
ଜଙ୍ଗଲ ସରୁକ୍ଷା ରଚନା 

ଜଙ୍ଗର ସମ୍ପଦ କହିୄ ର ଅୄେ ଅଭ ଚାଯିୄେ ୄଦଖାମାଉଥିଫା ସଂଯକି୍ଷତ ଓ 
ସଂଯକି୍ଷତ ଫଣଫୁଦା ଓ ଜଙ୍ଗରକୁ ଫୁଝଥିାଉ । ଏକଦା ଭଣିଷ ନୟ ଫନୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ 
ଯ ିଜଙ୍ଗରୄଯ ଫାସ କଯୁଥିରା। କାକ୍ରୄଭ ୄସ ଏକ ସାଭାଜକି ପ୍ରାଣୀ ବାଫୄଯ 
ସଭାଜ ଗଠନ କଯ ିଫସତ ିସ୍ଥାନ କରା । ୄକୄତକ ଜଙ୍ଗରୀ ଫୃକ୍ଷରତାକୁ ଉୄମାଗୀ 
ବାଫ ିୄସଗୁଡକିଯ ଚାଷଫାସ କରା ଓ ଫନୟପ୍ରାଣୀଙୁ୍କ ଗୁହାତି ଶୁବାୄଫ ଯଖିରା । 
ଏହାସୄଯ ଭଣିଷ ସଫୁୄଫୄ ଜଙ୍ଗର ଉୄଯ ନବିଭଯ କଯ ିୄସଥିଯୁ ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରକାଯଯ 
ଦ୍ରଫୟ, ମଥା- କାଠ, ତ୍ର, ପ, ଭୂ, ପୁର, ଔଷଧ, ଶୁ, କ୍ଷୀ ଆତୟାଦ ିସଂଗ୍ରହ କଯ ି
ନଜିଯ ଅଫଶୟକତା ୄଭଣ୍ଟାଆ ାଯରିା । ଅଜ ିଭଧ୍ୟ ୄଦଶଯ ରକ୍ଷ ରକ୍ଷ ୄରାକ 
ଫିୄ ଶଷତଃ ଅଦଫିାସୀଭାୄନ ଜଙ୍ଗର ଭଧ୍ୟୄଯ ଓ ଜଙ୍ଗରତ ିଞ୍ଚୄଯ ଫାସ କଯ ି
ନଜିଯ ୄଦୈନନ୍ଦନି ଜୀଫନମାନ ାଆଁ ଜଙ୍ଗର ଉୄଯ ନବିଭଯ କଯୁଛନ୍ତ ି। ୄତଣୁ 
ଜଙ୍ଗର ଅଭଯ ଏକ ଗୁଯୁତ୍ଵୂର୍ଣ୍ଭ ସମ୍ପଦ ୄଫାରି ଯଗିଣିତ । ଜଙ୍ଗର ୄହଉଛ ି
ୄଜୈଫଫଫିଧିତାଯ ଏକ ପ୍ରଭଖୁ ଉତ୍ସ । ୄଜୈଫଫଫିଧିତା କହିୄ ର ସାଧାଯଣତଃ ୄଗାେଏି 
ସ୍ଥାନୄଯ ଫାସ କଯୁଥିଫା ସଭସ୍ତ ପ୍ରକାଯଯ ପ୍ରାଣୀ , ଉଦି୍ଭଦ ଓ ଣୁଜୀଫଙୁ୍କ ଫୁଝାଆଥାଏ। 
ଜଙ୍ଗର ଯିୄ ଫଶୄଯ ୄକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଜାଗାୄଯ ୄନକ ପ୍ରକାଯଯ ଜୀଫଜନୁ୍ତ ଓ 
ଫୃକ୍ଷରତା ୄଦଖାମାଆଥାନ୍ତ ି। କନୁି୍ତ ଅଭଯ କାମଭୟକା ୄହତୁ ଜଙ୍ଗର ତ ିଦୁତ 
ଗତିୄ ଯ କ୍ଷୟ ୄହଫାୄଯ ରାଗିଛ ିଏଫଂ ଫନୟଜନୁ୍ତଙ୍କ ସଂଖୟା ଭଧ୍ୟ ଦୃତ ଗତିୄ ଯ ହ୍ରାସ 
ାଉଛ ି। କକାଯଖାନା , ଯାସ୍ତାଘାେ, ୄଯ ରାଆନ, ଜନଫସତ ିଓ ଚାଷାଆଁ ଜଙ୍ଗର 
ସପା ୄହଫା ଦ୍ଵାଯା ଫଡ ଫଡ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗର ଖଣ୍ଡ ଫଖିଣି୍ଡତ ୄହଉଛ ି। ପତଃ ୄକୄତକ 



ପ୍ରାଣୀ ମଥା- ଚତିାଫାଘ ( Cheetah), ଫଣୁଅ,ଗଧ, କସୁ୍ତଯୀଭଗୃ, ଚରି ଆତୟାଦ ି
ଥୃିଫୀଷୃ୍ଠଯୁ ୄରା ାଆଫାକୁ ଫସିୄ ରଣି । ୄସହିଯ ିୄନକ ପ୍ରକାଯଯ ଔଷଧୀୟ 
ଗୁମ ଓ ଫୃକ୍ଷରତା ଏଫଂ ନୟ ଗଛ ଭଧ୍ୟ କ୍ରଭଶଃ ଜଙ୍ଗରଯୁ ହଜ ିଗୄରଣି । ଏହ ି
ଯିୄ ଫଶୄଯ ଫହୁ ଫାଞ୍ଛତି ଯଫିର୍ତ୍ଭନଯ କାଯଣ ୄହାଆଡଛି ି। ଏଥିାଆଁ ଜଙ୍ଗର ଓ 
ଫନୟଜନୁ୍ତ ସଂଯକ୍ଷଣ ଅଭ ାଆଁ ଏକ ଅହଵାନଯୂୄ ୄଦଖାୄଦଆଛ ି। 

ୄକଉଁ ଜଙ୍ଗରୄଯ ୄକଉଁ ପ୍ରକାଯଯ ଫୃକ୍ଷରତା ୄଦଖାମିଫ ତାହା ୄସଠାକାଯ ଭରୃ୍ତ୍କିା , 

ଫୃଷ୍ଟିାତ, ଜଫାୟୁ ଓ ସାଭଗି୍ରକ ଯିୄ ଫଶ ଦ୍ଵାଯା ନଫିଭାଯତି ୄହାଆଥାଏ/ ଘନତା ଓ 
ନୁକୂ ଯିୄ ଫଶ ୄହତୁ ଜଙ୍ଗରୄଯ ୄନକ ପ୍ରକାଯଯ ଫନୟଜନୁ୍ତ ଫାସ କଯଥିାନ୍ତ ି। 
ୄସଭାନଙ୍କ ସଂଖୟା, ଖାଦୟଶଙୃ୍ଖ ଓ ଖାଦୟ ଜା ିଦ୍ଵାଯା ନୟିନ୍ତ୍ରତି ୄହାଆଥାଏ । 

ସହଯ, ଗ୍ରାଭାଞ୍ଚ ଓ ଜଙ୍ଗରୄଯ ଫସଫାସ କଯୁଥିଫା ୄରାକଭାୄନ ଜଙ୍ଗର ଉୄଯ 
ସଭଯଭିାଣୄଯ ନବିଭଯଶୀ ନୁହନ୍ତି , କନୁି୍ତ ଏଭାନଙୁ୍କ ଜଙ୍ଗର ସମ୍ପଦଯ ଂଶୀଦାଯ 
ବାଫୄଯ ଯଗିଣିତ କଯାମାଏ । ଏହା ଫୟତୀତ ଜଙ୍ଗର  ସମ୍ପଦଯ ନୟ ୄକୄତକ 
ଂଶୀଦାଯ ଭଧ୍ୟ ଯହଛିନ୍ତ ି। ମଥା- ଜଙ୍ଗର ଫବିାଗ, ପ୍ରକୃତିୄ ପ୍ରଭୀ ଓ ଶଳି୍ପତ ି। 

ଅଦଫିାସୀ ଓ ସହଯ ତ ିଞ୍ଚଯ ଗଁାଭାନଙ୍କୄଯ ଫାସ କଯୁଥିଫା ୄରାକଭାୄନ ଜଙ୍ଗର 
ଉୄଯ ଫିୄ ଶଷବାୄଫ ନବିଭଯଶୀ । ଏଭାୄନ ଜଙ୍ଗରଯୁ ଖାଦୟ , କାଠ, ତ୍ର, 

ଜଙ୍ଗରଜାତ ପ , ପୁର, ଭହୁ, ଝୁଣା ଓ ୄସଭାନଙ୍କ ଗହୃାତି ଶୁଭାନଙ୍କ ାଆଁ 
ଚାଯା ଆତୟାଦ ିସଂଗ୍ରହ କଯ ିନଜିଯ ଜୀଫକିା ନଫିଭାହ କଯଥିାନ୍ତ ି। ୄସଭାନଙ୍କ ଘଯ 
ତଅିଯ ିାଆଁ ଦଯକାଯ ପ୍ରାୟ ସଭସ୍ତ ଉାଦାନ , ଔଷଧୀୟ ଗୁମ ଓ ଶୁଭାନଙ୍କ ଭାଂସ 
ଭଧ୍ୟ ୄସଭାୄନ ଜଙ୍ଗରଯୁ ସଂଗ୍ରହ କଯଥିାନ୍ତ ି। 



ସହଯଫାସୀଭାୄନ ୄଯାକ୍ଷ ବାଫୄଯ ଜଙ୍ଗର ଓ ଜଙ୍ଗରଜାତ ଦ୍ରଫୟଦ୍ଵାଯା ଉକୃତ 
ୄହାଆଥାନ୍ତ ି। ଏଭାୄନ ଜଙ୍ଗରଯୁ ସଂଗହୃୀତ ଔଷଧୀୟ ଗୁମଯୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଔଷଧ 
ଫୟଫହାଯ କଯଥିାନ୍ତ ିଓ କାଠୄଯ ନଜି ଘଯଯ କଫାେ , ଝଯକା ଓ ଅସଫାଫତ୍ର ଅଦ ି
ତଅିଯ ିକଯଥିାନ୍ତ ି। ପୄଯ ଦନିକୁ ଦନି ଜଙ୍ଗର ସମ୍ପଦ କ୍ରଭଶଃ ସଙୁ୍କଚତି ୄହଉଛ ିଓ 
ଭଣୁ୍ଡିଛା ଜଙ୍ଗରଯ ଅୟତନ କଭିଫାୄଯ ରାଗିଛ ି। ୄନକ ଞ୍ଚୄଯ ଜଙ୍ଗର ସପା 
ୄହାଆମିଫା ୄଯ ୄସହ ିଜାଗାୄଯ ଶାଗୁଅନ , ପାସ,ି ଆଉକାରିୋସ୍ ବ ିଏକା 
ପ୍ରକାଯଯ ଫୃକ୍ଷୄଯାଣ କଯାମିଫା ଦ୍ଵାଯା ୄଜୈଫଫଫିଧିତା ହ୍ରାସ ାଆଫା ସହ ଜଙ୍ଗର 
ଯସିଂସ୍ଥାଯ କ୍ଷତ ିଘେୁଛ ିଓ ଭବିୁକାଯ ଭାନ ଭଧ୍ୟ କଭିମାଉଛ ି। ଭରୃ୍ତ୍କିାୄଯ ଥିଫା 
ଗଣିତ ଣୁଜୀଫ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଜୀଫଜଗତଯୁ ଭଯହିଜ ିମାଉଛନ୍ତ ି। 

ଜଙ୍ଗର ଫବିାଗ ଜଙ୍ଗର ସମ୍ପଦଯ ଭାରିକବାୄଫ ଏହାକୁ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କଯଥିାଏ । ଜଙ୍ଗରଯ 
ସଯୁକ୍ଷା ାଆଁ ଫନଫାସୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ଵାଯା ଗତାନୁଗତକି ବାଫୄଯ ଜଙ୍ଗର ସମ୍ପଦଯ 
ଫୟଫହାଯକୁ ସୀଭିତ ଯଖିଫାକୁ ଫବିାଗ ତଯପଯୁ ୄଚଷ୍ଟା କଯାମାଉଛ ି। କନୁି୍ତ ଜଙ୍ଗରଯ 
ଧିଫାସୀଭାନଙ୍କଯ ଥଭୄନୈତକି ଓ ସାଭାଜକି ଫକିାଶ ଏଫଂ ୄଦୈନନ୍ଦନି ଜୀଫନ 
ୄନକାଂଶୄଯ ଜଙ୍ଗର ଦ୍ଵାଯା ପ୍ରବାଫତି ୄହାଆଥାଏ । ୄସଭାନଙୁ୍କ ଫକିଳ୍ପ ଅୟଯ କ୍କା 
ନ ୄମାଗାଆ ଜଙ୍ଗରୄଯ ୄସଭାନଙ୍କ ପ୍ରୄଫଶ ଓ ଜଙ୍ଗରଜାତ ଦାଥଭଯ ସଂଗ୍ରହ ଫନ୍ଦ 
କଯିୄ ଦୄର ଫହୁ ସଫୁଧିା ୄହଫ । ନୟ କ୍ଷୄଯ ଜଙ୍ଗର ଫବିାଗ ଫନଫାସୀଭାନଙୁ୍କ 
ଜଙ୍ଗର ସମ୍ପଦଯ ବାଗୀଦାଯ ବାୄଫ ଫିୄ ଫଚନା କଯ ିୄସଭାନଙ୍କ ସାହାମୟୄଯ ଜଙ୍ଗର 
ସମ୍ପଦଯ ଉନ୍ନତ ିଘୋଆୄର ତାହା ଦୀଘଭଭିଅଦୀ ସତୂ୍ରୄଯ ପପ୍ରଦ ୄହାଆାଯଫି। 



ଫହୁ ଶଳି୍ପ ସଂସ୍ଥାୄଯ ଜଙ୍ଗରଜାତ ଦାଥଭକୁ କଞ୍ଚାଭାର ବାଫୄଯ ଫୟଫହାଯ କଯ ିୄନକ 
ପ୍ରକାଯଯ ଫୟଫହାଯୄମାଗୟ ଦାଥଭ ଉତ୍ପାଦନ କଯାମାଉଛ ି। କାଗଜ , କାଠ, ୄଖ 
ଉକଯଣ ଓ କଫଯିାଜୀ ଔଷଧ ପ୍ରସୁ୍ତତ  କଯୁଥିଫା ଶଳି୍ପସଂସ୍ଥାଗୁଡକି ଜଙ୍ଗରଜାତ 
କଞ୍ଚାଭାର ଫୟଫହାଯ କଯଥିାନ୍ତ ି। ପୄଯ ଜଙ୍ଗର ସମ୍ପଦଯ ଦୁତକ୍ଷୟ ଘେୁଛ ି। 

ପ୍ରକୃତିୄ ପ୍ରଭୀ ଓ ସଭାଜ ାଆଁ କାଭ କଯୁଥିଫା ୄେଚ୍ଛାୄସଫୀଭାନଙ୍କଯ ପ୍ରୄଚଷ୍ଟା 
ପୄଯ ଜଙ୍ଗର ସଂଯକ୍ଷଣ ଓ ନୂତନ ପ୍ରାକୃତକି ଜଙ୍ଗର ସଷିୃ୍ଟ ୄକୄତକାଂଶୄଯ ପପ୍ରଦ 
ୄହଉଛ ି। ଜନସୄଚତନତା ଓ ସଯକାଯୀ ବଦୟଭ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଏଭାୄନ ୄନକ 
ପ୍ରକାଯଯ ରୁପ୍ତପ୍ରାୟ ପ୍ରାଣୀ ଓ ବଜଫିଯ ସଂଯକ୍ଷଣ କାମଭୟକ୍ରଭ ସପତାଯ ସହତି 
ଅଯେ କଯିାଯଛିନ୍ତ ି। ଏହ ିଉଦୟଭ ଭଧ୍ୟଯୁ ଗନ୍ଧଭାର୍ଦ୍ଭନ ସଯୁକ୍ଷା , କାଜଯିଙ୍ଗା ଗଣ୍ଡା , 

ଚରିିକାୄଯ ଚୄ଼େଆ ସଯୁକ୍ଷା ନୟତଭ । 


