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Adani,Surakshashowinterest inbuyingHDIL
AGENCIES
Mumbai,4August

Six players, includingAdani Properties,
Suraksha Asset Reconstruction and
Mumbai-based Sunteck Realty, have
shown initial interest inacquiringdebt-
ladenpropertydeveloperHDIL,accord-
ing toa regulatory filing.

HDIL is under the corporate insol-

vencyresolutionprocess,inlinewiththe
provisionsoftheIBC.Itsaffairs,business
andassetsarebeingmanagedbyresolu-
tion professional Abhay N Manudhane,
appointed by the Mumbai Bench of the
National Company Law Tribunal. The
Adani Group firm and Suraksha Group
had also participated in the insolvency
resolution process of Jaypee Infratech.

In a regulatory filing, HDIL shared

the provisional list of prospective reso-
lutionapplicants.Thelastdatetosubmit
expression of interest (EoI) was July 31.

InternationalAssetReconstruction
Company (IARC), N S Software and
Harsha Vardhan Reddy have also sub-
mitted theEoI, butwere found ineligi-
ble, HDIL said.

IARCdidnotsubmittheundertaking
undersection29AofIBCintherequired

format on stamp paper duly signed,
stamped and notarised. It will become
eligibleoncetherequiredundertakingis
furnishedonorbeforeAugust8.

N S Software and Harsha Vardhan
Reddydidnotmeetthecriteriaofhaving
minimumnetworth(~500crore)orasset
under management (~2,000 crore) or
committedfunds(~250crore)attheend
ofMarch2019.

Refinersshutdown
formaintenanceas
fueldemandwanes

AMRITHA PILLAY
Mumbai,4August

Domestic refiners — both
state-ownedandprivate—are
initiatingannualmaintenance
shutdowns for their refining
capacities. The shutdown
coincides with dwindling
demand for petroleum prod-
ucts, after a strong revival in
May and June.

Reliance Industries (RIL),
Bharat Petroleum Corporation
(BPCL), and Indian Oil
Corporation (IOC) have all
undertakenamaintenanceshut-
down in thepastonemonth, in
someoftheir facilities.

IOCundertookashutdown
at itsParadip refinery starting
July 25; the refinery will
remain shut till August 15. In
July,RIL informedexchanges
that it was planning to shut
down one of its crude distilla-
tion units at Jamnagar, for
routine maintenance and
inspectionactivity.Thedistil-
lationunitwill remainshut for
3-4 weeks, starting the fourth
week of July.

BPCLshutdownacrudeunit
at its Kochi refinery for three
weeks in July andhas restarted
operationsatthefacility.Itplans
toshut thecontinuouscatalytic
reformerat itsMumbairefinery
forthreeweeksthismonth.

According tooil executives,
demand for petrol was at 88
per cent of last year in July,
and the same for diesel stood
at 80 per cent.

MKSurana, chairmanand
managing director of
Hindustan Petroleum
Corporation (HPCL), said
demand was weak due to the
monsoonand, to someextent,
localised lockdowns.

He added that the fast
recoveryseeninMayandJune
was fuelled by essential serv-
ices, and that the last mile of
demand recovery (for petrol
and diesel) would depend on
other industries operating at
normal utilisation.

“There are indications that
thetrendofsecularrecoveryin
auto fuel consumption, from
the lows of 1-15 April, has
reversed in July — probably
due to re-imposition of lock-
down in some cities,” analysts
withICICISecuritiesnotedina
report datedAugust 3.

In tandem, some of the
refining companies have cut
down on throughput. In IOC,
forinstance,refineryutilisation
was at 80-85 per cent in July,
against 96per cent in June.

Utilisation for IOC capacity

sawaplungefrom93percentat
thestartofJulyto75percentat
theendofthemonth,saidcom-
pany executives. For refiners
likeHPCL—whichisanetbuy-
er—Suranasaiditwouldmain-
tain utilisation but could alter
the purchase of petroleum
products, accordingly. BPCL's
refiningcapacityutilisationfell
to72.7percentinJuly,from74.2
per cent inJune.

On the export front, net
product exports saw modest
contraction to 2.3 million
tonnes (mt) in May from 2.7
mt in April, noted the ICICI
Securities report. The report
added that the contraction
was steeper at 0.8 mt in June.

“Net diesel exports dwin-
dled from3.4mt inApril to 2.7
mt inMay, and further to 2mt
in June,” the report stated.
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Microsoft may buy TikTok’s India
business if ban revoked: Experts
PEERZADA ABRAR & SAMREEN AHMAD
Bengaluru,4August

M icrosoft, which is in talks with
Beijing-based tech firm
ByteDance to buy TikTok’s

businesses in the US, Canada, Australia
andNewZealand,has likelyomittedthe
short-videoapp’soperationsinIndiafrom
thedeal.ThisisdespitethefactthatIndia
is thebiggestmarket forTikTok.

According to industry insiders and
analysts,thereareseveralreasonsfornot
including India in the deal. They range
from the Centre’s ban on TikTok as a
security measure to digital advertising
opportunitiesbeingsmallinthecountry.

Analysts said this is far more com-
plicated than the situation in the US.
The app ban in India is also a strategic
move by the Centre due to growing
Chineseaggressionandsecurity threat,
whileat thesametimefocusingonpro-
moting ‘Atmanirbhar Bharat’ and
‘Make in India’ initiatives.

“Keeping in mind, the nuances of
the Indian ban, it could also be that
Microsoftwouldnotwant to interfereat
thismoment in time,while the Indian
government vociferously pushes for
adoption of indigenous or local tech-
nology and businesses,” said Kazim
Rizvi, founderofpolicy think-tankThe
Dialogue.

“Similarly, as the app is currently
banned in India, any new buyer of the
app may want to wait until the ban is
lifted or if the government changes its
thinking.But Idobelieve that itwould
be prudent for them to look at India
which is the biggest overseas market

for TikTok,” he added.
Besidestheneedtorevokethebanfor

Microsofttobeabletoreapthefullpoten-
tialofthedealinIndia,therearegoingto
challenges,bothontheregulatory front
andcompetition law implications.

“In this regard,Microsoftmayhave
toaccept fulldata localisationandbase
theTikTokIndiaservers locally in India
besides also complying with data pri-
vacy concerns,” said Salman Waris,
managing partner at TechLegis
AdvocatesandSolicitors. “Competition
and antitrust law concerns could also
pose a challenge,” he added.

“The Indian operations of TikTok
willnotbeonanynegotiation tablegiv-
en the ban by the government,” said a
foreignpolicyanalyst,whoworkswith

the government. “Given the impor-
tanceof the Indiandigitalmarket, I am
sureeverypotential buyerwill include
India in any negotiation and hope the
ban is lifted,” he said.

Microsoftdeclinedtoshareanynew
insights on the deal.

The other big reason for TikTok’s
India business not being part of the
deal is due to the digital advertising
space being small in the country for
theRedmond,Washington-based tech
giant to make bets on.

“The US digital advertising market
is more than 25 times of India and
Microsoft will get more than a foot in
the door with this acquisition, not to
forget the sizable user base it gets in
theUSwith this acquisition.Microsoft

is looking to make inroads into the US
digital ad space, something the com-
panymissedoutonwith its searchplat-
form Bing,” said Sanjeev Kumar, fore-
castanalystatForresterResearchIndia.

“Moreover, thecompanywillbeable
toallay fearsarounddataprivacymore
clinically in theUS,” addedKumar.

JasminderSinghGulati, co-founder
ofNowFloats,which is alsoan investor
in homegrown TikTok alternative
Chingari, said India is still at anascent
stagewhen it comes touser-generated
content in terms of governance, laws,
privacy and even tolerance.

“Microsoft in India still doesn't
relate to theendconsumeras, perhaps
aGoogle,AppleorFacebookdo; either
making it apotential firstmajor invest-
ment or a stay away,” said Gulati.

Some analysts also said that if
Microsoft’sTikTokdeal intheUSissuc-
cessful, the company may repackage
thesocialmediaplatformandrelaunch
it in India as anAmerican firm.

“IfMicrosoft takesoverTikTok, Ido
believe that ‘Americanisation’ of
TikTok would help calm the security
and espionage concerns of the Indian
establishment,” said Rizvi.

The overall future opportunity is
huge forMicrosoft, as the Indiandigital
market, which includes 450 million
smartphone users, is expected to
increaseto900millionby2025,thanksto
lowdata consumption costs, anda fast-
growing middle class. Before India
bannedTikTok,theapphadanestimat-
ed200millionusersandwasavailablein
14 Indian languages in the country. It
hadalsoovertakenYouTube in India.
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NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to the applicable provisions of the Companies Act, 2013, Rules made thereunder and
General Circular No. 20/2020 dated 5th May 2020 issued by Ministry of Corporate Affairs, the 26th Annual General Meeting
(AGM) of the members of ALLIED DIGITAL SERVICES LIMITED will be held on Thursday, 03rd September 2020 at 02:00 p.m.
through video conferencing facility without any physical presence of members. The process of participation in the AGM will be
provided in the Notice of the AGM.
Pursuant to the General Circular as mentioned above, the Annual Report shall be released before 21 days of the AGM i.e
3rd September, 2020 by sending emails to the members who have registered their email ID with the Company / Depositories for
receiving the communications on email. The Annual Report and notice of the AGM will also be available on the website of the
Company – www.allieddigital.net and on the Stock Exchange websites at www.bseindia.com and www.nseindia.com. No hard
copies of the Annual Reports will be made available to the Members.
The Members who have still not registered their email ID with the Company can temporarily get their email IDs registered with
the Company’s Registrar and Share Transfer Agents, Link Intime India Pvt Ltd, by using the link: http://linkintime.co.in/emailreg/
email_register.html and follow the registration process as guided thereafter, on or before 25th August, 2020 to receive Annual
Report for the F.Y 2019-20 on their email ID.
The remote e-voting as well as e-voting during AGM on the proposals contained in the Notice of the AGM will be conducted on
the e-voting system to be provided by the Company. The details of e-voting system and process e-voting will be specified in the
Notice of the AGM. Members who are holding shares in Physical form or who have not registered their email ID can access the
details of e-voting system and process as mentioned in the Notice of the AGM and vote on the e-voting system after obtaining
the credentials for the purpose of e-voting by writing to evoting@nsdl.co.in. The credentials will be provided to the members
after verification of their details.
The Company will pay the final dividend to those shareholders whose name appear on the Company’s Register of Members
on 28th August 2020 and those whose name appear as Beneficial Owners as at the close of the business hours on
28th August, 2020 as per the details to be furnished by the Depositories, viz. National Securities Depository Limited (NSDL)
and Central Depository Services (India) Limited (CDSL). The dividend will be paid electronically in the Members Bank Accounts
and pursuant to the General Circular as mentioned above, the Company will keep on hold cheque/demand Drafts of the
members who have not registered their bank details with the Company and will dispatch the same once the postal services are
normalised. The Members holding shares in Demat form are advised to keep the bank details updated with their depository
participants. Members holding shares in certificate form and who have not updated their bank account details are requested to
update bank details with the Company’s Registrar and Transfer Agents after following the process available on the link: https://
linkintime.co.in/emailreg/email_register.html. Shareholders may submit Form 15G / 15H / 10F for tax exemption on the link:
https://linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html. The said Forms can be downloaded on the link: https://www.
linkintime.co.in/client-downloads.html

ALLIED DIGITAL SERVICES LIMITED
(CIN:L72200MH1995PLC085488)

By and order of the board
For ALLIED DIGITAL SERVICES LIMITED

Sd/-
Prakash Shah

Whole-time Director
DIN: 00189842

Place : Mumbai
Date : 05.08.2020
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 এক্সপ্া ইন্ডিয়া ন্লন্িপেড
CIN: L25209WB1997PLC085972
রেজিস্টার্ড অজিস:   বড়জিটাড়টা রেজিয়টা রেটার,

র�টাঃ ঘুটগজড়য়টা, তহজসল– বড়জিটাড়টা, রিলটা– বটাঁকুড়টা, 
�জচিেবঙ্গ– ৭২২ ২০২

রটজল:  ৯১–৯৭৭৫৩০১৭০১ ইজেল:  cosec@xproindia.com 
ওজয়বসটাইট:  www.xproindia.com

 ন্বজ্ঞন্তি
রসজব ( জলজস্িং অবজলজগশনস অ্টান্ড জরসজ্টািটাে 
জেজ্্টায়টােজেন্টস)  রেগুজলশনস ২০১৫, রেগুজলশন– 
৪৭ অনুযটায়ী জবজ্ঞজতি প্রদটান ্েটা হজছে রয ৩০রশ িুন 
২০২০–রত সেটাতি ত্রৈেটাজস্ সেজয়ে অ�েীজষিত 
এ্্ ও এ্রৈী্ৃত আজ্্্ড  িলটািল আজলটাচনটা ও 
গ্রহজেে িন্ র্টাম্টাজনে �জেচটালন �র্ডজদে এ্টি 
সভটা জভজরও ্নিটাজেন্স েটাধ্জে অনুজঠিত হজব 
শুক্রবটাে ১৪ আগস্ ২০২০ তটাজেজে।
এই জবজ্ঞজতি র্টাম্টাজনে ওজয়বসটাইট www.
xproindia.com  এবিং স্্ এক্সজচঞ্জ সেূজহে 
ওজয়বসটাইট www.nseindia.com  এবিং www.
bseindia.com –রত �টাওয়টা যটাজব।
  রবটাজর্ডে আজদশটানুসটাজে
 এক্সপ্া ইন্ডিয়া ন্লন্িপেপডর �জষি
কলকাতা  অন্িত ধানুকা
৪ আগস্ট, ২০২০ ককাম্ান্ন কেপরেোন্র  

কবঙ্গল অ্াডি আোি ককাম্ান্ন ন্লন্িপেড
রেজি অজিস:  ৭, ্টাউজন্সল হটাউস জ্রিট, 

্ল্টাতটা– ৭০০ ০০১
CIN: L7120WB1947PLC221402
  ওজয়বসটাইট:  www.bengalassam.com

 ইজেল:  dswain@jkmail.com
রটজল:  ০৩৩–২২৪৮৬১৮১;  
ি্টাক্স:  ০৩৩–২২৪৮১৬৪১

ন্বজ্ঞন্তি
৩০রশ িুন ২০২০ তটাজেজে সেটাতি প্র্ে ত্রৈেটাজস্ 
সেজয়ে অ�েীজষিত আজ্্ড্ িলটািল গ্রহজেে 
িন্ র্টাম্টাজনে �জেচটালন �র্ডজদে এ্টি সভটা 
েঙ্গলবটাে ১১ আগস্ ২০২০ নতুন জদজলি–রত 
অনুজঠিত হজব।
এই ত্্ র্টাম্টাজনে ওজয়বসটাইট www.
bengalassam.com  এবিং জবএসই জলজেজটজরে 
ওজয়বসটাইট www.bseindia.com- রত �টাওয়টা 
যটাজব রযেটাজন র্টাম্টাজনে ইকু্ইটি রশয়টাে নজ্বদ্ধ 
্েটা েজয়জে।

 রবঙ্গল অ্টান্ড আসটাে র্টাম্টাজন জলজেজটর
 জদলী�কুেটাে সটাঁই
 র্টাম্টাজন রসজক্রটটাজে
স্টান:  নতুন জদজলি
তটাজেে:  ০৪. ০৮. ২০২০

ন্িল্টন কেন
হুগন্ল, ৪ আগস্ট

কপরানা কিাকান্বলায় কেলা ্শােপনর উপ্্াপগ উন্নত ্যুন্তি ব্বহার 
কপর ততন্র করা হপয়পে ককান্িড ড্াশপবাড্ড। ্ন্ত িুহূপত্ড কেলার চার 
িহকুিার তথ্ কোগাপব এই ড্াশপব্ডাড। আঙুপলর কোঁয়ায় ড্াশপবাপড্ড 
কিপে উঠপব েিগ্র কেলার পূর্ডাঙ্গ ি্াপ। কপরানা আরোন্তপ্র ন্বস্ান্রত 
তথ্ ন্িলপব এক ন্নপিপে। কতেপনর লালারপের নিুনা েংগ্রহ করা 
হপয়পে বা আরোন্তপ্র িপধ্ কতেন উপেগ্ডহীন তাও বলপব এই 
ড্াশপবাড্ড। কেলাশােক ওয়াই রত্াকর রাও োন্নপয়পেন, িঙ্গলবার 
কথপক এই ড্াশপবাড্ডপক আনুষ্ান্নক িাপব কাপে লাগাপনা হপছে। 
পাশাপান্শ কেলার েনবহুল এলাকাগুন্লর ন্্পকও ন্বপশে নের  
ক্ওয়া হপয়পে। 

কেলাশােক োন্নপয়পেন, কেলা েুপে র্ান্পড কেস্ট শুরু হপয়পে। 
বত্ডিাপন ্ন্ত ১০০ কেস্ট করার পর গপে িাত্র পাঁচ েপনর শরীপর 
েংরেির ন্িলপে। অথ্ডাৎ ৯৫ শতাংশ িানুে েংরেির িুতি। িৃতু্র হার 
পাঁচ শতাংশ। তপব এই তথ্ শুধু শহরাঞ্চপলর। গ্রািাঞ্চপল অন্ধকাংশ 
এলাকা এখনও কপরানা ্পকাপ িুতি। র্ান্পড কেপস্টর পাশাপান্শ 
েংরেন্িত এলাকায় লকডাউন এবং েপচতনতার ্চার চলপে। ফপল, 
পন্রন্থিন্ত অপনকোই ন্নয়ন্ত্রপর। 

গত ৯ েুলাই কেলার কিাে ২১টি কপটেনপিটে কোপন লকডাউন 
শুরু হপয়ন্েল। তার িপধ্ ১৪টি কোন আপাতত েংরেির িুতি। তাই 
কেই এলাকাগুপলা কথপক লকডাউন তুপল কনওয়া হপয়পে। নতুন কপর 
আরও ২০টি এলাকাপক কপটেনপিটে কোন ন্হোপব ন্চন্নিত করা হপয়পে। 
ইন্তিপধ্ই িানুপের ন্িে এোপত চন্দননগর স্ট্াডি েংলগ্ন কগাো 
এলাকাপক কপটেনপিটে কোন ক�ােরা করা হপয়পে। 

আঙুল রেটাঁয়টাজলই
জেলজব ্জেটানটা–ত্্

 আেকাপলর ্ন্তপব্ন

্জেটানটাে প্রজতজেটাজধে ইজঞ্জ্শন ‘ িুজব–
 আে’  ( রেেজরজসজভে)  বটািটাজে আনল 
িুজবল্টান্ট লটাইি সটাজয়জন্সস জলজেজটর। 
সিংস্টাে শটােটা িুজবল্টান্ট রিজনজেক্স জলজেজটর 
ভটােতীয় বটািটাজে ১০০ জেজলগ্রটাে ইজঞ্জ্শন 
েটারৈ ৪ হটািটাে ৭০০ টটা্টায় জনজয় এজসজে। ১ 
হটািটাে হটাস�টাতটাজল আ�টাতত র্টাজভর– ১৯ 
জচজ্ৎসটাে িন্ এই ওরুধ জনিস্ব ব্বস্টা�নটাে 
েটাধ্জে র�ৌজঁে রদজব। সিংস্টাে রহল্প লটাইজন 
রিটান ্ জে এই ওরুধ �টাওয়টা যটাজব। দটাজেদ্র 
সীেটাে জনজচ বসবটাস্টােী আক্রটান্ত, যটােটা 
জচজ্ৎসটাে সজঙ্গ যকু্ত, তটাজদে ্ ্টা রভজব 
িুজবল্টান্ট ভটােতীয়টা িটাউজন্ডশন রবশ জ্েু 
�দজষি� জনজয়জে।

চলজত বেজেে রে েটাজস জিজলট 
সটাজয়জন্সস– এে সজঙ্গ চুজক্তবদ্ধ হয় 
িুজবল্টান্ট। নয়রটাে এই সিংস্টা দীঘ্ডজদন 
ধজেই ইজঞ্জ্শন আনটাে িন্ ভটাবনটাজচন্তটা 
্েজেল। ভটােজতটা– সহ দুজনয়টাে ১২৭টি রদজশ 
রেেজরজসজভে সেবেটাহ ্জে ্টাজ্ এই 
সিংস্টা। িুলটাই েটাজসে ২০ তটাজেজে ভটােত 
সে্টাজেে ড্টাগ ্জট্টালটাে রিনটাজেজলে 
দতিে র্জ্ ওরুধ ত্তজে ্ েটাে এবিং বটািটাজে 
জনজয় আসটাে েটাড়�রৈ �টায়। এ ব্টা�টাজে 
িুজবল্টান্ট িটাে্ডটা লজেজটজরে রচয়টােে্টান ও 
ে্টাজনজিিং জরজেক্টে এবিং র্টা– রচয়টােে্টান 
হজে এস ভটােতীয়টা িটানটান, ‘ িুজব– আে’    
বটািটাজে আনজত র�জে আেেটা আনজদিত। 
ক্রয়সটাধ্ দটাজেে েজধ্ই এই ওরধুটি যটাজত 
সবটাই র�জত �টাজেন, তটাে রচষ্টা ্ েটা হজছে। 
অল্প সেজয়ে েজধ্ রবজশ �জেেটাে ওরুধ ত্তজে 
্েটাে লজষি্ আেেটা এজগটাজছে। এবিং যটাজত 
সটাধটােে েটানুজরে িীবন েষিটা ্ েটা যটায়, রসই 
লজষি্ ্টাি চলজে। িুজবল্টান্ট ভটােতীয়টা 
িটাউজন্ডশন জনিস্ব ্ে্ডসজূচে েটাধ্জে এই 
ওরধু জবনটােূজল্ গজেব েটানুজরে েজধ্ 
জবতেজেে িন্ প্রস্তুজত জনজছে।’  

ককান্িড 
ন্চন্কৎোয় 

বাোপর এল 
‘ েুন্ব আর’ 

কপরানা তথ্ োনাপত চালু হল উন্নত ্যুন্তির ককান্িড ড্াশপবাড্ড। 
হুগন্লর কেলাশােপকর ্তিপর। িঙ্গলবার। েন্ব: আেকাল

কপরানা পরীক্া 
বােপে রাপে্

অ্টাম্ুল্টান্স নিেদটাজেজত
জিজ�আেএস প্রযুজক্ত

আেকাপলর ্ন্তপব্ন

অ্াম্ুল্ান্স ন্নপয় অন্নয়ি–কবন্নয়ি আেকাপত এবার 
ন্েন্পআরএে ্ যুন্তি কাপে লাগাপব কলকাতা পুরেিা। 

িঙ্গলবার কলকাতা পুরেিায় েরুন্র তবঠক বপে। 
এন্্পনর আপলাচনার ্ ধান ন্বেয় ন্েল অ্াম্ুল্ান্স পন্রপেবা। 
ন্েপলন রাপে্র স্বরাষ্ট্র েন্চব আলাপন বপন্দ্াপাধ্ায়, 
রাে্ ক্াবাল অ্াডিাইেন্র কন্িটির ে্ে্ ডাঃ অন্িন্েৎ 
কচৌধুন্র, পুর কন্িশনার ন্বপনা্ কুিার, পুর ্ শােকিণ্ডলীর 
ে্ে্ অতীন ক�াে, কলকাতা পুন্লপশর কপেশ্াল 
কন্িশনার োপি্ শান্িি। স্বরাষ্ট্র েন্চব বপলন, ‘ বত্ডিান 
অবথিার কিাকান্বলায় 
রাে্ েরকার েবরকি 
্পয়ােনীয় ব্বথিা 
ন্নপয়পে। ককান্িড 
আরোপন্তর খবর 
কপপয় ন্বচন্লত না হপয় 
কলকাতা পুরেিা এবং 
রাে্ স্বাথি্ ্তিপরর 
কপট্াল রুপি কফান 
কপর োনান।’  

পুরেিায় িঙ্গলবার 
ককান্িড পন্রন্থিন্ত ন্নপয় 
তবঠপকর িূল ন্বেয় 
ন্েল শহপর অ্াম্ুল্ান্স 
েিে্া। তবঠক কশপে 
আলাপন োনান, ই্ানীং 
অ্াম্ুল্ান্স ন্নপয় একো 
েিে্া ক্খা ন্্পয়পে। 
তবঠপক এ ন্নপয় ন্বস্ান্রত 
আপলাচনা হপয়পে। কয 
ককানও পন্রন্থিন্তপত 
িাথা ঠাডিা করপখ কাে 
করপত হপব। রাে্ স্বাথি্ 
্তির এবং কলকাতা 
পুরেিা কযৌথিাপব 
এই েিে্া েিাধাপন 
উপ্্াগী। অ্াম্ুল্াপন্সর ওপর নের রাখপত ন্েন্পআরএে 
্যুন্তি ব্বহার করপত চপলপে কলকাতা পুরেিা। 
বাোপনা হপছে অ্াম্ুল্াপন্সর েংখ্াও। পুরেিা ন্নপের 
অ্াম্ুল্ান্স েংখ্া আরও ৮টি বাোপছে। এোো রাে্ 
স্বাথি্ ্তির ১১৫টি অ্াম্ুল্ান্স ্স্তুত করপে শুধুিাত্র 
কলকাতা শহপরর েন্। 

অ্াম্ুল্াপন্সর েন্ স্বাথি্ ্তির, পুরেিা কপট্ালরুি 
নম্পর কফান কপর োনাপত হপব।  কবেরকান্র নন–ককান্িড 
নান্ে্ডংপহাি, হােপাতাল কথপক ককান্িড হােপাতাপল করাগী 
িন্ত্ড ন্নপয় হয়রান্নর ন্বেপয় স্বরাষ্ট্র েন্চব োনান, এ ন্বেপয় 
েবার কপয়কটি ন্েন্নে োনা এবং েতক্ড হওয়া ্ রকার। ককউ 
কবেরকান্র নান্ে্ডংপহাি ন্কংবা হােপাতাপল অন্ ককানও 
করাপগর ন্চন্কৎোর েন্ িন্ত্ড ন্েপলন। ককান্িড আরোন্ত 
ন্েপলন না। ন্কন্তু ন্চন্কৎো চলাকালীন ককান্িড আরোন্ত 
হপয় পপেন। ওই করাগীপক ন্নপয় কোোেটুি শুরু হপয় যায়। 
পন্রবার এবং নান্ে্ডংপহািও ব্স্ হপয় পপে। কেপক্পত্র 
আপগ নান্ে্ডংপহাি ন্কংবা পন্রবাপরর পক্ কথপক ককান্িড 

হােপাতাপল িন্ত্ডর 
েন্ কবড বুক করপত 
হপব। তারপর করাগী 
থিানান্তন্রত করা যাপব। 
কবেরকান্র হােপাতাল, 
নান্ে্ডংপহািগুন্ল করাগীপক 
ককান্িড হােপাতাপল 
করফার কপর ন্্পয়ই 
ন্নপেপ্র ্ান্য়ত্ব কশে 
কপর ন্্পছে। তাো 
লাগাপছে। ন্েে বুক 
না কপর করাগী ন্নপয় 
কবন্রপয় পন্রবারপক 
হয়রান হপত হপছে। 
তাই ন্েদ্ান্ত হপয়পে 
ককান্িড হােপাতাপল 
কবড বুক না করা পয্ডন্ত 
করাগীপক থিানান্তন্রত করা 
যাপব না। এ ন্নপয় একটি 
ন্নপ ্্ডন্শকাও পাঠাপনা হপব 
কবেরকান্র হােপাতাল, 
নান্ে্ডংপহািগুন্লপক। 
কবেরকান্র হােপাতাপল 
ন্চন্কৎোধীন করাগী 
ককান্িড আরোন্ত খবপর 
উন্বিগ্ন হপল চলপব না। 

স্বাথি্ ্তির ন্কংবা পুরেিার কপট্ালরুপি কফান কপর 
োনাপত হপব। হুপোহুন্ে কপর চো ্ াপি অ্াম্ুল্ান্স ন্নপয় 
েপুোেটুির করার ্রকার কনই। পুরেিা এবং স্বাথি্ িবন 
২৪ �ণ্া কখালা, কফান নম্রও কখালা রপয়পে। অপহতুক 
উন্বিগ্ন হপল চলপব না। আর পুপরা কােোই চলপব কলকাতা 
পুন্লপশর েপঙ্গ েিন্বয় করপখ।  

ককান্িড হােপাতাপল কবড বুক 
করা না থাকপল কবেরকান্র 

হােপাতাল, নান্ে্ডংপহাি কথপক 
করাগী থিানান্তন্রত করা যাপব না।

আন্বর রায়
দুগ্ডাপুর, ৪ আগস্ট

িুবপনশ্বপরর 
হােপাতাপল 
ককাি্ান্ক্সন 
ন্লিন্নক্াল 
ট্ায়াপলর 
েন্ িন্ত্ড 
আপেন 
দুগ্ডাপুপরর 
ন্চরন্জিত 
ধীবর। গত 

এক েতিাহ আপগই তাঁর শরীপর 
০.৫ এিএল ওেুধ পপেপে। ১২ 
আগস্ট বুধবার ন্বিতীয় কডাপের ওেুধ 
্পয়াপগর েম্াবনা। ন্চরন্জিপতর 
েপঙ্গ আপেন তাঁর �ন্নষ্ বনু্ ন্বকাশ 
্াে। ন্তন্ন বপলন, ‘ ন্চরন্জিত েুথি 
আপেন। তাঁর কাপে কাউপক কযপত 
ক্ওয়া হপছে না। তাঁপক পয্ডপবক্পর 
রাখা হপয়পে। কপরানা িহািারীর 
্ন্তপেধক ততন্রর পরীক্ায় রাে্ 
কথপক ন্চরন্জিতপকই বাোই করা 
হপয়পে।’  ৭ েুলাই কথপক ক্শব্াপী 
এই ি্াকন্েন িানবশরীপর 
্পয়াপগর পরীক্া শুরু করা 
হপয়পে। দু’ িাে আপগই দুগ্ডাপুপরর 
সু্লন্শক্ক ন্চরন্জিত ধীবর ন্নপের 
শরীর কপরানা ্ন্তপেধক পরীক্ার 
েন্ উৎেগ্ড কপরন। তখন কথপকই 
শুরু হয় ্স্তুন্ত। তখন কথপকই 
আইন্েএিআর–এর ন্বজ্ঞানী েিীরর 
পাডিা ন্চরন্জিতপক িানন্েকিাপব 
্স্তুত থাকপত বপলন। ওন্ডশার 
িুবপনশ্বপরর আইএিএেও োি 
হােপাতাপল ন্চরন্জিতপক কযপত হপব 
বপল োনান ন্তন্ন।

ন্চরন্জিত ধীবর    

জবিতীয় 
ররটাজিে 
অজ�ষিটায় 
জচেজঞ্জত

 আেকাপলর ্ন্তপব্ন

কফর কপরানা পরীক্ার নাপি 
্তাররা। ধৃত কেৌন্িত্র কচৌধুন্রর 
(৩৯) বান্ে পঞ্চোয়র থানা এলাকার 
চকগন্েয়ায়। শন্নবারই কপরানা পরীক্ার 
নাপি ল্াবপরেন্র খুপল ্তাররার 
অন্িপযাপগ ৩ েনপক ধপরন্েল পনু্লশ। 
কোিবার কিন্ডকা েপুারপপেশ্ান্লটি 
হােপাতাপলর ককািল ্াপোরার 
অন্িপযাগ কপপয় পবূ্ড যা্বপরু থানা 
তৎপর হয়।

কেৌন্িত্র www.wbhealth.gov.
in  নাপি একটি ওপয়বোইে কখাপল এবং 
কহায়ােেঅ্াপ কপর োনায়, ৩,৪০০ 
োকা েন্ন্ত ন্নপয় কপরানা পরীক্া কপর 
থাপক। কে ন্নপেও ওই হােপাতাপলর 
েপঙ্গ যুতি। তার চপরে পা ন্্পয় ্ায় 
২০০ েন ্ তান্রত হপয়পেন। কেৌন্িত্র 
বলত, রাে্ েরকাপরর স্বাথি্ ্তিপরর 
েপঙ্গও তার কযাগাপযাগ আপে। পনু্লশ 
ত্পন্ত কনপি তাপক িঙ্গলবার দুপপুরই 
কগ্রতিার কপর িুকুন্দপরু বােস্ট্াডি 
কথপক। আ্ালত ৭ আগস্ট পয্ডন্ত 
কেল কহফােপত রাখার ন্নপ ্্ডশ ন্্পয়পে। 
গত শন্নবারও কলকাতা পনু্লপশর এক 
কিমীর দুই কেপল কপরানা পরীক্ার নাপি 
্তাররা কপর ধরা পপেপে। পনু্লশ িপন 
করপে, এটি একটি েংগঠিত চরে।   

 ্ জেটানটা 
�েীষিটাে

নটাজে প্রতটােেটা

আেকাপলর ্ন্তপব্ন

েটাজি্ ্জেটানটা রটজস্ে সিংে্টা গত ২৪ ঘণ্টায় আেও রবজড়জে। েঙ্গলবটাে স্বটাস্্ 
দতিজেে রদওয়টা বুজলটিন অনুযটায়ী এজদন ্ জেটানটাে রটস্ হজয়জে ২২,৩২১টি। এেনও 
�য্ডন্ত েটাজি্ রেটাট রটস্ হজয়জে ৯,৭৮,৯৮০টি। গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্ হজয়জেন ২,০৬৬ 
িন। রেটাট সসু্ হজয়জেন ৫৬,৮৮৪। সুস্তটাে হটাে ৭০. ২৪ শতটািংশ।

গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন ্জে ্জেটানটায় আক্রটান্ত হজয়জেন ২,৭৫২ িন। রেটাট 
আক্রটাজন্তে সিংে্টা ৮০,৯৮৪। বত্ডেটাজন রেটাট সজক্রয় রেটাগী ২২,৩১৫ িন। গত 
২৪ ঘণ্টায় েটাজি্ ৫৪ িজনে েৃতু্ হজয়জে। তটাে েজধ্ ্ল্টাতটায় ১৫, উত্তে ২৪ 
�েগনটায় ১৪ িন েজয়জেন। েৃজতে সিংে্টা রবজড় দটঁাড়টাল ১,৭৮৫। এজদন নতুন 
আক্রটান্তজদে েজধ্ আজে ্ ল্টাতটাে ৭১৯, 
উত্তে ২৪ �েগনটাে ৫৯৬, দজষিে ২৪ 
�েগনটাে ২৩৩, হটাওড়টাে ১৯০, �জচিে 
বধ্ডেটাজনে ১৫৪, �ূব্ড রেজদনী�ুজেে ১৩৬, 
হুগজলে ১১৭ িন। বটাজ্ সব রিলটাজতই 
রবজড়জে আক্রটাজন্তে সিংে্টা। রবজলঘটাটটা 
আইজর হটাস�টাতটাজল প্টািেটা র্েটাজ�ে 
ট্টায়টাজল আশটানুরূ� িল �টাওয়টা যটাজছে 
বজল িটাজনজয়জেন জচজ্ৎসজ্েটা।   

জসজ�এজেে �জলটবু্জেটাে সদস্ 
েহম্মদ রসজলজেে শটােীজে্ অবস্টা 
জস্জতশীল। তটঁাে রলটায়টাে রেসজ�জেটজে 
ট্্টাক্ট ইনজি্শন েজয়জে। জ�য়টােজলস 
হটাস�টাতটাজল ভজত্ড জসজ�এে রনতটা শ্টােল 
চক্রবততী রভজন্টজলশজন েজয়জেন।  

্জেটানটা–আক্রটান্ত ্ ল্টাতটা �ুজলজশে 
অ্টাজসস্্টান্ট ্জেশনটাে �দেয্ডটাদটাে এ্ 
আজধ্টাজে্। ব্টাঙ্কশটাল র্টাজট্ডে এ্ 
�ুজলশ আজধ্টাজে্ও ্জেটানটা আক্রটান্ত 
হজয়জেন। �ুরুজলয়টাে েঘুনটা্�ুে ্ টানটাে 
এসআইজয়ে ্জেটানটা ধেটা �জড়জে। 
সবিংজয় ্জেটানটা আক্রটান্ত হজয়জেন এ্ 
জসজভ্ ভলটাজন্টয়টাে–সহ আেও ৬ িন। 
েড়্গ�ুজে ১১ িজনে ্জেটানটা জেজ�টাট্ড 
�জিটিভ এজসজে। বীেভূজে জসউজড় রিলটা 
সিংজশটাধনটাগটাজেও এবটাে ্ জেটানটাে ্ টাবটা। 
৩৬ িন আবটাজসজ্ে ্জেটানটা সিংক্রেে 
ধেটা �জড়জে। আক্রটান্তজদে রবজশেভটাগই 
সিংজশটাধনটাগটাজে নতুন আসটা বজদি। ্ জেটানটা 
সিংক্রেজেে রিজে অজনজদ্ডষ্্টাজলে িন্ 
বন্ধ রেজদনী�ুে আদটালত।

ত্নহটাটি রস্ট রিনটাজেল হটাস�টাতটাজল 
্জেটানটা জচজ্ৎসটাে িন্ ১৩৮টি শয্টা 
বেটাদ্দ ্ জেজে স্বটাস্্ দতিে। েড়দটা বলেটাে 
রসবটা েজদিে হটাস�টাতটাজলও ১০৪ শয্টাে 
র্টাজভর হটাস�টাতটাল হজত চজলজে। 
ত্নহটাটি বজঙ্কেটাঞ্জজল রস্জরয়টাজেে ১০২ 
শয্টাে রসি রহটাে র্জ্ �ে�ে বহু 
র্টাজভর–আক্রটান্ত সুস্ হজয় বটাজড় জিেজেন। ত্নহটাটি �ুেসভটাে উজদ্টাজগ এই 
রসি রহটাজে জবনটােূজল্ অজক্সজিন �জেজরবটা র্জ্ শুরু ্জে ওরুধ, জচজ্ৎসটাে 
সেস্তে্ে ব্বস্টা ্েটা হজয়জে।

র্টােজব্ডজরটি রেটঁাি শুরু ্েজত চজলজে ্ল্টাতটা �ুেসভটা। ্ল্টাতটায় 
র্টােজব্ডজরটি ্ জেটানটায় েৃতু্ে অন্তে ্ টােে হজয় দটঁাজড়জয়জে। েঙ্গলবটাে �ুে স্বটাস্্ 
দতিজেে দটাজয়জবে ্ টা্টা প্রশটাস্েণ্ডলীে সদস্ অতীন রঘটার বজেটা এবিং ওয়টাজর্ডে ৭০ 
িন স্বটাস্্ আজধ্টাজেজ্ে সজঙ্গ ত্বঠ্ ্জেন। উ�জস্ত জেজলন েটাজি্ে র্টাবটাল 
অ্টারভটাইসজে রবটাজর্ডে সদস্ রটাঃ অজভজিৎ রচৌধুজেও। ত্বঠজ্ে �ে অতীন রঘটার 
িটানটান, স্বটাস্্্েতীেটা বটাজড় বটাজড় জগজয় সেীষিটা চটালটাজবন। জ্রজন, রটায়টাজবটিস– সহ 
অসুে ্ টা্জল আলটাদটা আলটাদটা তটাজল্টা ত্তজে ্ েটা হজব। তটঁাজদে ্ জেটানটা �েীষিটা 
্েটাজনটা হজব। উ�সগ্ড নটা ্টা্জলও �েীষিটাে জেজ�টাজট্ডে জভজত্তজত ব্বস্টা রনওয়টা 
যটাজব। এ্ইসজঙ্গ এলটা্টাে বয়স্ক েটানুরজদে ও�ে রবজশ নিে েটােটা হজব। 
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