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குவன்ீஸ்டவுன்!

திட்டைமப்பு 
வட்டாரதத்ில் 
என்ன 
எதிரப்ாரக்க்லாம்?

சிங்கப்பூரின் முதல் துைணக்ேகாள நகரமான 
குவன்ீஸ்டவுன், அண்ைமயில், பல புதிய 
ேமம்பாடுகைளக ்ெகாண்டு புதுப்பிகக்ப்பட்டுள்ளது.   
புதிய வீடைமப்பு, சமூக வசதிகள், ேவைல மற்றும் 
கல்விக ்கழக வளாகங்கள், ெபாழுதுேபாக்கு 
நைடபாைதகளின் விரிவான இைணப்புக ்
கட்டைமப்பு ஆகியைவயும் ெதாடரந்த்ு இங்கு 
அறிமுகம் காணவிருகக்ின்றன.   குவீன்ஸ்டவுன் 
வழியாகச ்ெசல்லும் இரயில் பாைத, சமூக வாழ்க்ைக 
மற்றும் வரத்த்கதத்ின் ைமயப் பகுதியில் 
அைமந்திருக்கும்; பல்ேவறு அகக்ம் பகக்க ்
குடியிருப்புப் ேபட்ைடகைளயும் 
ேவைலயிடங்கைளயும் இைணக்கும்.   
குவன்ீஸ்டவுனில் வாழ்வதற்கும், ேவைல 
ெசய்வதற்கும், கற்பதற்கும், சமூகதத்ினர ்புதிய 
வாய்ப்புகைள ஆவலுடன் எதிரப்ாரத்த்ுக ்
காதத்ிருகக்லாம்.  வைரவுப் ெபருந்திட்டம் 2019 பற்றி 
ேமல்விவரங்கள் அறிநத்ுெகாள்ள, ura.sg/DMP19 என்ற 
இைணயப்பகக்தத்ிற்குச ்ெசல்லவும். 

நம்முைடய நகரங்கள் 
எவ்வாறு 
திட்டமிடப்படுகின்றன
நமது நகரங்கள், வாழத ்தகுந்த வைகயில், எளிதில் ெசன்றைடயகக்ூடிய 
கைடகள், சுகாதாரப் பராமரிப்பு ேசைவகள், பள்ளிகள், சமூக வசதிகள், 
பூங்காகக்ள் ஆகியவற்றுடன் கூடிய ேபாதுமானத ்தன்ைமயுடன் 
இருக்கும் வைகயில் திட்டமிடப்படுகின்றன.   நகரதத்ிற்குள் அல்லது 
நகரதத்ிற்கு அருேக அைமகக்ப்ெபறும் வரத்த்க முைனகள், 
ெதாழில்துைறப் ேபட்ைடகள் மற்றும் வரத்த்கப் ேபட்ைடகள், 
குடியிருப்பாளரக்ளுக்கு மிக அருகாைமயிேலேய ேவைல 
வாய்ப்புகைள அளிகக்த ்துைண புரிகின்றன.   ஒவ்ெவாரு 
நகரதத்ிற்கான விரிவான திட்டைமப்பும் அவற்றின் ெசயலாகக்மும், பல 
அரசாங்க அைமப்புகளின் கூட்டு முயற்சியாகும்.
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குறி விளக்கம்
தற்மபாதுள்ள 
மேம்பாடுகள் 

புதிய மேம்பாடுகள்

இந்தச ் சிற்ேறடு, எதிரவ்ரும் வருங்கால ேமம்பாடுகள் குறித்த விரிவான சிந்தைனைய அளிக்க முற்படுகின்றது.   இது, 2019-ஆம் ஆண்டுக்கான வைரவுப் 
ெபருந்திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக எவ்வைகயிலும் அைமயவில்ைல.   அளிக்கப்பட்டுள்ள அைனத்துத் தகவல்களும், 2019-ஆம் ஆண்டு, மாரச் ்மாத நிலவரப்படி, ஆக 
அண்ைமய தகவல்களாகும்.   ஆனால், ேமம்பாட்டுத் ேதைவகைளப் ெபாறுத்து, அைவ மாற்றத்திற்கு உட்படுத்தப்படலாம்.   அளிக்கப்பட்டுள்ள தகவல்களின் 
துல்லியத்தன்ைமைய உறுதிெசய்ய ேபாதுமான முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டிருந்தாலும் கூட, வைரபடங்களில் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ள இடங்களும் ஓவியங்களும் சுட்டிக் 
காட்டும் தன்ைம மட்டுேம ெகாண்டைவ.   இந்தத் தகவல்களில் ஏற்பட்டுள்ள தவறுகள் எவற்றின் காரணமாக ஏற்படக்கூடிய காயம், இழப்பு, ேசதாரம் ஆகியவற்றுக்கான 
ெபாறுப்பு அைனத்ைதயும் நகரச ்சீரைமப்பு ஆைணயம் துறக்கின்றது. பதிப்புரிைம © 2019.   அைனத்து உரிைமகளும் உரித்தாகுக.

Rochester பார்க்-இல் 
விரிவான பல 
பயன்பாடுகைளக் 
ெகாண்ட நிைலயம்

ஒன்-நாரத் ்வட்டாரதத்ில் அைமயப் 
ெபற்றிருக்கும், இைணநத்ு 
பகிரந்த்ுெகாள்ளப்படும் சிங்கப்பூரின் 
முதல் நிரவ்ாகக ்கற்றல் நிைலயம், 
திறன் மற்றும் தைலைமதத்ுவ 
ேமம்பாட்டிற்காக 
அரப்்பணிகக்ப்படுகிறது.   இது 2021-
ஆம் ஆண்டில் கட்டி முடிகக்ப்படும்.

பாசிர ்பாஞ்சாங் 
ெசங்குத்துப் பூங்கா

ெவஸ்ட் ேகாஸ்ட் பூங்காைவயும், 
லாப்ரேடார ்இயற்ைக பாதுகாப்புப் 
வனபகுதிையயும் இைணக்கும் புதிய 
ெபாழுதுேபாக்குப் பாைத, பூங்காவிற்கு 
வரும் மகக்ைள, பாசிர ்பாஞ்சாங் 
முைனயதத்ிற்கு அருகில் ெகாண்டு 
ெசல்லும்.   அதன்மூலம், அவரக்ள் உலகத ்
தரம் வாய்ந்த அந்தக ்ெகாள்கலன் 
துைறமுகத்ைதப் பாரை்வயிட முடியும்.

ஹாலந்து வில்ேலஜ் நீட்டிப்பு

வரேவற்கதத்கக் ெபாது இடங்கைளயும், பாதசாரி 
கைடத்ெதாகுதிகைளயும் ெகாண்ட புதிய பல-பயன் 
ேமம்பாடு, ஹாலநத்ு வில்ேலஜ்-இன் பரபரப்ைபயும் 
விறுவிறுப்ைபயும் ேமலும் ெமருேகற்றும்.

குவீன்ஸ்ேவ

வரவிருக்கும் புதிய குடியிருப்பு 
ேமம்பாடுகள், இரயில் பாைதயின் 
பசுைமச ்சூழலில் அைமயப் 
ெபற்றிருக்கும்.   வருங்காலதத்ில், 
அங்கு வசிகக் இருக்கும் மகக்ள், 
வளமான பசுைமச ்சூழைலயும், 
விரிவான ெபாழுதுேபாக்கு 
இைணப்ைபயும் எளிதில் ெசன்று 
அனுபவிகக்கக்ூடிய வசதிையப் 
ெபறுவாரக்ள்.

Dawson ேபட்ைட

Dawson வட்டாரதத்ில், 2020-ஆண்டுக்குள் கட்டி 
முடிகக்ப்படவுள்ள புதிய ெபாது வீடைமப்பு 
ேமம்பாடுகள், ேமலும் அதிகமான 
குடியிருப்பாளரக்ைள ஈரக்்கும். புதிய வரத்த்க 
வசதிகள், மீண்டும் திறகக்ப்படவுள்ள காமன்ெவல்த ்
அெவன்யூ-வில் முன்னதாக அைமயப் ெபற்றிருந்த 
ஈரச ்சந்ைத மற்றும் உணவு நிைலயம், உணவங்காடி 
நிைலயமாக மறு நிரம்ாணம் ெசய்யப்படவிருக்கும் 
பராமரிகக்ப்பட்ட கட்டடம், இதர சமூக வசதிகள் 
ஆகியவற்ைற, புதிய – பைழய குடியிருப்பாளரக்ள் 
என அைனவரும் ஆவலுடன் எதிரப்ாரத்த்ு 
இருகக்லாம்.

வர்த்தக வசதிகள், பூங்கா தளங்கள் 
ஆகியவற்றுடன் கூடிய பூமிக்கு 
அடியில் உள்ள புதிய 
ஒருங்கிைணந்த துைண மின் 
நிைலயம்

பூமிக்கு ேமேல அலுவலகங்கள் மற்றும் இதர வரத்த்கப் 
பயன்பாடுகளுடன் ஒருங்கிைணநத்ு அைமகக்ப்ெபறும், பூமிக்கு 
அடியில் அைமயவிருக்கும், சிங்கப்பூரின் முதல் துைண மின் 
நிைலயம், 2025-ஆம் ஆண்டுக்குள் கட்டி முடிகக்ப்படத ்
திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

பூங்கா

ெபருவிைரவுப்  
ேபாக்குவரதத்ு ரயில்

நீரிைண

பூங்கா இைணப்பு  
/ ைசகக்ிேளாட்டப்  
பாைத

குடியிருப்பு 

ெதாழிலியல்

உணவங்காடி 
நிைலயம்

சாைல ேமம்பாடு  
(வரவிருகக்ின்றது / 
ஆய்வு நிைலயில் 
உள்ளது)

ெபருவிைரவுப் 
ேபாக்குவரதத்ு ரயில்

பூங்கா  
இைணப்பு / 
ைசகக்ிேளாட்டப் 
பாைத

பூங்கா

வரத்த்கம்

சுகாதாரப் 
பராமரிப்பு வசதி
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