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PETUNJUK

PEMBANGUNAN 
SEDIA ADA

PEMBANGUNAN BAHARU

Taman

MRT

Pusat 
Pertukaran Bas

Kawasan Air

Penghubung 
Taman / Laluan 
Basikal

Taman Sementara

Penghubung Taman / 
Laluan Basikal

Taman

Kediaman

MRT

Sekolah

Perindustrian

Peningkatan Jalan 
Raya (Akan Datang 
/ Sedang Dikaji)

HAB MAKANAN JTC 

@ SENOKO
TAMAN SEMBAWANG

Dengan pantainya yang semulajadi dan 

pilihan makanan dan minuman di Beaulieu 
House yang dipulihara, Taman Sembawang 
merupakan sebuah destinasi riadah yang 

terkenal di kawasan utara. Taman ini juga 
menawarkan peningkatan kemudahan 
yang mesra keluarga, seperti peningkatan 

sebuah taman permainan baru-baru ini.

Hab Makanan JTC @ Senoko akan menempatkan 
Syarikat-syarikat Kecil dan Sederhana (SME) dari 
sektor makanan dalam satu kelompok di sebuah 

hab setinggi tujuh tingkat. Ini bukan sahaja akan 
menyokong inovasi dalam industri makanan 
di Singapura tetapi juga menyediakan peluang 
pekerjaan di dalam negeri.

SUN PLAZA

Sun Plaza yang diperbaharui 
baru-baru ini terletak di 

tengah-tengah Sembawang 
dan menyediakan pelbagai 
kemudahan makanan dan 
minuman.

BUKIT CANBERRA

Terletak di dalam lingkungan yang 

subur menghijau, Bukit Canberra yang 
bakal dibina ini akan menjadi destinasi 
sehenti untuk para penduduk dari semua 

peringkat usia. Pembangunan ini akan 
merangkumi pelbagai kemudahan seperti 
Kemudahan Sukan, Pusat Penjaja, dan 
sebuah Poliklinik.

STESEN MRT CANBERRA

Stesen MRT yang dijangka siap dibina 
menjelang akhir tahun 2019 akan 

menyediakan penduduk dengan pelbagai 
pilihan pengangkutan serta akses mudah 
ke serata Singapura.

CANBERRA PLAZA

Direka sebagai sebuah ‘Pusat 
Kejiranan Generasi Baharu’, 

Canberra Plaza dijangka siap 
menjelang akhir tahun 2019. 
Penduduk di kawasan ini 

boleh menjangkakan pelbagai 
kemudahan dan pilihan 
berhampiran rumah mereka.



திட்டைமப்பு 
வட்டாரதத்ில் 
என்ன 
எதிரப்ாரக்க்லாம்?

புதிய வடீைமப்பு ேமம்பாடுகள் மற்றும் 
புகக்ிட் கான்ெபரா திறகக்ப்படுவதன் 
மூலம், ெசம்பவாங் வட்டாரம், 
புதத்ுயிரும் புதுவிதமான உற்சாகமும் 
ெபறுவதற்கான வாய்ப்புகைள 
எதிரப்ாரத்த்ுக ்காதத்ிருகக்லாம்.   இந்த 
ேமம்பாடுகளுக்கு இைணயாக, புதத்ுயிர ்
அளிக்கும் வைகயில், புதிய பூங்கா, 
அருகருேக ேமலும் பல வசதிகள், 
அதிகரிகக்ப்பட்ட ேவைல வாய்ப்புகள் 
ஆகியைவ உருவாகக்ப்படும். வைரவுப் 
ெபருந்திட்டம் 2019 பற்றி ேமல்விவரங்கள் 
அறிநத்ுெகாள்ள, ura.sg/DMP19 என்ற 
இைணயப்பகக்தத்ிற்குச ்ெசல்லவும்.

நம்முைடய நகரங்கள் 
எவ்வாறு 
திட்டமிடப்படுகின்றன

Artist’s Impression of Bukit Canberra © Sport Singapore

ெசம்பவாங்!
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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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. 

ஜூேராங் நகராண்ைமக் 
கழகத்தின் உணவு ைமயம்@Senoko

ெசம்பவாங் பூங்கா

சிங்கப்பூரின் இயற்ைகயான கடற்கைரகளில் 
ஒன்ைறயும், உணவு மற்றும் குளிரப்ானத ்
ெதரிவுகளுகக்ாகப் பாதுகாகக்ப்பட்டு வரும் 
Beaulieu House உணவகத்ைதயும் ெகாண்டிருக்கும் 
ெசம்பவாங் பூங்கா, தீவின் வடக்குப் பகுதியில் 
உள்ள, பிரபல ெபாழுதுேபாக்குத ்தளமாகும்.   
அண்ைமயில் ேமம்படுதத்ப்பட்ட விைளயாட்டு 
ைமதானம் ேபான்று குடும்பதத்ிற்கு உகந்த 
ேமம்பாடுகைளயும் ,இந்தப் பூங்கா 
ெகாண்டிருகக்ின்றது.

Senoko-வில் அைமநத்ுள்ள ஜூேராங் நகராண்ைமக ்
கழகதத்ின் உணவு ைமயம், உணவுத ்துைறையச ்சாரந்்த சிறிய 
நடுதத்ர நிறுவனங்கைள, இந்த ஏழு மாடிக ்கட்டடதத்ில் 
ெகாண்டிருக்கும்.   இது, சிங்கப்பூரின் உணவுத ்துைறயில் 
புதத்ாகக் முயற்சிகளுக்கு ஆதரவளிப்பது மட்டுமல்லாமல், 
உள்ளூர ்மகக்ளுக்கு ேவைல வாய்ப்புகைளயும் அளிக்கும்.

சன் பிளாசா

அண்ைமயில் புதுப்பிகக்ப்பட்ட 
சன் பிளாசா, ெசம்பவாங் 
வட்டாரதத்ின் ைமயப் பகுதியில், 
ெசளகரியமானேதார ்இடதத்ில் 
அைமநத்ுள்ளது.   இது, 
பலதரப்பட்ட உணவு மற்றும் 
குளிரப்ான வசதிகைள 
வழங்குகிறது.

புக்கிட் கான்ெபரா

ெசழிப்பான பசுைமச ்சூழலில் அைமயப் 
ெபற்றிருக்கும், புதிதாகத ்திறகக்ப்படவுள்ள புகக்ிட் 
கான்ெபரா, அைனதத்ு வயைதச ்ேசரந்்த 
குடியிருப்பாளரக்ளுக்கும் ஓரிடத ்தளமாக 
விளங்கும்.   இந்த ேமம்பாட்டில், விைளயாட்டு 
வசதிகள், உணவங்காடி நிைலயம், பலதுைற 
மருந்தகம் முதலான பலதரப்பட்ட வசதிகள் 
உள்ளடகக்ப்பட்டிருக்கும்.

குறி விளக்கம்

தற்ேபாதுள்ள  
ேமம்பாடுகள் 

புதிய ேமம்பாடுகள்

பூங்கா

ெபருவிைரவுப்  
ேபாக்குவரதத்ு ரயில்

ெபருவிைரவுப் 
ேபாக்குவரதத்ு ரயில்

ேபருநத்ு முைனயம்

நீரிைண

பூங்கா இைணப்பு  
/ ைசகக்ிேளாட்டப்  
பாைத

பூங்கா  
இைணப்பு / 
ைசகக்ிேளாட்டப் 
பாைத

பூங்கா

குடியிருப்பு பள்ளி 

ெதாழிலியல்

ஒருங்கிைணந்த 
ேமம்பாடு 

சாைல ேமம்பாடு  
(வரவிருகக்ின்றது / 
ஆய்வு நிைலயில் 
உள்ளது)

இைடகக்ாலப் 
பூங்கா

கான்ெபரா ெபருவிைரவுப் 
ேபாக்குவரத்து ரயில் நிைலயம்

புதிய ெபருவிைரவுப் ேபாக்குவரதத்ு ரயில் நிைலயம், 2019-
ஆம் ஆண்டின் இறுதிக்குள் கட்டி முடிகக்ப்படும் என்று 
எதிரப்ாரக்க்ப்படுகிறது.   இது, குடியிருப்பாளரக்ளுக்கு 
பயணம் ெசய்வதற்கான புதிய வழிமுைறகைள 
அளிப்பதுடன், சிங்கப்பூரின் மற்ற பகுதிகளுக்கு எளிதில் 
ெசன்று ேசரகக்ூடிய வாய்ப்ைபயும் அளிகக்ின்றது.

கான்ெபரா பிளாசா

‘புதிய தைலமுைறகக்ான அகக்ம் பகக் 
நிைலயமாக’ வடிவைமகக்ப்பட்டுள்ள 
கான்ெபரா பிளாசா, 2019-ஆம் ஆண்டின் 
இறுதிக்குள் கட்டி முடிகக்த ்
திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.   இப்பகுதியின் 
குடியிருப்பாளரக்ள் தங்களது வட்ீடிற்கு 
மிக அருகாைமயில், எண்ணற்ற 
வசதிகைளயும், இதர வாய்ப்புகைளயும், 
ஆவலுடன் எதிரப்ாரத்த்ுக ்
காதத்ிருகக்லாம்.
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