BRITANNIA
12th April, 2021

1.

The Secretary
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy
Towers, Dalal Street
Fort, Mumbai- 400 001

2.

The Manager
Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, sth Floor
Plot No. C/1, G Block
Bandra-Kurla Complex, Sandra (E)
Mumbai- 400 051

Dear Sir/Madam,
Sub:

Newspaper Advertisement for hearing of petition before the Hon'ble National Company
law Tribunal, Bench at Kolkata on 28th April, 2021

Ref:

SEBI (listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

With reference to the above cited subject and pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed e-copies of the
newspaper advertisement published today i.e., 12th April, 2021 giving notice of hearing of petition
before the Hon'ble National Company Law Tribunal, Bench at Kolkata on 28th April, 2021. The
advertisements were published in today's "Financial Express" (English - all editions), "Telegraph"
(English- West Bengal edition) and "Anandabazar Patrika" (Bengali- West Bengal edition).
Request you to please take the above information on records.
Thanking You
Yours faithfully,
For Britannia Industries limited

T.V Thulsidass
Company Secretary
Membership No.: A20927
End: As above
Britannia Industries Limited

Executive Office : Prestige Shantiniketan, The Business Precinct,
Tower C,16th & 17th Floor, Whitefield Main Road, Mahadevapura Post,
Bangalore - 560048. Tel: 080 39400080 Fax : 080 25063229
www.britannia.co in
CIN: Ll5412WBI918PLC002964

-.
Registered Office : 5/1 A, Hungerford Street,
Kolkata - 700 017 , West Bengal
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IN BRIEF

Farmer
found
hanging
■ BANDA: A 52-year-old
farmer at Parsahar village in this Uttar Pradesh
district allegedly hanged
himself from a tree in his
field on Saturday. The deceased has been identified as Chandrabhan. The
farmer’s son told police
that his father was disturbed due to financial issues, and there were frequent disputes in the family over household expenditure. PTI

Kidnap and rescue
■ MATHURA: A 19-year-old
youth abducted for a ransom of Rs 1 crore was rescued from three kidnappers after an exchange of
fire in Mathura, officials
said on Sunday. Gantavya Agrawal, an undergraduate student was kidnapped on April 9. Two
accused have been arrested. A search is on to
arrest the third kidnapper, police said. PTI

POLLUTED

Toxic foam floats in the
Yamuna in New Delhi
on Sunday. (PTI)

Kids killed in fire
■ NOIDA: Two children

were killed and around
150 shanties gutted after a
fire broke out in a village
in Uttar Pradesh’s Noida
on Sunday. The fire
broke out in the JJ cluster near Behlolpur village, police said. The fire
has been controlled now
but due to wind there is
still smoke left. The exact
cause of the fire is being
ascertained, the police
added. PTI

Maoist attack
■ BIJAPUR: Four machines

and a vehicle engaged in
the construction of a water treatment plant in
Chhattisgarh’s Bijapur
district were set ablaze
by Maoists on Sunday,
police said. The incident
took place in the afternoon under Naimed
police station limits,
where a WTP is being
built on the bank of
Mingachal river to supply potable water to
Bijapur town, an official
said. PTI

AT WORK

Farmers extract
wheat using a thresher
machine in Agra
on Sunday. (PTI)

Sodomy arrest
■ FATEHPUR: A youth was

arrested in Fatehpur, Uttar Pradesh, on Sunday
for allegedly sodomising
a minor child. Police said
the accused lured the boy
to a jungle around Saturday afternoon, and
sodomised him there. PTI

3 die in accident
■ NARSINGHPUR: Three

persons were killed after
an unidentified vehicle
knocked down their
motorcycle in Madhya
Pradesh’s Narshinghpur
district, police said on
Sunday. The deceased
have been identified as
Rakesh Patel, 35, his
son Rohit, 18, and
another person Ayush
Patel, 18. PTI

3

NATION

THE TELEGRAPH CALCUTTA MONDAY 12 APRIL 2021

PIL seeks cheating case on Modi for Rafale
OUR LEGAL
CORRESPONDENT
New Delhi: A public interest
petition in the Supreme Court
has sought the registration of
cases of cheating, breach of trust and criminal conspiracy
against Prime Minister Narendra Modi over the alleged 1million-euro kickbacks in the
Rafale deal.
Petitioner Manohar Lal Sharma has also sought the registration of the same cases against alleged Indian middleman
Sushen Gupta, and requested a
court-monitored CBI probe
into the kickback charges.

The petition was moved on
April 6 but Sharma made it
public only on Sunday. The petition is expected to be heard
next week.
Sharma has cited the April
5 claim by French anti-corruption body AFA that Rafalemaker Dassault Aviation
had paid 1 million euros to
Gupta.
“That Agence Française
Anticorruption (AFA) which
functions in a capacity similar
to India’s comptroller and auditor general (CAG) was set up
in 2017 with the aim of checking whether large companies
implemented the anti-corrup-

tion procedures set out under
Sapin 2, the French anti-corruption law,” the petition
says.
“However, unlike CAG,
the AFA also audits private
firms. AFA did audit and disclosed corruption of gift one
million euro to the Indian middlemen in the Rafale deal
given by Dassault.”
In December 2018, a bench
made up of then Chief Justice
of India Ranjan Gogoi and Justices Sanjay Kishan Kaul and
K.M. Joseph had refused to intervene in the Rafale deal or
order a court-monitored
probe.

Narendra Modi

In November 2019, the apex
court had dismissed a batch of
petitions that had sought a review of the 2018 judgment on
the ground that certain file

DAY LABOURER VOWS TO REBUILD, GETS SUPPORT

Fire engulfs library of love

K.M. RAKESH
Bangalore: Day labourer
Syed Issaq, 62, had built a library of 11,000 books and
stacks of newspapers to introduce the poor to a world
of knowledge that had been
shut to him as a child.
After the library of his
sweat and toil that contained
thousands of copies of the
Bhagvad Gita, the Quran
and the Bible burnt down on
Friday, he was shocked but
determined not to let the suspected land sharks behind it
destroy his life’s work.
“I still have it in me to rebuild it all over again,” the
father of three grown-up
children told reporters on
Saturday.
“I never had the privilege
of a proper education; so I
want to provide access to
books and newspapers to the
underprivileged.”
Well-wishers have
pitched in, with an online
fundraiser having already
collected Rs 15.65 lakh by
Sunday to help Issaq rebuild
the library.
A Facebook campaign for
book donations that emphasises the “interfaith” character of Issaq’s library has received support from across
the country.
Issaq had used a portion
of his income from cleaning
drains and doing odd jobs to
set up the library in a small
tin-and-bamboo shed in
Mysore city, 140km from
here, in 2011.
It stood on a patch of government land in the Rajiv
Nagar Corporation Park
slum near Ammar Mazjid,
and was known simply as
“Public Library”.

Syed Issaq at his library during better times
Although he was occupying government land, the authorities did not disturb him
since he was doing it for the
public good.
Opened with a small
number of books and newspapers, the library grew
quickly with books donated
by the public.
Among the charred books
were “about 3,000 copies of
the Bhagvad Gita, and another 1,000 copies of the Quran
and the Bible, almost all donated by people”, Issaq said.
More than 80 per cent of
the destroyed books were in
Kannada while the rest were
in English, Urdu and Tamil.
Issaq said the library attracted about 150 regular visitors

each day, and most of them
read the newspapers.
He said he spent about Rs
6,000 each month on the library’s upkeep and on the
eight daily newspapers in
Kannada, Urdu, English and
Tamil that it offered its readers.
The library operated on
trust: Issaq opened it every
morning and went to work
while visitors walked out
with any book or newspaper
they wanted and later returned them. There were no
fees, deposits, records or library employees. Issaq returned to close it in the
evening.
“I was asleep at home
(near the library) when a

neighbour told me about the
(pre-dawn) fire. But there
wasn’t much I could do to
save the books,” Issaq said.
An FIR of “mischief by
fire or explosive” has been
registered on a complaint
from Issaq. Police sources
said they suspected local
toughs who had at least
twice tried to shut the library down.
Issaq says the goons had
asked him to move out since
he was occupying government land. He believes they
worked for the land mafia.
“There were about 11,000
books, most of them donated
by well-wishers. It will take
a lot of time and effort to collect all the titles again,”
Issaq said.
Muzaffar Assadi, head
of political science at the
University of Mysore, has
urged people to donate
books to help rebuild the
library.
“This act of destroying a
privately run library established by a poor man in a
slum area for the purpose of
interfaith dialogue and disseminate the value of knowledge is most condemnable,”
Assadi wrote on his Facebook page on Saturday.

notings relating to the deal
had been concealed from the
court during the earlier hearing.
However, Justice Joseph
had at the same time held that
the judicial dismissal of the petitions would not be a constraint on the CBI, and that the
agency was free to register an
FIR for alleged corruption in
the deal. The CBI did not register any such case.
Sharma has sought the
prosecution of Modi and
Gupta under penal code sections 409 (criminal breach of
trust by public servant, which
entails jail for up to 10 years),

420 (cheating, punishable by
jail for up to seven years) and
120B (criminal conspiracy).
He has made Modi and
Gupta respondents and impleaded Dassault Reliance
Aerospace Limited besides the
Union government and the
CBI.
Sharma has claimed the alleged kickbacks ran foul of Article 21 (protection of life and
personal liberty), Article 13
(laws inconsistent with or in
derogation of the fundamental
rights) and Article 253 (legislation for giving effect to international agreements).
He has raised several ques-

Lynched cop’s
mother dies
DEV RAJ

Patna: The mother of the Bihar police officer allegedly lynched by a mob at a village in
North Dinajpur died of cardiac
arrest on Sunday after knowing that her son was no more.
Urmila Devi, 70, had not
been keeping well for some
time, and the arrival of the
body of her eldest son, Ashwini Kumar, at their village in
Jankinagar in Purnea district
proved to be the last straw.
Kumar, 50, had been posted
as the Kishanganj station
house officer (SHO), around
390km northeast of Patna. He
was killed on Friday night at
Panthapara village in North
Dinajpur in neighbouring
Bengal where he had gone
with a police team to probe a
motorcycle theft case. Three
persons have been arrested in
connection with the killing.
The funerals of Kumar and
Urmila were conducted together at the local cremation
ground. People from the area,
public representatives as well
as senior administrative and
police officers were present.
“My father was an honest
and brave police officer. We
believe he has been killed as
part of a conspiracy hatched

by some police personnel and
other people. The CBI should
probe the incident because I do
not have faith in the local police,” Kumar’s daughter
Nancy told reporters.
Purnea range inspector-general Suresh Chaudhary has
suspended an inspector and
six constables accompanying
Kumar for dereliction of duty.
They had been armed but allegedly fled, leaving Kumar at
the mercy of the mob.
Chaudhary
announced
that all police personnel posted in the Purnea range would
contribute a day’s salary to
Kumar’s family. The total
amount is expected to be
around Rs 50 lakh.

tions of law for the apex court
to consider:
■ Whether the Rafale agreement was the outcome of
bribery and secret papers on
jet fighters stolen from the defence ministry, and is therefore liable to be quashed.
■ Whether the respondents
are to be prosecuted under
Section 3 of the Official Secrets
Act, 1923, and the Prevention
of Corruption Act 1988 too.
■ Whether the Rafale agreement can be treated as a treaty
between two countries or a
valid international agreement
within the ambit of Article 102
of the UN Charter.

Pawar in
hospital
Mumbai: NCP chief Sharad
Pawar was on Sunday admitted to a hospital here for the
gall bladder surgery scheduled on Monday, party leader
Nawab Malik said.
“Sharad Pawar was advised to rest for seven days
after he underwent a medical
procedure (last month). It was
then decided that the surgery
for the removal of his gall
bladder will be performed
after 15 days. Accordingly,
Pawar was admitted to Breach
Candy hospital on Sunday,”
he said.
Pawar, 80, had undergone
an emergency endoscopy for
the removal of a stone from
his bile duct at the Breach
Candy hospital on March 30, a
doctor had said. PTI
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র�োগীর
ঠাঁই হয়নি
আইডি বা
মেডিক্যালে

আরও শীতলখুচির
শাসানি দিলীপের

}} পৃঃ ১-এর পর

শীতলখুচিতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর গুলি
লেগেছে নিহতদের বুকেই। দিলীপবাবু
এ দিন আরও জানিয়ে দেন, ‘‘১৭
তারিখও কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে।
কেউ আপনাদের লাল চ�োখ দেখাতে
পারবে না।’’
তাঁর কথারই ‘য�োগ্য প্রতিধ্বনি’
শ�োনা গিয়েছে ভ�োটের আগে তৃ ণমূল
ছেড়ে বিজেপিতে যাওয়া শুভেন্দু
অধিকারীর মুখেও। এ দিনই উত্তর
দিনাজপুরে করণদিঘিতে প্রচারে গিয়ে
শুভেন্দু বলেন, ‘‘বুথে এ বার দিদির
নয়, দাদার পুলিশ থাকবে। আর দাদার
পুলিশ কেমন হয় শীতলখুচি দেখিয়ে
দিয়েছে।’’
দিলীপবাবুর বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায়
যুব তৃ ণমূলের রাজ্য সভাপতি তথা
সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এ
দিনই নদিয়ার চাকদহে নির্বাচনী
সভায় বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃ ত্বের
উদ্দেশে বলেন, ‘‘আপনাদের মনুষ্যত্ব,
মানবিকতা থাকলে দিলীপ ঘ�োষকে
দল থেকে বহিষ্কার করুন।’’ তিনি প্রশ্ন
ত�োলেন, ‘‘বলা হচ্ছে, আত্মরক্ষার জন্য
গুলি চালান�ো হয়েছে। অথচ, যাঁরা
মারা গিয়েছেন, তাঁদের হাতে লাঠি বা
অন্য ক�োনও অস্ত্র ছিল না। বলা হচ্ছে,
বাহিনীকে ঘিরে ফেলেছিলেন তাঁরা।
কিন্তু, শূন্যে বা পায়ে গুলি চালান�ো হল
না কেন?’’
অন্য দিকে, তৃ ণমূল ভবনে
সাংবাদিক সম্মেলনে দলের সাংসদ
সুখেন্দুশেখর রায় দিলীপবাবুর
গ্রেফতারের দাবি ত�োলেন। তাঁর
বক্তব্য, ‘‘বিজেপির রাজ্য সভাপতি
এবং সাংসদ দিলীপবাবুর এই মন্তব্য
অপরাধমূলক প্রর�োচনা। তাঁকে

গ্রেফতার করতে হবে।’’ তাঁর আরও
দাবি, ‘‘কমিশনকে জানাতে হবে,
দিলীপবাবু কীসের ভিত্তিতে এই কথা
বলেছেন। তাঁর কাছে কেন্দ্রীয় বাহিনী
বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের এই রকম ক�োনও
বার্ তা আছে কি না।’’
তৃ ণমূলের আরএ প্রবীণ সাংসদ
স�ৌগত রায়ের মন্তব্য, ‘‘দিলীপ ঘ�োষের
কথাটি মনুষ্যেতর প্রাণীর মত�ো। মনে
হচ্ছে, ফ্যাসিবাদী বিজেপি নেতার মুখে
হিটলারের প্রেতাত্মা কথা বলছে।’’
সিপিএমের পলিটবুরো সদস্য
মহম্মদ সেলিম এ দিন দলের রাজ্য
দফতরে দাবি করেন, ‘‘দিলীপবাবুর
মতো নেতাদের প্রচার থেকে বিরত
করতে হবে।’’ শীতলখুচির ঘটনা ও
রাজ্যে ‘হিংসার বাতাবরণের’ প্রেক্ষিতে
তাঁরা নির্বাচন কমিশন, প্রধানমন্ত্রী ও
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে চিঠি দিচ্ছেন।
তাঁর মন্তব্য, ‘‘এখন দেখা যাচ্ছে,
কেন্দ্রীয় বাহিনীর হাতে অস্ত্র আছে
আর তার ট্রিগার রয়েছে বিজেপির
নেতাদের হাতে! দিলীপ ঘোষের
মন্তব্যে এটা পরিষ্কার। ক্ষমতায় এলে
এঁ রা পুলিশ রাষ্ট্র তৈরি করবেন!’’
অন্য দিকে, এ দিনই বামফ্রন্ট
চেয়ারম্যান বিমান বসু উত্তর ২৪
পরগনার অশ�োকনগরে সংযুক্ত
ম�োর্চার
প্রচারসভায়
বলেন,
‘‘শীতলখুচির ঘটনাটি ঘটানো হয়েছে।
তৃ ণমূল-বিজেপির পরিকল্পিত ঘটনা
এটি। চক্রান্তের জাল আছে। উদ্ঘাটন
করা উচিত। আমরা সোমবার
বিষয়টি নিয়ে কমিশনের কাছে
যাচ্ছি।’’ দিলীপবাবুর উক্তি সম্পর্কে
এসইউসি-র রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস
ভট্টাচার্যেরও মন্তব্য, ‘‘এই ধরনের
অমানবিক, ফ্যাসিস্ত দৃষ্টিভঙ্গিকে
আমরা তীব্র ধিক্কার জানাই।’’
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বিশশ�ো বিশের রেকর্ড ভেঙে দিল
বিশশ�ো একু শ। মাস সাতেক আগেই।
কর�োনার প্রথম পর্বে, গত ২২
অক্টোবর রাজ্যে দৈনিক আক্রান্তের
সংখ্যা ছিল ৪১৫৭। সেটিই ছিল
গত বছরের সর্বোচ্চ। দ্বিতীয় ঢেউয়ে
এপ্রিলের ১১ তারিখেই সংখ্যাটা
হয়ে গেল ৪৩৯৮। চিকিৎসকেরা
বলছেন, "কর�োনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে
বঙ্গে দ্রুত সংক্রমণ ছড়াচ্ছে। সেটাই
চিন্তার। দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা
আরও কয়েক গুণ বেশি হতে পারে।"
হাসপাতালে ভর্তি ও বাড়ছে। ক্রমশ
সব শয্যাই ভর্তি হয়ে যাচ্ছে সরকারি
হাসপাতালে। রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্ তা
অজয় চক্রবর্তী রবিবার বলেন,
"পরিস্থিতির দিকে প্রতিনিয়ত নজর
রাখা হচ্ছে। বাড়ান�ো হচ্ছে শয্যাও।
বেসরকারি হাসপাতালগুলিকেও শয্যা
বাড়াতে বলা হয়েছে।" তিনি জানান,
দৈনিক আরটিপিসিআর পরীক্ষার
উপরে প্রতিটি জেলাকেই জ�োর দিতে
বলা হয়েছে। ১১ এপ্রিল রাজ্যে ৪০
হাজার ৩৭২ জনের কর�োনা পরীক্ষা
হয়। পুনরায় সেফ হ�োমের সংখ্যাও
বাড়ান�ো হচ্ছে সব জেলাতেই।
শেষ ১০-১৫ দিনে দ্রুত সংক্রমণ
ছড়িয়েছে বলেই জানাচ্ছেন আরজি
কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের
মেডিসিন বিভাগের প্রধান জ্যোতির্ময়
কর। তিনি বললেন, "প্রথম ধাক্কার
পরে ভাইরাস পুর�ো নিশ্চিহ্ন হওয়ার
আগে পর্যন্ত বিধি উপেক্ষা করা
উচিত নয়। কিন্তু মানুষের ঢিলেঢালা

মন�োভাবই এই বিপদ ডেকে আনছে।"
বিশেষজ্ঞ
এবং
চিকিৎসকদের
আক্ষেপ, "সকলেই কি সব কিছু
বুঝেও না-ব�োঝার ভান করছেন!" এ
দিন দৈনিক সংক্রমণে হাজার পার
করল কলকাতা (১১০৯) ও উত্তর
২৪ পরগনা (১০৪৭)। হাওড়ায় ২৯৩,
দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ২৮৮, হুগলিতে
২১০, পশ্চিম বর্ধমানে ২০৭, বীরভূ মে
২৮২, মুর্শিদাবাদে ২০৩ জন আক্রান্ত।
শতাধিক আক্রান্ত মালদহ (১০৮),
নদিয়া (১১১), পুরুলিয়ায় (১০৫)।
গত দু’-তিন দিনে তিনি যে সংখ্যক
কর�োনা র�োগী দেখেছেন, গত বছর
সংখ্যাটা তেমন ছিল না বলেই জানান
মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের
মেডিসিনের চিকিৎসক অরুণাংশু
তালুকদার। তিনি বলেন, "গত
বছর ভাইরাসের যে-স্ট্রেন ছিল, তার
থেকে এ বারের স্ট্রেনের একটু তফাত
আছে। এ বার দ্রুত ছড়াচ্ছে। সর্দি ,
হাঁচি, কাশি, গলার সমস্যা কম হচ্ছে।
তার বদলে ভাইরাসটি শ্বাসনালি বা
খাদ্যনালিতে সরাসরি আক্রমণ করছে।
অল্পবয়সিদের মত�ো শিশুরাও এ বার
আক্রান্ত হচ্ছে।" দৈনিক আক্রান্তের
সংখ্যা আরও বাড়বে। তাই টেস্ট,
ট্র্যাকিং ও ট্রিটমেন্টের পর্যাপ্ত বৃদ্ধি
ঘটান�ো প্রথম কর্ত ব্য বলেই মত
জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অনির্বাণ
দলুইয়ের। তিনি বলেন, "সচেতনতা
বাড়াতে হবে। বলবৎ করতে হবে
বিধিনিষেধ। মানুষ যদি যথাযথ ভাবে
ক�োভিড বিধি না-মানেন, তা হলে বড়
বিপদ অপেক্ষা করে আছে।"
কিন্তু প্রশ্ন হল মানুষ মানবে ত�ো?

কর�োনার দাপট ফের এতটাই বাড়ছে
যে, খাস কলকাতাতেই দু’-দু’টি বড়
সরকারি হাসপাতালে ঠাঁই না-পেয়ে
পাঁচ ঘণ্টারও বেশি নাজেহাল হতে হল
এক ষাট�োর্ধ্ব ক�োভিড র�োগী এবং তাঁর
আত্মীয়স্বজনদের। শেষ পর্যন্ত রবিবার
রাতে আরজি কর হাসপাতালে শয্যা
পান বারাসতের ওই র�োগী।
পা ভেঙে যাওয়ায় বারাসতের
এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি
হয়েছিলেন বছর চ�ৌষট্টির নিত্যানন্দ
কু ণ্ডু । দু’দিন পরে হাসপাতাল থেকে
জানান�ো হয়, তাঁর কর�োনা হয়েছে।
অভিয�োগ, তার পর থেকে কলকাতার
দু’টি বড় সরকারি হাসপাতালে ঘুরেও
শয্যা পাননি ওই র�োগী। এমনকি
ক�োনও রকম সাহায্য করেনি স্বাস্থ্য
ভবনও। ফলে অ্যাম্বুল্যান্সের সীমিত
অক্সিজেন সরবরাহের ভরসাতেই
বেশ কয়েক ঘণ্টা র�োগীকে নিয়ে বসে
থাকলেন পরিবারের ল�োকজন।
স্বরূপ পাল নামে ওই র�োগীর
এক আত্মীয় রবিবার রাত ৮টা নাগাদ
হাসপাতাল-চত্বর থেকে জানান,
ভাঙা পায়ে অস্ত্রোপচার করার জন্য
শুক্রবার বারাসতের বেসরকারি
হাসপাতালে ভর্তি হন নিত্যানন্দবাবু।
ভর্তি র সময় কর�োনা পরীক্ষার ফল
নেগেটিভ আসে। কিন্তু শনিবার রাতে
হাসপাতাল থেকে জানান�ো হয়, তিনি
কর�োনা পজ়িটিভ। সেখানে কর�োনার
চিকিৎসা হয় না। তাই হাসপাতালকর্তৃ পক্ষ ওই র�োগীকে অন্যত্র নিয়ে
যেতে বলেন। অভিয�োগ, তার পরেই
শুরু হয় হয়রানি। স্বাস্থসাথী কার্ডে র
মাধ্যমে চিকিৎসা চলছিল বলে তাঁকে
কলকাতার সরকারি হাসপাতালে
নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেয় র�োগীর
পরিবার। ছিলেন তাঁর ছেলে
গ�োপাল কু ণ্ডু ও মেয়ে ম�ৌসুমি কু ণ্ডু ।
তাঁদের অভিয�োগ, প্রথমে বেলেঘাটা
আইডি হাসপাতালে ঘণ্টা তিনেক
এবং তার পরে কলকাতা মেডিক্যাল
কলেজ হাসপাতালে দু’ঘণ্টা বসে
থেকেও শয্যা পাওয়া যায়নি।
হাসপাতাল সূত্রে তাঁদের বলা হয়,
তাঁরা যেন স্বাস্থ্য ভবনের ট�োল ফ্রি
নম্বরে ফ�োন করেন। সেখান থেকে
বলা হলে তবেই র�োগী শয্যা পাবেন।
র�োগীর আত্মীয়স্বজনের অভিয�োগ,

ওই নম্বরে ফ�োন করলে সেখান থেকে
র�োগীকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে
বলা হয়। কিন্তু কর�োনা র�োগীর ভাঙা
পায়ের চিকিৎসা করার জন্য ক�োনও
চিকিৎসক কেউ বাড়িতে আসতে
রাজি হবেন না, এই আতঙ্ক ঘিরে ধরে
পরিবারের ল�োকেদের।
কিন্তু ওই র�োগী শয্যা পেলেন না
কেন? সরকারি হাসপাতালগুলিতে
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কি তা হলে কর�োনা আক্রান্তদের জন্য
পর্যাপ্ত সংখ্যায় শয্যা নেই?
স্বাস্থ্য ভবনের এক কর্ তা বলেন,
‘‘এখন কর�োনার যে-পরিস্থিতি,
তাতে র�োজ আক্রান্তের সংখ্যা চার
হাজার ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এত জনকে
শয্যা দেওয়া প্রায় অসম্ভব। ফলে
সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার
জন্য স্বাস্থ্য ভবনে ফ�োন করে তবেই
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ভর্তি হওয়া যাবে।’’ তিনি জানান, ওই
নম্বরে ফ�োন করলে চিকিৎসকেরা
পরিস্থিতি শুনে বলে দেবেন, ক�োন
র�োগীর তৎক্ষণাৎ শয্যা প্রয়�োজন
এবং ক�োন র�োগীর ঠিক তখনই শয্যার
দরকার নেই। কারও ক�োমর্বিডিটি
থাকলে তিনি প্রাধান্য পাবেন। এই
পরিস্থিতিতে সকলকে শয্যা দেওয়া
সম্ভব হবে না।

