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ପୃଷଭ
୍ଠ ୂ ମି
ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଯେକ�ୌଣସି ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନ�ୈତିକ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମି କା ଗ୍ରହଣ କରି ଥାଏ | ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଭି ବୃଦ୍ଧି, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟର ସମୂହ
ବିକାଶର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ, ତାହା ରାଜ୍ୟର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ହି ଁ ନିର୍ଭର କରି ଥାଏ । ଦେଶରେ ଗଚ୍ଛିତ ଖଣିଜ ଭଣ୍ଡାରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ସି ଂହ ଭାଗ ରହିଛି ।
ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚମାନ ଖଣିଜ ଲୁ ହାପଥର, ବକ୍ସାଇଟ୍ , କ୍ରୋମାଇଟ୍ , ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଖଣି ସହିତ କ�ୋଇଲା, ଚୂ ନ ପଥର, ଡ�ୋଲ�ୋମାଇଟ୍ , ପି ଜଏ
ି ମ୍, ଭାରୀ ଖଣିଜ
ପଦାର୍ଥ, ନିକେଲ୍ , ଭାନାଡିୟମ୍, ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ , ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର, ହୀରା, ଆୟତାକାର ଓ ସାଜସଜ୍ଜା ପଥର ଇତ୍ୟାଦି ବହୁ ପରି ମାଣରେ ଦେଶରେ ଉପଲବ୍ଧ ଖଣିଜ ଉତ୍ସ
ପାଇ,ଁ ଓଡିଶାର ୯୬% କ୍ରୋମାଇଟ୍ , ୯୨% ନିକେଲ୍ , ୫୧% ବକ୍ସାଇଟ୍ , କ�ୋଇଲା ୨୪% ଏବଂ ୩୩% ଲୁ ହାପଥର ଏବଂ ୪୩% ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ସବୁ ର ଅବଦାନ
ରହିଛି ୦୧.୦୪.୨୦୨୦ ତାରି ଖ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ଆନୁ ମାନିକ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ନିମରେ
୍ନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି :
୦୧.୦୪.୨୦୨୦ ରେ ଓଡିଶାର ମିନେରାଲ୍ ରି ସ�ୋର୍ସ
କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା

ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟର ନାମ

ମିଲିୟନ୍ ଟନରେ ଉତ୍ସ

୧

ଆଜବେଷ୍ଟସ୍

୨

ବେସେମେଟାଲ୍

0.0567
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ବକ୍ସାଇଟ୍
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ଚିନା ମାଟି
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କ�ୋଇଲା
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କ�ୋବାଲ୍ଟ

୭

କ୍ରୋମାଇଟ୍

୮

ଡିଉନାଇଟ

୯

ଫାୟାରକ୍ଲେ

୧୦

ଗ୍ରାଫାଇଟ୍

୧୧

ଲୁ ହା ପଥର

୧୨

ଚୂ ନ ପଥର

୧୩

ଡ�ୋଲ�ୋମାଇଟ୍

୧୪

ମାଙ୍ଗାନିଜ୍

୧୫

ମି ନେରାଲ୍ ବାଲି

୧୬

ନିକେଲ୍

୧୭

PGM ( ଟନରେ )

୧୮

ପାଇର�ୋଫିଲାଇଟ୍

୧୯

କ୍ୱାର୍ ଜ୍

୨୦

କ୍ୱାର୍ଜାଇଟ୍

୨୧

ଟଲ୍କ-ଷ୍ଟି ଏଟାଇଟ୍ -ସାବୁ ନ୍ ପଥର

୨୨

ଟିଣ ପଥର

୨୩

ଭାନାଡିୟମ୍

୨୪

ପାଇର�ୋକ୍ସିନାଇଟ୍

14.511
2122.5453
286.1514
80697.4971
31.000
416.8078
12.145
172.924
20.0272
10010.036
2204.8989
918.2822
226.9552
366.3214
174.63
14
13.6728
74.9647
141.6718
0.827
0.0155
4.8648
10.132

(ଉତ୍ସ: ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ)

ଓଡିଶାରେ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ବୃଦ୍ଧି
ଦେଶରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥ ିବା ଲ�ୌହ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ଏକ ତୃ ତୀୟାଂଶ ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଓଡିଶା ଦେଶର ବୃ ହତ୍ତମ ଇସ୍ପାତ ଏବଂ ଷ୍ଟେନଲେସ୍
ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦକ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରି ଛି | ଏ ଯାବତ୍ ୩୫ ଗ�ୋଟି ଚୁ କ୍ତି ନାମା ସ୍ବାକ୍ଷରି ତ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଏବଂ ଗ�ୋଟିଏ ପେଲେଟ କାରଖାନା ଆଂଶିକ/
ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ କରି ଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଚୁ କ୍ତି ନାମା ଆଧାରି ତ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ସ୍ଥାପନ ଦକ୍ଷତା ୨୫.୨୩ ଏମ.ଟି.ପି .ଏ ଅଛି, ଯାହାକି ବର୍ଷ
୨୦୧୩-୧୪ ର ସ୍ଥାପି ତ ଦକ୍ଷତା ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୨୦% ଅଧ ିକ ଅଟେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୩୪ ସଂଖ୍ୟକ ଲ�ୌହପଥର ପର୍ଯ୍ୟବେଶିତ ଇସ୍ପାତ୍ ଶିଳ୍ପ ବିନା ଚୁ କ୍ତି ନାମା
ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାପି ତ ହ�ୋଇଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ୧୨ ଗ�ୋଟି ଶିଳ୍ପ ୭.୧୦ ଏମ.ଟି.ପି .ଏର କ୍ଷମତା ସହିତ, ଉତ୍ପାଦନରେ ସାମି ଲ ଅଛନ୍ତି | ପୁନଶ୍ଚ, ଅଳ୍ପ କିଛି ସ୍ପଞ୍ଜ
ଆଇରନ୍ କାରଖାନା ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇ ଁ ସେମାନଙ୍କର ୟୁନିଟରେ ବୃ ଦ୍ଧି ଘଟାଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ପ୍ରାୟ ୦.୪୯ ଏମ.ଟି.ପି .ଏ
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ଅଟେ । ରାଜ୍ୟରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥ ିବା ବହୁ ପରି ମାଣର ଲ�ୌହ ସମ୍ପଦକୁ ବିନିଯ�ୋଗ କରି ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ ଓ ପେଲେଟ ପ୍ଳାଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ସ୍ଥାପି ତ ହ�ୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ
ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଦେଶର ଘର�ୋଇ ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନରେ ବିଶେଷ ଅବଦାନ ରହିଛି |
ରାଜ୍ୟରେ ଥ ିବା ଖଣି ପଟ୍ଟାଧାରୀଗୁଡିକ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନର ଅତି କମରେ ୫୦% ଲ�ୌହ ଶିଳ୍ପଗୁଡିକୁ ବିକ୍ରୟ କରି ବା ପାଇ ରାଜ୍ୟ
ଁ
ସରକାର ଏକ ପ୍ରିଏମ୍ପସନ୍
ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରି ଛନ୍ତି ।
ଉପର�ୋକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ, ବହୁ ନିଯକ୍
ୁ ତି କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତିଷ ୍ଠା ଏବଂ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଖଣିଜ ବିକାଶ
ନୀତିର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଆପଣେଇନେଇଛନ୍ତି ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ ୩୩ ଏମ.ଟି.ପି .ଏ କ୍ଷମତା ବିଶଷ୍ଟ
ି ୪୭ଟି ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି ଯାହା ଦେଶର ମ�ୋଟ ସ୍ଥାପି ତ କ୍ଷମତାର ଏକ
ଚତୁ ର୍ଥାଂଶ ଅଟେ ।
ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାର ଅଧ ିନସ୍ଥ ଗ�ୌଣ ସଂସ୍ଥାଗୁଡିକର ବିକାଶ ପାଇ ଁ ଧାତବ ବିଭାଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧାତୁ ର ବିକାଶ ପାଇ ଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି
ଯାହାକି ରାଜ୍ୟରେ ଥ ିବା ଅଧ ିକ ଶିଳ୍ପକୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଗୁଡିକର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉନ୍ନତିରେ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରି ବ । ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାସ୍ଥି ତ
କଳିଙ୍ଗ ନଗର ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ହବ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
ଦେଶର ଜାତୀୟ ଇସ୍ପାତ ନୀତି, ୨୦୧୭ଅନୁ ସାରେ ମୁଣ୍ଡପି ଛା ଇସ୍ପାତ ଉପଯ�ୋଗ ୨୦୩୦ ମସି ହା ସୁଦ୍ଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତର ୭୨ କେଜିରୁ ୧୫୮ କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃ ଦ୍ଧି
ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖା ହ�ୋଇଛି । ସେହିପରି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟର ଯ�ୋଗଦାନକୁ ୧୦୦ ମି ଲିୟନ୍ ଟନକୁ ବୃ ଦ୍ଧି କରି ବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖା ହ�ୋଇଛି।
ଓଡିଶାରେ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପଗୁଡିକର ସ୍ଥିତି (ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ)
(ମି ଲିୟନ୍ ଟନରେ)
କମ୍ପାନୀ ପ୍ରକାର

ଚୁ କ୍ତିନାମା / ଅନୁ ମ�ୋଦିତ
କ୍ଷମତା

ସ୍ଥାପିତ କ୍ଷମତା

୨୦୧୯-୨୦ ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ଷିକ

ଉତ୍ପାଦନ ୨୦୨୦-୨୧

ଉତ୍ପାଦନ

(୩ୟ କ୍ୱାର୍ଟର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)

ଇସ୍ପାତ
ଚୁ କ୍ତି ନାମା
ଅଣ- ଚୁ କ୍ତି ନାମା
ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥ ିବା
କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗ ୟୁନିଟ୍
ମ�ୋଟ ଇସ୍ପାତ
ସ୍ପଞ୍ଜ ଲୁ ହା
ପେଲେଟ୍
ସର୍ବ ମ�ୋଟ
(ଲୁ ହାପଥର ଭି ତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ)

61.47

25.23

15.00

10.59

39.97

7.10

04.46

02.85

-

00.49

00.16

0.12

101.44

32.82

19.61

13.56

7.43

05.10

22.34

17.14

49.38

35.80

-

*15.29

-

29.80

(* ନିରୂପି ତ ପରି ମାଣ) 		

(ଉତ୍ସ: ଇସ୍ପାତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ, ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର)

ସମନତ
୍ୱି ଆଧୁନିକ ଇସ୍ପାତ ପ୍ଳାଣ୍ଟ

2

କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବିବରଣୀ ୨୦୨୦-୨୧

ସମ୍ପ୍ରତି, ଇସ୍ପାତ ଏବଂ ଖଣି ବିଭାଗର ପ୍ରଶାସନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଧୀନରେ ଏକ ଯ�ୌଗି କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ଆଭି ମଖ
ୁ ୍ୟ ନେଇ ଇସ୍ପାତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଗଠନ
କରାଯାଇଛି । ଇପି କଲ ସହ ଘନିଷ ୍ଠ ସମନ୍ବୟ ରକ୍ଷା କରି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟଟି ୨୦୧୬ ମସି ହା ଜୁଲାଇ ମାସଠାରୁ ଲ�ୌହ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ ସମୁଖୀନ ହେଉଥ ିବା
ସମସ୍ୟା ତଥା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାର ଉପଯ�ୋଗୀକରଣ, ନିଯକ୍
ୁ ତି ଓ ନିବେଶ ପରି ଚାଳନାର ଅନୁ ଧ୍ୟାନ ସହ ଇସ୍ପାତ ଓ ଲ�ୌହ ପର୍ଯ୍ୟବେଶିତ ଶିଳ୍ପଗୁଡିକୁ ନିମ ୍ନ ସ୍ତରରୁ
ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ହେବାପାଇ ଁ ସହାୟକ ହ�ୋଇ ପାରୁଛି।

ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ଭି ତ୍ତିଭୂମି (ଡି.ଏମ.ଏଫ୍ .)ର ଗଠନ
ଖଣି ଓ ଇସ୍ପାତ ବିଭାଗ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ୭୭୪୫ / ଏସ.ଏମ ତା. ୧୮.୦୮.୨୦୧୫ ରି ଖ ଦ ୍ବାରା ଓଡିଶା ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପ୍ରତିଷ ୍ଠାନ ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୧୫ ରେ ପ୍ରଣିତ ଓ
ଅଧ ିସୂଚିତ ହ�ୋଇଛି । ପୁନଶ୍ଚ ଓଡିଶା ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପ୍ରତିଷ ୍ଠାନ ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୧୫ ରେ କେନ୍ଦ୍ର ଖଣି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ ୍ବାରା DMFକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖଣିଜ କ୍ଷେତ୍ର କଲ୍ୟାଣ
ଯ�ୋଜନା (PMKKY) ଏବଂ ଗୁରୁ ଖଣିଜର ପଟ୍ଟାଦାରମାନଙ୍କ ଦ ୍ବାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଅର୍ଥ ଭାଗକୁ MMDR ସଂଶ�ୋଧ ିତ ଅଧ ିନିୟମ, ୧୯୫୭ ରେ (Second Schedule
ଅନୁ ସାରେ) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ବା ପାଇ ଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଅଧ ିକନ୍ତୁ, ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ ୍ବାରା ଅଧ ିସୂଚିତ ଓଡିଶା ଲଘୁ ଖଣିଜ ରି ହାତି ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୧୬
ରେ ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିରେ ଅବଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥ ିବାର ଉଲ୍ଲେଖ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିର ଆଭି ମଖ
ୁ ୍ୟ ହେଉଛି ଖଣିଜ ଖନନ ଦ ୍ବାରା
ପ୍ରଭାବିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହିତ ବା ସ୍ବାର୍ଥ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବା । ଓଡିଶାର ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିର ଗଠନ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହ�ୋଇଛି । ଡିସେମ୍ବର
୨୦୨୦ ସୁଦ୍ଧା ୧୧୭୩୧.୫୨ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ ସଂଗୃହୀତ ହ�ୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପ୍ରତିଷ ୍ଠାନର ପରି ଚାଳନା ତଥା ତଦାରଖ ପାଇ ଁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ
ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ କମି ଟି ଏହି ବିଭାଗର ଅଧ ିସୂଚନା ସଂଖ୍ୟା ୫୮୪୧ ତା. ୧୪.୦୭.୨୦୧୬ ରି ଖ ଅନୁ ସାରେ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ।ଜିଲ୍ଲା
ଖଣିଜ ପ୍ରତିଷ ୍ଠାନ ଦ ୍ବାରା ଅନୁ ମ�ୋଦିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇ ଁଏହି ବିଭାଗର ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୧୦୩୫୧ ତା. ୧୭.୧୨.୨୦୧୬ ରି ଖରେ ଏହାକୁ ଯ�ୋଜନା ଓ ସଂଯ�ୋଜନ ବିଭାଗକୁ
ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି ।

ଖଣିଜ ବ୍ଲକ୍ ନିଲାମ
ଖଣି ଲି ଜ୍ ଅବଧ ି ସମାପ୍ତ ହ�ୋଇଯ଼ାଇଥ ିବା ୨୩ ଗ�ୋଟି ଖଣିଜ ବ ୍ଲକକୁ ମି ଶାଇ ୨୦୧୯-୨୦ ବର୍ଷରେ ୨୫ ଗ�ୋଟି ଖଣିଜ ବ ୍ଲକ୍ ସଫଳତାର ସହିତ ନିଲାମ
କରାଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଗ�ୋଟିଏ ଖଣି ଲି ଜର ଅବଧ ି ସମାପ୍ତ ହ�ୋଇଥ ିବା, ଯଥା ବାଦାମପାହାଡ ଲୁ ହାପଥର ବ ୍ଲକ୍ ଜୁନ୍, ୨୦୨୦ରେ ସଫଳତାର ସହ
ନିଲାମ କରାଯାଇଛି । ଏଥ ିମଧ୍ୟରୁ, ୧୯ ଗ�ୋଟି ବ ୍ଲକ୍ ପାଇ ଁ ଖଣି ପଟ୍ଟାଧାରୀ ଡିଡ୍ ୨୦୨୦-୨୧ରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହ�ୋଇଛି ।
୧୫ ଗ�ୋଟି ମି ନେରାଲ୍ ବ ୍ଲକ୍ (୧୪ ଟି ନୂ ଆ ଭର୍ଜିନ୍ ବ ୍ଲକ୍ ଏବଂ ଗ�ୋଟିଏ ମି ଆଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣି) ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଲାମ ପାଇ ଁ ପାଇପଲାଇନରେ ଅଛି । ଏଥ ିମଧ୍ୟରେ
ଦୁ ଇ ଗ�ୋଟି ବ ୍ଲକ୍ ଯଥା ଉଞ୍ଚାବାଲି ଆଇରନ୍ ଏବଂ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ବ ୍ଲକ୍ ଏବଂ କାଳିମାଟି ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ବ ୍ଲକ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ବ�ୈଧାନିକ କ୍ଲିୟରାନ ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ନିଲାମ
କରାଯି ବା ପାଇ ଁ ଯ�ୋଜନା କରାହ�ୋଇଛି ।

5T ର ପ୍ରଣୟନ
•

ଆଇ୩.ଏମ୍.ଏସ୍.ର ଉନ୍ନତିକରଣ : ଇସ୍ପାତ ଏବଂ ଖଣି ବିଭାଗ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ମାଇନ ୍ସ ଏବଂ ମି ନେରାଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସି ଷ୍ଟମ ଅର୍ଥାତ୍
ଏହି ଆଇ୩.ଏମ୍.ଏସ୍. (i3MS) ନାମକ ଏକ ସଫ୍ଟ ୱେୟାର ପ୍ରୟ�ୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଇ.ଟି. ଭି ତ୍ତିକ ଖଣିଜ ପ୍ରଶାସନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ଛି ଯଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ
ଖଣିଜ କାରବାରରେ ଅଧ ିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସି ପାରି ଛି ଏବଂ ଏହାର ସଠିକ୍ ମନିଟରି ଂ ଏବଂ ତଦାରଖ ସୁନିଶ୍ଚି ତ ହ�ୋଇ ପାରି ଛି । ଏହି ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜିର
ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଖଣି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବସାୟି କ କାରବାରକୁ ସୁଗମ କରି ବା ସହିତ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ଉତ୍ତଳ�ୋନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରି ଶେଷ ବ୍ୟବହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନଜର ରଖ ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି । ଯାନବାହାନ ଟ୍ରାକିଂ, ଇ-ଅନୁ ମତି ଏବଂ ନିୟମି ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ିବା ସହିତ ଅନଲାଇନ୍
ଟ୍ରାକିଂକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହଜ କରି ଥାଏ । ଆଇ୩.ଏମ୍.ଏସ୍.ର ସି ଷ୍ଟମକୁ ଆହୁ ରି ଉନ୍ନତ କରି ବା ପାଇ ଁ ଡ୍ରୋନ୍ ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜି, ୱେବ୍ କାଷ୍ଟିଂ ପଦ୍ଧତି
ଗ୍ରହଣ କରି ବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ।

•

ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ମାନଚିତ୍ରକରଣ : ରାଜ୍ୟରେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ପରି ମାଣ, ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏବଂ ବିକାଶ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ସୂଚାଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ
ବିସ୍ତୃତ ମି ନେରାଲ୍ ରି ସ�ୋର୍ସ ମାନଚିତ୍ରକରଣ ପାଇ ଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ।

•

ଖଣିଜ ଅନୁ ସନ୍ଧାନର ଉନ୍ନତିକରଣ : ରାଜ୍ୟରେ ଖଣିଜ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ କ୍ଷମତା ଅଭି ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଁ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଏବଂ ଓ.ଏମ୍.ଇ.ସି .ଏଲ୍ .କୁ ଅଧ ିକ
ମଜବୁ ତ ଏବଂ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରାଯାଉଛି । ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଏଜେନ୍ସି ଗୁଡିକ ସହିତ ଯ�ୋଗସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ଖଣିଜ ଅନୁ ସନ୍ଧାନରେ ଆଇ.ଟି.ର
ବ୍ୟବହାରକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯି ବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଓ.ଏମ୍.ଇ.ସି .ଏଲ୍ .କୁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କ�ୋର ନମୁନା ସଂଗ୍ରାହକ ରୂପେ ସ୍ଥାପି ତ କରାଯି ବାର ଯ�ୋଜନା
ସରକାର ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ।

•

ଦକ୍ଷତା ଗଠନ ଏବଂ କ�ୌଶଳ ଉନ୍ନତିକରଣ : ମାନବ ସମ୍ବଳର ଅଭି ବୃଦ୍ଧି ଓ ଦକ୍ଷତା ଗଠନ ପାଇ ଁ ଏହି ବିଭାଗ ଏବଂ ଏହାର ଅଧ ିନସ୍ଥ ପି .ଏସ୍.ୟୁ.ଗୁଡିକ
ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ଶ୍ରମଶକ୍ତି ଉତ୍ସକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଛି । ବ�ୈଷୟି କ ଅଧ ିକାରୀମାନଙ୍କର କ�ୌଶଳରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇ ଁ
ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ତଥା ଉଦଭାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆୟ�ୋଜନ କରାଯାଉଛି । ବିଭାଗରେ ଜଟିଳ କେସ୍ଗଡ
ୁ ିକର ଅନୁ ଧ୍ୟାନ କରି ବା ପାଇ ଁଏକ ଦକ୍ଷ ଆଇନ
ବିଶାରଦ ଦଳ ଗଠନ କରାଯି ବା ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ।

•

ଓଡିଶା ଖଣି ନିଗମ ଲି ଃ (ଓ.ଏମ୍.ସି .ଲି ଃ) ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକ / ବିକ୍ରେତାମାନଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ ଭି ତ୍ତିକ ଯ�ୋଗାଯ�ୋଗକୁ ପରି ଚୟ କରାଇବା : ଓଡିଶା
ଖଣି ନିଗମ ଦ୍ୱାରା ସମୟାନୁ ଯାୟୀ ସେବା ଯ�ୋଗାଇବା ପାଇ ଁ ERF / SAP ସଫ୍ଟ ୱେରକୁ ପ୍ରଣୟନ କରି ବା ପାଇ ଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ।
କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବିବରଣୀ ୨୦୨୦-୨୧
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•

କର୍ପୋରେଟ୍ ସାମାଜିକ ଦାୟି ତ୍ୱ (ସି .ଏସ୍.ଆର୍.) କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅନୁ ଯାୟୀ, ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଗ୍ରାମଗୁଡିକର ବ୍ୟାପକ ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନତ
୍ୱି କରି ବା ଦିଗରେ ଓଡିଶା ଖଣି
ନିଗମ ବିଶେଷ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ବାକୁ ଯାଉଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଥ ିବା ସ୍ମାର୍ ଟ୍ ସି ଟି ଅନୁ ଯାୟୀ ଅଳ୍ପ କେତେଗୁଡିଏ ଗ୍ରାମକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ରାମ ଭାବରେ ବିକଶିତ
କରି ବାକୁ ଯାଉଛି ।

ଓଡିଶା ଜନସେବା ଆଇନ ପାଇ ଁଅଧିକାର: ନିମଲ
୍ନ ି ଖ ିତ ୯ (ନଅ) ଗ�ୋଟି ସାର୍ବଜନୀନ ବିଷୟକୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ସେବା (ଓ.ଆର୍.ଟି.ପି .ଏସ୍) ଅଧ ିନିୟମ ଅନୁ ଯାୟୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ ହ�ୋଇଛି । ସେଥ ି ମଧ୍ୟରୁ
କ୍ରମି କ ନମ୍ବର ୧ ରୁ ୮ ସେବାଗୁଡିକ G2B ଅଧୀନରେ ଏବଂ କ୍ରମି କ ନଂ ୯, G2C ଅଧୀନରେ ଅଛି ।
1. ଖଣିଜ ବ୍ୟାପାର ଅନୁ ମତିପତ୍ର |
2. ଇ-ଅନୁ ମତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ (ଖଣି ପଟ୍ଟାଧାରୀ ପାଇ)ଁ
3. ଇ-ଅନୁ ମତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ (ବ୍ୟାପାର ପାଇ)ଁ
4. ପରି ବହନ ଯାନ ପଞ୍ଜୀକରଣ |
5. ପରି ବହନକାରୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ |
6. ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲଘୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟତୀତ ଲଘୁ ଖଣିଜ ପାଇ ଁ ଖଣି ଯ�ୋଜନାର ଅନୁ ମ�ୋଦନ |
7. ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ପାଇ ଁ ଖଣି ଯ�ୋଜନା ଅନୁ ମ�ୋଦନ |
8. ମୃତ୍ତିକା ଖନନ / ପୂରଣ ପାଇ ଁ NOC (ସର୍ଫେସ୍ ରାଇଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଅର୍ଡର ଭାବରେ ନାମି ତ) |
9. ଅଭି ଯ�ୋଗର ସମାଧାନ
ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଧୀନରେ ଉପର�ୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ସେବା ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି |

ଓଡିଶା ଖଣିଜ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ନୀତି
ରାଜ୍ୟରେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ସଠିକ ଆକଳନ କରି ବା ପାଇ ଁ ଏବଂ ବ�ୈଜ୍ଞାନିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାକୃତକ
ି ସମ୍ପଦର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପଯ�ୋଗ ପାଇ ଁ ରାଜ୍ୟ
ସରକାର ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ବିଭାଗର ତା. ୦୪.୦୭.୨୦୧୫ ରି ଖ ସଂକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡିଶା ଖଣିଜ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ନୀତି, ୨୦୧୫ ପ୍ରଣୟନ କରି ଛନ୍ତି । ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି
ବିଭାଗର ସଂକଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟା ୭୦୩୧ ତା. ୧୭.୦୮.୨୦୧୬ ରି ଖ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡିଶା ଖଣିଜ ଉତ୍ତୋଳନ ନିଗମ ଲି ମିଟେଡ (OMECL)ର ସ୍ଥାପନ ପାଇ ଁ ମଞ୍ଜୁରୀ
ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ନିଗମ ତା. ୨୫.୧୦.୨୦୧୬ ରି ଖରେ କମ୍ପାନୀ ଅଧ ିନିୟମ ୨୦୧୩ ଅଧୀନରେ ଓଡିଶା ଖଣି ନିଗମ (OMC) ଲି ମିଟେଡ ଶତକଡା ୧୦୦ ଭାଗ
ଗ�ୌଣ କମ୍ପାନୀ ରୂପେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହ�ୋଇଛି । ପୁନଶ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ OMECLର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୁପାରି ସ କରି ବା ପାଇ ଁଗ�ୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ କ୍ଷମତା
ସମ୍ପନ୍ନ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ଇତିମଧ୍ୟରେ, OMECL ରେ ଥ ିବା ଓଡିଶା ଖଣି ନିଗମ (OMC)ର ସମସ୍ତ ଅଂଶଧନକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି
ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉକ୍ତ OMECL କମ୍ପାନୀକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି । ଯଦ୍ୱାରା ଏହା ଏକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ହେବା ବ୍ୟତୀତ ଏହା ଖଣି
ଖନନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ନିୟ�ୋଜିତ ହ�ୋଇପାରି ବ । ବାସ୍ତବରେ, OMECLକୁ ଖଣି ବ ୍ଲକ ଆବଣ୍ଟନ ପକ୍ୟ
ରି ା ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇସାରି ଛି ।

ଓଡିଶା ଲଘୁ ଖଣିଜ ରି ହାତି ନିୟମ, ୨୦୧୬
ଏମ.ଏମ.ଡି.ଆର ଅଧ ିନିୟମ, ୧୯୫୭ ସଂଶ�ୋଧନ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ରାଜ୍ୟ ସରକାର “ଓଡିଶା ଲଘୁ ଖଣିଜ ରି ହାତି ନିୟମ, ୨୦୦୪”କୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ୧୦୨୨୧
ତା. ୧୪.୧୨.୨୦୧୬ ରି ଖକୁ ପରି ବର୍ତ୍ତନ କରି “ଓଡିଶା ଲଘୁ ଖଣିଜ ରି ହାତି ନିୟମ, ୨୦୧୬” ପ୍ରଚଳନ କରି ଛନ୍ତି ଯଦ୍ୱାରା ୩୧ ଗ�ୋଟି ଗୁରୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥକୁ
ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଲଘୁ ଖଣିଜ ରୂପେ ଘ�ୋଷଣା କରି ଛନ୍ତି । ଅଧ ିକ ସ୍ବଚ୍ଛତା ଓ ପ୍ରଭାବୀ କାର୍ଯ୍ୟ।ନ୍ୱୟନ ନିମିତ୍ତ ତା. ୧୮.୦୭.୨୦୧୭ ଏବଂ
୨୧.୦୫.୨୦୧୮ ରି ଖରେ ଏହି ନିୟମର ପୁନଃ ସଂଶ�ୋଧନ କରାଯାଇଛି ।

କ୍ୟୁ.ଏଲ୍ /ଏମ୍.ଏଲ୍ /ପି.ଇ.ଏଲ୍ ଦରଖାସ୍ତର ନିଷ୍କାସନ
COVID-19 ପରି ସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଖଣି ପଟ୍ଟା ଅନୁ ମ�ୋଦନ/ ପୂର୍ବେକ୍ଷଣ ଲାଇସେନ ୍ସ (Prospecting licence) ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି | ଏହି ସମୟ
ମଧ୍ୟରେ ମହାନଦୀ ଅବବାହିକା (basin)ରେ ଅବସ୍ଥି ତ ପାଞ୍ଚ ଗ�ୋଟି ବ ୍ଲକକୁ ପେଟ୍ରୋଲି ୟମ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ ଲାଇସେନ ୍ସ (ପି .ଇ.ଏଲ୍ ) (Petroleum Exploration
Licence) ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗ�ୋଟିଏ ବ ୍ଲକର ଲାଇସେନ ୍ସ ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି । ବାସ୍ତବରେ ଏହିପରି ଲାଇସେନ ୍ସ ପ୍ରଦାନ
କରି ବାରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଅନୁ ଭୂତି | ତାଳଚେର କ�ୋଇଲା ପରି ମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ�ୋଟିଏ ବ ୍ଲକ୍ ପାଇ ଁ ଖଣି ପଟ୍ଟା ଅନୁ ମତି ଦିଆସରି ଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁ ଇ ଗ�ୋଟି
କ�ୋଇଲା ବ ୍ଲକ୍ ପାଇ ଁ ନୀତି ଓ ସର୍ତ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ସମୁଦ୍ର ତଟ ବାଲି ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡିକ (Beach and minerals) ନିମିତ୍ତ ଅନ୍ ୱେଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ�ୋଟିଏ ଖଣି ପାଇ ଁ ହ�ୋଇସାରି ଛି ଏବଂ ଉକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ କେନ୍ଦ୍ର
ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଠାରୁ ଅନୁ ମ�ୋଦନ ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ଖଣି ପଟ୍ଟା ମଞ୍ଜୁର କରାଯି ବ |
ଗୁରୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ବାବଦରେ, ଗ�ୋଟିଏ ଚୂ ନ ପଥର ଖଣିର ଖଣି ପଟ୍ଟାର ଅବଧ ି ବୃ ଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି | ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ବାବଦରେ, ଗ�ୋଟିଏ ଫାୟାର୍ କ୍ଲେ (Fire
Clay) ଖଣି, ୪ (ଚାରି ) ଗ�ୋଟି ସାଜସଜ୍ଜା ପଥର ଖଣି (Decorative Stone) ଖଣି ପଟ୍ଟା ଅବଧ ିକୁ ବୃ ଦ୍ଧି କରାଯାଇଅଛି | ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୫ (ପାଞ୍ଚ) ସାଜସଜ୍ଜା
ପଥର (Decorative Stone) ଖଣିଗଡ
ୁ ିକ ପାଇ ଁ ସୀମା ଓ ସର୍ତ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନୀତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି |
4
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ଭୂତତ୍ତ୍ୱ
ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ
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ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ
ରାଜ୍ୟରେ ଖଣିଜ ଭି ତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ଓ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ଚିହ୍ନଟ ତଥା ଆକଳନ ବୃ ଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଓଡିଶା ଖଣିଜ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ଥାଏ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ ଥ ିବା ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତଥା ଛଅଟି କ୍ଷେତ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯଥା : ବଲାଙ୍ଗୀର , ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ,
କେନ୍ଦୁଝର, କ�ୋରାପୁଟ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶାସନ କରାଯାଏ । ୨୦୨୦-୨୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ, ଅଧ ିକ ନିଲାମ ଉପଯ�ୋଗୀ ଖଣିଜ ବ ୍ଲକ୍ ସୃଷ୍ଟି କରି ବା
ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ୧୬ ଗ�ୋଟି ବିଭିନ୍ନ ଖଣିଜ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜି-୨ ସ୍ତରରେ ୮ (ଆଠ) ଗ�ୋଟି, ଜି -୩ ସ୍ତରରେ ୫ (ପାଞ୍ଚ) ଗ�ୋଟି ଏବଂ ଜି -୪
ସ୍ତରରେ ୩ (ତିନି) ଗ�ୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ଥ ିବା ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଯଥା :- କ�ୋଇଲା, ଲୁ ହା ଓ ମାଙ୍ଗାନିଜ,୍ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ , ଚିନାମାଟି, ସ�ୋପ୍
ଷ୍ଟୋନ୍ , ଚୂ ନପଥର, ଆୟତାକାର/ ସାଜସଜ୍ଜା ପଥର, କ୍ୱାର୍ ଜ୍ / କ୍ୱାର୍ଜାଇଟ୍ ଓ ଆର୍ଟିସାନ୍ ଗ୍ରେଡ୍ (Artisan Grade) ସାଜସଜ୍ଜା ପଥର ଆଦିର ଅନୁ ସନ୍ଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ଆକଳନ ନିମନ୍ତେ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଅଧ ିନରେ ରତ୍ନପଥର ପରୀକ୍ଷାଗାର, ଶିଳାତତ୍ତ୍ୱ ପରୀକ୍ଷାଗାର ଓ
ଧାତୁ ପି ଣ୍ଡ ଚିକ୍କଣକାରୀ ପରୀକ୍ଷାଗାରମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି ।
ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ବିଭାଗ ଏବଂ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଅବିରତ ମି ଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏକ ଆଧୁନିକ ରଞ୍ଜନ ରଶ୍ମି (X-Ray) ପରୀକ୍ଷାଗାର ସ୍ଥାପି ତ ହ�ୋଇଛି, ଯାହାକି
ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷାଗାର ରୂପେ ପରି ଗଣିତ ।
ବହିଃ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ ସହିତ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଅଧୀନସ୍ଥ ରତ୍ନ ପଥର ପରୀକ୍ଷାଗାର, ଶିଳା ତତ୍ତ୍ୱ ପରୀକ୍ଷାଗାରଓ ଧାତୁ ପି ଣ୍ଡ ଚିକ୍କଣକାରୀ ପରୀକ୍ଷାଗାରମାନ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି ।
୨୦୨୦-୨୧ ପାଇ ଁଭୂତତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ସଫଳତା
କ୍ରମିକ

ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୦-୨୧

ଭୁତାତ୍ତ୍ୱିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

ସଂଖ୍ୟା

୧

ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ ସଂଖ୍ୟା

୨

ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ମାନଚିତ୍ରକରଣ (୧:୨୫,୦୦୦)

୩

ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ମାନଚିତ୍ରକରଣ (୧:୧୦,୦୦୦)

୪

ସବିଶେଷ ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ମାନଚିତ୍ରକରଣ
(୧:୫୦୦୦/୧:୨୦୦୦)

୫

ପରୀକ୍ଷା ମୂଳକ ଖନନ

୬

ଖନନ

୭

ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ଶିଳା / ଖଣିଜ
କ�ୋଇଲା ନମୁନା

୮

ଭୂଭ�ୌତିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ (Magnetic Survey)
(Self – Potential Survey)

୯

ଅନୁ ମ�ୋଦିତ ବିବରଣୀ ଚୂ ଡାନ୍ତୀକରଣ

୧୦

ଅନୁ ସନ୍ଧାନ ବିବରଣୀର ବ�ୈଷୟି କ ମୂଲ୍ୟାୟନ [Under Section 10 A (2) (B)]

୧୧

ସ�ୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପଥର ବ୍ୟତୀତ ଲଘୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ଖନନ ଯ�ୋଜନାଗୁଡିକର
ଅନୁ ମ�ୋଦନ

୧୨

ନିଲାମ ଉପଯ�ୋଗୀ ବ ୍ଲକ୍ ଗୁଡିକର ଅନୁ ସନ୍ଧାନ ବିବରଣୀର ଚୂ ଡାନ୍ତୀକରଣ

୧୩

ଖଣିଜ ବ ୍ଲକଗୁଡିକର ଅନୁ ସନ୍ଧାନ ସ୍ତରର ଚୂ ଡାନ୍ତୀକରଣ

୧୪

ରତ୍ନପଥର ଚିହ୍ନଟ
ରତ୍ନ ପଥର ସଂଖ୍ୟା
ରାଜସ୍ୱ ଆହରଣ କରାଯାଇଥ ିବା ଟଙ୍କା

୧୫

ଶିଳା ତତ୍ତ୍ୱ
ଶିଳା ସଂଖ୍ୟା

(ଏପ୍ରିଲ୍ ରୁ ଜାନୁ ୟାରୀ )

16 ଗ�ୋଟି

176 ବର୍ଗ କି.ମି .

0.815 ବର୍ଗ କି.ମି .
2.0075 ବର୍ଗ କି.ମି .
75.6 କ୍ୟୁ ମି

3280.98 ମି
[1126.48 ମି (ନିଜସ୍ବ)
2154.5 ମି ଟର (ବାହ୍ୟସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା)]
568
126.6 ମି

0.25 ବର୍ଗ କି.ମି .
0.3 ବର୍ଗ କି.ମି .
17 ଗ�ୋଟି
5 ଗ�ୋଟି

2088 ଗ�ୋଟି
4 ଗ�ୋଟି
3ଟି ବ ୍ଲକ

185
ଟ. 1,09,150 / 74 ଗ�ୋଟି
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ଲୁ ହା ପଥର ଓ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍:

ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ :

•

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ର�ୋଏଡା – ଡି ଠାରେ ଜି-୨ ସ୍ତରର ଅନୁ ସନ୍ଧାନ
୨୦୧୯-୨୦ରୁ ଚାଲୁ ଅଛି ଏବଂ ଅଦ୍ୟାବଧ ି ୧୫ଟି ବ�ୋରହ�ୋଲ ଜରି ଆରେ
୪୯୮.୨ ମି ଟର ବ୍ୟଧନ କରାଯାଇ ୫୫.୫୫ ମି ଟର ସ୍ଥ ୁଳତାର ମାଙ୍ଗାନିଜ୍
ଖଣିଜକରଣର ଦୃ ଷ୍ଟି ଉପଯ�ୋଗୀ ହ�ୋଇଛି । ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ
ଛ�ୋଟ ପକେଟ୍ ଆକାରରେ (chert band) ଓ ମାଙ୍କଡା ପଥର ସହ
ରହିଛି ।

•

•

କେନ୍ଦୁଝରର ଜିଲ୍ଲାର ଠାକୁରାଣୀ ଲୁ ହାପଥର ବ ୍ଲକରେ ଜି-୪ ସ୍ତରରେ
ଅନୁ ସନ୍ଧାର କରାଯାଇ ୧:୧୦,୦୦୦ ସ୍କେଲରେ ୦.୮୧୫ ବର୍ଗ କି.ମି .
ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ମାନଚିତ୍ରକରଣ (mapping) କରାଯାଇଅଛି ।

ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଲପଦରଠାରେ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ପାଇ ଁ ଜି-୨ ସ୍ତରର
ଅନୁ ସନ୍ଧାନ ୨୦୧୯-୨୦ ଠାରୁ ଚାଲୁ ରହିଛି | ୧୬ଟି ବ�ୋରହ�ୋଲ୍
ଜରି ଆରେ ୩୪୦.୫ ମି ଟର ବ୍ୟଧନ କରାଯାଇ ସେଥ ିରୁ ୧୬୯.୯୫
ମି ଟର ସ୍ଥ ୁଳତାର ଗ୍ରାଫାଇଟ ଥ ିବାର ଦୃ ଷ୍ଟିଗ�ୋଚର ହ�ୋଇଛି |
ବ�ୋରହ�ୋଲ୍ ଗୁଡିକର ଗଭୀରତା ୧୬.୫୦ରୁ ୨୯.୮୫ ମି ଟର ବିଶଷ୍ଟ
ି
ଅଟେ | ଗ୍ରାଫାଇଟର ଆପେକ୍ଷିକ ସ୍ଥ ୁଳତା ୧.୬୦ରୁ ୨୫.୬୦ ମି ଟର
ମଧ୍ୟରେ ସୀମି ତ ଅଟେ |

•

•

ବାହ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟଧନ ହେବାକୁ ଥ ିବା ଦୁ ଇଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ,
ମାଙ୍କଡନଚା ଲୁ ହାପଥର ବ ୍ଲକରେ Forest Clearance ପାଇବା
ପରେ ତୁ ରନ୍ତ ବ୍ୟଧନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ କରାଯି ବ ଯାହା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୂ ଡାନ୍ତ
ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି |

ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର କରାବିରା ଠାରେ ବାହ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା
ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ନିମନ୍ତେ ୩୬ ଗ�ୋଟି ବ�ୋରହ�ୋଲ୍ ଜରି ଆରେ ୨୬୨୨.୫
ମି ଟର୍ ଜି-୨ ସ୍ତରର ବ୍ୟଧନ କରାଯାଇ ମ�ୋଟ ୪୨୦.୭ ମି ଟରର
ଗ୍ରାଫାଇଟ ହାସଲ କରାଯାଇଛି | କ�ୋଭି ଡ୍-୧୯ କଟକଣା ଯ�ୋଗୁ ଁ
ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବ୍ୟଧନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଦ୍ୟାବଧ ି
ଚାଲୁ ରହିଅଛି, ଯାହାକି ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୧ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ |

•

ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ବେହେରାମୁଣ୍ଡା ଠାରେ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ନିମନ୍ତେ
ଜି-୩ ସ୍ତରର ଅନୁ ସନ୍ଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ମ୍ୟାପି ଙ୍ଗ୍ ଓ ବିକ୍ଷିପ୍ତ
ବ୍ୟଧନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି ।

•

ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ଧଭୂଇ ଁ ଠାରେ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ନିମନ୍ତେ ଜି-୪
ସ୍ତରର ଭୂଭ�ୌତିକ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା
self potential ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଜରି ଆରେ ୦.୩ବର୍ଗ କିଲ�ୋମି ଟର
ପରି ମିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି ।

ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲାର ଖଳାପଦର ବ ୍ଲକରେ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ବିୟରି ଙ୍ଗ୍ କ�ୋର୍

ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ତେଲି ପଦରରେ ସ୍ଫଟିକାକାର ଚୂ ନପଥର କ�ୋର୍

ଚୂ ନ ପଥର:
•

ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ତେଲି ପଦର ଠାରେ ୨୦୧୮-୧୯ କ୍ଷେତ୍ର ବର୍ଷରୁ ଜି-୨
ସ୍ତରର ସ୍ପଟିକାକାର ଚୂ ନ ପଥର ନିମନ୍ତେ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ କରାଯାଇ ୪୦
ଗ�ୋଟି ବ�ୋରହ�ୋଲ୍ ଜରି ଆରେ ୧୧୭୭ ମି ଟର ବ୍ୟଧନ କରାଯାଇଛି |
ମ�ୋଟ ୩୭୩.୪୨ ମି ଟର ସ୍ଥ ୁଳତାର ଚୂ ନପଥର ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ।
ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ବର୍ଷରେ ଉକ୍ତ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରାଯି ବ ।
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ଚିନାମାଟି:
•

୨୦୧୮-୧୯ କ୍ଷେତ୍ର ବର୍ଷରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଡୁ ମୁରିଆ ଅ଼ଞ୍ଚଳରେ
ଚିନାମାଟି ନିମନ୍ତେ ଜି-୨ ସ୍ତରର ଅନୁ ସନ୍ଧାନ ଚାଲୁ ରହିଛି ଓ
ଅଦ୍ୟାବଧ ି ୭୮ ଗ�ୋଟି ବ�ୋରହ�ୋଲ୍ ଜରି ଆରେ ୧୬୩୫.୨
ମି ଟର୍ ବ୍ୟଧନ କରାଯାଇ ୧୩୦୧.୬୯ ମି ଟର ଚିନାମାଟି ଥ ିବାର
ଦୃ ଷ୍ଟିଗ�ୋଚର ହ�ୋଇଛି | ଏହି ଅନୁ ସନ୍ଧାନ ୨୦୨୦-୨୧ କ୍ଷେତ୍ର ବର୍ଷରେ
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହ�ୋଇପାରି ବ |

କ�ୋଇଲା:
•

ଝାରସୁଗଡ଼
ୁ ା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଇବଉପତ୍ୟକାର ବ ୍ଲକ-୪ର ଡ଼ିପ
ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ�ୋଇଲା ଅନୁ ସନ୍ଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଅଛି । ଚଳିତ କ୍ଷେତ୍ର
ବର୍ଷରେ ଅଦ୍ୟାବଧ ି ୨ଟି ବ�ୋରହ�ୋଲରେ ୫୨୭ ମି ଟର ବ୍ୟଧନ
କରାଯାଇଛି, ଯେଉଥଁ ିରେ ୧୦୧.୨୯ ମି ଟର ସ୍ଥ ୁଳତାର କ�ୋଇଲା ଥ ିବାର
ସନ୍ଧାନ ମି ଳିଛି ।

•

ଇବ ଉପତ୍ୟକାର ମଧୁପର
ୁ ବ ୍ଲକରେ କ�ୋଇଲା ନିମନ୍ତେ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ
କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହ�ୋଇଛି ଏବଂ ୨୦୨୦-୨୧ରେ ୫ ଗ�ୋଟି ବ�ୋରହ�ୋଲରେ
୨୩୬୦.୭୦ ମି ଟର ବ୍ୟଧନ କରାଯାଇ ସେଥ ିରେ ୩୮୦.୯୯ ମି ଟର
ସ୍ଥଳ
ୂ ତାର କ�ୋଇଲା ଥ ିବାର ଜଣାପଡ଼ିଅଛି । ଏହି ବ ୍ଲକରେ ଲାଜକୁରା
କ�ୋଇଲା ସି ମ ୍ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଓ ଇକ�ୋନ�ୋମି କ୍ ସି ମ ୍ ଅଟେ । ଏହି ସି ମ ୍ ତିନି
ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହ�ୋଇଛି ଯାହାର ସ୍ଥ ୁଳତା ୩.୩୯ ମି ଟରରୁ ୩୪.୩୮
ମି ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟେ । ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିବରଣୀ/ରି ପ�ୋର୍ଟର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ
ଅଗ୍ରଗତି ଅଛି ।

ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଡୁ ମୁରିଆ ଠାରେ ଚିନାମାଟି କ�ୋର୍

ଆୟତାକାର ଓ ସ�ୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପଥର:
•

କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ପାବୁ ରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆୟତାକାର ଓ ସ�ୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ
ନିମନ୍ତେ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ ହ�ୋଇଛି ଓ ୧:୨୫,୦୦୦ ସ୍କେଲରେ ୭୦ ବର୍ଗ କି.ମି .
ଅଞ୍ଚଳର ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍କାନିଙ୍ଗ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କ�ୌଣସି ଆୟତାକାର ଓ
ସ�ୈନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପଥର ଥ ିବାର ସୂଚନା ମି ଳି ନାହି ଁ ।

•

ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଗରାବନ୍ଧ ଠାରେ ଆୟତାକାର ଓ ସ�ୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ
ପଥର ନିମନ୍ତେ ଜି-୩ ସ୍ତରର ଅନୁ ସନ୍ଧାନ ଚାଲୁ ରହିଛି ଓ ୧:୨୫,୦୦୦
ସ୍କେଲରେ ୭୬ ବର୍ଗ କି.ମି . ଓ ୧:୪୦୦୦ ସ୍କେଲରେ ୦.୧୯ ବର୍ଗ କି.ମି .
ମ୍ୟାପି ଙ୍ଗ୍ କରାଯାଇଛି | ଲି ଙ୍ଗିପୁର ଗ୍ରାମର ୩୦୦ ମି ଟର ଦକ୍ଷିଣ
ପଶ୍ଚି ମାଞ୍ଚଳରେ ୩୦୦ ମି ଟର X ୨୭୦ ମି ଟର ଆକୃତି ବିଶଷ୍ଟ
ି ଏକ
potential ଆୟତାକାର ଓ ସ�ୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପଥର ବ ୍ଲକ ଚିହ୍ନଟ
କରାଯାଇଛି |

କ୍ୱାର୍ ଜ୍ ଓ କ୍ୱାର୍ଜାଇଟ୍ :
•

ଇବ୍ ଉପତ୍ୟକା କ�ୋଇଲା ଫିଲ୍ଡରେ ନିୟ�ୋଜିତ କ୍ରଲର୍ ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ରି ଗ ୍

ସୁବର୍ଣ୍ଣପର
ୁ ଜିଲ୍ଲାର ବୁ ରବୁ ଦା ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ୱାର୍ଜ ଓ କ୍ୱାର୍ଜାଇଟ ନିମନ୍ତେ
ଜି-୩

ସ୍ତରର

ଅନୁ ସନ୍ଧାନ

୧୫୦ ମି X ୧୦୦ ମି

କରାଯାଇ

ହାତିଲମୁଣ୍ଡା

ଅଞ୍ଚଳରେ

ଓ ୧୮୦ ମି X ୭୦ ମି ଆକୃତି ବିଶଷ୍ଟ
ି

୨ଟି କ୍ୱାର୍ଜ ବଡ଼ି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଅଛି ।

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ:
•

ରତ୍ନପଥର ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ୧୮୫ଟି ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ମୂଲ୍ୟବାନ, ସ୍ୱଳ୍ପ
ମୂଲ୍ୟବାନ ଓ ଜ�ୈବିକ ପଥର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ଟ.୧,୦୯,୧୫୦/(ଏକ ଲକ୍ଷ ନଅ ହଜାର ଏକ ଶହ ପଚାଶ ଟଙ୍କା) ମାତ୍ର ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ
ହ�ୋଇଛି ।

•

ଶିଳାତତ୍ତ୍ୱ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ସଂଗୃହୀତ
୭୪ଟି ନମୁନାର ପରୀକ୍ଷଣ ହ�ୋଇଅଛି ।

ସ�ୋପ୍ଷ୍ଟୋନ:
•

ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଭାଲୁ ଡ଼ୁଙ୍ଗୁରି ଠାରେ ସ�ୋପଷ୍ଟୋନ ନିମନ୍ତେ ଜି-୩
ସ୍ତରର ଅନୁ ସନ୍ଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି । ୧:୨୫,୦୦୦ ସ୍କେଲରେ
୩୦ ବର୍ଗ କି.ମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ମ୍ୟାପି ଙ୍ଗ କରାଯାଇଛି ।
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•

ବ�ୈଷୟି କ କମି ଟି ଖଣି ପଟ୍ଟା ଥ ିବା ୩ଟି ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିବରଣୀ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରି ଛନ୍ତି ଯାହାର ନିଲାମ କରାଯି ବ ।

•

ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଝାରପଡ଼ା, ଲାଉସାହି ଓ ନୂ ଆଗା ଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜି-୩ ସ୍ତରର ଅନୁ ସନ୍ଧାନ କରାଯାଇ ୨.୯୭୨ ନିୟୁତ ଘନ ମି ଟର ଆକଳନ ହ�ୋଇଥ ିବା
ତିନ�ୋଟି ଆୟତ୍ତକାର ଓ ସ�ୌନ୍ଦର୍ଯକରଣ ପଥର ବ ୍ଲକର ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିବରଣୀ ନିଲାମ ନିମନ୍ତେ ଖଣି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟକୁ ପଠାଯାଇଅଛି ।

•

ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଭାତୁ ଆବେଡ଼ା-ଚିରିଗଡ଼ିହି ଅଞ୍ଚଳରେ ୨୪୪୯୮.୨ ଟନ ବିଶଷ୍ଟ
ି ଏକ କ୍ୱାର୍ଜ ବ ୍ଲକର ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିବରଣୀ ନିଲାମ ନିମନ୍ତେ ଖଣି
ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟକୁ ପଠାଯାଇଅଛି ।

•

ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅନୁ ସନ୍ଧାନର ସ୍ତରର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ତିନ�ୋଟି ଖଣିଜ ବ ୍ଲକ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଅଛି ।

•

ସ�ୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପଥରକୁ ଛାଡ଼ି ସ�ୈରାତ ଉତ୍ସର ୨୦୮୮ଟି ଲଘୁ ଖଣିଜର ମାଇନିଙ୍ଗ ପ୍ଲାନ ଅନୁ ମ�ୋଦନ କରାଯାଇଅଛି ।

•

ଖଣିଜ ପଥରର ଚିହ୍ନଟ ନିମନ୍ତେ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟରେ ଅତି ଉନ୍ନତମାନର XRD ଓ XRF ଯନ୍ତ୍ର ଅବସ୍ଥାପି ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଭୂତତ୍ତ୍ୱବିତମାନଙ୍କ
ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିଛି ।

୨୦୨୧-୨୨ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
•

ଝାରସୁଗଡ଼
ୁ ା ଜିଲ୍ଲାର ଇବ ଉପତ୍ୟକାର ବ ୍ଲକ-୪ର ଡ଼ିପ ୍ ସାଇଡ଼ରେ କ�ୋଇଲା ଅନୁ ସନ୍ଧାନ (ଜି-୨ ସ୍ତରର) ।

•

ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ମାଙ୍ଗଡ଼ନଚା ବ ୍ଲକରେ ଲୁ ହାପଥର ନିମନ୍ତେ ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ (ଜି-୨ ସ୍ତରର ବାହ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା) ।

•

ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଖଲପଦର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରାଫାଇଟ ନିମନ୍ତେ ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ (ଜି-୨ସ୍ତରର) ।

•

ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୂ ନପଥର ନିମନ୍ତେ ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ (ଜି-୨ସ୍ତରର) ।

•

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଠାକୁରାଣୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁ ହାପଥର ନିମନ୍ତେ ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ (ଜି-୩ ସ୍ତରର) ।

•

ଢ଼େଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ଧଭୂଇ ଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରାଫାଇଟ ନିମନ୍ତେ ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ (ଜି-୩ ସ୍ତରର) ।

•

ମାଲକାନଗି ରି ଜିଲ୍ଲାର କାଲି ମେଳା ତହସି ଲ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ୱାର୍ଜ/କ୍ୱାର୍ଜାଇଟ ନିମନ୍ତେ ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ (ଜି-୩ ସ୍ତରର) ।

•

ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କୁଟ୍ରାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରାଫାଇଟ ନିମନ୍ତେ ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ (ଜି-୩ ସ୍ତରର) ।

•

ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର କେତେକାଞ୍ଚଳରେ ଆୟତାକାର ଓ ସ�ୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଉପଯ�ୋଗୀ ପଥର ନିମନ୍ତେ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ (ଜି-୩ ସ୍ତରର) ।

•

ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଭି କାବାହାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ବେସମେଟାଲ ନିମନ୍ତେ ଭୂ-ଭ�ୌତିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ (ଜି-୪ ସ୍ତରର) ।

•

ଢ଼େଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ବଡକଣ୍ଟାକୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରାଫାଇଟ ନିମନ୍ତେ ଭୂ-ଭ�ୌତିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ (ଜି-୪ ସ୍ତରର) ।

•

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଭାଲି ଆଡ଼ିହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଇର�ୋଫିଲାଇଟ ଓ କ୍ୱାର୍ଜ ନିମନ୍ତେ ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ (ଜି-୪ ସ୍ତରର) ।

•

କ�ୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ହୁ ରୁଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରାଫାଇଟ ନିମନ୍ତେ ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ (ଜି-୪ସ୍ତରର) ।

•

ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିମତା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୂ ନପଥର ଓ ଡ଼�ୋଲ�ୋମାଇଟ ନିମନ୍ତେ ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ (ଜି-୪ ସ୍ତରର) ।

•

ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଗୁରୁଣ୍ଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ Mineral Potential Survey (ଜି-୪ ସ୍ତରର) ।

•

ଝାରସୁଗଡ଼
ୁ ା ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ୱାର୍ଜ/କ୍ୱାର୍ଜାଇଟ ନିମନ୍ତେ ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ (ଜି-୩ ସ୍ତରର) ।

•

କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ଧଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ iolite ନିମନ୍ତେ ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ (ଜି—୩ ସ୍ତରର) ।
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ଖଣି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ MMDR Act.ର ପ୍ରଶାସନ କରି ବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଚୁ ର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ବିନିଯ�ୋଗ ଓ ରାଜକ�ୋଷ ପାଇ ଁ ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ ନିମନ୍ତେ
ରାଜ୍ୟର ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଥାନ୍ତି । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ 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 ଅନୁ ଯାୟୀ ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇ ଁ ଖଣିଜ ରି ହାତି (concession) ଉପରେ ପ୍ରସଶାସନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖ ିବା । ଏହା ସହିତ, ଖଣି ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ,
ବେଆଇନ ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ର�ୋକିବା ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ବା, ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ପାଇ ଁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ବ୍ୟବହାର ଓ ପରି ବହନ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥ ିବା ସଂସ୍ଥା ଗୁଡିକ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରଖ ି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ବିଭିନ୍ନ ୟୁନିଟ ଅପରେସନରେ, ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟ�ୋଗ
ଆଦି ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ପ୍ରମୁଖ ଦାୟି ତ୍ୱ ।

MMDR (Amendment) Act, 2015ର ପ୍ରଣୟନ
ରାଜ୍ୟ ସରକାର MMDR (Amendment) Act, 2015ର ଅଧ ିନିୟମ
8A(3) ଓ 8(A)(6) ଅନୁ ଯାୟୀ ଏଯାବତ୍ ୧୧୮ ଗ�ୋଟି ଖଣିର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ
ବୃ ଦ୍ଧି କରି ଅଛନ୍ତି । ତାହାର ଏକ ବିବରଣୀ ନିମରେ
୍ନ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।
ଗ୍ରାଫାଇଟ୍

୧

ବକ୍ସାଇଟ୍

୨

କ୍ରୋମାଇଟ୍

୧୧

କ୍ରୋମାଇଟ୍ ଓ ପାଇର�ୋକ୍ସିନାଇଟ୍

୧

ଡ�ୋଲମାଇଟ୍

୨

ଆଇରନ୍ ଓ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍

୨୫

ଆଇରନ୍ ଓର

୪୦

ଲାଇମ୍ ଷ୍ଟୋନ୍

୩

ଲାଇମ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଓ ଡ�ୋଲମାଇଟ୍

୭

ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଓର

୧୩

ସ୍ୟାଣ୍ଡ (ଷ୍ଟୋଇଙ୍ଗ୍ )

୩

ଆଇରନ୍ ଓ ବକ୍ସାଇଟ୍

୨

ଚାଇନା କ୍ଲେ

୧

ପାଇର�ୋ ଫାଇଟ୍ ଓ କ୍ୱାର୍ଜାଇଟ

୨

ଆଇରନ୍ ଓ ଡ�ୋଲମାଇଟ୍

୧

ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଓ ବକ୍ସାଇଟ୍

୨

ମି ନେରାଲ ସ୍ୟାଣ୍ଡ

୧

କ୍ୱାର୍ଜ

ମ�ୋଟ୍

୧

୧୧୮

ସମୟ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଉପର�ୋକ୍ତ ୧୧୮ ଗ�ୋଟି ଖଣିଲିଜ୍ ମଧ୍ୟରୁ ୮୭ ଗ�ୋଟି
ଖଣିର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଖଣି ଲି ଜ୍ ଦଲି ଲ(Deed) ଅଦ୍ୟାବଧ ି ସମ୍ପାଦିତ

ହ�ୋଇଅଛି। ବଳକା ଖଣି ଗୁଡ଼ିକର ଖଣି ଲି ଜ୍ ସମ୍ପାଦନ କରି ବା ନିମନ୍ତେ
ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଅଛି । ଏଥ ି ସହିତ MMDR Actର
ଅଧ ିନିୟମ 10A(2)(C) ଅନୁ ଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୧୮ ଗ�ୋଟି ଗୁରୁ ଖଣି ମଞ୍ଜୁର
କରି ଛନ୍ତି । ସେଥ ିମଧ୍ୟରୁ ୩୧.୦୧.୨୦୨୧ ସୁଦ୍ଧା ୧୬ ଗ�ୋଟି ଗୁରୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର
ଖଣିପଟ୍ଟା ସମ୍ପାଦନ ତଥା ପଞ୍ଜୀକରଣ ହ�ୋଇଅଛି । ତାହାର ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ
ନିମରେ
୍ନ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।
ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ

ଏମ୍.ଏମ୍.ଡି.ଆର୍. ଆକ୍ଟର ଅଧ ିନିୟମ ୧୦ (ଏ)(୨)
(ସି ) ଅନ୍ତର୍ଗତ

ଆଇରନ୍ ଓର

୫ (୩ଟି-କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଓ ୨ଟି-ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲା)
୧ (ରାୟଗଡା ଓ କ�ୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା)

ଆଇରନ୍ ଓ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍
ଓର

୧ (ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲା)

ବକ୍ସାଇଟ୍

୧ (ରାୟଗଡା ଓ କ�ୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା)

ଗ୍ରାଫାଇଟ୍

୧ (ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲା)

ଟିନ୍ ଓର

୧ (ମାଲକାନାଗି ରି ଜିଲ୍ଲା)

ଜେମ୍ ଷ୍ଟୋନ୍

୫ (୩ଟି-କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଓ ୨ଟି-ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲା)

କ୍ୱାର୍ଜ ଓ ଜେମ୍ ଷ୍ଟୋନ୍

୨ (ସୁବର୍ଣ୍ଣପର
ୁ ଜିଲ୍ଲା)

ମ�ୋଟ

୧୬

ଖଣି ନିଲାମ
୨୦୧୯-୨୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଖଣି ପଟ୍ଟାର ଅବଧ ି ଶେଷ ହ�ୋଇଥ ିବା ୨୩ ଗ�ୋଟି ଖଣି ବ ୍ଲକ ସହିତ ମ�ୋଟ ୨୫ ଗ�ୋଟି ଖଣି ବ ୍ଲକର ନିଲାମ ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପନ୍ନ
ହ�ୋଇଛି । ପୁନଶ୍ଚ, ୨୦୨୦ ଜୁନ ମାସରେ ଅବଧ ି ଶେଷ ହ�ୋଇଥ ିବା ବାଦାମପାହାଡ ଲ�ୌହ ଖଣିର ନିଲାମ ସୂଚାରୁ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହ�ୋଇଛି । ଏମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ, ୧୯ ଗ�ୋଟି ଖଣି ବ ୍ଲକରେ ପଟ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟ ୨୦୨୦-୨୧ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି ।
୧୫ ଗ�ୋଟି ଖଣି ବ ୍ଲକ [୧୪ ଗ�ୋଟି ନୂ ଆ ଖଣି(ଭର୍ଜିନ) ଓ ୧ଟି ଅବଧ ି ଶେଷ ହ�ୋଇଥ ିବା ଖଣି] ନିଲାମ ପାଇ ଁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ରହିଛି । ଏଥ ିମଧ୍ୟରୁ ଉଞ୍ଚାବାଲି ଲ�ୌହ ଓ
ମାଙ୍ଗାନିଜ ଖଣି ବ ୍ଲକ ଓ କାଲି ମାଟି ମାଙ୍ଗାନିଜ ବ ୍ଲକ ପ୍ରାକ -କ୍ରିୟାଧୀକାରୀ କ୍ଲିଅରାନ୍ ସ ୍ (Pre-embedded clearance) ସହ ନିଲାମ ପାଇ ଁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ହେଉଛି ।
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ଖଣି ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ
୨୦୨୦-୨୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ (ଜାନୁ ୟାରୀ ୩୧, ୨୦୨୧ ସୁଦ୍ଧା) ଖଣି ରାଜସ୍ୱ ବାବଦକୁ ୯୮୯୪.୫୧ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହ�ୋଇଅଛି । ଖଣି ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟର
ବିଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ବିବରଣୀ ନିମରେ
୍ନ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।
ବର୍ଷ

ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ (କ�ୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

ସଂଗୃହୀତ ଖଣି ରାଜସ୍ୱ (କ�ୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

2016-17

7000

4925.66

2017-18

6630

6130.97

2018-19

7100

10479.18

2019-20

9000

11020.02

2020-21 (ଜାନୁ ୟାରୀ 31 ସୁଦ୍ଧା)

-

9894.51

ଖଣିଜ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ପ୍ରେରଣ
୨୦୨୦-୨୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଜାନୁ ୟାରୀ ମାସ ୩୧ ତାରି ଖ ସୁଦ୍ଧା ୨୬୭.୬୩୬ ମି ଲିୟନ ଟନ୍ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ରପ୍ତାନି କରାଯାଇଥ ିବା ବେଳେ ୨୨୭.୯୫ ମି ଲିୟନ
ଟନ୍ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଅଛି । ବିଗତ ୫ ବର୍ଷର ଖଣିଜ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ପ୍ରେରଣର ବିବରଣୀ ନିମରେ
୍ନ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।
ବର୍ଷ

ଉତ୍ପାଦନ (ନିୟୁତ ଟନରେ)

ପ୍ରେରଣ (ନିୟୁତ ଟନରେ)

2016-17

264.84

285.25

2017-18

270.84

287.673

2018-19

295.45

310.08

2019-20

311.453

320.087

227.95

267.636

2020-21 (ଜାନୁ ୟାରୀ 31 ସୁଦ୍ଧା)

ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟବିଧ ି :ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ବେନିୟମ ଖନନ ଓ ଚ�ୋରା ଚାଲାଣ ର�ୋକିବା ଏବଂ ତତ୍ ଜନିତ ଖଣି ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତିକୁ ଏଡାଇବାକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିରେ ରଖ ି OMPTS Rules, 2007
ଅନୁ ଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଅଛି । ଏହି ନିୟମାବଳୀ ଅନୁ ଯାୟୀ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୦-୨୧ (ଜାନୁ ୟାରୀ ୩୧, ୨୦୨୧ ସୁଦ୍ଧା) ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ
ଅଧ ିନସ୍ଥ ମଣ୍ଡଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ୫୫ ଗ�ୋଟି ଅବ�ୈଧ ଖଣି କାରବାର ଧରାଯାଇ ସମୁଦାୟ ୧୧୦୮୪.୦୬ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଓ ଜ�ୋରି ମାନା
ବାବଦକୁ ୪୪.୦୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଦାୟ କରାଯାଇଅଛି । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ବେଆଇନ୍ ଖଣି ଖନନ ର�ୋକିବା ପାଇ ଁ State Level
Enforcement Squad ଏବଂ District Level Enforcement Squad ଗଠନ କରାଯାଇ ବେନିୟମ ଖଣିଜ ଲାଇସେନ ୍ସଧାରୀମାନଙ୍କର ରେକର୍ଡ ପତ୍ର
ଯାଞ୍ଚ କରି ବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁ ଷ ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ସେହିଭଳି State Level Enforcement Squad ଦ୍ୱାରା ୨୮
ଗ�ୋଟି ଅନିୟମି ତତାବଶତଃ ଖଣି ଖନନ କାରବାର ଧରାଯାଇଛି ଓ ୧ ଗ�ୋଟି ଯାନ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଅଛି ଏବଂ ୯.୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜ�ୋରି ମାନା ବାବଦକୁ
ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି । ଅବ�ୈଧ ଖଣି କାରବାର ଓ ପରି ବହନ ର�ୋକିବା ପାଇ ଁ ଚଢାଉ ବାରମ୍ୱାର ଜାରି ଅଛି ।

ସମନ୍ତ
ୱି ଖଣି ଓ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ପରି ଚାଳନା ପଦ୍ଧତି (i3MS)ପ୍ରକଳ୍ପ
ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ବିଭାଗର ସମନତ
୍ୱି ଖଣି ଓ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ପରି ଚାଳନା ପ୍ରକଳ୍ପ (i3MS),ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରକଳ୍ପର ପଥ ପଦର୍ଶନ
କରୁଛି । ବିଗତ ୧୦ ବର୍ଷରେ i3MS ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ ୍ବାରା ପରି ଚାଳିତ 5T ସି ଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଧ ିନରେ ଥ ିବା ଉତ୍ତମ ରାଜ୍ୟ ଶାସନର ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ
କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ସୁଗମ କରି ବାରେ ସହାୟକ ହ�ୋଇଛି ।
ଏହି ପଦ୍ଧତି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଖଣିଜ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟକୁ ସୂଚାରୁରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରି ବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାର୍ଯ୍ୟ।ବଳୀର ଉନ୍ନତ ମାନର ପରି ଚାଳନା ତଥା ଦକ୍ଷ ଓ ତୁ ରନ୍ତ
ସେବା ଯ�ୋଗାଇବାରେ ସହାୟକ ହେଉଛି।
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ପଦ୍ଧତିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଭାବ
•
•
•
•
•

୯୧,୭୭୭ରୁ ଅଧ ିକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ i3MS ରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ।
ଏହି ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ଟ. ୫୯,୨୪୫.୮୧ କ�ୋଟି (ଜାନୁ ୟାରୀ ୩୧, ୨୦୨୧ ସୁଦ୍ଧା) ମୂଲ୍ୟର ଖଣି ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ।
ପ୍ରାୟ ୩୨୫.୦୬ କ�ୋଟିର ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଦେୟ ଏବଂ ୧୧.୬୬ କ�ୋଟିର ଦରଖାସ୍ତ ଦେୟ ଆଦାୟ।
୯,୦୩,୬୫୨ ରୁ ଅଧ ିକ ଅନୁ ମତି ପତ୍ର ଏବଂ ୭୪,୧୭୩,୫୩୨ ଇ-ପ୍ରବେଶ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ।
ଅନଲାଇନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଓଜନ ପାଇ ଁ ୯୬୪ ଇଲ�ୋକଟ୍ରୋନିକ ଓଜନ କଣ୍ଟାର i3MS ସହିତ ସମନ୍ୱୟ।

ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ i3MS ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ�ୋଇଥିବା ମୁଖ୍ୟ
ସଫଳତା
•
•

•
•
•
•
•

ସହାୟତା ଡେସ୍କ, ଅଭି ଯ�ୋଗ ଏବଂ ତଦ୍ ଜନିତ ଫିଡ୍ ବ୍ୟାକ୍ ସି ଷ୍ଟମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହ�ୋଇଛି ।
ଖଣି ଲି ଜ୍ ପାଇ ଁ ପ�ୋଷ୍ଟ ନିଲାମ ମି ନେରାଲ୍ କନ୍ ସେସନ୍ ସି ଷ୍ଟମ୍ ଅଟ�ୋମେସନ୍ (ମେଜର ମି ନେରାଲ୍ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାଇନର ମି ନେରାଲ୍ ), କମ୍ପୋଜିଟ୍
ଲାଇସେନ ୍ସ, ବିଜନେସ
ି
୍ ରି ଫର୍ମ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ (BRAP) ଅଧୀନରେ NERP ସମାପ୍ତ ହ�ୋଇଛି |
BRAP ଅଧୀନରେ ମୃତ୍ତିକା ଖନନ (ପୃଷଭ
୍ଠ ୂ ମି ଅଧ ିକାର) ପାଇ ଁ NOCର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହ�ୋଇଛି |
କ୍ଷୁଦ୍ର ଖଣିଜ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ପାଇ ଁ ଖଣି ଯ�ୋଜନାର ଅନଲାଇନ୍ ଅନୁ ମ�ୋଦନ ସମାପ୍ତ ହ�ୋଇଛି |
କ�ୋଇଲା ପରି ବହନ ପାଇ ଁ ଭାରତୀୟ ରେଳର FOIS ସି ଷ୍ଟମ ସହିତ ଆଇ3.ଏମ୍.ଏସ୍.ର ଏକୀକରଣ ସମାପ୍ତ ହ�ୋଇଛି |
ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ମନିଟରି ଂ ସି ଷ୍ଟମ୍ (CMS) ସହିତ ଆଇ3.ଏମ୍.ଏସ୍.ର ଏକୀକରଣ ସମାପ୍ତ ହ�ୋଇଛି |
ଡ୍ରୋନ୍ ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜି ପାଇ ଁ PoC, ଷ୍ଟକ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଆକଳନ ଏବଂ ଲି ଜ୍ ସୀମା ଯାଞ୍ଚ ସମାପ୍ତ ହ�ୋଇଛି |

ପାଇପଲାଇନରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପଗୁଡ଼ିକ: -

•
•
•
•
•
•

ଯ�ୋଡା ଖଣି ସର୍କଲର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଲି ଜରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଟେକ୍ନୋଲ�ୋଜିର ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରୟ�ୋଗ ଅନ୍ୟ ଖଣି ସର୍କଲକୁ ବିସ୍ତାର କରାଯି ବ |
ସରକାରୀ ତନଖ ି ଫାଟକ ପାଇ ଁ ମାନବ ବିହୀନ ଓଜନ କଣ୍ଟା(ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଓଜନ କଣ୍ଟା)ର ପ୍ରତିଷ ୍ଠା |
ଖଣିଜ ପରି ବହନ ପାଇ ଁ FASTAG ସମାଧାନ ସହିତ ଏକୀକରଣ |
ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟ�ୋରି କ୍ଲିୟରାନ ୍ସର ଡାଟା ବ�ୈଧତା ପାଇ ଁ SPCB, MoEF ଏବଂ CC ଏବଂ IBM ସହିତ ଏକୀକରଣ |
ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କମାଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ସି .ସି .ଟି.ଭି . ସର୍ଭିଲାନ ୍ସ ସି ଷ୍ଟମର ପ୍ରତିଷ ୍ଠା |
PAN ଏବଂ GST ସହିତ ଏକୀକରଣ |

ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ରାସାୟନିକ ବିଶ୍ଲେଷଣ
ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୦-୨୧ (ଜାନୁ ୟାରୀ ୩୧, ୨୦୨୧ ସୁଦ୍ଧା) ରେ ଗବେଷଣାଗାର ଦ୍ୱାରା ୨୪,୪୭୬ଗ�ୋଟି ନମୁନାକୁ ବିଶ୍ଷ
ଲେ ଣ କରାଯାଇ ୩୩,୬୬୫
ଗ�ୋଟି ସଙ୍ଗଠକର (constituent) ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଅଛି । ଗବେଷଣାଗାର ଦ୍ୱାରା ଉପର�ୋକ୍ତ ଅବଧ ି ମଧ୍ୟରେ ୧୫୮.୪୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ
ସଂଗୃହୀତ ହ�ୋଇଅଛି । ରସାୟନ ବିଶ୍ଷ
ଲେ ଣାଗାରର ବିଗତ ୫ ବର୍ଷର ନମୁନା ବିଶ୍ଷ
ଲେ ଣ ଓ ଅର୍ଥ ଆଦାୟର ବିବରଣୀ ନିମରେ
୍ନ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।
ଆଦାୟ ହ�ୋଇଥିବା ଅର୍ଥ

ବର୍ଷ

ନମୂନାର ସଂଖ୍ୟା

ସଙ୍ଗଠକ ସଂଖ୍ୟା

2016-17

24208

39936

132.96

2017-18

23641

39783

137.08

2018-19

21799

41344

117.8

2019-20

27038

50218

132.03

24476

33665

158.43

2020-21(ଜାନୁ ୟାରୀ 31 ସୁଦ୍ଧା)

(ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରେ)
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ଓଡିଶା ଖଣି
ନିଗମ ଲି ମିଟେଡ୍
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କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବିବରଣୀ ୨୦୨୦-୨୧

ଉତ୍ପାଦନ:-

ବିଭିନ୍ନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ଉତ୍ପାଦନ ଆକଳନ ବନାମ ଆହାରଣ ସଫଳତା:-

କ୍ର. ସଂଖ୍ୟା

ଖଣିଜର ନାମ

୨୦୨୦-୨୧ ବର୍ଷ ପାଇ ଁଧାର୍ଯ୍ୟ

୩୧.୦୧.୨୦୨୧ ରି ଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ

ଉତ୍ପାଦନ (ପରି ମାଣ ନିୟୁତ ଟନରେ)

ସଫଳତା (ସଂଖ୍ୟା ନିୟୁତ ଟନରେ )

୧

ଲୁ ହାପଥର

୧,୩୦,୦୪,୦୦୦

୧,୦୧,୬୨,୯୫୧.୪୮

୨

କ୍ରୋମ ପଥର

୭,୭୬,୯୧୪

୭,୭୬,୯୧୪

୩

ବକ୍ସାଇଟ ପଥର

୩୦,୦୦,୦୦୦

୧୯,୨୦,୦୦୦

ମ�ୋଟ

ବିକ୍ରୟ:-

୧,୭୧,୪୯,୦୦୦

୧,୨୮,୫୯,୮୬୫.୪୮

୨୦୨୦-୨୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇ ଁଓଡିଶା ଖଣି ନିଗମ ଲି ଃ ଦ୍ବାରା
ବିଭିନ୍ନ ଖଣିଜ ପଥର ବିକ୍ରି ପାଇ ଁଲକ୍ଷ୍ଯ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସଫଳତା (ଜାନୁ ୟାରୀ, ୨୦୨୧ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା)

(କ)

୨୦୨୦-୨୧ ବାର୍ଷିକ ଧାର୍ଯ୍ୟ ବିକ୍ରୟ

ସଫଳତା (ଜାନୁ ୟାରୀ ୨୦୨୧ ଶେଷ

ଲକ୍ଷ୍ଯ (ପରି ମାଣ ନିୟୁତ ଟନରେ)

ସୁଦ୍ଧା) (ସଂଖ୍ୟା ନିୟୁତ ଟନରେ )

ଲୁ ହାପଥର

୧,୪୫,୫୪,୦୦୦

୧,୦୩,୧୫,୭୬୨

୨

କ୍ରୋମ ପଥର

୧୫,୧୫,୨୧୮

୬,୦୭,୪୨୬

୩

ବକ୍ସାଇଟ ପଥର

୩୦,୦୦୦,୦୦

୨୩,୧୪,୦୨୬

କ୍ର. ସଂଖ୍ୟା

ଖଣିଜର ନାମ

୧

ମ�ୋଟ
୧,୯୦,୬୯,୨୧୮
୧,୩୩,୩୩,୧୭୫
(ଖ)
ଓଡିଶା ଖଣି ନିଗମ ଲି ଃ ଦୀର୍ଘ ମି ଆଦି ଯ�ୋଜନା ଭି ତ୍ତିରେ ବର୍ଷକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ୧,୦୮,୨୩,୩୩୦ ନିୟୁତ ଟନ ଲୁ ହାପଥର ଯ�ୋଗାଣ ପାଇ ଁ ୫୯ ଗ�ୋଟି
ଘର�ୋଇ କ୍ରେତାଙ୍କ ସହିତ, ୯,୮୨,୩୧୦ ନିୟୁତ ଟନ କ୍ରୋମ ପଥର ୧୨ ଗ�ୋଟି ଘର�ୋଇ କ୍ରେତାଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ୨୧,୦୦,୦୦୦ ନିୟୁତ ଟନ ବକ୍ସାଇଟ ଯ�ୋଗାଣ
ପାଇ ଁ ଗ�ୋଟିଏ ଘର�ୋଇ କ୍ରେତାଙ୍କ ସହିତ ବିକ୍ରି ରାଜିନାମା ସ୍ବାକ୍ଷରି ତ କରି ଛି ।
ଓଡିଶା ଖଣି ନିଗମ ଲି ଃ ପକ୍ଷରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଇ-ନିଲାମ ଜରି ଆରେ ଉଭୟ ଅନ୍ତଃରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଓ ବହିରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ/ କ୍ରେତା ମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଲୁ ହ ପଥର, କ୍ରୋମ
ପଥର ଓ ବକ୍ସାଇଟ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଛି ।

ଅର୍ଥ:-

୨୦୨୦-୨୧ ଓ ୨୦୨୧-୨୨ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇ ଁଧାର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବିକ୍ରୟର ବିବରଣୀ
(ପରି ମାଣ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନରେ)

ଖଣିଜ

୨୦୨୦-୨୧

ଖଣିର ନାମ

ଦ�ୈତାରୀ

ୟୁ .ଓ.ଏମ

ମେଟ୍ରିକ ଟନ

ସଂଶ�ୋଧିତ ଆକଳନ ୨୦୨୦-୨୧
ଉତ୍ପାଦନ

ବଜେଟ ଆକଳନ ୨୦୨୧-୨୨

ବିକ୍ରୟ

ଉତ୍ପାଦନ

୩୦.୦୦୦

୩୬.୦୦୦

୩୦.୦୦୦

ବିକ୍ରୟ

୩୦.୦୦୦

ଗନ୍ଧମାଦ୍ଧନ-(ଏ)

ମେଟ୍ରିକ ଟନ

୨.୨୫୦

୨.୮୭୦

୩.୫୦

୩.୫୦

ଗନ୍ଧମାଦ୍ଧନ-(ବି)

ମେଟ୍ରିକ ଟନ

୬୫.୦୨

୭୦.୧୨

୮୦.୯୮

୯୦.୦୦

କୁରୁମି ତାର

ମେଟ୍ରିକ ଟନ

୩୦.୦୦୦

୩୧.୦୨୦

୬୦.୦୦

୬୦.୦୦

ତିରିଙ୍ଗ ପାହାଡ

ମେଟ୍ରିକ ଟନ

୦.୮୨

୦.୮୨

୩.୨୮

୩.୨୮

ମହା ପର୍ବତ

ମେଟ୍ରିକ ଟନ

-

-

୯.୭୫

୯.୭୫

ଖାଣ୍ଡବନ୍ଧ

ମେଟ୍ରିକ ଟନ

-

-

୫.୦୦

୫.୦୦

ବାଂଶପାଣି

ମେଟ୍ରିକ ଟନ

-

-

୯.୮୯

୯.୮୯

ଝିଲ୍ଲିଙ୍ଗ
ଲଙ୍ଗୋଲ�ୋତା

ମେଟ୍ରିକ ଟନ

୧.୧୯

୦.୫୯

୫୯.୮୭

୫୯.୮୭

ଗୁଆଲି

ମେଟ୍ରିକ ଟନ

ସମୁଦାୟ:-

୦.୯୮

୦.୪୯

୪୯.୬୯

୪୯.୬୯

୧୩୦.୨୬

୧୪୧.୯୧

୩୧୧.୯୬

୩୨୦.୯୮
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ଖଣିଜ

କ୍ରୋମ ପଥର

ସ ା ଉ ଥ - କ ା ଳି ଆ
ପାଣି

ମେଟ୍ରିକ ଟନ

୧୩.୦୦୦

୯.୦୦୦

୧୦.୦୦୦

୧୨.୦୦୦

ସୁକ୍ରଙ୍ଗୀ

ମେଟ୍ରିକ ଟନ

୧.୩୦୦

୨.୦୦୦

୩.୦୦

୩.୯୯

ବାଙ୍ଗୁ ର

ମେଟ୍ରିକ ଟନ

-

୦.୦୧

୦.୧୫

୦.୧୫

କ�ୋଡିଙ୍ଗାମାଳି

ମେଟ୍ରିକ ଟନ

ସମୁଦାୟ:-

ସମୁଦାୟ(ଲ�ୌହ,କ୍ରୋମ,ବକ୍ସାଇଟ)
ଖଣ୍ଡାଲାଇଟ୍

ବଜେଟ ଆକଳନ ୨୦୨୧-୨୨

ୟୁ .ଓ.ଏମ

ସମୁଦାୟ:ବକ୍ସାଇଟ

ସଂଶ�ୋଧିତ ଆକଳନ ୨୦୨୦-୨୧

ଖଣିର ନାମ

କୁଣ୍ଡା କୁଣ୍ଡି କୁଣ୍ଡା

ସମୁଦାୟ:-
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ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରି ବେଶ
୨୦୨୦-୨୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ(୩୧.୦୧.୨୦୨୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ଓଡିଶା ଖଣି ନିଗମ ଲି ମିଟେଡର ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରି ବେଶ ସେଲ୍ ର
କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରି ପ�ୋର୍ଟ
ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଜନ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇ ଁ MoEF & CC, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ
•

ସ�ୋପାନ – I ବାଂଶପାଣି ୩୮୦.୪୦ ହେକ୍ଟର ଉପରେ ଅବସ୍ଥି ତ ପଥର ଲ�ୌହ ଖଣି ପାଇ ଁ ପ୍ରାପ୍ତି ହ�ୋଇଥ ିବା ପ୍ରଥମ ସ�ୋପାନ ଫରେଷ୍ଟ୍ କ୍ଲିଅରାନ ୍ସ ।

•

ସ�ୋପାନ - II ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଲିଅରାନ ୍ସ (FC) : କୁର୍ମି ତାର ଓ ରନ୍ଥା ମାଇନ ୍ସର ଭି ତ୍ତିଭୂମି ପାଇ ଁ ୧୧.୯୧୨ ହେକ୍ଟର ପରି ମିତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇ ଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ�ୋପାନ ଫରେଷ୍ଟ୍
କ୍ଲିଅରାନ ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତି ହ�ୋଇଛି ।

•

ଜଙ୍ଗଲ କିସମ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରସ୍ତାବ : କୁର୍ମି ତାର କନଭେୟର୍ କରି ଡରର ୮୬.୪୭୯ ହେକ୍ଟର ପରି ମିତ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଗନ୍ଧମାର୍ଦନ ର�ୋଡରେ ୭.୫୧୮ ହେକ୍ଟର
ପରି ମିତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇ ଁ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି ।

•

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ, ପରି ବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ କୁର୍ମି ତାର କନଭେୟର୍ କରି ଡରର ୮୬.୪୭୯ ହେକ୍ଟର ପରି ମିତ ଅଞ୍ଚଳ
ପାଇ ଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ- ଫରେଷ୍ଟ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ ସ ୍ ମଞ୍ଜୁର ନିମନ୍ତେ ଅନୁ ମ�ୋଦିତ ଜଙ୍ଗଲ କିସମ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ।

•

ଡୁ ବୁ ନା-ସୁକ୍ରାଡିହି ଆଇରନ୍ ଏବଂ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଖଣି ପାଇ ଁ ଜଙ୍ଗଲ କିସମ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରସ୍ତାବର ପ୍ରକ୍ରିୟା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଅଛି |

•

ବିପିଜେ ଆଇରନ୍ ଖଣି ପାଇ ଁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ ପ୍ରସ୍ତାବର ପ୍ରକ୍ରିୟା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଅଛି |

•

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ, ପରି ବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଠାରୁ କୁର୍ମି ତାର ଖଣି, ମହାପର୍ବତ (ଉଞ୍ଚାବାଲି ) ଖଣି ପାଇ ଇ.ସି
ଁ
. ପ୍ରାପ୍ତ ହ�ୋଇଛି
ଏବଂ ସୁକ୍ରାଙ୍ଗି ଖଣି ପାଇ ଁ ଇ.ସି .ର ଅବଧ ି ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇ ଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହ�ୋଇଛି |

•

ନାରଣଗଡ ସାଜସଜ୍ଜା ପଥର (ଖଣ୍ଡାଲାଇଟ୍ ) ଖଣି ପାଇ ଁ SEIAA, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଇ.ସି . ପ୍ରାପ୍ତ ହ�ୋଇଛି |

୨୦୨୧-୨୨ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଓଡିଶା ଖଣି ନିଗମ ଲି ମିଟେଡର ପ୍ରସ୍ତାବିତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ
•

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ପରି ବେଶ ଓ ଜଳ ବାୟୁ ପରି ବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରୁ ଦ�ୈତାରୀ ସ୍ଥି ତ ଖଣି କ�ୋଡିଙ୍ଗା ମାଳୀ ଖଣିର ବର୍ଦ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇ ଁପରି ବେଶ
ଅନୁ ମତି ଏବଂ ଡୁ ଗୁନା ସୁକ୍ରାଡିହି ଖଣି ପାଇ ଁ ନୂ ଆ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଣାଯି ବ ।

•

୧୦୬.୦୧୬ ହେକ୍ଟର ପରି ମିତ ଦ�ୈତାରୀ କନଭେୟର କରି ଡର, ଗନ୍ଧମାର୍ଦନ ବ ୍ଲକ –‘କ’ ଲ�ୌହ ଖଣିର ୭୬.୭୨୦୬ ହେକ୍ଟର ଏବଂ
୪୦୧.୭୮୨୪ ହେକ୍ଟର, ୬୮.୦୦ ହେକ୍ଟର ପରି ମିତ ଉଞ୍ଚାବାଲି ଲୁ ହାପଥର ଖଣି, କନ୍ଧବନ୍ଧ ଲୁ ହାପଥର ଖଣିର ୩୪୫.୧୮୯ ହେକ୍ଟର, ବାଂଶପାଣି
ଲୁ ହାପଥର ଖଣିର ୧୮୩.୨୧୮ ହେକ୍ଟର, ସୁକ୍ରାଙ୍ଗି କ୍ରୋମାଇଟ ୧୬୨.୨୪୨ ହେକ୍ଟର, ଦ�ୈତାରୀ ଲୁ ହା ପଥର ଖଣିର ୭୪୬.୩୩୨୫ ହେକ୍ଟର,
ଡୁ ବୁ ନା ସୁକ୍ରାଡିହି ଲୁ ହା ଓ ମାଙ୍ଗାନିଜ ୧୨୪୩.୨୭ ହେକ୍ଟର, ରନ୍ଥା ଲୁ ହାପଥର ଖଣିର ୨୬୮.୮୭୩୧ ହେକ୍ଟର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କାଳିଆପାଣି
Over Burden Dump Siteର ୧୬୮.୯୪୮ ହେକ୍ଟର ପାଇ ଁ ସ�ୋପାନ-୨ ଦତ
୍ବି ୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ Forest Clearance ଅଣାଯି ବ।
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•

କ�ୋଇରା – କାଶିରା, କ�ୋଇରା-ଭଞ୍ଜପାଲି , ଗୁଆଳି ଲୁ ହାପଥର ଖଣି, ଜିଲ୍ଲିଙ୍ଗ ଲୁ ହାପଥର ଏବଂ ମାଙ୍ଗାନିଜ ଖଣି ପାଇ ଁଜଙ୍ଗଲ ଜମି ର ପରି ବର୍ତ୍ତନ ଓ ପ୍ରଥମ
ପର୍ଯ୍ୟାୟ Forest Clearance ପାଇବା ପାଇ ଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ।

•

କାଠପାଳ, ଡଲକି, ପାରୁଲି ପଡା, କ�ୋଲା ର�ୋଇଡା,ର�ୋଇଡା-୭୮ କ୍ରୋମ ବ ୍ଲକ -୧ , କ୍ରୋମ ବ ୍ଲକ -୨ , ଉମ୍ପାଭ୍ୟାଲି , ନିଶଖ
ି ଳ ବଣିଆ ପଙ୍କ , ବିପିଜେ ,
ସେରେଣ୍ଡା –ଭଦ୍ରାସାହି ଖଣି ଗୁଡିକରୁ ଅନ୍ ବେଷଣ ପାଇ ଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅନୁ ମ�ୋଦନ ହାସଲ ପାଇ ଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ।

ଭୂତତ୍ତ୍ୱ

୨୦୨୦ -୨୧ (ଜାନୁ ୟାରୀ ୩୧, ୨୦୨୧ ସୁଦ୍ଧା) ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ

(କ) ଅନ୍ବେଷଣ:ଓଡିଶା ଖଣିନିଗମର ବିଭିନ୍ନ ଖଣିପଟ୍ଟା ଅଞ୍ଚଳରେ ୨୦୨୦ -୨୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ (ଜାନୁ ୟାରୀ ୩୧, ୨୦୨୧ ସୁଦ୍ଧା) ନିମଲ
୍ନ ି ଖ ିତ ଖଣି ଅନୁ ସନ୍ଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନ ସମ୍ପନ୍ନ
କରି ବା ପାଇ ଁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆକଳନ ତଥା ବିନା ଖଣିଜ ଅଞ୍ଚଳ (ବ୍ୟାରେନ) ଗୁଡିକର ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଅଛି ।
କ୍ରମିକ ନଂ

କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ

୧)

ଭୂବିଜ୍ଞାନିକ ମାନଚିତ୍ରଣ

୨)

କ�ୋର ଡ୍ରିଲି ଙ୍ଗ

୩)

ନମୁନା ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ

ବାର୍ଷିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ

ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ

(୨୦୨୦ -୨୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ)

(୨୦୨୦ -୨୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ )

୧୪୧୦ ଏଚ

୫୬୫ଏଚ

୬୦୪୨୫ ଏମ

୫୪୧୬୨ ଏମ

୨୪୮୪୫ ଟି

୧୨୬୭୫ ଟି

(ଖ) ଖଣିଜ ରି ହାତି (Mineral Concession)
•

୨୦୨୦-୨୧ରେ, ସୁକିନ୍ଦା ଭ୍ୟାଲି ର ୩ ଗ�ୋଟି କ୍ରୋମାଇଟ୍ ଖଣିର ସଂଶ�ୋଧ ିତ ପୂର୍ବେକ୍ଷଣ ଅନୁ ମତି ପତ୍ର (prospective license) ଗୁଡିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ
କରାଯାଇଛି ।

•

ଦୁ ଇଟି ଖଣି ପଟ୍ଟା ଯଥା ଜିଲିଙ୍ଗ-ଲଙ୍ଗଲ�ୋଟା ମାଇନିଂ ଏବଂ ଗୁଆଲି ଲ�ୌହ ଖଣି ଲି ଜକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଇଛି |

ସାମାଜିକ ଦାୟି ତ୍ତ୍ୱବ�ୋଧ
୨୦୨୦-୨୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଓ.ଏମ.ସି ଲି ମିଟେଡର ସି .ଏସ.ଆର ଏବଂ ପି .ଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
୨୦୨୦-୨୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଓ.ଏମ.ସି ଲି ମିଟେଡ କର୍ପୋରେଟ ସାମାଜିକ ଦାୟି ତ୍ତ୍ୱବ�ୋଧ (ସି .ଏସ.ଆର) ଓ ପାରି ପାର୍ଶ୍ବିକ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ପି ଡି) ବାବଦକୁ
୧୫୬.୩୧କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରି ଛି । ନିଜର ସି .ଏସ.ଆର ଓ ପି ଡି ଦାୟି ତ୍ତ୍ୱବ�ୋଧ ତୁ ଲାଇବାକୁ ଯାଇ ୨୦୨୧ ମସି ହା ଜାନୁ ଆରୀ ୩୧ ତାରି ଖ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
ସୁବିଧା, ଶିକ୍ଷା, କ୍ରୀଡା ବିକାଶ, ମେଧା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ , ପରି ବେଶ ସୁରକ୍ଷା, ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ, ପରି ମଳ ଓ ବିଶଦ୍ଧ
ୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯ�ୋଗାଣ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ତାଲି ମ,
ଜୀବିକାରେ ଉନ୍ନତି ଓ ଭି ତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରି ଚାଳନା, କ୍ଷୁଧା ନିରାକରଣ ଓ ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ବିକାଶ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓ.ଏମ୍.ସି . ଏହି ଅର୍ଥ ବିନିଯ�ୋଗ କରି ଛି ।
୨୦୨୦-୨୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ୦୧.୦୪.୨୦୨୦ ଠାରୁ ୩୧.୦୧.୨୦୨୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହ�ୋଇଥ ିବା ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ।ବଳୀ ନିମରେ
୍ନ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଗଲା:କ�ୋଭି ଡ-୧୯ ପାଇ ଁସହାୟତା
•

କ�ୋଭି ଡ-୧୯ ପାଇ ଁ ରାଜ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହ�ୋଇଥ ିବା ଜରୁରୀ ପରି ସ୍ଥିତର ସଫଳ ମୁକାବୁ ଲା ପାଇ ଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଙ୍କ ରି ଲିଫ ପାଣ୍ଠିକୁ ୨୫୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ
ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ।

କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବିବରଣୀ ୨୦୨୦-୨୧
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•

କ�ୋଭି ଡ-୧୯ର ବ୍ୟାପକ ସଂକ୍ରମଣ ହେତୁ ଓଡିଶାର ଆଠ ଜିଲ୍ଲାରେ (ପୁରୀ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଖ�ୋର୍ଦ୍ଧା, କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀରି , କନ୍ଧମାଳ , ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କଟକ)
୧୦ ଗ�ୋଟି ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପାଇ ଁ ୧୦୭୫ଟି ସାଧାରଣ ଶଯ୍ୟା, ୬୬ ଟି HDU ଶଯ୍ୟା, ୧୦୯ଟି ICU ଶଯ୍ୟା ପାଇ ଁ ଓ.ଏମ୍.ସି . ସହାୟତା କରି ଛି । ଏହି ଯ�ୋଜନା
ପାଇ ଁ ମ�ୋଟ ୨୩୧.୮୭ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଥଁ ିରୁକି ୭୯.୮୬ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହ�ୋଇଛି ।

•

ଓ.ଏମ୍.ସି .ର ଖଣି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଉପାନ୍ତ ଗ୍ରାମଗୁଡିକୁ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟର ବଣ୍ଟନ ଓ ଅନ୍ୟାନ ମ�ୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାର ମୁକ।ବିଲା ନିମନ୍ତେ ବହୁ ପରି ମାଣର
ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରଯାଇଥ ିଲା ।

ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପାଇ ଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ :•
୨୫ଟି ମଡେଲ ସ୍ କୁଲକୁ ୧୦୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା: ୩ ବର୍ଷରେ ୨୫ଟି ମଡେଲ ସ୍କୁଲ (ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ) ନିର୍ମାଣ ପାଇ ଁ ଓ.ଏମ.ସି
ପ୍ରତିଶତ
ୃ ିବଦ୍ଧ । ଏଥ ିପାଇ ଁ୧୦୦.୦୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହ�ୋଇଅଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୧୬ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହ�ୋଇଛି ଏବଂ
୨୦୨୧ ମସି ହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଅବଶିଷ୍ଟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହ�ୋଇଯି ବ ।
•
ଓ. ଏମ୍. ସି ସୁପର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ :- ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟର ୭୪ ଜଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହ�ୋଇଥ ିଲେ । ଆଇ.ଆଇ.ଟି. ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ
ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ଇଞ୍ଜି ନିୟରି ଂ ଶିକ୍ଷାନୁ ଷ ୍ଠାନରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀର ସେଣ୍ଟର ଫର ଲି ଡରସି ପ (ସି .ଏସ୍.ଆର୍.ଏଲ୍ . –ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ)
ଦ ୍ବାରା ଏହି କ�ୋଚିଂ ଭୁବନେଶ୍ବର ଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସଫଳତାର ସହିତ ଆଇ.ଆଇ.ଟି. ଓ ଜାତୀୟସ୍ତରୀୟ
ଇଞ୍ଜି ନିୟରି ଂ ଶିକ୍ଷାନୁ ଷ ୍ଠାନରେ ଶିକ୍ଷାଗ୍ରହଣ ପାଇ ଁ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହ�ୋଇଛନ୍ତି ।
•
ଗଞ୍ଜାମରେ ଅବସ୍ଥି ତ ‘ଶ୍ରଦ୍ଧା ସଞ୍ଜି ବନୀ ଚିଲଡ୍ରେନ ହ�ୋମ’ ପାଇ ଁ ୧୧.୬୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା HIV ସଂକ୍ରମି ତ ଶିଶ ୁ ଓ ପି ତୃ ମାତୃ ହୀନ ପି ଲାମାନଙ୍କ ପୁନଃ
ଥଇଥାନ ପାଇ ଁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
•
ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ୩୦ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇ ଁ ମଞ୍ଜୁର ହ�ୋଇଥ ିବା ୪.୬୧କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ ତୁ ରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପାଇ ଁ ଯାଜପୁର
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ୩.୨୨କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
•
ଆଦୃ ତି ଶିଶ ୁ ଗୃହ, ଅନୁ ଗଳ
ୁ :- ଏହି ଅନୁ ଷ ୍ଠାନରେ ବାଳିକାଙ୍କ ପାଇ ଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କ�ୋଠା ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ୬୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଅଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ରାୱା ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା କରି ଅଛି ।
•
ଷ୍ଟିୱାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ପରି ଚାଳନା ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇ ଁ ୪.୮୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ପରି ବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଜ�ୈବ ପରି ବେଶ ସ୍ଥିରତା
•

•

•

ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୃ କ୍ଷ ର�ୋପଣ : ରାଜ୍ୟର ‘ଫନି’ ବାତ୍ୟା ପ୍ରପୀଡିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ବୃ କ୍ଷର�ୋପଣ ପାଇ ଁ ୨୦୧୯-୨୦ ଆର୍ଥିକ
ବର୍ଷରେ ଓସଡମାକୁ ୨୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରି ବେଶ ବିଭାଗ ସହ ସ୍ବାକ୍ଷରି ତ ବୁ ଝାମଣା ପତ୍ର ଅନୁ ଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ନିୟୁତ ଚାରା ର�ୋପଣ କରାଯି ବ ।
ସବୁ ଜ ପଦକ୍ଷେପର ଅଂଶସ୍ୱରୂପ ଦଶମେଟ୍ରିକ ଟନ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇ ଁ ଗ�ୋଟିଏ ଚାରା ର�ୋପଣ କରାଯି ବ । ୨୦୧୫-୨୦୨୧ ମଧ୍ୟରେ
ଏ ବାବଦକୁ ୨୯.୫୦କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ସହଯ�ୋଗରେ ୨୬୪୦ ହେକ୍ଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ୫୦.୫୩ ଲକ୍ଷ ଚାରା
ର�ୋପଣ କରାଯାଇଛି । ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇ ଁ PCCF, ଭୁବନେଶ୍ବରଙ୍କୁ ୬.୪୫ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି । ଏହି ଚାରା ର�ୋପଣ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେନ୍ଦୁଝର, କେନ୍ଦୁଝର (ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ) କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କ�ୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗଡ
ୁ ା, କଳାହାଣ୍ଡି (ଦକ୍ଷିଣ),
କଳାହାଣ୍ଡି (ଉତ୍ତର), ଜୟପୁର ଓ ବଣାଇ ଜଙ୍ଗଲ ଡିଭିଜନ ଦ ୍ବାରା ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି ।
ବନ୍ୟାପ୍ରାଣୀ ପରି ବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ପୁନଃ ରୁଦ୍ଧାର ପାଇ ଚି
ଁ ଲିକା, ପୁରୀ ଓ ଚନ୍ଦକା ବନ୍ୟାପ୍ରାଣୀ ଡିଭିଜନକୁ ୧୯୮.୯୫ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର
କରାଯାଇଛି । ସେଥ ି ମଧ୍ୟରୁ ୧୮୧.୦୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି ।

ଐତିହାସି କ ନିର୍ମାଣ ସ�ୌଧ / ସ୍ଥାପତ୍ୟର ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର
•

କେନ୍ଦ୍ରପଡା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥି ତ ବଳଦେବ ଜୀଉ ଐତିହର ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର ପାଇ ଁ OMC ଦ ୍ବାରା ୮.୫୦ କ�ୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ଗ୍ରାମ ପଦକ୍ଷେପ
•

5-ଟି କାର୍ଯ୍ୟ।ନ୍ୱୟନ ଯ�ୋଜନା ଅନୁ ଯାୟୀ ଓଡିଶା ଖଣି ନିଗମ ଲି ମିଟେଡ ତରଫରୁ ଖଣି ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଞ୍ଚଳ ଗ୍ରାମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ ପାଇ ଁ
ଏହାର ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଓ କ�ୋଡିଙ୍ଗା ମାଳୀ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯତ୍ନ ସୁବଧ
ି ା
•
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୧୬ ଗ�ୋଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜୀବନ ସହାୟତାକାରୀ ଆମ୍ବୁଲାନ ୍ସ (ALS) ନିମନ୍ତେ ୭.୬୪ କ�ୋଟି ଟଙ୍କା ସହାୟତା କରାଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ
ଏହି ଆମ୍ବୁଲାନ ୍ସଗୁଡିକ ମୁତୟନ କରାଯି ବ । ଏଥ ି ସହିତ ଉକ୍ତ ଆମ୍ବୁଲାନ ୍ସଗୁଡିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବାବଦକୁ ବାର୍ଷିକ ୭୫.୭୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଛି ।

କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବିବରଣୀ ୨୦୨୦-୨୧

•

•

•
•
•

SAHAYA ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ୟାପି ଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ, ଜିଲ୍ଲା ସଦର
ମହକୁମା ହସ୍ପିଟାଲ, ପୁରୀ, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ(ଏସ.ସି .ବି)
ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ, କଟକରେ ଅବହେଳିତ,
ଗରି ବ, ବାସହୀନ, ଦୁ ସ୍ଥ ର�ୋଗୀ, ଦୁ ର୍ଘଟଣା ଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ
ସାହାଯ୍ୟ ସହଯ�ୋଗ ପାଇ ଁ ୨୪x୭ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ଓ ର�ୋଗୀ
ସହାୟତା ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ନିମନ୍ତେ ୨୦୨୦-୨୧ ଆର୍ଥିକ
ବର୍ଷରେ ୫୫.୬୩ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।
ରାଜ୍ୟର ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସ। ସୁବିଧା ଯ�ୋଗାଇବା
ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏଲ. ଭି . ପ୍ରସାଦ ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସ।ଳୟ ସହ
ସହଭାଗୀତା ଜରି ଆରେ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଆଧୁନିକ ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସ।
ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇ ଁ ୧୧୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ବଡବିଲ ଠାରେ “ଭି ଜନ
ପ୍ଲସ ଚକ୍ଷୁ କେନ୍ଦ୍ର” ପ୍ରତିଷ ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ୭୭.୦୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର
ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ ପାଇ ଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ।
ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା : ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧ ିକ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ଓ ଉନ୍ନତ କରି ବା ପାଇ ଁ ଖଣି ଚତୁ ଃପାର୍ଶ୍ୱ ଗ୍ରାମଗୁଡିକରେ ବିଭିନ୍ନ
ମାସି କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ପରି ଚାଳନା କରି ଲ�ୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
ର�ୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଅନୁ ଯାୟୀ ର�ୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଦେୟ ମୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସ। ଏବଂ ଔଷଧ ‘ବିଶେଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର’ ମାଧ୍ୟମରେ ଯ�ୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
‘ମାଆ ଗୃହ’ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମ�ୌଳିକ ସୁବିଧା ସୁଯ�ୋଗ ନିମନ୍ତେ କ�ୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଲକ୍ଷ୍ମୀପର
ୁ ସ୍ଥି ତ CHCକୁ ୨୫୭.୭୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର
ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ।

ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ / ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ / ଆକାଂକ୍ଷିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭି ତ୍ତିଭୂମି ସୁଯ�ୋଗର ଉନ୍ନତିକରଣ
କେନ୍ଦୁଝର ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତା, ସେତୁ , କଲଭର୍ଟ, ପକ୍କା ଘର, ଶ�ୌଚାଳୟ, ମହିଳା ସମି ତି ଗୃହ, ଡ୍ରେନ, ବସ
ରହଣି ସ୍ଥଳ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣ, ଜଳ ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି , ଗ�ୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର, ଯୁବ କ୍ଲବ ଆଦିର ଉନ୍ନତି କରଣ ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ।

ପରି ମଳ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯ�ୋଜନା
ସୁକ୍ରଙ୍ଗୀ କ୍ରୋମାଇଟ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥ ିବା ୧୫ ଗ�ୋଟି ଗ୍ରାମରେ (୪୧୦୭ ପରି ବାର) ସି .ଏଲ.ଟି.ଏସ (ଗ�ୋଷ୍ଠୀ ଭି ତ୍ତିକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପରି ମଳ) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ
ନିଆଯାଇଛି । ୨୦୧୯ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଏହି ୧୫ଟି ଗ୍ରାମକୁ ‘ଓ.ଡି.ଏଫ୍ .’ର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ୨୦୧୯-୨୦ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଅନୁ ରୂପ ଯ�ୋଜନା
ଦ�ୈତାରୀ, ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଓ କୁର୍ମି ତାର ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି, ଯେଉ ଁ ବାବଦକୁ ୨୨ ଗ�ୋଟି ଗ୍ରାମରେ ୩୭.୦୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯାଇଛି ।

ନିରାପଦ ପାନୀୟ ଜଳ ଯ�ୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ମ�ୋରଡାର ପାଞ୍ଚ ଗ�ୋଛିଆ ଗ୍ରାମର ୧୨୮ ପରି ବାରକୁ ପାଇପ ଯ�ୋଗେ ପି ଇବା ପାଣି ଯ�ୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ସ�ୌରପମ୍ପ ସ୍ଥାପନ ପାଇ ଁ ୯୧.୯୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର
କରାଯାଇଛି ।

୨୦୨୧-୨୨ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ନୂ ତନ ପଦକ୍ଷେପ
5T କାର୍ଯ୍ୟନ୍ୱୟନ ଯ�ୋଜନା ଅନୁ ଯାୟୀ ଓଡିଶା ଖଣି ନିଗମ ଲି ମିଟେଡ (OMC) ପକ୍ଷରୁ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଓ କ�ୋଡିଙ୍ଗାମାଳୀ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମ ଗୁଡିକୁ
ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବିକାଶ ପାଇ ଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
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ଓଡିଶା ଖଣି ଅନ୍ୱେଷଣ
ନିଗମ ଲି ମିଟେଡ୍
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କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବିବରଣୀ ୨୦୨୦-୨୧

ଅନ୍ବେଷଣ:ଓଡିଶା ଖଣିଜ ଅନ୍ ବେଷଣ ନିଗମ ଲି ମିଟେଡ (ଓ.ଏମ୍.ଇ.ସି .ଏଲ୍ )କୁ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ ୍ବାରା ୧୮ (ଅଠର)ଟି ଖଣିଜ ବ ୍ଲକ (୮ଟି ଲ�ୌହ, ୮ଟି ବକ୍ସାଇଟ, ୧ଟି
ଫାୟାରକ୍ଲେ ଓ ୧ଟି ସ�ୋପ୍ ଷ୍ଟୋନ)କୁ ନିଲାମ ଉପଯ�ୋଗୀ ପାଇ ଁ ୟୁଏନଏଫସି ଦ ୍ବାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରି ତ ଜି-୨ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ ବେଷଣ ପାଇ ଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ବକ୍ସାଇଟ ବ ୍ଲକ ଗୁଡିକ କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡା ଏବଂ କ�ୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ମ�ୋଟ ୩୫ ବର୍ଗ କିମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥି ତ । ଲ�ୌହ ବ ୍ଲକ ଗୁଡିକ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଏବଂ
କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ୫୯.୦୮୯ ବର୍ଗ କିଲ�ୋମି ଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥି ତ । ଫାୟାରକ୍ଲେ ଏବଂ ସ�ୋପଷ୍ଟୋନ ବ ୍ଲକ ଯଥାକ୍ରମେ କଟକ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ୭.୬୫
ବର୍ଗ କିମି ଏବଂ ୬.୨୦ ବର୍ଗ କିମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥି ତ ।

ଲ�ୌହ ଅନ୍ବେଷଣ
•

ଖଣ୍ଡାଧାର ଲ�ୌହ ଖଣି ଅନ୍ତର୍ଗତ ସବ୍ ବ ୍ଲକ୍ ‘ଏ’ ଠାରୁ ‘ଜି’ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫୦.୯୧ ବର୍ଗ କି.ମି . (ଜି-୪) ଏବଂ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ସବ୍ ବ ୍ଲକ A ଓ C ର ପରି ଧ ି ୬.୯୬ ବର୍ଗ
କି.ମି . (ଜି-୨)ର ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ମ୍ୟାପି ଙ୍ଗ ସରି ଯାଇଛି ଓ କ�ୋର ଡ୍ରିଲି ଙ୍ଗ ପାଇ ଁ ଅଧ ିକ ଅନ୍ ବେଷଣ କ୍ଷମତା ବିଶଷ୍ଟ
ି ଜାଗାଗୁଡିକର ଚିହ୍ନଟ ହ�ୋଇସାରି ଛି ।

•

ସରଫେସ ସାମ୍ପୁଲର କେମି କାଲ ଆନାଲି ସିସ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରି ଯାଇଛି । ଖଣ୍ଡାଧାର ଲ�ୌହ ବ ୍ଲକର ଜି-୪ ଅଞ୍ଚଳର ମଧ୍ୟକାଳୀନ ମ୍ୟାପି ଙ୍ଗ ରି ପ�ୋର୍ଟ
ଏନ. ଏମ. ଇ.ଟି.କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

•

ଜି-୪ ଅଞ୍ଚଳରେ ୮ଟି ବ�ୋରହ�ୋଲ (ଏନ.ଏମ.ଇ.ଟି ଅନୁ ମ�ୋଦନ ଅନୁ ଯାୟୀ) ଡ୍ରିଲ କରି ବାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର ବ୍ୟବହାର ପାଇ ଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ବଣାଇ
ଡି.ଏଫ.ଓଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁ ମ�ୋଦନ ପ୍ରକ୍ୟ
ରି ାରେ ଅଛି।

•

ଲହୁ ଣପ
ି ଡା ତହସି ଲଦାରଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାମାଣିକ ଜମି ସୂଚୀ ପାଇବା ପରେ ଖଣ୍ଡାଧାର ଜି-୨ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡ୍ରିଲି ଙ୍ଗ ପାଇ ଁ ଫରେଷ୍ଟ କ୍ଲିୟରାନ ୍ସ (ଏଫସି ) ପ୍ରସ୍ତାବ
ଦାଖଲ କରାଯି ବ ।

•

ଠାକୁରାଣୀ ଲ�ୌହ ବ ୍ଲକର (୧.୨୧ ବର୍ଗ କିମି) ମ୍ୟାପି ଙ୍ଗ ସରି ଯାଇଛି । ବ ୍ଲକର ସୀମା ଓଡିଶା ବାହାରେ ତଥା ଝାଡଖଣ୍ଡରେ ପଡୁ ଥ ିବାରୁ ଫରେଷ୍ଟ କ୍ଲିୟରାନ ୍ସ
ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିମନ୍ତେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରାଯାଇନାହି ଁ।

ବକ୍ସାଇଟ ଅନ୍ବେଷଣ
•

୨୮.୯୫ ବର୍ଗ କି.ମି . ବିଶଷ୍ଟ
ି କେଳୁଆମାଳି, ନୁ ନାପାଇମାଳି, ତରହପାଣି ଓ କର୍ଣ୍ଣପ�ୋଡିକ�ୋଣ୍ଡା ବ ୍ଲକର ଭୁତାତ୍ତ୍ୱିକ ମ୍ୟାପି ଙ୍ଗ ସରି ଯାଇଅଛି ।

•

କ�ୋର ଡ୍ରିଲି ଙ୍ଗ ଏବଂ ଅନ୍ଯାନ୍ଯ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ କେଳୁଆମାଳି ଓ ନୁ ନାପାଇମାଳି ବକ୍ସାଇଟ ବ ୍ଲକ ପାଇ ଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଫରେଷ୍ଟ କ୍ଲିୟରାନ ୍ସ
(ଏଫ୍ .ସି .) ମି ଳଥ
ୁ ିବାବେଳେ ବାକି ତରହପାଣି, ମଝିଙ୍ଗାମାଳୀ ଓ କର୍ଣ୍ଣପ�ୋଡିକ�ୋଣ୍ଡା ବକ୍ସାଇଟ ବ ୍ଲକଗୁଡିକ ପାଇ ଁ ଏଫ୍ .ସି . ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି ।

•

ଉପର�ୋକ୍ତ ଚାରି ଟି ବକ୍ସାଇଟ ବ ୍ଲକରୁ ବଛା ହେଇ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥ ିବା ୨୩ଟି ସରଫେସ ସାମ୍ପଲର କେମି କାଲ ଆନାଲି ସିସ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରି ଯାଇଅଛି ।

•

ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲାର ନୁ ନପାଇମାଳି ବକ୍ସାଇଟ ବ ୍ଲକରେ କ�ୋର ଡ୍ରିଲି ଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହ�ୋଇସାରି ଛି ।

ଫାୟାରକ୍ଲେ ଓ ସ�ୋପଷ୍ଟୋନ ଅନ୍ବେଷଣ
•

କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ୭.୬୫ ବର୍ଗ କିମି ବିଶଷ୍ଟ
ି ଗ�ୋଟିଏ ଫାୟାରକ୍ଲେ ବ ୍ଲକ ଏବଂ ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ୬.୨୦ ବର୍ଗ କିମି ବିଶଷ୍ଟ
ି ଗ�ୋଟିଏ ସ�ୋପ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ବ ୍ଲକର
ଭୁତାତ୍ତ୍ୱିକ ମ୍ୟାପି ଙ୍ଗ ସରି ଯାଇଅଛି ।

ଖଣି ଖ�ୋଦନ
ଏମ.ଏମ.ଡି.ଆର ଆକ୍ଟ ୧୯୫୭ର ଧାରା ୧୭ A (୨) ଅନୁ ଯାୟୀ ତା ୨୮.୦୧.୨୦୨୧ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁ ମ�ୋଦନ କ୍ରମେ କେନ୍ଦୁଝର
ଜିଲ୍ଲାର ୨୪.୨୦୩ ହେକ୍ଟର ଏରି ଆ ବିଶଷ୍ଟ
ି ରେଙ୍ଗାଲବେଡା ଏନ.ଇ. ଲ�ୌହ ବ ୍ଲକକୁ ଲ�ୌହ ଖନନ ପାଇ ଁ ଓ ଏମ.ଇ.ସି .ଏଲ ସପକ୍ଷରେ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ଛନ୍ତି।
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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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କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବିବରଣୀ ୨୦୨୦-୨୧

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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କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବିବରଣୀ ୨୦୨୦-୨୧

Fireclay band in between sandstone beds. (Hammer positioned on Fireclay band), Talabasta, Cuttack

Bands of Steatite (Soap Stone), Kaptipada, Mayurbhanj
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କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବିବରଣୀ ୨୦୨୦-୨୧

2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର
ବଜେଟ୍ ଅଟକଳ ଓ
ବ୍ୟୟ ବରାଦ
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କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟ

(ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)

ବଜେଟ ଅଟକଳ

ବ୍ୟୟ
(ଜାନୁ ୟାରୀ ୩୧ ୨୦୨୧
ସୁଦ୍ଧା)

୧୧୯୭ –ଗବେଷଣା

୩୦.୪୫

୧୦.୦୦

୨୬୦୪- capacitybuilding

୫୦.୦୦

୦.୦୦

୨୮୩୨-ସମନତ
୍ୱି ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ପରି ଚାଳନା ପଦ୍ଧତି

୪୩୦୦.୦୦

୧୨୧୮.୭୧

୩୧୧୫-ଖଣିଜ ଉତ୍ତୋଳନ ଓ ନିଲାମ

୭୨୭୬.୬୧

୮୮୯.୫୭

୪୨.୫୧

୪୨.୫୧

୨୫୦.୦୦

୨୨.୧୦

୧୧୯୪୯.୫୭

୨୧୮୨.୮୯

ଯ�ୋଜନାର ନାମ

୧୨୭୭-Share Capital Investment in OMECL
୦୧୮୨-ଗୃହ ନିର୍ମାଣ
ମ�ୋଟ
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ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟୟ
ଯ�ୋଜନାର ନାମ

(ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷରେ)

ବଜେଟ ଅଟକଳ

ବ୍ୟୟ(ଜାନୁ ୟାରୀ ୩୧ ୨୦୨୧ ସୁଦ୍ଧା)

୩୯.୬୫

୧୬.୦୦

୧୮୩୬.୫୭

୧୪୦୦.୩୦

୦୪୮୨-କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଶାସନ

୮୧୧.୩୧

୬୨୭.୯୮

୧୯୧୦-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଦଳ

୪୧୭.୬୦

୩୩୪.୮୦

୧୧୯୭-ଗବେଷଣା

୧୭୫.୮୪

୧୨୫.୩୭

୦୯୦୪-ଖଣିଜ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଓ ଉତ୍ତୋଳନ

୬୮୬.୫୧

୪୩୩.୨୧

୦୪୬୦-ଭୂ ଖନନ ଉପବିଭାଗର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ

୩୦୯.୧୨

୧୭୭.୩୧

୦୭୫୦-ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଅନ୍ ବେଷଣ ଓ
ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ଆକଳନ

୧୧୯୦.୬୬

୮୦୩.୮୭

୮୦୪.୯୨

୫୯୬.୫୩

୬୨୭୨.୧୮

୪୫୧୫.୩୭

୨୮୫୨-ଶିଳ୍ପ
୦୨୯୭-ଖଣି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ

୩୪୫୧-ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ବିଭାଗ
ମ�ୋଟ
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