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Kampung Admiralty © K. Kopter

உட்லண்ட்ஸ் வட்டாரமானது, விைரவில், 
தீவின் வடக்குப் பகுதியில் உள்ள, ஆகப் 
ெபரிய ெபாருளியல் ைமயமாக 
உருமாறவிருகக்ின்றது.   அதன்படி, 
இப்பகுதியில் வசிக்கும் 
குடியிருப்பாளரக்ள், புதிய ேவைல 
வாய்ப்புகள், புதிய வசதிகள் மற்றும் 
தங்களின் வட்டாரதத்ிற்கு உள்ளும் 
அப்பாலும் ேமம்படுதத்ப்பட்ட 
ெதாடரப்ுதத்ன்ைமைய ஆவலுடன் 
எதிரப்ாரத்த்ுக ்காதத்ிருகக் முடியும். 
வைரவுப் ெபருந்திட்டம் 2019 பற்றி 
ேமல்விவரங்கள் அறிநத்ுெகாள்ள, 
ura.sg/DMP19 என்ற 
இைணயப்பகக்தத்ிற்குச ்ெசல்லவும்.

திட்டைமப்பு 
வட்டாரதத்ில் 
என்ன 
எதிரப்ாரக்க்லாம்?

உட்லண்ட்ஸ்! 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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வரத்த்கம்

சுகாதாரப் 
பராமரிப்பு வசதி

கம்ேபாங் 
அட்மிரல்ட்டி

சிங்கப்பூரில் முதல் வைககளில் 
ஒன்றாகக ்கருதப்படும் கம்ேபாங் 
அட்மிரல்ட்டி, மூத்ேதாருகக்ான 
வட்ீடு வசதிகைளயும், அைனதத்ு 
வயது மகக்ளுகக்ான இதர 
வசதிகைளயும் 
ஒருங்கிைணகக்ின்றது.

உட்லண்ட்ஸ் 
பராமரிப்பு வசதி

தாம்ஸன் – ஈஸ்ட் ேகாஸ்ட் வழிதத்டதத்ில், 
உட்லண்ட்ஸ் வட்டாரதத்ிற்கு அருகில் 
அைமயப்ெபறவுள்ள மூன்று புதிய ெபருவிைரவுப் 
ேபாக்குவரதத்ு ரயில் நிைலயங்கள், 2019-ஆம் 
ஆண்டின் இறுதிக்குள் ெசயல்படத ்ெதாடங்கிவிடும்.   
அைவ, மிகக ்குைறவான பயண ேநரத்ைத அளிக்கும்.

உட்லண்ட்ஸ் வட்டாரத்தில் உள்ள 
தாம்ஸன் – ஈஸ்ட் ேகாஸ்ட் 
வழித்தடத்தில் அைமயப்ெபறும் 
ரயில் நிைலயங்கள்

குறி விளக்கம்
தற்மபாதுள்ள 
மேம்பாடுகள் 

புதிய மேம்பாடுகள்

அட்மிரல்ட்டி பூங்கா

சிங்கப்பூரின் வடக்குப் பகுதியில் 
உள்ள ஆகப் ெபரிய பூங்காவில், 
குடும்பங்கள் ெவளிப்புற 
நடவடிக்ைககளில் மகிழ்சச்ியாக 
ஈடுபடலாம்.   இந்தப் பூங்காவில், 
நகரப்்புற மற்றும் இயற்ைகயான 
சூழலில், 26 சறுக்குள் உள்ளன.

உட்லண்ட்ஸ் வடக்குக் 
கைரேயாரக் கட்டடம் 1

ஜூேராங் நகராண்ைமக ்கழகதத்ின் முன்ேனாடித ்
திட்டமான இகக்ட்டடம், ெபாதுவான உற்பதத்ி 
நிறுவனங்களுக்குரிய ெதாழிலியல் வளாகங்கைள 
நீக்குப்ேபாக்குதத்ன்ைமயுடன் 
பயன்படுதத்ுவதற்கான வாய்ப்புகைள 
வழங்குகின்றது.   சிங்கப்பூரில், இதத்ைகய 
கட்டடங்கள், புதுவிதமான வைகையச ்ேசரந்்தைவ 
ஆகும்.

உட்லண்ட்ஸ் 
வட்டார நிைலயம்

அடுதத் சில ஆண்டுகளில், உட்லண்ட்ஸ் 
வட்டார நிைலயமானது, புதிய 
ெதாழில்துைற, வரத்த்க மற்றும் குடியிருப்பு 
ேமம்பாடுகளின் மூலம், புதிய வாழ்க்ைக 
முைற மற்றும் ேவைல வாய்ப்புகளுகக்ான 
வடக்குப் பகுதியின் நுைழவாயிலாக 
உருமாறவிருகக்ின்றது.

உட்ஸ் சதுக்கம்

உட்லண்ட்ஸ் ெசன்ட்ரல் வட்டாரதத்ில் 
வடிவைமகக்ப்பட்டுள்ள முதல் 
ஒருங்கிைணந்த வரத்த்க ேமம்பாடான 
உட்ஸ் சதுகக்ம், 2021-ஆம் ஆண்டின் 
இறுதிக்குள் கட்டி முடிகக்ப்பட்டு விடும்.

உட்லண்ட்ஸ் 
சுகாதார வளாகம்

2022-ஆம் ஆண்டு முதல், இந்த வளாகம், 
குடியிருப்பாளரக்ளுக்கு 
ெசளகரியதத்ுடன் கூடிய தரமான 
சுகாதாரப் பராமரிப்பு ேசைவகைள 
வழங்கும்.

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. 

பூங்கா

ெபருவிைரவுப்  
ேபாக்குவரதத்ு ரயில்

ெபருவிைரவுப்  
ேபாக்குவரதத்ு ரயில்

நீரிைண

பூங்கா இைணப்பு  
/ ைசகக்ிேளாட்டப்  
பாைத

இைடகக்ாலப் 
பூங்கா

குடியிருப்பு 

ெதாழிலியல்

பூங்கா

பூங்கா  
இைணப்பு / 
ைசகக்ிேளாட்டப் 
பாைத

சாைல ேமம்பாடு  
(வரவிருகக்ின்றது / 
ஆய்வு நிைலயில் 
உள்ளது)

ேபருநத்ு முைனயம்
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