HEUP)
•  பணியமர�்�்லுகக்ு ஊகக்ுவிப்பு

•  உருமொை்ை�த்ிை்கொன நிறுவன� ்�றலறம��்துவம் (ELT)
•  குடியிருப்பு� ்�றலறம நிரவ்ொகி
•  சந்ற�� ்�யொரந்ிறல உ�வி� ்திட்டங்கை்
•  உலகமயமொ�லுகக்ு� ்�யொரொயுை்ை திைனொைரக்ை் திட்டம் (GRT)
•  ்கொபிசினஸ் (GoBusiness) உரிமம் மை்றும் மின்னிலகக் ஆ்லொசகர்
•  சிறிய, நடு��்ர நிறுவனங்கை் அறன�்துலகமயமொவ�ை்கொன  
    மின்னிலகக் வைரச்ச்ி� ்திட்டம்
•  பணியமர�்�்லுகக்ு ஊகக்ுவிப்பு
•  ஸ்கில்ஸ்ஃபியூசச்ர ்(SkillsFuture) நிறுவனக ்கடன்
•  சிறிய, நடு��்ர நிறுவன றமய ்மம்பொடு – வணிக வைரச்ச்ிகக்ொன  
    பங்கொைிகை் 
•  சிறிய, நடு��்ர நிறுவன றமய ்கொ டிஜிட்டல் (Go Digital) திட்டம்

•  திைன் பரிமொை்ை� ்திட்டம்
•  பணியமர�்�்லுகக்ு ஊகக்ுவிப்பு
•  பகுதி்நர மறு ்வறலவொய்ப்பு மொனியம்
•  உலகமயமொ�லுகக்ு� ்�யொரொயுை்ை திைனொைரக்ை் திட்டம் (GRT)

MNCs 
ைற்றுை்

 LLEs

வருைொனை்:
> S$100மி

வருைொனை்:
S$10மி - S$100மி

வருைொனை்:
S$1மி - S$10மி

வருைொனை்:
<S$1மி

நடுத்தர 
நிறுவனங்கள்

சிறிய நிறுவனங்கள்

குறு நிறுவனங்கள்

New

New

New

*்திட்டஙகள் நிறுவ்ஙகைின ம்தலவகலை நிவரத்தி தசய்வ்தற்கொக வடிவலமைககப்்டடுள்ை். மமைமை 
உள்ை வலர்்டம் ்திட்டஙகள் இைககொகக தகொண்டிருககும் நிறுவ்ப் ்ிரிவுகலை அடிப்்டியொகக 
தகொண்்டது, ்திட்டஙகளுககொ் ்தகு்தி அைவுமகொல்கலை அது குறிககவில்லை.
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வணிக 
மமம்பொடு மற்றும 
தளைளமத்துவம
நிறுவன�ற்� வைரக்க், நிரவ்ொக மை்றும் 
நிறுவன� ்திைன்கறை உருவொகக்ி 
்மம்படு��்ல்.

நிறுவன நிதி திடடம (EFS)

•  வர�்�்க வைரச்ச்ியின் பல்்வறு  
    கட்டங்கைில் வணிக� ்்�றவகறைப்  
    பூர�்த்ி தசய்வ�ை்கொன நிதியு�வி.
•  ்வறலகக்ொன மூல�னம், நிறலயொன  
    தசொ�்துகக்ை், த�ொழில்முறனப்புக ் 
    கடன், வர�்�்கம், திட்டங்கை் மை்றும்  
    இறணப்புகை் & பை்றுமொனங்கை்  
    ஆகிய ஆ று தவவ்்வறு பகுதிகறை EFS  
    உை்ைடகக்ியது.
•  இைம் நிறுவனங்களுகக்ு வலுவொன   
    ஆ�ரவு.

நல்டமுலற மூை்த்க க்ட்ில் தசய்யப்்ட்ட 
மமைம்்ொடுகளுககு, ்தயவுதசய்து ்ககம் 3-ஐப் 
்ொரககவும்.

Legend MNCs மற்றும LLEs சிறிய, நடுத்தர நிறுவனஙகள் குறு நிறுவனஙகள்

*முகக்ிய திட்டங்கை் வர�்�்கங்கைின் ்�றவகறையும் எவ்வைவிைொன வர�்�்கங்களுகக்ு உ�வுமொறும் அறமகக்ப்பட்டு� ்
�மகக்ு ஏை்ை திட்ட�ற்� வர�்�்கங்கை் ்�ரந்்த�டுகக்லொம்.

உருமொற்றத்திற்கொன நிறுவனத் 
தளைளமத்துவம (ELT)

•  வணிக வைரச்ச்ி� ்திைன்கை் பை்றிய  
    பயிை்சிகை் மை்றும் வணிக வைரச்ச்ி� ் 
    திட்ட�ற்� உருவொகக்ுவ�ை்கொன  
   பயிை்சிகை் ஆகியவை்றின் மூலமொக,  
   வைரச்ச்ியின் அடு��் வரம்றப  
   அறடவ�ை்கு, நம்பிகற்கயைிகக்ும்  
    நிறுவனங்கைின் வணிக� ் 
    �றலவரக்ளுகக்ு ஆ�ரவைி��்ல்.
•  முன்னொை் மொணவர ்அறமப்பின்வழி  
    கை்ைல் மை்றும் ஒ�்துறழப்புகக்ொன வழி  
    துறண வழங்கு�ல்.
•  உயர ்கல்விக ்கழகங்கை், நிதி  
    நிறுவனங்கை், த�ொழில் நிறுவன  
    வல்லுனரக்ை் உை்ைிட்ட பங்கொைிகைின்  
    கட்டறமப்பின் மூலம் த�ொழில்  
    நிறுவன� ்�றலறம�்துவ�த்ிை்கொன  
    உருமொை்ை� ்திட்டம் தகொண்டு  
    வரு�ல்.

Enterprise Transform PackageNew

அரசொஙக உதவிககு மகொ்பிசினஸ் 
(GoBusiness) மின ஆமைொசகர

அரசொங்க உ�விகை் பை்றிய �னிப்பட்ட 
வழிகொட்டறல வணிகங்கை் 
தபைலொம். வணிக� ்்�றவகை் 
குறி��் ்கை்வி� ்த�ொகுப்றபக ்
தகொண்டு, நிறுவனங்களுகக்ு� ்�கக் 
அரசொங்க உ�விறய மின் ஆ்லொசகர ்
பரிந்துறரப்பொர.் 

மின் ஆ்லொசகர ்்சறவ 2020-ஆம் 
ஆண்டின் பிை்பகுதியில் த�ொடங்கப்படும்.

Enterprise Grow PackageNew

குடியிருப்பு நிரவொகி

தபொரு��்மொன நிபுண�்துவம் தபை்ை 
அனுபவம் வொய்ந்� நிபுணரக்றை 
ஈடுபடு��்வும், அவரக்றை 
மறுஉருவொகக்ம், திைன் ்மம்பொடு 
மை்றும் உலகமயமொகக்ல் ஆகியவை்றில் 
உ�வுவ�ை்கு, தபொரு��்மொன 
வணிகங்களுடன் இறணகக்வும், 
வர�்�்கச ்சங்கங்கை் மை்றும் நிறுவனச ்
சறபகளுகக்ு ஆ�ரவைி��்ல். 

New

குடியிருப்பு வடடொர நிறுவன 
மமம்பொடடுத் திடடம (HEUP)
உை்கட்டறமப்பு ்மம்பொடுகை், 
இட�ற்� உருவொகக்ும் நடவடிகற்ககை், 
திைறன ்மம்படு�்தும் திட்டங்கை் 
மை்றும் நிறுவனங்கை் மை்றும் 
த�ொழிலொைரக்ளுகக்ொன பயிை்சி 
ஆகியவை்றின் மூலம், முழுறமயொன 
பு�்துணரச்ச்ி� ்திட்டங்கறைச ்
தசயல்படு��், ்�ரந்்த�டுகக்ப்பட்ட 
வணிகரக்ை் சங்கங்களுகக்ொன 
ஒருங்கிறணந்� ஆ�ரவு� ்த�ொகுப்பு.

New

ஸ்கில்ஸ்ஃ்பியூ்சசர 
தளைளமத்துவ மமம்பொடடுத் 
திடடம (SkillsFuture LDI)

சிங்கப்பூர�் ்திைனொைரக்ை் 
எண்ணிகற்கறயப் தபருகக்ுவ�ை்கொன 
தசொந்� �றலறம�்துவ� ்திட்டங்கறை 
(உ�ொரணமொக, தவைிநொட்டுகக்ு 
்வறலமொை்ைம் மை்றும் ்வதைொரு 
துறைகக்ு ்வறல மொை்ைம்) உருவொகக் 
்மலும் / அல்லது ்மம்படு��், 
SkillsFuture LDI - திட்ட�ற்� நிறுவனங்கை் 
பயன்படு�த்ிகத்கொை்ைலொம்.

PACT திடடம

�யவுதசய்து பகக்ம் 14-இல் முழு 
விைகக்�ற்�ப் பொரக்க்வும்.

நிறுவன மமம்பொடடு மொனியம 
(EDG)

•  முகக்ிய திைன்கை், பு��்ொகக்ம்  
    மை்றும் உை்ப�த்ி�த்ிைன் மை்றும்  
    உலகமயமொகக்ல் ஆகிய மூன்று  
    முகக்ியப் பிரிவுகைில் திட்டங்கறை  
    ஆ�ரி��்ல். 
•  70% வறரயொன ்மம்படு��்ப்பட்ட  
    ஆ�ரவு 31 மொரச் ்2023 வறர த�ொடரும்.

Enterprise Transform Package

சிறிய, நடுத்தர நிறுவன 
ளமய மமம்பொடு – வணிக 
வளர்சசிககொன ்பஙகொளிகள்

•  வைரச்ச்ிறய விறரவுபடு�்துவ�ை்கொன  
    திைறன நிரூபி�்து,  
    மின்னிலகக்மயமொகக்ு�ல், திைறம  
    ்மம்பொடு மை்றும் உலகமயமொகக்ல்  
    ்பொன்ைவை்றில் �ங்கை் வணிக�ற்�  
    உருமொை்ை ஆரவ்மொக உை்ை 
    நிறுவனங்களுகக்ொன முன்்னொடி� ் 
    திட்டம்.
•  கூட்டொக வணிக� ்திட்டங்கறை  
    உருவொகக்வும் மை்றும் தசயல்படு�்தும்  
    முயை்சிகறை ஆ�ரிகக்வும், சிறிய,  
    நடு��்ர நிறுவன றமயங்கை்  
    இந்� நிறுவனங்களுடன் இறணந்து  
    தசயல்படும்.

Enhanced Enterprise Grow Package

மகொ்பிசினஸ் (GoBusiness) உரிமம

்கொபிசிதனஸ் உரிம இறணய 
முகப்பு வழியொக அரசொங்க�்துடன் 
பரிவர�்�்றன தசய்யும்்பொது, 
எைி�ொன, ்வகமொன மை்றும் சிைந்� 
தசயல்முறைகறை வணிகங்கை் 
எதிரப்ொரக்க்லொம். அந்� இறணய 
முகப்பு, �ை்்பொது உணவுச ்்சறவகை் 
துறையின் புதிய நிறுவனங்கைின் உரிம 
விண்ணப்பங்களுகக்ு வழிகொட்டு�லுடன் 
கூடிய  தநறிப்படு��்ப்பட்ட ஒரு 
பயண�ற்� வழங்குகிைது. இந்� 
இறணய முகப்பு 2020-ஆம் ஆண்டில் 
அரசொங்க�்துடன் மை்ை முகக்ிய 
பரிவர�்�்றனகளுகக்ும் விரிவொகக்ப்படும்.

Enhanced Enterprise Grow Package

உற்்பத்தித்திறன தீரவுகள் 
மொனியத்தின (PSG) கீழ் மவளை 
மறுவடிவளமப்புககொன ஆதரவு

�யவுதசய்து பகக்ம் 16-இல் முழு 
விைகக்�ற்�ப் பொரக்க்வும்.

Next Bound of SkillsFutureEnhanced

�யவுதசய்து பகக்ம் 11-இல் முழு 
விைகக்�ற்�ப் பொரக்க்வும்.

ததொழில்நிறுவனஙகளுககொன 
ஸ்கில்ஸ்ஃ்பியூ்சசர (SkillsFuture) 
்பயிற்சி உதவி நிதி

New Next Bound of SkillsFuture
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உைகமயமொககல்
தவைிநொடுகளுகக்ு விரிவுபடு�த்ி, 
வட்டொர மை்றும் உலகைொவிய 
சந்ற�கைில் உை்ை வொய்ப்புகறைப் 
பயன்படு�த்ிக ்தகொை்ளு�ல்.

எனடரப்ளரஸ் (Enterprise) 
சிஙகப்பூர தவளிநொடடு 
ளமயஙகள்

புதிய வர�்�்க வழிவறககறை 
உருவொகக்ுவ�ை்கும், வணிக 
கூட்டொைிகறைக ்கண்டுபிடிப்ப�ை்கும், 
புதிய த�ொழில்நுட்பங்கை் மை்றும் 
திைன்கறைப் தபறுவ�ை்கும், 35-கக்ும் 
்மை்பட்ட சரவ்்�ச இடங்கைில் 
தசயல்படும் எண்டரப்ிறரஸ் 
சிங்கப்பூரின் உ�விறய நிறுவனங்கை் 
நொடலொம்.

உைகமயமொககத்திற்கொன 
இரடளட வரிக கழிவு (DTDi)

நிறுவனங்கைின் தவைிநொட்டு விரிவொகக் 
நடவடிகற்ககளுகக்ு ஆ�ரவைிகக்� ்
�குதியொன தசலவினங்களுகக்ொன 
வரி விலகக்ுகளுகக்ு நிறுவனங்கை் 
விண்ணப்பிகக்லொம். இது 31 டிசம்பர ்
2025 வறர நீட்டிகக்ப்படும். 1 ஏப்ரல் 2020 
மு�ல், பின்வருவனவை்றை உை்ைடகக் 
இ�த்ிட்டம் விரிவொகக்ப்படும்:

•  தபொரு��்மொன திைனொைரக்றை  
   அறடயொைம் கொணவும், வணிக� ் 
   த�ொடரப்ுகறை உருவொகக்வும்  
   ்வண்டிய புதிய தவைிநொட்டு வணிக  
   ்மம்பொடு த�ொடரப்ொன மூன்ைொம்  
   �ரப்பு ஆ்லொசறன தபறுவ�ை்கொன  
   தசலவுகளுகக்ு ஆ�ரவு.
•  வணிக ்மம்பொடு த�ொடரப்ொன    
   தவைிநொட்டுப் பயணங்களுகக்ொன  
   தசலவுகறை ஈடுகட்டு�ல் திட்ட�த்ின்  
    ் நொகக்ம்.

Enhanced

திறனொளரகளள 
உைகமயமொதலுககுத் 
தயொர்படுத்தும திடடம (GRT) 

சிங்கப்பூர ்வர�்�்கங்கை் அவை்றின்
சிங்கப்பூர ்ஊழியரக்ளுகக்ு� ்�ை்்பொற�ய 
சந்ற� அறிறவப் பயிை்றுவிப்ப�ை்கும் 
்மம்படு�்துவ�ை்கும், உை்ளூர ்
உயரக்ல்விக ்கழக மொணவரக்ை் 
பணியிடப் பயிை்சிகக்ும் தசல்வ�ை்கும் 
ஆ�ரவைிகக்ிைது.

பணியிடப் பயிை்சிகக்ும் பணி 
அனுபவ�த்ிை்கும் தவைிநொடுகளுகக்ுச ்
தசல்ல அதிக மொணவரக்றை 
ஊகக்ுவிப்ப�ை்கொக GRT 
்மம்படு��்ப்பட்டுை்ைது. இது 
வர�்�்கங்களுகக்ு� ்்�றவயொன 
திைனொைரக்ைின்  எண்ணிகற்கறய 
்மலும் விரிவுபடு�்துகிைது.

Enhanced

Growing Markets

குமளொ்பல்கதனகட 
(GlobalConnect)@SBF
த�ன்கிழகக்ு ஆசியொ மை்றும் வைரந்்து 
வரும் சந்ற�கைில், �ம் வணிக�த்ின் 
இருப்றப விரிவுபடு��்வும் அல்லது 
விரிவொகக்வும் விரும்பும் சிங்கப்பூர ்
நிறுவனங்களுகக்ு சந்ற� ஆ்லொசறனச ்
்சறவகை் மை்றும் வர�்�்க� ்
த�ொடரப்ுகறை வழங்குகிைது.

New

சிறிய, நடுத்தர நிறுவனஙகள் 
அளனத்துைகமயமொவதற்கொன 
மினனிைகக வளர்சசித் திடடம

த�ொழில்கை் உலகைொவிய ரீதியில் 
தசன்ைறடய ஆ�ரறவப் தபைலொம். 
மின்னிலகக்� ்�ைங்கை் மை்றும் 
�டங்கறைப் பயன்படு�்துவ�ை்கொன 
ஆ�ரறவப் தபை்று, தவைிநொடுகைில் 
அதிக அைவிலொன நுகர்் வொறரச ்
தசன்ைறடயவும், மை்றும் புதிய 
சந்ற� வொய்ப்புகறைச ்்சொதிகக்வும் 
ஆ�ரவு தபைலொம். நிறுவனங்கை் 
�ங்கை் மின்வணிக� ்திைன்கறை 
்மம்படு�்துவ�ை்கொன பயிை்சிறயயும் 
ஆ�ரறவயும் தபைலொம்.

New Enterprise Grow Package

சநளத ஆயத்த நிளை உதவி 
(MRA)

வணிகங்கை் விரிவொன FTA 
ஆ்லொசறன மை்றும் தவைிநொட்டு 
வணிக ்மம்பொட்டுகக்ொன ஆ�ரறவ 
எதிரப்ொரக்க்லொம். தவைிநொடுகளுகக்ுச ்
தசல்ல அதிகமொன உை்ளூர ்
நிறுவனங்கறை ஆ�ரிகக், மொனியம் 
்மம்படு��்ப்படும்:

•  மொனிய வரம்பு மூன்று ஆண்டுகைில்,  
    புதிய சந்ற�கக்ு ஆண்டுகக்ு S$20,000-இல்  
    இருந்து S$100,000-கக்ு உயர�்�்ப்படும்.
•  மூன்று வருடங்களுகக்ு 31 மொரச் ்2023  
    வறர 70% ஆ�ரவு நிறல நீட்டிகக்ப்படும்.

Enhanced Enterprise Grow Package

ததொழில்நிறுவன மமம்பொடடு 
மொனியம (EDG)

�யவுதசய்து பகக்ம் 6-இல் முழு 
விைகக்�ற்�ப் பொரக்க்வும்.

Enterprise Transform Package

New
புத்தொககம குறித்த உைகளொவிய 
கூடடணி (GIA)

பு��்ொகக்�த்ில் இறணந்து தசயல்படு�ல் 
மை்றும் சந்ற� விரிவொகக்�த்ிை்கொக 
வர�்�்கங்கை் தவைிநொட்டுக ்
கூட்டொைிகறை அணுகலொம்.

PACT திடடம

�யவுதசய்து பகக்ம் 14-இல் முழு 
விைகக்�ற்�ப் பொரக்க்வும்.

�யவுதசய்து பகக்ம் 11-இல் முழு 
விைகக்�ற்�ப் பொரக்க்வும்.

ததொழில்நிறுவனஙகளுககொன 
ஸ்கில்ஸ்ஃ்பியூ்சசர (SkillsFuture) 
்பயிற்சி உதவி நிதி

New Next Bound of SkillsFuture

Legend MNCs மற்றும LLEs சிறிய, நடுத்தர நிறுவனஙகள் குறு நிறுவனஙகள்

*முகக்ிய திட்டங்கை் வர�்�்கங்கைின் ்�றவகறையும் எவ்வைவிைொன வர�்�்கங்களுகக்ு உ�வுமொறும் அறமகக்ப்பட்டு� ்
�மகக்ு ஏை்ை திட்ட�ற்� வர�்�்கங்கை் ்�ரந்்த�டுகக்லொம்.
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மவளைகள் மற்றும 
திறனகள்
ஊழியரக்ளுகக்ொன திைன் ்மம்பொட்டு 
வைரச்ச்ிகக்ு ஆ�ரவு வழங்கி 
ஊழியரக்ளுகக்ு மொறிவரும் த�ொழில் 
துறைகைிகக்ு� ்�குந்�ொரப்்்பொல் 
�ங்கறை� ்�கக் றவ�்துகத்கொை்ைச ்
தசய்�ல்.

தவைிநொட்டு வல்லுனரக்றை 
வரவறழ�்து, புதிய திைன்கறை உை்ளூர ்
ஊழியரக்ளுகக்ுக ்கை்பிகக்வும், அல்லது 
உை்ளூர ்ஊழியரக்றை தவைிநொட்டிை்கு 
அனுப்பி புதிய திைன்கறைப் தபைவும் 
பயிை்சி அைிகக் நிதி ஆ�ரறவ 
வழங்குகிைது.  

திறனொற்றல் ்பயிற்றுவிப்புத் 
திடடம

வொழ்களகத் ததொழில் ஆதரவுத் 
திடடம

பணியில் அமர�்்துவ�ை்கு முன்பு 
்வறல ்�டுபவரக்ை் ்வறலகக்ுப் 
தபொரு��்மொனவரக்ைொ எனபற�க ்குறுகிய 
கொல பணியமர�்�்ல் மூலம் மதிப்பிட 
மு�லொைிகை் அனுமதிகக்ப்படு�ல்.

வொழ்களகத் ததொழில் ஒத்திளக 

சிறிய, நடு��்ர நடு��்ர நிறுவனங்களுகக்ுச ்
சிைப்பொன ்வறல ஆட்கறை எடுகக்வும், 
பட்ட�ொரிகை், ்மலொைரக்ை், நிரவ்ொகிகை் 
மை்றும் த�ொழில்நுட்ப வல்லுநரக்ை் 
(PMET) புதி�ொக ்வறலயில் அமர�்�் 
நிதி ஆ�ரவும், முை்்பொகக்ொன மனி�வை 
வழகக்�்துடனொன பட்டறைகை் மூலம் 
உ�வுகிைது.

்பி-மமகஸ் (P-Max)

மவளை மற்றும திறனுககொன 
ததொழில் நிறுவன இளணய 
வொசல் 

இந்�� ்த�ொழில் நிறுவன இறணய வொசல் 
வழியொக SkillsFuture Singapore, Workforce 
Singapore கீ்ழ உை்ை �கவல் மை்றும் 
தபொரு��்மொன ்வறல, திைன் சொரந்்� 
திட்டங்கைின் வைங்கறைக ்கண்டறிந்து 
வர�்�்கங்கை் �ங்கை் பயிை்சிகறையும் 
மை்றும் மனி� வை ்மம்பொட்டின் 
்�றவகறையும் கண்டறிய ஆ�ரவு 
அைிகக்ிைது.  

மறு உருவொகக்� ்திட்டங்கறை 
்மை்தகொை்ளும் நிருவனங்கை்
தசயல்திைன் மிகக் மனி�வை� ்த�ொழிலொக 
மொை்ைம் அறடயும் ்பொது இறடகக்ொல 
தவைிநொட்டு மனி�வை ஆ�ரறவயும், 
மொனியங்கறையும் தபைலொம்.

தசயல்திறனமிகக 
மனிதவளத்ளத மமம்படுத்தும 
நிறுவன ஆதரவுத் திடடம

த�ொழில்கைின் தசொந்� உை்பயிை்சி 
கட்டறமப்றப உருவொகக் 
வடிவறமகக்ப்பட்ட தீரவ்ுகைின் மூலம் 
்வறலயிடக ்கை்ைல் திைன்கறையும், அ்� 
்பொன்று சொன்ைைிகக்ப்பட்ட ் வறலயிடப் 
பயிை்சியொைரக்ைின் உ�வி் யொடு மிகச ்சிைந்� 
பயிை்சிகறை� ்த�ொழில்கை் தபைலொம்.

மவளையிட கற்றலுககொன மதசிய 
உனனதநிளையம (NACE) மூத்த ஊழியரகளின ்பணி 

ஓய்வுத்பறும வயளத 
முனகூடடிமய அதிகரிககும 
நிறுவனஙகளுககொன மொனியம

Senior Worker Support PackageNew

Enhanced

்வறல ்�றவப்படும் �குதியுை்ை மூ��் 
ஊழியரக்ளுகக்ுப் பகுதி ்நர மறு்வறல 
வொய்ப்பிறன� ்�ொ்ன முன்வந்து வழங்கும் 
த�ொழில்களுகக்ு ஆ�ரவு அைிகக்ிைது.

்பகுதி மநர மறுமவளை வொய்ப்பு 
மொனியம  

New Senior Worker Support Package

த�ொழில் நிறுவன மொை்ைங்களுகக்ும், 
ஊழியரக்ளுகக்ொன மு�லீட்டிை்கொன 
கூடு�ல் ஆ�ரறவ மு�லொைிகளுகக்ு 
வழங்குகிைது. த�ொழில் நிறுவன 
மொை்ைங்களுகக்ும், ஊழியரக்ளுகக்ொன 
மு�லீட்டில் நிறுவன�த்ின் தசொந்� 
தசலவில் 90% வறர சரிதசய்ய ஒவ்தவொரு 
நிறுவன�த்ிை்கும் S$10,000 வறர கடன் 
வழங்கப்படுகிைது.

ததொழில்நிறுவனஙகளுககொன 
ஸ்கில்ஸ்ஃ்பியூ்சசர (SkillsFuture) 
்பயிற்சி உதவி நிதி

New Next Bound of SkillsFuture

Next Bound of SkillsFuture

உை்ளூரில் ்வறல ்�டுபவரக்ளுகக்ுப் 
புது�த்ிைன் வழங்க வகுப்பிை்கொன கட்டண 
நிதியு�விறயயும், சம்பை உ�விறயயும் 
மு�லொைிகை் தபை்றுதகொை்ைலொம். 

பணியமரவ்ுப் பயிை்சி� ்திட்டங்கைின் 
கீழ் 90% முதிரவ்றடந்� ்வறல 
்�டுபவரக்ளுகக்ு ்மம்படு��்ப்பட்ட 
சம்பை ஆ�ரவு தபைலொம்.

ததொழில் நிபுணத்துவ மொற்றுத் 
திடடம (PCPs), ்பணியமரவுப் 
்பயிற்சித் திடடஙகள் ததொடர 
கல்வி மற்றும ்பயிற்சி (CET) 
ளமயஙகள்

Enhanced SkillsFuture Mid-Career Support Package

40 அல்லது அ�ை்கும் ்மை்பட்ட உை்ளூர ்
இறட��்ரப்பட்ட வொழ்கற்கத�ொழில் 
ஊழியரக்ளுகக்ுப் புது� ்திைன் வழங்கும் 
திட்டம் வழியொக ்வறலயில் அமர�்�் 
மு�லொைிகளுகக்ு ஆ�ரவு வழங்குகிைது.

*த்தொழில் நிபுணததுவ மைொற்றுத ்திட்டம் (PCPs) 
கல்டநிலை ஊழியரகளுககொ் ்ணியமைரவுப் 
்யிற்சித ்திட்டஙகள் (PnT), த்தொ்டர கல்வி மைற்றும் 
்யிற்சி (CET) லமையம் மைறு்திறன ்திட்டத்திற்கு 
்தகு்தியுல்டயவரகலைப் ்ணியில் அமைரத்த 
ஊககுவிககிறது.

்பணயில் அமரத்த ஊககுவித்தல் 
New SkillsFuture Mid-Career Support Package

திைன் குறைந்� பணியொைரக்றைப் 
பணியமர�்�்வும், �கக் றவகக்வும், 
மறுவடிவறமகக்ப்பட்ட ்வறலகை், 
பயிை்சிகை், பணியமர�்்தும் ்சறவகை் 
வழங்கி மு�லொைிகளுகக்ு ஆ�ரவு 
வழங்குகிைது.

திறநத வழி திடடம

6 மொ� கொலமொக அல்லது அ�ை்கும் 
்மலொக ்வறல ்�டும் சிங்கப்பூர ்
பட்ட�ொரிகை், ்மலொைரக்ை், நிரவ்ொகிகை் 
மை்றும் த�ொழில்நுட்ப வல்லுநரக்ை் (PMET), 
அல்லது பணிநீகக்ம் தசயப்பட்டுை்ை 40 
மை்றும் அ�ை்கும் ்மை்பட்ட வயதுறடய 
ஊழியரக்றை, பணியில் அமர�்�்வும் 
ஊகக்ுவிகக்ுமொன சம்பை ஆ�ரவு திட்டம்.

குறைந்�ப்பட்ச சட்டபூரவ்மொன 
்�றவகறைவிட மறு்வறல 
வொய்ப்பு வயது வரம்றபயும், ஓய்வு 
தபறுபவரக்ைின் வயது வரம்றபயும் 
உயர�்்தும் நிறுவனங்களுகக்ு உ�வுகிைது.

Legend MNCs மற்றும LLEs சிறிய, நடுத்தர நிறுவனஙகள் குறு நிறுவனஙகள்

*முகக்ிய திட்டங்கை் வர�்�்கங்கைின் ்�றவகறையும் எவ்வைவிைொன வர�்�்கங்களுகக்ு உ�வுமொறும் அறமகக்ப்பட்டு� ்
�மகக்ு ஏை்ை திட்ட�ற்� வர�்�்கங்கை் ்�ரந்்த�டுகக்லொம்.
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ஸ்கில்ஃ்பியூ்சசரின (SkillsFuture)
ததொடரகள்

ஊழியரக்ளுகக்ு பயிை்சி அைிகக் புதிய 
மை்றும் மு�ன்றமயொன பகுதிகைொன 
�ரவு பகுப்பொய்வு, நிதி, த�ொழில்நுட்பம் 
சொரந்்� ் சறவகை், மின் ஊடகம், 
இறணயப்பொதுகொப்பு, த�ொழில்முறனப்பு, 
உயர�்ரமொன உை்ப�த்ிகை், மை்றும் 
நகரப்்புை� ்தீரவ்ுகை் ் பொன்ை த�ொழில்துறை 
சொரந்்� திட்டங்கறை வர�்�்கங்கை் 
பயன்படு�த்ிகத்கொை்ைலொம்.

ததொழில்நுட்ப திறனகளள 
துரிதப்்படுத்துதல் (TeSA)

�ை்்பொற�ய �கவல் மை்றும் 
த�ொடரப்ு த�ொழில்நுட்பம் (ICT) 
வல்லுனரக்ை் மை்றும்,  �கவல் மை்றும் 
த�ொடரப்ு த�ொழில்நுட்பம் இல்லொ� 
வல்லுனரக்ளுகக்ுப் புதிய திைன்கறை 
்மம்படு�த்ி, ்�றவப்படுகின்ை துறை 
சொரந்்� மதிநுட்ப�ற்�ப் தபை்று, விறரந்து 
மொை்ைங்கறைக ்கொணும் மின்னிலகக்ச ்
சூழலில் ்பொட்டி� ்�ன்றமயுடன் 
நிறல�த்ிருகக்வும், சவொல்கறை 
எதிரக்த்கொை்ைவும் ஆ�ரவு அைிகக்ிைது.

வர�்�்கங்கை் எதிரப்ொரக்க்ும் 40 மை்றும் 
அ�ை்கு ்மை்பட்ட முதிரவ்றடந்� 
பட்ட�ொரிகை், ்மலொைரக்ை், நிரவ்ொகிகை் 
மை்றும் த�ொழில்நூட்ப வல்லுநரக்றைப் 
பணியில் அமர�்�்வும், பயிை்சி 
அைிகக்வும் த�ொழில்நுட்ப� ்திைன்கறை� ் 
துரி�ப்படு�்து�ல் திட்டம் மூலம் 
நிறுவனங்கைொல் பரிந்துறரகக்ப்பட்ட 
திட்டம் ்மம்படு��்ப்படும்.

சிைப்பொக ஏை்பொடு தசய்யப்பட்ட 
பயிலரங்குகைின் மூலம் கொலியொக உை்ை 
பணியிடங்கை், திைனொைரக்றைப் பை்றி� ்
த�ொழில்கை் அறிந்துதகொை்ைலொம்.

ஸ்கில்ஃ்பியூ்சசரின உடனடித் 
ததொடககம (SkillsFuture JumpStart!) 
்பயிைரஙகு 

Enhanced

திறன கடடளமப்பு

த�ொழில்கை் �ங்களுறடய மனி� 
வை உ�த்ிகளுகக்ும், திைன் வைரச்ச்ி 
திட்ட�த்ிை்கும் திைன் கட்டறமப்றபப் 
பயன்படு�த்ிக ்தகொை்ைலொம். 
துறைகளுகக்ொன முகக்ிய �கவல்கறையும், 
்வறலகக்ொன வழி��்டங்கறையும், 
பணிப்தபொறுப்றபயும், ்�றவயொன 
நறடமுறையில் உை்ை மை்றும் புதி�ொன 
திைன்களுகக்ொன பரிந்துறரகக்ப்பட்ட
பயிை்சி�த்ிட்டங்கறையும் ஒவ்தவொரு 
கட்டறமப்பும் வழங்குகிைது.

ஸ்கில்ஃ்பியூ்சசர (SkillsFuture) 
மவளை கல்வித் திடடஙகள்

்வறல கல்வி� ்திட்டங்கைொனறவ புதிய 
திைனொைரக்றை அமர�்�்வும் சொன்றி�ழ் 
நிறலயிலிருந்து முதுநிறல பட்ட�ொரி 
நிறலகக்ு மொை்ைவும். ்மலும் வர�்�்கங்கை் 
வடிவறமப்ப்�ொடு மட்டுமல்லொமல் உயர ்
கல்விக ்கழகங்களுடன் நியமிகக்ப்பட்ட 
�னியொர ்்சறவ வழங்குபவரக்ளுடனும் 
இறணந்தும் தவைிகத்கொண்டு வர 
வர�்�்கங்கைொல் முடியும்.

Enhanced

Headstart திடடம 

சிறிய, நடு��்ர நிறுவனங்கைின் மதிநுட்பச ்
தசொ�்துகறைப் பயன்படு�த்ிகத்கொை்வற� 
்மலும் எைி�ொகக் 36 மொ�ங்களுகக்ு 
பிர�்் யக உரிமமும், உரிறம�த்�ொறக 
இன்றியும் A*STAR உடன் இறணந்து 
உருவொகக்ிய மதிநுட்பச ்தசொ�்து.

A*STAR சநளதளமய கூடடு 
முயற்சி (ACCM)

உை்நொட்டு மை்றும் தபரிய பன்னொட்டு 
நிறுவனங்களுடன் இணகக்மொன கூட்டு 
முயை்சிகக்ும், த�ொடரப்ு அறமவ�ை்கும் 
அனுமதிகக்ும் ஓர ்இறணயக ்
கட்டறமப்பு� ்�கவல் �ைம்.

மினனியல் மசளவகளுககொன 
ஆய்வகம 

த�ொழில்கை், துறைசொரந்்� சவொல்கறை 
எதிர்் நொகக், IMDA, த�ொழில்நுட்ப ்சறவ 
வழங்குபவரக்ை் மை்றும் ஆரொய்சச்ிக ்
கழகங்களுடன் பங்கைிகக்ின்ைன.

புத்தொககத்திறன நிளையஙகள் 
(COIs)
புதிய த�ொழில்நுட்ப உை்ப�த்ிப் 
தபொருை்கறை, பல�ரப்பட்ட வசதிகை், 
ஆ்லொசறனகை், பயிை்சிகை், மை்றும் 
குறிப்பிட்ட துறைகளுகக்ொன த�ொழிநுட்ப 
்சறவகறை உருவொகக்வும், ்சொதிகக்வும் 
த�ொழில்களுகக்ு ஆ�ரவு அைிகக்ிைது.     

புத்தொககத்திறன
த�ொழில்நுட்பம் மை்றும் கூட்டு 
முயை்சியின் மூலம் புதிய உை்ப�த்ிப் 
தபொருட்கறையும், ்சறவகறையும் 
உருவொகக்ு�ல் அல்லது பணிதசயல் 
முறைகறை ்மம்படு�்து�ல்.

Next Bound of SkillsFuture

உற்்பத்தித்திறன 
தீரவுகள் மொனியம வழி 
மறுவடிவளமககப்ப்டட 
மவளைகளுககு ஆதரவு (PSG) 

�யவுதசய்து பகக்ம் 16-இல் முழு 
விைகக்�ற்�ப் பொரக்க்வும்.

Next Bound of SkillsFutureEnhanced

ததொழில்நிறுவன மமம்பொடடு 
மொனியம (EDG)

�யவுதசய்து பகக்ம் 6-இல் முழு 
விைகக்�ற்�ப் பொரக்க்வும்.

Enterprise Transform Package

Legend MNCs மற்றும LLEs சிறிய, நடுத்தர நிறுவனஙகள் குறு நிறுவனஙகள்

*முகக்ிய திட்டங்கை் வர�்�்கங்கைின் ்�றவகறையும் எவ்வைவிைொன வர�்�்கங்களுகக்ு உ�வுமொறும் அறமகக்ப்பட்டு� ்
�மகக்ு ஏை்ை திட்ட�ற்� வர�்�்கங்கை் ்�ரந்்த�டுகக்லொம்.
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மதிநுட்ப்ச தசொத்து இளடயீடு 
(IPI)
த�ொழில் ் �றவகக்ொன தபொரு��்மொன 
த�ொழில்நுட்ப மதிநுட்பச ்தசொ�த்ுகறை 
வழங்கு்வொருடன்  த�ொடரப்ுதகொை்ை 
நிறுவனங்களுகக்ு உ�வும் இறணய 
சந்ற� றமயம் மை்றும் ஆ்லொசறனகை் 
வழங்கப்படும்.

மதிநுட்ப்ச தசொத்து (IP) 
திடடஙகள்

த�ொழில்நுட்பங்கை், வியொபொர மு�த்ிறரகை் 
மை்றும் மதிநுட்பச ்தசொ�த்ுகக்ை் 
ஆகியவை்றை விறரவொகச ்சந்ற�ப்படு��், 
மதிநுட்பச ்தசொ�த்ு �ணிகற்க, மதிநுட்பச ்
தசொ�த்ு ஆ்லொசறன உ�த்ிகை், மதிநுட்பச ்
தசொ�த்ு பகுப்பொய்வு மை்றும் த�ொழில்/ சட்ட 
ஆய்வுக ்கூடங்கை் மு�லிய சலுறககளுடன்  
கூடிய திட்டங்கறை� ்த�ொழில்கை் 
பயன்படு�த்ிக ்தகொை்ைலொம்.

திறநத புத்தொககத் தளம (OIP)

பிரசச்ிறனகளுகக்ுச ்தசொந்�கக்ொரரக்றையும், 
தீரவ்ுகொண்பவரக்றையும் இறண�த்ுக ்
கூட்டு முயை்சியொல் மின்னியல் தீரவ்ுகை் 
மூலம் த�ொழில்கை் நிவர�்த்ி தசய்யலொம்.

புதிய நிறுவனஙகளுககொன 
Startup Sg
புது�த்�ொழில் மை்றும் த�ொழில்முறனவறர 
உை்ைடகக்ிய அதிக அைவிலொன ஆ�ரவுகை்:

புதிய நிறுவனங்களுக்கொன எஸ்ஜி 
நிறுவனர ்(Startup SG Founder)
புது�த்�ொழில் எஸ்ஜி உறுப்புரிறம 
வழங்குவ்�ொடு மட்டுமில்லொமல் பு��்ொகக்� ்
திைன்மிகக்� ்த�ொழில் உ�த்ிகளுடன் கூடிய 
புது�த்�ொழில் மூல�ன மொனிய�ற்� மு�ல் 
முறையொக� ்த�ொழில் முறன்வொருகக்ு 
வழங்குகிைது.

புதிய நிறுவனங்களுக்கொன 
ததொழிை்நுட்பை் (Startup SG Tech)
புதிய நிறுவனங்களுகக்ொன எஸ்ஜி 
த�ொழில்நுட்பக ்கரு�த்ுப் பரிமொண�ற்�யும், 
மதிப்பீட்டுப் பரிமொணச ்் சொ�றனகறையும் 
நிறை்வை்ைப் பு��்ொகக்திைன் மிகக்� ்
த�ொழில்நுட்ப�த்ிை்கு நிதி� ்த�ொறகறய      
வழங்குகிைது.

புதிய நிறுவனங்களுக்கொன இலை 
முதலீடு (Startup SG Equity)
வலுவொன மதிநுட்பச ்தசொ�த்ு மை்றும் 
உலகைொவிய திைன்களுடன் கூடிய உை்ளூர ்
ஆழ்ந்� த�ொழில்நுட்பப் புது�த்�ொழிலில் 
�னியொர ்மு�லீடுகறை ஊகக்ுவிகக்ிைது.  

ததொழில்நுட்பத்மதொடு 
நிறுவனத்தின திறனகளள 
மமம்படுத்தும திடடம (T-UP)

ஆய்வு ் மம்பொட்டின் (R&D) திைனொைரக்ை், 
அறிவியல் த�ொழில்நுட்ப ஆய்வு 
அறமப்பின் (A*STAR) திைனொைரக்ைின் 
திைறமகறை நிறுவனங்கை் தபை முடியும்.  

ததொழில்நுட்ப வசதிகள் 
்பயன்பொடு அறிவியல் 

த�ொழில்நுட்ப வல்லுனரக்ைின் 
வழிகொட்டு�்லொடு விரிவொன குழு, 
உயர�்ரமொக உருவொகிய கருவிகறையும், 
உயிரியல் த�ொழில்நுட்பம் /உயிரியல் 
மரு�த்ுவ ஆய்வு ் சறவகறையும் 
தகொண்ட அறிவியல் த�ொழில்நுட்ப ஆய்வு 
அறமப்பிறன (A*STAR) நிறுவனங்கை் 
அணுகிப் பயன் தபை முடியும்.

தசயல்முளற மற்றும 
ததொழில்நுட்ப வருஙகொைத்திடடம 
(OTR)

த�ொழில்நுட்ப வருங்கொல�த்ிட்டங்கறை 
உருவொகக்ுவ�ை்கு� ்த�ொழில் உ�த்ிகை் 
மை்றும் ் மம்பொட்டு� ்திட்டங்க்ைொடு 
ஒ�த்ுப்்பொககக்ூடிய முன்னுரிறமகறை� ்
திட்டமிடு�ல். ஒரு நிறுவன�த்ின் குழுவிை்கு 
உ�வ குழுமம் OTR (COTR) -ம் இருகக்ின்ைது.

புத்தொகக ஆமைொசகர திடடம 

பு��்ொகக் உ�த்ிகைின் வைரச்ச்ிகக்ும், சந்ற� 
்�றவகறை நிவர�்த்ி தசய்யவும், புதிய  
உை்ப�த்ிப்தபொருட்கை், மை்றும் தீரவ்ுகை் 
அைிகக்வும், த�ொழில் பங்கொைிகறை 
இறணகக்வும், த�ொழில்நுட்பங்கறை 
இறணகக்வும் பு��்ொகக்� ்திைன்மிகக் 
ஆ்லொசகர ்த�ொழில்களுகக்ு 
வழிகக்ொட்டப்படுவர.் 

*முன்்தொக புத்தொகக முகவர ்திட்டம்.

சிஙகப்பூர உணவு மற்றும 
உயிரியல் ததொழில்நுட்பப் 
புத்தொககம (SIFBI) 
புதிய கல்விக ்கழகம், சிங்கப்பூரின் 
ஆய்வு ் மம்பொட்டின் (R&D) திைன்கறை 
வலுப்படு��்வும், உணவு மை்றும் உயிரியல் 
த�ொழில்நுட்பப் பு��்ொகக் உயிர ்சூழல் 
மண்டல�த்ிை்கு ஆ�ரவும் அைிகக்ும்.

ஏப்ரல் 2020-இல் இந்தக கல்விநிலையம் 
அ்திகொரபூரவமைொக ்திறககப்்டும்.

PACT திடடம 

உை்ளூர ்மை்றும் தவைிநொட்டு 
சந்ற�கைில், பு��்ொகக் மை்றும் 
புதிய த�ொழில் வொய்ப்புகறைப் 
பயன்படு�த்ிகத்கொை்ைவும், மை்ை 
த�ொழில்களுடனொன கூட்டு முயை்சியொல் 
திைன்கறை உருவொகக்ு�்லொடு 
�குதிவொய்ந்� நடவடிகற்ககளுகக்ு 70% 
நிதியும் வழங்கப்படும்.

Enhanced

புதிய நிறுவனங்களுக்கொன 
உள்கட்டலைப்பு (Startup SG Infrastructure)
புதிய நிறுவனங்கறை வைரக்க், ் சொ�றன 
தசய்ய, தசழுறமப்படு��் இடவசதி 
(LaunchPad@one-north) வழங்குகிைது.

புதிய நிறுவனங்களுக்கொன திறன் (Startup 
SG Talent)
புதிய நிறுவனங்களுகக்ு� ்் �றவயொன 
திைன்களுகக்ு ஆ�ரவு அைி��்ல்.

Legend MNCs மற்றும LLEs சிறிய, நடுத்தர நிறுவனஙகள் குறு நிறுவனஙகள்

*முகக்ிய திட்டங்கை் வர�்�்கங்கைின் ்�றவகறையும் எவ்வைவிைொன வர�்�்கங்களுகக்ு உ�வுமொறும் அறமகக்ப்பட்டு� ்
�மகக்ு ஏை்ை திட்ட�ற்� வர�்�்கங்கை் ்�ரந்்த�டுகக்லொம்.
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சிறிய, நடுத்தர நிறுவனஙகள் 

அளனத்துைகமயமொவதற்கொன 

மினனிைகக வளர்சசித் திடடம

உலகமயமொக நிறுவனங்கை் முன்்நொகக்ி 
அடிதயடு�த்ு றவகக் முடியும். புதிய 
சந்ற�கறைப் பரி் சொதிகக்வும், அதிக 
அைவிலொன தவைிநொட்டு நுகர்் வொறர 
தசன்ைறடயவும் மின்னியல் 
�ைங்கறையும், ஊடகங்கறையும் 
பயன்படு�த்ிகத்கொை்ைலொம். மின்வணிக� ்
திைன்கறை ் மம்படு�த்ிகத்கொை்ை 
பயிை்சிகளும், ஆ�ரவும் நிறுவனங்கை் 
தபை்றுகத்கொை்ளும். 

மினமயமொககுதல்
மின்னியல் தபொருைொ�ொர�த்ின் வைரச்ச்ி 
வொய்புகறைக ்றகப்பை்ை / பயன்படு��் 
வலுவொன மின்னியல் திைன்கறை 
உருவொகக்ு�ல்.

Automation ஆதரவு 
ததொகுப்புத்திடடம (ASP)
தபரிய அைவிலொன �ொனியகக்� ்தீரவ்ுகறை 
நிறுவுவ�ை்கு� ்நிறுவனங்கை் மொனியம், 
வரி, மை்றும் கடன்கறை 31 மொரச் ்2021 வறர 
பயன்படு�த்ிக ்தகொை்ைலொம்.

மினனியமொககப்்படட மவளை 
இடஙகளில் ஸ்கில்ஸ்ஃ்பியூ்சசர 
(SkillsFuture)
மின்னியமொகக்ப்பட்ட ் வறல இடங்கைில், 
ஸ்கில்ஸ்ஃபியூசச்ர ்ஊழியரக்ைிடம் 
மின்னியல் நம்பக��்ன்றமறய 
வைரக்க்வும், இரண்டு நொை் பயிை்சிகைின் 
மூலம் பணியிட�த்ிை்கு� ்் �றவயொன 
அடிப்பறட மின்னியல் திைன்கறை 
அைிகக்வும் நிறுவனங்களுகக்ு உ�வு�ல்.

உற்்பத்தித்திறன தீரவுகள் 
மொனியம (PSG)

�கவல்த�ொடரப்ு� ்தீரவ்ுகறையும், 
சொ�னங்கறையும், ஆ்லொசறனச ்
்சறவகறையும் உை்ைடகக்ிய 
த�ொழில்கை் தபரிய அைவிலொன முன்்ப 
நிரண்யிகக்ப்பட்ட ் நொகக்�த்ுடனொன 
தீரவ்ுகறைப் தபை்றுகத்கொை்ைலொம். புதிய 
த�ொடகக்�த்ிை்கு ஆ�ரவொகப் பணியின் 
மறுவடிவறமப்பு ஆ்லொசறனகக்ு 
உட்பட்டது. உை்ப�த்ி� ்திைன்கைில் ஏை்ைம் 
கொணவும் மை்றும் பணியொைரக்ளுகக்ு நல்ல 
சம்பை�த்ுடன் கூடிய ் மம்படு��்ப்பட்டப் 
பணிகறை வழங்கியும் நிறுவனங்கைில் 
சொதிகக் முடியும்.

Enhanced

New

ஸ்டொரட டிஜிடடல் (Start Digital)                                                                                            
                                                      

எைிய கணகக்ியல், மனி�வை நிரவ்ொக 
முறை, சம்பைப் பதி்வடு, மின்னியல் 
சந்ற�ப்படு�த்ு�ல், மின்னியல் பரிமொை்ைம், 
இறணயப் பொதுகொப்பு தீரவ்ுகறை 
உை்ைடகக்ிய ஸ்டொரட்் டிஜிட்டல் 
த�ொகுப்பிறன நிறுவனங்கை் எடு�த்ுக ்
தகொை்ைலொம். குறைந்� பட்சமொக 
18 மொ� ஒப்பந்� உடன்படிகற்ககக்ு 
ஏ�ொவது இரண்டு தீரவ்ுகளுகக்ுச ்சந்�ொ 
த�ொறகயிலிருந்து 6 மொ�ங்களுகக்ு விலகக்ு 
அைிகக்ப்படும்.

சிறிய, நடுத்தர நிறுவனம – மகொ 

டிஜிடடல் (Go Digital) திடடம அதிக 

துளறகளுககு விரிவொககம

                                                       

த�ொழில்துறை மின்னிலகக்� ்திட்டங்கைின் 
(IDPs) த�ைிவொன வழிகொட்டிறயப் 
பயன்படு�த்ிக ்குறிப்பிட்ட� ்துறை 
சொரந்்� மின்னியல் தீரவ்ுகை் வணிக 
வைரச்ச்ியின் ஒவ்தவொரு நிறலயிலும் 
ஏை்றுகத்கொை்ைப்படுகின்ைன. ் மலும் 
அதிக� ்துறைகளுகக்ொன த�ொழில்துறை 
மின்னிலகக்� ்திட்டங்கை் (IDPs) படிபடியொக 
உருவொகக்ப்படுகின்ைன.

பல�ரப்பட்ட முன்ன்ம ஒப்பு�ல் 
அைிகக்ப்பட்ட சிறிய, நடு��்ர 
நிறுவனங்கைின் தபொதுவொன அல்லது 
குறிப்பிட்ட துறைசொரந்்� மின்னியகக்� ்
தீரவ்ுகைொன, தசயை்றக நுண்ணறிவு, 
இறணயப்பொதுகொப்பு மை்றும் கல்வ்டு 
தீரவ்ுகை், உை்ப�த்ி�த்ிைன் தீரவ்ுகை் 
மொனிய�த்ின் நிதியு�விறய நிறுவனங்கை் 
தபை்றுகத்கொை்ைலொம்.

Enterprise Grow Package

Enterprise Grow Package

சிறிய, நடுத்தர நிறுவன ளமய 
மகொ டிஜிடடல் (Go Digital) திடடம

சிறிய, நடு��்ர நிறுவனம் - ் கொ டிஜிட்டல் 
திட்ட�த்ின் கீ்ழ முழுறமயொன அரசொங்க� ்
திட்டம் நிறுவனங்கைின் மின்னியல் 
திைன்கறை ் மம்படு�த்ிப் பயன்படு�த்ிக ்
தகொை்ை� ்நிறுவனங்களுகக்ு ஆ�ரவு 
உை்ைது.

Enterprise Grow Package

Legend MNCs மற்றும LLEs சிறிய, நடுத்தர நிறுவனஙகள் குறு நிறுவனஙகள்

*முகக்ிய திட்டங்கை் வர�்�்கங்கைின் ்�றவகறையும் எவ்வைவிைொன வர�்�்கங்களுகக்ு உ�வுமொறும் அறமகக்ப்பட்டு� ்
�மகக்ு ஏை்ை திட்ட�ற்� வர�்�்கங்கை் ்�ரந்்த�டுகக்லொம்.
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சிறிய, நடுத்தர நிறுவன ளமயஙகள்

வர�்�்கங்கை் �ங்கைின் திைன்கறை ்மம்படு��்வும், அல்லது மறு உருமொை்ை� ்
திட்டங்கறைச ்தசயல்படு��்வும், கீழ்கக்ண்ட சிறிய, நடு��்ர நிறுவன றமயங்கறை 
அணுகலொம். 

SME Centre@SCCCI
Trade Association Hub
9, Jurong Town Hall Road
#03-18, Singapore 609431
Tel: +65 6337 8381
Email: enquiry@smecentre-sccci.sg

SME Centre@SMCCI
15, Jalan Pinang
Singapore 199147
Tel: +65 6293 3822
Fax: +65 6293 3905
Email: gadvisory@smecentre-smcci.sg

SME Centre@SICCI
SICCI Building
31, Stanley Street
Singapore 068740
Tel: +65 6508 0147
Fax: +65 6223 1707
Email: sme@smecentre-sicci.sg

SME Centre@ASME
167, Jalan Bukit Merah
#03-13, Tower 4, Singapore 150167
Tel: +65 6513 0388
Fax: +65 6513 0399
Email: enquiries@smecentre-asme.sg

SME Centre@SMF
SMF House
2985, Jalan Bukit Merah
Singapore 159457
Tel: +65 6826 3020
Fax: +65 6826 3021
Email: query@smecentre-smf.sg 

SME Centre@Central
HDB Hub BizThree
490, Lorong 6 Toa Payoh 
#07-11, Singapore 310490
Tel: +65 6715 7580
Email: central@smecentre-sccci.sg

SME Centre@Little India
Little India Arcade
48 Serangoon Road
#01-22, Singapore 217959
Tel: +65 6508 0149
Email: littleindia@smecentre-sicci.sg

புத்தொகக ளமயஙகள்

சிறிய, நடு��்ர நிறுவனங்கைின் த�ொழில்நுட்பம் சொரந்்� பு��்ொகக்� ்திைன்கறை ்மம்படு��், 
உயர ்கல்வி நிறலயங்கை் மை்றும் தபொது ஆரொய்சச்ி கழகங்கைில், பு��்ொகக்� ்திைன் 
றமயங்கை் அறமகக்ப்பட்டுை்ைன. த�ொழில்நுட்ப� ்திட்டங்கறை உருவொகக்ுவ�ை்கும், 
்சொ�றன தசய்வ�ை்குமொன வசதிகை், ஆ்லொசறன, பயிை்சிகை், மை்றும் த�ொழில்நுட்பம் 
சொரந்்� ்சறவகறை இறவ சிறிய, நடு��்ர நிறுவனங்களுகக்ு வழங்குகின்ைன.

Aquaculture Innovation Centre
Temasek Polytechnic
Dr Lee Chee Wee
Tel: +65 6780 6400
Email: leecw@tp.edu.sg

Dr Diana Chan Pek Sian
Tel: +65 6780 5383
Email: peksian@tp.edu.sg

Ms Susila Krishnasamy
Tel: +65 6780 4002
Email: krishnas@tp.edu.sg 

Centre of Innovation for Complementary 
Health Products
Temasek Polytechnic
Mr Martin Cai
Tel: +65 6780 1856
Email: coi-chp@tp.edu.sg

Centre of Innovation for Electronics and IoT  
Nanyang Polytechnic
Mr John Fung 
Tel: +65 6550 0978
Email: john_fung@nyp.edu.sg

Centre of Innovation for Supply Chain 
Management  
Republic Polytechnic
Mr Edmund Chan
Tel: +65 9232 0228
Email: coi-scm@rp.edu.sg

EcoLabs Centre of Innovation for Energy
Nanyang Technological University, Singapore and 
Sustainable Energy Association of Singapore
Mr Mahesh Kumar
Tel: +65 6904 1120
Email: mahesh.kumar@ntu.edu.sg

Environmental and Water Technology Centre 
of Innovation  
Ngee Ann Polytechnic
Ms Ida Kwan
Tel: +65 6460 8168
Email: ida_kwan@np.edu.sg

Food Innovation Resource Centre  
Singapore Polytechnic
Mr Zen Tan
Tel: +65 6870 4619
Email: zen_tan@sp.edu.sg

Marine and Offshore Technology Centre of 
Innovation
Ngee Ann Polytechnic
Mr Ang Yee Kiang
Tel: +65 6460 8594
Email: angyeekiang@np.edu.sg

Materials Centre of Innovation  
Institute of Materials Research and Engineering, 
A*STAR
Dr Leong Yew Wei
Tel: +65 6874 3326
Email: leongyw@imre.a-star.edu.sg

Precision Engineering Centre of Innovation 
Singapore Institute of Manufacturing Technology, 
A*STAR
Mr Peter Shi
Tel: +65 6590 3152
Email: zfshi@simtech.a-star.edu.sg

SME Centre@NorthEast
Our Tampines Hub
51 Tampines Ave 4
#04-31, Singapore 529684
Tel: +65 6513 0388
Fax: +65 6513 0399
Email: enquiries@smecentre-asme.sg  

SME Centre@NorthWest
Woodlands Civic Centre
900, South Woodlands Drive 
#06-01, Singapore 730900
Tel: +65 6826 3020 
Fax: +65 6826 3021
Email: northwest@smecentre-smf.sg

SME Centre@SouthEast
1, Engku Aman Turn
#03-02, Wisma Geylang Serai
Singapore 408528
Tel: +65 6513 0388
Fax: +65 6513 0399
Email: enquiries@smecentre-asme.sg  

SME Centre@SouthWest
The JTC Summit
8, Jurong Town Hall Road 
#26-06, Singapore 609434
Tel: +65 6316 1616
Fax: +65 6316 7250
Email: southwest@smecentre-smf.sg
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Notes



நம் வணிகங்கைள ஆதரித்தல்
சவால்கைள ெவன்�, வ�ைம�டன் மீண்ெட�தல்

பிப்ரவரி 2020-இல் துல்லியமொனது

மைலுை் விவரங்களுக்கு, வரத்்தக, ததொழிை் அலைசல்ச mti_email@mti.gov.sg என்ற 
மின்னஞ்சை் முகவரியிை் / எை்தடரப்்லரஸ்இன்ஃமபொலைலன (Enterprise Infoline) 
enquiry@enterprisesg.gov.sg என்ற மின்னஞ்சை் முகவரியிை் ததொடரப்ுதகொள்ளவுை், 

அை்ைது www.smeportal.sg என்ற இலையத் தளத்திற்குச ்தசை்ைவுை்.


