
ಪೀಠಿಕೆ: 

ಶಾಂತಿಯುತ ಮತ್ತು  ಆರೋಗ್ಯ ಕರ ಜೋವನ ನಡೆಸಲು ಸವ ಚ್ಛ  ಪರಿಸರ ಅತಿೋ 
ಅಗ್ತಯ . ಆದರೆ ಮಾನವನ ಕೆಲವು ನಿಲಲಕ್ಷ್ಯ ದಾಂದ ನಮಮ  ಪರಿಸರ ದನದಾಂದ 
ದನಕೆೆ  ಕೊಳಕಾಗುತಿು ದೆ. ಇದು ಪರ ತಿಯೊಬ್ಬ ರೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಮ  ಮಕೆಳ 
ಬ್ಗೆ್ಗ  ತಿಳಿದರಬೇಕಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. 

ಪರಿಸರವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜೋವಂತ ಮತ್ತು  ನಿಜೋಲವ ರಿೋತಿಯ 
ಸುತು ಮುತು ಲಿನ ನೈಜ ಪರ ಪಂಚ್ವಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಾಂದು ನಿದಲಷಟ  ಭೌಗೋಳಿಕ 
ಪರ ದೇಶವನ್ನು  ಸಹ ಸೂಚಿಸುತು ದೆ. ಪರಿಸರದಲಿಿ  ಸಸಯ ಗ್ಳು, ಗಾಳಿ, ನಿೋರು, 

ಪ್ರರ ಣಿಗ್ಳು, ಮನ್ನಷಯ ರು ಮತ್ತು  ಇತರ ಜೋವಿಗ್ಳು ಅಸ್ತು ತವ ದಲಿಿವೆ. 
ವಾತಾವರಣದ ಪರ ಕ್ರರ ಯೆ, ಜಯೊೋಮಾರ್ಫಲಕ್ ಪರ ಕ್ರರ ಯೆ, ಜಲವಿಜ್ಞಾ ನ ಪರ ಕ್ರರ ಯೆ 
ಇವು ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೋರುವ ಅಾಂಶಗ್ಳು. ಜೈವಿಕ ಪರ ಕ್ರರ ಯೆಯು 
ಜೋವಂತ ಜೋವಿಗ್ಳನ್ನು  ಒಳಗಾಂಡಿರುತು ದೆ. ಜೋವಂತ ಜೋವಿಗ್ಳು 
ಪರಿಸರದಾಂದಗ್ಗ ಬ್ಲವಾಗಿ ಸಂಪಕಲ ಹಾಂದವೆ, ಇದನ್ನು  ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾ ನ 
ಎಾಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತು ದೆ. 

ವಿಷಯ ವಿವರಣೆ 

ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವಾಸಿಸುವ ಎಲ್ಾಾ ಜೇವಿಗಳು ಪರಿಸರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ಬರುತ್ತವೆ. ಅವರು ನೆಲ 
ಅಥವಾ ನೇರಿನಲ್ಲಾ ವಾಸಿಸುತ್ತತರಲ್ಲ ಅವರು ಪರಿಸರದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ಾಾರೆ. ಪರಿಸರವು ಗಾಳಿ, ನೇರು, 
ಸೂಯಯನ ಬೆಳಕು, ಸಸಯಗಳು, ಪ್ಾಾಣಿಗಳು ಇತ್ಾಯದಿಗಳನುು ಸಹ ಒಳಗೂೊಂಡಿದೆ. 

ಇದಲಾದೆ, ಭೂಮಿಯನುು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಾ ಜೇವವನುು ಬೆೊಂಬಲ್ಲಸುವ ಏಕೈಕ ಗಾಹವೆೊಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಾಗಿದೆ. 
ಪರಿಸರವು ಗಾಹದ ಋಷಿ ಮತ್ುತ ಧ್ವನಯ ಮೇಲೆ ಜೇವನವನುು ಇರಿಸುವ ಕೊಂಬಳಿ ಎೊಂದು 
ಅರ್ೈಯಸಿಕೂಳಳಬಹುದು. 

ಪರಿಸರದ ಪ್ಾಾಮುಖ್ಯತೆ 

ಪರಿಸರದ ನೆೈಜ ಮೌಲಯವನುು ನಾವು ನಜವಾಗಿಯೂ ಅಥಯಮಾಡಿಕೂಳಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಾ. ಆದರೆ ಅದರ 
ಪ್ಾಾಮುಖ್ಯತೆಯನುು ಅಥಯಮಾಡಿಕೂಳಳಲು ನಮಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕಲವು ಪ್ಾಾಮುಖ್ಯತೆಯನುು 
ನಾವು ಅೊಂದ್ಾಜು ಮಾಡಬಹುದು. ಪರಿಸರದಲ್ಲಾ ಜೇವಿಗಳನುು ಆರೊೇಗಯವಾಗಿಡುವಲ್ಲಾ ಇದು ಪಾಮುಖ್ 
ಪ್ಾತ್ಾ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. 



ಅೊಂತೆಯೇ, ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಲನ ಜೇವವನುು ಪರಿೇಕ್ಷಿಸುವ ಪರಿಸರ ಸಮತೊೇಲನವನುು 
ನವಯಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಹಾರ, ವಸತ್ತ, ಗಾಳಿಯನುು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ುತ ದೊಡಡ ಅಥವಾ 
ಚಿಕಕದ್ಾದರೂ ಮಾನವನ ಎಲ್ಾಾ ಅಗತ್ಯಗಳನುು ಪೂರೆೈಸುತ್ತದೆ. 

ಇದಲಾದೆ, ಮಾನವರ ಸೊಂಪೂರ್ಯ ಜೇವನ ಬೆೊಂಬಲವು ಸೊಂಪೂರ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಸರ ಅೊಂಶ್ಗಳ ಮೇಲೆ 
ಅವಲೊಂಬಿತ್ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೂತೆಗ, ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ್ ಜೇವನ ಚಕಾಗಳನುು ನವಯಹಿಸಲು 
ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಎಲಾಕ್ಕೊಂತ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ನಮಮ ಪರಿಸರವು ನೆೈಸಗಿಯಕ ಸೌೊಂದಯಯದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಮತ್ುತ ದೆೈಹಿಕ 
ಮತ್ುತ ಮಾನಸಿಕ ಆರೊೇಗಯವನುು ಕಾಪ್ಾಡಿಕೂಳಳಲು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. 

ಪರಿಸರದ ಪಾಯೇಜನಗಳು 
ಪರಿಸರವು ನಮಗ ಅಸೊಂಖ್ಾಯತ್ ಪಾಯೇಜನಗಳನುು ನೇಡುತ್ತದೆ, ಅದು ನಮಮ ಸೊಂಪೂರ್ಯ ಜೇವನವನುು 
ಮರುಪ್ಾವತ್ತಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಾ. ಅವರು ಕಾಡು, ಮರಗಳು, ಪ್ಾಾಣಿಗಳು, ನೇರು ಮತ್ುತ ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗ 
ಸೊಂಪಕಯ ಹೂೊಂದಿದ್ಾಾರೆ. ಕಾಡು ಮತ್ುತ ಮರಗಳು ಗಾಳಿಯನುು ಶೂೇಧಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ುತ ಹಾನಕಾರಕ 
ಅನಲಗಳನುು ಹಿೇರಿಕೂಳುಳತ್ತವೆ. ಸಸಯಗಳು ನೇರನುು ಶ್ುದಿಧೇಕರಿಸುತ್ತವೆ, ಪಾವಾಹದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನುು 
ಕಡಿಮ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ುತ ನೆೈಸಗಿಯಕ ಸಮತೊೇಲನವನುು ಕಾಪ್ಾಡಿಕೂಳುಳತ್ತದೆ. 

ಇದಲಾದೆ, ಪರಿಸರವು ಪರಿಸರ ಮತ್ುತ ಅದರ ಕಾಯಯನವಯಹಣೆಯನುು ನಕಟವಾಗಿ ಪರಿಶೇಲ್ಲಸುತ್ತದೆ, 

ಇದು ಪರಿಸರ ವಯವಸ್ಥೆಗ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪಾಮುಖ್ ವಯವಸ್ಥೆಗಳನುು ನಯೊಂತ್ತಾಸುತ್ತದೆ. ಇದಲಾದೆ, ಇದು 
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಲನ ಸೊಂಸಕೃತ್ತ ಮತ್ುತ ಜೇವನದ ಗುರ್ಮಟಟವನುು ಕಾಪ್ಾಡುತ್ತದೆ. 

ಪರಿಸರವು ನಮಗ ಮತ್ುತ ಇತ್ರ ಜೇವಿಗಳಿಗ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಯಗಳಿೊಂದ ಅಭಿವೃದಿಧ ಹೂೊಂದಲು ಮತ್ುತ 
ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಪರಿಸರವು ನಮಗ ಫಲವತ್ಾತದ ಭೂಮಿ, ನೇರು, ಗಾಳಿ, ಜಾನುವಾರುಗಳು 
ಮತ್ುತ ಬದುಕಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಅನೆೇಕ ವಸುತಗಳನುು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. 

ಪರಿಸರ ಅವನತ್ತಗ ಕಾರರ್ 

ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕಗಳು ಪರಿಸರದ ಅವನತ್ತಗ ಪಾಮುಖ್ ಕಾರರ್ವಾಗಿವೆ ಏಕೊಂದರೆ ಮಾನವರು ಕಲವು 
ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಾ ಪರಿಸರಕಕ ಹಾನ ಮಾಡುವ ಹಚಿಿನ ಚಟುವಟಿಕಗಳು. ಪರಿಸರದ ಅವನತ್ತಗ ಕಾರರ್ವಾಗುವ 
ಮಾನವನ ಚಟುವಟಿಕಗಳು ಮಾಲ್ಲನಯ, ದೊೇರ್ಯುಕತ ಪರಿಸರ ನೇತ್ತಗಳು, ರಾಸಾಯನಕಗಳು, ಹಸಿರುಮನೆ 
ಅನಲಗಳು, ಜಾಗತ್ತಕ ತ್ಾಪಮಾನ ಏರಿಕ, ಓಝೂೇನ್ ಸವಕಳಿ ಇತ್ಾಯದಿ. 

ಇವೆಲಾವೂ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಕಟಟ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೇರುತ್ತವೆ. ಇದಲಾದೆ, ನೆೈಸಗಿಯಕ ಸೊಂಪನೂಮಲಗಳ 
ಅತ್ತಯಾದ ಬಳಕಯು ಭವಿರ್ಯದಲ್ಲಾ ಬಳಕಗ ಸೊಂಪನೂಮಲಗಳಿಲಾದ ಪರಿಸಿೆತ್ತಯನುು ಸೃಷಿಟಸುತ್ತದೆ. 



ಮತ್ುತ ಜೇವೊಂತ್ ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಭೂತ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ಎರ್ುಟ ಕಲುಷಿತ್ಗೂಳುಳತ್ತದೆ ಎೊಂದರೆ 
ಮನುರ್ಯರು ಉಸಿರಾಡಲು ಬಾಟಲ್ಲಯ ಆಮಾಜನಕವನುು ಬಳಸಬೆೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

ಎಲಾಕ್ಕೊಂತ್ ಹಚ್ಾಿಗಿ, ಹಚುಿತ್ತತರುವ ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕಯು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಮೈಯಲ್ಲಾ ಹಚಿಿನ 
ಒತ್ತಡವನುು ಉೊಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಅಸಾವಭಾವಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಾ ಅನೆೇಕ ವಿಪತ್ುತಗಳನುು 
ಉೊಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲಾದೆ, ನಾವು ನೆೈಸಗಿಯಕ ಸೊಂಪನೂಮಲಗಳನುು ವೆೇಗದಲ್ಲಾ ಬಳಸುತ್ತತದೆಾೇವೆ ಮತ್ುತ 
ಕಲವೆೇ ವರ್ಯಗಳಲ್ಲಾ ಅವು ಭೂಮಿಯೊಂದ ಕರ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತವೆ. 
ತ್ತೇಮಾಯನಸಲು, ಪರಿಸರವು ನಮಮನುು ಜೇವೊಂತ್ವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ ಎೊಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಪರಿಸರದ 
ಹೂದಿಕ ಇಲಾದೆ ನಾವು ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಾ. 

ಪರಿಸರವನುು ರಕ್ಷಿಸಿ 

ಪರಿಸರವನುು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಅರ್ುಟ ಸುಲಭವಲಾ, ಇದು ಸಾಕರ್ುಟ ಶ್ಕ್ತ, ಸಮಯ ಮತ್ುತ ಶ್ಾಮವನುು 
ತೆಗದುಕೂಳುಳತ್ತದೆ. ಸವಚಛ ಮತ್ುತ ಆರೊೇಗಯಕರ ಪರಿಸರವನುು ಕಾಪ್ಾಡಿಕೂಳಳಲು ಎಲಾರೂ 
ಮುೊಂದ್ಾಗಬೆೇಕು ಮತ್ುತ ಒಟ್ಾಟಗಿ ಕಲಸ ಮಾಡಬೆೇಕು.  

 ಮಾಲ್ಲನಯ ನಯೊಂತ್ಾರ್ಕಕ ಜನರು ಕಠಿರ್ ಕಾನೂನುಗಳನುು ಅನುಸರಿಸಬೆೇಕು. 
 ಪ್ಾಾಸಿಟಕ ನೊಂತ್ಹ ಪರಿಸರ ಸ್ಥುೇಹಿ ವಸುತಗಳ ಬಳಕಯನುು ಅಳವಡಿಸಿಕೂಳಳಬಾರದು. 
 ಹಳೆಯ ಮತ್ುತ ತ್ಾಯಜಯ ಉತ್ಪನುಗಳ ಮರುಬಳಕಯನುು ಅಳವಡಿಸಿಕೂಳಳಬೆೇಕು. 
 ನೇರಿನ ವಯಥಯವನುು ಕಡಿಮ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೇರನುು ಉಳಿಸಿ. 
 ಅರರ್ಯನಾಶ್ಕಕ ಶ್ೂನಯ ಸಹಿರ್ುುತೆಯ ನೇತ್ತಯನುು ಅನವಯಸಬೆೇಕು. 
 ಪ್ಾಾಣಿ ಬೆೇಟೆಯನುು ನಷೇಧಿಸಬೆೇಕು. 
 ಇೊಂಗಾಲದ ಡೈಆಕಸೈಡ್ ಮತ್ುತ ಇತ್ರ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಲಗಳ ಹೂರಸೂಸುವಿಕಯನುು 

ನಯೊಂತ್ತಾಸಬೆೇಕು. 
 ಶ್ಕ್ತ ಸೊಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ುತ ಕಡಿಮ ವಿದುಯತ್ ಬಳಕ. 
 ನಮಮ ಪರಿಸರಕಕ ಹಾನಯಾಗದ ತ್ೊಂತ್ಾಜ್ಞಾನಗಳನುು ಆವಿರ್ಕರಿಸಿ. 

ಉಪಸೊಂಹಾರ 

ಪರಿಸರ ಮಾಲ್ಲನಯವು ನಮಮ ದೆೈನೊಂದಿನ ಜೇವನದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೇರುತ್ತತದೆ. ಸುಧಾರಿತ್ 
ತ್ೊಂತ್ಾಜ್ಞಾನಗಳ ಆವಿಷ್ಾಕರಗಳು ಮಾನವ ಜೇವನದಲ್ಲಾ ಆರಾಮದ್ಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ 
ಆವಿಷ್ಾಕರಗಳು ನಮಮ ಪರಿಸರದ ಉಳಿವಿಗ ಅಪ್ಾಯವನುುೊಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಪರಿಸರದ ಮಾಲ್ಲನಯವು 
ಬಹಳರ್ುಟ ಆರೊೇಗಯ ಕಾಯಲೆಗಳನುು ತ್ರುತ್ತದೆ, ಅದು ಮಾನವರು ತ್ಮಮ ಜೇವನದುದಾಕೂಕ 
ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜೇವನದ ಅಸಿತತ್ವವನುು ಮಾಡಲು ಗೊಂಭಿೇರವಾಗಿ 
ಪರಿಗಣಿಸಬೆೇಕು. ಇದು ಪಾಪೊಂಚದ್ಾದಯೊಂತ್ದ ಸಮಸ್ಥಯಯಾಗಿದುಾ, ಇದನುು ಪಾತ್ತಯಬಬರ ನರೊಂತ್ರ 
ಪಾಯತ್ುದಿೊಂದ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. 



ಎಲಾರೂ ಮುೊಂದೆ ಬೊಂದು ಪರಿಸರ ಸುರಕ್ಷತ್ಾ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಾ ಪ್ಾಲೊೊಳಳಬೆೇಕು. ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನವು 
ಪಾತ್ತ ವರ್ಯ ಜೂನ್ 5 ರೊಂದು ಪಾಪೊಂಚದ್ಾದಯೊಂತ್ ಆಚರಿಸಲ್ಾಗುವ ಪರಿಸರ ಸುರಕ್ಷತ್ಾ 
ಕಾಯಯಕಾಮವಾಗಿದೆ. ನಮಮ ಪರಿಸರವನುು ನಾಶ್ಪಡಿಸುವ ಅೊಂಶ್ಗಳ ಬಗೊ ತ್ತಳಿದುಕೂಳಳಲು ಜನರು 
ಮತ್ುತ ಅನೆೇಕ ಸೊಂಸ್ಥೆಗಳು ದಿನವನುು ಆಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ದಿನವನುು ಆಚರಿಸುವುದರ ಹಿೊಂದಿನ ಉದೆಾೇಶ್ವು 
ಪಾಪೊಂಚದ್ಾದಯೊಂತ್ ಜನರಲ್ಲಾ ಜಾಗೃತ್ತ ಮೂಡಿಸುವುದ್ಾಗಿದೆ. ಪರಿಸರ ಸೊಂರಕ್ಷಣೆಗ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ 
ಕಾಮಗಳನುು ಕೈಗೂಳಳಬೆೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಪರಿಸರ ಉಳಿಸುವ ಜವಾಬಾಾರಿ ಪಾತ್ತಯಬಬರ 
ಮೇಲ್ಲದೆ. ಮುೊಂದಿನ ಪೇಳಿಗಯು ಪಾಕೃತ್ತಯ ಕೂಡುಗಗಳನುು ಆನೊಂದಿಸಬಹುದು. 

 


