
அன்பார்ந்த நண்ர்களே, 

உ்ின அலை்கள் செய்ததிக்கடி்ததல்த மீணடும் ச்தபாடங்குவ்ததில் ம்கதிழ்செதி அலட்கதிளேன. 

“உ்ின அலை்கள்” எனே ச்யர உ்ின ்ீதவின உயிள�பாடடதல்தப் ்ி�்ததி்ைதிக்கதிேது. 

அல்தள்பால், இ்ந்த்ச செய்ததிக்கடி்தம் ்ீதவின ம�புலடலமலயப் ள்பாறேதிக ச்கபாணடபாடி, 

்யனமதிக்கப் பு்ததிய முலைப்பு்கலே எடுததுக்கபாடடும் எை நம்பு்கதிளேபாம். 

உ்ின அலை்கள் செய்ததிக்கடி்தம் ஆ்கக ்கலடெதியபா்கக ்கதிடடத்தடட 15 ஆணடு்களுககுமுன 

சவேியிடப்்டடது. அ்தலைத ச்தபாடர்நது நதிலேய மபாறேங்்கள் ஏற்டடிரு்ந்தபாலும், 

உ்ிைின ்கவர்செதி இனறுவல� மபாேபாமல் நதிலைத்ததிருக்கதிேது. The Ubin Project ்ததிடடப்்ணி 

2014-ல் ச்தபாடங்்கப்்டடது. ்கட்ந்த்கபாைதல்த நதிலைவுகூர்நது, நதி்கழ்கபாைதல்தக ச்கபாணடபாடி, 

எ்ததிர்கபாைத்ததிற்கபா்கப் ்பாது்கபாக்கப்்டளவணடிய ்ழக்கப்்டட, ்கதி�பாமதிய்ச சூழல்மதிக்க இடமபா்க 

உ்ிலைக ்கடடிக்கபாககும் எங்்கேின ்கடப்்பாடலட இத்ததிடடப்்ணி ்ி�்ததிநதி்ததிக்கதிேது. Friends 

of Ubin Network அலமப்பு, குடியிருப்்பாேர்கலே ஈடு்டுததுவ்ததிலும், ்ீதவின ெமூ்கம், 

ம�புலடலம, வ�ைபாறு ஆ்கதியவறலே ளமம்்டுததுவ்தற்கபாை ்ரி்நதுல�்கேிலும் 

அணலமயில் ்கவைம் செலுத்ததி வருவ்தபால், உ்ின அலை்கள் செய்ததிக்கடி்ததல்த 

உயிரப்்ிக்க இதுளவ ்தகு்ந்த ்தருணம் எை நபாங்்கள் நதிலைதள்தபாம். இ்தனவழதி, ்ீதவின 

அணலம செய்ததி்கலேயும் ்ீதவில் நலடச்றும் நடவடிகல்க்கலேயும் 

குடியிருப்்பாேர்களுககும் வருல்கயபாேர்களுககும் ச்தரியப்்டுத்த இயலும். 

உ்ின அலை்கள் செய்ததிக்கடி்தத்ததின இ்ந்தப் ்்ததிப்்ில், குடியிருப்்பாேர்கேின வபாழகல்கத 

்த�தல்த ளமம்்டுததும் ்ததிடடப்்ணி்களும் ்கழதிவுப்ச்பாருட்கலே அப்புேப்்டுத்தவும் 

உள்்கடடலமப்ல்ப் ்�பாமரிக்கவும் ள்தெதிய பூங்்கபாக ்கழ்கம் ளமறச்கபாள்ளும் ்ணி்களும் 

இடம்ச்று்கதினேை (்க்கம் 3). ்ிப்�வரி மபா்தம் ள்தெதிய பூங்்கபாக ்கழ்கமும் Kawan Ubin 

அலமப்பும் இலண்நது செயல்்டடு, அக்கபாை மறறும் இக்கபாைக குடியிருப்்பாேர்களுக்கபா்க 

மு்தல் Balik Kampung ஒனறுகூடல் விரு்நது நதி்கழ்செதிலய நடத்ததிை (்க்கம் 3). உங்்களேபாடு 

ளெர்நது செயல்்டடு, ெதிேப்புமதிக்க இத்ீதலவ இனனும் ்ை ஆணடு்கபாைத்ததிறகு 

ளமம்்டுத்தவும் ்பாது்கபாக்கவும் ஆவைபா்க இருக்கதிளேபாம். 

எப்ள்பாதும் ள்பாைளவ, உ்ின ்ீதவுக்கபா்க உங்்கேிடம் ஏள்தனும் பு்ததிய ளயபாெலை்கள் 

இரு்ந்தபால் அவறலே வ�ளவற்கதிளேபாம். இ்தற்கதிலடயில், உ்ின அலை்கள் 

செய்ததிக்கடி்ததல்தப் ்டிதது ம்கதிழவரீ்கள் எை நம்பு்கதிளேபாம். கூடிய வில�வில் உங்்கலே 

(உ்ிைில்) ெ்ந்ததிக்க எ்ததிர்பாரத்ததிருக்கதிளேன.  

உங்்கள் உேமபார்ந்த,

சடஸமணட லீ 

ெமு்தபாய, குடும்் ளமம்்பாடடு அலம்செர, 

இ�ணடபாம் ள்தெதிய வேர்செதி அலம்செர  

Friends of Ubin Network  

தலைவரின் செயததி 
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இயறலகை ஆரவைரான Ria Tan, ெதிஙகைப்பூரின் 

வனவிைஙகுகைள் பற்திய wildsingapore.com 

இலையததளதலத நடதததி, ெதிஙகைப்பூரின் 

வனவிைஙகு பாதுகைாப்புக்குப் பஙகைளிக்கைதி்ார. 

அவரது இரு முக்கைதிய பபராரவஙகைளான 

வனவிைஙகு பாதுகைாப்பு, உபின் தவீு பற்தி 

அவரிடம் பேலும் பகைடட்திநபதாம். 

நீஙகைள் கைடலவாழ் உயிரினப் பாதுகைாப்பில அததிகைோகை 

ஈடுபடுகைதி்ரீகைள். இநத ஆரவதலத எது தூண்டியது? 

நபான அேதிவியைபாேர அல்ை. ்கல்லூரி ்டிப்புககுப் ்ிேகு 

நபான அேதிவியல் ்டிக்கவில்லை. சுங்்கபாய பூளைபா ஈ�நதிை 

வேப்்கு்ததியில் ச்தபாணடூழதிய வழதி்கபாடடியபா்கப் 

்ங்்கபாறேதியள்பாது்தபான ெதிங்்கப்பூரின இயறல்க 

வை்சசூழலை மு்தனமு்தைதில் அனு்விதள்தன. 

ச்தபாணடூழதியர்கள், சுங்்கபாய பூளைபா ஈ�நதிை 

வேப்்கு்ததியில் இரு்ந்தவர்கள் ஆ்கதிளயபாரின மூைம், 

நதிைமீடபுககு்ச சுமபார ஆறு மபா்தங்்களுககுமுன செக 

ஜபாவபா ்றேதி நபான ள்கள்விப்்டளடன. செக ஜபாவபாவுககு 

வருல்கயேித்தள்பாது, அ்தன ஈரப்்ில் செபாக்கதிப் 

ள்பாளைன. அனேதிைதிரு்நது, வழதி்கபாடடுவ்ததிலும், செக 

ஜபாவபா ெபார்ந்த மறே இயறல்க விழதிப்புணரவு 

நடவடிகல்க்கேிலும் நபான ளமலும் ்ீதவி�மபா்க ஈடு்டத 

ச்தபாடங்்கதிளைன. செக ஜபாவபாவின நதிைமீடபு ஒத்ததி 

லவக்கப்்டடள்பாது, அங்கு ச்தபாணடூழதிய வழதி்கபாடடல் 

நலடமுலேலய அமைபாக்க ள்தெதிய பூங்்கபாக ்கழ்கத்ததிறகு 

உ்தவிளைன. அ்தன்ிேகு, ெதிங்்கப்பூரின மறே 

்கல�்கலேயும் ஆ�பாய்நள்தன. இப்ள்பாது, 

அலைளயறேத்ததிறகு இலடப்்டட ஆயவு்கலே 

நடதது்கதிளேன: ஒவளவபார ஆணடும் 100 நபாட்கேில் 50 

்கடற்கல�்கலே ஆ�பாய்கதிளேன. செமபா்கபாவ ்ீதவு, 

ெதிஸ்தரஸ ்ீதவு ்கடல் பூங்்கபா ஆ்கதியவறறுக்கபா்கக 

்கடற்கல� வழதி்கபாடடி்களுககுப் ்யிறெதி அேிக்கவும் 

உ்தவி செய்ததிருக்கதிளேன. 

Friends of Ubin Network அலேப்பில உறுப்பினராகை 

இருப்பது, உபின் தவீின் பாதுகைாப்பு விவகைாரஙகைளிலும் 

ததிடடப்பைிகைளிலும் பஙகைளிக்கை உஙகைளுக்கு எப்படி 

உதவுகைதி்து?

Friends of Ubin Network அலமப்்ின்ககீழ அடித்தேமும் 

ெமூ்கமும் உ்ின ்ீதவுக்கபா்க முயறெதி எடுக்களவணடும் 

எை இ�ணடபாம் ள்தெதிய வேர்செதி அலம்செர சடஸமணட 

லீ அலழப்பு விடுத்தது எைககு உணலமயிளைளய 

ஊக்கமேித்தது. அவர விடுத்த அலழப்புக்கபாை ்்ததில் 

நடவடிகல்கயபா்க, உ்ின ்ீதவுக்கபாை இரு முக்கதிய 

முலைப்பு்கேில் நபான ஈடு்டடிருக்கதிளேன. 

மு்தைபாவ்தபா்க, உ்ின ்ீதவில் ஆணடுள்தபாறும் 

நடத்தப்்டும் ்கதி�பாமதிய ்பாணி ச்பாது வ�ளவறபு 

நதி்கழ்செதியபாை உ்ின ்ததிைத்ததில் நபான அங்்கம் 

வ்கதிக்கதிளேன. ச்தபாடக்கத்ததில் ஒரு நபாள் நதி்கழ்செதியபா்க 

நலடச்றே உ்ின ்ததிைம், Pesta Ubin எைப் ச்யர 

மபாறேப்்டடு, இப்ள்பாது ெதிை வபா�ங்்களுககு 

நடத்தப்்டு்கதிேது. ்கலடெதி நபாேபாை உ்ின ்ததிைத்தனறு 

“மபாச்ரும் நதிலேவு நதி்கழ்செதி” நலடச்று்கதிேது. 

2017 உ்ின ்ததிை நதி்கழ்செதியில் ச்தபாணடூழதியர்கள் 

நபான ஈடு்டடுள்ே மறசேபாரு முலைப்பு Restore Ubin 

Mangroves (R.U.M.). ்ீதவில் உள்ே ல்கவிடப்்டட 

குேங்்கேின ெதுப்புநதிைப் ்கு்ததி்கலேப் ்லழய 

நதிலைககுக ச்கபாணடு வருவ்ததில் ஆரவமுள்ேவர்கலே 

இம்முலைப்பு ஒனறுளெரக்கதிேது. அ�ெபாங்்க்ச ெபார்றே 

அலமப்பு்கள், உயர்கல்விக ்கழ்கங்்கள், ்தைிப்்டட 

ஆரவைர்கள், வணி்க நதிறுவைங்்கள் ஆ்கதியை 

இம்முலைப்்ில் ஈடு்டடுள்ேை. 

R.U.M. ச்தபாணடூழதியர்கள் 

இயறலகைலயப் பாதுகைாக்கும் முலனப்புகைளில பை 

ஆண்டுகைாைோகைப் சபரும் ஈடுபாடு சகைாண்டிருக்கும் 

நீஙகைள், உஙகைள் விருப்பப் படடியைதில எலதயாவது 

நதில்பவற்தி இருக்கைதி்ரீகைளா? உஙகைளுக்கு ஆகைப் 

சபருலேயளிதத ொதலன என்ன?

எைககு விருப்்ப் ்டடியல் எை எதுவும் இல்லை. ச்பாது 

உயிரிைங்்கலேக ்கபாணும்ள்பாது நபான ச்ரும்கதிழ்செதி 

அலட்கதிளேன. செக ஜபாவபா ஈ�நதிைமும் அ்தன துலணக 

்கல�யபாை Pulau Sekudu ்ீதவும் எைககு மதி்கவும் 

்ிடித்தலவ. செக ஜபாவபா ஈ�நதிைத்ததிறகு நபான செல்லும் 

ஒவசவபாரு முலேயும் ்கடற்சு உணவுணணும் 

்தடங்்கலேப் ்பாரத்ததிருக்கதிளேன. அலவ நம் ்கணணுககுத 

ச்தரியபாவிடடபாலும், அலவ அங்கு இருக்கதினேை 

என்ல்த அேதிவள்த எைககு்ச ெதிைதிரப்பூடடு்கதிேது. 

என மு்கத்ததில் புனெதிரிப்ல் உணடபாககும் ஒனறு Balik 

Chek Jawa. இல்த எைது ்தைிப்்டட ெபா்தலையபா்க நபான 

்கரு்தவில்லை. மபாேபா்க, ஒடடுசமபாத்த ெமூ்கத்ததின 

ெபா்தலை இது. 2016-ல் அேதிமு்கமபாை இ்ந்த வருடபா்ந்த� 

நதி்கழ்செதி, Pesta Ubin விழபாவின ஒரு நபாேில், ்ல்ளவறு 

குழுக்கலே்ச ளெர்ந்த ச்தபாணடூழதியர்கலே ஒனறு்ததி�டடி 

செக ஜபாவபா ஈ�நதிைதல்தக ச்கபாணடபாடு்கதிேது. 

செக ஜபாவபா ஈ�நதிைதல்த ளநெதிககும் ெமூ்கதல்த இ்ந்த 

முலைப்பு ஒனறுளெரப்்்ததில் நபான ம்கதிழ்செதி 

அலட்கதிளேன. Naked Hermit Crabs, Team Sea Grass, the 

Toddycats, Restore Ubin Mangroves

(R.U.M.) Initiative, ள்தெதிய பூங்்கபாக ்கழ்க ஊழதியர்கள், 

ச்தபாணடூழதியர்கள் ஆ்கதிளயபார இ்செமூ்கத்ததில் 

உள்ேடங்குவர. 

2017-ல் நலடச்றே Balik Chek Jawa நதி்கழ்செதி 

நேது சுறறுப்பு்தததிறகும் வனவிைஙகுகைளுக்கும் 

உதவி புரிவததில ஆரவமுள்ள ெதிஙகைப்பூரரகைளில 

பைராலும் ேற் கைடப்பாடுகைளின் கைாரைோகை அடிக்கைடி 

சதாண்டூழதியம் புரிய இயைவிலலை. நீஙகைள் 

என்சனன்ன ததியாகைஙகைள் செயதரீகைள்? உதவி 

புரிவததில ஆரவமுள்ள இயறலகை ஆரவைரகைளுக்கு 

ஏதாவது அ்திவுலர கூ் விரும்புகைதி்ரீகைளா? 

Ria Tan-உடன் பநரகைாைல 

உ்ின ்ீதவு ்றேதி ளமல்விவ�ம் அேதிய www.ubin.sg இலணயத்தேதல்தப் ்பாரலவயிடுங்்கள் 

அல்ைது nparks_pulau_ubin@nparks.gov.sg மதினைஞெல் மு்கவரியில் எங்்களுடன ச்தபாடரபு 

ச்கபாள்ளுங்்கள் 

           நமது ்கல�்கேில் ்ணி செயவது எைககு 

மதி்கவும் ்ிடிககும் என்்தபால், அல்த ஒரு ்ததியபா்கமபா்க 

நபான ்கரு்தவில்லை. ஒரு ்கடற்கல�ககு 

வருல்கயேிதது, அ்ந்த அனு்வதல்தத ்தங்்கேது 

நண்ர்கேிடம் ்்கதிர்நது ச்கபாணடுகூட 

ஒவசவபாருவரும் ்ங்்கபாறே முடியும் எனறு நபான 

நம்பு்கதிளேன. விழதிப்புணரலவ வேரப்்்தனவழதி, நீங்்கள் 

ஏற்கைளவ ஒரு ்ததிருப்்தல்த உணடபாககு்கதிேரீ்கள். 

ெதிங்்கப்பூரின வைப்்கு்ததி்கலேப் ்றேதி ச்தரி்நது 

ச்கபாள்ேவும் ளமலும் ஏ்தபாவது செயயவும் 

விரும்புளவபாருககு உ்தவளவ wildsingapore.com 

இலணயத்தேதல்த நபான அலமதள்தன. 

முழக்கவரியில் கூேப்்டடுள்ே்டி, உங்்கேபால் ஒரு 

்ததிருப்்தல்த ஏற்டுத்த முடியும்! நம்முலடய 

வைப்்கு்ததி்கலே்ச சுறேதிப் ்பாரதது, நீங்்கள் 

்பாரத்தவறலேயும் உணர்ந்தவறலேயும் சவேிப்்டுத்ததி 

அல்ைது ்்கதிர்நது ச்கபாணடு, வைப்்கு்ததி்கேின நீடித்த 

நதிலைத்தனலமக்கபா்க்ச செயல்்டடபாளை ள்பாதும். ”

“

புல்கப்்டம்: Russel Low (for Ria Tan’s photo), Ria Tan

SINGAPORE

TidesUbin
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The Ubin Project உபின் தவீுக்கு ேதததிய  

நதிரவாகை அலேப்பு 

FUN அலமப்்ின ்ங்்கேிப்புடன, இயறல்க உயிரிைப் 

்னமயதல்த அேதிமு்கப்்டுத்தவும் ்பாது்கபாக்கவும் முயறெதி்கள் 

எடுக்கப்்டடை. இ்தறச்கை, உயிரிை இருப்்ிட ளமம்்பாடடுத 

்ததிடடங்்களும் உயிரிை மீடபுத ்ததிடடங்்களும் 

ளமறச்கபாள்ேப்்டடை. ்கபாடு, நனைரீ ஈ�நதிைங்்கள், ெதுப்புநதிைம், 

்கல�ளயபா� இருப்்ிடங்்கள் ஆ்கதியவறலே்ச ெகீ�லமக்கவும், 

அரிய வல்க ்தபாவ�ங்்கள், விைங்கு்கள் ஆ்கதியவறேதின 

இயல்்பாை எணணிகல்கலயப் ச்ருககுவ்தற்கபாை வழதி்கலே 

ஆ�பாயவும் ்ல்ளவறு ்ங்்கபாேர்கலேத ள்தெதிய பூங்்கபாக ்கழ்கம் 

ஈடு்டுத்ததியது. சவௌவபால் குடியிருப்பு்கள், ச்டடி்கள், நீரநபாய 

்துங்குமதிடங்்கள் மறறும் தூக்கைபாங்குருவி (Ploceus philippinus), 

நீைத ச்தபாணலடயுள்ே ள்தை ீஉணணி (Merops viridis), ெதிவப்பு 

நீரப்்ேலவ (Vanellus indicus) ஆ்கதிய ்ேலவ்கேின கூடு்கள் 

ஆ்கதியவறலேக ்கண்கபாணிக்க ச்தபாழதில்நுட்க ்கல்விக்கழ்கம் 

(்கதிழககு) ள்பானே ்ள்ேி்கலே்ச ளெர்ந்த மபாணவர்களும் துலண 

புரி்ந்தைர. 2016-ல் அலமக்கப்்டட இ�ணடு சவௌவபால் 

குடியிருப்பு்கேில் இ�த்தம் உேதிஞசும் (Megaderma spasma) 

சவௌவபால்்கள் வெதிக்கதினேை. 

ெமூ்கம் வழதிநடத்ததிய Restore Ubin Mangroves (R.U.M.) முலைப்்ின 

ஒரு ்கு்ததியபா்க, ெதுப்புநதிைப் ்கு்ததி்கலேப் ்பாது்கபாப்்து ்றேதிய 

இ�ணடு நபாள் ்யிை�ங்கு 2018 ்ிப்�வரி மபா்தம் நடத்தப்்டடது. 

்யிை�ங்்கதினள்பாது, எ்ததிர்கபாைப் ்பாது்கபாப்புப் ்ணிக்கபாை 

ளயபாெலை்கலேப் ்ங்ள்கற்பாேர்கள் முனலவத்தைர. 

உ்ின ்ீதவில் ஒரு ்ததிருப்்தல்த உணடபாக்க உ்தவும் முலைப்பு்களுககு்ச ெமூ்கக குழுக்கள் ஈடு்பாடடுடன ஏற்பாடு செயது வழதிநடத்த The Ubin Project ்ததிடடப்்ணி ஊக்கமேிக்கதிேது. 

முக்கதிய ெமூ்க முலைப்பு்கேில் வருடபா்ந்த� Pesta Ubin ச்பாது வ�ளவறபு விழபா, Balik Kampung Party ஒனறுகூடல் நதி்கழ்செதி, ்கம்்தது ்கடடடங்்கள் ெகீ�லமப்பு ஆ்கதியலவ உள்ேடங்கும். 

அவவபாறு ெகீ�லமதது புதுப்்ிக்கப்்டட ்பா�ம்்ரிய வடீு்கேில் ஒனறு Teck Seng’s Place. ்பா�ம்்ரியமதிக்க இ்ந்த்ச ெகீைக ்கம்்தது வடீு, உ்ின ்ீதவின ்கைபாெபா� ம�புலடலமலயப் 

ச்பாதுமக்கள் ்கறறுகச்கபாள்ளும் வல்கயில் ்ததிே்நது விடப்்டடுள்ேது. வடீடிலுள்ே புல்கப்்டங்்கள், ்கபாடெதிப் ச்பாருட்கள் ்ைவும் உள்ளூர உ்ின ெமூ்கத்ததிை�பால் வழங்்கப்்டடை. 

்கே ஆயவு, ்கல்வி, ெமூ்க எடடு்தல் ஆ்கதியவறறுக்கபாை ஒருங்்கதிலண்ந்த 

லமயமபாை Ubin Living Lab (ULL), 2016 ்ிப்�வரி மபா்தம் ்ததிேக்கப்்டட்ததிைதிரு்நது 

்ல்ளவறு வல்கயபாை ்கல்வி, எடடு்தல் நதி்கழ்செதி்கலேயும், ஆயவு 

நடவடிகல்க்கலேயும், சவேிப்புே மு்கபாம்்கலேயும் நடத்ததியிருக்கதிேது.

ெதிங்்கப்பூரில் ்கபாணப்்டும் ெதுப்புநதிைத ்தபாவ�ங்்கள் ்கபாடெதிககு 

லவக்கப்்டடிருககும் ெதுப்புநதிைப் ்யிரத ள்தபாடடமும் ULL–ல் உள்ேது. 

்தறள்பாது நலடச்றறுவரும் ஈ�பாணடு்கபாை Comprehensive Ubin Biodiversity 

Survey (CUBS) ஆயவுககும் ச்தபாணடூழதியர்கள் ்ங்்கேிக்கதினேைர. இ்ந்த 

ஆயவினமூைம் ்ததி�டடப்்டும் ்த்கவல்்கள், நமது இயறல்க 

ம�புலடலமயின நதிரவபா்கத்ததிறகும், இருப்்ிட ளமம்்பாடடுககும், உயிரிை 

மீடபுத ்ததிடடப்்ணி்களுககும், எ்ததிர்கபாை ஆயவுத ்ததிடடங்்களுககும் துலண 

புரியும். 

ெமூ்கத்ததிைரின ்ல்ளவறு ்ங்்கேிப்பு்களுடன, உ்ின ்ீதவின இயறல்கலய 

வருல்கயபாேர்கள் இப்ள்பாது ளமனளமலும் �ெதிதது ம்கதிழ முடியும். ்ீதலவ்ச 

சுறேதிலும் அேதிமு்கமபா்கதியுள்ே பு்ததிய உைபாக்கள், பு்ததி்தபா்கப் புதுப்்ிக்கப்்டட Chek 

Jawa Visitor Centre மறறும் Nature Gallery ஆ்கதியவறேதிலுள்ே புல்கப்்டங்்கள் 

ள்பானேலவ ெமூ்கத்ததிைரின ்ங்்கேிப்புக்கபாை ெதிை எடுததுக்கபாடடு்கள். 

ButterflyCircle குழுலவ்ச ளெர்ந்த ்டடபாம்பூ்செதி ஆரவைர்கள், ்டடபாம்பூ்செதி 

குனேதிலுள்ே பு்ததிய ச்பாேதிப்புப்்ைல்க்களுக்கபாை புல்கப்்டங்்கலேயும் 

விேக்கங்்கலேயும் வழங்்கதிைர. நீ ஆன ்ைதுலேத ச்தபாழதில்்கல்லூரி 

மபாணவர்கள் உ்ின ்ழத ள்தபாடடத்ததில் 30ககும் ளமைபாை உள்ளூர ்ழம� 

வல்க்கலே நடடைர. நனயபாங் ச்ண்கள் உயரநதிலைப் ்ள்ேி மபாணவர்கள், 

நடப்்டட ்ழம� வல்க்கலே லமயப்்டுத்ததி அேதிவூடடும் ்த்கவல் ்ைல்க்கலே 

உருவபாக்கதிைர. 

உபின் தவீின் இயறலகைச் சூழலை உைரவுபூரவோன முல்யில பேம்படுதததி, அதன் ேரபுலடலேலயயும் கைதிராேதியக் கைவரச்ெதிலயயும் எததிரகைாைத 

தலைமுல் ெதிஙகைப்பூரரகைளுக்கைாகைக் கைடடிக்கைாக்கை, ெமூகைததுடன் பெரநது தறபபாலதய முலனப்புகைலள முன்சனடுததுச் செலவது 2014-ல சதாடஙகைப்படட 

The Ubin Project ததிடடப்பைியின் பநாக்கைம். இதலன அலடய உதவியாகை, இலளயரகைள், குடியிருப்பாளரகைள், ஆயவாளரகைள், சதாண்டூழதியரகைள், ேரபுலடலே 

ேறறும் இயறலகை கைாக்கும் குழுக்கைளின் உறுப்பினரகைள் உள்ளடஙகும் Friends of Ubin Network (FUN) அலேப்பு சதாடஙகைப்படடது. இநத நண்பர வடடம், The 

Ubin Project ததிடடப்பைியின் முலனப்புகைலள வழதிநடதததிச் செலகைதி்து. ததிடடப்பைிக்கு ஐநது முக்கைதிய இைக்குகைள் உள்ளன. அவறல் நதில்பவற் 

இதுவலர பேறசகைாள்ளப்படடுள்ள முயறெதிகைலளப் பாரப்பபாம். 

உ்ின ்ீதலவ நதிரவ்கதிக்கவும், நதிரவபா்க விவ்கபா�ங்்கலே முழுலமயபா்க ஒருங்்கதிலணக்கவும் ஒள� 

அலமப்பு ச்பாறுப்ள்ற்கைபாம் எனே ளயபாெலைலய Friends of Ubin Network (FUN) அலமப்பு 

முனலவத்தது. இ்தலைத ச்தபாடர்நது, 2016 மத்ததியில் ்ீதவின மத்ததிய நதிரவபா்க அலமப்்பா்கத ள்தெதிய 

பூங்்கபாக ்கழ்கம் ச்பாறுப்ள்றறுக ச்கபாணடது. ்சுலமப் ்�ப்பு்கேின நதிரவபா்கம், இயறல்கவேப் 

்பாது்கபாப்பு, ச்பாழுதுள்பாககு நதிரவபா்கம், ச்பாதுமக்களுடைபாை எடடு்தல் ள்பானேலவ ்தவி�, 

ெபாலை்கள், ்பாைங்்கள், ெபாக்கலட்கள், ்கடற்கல�்கள், ்கறசு�ங்்க ஏரி்கள், இடு்கபாடு்கள் ஆ்கதியவறேதின 

்�பாமரிப்பு உள்ேிடட கூடு்தல் ச்பாறுப்பு்கலேயும் ்கழ்கம் இப்ள்பாது ஏறறுக ச்கபாணடுள்ேது. இ்ந்த 

நதிரவபா்க முலேயின்ககீழ, உ்ின ்ீதலவத ள்தெதிய பூங்்கபாக ்கழ்கம் நனகு ளமற்பாரலவயிடடு, உ்ின 

்ததிடடப்்ணியின இைகல்க அலடய துலண புரி்கதிேது. 

உள்ளூர ெமூ்கத்ததிறகு வழங்்கப்்டட ்தற்கபாைதி்க ஆக்கதி�மதிப்பு உரிமங்்கலேயும் ள்தெதிய பூங்்கபாக 

்கழ்கம் நதிரவ்கதிக்கதிேது. உ்ின ்ீதவு குடியிருப்்பாேர்கேின உரிமக ்கபாை்கடடதல்த மு்ந்ததிய 

ஓ�பாணடிைதிரு்நது மூனறு ஆணடு்கேபா்கக ்கழ்கம் நீடடித்ததிருக்கதிேது. ்கதி�பாமவபாெதி்கள் அங்ள்களய 

ச்தபாடர்நது ்தங்்கதி, ்ீதவின ்கதி�பாமதிய எழதிலுககுப் ்ங்்கேிக்க அ�ெபாங்்கம் அனும்ததிக்கதிேது என்ல்த 

இது எடுததுக்கபாடடு்கதிேது. 

்கதி�பாமவபாெதி்கேிடமதிரு்நது ளெ்கரிக்கப்்டட ்கருதது்கேின அடிப்்லடயில் ெமூ்க ளமம்்பாடடுப் 

்ணி்கலேத ள்தெதிய பூங்்கபாக ்கழ்கம் ச்தபாடங்்கதியிருக்கதிேது. குப்ல் ளெ்கரிதது அப்புேப்்டுததும் 

ளெலவ்கள் வழங்கு்தல், ்ீதயலணப்புக ்கருவி்கலே வழங்கு்தல், ெபாக்கலட்கலேயும் மண 

்பால்த்கலேயும் ்ழுது்பாரத்தல் ஆ்கதியை இ்ததில் உள்ேடங்கும். 

்ை ஆணடு்கபாைமபா்கக குவி்நதுள்பாை 15 

டன ்கைமுள்ே ளவணடபா்த 

ச்பாருட்கலேக ்கழதிததுக்கடட உ்தவி 

்கதிலடத்தல்த உள்ளூர ெமூ்கத்ததிைர 

வ�ளவறேைர. 

ச்தபாழதில்நுட்க ்கல்விக்கழ்க (்கதிழககு) மபாணவர்கள் உள்ளநபாக்கல் ்கருவிலயப் 

்யன்டுத்ததி, ஆெதிய ெதிறுந்க நீரநபாய்களுக்கபா்க (Aonyx cinereus) அலமக்கப்்டட 

செயறல்க ்துங்குமதிடங்்களுககுள் நடப்்வறலேக ்கண்கபாணிக்கதினேைர.  

புல்கப்்டம்: Buddhima Dinushini Williams

ஆயவுக்கபாை ்யிறெதி அங்்கத்ததில் ச்தபாணடூழதியர்கள் ்யிறெதி ச்று்கதினேைர 

புல்கப்்டம்: Vilma D’Rozario

Balik Kampung Party ஒனறுகூடல் நதி்கழ்செதிககு Kawan Ubin அலமப்பு 24 ்ிப்�வரி 2018 அனறு ஏற்பாடு செய்ததிரு்ந்தது. ்கதிடடத்தடட 140 ்தறள்பால்தய, முனைபாள் உ்ின குடியிருப்்பாேர்களும் 

அவர்கேது குடும்்த்ததிைரும் ஒனறுகூடைதில் ்கை்நது ச்கபாணடைர. ெமூ்க ஒனறுகூடல் ச்தபாடர நதி்கழ்செதி்கேில் இது மு்தைபாவது. Balik Kampung Party நதி்கழ்செதியில் விலேயபாடடு்கள், 

விரு்நதுணவு, விேக்கப்்டம் ்ததில�யடீு, “ளைபாசெய” அங்்கம் அலைததும் நலடச்றேை. 

்டம்: Geoffrey Benjamin

உைபா ்ங்ள்கற்பாேர்கள் ்ீதவின ்கைபாெபா�, இயறல்க ம�புலடலமலயப் ்றேதி ளமலும் 

ச்தரி்நதுச்கபாள்ளும் வல்கயில், ச்தபாணடூழதியர்கள் அவர்கலேத ்ீதலவ்ச சுறேதிலும் அலழதது்ச 

செனறு, Kampung Tour, Rustic Reflections Tour உைபாக்கலே நடத்த உ்தவி செய்கதினேைர.

சவள்ேதல்தத ்தடுக்கவும், ச்பாது்ச 

சு்கபா்தபா�தல்தயும் ்பாது்கபாப்ல்யும் 

ளமம்்டுத்தவும், மத்ததிய ்கதி�பாமத்ததிலுள்ே 

ெபாக்கலட்கள் ளமம்்டுத்தப்்டடை. 

குடியிருப்்பாேர்கள் ்பாது்கபாப்்பா்க சவேியில் 

செனறுவ� உ்தவியபா்கப் ்பால்த்கள் 

்ழுது்பாரக்கப்்டடை. 

வடீு்களுககும் ்கலட்களுககும் 

ச்கபாடுக்கப்்டட ்ீதயலணப்புக ்கருவி்கள், 

ெதிறு ்ீத மூளும்ள்பாது அலணக்க 

உ்தவு்கதினேை. 

குப்ல்தச்தபாடடி்களும் குப்ல் ளெ்கரிப்பு, 

அப்புேப்்டுத்தல் ளெலவ்களும், உ்ின ்ீதலவ்ச 

சுத்தமபா்க லவத்ததிருக்க உள்ளூர மக்களுககும் 

வருல்கயபாேர்களுககும் ஊக்கமேிக்கதினேை. 

உயிரினப் பன்ேயப் பாதுகைாப்பு 

2017-ல் அேதிமு்கமபாை Ubin Way நனைடதல்தக குேதியடீு, 

்ீதவுககு வருல்க ்தருளவபார சுறறுப்புேத்ததிறகு உ்க்ந்த, 

ெமூ்கப் ச்பாறுப்புமதிக்க முலேயில் நட்நது ச்கபாள்ேவும், 

நட்பார்ந்த உல�யபாடைதினமூைம் ்கதி�பாமவபாெதி்கலேயும் 

்ீதலவயும் ்றேதி ளமலும் ச்தரி்நது ச்கபாள்ேவும் 

ஊக்கமேிக்கதிேது. FUN அலமப்்பால் ச்தபாடங்்கப்்டடு, 

அலைவ�பாலும் ஆ்தரிக்கப்்டும் நனைடதல்தக 

குேதியடீு, அேதிவிப்புப் ்ைல்க்கள், ்கபாசணபாேி, 

இலணயத்தேம் ஆ்கதியவறேதின மூைம் ்ீதவு 

முழுவதும் அேதிவுறுத்தப்்டு்கதிேது. Ubin Way 

நனைடதல்தக குேதியடீு ்றேதி www.ubin.sg 

இலணயத்தேத்ததில் ளமல்விவ�ம் அேதி்ந்ததிடுங்்கள். 

நீடிதது நதிலைக்கைததக்கை 

வடிவலேப்பும் 

நலடமுல்கைளும் 

ெமூகைம், ேரபுலடலே, வரைாறு 

கைலவியும் ஆயவும் 

இயறலகை ொரநத சபாழுதுபபாக்கு 
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அன்பார்ந்த நண்ர்களே, 

உ்ின அலை்கள் செய்ததிக்கடி்ததல்த மீணடும் ச்தபாடங்குவ்ததில் ம்கதிழ்செதி அலட்கதிளேன. 

“உ்ின அலை்கள்” எனே ச்யர உ்ின ்ீதவின உயிள�பாடடதல்தப் ்ி�்ததி்ைதிக்கதிேது. 

அல்தள்பால், இ்ந்த்ச செய்ததிக்கடி்தம் ்ீதவின ம�புலடலமலயப் ள்பாறேதிக ச்கபாணடபாடி, 

்யனமதிக்கப் பு்ததிய முலைப்பு்கலே எடுததுக்கபாடடும் எை நம்பு்கதிளேபாம். 

உ்ின அலை்கள் செய்ததிக்கடி்தம் ஆ்கக ்கலடெதியபா்கக ்கதிடடத்தடட 15 ஆணடு்களுககுமுன 

சவேியிடப்்டடது. அ்தலைத ச்தபாடர்நது நதிலேய மபாறேங்்கள் ஏற்டடிரு்ந்தபாலும், 

உ்ிைின ்கவர்செதி இனறுவல� மபாேபாமல் நதிலைத்ததிருக்கதிேது. The Ubin Project ்ததிடடப்்ணி 

2014-ல் ச்தபாடங்்கப்்டடது. ்கட்ந்த்கபாைதல்த நதிலைவுகூர்நது, நதி்கழ்கபாைதல்தக ச்கபாணடபாடி, 

எ்ததிர்கபாைத்ததிற்கபா்கப் ்பாது்கபாக்கப்்டளவணடிய ்ழக்கப்்டட, ்கதி�பாமதிய்ச சூழல்மதிக்க இடமபா்க 

உ்ிலைக ்கடடிக்கபாககும் எங்்கேின ்கடப்்பாடலட இத்ததிடடப்்ணி ்ி�்ததிநதி்ததிக்கதிேது. Friends 

of Ubin Network அலமப்பு, குடியிருப்்பாேர்கலே ஈடு்டுததுவ்ததிலும், ்ீதவின ெமூ்கம், 

ம�புலடலம, வ�ைபாறு ஆ்கதியவறலே ளமம்்டுததுவ்தற்கபாை ்ரி்நதுல�்கேிலும் 

அணலமயில் ்கவைம் செலுத்ததி வருவ்தபால், உ்ின அலை்கள் செய்ததிக்கடி்ததல்த 

உயிரப்்ிக்க இதுளவ ்தகு்ந்த ்தருணம் எை நபாங்்கள் நதிலைதள்தபாம். இ்தனவழதி, ்ீதவின 

அணலம செய்ததி்கலேயும் ்ீதவில் நலடச்றும் நடவடிகல்க்கலேயும் 

குடியிருப்்பாேர்களுககும் வருல்கயபாேர்களுககும் ச்தரியப்்டுத்த இயலும். 

உ்ின அலை்கள் செய்ததிக்கடி்தத்ததின இ்ந்தப் ்்ததிப்்ில், குடியிருப்்பாேர்கேின வபாழகல்கத 

்த�தல்த ளமம்்டுததும் ்ததிடடப்்ணி்களும் ்கழதிவுப்ச்பாருட்கலே அப்புேப்்டுத்தவும் 

உள்்கடடலமப்ல்ப் ்�பாமரிக்கவும் ள்தெதிய பூங்்கபாக ்கழ்கம் ளமறச்கபாள்ளும் ்ணி்களும் 

இடம்ச்று்கதினேை (்க்கம் 3). ்ிப்�வரி மபா்தம் ள்தெதிய பூங்்கபாக ்கழ்கமும் Kawan Ubin 

அலமப்பும் இலண்நது செயல்்டடு, அக்கபாை மறறும் இக்கபாைக குடியிருப்்பாேர்களுக்கபா்க 

மு்தல் Balik Kampung ஒனறுகூடல் விரு்நது நதி்கழ்செதிலய நடத்ததிை (்க்கம் 3). உங்்களேபாடு 

ளெர்நது செயல்்டடு, ெதிேப்புமதிக்க இத்ீதலவ இனனும் ்ை ஆணடு்கபாைத்ததிறகு 

ளமம்்டுத்தவும் ்பாது்கபாக்கவும் ஆவைபா்க இருக்கதிளேபாம். 

எப்ள்பாதும் ள்பாைளவ, உ்ின ்ீதவுக்கபா்க உங்்கேிடம் ஏள்தனும் பு்ததிய ளயபாெலை்கள் 

இரு்ந்தபால் அவறலே வ�ளவற்கதிளேபாம். இ்தற்கதிலடயில், உ்ின அலை்கள் 

செய்ததிக்கடி்ததல்தப் ்டிதது ம்கதிழவரீ்கள் எை நம்பு்கதிளேபாம். கூடிய வில�வில் உங்்கலே 

(உ்ிைில்) ெ்ந்ததிக்க எ்ததிர்பாரத்ததிருக்கதிளேன.  

உங்்கள் உேமபார்ந்த,

சடஸமணட லீ 

ெமு்தபாய, குடும்் ளமம்்பாடடு அலம்செர, 

இ�ணடபாம் ள்தெதிய வேர்செதி அலம்செர  

Friends of Ubin Network  

தலைவரின் செயததி 
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இயறலகை ஆரவைரான Ria Tan, ெதிஙகைப்பூரின் 

வனவிைஙகுகைள் பற்திய wildsingapore.com 

இலையததளதலத நடதததி, ெதிஙகைப்பூரின் 

வனவிைஙகு பாதுகைாப்புக்குப் பஙகைளிக்கைதி்ார. 

அவரது இரு முக்கைதிய பபராரவஙகைளான 

வனவிைஙகு பாதுகைாப்பு, உபின் தவீு பற்தி 

அவரிடம் பேலும் பகைடட்திநபதாம். 

நீஙகைள் கைடலவாழ் உயிரினப் பாதுகைாப்பில அததிகைோகை 

ஈடுபடுகைதி்ரீகைள். இநத ஆரவதலத எது தூண்டியது? 

நபான அேதிவியைபாேர அல்ை. ்கல்லூரி ்டிப்புககுப் ்ிேகு 

நபான அேதிவியல் ்டிக்கவில்லை. சுங்்கபாய பூளைபா ஈ�நதிை 

வேப்்கு்ததியில் ச்தபாணடூழதிய வழதி்கபாடடியபா்கப் 

்ங்்கபாறேதியள்பாது்தபான ெதிங்்கப்பூரின இயறல்க 

வை்சசூழலை மு்தனமு்தைதில் அனு்விதள்தன. 

ச்தபாணடூழதியர்கள், சுங்்கபாய பூளைபா ஈ�நதிை 

வேப்்கு்ததியில் இரு்ந்தவர்கள் ஆ்கதிளயபாரின மூைம், 

நதிைமீடபுககு்ச சுமபார ஆறு மபா்தங்்களுககுமுன செக 

ஜபாவபா ்றேதி நபான ள்கள்விப்்டளடன. செக ஜபாவபாவுககு 

வருல்கயேித்தள்பாது, அ்தன ஈரப்்ில் செபாக்கதிப் 

ள்பாளைன. அனேதிைதிரு்நது, வழதி்கபாடடுவ்ததிலும், செக 

ஜபாவபா ெபார்ந்த மறே இயறல்க விழதிப்புணரவு 

நடவடிகல்க்கேிலும் நபான ளமலும் ்ீதவி�மபா்க ஈடு்டத 

ச்தபாடங்்கதிளைன. செக ஜபாவபாவின நதிைமீடபு ஒத்ததி 

லவக்கப்்டடள்பாது, அங்கு ச்தபாணடூழதிய வழதி்கபாடடல் 

நலடமுலேலய அமைபாக்க ள்தெதிய பூங்்கபாக ்கழ்கத்ததிறகு 

உ்தவிளைன. அ்தன்ிேகு, ெதிங்்கப்பூரின மறே 

்கல�்கலேயும் ஆ�பாய்நள்தன. இப்ள்பாது, 

அலைளயறேத்ததிறகு இலடப்்டட ஆயவு்கலே 

நடதது்கதிளேன: ஒவளவபார ஆணடும் 100 நபாட்கேில் 50 

்கடற்கல�்கலே ஆ�பாய்கதிளேன. செமபா்கபாவ ்ீதவு, 

ெதிஸ்தரஸ ்ீதவு ்கடல் பூங்்கபா ஆ்கதியவறறுக்கபா்கக 

்கடற்கல� வழதி்கபாடடி்களுககுப் ்யிறெதி அேிக்கவும் 

உ்தவி செய்ததிருக்கதிளேன. 

Friends of Ubin Network அலேப்பில உறுப்பினராகை 

இருப்பது, உபின் தவீின் பாதுகைாப்பு விவகைாரஙகைளிலும் 

ததிடடப்பைிகைளிலும் பஙகைளிக்கை உஙகைளுக்கு எப்படி 

உதவுகைதி்து?

Friends of Ubin Network அலமப்்ின்ககீழ அடித்தேமும் 

ெமூ்கமும் உ்ின ்ீதவுக்கபா்க முயறெதி எடுக்களவணடும் 

எை இ�ணடபாம் ள்தெதிய வேர்செதி அலம்செர சடஸமணட 

லீ அலழப்பு விடுத்தது எைககு உணலமயிளைளய 

ஊக்கமேித்தது. அவர விடுத்த அலழப்புக்கபாை ்்ததில் 

நடவடிகல்கயபா்க, உ்ின ்ீதவுக்கபாை இரு முக்கதிய 

முலைப்பு்கேில் நபான ஈடு்டடிருக்கதிளேன. 

மு்தைபாவ்தபா்க, உ்ின ்ீதவில் ஆணடுள்தபாறும் 

நடத்தப்்டும் ்கதி�பாமதிய ்பாணி ச்பாது வ�ளவறபு 

நதி்கழ்செதியபாை உ்ின ்ததிைத்ததில் நபான அங்்கம் 

வ்கதிக்கதிளேன. ச்தபாடக்கத்ததில் ஒரு நபாள் நதி்கழ்செதியபா்க 

நலடச்றே உ்ின ்ததிைம், Pesta Ubin எைப் ச்யர 

மபாறேப்்டடு, இப்ள்பாது ெதிை வபா�ங்்களுககு 

நடத்தப்்டு்கதிேது. ்கலடெதி நபாேபாை உ்ின ்ததிைத்தனறு 

“மபாச்ரும் நதிலேவு நதி்கழ்செதி” நலடச்று்கதிேது. 

2017 உ்ின ்ததிை நதி்கழ்செதியில் ச்தபாணடூழதியர்கள் 

நபான ஈடு்டடுள்ே மறசேபாரு முலைப்பு Restore Ubin 

Mangroves (R.U.M.). ்ீதவில் உள்ே ல்கவிடப்்டட 

குேங்்கேின ெதுப்புநதிைப் ்கு்ததி்கலேப் ்லழய 

நதிலைககுக ச்கபாணடு வருவ்ததில் ஆரவமுள்ேவர்கலே 

இம்முலைப்பு ஒனறுளெரக்கதிேது. அ�ெபாங்்க்ச ெபார்றே 

அலமப்பு்கள், உயர்கல்விக ்கழ்கங்்கள், ்தைிப்்டட 

ஆரவைர்கள், வணி்க நதிறுவைங்்கள் ஆ்கதியை 

இம்முலைப்்ில் ஈடு்டடுள்ேை. 

R.U.M. ச்தபாணடூழதியர்கள் 

இயறலகைலயப் பாதுகைாக்கும் முலனப்புகைளில பை 

ஆண்டுகைாைோகைப் சபரும் ஈடுபாடு சகைாண்டிருக்கும் 

நீஙகைள், உஙகைள் விருப்பப் படடியைதில எலதயாவது 

நதில்பவற்தி இருக்கைதி்ரீகைளா? உஙகைளுக்கு ஆகைப் 

சபருலேயளிதத ொதலன என்ன?

எைககு விருப்்ப் ்டடியல் எை எதுவும் இல்லை. ச்பாது 

உயிரிைங்்கலேக ்கபாணும்ள்பாது நபான ச்ரும்கதிழ்செதி 

அலட்கதிளேன. செக ஜபாவபா ஈ�நதிைமும் அ்தன துலணக 

்கல�யபாை Pulau Sekudu ்ீதவும் எைககு மதி்கவும் 

்ிடித்தலவ. செக ஜபாவபா ஈ�நதிைத்ததிறகு நபான செல்லும் 

ஒவசவபாரு முலேயும் ்கடற்சு உணவுணணும் 

்தடங்்கலேப் ்பாரத்ததிருக்கதிளேன. அலவ நம் ்கணணுககுத 

ச்தரியபாவிடடபாலும், அலவ அங்கு இருக்கதினேை 

என்ல்த அேதிவள்த எைககு்ச ெதிைதிரப்பூடடு்கதிேது. 

என மு்கத்ததில் புனெதிரிப்ல் உணடபாககும் ஒனறு Balik 

Chek Jawa. இல்த எைது ்தைிப்்டட ெபா்தலையபா்க நபான 

்கரு்தவில்லை. மபாேபா்க, ஒடடுசமபாத்த ெமூ்கத்ததின 

ெபா்தலை இது. 2016-ல் அேதிமு்கமபாை இ்ந்த வருடபா்ந்த� 

நதி்கழ்செதி, Pesta Ubin விழபாவின ஒரு நபாேில், ்ல்ளவறு 

குழுக்கலே்ச ளெர்ந்த ச்தபாணடூழதியர்கலே ஒனறு்ததி�டடி 

செக ஜபாவபா ஈ�நதிைதல்தக ச்கபாணடபாடு்கதிேது. 

செக ஜபாவபா ஈ�நதிைதல்த ளநெதிககும் ெமூ்கதல்த இ்ந்த 

முலைப்பு ஒனறுளெரப்்்ததில் நபான ம்கதிழ்செதி 

அலட்கதிளேன. Naked Hermit Crabs, Team Sea Grass, the 

Toddycats, Restore Ubin Mangroves

(R.U.M.) Initiative, ள்தெதிய பூங்்கபாக ்கழ்க ஊழதியர்கள், 

ச்தபாணடூழதியர்கள் ஆ்கதிளயபார இ்செமூ்கத்ததில் 

உள்ேடங்குவர. 

2017-ல் நலடச்றே Balik Chek Jawa நதி்கழ்செதி 

நேது சுறறுப்பு்தததிறகும் வனவிைஙகுகைளுக்கும் 

உதவி புரிவததில ஆரவமுள்ள ெதிஙகைப்பூரரகைளில 

பைராலும் ேற் கைடப்பாடுகைளின் கைாரைோகை அடிக்கைடி 

சதாண்டூழதியம் புரிய இயைவிலலை. நீஙகைள் 

என்சனன்ன ததியாகைஙகைள் செயதரீகைள்? உதவி 

புரிவததில ஆரவமுள்ள இயறலகை ஆரவைரகைளுக்கு 

ஏதாவது அ்திவுலர கூ் விரும்புகைதி்ரீகைளா? 

Ria Tan-உடன் பநரகைாைல 

உ்ின ்ீதவு ்றேதி ளமல்விவ�ம் அேதிய www.ubin.sg இலணயத்தேதல்தப் ்பாரலவயிடுங்்கள் 

அல்ைது nparks_pulau_ubin@nparks.gov.sg மதினைஞெல் மு்கவரியில் எங்்களுடன ச்தபாடரபு 

ச்கபாள்ளுங்்கள் 

           நமது ்கல�்கேில் ்ணி செயவது எைககு 

மதி்கவும் ்ிடிககும் என்்தபால், அல்த ஒரு ்ததியபா்கமபா்க 

நபான ்கரு்தவில்லை. ஒரு ்கடற்கல�ககு 

வருல்கயேிதது, அ்ந்த அனு்வதல்தத ்தங்்கேது 

நண்ர்கேிடம் ்்கதிர்நது ச்கபாணடுகூட 

ஒவசவபாருவரும் ்ங்்கபாறே முடியும் எனறு நபான 

நம்பு்கதிளேன. விழதிப்புணரலவ வேரப்்்தனவழதி, நீங்்கள் 

ஏற்கைளவ ஒரு ்ததிருப்்தல்த உணடபாககு்கதிேரீ்கள். 

ெதிங்்கப்பூரின வைப்்கு்ததி்கலேப் ்றேதி ச்தரி்நது 

ச்கபாள்ேவும் ளமலும் ஏ்தபாவது செயயவும் 

விரும்புளவபாருககு உ்தவளவ wildsingapore.com 

இலணயத்தேதல்த நபான அலமதள்தன. 

முழக்கவரியில் கூேப்்டடுள்ே்டி, உங்்கேபால் ஒரு 

்ததிருப்்தல்த ஏற்டுத்த முடியும்! நம்முலடய 

வைப்்கு்ததி்கலே்ச சுறேதிப் ்பாரதது, நீங்்கள் 

்பாரத்தவறலேயும் உணர்ந்தவறலேயும் சவேிப்்டுத்ததி 

அல்ைது ்்கதிர்நது ச்கபாணடு, வைப்்கு்ததி்கேின நீடித்த 

நதிலைத்தனலமக்கபா்க்ச செயல்்டடபாளை ள்பாதும். ”

“

புல்கப்்டம்: Russel Low (for Ria Tan’s photo), Ria Tan

SINGAPORE
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