லின்
டாக்டர் சுவா அய்
ர்காணல்
ே
ந
ன்
ட
ளு
்க
ர
வ
அ

UEpr82022
ISS
21 - A

No v

எண் 22-E வட்டின்
ீ
மறுகட்டுமானம்
உபின் தீவில் உள்ள எண் 22-E என்ற மலாய் கம்போங்
வட்டை
ீ
மறுசீரமைக்கும் சமூகத் திட்டத்தை சிக்லாப்
குடிமக்கள் ஆல�ோசனைக் குழு த�ொடங்கியுள்ளது. இந்தத்
திட்டத்தை ஆல�ோசனைக் குழுவின் அடித்தளத் தலைவர்களும்
த�ொண்டூழியக் குழுவினரும் வழிநடத்துகின்றனர். இக்குழுவில்
ஒரு கட்டிடக்கலை வரலாற்று நிபுணர், ஒரு கட்டிடக் கலைஞர்,
த�ொழில்முறைப் ப�ொறியாளர்கள், ஒரு பாதுகாப்பு வடிவமைப்பு
நிபுணர், ஒரு கட்டிடக்கலை பட்டதாரி ஆகிய�ோர் உள்ளனர்.

டாக்டர் சுவா அய் லின் (வலது) திரு சுவா ய�ோங்
லியாங்குடன் (இடது), 2019-ஆம் ஆண்டில்
சிங்கப்பூர் மரபுடைமைச் சங்கச் சுற்றுப்பயணத்தின்
ப�ோது (க�ொவிட்-19 கிருமிப்பரவலுக்குமுன்
எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம்)

உபின் தீவில் மரபுடைமைப் பாதுகாப்பை
ஆதரிப்பதற்கு உங்கள் ஆர்வத்தைத் தூண்டியது எது?
சிங்கப்பூரின் பெருநிலத்திற்கு அப்பால் மக்கள் வசிக்கும் ஒரே
தீவு உபின் தீவு! மற்ற தீவுகள் த�ொழில்துறை பயன்பாடுகளுக்கு
வழங்கப்பட்டிருப்பதால், ப�ொதுமக்கள் செல்ல முடியாத
தீவுகளாகிவிட்டன. இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன், ஒரு திறந்த
லாரியின் பின்புறத்தில் அமர்ந்துக�ொண்டு உபின் தீவுக்குப்
பயணம் செய்தது எனக்கு நினைவிருக்கிறது. அதுவே அப்போது
அங்கே செல்வதற்கான ப�ோக்குவரத்து முறையாக இருந்தது;
இப்போது இல்லாமல் ப�ோய்விட்ட ஒரு பெரிய தாய்க்
க�ோயிலுக்கு அப்போது நான் சென்றிருந்தேன். இருப்பினும்,
இருபது ஆண்டுகளுக்குப் பிறகும், பரபரப்பற்ற உணர்வினாலும்
வளமான கலாசார நிலப்பரப்பினாலும், இந்தத் தீவு நகர்ப்புற
நிலப்பரப்பிலிருந்து மிகவும் வேறுபட்டிருப்பது குறித்து நான்
மகிழ்ச்சியடைகிறேன். உபின் தீவின் துவா பெக் க�ொங்
திருவிழாவிலும், 2019-ஆம் ஆண்டில் க�ோயிலின் 150-வது
ஆண்டு விழா க�ொண்டாட்டத்திலும் மத்திய தீவிலிருந்து
ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் கலந்து க�ொண்டதைக் கண்டு நான்
ஆச்சரியப்பட்டேன். உபின் அதன் தனித்துவமான தன்மையைத்
த�ொடர்ந்து தக்கவைத்துக்கொள்ளும் என்று நான் நம்புகிறேன்.

கடந்த ஆண்டுகளில் உபின் தீவில் நீங்கள் என்ன
மாற்றங்களைக் கவனித்தீர்கள், அடுத்த பத்து
ஆண்டுகளில் உபின் தீவில் நீங்கள் எதைக் காண
விரும்புகிறீர்கள்?

1980-களில் இருந்து, உபினின் சூழல், மக்கள் வேலை செய்து
வாழ்ந்து வந்த ஒரு தீவு என்பதிலிருந்து விலகி,
வருகையாளர்களுக்கான வெளிப்புறப் ப�ொழுதுப�ோக்கு மற்றும்
இயற்கை பகுதியாக மாறத் த�ொடங்கியுள்ளது. நீண்டகால
நகரமயத் திட்டங்களும் இதில் உள்ளடங்கும். அதிர்ஷ்டவசமாக,
தேசிய வளர்ச்சி அமைச்சும் உபின் த�ோழமைக் கூட்டமைப்பும்
2014-ல் செயல்படுத்திய உபின் திட்டம் அத்தகைய ப�ோக்கிற்குத்
தடைப�ோட்டது. இன்னும் பத்து ஆண்டுகளில், இயற்கைய�ோடு
இணங்கி வாழும் வாழ்க்கை முறையை விரும்பும்
சிங்கப்பூரர்களுக்கு உபின் தீவு மீ ண்டும் இல்லமாகத் திகழும்
என்றும், உபினின் பல தலைமுறைக் குடும்பங்களைக் க�ொண்ட
வலுவான கூட்டமைப்பினர் அதன் வாழும் மரபுடைமையின்
பாதுகாவலர்களாக விளங்குவார்கள் என்றும் நான் நம்புகிறேன்.

டாக்டர் சுவா அய் லின் (கீ ழே, இடது) தனது
சிங்கப்பூர் மரபுடைமைச் சங்கக் குழுவினர் மற்றும்
சுற்றுப்பயணத்தில் பங்கேற்றவர்களுடன் 2019-ஆம்
ஆண்டு உபின் தினத்தின்போது ஆ மா பானக்
கடையில் (க�ொவிட்-19 கிருமிப்பரவலுக்குமுன்
எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம்)

ீ
வளமான வரலாற்றின் காரணமாக,
எண் 22-E வட்டின்
அவ்வீடு மறுசீரமைப்புக்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது. இப்போது
உபய�ோகத்தில் இல்லாத இந்த வடு,
ீ
கம்போங் டாராட்
நெனாஸில் இருந்த ஒரு பழைய வட்டிலிருந்து
ீ
பெறப்பட்ட
கட்டமைப்புச் சட்டங்களைக் க�ொண்டு 1982-ஆம் ஆண்டில்
கட்டப்பட்டது. கட்டமைப்புச் சட்டங்கள் சம்பான் படகில் உபின்
ீ
தீவுக்குக் க�ொண்டு செல்லப்பட்டன. எண் 22-E வட்டில்
செங்கால் மரக் கம்பங்களும், வட்டின்
ீ
மற்ற பகுதிகளில் கப்பூர்
மரப்பொருட்களும் பயன்படுத்தப்பட்டன. 2012-ஆம் ஆண்டில்,
ீ
புதுச்சாயமடிக்கும் பணிகளும்
எண் 22-E வட்டில்
மேற்கொள்ளப்பட்டன.
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இந்தக் கம்பத்து வட்டை
ீ
அதன் முந்தைய நிலைக்கு மீ ண்டும்
க�ொண்டு வருவதன் மூலம், நமது சமூகத்தினர், குறிப்பாக
இளைய தலைமுறையினர், இந்த இடத்திற்கு வருகை தந்து,
நமது பாரம்பரியத்தை, குறிப்பாக கம்பத்து வாழ்க்கை
முறையை த�ொடர்ந்து க�ொண்டாட முடியும் என்று
நம்பப்படுகிறது. இது, மலாய் கம்பத்து வட்டுக்கு
ீ
ஓர்
எடுத்துக்காட்டாக விளங்குவத�ோடு, நமது
குடியிருப்பாளர்களுக்கும் ப�ொது மக்களுக்கும் ஒரு சமூக
இடமாகவும், சமூக நிகழ்வுகளுக்கான ஒரு தளமாகவும்
பயன்படும்.
துரதிர்ஷ்டவசமாக, வட்டின்
ீ
நிலைமை காலப்போக்கில்
ம�ோசமடைந்து, கட்டமைப்பு ரீதியில் பாதுகாப்பாக இல்லாமல்
ப�ோனதால், 2021-ஆம் ஆண்டின் த�ொடக்கத்தில் அதை இடிக்க
ீ விரைவில்
வேண்டியதாயிற்று. எண் 22-E வடு
மறுசீரமைக்கப்பட்டு, ஆரம்பத்தில் இருந்த அதே
வடிவமைப்பில் மீ ண்டும் கட்டப்படும்.

இந்தக் கட்டுரையை சிக்லாப் த�ொகுதி அலுவலகம் வழங்கியது.

உபின் த�ோழமைக் கூட்டமைப்பின் உறுப்பினர் என்ற
முறையில், உபின் தீவில் வாழும் மரபுடைமை
நிலைப்பதற்கு நீங்கள் எவ்வாறு பங்களிக்கிறீர்கள்?
நான் பிரதிநிதிக்கும் சிங்கப்பூர் மரபுடைமைச் சங்கம்,
வழக்கமான கூட்டங்கள் மூலம், அறிவாற்றலையும்
பரிந்துரைகளையும் பரிமாறிக் க�ொள்கிறது. அத�ோடு,
த�ோழமைக் கூட்டமைப்பின் மற்ற உறுப்பினர்கள், அமைப்புகள்
ஆகியவற்றுடன் ஒத்துழைக்கிறது. அனைத்திலும் முக்கியமாக,
நீண்டகாலத் திட்டங்களின் த�ொடர் நடவடிக்கைகளை
அணுக்கமாகக் கண்காணிக்கிறது.

உபின் திட்டத்தின் த�ொலைந�ோக்குப் பார்வையுடன்,
எதிர்காலத் தலைமுறை சிங்கப்பூரர்களுக்கு உபின்
பற்றி என்ன ச�ொல்ல விரும்புகிறீர்கள்?

உபின் மக்களையும் மரபுடைமையையும் நாம் மதித்து,
அவற்றிலிருந்து ஊக்கம் பெறவேண்டும். நகரமயமாக்கப்பட்ட
சிங்கப்பூரின் மற்ற பகுதிகளிலிருந்து வேறுபட்ட ஒரு சிறந்த
இடமாக உபினைப் பாதுகாக்கும் நமது ப�ொதுவான
த�ொலைந�ோக்கை அடைய, இந்தத் தீவின் வாழ்க்கைமுறை
கண்ணோட்டத்தில் விஷயங்களை நாம் பார்க்க வேண்டும்.
மத்திய தீவில் வசிக்கும் நமது கண்ணோட்டங்களிலிருந்து இது
மிகவும் வேறுபட்டதாக இருக்கலாம்.

2017 ஜூன் மாதத்தில் எண் 22-E வடு
ீ
2021 பிப்ரவரியில் எண் 22-E வடு,
ீ
இடிக்கப்படுவதற்கு முன்.
(புகைப்படத்தை வழங்கிய�ோர்:
சிக்லாப் த�ொகுதி அலுவலகம்)

மேம்படுத்தப்படும் தீயணைப்பு
நடவடிக்கைகள்
உபின் தீவின் மத்திய நிர்வாக அமைப்பாக தேசிய பூங்காக் கழகம் 2016-ஆம் ஆண்டின் மத்தியில்
நியமிக்கப்பட்டதிலிருந்து, தீ விபத்து ஏற்படும்போது தேவைப்படும் முதன்மை ஆற்றல்களை
மேம்படுத்துவதில் நாங்கள் கவனம் செலுத்தி வருகிற�ோம். ஆபத்தான இடங்களை அடையாளம்
காண்பது, சிங்கப்பூர்க் குடிமைத் தற்காப்புப் படையினருடன் வழக்கமான கூட்டங்களும்
தரைக்கட்டுப்பாட்டுப் பயிற்சிகளும் மேற்கொள்வது ஆகியவற்றுடன், உபின் கிராம மக்களின்
வட்டு
ீ
வளாகங்களிலும், அனைத்துத் தங்குமிடங்கள் மற்றும் ப�ொதுக் கழிப்பறைகளிலும்
தீயணைப்புக் கருவிகளை நிறுவியுள்ளோம். சிங்கப்பூர்க் குடிமைத் தற்காப்புப் படை, கிராம
மக்களுக்காகத் தீயணைப்புக் கருவிகளின் பயன்பாடு குறித்த செயல்விளக்கக் கூட்டங்களையும்
நடத்தியது. இந்த முயற்சிகளுக்கு அப்பால், தீவில் தீயணைப்பு உள்கட்டமைப்பை வலுப்படுத்தும்
திட்டத்தையும் நாங்கள் த�ொடங்குகிற�ோம்.

தீ நீர்க்குழாய் மற்றும்
குழாய்ச்சுருள்
கட்டமைப்புகள்

பிரதான கிராமம், உபின் வாழ்வியல்
ஆய்வகம், கம்போங் சுங்கை டுரியான்
ஆகிய இடங்களில் புதிய நீர்க்குழாய்
மற்றும் குழாய்ச்சுருள் கட்டமைப்புகள்
நிறுவப்படும். இவை, முதலில் உடனடி
உதவி வழங்குவ�ோருக்கும் சிங்கப்பூர்க்
குடிமைத் தற்காப்புப் படையினருக்கும்
மேம்பட்ட தீயணைப்பு உள்கட்டமைப்பை
வழங்கும். பிரதான கிராமத்திலும் உபின்
வாழ்வியல் ஆய்வகத்திலும் உள்ள
கட்டமைப்புகள், தீயை அணைப்பதற்கு
அருகிலுள்ள கற்சுரங்கங்களிலிருந்து
தண்ணீர் எடுக்கும். கம்போங் சுங்கை
டுரியானில் உள்ள குழாய்ச்சுருள்
கட்டமைப்பு, பிரத்யேகமான தண்ணீர்த்
த�ொட்டிகளைக் க�ொண்டிருக்கும்.

உபின் பிரதான கிராமம், உபின் வாழ்வியல்
ஆய்வகம், கம்போங் சுங்கை டுரியான் மற்றும்
தீயணைப்புக்கான நீர் ஆதாரங்களான
கற்சுரங்கங்களின் அமைவிடங்கள்

பிரதான கிராமத்தில் ஒரு
வழக்கமான தீயணைக்கும்
காட்சி (இந்தப் படத்தை
வழங்கிய அட்லாப்புக்கு நன்றி)

சிங்கப்பூர்க் குடிமைத் தற்காப்புப்
படையினர் உபின் தீவில் பாவனைப்
பயிற்சியின்போது கற்சுரங்கத்தில்
இருந்து தண்ணீரைப்
பயன்படுத்துகின்றனர்

தீயணைப்புச்
சூழல்
தீ விபத்து ஏற்பட்டால், முதலில் உடனடி
உதவி புரியும் சமூகக் குழுவினர்,
அருகிலுள்ள குழாய்ச்சுருள் பெட்டியைக்
கண்டுபிடித்து, சிங்கப்பூர்க் குடிமைத்
தற்காப்புப் படையின் தீயணைப்பு வரர்கள்
ீ
வந்து ப�ொறுப்பேற்கும்வரை தீயை
அணைக்க முயற்சி எடுப்பார்கள்.
கைய�ோடு எடுத்துச்செல்லக்கூடிய
நீர்வாங்கு குழாய்களை நீர்க்குழாய்களுடன்
இணைப்பதன் மூலம் மற்ற பகுதிகளைச்
சென்றடைய முடியும்.

கிராம மக்களின்
வட்டு
ீ
வளாகத்தில்
நிறுவப்பட்டுள்ள
தீயணைப்புக் கருவிகள்

கிராமத்தினரைச் சென்றடைவதும்
அவர்களை ஈடுபடுத்துவதும்
உபினில் பணிபுரியும் தேசிய பூங்காக் கழக ஊழியர்கள், ஒப்பந்த ஊழியர்களைத்
தவிர, முதலில் உடனடி உதவி புரியும் சமூகக் குழுவில் முக்கிய அங்கம் வகிக்கும்
தீவின் கிராம மக்களுடனும், குழாய்ச்சுருள்களை வைக்க வேண்டிய இடங்களைத்
தீர்மானிப்பதற்கு ஆல�ோசிக்கப்பட்டது. இவ்வாறாக, உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடுகள்
சமூகத்தின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதை தேசிய பூங்காக் கழகம் உறுதி
செய்தது. தேசிய பூங்காக் கழகம், கிராம மக்களுடன் இணைந்து இந்தத் திட்டத்தில்
த�ொடர்ந்து ஈடுபடும். அத�ோடு, சிங்கப்பூர்க் குடிமைத் தற்காப்புப் படையுடன்
இணைந்து குழாய்ச்சுருள்களைப் பயன்படுத்துவது குறித்த பயிற்சியையும் நடத்தும்.

