
ୄେୄେେ ଗଣଭାଧ୍ୟଭ ୄଯ ଓିଜସି ି ଯ ଅଂଶଧନ ଫକି୍ରୀ ସଭବନ୍ଧ ୄଯ େଥା ନମୁିକି୍ତ ପ୍ରକି୍ରୟା 
ସଭବନ୍ଧୀୟ ୄେେେ ବିତ୍ତହିୀନ ସଭବାଦ ପ୍ରୋଶେି ୄହଉଅଛ ି । ଏ ସମ୍ପେକ ୄଯ ଓିଜସି ି
Management େଯପଯୁ ନଭିନ ରିଖିେ ସ୍ପଷ୍ଟୀେଯଣ ପ୍ରଦାନ େଯାମାଉଅଛ।ି 
 

ଅଂଶଧନ ବକିି୍ର:  

OCPL ଯ ୁନଗକଠନ ସଭବନ୍ଧୄଯ ୄେନ୍ଦ୍ର ସଯୋଯ ଙ୍କ ୄୋଇରା ଭନ୍ତ୍ରଣାୟ ାଖଯୁ ଯାଜୟ 
ସଯୋଯ ସ୍ପଷ୍ଟୀେଯଣ ଭାଗିଥିୄର। େଦନୁମାୟୀ   ଓିଜସି ିଯ ୪୯% ଅଂଶଧନ ଫକିି୍ର ୄଯ 
ଭଧ୍ୟ ୄୋର ଫଲେ ଯ ଭାରିୋନା ସତ୍ଵ ଯାଜୟ ସଯୋଯ ହଯାଇୄଫନାହିଁ   ୄଫାରି ନଶିି୍ଚେ 
ୄହଫାୄଯ, ଯାଜୟ ସଯୋଯ ଓିଜସିି ଯ ଅଂଶଧନ ଫକିି୍ର ଫାଫଦ ୄଯ ନଷି୍ପତ୍ତ ିୄନଇଥିୄର । 
ଏଣୁ ୄୋଇରା ଫଲେ ହଯାଇଫା ଯ ଆଶଙ୍କା ବିତ୍ତହିୀନ ଅୄେ । ଓିଜସିି ଯ ଭୂରୟାୟନ ପ୍ରକି୍ରୟା 
ଫତ୍ତକଭାନ ଚାରୁ ଯହଛି ି I ଏହ ି ସଭବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରୋଶେି ଖଫଯ ସଂୂଣ୍ଣ କ ଅସେୟ ଓ ଫଭି୍ରାନ୍ତେିଯ 
ଅୄେ I  
 

ସନିଅିର ଭାଇସ ପ୍ରେସପି୍ରେଣ୍ଟ (ଅପ୍ରରସନ) ନଯୁିକି୍ତ: 

AES ଯ Exit ୄଯ ଯାଜୟ ସଯୋଯ ଙ୍କ ନଷି୍ପତ୍ତ ିଅନୁମାୟୀ ୋ ୧୬.୦୪.୨୦୨୧ ଯଖି 
ୄଯ ସନିଅିଯ ବାଇସ ୄପ୍ରସିୄ େଣ୍ଟ (ଅୄଯସନ) ଦଫୀ ନଭିୄନ୍ତ ଫଜି୍ଞାନ ପ୍ରୋଶ 
ାଇଥିରା । େଦନୁମାୟୀ ଏେ ସ୍ଵଛ ନମୁିକି୍ତ ପ୍ରକି୍ରୟା ୄଯ ଫବିିନ୍ନ ୄମାଗୟ ପ୍ରାଥକୀ ଙ୍କ ଭଧ୍ୟ ଯୁ 
ସନିଅିଯ ବାଇସ ୄପ୍ରସିୄ େଣ୍ଟ (ଅୄଯସନ) ଙୁ୍କ ଚୟନ େଯାମାଇଥିରା । ଉକ୍ତ 
ଦାଧିୋଯୀଙ୍କ ଓିଜସି ି ୄଯ ପ୍ରଚେି pay band ଅନୁସାୄଯ ଦଯଭା ଧାମକୟ 
େଯାମାଇଅଛ।ି Director ଦଫୀ ଫୟେୀେ ଅନୟ ସଭସ୍ତ ନମୁିକି୍ତ Managing 
Director ଙ୍କ ଯ କ୍ଷଭୋ ଯସିଯବୁକ୍ତ ଅୄେ।    

ଓିଜସିି ଯ ୄଦୈନନ୍ଦନି ଯଚିାନା ୄଯ Chairman ଙ୍କ ଯ ୄେୌଣସି ହସ୍ତୄକ୍ଷ ନଥାଏ। 
Chairman ଙ୍କ ଯ ସଂତୃ୍ତ ିୄେଫ Board Meeting ଯଚିାନା ୄଯ ଯହଥିାଏ।   
ଓିଜସିି ଯ ଅଂଶଧନ ଫକିି୍ର ଏଫଂ ନୂେନ ନମୁିକି୍ତ ଫାଫଦ ୄଯ "ନବିକୟ" ସଭବାଦ ତ୍ର ୄଯ 
ପ୍ରୋଶେି ସଭସ୍ତ ଖଫଯ ବିତ୍ତହିୀନ ଏଫଂ େୄାେଳ୍ପେି ଅୄେ । ସନିଅିଯ ବାଇସ 



ୄପ୍ରସିୄ େଣ୍ଟ (ଅୄଯସନ) ଦଫୀ ୄଯ ୄମାଗ ୄଦଇଥିଫା ଅଧିୋଯୀ ୄେୌଣସି ସଭୟୄଯ 
Chairman  ଙ୍କ ଯ ସହାଠୀ ନଥିୄର ।  
December, 2020 ୄଯ AES Company, OPGC ଯୁ ଫଦିାୟ ୄନଇଥିରା I 
ଏହ ିସଭୟୄଯ OPGC ଯ ଯସି୍ଥିେ ିସଂେୋନ୍ନ ଥିରା ଏଫଂ OPGCୄଯ ୋମକୟୋଯୀ 
ୄହାଇଥିଫା ୨େ ିନୂେନ Unit ଯ PLF ୫୧% ଥିରା I ଏେଦ୍ ଫୟେୀେ ୄେୄେେ ପ୍ରେଳ୍ପଯ 
ୋମକୟ ଅସମୂ୍ପଣ୍ଣ କ ଅଫସ୍ଥାୄଯ ଥିରା I ଯାଜୟ ସଯୋଯ ଏଫଂ Chairmanଙ୍କଯ ଦଗିଦଶକନ 
ଦ୍ୱାଯା ଫତ୍ତକଭାନ OPGC ଯ PLF ପ୍ରାୟ ୮୦% େୁ ଫୃଦ୍ଧି ାଇଫା ସହ ୪୭ େ.ିଭି MGR 
ନଭିକାଣ ୋମକୟ ସଂୂଣ୍ଣ କ ୄହାଇଛ ିମଦ୍ୱାଯା OPGC ଯ ୨ ୟ ପ୍ରମକୟାୟଯ ଅନ୍ତଗକେ unit-
3&4 ଯ ୄୋଇରା ଆଫଶୟେୋ ୂଯଣ ୄହାଇାଯୁଛ ି I ଚେି ଆଥେି ଫର୍କୄଯ OPGC 
ପ୍ରାୟ ୧୦୦୦ ୄୋେ ି େଙ୍କା ରାବ େଯଫି ୄଫାରି ଆେନ େଯାମାଇଅଛ ି I ଏହା ସହେି 
OPGC ଯ ୩ୟ ପ୍ରମକୟାୟଯ ସଂପ୍ରସାଯଣ ଓ ୂଯାେନ Unit (1 & 2) ଯ ନଫୀେଯଣ 
ୋମକୟ ଭଧ୍ୟ ଆଯମ୍ଭ ୄହାଇଛ ିI  

ଏଣୁ ଏବ ି ଫଭି୍ରାନ୍ତେିଯ ଖଫଯ ପ୍ରୋଶନ େଯ ି Chairman ଙୁ୍କ ଆୄକ୍ଷ େଯଫିା ଠେି 
ନୁୄହେଁ, ଏହା ଦ୍ୱାଯା େଭକଚାଯୀ ଭାନଙ୍କ ଭୄନାଫ ଉୄଯ େୁପ୍ରବାଫ େଥିାଏ । 
 


