புதிய ககோணங்களில் சுய கேடலை ஊக்குவிக்கும் வளமோன நிகழ்ச்சிகளில் கைந்து ககோண்டு உங்கலள நீங்ககள
கண்டலடய அலைக்கிறது வோசிப்பு விைோ 2021. மறுகேோடக்கம் (Reboot) என்ற கருப்க ோருளுடன் எல்ைோ
அம்சங்கலளயும் புதிய கண்கணோட்டத்தில் ோர்த்து மறு ரிசீைலன கசய்யுங்கள். இந்ே நிகழ்ச்சிகள் கவலை,
இயற்லக, லடப் ோற்றல், அலடயோளம், கேோழில்நுட் ம் க ோன்றவற்லற நோம் எப் டி அணுகுகிகறோம் என் லே
உங்களுக்கு உணர்த்தி ஆரோய லவக்கும்.
இந்ேத் ேகவல் கேோகுப்பு வழிகோட்டி கசோ.ேர்மனின் சூல் நோவலை ஒட்டி ேயோரிக்கப் ட்டது.
--ேகவல் கேோகுப்பு
கசோ.ேர்மனின் சூல்
தூத்துக்குடி மோவட்டத்தின் உருலளக்குடி கிரோமத்தின் மண் மணத்லேச் சித்திரங்களோக வலரந்ே நூல் கசோ.ேர்மனின்
சூல் நோவல். கிரோமப்புறங்களில் நிலறமோேக் கர்ப்பிணிகலள நிலறசூலி என்றலைக்கும் வைக்கமுண்டு. ஓர் உயிலர
உற் த்தி கசய்யக்கூடியது சூல். கண்மோய்ேோன் நீர்வோழ் றலவகள் முேற்ககோண்டு ஏரோளமோன உயிர்கலள உற் த்தி
கசய்துககோண்கட இருக்கிறது. அேன் டி ஒரு ேோய் பிரசவிக்கும் வலியோக இந்ே நோவலை உருவகப் டுத்துவேற்கோக
‘சூல்’ என்று இந்ே நோவலுக்குப் க யர் லவத்ேேோகக் கூறுகிறோர் நூைோசிரியர்.
கண்மோய்ேோன் இந்ே நோவலின்
கேோநோயகி. இன்று கண்மோய்களின் நிலை என்னவோகியிருக்கிறது என் லே அைசி ஆரோய்வதுேோன் இந்ே நோவலின்
லமயக்கரு.
நீர் கமைோண்லம சரியோக இல்ைோலமயோலும் கண்மோய்களின் ரோமரிப்புக் குலறந்து க ோனேோலும் விவசோயம் இன்று
மிக கமோசமலடந்துள்ளது என் லே எடுத்துக் கோட்டுகிறது இந்ே நூல்.
வைலசப் றலவகளின் ஒலி, ககோக்குகளின் நடமோட்டம், கரிச்சோன் குருவிகளின் குரல், பூவரசம் மரத்தின் மகத்துவம்,
பிள்லளவோள் கவற்றிலைப் க ோடும் அைகு, மோடுககளோடும் கன்றுககளோடும் ையித்துப்க ோய் அவற்லறப்
ரோமரிப் தில் ககோப்புளோயி கோணும் சுகம், ோம்புக்குளம் உருவோன ரிகோரப் டைக் கலே என்று கிரோமத்தின் மண்
மணத்லே அடுக்கிக்ககோண்கட க ோகைோம். க ோகிறப் க ோக்கில் கசோல்லிச் கசல்லும் ைகமோழிகள், கசோைவலடகள்,
எகத்ேோளங்கள் ஆகியலவ இக்கிரோம மக்களுக்கக உரிய ேனித்துவம். மூடநம்பிக்லககள், குறிககட்டல், வழி ோடுகள்,
ரிகோரங்கள் என்று எலேயும் இவர் விட்டுலவக்கவில்லை. எளிய மக்களின் அணுக்கமோன கமோழிகயோடு
அவர்களுக்கக உரிய வட்டோர வைக்கில் யணிக்கிறது கலே.

ேலைப்பு: சூல்
நூைோசிரியர்: கசோ. ேர்மன்.
திப் ோளர்: புத்ேோநத்ேம் : அலடயோளம், 2016.
குறியீட்டு எண்: Tamil DHA
இந்ே நூல் கிலடக்கும் நூைகங்களின் விவரங்கலளப் க ற:

https://catalogue.nlb.gov.sg/cgibin/spydus.exe/FULL/WPAC/BIBENQ/194675393/192423919,7
அலனத்து உரிலமகளும் கோப்புரிலமக்கு உட் ட்டலவ.

புத்ேக ரிந்துலரகள்
ேலைப்பு: இந்ேப் பூவுைகும் க ண்களும்
திப் ோளர்: கசன்லன : பூவுைகின் நண் ர்கள், 2017.
குறியீட்டு எண்: 333.72092 INT
சுருக்கம்:
ேம் வோழ்வோேோரத்லேப் ோதிக்கும் சுற்றுச்சூைல் பிரச்சிலனகளில் களமோடும்
இப்பூவுைகின் க ண்கலளப் ற்றிப் க சுகிறது இப்புத்ேகம்.
இந்ே நூல் கிலடக்கும் நூைகங்களின் விவரங்கலளப் க ற:

https://catalogue.nlb.gov.sg/cgibin/spydus.exe/FULL/WPAC/BIBENQ/195450592/296193028,1
அலனத்து உரிலமகளும் கோப்புரிலமக்கு உட் ட்டலவ.

ேலைப்பு: நிற் துகவ... நடப் துகவ... றப் துகவ
நூைோசிரியர்: கசகர்
திப் ோளர்: கசன்லன : கவிேோ ப்ளிககஷன், 2014.
குறியீட்டு எண்: 333.95 SEK
சுருக்கம்:
இயற்லகயின் வோசலுக்கு நம்லம இட்டுச்
கோட்டுக்குள்கள நடந்து கசல்லும் ஓர் அனு வம்.

கசல்கிறது

இந்ே

இந்ே நூல் கிலடக்கும் நூைகங்களின் விவரங்கலளப் க ற:

https://catalogue.nlb.gov.sg/cgibin/spydus.exe/FULL/WPAC/BIBENQ/195450066/159061898,1
அலனத்து உரிலமகளும் கோப்புரிலமக்கு உட் ட்டலவ.

ேலைப்பு: ருவநிலை மோற்றம்
நூைோசிரியர்: என். ரோமதுலர.
திப் ோளர்: கசன்லன : க்ரியோ, 2016.
குறியீட்டு எண்: 551.6 RAM
இந்ே நூல் கிலடக்கும் நூைகங்களின் விவரங்கலளப் க ற:

https://catalogue.nlb.gov.sg/cgibin/spydus.exe/FULL/WPAC/BIBENQ/195451570/334822964,1
அலனத்து உரிலமகளும் கோப்புரிலமக்கு உட் ட்டலவ.

நூல்.

ேலைப்பு: சுற்றுச்சூைலியல் : உைகம் ேழுவிய வரைோறு
நூைோசிரியர்: ஆங்கிை மூைம், ரோமச்சந்திர குஹோ
திப் ோளர்: க ோள்ளோச்சி : எதிர் கவளியீடு, 2016.
குறியீட்டு எண்: 304.280954 GUH
சுருக்கம்:
உைககமங்கும் இயற்லக மோசு டுேலைப் ற்றிய ஒரு விழிப்புணர்வு ரவி
வருகிறது. அந்ே வலகயில் இந்நூல் கமலும் ை கருத்துக்கலள முன் லவக்கிறது.
இந்ே நூல் கிலடக்கும் நூைகங்களின் விவரங்கலளப் க ற:

https://catalogue.nlb.gov.sg/cgibin/spydus.exe/FULL/WPAC/BIBENQ/195452299/211631901,1
அலனத்து உரிலமகளும் கோப்புரிலமக்கு உட் ட்டலவ.

ேலைப்பு: சிவப்புப் ட்டியல்: அழிந்து வரும் உயிரினங்கள் ற்றி
நூைோசிரியர்: சுப்ர ோரதிமணியன்
திப் ோளர்: கசன்லன : நியூ கசஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட்., 2016.
குறியீட்டு எண்: 333.9522 SUB
சுருக்கம்:
உைக அளவில் அழிந்து வரும் உயிரினங்கள்
அளிக்கிறது.

ற்றிய ஓர் அைசலை இந்நூல்

இந்ே நூல் கிலடக்கும் நூைகங்களின் விவரங்கலளப் க ற:

https://catalogue.nlb.gov.sg/cgibin/spydus.exe/FULL/WPAC/BIBENQ/195452579/211626637,1
அலனத்து உரிலமகளும் கோப்புரிலமக்கு உட் ட்டலவ.

கோகணோளிகள்
Our Planet
Our Planet, (2019). Netflix.
Retrieved 2021, June 23.
https://www.netflix.com/us/title/80049832?s=a&trkid=13747225&t=cp&vlang=en&clip=81092793
Solving the Global Water Crisis in 7 minutes
Hamza Farrukh(2019). TEDxNorthAdams
Retrieved 2021, June 23.
https://youtu.be/MnTgx11eQ74
How can YOU Solve the World Water Crisis?
OB.Org/cleanwater, (2020). Operation Blessing
Retrieved 2021, June 23.
https://youtu.be/3H-xbJ0OmM4

இலணயேளங்கள்
Water Security
UNESCO (2021), Water Security, UNESCO
Retrieved 2021, June 23.
https://en.unesco.org/themes/watersecurity#:~:text=UNESCO%20works%20to%20build%20the,on%20water%20around%20the%20world.
Meet six environmentalists who are changing the world
UNEP (2019). Meet six environmentalists who are changing the world. UN Environment Programme
Retrieved 2021, June 23.
https://www.unep.org/news-and-stories/story/meet-six-environmentalists-who-are-changing-world
Sustainable Waters: Solution in a Time of Scarcity
Brian Richter, Sustainablewaters.org (2017), Sustainable Waters: Solution in a Time of Scarcity
Retrieved 2021, June 23.
https://www.sustainablewaters.org/five-big-ways-to-conserve-water/
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