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திட்டைமப்பு 
வட்டாரதத்ில் 
என்ன 
எதிரப்ாரக்க்லாம்?

தாராளமான பசுைம வளாகங்கள், வரலாற்றுச ்
சிறப்பிடங்கள், மரபுைடைமக ்கட்டடங்கள் ஆகியவற்றுடன் 
கூடிய குடியிருப்பு அகக்ம் பகக்ப் ேபட்ைடகளின் 
இருப்பிடம் புகக்ிட் ேமரா.   நகரப்் பகுதிக்கு அருகில் உள்ள 
முதிரச்ச்ியைடந்த ஒரு வடீைமப்புப் ேபட்ைடயின் 
வசதிகைள அனுபவிகக் விரும்பும் குடியிருப்பாளரக்ளின் 
ேதைவகைள, புதிய குடியிருப்பு ேமம்பாடுகள், வசதிகள் 
மற்றும் ெபாழுதுேபாக்கு அம்சங்கள் ஈடு ெசய்யும்.  
ெதற்குத ்தீவுகளில் ஆகப் ெபரியதாக விளங்கும் ெசந்ேதாசா 
தீவு, ஆசியாவின் முன்னணி ெபாழுதுேபாக்குத ்தளமாகும்.   
சிங்கப்பூரரக்ள் அதிகம் விரும்பப்படும் தீவு அது.     
2021-ஆம் ஆண்டு கட்டி முடிகக்ப்படவுள்ள தாம்சன் – ஈஸ்ட் 
ேகாஸ்ட் வழிதத்டம், 2025-ஆம் ஆண்டில் 
நிைறவைடயவிருக்கும் வட்டப் பாைதயின் ஆறாம் கட்டப் 
பணிகள் ஆகியவற்றுடன், புகக்ிட் ேமராவிற்கும் ெதற்குத ்
தீவுகளுக்கும், நகரப்் பகுதியிலிருநத்ும் தீவின் இதர 
பகுதிகளிலிருநத்ும் ெபாதுப் ேபாக்குவரதத்ு வழி ெசன்று 
வருவதற்கு மிகவும் சுலபமாக இருக்கும். 
  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.

Aerial view of Bukit Merah South & Sentosa

புக்கிட் ேமரா 
– ெதற்குத் 
தீவுகள்!
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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. 

அெலக்சாண்ட்ரா 
ஓைட நைட

அெலகச்ாண்ட்ரா பூங்கா இைணப்புக்கும் 
ெதலுக ்பிளாங்கா மைலக்கும் இைடயில் 
அைமயவிருக்கும் புதிய பூங்கா, 
வருைகயாளரக்ைள அெலகச்ாண்ட்ரா 
ஓைடக்கு அருகாைமயில் இட்டுச ்ெசல்லும்.

ஊட்ரம் மருத்துவ 
வளாகம்

2023-ஆம் ஆண்டுக்குள் திறகக்ப்படவுள்ள உலகத ்
தரம் வாய்ந்த ஊட்ரம் மருதத்ுவ வளாகதத்ில், 
புதிய ஊட்ரம் சமூக மருதத்ுவமைன, ேதசிய 
சிங்கப்பூர ்ெபாது மருதத்ுவமைனயின் அவசர 
சிகிசை்சப் பிரிவுகக்ான கட்டடம், ேதசிய 
புற்றுேநாய் நிைலயம் ஆகியைவ 
அைமந்திருக்கும்.

மவுண்ட் ஃேபபர ்
வடத் தண்டவாளம்

2023-ஆம் ஆண்டுக்குள், மவுண்ட் ஃேபபரின் 
மைல அடிவாரதத்ிலிருநத்ு, மைல உசச்ிக்கு 
வருைகயாளரக்ைள அைழதத்ுச ்ெசல்வதற்கான 
புதிய வடத ்தண்டவாளப் பாைத குறிதத் 
திட்டங்கைள, ‘ஃேபபர ்குழு’ என்ற குழு 
ஆராய்நத்ு வருகின்றது.   

ெசந்ேதாசா வடக்கு-
ெதற்கு இைணப்பு

ெசந்ேதாசா உல்லாசத ்தளதத்ிற்கும் 
புதிய ‘உணரச்ச்ி’ வட்டாரங்கைளக ்
ெகாண்ட ெசந்ேதாசாவின் 
கடற்கைரகளுக்கும் இைடயில் 
தைடயற்ற, மகிழ்சச்ி மிகுந்த நைட 
அனுபவத்ைத ஏற்படுதத்ித ்
தருவதற்கான இைணப்பு, 2022-ஆம் 
ஆண்டுக்குள் கட்டி முடிகக்ப்படும்.   
ேமம்படுதத்ப்பட்ட கடற்கைர ரயில் 
நிைலயத்ைதயும் எதிரப்ாரத்த்ுக ்
காதத்ிருங்கள்!

ெகப்பல் மன்றம்

ெகப்பல் மன்றம், புதிய 
குடியிருப்பு வட்டாரமாக, 
நீரம்ுகப்பு, இயற்ைக மற்றும் 
அருகிலுள்ள இரண்டு 
ெபருவிைரவுப் ேபாக்குவரதத்ு 
ரயில் நிைலயங்கள் (லாப்ரடார ்
பாரக் ்& ெதலுக ்பிளாங்கா) 
ஆகியவற்றுக்குச ்ெசன்று 
வருவதற்கான வசதிையக ்
ெகாண்டு மறுேமம்பாட்டுப் 
பணிகளுக்கு உட்படுதத்ப்படும்.  

முன்னாள் பள்ளிக் 
கட்டடங்களில் சமூக வசதிகள்

குடியிருப்பாளரக்ள், முன்னாள் ெஹண்டரச்ன் உயரந்ிைலப் 
பள்ளிக ்கட்டடங்களில், குழந்ைதப் பராமரிப்பு நிைலயம், 
தாதிைம இல்லம், நகரப்்புறப் பண்ைணகள் உள்ளிட்ட புதிய 
சமூக வசதிகைள எதிரப்ாரக்க் முடியும்.

புதிய  ெபருவிைரவுப் 
ேபாக்குவரத்து ரயில் 
நிைலயங்கள்

2021-ஆம் ஆண்டு கட்டி முடிகக்ப்படவுள்ள 
தாம்சன் – ஈஸ்ட் ேகாஸ்ட் வழிதத்டம்,  2025-ஆம் 
ஆண்டில் நிைறவைடயவிருக்கும் வட்டப் 
பாைதயின் ஆறாம் கட்டப் பணிகள், புதிய நான்கு 
நிைலயங்கைள  உருவாக்கும்.

பூங்கா

ெபருவிைரவுப்  
ேபாக்குவரதத்ு ரயில்

ெபருவிைரவுப்  
ேபாக்குவரதத்ு ரயில்

ேபருநத்ு முைனயம்

பூங்கா இைணப்பு  
/ ைசகக்ிேளாட்டப்  
பாைத

குடியிருப்பு 

ஒருங்கிைணந்த 
ேபாக்குவரதத்ு  
ைமயம்

சாைல ேமம்பாடு  
(வரவிருகக்ின்றது / 
ஆய்வு நிைலயில் 
உள்ளது)

பூங்கா  
இைணப்பு / 
ைசகக்ிேளாட்டப் 
பாைத

பூங்கா

சுகாதாரப் 
பராமரிப்பு வசதி
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