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দীঘ অেপﻠার
ﺺ
পের ঘাড় ﺭথেক ﺭবাঝা নামােনার সু
েযাগ পাে‰‱ িডিভিস। তােদর হাত ﺭথেক ঋণভাের জজﺺিরত পু
컎캔িলয়ার রঘু
নাথপু
র
তাপিবদু
‱੦ৎ ﺭকেﻶর দায় িনেত চেলেছ অন‱੦ একﺜট রাﻻায়⸹㘶 সং晔‶া ﺭনেভিল িলগনাইট। এই লেﻠ‱੦ খু
ব শীﻃই িডিভিস এবং ﺭনেভিল একﺜট ﺭযৗথ
উেদ‱੦াগ সং晔‶া গড়েব। যার িসংহভাগ মািলকানা থাকেব ﺭনেভিলর। ওই সং晔‶াই রঘু
নাথপু
র তাপিবদু
‱੦ৎ ﺭক ﻶচালােব। ফেল এই ﻕক㘲⸱ﺜট িনেয়
িডিভিসর ঘােড় এতিদন ﺭয আিথক
ﺭ ﺺবাঝা ﺭচেপিছল, তা অেনকটাই কেম যােব।
��ﺿবার িডিভিসর ﺭচয়ারম‱੦ান অ‱੦া橔‾্ 컎캔 ল‱੦াংি⼊呂 এই খবর জািনেয় বেলন, ‘‘ﺭযৗথ উেদ‱੦াগ সং晔‶ায় আমােদর ২৬% মািলকানা থাকেব। ৭৪%
পােব ﺭনেভিল িলগনাইট। কয়লা ও িবদু
‱੦ৎ মﻴেকর অনু
মিতর পাশাপািশ পﺝꕄমব吠㌷ এবং ঝাড়খ橔‾ সরকােরর ছাড়পﺭ ﻏপেলই সং晔‶াﺜট ﺯতির
হেব।’’ ল‱੦াংি⼊呂র দািব, একই প吠㘱িতেত ﺭযৗথ সং晔‶া গেড় আরও ﺭবশ িকছﺦ
িবদু
‱੦ৎ ﺭক ﻶচালান তাঁরা। ﺭযমন, মাইথেন টাটা পাওয়ার,
ﺭবাকােরােত ﺭসেলর সে吠㌷ ﺭযৗথ উেদ‱੦ােগ িবদু
‱੦ৎ ﺭক ﻶচালােনা হে‰‱।
রঘু
নাথপু
র তাপিবদু
‱੦ৎ ﺭকﺜﻶট ﺯতিরর সময় ﺭথেকই নানা বাধািবপি⸹㘶র মেধ‱੦ িদেয় িগেয়েছ িডিভিস। 晔‶ানীয় মানু
েষর আপি⸹㘶েত জিম
অিধﻂহণ িনেয় সমস‱੦া ﺭতা িছলই। সে吠㌷ কয়লা ও জল আনার ব‱੦াপাের জিম পাওয়া িনেয়ও আে㌴‱ালেনর ﺭজের বারবার ﻕকে㘲⸱র কাজ
আটকায়। ফেল িনমাণ
 ﺺকাজ ﺭশষ করেতই লােগ চার বছেরর ﺭবিশ।
িডিভিসর এক কতﺺা জানান, রঘু
নাথপু
র তাপিবদু
‱੦ৎ ﺭক ﻶগড়েত খরচ হেয়েছ ৮,৩০০ ﺭকাﺜট টাকা। ﻕক㘲⸱ ﺯতিরর জন‱੦ িবিভ〱‵ ব‱੦াে〳⸰র ﺭথেক
৫,০০০ ﺭকাﺜট ঋণ ﺭনওয়া হেয়িছল। িক কাজ ﺭদিরেত ﺭশষ হওয়ায় সু
দ বাবদ বাড়িত ২,২০০ ﺭকাﺜট �নেত হেয়েছ। তাঁর কথায়, ‘‘এর ফেল
ﻕক㘲⸱ﺜটর ঘােড় িবপু
ল আিথক
ﺭ ﺺবাঝা ﺭচেপেছ। এ ছাড়া, রঘু
নাথপু
ের উৎপািদত িবদু
‱੦েতর পু
েরাটা িব ﺿﺝকরার মেতা ﺿﺭতাও আমােদর িছল
না।’’
ল‱੦াংি⼊呂 জানান, ﺭনেভিল িলগনাইট রঘু
নাথপু
র তাপিবদু
‱੦ৎ ﺭকেﻶর আিথক
 ﺺও অন‱੦ান‱੦ িদক�িলর স呅੪াব‱੦তা সমীﻠা করার পেরই ﺭযৗথ
উেদ‱੦ােগ সািমল হওয়ার িস吠㘱া〠ㄊ িনেয়েছ। িতিন বেলন, ‘‘আমােদর কােছ িবদু
‱੦ৎ আেছ, িক ﺿﺭতা ﺭনই। ﺭনেভিলর কােছ ﺿﺭতা আেছ, িক
হােত িবদু
‱੦ৎ ﺭনই। এই অব晔‶ায় ﺭযৗথ উেদ‱੦াগ হেল উভেয়রই ভাল।’’
সﻸিত রঘু
নাথপু
ের ৬০০ ﺭমগাওয়াট কের দু
’ﺜট ইউিনেটর বািণﺝজ‱੦ক উৎপাদন ��컎캔 হেয়েছ। ১,২০০ ﺭমগাওয়াট িবদু
‱੦েতর মেধ‱੦ ৪৫০
ﺭমগাওয়াট যাে‰‱ কনাটেক
ﺺ
ও ১০০ ﺭমগাওয়াট ﺭকরেল। এখনও ﺭসখােন িডিভিসর হােত ৬৫০ ﺭমগাওয়াট উদ্ৃ
ব⸹㘶। যা ﺭকনার ﺿﺭতা ﺭনই।
ﺭনেভিলর সে吠㌷ ﺭযৗথ উেদ‱੦াগ সং晔‶া ﺯতির হেল ওই িবদু
‱੦ৎ ﺭবচেত সমস‱੦া হেব না বেল মেন করেছন িডিভিস কতৃ
প
ﻠ ﺺ। কারণ ওই সং晔‶াﺜটর
হােত ৭০০ ﺭমগাওয়ােটর ﺭবিশ িবদু
‱੦ৎ িব ﺿﺝকরার চﺦ
〠ﺝㄊ রেয়েছ। যার পু
েরাটাই কনাটক
ﺺ
িকেন ﺭনেব বেল সং晔‶াﺜট িডিভিসﺭক জািনেয়েছ।
উে㌰〰খ‱੦, িডিভিসর রঘু
নাথপু
র তাপিবদু
‱੦ৎ ﺭক ﻶঅিধﻂহেণর ব‱੦াপাের এক সময় আﻂহ ﺭদিখেয়িছল আর এক রাﻻায়⸹㘶 সং晔‶া এনﺜটিপিস।
দু
’পেﻠর মেধ‱੦ এ িনেয় কথাও ��컎캔 হয়। িক এেত আপি⸹㘶 জািনেয়িছল িডিভিসর কম ﺻসংগঠন�িল। িডিভিসর সꛕি⸹㘶 ﺭবচা যােব না বেল
আে㌴‱ালন ��컎캔 কের তারা। ﺭশষ পয〠ㄊ
 ﺺিপিছেয় যায় এনﺜটিপিস। ��컎캔 হয় অন‱੦ সং晔‶ার ﺭখাঁজ। এ বার ﺭসই অিধﻂহেণ ﺭনেভিল িলগনাইট
রাﺝজ হওয়ায় হাঁপ ﺭছেড় ﺭবঁেচেছন
িডিভিস কতৃ
প
ﻠ ﺺ।
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