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�������!�������� "##$%&'()*+,&%-).&*-%/(��������������� �������������012345678492:34;<4=2>7494?8<9@42@794<A4BCD<:2E=4AB;B874@7>7F<C:7E;349E@4@<734E<;4A<8:4C98;4<A4;174G89A;4H93;784IF9E4JKLMN4OFF42EA<8:9;2<E4234BC@9;7@4PQRPSRTPUVWRXYZ[R\]SR̂P_R\̀RQ]\àVSRSbRVWPcd̀Rèf̀cegcdRbcRèh̀ibf̂ c̀SRc̀ èQRPceRèSPgìeRQS]e_jRkWgìRÙPQbcP\ìR̀cèPhb]UQRWPh̀R\̀ c̀R̂PèRSbR̀cQ]ÙRPVV]UPV_RblRSẀRgclbÛ PSgbcRfUbhgèemRibVPSgbcQRQWbncRgcRSẀR̂PfQRPQRǹ iiRPQRgii]QSUPSgbcQRPÙRgcegVPSgh̀Rbci_mRPceRSẀRoU\PcRp̀ èh̀ibf̂ c̀SROB;1<82;64@23DF92:349FF4F29?2F2;64A<849E642EqB86r4F<334<84@9:9=74s19;3<7>784;19;4:96498237493494873BF;4<A49E642E9DDB89D6r4D19E=7r4788<84<84<:2332<E42E4;1742EA<8:9;2<EN4t<C682=1;4u4JKLMN4OFF482=1;3487378>7@Nvwxyz{zyx{|w}~z{}w�{vwz� vwxyz{zyx{vwz� ���xy��{��{��~{vwz�������������������������������������������������������������������������� ����������¡�¢�����������£��������£��� ���������������������������������������¤�����������������������������¥������������������¡��� ¦�������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������§��������¤������������£�̈�����̈�����������§�����̈����������������¡ ©�����£���̈���������������������������ª������������¥£���������������¤���������¥£����������«����������� ����������������������������������������¡�¢�����������������������������������̈���������������£��� �����������������£���¬̈��������������������������¥� ¡�z�xx{yx®w�̄ {®y�~��������������������������������§�����°£���������������������������������¡�����������±²³³́µ¶·¶̧ ¹́º»¼½¹́¾»¶¶́·¶±́¿ÀÁ́��������¤����������������Â�¢�������������̈����£�£������������̈�������������������Ã���¬�����Ä���¡�®~�~�̄~Åyx�y��{~̄Æ~®�vÇ~��x �~|{̄~Æ~®�vÇ~��xÈPUÉTpÊkPS̀U\be_ÈPUÉRËbcc̀VSbUÌË_VigcdRpb]S̀ÍcS̀UĝRÈPUÉ ÈPUÉRËbcc̀VSbUÌRË_VigcdRpb]S̀p̀QgècSgPi Î̀PiSWVPÙRÏPVgigS_TpÊÍce]QSUgPiÍcS̀dUPS̀eRÊUPcQfbUSRÎ]\pbPeRÍ̂fUbh̀^ c̀SRÐofVb̂ gcdÌRRRRRocèURÑS]e_Ò ÍcS̀UĝRÈPUÉvwxyz{zyx{ÇyÅ~̄ Ó�x~{~̄Æ~®�vÇ~��¢���£������̈�������������§��¬£�����������������������������§�����������¬��������¤�����������£��������� ������¤���������������������������������̈�����������������£��������������������������������������Ô�¡ ÍcS̀dUPS̀eRÕ̀ h̀ibf̂ c̀S
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�������!�������� "##$%&'()*+,&%-).&*-%/(��������������� �������������01234356171689:;<=<376<7;<>6?9?89:1>376@3?83:37629A3:364<326?97@97316B9?837@<7376?323653C3B376C3768<>376298353@1376C3:1B3C36D:3E6F94376G7C<>6HIJKL6M9?<36?3>4<?3;6N37@6C129C13>376;94356C1>9?326>1716B3C36O3A6HIJK6C376;9:;3>4<>6>9B3C36B9:<83537P6292<316C97@376>9B9:4<376B9?837@<737L6Q23536N37@629R3=3:7N36;94356C143><>376<7;<>6?9?32;1>376>9;9B3;376?3>4<?3;L6S3?<7P64T>3216N37@6;9:;9:36C16B9;368929:;3614<2;:3216UVUWUXYZ[\UVU]Ŷ_V̂\ÙâbYc[_deUZUYc[fgU_de_U_Yh[feWUYiU_VU]Yf[_Uj\U_YZ[feUYŴUĝŴ̂̀YgUd̂YZ[dUWUY\[k[V[]UU_lY\[X̂WU_dU_YÙUeY\[]mZU\U_YnU_dY?<7@>176;1?8<463>183;6C3:1B3C362983:37@6>9;1C3>;9B3;37P6>92143B3763;3<6>9;17@@34376C343?6?3>4<?3;6N37@6C129C13>37L6o3>6A1B;36p6HIJKL6M9?<3653>6A1B;36;9:B94153:3Lqrsrtuvrwxyuyxwuzr{|yu{r} qrsrtuvrwxyuyxw v|y~sr�rtu�xuqrsrt�r�~rtuy|tqrwuv~�r~v|s}rt�~trtuv|�}r�rxu�~truvrwxyuyxw �3?37�3?376M9?97;3:3O0��3R32376�1:F97@5<8<7@6�3?376�6�34<376�321>34v|s}rt�~trtuw|�xrur�r v|s}rt�~trtu}r�ry~�9C13?37F9?837@<7376�9:29B3C<F9:17C<2;:137o386F97@37@><;376�9:29B3C<F9717@>3;376�3437603N36��>376D3;37@6�6M9C37@6D1>3=1� �9?<C353766F97=3@3376�92153;37O0��3?376M9?97;3:3F97@5<8<7@6�3?376�6�34<376�321>34v|q~t�~������������������������������������� ���� �¡������� ��¡��� ��¢����� £�¢����� �����������¤�����¡�����������¥��¦¦�§̈�©�¡�� ��������ª�¡�� ª����������¢�����������¦���¦���¡��¦������������¦�������«�¢��¦�¬�¦���������¤�¬�¡�������§����¢��������¬�������¡��� �������§̈ ��������¦��¬��¦��ª�§����¬��¦����������¡�§������¡�§�¡�����¤���������������¢��¦�¡������§�����¡��¦������¦������ �����¡����������¢��¦�¡���� ��¦�� «���� �������¦�� �������¡������¡�§��� �������¡����¡��¢��¦����̈ ���������¦���������§��������¡������������®����������������¬�������¤������ �«� ��� ������¡��� ���¡��¦������� ����¡���¡�����������������̈����������¦�������¬�¦�������¡��� �¦��������¡��¦�������¡�§������¢����� ��� ��������¦���������¦�¦���������� ���������� �̈���¡�¡���¡����¤��������� �¡��������¦���ª�§����¬��¦��������������¬������¢��¦����§���� ���¡��������̈���������������������§������� �¡�����¡�� �¦��� �������§�����̄°«�¡��¦�����������������¦���� �������� �������¡������������¡� ��¦�¡��¦���°����������£±��� ̈������¦���������¦���®��������������¢��¦������¡����������������¥ª� ª§��������¡����ª�����¡��¦���������������§������¥� �¡�������¡�§����������¡��¡������ ���������¦���������� ��§������¦��¦�� ����������¡�«��ª������«����� ����¬�¦���������£������¡�����²���¤���̈



Pasir Ris Town Park

பாசிர ்ரிஸ்!

திட்டைமப்பு 
வட்டாரதத்ில் 
என்ன 
எதிரப்ாரக்க்லாம்?

அைமதியும் ெசழிப்பும் நிரம்பிய கடேலாரப் 
பூங்காகக்ைளயும் விடுதிகைளயும் ெகாண்டிருக்கும் 
பாசிர ்ரிஸ் வட்டாரம், எப்ேபாதுேம ெபாழுதுேபாக்கு 
மற்றும் ஓய்வு ேநர நடவடிக்ைககளுகக்ான ஒரு 
தளமாகத ்திகழ்நத்ு வநத்ுள்ளது.  
இங்கு வரவிருக்கும் புதிய வடீைமப்பு ேமம்பாடுகள், 
இந்தப் பகுதிையச ்சுற்றிலும் இருக்கும் உயிரப்்ைபயும் 
நடவடிக்ைககைளயும் அதிகரிகக்விருகக்ின்றது.   
புதிதாகத ்திறகக்ப்படவிருக்கும் பாசிர ்ரிஸ் 
ஒருங்கிைணந்த ேபாக்குவரதத்ு ைமயதத்ின் மூலம், 
குடியிருப்பாளரக்ள் எளிைமயான பயணங்கைளப் 
ெபறவிருகக்ின்றனர.்   ேமலும், பாசிர ்ரிஸ் நுண்தகடு 
உருவாக்கும் ேபட்ைடயின் வளரச்ச்ி மூலம், 
குடியிருப்பாளரக்ள், வடீுகளுக்கு அருகிேலேய 
அதிகமான ேவைலகைளப் ெபறவிருகக்ின்றனர.்   
புதிதாக அறிவிகக்ப்பட்டுள்ள குறுக்கு ரயில் 
பாைதயின் மூலம், குடியிருப்பாளரக்ள் சிங்கப்பூர ்
முழுவதற்குமான ேமம்பட்ட ெதாடரப்ுதத்ன்ைமையப் 
ெபறுவாரக்ள்.  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. 

பாசிர ்ரிஸ் பல-பயன் 
ேமம்பாடு

பாசிர ்ரிஸ் நுண்தகடு உருவாக்கும் ேபட்ைட, 
நுண்தகடு உருவாகக்வும், ேமம்பட்ட காட்சி 
நிறுவனங்களின் இருப்பிடமாகவும் 
திகழ்கிறது.   வரவிருக்கும் புதிய 
ேமம்பாடுகைள அடுதத்ு, அைரகக்டதத்ித ்
துைற வளரச்ச்ி காணும்.   அதன்மூலம், 
வடீுகளுக்கு அருகிேலேய அதிகமான 
ேவைலகளும் உருவாகக்ப்படும்.

பாசிர ்ரிஸ் நுண்தகடு 
உருவாக்கும் ேபட்ைட

புதிதாக வரவிருக்கும் பாசிர ்ரிஸ் பல-பயன் 
ேமம்பாடு, பலதரப்பட்ட வசதிகைள அருகருேக 
அைமப்பது ெதாடரப்ிலான திட்டதத்ிற்கு ஒரு 
சிறந்த உதாரணமாகும்.   அங்கு பலதரப்பட்ட 
சில்லைற வரத்த்கங்களுடன், ஒருங்கிைணந்த 
ேபாக்குவரதத்ு ைமயம், பலதுைற மருந்தகம், 
குழந்ைதப் பராமரிப்பு நிைலயம், ெபாதுக ்கூடம் 
முதலான ஒருங்கிைணந்த வசதிகளும் 
இடம்ெபற்றிருக்கும்.

பாசிர ்ரிஸ் பூங்கா

குடும்பங்களும் சுற்றுப்பயணிகளும், கூடுதல் 
ெபாழுதுேபாக்கு வசதிகைளயும் 
விைளயாட்டுத ்தளங்கைளயும் 
எதிரப்ாரக்க்லாம்.   ஒட்டுெமாதத்மாக 
ேமம்பட்ட கடற்கைர அனுபவத்ைத, 
அதத்ைகய வசதிகள் வழங்கும்.   ேமலும், 
தற்ேபாது உள்ள வசதிகளும் கூட, 
ேமம்படுதத்ப்படும்.

குறுக்கு ரயில் பாைத

இந்த வட்டாரதத்ின் குடியிருப்பாளரக்ள், அதிக 
விைரவான, அதிக ெசளகரியமான பயண 
ேநரங்கைள விைரவில் எதிரப்ாரக்க் முடியும்.   
பாசிர ்ரிஸ், குறுக்கு ரயில் பாைதயில் 
இடம்ெபறவிருக்கும் மூன்று ரயில் 
நிைலயங்களின் வழி பயன்ெபறவிருகக்ின்றது.   
ேமலும், பாசிர ்ரிஸ் ரயில் நிைலயம், 
வருங்காலதத்ில், கிழக்கு-ேமற்கு வழிதத்டதத்ின் 
முைனயமாகத ்திகழவிருகக்ின்றது.

பாசிர ்ரிஸ் கிரீன்

பாசிர ்ரிஸ் கிரீன் வட்டாரதத்ில் வரவிருக்கும் 
புதிய வீடைமப்பு ேமம்பாடுகள், நகர 
ைமயதத்ிற்கும் பாசிர ்ரிஸ் பூங்காவிற்கும் மிக 
அருகாைமயில் இருக்கும் அப்பகுதிையப் 
புதுப்பிக்கும்.  
 
பல தைலமுைறயினைரக ்ெகாண்ட 
குடும்பங்கள் அனுபவகிகக்கக்ூடிய 
வைகயில், இந்த ேமம்பாடுகள் சமூக 
வசதிகளுடன் ஒருங்கிைணகக்ப்படும்.

பூங்கா

ெபருவிைரவுப்  
ேபாக்குவரதத்ு ரயில்

நீரிைண

பூங்கா இைணப்பு  
/ ைசகக்ிேளாட்டப்  
பாைத

இைடகக்ாலப் 
பூங்கா

குடியிருப்பு 

ெதாழிலியல்

ஒருங்கிைணந்த 
ேமம்பாடு 

சாைல ேமம்பாடு  
(வரவிருகக்ின்றது / 
ஆய்வு நிைலயில் 
உள்ளது)

ஒருங்கிைணந்த 
ேபாக்குவரதத்ு ◌ ்
ைமயம்

ெபருவிைரவுப் 
ேபாக்குவரதத்ு ரயில்

சுகாதாரப் 
பராமரிப்பு வசதி

இைடகக்ாலப் 
பூங்கா

பூங்கா  
இைணப்பு / 
ைசகக்ிேளாட்டப் 
பாைத
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