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भुवने र  –  ओिडशा  पॉवर  टांसिमशन  कॉप रेशन  िलिमटेडने  रा   सावजिनक  े ातील  उप म,  ीिमयर 
इंजीिनय रंग  सं थेत  ओपीटीसीएल  चेअर ा  थापनेसाठी  इंिडयन  इ ूट  ऑफ  टे ॉलॉजी,  भुवने र 
यां ाबरोबर सामंज  करार केला आहे. 

ओिडशा उजा े ा ा िवकासासाठी आयआयटीसार ा मुख सं थेत सहकाय करणे हा ओिडशासाठी 
खरोखर ऐितहािसक ण आहे, असे ऊजामं ी डी एस िम ा यांनी सांिगतले. 

“आ ाला हे जाणून आनंद झाला आहे की आयआयटी केवळ शै िणक सेवेपुरती मयादीत नाही तर 
रा ा ा िवकासासाठी आपली श ीही वाढवली आहे. हे उ ोग-सं थान इंटरफेस संशोधन आिण 
िवकास या दोहोसंाठी एक िवजय-प र थती असेल,” िम ा णाले. 
 
शु वारी सामंज  करार झाला. 

ते णाले की या सहकायाने तांि क ान वाढेल. 

ओपीटीसीएलचे अ  सौरव गग यांनी शु वारी सांिगतले की आयआयटी ही वीज े ातील िविवध 
तांि क अडचणीसंाठी सम ािनवारक असेल. हे एक  साकार झाले आहे आिण आ ाला देशातील 
सव म मदूबरोबर काम कर ास अिभमान वाटतो. 

आयआयटीमधील िव ा ाना रअल-टाइम क ांवर ावहा रक दशनास सामोरे जावे लागेल, ाच 
वेळी ओपीटीसीएल ा अिभयं ांना आयआयटीयनशी संवाद साध ाची आिण ि येत ांचे ान 
वाढिव ाची संधी िमळेल, असे गग यांनी सांिगतले. 

“िश णािशवाय आयआयटी भुवने र रचना क ह ेपा ारे थािनक े  आिण सामािजक 
िवकासासाठी वचनब  आहेत. ही खुच  ओिडशा ऊजा े ासाठी अनुसंधान व िवकास िवभागाची 
िव ा रत शाखा णून काम करेल,” असे आयआयटी भुवने रचे संचालक ा. आर. ी. कुमार कुमार 
यांनी सांिगतले. 

ते णाले, “या सहकायाने वीज े ाशी संबंिधत मह ा ा मु ांकडे ल  वेध ासाठी कायम प रणाम 
घडवतील. आ ी हेही आ ासन देतो की नूतनीकरणीय उजा, ािवत सटर ऑफ ए ल  फॉर 
र ूएबल एनज , ाट ि ड सवसाधारणपणे शै िणक आिण उ ोग या दोघांना एकि त करेल,” असे ते 
णाले. 



ओपीटीसीएलचे संचालक (एचआरडी) रघुनाथ ितहारी यांनी आधुिनक िवकासा ा प र थतीत 
सहकायाचे मह  यावर जोर िदला. ही ओपीटीसीएल चेअर एकसार ा ासपीठावर शै िणक आिण 
उ ोग या दोहों ा सम ांकडे ल  दे ास स म करेल, असे ते णाले. 

आयआयटी भुवने रम े ओपीटीसीएल चे चेअर पोिजशन थापनेची मु  उ ी े णजे ान 
सामाियकरण, कौश  वधापन आिण संशोधन आिण िवकास. या खु ा पदा ा छाताखाली ाट ि डची 
नूतनीकरणयो  उजा, सटर ऑफ ए ल ची थापना केली जाईल, असे ते णाले. 

https://livenewskerala.com/education/optcl-signs-mou-with-iit-bhubaneswar-for-power-
sector-development-times-of-india/ 

 


