
 
 
 

 
  

 

େ"ସ ରଲିିଜ - 

                                    -------------- 
• ଓଡଶିାର ଜଳବାୟୁ କାଯ./ମକୁ ସୁଦୃଢ କରବିାକୁ,  ଜ5 ଏନଜ8 9ା:ିସନ ସ;କ.େର iForest =ାରା >ଥମ ଅନୁAାନ ରେିପାଟ. 

>କାଶତି 
• iForest ର ସଦE ରେିପାଟ. - "ଅନୁେଗାଳ - ଜ5 ଏନଜ8 9ା:ିସନ ଓ ନୂତନ  ସବୁଜ ଅଥ.ନୀତ ି"-- ଜଳବାୟୁ ପରବିତ.ନ ଓ 

ନରିIର ବକିାଶ ଲKEଧାଜ. ପାଇଁ ଓଡଶିାର ବୃହତ େକାଇଲା ଖଣି ଅଂଚଳ ତଥା  ଶTିାUଳ ଅନୁେଗାଳ ପାଇଁ ଏନଜ8 9ା:ିସନ ଓ  
ସବୁଜ ଅଥ.ନୀତ ିେଯାଜନା >Vୁତ ିl 

• ଆଗାମୀ 10ବଷ.େର ଅନୁେଗାଳ େର 3ଗୁଣ ଅଥ.ାତ 2033 ସୁYା 300MMT େକାଇଲା ଉ[ାଦନ େହବ I 
• ବତ.ମାନ େକାଇଲା ଓ ଏହାର ଆନୁସା\ିକ ଶTିେର 168000 େଲାକ ନଯୁି] ଓ ଏହା ମAରୁ 69% ଇନଫମ.ାଲ l 
• ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦଶ_ ିପାଇଁ ଜି̀ ାର ଅଥ.ନୀତେିର େକାଇଲା ମଖୁE ଭୂମିକା  bହଣ କରବି l େତେବ 2040 ପରଵd8 େକାଇଲା 

ଖଣି ବe େହବା ଆରf େହବ l ଅgକ ପୁରୁଣା ଓ ପରେିବଶ ସଂ/ାIୟି ନୀତ ିନୟିମ ପାଳନ କରବିାର  ଅKମତା ପାଇଁ 
େକାଇଲା ଭିତକି ତାପଜ ବଦୁିEତ େକh ଗୁଡକି 2025 ପରଠାରୁ ବe େହବା ଆରf େହବ l 

• େତଣୁ  ନଯୁି]ି ଓ ଆୟ ଏବଂ ସରକାରୀ ରାଜj  ପାଇଁ ଯଥାଶୀk  " ଜ5 9ା:ିଶନ lାନ "ର ଆବଶEକତା ଜରୁରୀ l ଆମର  
5ଡ ିରେିପାଟ.,େକାଲ 9ା:ିଶନ ସହ ଏକ ସବୁଜ ଶTିାୟନକୁ ଗୁରୁm େଦଉଛ ିl  

• ଅନୁେଗାଳ -ତାଳେଚର ଏକ /ିଟକିାଲ େପା`ୁେଟଡ଼ ଅUଳ େହାଇpବାରୁ ଏହାର ନୂତନ ଅଥ.ନୀତ ିକଥା  ଚIିା କଲାେବେଳ 
ପରେିବଶ ସୁରKା  ଓ >ଦୂଷଣ ନୟିqଣ କୁ ଗୁରୁm େଦବାକୁ େହବ l 

• ଅନୁେଗାଳ ର ଜ5 ଏନଜ8 9ା:ିସନ ଓ ସବୁଜ ଅଥ.ନୀତ ିର ବକିାଶକୁ ସହେଯାଗ କରବିାକୁ ଏକ ରାଜE Vରୀୟ  ଜ5  9ା:ିସନ 
ପଲିସରି ଆବଶEକତା ଅଛ ିl 

 
--------------------------- 
 
ଭୁବେନ,ର,24-8-22 
 
International Forum for Environment, Sustainability &Technology (iFOREST), ଅନୁେଗାଳ ର ଜ1 
ଏନଜ3 4ା5ିସନ ଓ ସବୁଜ ଅଥ8ନୀତ ିଉପେର ଏକ ରେିପାଟ8 "କାଶ କରଛି ିl ଏହ ିକାଯ8CମେରiFOREST  Eାରା "Fୁତ 
ଜ1 4ା5ିସନ  
ସGକ8ୀୟ େଦଶର "ଥମ େୱବ ସାଇଟର େଲାକାପ8ଣ  କରାଯାଇଛ ିl  
 
 ଅନୁେଗାଳେର େଦଶର 12% ତଥା  ରାଜMର 56% େକାଇଲା ଉNାଦନ େହଉଛ ିl ଅନୁେଗାଳେର ବଭିିO ବଦୁିMତ ଉNାଦନ 
େକP, 1ିଲ ଓ ଆଲୁମିନୟିମ ଶRି ଅଛ ିl ଏହ ିସମF ଶRି ଓ ଖଣି  ଜ଼Uିାର ସମଦୁାୟ GDP ର 61% ଅେଟ l 
  
ବଧିାନସଭା  ମାନMବର ଉପ ବାଚXତ ିYୀ ରାଜନୀକାZ ସଂିହ ଏହ ିସ\ିଳନୀ େର ଉଦେବାଧନ େଦଇ, ଅନୁେଗାଳ ପର ିଏକ 
"ଦୂଷତି ଅଂଚଳେର ସବୁଜ ଅଥ8ନୀତ ିସ1ିୃ ପାଇ ଁସରକାରୀ କଳ ସହ ସGaୃ ଖଣି ଓ ଶRି ସଂbା  ଗୁଡକି ସହେଯାଗ ର ହାତ 
ବଢ଼ାଇବାକୁ  ଆହeାନ ଜଣାଇfେଲ l ତାଳେଚର ବଧିାୟକ Yୀ gଜ କେିଶାର "ଧାନ, ଏମ. ସ.ି ଏଲ ର ଓଭର ବଡ଼ନ 
ପରଚିାଳନା ଉପେର ଗୁରୁi େଦଇfେଲ l 
Yୀ "ଧାନ, "ଦୂଷଣ ନୟିjଣ ସହ ସbୁ ଜୀବନ ଓ ଜୀବକିା ପାଇ ଁତୃଣମଳୂ Fରେର େଯାଜନା "Fୁତ ଉପେର ଗୁରୁi 
ଆେରାପ କରfିେଲ l  
 
 
 
 
 
 
 

 
www.iforest.global 



 
 
 
 
ଅନୁେଗାଳ ଜ଼Uିାପାଳ Yୀ ସlିlଥ8 ଶmର nାଇ,ଁ େଛoିପଦାେର ଅେନକ ନୂତନ େକାଇଲା ଖଣି େହବାକୁ ଯାଉfବାରୁ,  
ପରେିବଶ ନୟିjଣ ଗୁରୁiପଣୂ8 "ସp େହାଇପଡଛି ି େବାଲି କହfିେଲ l ଅନୁେଗାଳେର ଯଦଓି େକାଇଲା ଖଣି ବFିାରତି 
େହଉଛ,ି ତଥାପି ଜ1  4ା5ିସନ େଯାଜନା ବତ8ମାନଠାରୁ ଆରr  େହବା ଦରକାର େବାଲି େସ କହfିେଲ l  
ଏହ ିସ\ିଳନୀ େର ବଶି1ି ସମାଜେସବୀ Yୀ ଜଗଦାନs m ସେମତ "ମଖୁ ସରକାରୀ ଅtକାରୀ, େଲାକ "ତନିtି, ଶRି 
ସଂbା ଅtକାରୀ ଓ Yମିକ ସଂଗଠନ  କମ8କତ8ା େଯାଗ େଦଇfେଲ l  
 
ଏହ ିସ\ିଳନୀ େର ଭାସଣ େଦଇ iFOREST ର ଅuv ତଥା  CEO ଚP ଭୂଷଣ କହଛିZ ି େଯ, "  ଅନୁେଗାଳ େର ସବୁଜ 
ଶaି ଓ ଭବଷିMତ  ଅଥ8ନୀତ ିପାଇ ଁଆବଶMକୀୟ କାଯ8Cମ ସGକ8େର ଏହ ିରେିପାଟ8 ଗୁରୁi େଦଇଛ ିl ଆଗାମୀ 10-15 ବଷ8 
ପାଇ,ଁ େକାଇଲା,ଅନୁେଗାଳର ଅଥ8ନୀତକୁି "ଭାବତି କରବି l ଏହ ିପରେି"vୀେର ଜଳବାୟୁ ପରବିତ8ନ ର ମକୁାବଲିା ପାଇ ଁ
ଜ1 ଏନଜ3 4ା5ିସନ େଯାଜନା  "Fୁତ ିଜରୁରୀ l େତଣୁ ଆେମ ଆଗାମୀ ତନି ିଦଶw ିପାଇ ଁଦଘି8 ମିଆଦ ି ଜ1 4ା5ିସନ 
େଯାଜନା "Fୁତ କରଛୁି l ଏହାEାରା Cମନeୟେର େକାଇଲା ଖଣି ଓ ତାପଜ ବଦୁିMତ େକP ଗୁଡକୁି ବଂଦ େହବାେର ସାହାଯM 
କରବିା  ସଂେଗ ସଂେଗ ସବୁଜ ଅଥ8ନୀତ,ି ଗୁଣାyକ ନଯୁିaି ସେୁଯାଗ ଓ ସbୁ ପରେିବଶ ସ1ିୃ କରବି l  ଏହା ମu ଓଡଶିା ର 
ଜଳବାୟୁ  ପରବିତ8ନ କାଯ8MCମକୁ ସହେଯାଗ  କରବି l " 
  
 ଏହ ିସ\ିଳନୀ େର େଯାଗେଦଇ iFOREST ଜ1 4ା5ିସନ େସzର ର ନେିଦ8ସକିା େY{l ବାନାଜ8ୀ କହଛିZେିଯ, " 
ଅନୁେଗାଳ,ବତ8ମାନ ଜ1 ଏନଜ3 4ା5ିସନ ପାଇ ଁେଯାଜନା ଆରr  କରବିା ଉଚତି, କାରଣ ଏକ ସବୁଜ ଅଥ8ନୀତ ିତଆିର ି
ପାଇ ଁଦୁଇ ତନି ିଦଶw ିଲାଗିବ l ଓଡଶିା, ସବୁଜ ଅଥ8ନୀତରି େମରୁଦo  ନମି8ାଣ ପାଇ ଁଶFା େକାଇଲା ବMବହାର କରବିା 
ଉଚତି ଓ େ| ହାଇେ}ାେଜନ, େକାଲ ଗMାସଫିେକସନ ଏବଂ ବଦୁିMତ ଯାନ ନମି8ାଣେର ଏହାକୁ ବନିେିଯାଗ କରବିା ଦରକାର " 
l େY{ା କହଛିZ ି େଯ, " ବତ8ମାନ 168000 Yମିକ,େକାଇଲା ଖଣି ଓ ଏହାର ଆନୁସାpିକ ଶRିେର କାମ କରୁଛZ ିl 
ଆଗାମୀ 10 ବଷ8 ମuେର େକାଇଲା ଖଣି 3 ଗୁଣ ବଢବିାକୁ ଯାଉfବା େବେଳ Yମିକ ସଂଖMା 2 ଗୁଣ ବଢବି ଓ ଏହା ମuରୁ 
ଅେନକ ଠକିା Yମିକ ଏବଂ ଅଣଶଂଗଠତି l ଏହ ିପରେି"vୀେର େସମାନଂକୁ େବଷୖୟିକ  �ାନ େକୗଶଳ େଯାଗାେଦବା ଜରୁରୀ  
 
" ସ\ିଳନୀ ର ତେିନାଟ ିପଯ8Mାୟେର ଡକିାେବ8ାନାଇେଜସନ, ନଯୁିaି, ସାମାଜକି ଭିତଭୂିମ,ିପରେିବଶ ଓ ଜଳବାୟୁ  ପରବିତ8ନ  
ସGକ8େର ଆେଲାଚନା େହାଇଛ ିl ସବୁଜ  ଶRି ଓ  
ଷେ1େନଵଲ ଇନେଭ1େମz ସGକ8ୀୟ ପାେନଲେର MCL, NTPC ଓ ଟାଟା ମାଇନଂି  1ିଲ ର ଅtକାରୀm ସେମତ 
େଲାକ "ତନିtି, Yମିକ ସଂଗଠନ ର କମ8କତ8ା ଏବଂ ସାମାଜକି କମ8ୀ ମାେନ େଯାଗ େଦଇfେଲ l 
  ବଭିିO ପରେିବଶ "ସp ଓ ନୀତ ିନୟିମେର ଅଭାବ fବାରୁ ଏହାକୁ 4ା5ିଶନ �ାନpିେର ଅଣା ଯିବାକୁ  ଆେଲାଚନା  
େହବା ଉଚତି େବାଲି OSPCB ର ମଖୁM ଏନଭନ8େମz ଇ5ିନଅିର ନହିାର ସାହୁ ମତ "କାଶ କରfିେଲ l  
 
 Yୀ ଚP ଭୂଷଣ କହଛିZେିଯ, "ଓଡଶିା,ଜଳବାୟୁ  ପରବିତ8ନ କାଯ8MCମେର ଦଗିଦଶ8ନ େଦଇfବାରୁ, ଏହା ଜ1 ଏନଜ3 
4ା5ିସନର ମu େନତୃi େନଇପାରବି l 
 
ମଖୁM ସପୁାରୀଶ 
------------------ 
1- ଆଗାମୀ 10ବଷ8େର 2033 ସlୁା େକାଇଲା ଉNାଦନ  3 ଗୁଣ ଅଥ8ାତ  96.7MMT ରୁ 308.8 MMT କୁ ବୃl ିପାଇବ 
l 2040ମସହିାରୁ  ଖଣି ବଂଦ ଆରr େହବ ଓ 2070 େର େଶଷ ଖଣି  ବଂଦ  େହବ l େତେବ 1.5ଡ|ିୀ  
େସଲସୟିସ ��ାଇେମଟ େଗାଲ ପରୂଣ ପାଇ ଁ2050 ସlୁା େକାଇଲା ଖଣି  ବଂଦ  େହବା  ଦରକାର l 
2-  35 ବଷ8 ପରୁୁଣା େହବା େଯାଗୁଁ, 2050 ମସହିା ଶୁll ଥମ8ାଲ �ାz ଗୁଡକି ବs େହାଇଯିବ l 
3- ଆଗାମୀ ତନି ିଦଶw ି ପାଇ ଁସବୁଜ ଅଥ8ନୀତ ିକୁ ପରବିତ8ନ  େହବା ଅନୁେଗାଳ ର ଜ1  4ା5ିସନ େଯାଜନାର "ମଖୁ 
ଅଂଶl 
 
 
 



 
 
4- ଆଗାମୀ 10-15 ବଷ8 ପାଇ ଁେକାଇଲା ବMବହାର େର ପରେିବଷ ଓ ସବୁଜ ଅଥ8ନୀତକୁି ଗୁରୁi ଦଆିଯିବା ଦରକାର l 
2035 ପେର , RE ଅଭିବୃl ିସହ ସବୁଜ ଶaି ଉପେର ଗୁରୁi ଦଆିଯିବା ଦରକାର l 
5- ଖଣି ଓ ପାୱାର  �ାz ବs େଯାଗୁଁ ଆଗାମୀ 3-4 ଦଶw ିେର 33,000 େହକ�ର ଜମ ିମିଳବି l ଏହାକୁ ପରେିବଶ  ଓ ସବୁଜ 
ଅଥ8ନୀତ ିପାଇ ଁବନିେିଯାଗ କରାଯାଇ ପାରବି l 
6- ସବୁଜ ଶRି ବକିାଶ ଓ RE େv� ପାଇ ଁବପିଳୁ ପରମିାଣ ର କୁଶଳୀ  କମ8ଚାରୀ  ଦରକାର l େସfପାଇ ଁଆବଶMକୀୟ 
େଭାେକସନାଲ  େ4ନଂି େସzର େଖାଲା ଯିବା ଦରକାର l 
7-  ଅନୁେଗାଳ -ତାଳେଚର ପର ିଏକ ସଂକଟାପ�8 ଅଂଚଳେର,ଜମ ି ଓ ଜଳ ଉ�ର ପରେିବଶଗତ ଉପଚାର ଜରୁରୀ l 
8- ଜ1 4ା5ିଶନ କାଯ8କାରୀ ପାଇ ଁବପିଳୁ ଅଥ8 ର ଆବଶMକତା ଅଛ ିl ଏfପାଇ ଁବଭିିO ବାବଦେର େକାଇଲାରୁ ମିଳୁfବା 
ଅଥ8, ସରକାରୀ  ସହେଯାଗ, ଘେରାଇ  ଫାଇନାନସଂି ଓ ଆZଜ8ାତୀୟ ସହେଯାଗର ଆବଶMକତା ଅଛ ିl 
9- ଜ1 4ା5ିଶନ ପାଇ ଁସ\ିଳତି େଯାଜନାର ଆବଶMକତା ଅଛ ିl େକାଲ 4ା5ିଶନ ର ସାମାଜକି  |ହଣୀୟତା ଏବଂ ନୂତନ 
ଅଥ8ନୀତ ିେର େଲାକମାନmୁ ମିଳବିା ସବୁଧିା ସେୁଯାଗ ସGକ8େର େସମାେନ ଠକି ଭାେବ ବୁଝବିା  ଦରକାର l  
10-  ମଖୁMତଃ ତେିନାଟ ିରାଜM Fରୀୟ ପଲିସ ି ଆ�ନର ଆବଶMକତା ଅଛ ିl "ଥମତଃ, କ�Mାଇେମଟ ଆ�ନ  �ାନ ର 
ଅଭିବୃl ିପାଇ ଁଓ GHG ଏମିଶନ  �ାସ କରବିାକୁ, ଓଡଶିା �ାଇେମଟ ଆ�ନ  �ାନେର ଜ1 4ା5ିଶନ ବMବbା କୁ ର�ବାକୁ 
େହବ l Eତିୀୟତଃ ଏକ ସ\ିଳତି RE ଓ ସବୁଜ  ଶRି େଯାଜନା "Fୁତ କରାଯିବା ଦରକାର l ତୃତୀୟତଃ ଏକ ରାଜM Fରୀୟ 
ଜ1 4ା5ିଶନ ପଲିସରି ଆବଶMକତା ଅଛ ିl  
 


