
நம� நகரம், நம� நம்ப�க்ைககளா�ம் கன�களா�ம் 
ந�ைறந்த��க்க�ற�. நீண்டகாலத் த�ட்டங்கள் அவற்ைற 
நனவாக்க, நம் பக�ர்ந்�ெகாண்ட ேதாற்றங்கைளப் 
ப�ரத�ப�க்�ம் ஒ� �ட்ைட வ�வைமக்க, எத�ர்காலத்�க்�த் 
தயாராக உத�க�ன்றன. நம� கன�க�க்கான ஒ� 
ெபா�ெவளிைய ெதாடர்ந்� கட்டைமப்ப� எப்ப�? 

நம� கன�க�க்கான
ெபா�ெவளி



நாைளய 
தினத்�க்காக இன்ேற 
ேதர்ந்ெத�ங்கள்
நாட்�க்�ம் நகரத்�க்�ம் ேபாத�ய ��கள், 
பணிய�டங்கள், ேகளிக்ைகய�டங்கள், 
அைனவ�க்�மான ெபா�ெவளி மட்�ம் 
த�ட்டமிட்டால் ேபாதா�; மின்பக�ர்�, 
அைணக்கட்�கள், �ைற�கங்கள், 
வ�மான ந�ைலயங்கள் மற்�ம் பல �க்க�ய 
உள்கட்டைமப்�கைள�ம் தயார்ப�த்த 
ேவண்�ம்.

�ன்� க�த்தாக்கத் த�ட்டங்கள் என்� 
அைழக்கப்பட்ட நீண்டகாலத் த�ட்டங்கள் 
என்பைவ ச�ங்கப்�ரின் ந�லப்பரப்ப�ன் 
மாற்றங்கைள வைரந்�காட்டக்��ய 
�க்த�ரீத�யான ந�லப்பயன்பா�ம் மற்�ம் 
ேபாக்�வரத்�த் த�ட்டங்க�ம் ஆ�ம். 
�தல் க�த்தாக்கத் த�ட்டமான� 1971 ல் 
ெதாடங்க�யத���ந்� ெசய�க்கத்�டன் 
நம� நகரத்ைத வ�வைமக்க�ம், 
எத�ர்காலத் த�ட்டத்�க்காக�ம் ஒவ்ெவா� 

10 ஆண்�க�க்ெகா��ைற வழக்கமாக 
மீளாய்� ெசய்யப்ப�க�ன்றன.

நீண்டகாலத் த�ட்டமிடல் என்ப�:

அ�த்த ச�ல பத்தாண்�களில், 
பல்ேவ� பயன்பா�க�க்ெகன 
“எத�ர்கால ேமம்பாட்�ப் ப�த�கள்” 
என அைடயாளமிடப்பட்ட ெபரிய 
ெதா�த�கைள ேமம்ப�த்�ம் வாய்ப்� 
நமக்�க் க�ைடக்�ம். ”ஒ�க்கப்பட்ட 
தளங்கள்”, “ெவண் தளங்கள்” 
ஆக�யவற்�டன் ேசர்த்� இைவ 
மாற�வ�ம் எத�ர்காலத்�க்� 
எத�ர்வ�ைனயாற்�ம் நம� 
த�ட்டங்கைளச் சரிெசய்வதற்கான 
��தல் இடத்ைத நமக்� வழங்�ம்.

நம� பன்�கத் ேதைவகளின் ஒ� 
சமப்ப�த்தப்பட்ட நடவ�க்ைக.

நம� ெபௗதீக வரம்�கைளக் 
கடப்பதற்காக பைடப்�க்கத்�டன் 
ெபா�ெவளிைய உகந்ததாக 
மாற்�தல்.

எத�ர்பாராத் ேதைவகைள�ம், 
வ��ப்பங்கைள�ம் கவனத்த�ல் 
ெகாண்� எத�ர்கால வாய்ப்�கைள 
ஏற்ப�த்�தல். 

அைனவ�க்�ம் உய�ேராட்ட�ள்ள 
அழகான இடங்கைள 
உ�வாக்�வத�ல் இைணந்� 
ெசயல்ப�தல்.

நம� நீண்டகாலத் த�ட்டங்களின் 
சமீபத்த�ய மத�ப்பீட்�ன் ஒ� 
ப�த�யாக, ஜூைல 2021 
�தல் ஏப்ரல் 2022 வைரய�ல் 
வ�ரிவான கலந்�ைரயாடல் 
மற்�ம் இைணயவழி 
க�த்�க்கணிப்�கள் நடத்தப்பட்டன. 
இைவ 50 அமர்�கள் �லம் 15,000 
க்�ம் ேமற்பட்ட அைனத்� தரப்� 
மக்க�ம் ஈ�ப�த்தப்பட்டனர்.

அ�த்த 50 ஆண்�க�க்�ம், 
அைதத் தாண்��ம் தன� 
ேதைவக�க்� ச�ங்கப்�ர் 
எப்ப�த் தயாராவ� என்பத�ல் 
வழிகாட்டக்��ய த�ட்டங்கைள�ம் 
சாத்த�யங்கைள�ம் 
உ�வாக்�வத�ல் அவர்களின் 
பார்ைவகைள நாங்கள் 
கவனத்த�ல் ெகாண்�ள்ேளாம். 
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வா�தல்
நன்றாக�ம் 
ஒன்றாக�ம்

ச�ங்கப்�ரின் உயர்தர வாழ்க்ைகச் 
�ழ�ன் இதயமாக �ட்�வசத� 
உள்ள�. தங்�மிடம் என்ற 
அ�ப்பைடத் ேதைவையப் �ர்த்த� 
ெசய்வைத�ம் தாண்�, அ� 
உைடைமயாக�ம் ெசாந்தமாக�ம் 
ச�ங்கப்�ர்வாச�களிைடேய வ�வான 
உணர்ைவக் ெகாண்�ள்ள�. நம� 
மக்கள்ெதாைக அத�கரிக்�ம்ேபா�, 
��ம்பத்த�னரின் பன்�கத்தன்ைம�ம் 
அத�கரிக்க�ற�. இந்த மாற்றங்கைள 
ஏற்�ம்ப� நம� வாழ்க்ைகச் �ழைல 
ெதாடர்ந்� மாற்ற� வ�க�ேறாம்.

�திய ேதைவக�க்�ம் 
மற்�ம் ஆைசக�க்�ம் 
ேம�ம் ��கள்
அைனவைர�ம் உள்ளடக்க�ய, ெபறக்��ய 
��கைள வழங்�வ� ச�ங்கப்�ர் 
�ட்�வசத�த் �ைறய�ன் இலக்�களின் 
ைமயமாக ெதாடர்ந்� இ�ந்� வ�க�ற�. 
நாங்கள் ெசய்யவ��ப்ப�: 

உள்ளடக்கிய�ம் 
மற்�ம் ெந�க்கமாக 
அைமந்த�மான ஊர்கள்
நம� ஊர்கள் ��ய��ப்பாளர்களிைடேய 
ெசாந்த உணர்ைவ உ�வாக்க�ம் ��ப்பான 
ச�கங்கைள வளர்க்க�ம் உத�ம். நாங்கள் 
ெசய்யவ��ப்ப�:

எதிர்காலத்�க்�த் 
தயாராக�ள்ள 
ஊர்கள்
��ய��ப்பாளர்களின் வாழ்க்ைகத்தரம் 
�ன்ேனற�வ�ைகய�ல், ஊர்கள் — 
இப்ேபாத��ப்பைவ�ம் வரவ��ப்பைவ�ம் — 
அவற்ைற ஏற்பதாக இ�க்கேவண்�ம். 
நாங்கள் ெசய்யவ��ப்ப�:

நம� இயற்ைக மற்�ம் பண்பாட்�ச் 
ெசாத்�க்கைள உணர்�ப்�ர்வமாக 
உள்ளடக்கிய �திய ஊர்கைள 
உ�வாக்�தல்.

நகரத்�க்�ள்�ம் அைதச் �ற்ற��ம் 
�க்கிய வசதிக�க்� ெந�க்கமாக�ம் 
��தல் ��க�க்கான திட்டம்.

பலதரப்பட்ட ��ம்பங்க�க்� ஏற்றப� 
பன்�க �ட்�வசதி வைககைள 
வழங்�தல்.

அைனத்�ச் ச�கத்தி��ள்ள 
��யி�ப்பாளர்களிைடேய ேம�ம் 
ஒட்�றைவ ஏற்ப�த்த உத�வதற்காக 
தனியார் மற்�ம் ெபா� �ட்� வசதியின் 
சிறப்பான கலைவைய ேநாக்கிப் 
பணியாற்�தல்.

��யி�ப்பாளர்களின் ெவவ்ேவ� 
வாழ்க்ைக நிைலகளில் ஆேராக்கியம் 
மற்�ம் நல்வாழ்விற்� உதவக்��ய 
ஊர்கைளத் திட்டம��தல். 

ச�க ஒட்�றைவ�ம், பிைணப்ைப�ம் 
ஊக்கப்ப�த்�வதற்� நடக்கத்தக்க 
ெத�க்கைள�ம் ச�க ெவளிைய�ம் 
உ�வாக்�தல்.

�திய அல்ல� எதிர்பாராத் ேதைவகைளப் 
�ர்த்திெசய்ய ேம�ம் ஏற்கத்தக்க�ம், 
ெநகிழ்வான�மான ெவளிகைள வழங்�தல்.

பைழய ஊர்கள் ��யி�ப்பாளர்களின் 
இன்ைறய மற்�ம் எதிர்காலத் 
தைல�ைறக�க்� ெதாடர்ந்� 
பயன்ப�வைத உ�திெசய்ய 
அவற்ைறப் ��ப்பித்தல்.

1 2 3
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எங்� ேவண்�மானா�ம், 
எல்லா இடத்த��ம்

உலகப் ெபா�ளாதாரம் �த�தாக�ம், 
எத�ர்பாரா வழிகளி�ம் 
மாற�வ�வதால், நம� மக்க�க்� 
தரமான ேவைலகைள உ�த� ெசய்ய, 
ெதாழில்க�க்� கவர்ச்ச�யான, 
ச�க்கனமான இடங்கைள ச�ங்கப்�ர் 
ைகக்ெகாள்ள�ம் வழங்க�ம் 
ேவண்�ம். �த�ய ெதாழில் மாத�ரிகள் 
மற்�ம் ேம�ம் ெநக�ழ்வான ேவைல 
ஏற்பா�கள் ேபான்ற மாற�வ�ம் 
ேதைவக�டன் மரபார்ந்த 
பணிய�டங்க�ம் ேவைலக�ம் 
உ�வாக� வ�க�ன்றன. ேவைல 
ெசய்தல் இனி ெவ�மேன 
அ�வலகத்�டன் மட்�ம் அடங்க� 
இ�க்கா�. எத�ர்காலத்த�ல் 
ெதாழிற்சாைலகளில்�ட அப்ப� 
இ�க்கா�.

நம� ெபா�ளாதாரம் அைனவ�க்�மான 
பலதரப்பட்ட ேவைலகைள�ம், பணிய�டங்கைள�ம் 
தாங்க�ம் மற்�ம் ஆதரிக்க�ம் ��ய ஒன்�. 
நாங்கள் ெசய்யவ��ப்ப�:

ச�ங்கப்�ர் தன� ேபாட்�த்த�றைனப் 
ேப�வதற்காக நம� பணிய�டங்கள் ெதாடர்ந்� 
தகவைமப்பதாக இ�க்கேவண்�ம். நாங்கள் 
ெசய்யவ��ப்ப�:

3

ெதாழில் மாத�ரிக�ம், ெதாழில்�ட்பப் 
ேபாக்�க�ம் நம� பணியாளர்களின் 
நாட்டங்க�ம் உ�மாற�வ�ைகய�ல், நம� 
பணிய�டங்க�ம் மாறேவண்��ள்ள�. 
நாங்கள் ெசய்யவ��ப்ப�:

ேவைல

கவர்ச்சியான 
பணி �ைனயங்கள்

��ைம மற்�ம் 
�திய ேதைவக�க்கான 
ெநகிழ்வான ெவளிகள்

எதிர்காலத்�க்�த் 
தயாராக உள்ள 
ெபா�ளாதாரம்

பலதரப்பட்ட வசதிகள், ெபா��ேபாக்� 
மற்�ம் வாழ்க்ைகத்தரத்�க்கான 
வழங்கல்கள், அேதேபால ��தல் 
��யி�ப்�த் ேதர்�கள் ேபான்றவற்ைற 
அற��கப்ப�த்தி உலகளாவிய ெதாழ�ல் 
ைமயமாக நம� ச�க ைமயத்திைன ேம�ம் 
கலைவயான பயன்பாடாக�ம், ��ப்பான 
வளாகமாக�ம் மாற்�ம்ேவைளயில் அதன் 
கவர்ச்சிைய ெதாடர்ந்� ேமம்ப�த்�கிேறாம். 

��க�க்� அ�கில் ��ப்பான 
பணியிடங்கைள உ�வாக்�வதற்� நகர 
ைமயத்�க்� ெவளிேய ��தல் பணி 
�ைனயங்கைள அற��கப்ப�த்�தல்.

சிறப்பான ஒ�ங்கியக்கத்ைத 
உ�வாக்�வதற்� ெதாழ�ல்கைள�ம், 
ஆராய்ச்சி மற்�ம் பிற ெதாடர்�ைடய 
நடவ�க்ைககைள�ம் 
உள்கட்�மானங்கைள�ம் ஒன்றாகக் 
ெகாண்�வ�வதன் �லம் ����ப்பான 
ெபா�ளாதாரச் �ழலைமப்ைப உ�வாக்�தல்.

ேதர்ந்ெத�த்த ப�திகளில் �திய 
பயன்பா�கைளச் ேசாதிக்க�ம், 
ெபா�ளாதாரத்தின் விைரவாக மாற�வ�ம் 
ேதைவகைள ஆதரிக்க�ம், �த்தாக்கத்�க்� 
உத�ம் வைகயில் பல்ேவ� �த்தைக 
காலங்கள் வழங்�தல்.

பலதரப்பட்ட பணிகைள�ம் 
பணியிடங்கைள�ம் அதிக மதிப்�ள்ள 
ெதாழ�ல்�ைறகள் மற்�ம் �திய 
ேபாக்�கைளக் ைகக்ெகாள்வதன் 
�லம் வழங்�தல். 

வளர்ந்�வ�ம் �ைறக�க்� 
��தல் இடத்ைத  த�வதற்காக 
பணியிடங்க�க்கான இடத்ைத 
உகந்ததாக்�தல்.

�திய க�த்தாக்கங்கைள �திய 
பயன்பாட்�க் கலைவக�டன் 
ஒேர இடத்தில் ேசாதிப்பதற்கான 
சிறப்பான ெநகிழ்�தன்ைம�ள்ள 
ெதாழ�ல்�ைறைய வழங்�வதற்�, 
ெதாழ�ல்-ெவண் மண்டலங்க�க்கான 
ெபா�த்தமான இடங்கைளத் ேத�தல். 

தனிப்பட்ட கட்�டங்கைள�ம் தாண்� 
மாவட்டெமங்�ம் பல்ேவ� 
பயன்பா�க�க்காக திட்டம��த�ல், 
ெநகிழ்�தன்ைமைய வழங்கக்��ய 
ெதாழ�ல்�ைன� மாவட்டங்கைள 
உ�வாக்�தல். 
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விைளயாட்�
ஆேராக்க�ய�ம் மக�ழ்ச்ச��ம்

வ�ைளயாட்� இடங்கள் நாம் 
ச�கத்ைத கட்�ெய�ப்ப�ம், 
உற�கைள வ�ப்ப�த்த�ம், 
நகரத்த�ல் நம� அன்றாட வாழ்வ�ல் 
மக�ழ்ச்ச�யான த�ணங்கைளக் 
கா�ம் இடமா�ம். ஓய்�ேநரத்�க்�ம், 
ேகளிக்ைகக்�மான இடங்கள் நம� 
நகரச் �ழ�ல் ேம�ம் ஆர்வத்ைத 
ஏற்ப�த்தக்��வதாக�ம் நாம் 
ெசய�க்கத்�டன் இ�க்க�ம், நம� 
வாழ்க்ைகைய ேமம்ப�த்த�ம் 
ெசய்க�ன்றன. நம� வ�ைளயாட்� 
வழங்கல்கைளப் பன்�கப்ப�த்�வ�ம் 
ந�ைறய மக்க�க்� அைதக் 
க�ைடக்கச் ெசய்வதனா�ம், நமக்�ம் 
உலெகங்க��மி�ந்� வ�ேவா�க்�ம் 
ச�ங்கப்�ர் உய�ர்ப்பான�ம் ஈர்க்கக்��ய 
நகரமாக�ம் ெதாடர்ந்� இ�க்�ம். 

நம� ஊர்களில் நன்� இைணக்கப்பட்ட 
ேகளிக்ைக வசத�களின் வைலத்ெதாடர்� 
இ�ப்ப� நாம் அைனவ�ம் தளர்வாக 
ஓய்ெவ�ப்பைத உ�த�ெசய்க�ற�. 
நாங்கள் ெசய்யவ��ப்ப�: 

நம� ெச�ைமயான பல்வைக 
பச்ைச, நீல ெவளிகைள ��தலான 
மக்கள் அ�பவ�க்க�ம் ெமச்ச�ம் 
ெசய்யலாம். நாங்கள் 
ெசய்யவ��ப்ப�:

�ற்�லாத்�ைற ச�ங்கப்�ரின் ந�ைலைய 
உலகளவ�ல் உய�ர்ப்பான நகரமாக 
வ�ப்ப�த்�க�ற�; உள்நாட்� அ�பவங்கைளச் 
ெசற��ட்�க�ற�; நம� ேதசத்த�ன் கைதக்� 
உர�ட்�க�ற�. நாங்கள் ெசய்யவ��ப்ப�:

��க�க்� 
அ�ேக ��தல் 
ேகளிக்ைக

பச்ைச, �லம் மற்�ம் 
ேகளிக்ைகக்காக 
ஒ� ��

அைனவ�க்�மான 
விைளயாட்� 
நிைறந்த நகரம்

சிங்கப்�ர் பல�க்�ம் வி�ம்பக்��ய 
இடமாக இ�ப்பைத உ�திப்ப�த்த 
�திய �வாரசியமான ஈர்க்�ம் 
அம்சங்கைள வரேவற்ப�.

��ைமயான ஓய்�ேநர மற்�ம் 
வாழ்க்ைகத்தர அ�பவங்கைள 
வழங்�வதற்� இ�க்கக்��ய ஈர்க்�ம் 
அம்சங்கைள�ம் இடங்கைள�ம் 
மாற்ற�யைமக்க உத�தல்.

நகெரங்கி�ம் ெபா�ெவளிகளில் ேகளிக்ைக 
த�ணங்கைள�ம் மகிழ்ச்சிைய�ம் 
உ�வாக்�வதற்� மக்க�க்� 
வாய்ப்�கைள வழங்�தல்.

நிலப் பயன்பாட்�ல் வி�ப்பத்ேதர்�கைள 
அதிகரிக்க�ம், உகந்ததாக்க�ம், ஒேரயிடத்தில் 
பல்ேவ� ேகளிக்ைக வசதிகளின் 
ஒ�ங்கிைணப்ைப ஆதரித்தல். 

��யி�ப்ேபா�டன் விைளயாட்� 
ெவளிகைள இைணந்� உ�வாக்�தல்.

ெவவ்ேவ� வைகயான பச்ைச ெவளிகைள 
அற��கப்ப�த்தி, நகர வாழ்க்ைகயில், 
இைளப்பா�தைலக் ெகாண்�வர�ம், 
ச�கப் பிைணப்ைப வளர்க்க�ம் ெசய்தல்.

எங்கள் இயற்ைக அ�ப்பைடயிலான 
ேகளிக்ைக வைலத்ெதாடர்ைப 
விரி�ப�த்த�ம் நம� 
அைணக்கட்�கைள�ம் �ர்வழ�கைள�ம் 
ெசயல்ப�த்தி ேம�ம் ஓய்�ேநர, 
ேகளிக்ைக வாய்ப்�கைள வழங்�தல். 

நம� �ைவத் த�வி, நம� கடற்கைரகள் 
மற்�ம் கடல் ��களில் அதிக ெபா��ேபாக்� 
நடவ�க்ைககைள ேமம்ப�த்�வதற்கான 
வாய்ப்�கைள ஆராய்வ�. 
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த�ற�ைடய�ம் இைணக்கப்பட்ட�ம்

மக்க�ம் ெபா�ட்க�ம் 
நகரங்க�க்�ள் நக�ம் 
வ�த�ம், உலகத்�டன் நாம் 
எப்ப�த் ெதாடர்�ெகாள்க�ேறாம் 
என்ப�ம் �த�ய நகர்�த் 
ெதாழில்�ட்பங்க�ட�ம் 
��ைமக�ட�ம் மாற்றமைட�ம். 
நம� நக�க்�ள் இயக்கத்ைத 
வசத�யானதாக ஆக்�வத��ம், 
நம� இடநகர்� வைலத்ெதாடர்�கைள 
வ�ப்ப�த்�வ�ம், ேம�ம் நீ�த்த 
த�றன்மிக்க பயண �ைறகைள 
ேநாக்க� மா�வதன் �லம் 
நக�க்�ள்�ம், உலகத்�ட�ம் 
வ�ைரவான�ம் எளிய�மான 
ெதாடர்�கைள வளர்த்ெத�ப்பத�ல் 
நம� ெதாடர்ந்த கவனம் இ�க்�ம்.

ச�ங்கப்�ைரச் �ற்ற� வ�வ� ேம�ம் 
வசத�யானதாக�ம் நீ�த்ததாக�ம் 
மாற��ள்ள�. நாங்கள் 
ெசய்யவ��ப்ப�:

நம� ஊர்கள் அத�கரித்�வ�ம் 
இைணயவணிகப் ெபா�ள் 
பட்�வாடாக்கைள ஆதரிக்�ம் வைகய�ல் 
வ�வைமக்கப்பட ேவண்�ம். நாங்கள் 
ெசய்யவ��ப்ப�:

த�றந்த ெபா�ளாதாரத்ைதக் ெகாண்ட 
ஒ� ச�ற�ய நாடாக, ஏைனய ப�ற நா�க�டன் 
இைணெதாடர்�ெகாள்�ம் த�றேன 
ச�ங்கப்�ரின் ேபாட்�த்தன்ைமய�ன் ைமயமாக 
உள்ள�. நாங்கள் ெசய்யவ��ப்ப�:

நகர்�

ஒ� ��ைமயான 
இடப்ெபயர்� 
வைலத்ெதாடர்�

சிறப்பான 
ேம�ம் திறன்ம�க்க 
பட்�வாடா

நன்� இைணக்கப்பட்ட 
உலகளாவிய ைமயம்

ெபா� ேபாக்�வரத்� மற்�ம் ெசயலாக்க 
வி�ப்பங்க�க்� �ன்�ரிைம.

சாைலகளில் நடப்பைத�ம், 
ம�திவண்�யில் ெசல்வைத�ம் ெபா�ப் 
ேபாக்�வரத்தில் பயணிப்பைத�ம் ேம�ம் 
கவர்ச்சிகரமானதாக மாற்�தல்.

நாம் இடம்ெபய�ம் வழ�கைள 
ேமம்ப�த்தக்��ய �திய 
ெதாழ�ல்�ட்பங்கைளப் பயன்ப�த்�தல். 

நம� வான்வழ�, கடல்வழ� மற்�ம் 
தைரவழ� இைணப்�கைள �திய 
கட்�மானங்கள் �ல�ம் சிறந்த ெதாழ�ல் 
ஒ�ங்கிைணப்�ட�ம் ேமம்ப�த்�தல்.

உலகளாவிய ம�ன்ன� ைமயமாக நம� 
நிைலைய உலகத்�டனான வ�வான 
ம�ன்ன� இைணப்�கள் வாயிலாக 
ேமம்ப�த்�தல்.

சரக்�ப் ேபாக்�வரத்� இயக்கங்கைள 
ஆதரிப்பதன் �லம் �ைறவான 
வளங்கைளக் ெகாண்� அதிகளவில் 
பட்�வாடாக்கைள ேமற்ெகாள்ள ���ம்.

�ைறந்த�ர பட்�வாடாக்கைள சிறப்பாகச் 
ெசயல்ப�த்த உள்கட்டைமப்ைபத் 
திட்டம��த�ம் ெதாழ�ல்�ட்பங்கைளக் 
ைகக்ெகாள்�த�ம். 
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சிந்ைதயில்
தனித்�வ�ம் அழ�ம்

நம� நகரம் �த�ர்ச்ச�யைடைகய�ல், 
நம� இன்ைறய, நாைளய 
தைல�ைறகள் இைதத் தன� ப�றந்த 
இடமாகச் ெசால்வத�ல் ெதாடர்ந்� 
ெப�ைமெகாள்வதாக இ�க்க 
ேவண்�ம். பரிச்சயமான இடங்கள், 
தனித்�வமான கட்�டங்கள் மற்�ம் 
நம� கட்டப்பட்ட பண்பாட்� 
அைடயாளம் நமக்�ச் ெசாந்த 
உணர்ைவ அளித்� இந்த நகரத்ைதத் 
தனித்�வமானதாக ஆக்க ேவண்�ம். 
ச�ங்கப்�ரிைன உள்ளடக்க�யதாக�ம் 
ஈ�ப�த்தக்��யதாக�ம் 
ைவத்த��ப்பத�ல் நாம் இைணந்� 
பணியாற்�ேவாம். இதனால் நம� 
கன�கைளப் ப�ன்ெதாடர�ம் 
இங்ேகேய வளர்ந்� �த�யவர்களாக 
ஆவதற்�ம் ச�றந்த இடமாக�ம் 
இ�க்�ம்.

நம� பாரம்பரிய�ம் அைடயாள�ம் இன்ைறய 
தைல�ைறக்�ம் நாைளய தைல�ைறக்�ம் 
இந்த நகரம் ெமன்ேம�ம் வள�ம்ேபா�ம் 
அவர்கள் ேபாற்றக்��ய ஒன்றாக உய�ர்ப்�டன் 
இ�க்�ம். நாங்கள் ெசய்யவ��ப்ப�: 

நகரத்த�ல் நமக்�ப் ப��த்தமான இடங்கள் 
ெப�ம்பா�ம் நகர்ப்�ற வ�வைமப்� மற்�ம் 
கட்�டக்கைலய�ல் க�தப்பட்ட மற்�ம் 
ஒ�ங்க�ைணந்த �யற்ச�களின் வ�ைளவா�ம்.
நாங்கள் ெசய்யவ��ப்ப�: 

ெசாந்த உணர்ைவ வளர்த்ெத�ப்ப� 
என்ப� ஒ� இடத்த�ன் அைடயாளத்ைத 
ஸ்தாப�க்க�ம் அதன் மத�ப்ைப 
வ�ரிவாக்க�ம் �க்க�யமான�. 
நாங்கள் ெசய்யவ��ப்ப�:

அைனவ�க்�மான 
அழகான நகரம்

தனித்�வமான�ம் 
ேநசத்�க்�ரிய�மான 
இடங்கள்

ச�கத்�க்கான 
இடங்கள்

சிறப்பான ெசாந்த உணர்விைன உணரச் 
ெசய்ய�ம் ேம�ம் உயிர்ப்பான இடங்கைள 
உ�வாக்க�ம் ��ைமயாகேவ உள்�ர் 
ச�கங்க�டன் இைணந்� இடங்கைள 
உ�வாக்�வ�.

நம� கட்டைமக்கப்பட்ட பாரம்பரியத்தின் 
கைதகைளச் ெசால்வதில் அதிகமான மக்கள் 
பங்ேகற்�ம் வைகயில் ெபா�மக்கைள 
ஈ�ப�த்�தல்.

உணர்ச்சிகரமான ஒ�ங்கிைணப்� மற்�ம் 
நம� கட்டைமக்கப்பட்ட பண்பாட்ைடத் 
தி�ம்பப் பயன்ப�த்�வ� வாயிலாக 
அைனவரின் மன�க்�ம் ெந�க்கமானதாக 
சிங்கப்�ரிைன ஆக்�வதற்காக �திய 
மற்�ம் பைழயவற்ைற ஒன்� கலப்ப�.

ெபௗ�கமான�ம் அ�பமான�மான 
பண்பாட்� அம்சங்கைளக் ெகாண்டா�வ�ம் 
அவற்ைறத் தக்கைவத்�க் ெகாள்வ�ம், 
அத்�டன் நம� இடங்க�க்� அர்த்தத்ைத 
அளிக்கக்��ய நிைன�கைள�ம் 
கைதகைள�ம் பகிர்வைதப் ேபாற்�தல்.

ெசாந்த உணர்ைவ உ�வாக்�வதற்காக 
உணர்�ப்�ர்வமான நகர வ�வைமப்� 
மற்�ம் ��ைமயான கட்டடக்கைல 
வாயிலாக நிைனவில் நிற்கத்தக்க 
இடங்கைள�ம் தனித்�வமான 
கட்�டங்கைள�ம் உ�வாக்�தல்.

மக்கள் ��, பழக, அல்ல� 
ஓய்ெவ�த்� நகரத்ைத ரசிக்க ��தல் 
இடங்கைளத் திறப்ப�. 

நாம் ேமம்பா� அைட�ம்ேபா�ம் பரிச்சயமான 
இடங்கைள அைடயாளம் கண்�, பா�காத்�, 
நம� பாரம்பரியச் ெசாத்�க்கைளத் 
தக்கைவத்�க் ெகாள்வதன் �ல�ம் 
�ணாதிசயத்ைத�ம் இட அைடயாளங்கைள 
ேமம்ப�த்�ம் வழ�கைள ஆராய்வதன் 
�ல�ம் தக்கைவத்�க் ெகாள்வ�.
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ேமற்பார்ைவ
பச்ைச�ம் நீல�ம்

உய�ேராட்டமான ெநக�ழ்தன்ைம�ள்ள 
நகரத்த�ல் �ற�ப்பாக நகரமயமாக்கல் 
மற்�ம் ப�வந�ைல மாற்றத்த�ன் 
தாக்கத்�க்� எத�ராக இயற்ைக 
�க்க�யப் பங்க�ைன வக�க்க�ற�. 
பச்ைச மற்�ம் நீல ெவளிகள் 
இயற்ைகயான �ழலைமப்ைப 
ஆதரிக்க�ம் நம� ஆேராக்க�ய, 
நல்வாழ்வ�ற்� பலனளிக்க�ம் 
ெசய்க�ன்றன. ச�கங்க�டன் 
ெதாடர்ந்� பணியாற்ற� 
ச�ங்கப்�ரிைன இயற்ைகக்�ள் 
இ�க்�ம் நகரமாக உ�மாற்�ேவாம்.

நம� நகரக் கட்�மானத்�க்�ள் 
அற�வ�யல் அ���ைற 
வழிகாட்�த�ன்ப� நம� பச்ைச 
மற்�ம் நீல இடங்கள் ச�றப்பாக 
ஒ�ங்க�ைணக்கப்ப�ம்.

நம� நகரச் �ழ�டன் நம� பச்ைச மற்�ம் நீல 
ெவளிகைள ஒ�ங்க�ைணப்பதன் �லம் 
�ழ�யல் இைண�ம் தன்ைமைய ேமம்ப�த்த�ம், 
உய�ர்ச்�ழைல ேமம்ப�த்த�ம் ச�க ேகளிக்ைகத் 
ேதைவகைளப் �ர்த்த�ெசய்ய�ம் ���ம். 
நாங்கள் ெசய்யவ��ப்ப�: 

ேகளிக்ைக மற்�ம் �ழ�யல் பலன்கைள 
வழங்�ம் அேதேவைளய�ல் பச்ைச மற்�ம் 
நீல ெவளிகளால் ப�வந�ைல மாற்றத்த�ன் 
தாக்கத்ைதத் தணிக்க���ம். நாங்கள் 
ெசய்யவ��ப்ப�: 

இயற்ைகயான 
�லதனப் 
பராமரிப்�

பல்ெசயல் 
தன்ைம�ள்ள பச்ைச, 
�ல இடங்கள்

இயற்ைக வாயிலாக 
ப�வநிைல 
ெநகிழ்தன்ைம

கட்டடங்கள் உள்ள ப�திகளில் 
ப�ைமைய �விரப்ப�த்�வதன் �லம் 
ேமற்பரப்பி�ம் �ற்�ப்�றங்களி�ம் 
�ேதாஷ்ணத்ைதக் �ைறத்தல்.

பல்�யிர் தன்ைமைய ேமம்ப�த்�ம் 
அேதேவைளயில் நம� ப�வநிைல 
ெநகிழ்தன்ைமைய ேமம்ப�த்�வதற்� 
ெபா�ந்�ம�டத்தில் ெபாற�யியல் �ர்�கைள 
இயற்ைகக் ��க�டன் இைணப்ப�. 

�ண்ட கால �ழ�யல் பின்னைடைவ 
உ�தி ெசய்வதற்காக, இயற்ைக �ங்கா 
வைலத்ெதாடர்�கள் மற்�ம் இயற்ைக 
தாழ்வாரங்க�டன் நம� இயற்ைக 
�லதனத்ைத விரி�ப�த்�ேவாம்.

நம� இயற்ைகயான வசிப்பிடங்கைள 
ஆதரிக்கக்��ய�ம் ஓய்�ேநர 
ெவளிகளாகப் பயன்படக்��ய�மான 
ெவளிகைள உ�வாக்�தல்.

வாழ்வாதாரத்ைத ேமம்ப�த்த�ம், நகர்ப்�ற 
ெவப்பத்ைதத் தணிக்க�ம், பல்�யிர் 
ெப�க்கத்திற்கான மாற்� வாழ்விடங்கைள 
வழங்க�ம் இயற்ைகைய நம� நகர்ப்�ற 
நிலப்பரப்பில் �ட்ெட�த்தல்.

ேம�ம் உணர்�ப்�ர்வமாக எப்ப� ேமம்பா� 
அைடவ� என்பைத ஆய்வதன் �லம் 
ேமம்பாட்�த் ேதைவகைள இயற்ைகையக் 
காப்ப�டன் சமப்ப�த்�தல். 

�ழ�யல் விவரக்�ற�ப்�க் க�விகைளப் 
உ�வாக்கி மற்�ம் �ண்டகாலத் திட்டங்களில் 
இயற்ைகைய ஒ�ங்கிைணக்க �ற்�ச்�ழல் 
விவரக்�ற�ப்� பயிற்சிைய (EPE) 
ேமற்ெகாண்�ள்ேளாம்.
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தக்கைவத்தல்
�ைறவான கார்ப�ம் 
மற்�ம் மீள்த�ற�ம்

��ைமயான சமச்சீர் 
ெபா�ளாதாரம், ச�கம் மற்�ம் 
�ற்�ச்�ழல் அக்கைறகளின் 
�ல�ம் நம� வரம்�க்�ட்பட்ட 
ந�லப்பரப்� மற்�ம் கடல் ெவளிையக் 
காரணிகளாகக் ெகாண்�ம் 
ச�ங்கப்�ரிைன நீ�த்த��க்�ம் 
வ�வ�ல் உ�வாக்க��ள்ேளாம். 
நம� நீண்டகால நீ�ப்�த்தன்ைமைய 
உ�த�ப்ப�த்�வ� ப�வந�ைல 
மாற்றம் மற்�ம் வளப் பற்றாக்�ைற 
ஆக�யவற்�டன் ேம�ம் 
�க்க�யமானதாக உள்ள�. 
தற்ேபாைதய ேதைவகைள 
எத�ர்காலத் தைல�ைறகளின் 
ேதைவக�டன் சமரசம் ெசய்யாமல் 
�ர்த்த� ெசய்வைத உ�த�ெசய்வதற்� 
நாம் அைனவ�ம் நம� 
பங்களிப்ைபச் ெசய்ய ேவண்�ம்.

�ைறவான 
கார்பன் 
ெகாண்ட 
நகரம்

��தல் 
ப�வநிைல-
�ள்திறன் 
உள்கட்டைமப்�
ப�வந�ைல மாற்றத்த�ன் 
தாக்கம் மற்�ம் 
வ�ைள�களி��ந்� நம� 
நகரத்ைத நன்� பா�காக்க 
���ம். நாங்கள் 
ெசய்யவ��ப்ப�: 

இந்�ற்றாண்�ன் பாத�க்�ள் 
ச�ங்கப்�ர் �ஜ்ஜிய கார்பன் 
உமிழ்� என்ற சாதைனைய 
எட்�ம். நாங்கள் 
ெசய்யவ��ப்ப�: 

நிலத்ைத உகந்ததாக 
ஆக்�வதற்காக 
பல்ெசயல்திற�ள்ள �திய 
உள்கட்டைமப்�கள் �லம் 
ெவள்ளத்ைதத் தாங்�ம் 
திறைன ேமம்ப�த்�தல்.

சிறப்பான �ேதாஷ்ணத்ைத 
ஆதரிக்கக்��ய வைகயில் 
திட்டம��தல், கட்�டங்கைள�ம் 
�ற்�ச்�ழைல�ம் 
வ�வைமத்தல் �லம் நகர 
ெவப்பத்ைதக் �ளிர்விப்ப�.

�ய்ைமயான ஆற்றல்  
வழங்கள் மற்�ம் சிறந்த 
கட்டங்கள் �லம் நகரம் 
இயங்�ம் வைகயில் நம� 
எரிசக்தி விநிேயாகத்ைத 
கார்பன் �க்கம்  ெசய்� 
பல்வைகப்ப�த்�வ�.

�ற்�ச்�ழ�க்� ஏற்ப�ம் 
ேசதத்ைத �ைறக்�ம் மற்�ம் 
அைத �ணப்ப�த்�ம் 
மற்�ம் �த்�யிர் அளிக்�ம் 
ஒ� ���வாக்கம் 
கட்டைமக்கப்பட்ட �ழைல 
ேநாக்கி நகர்தல்.

��ந்தவைர �ட்ெட�த்தல் 
மற்�ம் ம�பயன்பா� 
ெசய்வதன் �லம் நம� ஆதார 
�ழல்கைள �ட�ம், இ� நாம் 
உ�வாக்�ம் கழ��கைளக் 
�ைறக்க ���ம்.

அைமப்�கள் 
மட்டத்தில் 
திட்டம�டல் 
அ���ைற
�லவள வைளயங்கைள 
��வதால் கழி�கைளக் 
�ைறக்க���ம். அேதசமயம் 
ெசயல்த�றைன அத�கரிக்க�ம், 
ெசலைவ மிச்சப்ப�த்த�ம் 
�ற்�ச்�ழல் பலன்கைள�ம் 
ெபற���ம். நாங்கள் 
ெசய்யவ��ப்ப�: 

நம� அரிய �லவளங்களின் 
பயன்பாட்ைட �ட்�ப்பதற்� 
நகர அைமப்பின் 
ெவவ்ேவ� ப�திகைள 
ஒ�ங்கிைணப்பதன் 
�லம் உள்கட்டைமப்ைப 
அைடயாளம் கா�தல்.

உற்பத்தி நைட�ைறயில் 
�லவள வைளயங்கைள 
��வதற்� �க்தி�தியாக 
ெதாழ�ல்�ைற இடமைமத்தல் 
�லம் �ற்�ச்�ழல் 
ெபா�ளாதாரங்கைள 
ஆதரித்தல்.

வரவி�க்�ம் ஜூராங் ஏரி 
வட்டாரத்தில் நாம் பார்ப்பைதப் 
ேபால ெதாடக்கத்தி��ந்ேத 
��க்கத்தக்க �திய 
மாவட்டங்கைள உ�வாக்�தல்.

நிலம் மற்�ம் 
ெபா�ெவளி 
ேதர்�கள்

எத�ர்காலத் தைல�ைறக்� 
இடமின்ற�ப் ேபாகாம��ப்பைத 
உ�த�ெசய்வதற்காக நாம் 
ெதாடர்ந்� நம� ந�லம் மற்�ம் 
ெபா�ெவளி ேதர்�கைள 
உகந்ததாக்�ம் வழிகைளக் 
கண்டற�ந்� வ�க�ேறாம். 
நாங்கள் ெசய்யவ��ப்ப�:

கடல்சார் �ழைலப் பாதிக்காதப�, 
பயன்பா�க�க்கான 
இடங்கைள அைடயாளம் 
கா�தல் மற்�ம் 
ெதாழ�ல்�ட்பத்ைதக் 
கட்�ப்ப�த்�தல் �லம் 
கடல்ெவளிைய உகந்ததாக்�தல்.

பைடப்�க்க�ள்ள 
��ைமயான �ர்�கைள 
நில உ�வாக்கத்�க்�த் 
ேத�வதன் �லம் நில 
இயல்ைப �ட்டைமக்�ம் 
மரபான �ைறகைள�ம் 
தாண்�த் ேத�தல்.

��தலாகக் �ழைற 
ெவளிகைள உ�வாக்�வதில் 
அதன் சாத்தியங்கைள 
அற�வதன்�லம் நம� நிலத்த� 
ெவளிைய வி�வித்தல்.
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பயா ெலபார் 
விமானத்தளம்

நம்மிட�ள்ள தற்ேபாைதய பா�ெசன்ட்ரிக் 
மாத�ரிைய உ�வாக்�வதன் �லம், PLAB ஆன�, 
ேவைலவாய்ப்ைப ��க�க்� ெந�க்கமாகக் 
ெகாண்�வ�வதற்கான ஒ� தனித்�வமான 
ேவைல �ைனயாக மா�ம். �ற�ப்பாக PLAB 
�லம் நாம் த�ட்டமிடக்��யைவ: 

PLAB, ச�ங்கப்�ரின் எத�ர்கால �ட்�த் ேதைவையப் 
�ர்த்த� ெசய்வதற்�ம், ேவ�பட்ட �ணாத�சயங்கள் 
மற்�ம் தனித்�வமான அைடயாளங்கைளக் 
ெகாண்ட மாவட்டங்கைள உ�வாக்�வதற்�ம், 
ேம�ம் அதன் ��மக்களிைடேய�ம் உரிைம 
மற்�ம் ெசாந்தம் என்ற வ�வான உணர்�க்� 
பங்களிக்�ம். நாங்கள் ெசய்யவ��ப்ப�:

ப�வந�ைல மாற்ெறௗம் மற்�ம் �லவளப் 
பற்றாக்�ைற சவால்கைள ந�வர்த்த�ப்பதற்காக 
PLAB உ�வாக்கப்ப�ம். நாங்கள் ஆராய்ேவாம்:

சிேநக�ம் தனித்�வ�ம் 
உள்ள ச�கம்; வாழத்தக்க 
உள்ளடக்கிய �ற்�ச்�ழல்

��த்ததன்ைம�ம் 
விைளயாட்�த்தனமான 
ச�க�ம்; பச்ைச�ம் 
�ல�ம் கிழக்கின் இதயம்

பல்�யிர் ெப�க்கம், ெபா��ேபாக்� 
மற்�ம் காலநிைல �ள்தன்ைம 
ஆகியவற்ைற ஆதரிக்க, நகரம் மற்�ம் 
�ற்ற��ள்ள ப�திகைள பச்ைச 
மற்�ம் �ல வைலத்ெதாடர்பினால் 
ஒன்றாகத் ைதத்தல். 

�ற்�ச்�ழல் ெபா�ளாதாரம் மற்�ம் 
��ய வைளய அைமப்�கைளச் 
ெசயல்ப�த்தி ஊரின் ��த்ததன்ைமக்� 
சக்தியளிப்பதற்காக ��ப்பிக்கத்தக்க 
வளங்களில் இ�ந்� பாதி அல்ல� 
அதற்�ேமற்பட்ட அதன் ம�ன் 
ேதைவகைள நிைறேவற்�தல். 

தனித்�வமான மாவட்டங்கள் PLAB-ன் 
பாரம்பரியத்தின்ப� கட்டைமப்ைப 
உ�வாக்�தல் மற்�ம் பிரத்ேயக தள 
அம்சங்கள்.

ச�கப் பிைணப்ைப�ம் தாங்�ம் 
தன்ைமைய�ம் வளர்க்�ம் மற்�ம் 
வ�ப்ப�த்த�ம் ��ய தன்னிைறவான 
ச�கைமய �ற்�ப்�றங்கைள�ம் 
உ�வாக்�தல்.

ெநகிழ்வான இடங்க�க்�த் 
திட்டம��தல் என்ப� காலப்ேபாக்கில் 
மாற�வ�ம் ேதைவக�க்ேகற்ப 
ைகக்ெகாள்ளக்��ய ஒன்றா�ம்.

மக்கைள ைமயமாகக் ெகாண்ட இடப்ெபயர்� 
வைலத்ெதாடர்�  மற்�ம் நல்வாழ்� மற்�ம் 
உயர்தர வாழ்க்ைகத் தரத்திற்� பங்களிக்�ம் 
பகிரப்பட்ட இடங்கைளப் பயன்ப�த்�வதன் 
�லம் எளிதான மற்�ம் திறைமயான 
இயக்கத்ைத உ�தி ெசய்தல்.

சிறப்பான ெநகிழ்�தன்ைமைய�ம் 
பலவைககைள�ம் வழங்கக்��ய உயிர்ப்பான 
பணியிடங்கைள பைடப்�க்கத்�டன் 
ஒ�ங்கிைணப்பதன் �லம் விேவகமான�ம் 
ெநகிழ்வான�ம் பன்�கத்தன்ைம�ள்ள 
பணியிடங்கைள�ம் கிைடக்கச் ெசய்தல். 

ேநர� இைணப்�கைள வழங்�தல், 
�ற்ற��ள்ள ச�கங்க�க்�ம் அ�கி�ள்ள 
ஊர்க�க்�ம் PLAB �லம் இைணப்ப�ம் 
பயண ேநரங்கைளக் �ைறப்ப�ம். 

��ைம�ம் ெசயலாக்க�ம் 
உள்ள ச�கம்; 
பன்�கத்தன்ைம�ம் 
பைடப்�க்க�ம் உள்ள 
ேவைலக�ம் மற்�ம் 
இடங்க�ம்

அ�த்த வ�மானம்

2030கள் �தல், பயா ெலபார் 
வ�மானத்தளம் (PLAB) ச�ங்கப்�ரின் 
க�ழக்க�ல் �த�ய தைல�ைறக்கான 
வழிைய உ�வாக்�வதற்காக 
இடமாற்றம் ெசய்யப்ப�ம். 
எத�ர்காலச் ச�கமாக PLAB 
ம�உ�வாக்கத்�க்கான ஆரம்பகட்ட 
க�த்தாக்க ேயாசைனகைளத் 
த�வதற்காக Singapore Institute of 
Architects (SIA) மற்�ம் Singapore 
Institute of Planners (SIP) ஆக�யவற்ைற 
URA அைழத்�ள்ள�. பய�ள்ள 
ேயாசைனகள் வ�ரிவாக 
ஆய்�ெசய்யப்பட்� அைவ PLAB-ன் 
எத�ர்கால ப�ரதான த�ட்டத்�டன் 
ஒ�ங்க�ைணந்� ெசல்க�றதா 
என்� பார்க்கப்ப�ம்.
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