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T
he  launch  of  the  Na
tional  Digital  Health
Mission  (NDHM),  an
integrated  and  inter

operable  digital  health  frame
work  providing  each  citizen
with a unique health identi�er,
has met with a mixed reception. 

While  it  cannot  be  denied
that the NDHM holds immense
potential  in  leveraging  techno
logy  to  catalyse  health  out
comes, the project also has far
reaching  implications  for  the

health sector and processing of
health data, especially in terms
of its privacy implications.

The  engine  of  the  NDHM  is
the National Health Stack (NHS)
proposed by the NITI Aayog. The
NHS is a set of cloudbased ser
vices based on open Application
Programming  Interfaces,  de
signed  to  create  a  large  health
database,  by  collecting  health
data from all over the country. 

Cognisant of the privacy con
cerns  such  largescale  data  col
lection could raise, the National
Health  Authority  subsequently
�oated a draft health data man
agement  policy  for  the  NDHM
(Policy)  to  act  as  a  “guidance
document” for the mission.

However,  it  is  not  yet  clear
how far the Policy meets the re
quirements  of  the  Personal

Data  Protection  Bill,  2019  (PDP
Bill), for the health sector. Given
the  sweeping  nature  of  the
NDHM  and  the  radical  shift  in
healthcare  facilitated  by  the
scheme, it is essential to ensure
that  the  digital  health  ecosys
tem as imagined by the NDHM
is  privacypreserving  and  in
clusive.  For  the  same,  we  have
identi�ed  two  interventions
that  could  preserve  individual
autonomy while promoting in
clusive  and  innovative  health
care solutions.

First, the NDHM must ensure
that an individual’s health data
remains  accessible  to  them  in
an ‘easy to understand’ form at
all times. 

The  National  Digital  Health
Blueprint  (Blueprint)  con
sidered  this  integral  to  the
NDHM  —  noting  that  holding
patient data at the closest phys
ical location to the patient, and
citizens  having  ‘full  control’  of

the processing of their personal
data  are  key  principles  driving
the mission’s architecture. 

This  ‘federated  architecture’
is  an  architectural  pattern  re
quiring  the  building  blocks  of
the NDHM ecosystem to be built
at  the  local,  State  and  Central
levels.  However,  it  is  not  spe
ci�ed  how  the  ecosystem  shall

mentation  —  socioeconomic
status  and  geographic  terrain.
By doing so, we hope to ensure
two  outcomes;  �rst,  the  State
can identify geographicallydis
tressed  areas  where  public
health  infrastructure  ought  to
be  supplemented  with  digital
infrastructure by setting up di
gital  health  centres;  and
second,  the  upskilling  of  tradi
tional healthcare workers (such
as anganwadi workers) in rural
or lowincome neighbourhoods
to  ensure  that  the  vulnerable
groups  are  empowered  to  take
privacypreserving  health
decisions.

Better security safeguards
Second,  it  is  critical  for  the  di
gital  health  ecosystem  to  pre
serve  privacy  and  promote
transparency.  For  this,  we  re
commend that entities respons
ible for the processing of health
data are mandatorily assigned a

‘data  trust  score’  rating  by  an
auditor  appointed  by  the  Min
istry of Health and Family Wel
fare.  The  idea  of  a  ‘data  trust
score’  for  entities  has  found
place  in  both  the  PDP  Bill  and
the  Policy,  with  a  higher  trust
score  meaning  more  transpar
ency, better recordkeeping and
sharper  privacy  and  security
safeguards.  In  the  wake  of  the
recent  controversy  surround
ing the RTI reply on the Aarogya
Setu  application,  such  a  meas
ure  can  be  particularly  useful
for  governmentdriven  innova
tions. The requirement for such
applications  to  meet  a  min
imum trust score can guarantee
operational  openness  and  en
sure that information concern
ing  an  application’s  develop
ment  is  freely  available  in  the
public domain. 

While the aforementioned in
terventions  act  as  enablers  of
privacy  and  innovation  in

health  tech,  the  way  forward
lies in ensuring that the frame
works under the Policy and the
PDP Bill are operationalised in a
complementary  manner,  with
public health and privacy regu
lators working in collaboration
to  enhance  public  health
capacities.

Banerjee is a Research Fellow

and Menon is a Research

Scholar at Shardul Amarchand
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are personal

ensure  that  digitally  illiterate
masses, or persons living in re
mote areas, are able to exercise
full control over their personal
data.

In  this  context,  we  propose
that the federated architecture,
as  envisaged  under  the  Blue
print, factor in two elements at
the  stage  of  design  and  imple

A privacy pill for healthcare while leveraging technology
‘Trust score’ for those processing patient
information online boosts transparency

Trust rating could be given by a govtappointed auditor ISTOCKPHOTO
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W
hen  octogenarian
Jharna Dasgupta de
veloped  Covid19
symptoms, her fam

ily  members  were  not  sure  if  they
should take her to a hospital as she
had heart and kidney ailments too. 

Eventually,  they  decided  to  go
with  homebased  care and  tied  up
with  Kolkata’s  Peerless  Hospital  for
support.  Two  weeks  on,  Dasgupta
has reported negative for SARSCoV2
and is back to her regular lifestyle.

Home  care  is  becoming
popular,  given  the  shortage
of  hospital  beds  and  med
ical sta� across cities, due to
the pandemic. And health in
surance companies have been
quick to pick up on the trend and
extend cover for home care, even as
they adapted to other similar patient
needs in Covid times.

Insurance  cover  for  treatment  at
home  is  contrary  to  common  prac
tice,  as  medical  insurance policies
usually pay for a person only on hos

pitalisation. Outpatient visits or dia
gnostic tests were not covered by the
insurance  policies  or  had  to  be
bought as addon covers at an addi
tional premium.

The  average  claim  for  Covid re
lated  hospitalisation  ranges
between  �1.09  lakh  and  �1.12  lakh,
more than three times what insurers
paid  for  hospitalisation  claims  fol
lowing  dengue  or  other  viral  infec
tions. Comparatively, a 14day home
care  package  o�ered  now  by  most
hospitals  and  service  providers

works  out  to  about  �15,000,
without  taking  medicines

into account — a convenient
option  for  patients  and  in
surance  companies,  given

the  smaller  claim  amounts
they  now  have  to  pay,  or

reimburse.

Covid-specific
Interestingly,  all  existing  compre
hensive  health  insurance  plans
cover  Covidrelated  treatment,  at
hospital and home (see box). And the
regulator, IRDAI (Insurance Regulat

ory  and  Development  Authority  of
India),  has  allowed  insurance  com
panies  to  come  up  with  two  pan
demicspeci�c policies — Corona Ka
vach  and  Corona  Rakshak,  to  cover
people  who  were  previously  unin
sured or insured for a lower sum. 

Corona Kavach covers hospitalisa
tion expenses between �50,000 and
�5  lakh.  This  bene�t  is  extended  to
home care up to 14 days, on doctor’s
advice. The average premium ranges
between  �450  and  �8,000  depend
ing  on  the  coverage  limit,  age  and
time frame of the policy.

Corona Rakshak is a �xed bene�t
plan, where a policyholder needs to
be  hospitalised  for  at  least  three
days,  to  be  paid  a  �xed  amount  by
the insurance companies. The cover
age  here  ranges  between  �50,000
and  �2.5  lakh.  The  premium  to  be
paid in this case could be slightly less
on the upper side since its coverage
is only up to �2.5 lakh. 

The  downside  for  both  covers,
though, is the age cuto� at 65 years.

Amit  Chhabra,  Head  (Health  In
surance),  Policybazaar.com,  says in
surance  companies  have  sold  close

to  40  lakh  pandemicspeci�c
policies, of which Corona Kavach ac
counts  for  nearly  90  per  cent.
“Corona  Kavach  is  a  great  plan  for
somebody who cannot a�ord a com
prehensive  health  policy,  and  given
the current scenario (with job losses
and  salary  cuts),  a�ordability  is  the
biggest challenge,” he says.

Dos and Don’ts
Average  treatment  cost  is  seen  to
hover  at  about  �1.10  lakh,  but  it
could  “go  as  high  as  �78  lakh  de
pending on the severity of infection,

length  of  stay  and  type  of  accom
modation  (ICU  being  more  expens
ive),”  says  Dr  S  Prakash,  Managing
Director,  Star  Health  and  Allied  In
surance,  while  stressing  why  famil
ies should go for health insurance.

P Nandgopal,  Founder  and  Chief
Mentor, Insurance Inbox, points out
that  the  pandemic  has  changed
many  things  on  the  ground.  The
room rent, doctors’ fee, etc, levied by
hospitals have increased due to the
additional  Governmentmandated
safety protocols that they need to fol
low. While some of it is “reasonable”,

some hospitals have been “overchar
ging”, he observes.

“A  person  infected  with  Covid
should  look  for  a  hospital  that  is
competent  for  providing  Covid
treatment,  whether  government  or
private,” he says. Pointing to the fear
patients  have  of  designated  Covid
hospitals,  he  adds,  “these  hospitals
are equipped with the right kind of
treatment  protocol  and  hence
should be preferred over others.”

Patient  experiences  reveal  that
sometimes  they  are  not  admitted
into hospitals despite having  insur
ance, as hospitals reportedly appre
hend late payment by the insurance
company.  Dr  Prakash  suggests  that
hospitals  and  insurance  companies
agree on package and standard costs
for  Covid  treatment.  Sanjay  Datta,
Chief  Underwriting,  Claims  &  Rein
surance,  ICICI  Lombard  General  In
surance, agrees with the suggestion.
Discussions are under way to arrive
at a common ground in terms of re
ferral rates both for reimbursement
and cashless treatment, he says. 

This  is  a  muchneeded  prescrip
tion to protect patients from getting
caught in the cross�re between hos
pitals  and  insurance  companies,  in
what are already challenging times. 

Hospitals and insurance companies need to

agree on package, standard costs for treatment

Comfort during crisis The Corona Kavach policy bene�t is extended to home

care for up to 14 days, on the doctor’s advice ISTOCK PHOTO

Shielding Covid patients from hospitalinsurer cross�re
Pandemic covers

■ Health  insurance  from New India, Bajaj Alliance,  ICICI Lombard, Star, etc,

all cover Covid treatment, at hospital and home.

■ Corona Kavach  includes treatment of comorbidity conditions, pre

existing ones too.

■ Covers hospitalisation expenses  including room and boarding charges

along with PPE (personal protective equipment) kits, gloves, masks, etc,

and even AYUSH (Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha, Homoeopathy)

treatment. Cost of pulse oximeter, oxygen cylinder,  nebulisers covered.

■ Corona Rakshak offers a �xed payment, on three days of hospitalisation.

■ Both covers are  limited to 3.5, 6.5 or 9.5 months. They also have a

15day waiting period, during which no claims are accepted. Age cutoff

is 65 years.
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৫

নিনিদ্ধ হভছে বানি। মৃৎনশল্পীর 
মভুে প্রদপীভের আভলা। নদনলিভত। 

ছনব: নেটিআই

নজরকাড়া

ICA- 1347(6)/2020

 নবভছেভদর আনিজি
এভলই খোরভোশ
নববাহনবভছেভদর আভবদি আদালভত 
খেশ হওয়ার নদি খেভকই স্তপী ও 
সন্াি খোরভোশ োভবি । এক রাভয় 
িানিভয়ভছ সনুপ্রম খকারজি। আদালত 
িানিভয়ভছ, নবভছেভদর ের অভিক 
স্তপীই আনেজিক সঙ্কভর েভ়েি। কারণ 
মামলা দপীরজি নদি ধভর চভল। িতুি রাভয় 
তার সরুাহা হভব। নিভদজিশ িা মািভল 
স্ামপীভক আরক করা হভত োভর। তাঁর 
সম্পনতিও বাভিয়াপ্ত হভত োভর। স্তপী 
চাকনর করভল সন্াভির ে়োভশািার 
েরচ স্ামপীর সভগে োগ হভত োভর। 
স্তপী খে– ধরভির িপীবিোত্ায় অে্যস্ত, 
প্রাে্য খোরভোশ খতমিরাই হভব।

 আভগ আশা খিই
  নবহার নবধািসো নিবজিাচভির ফল 
প্রকাভশর আভগ লালপু্রসাদ োদভবর 
িানমভির আশা খিই। েশুোদ্য 
খকভলঙ্কানরর একানধক মামলায় 
খদািপী রািদ– প্রধাি অসসু্থতার 
কারভণ আভগই খদওরর ও চাইবাসা 
রািস্ মামলায় িানমি খেভয়ভছি। 
মনুতি খেভত দুমকা রািস্ মামলায় 
িানমি দরকার। তার শুিানি নছল ৯ 
অভ্াবর। নেনছভয় হল ১০ িভেম্বর। 
খসনদিই নবহাভরর ফল খবভরাভব।

 মাস্ক েরভলই
  নদনলিভত তৃতপীয় দফায় হািা নদভয়ভছ 
কভরািা। েনরনস্থনত উভবেগিিক। 
মেু্যমন্তপী অরনবন্দ খকিনরওয়াল 
তব ুআশাবাদপী, এই সমস্যা 
ক্ষণস্থায়পী। নদনলিবাসপীর কাভছ তাঁর 
আভবদি, ‘ মাস্ক েরুি। মাস্ক েরভত 
িি– আভন্দালি গভ়ে তুলুি। িানি, 
শ্াস নিভত কষ্ট হয়। উোয় খিই। মাস্ক 
েরভলই দ্রুত দূর হভব কভরািা।’ 

 কণজিারভকও  
   কভরািাোইরাভসর কারভণ 
কণজিারভকও বানি নিনিদ্ধ হল। 
শুক্রবার এই নসদ্ধান্ খরািণা কভরি 
রাভি্যর মুে্যমন্তপী নবএস ইভয়দুরাপ্া। 
বানির খধঁায়া কভরািা– আক্রান্ভদর 
েভক্ষ ক্ষনতকারক। োশাোনশ, 
দূনিত বায়ু আরও সংক্রমণ ছ়োয়, 
নবভশিজ্ঞরা বলভছি। েনচিমবগে, 
নদনলি, রািস্থাি, ওনিশা সরকার 
আভগই বানি নিনিদ্ধ কভরভছ।

 েো ইছো
কভরািার খকাভে এমনিভতই 
তে্যপ্রেনুতি কমমীরা বান়ে খেভক কাভি 
অে্যস্ত হভয়ভছি। এবার খদভশর 
খে– খকািও িায়গায় বভস কাি 
করায় ছা়ে োভছেি তাঁরা। এবং স্থায়পী 
োভব। নবনেও ( নবিভিস প্রভসস 
আউরভসানসজিং)  এবং আইটিইএস 
( আইটি–এিাভবল্ ি সানেজিস) 
সংস্থাগুনলর নিভদজিনশকা নদভয় িািাল 
খকন্দ্র। তে্যপ্রেনুতি সংস্থাগুনল সহভি 
ব্যবসা করভত নদভতই এই েদভক্ষে।

 োভিদার
শ্রী োভিদার। ১৯৫৫– খত িন্ম 
কণজিারভক। নেএইচনি করভত 
১৯৭৯ সাভলই চভল োি মানকজিি 
েতুিরাভ্রের ওহাভয়াভত। কালক্রভম 
খস– খদভশর িাগনরক। এবার 
নমনশগাি খেভক নিবজিানচত হাউি অফ 
নরভপ্রভিভটেটিভে। িয়পী খিভমাক্র্যার 
প্রােমী নহভসভব। খেভয়ভছি ৯৩%  
খোর। খিতার িি্য খিট্রভয়ভরর 
োিজি নিন্রিভ্র বানসন্দাভদর ধি্যবাদ 
িানিভয়ভছি নতনি। প্রচাভরর েরচ 
নহভসভব ৪ লক্ষ ৩৮ হািার ৬২০ 
িলার তুভলনছভলি োভিদার।

 স্থািপীয় সংরক্ষণ
হনরয়ািায়    সমস্ত খবসরকানর সংস্থার 
৭৫%  েভদ স্থািপীয়ভদর নিভয়াগ করভত 
হভব। নবল োশ কভর এই আইি 
আিল হনরয়ািা নবধািসো। শনরক 
খিভিনে এবং নবভরাধপী কংভরেভসর 
প্রবল আেনতি সভ্বেও। এভত অেনুশ 
নশল্– মহল। অসভন্াি প্রকাশ 
কভরভছি মারুনত সিুুনক সংস্থার 
খচয়ারম্যাি আরনস োগজিব। হনরয়ািার 
মাভিসভর তাঁভদর গান়ের কারোিা।

 বাতজিা উধাও
িতুি নফচার আসভছ এবার 
খহায়াট্ সঅ্যাভে।   িাম 
‘ নিসঅ্যানেয়ানরং খমভসভিস’। ওই 
নফচাভরর মাধ্যভম  একটি নলিভকই 
সাত নদভির মাোয় িতুি খমভসি 
মুভছ োভব। ব্যনতিগত চ্যার বা গ্রুে 
চ্যার খেভক ‘ অন্ ’ অেশভি নলিক্  
করভল, িতুি খমভসি সাত নদি 
োকভব। তার ের নিভি খেভক 
মুভছ োভব।

 খমানদ খেভরভছি
‘ খিািাল্ড ট্রাম্প ো োভরিনি, িভরন্দ্র 
খমানদ কভর খদনেভয়ভছি।  আভমনরকা 
কভরািা রুেভত ব্যেজি হভলও, োরভত 
দক্ষতার সভগে সামাল নদভছেি 
প্রধািমন্তপী।’  নবহাভরর বোরোঙার 
িিসোয় বলভলি নবভিনে সোেনত 
খিনে িাড্া। তাঁর বতিব্য,  মানকজিি 
নিবজিাচভির সম্াব্য ফলাফভলই স্পষ্ট, 
কভরািার খরাভধ ট্রাভম্পর ব্যেজিতার 
সভুোগ োভছেি খিা বাইভিি। 

রািপীব চক্রবতমী
নদনলি, ৬ িভেম্বর

গত ততন বছর জ�োট সরকোরর জেরকও কুশোসরনর দোয় মুখ্যমন্ত্রী 
ন্রীত্রীশ কুমোররর ঘোরে চোতিরয় তদরত চোইরছন প্রধোনমন্ত্রী 
নররন্দ্র জমোতদ। ‘ অ্যোতটি 
ইনকোরবেতসি’  ন্রীত্রীরশর 
তদরক জেরে তদরয় 
সরকোর গেোর তবকল্প 
িরের সন্োরন ররয়রছ 
তবর�তি। এই ছরকর 
অঙ্গ তিরসরব সোমতয়ক 
এনতিএ –র সরঙ্গ জচোর–
 িুতেশ জখেোয় জনরমরছন 
রোমতবেোস–িুত্র তচরোগ 
িোরসোয়োন। তরব জক 
�োনত, জশষরবেোয় এরস 
জত�স্্রী যোদরবর জত� 
তবর�তি– র কোরছ এত 
অসিন্রীয় িরয় উেরব!  
�নপ্োবন আছরে 
িেরব েোেু–িুরত্রর 
তনব্োচন্রী সভোয়! তোর 
ওির জত�স্্রীর িোরশ 
এরস দোঁতেরয়রছন রোহুে 
গোন্্রী, কোনিোইয়ো কুমোর, 
স্রীতোরোম ইরয়চুতর, 
দ্রীিঙ্কর ভট্োচোয্রো।

শতনবোর তবিোরর 
জশষ দফোর জভোটগ্রিণ। 
ফে �োনো যোরব মঙ্গেবোর। এবোর জভোট অন্যরকম তছে। 
তচরিতরতচত �োত, ধম,্ রোমমতদির, িোতকস্োন ইত্যোতদর িোশোিোতশ 
জবকোরত্ব, দুননীতত এবং অনুন্নয়নও ইসু্য তছে। জকৌশরে ইসু্য 
জেরক দৃতটি জঘোরোরনোর আপ্রোণ জচটিোও তছে। 

অরনরকই মরন কররছন, এবোর তবিোর তবধোনসভো তনব্োচরনর 
ফেোফে তত্রশঙ্কু িরত িোরর। যতদও যোঁরো তবিোররক ভোে করর 
জচরনন, তোঁরো জমোরটই জতমনটো মরন কররছন নো। সোংবোতদক 
কুদিন তসংরয়র কেোয়, ‘ন্রীত্রীশ–বরধর ছক করষ জফরেরছ 
তবর�তি। শুধু সমরয়র অরিক্ো। তরব আরর�তি জনতো জত�স্্রী 

যোদরবর সমে্করো অরনক জবতশ আগ্রোস্রী। জশরষর করযকটি 
�নসভোয় ন্রীত্রীরশর শর্রীর্রী ভোষো জদখুন, জচোরখমুরখ ক্োততির 
ছোয়ো স্পটি। জযন িরো�য় স্্রীকোর করর তনরয়রছন। আসরে 
উতন জমোতদ এবং  তচরোরগর জগোিন ইরছে বুঝরত জিররও নো 
জবোঝোর ভোন কররছন। অেচ �নমোনরস ওঁর ছতব এক�ন 

নম্র, ভদ্র, সুশোসরকর 
মরতোই। উর্োতদরক, 
ন্রীত্রীরশর মদ তনতষদ্ধ 
করোর তসদ্ধোরতির 
ফরে আ�ও মতিেো 
জভোটোররদর বে 
অংশ তোঁরক সমে্ন 
করর। আবোর িতরযোয়্রী 
শ্রতমকরো জকউই 
ন্রীত্রীশরক জভোট তদরছেন 
নো।’  তোঁর আরও ব্যোখ্যো, 
প্রধোনমন্ত্রী জমোতদর 
তুেনোয় এরকবোরর 
িুঁচরক জছোকরো 
জত�স্্রী এবোর জভোরটর 
ময়দোরন তবর�তি এবং 
জ� তিইউ–জক জঘোে 
খোইরয় ছোেরছন। তো 
নো িরে ১৫ বছর রো�ত্ব 
করোর ির তনব্োচন্রী 
সভোয় মুখ্যমন্ত্রীর সোমরন 
‘ ন্রীত্রীশ কুমোর মুদ্োবোদ’  
জ্োগোন ওরে?  দ্রব্যমূে্য 
তনরয় আম�নতোর 
জক্োভ জকোন িয্োরয় 

জিৌঁরছোরে মরচের সোমরন তগরয় মুখ্যমন্ত্রীর গোরয় জিঁয়ো� 
ছুরে মোরো যোয়!  প্রেমতদরক িোড্োিোতড্ েেোইরয়র আঁচ 
কররত িোররতন তবর�তি। অরনক িরর সরকোররর তবরুরদ্ধ 
মোনুরষর জক্োরভর আঁচ জিরয়ই ততেঘতে তচরোগ িোরসোয়োনরক 
ঘুঁটি তিরসরব ব্যবিোর করররছন প্রধোনমন্ত্রী। ি্যোঁ,এরক্রত্র 
অতমত শোরির ওির ভরসো কররনতন তততন। মুখ্যমন্ত্রী িরদ 
অন্য কোউরক আনরব তবর�তি। িতরতথিতত অনুযোয়্রী গত জদে 
দশরকর সরকোররর যোবত্রীয় ব্যে্তোর দোয় চোিোরনো িরব 
ন্রীত্রীরশর ঘোরেই।   

আি সভধেয় িিমত সমপীক্ষার ফল

‘ নশেণ্পী’  নচরাগ, খমানদর 
রাভগজির এবার িপীতপীশই

খশি দফার প্রস্তুনত। হানিেুভর। শুক্রবার। ছনব: নেটিআই

সংবাদ সংস্থা
নদনলি, ৬ িভেম্বর 

আ�রকর রোতটোও জ�রেই কোটোরত িরছে তরিোবতেক টিতভ– র মুখ্য সম্োদক অণব্ 
জগোস্োম্রীরক। বরবে িোইরকোট ্তোঁর অতিব্তনী �োতমরনর আত� ্থিতগত জররখরছ। শতনবোর দুিরু 
বোররোটোয় তোঁর �োতমন– আত�র্ শুনোতন িরব। 

২০১৮ সোরে এক ইতটিতরয়র তি�োইনোর ও তঁোর মোরক আত্মিত্যোয় প্রররোচনো 
জদওয়োর অতভরযোরগ জগ্রপ্োর িরয়রছন অণ্ব। আিোতত তবচোরতবভোগ্রীয় জিফো�রত 
ররয়রছন। অণ্রবর অতিব্তনী �োতমরনর আত�্ তনরয় িোইরকোরট্ জগরছন তঁোর আইন�্রীব্রী 
িতরশ সোেরভ। তকন্তু অন্য িরক্র বক্তব্য জশোনোর িরই অণ্রবর �োতমরনর ব্যোিোরর 
তসদ্ধোতি জনওয়ো িরব বরে �োতনরয়রছন িোইরকোরট্র তবচোরিতত এসএস তশরডে ও 
তবচোরিতত এমএস করতনক। অণ্বরক জ�ে জিফো�রত তনরত জচরয় মুবেই িুতেশ আত�্ও 
�োতনরয়তছে। তকন্তু প্রধোন তবচোরতবভোগ্রীয় ম্যোত�স্ট্রট ( তসর�এম)  আত�্ খোতর� করর 
জদন। জসই রোয়রক চ্যোরেঞ্জ কররব মিোরোষ্ট্র িুতেশ। আদোেরত অণ্রবর আইন�্রীব্রী 
িতরশ সোেরভ বরেন, ‘ তসর�এম বরেরছন, অণ্রবর জগ্রপ্োতর জবআইতন। িুতেরশর 
ভূতমকোও সরতিোষ�নক নয়। ২২৬ ধোরো অনুসোরর আদোেত অণ্রবর �োতমন মঞ্জুর 
কররত িোরর।’  িোইরকোট্ সোফ বরেরছ, সব িরক্র বক্তব্য জশোনোর িরই তসদ্ধোতি 
িরব। তোর আরগ নয়।  এতদরক, অণ্রবর তবরুরদ্ধ স্োতধকোর ভরঙ্গর জনোটিরসর মোমেোয় 
মিোরোষ্ট্র তবধোনসভোর সতচবরক আদোেত অবমোননোর জনোটিস ধরোে সুতপ্রম জকোট্। 
শুনোতন দু’ সপ্োি ির। জসতদন তবধোনসভোর সতচবরক আদোেরত িোত�র িরয় জকন তঁোর 
তবরুরদ্ধ আদোেত অবমোননোর মোমেো িরব নো, তোর কোরণ �োনোরত বরেরছ আদোেত। 
মোমেোয় এখনই জগ্রপ্োর করো যোরব নো অণ্বরক। 

অতভরনতো সুশোতি তসং রো�িুত মতুৃ্য– মোমেোর খবর– সংক্োতি তবষরয় অণব্রক 
তবতধভরঙ্গর জনোটিস ধরোয় মিোরোষ্ট্র সরকোর। শ্রীষ ্আদোেরতর দ্োরথি িন অণব্। িো্ো 
তিরসরব অণ্ব তবধোনসভোর জগোিন্রীয়তো েঙ্ঘন করররছন �োতনরয় ১৩ অর্োবর তোঁরক তচঠি 
িোেোন তবধোনসভোর সতচব। শুক্বোর অণর্বর মোমেোর শুনোতন িয় সতুপ্রম জকোরটর্ প্রধোন 
তবচোরিতত এসএ জবোবরদর জনতৃত্বোধ্রীন ততন তবচোরিততর জবরচে। শুনোতন– িরব্ প্রধোন 
তবচোরিতত জবোবরদ, তবচরিতত এসএ জবোিোন্নো, তবচোরিতত তভ রোমসবু্রহ্মণ্যম প্ররত্যরকই 
তবধোনসভোর সতচরবর তচঠি তনরয় তবস্ময় প্রকোশ কররন। �োনোন, এই তচঠি তবচোর তবভোরগর 
কো�করম ্িস্রক্রির শোতমে। এই মোমেোয় শ্রীষ ্আদোেত অ্যোটতন ্জ�নোররে জক জক 
জবণরুগোিোেরক জনোটিস িোঠিরয়রছ।  

আভরকরা রাত
খিভলই অণজিব

রািপীব চক্রবতমী
নদনলি, ৬ িভেম্বর

েুরভিা শনরক মহারাভ্রের নশবভসিা সগে খছভ়েভছ। 
সভর খগভছ োঞ্াভবর নশভরামনণ অকানল দল। 
দানিজিনলভঙ েে বদভলভছ খগােজিা িিমুনতি খমাচজিা। 
এেি সম্পকজি নততি তানমলিা়েুর এআইএনিএমভক– র 
সভগে। নবভিনে নক ‘ একাই একভশা’ িপীনত নিভয় 
এভগাভছে? 

প্রশ্নরা উঠভত শুরু কভরনছল অভিক আভগই। 
ইদািপীং তানমলিা়েুভত শনরক দল এআইএনিএমভক 
সরকাভরর সভগে সম্পভকজির অবিনত হভয়ভছ নবভিনে–
  র। আরও স্পষ্ট কভর বলভল, এআইএনিএমভক–  র 
সভগে সঙ্াভত িন়েভয়ভছ নবভিনে। শুক্রবার 
তানমলিা়েু েুনলশ আরক কভরভছ রাি্য নবভিনে 
সোেনত এল মুরুগািভক।

কপী নিভয় সঙ্াত?  এক মাভসর খেনত্ খেল 
োত্ার কমজিসনূচ ( হাভত বলিম নিভয় ধমমীয় োত্া)  
নিভয়নছল নবভিনে। শনরক দলভক এই কমজিসূনচর 
অিুমনত খদয়নি রাভি্য ক্ষমতাসপীি এআইএনিএমভক 
সরকার। এর খিভরই খস– রাভি্য তুমুল সঙ্াভতর 
েনরনস্থনত ততনর হভয়ভছ। অিুমনত ছা়োই শুক্রবার খিার কভর নবতনকজিত ধমমীয় 
োত্া শুরু কভর নবভিনে। এক মাভসর এই োত্া খশি হওয়ার কো ৬ নিভসম্বর। 
বাবনর মসনিদ ধ্ংভসর বিজিেূনতজির নদি। এভহি ধমমীয় োত্ায় সাম্প্রদানয়ক সম্প্রপীনত 
িষ্ট হভত োভর। অশানন্ সৃনষ্ট হভত োভর। তা ছা়ো কভরািা– নবেেজিভয়র আবভহ 
এমি ধমমীয় োত্া ব়েস়ে নবেদ খিভক আিভত োভর, এই আশঙ্কায় নবভিনে–  র 
ধমমীয় োত্ায় অিুমনত খদয়নি এআইএনিএমভক সরকার। নকন্তু তাভত কপী!   অিুমনত 
ছা়োই েভে খিভমনছল নবভিনে সমেজিভকরা। হাভত খেল (বলিম) নিভয় োত্ার 
অরেোভগ নছভলি রাি্য নবভিনে সোেনত এল মুরুগাি। তঁাভক আরক কভর 
তানমলিা়েু েুনলশ।

রািনিনতক মহভলর একাংভশর মভত, আগামপী বছরই তানমলিা়েুভত নবধািসো 
নিবজিাচি। খদবতা মুরুগার িাভম এই খেনত্ খেল োত্া নবভশিত নহনু্দ খোভরর নদভক 
লক্ষ্য খরভেই খরািণা কভরনছল নবভিনে। তারা এভকর ের এক রাি্য দেভলর 
খেলায় মতি। কণজিারক ছা়ো দনক্ষভণর রাি্যগুভলাভত িনম খিই তাভদর। তাই ধমমীয় 

সু়েসুন়ে নদভয় বাবনর মসনিদ ধ্ংভসর বিজিেূনতজি উদ্ োেভির িি্য খেনত্ খেল োত্া 
কভর দনক্ষভণর রাি্যগুভলাভত উভতিিিা সৃনষ্ট করভত চাইভছ। ধমমীয় োত্ায় সাধারণত 
প্রশাসি অিুমনত নদভয় োভক। এ– খক্ষভত্ অশানন্র আশঙ্কায় রদ কভরভছ রাি্য 
সরকার। নকন্তু নবভিনে তাভদর শনরক দল এআইএনিএমভক–খক খেভ়ে খফলভতও 
প্রস্তুত। িয়লনলতার মৃতু্যর ের দলপীয় খকান্দভল দুবজিল এআইএনিএমভক। নবভিনে 
খসই সুভোগভক কাভি লাগভত চাইভছ। ৬ নিভসম্বর বাবনর ধ্ংভসর বিজিেূনতজি, তাই 
আইিশৃঙ্খলা নিভয় আশঙ্কায় এই োত্া নিনিদ্ধ করার আভবদি িমা েভ়ে মাদ্াি 
আদালভত। গত বুধবার মাদ্াি হাইভকাভরজি সরকার িানিভয়ভছ, নবভিনে–  খক ধমমীয় 
োত্ার অিুমনত খদওয়া হয়নি। বলা হভয়ভছ, এমনিভতই মারাত্মক কভরািা– েনরনস্থনত। 
তার ওের এমি ধমমীয় োত্া খেভক সংক্রমণ সুিানমর খচহারা নিভত োভর। তবু 
খিার কভর কমজিসূনচ োলভি েভে খিভমনছল নবভিনে। রাি্য নবভিনে সোেনত 
মুরুগাি িািাি, ‘ ধমমীয় খশাোোত্া করা সাংনবধানিক অনধকার। তাই কমজিসূনচ 
রভদর প্রশ্ন খিই।’     

এতিএমরক, তবর�তি 
এবোর জেরগ জগে! 

উত্তরপ্ররদশ
তবধোন িতরষরদ 
এতগরয় সিো– ই

আিকাভলর প্রনতভবদি
নদনলি, ৬ িভেম্বর

নিভসম্বভর উতিরপ্রভদশ নবধাি েনরিভদর নিবজিাচি। ল়োইভয় 
এনগভয় রভয়ভছ সমািবাদপী োটিজি। ১১টি আসভি নিবজিাচভির 
নবজ্ঞনপ্ত প্রকানশত হভয়ভছ। েদগুভলা ফঁাকা হভয়ভছ গত খম 
মাভস। কভরািা ও লকিাউভির খিভর এত নদি নিবজিাচি– প্রনক্রয়া 
শুরু হয়নি। এই নিবজিাচভিও সো–  খক েরাস্ত করার েণ কভরভছ 
বসো।
স্পীকৃত কভলভির স্াতক ও স্থায়পী নশক্ষকভদর খোভর নিবজিানচত 
হি নবধাি েনরিভদর সদস্যরা। খমার ১০০ আসভির নবধাি 

েনরিভদ ৫২ িি সো–  র হাভত। মাত্ ১৯ িি রভয়ভছি 
নবভিনে–  র দেভল। নবএসনে–  র দেভল ৮টি এবং কংভরেভসর 
হাভত রভয়ভছ ২টি আসি। কংভরেভসর এক সদস্য দপীভিশকুমার 
নসং ইনতমভধ্য নবভিনে– খত খোগ নদভয়ভছি। বৃহস্পনতবারই 
১১ প্রােমীর িাম খরািণা কভর নদভয়ভছ অনেভলশ োদভবর দল। 
শুধু িাম খরািণাই িয়, সো খিতা সঞ্য়কুমার নমশ্র বভরনল–
  খমারাদাবাদ টিচাসজি খকন্দ্র খেভক মভিািয়িেত্ িমা নদভয়ভছি। 
সো এবং নবভিনে উেভয়ই তাভদর আসি বা়োভিার খচষ্টায় 
খিভম েভ়েভছ। শাসক দল নবভিনে নবধাি েনরিভদ অত্যন্ 
দুবজিল। আসি– সংে্যা বা়োভত নবধাি েনরিভদর খকন্দ্রগুভলা 
দেল করভত দানয়ত্ব খদওয়া হভয়ভছ রাভি্যর মন্তপীভদর। 

বতজিমাভি ১৪টি আসি ফঁাকা। এর মভধ্য নিভসম্বভর ১১টি 
আসভি খোর খরািণা কভরভছ নিবজিাচি কনমশি। মভিািয়ভির 
খশি নদি ১২ িভেম্বর। সব ক’ টি আসভিই প্রােমী– তানলকা 
খরািণা কভরভছ সো। নবভিনে সরকানর োভব এেিও 
প্রােমী– তানলকা খরািণা কভরনি। তভব সম্াব্য প্রােমীভদর 
নিভির নিভির এলাকায় ‘ কাি’  করভত োঠিভয় খদওয়া 
হভয়ভছ। তঁাভদর সহভোনগতা করভত োঠাভিা হভয়ভছ নসনিয়র 
খিতাভদরও। 
অি্য নদভক, কংভরেস এবার প্রােমী নিবজিাচভি নবভশি গুরুত্ব 
নদভয়ভছ। তারাও তানলকা খরািণা কভরভছ। এ ছা়োও এই 
ল়োইভয় রভয়ভছ ওমপ্রকাশ শমজিার ‘ নশক্ষক দল’।  

েনরচালকমণ্লপী েিজিভদর সোর নবজ্ঞনপ্ত
তেত্টং জরগুরেশনস, ২০১৫–এর জরগুরেশন ২৯ ও ৪২–এর জপ্রতক্রত এতদ্দোরো এই তবজ্ঞতপ্ 
�োতর করো িরছে জয, অন্যোন্য তবষরয়র িোশোিোতশ ২০২০–২১ অেব্রষ ্অতিব্তনী েভ্যোংশ ( যতদ 
েোরক)  প্রদোন তবরবচনো ও অনরুমোদরনর �ন্য জকোম্োতনর িতরচোেকমণ্ডে্রী িষর্দর সভো 
বধুবার, ১১ িভেম্বর, ২০২০ তোতররখ আরয়োত�ত িরব। িষর্দর তররফ জঘোতষত িরে ২০২০–
২১ অেব্রষ ্ ইকুইটি জশয়োরগুতের ওির অতিব্তনী েভ্যোংশ প্রদোরনর �ন্য এই জকোম্োতন 
শুক্রবার, ২০ িভেম্বর, ২০২০ তোতরখটিরক ‘ নতেভুতক্তর তোতরখ’  তথির করররছ।
‘ খকাি অফ ইটোরি্যাল প্রনসনিওরস অ্যান্ড কিিা্ ফর নপ্রভেিশি অফ ইিসাইিার 
খট্রনিং ইি নসনকউনরটিি অফ খকাল ইনন্ডয়া নলনমভরি’  অধ্রীরন এই জকোম্োতন ইততমরধ্যই 
২৮ জসরটেবের, ২০২০ জেরক এর ‘ খট্রনিং উইভন্ডা’  বন্ করর তদরয়রছ যো িতরচোেকমণ্ডে্রী 
িষ্রদর তসদ্ধোতি জঘোষণোর ৪৮ ঘণ্ো িরর জখোেো িরব।
এই জনোটিসটি জকোম্োতনর www.coalindia.in  ওরয়সোইরট ‘ Investor Center, Events & 
Announcements ’  শ্রীষো্ধ্রীরন, তৎসি ্টক এক্সরচঞ্জসমূরির ওরয়বসোইটগুতেরতও ( অেো্ৎ, 
www.bseindia.com  এবং www.nseindia.com )  জদখো যোরব।
 খকাল ইনন্ডয়া নলনমভরি–এর িরক্
 স্োাঃ–
থিোন :   কেকোতো ( এম নবশ্িােি) 
তোতরখ :   ৬ নরভবের, ২০২০ জকোম্োতন জসরক্টোতর এবং কমপ্োরয়সি অতফসোর

খকাল ইনন্ডয়া নলনমভরি
 একটি মহারত্ন খকাম্পানি

( ভোরত সরকোররর একটি উরদ্যোগ) 
চতুে্ তে, জকোর–২, জপ্রতমরসস নং ০৪–এমএআর, প্ট নং এএফ–৩,
অ্যোকশন এতরয়ো–১এ, তনউটোউন, রো�োরিোট, কেকোতো–৭০০ ১৫৬

জফোন:  ০৩৩–২৩২৪ ৬৫২৬;  ফ্যোক্স:  ০৩৩–২৩২৪ ৬৫১০
ই–জমে:  mviswanathan2.cil@coalindia.in ;  ওরয়বসোইট:  www.coalindia.in 

নসআইএি:  L23109WB1973GOI028844 

অঞ্চল অনফস, কলকাতা
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রুল ৮( ১) , দেল নবজ্ঞনপ্ত
জযরিতু,  তদ সোউে ইতডেয়োন ব্যোঙ্ক তোঃ–এর অনুরমোতদত অতফসোর তিরসরব তনম্নস্োক্রকোর্রী, 
তসতকউতরটোইর�শন অ্যোডে তরকনস্ট্রোকশন অফ তফনোতসিয়োে অ্যোরসটস অ্যোডে এনরফোস্রমটি অফ তসতকউতরটি 
ইটিোরর্ট অ্যো্, ২০০২ জমোতোরবক এবং তসতকউতরটি ইটিোরর্ট ( এনরফোস্রমটি)  রুেস, ২০০২– এর রুে 
৩–এর সরঙ্গ িেন্রীয় উক্ত অ্যোর্র ১৩( ১২)  ধোরোধ্রীরন তোঁর ওির অতি্ত ক্মতোবরে খদিদার ( ১)  শ্রী 
তেিকুমার মণ্ল, খমসাসজি নসমভকা ইন্ডান্রিি– এর স্ত্বানধকারপী  ১/ ২ ফনকরদাস মণ্ল খলি, হাও়ো, 
েনচিমবগে– ৭১১১০১ এবং িানমিদার ( ২)  শ্রীমতপী সপীমা মণ্ল স্ামপী তেি কুমার মণ্ল, ১/ ২ ফনকর দাস 
মণ্ল খলি, হাও়ো, েনচিমবগে– ৭১১১০১– এর প্রতত ১৫. ০৭. ২০২০ তোতরখ সংবতেত ১৩( ২)  ধোরোধ্রীরন 
দোতব তবজ্ঞতপ্ ইসু্য কররতছরেন, যোরত উক্ত তবজ্ঞতপ্ প্রোতপ্র তোতরখ জেরক ৬০ তদরনর মরধ্য সংতলিটি তবজ্ঞতপ্রত 
বতণত্ িতরমোণ অে্োঙ্ক রাঃ ৩৫,৭২,৭২৬. ২৬ ( েঁয়নত্শ লক্ষ বাহাতির হািার সাতভশা ছানবিশ রাকা ছানবিশ 
েয়সা)  সুদ সরমত আদোয় জদওয়োর �ন্য তোঁরদর আহ্োন �োনোরনো িরয়তছে।
উক্ত জদনদোর  ওই িতরমোণ অে্োঙ্ক আদোয় তদরত ব্যে্ িওয়োয় এতদ্দোরো তবরশষ করর ওই জদনদোর/ �োতমনদোর 
 এবং �নসোধোররণর জ্ঞোতোরে্ �োনোরনো িরছে জয, তনম্নস্োক্রকোর্রী উক্ত রুেসমরূির রুে ৮– এর সরঙ্গ িেন্রীয় 
উক্ত অ্যোর্র ১৩( ৪)  ধোরোধ্রীরন তোঁর ওির অতি্ত ক্মতোবরে ৫ িভেম্বর, ২০২০ তোতররখ তনরম্ন বতণ্ত 
সম্তত্তর প্রত্রীক্রী দখে তনরয়রছন।
তবরশষ করর সংতলিটি জদনদোর/ �োতমনদোর এবং  �নসোধোরণরক এতদ্দোরো তনরম্নোক্ত সম্তত্ত তনরয় জেনরদন নো 
করোর �ন্য সতক্ করো িরছে এবং এর িররও উক্ত সম্তত্ত তনরয় জয জকোনও জেনরদন করো িরে তো উক্ত 
তবজ্ঞতপ্রত উতলিতখত বরকয়ো রাঃ ৩৬,৪১,১২৩. ১১ ( ছনত্শ লক্ষ একচনলিশ হািার একভশা খতইশ রাকা ও 
এগাভরা েয়সা মাত্)  যো ০৫. ১১. ২০২০ তোতররখর ও তোর ওির সুদ, মোশুে, আনুষতঙ্গক খরচোিোতত  ইত্যোতদ 
সরমত তদ সোউে ইতডেয়োন ব্যোঙ্ক তোঃ –এর চো�্ সোরিক্ িরব।      
এর িোশোিোতশ উক্ত অ্যোর্র ১৩ ধোরোর ( ৮)  উিধোরোর সংথিোন জমোতোরবক উিেব্ধ সমরয়র মরধ্য ব্যোরঙ্কর 
প্রোি্য বরকয়ো টোকোিয়সো আদোয় তদরয় তনম্নতেতখত �োতমনযুক্ত সম্তত্ত ছোতেরয় জনওয়োর ব্যবথিো করোর �ন্য 
সংতলিটি জদনদোর/ �োতমনদোর/ বন্কদোতোগরণর দৃতটি আকষ্ণ করো িরছে।            

স্থাবর সম্পনতির নববরণ
২ কোেো ১১ ছটোক ১১ বগ্ফুট বোস্তু �তমর সকে অংশ– সি তদুিতর ভবন তনতম্ত জমৌ�ো–  ব্যোটরো, দোগ 
নং ২ খততয়োন নং ১৩৬, েোনো–  ব্যোটরো জপ্রতমরসস নং ½  অংশ ফতকর দোস মণ্ডে জেন, জ�েো–  জরত�স্ট্রোর 
এবং এতিএসআর িোওেো– ৭১১১০১ , িোওেো জিৌরসভোর অতিগত্, মোতেকোনো তিন কুমোর মণ্ডরের যোর 
জরত�্টোি ্ তিি অফ জসরটেরমটি ( বরদিোবস্)  তোতরখ ২৯. ০৮. ১৯৯২ যো এতিএসআর িোওেো অতফরস 
জরত�তস্ট্রকৃত নতেভুক্ত বুক নং ১ ১৯৯২ সোরের নং ৫৩১৪ যোর জচৌিতদি:  উত্তরর:  ফ্যো্তর এবং মদন জমোিন 
রোরয়র িতরসর িূরব্:  ৪ ফুট ৬ ইতচে সোধোরণ িতরসর এবং দুগ্োিদ রোরয়র সম্তত্ত, দতক্রণ–  ফতকর দোস 
মণ্ডে জেন, িতচিরম:  ঋতষরকশ মণ্ডরের বোতে।

তানরে:  ০৫. ১১. ২০২০ অিুভমানদত আনধকানরক
স্থাি:  কলকাতা নদ সাউে ইনন্ডয়াি ব্যাঙ্ক নলঃ
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