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ଇସ୍ାତ ଓ ଖଣ ିବଭିାଗ 
୨୦୨୦-୨୧ ବର୍ଯର କାର୍୍ଯ ାବଳୀ 
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 ସଚୂୀପତ୍ର

କ୍ର. ସଂ. ବରିୟ ପଷୃା୍
୧ ପଷୃ ୍ଠଭୂମି ୦୧

୨ 5T ପ୍ରଣୟନ ୦୩
୩ ଭୂତତ୍ତ୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ୦୫

ଲୁହାପଥର ଓ ମାଙ୍ାନିଜ ୦୮
ଚୂନପଥର ୦୮
ଗ୍ାଫାଇଟ ୦୮
ଚୀନାମାଟି ୦୮
ଆୟତାକାର ଓ ର୍�ୌନ୍ଦର୍ଯଦେକରଣ ପଥର ୦୯
କ୍ାଜଦେ ଓ କ୍ାଜଦୋଇଟ  ୦୯
ର୍�ାପ୍ ର୍୍ାନ ୦୯
ର୍କାଇଲା ୦୯

୪ ଖଣ ିନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ୧୧
MMDR (Amendment) Act, 2015ର ପ୍ରଣୟନ ୧୩
ଖଣ ିନିଲାମ ୧୩
ଖଣ ିରାଜସ୍ୱ �ଂଗ୍ହ ୧୪
ଖଣଜି ଉତ୍ାଦନ ଓ ର୍ପ୍ରରଣ ୧୪
ପ୍ରବତ୍ଦେନ କାରଦେ୍ଯବିଧ ି ୧୪
i3MS ପ୍ରକଳ୍ପ ୧୪
ଖଣଜି ପଦାଥଦେର ରା�ାୟନିକ ବିର୍ଳେଷଣ ୧୫

୫ ଓଡିଶା ଖଣ ିନିଗମ ଲିଃ ୧୭
୨୦୨୦-୨୧ ଆଥଥିକ ବଷଦେ ପାଇ ଁଓଡିଶା ଖଣ ିନିଗମ ଲିଃ ଦ୍ାରା ବିଭିନ୍ନ ଖଣଜି ପଥର 
ବିକି୍ ପାଇ ଁଧାରଦେ୍ଯ �ଫଳତା

୧୯

୨୦୨୦-୨୧ ଓ ୨୦୨୧-୨୨ ଆଥଥିକ ବଷଦେ ପାଇ ଁଧାରଦେ୍ଯ ଉତ୍ାଦନ ଓ ବିକ୍ୟର 
ବିବରଣୀ 

୧୯

 ୨୦୨୧-୨୨  ଆଥଥିକ ବଷଦେର୍ର ଓଡିଶା ଖଣ ିନିଗମ ଲିଃ ର ପ୍ରସ୍ାବିତ କାରଦେ୍ଯନିବଦୋହ ୨୦
୨୦୨୦-୨୧ ଆଥଥିକ ବଷଦେର୍ର �ାମାଜକି ଦାୟୀତ୍ତ୍ବର୍ବାଧ ଓ ପି .ଡି. କାରଦେ୍ଯକ୍ମ  ୨୧
ଆଥଥିକ ବଷଦେ ୨୦୨୦-୨୧ ପାଇ ଁନୂତନ ପଦର୍ଷେପ ୨୩

୬ ଓଡିଶା ଖଣ ିଅର୍୍ଷ୍ଣ ନିଗମ ଲିମିର୍ଟଡ ୨୫
ର୍ଲୌହ ଅର୍୍ଷ୍ଣ ୨୭
ବକ୍ାଇଟ ଅର୍୍ଷ୍ଣ ୨୭
ଫାୟାର ର୍କଲେ ଓ ର୍�ାପ୍ ର୍୍ାନ ଅର୍୍ଷ୍ଣ ୨୭
ଖଣ ିର୍ଖାଦନ ୨୭

୭ ୨୦୨୦-୨୧ ଆଥଥିକ ବଷଦେର ବର୍ଜଟ ଅଟକଳ ଓ ବ୍ଯୟ ବରାଦ ୩୩
କାରଦେ୍ଯକ୍ମ ବ୍ଯୟ ୩୫
ପ୍ରଶା�ନିକ ବ୍ଯୟ ୩୬
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ପଷୃଭୂ୍ମି 
ଖଣଜି �ମ୍ପଦ ର୍ରର୍କୌଣ�ି ରାଜ୍ଯର ଅଥଦେର୍ନୈତିକ  ବିକାଶ ଦିଗର୍ର ଏକ ପ୍ରମଖୁ ଭୂମିକା ଗ୍ହଣ କରିଥାଏ | ଶଳି୍ପ ର୍ଷେତ୍ରର ଅଭିବୃଦି୍, ରାହାକି ରାଜ୍ଯର �ମହୂ 
ବିକାଶର ନିର୍ଦୋୟକ, ତାହା ରାଜ୍ଯର ଖଣଜି �ମ୍ପଦ ଉପର୍ର ହି ଁନିଭଦେର କରିଥାଏ ।  ର୍ଦଶର୍ର ଗଚ୍ିତ ଖଣଜି ଭଣ୍ାରର୍ର ଓଡିଶାର ଏକ �ିଂହ ଭାଗ ରହଛିି ।  
ଆମ ରାଜ୍ଯର୍ର ଉଚ୍ଚମାନ ଖଣଜି ଲୁହାପଥର, ବକ୍ାଇଟ୍, ର୍କ୍ାମାଇଟ୍, ମାଙ୍ାନିଜ ୍ଖଣ ି�ହତି ର୍କାଇଲା, ଚୂନ ପଥର, ର୍ଡାର୍ଲାମାଇଟ୍, ପିଜଏିମ,୍ ଭାରୀ ଖଣଜି 
ପଦାଥଦେ, ନିର୍କଲ୍, ଭାନାଡିୟମ,୍ ଗ୍ାଫାଇଟ୍, ରତ୍ନଭଣ୍ାର, ହୀରା, ଆୟତାକାର ଓ �ାଜ�ଜ୍ା ପଥର ଇତ୍ଯାଦି ବହୁ ପରିମାଣର୍ର ର୍ଦଶର୍ର ଉପଲବ୍ଧ ଖଣଜି ଉତ୍ସ 
ପାଇ ଁ, ଓଡିଶାର ୯୬% ର୍କ୍ାମାଇଟ୍, ୯୨% ନିର୍କଲ୍, ୫୧% ବକ୍ାଇଟ୍, ର୍କାଇଲା ୨୪% ଏବଂ ୩୩% ଲୁହାପଥର ଏବଂ ୪୩% ମାଙ୍ାନିଜ ୍�ବୁର ଅବଦାନ 
ରହଛିି ୦୧.୦୪.୨୦୨୦ ତାରିଖ �ଦୁ୍ା ରାଜ୍ଯର ଆନୁମାନିକ ଖଣଜି �ମ୍ପଦ ନିମ ୍ନର୍ର ପ୍ରଦାନ କରାରାଇଛି :

୦୧.୦୪.୨୦୨୦ ରର ଓଡିଶାର ମିରେରାଲ୍ ରିରସାସ୍ଯ
କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ା ଖଣଜି ଦ୍ରବ୍ର ୋମ ମିଲିୟେ୍ ଟେରର ଉତ୍ସ 

୧ ଆଜର୍ବ୍�୍ 0.0567

୨ ର୍ବର୍�ର୍ମଟାଲ୍ 14.511

୩ ବକ୍ାଇଟ୍ 2122.5453

୪ ଚିନା ମାଟି 286.1514

୫ ର୍କାଇଲା 80697.4971

୬ ର୍କାବାଲ ୍ଟ 31.000

୭ ର୍କ୍ାମାଇଟ୍ 416.8078

୮ ଡିଉନାଇଟ 12.145

୯ ଫାୟାରର୍କଲେ 172.924

୧୦ ଗ୍ାଫାଇଟ୍ 20.0272

୧୧ ଲୁହା ପଥର 10010.036

୧୨ ଚୂନ ପଥର 2204.8989

୧୩ ର୍ଡାର୍ଲାମାଇଟ୍ 918.2822

୧୪ ମାଙ୍ାନିଜ୍ 226.9552

୧୫ ମିର୍ନରାଲ୍ ବାଲି 366.3214

୧୬ ନିର୍କଲ୍ 174.63

୧୭ PGM ( ଟନର୍ର ) 14

୧୮ ପାଇର୍ରାଫିଲାଇଟ୍ 13.6728

୧୯ କ୍ାଜ୍ଦେ 74.9647

୨୦ କ୍ାଜଦୋଇଟ୍ 141.6718

୨୧ ଟଲ୍କ-୍ିଏଟାଇଟ୍-�ାବୁନ୍ ପଥର 0.827

୨୨ ଟିଣ ପଥର 0.0155

୨୩ ଭାନାଡିୟମ ୍ 4.8648

୨୪ ପାଇର୍ରାକି୍ନାଇଟ୍ 10.132

           (ଉତ୍ସ: ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ)

ଓଡିଶାରର ଇସ୍ାତ କାରଖାୋର ବୃଦି୍
ର୍ଦଶର୍ର ଗଚ୍ିତ ଥବିା ର୍ଲୌହ ଖଣଜି ପଦାଥଦେର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଓଡିଶା ରାଜ୍ଯର୍ର ରହଛିି, ରାହା ଫଳର୍ର ଓଡିଶା ର୍ଦଶର ବୃହତ୍ମ ଇସ୍ାତ ଏବଂ ର୍୍ନର୍ଲ� ୍
ଇସ୍ାତ ଉତ୍ାଦକ ଭାବର୍ର ଖ୍ଯାତି ଲାଭ କରିଛି |  ଏ ରାବତ୍ ୩୫ ର୍ଗାଟି ଚୁକି୍ନାମା ସା୍ଷେରିତ ଇସ୍ାତ କାରଖାନା ଏବଂ ର୍ଗାଟିଏ ର୍ପର୍ଲଟ କାରଖାନା ଆଂଶକି/
ପରୂ୍ଦେ ମାତ୍ରାର୍ର ଉତ୍ାଦନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନି୍। ବତ୍ଦେମାନର ଚୁକି୍ନାମା ଆଧାରିତ ଇସ୍ାତ କାରଖାନାର ସ୍ାପନ ଦଷେତା ୨୫.୨୩ ଏମ.ଟି.ପି.ଏ ଅଛି, ରାହାକି ବଷଦେ 
୨୦୧୩-୧୪ ର ସ୍ାପିତ ଦଷେତା ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୨୦% ଅଧକି ଅର୍ଟ । ଏହା ବ୍ଯତୀତ ୩୪ �ଂଖ୍ଯକ ର୍ଲୌହପଥର ପରଦେ୍ଯର୍ବଶତି ଇସ୍ାତ୍ ଶଳି୍ପ ବିନା ଚୁକି୍ନାମା 
ମାଧ୍ୟମର୍ର ସ୍ାପିତ ର୍ହାଇଛି, ରାହା ମଧ୍ୟରୁ ୧୨ ର୍ଗାଟି ଶଳି୍ପ ୭.୧୦ ଏମ.ଟି.ପି.ଏର ଷେମତା �ହତି, ଉତ୍ାଦନର୍ର �ାମିଲ ଅଛନି୍ | ପନୁଶ୍ଚ, ଅଳ୍ପ କିଛି ସ୍ଞ୍ଜ 
ଆଇରନ୍ କାରଖାନା ମଲୂ୍ଯରକୁ୍ ଉତ୍ାଦନ ପାଇ ଁର୍�ମାନଙ୍କର ୟୁନିଟର୍ର ବୃଦି୍ ଘଟାଇଛନି୍, ରାହାର ବାଷଥିକ ଉତ୍ାଦନ ଷେମତା ପ୍ରାୟ ୦.୪୯ ଏମ.ଟି.ପି.ଏ  
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ଅର୍ଟ । ରାଜ୍ଯର୍ର ଗଚ୍ିତ ଥବିା ବହୁ ପରିମାଣର ର୍ଲୌହ �ମ୍ପଦକୁ ବିନିର୍ରାଗ କରି ସ୍ଞ୍ଜ ଆଇରନ ଓ ର୍ପର୍ଲଟ ପ୍ାଣ୍ଟ ଗଡିୁକ ସ୍ାପିତ ର୍ହାଇଛନି୍ ଏବଂ 
ମଲୂ୍ଯରକୁ୍ ଉତ୍ାଦନ କରି ର୍ଦଶର ଘର୍ରାଇ ଇସ୍ାତ ଉତ୍ାଦନର୍ର ବିର୍ଶଷ ଅବଦାନ ରହଛିି |

ରାଜ୍ଯର୍ର ଥବିା ଖଣ ିପଟ୍ାଧାରୀଗଡିୁକ ର୍�ମାନଙ୍କର ଉତ୍ାଦନର ଅତି କମର୍ର ୫୦% ର୍ଲୌହ ଶଳି୍ପଗଡିୁକୁ ବିକ୍ୟ କରିବା ପାଇ ଁରାଜ୍ଯ �ରକାର ଏକ  ପି୍ରଏମ୍ପ�ନ୍ 
ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଛନି୍ ।

 ଉପର୍ରାକ୍ ପ୍ରକଳ୍ପଗଡିୁକ  ମଲୂ୍ଯରକୁ୍ ଲଷେ୍ଯ �ାଧନ, ବହୁ ନିରକିୁ୍ ର୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତିଷ ୍ଠା ଏବଂ କଲ୍ଯାଣମଳୂକ ରାଜସ୍ୱ �ଂଗ୍ହ ଦିଗର୍ର ରାଜ୍ଯ �ରକାରଙ୍କ ଖଣଜି ବିକାଶ 
ନୀତିର ଏକ ଅଂଶ ଭାବର୍ର ଆପର୍ଣଇର୍ନଇଛନି୍ ।

ବତ୍ଦେମାନ �ଦୁ୍ା, ଏଠାର୍ର ପ୍ରାୟ ୩୩ ଏମ.ଟି.ପି.ଏ ଷେମତା ବିଶି୍  ୪୭ଟି ଇସ୍ାତ କାରଖାନା କାରଦେ୍ଯଷେମ ଅଛି ରାହା ର୍ଦଶର ର୍ମାଟ ସ୍ାପିତ ଷେମତାର ଏକ 
ଚତୁଥଦୋଂଶ ଅର୍ଟ ।

ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ରାଜ୍ଯ �ରକାର ଏହାର ଅଧନିସ୍ ର୍ଗୌଣ �ଂସ୍ାଗଡିୁକର ବିକାଶ ପାଇ ଁଧାତବ ବିଭାଗ ର୍ଷେତ୍ରର୍ର ଧାତୁର ବିକାଶ ପାଇ ଁପଦର୍ଷେପ ର୍ନଉଛନି୍ 
ରାହାକି ରାଜ୍ଯର୍ର ଥବିା ଅଧକି ଶଳି୍ପକୁ ଆକଷଥିତ କରିବା �ର୍ଙ୍ �ର୍ଙ୍ ଏଗଡିୁକର ଆବଶ୍ଯକୀୟ ଉନ୍ନତିର୍ର ପରିବତ୍ଦେନ ଆଣପିାରିବ । ରାଜପରୁ ଜଲି୍ାସି୍ତ 
କଳିଙ୍ ନଗର ରାଜ୍ଯର୍ର ଏକ ଉତ୍ାଦନକାରୀ ହବ୍ ର୍ହବାକୁ ରାଉଛି ।

ର୍ଦଶର  ଜାତୀୟ ଇସ୍ାତ ନୀତି, ୨୦୧୭ଅନୁ�ାର୍ର ମଣୁ୍ପିଛା ଇସ୍ାତ ଉପର୍ରାଗ ୨୦୩୦ ମ�ିହା �ଦୁ୍ା ବତ୍ଦେମାନ ସ୍ର ୭୨ ର୍କଜରୁି ୧୫୮ ର୍କଜ ିପରଦେ୍ଯନ୍ ବୃଦି୍ 
ର୍ହବାର ଲଷେ୍ଯ ରଖା ର୍ହାଇଛି । ର୍�ହପିରି ଜାତୀୟ ସ୍ରର୍ର ଓଡିଶା ରାଜ୍ଯର ର୍ରାଗଦାନକୁ ୧୦୦ ମିଲିୟନ୍ ଟନକୁ ବୃଦି୍ କରିବାକୁ ଲଷେ୍ଯ ରଖା ର୍ହାଇଛି।

ଓଡିଶାରର ଇସ୍ାତ ଶଳି୍ପଗଡିୁକର ସି୍ତ ି(ସାମର୍୍ଯ  ଏବଂ ଉତ୍ାଦେ)
 (ମିଲିୟନ୍ ଟନର୍ର)

 କମ୍ାେୀ ପ୍ରକାର 
ଚୁକି୍ୋମା / ଅେୁରମାଦତି 

କ୍ଷମତା 
ସ୍ାପିତ କ୍ଷମତା 

୨୦୧୯-୨୦ ମଧ୍ୟରର ବାରଷିକ 
ଉତ୍ାଦେ 

ଉତ୍ାଦେ ୨୦୨୦-୨୧  
(୩ୟ କ୍ାଟ୍ଯର୍ ପର୍୍ଯ ନ୍ତ)

ଇସ୍ାତ  
ଚୁକି୍ନାମା 61.47 25.23 15.00 10.59

ଅଣ- ଚୁକି୍ନାମା 39.97 7.10 04.46 02.85

ଇସ୍ାତ ଉତ୍ାଦନ କରୁଥବିା 
ଷେଦୁ୍ର ଉର୍ଦ୍ଯାଗ ୟୁନିଟ୍ - 00.49 00.16 0.12

ରମାଟ ଇସ୍ାତ 101.44 32.82 19.61 13.56

ସ୍ଞ୍ଜ ଲୁହା - *15.29 7.43 05.10

ର୍ପର୍ଲଟ୍ - 29.80 22.34 17.14

ସବ୍ଯ ରମାଟ
(ଲୁହାପରର ଭିତି୍କ ଶଳି୍ପ) 49.38 35.80

(* ନିରୂପିତ ପରିମାଣ)   (ଉତ୍ସ: ଇସ୍ାତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ, ଓଡିଶାର �ରକାର) 

�ମ୍ ୍ତି ଆଧନିୁକ ଇସ୍ାତ ପ୍ାଣ୍ଟ



3କାର୍୍ଯ ାବଳୀ ବବିରଣୀ ୨୦୨୦-୨୧

�ମ୍ପ୍ରତି, ଇସ୍ାତ ଏବଂ ଖଣ ି ବିଭାଗର ପ୍ରଶା�ନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଧୀନର୍ର ଏକ ର୍ରୌଗିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ଆଭିମଖୁ୍ଯ ର୍ନଇ ଇସ୍ାତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଗଠନ  
କରାରାଇଛି । ଇପିକଲ �ହ ଘନିଷ୍ଠ �ମ୍ୟ୍ ରଷୋ କରି ଏହ ିନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟଟି ୨୦୧୬ ମ�ିହା ଜଲୁାଇ ମା�ଠାରୁ ର୍ଲୌହ ଇସ୍ାତ ଶଳି୍ପ �ମଖୁୀନ ର୍ହଉଥବିା 
�ମ�୍ଯା ତଥା ଉତ୍ାଦନ ଷେମତାର ଉପର୍ରାଗୀକରଣ, ନିରକିୁ୍ ଓ ନିର୍ବଶ ପରିଚାଳନାର ଅନୁଧ୍ୟାନ �ହ ଇସ୍ାତ ଓ ର୍ଲୌହ ପରଦେ୍ଯର୍ବଶତି ଶଳି୍ପଗଡିୁକୁ ନିମ ୍ନ ସ୍ରରୁ 
ମଲୂ୍ଯରକୁ୍ ର୍ହବାପାଇ ଁ�ହାୟକ ର୍ହାଇ ପାରୁଛି।

ଜଲି୍ା ଖଣଜି ଭିତି୍ଭୂମି (ଡି.ଏମ.ଏଫ୍.)ର ଗଠେ
ଖଣ ିଓ ଇସ୍ାତ ବିଭାଗ ବିଜ୍ଞପି୍ �ଂଖ୍ଯା ୭୭୪୫ / ଏ�.ଏମ ତା. ୧୮.୦୮.୨୦୧୫ ରିଖ ଦା୍ରା ଓଡିଶା ଜଲି୍ା ଖଣଜି ପ୍ରତିଷ ୍ଠାନ ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୧୫ ର୍ର  ପ୍ରଣତି ଓ 
ଅଧ�ିଚୂିତ ର୍ହାଇଛି । ପନୁଶ୍ଚ ଓଡିଶା ଜଲି୍ା ଖଣଜି ପ୍ରତିଷ ୍ଠାନ ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୧୫ ର୍ର ର୍କନ୍ଦ୍ର ଖଣ ିମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦା୍ରା DMFକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖଣଜି ର୍ଷେତ୍ର କଲ୍ଯାଣ 
ର୍ରାଜନା (PMKKY) ଏବଂ ଗରୁୁ ଖଣଜିର ପଟ୍ାଦାରମାନଙ୍କ ଦା୍ରା ପ୍ରଦତ୍ ଅଥଦେ ଭାଗକୁ MMDR �ଂର୍ଶାଧତି ଅଧନିିୟମ, ୧୯୫୭ ର୍ର (Second Schedule 
ଅନୁ�ାର୍ର) ଅନ୍ଭୁଦେକ୍ କରିବା ପାଇ ଁବ୍ଯବସ୍ା କରାରାଇଛି  । ଅଧକିନ୍ତୁ, ଓଡିଶା �ରକାରଙ୍କ ଦା୍ରା ଅଧ�ିଚୂିତ ଓଡିଶା ଲଘ ୁଖଣଜି ରିହାତି ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୧୬ 
ର୍ର ଜଲି୍ା ଖଣଜି ପାଣ୍ରି୍ର ଅବଦାନର ବ୍ଯବସ୍ା ଥବିାର ଉର୍ଲ୍ଖ ଅନ୍ଭୁଦେକ୍ କରାରାଇଛି । ଜଲି୍ା ଖଣଜି ପାଣ୍ରି ଆଭିମଖୁ୍ଯ ର୍ହଉଛି ଖଣଜି ଖନନ ଦା୍ରା 
ପ୍ରଭାବିତ ଜନ�ାଧାରଣଙ୍କ ହତି ବା ସା୍ଥଦେ ନିମର୍ନ୍ କାରଦେ୍ଯ କରିବା । ଓଡିଶାର �ମଗ୍ ଜଲି୍ାର୍ର ଜିଲ୍ା ଖଣଜି ପାଣ୍ରି ଗଠନ �ଂପରୂ୍ଦେ ର୍ହାଇଛି । ଡିର୍�ମ୍ବର 
୨୦୨୦ �ଦୁ୍ା ୧୧୭୩୧.୫୨ ର୍କାଟି ଟଙ୍କା ଜଲି୍ା ଖଣଜି ପାଣ୍ରୁି �ଂଗହୃୀତ ର୍ହାଇଛି  । ଜଲି୍ା ଖଣଜି ପ୍ରତିଷ ୍ଠାନର ପରିଚାଳନା ତଥା ତଦାରଖ ପାଇ ଁମଖୁ୍ଯ ଶା�ନ 
�ଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟଷେତାର୍ର ଏକ ରାଜ୍ଯ ସ୍ରୀୟ କମିଟି ଏହ ିବିଭାଗର ଅଧ�ିଚୂନା �ଂଖ୍ଯା ୫୮୪୧ ତା. ୧୪.୦୭.୨୦୧୬ ରିଖ ଅନୁ�ାର୍ର ଗଠନ କରାରାଇଛି ।ଜଲି୍ା 
ଖଣଜି ପ୍ରତିଷ ୍ଠାନ ଦା୍ରା ଅନୁର୍ମାଦିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇ ଁଏହ ିବିଭାଗର ପତ୍ର �ଂଖ୍ଯା ୧୦୩୫୧ ତା. ୧୭.୧୨.୨୦୧୬ ରିଖର୍ର ଏହାକୁ ର୍ରାଜନା ଓ �ଂର୍ରାଜନ ବିଭାଗକୁ  
ନ୍ଯସ୍ କରାରାଇଛି ।

ଖଣଜି ବ ୍ଲକ୍ େଲିାମ
ଖଣ ି ଲିଜ ୍ ଅବଧ ି �ମାପ୍ ର୍ହାଇର଼ାଇଥବିା ୨୩ ର୍ଗାଟି ଖଣଜି ବ ଲେକକୁ ମିଶାଇ ୨୦୧୯-୨୦ ବଷଦେର୍ର ୨୫ ର୍ଗାଟି ଖଣଜି ବ ଲେକ୍ �ଫଳତାର �ହତି ନିଲାମ 
କରାରାଇଛି । ଏହା ବ୍ଯତୀତ ଆଉ ର୍ଗାଟିଏ ଖଣ ିଲିଜର ଅବଧ ି�ମାପ୍ ର୍ହାଇଥବିା, ରଥା ବାଦାମପାହାଡ ଲୁହାପଥର ବ ଲେକ୍ ଜନ୍ୁ, ୨୦୨୦ର୍ର �ଫଳତାର �ହ 
ନିଲାମ କରାରାଇଛି । ଏଥମିଧ୍ୟରୁ, ୧୯ ର୍ଗାଟି ବ ଲେକ୍ ପାଇ ଁ ଖଣ ିପଟ୍ାଧାରୀ  ଡିଡ୍  ୨୦୨୦-୨୧ର୍ର କାରଦେ୍ଯଷେମ ର୍ହାଇଛି ।

୧୫ ର୍ଗାଟି ମିର୍ନରାଲ୍ ବ ଲେକ୍ (୧୪ ଟି ନୂଆ ଭଜଥିନ୍ ବ ଲେକ୍ ଏବଂ ର୍ଗାଟିଏ ମିଆଦପରୂ୍ଦେ ଖଣ)ି ଖବ୍ୁ ଶୀଘ୍ର ନିଲାମ ପାଇ ଁପାଇପଲାଇନର୍ର ଅଛି । ଏଥମିଧ୍ୟର୍ର 
ଦୁଇ ର୍ଗାଟି ବ ଲେକ୍ ରଥା ଉଞ୍ାବାଲି ଆଇରନ୍ ଏବଂ ମାଙ୍ାନିଜ ୍ବ ଲେକ୍ ଏବଂ କାଳିମାଟି ମାଙ୍ାନିଜ ୍ବ ଲେକ୍ ର୍ଷେତ୍ରର୍ର �ମସ୍ ର୍ବୈଧାନିକ କଲେିୟରା୍ ୍ସ ପ୍ରାପ୍ କରି ନିଲାମ 
କରାରିବା ପାଇ ଁର୍ରାଜନା କରାର୍ହାଇଛି । 

5T ର ପ୍ରଣୟେ
• ଆଇ୩.ଏମ.୍ଏସ.୍ର ଉନ୍ନତକିରଣ : ଇସ୍ାତ ଏବଂ ଖଣ ି ବିଭାଗ ଇଣି୍ଟର୍ଗ୍ର୍ଟଡ୍ ମାଇ୍ ୍ସ ଏବଂ ମିର୍ନରାଲ୍ ମ୍ଯାର୍ନଜର୍ମଣ୍ଟ �ି୍ମ ଅଥଦୋତ୍  

ଏହ ିଆଇ୩.ଏମ.୍ଏ�.୍ (i3MS) ନାମକ ଏକ �ଫ୍ଟର୍େୟାର ପ୍ରର୍ୟାଗ ମାଧ୍ୟମର୍ର ଆଇ.ଟି. ଭିତି୍କ ଖଣଜି ପ୍ରଶା�ନକୁ କାରଦେ୍ଯକାରୀ କରିଛି ରଦ୍ାରା ରାଜ୍ଯର୍ର 
ଖଣଜି କାରବାରର୍ର ଅଧକି ସ୍ୱଚ୍ତା ଆ�ି ପାରିଛି ଏବଂ ଏହାର �ଠକି୍ ମନିଟରିଂ ଏବଂ ତଦାରଖ �ନିୁଶି୍ଚତ ର୍ହାଇ ପାରିଛି । ଏହ ିର୍ଟର୍କ୍ନାର୍ଲାଜିର 
ହସ୍ର୍ଷେପ ଖଣ ିର୍ଷେତ୍ରର୍ର ବ୍ଯବ�ାୟିକ କାରବାରକୁ �ଗୁମ କରିବା �ହତି ଖଣଜି ପଦାଥଦେର ଉତ୍ର୍ଳାନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରିର୍ଶଷ ବ୍ଯବହାର ପରଦେ୍ଯନ୍ 
ବିଭିନ୍ନ କାରଦେ୍ଯକଳାପ ଉପର୍ର ନଜର ରଖବିାର୍ର �ାହାର୍ଯ କରୁଛି ।  ରାନବାହାନ ଟ୍ାକିଂ, ଇ-ଅନୁମତି ଏବଂ ନିୟମିତ ଲଷେ୍ଯ ରଖବିା �ହତି ଅନଲାଇନ୍ 
ଟ୍ାକିଂକୁ ମଧ୍ୟ ଏହ ିବ୍ଯବସ୍ା �ହଜ କରିଥାଏ । ଆଇ୩.ଏମ.୍ଏ�.୍ର �ି୍ମକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇ ଁର୍୍ାନ୍ ର୍ଟର୍କ୍ନାର୍ଲାଜି, ର୍େବ୍ କା୍ିଂ ପଦ୍ତି 
ଗ୍ହଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଦର୍ଷେପ ନିଆରାଉଛି ।

• ଖଣଜି ସମ୍ଦ ମାେଚତି୍ରକରଣ :  ରାଜ୍ଯର୍ର ଖଣଜି �ମ୍ପଦର ପରିମାଣ, ଏହାର ମଲୂ୍ଯ ନିଦ୍ଦୋରଣ ଏବଂ ବିକାଶ ଗରୁୁତ୍ୱକୁ �ଚୂାଇ ରାଜ୍ଯ �ରକାର ଏକ 
ବିସୃ୍ତ ମିର୍ନରାଲ୍ ରିର୍�ା�ଦେ ମାନଚିତ୍ରକରଣ ପାଇ ଁପଦର୍ଷେପ ର୍ନଉଛନି୍ ।

• ଖଣଜି ଅେୁସନ୍ାେର ଉନ୍ନତକିରଣ : ରାଜ୍ଯର୍ର ଖଣଜି ଅନୁ�ନ୍ାନ ଷେମତା ଅଭିବୃଦି୍ ପାଇ ଁ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଏବଂ ଓ.ଏମ.୍ଇ.�ି.ଏଲ୍.କୁ ଅଧକି 
ମଜବୁତ ଏବଂ କି୍ୟାଶୀଳ କରାରାଉଛି ।  ଆନ୍ଜଦୋତୀୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଏର୍ଜ୍ ୍ସ ି ଗଡିୁକ �ହତି ର୍ରାଗସ୍ାପନ କରାରାଇ ଖଣଜି ଅନୁ�ନ୍ାନର୍ର ଆଇ.ଟି.ର 
ବ୍ଯବହାରକୁ ଉତ୍ସାହତି କରାରିବା ଲଷେ୍ଯର୍ର ଓ.ଏମ.୍ଇ.�ି.ଏଲ୍.କୁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ରୀୟ ର୍କାର ନମନୁା �ଂଗ୍ାହକ ରୂର୍ପ ସ୍ାପିତ କରାରିବାର ର୍ରାଜନା 
�ରକାର ହାତକୁ ର୍ନଇଛନି୍  ।

• ଦକ୍ଷତା ଗଠେ ଏବଂ ରକୌଶଳ ଉନ୍ନତକିରଣ : ମାନବ �ମ୍ବଳର ଅଭିବୃଦି୍ ଓ ଦଷେତା ଗଠନ ପାଇ ଁଏହ ିବିଭାଗ ଏବଂ ଏହାର ଅଧନିସ୍ ପି.ଏ�.୍ୟୁ.ଗଡିୁକ 
ଆବଶ୍ଯକୀୟ ପଦର୍ଷେପ ଗ୍ହଣ କରୁଛନି୍ । ଶ୍ରମଶକି୍ ଉତ୍ସକୁ ର୍ପ୍ରାତ୍ସାହତି କରାରାଇଛି ।  ର୍ବୈଷୟିକ ଅଧକିାରୀମାନଙ୍କର ର୍କୌଶଳର୍ର ଉନ୍ନତି ଆଣବିା ପାଇ ଁ
ବିଶ୍ୱସ୍ରୀୟ ପ୍ରଶଷିେଣ ତଥା ଉଦଭା�ନର ବ୍ଯବସ୍ା ଆର୍ୟାଜନ କରାରାଉଛି  । ବିଭାଗର୍ର  ଜଟିଳ ର୍କ�ଗ୍ଡିୁକର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇ ଁଏକ ଦଷେ ଆଇନ 
ବିଶାରଦ ଦଳ ଗଠନ କରାରିବା ନିମର୍ନ୍ ପଦର୍ଷେପ ଗ୍ହଣ କରାରାଉଛି ।

• ଓଡିଶା ଖଣ ିେଗିମ ଲିଃ (ଓ.ଏମ.୍ସି.ଲିଃ) ଦ୍ାରା ଗ୍ାହକ / ବରିକ୍ରତାମାେଙ୍କ ସହତି କମ୍ୁ୍ ଟର୍ ଭିତି୍କ ରରାଗାରରାଗକୁ ପରିଚୟ କରାଇବା :  ଓଡିଶା 
ଖଣ ିନିଗମ ଦ୍ାରା �ମୟାନୁରାୟୀ ର୍�ବା ର୍ରାଗାଇବା ପାଇ ଁERF / SAP �ଫ୍ଟର୍େରକୁ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇ ଁପଦର୍ଷେପ ନିଆରାଉଛି ।



4 କାର୍୍ଯ ାବଳୀ ବବିରଣୀ ୨୦୨୦-୨୧

• କର୍ପଦୋର୍ରଟ୍ �ାମାଜକି ଦାୟିତ୍ୱ (�ି.ଏ�.୍ଆର୍.) କାରଦେ୍ଯକଳାପ ଅନୁରାୟୀ, ପ୍ରାନ୍ୀୟ ଗ୍ାମଗଡିୁକର ବ୍ଯାପକ ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରା୍ ୍ତି କରିବା ଦିଗର୍ର ଓଡିଶା ଖଣ ି
ନିଗମ ବିର୍ଶଷ ପଦର୍ଷେପ ଗ୍ହଣ କରିବାକୁ ରାଉଛି । ରାଜ୍ଯର୍ର ଥବିା ସ୍ାଟ୍ଦେ �ିଟି ଅନୁରାୟୀ ଅଳ୍ପ ର୍କର୍ତଗଡିୁଏ ଗ୍ାମକୁ ସ୍ାଟଦେ ଗ୍ାମ ଭାବର୍ର ବିକଶତି 
କରିବାକୁ ରାଉଛି ।

ଓଡିଶା ଜେରସବା ଆଇେ ପାଇ ଁଅଧକିାର: -
ନିମ ୍ନଲିଖତି ୯ (ନଅ) ର୍ଗାଟି �ାବଦେଜନୀନ ବିଷୟକୁ �ବଦେ�ାଧାରଣ ର୍�ବା (ଓ.ଆର୍.ଟି.ପି.ଏ�)୍ ଅଧନିିୟମ ଅନୁରାୟୀ ବିଜ୍ଞପି୍ ପ୍ରକାଶତି ର୍ହାଇଛି । ର୍�ଥ ିମଧ୍ୟରୁ 
କ୍ମିକ ନମ୍ବର ୧ ରୁ ୮ ର୍�ବାଗଡିୁକ G2B ଅଧୀନର୍ର ଏବଂ କ୍ମିକ ନଂ ୯, G2C  ଅଧୀନର୍ର ଅଛି । 
1. ଖଣଜି ବ୍ଯାପାର ଅନୁମତିପତ୍ର |
2. ଇ-ଅନୁମତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ (ଖଣ ିପଟ୍ାଧାରୀ  ପାଇ)ଁ
3. ଇ-ଅନୁମତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ (ବ୍ଯାପାର ପାଇ)ଁ
4. ପରିବହନ ରାନ ପଞ୍ଜୀକରଣ |
5. ପରିବହନକାରୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ |
6. ନିଦ୍ଥି୍ ଲଘ ୁଖଣଜି ପଦାଥଦେ ବ୍ଯତୀତ ଲଘ ୁଖଣଜି ପାଇ ଁଖଣ ିର୍ରାଜନାର ଅନୁର୍ମାଦନ |
7. ନିଦ୍ଥି୍ ଷେଦୁ୍ର ଖଣଜି ପଦାଥଦେ ପାଇ ଁଖଣ ିର୍ରାଜନା ଅନୁର୍ମାଦନ |
8. ମତିୃ୍କା ଖନନ / ପରୂଣ ପାଇ ଁNOC (�ର୍ଫଦେ � ୍ରାଇଟ୍ ଗ୍ାଣ୍ଟ ଅଡଦେର ଭାବର୍ର ନାମିତ) |
9. ଅଭିର୍ରାଗର �ମାଧାନ
ଅନଲାଇନ୍ ପ ଲୋଟଫମଦେ ଅଧୀନର୍ର ଉପର୍ରାକ୍ �ମସ୍ ର୍�ବା ର୍ରାଗାଇ ଦିଆରାଇଛି |

ଓଡିଶା ଖଣଜି ସରବ୍ଯକ୍ଷଣ େୀତ ି
ରାଜ୍ଯର୍ର ଖଣଜି �ମ୍ପଦର �ଠକି ଆକଳନ କରିବା ପାଇ ଁଏବଂ ର୍ବୈଜ୍ଞାନିକ �ର୍ବଦେଷେଣ ମାଧ୍ୟମର୍ର ପ୍ରାକୃତିକ �ମ୍ପଦର �ର୍ବଦୋତ୍ମ ଉପର୍ରାଗ ପାଇ ଁରାଜ୍ଯ 
�ରକାର ଇସ୍ାତ ଓ ଖଣ ିବିଭାଗର ତା. ୦୪.୦୭.୨୦୧୫ ରିଖ �ଂକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମର୍ର ଓଡିଶା ଖଣଜି �ର୍ବଦେଷେଣ ନୀତି, ୨୦୧୫ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନି୍  । ଇସ୍ାତ ଓ ଖଣ ି
ବିଭାଗର �ଂକଳ୍ପ �ଂଖ୍ଯା ୭୦୩୧ ତା. ୧୭.୦୮.୨୦୧୬ ରିଖ ମାଧ୍ୟମର୍ର ଓଡିଶା ଖଣଜି ଉର୍ତ୍ାଳନ ନିଗମ ଲିମିର୍ଟଡ (OMECL)ର ସ୍ାପନ ପାଇ ଁମଞ୍ଜରୁୀ 
ର୍ଦଇଛନି୍  ଏବଂ ର୍�ହ ିନିଗମ ତା. ୨୫.୧୦.୨୦୧୬ ରିଖର୍ର କମ୍ପାନୀ ଅଧନିିୟମ ୨୦୧୩ ଅଧୀନର୍ର ଓଡିଶା ଖଣ ିନିଗମ (OMC) ଲିମିର୍ଟଡ ଶତକଡା ୧୦୦ ଭାଗ 
ର୍ଗୌଣ କମ୍ପାନୀ ରୂର୍ପ ପଞ୍ଜୀକୃତ ର୍ହାଇଛି ।  ପନୁଶ୍ଚ ରାଜ୍ଯ �ରକାରଙୁ୍କ OMECLର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ର�ଙ୍ର୍ର �ପୁାରି� କରିବା ପାଇ ଁର୍ଗାଟିଏ ରାଜ୍ଯ ସ୍ରୀୟ ଷେମତା 
�ମ୍ପନ୍ନ କମିଟି ଗଠନ କରାରାଇଛି  । ଇତିମଧ୍ୟର୍ର, OMECL ର୍ର ଥବିା ଓଡିଶା ଖଣ ିନିଗମ (OMC)ର �ମସ୍ ଅଂଶଧନକୁ �ରକାରଙୁ୍କ ହସ୍ାନ୍ର କରାରାଇଛି 
ଏବଂ ବତ୍ଦେମାନ ଉକ୍ OMECL କମ୍ପାନୀକୁ ରାଜ୍ଯ �ରକାରୀ ଉର୍ଦ୍ଯାଗର ମାନ୍ଯତା ଦିଆରାଇଛି । ରଦ୍ାରା ଏହା ଏକ �ର୍ବଦେଷେଣ �ଂସ୍ା ର୍ହବା ବ୍ଯତୀତ ଏହା ଖଣ ି
ଖନନ ପ୍ରକି୍ୟାର୍ର ମଧ୍ୟ ନିର୍ୟାଜତି ର୍ହାଇପାରିବ । ବାସ୍ବର୍ର, OMECLକୁ ଖଣ ିବ ଲେକ ଆବଣ୍ଟନ ପକି୍ୟା ଆରମ୍ଭ ର୍ହାଇ�ାରିଛି ।  

ଓଡିଶା ଲଘ ୁଖଣଜି ରିହାତ ିେୟିମ, ୨୦୧୬
ଏମ.ଏମ.ଡି.ଆର ଅଧନିିୟମ, ୧୯୫୭ �ଂର୍ଶାଧନ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ରାଜ୍ଯ �ରକାର “ଓଡିଶା ଲଘ ୁଖଣଜି ରିହାତି ନିୟମ, ୨୦୦୪”କୁ ବିଜ୍ଞପି୍ �ଂଖ୍ଯା ୧୦୨୨୧ 
ତା. ୧୪.୧୨.୨୦୧୬ ରିଖକୁ ପରିବତ୍ଦେନ କରି “ଓଡିଶା ଲଘ ୁଖଣଜି ରିହାତି ନିୟମ, ୨୦୧୬” ପ୍ରଚଳନ କରିଛନି୍ ରଦ୍ାରା ୩୧ ର୍ଗାଟି ଗରୁୁ ଖଣଜି ପଦାଥଦେକୁ 
ଭାରତ �ରକାରଙ୍କ ଖଣ ିମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଲଘ ୁଖଣଜି ରୂର୍ପ ର୍ଘାଷଣା କରିଛନି୍  ।  ଅଧକି ସଚ୍୍ତା ଓ ପ୍ରଭାବୀ କାରଦେ୍ଯ।୍ୟ୍ନ ନିମିତ୍ ତା. ୧୮.୦୭.୨୦୧୭ ଏବଂ 
୨୧.୦୫.୨୦୧୮ ରିଖର୍ର ଏହ ିନିୟମର ପନୁଃ �ଂର୍ଶାଧନ କରାରାଇଛି । 

କୁ୍.ଏଲ୍/ଏମ.୍ଏଲ୍/ପି.ଇ.ଏଲ୍ ଦରଖାସ୍ତର େଷି୍ାସେ
COVID-19 ପରିସି୍ତି �ର୍ତ୍ତ୍ୱ ଖଣ ିପଟ୍ା  ଅନୁର୍ମାଦନ/ ପରୂ୍ବଦେଷେଣ ଲାଇର୍�୍ ୍ସ  (Prospecting licence) ପବୂଦେ ବଷଦେ ଭଳି ପ୍ରଦାନ କରାରାଇଛି | ଏହ ି�ମୟ 
ମଧ୍ୟର୍ର ମହାନଦୀ ଅବବାହକିା (basin)ର୍ର ଅବସି୍ତ ପାଞ୍ ର୍ଗାଟି ବ ଲେକକୁ ର୍ପର୍ଟ୍ାଲିୟମ ଅନୁ�ନ୍ାନ ଲାଇର୍�୍ ୍ସ (ପି.ଇ.ଏଲ୍) (Petroleum Exploration 
Licence) ପ୍ରଦାନ କରାରାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ଯ ର୍ଗାଟିଏ ବ ଲେକର ଲାଇର୍�୍ ୍ସ ପ୍ରଦାନ ନିମର୍ନ୍ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି । ବାସ୍ବର୍ର ଏହପିରି ଲାଇର୍�୍ ୍ସ ପ୍ରଦାନ 
କରିବାର୍ର ଏହା ପ୍ରଥମ ଅନୁଭୂତି |  ତାଳର୍ଚର ର୍କାଇଲା ପରିମିତ ଅଞ୍ଳର୍ର ର୍ଗାଟିଏ ବ ଲେକ୍ ପାଇ ଁଖଣ ିପଟ୍ା ଅନୁମତି ଦିଆ�ରିଛି ଏବଂ ଅନ୍ଯ ଦୁଇ ର୍ଗାଟି 
ର୍କାଇଲା ବ ଲେକ୍ ପାଇ ଁନୀତି ଓ �ତ୍ଦେ ନିଦ୍ଦୋରଣ ପ୍ରଦାନ କରାରାଇଛି ।

�ମଦୁ୍ର ତଟ ବାଲି ଖଣଜି ଦ୍ରବ୍ଯଗଡିୁକ (Beach and minerals)  ନିମିତ୍ ଅର୍୍ଷ୍ଣ କାରଦେ୍ଯ ର୍ଗାଟିଏ ଖଣ ିପାଇ ଁର୍ହାଇ�ାରିଛି ଏବଂ ଉକ୍ ପ୍ରସ୍ାବ ର୍କନ୍ଦ୍ର 
�ରକାରଙୁ୍କ ର୍ପ୍ରରଣ କରାରାଇଛି। ର୍କନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଠାରୁ ଅନୁର୍ମାଦନ ପ୍ରାପି୍ ପର୍ର ଖଣ ିପଟ୍ା ମଞ୍ଜରୁ କରାରିବ |

ଗରୁୁ ଖଣଜି ଦ୍ରବ୍ଯ ବାବଦର୍ର, ର୍ଗାଟିଏ ଚୂନ ପଥର ଖଣରି  ଖଣ ିପଟ୍ାର ଅବଧ ିବୃଦି୍ କରାରାଇଛି | ଲଘ ୁଖଣଜି ଦ୍ରବ୍ଯ ବାବଦର୍ର, ର୍ଗାଟିଏ  ଫାୟାର୍ ର୍କଲେ (Fire 
Clay) ଖଣ,ି ୪ (ଚାରି) ର୍ଗାଟି �ାଜ�ଜ୍ା ପଥର ଖଣ ି(Decorative Stone) ଖଣ ିପଟ୍ା  ଅବଧକିୁ ବୃଦି୍ କରାରାଇଅଛି | ଏହା ବ୍ଯତୀତ ୫ (ପାଞ୍) �ାଜ�ଜ୍ା 
ପଥର (Decorative Stone) ଖଣଗିଡିୁକ ପାଇ ଁ�ୀମା ଓ �ତ୍ଦେ ନିଦ୍ଦୋରଣ ନୀତି ପ୍ରଦାନ କରାରାଇଛି |

ଭୂତତ୍ତ୍ୱ

 େରିଦ୍୍ଯଶାଳୟ
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ଭୂତତ୍ତ୍ୱ

 େରିଦ୍୍ଯଶାଳୟ
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ଭୂତତ୍ତ୍ୱ େରିଦ୍୍ଯଶାଳୟ
ରାଜ୍ଯର୍ର ଖଣଜି ଭିତି୍କ ଶଳି୍ପର ଆବଶ୍ଯକତା ପରୂଣ ଓ ଖଣଜି ପଦାଥଦେର ଚିହ୍ନଟ ତଥା ଆକଳନ ବୃଦି୍ ନିମର୍ନ୍ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଓଡିଶା ଖଣଜି ଅନୁ�ନ୍ାନ 
କାରଦେ୍ଯକ୍ମ କାରଦେ୍ଯକାରୀ କରିଥାଏ । ଭୁବର୍ନଶ୍ୱର ଠାର୍ର ଥବିା  ମଖୁ୍ଯ କାରଦେ୍ଯାଳୟ ତଥା ଛଅଟି ର୍ଷେତ୍ରୀୟ କାରଦେ୍ଯାଳୟ ରଥା :  ବଲାଙ୍ୀର , ବ୍ରହ୍ମପରୁ, ର୍େଙ୍କାନାଳ, 
ର୍କନୁ୍ଦଝର, ର୍କାରାପଟୁ ଏବଂ �ମ୍ବଲପରୁ ମାଧ୍ୟମର୍ର ପ୍ରଶା�ନ କରାରାଏ । ୨୦୨୦-୨୧ ଆଥଥିକ ବଷଦେର୍ର, ଅଧକି ନିଲାମ ଉପର୍ରାଗୀ ଖଣଜି ବ ଲେକ୍ �ୃ୍ ି  କରିବା 
ଲଷେ୍ଯର୍ର ଏହ ିନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ୧୬ ର୍ଗାଟି ବିଭିନ୍ନ ଖଣଜି ଅନୁ�ନ୍ାନ କାରଦେ୍ଯକ୍ମ ଜ-ି୨ ସ୍ରର୍ର ୮ (ଆଠ) ର୍ଗାଟି, ଜ ି-୩ ସ୍ରର୍ର ୫ (ପାଞ୍)  ର୍ଗାଟି ଏବଂ ଜ ି-୪ 
ସ୍ରର୍ର ୩ (ତିନି) ର୍ଗାଟି କାରଦେ୍ଯ ହାତକୁ ର୍ନଇଛନି୍ । ରାଜ୍ଯର୍ର ଥବିା ଖଣଜି �ମ୍ପଦ ରଥା :- ର୍କାଇଲା, ଲୁହା ଓ ମାଙ୍ାନିଜ,୍ ଗ୍ାଫାଇଟ୍, ଚିନାମାଟି, ର୍�ାପ ୍
ର୍୍ାନ୍, ଚୂନପଥର, ଆୟତାକାର/ �ାଜ�ଜ୍ା ପଥର, କ୍ାଜ୍ଦେ / କ୍ାଜଦୋଇଟ୍ ଓ ଆଟଥି�ାନ୍ ର୍ଗ୍ଡ୍ (Artisan Grade) �ାଜ�ଜ୍ା ପଥର ଆଦିର ଅନୁ�ନ୍ାନ କାରଦେ୍ଯକ୍ମ 
ଖଣଜି ପଦାଥଦେର ଆକଳନ ନିମର୍ନ୍ ଅନୁ�ନ୍ାନ କାରଦେ୍ଯକ୍ମ ଲଷେ୍ଯ ହା�ଲ ନିମର୍ନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଅଧନିର୍ର ରତ୍ନପଥର ପରୀଷୋଗାର, ଶଳିାତତ୍ତ୍ୱ ପରୀଷୋଗାର ଓ 
ଧାତୁ ପିଣ୍ ଚିକ୍କଣକାରୀ ପରୀଷୋଗାରମାନ କାରଦେ୍ଯଷେମ ଅଛି ।

ଇସ୍ାତ ଓ ଖଣ ିବିଭାଗ ଏବଂ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଅବିରତ ମିଳିତ ଉଦ୍ଯମର୍ର ଏକ ଆଧନିୁକ ରଞ୍ଜନ ରଶ୍ ି(X-Ray) ପରୀଷୋଗାର ସ୍ାପିତ ର୍ହାଇଛି, ରାହାକି 
�ମଗ୍ ରାଜ୍ଯର୍ର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରୀଷୋଗାର ରୂର୍ପ ପରିଗଣତି ।

ବହଃି ଅନୁ�ନ୍ାନ �ହତି ଏହ ିନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଅଧୀନସ୍ ରତ୍ନ ପଥର ପରୀଷୋଗାର, ଶଳିା ତତ୍ତ୍ୱ ପରୀଷୋଗାରଓ ଧାତୁ ପିଣ୍ ଚିକ୍କଣକାରୀ ପରୀଷୋଗାରମାନ ଅନୁ�ନ୍ାନ 
କାରଦେ୍ଯକ୍ମର ଲଷେ୍ଯ ହା�ଲ ନିମର୍ନ୍ କାରଦେ୍ଯଷେମ ଅଟନି୍ ।

୨୦୨୦-୨୧ ପାଇ ଁଭୂତତ୍ତ୍ୱ େରିଦ୍୍ଯଶାଳୟର ସଫଳତା
କ୍ରମିକ 
ସଂଖ୍ା

ଭୁତାତି୍ତ୍ୱକ କାର୍୍ଯ କ୍ରମ 
ଆରଷିକ ବର୍ଯ ୨୦୨୦-୨୧ 
 (ଏପି୍ରଲ୍ରୁ ଜାେୁୟାରୀ )

୧ ଭୂତାତି୍ତ୍ୱକ ଅନୁ�ନ୍ାନ �ଂଖ୍ଯା 16 ର୍ଗାଟି
୨ ଭୂତାତି୍ତ୍ୱକ ମାନଚିତ୍ରକରଣ (୧:୨୫,୦୦୦) 176 ବଗଦେ କି.ମି.
୩ ଭୂତାତି୍ତ୍ୱକ ମାନଚିତ୍ରକରଣ (୧:୧୦,୦୦୦) 0.815 ବଗଦେ କି.ମି.

୪ �ବିର୍ଶଷ ଭୂତାତି୍ତ୍ୱକ ମାନଚିତ୍ରକରଣ 
(୧:୫୦୦୦/୧:୨୦୦୦) 2.0075 ବଗଦେ କି.ମି.

୫ ପରୀଷୋ ମଳୂକ ଖନନ 75.6 କୁ୍ଯ ମି

୬ ଖନନ
3280.98 ମି
[1126.48 ମି (ନିଜସ)୍
2154.5 ମିଟର (ବାହ୍ଯ�ଂସ୍ା ଦ୍ାରା)]

୭ ନମନୁା �ଂଗ୍ହ ଶଳିା / ଖଣଜି 
                    ର୍କାଇଲା ନମନୁା 

568
126.6 ମି

୮ ଭୂର୍ଭୌତିକ �ର୍ବଦେଷେଣ (Magnetic Survey) 
(Self – Potential Survey)    

0.25 ବଗଦେ କି.ମି.
0.3 ବଗଦେ କି.ମି.

୯ ଅନୁର୍ମାଦିତ ବିବରଣୀ ଚୂଡାନ୍ୀକରଣ 17 ର୍ଗାଟି
୧୦ ଅନୁ�ନ୍ାନ ବିବରଣୀର ର୍ବୈଷୟିକ ମଲୂ୍ଯାୟନ [Under Section 10 A (2) (B)] 5 ର୍ଗାଟି

୧୧ ର୍�ୌନ୍ଦରଦେ୍ଯକରଣ ପଥର ବ୍ଯତୀତ ଲଘ ୁଖଣଜି ପଦାଥଦେର ଖନନ ର୍ରାଜନାଗଡିୁକର 
ଅନୁର୍ମାଦନ 2088 ର୍ଗାଟି

୧୨ ନିଲାମ ଉପର୍ରାଗୀ ବ ଲେକ୍ ଗଡିୁକର ଅନୁ�ନ୍ାନ ବିବରଣୀର ଚୂଡାନ୍ୀକରଣ 4 ର୍ଗାଟି
୧୩ ଖଣଜି ବ ଲେକଗଡିୁକର ଅନୁ�ନ୍ାନ ସ୍ରର ଚୂଡାନ୍ୀକରଣ 3ଟି ବ ଲେକ

୧୪
ରତ୍ନପଥର ଚିହ୍ନଟ  
ରତ୍ନ ପଥର �ଂଖ୍ଯା  
ରାଜସ୍ୱ ଆହରଣ କରାରାଇଥବିା ଟଙ୍କା

185
ଟ. 1,09,150 / -

୧୫ ଶଳିା ତତ୍ତ୍ୱ 
ଶଳିା �ଂଖ୍ଯା 74 ର୍ଗାଟି



8 କାର୍୍ଯ ାବଳୀ ବବିରଣୀ ୨୦୨୦-୨୧

ଲୁହା ପରର ଓ ମାଙ୍ାେଜ୍ି:
• ର୍କନୁ୍ଦଝର ଜଲି୍ାର ର୍ରାଏଡା – ଡି ଠାର୍ର ଜ-ି୨ ସ୍ରର ଅନୁ�ନ୍ାନ 

୨୦୧୯-୨୦ରୁ ଚାଲୁଅଛି ଏବଂ ଅଦ୍ଯାବଧ ି୧୫ଟି ର୍ବାରର୍ହାଲ ଜରିଆର୍ର 
୪୯୮.୨ ମିଟର ବ୍ଯଧନ କରାରାଇ ୫୫.୫୫ ମିଟର ସ୍ ୁଳତାର ମାଙ୍ାନିଜ ୍
ଖଣଜିକରଣର ଦୃ୍ି ଉପର୍ରାଗୀ ର୍ହାଇଛି । ମାଙ୍ାନିଜ ୍ବିଷିେପ୍ ଭାବର୍ର 
ର୍ଛାଟ ପର୍କଟ୍ ଆକାରର୍ର (chert band) ଓ ମାଙ୍କଡା ପଥର �ହ 
ରହଛିି ।

• ର୍କନୁ୍ଦଝରର ଜଲି୍ାର ଠାକୁରାଣୀ ଲୁହାପଥର ବ ଲେକର୍ର ଜ-ି୪ ସ୍ରର୍ର 
ଅନୁ�ନ୍ାର କରାରାଇ ୧:୧୦,୦୦୦ ର୍କେଲର୍ର ୦.୮୧୫ ବଗଦେ କି.ମି. 
ଅଞ୍ଳର୍ର ଭୂତାତି୍ତ୍ୱକ ମାନଚିତ୍ରକରଣ (mapping)  କରାରାଇଅଛି ।

• ବାହ୍ଯ �ଂସ୍ା ଦ୍ାରା ବ୍ଯଧନ ର୍ହବାକୁ ଥବିା ଦୁଇଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ,   
ମାଙ୍କଡନଚା ଲୁହାପଥର ବ ଲେକର୍ର Forest Clearance ପାଇବା 
ପର୍ର ତୁରନ୍ ବ୍ଯଧନ କାରଦେ୍ଯ ଚାଲୁ କରାରିବ ରାହା କି ବତ୍ଦେମାନ ଚୂଡାନ୍ 
ପରଦେ୍ଯାୟର୍ର ଅଛି |

ବଲାଙ୍ୀର ଜଲି୍ାର ର୍ତଲିପଦରର୍ର ସ୍ଫଟିକାକାର ଚୂନପଥର ର୍କାର୍

ଚୂେ ପରର:
• ବଲାଙ୍ୀର ଜଲି୍ାର ର୍ତଲିପଦର ଠାର୍ର ୨୦୧୮-୧୯ ର୍ଷେତ୍ର ବଷଦେରୁ ଜ-ି୨ 

ସ୍ରର ସ୍ଟିକାକାର ଚୂନ ପଥର ନିମର୍ନ୍ ଅନୁ�ନ୍ାନ କରାରାଇ ୪୦ 
ର୍ଗାଟି ର୍ବାରର୍ହାଲ୍ ଜରିଆର୍ର ୧୧୭୭ ମିଟର ବ୍ଯଧନ କରାରାଇଛି  | 
ର୍ମାଟ ୩୭୩.୪୨ ମିଟର ସ୍ ୁଳତାର ଚୂନପଥର ଚିହ୍ନଟ କରାରାଇଛି । 
ଏହ ିର୍ଷେତ୍ର ବଷଦେର୍ର ଉକ୍ ଅନୁ�ନ୍ାନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାରଦେ୍ଯ �ମାପନ କରାରିବ ।

ଗ୍ାଫାଇଟ୍: 
• ରାୟଗଡା ଜଲି୍ା ଖଲପଦରଠାର୍ର ଗ୍ାଫାଇଟ୍ ପାଇ ଁ ଜ-ି୨ ସ୍ରର 

ଅନୁ�ନ୍ାନ ୨୦୧୯-୨୦ ଠାରୁ ଚାଲୁ ରହଛିି  | ୧୬ଟି ର୍ବାରର୍ହାଲ୍ 
ଜରିଆର୍ର ୩୪୦.୫ ମିଟର ବ୍ଯଧନ କରାରାଇ ର୍�ଥରୁି ୧୬୯.୯୫ 
ମିଟର ସ୍ ୁଳତାର ଗ୍ାଫାଇଟ ଥବିାର ଦୃ୍ିର୍ଗାଚର ର୍ହାଇଛି | 
ର୍ବାରର୍ହାଲ୍ ଗଡିୁକର ଗଭୀରତା ୧୬.୫୦ରୁ ୨୯.୮୫ ମିଟର ବିଶି୍  
ଅର୍ଟ | ଗ୍ାଫାଇଟର ଆର୍ପଷିେକ ସ୍ ୁଳତା ୧.୬୦ରୁ ୨୫.୬୦ ମିଟର 
ମଧ୍ୟର୍ର �ୀମିତ ଅର୍ଟ |

• ର୍େଙ୍କାନାଳ ଜଲି୍ାର କରାବିରା ଠାର୍ର ବାହ୍ଯ �ଂସ୍ା ଦ୍ାରା 
ଗ୍ାଫାଇଟ୍ ନିମର୍ନ୍ ୩୬ ର୍ଗାଟି ର୍ବାରର୍ହାଲ୍ ଜରିଆର୍ର ୨୬୨୨.୫ 
ମିଟର୍ ଜ-ି୨ ସ୍ରର ବ୍ଯଧନ କରାରାଇ ର୍ମାଟ ୪୨୦.୭ ମିଟରର 
ଗ୍ାଫାଇଟ ହା�ଲ କରାରାଇଛି | ର୍କାଭିଡ୍-୧୯ କଟକଣା ର୍ରାଗୁ ଁ
ପ୍ରକଳ୍ପ କାରଦେ୍ଯର୍ର ବିଳମ୍ବ ର୍ହବା �ର୍ତ୍ତ୍ୱ ବ୍ଯଧନ କାରଦେ୍ଯ ଅଦ୍ଯାବଧ ି
ଚାଲୁ ରହଅିଛି, ରାହାକି ମାଚ୍ଚଦେ ୨୦୨୧ �ଦୁ୍ା �ମ୍ପରୂ୍ଦେ ର୍ହବ |

• ବଲାଙ୍ୀର ଜଲି୍ାର ର୍ବର୍ହରାମଣୁ୍ା ଠାର୍ର ଗ୍ାଫାଇଟ୍ ନିମର୍ନ୍  
ଜ-ି୩ ସ୍ରର ଅନୁ�ନ୍ାନ କାରଦେ୍ଯକ୍ମ ଭୂତାତି୍ତ୍ୱକ ମ୍ଯାପିଙ୍୍ ଓ ବିଷିେପ୍ 
ବ୍ଯଧନ କାରଦେ୍ଯ ଚାଲୁରହଛିି ।    

• ର୍େଙ୍କାନାଳ ଜଲି୍ାର ବନ୍ଭୂଇ ଁ ଠାର୍ର ଗ୍ାଫାଇଟ୍ ନିମର୍ନ୍ ଜ-ି୪ 
ସ୍ରର ଭୂର୍ଭୌତିକ ଅନୁ�ନ୍ାନ କାରଦେ୍ଯ ଚାଲୁ ରହଛିି । ବତ୍ଦେମାନ �ଦୁ୍ା 
self potential �ର୍ବଦେଷେଣ ଜରିଆର୍ର ୦.୩ବଗଦେ କିର୍ଲାମିଟର 
ପରିମିତ ଅଞ୍ଳକୁ କାରଦେ୍ଯକାରୀ କରାରାଇଛି ।

ରାୟଗଡା ଜଲି୍ାର ଖଳାପଦର ବ ଲେକର୍ର ଗ୍ାଫାଇଟ୍ ବିୟରିଙ୍୍ ର୍କାର୍

ଚେିାମାଟି:
• ୨୦୧୮-୧୯ ର୍ଷେତ୍ର ବଷଦେରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ାର ଡୁମରିୁଆ ଅ଼ଞ୍ଳର୍ର 

ଚିନାମାଟି ନିମର୍ନ୍ ଜ-ି୨ ସ୍ରର ଅନୁ�ନ୍ାନ ଚାଲୁ ରହଛିି ଓ 
ଅଦ୍ଯାବଧ ି ୭୮ ର୍ଗାଟି ର୍ବାରର୍ହାଲ୍ ଜରିଆର୍ର ୧୬୩୫.୨ 
ମିଟର୍ ବ୍ଯଧନ କରାରାଇ ୧୩୦୧.୬୯ ମିଟର ଚିନାମାଟି ଥବିାର 
ଦୃ୍ିର୍ଗାଚର ର୍ହାଇଛି | ଏହ ିଅନୁ�ନ୍ାନ ୨୦୨୦-୨୧ ର୍ଷେତ୍ର ବଷଦେର୍ର 
�ମ୍ପରୂ୍ଦେ ର୍ହାଇପାରିବ |
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ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ାର ଡୁମରିୁଆ ଠାର୍ର ଚିନାମାଟି ର୍କାର୍

ଆୟତାକାର ଓ ରସୌନ୍ଦର୍୍ଯ କରଣ ପରର:
• କନ୍ମାଳ ଜଲି୍ାର ପାବୁରିଆ ଅଞ୍ଳର୍ର ଆୟତାକାର ଓ ର୍�ୌନ୍ଦରଦେ୍ଯକରଣ  

ନିମର୍ନ୍ ଅନୁ�ନ୍ାନ ର୍ହାଇଛି ଓ ୧:୨୫,୦୦୦ ର୍କେଲର୍ର ୭୦ ବଗଦେ କି.ମି. 
ଅଞ୍ଳର ଭୂତାତି୍ତ୍ୱକ କୋନିଙ୍୍ କରାରାଇଛି ଏବଂ ର୍କୌଣ�ି ଆୟତାକାର ଓ 
ର୍�ୈନ୍ଦରଦେ୍ଯକରଣ ପଥର ଥବିାର �ଚୂନା ମିଳି ନାହି ଁ ।   

• ଗଜପତି ଜଲି୍ାର ଗରାବନ୍ ଠାର୍ର ଆୟତାକାର ଓ ର୍�ୌନ୍ଦରଦେ୍ଯକରଣ  
ପଥର ନିମର୍ନ୍ ଜ-ି୩ ସ୍ରର ଅନୁ�ନ୍ାନ ଚାଲୁ ରହଛିି ଓ ୧:୨୫,୦୦୦ 
ର୍କେଲର୍ର ୭୬ ବଗଦେ କି.ମି. ଓ ୧:୪୦୦୦ ର୍କେଲର୍ର ୦.୧୯ ବଗଦେ କି.ମି. 
ମ୍ଯାପିଙ୍୍ କରାରାଇଛି | ଲିଙି୍ପରୁ ଗ୍ାମର ୩୦୦ ମିଟର ଦଷିେଣ 
ପଶି୍ଚମାଞ୍ଳର୍ର ୩୦୦ ମିଟର X ୨୭୦ ମିଟର ଆକୃତି ବିଶି୍  ଏକ 
potential ଆୟତାକାର ଓ ର୍�ୌନ୍ଦରଦେ୍ଯକରଣ ପଥର ବ ଲେକ ଚିହ୍ନଟ 
କରାରାଇଛି | 

କ୍ାଜ୍୍ଯ ଓ କ୍ାଜ୍ଯାଇଟ୍:
• �ବୁର୍ଦେପରୁ ଜଲି୍ାର ବୁରବୁଦା ଅଞ୍ଳର୍ର କ୍ାଜଦେ ଓ କ୍ାଜଦୋଇଟ ନିମର୍ନ୍ 

ଜ-ି୩ ସ୍ରର ଅନୁ�ନ୍ାନ କରାରାଇ ହାତିଲମଣୁ୍ା ଅଞ୍ଳର୍ର  
୧୫୦ ମି X ୧୦୦ ମି  ଓ ୧୮୦ ମି X ୭୦ ମି ଆକୃତି ବିଶି୍   
୨ଟି କ୍ାଜଦେ ବଡି ଚିହ୍ନଟ କରାରାଇଅଛି ।

ରସାପ୍ ର୍ାେ:
• �ନୁ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ାର ଭାଲୁଡୁଙୁ୍ରି ଠାର୍ର ର୍�ାପର୍୍ାନ ନିମର୍ନ୍ ଜ-ି୩ 

ସ୍ରର ଅନୁ�ନ୍ାନ କାରଦେ୍ଯ ଚାଲୁରହଛିି । ୧:୨୫,୦୦୦ ର୍କେଲର୍ର  
୩୦ ବଗଦେ କି.ମି ଅଞ୍ଳର୍ର ଭୂତାତି୍ତ୍ୱକ ମ୍ଯାପିଙ୍ କରାରାଇଛି ।

ରକାଇଲା:
• ଝାର�ଗୁଡୁା ଜଲି୍ା ଅନ୍ଗଦେତ ଇବଉପତ୍ଯକାର ବ ଲେକ-୪ର ଡିପ 

ପାଶ୍ୱଦେର୍ର ର୍କାଇଲା ଅନୁ�ନ୍ାନ କାରଦେ୍ଯ ଚାଲୁ ରହଅିଛି । ଚଳିତ ର୍ଷେତ୍ର 
ବଷଦେର୍ର ଅଦ୍ଯାବଧ ି ୨ଟି ର୍ବାରର୍ହାଲର୍ର ୫୨୭ ମିଟର ବ୍ଯଧନ 
କରାରାଇଛି, ର୍ରଉଥଁରି୍ର ୧୦୧.୨୯ ମିଟର ସ୍ ୁଳତାର ର୍କାଇଲା ଥବିାର  
�ନ୍ାନ ମିଳିଛି ।

• ଇବ ଉପତ୍ଯକାର ମଧପୁରୁ ବ ଲେକର୍ର ର୍କାଇଲା ନିମର୍ନ୍ ଅନୁ�ନ୍ାନ 
କାରଦେ୍ଯ �ମାପ୍ ର୍ହାଇଛି ଏବଂ ୨୦୨୦-୨୧ର୍ର ୫ ର୍ଗାଟି ର୍ବାରର୍ହାଲର୍ର 
୨୩୬୦.୭୦ ମିଟର ବ୍ଯଧନ କରାରାଇ ର୍�ଥରି୍ର ୩୮୦.୯୯ ମିଟର 
�ଥ୍ଳୂତାର ର୍କାଇଲା ଥବିାର ଜଣାପଡିଅଛି । ଏହ ିବ ଲେକର୍ର ଲାଜକୁରା 
ର୍କାଇଲା �ିମ ୍ଏକ ମଖୁ୍ଯ ଓ ଇର୍କାର୍ନାମିକ୍ �ିମ ୍ଅର୍ଟ । ଏହ ି�ିମ ୍ତିନି 
ଭାଗର୍ର ବିଭକ୍ ର୍ହାଇଛି ରାହାର ସ୍ ୁଳତା ୩.୩୯ ମିଟରରୁ ୩୪.୩୮ 
ମିଟର ପରଦେ୍ଯନ୍ ଅର୍ଟ । ଭୂତାତି୍ତ୍ୱକ ବିବରଣୀ/ରିର୍ପାଟଦେର ପ୍ରକି୍ୟାକରଣ 
ଅଗ୍ଗତି ଅଛି ।

ଇବ୍ ଉପତ୍ଯକା ର୍କାଇଲା ଫିଲ୍ଡର୍ର ନିର୍ୟାଜିତ କ୍ଲର୍ ମାଉର୍ଣ୍ଟଡ୍ ରିଗ୍

ଅେ୍ାେ୍ ମହତ୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ କାର୍୍ଯ ାବଳୀ:
• ରତ୍ନପଥର ପରୀଷୋଗାରର୍ର ୧୮୫ଟି ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ର ମଲୂ୍ଯବାନ, ସ୍ୱଳ୍ପ 

ମଲୂ୍ଯବାନ ଓ ର୍ଜୈବିକ ପଥର ପରୀଷୋ କରାରାଇ ଟ.୧,୦୯,୧୫୦/- 
(ଏକ ଲଷେ ନଅ ହଜାର ଏକ ଶହ ପଚାଶ ଟଙ୍କା) ମାତ୍ର ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ 
ର୍ହାଇଛି ।

• ଶଳିାତତ୍ତ୍ୱ ପରୀଷୋଗାରର୍ର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁ�ନ୍ାନ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ �ଂଗହୃୀତ 
୭୪ଟି ନମନୁାର ପରୀଷେଣ ର୍ହାଇଅଛି ।
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• ର୍ବୈଷୟିକ କମିଟି ଖଣ ିପଟ୍ା ଥବିା ୩ଟି  ଭୂତାତି୍ତ୍ୱକ ବିବରଣୀ ମଲୂ୍ଯାୟନ କରିଛନି୍ ରାହାର ନିଲାମ କରାରିବ । 

• ଗଜପତି ଜଲି୍ାର ଝାରପଡା, ଲାଉ�ାହ ିଓ ନୂଆଗା ଁଅଞ୍ଳର୍ର ଜ-ି୩ ସ୍ରର ଅନୁ�ନ୍ାନ  କରାରାଇ ୨.୯୭୨ ନିୟୁତ ଘନ ମିଟର ଆକଳନ ର୍ହାଇଥବିା 
ତିର୍ନାଟି ଆୟତ୍କାର ଓ ର୍�ୌନ୍ଦରଦେକରଣ ପଥର ବ ଲେକର ଭୂତାତି୍ତ୍ୱକ ବିବରଣୀ ନିଲାମ ନିମର୍ନ୍ ଖଣ ିନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟକୁ ପଠାରାଇଅଛି ।

• ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ାର ଭାତୁଆର୍ବଡା-ଚିରିଗଡିହ ି ଅଞ୍ଳର୍ର ୨୪୪୯୮.୨ ଟନ ବିଶି୍  ଏକ କ୍ାଜଦେ ବ ଲେକର ଭୂତାତି୍ତ୍ୱକ ବିବରଣୀ ନିଲାମ ନିମର୍ନ୍ ଖଣ ି
ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟକୁ ପଠାରାଇଅଛି ।

• ଆଗାମୀ ବଷଦେର୍ର ଭୂତାତି୍ତ୍ୱକ ଅନୁ�ନ୍ାନର ସ୍ରର ଉନ୍ନତି ନିମର୍ନ୍ ତିର୍ନାଟି ଖଣଜି ବ ଲେକ ଚିହ୍ନଟ କରାରାଇଅଛି ।

• ର୍�ୌନ୍ଦରଦେ୍ଯକରଣ ପଥରକୁ ଛାଡି ର୍�ୈରାତ ଉତ୍ସର ୨୦୮୮ଟି ଲଘ ୁଖଣଜିର ମାଇନିଙ୍ ପଲୋନ ଅନୁର୍ମାଦନ କରାରାଇଅଛି ।

• ଖଣଜି ପଥରର ଚିହ୍ନଟ ନିମର୍ନ୍ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର୍ର ଅତି ଉନ୍ନତମାନର XRD ଓ XRF ରନ୍ତ୍ର ଅବସ୍ାପିତ କରାରାଇଛି ଏବଂ ଭୂତତ୍ତ୍ୱବିତମାନଙ୍କ 
ପ୍ରଶଷିେଣ ପ୍ରକି୍ୟା ଚାଲୁରହଛିି ।

୨୦୨୧-୨୨ ଆରଷିକ ବର୍ଯ େମିରନ୍ତ ଅେୁସନ୍ାେ କାର୍୍ଯ କ୍ରମ
• ଝାର�ଗୁଡୁା ଜଲି୍ାର ଇବ ଉପତ୍ଯକାର ବ ଲେକ-୪ର ଡିପ ୍�ାଇଡର୍ର ର୍କାଇଲା ଅନୁ�ନ୍ାନ (ଜି-୨ ସ୍ରର) ।

• �ନୁ୍ଦରଗଡ ଓ ର୍କନୁ୍ଦଝର ଜଲି୍ାର ମାଙ୍ଡନଚା ବ ଲେକର୍ର ଲୁହାପଥର ନିମର୍ନ୍  ଭୂତାତି୍ତ୍ୱକ ଅନୁ�ନ୍ାନ (ଜ-ି୨ ସ୍ରର ବାହ୍ଯ �ଂସ୍ା ଦ୍ାରା) ।

• ରାୟଗଡା ଜଲି୍ାର ଖଲପଦର ଅଞ୍ଳର୍ର ଗ୍ାଫାଇଟ ନିମର୍ନ୍  ଭୂତାତି୍ତ୍ୱକ ଅନୁ�ନ୍ାନ (ଜ-ି୨ସ୍ରର) ।

• ବଲାଙ୍ୀର ଜଲି୍ାର କଣ୍ଟାବାଞି୍ଜ ଅଞ୍ଳର୍ର ଚୂନପଥର ନିମର୍ନ୍  ଭୂତାତି୍ତ୍ୱକ ଅନୁ�ନ୍ାନ (ଜ-ି୨ସ୍ରର) ।

• ର୍କନୁ୍ଦଝର ଜଲି୍ାର ଠାକୁରାଣୀ ଅଞ୍ଳର୍ର ଲୁହାପଥର ନିମର୍ନ୍ ଭୂତାତି୍ତ୍ୱକ ଅନୁ�ନ୍ାନ (ଜ-ି୩ ସ୍ରର) ।

• ର୍େଙ୍କାନାଳ ଜଲି୍ାର ବନ୍ଭୂଇ ଁଅଞ୍ଳର୍ର ଗ୍ାଫାଇଟ ନିମର୍ନ୍ ଭୂତାତି୍ତ୍ୱକ ଅନୁ�ନ୍ାନ (ଜି-୩ ସ୍ରର) ।

• ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ାର କାଲିର୍ମଳା ତହ�ିଲ ଅଞ୍ଳର୍ର କ୍ାଜଦେ/କ୍ାଜଦୋଇଟ ନିମର୍ନ୍ ଭୂତାତି୍ତ୍ୱକ ଅନୁ�ନ୍ାନ (ଜି-୩ ସ୍ରର) ।

• ରାୟଗଡା ଜଲି୍ାର କୁଟ୍ାଗଡ ଅଞ୍ଳର୍ର ଗ୍ାଫାଇଟ ନିମର୍ନ୍ ଭୂତାତି୍ତ୍ୱକ ଅନୁ�ନ୍ାନ (ଜି-୩ ସ୍ରର) ।

• ଗଜପତି ଜଲି୍ାର ର୍କର୍ତକାଞ୍ଳର୍ର ଆୟତାକାର ଓ ର୍�ୌନ୍ଦରଦେ୍ଯକରଣ ଉପର୍ରାଗୀ ପଥର ନିମର୍ନ୍ ଅନୁ�ନ୍ାନ (ଜି-୩ ସ୍ରର) ।

• ବଲାଙ୍ୀର ଜଲି୍ାର ଭିକାବାହାଲି ଅଞ୍ଳର୍ର ର୍ବ�ର୍ମଟାଲ ନିମର୍ନ୍ ଭୂ-ର୍ଭୌତିକ �ର୍ବଦେଷେଣ (ଜ-ି୪ ସ୍ରର) ।

• ର୍େଙ୍କାନାଳ ଜଲି୍ା ବଡକଣ୍ଟାକୁଳ ଅଞ୍ଳର୍ର ଗ୍ାଫାଇଟ ନିମର୍ନ୍ ଭୂ-ର୍ଭୌତିକ �ର୍ବଦେଷେଣ (ଜ-ି୪ ସ୍ରର) ।

• ର୍କନୁ୍ଦଝର ଜଲି୍ାର ଭାଲିଆଡିହ ିଅଞ୍ଳର୍ର ପାଇର୍ରାଫିଲାଇଟ ଓ କ୍ାଜଦେ ନିମର୍ନ୍ ଭୂତାତି୍ତ୍ୱକ ଅନୁ�ନ୍ାନ (ଜି-୪ ସ୍ରର) ।

• ର୍କାରାପଟୁ ଜଲି୍ାର ହୁରୁଗଡୁା ଅଞ୍ଳର୍ର ଗ୍ାଫାଇଟ ନିମର୍ନ୍ ଭୂତାତି୍ତ୍ୱକ ଅନୁ�ନ୍ାନ (ଜି-୪ସ୍ରର) ।

• �ନୁ୍ଦରଗଡ ଜଲି୍ାର ବିମତା ଅଞ୍ଳର୍ର ଚୂନପଥର ଓ ର୍ଡାର୍ଲାମାଇଟ ନିମର୍ନ୍ ଭୂତାତି୍ତ୍ୱକ ଅନୁ�ନ୍ାନ (ଜି-୪ ସ୍ରର) ।

• �ନୁ୍ଦରଗଡ ଜଲି୍ାର ଗରୁୁଣି୍ଆ ଅଞ୍ଳର୍ର Mineral Potential Survey (ଜି-୪ ସ୍ରର) ।

• ଝାର�ଗୁଡୁା ଜଲି୍ାର୍ର କ୍ାଜଦେ/କ୍ାଜଦୋଇଟ ନିମର୍ନ୍ ଭୂତାତି୍ତ୍ୱକ ଅନୁ�ନ୍ାନ (ଜ-ି୩ ସ୍ରର) ।

• କଳାହାଣି୍ ଜିଲ୍ାର ବନ୍ଗଡୁା ଅଞ୍ଳର୍ର iolite ନିମର୍ନ୍ ଭୂତାତି୍ତ୍ୱକ ଅନୁ�ନ୍ାନ (ଜ—ି୩ ସ୍ରର) ।
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ଖଣ ି

େରିଦ୍୍ଯଶାଳୟ
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ଖଣ ି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ MMDR Act.ର ପ୍ରଶା�ନ କରିବା �ର୍ଙ୍ �ର୍ଙ୍ ପ୍ରଚୁର ଖଣଜି ପଦାଥଦେର ବିନିର୍ରାଗ ଓ ରାଜର୍କାଷ ପାଇ ଁ ରାଜସ୍ୱ �ଂଗ୍ହ ନିମର୍ନ୍ 
ରାଜ୍ଯର ଖଣ ିକାରଦେ୍ଯକଳାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନି୍ । ଏହାର ମଖୁ୍ଯ କାରଦେ୍ଯ MMDR Act. ଓ ତଦ୍ ଜନିତ ନିୟମାବଳୀ (Mineral other than Atomic 
and Hydrocarbons Energy Minerals) Concession Rules, 2016,Odisha Minor Mineral Concession Rules, 2016 ଏବଂ Odisha 
Minerals (Prevention of Theft, Smuggling & Illegal Mining & Regulation of Possession, Storage, Trading & Transportation) 
Rules, 2007 ଅନୁରାୟୀ ଖଣ ିକାରଦେ୍ଯ ପାଇ ଁଖଣଜି ରିହାତି (concession) ଉପର୍ର ପ୍ର�ଶା�ନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖବିା । ଏହା �ହତି, ଖଣ ିରାଜସ୍ୱ �ଂଗ୍ହ, 
ର୍ବଆଇନ ଖଣ ିକାରଦେ୍ଯକୁ ର୍ରାକିବା ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଶଳି୍ପଗଡିୁକ ପାଇ ଁଖଣଜି ପଦାଥଦେର ବ୍ଯବହାର ଓ ପରିବହନ ଉପର୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ରାଜ୍ଯ �ରକାର ଓ 
ର୍କନ୍ଦ୍ର �ରକାରଙ୍କ ଅଧୀନର୍ର ଥବିା �ଂସ୍ା ଗଡିୁକ �ହତି �ମ୍ୟ୍ ରଖ ିନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ବିଭିନ୍ନ ୟୁନିଟ ଅପର୍ର�ନର୍ର, �ଚୂନା ଓ ପ୍ରରକିୁ୍ ବିଦ୍ଯାର ପ୍ରର୍ୟାଗ 
ଆଦି ର୍ହଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ପ୍ରମଖୁ ଦାୟିତ୍ୱ ।

MMDR (Amendment) Act, 2015ର ପ୍ରଣୟେ
ର୍ହାଇଅଛି। ବଳକା ଖଣ ି ଗଡିୁକର ଖଣ ି ଲିଜ ୍ �ମ୍ପାଦନ କରିବା ନିମର୍ନ୍ 
ଆବଶ୍ଯକୀୟ ପଦର୍ଷେପ ଗ୍ହଣ କରାରାଉଅଛି । ଏଥ ି �ହତି MMDR Actର 
ଅଧନିିୟମ 10A(2)(C) ଅନୁରାୟୀ ରାଜ୍ଯ �ରକାର ୧୮ ର୍ଗାଟି ଗରୁୁ ଖଣ ିମଞ୍ଜରୁ 
କରିଛନି୍ । ର୍�ଥମିଧ୍ୟରୁ ୩୧.୦୧.୨୦୨୧ �ଦୁ୍ା ୧୬ ର୍ଗାଟି ଗରୁୁ ଖଣଜି ପଦାଥଦେର 
ଖଣପିଟ୍ା �ମ୍ପାଦନ ତଥା ପଞ୍ଜୀକରଣ ର୍ହାଇଅଛି । ତାହାର ଏକ �ଂଷିେପ୍ ବିବରଣୀ 
ନିମ ୍ନର୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

ଖଣଜି ପଦାଥଦେ ଏମ.୍ଏମ.୍ଡି.ଆର୍. ଆକ୍ଟର ଅଧନିିୟମ ୧୦ (ଏ)(୨)
(�ି) ଅନ୍ଗଦେତ

ଆଇରନ୍ ଓର ୫ (୩ଟି-ର୍କନୁ୍ଦଝର ଜଲି୍ା ଓ ୨ଟି-�ନୁ୍ଦରଗଡ ଜଲି୍ା)
୧ (ରାୟଗଡା ଓ ର୍କାରାପଟୁ ଜଲି୍ା)

ଆଇରନ୍ ଓ  ମାଙ୍ାନିଜ ୍
ଓର ୧ (�ନୁ୍ଦରଗଡ ଜଲି୍ା)

ବକ୍ାଇଟ୍ ୧ (ରାୟଗଡା ଓ ର୍କାରାପଟୁ ଜଲି୍ା)

ଗ୍ାଫାଇଟ୍ ୧ (ରାୟଗଡା ଜଲି୍ା)

ଟିନ୍ ଓର ୧ (ମାଲକାନାଗିରି ଜଲି୍ା)

ର୍ଜମ ୍ର୍୍ାନ୍ ୫ (୩ଟି-କଳାହାଣି୍ ଜିଲ୍ା ଓ ୨ଟି-ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ା)

କ୍ାଜଦେ ଓ ର୍ଜମ ୍ର୍୍ାନ୍ ୨ (�ବୁର୍ଦେପରୁ ଜଲି୍ା)

ରମାଟ ୧୬

ଖଣ ିେଲିାମ 
୨୦୧୯-୨୦ ଆଥଥିକ ବଷଦେର୍ର ଖଣ ିପଟ୍ାର ଅବଧ ିର୍ଶଷ ର୍ହାଇଥବିା ୨୩ ର୍ଗାଟି ଖଣ ିବ ଲେକ �ହତି ର୍ମାଟ ୨୫ ର୍ଗାଟି ଖଣ ିବ ଲେକର ନିଲାମ �ଫଳତାର �ହ �ମ୍ପନ୍ନ 
ର୍ହାଇଛି । ପନୁଶ୍ଚ, ୨୦୨୦ ଜନୁ ମା�ର୍ର ଅବଧ ିର୍ଶଷ ର୍ହାଇଥବିା ବାଦାମପାହାଡ ର୍ଲୌହ ଖଣରି ନିଲାମ �ଚୂାରୁ ରୂର୍ପ ମଧ୍ୟ ର୍ଶଷ ର୍ହାଇଛି । ଏମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟରୁ, ୧୯ ର୍ଗାଟି ଖଣ ିବ ଲେକର୍ର ପଟ୍ା କାରଦେ୍ଯ ୨୦୨୦-୨୧ର୍ର କାରଦେ୍ଯକାରୀ କରାରାଇଛି । 

୧୫ ର୍ଗାଟି ଖଣ ିବ ଲେକ [୧୪ ର୍ଗାଟି ନୂଆ ଖଣ(ିଭଜଥିନ) ଓ ୧ଟି ଅବଧ ିର୍ଶଷ ର୍ହାଇଥବିା ଖଣ]ି ନିଲାମ ପାଇ ଁପ୍ରସୁ୍ତ ରହଛିି । ଏଥମିଧ୍ୟରୁ ଉଞ୍ାବାଲି ର୍ଲୌହ ଓ 
ମାଙ୍ାନିଜ ଖଣ ିବ ଲେକ ଓ କାଲିମାଟି ମାଙ୍ାନିଜ ବ ଲେକ  ପ୍ରାକ -କି୍ୟାଧୀକାରୀ  କଲେିଅରାନ୍� ୍(Pre-embedded clearance) �ହ ନିଲାମ ପାଇ ଁପ୍ରସୁ୍ତ ର୍ହଉଛି ।

ରାଜ୍ଯ �ରକାର MMDR (Amendment) Act, 2015ର ଅଧନିିୟମ 
8A(3) ଓ 8(A)(6) ଅନୁରାୟୀ ଏରାବତ୍ ୧୧୮ ର୍ଗାଟି ଖଣରି କାରଦେ୍ଯକାଳ 
ବୃଦି୍ କରିଅଛନି୍ । ତାହାର ଏକ ବିବରଣୀ ନିମ ୍ନର୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।
ଗ୍ାଫାଇଟ୍ ୧
ବକ୍ାଇଟ୍ ୨
ର୍କ୍ାମାଇଟ୍ ୧୧
ର୍କ୍ାମାଇଟ୍ ଓ ପାଇର୍ରାକି୍ନାଇଟ୍ ୧
ର୍ଡାଲମାଇଟ୍ ୨
ଆଇରନ୍ ଓ  ମାଙ୍ାନିଜ୍ ୨୫
ଆଇରନ୍ ଓର ୪୦
ଲାଇମ ୍ର୍୍ାନ୍ ୩
ଲାଇମ ୍ର୍୍ାନ୍ ଓ ର୍ଡାଲମାଇଟ୍ ୭
ମାଙ୍ାନିଜ ୍ଓର ୧୩
�୍ଯାଣ୍ (ର୍୍ାଇଙ୍୍) ୩
ଆଇରନ୍ ଓ ବକ୍ାଇଟ୍ ୨
ଚାଇନା ର୍କଲେ ୧
ପାଇର୍ରା ଫାଇଟ୍ ଓ କ୍ାଜଦୋଇଟ ୨
ଆଇରନ୍ ଓ  ର୍ଡାଲମାଇଟ୍ ୧
ମାଙ୍ାନିଜ ୍ଓ ବକ୍ାଇଟ୍ ୨
ମିର୍ନରାଲ �୍ଯାଣ୍ ୧
କ୍ାଜଦେ ୧
ରମାଟ୍ ୧୧୮

�ମୟ ବଦ୍ଥିତ ଉପର୍ରାକ୍ ୧୧୮ ର୍ଗାଟି ଖଣଲିିଜ ୍ ମଧ୍ୟରୁ ୮୭ ର୍ଗାଟି 
ଖଣରି ବଦ୍ଥିତ ଖଣ ି ଲିଜ ୍ ଦଲିଲ(Deed) ଅଦ୍ଯାବଧ ି �ମ୍ପାଦିତ 
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ଖଣ ିରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ହ 
୨୦୨୦-୨୧ ଆଥଥିକ ବଷଦେର୍ର (ଜାନୁୟାରୀ ୩୧, ୨୦୨୧ �ଦୁ୍ା) ଖଣ ିରାଜସ୍ୱ ବାବଦକୁ ୯୮୯୪.୫୧ ର୍କାଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ର୍ହାଇଅଛି । ଖଣ ିରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟର 
ବିଗତ ପାଞ୍ ବଷଦେର ବିବରଣୀ ନିମ ୍ନର୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା । 

ବର୍ଯ ଧାର୍୍ଯ  ଲକ୍ଷ୍ (ରକାଟି ଟଙ୍କାରର) ସଂଗହୃୀତ ଖଣ ିରାଜସ୍ୱ (ରକାଟି ଟଙ୍କାରର)

2016-17 7000 4925.66
2017-18 6630 6130.97
2018-19 7100 10479.18
2019-20 9000 11020.02

2020-21 (ଜାନୁୟାରୀ 31 �ଦୁ୍ା) - 9894.51

ଖଣଜି ଉତ୍ାଦେ ଓ ରପ୍ରରଣ
୨୦୨୦-୨୧ ଆଥଥିକ ବଷଦେର ଜାନୁୟାରୀ ମା� ୩୧ ତାରିଖ �ଦୁ୍ା ୨୬୭.୬୩୬ ମିଲିୟନ ଟନ୍ ଖଣଜି ପଦାଥଦେ ରପ୍ାନି କରାରାଇଥବିା ର୍ବର୍ଳ ୨୨୭.୯୫ ମିଲିୟନ 
ଟନ୍ ଖଣଜି ପଦାଥଦେ ଉତ୍ାଦନ କରାରାଇଅଛି । ବିଗତ ୫ ବଷଦେର ଖଣଜି ଉତ୍ାଦନ ଓ ର୍ପ୍ରରଣର ବିବରଣୀ ନିମ ୍ନର୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

ବର୍ଯ ଉତ୍ାଦେ (େୟୁିତ ଟେରର) ରପ୍ରରଣ (େୟୁିତ ଟେରର)

2016-17 264.84 285.25
2017-18 270.84 287.673
2018-19 295.45 310.08
2019-20 311.453 320.087

2020-21 (ଜାନୁୟାରୀ 31 �ଦୁ୍ା) 227.95 267.636

ପ୍ରବତ୍୍ଯେ କାର୍୍ଯ ବଧି ି:-
ଖଣଜି ପଦାଥଦେର ର୍ବନିୟମ ଖନନ ଓ ର୍ଚାରା ଚାଲାଣ ର୍ରାକିବା ଏବଂ ତତ୍ ଜନିତ ଖଣ ିରାଜସ୍ୱ ଷେତିକୁ ଏଡାଇବାକୁ ଦୃ୍ିର୍ର ରଖ ି OMPTS Rules, 2007 
ଅନୁରାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ପଦର୍ଷେପ ନିଆରାଉଅଛି । ଏହ ି ନିୟମାବଳୀ ଅନୁରାୟୀ ଚଳିତ ଆଥଥିକ ବଷଦେ ୨୦୨୦-୨୧ (ଜାନୁୟାରୀ ୩୧, ୨୦୨୧ �ଦୁ୍ା) ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ 
ଅଧନିସ୍ ମଣ୍ଳ କାରଦେ୍ଯାଳୟ ମାନଙ୍କର୍ର ୫୫ ର୍ଗାଟି ଅର୍ବୈଧ ଖଣ ିକାରବାର ଧରାରାଇ �ମଦୁାୟ  ୧୧୦୮୪.୦୬ ର୍ମଟି୍କ୍ ଟନ୍ ଖଣଜି ପଦାଥଦେ ଓ ର୍ଜାରିମାନା 
ବାବଦକୁ ୪୪.୦୦ ଲଷେ ଟଙ୍କା ଜିଲ୍ା ସ୍ର କେକ୍ାଡ୍ ଦ୍ାରା ଆଦାୟ କରାରାଇଅଛି । ଏତଦ୍ ବ୍ଯତୀତ ର୍ବଆଇନ୍ ଖଣ ିଖନନ ର୍ରାକିବା ପାଇ ଁState Level 
Enforcement Squad ଏବଂ  District Level Enforcement Squad ଗଠନ କରାରାଇ ର୍ବନିୟମ ଖଣଜି ଲାଇର୍�୍ ୍ସଧାରୀମାନଙ୍କର ର୍ରକଡଦେ ପତ୍ର 
ରାଞ୍ କରିବା �ର୍ଙ୍ �ର୍ଙ୍ ଆବଶ୍ଯକ ସ୍ର୍ଳ ଆଇନଗତ କାରଦେ୍ଯାନୁଷ ୍ଠାନ ଗ୍ହଣ କରୁଛନି୍ । ର୍�ହଭିଳି State Level Enforcement Squad ଦ୍ାରା ୨୮ 
ର୍ଗାଟି ଅନିୟମିତତାବଶତଃ ଖଣ ିଖନନ କାରବାର ଧରାରାଇଛି ଓ ୧ ର୍ଗାଟି ରାନ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାରାଇଅଛି ଏବଂ ୯.୫୦ ଲଷେ ଟଙ୍କା ର୍ଜାରିମାନା ବାବଦକୁ 
ଆଦାୟ କରାରାଇଛି । ଅର୍ବୈଧ ଖଣ ିକାରବାର ଓ ପରିବହନ ର୍ରାକିବା ପାଇ ଁଚୋଉ ବାରମା୍ର ଜାରି ଅଛି ।

ସମନ୍ତି ଖଣ ିଓ ଖଣଜି ଦ୍ରବ୍ ପରିଚାଳୋ ପଦ୍ତ ି(i3MS)ପ୍ରକଳ୍ପ
ଓଡିଶା �ରକାରଙ୍କ ଇସ୍ାତ ଓ ଖଣ ିବିଭାଗର �ମ୍ ୍ତି ଖଣ ିଓ ଖଣଜି ଦ୍ରବ୍ଯ ପରିଚାଳନା ପ୍ରକଳ୍ପ (i3MS),�ଚୂନା ଓ ପ୍ରରକିୁ୍ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରକଳ୍ପର ପଥ ପଦଶଦେନ 
କରୁଛି । ବିଗତ ୧୦ ବଷଦେର୍ର i3MS ଓଡିଶା �ରକାରଙ୍କ ଦା୍ରା ପରିଚାଳିତ 5T �ିଦ୍ାନ୍ ଅଧନିର୍ର ଥବିା ଉତ୍ମ ରାଜ୍ଯ ଶା�ନର ଦୃ୍ାନ୍ ର୍ଦବା �ର୍ଙ୍ �ର୍ଙ୍ 
କାରଦେ୍ଯଧାରାକୁ  �ଗୁମ କରିବାର୍ର �ହାୟକ ର୍ହାଇଛି ।

ଏହ ିପଦ୍ତି ବଦ୍ଥିତ ଖଣଜି ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟକୁ �ଚୂାରୁରୂର୍ପ �ମ୍ପାଦନ କରିବା �ର୍ଙ୍ �ର୍ଙ୍ କାରଦେ୍ଯ।ବଳୀର ଉନ୍ନତ ମାନର ପରିଚାଳନା ତଥା ଦଷେ ଓ ତୁରନ୍ 
ର୍�ବା ର୍ରାଗାଇବାର୍ର �ହାୟକ ର୍ହଉଛି।
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ପଦ୍ତରି ମଖୁ୍ ପ୍ରଭାବ
• ୯୧,୭୭୭ରୁ ଅଧକି ବ୍ଯବହାରକାରୀ i3MS ର୍ର ପଞ୍ଜୀକରଣ।
• ଏହ ିପଦ୍ତି ମାଧ୍ୟମର୍ର ଟ. ୫୯,୨୪୫.୮୧ ର୍କାଟି (ଜାନୁୟାରୀ ୩୧, ୨୦୨୧ �ଦୁ୍ା) ମଲୂ୍ଯର ଖଣ ିରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ।
• ପ୍ରାୟ ୩୨୫.୦୬ ର୍କାଟିର ବ୍ଯବହାରକାରୀ ର୍ଦୟ ଏବଂ ୧୧.୬୬ ର୍କାଟିର ଦରଖାସ୍ ର୍ଦୟ ଆଦାୟ।
• ୯,୦୩,୬୫୨ ରୁ ଅଧକି ଅନୁମତି ପତ୍ର ଏବଂ ୭୪,୧୭୩,୫୩୨ ଇ-ପ୍ରର୍ବଶ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ।
• ଅନଲାଇନ ଖଣଜି ପଦାଥଦେ ଓଜନ ପାଇ ଁ୯୬୪ ଇର୍ଲାକର୍ଟ୍ାନିକ ଓଜନ କଣ୍ଟାର i3MS �ହତି �ମ୍ୟ୍। 

ଚଳିତ ଆରଷିକ ବର୍ଯରର i3MS ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀେରର ବତ୍୍ଯମାେ ପର୍୍ଯ ନ୍ତ ରହାଇରବିା ମଖୁ୍ 
ସଫଳତା
• �ହାୟତା ର୍ଡକେ, ଅଭିର୍ରାଗ ଏବଂ ତଦ୍ ଜନିତ ଫିଡ୍ ବ୍ଯାକ୍ �ି୍ମ ୍�ମ୍ପରୂ୍ଦେ ର୍ହାଇଛି ।
• ଖଣ ିଲିଜ ୍ପାଇ ଁର୍ପା୍ ନିଲାମ ମିର୍ନରାଲ୍ କର୍୍ ୍ସ�ନ୍ �ି୍ମ ୍ଅର୍ଟାର୍ମ�ନ୍ (ର୍ମଜର ମିର୍ନରାଲ୍ ଏବଂ ନିଦ୍ଥି୍ ମାଇନର ମିର୍ନରାଲ୍), କର୍ମ୍ପାଜଟ୍ି 

ଲାଇର୍�୍ ୍ସ, ବିଜରି୍ନ� ୍ରିଫମଦେ ଆକ୍ନ୍ ପ ଲୋନ୍ (BRAP) ଅଧୀନର୍ର NERP �ମାପ୍ ର୍ହାଇଛି |            
• BRAP ଅଧୀନର୍ର ମତିୃ୍କା ଖନନ (ପଷୃ ୍ଠଭୂମି ଅଧକିାର) ପାଇ ଁNOCର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କାରଦେ୍ଯ �ମାପ୍ ର୍ହାଇଛି |
• ଷେଦୁ୍ର ଖଣଜି ଏବଂ ନିଦ୍ଥି୍ ଷେଦୁ୍ର ଖଣଜି ପଦାଥଦେ ପାଇ ଁଖଣ ିର୍ରାଜନାର ଅନଲାଇନ୍ ଅନୁର୍ମାଦନ �ମାପ୍ ର୍ହାଇଛି |
• ର୍କାଇଲା ପରିବହନ ପାଇ ଁଭାରତୀୟ ର୍ରଳର FOIS �ି୍ମ �ହତି ଆଇ3.ଏମ.୍ଏ�.୍ର ଏକୀକରଣ �ମାପ୍ ର୍ହାଇଛି |
• �ାଧାରଣ ପ୍ରଶା�ନ ବିଭାଗର ର୍�ଣ୍ଟଟ୍ାଲ୍ ମନିଟରିଂ �ି୍ମ ୍(CMS) �ହତି ଆଇ3.ଏମ.୍ଏ�.୍ର ଏକୀକରଣ �ମାପ୍ ର୍ହାଇଛି |
• ର୍୍ାନ୍ ର୍ଟର୍କ୍ନାର୍ଲାଜ ିପାଇ ଁPoC, ୍କ୍ ଭଲୁ୍ଯମ ୍ଆକଳନ ଏବଂ ଲିଜ ୍�ୀମା ରାଞ୍ �ମାପ୍ ର୍ହାଇଛି |

ପାଇପଲାଇେରର ରବିା କାର୍୍ଯ କଳାପଗଡ଼ିୁକ: -
• ର୍ରାଡା ଖଣ ି�କଦେଲର �ମସ୍ କାରଦେ୍ଯଷେମ ଲିଜର୍ର ର୍୍ାନ୍ ର୍ଟର୍କ୍ନାର୍ଲାଜରି ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରର୍ୟାଗ ଅନ୍ଯ ଖଣ ି�କଦେଲକୁ ବିସ୍ାର କରାରିବ |
• �ରକାରୀ ତନଖ ିଫାଟକ ପାଇ ଁମାନବ ବିହୀନ ଓଜନ କଣ୍ଟା(ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଓଜନ କଣ୍ଟା)ର ପ୍ରତିଷ ୍ଠା | 
• ଖଣଜି ପରିବହନ ପାଇ ଁFASTAG �ମାଧାନ �ହତି ଏକୀକରଣ |
• ୍ାଚୁ୍ଯର୍ଟାରି କଲେିୟରା୍ ୍ସର ଡାଟା ର୍ବୈଧତା ପାଇ ଁSPCB, MoEF ଏବଂ CC ଏବଂ IBM �ହତି ଏକୀକରଣ |
• ଇଣି୍ଟର୍ଗ୍ର୍ଟଡ୍ କମାଣ୍ କର୍ଣ୍ଟଟ୍ାଲ୍ ର୍�ଣ୍ଟର ଏବଂ �ି.�ି.ଟି.ଭି. �ଭଥିଲା୍ ୍ସ �ି୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା |
• PAN ଏବଂ GST �ହତି ଏକୀକରଣ |

ଖଣଜି ପଦାର୍ଯର ରାସାୟେକି ବରି୍୍ଲରଣ
ଚଳିତ ଆଥଥିକ ବଷଦେ  ୨୦୨୦-୨୧ (ଜାନୁୟାରୀ ୩୧, ୨୦୨୧ �ଦୁ୍ା) ର୍ର ଗର୍ବଷଣାଗାର ଦ୍ାରା ୨୪,୪୭୬ର୍ଗାଟି ନମନୁାକୁ ବିର୍ଶ ଲେଷଣ କରାରାଇ ୩୩,୬୬୫ 
ର୍ଗାଟି �ଙ୍ଠକର (constituent) ମଲୂ୍ଯ ନିର୍ଦେୟ କରାରାଇଅଛି । ଗର୍ବଷଣାଗାର ଦ୍ାରା ଉପର୍ରାକ୍ ଅବଧ ି ମଧ୍ୟର୍ର  ୧୫୮.୪୩ ଲଷେ ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ 
�ଂଗହୃୀତ ର୍ହାଇଅଛି । ର�ାୟନ ବିର୍ଶ ଲେଷଣାଗାରର ବିଗତ ୫ ବଷଦେର ନମନୁା ବିର୍ଶ ଲେଷଣ  ଓ ଅଥଦେ ଆଦାୟର ବିବରଣୀ ନିମ ୍ନର୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।

ବର୍ଯ େମେୂାର ସଂଖ୍ା ସଙ୍ଠକ ସଂଖ୍ା
ଆଦାୟ ରହାଇରବିା ଅର୍ଯ  

(ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରର)

2016-17 24208 39936 132.96
2017-18 23641 39783 137.08
2018-19 21799 41344 117.8
2019-20 27038 50218 132.03

2020-21(ଜାନୁୟାରୀ 31 �ଦୁ୍ା) 24476 33665 158.43
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ଓଡିଶା ଖଣ ି

େଗିମ ଲିମିରଟଡ୍
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ଉତ୍ାଦେ:-
ବଭିିନ୍ନ ଖଣଜି ପଦାର୍ଯର ଉତ୍ାଦେ ଆକଳେ ବୋମ ଆହାରଣ ସଫଳତା:-

 

କ୍ର. ସଂଖ୍ା ଖଣଜିର ୋମ
୨୦୨୦-୨୧ ବର୍ଯ ପାଇ ଁଧାର୍୍ଯ  

ଉତ୍ାଦେ (ପରିମାଣ େୟୁିତ ଟେରର) 
୩୧.୦୧.୨୦୨୧ ରିଖ ପର୍୍ଯ ନ୍ତ 

ସଫଳତା (ସଂଖ୍ା େୟୁିତ ଟେରର )
୧ ଲୁହାପଥର ୧,୩୦,୦୪,୦୦୦ ୧,୦୧,୬୨,୯୫୧.୪୮ 
୨ ର୍କ୍ାମ ପଥର ୭,୭୬,୯୧୪ ୭,୭୬,୯୧୪ 
୩ ବକ୍ାଇଟ ପଥର ୩୦,୦୦,୦୦୦ ୧୯,୨୦,୦୦୦ 

ରମାଟ ୧,୭୧,୪୯,୦୦୦ ୧,୨୮,୫୯,୮୬୫.୪୮ 

ବକି୍ରୟ:-
୨୦୨୦-୨୧ ଆରଷିକ ବର୍ଯ ପାଇ ଁଓଡିଶା ଖଣ ିେଗିମ ଲିଃ ଦା୍ରା  

ବଭିିନ୍ନ ଖଣଜି ପରର ବକି୍ର ିପାଇ ଁଲକ୍ଷ୍ ଧାର୍୍ଯ  ଏବଂ ସଫଳତା (ଜାେୁୟାରୀ, ୨୦୨୧ ରଶର ସଦୁ୍ା)
(କ)

କ୍ର. ସଂଖ୍ା ଖଣଜିର ୋମ
୨୦୨୦-୨୧ ବାରଷିକ ଧାର୍୍ଯ  ବକି୍ରୟ 

ଲକ୍ଷ୍  (ପରିମାଣ େୟୁିତ ଟେରର) 
ସଫଳତା (ଜାେୁୟାରୀ ୨୦୨୧ ରଶର 
ସଦୁ୍ା) (ସଂଖ୍ା େୟୁିତ ଟେରର )

୧ ଲୁହାପଥର ୧,୪୫,୫୪,୦୦୦ ୧,୦୩,୧୫,୭୬୨
୨ ର୍କ୍ାମ ପଥର ୧୫,୧୫,୨୧୮ ୬,୦୭,୪୨୬ 
୩ ବକ୍ାଇଟ ପଥର ୩୦,୦୦୦,୦୦ ୨୩,୧୪,୦୨୬ 
 ରମାଟ ୧,୯୦,୬୯,୨୧୮ ୧,୩୩,୩୩,୧୭୫

(ଖ) ଓଡିଶା ଖଣ ିନିଗମ ଲିଃ ଦୀଘଦେ ମିଆଦି ର୍ରାଜନା ଭିତି୍ର୍ର ବଷଦେକୁ ରଥାକ୍ର୍ମ ୧,୦୮,୨୩,୩୩୦ ନିୟୁତ ଟନ ଲୁହାପଥର ର୍ରାଗାଣ ପାଇ ଁ୫୯ ର୍ଗାଟି  
ଘର୍ରାଇ ର୍କ୍ତାଙ୍କ �ହତି, ୯,୮୨,୩୧୦ ନିୟୁତ ଟନ ର୍କ୍ାମ ପଥର ୧୨ ର୍ଗାଟି ଘର୍ରାଇ ର୍କ୍ତାଙ୍କ �ହତି ଏବଂ ୨୧,୦୦,୦୦୦ ନିୟୁତ ଟନ ବକ୍ାଇଟ ର୍ରାଗାଣ 
ପାଇ ଁର୍ଗାଟିଏ ଘର୍ରାଇ ର୍କ୍ତାଙ୍କ �ହତି ବିକି୍ ରାଜନିାମା ସା୍ଷେରିତ କରିଛି ।

ଓଡିଶା ଖଣ ିନିଗମ ଲିଃ ପଷେରୁ ରା୍ଟ୍ୀୟ ଇ-ନିଲାମ ଜରିଆର୍ର ଉଭୟ ଅନ୍ଃରା୍ଟ୍ୀୟ ଓ ବହରିା୍ଟ୍ୀୟ କମ୍ପାନୀ/ ର୍କ୍ତା ମାନଙ୍କ ପାଇ ଁଲୁହ ପଥର, ର୍କ୍ାମ 
ପଥର ଓ ବକ୍ାଇଟ ବିକି୍ କରାରାଇଛି । 

ଅର୍ଯ:- 
୨୦୨୦-୨୧ ଓ ୨୦୨୧-୨୨ ଆରଷିକ ବର୍ଯ ପାଇ ଁଧାର୍୍ଯ  ଉତ୍ାଦେ ଓ ବକି୍ରୟର ବବିରଣୀ 

(ପରିମାଣ ଲଷେ ର୍ମଟି୍କ ଟନର୍ର)

ଖଣଜି ଖଣରି ୋମ ୟୁ.ଓ.ଏମ
ସଂରଶାଧତି ଆକଳେ ୨୦୨୦-୨୧ ବରଜଟ ଆକଳେ ୨୦୨୧-୨୨ 
ଉତ୍ାଦେ ବକି୍ରୟ ଉତ୍ାଦେ ବକି୍ରୟ 

୨୦୨୦-୨୧ ର୍ଦୈତାରୀ ର୍ମଟି୍କ ଟନ ୩୦.୦୦୦ ୩୬.୦୦୦ ୩୦.୦୦୦ ୩୦.୦୦୦
ଗନ୍ମାଦ୍ନ-(ଏ) ର୍ମଟି୍କ ଟନ ୨.୨୫୦ ୨.୮୭୦ ୩.୫୦ ୩.୫୦
ଗନ୍ମାଦ୍ନ-(ବି) ର୍ମଟି୍କ ଟନ ୬୫.୦୨ ୭୦.୧୨ ୮୦.୯୮ ୯୦.୦୦
କୁରୁମିତାର ର୍ମଟି୍କ ଟନ ୩୦.୦୦୦ ୩୧.୦୨୦ ୬୦.୦୦ ୬୦.୦୦
ତିରିଙ୍ ପାହାଡ ର୍ମଟି୍କ ଟନ ୦.୮୨ ୦.୮୨ ୩.୨୮ ୩.୨୮
ମହା ପବଦେତ ର୍ମଟି୍କ ଟନ - - ୯.୭୫ ୯.୭୫
ଖାଣ୍ବନ୍ ର୍ମଟି୍କ ଟନ - - ୫.୦୦ ୫.୦୦
ବାଂଶପାଣି ର୍ମଟି୍କ ଟନ - - ୯.୮୯ ୯.୮୯
ଝଲିି୍ଙ୍ 
ଲର୍ଙ୍ାର୍ଲାତା ର୍ମଟି୍କ ଟନ ୧.୧୯ ୦.୫୯ ୫୯.୮୭ ୫୯.୮୭

ଗଆୁଲି ର୍ମଟି୍କ ଟନ ୦.୯୮ ୦.୪୯ ୪୯.୬୯ ୪୯.୬୯
�ମଦୁାୟ:- ୧୩୦.୨୬ ୧୪୧.୯୧ ୩୧୧.୯୬ ୩୨୦.୯୮
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ଖଣଜି ଖଣରି ୋମ ୟୁ.ଓ.ଏମ
ସଂରଶାଧତି ଆକଳେ ୨୦୨୦-୨୧ ବରଜଟ ଆକଳେ ୨୦୨୧-୨୨ 
ଉତ୍ାଦେ ବକି୍ରୟ ଉତ୍ାଦେ ବକି୍ରୟ 

ର୍କ୍ାମ ପଥର � ା ଉ ଥ - କ ା ଳି ଆ 
ପାଣି ର୍ମଟି୍କ ଟନ ୧୩.୦୦୦ ୯.୦୦୦ ୧୦.୦୦୦ ୧୨.୦୦୦

�କୁ୍ଙ୍ୀ ର୍ମଟି୍କ ଟନ ୧.୩୦୦ ୨.୦୦୦ ୩.୦୦ ୩.୯୯
ବାଙୁ୍ର ର୍ମଟି୍କ ଟନ - ୦.୦୧ ୦.୧୫ ୦.୧୫
ସମଦୁାୟ:- ୧୪.୩୦ ୧୧.୦୧ ୧୩.୧୫ ୧୬.୧୪

ବକ୍ାଇଟ ର୍କାଡିଙ୍ାମାଳି ର୍ମଟି୍କ ଟନ ୩୦.୦୦୦ ୩୨.୦୦୦ ୩୦.୦୦୦ ୩୨.୦୦୦
ସମଦୁାୟ:- ୩୦.୦୦୦ ୩୨.୦୦୦ ୩୦.୦୦୦ ୩୨.୦୦୦

ସମଦୁାୟ(ରଲୌହ,ରକ୍ରାମ,ବକ୍ାଇଟ)  ୧୭୪.୫୬ ୧୮୪.୯୨ ୩୫୫.୧୧ ୩୬୯.୧୨
ଖଣ୍ାଲାଇଟ୍ କୁଣ୍ା କୁଣି୍ କୁଣ୍ା କୁ୍ଯବିକ ମିଟର ୦.୧୧ ୦.୧୧ ୦.୨୫ ୦.୨୫

ସମଦୁାୟ:- ୦.୧୧ ୦.୧୧ ୦.୨୫ ୦.୨୫

ଜଙ୍ଲ ଓ ପରିରବଶ

୨୦୨୦-୨୧ ଆରଷିକ ବର୍ଯରର(୩୧.୦୧.୨୦୨୧ ପର୍୍ଯ ନ୍ତ) ଓଡିଶା ଖଣ ିେଗିମ ଲିମିରଟଡର ଜଙ୍ଲ ଓ ପରିରବଶ ରସଲ୍ ର 
କାର୍୍ଯ କଳାପ ରିରପାଟ୍ଯ 

ଜଙ୍ଲ ବଭିାଜେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇ ଁ MoEF & CC, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଜଙ୍ଲ କ୍ଲୟିରାନ ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ

• ର୍�ାପାନ – I ବାଂଶପାଣ ି୩୮୦.୪୦ ର୍ହକ୍ଟର ଉପର୍ର ଅବସି୍ତ ପଥର ର୍ଲୌହ ଖଣ ିପାଇ ଁପ୍ରାପି୍ ର୍ହାଇଥବିା ପ୍ରଥମ ର୍�ାପାନ ଫର୍ରଷ୍ଟ୍ କଲେିଅରା୍ ୍ସ ।

• ର୍�ାପାନ - II ଜଙ୍ଲ କଲେିଅରା୍ ୍ସ (FC) : କୁମଥିତାର ଓ ରନ୍ା ମାଇ୍ ୍ସର ଭିତି୍ଭୂମି ପାଇ ଁ ୧୧.୯୧୨ ର୍ହକ୍ଟର ପରିମିତ ଅଞ୍ଳ ପାଇ ଁଦି୍ତୀୟ ର୍�ାପାନ ଫର୍ରଷ୍ଟ୍ 
କଲେିଅରା୍ ୍ସ  ପ୍ରାପି୍ ର୍ହାଇଛି ।

• ଜଙ୍ଲ କି�ମ ପରିବତ୍ଦେନ ପ୍ରସ୍ାବ :  କୁମଥିତାର କନର୍ଭୟର୍ କରିଡରର ୮୬.୪୭୯ ର୍ହକ୍ଟର ପରିମିତ ଅଞ୍ଳ  ଏବଂ ଗନ୍ମାଦଦେନ ର୍ରାଡର୍ର ୭.୫୧୮ ର୍ହକ୍ଟର 
ପରିମିତ ଅଞ୍ଳ  ପାଇ ଁଦାଖଲ କରାରାଇଛି ।

• ଭାରତ �ରକାରଙ୍କ ଜଙ୍ଲ, ପରିର୍ବଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବତ୍ଦେନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ କୁମଥିତାର କନର୍ଭୟର୍ କରିଡରର ୮୬.୪୭୯ ର୍ହକ୍ଟର ପରିମିତ ଅଞ୍ଳ 
ପାଇ ଁପ୍ରଥମ ପରଦେ୍ଯାୟ- ଫର୍ରଷ୍ଟ୍ କଲେିୟରାନ୍� ୍ମଞ୍ଜରୁ ନିମର୍ନ୍ ଅନୁର୍ମାଦିତ ଜଙ୍ଲ କି�ମ ପରିବତ୍ଦେନ ପ୍ରସ୍ାବ ଦିଆରାଇଛି ।

• ଡୁବୁନା-�କୁ୍ାଡିହ ିଆଇରନ୍ ଏବଂ ମାଙ୍ାନିଜ ୍ଖଣ ିପାଇ ଁଜଙ୍ଲ କି�ମ ପରିବତ୍ଦେନ ପ୍ରସ୍ାବର ପ୍ରକି୍ୟା  ରାଜ୍ଯ �ରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ରର୍ର ଅଛି |

• ବିପିର୍ଜ ଆଇରନ୍ ଖଣ ିପାଇ ଁଏକ୍ର୍ପଲୋର୍ର�ନ ପ୍ରସ୍ାବର ପ୍ରକି୍ୟା  ରାଜ୍ଯ �ରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ରର୍ର ଅଛି |

• ଭାରତ �ରକାରଙ୍କ ଜଙ୍ଲ, ପରିର୍ବଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବତ୍ଦେନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଠାରୁ କୁମଥିତାର ଖଣ,ି ମହାପବଦେତ (ଉଞ୍ାବାଲି) ଖଣ ିପାଇ ଁଇ.�ି. ପ୍ରାପ୍ ର୍ହାଇଛି 
ଏବଂ �କୁ୍ାଙି୍ ଖଣ ିପାଇ ଁଇ.�ି.ର ଅବଧ ିବୃଦି୍ ପାଇ ଁପ୍ରସ୍ାବିତ ର୍ହାଇଛି  |

• ନାରଣଗଡ �ାଜ�ଜ୍ା ପଥର (ଖଣ୍ାଲାଇଟ୍) ଖଣ ିପାଇ ଁSEIAA, ଭୁବର୍ନଶ୍ୱର ଠାରୁ ଇ.�ି. ପ୍ରାପ୍ ର୍ହାଇଛି |

୨୦୨୧-୨୨ ଆରଷିକ ବର୍ଯରର ଓଡିଶା ଖଣ ିେଗିମ ଲିମିରଟଡର ପ୍ରସ୍ତାବତି କାର୍୍ଯ  େବି୍ଯାହ 
• ଭାରତ �ରକାରଙ୍କ ଜଙ୍ଲ ପରିର୍ବଶ ଓ ଜଳ ବାୟୁ ପରିବତ୍ଦେନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରୁ ର୍ଦୈତାରୀ ସି୍ତ ଖଣ ିର୍କାଡିଙ୍ା ମାଳୀ ଖଣରି ବଦ୍ଥିତ କାରଦେ୍ଯ ପାଇ ଁପରିର୍ବଶ 

ଅନୁମତି ଏବଂ ଡୁଗନୁା �କୁ୍ାଡିହ ିଖଣ ିପାଇ ଁନୂଆ ପ୍ରସ୍ାବ ଅଣାରିବ । 

• ୧୦୬.୦୧୬ ର୍ହକ୍ଟର ପରିମିତ ର୍ଦୈତାରୀ କନର୍ଭୟର କରିଡର, ଗନ୍ମାଦଦେନ ବ ଲେକ –‘କ’ ର୍ଲୌହ ଖଣରି ୭୬.୭୨୦୬ ର୍ହକ୍ଟର ଏବଂ 
୪୦୧.୭୮୨୪ ର୍ହକ୍ଟର, ୬୮.୦୦ ର୍ହକ୍ଟର ପରିମିତ ଉଞ୍ାବାଲି ଲୁହାପଥର ଖଣ,ି କନ୍ବନ୍ ଲୁହାପଥର ଖଣରି ୩୪୫.୧୮୯ ର୍ହକ୍ଟର, ବାଂଶପାଣ ି
ଲୁହାପଥର ଖଣରି ୧୮୩.୨୧୮ ର୍ହକ୍ଟର, �କୁ୍ାଙି୍ ର୍କ୍ାମାଇଟ ୧୬୨.୨୪୨ ର୍ହକ୍ଟର, ର୍ଦୈତାରୀ ଲୁହା ପଥର ଖଣରି ୭୪୬.୩୩୨୫ ର୍ହକ୍ଟର, 
ଡୁବୁନା �କୁ୍ାଡିହ ି ଲୁହା ଓ ମାଙ୍ାନିଜ ୧୨୪୩.୨୭ ର୍ହକ୍ଟର, ରନ୍ା ଲୁହାପଥର ଖଣରି ୨୬୮.୮୭୩୧ ର୍ହକ୍ଟର ଏବଂ ଦଷିେଣ କାଳିଆପାଣ ି 
Over Burden Dump Siteର ୧୬୮.୯୪୮ ର୍ହକ୍ଟର ପାଇ ଁର୍�ାପାନ-୨  ଦ ୍ିତୀୟ ପରଦେ୍ଯାୟ Forest Clearance ଅଣାରିବ। 
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• ର୍କାଇରା – କାଶରିା, ର୍କାଇରା-ଭଞ୍ଜପାଲି, ଗଆୁଳି ଲୁହାପଥର ଖଣ,ି ଜଲିି୍ଙ୍ ଲୁହାପଥର ଏବଂ ମାଙ୍ାନିଜ ଖଣ ିପାଇ ଁଜଙ୍ଲ ଜମିର ପରିବତ୍ଦେନ ଓ ପ୍ରଥମ 
ପରଦେ୍ଯାୟ Forest Clearance ପାଇବା ପାଇ ଁପ୍ରସ୍ାବ । 

• କାଠପାଳ, ଡଲକି, ପାରୁଲିପଡା, ର୍କାଲା ର୍ରାଇଡା,ର୍ରାଇଡା-୭୮ ର୍କ୍ାମ ବ ଲେକ -୧ , ର୍କ୍ାମ ବ ଲେକ -୨ , ଉମ୍ପାଭ୍ଯାଲି, ନିଶଖିଳ ବଣଆି ପଙ୍କ , ବିପିର୍ଜ , 
ର୍�ର୍ରଣ୍ା –ଭଦ୍ରା�ାହ ିଖଣ ିଗଡିୁକରୁ ଅର୍୍ଷ୍ଣ  ପାଇ ଁପ୍ରଥମ ପରଦେ୍ଯାୟ ଅନୁର୍ମାଦନ ହା�ଲ ପାଇ ଁପ୍ରସ୍ାବ । 

ଭୂତତ୍ତ୍ୱ
୨୦୨୦ -୨୧ (ଜାେୁୟାରୀ ୩୧, ୨୦୨୧ ସଦୁ୍ା) ଆରଷିକ ବର୍ଯ ମଧ୍ୟରର ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ବଭିାଗର ମହତ୍ତ୍ୱପରୂ୍୍ଯ କାର୍୍ଯ କଳାପ

(କ) ଅରନର୍ଣ:-
ଓଡିଶା ଖଣନିିଗମର ବିଭିନ୍ନ ଖଣପିଟ୍ା ଅଞ୍ଳର୍ର ୨୦୨୦ -୨୧ ଆଥଥିକ ବଷଦେ (ଜାନୁୟାରୀ ୩୧, ୨୦୨୧ �ଦୁ୍ା) ନିମ ୍ନଲିଖତି ଖଣ ିଅନୁ�ନ୍ାନ କାରଦେ୍ଯ ମାନ �ମ୍ପନ୍ନ 
କରିବା ପାଇ ଁଖଣଜି ଦ୍ରବ୍ଯ ଆକଳନ ତଥା ବିନା ଖଣଜି ଅଞ୍ଳ (ବ୍ଯାର୍ରନ) ଗଡିୁକର ଚିହ୍ନଟ କରାରାଇଅଛି । 

କ୍ରମିକ େଂ କାର୍୍ଯ ର ୋମ 
ବାରଷିକ ଲକ୍ଷ୍ ଧାର୍୍ଯ   

(୨୦୨୦ -୨୧ ଆରଷିକ ବର୍ଯ) 
ଲକ୍ଷ୍ ହାସଲ  

(୨୦୨୦ -୨୧ ଆରଷିକ ବର୍ଯ )
୧) ଭୂବିଜ୍ଞାନିକ ମାନଚିତ୍ରଣ ୧୪୧୦ ଏଚ ୫୬୫ଏଚ
୨) ର୍କାର ୍ିଲିଙ୍ ୬୦୪୨୫  ଏମ ୫୪୧୬୨ ଏମ
୩) ନମନୁା ଏବଂ ବିର୍ଳେଷଣ ୨୪୮୪୫  ଟି ୧୨୬୭୫ ଟି

(ଖ) ଖଣଜି ରିହାତ ି(Mineral Concession) 

• ୨୦୨୦-୨୧ର୍ର, �କିୁନ୍ଦା ଭ୍ଯାଲିର ୩ ର୍ଗାଟି ର୍କ୍ାମାଇଟ୍ ଖଣରି �ଂର୍ଶାଧତି ପରୂ୍ବଦେଷେଣ ଅନୁମତି ପତ୍ର (prospective license) ଗଡିୁକୁ କାରଦେ୍ଯଷେମ 
କରାରାଇଛି ।

• ଦୁଇଟି ଖଣ ିପଟ୍ା ରଥା ଜଲିିଙ୍-ଲଙ୍ର୍ଲାଟା ମାଇନିଂ ଏବଂ ଗଆୁଲି ର୍ଲୌହ ଖଣ ିଲିଜକୁ  କାରଦେ୍ଯଷେମ କରାରାଇଛି |

ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ତ୍ୱରବାଧ 
୨୦୨୦-୨୧ ଆରଷିକ ବର୍ଯରର ଓ.ଏମ.ସି ଲିମିରଟଡର  ସି .ଏସ.ଆର ଏବଂ ପି .ଡି କାର୍୍ଯ କ୍ରମ

୨୦୨୦-୨୧ ଆଥଥିକ ବଷଦେର୍ର ଓ.ଏମ.�ି ଲିମିର୍ଟଡ କର୍ପଦୋର୍ରଟ �ାମାଜକି ଦାୟିତ୍ତ୍ୱର୍ବାଧ  (�ି .ଏ�.ଆର) ଓ ପାରିପାଶ ୍ଥିକ ବିକାଶ କାରଦେ୍ଯକ୍ମ (ପିଡି) ବାବଦକୁ 
୧୫୬.୩୧ର୍କାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ଯୟ କରିଛି । ନିଜର �ି.ଏ�.ଆର ଓ ପିଡି ଦାୟିତ୍ତ୍ୱର୍ବାଧ ତୁଲାଇବାକୁ ରାଇ ୨୦୨୧ ମ�ିହା ଜାନୁଆରୀ ୩୧ ତାରିଖ �ଦୁ୍ା ସ୍ୱାସ୍୍ଯ 
�ବୁିଧା, ଶଷିୋ, କ୍ୀଡା ବିକାଶ, ର୍ମଧା ର୍ପ୍ରାତ୍ସାହନ , ପରିର୍ବଶ �ରୁଷୋ, ଶକି୍ �ଂରଷେଣ, ପରିମଳ ଓ ବିଶଦୁ୍ ପାନୀୟ ଜଳ ର୍ରାଗାଣ, ଦଷେତା ବିକାଶ ଓ ତାଲିମ, 
ଜୀବିକାର୍ର ଉନ୍ନତି ଓ ଭିତି୍ଭୂମି ବିକାଶ, ବିପରଦେ୍ଯୟ ପରିଚାଳନା, ଷେଧୁା ନିରାକରଣ ଓ ର୍ଗାଷ ୍ଠୀ ବିକାଶ ଆଦି ର୍ଷେତ୍ରର୍ର ଓ.ଏମ.୍�ି. ଏହ ିଅଥଦେ ବିନିର୍ରାଗ କରିଛି । 

୨୦୨୦-୨୧ ଆଥଥିକ ବଷଦେର ୦୧.୦୪.୨୦୨୦ ଠାରୁ ୩୧.୦୧.୨୦୨୧ ପରଦେ୍ଯନ୍ କାରଦେ୍ଯକାରୀ ର୍ହାଇଥବିା ମଖୁ୍ଯ କାରଦେ୍ଯ।ବଳୀ ନିମ ୍ନର୍ର ଉର୍ଲ୍ଖ କରାଗଲା:-

ରକାଭିଡ-୧୯ ପାଇ ଁସହାୟତା 

• ର୍କାଭିଡ-୧୯ ପାଇ ଁରାଜ୍ଯର୍ର �ୃ୍ ି  ର୍ହାଇଥବିା ଜରୁରୀ ପରିସି୍ତର �ଫଳ ମକୁାବୁଲା ପାଇ ଁମଖୁ୍ଯମନ୍ତ୍ରୀ ଙ୍କ ରିଲିଫ ପାଣ୍କିୁ ୨୫୦ ର୍କାଟି ଟଙ୍କାର ଆଥଥିକ 
�ହାୟତା ପ୍ରଦାନ । 
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• ର୍କାଭିଡ-୧୯ର ବ୍ଯାପକ �ଂକ୍ମଣ ର୍ହତୁ ଓଡିଶାର ଆଠ ଜଲି୍ାର୍ର (ପରୁୀ, ର୍େଙ୍କାନାଳ, ର୍ଖାଦ୍ଦୋ, କଳାହାଣି୍, ବଲାଙ୍ୀରି , କନ୍ମାଳ , ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କଟକ) 
୧୦ ର୍ଗାଟି ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପାଇ ଁ୧୦୭୫ଟି �ାଧାରଣ ଶର୍ଯା, ୬୬ ଟି HDU ଶର୍ଯା, ୧୦୯ଟି ICU ଶର୍ଯା ପାଇ ଁଓ.ଏମ.୍�ି. �ହାୟତା କରିଛି । ଏହ ିର୍ରାଜନା 
ପାଇ ଁର୍ମାଟ ୨୩୧.୮୭ ର୍କାଟି ଟଙ୍କା ଆକଳନ କରାରାଇଛି, ର୍ରଉଥଁରୁିକି ୭୯.୮୬ ର୍କାଟି ଟଙ୍କା ଖଚ୍ଚଦେ ର୍ହାଇଛି । 

• ଓ.ଏମ.୍�ି.ର ଖଣ ି ନିକଟବତ୍ଦେୀ ଉପାନ୍ ଗ୍ାମଗଡିୁକୁ ଖାଦ୍ଯ ଶ�୍ଯର ବଣ୍ଟନ ଓ ଅନ୍ଯାନ ର୍ମୌଳିକ ଆବଶ୍ଯକତାର ମକୁ।ବିଲା ନିମର୍ନ୍ ବହୁ ପରିମାଣର 
�ହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରରାଇଥଲିା ।

ଗଣୁାତ୍ମକ ଶକି୍ଷା ପାଇ ଁ ରପ୍ରାତ୍ସାହେ :-
• ୨୫ଟି ମରଡଲ ସ୍ଲୁକୁ ୧୦୦ ରକାଟି ଟଙ୍କା ଆରଷିକ ସହାୟତା: ୩ ବଷଦେର୍ର ୨୫ଟି ମର୍ଡଲ କେଲୁ  (ଆଦଶଦେ ବିଦ୍ଯାଳୟ ) ନିମଦୋଣ ପାଇ ଁଓ.ଏମ.�ି 

ପ୍ରତିଶତୃିିବଦ୍  ।  ଏଥପିାଇ ଁ୧୦୦.୦୦ ର୍କାଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜରୁ ର୍ହାଇଅଛି ।  ବତ୍ଦେମାନ �ଦୁ୍ା ୧୬ଟି ବିଦ୍ଯାଳୟର ନିମଦୋଣ କାରଦେ୍ଯ ର୍ଶଷ ର୍ହାଇଛି ଏବଂ 
୨୦୨୧ ମ�ିହା ମାଚ୍ଚଦେ ମା� �ଦୁ୍ା ଅବଶି୍  ବିଦ୍ଯାଳୟର ନିମଦୋଣ କାରଦେ୍ଯ ର୍ଶଷ ର୍ହାଇରିବ ।

• ଓ. ଏମ.୍ ସି ସପୁର କାର୍୍ଯ କ୍ରମ :- ଏହ ିକାରଦେ୍ଯକ୍ମର୍ର ରାଜ୍ଯର ୭୪ ଜଣ ବିଦ୍ଯାଥଦେୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ର୍ହାଇଥରି୍ଲ ।  ଆଇ.ଆଇ.ଟି. ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ରର୍ର 
ଖ୍ଯାତି�ମ୍ପନ୍ନ ଇଞି୍ଜନିୟରିଂ ଶଷିୋନୁଷ ୍ଠାନର୍ର ନାମ ର୍ଲଖାଇବା ଉର୍ଦ୍ଶ୍ଯର୍ର ଦିଲ୍ୀର ର୍�ଣ୍ଟର ଫର ଲିଡର�ିପ (�ି.ଏ�.୍ଆର୍.ଏଲ୍. –ନୂଆଦିଲ୍ୀ) 
ଦା୍ରା ଏହ ିର୍କାଚିଂ ଭୁବର୍ନଶର୍ ଠାର୍ର ପ୍ରଦାନ କରାରାଇଛି ଏବଂ ଏହ ିବିଦ୍ଯାଥଦେୀମାର୍ନ �ଫଳତାର �ହତି ଆଇ.ଆଇ.ଟି. ଓ ଜାତୀୟସ୍ରୀୟ 
ଇଞି୍ଜନିୟରିଂ ଶଷିୋନୁଷ ୍ଠାନର୍ର ଶଷିୋଗ୍ହଣ ପାଇ ଁକୃତକାରଦେ୍ଯ ର୍ହାଇଛନି୍ । 

• ଗଞ୍ଜାମର୍ର ଅବସି୍ତ ‘ଶ୍ରଦ୍ା �ଞି୍ଜବନୀ ଚିଲର୍୍ନ ର୍ହାମ’ ପାଇ ଁ୧୧.୬୦ ର୍କାଟି ଟଙ୍କା HIV �ଂକ୍ମିତ ଶଶି ୁଓ ପିତୃ ମାତୃ ହୀନ ପିଲାମାନଙ୍କ ପନୁଃ 
ଥଇଥାନ ପାଇ ଁ�ହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାରାଇଛି । 

• ରାଜପରୁ ଜଲି୍ାର୍ର ୩୦ଟି ବିଦ୍ଯାଳୟ ନିମଦୋଣ ପାଇ ଁ ମଞ୍ଜରୁ ର୍ହାଇଥବିା ୪.୬୧ର୍କାଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ ତୁରନ୍ କାରଦେ୍ଯ ଆରମ୍ଭ ପାଇ ଁ ରାଜପରୁ 
ଜଲି୍ାପାଳଙୁ୍କ ୩.୨୨ର୍କାଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାରାଇଛି ।

• ଆଦୃତ ି ଶଶି ୁ ଗହୃ, ଅେୁଗଳୁ :- ଏହ ି ଅନୁଷ ୍ଠାନର୍ର ବାଳିକାଙ୍କ ପାଇ ଁ ସତ୍ନ୍ତ୍ର ର୍କାଠା ନିମଦୋଣ ନିମର୍ନ୍ ୬୧ ଲଷେ ଟଙ୍କା �ହାୟତା ପ୍ରଦାନ  
କରାରାଇଅଛି  । ଏହ ିକାରଦେ୍ଯ ରାୋ ଏକାର୍ଡମୀ ଦ୍ାରା କରିଅଛି । 

• ୍ିୋଟଦେ କେଲୁ ପରିଚାଳନା ଓ ବିଦ୍ଯାଳୟ କାରଦେ୍ଯ ପାଇ ଁ୪.୮୧ ଲଷେ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାରାଇଛି । 

ପରିରବଶ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ରଜୈବ ପରିରବଶ ସି୍ରତା
• ବାତ୍ଯା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଳର୍ର ବୃଷେ  ର୍ରାପଣ : ରାଜ୍ଯର ‘ଫନି’ ବାତ୍ଯା ପ୍ରପୀଡିତ ଅଞ୍ଳର୍ର ବ୍ଯାପକ ବୃଷେର୍ରାପଣ ପାଇ ଁ୨୦୧୯-୨୦ ଆଥଥିକ 

ବଷଦେର୍ର ଓ�ଡମାକୁ ୨୦ ର୍କାଟି ଟଙ୍କାର �ହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାରାଇଛି । 
• ଓଡିଶା �ରକାରଙ୍କର ଜଙ୍ଲ ଓ ପରିର୍ବଶ ବିଭାଗ �ହ ସା୍ଷେରିତ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ଅନୁରାୟୀ ରାଜ୍ଯର୍ର ଏକ ନିୟୁତ ଚାରା ର୍ରାପଣ କରାରିବ । 

�ବୁଜ ପଦର୍ଷେପର ଅଂଶସ୍ୱରୂପ ଦଶର୍ମଟି୍କ ଟନ ଖଣଜି ଦ୍ରବ୍ଯ ଉର୍ତ୍ାଳନ ପାଇ ଁର୍ଗାଟିଏ ଚାରା ର୍ରାପଣ କରାରିବ । ୨୦୧୫-୨୦୨୧ ମଧ୍ୟର୍ର 
ଏ ବାବଦକୁ ୨୯.୫୦ର୍କାଟି ଟଙ୍କା ବ୍ଯୟ କରାରାଇଛି ଏବଂ ଜଙ୍ଲ ବିଭାଗ �ହର୍ରାଗର୍ର ୨୬୪୦ ର୍ହକ୍ଟର ଅଞ୍ଳର୍ର ୫୦.୫୩ ଲଷେ ଚାରା 
ର୍ରାପଣ କରାରାଇଛି । ଚଳିତ ଆଥଥିକ ବଷଦେ ପାଇ ଁPCCF, ଭୁବର୍ନଶର୍ଙୁ୍କ ୬.୪୫ ର୍କାଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜରୁ କରାରାଇଛି । ଏହ ିଚାରା ର୍ରାପଣ  
କାରଦେ୍ଯକ୍ମ ର୍କନୁ୍ଦଝର, ର୍କନୁ୍ଦଝର (ବନ୍ଯପ୍ରାଣୀ) କଟକ, ର୍େଙ୍କାନାଳ, ର୍କାରାପଟୁ, ରାୟଗଡା, �ନୁ୍ଦରଗଡ, ଝାର�ଗୁଡୁା, କଳାହାଣି୍ (ଦଷିେଣ), 
କଳାହାଣି୍ (ଉତ୍ର), ଜୟପରୁ ଓ ବଣାଇ ଜଙ୍ଲ ଡିଭିଜନ ଦା୍ରା ହାତକୁ  ନିଆରାଇଛି । 

• ବନ୍ଯାପ୍ରାଣୀ ପରିର୍ବଶ ପରଦେ୍ଯଟନ କର୍ମ୍ପଲେକ୍ର ପନୁଃ ରୁଦ୍ାର ପାଇ ଁଚିଲିକା, ପରୁୀ ଓ ଚନ୍ଦକା ବନ୍ଯାପ୍ରାଣୀ ଡିଭିଜନକୁ ୧୯୮.୯୫ ର୍କାଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜରୁ 
କରାରାଇଛି । ର୍�ଥ ିମଧ୍ୟରୁ ୧୮୧.୦୫ ଲଷେ ଟଙ୍କା ଖଚ୍ଚଦେ କରାରାଇଛି ।

ଐତହିାସିକ େମି୍ଯାଣ ରସୌଧ / ସ୍ାପତ୍ର ପେୁଃରୁଦ୍ାର 
• ର୍କନ୍ଦ୍ରପଡା ଜଲି୍ା ସି୍ତ ବଳର୍ଦବ ଜୀଉ ଐତିହର ପନୁଃରୁଦ୍ାର ପାଇ ଁOMC ଦା୍ରା ୮.୫୦ ର୍କାଟି ଟଙ୍କାର �ହାୟତା ରାଶ ିପ୍ରଦାନ କରାରାଇଛି । 

ସଂପରୂ୍୍ଯ ବକିାଶ ଗ୍ାମ ପଦରକ୍ଷପ
• 5-ଟି କାରଦେ୍ଯ।୍ୟ୍ନ ର୍ରାଜନା ଅନୁରାୟୀ ଓଡିଶା ଖଣ ିନିଗମ ଲିମିର୍ଟଡ ତରଫରୁ ଖଣ ିପାଶ୍ୱଦେ ଅଞ୍ଳ ଗ୍ାମର୍ର ପରୂ୍ଦୋଙ୍ ବିକାଶ କାରଦେ୍ଯ କ୍ମ ପାଇ ଁ

ଏହାର ଗନ୍ମାଦ୍ଦେନ ଓ ର୍କାଡିଙ୍ା ମାଳୀ ଖଣ ିଅଞ୍ଳକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାରାଇଛି। 

ସ୍ୱାସ୍୍ ରତ୍ନ ସବୁଧିା 
• ୧୬ ର୍ଗାଟି ଅତ୍ଯାଧନିୁକ ଜୀବନ �ହାୟତାକାରୀ ଆମ୍ବଲୁା୍ ୍ସ (ALS) ନିମର୍ନ୍ ୭.୬୪ ର୍କାଟି ଟଙ୍କା �ହାୟତା କରାରାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ଜଲି୍ାର୍ର 

ଏହ ିଆମ୍ବଲୁା୍ ୍ସଗଡିୁକ ମତୁୟନ କରାରିବ । ଏଥ ି�ହତି ଉକ୍ ଆମ୍ବଲୁା୍ ୍ସଗଡିୁକର ରଷେଣାର୍ବଷେଣ ବାବଦକୁ ବାଷଥିକ ୭୫.୭୬ ଲଷେ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ 
କରାରାଇଛି । 



23କାର୍୍ଯ ାବଳୀ ବବିରଣୀ ୨୦୨୦-୨୧

• SAHAYA ମାଧ୍ୟମର୍ର କ୍ଯାପିଟାଲ ହସି୍ଟାଲ, ଜଲି୍ା �ଦର 
ମହକୁମା ହସି୍ଟାଲ, ପରୁୀ, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ(ଏ�.�ି.ବି) 
ର୍ମଡିକାଲ କର୍ଲଜ ଓ ହସି୍ଟାଲ, କଟକର୍ର ଅବର୍ହଳିତ, 
ଗରିବ, ବା�ହୀନ, ଦୁସ୍ ର୍ରାଗୀ, ଦୁଘଦେଟଣା ଗ୍ସ୍ ବ୍ଯକି୍ଙୁ୍କ 
�ାହାର୍ଯ �ହର୍ରାଗ ପାଇ ଁ୨୪x୭ ର୍ହଲ୍ପ ର୍ଡକେ ଓ ର୍ରାଗୀ 
�ହାୟତା �ଚୂନା ର୍କନ୍ଦ୍ର ନିମର୍ନ୍ ୨୦୨୦-୨୧ ଆଥଥିକ 
ବଷଦେର୍ର ୫୫.୬୩ ଲଷେ୍ଯ ଧାରଦେ୍ଯ କରାରାଇଛି ।

• ରାଜ୍ଯର ଖଣ ିଅଞ୍ଳର୍ର ଚଷେ ୁଚିକିତ୍ସ। �ବୁିଧା ର୍ରାଗାଇବା 
ଲଷେ୍ଯର୍ର ଏଲ. ଭି. ପ୍ର�ାଦ ଚଷେ ୁ ଚିକିତ୍ସ।ଳୟ �ହ 
�ହଭାଗୀତା ଜରିଆର୍ର ଭ୍ାମ୍ଯମାଣ ଆଧନିୁକ ଚଷେ ୁଚିକିତ୍ସ। 
ବ୍ଯବସ୍ା ପାଇ ଁ୧୧୬ ଲଷେ ଟଙ୍କା ଓ ବଡବିଲ ଠାର୍ର “ଭିଜନ 
ପ ଲେ� ଚଷେ ୁର୍କନ୍ଦ୍ର” ପ୍ରତିଷ ୍ଠା ନିମର୍ନ୍ ୭୭.୦୦ ଲଷେ ଟଙ୍କାର 
�ହାୟତା ରାଶ ିପ୍ରଦାନ ପାଇ ଁପଦର୍ଷେପ ନିଆରାଇଛି । 

• ଭ୍ାମ୍ମାଣ ସ୍ୱାସ୍୍ ରସବା : ଗ୍ାମୀଣ ସ୍ୱାସ୍୍ଯ ର୍�ବା ବ୍ଯବସ୍ାକୁ ଅଧକି ଗଣୁରକୁ୍ ଓ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇ ଁଖଣ ିଚତୁଃପାଶ୍ୱଦେ ଗ୍ାମଗଡିୁକର୍ର ବିଭିନ୍ନ 
ମା�ିକ ସ୍ୱାସ୍୍ଯ ଶବିିର ପରିଚାଳନା କରି ର୍ଲାକମାନଙୁ୍କ ସ୍ୱାସ୍୍ଯ ର୍�ବା ର୍ରାଗାଇ ଦିଆରାଇଛି । 

• ର୍ରାଗ ନିର୍ଦେୟ ଅନୁରାୟୀ ର୍ରାଗୀମାନଙୁ୍କ ର୍ଦୟ ମକୁ୍ ଚିକିତ୍ସ। ଏବଂ ଔଷଧ ‘ବିର୍ଶଷ ସ୍ୱାସ୍୍ଯ ଶବିିର’ ମାଧ୍ୟମର୍ର ର୍ରାଗାଇ ଦିଆରାଇଛି । 
• ‘ମାଆ ଗହୃ’ ନିମଦୋଣ ଏବଂ ଅନ୍ଯାନ୍ଯ ର୍ମୌଳିକ �ବୁିଧା �ରୁ୍ରାଗ ନିମର୍ନ୍ ର୍କାରାପଟୁ ଜିଲ୍ାର ଲକ୍ଷୀପରୁ ସି୍ତ CHCକୁ ୨୫୭.୭୩ ଲଷେ ଟଙ୍କାର 

�ହାୟତା ପ୍ରଦାନ । 

ଆଦବିାସୀ ଅଞ୍ଚଳ / ଖଣ ିଅଞ୍ଚଳ / ଆକାଂକି୍ଷତ ଜଲି୍ାରର ଭିତି୍ଭୂମି ସରୁରାଗର ଉନ୍ନତକିରଣ 
ର୍କନୁ୍ଦଝର ଓ ରାଜପରୁ ଜଲି୍ାର ପ୍ରାନ୍ୀୟ ଗ୍ାମାଞ୍ଳ ଓ ଅଦ୍ଦେ �ହରାଞ୍ଳର୍ର ରାସ୍ା, ର୍�ତୁ, କଲଭଟଦେ, ପକ୍କା ଘର, ର୍ଶୌଚାଳୟ, ମହଳିା �ମିତି ଗହୃ, ର୍୍ନ, ବ� 
ରହଣ ିସ୍ଳ, ଗ୍ାମ୍ଯ ବିଦୁ୍ଯତୀକରଣ, ଜଳ ଉତ୍ସ �ୃ୍ ି , ର୍ଗାଷ ୍ଠୀ ର୍କନ୍ଦ୍ର, ରବୁ କଲେବ ଆଦିର ଉନ୍ନତି କରଣ ନିମର୍ନ୍ ପଦର୍ଷେପ । 

ପରିମଳ ଓ ସ୍ୱାସ୍୍ ରସବା ରରାଜୋ 
�କୁ୍ଙ୍ୀ ର୍କ୍ାମାଇଟ ଖଣ ିଅଞ୍ଳର୍ର ଥବିା ୧୫ ର୍ଗାଟି ଗ୍ାମର୍ର (୪୧୦୭ ପରିବାର) �ି .ଏଲ.ଟି.ଏ� (ର୍ଗାଷ ୍ଠୀ ଭିତି୍କ �ଂପରୂ୍ଦେ ପରିମଳ) କାରଦେ୍ଯକ୍ମ ହାତକୁ 
ନିଆରାଇଛି । ୨୦୧୯ ଜଲୁାଇ ମା�ର୍ର ଏହ ି୧୫ଟି ଗ୍ାମକୁ ‘ଓ.ଡି.ଏଫ୍.’ର ମାନ୍ଯତା ପ୍ରଦାନ କରାରାଇଛି । ୨୦୧୯-୨୦ ଆଥଥିକ ବଷଦେର୍ର ଅନୁରୂପ ର୍ରାଜନା 
ର୍ଦୈତାରୀ, ଗନ୍ମାଦ୍ଦେନ ଓ କୁମଥିତାର ଖଣ ିଅଞ୍ଳର୍ର ହାତକୁ ନିଆରାଇଛି, ର୍ରଉ ଁବାବଦକୁ ୨୨ ର୍ଗାଟି ଗ୍ାମର୍ର ୩୭.୦୧ ଲଷେ ଟଙ୍କା ବ୍ଯୟ କରାରାଇଛି । 

େରିାପଦ ପାେୀୟ ଜଳ ରରାଗାଣ ବ୍ବସ୍ା 
ର୍ମାରଡାର ପାଞ୍ ର୍ଗାଛିଆ ଗ୍ାମର ୧୨୮ ପରିବାରକୁ ପାଇପ ର୍ରାର୍ଗ ପିଇବା ପାଣ ିର୍ରାଗାଣ ନିମର୍ନ୍ ର୍�ୌରପମ୍ପ ସ୍ାପନ ପାଇ ଁ୯୧.୯୨ ଲଷେ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜରୁ 
କରାରାଇଛି । 

୨୦୨୧-୨୨ ଆରଷିକ ବର୍ଯର େୂତେ ପଦରକ୍ଷପ 
5T କାରଦେ୍ଯ୍ୟ୍ନ ର୍ରାଜନା ଅନୁରାୟୀ ଓଡିଶା ଖଣ ିନିଗମ ଲିମିର୍ଟଡ (OMC) ପଷେରୁ ଗନ୍ମାଦ୍ଦେନ ଓ ର୍କାଡିଙ୍ାମାଳୀ ଖଣ ିଅଞ୍ଳର ପାଶ୍ୱଦେବତ୍ଦେୀ ଗ୍ାମ ଗଡିୁକୁ 
ଚିହ୍ନଟ କରାରାଇ ଏହାର ପରୂ୍ଦୋଙ୍ ବିକାଶ ପାଇ ଁପଦର୍ଷେପ ନିଆରାଇଛି।
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ଓଡିଶା ଖଣ ିଅରନର୍ଣ 

େଗିମ ଲିମିରଟଡ୍
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ଅରନର୍ଣ:-
ଓଡିଶା ଖଣଜି ଅର୍୍ଷ୍ଣ ନିଗମ ଲିମିର୍ଟଡ (ଓ.ଏମ.୍ଇ.�ି.ଏଲ୍)କୁ ଓଡିଶା �ରକାରଙ୍କ ଦା୍ରା ୧୮ (ଅଠର)ଟି ଖଣଜି ବ ଲେକ (୮ଟି ର୍ଲୌହ, ୮ଟି ବକ୍ାଇଟ, ୧ଟି 
ଫାୟାରର୍କଲେ ଓ ୧ଟି ର୍�ାପ ୍ର୍୍ାନ)କୁ ନିଲାମ ଉପର୍ରାଗୀ ପାଇ ଁୟୁଏନଏଫ�ି ଦା୍ରା ନିଦ୍ଦୋରିତ ଜ-ି୨ ସ୍ର ପରଦେ୍ଯନ୍ ଅର୍୍ଷ୍ଣ ପାଇ ଁପ୍ରଦାନ କରାରାଇଛି । 

ବକ୍ାଇଟ ବ ଲେକ ଗଡିୁକ କଳାହାଣି୍, ରାୟଗଡା ଏବଂ ର୍କାରାପଟୁ ଜିଲ୍ାର ର୍ମାଟ ୩୫ ବଗଦେ କିମି ଅଞ୍ଳର୍ର ଅବସି୍ତ । ର୍ଲୌହ ବ ଲେକ ଗଡିୁକ �ନୁ୍ଦରଗଡ ଏବଂ 
ର୍କନୁ୍ଦଝର ଜଲି୍ାର ୫୯.୦୮୯ ବଗଦେ କିର୍ଲାମିଟର ଅଞ୍ଳର୍ର ଅବସି୍ତ । ଫାୟାରର୍କଲେ ଏବଂ ର୍�ାପର୍୍ାନ ବ ଲେକ ରଥାକ୍ର୍ମ କଟକ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ାର ୭.୬୫ 
ବଗଦେ କିମି ଏବଂ ୬.୨୦ ବଗଦେ କିମି ଅଞ୍ଳର୍ର ଅବସି୍ତ ।

ରଲୌହ ଅରନର୍ଣ 
• ଖଣ୍ାଧାର ର୍ଲୌହ ଖଣ ିଅନ୍ଗଦେତ �ବ୍ ବ ଲେକ୍ ‘ଏ’ ଠାରୁ ‘ଜ’ି ପରଦେ୍ଯନ୍ ୫୦.୯୧ ବଗଦେ କି.ମି. (ଜ-ି୪) ଏବଂ କିଛି ଅଞ୍ଳ �ବ୍ ବ ଲେକ A ଓ C ର ପରିଧ ି୬.୯୬ ବଗଦେ 

କି.ମି. (ଜ-ି୨)ର ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ମ୍ଯାପିଙ୍ �ରିରାଇଛି ଓ ର୍କାର ୍ିଲିଙ୍ ପାଇ ଁଅଧକି ଅର୍୍ଷ୍ଣ ଷେମତା ବିଶି୍  ଜାଗାଗଡିୁକର ଚିହ୍ନଟ ର୍ହାଇ�ାରିଛି । 

• �ରର୍ଫ� �ାମ୍ପଲୁର ର୍କମିକାଲ ଆନାଲି�ି� ପ୍ରକି୍ୟା �ରିରାଇଛି । ଖଣ୍ାଧାର ର୍ଲୌହ ବ ଲେକର ଜ-ି୪ ଅଞ୍ଳର ମଧ୍ୟକାଳୀନ ମ୍ଯାପିଙ୍ ରିର୍ପାଟଦେ  
ଏନ. ଏମ. ଇ.ଟି.କୁ ପ୍ରଦାନ କରାରାଇଛି । 

• ଜ-ି୪ ଅଞ୍ଳର୍ର ୮ଟି ର୍ବାରର୍ହାଲ (ଏନ.ଏମ.ଇ.ଟି ଅନୁର୍ମାଦନ ଅନୁରାୟୀ) ୍ିଲ କରିବାକୁ ଜଙ୍ଲ ଜମିର ବ୍ଯବହାର ପାଇ ଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ାବ ବଣାଇ  
ଡି.ଏଫ.ଓଙ୍କ ନିକଟର୍ର ଦାଖଲ କରାରାଇଛି ଏବଂ ଏହ ିପ୍ରସ୍ାବ ଅନୁର୍ମାଦନ ପ୍ରକି୍ୟାର୍ର ଅଛି। 

• ଲହୁଣପିଡା ତହ�ିଲଦାରଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାମାଣକି ଜମି �ଚୂୀ ପାଇବା ପର୍ର ଖଣ୍ାଧାର ଜ-ି୨ ଅଞ୍ଳର୍ର ୍ିଲିଙ୍ ପାଇ ଁଫର୍ର୍ କଲେିୟରା୍ ୍ସ (ଏଫ�ି) ପ୍ରସ୍ାବ 
ଦାଖଲ କରାରିବ । 

• ଠାକୁରାଣୀ ର୍ଲୌହ ବ ଲେକର (୧.୨୧ ବଗଦେ କିମି) ମ୍ଯାପିଙ୍ �ରିରାଇଛି । ବ ଲେକର �ୀମା ଓଡିଶା ବାହାର୍ର ତଥା ଝାଡଖଣ୍ର୍ର ପଡୁଥବିାରୁ ଫର୍ର୍ କଲେିୟରା୍ ୍ସ 
ପ୍ରକି୍ୟା ନିମର୍ନ୍ ଏ ପରଦେ୍ଯନ୍ ଆର୍ବଦନ କରାରାଇନାହି ଁ। 

ବକ୍ାଇଟ ଅରନର୍ଣ 
• ୨୮.୯୫ ବଗଦେ କି.ମି. ବିଶି୍  ର୍କଳୁଆମାଳି, ନୁନାପାଇମାଳି, ତରହପାଣ ିଓ କର୍ଦେର୍ପାଡିର୍କାଣ୍ା ବ ଲେକର ଭୁତାତି୍ତ୍ୱକ ମ୍ଯାପିଙ୍ �ରିରାଇଅଛି । 

• ର୍କାର ୍ିଲିଙ୍ ଏବଂ ଅନ୍ଯାନ୍ଯ ଅନୁ�ନ୍ାନ କାରଦେ୍ଯ ନିମର୍ନ୍ ର୍କଳଆୁମାଳି ଓ ନୁନାପାଇମାଳି ବକ୍ାଇଟ ବ ଲେକ ପାଇ ଁଦି୍ତୀୟ ପରଦେ୍ଯାୟ, ଫର୍ର୍ କଲେିୟରା୍ ୍ସ 
(ଏଫ୍.�ି.) ମିଳଥୁବିାର୍ବର୍ଳ ବାକି ତରହପାଣ,ି ମଝଙି୍ାମାଳୀ ଓ କର୍ଦେର୍ପାଡିର୍କାଣ୍ା ବକ୍ାଇଟ ବ ଲେକଗଡିୁକ ପାଇ ଁଏଫ୍.�ି. ପ୍ରକି୍ୟା ଜାରି ରହଛିି । 

• ଉପର୍ରାକ୍ ଚାରିଟି ବକ୍ାଇଟ ବ ଲେକରୁ ବଛା ର୍ହଇ �ଂଗ୍ହ କରାରାଇଥବିା ୨୩ଟି �ରର୍ଫ� �ାମ୍ପଲର ର୍କମିକାଲ ଆନାଲି�ି� ପ୍ରକି୍ୟା �ରିରାଇଅଛି ।

• ରାୟଗଡା ଜଲି୍ାର ନୁନପାଇମାଳି ବକ୍ାଇଟ ବ ଲେକର୍ର ର୍କାର ୍ିଲିଙ୍ କାରଦେ୍ଯ ଆରମ୍ଭ ର୍ହାଇ�ାରିଛି ।

ଫାୟାରରକ୍ଲ ଓ ରସାପର୍ାେ ଅରନର୍ଣ 
• କଟକ ଜଲି୍ାର ୭.୬୫ ବଗଦେ କିମି ବିଶି୍  ର୍ଗାଟିଏ ଫାୟାରର୍କଲେ ବ ଲେକ ଏବଂ ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଜଲି୍ାର ୬.୨୦ ବଗଦେ କିମି ବିଶି୍  ର୍ଗାଟିଏ ର୍�ାପ ୍ର୍୍ାନ୍ ବ ଲେକର 

ଭୁତାତି୍ତ୍ୱକ ମ୍ଯାପିଙ୍ �ରିରାଇଅଛି ।  

ଖଣ ିରଖାଦେ
ଏମ.ଏମ.ଡି.ଆର ଆକ୍ଟ ୧୯୫୭ର ଧାରା ୧୭ A (୨) ଅନୁରାୟୀ ତା ୨୮.୦୧.୨୦୨୧ର୍ର ରାଜ୍ଯ �ରକାର ର୍କନ୍ଦ୍ର �ରକାରଙ୍କ ଅନୁର୍ମାଦନ କ୍ର୍ମ ର୍କନୁ୍ଦଝର 
ଜଲି୍ାର ୨୪.୨୦୩ ର୍ହକ୍ଟର ଏରିଆ ବିଶି୍  ର୍ରଙ୍ାଲର୍ବଡା ଏନ.ଇ. ର୍ଲୌହ ବ ଲେକକୁ ର୍ଲୌହ ଖନନ ପାଇ ଁଓ ଏମ.ଇ.�ି.ଏଲ �ପଷେର୍ର �ଂରଷିେତ କରିଛନି୍।  
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Core drilling work at Nunapaimali Bauxite Block, Rayagada District, Odisha

Core samples of Nunapaimali Bauxite Block, Rayagada District, Odisha
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Banded Hematite Jasper, Khandadhar Block, Sundargarh

Soft Laminated Ore, Khandadhar Block, Sundargarh
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Photograph during field work at Khandadhar Iron ore Block, Sundargarh

Outcrop of Khondalite, Keluamali Block, Kalahandi
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Fireclay band in between sandstone beds.  (Hammer positioned on Fireclay band), Talabasta, Cuttack

Bands of Steatite (Soap Stone), Kaptipada, Mayurbhanj
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2020-212020-21  ଆରଷିକ ବର୍ଯର

 ବରଜଟ୍ ଅଟକଳ ଓ 

ବ୍ୟ ବରାଦ
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କାର୍୍ଯ କ୍ରମ ବ୍ୟ
(ଟଙ୍କା ଲଷେର୍ର)

ରରାଜୋର ୋମ ବରଜଟ ଅଟକଳ
ବ୍ୟ  

(ଜାେୁୟାରୀ ୩୧ ୨୦୨୧ 
ସଦୁ୍ା)

୧୧୯୭ –ଗର୍ବଷଣା ୩୦.୪୫ ୧୦.୦୦ 

୨୬୦୪- capacitybuilding ୫୦.୦୦ ୦.୦୦

୨୮୩୨-�ମ୍ ୍ତି ଖଣଜି ଦ୍ରବ୍ଯ ଓ ପରିଚାଳନା ପଦ୍ତି ୪୩୦୦.୦୦ ୧୨୧୮.୭୧

୩୧୧୫-ଖଣଜି ଉର୍ତ୍ାଳନ ଓ ନିଲାମ ୭୨୭୬.୬୧ ୮୮୯.୫୭

୧୨୭୭-Share Capital Investment in OMECL ୪୨.୫୧ ୪୨.୫୧

୦୧୮୨-ଗହୃ ନିମଦୋଣ ୨୫୦.୦୦ ୨୨.୧୦

ରମାଟ ୧୧୯୪୯.୫୭ ୨୧୮୨.୮୯ 
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ପ୍ରଶାସେକି ବ୍ୟ
(ଟଙ୍କା ଲଷେର୍ର)

ରରାଜୋର ୋମ ବରଜଟ ଅଟକଳ ବ୍ୟ(ଜାେୁୟାରୀ ୩୧ ୨୦୨୧ ସଦୁ୍ା)

୨୮୫୨-ଶଳି୍ପ ୩୯.୬୫ ୧୬.୦୦ 

୦୨୯୭-ଖଣ ିନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ୧୮୩୬.୫୭ ୧୪୦୦.୩୦ 

୦୪୮୨-ର୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଶା�ନ ୮୧୧.୩୧ ୬୨୭.୯୮ 

୧୯୧୦-ର୍କନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବତ୍ଦେନ ଭ୍ାମ୍ଯମାଣ ଦଳ ୪୧୭.୬୦ ୩୩୪.୮୦ 

୧୧୯୭-ଗର୍ବଷଣା ୧୭୫.୮୪ ୧୨୫.୩୭ 

୦୯୦୪-ଖଣଜି ପରଦେ୍ଯର୍ବଷେଣ ଓ ଉର୍ତ୍ାଳନ ୬୮୬.୫୧ ୪୩୩.୨୧ 

୦୪୬୦-ଭୂ ଖନନ ଉପବିଭାଗର �ମ୍ପ୍ର�ାରଣ ୩୦୯.୧୨ ୧୭୭.୩୧ 

୦୭୫୦-ଖଣଜି ଦ୍ରବ୍ଯ ବ୍ଯାପକ ଅର୍୍ଷ୍ଣ ଓ 
ଖଣଜି �ମ୍ପଦର ଆକଳନ ୧୧୯୦.୬୬ ୮୦୩.୮୭ 

୩୪୫୧-ଇସ୍ାତ ଓ ଖଣ ିବିଭାଗ ୮୦୪.୯୨ ୫୯୬.୫୩ 

ରମାଟ ୬୨୭୨.୧୮ ୪୫୧୫.୩୭ 
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