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ପ୍ଲାନିଙ୍ଗ ଏ ଜଷ୍ଟ ଏନିର୍ଜି ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ୍ ଏଣ୍ଡ 
ଏ ନିୟୁ ଗ୍ରୀନ୍  ଇକୋନୋମି

ଅନୁଗୁଳ 



2

ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂକ୍ଷୀପ୍ତ ବିବରଣୀ
ଓଡି଼ଶାର କୋଇଲା ଖଣି ଓ ଉଦ୍ୟୋଗ ଅର୍ଥନୀତିର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ, ଯେଉଁଠି ଆଗାମୀ ୧୦ ବର୍ଷରେ 
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ଓଡି଼ଶା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ 
ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ । କୋଇଲା ଖଣି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ସବୁଜ 
ଶିଳ୍ପାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପଥପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଏହି ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଜନାର ମୂଳ କଥା ।  

ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ କୋଇଲା ଖଣି ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଜିଲ୍ଲା ଯେମିତି କୌଶଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଯୋଜନା 
କରିପାରିବ ଏବଂ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ଆଗାମୀ ଦଶକରେ ସବୁଜ ଅର୍ଥନୀତିର ଗଡ଼ ତିଆରି କରିପାରିବ ତା’ର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ 
ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇଥିଲା । 

କ. ମୌଳିକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ
୧. ଅନୁଗୁଳରେ କୋଇଲା ଖଣି ଓ କୋଇଲା ଭିତ୍ତିକ ଉଦ୍ୟୋଗର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି । ତେଣୁ ଆଗାମୀ ୧୦ ବର୍ଷରେ 
କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଅନୁଗୁଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ତୃତୀୟ ସର୍ବ ବୃହତ୍ତମ କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଜିଲ୍ଲା । ଭାରତରେ ହେଉଥିବା ସର୍ବମୋଟ 
କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନର ଶତକଡ଼ା ୧୨ ପ୍ରତିଶତ ଅନୁଗୁଳରେ ହଁି ହେଉଛି । ୨୦୨୦-୨୧ ବର୍ଷରେ ନଅଟି ଖଣିରୁ ୯୬.୭ ନିୟୁତ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ (ଏମ୍.
ଏମ୍.ଟି.) ର କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥିବାର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଏ ଭିତରୁ ଆଠଟି ଓପନ କାଷ୍ଟ (ଓ.ସି.) ବା ଖୋଲା ଖଣି ଏବଂ ଗୋଟଏି 
ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ (ୟ.ୁ ଜି.) ବା ଭୂତଳ ଖଣି ।

ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଔଦ୍ୟୋଗିକ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଅନେକାଂଶରେ କୋଇଲା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ସେଠାରେ ଚାରୋଟି ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ 
କେନ୍ଦ୍ର ବା ଥର୍ମାଲ ପାୱାର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହିଛି । ଏହି ଚାରୋଟି ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରୁ ଦୁଇଟି ୬.୨ ଗିଗାୱାଟ (ଜି.ଡବ୍ଲୟ୍)ୁର 
ସଂଯୁକ୍ତ କ୍ଷମତା ରଖୁଥିବା କେପ୍ଟିଭ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ । ଏଥିସହିତ ସେଠାରେ ଆଗକୁ ଆଉ ଗୋଟଏି ୧.୩ ଗିଗାୱାଟର ଅଲଟ୍ରା-ସୁପର୍ କ୍ରିଟିକାଲ୍ 
ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏତତ୍ ବ୍ୟତୀତ ସେଠାରେ ବର୍ଷକୁ ୬ ମିଲୟିନ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ (ଯାହାକୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ 
ବର୍ଷ ପିଛା ୨୫ ମିଲୟିନ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କରିବାର ଯୋଜନା ରଖା ଯାଇଛି ) ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ରଖୁଥିବା ଏକ ଆଲମିୁନିୟମ୍ ସ୍ମେଲ୍ଟର, 
ପରିକଳ୍ପିତ ଆଲମିୁନିୟମ ପାର୍କ, ଗୋଟଏି ସାର କାରଖାନା ଏବଂ ଅନେକଗୁଡ଼ଏି ମଧ୍ୟମ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଉଦ୍ୟୋଗ ରହିଛି ।

ସାମଗ୍ରୀକ ଭାବେ ଦେଖିଲେ, ଔଦ୍ୟୋଗିକ କ୍ଷେତ୍ର ସହ କୋଇଲା ଖଣି ଜିଲ୍ଲାର ସାମଗ୍ରୀକ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ (ଜି.ଡି.ପି.)ର ଶତକଡା 
୬୧ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶ ଅଟେ । ଅନ୍ୟସବୁ ରୋଜଗାର ପନ୍ଥାକୁ ଦେଖିଲେ ଜିଡିପିରେ ଶତକଡା ୨୬ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶର ଯୋଗଦାନ ରହିଛି ଚାକିରୀର 
ଓ ଶତକଡା ୯ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶର ଯୋଗଦାନ ରହିଛି କୃଷି ଓ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିବା ଖଣି ମାନଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଓ ନୂତନ ଖଣି ଖୋଲା ଯାଉଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ୧୦ ବର୍ଷରେ କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନ 
ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଯଦି ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଖଣି ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତେବେ 
୨୦୩୩ ମସିହା ବେଳକୁ ଜିଲ୍ଲାର କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣ ୩୦୮.୮ ମିଲୟିନ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ହେବ । ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଥିବା 
ଉତ୍ପାଦନର ତିନି ଗୁଣା ହେବ। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲାର ସାମଗ୍ରୀକ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦରେ କୋଇଲା ଖନନ ଓ କୋଇଲା ଭିତ୍ତିକ ଉଦ୍ୟୋଗର 
ଅବଦାନ ଆହୁରି ବଢି଼ବ ।

୨. ସମୁଦାୟ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ଶତକଡ଼ା ୨୯ ପ୍ରତିଶତ, ପ୍ରାୟ ୧,୬୮,୦୦୦ ଶ୍ରମିକ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ କୋଇଲା ଖଣି, 
କୋଇଲା ଭିତ୍ତିକ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ କୋଇଲା ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ଶତକଡ଼ା 
୬୯ ପ୍ରତିଶତ ଅଣ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ। କୋଇଲା ଖଣି ଓ କୋଇଲା ଭିତ୍ତିକ ଉଦ୍ୟୋଗରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ 
ସଂଖ୍ୟା ଆଗାମୀ ୧୦ ବର୍ଷରେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶଙ୍କର 
ଚାକିରି ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଓ ଅଣ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ହେବ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାରେ ତିନି ଜଣ ଶ୍ରମିକରୁ ଜଣେ କୋଇଲା ଉଦ୍ୟୋଗ (କୋଇଲା ଖଣି, କୋଇଲା ସଫେଇ ଓ କୋଇଲା ପରିବହନ) 
ଏବଂ କୋଇଲା ଭିତ୍ତିକ ଉଦ୍ୟୋଗ (ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ର, ଇସ୍ପାତ୍ ଓ ଆଲୁମିନିୟମ) ରେ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ଶ୍ରମ ସମ୍ବଳ 
ଦେଖିଲେ ଏଥିରେ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ଅନୁପାତରେ ଅଣ ଅନୁଷ୍ଠାନିକତା ରହିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଶତକଡ଼ା ପ୍ରାୟ ୬୯ ପ୍ରତିଶତ ଶ୍ରମିକ 
ଅଣଅନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି।

ଆଗାମୀ ୧୦ ବର୍ଷରେ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଓ ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। କାରଣ, 
ଆଗାମୀ ସମୟରେ କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ପ୍ରାୟ ତିନିଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି । ଉତ୍ପାଦନ ଅନୁପାତରେ ଶ୍ରମିକ 
ମାନଙ୍କର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ । ବର୍ଦ୍ଧିତ ଉତ୍ପାଦନର ଗୋଟିଏ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଅଂଶ ଖଣି ଉନ୍ନୟନକାରୀ ପରିଚାଳକ (ଏମ୍.ଡି.ଓ) 
ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବଧି କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ଚୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରଣ କରାଯିବ । ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ କୋଇଲା 
ଅର୍ଥନୀତିରେ ଅନାବନା ଚାକିରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼ିବା କାରଣରୁ ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକତାର ଅନୁପାତ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ।

ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ଇସ୍ପାତ୍, ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଓ ସହାୟକ ଉଦ୍ୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଜନବଦ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବା କାରଣରୁ 
ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଚାହିଦା ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଏହି ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଉଭୟ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଓ ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ 
ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିବେ ।
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୩. ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି ନୀତି (ସିପିଏସ୍) ହିସାବରେ କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନ ୨୦୪୦ ବେଳକୁ ଯାଇ ହ୍ରାସ ପାଇବା 
ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ୨୦୭୦ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ । ନେଟ୍ ଜିରୋ ୨୦୫୦ (ଏନ୍. ଜେଡ. 
୨୦୫୦) ଅନୁସାରେ ୧.୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍ ସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାକୁ ୨୦୫୦ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ 
ଉତ୍ପାଦନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେବ । ତେଣୁ ନୂଆ କରି ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ୭୫% କୋଇଲା ଖଣି ଗୁଡି଼କ 
ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଯିବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି ନୀତି କରୁଥିବା ଅନୁମାନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିବା ଏବଂ ଆଗକୁ ନୂଆ କରି ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା 
କୋଇଲାଖଣିର ଉତ୍ପାଦନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଚାଲୁ ରହିବ ଓ ବିନା କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକରେ ଶେଷ ସମୟ ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ 
ଉତ୍ପାଦନ କରିବ । ଅନୁଗୁଳର ସର୍ବଶେଷ କୋଇଲା ଖଣି ୨୦୭୦ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଶେଷକୁ କେବଳ ଥରେ 
ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ସବୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ୨୪୦ ମିଲିୟନ୍ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ର ଉତ୍ପାଦନ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଯିବ । 

ଯଦିଓ ଏକ ମହତ୍ୱକାଂକ୍ଷୀ ଏନ୍ ଜେଡ୍-୨୦୫୦ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁସାରେ ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ପାଖାପାଖି ୭୫ 
ପ୍ରତିଶତ ନୂଆ କୋଇଲା ଖଣିକୁ ତାଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀକ କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନର ୩୦ରୁ ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ଉତ୍ପାଦନ ହରାଇବାକୁ ହେବ ।

Figure 1: Coal mine closure schedule under CPS

 

Figure 2: Coal mine closure schedule under NZ-2050
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୪. ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଓ ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନୀୟମକୁ ପୂରଣ କରି ନପାରିବା କାରଣରୁ ୨୦୨୫ ବେଳକୁ 
ଅନେକ କୋଇଲା ବ୍ୟବହୃତ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ସବୁ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ । ଯଦି ଯୋଜନା 
ଅନୁସାରେ ଆଗକୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଛାଡି଼ ନୂଆ କିଛି କେନ୍ଦ୍ର ଗଢ଼ା 
ନଯାଏ, ତେବେ ଉଭୟ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି ନୀତି ଏବଂ ଏନ୍ ଜେଡ୍ ୨୦୫୦ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ କୋଇଲା 
ଭିତ୍ତିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ୨୦୫୦ ସୁଦ୍ଧା ବନ୍ଦ ହୋଇପାରିବ। 
ଅନୁଗୁଳରେ କୋଇଲା ଭିତ୍ତିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଚଳିତ ଦଶନ୍ଧିରୁ ବନ୍ଦ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ । ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ୩୩ ରୁ ୩୬ 
ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ୬୦୦ ମେଗାୱାଟ୍ କ୍ଷମତା ଥିବା ପାଞ୍ଚୋଟି କେପ୍ଟିଭ ପାୱାର୍ ୟୁନିଟ୍ ନୂଆ ପ୍ରଦୂଷଣ ନୀୟମକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବେନି । ୩୦ 
ପ୍ରତିଶତ (୬.୨ଗିଗା ୱାଟ୍) ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ୧୦ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଅଟେ । ୨୦୫୦ ସୁଦ୍ଧା ସବୁଯାକ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ 
କେନ୍ଦ୍ର ୩୫ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିବାରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବେ । ତେଣୁ ଏନ୍. ଜେଡ୍. - ୨୦୫୦ ଅଧୀନରେ କେବଳ ଆଗକୁ 
ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ସୁପର୍ କ୍ରିଟିକାଲ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସବୁ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ।

Figure 3: Power plant closure schedule under CPS

Figure 4: Power plant closure schedule under NZ-2050
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୫. କୋଇଲା ଭିତ୍ତିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ନିବେଶ କଲେ କ୍ଷତିର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । କାରଣ ୨୦୩୦ ପରେ 
ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ନବୀକରଣକ୍ଷମ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ର ମୂଲ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣକ୍ଷମ କୋଇଲା ତୁଳନାରେ ଶସ୍ତା 
ହେବ ।
ଅନୁଗୁଳରେ ଥିବା ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଶର ସବୁଠୁ ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ 
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନର ମୂଲ୍ୟ ୨.୬୫ ଟଙ୍କା ରୁ ୨.୯୫ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋୱାଟ୍ - ଘଣ୍ଟା (ପର୍ କିଲୋୱାଟ୍ ଆୱାର୍) ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି । ଶସ୍ତା 
କୋଇଲା ଓ କୋଇଲା ଭିତ୍ତିକ ଶକ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର କୋଇଲା ଶିଳ୍ପକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛି । ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନୂଆ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ର 
ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ଟିଭ୍ ପାୱାର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ରିଫାଇନାରୀ ଏବଂ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାମାନ ଶସ୍ତା କୋଇଲାର ଉପଲବ୍ଧତାକୁ 
ଅନୁମାନ କରି ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ କୋଇଲା ଓ ନବୀକରଣଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତିରୁ ବିଦ୍ୟୁତ 
ଉତ୍ପାଦନର ଅର୍ଥନୀତି ଆସନ୍ତା ୧୦ ବର୍ଷ ଭିତରେ ନାଟକୀୟ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ।

ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ର ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମିକ ମୂଲ୍ୟ ତୁଳନା କରିବାକୁ iFOREST ଦ୍ୱାରା 
ନିଆଯାଇଥିବା ମଡେଲିଂ ଦର୍ଶାଏ ଯେ, ସୌର ଫୋଟୋଭୋଲ୍ଟିକ୍ (ପି.ଭି) ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଅଟେ । 
ଏମିତିକି କ୍ୟାପ୍ଟିଭ୍ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଏହା ଶସ୍ତା ଅଟେ ।

ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ୨୫% ବ୍ୟାଟେରୀ ଏନର୍ଜି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ (ବି.ଇ.ଏସ୍.ଏସ୍.) ଥିବା ସୌର ପି.ଭି ରୁ 
ଉତ୍ପାଦିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ର ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମିକ ମୂଲ୍ୟ ୪.୩/ କିଲୋୱାଟ୍ ଆୱାର୍ ହେବ। ଯେତେବେଳେ କି ଏକ ପିଟ୍ ହେଡ୍ ସୁପର୍ କ୍ରିଟିକାଲ୍ 
ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ୪.୨/ କିଲୋୱାଟ୍ ଆୱାର୍ । ୨୦୩୦ ମସିହା ବେଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ସୁବିଧା ଥାଇ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା 
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନର ଉତ୍ସ ହେବ ସୌର ପି. ଭି। ୫୦% ବ୍ୟାଟେରୀ ଏନର୍ଜି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ (ବି.ଇ.ଏସ୍.ଏସ୍.) ଥିବା ସୌର ପି. ଭି ରୁ 
ଉତ୍ପାଦିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ର ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମିକ ମୂଲ୍ୟ ୪.୮/ କିଲୋୱାଟ୍ ଆୱାର୍ ହେବ। ଯେତେବେଳେ କି ସୁପର୍ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ 
କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ୪.୯/ କିଲୋୱାଟ୍ ଆୱାର୍ ଏବଂ ଏକ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କୋଇଲା ଗ୍ୟାସିଫିକେସନ୍ କମ୍ବାଇନ୍ ସାଇକଲ୍ 
(ଆଇ.ଜି.ସି.ସି) ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ୫.୬/ କିଲୋୱାଟ୍ ଆୱାର୍ ହେବ ।

ଏହା ମୂଳତଃ ସୂଚିତ କରେ ଯେ, କୋଇଲା ଭିତ୍ତିକ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ସୀମିତ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। କାରଣ 
ଏହା ପରେ ସଂରକ୍ଷଣ ସୁବିଧା ଥିବା ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି କୋଇଲା ଭିତ୍ତିକ ଶକ୍ତି ଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଏହା ମଧ୍ୟ 
ଅନୁଗୁଳରୁ କୋଇଲା ଆମଦାନୀ ଉପରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ତେଣୁ କୋଇଲା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା କ୍ଷେତ୍ର; ଯଥା କୋଇଲା 
ଭିତ୍ତିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରର ଆନୁମାନିକ ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଇଲା ଖଣି ଯୋଜନା କରାଯିବା ଉଚିତ । 
ନହେଲେ ଚାହିଦାର ଅଭାବରୁ କୋଇଲା ଖାଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷତିର ଆଶଂକା ରହିବ ।

Table 1: Levelized Cost of Electricity (K/kWh)

Technology 2022 2025 2030

Super-critical TPP 3.6 4.2 4.9

IGCC power plant 4.2 4.9 5.6

Solar PV 3.1 2.9 2.7

Solar PV + 25% BESS 4.7 4.3 3.8

Solar PV + 50% BESS 6.3 5.7 4.8

୬. ଅନୁଗୁଳ - ତାଳଚେରର କୋଇଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ।
ଅନୁଗୁଳ - ତାଳଚେରର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ଼ ଗୁରୁତର ପ୍ରଦୂଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି । 
ଏଠାରେ ହେଉଥିବା ବୃହତ୍ ଔଦ୍ୟୋଗିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସବୁ ପବନ ଓ ପାଣିକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରୁଛି। ଏ ଭିତରେ ପ୍ରଧାନ ହେଉଛି କୋଇଲା ଖଣିର 
କାରବାର ଏବଂ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ହେଉଥିବା ନିର୍ଗମନ ଓ ନିଷ୍କାସନ ।

ନ୍ୟାସ୍ ନାଲ୍  କ୍ଲିନ୍ ଏୟାର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ (ଏନ୍.ସି.ଏ.ପି.) ଅନୁସାରେ ତାଳଚେର ଓ ଅନୁଗୁଳ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଶର ୧୩୨ଟି ପ୍ରଦୂଷିତ 
ସହରର ତାଲିକାରେ ରହିଛି । ଅନୁଗୁଳ ଓ ତାଳଚେର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ତିନୋଟି ନଦୀ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ନଦୀମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ।

ଯଦି ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ, ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ବସ୍ତୁର ପୁନର୍ବାର ବ୍ୟବହାର ବା ଉପଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପାଳନ କରାନଯାଏ, 
ତେବେ ଖଣି ଓ ଶିଳ୍ପର ବିସ୍ତାର ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ବିଗାଡି଼ ଦେବ । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆଗକୁ ନୂଆ ଖଣି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅତିରିକ୍ତ ୩,୦୦୦ ହେକ୍ଟର୍ 
ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକୃତ ହେବ, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବେଶ ଉପରେ ପଡି଼ବ । 
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ଖ. ଏକ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୋଜନା
୧. ସବୁଜ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଗୁଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା କୋଇଲା 
ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ୍। 
ଆଗାମୀ ୧୦ ବର୍ଷରେ ଶସ୍ତା କୋଇଲା ବ୍ୟବହାର କରି ସବୁଜ ଶିଳ୍ପ ଅର୍ଥନୀତି ଗଠନ କରିବାର ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ରହିଛି । ଦୁଇଟି 
ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସବୁଜ ଶିଳ୍ପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଜନା କରାଯାଇପାରେ; ଗୋଟିଏ ହେଉଛି 'ଧୂଷର ପର୍ଯ୍ୟାୟ' ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି 'ସବୁଜ 
ପର୍ଯ୍ୟାୟ'।

ଧୂଷର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ (ଆଗାମୀ ୧୦ ରୁ ୧୫ ବର୍ଷ), ପରିବେଶ ସଚେତନ ରହି କୋଇଲା ବ୍ୟବହାର କରି ସବୁଜ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ମେରୁଦଣ୍ଡ 
ତିଆରି କରିବା ଉପରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ୍ । ଅନୁଗୁଳ ସୁପର-କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଏବଂ ଅଲ୍ ଟ୍ରା-ସୁପର୍ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ତାପଜ ବିଗ୍ୟୁତ୍ 
କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଏବଂ କୋଇଲା ଗ୍ୟାସିଫିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଧୂସର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରି 
ଏହାର କୋଇଲା ସମ୍ବଳର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଅନେକ ବେଶୀ ବଢ଼ାଇ ପାରିବ।

ଏହିପରି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସବୁଜ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ 
ଯାହା ଅଧିକ ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନ ଅଟେ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ଉତ୍ପାଦନ (ଇ.ଭ.ିଏସ୍), ସୌର ପି.ଭି ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବ୍ୟାଟେରୀ 
ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦର ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ଏବଂ 'ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ' ପଦକ୍ଷେପରେ 
ସହାୟକ ହେବ। ସବୁଜ ଇସ୍ପାତ୍ ଏବଂ ସବୁଜ ୟୁରିଆ ଉତ୍ପାଦନର ଆଧାର ଗଠନ ପାଇଁ ଧୂସର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ । 

ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜିଲ୍ଲାର ଆର୍. ଇ ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ଶକ୍ତି ମିଶ୍ରଣରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗକୁ 
ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯିବ। କାରଣ ଅନୁଗୁଳରେ ପ୍ରାୟ ୧୦.୮ ଗିଗାୱାଟ୍ ସୌର ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇ ପାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।  

Figure 5: Brown Phase

୨୦୩୫ ପରେ, ଅନୁଗୁଳର ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଆର୍.ଇ, ସବୁଜ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ସାମଗ୍ରୀକ ପରିବଣ୍ଟନକୁ ଅଧିକତର କରିବା ଉପରେ 
ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଏକ ସବୁଜ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଆନୁସଙ୍ଗିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମର୍ଥନ 
କରିବା ପାଇଁ ନ୍ୟୁନ ମୂଲ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ଆର୍.ଇ ଆଧାରିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ (ମହଜୁଦ୍ କରି ରଖିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମେତ), ସବୁଜ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, 
ବୈଷୟିକ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ର ଉପଲବ୍ଧତା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । 

Figure 6: Green Phase
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ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସବୁଜ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସବୁଜ ଇସ୍ପାତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଦିଗରେ 
ଆଗେଇବା ଉଚିତ୍ । ସବୁଜ ୟୁରିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏଥି ସହିତ ଇଲେକ୍ ଟ୍ରିକ୍ ଆର୍କ 
ଫର୍ଣ୍ଣେସ୍ (ଇ.ଏ.ଏଫ୍) ରେ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ଥିବା ସ୍କ୍ରାପ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ର ଉତ୍ତମ ଉପଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଏହି ବିଭାଗର ସାମଗ୍ରୀ 
ବିତରଣ ବଢ଼ାଇବା ଉଚିତ୍। ଭାରତରେ, ଆଗରୁ ଇ. ଏ. ଏଫ୍ ଆଧାରିତ ଇସ୍ପାତ୍ ଉତ୍ପାଦନର ପରିମାଣ ସମସ୍ତ ଇସ୍ପାତ୍ ଉତ୍ପାଦନର 
ଶତକଡ଼ା ୨୯ ପ୍ରତିଶତ ରହିଆସିଛି, ଯାହାକୁ ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଇସ୍ପାତ୍ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଆଲୁମିନିୟମ୍ 
କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ବନ ଫୁଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍.ଇ ଆଧାରିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ସ୍କ୍ରାପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ 
ହେବ।

୨. ନିରନ୍ତର ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ, ପରିବେଶର ପ୍ରତିକାର ଏବଂ ବ୍ୟାପକ 
ଅର୍ଥନୀତିର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ।
ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସାବଧାନତା ନିଆନଯାଏ ତେବେ ଖଣି ଏବଂ ଶିଳ୍ପମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ସମ୍ବଳ କ୍ଷୟର 
ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ସେହି ଏକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତୋଳନ ତଥା ଉତ୍ପାଦନ ଶିଳ୍ପଗୁଡି଼କର ପରିବେଶ ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗମନକୁ 
ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଖନନ (ସବୁଜ ଖଣି) ଏବଂ ପରିବେଶ ସହଯୋଗୀ ଅଭ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ହ୍ରାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।

ଦାୟିତ୍ୱସମ୍ପନ୍ନ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ଅଭ୍ୟାସ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ପରିବେଶ ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ପ୍ରତିକାର ଏବଂ ଜମି 
ପୁର୍ନବିନିଯୋଗ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କୋଇଲା ଖଣିମାନଙ୍କୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମ୍ମତ ଢଙ୍ଗରେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେବ। ସ୍ଥାନୀୟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, 
ଜଳଭାଗ ଏବଂ ଭୂଭାଗର ପ୍ରଦୂଷଣ ପରିବହନ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଦେଖି ସେହି ଅନୁସାରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାନକକୁ କଡ଼ାକଡି଼ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। 
ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ପୁନଃବ୍ୟବହାର, ପୁନଃପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ନିରାପଦ ନିଷ୍କାସନ ଖୁବ୍ ଜରୁରୀ। ବିଶେଷତଃ ଫ୍ଲାଏ ଆଶ୍, ବର୍ଜ୍ୟ ଧାତୁ ଏବଂ 
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ପୁନଃବ୍ୟବହାର, ପୁନଃପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ନିରାପଦ ନିଷ୍କାସନ ସମାନ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୋଟ 
ଉପରେ, ଆଇନଗତ ତଥା ଅଣ-ଆଇନଗତ ଉପାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବଣ୍ଟନ ଅର୍ଥନୀତି ଅଭ୍ୟାସକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଜରୁରୀ । ଅନ୍ୟଥା, 
ଅର୍ଥନୀତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ଥିର ଓ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ହୋଇଯିବ । 

୩. ପର୍ଯ୍ୟାବରଣୀୟ ସ୍ଥିରତା, ଔଦ୍ୟୋଗିକ ବିକାଶ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିବିଧତା ପାଇଁ ଖଣି ଏବଂ ଔଦ୍ୟୋଗିକ 
ଭୂମିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଅନେକ କୋଇଲା ଖଣି ଓ ଥର୍ମାଲ ପାୱାର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଅନୁଗୁଳରେ ଆଗାମୀ ତିନି, ଚାରି ଦଶନ୍ଧି ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 
୩୩,୦୦୦ ହେକ୍ଟର ଜମି ପୁର୍ନବିକାଶ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରେ। କୋଇଲା ଖଣି ବନ୍ଦ ହେବାରୁ ଶତକଡ଼ା ୯୩ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଜମି 
ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।

ସବୁଜ ଖଣ୍ଡକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବା ସହିତ, ଏହି ଜମିଗୁଡି଼କର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ 
ବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍। କାରଣ ଏହା ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବହୁମୂଖୀ କରିବାରେ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି 
କରିବାରେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଜମିର ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଦେଖିଲେ କେତେକ 
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କଥା ଆସେ। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ସୌର ପି. ଭି ସ୍ଥାପନ, ଔଦ୍ୟୋଗିକ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଉଦ୍ୟାନର ବିକାଶ, ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ ଏବଂ 
ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ | ଖଣି ଏବଂ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ଜମିର ପୁନଃବ୍ୟବହାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁଜ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ପାଇଁ କୃଷି 
ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ସଫା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ ରହିବ ନାହଁି ମଧ୍ୟ। 

୪. ୨୦୪୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଗୁଳ ପ୍ରମୁଖ ଚାକିରିମାନ ହରାଇବ ନାହଁି । ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆସନ୍ତା ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 
ଅନୁଗୁଳରେ କୋଇଲା ଭିତ୍ତିକ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଉଭୟ ଧୂସର ଏବଂ ସବୁଜ 
ଅର୍ଥନୀତିର କୌଶଳ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଦକ୍ଷତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାରେ 
ସିଂହ ଭାଗ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। 
ପୁରୁଣା କୋଇଲା ଖଣି ଥିବା ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ କୋଇଲା ଖଣି ବନ୍ଦ ହେବା କାରଣରୁ ଆସନ୍ତା ୧୦ ରୁ ୧୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ 
ଭାଗ ଚାକିରି ଚାଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଅନୁଗୁଳରେ କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନରେ ତିନି ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କୋଇଲା 
ସମ୍ପର୍କିତ ଚାକିରିରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ।

ବର୍ତ୍ତମାନର କୋଇଲା ଖଣି ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚାକିରି ହ୍ରାସ ହେବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ। ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ର 
ଅଧୀନରେ ଥିବା ଖଣି ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର; ମହାନାଦୀ କୋଏଲ୍ ଫିଲ୍ଡସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ଏମ୍.ସି.ଏଲ୍) ଏବଂ ଏନ.ଟି.ପି.ସି 
ଲିମିଟେଡ୍ ରେ ବୟସ୍କ ଶ୍ରମିକମାନେ ଅଛନ୍ତି । ଅନୁଗୁଳ ଖଣିରେ କାମ କରୁଥିବା ଏମ୍.ସି.ଏଲ୍ ର ପ୍ରାୟ ୬୧ ପ୍ରତିଶତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର 
ବୟସ ୪୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ। ସେମାନଙ୍କର ଅବସର ଖଣି ବନ୍ଦ ହେବା ସହିତ ପାରସ୍ପରିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ କରାଯାଇପାରେ । ଏନ.ଟି.ପି.ସି 
ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୭୦ ପ୍ରତିଶତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ବୟସ ୪୦ ବର୍ଷରୁ 
ଅଧିକ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହେବା ସହ ଅବସର ଦିଆଯାଇପାରିବ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ 
ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପେନସନ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ।

ଅଣ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଏବଂ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା । ବର୍ତ୍ତମାନ 
କୋଇଲା ଖଣି ଏବଂ କୋଇଲା ସମ୍ପର୍କିତ ଉଦ୍ୟୋଗରେ କାମ କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ ୬୯ ପ୍ରତିଶତ ଶ୍ରମିକ ଅଣ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ। 
ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ସ୍ତର ନିମ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ସମ୍ମାନଜନକ ଚାକିରି ଏବଂ ଭଲ ମଜୁରୀ ନକରିପାରି ଏପରି ଏକ 
ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ବୁଝାମଣା କରି ନେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଚାକିରି ଦେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ, କୋଇଲା ଉଦ୍ୟୋଗରେ କମ୍ 
ମଜୁରୀମୂଳକ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଏବଂ ଅଣ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଉତ୍ତମ ବେତନ 
ଏବଂ ସମ୍ମାନଜନକ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଶ୍ରମିକମାନେ ଦକ୍ଷ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।
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ଉଭୟ ସବୁଜ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ଧୂସର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅର୍ଥନୀତି ଗଠନ ପାଇଁ କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଚାହିଦା ରହିବ। 
ଆର୍. ଇ କ୍ଷେତ୍ର, ସବୁଜ ଉତ୍ପାଦନ, ସବୁଜ ଉଦ୍ୟୋଗର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ଆନୁସଙ୍ଗିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ କରିବାକୁ ଆଗାମୀ 
ବର୍ଷରେ ନୂତନ କୌଶଳର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ସରକାରୀ ଏବଂ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ସହାୟତାରେ ବ୍ୟାପକ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ପୁନଃଦକ୍ଷ 
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ କରି ଏହି ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ କର୍ମଜୀବୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ 
ଭବିଷ୍ୟତର ଚାକିରୀ ପାଇଁ କର୍ମଜୀବୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ତଥା ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଏବଂ ଦକ୍ଷତାମୂଳକ ତାଲିମ୍  ଦେଉଥିବା 
ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ।

ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯଦି ଅନୁଗୁଳ ଏକତ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ଶ୍ରମ ରୂପାନ୍ତର ଯୋଜନା କରେ, ତେବେ ଏହି ଜିଲ୍ଲା 
ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକତା ଥିବା ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ଏବଂ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଅର୍ଥନୀତି ଗଠନ କରିପାରିବ। ୨୦୪୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି 
ପ୍ରମୁଖ କୋଇଲା ଖଣି ବନ୍ଦ ନହେଉଥିବାରୁ ସବୁଜ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ବୃଦ୍ଧି (ଇସ୍ପାତ, ଆଲୁମିନିୟମ୍, ସାର, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ 
ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହାକିଛି ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣର କାରଣ) ରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭଲ ନିଯୁକ୍ତି 
ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ପାରିବ।  

୫. ନିୟାମକ ସଂସ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଏବଂ ଅଣ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷାର 
ପରିଧି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଜରୁରୀ।
ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏମ୍. ଡି. ଓ ର ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ 'ନିଶ୍ଚିତ ଅବଧି 
ରୋଜଗାର' ଚୁକ୍ତିନାମା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଧାରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିଲେ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ, ଆଗକୁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ 
ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ହେବ । କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବଂ ସବ୍-କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ମଧ୍ୟ ଔଦ୍ୟୋଗିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଣ 
ଆନୁଷ୍ଠାନିକତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ ।

ତେଣୁ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଏବଂ ଅଣ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଜୁରୀ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ନିରାପତ୍ତା ତିଆରି 
କରିବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବ । ଶ୍ରମ ଏବଂ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ନିୟମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାକିରି ସୁରକ୍ଷା, ମଜୁରୀ ଏବଂ 
କ୍ଷତିପୁରଣର ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଏକ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ 
କର୍ମପନ୍ଥାର ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବ। ରୋଜଗାର, ପୁର୍ନଃନିର୍ମାଣ, କ୍ଷତିପୂରଣ 
ଇତ୍ୟାଦିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ଶ୍ରମ ଆଇନରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ । ନୂତନ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଚାକିରି 
ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅଧିକାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଚୁକ୍ତିନାମା ମାଧ୍ୟମରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ନୂତନ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ସାମ୍ୟତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । iFOREST ଦ୍ୱାରା 
କରାଯାଇଥିବା ୱାର୍କଫୋର୍ସ ଆକ୍ ସେସ୍ ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା ବୟସର ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ୫ ପ୍ରତିଶତ 
ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରମିକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ପୁରୁଷଙ୍କ ଅନୁପାତ ୭୬ ପ୍ରତିଶତ। ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାକୃତ 
ନ୍ୟୁନ ଶିକ୍ଷାଗତ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଆନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ବେତନ ପ୍ରାପ୍ତ ଚାକିରି ପାଇବା ସୁଯୋଗରୁ ନିବୃତ୍ତ କରାଏ।

୬. ଗୋଷ୍ଠୀ ନମନୀୟତା ଏବଂ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ନ୍ୟାୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମାଜିକ ଏବଂ 
ପର୍ଯ୍ୟାବରଣୀୟ ବିନିଯୋଗ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ।
ଭାରତର ଅନ୍ୟ କୋଇଲା ଜିଲ୍ଲା ଅପେକ୍ଷା ଅନୁଗୁଳରେ ଉନ୍ନତ ବିକାଶ ସୂଚକ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ରହିଛି । ତଥାପି, ବିକାଶଗତ 
ବ୍ୟବଧାନକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସାମାଜିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ବିନିଯୋଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ; ବିଶେଷକରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 
ଯେଉଁଠାରେ ଜିଲ୍ଲାର ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି । ଏଥିମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପରିବାରକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଇପ୍ ଜଳ ଯୋଗାଇବା, 
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ରନ୍ଧନ ଇନ୍ଧନର ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି କରାଇବା ଏବଂ ମହିଳା ଏବଂ 
ଶିଶୁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

ସାମାଜିକ ବୁନିଆଦି ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ବିନିଯୋଗର ଏକ ପ୍ରମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଶକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ନମନୀୟତା 
ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହେବା ଉଚିତ୍। ଉତ୍ତମ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏକ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସମର୍ଥନ ତିଆରି କରିବାରେ 
ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

ଅନୁଗୁଳ-ତାଳଚେର ପରି ପ୍ରଦୂଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ପରିବେଶର ପ୍ରତିକାର ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ 
। କୋଇଲା ଖଣି, କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଜାଳେଣି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପୁରୁଣା ପ୍ରଦୂଷଣ ସମସ୍ୟା, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ; ବିଶେଷ 
କରି ଗରିବ ଏବଂ ବଞ୍ଚିତ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଏକ ନୂତନ ଅର୍ଥନୀତି ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସମାଧାନ ଉପରେ 
ବିଶେଷ ନଜର ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । 

୭. ଏକ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଗୁଳ ପାଖରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସାଧନ 
ରହିଛି । ତ୍ୱରିତ ଜଳବାୟୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ କୋଇଲା ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମିନେରାଲ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ପାଣ୍ଠି 
ମାଧ୍ୟମରେ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ପ୍ରାୟ ୩ ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇ 
ପାରିବ।
ଅନୁଗୁଳରେ ଏକ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ବିପୁଳ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ 
କୋଇଲା ଖଣି ସମ୍ପର୍କିତ ପାଣ୍ଠି, ସରକାରୀ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ବେସରକାରୀ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହାୟତାକୁ 
ଅନୁକୂଳିତ କରି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ସାର୍ବଜନୀନ ରାଜସ୍ୱ ଯାହା ସରକାର କୋଇଲା ଖଣିରୁ କୋଇଲା ଶୁଳ୍କ (ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଜି.ଏସ୍.ଟି କ୍ଷତିପୂରଣ ସେସ୍ ଅଧୀନରେ 
ଜମା ହୋଇଛି) ବାବଦରେ ଆଦାୟ କରିବେ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମିନେରାଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ (ଡି.ଏମ୍.ଏଫ୍) ପାଣ୍ଠି ଏହି ଦଶନ୍ଧିରୁ ଆରମ୍ଭ 
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ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ମୂଳ ପୁଞ୍ଜି ହୋଇପାରେ। ଏହି ପାଣ୍ଠିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ 
ପରିବେଶ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ତଥା ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ହେବ ।

କୋଇଲା ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ଡି. ଏମ୍. ଏଫ୍. ରୁ ମିଳିତ ଭାବେ ଉପଲବ୍ଧ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅର୍ଥର ଏକ ଦଶକ ଧରି କରାଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ 
ଦର୍ଶାଏ ଯେ, ଆଗାମୀ ୨୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୧.୯ ଟ୍ରିଲିୟନ୍ (୨୪ ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡ଼ଲାର୍) ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇ 
ପାରିବ ( ଏନ୍. ଜେଡ୍ - ୨୦୫୦ ଅଧୀନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅର୍ଥର ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ହେଉଛି) । ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ, 
ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଭାରତର ନେଟ୍-ଜିରୋ ନିର୍ଗମନ ହ୍ରାସ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ 
ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ୨୦୫୦ ସୁଦ୍ଧା (ଏନ୍. ଜେଡ୍ - ୨୦୫୦ ସ୍ଥିତି ଅଧୀନରେ) ତ୍ୱରିତ ଭାବେ କୋଇଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ 
ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୩ ଟ୍ରିଲିୟନ ଅର୍ଥ (୩୮ ବିଲିୟନ୍ ଆମେରିକୀୟ ଡ଼ଲାର୍) ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସମର୍ଥନ 
କରିବାକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇ ହେବ ।

Table 2: Estimated direct finance for just transition in Angul

Sources of 
Financing

2022-2030 2031-2040 2041-2050 2051-60 2061-70 Total

CPS NZ-
2050

CPS NZ-2050 CPS NZ-
2050

CPS NZ-
2050

CPS NZ-
2050

CPS NZ-
2050

DMF (I billion) 53 53 87.2 81.7 72.6 52.6 33.9 0 12.8 0 259.5 187.3

Coal cess (I billion) 594.7 594.7 1212.4 1,160.4 1,078.4 890 640.8 0 243.5 0 3,769.8 2,645.1

Total direct finance 
for just transition  
(K billion)

647.7 647.7 1,299.6 1,242.1 1,151 942.6 674.7 0 256.3 0 4,029.3 2,832.4

୮. ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ସହମତି ଭିତ୍ତିରେ ସମନ୍ୱିତ ବିକାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ 
ଅଂଶୀଦାରମାନେ ଗଭୀର ଭାବେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର।
ଅନୁଗୁଳ ପରି ଏକ ପ୍ରମୁଖ କୋଇଲା ଖଣି ଏବଂ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଜନା ସବୁକିଛିକୁ ଏକାଠି ନେଇ 
ଆଗେଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ପ୍ରାୟ ଏକ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଏହି ଅଞ୍ଚଳ କୋଇଲା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହି ଆସିଛି। ତେଣୁ କୋଇଲା 
ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସମାଜ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ନୂତନ ଅର୍ଥନୀତିର ସୁଯୋଗ କ'ଣ କେମିତି ରହିବ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରି 
ଏକ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ଚାରି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ହେବାକୁ 
ଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ 
ରହିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ । 

ତେଣୁ, ଏକ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରାଇବା ସହ ଏକ ହିତାଧିକାରୀ 
ଯୋଜନା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବିକାଶ କରିବା ମୂଳ କଥା ହେବ। ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଆଶାକୁ ଆକଳନ କରି 
ତଦନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ବିକାଶ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବା ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ ହେବ।
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ଗ. ନୀତି ବିଚାର
୧. ଅନୁଗୁଳରେ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବ। ତେଣୁ ନୀତି ଉପରେ ବିଚାର 
ବିମର୍ଷ ଏବଂ ଯୋଜନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଜରୁରୀ ।
କୋଇଲା ଖଣି, ଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ 
ରଖି ଔଦ୍ୟୋଗିକ ଡିକାର୍ବୋନାଇଜେସନ୍ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଓ ଅନୁଗୁଳ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା ଏକ ସମୟ 
ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବ। କୋଇଲା ଖଣି ଏବଂ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ହେବାର ସମୟ ଏବଂ ସବୁଜ ଶିଳ୍ପଗୁଡିକର ଅନୁରୂପ 
ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ବିଚାର କରି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମିକ ଯୋଜନା ତିଆରି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏକ ସୁଦୃଢ଼ କ୍ରସ୍-ସେକ୍ଟରାଲ୍ ଡିକାର୍ବୋନାଇଜେସନ୍ 
ରଣନୀତି, ଯାହା ଅନ୍ତରୀଣ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ, ତାହା ଏଇ ଯଥାର୍ଥ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ 
ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ।

୨. ଫସି ରହିଥିବା ସମ୍ବଳର ବିପଦକୁ ବିଚାର କରି କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ବିଷୟରେ ଏକ ସଚେତନ 
ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
କୋଇଲା ଖଣି ଏବଂ କୋଇଲା ଚାଳିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କଲେ ଅନେକ କାରଣରୁ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ 
ହରାଇବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆର୍. ଇ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ, ବୈଷୟିକ ବ୍ୟାଘାତ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଗ୍ରଗତି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଉପରେ 
ସରକାରୀ ନୀତି, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ବିକଳ୍ପ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ସାମଗ୍ରୀ 
ପାଇଁ ପସନ୍ଦ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତେଣୁ, ଏହିସବୁ ବିଷୟକୁ ବିଚାର ନକରି ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ଦିନେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ 
ସମ୍ପତ୍ତି ହୋଇଯିବାର ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ରହିଛି ।

ଅନୁଗୁଳର ଶକ୍ତି, ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଯୋଜନା ପାଇଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଯଦିଓ କିଛି 
ଅବ୍ୟବହୃତ କୋଇଲା ସମ୍ବଳ ତଥାପି ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନ ବନ୍ଦ କରିବା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 
ମିଳିତ ଭାବରେ ଏକ ସଚେତନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଆବଶ୍ୟକ।

୩. ପୁନଃ ବିନିଯୋଗ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଖଣି ଏବଂ ଜମି ନିୟମର ସଂସ୍କାର ଆବଶ୍ୟକ ।
କୋଇଲା ଖଣି ବନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ ଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ ଖଣି ଜମିର ପୁନଃ ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ କୌଣସି ଉପାୟ 
ଦିଆଯାଇନାହିଁ । ସମ୍ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଜମିରେ ଖଣି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ତାହାର ବ୍ୟବହାର ମୁଖ୍ୟତଃ ବୃକ୍ଷରୋପଣରେ ସୀମିତ ରହିଛି। କାରଣ 
ଅଧିକାଂଶ ଖଣି ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ସଫା କରି ହିଁ ହୋଇଛି। ଖଣି ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଜମି ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାହୋଇଯିବ। 
ଏହା ନୂତନ ନିମ୍ନ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗତ କରୁଥିବା ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇଁ ଜମି ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସୁଯୋଗକୁ ବାଦ୍ ଦେଉଛି । ନୂତନ 
ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଅବ୍ୟବହୃତ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ କୃଷି ଜମିକୁ ପୁଣି ସଫା କରିବାକୁ ହେବ । କିନ୍ତୁ ଏହା ଉଭୟ ଅର୍ଥନୀତି କିମ୍ବା ପରିବେଶ ପାଇଁ ଭଲ 
କଥା ନୁହେଁ।

ଖଣି ଜମିର ପୁନଃ ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବା ଲାଗି ବ୍ୟାପକ ନିୟାମକ ସଂସ୍କାର ଆବଶ୍ୟକ ହେବ । ଏଥିରେ ଖଣି, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ 
ଜମି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଇନର ସଂଶୋଧନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। 

୪. ଓଡିଶା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଅନୁଗୁଳରେ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ 
ପରିବର୍ତ୍ତନର ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡି଼କୁ ଏକତ୍ରୀତ କରିବା ଉଚିତ ।
ରାଜ୍ୟ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ 
ପରିବର୍ତ୍ତନର ନୀତିକୁ ଏକତ୍ର କରିବା ଉଚିତ୍ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଜନା, ଯାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ (ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଜନା 
୨୦୨୩ରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି) ସେଥିରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ୍:
• ପରିବେଶ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଲାଭକୁ ଅନୁକୂଳତମ କରିବା ପାଇଁ କୋଇଲା ଖଣି, ଶିଳ୍ପ ଜମି ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ପୁନଃ 

ବ୍ୟବହାର ;
• କୋଇଲା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ସ୍ୱଳ୍ପ କାର୍ବନ ନିଷ୍କାସନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ଶିଳ୍ପ 

କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିବା;
• ନୂତନ ସବୁଜ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଏବଂ ସବୁଜ ଅର୍ଥନୀତିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ 

କର୍ମଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ପୁନଃ କୁଶଳୀ କରିବା ଓ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା ଦେବା;
• ରାଜ୍ୟର ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ନୀତି ସହିତ ଅନୁରୂପ ରାଜ୍ୟ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ବଦଳ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ 

କରିବା; ଏବଂ
• ବିକାଶର ପରିଣାମକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ, ଉନ୍ନତମାନର ଜୀବନଶୈଳୀ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ଜୀବନର 

ଗୁଣବତ୍ତା ପାଇଁ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ନମନୀୟତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଭାବରେ ସାମାଜିକ ଏବଂ ପରିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ 
ନିବେଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
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୫. ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସବୁଜ ଶିଳ୍ପ ନୀତି ବିକାଶ କରିବାକୁ ପଡି଼ବ ।
ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଅନେକ ନୀତି ରହିଛି ଯାହା ଆର୍. ଇ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ଏବଂ ସବୁଜ ଉତ୍ପାଦନ 
ଉଦ୍ୟୋଗ ବିକାଶରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । କିନ୍ତୁ ଏହି ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇ ଏପଟେ ସେପଟେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, 
ଯାହାକୁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ନୀତିଗତ ଢାଞ୍ଚା ଗଠନ ପାଇଁ ଏକାଠି କରିବା ଜରୁରୀ ।

ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସବୁଜ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସବୁଜ ଶିଳ୍ପାୟନ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। 
ଏହା ସୁବିଧାରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ସହଯୋଗ କରିବ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବ, ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇବ ଏବଂ ଏକ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ 
ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ।

୬. ଓଡି଼ଶାରେ ଏକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୀତି ଏବଂ ଯୋଜନା ଆବଶ୍ୟକ ।
ଓଡ଼ିଶା ଏମିତି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଯିଏ କୋଇଲା ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ସଙ୍କଟ ଦଷ୍ଟିରୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ। 

ତେଣୁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଯଥାର୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୀତି ଏବଂ ଯୋଜନା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, ଯଦ୍ୱାରା କୋଇଲା ଉପରେ 
ନିର୍ଭରଶୀଳ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ନୂତନ ସବୁଜ ଅର୍ଥନୀତି ଗଠନ ପାଇଁ ରୂପରେଖ ପ୍ରଦାନ କରିହେବ । ଏହି 
ନୀତି ଅର୍ଥନୀତି, ଶିଳ୍ପ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ୍ରଦାନ 
କରିବା ଉଚିତ, ଯାହା ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରିପାରିବ ।

୭. ଏକ ଜାତୀୟ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୀତି ଗଠନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଓଡି଼ଶା ଭଳି ରାଜ୍ୟକୁ ଜଳବାୟୁ ସମସ୍ୟାର 
ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଲାଗି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ।
ଜାତୀୟ ନୀତିର ଗଠନ ଏକ ସୁସମନ୍ୱିତ ଢଙ୍ଗରେ ଜଳବାୟୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହ ୨୦୭୦ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା 
ଭାରତର ଜଳବାୟୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଟ୍ ଜିରୋ ଏମିଶନ୍ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବ। ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 
ନିମ୍ନଲିଖିତ କଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ:
• ବିଶେଷ କରି କୋଇଲା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ କମ୍ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ 

ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। 

• ଜୈବ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ ବିବିଧତା ନିଶ୍ଚିତ କରାଇବା । 

• ନବୀକରଣ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ସବୁଜ ଶିଳ୍ପରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା। 

• ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସମୟରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଶ୍ରମିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଜ୍ ବୁତ କରିବା। 

• ଗୋଷ୍ଠୀ ନମନୀୟତା ଶିକ୍ଷା ଦେବା। 

• ବିତରଣକାରୀ ନ୍ୟାୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ସମାନ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା।

ଏକ ବ୍ୟାପକ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୀତି ଉପରେ ବିଚ଼ାର ବିମର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ 
ଓ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ନ୍ତଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଆଗାମୀ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଯୋଜନା 
ଏବଂ ଶାସନ ତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁଗଠିତ କରିବାରେ ଏହା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେବ, ଯାହା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ 
ସାବଲୀଳ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
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International Forum for Environment, Sustainability & Technology (iFOREST) 
is an independent non-profit environmental research and innovation 

organisation. It seeks to find, promote and scale-up solutions for some of 
the most pressing environment–development challenges. It also endeavours 
to make environmental protection a peoples’ movement by informing and 

engaging the citizenry on important issues and programs.

https://iforest.global


