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রাজ্য ৼ ৩
কলকাতা মঙ্গলবার ৮ নভেম্বর ২০২২

আজকাভলর প্রততভবদন

নতুন সু্টি কিনন রানত পানে কিন়েকিল যুিল। 
ফেরার পনে দুর্ঘটনা়ে প্াণ ফিল যেুনির। 
আশঙ্াজনি অেস্া়ে হাসপাতানল মতুৃযুর 
সনগে পাঞ্া লড়নিন ফপ্কমিা। রকেোর িভীর 
রানত রটনাটি রনটনি চারু মানি্ঘট োনার 
কপ্ন্স আননা়োর শাহ ফরানের কেকপএস 
ফরাে ক্রকসংন়ে। মনৃতর নাম কেিাশ পানডে 
(২১)। জানা কিন়েনি, কশল্া অকিিারী ও 
কেিাশ পানডে মাস িন়েি আনি কেন়ে 
িনরন। ৬ কিন আনি এিটি নতুন সু্টি 
কিননকিনলন কশল্া। তারপর একিন রানত 
ওই যুিল এিটি পানে যা়ে। ফসখান ফেনি 

ফেরার পনে সংকলিষ্ট রাস্া়ে এিটি ট্ািনি 
োমকিি কিন়ে ওভারনটি িনরন তারঁা। 
ফস সম়ে ট্ািটি তানঁির ওপর কিন়ে চনল 
যা়ে। রটনাস্নলই মতুৃযু হ়ে কেিানশর। 
আশঙ্াজনি অেস্া়ে কশল্ানি উদ্ার িনর 
এসএসনিএম হাসপাতানল ভকত্ঘ িরা়ে চারু 
মানি্ঘট োনার পুকলশ। সনদেহ িরা হনছে, 
কেিাশ ও কশল্া, দু’ জননই মিযুপ অেস্া়ে 
কিনলন। পুকলশ সনূরে জানা কিন়েনি, চালনির 
লাইনসন্স পাও়ো যা়েকন। তানির মাো়ে 
ফিানও ফহলনমট কিল না। এিটি ফহলনমট 
কিল সু্টির কেকিনত। আনরিটি কসনটর 
পানশ ঝুলকিল। রটনার তিন্ত চলনি। 
ট্ািটির ফখাঁজ শুরু িনরনি পুকলশ।  

জজাডাসাভঁকা ক্াম্াভস 
তথিতাবথিা  রাখভত তনভদদেশ
আজকাভলর প্রততভবদন

ফহকরনটজ স্ীিৃত রেীন্দ্রভারতী কেশ্বকেিযুালন়ের ফজাড়াসাঁনিা িযুাম্ানসর ভেনন 
কস্তােস্া েজা়ে রাখনত েলল িলিাতা হাইনিাট্ঘ। ফসখানন আর যানত না ভাঙা 
হ়ে, তার েযুেস্া িরনত রাজযুনি কননি্ঘশ কিল হাইনিাট্ঘ। আইন ফমাতানেি ভাঙা 
না হনল জোেকিকহ িরনত হনে রাজযুনিই েনল ফসামোর কননি্ঘশ কিন়েনি প্িান 
কেচারপকত প্িাশ শ্রীোস্ে ও কেচারপকত রাজক্্ঘ ভরদ্ানজর কেকভশন ফেঞ্চ। 
পাশাপাকশ, এই কনন়ে রাজযু এেং কেশ্বকেিযুাল়েনি করনপাট্ঘ কিনত কননি্ঘশ কিন়েনি 
আিালত। মামলািারীর িাকে, ফহকরনটজ ভেননর অেযুেহৃত রর ফভনঙ নতুন 
কনম্ঘাণ হন়েনি। অকভনযাি, এিকিন ফয–রনর রেীন্দ্রনাে ঠাকুর প্েমোর েকঙ্মচন্দ্র 
চন্াপািযুান়ের সনগে সাক্াৎ িনরকিনলন, ফসই রনর এখন এিটি সংিঠননর অকেস 
হন়েনি। এই ভেন ‘ ফরেে ও়োন ফহকরনটজ ভেন’ । ফসই ফহকরনটজ ভেননর দুনটা 
রর ভাঙা হন়েনি েনল মামলািারীর অকভনযাি।  এই মামলার পরেততী শুনাকন 
হনে ২১ ননভম্বর।

পাব জেভক জেরার  
পভে দুরদেটনায় মৃত্্

আজকাভলর প্রততভবদন

কেক্সে কেনপাকজনটর ফক্নরে সনে্ঘাচ্চ ৮ শতাংশ সুি কিনছে েন্ধন 
েযুাঙ্। সীকমত সমন়ের জনযু ফিও়ো এই নতুন 
ফম়োি ৭ ননভম্বর ফেনি িায্ঘির হনে। ৬০০ 
কিননর ফম়োনির কেক্সে কেনপাকজনটর ফক্নরে এই 
কেনশ্ অোর ফিও়ো হনছে। এি কেেৃকতনত েন্ধন 
েযুানঙ্র তরনে এই খের জানাননা হন়েনি। তানির 
িাকে, এই সুনির হার েযুাকঙ্ং ফক্নরে সনে্ঘাচ্চ। 

েন্ধন েযুানঙ্র তরনে জানাননা হন়েনি, এই সুনির হার ২ 
ফিাটি টািা পয্ঘন্ত খুচনরা আমাননতর ফক্নরে প্নযাজযু। নতুননর 
পাশাপাকশ ফম়োি উত্ীণ্ঘ আমাননতর পুনন্ঘেীিরনণর ফক্নরেও 
এই হার প্নযাজযু হনে৷ এই েৃকদ্র েনল রোহিরা ৬০০ 

কিননর ফম়োকি আমাননতর ওপর ৭.৫ শতাংশ পয্ঘন্ত সুনির 
হার পানেন। প্েীণ নািকরিরা ০.৫০ শতাংশ ো ৫০ কেকপএস 
ফেকশ সুকেিা পানেন। এর েনল ৬০০ কিননর ফম়োনির কেক্সে 

কেনপাকজনটর এর জনযু তানির ফক্নরে করটান্ঘ হনে 
৮ শতাংশ। এি েিনরর িম ফম়োনির কেক্সে 
কেনপাকজনটর ফক্নরে েযুাঙ্ প্েীণ নািকরিনির 
০.৭৫% ো ৭৫ কেকপএস ফেকশ সুি কিন়ে োনি৷

পাশাপাকশ েন্ধন েযুানঙ্র রোহিরা করনটইল 
ইন্ারননট েযুাকঙ্ং ো এমেন্ধন ফমাোইল অযুানপর 

মািযুনম তানির োকড় ো অকেস ফেনি এেকে েুকিং ো 
কেকনন়োনির সকুেিা উপনভাি িরনত পানরন। এই অনলাইন 
প্কক্র়োর মািযুনম, রোহিরা ঝানমলা মুক্তভানে তৎক্ণাৎ কেক্সে 
কেনপাকজট েুি িরনত পারনেন। 

 তেক্সড তডভপাতজভট সভবদোচ্চ
৮% স্দ তদভছে বন্ধন ব্াঙ্ক

আজকাভলর প্রততভবদন

উত্র–পূে্ঘ ভারনত পণযু পকরেহনণর 
জনযু োংলানিনশর চ্রোম ও মগেলা 
েদের েযুেহার পূে্ঘ আইন নীকতর এিটি 
তাৎপয্ঘপূণ্ঘ পিনক্প। ভারনতর জনযু, 
কেনশ্ত োংলানিশ জুনড় ট্ানকজট এেং 
ট্ানকশপনমন্ খেুই গুরুত্বপূণ্ঘ। িারণ, এর 
েনল উত্র–পূে্ঘ ভারনতর অে্ঘনীকত চাগো 
হনে েনল আশা িরা হনছে। স্লপনে 
িলিাতা ফেনি উত্র–পূে্ঘ ভারনত পণযু 
পকরেহনণর ফক্নরে খরচ ও সম়ে, দুই–ই 
ফেকশ লানি। কিন্তু জলপনে পণযু পকরেহণ 
িরনল খরচ ও সম়ে অননিটাই িমনে। 
পাশাপাকশ, স্লপনের তুলনা়ে জলপনে 
পণযু পকরেহণ িরনল িনন্নানরর কভতনর 
োিা কজকনসপনরের মান ভাল োনি। 
তাই োংলানিনশর চ্রোম ও মগেলা 
েদের েযুেহার চারটি ট্া়োল রান সমূ্ণ্ঘ 
িরল শযুামাপ্সাি মুখাকজ্ঘ ফপাট্ঘ ট্াস্ট। 
ফসামোর দুপুনর শযুামাপ্সাি মুখাকজ্ঘ 
ফপাট্ঘ ট্ানস্ট এিটি সাংোকিি বেঠনি 
এ িো জানানলন িলিাতা েদেনরর 
ফেপুটি ফচ়োরমযুান সম্াট রাকহ। একিন 
উত্র–পূে্ঘ ভারনতর কশলচর ফেনি এিটি 
চা–পাতার িনন্নার একিন েদেনর এনস 
ফপৌঁি়ে।

চারটি ট্া়োল রাননি দু’ ভানি ভাি 
িরা হন়েকিল। মগেলা ফেনি তামাকেল 
এেং মগেলা ফেনি কেকের োজার পয্ঘন্ত 
প্েম ট্া়োল রান সম্ূণ্ঘ িনর ফমস্ 
লাইন ইকডে়ো প্াইনভট কলকমনটে। 
কসনজ োি্ঘল লকজকস্টিস কলকমনটনের 
সনগে অংশীিাকরত্ব িনর চ্রোম ফেনি 
ফশওলা এেং তামাকেল ফেনি চ্রোম 
পয্ঘন্ত োকি দুটি ট্া়োল রান িরা হ়ে।

শযুামাপ্সাি মুখাকজ্ঘ ফপাট্ঘ ট্ানস্টর 
ফেপুটি ফচ়োরমযুান সম্াট রাকহ েনলন, 
েহু োিা–কেপকত্র পনরও ভারতী়ে 
পণযুসম্ানরর চারটি পরীক্ামূলি চলাচল 
সেল হন়েনি। পকচিমেনগে উৎপন্ন পণযু 
োংলানিনশর চ্রোম এেং মগেলা েদের 
হন়ে করেপুরা, অসম ও ফমরালন়ে চূড়ান্ত 
িন্তনেযু ফপৌঁনিনি। আিামী ৬ মাস ফেনি 
১ েিনরর মনিযু জলপনে উত্র–পূে্ঘ 

বাংলাভদভশর মধ্ 
তদভয় উত্তর–পূবদে োরভত 
জলপভে পণ্ পতরবহণ

ভারনত পণযু পকরেহণ চালু হন়ে যানে েনল 
আশা িরকি। একিননর অনুষ্ানন উপকস্ত 
কিনলন শযুামাপ্সাি মুখাকজ্ঘ ফপাট্ঘ ট্ানস্টর 
ট্াকেি মযুাননজার রকেশঙ্র রাজহংস ও 
কসআইএসএে–এর কসকন়ের িমাডোর 
কপ়োকল শম্ঘা।

‘ কলকাতাশ্রী’  জসরার জসরা তবজয়ীভদর সভঙ্গ কলকাতার মহানাগতরক তেরহাদ হাতকম। জসামবার  
টাউন হভল ‘ কলকাতাশ্রী’  প্রস্ার তবতরণী অন্ষ্াভন উপতথিত তিভলন কলকাতা প্রসোর জেয়ারপাসদেন  
মালা রায়, জময়র পাতরষদ জদবাতশস কুমার। তবজয়ীভদর হাভত প্রস্াভরর পাশাপাতশ ত্ভল জদওয়া হয় 

রসভগাল্ার হাঁতড। িতব:  অতেতজৎ মণ্ডল

 নাগাল্াভডের 
রূণদোবভতদে েমভক 

পারদ পতন
আজকাভলর প্রততভবদন

নািালযুানডে িানা ফেঁনিনি এিটি রূণ্ঘােত্ঘ। তার প্ভানে োংলানিশ হন়ে এ রানজযুর 
আিানশ ঢুিনি টুিনরা টুিনরা ফমর। ফসই ফমনরই েমনি ফিনি োংলার পারি 
পতন। িলিাতা়ে ফসামোর সে্ঘকনম্ন তাপমারো কিল ২১. ০ কেকরে ফসলকস়োস। 
আকলপুর আেহাও়ো িপ্তর জাকনন়েনি, আিামী িন়েি কিন িলিাতা়ে সে্ঘকনম্ন 
তাপমারো ২০ ফেনি ২১ কেকরে ফসলকস়োনসর আশপানশ ফরারানেরা িরনে। তার 
নীনচ নামনে না। রূণ্ঘােত্ঘটির প্ভাে ফিনট ফিনল িকক্ণেনগের পাশাপাকশ উত্রেনগের 
তাপমারোও কিিুটা িমনে।

িত িন়েি কিন িনর রাত, ফভানরর হাও়ো়ে হালিা শীনতর আনমজ। আেহাও়ো 
িপ্তর জাকনন়েনি, ে্্ঘা কেিান়ের পর তাপমারো কিিুটা িমার পাশাপাকশ হাও়ো়ে 
আর্্ঘতাও ফেশ খাকনিটা িনমনি। তানতই িভীর রাত, ফভানরর কিনি এিটু শীত 
শীত আনমজ আসনি। তনে শীনতর পকরকস্কত বতকর হনত আরও কিিুটা ফিকর 
আনি। ননভম্বনরর কদ্তী়োনি্ঘ তাপমারো আনরিটু িমনে। তানত শীত না হনলও 
শীনতর হালিা আনমজ হ়েনতা রানতর কিনি পাও়ো যানে।

োংলার োকি অঞ্চনল তাপমারো না িমনলও িাকজ্ঘকলনঙ কিন্তু শীনতর আনমজ চনল 
এনসনি। ফসখানন একিন সে্ঘকনম্ন তাপমারো কিল ৯. ৮ কেকরে ফসলকস়োস, িাকলম্নঙ 
১৩. ৮। ফিাচকেহার, জলপাইগুকড়নত সে্ঘকনম্ন তাপমারো ফননম এনসনি ১৭ কেকরে 
ফসলকস়োনসর আশপানশ। 

আজ শহভর
ততন পদযাত্া

আজকাভলর প্রততভবদন

আজ, মগেলোর শহনর কতন পিযারো। 
গুরু নানি জ়েন্তী উপলনক্ ফভার পাঁচটা়ে 
মাকু্ঘইস ক্রিট ফেনি শকহি কমনার পয্ঘন্ত 
এিটি পিযারো হনে। সিাল সানড় ১০টা়ে 
ফশ্বতাম্বর বজননির এিটি পিযারো িটন 
ক্রিট ফেনি ের্ীিাস ফটম্ল ক্রিট পয্ঘন্ত, 
আনরিটি কিিম্বর বজননির সিাল ১১টা়ে 
ফপাস্ার েসাি ফলন ফেনি ফেলিাকি়ো 
পয্ঘন্ত। িলিাতা ট্াকেি পুকলশ সূনরে 
খের, এই কতন পিযারোর জনযু সািারণ 
মাননু্র ফিানও অসকুেিা হনে না। 
প্কতকিননর মনতা একিনও ওই সে 
এলািা়ে যান চলাচল স্াভাকেি োিনে।     

তশখ সম্প্রদাভয়র পক্ষ জেভক গুরু নানভকর জন্মজয়ন্ীর আভগর তদন ময়দাভন ম্খ্মন্তীর হাভত  
স্ারক তহভসভব কৃপাণ ত্ভল জদওয়া হল। জসামবার। িতব: আজকাল 

বাম–তবভজতপ জজাট
l ১ পাতার পর
আমরা তানির এই অসম ফজানটর কেরুনদ্ সরে হন়েকি োর োর। োনমরা ফয 
কেনজকপর সনগেই আনি, আোরও প্মাণ হল এই কনে্ঘাচনন।’ 

সরাসকর ফজানটর িো অেশযু মাননত চানকন োম এেং কেনজকপর ফনতৃত্ব। পূে্ঘ 
ফমকিনীপুর ফজলা কসকপএনমর সম্ািি কনরঞ্ন কসকহ েনলন, ‘ আমরা ফিানও ফজাট 
িকরকন। স্ানী়ে স্নর এলািার মানু্ সমো়ে মঞ্চ িঠন িনর তৃণমূনলর কেরুনদ্ 
লড়াই িনর কজনতনিন। আমরা চকররেিত ভানে কেনজকপ– কেনরািী। েনল আমানির 
সনগে ওনির ফিানও সম্ি্ঘ ফনই।’  সমোন়ের প্াক্তন সম্ািি অনশািকুমার 
িানসর িো়ে, ‘ আমরা তৃণমূল কেনরািীরা সমো়ে েঁাচাও মঞ্চ িঠন িনর েন্ধুত্বপূণ্ঘ 
আেনহ লড়াই িনরকি। তানতই এই জ়ে এনসনি।’  ফজানটর তত্ত্ব উকড়ন়ে এিি 
শকক্তনত কেনজকপ জ়েী হন়েনি েনল িাকে িনরনিন িনলর তমলুি সাংিঠকনি 
ফজলার সভাপকত তপন েযুানাকজ্ঘ। তঁার েক্তেযু, ‘ ফিানও ফযৌে মঞ্চ ন়ে, কেনজকপ 
এিি শকক্তনত ৫৪টি আসনন কজনতনি। োকি আসনন োনমরা জ়েী হন়েনি। তৃণমূল 
রাজননকতি স্ানে্ঘ ফজানটর িো েনল অপপ্চার িরনি।’ 

জানা ফিনি, ২০১২ সাল ফেনি নদেকুমানরর এই সমো়ে পকরচালনা িনর 
আসনি োনমরা। এোর ৬টি কনে্ঘাচনী ফক্নরের ফমাট ৬৩টি আসননর মনিযু ৪৬টি 
আসনন প্ােতী কিন়েও পনর মননান়েন প্তযুাহার িনর ফনন তৃণমূল– সমকে্ঘত ৩৫ 
জন প্ােতী। েনল আনিই ৫টি কনে্ঘাচনী ফক্নরের ৫২টি আসনন কেনা প্কতন্দ্বকন্দ্বতা়ে 
জ়েী হ়ে োম–কেনজকপ ফজাট। রকেোর োকি ১টি ফক্নরে ১১টি আসনন কনে্ঘাচন হ়ে। 
তানতও জ়েী হ়ে তারা।  

 তবভকন্দীেূত 
কাউভসেতলং

 আজকাভলর প্রততভবদন

ফিন্দ্রী়ে িাউনন্সকলংন়ের পরও 
ইকঞ্কন়োকরংন়ের োিঁা ফেনি যাও়ো আসন 
ভরানত কেনিন্দ্রীভূত িাউনন্সকলং প্কক্র়ো 
১০ ননভম্বর ফেনি শুরু িরনত চনলনি 
যািেপুর কেশ্বকেিযুাল়ে। ১০ ননভম্বর ফেনি 
১৫ ননভম্বর পয্ঘন্ত আরেহীরা আনেিন িরনত 
পারনেন। তার পনর ভকত্ঘ প্কক্র়ো শুরু 
হনে। যািেপুনর এখন ইকঞ্কন়োকরংন়ে প্া়ে 
ফিড়নশার মনতা আসন োিঁা। এই সংখযুাটা 
আরও োড়নত পানর। প্সগেত, রাজযু জুনড় 
ইকঞ্কন়োকরংন়ের েহু আসন োিঁা োিা়ে 
কেনিন্দ্রীভূত িাউনন্সকলংন়ের জনযু কশক্া 
প্কতষ্ানগুকলনি কননি্ঘশ কিন়েনি উচ্চকশক্া 
িপ্তর। সনূরের খের,  জন়েন্ এন্টান্স ফোনে্ঘর 
মািযুনম ফিকন্দ্রভূত িাউনন্সকলংন়ের পনর 
ফিখা যানছে রাজযু জুনড় ইকঞ্কন়োকরংন়ের 
মারে প্া়ে এি তৃতী়োংশ আসন ভনরনি।  

উত্তর–পবূদে োরভত পণ্ পতরবহভণর উভ্াধন করভিন শ্ামাপ্রসাদ মখ্াতজদে জপাটদে 
ট্াভটের জডপ্টি জেয়ারম্ান সম্াট রাতহ। রভয়ভিন অন্ান্ আতধকাতরক।



SOHINIDAS
Mumbai, 7November

As the country observed
the National Cancer
Awareness Day on

Monday, India’smajorhospital
chains revealed that they are
enhancing infrastructure by
opting for the hub-and-spoke
route, creatingmore day-care-
beds to treat its growing popu-
lationof patients.

According to a Ficci and
Ernst & Young (EY) report on
thediseasereleasedlastmonth,
India is estimated to report 1.9-
2 million cancer cases in 2022,
whereasthereal incidenceis1.5
to three times higher. Experts
estimatethatthecountrywould
additionally require 10,000-
15,000daycarebedsandatleast
25,000surgicalbedsifallreport-
ed cancer patients are to get
treatment.

Thiswill add furtherpress-
ure on availability of hospital
beds, which is 1.3 per 1,000
people at present, as against
2.9 per 1,000 in theUS, 4.3 per
1,000 in China, and 13 per
1,000 in Japan.

Almost 75 per cent of spe-
cialtyhealthcareisprovidedby
the private sector, say hospital
chains.Largecorporatehospital
chainsarenowonanexpansion
mode to cater to the growing
demand from cancer patients.

EYestimatesthattheindus-
try’saveragecapitalexpenditure
per bed is ~50-80 lakh inmetro
andtier-Icities,and~30-35lakh
in tier-II cities. “Assuming bed
addition requirements mainly
in tier-2 cities, total capital
expenditure for addition of
35,000-40,000 beds would
range from ~10,500 crore to
~14,000 crore,” the report says.

TataMemorialCentre,apri-
vatephilanthropicventuresup-
portedby thegovernment, is at
the forefront of the expansion
drive.CPramesh,director,Tata
Memorial Cancer Hospital,
Mumbai, said that the institu-
tion had 640 beds in the city
and around 100 beds in
Kharghar (a Mumbai suburb)

eight-nineyearsago.
“By the end of 2023, we

would have 3,000 beds across
India, quadrupling our bed
countinthelastfewyears.From
being present only inMumbai,
wehavenowexpandedtoeight
centres across the country.
Around280cancercentresthat
are part of theNational Cancer
Grid (NCG) (a government of
India-backed network of care
centres)arealsocoordinatedby
TataCancer,”headded.

Enhancing cancer care
infrastructureis theneedofthe
hour. The 2020 World Health
Organizationrankingoncancer
burden in terms of new yearly
cases reported placed India at
the third position after China
and the US. Pramesh said the
age-adjusted cases of cancer in
Indiawerestatic,butinabsolute
termsthenumberswere rising.

Of the reported cases in
India,headandneck, gastroin-

testinal and lung account for
50 per cent of the cases among
men, while breast, cervix uteri
and gastrointestinal organs
makeup50percentofthecases
amongwomen.

HealthCareGlobalEnterpri-
ses(HCG),aleadingprivatesec-
tor cancer care provider in the
country with 1,979 beds across
19cities, is alsoexpanding.

B S Ajaikumar, executive
chairman, HCG, said that they
expect at least 10 per cent rise
in footfalls in theirmaturecen-
tressuchasBengaluru.“Almost
80 per cent of chemotherapy
is an outpatient-department
(OPD)procedure.Wehavepres-
ence in Bengaluru, Mumbai,
Kolkata andAhmedabadanda
few other major cities. We are
now creating a hub-and-spoke
infrastructure surroundingour
major centres in Cuttack, Che-
nnai, Vijayawada, Vizag, Angol
andGulbarga,”Ajaikumarsaid.

The idea is to expand to tier-II
and III cities.

OtherslikeApolloHospitals,
Fortis Healthcare andManipal
Hospitals arenot farbehind.

“There are around 1.3milli-
onpatientsperyearinIndiaand
theyarespendinganaverageof
~400,000-500,000 for cancer
care. This is less than a fifth of
whatitcostsinmostothercoun-
tries. Indiahasthemostadvan-
ced treatments such as proton
therapy,genomictreatment,ro-
botics and the use of artificial
intelligence for diagnosis and
treatments,” said Dinesh Mad-
havan, president, group oncol-
ogy and international, Apollo
HospitalsEnterprises.Headded
that modern trends such as
CAR-T cell treatmentwere also
available in India now. Apollo,
whichhas 13cancer centresac-
rossthecountry,isaimingtoex-
pandit to24withinthreeyears.

India’ssecondlargesthospi-

tal chain, Manipal Hospitals,
seesover400,000patientvisits
everyyearforcancertreatment.
“While we do not have stand-
alone hospitals providing only
oncology services, most of our
hospitals are equipped to treat
cancer. In fact, we believe that
a multi-specialty environment
is oftenbetter as it provides the
comprehensiveclinicalbackup
that a patient might require
acrossvarioustherapeuticareas
whileundergoingtreatmentfor
cancer,”saidDilipJose,MDand
CEO of Manipal Hospitals,
adding that they are continu-
ously augmenting their cancer
treatmentcapabilities.

Fortis Healthcare, which
gets 7,000 inpatient cancer
admissions every year, is now
focusingonbringingincutting-
edgetechnologytoaugmentits
cancer infra.

It runs one of the largest
bone-marrow transplant cen-
tresinthecountryforbloodcan-
cer patients. Ritu Garg, chief
growth and Innovation officer
at Fortis Healthcare, said they
plan to add 1,500-2,000 beds
across their network over the
next one or two years. Of this,
around 30 per cent beds could
be for treating cancer patients
as incidences rise.

Most hospitals are trying to
adopt new-age treatments for
homecare,remotemonitoring,
and also optimising hospital
stays to reduce the cost burden
onpatients.

Garg said that they try to
optimise patient stays in their
hospitals so that several proce-
dures canbedoneoutside.

Pramesh said that any
research project that Tata
Memorial funds typically looks
at low-cost affordable innova-
tionthatwouldhavesignificant
differences in outcomes.
“Several new-age technologies
are very expensive, and the
incremental benefit to the
patientmaynotjustifythecost,”
Pramesh added. So Tata
Memorialfocusesoninnovative
applications such as lowering
the dose of immunotherapy—
giving one-tenth of the dose of
immunotherapy to head and
neckcancerpatientsyieldmuch
better outcomes than routine
care, butnotathighcosts.

“India has around 60,000
beds, which are catering to on-
cology patients. Regularmoni-
toring is very critical in cancer
care.Weare seeing adoptionof
new-age treatments like stem
cell therapy, artificial intellige-
nce,homecareandremotepat-
ientmonitoringgettingdevelo-
pedinthesegment,”saidMudit
Dandwate, chief executive offi-
cerofDozee,acontactlessrem-
ote healthmonitoring start-up.

(With inputs from Shine Jacob
inChennai)

Hospitals grow infra
as cancer cases soar
Expertssay
10,000-15,000
moredaycare
bedsand25,000
surgicalbeds
areneeded

PRESS TRUST OF INDIA
London, 7 November

Scientists in the UK have infused blood cells
grown in a laboratory into people in the first
suchclinical trial in theworld trial in theworld.

If proven safe and effective, manufactured
blood cells could in time revolutionise treat-
ments for people with blood disorders such
as sickle cell and rare blood types, the
researchers said.

It can be difficult to find enough well-
matched donated blood for some people with
thesedisorders, they said.

The team, including researchers from the
University of Cambridge in the UK, said the
blood cells were grown from stem cells from
donors. The red cellswere then transfused into
healthyvolunteers.

This is the first time in the world that red
bloodcells thathavebeengrowninalaboratory
have been given to another person as part of a
trial intoblood transfusion, they said.

“Wehopeour lab-grown redblood cellswill
last longer than those that come from blood
donors,”saidchief investigatorCedricGhevaert,
a professor at theUniversity of Cambridge and
NHSBloodandTransplant.

DEMAND-SUPPLY
GAP IN WORKFORCE
& INFRASTRUCTURE
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n Demand n supply

Cancer incidence estimated in 2022:
~19-20 lakh

Cancer incidence estimated in 2030:
~42 to 45 lakh; with conservative
cancer incidence estimate of
~29 to 30 lakh in 2030

Source: FICCI Heal and Ernst & Young
report

n Only 175 districts
covering 40-45% of
the population have
comprehensive
cancer centres

n Economic burden in
terms of GDP losses is
$11 bn in 2020; to go up
to $36-40 bn by 2030*

n Penetration of

radiotherapy
equipment is low with
640 installations per mn
population against
requirement of
1,400-1,500

n 5 CT scanning machines
per mn population
compared to 40 in
high-income countries

656

1,056
963

1,305

3,242
1,120

5,021

10,875
3,905

2,690
1,905

6,711
4,145

3,242
3,360

8,090
7,295

1,969

640

484

(Permnpopulation)

*Based on reported cancer incidence and mortality across age groups and years
of potential productive life lost (YPPLL) due to the same.
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As COP27 turns the spotlight
on climate change goals of
nations, IndianRailways isex-
ploring the possibility of
meeting all of its power
demand for non-rail opera-
tions through solar energy,
according to a communica-
tion by the railwaysministry.

This is in line with
the commitment of the
national trans-
porter to be net
carbon-zeroby the
endof this decade.

“The railways
hasbeensettingup
solar plants on
rooftopsof stations
and buildings like
administrative
offices and work-
shops. However, it
has come to light
that there is a huge untapped
potential of rooftop solar
plants that canbe installedon
stadiums, railwayclubs, insti-
tutes, schools, community
centres and residential quar-
ters. It is yet to be exploredby
the railways and can result in
significant capacity addition

of rooftopsolarunits, thereby
meeting itsnon-tractionener-
gy demand,” the railway
board said in a circular.

The ministry has
askedzonal railwaysandpro-
duction units to prepare an
action plan to cover these
establishments to the maxi-
mumextent.

Railway experts suggest
that the step is in the right
direction,but facesexecution
hurdles.This isbecause there

is a need for sub-
stantial infrastruc-
ture support to
install rooftop
solar panels at all
these establish-
ments. A sector
expert said that it
addresses one of
the problems
prevalent during
the previous solar
installations — a

robust structure to support
the panels.

Previously, installing these
panels on comparatively
weaker aluminium rooftops
of stations had been a chal-
lenge as their load-carrying
capacitywas lower.Withcon-
crete rooftops in most stadi-

ums, residential quarters and
other establishments, these
issuesareavoidable,headded.

However, amajority of rail-
ways’ energy demand comes
through traction.

“More than 80 per cent of
railways energy requirements
are on account of traction for
which it drawselectricity from

the grid. Electricity produced
by burning coal constitutes
more than 70 per cent of elec-
tricitydistributedbythe Indian
electricity grid.

An electric locomotive
makes immense economic
sense as compared to a diesel
locomotive. However, when it
comes to the environmental

aspect, the real benefit is
accrued only if the grid itself
consistsofelectricityproduced
from renewable sources,” said
L C Trivedi, a former general
manager at the railways.

He added that the current
scenario in the railways was
total energy consumption of
18.41billionunits (BUs) for trac-
tionand2.34BUs fornon-trac-
tion.Generationcapacity from
renewable sources is 142mega-
watt (Mw) from solar and
103 Mw from wind. Approx-
imately,only3-4percentof the
requirement is fulfilled from
renewable sources.

Lab-grown blood given
to people in world’s
first clinical trial
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Railwaysmullssolarpower
pushtomeetnet-zeronorms
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