
 

 

ଯଚିୟ: ଜ ଏଫଂ ଫାୟୁ ଯ ିଭାଟ ିଭଧ୍ୟ ଅଭଯ ୄଭାୖ କି ଅଫଶ୍ୟକତା | ଭତୃ୍ତକିା 
ୄେଉଛ ିଉଦି୍ଭଦ, ଶ୍ସ୍ୟ ଏଫଂ ଫୃକ୍ଷ ଉଦି୍ଭଦ | ଫୃକ୍ଷୄଯାଣ, ପ୍ରାଣୀ ଏଫଂ ଭଣିଷଯ ଫୃଦ୍ଧ ି
ାଆଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାଟ ିତୟନ୍ତ ଗୁଯୁତ୍ୱୂର୍ଣ୍ଣ | ଜଭି ପ୍ରଦୂଷଣ ୄେଉଛ ିଜଭିୄଯ ଭିୁଥିଫା 
ୄକୌଣସ୍ ିଉାଦାନଯ ସ୍ନୁ୍ତନ | 

 

ଦୂଷିତ ଜଭି ପସ୍ର ଏଫଂ ଜୀଫ ଉୄଯ ନକାଯାତ୍ମକ ପ୍ରବାଫ କାଆଥାଏ | କଠନି 
ଫଜଣୟଫସୁ୍ତ ଦ୍ୱାଯା ଜଭି ପ୍ରଦୂଷଣ େୁଏ | ଫଜଣୟଫସୁ୍ତଯ ଯଭିାଣ ଫୃଦ୍ଧ ିଏଫଂ ଉମୁକ୍ତ 
ଫଜଣୟଫସୁ୍ତ ନଷି୍କାସ୍ନ ଫକିଳ୍ପ ବାଫ ୄେତୁ ସ୍ଭସ୍ୟା ଦନିକୁ ଦନି ଫଢଫିାୄଯ ରାଗିଛ ି | 

କାଯଖାନା ଏଫଂ ଘଯୁ ଫଜଣୟଫସୁ୍ତ ୄଖାରା ସ୍ଥାନୄଯ ୄପାାଡ ିଦଅିମାଏ ଏଫଂ ଜଭି 
ପ୍ରଦୂଷଣ ୄୋଆଥାଏ | ଜଭି ପ୍ରଦୂଷଣ ଫବିିନ୍ନ ଭାନଫ କାମଣୟକା ଏଫଂ ପ୍ରାକୃତକି 
କାଯଣଯୁ ଭଧ୍ୟ ୄୋଆଥାଏ | ଜଭି ପ୍ରଦୂଷଣଯ ୄକୄତକ କାଯଣ ଭଧ୍ୟୄଯ କୀଟନାଶ୍କ 
ଫୟଫୋଯ, ଶ୍ଳି୍ପ ଏଫଂ କୃଷି ଫଜଣୟଫସୁ୍ତ ନଷି୍କାସ୍ନ ାଆଁ ଫକିଳ୍ପ ବାଫ , ଜଙ୍ଗର ନଷ୍ଟ 
ୄେଫା, ସ୍େଯୀକଯଣ ଫୃଦ୍ଧି , ଏସ୍ଡି୍ ଫଷଣା ଏଫଂ ଖଣି ନ୍ତବଣୁ କ୍ତ | ଏେ ିସ୍ଭସ୍ତ କାଯଣ 
କୃଷି କାମଣୟୄଯ ଫାଧା ସ୍ଷିୃ୍ଟ କଯଥିାଏ ଏଫଂ ଶ୍ୁ ଏଫଂ ଭଣିଷଯ ଫବିିନ୍ନ ୄଯାଗଯ 
କାଯଣ ଭଧ୍ୟ ୄୋଆଥାଏ | 

 

ଜଭି ପ୍ରଦୂଷଣଯ ଥଣ 



 

 

ଜଭି ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଫୟାଖୟା କଯ ିଅୄଭ କେିାଯଫିା – “ଜଭିଯ ଶ୍ାଯୀଯକି, ଯାସ୍ାୟନକି 
କଭିା ୄଜ ଫକି ଗୁଣୄଯ ୄମୄକୌଣସ୍ ିଫାଞ୍ଛତି ଯଫିତ୍ତଣନ ମାୋ ଭଣିଷ ତଥା ନୟ 
ଜୀଫଭାନଙୁ୍କ ପ୍ରବାଫତି କଯଥିାଏ କଭିା ଜଭିଯ ପ୍ରାକୃତକି ଗୁଣ ଏଫଂ ଉୄମାଗିତାକୁ 
ନଷ୍ଟ କଯଥିାଏ, ଏୋକୁ ଜଭି ପ୍ରଦୂଷଣ କୁୋମାଏ।” “ 

 

ଥୃିଫୀ ଷୃ୍ଠଯ ଏକ ଚତୁଥଣାଂଶ୍ୄଯ ଜଭି ଛି , କନୁି୍ତ ଏଥିୄଯ ଭାନଫ ଫୟଫୋଯଯ ବୂଭି 
ଭାତ୍ର 280 ରକ୍ଷ ଫଗଣ ଭାଆର ୄଟ | ଏେ ିଜଭିଯ ସ୍ଠକି୍ ଏଫଂ ଉମୁକ୍ତ ଫୟଫୋଯ 
ଅଜ ିସ୍ଭଗ୍ର ଫଶି୍ୱଯ ଦାୟିତ୍ , ୄଟ, କନୁି୍ତ ଫଶି୍ୱୄଯ ଜନସ୍ଂଖୟା ଫୃଦ୍ଧ ିୄେତୁ ଜଭି 
ଫୟଫୋଯୄଯ ଫଫିଧିତା ଏଫଂ ଘନତା ୄଦଖାୄଦଆଛ।ି ପସ୍ୱଯୂ , ଏୋକୁ ନୁମୁକ୍ତ 
ବାଫୄଯ ଫୟଫୋଯ କଯାମାଉଛ ି | ପସ୍ୱଯୂ, ‘ଜଭି ପ୍ରଦୂଷଣ ’ ସ୍ଭସ୍ୟା ଉୁଜଛି ି
ମାୋ ଅଜ ିଫଶି୍ୱ ଯ ୄନକ ସ୍ଥାନୄଯ ଏକ ପ୍ରଭଖୁ ସ୍ଭସ୍ୟା ାରଟଛି।ି ‘ବୁଭି’ ୄେଉଛ ି
ଏକ ଫୟାକ ଶ୍ବ୍ଦ ମାୋକ ିଥୃିଫୀଯ ସ୍ଭଗ୍ର ଷୃ୍ଠକୁ ୄଘଯ ିଯେଥିାଏ , କନୁି୍ତ ଭ ically 

କି ବାଫୄଯ ଜଭିଯ ଉଯ ସ୍ତଯ ମାୋ ଉୄଯ କୃଷି କାମଣୟ କଯାମାଆଥାଏ ଏଫଂ 
ଭଣିଷ ଫବିିନ୍ନ ଜୀଫକିା ନଫିଣାେ କଯଥିାଏ | ୄେଉଛ ିଏେ ିସ୍ତଯ ଫା ବୂଭି ଫବିିନ୍ନ 
ପ୍ରକାଯଯ ଥଯ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ଷିୃ୍ଟ େୁଏ ମାୋଯ କ୍ଷୟ ଭାଟ ିସ୍ଷିୃ୍ଟ କୄଯ | ୄମଉଁଥିୄଯ 
ଫବିିନ୍ନ ୄଜ ଫକି ଏଫଂ ୄଜ ଫକି ୄମୌଗିକ ଭିଶି୍ରତ | ଏେଠିାୄଯ ଜଭି ପ୍ରଦୂଷଣ ଅଯମ୍ଭ 
ୄୋଆଥାଏ | 

 

ଜଭି ପ୍ରଦୂଷଣଯ ଉତ୍ସ – 



 

 

ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରକାଯଯ ଫଜଣୟଫସୁ୍ତ ଜଭା ୄେଫାଯ ପାପ ୄେଉଛ ିଜଭି ପ୍ରଦୂଷଣ | ଏେ ି
ଫଜଣୟଫସୁ୍ତ, ଘୄଯାଆ, ଜନସ୍ାଧାଯଣ, ଶ୍ଳି୍ପ, ଖଣିଜ ଖଣି ଏଫଂ କୃଷି ଫଜଣୟଫସୁ୍ତ 
ଅକାଯୄଯ | ଏୋ ଉୄଯ ଅଧାଯ କଯି , ଜଭି ପ୍ରଦୂଷଣଯ ନଭିନରିଖିତ ୄଶ୍ରଣୀଗୁଡକି 
କଯାମାଆାଯଫି – 

 

(i) ଘଯଯ ଫଜଣୟଫସୁ୍ତ | 

(ii) ଶ୍ଳି୍ପ ଏଫଂ ଖଣି ଅଫଜଣନା | 

(iii) ଭୟୁନସି୍ିାରିଟ ିଫଜଣୟଫସୁ୍ତ | 

(iv) କୃଷି ଫଜଣୟଫସୁ୍ତ | 

 

(i) ଘଯଯ ଫଜଣୟଫସୁ୍ତ – 

ଜଭି ପ୍ରଦୂଷଣଯ ଏକ ଫଡ଼ ଂଶ୍ ଘୄଯାଆ ଫଜଣୟଫସୁ୍ତଯ ପାପ | ପ୍ରତଦିନି ଘଯ 
ସ୍ପା କଯଫିା ୄଯ ଭଆା ଫାୋଯଥିାଏ | ୄମଉଁଠାୄଯ ୄଗାଟଏି ାଶ୍ୱଣୄଯ ଧୂ ି
ଏଫଂ ଭାଟ ିଛ ,ି ନୟ ୄଟ କାଗଜ, କଡା, ଲାଷ୍ଟିକ, କାଠ, ଧାତୁ ଖଣ୍ଡ ଭଧ୍ୟ ଛ ି| 

ଏୋ ସ୍େତି ନିଯଫିା , ପଯ ୄଚାା , ଚା ତ୍ର , ନୟାନୟ ତା-ଗା ଜନିଷି , 

ଶ୍ୁଖିରା ପୁର-ତ୍ର, ନଷ୍ଟ ୄୋଆଥିଫା ଖାଦୟ ଆତୟାଦଯି ଫଶ୍ଷି୍ଟ ଂଶ୍ ଭଧ୍ୟ ନ୍ତବଣୁ କ୍ତ 
| ସ୍ପା କଯଫିା ସ୍ଭୟୄଯ ଘଯୁ ଏେ ିସ୍ଭସ୍ତ ଦାଥଣ ସ୍ଂଗ୍ରେ କଯାମାଆ କଛି ିସ୍ଥାନୄଯ 



 

 

ଯଖାମାଏ | ଫକିଶ୍ତି ୄଦଶ୍ଭାନଙ୍କୄଯ , ଏେ ିଫଜଣୟଫସୁ୍ତକୁ ଅଫୃତ୍ତ ିଏଫଂ ଫସି୍ଜଣନ 
କଯଫିାଯ ଫୟଫସ୍ଥା ଛ ି | କନୁି୍ତ ବାଯତ କଭିା ନୟାନୟ ଫକିାଶ୍ଶ୍ୀ ୄଦଶ୍ୄଯ ଏେ ି
ପ୍ରକାଯଯ ଫୟଫସ୍ଥାଯ ବାଫ ୄେତୁ ଏେ ିଫଜଣୟଫସୁ୍ତ କ୍ଷୟ ୄୋଆ ଯେଥିାଏ , ଫବିିନ୍ନ 
ଜୀଫାଣୁ ଉତ୍ପାଦନ କଯଥିାଏ ମାୋ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏଫଂ ୄଶ୍ଷୄଯ ୄଯାଗ ସ୍ଷିୃ୍ଟ କଯଥିାଏ | 

 

(ii) ଶ୍ଳି୍ପ ଏଫଂ ଖଣି ଅଫଜଣନା – 

ଶ୍ଳି୍ପ ସ୍ଂସ୍ଥାଗୁଡ଼କିଯୁ ଫେୁ ଯଭିାଣଯ ଅି ଏଫଂ ଅଫଜଣନା ସ୍ାଭଗ୍ରୀ ଫାୋଯଥିାଏ | 

ଏେ ିଫଜଣୟଫସୁ୍ତ ଧାତୁ ଶ୍ଳି୍ପ ୄେଉ କଭିା ଯାସ୍ାୟନକି ଶ୍ଳି୍ପ ୄେଉ ପ୍ରୄତୟକ ଶ୍ଳି୍ପୄଯ 
ସ୍ଭସ୍ତଙ୍କଠାଯୁ ଫାୋଯ କଯାମାଆଥାଏ ଏଫଂ ଶ୍ଳି୍ପ ନକିଟୄଯ ୄଖାରା ସ୍ଥାନୄଯ ଛାଡ ି
ଦଅିମାଏ | ଏଥିୄଯ ୄନକ ଗୟାସ୍ ଏଫଂ ଯାସ୍ାୟନକି ଉାଦାନ ୄକଫ 
ଫାୟୁଭଣ୍ଡ ନୁୄେଁ ଫଯଂ ବୂଭି ଭଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷିତ କୄଯ | ୄନକ ଶ୍ଳି୍ପଯୁ ଭଧ୍ୟ ୄନକ 
ାଉଁଶ୍ ଫାୋଯଥିାଏ | ୄନକ ଫଷିାକ୍ତ , ଭଳୀୟ ଏଫଂ କ୍ଷାଯୀୟ ଦାଥଣ ଜଭିକୁ 
ଫୟଫୋଯ ୄମାଗୟ ନୁୄେଁ | ୄଫୄୄଫୄ ଏେ ିସ୍ାଭଗ୍ରୀଗୁଡକି ଶ୍ଳି୍ପ ନକିଟୄଯ ଦଭନ 
କଯାମାଆଥାଏ, ମାୋକ ିଜଭି ପ୍ରଦୂଷଣ ଯ ିଫୟଫୋଯ ୄମାଗୟ ୄୋଆନଥାଏ | 

 

(iii) ଭୟୁନସି୍ିାରିଟ ିଫଜଣୟଫସୁ୍ତ – 

ଭୟୁନସି୍ିାରିଟ ିଫଜଣୟଫସୁ୍ତ ସ୍ଫଣସ୍ାଧାଯଣୄଯ ସ୍ଂଗେୃତି ଭଆାକୁ ଫୁଝାଏ | ଏଥିୄଯ 
ଘୄଯାଆ ଫଜଣୟଫସୁ୍ତ ନ୍ତବଣୂ କ୍ତ େୁଏ ମାୋ ସ୍ଫଣସ୍ାଧାଯଣୄଯ ସ୍ଂଗେୃତି ୄୋଆଥାଏ , 



 

 

ଭ ସ୍ଂଗ୍ରେ ସ୍େତି ଭତୂ୍ର ୄେଉଛ ିଭଖୁୟ | ଏୋ ଫୟତୀତ ଫବିିନ୍ନ ନୁଷ୍ଠାନ , ଫଜାଯ, 

ସ୍ଡକ, ଭତୃ ଶ୍ୁଭାନଙ୍କଯ ଭତୃୄଦେ , ଘଯୁ ଫାୋଯୁଥିଫା ସ୍ାଭଗ୍ରୀ ଆତୟାଦଯୁି 
ସ୍ଂଗେୃତି ଭଆା ଭଧ୍ୟ ଏଥିୄଯ ନ୍ତବଣୁ କ୍ତ | ଫାସ୍ତଫୄଯ, ସ୍େଯ କଭିା ସ୍େଯଯ ସ୍ମୂ୍ପର୍ଣ୍ଣ 
ଶ୍ୁଚ ିୄୌଯାକିାଯ ଫଜଣୟଫସୁ୍ତ ଧୀନୄଯ ଛ ି | ଭୟୁନସି୍ିାରିଟ ିଫଜଣୟଫସୁ୍ତ 
ପ୍ରଦୂଷଣଯ ଏୋ ଏକ ପ୍ରଭଖୁ କାଯଣ | 

 

(iv) କୃଷି ଫଜଣୟଫସୁ୍ତ – 

କୃଷି ୄଯ, ଫଶ୍ଷି୍ଟ ନଡ଼ା, ଡା, ତୃଣକ, ତ୍ର ଆତୟାଦ ିକୃଷି ୄଯ ୄଗାଟଏି ସ୍ଥାନଯୁ 
ସ୍ଂଗ୍ରେ କଯାମାଏ କଭିା ଫସି୍ତାଯ େୁଏ | ଏୋ ଉୄଯ ାଣି ଡଫିା ୄେତୁ ଏୋ କ୍ଷୟ 
ୄେଫାକୁ ରାୄଗ ଏଫଂ ଜ bi ଫକି କାମଣୟକା ୄେତୁ ଏୋ ପ୍ରଦୂଷଣଯ କାଯଣ 
ୄୋଆମାଏ | ଫଶ୍ୟ, ଏୋ ନୟ ଉତ୍ସ ୄକ୍ଷା ଧିକ ଗୁଯୁତ୍ପରୂ୍ଣ୍ଣ ସ୍ଭସ୍ୟା ନୁୄେଁ 
କାଯଣ ଧିକାଂଶ୍ କୃଷି ଫଜଣୟଫସୁ୍ତ ଫତ୍ତଣଭାନ ୄକୌଣସ୍ ିଯୂୄଯ ଫୟଫେୃତ ୄେଉଛ ି| 

 

ଅଭ ୄଦଶ୍ୄଯ ପ୍ରାୟ 90 ପ୍ରତଶି୍ତ ଅଫଜଣନା ଭିଶି୍ରତ ଦାଥଣ, ାଉଁଶ୍ ଏଫଂ ଗି୍ନ ଭାଟ ି
ଏଫଂ ଙ୍ଗାଯକାଭଳ ସ୍େଯୄଯ ଛ ି| ଫକିଶ୍ତି ୄଦଶ୍ଭାନଙ୍କୄଯ ଏୋଯ ଯଭିାଣ ବିନ୍ନ 
ୄୋଆଥାଏ | ମୁକ୍ତଯାଷ୍ଟ୍ରୄଯ 42 ପ୍ରତଶି୍ତ କାଗଜ ଏଫଂ ଏୋଯ ଅନୁସ୍ଙି୍ଗକ ସ୍ାଭଗ୍ରୀ , 

24 ପ୍ରତଶି୍ତ ଧାତୁ, ଗଲାସ୍-ସ୍ଯିାଭିକ ଖଣ୍ଡ ଏଫଂ ାଉଁଶ୍, 12 ପ୍ରତଶି୍ତ ଫଜଣୟଫସୁ୍ତ ଏଫଂ 



 

 

ନୟାନୟ ଜନିଷି | ଫାସ୍ତଫତା ୄେଉଛ ିସ୍େଯଗୁଡ଼କିଯ ଅକାଯ ଏଫଂ ଫୃଦ୍ଧ ିଏଫଂ 
ଫସି୍ତାଯ ସ୍େତି ଫଜଣୟଫସୁ୍ତଯ ଯଭିାଣ ଫୃଦ୍ଧ ିାଆଥାଏ | 

  

 

ଜଭି ପ୍ରଦୂଷଣ ପାପ – 

ସ୍ମ୍ପ୍ରତ ିସ୍ଫୁଠାଯୁ ଫଡ ଚନି୍ତା ୄେଉଛ ିପ୍ରଦୂଷଣ ଫୃଦ୍ଧ ି | ଏୋ ଯିୄ ଫଶ୍ ତଥା 
ଜୀଫଜନୁ୍ତଙ୍କ ାଆଁ ୂଯଣୀୟ କ୍ଷତ ିଘଟାଉଛ ି| ସ୍ଭସ୍ତ ପ୍ରକାଯ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ 
ାଆଁ ତୟନ୍ତ ଭାଯାତ୍ମକ ୄଟ | ଏେ ିପ୍ରଦୂଷଣଯ ଯଣିାଭ ତୟନ୍ତ କ୍ଷତକିାଯକ | 

ଜଭି ପ୍ରଦୂଷଣଯ ଫବିିନ୍ନ କ୍ଷତକିାଯକ ଯଣିାଭ ନଭିନରିଖିତ – 

 

 

(i) କଛି ିଦନି ାଆଁ ଏକ ଞ୍ଚୄଯ ଜଭା ୄୋଆଥିଫା ଫଜଣୟଫସୁ୍ତ ପ୍ରଦୂଷିତ ୄୋଆ 
ଦୁଗଣନ୍ଧଯ କାଯଣ ୄୋଆଥାଏ | ଏେ ିକାଯଣଯୁ ଏେିଯ ିଞ୍ଚ ୄଦଆ ମିଫା ତୟନ୍ତ 
କଷ୍ଟସ୍ାଧ୍ୟ ୄୋଆାୄଯ | ଜଭି ପ୍ରଦୂଷଣ ୄେତୁ ୄରାକଭାୄନ ବୟବୀତ େୁନ୍ତ।ି 
ନକିଟସ୍ଥ ଡମ୍ପଂି ଡଅି ଥିଫା ଞ୍ଚୄଯ ଯେଫିା ସ୍ମ୍ଭଫ ୄଟ | ଏଥିସ୍େ, ଏେ ି
ଞ୍ଚଗୁଡକିଯ ଦୁଗଣନ୍ଧମୁକ୍ତ ଦୁଗଣନ୍ଧ ୄେଉଛ ିଏକ ପ୍ରଭଖୁ ପ୍ରଭଖୁ ସ୍ଫୁଧିା | 

 



 

 

(ii) ଅି ଅଫଜଣନା ଡଅି ନକିଟୄଯ ଥିଫା ଞ୍ଚୄଯ , ଜଭି ଭରୂୟ ତୁନାତ୍ମକ 
ବାଫୄଯ କମ୍ , କାଯଣ ଏେ ିସ୍ଥାନଟ ିଫାସ୍ୄମାଗୟ ନୁୄେଁ | କମ୍ ୋଯ ସ୍ତ୍୍ତ people 
ୄୖ ୄରାକଭାୄନ ଏଠାୄଯ ସ୍ମ୍ପତ୍ତ ିବଡା କଭିା କଣିିଫାକୁ ସ୍ନ୍ଦ କଯନ୍ତ ିନାେିଁ | 

 

(iii) ଫଷିାକ୍ତ ଦାଥଣ ମାୋ ଜଭିକୁ ଦୂଷିତ କୄଯ ଭଣିଷ ତଥା ଶ୍ୁଭାନଙ୍କଯ 
ଶ୍ୱାସ୍କି୍ରୟାକୁ ଫାଧା ୄଦଆାୄଯ | ଏୋ ଫବିିନ୍ନ ସ୍ବାସ୍କ୍ରିୟା ୄଯାଗଯ କାଯଣ ୄଟ 
ମାୋ ଭାନଫଜାତ ିାଆଁ ସ୍ାଂଘାତକି ପ୍ରଭାଣ କଯୁଛ ି| 

 

(iv) ଫଜଣୟଫସୁ୍ତଯୁ ଭକିୁ୍ତ ାଆଫା ଏଫଂ ଜଭି ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ହ୍ରାସ୍ କଯଫିା ାଆଁ 
ରୟାଣ୍ଡପିଲୁ୍ଗଡ଼କି ପ୍ରାୟତ lit ଜାମାଏ | ଫଶ୍ୟ, ଏୋ ଫାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣଯ କାଯଣ 
ୄୋଆଥାଏ ମାୋ ଯିୄ ଫଶ୍ ଏଫଂ ଜୀଫନ ାଆଁ ସ୍ଭାନ ବାଫୄଯ ଖଯା ୄଟ | 

 

(v) ଜଭି ପ୍ରଦୂଷଣ ୄେତୁ ୄରାକଭାୄନ ଫଜଣୟଫସୁ୍ତ ସ୍େତି ସ୍ଧିାସ୍ଖ ସ୍ଂସ୍ପଶ୍ଣୄଯ 
ଅସ୍ନ୍ତ,ି ୄମଉଁ କାଯଣଯୁ ୄସ୍ଭାୄନ ଚଭଣ ଅରଜ ିଏଫଂ ନୟ ଚଭଣ ସ୍ଭସ୍ୟାଯ 
ସ୍ମ୍ମଖୁୀନ େୁନ୍ତ ି| 

 

(vi) ଜଭି ପ୍ରଦୂଷଣ ଭଧ୍ୟ ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରକାଯଯ କକଣଟ ୄଯାଗଯ କାଯଣ ୄଟ | ଫଷିାକ୍ତ 
ଦାଥଣୄଯ ଯିୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ବୂଭି ୄେଉଛ ିଭଶ୍ା , ଭାଛ,ି ଭଷୂା, ଯୄଡଣ୍ଟସ୍ ଏଫଂ ନୟାନୟ 



 

 

ଜୀଫଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଏକ ପ୍ରଜନନ ୄକ୍ଷତ୍ର | ଏେ ିୄଛାଟ ଜୀଫଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ଂକ୍ରଭିତ 
ୄଯାଗ ସ୍ଭସ୍ତଙୁ୍କ ଜଣା। ଏେ ିକାଯଣଯୁ ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରକାଯଯ ଜ୍ୱଯ ଏଫଂ ୄଯାଗ ଫୃଦ୍ଧ ି
ାଉଛ ି| 

 

(vii) କୀଟନାଶ୍କ ଏଫଂ ନୟାନୟ ଯାସ୍ାୟନକି ଦାଥଣଯ ତୟଧିକ ଫୟଫୋଯ ୄେତୁ 
ଜଭି ପ୍ରଦୂଷଣ କୃଷି ଜଭିକୁ ଦୂଷିତ କୄଯ | 

 

(viii) ପ୍ରଦୂଷିତ ଭାଟିୄ ଯ ଉତ୍ପାଦତି ନିଯଫିା ଏଫଂ ପ ଫବିିନ୍ନ ୄଯାଗ ସ୍ଷିୃ୍ଟ କୄଯ 
| 

 

ଜଭି ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ୄଯାକଫିା ାଆଁ ଦୄକ୍ଷ – 

ଦନିକୁ ଦନି ଜଭି ପ୍ରଦୂଷଣ ବୟଙ୍କଯ ଯୂ ୄନଉଛ।ି ମଦ ିଜଭି ପ୍ରଦୂଷଣ ଠକି୍ ସ୍ଭୟୄଯ 
ନିୄ ଷଧ ନେୁଏ , ୄତୄଫ ଏୋ ଏକ ଯୂ ଧାଯଣ କଯଫି ଏଫଂ ଏଥିଯୁ ଭକିୁ୍ତ ାଆଫା 
ସ୍ମ୍ଭଫ ୄେଫ | ଜଭି ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ଫୁୄଫୄ ଫୃଦ୍ଧ ିାଉଛ ିଏଫଂ ଏୋଯ କ୍ଷତକିାଯକ 
ଯଣିାଭ ଯେଛି ି| ଏୋକୁ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କଯଫିା ାଆଁ ସ୍ଯକାଯ ଏଫଂ ନୟାନୟ ସ୍ଂଗଠନ 
ୄସ୍ଭାନଙ୍କ ସ୍ତଯୄଯ କାମଣୟ କଯୁଥିଫାୄଫୄ ସ୍ଭୄସ୍ତ ନଜିଯ ସ୍ମୂ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଫଦାନ ନ 
ୄଦଫା ମଣୟନ୍ତ ୄମକ any ଣସ୍ ିପ୍ରକାଯ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କଯଫିା ଏକ ସ୍ୱନ 
ୄେଫ। ଅଭଯ ୄଦ ନନ୍ଦନି ଜୀଫନୄଯ କଛି ିୄଛାଟ ଯଫିତ୍ତଣନ କଯ ିଏୋକୁ ହ୍ରାସ୍ 



 

 

କଯଫିାୄଯ ଭଧ୍ୟ ଅୄଭ ସ୍େୄମାଗ କଯିାଯଫିା | ଜଭି ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ୄଯାକଫିା ାଆଁ 
ଅୄଭ ନଭିନରିଖିତ ଦ୍ଧତ ିଗ୍ରେଣ କଯିାଯଫିା – 

 

(i) ୄମଉଁଠାୄଯ ସ୍ମ୍ଭଫ , ଡିୄ ଗ୍ରୄଡଫଲ୍ ଉତ୍ପାଦ ଫଦୄଯ ଫାୄୟାଡିୄ ଗ୍ରୄଡଫଲ୍ 
ଉତ୍ପାଦ ଫୟଫୋଯ କଯନୁ୍ତ | ଏୋଯ କାଯଣ ୄେଉଛ ିଡିୄ ଗ୍ରୄଡଫଲ୍ ଫଜଣୟଫସୁ୍ତ 
ନଷି୍କାସ୍ନ କଯଫିା ସ୍େଜ ୄଟ | 

 

(ii) ଖାଦୟ ମାୋ କୀଟନାଶ୍କ ଫୟଫୋଯ ଫନିା ଫଢଥିାଏ | ଏେିଯ ିଖାଦୟ ଦାଥଣକୁ 
କୀଟନାଶ୍କ କଭିା ସ୍ାଯଭକୁ୍ତ ଚହି୍ନତି କଯାମାଏ ମାୋ ଦ୍ୱାଯା ଅଣ ନୟଭାନଙ୍କଠାଯୁ 
ସ୍େଜୄଯ ବିନ୍ନ ୄୋଆାଯିୄ ଫ | ଏୋ କୃଷକଭାନଙୁ୍କ କୀଟନାଶ୍କ ଫୟଫୋଯଯୁ 
ଦୂୄଯଆ ଯଖିଫାକୁ ଉତ୍ସାେତି କଯଫି | 

 

(iii) ମଦ ିଅଣଙ୍କଯ ସ୍ଥାନ ଛ ିୄତୄଫ ଘୄଯ ନିଯଫିା ଏଫଂ ପ ଫଢାଆଫା 
ଏକ ଉତ୍ତଭ ଫଚିାଯ | 

 

(iv) ଅଜକିାରି ୟାୄକଜଂିୄଯ ୄନକ କାଗଜ , ଯଫିନ୍ ଏଫଂ ନୟାନୟ ସ୍ାଭଗ୍ରୀ ନଷ୍ଟ 
ୄେଉଛ ି| ୄମଉଁ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼କିୄଯ ଫେୁତ କମ୍ ୟାୄକଜଂି ଛ ିୄସ୍େ ିସ୍ଥାନକୁ ମିଫାକୁ 
ଯାଭଶ୍ଣ ଦଅିମାଆଛ ି| 



 

 

 

(v) ରି ଫୟାଗ୍ ଫୟଫୋଯଯୁ ଦୂୄଯଆ ଯୁେନୁ୍ତ | ୄନକ ଯାଜୟୄଯ ଏେ ିଫୟାଗ 
ଫୟଫୋଯକୁ ସ୍ଯକାଯ ନଷିିଦ୍ଧ କଯଛିନ୍ତି , ମଦଓି ୄରାକଭାୄନ ଏୋକୁ ଫୟଫୋଯ 
କଯୁଛନ୍ତ।ି ରି ଫୟାଗଗୁଡକି ନଷି୍କାସ୍ନ କଯଫିା ଏଫଂ ଜଭି ପ୍ରଦୂଷଣୄଯ ଫେୁ ଫଦାନ 
ୄଦଫା କଷ୍ଟକଯ | 

 

(vi) ଲାଷି୍ଟକ୍ ଫାସ୍ନ ଏଫଂ ନୟାନୟ ଲାଷି୍ଟକ୍ ସ୍ାଭଗ୍ରୀ ଫୟଫୋଯ ନକଯଫିାକୁ ଭଧ୍ୟ 
ଯାଭଶ୍ଣ ଦଅିମାଆଛ ି | ଏୋଯ କାଯଣ ୄେଉଛ ିୄମ ୄକୌଣସ୍ ିଯୂୄଯ ଲାଷି୍ଟକକୁ 
ଫସି୍ଜଣନ କଯଫିା କଷ୍ଟକଯ | 

 

(vii) ୄମୄତୄଫୄ ଅଣ ସ୍ିଂ କଯଫିାକୁ ମାଅନ୍ତି , କାଗଜ କଭିା କଡା ଫୟାଗ 
ଫୟଫୋଯ କଯନୁ୍ତ ୄମୄେତୁ ୄସ୍ଗୁଡକି ୁନ ଫୟଫୋଯୄମାଗୟ | 

 

(viii) ଓଦା ଏଫଂ ଶ୍ୁଖିରା ଫଜଣୟଫସୁ୍ତକୁ ଦୁଆଟ ିବିନ୍ନ ଧୂିୄ ଯ ଥୃକ ବାଫୄଯ ନଷି୍କାସ୍ନ 
କଯଫିା ଅଫଜଣନାକୁ ଥୃକ କୄଯ | 

 



 

 

(ix) ବାଯତ ସ୍ଯକାଯ ଏେ ିବିମାନ ଅଯମ୍ଭ କଯସି୍ାଯଛିନ୍ତ ିଏଫଂ ଫଜଣୟଫସୁ୍ତକୁ ଥୃକ 
କଯଫିା ାଆଁ ସ୍ଫୁଜ ଏଫଂ ନୀ ଧୂ ିଫଣ୍ଟନ କଯଛିନ୍ତ ି | ୄଦଶ୍ଯ ଫବିିନ୍ନ ସ୍େଯଯ 
ଫବିିନ୍ନ ଞ୍ଚୄଯ ୄନକ ସ୍ଫୁଜ ଏଫଂ ନୀ ଡଷ୍ଟଫନି ରଗାମାଆଛ ି| 

 

(x) କାଗଜ ନଷ୍ଟ କଯନୁ୍ତ ନାେିଁ , ଏୋଯ ଫୟଫୋଯକୁ ସ୍ୀଭିତ କଯନୁ୍ତ | ୄମଉଁଠାୄଯ 
ସ୍ମ୍ଭଫ ଏୋକୁ ଫୟଫୋଯ କଯଫିା ଠାଯୁ ଦୂୄଯଆ ଯୁେନୁ୍ତ | ପ୍ରତଫିଷଣ କାଗଜ ତଅିଯ ି
କଯଫିା ାଆଁ ୄନକ ଗଛ କଟାମାଏ | ଗଛ କାଟଫିା ଭଧ୍ୟ ଜଭି ପ୍ରଦୂଷଣଯ କାଯଣ। 
ଡଜିଟିାଲ୍ ମିଫା ଏକ ବର ଧାଯଣା | 

 

(xi) କାଗଜ ୄାଛ ିକଭିା ଟସି୍ ୁଫଦୄଯ କଡା କଭିା ୁନ us ଫୟଫୋଯୄମାଗୟ 
ଡଷ୍ଟଯ ଏଫଂ ବ୍ରମ୍ ଫୟଫୋଯ କଯନୁ୍ତ | 

 

(xii) ଜଭି ପ୍ରଦୂଷଣ ୄନକ କ୍ଷତ ିଘଟାଏ , ତୁଭଯ ଫନୁ୍ଧ ଏଫଂ ସ୍ମ୍ପକଣୀୟଙ୍କ ସ୍େ ଫାଣ୍ଟ ି
ଏେ ିଧାଯଣା ଫଷିୟୄଯ ସ୍ୄଚତନତା ଫସି୍ତାଯ କୄଯ | 

 

(xiii) ଘଯଗୁଡ଼କିଯ ଅଫଜଣନାକୁ ୄଖାରା ସ୍ଥାନୄଯ ପିଙି୍ଗ ଦଅିମିଫା ଉଚତି୍ ନୁୄେଁ , 

କାଯଣ ସ୍ଯକାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଏକ ଅଫଜଣନା ଟ୍ରକ ଠାମିଫା ଉଚତି୍ | 

 



 

 

(xiv) ଖଣିଜ ଦାଥଣଗୁଡକି ଭଧ୍ୟ ମତ୍ନଯ ସ୍େତି ଫାୋଯ କଯାମାଆ ବଫଷିୟତ ାଆଁ 
ସ୍ଂଯକି୍ଷତ କଯାମିଫା ଅଫଶ୍ୟକ | 

 

(xv) ଅଭକୁ ଫାୟୁକୁ କମ୍ ପ୍ରଦୂଷିତ କଯଫିା ଉଚତି୍ ୄମଯ ିକ acid ଣସ୍ ିଏସ୍ଡି୍ 
ଫଷଣା ନେୁଏ | 

 

(xvi) ଅୄଭ ଏଯ ିଜନିଷି ଫୟଫୋଯ କଯଫିା ଉଚତି ମାୋକୁ ଅୄଭ ୁନଫଣାଯ 
ଫୟଫୋଯ କଯିାଯଫିା | ଅୄଭ ୁନଃ ଫୟଫୋଯ କଯଫିାଯ ବୟାସ୍ ଗ୍ରେଣ କଯଫିା 
ଉଚତି୍ | 

 

ଉସ୍ଂୋଯ 

ଅଭଯ ଭାଟ ିୄେଉଛ ିଅଭଯ ୄଭାୖ କି ଅଫଶ୍ୟକତା | ମଦ ିଜଭି ଏେିଯ ିପ୍ରଦୂଷିତ 
ୄୋଆଚାରିଛ,ି ତା’ୄେୄର ଅଭ ସ୍ଭସ୍ତଙ୍କଯ ଜୀଫନ ସ୍ନୁ୍ତତି ୄୋଆମିଫ ଏଫଂ 
ଦିୄ ନ ଅସ୍ଫି ୄମୄତୄଫୄ ଅଭଯ ଖାଆଫାକୁ କଛି ିନାେିଁ | ୄତଣୁ ଜଭି ପ୍ରଦୂଷଣକୁ 
ଫଞ୍ଚାଆଫା ାଆଁ ଅଭ ସ୍ଭୄସ୍ତ ଭିତି ବାଫୄଯ କାମଣୟ କଯଫିା ଉଚତି୍। ଏଥିୄଯ 
ୄକୌଣସ୍ ିସ୍ୄନ୍ଦେ ନାେିଁ ୄମ ଅଭ ଜୀଫନକୁ ଧିକ ଅଯାଭଦାୟକ କଯଫିା ାଆଁ 
ଅୄଭ ଯିୄ ଫଶ୍କୁ ନଷ୍ଟ କଯୁଛୁ | ଏକ ସ୍ସୁ୍ଥ ଏଫଂ ସ୍ଖୁଭୟ ଜୀଫନମାନ କଯଫିାକୁ , 

ଅଭକୁ ଭତୃ୍ତକିା ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ୍ ଦଗିୄଯ କାମଣୟ କଯଫିାକୁ ଡଫି | ଜଭି ପ୍ରଦୂଷଣ 



 

 

ୄନକ ୄଯାଗ ସ୍ଷିୃ୍ଟ କଯୁଛ ିଏଫଂ ଏକ ସ୍ସୁ୍ଥ ଜୀଫନମାନ କଯଫିା କଷ୍ଟକଯ 
ୄୋଆଡୁଛ ି | ନୟାନୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯ ିଜଭି ପ୍ରଦୂଷଣ ଯିୄ ଫଶ୍ ାଆଁ ଫିଦ। 
ଅୄଭ ଫାଯଭାଯ ବିୄମାଗ କଯୁଛୁ ୄମ ଜଭି ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ହ୍ରାସ୍ କଯଫିା ାଆଁ 
ସ୍ଯକାଯ ଉମୁକ୍ତ ଦୄକ୍ଷ ୄନଉନାେଁାନ୍ତ।ି କନୁି୍ତ ସ୍ଯକାଯ ଯାସ୍ତାୄଯ ଫୁରାଫୁରି କଯ ି
ଜଭି ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କଯିାଯିୄ ଫ ନାେିଁ। ଅଭ ସ୍ଭୄସ୍ତ ସ୍ଯକାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରସୁ୍ତତ 
ନୟିଭକୁ ଫଶି୍ୱସ୍ତ ବାଫୄଯ ାନ କଯଫିା ଜଯୁଯୀ | ଏୋ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଭୟ ୄମ 
ଅୄଭ ଫୟକି୍ତଗତ ସ୍ତଯୄଯ ମାୋ କଛି ିକଯିାଯଫୁି ତାୋଠାଯୁ ଦୂୄଯଆ ଯେଫିା ଉଚତି୍ 
ନୁୄେଁ | 
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