
 
 
 

 
 

  
      

 

Press Release 

 
 
 
  . ଓଡ଼ିଶାର  ନୂତନ ର଼ିନୟ ୁଏବଲ ଏନର୍ଜୀ ପଲ଼ିସ଼ି  ସଂମ୍ପର୍ଜରର iFOREST ଦ୍ଵାରା  ଭୟ ବରନଶ୍ୱର  ଠାରର  ବ଼ିବ଼ିଧ ଅଂଶୀଦାର  ମାନଙ୍କର  

ରବୈଠର୍  

. ଓଡ଼ିଶାର  ସବୟର୍   ଅଭ଼ିବୃଦ୍ଧ଼ି ଓ ନ଼ିରନ୍ତର ବ଼ିର୍ାଶ  ପାଇଁ ଅଂଶୀଦାର  ମାନଙ୍କର  ଏର୍ ମହତ୍ୱାର୍ାଂକ୍ଷୀ    ର଼ିନୟ ୁଏବଲ ଏନର୍ଜୀ ପଲ଼ିସ଼ି 
ଉପରର  ଗୟରୟ ତ୍ୱ  

. ୨୦୩୦  ମସ଼ିହା  ଶୟଦ୍ଧl 30 GW   ର଼ିନୟ ୁଏବଲ ଏନର୍ଜୀ ଲକ୍ଷୁ ଧାର୍ଯଜୁ ପାଇଁ  iFORESTର  ପ୍ରସ୍ତାବ  

. ଓଡ଼ିଶାରର  ବ଼ିରଶଷତଃ  ରୃ୍ଷ଼ି  , ବନୀର୍ରଣ ଓ  ଭାର଼ି ଶ଼ିଳ୍ପ ରକ୍ଷତ୍ରରର ,    ଅରନର୍  ଅବୁବହୃତ ର଼ିନୟ ୁଏବଲ ଏନର୍ଜୀର ବୁବହାର  

ପାଇଁ  ନୂତନ ପଲ଼ିସ଼ି ଉପରର ଗୟରୟ ତ୍ୱ  

. ଏହ଼ି ରକ୍ଷତ୍ରରର ପୟଞ୍ଜ଼ି  ନ଼ିରବଶର୍ୟ  ଆରୃ୍ଷ୍ଟ ର୍ର଼ିବା  ପାଇଁ ର୍ମ଼ି  ବୁବସ୍ଥାର  ସରଳୀର୍ରଣ ଓ ଫାଇନାନସ  ଉପରର ବ଼ିରଶଷଜ୍ଞ ମାନଙ୍କର 

ଗୟରୟ ତ୍ୱ  

ଭୟ ବରନଶ୍ୱର , ୨୩-୮-୨୨ 

 
 
ଓଡିଶାର  ନୂତନ ରିନୟ ୁଏବଲ ଏନର୍ଜି ପଲିସି 2022-30 ସମ୍ପର୍କରର ବୁାପର୍ ଆରଲାଚନା ପାଇଁ International Forum for 

Environment, Sustainability &Technology (iFOREST) ଭୟ ବରନଶ୍ୱର ଠାରର ଏର୍ ସମ୍ମିଳନୀର ଆର ାର୍ଜନ ର୍ରିଛ ିl 

2016 ମସିହାରର ରହାଇଥିବା RE ପଲିସି 2022 ରଶଷ  ସୟଦ୍ଧା ସରିବାର୍ୟ ଯାଉଛ ିl 

    ବତକମାନର  ପଲିସି ଅନୟଯା ୀ 2022 ସୟଦ୍ଧା ରର କ୍ଷମତା  2750MW ଲକ୍ଷୁ ଧାଯକୁ ରହାଇଥିଲା l ମାତ୍ର ମାର୍ଚ୍କ 2022 ସୟଦ୍ଧା ଧାର୍ଜକ  
ଲକ୍ଷୁର ମାତ୍ର ପ୍ରା  25 ସତାାଂଶ, ଅର୍କାତ  617MW ଇନଷ୍ଟାଲ ର୍ରାଯାଇପାରିଛ ିl ରତଣୟ ଓଡିଶା, ଏନର୍ଜି ପାଇଁ ମୟଖ୍ୁତଃ ରର୍ାଇଲା 
ଉପରର ନିଭକର ର୍ରୟ ଛ ିl ରର୍ନ୍ଦ୍ର ସରର୍ାରଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୟଯା ୀ ରିନୟ ୁଏବଲ ପରରଚର୍ଜ ଓବିିରଗସନ (RPO)ପୂରଣ ପାଇଁ, ଓଡିଶା 
ବତକମାନ ସୟଦ୍ଧା ଅନୁ ରାର୍ଜୁରୟ  ରିନୟ ୁଏବଲ ଏନର୍ଜି ଆମଦାନୀ ର୍ରୟ ଛ ିl 

  ଏହ ିପରିରପ୍ରକ୍ଷୀରର, ଓଡିଶାରର ଗ୍ରୀନ ଏନର୍ଜିର ବିର୍ାଶ ପାଇଁ  ବିବିଧ ଅାଂଶୀଦାର ମାରନ ଆରଲାଚନା ର୍ରିଛନ୍ତି l ଏହ ିର୍ାଯକକ୍ରମରର 

ସରର୍ାରୀ  ବିଭାଗର ର୍ମକର୍ତକା, ବିଭିନ୍ନ ସରର୍ାରୀ ଓ ରବସରର୍ାରୀ ଉରଦୁାଗର ର୍ମକର୍ତକା, ସାମାର୍ଜିର୍ ସାଂଗଠନ ଓ ବିରଶଷଜ୍ଞ ମାରନ  

ରଯାଗଦାନ ର୍ରିଛନ୍ତି l 
 
    ଏହ ିର୍ାଯକୁକ୍ରମରର iFOREST ର ରପ୍ରସିରଡଣ୍ଟ ତର୍ା  CEO  ଚନ୍ଦ୍ର ଭୂଷଣ  ରଯାଗରଦଇ ର୍ହଛିନ୍ତି ରଯ " ଓଡିଶାର ନିରନ୍ତର ବିର୍ାଶ 

ଓ ର୍ଜଳବା ୟ ପରିବତକନ ର ମୟର୍ାବିଲା ପାଇଁ ଅଧିର୍ ରିନୟ ୁଏବଲ ଏନର୍ଜିର ଆବଶୁର୍ତl ଅଛ ିl ଓଡିଶାର ବହୟ ଅଧିର୍ ରିନୟ ୁଏବଲ ଏନର୍ଜି 
କ୍ଷମତା ଅଛ,ି ଯାହାର୍ୟର୍ୀ  ନୂତନ ଅଭିନଵ ପଲିସି  ଦ୍ୱାରା ବୁବହାର ର୍ରାଯାଇ ପାରିବ l" 

 ଶ୍ରୀ ଭୂଷଣ ର୍ହଛିନ୍ତି ରଯ, 2029-30 ସୟଦ୍ଧା ନୂତନ RPO ଧାଯକୁ ଲକ୍ଷୁ 44.33 % ଅନୟଯା ୀ ଓଡିଶା ନୂତନ RE ପ୍ଳାଣ୍ଟ ନିମକାଣ ର୍ରବି  

ର୍ିମବା ଅନୁ ରାର୍ଜୁରୟ  ର୍ିଣିବ l ଆରମ  ଭାବୟଛୟ  ରଯ, RE ପ୍ଳାଣ୍ଟ ନିମକାଣ ର୍ରି ଓଡିଶା ଅଧିର୍ ଲାଭବାନ  ରହବ l ଏହ ିପରିରପ୍ରକ୍ଷୀରର 

2030 ସୟଦ୍ଧା 30GW ରିନୟ ୁଏବଲ ଏନର୍ଜି ପାଇଁ ନୂତନ RE ପଲିସିରର ଗୟରୟ ତ୍ୱ ରଦବାର୍ୟ ଆରମ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଦଉଛୟ l" 
  ଏହ ିସମ୍ମିଳନୀ ପୂବକରୟ  iFOREST ଓଡିଶା ର RE ରକ୍ଷତ୍ରର ପୟଙ୍ଖାନୟ ପୟଙ୍ଖ  ବିରସିସଣ ର୍ରିବା ସହ  7ଟ ିରଗାଷ୍ଠୀଗତ ଆରଲାଚନା 
ର୍ରିଛ ି, ରଯଉଁ ର୍ୀରରର୍ି  ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ, ସାମାର୍ଜିର୍  ରଗାଷ୍ଠୀ ଓ ସରର୍ାରଙ୍କର 60 ର୍ଜଣ ଅାଂଶୀଦାର ଭାଗ ରନଇଛନ୍ତି l 
 
  ସମ୍ମିଳନୀର ଉଦଘାଟନ ଉତ୍ସବ ରର  ଓଡିଶା ସରର୍ାରଙ୍କର ଇଞି୍ଜନିଅର -ଇନ -ଚଫି (ଇରଲର୍ିରିର୍ାଲ )ଶ୍ରୀ ସୟରରଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା 
ରଯାଗରଦଇ ର୍ହଛିନ୍ତି  ରଯ, "ରିନୟ ୁଏବଲ ଏନର୍ଜିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆମର  ପଯକୁାପ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରବରଳ, ବତକମାନ ଏହାର  

ଉପରଯାଗ ର୍ରିବାର ସମ  ଆସିଛ ିl ଓଡିଶା ବହୟ ରକ୍ଷତ୍ରରର ଅଗ୍ରଣୀ ଥିବାରବରଳ, ମଁୟ ନିଶି୍ଚତ ରଯ ଆରମ RPO ଆବଶୁର୍ତା ର୍ୟ 
ପୂରଣ ର୍ରିପାରିବା l " 
 
 

Head O ffice: I - 89, 8th Floor, Himalaya House, 23 K G Marg, New Delhi 110 001  

Registered O ffice: 19/103, Eastend Apartment, Mayur Vihar Phase –1, Delhi –110096 
 Telephone: +91-11- 4104 3030/4309 7307, Email: contact@iforest.global 
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    ଏହ ିସମ୍ମିଳନୀରର ଟାଟା ପାୱାର  ରସଣ୍ଟରାଲ ଓଡିଶା ଡିସଟ୍ରିବୟୁସନ ଲିମିରଟଡର ଚଫି  ଏର୍ର୍ଜର୍ୟୁଟିଭ ଶ୍ରୀ ରସନବାଗାମ ମନ୍ଥିରାମ 

ରଯାଗରଦଇ  ର୍ହଛିନ୍ତି  ରଯ "ଓଡିଶାର ଦୃତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପରିରପ୍ରକ୍ଷୀରର, ଏହାର୍ୟ ଆରମ ଚରିସ୍ଥା ୀ ର୍ରିବାର ସମ  ଆସିଛ ିଓ ନୂତନ RE 

ପଲିସି ଏଥିପାଇଁ ଏର୍ ଉତ୍ତମ ପରିରବଶ  ସୃଷି୍ଟ ର୍ରିବ l " 

      ବିଭିନ୍ନ ର୍ାରଣରୟ  ଓଡିଶାରର ବତକମାନ ସୟଦ୍ଧା RE ରସର୍ରରର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ରହାଇପାରିନାହିଁ l ଏଥିପାଇଁ ନୂତନ  ଲୁାଣ୍ଡ ପଲିସି ଓ 

ଆବଶୁର୍ୀ   ରପ୍ରାତ୍ସାହନ ଦରର୍ାର l 

   iForest ଅଧିର୍ାରୀ ମାାଂଦବି ସିାଂହ ର୍ହଛିନ୍ତି ରଯ "  ପୟଞି୍ଜନିରବଶ ପାଇଁ ରାର୍ଜୁର ରିନୟ ୁଏବଲ ଏନର୍ଜିର  କ୍ଷମତାର ଉପଯୟକ୍ତ 

ବିନିରଯାଗ, ନିଦିଷ୍ଟ ରକ୍ଷତ୍ରର ଚନିହଟ ଓ ରବୈଷ ିର୍ ଜ୍ଞାନ ରର୍ୌଶଳ  ଉପରର ଗୟରୟ ତ୍ୱ ଦିଆ ଯିବା ଉଚତି l ରିନୟ ୁଏବଲ ଏନର୍ଜିର ବିର୍ାଶରର 

ରୃ୍ଷର୍ ଏବାଂ ର୍ଜମି ମାଲିର୍ ମାନଙ୍କର ସହରଯାଗ  ପାଇଁ ନୂତନ ପଲିସି ର ଆବଶୁର୍ତା ଅଛ ିl ର୍ଜଳଉତ୍ସ ଓ ଖ୍ଣି ଖ୍ାଦନର ପରିତୁକ୍ତ 

ର୍ଜମିରର ରିନୟ ୁଏବଲ ଏନର୍ଜି ପ୍ରର୍ଳ୍ପ ର୍ୟ ରପ୍ରାତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବା ଦରର୍ାର l ସରବକାପରି ନିଯୟକି୍ତ ସୟରଯାଗ ଓ ଆ  ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ରୟ ଫଟପ 

ରସାଲାର ଏବାଂ ଡିଷି୍ଟ୍ରବୟୁରଟଡ଼ ରିନୟ ୁଏବଲ ଏନର୍ଜିର୍ୟ ରପ୍ରାତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବା ଦରର୍ାର l" 

      
   ସମ୍ମିଳନୀ ର 4ଟି ରସସନରର ଅାଂଶୀଦାର ମାରନ ବୃହତ ରସାଲାର ପ୍ଳାଣ୍ଟ, ରୟ ଫଟପ ରସାଲାର ଓ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ରର୍ୌଶଳ  ସମ୍ପର୍କରର 

ଆରଲାଚନା ର୍ରିଛନ୍ତି l 
  ଏହ ିସମ୍ମିଳନୀ ରର ରର୍ାଇଲା ଭିତିର୍ ର୍ୁାପଟିଭ ପାୱାର ପ୍ଳାଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରର ଆରଲାଚନା ରହାଇଛ ିl ସମ୍ମିଳନୀରର ଅାଂଶ ଗ୍ରହଣ ର୍ରି 
ରସନବାଗାମ  ର୍ହଛିନ୍ତି ରଯ " RPO ଟାରଗକଟ ପୂରଣ ଦୃଷି୍ଟରୟ  ରିନୟ ୁଏବଲ ଏନର୍ଜି ଇନଷ୍ଟାରଲସନ ଦିଗରର ଶିଳ୍ପ ସାଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କୟ 
ଗୟରୟ ତ୍ୱପୟଣକ ଭୂମିର୍ା ଗ୍ରହଣ ର୍ରିବାର୍ୟ ରହବ l ଓଡିଶାରର ଦୟଇ ତୃତୀ ାଶ ରର୍ାଇଲା ଭିତିର୍ ପାୱାର ପ୍ଳାଣ୍ଟ ରହଉଛ ିର୍ୁାପଟିଭ ପାୱାର 

ପ୍ଳାଣ୍ଟ " 

 
ରିନୟ ୁଏବଲ ଏନର୍ଜିର ବିର୍ାଶ ପାଇଁ ରାର୍ଜୁର  କ୍ଷମତା  ବୃଦ୍ଧି  
ଉପରର  ସମ୍ମିଳନୀ ରର ଆରଲାଚନା ରହାଇଛ ିl OHPC ର ଏମ. ଡି ଶ୍ରୀ ଅମରରଶ ର୍ୟମାର ଏହ ିସମ୍ମିଳନୀ ରର ରଯାଗ ରଦଇ ର୍ହଛିନ୍ତି 
ରଯ " ଓଡିଶା ରର RE ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ତର୍ା ଏହାର୍ୟ ଇନ୍ଧନ ରଯାଗାଈରଦବା ପାଇଁ ହାଇରରା ରଡଭଲପରମଣ୍ଟ ଓ ରଷ୍ଟାରରର୍ଜ ଉପରର 

ଗୟରୟ ତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଦରର୍ାର l ରର୍ନ୍ଦ୍ର ସରର୍ାର ହାଇରରା ପାୱାରର୍ୟ ଗୟରୟ ତ୍ୱ ରଦବାର୍ୟ ଆରଗଇ ଆସିଥିବାରୟ , ରଡଭଲପର  ମାନଙ୍କୟ 
ସହରଯାଗ ପାଇଁ,  ରାର୍ଜୁର ପଲିସି   ଆରଗଇ ଆସିବା ଉଚତି l 

   ଏହ ିସମ୍ମିଳନୀ ରର CYSD ର ସହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶ୍ରୀ ର୍ଜଗଦାନନ୍ଦ  ରଯାଗରଦଇ ର୍ହଛିନ୍ତିରଯ  " ରିନୟ ୁଏବଲ ଏନର୍ଜି ଗଣ ଆରନ୍ଦାଳନ 

ରର ପରିଣତ ରହବା ଉଚତି ଓ ଏଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତୁ  ସହ ବୁାପର୍ ସରଚତନତା ସୃଷି୍ଟ ର୍ରାଯିବା ଦରର୍ାର " 

 
   ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ର  ଭୂଷଣ  ର୍ହଛିନ୍ତି ରଯ "  ରାର୍ଜୁ ସରର୍ାର ଙ୍କ ପାଖ୍ରର ସାମଗି୍ରର୍ ବିରସିସଣ ସହ ଅାଂଶୀଦାର ମାନଙ୍କର ମତାମତ ର୍ୟ 
ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଆରମ ଉଦୁମ ର୍ରିଛୟ l ଏହାଦ୍ୱାରା  ସରର୍ାର ସମସ୍ତ ଅାଂଶୀଦାର ମାନଙ୍କର ମତାମତର୍ୟ ରନଇ ଏର୍ ଦୃଢ  RE 

ପଲିସୀ ତିଆରି ର୍ରିରବ l ବତକମାନ ସୟଦ୍ଧା ଏ ସମ୍ପର୍କରର ସରର୍ାରୀ  ର୍ମକର୍ତକା ଙ୍କ ସହରଯାଗ ପାଇଁ ଆରମ ଖ୍ୟସି " 
iForest,ଏହ ିଆରଲାଚନାଚକ୍ର ପରର ରାର୍ଜୁ ସରର୍ାରଙ୍କ ପାଖ୍ରର ଏର୍ ବିସ୍ତୃତ ରିରପାଟକ ଉପସ୍ଥାପନା ର୍ରିବ l 

 
For any queries, please reach out to:  

 

Mandvi Singh 
Programme lead, Energy and Climate Change   
International Forum for Environment, Sustainability & Technology (iFOREST) 

+91 9650623107 | mandvi@iforest.global  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Head O ffice: I - 89, 8th Floor, Himalaya House, 23 K G Marg, New Delhi 110 001  

Registered O ffice: 19/103, Eastend Apartment, Mayur Vihar Phase –1, Delhi –110096 

 Telephone: +91-11- 4104 3030/4309 7307, Email: contact@iforest.global 
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