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இவ்விதழில், சிங்கப்பூரில் அதிகரித்து வரும் வாழ்க்கைச் செலவு த�ொடர்பாக SLP பகிர்ந்துக�ொண்ட கவலைகளை விவரித்தும்,
இக்கவலைகளைத் தீர்ப்பதில் பயனுள்ளதாக இருக்கும் சில அரசாங்கக் க�ொள்கைகளைத் த�ொகுத்தும் உள்ளோம்.

நிதி உதவி பற்றிய ஆராய்ச்சித்
துணுக்குகள் மற்றும் தகவல் தாள்
ஆகஸ்ட் 2022-இல், வாழ்க்கைச் செலவு அதிகரிப்புக்கு
எதிர்வினையாற்றும் வகையில், உங்கள் செலவுப் பழக்கம்
த�ொடர்பாக நீங்கள் எடுக்க வேண்டிய சில முடிவுகளுக்கான
நிகழ்தகவை மதிப்பிடுமாறுக் கேட்டோம், மேலும், அதை
மே 2020-இல் த�ொற்றுப்பரவற்தடுப்பு முடக்கத்தின்போது
அளிக்கப்பட்ட பதில்களுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்த்தோம்.
மே 2020 உடன் ஒப்பிடுகையில், ஒவ்வொரு மாற்றத்தையும்
செய்வதற்கான நிகழ்தகவு 50% அல்லது அதற்கும் அதிகமாக
இருப்பதாக உணர்ந்த பதிலளித்தவர்களின் விகிதம்
அதிகரித்திருந்தது.

நிதி த�ொடர்பான கவலையின் ஆதாரங்களை நன்றாகப்
புரிந்து க�ொள்ள, வாங்கக் கட்டுபடியாகும் விலை குறித்து
நீங்கள் கவலை க�ொண்ட ப�ொருள்களைப் பற்றியும்
உங்களிடம் கேட்டோம்.

படம் 2: ஒவ்வொரு ப�ொருளின் கட்டுபடியாகும் விலையில்
மிதமான கவலை/அதிகக் கவலை /மிக அதிகக் கவலை க�ொண்ட
பதிலளித்தவர்களின் விகிதம் (%)

படம் 1: மே 2020 மற்றும் ஆகஸ்ட் 2022-இல் சரிசெய்வதற்கான
வாய்ப்புக்கூறு 50% அல்லது அதற்கும் அதிகமாக இருப்பதாக உணர்ந்த
பதிலளித்தவர்களின் விகிதம்.

ஆகஸ்ட் 2022-இல் பதிலளித்தவர்களில் ம�ொத்தம் 45.2%
பேர், தங்கள் சேமிப்பைப் பயன்படுத்தவ�ோ அல்லது
முதலீடுகளைப் பணமாக்கவ�ோ நிர்பந்திக்கப்பட
குறைந்தபட்சம் 50% வாய்ப்பிருந்ததாகக் கருதினர்,
மே 2020-இல் இருந்த 38.1% உடன் ஒப்பிடுகையில்,
இது இரண்டு மாதங்களுக்கிடையிலான அனைத்து
மாற்றங்களுக்குமான விகிதங்களில் அதிகமான அளவாகும்.
மேற்கூறிய மாற்றங்களைச் செய்ய நிர்ப்பந்திக்கப்படலாம்
என்று கருதிய பதிலளிப்பவர்களின் அதிகரிப்பை மற்ற
அனைத்து நிதித் தாக்கங்களும் கண்டன. COVID-19-இன்
உயரத்துடன் ஒப்பிடும்போது, பதிலளித்தவர்கள் இன்று நிதி
குறித்து அதிக அக்கறை க�ொண்டுள்ளனர், இது சமீபத்திய
வாழ்க்கைச் செலவுகளின் காரணமாக இருக்கலாம் என
இந்த முடிவுகள் தெரிவிக்கின்றன.

பதிலளித்தவர்களில் 58.8% பேர் மருத்துவச் சேவைகளின்
கட்டுபடியாகும் விலையைப் பற்றி கவலைப்படுகிறார்கள்,
அதே சமயம் பதிலளித்தவர்களில் குறைந்தது 50% பேர்
ப�ொதுப்பயன்பாடுகள், பரிந்துரைக்கப்பட்ட மருந்துகள்,
உணவகச் சாப்பாடுகள், மளிகைச் சாமான்கள் மற்றும்
பெட்ரோல் ஆகியவற்றைப் பற்றி கவலைப்படுகிறார்கள்.
பதிலளித்தவர்களில் சிறிய சதவீதத்தினரே ஓய்வு
நேர நடவடிக்கைகளின் கட்டுபடியாகும் விலை பற்றி
கவலைப்பட்டனர், பதிலளித்தவர்களில் மூன்றில் ஒரு
பகுதியினர் மட்டுமே இக்கவலையைப் பகிர்ந்து க�ொண்டனர்.
இம்முடிவுகள், SLP பதிலாளர்கள், உடல்நலம் மற்றும்
அன்றாடத் தேவைகள் ப�ோன்ற அத்தியாவசியப் ப�ொருள்களை
வாங்குவது குறித்து மிகவும் கவலைப்படுவதாகக் கூறுகின்றன,
அவையே ஓய்வு நேர நடவடிக்கைகளுடன் ஒப்பிடும்போது
நமது நல்வாழ்வில் கடுமையான தாக்கங்களை ஏற்படுத்தும்.
இக்கவலைகளில் சிலவற்றைப் ப�ோக்க ROSA குழு,
அரசாங்கம் மற்றும் இலாப ந�ோக்கற்ற நிறுவனங்கள்
வழங்கும் பல்வேறு நிதியுதவிகளையும், வயதானவர்களுக்கு
வாழ்க்கைச் செலவு அதிகரிப்பில் உதவுவதற்காக அரசாங்கம்
எடுத்துள்ள சமீபத்திய நடவடிக்கைகளையும் க�ோடிட்டுக்
காட்டும் ஒரு தகவல் தாளைத் த�ொகுத்துள்ளது. இது உங்கள்
பார்த்தறிதலுக்குப் பயனுள்ள ஆதாரமாக இருக்கும் என
நம்புகிற�ோம்.
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வரவு செலவுத் திட்டம் 2022-இல் குடித்தனங்களுக்கு
அரசாங்கம் அளிக்கும் ஆதரவைப் பற்றிய கூடுதல்
தகவலுக்கு, இங்குள்ள QR குறியீட்டை நீங்கள் ஒளிவருடல்
(ஸ்கேன்) செய்யலாம்.

இந்த நேரத்தில், அனைத்து SLP உறுப்பினர்களையும்
உங்களுக்கு உதவி தேவைப்பட்டால் உங்கள்
அன்புக்குரியவர்களை நாடுமாறும் அல்லது
பட்டியலிடப்பட்டுள்ள த�ொடர்புடைய சமூக சேவைகளை
அணுகுமாறும் நாங்கள் ஊக்குவிக்க விரும்புகிற�ோம்.
யாரேனும் சிரமப்படுவதை நீங்கள் அறிந்திருந்தால்,
நாங்கள் தயாரித்தளித்துள்ள தகவல் தாளை அவர்களுடன்
பகிர்ந்துக�ொள்ளுங்கள், அதனால் அவர்களும் உதவி
பெறலாம்!

எங்களைத் த�ொடர்புக�ொள்ள
உங்கள் முகவரி அல்லது த�ொலைபேசி எண்ணை நீங்கள்
மாற்றியிருந்தால், கருத்தாய்வை நிறைவுசெய்வதில்
உங்களுக்கு ஏதேனும் வகையில் உதவி தேவையென்றால்
அல்லது உங்களுக்கு ஏதேனும் கேள்விகள�ோ அல்லது
கருத்துகள�ோ இருந்தால், தயவுசெய்து 6808 7910 என்ற
எங்களுடைய நிலையத்தின் நேரடித் த�ொலைபேசி எண்ணில்
த�ொடர்புக�ொள்ளுங்கள் (காலை 9 மணி முதல் மாலை 5
மணி வரை, திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை) அல்லது
slp@smu.edu.sg என்ற முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள்.
உங்களிடமிருந்து கருத்துகளைக் கேட்பதற்கு நாங்கள்
எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியடைகிற�ோம்.

