
நிதி உதவி பற்றிய ஆராய்ச்சித் 
துணுக்குகள் மற்றும் தகவல் தாள் 
ஆகஸ்ட் 2022-இல், வாழக்்கச் செலவு அதிகரிப்புக்கு 
எதிர்வி்ையாற்றும் வ்கயில், உஙகள் செலவுப் பழக்கம் 
சதாடர்பாக நீஙகள் எடுக்க வவண்டிய சில முடிவுகளுக்காை 
நிகழதக்வ மதிப்பிடுமாறுக் வகட்வடாம், வமலும், அ்த 
வம 2020-இல் சதாற்றுப்பரவற்தடுப்பு முடக்கத்தினவபாது 
அளிக்கப்பட்ட பதில்களுடன ஒப்பிட்டுப் பார்த்வதாம்.  
வம 2020 உடன ஒப்பிடு்கயில், ஒவசவாரு மாற்்றத்்தயும் 
செய்வதற்காை நிகழதகவு 50% அல்லது அதற்கும் அதிகமாக 
இருப்பதாக உணர்்நத பதிலளித்தவர்களின விகிதம் 
அதிகரித்திரு்நதது.

படம் 1: வம 2020 மற்றும் ஆகஸ்ட் 2022-இல் ெரிசெய்வதற்காை 
வாய்ப்புக்கூறு 50% அல்லது அதற்கும் அதிகமாக இருப்பதாக உணர்்நத 

பதிலளித்தவர்களின விகிதம்.

ஆகஸ்ட் 2022-இல் பதிலளித்தவர்களில் சமாத்தம் 45.2% 
வபர், தஙகள் வெமிப்்பப் பயனபடுத்தவவா அல்லது 
முதலீடுக்ைப் பணமாக்கவவா நிர்ப்நதிக்கப்பட 
கு்்ற்நதபட்ெம் 50% வாய்ப்பிரு்நததாகக் கருதிைர், 
வம 2020-இல் இரு்நத 38.1% உடன ஒப்பிடு்கயில், 
இது இரண்டு மாதஙகளுக்கி்டயிலாை அ்ைத்து 
மாற்்றஙகளுக்குமாை விகிதஙகளில் அதிகமாை அைவாகும். 
வமற்கூறிய மாற்்றஙக்ைச் செய்ய நிர்ப்ப்நதிக்கப்படலாம் 
எனறு கருதிய பதிலளிப்பவர்களின அதிகரிப்்ப மற்்ற 
அ்ைத்து நிதித் தாக்கஙகளும் கண்டை. COVID-19-இன 
உயரத்துடன ஒப்பிடும்வபாது, பதிலளித்தவர்கள் இனறு நிதி 
குறித்து அதிக அக்க்்ற சகாண்டுள்ைைர், இது ெமீபத்திய 
வாழக்்கச் செலவுகளின காரணமாக இருக்கலாம் எை 

இ்நத முடிவுகள் சதரிவிக்கின்றை.

நிதி சதாடர்பாை கவ்லயின ஆதாரஙக்ை நன்றாகப் 
புரி்நது சகாள்ை, வாஙகக் கட்டுபடியாகும் வி்ல குறித்து 
நீஙகள் கவ்ல சகாண்ட சபாருள்க்ைப் பற்றியும் 
உஙகளிடம் வகட்வடாம்.

படம் 2: ஒவசவாரு சபாருளின கட்டுபடியாகும் வி்லயில் 
மிதமாை கவ்ல/அதிகக் கவ்ல /மிக அதிகக் கவ்ல சகாண்ட 

பதிலளித்தவர்களின விகிதம் (%)

பதிலளித்தவர்களில் 58.8% வபர் மருத்துவச் வெ்வகளின 
கட்டுபடியாகும் வி்ல்யப் பற்றி கவ்லப்படுகி்றார்கள், 
அவத ெமயம் பதிலளித்தவர்களில் கு்்ற்நதது 50% வபர் 
சபாதுப்பயனபாடுகள், பரி்நது்ரக்கப்பட்ட மரு்நதுகள், 
உணவகச் ொப்பாடுகள், மளி்கச் ொமானகள் மற்றும் 
சபட்வரால் ஆகியவற்்்றப் பற்றி கவ்லப்படுகி்றார்கள். 
பதிலளித்தவர்களில் சிறிய ெதவீதத்திைவர ஓய்வு 
வநர நடவடிக்்ககளின கட்டுபடியாகும் வி்ல பற்றி 
கவ்லப்பட்டைர், பதிலளித்தவர்களில் மூனறில் ஒரு 
பகுதியிைர் மட்டுவம இக்கவ்ல்யப் பகிர்்நது சகாண்டைர். 
இம்முடிவுகள், SLP பதிலாைர்கள், உடல்நலம் மற்றும் 
அன்றாடத் வத்வகள் வபான்ற அத்தியாவசியப் சபாருள்க்ை 
வாஙகுவது குறித்து மிகவும் கவ்லப்படுவதாகக் கூறுகின்றை, 
அ்வவய ஓய்வு வநர நடவடிக்்ககளுடன ஒப்பிடும்வபாது 
நமது நல்வாழவில் கடு்மயாை தாக்கஙக்ை ஏற்படுத்தும்.

இக்கவ்லகளில் சிலவற்்்றப் வபாக்க ROSA குழு, 
அரொஙகம் மற்றும் இலாப வநாக்கற்்ற நிறுவைஙகள் 
வழஙகும் பல்வவறு நிதியுதவிக்ையும், வயதாைவர்களுக்கு 
வாழக்்கச் செலவு அதிகரிப்பில் உதவுவதற்காக அரொஙகம் 
எடுத்துள்ை ெமீபத்திய நடவடிக்்கக்ையும் வகாடிட்டுக் 
காட்டும் ஒரு தகவல் தா்ைத் சதாகுத்துள்ைது. இது உஙகள் 
பார்த்தறிதலுக்குப் பயனுள்ை ஆதாரமாக இருக்கும் எை 
நம்புகிவ்றாம்.

செய்திக்கடிதம்-இதழ்  10 நவம்்பர் 2 0 2 2

இவவிதழில், சிஙகப்பூரில் அதிகரித்து வரும் வாழக்்கச் செலவு சதாடர்பாக SLP பகிர்்நதுசகாண்ட கவ்லக்ை விவரித்தும், 
இக்கவ்லக்ைத் தீர்ப்பதில் பயனுள்ைதாக இருக்கும் சில அரொஙகக் சகாள்்கக்ைத் சதாகுத்தும் உள்வைாம்.
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வரவு செலவுத் திட்டம் 2022-இல் குடித்தைஙகளுக்கு 
அரொஙகம் அளிக்கும் ஆதர்வப் பற்றிய கூடுதல் 
தகவலுக்கு, இஙகுள்ை QR குறியீட்்ட நீஙகள் ஒளிவருடல் 
(ஸ்வகன) செய்யலாம்.

 

இ்நத வநரத்தில், அ்ைத்து SLP உறுப்பிைர்க்ையும் 
உஙகளுக்கு உதவி வத்வப்பட்டால் உஙகள் 
அனபுக்குரியவர்க்ை நாடுமாறும் அல்லது 
பட்டியலிடப்பட்டுள்ை சதாடர்பு்டய ெமூக வெ்வக்ை 
அணுகுமாறும் நாஙகள் ஊக்குவிக்க விரும்புகிவ்றாம். 
யாவரனும் சிரமப்படுவ்த நீஙகள் அறி்நதிரு்நதால், 
நாஙகள் தயாரித்தளித்துள்ை தகவல் தா்ை அவர்களுடன 
பகிர்்நதுசகாள்ளுஙகள், அதைால் அவர்களும் உதவி 
சப்றலாம்!

எஙக்ைத் சதாடர்புசகாள்ை
உஙகள் முகவரி அல்லது சதா்லவபசி எண்்ண நீஙகள் 
மாற்றியிரு்நதால், கருத்தாய்்வ நி்்றவுசெய்வதில் 
உஙகளுக்கு ஏவதனும் வ்கயில் உதவி வத்வசயன்றால் 
அல்லது உஙகளுக்கு ஏவதனும் வகள்விகவைா அல்லது 
கருத்துகவைா இரு்நதால், தயவுசெய்து 6808 7910 என்ற 
எஙகளு்டய நி்லயத்தின வநரடித் சதா்லவபசி எண்ணில் 
சதாடர்புசகாள்ளுஙகள் (கா்ல 9 மணி முதல் மா்ல 5 
மணி வ்ர, திஙகள் முதல் சவள்ளி வ்ர) அல்லது  
slp@smu.edu.sg என்ற முகவரிக்கு மினைஞெல் அனுப்புஙகள். 
உஙகளிடமிரு்நது கருத்துக்ைக் வகட்பதற்கு நாஙகள் 
எப்சபாழுதும் மகிழச்சிய்டகிவ்றாம்.


