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42
ஒன்றிரைந்து ஒரு புதிய எதிர்காைத்ரத 

உருவாககு்வாம் 

45
ஒன்றிரைந்து அரனத்ரதயும் 

்வற்றி்்காள்வாம்



212

முன்னுரை

அன்பார்ந்த சக சிஙகப்பூரரகளே, 

்ாம் இவவாண்டின் ்தாடக்கத்திலிருந்து 

்்காவிட-19 கிருமிப பெைவலுடன் ்பொைாடி 

வருகி்றாம். இந்தக ்கடுரமயான 

்பொைாடடத்தில் அரனவரும் முரனபபுடன் 

ஈடுபெடடிருககின்றனர. கிருமிபபெைவரைத் 

தடுத்து உயிர்கர்ளக ்காக்க, ்்ாய்ப 

பெைவரை முறியடிபபெதற்்கான அதிைடித் திடடம் 

உளளிடட வலுவான ்டவடிகர்க்கர்ள 

்ாங்கள ்மற்்்காண்்டாம். 

இப்பொது, குடும்பெங்களும் ்ண்பெர்களும் 

மீண்டும் சந்திககிறார்கள. ்கரட்களும் 

உைவ்கங்களும் பெடிபபெடியா்க மீண்டும் 

திறக்கபபெடுகின்றன. வரத்த்கங்கள மீண்டும் 

பெணி்கர்ளத் ்தாடஙகியுள்ளன. எல்ைாம் 

முன்்னசசரிகர்க ்டவடிகர்க்களுடன் 

்மற்்்காள்ளபபெடுகின்றன. 

்மது ்பொருளியல் ்கடுரமயா்கப 

பொதிக்கபபெடடுள்ளது. ்ாங்கள 

அடுத்தடுத்து ்ான்கு வைவு்சைவுத் 

திடடங்கர்ளச ்சயற்பெடுத்தியிருககி்றாம். 

இருபபுநிதியிலிருந்து எடுக்கபபெடட 

்கடந்த்காைச ்சமிபபுடன், கிடடத்தடட 

$100 பில்லியன் ்சைவு ்சய்கி்றாம். 

நிறுவனங்கள, ஊழியர்கள, குடும்பெங்கள 

இந்த இக்கடடான ்காை்கடடத்ரதக 

்கடந்து்சல்ை உதவுவ்த எங்கள இைககு. 

ஆனால், இந்த ்்ருக்கடி இன்னும் 

முடியவில்ரை. சிை நிறுவனங்கள 

தாககுபபிடிக்க மாடடா. ஆடகுரறபபும் 

்வரையின்ரமயும் ்வகுவா்க அதி்கரிககும். 

தடுபபூசி தயாைாவதற்குக குரறந்தது 

ஓைாண்டு அல்ைது அரதவிட அதி்க 

்காைமா்கைாம். 

்்காவிட-19 கிருமிபபெைவலுககு எதிைான 

்மது ்பொைாடடத்ரத ்ாம் ்தாடரும் 

்வர்ளயில், ்வரை்கர்ளக ்காபபெ்த 

எங்க்ளது தரையாய முன்னுரிரமயா்க 

இருககிறது. 
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மக்கர்ள ்வரையில் ரவத்திருக்கவும், 

்வரை இழந்தவர்கள மாற்று்வரை்கள 

்தட உதவவும், ்பொது மற்றும் 

தனியார துரற்கள இைண்டிலும் புதிய 

்வரை்கர்ளயும் ்வரைபபெயிற்சித் 

திடடங்கர்ளயும் உருவாக்கவும் ்தசிய 

அ்ளவிைான முயற்சிரய ்ாங்கள ்தாடஙகி 

இருககி்றாம். 

்்காவிட-19 ்்ருக்கடிககுப பிறகு, உை்கம் 

மி்கவும் மாறுபெடடிருககும். அவவுைகில் ்ாம் 

வலுவுடன் மீண்்டழுவதற்கு, இதுவரை 

்ாம் ்சய்து வந்தரதப பெயன்பெடுத்திக 

்்காண்டு ்மலும் அதி்க முரனபபுடன் 

்சயற்பெட்வண்டும். 

்ாம் எதிர்காைப ்பொருளியலுககுத் 

தயாரபபெடுத்திக ்்காண்டும் 

ஸ்கில்ஸ்ஃபியூசசர மூைம் சிங்கபபூைர்கர்ள 

்மம்பெடுத்தியும் வருகி்றாம். ்ம் ்்கரையும் 

்ம் இல்ைங்கர்ளயும் ்மம்பெடுத்துகி்றாம். 

உங்களின் ்தாடக்கநிரை எதுவா்க 

இருந்தாலும், உங்களுககுத் தைமான 

்கல்வி, சு்காதாைப பெைாமரிபபு, வீடடுவசதி 

ஆகியவற்்றாடு வாழகர்கயில் சிறக்க 

முழு வாய்பபுக கிரடபபெரதயும் ்ாங்கள 

உறுதிபபெடுத்து்வாம். ்ம் சமுதாயத்தில் 

யாரும் பின்தஙகிவிடாதிருக்க, எளிதில் 

பொதிக்கபபெடககூடியவர்கர்ள ்ாங்கள 

எப்பொதும் ்கவனித்துக ்்காள்வாம். 

ஒன்றிரைந்த சிங்கபபூர இயக்கத்தின் 

மூைம், சிங்கபபூரை ்மன்்மலும் சிறபபொக்க 

்ாங்கள ்ம் மக்களின் ்யாசரன்கர்ளயும் 

ஆற்றல்்கர்ளயும் பெயன்பெடுத்துகி்றாம். 

வரும் மாதங்களிலும் ஆண்டு்களிலும், 

்ாம் சிைமமான பெை சூழநிரை்கர்ளயும் 

முடிவு்கர்ளயும் எதிர்்ாககு்வாம். 

்ம்ரமப பொது்காபபொ்க வழி்டத்திச்சல்ை, 

ஒருவர மீது ஒருவர முழு ்ம்பிகர்க 

்்காண்டுள்ள, மனத்திடம் ்்காண்ட 

ஒற்றுரமயான மக்களுடன் அணுக்கமா்கப 

பெணியாற்றும் ஆற்றலும் ்கடபபொடும் ்்காண்ட 

தரைரமத்துவ அணி ்மககுத் ்தரவ. 

உங்கள சாரபொ்க உறுதியா்கச ்சயற்பெடவும், 

்ம் பிைசசிரன்களுககுத் தீரவு ்காை 

உங்களுடன் ்சரந்து பெணியாற்றவும், 

்மது ்பெைாரவங்கர்ளப பூரத்தி ்சய்யவும், 

அைசாங்கத்திற்குப புதிய ்கடடர்ளயும் முழுத் 

தவரைக ்காைமும் ்தரவபபெடுகிறது. 

இதனால்தான் ்ான் ்பொதுத் ்தரதரை 

அறிவித்்தன். 
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மக்கள ்சயல் ்கடசி ்ம் வாழகர்கரய 

்மம்பெடுத்தவும், அரனவரையும் 

பொது்காபபொ்க ரவத்திருக்கவும், சிங்கபபூரை 

முன்்னடுத்துச ்சல்ைவும், எப்பொது்ம 

உங்களுடன் ்சரந்து ்சயற்பெடடிருககிறது. 

இப்பொது ்ம் வாழகர்கயும், ்ம் 

்வரை்களும், ்ம் எதிர்காைமும் 

முன்்னப்பொதுமில்ைாத அ்ளவுககு 

இடருககு உள்ளாகியுள்ளன. 

அன்புகூரந்து எனககும் எனது மக்கள 

்சயல் ்கடசி அணிககும் வாக்களியுங்கள. 

்ாம் ஒன்றிரைந்து ்்காவிட-19 

கிருமிபபெைவரை முறியடித்து, ்மககும் ்மது 

பிளர்ள்களுககும் இன்னும் ஒளிமயமான 

எதிர்காைத்ரத அரமத்திடு்வாம். 

உங்கள உ்ளமாரந்த 

மக்கள ்சயல் ்கடசி தரைரமச ்சயைா்ளர 
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வபாழ்பாளின 

ஆகப்்்ரிய 

்்ருககடியய 

ஒனறியை்நது 

எதிர்கபாளளவபாம்

்பாம் ஒளர மககேபாகவும் ஒளர 

ள்தசமபாகவும் ்ல ்்ருககடிகயே 

ஒனறியை்நது சமபாளித்திருககிள�பாம்:  

·• ·1965-ல் ம்ைசியாவிடமிருந்து பிரிவிரன 

·• ·1970-்களில் பிரிடடிஷ் பெரடமீடபு 

·• ·1980-்களில் ்பொருளியல் மந்தநிரை 

·• ·1990-்களில் ஆசிய நிதி ்்ருக்கடி

·• ·2000-்களில் ்சபடம்பெர 11, சாரஸ், உை்க்ளாவிய 

நிதி ்்ருக்கடி

இரவ ஒவ்வான்றும் ்மககுப ்பெரும் 

மிைடடைா்க இருந்தன. ஒவ்வாரு முரறயும், 

மக்கள ்சயல் ்கடசி (ம்ச்க) உங்களுடன், 

சிங்கபபூருககு, உங்களுககுப பெக்கபெைமா்க 

இருந்தது. ஒவ்வாரு ்காை்கடடத்திலும், 

இந்த ்்ருக்கடி்கர்ள எதிர்்காளவதற்கும், 

அதிலிருந்து வலுவுடன் மீண்்டழுவதற்கும், 

சிங்கபபூைர்களுடன் ்தா்்ளாடு ்தாள நின்று 

்ாங்கள ்சயற்பெட்டாம். 

்்காவிட-19 ஒரு தரைமுரறககும் ்மற்பெடட 

்காைத்தில் ்ாம் எதிர்்காளளும் மி்க 

ஆபெத்தான ்்ருக்கடி. இது ஒரு ்பொதுச 

சு்காதாை ்்ருக்கடி மடடுமல்ை, ்கடுரமயான 

உை்க்ளாவியப ்பொருளியல் ்்ருக்கடியும் 

கூட. பெை ்வரை்கள இழக்கபபெடும். சிை 

்தாழில்நிறுவனங்கள மூடபபெடும். ்மது 

சமூ்க மீளதிறன் ்சாதிக்கபபெடும். எதிர்காைம் 

சிைமமானதா்க இருககும். 

எப்பொதும்்பொை, ம்ச்க 

சிங்கபபூைர்களுககுத் துரைநின்று, 

ஒருரமபபொடடுடன் ்சரவயாற்றும்.. 

உங்கர்ள்யா சிங்கபபூரை்யா ்ாங்கள 

ஒரு்பொதும் ர்கவிடமாட்டாம். இந்தப 

புயரை அரனவரும் பொது்காபபொ்கக 

்கடந்து்சல்ை உங்களுடன் ்சரந்து 

பெணி்யாற்று்வாம். இந்த ்்ருக்கடிககுப 

பிந்திய சிங்கபபூரின் எதிர்காைத்திற்கும் 

்ாங்கள ்தளிவான திடடங்கள 

வகுத்திருககி்றாம். ்ம் மக்களில் 

முதலீடு ்சய்து, ்மது ்பொருளியரை 

மறு்கடடரமத்து, ்மது சமுதாயத்ரத 

வலுபபெடுத்து்வாம். ஒன்றிரைந்து, ்ாம் 

முன்ரபெவிட வலுவா்க மீண்்டழு்வாம். 

இந்தக ்்காளர்க அறிகர்க, ்ம் வபாழகயக, 

்ம் ளவயலகள, ்ம் எதிரகபாலத்திறகபான 

எஙகள திடடங்கர்ள விவரிககிறது. 

Source: The Straits Times © Singapore Press Holdings Limited. 
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ஒனறியை்நது 

்பாதுகபாப்்பாகவும் 

ஆளரபாககியமபாகவும் 

இருப்ள்பாம்

்்பாதுச் சுகபா்தபாரமும் 

்பாதுகபாப்பும் அவசரப் ்ணியபாக 

நீடிககும் 

்பாஙகள: 

·• ·்மது சு்காதாைப பெைாமரிபபுத் 

்தாழிைர்களுககும், முன்னிரையில் 

்சயற்பெடும் அரமபபு்களுககும் 

வலுவான ஆதைவும் சாதனங்களும் 

அளித்து, அரனவருககும் உன்னதமான 

சு்காதாைப பெைாமரிபரபெ வழஙகு்வாம். 

்ாங்கள ்பொது மருத்துவமரன்களில் 

்்காவிட-19 கிருமித்்தாற்றுககு 

இைவச உள்்ாயாளிச சிகிசரச 

அளிககி்றாம். ்மாத்தத்தில், ்மது 

அண்ரமய வைவு்சைவுத் திடடங்களில் 

சு்காதாை அரமசசுககு $20 பில்லியன் 

ஒதுககியுள்்ளாம் 

·• ·்்காவிட-19 பெரி்சாதரன்கர்ளயும் 

்தாடரபு்களின் தடங்கர்ளக 

்கண்டறியும் ஆற்றரையும் 

முடுககிவிடு்வாம்

··• ·்்காவிட-19 சிகிசரச்கள, தடுபபூசி்கள 

ஆகியவற்றுக்கான ஆய்வு மற்றும் 

்மம்பொடடில் முதலீடு ்சய்்வாம். 

இரவ ்தரவபபெடும் சிங்கபபூைர்கள 

அரனவருககும் கிரடபபெரத உறுதி 

்சய்்வாம். 

ள்பாயப்்ரவல் அ்பாயத்ய்தக 

குய�த்து, ்்பாதுச் 

சுகபா்தபாரத்ய்தப் ்பாதுகபாகக, 

்பாஙகள: 

··• ·மு்கக்கவசங்கள ்பொன்ற பொது்காபபுப 

்பொருட்கள அரனவருககும் கிரடபபெரத 

உறுதிபபெடுத்து்வாம் 

··• ·அன்றாட வாழகர்கயில் பொது்காபபொன 

முரறயில் ்கைந்துறவாடப புதிய 

நியதி்கர்ள நிரை்ாடடு்வாம்

··• ·எஸ்ஜி தூய்ரம இயக்கம் உளளிடட ்பெரிய 

அ்ளவிைான ்தசிய முரனபபின் மூைம் 

்பொதுச சு்காதாைத்ரத ்மம்பெடுத்து்வாம். 



்பாஙகள: 

·• ·்வளி்ாடடு ஊழியர்களுககு உடல்்ைப 

பெரி்சாதரன்கர்ள ்டத்தி முடித்து 

அவர்கள பொது்காபபொ்க ்வரைககுத் 

திரும்பெ வழி ்சய்்வாம் 

• ·்வளி்ாடடு ஊழியர்களுககுப புதிய 

்ரடமுரற்க்்ளாடும் ்மம்பெடட 

தைங்க்்ளாடும் கூடுதைான தஙகும் 

விடுதி்கர்ளக ்கடடு்வாம்



ப�ொருளியல் ப�ொள்�யில், வே்ை�வே எங�ேது த்ையொய முன்னுரி்ை

க�ொவிட்-19 கிருமிப்பரவலின் உடனடி ்பொதிபபிலிருந்து 

ஊழியர�ளைப ்பொது�ொக�, பின்வருவனவறளறை நொங�ள் 

வழஙகுகிறறைொம்: 

• ·நீங�ள உங�ள வே்ை�்ேத் தக�்ேத்துகப�ொளே உதவியொ�, வே்ை 

ஆதரவுத் திட்டத்தின் (JSS) கீழ் சம�ே நிதி உதவி�ள 

• ·சுயபதொழில் பசயவேொருககும தறசொர்புத் பதொழிைருககும SIRS திட்டத்தின் கீழ் 

ேருைொன நிேொரணம 

• ·ஆடகு்ைப்புககு ஆேொன அல்ைது குறிப்பி்டத்தக� ேருைொன இழப்புககு உளேொன 

ஊழியர்�ளுககு, தற�ொலி� நிேொரணத் திட்டம (TRS), ப�ொவிட-19 ஆதரவு ைொனியம 

(CSG) ஆகிய திட்டங�ளின் கீழ் நிதி உதவி

ஒனறியை்நது ளவயலகயே 

உருவபாககி, தி�னகயே 

வேரத்துக்கபாளளவபாம்
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உலகளாவிய ப�ாருளியலும் நமது 

ப�ாருளியலும் �ாதிககப�ட்டிருககும் 

நிலலயில், ப�ாழில் நிறுவனஙகள் 

மூடப�டுவல�யும் வவலல இழபபுககலளயும் 

நாம் எதிர�ாரககவவண்டும். 

சிங்கப்பூரர்களை வேளையில் 

ளேத்திருப்்பதற்ககா்க 

வேளை்களைப் ்பகாது்ககாக்கவும் 

உருேகாக்கவும் நகாங்கள் 

எல்ைகா முயறசி்களையும் 

எடுப்வ்பகாம். அவத சமயத்தில், 

புதிய ேகாய்ப்பு்களையும் 

ேைரும் துளை்களையும் 

்பயன்படுத்திக்்ககாள்ை 

உங்களுககுத் திைன ்பயிறசி 

அளிப்வ்பகாம். நகாங்கள்: 

• ·இப�ணிலய வமற�ாரலவயிட 

வ�சிய வவலலவாய்பபு மன்றதல� 

அலமததிருககிவ்றாம் 

• ·100,000 புதிய வவலல வாய்பபுகலள 

உருவாககுவவாம். எஸ்ஜி ஒறறுலம 

வவலலகள் மறறும் தி்றனகள் திட்டததின 

கீழ் இடம்ப�றும் வவலலகள், வவலலப 

�யிறசித திட்டஙகள், �ணியிலடககாலத 

திட்டஙகள், �யிறசி வகுபபுகள் ஆகியன 

இதில் அடஙகும்  

அனைத்து ஊழியர்கள் 

நீங்கள் வேனை ோய்ப்பு்கனைப் 

பெறுேதற்கு உதவியா்க, 

நாங்கள்: 

 • எல்லா வீடமைப்பு வளர்ச்சிக் கழக 

நகர்களிலும் வலாழக்மகத்தலாழில கிமள 

நிம்யஙகமள அமைப்்பலாம் 

• ஸ்கிலஸ்ஃபியூச்்சரின் அடுதத 

கடடததுடன் வலாழக்மகத்தலாழில 

ைலாற்றத திடடஙகள், தி்றன் ்ைம்பலாடடுத 

திடடஙகள், சி்றப்புத ்தர்ச்சி 

ஆகியவறம்ற அதிகரிப்்பலாம்  

• நியலாயைலான பரிசீ்மனக் கடடமைப்பின் 

(Fair Consideration Framework) 

கீழ ்வம் ்தடு்வலாருக்கலான 

பலாதுகலாப்புகமள வலுப்படுதது்வலாம் 

• முத்லாளிகள் உள்ளூர் ஊழியர்கமள 

்வம்க்கு அைர்தத அல்து 

ைலாறறு்வம் ்கலாடுக்க நிதி 

ஊக்குவிப்புகமள வழஙகு்வலாம் 

Source: The Straits Times © Singapore Press Holdings Limited. 
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40 – 60 வயதுடைய 

ஊழியர்கள் 

நாங்கள் 40 முதல் 60 வயதுடைய 

சிங்கப்பூரர்களின் வவடை 

நியமனதடத ஊக்குவிக்்க 

பின்வருபவறடறை வழஙகுவவாம்: 

•	 ·கூடுதலான	ஸ்கில்ஸ்ஃபியூச்சர்	பயிற்சி	

உதவி	நிதி	மற்றும்	அதிகளவு	நிதி	

உதவிபபறும்	மறுதிறன்	பயிற்சித்	

திட்டஙகள்	

•	 ·நீஙகள்	நடு	வயதில்	புதிய	

வாழ்க்கத்பதாழில்	பதா்டஙக	

உதவியாகப்	பயிற்சித்	திட்டஙகள்

•	 ·உஙக்ள	வவ்ல்ககு	அமர்த்த	

முதலாளிகளு்ககுச	சிறப்புச	்சலு்ககள்

மூத்த ஊழியர்கள் 

நாங்கள் பின்வருப்வற்றின 

்வழி மூத்த ஊழியர்களை 

வ்வளைக்கு அமரத்த 

ஊக்்கமளிபவபாம்: 

•	 மூத்த	ஊழியருக்கான	வேலை	

நியமன	உ்தவித்்தகால்

•	 மறுவேலை	நியமனததிற்கான	

மகானியங்ள்	

•	 வேலை்லை	மறுேடிேலமக்	

நிறுேனங்ளுககும்	

்்தகாழில்துலை்ளுககும்	ஆ்தரவு	
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வேலை வேடும் இலையர்கள் 

வேலைச் சநலேக்குள் அடியயடுத்து லேக்கும் இலைய 

சிங்கப்பூரர்களுக்கு உேே, நாங்கள்: 

·•	 ·புதிய	பட்டதாரிகளுககான	வாழக்கத்தாழில்	ஆதர்வ	வலுபபடுததுவவாம்	

·•	 ·நிறுவனஙகளு்டன்	வேர்ந்து	கட்ட்ைககபபட்ட	வவ்ைபபயிற்சித	திட்டஙக்ை	

உருவாககுவவாம்	

·•	 ·வவ்ைசேந்்த	மீண்டு	வரு்கயில்	நீஙகள்	கூடுதல்	திறன்க்ைக	கற்றுக்காள்ைவும்	

அறிவாற்ற்ை	வைர்ததுக்காள்ைவும்	இைவேத	்தா்டர்	கல்வி	ைற்றும்	பயிற்சி	

வழஙகுவவாம்

·•	 ·திறனாைர்க்ை	உைகையைாதலுககுத	தயார்பபடுததும்	திட்டததின்	மூைம்	வட்டார	

வாய்பபுகளுககும்,	பயணம்	்ேய்வது	மீண்டும்	பாதுகாபபானதாக	ஆகும்வபாது		

்வளிநாடடு	வவ்ைப	பயிற்சிகளுககும்	உஙக்ைத	தயார்பபடுததுவவாம்		

குறைந்த வருமானம் 

ஈட்டும் ஊழியர்கள் 

குறைந்த வருமானம் 

ஈட்டும் சிங்கப்பூரர்களின் 

வவறை்கறையும் 

வருமானதற்தயும் நாங்கள் 

பின்வருபவற்றின் மூைம் 

வமம்படுததுவவாம்: 

·•	 ·மேம்பட்ட	மேலைநைன்	ஆதரவு	

·•	 ·்படிப்படியான	சம்பள	உயர்வு	

முலைலய	இன்னும	்பை	

ததாழில்துலைகளுக்கு	நீடடிபம்பாம

இயலாமைகள் 

உள்்ள ஊழியரகள் 

நாங்கள் இயலாமை்கள் 

உள்்ளவர்கம்ள வவமலக்குச் 

வேரத்துக்்்காள்்ள 

முதலாளி்களுடன் வேரந்து 

பணியாற்றுவவாம். 

உடற்குமையுள்வ்ளாருக்்கான 

வவமல நியைன உதவித்்தாம்கயும் 

இதில் அடஙகும்.  

Source: The Straits Times © Singapore Press Holdings Limited. 
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ஒனறியை்நது 

்மது ்்பாருளியயல 

உருமபாறறி, 

ளமம்்டுத்துளவபாம்

க�ொவிட்-19 கிருமிப்பரவலின் உடனடி 

்பொதிபபு�ளுக்கு இடடயில் க�ொழில் 

நிறுவனங�டை நிடைப்படுத�, நொங�ள்: 

•	 ர�ொக்கப்	புழக்கத்திற்கும்,	ரெலவு்களுககும்,	்கடன்	

ரெறுவதற்கும்	உதவி	புரிகிற�ொம்

•	 வொடக்க	நிவொ�ணத்திற்்கொ்கச்	ெடடங்ககை	

நிக�றவற்றிற�ொம்

•	 ஆ்க	அதி்கமொ்கப்	ெொதிக்கப்ெடட	விமொ�த்துக�,	

ற�ொடடல்கள்,	ெயணத்துக�,	சிலலக�	விற்ெக�	

றெொன்�	துக�்களுககுக	கூடுதல	உதவி	வழஙகுகிற�ொம்
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இந்த உடனடி நெருக்கடிககு அப்பால் 

ெபாங்கள் ந்கபாவிட்-19 நிலவரத்திற்குப 

பிநதிய ந்பாருளியலுககு ஆயத்்தமபாகிக 

ந்கபாண்டிருககிற�பாம். அது எப்டி 

இருககும் என்து யபாருககும் உறுதியபா்கத் 

ந்தரியபாது. ஆனபால், ெமது நிறுவனங்களை 

உருமபாற்�வும் ஊழியர்களை றமம்்டுத்்தவும் 

எங்களிடம் முற்ற்பாக்கபான திட்டங்கள் 

உள்ைன. எது எப்டி இருந்தபாலும், ெபாங்கள் 

துடிபபும் மீள்தி�னும் துரி்தமபா்க இயஙகும் 

்தனளமயும்  மிக்க ந்பாருளியளலக 

்கட்டளமபற்பாம்.  

நாங்கள்: 

·• ·எல்லபா ந்தபாழில்துள�்களிலும் 

மினனிலக்க உருமபாற்�த்ள்தத் 

துரி்தப்டுத்துறவபாம்

·• ·நிறுவனங்கள் புத்்தபாக்கத்துடன 

சூழலுகற்கற்்த் ்தங்களை 

மபாற்றியளமத்துகந்கபாள்ை உருமபாற்�ம் 

மற்றும் வைரச்சித் திட்டங்கள் வழி உ்தவி 

புரிறவபாம்

·• ·SME்களுக்கபான மினனிலக்கமயமபா்தல் 

திட்டம், ந்தபாழில்நிறுவனங்களுக்கபான 

ஸ்கில்ஸ்ஃபியூச்்சர உ்தவி நிதி, மற்� 

மபானியங்கள் ஆகியவற்றின மூலம் சிறிய, 

ெடுத்்தர நிறுவனங்களுககுக கூடு்தல் 

ஆ்தரவளிபற்பாம் 

·• ·புதிய வைரச்சித் துள�்களை 

றமம்்டுத்துறவபாம் – எடுத்துக்கபாட்டபா்கப 

புத்்தபாக்கம் மற்றும் ந்தபாழில்நுட்்ம், 

உயிரியல் மருத்துவம், ்த்கவல்ந்தபாடரபுத் 

ந்தபாழில்நுட்்ம், நிபுணத்துவச் 

ற்சளவ்கள், மினனிலக்கச் ற்சளவ்கள், 

இளணயப ்பாது்கபாபபு, உணவு உற்்த்தி, 

மருத்துவப ்ரபாமரிபபு, ்கல்வி ற்பான�ளவ.

நாங்கள்: 

·• ·்பாது்கபாப்பான ்யணத்திற்்கபா்க 

மற்� ெபாடு்களுடன ்ச்ள்சத் ்தட 

ஏற்்பாடு்களைச் ந்சயறவபாம் 

·• ·அளனத்துல்க ஒத்துளழபள் ெபாடி, 

ெமது வரத்்த்கக ்கட்டளமபபு்களை 

விரிவு்டுத்தி, புதிய ்சநள்த்களைத் ற்தடிச் 

ந்சல்றவபாம் 

·• ·உல்கைபாவிய மினனிலக்கப 

ந்பாருளியலில் துடிபபுடன 

்ஙகுந்றுறவபாம்

·• ·ெமது உணவு, அத்தியபாவசியப 

ந்பாருள்்களுக்கபான மூலங்களைப 

்னமயமபாககி, மீள்தி�ன மிக்க 

விநிறயபா்கத் ந்தபாடரபு்களை 

உருவபாககுறவபாம்

Source: The Straits Times © Singapore Press Holdings Limited. 
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ஒனறியை்நது 

்ரபாமரிப்பும் 

ஆ்தரவும் 

அளிப்ள்பாம் 

குடும்பங்கள்

நாங்கள் ப்பாருளியல் முடக்கத்தின்்பாது வீட்டுச் பெலவு்களைச் 

ெமாளிக்க குடும்பங்களுககுக கூடுதல் ஆதரவளித்்தாம: 

·•	 ·ஒற்றுமைக்கான	வழங்குத�காம்	

·•	 ·ஒற்றுமைக்கான	பயனீட்டுக்ட்்டண	நிதி	உ�வி	

·•	 ·ஒவதவகாரு	சிங்்ப்பூர்ப்	தபற்்றகாருககும்	த�காக்	வழங்குத�காம்

·•	 ·50	வயதுககு	்ைற்பட்்ட	சிங்்ப்பூ�ர்்ளுககு	த�காக்	வழங்குத�காம்

வாழகள்கச் பெலளவச் ெமாளிக்க நாங்கள் பதாடர்ந்து 

உங்களுககு உதவு்வாம. 

·•	 ·ப�காைரிப்பு	ைற்றும்	ஆ��வுத்	த�காகுப்புத்திட்்டம்	–	அனறகா்டச்	தெலவு்ளுக்கா்	

·•	 ·்ைம்படுத்�ப்பட்்ட	வீட்டுவெதி	ைகானியங்்ள்	–	வீவ்	வீடு்ள்	வகாங்குவ�ற்்கா்

·•	 ·்பகாககுவ�த்துப்	பற்றுச்சீட்டு்ள்	–	தபகாதுப்	்பகாககுவ�த்துக்கா்	

·•	 ·்ல்வி	நிதி	உ�வி்ள்	–	்ைம்படுத்�ப்பட்்ட	்ல்வி	உ�வி	நிதி,	்ல்வி	உப்கா�ச்	ெம்பளம்,	

்பகாககுவ�த்து,	உணவு	ைற்றும்	பள்ளிக	்ட்்டண	நிதி	உ�வி்ள்.	த�காழில்நுட்பக	

்ல்விக்ழ்க	(ITE)	்ட்்டணத்திற்கு	100%	நிதி	உ�வி.	சிங்்ப்பூர்	த�காழில்நுட்பக	

்ல்விக	்ழ்த்திலும்	(SIT)		சிங்்ப்பூர்	ெமூ்	அறிவியல்	பல்்மலக்ழ்த்திலும்	(SUSS)	

முழு்ே�ப்	தபகாதுப்	பட்்டப்	படிப்பு்ளுககுக	குமறவகான	்ட்்டணம்	

•	 சு்கா�கா�ப்	ப�காைரிப்பு	நிதி	உ�வி்ள்	–	80%	வம�	தபகாதுச்	சு்கா�கா�ப்	ப�காைரிப்பு	

நிதியு�வி்ள்	ைற்றும்	ெமூ்	சு்கா�கா�	உ�வித்	திட்்டம்	(CHAS)

உங்களுககு ்ல்ை வருமானம் 

கிரடபபெதற்்கா்க வ்ளரசசிரயத் தூண்டி, 

்வரை்கர்ள உருவாககுவ்தாடு, 

்தரவபபெடும்்பொது சமூ்க, நிதி ஆதைவும் 

அளிப்பொம்.  
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பள்ளிக்கு முந்திய கல்வி

நாங்கள் குழந்தைப் பருவக் ்கல்வி நி்ையங்க்ை க்காவிட்-19 

கிருமிப்பரவலிலிருநது பாது்காப்பான்வயாக்குவவாம். இதைனவழி, பாைர்கள் 

கதைாடரநது ்கற்கவும், தைங்கள் பிள்்ை்கள் நனகு பராமரிக்்கப்படுகின்றனர என்ற 

மனநிம்மதியுடன கபறவ்றார்கள் வவ்ை கெயயவும் இயலும். 

நாஙகள்: 

• பாைர பள்ளிக் ்கல்வி்யத் கதைாடக்்கப்பள்ளி அைவுக்குக் ்கட்டுபடியானதைாக்்க, 

நிதி உதைவி்க்ை வமம்படுத்துவவாம் 

• அரொங்க ஆதைரவுகபறும் பாைர பள்ளி இடங்க்ை 80 விழுக்்காடா்க 

அதி்கரித்து, ்கல்வி அ்மச்சு பாைர பள்ளி்களின எண்ணிக்்்க்ய 60 ஆ்க 

இரட்டிப்பாக்குவவாம் 

• இைம்பருவ வைரச்சிக்்கான வதைசியக் ்கல்விக் ்கழ்கத்தின மூைம் பாைர 

பள்ளிக் ்கல்வித் தைரத்்தை உயரத்துவவாம் 



3534

சிறப்புக் கல்வித் தேவைகள் 

சிறப்புக் கல்வித் தேவைகள் உள்்ள பிள்வ்ளகளின் 

குடும்பஙகளுக்குக் கூடுேல் ஆேரவு தேவைப்்படுகிறது. 

நாஙகள்: 

·•	 சிறப்புக்	கல்வித்	தேவைகவைப்	பற்றிய	விழிப்புணரவை	ைைரத்து,	

சமூகத்தில்	அைரகள்	தேலும்	அரைவணக்கப்படுைவே	ஊக்குவிப்தபோம்	

·•	 சிறப்புக்	கல்விவய	தேலும்	கட்டுபடியோனேோக்குதைோம்	

·•	 வைவதைறு	ைவகயோன	சிறப்புத்	தேவைகளுக்குப்	புதிய	சிறப்புக்	கல்விப்	

பள்ளிகவைத்	திறப்தபோம்	

·•	 சிறப்புக்	கல்வித்	தேவைகள்	உள்ை	ேோணைரகளுக்கு	18	ையதுக்குதேல்	

கிவைக்கும்	தைவை	ேற்றும்	பரோேரிப்புத்	வேரிவுகவை	அதிகரிப்தபோம்	

மாணவர்கள் 

நம் மாணவர்கள் நீண்ட்காலப் 

பாதிப்பட்டவடைத் ைடுக்க, இநைப் 

பள்ளி ஆணட்ட இழக்காதிருப்பதில் 

நாங்கள் உறுதியா்க இருககிற�ாம். 

கிருமிப்பரவலுககு இட்டயிலும் நாங்கள் 

பள்ளி்கடைப் பாது்காப்பானடவயா்க 

டவத்திருநது, தைா்டரநது ்கல்வி ்கற்க வழி 

தெயறவாம். 

 

நாங்கள்: 

·• பலவீனமான பினனணி்கடைச் றெரநை, 

இநை தநருக்கடியால் ஆ்க அதி்கமா்கப் 

பாதிக்கப்பட்ட மாணவர்களுககு அதி்க 

ஆைரவும் வழி்காடடுைலும் அளிப்றபாம் 

·• றைசிய மினனிலக்க அறிவுத்தி�ன 

திட்டத்டைத் துரிைப்படுத்துறவாம். 

உயரநிடலப் பள்ளி மாணவர்கள் 

ஒவதவாருவருககும் ்கணினிச் 

ொைனத்டை வழஙகி மினனிலக்க 

வெதியில் உள்ை ஏற�த்ைாழடவக 

்கடைறவாம் 

·• வீடடிலிருநது ்கறபடைக ்கல்வியின 

முககிய அங்கமாககுறவாம்

• துரிைமா்க மாறும் எதிர்காலத்திற்கான 

அறிவாற�டலயும் தி�ன்கடையும் 

மாணவர்கள் தபறும் வட்கயில் 

்கல்விச் சீரதிருத்ைங்கடைத் 

விடரவுபடுத்துறவாம்

• உயர்கல்விடயச் சீரடமத்து பலதுட�க 

்கற�ல் முட�டய அறிமு்கப்படுத்துறவாம். 

இைறகுத் துடணயா்க, சி�ப்புத் 

துட�்களில் வாழநாள் ்கற�டல 

வழஙகுறவாம் 

·• நமது இடையர்கடை மனவியல் 

மீள்தி�னும் நறபணபு்களும் 

த்காண்ட றநரடமயான, பரிவுமிக்க 

ைனிமனிைர்கைா்கத் ையாரப்படுத்ை, 

நறகுண, குடியியல் ்கல்விப் 

பா்டத்திட்டத்திறகு மறுமலரச்சி 

ஊடடுறவாம்.

·• ்கல்வியாைர்களுக்கான 

ஸ்கில்ஸ்ஃபியூச்ெர திட்டத்து்டன நமது 

ஆசிரியர்களின நிபுணத்துவத் தி�டன 

றமம்படுத்துறவாம்
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மூத்தோர்

நம் நாட்டுக்குப் பெரும் ெங்ாற்றியுள்ள 

நமது மூத்தார்மீது நாங்ள அன்பும் 

அக்்றையும் ப்ாண்டிருக்கி்ைாம்.. 

அவர்்ள நல்ல ஆ்�ாக்கியததுடன் 

ப�ௌ்ரியமா் ஓய்வுபெை்வண்டும் 

என்ெது எங்ள விருப்ெம். 

நமது மூத்தோருக்கு இன்னும் 

அதிக மனநிம்மதி அளிக்க, 

நோஙகள் பின்்வரு்வன்வற்றை 

்வழஙகியிருக்கி்றைோம்: 

• முன்்னாடி மற்றும் பமர்்டக்்ா 

தற்லமுறைத பதாகுப்புததிட்டங்ள 

·• ்்ர்ஷீலடு ற்லஃப் 

·• மூத்தார் நடமாட, இயங் உதவி 

நிதி 

நோஙகள்: 

·• மூத்தாருக்்ான �மூ்க் 

்ட்டறமப்பின் மூ்லமானறவ 

உட்ெட, ஆத�வுக் ்ட்டறமப்பு்ற்ள 

வழஙகு்வாம்

·• பொது உடற்ெயிற்சிக் கூடங்ள, 

நீச�ல கு்ளங்ள ஆகியவற்றுக்கு 

இ்லவ� நுறழவு உளளிட்ட 

ெ்லவற்றுடன் மூத்தார் 

ஆ்�ாக்கியமா்வும் துடிப்ொ்வும் 

இருக்் உதவு்வாம் 

• பவளளிக்கு பவளளி 

அடிப்ெறடயி்லான ஓய்வு்ா்லச 

்�மிப்புத திட்டம், ்மம்ெடுததப்ெட்ட 

மூத்தார் ஆத�வுத திட்டம், 

மூத்தார் வீட்டுவ�தி ்ொனஸ், 

குததற்றயத திரும்ெ வாஙகும் 

திட்டம் ஆகியவற்றின் வழி 

ஓய்வு்ா்லததில இன்னும் அதி் 

நிதியியல ொது்ாப்ெளிப்்ொம்
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சுகாதாரப் பராமரிப்பு 

அனைவருக்கும் மேம்்பட்ட ேருத்துவச் சிகிச்னசையும் ்பராேரிப்பும் 

கின்டக்கும் வனையில் நேது சுைாதாரப் ்பராேரிப்பின் கைாள்ள்ளனவ 

விரிவு்படுத்துமவாம். 

நாஙகள்:  

··• ்பலதுனை ேருநதைஙைளின் எண்ணிக்னைனை இன்னைை 20-ல் இருநது 

2030-ஆம் ஆண்டுக்குள 32 ஆை அதிைரிப்ம்பாம். பீஷான், பி்டா்டரியில் 

ைட்டப்்படும் புதிை ்பலதுனை ேருநதைஙைள இதில் அ்டஙகும் 

• சிஙைப்பூர் க்பாது ேருத்துவேனைனை ேறுமேம்்பாடு கசையமவாம். மதசிைப் 

்பல்ைனலக்ைழை ேருத்துவேனைனைப் புதுப்பிப்ம்பாம் 

• கநாவீைா சைமூை ேருத்துவேனைனை 2022-ஆம் ஆண்டுக்குள ைடடி 

முடிப்ம்பாம். கிழக்கு வட்டாரத்தில் சைமூை ேருத்துவேனையு்டன் 

ஒருஙகினைக்ைப்்பட்ட புதிை ேருத்துவேனைனை 2030-ஆம் 

ஆண்டுக்குள ைடடுமவாம்.  

2030-ஆம் ஆண்டுக்குள, நம் ேக்ைள கதானையில் ைாற்பகுதியிைர் 

65 வைதுக்கு மேற்பட்டவர்ை்ளாை இருப்்பார்ைள. நேது மூத்மதானரக் 

ைவனித்துக்கைாள்ள, சுைாதாரப் ்பராேரிப்புக்கு நாம் அதிைோைச் கசைலவி்ட 

மவண்டியிருக்கும். 

இதறகு நிதிைளிக்ை, அரசைாஙைத்தின் அடுத்த தவனைக் ைாலத்தின்ம்பாது 

க்பாருள, மசைனவ வரி 7 விழுக்ைாடடில் இருநது 9 விழுக்ைா்டாை 

உைர்த்தப்்ப்டமவண்டும். ஆைால், 2022-ஆம் ஆண்டுக்கு முன் இநத வரி 

உைர்த்தப்்ப்டாது. 

பபாருள், சேவை ைரி உயரவை சிஙகப்பூரரகள் 

ேமாளிகக உதவுைதற்கு நாஙகள்: 

·• க்பரும்்பாலாை குடும்்பஙைளுக்கு 5 ஆண்டுைளுக்கும், குனைநத 

வருோைக் குடும்்பஙைளுக்கு 10 ஆண்டுைளுக்கும் க்பாருள, 

மசைனவ வரி உைர்னவச் கசைலுத்தும் $6 பில்லிைன் உறுதிகோழித் 

கதாகுப்புத்திட்டத்னதச் கசைைற்படுத்துமவாம். 

·• நிரநதரப் க்பாருள, மசைனவ வரிப் ்பறறுச்சீடடுத் திட்டத்னத 

மேம்்படுத்துமவாம் 

·• அரசைாஙை நிதி உதவி க்பறும் சுைாதாரப் ்பராேரிப்புக்கும் ைல்விக்கும் 

அரசைாஙைம் கதா்டர்நது க்பாருள, மசைனவ வரினை ஏறறுக்கைாளளும் 

·• கூடுதல் உதவி மதனவப்்படுமவாருக்குச் சைமூை உதவி வழஙகுமவாம் 
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ஒனறியை்நது 

வலுவபான, 

மீளதி�னமிகக 

சமு்தபாயத்ய்தக 

கட்டயமப்ள்பாம் 

சமூக மீள்திறன்

க�ொவிட்-19 புதிய சமூ� இடைகெளி�டை 

எடுத்துக�ொட்டியப�ொதிலும், நம்மிைமுளை 

சிறந்த குணங�டை கெளிகக�ொணர்நது, 

சிங�ப்பூரரின் அன்�ொன இ்தயத்ட்தயும் 

கெளிப்�டுத்தியுளைது. 

நாஙகள் நமது சமூகப் 

பிணைப்ணபை வலுப்பைடுத்துவவாம். 

நாஙகள்: 

 • யொரும் பின்்தஙகிவிைொமல், அடனெரும் 

ஒன்றிடணநது முன்பனறககூடிய 

ெலுெொன, �ரிெொன, ஒற்றுடமயொன 

சமூ�த்ட்தக �ட்ைடமப்ப�ொம்.

 • மீளதிறடன ெைர்த்து, சமூ� 

முன்பனற்றத்ட்த பமம்�டுத்தி, 

சமத்துெமின்டமககுத் தீர்வு �ொணப�ொம் 

 • வீழ�ெர்�ள ெலுவுைன் மீணகைழுெ்தற்கு 

உ்தவி புரிபெொம். 

நாஙகள்: 

 • நமது சமூ�ப் �ொது�ொப்பு ெடை�டை 

பமம்�டுத்தி, நீடித்து நிடைக�த்்தக� 

ஆ்தரடெ ெழஙகுபெொம் 

 • ப்தடெ உளபைொருககு உ்தவி ெழங�, 

குடிமக�பைொடும் அடமப்பு�பைொடும் 

இடணநது கசயல்�டுபெொம் 

 • எஸ்ஜி ப�ர்ஸ் �ட்ைடமப்பின் ெொயிைொ� 

ஒவகெொரு ந�ரிலும் �ரொமரிப்புச் 

சமூ�ங�டை அடமத்து, ப்தடெ�டைத் 

க்தொணடூழியர்�பைொடும் ெைங�பைொடும் 

இடணப்ப�ொம் 

 • மன நைனில் முககியக �ெனம் 

கசலுத்துபெொம்

 • மின்னிைக�ப் �யன்�ொட்டில் அடனெரும் 

இடணநதிருப்�ட்த ஊககுவித்து, 

எளிதில் �ொதிப்�டையககூடிய 

பிரிவினர் இடணயம்ெழி ஆ்தரடெயும் 

ெைங�டையும் அடைெ்தற்குத் துடண 

புரிபெொம்  
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நிதியியல் மீள்திறன் 

க�ொவிட்-19-ஐ எதிர்த்துப் ப�ொரொட, நொங�ள் நொன்கு வரவுகெலவுத் திட்டங�ள் வழி 

கிட்டத்்தட்ட $100 பில்லியன் கெலவிடுகிப�ொம். நடப்பு உ�ரி�ளையும் �டந்த�ொல 

நிதியிருப்பு�ளையும் இ்தற�ொ�ப் �யன்�டுத்தி, இந்த கநருக�டிளயச் சிங�ப்பூரர்�ள் 

�டநது கெல்லவும் எதிர்�ொலத்திறகு அவர்�ளைத் ்தயொர்ப்�டுத்்தவும் ஆ்தரவளிககிப�ொம். 

இ்தன் முழுப்�லளையும் நொம் அளடவள்த உறுதி கெயபவொம். 

நாங்கள்: 

 • இந்தப் �ணத்ள்தப் �யன்�டுத்தி சிங�ப்பூரர்�ளுக�ொ�வும் சிங�ப்பூருக�ொ�வும் 

வைர்ச்சிளயயும் �லன்�ளையும் விளரவு�டுத்துபவொம்.

 • நிதியியல் விபவ�த்ள்தக �ளடப்பிடித்து, எங�ைொல் முடியும்ப�ொது நிதியிருப்ள� மீண்டும் 

நிரப்புபவொம் 

 • முன்பைொடி, கெர்படக�ொ ்தளலமுள��ள் நெக�ொ�ச் கெய்தள்தப் ப�ொலபவ, நம் 

பிள்ளை�ளுககும் எதிர்�ொலத் ்தளலமுள��ளுககும் வருங�ொலத்ள்தப் �ொது�ொப்ப�ொம் 

நாங்கள் நமது சமூ்கச் சசவை 

அவமப்பு்கவை ைலுைாக்கி, 

ஆதரைளிப்சபாம்: 

•	 நிதி	வழங்கீட்டையும்	

நன்கொ்டைகளுககொன	

இ்ைநிதி்ையும்	உைர்த்துவவொம்	

	•	 சமூக	வச்வ	அ்ைப்புகள்	தங்கள்	

்சைற்ொடுக்ையும்	வச்வ	வழங்கும்	

மு்ை்ையும்	உருைொறை	உதவுவவொம்	

நாங்கள்: 

	•	 வவறறு்ையில்	ஒறறு்ை	நம்	்லைொக	

இருககும்	்ல	கலொசசொர,	்ல	சைை	

சமுதொைத்்தக	கடடை்ைப்வ்ொம்	

	•	 நம்	ைககளின	க்ல,	கலொசசொர,	

வி்ைைொடடு	ஆர்வங்களுககு	

ஆதரவளிப்வ்ொம்	
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நீடித்து நிலைத்திருக்கும் 

வலையில் ஒன்றிலைந்து 

வாழ்வாம்

நமது செயல்கள் சுற்றுப்புறத்தில எத்்தக்கய 

விகைவு்ககை ஏற்்படுத்தும் என்பக்த 

ச்கொவிட்-19 நமக்கு எடுத்துக்்கொட்டியுள்ைது. 

நொங்கள் நீடித்து நிகைத்திருக்கும் 

்தனகமகய வொழக்க்க முகறயொக்குவவொம். 

்பாஙகள:

• ்கடடடக கூரை்களிலும் 

நீரத்்தக்கங்களிலும் ்மலும் 

அதி்கமான சூரியஒளிப பெைர்க்க்ள 

நிறுவியும், துவாஸ் ்்கசஸில் உைவுக 

்கழிரவ எரிசகதியா்க மாற்றியும், தூய 

எரிசகதிரய ்மலும் அதி்கமா்க உற்பெத்தி 

்சய்்வாம்

• சுற்றுபபுறத்ரத மாசுபெடுத்தும் வாயு 

உமிழவு்கர்ளக குரறப்பொம் 

• ்கரியமிை வாயுரவ உறிஞ்சும் 

தன்ரமரயப ்பெணிக்காக்க ஒரு 

மில்லியன் மைங்கர்ள ்டு்வாம். புதிய 

சதுபபுநிைப பெகுதி்கர்ள உருவாககு்வாம் 

்பாஙகள ்கரப்்குதியில் 

இயறயகயய அதிகமபாகப் 

புகுத்துளவபாம்: ்பாஙகள: 

• அடுத்த ஐந்து ஆண்டு்களில் 200 

்ெக்டர இயற்ர்கப பூங்காக்கர்ளயும் 

140 ்ெக்டர ்்கரபபுறப பூங்காக்கள 

மற்றும் ்தாடடங்கர்ளயும் அரமப்பொம். 

• ஒவ்வாரு வீடடிலிருந்தும் 10 நிமிடம் 

்டந்து்சல்லும் தூைத்தில் ஒரு 

பூங்கா இருககும் வர்கயில், ்மது 

பெசுரமத் தாழவாைங்கர்ளயும் பூங்கா 

இரைபபு்கர்ளயும் ்மம்பெடுத்து்வாம்  

்பாஙகள: 

• வீடரமபபு வ்ளரசசிக 

்கழ்கத்தின் பெசுரம ்்கைங்கள 

திடடத்துடன் நீடித்து 

நிரைக்கத்தக்க வாழகர்கக்கான 

புதிய ்கருத்தாக்கங்கர்ள 

அறிமு்கபபெடுத்து்வாம்

• இல்ை ்மம்பொடடுத் திடடம், 

அக்கம்பெக்கப புதுபபிபபுத் 

திடடம், குடியிருபபுப 

்பெடரட்கர்ள உருமாற்றும் 

திடடம் ஆகியவற்றுடன் ்மது 

குடியிருபபுப ்பெடரட்களுககுப 

புத்துயிரூடடு்வாம். 

• பெருவநிரை மாற்றம், உயரும் 

்கடல்நீர மடடம் ஆகியவற்றிலிருந்து 

பொது்காத்துக்்காள்ள, 

்கட்ைாைத்திலும் உளநிைத்திலும் 

்வள்ளப பொது்காபபு 

்டவடிகர்க்கர்ள வலுவாககு்வாம்

• “30ககுள 30” விரைவு உத்தியுடன் 

உளளூர உைவு உற்பெத்திரயக 

்கணிசமா்க அதி்கரிப்பொம். அ்தாடு, 

அத்தியாவசியப ்பொருட்களின் 

நீண்ட்காை உளளூர உற்பெத்தி 

ஆற்றல்்கர்ள ்மம்பெடுத்து்வாம் 
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நம் நகரத்தை 

ஒன்றி்ைந்து 

நிர்மாணிப்பமாம்

சிஙகப்பூயர ளமம்்டுத்்த ்பாஙகள துணிச்சலபான 

திட்டஙகள வகுத்திருககிள�பாம். ்கபாவிட-19 

இத்திட்டஙகயேத் ்தபாம்தப்்டுத்தினபாலும், முனளனபாககிச் 

்சல்வய்த ்பாஙகள நிறுத்்தமபாடள்டபாம். ஆண்டுககு 

ஆண்டு, உஙகளு்டன ளசர்நது ்சயல்்டடு ்ல 

திட்டப்்ணிகயே நிய�ளவறறுளவபாம்: 

• அறிவாரந்த ்தசம் மற்றும் 5ஜி ்கடடரமபபு 

• துவாஸ் ்பெருந்துரறமு்கம் 

• சாஙகி முரனயம் 5 

• அ்கன்ற ்தன் நீரமு்கபபு மற்றும் பொய ்ைபொர மறு்மம்பொடு 

• ்பொங்்கால் மின்னிைக்க வடடாைம் மற்றும் ஜூ்ைாங ஏரி வடடாைம் 

• குறுககு ையில்பொரத, தாம்சன்-ஈஸ்ட ்்காஸ்ட ையில்பொரத ஆகியவற்றுடன் 

்மது ையில் ்கடடரமபபு்கள இைடடிக்கபபெடும். 
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ஒன்றிணைந்து ஒரு 

புதிய எதிர்காலதணதை 

உருவகாக்குவவகாம்
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க�ொவிட்-19 உலக�ங்கிலும் 

இடைநிறுத்ததட்தயும் மறுதுவக�தட்தயும் 

விடைவிததுளைது. மனி்த வரலொற்றின் 

இந்த இக�ட்ைொன �ொல�ட்ைததில், நமது 

எதிர�ொலததிற்கு மறுஉருவம் க�ொடுதது 

மறுவடிவடமக� ஒரு ்தனிததுவமொன 

வொய்ப்பு நமககுக கிடைததிருககிறது. 

மக�ள கெயல் �ட்சியின் நொன்�ொம் 

்தடலமுடறத ்தடலவர�ள, 

அரெொங்�ததிற்கும் சிங்�ப்பூரர�ளுககும் 

இடையில் ஆழமொன பங்�ொளிததுவதட்த 

வைரக�வும், நம் நொட்டுக�ொன 

திட்ைங்�டை வகுததுச் கெயற்படுத்தவும் 

ஒன்றிடைந்த சிங்�ப்பூர இயக�தட்தத 

க்தொைங்கியுளைனர. மொற்றமடைநதுளை 

இன்டறய உலகில் இது முன்டபவிை அதி� 

முககியமொகியுளைது.

நாங்கள் க்காவிட்-19 கிருமிப்பரவலுக்குப பிந்திய 

உலகில் சிங்கபபூருக்்கான புதிய ்பாதைதயத் 

திட்்டமி்ட உங்களு்டன் சேர்ந்து கேயற்படுசவாம். 

நமது கூட்டு சயாேதன்கள், ்பலங்கள், ஆற்றல்்கள் 

ஆகியவறத்றப ்பயன்்படுத்தி: 

•	 வலுவான	ப�ாருளியலாக	மீணபடெழுவவாம்

•	 வலுவான	சமுதாயமாக	மீணபடெழுவவாம்	

•	 வலுவான	மககளாக	மீணபடெழுவவாம்
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Overcoming 
Together  

Mengatasi 
Krisis Bersama  

We are sailing into the storm of 
a century. But we will face it with 
unity, resilience, solidarity and 
fortitude. We will work with you to 
seize new opportunities, re-shape 
our future and build a sparkling city 
of tomorrow. We will overcome this 
crisis, triumph over adversity and 
emerge stronger. We will do all this 
and more, because we have the 
Singapore spirit and each other.  

Kita sedang mengharungi badai taufan 
ekonomi paling teruk sekurun ini. Tetapi 
kita akan menghadapinya dengan 
perpaduan, daya tahan, kesepakatan 
dan kecekalan. Kami akan bekerjasama 
dengan anda untuk memanfaat peluang 
baru dan membentuk semula masa 
depan kita. Kami akan membina bersama 
sebuah bandar baru yang bersinar terang 
dan berkilau indah. Kita akan mengatasi 
krisis ini, meraih kemenangan dan 
muncul dengan lebih kuat dan teguh. 
Inilah tekad kami. Kita yakin akan capai 
semua ini malah lebih dari itu. Ini kerana 
kita terus bersatu hati dan semangat ke 
Singapuraan kita terus berkobar.  
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共同克服困难
迎接雨过天晴
我们面临的是一场世纪风暴。尽管

如此，我们会以坚韧团结、同舟共

济的精神毅然向前。我们会与您携

手抓紧新机遇，重塑我们的未来，

建设一个闪耀的都市。我们将克服

危机、排除万难，从而变得更为坚

强。有您的支持、您的信任，我们

必定不负使命，鞠躬尽瘁。

ஒரு நூற்றாண்டு கறாணறாத சூ்றாவளிக்குள் 

நறாம் செல்கிற்றாம். ஆனறால், ஒறறுமை, 

மீள்தி்ன், ஒருமைப்றாடு, வலிமை 

ஆகியவறறுடன் அதமனச் ெந்திக்க 

நறாம் தயறாரறாக இருக்கிற்றாம். புதிய 

வறாய்பபுகமைப ்யன்்டுத்திக்சகறாண்டு, நைது 

எதிரகறாலத்திறகுப புதுவடிவம் சகறாடுத்து, 

ஒளிையைறான வருஙகறால நகமர நிரைறாணிக்க 

உஙகளுடன் றெரந்து செயற்டுறவறாம். நறாம் 

இந்த சநருக்கடிமயக் கடந்துசென்று, 

இன்னலுக்கிமடயில் சவறறியமடந்து, 

வலுவுடன் மீண்சடழுறவறாம். இமதயும் 

இதறகு றைலும் நம்ைறால் ெறாதிக்க முடியும். 

அதறகுக் கறாரணம் நைது சிஙகபபூர 

உணரவும் நறாமுறை. 

ஒன்றிணைந்து 

அணைதணதையும் 

வெற்றிவ�ொள்ெொம்


