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25 மார்ச் 2021 
 

அன்பார்ந்த ட ா ய ீகுடியிருப்பாளர்கடள,   
 

ட ோ யீ குடியிருப்போளர்களுக்கு இல்ல டேம்போட்டுத் திட் ம் (ஹெச்ஐபி)  
 

ட ா ய ீகுடியிருப்பு நகரம் (புடளாக் 1 – 19) இல்ல டமம்பாட்டுத் திட் த்திற்கு (ஹெச்ஐபி) 
டதர்ந்ஹதடுக்கப்பட்டிருப்பதத, 7 ஹெப் ம்பர் 2020 டததியிட்  எனது கடிதத்தின்வழி நான் 
உங்களி ம் ஹதரிவித்திருந்டதன். மூப்பத யும் வடீுகளின் நிதலதமதய டமம்படுத்துவதும், 
ஹபாதுவான பராமரிப்புப் பிரச்ெதனகதள ெரிஹெய்வதும், முதிடயாருக்குப் பயன்படும் 
ொதனங்கதள வடீ்டில் நிறுவுவதன்வழி அவர்களது பாதுகாப்தப டமம்படுத்துவதும் ஹெச்ஐபி 
திட் த்தின் இலக்குகள். இதில் உள்ள ங்கும் அத்தியாவெிய, விருப்பத்திற்குட்பட்  
டமம்பாடுகளின் பட்டியதலக் கீடழ காணலாம். 
 
அத்தியோவசிய டேம்போடுகள்  
(ெிங்கப்பூர் குடியுரிதமயுள்ள குடும்பங்களுக்கு 
அரொங்கம் முழு நிதியுதவி வழங்கும்) 

விருப்பத்திற்குட்பட்  டேம்போடுகள்  
(ெிங்கப்பூர் குடியுரிதமயுள்ள குடும்பக்களுக்கு அரொங்கம் 
குதைந்தது 87.5% நிதியுதவி வழங்கும்) 

✓ உதிரும் கற்காதர அல்லது 
ஹவடிப்புகள் பழுதுபார்ப்பு  

✓ தற்டபாதுள்ள குழாய்களுக்குப் 
பதிலாகப் புதிய ம க்கூடிய துணி 
உலர்த்தும் அடுக்குகள்  

✓ ஒழுகும் அல்லது ஹதைித்த UPVC 
கழிவுநீர்க் குழாய்கதளப் 
பழுதுபார்த்தல் /மாற்றுதல்  
 

✓ கழிவதை டமம்பாடு* 
✓ புதிய தீத்தடுப்பற்ை வாெல் கதவு** 
✓ புதிய உடலாகக் கம்பிக்கதவு  
✓ புதிய குப்தபக்குழி மூடி 

 

*கீழ்மாடி வடீ்த ப் பாதிக்கும் ஒழுகல் ஏதும் இல்தல என்பதத உறுதி ஹெய்வதற்கான நீர்ச் டொததனயில் 
குளியலதை/கழிவதை டதைினால், குடியிருப்பாளர்கள் இந்த டமம்பாட்டிலிருந்து விலகிக் ஹகாள்ளலாம்  

**தீத்தடுப்புள்ள கதவுகதளக் ஹகாண்  வடீுகளுக்குப் ஹபாருந்தாது  

2 வவீக வடீுகதள முதிடயாருக்கு உகந்ததாக்கும் சுறுசுறுப்பான மூத்டதாருக்கான 
டமம்பாட்டுத் திட் மும் (ஈஸ் திட் ம்) ஹெச்ஐபி திட் த்தின் ஒரு பகுதியாக வழங்கப்படும். 
ெிங்கப்பூர் குடியுரிதமயுள்ள குடும்பங்களுக்கு இத்திட் த்திற்குப் ஹபருமளவு நிதியுதவி 
வழங்கப்படும். இத்திட் ம் அதனத்து குடும்பங்களுக்கும் ஹபாருந்தும்.  
 
3  உங்கள் குடியிருப்பு நகதரச் டெர்ந்த ஹதாண்டூழியர்களும் குடியிருப்பாளர்களும் 
உள்ள ங்கும் ஹெச்ஐபி பணிக்குழுதவ நாங்கள் அதமத்திருக்கிடைாம். இக்குழு, ஹெச்ஐபி 
திட் த்தத அமலாக்க, வவீக-வு னும் குத்ததகயாளர் திட் ப்பணிக் குழுவு னும் 
ஒருங்கிதணந்து ஹெயல்படும். பணிக்குழு வகுத்த பின்வரும் காலத்திட் த்தத உங்களு ன் 
பகிர்ந்து ஹகாள்வதில் மகிழ்ச்ெி அத கிடைன். உங்களில் ெிலரின் திட் மி லுக்கு இது 
உதவியாக இருக்கும்.  
 

ட ோ யீ குடியிருப்பு நகர ஹெச்ஐபி திட் த்திற்கோன உத்டதசக் கோலத்திட் ம்  
குடியிருப்பாளர்களி ம் ஆய்வு ந த்தி, ஹெச்ஐபி திட் ம் 
குைித்து கருத்துகள் டெகரித்தல்  

2021 இரண் ாம் 
காலாண்டு 

(i) காட்ெி வடீ்த ப் பார்தவயிடுதல்  
(ii) ஹெச்ஐபி வாக்ஹகடுப்பு*   

2021 மூன்ைாம் 
காலாண்டு  
 

ஹெச்ஐபி டமம்பாட்டுப் பணிகளின் துவக்கம்  2022 முதல் 
காலாண்டு 

*குடியிருப்பாளர்கள் தங்கள் கட்  த்திற்கான ஹெச்ஐபி திட் த்திற்கு வாக்களிக்க டவண்டும். ஒரு 
கட்  த்தில் குதைந்தது 75% குடியிருப்பாளர்கள் திட் த்திற்கு ஆதரவாக வாக்களித்தால் மட்டுடம பணி 
ஹதா ங்கப்படும்  



  
 

4 இந்த டமம்பாட்டுத் திட் ப்பணியின் ஹதா ர்பில் வவீக-வு ன் ஹெச்ஐபி பணிக்குழு 
அணுக்கமாக ஒத்துதழக்கிைது. கூடிய விதரவில் நீங்கள் டமல்விவரங்கதள எதிர்பார்க்கலாம்.  
 
5 உங்களுக்கு வவீக ஹதா ர்பான டகள்விகள் இருந்தால், தயவுஹெய்து வவீக கிதளச் 
டெதவதய 1800-2255432 என்ை எண்ணில் அதழயுங்கள் அல்லது https://hdb.gov.sg/efeedback 
இதணயத்தளத்திற்குச் ஹெல்லுங்கள்.  

 
6 இந்த ஹெச்ஐபி திட் ம் நமது ட ா யீ வடீுகளுக்குப் புத்துயிரளித்து, அன்ைா  
வாழ்க்தகதய டமலும் வெதியாக்கும் என நம்புகிடைன். வடீ்டு உரிதமயாளர்களுக்கு 
விருப்பத்திற்குட்பட்  டமம்பாடுகள் அதனத்தும் டததவப்ப ாவிட் ாலும், அத்தியாவெிய 
டமம்பாடுகள் நன்தமயளிக்கும் என்பதால், வாக்ஹகடுப்பின்டபாது இத்திட் த்திற்கு 
ஆதரவளிக்குமாறு டகட்டுக் ஹகாள்கிடைாம். உங்கள் ஆதரவுக்கும், புரிந்துணர்வுக்கும், 
ஹபாறுதமக்கும் நன்ைி.  
 
உங்கள் உளமார்ந்த  
 

 
திருவாட்டி ெிம் ஆன்  
புக்கிட் தீமா அடித்தள அதமப்புகளின் ஆடலாெகர்  

https://hdb.gov.sg/efeedback
https://hdb.gov.sg/efeedback

