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திட்டைமப்பு 
வட்டாரதத்ில் 
என்ன 
எதிரப்ாரக்க்லாம்?

Changi Point Ferry Terminal

சாங்கி!

சாங்கியானது, சிங்கப்பூரின் நுைழவாயில் 
மட்டுமன்று; மிகவும் விருப்பமான 
ெபாழுதுேபாக்குத ்தளமும் கூட.   அதன் இயற்ைக 
ததும்பும், கடேலாரப் பகுதிகளுக்கு எதிரம்ைறயாக, 
உலகப் புகழ்ெபற்ற, பரபரப்பான விமான நிைலயம் 
வற்ீறிருகக்ின்றது. வரும் ஆண்டுகளில், 
ேபாக்குவரதத்ுத ்துைறயில் ஏற்படவிருக்கும் பல 
மாற்றங்கள், சாங்கி வட்டாரதத்ிற்கு உள்ளும், 
அங்கிருநத்ு தீவின் பிற பகுதிகளுக்கும் பயணம் 
ெசய்வைத ேமலும் சுலபமாக்கும். 
வரவிருக்கும் சாங்கி விமான நிைலயதத்ின் ஐந்தாம் 
முைனயம், அதைனச ்சுற்றி அைமயவிருக்கும் 
ெதாழில் துைற ேமம்பாடுகளால் 
பயன்ெபறவிருகக்ின்றது.   அந்த ேமம்பாடுகள், 
தீவின் கிழக்குப் பகுதியில், அதிகமான 
ேவைலகைள உருவாகக்விருகக்ின்றன.  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. 

ஜுவல், சாங்கி 
விமான 
நிைலயம்

பிரசிதத்ி ெபற்ற சாங்கி அைனதத்ுலக 
விமான நிைலயதத்ிற்கு ேமலும் 
ெமருேகற்றும் வைகயில், அதைன இன்னும் 
அதிக ஈரப்்புதத்ன்ைம உைடய ஒரு 
வாழ்க்ைகமுைறத ்தளமாக உருவாக்கும் 
ேநாகக்ில், ஜுவல் சாங்கி விமான நிைலயம், 
2019-ஆம் ஆண்டு, ஏப்ரல் மாததத்ின் 
நடுப்பகுதியில் திறகக்ப்படவுள்ளது.   
பலதரப்பட்ட ஈரப்்புதத்ன்ைம மிகுந்த 
அம்சங்கள், கைட மற்றும் உணவு சாரந்்த 
அனுபவங்கள் ஆகியவற்ைறக ்ெகாண்ட 
அது, உள்ளூர ்மகக்ளுக்கும் 
சுற்றுப்பயணிகளுக்கும் விருப்பமான 
ஒன்றாக விளங்கும்.

புதிய ரயில் 
மற்றும் சாைல 
இைணப்புகள்

குறுக்கு ரயில் பாைதயும், புதிய 
மற்றும் கட்டப்பட்டு வரும் 
ேபாக்குவரதத்ு 
உள்கட்டைமப்புகளும், சாங்கி 
வட்டாரதத்ிற்கும் தீவின் மற்ற 
பகுதிகளுக்கும் இைடயிலான 
ேபாக்குவரத்ைத 
ேமம்படுதத்ுவதுடன், பயண 
ேநரத்ைதயும் 
குைறகக்விருகக்ின்றன.கடேலாரப் பூங்கா 

இைணப்புகள்

அண்ைமயில் கட்டி முடிகக்ப்பட்ட கடேலாரப் பூங்கா 
இைணப்புகள், ெமதுேவாட்டம் புரிபவரக்ளுக்கும் 
மிதிவண்டி ஓட்டுபவரக்ளுக்கும் தனிதத்ுவம் வாய்ந்த 
அனுபவத்ைத அளிக்கும்.   சாங்கி விமான நிைலயதத்ில், 
விமானங்கள் புறப்படுவதும் தைரயிறங்குவதும், 
பின்னணிக ்காட்சியாக அைமவது, அதற்கு ேமலும் 
ெமருேகற்றும்.   நீட்டிகக்ப்பட்ட தானா ேமரா ேகாஸ்ட் 
சாைல, மிதிவண்டி ஓட்டுபவரக்ளுக்கு,  சாைலயில் 10 
கிேலாமீட்டர ்ெதாைலவு வைரயில் மிதிவண்டி ஓட்ட 
வாய்ப்பளிகக்ின்றது. 
கடேலாரப் பூங்கா இைணப்பு, திட்டமிடப்பட்ட சுற்றுத ்
தீவுப் பாைதயின் ஒரு பகுதியாகவும், சிங்கப்பூைரச ்
சுற்றிலும் அைமநத்ுள்ள 150-கிேலாமீட்டர ்
ெதாைலவிலான ெதாடர ்பகுதியாகவும் அைமயும்.

சாங்கி முைன

சாங்கி முைனயானது, அதன் ெசழிப்பான கடேலார அைமப்பு முைற, 
வளமான பல்லுயிரினம், இயற்ைகயான வசீகரிக்கும் அழகு, காலனிதத்ுவ 
ஆட்சிக ்காலத்ைதச ்ேசரந்்த இராணுவ மரபுைடைம ஆகியவற்றின் ேபரில், 
மிகவும் விரும்பப்படும் உல்லாசத ்தளமாகும். 
வரவிருக்கும் குறுக்கு ரயில் பாைதயின் மூலம், அதிகமான சிங்கப்பூரரக்ள், 
அங்கு சுலபமாக ெசன்று வர முடியும்.   ேமலும், சாங்கி முைனயின் 
தனிதத்ுவம் வாய்ந்த வசீகரமான அழைகத ்தகக்ைவதத்ுக்ெகாள்ள, பல புதிய 
ெபாழுதுேபாக்கு நடவடிக்ைககளும் அறிமுகப்படுதத்ப்படும். 

சாங்கி ஈஸ்ட் ேமம்பாடு

1,080 ெஹகட்ர ்பரப்பளவில், தற்ேபாைதய சாங்கி விமான நிைலயதத்ின் கிழக்குப் 
பகுதியில் அைமநத்ுள்ள நிலப் பகுதிேய, சாங்கி விமான நிைலயதத்ின் அடுதத் மிகப் 
ெபரிய ேமம்பாட்டிற்கான தளம்.   ‘சாங்கி ஈஸ்ட்’ என்று வழங்கப் ெபறும் அந்த 
ேமம்பாட்டில், சாங்கி விமான நிைலயதத்ின் ஐந்தாம் முைனயம், மூன்று 
ஓடுபாைதகைளக ்ெகாண்ட விமானக ்கட்டைமப்பு, சாங்கி ஈஸ்ட் ெதாழிலியல் 
வட்டாரம், சுரங்கப் பாைதகள், பூமிக்கு அடியில் உள்ள இதரக ்கட்டைமப்புகள் 
ஆகியைவ இடம்ெபறும்.   ேமலும், சாங்கி ஈஸ்ட் நகரப்்புற வட்டாரம், இதர நில மற்றும் 
விமானப் ேபாக்குவரதத்ுகக்ான ஆதரவுச ்ேசைவகள் ஆகியைவயும் இங்கு 
இடம்ெபற்றிருக்கும்.

பூங்கா

ெபருவிைரவுப்  
ேபாக்குவரதத்ு ரயில்

நீரிைண

பூங்கா இைணப்பு  
/ ைசகக்ிேளாட்டப்  
பாைத

ெதாழிலியல்

சாைல ேமம்பாடு  
(வரவிருகக்ின்றது / 
ஆய்வு நிைலயில் 
உள்ளது)

விைளயாட்டு 
மற்றும் 
ெபாழுதுேபாக்கு

ெபருவிைரவுப் 
ேபாக்குவரதத்ு ரயில்

பூங்கா  
இைணப்பு / 
ைசகக்ிேளாட்டப் 
பாைத

இைடகக்ாலப் 
பூங்கா
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