ଉପକ୍ରମ : ଜଙ୍ଗର ୄହଉଛି ଆଦିଫ ଭାନଫଯ ଫାସ ସ୍ଥାନ | ଫୃ କ୍ଷ ସହ ଆଦିଫ ଭାନଫ ଯ ଯହୁ ଥିରା
ନିଫଡ
ି ସମ୍ପକକ | ଫୃ କ୍ଷ ଥିରା ତାଯ ଜୀଫନଧାଯଣ ଯ ଭୁଖୟ ଅଫରଭବନ

| ଏୄଫଫି ଜଙ୍ଗର ଆଭ

ଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ସୃଷ୍ଟି କୄଯ ୄଯାଭାଞ୍ଚକ ଯ ବାଫନା | ଫୃ କ୍ଷ ୄହଉଛି ଭଣିଷ ଯ ପ୍ରାଣ ୄାଷକ |
ଆଜି ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଗତିଶୀ ଯାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜୀଫନୄଯ ଅଥକୄନୈତକ
ି ଦୃ ଷ୍ଟିୄକାଣଯୁ ଅଯଣୟ ଏକ ଭହାଭୂରୟ
ସମ୍ପଦ ଯୂୄ ଫିୄଫଚିତ ୄହାଇଛି | ସୁତଯାାଂ ଅଯଣୟ ଆଉ ଅଫାାଂଞ୍ଚିତ ନୁ ୄହେଁ , ଅକରୟାଣକଯ ନୁ ୄହେଁ
କିଭବା ତାହା ଭନୁ ଷୟ ଥୄଯ ଏକ ପ୍ରତିଫନ୍ଧକ ନୁ ୄହ

| ଅଯଣୟକ୍ଷୟ ଯ କୁ ପ୍ରବାଫ ୄହଉଛି

ସୁଦୂଯପ୍ରସାଯୀ | ସବୟତା ଯ ଧ୍ଵାଂସ ଓ ଜୀଫନ ସତ୍ତା ୄରା ଯ ସତକକ ଘଣ୍ଟି ଶୁଣିଫା ୄଯ ଭନୁ ଷୟ
ଫନ ସାଂଯକ୍ଷଣ ଓ ଧ୍ଵସ୍ତ ଫନ ଯ ନଫୀକଯଣ ାଇେଁ ଫୃ କ୍ଷୄଯାଣ ୄଯ ଭୄନାନିୄଫଶ କଯିଛ ି
ନଥିଫା ସ୍ଥାନ ୄଯ ନୂ ତନ ଫନ ଯ ସୃଷ୍ଟି ହିଁ ଫନୀକଯଣ ଫା ଫୃ କ୍ଷୄଯାଣ

| ଫନ

| ଏହାକୁ ସପ କଯିଫା

ାଇେଁ ପ୍ରତିଫଷକ ଜୁ ରାଇ ପ୍ରଥଭ ସପ୍ତାହ ୄଯ ସଭଗ୍ର ୄଦଶୄଯ ସାଭୂହକ
ି ବାୄଫ ଜନସାଧାଯଣ
ଫୃ କ୍ଷୄଯାଣ କାମକୟକ୍ରଭ ୄଯ ସାଭିର ୄହାଇଥାନ୍ତି | ଏହା ଆଭ ୄଦଶୄଯ ଫନଭୄହାତ୍ସଫ ନାଭୄଯ
ଯିଚତ
ି |
ବୃ କ୍ଷର ୋପଣ କୋର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ : ଜଙ୍ଗର ଇଶ୍ଵଯଙ୍କଯ ଅଫଦାନ | ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ଜଙ୍ଗର କ୍ଷୟ ଦ୍ୱାଯା ସୃଷ୍ଟ
ସଭସୟା ଯ ସଭାଧାନ ାଇେଁ ପ୍ରତିଫଷକ ଜୁ ରାଇ ପ୍ରଥଭ ସପ୍ତାହ ୄଯ ଆଭ ୄଦଶୄଯ ଫନଭୄହାତ୍ସଫ
ସପ୍ତାହ ାିତ ହୁ ଏ | ଏହି ଦିନ ନୂ ଆ ଗଛ ରଗାଇଫା ଫିଧି | ୄତଣୁ ଜଙ୍ଗର ଫିବାଗ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ
ଚାଯା ଫିନା ଭୂରୟୄଯ ଫା ସ୍ୱଳ୍ପ ଭୂରୟୄଯ ଜନସାଧାଯଣ ଙ୍କୁ ୄମାଗାଇ , ଫୃ କ୍ଷୄଯାଣ ପ୍ରତି ଆକୃ ଷ୍ଟ
କଯାମାଇଥାଏ | ସଯକାଯୀ ସ୍ତଯ ୄଯ କଟାମାଇଥିଫା ଜଙ୍ଗର ଯ ଯିୂଯଣ ାଇେଁ ନୂ ତନ ଜଙ୍ଗର
ସୃଷ୍ଟି ନିଭୄନ୍ତ ଦୄକ୍ଷ ନିଆମାଉଛି | ଫନୀକଯଣ ଦ୍ୱାଯା କୃ ତଭ
ି ଜଙ୍ଗର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭଫଯ ୄହାଇଛି
| ଏହି ଫନୀକଯଣ ୄମାଜନା ଗୁଡକ
ି ଭଧ୍ୟୄଯ ଉକୂ ଫତ୍ତକୀ ଫନୀକଯଣ

, ୁନଃଫନୀକଯଣ ,

ସାଭାଜିକ ଫନୀକଯଣ , ତିତ ଜଭିଯ ଫନୀକଯଣ , ସହଯାଞ୍ଚ ଫନୀକଯଣ ପ୍ରଧାନ |

ଫୃ କ୍ଷୄଯାଣ ୄଯ ୄଯ ମତ୍ନ ଯ ଅବାଫ ଯୁ ଚାଯା
ରକ୍ଷ ରକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫଯଫାଦ ହୁ ଏ

, ଫୃ କ୍ଷ ଗାଈ ୄଗାଯୁ ଭାନଙ୍କ ଆହଯହୁ ଏ |

| ଏଥିାଇେଁ ମତ୍ନଫାନ ୄହଫା ଦଯକାଯ

| ଚାଯାପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି ଓ

ଫୃ କ୍ଷୄଯାଣ ନାଭୄଯ ଦୁ ନକୀତି କୁ ପ୍ରସୟ ଦିଆମିଫା ଉଚିତ ନୁ ୄହେଁ |
ବୃ କ୍ଷର ୋପଣ ବୋ ବନୀକ ଣ

ଆବଶ୍ୟକତୋ : ୃଥିଫୀ ୄଯ ଯିୄଫଶୀୟ ସନ୍ତୁନ ାଇେଁ ଜଙ୍ଗରଯ

ଆଫଶୟକତା ଯହିଛ ି | ଫାୟୁ ଭଣ୍ଡ ଜଯିଆୄଯ ୃଥିଫୀଯ ତାଭାତ୍ରା କୁ ଜୀଫନଯ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ାଇେଁ
ଠିକଣା ବାଫୄଯ ସ୍ଥିଯ ଯଖିଫା ଫୟାାଯୄଯ ଜଙ୍ଗର ଏକ ଗୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍କ ବୂଭିକା ଗ୍ରହଣ କୄଯ

|

ସୁତଯାାଂ ଧ୍ଵସ୍ତ ଫନଯ ୁନଯଦ୍ଧାଯ ଓ ନୂ ତନ ଫନ ସୃଷ୍ଟି ାଇେଁ ଫୃ କ୍ଷୄଯାଣ କୁ ପ୍ରାଥଭିକତା ଦିଆମିଫା
ଉଚିତ | ନିୟଭିତ ଫୃ ଷ୍ଟି ଫୃ କ୍ଷ ଭାନଙ୍କ ୄମାଗୁ ସୃଷ୍ଟି ୄହାଇଥାଏ | ସଭୁଦ୍ର ଉକୂ ସ୍ଥ ଅଯଣୟ ଫାତୟା
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ୄଯ ସାହାମୟ କୄଯ | କୃ ଷି ଯ ାରୟିତ୍ରୀ ଜଙ୍ଗର | କୃ ଷିାଇେଁ ଉଫକଯ ଭୂତ୍ତକ
ି ା , ଉକୂ 
ଜଫାୟୁ , ଜୄସଚନ ାଇେଁ ଉମୁକ୍ତ ଯିଭାଣ ଯ ଜ ଓ ସାଯ ଜଙ୍ଗର ୄମାଗାଏ | ଭୂତ୍ତକ
ି ାଯ
ଗୁଣାତ୍ମକ ଭାନଯ ସୁଯକ୍ଷା ଦିଗୄଯ ଜଙ୍ଗର ଏକ ତାମକୟୂର୍ଣ୍କ ବୂଭିକା ଗ୍ରହଣ କୄଯ

| ଜଙ୍ଗରୄଯ

ଫୃ କ୍ଷ ଭାନଙ୍କ ଉସ୍ଥିତ ି ୄମାଗୁ ବୁୃଷ୍ଠ କୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କଯିଥିଫା ଉଫକଯ ଭାଟି କୁ ଫନ ଉଡାଇ ାୄଯ
ନାହିଁ | ଫୃ କ୍ଷ ୄମାଗୁ ଯିୄଫଶ ସୁଯକ୍ଷିତ ଯୄହ

| ଜୀଫନ ଧାଯଣ ାଇେଁ ଫିଶୁଦ୍ଧ ଫାୟୁ ଭିୄ

|

ଅଙ୍ଗାଯକାଭଳ ଫାଷ୍ପ ଫାୟୁ ଭଣ୍ଡୄଯ ବାଯସାଭୟ ଯକ୍ଷା କଯି ଯୄହ |
ଅ ଣୟ କ୍ଷୟ

କୋ ଣ : ଜନସାଂଖୟା ଫୃ ଦ୍ଧି ଜନିତ ଫାସ ଓ ଚାଷ ଯ ଅବାଫ କୁ ସୁଧାଯିଫା ନିଭିତ୍ତ

ଭନୁ ଷୟ ଜଙ୍ଗର ଧବାଂସ ୄଯ ୄହାଇଛି ପ୍ରଫୃ ତ୍ତ | ଶୁ ଭାନଙ୍କଯ ଚାଯଣ ବୂଭି ାଇେଁ ଜଙ୍ଗର ଉୄଯ
ପ୍ରଫ ଚା ଡୁଛି | ଫହୁ ଭଖ
ୁ ୀ ନଦୀ ଫନ୍ଧ ୄମାଜନା , ଜଫିଦୁୟତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ , ଗୃହହୀନ ଫୟକ୍ତି
ଙ୍କୁ ଜଭି ୄମାଗାଣ , ଗୃହ ନିଭକାଣ ଆଦି ଜଙ୍ଗର ଉୄଚ୍ଛଦ ଯ ୄଗାଟିଏ ୄଗାଟିଏ କାଯଣ

| ଶିଳ୍ପ ଓ

ଶିଳ୍ପାନୁ ଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାଦ୍ୱାଯା ଜଙ୍ଗର ଯ ଅଫକ୍ଷୟ ଘଟୁଛି | ୄଚାଯା କାଠ ୄଫାଯୀ ଭାୄନ ଭଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗର
କ୍ଷୟ ଯ କାଯଣ | ଅସାଧୁ ଜଙ୍ଗର ଠିକାଦାଯ ଭାୄନ ଦୁ ନକୀତଗ୍ରସ୍ତ ଜଙ୍ଗର ଅଧିକାଯୀ ଭାନଙ୍କୁ ଆଥିକ

ୄରାବ ୄଦଖାଇ ଜଙ୍ଗର କାଟି ଦା କଯିଥାନ୍ତି

| ଗ୍ରାଭାଞ୍ଚ ଯ ଦାଯିଦ୍ର ହିଁ ଜଙ୍ଗର ଉୄଚ୍ଛଦ ଯ

ଅନୟତଭ କାଯଣ | ୄକୄତକ ଆଥିକ ଅନଟନ ୄମାଗୁ ୄସଭାୄନ ଜଙ୍ଗର କାଟି ଜାୄଣୀ ଯୂୄ
ଫୟଫହାଯ କଯିଥାନ୍ତି | ଫନୟ ଜନ୍ତୁ ମଥା ଫାଘ , ବାରୁ ଆଦି ହିାଂସ୍ର ଶୁ ଭାୄନ ଜଙ୍ଗରଯ ଯକ୍ଷକ |
ଫନ ଧ୍ଵାଂସ ୄମାଗୁ ୄସଭାନଙ୍କ ସାଂଖୟା ହ୍ରାସ ାଇରା ପୄଯ କାଠ ୄଚାଯି ଆଦି ଯ ପ୍ରବୂତ ଦିନ କୁ
ଦିନ ଫଢିଫାୄଯ ରାଗିରା | ଆଭ ୄଦଶୄଯ ୄକୄତକ ଅଞ୍ଚୄଯ ଆଦିଫାସୀ ଭାନଙ୍କଯ ୄାଡୁଚାଷ
ଭଧ୍ୟ ଅଯଣୟ କ୍ଷୟ ଯ କାଯଣ |
ଅ ଣୟ କ୍ଷୟ

କୁ ପ ିଣତି : ଅଯଣୟକ୍ଷୟ ଏକ ଅଯିଭାଣଦଶକୀ କାମକୟ | ଏହାଯ ଅକାଯିତା

କଳ୍ପନାତୀତ | ଜଙ୍ଗର କ୍ଷୟ ଦ୍ୱାଯା ଜଫାୟୁ ଯ ଯିଫତ୍ତକନ ସହ ଅନିୟଭିତ ଫଷକା , ଫନୟା , ଭଯୁଡି
ଓ ଦୁ ବିକ୍ଷ ଆଦି ୄହାଇଥାଏ | ୃଥିଫୀ ଯ ଅୄନକ ସ୍ଥାନ ଅଯଣୟକ୍ଷୟ ୄହତୁ ଭଯୁବୂଭି ୄଯ ଯିଣତ
ୄହାଇଛି | ଜାୄଣି ଓ ଗୃହକଯଣ ାଇେଁ କାଠ ଯ ଅବାଫ ଘୄଟ

| ଜୀଫନଯକ୍ଷାକାଯୀ ଔଷଧ

ଦୁ ଃଷ୍ପୟା ହୁ ଏ | ଫୃ କ୍ଷ ଫିନା ଯିୄଫଶ ପ୍ରଦୂ ଷଣ ଦୁ ତତଯ ହୁ ଏ |
ଉପସଂହୋ : ଜଙ୍ଗର ଆଭଯ ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ | ୁଣି ଏହା ଦ୍ୱାଯା ଜଫାୟୁ ଓ ଯିୄଫଶ ସୁଯକ୍ଷିତ
ୄହାଇ ଯହିଛ ି | ଫନ୍ଧୁ ହିସାଫୄଯ ଜଙ୍ଗର ଭାନଫ ସଭାଜ ଯ ଫହୁ ଉକାଯ ସାଧନ କଯୁଛି | ୄତଣୁ
ଜଙ୍ଗର କୁ ଫୟଫସାୟିକ ଉୄଦୟଶ ୄଯ ଅଫିଚାଯିତ ବାୄଫ ଉୄମାଗ କଯାମିଫ ଉଚିତ ନୁ ୄହେଁ |
ଫୃ କ୍ଷ ହିଁ ଜୀଫନ | ଜୀଫନ ଯକ୍ଷା ାଇେଁ ପ୍ରତୟକ ଫୟକ୍ତି ଜୀଫନୄଯ ଦୁ ଇ ତିନଟି ଫୃ କ୍ଷ ରଗାଇଫା ଉଚିତ
|

