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BEDOK!

DIPERHATIKAN

APA YANG PERLU

DI KAWASAN

PERANCANGAN

Bedok adalah kawasan yang terdapat beberapa kejiranan 

dan estet HDB yang tertua. Hari ini, ia menawarkan 

pelbagai landskap seperti kolam air dan taman pesisir 

dengan suasana yang tenang sehingga pusat-pusat 

bandar yang sibuk serta kemudahan penjagaan kesihatan 

dan riadah. Pembangunan perumahan baharu dengan 

lebih banyak prasarana dan kemudahan riadah akan 

mengukuhkan Bedok sebagai persekitaran perumahan 

yang menyenangkan dan selesa untuk didiami, dengan  

berbagai pilihan perumahan berdekatan dengan kawasan-

kawasan matang. Ini termasuk pembangunan di atas tanah 

kosong di seluruh Bedok dan sebuah presint baharu di 

Bayshore. Laluan Thomson-East Coast, melalui Bedok South 

yang akan siap tidak lama lagi juga akan menyediakan 

lebih banyak pilihan pengangkutan awam untuk para 

penduduknya. 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.



BEDOK SOUTH

SUNGEI BEDOK

TANAH MERAH

BEDOK

KEMBANGAN

KAKI BUKIT

BEDOK NORTH

BEDOK RESERVOIR

SIGLAP

MARINE

TERRACE

BAYSHORE

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.

PRESINT PERUMAHAN 
BAYSHORE

BEDOK SOUTH 
HORIZON DAN BALAI 
RAKYAT SIGLAP 

HTNS DI TAMAN 
BEDOK RESERVOIR

POLIKLINIK 
EUNOS

Taman

Taman Sementara

MRT

LRT

Pusat 
Pertukaran Bas

Hab Pengangkutan 
Bersepadu

Kawasan Air

Penghubung Taman 
/ Laluan Basikal

PEMBANGUNAN 
SEDIA ADA

PEMBANGUNAN BAHARU

Kediaman

Pembangunan 
Bersepadu

Perindustrian

Pusat Penjaja

Hab Pengangkutan 
Bersepadu

Sukan & Riadah

Peningkatan Jalan 
Raya (Akan Datang 
/ Sedang Dikaji)

Komersial

Sekolah

Kelab Masyarakat

Kemudahan 
Penjagaan Kesihatan

MRT

Taman

Penghubung Taman 
/ Laluan Basikal

PETUNJUK

Terletak bersebelahan Taman East Coast dan laut, presint 
baharu Bayshore seluas 60 hektar ini dirancang sebagai 

sebuah estet kediaman gaya hidup pesisiran baharu 
dalam persekitaran yang subur menghijau. Kawasan ini 
juga akan menikmati ketersambungan yang menyeluruh 

menerusi Laluan Thomson-East Coast di stesen Bayshore 
dan Bedok South, serta Hab Pengangkutan Bersepadu 

yang bakal dibina di stesen Bedok South.

KORIDOR 
PERMAINAN LUAR

Penduduk kini boleh 
menikmati rangkaian lebih 
lancar dan terhubung untuk 

menggunakan kemudahan-
kemudahan riadah dengan 

adanya Koridor Permainan 
Luar terbaru sepanjang 4km 
yang menghubungkan Taman 

Bedok Reservoir dan Taman 
East Coast.

Para penduduk 
boleh mendapatkan 

penjagaan utama 
dan rawatan 

pemulihan secara 
lebih mudah di 
Poliklinik Eunos dan 

Pusat Jagaan Warga 
Emas baharu di 

Chin Cheng Avenue 
bersebelahan Changi 
Road/Still Road, 

yang akan siap pada 
tahun 2020.

Rumah kelab baharu bertema kembara 
ini akan menerapkan persekitaran penuh 

kehijauan dalam reka bentuknya dan dibina 
untuk kegunaan para pegawai HomeTeamNS 
dan keluarga mereka di kawasan Timur. 

Pembangunan ini juga akan menyediakan lebih 
banyak pilihan untuk riadah dan menjamu 

selera kepada seluruh masyarakat Bedok.

Pusat Komuniti Siglap baru 

akan menawarkan kemudahan-
kemudahan untuk penduduk 

kawasan ini. Lokasi tersebut akan 
memberi kemudahan kepada 
pembangunan perumahan awam 

yang bersebelahan akan datang, 
Bedok South Horizon di Bedok 

South Road/Upper East Coast 
Road.
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பிேடாக்!

திட்டைமப்பு 
வட்டாரதத்ில் 
என்ன 
எதிரப்ாரக்க்லாம்?

பிேடாக ்வட்டாரமானது, ஆகப் ெபரிய அகக்ம் பகக்ப் 
ேபட்ைடகளுக்கும் வடீைமப்பு வளரச்ச்ிக ்கழகப் 
ேபட்ைடகளுக்கும் இருப்பிடமாகும்.   இன்று, அது 
அைமதியான நீரத்்ேதகக்ம், கடேலாரப் பூங்காகக்ள் 
ஆகியைவ முதல், சுகாதாரப் பராமரிப்பு வசதிகளும் 
ெபாழுதுேபாக்கு வசதிகளும் நிரம்பிய விறுவிறுப்பான 
நகர ைமயங்கள் வைர, பலதரப்பட்ட நிலச ்சூழல்கைளக ்
ெகாண்டிருகக்ின்றது. ேமலும் அதிகமான வசதிகைளயும் 
ெபாழுதுேபாக்கு அம்சங்கைளயும் ெகாண்ட புதிய 
வடீைமப்பு ேமம்பாடுகள், பிேடாக ்வட்டாரத்ைத,  வாழத ்
தகுந்த, இன்பமான வட்ீடுச ்சூழைலக ்ெகாண்ட ஒரு 
பகுதியாக வலுப்படுதத்ும்.   அங்கு, பழைம வாய்ந்த 
பகுதிகளுக்கு அருகில் பலதரப்பட்ட வடீைமப்புத ்
திட்டங்கள் இருகக்ின்றன. இவற்றில், பிேடாக ்வட்டாரம் 
முழுவதும் நிரப்பப்பட்டுள்ள ேமம்பாடுகளும், Bayshore-
இல் அைமநத்ுள்ள புதிய வட்டாரமும் அடங்கும். 
விைரவில் கட்டி முடிகக்ப்படவுள்ள தாம்சன் – ஈஸ்ட் 
ேகாஸ்ட் வழிதத்டம், பிேடாக ்சவுத ்வழியாகச ்ெசல்லும்.   
அது, குடியிருப்பாளரக்ளுக்கு, கூடுதல் ேபாக்குவரதத்ு 
வசதிகைள வழங்கும்.  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
புதிய மேம்பாடுகள்தற்மபாதுள்ள 

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. 

பிேடாக் நீர்த்ேதக்கப் 
பூங்காவில் HTNS

அருஞ்ெசயைலக ்கருப்ெபாருளாகக ்ெகாண்டு 
அைமகக்ப்ெபறும் புதிய ெபாழுதுேபாக்குக ்கூடம், 
பசுைம ததும்பும் சுற்றுச ்சூழலுக்கு உகந்த வைகயில் 
வடிவைமகக்ப்படும்.   அது, தீவின் கிழக்குப் பகுதியில் 
உள்ள உள்துைறக ்குழுவின் ேதசிய 
ேசைவயாளரக்ளுக்கும் அவரக்ளின் குடும்பதத்ினருக்கும் 
ேசைவயாற்றும்.   ேமலும், இந்த ேமம்பாடு, விரிவான 
பிேடாக ்சமூகதத்ினருக்கும் கூடுதல் ெபாழுதுேபாக்கு 
மற்றும் உணவு சாரந்்த வசதிகைள அறிமுகப்படுதத்ும்.

பிேடாக் சவுத் 
ெஹாரிெஸான் 
& சிக்ளாப் சமூக 
மன்றம்

புதிதாகக ்கட்டப்படவிருக்கும் சிக்ளாப் 
சமூக மன்றம், அப்பகுதியின் 
குடியிருப்பாளரக்ளுக்கு பலதரப்பட்ட 
வசதிகைள அளிகக்விருகக்ின்றது.   பிேடாக ்
சவுத ்சாைல – அப்பர ்ஈஸ்ட் ேகாஸ்ட் சாைல 
முதலான இடங்களில் அைமயவிருக்கும் 
வடீைமப்பு வளரச்ச்ிக ்கழகதத்ின் பிேடாக ்
சவுத ்ெஹாரிெஸான் குடியிருப்பு 
வட்டாரதத்ிற்கு அருகில், மிகவும் 
ெசளகரியமான ஓர ்இடதத்ில் அது 
அைமயவிருகக்ின்றது.

யூனுஸ் 
பலதுைற 
மருந்தகம்

சாங்கி சாைல – ஸ்டில் 
சாைலக்கு அருகில் உள்ள சின் 
ெசங் அெவன்யூவில், 2020-
ஆம் ஆண்டு கட்டி 
முடிகக்ப்படவுள்ள புதிய 
யூனுஸ் பலதுைற மருந்தகம் 
மற்றும் மூத்ேதார ்பராமரிப்பு 
நிைலயதத்ில், 
குடியிருப்பாளரக்ள், ேமலும் 
அதிக ெசளகரியதத்ுடன் 
கூடிய அடிப்பைட மற்றும் 
மறுவாழ்வு பராமரிப்ைபப் 
ெபறமுடியும். ெவளிப்புற 

விைளயாட்டுகளுக்கான 
நைடபாைத

இப்ேபாது, அண்ைமயில் கட்டி முடிகக்ப்பட்ட, 
பிேடாக ்நீரத்்ேதகக்ப் பூங்காைவயும் ஈஸ்ட் ேகாஸ்ட் 
பூங்காைவயும் இைணக்கும் 4 கிேலாமீட்டர ்
ெதாைலவிலான ெவளிப்புற 
விைளயாட்டுகளுகக்ான நைடபாைதயின் மூலம், 
குடியிருப்பாளரக்ள், ெபாழுதுேபாக்கு வசதிகைள, 
தைடயற்ற, ேமலும் ெதாடரப்ுைடய இைணப்புடன் 
கூடிய வைகயில் பயன்படுதத் முடியும்.

BAYSHORE வீடைமப்பு 
வட்டாரம்

ஈஸ்ட் ேகாஸ்ட் பூங்காவிற்கும் கடற்கைரக்கும் அருகில், 60-ெஹகட்ர ்
பரப்பளவில் அைமநத்ுள்ள Bayshore வட்டாரம், வளைம ததும்பிய 
பசுைமப் புல்ெவளியில், நீரம்ுகப்புக ்குடியிருப்புப் ேபட்ைடயாக, 
புதிய வாழ்க்ைக முைறயின் ேபரில் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.   
Bayshore மற்றும் பிேடாக ்சவுத ்ரயில் நிைலயங்களில் 
ெசயல்படவிருக்கும் தாம்சன் – ஈஸ்ட் ேகாஸ்ட் வழிதத்டம், பிேடாக ்
சவுத ்ரயில் நிைலயதத்ில், வருங்காலதத்ில் கட்டப்படவிருக்கும் 
ஒருங்கிைணந்த ேபாக்குவரதத்ு நடுவம் ஆகியவற்றின் வழியாக, 
அப்பகுதி விரிவான இைணப்ைப அனுபவிக்கும்.

பூங்கா

ெபருவிைரவுப்  
ேபாக்குவரதத்ு ரயில்

ெபருவிைரவுப்  
ேபாக்குவரதத்ு ரயில்

ேபருநத்ு முைனயம்

நீரிைண

பூங்கா இைணப்பு  
/ ைசகக்ிேளாட்டப்  
பாைத

இைடகக்ாலப் 
பூங்கா

ஒருங்கிைணந்த 
ேபாக்குவரதத்ு 
ைமயம் 

இலகு ரயில் 
ேபாக்குவரதத்ு

குடியிருப்பு 

ெதாழிலியல்

உணவங்காடி 
நிைலயம்

ஒருங்கிைணந்த 
ேமம்பாடு 

சாைல ேமம்பாடு  
(வரவிருகக்ின்றது / 
ஆய்வு நிைலயில் 
உள்ளது)

விைளயாட்டு 
மற்றும் 
ெபாழுதுேபாக்கு

ஒருங்கிைணந்த 
ேபாக்குவரதத்ு 
ைமயம்

பள்ளி 

வரத்த்கம்

சுகாதாரப் 
பராமரிப்பு வசதி

சமூக மன்றம்

பூங்கா  
இைணப்பு / 
ைசகக்ிேளாட்டப் 
பாைத

பூங்கா
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