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������������������������ ������� ��������!��������������"��#$��� ��%�����&'(&)*+&,-.//0+*12&'(&)*+- 3+,--044*+&,- .//0+*/,5,*403,+*+-.//0+*(0+,)6&&)*+789 :8;<=>?@7AB?789<7C7ADB<8@E?B8F>BG H77B@>ADB?9HIABJKAD8B?8AD8:7KACBF>?A7ABLMNNNNNNNNNNNNNNNNOPMQMQLPNRQLSNMLQTSQUUNVLWXRYWZ[N[WVSNQ\WR]̂ ]Z[NRQXPLNQ\WN_àbacdefegaheihjakàbacdelegaheihjak gaheihjakemncgbh̀àbacde_egaheihjakàbacdeoegaheihjakàbepegaheihjakgaheihjakeqnrgshbjsatcgebugaheihjakebvrn gaheihjakecabgkwvrkhcebahuwvrkhcergelx wvrkhcergex_ỳceinsvsivcinsvsivceubrktczteburvcesvcdebahurvcesvcdeh{nctn wvrkhceìhmnwvrkhcergexprvcesvcdèhcnrvcesvcdeubv{nrvcesvcdeqh̀|wbvdkgekv̀̀ eub }~�����~�����}��������}��������������� ��������}��� ����}�~������������}�����������������~}} }~�����~� �~~�������~}~�������������~��} ������������}�~��~������}����� �������������������������~���~������~�}�����~�}���~����~� ��������������~���}�������� ����������� �¡ �����������������������������¢£¤¥¦§¤£̈ ¤©ª¥«¦¥£§¬̈¤¥«ª£®¥§ª¥̄ ¥¦¥«§̈¥¥ª£§ ¢©®̈ ¥¥ª£¥«§¢ª¥¤¥ª¥«¥§°©±¥̈ §®¥¤²¥ª¥°¥¦§³¥«§¢©®¬«³¥¥«§°©±¥̈ §®¥¤²¥ª¥°¥¦§̈¬¤¥«§«́ ª¦®©«¬«µ°¥¦°¥«§°©¦©ª¤¥®̈ £«µ¥«§¥«¦¥ª¥§̈¥«³¥ª§³¥«§³¬§³¥±¥®§±¬«µ°£«µ¥«§̈¥«³¥ª¢©±£¥¤¥«§®¦¶§¥±·©ª«¬¥¥̈ §®¥¤²¥ª¥°¥¦§¦́ ¥§¢¥²́  ¤¦©¤©«§®ª¦§̈¥¥ª£ ¹̧º¹»¹̧º¹»¼½¾º¾»¿¹À¹ÁÂ̧ÃÄÅ¹¿¼¼Ã¾À¿ÄÆ¹À¹»¼Ç¹ÅÈ¹É¼Ã¾»Ê¹»ÊÆÄ¿¹»¼Ç¾ÀÅ¾Ë¹ÌÄÍ¹Î¹Å¹»¼ÏÐÀÃ¾»ÊÑÄÉÄ»Ê¼̧¹º¹»¼Ò¼Ó¹ÔÄ¹»¼Ç¹ÅÐÆ¹Ô¢©®̈ ¥«µ£«¥«§¤©³¬¥§¥³¥ ¢©®̈ ¥«µ£«¥«§̈¥¥ª£Í¾ÌÐ¹º¹»Ã¾ºÉ¹»ÊÄ»¹»¼Ç¾ÀÅ¾Ë¹ÌÄÃ¾ÀÐ»ÌÄÅ¿ÀÐ¹»ÃÄÅ¹¿¼Ã¾»Õ¹Õ¹È¹É¼Ã¾»Ê¹»ÊÆÄ¿¹»¼Ç¾ÀÅ¾Ë¹ÌÄÃ¾»Ð»ÊÆ¹¿¹»¼Ö¹Ô¹»¼Â¹×¹¼ØÏÆ¹»¼Ù¹¿¹»Ê¼Ò¼½¾Ì¹»Ê¼ÙÐÆ¹ÕÐÚ ÍÛº¾ÀÅÐ¹Ô½¾ÆÛÔ¹ÑÍ¾Ô¹É¼Á¹Å×¹À¹Æ¹¿Í¾ºÄÌ¹Ñ¹»¼¼Ã¾»Õ¹Ê¹¹»¼Í¾ÅÐÑ¹¿¹»ÁÂ̧̧¹º¹»Ã¾»ÊÑÄÉÄ»Ê¼̧¹º¹»¼Ò¼Ó¹ÔÄ¹»¼Ç¹ÅÐÆ¹Ô¢©¦£«Ü£°ÝÞßàáàâãÞäÞãåæçèéêéàäãéäèéëãìæìåæçÞëàäãíàìåàçàäãßæîàçàãáéàßãìæäíæäàÞãïæìåàäíéäàäãìàßàãâàðàïàäãðàäãåéëàäãßæåàâàíÞàäãðàçÞïàðàãñçàòãóæáàäãôäðéëãõö÷øùãúæìéàãìàëáéìàèãûàäíãðÞßæðÞàëàäãèæáàâãðÞëæìàßãëÞäÞãïàðàãüàîãõö÷øãðàäãèæçèàëáéëãëæïàðàãïæçéåàâàäýãßæßéàÞãðæäíàäãëæïæçáéàäãïæìåàäíéäàäùãþßàâàãûàäíãßæÿàêàçäûàãèæáàâãðÞáàëéëàäãéäèéëãìæìàßèÞëàäãëæèæïàèàäãìàëáéìàèùã�àìéäýãá�ëàßÞãûàäíãèæçèæçàãðÞãïæèàãåæßæçèàãÞáéßèçàßÞã���������	���
�����	��������������������������������������
������	������������������������������	�����
�����	��������������	�
���	��������ìéäíëÞäãèÞìåéáãàëÞåàèãðàçÞïàðàãßæåàçàäíãëæèÞðàëèæïàèàäýãëæßÞáàïàäãàèàéãëæèÞäííàáàäãðàáàìãìàëáéìàèãûàäíãðÞßæðÞàëàäùã�àëãîÞïèàã�ãõö÷øùãúæìéàãâàëãîÞïèàãèæçïæáÞâàçàù�æçðàïàèãêéíàãåæåæçàïàãçéìàâãïæçàÿàèàäãåàâàçéãåæçáàèàçëàäãßéàßàäàãá�ëàßÞãûàäíãìæäæäàäíëàäãðÞãó�è�äíãóàßÞçã� æã÷ãßæïàäêàäíãúéäíàÞã!àááàäíãðàäã"æäéßãñçÞ æýãåæçßæåæáàâàäã�àìàäã�áàìãúæìéáàã#àðÞã$Þäðß�çùãÝéìàâãïæçàÿàèàäãðÞãó�è�äíãóàßÞçãêéíàãàëàäãðÞèæìïàèëàäãåæçßàìàãßæåéàâãïéßàèãêàíààäãÿàçíàãæìàßùúèæßæäã%çÞíâèã�ÞááãàëàäãìæäêàðÞãßæåéàâãïéßàèãïæçèéëàçàäãéäèéëãáàáéàäãåàâàçéã�&'ãðàäã(Ý'÷ýãûàäíãðÞêàäíëàãßÞàïãìæäêæáàäíãèàâéäãõöõöãàäðãõöõøùãóàçàãïæäðéðéëãàëàäãðÞâéåéäíëàäã�áæâãúèæßæäã'àáéàäã�&'ãåàâàçéýãþïïæçã�â�ìß�äã ñæäíàäãßàìåéäíàäãïæäíàäíëéèàäãàÿàìãûàäíãéäííéáýãóéßàèãúéåßæçàäèàéã%Þßâàäã)úÝ(*ãàëàäãðÞéåàâãìæäêàðÞãßæåéàâãïéßàèãïæëæçêààäãûàäíãðÞßæïàðéëàäãðæäíàäãëæìéðàâàäãìàßûàçàëàèãéäèéëãïàçàãïæäðéðéëãðàäãêéíàãïæëæçêàùúæåéàâãíÞìãéäèéëãÿàçíàãæìàßãðàäãëæìéðàâàäãåàçéãûàäíãáàÞäãå�áæâãðÞäÞëìàèÞã�áæâãïæäðéðéëãðÞã!æáàåãüàßûàçàëàèã%ÞßâàäãûàäíãåàçéãðÞïæçèÞäíëàèëàäùãóæäðéðéëãêéíàãå�áæâãìæäêàäíëàëàäã!æáàåãüàßûàçàëàèã�â�ìß�äãûàäíãðÞåæçÞëàäãëæßæíàçàäãåàçéýãðàäã!æáàåãüàßûàçàëàèã%Þßâàäã��çèâãûàäíãåàëàáãðÞåÞäàãßæçèàãðÞèæìïàèëàäãåæçßàìàãüàëèàåãÝæäðàâã&éä�Þàùã!æáàåãüàßûàçàëàèã��àãóàû�âã$æßèãàëàäãðÞïæçèÞäíëàèëàäãßæçèàãìæäæìïàèëàäãïéßàèãðÞàáÞßÞßã�!+ù��ßïÞèàáãüèã�á æçäÞàãàëàäãìæìïæçèÞäíëàèëàäãïæçëâÞðìàèàäãïæçéåàèàääûàãðæäíàäãßæåéàâãåàâàíÞàäãßàìïÞäíàäãåàâàçéãûàäíãìæäéìïéëàäãëæïàðàãëâÞðìàèãïæäêàíààäãëæßÞâàèàäãûàäíãìæßçàãëæáéàçíàùóéßàèã%àäðàçã��àãóàû�âãàëàäãðÞåæçÞëàäãäàòàßãåàâàçéãðæäíàäãàðàäûàãßæåéàâãâàåãßéëàäãðàäãìàßûàçàëàèãûàäíãåæçßæïàðéãðàäãåæçèæäàíàùã!àêÞàäãßæðàäíãðÞêàáàäëàäãéäèéëãìæäûæïàðéëàäãèàìàäãåàäðàçã��àãóàû�âãðæäíàäãïçàßàçàäàãßéëàäãðàäãìàßûàçàëàèãûàäíãáàÞäýãéäèéëãìæäûæðÞàëàäãëæìéðàâàäãßæâæäèÞãåàíÞãïæäðéðéëãðÞãëàÿàßàäãïæçéìàâàäã��àãóàû�âù 'àáéàäãåæçêàáàäãðàäãåæçåàßÞëàáãûàäíãáàäîàçãàëàäãìæäÞäíëàèëàäãïæçíæçàëàäãàëèÞòãðàçÞã%Þßâàäýã��àãóàû�âãðàäãåàäðàç,åàäðàçãáàÞäãðÞãßæïàäêàäíãúéäíàÞã!àááàäíãëæãïéßàèãåàäðàçùãóæäðéðéëãå�áæâãìæäêàäíëàëàäãïæäíâéåéäíãèàìàäãåàâàçéýãáàáéàäãåàÿàâãèàäàâãðÞãåàÿàâã(�&ãûàäíãðÞïæçèÞäíëàèëàäýãðàäãßæåéàâãêàìåàèàäãåàßÞëàáãåàâàçéãûàäíãìæçæäèàßÞãóô&ù



BISHAN-ANG MO KIO PARK © NATIONAL PARKS BOARD

பீஷான் 
மற்றும் ேதா 
பாேயா!

திட்டைமப்பு 
வட்டாரதத்ில் 
என்ன 
எதிரப்ாரக்க்லாம்?

பஷீான், ேதா பாேயா ஆகிய வட்டாரங்கள், ைமயப் 
பகுதியில் அைமநத்ுள்ள நகரங்கள்.   அவற்றிலிருநத்ு 
வசதிகைள எளிதில் ெசன்றைடய முடியும்.   
குடியிருப்பாளரக்ள் புதிய வடீைமப்பு, ெபாழுதுேபாக்கு 
மற்றும் சமூக வசதிகைள அனுபவிகக்விருகக்ிறாரக்ள்.   
ேமலும், அவரக்ள், நகரங்களிலும் பூங்கா 
இைணப்புகளிலும் அைமயவிருக்கும் புதிய 
ைசகக்ிேளாட்டப் பாைதகளினால் கிைடகக்வுள்ள 
ேமம்பட்ட இைணப்புகளாலும் 
பயன்ெபறவிருகக்ின்றனர.்   குடியிருப்பாளரக்ள், பஷீான் 
துைண-வட்டார ைமயதத்ில், வட்ீடிற்கு அருகில் 
கூடுதலான ேவைல வாய்ப்புகைள எதிரப்ாரத்த்ிருகக் 
முடியும்.   அதத்ுடன், புதிதாக வரவிருக்கும் தாம்சன் – 
ஈஸ்ட் ேகாஸ்ட் வழிதத்டம், முதற்கட்ட குறுக்கு ரயில் 
பாைத ஆகிய ெபருவிைரவு ேபாக்குவரதத்ு ரயில் 
தடங்களினால், குடியிருப்பாளரக்ள் குறுகிய பயண 
ேநரத்ைத எதிரப்ாரக்க்லாம்.  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. 

புதிய தாதிைம இல்லங்கள்

காலாங் ஆற்ேறாரம் உள்ள ேபாத்ெதாங் பாசிர ்அெவன்யூ 1, Windsor 
இயற்ைகப் பூங்காவிற்கு அருகில் உள்ள வனீஸ் டிைரவ் ேபான்று 
அைமதியான இடங்களில் புதிய தாதிைம இல்லங்கள் .   ேபாத்ேதாங் 
பாசிரில் அைமயவிருக்கும் தாதிைம இல்லதத்ுடன், மூத்ேதார ்
நடவடிக்ைக நிைலயம் ஒன்றும் அைமந்திருக்கும்.

பீஷான் வட்டாரத் 
துைண நிைலயம்

உன்னதமான ெபாதுப் ேபாக்குவரதத்ு 
இைணப்புகைளக ்ெகாண்ட பீஷான் 
வட்டாரத ்துைண நிைலயம், ேவைல 
வாய்ப்புகளுகக்ான ஒரு நடுவமாக 
உருமாற்றப்படும்.   அதில், 
குடியிருப்பாளரக்ளுக்கும் ஊழியரக்ளுக்கும் 
ேசைவயாற்றகக்ூடிய சமூக வசதிகள் 
ஒருங்கிைணகக்ப்பட்டிருக்கும்.

மவுண்ட் 
அல்ெவர்னியாவின் 
விரிவாக்கம்

மவுண்ட் அல்ெவரன்ியா 
மருதத்ுவமைன, குடும்பம் சாரந்்த 
சுகாதாரப் பராமரிப்பு ேசைவகளில் 
கவனம் ெசலுதத்ுவதன் வழி, தமது 
மருதத்ுவ ேசைவகைள 
ேமம்படுதத்விருகக்ின்றது.   அதற்காக, 
மருதத்ுவமைனயில் புதிய கட்டடம் 
ஒன்று எழுப்பப்படவிருகக்ின்றது.

நகரங்களுக்கு இைடயிலான 
மற்றும் நகரத்திற்குள்ளான 
இைணப்புகைள ேமம்படுத்துதல்

தைடயற்ற நைடபாைத மற்றும் ைசகக்ிேளாட்டப் பாைத, பீஷான், ேதா 
பாேயா மற்றும் காலாங் ஆற்றின் அருேக உள்ள மற்ற நகரங்கள் முதல் 
மதத்ிய வட்டாரம் வைரயில், சுறுசுறுப்பான நடமாட்டத்ைத 
ேமம்படுதத்ும்.   புதிய பூங்கா இைணப்புகள், மதத்ிய 
விைரவுசச்ாைலயின் கீழ் ேமம்படுதத்ப்பட்ட சுரங்கப் பாைத, தீவு 
விைரவுசச்ாைலயின் குறுக்ேக புதிய ைசகக்ிேளாட்டப் பாலம் 
ஆகியவற்ைற குடியிருப்பாளரக்ள் ஆவலுடன் எதிரப்ாரக்க்லாம்.

புதிய  ெபருவிைரவுப் ேபாக்குவரத்து ரயில் நிைலயங்கள்

பிைரட் ஹில் ரயில் நிைலயம், 2020-ஆம் ஆண்டு கட்டி முடிகக்ப்படும் தாம்சன் – ஈஸ்ட் ேகாஸ்ட் வழிதத்டம் 
பாைதக்கும் 2029-ஆம் ஆண்டு கட்டி  முடிகக்ப்படவுள்ள குறுக்கு ரயில் பாைதக்கும் இைடயில் சந்திப்பு 
முைனயமாகத ்திகழும்.  குடியிருப்பாளரக்ள் தாம்சன் – ஈஸ்ட் ேகாஸ்ட் வழிதத்டதத்ில் அைமயவிருக்கும் அப்பர ்
தாம்சன் நிைலயம் மூலமும் ேசைவயாற்றப்பபுவாரக்ள்.

ேதா பாேயா சமூக நடுவம்

விறுவிறுப்பான மற்றும் ஒருங்கிைணகக்ப்பட்ட விைளயாட்டு மற்றும் 
சமூக நடுவத்ைதக ்ெகாண்டிருக்கும் வைகயில், ேதா பாேயா நகர 
ைமயம் புதுப்பிகக்ப்படும்.   ேதா பாேயாவின் ைமயப் பகுதியில் வாழும் 
குடியிருப்பாளரக்ளுக்கு ெசளகரியமான வைகயில் அைனதத்ு 
ேசைவகைளயும் ஒேர இடதத்ில் வழங்கும் ெபாருட்டு, ேதா பாேயா 
நகரப் பூங்காைவ மற்ற விைளயாட்டு, சமூக வசதிகளுடன் 
ஒருங்கிைணப்பதன் ெதாடரப்ில் ஆய்வுகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டு 
வருகின்றன.

பூங்கா

ெபருவிைரவுப்  
ேபாக்குவரதத்ு ரயில்

ெபருவிைரவுப்  
ேபாக்குவரதத்ு ரயில்

ேபருநத்ு முைனயம்

நீரிைண

பூங்கா இைணப்பு  
/ ைசகக்ிேளாட்டப்  
பாைத

இைடகக்ாலப் 
பூங்கா

ஒருங்கிைணந்த 
ேபாக்குவரதத்ு 
ைமயம் 

குடியிருப்பு 

ஒருங்கிைணந்த 
ேமம்பாடு 

சாைல ேமம்பாடு  
(வரவிருகக்ின்றது / 
ஆய்வு நிைலயில் 
உள்ளது)

ஒருங்கிைணந்த 
ேபாக்குவரதத்ு  
ைமயம்

உணவங்காடி 
நிைலயம்

ெதாழிலியல்

பள்ளி 

வரத்த்கம்

சுகாதாரப் 
பராமரிப்பு வசதி

சமூக மன்றம்

பூங்கா  
இைணப்பு / 
ைசகக்ிேளாட்டப் 
பாைத

பூங்கா

சமூக மன்றங்களின் ேமம்பாடு (பீஷான் 
& தாம்சன்) & இடம் மாற்றப்பட்டுள்ள 
பீஷான் நார்த் சமூக மன்றம்

புதிதாக ேமம்படுதத்ப்பட்ட பீஷான் சமூக மன்றதத்ில் இடம்ெபறவிருக்கும் 
மூத்ேதாருகக்ான உடற்பயிற்சிக ்கூடமும், இதர புதிய வசதிகளும், 
குடியிருப்பாளரக்ளுக்கு ேமம்பட்ட வைகயில் ேசைவயாற்றும்.   
குடியிருப்பாளரக்ள், புதுப்பிகக்ப்பட்ட தாம்சன் சமூக மன்றத்ைதயும், 
யூேனாேயா ெதாடகக்க ்கல்லூரியில் அைமயவிருக்கும், புதிதாகக ்
கட்டப்படவுள்ள பஷீான் நாரத் ்சமூக மன்றத்ைதயும் ஆவலுடன் 
எதிரப்ாரத்த்ிருகக் முடியும்.
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