
Service Information 巴士服务讯息

Information is correct at time of print.  

For information on integrated public transport services, please contact TransitLink Hotline at 1800-225-5663. 

For information on SMRT services, please contact SMRT Customer Relations Centre at 1800-336-8900.

印刷时信息准确。

有关综合公共交通服务的详情，请拨热线1800-225-5663 向通联有限公司联络。

有关SMRT服务询问，请拨热线1800-336-8900 向SMRT客户联系中心联络。 CRN：200001855

!

From Sunday, 1 May 2016, Anderson Bridge towards St Andrew’s Road will be closed off to buses and heavy

vehicles, as part of the on-going improvement works to the area for a more pedestrian friendly precinct. As a

result, the routes of Service 75 and 167 will be amended to ply Esplanade Drive. There will be no change to the

routes in the direction towards Fullerton Road. The bus stops along the affected stretch will be removed. Details

are as follows:

从2016年五月一日（星期日）起，巴士与重型车辆将不能使用穿行于安德逊桥，朝往圣安德烈路的路段。这项措
施是为了该地区的发展，以营造更方便行人的环境。因此，巴士路线75和167的路程段也将作出修改，并穿行海滨
公园通道。朝往浮尔顿路程将保持不变。两个坐落在受影响路段的巴士站将被移除。详情如下：

Mulai Ahad, 1 Mei 2016, laluan Jambatan Anderson menuju ke St Andrew’s Road akan ditutup pada bas dan

kenderaan berat bagi kerja-kerja perluasan kawasan pejaln kaki. Dengan itu, perkhidmatan 75 dan 167 akan

diubah untuk melalui Esplanade Drive. Tiada perubahan laluan ke arah Fullerton Road. Perhertian-perhertian

bas sepanjang jalan yang terjejas akan dimansuhkan. Berikut adalah butirannya:

ஞாயிறு, 1 மே 2016 முதல், செயின்ட் அன்ட்ரூஸ் ொலைலய ம ாக்கிச் செல்லும் ஆண்டர்ென் பாைம்
மபருந்துகளுக்கும் கனரக வாகனங்களுக்கும் மூடப்படும். இந்த வட்டாரத்லத பாதொரிகளுக்கு உகந்ததாக
ோற்றியலேக்க தற்மபாது  லடசபற்று வரும் மேம்பாட்டுப் பணிகளின் ஒரு பகுதியாகப் பாைம்
மூடப்படுகிறது. இதனால், மெலவகள் 75 & 167 ஆகியலவ எஸ்ப்ைமனட் டிலரவ் வழியாகச் செல்லும்
வலகயில் பயணப்பாலத ோற்றி அலேக்கப்படும். ஃபுல்ைர்டன் ொலை ம ாக்கிச் செல்லும்
பயணப்பாலதயில் எந்த ோற்றமும் இருக்காது. விவரங்கலளக் கீமழ காணைாம்:

Skipped Bus Stop

Bus Stop Code Road Name Bus Stop Description

02011 Fullerton Rd Victoria Concert Hall

New Bus Stop

Bus Stop Code Road Name Bus Stop Description

02111 Esplanade Dr Esplanade Bridge
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