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திட்டைமப்பு 
வட்டாரதத்ில் 
என்ன 
எதிரப்ாரக்க்லாம்?

இன்று, யஷீூன் வட்டாரமானது, அைனதத்ு 
வயதினருக்கும் ஆரவ்ம் உைடேயாருக்கும் 
உகந்த வசதிகைளக ்ெகாண்ட, குடும்பதத்ிற்கு 
உகந்த நகரமாகத ்திகழ்நத்ு வருகின்றது.   
ஆனால், அடுதத் 5 ஆண்டுக்குள், இது முன் 
எப்ேபாதும் இல்லாத அளவிற்கு அதிக 
ஈரப்்புதத்ன்ைமயும் ெதாடரப்ும் உைடயதாக 
உருமாறவிருகக்ின்றது.   யசீூன் 
ஒருங்கிைணந்த ேபாக்குவரதத்ு நடுவம், 
ஸ்பிரிங்லீஃவ் ெபருவிைரவு ேபாக்குவரதத்ு 
ரயில் நிைலயம் ஆகியைவ திறகக்ப்படுதல் 
மற்றும் ேமலும் அதிகமான பூங்கா 
இைணப்புகள் அைமகக்ப்படுதல் அதற்குத ்
துைணபுரியும். 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.

Yishun Town Square © Housing & Development Board

யீஷூன்!
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விைளயாட்டு 
மற்றும் 
ெபாழுதுேபாக்கு

ஒருங்கிைணந்த 
ேபாக்குவரதத்ு  
ைமயம்

குறி விளக்கம்

தற்ேபாதுள்ள 
ேமம்பாடுகள் 

புதிய ேமம்பாடுகள்

ேபருநத்ு முைனயம்

ஒருங்கிைணந்த 
ேமம்பாடு 

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.

ஒருங்கிைணந்த ேமம்பாடான 
நார்த்பாயிண்ட் நகரம்

2019-ஆம் ஆண்டின் இரண்டாம் காலாண்டில் முழுைமயாகத ்
திறகக்ப்படவுள்ள, இந்த ஒருங்கிைணந்த ேமம்பாடு, யீசூன் ெசன்ட்ரல் 
வட்டாரத்ைத விறுவிறுப்பான வாழ்க்ைக முைற, ெபாழுதுேபாக்கு 
வசதிகள், ேபாக்குவரதத்ு ைமயம் ஆகியவற்ைறக ்ெகாண்ட ஓர ்இடமாக 
உருமாற்றி விடும்.   கைடத ்ெதாகுதி ஒன்றில் சமூக மன்றத்ைதக ்
ெகாண்டிருக்கும் முதல் ஒருங்கிைணந்த நடுவம் என்ற அடிப்பைடயில், 
இந்த ேமம்பாடு தனிதத்ுவம் வாய்ந்ததாகவும் திகழும்.   

நீ சூன் ைமயப் 
பலதுைற மருந்தகம்

2023-ஆம் ஆண்டு திறகக்ப்படவுள்ள புதிய பலதுைற 
மருந்தகம், கதத்ிப் வட்டாரதத்ிற்கு அருகில் உள்ள 
குடியிருப்பாளரக்ளுக்கு அடிப்பைட சுகாதாரப் 
பராமரிப்புச ்ேசைவகைளயும், மருதத்ுவச ்
ேசைவகைளயும் மிக அருகாைமயில் ெகாண்டு 
ெசல்லும்.

யீசூன் பூங்கா 
உணவங்காடி நிைலயம்

யசீூன் வட்டாரக ்குடியிருப்பாளரக்ளுக்கு, 
ெசளகரியமான, ெசலவு கட்டுப்படியான 
உணவுகைள வழங்குவது தவிர, இந்தப் புது யுக 
உணவங்காடி நிைலயம், ேமலும் பலவனவற்ைறச ்
ெசய்கின்றது.   இது, குடும்பங்களுக்கு உகந்த 
விைளயாட்டுத ்தளங்கள், வாெனாலி 
அைலவரிைச அைடயாளம் காண்பதன் வழி 
தட்டுகைளத ்திரும்பக ்ெகாடுக்கும் முைற, 
ெராகக்மற்ற பணம் ெசலுதத்ும் முைற முதலான 
புதிய கூறுகைளக ்ெகாண்டிருகக்ின்றது.

கத்திப்-இல் அைமந்துள்ள 
உள்துைறக் குழுவின் ேதசிய 
ேசைவயாளர்களுக்கான 
ெபாழுதுேபாக்குக் கூடம்

ேசைவயாளரக்ளுகக்ான ெபாழுதுேபாக்குக ்கூடம் 
புதிதாகத ்திறகக்ப்படவிருக்கும் இந்த ஐநத்ு மாடிப் ெபாழுதுேபாக்குக ்
கூடம், திட்டமிட்ட பாவைனகாட்டி, உடற்பயிற்சிக ்கூடம், 
சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த நீசச்ல் குளம் உள்ளிட்ட உட்புற அருஞ்ெசயல் 
நடுவத்ைத 2,800 சதுர மீட்டர ்பரப்பளவில் ெகாண்டிருக்கும். 

ேலாவர ்சிேலத்தார ்
நீர்த்ேதக்கத்தின் அருேக 
வரவிருக்கும் பூங்கா 
இைணப்பு

பூங்கா இைணப்பானது, தற்ேபாதுள்ள 
ேலாவர ்சிேலதத்ார ்நீரத்்ேதகக்ப் பூங்காைவ 
(Rower’s கைரேயாரம்) நீட்டிதத்ு, நீரத்்ேதகக்ம் 
சாரந்்த, அதிகமான எழில்மிகு காட்சிகைள 
அளிக்கும்.தாம்ஸன் – ஈஸ்ட் ேகாஸ்ட் 

வழித்தடத்தில் அைமயவிருக்கும் 
ெபருவிைரவுப் ேபாக்குவரத்து 
ரயில் நிைலயம்
2020-ஆம் ஆண்டு திறகக்ப்படவுள்ள புதிய ெபருவிைரவுப் 
ேபாக்குவரதத்ு ரயில் நிைலயதத்ின் மூலம், ஸ்பிரிங்லீஃவ் 
வட்டாரதத்ில் வசிக்கும் குடியிருப்பாளரக்ள், முன் எப்ேபாதும் 
இல்லாத அளவிற்கு விைரவாக தீவின் மதத்ிய பகுதிக்கு 
ெசல்லமுடியும்.

பூங்கா

ெபருவிைரவுப்  
ேபாக்குவரதத்ு ரயில்

நீரிைண

பூங்கா இைணப்பு  
/ ைசகக்ிேளாட்டப்  
பாைத

இைடகக்ாலப் 
பூங்கா

ெபருவிைரவுப் 
ேபாக்குவரதத்ு ரயில்

பூங்கா  
இைணப்பு / 
ைசகக்ிேளாட்டப் 
பாைத

பூங்கா

குடியிருப்பு 

சாைல ேமம்பாடு  
(வரவிருகக்ின்றது / 
ஆய்வு நிைலயில் 
உள்ளது)

சுகாதாரப் 
பராமரிப்பு வசதி
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