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ெபாங்ேகால்!

Punggol Town Centre

திட்டைமப்பு 
வட்டாரதத்ில் 
என்ன 
எதிரப்ாரக்க்லாம்?

குடியிருப்புகைளக ்ெகாண்ட சுற்றுசச்ூழல் 
நகரமான ெபாங்ேகால் வட்டாரம், 
ெபருமளவிலான பசுைமக்கும் 
நீரந்ிைலகளுக்கும் மதத்ியில் அைமநத்ுள்ளது.   
அது, ெபாங்ேகால் பாயிண்ட் மற்றும் 
ெபாங்ேகால் மின்னிலகக் வட்டாரதத்ில் 
இடம்ெபறவிருக்கும் அடுதத்க ்கட்ட 
வளரச்ச்ிக்கு ஆயதத்மாக உள்ளது.  இது புதிய 
ேவைலகைள, உயர ்கல்வி நிைலயம், ேமலும் 
பல சமூக, ெபாழுதுேபாக்கு வசதிகைள 
இைணதத்ு, ெபாங்ேகால் வட்டாரத்ைத 
ேமலும் ஈரப்்புைடய வட்டாரமாக மாற்றும்.  
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. 

ெபாங்ேகால் 
நகர ைமயம் & 
ெபாங்ேகால் 
வட்டார 
விைளயாட்டு 
நிைலயம்

அைனதத்ு வசதிகைளயும் ஒருேசரப் ெபற்ற 
சமூக நடுவமாக, ெபாங்ேகால் நகர ைமயம் 
திகழும்.   2021-ஆம் ஆண்டில், அது கட்டி 
முடிகக்ப்படும் தறுவாயில், அங்கு ஒரு 
வட்டார நூலகம், உணவங்காடி நிைலயம், 
சமூகம் மன்றம் மற்றும் பல வசதிகள் 
இருக்கும்.   ெபாங்ேகால் சாஃப்ரா-விற்கு 
அருகில் உள்ள ெபாங்ேகால் வட்டார 
விைளயாட்டு நிைலயதத்ில், ஒரு நீசச்ல் 
குளமும் பலதரப்பட்ட விைளயாட்டு 
வசதிகளும் அைமந்திருக்கும்.   

ெபாங்ேகால் 
பாயிண்ட் வட்டாரம்

2023-ஆம் ஆண்டு முதல், ெபாங்ேகால் 
பாயிண்ட் வட்டாரதத்ில், படிப்படியாக, 
சுமார ்5,000 புதிய வீடுகள் இருக்கும்.   
அைவ அைனதத்ும், பசுைம சாரந்்த 
மரபுைடைமப் ேபட்ைடயில், 
உணவகங்கள், சில்லைற வரத்த்கங்கள், 
ெபாழுதுேபாக்கு வசதிகள் 
ஆகியவற்றுக்கு எளிதில் ெசன்று 
வரகக்ூடிய வைகயில் அைமயப் 
ெபற்றிருக்கும்.

ெபாங்ேகால் 
மின்னிலக்க வட்டாரம்

ேவைலக்கும் கற்றலுக்கும் உகந்த புதிய சூழலாகக ்
கருதப்படும் ெபாங்ேகால் மின்னிலகக் வட்டாரம், 
புதிய சிங்கப்பூர ்ெதாழில்நுட்ப கல்வி நிறுவன 
வளாகம் அைமகக்ப்படுவேதாடு ெபாங்ேகால் 
ேகாஸ்ட் ெபருவிைரவு ேபாக்குவரதத்ு ரயில் 
நிைலயம் வைர நீட்டிகக்ப்படவுள்ள வடக்கு-கிழக்கு 
ரயில் பாைதயின் மூலம், அதிக அளவில் எளிதாக 
ெசன்று வரகக்ூடிய இடமாகவும் திகழவிருகக்ின்றது. 
உணவங்காடி நிைலயம்,சமூகம் மன்றம் மற்றும் 
ேபருநத்ு முைனயம் ேபான்ற புதிய வசதிகள் 
ெகாண்டிருக்கும்.   இந்த வட்டாரதத்ில் 
அைமநத்ுள்ள 1.5 கிேலாமீட்டர ்நீளதத்ிலான, 
மரபுைடைமப் பாைத, ெபாங்ேகாலில் 
அைமநத்ுள்ள My Waterway-க்கும் ெபாங்ேகால் 
பாயிண்ட்டிற்கும் இைடயில் தைடயற்ற 
இைணப்ைப வழங்கும்.

ேகானி தீவு

2021-ஆம் ஆண்டு முதல், வரீதீர கற்றல் 
நடவடிக்ைககளுக்கு புதிய தளம் ஒன்று 
கிைடகக்விருகக்ின்றது.   ேகானி தீவில் 
அைமயவிருக்கும், சிங்கப்பூர ்
ெவளிப்புற நடவடிக்ைகயின் புதிய 
வளாகம், அதற்கு விதத்ிடும்.   ேகானி 
தீவின் ெதன் புற எல்ைலயில் புதிதாய்த ்
திறகக்ப்பட்டுள்ள பூங்கா இைணப்பு, 
குடியிருப்பாளரக்ள் நீரம்ுகப்ைப 
மகிழ்சச்ியுடன் ரசிகக்த ்துைணபுரியும்.

ஒேயசிஸ் ெடரஸ்

ெபாங்ேகால் வட்டாரதத்ில் அைமநத்ுள்ள My 
Waterway-க்கு அருகில் துவங்கப்பட்டுள்ள 
இந்தப் புதிய சமூகதத்ிற்கு குடியிருப்பாளரக்ள் 
இனி வநத்ு ேபாகலாம்.   ஒேயசிஸ் ெடரஸ், 
அடுதத் தைலமுைறக்குரிய வடீைமப்பு 
வளரச்ச்ிக ்கழகதத்ின் அகக்ம் பகக் நிைலயம்.   
அங்கு ஒரு பலதுைற மருந்தகதத்ுடன், 
குடியிருப்பாளரக்ளின் சில்லைற வரத்த்க, 
மருதத்ுவ, வாழ்க்ைக முைறத ்ேதைவகளுக்கு 
அவசியமான அைனதத்ும் 
ஒருங்கிைணகக்ப்பட்டுள்ளன.

ெபாங்ேகால் 
வட்டாரத்திற்கான 
சாைல ேமம்பாட்டுத் 
திட்டங்கள்

குடியிருப்பாளரக்ள், ெபாங்ேகால் 
வடக்கு இைணப்பு, ேமற்கு ேநாகக்ிய 
ெபாங்ேகால் ெசன்ட்ரலின் நீட்டிப்பு 
ஆகியவற்றுடன், ெதம்பனீஸ் மற்றும் 
காலாங் – பாய ேலபார ்
விைரவுசச்ாைலகளுக்கு ெசல்வதற்கான 
மாற்று வழிகைள விைரவில் 
ெபறவிருகக்ின்றனர.்  

பூங்கா

ெபருவிைரவுப்  
ேபாக்குவரதத்ு ரயில்

ெபருவிைரவுப்  
ேபாக்குவரதத்ு ரயில்

சமூக மன்றம்

ேபருநத்ு முைனயம்

நீரிைண

பூங்கா இைணப்பு  
/ ைசகக்ிேளாட்டப்  
பாைத

இைடகக்ாலப் 
பூங்கா

ஒருங்கிைணந்த 
ேபாக்குவரதத்ு 
ைமயம் 

இலகு ரயில் 
ேபாக்குவரதத்ு

பூங்கா  
இைணப்பு / 
ைசகக்ிேளாட்டப் 
பாைத

குடியிருப்பு 

ெதாழிலியல்

ஒருங்கிைணந்த 
ேமம்பாடு 

சாைல ேமம்பாடு  
(வரவிருகக்ின்றது / 
ஆய்வு நிைலயில் 
உள்ளது)

சுகாதாரப் 
பராமரிப்பு வசதி

விைளயாட்டு 
மற்றும் 
ெபாழுதுேபாக்கு

பள்ளி 

வரத்த்கம்

பூங்கா
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