
ஏ� ஏமா���
த�ரி���க� மிக��
ஆப�தானைவயாக
உ�ளன? 

வ���ப� 
ஏமா��பவ�க� கவ��ச�மி�க வைகய�� ம�றவ�கைள ஈ����ப�
த�கைள� ப�ற�� �ற��ெகா�வ�. இைணய� வழி காத�
ஏமா�� நடவ��ைககளி�, பாத��க�ப�டவ�களிட� அ�பான
வா��ைதகைள� பய�ப���வ�.

அரிய� 
த�களி� அற��ைரகைள �ற��ப��ட கால�த����
ப��ப��மா� ஏமா��பவ�க� கால ெந���த�கைள
அ�ல� அவசர�ைத� காரண� கா��� ���வ�

ORGANISED BY:

ஒ�த����� த�ைம 
த�களி� கட�த கால ���க� அ�ல� நட�ைத���
ெபா���� வைகய�� ம�க� நட��ெகா�க��றன�. �த��
ேமாச�களி�, �த� ைவ��� ெதாைக���ப�ற�, ம�க�
ேம�� �த�� ெச�ய ஒ���ெகா�வ�.

ஏமா��பவ�க� ஊ��வ��� ��ப�கைள , ச�ல சமய�களி�

ச�லவ�ைற� கல��� பய�ப���க��றன� ! 

பர�பர ெச�ைக 
தன�� ஒ�� ெச�ய�ப�டா� அைத ம�றவ�க���� த���ப�
ெச�ய ேவ��� என ம�க� கடைம�ண�� ெகா�க��றன�.
ேவைல ப�ற�ய ேமாச�களி�, ஏமா��பவ�க� ேவைல
வா���கைள� ெகா��பா�க� அ�ல� பண�ைத எளிதாக
ஈ��� வழிகைள� கா��வா�க�.

ச�க ஆதார� 
ந�களி� ெசா�த ���கைள எ��பத�� ��ன� ம�றவ�களி�
ெசய�க� ம��� நட�ைதைய ம�க� பா��ப�. மி�-ேமாச��
ச�பவ�களி�, பாத��க�ப�டவ�க�  ெபா��களி� தரமத���� ம���
ஆ��கைள� பா��பா�க�. ஏமா��பவ�களா� அைவ ேபா�யாக�
தயாரி�க�ப������. 

ந��வன�  
ச�லசமய�களி� ஏமா��பவ�க�, அத�கார� ெப�ற
-காவ��ைறய�ன�, வ�க�க� ம��� ெதாைல�
ெதாட�� ந��வன ஊழிய�கைள� ேபால ஆ�மாறா�ட�
ெச�� ந��ப�. 



இவ��� ந�ல வ�வா� த��
ேவைல த�வதாக�  �ற�ப�ட�,
ஆனா� மாறாக, இவ� S$300,000-
�� ேமலாக இழ��வ��டா�. 
ேவைல �ற��த ேமாச�

இ�தைகய ச�பவ�களி� ஏமா�தவ�க� �ற�யைவ (ScamAlert.sg) 

**பய�ப��த�ப�ட ஊ��வ���  ��ப�கைள
உ�களா� அைடயாள� காண ���மா?

“……ேவைலகைள அத�கமா�க�� ��ளிகைள  உய��த 

 தன� கண�ைக� பய�ப���மா� ஏமா�ற�யவ� 

 எ�ைன� ேக���ெகா�டா�...”

“(ஏமா�ற�யவ�) என�� $5,000 கடனாக� த�வதாக�
ெசா�னா�...”

ஊ��வ���� கலைவக�: ��யா�
எ�� உ�களா� ெசா�ல ���மா? 

“ ஆ�ட�க� மிக�� வ�ைல உய��தைவயாக மாற�
ெதாட�க�ன. கால வைரயைற இ��பதா� ஆ�ட�கைள�
���த� ெச�ய பண�ைத� ேத�மா� அ�த நப� எ�ைன
ெந��க�னா�” 

“ 45 ஆ�ட�கைள�� ����வ���க� எ�� அவ�க� ெதாட���
ெசா���ெகா�ேட இ��தா�க�. இ�லாவ��டா� உ�க�
கண�� �ட�க�ப��வ��� எ�றா�க�.”

“ அேமாசா� டா� காைம� ேச��தவ� என� �ற�  ஒ�வ�
எ�ைன அைழ�தா� ..”

“ ப�ற� என�� “ச��ேபா��”�டமி��� ஒ� ெச�த�
வ�த�”

எ� மி�ன�ச��� வ�த உ�த��ப����
எ�ைண அவரிட� ெகா��ேத�..எ�லா
அ�ைடகளி� எ�கைள�� அ�ைடய��
ப���ற� உ�ள ப�� எ�கைள��
ெகா��ேத�.””

“ேவ�� அத�கமாக ேவைல ெச�� ��த� கமிஷ�
ஈ�ட அவ�க� ம�ஊ�ட� ெச�ய அ�ல� ெதாைகைய
ந�ர��மா� எ�ைன� ேக���ெகா�ேட இ��தா�க�”

SCAN FOR MORE

ச��க��ரி� அத�கமாக� பய�ப��த�ப�� ேமாச�
வைககளி� ச�ல இேதா.

இ�தைகய ச�பவ�களி� ஏமா�தவ�க� �ற�யைவ (ScamAlert.sg) 

��க� ஒ� “பரிைச”
ெவ�����க�   
வ�க� ெதாட�ப��லா  மி�-����ட�
ேமாச�க� 

SCAN FOR MORE

ORGANISED BY:

*பய�ப��த�ப�ட ஊ��வ���  ��ப�கைள உ�களா� அைடயாள�
காண ���மா? 

**பத��:
ந��வன�� 

 ஒ�த�����த�
ைம�� 

“பத��:பய�ப����  ���த� உ�த�களாவன: பர�பர ெச�ைக, அரிய�, ஒ�த����� த�ைம, ச�க ஆதார�.

“ எ�ைன உைரயாட� �� ஒ�ற�� ேசர� ெச�தா�..... அவ�க�
ஈ��� பண� ப�ற� தகவைல� பக����ெகா�ட�ட� த�ப�ட��
அ����ெகா�டன�”

“….ப�ேக�றவ�களி� ஒ�வைர நா� ேக�ேட�.... அவ�
மிக�� ஆதரவளி�பவராக� ேதா�ற�னா�...”



“… என�� �ளி�சாதன� ெப�� அவசரமாக� ேதைவ�ப�ட�.

அேத நாளி� அைத� ெகா�� வ�வதாக� ெசா�னா�க�.

ஏமா��வ��ேட�....”

“$350� ெபா�ைள க�டணமி�லாம� ெகா��
வ�வதாக� ெசா�னா�க�.  அத��� பத�லாக $300

த�தா� ேபா�� எ�றா� அவ�. $200 �� பண� ேக�டா�.

நா� அ�த $200ைய வ�க� வழி மா�ற�வ��ேட�...”

இ�தைகய ச�பவ�களி� ஏமா�தவ�க� �ற�யைவ (ScamAlert.sg) 

பய�ப��த�ப�ட ஊ��வ���  ��ப�கைள உ�களா�
அைடயாள� காண ���மா?

ORGANISED BY:

உ�களி� தனி�ப�ட தகவைல�
ெபற மி�-�����த�
வ�க� ெதாட�பான மி� ����ட� 

SCAN FOR
MORE

“ ஒ� சனி�க�ழைம மத�ய�,

நா� ெவளிநா��� இ��ேத�.

யாரிடமி��ேதா அைழ��
வ�த�. �ப�எ� வ�க�ய��
ச��ன� ெகா�ட பட�ைத� 

 பய�ப��த�ய ஒ� வா��அ�
அைழ�� அ�”

“ நா� அவரிட� எ� அைடயாள
அ�ைட எ�ைண� ெகா��ேத�....

அ�ைட வ�வர�கைள அவரிட�
ெகா���மா�
ேக���ெகா�டா�. .. இ�த�ய��
எ� அ�ைட வ�வர�கைள அவரிட�
ெகா��ேத�.”

“( ஏமா�ற�யவ�) ெரா�க அ�ைட�
கட� ெச��த�படாததா� அைத
இர�� மணி ேநர�த����
க�டா வ��டா� நா� அபராத�
ெச��த ேவ��� எ�றா�”

இ�தைகய ச�பவ�களி� ஏமா�தவ�க� �ற�யைவ (ScamAlert.sg) 

பய�ப��த�ப�ட ஊ��வ���  ��ப�கைள உ�களா�
அைடயாள� காண ���மா?

SCAN FOR MORE

“நா� $350-ைய (தனியா� வ�க�� கண�க���) மா�ற�வ��ேட�.

..... ப��ன� அ�த வ��பைனயாள� ெச�த� அ��ப�னா�.
அ�ெபா�ைள அ���� ப�ரி��� கா���த�� க�டண�
ேதைவ�ப�க�ற� எ�றா�. ெபா�� ெகா��க�ப�ட ப�ற�
அ�ெதாைக த���ப� ெகா��க�ப�� எ�றா�. ... ப��ன�
இர�� ச�� அ�ைடகைள வா�க�னா� கா���த�� க�டண�
த��ப� ெச�ய�ப�� எ�றா�....” 

வா��பவ�, வ��பவ�
அ�ல� ஏமா��பவ�?
மி�வ��தக ஏமா��ேவைல

பர�பர ெச�ைக�� ஒ�த�����த�ைம�� 

** பத��: ந��வன�, அரிய�, ந�ைல�த�ைம 

உ�க����
ெதரி�மா?
ேம���பப��ட உ�த�கைள
ஏமா��பவ�க� அ�ைமய
ஓச�ப�ச� வ�க� ேமாச�ய��
பய�ப��த�ன�. ெச�த�ய�� எ��
ஒ�ெவா� உ�த���
பய�ப��த�ப�ட� எ��
உ�களா� அைடயாள� காண
���மா?

SCAN FOR
MORE“ உ�க� ஓச�ப�ச� கண�� பரிவ��தைன

த�கா�கமாக ந���த� ைவ�க�ப���ள�.

�ச�ப� 28 அ�� ஆக அ�ைமய தகவ���
மா���க�. இ�லாவ��டா� கண��
ந���த�ப��. (இைணய� ப�க ெதாட��)

ப�க�த���� ெச�ல��”

சாைட��ற���: ஓச�ப�ச� வ�க� ேபா� ஆ�மாறா�ட� ெச���ேபா� “ந��வன� ெபய� ” பய�ப��த�ப�க�ற�. ஓ�
எ����கா��, ச�ட��வமான இைணய� ெதாட�ைப உ�பத�வாக ைவ�த���பா�க�.


