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Artist’s Impression of Tengah Town © Housing Development Board

TENGAH!

DIPERHATIKAN

APA YANG PERLU

DI KAWASAN

PERANCANGAN

Tengah merupakan bandar perumahan terbaru di 

Singapura, dan akan menjadi model bagi kehidupan 

bijak dan mampan. Rumah-rumah akan dikelilingi 

kehijauan merimbun, alam semula jadi dan pelbagai 

prasarana, di mana para penduduk dapat menikmati 

kehidupan bermutu dan berhubung dengan 

masyarakat. Sebagai sebuah bandar yang kurang 

kereta, jalan raya khas untuk bas akan dirancang di 

sepanjang koridor utama. Ini membolehkan penduduk 

berjalan dan berbasikal dengan selamat dan lancar 

ke tempat tujuan. Peluang pekerjaan yang bermutu 

di Kawasan Inovasi Jurong dan Daerah Tasik Jurong 

akan lebih mudah diakses dengan Laluan Daerah 

Jurong yang bakal dibina. Untuk maklumat lanjut 

tentang Draf Pelan Induk 2019, sila layari

ura.sg/DMP19

Bagaimana bandar-bandar 

kita dirancang?
Bandar-bandar kita dirancang agar lengkap dan sesuai 

untuk didiami, dengan kemudahan kedai, pusat kesihatan, 

sekolah, prasarana masyarakat dan taman. Pusat-pusat 

komersial, estet-estet perindustrian dan taman-taman 

perniagaan di dalam lingkungan atau berhampiran 

kawasan bandar juga menyediakan peluang pekerjaan 

untuk penduduk setempat. Perancangan terperinci dan 

pelaksanaan pelan untuk setiap bandar merupakan satu 

usaha bersama pelbagai agensi pemerintah.



   TENGAH 

PLANTATION

HONG KAH

TENGAH

TENGAH PARK

5 DAERAH PERUMAHAN 

TERPILIH 

TAMAN PUSAT

PUSAT KEJIRANAN DAN 

KELAB MASYARAKAT 

BAHARU

LALUAN DAERAH JURONG

RANGKAIAN LALUAN 

PEJALAN KAKI & 

BERBASIKAL KHAS

KORIDOR HUTAN

KEBUN MASYARAKAT

PEMBANGUNAN BAHARU

Kediaman

Pembangunan 
Bersepadu

Perindustrian

Hab Pengangkutan 
Bersepadu

Peningkatan Jalan 
Raya (Akan Datang 
/ Sedang Dikaji)

Sukan & Riadah

Kelab Masyarakat

Kemudahan 
Penjagaan Kesihatan

MRT

Taman

PETUNJUK

Catatan: Nama-nama stesen JRL yang tertera 

adalah nama sementara. 

Laluan yang ditandakan 
dengan jelas di sepanjang 
kedua-dua belah jalan raya 
akan menjadikan aktiviti 
berjalan dan berbasikal 
di sekitar Tengah lebih 
selamat dan mudah 
berbanding sebelumnya.

Penduduk yang gemar berkebun 
boleh beramah-mesra dengan 
jiran-jiran sambil menaman 
sayur-sayuran dan tanaman 
hiasan, dan membawa pulang 
hasil tuaian mereka!

Penduduk boleh menjangkakan 
Pusat Kejiranan dan Kelab 
Masyarakat baharu di Daerah 
Ladang Tengah. Sebuah 
pusat beli-belah pejalan kaki 
sebaris yang meriah dan diapit 
oleh kedai-kedai makan dan 
pilihan berbelanja juga akan 
menyediakan sambungan 
yang lancar dari rumah ke 
stesen MRT Plantation yang 
bakal dibina.

Berukuran selebar 100 meter dan 
sepanjang 5km, Koridor Hutan ini akan 
dipenuhi spesies-spesies hutan hujan 
asli yang menghubungkan biodiversiti 
antara Kawasan Barat dan Tadahan 
Tadahan Air Bahagian Tengah.Tengah akan menyediakan lebih banyak 

pilihan perumahan di tengah-tengah 
kehijauan yang rimbun, dengan sekitar 
42,000 buah rumah baharu dalam lima 
daerah unik, masing-masing menawarkan 
prasarana masyarakat yang bermutu dan 
ciri-ciri tempatan yang unik.

Bakal penduduk kawasan ini 
boleh menjangkakan lebih banyak 
peluang untuk meningkatkan 
jalinan masyarakat di kawasan 
menghijau yang baharu seluas 
20 hektar yang direka dengan 
kawasan air bersepadu dan 
menyediakan suasana indah 
untuk acara-acara perjumpaan 
santai dan sosial.

Risalah ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara luas mengenai pembangunan masa hadapan dan bukan sebahagian daripada Draf 
Pelan Induk 2019. Semua maklumat yang disediakan telah dikemas kini pada Mac 2019 dan tertakluk kepada perubahan, sesuai dengan keperluan 
pembangunan. Usaha yang sewajarnya telah dilakukan untuk memastikan ketepatan maklumat. Namun, lokasi yang tertera di peta beserta ilustrasi 

mungkin timbul akibat daripada sebarang ketidaktepatan, kesilapan atau ketinggalan dalam maklumat yang disediakan. Hak cipta © 2019. Semua hak 
cipta terpelihara.

Empat buah stesen MRT baharu akan disiapkan 
menjelang 2026/2027 dan akan memudahkan 
penduduk bergerak ke kawasan-kawasan lain 
di Bahagian Barat untuk bekerja, beriadah dan 
berbelanja.  



ெதங்கா!

Artist’s Impression of Tengah Town © Housing Development Board

திட்டைமப்பு 
வட்டாரதத்ில் 
என்ன 
எதிரப்ாரக்க்லாம்?

ெதங்கா, சிங்கப்பூரின் ஆகப் புதிய வீடைமப்பு 
நகரமாகும்.   அது, அறிவாரந்்த, நீடிதத்ு நிைலகக்கக்ூடிய 
வாழ்க்ைகக்கு முன்மாதிரியாகத ்திகழும்.   வீடுகள், 
பசுைமக ்காட்சிகள், இயற்ைக மற்றும் பலதரப்பட்ட 
வசதிகளால் சூழப்பட்டிருக்கும்.   அங்கு, 
குடியிருப்பாளரக்ள் தரமான வாழ்க்ைகைய 
அனுபவிப்பதுடன், சமூகதத்ினருடன் தங்கைள 
இைணதத்ுக்ெகாள்ளலாம்.   காரக்ள் அற்ற நகரமாக, 
முகக்ியப் பாைதகள், ேபருநத்ுகள் மட்டுேம 
ெசல்லகக்ூடிய சாைலகளாக அைமகக்ப்பட்டிருக்கும்.   
ேமலும், குடியிருப்பாளரக்ள், பாதுகாப்பாகவும் 
தைடயற்ற வைகயிலும் எங்கு ேவண்டுமானாலும், 
நடகக்வும் ைசகக்ிள் ஓட்டவும் ெசய்யலாம்.   
வரவிருக்கும் ஜூேராங் வட்டாரப் பாைதயின் மூலம், 
அருகிலுள்ள ஜூேராங் புதத்ாகக் வட்டாரம், ஜூேராங் 
ஏரி வட்டாரம் ஆகியவற்றில் உள்ள தரமான 
ேவைலகைள ெபறமுடியும் . 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.



KRANJI EXPRESSWAY

PAN ISLAND EXPRESSWAY

   TENGAH 
PLANTATION

HONG KAH

TENGAH

TENGAH PARK

குறி விளக்கம்

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. 

தனிதத்ுவம் வாய்ந்த 
வடீைமப்பு வட்டாரங்கள்

ஜூேராங் புதத்ாகக் வட்டாரதத்ின் முதற்கட்டப் 
பணிகளான புலிம் ெதாழிலியல் ேபட்ைட கட்டி 
முடிகக்ப்படும்ேபாது, குடியிருப்பாளரக்ளுக்கு 
கூடுதலான ேவைல வாய்ப்புகள் கிைடக்கும்.   புதிய 
ேபட்ைடயில், ஊழியரக்ளுக்கு ேசைவயாற்ற ேவண்டி, 
பசுைம வளங்களும் வசதிகளும் ெபருமளவில் 
இருக்கும். 

புதிய அக்கம் பக்க 
நிைலயம் மற்றும் சமூக 
மன்றம்

ெதங்காவின் ேதாப்பு வட்டாரதத்ில், 
குடியிருப்பாளரக்ள் ஒரு புதிய அகக்ம் 
பகக் நிைலயத்ைதயும் மற்றும் சமூக 
மன்றத்ைதயும் எதிரப்ாரக்க்லாம்.   இரு 
புறங்களிலும், உணவகங்களும், 
சில்லைற வரத்த்கக ்கைடகளும் 
ெகாண்ட , விறுவிறுப்பு மிகுந்த நீண்ட 
பாதசாரிக ்கைடத்ெதாகுதி, 
வரவிருக்கும் ேதாப்பு ெபருவிைரவு 
ேபாக்குவரதத்ு ரயில் நிைலயதத்ிற்கும், 
வடீுகளுக்கும் இைடேய தைடயற்ற 
இைணப்ைப ஏற்படுதத்ித ்தரும்.

பாதசாரிகள் மற்றும் 
ைசக்கிேளாட்டக் 
கட்டைமப்பிற்காகேவ 
ஒதுக்கப்பட்ட பாைத

அைனதத்ு சாைலகளின் இரு 
புறங்களிலும் ெதளிவாக 
வைரயறுகக்ப்பட்ட பாைதகள், 
ெதங்கா வட்டாரம் முழுவதும் நடநத்ு 
ெசல்வைதயும் ைசகக்ிள் ஓட்டிச ்
ெசல்வைதயும், அதிக 
பாதுகாப்புைடயதாக, ேமலும் 
எளிைமயானதாக, முன் எப்ேபாதும் 
இல்லாத அளவிற்கு மாற்றியைமக்கும்.

மத்தியப் பூங்கா

வருங்காலக ்குடியிருப்பாளரக்ள், இந்தப் புதிய 20-ெஹகட்ர ்
பரப்பளவில் அைமநத்ுள்ள மதத்ியப் பூங்காவில், 
அதிகமான சமூகப் பிைணப்புக்குரிய வாய்ப்புகைள 
எதிரப்ாரக்க்லாம்.   நீரந்ிைலகளுடன் கூடிய இந்தப் பூங்கா, 
ெபாழுதுேபாக்கு மற்றும் சமூக ஒன்றுகூடல் 
நிகழ்வுகளுகக்ாக அழகிய சூழைல ஏற்படுதத்ிக ்
ெகாடுக்கும் வைகயில் அைமயப் ெபற்றிருக்கும்.

வனப் பாைத

100 மீட்டர ்அகலமும், 5 கிேலாமீட்டர ்நீளமும் 
ெகாண்ட வனப் பாைதயின் இரு 
புறங்களிலும், பூரவ்கீமான மைழகக்ாடுகள் 
அைமகக்ப்ெபற்றிருக்கும்.   அைவ, ேமற்கு 
நீரப்்பிடிப்புப் பகுதிக்கும் மதத்ிய நீரப்்பிடிப்புப் 
பகுதிக்கும் இைடயில் உள்ள உயிரினங்கைள 
இைணக்கும். 

*குறிப்பு: ஜூேராங் வட்டாரப் பாைதயில் அைமயவிருக்கும் ெபருவிைரவு ேபாக்குவரதத்ு ரயில் 
நிைலயங்களின் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ெபயரக்ள் தற்காலிகமானைவ மட்டுேம.

ஜூேராங் வட்டாரப் பாைத

நான்கு புதிய ெபருவிைரவுப் ேபாக்குவரதத்ு ரயில் 
நிைலயங்கள் 2026 / 2027-க்குள் கட்டி முடிகக்ப்படும்.   அைவ, 
குடியிருப்பாளரக்ளுக்கு, தீவின் ேமற்குப் பகுதியில் உள்ள 
தரமான ேவைலகளுக்கு எளிதில் ெசன்று வருவதற்கான 
கூடுதல் வசதிைய ஏற்படுதத்ித ்தரும்.

சமூகப் பண்ைணகள்

ேதாட்டகக்ைலயில் ஆரவ்முள்ள 
குடியிருப்பாளரக்ள், தங்களுைடய ெசாந்தக ்
காய்கறிகைளப் பயிர ்ெசயத்ு,  அவற்றின் 
அறுவைடையத ்தங்கள் குடும்பங்களுக்கு 
எடுதத்ுச ்ெசல்லலாம்.   அேத ேவைளயில், 
அவரக்ள் தங்களுைடய அண்ைட 
வட்ீடாருடன் ேபசிப் பழகலாம்.

குடியிருப்பு 

வரத்த்கம்

ஒருங்கிைணந்த 
ேமம்பாடு 

ஒருங்கிைணந்த 
ேபாக்குவரதத்ு 
ைமயம்

சாைல ேமம்பாடு  
(வரவிருகக்ின்றது / 
ஆய்வு நிைலயில் 
உள்ளது)

விைளயாட்டு 
மற்றும் 
ெபாழுதுேபாக்கு

சமூக மன்றம்

பூங்கா

சுகாதாரப் 
பராமரிப்பு வசதி

ெபருவிைரவுப் 
ேபாக்குவரதத்ு ரயில்
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