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େ"ସ ରିଲିଜ -------------•

ଓଡିଶାର ଜଳବାୟୁ କାଯ./ମକୁ ସୁଦୃଢ କରିବାକୁ , ଜ5 ଏନଜ8 9ା:ି ସନ ସ;କ.େର iForest =ାରା >ଥମ ଅନୁ Aାନ ରିେପାଟ.
>କାଶିତ

•

iForest ର ସଦE ରିେପାଟ. - "ଅନୁ େଗାଳ - ଜ5 ଏନଜ8 9ା:ି ସନ ଓ ନୂ ତନ ସବୁ ଜ ଅଥ.ନୀତି "-- ଜଳବାୟୁ ପରିବତ.ନ ଓ
ନିରIର ବିକାଶ ଲKEଧାଜ. ପାଇଁ ଓଡିଶାର ବୃ ହତ େକାଇଲା ଖଣି ଅଂଚଳ ତଥା ଶିTାUଳ ଅନୁ େଗାଳ ପାଇଁ ଏନଜ8 9ା:ି ସନ ଓ
ସବୁ ଜ ଅଥ.ନୀତି େଯାଜନା >Vୁ ତ ି l

•

ଆଗାମୀ 10ବଷ.େର ଅନୁ େଗାଳ େର 3ଗୁଣ ଅଥ.ାତ 2033 ସୁYା 300MMT େକାଇଲା ଉ[ାଦନ େହବ I

•

ବତ.ମାନ େକାଇଲା ଓ ଏହାର ଆନୁ ସା\ି କ ଶିTେର 168000 େଲାକ ନିଯୁ] ଓ ଏହା ମAରୁ 69% ଇନଫମ.ାଲ l

•

ଆଗାମୀ ଦୁ ଇ ଦଶ_ି ପାଇଁ ଜି`ାର ଅଥ.ନୀତିେର େକାଇଲା ମୁଖE ଭୂମିକା bହଣ କରିବ l େତେବ 2040 ପରଵd8 େକାଇଲା
ଖଣି ବe େହବା ଆରf େହବ l ଅgକ ପୁରୁଣା ଓ ପରିେବଶ ସଂ/ାIିୟ ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରିବାର ଅKମତା ପାଇଁ
େକାଇଲା ଭିତକ
ି ତାପଜ ବିଦୁEତ େକh ଗୁଡକ
ି 2025 ପରଠାରୁ ବe େହବା ଆରf େହବ l

•

େତଣୁ ନିଯୁ]ି ଓ ଆୟ ଏବଂ ସରକାରୀ ରାଜj ପାଇଁ ଯଥାଶୀk " ଜ5 9ା:ି ଶନ lାନ "ର ଆବଶEକତା ଜରୁରୀ l ଆମର
5ଡି ରିେପାଟ.,େକାଲ 9ା:ି ଶନ ସହ ଏକ ସବୁ ଜ ଶିTାୟନକୁ ଗୁରୁm େଦଉଛି l

•

ଅନୁ େଗାଳ -ତାଳେଚର ଏକ /ିଟକ
ି ାଲ େପା`ୁ େଟଡ଼ ଅUଳ େହାଇpବାରୁ ଏହାର ନୂ ତନ ଅଥ.ନୀତି କଥା ଚିIା କଲାେବେଳ
ପରିେବଶ ସୁରKା ଓ >ଦୂ ଷଣ ନିୟqଣ କୁ ଗୁରୁm େଦବାକୁ େହବ l

•

ଅନୁ େଗାଳ ର ଜ5 ଏନଜ8 9ା:ି ସନ ଓ ସବୁ ଜ ଅଥ.ନୀତି ର ବିକାଶକୁ ସହେଯାଗ କରିବାକୁ ଏକ ରାଜE Vରୀୟ ଜ5 9ା:ି ସନ
ପଲିସର
ି ଆବଶEକତା ଅଛି l

--------------------------ଭୁବେନ,ର,24-8-22
International Forum for Environment, Sustainability &Technology (iFOREST), ଅନୁ େଗାଳ ର ଜ1
ଏନଜ3 4ା5ି ସନ ଓ ସବୁ ଜ ଅଥ8ନୀତି ଉପେର ଏକ ରିେପାଟ8 "କାଶ କରିଛ ି l ଏହି କାଯ8CମେରiFOREST Eାରା "Fୁ ତ
ଜ1 4ା5ି ସନ
ସGକ8ୀୟ େଦଶର "ଥମ େୱବ ସାଇଟର େଲାକାପ8ଣ କରାଯାଇଛି l
ଅନୁ େଗାଳେର େଦଶର 12% ତଥା ରାଜMର 56% େକାଇଲା ଉNାଦନ େହଉଛି l ଅନୁ େଗାଳେର ବିଭିO ବିଦୁMତ ଉNାଦନ
େକP, 1ିଲ ଓ ଆଲୁ ମିନୟ
ି ମ ଶିR ଅଛି l ଏହି ସମF ଶିR ଓ ଖଣି ଜ଼U
ି ାର ସମୁଦାୟ GDP ର 61% ଅେଟ l
ବିଧାନସଭା ମାନMବର ଉପ ବାଚXତି Yୀ ରାଜନୀକାZ ସିଂହ ଏହି ସ\ିଳନୀ େର ଉଦେବାଧନ େଦଇ, ଅନୁ େଗାଳ ପରି ଏକ
"ଦୂ ଷତ
ି ଅଂଚଳେର ସବୁ ଜ ଅଥ8ନୀତି ସୃ1ି ପାଇଁ ସରକାରୀ କଳ ସହ ସGୃa ଖଣି ଓ ଶିR ସଂbା ଗୁଡକ
ି ସହେଯାଗ ର ହାତ
ବଢ଼ାଇବାକୁ ଆହeାନ ଜଣାଇfେଲ l ତାଳେଚର ବିଧାୟକ Yୀ gଜ କିେଶାର "ଧାନ, ଏମ. ସି. ଏଲ ର ଓଭର ବଡ଼ନ
ପରିଚାଳନା ଉପେର ଗୁରୁi େଦଇfେଲ l
Yୀ "ଧାନ, "ଦୂ ଷଣ ନିୟjଣ ସହ ସୁb ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକା ପାଇଁ ତୃ ଣମୂଳ Fରେର େଯାଜନା "Fୁ ତ ଉପେର ଗୁରୁi
ଆେରାପ କରିfେଲ l

ଅନୁ େଗାଳ ଜ଼U
ି ାପାଳ Yୀ ସିllଥ8 ଶmର nାଇଁ, େଛoିପଦାେର ଅେନକ ନୂ ତନ େକାଇଲା ଖଣି େହବାକୁ ଯାଉfବାରୁ,
ପରିେବଶ ନିୟjଣ ଗୁରୁiପୂଣ8 "ସp େହାଇପଡିଛ ି େବାଲି କହିfେଲ l ଅନୁ େଗାଳେର ଯଦିଓ େକାଇଲା ଖଣି ବିFାରିତ
େହଉଛି, ତଥାପି ଜ1 4ା5ି ସନ େଯାଜନା ବତ8ମାନଠାରୁ ଆରr େହବା ଦରକାର େବାଲି େସ କହିfେଲ l
ଏହି ସ\ିଳନୀ େର ବିଶ1
ି ସମାଜେସବୀ Yୀ ଜଗଦାନs m ସେମତ "ମୁଖ ସରକାରୀ ଅtକାରୀ, େଲାକ "ତିନt
ି , ଶିR
ସଂbା ଅtକାରୀ ଓ Yମିକ ସଂଗଠନ କମ8କତ8ା େଯାଗ େଦଇfେଲ l
ଏହି ସ\ିଳନୀ େର ଭାସଣ େଦଇ iFOREST ର ଅuv ତଥା CEO ଚP ଭୂଷଣ କହିଛZି େଯ, " ଅନୁ େଗାଳ େର ସବୁ ଜ
ଶaି ଓ ଭବିଷMତ ଅଥ8ନୀତି ପାଇଁ ଆବଶMକୀୟ କାଯ8Cମ ସGକ8େର ଏହି ରିେପାଟ8 ଗୁରୁi େଦଇଛି l ଆଗାମୀ 10-15 ବଷ8
ପାଇଁ, େକାଇଲା,ଅନୁ େଗାଳର ଅଥ8ନୀତିକୁ "ଭାବିତ କରିବ l ଏହି ପରିେ"vୀେର ଜଳବାୟୁ ପରିବତ8ନ ର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ
ଜ1 ଏନଜ3 4ା5ି ସନ େଯାଜନା "Fୁ ତ ି ଜରୁରୀ l େତଣୁ ଆେମ ଆଗାମୀ ତିନ ି ଦଶwି ପାଇଁ ଦିଘ8 ମିଆଦି ଜ1 4ା5ି ସନ
େଯାଜନା "Fୁ ତ କରିଛୁ l ଏହାEାରା Cମନeୟେର େକାଇଲା ଖଣି ଓ ତାପଜ ବିଦୁMତ େକP ଗୁଡକ
ି ୁ ବଂଦ େହବାେର ସାହାଯM
କରିବା ସଂେଗ ସଂେଗ ସବୁ ଜ ଅଥ8ନୀତି, ଗୁଣାyକ ନିଯୁaି ସୁେଯାଗ ଓ ସୁb ପରିେବଶ ସୃ1ି କରିବ l ଏହା ମu ଓଡିଶା ର
ଜଳବାୟୁ ପରିବତ8ନ କାଯ8MCମକୁ ସହେଯାଗ କରିବ l "
ଏହି ସ\ିଳନୀ େର େଯାଗେଦଇ iFOREST ଜ1 4ା5ି ସନ େସzର ର ନିେଦ8ସକ
ି ା େY{l ବାନାଜ8ୀ କହିଛZିେଯ, "
ଅନୁ େଗାଳ,ବତ8ମାନ ଜ1 ଏନଜ3 4ା5ି ସନ ପାଇଁ େଯାଜନା ଆରr କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏକ ସବୁ ଜ ଅଥ8ନୀତି ତିଆରି
ପାଇଁ ଦୁ ଇ ତିନ ି ଦଶwି ଲାଗିବ l ଓଡିଶା, ସବୁ ଜ ଅଥ8ନୀତିର େମରୁଦo ନିମ8ାଣ ପାଇଁ ଶFା େକାଇଲା ବMବହାର କରିବା
ଉଚିତ ଓ େ| ହାଇେ}ାେଜନ, େକାଲ ଗMାସଫି େକସନ ଏବଂ ବିଦୁMତ ଯାନ ନିମ8ାଣେର ଏହାକୁ ବିନେି ଯାଗ କରିବା ଦରକାର "
l େY{ା କହିଛZି େଯ, " ବତ8ମାନ 168000 Yମିକ,େକାଇଲା ଖଣି ଓ ଏହାର ଆନୁ ସାpି କ ଶିRେର କାମ କରୁଛZି l
ଆଗାମୀ 10 ବଷ8 ମuେର େକାଇଲା ଖଣି 3 ଗୁଣ ବଢିବାକୁ ଯାଉfବା େବେଳ Yମିକ ସଂଖMା 2 ଗୁଣ ବଢିବ ଓ ଏହା ମuରୁ
ଅେନକ ଠିକା Yମିକ ଏବଂ ଅଣଶଂଗଠିତ l ଏହି ପରିେ"vୀେର େସମାନଂକୁ େବୖଷୟିକ •ାନ େକୗଶଳ େଯାଗାେଦବା ଜରୁରୀ
" ସ\ିଳନୀ ର ତିେନାଟି ପଯ8Mାୟେର ଡିକାେବ8ାନାଇେଜସନ, ନିଯୁaି, ସାମାଜିକ ଭିତଭ
ି ୂ ମି,ପରିେବଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବତ8ନ
ସGକ8େର ଆେଲାଚନା େହାଇଛି l ସବୁ ଜ ଶିR ଓ
ଷେ1େନଵଲ ଇନେଭ1େମz ସGକ8ୀୟ ପାେନଲେର MCL, NTPC ଓ ଟାଟା ମାଇନିଂ 1ିଲ ର ଅtକାରୀm ସେମତ
େଲାକ "ତିନt
ି , Yମିକ ସଂଗଠନ ର କମ8କତ8ା ଏବଂ ସାମାଜିକ କମ8ୀ ମାେନ େଯାଗ େଦଇfେଲ l
ବିଭିO ପରିେବଶ "ସp ଓ ନୀତି ନିୟମେର ଅଭାବ fବାରୁ ଏହାକୁ 4ା5ି ଶନ „ାନିpେର ଅଣା ଯିବାକୁ ଆେଲାଚନା
େହବା ଉଚିତ େବାଲି OSPCB ର ମୁଖM ଏନଭନ8େମz ଇ5ି ନିଅର ନିହାର ସାହୁ ମତ "କାଶ କରିfେଲ l
Yୀ ଚP ଭୂଷଣ କହିଛZିେଯ, "ଓଡିଶା,ଜଳବାୟୁ ପରିବତ8ନ କାଯ8MCମେର ଦିଗଦଶ8ନ େଦଇfବାରୁ, ଏହା ଜ1 ଏନଜ3
4ା5ି ସନର ମu େନତୃ i େନଇପାରିବ l
ମୁଖM ସୁପାରୀଶ
-----------------1- ଆଗାମୀ 10ବଷ8େର 2033 ସୁlା େକାଇଲା ଉNାଦନ 3 ଗୁଣ ଅଥ8ାତ 96.7MMT ରୁ 308.8 MMT କୁ ବୃ lି ପାଇବ
l 2040ମସିହାରୁ ଖଣି ବଂଦ ଆରr େହବ ଓ 2070 େର େଶଷ ଖଣି ବଂଦ େହବ l େତେବ 1.5ଡି|ୀ
େସଲସିୟସ …†ାଇେମଟ େଗାଲ ପୂରଣ ପାଇଁ 2050 ସୁlା େକାଇଲା ଖଣି ବଂଦ େହବା ଦରକାର l
2- 35 ବଷ8 ପୁରୁଣା େହବା େଯାଗଁୁ, 2050 ମସିହା ଶୁll ଥମ8ାଲ „ାz ଗୁଡକ
ି ବs େହାଇଯିବ l
3- ଆଗାମୀ ତିନ ି ଦଶwି ପାଇଁ ସବୁ ଜ ଅଥ8ନୀତି କୁ ପରିବତ8ନ େହବା ଅନୁ େଗାଳ ର ଜ1 4ା5ି ସନ େଯାଜନାର "ମୁଖ
ଅଂଶl

4- ଆଗାମୀ 10-15 ବଷ8 ପାଇଁ େକାଇଲା ବMବହାର େର ପରିେବଷ ଓ ସବୁ ଜ ଅଥ8ନୀତିକୁ ଗୁରୁi ଦିଆଯିବା ଦରକାର l
2035 ପେର , RE ଅଭିବୃlି ସହ ସବୁ ଜ ଶaି ଉପେର ଗୁରୁi ଦିଆଯିବା ଦରକାର l
5- ଖଣି ଓ ପାୱାର „ାz ବs େଯାଗଁୁ ଆଗାମୀ 3-4 ଦଶwି େର 33,000 େହକ‡ର ଜମି ମିଳବ
ି l ଏହାକୁ ପରିେବଶ ଓ ସବୁ ଜ
ଅଥ8ନୀତି ପାଇଁ ବିନେି ଯାଗ କରାଯାଇ ପାରିବ l
6- ସବୁ ଜ ଶିR ବିକାଶ ଓ RE େvˆ ପାଇଁ ବିପଳ
ୁ ପରିମାଣ ର କୁ ଶଳୀ କମ8ଚାରୀ ଦରକାର l େସfପାଇଁ ଆବଶMକୀୟ
େଭାେକସନାଲ େ4ନିଂ େସzର େଖାଲା ଯିବା ଦରକାର l
7- ଅନୁ େଗାଳ -ତାଳେଚର ପରି ଏକ ସଂକଟାପ‰8 ଅଂଚଳେର,ଜମି ଓ ଜଳ ଉŠର ପରିେବଶଗତ ଉପଚାର ଜରୁରୀ l
8- ଜ1 4ା5ି ଶନ କାଯ8କାରୀ ପାଇଁ ବିପଳ
ୁ ଅଥ8 ର ଆବଶMକତା ଅଛି l ଏfପାଇଁ ବିଭିO ବାବଦେର େକାଇଲାରୁ ମିଳୁfବା
ଅଥ8, ସରକାରୀ ସହେଯାଗ, ଘେରାଇ ଫାଇନାନସିଂ ଓ ଆZଜ8ାତୀୟ ସହେଯାଗର ଆବଶMକତା ଅଛି l
9- ଜ1 4ା5ି ଶନ ପାଇଁ ସ\ିଳତ
ି େଯାଜନାର ଆବଶMକତା ଅଛି l େକାଲ 4ା5ି ଶନ ର ସାମାଜିକ |ହଣୀୟତା ଏବଂ ନୂ ତନ
ଅଥ8ନୀତି େର େଲାକମାନmୁ ମିଳବ
ି ା ସୁବଧ
ି ା ସୁେଯାଗ ସGକ8େର େସମାେନ ଠିକ ଭାେବ ବୁ ଝବ
ି ା ଦରକାର l
10- ମୁଖMତଃ ତିେନାଟି ରାଜM Fରୀୟ ପଲିସି ଆ•ନର ଆବଶMକତା ଅଛି l "ଥମତଃ, କŽMାଇେମଟ ଆ•ନ „ାନ ର
ଅଭିବୃlି ପାଇଁ ଓ GHG ଏମିଶନ •ାସ କରିବାକୁ , ଓଡିଶା …ାଇେମଟ ଆ•ନ „ାନେର ଜ1 4ା5ି ଶନ ବMବbା କୁ ର•ବାକୁ
େହବ l Eିତୀୟତଃ ଏକ ସ\ିଳତ
ି RE ଓ ସବୁ ଜ ଶିR େଯାଜନା "Fୁ ତ କରାଯିବା ଦରକାର l ତୃ ତୀୟତଃ ଏକ ରାଜM Fରୀୟ
ଜ1 4ା5ି ଶନ ପଲିସର
ି ଆବଶMକତା ଅଛି l

