
எந்த நிறு–வ–ன–மாக இருந்–தா–லும் 
வரு–மா–னம் ஈட்–டு–வ–தற்கு ேமல், 
அது ஏற்–ப–டுத்–தும் சமூக மற்–றும் 
சுற்–றுப்–புற தாக்–கங்–கைள கவ–னத்–
தில் ெகாண்–டால் நல்ல மாற்–றத்ைத 
ஏற்–ப–டுத்–த–லாம் என்–கி–றார் நன்–யாங் 
ெதாழில்–நுட்ப பல்–க–ைலக்–க–ழக சுற்–
றுச்–சூ–ழல், பூமி சார்ந்த அறி–வி–யல் 
துைற–யில் பட்–டம் ெபற்ற ேசானாலி 
மணி–மா–றன், 24. 

வருங்–கா–லத்–தில் தாம் ெசய்–யும் 
பணி, சமூ–கத்–தில் ஒரு நல்ல தாக்–
கத்ைத ஏற்–ப–டுத்த  உத–வி–யாக 
இருக்–க–ேவண்–டும் என்ற 
உறுதியுடன் இருக்–கும் ேசானாலி, 
ெதாடக்கக்–கல்–லூரிக்குப் பிறகு 
ஓராண்டு இைட–ெவளி எடுத்–துக்–
ெகாண்டு சட்–டத் துைற–யில் ேவைல 
பயிற்–சிக்கு ேசர்ந்–தார். ஆனால், 
அந்–தத் துைற–யில் தமக்கு அவ்–வ–ள–
வாக ஆர்–வம் இல்ைல என்–பைத 
உணர்ந்த அவைர நன்–யாங் 
ெதாழில்–நுட்–பப் பல்–க–ைலக்–க–ழ–கம் 
வழங்–கிய சுற்–றுச்–சூ–ழல், பூமி சார்ந்த 
அறி–வி–யல் (Environmental Earth 
Systems Science) என்ற பட்–டப் 
படிப்பு ஈர்த்–தது. 

கடந்த சில ஆண்–டு–க–ளாக 
உலக ெவப்–ப–ம–ய–மா–தல், பரு–வ–நிைல 
மாற்–றம், பல்–லு–யிர் இழப்பு ஆகிய 
சுற்–றுச்–சூ–ழல் பிரச்–சிைன–கள் பற்–
றிய விழிப்–பு–ணர்ைவ அதி–க–ரிக்க 
உல–க–ெமங்–கும் பல நட–வ–டிக்–ைக–
கள்  ேமற்–ெகாள்–ளப்–ப–டு–கின்–றன. 

சிறு வய–தி–லி–ருந்ேத இயற்ைக 
மீதான ஆர்–வத்–து–டன் வளர்ந்த 
ேசானாலி, “அடுத்த தைல–மு–ைற–
யி–ன–ருக்கு சுற்–றுச்–சூ–ழ–ைலப் பற்றி 
கற்–றுக்–ெகா–டுக்க ேவண்–டும். ஒரு 
மாற்–றத்ைத சிறந்த முைற–யில் ஏற்–
ப–டுத்த அது சார்ந்த கல்–விேய 
நல்ல வழி. 

“நாம் நகர்ப்–பு–றத்–தில் வாழ்–வ–
தால் நாம் இயற்–ைகக்கு ஏற்–ப–டுத்–
தும் பாதிப்–பு–கைள ேநர–டி–யாக உண–
ரேவா அறி–யேவா முடி–யா–மல் 
ேபாகிறது. இருந்–தா–லும் இயற்ைக 
என்–பது மனி–தர்–க–ளுக்–கும் பூமிக்–
கும் எவ்–வ–ளவு முக்–கி–யம் என்–ப–
ைத–யும் நமது ெசயல்–களும் 
வாழ்க்ைக முைற–களும் அைத 
அவ்–வி–தத்–தில் பாதிக்–க–லாம் என்–ப–
ைத–யும் ெதரிந்–து–ெகாள்–வது அவ–
சி–யம்,” என்–கி–றார் ேசானாலி. 

எதிர்–கா–லத்–தில் இந்–தத் துைற–
யில் ேபரா–சி–ரி–ய–ராக, மாண–வர்–க–
ளுக்கு பூமிையப் பற்றி கற்–றுக்– 
ெகா–டுக்–க–ேவண்–டும் என்ற ஆைச–
யு–டன் இருக்–கும் இவர் பல்–க–ைலக் 
கழ–கக் கல்–வி–யின்–ேபாது ெசய்த 
பூமி சார்ந்த ஆராய்ச்–சிக்கு URECA 
ஆய்வு உன்–னத விருது கிைடத்–
தது. 

“சிங்–கப்–பூர் அர–சாங்–கம் பசு–
ைமத் திட்–டம் 2021 ேபான்ற திட்–
டங்–கைள அறி–மு–கப்–ப–டுத்–தி–னா–லும் 
மக்–கள் அதற்கு இணங்க தங்–க–
ளது பழக்க வழக்–கங்–க–ைள–யும் 
மாற்றி சுற்–றுச்–சூ–ழ–லுக்கு தங்களால் 
இயன்ற நல்ல மாற்–றத்ைத ஏற்–ப–
டுத்த முயல ேவண்–டும் என்–றார்.

இந்–ேதா–னீ–சியா, ஸ்ரீலங்கா 
ேபான்ற பிற நாடு–களில் உள்ள 
எரி–ம–ைல–கள், பவ–ளப் பாைற–கள், 
பைனத் ேதாட்–டங்–கள் ஆகி–ய–வற்ைற 
ேநரில் பார்த்த அனு–ப–வங்–கள் தனது 
கல்–விப் பய–ணத்–தின் முக்–கிய கட்–
டங்–கள் என்–றார் ேசானாலி. 

தற்–ேபாது ஒரு ‘நிதி-ெதாழில்–
நுட்ப’ நிறு–வ–னத்–தில் ேவைல ெசய்–
யும் ேசானாலி, சுற்–றுச்–சூ–ழல் திட்–
டங்–க–ளுக்–கான நிதிைய திரட்ட 
வழி–ெசய்ய முடி–யும் என்ற நம்–பிக்–
ைக–யு–டன் இருக்–கி–றார். 

சுற்றுச்சூழலில் மாற்றம் 
ஏற்படுத்த விைழயும்
ேசானாலி மணிமாறன்

சிங்கப்பூரில் மில்லியன் 

ேமலான வரலாறு ெகாண்ட  
புக்கிட் தீமா, பால் பண்ைண, 
குவாரி பகுதிகள் உள்ளன 
என்று கூறும் ெசானாலி, 
சிங்கப்பூரின் முதல் 

ெவப்பமண்டல 
சுற்றுச்சூழல் அைமப்பு 
ேசைவகளுக்கான 
மதிப்பீட்ைட 
நடத்தியது மறக்க 
முடியாத அனுபவம் 

ஆண்டுகளுக்கு 

என்கிறார். 

ெசய்தி: இந்து 
இளங்ேகாவன், 
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