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நேர்காணல்

“Accessible Ubin” திடடத்தத ததகாடங்குவதற்கான உங்்ளது  

ஆரவம் எதனகால் தூணடப்படடது?

நானும் என்னுடைய நண்பர் Colin Chew-வும், “Accessible Ubin” திடைதடத இரணடு 

காரணஙகளுககாகத ததாைஙகின�ாம். முதலில், நாஙகள் நைமாடைப் ்பிரச்சட� 

உடையவர்களிைமும், ்சமூகததில் ்பின்தஙகியவர்களிைமும் இநதத னத்சியப் த்பாககிஷதடதப் 

்பகிர்நதுதகாள்ளனவணடும் என்று விரும்்பின�ாம்.   நம்முடைய கடை்சி கம்்பமா� உ்பின் தீவு, 

வளமா� ்பல்லுயிரி�ஙகள், மிகச ்சிறநத தவளிப்புறஙகள் மற்றும் ்பலதரப்்படை கல்வியியல் 

அனு்பவஙகள் ஆகியவற்டற வழஙகுகின்றது. நாஙகள், உ்பின் தீடவ ஓர் 

ஒருஙகிடணப்புததன்டம மிகுநத அனு்பவமாக மாற்ற எணணின�ாம்.

இரணைாவதாக, நாஙகள் உ்பின் தீவில் வ்சிககும் மககள் ்சிஙகப்பூருககு வநத ்பிறகு, வடீு 

திரும்புவடத னமலும் எளிடமயாகக விரும்்பின�ாம். இஙகுள்ள ்பலர் வயதா�வர்கள். அவர்கள் 

மருததுவக கவ�ிப்்பிற்கு அல்லது குடும்்பததி�டரப் ்பார்ப்்பதற்கு, ்பைகு வழி ்சிஙகப்பூருககுச 

த்சல்லனவணடி உள்ளது. அவர்கள் திரும்்பி வரும்ன்பாது, உ்பின் தீவின் ்பைகுததுடறயில் உள்ள 

்படிகள் அவர்களது நைமாடைததிற்குத தடையாக இருககின்ற�. உ்பின் தீவில் வ்சிககும் 

மககடள, நாஙகள் இததீவின் னமலாளர்களாக மதிககின்னறாம்.   அவர்கள் ்பாதுகாப்்பாகவும், 

னமலும் எளிதில் த்சல்லககூடிய வடகயிலும் வடீு திரும்புவடத உறுதித்சயவது எஙகளுடைய 

கைடம.

இன்னும் ்பததகாணடில், உ்பின் தவீிற்கான உங்்ளது விருப்பம்  

என்ன?

நான், அட�வருககும் உகநத உ்பின் தீடவக காண விரும்புகின்னறன் – அட�வருககும் உகநத 

வடகயில், ்சிறப்புத னதடவ உடைய வருடகயாளர்களுககு ஒருஙகிடணப்புததன்டம மிகுநத 

உள்கடைடமப்பும் நைவடிகடககளும், குடியிருப்்பாளர்களுககு நீடிதது நிடலககததகக வாழவாதாரம் 

மற்றும் அட�வரும் எளிதில் த்சன்று வரககூடிய ஒரு கம்்பம். உ்பின் தீவில் வ்சிககும் மககளுககு, 

்சிறிய அளவிலா� னவளாணடமத ததாழில் ன்பான்ற புதிய வாழவாதாரஙகள், வழிகாடடுதலுைன் 

கூடிய நடைகள் அல்லது ்பயிலரஙகுகள் ஆகியடவ இருககனவணடும். அப்ன்பாதுதான், அவர்கள் 

தஙகளுடைய வருமா�ததிற்கா� வளஙகடள னவறு்படுததிகதகாணடு, குளிர்்பா� விற்்பட�, 

மிதிவணடி வாைடக ஆகியவற்றின் மீதா� ்சார்புநிடலடயக குடறததுகதகாள்ளமுடியும்.

உ்பின் தீவில் வ்சிககும் மககள், ஒருஙகிடணப்புததன்டம, ்சமூக வாழகடக முடற 

ஆகியவற்டற அரவடணதது, ஒருவருககு ஒருவர் உதவி த்சயவார்கள் என்று நாஙகள் 

எதிர்்பார்ககினறாம். அனத னவடளயில், வருடகயாளர்களும், இநதத தீடவயும் அதன் 

குடியிருப்்பாளர்கடளயும் சுற்றுப்புறதடதயும் மதிதது, அவற்றின் மீது அககடற காடடுவார்கள் 

என்றும் நாஙகள் நம்புகின்னறாம். அப்ன்பாதுதான், அட�வரும் உ்பின் தீடவ மகிழச்சியாக 

அனு்பவிதது, அதன் வளர்ச்சிககுப் ்பஙகளிககமுடியும்.

உ்பின் ேண்பர்ள் இ்ணப்பில் உறுப்பினரகா் இருப்பது எவவகாறு உ்பின் 

தவீிறகு தென்று வரும் வெதி்ை நேம்்படுததப ்பங்்ளிக்கும்?

உ்பின் நண்பர்கள் இடணப்்பில் உறுப்்பி�ராக இருப்்பதன் வழி, நாம் உ்பின் தீடவ னந்சிககும் 

கைப்்பாடும் திறடமயும் மிகுநத ்பலரது ்பலதரப்்படை நிபுணததுவஙகளுைனும் 

அனு்பவஙகளுைனும் இடணககப்்படுகின்னறாம்.   இநத ஒருஙகிடணககப்்படை அறிவாற்றல், 

உ்பின் தீவில் ஒருஙகிடணப்புததன்டமடய னமம்்படுததனவணடும் என்ற நமது னநாககதடத 

வலுப்்படுததவும், ்சிநதட�கடள ்ீசர்த்சயயவும் வழிவகுககின்றது. உ்பின் நண்பர்கள் இடணப்்பின் 

உறுப்்பி�ர்கள், அவர்களின் விரிவா� இடணப்புகடளக தகாணடு, ்பைகு, வாக� நிறுவ�ஙகள் 

ன்பான்ற ்பலதரப்்படை ்பஙகாளிகடள ஈடு்படுததுவதற்கா� வாயப்ட்ப நமககு ஏற்்படுததிக 

தகாடுககிறார்கள்.   நமது ்பணியில், அததடகனயார் மதிப்புமிகக வளடம ்பஙகாளிகள் ஆவர்.

“Accessible Ubin” எனும் திடடததின் இ்ண ேிறுவனர Albert Liu. உ்பின் தீ் வ, மூதநதகார, குடும்்பங்்ள்,  

ெக்்ர ேகாற்காலி ்பைன்்படுதது்பவர்ள் ஆ்ிநைகாருக்கு நேலும் ்பகாது்காப்பகானதகா்வும் எளிதில்  

தென்று வரக்கூடிைதகா்வும் ேகாற்ிை்ேக்கும் அடிததள முைறெிநை அததிடடம். அவர தம்மு்டை ்பதின்ே 

வைது முதல், உ்பின் தவீில் உள்ள ேி்ச் ெி்நத தவளிபபு்த்த விரும்்பி வநதுள்ளகார. அண்ேைில், அவர 

உ்பின் தவீின் ெமூ்ததிறகும் அதன் வகாழும் ேரபு்ட்ேக்கும் அ்ிமு்ேகானகார. உ்பின் தவீில் தம்்ேத 

தூணடிை அம்ெங்்ள் ்பற்ி, அவர ேம்முடன் ்ப்ிரநதுத்காள்்ி்கார!

ெி்ிை ே்ங்்்ளக் த்காணட ஆெிை ேீரேகாய் 

(ASCO), Aonyx cinereus
-  ்பார்டவயில் ததன்்படுதல்: 1999-ஆம் ஆணடு முதல், உ்பின் மற்றும் 

ததகனகாங தீவுகளில், 16 முடற மடடுனம ததன்்படடுள்ள�.

-  இருப்்பிைம்: இரு தீவுகளிலும் உள்ள ஆறுகளுககு அருகில் உள்ள 

்சதுப்புநிலப் ்பகுதிகள்

-  நைதடத: மாடலயில் அதிக சுறுசுறுப்புைன் இருககும்; மிகவும் கூச்ச 

சு்பாவம் தகாணைடவ

-  சுற்றுசசூழலுககா� முககியததுவம்: னவடடையாடும் விலஙகி�ததில் 

முதன்டமயா� ்பணிடயக தகாணடிருககிறது; த�ிப்்படை உணணும் 

ன்பாககு உடையது (ஓடடு மீன்கடளயும் ்சிறிய மீன்கடளயும் 

உணணும்)

  　　　உ்பின் நமது னத்சிய த்பாககிஷம்; நாம் 

்பாதுகாககனவணடிய நம்முடைய த்சாதது. உ்பின் தீவின் 

மாயாஜாலதடத அனு்பவிதது, உஙகடளப் 

்பரவ்சப்்படுததிகதகாள்ள வாருஙகள். நீஙகள் உ்பின் தீடவ 

னந்சிப்்பபீர்கள்.  ்பின்�ர், நீஙகள் னந்சிககும் உ்பின் தீடவ 

நீஙகனள ்பாதுகாப்்பபீர்கள். உ்பின் தீவு, எப்ன்பாதும் நமது 

இதயஙகளில் ஏற்புடையதாகவும் ்சிறப்புடையதாகவும் 

இருககடடும்.

உ்பின் தீடவப் ்பற்றி னமல்விவரஙகள் அறிய www.ubin.sg என்ற இடணயததளததிற்குச 

த்சல்லவும் அல்லது nparks_pulau_ubin@nparks.gov.sg என்ற மின்�ஞ்சலில் எஙகடளத 

ததாைர்புதகாள்ளவும்.

எஙகள் நண்பர்கள் அட�வருககும், உ்பின் தி�ம் 2017-தான், அவர்கள் உ்பின் தீவிற்கு 

வநத முதல் நாளாகும்.

புடகப்்பைம்: தைமி னவாங

2018-ஆம் ஆணடு நைநத Wheels@Ubin நிகழச்சியின் ன்பாது, ்பல ்பஙனகற்்பாளர்கள் ‘Accessible 

Ubin’ திடைததிற்கும், தீவின் வருஙகாலததிற்கும் தஙகளது ஆதரடவத ததரிவிககும் 

வடகயில் சுவதராடடிகளில் டகதயாப்்பமிடை�ர்.

அண்ே ்ணடு்பிடிபபு்ள்

-  2016-ஆம் ஆணடில், உ்பின் தீவில் நீர்நாயகள் அடிககடி வநது ன்பாவதாக 

நம்்பப்்படும் ஆறுகளுககு அருகில் உள்ள ்சதுப்புநிலப் ்பகுதிகளில், 

முதன்முடறயாக த்சயற்டகக குடில்கடள உருவாககின�ாம்.

-  2018-ஆம் ஆணடில், நீர்நாயகளுககா� குடிலில் டவககப்்படடிருநத புடகப்்பைக 

கருவிகளின் மூலமாக, ்சிறிய நகஙகடளக தகாணை நான்கு ஆ்சிய நீர்நாயகள் 

உள்ளைஙகிய ஒரு குடும்்பதடதக கணகாணிதனதாம்.

o அடவ குழாயகளின் வழி உள்னளயும் தவளினயயும் த்சல்கின்ற�.

o அடவ தஙகளின் இருப்்பிைதடதத தஙகளது மலதடதக தகாணடு 

குறியிடுகின்ற�.

o அடவ தாவரஙகடளக குடிலுககுள் இழுததுச த்சல்கின்ற�. அநதத 

தாவரஙகள், அவற்றுககுப் ்படுகடகயாகப் ்பயன்்படுததப்்படடிருககலாம்.

உ்பின் தவீில் 
உைிரினங்்்ளக் 
்காப்பகாறறும் திடடம்

TidesUbin

SINGAPORE

“Accessible Ubin” திடடததிற்கான எங்்ளது நேகாக்்ததிறகு ஆதரவு 
ததரிவியுங்்ள்!! www.facebook.com/AccessibleUbin.

 @AccessibleUbin　　 @accessible_ubin
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உைிரினங்்்ளக் ்காப்பகாறறும் திடடததின் விவரம் 

• னநாககம்: அழிவுககு இலககாகும் உயிரி�ஙகளின் அழிடவத 

தடுதது நிறுததுதல்; அவற்றின் நீணைகால உயிர் வாழதலுககா� 

வாயப்புகடள அதிகப்்படுததும் த்பாருடடு, அவற்டறக காப்்பாற்றும் 

முயற்்சிகளுககு ஆதரவளிததல்

•  மற்ற நைவடிகடககள்:

o தவளவால் த்படடிகடளயும் வடீுகடளயும் உருவாககுதல்

o  நீல நிறத ததாணடை உடைய னத� ீஉணணி (Merops viridis), 

்சிவப்பு மூககு ஆள்காடடிப் ்பறடவ (Vanellus indicus), 

தூகக�ாஙகுருவி (Ploceus philippinus)
 ஆகிய ்பறடவகளுககா� 

இருப்்பிைஙகடள உருவாககுதல்

o  உள்நாடடு ஆர்ககிட மலர்கடள நடுதல்

்சிறிய நகஙகடளக தகாணை ஆ்சிய நீர்நாயகளின் குடிலில், 

நான்கு நீர்நாயகள் தகாணை ஒரு குடும்்பம்.



உ்பின் தீவின் குடியிருப்்பாளர்களுககு வணககம்!

நான் உ்பின் ்சமூகததின் வம்்சாவழிடயச ன்சர்நதவர். நான், Surau கம்்பதடதச ன்சர்நத Awang Minyak என்்பவரின் ன்பரன். 2018-ஆம் 

ஆணடு ஏப்ரல் மாதம், நான் என்னுடைய தாததா-்பாடடியின் வடீடைக கணடு்பிடிததது முதல், நான் எஙகளுடைய தீடவப் ்பற்றி 

னமலும் ததரிநதுதகாள்ள அடிககடி வநதுதகாணடிருககினறன். நான் என்னுடைய அனு்பவஙகடள ‘Wan’s Ubin Journal’ என்று 

என்னுடைய வடலப்்பககததில் ்பதிவு த்சயது ்பகிர்நதுதகாணடுள்னளன்.

கைநதகாலதடதக காடடிலும், தற்ன்பாது குடறவா� கம்்பஙகனள இருநதாலும் கூை, ஒன்றுமடடும் நிடலததிருககின்றது – உ்பின் 

்சமூகததி�ரிடைனய உள்ள வலுவா� கம்்பதது உணர்வு.

இதட�க தகாணைாடும் த்பாருடடு, கைநத ஆணடு நவம்்பர் மாதம், நான் மலாய ்சமூகதடதச ன்சர்நத உ்பின் தீவின் 

முன்�ாள் குடியிருப்்பாளர்களுககாக ஒரு ்சிறிய, எளிடமயா� கம்்பதது நிகழச்சிககு ஏற்்பாடு த்சயதிருநனதன். என்னுடைய 

விழுதுகளுைன் என்ட� மீணடும் இடணதததற்காக அவர்களுககு நன்றி கூறும் வடகயில் அநநிகழச்சிககு ஏற்்பாடு 

த்சயதிருநனதன்.

நான் ்சமூகததிற்காக எ�து ்பஙடக ததாைர்நது ஆற்றுனவன். எ�து குடும்்பததிற்குச ்சிரமமா� 

தருணஙகளில் உதவிய இநதச ்சமூகததிற்குக டகமாறாக, மாதநனதாறும் கம்்பதடதச சுததம் 

த்சயயும் நைவடிகடகடயப் ன்பான்ற னமலும் ்பல ்சமூகத திடைஙகடள நான் 

ததாைஙகவிருககினறன். கம்்பதடதச சுததம் த்சயயும் மாதாநதிர நைவடிகடகடய நான் 

இவவாணடு ஜ�வரி மாதம் ததாைஙகின�ன்.

கம்்பதது உணர்டவப் ன்பாற்றிககாததுவரும் அட�தது உ்பின் குடியிருப்்பாளர்களுககும் நன்றி. 

நாம் அட�வரும் ஒன்று்படடு, நமது கம்்பதது உணர்டவ னமன்னமலும் உயர்ததிடுனவாம். 

அப்ன்பாதுதான், உ்பின் தீவு, அதன் குடியிருப்்பாளர்கடள ம�தில் தகாணடு, மீணடும் 

உயிர்தததழ முடியும்.

Syazwan Majid

எழுததாளர், Wan’s Ubin Journal

(http://wansubinjournal.blogspot.com)

உ்பின் தவீில் Pesta Raya 
த்காணடகாடடங்்ள்

ஞகாைிறறுக்்ிழ்ே, 16 ஜூன் 2019, ேகா்ல 4 ேணி முதல் இரவு 8 ேணி வ்ர

உ்பின் தீவின் முன்�ாள் மற்றும் இநநாள் குடியிருப்்பாளர்கள் 

அட�வடரயும் அடழககினறாம். ஒனர கம்்பதது மககளாக 

ஒன்றுகூடி, உ்பின் தீவில் Raya தகாணைாை வாருஙகள்!

உணவு : ்பாரம்்பரிய மலாய உணவு வடககடளச சுடவககலாம்

ேடவடிக்்்்ள் :  தகதது்பாட த்சயதல், ்பாரம்்பரிய விடளயாடடுகள், 

்பாரம்்பரிய மலாய ஆடைகளில் ்பவ�ி

ேி்ழச்ெி்ள் :   கம்ன்பாங சுஙகாய டுரியா�ில்  

இைம்த்பறவிருககும் மலாய கடலப்  

்படைப்புகடளயும் ஒளியூடடையும்  

கணடு களிககலாம்!

உஙகளுடைய குடும்்பததி�டரயும் அணடை வடீைாடரயும் உைன் அடழதது வாருஙகள். 

்பிற்்பகல் 2 மணி முதல், ன்பாககுவரதது ன்சடவகள் இலவ்சமாக வழஙகப்்படும். ்சககர 

நாற்காலிடயப் ்பயன்்படுததும் நண்பர்களும் வரனவற்கப்்படுகிறார்கள்!

த்பாதுமககளில் ்சிலரும், ்சில ்பாரம்்பரிய விடளயாடடுகடள விடளயாடி 

உற்்சாகததில் இடணநதுதகாணை�ர்.

புடகப்்பைம்: Jeffrey Cheng

உ்பின் தீவில் வளர்நத ்பசுடமயா� நிட�வுகடள நிட�வுகூறும் வடகயில், முன்�ாள் குடியிருப்்பாளர்கள் தஙகளுடைய ்பிள்டளப் ்பருவதடதச ்சிததரிககும் புடகப்்பைஙகடள எடுதது வநத�ர்.புடகப்்பைம்: Jeffrey Cheng

உ்பின் உணர்வக் 
த்காணடகாடிடுநவகாம்


