
நவம்பரில், நாம சில முன்னாட்ட ஆராய்சசிக் 
கண்டு்பிடிப்புகளை வழஙகியிருந்தாம - மக்கள் அதில் 
மிகவும ஈரக்கப்்பட்டனர.

அ்சசு ஊ்டகததில் நமளமப் ்பற்ி ஒரு விரிவான கடடுளர 
வவைியானது. வதாளலக்காடசியும கூ்ட தனது வசயதி 
அ்ிக்ளககைில் நமளமக் காண்்பிததது.

அதனால் தான, நமது ்பதிலைிப்்பாைரகள் நிள்வுவசயகின் 
மாதாநதரக் கருததாயவுகள், முதுளமக்காலததிறகாக்ச 
சி்ப்்பாகத தயாரவதறகு்ச சிஙகப்பூளர இயல்ச வசயவதறகான 
நமது நாட்டததில் மிக முக்கியப் ்பஙகு வகிக்கி்து.

CREA சார்பாக மடடுமல்லாது, எதிரகாலததில் 
முதுளமயள்டகின் மக்கைின சார்பாகவும உஙகளுக்கு 
நன்ி வதரிவிததுக்வகாள்கி்்ாம.

முதுமைக்கால ப�காருளகாதகார 
நிமல குறிதத ஆரகாய்ச்ி நிமலயம்
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நாம வசயதிகைில் இ்டம வ்பற்ிருந்தாம!

அளம்சசர ஏமி ்கார நமது 
கருததரஙளகத துவக்கி ளவததார

சுகாதார மூதத துளை அளம்சசர ஏமி ்கார அவரகள் 
11 நவம்பர அனறு CREA -இன அதிகாரப்பூரவத வதா்டக்கம 
மறறும முதலாவது கருததரஙகில் ்்பசும ்்பாது, 
”வவற்ிகரமாகவும சி்ப்்பாகவும முதுளமயள்டவதறகு, 
நாளைய மூத்தாரகைின ் தளவகளை நிள்்வறறுவதறகு 
நாஙகள் முனனதாக்வ திட்டமி்ட விருமபுகி்்ாம. 
என்வ, சிஙகப்பூரில் முதுளமயள்டயும அனு்பவதளத 
நாஙகள் மாற் உதவுவதறகு இநத ஆராய்சசி மிகவும 
முக்கியமாகும.” எனறு வலியுறுததிக் கூ்ினார.

இநதக் கருததரஙகில் சுகாதாரம, ்வளல நியமனம, 
குடியிருப்பு மறறும ஓயவு வதா்டர்பான விவகாரஙகளைக் 
ளகயாளுகின் வ்பாதுத துள் மறறும தனியார துள் 
நிறுவனஙகள் மடடுமல்லாது கல்விசாரநத நிறுவனஙகைில் 
இருநதும 180 ்பங்கற்பாைரகள் கலநதுவகாண்்டனர.

இக்கருததரஙகில் கலநதுவகாண்்ட அளனவரும உஙகைின 
வதா்டரநத ்பங்கறள்பயும, உஙகள் வாழக்ளகயின ்பல்்வறு 
அமசஙகள் கு்ிததக் ்கள்விகளுக்குப் ்பதிலைிப்்பதறகான 
உஙகைின ஆரவதளதயும வியநது ்பாராடடினர.

இளவ்ய வதா்டக்கக்கட்ட கண்டு்பிடிப்புகைாகும - ்மலும 
வரும மாதஙகைில் நாஙகள் உஙகைின வாழக்ளகளயப் 
்பினவதா்டர இருப்்பதால், முதுளமயள்டயும 
சிஙகப்பூரரகைின வாழக்ளகளயப் ்பற்ி நாஙகள் ்மலும 
அ்ிநதுவகாள்்வாம.

ஆதாரம: சிஙகப்பூர ்பிரஸ் ்�ால்டிஙஸ் லிமிவ்டட. அனுமதியு்டன மீண்டும அ்சசி்டப்்படடுள்ைது.ஆதாரம: தி ஸ்டவரயிடஸ் ள்டமஸ் @ சிஙகப்பூர ்பிரஸ் ்�ால்டிஙஸ் லிமிவ்டட. மறுஉற்பததிக்கு அனுமதி ்தளவ



தரவுப் ்பகுப்்பாயவின குறுநவதாகுப்பு: 
வசலவு வசயதல் மறறும ஆ்ராக்கியம

மக்கள் வயது அதிகரிக்ளகயில் குள்வாக்ச வசலவு 
வசயகின்னர. 50கைின வதா்டக்கததில் உள்ைவரகள் 
சராசரியாக மாதததிறகு $1,200 வசலவு வசயகின்னர. 
60கைின ்பிற்பாதியில் இருப்்பவரகள் மாதததிறகு $800 
மடடு்ம வசலவு வசயகின்னர. எனினும, வயதான 
மக்கள் ஆ்ராக்கியததிறகாக மிக அதிகமாக்ச வசலவு 
வசயகின்னர.

60கைின ்பிற்பாதியில் இருக்கும 12 ்பதிலைிப்்பாைரகைில் 
ஒருவர ஒரு கடுளமயான ்நாய நிளலளமளயக்  
(புறறு்நாய, இதய ்நாய அல்லது ்பக்கவாதம)  
வகாண்டிருப்்பதாகப் ்பரி்சாதளனயில் கண்டு்பிடிக்கப்்படுகி் ார.

ஆ்ராக்கியததிறகான அவரகைின வசலவு மாதததிறகு 
$200 -இல் இருநது மாதததிறகு $800 -க்கு உயரகி்து. 
்மலும, அததளகய அதிர்சசிக்குப் ்பி்கு வரும எல்லா 
மாதஙகைிலும அ்சவசலவு வதா்டரநது அதிகமாக்வ 
நீடடிக்கி்து (மாதததிறகு சுமா $400).

நகாம் புததகாண்டில் அடிபயடுததுமைக் 
இருப�தகால், தயவுப்யது ஜனைரி 2017-க்கான 
்ிங்பபூர் மலஃப ப�னல்ž (SLP) ்ருததகாயமை 
ஆைலுடன் எதிர்�காருங்ள்.  அது ஜனைரி ைகாதம் 
முதல் பததியன்று ்ிமடக்பப�றும். இநதக 
்ருததகாயமை நிமறவுப்யது, $25 ைதிப�பிலகான 
ஒரு ப்லவு்ச்சீடமடப �ரி்கா்ப ப�றுங்ள். 
உங்ளின் பதகாடர்நத �ஙப்ற�பிறகு உங்ளுககு 
ைீண்டும் நன்றி பதரிைபிததுக ப்காள்்ிபறகாம். 
நீங்ள் �்ிர்நதுப்காள்ளும் த்ைல்்ளகானது, நைது 
முதுமையமடயும் ைக்ள் தங்ளின் ஓயவு்காலதமத 
ை்ிழ்்ச்ியுடன் அனு�ைபிக் உதவும்.

நீஙகள் எஙகைி்டம வழஙகுகின் தகவல்களை நாஙகள் 
கடும இரகசியமானதாகக் கருதி ்பாதுகாப்்்பாம. ்மலும, 
சிஙகப்பூர தனிந்பர தகவல் ்பாதுகாப்பு ஆளையததின 
சட்டததிட்டஙகைின கீழ, தனிந்பர தகவல் ்பாதுகாப்பு்ச சட்டம 
2012 (PDPA) உ்டன முழுளமயாக இைஙகி ந்டப்்்பாம.

கருததாயவுகைின ்ததிகள்:

• ஜனைரி ைகாதக ்ருததகாயவு: 1 - 22 ஜனைரி 2017

• �பிபரைரி ைகாதக ்ருததகாயவு: 1 - 19 �பிபரைரி 2017

• ைகார்்ச ைகாதக ்ருததகாயவு: 1 - 19 ைகார்்ச 2017

எஙகளைத வதா்டரபுவகாள்க

உஙகள் முகவரி அல்லது வதாளல்்பசி எண்ளை நீஙகள் 
மாற்ியிருநதால், கருததாயளவ நிள்வுவசயவதில் 
உஙகளுக்கு ஏ்தனும வடிவததில் உதவி 
்தளவவயன்ால், அல்லது உஙகளுக்கு ஏ்தனும 
்கள்விக்ைா, கருததுக்க்ைா இருநதால், தயவுவசயது 
6808 7910 என் எஙகளுள்டய ளமயததின ்நரடித 
வதாளல்்பசி எண்ைில் வதா்டரபுவகாள்ளுஙகள் 
(காளல 9 மைி முதல் மாளல 5 மைி வளர, திஙகள் 
முதல் வவள்ைி வளர) அல்லது slp@smu.edu.sg என் 
முகவரிக்கு மினனஞசல் அனுப்புஙகள். உஙகைி்டமிருநது 
கருததுக்களைக் ்கட்பதறகு நாஙகள் எப்வ்பாழுதும 
மகிழ்சசியள்டகி்்ாம.

இரகசியக்காப்பு மறறும உஙகைின 
தனியுரிளம

அதிர்சசிக்கு முநளதய மாதம அதிர்சசி அள்டயும மாதம அதிர்சசிக்கு ்பிநளதய மாதம


