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கிளெமண்டி!

Clementi Town

திட்டைமப்பு 
வட்டாரதத்ில் 
என்ன 
எதிரப்ாரக்க்லாம்?

சிங்கப்பூரில் மிகப் பழைமயான வீடைமப்புப் 
ேபட்ைடகளில் ஒன்றான கிளெமண்டி, 
ெதாடரந்த்ு அைனவருக்கும் புதிய வீடைமப்புத ்
ெதரிவுகைள வழங்கும்.   புதிய ெபாது மற்றும் 
தனியார ்வீடைமப்புப் ேபட்ைடகளின் ேமம்பாடு 
தவிரத்த்ு, குடியிருப்பாளரக்ள் கூடுதலான 
வசதிகைளயும் ெபாழுதுேபாக்குத ்தளங்கைளயும் 
அனுபவிகக்விருகக்ிறாரக்ள்.   மூத்ேதாருகக்ான 
சுகாதாரப் பராமரிப்பு வசதிகள், அழகாக 
வடிவைமகக்ப்பட்டுள்ள நீரந்ிைலகள், பூங்கா 
இைணப்புகள் ஆகியைவ அவற்றுள் அடங்கும்.   
ஒரு ெபருவிைரவு ரயில் நிைலயத ்ெதாைலவில் 
அைமயவிருக்கும் ஜூேராங் ஏரி வட்டாரதத்ிலும், 
நிைறய ேவைல வாய்ப்புகளும், ெபாழுதுேபாக்கு 
வசதிகளும் அைமயப் ெபற்றிருக்கும்.    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. 

சுங்ைக உலு 
பாண்டான்

2019-ஆம் ஆண்டுக்குள், சுங்ைக உலு 
பாண்டான்–இன் வடக்குக ்கைரேயாரம் 
அருேக அைமயவிருக்கும் புதிய பூங்கா 
இைணப்பு, பூன் ேல ேவ முதல் கிம் ேமா 
வைர, தைடயற்ற இைணப்ைப 
வழங்கும்.   சுறுசுறுப்பான, அழகிய, 
தூய்ைமயான நீரந்ிைலகள் திட்டதத்ின் 
கீழ், அந்த நீரந்ிைல உருமாற்றப்படும்.   
அதன்மூலம், அங்கு 
குடியிருப்பாளரக்ைள இயற்ைகக்கு மிக 
அருகாைமயில் ெகாண்டு 
ெசல்லகக்ூடிய வைகயில் 
நடவடிக்ைககளுடன் கூடிய ஒரு 
ெபாழுதுேபாக்குப் பாைத 
உருவாகக்ப்படும்.

சுறுசுறுபுள்ள இலாவகத்தன்ைம 
வாய்ந்த இைணப்புகளுக்கான 
ேமம்பாடுகள்

சன்ெசட் ேவ, ெவஸ்ட் ேகாஸ்ட் பூங்கா ஆகியவற்றுக்கு 
இைடயில், ேமலும் தைடயற்ற நைடபாைத மற்றும் 
ைசகக்ிேளாட்டப் பாைதைய உருவாகக் திட்டங்கள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டு வருகின்றன.   அது, கடேலாரப் 
பகுதிகளுக்கு இைடயிலான நைடபாைத, இரயில் 
நைடபாைத, சுற்றுதத்ீவு பாைத, பாசிர ்பாஞ்சாங் நீளப் பூங்கா 
ஆகிய விரிவான பசுைம இைணப்புகைள இைணகக்கூடும்.   
அதன்மூலம், மகக்ள், தீவு முழுவதும் உள்ள மற்ற 
இடங்களுக்குச ்ெசன்று வரமுடியும்.

ெவஸ்ட் ேகாஸ்ட் 
மற்றும் கிளெமண்டி 
நகரங்களில் புதிய 
வீடைமப்பு வசதிகள்

அடுதத் 5 முதல் 10 ஆண்டுகளில், 
கிளெமண்டி, சன்ெசட் ேவ மற்றும் 
ெவஸ்ட் ேகாஸ்ட் வட்டாரங்கள், 
ஈரப்்புதத்ன்ைம உைடய வடீைமப்புத ்
ெதரிவுகைள வழங்கவிருகக்ின்றது.  

ெவஸ்ட் ேகாஸ்ட் 
லிங்க் வட்டாரத்தில் 
புதிய மூத்ேதார ்
பராமரிப்பு வசதி

2022-ஆம் ஆண்டில் கட்டி முடிகக்ப்பட்ட பின்னர,் 
அருகிலிருக்கும் மூத்ேதார ்தங்களுைடய 
அன்றாடத ்ேதைவகளின் ேபரில், தரமான 
மூத்ேதார ்பராமரிப்பு ேசைவகைள எளிதில் 
ெசன்று ெபறகக்ூடிய வசதிைய எதிரப்ாரத்த்ிருகக் 
முடியும்.

சுங்ைக பாண்டான் 
ெகசச்ில்

2019-ஆம் ஆண்டின் நடுப்பகுதிக்குள், இந்த 
வட்டாரம், ெபாதுமகக்ள் மகிழ்வதற்கு உரிய 
வைகயில், அழகிய ேதாட்டகக்ைல 
அம்சங்களுடன் கூடிய, ஈரப்்புதத்ன்ைம 
மிகுந்த ஒரு நீரம்ுகப்பு சமூகத ்தளமாக 
உருெவடுக்கும்.   இந்தக ்கால்வாயின் ேமல், 
சமூகப் பாலம் ஒன்றும் கட்டப்படும்.   அது, 
இரு கைரேயாரங்களுக்கு இைடயிலுமான 
இைணப்ைப ேமம்படுதத்ும்.

பூங்கா

ெபருவிைரவுப்  
ேபாக்குவரதத்ு ரயில்

நீரிைண

பூங்கா இைணப்பு  
/ ைசகக்ிேளாட்டப்  
பாைத

இைடகக்ாலப் 
பூங்கா

ஒருங்கிைணந்த 
ேபாக்குவரதத்ு 
ைமயம் 

குடியிருப்பு 

சுகாதாரப் 
பராமரிப்பு வசதி

பூங்கா  
இைணப்பு / 
ைசகக்ிேளாட்டப் 
பாைத

பூங்கா
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