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Aerial view of Marine Parade

ேகலாங் 
மற்றும் மரீன் 
பேரட்!

திட்டைமப்பு 
வட்டாரதத்ில் 
என்ன 
எதிரப்ாரக்க்லாம்?

நகரப்் பகுதியின் விளிம்பில் அைமந்திருக்கும் 
ேகலாங் மற்றும் மரீன் பேரட் வட்டாரங்கள், நன்கு 
பிரசிதத்ி ெபற்ற குடியிருப்புப் ேபட்ைடகள் 
ஆகும்.   அங்கு நல்ல உணவு, வசதிகள் மற்றும் 
நன்கு அறிமுகமான மரபுைடைம வட்டாரங்கள் 
மிக அருகாைமயில் இருகக்ின்றன.   விைரவில், 
குடியிருப்பாளரக்ள், கூடுதலான சமூக வசதிகள், 
ெபாழுதுேபாக்கு மற்றும் வரத்த்கத ்தளங்கைள 
இங்கு எதிரப்ாரக்க் முடியும்.   ேமலும், அவரக்ள் 
வட்ீடிற்கு அருகில் ேவைல பாரப்்பதற்கான 
வாய்ப்புகைளயும் எதிரப்ாரக்க்லாம்.   தாம்சன் – 
ஈஸ்ட் ேகாஸ்ட் வழிதத்டம் நிைறவைடந்தவுடன், 
இந்தப் பகுதி முன் எப்ேபாதும் இல்லாத 
அளவிற்கு அதிக ெதாடரப்ுதத்ன்ைம 
உைடயதாகத ்திகழும்.  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.

பாயா ேலபார ்ெசன்ட்ரல் 
மற்றும் ேகலாங் சிராய்

பாயா ேலபார ்ெசன்ட்ரலில் புதிய வரத்த்க ேமம்பாடுகள் 
வந்தவுடன், அதிகமான குடியிருப்பாளரக்ள் தங்களது 
வடீுகளுக்கு மிக அருகில் ேவைலகைளப் ெபறமுடியும். ஒரு 
புதிய சமுக குடிைம, கலாசார ைமயமான விஸ்மா ேகலாங் 
ஸிராய், ேகலாங் ஸிராய் வட்டாரதத்ின் முைனப்பாக 
அைமயும். பங்குதாரரக்ள் ஒன்று கூடுவதன் மூலம், இடம் 
உண்டாக்கும் வாய்ப்புகளின் வழி, இந்த வட்டாரதத்ின் 
கலாசார அைடயாளத்ைத வலுப்படுதத்வும் அதற்கு 
உயிரூட்டவும் திட்டங்கள் உள்ளன.

மவுண்ட்ேபட்டன் 
சமூக மன்றத்ைத 
ேமம்படுத்துதல்

வருங்கால வீடைமப்பு 
வசதிகளுகக்ாகவும், 
குடியிருப்பாளரக்ளுக்கு ேமம்பட்ட 
வைகயில் ேசைவயாற்றுவதற்காகவும், 
மவுண்ட்ேபட்டன் சமூக மன்றம் 
மறுேமம்பாடு காணும்.

புதிய  ெபருவிைரவுப் 
ேபாக்குவரத்து ரயில் 
நிைலயங்கள்

2023-ஆம் ஆண்டு, கெதாங் பாரக்,் 
தஞ்ேசாங் கெதாங், மரீன் பேரட், மரீன் 
ெதரஸ் பகுதிகளில் புதிய  ெபருவிைரவுப் 
ேபாக்குவரதத்ு ரயில் நிலயங்கள் கட்டி 
முடிகக்ப்படவுள்ளன.

மூத்ேதாருக்கான வசதி

இந்த வட்டாரதத்ில் உள்ள மூதத் 
குடியிருப்பாளரக்ளுக்கு, புதிய வசதியுடன் கூடிய 
ெசளகரியமான மூத்ேதார ்பராமரிப்பு நிைலயம், 
2022-ஆம் ஆண்டுக்குள் கட்டி முடிகக்ப்படும் என்று 
உறுதியளிகக்ப்படுகிறது – தாதிைம இல்லம், நிைலய 
அடிப்பைடயிலான பகல் ேநரப் பராமரிப்பு, இல்லம் 
சாரந்்த பராமரிப்பு ேசைவகள் ஆகியவற்ைற புதிய 
நிைலயம் வழங்கும்.

டக்ேகாட்டா கிரசண்ட்

டக்ேகாட்டா கிரசண்ட் வட்டாரமானது, 
புதிய வீடைமப்புப் ேபட்ைடயின் 
வரவால் புதுப்பிகக்ப்படும்.   அதத்ுடன், 
ேடாவ் விைளயாட்டு ைமதானம் 
ேபான்ற, நன்கு அறிமுகமான ைமல்கல் 
வசதிகளும் தகக் ைவதத்ுக ்
ெகாள்ளப்படும்.

ஈஸ்ட் ேகாஸ்ட் பூங்கா 
ேமம்பாட்டுப் பணிகள்

ஈஸ்ட் ேகாஸ்ட் பூங்காவிற்கு வரும் வருைகயாளரக்ள், 
இனி புதிய அம்சங்கைள அனுபவிகக் முடியும்.   
அண்ைமயில் மீண்டும் திறகக்ப்பட்ட Raintree Cove 
அவற்றுள் ஒன்று.   2020-ஆம் ஆண்டுக்குள் கட்டி 
முடிகக்ப்படவுள்ள புதிய ைசகக்ிேளாட்டிகள் பூங்கா, 
ெசங்குதத்ான விைளயாட்டு ைமதானம், முன்ைனய Big 
Splash அைமந்திருந்த இடதத்ில் வரவிருக்கும் பாரை்வ 
ேகாபுரம் ஆகியவற்ைறயும் அவரக்ள் ஆவலுடன் 
எதிரப்ாரத்த்ுக ்காதத்ிருகக்லாம். 

பூங்கா

ெபருவிைரவுப்  
ேபாக்குவரதத்ு ரயில் ெபருவிைரவுப்  

ேபாக்குவரதத்ு ரயில்

ேபருநத்ு முைனயம்

நீரிைண

பூங்கா இைணப்பு  
/ ைசகக்ிேளாட்டப்  
பாைத

இைடகக்ாலப் 
பூங்கா

பூங்கா

குடியிருப்பு 

ஒருங்கிைணந்த 
ேமம்பாடு 

சாைல ேமம்பாடு  
(வரவிருகக்ின்றது / 
ஆய்வு நிைலயில் 
உள்ளது)

பள்ளி 

வரத்த்கம்

சுகாதாரப் 
பராமரிப்பு வசதி

பூங்கா  
இைணப்பு / 
ைசகக்ிேளாட்டப் 
பாைத

சமூக மன்றம்
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