୨୦୧୬-୨୦୧୭ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର କାର୍ଯଷୟାବଳୀ
ତତ୍କାଳୀନ ଜଳସେଚନ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ଭାଗ ସ ାଇ ୧୯୯୦ ମେି ା ଏପ୍ରିଲ ୨୪ ତାରିଖସର ଶକ୍ତି
ବିଭାଗ େୃଷ୍ଟି ସ ଲା I ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ତର୍ଥା ଜନୋଧାରଣଙ୍କର େବବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଅପରି ାର୍ଯବୁ
ଅସେ I ଶକ୍ତି ସେତ୍ରସର ସ୍ୱାବଲମୱୀ ସ ାଇ ରାଜୁସର ବୃ ଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଶିଳ୍ପାୟନ, ବିଦ୍ୟୁତିକରଣ ଓ କୃ ଷିର
ଆବଶୁକତା ସମଣ୍ଟାଇବାର ଲେୁ ତର୍ଥା ରାଜୁବାେୀଙ୍କୟ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ସର୍ଯାଗାଇସଦ୍ବା ପାଇଁ ଓଡିଶା
େରକାର ଉକ୍ତ ସେତ୍ରସର େଂସ୍କାର ଆଣିଥିସଲ I
ରାଜୁସର ବର୍ତ୍ବମାନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦ୍ନ େମତା ନିମନସର େୂଚୀତ ସ ାଇଛି I
୧. ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦ୍ନ େମତା

– ୨୦୨୩ ସମଗାଓୱାଟ୍

୨. ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦ୍ନ େମତା

– ୨୨୨୪ ସମଗାଓୱାଟ୍

୩. ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଂଶ
୪. ନୂ ତନ ତର୍ଥା ଅେୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦ୍ନ େମତା
ମ ାଟ୍

- ୧୩୯୨ ସମଗାଓୱାଟ୍
–୨୧୫ ସମଗାଓୱାଟ୍
–୫୮୫୪ ମ ଗାଓ୍ୱାଟ୍

ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଅଧିନମର ବର୍ତ୍ଷ ାନ ୫ଟି ୁଖ୍ୟ ଦପ୍ତର କାର୍ଯଷୟ କରୁଅଛି ର୍ଯଥା:(୧) େସବବାଚ୍ଚ ର୍ଯନ୍ତ୍ରୀ (ବିଦ୍ୟୁତ୍) ତର୍ଥା ପ୍ରମୟଖ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିରୀେକ
(୨) ମୟଖୁ ର୍ଯନ୍ତ୍ରୀ ତର୍ଥା ମୟଖୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିରୀେକ (ସେଣ୍ଟରାଲ୍ ସଜାନ୍)
(୩) ମୟଖୁ ର୍ଯନ୍ତ୍ରୀ ତର୍ଥା ମୟଖୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିରୀେକ (ୋଉଥ୍ ସଜାନ୍)
(୪) ମୟଖୁ ର୍ଯନ୍ତ୍ରୀ ତର୍ଥା ମୟଖୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିରୀେକ (ନର୍ଥବ ଇଷ୍ଟ୍ ସଜାନ୍)
(୫) ମୟଖୁ ର୍ଯନ୍ତ୍ରୀ ତର୍ଥା ମୟଖୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିରୀେକ (ସଓୱଷ୍ଟର୍ଣ୍ବ ସଜାନ୍)
ଏତଦ୍ ବୁତିତ ଏ ି ବିଭାଗ ଅଧିନସର ୭େି େରକାରୀ ନିଗମ ର୍ଯର୍ଥା ଓଡିଶା ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିଗମ
ଲିମସି େଡ୍(OHPC), ଓଡିଶା ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦ୍ନ ନିଗମ ଲିମିସେଡ୍ (OPGC), ଓଡିଶା ଶକ୍ତି େଞ୍ଚରଣ ନିଗମ
ଲିମସି େଡ୍ (OPTCL), ଗ୍ରୀଡସକା ଲିମିସେଡ୍ (GRIDCO), ଓଡିଶା ତାପଜ ନିଗମ ଲିମସି େଡ୍(OTPCL),ଓଡିଶା
େବୟ ଜଶକ୍ତି ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ (GEDCOL) ଏବଂ ଓଡିଶାସକାଇଲା ଓ ଶକ୍ତି ନିଗମ (OCPL) କାର୍ଯବୁ କରୟଛନ୍ତି I
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ଶକ୍ତି ବିଭାଗସର କାର୍ଯବୁକାରୀ ସ ାଇଥିବା ସର୍ଯାଜନା ଓ ନିଗମ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯବୁାବଳୀ େଂେି ପ୍ତରେସର
ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଗଲା I
କ୍ଷୁଦ୍ର/ ଅତିକ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳ ବିଦୁୟତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ:ଏ ି ବିଭାଗ ୨୫ ସମଗାଓୱାଟ୍ ପର୍ଯବୁନ୍ତ ଶକ୍ତି େମ୍ପନ୍ନ େୟଦ୍ର ଏବଂ ଅତି େୟଦ୍ର ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପଗୟଡକ
ି ର
ବିକାଶ ନିମସନ୍ତ କାର୍ଯବୁ କରୟଅଛି I ର୍ଯା ାକି ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତିକୟ ବୁବ ାର କରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦ୍ନ େମତାକୟ
ବଢାଇବାସର ବିସଶଷ େ ାୟକ ସ ଉଅଛି I ବିଭିନ୍ନ ନିସବଶକମାନଙ୍କୟ ଏ ି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମବାଣ ନିମସନ୍ତ ଉତ୍ସା ତ
ି
କରାର୍ଯାଉଅଛି I
ଏ ି କାର୍ଯବୁକ୍ରମ ଅନୟ ର୍ଯାୟୀ ୨୦୦୯ ମେି ାଠାରୟ ୫୭ ସମଗାଓୱାଟ୍ େମତା ବିଶଷ୍ଟ
ି ୩ ସଗାେି େୟଦ୍ର ଜଳ
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯବୁେମ ସ ାଇ ରାଜୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗ୍ରୀଡକୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ସର୍ଯାଗାଇ ସଦ୍ଇ ଆେୟଅଛି I ୨୦୦୯୧୦ ଆର୍ଥିକ ବଷବସର ୧୪୧.୧୭୧ ମିଲିୟନ୍ ୟୟ ନଟ୍
ି , ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବଷବସର ୨୪୯.୯୫୦
ମିଲିୟନ୍ ୟୟ ନଟ୍
ି , ୨୦୧୧-୧୨ ଆର୍ଥିକ ବଷବସର ୨୫୪.୨୬୩ ମିଲିୟନ୍ ୟୟ ନଟ୍
ି , ୨୦୧୨-୧୩ ଆର୍ଥିକ
ବଷବସର ୨୪୪.୫୮ ମିଲିୟନ୍ ୟୟ ନଟ୍
ି , ୨୦୧୩-୧୪ ଆର୍ଥିକ ବଷବସର ୩୩୬.୮୩୯ ମିଲିୟନ୍ ୟୟ ନଟ୍
ି ,
୨୦୧୪-୧୫ ଆର୍ଥିକ ବଷବସର ୨୮୬.୫୮ ମିଲିୟନ୍ ୟୟ ନଟ୍
ି ଏବଂ ୨୦୧୫-୧୬ ଆର୍ଥିକ ବଷବସର
୨୬୩.୨୪ ମିଲିୟନ୍ ୟୟ ନଟ୍
ି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉପସରାକ୍ତ ୩ ସଗାେି େୟଦ୍ର ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗ୍ରୀଡସକାକୟ
ସଦ୍ଇଛନ୍ତି I
୨୪, ୧୮, ୧୫ ଓ ୯ ସମଗାଓୱାଟ୍ ଶକ୍ତି େମ୍ପନ୍ନ ୪ ସଗାେି ପ୍ରକଳ୍ପ େ ତ
ି ଇମ୍ପିିସମସଣ୍ଟେନ୍ ଏଗ୍ରିସମଣ୍ଟ୍
ସ୍ୱାେର ସ ାଇଅଛି I ଏ ା ବୁତୀତ ୨୬େି ପ୍ରକଳ୍ପର େମୟଦ୍ାୟ ୨୭୪ ସମଗାଓୱାଟ୍ େମତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ
ଉସଦ୍ୁାକ୍ତାମାନଙ୍କର ରାଜୁ େରକାରଙ୍କ େ ତ
ି (ବୟ ଝାମଣା /ଚୟକ୍ତି ପତ୍ର) ସ୍ୱାେରିତ ସ ାଇଛି I ଏ ି ପ୍ରକଳ୍ପ
ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୟଡକ
ି ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯବୁାୟସର ତଜବମା କରାର୍ଯାଉଅଛି I ଏଥିମଧ୍ୟରୟ OHPC େ ାୟକ େଂସ୍ଥା GEDCOL କୟ ,
ସକନ୍ଦୟ ଝର ଜିଲ୍ଲାର କାନୟ ପୟର ଡୁାମ୍ ଠାସର ୩ ସମଗାଓୱାଟ୍ ବିଶଷ୍ଟ
ି କାନୟ ପୟର୍ SHEP ସ୍ଥାପନ କରିବାକୟ ଦ୍ାୟିତ୍ୱ
ଦ୍ିଆର୍ଯାଇଛି I ଏ ି ପ୍ରସ୍ତାବର ବୟ ଝାମଣା ପତ୍ର ୨୦୧୬ ମେି ାସର ସ୍ୱାେରିତ ସ ାଇଅଛି I
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େୟଦ୍ର/ ଅତି େୟଦ୍ର ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ବିକାଶ ନିମସନ୍ତ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ Hydro Policy ସର ପରିବର୍ତ୍ବନ
ଆଣି Odisha Renewable Energy policy-2016 ଅନୟ ସମାଦ୍ିତ କରିଛନ୍ତି I

ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ, ମବୈଦୁୟତିକ ନିରୀକ୍ଷଣ/ ଲାଇମେନସ ପ୍ରଦାନ
ରାଜସ୍ୱ ଆଦ୍ାୟ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିରୀେଣ, ସବୈଦ୍ୟୁତିକ ଲାଇସେନସ୍ ପ୍ରଦ୍ାନ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦ୍ୟ ର୍ବେଣା ଇତୁାଦ୍ି
କାର୍ଯବୁ ଗୟଡକ
ି ର ତଦ୍ାରଖ ପାଇଁ େସବବାଚ୍ଚ ର୍ଯନ୍ତ୍ରୀ (ବିଦ୍ୟୁତ୍) ତର୍ଥା ପ୍ରମୟଖ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିରୀେକଙ୍କୟ ଦ୍ାୟିତ୍ୱ ସ୍ତାନ୍ତର
କରାର୍ଯାଇଛି I
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୟଳ୍କ ଓଡିଶା େରକାରଙ୍କର ଏକ ପ୍ରଧାନ ରାଜସ୍ୱ I ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପସଭାକ୍ତା ମାନଙ୍କଠାରୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍
ବୁବ ାର, ବିଦ୍ୟୁତ୍ େୟରୋ ର୍ଯାଞ୍ଚ, ସବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣମାନ ପରୀେଣ ଏବଂ ସବୈଦ୍ୟୁତିକ କାର୍ଯବୁ କୟ ଶଳତା
ନିମସନ୍ତ ଅନୟ ମତି ପତ୍ର ପ୍ରଦ୍ାନ ବାବଦ୍ସର ରାଜସ୍ୱ ଆଦ୍ାୟ କରାର୍ଯାଏ I ଚଳିତ ବଷବ ୨୦୧୬-୧୭ ସର ରାଜସ୍ୱ
ଆଦ୍ାୟ ଧାର୍ଯବୁ ଲେୁ େ.୧୫୦୦ ସକାେି ଥିବା ସ୍ଥସଳ, ଅସକଟାବର ସଶଷ େୟଦ୍ଧା େବବସମାେ େ.୮୬୫.୩୯
ସକାେି ଆଦ୍ାୟ କରାର୍ଯାଇଛି I
ଗତ ଛଅ (୨୦୧୦-୧୧ ରୟ ୨୦୧୫-୧୬) ଆର୍ଥିକ ବଷବର ରାଜସ୍ୱ ଧାର୍ଯବୁ ଲେୁ ଏବଂ ଆଦ୍ାୟ
ସ ାଇଥିବା ରାଜସ୍ୱର ଏକ ବିବରଣୀ ନିମନସର ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଗଲା I
୨୦୧୦-୧୧ ରୁ ୨୦୧୫-୧୬
କ୍ର.ନଂ

ବର୍ଷ

ଧାର୍ଯଷୟ ଲକ୍ଷୟ
(ମକାଟିମର)

ଆଦାୟ ରାଜସ୍ୱ

ନ୍ତବୟ

(ମକାଟିମର)

୧

୨୦୧୦-୧୧

୬୦୦.୦୦

୪୫୮.୦୬

ନନ୍-କୁାପେିଭ୍,

୨

୨୦୧୧-୧୨

୫୫୦.୦୦

୫୫୧.୭୨

ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୟଳ୍କ ଏବଂ ନିରୀେଣ

୩

୨୦୧୨-୧୩

୭୦୦.୦୦

୫୯୧.୧୬

୪

୨୦୧୩-୧୪

୭୧୦.୦୦

୬୭୦.୧୧

୫

୨୦୧୪-୧୫

୮୦୦.୦୦

୮୫୦.୦୦

ଫି ସ୍

ବାବଦ୍ସର

କରାର୍ଯାଇଥିବା
ଏବଂ

କୁାପେିଭ୍
ଆଦ୍ାୟ
ଶୟଳ୍କ

*-

ବସକୟା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୟଳ୍କ ବାବଦ୍ସର
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*୮୭୨.୦୦
୬

୧୨୦୦

୨୦୧୫-୧୬

୧୨୧୨.୯୪

ପ୍ରତିବଷବ ଆଦ୍ାୟ ସ ଉଥିବା ରାଜସ୍ୱର ପରିମାଣ ନିୟମିତ ଭାବସର ବୃ ଦ୍ଧି ର୍େିଛ ି I ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବଷବ
ପାଇଁ େ.୧୫୦୦ ସକାେିର ଲେୁ ଧାର୍ଯବୁ କରାର୍ଯାଇଛି I
ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ପାଇଁ ନିଆର୍ଯାଇଥିବା ପଦମକ୍ଷପ:ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିରୀେଣ କାର୍ଯବୁ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୟଳ୍କ ଆଦ୍ାୟକୟ ତ୍ୱରାନିୱତ କରିବାପାଇଁ ବିସଶଷ ପଦ୍ସେପମାନ
ନିଆର୍ଯାଇଛି I ସକସତକ େଂସ୍ଥା ବସକୟା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୟଳ୍କ ପଇଠ ନ କରି ଆଇନ୍ ଅଦ୍ାଲତର େ ାୟତା ସନଇଛନ୍ତି,
ସେଥିପାଇଁ ବ ୟ ପରିମାଣର ବସକୟା ରାଜସ୍ୱ ଅନାସଦ୍ୟ ସ ାଇର ଛ
ି ି IRSP, Rourkela ଠାରୟ ବସକୟା
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୟଳ୍କ ଆଦ୍ାୟ ନିମସନ୍ତ “Out of Court settlement” ଜରିଆସର େମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି
ର ଛ
ି ିI
Electricity

(Duty)

Amendment

Act,

2016

ବିଧାନେଭାସର

ପାରିତ

ସ ାଇ

୦୫.୧୧.୨୦୧୬ ର ଓଡିଶା ସଗସଜଟ୍ ସର ପ୍ରକାଶିତ ସ ାଇଅଛି, ର୍ଯଦ୍ୱାରା ପୀଡିତ ଉପସଭାକ୍ତାମାସନ,
ପରବର୍ତ୍ବୀ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାସର ନିଜର ଅଭିସର୍ଯାଗ ବିଷୟସର ଅପିଲ୍ କରିପାରିସବ I ମୂଦ୍ରାସ୍ଫି ତକ
ି ୟ ବିଚାର
କରି ତର୍ଥା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦ୍ରସର ନିୟମିତ ବୃ ଦ୍ଧି ଏବଂ ଶକ୍ତି ସେତ୍ରସର ଭିର୍ତ୍ଭ
ି ୂ ମିସର ଉନ୍ନତିର ଆବଶୁକତା ପାଇଁ
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୟଳ୍କର େସବବାଚ୍ଚ େୀମାକୟ ବୃ ଦ୍ଧି କରାର୍ଯାଇ ନିଜସ୍ୱ ଉତ୍ପାଦ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବୁବ ାର ପାଇଁ ଦ୍ୟ ଇେଙ୍କା ଓ
ଅନୁାନୁ େୂତ୍ରରୟ ଉପଲବ୍ଧ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମୂଲୁର ଶତକଡା ୧୫ ପ୍ରତିଶତ ରଖାର୍ଯାଇଛି I ଏତଦ୍ ବୁତୀତ
ନିଜସ୍ୱ ଉପସଭାକ୍ତା ମାନଙ୍କ

ତ
ି ନିମିର୍ତ୍ ସଜସନସରେରରୟ ଉତ୍ପାଦ୍ିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପାଇଁ ଶୟଳ୍କ ଆଦ୍ାୟର େବବନମ
ି ନ

େମତା ପରିେରକୟ ୧୦ ସକ.ଭି.ଏ ରୟ ୫୦ ସକ.ଭି.ଏ ପର୍ଯବୁନ୍ତ ବୃ ଦ୍ଧି କରାର୍ଯାଇଛି I ଉପସଭାକ୍ତାମାନଙ୍କୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍
ଶୟଳ୍କ ଜନିତ ବିବାଦ୍ର ଉଚିତ୍ ନୁାୟ ସଦ୍ବା ପାଇଁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ବିଚାରର ବୁବସ୍ଥା କରାର୍ଯାଇଛି I ଏ ି
େଂସଶାଧନସର ମୟଖୁତଃ ଅପରିଭାଷିତ ସେତ୍ର ଓ ପୀଡିତ ଉପସଭାକ୍ତାଙ୍କ ଅଭିସର୍ଯାଗ ଗୟଡକ
ି ଆପର୍ତ୍ି କରିବା
େକାସଶ ବୁବସ୍ଥା ରଖାର୍ଯାଇଛି I
4

ଉପର ଲିଖିତ େଂସଶାଧିତ ଅଧିନିୟମର ନିୟମାବଳୀମାନ ବିଧାନେଭାସର ଉପସ୍ଥାପନା କରାର୍ଯାଇଛି I
ଉକ୍ତ ନିୟମ ପ୍ରକାଶ ପାଇସଲ ବସକୟା ଶୟଳ୍କ ଆଦ୍ାୟ ବୁବସ୍ଥା େ ଜ ସ ବ I

ଗ୍ରା ୟ ବିଦୁୟତିକରଣ ମର୍ଯାଜନା
ବିଜୁ ଗ୍ରା ମଜୟାତି ମର୍ଯାଜନା
ଶସ ରୟ କମ୍ ଜନେଂଖୁା ବିଶଷ୍ଟ
ି ପଡାଗ୍ରାମ/ଦ୍ଳିତବସ୍ତି କୟ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରାମୀଣ ବିଦ୍ୟୁତିକରଣ
ସର୍ଯାଜନାସର ଅନ୍ତଭବୟକ୍ତ ନ କରିବା ପାଇଁ ସକନ୍ଦ୍ର େରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ପରିସପ୍ରେୀସର ଏ ି ଗ୍ରାମ ଗୟଡକ
ି ର
ବିଦ୍ୟୁତିକରଣ ପାଇଁ ଓଡିଶା େରକାର ବିଜୟ ଗ୍ରାମ ସଜୁାତି ନାମକ ଏକ ନୂ ତନ ସର୍ଯାଜନା ୨୦୦୭-୦୮ ଆର୍ଥିକ
ବଷବଠାରୟ ପ୍ରଚଳନ କରିଅଛନ୍ତି I ଏକାଦ୍ଶ ପଞ୍ଚବାଷିକ ସର୍ଯାଜନାସର ୧୦

ଜାର ଗ୍ରାମ/ପଡାଗ୍ରାମ/ବସ୍ତି କୟ

ବିଦ୍ୟୁତିକରଣ ପାଇଁ ଲେୁ ରଖାର୍ଯାଇଥିଲା I ଅଦ୍ୁାବଧି ୧୭୧୬୭ ପଡାଗ୍ରାମ/ବସ୍ତି କୟ ବିଦ୍ୟୁତିକରଣ
କରାର୍ଯାଇଛି I ରାଜୁ େରକାର ନସଭମୱର ୨୦୧୬ େୟଦ୍ଧା ଏ ି ସର୍ଯାଜନାସର ୮୨୦ ସକାେି େଙ୍କା ଜିଲ୍ଲା ଗୟଡକ
ି ୟ
ସର୍ଯାଗାଇ ସଦ୍ଇଛନ୍ତି; ତନମଧ୍ୟରୟ ଅଦ୍ୁାବଧି ୫୧୦.୬୭ ସକାେି େଙ୍କା ଖଚ୍ଚବ କରାର୍ଯାଇଛି I ଆର୍ଥିକ ବଷବ ୨୦୧୬୧୭ ବସଜେସର ଏ ି ସର୍ଯାଜନାସର ୨୫୫ ସକାେି େଙ୍କାର ବୁୟ ବରାଦ୍ କରାର୍ଯାଇ କାର୍ଯବୁ ଚାଲୟ ର ଛ
ି ିI
ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରା ୀଣ ବିଦୁୟତିକରଣ ମର୍ଯାଜନା
ଶସ କିମାୱ ତଦ୍ୟ ର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଜନେଂଖୁା ଥିବା େମସ୍ତ ଗ୍ରାମ/ପଡାଗ୍ରାମ/ଦ୍ଳିତବସ୍ତି ମାନଙ୍କୟ ଜାତୀୟ ୋଧାରଣ
େବବନମ
ି ନ ସର୍ଯାଜନା ମାଧ୍ୟମସର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ସର୍ଯାଗାଇସଦ୍ବା ପାଇଁ ଭାରତ େରକାର ଏପ୍ରି ଲ୍, ୨୦୦୫ ସର
ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରାମୀଣ ବିଦ୍ୟୁତିକରଣ ସର୍ଯାଜନା ପ୍ରଚଳନ କରିଅଛନ୍ତି I ଏ ି ସର୍ଯାଜନା ପାଇଁ ଗ୍ରାମୁ
ବିଦ୍ୟୁତିକରଣ ନିଗମ (REC) ସର୍ଯାଗାଇ ସଦ୍ଉଥିବା େମସ୍ତ ପାଣ୍ଠିର ୯୦% ସକନ୍ଦ୍ର େରକାରଙ୍କର ପୟଞ୍ଜି ୋ ାର୍ଯୁ
(Capital Subsidy) ଏବଂ ୧୦% ରାଜୁ େରକାରଙ୍କର ଋଣ ଅସେ IREC ଏ ି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଣ୍ଠିକୟ NTPC,
NHPC ଓ PGCIL କୟ କାର୍ଯବୁ େମ୍ପାଦ୍ନ ନିମିର୍ତ୍ ସର୍ଯାଗାଇ ସଦ୍ଉଛନ୍ତି I
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୧୦ମ ଓ ୧୧ଶ ସର୍ଯାଜନା ଅବଧି ମଧ୍ୟସର ବିଦ୍ୟୁତିକରଣ ସ ାଇନଥିବା ୧୪୪୦୨ ସଗାେି ଗ୍ରାମସର
ବିଦ୍ୟୁତିକରଣ ତର୍ଥା ୨୬୩୫୩ େି ଆଂଶିକ ବିଦ୍ୟୁତିକରଣ (Partially Electrified) ଗ୍ରାମସର ବିଦ୍ୟୁତିକରଣ
କରାର୍ଯାଇଛି ଓ ୨୮୭୬୧୪୯ ବି.ପି.ଏଲ୍ ର୍ର ଗୟଡକ
ି ସର ବିପିଏଲ୍ କିଟ୍ ସ୍ଥାପନ କରାର୍ଯାଇ ଅଦ୍ୁାବଧି
୨୩୧୫୬୦୫ େଂଖୁକ ଗୃ କୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ େଂସର୍ଯାଗ କରାର୍ଯାଇଅଛି I
ଦ୍ୱାଦ୍ଶ ସର୍ଯାଜନା ମଧ୍ୟସର ଅଦ୍ୁାବଧି ୩୧୪୪ ଗ୍ରାମ ଓ ୧୬୫୩୩ ପଡା ଗ୍ରାମଗୟଡକ
ି ର ବିଦ୍ୟୁତିକରଣ
ପାଇଁ ସକନ୍ଦ୍ର େରକାର ୩୫୫୦.୭୫ ସକାେି େଙ୍କା ପ୍ରଦ୍ାନ କରିଛନ୍ତି I ବିଦ୍ୟୁତ୍ କରଣ କରାର୍ଯିବାକୟ ଥିବା
୩୧୪୪ େି ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରୟ ୩୦.୧୧.୨୦୧୬ େୟଦ୍ଧା ବିଦ୍ୟୁତିକରଣ ପାଇଁ ଆଉ ମାତ୍ର ୫୧୧ େି ଗ୍ରାମ ବାକି ଅଛି
I
ଉକ୍ତ ସର୍ଯାଜନାସର ଓଡିଶା େରକାର ଋଣଭାର ପରିସଶାଧ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ବଷବ ୨୦୧୬-୧୭
ସର ୧୦୦ ସକାେି େଙ୍କା ବୁୟ ବରାଦ୍ କରିଛନ୍ତି I
ବିଜୁ େହରାଞ୍ଚଳ ବିଦୁୟତିକରଣ ମର୍ଯାଜନା
ଜୀବନର ଏକ ଅତୁାବଶୁକୀୟ ୋମଗ୍ରୀ, ବିଦ୍ୟୁତକୟ େ ରାଞ୍ଚଳର ଅନୟ ୁନ ୧୦୦ ଜଣରୟ କମ୍ ବାେ
କରୟଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୟ ସର୍ଯାଗାଇସଦ୍ବା ପାଇଁ ଓଡିଶା େରକାରଙ୍କ (ଶକ୍ତି ବିଭାଗ) ବିଜୟ େ ରାଞ୍ଚଳ ବିଦ୍ୟୁତିକରଣ
ସର୍ଯାଜନା, ଦ୍ୀର୍ବ ମିଆଦ୍ୀ େୂତ୍ରସର ୨୦୧୦-୧୧ ଆର୍ଥିକ ବଷବରୟ ପ୍ରଚଳନ କରିଅଛନ୍ତି I ଏ ି ସର୍ଯାଜନାସର
ଅଣବିଦ୍ୟୁତିକରଣ ଗ୍ରାମ/ବସ୍ତି /ଓୱାଡବ ଇତୁାଦ୍ିକୟ ଅନ୍ତଭବୟକ୍ତ କରାର୍ଯାଇଛି I ୫େି ମୟୁନିେପ
ି ାଲିେ ି କସପବାସରେନ୍,
୬୧େି ଏନ୍.ଏ.େି ଓ ୪୫େି ମୟୁନିେପ
ି ାଲିେକ
ି ୟ ଏ ି ସର୍ଯାଜନାସର ଅନ୍ତଭବୟକ୍ତ କରାର୍ଯାଇଛି I
୩୦.୧୧.୨୦୧୬ େୟଦ୍ଧା ଏ ି ସର୍ଯାଜନାସର ୧୧୮.୧୫ ସକାେି େଙ୍କା ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୟ ସର୍ଯାଗାଇ
ଦ୍ିଆର୍ଯାଇ ୨୬୩୫ େି ଗ୍ରାମ/ବସ୍ତି /ଓୱାଡବକୟ ବିଦ୍ୟୁତିକରଣ କରାର୍ଯାଇଛି I ଆର୍ଥିକ ବଷବ ୨୦୧୬-୧୭ ବସଜେସର
ଏ ି ସର୍ଯାଜନାସର ୧୨ ସକାେି େଙ୍କାର ବୁୟ ବରାଦ୍ କରାର୍ଯାଇ କାର୍ଯବୁ ଚାଲୟ ର ଛ
ି ିI
ନୂତନ ୩୩/୧୧ ମକ.ଭି େବ୍-ମେେନ୍ ନି ାଷ ଣ
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ରାଜୁସର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପସଭାକ୍ତାମାନଙ୍କୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ସର୍ଯାଗାଇସଦ୍ବା ପାଇଁ ତର୍ଥା
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳସର େୀଣ ବିଜୟଳ ି ଆସଲାକ (Low Voltage)େମେୁାର ଦ୍ୂ ରୀକରଣ ପାଇଁ ରାଜୁ େରକାର ଅଧିକ
୫୦୦ ସଗାେି ୩୩/୧୧ ସକ.ଭି େବ୍-ସଷ୍ଟେନ୍ ର ନିମାବ ଣ ନିମସନ୍ତ କାର୍ଯବୁକାରୀ େଂସ୍ଥା ଓପିେେ
ି ଏ
ି ଲ୍ କୟ ଦ୍ାୟିତ୍ୱ
ସଦ୍ଇଛନ୍ତି I ଏଥିପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ବଷବ ୨୦୧୬-୧୭ ସର ୯୦୦ ସକାେି େଙ୍କାର ବୁୟ ବରାଦ୍ କରାର୍ଯାଇଛି I
ଓପିେେ
ି ଏ
ି ଲ୍ ମାଧ୍ୟମସର ଉପସରାକ୍ତ େବ୍-ସଷ୍ଟେନ୍ ଗୟଡକ
ି କାର୍ଯବୁକାରୀ ସ ଲା ପସର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣ
କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୟ ରେଣାସବେଣ ଓ ପରିଚାଳନା ନିମସନ୍ତ

ସ୍ତାନ୍ତର କରାର୍ଯିବ I ଏ ା ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣ

କମ୍ପାନୀ ଗୟଡକ
ି ର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବ ନ ଜନିତ େତି କମିବା େ

ଆର୍ଥିକ ସବାଝ କମିପାରିବ I ଏ ି ସର୍ଯାଜନା

ମାଧ୍ୟମସର ରାଜୁସର ଦ୍ୃ ଢ ସବୈଦ୍ୟତକ
ି ଭିର୍ତ୍ଭ
ି ୂ ମିର ବିକାଶ େ ପରିବ ନ ଜନିତ େତି ବାଷିକ ୩ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ
ବିତରଣ କମ୍ପାନୀ ଗୟଡକ
ି ର େତି ବାଷିକ ୨୫୫ ସକାେି େଙ୍କା କମାର୍ଯାଇପାରିବ I
ବିତରଣର ଉନ୍ନତି ନି ମନ୍ତ କୟାମପକ୍ସ୍ କାର୍ଯଷୟକ୍ର (CAPEX)
ରାଜୁସର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଣ୍ଟନ ବୁବସ୍ଥାର େୟଦ୍ୃଢକ
ି ରଣ ପାଇଁ ୨୪୦୦ ସକାେି େଙ୍କା ବୁୟ ଅେକଳସର
ପ୍ରଣୟନ କରାର୍ଯାଇଥିବା କୁାସପକ୍ସ୍ (CAPEX:-Capital Expenditure) ସର୍ଯାଜନା ୨୦୧୧-୧୨ ଆର୍ଥିକ
ବଷବରୟ ଆରମ୍ଭ କରି ୪ ବଷବ ମଧ୍ୟସର େଂପୂର୍ଣ୍ବ କରିବା ପାଇଁ ଲେୁ ରଖାର୍ଯାଇଥିଲା I ମାତ୍ର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଣ୍ଟନ
ସେତ୍ରସର ODSSP, DDUGJY ଓ IPDS ଭଳି ସର୍ଯାଜନା ଗୟଡକ
ି ର ପ୍ରଣୟନ ପସର କୁାସପକ୍ସ ସର୍ଯାଜନାକୟ
ପ୍ରର୍ଥମ ପର୍ଯବୁାୟ (phase-I) ସର େୀମିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାର୍ଯାଇଥିଲା I ପ୍ରର୍ଥମ ପର୍ଯବୁାୟ କୁାସପକ୍ସ୍
ସର୍ଯାଜନାସର ୯୬୦.୮୩ ସକାେି େଙ୍କାର ବୁୟ ଅେକଳ କରାର୍ଯାଇଥିଲା I ରାଜୁ େରକାର ଏ ି ସର୍ଯାଜନାସର
ପ୍ରଦ୍ାନ କରିଥିବା ୭୫୫.୮୩ ସକାେି େଙ୍କାରୟ ୩୦.୧୧.୨୦୧୬ େୟଦ୍ଧା େମୟଦ୍ାୟ ୬୬୬.୫୩ ସକାେି େଙ୍କା
ବିନସି ର୍ଯାଗ କରାର୍ଯାଇଅଛି I ପରବର୍ତ୍ବୀ େମୟସର ରାଜୁ େରକାରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ବୁୟ କମିେ ି (Expenditure
Finance Committee) ତାଙ୍କର ୧୪.୦୫.୨୦୧୫ ମିେଙ୍ଗ
ି ୍ ସର କୁାସପକ୍ସ୍ ସର୍ଯାଜନାକୟ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ
ଏବଂ ୨୦୧୪-୧୫ ଆର୍ଥିକ ବଷବ ପସର ଏ ି ସର୍ଯାଜନାସର ସକୌଣେି ଅର୍ଥବ ପ୍ରଦ୍ାନ ନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର
କରିଥିସଲ I ପରନ୍ତୟ, କୁାସପକ୍ସ୍ ମନିେରିଂ କମିେ ି ବିସେଷଣ କରି ଦ୍ଶବାଇଥିସଲ ସର୍ଯ, କୁାସପକ୍ସ୍ ସର୍ଯାଜନାସର
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ସ ାଇଥିବା କାର୍ଯବୁ ଗୟଡକ
ି ସଶଷ ପର୍ଯବୁାୟସର ପ ଞ୍ଚିଛ ି ଏବଂ ଏ ା ର୍ଯଦ୍ି େଂପୂର୍ଣ୍ବ କରାନର୍ଯାଏ, ସତସବ ଏ ି
ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୟଡକ
ି ରୟ ସକୌଣେି ଆର୍ଥିକ େୟବଧ
ି ା ମିଳପ
ି ାରିବ ନା ିଁ ଓ ପ୍ରକଳ୍ପର ଖଚ୍ଚବ ବୁର୍ଥବ ସ ବା

ିଁ ୋର ସ ବ,

ସତଣୟ କୁାସପକ୍ସ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୟଡକ
ି ର ଅବଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯବୁ େଂପୂର୍ଣ୍ବ କରିବା ନି ାତି ଜରୟରୀ ଅସେ I ଏ ାକୟ ବିଚାରକୟ
ସନଇ ୨୦୧୬-୧୭ େପିସି ମଣ୍ଟାରୀ ବସଜେସର ୧୨୨ ସକାେି େଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରାବଧାନ କରାର୍ଯାଇଅଛି I
ଶକ୍ତି େଂରକ୍ଷଣ
ଶକ୍ତି େଂରେଣ ଅଧିନିୟମ ୨୦୦୧ ଅନୟ ୋସର ରାଜୁ େରକାର େସବବାଚ୍ଚ ର୍ଯନ୍ତ୍ରୀ (ବିଦ୍ୟୁତ୍) ତର୍ଥା
ପ୍ରମୟଖ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିରୀେକଙ୍କୟ ଶକ୍ତି େଂରେଣ, ସପ୍ରାତ୍ସା ନ ଓ କାର୍ଯବୁକାରିତା ପାଇଁ ଏସ୍.ଡି.ଏ ଭାସବ ନିର୍ଯୟକ୍ତ
କରିଛନ୍ତି I ରାଜୁ େତ୍ତ୍ୱାଧିକାରୀ େଂସ୍ଥା (State Designated Agency) ଶକ୍ତି େଂରେଣ, ସପ୍ରାତ୍ସା ନ ଏବଂ
ଶକ୍ତି େଂରେଣ ଅଧିନିୟମ ୨୦୦୧ କୟ କାର୍ଯବୁକାରୀ କରିବା ପାଇଁ Bureau of Energy Efficiency, ସକନ୍ଦ୍ର
େରକାର, ରାଜୁ େରକାର, ବିଭିନ୍ନ ର୍ସରାଇ େଂସ୍ଥା ଏବଂ ଅନୁ ସଷ୍ଟକ୍ ସ ାଲଡର୍ ମାନଙ୍କ େ ମିଳତ
ି ଭାସବ
କାର୍ଯବୁ କରୟଅଛନ୍ତି I
 ଶକ୍ତି େଂରେଣ କାର୍ଯବୁ ସର୍ଯାଜନା ଏବଂ ଶକ୍ତି େମୀୋର େୟପାରିଶ ଅନୟ ର୍ଯାୟୀ ପ୍ରର୍ଥମ ପର୍ଯବୁାୟସର ୪େି
ବୃ ତ ପାନୀୟ ଜଳ ସର୍ଯାଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯବୁାୟସର ୯େି ପାନୀୟ ଜଳ ସର୍ଯାଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପସର
ଶକ୍ତି େମୀୋ,

ାଉେିଙ୍ଗ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଅରବାନ୍ ସଡଭଲପସମଣ୍ଟ୍ ଡିପାେବସମଣ୍ଟ୍ ଅନ୍ତଭବୟକ୍ତ ପବିିକ୍ ସ ଲଥ୍

େ ସର୍ଯାଗସର

କାର୍ଯବୁକାରି ସ ଉଛି I ପୟନଶ୍ଚ ୧୩୭େି ପାନୀୟ ଜଳ ସର୍ଯାଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପସର ଶକ୍ତି

େମୀୋ କରାର୍ଯାଇ େମ୍ଭାବୁ ଶକ୍ତି େଞ୍ଚୟର ଆକଳନ କରାର୍ଯାଇଛି I
 ଓଡିଶା ଉଠା ଜଳସେଚନ ନିଗମ ମାଧ୍ୟମସର ରାଜୁର ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ୩୭୬୩ େି
ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପସର ଶକ୍ତି ଦ୍େତା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯବୁକାରୀ ସ ଉଛି I ଏ ା ଶକ୍ତି େଂରେଣ େ ତ
ି
ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଦ୍ୟ ହ୍ରାେ କରିବାସର େ ାୟକ ସ ବ I
 ୧୨୭ େି େରକାରୀ କାର୍ଯବୁାଳୟ, େଦ୍ର ମ କୟ ମା ଚିକତ୍ସ
ି ାଳୟ, ଜିଲ୍ଲା ମୟଖୁ କାର୍ଯବୁାଳୟ, ୪େି
ମ ାବିଦ୍ୁାଳୟ, ୮େି କୃ ଷି ଏବଂ ଡାଏରି େଂସ୍ଥା ଗୟଡକ
ି ସର ଶକ୍ତି େମୀୋ (I.G.E.A) କରାର୍ଯାଇ
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େୟପାରିଶ ଭିର୍ତ୍ସି ର ଏ ାର ଶକ୍ତି ଦ୍େତା ବୃ ଦ୍ଧି ନିମସନ୍ତ ସର୍ଯାଜନା ମାନ ପ୍ରସ୍ତୟ ତ କରାର୍ଯାଇଛି ଏବଂ ଏ ି
କାର୍ଯବୁାନୟ ଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କସର ଶକ୍ତି େଂରେଣର ପ୍ରୋର ନିମସନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ କମବଶାଳାର ଆସୟାଜନ ମଧ୍ୟ
କରାର୍ଯାଇଛି I
 ରାଜୁର େମସ୍ତ ସପୌର ଅନୟ ଷ୍ଠାନ, ୧୦୫େି ୟୟ .ଏଲ୍.ବି ମାନଙ୍କସର ରାସ୍ତା ଆସଲାକିକରଣ ବୁବସ୍ଥାସର
ଶକ୍ତି ଦ୍େତା ବୃ ଦ୍ଧି ନିମସନ୍ତ ପାରମ୍ପରିକ ଲାଇଟ୍ ବଦ୍ଳସର ଏଲ୍.ଇ.ଡି ଲାଇଟ୍ ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ଭାରତ
େରକାରଙ୍କ େଂସ୍ଥା ଇ.ଇ.ଏସ୍.ଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଏକ ବୁବୋୟିକ ମସଡଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୟ ତ କରାର୍ଯାଇଛି I ର୍ଯା ା ଦ୍ୱାରା
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ର ହ୍ରାେ ଏବଂ ଏଥିସର ବିନସି ର୍ଯାଗ ପୟଞ୍ଜିର େଦ୍ୟ ପସର୍ଯାଗ ସ ାଇପାରିବ I
 ଜାତୀୟ ଜନ େସଚତନତା ଅଭିର୍ଯାନ ସ୍ୱରୂପ ଜାତୀୟ ଶକ୍ତି େଂରେଣ ଦ୍ିବେ ଉପଲସେ ପ୍ରତିବଷବ
ଡିସେମୱର ୧୪ ତାରିଖସର ଭୟବସନଶ୍ୱର ଠାସର ରାଜୁସ୍ତରୀୟ େମାସରା ର ଆସୟାଜନ, ବିଦ୍ୁାଳୟ
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ

ଏବଂ ଜନୋଧାରଣଙ୍କ

ମଧ୍ୟସର େସଚତନତା

େୃଷ୍ଟି

ନିମସନ୍ତ ସେଣ୍ଟର୍ ଫର୍

ଏନଭିରନସମଣ୍ଟାଲ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପରିସବଶ ବିଭାଗ, ଓଡିଶା େରକାରଙ୍କ େ ସର୍ଯାଗସର
ରାଜୁର ବିଭିନ୍ନ ବିକ୍, ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ରାଜୁସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିସର୍ଯାଗିତା କରାର୍ଯାଉଅଛି I ୧୨୦େି
ବିଦ୍ୁାଳୟସର ଶକ୍ତି କିବ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି େଂରେଣର ପ୍ରୋର କାର୍ଯବୁକ୍ରମ ମାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ର ଣ
କରାର୍ଯାଇଅଛି I ରାଜୁସ୍ତରୀୟ ଶକ୍ତି େଂରେଣ ଅଭିମାନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ବଷବ ଡିସେମୱର ୧୪ ତାରିଖ ଦ୍ିନ
ଭୟବସନଶ୍ୱର ଠାସର ରାଜୁସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯବୁକ୍ରମ ଆସୟାଜନ କରାର୍ଯାଉଛି I
 ପ୍ରତି ବଷବ ଓଡିଶା ରାଜୁ ଶକ୍ତି େଂରେଣ ପୟରସ୍କାର ମାଧ୍ୟମସର ରାଜୁସର କୟ ଶଳ ଶକ୍ତି ଉପସର୍ଯାଗ ଏବଂ
ଶକ୍ତି େଂରେଣ ଲାଗି ସପ୍ରାତ୍ସା ନ କରିବା ନିମସନ୍ତ ୬େି ସେତ୍ରମାନଙ୍କୟ ଶକ୍ତି ଦ୍େତା ଓ ଶକ୍ତି େଂରେଣ
ପୟରସ୍କାର ନିମସନ୍ତ ଚୟନ କରାର୍ଯାଇଛି, ର୍ଯର୍ଥା-ଏମ୍.ଏସ୍.ଏମ୍.ଇ, ଆଇେି ଶିଳ୍ପ, ଚିକତ୍ସ
ି ାଳୟ,
ଶିୋନୟ ଷ୍ଠାନ, ବୁବୋୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସ ାସେଲ ଇତୁାଦ୍ି I
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 ଓଡିଶା ଶକ୍ତି େଂରେଣ ଗୃ ଅଧିନିୟମର କାର୍ଯବୁାନୱୟନ ନିମସନ୍ତ ରାଜୁସ୍ତରୀୟ ସରାଡ୍ ମୁାପ୍, ରାଜୁ
ଉପସର୍ଯାଗୀ ନିୟମ ଏବଂ ଏ ଦ୍ିଗସର ମାନବେମୱଳ ଦ୍େତା ଓ ସକୌଶଳ ବୃ ଦ୍ଧି ନିମସନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ
କମବଶାଳାର ଆସୟାଜନ କରାର୍ଯାଉଛି I
 ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉତ୍ପାଦ୍କତା ପରିଷଦ୍, ଭାରତ େରକାରଙ୍କ େ ାୟତାସର ବଏଲର୍ ଅପସରେର ମାନଙ୍କର
କାର୍ଯବୁଦ୍େତା ବୃ ଦ୍ଧି ନିମସନ୍ତ ଅଭୁାେ କମବଶାଳାର ଆସୟାଜନ କରାର୍ଯାଇଛି I
 ର୍ସରାଇ ଆସଲାକ ସେତ୍ରସର ଶକ୍ତି ଦ୍େତା କାର୍ଯବୁକ୍ରମ ଅନ୍ତଗବତ ଭାରତ େରକାରଙ୍କର ଉଜାଲା (ଉନ୍ନତ
ସଜୁାତି ବାଇ ଆସଫାସଡବଲ ଏଲଇଡିସ୍ ଫର୍ ଅଲ୍) କାର୍ଯବୁକ୍ରମ ଓଡିଶାସର ଗତ ଏପ୍ରି ଲ ୧୮
ତାରିଖସର ଶୟଭାରମ୍ଭ ସ ାଇଛି I ଏ ି କାର୍ଯବୁକ୍ରମ ଅନ୍ତଗବତ େମସ୍ତ ର୍ସରାଇ ଉପସଭାକ୍ତା ମାନଙ୍କୟ ପୂବବରୟ
୮୫େଙ୍କା ଥିବା ୯ ଓୱାଟ୍ ବିଶଷ୍ଟ
ି ଏଲ.ଇ.ଡି ବଲବ୍, ୭୦ େଙ୍କା ପ୍ରତି ବଲବ୍ ମୂଲୁସର େବବାଧିକ ୧୦
ସଗାେି ସର୍ଯାଗାଇ ଦ୍ିଆର୍ଯିବ I ସେ ଭ
ି ଳି ବୁବୋୟୀ ଉପସଭାକ୍ତା ମାନଙ୍କୟ ୨୦େି ଏବଂ ଅନୟ ଷ୍ଠାନ
ମାନଙ୍କୟ ତାଙ୍କର ସଲାଡ୍ ଅନୟ ର୍ଯାୟୀ ଦ୍ରକାର ମୟତାବକ ଏଲ୍.ଇ.ଡି ବଲବ୍ ବିକ୍ରି କରାର୍ଯିବ I ଓଡିଶାସର
ପ୍ରାୟ ୬୦ ଲେ ଉପସଭାକ୍ତାମାସନ ଏ ି କାର୍ଯବୁକ୍ରମସର ଅନ୍ତଭବୟକ୍ତ ସ ବା େ ତ
ି , ସେମାସନ
ଉପସଭାକ୍ତାମାନଙ୍କୟ ଏକ ସକାେି ଏଲ୍.ଇ.ଡି ବଲବ୍ ସର୍ଯାଗାଇ ସଦ୍ବାର ବୁବସ୍ଥା ର ଅ
ି ଛି I ଏ ି
କାର୍ଯବୁକ୍ରମର ଲେୁ ବୁବ ାର ସ ଉଥିବା େି.ଏଫ୍.ଏଲ୍ ଏବଂ ୋଧାରଣ ବଲବ୍ କୟ ବଦ୍ଳାଇ
ଏଲ୍.ଇ.ଡି ବଲବର ବ ୟ ଳ ବୁବ ାର କରାର୍ଯାଇ ପାରିବ I ଏଥି ସର୍ଯାଗଁୟ ଆନୟ ମାନିକ ୧୮୫
ସମଗାଓୱାେର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦ୍ନକୟ ଏଡାଇ ଦ୍ିଆର୍ଯିବା େ ତ
ି , ଜଳବାୟୟ ପରିବର୍ତ୍ବନକୟ ସରାକା
ର୍ଯାଇପାରିବ I
 ବର୍ତ୍ବମାନ ଉଜାଲା (ଉନ୍ନତ ସଜୁାତି ବାଇ ଆସଫାସଡବଲ ଏଲ୍ଇଡିସ୍ ଫର ଅଲ୍) କାର୍ଯବୁକ୍ରମ
ଜରିଆସର ଓଡିଶାସର ୨୦ ଓୱାଟ୍ ଏଲ୍.ଇ.ଡି େୟୁବ୍ ଲାଇଟ୍ ଓ ବି.ଇ.ଇ ଦ୍ୱାରା ୫େି ତାରକା ଚିହ୍ନତ
ି ୫୦
ଓୱାଟ୍ ଫୁାନ୍ ୧୯.୦୯.୨୦୧୬ ତାରିଖସର ଶୟଭାରମ୍ଭ ସ ାଇଛି I ର୍ଯର୍ଥାଶୀଘ୍ର ବିଦ୍ୟୁତ୍
ଉପସଭାକ୍ତାମାନଙ୍କୟ ଇ.ଇ.ଏସ୍.ଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଏ ି ଉପକରଣଗୟଡକ
ି ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ କରାର୍ଯିବ I ସଜୈବକ
ି
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ଇନ୍ଧନରୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ସର୍ଯସତ ଉତ୍ପାଦ୍ନ କରାର୍ଯାଇ ପାରିବ, ଜଳବାୟୟ ପରିବର୍ତ୍ବନର କୟ -ପ୍ରଭାବକୟ
ସେସତ ଏଡାଇ ଦ୍ିଆର୍ଯାଇପାରିବ I
 ଏଲ୍.ଇ.ଡି ଗ୍ରାମ ଅଭିର୍ଯାନ, ପ୍ରର୍ଥମ ପର୍ଯବୁାୟସର ୨େି ଗ୍ରାମ ର୍ଯର୍ଥା- କେକର େତୁଭାମାପୟର ଓ
ପୟରୀର ରର୍ୟରାଜପୟର ଗ୍ରାମସର ସେେୟ େ ାୟତାସର କାର୍ଯବୁକାରି ସ ାଇୋରିଛ ି I ଏ ି ସ୍କି ମ୍ ସର ଗ୍ରାମର
ପ୍ରତି ପରିବାରକୟ ୩େି ସଲଖାଏଁ ୧୦ ଓୱାଟ୍ ଏଲ୍.ଇ.ଡି ବଲବ୍ ବଣ୍ଟନ େ ତ
ି ୨୦ ଓୱାଟ୍ ଏଲ୍.ଇ.ଡି
ରାସ୍ତା ଆସଲାକ ସ୍ଥାପନ ଅନ୍ତଭବୟକ୍ତ କରାର୍ଯାଇଥିଲାI ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯବୁାୟସର ୪େି ଗ୍ରାମ ର୍ଯର୍ଥା ସନସସ୍କା ଦ୍ୱାରା
େରାଇ, ବରୟନ୍, ୋେଦ୍ ଏବଂ ସଓୱସସ୍କା ଦ୍ୱାରା ବଦ୍ରିବନ୍ଧ ାମସଲଟ୍ ସର ଥିବା ବଡଗଁା ଗ୍ରାମେି ଚୟନ
କରାର୍ଯାଇ ଏ ି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯବୁେମ କରାର୍ଯାଇଅଛି I
 ଭାରତ େରକାରଙ୍କ ଏକ ନୂ ତନ ସ୍କି ମ୍ PAT (ପରଫରମାନସ ଆଚିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଡ୍) ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି କିଛ ି ଶିଳ୍ପ
ସେତ୍ରସର କାର୍ଯବୁକାରୀ କରାର୍ଯାଉଛି I ଏ ି ଶିଳ୍ପ ସେତ୍ର ଗୟଡକ
ି ସ ଲା ର୍ଯର୍ଥା-ଆଇରନ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟିଲ୍,
ଆଲୟ ମିନୟ
ି ମ, େିସମଣ୍ଟ, ପଲପ୍ ଏବଂ ସପପର୍, ର୍ଥମବାଲ ପାଓୱାର ପିାଣ୍ଟ, ସେକ୍ସୋଇଲ୍ ଇତୁାଦ୍ି I
ଏ ି ଶିଳ୍ପ ଅନୟ ଷ୍ଠାନ ଗୟଡକ
ି ନିଜ ଧାର୍ଯବୁ ଲେୁ ଠାରୟ ସର୍ଯସତ ଶକ୍ତି କମ ଖଚ୍ଚବ କରିପାରିସବ, ଏ ା
ମୂଲୁସର ସେମାସନ ଏନଜି ସେଭିଙ୍ଗ୍ ୋେିଫିସକେସ୍ ପ୍ରାପ୍ତରେ କରି ବୁବୋୟ କରିପାରିସବ I ଏ ି ସ୍କି ମ
ସର୍ଯାଗଁୟ, ପ୍ରର୍ଥମ ପର୍ଯବୁାୟସର ଓଡିଶାସର ୨୭େି ଶିଳ୍ପ େଂସ୍ଥା, ଏନଜି ଇସଣ୍ଟନେିଭ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜସର
ଅନ୍ତଭବୟକ୍ତ ସ ାଇଛନ୍ତି (୨୦୧୨-୨୦୧୫) I ଏ ାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯବୁାୟ ୨୦୧୬ସର େମୟଦ୍ାୟ ୩୪େି
ଶିଳ୍ପ ଉସଦ୍ୁାଗୀମାନଙ୍କୟ କାର୍ଯବୁକ୍ରମସର ଅନ୍ତଭବୟକ୍ତ କରାର୍ଯାଇଛି I ଏ ି ଶିଳ୍ପ ଉସଦ୍ୁାଗ ଗୟଡକ
ି ଏନଜି
କଞ୍ଜରସଭଶନ୍ ଆକଟ୍ ୨୦୦୧ ଧାରା ଅନୟ ୋସର ଏ ି ସ୍କି ମ୍ ସର ଅନ୍ତଗବତ ସ ବାପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଅେନ୍ତି I
 ଶକ୍ତି େଂରେଣକୟ ସପ୍ରାତ୍ସା ତ
ି କରିବା ନିମସନ୍ତ ଓମସଫଡ୍ ଭୟବସନଶ୍ୱର ଡାଏରି େଂସ୍ଥାର ଶକ୍ତି େମୀୋ
କରାର୍ଯାଇ, ଏ ି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶକ୍ତି ଦ୍େତା ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଁ ୧ ସକାେି େଙ୍କା ଓମସଫଡ୍ କୟ ଦ୍ିଆର୍ଯାଇଛି I
 ବିଦ୍ୁାଳୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟସର ଶକ୍ତି େଂରେଣ େମୱନ୍ଧସର େସଚତନତା ପ୍ରୋର ଲାଗି ଶକ୍ତି େଂରେଣ
େ ତ
ି ଜଡିତ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟସର ଲିଖିତ ପ୍ରସଶନାର୍ତ୍ର, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଓ ସେିାଗାନ୍ ଲିଖନ ପ୍ରତିସର୍ଯାଗିତା
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ଇତୁାଦ୍ି କେକର ବାଲିର୍ଯାତ୍ରା ସର ୭ ଦ୍ିନ ପାଇଁ ଆସୟାଜନ କରାର୍ଯାଇଥିଲା I ଶକ୍ତି େଂରେଣ
େମୱନ୍ଧସର େୟଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଓ ଶକ୍ତି େଂରେଣ ଆକଳନ ପାଇଁ ଉପକରଣ ଗୟଡକ
ି ୟ ଦ୍ଶବକମାନଙ୍କୟ ସଦ୍ଖାଇ
େସଚତନ କରାର୍ଯାଇଥିଲା I
 ରାଜୁର ଶିଳ୍ପାନୟ ଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କସର ଶକ୍ତି ଦ୍େତାର ବୃ ଦ୍ଧ,ି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି େଂରେଣ ପାଣ୍ଠି ଦ୍ୱାରା ରାଜୁସର
ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି େଂରେଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୟଡକ
ି ସର ଉଦ୍ା ରଣମୂଳକ ଆର୍ଥିକ େ ାୟତା, ତାରକା ଚିହ୍ନତ
ି ଏବଂ
ଶକ୍ତି ଦ୍େତା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପକରଣ ବୁବ ାର ପାଇଁ କାର୍ଯବୁାନୱୟନ, ରାଜୁସର ପି.ଏ.େି ସର୍ଯାଜନାର
କାର୍ଯବୁାନୱୟନ, ଏଲ୍.ଇ.ଡି ରାସ୍ତା ଆସଲାକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ରାଜୁସର ଜନ େସଚତନତା ନିମସନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ
ଖବରକାଗଜ ଏବଂ ଇସଲାସକଟ ରାନିକ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମସର ଶକ୍ତି େଂରେଣର ପ୍ରୋର ଅଭିର୍ଯାନ ଇତୁାଦ୍ି
ନିମସନ୍ତ ପଦ୍ସେପମାନ ଗ୍ର ଣ କରାର୍ଯାଉଅଛି I ରାଜୁ େରକାର ଏ ି ସର୍ଯାଜନାସର, ୨୦୧୬-୧୭
ଆର୍ଥିକ ବଷବସର ୫ ସକାେି େଙ୍କାର ବୁୟ ବରାଦ୍ କରିଛନ୍ତି I

ହସ୍ତୀ ଅଳିନ୍ଦ ପାଇଁ ନିରାପର୍ତ୍ା ବୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତୀକରଣ
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆର୍ାତସର ପ୍ରାଣ

ରାଉଥିବା

ାତୀ ତର୍ଥା ଅନୁାନୁ ବନୁଜନ୍ତୟଙ୍କର ନିରାପର୍ତ୍ାପାଇଁ ଏ ି

ଅଞ୍ଚଳସର ଥିବା ବିଜୟଳ ି ଭିର୍ତ୍ଭ
ି ୂ ମିର ବିକାଶ ନିମସନ୍ତ ରାଜୁ େରକାର ବିଜୟଳ ି ବିତରଣ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୟ ଦ୍ାୟୀତ୍ୱ
ପ୍ରଦ୍ାନ କରିଛନ୍ତି I ପ୍ରର୍ଥମ ପର୍ଯବୁାୟସର ୧୧େି କରିଡର୍ ମଧ୍ୟରୟ ୯େିସର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯବୁାୟସର ୧୨େି
କରିଡର୍ ମଧ୍ୟରୟ ୯େିସର କାର୍ଯବୁ େମାପ୍ତରେ ସ ାଇଛି I ବାକିଥିବା ଅନୁ କରିଡର୍ େ ତ
ି ତୃ ତୀୟ ପର୍ଯବୁାୟସର
ନିଆର୍ଯାଉଥିବା ୧୪ସଗାେି କରିଡରସର ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିର୍ତ୍ସି ର କାର୍ଯବୁ ଚାଲୟ ର ଛ
ି ିI
ଏ ି ପ୍ରକଳ୍ପର ଗୟରୟତ୍ୱ ଅନୟ ଭବ କରି ରାଜୁ େରକାର ଆର୍ଥିକ ବଷବ ୨୦୧୫-୧୬ ବସଜେସର ଏ ି
ସର୍ଯାଜନାସର ୨୭.୧୭ ସକାେି େଙ୍କାର ବୁୟ ବରାଦ୍ କରିଥିସଲ I ଆର୍ଥିକ ବଷବ ୨୦୧୬-୧୭ ସର ଏ ି
ସର୍ଯାଜନାସର ୨୦ ସକାେି େଙ୍କାର ବୁୟ ବରାଦ୍ କରାର୍ଯାଇ କାର୍ଯବୁ ଚାଲୟ ର ଛ
ି ିI
ସ୍କୁଲ ଓ୍ ଅଙ୍ଗନଓ୍ୱାଡି ମକନ୍ଦ୍ରମର ଥିବା ଟ୍ରାନସଫର ର୍ ଗୁଡକ
ି ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରୀକରଣ
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ସ୍କୟଲ ଓ ଅଙ୍ଗନଓୱାଡି ଇତୁାଦ୍ି େବବୋଧାରଣ ଅନୟ ଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କସର ଥିବା ୋନସଫରମର ଗୟଡକ
ି ପାଇଁ
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦ୍ୟ ର୍ବେଣା ବୃ ଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୟ ଜନୋଧାରଣ ମାନଙ୍କର େୟରୋକୟ ଦ୍ୃ ଷ୍ଟିସର ରଖି ରାଜୁ େରକାର
ସେଠାସର ଥିବା ୋନସଫରମର ଗୟଡକ
ି ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ନିମସନ୍ତ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି I ନସଭମୱର ୨୦୧୬ ମେି ା
େୟଦ୍ଧା ୫୧୬୨ େି ସ୍କୟଲ ଓ ଅଙ୍ଗନଓୱାଡି ସକନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରୟ ୪୮୧୬ େିସର କାର୍ଯବୁ େଂପୂର୍ଣ୍ବ କରାର୍ଯାଇଛି I ବାକିଥିବା
ଅନୁାନୁ ସ୍କୟଲ ଓ ଅଙ୍ଗନଓୱାଡି ସକନ୍ଦ୍ର ଗୟଡକ
ି ସର ୋନସଫରମର୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତରୀକରଣ କାର୍ଯବୁ ଚାଲୟ ର ଛ
ି ିI
ଏ ି ସର୍ଯାଜନାସର ଆର୍ଥିକ ବଷବ ୨୦୧୫-୧୬ ପରି ଆର୍ଥିକ ବଷବ ୨୦୧୬-୧୭ ସର ମଧ୍ୟ ୫୦ ଲେ
େଙ୍କାର ବୁୟ ବରାଦ୍ କରାର୍ଯାଇ କାର୍ଯବୁ ଚାଲୟ ର ଛ
ି ିI
ନବକମଳବର
ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାର୍ଥ ମ ାପ୍ରଭୟଙ୍କର ୨୦୧୫ ମେି ା ନବକସଳବର େମୟସର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉପସର େମ୍ଭାବୁ
ଚାପକୟ ଦ୍ୃ ଷ୍ଟିସର ରଖି ରାଜୁ େରକାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ବିତରଣ ତର୍ଥା ଭିର୍ତ୍ଭ
ି ୂ ମିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର
ସର୍ଯାଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଥିସଲ I ଏଥି ନିମସନ୍ତ ପୟରୀ ମନ୍ଦିର ଓ ତାର େଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳସର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବୁବସ୍ଥାର
ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀ ଓ.ପି.େି.େି.ଏଲ୍ ଏବଂ ସେେୟଙ୍କୟ ଦ୍ାୟିତ୍ୱ ନୁସ୍ତ କରାର୍ଯାଇଛି I ଉକ୍ତ
ବୁବସ୍ଥାର କାର୍ଯବୁକାରିତା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ବଷବ ୨୦୧୩-୧୪ ସର ୮୫.୦୦ ସକାେି େଙ୍କା, ଆର୍ଥିକ ବଷବ
୨୦୧୪-୧୫ ସର ୬୭.୦୯ ସକାେି େଙ୍କାର ବୁୟ ବରାଦ୍ କରାର୍ଯାଇ ଉକ୍ତ ଅର୍ଥବର ବିନସି ର୍ଯାଗ କରାର୍ଯାଇଅଛି I
ଆର୍ଥିକ ବଷବ ୨୦୧୬-୧୭ ସର ଏ ି ସର୍ଯାଜନାସର ୧୦୦୦ େଙ୍କାର ସୋକନ ବୁବସ୍ଥା କରାର୍ଯାଇଛି I
ରାଜୟର ପ୍ର ୂଖ୍ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡକ
ି ମର ଭୂତଳ ବିଦୁୟତିକରଣ ବୟବସ୍ଥା
୨୦୧୧-୧୨ ବଷବସର ପୟରୀ ବଡଦ୍ାଣ୍ଡ ଓ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାର୍ଥ ମନ୍ଦିର ପାଶ୍ୱବସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳସର ଭୂତଳ ବିଦ୍ୟୁତିକରଣ
ନିମସନ୍ତ, ରାଜୁ େରକାର ସେେୟକୟ ଦ୍ାୟୀତ୍ୱ ଅପବଣ କରିଥିସଲ I ପସର ପସର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ରର୍ଥଦ୍ାଣ୍ଡ
ଅଞ୍ଚଳସର ତର୍ଥା ସକାଣାକବ ଅଞ୍ଚଳସର ଭୂତଳ ବିଦ୍ୟୁତିକରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେେୟକୟ ଦ୍ାୟୀତ୍ୱ ଦ୍ିଆର୍ଯାଇଥିଲା I ଅଧୟନା
ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳସର କାର୍ଯବୁ େମାପ୍ତରେ ସ ାଇ ସଲାକାପିତ ସ ାଇଅଛି I
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ସେ ପ
ି ରି େମୱଲପୟରସ୍ଥିତ ମା’ େମସଲଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଅଞ୍ଚଳସର ତର୍ଥା ବାରିପଦ୍ା ରର୍ଥ ଦ୍ାଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳସର
ଭୂତଳ ବିଦ୍ୟୁତିକରଣ ପାଇଁ ର୍ଯର୍ଥାକ୍ରସମ ସଓୱସସ୍କା ଓ ସନସସ୍କାକୟ ଦ୍ାୟୀତ୍ୱ ଦ୍ିଆର୍ଯାଇଥିଲା I ଅଦ୍ୁାବଧି ମା’
େମସଲଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଅଞ୍ଚଳସର ୭୦ ପ୍ରତିଶତ କାର୍ଯବୁ େମାପ୍ତରେ ସ ାଇ ବାକି କାର୍ଯବୁ ଚାଲୟ ର ଛ
ି ି ଏବଂ ବାରିପଦ୍ା
ରର୍ଥ ଦ୍ାଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳସର ନସଭମୱର, ୨୦୧୬ େୟଦ୍ଧା ୧ କିସଲାମିେର ୧୧ ସକ.ଭି ଲାଇନ ଓ ୦.୮ କି.ମି ଏଲ୍.େି
ଭୂତଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଲାଇନ ବିଛାର୍ଯାଇ ବାକି କାର୍ଯବୁ ଚାଲୟ ର ଛ
ି ିI
ଏଥିପାଇଁ ରାଜୁ େରକାର ଆର୍ଥିକ ବଷବ ୨୦୧୫-୧୬ ସର ୧ ସକାେି ଏବଂ ୨୦୧୬-୧୭ ସର ୨
ସକାେି େଙ୍କା ପ୍ରଦ୍ାନ କରିଛନ୍ତି I
କୃ ର୍ି ଓ୍ ତ୍ସ୍ୟ େମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫି ଡର୍ ର ପ୍ରଚଳନ
କୃ ଷି ଓ ମତ୍ସୁ େମ୍ପଦ୍ ତର୍ଥା ଏଥି େ ତ
ି େଂପୃକ୍ତ ଅନୁାନୁ ସେତ୍ର ର୍ଯର୍ଥା ଶୀତଳୀକରଣ, ଖାଦ୍ୁ
ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ମତ୍ସୁ ଓ ଚିଙ୍ଗୟଡି ଇତୁାଦ୍ିର ପରିଷ୍କାର ଓ େଂରେଣ ଇତୁାଦ୍ିସର ବୁବ ୃ ତ ବିଜୟଳ ି ଶକ୍ତିର ଚା ଦ୍
ି ା
ବୃ ଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୟ କଳକାରଖାନା ଓ ସଦ୍ୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନସର ବୁବ ୃ ତ ପ୍ରମୟଖ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେତ୍ର ଉପସର ଚାପ ବୃ ଦ୍ଧି
ପାଉଛି I ଏ ାକୟ ଦ୍ୃ ଷ୍ଟିସର ରଖି ରାଜୁ େରକାର କୃ ଷି ଓ ମତ୍ସୁ େଂପଦ୍ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫି ଡର୍ ର ପ୍ରଚଳନ
ନିମସନ୍ତ ବୁବସ୍ଥା କରି ୨୦୧୩-୧୪ ଆର୍ଥିକ ବଷବସର ୧୦୧.୦୦ ସକାେି େଙ୍କା, ୨୦୧୪-୧୫ ଆର୍ଥିକ
ବଷବସର ୬୭ ସକାେି େଙ୍କା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବଷବ ୨୦୧୫-୧୬ ସର ୧ ଲେ େଙ୍କାର ସୋକନ୍ ବୁବସ୍ଥା କରିଥିସଲ
I ଆର୍ଥିକ ବଷବ ୨୦୧୬-୧୭ ସର ଏ ି ସର୍ଯାଜନାସର ୧୦୦୦ େଙ୍କାର ସୋକନ୍ ବୁବସ୍ଥା କରାର୍ଯାଇଛି I
ଅଲ୍ ରା ମ ଗା ପାଓ୍ୱାର ମପ୍ରାମଜକ୍୍ , (Ultra Mega Power Project) ମବଡାବାହାଲ
ରାଜୁ େରକାରଙ୍କର ଅଂଶଧନ ନିସୟାଜନସର ସକନ୍ଦ୍ର େରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜୁସର େୟନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲା
ଅନ୍ତଗବତ ସବଡାବା ାଲଠାସର ଏକ ଅଲଟ ରା ସମଗା ପାଓୱାର ସପ୍ରାସଜକଟ୍ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାର୍ଯାଇଅଛି I ଏ ି
ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମସନ୍ତ ଜମି ଅଧିଗ୍ର ଣ ପାଇଁ ରାଜୁ େରକାର ୨୦୧୩-୧୪ ବସଜେସର ୨୩୩ ସକାେି େଙ୍କାର ଅର୍ଥବ
ବୁବସ୍ଥା କରିଥିସଲ I ଆର୍ଥିକ ବଷବ ୨୦୧୪-୧୫ ସର ଏ ି ସର୍ଯାଜନାସର ୫୫.୪୧ ସକାେି େଙ୍କା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ
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ବଷବ ୨୦୧୫-୧୬ ସର ଏ ି ସର୍ଯାଜନାସର ୪୮.୭୫ ସକାେି େଙ୍କାର ବୁୟ ବରାଦ୍ କରାର୍ଯାଇଥିଲା I ଆର୍ଥିକ
ବଷବ ୨୦୧୬-୧୭ ସର ଏ ି ସର୍ଯାଜନାସର ୧୦୦୦ େଙ୍କାର ସୋକନ୍ ବୁବସ୍ଥା ରଖାର୍ଯାଇଛି I
ଦୁ ଗଷ ଅଞ୍ଚଳମର ବିଦୁୟତିକରଣ ନି ମନ୍ତ ରାଜୟର ଅଂଶଧନ ବିନମି ର୍ଯାଗ
ରାଜୁର ପାବବତୁ ଅଞ୍ଚଳ ତର୍ଥା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ ଞ୍ଚି ନଥିବା ପଛୟ ଆ ଜିଲ୍ଲାଗୟଡକ
ି ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସର୍ଯାଗାଇ ସଦ୍ବା
ପାଇଁ ରାଜୁ େରକାର ୨୦୧୧-୧୨ ବଷବ ଠାରୟ ଏକ ପାଞ୍ଚ ବଷିଆ ସର୍ଯାଜନା ପ୍ରସ୍ତୟ ତ କରିଛନ୍ତି I ଏ ି ସର୍ଯାଜନା
ବାବଦ୍ସର ବଷବକୟ ୬୦ ସକାେି େଙ୍କା

େ
ି ାବସର େମୟଦ୍ାୟ ୩୦୦ ସକାେି େଙ୍କା ଖଚ୍ଚବ କରାର୍ଯିବାର ବୁବସ୍ଥା

ସ ାଇଛି I ଏ ି ସର୍ଯାଜନାସର ୨୦୧୧-୧୨ ବଷବ ପାଇଁ ୪୩ ସକାେି େଙ୍କା ଏବଂ ୨୦୧୨-୧୩ ବଷବ,
୨୦୧୩-୧୪ ବଷବ ଓ ୨୦୧୪-୧୫ ବଷବ ପାଇଁ ୫୦ ସକାେି େଙ୍କା ସଲଖାଏଁ ବୁୟ ବରାଦ୍ କରାର୍ଯାଇ
ଓପିେେ
ି ଏ
ି ଲ୍ କୟ ସର୍ଯାଗାଇ ଦ୍ିଆର୍ଯାଇଥିଲା I ଆର୍ଥିକ ବଷବ ୨୦୧୫-୧୬ ବସଜେସର ଏ ି ସର୍ଯାଜନାସର ୫୭
ସକାେି େଙ୍କା ବୁୟ ବରାଦ୍ ସ ାଇଥିଲା I ଏ ି ସର୍ଯାଜନାସର କାର୍ଯବୁ ଚାଲୟ ରଖିବାପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ବଷବ ୨୦୧୬୧୭ ସର ଆଉ ୫୦ ସକାେି େଙ୍କାର ବୁୟ ବରାଦ୍ କରାର୍ଯାଇଛି I
OHPC ମର ଅଂଶଧନ ବିନମି ର୍ଯାଗ (Equity Infusion to OHPC
ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦ୍ନ ସେତ୍ରସର ରାଜୁକୟ ସ୍ୱାବଲମୱୀ କରିବା ପାଇଁ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଓ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ବୁତୀତ
ଅଧୟନା ସେୌରଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦ୍ନ ଉପସର ଅଧିକ ଗୟରୟତ୍ୱ ଦ୍ିଆର୍ଯାଉଛି I ଭାରତ େରକାରଙ୍କର ନୂ ତନ ଓ ଅେୟ ଶକ୍ତି
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏ ାର ସେୌର ଶକ୍ତି ନିଗମ (SECI) ମାଧ୍ୟମସର ୭୫୦ MW ସେୌର ଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇଁ
ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି I ତଦ୍ନୟ ର୍ଯାୟୀ ସବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ମନମୟଣ୍ଡା ଠାସର ୪୮ ସକାେି େଙ୍କା VGF support ମାଧ୍ୟମସର
୨୦ MW ସେୌର ଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାର୍ଯାଇଛି Iଚୟକ୍ତି ମୟତାବକ ଏ ି ପ୍ରକଳ୍ପରୟ ଉତ୍ପାଦ୍ିତ ଶକ୍ତି ୟୟ ନଟ୍
ି ପିଛା
୫ େଙ୍କା ୪୫ ପଇୋ

େ
ି ାବସର SECI ଦ୍ୱାରା ଆ ରଣ କରାର୍ଯିବ I OHPC ଅଧିନସର ଶତ ପ୍ରତିଶତ

ଅଂଶଧନସର କାର୍ଯବୁ କରୟଥିବା ଓଡିଶା େବୟ ଜ ଶକ୍ତି ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ GEDCOL (Green Energy
Development Corporation) କୟ ଏ ି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ାୟିତ୍ୱ ଦ୍ିଆର୍ଯାଇଛି I ଏ ା ବୁତୀତ
ଅନୁାନୁ େବୟ ଜ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସର ବିକାଶ ଏବଂ ବୁବୋୟିକ ଦ୍ୃ ଷ୍ଟିସକାଣରୟ ଏ ାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଗୟରୟତ୍ୱ ଦ୍ିଆର୍ଯାଉଛି I
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ରାଜୁର ଅନୁାନୁ ଅଞ୍ଚଳସର GEDCOL ମାଧ୍ୟମସର ଏ ପ
ି ରି ଅଧିକ ସେୌର ଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ
ସେଗୟଡକ
ି ର ବିକାଶ ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାର୍ଯାଇଛି I
ଆର୍ଥିକ ବଷବ ୨୦୧୫-୧୬ ସର ଏ ି ସର୍ଯାଜନାସର ରାଜୁ େରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୨୫ ସକାେି େଙ୍କାର
ବୁୟ ବରାଦ୍ କରାର୍ଯାଇଥିଲା I ଆର୍ଥିକ ବଷବ ୨୦୧୬-୧୭ ବସଜେସର ୩୦ ସକାେି େଙ୍କାର ବୁୟ ବରାଦ୍
କରାର୍ଯାଇ କାର୍ଯବୁ ଚାଲୟ ର ଛ
ି ିI

ଭିର୍ତ୍ିଭୂ ିର ବିକାଶ ନି ମନ୍ତ GEDCOLକୁ େହାୟତା
(Infrastructure Assistance to GEDCOL)
ରାଜୁସର ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଉତ୍ସରୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦ୍ନକୟ ସପ୍ରାତ୍ସା ନ ସଦ୍ବା ନିମସନ୍ତ ରାଜୁ େରକାର
Green Energy Development CorporationLtd. (GEDCOL) ନାମକ ଏକ ନୂ ତନ େଂସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା
କରିଛନ୍ତି, ର୍ଯା ାକି ଓଡିଶା ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିଗମର ଏକ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶବିସଶଷ ଅସେI
ଏ ି େଂସ୍ଥା ଜରିଆସର ରାଜୁସର ସେୌର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଅନୁାନୁ ସବୈକଳ୍ପିକ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ପାଦ୍ନ ନିମସନ୍ତ
ଉଦ୍ୁମ କରାର୍ଯିବ I ଏ ାଦ୍ୱାରା ରାଜୁସର ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଉପାୟସର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦ୍ନ କରାର୍ଯାଇପାରିବ I
ଅଣପାରମ୍ପାରିକ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜୁ େରକାର GEDCOL କୟ େ ାୟତା ପ୍ରଦ୍ାନ ନିମସନ୍ତ ଏ ି
ସର୍ଯାଜନାସର ଗତ ଆର୍ଥିକ ବଷବ ୨୦୧୫-୧୬ ପରି, ଆର୍ଥିକ ବଷବ ୨୦୧୬-୧୭ ସର ମଧ୍ୟ ୧୦ ସକାେି
େଙ୍କାର ବୁୟ ବରାଦ୍ କରିଛନ୍ତି I
ମବୈଦୁତକ
ି ଭିର୍ତ୍ିଭୂ ିର ମଭୌଗଳିକ ସ୍ଥିତ ି େମବଷକ୍ଷଣ
ଆବଶୁକତା ଅନୟ ର୍ଯାୟୀ କାର୍ଯବୁପନ୍ଥା ନିଦ୍ଧାବ ରଣ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୟଡକ
ି ସର ସଭୌଗଳିକ ସ୍ଥିତ ି
େସବବେଣ (GPS Survey) ନିମସନ୍ତ ରାଜୁେରକାର ଗୟରୟତ୍ୱ ସଦ୍ଉଛନ୍ତି I ଆର୍ଥିକ ବଷବ ୨୦୧୫-୧୬ ସର ଏ ି
ସର୍ଯାଜନାସର ୧ ସକାେି େଙ୍କାର ବୁୟ ବରାଦ୍ କରାର୍ଯାଇ କାର୍ଯବୁକାରୀ େଂସ୍ଥା ଓ.ପି.େି.େି.ଏଲ୍ ଙ୍କୟ ସର୍ଯାଗାଇ
ଦ୍ିଆର୍ଯାଇଥିଲା I ଆର୍ଥିକ ବଷବ ୨୦୧୬-୧୭ ବସଜେସର ଏ ି ସର୍ଯାଜନାସର ୧ ସକାେି େଙ୍କାର ବୁୟ ବରାଦ୍
କରାର୍ଯାଇ କାର୍ଯବୁ ଚାଲୟ ର ଛ
ି ିI
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ାନ ନିର୍ଦ୍ାଷ ରଣ ପରୀକ୍ଷାଗାର (Standard Testing Laboratory)
ମାନ ନିଦ୍ଧାବ ରଣ ପରୀୋଗାର ଏକ ତୃ ତୀୟ ପେ ପରୀୋଗାର ରାଜୁ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଅଧୀନସର
ଭୟବସନଶ୍ୱର ଠାସର କାର୍ଯବୁ କରୟଅଛି I ଏ ି ପରୀୋଗାର ମାଧ୍ୟମସର ବିଭିନ୍ନ ସବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣମାନଙ୍କର
ଗୟରୟତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ବ ପରୀୋ ଓ ମାନ (Testing Calibration)ନିଦ୍ଧବାରଣ କରାର୍ଯାଏ I ଉକ୍ତ େଂସ୍ଥାର ନୂ ତନ କାର୍ଯବୁାଳୟ
ଗୃ , ରାଜୁ େରକାରଙ୍କ ପ୍ରଦ୍ର୍ତ୍ ଅର୍ଥବସର ନିମବାଣ କରାର୍ଯାଇଛି I ଏ ି ପରୀୋଗାରକୟ ଅଧିକ ଦ୍େ ତର୍ଥା ଞାନ
ସକୌଶଳର୍ଯୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ର୍ଯନ୍ତ୍ରପାତି କ୍ରୟ ନିମସନ୍ତ େରକାର ଆର୍ଥିକ ବୁୟବରାଦ୍ କରିଆେୟଛନ୍ତି I
ଆର୍ଥିକ ବଷବ ୨୦୧୫-୧୬ ସର ଏ ି ସର୍ଯାଜନାସର ୧ ସକାେି ୨୦ ଲେ େଙ୍କା ବୁୟ ବରାଦ୍ କରାର୍ଯାଇଥିଲା I
୨୦୧୬-୧୭ ଆର୍ଥିକ ବଷବସର ଏ ି ସର୍ଯାଜନାସର ୫୦.୯୯ ଲେ େଙ୍କା ବୁୟ ବରାଦ୍ କରାର୍ଯାଇଛି I
ଓ୍ଡିଶା ବିଦୁୟତ ପରିବହନ ବୟବସ୍ଥାର ବିକାଶ (Odisha Transmission System Improvement
Project)
ଜାପାନ ଆନ୍ତବଜାତିକ େମବାୟ େଂସ୍ଥା “Japan International Co-operation Agency”(JICA)
େ ସର୍ଯାଗସର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବ ନ ବୁବସ୍ଥାର ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜୁ େରକାର କାର୍ଯବୁକାରୀ େଂସ୍ଥା OPTCL କୟ
ଦ୍ାୟୀତ୍ୱ ନୁସ୍ତ କରିଛନ୍ତି I ୧୨୮୯.୦୮ ସକାେି େଙ୍କାର ଏ ି ପ୍ରକଳ୍ପସର ରାଜୁର ଅଂଶଧନ ବାବଦ୍ସର
୧୪୨.୩୨ ସକାେି େଙ୍କା ବିନସି ର୍ଯାଗ କରାର୍ଯିବ I ଏ ି ସର୍ଯାଜନା ୨୦୧୬ ରୟ ୨୦୨୦ ମଧ୍ୟସର କାର୍ଯବୁକାରୀ
ସ ବାର ଅଛି I ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବ ନ ଜନିତ େତି ହ୍ରାେ କରି ରାଜୁସର ଉତ୍ପାଦ୍ିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉପରୟ ଚାପ କମ୍
କରିବାପାଇଁ ରାଜୁ େରକାର ଗୟରୟତ୍ୱ ସଦ୍ଉଛନ୍ତି I ଏ ି ସର୍ଯାଜନା ମାଧ୍ୟମସର, ରାଜୁସର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବ ନ
ସନେଓୱକବର ପୂନବିନୁାେ ନିମସନ୍ତ ବୁବସ୍ଥା କରାର୍ଯାଇଛି I
ଆର୍ଥିକ ବଷବ ୨୦୧୬-୧୭ ସର ଏ ି ସର୍ଯାଜନାସର େରକାର ୧୦୦ ସକାେି େଙ୍କାର ବୁୟ ବରାଦ୍ କରିଛନ୍ତି I
ଦୀନ ଦୟାଲ୍ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଗ୍ରାମ୍ ମଜୟାତି ମର୍ଯାଜନା – Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana
(DDUGJY)
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ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳସର ବିଜୟଳ ି ଶକ୍ତିର ପ୍ରୋର ପାଇଁ ବଣ୍ଟନ ଓ ବିତରଣ ସେତ୍ରସର ଉନ୍ନତି ଆଣିବା େ

କୃ ଷି

ସେତ୍ର ଓ ଅଣ କୃ ଷି ସେତ୍ରସର ପୃର୍ଥକ୍ ପୃର୍ଥକ୍ ଫି ଡର୍ ପ୍ରଚଳନ କରି ବିଜୟଳ ି ବିତରଣକୟ ଅଧିକ େୟପରିଚାଳନା
କରିବାପାଇଁ ସକନ୍ଦ୍ର େରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୀନ ଦ୍ୟାଲ୍ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଗ୍ରାମ ସଜୁାତି ସର୍ଯାଜନା ପ୍ରଣୟନ କରାର୍ଯାଇଛି I
ଏ ି ସର୍ଯାଜନା ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରାମୀଣ ବିଦ୍ୟୁତିକରଣ ସର୍ଯାଜନାକୟ ଏ ାର ଅଂଶ ରୂସପ ଗ୍ର ଣ କରିଛ ି I ଆର୍ଥିକ
ବଷବ ୨୦୧୬-୧୭ ସର ରାଜୁ େରକାରଙ୍କ ତରଫରୟ ଏ ି ସର୍ଯାଜନାସର ୧୦୦ ସକାେି େଙ୍କାର ବୁୟ ବରାଦ୍
କରାର୍ଯାଇ କାର୍ଯବୁ ଚାଲୟ ର ଛ
ି ିI

ଇଣ୍ଟିମଗ୍ରମଟଡ୍ ପାୱାର ମଡଭଲପମ ଣ୍ଟ୍ ସ୍କି ମ୍
Integrated Power Development Scheme (IPDS)
ରାଜୁର େ ରାଞ୍ଚଳସର ବିଜୟଳ ି ଶକ୍ତିର ପ୍ରୋର ପାଇଁ ବିତରଣ ସେତ୍ରସର େତି କମାଇବା େ ବିଜୟଳ ି
ଭିର୍ତ୍ଭ
ି ୂ ମିର ବିକାଶ ନିମସନ୍ତ ସକନ୍ଦ୍ର େରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇଣ୍ଟିସଗ୍ରସେଡ୍ ପାୱାର୍ ସଡଭଲପସମଣ୍ଟ୍ ସ୍କି ମ୍ ର ପ୍ରଣୟନ
କରାର୍ଯାଇଛି I େୂଚନା ପ୍ରର୍ଯୟକ୍ତି ତର୍ଥା ଅନୁାନୁ ଉନ୍ନତ ଞାନ ସକୌଶଳ ବୁବ ାର ପୂବକ
ବ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀ ଗୟଡକ
ି ୟ
ଆର୍ଥିକ େ ାୟତା ପ୍ରଦ୍ାନ କରି ବିଜୟଳ ି ଭିର୍ତ୍ଭ
ି ୂ ମିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏ ି ସର୍ଯାଜନା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ IRoof-Top Solar
Project ଏବଂ Solar Panel ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତର୍ଥା Smart Net Metering ଇତୁାଦ୍ି ଏ ି ସର୍ଯାଜନାର ଅଂଶ
ବିସଶଷ I ଆର୍ଥିକ ବଷବ ୨୦୧୬-୧୭ ସର ରାଜୁ େରକାରଙ୍କ ତରଫରୟ ଏ ି ସର୍ଯାଜନାସର ୫୦ ସକାେି େଙ୍କାର
ବୁୟ ବରାଦ୍ କରାର୍ଯାଇ କାର୍ଯବୁ ଚାଲୟ ର ଛ
ି ିI

ରାଜୟ ରାଜଧାନୀ ଅଞ୍ଚଳ ବିଦୁୟତ୍ ବୟବସ୍ଥା ଉନ୍ନତିକରଣ
ରାଜୁ ରାଜଧାନୀ ଏବଂ ସଦ୍ୱୈତ ନଗରୀ (କେକ-ଭୟବସନଶ୍ୱର) େଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଦ୍ୃ ଢ େ ରୀକରଣ
ଧାରାକୟ ଦ୍ୃ ଷ୍ଟିସର ରଖି ତର୍ଥା ଭବିଷୁତସର ଏ ି ଅଞ୍ଚଳର ଜନୋଧାରଣମାନଙ୍କୟ ଉନ୍ନତମାନର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ
(24x7)ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦ୍ାନ କରିବା ନିମସନ୍ତ ରାଜୁ େରକାରଙ୍କର ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ରାଜୁ ରାଜଧାନୀ ଅଞ୍ଚଳ
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବୁବସ୍ଥା ଉନ୍ନତିକରଣ State Capital Region Improvement Power System (SCRIPS)
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ନାମସର ଏକ ସର୍ଯାଜନାର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି I ଆର୍ଥିକ ବଷବ ୨୦୧୬-୧୭ସର ଏ ି ଦ୍ୀର୍ବ େୂତ୍ରୀ ସର୍ଯାଜନାସର
୧୮୦ ସକାେି େଙ୍କାର ବୁୟ ବରାଦ୍ କରାର୍ଯାଇ ୩୦.୧୧.୨୦୧୬ େୟଦ୍ଧା ୧୬୦ ସକାେି େଙ୍କା ଖଚ୍ଚବ
କରାର୍ଯାଇଛି I ଆର୍ଥିକ ବଷବ ୨୦୧୬-୧୭ସର ଏ ି ସର୍ଯାଜନାସର ୧୮୦ ସକାେି େଙ୍କା ବୁୟ ବରାଦ୍
କରାର୍ଯାଇଛି I
ସ୍ମାଟଷ ଗ୍ରୀଡ୍ (SMART GRID)
ଗ୍ରା କମାନଙ୍କୟ ଉନ୍ନତମାନର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ସର୍ଯାଗାଇ ସଦ୍ବା ନିମସନ୍ତ ରାଜୁସର ଉନ୍ନତମାନର ଞାନ
ସକୌଶଳ ବୁବ ାର କରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଭିର୍ତ୍ଭ
ି ୂ ମିର ପ୍ରୋର ଏବଂ ଉନ୍ନତିକରଣ ନିମସନ୍ତ େରକାର ଏ ି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର
ଦ୍ୀର୍ବେୂତ୍ରୀ ସର୍ଯାଜନା (Smart Grid) ପ୍ରଚଳନ କରିଛନ୍ତି I GIS, SCADA, OPGW ଏବଂ AMI ଇତୁାଦ୍ି
ଉନ୍ନତ ସକୌଶଳମାନ ଏ ି ସର୍ଯାଜନାର ଅନ୍ତଗବତ I ଏ ି ସର୍ଯାଜନା ପୂର୍ଣ୍ବ କାର୍ଯବୁକାରୀ ସ ସଲ Grid ଗୟଡକ
ି ର
ଉନ୍ନତିକରଣ କରାର୍ଯିବା େଂସଗ େଂସଗ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ (24x7)ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ମିଳପ
ି ାରିବ Iଆର୍ଥିକ ବଷବ ୨୦୧୬୧୭ସର ଏ ି ସର୍ଯାଜନାସର ୮୦ ସକାେି େଙ୍କାର ବୁୟ ବରାଦ୍ କରାର୍ଯାଇ କାର୍ଯବୁ ଚାଲୟ ର ଛ
ି ିI
ଏ ା ବୁତୀତ ସବୈଦ୍ୟୁତିକ ଭିର୍ତ୍ଭ
ି ୂ ମିର ବିକାଶ ତର୍ଥା ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ବିପର୍ଯବୁୟ (ବନୁା ଓ ବାତୁା) େମୟସର
ବିଜୟଳ ି ଶକ୍ତିର ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ସକସତଗୟଡଏ
ି ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ସର୍ଯାଜନା ାତକୟ ନିଆର୍ଯାଇଛି I ତଦ୍ନୟ ର୍ଯାୟୀ ଆର୍ଥିକ
ବଷବ ୨୦୧୬-୧୭ ବସଜେସର ମରଡିୟାଲ୍ ଟୁ ରିଙ୍ଗ୍ କନଭେଷନ୍ (Radial to Ring Conversion
Project) ସର୍ଯାଜନାସର ୪୦ ସକାେି, ଡିଜାେର୍ ମରସ୍ପନସ ମେଣ୍ଟର୍ (Disaster Response Centre)
ସର୍ଯାଜନାସର ୧୦ ସକାେି ଏବଂ ଡିଜାେର ମରଜିଲିଏଣ୍ଟ୍ ପାୱାର େିେମ୍(Disaster Resilient Power
System) ସର୍ଯାଜନାସର ୩୦ ସକାେି େଙ୍କାର ବୁୟ ବରାଦ୍ କରାର୍ଯାଇଛି ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ମହଡ୍ କ୍ୱାଟର୍ ମପ୍ରାମଜକ୍୍
(District Head Quarter Project) ସର୍ଯାଜନାସର ୧୦୦୦ େଙ୍କାର ସୋକନ୍ ରାଶି ରଖାର୍ଯାଇଛି I
ଓ୍.ପି.ଜି.େି ମର ଅଂଶଧନ ବିନମି ର୍ଯାଗ

ନୂତନ ମର୍ଯାଜନା ଓ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ
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ଓଡିଶା ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିଗମକୟ ଅଂଶଧନ ବିନସି ର୍ଯାଗ ମାଧ୍ୟମସର ଆର୍ଥିକ େ ାୟତା ସର୍ଯାଗାଇ ସଦ୍ବା
ନିମସନ୍ତ ରାଜୁ େରକାର ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି I ଏଥି ନିମସନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ବଷବ ୨୦୧୬-୧୭ ସର ୨୪୭.୩୫ ସକାେି
େଙ୍କା ବୁୟ ବରାଦ୍ କରାର୍ଯାଇଛି I
ବୟାଙ୍କ ନ ଥିବା ଗ୍ରା ପଞ୍ଚାୟତମର ନୂତନ ବୟାଙ୍କ ଶାଖ୍ା ଗୁଡକ
ି ୁ ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି ମର୍ଯାଗାଣ
ରାଜୁସର ବୁାଙ୍କ ନ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୟଡକ
ି ସର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାର୍ଯାଉଥିବା ନୂ ତନ ବୁାଙ୍କ
ଶାଖା ଗୟଡକ
ି ୟ ବିଜୟଳ ି ଶକ୍ତି ସର୍ଯାଗାଇ ସଦ୍ବା ନିମସନ୍ତ ରାଜୁ େରକାର ଆର୍ଥିକ ବଷବ ୨୦୧୬-୧୭ ସର ୨.୫
ସକାେି େଙ୍କା ବୁୟ ବରାଦ୍ କରିଛନ୍ତି I
ଗ୍ରା ପଞ୍ଚାୟତସ୍ତରୀୟ ଇଣ୍ଟରମନଟ୍ େଂମର୍ଯାଗୀକରଣ ପାଇଁ ଅପି୍କ୍ ଫାଇବର୍ (Optic fibre)ର ବୟବସ୍ଥା
ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରସର ଇଣ୍ଟରସନଟ୍ େଂସର୍ଯାଗୀକରଣ ପାଇଁ ଅପିଟକ୍ ଫାଇବର୍ େିଷ୍ଟମ୍ (Optic fibre
system) ର ବୁବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ରାଜୁ େରକାର ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି I ଏଥି ନିମସନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ବଷବ ୨୦୧୬-୧୭
ସର ୧୫ ସକାେି େଙ୍କାର ବୁୟ ବରାଦ୍ କରାର୍ଯାଇଛି I
ବିଜୁ ମକ.ବି.ମକ
ସକ.ବି.ସକ ଜିଲ୍ଲାଗୟଡକ
ି ସର ବିଜୟଳ ି ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ନିମସନ୍ତ ପୂବବ ପ୍ରଚଳିତ RLTAP ସ୍ଥାନସର ବିଜୟ
ସକ.ବି.ସକ ସର୍ଯାଜନା ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ରାଜୁ େରକାର ସର୍ଯାଜନା କରିଛନ୍ତି I ଆର୍ଥିକ ବଷବ ୨୦୧୬-୧୭ ପାଇଁ
ଏ ି ସର୍ଯାଜନାସର ୧୦୦୦ େଙ୍କାର ସୋକନ୍ ରାଶି ରଖାର୍ଯାଇଛି I
ଓ୍ଡିଶା ଜଳ ବିଦୁୟତ୍ ନିଗ (OHPC) ର କାର୍ଯଷୟାବଳୀ
ଓଡିଶାସର ଶକ୍ତି ସେତ୍ରସର େଂସ୍କାର ଏବଂ ପୟନବଗଠନ ନିମସନ୍ତ ଏପ୍ରି ଲ୍ ୨୧ ତାରିଖ ୧୯୯୫ ମେି ାସର ଓଡିଶା
ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିଗମ ସ୍ଥାପିତ ସ ାଇଥିଲା I ଓଡିଶା େରକାର ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ଓ.ଏସ୍.ଇ.ବି ଅଧିନସର ଥିବା
େମସ୍ତ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସକନ୍ଦ୍ର ତା.୦୧.୦୪.୧୯୯୬ ରିଖସର ଓଡିଶା ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିଗମ ଅଧିନକୟ ଆେିଥିଲା I
ସ୍ଥାପିତ କ୍ଷ ତା ଏବଂ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ
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ଓଡିଶା ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିଗମ (OHPC) ଗତ ୨୦୧୪-୧୫ ଆର୍ଥିକ ବଷବସର ମାଛକୟ ଣ୍ଡକୟ ମିଶାଇ
ଏ ାର େମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସକନ୍ଦ୍ରରୟ ରୟପାଙ୍କନ ଶକ୍ତି ୫୯୩୮.୫୦ ମିଲିୟନ୍ ୟୟ ନଟ୍
ି ତୟ ଳନାସର ୬୫୩୧ ମିଲିୟନ୍
ୟୟ ନଟ୍
ି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦ୍ନ କରିଅଛି ଏବଂ ଓଡିଶା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟାମକ ଆସୟାଗ(OERC) ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଷିକ
ପିାଣ୍ଟ୍ ଏସଭସଲବିଲିେ ି ଫୁାକଟର୍ (PAF) ଧାର୍ଯବୁ ଲେୁ ଶତକଡା ୮୩.୧୬% ତୟ ଳନାସର ଶତକଡା ୮୩.୪୯%
ାେଲ କରିଅଛିI
ବର୍ତ୍ବମାନ ଏ ି ନିଗମ ଅଧୀନସର ନିମନଲିଖିତ ୬ ସଗାେି ନିଜସ୍ୱ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଏକ ସଗାେି
ର୍ଯୟଗମ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ (ଓଡିଶା େରକାରଙ୍କର ୩୦% ଅଂଶଧନ ଥିବା ମାଛକୟ ଣ୍ଡ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ) ର ଛ
ି ି
ର୍ଯା ାର ସମାେ ସ୍ଥାପିତ େମତା ୨୦୬୩.୫୦MW ଅସେ I ସେଗୟଡକ
ି ର ବିସ୍ତୃତ ସ୍ଥାପିତ େମତା ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍
ଉଜବା ତସଳ ବିସ୍ତୃତ ଭାବସର ଦ୍ିଆଗଲାକ୍ର ିକ
େଂଖ୍ୟା
୧

ଜଳ ବିଦୁୟତ୍
ପ୍ରକଳ୍ପର ନା
(MU)
ୀରାକୟ ଦ୍

ଅବସ୍ଥାପିତ
କ୍ଷ ତା (MU)

ରୂପାଙ୍କନ ଶକ୍ତି
(MU)

ରୂପାଙ୍କନ ବିକ୍ରୟ
ଶକ୍ତି (MU)

୨୦୧୪-୧୫ ଉତ୍ପାଦିତ ବିଦୁୟତ୍

ଶକ୍ତି (୩୧.୧୨.୨୦୧୫) େୁର୍ଦ୍ା

୨୭୫.୫୦

୬୮୪

୬୭୭.୧୬

୪୨୫.୧୫

୨

ଚିପିଲିମା

୭୨

୪୯୦

୪୮୫.୧୦

୧୯୫.୮୭

୩

ବାଲିସମଳା

୫୧୦

୧୧୩୮

୧୧୭୧.୧୭

୫୦୦.୫୩

୪

ସରଙ୍ଗାଳି

୨୫୦

୫୨୫

୫୧୯.୭୫

୫୬୦.୪୮

୫

ଉପର ସକାଲାବ

୩୨୦

୮୩୨

୮୨୩.୬୮

୪୯୨.୨୯

୬

ଉପର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ

୬୦୦

୧୯୬୨

୧୯୪୨.୩୮

୧୪୩୮.୭୪

େବବସମାେ

୨୦୨୭.୫୦

୫୬୭୬

୫୬୧୯.୨୪

୩୬୧୩.୦୬

୨୬୨.୫୦

୨୫୯.୨୪

୧୯୮.୯୭

୫୯୩୮.୫୦

୫୮୭୮.୮୭

୩୮୧୨.୦୩

୭

ମାଛକୟ ଣ୍ଡ

(ର୍ଯୟଗମ) ୩୬.୦୦

(୩୦%

ଓଡିଶା

ଭାଗ)
େବଷମ ାଟ

୨୦୬୩.୫୦

୨୦୧୫ େିହାମର ଓ୍ଡିଶା ଜଳ ବିଦୁୟତ୍ ନିଗ (OHPC) ଏବଂ ଓ୍ଡିଶା େବୁ ଜ ଶକ୍ତି ଉନ୍ନୟନ ନିଗ
(GEDCOL) ଦ୍ୱାରା କରାର୍ଯାଇଥିବା ଉପଲବ୍ଧୀ
୧.

ୀରାକୟ ଦ୍ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ୟୟ ନଟ୍
ି ୫ ଓ ୬, ଚିପିଲିମା ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ୟୟ ନଟ୍
ି -୩ ର ନବୀକରଣ
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ଓ ଆଧୟନକ
ି ୀକରଣ ନିମସନ୍ତ ତା.୧୭.୦୮.୨୦୧୫ ରିଖ ସର ର୍ଯର୍ଥାକ୍ରସମ ୧୫୮.୭୭ ସକାେି େଙ୍କା ଓ
୬୫.୬୭ ସକାେି େଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ପତ୍ର ଭଏଥ୍ ାଇସରା ଇଣ୍ଡିଆ (Voith Hydro India)କୟ ପ୍ରଦ୍ାନ
କରାର୍ଯାଇଅଛି I ଏ ାର କାର୍ଯବୁ େମ୍ପାଦ୍ନ େମୟ ର୍ଯର୍ଥାକ୍ରସମ ୩୦ ମାେ ଓ ୨୦ ମାେ ରଖାର୍ଯାଇଅଛି I ୟୟ ନଟ୍
ି ୩, ଚିପିଲିମା ପାଇଁ ତା.୧୫.୧୦.୨୦୧୫ ଓ ୟୟ ନଟ୍
ି -୫ ତର୍ଥା ୬,

ୀରାକୟ ଦ୍ ପାଇଁ ତା.୧୬.୧୦.୨୦୧୫

ରିଖ ସର କାର୍ଯବୁ େମ୍ପାଦ୍ନ ଚୟକ୍ତି ସ୍ୱାେରିତ ସ ାଇଅଛି I
୨.

ୀରାକୟ ଦ୍ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ୟୟ ନଟ୍
ି -୧ ର କୁାପିୋଲ (Capital) ମରାମତି କାର୍ଯବୁ

ତା.୧୪.୧୦.୨୦୧୫ ରିଖ ସର େମ୍ପୂର୍ଣ୍ବ କରାର୍ଯାଇଅଛି I
୩. ଉପର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ୟୟ ନଟ୍
ି -୧ ଓ ୨ ର AVR ଓ ଗଭନବର୍ କୟ ତା.୧୫.୦୫.୨୦୧୫
ରିଖ ସର ବଦ୍ଳ କରାର୍ଯାଇ DVR ଓ ଡିଜେ
ି ାଲ ଗଭନବର୍ କରାର୍ଯାଇଅଛି I ଏ ି କାର୍ଯବୁ ପାଇଁ ୧୬.୪୨ ସକାେି
େଙ୍କା ଖଚ୍ଚବ କରାର୍ଯାଇଅଛି I
୪. ଉପର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ, ମୂଖୀଗୟଡାଠାସର ପମ୍ପ୍ ସଷ୍ଟାସରଜ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ପରିସର୍ଯାଜନା ବିବରଣୀ
(DPR) ର ପ୍ରସ୍ତୃତ ି ନିମସନ୍ତ ୱାପକସ୍ ଲିମିସେଡକୟ ତା.୧୫.୦୧.୨୦୧୪ ରିଖ ସର କାର୍ଯବୁାସଦ୍ଶ ଦ୍ିଆର୍ଯାଇଛି I
ଏ ାର େଂକଳ୍ପନା ଢାଞ୍ଚା ଅନୟ ସମାଦ୍ିତ ସ ାଇଅଛି ଏବଂ ତତ୍ େ ତ
ି ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାନସର ମାପଚୟପ କାର୍ଯବୁ ଚାଲିଅଛି I
୫. ୨୦୧୪-୧୫ ଆର୍ଥିକ ବଷବସର ନିଗମ ୬୨୪.୮୩ ସକାେି େଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ପାଇଥିବା ସବସଳ ନିଗମର
ନିଟ୍ ଲାଭ ୧୫.୫୯ ସକାେି େଙ୍କା ଥିଲା I
୬. ୧୩ ସଗାେି େୟଦ୍ର ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରାକ୍ ୋମ୍ଭାବୁ ବିବରଣୀ (PRF) ପ୍ରସ୍ତୟ ତ ୱାପକସ୍ େଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା
ପୟରା କରାର୍ଯାଇଅଛି I ଅନୁ ଦ୍ୟ ଇସଗାେି େୟଦ୍ର ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରାକ୍ ୋମ୍ଭାବୁ ବିବରଣୀ (PRF) ପ୍ରସ୍ତୟ ତ
ୱାପକସ୍ େଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଅଛିI
୭. ସକନ୍ଦୟ ଝରର କାନୟ ପୟର ଠାସର ୩ ସମଗାୱାଟ୍ (୨x୧.୫ ସମଗାୱାଟ୍) ଓ ମୟୟ ରଭଞ୍ଜର ଜମିୱରାଠାସର
୨.୪ ସମଗାୱାଟ୍ (୨x୧.୨ ସମଗାୱାଟ୍) ବନ୍ଧ ମୂଳସର ସ୍ଥାପନ ସ ବାକୟ ଥିବା େୟଦ୍ର ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର
ବିସ୍ତୃତ ପରିସର୍ଯାଜନା ବିବରଣୀ (DPR) ର ପ୍ରସ୍ତୟ ତ ି ୱାପକସ୍ ଲିମିସେଡ୍ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯବୁ େମ୍ପୂର୍ଣ୍ବ କରାର୍ଯାଇଅଛି I
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୨୦୧୬ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓ୍ଡିଶା ଜଳ ବିଦୁୟତ୍ ନିଗ

(OHPC) ଏବଂ ଓ୍ଡିଶା େବୁ ଜ ଶକ୍ତି ଉନ୍ନୟନ ନିଗ

(GEDCOL) ର କାର୍ଯଷୟାବଳୀ
୧. ୧୮ ସଗାେି େୟଦ୍ର ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରାକ୍ ୋମ୍ଭାବୁ ବିବରଣୀ (PFR) ପ୍ରସ୍ତୟ ତ ି ୱାପକସ୍ ଦ୍ୱାରା କରାର୍ଯିବ
I
୨. ଓଡିଶା େବୟ ଜ ଶକ୍ତି ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ (GEDCOL) ମନମୟଣ୍ଡା ଠାସର ସ୍ଥାପିତ ସ ବାକୟ ଥିବା ୨୦ ସମଗାୱାଟ୍
ସେୌର ଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ JNNSM Phase-II (ଚରଣ-୨), Batch-I (ଭାଗ-୧) ପାଇଁ SECI ଦ୍ୱାରା
ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରାର୍ଯାଇଥିବା ସେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାସର ଭାଗ ସନଇଥିଲା I ଏ ି ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ SECIଙ୍କ
ଦ୍ୱାରାତା.୨୬.୦୨.୨୦୧୪ ରିଖ ସର ଏଲ୍.ଓ.ଆଇ (LOI) ଜାରି କରାର୍ଯାଇଅଛି I ଏ ି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ
ଇପିେି (EPC) ଚୟକ୍ତି ମାଧ୍ୟମସର କାର୍ଯବୁ କରିବା ପାଇଁ ବି.ଏଚ୍.ଇ.ଏଲ୍ (BHEL) କୟ ତା.୦୯.୧୦.୨୦୧୪ ସର
୧୪୮.୬୯ ସକାେି େଙ୍କାର କାର୍ଯବୁାସଦ୍ଶ ଦ୍ିଆର୍ଯାଇଅଛି I ଏସବ ପିାଣ୍ଟର କାର୍ଯବୁ ସକନ୍ଦ୍ର େଂସ୍ଥା ବି.ଏଚ୍.ଇ.ଏଲ୍
(BHEL) ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଅଛି I
୩. କେକ ଓ ଭୟବସନଶ୍ୱର ସର୍ଯୌର୍ଥ େ ରସର, େରକାରଙ୍କ ଅଧିନସର ଥିବା ସକାଠାର ଛାତ ଉପସର ୫
ସମଗାୱାଟ୍ ସେୌର ଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କାର୍ଯବୁ ସଶଷ କରାର୍ଯିବ I ଏଥିପାଇଁ ଆଇ.ଏଫ୍.େି (IFC) ସବୈଷୟିକ
େ ାୟତା ସର୍ଯାଗାଇ ସଦ୍ଇଛନ୍ତି I
୪. ଉପର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ, ମୂଖୀଗୟଡାଠାସର ପମ୍ପ୍ ସଷ୍ଟାସରଜ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ପରିସର୍ଯାଜନା ବିବରଣୀ
(DPR) ର ପ୍ରସ୍ତୟ ତ ୱାପକସ୍ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଅଛି I
୫. ବାଲିସମଳା ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ୟୟ ନଟ୍
ି ୧ ରୟ ୬ (୬େି ୟୟ ନଟ୍
ି ) ର ନବୀକରଣ ଓ ଆଧୟନକ
ି ୀକରଣ ପାଇଁ
ଡକାର୍ଯାଇଥିବା ସେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଶଷ କରି, ନବୀକରଣ ଓ ଆଧୟନକ
ି ୀକରଣ କାର୍ଯବୁ ଆରମ୍ଭ କରାର୍ଯିବ I
ଏ େ
ି ବୟ ୟୟ ନଟ୍
ି ମାନଙ୍କର ନବୀକରଣ ଓ ଆଧୟନକ
ି ୀକରଣ କାର୍ଯବୁ ପାଇଁ ୬୬୪.୭୦ ସକାେି େଙ୍କାର
ବୁୟବରାଦ୍ ପାଇଁ ଆକଳନ କରାର୍ଯାଇଅଛି I
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୬. ଉପର ସକାଲାବ ୟୟ ନଟ୍
ି -୧ ର କୁାପିୋଲ (Capital) ମରାମତି କାର୍ଯବୁ ପାଇଁ ୧୯.୦୮ ସକାେି େଙ୍କାର
ବୁୟବରାଦ୍ କରାର୍ଯାଇ କାର୍ଯବୁ ଚାଲୟ ର ଛ
ି ି I ଏଥିସର ସ ଉଥିବା କାର୍ଯବୁଗୟଡକ
ି ସ ଲା ସଜସନସରେର ଷ୍ଟାେର୍
ବଦ୍ଳାଇବା େ ନୂ ତନ କିାସ୍-ଏଫ୍ ଆସ୍ତରଣ ଥିବା ନୂ ତନ ଷ୍ଟାେର୍, େବବାଇନର େମ୍ପୂର୍ଣ୍ବ ମରାମତି, ଡିଡେ
ି ାଲ୍
ଗଭନବର, ଏଚ୍.ପି ଲୟ ୁବ୍ ଅଏଲ୍ ପମ୍ପ, ସେକ୍ ଜୁାକ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ଧୂଳ ି େଂଗ୍ର କାରୀ ର୍ଯନ୍ତ୍ର ଇତୁାଦ୍ି ସ୍ଥାପନ I
୭. ଉପର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ୟୟ ନଟ୍
ି -୩ ର କୁାପିୋଲ (Capital) ମରାମତି କାର୍ଯବୁ ଚାଲୟ ଅଛି I ଏଥିପାଇଁ ୧୭.୨୩
ସକାେି େଙ୍କା ଖଚ୍ଚବ ପାଇଁ ଆକଳନ କରାର୍ଯାଇଅଛି I
ଓ୍ଡିଶା ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ନିଗ (OPGC)
ଓପିଜେ
ି ,ି କମ୍ପାନୀ ଆଇନ୍ ୧୯୫୬ ଅନୟ ର୍ଯାୟୀ ୧୯୮୪ ମେି ାସର ଏକକ କମ୍ପାନୀ ଭାବସର
ପରିଗଣିତ ସ ଲା I ଏ ା ଏକ େରକାରୀ ସଗାଲଡ କୁାସେସଗାରି କମ୍ପାନୀ ଅସେ I
ଓପିଜେ
ି ,ି ସକାଇଲାଭିର୍ତ୍କ
ି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦ୍ନ ସକନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ, ଏ ାର ମରାମତି, ବିଦ୍ୟୁତ୍
େରବରା , େବ୍-ସଷ୍ଟେନ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଇତୁାଦ୍ି ଏବଂ ଆବଶୁକ ପଡୟଥିବା ଜାସଳଣୀ ର୍ଯର୍ଥା-ସକାଇଲା,
ଲିଗ୍ନାଇଟ୍, ସକାକ୍, ସକାଲ ସବଡ୍ ମିର୍ଥାଇନ୍ ଇତୁାଦ୍ି ସର୍ଯାଗାଡ କରିବାର ଆବଶୁକୀୟ ପଦ୍ସେପ ନିଏ I
ଓପିଜେ
ି ି ର ଅର୍ଥରାଇଜଡ୍ ଅଂଶଧନ-୧୦୦ ସକାେି େଙ୍କା ଏବଂ ସପଡ୍ ଅପ୍-୪୯୦.୨୧ ସକାେି େଙ୍କା ଅସେ I
ଓଡିଶା ପାୱାର ସଜସନସରେନ କସପବାସରେନ ଝାରେୟଗୟଡା ଜିଲ୍ଲାର ବନ ରପାଲି ଠାସର ଇବ୍ ର୍ଥମବାଲ୍
ପାୱାର ସଷ୍ଟେନ୍ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛି I ଇବ୍ ର୍ଥମବାଲ୍ ପାୱାର ସଷ୍ଟେନ ଅନ୍ତଗବତ ୨୧୦ ସମଗାୱାଟ୍ ବିଶଷ୍ଟ
ି ୨େି
ୟୟ ନଟ୍
ି ରୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦ୍ନ ସ ଉଅଛି I େମୟଦ୍ାୟ ୧୧୩୫ ସକାେି େଙ୍କା ବୁୟସର ସ୍ଥାପିତ ଉକ୍ତ ୟୟ ନଟ୍
ି ଦ୍ୱୟରୟ
ଉତ୍ପାଦ୍ିତ େମସ୍ତ ବିଜୟଳ ି ଶକ୍ତି ଏକ ଦ୍ୀର୍ବ ମିଆଦ୍ି ବିଦ୍ୟୁତ୍ କ୍ରୟ ଚୟକ୍ତି (Long Term PPA) ମାଧ୍ୟମସର
ଗ୍ରୀଡସକାକୟ ବିକ୍ରୟ କରାର୍ଯାଉଅଛି I ବର୍ତ୍ବମାନର ବିକ୍ରୟ ମୂଲୁ ୟୟ ନଟ୍
ି ପିଛା ାରା ାରି େ.୨.୨୬ (ଦ୍ୟ ଇ େଙ୍କା
ଛବିଶି ପଇୋ) ଅଛି I
ଓ୍ଡିଶା ପାୱାର ମଜମନମରେନ କମପଷାମରେନର କାର୍ଯଷୟକଳାପ
ଓ୍ପିଜେ
ି ର
ି ଆବଣ୍ଟିତ ଲାଭାଂଶରାଜୁ େରକାର – (୫୧ ପ୍ରତିଶତ)

– ୭୧୨.୫୦ ସକାେି େଙ୍କା

ସମାଟ୍ (୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ)

- ୧୩୬୪.୬୮ ସକାେି େଙ୍କା

ଏ.ଇ.ଏସ୍ – (୪୯ ପ୍ରତିଶତ)

- ୬୫୨.୧୮ ସକାେି େଙ୍କା
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ଓ୍ପିଜେ
ି ମି ର ରାଜୟ େରକାରଙ୍କ ଅଥଷ ବିନମି ର୍ଯାଗ ବନା ପ୍ରାପ୍ତ ଅଥଷ
-

ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିନସି ର୍ଯାଗ
ଅଦ୍ୁାବଧି ପ୍ରାପ୍ତରେ ସ ାଇଥିବା ଅର୍ଥବର ପରିମାଣ
ନିସବଶ

–
–
–

ଲାଭାଂଶ

ବର୍ତ୍ଷ ାନ ବୟବୋୟିକ ସ୍ଥିତ ି (ୟୁ ନଟ୍
ି ୧ ଏବଂ ୨ ର)

୪୫୧ ସକାେି େଙ୍କା (ଅଂଶ ଧନ)
୫୦୪ ସକାେି େଙ୍କା
୭୧୨.୫୦ ସକାେି େଙ୍କା

ଓପିଜେ
ି ି ଅଧିନସର ଝାରେୟଗୟଡା ଜିଲ୍ଲାର ବନ ରପାଲିଠାସର ୧୧୩୫ ସକାେି େଙ୍କା ବୁୟସର ନିମବାଣ
କରାର୍ଯାଇଥିବା ଇବ୍ ର୍ଥମବାଲ ପାୱାର ସଷ୍ଟେନରୟ (୨X୨୧୦ ସମଗାୱାଟ୍) ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦ୍ିତ ସ ଉଅଛି I
ଏକ ଦ୍ୀର୍ବକାଳୀନ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ ଚୟକ୍ତି ଭିର୍ତ୍ସି ର ଏ ାର ୟୟ ନଟ୍
ି ଦ୍ୱୟରୟ (ପ୍ରସତୁକ ୨୧୦ ସମଗାୱାଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି
େମ୍ପୂର୍ଣ୍ବ) ଉତ୍ପାଦ୍ିତ ସ ଉଥିବା େମସ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଗ୍ରୀଡସକାକୟ ବିକ୍ରି କରାର୍ଯାଇର୍ଥାଏ I
ବର୍ତ୍ବମାନ ପ୍ରସତୁକ ୟୟ ନଟ୍
ି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିର ମୂଲୁ-୨ େଙ୍କା ୨୬ ପଇୋ (ଆନୟ ମାନିକ) ଅସେ I ଗତ ୫
ବଷବ ମଧ୍ୟସର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦ୍ନର ପରିମାଣ ଓ ଲାଭ ନିମସନ ର ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଗଲା I

ବର୍ଷ

ଉତ୍ପାଦିତ ବିଦୁୟତ୍

ପି.ଏଲ୍.ଏଫ୍

ମ ାଟ ବୟବୋୟ

ନିଟ୍ ଲାଭ (ଟୟାକ୍ସ

ଶକ୍ତି (ଏମ୍.ୟୁ )

(ଶତକଡା)

(ଟଙ୍କା ମକାଟିମର)

ମଦୟ ପମର)

୨୦୧୦-୧୧

୩୧୮୪.୭୦

୮୬.୫୬

୫୦୪.୧୪

୧୧୫.୦୪

୨୦୧୧-୧୨

୨୯୫୦.୧୫

୭୯.୯୭

୫୭୨.୭୮

୧୩୭.୦୮

୨୦୧୨-୧୩

୩୧୮୧.୫୯

୮୬.୪୭

୬୩୬.୦୩

୧୬୭.୪୩

୨୦୧୩-୧୪

୨୮୫୫.୯୦

୭୭.୬୨

୬୨୨.୬୪

୧୨୭.୫୭

୨୦୧୪-୧୫

୨୭୯୮.୯୨

୭୬.୦୭

୬୩୦.୦୦

୧୫୦.୫୭

୨୦୧୫-୧୬

୩୧୧୭.୩୧୬

୮୪.୫୦

୭୦୫.୯୫

୧୧୪.୮୩
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ଓ୍ପିଜେ
ି ର
ି େମ୍ପ୍ରୋରଣ (ତୃତୀୟ ଓ୍ ଚତୁ ଥଷ ୟୁ ନଟ୍
ି ) କାର୍ଯଷୟକ୍ର
ଓପିଜେ
ି ି ଅଧିନସର ଏ ାର ୩ୟ ଓ ୪ର୍ଥବ ୟୟ ନଟ୍
ି (୨X୬୬୦ ସମଗାୱାଟ୍) ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସକନ୍ଦ୍ର
ଝାରେୟଗୟଡା ଜିଲ୍ଲାର ବନ ରପାଲି ସ୍ଥିତ ଇବ୍ ର୍ଥମବାଲ ପାୱାର ସଷ୍ଟେନ ଠାସର କାର୍ଯବୁ କରୟଅଛି I ଏ ି ବିଦ୍ୟୁତ୍
ସକନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଭାରତ େରକାରଙ୍କ ଅଧିନସ୍ଥ ଭାରତ ସ ଭି ଇସଲକିଟ ରକାଲସ ଲିମିସେଡ୍ (BHEL) ମୟଖୁ ପିାଣ୍ଟପାଇଁ
ବଏଲର୍, ଷ୍ଟିମ୍ େବବାଇନ୍ ଏବଂ ସଜସନସରେର୍ ସର୍ଯାଗାଉଥିବା ସବସଳ ବି.ଜି.ଆର୍.ଇ ବାଲାନସ ଅପ୍ ପିାଣ୍ଟ ପାଇଁ
ଆବଶୁକୀୟ ର୍ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସର୍ଯାଗାଉଅଛି I ଏ ି ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସକନ୍ଦ୍ର ୨୦୧୭-୧୮ ସଶଷ େୟଦ୍ଧା କାର୍ଯବୁକ୍ରମ
ସ ବ ସବାଲି ଲେୁ ଧାର୍ଯବୁ କରାର୍ଯାଇଛି I
ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଉତ୍ପାଦ୍ିତ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତର ଶତକଡା ୫୦ ଭାଗ ୨୫ ବଷିୟା ଚୟକ୍ତି ଭିର୍ତ୍ସି ର ଗ୍ରୀଡସକାକୟ
ବିକ୍ରୀ କରାର୍ଯିବା ପାଇଁ ଓଇଆରେିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୟ ସମାଦ୍ିତ ସ ାଇଥିବା ସବସଳ ଓପିେେ
ି ଏ
ି ଲ୍ (OPTCL) ର ଗ୍ରୀଡ୍
ମାଧ୍ୟମସର ଏ ି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ସର୍ଯାଗାଇ ଦ୍ିଆର୍ଯିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ର ଛ
ି ିI
ଉକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପର ୩ୟ, ୪ର୍ଥବ ୟୟ ନଟ୍
ି ଦ୍ୱୟର ବୁୟ ଅେକଳ ୧୦୧୬୫ ସକାେି େଙ୍କା ଥିବାସବସଳ ଏ ାର
ଋଣ ଏବଂ ଅଂଶଧନର ଅନୟ ପାତ ୭୫:୨୫ ର ବ
ି I ଏ ାର ଆର୍ଥିକ ଋଣ (୭୬୨୪ ସକାେି େଙ୍କା) ପାୱାର
ଫାଇନାନସ କସପବାସରେନ ଏବଂ ରୟରାଲ ଇସଲକିଟ ରଫି ସକେନ ଠାରୟ େଂଗୃ ତ
ି ସ ବାପାଇଁ ଚୟକ୍ତିପତ୍ର ସ୍ୱାେରିତ
ସ ାଇଅଛି I ଅଂଶଧନ େ.୨୫୪୧ ସକାେି ମଧ୍ୟରୟ ଆଂଶିକ ଭାସବ (ରିଜଭବ) ଜମା ରାଶିରୟ ଏବଂ ଅଂଶୀଦ୍ାର
ମାନଙ୍କଠାରୟ େଂଗୃ ତ
ି ସ ବ I ଉକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ୨୦୧୬ ଅସକଟାବର େୟଦ୍ଧା ୩୨୭୨ ସକାେି େଙ୍କା ଋଣ ଏବଂ
ଅଂଶଧନ ଭାସବ ଖଚ୍ଚବ େରିଲାଣି I
ଓ୍ଡିଶାମକାଲ୍ଆଣ୍ଡ୍ପାୱ।ରଲି ମି ଟଡ୍ (ଓ୍.େି.ପି.ଏଲ୍.)
ଓଡିଶାସକାଲ୍ଆଣ୍ଡପାୱ।ରଲିମସି େଡ(ଓେିପିଏଲ୍)ସ ଉଛିଓଡିଶାପାୱାରସଜସନସରେନକସପବାସରେନ୍
(ଓପିଜେ
ି )ି

ଏବଂଓଡିଶାସ ାଇସରାପାୱାରକସପବାସରେନ୍

(ଓ.ଏଚ.ପି.େି)ରଏକର୍ଯୟଗମବୁବୋୟିକେଂସ୍ଥା,
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ସର୍ଯଉଁଥିସରଉଭୟଙ୍କରଅଂଶଧନରଅନୟ ପାତର୍ଯର୍ଥାକ୍ରସମ 51 ଏବଂ 49 ଅସେ।ସକବଳ

(ଜଏସଣ୍ଟେଞ୍ଚର୍)
ଓପିଜେ
ି ର
ି

(4X660)ସମଗାୱାେପିାଣ୍ଟରେଂପ୍ରୋରଣପାଇଁସକାଇଲାସର୍ଯାଗାଇବାନିମସନ୍ତ

ଭାରତେରକାରଙ୍କସକାଇଲାମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରମସନାନିତକର୍ତ୍ୃପେଙ୍କଦ୍ୱାରାଅଗଷ୍ଟ

31,

2015

ଦ୍ିନ

ଓେିପିଏଲ୍କୟ ମସନା ରପୟରଏବଂଡିପ୍ସାଇଡମସନା ରପୟରସକାଇଲାଖଣି (ସକାଲ୍ଲକ୍) ଆବଣ୍ଟନକରାର୍ଯାଇଥିଲା।
ଏ ସି କାଇଲାଖଣିଗୟଡକ
ି େୟନ୍ଦରଗଡଜିଲ୍ଲାରଇବ୍ଉପତୁକାସକାଇଲାସେତ୍ରଅଞ୍ଚଳସରଅବସ୍ଥିତ।ମସନା ରପୟରସକା
ଇଲାଖଣିେେ
ି ବବସଶଷଭାସବପରିେିତସ ାଇଥିବାସବସଳଡିପ୍
ୋଇଡମସନା ରପୟରେିଆଶିଂକଭାସବପରିେିତଅସେ।ମସନା ରପୟରସକାଇଲାଖଣିସରଗଚ୍ଛିତଥିବାସକାଇଲାରପରି
ମାଣ 181 ମିଲିୟନେନଅସେଏବଂଡିପ୍ସାଇଡମସନା ରପୟରସକାଇଲାଖଣିରପରିମାଣ 350 ମିଲିୟନେନ୍ଅସେ।
ପ୍ରକଳ୍ପକାର୍ଯବୁକ୍ରମ :(କ)

ମନାହରପୁରମକାଇଲାଖ୍ଣି :1. ପୂନଃନି ଷାଣଓ୍ପୁନଃଥଇଥାନ : େୟଖାବନ୍ଧଠାସରମସନା ରପୟରଗ୍ରାମରଜମି ରାଇଥିବାପରିବାରପାଇଁପୂନଃନିମବାଣଓପୟନଃର୍ଥଇର୍ଥା
ନନିମସନ୍ତ କମ୍ପାନୀରନିମାବ ଣକାର୍ଯବୁେବୟ ଦ୍ୃଷ୍ଟିରୟେମାପ୍ତରେସ ାଇୋରିଛ ି I
 ଡିସେମୱର

େୟଦ୍ଧା

2016

68

େିଜମି ରାଇଥିବାପରିବାରଆର.ଏବଂଆର.

କସଲାନୀକୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତସ ାଇୋରିଛନ୍ତି I
 ୋନର୍ୟମୟଡାଗ୍ରାମରଜମି ରାଇଥିବାପରିବାରପାଇଁଆର.ଏବଂଆର.
କସଲାନୀନିମାବ ଣକାର୍ଯବୁଆରମ୍ଭସ ାଇଛି I
2. ଅନୁ ତିପତ୍ର/ପ୍ରତିବନ୍ଧକଦୂରୀକରଣ/ଅନୁ ମରାଧବାଆମଦଶପାଳନ : ଗୟରୟତ୍ପୂର୍ଣ୍ବଅନୟ ମତିପତ୍ରଏବଂପ୍ରତିବନ୍ଧକରଦ୍ୂ ରୀକରଣର୍ଯର୍ଥାଜଙ୍ଗଲଏବଂପରିସବଶଅନୟ ମତି,
ସ୍ଥାପନକରିବାକୟ େମ୍ମର୍ତ୍ି

,

ରାସ୍ତାଓନାଳଗତିପର୍ଥରୟବିଚୟୁତିରଅନୟ ମତି,

ଆର.ଏବଂଆର.

କସଲାନୀନିମାବ ଣତର୍ଥାପରିଚାଳନାଓପରିସବଶଅନୟ ମତିପାଇଁେମସ୍ତଅନୟ ସମାଦ୍ନପତ୍ରପ୍ରାପ୍ତରେସ ାଇ
ୋରିଛ ି I
 ଓଡିଶାେରକାରଙ୍କଦ୍ୱାରାଖଣିଲିଜ୍ ରମଞ୍ଜୟରୀପ୍ରାପ୍ତରେଏବଂଏ େ
ି ମନ୍ଧୀୟକାର୍ଯବୁଅଗ୍ରଗତିକରୟଛି I
 ମାଇନପଲାନଓମାଇସନକ ଲାଜର ( ଆର.ଇ.ଭି.-1) ପିାନରଅନୟ ସମାଦ୍ନପତ୍ରପ୍ରାପ୍ତରେସ ାଇୋରିଛ ି I
ମାଇନପଲାନଓମାଇସନକ ଲାଜରପିାନ(

ଆର.ଇ.ଭି.-2

)

ଭାରତେରକାରଙ୍କସକାଇଲାମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରଅନୟ ସମାଦ୍ନପାଇଁନସି ବଦ୍ନକରାର୍ଯାଇଛି I
27

3. ଜ ି : 982 ଏକରଜମିରୟ 856 ଏକରଜମିଓେିପିଏଲପାଇଁପ୍ରଦ୍ାନକରାର୍ଯାଇଅଛି I
 787 ଏକରେରକାରଜମିରୟ 741 ଏକରଜମିଓେିପିଏଲପାଇଁଆବଣ୍ଟନସ ାଇଅଛି I
 495 ଏକରଜଙ୍ଗଲଜମିରୟ 491 ଏକରଜମିଦ୍ଖଲନିଆେରିଛ ି I
4. ବିର୍ତ୍/ଅଥଷେ ୱନ୍ଧୀୟବୟବସ୍ଥା –
 ସକାଇଲାଖଣିରବିକାଶନିମର୍ତ୍
ି ଓେିପିଏସଲ୍ାଡବ 1382 ସକାେିେଙ୍କାଅନୟ ସମାଦ୍ନକରିଛନ୍ତି I
 ପି.ଏଫ.େି. ଓଆର.ଇ.େି. ପ୍ରସତୁକ 518 ସକାେିେଙ୍କାଓେିପିଏଲପାଇଁଅନୟ ସମାଦ୍ନକରିଅଛନ୍ତି
I
 ପି.ଏଫ.େି.

େ ତ
ି ରାଜିନାମାଚୟକ୍ତିନାମାସ୍ୱାେରିତସ ାଇୋରିଥିବାସବସଳଆର.ଇ.େି.

େ ତ
ି ଏ ପ୍ର
ି କ୍ରୀୟାଆରମ୍ଭସ ାଇଛି I
5. ମକାଇଲାଉତ୍ପାଦନରକାର୍ଯଷୟକ୍ର ;(କ)
ଭାରତେରକାରଙ୍କସକାଇଲାମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରମସନାନିତକର୍ତ୍ୃପେଙ୍କେ ତ
ି ଦ୍ସ୍ତଖତସ ାଇଥିବାଚୟକ୍ତିପତ୍ରଅନୟ
ର୍ଯାୟୀ, ଅସପ୍ରଲ 2019 େୟଦ୍ଧାସକାଇଲାଉତ୍ପାଦ୍ନଆରମ୍ଭସ ବଏବଂ 2022 ସଶଷେୟଦ୍ଧାେମ୍ପୂର୍ଣ୍ବଉତ୍ପାଦ୍ନ(
8ମିଲିୟନେନ) ରରୂପସରଖସନଇଥିବ I
(ଖ) ଡିପ୍ସାଇଡ ମନାହରପୁରମକାଇଲାଖ୍ଣି :–
1.

େମ୍ଭାବୁଅନୟ ମତିପତ୍ରପ୍ରଦ୍ାନ (ପ୍ରସେକେିଂଲାଇସେନସ)
 ରାଜୁେରକାରଙ୍କେ ତ
ି େମ୍ଭାବୁଅନୟ ମତିପତ୍ରସ୍ୱାେରିତସ ାଇୋରିଛ ି I
 ପରୀୋମୂଳକଖନନ

(ଏକ୍ସସପିାସରସୋରୀରିଲିଂ)

ଏବଂଡିପ୍ସାଇଡସକାଇଲାଖଣିପାଇଁଭୂତାତ୍ୱିକରିସପାେବପ୍ରସ୍ତୟ ତ ି I
 ଡିପ୍ସାଇଡସକାଇଲାଖଣିସର 71 େିଗଭୀରକୂ ପଖନନକାର୍ଯବୁେମ୍ପୂର୍ଣ୍ବସ ାଇୋରିଛ ି I
 ଭୂତାତ୍ୱିକରିସପାେବପ୍ରସ୍ତୟ ତପ
ି ାଇଁେ.ି ଏମ.ପି.ଡି.ଆଇ.ଙ୍କୟ ନର୍ଯ
ି ୟକ୍ତିପ୍ରଦ୍ାନକରାର୍ଯାଇଛି I
(ଗ) ାନବେ ୱଳ :ସକାଇଲାଖଣିରବିକାଶପାଇଁ,ଓପିଜେ
ି ର
ି ୟ ସଡପୟସେେନସରଆେିଥିବାକମବଚାରୀଙ୍କୟ

ମିଶାଇ
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ଜଣଉତ୍ସଗବୀକୃ ତକମବଚାରୀନିରବଛିନ୍ନଭାସବକାର୍ଯବୁରତଅଛନ୍ତି I
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ଓ୍.ପି.ଟି.େି.ଏଲ୍ ର ପ୍ର ୁଖ୍ କାର୍ଯଷୟାବଳୀ
ଓଡିଶା ପାୱାର ୋନସମିେନ୍ କସପବାସରେନ ଲିମିସେଡ୍, ବିଭିନ୍ନ ଇଣ୍ଟରସଷ୍ଟଟ୍ ଏବଂ ଇନୋସଷ୍ଟଟ୍
ୋନସମିେନ୍ ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମସର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦ୍ନ ସକନ୍ଦ୍ରଠାରୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣ ସକନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯବୁନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରୋରଣ
କାର୍ଯବୁ େମ୍ପାଦ୍ନ କରିଆେୟଅଛି I

ଓ୍.ପି.ଟି.େି.ଏଲ୍ ର ବର୍ତ୍ଷ ାନର ଭିର୍ତ୍ିଭୂ ି ନି ମନ ର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା୧. େୟଇଚିଙ୍ଗ୍ ସଷ୍ଟେନକୟ ମିଶାଇ େବବସମାେ ୧୨୬ (ଏକ ଶତ ଛବିଶ)େି ଗ୍ରୀଡ୍, ର୍ଯା ାର େମୟଦ୍ାୟ େମତା
୧୫୫୮୨ (ପନ୍ଦର ଜାର ପାଞ୍ଚଶ ବୟାଅଶି )ଏମ୍.ଭି.ଏ ଅସେ I
୨. ୪୦୦/୨୨୦/୧୩୨ ସକ.ଭି େମତା ବିଶଷ୍ଟ
ି ୧୨୮୭୬ (ବାର ଜାର ଆଠ ଶ ଛଅସ୍ତରୀ) େକିଟ୍
କିସଲାମିେର ୋନସମିେନ୍ ଲାଇନ୍ I
ବର୍ତ୍ବମାନ ରାଜୁସର ଆବଶୁକତା ଥିବା ପାଖାପାଖି ୪୧୬୬ (ଚାରି

ଜାର ଏକଶ

ଛଅଷଠି)

ସମଗାୱାଟ୍ (େବବାଧିକ) ପିକ୍ ଡିମାଣ୍ଡ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିକୟ ଉପସରାକ୍ତ ଲାଇନ ଏବଂ ଗ୍ରୀଡ୍ େବ୍-ସଷ୍ଟେନ୍ ମାଧ୍ୟମସର
ପ୍ରୋରଣ କରାର୍ଯାଉଅଛି I
ଅପମରଶନ୍ ଓ୍ ମ ମଣ୍ଟନାନସ୍ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ମହାଇଥିବା କାର୍ଯଷୟ:(କ) ମଶର୍ ମହାଇଥିବା କାର୍ଯଷୟ:(୧) ଦ୍ୟ ଇେି ଗ୍ରୀଡ୍ ସର ଅଧିକ ୧୫ ଏମ୍.ଭି.ଏ ୋନସଫରସମଶନ୍ କୁାପାେିେ ି େଂସର୍ଯାଗୀକରଣ I
(୨) ଦ୍ୟ ଇେି LILO ଲାଇନର କମିଶନିଂ ର୍ଯର୍ଥା ୨୨୦ ସକ.ଭି କୋପଲି-ବଲାଙ୍ଗି ର ଫି ଡର ଠାରୟ Bolangir
PG େବସଷ୍ଟେନ୍ ପର୍ଯବୁନ୍ତ ଏବଂ ୧୩୨ ସକ.ଭି Burla PH – Chiplima PH Tie-I ଲାଇନ ଠାରୟ
କୋପାଲି େବସଷ୍ଟେନ୍ ପର୍ଯବୁନ୍ତ I
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(୩) ଚନ୍ଦକା ଗ୍ରୀଡ୍ େବସଷ୍ଟେନ୍ ସର ଡିଜେ
ି ାଲ୍ ସେସକନାସଲାଜି ର୍ଥାଇ ୩େି ୩୩ ସକ.ଭି Bays ର ସ୍ଥାପନ I
(୪) ବାଲିସମଳା େବସଷ୍ଟେନ୍ ସର ୨୨୦ ସକ.ଭି ଫି ଡ଼ର Bay ସ୍ଥାପନ I
(୫) ୧୩୨ ସକ.ଭି ବୟ ଲବା-େମୱଲପୟର ଲାଇନ୍, ପାରାଦ୍ୱୀପ-ଇଫସକା ଡ଼ି.େି ଲାଇନ୍ ଏବଂ ପାରାଦ୍ୱୀପ-ପିପିେ ି
ଡିପି ଲାଇନସର ପୟରୟଣା ତାରକୟ ବଦ୍ଳାର୍ଯାଇ ନୂ ଆ ତାରର େଂସର୍ଯାଗୀକରଣ I
(୬) ସବାଇଣ୍ଡା ଏବଂ ଜସଳଶ୍ୱର ଗ୍ରୀଡ୍ େବସଷ୍ଟେନ୍ ସର ପ୍ରସତୁକ ୧୦ଏମ୍.ଭି.ଏ.ଆର୍ କୁାପାେିେର
ି ବୁାଙ୍କ
ସ୍ଥାପନI

(ଖ) ଚାଲୁ ରହିଥିବା କାର୍ଯଷୟ:(୧) ୧୩୨ ସକ.ଭି. ର୍ଯାଜପୟର ସରାଡ୍ – ଆନନ୍ଦପୟର ଲାଇନ୍, ପାରାଦ୍ୱୀପ-ଜଗତେିଂପୟର ଲାଇନ୍, ନିଉ
ବଲାଙ୍ଗୀର-ପାେନାଗଡ଼ ଲାଇନ୍, ନିଉ ବଲାଙ୍ଗୀର-ସୋନପୟର ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଆଖୟେଂି -ପାରଳାସଖମୟଣ୍ଡି ଲାଇନ୍
େିଙ୍ଗଲ େକିଟ୍ ରୟ ଡ଼ବଲ େକିଟ୍ କୟ ପରିବର୍ତ୍ବନ I
(୨) ୧୩୨ ସକ.ଭି ସର୍ଯାଡ଼ା-ବଡ଼ବିଲ୍ ଏବଂ ସମଣ୍ଢାଶାଳ-ସଖାଦ୍ଧବା ଲାଇନର ଅପ୍-ସଗ୍ରସଡେନ୍ (upgradation) I
(୩) ବାସଲଶ୍ୱର, େଇଁତଳା ଏବଂ ସଖାଦ୍ଧବା ଗ୍ରୀଡ୍ ସର ୧୩୨ ସକ.ଭି ଫି ଡର୍ Bays ର େମ୍ମିଶ୍ରଣ I
(୪) ବୟ ଢପ
ି ଦ୍ର, ନିଉ ବଲାଙ୍ଗୀର, େମୱଲପୟର, ବସ୍ତା, ଫୟ ଲନଖରା, ଆନନ୍ଦପୟର, ସଖାଦ୍ଧବା, ସର୍ଥରୟବାଲି,
ରାୟଗଡା ଏବଂ ପୟରୟସଷାର୍ତ୍ମପୟର ଗ୍ରୀଡ୍ ସର ୋନସଫରମର୍ Bays ର େମ୍ମିଶ୍ରଣ I
(୫) ୧୩୨ ସକ.ଭି. ସଖାଦ୍ଧବା-ପୟରୀ, େହ୍ମପୟର-ଦ୍ିଗପ ଣ୍ଡି, ସକନ୍ଦ୍ରାପଡା-ପାରାଦ୍ୱୀପ (୧-୨), େି.େି.ପି.ଏସ୍.ଡୟବୟ ରି (୨), ର୍ଯାଜପୟର ସରାଡ୍ – ଭଦ୍ରଖ ଲାଇନ୍ ଏବଂ ୨୨୦ ସକ.ଭି. ସର୍ଯାଡା- େି.େି.ପି.ଏସ୍.- (୧),
ସମରାମୟଣ୍ଡଳୀ – ଭଞ୍ଜନଗର (୧) ଲାଇନସର ପୟରୟଣା ତାର ବଦ୍ଳାର୍ଯାଇ ନୂ ଆ ତାରର େଂସର୍ଯାଗୀକରଣ I
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(୬) ୧୩୨/୩୩ ସକ.ଭି. ର୍ଯାଜପୟର ଗ୍ରୀଡ୍ ଏବଂ ସକନ୍ଦ୍ରାପଡା ଗ୍ରୀଡ୍ ସର ସପ୍ରାସେକେନ୍ ଅପସଗ୍ରସଡେନ୍ ଏବଂ
େବସଷ୍ଟେନ୍ ଅସୋସମଶନ୍ େିେେମ୍ (SAS-Substation Automation System)କାର୍ଯବୁ ଚାଲୟ ର ଥି
ି ବା
ସବସଳ ଅନୁ ଚାସରାେି ଗ୍ରୀଡ୍ ର୍ଯର୍ଥା ଆେିକା, ରାୟଗଡା, େଜରାଜନଗର ଏବଂ େମୱଲପୟର ପାଇଁ ସେଣ୍ଡର
ସଫିାଟ୍ (Tender Float)କରାର୍ଯାଇଛି I
(୭) ଅନୁ ନଅସଗାେି େବସଷ୍ଟେନସର ମଧ୍ୟ େବସଷ୍ଟେନ୍ ଅସୋସମେନ େିେେମ୍ କାର୍ଯବୁ ଚାଲୟ ର ଛ
ି ିI
(୮) ସକନ୍ଦ୍ରାପଡା ଏବଂ ସୋନପୟର ଗ୍ରୀଡ୍ ସର କୁାପାେିେର ବୁାଙ୍କ ସ୍ଥାପନ I
(୯) ସକସତକ େିସଲକସେଡ୍ ଗ୍ରୀଡ୍ ସର ପୟରୟଣା ଏବଂ ବୁବ ାରସର୍ଯାଗୁ ନଥିବା ସେକର, େି.େି, ପି.େି,
ଲାଇେନିଙ୍ଗ୍ ଆସରଷ୍ଟର, ଆଇେୟସଲେର ଏବଂ ରିସଲ ଗୟଡକ
ି ୟ ବଦ୍ଳାର୍ଯାଇ ନୂ ଆ ଲଗାର୍ଯାଇଅଛି IEarthing
system ର Renovation ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛ ି I
(୧୦) ERPC ର ଗାଇଡ୍ ଲାଇନ ଅନୟ ର୍ଯାୟୀ ୧୦୨ ସ୍ଥାନସର ପଲୟ ୁେନ୍ ମୁାପିଙ୍ଗର କାର୍ଯବୁ ଚାଲୟ ର ଛ
ି ିI
(୧୧) ୧୩୨/୩୩ ସକ.ଭି. ଗଂଜାମ ଗ୍ରୀଡ୍ େବସଷ୍ଟେନ୍ ର ରିସନାସଭେନ (Renovation) I
(୧୨) ଶକ୍ତି େଂରେଣ ପାଇଁ, େୟଇଚ୍ ୟାଡ୍ ସର LED ର ବୁବ ାର ତର୍ଥା େଟାର୍ ସରସେଡ୍ ଏ.େି ର ସ୍ଥାପନ
ଏବଂ ମାେିକଆ
ି Energy Audit ଏବଂ Loss calculation ର ବୁବସ୍ଥା ଚାଲୟ ର ଛ
ି ିI
କନଷ୍ଟ୍ରକେନ୍ ବିଭାଗ (Construction Wing)ଦ୍ୱାରା ୨୦୧୬-୧୭ ଆର୍ଥିକ ବଷବସର ୪୦୦/୨୨୦/୧୩୨
ସକ.ଭି ବିଶଷ୍ଟ
ି େବ୍-ସଷ୍ଟେନ ତର୍ଥା ୋନସମିଶନ୍ ଲାଇନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୟଡକ
ି ମଧ୍ୟରୟ ୫ ସଗାେିର କାର୍ଯବୁ େମାପ୍ତରେ
ସ ାଇଛି ଏବଂ ଅନୁ ୧୯ ସଗାେିର କାର୍ଯବୁ ଏ ି ଆର୍ଥିକ ବଷବ ମଧ୍ୟସର େମାପ୍ତରେ କରିବାପାଇଁ ଲେୁ ରଖାର୍ଯାଇଛି I
ନିମବାଣଧୀନ ଅନୁାନୁ ପ୍ରାୟ ୩୯େି ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯବୁକୟ ଆସଗଇ ସନବାପାଇଁ ପ୍ରସଚଷ୍ଟା ଜାରି ର ଛ
ି ି ଓ ୪ ସଗାେି
ନୂ ତନ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯବୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୟ ସର୍ଯାଜନା ରଖାର୍ଯାଇଛି I ଏ ାବୁତୀତ “Japan Internation Cooperation Agency”(JICA) େ ସର୍ଯାଗସର ୯ ସଗାେି ନୂ ତନ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯବୁ ମଧ୍ୟ ଏ ି ଆର୍ଥିକ ବଷବ
(୨୦୧୬-୧୭) ମଧ୍ୟସର ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସର୍ଯାଜନା ଅଛି I
ମଟଲି କମ୍ ବିଭାଗର କାର୍ଯଷୟ ବିବରଣୀ:32

(୧) େମସ୍ତ ୨୨୦ ସକ.ଭି. ଗ୍ରୀଡ୍ େବସଷ୍ଟେନସର SCADA, ଇଣ୍ଟରସଫସ୍ ପଏଣ୍ଟସର୍ଯାଗାଇ ସଦ୍ବାର
େୟବୁବସ୍ଥା ପାଇଁ କାର୍ଯବୁ ଚାଲୟ ର ଛ
ି ିI
(୨) କାର୍ଯବୁରତ େମସ୍ତ ଗ୍ରୀଡ୍ େବସଷ୍ଟେନସର Extension of ULDC SCADA ମାଚ୍ଚବ ୨୦୧୭ େୟଦ୍ଧା ସଶଷ
କରିବାର ସର୍ଯାଜନା ର ଛ
ି ିI
(୩) ULDCscheme ସର Reframing of Microware Network କାର୍ଯବୁ ସଶଷ ସ ାଇଛି I
(୪) ପ୍ରସ୍ତାବିତ ୧୯ (ଉସଣଇଶ) େି ନୂ ଆ େବସଷ୍ଟେନସର PLCC/SCADA facilities ସର୍ଯାଗାଇବାର
ବୁବସ୍ଥା ଥିବାସବସଳ ୧୧ େିର କାର୍ଯବୁ ସଶଷ ସ ାଇଛି I ଅନୁ ୮ େିର କାର୍ଯବୁ ମାଚ୍ଚବ-୨୦୧୭ େୟଦ୍ଧା ସଶଷ
କରିବାକୟ ସର୍ଯାଜନା ର ଛ
ି ିI
(୫) 100 Mbps optic fibre channel ଆଇ.େି ଉଇଙ୍ଗକୟ ସର୍ଯାଗାଇ ଦ୍ିଆର୍ଯାଇଛି I
(୬) Spare fibre PGCIL କୟ ଲିଜ୍ ଆକାରସର ଦ୍ିଆର୍ଯାଇଛି I
(୭) େମସ୍ତ ବଣ୍ଟନ କମ୍ପାନୀ (DISCOMs) ଙ୍କୟ SCADA େୟବଧ
ି ା ସର୍ଯାଗାଇ ଦ୍ିଆର୍ଯାଇଛି I
(୮) କମବଚାରୀମାନଙ୍କୟ ସର୍ଯାଗାଇ ଦ୍ିଆର୍ଯାଇଥିବା CUG ସ୍କି ମ୍ ପରିଚାଳନା କରିବାର କାର୍ଯବୁ ଚାଲୟ ର ଛ
ି ିI
(୯) େମସ୍ତ ୨୨୦ ସକ.ଭି. ଏବଂ ତଦ୍ୟ ର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଲାଇନସର OPGW SDH ର୍ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଦ୍ୱାରା Tele protection
commission କରିବାର କାର୍ଯବୁ ମାଚ୍ଚବ -୨୦୧୭ େୟଦ୍ଧା ସଶଷ କରିବାର ସର୍ଯାଜନା ର ଛ
ି Iି
(୧୦) UFLS ଅନ୍ତଗବତ ଫି ଡର୍ ମାନଙ୍କସର real time power flow କାର୍ଯବୁ ସଶଷ ସ ାଇଛିI
(୧୧) େମସ୍ତ ୧୩୨ ସକ.ଭି. ଲାଇନ୍ ପାଇଁ OPGW କାର୍ଯବୁ ଆସଗଇ ଚାଲିଛIି
ଇନଫରମ ଶନ୍ ମଟମକନାମଲାଜି (I.T)ବିଭାଗ
୨୦୧୬-୧୭ ଆର୍ଥିକ ବଷବସର ସଶଷ ସ ାଇଥିବା/ ସ ବାକୟ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯବୁ ର୍ଯର୍ଥା ୨୦େି ପ୍ରମୟଖ
ଗ୍ରୀଡ୍ େବ୍-ସଷ୍ଟେନସର ଭି.ଡି.ଓ କନସଫସରନେିଙ୍ଗ୍ (Video Conferencing) େୟବଧ
ି ା, ୪େି ପ୍ରମୟଖ ଗ୍ରୀଡ୍େବ୍-ସଷ୍ଟେନସର େି.େି.େି.ଭି ମନିେରିଙ୍ଗ୍,

୧୦୦ େି ଗ୍ରୀଡ୍ େବ୍-ସଷ୍ଟେନସର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ତର୍ଥୁ
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େଂଗ୍ର (Automatic data collection),

୧୨୪ େି Location ସର Advance Meeting

Infrastructure (AMI) ସ୍ଥାପନ, OPTCL-GRIDCO-SLDC ସର ସୱବ ସପାେବାଲ (Web Portal)
େୟବଧ
ି ା ଇତୁାଦ୍ି ପରିଚାଳନା କରୟଅଛି I
ରାଜୟ େରକାରଙ୍କ ଅନୁ ଦାନ ରାଶି (Govt. Grant scheme) ମର ୨୦୧୬-୧୭ ଆଥିକ ବର୍ଷମର
ମହାଇଥିବା କାର୍ଯଷୟର ବିବରଣୀ ନି ନମର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା I
୧. ଓ୍.ଡି.ଏସ୍.ଏସ୍.ପି.(ODSSP) ୮୭ (େତାଅଶି) େି ୩୩/୧୧ ସକ.ଭି େବ୍-ସଷ୍ଟେନ ସେଷ୍ଟ ଚାଜବ (Test
charge) ସ ାଇୋରିଛ ି ଏବଂ ଆଉ ଅଧିକ ୬୫ (ପଞ୍ଚଷଠି) େି ମାଚ୍ଚବ -୨୦୧୭ େୟଦ୍ଧା ଚାଜବ ସ ବାର ଆଶା
ର ଛ
ି ିI
୨. ଓ୍ଡାଫ୍(ODAFF)- େମୟଦ୍ାୟ ୧୯େି ମଧ୍ୟରୟ ୧୬େି Dedicated Fishing Feeders ର କାର୍ଯବୁ ଆେନ୍ତା
ଡିସେମୱର,୨୦୧୬ ରୟ ମାଚ୍ଚବ-୨୦୧୭ ଭିତସର ସଶଷ ସ ବ ଏବଂ ଅନୁ ୩େିର କାର୍ଯବୁ ଡିସେମୱର-୨୦୧୬
ସର ଆରମ୍ଭ ସ ବ I
୩. ପର
ୂ ୀ ନବକମଳବର ମପ୍ରାମଜକ୍ (Puri Nabakalebara Project)- ଗତ ଜୟ ନ୍-୨୦୧୫ ସର େବ୍ସଷ୍ଟେନ କାର୍ଯବୁ ସଶଷ ସ ାଇଥିଲା I ଏସବ SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)
ସେଷ୍ଟିଂ ଚାଲିଛ,ି ଡିସେମୱର-୨୦୧୬ େୟଦ୍ଧା ସଶଷ ସ ବ I
୪.ଆଡ୍ ଭାନସ ସ୍କି ପ୍ସ
ି A
୍ dvance SCRIPS (State Capital Region Improvement of Power
System)
(କ) ଭୟବସନଶ୍ୱର େ ରର ଜନପର୍ଥ, େଚିବାଳୟ ମାଗବ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମାଗବ ତର୍ଥା କେକ ସରାଡ୍ ସର ଭୂତଳ
ସକବୟ ଲ ମାଧ୍ୟମସର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସର୍ଯାଗାଇବା ପାଇଁ LOA (Letter of Award) Nov’2015 ସର ଇେୟୁ ସ ାଇ
କାର୍ଯବୁ ଆସଗଇ ଚାଲିଛ ି I
(ଖ) ୧୩୨ ସକ.ଭି Chandaka-B GIS ଗ୍ରୀଡ୍ ଠାରୟ Mancheswar – B GIS ଗ୍ରୀଡ୍ ପର୍ଯବୁନ୍ତ ଭୂତଳ
ସକବୟ ଲ ମାଧ୍ୟମସର ବିଦ୍ୟୁତ୍ େଂସର୍ଯାଗ ପାଇଁ Nov’2016 ସର LOA ଇେୟୁ କରାର୍ଯାଇଛି I
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(ଗ) କେକ େ ରର ଭୂତଳ ସକବୟ ଲ ମାଧ୍ୟମସର ବିଦ୍ୟୁତ୍ େଂସର୍ଯାଗ ପାଇଁ Aug-2016 ସର LOA ଇେୟୁ
କରାର୍ଯାଇଛିI
୫. ଡି.ଡି.ୟୁ .ଜି.ମଜ.ଓ୍ୱାଇ. (DDUGJY) ପାଇଁ LOA ଇେୟୁ କରାର୍ଯାଇ Un-Electrified (UE) ଗ୍ରାମ
ଗୟଡକ
ି ର େସଭବ କାମ ସଶଷ ସ ାଇଛି I Site Activities ର୍ଯର୍ଥାଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରାର୍ଯିବ I
୬. ଇଣ୍ଟିମଗ୍ରମଟଡ୍ ପାଓ୍ୱାର୍ ମଡଭଲପମ ଣ୍ଟ୍ ସ୍କି ମ୍ (IPDS):ଏ ି କାର୍ଯବୁ ପାଇଁ LOA ଇେୟୁ ସ ାଇୋରିଛ ି I ସେେୟ ଏବଂ ସଓୱସସ୍କାର େସଭବ କାର୍ଯବୁ ସଶଷ ସ ାଇଥିଲା
ସବସଳ, ସନସସ୍କା ତର୍ଥା ୋଉର୍ଥସକାର େସଭବ କାର୍ଯବୁ ର୍ଯର୍ଥାଶୀଘ୍ର ସଶଷ କରିବାର ବୁବସ୍ଥା ଚାଲିଛ ି I
(୭) ମରଡିଆଲ୍ ଟୁ ରିଙ୍ଗ କନଭରେନ୍ ମପ୍ରାମଜକ୍ (RRCP):ଗ୍ରା କମାନଙ୍କୟ ଉନ୍ନତମାନର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ସର୍ଯାଗାଇ ସଦ୍ବାପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୟଡକ
ି
ମଧ୍ୟରୟ ୩ େି ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯବୁ ସଶଷ ସ ାଇଥିଲାସବସଳ ୪େିର କାର୍ଯବୁ ଚାଲୟ ର ଛ
ି ି I ଅନୁ ସଗାେିଏର
ସେଣ୍ଡରିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା େରିଛ ି ଏବଂ ଆଉ ଦ୍ୟ ଇେି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସେଣ୍ଡରିଂ କାର୍ଯବୁ କରିବାର ବୁବସ୍ଥା ଚାଲିଛ ି I
(୮)ଡିଜାେର ମରଜିଲିଏଣ୍ଟ ପାୱାର େିେମ୍ (DRPS):ବନୁା ଓ ବାତୁା ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ବିପର୍ଯବୁୟର ମୟକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ, ଶକ୍ତି ଭିର୍ତ୍ଭ
ି ୂ ମି (Energy
Infrastructure)େୃଷ୍ଟି କରିବା ନିମସନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୟଡକ
ି ମଧ୍ୟରୟ ସଗାେିକର କାର୍ଯବୁ ସଶଷ ସ ାଇଥିଲା
ସବସଳ, ଚାସରାେିର କାର୍ଯବୁ ଚାଲୟ ର ଛ
ି ି ଏବଂ ଅନୁ ଦ୍ୟ ଇେିର ସେଣ୍ଡରିଂ ପାଇଁ ବୁବସ୍ଥା ଚାଲିଛ ି I
(୯) ଡିଜାେର ମରେପନସ ମେଣ୍ଟର (DRC):ବାତୁା “ଫାଇଲିନ୍” ର ଅଭିଞତା ଭିର୍ତ୍ସି ର ଖୟବ୍ କମ୍ େମୟ ମଧ୍ୟସର ପାଓୱାର େପିାଏ, ପୟନଃ
ପ୍ରୋରଣ/ ବିତରଣ କରିବା ପାଇଁ ନଅସଗାେି ଡ଼ିଷ୍ଟ୍ରିବୟୁେନ୍ ସଲାସକେନସର (Distribution location)
ସମାେ ୮୭୫ ଏମ୍.ଭି.ଏ (875 MVA) େମତାର “ୋନସଫରମର ବୁାଙ୍କ” ସ୍ଥାପନ କରାର୍ଯାଇଛି ଏବଂ
୧୨େି ଇମରସଜନିସ ରିସଷ୍ଟାସରେନ୍ େିେେମ୍ (ERS) ୋଓୱାର ଅତିଶୀଘ୍ର receive କରିବାର ବୁବସ୍ଥା ଚାଲିଛ ି
I
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(୧୦) ସ୍ମାଟ୍ ଗ୍ରୀଡ଼୍ (Smart Grid):ନୂ ତନ ଞାନ ସକୌଶଳ ର୍ଯର୍ଥା GIS (Geographical Information System), SCADA
(Supervising Central And Data Acquisition), OPGW (Optical General Wire), AMI
(Advance Mitering Infrastructure) ଇତୁାଦ୍ିର ଉପସର୍ଯାଗ କରି ଗ୍ରୀଡ୍ ଗୟଡକ
ି ୟ Smart Gridସର
ପରିଣତ କରିବାପାଇଁ” IT wing ଏବଂ Telecom wing ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯବୁ ଚାଲୟ ର ଛ
ି Iି
ଗ୍ରୀଡମକାର ପ୍ର ୁଖ୍ କାର୍ଯଷୟାବଳୀ
ଓଡିଶାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ େଂସ୍କାର ଆଇନ୍ ୧୯୯୫ ର ପ୍ରଚଳନ ପସର ତତ୍କାଳିନ କାର୍ଯବୁରତ ଥିବା ରାଜୁ
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସବାଡବର (OSEB) ଉର୍ତ୍ରାଧିକାରୀ େଂସ୍ଥା ରୂସପ କାର୍ଯବୁ କରିବା ପାଇଁ, ୧୯୫୬ ମେି ା କମ୍ପାନୀ
ଆଇନ୍ ଅନୟ ର୍ଯାୟୀ ଓଡିଶା େରକାରଙ୍କ ଅଧିକୃ ତ ନିଗମ ଭାସବ ତା.୨୦.୦୪.୧୯୯୫ ରିଖସର ଗ୍ରୀଡସକା
ସରଜିଷ୍ଟ୍ରୀଭୟକ୍ତ ସ ାଇଥିଲା I ପରବର୍ତ୍ବୀ ପର୍ଯବୁାୟସର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଇନ୍, ୨୦୦୩ ର ନିୟମ ଅନୟ ୋସର ବିଦ୍ୟୁତ୍
େରବରା

କାର୍ଯବୁ ଗ୍ରୀଡସକାଠାରୟ ଅପୋରଣ କରିନଆ
ି ଗଲା ଏବଂ ଗ୍ରୀଡସକା ସକବଳ ସମାୋ ଆକାରର

ବିଦ୍ୟୁତ୍ କିଣାବିକା କାର୍ଯବୁସର ନିସୟାଜିତ ସ ାଇ ଅଦ୍ୁାବଧି ଉକ୍ତ କାର୍ଯବୁ େମ୍ପାଦ୍ନ କରିଆେୟଅଛି I େରକାରଙ୍କ
ଅନୟ ସମାଦ୍ିତ ନିଗମ ଭାସବ ଗ୍ରୀଡସକା, ରାଜୁର ଚା ଦ୍
ି ା ଅନୟ ର୍ଯାୟୀ ଅନ୍ତବରାଜୁ ଓ ଅନୁ ବ ର
ି ାଜୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍
ଉତ୍ପାଦ୍ନ ସକନ୍ଦ୍ରରୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କ୍ରୟକରି ଓଡିଶାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗ୍ରା କମାନଙ୍କୟ ଖୟଚୟରା ଦ୍ରସର ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍
ବିତରଣ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୟ (DISCOMs) ସମାୋ ଆକାରର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସର୍ଯାଗାଣ କାର୍ଯବୁ େମ୍ପାଦ୍ିତ କରୟଅଛି I
ଏତଦ୍ ବୁତୀତ, ଆବଶୁକତାଠାରୟ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଲବ୍ଧି ସବସଳ, ଗ୍ରୀଡସକା ବିକ୍ରୟ (Trading) କରି
ରାଜସ୍ୱ ବୃ ଦ୍ଧି କରିବାସର େ ାୟତା ମଧ୍ୟ କରୟଅଛି I
ବିଦୁୟତ୍ ୟୁ ଟଲ
ି ି ଟ ି ଗୁଡକ
ି ର ପରିଚାଳନା –ମାନୁବର ଓଡିଶା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟାମକ ଆସୟାଗ (OERC), ସକସ୍ ନଂ
୫୫/୨୦୧୩ ର ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ଅନୟ ର୍ଯାୟୀ ତା ୦୪.୦୩.୨୦୧୫ ରିଖ ଠାରୟ ୩ େି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀ ର୍ଯର୍ଥାସୱସସ୍କା, ସନସସ୍କା, ଓ ୋଉର୍ଥସକା ପରିଚାଳନା ସେତ୍ରସର ଥିବା- ରିଲାଏନସ ର ଲାଇସେନସ ରଦ୍ଦ କରି ଏ ି
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଣ୍ଟନ କଂପାନୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଶାେନିକ ଦ୍ାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରୀଡସକାର ଅଧେ ତର୍ଥା ପରିଚାଳନା ନିସଦ୍ଦବଶକଙ୍କ
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ାତସର ନୁସ୍ତ କରିଛନ୍ତି I ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ୟୟ େଲ
ି ିେ ି ଗୟଡକ
ି ର େୟପରିଚାଳନା ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବାକୟ ଅବୁା ତ
ରଖିବାପାଇଁ ପ୍ରଶାେକ ମସ ାଦ୍ୟ ୩େି ର୍ଯାକ ୟୟ େଲ
ି ିେସି ର ପ୍ରାଧିକୃ ତ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ମୟଖୁ ପରିଚାଳନା
ଅଧିକାରୀ ନିସୟାଜିତ କରିଛନ୍ତି I ଉସଲ୍ଲଖସର୍ଯାଗୁ ସର୍ଯ ୩େି ର୍ଯାକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ୟୟ େଲ
ି ିେ ି ପ୍ରଶାେକଙ୍କ ଅଧିନସର
ଏର୍ଯାବତ୍ େୟପରିଚାଳିତ ସ ଉଅଛି I ର୍ଯଦ୍ିଓ ପୂବବ ରିଲାଏନସ ପରିଚାଳିତ 3େି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଣ୍ଟନ କମ୍ପାନୀମାସନ
ଓଡିଶା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟାମକ ଆସୟାଗଙ୍କର ତା ୦୪.୦୩.୨୦୧୫ ରିଖ ଆସଦ୍ଶନାମା ବିରୟଦ୍ଧସର ମାନୁବର
ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରାଧିକରଣ ନୂ ଆଦ୍ିଲ୍ଲୀଙ୍କ ଠାସର ତା ୦୫.୦୩.୨୦୧୫ ରିଖସର ତତେଣାତ୍ ର ତ
ି ାସଦ୍ଶପାଇଁ ଅପିଲ
କରିଥିସଲ, ର୍ଯା ାକି ମାନୁବର ପ୍ରାଧିକରଣ (APTEL) ତାଙ୍କର ତା ୨୧.୦୪.୨୦୧୫ ରିଖ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ବୀକାଳୀନ
ଆସଦ୍ଶନାମାନୟ ର୍ଯାୟୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଣ୍ଟନ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ର ତ
ି ାସଦ୍ଶ ପାଇଁ କରିଥିବା ଆସବଦ୍ନକୟ ଖାରଜ
କରିଛନ୍ତି I ବର୍ତ୍ବମାନ ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଣ୍ଟନ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ମୟଖୁ ଅପିଲ ନଂ 64/2015 ମାନୁବର ବିଦ୍ୟୁତ୍
ପ୍ରାଧିକରଣଙ୍କର ବିଚାରାଧିନ ଅଛି I
ନିମଲ
ନ ିଖିତ ମୟଖୁ କାର୍ଯବୁ ଗୟଡକ
ି ୨୦୧୫-୧୬ ମେି ାସର ଗ୍ରୀଡସକା ଦ୍ୱାରା େମ୍ପାଦ୍ିତ ସ ାଇଅଛି :୧. ବିଦ୍ୟୁତ୍ କ୍ରୟ:୨୦୧୬-୧୭ ଆର୍ଥିକ ବଷବସର (ଏପ୍ରି ଲ୍ ୨୦୧୬ ଠାରୟ ସେସପଟମୱର ୨୦୧୬) ଗ୍ରୀଡସକା ବିଭିନ୍ନ
ଉତ୍ସରୟ କ୍ରୟ କରିଥିବା ବିଦ୍ୟୁତର ବିଷଦ୍ ବିବରଣୀ ନିମନସର ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଗଲା :ବାଷିକ କାର୍ଯବୁ ବିବରଣୀ ୨୦୧୬-୧୭
କ୍ର କ
ି

ବିଦୁୟତ୍ ଉତ୍ପାଦକ ମକନ୍ଦ୍ରର କ୍ରୟ

େଂଖ୍ୟା ନା

କରାର୍ଯାଇଥିବା
ବିଦୁୟତ୍

1

ଲ
ୂ ୟ
େୂଚୀ

ଶକ୍ତି ର (ପଇୋ

ପରି ାଣ (MU) ୟୁ ନଟ୍
ି )

ଓଡିଶା ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିଗମ 2606.00

ବିଦୁୟତ୍
ପରି ାଣ

କ୍ରୟର

( ଲ
ୂ ୟ

ମକାଟିମର)

91.32

237.99

241.92

336.02

OHPC (ମାଛକୟ ଣ୍ଡ େସମତ)
2

ଓଡିଶା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦ୍ନ 1389.00
ନିଗମ (OPGC)
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3
4
5
6.
7.
8.

ତାଳସଚର ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ 1653.00
ସକନ୍ଦ୍ର (TTPS)
ସବଦ୍ାନ୍ତ ଲିମସି େଡ୍ GMR 2314.00
Kamalanga Energy
Limited
ସଜ.ଆଇ.େି.ପି.ଏଲ୍
େିଜପ
ି ିର୍ଯସକା.ସଜସନସରେନ୍ ନିୟୟ

ରିନସି ୱବଲ୍ 297.00

ଆଣ୍ଡ

ଉତ୍ସରୟ

301.60 498.55
234.78 543.29
-

-

-

-

526.90 156.49

ସେଣ୍ଟରାଲ୍ ର୍ଥମବାଲ୍

3921.00

326.01 1278.29

9.

ସେଣ୍ଟରାଲ୍ ାଇସରା

662.00

234.03 154.93

10

ସେଡିଙ୍ଗ

12
11

ର୍ଥୃ

ପାୱାର -

-

-

92.72

15.67

-

-

-

13011

247.58 3221.23

ଏକ୍ସସଚଞ୍ଜ

ଏେ.ଓ.େି. ଏବଂ ଏମ.ଓ.େି 169.00
ଖଚ୍ଚବ
ପି.ଜି.େି.ଆଇ.ଏଲ୍
ମ ାଟ୍

ଉପସରାକ୍ତ ବିବରଣୀରୟ ଜଣାର୍ଯାଏ ସର୍ଯ, ଆର୍ଥିକ ବଷବ ୨୦୧୬-୧୭ ପ୍ରର୍ଥମାଦ୍ଧବସର (ଏପ୍ରି ଲ ୨୦୧୬
ଠାରୟ ସେସପେମୱର ୨୦୧୬ ପର୍ଯବୁନ୍ତ, ଗ୍ରୀଡସକା ୧୩୦୧୧ ନିୟୟତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ୟୟ ନଟ୍
ି ( ାରା ାରୀ ୨୪୭.୫୮
ପଇୋ ପ୍ରତି ୟୟ ନଟ୍
ି ପିଛା) କ୍ରୟ କରି ଏ ାର ମୂଲୁ ବାବଦ୍କୟ ୩୨୨୧.୨୩ ସକାେି ବୁୟ କରିଅଛି I
2.

ରାଜୟର ବିଦୁୟତ୍ ଦୃ ଶୟପଟ୍ଟ, ଆଇ.ପି.ପି (IPPs) କାର୍ଯଷୟକ୍ଷ ଏବଂ ଶକ୍ତି ବୃ ର୍ଦ୍ିକରଣ
ବିଭିନ୍ନ େତ୍ରରୟ ଗ୍ରୀଡସକାକୟ ଉପଲବ୍ଧ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ପରିମାଣର ବିଷଦ୍ ବିବରଣୀ ନିମନସର ପ୍ରଦ୍ାନ
କରାଗଲା :କ୍ରମିକ
େଂଖୁା
1.

ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଲବ୍ଧ ସେତ୍ର (ସମଗାୱାଟ୍)

ଉପଲବ୍ଧିତ ଶକ୍ତିର ପରିମାଣ

ରାଜୁ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଲପ (State 2,023
Hydro)
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2.

ଓଡିଶା ବିଦ୍ୟୁତ୍
(OPGC)

3.

େି.େି.ପି.ଏସ୍

4.

ଉତ୍ପାଦ୍ନ

460

ଆଇ.ପି.ପି (ସବଦ୍ାନ୍ତ ଜି.ଏମ୍.ଆର., 1,344
ସର୍ଯ.ଆଇ.େି.ପି.ଏଲ୍

5.

ନିଗମ 420

ଏନ୍.ବି.ଭି.ଏଲ୍)

ଏବଂ

ନୂ ତନ ଓ ଅେୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ (New & 215
Renewable Sources)
4,461
ସମାଟ୍ ରାଜୁ ମଧ୍ୟରୟ (State Allocation)
7.
8.

ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ (ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ )(Central 189
Hydro)
ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ (ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ )(Central 1,203
Thermal)

ସମାଟ୍ ସକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଦ୍ର୍ତ୍ (Central Allocation)
େବଷମ ାଟ

1,392
5,854

ୋମ୍ପ୍ରତିକ ପଦମକ୍ଷପ
1.

ବିଜୟଳଶ
ି କ୍ତିର ଚା ଦ୍
ି ା ବୃ ଦ୍ଧି କୟ ଲେୁସର ରଖି, ରାଜୁ େରକାର 27 େି ସକାଇଲା ଭିର୍ତ୍କ
ି

ତାପଜ ସକନ୍ଦ୍ର (IPP) ମାନଙ୍କ େ ତ
ି ବୟ ଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାେର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପ
ି ରି ଭାସବ ଗ୍ରୀଡସକା
ଉପସରାକ୍ତ IPP ଙ୍କ େ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କ୍ରୟ ଚୟକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାେର କରିଛନ୍ତି I
2.

ଉପସରାକ୍ତ IPP ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୟ ସମେେବ ସବଦ୍ାନ୍ତ ଲିମିସେଡ୍, ସମେେବ GMR କମଳାଙ୍ଗ

ଏନଜି ଲିମିେଡ
ି ଓ ସମେେବ ଜିନ୍ଦାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ର୍ଥମବାଲ ପାୱାର ଲିମିସେଡ୍ ର୍ଯର୍ଥାକ୍ରସମ 2400 ସମଗାୱାଟ୍,
1050 ସମଗାୱାଟ୍ ଓ 1200 ସମଗାୱାଟ୍ େମତା ବିଶଷ୍ଟ
ି ବାଣିଜୁ ଭିର୍ତ୍କ
ି ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି
ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦ୍ନ ଆରମ୍ଭ କରି ୋରିଛନ୍ତି I ଏ ି IPP ମାନଙ୍କସର ରାଜୁର ଅଂଶ ବାବଦ୍କୟ ର୍ଯ଼ର୍ଥାକ୍ରସମ
720 ସମଗାୱାଟ୍, 472.50 ସମଗାୱାଟ୍ ଓ 144ସମଗାୱାଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ମିଳବ
ି ାର ପ୍ରାବଧାନ କରାର୍ଯାଇଛି
I
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3.

ତା 26.02.2013 ରିଖ ଦ୍ିନ 60 MW ବିଶଷ୍ଟ
ି ସମେେବ ନବଭାରତ ସଭଞ୍ଚେବ ଲିମସି େଡ୍

(NBVL) େ ତ
ି ଗ୍ରୀଡସକା ବିଦ୍ୟୁତ୍ କ୍ରୟ ରାଜିନାମା (30.10.2014) ଓ ତା 23.09.2015 ସର
ପରିମାଜିତ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାେର କରିବା ପୂବକ
ବ ରାଜୁର ଅଂଶ ବାବଦ୍କୟ 7.2 MW ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି କ୍ରୟ
କରିବାପାଇଁ ଚୟକ୍ତି ବଦ୍ଧ ସ ାଇଛନ୍ତି I ଏଥି େ ତ
ି 2X350 MW ବିଶଷ୍ଟ
ି M/s IBEUL,ଝାରେୟଗୟଡା ଜିଲ୍ଲାର
ୋଜବା ାଲ ଠାସର 2016-17 ଆର୍ଥିକ ବଷବ ସଶଷ େୟଦ୍ଧା ବାଣିଜୁ ଭିର୍ତ୍କ
ି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦ୍ନ କରିବାକୟ
ର୍ଯାଉଛି I ଏ ି ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସକନ୍ଦ୍ରରୟ ଓଡିଶା, ରାଜୁର ଅଂଶ ବାବଦ୍କୟ 12% ବା 84 MW ବିଜୟଳ ି ଶକ୍ତି
ପାଇପାରିବ I M/s Monet Power Company Limited (MPCL),ଆେନ୍ତା ଜୟ ନ୍ ଓ ଡିସେମୱର 2017
େୟଦ୍ଧା ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାପାଇଁ ଲେୁ ରଖିଛନ୍ତି I ଏ ି ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସକନ୍ଦ୍ରରୟ ରାଜୁର ଅଂଶ
ବାବଦ୍କୟ , ଓଡିଶା 472.5 MW ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ପାଇବାର ପ୍ରାବଧାନ ଅଛି I ସମେେବ Lanco Babondha
Power Ltd(LBPL)ତାଙ୍କର ସଢଙ୍କାନାଳର କୟ ରୟଣ୍ଟି ଠାସର ଥିବା 2X660 MW ବିଶଷ୍ଟ
ି ତାପଜ ସକନ୍ଦ୍ରର
ନିମବାଣ କାର୍ଯବୁ ର୍ଯୟଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିର୍ତ୍ସି ର ଆସଗଇ ସନଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାସନ ଆଶାବାଦ୍ୀ ସର୍ଯ, ସେସପଟମୱର
2017 ଓ ମାଚ୍ଚବ 2018 େୟଦ୍ଧା ଦ୍ୟ ଇେି ର୍ଯାକ ସକନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯବୁେମ ସ ାଇପାରିବ I ରାଜୁର ଅଂଶ ବାବଦ୍କୟ ,
ଓଡିଶା ଏ ି ବିଦ୍ୟୁତ ସକନ୍ଦ୍ରରୟ 594 MW ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ପାଇପାରିବ I
4.

ରାଜୁସର ୋମ୍ପ୍ରତିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିର ବଳକା ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ତତ୍ େ ଏନ୍.େି.ପି.େିରୟ ମିଳୟଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍

ଶକ୍ତିର ଅଧିକ ମୂଲୁ ସର୍ଯାଗଁୟ,

ଗ୍ରୀଡସକା ଏନ୍.େି.ପି.େି Barh ଭଳି ଅଧିକ ମୂଲୁର୍ଯୟକ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସକନ୍ଦ୍ର ଗୟଡକ
ି ରୟ

ଅସପୋକୃ ତ ଶସ୍ତା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସକନ୍ଦ୍ରକୟ (North Karanpura ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସକନ୍ଦ୍ରକୟ ଛାଡି) ରାଜୁର ଅଂଶ ଉସଚ୍ଛଦ୍
କରିବା ପାଇଁ ସକନ୍ଦ୍ର େରକାରଙ୍କୟ ଅନୟ ସରାଧ କରି ଆେୟଛନ୍ତି;ର୍ଯା ାକି ଏ ପର୍ଯବୁନ୍ତ ପୂରଣ ସ ାଇନା ିଁ I
ଓ୍ଡିଶା ତାପଜ ବିଦୁୟତ୍ ନିଗ ଲି ିମଟଡ୍ (ଓ୍ଟିପିେ)ି ର କାର୍ଯଷୟାବଳୀ
ଓଡିଶା େରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ଅନୟ ୋସର ଓଡିଶା ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିଗମ ଏବଂ ଓଡିଶା ଖଣି ନିଗମର ସର୍ଯୌର୍ଥ
ଉଦ୍ୁମସର ଓଡିଶା ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିଗମ ଲିମିସେଡ୍ (ଓେିପିେ)ି 2007 ମେି ା ଜାନୟ ୟାରୀ ୨୯ ତାରିଖସର
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ସ୍ଥାପିତ ସ ଲା I ଉକ୍ତ ନିଗମ ସଢଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର କାମାୋନଗର ଠାସର ତାର ୩୨୦୦ ସମଗାୱାେ (୩ x
୮୦୦ +୧x ୮୦୦ ସମଗାୱାଟ୍) ବିଶଷ୍ଟ
ି େୟପର କ୍ରିେକ
ି ାଲ୍ ସକାଇଲା ଭିର୍ତ୍କ
ି ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା
କରିବାକୟ ସର୍ଯାଜନା ରଖିଅଛି I
►

ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରାଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୟ ଧ୍ୟାନ ଓ ପରିଦ୍ଶବନ ପସର ଉକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ େମୟଦ୍ାୟ
୧୭୬୭.୯୦୮ ଏକର ଜମି ଅଧିଗ୍ର ଣ କରିବାକୟ ଚୟଡାନ୍ତ ସ ାଇଛି I

►

ସବେରକାରୀ ଜମିର େତିପୂରଣ ବାବଦ୍କୟ ୬୦% ଅର୍ଥବ ପ୍ରଦ୍ାନ କରାର୍ଯିବା ସ୍ଥସଳ େରକାରୀ ଜମି
ଅଧିଗ୍ର ଣ ସଶଷ ପର୍ଯବୁାୟସର ଅଛି I

►

ଉକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅେକଳ ମୂଲୁ ୧୬,୧୭୪,୧୭ ସକାେି େଙ୍କା ଅସେ

I ପ୍ରତି ସମଗାୱାଟ୍ ପିଛା

୬.୭୪ ସକାେି େଙ୍କା ଖଚ୍ଚବ ସ ବ I ୨୫ ବଷବ ପର୍ଯବୁନ୍ତ ବାଣିଜୁଶୟଳ୍କ ପଦ୍ଧତିସର ୧୦% ରି ାତି ଦ୍ାମ
େ ତ
ି ଏ ାର ଆନୟ ମାନିକ ମୟଲୁ ପ୍ରତି କିସଲାୱାଟ୍ ପିଛା ୩.୧୬ େଙ୍କା I ବର୍ତ୍ବମାନ େୟଦ୍ଧା ଉକ୍ତ
ପ୍ରକଳ୍ପସର ୨୧୬.୦୦ ସକାେି େଙ୍କା ଖଚ୍ଚବ ସ ାଇୋରିଛ ି I
►

ପ୍ରକଳ୍ପରୟ ଉତ୍ପାଦ୍ିତ େମସ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ବିକ୍ରୟ ନିମସନ୍ତ ଓଡିଶା େରକାରଙ୍କ ଗ୍ରୀଡସକା େଂସ୍ଥା େ ତ
ି
ରାଜିନାମା ସ୍ୱାେରିତ ସ ାଇଛି I

►

ମୃର୍ତ୍କ
ି ା ଅନୟ େନ୍ଧାନ, ଭୂତଳ ଜଳ େସବବେଣ, ୋମାଜିକ ଅର୍ଥବସନୈତକ
ି ଅଧ୍ୟୟନ, ଭୂତତ୍ତ୍ୱ େମୱନ୍ଧୀୟ
ଅଧ୍ୟୟନ, ବା ୁସରଖା େମୱନ୍ଧୀୟ, ଜଳ ନିଷ୍କାେନ, ଜଳ ବିଞାନ ଇତୁାଦ୍ି େମୱନ୍ଧୀୟ େମସ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ
େମ୍ପୂର୍ଣ୍ବ ସ ାଇର୍ଯାଇଛି I ଉକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯବୁ ର୍ଯର୍ଥା େୀମା ନିଦ୍ଧାବ ରଣ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ କାର୍ଯବୁାଳୟ
ନିମବାଣ କରିବାପାଇଁ ଓଡିଶା େରକାରଙ୍କ ଇଡ୍ ସକା େଂସ୍ଥା କୟ ନିସୟାଗ କରାର୍ଯାଇଛି I

►

ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମସନ୍ତ ଆବଶୁକ ଜମି ଅଧିଗ୍ର ଣ କାର୍ଯବୁ େ ତ
ି େୀମା ପାସଚରୀ କାର୍ଯବୁ ମଧ୍ୟ ଆସଗଇ ଚାଲିଛ ି
I
ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା େତିଗ୍ରସ୍ତ ପାରିପାଶ୍ୱିକ ଅଞ୍ଚଳସର ଆବଶୁକୀୟ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯବୁ ଆସଗଇ ଚାଲିଛ ି I

►

ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମସନ୍ତ ଆବଶୁକ ୮୦ କୟ ୁସେକ୍ ଜଳ ସର୍ଯାଗାଣ ପାଇଁ ଓଡିଶା େରକାରଙ୍କର ଜଳ େମ୍ପଦ୍

►

ବିଭାଗ ସ୍ୱୀକୃ ତ ି ପ୍ରଦ୍ାନ କରିଛନ୍ତି I
►

ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା େତିଗ୍ରସ୍ତ ପାରିପାଶ୍ୱିକ ଅଞ୍ଚଳସର ଆବଶୁକୀୟ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯବୁ ଆସଗଇ ଚାଲିଛ ି I

►

ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମସନ୍ତ ଆବଶୁକ ୮୦ କୟ ୁସେକ୍ ଜଳ ସର୍ଯାଗାଣ ପାଇଁ ଓଡିଶା େରକାରଙ୍କର ଜଳ େମ୍ପଦ୍
ବିଭାଗ ସ୍ୱୀକୃ ତ ି ପ୍ରଦ୍ାନ କରିଛନ୍ତି I

►

ଉକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ସେତ୍ରସର ଖଣିଜ ପଦ୍ାର୍ଥବ ଓ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ କିର୍ତ୍ବୀର ଅନୟ ପଲବ୍ଧର ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଓଡିଶା
େରକାରଙ୍କର େଂଶିିଷ୍ଟ େଂସ୍ଥା ଠାରୟ ଆ ରଣ କରାର୍ଯାଇଛି I

►

ପ୍ରକଳ୍ପର ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ବିଚୟୁତ ପ୍ରସ୍ତାବ, ମଞ୍ଜୟରୀ ନିମସନ୍ତ େଂେି ଷ୍ଟ େଂସ୍ଥାକୟ ଆସବଦ୍ନ କରାର୍ଯାଇଛି I

►

ପ୍ରକଳ୍ପର ପରିସବଶ ମଞ୍ଜୟରୀ ନିମସନ୍ତ ଭାରତ େରକାରଙ୍କର ଅଧିନସ୍ଥ ସମ.କ.ନ୍ ଲିଃ. କୟ ନିର୍ଯୟକ୍ତି
କରାର୍ଯାଇଛି I ଉକ୍ତ େଂସ୍ଥା ଏଥି ନିମସନ୍ତ ପରିସବଶୀୟ ପ୍ରଭାବ ଆକଳନ ଓ ପରିସବଶ ପରିଚାଳନା
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►

ସର୍ଯାଜନା େମୱନ୍ଧୀୟ ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୟ ତ କରିବା େ ତ
ି ଆବଶୁକୀୟ ଜନ ଶୟଣାଣି କାର୍ଯବୁ ସଶଷ କରିଛନ୍ତି
I
ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଭାରତ େରକାରଙ୍କର ସକାଇଲା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ସତନ୍ତୟସଳାଇ ସକାଇଲା ଖଣି
ଆବଣ୍ଟନ କରାର୍ଯାଇଛି I ଏ ା ଏକ ଅତି ନିମନ ଭୟଗଭବସ୍ଥ ସକାଇଲା ଖଣି ସ ାଇଥିବାରୟ ଏଥିରୟ ସକାଇଲା
ଉସର୍ତ୍ାଳନ ଅତୁନ୍ତ ବୁୟ ୋସପେ େ ତ
ି େମୟ ୋସପେ ଅସେ, ଏବଂ ଏଥି ନିମସନ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପର
ଉତ୍ପାଦ୍ନ ଖଚ୍ଚବ ଅସ ତୟ କ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇପାସର I ଏ ି େବୟ ଦ୍ୃ ଷ୍ଟିସକାଣରୟ, ଓଡିଶା େରକାରଙ୍କ ତରଫରୟ

ସତନ୍ତୟସଳାଇ ସକାଇଲା ଖଣି ଆବଣ୍ଟନକୟ ବାତିଲ୍ କରି, ତା ବଦ୍ଳସର ସଛଣ୍ଡିପଦ୍ା ଓ ସଛଣ୍ଡିପଦ୍ା-୨
ସକାଇଲା ଖଣି ଆବଣ୍ଟନ କରିବାପାଇଁ ଆସବଦ୍ନ କରାର୍ଯାଇଛି I ଏ ି ଦ୍ୟ ଇେି ସକାଇଲା ଖଣି ପ୍ରକଳ୍ପ,
ବାଷିକ ୧୬ ସମେିକ େନ୍ ଆବଶୁକତାକୟ ପୂରଣ କରିବା େ ତ
ି ରାଜୁବାେୀଙ୍କୟ େୟଲଭ ମୂଲୁସର
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସର୍ଯାଗାଇ ପାରିସବ I
*******
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