
ଉପକ୍ରମ : ଜଙ୍ଗର ୄହଉଛ ିଆଦଫି ଭାନଫଯ ଫାସ ସ୍ଥାନ | ଫୃକ୍ଷ ସହ ଆଦଫି ଭାନଫ ଯ ଯହୁଥିରା 
ନଫିଡି ସମ୍ପକକ | ଫୃକ୍ଷ ଥିରା ତାଯ ଜୀଫନଧାଯଣ ଯ ଭଖୁୟ ଅଫରଭବନ | ଏୄଫଫ ିଜଙ୍ଗର ଆଭ 
ଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଷୃ୍ଟି କୄଯ ୄଯାଭାଞ୍ଚକ ଯ ବାଫନା | ଫୃକ୍ଷ ୄହଉଛ ିଭଣିଷ ଯ ପ୍ରାଣ ୄାଷକ | 

ଆଜ ିଭଧ୍ୟ ପ୍ରଗତଶିୀ ଯାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜୀଫନୄଯ ଅଥକୄନୈତକି ଦୃଷି୍ଟୄକାଣଯୁ ଅଯଣୟ ଏକ ଭହାଭରୂୟ 
ସମ୍ପଦ ଯୂୄ ଫିୄ ଫଚତି ୄହାଇଛ ି| ସତୁଯାାଂ ଅଯଣୟ ଆଉ ଅଫାାଂଞ୍ଚତି ନୁୄହେଁ , ଅକରୟାଣକଯ ନୁୄହେଁ 
କଭିବା ତାହା ଭନୁଷୟ ଥୄଯ ଏକ ପ୍ରତଫିନ୍ଧକ ନୁୄହ | ଅଯଣୟକ୍ଷୟ ଯ କୁପ୍ରବାଫ ୄହଉଛ ି
ସଦୂୁଯପ୍ରସାଯୀ | ସବୟତା ଯ ଧ୍ଵାଂସ ଓ ଜୀଫନ ସତ୍ତା ୄରା ଯ ସତକକ ଘଣ୍ଟ ିଶୁଣିଫା ୄଯ ଭନୁଷୟ 
ଫନ ସାଂଯକ୍ଷଣ ଓ ଧ୍ଵସ୍ତ ଫନ ଯ ନଫୀକଯଣ ାଇେଁ ଫୃକ୍ଷୄଯାଣ ୄଯ ଭୄନାନିୄ ଫଶ କଯଛି ି | ଫନ 
ନଥିଫା ସ୍ଥାନ ୄଯ ନୂତନ ଫନ ଯ ସଷିୃ୍ଟ ହିଁ ଫନୀକଯଣ ଫା ଫୃକ୍ଷୄଯାଣ | ଏହାକୁ ସପ କଯଫିା 
ାଇେଁ ପ୍ରତଫିଷକ ଜୁରାଇ ପ୍ରଥଭ ସପ୍ତାହ ୄଯ ସଭଗ୍ର ୄଦଶୄଯ ସାଭହୂକି ବାୄଫ ଜନସାଧାଯଣ 
ଫୃକ୍ଷୄଯାଣ କାମକୟକ୍ରଭ ୄଯ ସାଭିର ୄହାଇଥାନ୍ତ ି | ଏହା ଆଭ ୄଦଶୄଯ ଫନଭୄହାତ୍ସଫ ନାଭୄଯ 
ଯଚିତି | 

ବୃକ୍ଷର ୋପଣ କୋର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ : ଜଙ୍ଗର ଇଶ୍ଵଯଙ୍କଯ ଅଫଦାନ | ପ୍ରାକୃତକି ଜଙ୍ଗର କ୍ଷୟ ଦ୍ୱାଯା ସଷୃ୍ଟ 
ସଭସୟା ଯ ସଭାଧାନ ାଇେଁ ପ୍ରତଫିଷକ ଜୁରାଇ ପ୍ରଥଭ ସପ୍ତାହ ୄଯ ଆଭ ୄଦଶୄଯ ଫନଭୄହାତ୍ସଫ 
ସପ୍ତାହ ାତି ହୁଏ | ଏହ ିଦନି ନୂଆ ଗଛ ରଗାଇଫା ଫଧିି | ୄତଣୁ ଜଙ୍ଗର ଫବିାଗ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରସୁ୍ତତ 
ଚାଯା ଫନିା ଭରୂୟୄଯ ଫା ସ୍ୱଳ୍ପ ଭରୂୟୄଯ ଜନସାଧାଯଣ ଙୁ୍କ ୄମାଗାଇ , ଫୃକ୍ଷୄଯାଣ ପ୍ରତ ିଆକୃଷ୍ଟ 
କଯାମାଇଥାଏ | ସଯକାଯୀ ସ୍ତଯ ୄଯ କଟାମାଇଥିଫା ଜଙ୍ଗର ଯ ଯିୂଯଣ ାଇେଁ ନୂତନ ଜଙ୍ଗର 
ସଷୃ୍ଟି ନଭିୄନ୍ତ ଦୄକ୍ଷ ନଆିମାଉଛ ି | ଫନୀକଯଣ ଦ୍ୱାଯା କୃତଭି ଜଙ୍ଗର ସଷୃ୍ଟି ସମ୍ଭଫଯ ୄହାଇଛ ି
| ଏହ ିଫନୀକଯଣ ୄମାଜନା ଗୁଡକି ଭଧ୍ୟୄଯ ଉକୂଫତ୍ତକୀ ଫନୀକଯଣ , ୁନଃଫନୀକଯଣ , 

ସାଭାଜକି ଫନୀକଯଣ , ତତି ଜଭିଯ ଫନୀକଯଣ , ସହଯାଞ୍ଚ ଫନୀକଯଣ ପ୍ରଧାନ | 



ଫୃକ୍ଷୄଯାଣ ୄଯ ୄଯ ମତ୍ନ ଯ ଅବାଫ ଯୁ ଚାଯା , ଫୃକ୍ଷ ଗାଈ ୄଗାଯୁ ଭାନଙ୍କ ଆହଯହୁଏ | 

ରକ୍ଷ ରକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫଯଫାଦ ହୁଏ | ଏଥିାଇେଁ ମତ୍ନଫାନ ୄହଫା ଦଯକାଯ | ଚାଯାପ୍ରସୁ୍ତତ ିଓ 
ଫୃକ୍ଷୄଯାଣ ନାଭୄଯ ଦୁନକୀତ ିକୁ ପ୍ରସୟ ଦଆିମିଫା ଉଚତି ନୁୄହେଁ | 

ବୃକ୍ଷର ୋପଣ ବୋ ବନୀକ ଣ   ଆବଶ୍ୟକତୋ : ଥୃିଫୀ ୄଯ ଯିୄ ଫଶୀୟ ସନୁ୍ତନ ାଇେଁ ଜଙ୍ଗରଯ 
ଆଫଶୟକତା ଯହଛି ି | ଫାୟୁଭଣ୍ଡ ଜଯଆିୄଯ ଥୃିଫୀଯ ତାଭାତ୍ରା କୁ ଜୀଫନଯ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ାଇେଁ 
ଠକିଣା ବାଫୄଯ ସି୍ଥଯ ଯଖିଫା ଫୟାାଯୄଯ ଜଙ୍ଗର ଏକ ଗୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍କ ବୂଭିକା ଗ୍ରହଣ କୄଯ | 

ସତୁଯାାଂ ଧ୍ଵସ୍ତ ଫନଯ ୁନଯଦ୍ଧାଯ ଓ ନୂତନ ଫନ ସଷିୃ୍ଟ ାଇେଁ ଫୃକ୍ଷୄଯାଣ କୁ ପ୍ରାଥଭିକତା ଦଆିମିଫା 
ଉଚତି | ନୟିଭିତ ଫୃଷି୍ଟ ଫୃକ୍ଷ ଭାନଙ୍କ ୄମାଗୁ ସଷିୃ୍ଟ ୄହାଇଥାଏ | ସଭଦୁ୍ର ଉକୂସ୍ଥ ଅଯଣୟ ଫାତୟା 
ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ୄଯ ସାହାମୟ କୄଯ | କୃଷି ଯ ାରୟିତ୍ରୀ ଜଙ୍ଗର | କୃଷିାଇେଁ ଉଫକଯ ଭତୂ୍ତକିା , ଉକୂ 
ଜଫାୟୁ , ଜୄସଚନ ାଇେଁ ଉମୁକ୍ତ ଯଭିାଣ ଯ ଜ ଓ ସାଯ ଜଙ୍ଗର ୄମାଗାଏ | ଭତୂ୍ତକିା ଯ 
ଗୁଣାତ୍ମକ ଭାନଯ ସଯୁକ୍ଷା ଦଗିୄଯ ଜଙ୍ଗର ଏକ ତାମକୟୂର୍ଣ୍କ ବୂଭିକା ଗ୍ରହଣ କୄଯ | ଜଙ୍ଗରୄଯ 
ଫୃକ୍ଷ ଭାନଙ୍କ ଉସି୍ଥତ ିୄମାଗୁ ବୁଷୃ୍ଠ କୁ ଆଚ୍ଛାଦତି କଯଥିିଫା ଉଫକଯ ଭାଟ ିକୁ ଫନ ଉଡାଇ ାୄଯ 
ନାହିଁ | ଫୃକ୍ଷ ୄମାଗୁ ଯିୄ ଫଶ ସଯୁକି୍ଷତ ଯୄହ | ଜୀଫନ ଧାଯଣ ାଇେଁ ଫଶିୁଦ୍ଧ ଫାୟୁ ଭିୄ | 

ଅଙ୍ଗାଯକାଭଳ ଫାଷ୍ପ ଫାୟୁଭଣ୍ଡୄଯ ବାଯସାଭୟ ଯକ୍ଷା କଯ ିଯୄହ |  

ଅ ଣୟ କ୍ଷୟ   କୋ ଣ : ଜନସାଂଖୟା ଫୃଦ୍ଧ ିଜନତି ଫାସ ଓ ଚାଷ ଯ ଅବାଫ କୁ ସଧୁାଯଫିା ନଭିିତ୍ତ 
ଭନୁଷୟ ଜଙ୍ଗର ଧବାଂସ ୄଯ ୄହାଇଛ ିପ୍ରଫୃତ୍ତ | ଶୁ ଭାନଙ୍କଯ ଚାଯଣ ବୂଭି ାଇେଁ ଜଙ୍ଗର ଉୄଯ 
ପ୍ରଫ ଚା ଡୁଛ ି| ଫହୁଭଖୁୀ ନଦୀ ଫନ୍ଧ ୄମାଜନା , ଜଫଦୁିୟତ ଶକି୍ତ ଉତ୍ପାଦନ , ଗହୃହୀନ ଫୟକି୍ତ 
ଙୁ୍କ ଜଭି ୄମାଗାଣ , ଗହୃ ନଭିକାଣ ଆଦ ିଜଙ୍ଗର ଉୄଚ୍ଛଦ ଯ ୄଗାଟଏି ୄଗାଟଏି କାଯଣ | ଶଳି୍ପ ଓ 
ଶଳି୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତଷି୍ଠାଦ୍ୱାଯା ଜଙ୍ଗର ଯ ଅଫକ୍ଷୟ ଘଟୁଛ ି | ୄଚାଯା କାଠ ୄଫାଯୀ ଭାୄନ ଭଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗର 
କ୍ଷୟ ଯ କାଯଣ | ଅସାଧୁ ଜଙ୍ଗର ଠକିାଦାଯ ଭାୄନ ଦୁନକୀତଗ୍ରସ୍ତ ଜଙ୍ଗର ଅଧିକାଯୀ ଭାନଙୁ୍କ ଆଥକି 



ୄରାବ ୄଦଖାଇ ଜଙ୍ଗର କାଟ ିଦା କଯଥିାନ୍ତ ି | ଗ୍ରାଭାଞ୍ଚ ଯ ଦାଯଦି୍ର ହିଁ ଜଙ୍ଗର ଉୄଚ୍ଛଦ ଯ 
ଅନୟତଭ କାଯଣ | ୄକୄତକ ଆଥକି ଅନଟନ ୄମାଗୁ ୄସଭାୄନ ଜଙ୍ଗର କାଟ ିଜାୄଣୀ ଯୂୄ 
ଫୟଫହାଯ କଯଥିାନ୍ତ ି | ଫନୟ ଜନୁ୍ତ ମଥା ଫାଘ , ବାରୁ ଆଦ ିହାିଂସ୍ର ଶୁ ଭାୄନ ଜଙ୍ଗରଯ ଯକ୍ଷକ | 

ଫନ ଧ୍ଵାଂସ ୄମାଗୁ ୄସଭାନଙ୍କ ସାଂଖୟା ହ୍ରାସ ାଇରା ପୄଯ କାଠ ୄଚାଯ ିଆଦ ିଯ ପ୍ରବୂତ ଦନି କୁ 
ଦନି ଫଢଫିାୄଯ ରାଗିରା | ଆଭ ୄଦଶୄଯ ୄକୄତକ ଅଞ୍ଚୄଯ ଆଦଫିାସୀ ଭାନଙ୍କଯ ୄାଡୁଚାଷ 
ଭଧ୍ୟ ଅଯଣୟ କ୍ଷୟ ଯ କାଯଣ |  

ଅ ଣୟ କ୍ଷୟ   କୁପ ିଣତ ି : ଅଯଣୟକ୍ଷୟ ଏକ ଅଯଭିାଣଦଶକୀ କାମକୟ | ଏହାଯ ଅକାଯତିା 
କଳ୍ପନାତୀତ | ଜଙ୍ଗର କ୍ଷୟ ଦ୍ୱାଯା ଜଫାୟୁ ଯ ଯଫିତ୍ତକନ ସହ ଅନୟିଭିତ ଫଷକା , ଫନୟା , ଭଯୁଡ ି
ଓ ଦୁବିକ୍ଷ ଆଦ ିୄହାଇଥାଏ | ଥୃିଫୀ ଯ ଅୄନକ ସ୍ଥାନ ଅଯଣୟକ୍ଷୟ ୄହତୁ ଭଯୁବୂଭି ୄଯ ଯଣିତ 
ୄହାଇଛ ି | ଜାୄଣି ଓ ଗହୃକଯଣ ାଇେଁ କାଠ ଯ ଅବାଫ ଘୄଟ | ଜୀଫନଯକ୍ଷାକାଯୀ ଔଷଧ 
ଦୁଃଷ୍ପୟା ହୁଏ | ଫୃକ୍ଷ ଫନିା ଯିୄ ଫଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଦୁତତଯ ହୁଏ |  

ଉପସଂହୋ  : ଜଙ୍ଗର ଆଭଯ ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ | ୁଣି ଏହା ଦ୍ୱାଯା ଜଫାୟୁ ଓ ଯିୄ ଫଶ ସଯୁକି୍ଷତ 
ୄହାଇ ଯହଛି ି| ଫନୁ୍ଧ ହସିାଫୄଯ ଜଙ୍ଗର ଭାନଫ ସଭାଜ ଯ ଫହୁ ଉକାଯ ସାଧନ କଯୁଛ ି | ୄତଣୁ 
ଜଙ୍ଗର କୁ ଫୟଫସାୟିକ ଉୄଦୟଶ ୄଯ ଅଫଚିାଯତି ବାୄଫ ଉୄମାଗ କଯାମିଫ ଉଚତି ନୁୄହେଁ |  

ଫୃକ୍ଷ ହିଁ ଜୀଫନ | ଜୀଫନ ଯକ୍ଷା ାଇେଁ ପ୍ରତୟକ ଫୟକି୍ତ ଜୀଫନୄଯ ଦୁଇ ତନିଟ ିଫୃକ୍ଷ ରଗାଇଫା ଉଚତି 
| 


