
  
 

நீரி� ேம�ைம   “ஒ�  ெப�டக�����  அ��கா�சியக� ”  
ெச�ைனயி�  ெவளியீ� 

 
ெச�ைன , நவ  30:  அெமரி�க  �ைண�  �தரக�,  ேக�  எ��  �ர��  உட�  இைண��  "ஒ� 
ெப�டக�����  அ��கா�சியக� " எ�ற �ஜி�ட�  ெப�டக�ைத  ஆ�கில�  ம���  தமி� 
ெமாழிகளி�  நவ�ப�  30�  ேததி  ஒ�  ெதாைல  நிக�வி�  ெவளியி�ட� . 
 
ஆசிரிய�க��,  க�வியாள�க��,  மாணவ�க���  ஊடா��  க�விக�  வாயிலாக  நீ� , நீ� 
வள  இய�  ஆகியைவ  ப�றிய  அ��பைட  ெகா�ைககைள  அறி�க�ப��த�� , வ�கா� 
ப�ைகக� , நீ�நிைலக� , நீ�வா�  உயிரின�கைள  பா�கா�த�,  ம���  மைழ  நீ�  ேசகரி�� 
ஆகியைவ  ப�றி  விள�க��  ஒ�  ஆர�பமாக இ�ெப�டக� அைம�� எ�ற எதி�பா��� உ�ள� . 
ஆ�கில�தி��,  தமிழி�மான  இ�த  �ஜி�ட�  ெப��  ந�நிைல�ப�ளி  ம���  உய�நிைல�ப�ளி 
மாணவ�கைள  மனதி�  ெகா��  வ�வைம�க�ப�ட� .  இ�பரிமாண�  ம���  ��பரிமாண 
திைர�பட�க� , விள�கமளி���  பயி�சி  காெணாளிக� , தரவிற�க�  ெச�ய���ய 
மி�ன�ைடக� , ஊடா��  விைளயா��க�  ம���  �தி�க� , விள�க�பட  ஆர�ப  பாட�க� , 
விள�பர  த��க� , விள�பர  சி�ேற�க�  ஆகியைவ  இ�த  ெம�நிக�  ெதா��பி�  அட��� . 
இ�த  �ஜி�ட�  ெப��  ேக�  எ��  �ர��  வைல�தளமான  http://www.careearthtrust.org இ� 
�ச�ப�  1, 2020 �த�  கிைட��� .  இ�வைல�தள�தி�  பதி�  ெச�வத�  �ல�  க�வி 
நி�வன�க�� , க�வியாள�க��  இ�ெப��யி�  பாட�தி�ட�கைள  இலவசமாக  ெபறலா� . 
 
அெமரி�க  ெபா���ைற  அதிகாரி  ஆ�  ேசஷா�திரி  ேப�ைகயி�,  "நா�க�  ெபா�ம�கைள , 
��கியமாக  இைளஞ�க�  ம���  க�வியாள�கைள , நிைலயான  நீ�  ேம�பா�  ப�றிய 
சவா�கைள��  தீ��கைள��  ஆராய  நீ�  ப�றிய  இ�த  �ஜி�ட�  பாட�தி�ட�தி�  �ல� 
அைழ�கி�ேறா� .  அெமரி�க  �ைண�  �தரக�  ேக�  எ��  �ர��  உட�  இ�த  ��கியமான 
�ய�சியி�  ஈ�ப�வதி�  ெப�மகி��சி  அைடகிேறா�, " என  �றினா� . 
 
ேக�  எ��  �ர���  நி�வாக  அதிகாரி  Dr. ெஜய�  ெவ�கேடச�  ேப�ைகயி� , "இ�த  �ய�சி 
எ�க���  ஓ�  �றி�பிட�த�க  ��கியமான அ�பவமாக அைம�த� .  இ��ய�சி  அரசா�க 
அதிகாரிக�  �த�  மாணவ�க�  வைர  பலதர�ப�ட  ம�களிட�  நீ�  ப�றிய  பா�கா��  ம��� 
உண�ைவ  அவ�த�  ெமாழிகளி�  ெச�றைடய  ெச�ய  ஒ�  ேமைட  அைம��  ெகா����ள� . 
இ�த  �ஜி�ட�  ெப��  ந�நிைல�ப�ளி  ம���  உய�நிைல�ப�ளி  மாணவ�கைள  மனதி� 
ெகா��  �திதாக  வ�வைம�க�ப���ள� .  ஆசிரிய�க����  க�வியாள�க���� 
இ�ெதா���  பய�ப��  என  ந��கிேறா� ," என  �றினா� .  
 
“ஒ�  ெப�டக�����  அ��கா�சியக� " அெமரி�க  �ைண�  �தரக�தி�  இ�  வ�ட 
தி�டமான  "நீரி� ேம�ைம " எ�ற  தைல�பி�  கீ�  எ��த  ஒ�  ��கியமான  அ�சமா�� . 
இ�வைர  நட�த  �ய�சிகளி�  ��கிய அ�ச�க� அெமரி�க  அ��கா�சியகமான 
Smithsonian Institution Traveling Exhibition Service (SITES) ம���  Science Gallery 



Bengaluru உட�  ேச���  Care Earth Trust நி�விய  தகவ�  �டார�க� , ஊடா��  க�ற� 
ேசாதைனக�  அட�கிய  அறிவிய�  ம���  நீ�  ேமலா�ைம  ப�றிய  க�கா�சிக��  அட��� . 
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