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� ����	���	������� ������������������������������������������ ����������������!��!������������������"#$ %&'($)*+,-&.*,#$/01,*/0&*+,'(*%.*23 /01,*/0&*+,'(*'14.0*5/01*/0&*+,'(*%.*26 789:;<8=:><?@ABC<:AB@:D<9;:<EF:6 ABC<:AB@:D<9;<EF:GABC<:AB@:D<9;:<EF:H>I=AD8<9J:IC<J ABC<:AB@:D<9;:;ICEFABC<:AB@:D<9;:<EF:KDF<?:BC9;:8=9DABC<:AB@:D<9;:<EF:L 789:?FAD:MBNFABC<:AB@:D<9;:8CCOABC<:AB@:D<9;:A?I8 ?FAD:MBNF:8<9FABC<:AB@:D<9;PQRSPTUVWQPUVXPYQZ[PZW\]VP̂UVWQPUVXPYQZ[PQRSP̂ _]P_Q]WYP̀Sa]PQRSP̂UVWQPUVXPYQZ[P̀QbY\QZcdPSef\Saà Qb ghijkghlkmjnokpijqkbS̀ P]SSUVWQPUVXPYQZ[UVWQPUVXPYQZ[P`Sa]rstuvwxyzv{t|uv}~v�t�yv{v�z~{�vt�y{v~�v���~|t��v��}�zyv�y�y�~�|y�}uv{��v�~yuv�~}v�~z|v�{z}v~�v}syv�z{�}v�{u}yzv��{�v�����v���vt��~z|{}t~�vtuv���{}y�v��������������������� �¡��¢����£¢����¤����¥¦¢�§¢̈¢¥§©¥¦�¤¥�§¢ª¢«¤̈ ¢¥��¥¢¢§���¥§�§¢��©«¢§����§¡¬��©«¢��¢��¤¥��«¢�¢¥§¢�ª¤������ª¢��¢¢¥� �§¢��¤�¢¥���¢��������¡�¤®���¢�©¥®¤� ��©¤¥�̈�¤ª©§¢§̄�«¤���©¤¥����¤°¥�©¥���¢� �̈�����°¢««����©««������©¤¥����¢�©¥§©���©ª¢�¤¥«¡̄��¥§���¢�±���¥�²¢§¢ª¢«¤̈ ¢¥����}s~zt}xv�tu��{t|uv{��v�t{�t�t}xv�~zv{�xvt�³�zx́v�~uuv~zv�{|{�yvµs{}u~y�yzv}s{}v|{xv{ztuyv{uv{vzyu��}v~�v{�xvt�{���z{�x́v�s{��ývyzz~zv~zv~|tuut~�vt�v}syvt��~z|{}t~��v¶~�xzt�s}v·v�����v���vzt�s}uvzyuyz�y�� ¹̧º»¼½¾¿̧¹ÀÁ¾ÁÂÃ¼Ä¹̧ ÅÆ¼ºÂ»¼ÂÁÄ¼¿º̧ Å¼Ç¹ÂÂÁÇÃ¹̧ ¼ºÈ¹ÂÉ¼ÇÊ¹º¼ÇÊË¼ÅºÂÉ¼È½ÂÅÌ¼ÆÃºÉ¾¹ÂÃ¼̧½ÂÉ¼ºÂ»¼Ä¹¹»ÈºÂ»Æ¼̧¹º»ÍÎÏÐÑÒÑÓÔÕÖ×ØÙÓÔÒÚÖØÛÖÖÔÒÜÝÓÏÒÜÝÞÒßÏÔÕÒà×ØÏØÖÒÏÔáÒâÓÓáãÏÔá×ÒäÓÏáÒÝÏ×ÒÙåæÎÓçÖáÒÛÙØÝÒØÝÖÒÑÓåæãÖØÙÓÔÒÓèÒØÝÖ×ÖÒÛÓÎé×ÒÙÔÒêëìíîÒïÖÛÒÚÞ×Ò×ØÓæ×ÒÏÔáÒÚÞ×Ò×ÖÎçÙÑÖ×ÒÝÏçÖÒÏã×ÓÒÚÖÖÔÒÙÔØÎÓáÞÑÖáÒØÓÒ×ÖÎçÖÒÑÓååÞØÖÎ×îÒðÒÔÖÛÒæÏÎéÒÑÓÔÔÖÑØÓÎÒÛÙØÝÒÏÔÒÞÔáÖÎæÏ××ÒÛÙããÒæÎÓçÙáÖÒæÖáÖ×ØÎÙÏÔ×ÒÛÙØÝÒ×ÖÏåãÖ××ÒÑÓÔÔÖÑØÙçÙØñÒØÓÒòÏÔÕÒóÞÏÒòÏÎéÒÜÓÔÔÖÑØÓÎîË¿Ȩ́ º»½ÂÉ¼¹ô¼È½¾õºÂÉ¼¿º̧ Å¼ºÂ»¼ÃÊÁ¼Ȩ́ ÁÁÂ¼Æ¿½ÂÁ¼ºÈ¹ÂÉ¼ÇÊ¹º¼ÇÊË¼ÅºÂÉ¼»̧ ½ÀÁ¼âÝÖÔÒÑÓåæãÖØÖáÒÙÔÒêëêëöÒÖ÷Ù×ØÙÔÕÒÏÎÖÏ×ÒÛÙããÒÚÖÒ×æÎÞÑÖáÒÞæÒÛÙØÝÒÔÖÛÒÑÓçÖÎÖáÒãÙÔéÛÏñ×ÒÏÔáÒèÏÑÙãÙØÙÖ×Ò×ÞÑÝÒÏ×ÒÏÔÒÖçÖÔØÒãÏÛÔöÒÓæÖÔÒæãÏøÏöÒÝÖÎÙØÏÕÖÒÑÓÎÔÖÎöÒæÙÑéãÖÒÚÏããÒÑÓÞÎØÒÏÔáÒæÏçÙãÙÓÔ×ÒØÓÒÓùÖÎÒÏÔÒÖÔÝÏÔÑÖáÒæÏÎéÒÞ×ÖÎÒÖ÷æÖÎÙÖÔÑÖÒÏÔáÒúÞÏãÙØñÒ×æÏÑÖ×ÒèÓÎÒÑÓååÞÔÙØñÒÖçÖÔØ×ÒÏÔáÒÚÓÔáÙÔÕîÒÂÁÄ¼̧ÁÆ½»ÁÂÃ½ºÈ¼»ÁÀÁÈ¹¿¾ÁÂÃÆ¼½Â¼ÅÁºÃ¼Ê¹ÂÉðÒçÏÎÙÖØñÒÓèÒÔÖÛÒÝÓÞ×ÙÔÕÒÓæØÙÓÔ×ÒÏÎÖÒÑÞÎÎÖÔØãñÒÏçÏÙãÏÚãÖÒÙÔÒßÖÏØÒûÓÔÕöÒÛÙØÝÒØÝÖÒÑÓåæãÖØÙÓÔÒÓèÒæÞÚãÙÑÒÏÔáÒæÎÙçÏØÖÒÝÓÞ×ÙÔÕÒáÖçÖãÓæåÖÔØ×Ò×ÞÑÝÒÏ×ÒßÖÏØÒûÓÔÕÒòÎÙáÖöÒóÓãÒðÑÎÖ×ÒÏÔáÒâÏÔáÖÎçÏãÖÒÓçÖÎÒØÝÖÒãÏ×ØÒüÒñÖÏÎ×î ÈÁÉÁÂ»Áý½ÆÃ½ÂÉ¼»ÁÀÁÈ¹¿¾ÁÂÃÆ ÂÁÄ¼»ÁÀÁÈ¹¿¾ÁÂÃÆþ��ÿ�²������¥�¢����¥¦¢��¢��¤§¡þ��ÿ��¤¥¥¢��¤���¡�«©¥¦�²¤��¢�¥�¢�© �þ��ÿ�²� þ��ÿ��¤¥¥¢��¤����¡�«©¥¦�²¤��¢þ��ÿ²¢�©§¢¥�©�«�²��̈¤������²¢��¢��©¤¥�¥�¢¦���¢§��¢ª¢«¤̈ ¢¥�	~}y
v��vu}{}t~�v�{|yuvzywy�}y�v{zyvµ~z�t��v�{|yu�vË¿Ȩ́ º»Á»¼ÇÊ¹º¼ÇÊË¼ÅºÂÉ¼Æ¿¹̧ ÃÆ¼ÇÁÂÃ̧ Á¼�¼ÂÁÄ¼Æºô̧º¼ÇÈËõÊ¹ËÆÁ¼½Â¼ÇÊ¹º¼ÇÊË¼ÅºÂÉ¼Ã¹ÄÂäÖ×ÙáÖÔØ×ÒÑÏÔÒãÓÓéÒèÓÎÛÏÎáÒØÓÒÏÔÒÞæÕÎÏáÖáÒ×æÓÎØ×ÒÑÖÔØÎÖÒÏÔáÒÏÒÔÖÛÒóð�äðÒÜãÞÚÝÓÞ×ÖÒÙÔÒÜÝÓÏÒÜÝÞÒßÏÔÕÒÍÓÛÔÒòÏÎéÒÙÔÒêëêëÒÏÔáÒêëêêÒÎÖ×æÖÑØÙçÖãñîÒÍÝÖÒÜÝÓÏÒÜÝÞÒßÏÔÕÒóæÓÎØ×ÒÜÖÔØÎÖÒÛÙããÒÓùÖÎÒÔÖÛÒÛÏØÖÎÒæãÏñÒèÖÏØÞÎÖ×ÒÏÔáÒÏÒèÞããñÒÏÙÎ�ÑÓÔáÙØÙÓÔÖáÒÙÔáÓÓÎÒ×æÓÎØ×ÒÝÏããöÒÛÝÙãÖÒïóåÖÔÒÏÔáÒØÝÖÙÎÒèÏåÙãÙÖ×ÒÑÏÔÒÖÔ�ÓñÒÏÒÝÓ×ØÒÓèÒÖ÷ÑÙØÙÔÕÒ×æÓÎØ×ÒÏÔáÒÑÓååÞÔÙØñÒèÏÑÙãÙØÙÖ×Ò×ÞÑÝÒÏ×ÒÏÒ×ÝÖãØÖÎÖáÒ×ÛÙååÙÔÕÒæÓÓãöÒ×éñÒÎÞÔÔÙÔÕÒØÎÏÑéöÒ×æÓÎØ×ÒÚÏÎöÒæÎÖ×ÑÝÓÓãÒÏÔáÒÏÔÒÙÔáÓÓÎÒæãÏñÕÎÓÞÔáÒÏåÙá×ØÒÏÒãÞ×ÝÒÕÎÖÖÔÒ×ÖØØÙÔÕî º̧½È¼Ç¹̧ ½̧»¹̧ÍÝÖÒäÏÙãÒÜÓÎÎÙáÓÎÒÎÞÔ×ÒÏãÓÔÕÒØÝÖÒÖÏ×ØÖÎÔÒèÎÙÔÕÖÒÓèÒÜÝÓÏÒÜÝÞÒßÏÔÕÒÍÓÛÔîÒ�ñÒêëêìöÒÎÖ×ÙáÖÔØ×ÒÑÏÔÒãÓÓéÒèÓÎÛÏÎáÒØÓÒØÎÏÑéÒÙåæÎÓçÖåÖÔØ×ÒÛÝÙÑÝÒÛÙããÒæÎÓçÙáÖÒÑÓÔØÙÔÞÓÞ×ÒÑÓÔÔÖÑØÙçÙØñÒÏãÓÔÕÒØÝÖÒÖÔØÙÎÖÒê�éåÒäÏÙãÒÜÓÎÎÙáÓÎîÃÁ¾¿¹̧ º̧�¼õËÆ¼½ÂÃÁ̧ÇÊºÂÉÁ¼½Â¼ÇÊ¹º¼ÇÊË¼ÅºÂÉ¼ÇÁÂÃ̧ ºÈ¼�¼������������������� ���!ÜÓåæãÖØÖáÒÙÔÒêëìíöÒØÝÖÒØÖåæÓÎÏÎñÒÚÞ×ÒÙÔØÖÎÑÝÏÔÕÖÒÓùÖÎ×ÒÎÖ×ÙáÖÔØ×ÒÞæÒØÓÒì"ÒÚÞ×Ò×ÖÎçÙÑÖ×ÒÛÝÙãÖÒÖÔÏÚãÙÔÕÒØÝÖÒÑÓÔ×ØÎÞÑØÙÓÔÒÓèÒÏÒÔÖÛÒ#äÍÒÙÔØÖÎÑÝÏÔÕÖÒ×ØÏØÙÓÔîÒâÝÖÔÒÑÓåæãÖØÖáÒÙÔÒêëê$öÒêÒÔÖÛÒ%ä&Ò×ØÏØÙÓÔ×ÒÙÔÒÜÝÓÏÒÜÝÞÒßÏÔÕÒØÓÛÔÒÛÙããÒ×ÙÕÔÙ'ÑÏÔØãñÒÙåæÎÓçÖÒÎÖ×ÙáÖÔØ×(ÒÓçÖÎÏããÒæÞÚãÙÑÒØÎÏÔ×æÓÎØÒÏÑÑÖ××ÙÚÙãÙØñÒØÓÒÓØÝÖÎÒæÏÎØ×ÒÓèÒØÝÖÒâÖ×ØÒÎÖÕÙÓÔîÒ



����������	
�������������
�������� !"#$%��&'(���)*�+,-./0�12�34�45�67�89�:;<�=>(?@��%ABCD(�
�EFGH�89I�%89J��'���:�KLM��NOPQRS�TUV�WXYZ[\
]^_`abcdefghijRSklmnopqrstu vwxyz{|}~���V�������H�E�E���������
����"��12"��"0�12%+,��H���6������ EF¡¢£¤ ¥�¦§
��¨©Aª«��L&¬"L�%�L,<®¯EF°±K²KLM�������[³V�´V��µ¶�·¸�¹ºM»¼½¾¿�ÀÁ�ÂÃÄÃÅÆÇÈÉÅÊËÌËÍÎÏÄÆÈÐÇÑÒÓÍÎÆÅÎÔËÆÅÎÕÑÓÐÎÖÎÕÑÒ×ÃÓÐÎØËÙËÄÑÏÌËÓÅÎÚÑÆÇÍ



��������������	�
�������������������
�� ���������������������
�	�����������������������������
��	 ����	�������� !"#$%&'(#)*+#,-#./01234,56"789:;<=>?@8ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX89YZ[\]^P_`abcS]^dM]^efX89ghiYjklmnopqhrsStuvsBwgxytuvsB\z{M|}~�^�i�US��X��56)� !�7��,�4���q�S��89��;<;<?@�X������`oSp������� ¡¢�£¤¥¦�§¨©ª��«¬¦M®¯°��±²³¤S´µB¶·�¸R¹º»¼B½¾��T¿XÀÁ,4ÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌ?ÍS�ÎÏÐÑZ[ÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßÛàáâãØ�äåætçèÝéÛêëáØìíîïäæðzñòtçóÙÞãØáôÙéØB\��õ°®ö÷øSÎÕùúX� !ûü56ý� !þÿ���4��34�����	
���;<;<?B�����HIJ����S��@�Bî�oS���{�j�ä��;<;;?S�8X��@�S����jº��S���äo�îop ¸!"#S$Í��%X&'�()*+S,-�B�oS���{�j�ä�.�opp��/0�̧ �1s���23�45uíî$Í�ä¦B6���{M7{ñ8äS"�9:;Ë<X =7>?@s��A�HIJKLSB�CDBE��;<;=?@���89B¶��8F¹UGS9:�HX� !�IJKLMNO)P?QRS\GTU�q@VWdSkoBHIJ�XY]^VWdC�;<=>?k�Bõ°®Z=[n]^P_X�;<;\?U~S]n^��__q@d�`ab��HIJKLStñTUB¶��¹�cqdefgh�q�Xijklm�n[qopqiSrsÐÑBE÷t�Öuvwx?y�z{|¡}Sm�~Xil�õ°Sm���í��uvwx?��\�B��`��rs���p���XK��k�C�¼��f�õ°��S���Xq|��a�Sq�M�|�°�� �XK��k��÷\��������© �l�S¡¢�£¤�£¢¥¦XÖ§Öuvwx?ÖK��k�Ö̈©�pXtuXYtuq@ª«¬~]^VWd�D�tuvsÖÖÖ|}~s®¯°±²³ ´µ°±²³ÎÏ¶UrsÐÑ��M·äo�q@tutuvsÖÖÖ|}~s¸¹ º»��^��__q@d¼½¾X



�����������	
	����������������	�������������������	�	��
	������������������� !"#$%&'()*$+),)%)-.),/-%&'01#$-+)2)3),%&'),4),/), #5657-7585-9:-;<=>>5-9?-@5;A=-B5=>-5C5=-D5@5=>-4;E5-4;A-+5=>-5C5=-7F=>5657<-GF6H5>5<-I5=J5=>5=-GF7H5=>A=5=K-'A5=>LIA5=>-@575=M-GI585I5=5-CF758B5I5C5@5=-H5;5IA-5C5=-D<I5=J5=>-A=@AC-0<7H5=>M-.FN-*FF-D5=-8FC<@5I-4;E5-4;A-+5=>-4F=@I56K-#F=>5=-GF7HAC55=-056A5=-#5FI5;-OAIE=>-G5D5-@5;A=-P:PQ-B5=>-7F=>;AHA=>C5=-8F6AIA;-C5N585=-R5I5@M-G5I5-GF=DADAC-HE6F;-7F=S5=>C5C5=-GF6A5=>-GFCFIS55=-D<-CF6E7GEC-GFI@A7HA;5=-H5;5IA-8FGFI@<-#5FI5;-*58<C-OAIE=>-D5=-+5N585=-$=ET58<-OAIE=>K-1=@AC-75C6A75@-65=SA@-@F=@5=>-#I5U-%F65=-$=DAC-P:9VM-8<65-65B5I<-AI5K8>W#X%9VYZ[Z\]ẐZ�_Ẑ Z̀ab_Ẑ Z̀a�c\dZ�̀\aẐeẐ[fR5=D5ILH5=D5I-C<@5-D<I5=J5=>-5>5I-6F=>C5G-D5=-8F8A5<-A=@AC-D<D<57<M-DF=>5=-CF7AD5;5=-CFD5<M-GA85@-CF8<;5@5=M-8FCE65;M-GI585I5=5-758B5I5C5@-D5=-@575=K-%A85@LGA85@-CE7FI8<56M-F8@F@LF8@F@-GFI<=DA8@I<5=-D5=-@575=L@575=-GFI=<5>55=-D<-D5657-6<=>CA=>5=-5@5A-HFI;57G<I5=-C5N585=-H5=D5I-SA>5-7F=BFD<5C5=-GF6A5=>-GFCFIS55=-A=@AC-GF=DADAC-8F@F7G5@K-%FI5=J5=>5=-@FIGFI<=J<-D5=-GF65C85=55=-GF65=-A=@AC-8F@<5G-H5=D5I-7FIAG5C5=-85@A-A85;5-HFI8575-GF6H5>5<-5>F=8<-GF7FI<=@5;K
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சுவா சூ காங்!

Military-themed playground at Keat Hong © Housing Development Board

திட்டைமப்பு 
வட்டாரதத்ில் 
என்ன 
எதிரப்ாரக்க்லாம்?

அடுதத் 10 முதல் 15 ஆண்டுகளில், சுவா சூ காங் 
வட்டாரம் ேமலும் அதிகமான சாதத்ியக ்
கூறுகைளக ்ெகாண்டு வளரச்ச்ி 
காணவிருகக்ின்றது.   லிம்பாங், யூ டீ, சுவா சூ 
காங் ெசன்ட்ரல் ஆகிய பகுதிகளில் 
பூங்காகக்ளுக்குரிய புதிய இடங்கள், வசதிகள் 
மற்றும் சமூக வசதிகள் திட்டமிடப்படும்.   2026-
ஆம் ஆண்டில், ேமற்கு வட்டாரதத்ுடன் 
விரிவான இைணப்ைப ஏற்படுதத்ிக ்
ெகாடுகக்வல்ல ஜூேராங் வட்டாரப் பாைத 
திறகக்ப்படும்ேபாது, குடியிருப்பாளரக்ள், 
ஜூேராங் ஏரி வட்டாரம், ஜூேராங் புதத்ாகக் 
வட்டாரம் ஆகிய புதிதாய் வரவிருக்கும் 
வளரச்ச்ிக ்குழுமங்களில் ேவைல வாய்ப்புகைள 
ெபற ஏதுவாகும். 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. 

லிம்பாங் பூங்கா மற்றும் சுவா சூ 
காங் டிைரவ்-இல் அைமயவிருக்கும் 
பசுைமத் ேதாட்டம்

2020-ஆம் ஆண்டு, ேமம்பாட்டுப் பணிகள் நிைறவைடந்த பின்னர,் தற்ேபாதுள்ள 
இடங்கள், கூைர ேவயப்பட்ட புதிய நைடபாைதகள் மற்றும் நிகழ்சச்ிகளுகக்ான 
திறந்தெவளித ்திடல், திறந்தெவளி அரங்கம், மரபுைடைமக ்கூடம், பிகக்ிள் பநத்ு 
விைளயாட்டுக ்கூடங்கள், காட்சிகக்ூடங்கள் ஆகியவற்றால் 
ேமம்படுதத்ப்பட்டிருக்கும்.   அைவ அைனதத்ும், பூங்காைவப் 
பயன்படுதத்ுபவரக்ளுக்கு ேமம்பட்ட அனுபவத்ைதயும், சமூக நிகழ்வுகள் மற்றும் 
பிைணப்பிற்கு தரமான இடங்களும் இருக்கும்.

சுவா சூ காங் லிங்க், ஸ்ெடக்மான்ட் ரிங், 
உட்லண்ட்ஸ் சாைல ஆகியவற்றின் 
அருேக சாைல ேமம்பாட்டுப் பணிகளும் 
புதிய பூங்கா இைணப்பும்

2018-ஆம் ஆண்டில், இந்த ேமம்பாட்டுப் பணிகள் நிைறவு ெசய்யப்பட்ட பின்னர,் 
சுவா சூ காங் வட்டாரதத்ிற்கும், உட்லண்ட்ஸ் சாைலக்கும் இைடயில் ேநரந்த்ு 
வந்த ேபாக்குவரதத்ு ெநரிசல் குைறநத்ுள்ளது.   பயணிகளுக்கு ேசைவயாற்றும் 
வைகயில், புதிய ேபருநத்ு நிறுதத்ங்களும் ேபருநத்ு ேசைவகளும் கூட, 
அறிமுகப்படுதத்ப்பட்டுள்ளன.   சுரங்கப் பாைதயுடன் கூடிய புதிய பூங்கா 
இைணப்பு ஒன்று, பாங் சுவா பூங்கா இைணப்பிற்கான தைடயற்ற 
இைணப்ைப பாதசாரிகளுக்கு ஏற்படுதத்ிக ்ெகாடுக்கும்.

சுவா சூ காங் நகரத்தில் 
அைமயவிருக்கும், 
ேமம்படுத்தப்பட்ட சுவா சூ காங் 
விைளயாட்டு நிைலயம்; புதிய 
சாஃப்ரா ெபாழுதுேபாக்குக் கூடம்

2020-ஆம் ஆண்டில், ேமம்படுதத்ப்பட்ட விைளயாட்டு நிைலயம் 
ஒன்ைறயும், 2022-ஆம் ஆண்டில், புதிய சாஃப்ரா ெபாழுதுேபாக்குக ்
கூடத்ைதயும், குடியிருப்பாளரக்ள் சுவா சூ காங் நகரப் பூங்காவில் 
எதிரப்ாரக்க் முடியும்.   சுவா சூ காங் விைளயாட்டு நிைலயம், புதிய நீர ்
விைளயாட்டு வசதிகைளக ்ெகாண்டிருப்பதுடன், குளிரச்ாதன வசதியுடன் 
கூடிய உள்ளரங்கு விைளயாட்டு மண்டபத்ைதயும் ெகாண்டிருக்கும்.   அேத 
ேவைளயில், வளமான, பசுைம நிரம்பிய சூழலில் அைமயவிருக்கும் புதிய 
சாஃப்ரா ெபாழுதுேபாக்குக ்கூடதத்ில், ேதசிய ேசைவயாளரக்ளும் 
அவரக்ளின் குடும்பதத்ினரும் பலதரப்பட்ட விறுவிறுப்பான விைளயாட்டு 
மற்றும் சமூக வசதிகைள அனுபவிப்பதற்கான வாய்ப்ைபப் 
ெபறவிருகக்ின்றனர.்   கூைர ேவயப்பட்ட நீசச்ல் குளம், ேமல்தளதத்ில் 
அைமயப்பற்ற திடல்தடப் பாைத, விைளயாட்டுக ்கூடம், பாலர ்பள்ளி, 
விைளயாட்டு ைமதான உள்ளரங்கு ஆகியைவ அவற்றுள் அடங்கும்.

*குறிப்பு: ஜூேராங் வட்டாரப் பாைதயில் அைமயவிருக்கும் ெபருவிைரவு ேபாக்குவரதத்ு ரயில் 
நிைலயங்களின் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ெபயரக்ள் தற்காலிகமானைவ மட்டுேம.

சுவா சூ காங் ெசன்ட்ரல் மற்றும் 
ஜூேராங் வட்டாரப் பாைதயில் 
தற்காலிகப் ேபருந்து முைனயம்

2018-ஆம்  ஆண்டு கட்டி முடிகக்ப்பட்ட, இந்தத ்தற்காலிகப் 
ேபருநத்ு முைனயம், ெபருவிைரவு ேபாக்குவரதத்ு ரயில் 
நிைலயதத்ுடன் கூடிய புதிய ேபருநத்ு முைனயத்ைதக ்கட்டத ்
துைணபுரியும். அேத ேவைளயில், அது, குடியிருப்பாளரக்ளுக்கு 
15 ேபருநத்ு ேசைவகள் வைர வழங்குகின்றது.   2026-ஆம் 
ஆண்டில் கட்டி முடிகக்ப்படும் ேபாது, சுவா சூ காங் நகரதத்ில் 
அைமயவிருக்கும், ஜூேராங் வட்டாரப் பாைதயில் உள்ள 2 
புதிய ெபருவிைரவுப் ேபாக்குவரதத்ு ரயில் நிைலயங்கள், தீவின் 
ேமற்கு வட்டாரதத்ில் உள்ள மற்ற பகுதிகளுக்கு, ெபாதுப் 
ேபாக்குவரதத்ில் ெசன்று வரகக்ூடிய ஒட்டுெமாதத் 
ெதாடரப்ுதத்ன்ைமைய, குடியிருப்பாளரக்ளுக்கு கணிசமான 
அளவு ேமம்படுதத்ும்.

கியட் ெஹாங் வட்டாரத்தில் புதிய 
குடியிருப்பு ேமம்பாடுகள்

கடந்த 3 ஆண்டுகளில் கட்டி முடிகக்ப்பட்ட கிெயட் ெஹாங் 
பிைரட், ெசால் ஏகர்ஸ், வாண்டரே்வல் ேபான்ற ெபாது மற்றும் 
தனியார ்வடீுகளுடன், தற்ேபாது, கியட் ெஹாங் வட்டாரதத்ில் 
பலதரப்பட்ட புதிய வட்ீடுத ்ெதரிவுகள்  ெதரிவு ெசய்ய உள்ளன. 

இரயில் பாைத 

இரயில் பாைதயானது, சுவா சூ காங் 
நகரதத்ின் கிழக்கு விளிம்பில் 
அைமநத்ுள்ளது.   2021-ஆம் 
ஆண்டிற்குள், குடியிருப்பாளரக்ள் 
24-கிேலாமீட்டர ்நீளமுள்ள இரயில் 
பாைத முழுவதும் தண்டவாள 
ேமம்பாடுகைளயும், மற்றும் ெதாடர ்
இைணப்ைபயும் 
எதிரப்ாரத்த்ிருகக்லாம்.

பூங்கா

ெபருவிைரவுப்  
ேபாக்குவரதத்ு ரயில்

ெபருவிைரவுப்  
ேபாக்குவரதத்ு ரயில்

ேபருநத்ு முைனயம்

நீரிைண

பூங்கா இைணப்பு  
/ ைசகக்ிேளாட்டப்  
பாைத

இைடகக்ாலப் 
பூங்கா

இலகு ரயில் 
ேபாக்குவரதத்ு

குடியிருப்பு 

ஒருங்கிைணந்த 
ேமம்பாடு 

விைளயாட்டு 
மற்றும் 
ெபாழுதுேபாக்கு

பூங்கா  
இைணப்பு / 
ைசகக்ிேளாட்டப் 
பாைத

பூங்கா
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