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Economy: Macro, Micro & More

wanting to invest here. Will they be

allowed to apply under the

scheme?

Everyone is eligible. We have not said
A is eligible or B is not eligible. Howev-
er, all these things have to be in conso-
nance with other policies of the
government. All clearances which are
otherwise applicable will be applica-
ble here also. The scheme is open to all.

PLI scheme focuses on advanced

automatic tech like hydrogen and

EV. Does it mean that new tech

under ICE will be excluded from it?

Internal Combustion Engines vehicles
have been in vogue for the last 100
years. There have been some mis-
givings on the fuel. Fuel of ICE could
be petrol, diesel or CNG or ethanol. We
are including ICE vehicles, but they
are included to the extent of the new
things they bring in. So that’s ad-
vanced automotive technology. ICE
vehicles are becoming more and more
connected, autonomous or shared.

This is the era where auto electricals
and auto electronics value addition is
increasing. All the supply chains are
extremely weak or non-existent in
the country. PLI scheme’s objective is
to help the industry bring out the
structural change and PLI scheme will
act as a catalyst in that. All these new
technologies which are non-existent
or weak and largely imported are
being incentivised for all vehicles.
These technologies are for all vehicles
ICE or electronic or hydrogen fuel cell.

When you say new vehicles, new
vehicles in totality are hydrogen, EVs
or some new tech that may come in
future. 

What about hybrids?

Hybrids are nothing but ICE. So ICE
may be hybrid or mono fuel. All are
included. What is included is what
new they are doing and not for what
they already have?

Why was the outlay reduced from

what was announced earlier?

The scheme has been approved today.
When we spoke to stakeholders, we
identified the weaknesses and gaps
and which areas had to be incentiv-
ised. We identified those requirements
and tried to monetise them. We then
calculated on the basis of how many
auto components or OEMs companies
are likely to participate. When we
formulated this and populated against
cost disability, our requirement was
only ̀̀ 25,938 cr. No funds were cut.

ability, India will be most attractive
globally. So why would they
not come?

Our share in the global

supply chain in advanced

tech is very low. By how

much can we increase with

PLI scheme?

That will depend on how
enthusiastically our industry
takes advantage of the new
ecosystem that the govern-
ment has created.

Some of the Chinese

manufacturers have been

ARUN GOEL
DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRIES SECRETARY

Q&A

COST DISABILITIES

When it comes to ad-
vanced automotive tech
like EVs & hydrogen fuel
cells... cost disabilities are
higher. We are now giving
an incentive up to 18%

Auto PLI Scheme Makes India Most Attractive for Investment 
The production-linked incentive
scheme for the auto sector addresses
India’s cost disability completely and
makes the country most attractive to
invest globally, department of heavy
industries secretary Arun Goel tells
ET’s Sharmistha Mukherjee and
Deepshikha Sikarwar. Edited Ex-
cerpts: 

With the incentives offered, how

attractive would the scheme be to

global players? Do you think Tesla

would be interested to invest

under the scheme? 

Investors look at the returns they can
get on their investments. When they
compare different economies from an
investment point of view, they look at
plus. They have been saying that India
has certain cost disabilities. When it
comes to advanced automotive
technologies like EVs and hydrogen
fuel cells, since we do not have supply
chains or economies of scale, cost
disabilities in these sectors are high-
er. We are now giving an incentive
upto 18% under this scheme. We are
fully addressing the cost disability. If
they do their calculation of profit-
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FromMumbaitoDelhitoDubaitoToronto,
punctuatedbymandatoryappdownloads
and Covid-19 tests, Ritwik Pareek finally
turnedupafteralongandeventful journey
onlytofindthathe’dmissedtheworldpre-
miere of his debut film, Dug Dug, at the
TorontoInternationalFilmFestival (TIFF).

But he was still walking on air hours
after he landed, andnot because of jet lag.

Hewas thrilled that hisHindi filmhad
beenpickedasthewarm-upact for thesci-
fi extravaganza Dune that has star billing
at thisyear’sTIFF (September9-18).

“Whereyourfilmopensreallymatters,”
he said, adding, “TIFF was wonderful be-
cause they really loved the film.Theybeli-
eve it has that grand scale and they pre-
miered it at IMAX justbeforeDune.”

AnotherIndianfilmatTIFFhobbledby
Canada’s ban on direct flights from India
was Paka (River of Blood), directed by
NithinLukoseandco-producedbyAnurag
KashyapandRajRachakonda.Ofthethree,
only the US-based Rachakonda managed
togettoTIFFfortheMalayalamfilm’sworld
premiere.ButLukoseislookingbeyondthe
missedpremiere.“TIFFistheperfectfesti-
val forourfilm,becauseit’sbridgecinema.
It’s not just a festival film or a commercial
film,”hesaid.“Ithinktheexposureisgoing
to help in the future also, inmaking films
andmaybecomingback toTIFF.”

This year, only three films from India
madeittoTIFF,amongtheworld’stopfests
andtraditionallyawelcomingplatformfor
Indian cinema. Screening along withDug
Dug and Paka was A Night of Knowing
Nothing,ahybridfeaturebyPayalKapadia
thathadwonthebestdocumentaryaward
at Cannes. All three are directors’ debuts.

CameronBailey,artisticdirectorandco-
head of TIFF, said, “We’re always looking
for discoveries and we have been able to
findanumberofdebutfeaturefilmmakers

over the years but it is unusual that they
would all be debut. That may reflect the
fact that…we’re not fully back towherewe
usually are in terms of a normal release
schedule in India and what’s available at
international festivals. But I’m very glad
thatwehave the films thatwedo.”

The limited slate, however, shows off
theexpanseanddepthofIndia’syoungcin-
ematictalent.“Oneoftheyear’smostelectr-
ifying debuts,” is how TIFF programmer
Andrea Picard described Kapadia’s film.
Pareek’sDugDug,aquirkysatireonthepo-
wer of religious faith,manages to splash a
lush,brightpaletteoverasparselandscape
near Jaipur in Rajasthan. The music by

SalvageAudioCollectiveofGullyBoy fame
complementsboththeslickmontagesand
thesweepingpanoramicshots.Ontheother
hand,Paka, set in the naturally lush terri-
tory of Kerala’sWayanad, delivers an inte-
nselygrippingportraitofaregionandariv-
erbearingtheweightofaviolentlocalfeud.

TheatmosphereinPaka isasheavyand
menacing as it is light and absurd in Dug
Dug. Yet, both filmmakershadreturned to
their respective ancestral places to shoot
filmsbasedonlocalstoriestheyhadgrown
upwith.“ThesearethestoriesIheardfrom
mygrandmother—realevents,realpeople
andarealspace,theriver. It’s (Paka)acare-
fulblendofrealityandfiction,”Lukosesaid.

He is looking forward to takingPaka to
festivals across Asia, Europe, the US and
India,while exploring options for its com-
mercial release.

The Bullet Baba temple near Jodhpur
wastheinspirationforDugDug,whichwas
financed by Pareek and his sister Prerna
with help from their family. Pareek is as
drivenaboutthewayforward.“Idon’twant
people to watch it on their phones. I want
them to experience it in a theatre, maybe
lateronanOTTplatform,”Pareek said.

Since 2005, when he started program-
ming Indian films for TIFF, Bailey has
watched the landscapeevolve. “Oneof the
first things Ididwas tobring inmorecom-
mercialfilmslikeKabhiAlvidaNaaKehna.
Wewouldalsohavetheauteurs, fromBen-
gal, and the Malayalam and Tamil films,”
Bailey recalled. “What I’ve seen is that the
dividebetweenthebigentertainment-dri-
ven films and the more art house films is
not so clear anymore.You’ve got commer-
cial filmmakers, who are coming from the
independentarthouse space, andsomeof
theartistic filmsaremorecommercial.”

TIFF,theworld’s largestpublicfilmfes-
tival with equally strong industry partici-
pation, has been a happy hunting ground
for young Indian directors. Most recently,
VillageRockstars, theAssamesefilmdirect-
edbyRimaDas,premieredin2017andsub-
sequentlywontheNationalFilmAward in
Indiaforbestfeaturefilm.Itwasalsoselect-
edasIndia’sofficialentryfortheOscars,as
was the Malayalam film Jallikattu, which
premiered at TIFF two years ago. That
wouldbeagoodscript to follow.

AJAI SHUKLA
NewDelhi, 15 September

For the first time, Chief of
Defence Staff General
BipinRawatpubliclydes-

cribed the Indian military’s
deliberations on reorganising
itself into “integrated theatre
commands”. These are
warfightingentities,containing
army, navy and air force com-
ponents,thatwouldfightjointly
tofocusandsynergisethecom-
bat power of all three services.

Inwhatwouldbetheboldest
move since Independence,
Rawatsaidthe17single-service
commands that currently exist
would be combined into just
four geographical commands,
each with elements from all
three services.

The first joint theatre com-
mandwouldbe responsible for
the border against Pakistan in
whatthemilitaryreferstoasthe
“western theatre”; while a sec-
ond command—thenorthern
theatre command—would be
responsible for theborderwith
China.Athird,navy-heavythe-
atre,calledthe“maritimecom-
mand” will be responsible for
thesecurityoftheIndianOcean
Region (IOR); and an island
command, already func-
tional and called the
Andaman & Nicobar
Command (ANC),
would project power
into the eastern
IndianOcean.

Rawatwasspe-
aking inNewDel-

hi toanaudienceofwritersand
intellectuals at the India Inter-
nationalCentreonWednesday.

“Today,wehave fourdiffer-
ent army commands looking
afterPakistan:Northern,West-
ern,South-WesternandSouth-
ern commands. From the air
force,wehavethreecommands
lookingafterthatfrontier:West-
ernAirCommand,South-West-
ern Air Command and South-
ern Air Command. From the
navy, we have aWesternNaval
Commandanda SouthernNa-
valCommand,”countedRawat.

The frontier with China is
managedbyasimilarmultiplic-
ity of commands. The Central
Air Command, located in
Allahabad,hasaroleinmanag-
ing boththewesternandnorth-
ern theatres, while the Eastern
Air Command at Shillong is
responsible for the northern
theatre. “The army’s Central
and Eastern Commands look
after thenorthernborderwhile

thearmy’sNorthernCommand
issplitbetweenthewesternbor-
der and the northern border. If
you count, there are 17 com-
mands that are responsible for
guarding against both our
adversaries,” saidRawat.

Describing these joint the-
atrecommands,Rawatsaidthe
one looking after Pakistan
would have a commander,
whetherfromthearmy,navyor
air force — who is best suited
for the job.Hewouldhave sub-
ordinatecommandersfromthe
other two services, who could
offerhimadvicespecifictotheir
respective services.

“Thereisalsoathoughtpro-
cessaboutco-optingthecentral
armedpoliceforces(CAPFs)for
taskswiththearmy.TheCAPFs
trainwithusandhaveweapons
systemsthatareasgoodaswhat
the army has. So they can take
on some defensive tasks and,
thereby,relievethearmyforcar-
ryingoutoffensive tasks.”

The CDS said the military
was also looking at creating a
singletheatrecommandforma-
naging the threat from China.
Thistheatrecommanderwould
also have under him elements
from the Eastern Naval Com-
mandand IAFcomponents.

Rawat said the navy’s two
combatcommands—thewest-
ern and the eastern naval co-

mmands —
would be
integrated
intoasin-
gle head-
quarters.

Called the National Maritime
Command, itwouldberespon-
sible for the security of the
ArabianSea,BayofBengal and
thenorthern IndianOcean.

The fourth joint theatre
commandwouldberesponsible
to defend India’s island territo-
ries, which Rawat called
“islandsof resistance”.

Themilitaryhasalreadycre-
ated a joint theatre command
in the Andaman and Nicobar
Islands, headed by a CINCAN
(Commander-in-chiefAndam-
anandNicobar),whohasbeen
India’s only integrated comm-
ander-in-chief. The CINCAN
doesnot report to thenavy,but
to the IntegratedDefenceStaff.

Thefifththeatre,saidRawat,
comprises India’s air space,
whichisincreasinglycontested
bymannedandunmannedair-
craft, missiles, rockets and
artilleryshells,whichgoashigh
as 15 km when they are fired.
“With the air chief engaged in
multiple other tasks, the solu-
tionbeingconsideredistohave
adedicatedairforcecommand-
er-in-chief, responsible for the
airspaceaboveus,”saidRawat.

The sixth joint commander
wouldbeinchargeofcyberwar.
“Frontalattackswithtanksand
infantrymaynotbethewaythe
nextwar is fought. Instead, the
troops in the rearmay become
the first tocomeunderattack–
a cyberattack launched by the
enemy,”saidRawat.“Theadver-
sarymayforceyoutojoinbattle
in the manner that suits him.
Soweneedaspaceagency.”

Rawatreveals shapeof India’s
‘joint theatrecommands’

Aflyingstartfordebut
IndiantrioatTIFF2021

SLICE OF INDIA
Paka (River of Blood)

Dug Dug

ANightof
KnowingNothing

Malayalam; Director:
Nithin Lukose;
Producers: Anurag
Kashyap, Raj
Rachakonda

Hindi;Director:Ritwik
Pareek;Producers:
RitwikPareek,Prerna
Pareek

Hindi,Bengali;Director:PayalKapadia;Producers:
ThomasHakim,JulienGraff,RanabirDas
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মােক মারেত বুক 
কাঁেপিন? িনিল
উ র এল, ‘না’

এই সময়, বধমান: ম লবার মােক খুন 
কের ঘেরর িভতর মািট চাপা িদেয় রাখার 
কথা কবলু কেরিছল ছেল শিহল শখ 
ওরেফ নয়ন আিল। বুধবার আদালেতর 
িনেদেশ মািট খঁুেড় মােয়র দহাংশ 
উ ার করল বধমান থানার পিুলশ। 
এমন দৃশ  দখেত এিদন সকােল রায়ান 
এক প ােয়েতর হটÓেদওয়ান িপরতলা 
এলাকায় িভড় জেম যায় কেয়কেশা 
মানেুষর। পিুলশ নয়নেক এলাকায় িনেয় 
যেতই মানেুষর ােভর মেুখ পেড় 
স। মারধের উদ ত হয় অেনেকই। 
পিুলশ তােদর ঠা া কের। 

ায় ঘ া েয়ক খাড়ঁাখুিঁড় চািলেয় 
ঘেরর িভতর থেক সকুরানা িবিবর 
দহাংশ উ ার হয়। মলূত উ ার হেয়েছ 
িকছ হাড়। একিট বাে  স েলা সং হ 
কের পাঠােনা হেয়েছ বধমান মিডক াল 
কেলজ হাসপাতােল। পিুলশ জািনেয়েছ, 
হােড়র িডএনএ পরী া করােনা হেব। 
এিদন নয়নেক বধমান জলা আদালেত 
পশ করা হয়। এিদন ভাবেলশহীন 
নয়নেক সবার সামেনই বধমান থানার 
এক পুিলশ আিধকািরক বেলন, 
‘িনেজর মােক এ ভােব খুন কের পুেঁত 
রাখেত হাত কােঁপিন?’ িকছ ণ চÓপ 
থাকার পের নয়ন আিলর জবাব িছল, 
‘না’। যা েন চমেক উঠেছন উপি ত 
পিুলশ আিধকািরকরা। পিুলেশর ব ব , 
দািগ অপরাধীরাও িনেজর পিরবােরর 
কাউেক মের ফলেল ভেঙ পেড়, 
কা াকািট কের। এিদন নয়েনর 
চােখ-মেুখ তার কানও রশ িছল 
না। হটÓেদওয়ােনর বািস া জ াৎ া 
িবিব বেলন, ‘নয়ন এখন মােয়র চির  
িনেয় কথা বলেছ। ও িনেজ ক’টা 
িবেয় কেরেছ িজ াসা ক ন। থম 
বউ পািলেয়েছ ওর অত াচাের। ি তীয় 
বউটাও পািলেয়িছল। এলাকার লােকরা 
ভােলা বেল ওেক িকছ বেলিন।’ 
এলাকার আেরক বািস া শখ আসগর 

বেলন, ‘মােক খুন কের িতন বছর 
ধের ঘের পুেঁত রেখ সখােনই সংসার 
কেরেছ, এটা ভাবেতই আমােদর ভয় 
করেছ। ওর মেতা ছেলর কেঠার শাি
হওয়া উিচত।’ স িত অশাি  হওয়ায় 
বািড় ছেড় চেল িগেয়িছেলন নয়েনর 
ী। তাঁেক আনেত গেল ভাসুর 
িকসমত আিল জানেত পােরন আসল 
ঘটনা। নয়েনর ী িকসমতেক জানান, 
ওই বািড়েত মােক মের পুঁেত রেখেছ 
তাঁর ামী। এিদন িকসমত বেলন, 
‘মােক ও খুন কের ফলেব ভািবিন 
কখনও। বুঝেত পারেল মােক ওর 
কােছ পাঠাতামই না। ও যন জেলর 
বাইের আর বরেত না পাের।’ 
এিদন মেয়র মৃতেদহ উ ােরর 

সময় ঘটনা েল আেসন িনহত 
সুকরানা িবিবর মা আসেলমা িবিব। 
কা ায় ভেঙ পেড়ন িতিন। বেলন, 
‘এতিদন জানতাম মেয়টা কাথাও 
হািরেয় িগেয়েছ। িক  ােণ বঁেচ 
রেয়েছ এটা ভেব ি  পতাম। িক  
কাল রােত যখন নলাম, মেয়টােক 
ােণ মের পুঁেত িদেয়েছ নািত তখন 

িব াস করেত পািরিন। এখনও িব াস 
করেত পারিছ না আিম।’

িনেয় যাওয়া হে  হাড়েগাড় — এই সময়

সবেচেয় বিশ ডােজ িব েসরা ভারত
নয়ািদি : সবেচেয় বিশ া বয় েক 
কেরানা িটকার থম ডাজ িদেয় 
নিজর গড়ল ভারত। বুধবার া  
ম ক তােদর পাটেল আপেলাড 
করা ই-বুেক জািনেয়েছ, ভারেতর 
া বয়  জনসমি র ৬০.৭ শতাংশ 

ইিতমেধ ই কেরানা িটকার থম 
ডাজ পেয়েছন, যা অন  সব দেশর 
থেক বিশ। তেব, ১৮ কািট ১০ ল  
া বয় েক কেরানার ’িট ডাজ 

িদেয়ও িবে  থম ােন ভারত। 
ধু বিশ সংখ ক মানুষেক িটকা 

িদেয়ই নিজর গেড়িন দশ, ামা েল 
িটকাকরণ কমসূিচ ছিড়েয় দওয়ার 

ে ও অেনকটা সাফল  এেসেছ 
বেল দািব া  ম েকর িরেপােট। 
মাট িটকাকরেণর ৬২.৫৪ শতাংশ 
ডাজই দওয়া হেয়েছ ামা েলর 
িটকাকরণ কে , আর ৩৬.৩০ 
শতাংশ ডাজ দওয়া হেয়েছ 
শহরা েলর িটকােকে । ামা েল 
কেরানা িটকার ব াপাের সেচতনতা 
চার করেত স িত িচিকৎসক ও 
া কম েদর অনুেরাধ কেরিছেলন 

রা পিত রামনাথ কািব । অথম ী 
িনমলা সীতারামনও বেলিছেলন, 
অথৈনিতক কাজকম ও চােষর কাজ 

 করেত িটকা-ই একমা  দাওয়াই। 

অন িদেক, দেশর কেরানা 
িচ ও এিদন িকছটা আশার আেলা 
িগেয়েছ। বুধবার া  ম েকর 
বুেলিটন বলেছ, একিদেন দেশ 
কেরানা আ া  ২৭,১৭৬ জন, 

যা গত কেয়কিদেনর িনিরেখ বশ 
িকছটা কম। একিদেন মৃতÓ  হেয়েছ 
২৮৪ জন কেরানা রাগীর। সং মেণ 
এখনও শীেষ করালা, যখােন দিনক 
সং মণ ১৫ হাজােররও বিশ। 
তেব সখােনও সং মণ কমেছ বেল 

আশাবাদী  ‘ন াশনাল স ার ফর 
িডিজজ কে াল’-এর অিধকত সুিজত 
িসং। তাঁর মেত, এই ভােব এেগােল 
আগামী ছ’মােসর মােসর মেধ  
কািভড ‘এনেডিমক’ ের পৗঁেছ 
যােব। ‘এনেডিমক’ ের পৗঁছেনার 
অথ, সং মণ িনয় ণ অেনক সহজ 
হেয় যাওয়া। সুিজেতর মেত, ‘৭৫ 
কািট মানুষ এক ডাজ হেলও িটকা 
পেয়েছন মােন তাঁেদর শরীের িকছটা 
রাগ িতেরাধ মতা তির হেয়েছ। 
িটকার সাহায  মৃতÓ র হার কমােনা 
গেল রাগেক িনয় েণ আনা অেনক 
সহজ।’ 

দািব া  ম েকর

জািমন িনেলন 
সুভাষ সরকার
এই সময়: আদালেত আ সমপণ 
কের জািমন পেলন ক ীয় 
িতম ী তথা বাঁড়ার িবেজিপ 

সাংসদ সুভাষ সরকার। আদালত 
সূে  জানা িগেয়েছ, গত ফ য়াির 
মােস িবেজিপর লালবাজার অিভযােন 
একািধক নতার নােম মামলা দােয়র 
কের পুিলশ। সই মামলায় বুধবার 
ব া শাল আদালেত হািজর হন 
সুভাষ। তাঁর আইনজীবী বীর ন ী 
বেলন, ‘এই মামলায় আরও অেনেক 
অিভযু  িহেসেব রেয়েছন। তাঁেদর 
অেনেকই জািমন পেয়েছন।’ তাঁর 
আেবদন মেন ২০০ টাকার বে  
জািমন দওয়া হয় িবেজিপ সাংসদেক। 
মামলার পরবত  নািন িডেস র 
মােস ধায হেয়েছ। এই মামলায় 
িবেজিপ রাজ  সভাপিত িদলীপ ঘাষ-
সহ আরও একািধক অিভযু  এখনও 
জািমন ননিন। তাঁরাও ত জািমেনর 
আেবদন করেবন বেল িবেজিপ িলগাল 
সল সূে  খবর।

কািভড বিশ কলকাতার দি েণই
এই সময়: শহেরর উ েরর 
অ ল িলেত অেপ াত কম। 
বরং, সই তÓলনায় কলকাতার দি েণ 
বসবাসকারী নাগিরকেদর শরীেরই ঢর 
বিশ িমলেছ কেরানার জীবাণ।ু কলকাতা 
পরুসভা সেূ  খবর, দি েণর ১১িট 
এলাকােতই মলূত কািভেডর থাবা 
বিশ। এই এলাকা িল হেলা িরেজ  
এে ট, গা িলবাগান, নাকতলা, 
রামগড়, ল ীনারায়ণ কেলািন, পবূ 
যাদবপুর, গড়ফা, নয়াবাদ, গিড়য়া, 
বাঘাযতীন এবং পাটÓিল। গত ২২ অগ  

থেক বুধবার পয , অথৎ ২৪ িদেন 
এই এলাকা িল িমিলেয় শহের কেরানা 
আ াে র সংখ া ৯৯০ জন। এই 
নাগিরকেদর ৭২ শতাংশই আবাসেনর 
বািস া। সখােন ওই একই সমেয় 
উ েরর পাইকপাড়া এবং মািনকতলা 
এলাকায় কেরানার জীবাণ ুিমেলেছ মা  
৩২ এবং ৪২ জেনর শরীের। 
এই পিরি িতেত বুধবার বঠেক 

বেসন পুরসভার া  িবভােগর 
অিফসাররা। া ভবেনও একিট 
পৃথক ভাচ Óয়াল বঠক আেয়ািজত 
হয়। রােজ র া সিচেবর নত åে  
হওয়া সই বঠেক হািজর িছেলন 
শীষ ানীয় া কতেদর পাশাপািশ 
রােজ র সব ক’িট মিডক াল 

কেলেজর অধ  ও সব ক’িট জলার 
মুখ  া  আিধকািরকরা। সখােন 
স াব  তåতীয় ঢউেয়র জন  িতর 
িবষেয় আেলাচনা হয়। কথাবাত হয় 
পিরকাঠােমা উ য়ন িনেয়। িঠক হয়, 
বড়েদর জন  ১৬০০ ও িশ েদর জন  
১৩০০ আইিসইউ বড এেকবার 
পিরেষবা দওয়ার উপযু  কের ত 
কের ফলেত হেব অে াবেরর থম 
স ােহর মেধ । ৭৯িট হাসপাতােল 
আরও ১১৩১িট হাইি ড িসিসইউ 
বডও ১৫ নেভ েরর মেধ  চালু কের 
িদেত হেব। একই সমেয়র মেধ  ১৮িট 
জলা ও মহমা েরর হাসপাতােল 
৪৩৫িট পিডয়াি ক আইিসইউ এবং 
২১০িট গণ নবজাতেকর জন  

এসএনিসইউ বডও চালু করেত হেব। 
িকছ ক হাসপাতালেকও ত করা 
হেব কািভড মাকািবলায়। পাশাপািশ 
বালুরঘাট, কািল ং ও ঝাড় ােম 
িতনিট আরিট-িপিসআর ল াবও
খালা হেব। 
পুরসভার বঠেকও কেরানা 

িনয় েণ বশ কেয়কিট িস া  নওয়া 
হয়। সূে র খবর, বঠক শেষ দি ণ 
কলকাতার ১১ িট এলাকার ওয়াড 
ও বেরা কা-অিডেনটরেদর ানীয় 
থানার সে  যাগােযাগ রেখ এলাকায় 
নজরদাির বাড়ােনার কথা বলা হেয়েছ। 
কারা কারা শহেরর বািস া হেয়ও 
এখনও িটকা পানিন, তা তাড়াতািড় 
খঁুেজ বর কের ওই নাগিরকেদর 

িটকার আওতায় আনার কথা বলা হয় 
বঠেক। এ ছাড়া, বাজার িলেত যােত 
নাগিরকরা আরও বিশ কের িনয়ম 
মােনন, স িবষেয়ও চাের নামেত 
বলা হেয়েছ ানীয় জন িতিনিধেদর। 
আস  উৎসেবর মরসুেমর কথা মাথায় 
রেখ ১ সে র থেক শহরেড় 
কড়া নজরদাির  হেয়েছ। িক  
তার পেরও শহেরর দি ণ াে  
সং মেণর হার স ভােব কেমিন 
বেলই পুরসভার অ েরর খবর। তাই 
ওয়াড কা-অিডেনটরেদর আরও 
সি য় হওয়ার বাত দওয়া হেয়েছ 
পুরসভার প  থেক। 
শহেরর য এলাকায় বতমােন 

সং মণ সবেচেয় বিশ সই রামগড় 
এলাকার ওয়াড কা-অিডেনটর তপন 
দাশ  বলেছন, ‘িটকার ’িট ডাজ 
হেয় িগেয়েছ এমন নাগিরকেদর মেধ  
িনয়ম ভাঙার বণতা সবেচেয় বিশ। 
তাঁরা মেন করেছন, আর ভয় নই। 
তবুও আমরা জার চার চালাি । 
পুরসভার িনেদশ মেনই িটকাকরণ 
এবং কেরানা পরী া করা হে  
িনয়িমত।’  পুর- বঠেক উেঠ আেস 
মশাবািহত রােগর কথাও। টানা বৃি র 
জের যােত ডি -ম ােলিরয়া না বােড়, 
স জন  শহেরর আবাসন িলেত ও 
িনম য়মাণ বািড় িলেত আরও বিশ 
কের নজরদাির চালােনার কথাও 
এিদন পুরসভার প  থেক বলা হয়।

নজের ১১ এলাকা ঁশ ফের না রা ায় বিরেয় মা হীন সলিফেত মেজ  — এই সময়

ইি িনয়ার 
িদবস পালন

এই সময়: দেশর অন তম সরা 
ইি িনয়ার ভারতর  স ািনত এম 
িবে রাইয়ার জ িদেন িত বছর 
১৫ সে র দশ েড় ‘ইি িনয়াস 
ড’ পালন করা হয়। এ রােজ ও 
সরকাির ইি িনয়ারেদর সংগঠন ট 
ইি িনয়াস অ ােসািসেয়শেনর তরেফ 
মহাসমােরােহ এম িবে রাইয়ােক 
রেণর মেধ  িদেয় পািলত হল 

ইি িনয়াস ড। মৗলািলেত ট 
ইি িনয়াস অ ােসািসেয়শেনর ক ীয় 
কিমিটর অিফেস বুধবার ভাচ Óয়ািল 
ইি িনয়াস ড পালন করা হয়। উপি ত 
িছেলন সংগঠেনর ক ীয় কিমিটর 
সভাপিত জগব Ó বে াপাধ ায়, 
স াদক রাজীব িব াস, ইনি িটউট 
অফ ইি িনয়ােসর া ন চয়ারম ান 
িশিশর বে াপাধ ায়, পূত দ েরর 
সুপািরে ি ং ইি িনয়ার রাজীব 
চ রাজ, এগিজিকউিটভ ইি িনয়ার 
দীপ বে াপাধ ায়, সবুীর চ বত -

সহ সংগঠেনর ক ীয় নতå ।

এই সময়: চÓি র িভি েত িনেয়াগ 
করা িশি কােক বািড় থেক ২০০ 
িকেলািমটার ের বদিলর িনেদেশ 
িগতােদশ িদল হাইেকাট। বুধবার 

িবচারপিত সৗগত ভ াচােযর ব ব , 
চÓি েত িনেয়ােগ বদিলর কানও সেুযাগ 
নই আইেন। ফেল ওই িনেদশ ৩০ 
নেভ র পয  িগত করা হেলা। রাজ  
হলফনামা িদেয় ব ব  জানােনার পের 
১৫ নেভ র পরবত  নািন হেব। চÓি র 
িভি েত িনযু  পাচঁ িশি কােক ব  ের 
বদিলর িতবােদ িবধাননগের Óলিশ া 
দ েরর সামেন আে ালেন বেস 
তােঁদর িবষপােনর ঘটনায় তালপাড় 

 হেয়িছেলা। ওই পাচঁ িশি কার 
অন তম অিণমা নাথেক ভােকশনাল 
িশ ণ িডের র গিল থেক মালদার 

রতÓয়ায় Óেল বদিলর িনেদশ দন। 
তারঁ দােয়র করা মামলােতই এ িদন 
হাইেকাট জািনেয় দয়, বদিল িনেয় 
কানও আইন নই চÓি েত িনযু েদর 
ে । এখন রাজ  ির-অ ােলােকশেনর 

যুি  িদে । িক  স ব াপাের কানও 
িনেদশ আেছ বেলও দখােত পােরিন 
রাজ । তাই ওই িনেদেশ িগতােদশ 
দওয়া হেলা। স ত, অিণমা 
ভােকশনাল কােস িনযু  িছেলন। 
আর বািক চার িশি কােক এসএসেক-
এমএসেক’ ত চÓি র িভি েতই িনেয়াগ 
করা হেয়িছেলা।

বদিলেত 
িগতােদশ



মৗলািলেত বুধবার পািলত হে  
‘ইি িনয়াস ড’  — এই সময়
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