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To,

Listing Department,
Bombay Stock Exchange Limited,
l4th Floor, P.J.Towers, Dalal Street,
Mumbai- 400001
Scrip Code 533278

Listing Department,
National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai - 400051.
Ref: ISIN - INE522F010l4

Dear Sir,
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Shielding Covid patients from hospitalinsurer crossre
Hospitals and insurance companies need to
agree on package, standard costs for treatment
SHOBHA ROY

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 oered 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.

LEAD
STORY

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

Pandemic covers

Comfort during crisis The Corona Kavach policy benet is extended to home
care for up to 14 days, on the doctor’s advice ISTOCK PHOTO

ory and Development Authority of
India), has allowed insurance com
panies to come up with two pan
demicspecic 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 benet 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 benet
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

■

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.

to 40 lakh pandemicspecic
policies, of which Corona Kavach ac
counts for nearly 90 per cent.
“Corona Kavach is a great plan for
somebody who cannot aord a com
prehensive health policy, and given
the current scenario (with job losses
and salary cuts), aordability 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 crossre between hos
pitals and insurance companies, in
what are already challenging times.

BY INVITATION

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

KS ROSHAN
MENON

SOHINI
BANERJEE

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 identier,
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

CM
YK

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
identied 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

Trust rating could be given by a govtappointed auditor ISTOCKPHOTO

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
cied how the ecosystem shall

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

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
Mangaldas & Co. Views
are personal
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কলকাতা শনিবার ৭ নভেম্বর ২০২০

আজ সন্ধেয় জনমত সমীক্ষার ফল

বিচ্ছেদের আর্জি
এলেই খ�োরপ�োশ

বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন আদালতে
পেশ হওয়ার দিন থেকেই স্ত্রী ও
সন্তান খোরপোশ পাবেন। এক রায়ে
জানিয়েছে সুপ্রিম কোর।্ট আদালত
জানিয়েছে, বিচ্ছেদের পর অনেক
স্ত্রীই আর্থিক সঙ্কটে পড়েন। কারণ
মামলা দীর্ঘ দিন ধরে চলে। নতু ন রায়ে
তার সুরাহা হবে। নির্দেশ না মানলে
স্বামীকে আটক করা হতে পারে। তঁার
সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত হতে পারে। স্ত্রী
চাকরি করলে সন্তানের পড়াশোনার
খরচ স্বামীর সঙ্গে ভাগ হতে পারে।
স্ত্রী যে–ধরনের জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত,
প্রাপ্য খোরপোশ তেমনটাই হবে।

আগে আশা নেই

বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ফল
প্রকাশের আগে লালুপ্রসাদ যাদবের
জামিনের আশা নেই। পশুখাদ্য
কেলেঙ্কারির একাধিক মামলায়
দ�োষী রাজদ–প্রধান অসুস্থতার
কারণে আগেই দেওঘর ও চাইবাসা
রাজস্ব মামলায় জামিন পেয়েছেন।
মুক্তি পেতে দুমকা রাজস্ব মামলায়
জামিন দরকার। তার শুনানি ছিল ৯
অক্টোবর। পিছিয়ে হল ১০ নভেম্বর।
সেদিনই বিহারের ফল বের�োবে।

মাস্ক পরলেই

দিল্লিতে তৃ তীয় দফায় হানা দিয়েছে
কর�োনা। পরিস্থিতি উদ্বেগজনক।
মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল
তবু আশাবাদী, এই সমস্যা
ক্ষণস্থায়ী। দিল্লিবাসীর কাছে তঁার
আবেদন, ‘মাস্ক পরুন। মাস্ক পরতে
জন–আন্দোলন গড়ে তু লনু । জানি,
শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। উপায় নেই। মাস্ক
পরলেই দ্রুত দূর হবে কর�োনা।’

কর্ণাটকেও

 র�োনাভাইরাসের কারণে
ক
কর্ণাটকেও বাজি নিষিদ্ধ হল।
শুক্রবার এই সিদ্ধান্ত ঘ�োষণা করেন
রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিএস ইয়েদুরাপ্পা।
বাজির ধেঁায়া কর�োনা–আক্রান্তদের
পক্ষে ক্ষতিকারক। পাশাপাশি,
দূষিত বায়ু আরও সংক্রমণ ছড়ায়,
বিশেষজ্ঞরা বলছেন। পশ্চিমবঙ্গ,
দিল্লি, রাজস্থান, ওডিশা সরকার
আগেই বাজি নিষিদ্ধ করেছে।

নজরকাড়া

‘শিখণ্ডী’ চিরাগ, ম�োদির
টার্গেট এবার নীতীশই

রাজীব চক্রবর্তী

যাদবের সমর্থকরা অনেক বেশি আগ্রাসী। শেষের কযেকটি
জনসভায় নীতীশের শরীরী ভাষা দেখুন, চ�োখেমুখে ক্লান্তির
দিল্লি, ৬ নভেম্বর
ছায়া স্পষ্ট। যেন পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছেন। আসলে
গত তিন বছর জ�োট সরকারে থেকেও কুশাসনের দায় মুখ্যমন্ত্রী উনি ম�োদি এবং চিরাগের গ�োপন ইচ্ছে বুঝতে পেরেও না
নীতীশ কুমারের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চাইছেন প্রধানমন্ত্রী ব�োঝার ভান করছেন। অথচ জনমানসে ওঁর ছবি একজন
নম্র, ভদ্র, সুশাসকের
নরেন্দ্র ম�োদি। ‘অ্যান্টি
মত�োই। উল্টোদিকে,
ইনকাম্বেন্সি’ নীতীশের
নীতীশের মদ নিষিদ্ধ
দিকে ঠেলে দিয়ে
করার
সিদ্ধান্তের
সরকার গড়ার বিকল্প
ফলে আজও মহিলা
পথের সন্ধানে রয়েছে
ভ�োটারদের
বড়
বিজেপি। এই ছকের
অংশ তাঁকে সমর্থন
অঙ্গ হিসেবে সাময়িক
এনডিএ–র সঙ্গে চ�োর–
করে। আবার পরিযায়ী
পুলিশ খেলায় নেমেছেন
শ্রমিকরা
কেউই
রামবিলাস–পুত্র চিরাগ
নীতীশকে ভ�োট দিচ্ছেন
পাস�োয়ান। তবে কে
না।’তাঁর আরও ব্যাখ্যা,
জানত, শেষবেলায় এসে
প্রধানমন্ত্রী ম�োদির
তু লনায় একেবারে
তেজস্বী যাদবের তেজ
পুঁচকে
ছ�োকরা
বিজেপি–র কাছে এত
অসহনীয় হয়ে উঠবে!
তেজস্বী এবার ভ�োটের
জনপ্লাবন আছড়ে
ময়দানে বিজেপি এবং
পড়বে লালু–পুত্রের
জেডিইউ–কে ঘ�োল
নির্বাচনী সভায়! তার
খাইয়ে ছাড়ছেন। তা
ওপর তেজস্বীর পাশে
না হলে ১৫ বছর রাজত্ব
এসে দাঁড়িয়েছেন রাহুল
করার পর নির্বাচনী
গান্ধী, কানহাইয়া কুমার,
সভায় মুখ্যমন্ত্রীর সামনে
সীতারাম ইয়েচু রি,
‘নীতীশ কুমার মুর্দাবাদ’
দীপঙ্কর ভট্টাচার্যরা।
স্লোগান ওঠে?দ্রব্যমূল্য
শনিবার বিহারে
শেষ দফার প্রস্তুতি। হাজিপুরে। শুক্রবার। ছবি: পিটিআই নিয়ে আমজনতার
ক্ষোভ ক�োন পর্যায়ে
শেষ দফার ভ�োটগ্রহণ।
ফল জানা যাবে মঙ্গলবার। এবার ভ�োট অন্যরকম ছিল। প�ৌঁছ�োলে মঞ্চের সামনে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর গায়ে পেঁয়াজ
চিরপরিচিত জাত, ধর্ম, রামমন্দির, পাকিস্তান ইত্যাদির পাশাপাশি ছুড়ে মারা যায়!প্রথমদিকে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আঁচ
বেকারত্ব, দুর্নীতি এবং অনুন্নয়নও ইস্যু ছিল। ক�ৌশলে ইস্যু করতে পারেনি বিজেপি। অনেক পরে সরকারের বিরুদ্ধে
থেকে দৃষ্টি ঘ�োরান�োর আপ্রাণ চেষ্টাও ছিল।
মানুষের ক্ষোভের আঁচ পেয়েই তড়িঘড়ি চিরাগ পাস�োয়ানকে
অনেকেই মনে করছেন, এবার বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করেছেন প্রধানমন্ত্রী। হ্যাঁ,এক্ষেত্রে
ফলাফল ত্রিশঙ্কু হতে পারে। যদিও যাঁরা বিহারকে ভাল করে অমিত শাহের ওপর ভরসা করেননি তিনি। মুখ্যমন্ত্রী পদে
চেনেন, তাঁরা ম�োটেই তেমনটা মনে করছেন না। সাংবাদিক অন্য কাউকে আনবে বিজেপি। পরিস্থিতি অনুযায়ী গত দেড়
কুন্দন সিংয়ের কথায়, ‘নীতীশ–বধের ছক কষে ফেলেছে দশকের সরকারের যাবতীয় ব্যর্থতার দায় চাপান�ো হবে
বিজেপি। শুধু সময়ের অপেক্ষা। তবে আরজেডি নেতা তেজস্বী নীতীশের ঘাড়েই।

উত্তরপ্রদেশ
বিধান পরিষদে
এগিয়ে সপা–ই

নিষিদ্ধ হচ্ছে বাজি। মৃৎশিল্পীর
মুখে প্রদীপের আল�ো। দিল্লিতে।
ছবি: পিটিআই

যথা ইচ্ছা

কর�োনার ক�োপে এমনিতেই
তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীরা বাড়ি থেকে কাজে
অভ্যস্ত হয়েছেন। এবার দেশের
যে–ক�োনও জায়গায় বসে কাজ
করায় ছাড় পাচ্ছেন তঁারা। এবং স্থায়ী
ভাবে। বিপিও (বিজনেস প্রসেস
আউটস�োর্সিং)এবং আইটিইএস
(আইটি–এনাবেল্ড সার্ভিস)
সংস্থাগুলির নির্দেশিকা দিয়ে জানাল
কেন্দ্র। তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলি সহজে
ব্যবসা করতে দিতেই এই পদক্ষেপ।

থানেদার

শ্রী থানেদার। ১৯৫৫–তে জন্ম
কর্ণাটকে। পিএইচডি করতে
১৯৭৯ সালেই চলে যান মার্কিন
যুক্তরাষ্ট্রের ওহায়�োতে। কালক্রমে
সে–দেশের নাগরিক। এবার
মিশিগান থেকে নির্বাচিত হাউজ অফ
রিপ্রেজেন্টেটিভে। জয়ী ডেম�োক্র্যাট
প্রার্থী হিসেবে। পেয়েছেন ৯৩%
ভ�োট। জেতার জন্য ডেট্রয়েটের
থার্ড ডিস্ট্রিক্টের বাসিন্দাদের ধন্যবাদ
জানিয়েছেন তিনি। প্রচারের খরচ
হিসেবে ৪ লক্ষ ৩৮ হাজার ৬২০
ডলার তু লেছিলেন থানেদার।

স্থানীয় সংরক্ষণ

হরিয়ানায় সমস্ত বেসরকারি সংস্থার
৭৫%পদে স্থানীয়দের নিয়�োগ করতে
হবে। বিল পাশ করে এই আইন
আনল হরিয়ানা বিধানসভা। শরিক
জেজেপি এবং বির�োধী কংগ্রেসের
প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও। এতে অখুশি
শিল্প–মহল। অসন্তোষ প্রকাশ
করেছেন মারুতি সুজুকি সংস্থার
চেয়ারম্যান আরসি ভার্গব। হরিয়ানার
মানেসরে তঁাদের গাড়ির কারখানা।

রাজীব চক্রবর্তী
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পুরন�ো শরিক মহারাষ্ট্রের শিবসেনা সঙ্গ ছেড়েছে।
সরে গেছে পাঞ্জাবের শির�োমণি অকালি দল।
দার্জিলিঙে পথ বদলেছে গ�োর্খা জনমুক্তি ম�োর্চা।
এখন সম্পর্ক তিক্ত তামিলনাড়ুর এআইএডিএমকে–র
সঙ্গে। বিজেপি কি ‘একাই একশ�ো’ নীতি নিয়ে
এগ�োচ্ছে?
প্রশ্নটা উঠতে শুরু করেছিল অনেক আগেই।
ইদানীং তামিলনাড়ুতে শরিক দল এআইএডিএমকে
সরকারের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হয়েছে বিজেপি–
র। আরও স্পষ্ট করে বললে, এআইএডিএমকে–র
সঙ্গে সঙ্ঘাতে জড়িয়েছে বিজেপি। শুক্রবার
তামিলনাড়ু পুলিশ আটক করেছে রাজ্য বিজেপি
সভাপতি এল মুরুগানকে।
কী নিয়ে সঙ্ঘাত?এক মাসের ভেত্রি ভেল
যাত্রার কর্মসূচি (হাতে বল্লম নিয়ে ধর্মীয় যাত্রা)
নিয়েছিল বিজেপি। শরিক দলকে এই কর্মসূচির
অনুমতি দেয়নি রাজ্যে ক্ষমতাসীন এআইএডিএমকে
বল্লম উঁচিয়ে উসকানি তামিলনাড়ুর বিজেপি সভাপতি মুরুগনের। তিরুবল্লুরে। ছবি: পিটিআই
সরকার। এর জেরেই সে–রাজ্যে তু মুল সঙ্ঘাতের
পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। অনুমতি ছাড়াই শুক্রবার জ�োর করে বিতর্কিত ধর্মীয় সুড়সুড়ি দিয়ে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের বর্ষপূর্তি উদ্যাপনের জন্য ভেত্রি ভেল যাত্রা
যাত্রা শুরু করে বিজেপি। এক মাসের এই যাত্রা শেষ হওয়ার কথা ৬ ডিসেম্বর। করে দক্ষিণের রাজ্যগুল�োতে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে চাইছে। ধর্মীয় যাত্রায় সাধারণত
বাবরি মসজিদ ধ্বংসের বর্ষপূর্তির দিন। এহেন ধর্মীয় যাত্রায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রশাসন অনুমতি দিয়ে থাকে। এ–ক্ষেত্রে অশান্তির আশঙ্কায় রদ করেছে রাজ্য
নষ্ট হতে পারে। অশান্তি সৃষ্টি হতে পারে। তা ছাড়া কর�োনা–বিপর্যয়ের আবহে সরকার। কিন্তু বিজেপি তাদের শরিক দল এআইএডিএমকে–কে ঝেড়ে ফেলতেও
এমন ধর্মীয় যাত্রা বড়সড় বিপদ ডেকে আনতে পারে, এই আশঙ্কায় বিজেপি–র প্রস্তুত। জয়ললিতার মৃত্যুর পর দলীয় ক�োন্দলে দুর্বল এআইএডিএমকে। বিজেপি
ধর্মীয় যাত্রায় অনুমতি দেয়নি এআইএডিএমকে সরকার। কিন্তু তাতে কী!অনুমতি সেই সুয�োগকে কাজে লাগতে চাইছে। ৬ ডিসেম্বর বাবরি ধ্বংসের বর্ষপূর্তি, তাই
ছাড়াই পথে নেমেছিল বিজেপি সমর্থকেরা। হাতে ভেল (বল্লম) নিয়ে যাত্রার আইনশৃঙ্খলা নিয়ে আশঙ্কায় এই যাত্রা নিষিদ্ধ করার আবেদন জমা পড়ে মাদ্রাজ
অগ্রভাগে ছিলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি এল মুরুগান। তঁাকে আটক করে আদালতে। গত বুধবার মাদ্রাজ হাইক�োর্টে সরকার জানিয়েছে, বিজেপি–কে ধর্মীয়
তামিলনাড়ু পুলিশ।
যাত্রার অনুমতি দেওয়া হয়নি। বলা হয়েছে, এমনিতেই মারাত্মক কর�োনা–পরিস্থিতি।
রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, আগামী বছরই তামিলনাড়ুতে বিধানসভা তার ওপর এমন ধর্মীয় যাত্রা থেকে সংক্রমণ সুনামির চেহারা নিতে পারে। তবু
নির্বাচন। দেবতা মুরুগার নামে এই ভেত্রি ভেল যাত্রা বিশেষত হিন্দু ভ�োটের দিকে জ�োর করে কর্মসূচি পালনে পথে নেমেছিল বিজেপি। রাজ্য বিজেপি সভাপতি
লক্ষ্য রেখেই ঘ�োষণা করেছিল বিজেপি। তারা একের পর এক রাজ্য দখলের মুরুগান জানান, ‘ধর্মীয় শ�োভাযাত্রা করা সাংবিধানিক অধিকার। তাই কর্মসূচি
খেলায় মত্ত। কর্ণাটক ছাড়া দক্ষিণের রাজ্যগুল�োতে জমি নেই তাদের। তাই ধর্মীয় রদের প্রশ্ন নেই।’

ডিসেম্বরে উত্তরপ্রদেশ বিধান পরিষদের নির্বাচন। লড়াইয়ে
এগিয়ে রয়েছে সমাজবাদী পার্টি। ১১টি আসনে নির্বাচনের
বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। পদগুল�ো ফঁাকা হয়েছে গত মে
মাসে। কর�োনা ও লকডাউনের জেরে এত দিন নির্বাচন–প্রক্রিয়া
শুরু হয়নি। এই নির্বাচনেও সপা–কে পরাস্ত করার পণ করেছে
বসপা।
স্বীকৃত কলেজের স্নাতক ও স্থায়ী শিক্ষকদের ভ�োটে নির্বাচিত
হন বিধান পরিষদের সদস্যরা। ম�োট ১০০ আসনের বিধান
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আজকের রাতটাও জেলেই কাটাতে হচ্ছে রিপাবলিক টিভি–র মুখ্য সম্পাদক অর্ণব
গ�োস্বামীকে। বম্বে হাইক�োর্ট তঁার অন্তর্বর্তী জামিনের আর্জি স্থগিত রেখেছে। শনিবার দুপুর
বার�োটায় তঁার জামিন–আর্জির শুনানি হবে।
২০১৮ সালে এক ইন্টিরিয়র ডিজাইনার ও তঁার মাকে আত্মহত্যায় প্রর�োচনা
দেওয়ার অভিয�োগে গ্রেপ্তার হয়েছেন অর্ণব। আপাতত বিচারবিভাগীয় হেফাজতে
রয়েছেন। অর্ণবের অন্তর্বর্তী জামিনের আর্জি নিয়ে হাইক�োর্টে গেছেন তঁার আইনজীবী
হরিশ সালভে। কিন্তু অন্য পক্ষের বক্তব্য শ�োনার পরই অর্ণবের জামিনের ব্যাপারে
সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন হাইক�োর্টের বিচারপতি এসএস শিন্ডে ও
বিচারপতি এমএস করনিক। অর্ণবকে জেল হেফাজতে নিতে চেয়ে মুম্বই পুলিশ আর্জিও
জানিয়েছিল। কিন্তু প্রধান বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রট (সিজেএম)আর্জি খারিজ করে
দেন। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করবে মহারাষ্ট্র পুলিশ। আদালতে অর্ণবের আইনজীবী
হরিশ সালভে বলেন, ‘সিজেএম বলেছেন, অর্ণবের গ্রেপ্তারি বেআইনি। পুলিশের
ভূ মিকাও সন্তোষজনক নয়। ২২৬ ধারা অনুসারে আদালত অর্ণবের জামিন মঞ্জুর
করতে পারে।’হাইক�োর্ট সাফ বলেছে, সব পক্ষের বক্তব্য শ�োনার পরই সিদ্ধান্ত
হবে। তার আগে নয়। এদিকে, অর্ণবের বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের ন�োটিসের মামলায়
মহারাষ্ট্র বিধানসভার সচিবকে আদালত অবমাননার ন�োটিস ধরাল সুপ্রিম ক�োর্ট।
শুনানি দু’সপ্তাহ পর। সেদিন বিধানসভার সচিবকে আদালতে হাজির হয়ে কেন তঁার
বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা হবে না, তার কারণ জানাতে বলেছে আদালত।
মামলায় এখনই গ্রেপ্তার করা যাবে না অর্ণবকে।
অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুত মৃত্যু–মামলার খবর–সংক্রান্ত বিষয়ে অর্ণবকে
বিধিভঙ্গের ন�োটিস ধরায় মহারাষ্ট্র সরকার। শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হন অর্ণব। পাল্টা
হিসেবে অর্ণব বিধানসভার গ�োপনীয়তা লঙ্ঘন করেছেন জানিয়ে ১৩ অক্টোবর তঁাকে চিঠি
পাঠান বিধানসভার সচিব। শুক্রবার অর্ণবের মামলার শুনানি হয় সুপ্রিম ক�োর্টের প্রধান
বিচারপতি এসএ ব�োবদের নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতির বেঞ্চে। শুনানি–পর্বে প্রধান
বিচারপতি ব�োবদে, বিচরপতি এসএ ব�োপান্না, বিচারপতি ভি রামসুব্রহ্মণ্যম প্রত্যেকেই
বিধানসভার সচিবের চিঠি নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেন। জানান, এই চিঠি বিচার বিভাগের
কাজকর্মে হস্তক্ষেপের শামিল। এই মামলায় শীর্ষ আদালত অ্যাটর্নি জেনারেল কে কে
বেণুগ�োপালকে ন�োটিস পাঠিয়েছে।

নতু ন ফিচার আসছে এবার
হ�োয়াট্সঅ্যাপে। নাম
‘ডিসঅ্যাপিয়ারিং মেসেজেস’। ওই
ফিচারের মাধ্যমে একটি ক্লিকেই
সাত দিনের মাথায় নতু ন মেসেজ
মুছে যাবে। ব্যক্তিগত চ্যাট বা গ্রুপ
চ্যাট থেকে ‘অন্’ অপশনে ক্লিক্
করলে, নতু ন মেসেজ সাত দিন
থাকবে। তার পর নিজে থেকে
মুছে যাবে।

এডিএমকে, বিজেপি
এবার লেগে গেল!

দিল্লি, ৬ নভেম্বর

সংবাদ সংস্থা

বার্তা উধাও

নিষেধাজ্ঞা উড়িয়ে বল্লম যাত্রা

আজকালের প্রতিবেদন

আরেকটা রাত
জেলেই অর্ণব

ম�োদি পেরেছেন
‘ড�োনাল্ড ট্রাম্প যা পারেননি, নরেন্দ্র
ম�োদি করে দেখিয়েছেন।আমেরিকা
কর�োনা রুখতে ব্যর্থ হলেও, ভারতে
দক্ষতার সঙ্গে সামাল দিচ্ছেন
প্রধানমন্ত্রী।’বিহারের দ্বারভাঙার
জনসভায় বললেন বিজেপি সভাপতি
জেপি নাড্ডা। তঁার বক্তব্য, ম ার্কিন
নির্বাচনের সম্ভাব্য ফলাফলেই স্পষ্ট,
কর�োনার র�োধে ট্রাম্পের ব্যর্থতার
সুয�োগ পাচ্ছেন জ�ো বাইডেন।

৫

পরিষদে ৫২ জন সপা–র হাতে। মাত্র ১৯ জন রয়েছেন
বিজেপি–র দখলে। বিএসপি–র দখলে ৮টি এবং কংগ্রেসের
হাতে রয়েছে ২টি আসন। কংগ্রেসের এক সদস্য দীনেশকুমার
সিং ইতিমধ্যে বিজেপি–তে য�োগ দিয়েছেন। বৃহস্পতিবারই
১১ প্রার্থীর নাম ঘ�োষণা করে দিয়েছে অখিলেশ যাদবের দল।
শুধু নাম ঘ�োষণাই নয়, সপা নেতা সঞ্জয়কুমার মিশ্র বরেলি–
ম�োরাদাবাদ টিচার্স কেন্দ্র থেকে মন�োনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
সপা এবং বিজেপি উভয়েই তাদের আসন বাড়ান�োর চেষ্টায়
নেমে পড়েছে। শাসক দল বিজেপি বিধান পরিষদে অত্যন্ত
দুর্বল। আসন–সংখ্যা বাড়াতে বিধান পরিষদের কেন্দ্রগুল�ো
দখল করতে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রাজ্যের মন্ত্রীদের।

ক�োল ইন্ডিয়া
লিমিটেড
একটি মহারত্ন ক�োম্পানি

(ভারত সরকারের একটি উদ্যোগ)
চতু র্থ তল, ক�োর–২, প্রেমিসেস নং ০৪–এমএআর, প্লট নং এএফ–৩,
অ্যাকশন এরিয়া–১এ, নিউটাউন, রাজারহাট, কলকাতা–৭০০ ১৫৬
ফ�োন:০৩৩–২৩২৪ ৬৫২৬;ফ্যাক্স:০৩৩–২৩২৪ ৬৫১০
ই–মেল:mviswanathan2.cil@coalindia.in; ওয়েবসাইট: www.coalindia.in
সিআইএন:L23109WB1973GOI028844

পরিচালকমণ্ডলী পর্ষদের সভার বিজ্ঞপ্তি

লিস্টিং রেগুলেশনস, ২০১৫–এর রেগুলেশন ২৯ ও ৪২–এর প্রেক্ষিতে এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞপ্তি
জারি করা হচ্ছে যে, অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি ২০২০–২১ অর্থবর্ষে অন্তর্বর্তী লভ্যাংশ (যদি
থাকে)প্রদান বিবেচনা ও অনুম�োদনের জন্য ক�োম্পানির পরিচালকমণ্ডলী পর্ষদের সভা
বুধবার, ১১ নভেম্বর, ২০২০ তারিখে আয়�োজিত হবে। পর্ষদের তরফে ঘ�োষিত হলে ২০২০–
২১ অর্থবর্ষে ইকুইটি শেয়ারগুলির ওপর অন্তর্বর্তী লভ্যাংশ প্রদানের জন্য এই ক�োম্পানি
শুক্রবার, ২০ নভেম্বর, ২০২০ তারিখটিকে ‘নথিভু ক্তির তারিখ’স্থির করেছে।
‘ক�োড অফ ইন্টারন্যাল প্রসিডিওরস অ্যান্ড কনডাক্ট ফর প্রিভেনশন অফ ইনসাইডার
ট্রেডিং ইন সিকিউরিটিজ অফ ক�োল ইন্ডিয়া লিমিটেড’অধীনে এই ক�োম্পানি ইতিমধ্যেই
২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০ থেকে এর ‘ট্রেডিং উইন্ডো’ বন্ধ করে দিয়েছে যা পরিচালকমণ্ডলী
পর্ষদের সিদ্ধান্ত ঘ�োষণার ৪৮ ঘণ্টা পরে খ�োলা হবে।
এই ন�োটিসটি ক�োম্পানির www.coalindia.inওয়েসাইটে ‘Investor Center, Events &
Announcements’শীর্ষাধীনে, তৎসহ স্টক এক্সচেঞ্জসমূহের ওয়েবসাইটগুলিতেও (অর্থাৎ,
www.bseindia.comএবং www.nseindia.com)দেখা যাবে।
ক�োল ইন্ডিয়া লিমিটেড–এর পক্ষে
	স্বাঃ–
স্থান : কলকাতা	
(এম বিশ্বনাথন)
তারিখ : ৬ নভেম্বর, ২০২০	ক�োম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

অঞ্চল অফিস, কলকাতা
ড�োর নং ২০এ, ওয়ার্ড নং ৬৩, ২য় তল, ফ্ল্যাট নং ১
মাদার টেরেসা সরণি, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা,
পশ্চিমবঙ্গ–৭০০ ০২৬
ই–মেল: ro1013@sib.co.in, br0156@sib.co.in

রুল ৮(১), দখল বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু , দি সাউথ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক লিঃ–এর অনুম�োদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী,
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফ�োর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি
ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ ম�োতাবেক এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফ�োর্সমেন্ট)রুলস, ২০০২–এর রুল
৩–এর সঙ্গে পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(১২)ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে দেনদার (১) শ্রী
তপনকুমার মণ্ডল, মেসার্স সিমক�ো ইন্ডাস্ট্রিজ–এর স্বত্বাধিকারী ১ /২ ফকিরদাস মণ্ডল লেন, হাওড়া,
পশ্চিমবঙ্গ–৭১১১০১ এবং জামিনদার (২)শ্রীমতী সীমা মণ্ডল স্বামী তপন কুমার মণ্ডল, ১/২ ফকির দাস
মণ্ডল লেন, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ–৭১১১০১–এর প্রতি ১৫.০৭.২০২০ তারিখ সংবলিত ১৩(২)ধারাধীনে
দাবি বিজ্ঞপ্তি ইস্যু করেছিলেন, যাতে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে
বর্ণিত পরিমাণ অর্থাঙ্ক টাঃ ৩৫,৭২,৭২৬.২৬ (পঁয়ত্রিশ লক্ষ বাহাত্তর হাজার সাতশ�ো ছাব্বিশ টাকা ছাব্বিশ
পয়সা) সুদ সমেত আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের আহ্বান জানান�ো হয়েছিল।
উক্ত দেনদারওই পরিমাণ অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষ করে ওই দেনদার/জামিনদার
এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানান�ো হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসমূহের রুল ৮–এর সঙ্গে পঠনীয়
উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪)ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে ৫ নভেম্বর, ২০২০ তারিখে নিম্নে বর্ণিত
সম্পত্তির প্রতীকী দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট দেনদার/জামিনদার এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নোক্ত সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন না
করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং এর পরেও উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে ক�োনও লেনদেন করা হলে তা উক্ত
বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বকেয়া টাঃ ৩৬,৪১,১২৩.১১ (ছত্রিশ লক্ষ একচল্লিশ হাজার একশ�ো তেইশ টাকা ও
এগার�ো পয়সা মাত্র)যা ০৫.১১.২০২০ তারিখের ও তার ওপর সুদ, মাশুল, আনুষঙ্গিক খরচাপাতি ইত্যাদি
সমেত দি সাউথ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক লিঃ–এর চার্জ সাপেক্ষ হবে।
এর পাশাপাশি উক্ত অ্যাক্টের ১৩ ধারার (৮)উপধারার সংস্থান ম�োতাবেক উপলব্ধ সময়ের মধ্যে ব্যাঙ্কের
প্রাপ্য বকেয়া টাকাপয়সা আদায় দিয়ে নিম্নলিখিত জামিনযুক্ত সম্পত্তি ছাড়িয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য
সংশ্লিষ্ট দেনদার/জামিনদার/বন্ধকদাতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

২ কাঠা ১১ ছটাক ১১ বর্গফু ট বাস্তু জমির সকল অংশ–সহ তদুপরি ভবন নির্মিত ম�ৌজা–ব্যাটরা, দাগ
নং ২ খতিয়ান নং ১৩৬, থানা–ব্যাটরা প্রেমিসেস নং ½অংশ ফকির দাস মণ্ডল লেন, জেলা–রেজিস্ট্রার
এবং এডিএসআর হাওড়া–৭১১১০১, হাওড়া প�ৌরসভার অন্তর্গত, মালিকানা তপন কুমার মণ্ডলের যার
রেজিস্টার্ড ডিড অফ সেটেলমেন্ট (বন্দোবস্ত)তারিখ ২৯.০৮.১৯৯২ যা এডিএসআর হাওড়া অফিসে
রেজিস্ট্রিকৃ ত নথিভু ক্ত বুক নং ১ ১৯৯২ সালের নং ৫৩১৪ যার চ�ৌহদ্দি:উত্তরে:ফ্যাক্টরি এবং মদন ম�োহন
রায়ের পরিসর পূর্বে:৪ ফু ট ৬ ইঞ্চি সাধারণ পরিসর এবং দুর্গাপদ রায়ের সম্পত্তি, দক্ষিণে–ফকির দাস
মণ্ডল লেন, পশ্চিমে:ঋষিকেশ মণ্ডলের বাড়ি।
তারিখ: ০৫.১১.২০২০
অনুম�োদিত আধিকারিক
স্থান:কলকাতা	দি সাউথ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক লিঃ

ICA- 1347(6)/2020

বর্তমানে ১৪টি আসন ফঁাকা। এর মধ্যে ডিসেম্বরে ১১টি
আসনে ভ�োট ঘ�োষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। মন�োনয়নের
শেষ দিন ১২ নভেম্বর। সব ক’টি আসনেই প্রার্থী–তালিকা
ঘ�োষণা করেছে সপা। বিজেপি সরকারি ভাবে এখনও
প্রার্থী–তালিকা ঘ�োষণা করেনি। তবে সম্ভাব্য প্রার্থীদের
নিজের নিজের এলাকায় ‘কাজ’করতে পাঠিয়ে দেওয়া
হয়েছে। তঁাদের সহয�োগিতা করতে পাঠান�ো হয়েছে সিনিয়র
নেতাদেরও।
অন্য দিকে, কংগ্রেস এবার প্রার্থী নির্বাচনে বিশেষ গুরুত্ব
দিয়েছে। তারাও তালিকা ঘ�োষণা করেছে। এ ছাড়াও এই
লড়াইয়ে রয়েছে ওমপ্রকাশ শর্মার ‘শিক্ষক দল’।

