ଜୀଫଜଗତ ଫଞ୍ଚିଫା ାଆଁ ଫାୟୁ ଏକ ଯିହାମ୍ୟ ଉାଦାନ। ଏଥିୄଯ ଥିଫା ଭଳଜାନ ଅଭ ଯକ୍ତୄଯ
ଥିଫା ହିୄଭାୄଗଲାଫିନ କଣିକା ସହିତ ମୁକ୍ତ ୄହାଆ କ୍ସିହୄି ଭାୄଗଲାଫିନ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କୄଯ। ତାହା
ଯକ୍ତୄରାତ ସହିତ ଶଯୀଯଯ ଫିବିନ୍ନ ଂଶକୁ ଭଳଜାନ ୄମାଗାଆଥାଏ। ଏହା ଖାଦୟକୁ ଜାଯଣ କଯି
ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ କୄଯ। ଏହି ସବୟଂକ୍ରିୟ ଶାଯୀଯିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିଯଫଚ୍ଛିନ୍ନ ବାୄଫ ଚାରିଥାଏ। ନ ଖାଆ ଅୄଭ
କିଛଦ
ି ନ
ି ଫଞ୍ଚିମିଫା ଭାତ୍ର ଫାୟୁ ଫିନା କିଛ ି କ୍ଷଣ ଫି ଫଞ୍ଚିଫା ସମ୍ଭଫ।ଫାୟୁ ଭଣ୍ଡ କଭ ବି ୃଥିଫୀକୁ
ୄଘାଡାଆ ଯଖିଛି। ସାଧାଯଣତଃ ଫାୟୁ ୄଯ ୄକୌଣସି ଗୟାସୀୟ , କଠିନ ଫା ଜୀୟ ଦାଥ୍ ନିର୍ଦ୍୍ାଯିତ
ଭାତ୍ରାଠାଯୁ ଧିକ ଯହି ପ୍ରଦୂ ଷଣ କଯନ୍ତି। ୄସଗୁଡକ
ି ୁ ଫାୟୁ ପ୍ରଦୂ ଷକ କୁ ହାମାଏ। ଫାୟୁ ପ୍ରଦୂ ଷକଗୁଡକ
ି ୁ
ଦୁ ଆବାଗୄଯ ଫିବକ୍ତ କଯାମାଏ , ମଥା ପ୍ରାଥଭିକ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟକ। ନାଆଟ୍ରିକ କ୍ସାଆଡ

, କାଫ୍ନ

ଭୄନାକସାଆଡ, ଙ୍ଗାଯକାଭଳ, ସରପଯଡାଆକ୍ସାଆଡ, ହାଆୄରାୄଜନ ଅଦି ଗୟାସ ପ୍ରାଥଭିକ
ୄେଣୀଯ ଏଫଂ ଏହି ପ୍ରାଥଭିକ ପ୍ରଦୂ ଷକଗୁଡକ
ି ଫାୟୁ ଭଣ୍ଡୄଯ ପ୍ରୄଫଶ କଯି ଫିବିନ୍ନ ଯାସାୟନିକ
ପ୍ରକ୍ରିୟାୄଯ ଦ୍ୱିତୀୟ ୄେଣୀଯ ପ୍ରଦୂ ଷକ ନିଗ୍ତ କଯିଥାଅନ୍ତି। ନାଆୄଟ୍ରାୄଜନ ଡାଆକ୍ସାଆଡ ପ୍ରବୃତି
ପ୍ରଥଭ ୄଗାଷ୍ଠୀ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ୄେଣୀଯ ପ୍ରଦୂ ଷକ ସଂମୁକ୍ତ ୄହାଆ ପୄ ାୄକଭିକାର

, ସ୍ମଗ, ଭଳ

କଣିକା ଅଦି ସୃଷ୍ଟି କଯିଥାନ୍ତି। ଏହି ଫାୟୁ ପ୍ରଦୂ ଷକ ଜୀଫଜଗତକୁ ମୄଥଷ୍ଟ ପ୍ରବାଫିତ କଯିଥାଏ।
ଫିୄଶଷତଃ ୧୦ ଭାଆକ୍ରନଯୁ କମ ଅକାଯ କଣିକା ଅଭ ଶ୍ୱାସନୀୄଯ ପ୍ରୄଫଶ କଯି ଅଜଭା

,

ୄରାଙ୍କାଆ ସ
ି ଆତୟାଦି ୄଯାଗ ଏଫଂ ପୁ ସପୁ ସଯ ଫାୟୁ ଯିଫହନ ର୍ଦ୍ତିୄଯ ଜଭାୄହାଆ ଫିବିନ୍ନ
ଶ୍ୱାସଜନିତ ୄଯାଗ ସୃଷ୍ଟି କଯିଥାଏ।ପ୍ରକୃ ତୄି ଯ ଫାୟୁ ପ୍ରଦୂ ଷଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଯିଫା ସମ୍ଭଫଯ ନୁ ୄହଁ।
ଫାୟୁ ପ୍ରଦୂ ଷଣ ଉତ୍ସଯୁ ପ୍ରଦୂ ଷକକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଯିଫା ସୄଫ୍ାତ୍କୃଷ୍ଟ ଉାୟ। ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥାଗୁଡକ
ି ଯୁ ନିଗ୍ତ
ପ୍ରଦୂ ଷକଗୁଡକ
ି ୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଯିଫାକୁ ୄହୄର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ୂଫ୍ଯୁ ାଯିୄଫଶିକ ପ୍ରବାଫ ଅକନ

କଯିଫା ଅଫଶୟକ। କାଯଖାନା ଯିସଯୄଯ ଉଡୁଥିଫା ଧୂକ
ି ୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଯିଫା , ଅଫଶୟକ କାଯିଗଯି
ୄକୌଶ ଫୟଫହାଯ, ପ୍ରଦୂ ଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମନ୍ତ୍ରାତିଯ ପ୍ରୄୟାଗ, ଶିଳ୍ପୄକନ୍ଦ୍ରୄଯ ଉଚ୍ଚ ଚିଭିନୀ ରଗାଆଫା
ପ୍ରତି ଦୃ ଷ୍ଟିୄଦଫାକୁ ଡିଫ। ୄସୌଯଚୁ ରିଯ ଫୟଫହାଯ

, ଚତୁ ଃାଶ୍ୱ୍ୄଯ ଆତସ୍ତତଃବାୄଫ ଯିତୟକ୍ତ

ିଅ, ଅଫଜ୍ନା, ଲାଷ୍ଟିକ, ରିଥିନ, ଥୄଭ୍ାକୁ ଲଯ ୁନଃଚକ୍ରଣ କଯି ୄକୄତକାଂଶୄଯ ପ୍ରଦୂ ଷଣକୁ
ପ୍ରତିହତ କଯିାଯିଫା। ଫାୟୁ ପ୍ରଦୂ ଷଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଯିଫା ାଆଁ ବାଯତ ସଯକାଯ ଫାୟୁ ପ୍ରଦୂ ଷଣ
ନିଯାକଯଣ ଓ ନିଫାଯଣ ଅଆନ ୧୯୮୧ ପ୍ରଣୟନ କଯିଛନ୍ତି। ଫିବିନ୍ନ ସହଯଯୁ ପ୍ରଦୂ ଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

ୄଫାଡ୍ ଦ୍ୱାଯା ୄଭାଫାଆରୄଯ ନଭୁନା ସଂଗ୍ରହ କଯି ଯୀକ୍ଷା କଯାମାଉଛି। ଫିବିନ୍ନ ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥାଯୁ ନିଗ୍ତ
ଫିଷାକ୍ତ ଫାୟୁ ୄଯ ପ୍ରଦୂ ଷକଯ ଯିଭାଣ ାଯିାଶ୍ୱିକ ଫାୟୁ ଯ ଗୁଣଫତ୍ତା ଜାଣିଫା ାଆଁ ନରାଆନ
ଭନି ଯିଂଯ ଫୟଫସ୍ଥା କଯାମାଆଛି। ଫାୟୂ ପ୍ରଦୂ ଷଣ ଅଆନ ାନୄଯ ଫୄହା କୄର ପ୍ରଦୂ ଷଣ
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ୄଫାଡ୍ ଅଆନ ନୁ ମାୟୀ ଦାରତୄଯ ୄକସ ଦାଏଯ କଯୁଛନ୍ତି। ୄସହିବି ୄଫାଡ୍
ତଯପଯୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ୄକୌଣସି ନିୄଦ୍ଶ ଫିୄଯାଧୄଯ ବିୄମାଗ ଥିୄର ତା

’ଯ ଶୁଣାଣି ାଆଁ ଯାଜୟ

ସଯକାଯ ଏକ ଶୀଷ୍ ଥଯି ି ଗଠନ କଯିଛନ୍ତି।ଫାୟୁ ପ୍ରଦୂ ଷଣ ଏକ ସାଫ୍ଜନୀନ ସଭସୟା। ଭଳଫଷ୍ା ,
ଓୄଜାନ ଗତ୍ତ୍ , ସଫୁ ଜଗୃହ ଫାଷ୍ପ ୄମାଗୁ ୄହଉଥିଫା ଫିଶ୍ୱତାନ ଫୃ ର୍ଦ୍ି

, ଜ, ଭୃତ୍ତକ
ି ା ଓ ଫାୟୁ ଯ

ଯିଫତ୍ତ୍ନ ଜୀଫଜଗତଯ ଶାଯୀଯିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ଜିନୀୟ ଫୟଫସ୍ଥାୄଯ ସନ୍ତୁନ ସୃଷ୍ଟି କଯିଫା ସହ
ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୟାନୟ ଭଣ୍ଡକୁ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରବାଫିତ କଯୁଛି। ଯିୄଫଶଯ ସୁଯକ୍ଷା ଓ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରୄତୟକ
ନାଗଯିକଯ ୄଭୌିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କତ୍ତ୍ଫୟ। ଫାୟୁ ପ୍ରଦୂ ଷଣ ହ୍ରାସ ାଆଁ ମୁର୍ଦ୍କାୀନବିତ୍ତୄି ଯ ୄକୄତକ
ଗ୍ରାଧିକାଯଭୂକ ଦୄକ୍ଷ ମଥା ସୄଚତନତା ସୃଷ୍ଟି

, ଶିକ୍ଷାନୁ ଷ୍ଠାନ, ଚିକତ୍ସ
ି ାୟ, ଜଯାେଭ

ନିକ ୄଯ ‘ୄନା କାଯ ଅଆଡରିଙ୍ଗ ୄଜାନ ’ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସଫ୍ସାଧାଯଣ ମାନ ଓ ସାଆୄକରୄଯ ମିଫା ,
ଭିୄଥନ ଗୟାସ ମାହା ଙ୍ଗାଯକାଭଳ ୄକ୍ଷା ୨୧ ଗୁଣ ଧିକ ନିଷ୍ଟକାଯୀ ତାହାଯ ଉତ୍ସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
କଯିଫା, କୄପାଷ୍ଟ ଓ ୁନଃଫିନୄି ମାଗ ଫୟଫସ୍ଥା ଦ୍ୱାଯା ଯିତୟକ୍ତ ଲାଷ୍ଟିକ ସୄଭତ ିଅ-ଅଫଜ୍ନାଯ
ସୁଫନ
ି ୄି ମାଗ କଯିଫା , ଶିଳ୍ପାନୁ ଷ୍ଠାନଯୁ ନିଗ୍ତ ଫାୟୁ ପ୍ରଦୂ ଷକଯ ଯିଭାଣକୁ ଉତ୍ସଯୁ ହ୍ରାସ କଯିଫା

,

ଡିୄଜର ଓ ୄୄଟ୍ରାର ବି ଜୀଫାଶମ ଜାୄଣି ଫୟଫହାଯ ନ କଯି ହାଆରିଡ ଓ ଆୄରକିରିକ ମାନ
ଫୟଫହାଯ କଯିଫା, ନଫୀକଯଣୄମାଗୟ ଶକ୍ତି ଫୟଫସ୍ଥାକୁ ତ୍ୱଯାନିବତ କଯିଫା , ଅଞ୍ଚିକ, ଜାତୀୟ ତଥା
ନ୍ତଜ୍ାତୀୟ ସ୍ତଯୄଯ ଫାୟୁ ପ୍ରଦୂ ଷଣୄଯ ନିଦଷ୍ଟ
ି ଫାୟୁ ପ୍ରଦୂ ଷଣ ାଆଁ ଅକ୍ସନ ଲାନ ତିଅଯି କଯିଫା ,
ମାହାକି ପ୍ରୄତୟକ ଫଷ୍ ଫିଶ୍ୱସ୍ତଯୄଯ ପ୍ରଦୂ ଷଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତିଯ ୫ ଫିରିୟନ ଡରାଯ ସଞ୍ଚିତ
ୄହାଆାଯିଫ।ଭିତ
ି ଜାତିସଂଘ ଫିଫଯଣୀ ନୁ ମାୟୀ ପ୍ରତି ୫ ଫଷ୍ୄଯ ଫିଶ୍ୱଯ ଉତ୍ତା ୧ ଡିଗ୍ରୀ
ୄସରସିୟସ ଫୃ ର୍ଦ୍ି ାଉଛି। ସୁତଯାଂ ପ୍ରୄତୟକ ୄରାକ ୫ ି ୄରଖାଏ ଫୃ କ୍ଷୄଯାଣ କଯି ଅଭ
ବଫିଷୟତ ଫଂଶଧଯଙ୍କ ାଆଁ ଏକ ସୁନ୍ଦଯ ନିଯାଭୟ ସଫୁ ଜ ୃଥିଫୀ ସୃଷ୍ଟି କଯିାଯିଫା।

