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Bukit Batok Nature Park

BUKIT BATOK!

DIPERHATIKAN

APA YANG PERLU

DI KAWASAN

PERANCANGAN

Apabila kawasan perumahan awam dan privet 

baharu siap dibina, penduduk Bukit Batok dan 

Hillview akan menikmati kemudahan masyarakat 

dan kemudahan penjagaan kesihatan yang 

bermutu. Ruang-ruang hijau baharu untuk riadah, 

seperti Koridor Rel dan Taman Tasik Jurong, amat 

mudah dikunjungi melalui Laluan Downtown 

dan Laluan Daerah Jurong yang baharu. 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.



KORIDOR REL
TAMAN BUKIT GOMBAK DI 
BUKIT BATOK WEST AVENUE 5

LALUAN DAERAH 
JURONG (JRL)

Catatan: Nama-nama stesen JRL yang tertera adalah nama sementara. 

PERUMAHAN BARU 
DI HILLVIEW

RUMAH PENJAGAAN 
BUKIT BATOK DI 
BUKIT BATOK WEST 
AVENUE 9

STESEN MRT 
HUME BAHARU 

Taman

Taman Sementara

MRT

Pusat 
Pertukaran Bas

Kawasan Air

Penghubung Taman 
/ Laluan Basikal

PEMBANGUNAN 
SEDIA ADA

PEMBANGUNAN BAHARU

Kediaman

Pusat Penjaja

Kemudahan 
Penjagaan
Kesihatan

Peningkatan Jalan 
Raya (Akan Datang 
/ Sedang Dikaji)

Komersial

Kelab Masyarakat

MRT

Taman

Penghubung Taman 
/ Laluan Basikal

PETUNJUK

KELAB MASYARAKAT 
HILLVIEW DI 
HILLVIEW RISE

Terletak berhampiran stesen 
MRT Hillview, Kelab Masyarakat 

Hillview telah dibuka secara rasmi 
pada tahun 2017. Bangunan 

bertema “Masyarakat Eko” ini 
akan dipenuhi kehijauan dan 

ruang-ruang terbuka yang luas 
untuk membolehkan seluruh 
masyarakat di sini berkumpul.

PERUMAHAN & KEMUDAHAN BARU DI 
BANDAR BARU BUKIT BATOK WEST

Sebuah stesen 

MRT baharu 
akan ditambah 

dalam Laluan 
Downtown untuk 
memudahkan 

penduduk estet 
Hume dan 

pengunjung untuk 
ke Koridor Rel.

Hillview akan 

menawarkan beberapa 
pilihan perumahan privet 

baharu untuk penduduk 
sedia ada yang berhasrat 

meningkatkan taraf 
kediaman, sementara 

masih dekat dengan 
kawasan dan kemudahan 
yang mereka biasa.

Menjelang tahun 2021, akan terdapat 

peningkatan kepada landasan di 

sepanjang Koridor Rel dan para 

penduduk boleh menjangkakan 

lebih banyak ketersambungan 

yang berterusan. Apabila ia dibuka 

pada tahun 2021, Koridor Rel akan 

membawa lebih banyak ruang hijau 

dan pusat masyarakat lebih dekat ke 

penduduk Bukit Batok.

Taman kejiranan seluas 4.8 hektar yang dijangka dibuka pada 

penghujung tahun 2019, akan menampilkan kawasan-kawasan 
permainan alam semula jadi dan kemudahan riadah, sebuah 

halaman terbuka untuk kegiatan anjuran masyarakat dan tapak 
larian anjing untuk pencinta haiwan.

Direka sebagai ‘Rumah 

dalam Taman’, sebuah 

rumah rawatan 220 

buah katil dengan pusat 

jagaan siang bagi warga 

emas akan dibuka pada 

pertengahan 2019. 

Kemudahan ini akan 

dipenuhi kehijauan untuk 

menyediakan persekitaran 

menghijau yang membantu 

proses pemulihan dan 

penyembuhan penghuni 

warga emas kita.

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.



புக்கிட் 
பாத்ேதாக்!

Bukit Batok Nature Park

திட்டைமப்பு 
வட்டாரதத்ில் 
என்ன 
எதிரப்ாரக்க்லாம்?

புகக்ிட் பாத்ேதாக,் ஹில்வியூ ஆகிய 
வட்டாரங்களின் குடியிருப்பாளரக்ள், தரமான 
சமூக வசதிகள், சுகாதாரப் பராமரிப்பு வசதிகள் 
ஆகியவற்றுடன் திறகக்ப்படும் புதிய ெபாது 
மற்றும் தனியார ்வடீைமப்புப் ேபட்ைடகளின் 
மூலம் பயன்ெபறவிருகக்ின்றனர.்   இரயில் 
பாைத, ஜூேராங் ஏரித ்ேதாட்டம் முதலான 
ெபாழுதுேபாகக்ிற்குரிய புதிய பசுைமத ்
தளங்கள், புதிய ஜூேராங் வட்டாரப் 
பாைதயிலும், ெடளன்டவுன் பாைதயிலும் 
வரவிருக்கும் ெபருவிைரவுப் ேபாக்குவரதத்ு 
ரயில் நிைலயங்கள் சிலவற்றுக்கு 
அருகிேலேய அைமந்திருக்கும். 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.



BT BATOK WEST AVE 6

LITTLE 
GUILIN

 BUKIT BATOK  
TOWN PARK

BUKIT BATOK 
NATURE PARK

HUME 

PAN ISLAND EXPRESSWAY

(UPCOMING)

BUKIT BATOK

BUKIT GOMBAK

TENGAH PARK

BUKIT BATOK
      WEST

BUKIT PANJANG

CASHEW

HILLVIEW

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

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. 

புக்கிட் பாத்ேதாக் ெவஸ்ட் அெவன்யூ 
5-இல் அைமயவிருக்கும் புக்கிட் 
ேகாம்பாக் பூங்கா

புக்கிட்  பாத்ேதாக் 
ெவஸ்ட்  அெவன்யூ 
9 -இல் 
அைமயவிருக்கும் 
புக்கிட்  பாத்ேதாக் 
பராமரிப்பு இல்லம்

‘பூந்ேதாட்டதத்ில் ஓர ்இல்லம்’ 
என்ற அடிப்பைடயில் 
வடிவைமகக்ப்பட்ட, மூத்ேதார ்
பகல் ேநரப் பராமரிப்பு 
நிைலயதத்ுடன் கூடிய, 220 
படுக்ைககைளக ்ெகாண்ட புதிய 
தாதிைம இல்லம், 2019-ஆம் 
ஆண்டின் நடுப்பகுதியில் 
திறகக்ப்படும்.   அது நமது 
மூத்ேதாருக்கு, குணப்படுதத்ும் 
மற்றும் சீரான வாழும் சூழைல 
ஏற்படுதத்ிக ்ெகாடுப்பேதாடு, 
பசுைம நிரம்பிய   இடமாகவும் 
இருக்கும்

ஜூேராங் 
வட்டாரப் 
பாைத

2027-ஆம் ஆண்டுக்குள், 
ஜூேராங் வட்டாரப் 
பாைதயில் அைமயவிருக்கும் 
இரண்டு ரயில் நிைலயங்கள் – 
ெதங்கா பூங்கா மற்றும் புகக்ிட் 
பாத்ேதாக ்ெவஸ்ட். ேமலும், 
இது புகக்ிட் பாத்ேதாக ்
வட்டாரக ்
குடியிருப்பாளரக்ைள, 
இப்பகுதியின் மற்ற 
இடங்கேளாடு ேமம்பட்ட 
வைகயில் இைணக்கும்.   

புக்கிட் பாத்ேதாக் 
ெவஸ்ட்கில் , புதிய 
வீடுகளும் வசதிகளும்

இளம் தம்பதியினர,் புகக்ிட் பாத்ேதாக ்ெவஸ்ட் வட்டாரதத்ில், தங்களது, 
தங்களது ெபற்ேறாருக்கு அருகிேலேய புதிய, நவனீ வீடுகைளப் 
ெபறமுடியும்.   இந்தப் புதிய வீடுகளுக்கு இைணயாக, ேபரங்காடி மற்றும் 
உணவுக ்கூடம் ஆகியவற்ைற உள்ளடகக்ிய பல-பயன் ேமம்பாடு (Le Quest) 
ஒன்று, 2021-ஆம் ஆண்டுக்குள் திறகக்ப்படத ்திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.   
அதில், உதவிெபறும் வாழ்க்ைக மற்றும் உணவங்காடி நிைலயத்ைதயும், 
குடியிருப்பாளரக்ள் ஆவலுடன் எதிரப்ாரக்க்லாம்.  

ஹில்வியூ ைரஸ் 
வட்டாரத்தில், ஹில்வியூ 
சமூக மன்றம்

ஹில்வியூ ெபருவிைரவுப் ேபாக்குவரதத்ு ரயில் 
நிைலயதத்ிற்கு அருகில் அைமந்திருக்கும், 
ஹில்வியூ சமூக மன்றம், 2017-ஆம் ஆண்டு 
அதிகாரப்பூரவ்மாகத ்திறகக்ப்பட்டது.   
‘சுற்றுசச்ூழல் மிகுந்த சமூகம்’ என்ற 
கருப்ெபாருளின் அடிப்பைடயில் உருவான 
அந்தக ்கட்டடதத்ில், ஏராளமான பசுைமக ்
காட்சிகளும், சமூகதத்ினைர ெபரிய அளவில் 
ஒன்று திரட்டுவதற்கு உகந்த திறந்த ெவளி 
இடமும் இருக்கும்.     

ஹில்வியூ 
வட்டாரத்தில் 
புதிய வீடுகள்

தற்ேபாதுள்ள குடியிருப்பாளரக்ள் 
தங்களது வடீுகைள 
ேமம்படுதத்ிக்ெகாள்வதுடன், 
நன்கு அறிமுகமான 
இடங்களுக்கும் வசதிகளுக்கும் 
அருகில் ெதாடரந்த்ு இருகக் 
விரும்பினாரக்ள் எனில், ஹில்வியூ 
வட்டாரம், அவரக்ளுகக்ான பல 
புதிய தனியார ்வடீுகளுகக்ான 
ெதரிவுகைள முன் ைவகக்ின்றது.

இரயில் பாைத

2021-ஆம் ஆண்டிற்குள், இரயில் 
பாைதயில் தண்டவாள ேமம்பாட்டுப் 
பணிகள் முடிவுற்ற நிைலயில்.    
குடியிருப்பாளரக்ள், அதிக 
ெதாடரச்ச்ியான இைணப்ைப 
எதிரப்ாரக்க் முடியும்.

புதிய ஹியூம் 
ெபருவிைரவு 
ேபாக்குவரத்துப் 
ரயில் நிைலயம்

ஹியும் ேபட்ைட 
குடியிருப்பாளரக்ளுக்கும், 
இரயில் பாைதயின் 
வருைகயாளரக்ளுக்கும் 
ேசைவயாற்றும் வைகயில், 
ெடளன்டவுன் பாைதயில், 
ஒரு புதிய ெபருவிைரவுப் 
ேபாக்குவரதத்ு ரயில் 
நிைலயம் 
ேசரக்க்ப்படுவேதாடு, 
சுற்றியுள்ள இயற்ைக 
மரபுைடைம  ஈரப்்ைபயும் 
ெகாண்டிருக்கும்.

பூங்கா

ெபருவிைரவுப்  
ேபாக்குவரதத்ு ரயில்

ெபருவிைரவுப்  
ேபாக்குவரதத்ு ரயில்

ேபருநத்ு முைனயம்

நீரிைண

பூங்கா இைணப்பு  
/ ைசகக்ிேளாட்டப்  
பாைத

இைடகக்ாலப் 
பூங்கா

குடியிருப்பு 

சாைல ேமம்பாடு  
(வரவிருகக்ின்றது / 
ஆய்வு நிைலயில் 
உள்ளது)

சுகாதாரப் 
பராமரிப்பு வசதி

உணவங்காடி 
நிைலயம்

பூங்கா  
இைணப்பு / 
ைசகக்ிேளாட்டப் 
பாைத

வரத்த்கம்

சமூக மன்றம்

பூங்கா

2019-ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் திறகக்த ்திட்டமிடப்பட்டிருக்கும் இந்த 4.8 
ெஹகட்ர ்பரப்பளவிலான அகக்ம் பகக்ப் பூங்கா, இயற்ைக 
விைளயாட்டுக்கும் ெவளிப்புற உடற்பயிற்கும் உரிய இடங்கள், சமூகம் 
வழிநடதத்ும் நடவடிக்ைககளுகக்ான திறந்தெவளித ்திடல், 
ஆகியவற்ைறக ்ெகாண்டிருக்கும்.
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