
 

 

ଜୀଫଜଗତ ଫଞ୍ଚଫିା ାଆଁ ଫାୟୁ ଏକ ଯହିାମ୍ୟ ଉାଦାନ। ଏଥିୄଯ ଥିଫା ଭଳଜାନ ଅଭ ଯକ୍ତୄଯ 
ଥିଫା ହିୄ ଭାୄଗଲାଫନି  କଣିକା ସହତି ମୁକ୍ତ ୄହାଆ କ୍ସହିିୄ ଭାୄଗଲାଫନି  ପ୍ରସୁ୍ତତ କୄଯ। ତାହା 
ଯକ୍ତୄରାତ ସହତି ଶଯୀଯଯ ଫବିିନ୍ନ ଂଶକୁ ଭଳଜାନ ୄମାଗାଆଥାଏ। ଏହା ଖାଦୟକୁ ଜାଯଣ କଯ ି
ଶକି୍ତ ଉତ୍ପନ୍ନ କୄଯ। ଏହ ିସବୟଂକ୍ରିୟ ଶାଯୀଯକି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନଯିଫଚ୍ଛନି୍ନ ବାୄଫ ଚାରିଥାଏ। ନ ଖାଆ ଅୄଭ 
କଛିଦିନି ଫଞ୍ଚମିିଫା ଭାତ୍ର ଫାୟୁ ଫନିା କଛି ିକ୍ଷଣ ଫ ିଫଞ୍ଚଫିା ସମ୍ଭଫ।ଫାୟୁଭଣ୍ଡ କଭ ବ ିଥୃିଫୀକୁ 
ୄଘାଡାଆ ଯଖିଛ।ି ସାଧାଯଣତଃ ଫାୟୁୄଯ ୄକୌଣସ ିଗୟାସୀୟ , କଠନି ଫା ଜୀୟ ଦାଥ୍ ନରି୍ଦ୍୍ାଯତି 
ଭାତ୍ରାଠାଯୁ ଧିକ ଯହ ିପ୍ରଦୂଷଣ କଯନ୍ତ।ି ୄସଗୁଡକୁି ଫାୟୁ ପ୍ରଦୂଷକ କୁହାମାଏ। ଫାୟୁ ପ୍ରଦୂଷକଗୁଡକୁି 
ଦୁଆବାଗୄଯ ଫବିକ୍ତ କଯାମାଏ , ମଥା ପ୍ରାଥଭିକ ଓ ଦ୍ୱତିୀୟକ। ନାଆଟ୍ରକି କ୍ସାଆଡ , କାଫ୍ନ 
ଭୄନାକ ସାଆଡ , ଙ୍ଗାଯକାଭଳ, ସରପଯଡାଆକ୍ସାଆଡ , ହାଆୄରାୄଜନ  ଅଦ ିଗୟାସ  ପ୍ରାଥଭିକ 
ୄେଣୀଯ ଏଫଂ ଏହ ିପ୍ରାଥଭିକ ପ୍ରଦୂଷକଗୁଡକି ଫାୟୁଭଣ୍ଡୄଯ ପ୍ରୄଫଶ କଯ ିଫବିିନ୍ନ ଯାସାୟନକି 
ପ୍ରକି୍ରୟାୄଯ ଦ୍ୱତିୀୟ ୄେଣୀଯ ପ୍ରଦୂଷକ ନଗି୍ତ କଯଥିାଅନ୍ତ।ି ନାଆୄଟ୍ରାୄଜନ  ଡାଆକ୍ସାଆଡ  ପ୍ରବୃତ ି
ପ୍ରଥଭ ୄଗାଷ୍ଠୀ ସହ ଦ୍ୱତିୀୟ ୄେଣୀଯ ପ୍ରଦୂଷକ ସଂମୁକ୍ତ ୄହାଆ ପୄ ାୄକଭିକାର , ସ୍ମଗ , ଭଳ 
କଣିକା ଅଦ ିସଷିୃ୍ଟ କଯଥିାନ୍ତ।ି ଏହ ିଫାୟୁ ପ୍ରଦୂଷକ ଜୀଫଜଗତକୁ ମୄଥଷ୍ଟ ପ୍ରବାଫତି କଯଥିାଏ। 
ଫିୄ ଶଷତଃ ୧୦ ଭାଆକ୍ରନ ଯୁ କମ  ଅକାଯ କଣିକା ଅଭ ଶ୍ୱାସନୀୄଯ ପ୍ରୄଫଶ କଯ ିଅଜ ଭା , 

ୄରାଙ୍କାଆ ସି  ଆତୟାଦ ିୄଯାଗ ଏଫଂ ପୁସ ପୁସ ଯ ଫାୟୁ ଯଫିହନ ର୍ଦ୍ତିୄ ଯ ଜଭାୄହାଆ ଫବିିନ୍ନ 
ଶ୍ୱାସଜନତି ୄଯାଗ ସଷିୃ୍ଟ କଯଥିାଏ।ପ୍ରକୃତିୄ ଯ ଫାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କଯଫିା ସମ୍ଭଫଯ ନୁୄହଁ। 
ଫାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଉତ୍ସଯୁ ପ୍ରଦୂଷକକୁ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କଯଫିା ସୄଫ୍ାତୃ୍କଷ୍ଟ ଉାୟ। ଶଳି୍ପସଂସ୍ଥାଗୁଡକିଯୁ ନଗି୍ତ 
ପ୍ରଦୂଷକଗୁଡକୁି ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କଯଫିାକୁ ୄହୄର ଶଳି୍ପ ପ୍ରତଷି୍ଠା ୂଫ୍ଯୁ ାଯିୄ ଫଶକି ପ୍ରବାଫ ଅକନ 
କଯଫିା ଅଫଶୟକ। କାଯଖାନା ଯସିଯୄଯ ଉଡୁଥିଫା ଧୂକୁି ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କଯଫିା , ଅଫଶୟକ କାଯଗିଯ ି
ୄକୌଶ ଫୟଫହାଯ, ପ୍ରଦୂଷଣ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ମନ୍ତ୍ରାତଯି ପ୍ରୄୟାଗ, ଶଳି୍ପୄକନ୍ଦ୍ରୄଯ ଉଚ୍ଚ ଚଭିିନୀ ରଗାଆଫା 
ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟୄଦଫାକୁ ଡଫି। ୄସୌଯଚୁରିଯ ଫୟଫହାଯ , ଚତୁଃାଶ୍ୱ୍ୄଯ ଆତସ୍ତତଃବାୄଫ ଯତିୟକ୍ତ 
ଅି, ଅଫଜ୍ନା, ଲାଷ୍ଟିକ, ରିଥିନ, ଥୄଭ୍ାକୁଲ ଯ ୁନଃଚକ୍ରଣ କଯ ିୄକୄତକାଂଶୄଯ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ 
ପ୍ରତହିତ କଯିାଯଫିା। ଫାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କଯଫିା ାଆଁ ବାଯତ ସଯକାଯ ଫାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ 
ନଯିାକଯଣ ଓ ନଫିାଯଣ ଅଆନ ୧୯୮୧ ପ୍ରଣୟନ କଯଛିନ୍ତ।ି ଫବିିନ୍ନ ସହଯଯୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ 



 

 

ୄଫାଡ୍ ଦ୍ୱାଯା ୄଭାଫାଆରୄଯ ନଭନୁା ସଂଗ୍ରହ କଯ ିଯୀକ୍ଷା କଯାମାଉଛ।ି ଫବିିନ୍ନ ଶଳି୍ପସଂସ୍ଥାଯୁ ନଗି୍ତ 
ଫଷିାକ୍ତ ଫାୟୁୄଯ ପ୍ରଦୂଷକଯ ଯଭିାଣ ାଯିାଶ୍ୱକି ଫାୟୁଯ ଗୁଣଫତ୍ତା ଜାଣିଫା ାଆଁ ନ ରାଆନ  
ଭନ ିଯଂିଯ ଫୟଫସ୍ଥା କଯାମାଆଛ।ି ଫାୟୂ ପ୍ରଦୂଷଣ ଅଆନ ାନୄଯ ଫୄହା କୄର ପ୍ରଦୂଷଣ 
ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ୄଫାଡ୍ ଅଆନ ନୁମାୟୀ ଦାରତୄଯ ୄକସ  ଦାଏଯ କଯୁଛନ୍ତ।ି ୄସହବି ିୄଫାଡ୍ 
ତଯପଯୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ୄକୌଣସ ିନିୄ ଦ୍ଶ ଫିୄ ଯାଧୄଯ ବିୄମାଗ ଥିୄର ତା ’ଯ ଶୁଣାଣି ାଆଁ ଯାଜୟ 
ସଯକାଯ ଏକ ଶୀଷ୍ ଥଯ ି ିଗଠନ କଯଛିନ୍ତ।ିଫାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏକ ସାଫ୍ଜନୀନ ସଭସୟା। ଭଳଫଷ୍ା , 
ଓୄଜାନ ଗତ୍ତ୍ , ସଫୁଜଗହୃ ଫାଷ୍ପ ୄମାଗୁ ୄହଉଥିଫା ଫଶି୍ୱତାନ ଫୃର୍ଦ୍ି , ଜ, ଭତୃ୍ତକିା ଓ ଫାୟୁଯ 
ଯଫିତ୍ତ୍ନ ଜୀଫଜଗତଯ ଶାଯୀଯକି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ଜନିୀୟ ଫୟଫସ୍ଥାୄଯ ସନୁ୍ତନ ସଷୃ୍ଟି କଯଫିା ସହ 
ଏହ ିପ୍ରକି୍ରୟା ନୟାନୟ ଭଣ୍ଡକୁ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରବାଫତି କଯୁଛ।ି ଯିୄ ଫଶଯ ସଯୁକ୍ଷା ଓ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରୄତୟକ 
ନାଗଯକିଯ ୄଭୌକି ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କତ୍୍ତଫୟ। ଫାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ ାଆଁ ମୁର୍ଦ୍କାୀନବିତ୍ତିୄ ଯ ୄକୄତକ 
ଗ୍ରାଧିକାଯଭୂକ ଦୄକ୍ଷ ମଥା ସୄଚତନତା ସଷିୃ୍ଟ , ଶକି୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଚକିତି୍ସାୟ, ଜଯାେଭ 
ନକି ୄଯ ‘ୄନା କାଯ ଅଆଡ ରିଙ୍ଗ ୄଜାନ ’ ପ୍ରତଷି୍ଠା, ସଫ୍ସାଧାଯଣ ମାନ ଓ ସାଆୄକରୄଯ ମିଫା , 

ଭିୄଥନ  ଗୟାସ  ମାହା ଙ୍ଗାଯକାଭଳ ୄକ୍ଷା ୨୧ ଗୁଣ ଧିକ ନଷି୍ଟକାଯୀ ତାହାଯ ଉତ୍ସକୁ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ 
କଯଫିା, କୄପାଷ୍ଟ ଓ ୁନଃଫନିିୄ ମାଗ ଫୟଫସ୍ଥା ଦ୍ୱାଯା ଯତିୟକ୍ତ ଲାଷି୍ଟକ  ସୄଭତ ଅି-ଅଫଜ୍ନାଯ 
ସଫୁନିିୄ ମାଗ କଯଫିା , ଶଳି୍ପାନୁଷ୍ଠାନଯୁ ନଗି୍ତ ଫାୟୁ ପ୍ରଦୂଷକଯ ଯଭିାଣକୁ ଉତ୍ସଯୁ ହ୍ରାସ କଯଫିା , 

ଡିୄ ଜର ଓ ୄୄଟ୍ରାର ବ ିଜୀଫାଶମ ଜାୄଣି ଫୟଫହାଯ ନ କଯ ିହାଆରଡି ଓ ଆୄରକିରିକ  ମାନ 
ଫୟଫହାଯ କଯଫିା , ନଫୀକଯଣୄମାଗୟ ଶକି୍ତ ଫୟଫସ୍ଥାକୁ ତ୍ୱଯାନିବତ କଯଫିା , ଅଞ୍ଚକି, ଜାତୀୟ ତଥା 
ନ୍ତଜ୍ାତୀୟ ସ୍ତଯୄଯ ଫାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣୄଯ ନଦିଷି୍ଟ ଫାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ାଆଁ ଅକ୍ସନ  ଲାନ ତଅିଯ ିକଯଫିା , 

ମାହାକ ିପ୍ରୄତୟକ ଫଷ୍ ଫଶି୍ୱସ୍ତଯୄଯ ପ୍ରଦୂଷଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତଯି ୫ ଫରିିୟନ ଡରାଯ ସଞ୍ଚତି 
ୄହାଆାଯଫି।ଭିତି ଜାତସିଂଘ ଫଫିଯଣୀ ନୁମାୟୀ ପ୍ରତ ି୫ ଫଷ୍ୄଯ ଫଶି୍ୱଯ ଉତ୍ତା ୧ ଡଗି୍ରୀ 
ୄସରସୟିସ  ଫୃର୍ଦ୍ ିାଉଛ।ି ସତୁଯାଂ ପ୍ରୄତୟକ ୄରାକ ୫  ିୄରଖାଏ ଫୃକ୍ଷୄଯାଣ କଯ ିଅଭ 
ବଫଷିୟତ ଫଂଶଧଯଙ୍କ ାଆଁ ଏକ ସନୁ୍ଦଯ ନଯିାଭୟ ସଫୁଜ ଥୃିଫୀ ସଷିୃ୍ଟ କଯିାଯଫିା। 


