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Ref.No.CIL:XI(D):4157/4156:2022:
To,
Listing Department,
Bombay Stock Exchange Limited,
14th Floor, P.J.Towers, Dalal Street,
Mumbai – 400001
Scrip Code 533278

Dated:09.11.2022
To,
Listing Department,
National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai – 400051.
Ref: ISIN – INE522F01014

Sub: Newspaper publication of Un-Audited Financial Results of Coal India Limited
(Standalone & Consolidated) for the 2nd Quarter and Half year ended 30th Sep’ 2022.
Dear Sir,
We are enclosing hard copies of Press release issued on 8th Nov.’2022 in one English
newspaper namely “Business Standard” All Editions, and Bengali newspaper i.e. “Aajkaal”
publishing Un-Audited Financial Results of Coal India Limited (Standalone & Consolidated) for
the 2nd Quarter and Half year ended 30th Sep’ 2022.
This is for your information and records please.

Yours faithfully,
BIJAY
PRAKASH
DUBEY

Digitally signed by
BIJAY PRAKASH
DUBEY
Date: 2022.11.09
12:28:25 +05'30'

(बी पी दब
ु े/B. P Dubey)
Company Secretary/कंपनी स$चव
& Compliance Officer/क'(लायंस ऑ-फसर

Encl: As above
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কলকাতা মঙ্গলবার ৮ নভেম্বর ২০২২

ন াগাল্যান্ডের
ঘূর্ণাবর্তে থমকে
পারদ পতন

বাম–বিজেপি জ�োট

l ১ পাতার পর
আমরা তাদের এই অসম জ�োটের বিরুদ্ধে সরব হয়েছি বার বার। বামেরা যে
বিজেপির সঙ্গেই আছে, আবারও প্রমাণ হল এই নির্বাচনে।’
সরাসরি জ�োটের কথা অবশ্য মানতে চাননি বাম এবং বিজেপির নেতৃত্ব। পূর্ব
মেদিনীপুর জেলা সিপিএমের সম্পাদক নিরঞ্জন সিহি বলেন, ‘আমরা ক�োনও জ�োট
করিনি। স্থানীয় স্তরে এলাকার মানুষ সমবায় মঞ্চ গঠন করে তৃণমূলের বিরুদ্ধে
লড়াই করে জিতেছেন। আমরা চরিত্রগত ভাবে বিজেপি–বির�োধী। ফলে আমাদের
সঙ্গে ওদের ক�োনও সম্পর্ক নেই।’সমবায়ের প্রাক্তন সম্পাদক অশ�োককুমার
দাসের কথায়, ‘আমরা তৃণমূল বির�োধীরা সমবায় বঁাচাও মঞ্চ গঠন করে বন্ধুত্বপূর্ণ
আবহে লড়াই করেছি। তাতেই এই জয় এসেছে।’জ�োটের তত্ত্ব উড়িয়ে একক
শক্তিতে বিজেপি জয়ী হয়েছে বলে দাবি করেছেন দলের তমলুক সাংগঠনিক
জেলার সভাপতি তপন ব্যানার্জি। তঁার বক্তব্য, ‘ক�োনও য�ৌথ মঞ্চ নয়, বিজেপি
একক শক্তিতে ৫৪টি আসনে জিতেছে। বাকি আসনে বামেরা জয়ী হয়েছে। তৃণমূল
রাজনৈতিক স্বার্থে জ�োটের কথা বলে অপপ্রচার করছে।’
জানা গেছে, ২০১২ সাল থেকে নন্দকুমারের এই সমবায় পরিচালনা করে
আসছে বামেরা। এবার ৬টি নির্বাচনী ক্ষেত্রের ম�োট ৬৩টি আসনের মধ্যে ৪৬টি
আসনে প্রার্থী দিয়েও পরে মন�োনয়ন প্রত্যাহার করে নেন তৃণমূল–সমর্থিত ৩৫
জন প্রার্থী। ফলে আগেই ৫টি নির্বাচনী ক্ষেত্রের ৫২টি আসনে বিনা প্রতিন্দ্বন্দ্বিতায়
জয়ী হয় বাম–বিজেপি জ�োট। রবিবার বাকি ১টি ক্ষেত্রে ১১টি আসনে নির্বাচন হয়।
তাতেও জয়ী হয় তারা।
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নাগাল্যান্ডে দানা বেঁধেছে একটি ঘূর্ণাবর্ত। তার প্রভাবে বাংলাদেশ হয়ে এ রাজ্যের
আকাশে ঢু কছে টু কর�ো টু কর�ো মেঘ। সেই মেঘেই থমকে গেছে বাংলার পারদ
পতন। কলকাতায় স�োমবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২১.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আগামী কয়েক দিন কলকাতায় সর্বনিম্ন
তাপমাত্রা ২০ থেকে ২১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে ঘ�োরাফেরা করবে। তার
নীচে নামবে না। ঘূর্ণাবর্তটির প্রভাব কেটে গেলে দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের
তাপমাত্রাও কিছুটা কমবে।
গত কয়েক দিন ধরে রাত, ভ�োরের হাওয়ায় হালকা শীতের আমেজ। আবহাওয়া
দপ্তর জানিয়েছে, বর্ষা বিদায়ের পর তাপমাত্রা কিছুটা কমার পাশাপাশি হাওয়ায়
আর্দ্রতাও বেশ খানিকটা কমেছে। তাতেই গভীর রাত, ভ�োরের দিকে একটু শীত
শীত আমেজ আসছে। তবে শীতের পরিস্থিতি তৈরি হতে আরও কিছুটা দেরি
আছে। নভেম্বরের দ্বিতীয়ার্ধে তাপমাত্রা আরেকটু কমবে। তাতে শীত না হলেও
শীতের হালকা আমেজ হয়ত�ো রাতের দিকে পাওয়া যাবে।
বাংলার বাকি অঞ্চলে তাপমাত্রা না কমলেও দার্জিলিঙে কিন্তু শীতের আমেজ চলে
এসেছে। সেখানে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৯.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, কালিম্পঙে
১৩.৮। ক�োচবিহার, জলপাইগুড়িতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নেমে এসেছে ১৭ ডিগ্রি
সেলসিয়াসের আশপাশে।

শিখ সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে গুরু নানকের জন্মজয়ন্তীর আগের দিন ময়দানে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে
স্মারক হিসেবে কৃপাণ তুলে দেওয়া হল। স�োমবার। ছবি: আজকাল

পাব থেকে ফেরার
পথে দুরট্ঘ নায় মৃত্যু

জ�োড়াসাঁক�ো ক্যাম্পাসে আজ শহরে
স্থিতাবস্থা র াখতে নির্দেশ তিন পদযাত্রা
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নতু ন স্কু টি কিনে রাতে পাবে গিয়েছিল যুগল।
ফেরার পথে দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল যুবকের।
আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে মৃত্যুর
সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন প্রেমিকা। রবিবার গভীর
রাতে ঘটনাটি ঘটেছে চারু মার্কেট থানার
প্রিন্স আন�োয়ার শাহ র�োডের ডিপিএস
র�োড ক্রসিংয়ে। মৃতের নাম বিকাশ পান্ডে
(২১)। জানা গিয়েছে, শিল্পা অধিকারী ও
বিকাশ পান্ডে মাস ছয়েক আগে বিয়ে
করেন। ৬ দিন আগে একটি নতু ন স্কুটি
কিনেছিলেন শিল্পা। তারপর এদিন রাতে
ওই যুগল একটি পাবে যায়। সেখান থেকে

ফেরার পথে সংশ্লিষ্ট রাস্তায় একটি ট্রাককে
বামদিক দিয়ে ওভারটেক করেন তাঁরা।
সে সময় ট্রাকটি তাঁদের ওপর দিয়ে চলে
যায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বিকাশের।
আশঙ্কাজনক অবস্থায় শিল্পাকে উদ্ধার করে
এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করায় চারু
মার্কেট থানার পুলিশ। সন্দেহ করা হচ্ছে,
বিকাশ ও শিল্পা, দু’জনেই মদ্যপ অবস্থায়
ছিলেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, চালকের
লাইসেন্স পাওয়া যায়নি। তাদের মাথায়
ক�োনও হেলমেট ছিল না। একটি হেলমেট
ছিল স্কু টির ডিকিতে। আরেকটি সিটের
পাশে ঝু লছিল। ঘটনার তদন্ত চলছে।
ট্রাকটির খ�োঁজ শুরু করেছে পুলিশ।

বাংলাদেশের মধ্য
দিয়ে উত্তর–পূর্ব ভারতে
জলপথে পণ্য পরিবহণ

উত্তর–পূর্ব ভারতে পণ্য পরিবহণের উদ্বোধন করছেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি প�োর্ট
ট্রাস্টের ডেপটি
ু চেয়ারম্যান সম্রাট রাহি। রয়েছেন অন্যান্য আধিকারিক।
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উত্তর–পূর্ব ভারতে পণ্য পরিবহণের
জন্য বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও মঙ্গলা
বন্দর ব্যবহার পূর্ব আইন নীতির একটি
তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ। ভারতের জন্য,
বিশেষত বাংলাদেশ জুড়ে ট্রানজিট এবং
ট্রানশিপমেন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এর
ফলে উত্তর–পূর্ব ভারতের অর্থনীতি চাঙ্গা
হবে বলে আশা করা হচ্ছে। স্থলপথে
কলকাতা থেকে উত্তর–পূর্ব ভারতে পণ্য
পরিবহণের ক্ষেত্রে খরচ ও সময়, দুই–ই
বেশি লাগে। কিন্তু জলপথে পণ্য পরিবহণ
করলে খরচ ও সময় অনেকটাই কমবে।
পাশাপাশি, স্থলপথের তু লনায় জলপথে
পণ্য পরিবহণ করলে কন্টেনারের ভিতরে
থাকা জিনিসপত্রের মান ভাল থাকে।
তাই বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও মঙ্গলা
বন্দর ব্যবহার চারটি ট্রায়াল রান সম্পূর্ণ
করল শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি প�োর্ট ট্রাস্ট।
স�োমবার দুপুরে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি
প�োর্ট ট্রাস্টে একটি সাংবাদিক বৈঠকে
এ কথা জানালেন কলকাতা বন্দরের
ডেপুটি চেয়ারম্যান সম্রাট রাহি। এদিন
উত্তর–পূর্ব ভারতের শিলচর থেকে একটি
চা–পাতার কন্টেনার এদিন বন্দরে এসে
প�ৌঁছয়।
চারটি ট্রায়াল রানকে দু’ভাগে ভাগ
করা হয়েছিল। মঙ্গলা থেকে তামাবিল
এবং মঙ্গলা থেকে বিবির বাজার পর্যন্ত
প্রথম ট্রায়াল রান সম্পূর্ণ করে মেস্ক
লাইন ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড।
সিজে ডার্কল লজিস্টিকস লিমিটেডের
সঙ্গে অংশীদারিত্ব করে চট্টগ্রাম থেকে
শেওলা এবং তামাবিল থেকে চট্টগ্রাম
পর্যন্ত বাকি দুটি ট্রায়াল রান করা হয়।
শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি প�োর্ট ট্রাস্টের
ডেপুটি চেয়ারম্যান সম্রাট রাহি বলেন,
বহু বাধা–বিপত্তির পরেও ভারতীয়
পণ্যসম্ভারের চারটি পরীক্ষামূলক চলাচল
সফল হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন পণ্য
বাংলাদেশের চট্টগ্রাম এবং মঙ্গলা বন্দর
হয়ে ত্রিপুরা, অসম ও মেঘালয়ে চূ ড়ান্ত
গন্তব্যে প�ৌঁছেছে। আগামী ৬ মাস থেকে
১ বছরের মধ্যে জলপথে উত্তর–পূর্ব

ভারতে পণ্য পরিবহণ চালু হয়ে যাবে বলে
আশা করছি। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত
ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি প�োর্ট ট্রাস্টের
ট্রাফিক ম্যানেজার রবিশঙ্কর রাজহংস ও
সিআইএসএফ–এর সিনিয়র কমান্ডার
পিয়ালি শর্মা।

হেরিটেজ স্বীকৃত রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের জ�োড়াসাঁক�ো ক্যাম্পাসের ভবনে
স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে বলল কলকাতা হাইক�োর্ট। সেখানে আর যাতে না ভাঙা
হয়, তার ব্যবস্থা করতে রাজ্যকে নির্দেশ দিল হাইক�োর্ট। আইন ম�োতাবেক ভাঙা
না হলে জবাবদিহি করতে হবে রাজ্যকেই বলে স�োমবার নির্দেশ দিয়েছে প্রধান
বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব ও বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের ডিভিশন বেঞ্চ।
পাশাপাশি, এই নিয়ে রাজ্য এবং বিশ্ববিদ্যালয়কে রিপ�োর্ট দিতে নির্দেশ দিয়েছে
আদালত। মামলাকারীর দাবি, হেরিটেজ ভবনের অব্যবহৃত ঘর ভেঙে নতু ন
নির্মাণ হয়েছে। অভিয�োগ, একদিন যে–ঘরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথমবার বঙ্কিমচন্দ্র
চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন, সেই ঘরে এখন একটি সংগঠনের অফিস
হয়েছে। এই ভবন ‘গ্রেড ওয়ান হেরিটেজ ভবন’। সেই হেরিটেজ ভবনের দুট�ো
ঘর ভাঙা হয়েছে বলে মামলাকারীর অভিয�োগ। এই মামলার পরবর্তী শুনানি
হবে ২১ নভেম্বর।

আজ, মঙ্গলবার শহরে তিন পদযাত্রা।
গুরু নানক জয়ন্তী উপলক্ষে ভ�োর পাঁচটায়
মার্কুইস স্ট্রিট থেকে শহিদ মিনার পর্যন্ত
একটি পদযাত্রা হবে। সকাল সাড়ে ১০টায়
শ্বেতাম্বর জৈনদের একটি পদযাত্রা কটন
স্ট্রিট থেকে বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রিট পর্যন্ত,
আরেকটি দিগম্বর জৈনদের সকাল ১১টায়
প�োস্তার বসাক লেন থেকে বেলগাছিয়া
পর্যন্ত। কলকাতা ট্রাফিক পুলিশ সূত্রে
খবর, এই তিন পদযাত্রার জন্য সাধারণ
মানুষের ক�োনও অসুবিধা হবে না।
প্রতিদিনের মত�ো এদিনও ওই সব
এলাকায় যান চলাচল স্বাভাবিক থাকবে।

ফিক্সড ডিপ�োজিটে সর্বোচ্চ
৮% সুদ দিচ্ছে বন্ধন ব্যাঙ্ক

ফিক্সড ডিপ�োজিটের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৮ শতাংশ সুদ দিচ্ছে বন্ধন
ব্যাঙ্ক। সীমিত সময়ের জন্য দেওয়া এই নতু ন
মেয়াদ ৭ নভেম্বর থেকে কার্যকর হবে। ৬০০
দিনের মেয়াদের ফিক্সড ডিপ�োজিটের ক্ষেত্রে এই
বিশেষ অফার দেওয়া হচ্ছে। এক বিবৃতিতে বন্ধন
ব্যাঙ্কের তরফে এই খবর জানান�ো হয়েছে। তাদের
দাবি, এই সুদের হার ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ।
বন্ধন ব্যাঙ্কের তরফে জানান�ো হয়েছে, এই সুদের হার ২
ক�োটি টাকা পর্যন্ত খুচর�ো আমানতের ক্ষেত্রে প্রয�োজ্য। নতু নের
পাশাপাশি মেয়াদ উত্তীর্ণ আমানতের পুনর্নবীকরণের ক্ষেত্রেও
এই হার প্রয�োজ্য হবে৷ এই বৃদ্ধির ফলে গ্রাহকরা ৬০০

বিকেন্দ্রীভূত
কাউন্সেলিং

আজকালের প্রতিবেদন

কেন্দ্রীয় কাউন্সেলিংয়ের পরও
ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ফাঁকা থেকে যাওয়া আসন
ভরাতে বিকেন্দ্রীভূ ত কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া
১০ নভেম্বর থেকে শুরু করতে চলেছে
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। ১০ নভেম্বর থেকে
১৫ নভেম্বর পর্যন্ত আগ্রহীরা আবেদন করতে
পারবেন। তার পরে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু
হবে। যাদবপুরে এখন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে প্রায়
দেড়শ�োর মত�ো আসন ফাঁকা। এই সংখ্যাটা
আরও বাড়তে পারে। প্রসঙ্গত, রাজ্য জুড়ে
ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বহু আসন ফাঁকা থাকায়
বিকেন্দ্রীভূ ত কাউন্সেলিংয়ের জন্য শিক্ষা
প্রতিষ্ঠানগুলিকে নির্দেশ দিয়েছে উচ্চশিক্ষা
দপ্তর। সূত্রের খবর, জয়েন্ট এন্ট্রান্স ব�োর্ডের
মাধ্যমে কেন্দ্রিভূ ত কাউন্সেলিংয়ের পরে
দেখা যাচ্ছে রাজ্য জুড়ে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের
মাত্র প্রায় এক তৃতীয়াংশ আসন ভরেছে।

আজকালের প্রতিবেদন

আজকালের প্রতিবেদন

আজকালের প্রতিবেদন

৩

দিনের মেয়াদি আমানতের ওপর ৭.৫ শতাংশ পর্যন্ত সুদের
হার পাবেন। প্রবীণ নাগরিকরা ০.৫০ শতাংশ বা ৫০ বিপিএস
বেশি সুবিধা পাবেন। এর ফলে ৬০০ দিনের মেয়াদের ফিক্সড
ডিপ�োজিটের এর জন্য তাদের ক্ষেত্রে রিটার্ন হবে
৮ শতাংশ। এক বছরের কম মেয়াদের ফিক্সড
ডিপ�োজিটের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক প্রবীণ নাগরিকদের
০.৭৫% বা ৭৫ বিপিএস বেশি সুদ দিয়ে থাকে৷
পাশাপাশি বন্ধন ব্যাঙ্কের গ্রাহকরা রিটেইল
ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং বা এমবন্ধন ম�োবাইল অ্যাপের
মাধ্যমে তাদের বাড়ি বা অফিস থেকে এফডি বুকিং বা
বিনিয়োগের সুবিধা উপভ�োগ করতে পারেন। এই অনলাইন
প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, গ্রাহকরা ঝামেলা মুক্তভাবে তৎক্ষণাৎ ফিক্সড
ডিপ�োজিট বুক করতে পারবেন।

‘কলকাতাশ্রী’সেরার সেরা বিজয়ীদের সঙ্গে কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। স�োমবার
টাউন হলে ‘কলকাতাশ্রী’পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা পুরসভার চেয়ারপার্সন
মালা রায়, মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার। বিজয়ীদের হাতে পুরস্কারের পাশাপাশি তুলে দেওয়া হয়
রসগ�োল্লার হাঁড়ি। ছবি:অভিজিৎ মণ্ডল
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Hospitals grow infra
as cancer cases soar

Experts say
10,000-15,000
more daycare
beds and 25,000
surgical beds
are needed

DEMAND-SUPPLY
GAP IN WORKFORCE
& INFRASTRUCTURE
(Per mn population)

n Demand n supply
> CANCER CARE CENTRE

656
484
1,056
2030
963
2022

SOHINI DAS

Mumbai, 7 November

A

s the country observed
the National Cancer
Awareness Day on
Monday, India’s major hospital
chains revealed that they are
enhancing infrastructure by
opting for the hub-and-spoke
route, creating more day-carebeds to treat its growing population of patients.
According to a Ficci and
Ernst & Young (EY) report on
the disease released last month,
India is estimated to report 1.92 million cancer cases in 2022,
whereas the real incidence is 1.5
to three times higher. Experts
estimate that the country would
additionally require 10,00015,000 daycare beds and at least
25,000surgicalbedsifallreported cancer patients are to get
treatment.
This will add further pressure on availability of hospital
beds, which is 1.3 per 1,000
people at present, as against
2.9 per 1,000 in the US, 4.3 per
1,000 in China, and 13 per
1,000 in Japan.
Almost 75 per cent of specialty health care is provided by
the private sector, say hospital
chains. Large corporate hospital
chains are now on an expansion
mode to cater to the growing
demand from cancer patients.
EY estimates that the industry’saveragecapitalexpenditure
per bed is ~50-80 lakh in metro
and tier-I cities, and ~30-35 lakh
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.
Tata Memorial Centre, a private philanthropic venture supported by the government, is at
the forefront of the expansion
drive. C Pramesh, director, Tata
Memorial Cancer Hospital,
Mumbai, said that the institution had 640 beds in the city
and around 100 beds in
Kharghar (a Mumbai suburb)

> RADIOTHERAPY EQUIPMENT

1,305
2022 640
3,242
2030
1,120

> MEDICAL ONCOLOGIST

2022
2030

HEALTH CHECK

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

3,905

10,875

> SURGICAL ONCOLOGISTS

2022
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

*Based on reported cancer incidence and mortality across age groups and years
of potential productive life lost (YPPLL) due to the same.

eight-nine years ago.
“By the end of 2023, we
would have 3,000 beds across
India, quadrupling our bed
count in the last few years. From
being present only in Mumbai,
we have now expanded to eight
centres across the country.
Around 280 cancer centres that
are part of the National Cancer
Grid (NCG) (a government of
India-backed network of care
centres) are also coordinated by
Tata Cancer,” he added.
Enhancing cancer care
infrastructure is the need of the
hour. The 2020 World Health
Organization ranking on cancer
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
India were static, but in absolute
terms the numbers were rising.
Of the reported cases in
India, head and neck, gastroin-

5,021

1,969

testinal and lung account for
50 per cent of the cases among
men, while breast, cervix uteri
and gastrointestinal organs
make up 50 per cent of the cases
among women.
HealthCare Global Enterprises (HCG), a leading private sector cancer care provider in the
country with 1,979 beds across
19 cities, is also expanding.
B S Ajaikumar, executive
chairman, HCG, said that they
expect at least 10 per cent rise
in footfalls in their mature centres such as Bengaluru. “Almost
80 per cent of chemotherapy
is an outpatient-department
(OPD) procedure. We have presence in Bengaluru, Mumbai,
Kolkata and Ahmedabad and a
few other major cities. We are
now creating a hub-and-spoke
infrastructure surrounding our
major centres in Cuttack, Chennai, Vijayawada, Vizag, Angol
and Gulbarga,” Ajaikumar said.

2030

2,690
1,905

4,145

6,711

> RADIATION ONCOLOGISTS

2022
2030

3,242
3,360

8,090
7,295

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

The idea is to expand to tier-II
and III cities.
Others like Apollo Hospitals,
Fortis Healthcare and Manipal
Hospitals are not far behind.
“There are around 1.3 million patients per year in India and
they are spending an average of
~400,000-500,000 for cancer
care. This is less than a fifth of
whatitcostsinmostothercountries. India has the most advanced treatments such as proton
therapy, genomic treatment, robotics and the use of artificial
intelligence for diagnosis and
treatments,” said Dinesh Madhavan, president, group oncology and international, Apollo
HospitalsEnterprises.Headded
that modern trends such as
CAR-T cell treatment were also
available in India now. Apollo,
which has 13 cancer centres across the country, is aiming to expand it to 24 within three years.
India’s second largest hospi-

Railwaysmullssolarpower
pushtomeetnet-zeronorms
ums, residential quarters and
other establishments, these
issues are avoidable, he added.
However, a majority of railways’ energy demand comes
through traction.
“More than 80 per cent of
railways energy requirements
are on account of traction for
which it draws electricity from

DHRUVAKSH SAHA

New Delhi, 7 November

As COP27 turns the spotlight
on climate change goals of
nations, Indian Railways is exploring the possibility of
meeting all of its power
demand for non-rail operations through solar energy,
according to a communication by the railways ministry.
This is in line with
the commitment of the
national
transporter to be net
carbon-zero by the
end of this decade.
“The railways
has been setting up
solar plants on
rooftops of stations
and buildings like
administrative
offices and workshops. However, it
has come to light
that there is a huge untapped
potential of rooftop solar
plants that can be installed on
stadiums, railway clubs, institutes, schools, community
centres and residential quarters. It is yet to be explored by
the railways and can result in
significant capacity addition

of rooftop solar units, thereby
meeting its non-traction energy demand,” the railway
board said in a circular.
The
ministry
has
asked zonal railways and production units to prepare an
action plan to cover these
establishments to the maximum extent.
Railway experts suggest
that the step is in the right
direction, but faces execution
hurdles. This is because there
is a need for substantial infrastructure support to
install
rooftop
solar panels at all
these establishments. 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 challenge as their load-carrying
capacity was lower. With concrete rooftops in most stadi-
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the grid. Electricity produced
by burning coal constitutes
more than 70 per cent of electricity distributed by the Indian
electricity grid.
An electric locomotive
makes immense economic
sense as compared to a diesel
locomotive. However, when it
comes to the environmental

tal chain, Manipal Hospitals,
sees over 400,000 patient visits
every year for cancer treatment.
“While we do not have standalone hospitals providing only
oncology services, most of our
hospitals are equipped to treat
cancer. In fact, we believe that
a multi-specialty environment
is often better as it provides the
comprehensive clinical backup
that a patient might require
across various therapeutic areas
while undergoing treatment for
cancer,” said Dilip Jose, MD and
CEO of Manipal Hospitals,
adding that they are continuously augmenting their cancer
treatment capabilities.
Fortis Healthcare, which
gets 7,000 inpatient cancer
admissions every year, is now
focusing on bringing in cuttingedge technology to augment its
cancer infra.
It runs one of the largest
bone-marrow transplant centresinthecountryforbloodcancer 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
home care, remote monitoring,
and also optimising hospital
stays to reduce the cost burden
on patients.
Garg said that they try to
optimise patient stays in their
hospitals so that several procedures can be done outside.
Pramesh said that any
research project that Tata
Memorial funds typically looks
at low-cost affordable innovation that would have significant
differences in outcomes.
“Several new-age technologies
are very expensive, and the
incremental benefit to the
patient may not justify the cost,”
Pramesh added. So Tata
Memorial focuses on innovative
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, but not at high costs.
“India has around 60,000
beds, which are catering to oncology patients. Regular monitoring is very critical in cancer
care. We are seeing adoption of
new-age treatments like stem
cell therapy, artificial intelligence, home care and remote patient monitoring getting developed in the segment,” said Mudit
Dandwate, chief executive officer of Dozee, a contactless remote health monitoring start-up.
(With inputs from Shine Jacob
in Chennai)

aspect, the real benefit is
accrued only if the grid itself
consists of electricity produced
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
18.41 billion units (BUs) for traction and 2.34 BUs for non-traction. Generation capacity from
renewable sources is 142 megawatt (Mw) from solar and
103 Mw from wind. Approximately, only 3-4 per cent of the
requirement is fulfilled from
renewable sources.

Lab-grown blood given
to people in world’s
first clinical trial
PRESS TRUST OF INDIA

London, 7 November

Scientists in the UK have infused blood cells
grown in a laboratory into people in the first
such clinical trial in the world trial in the world.
If proven safe and effective, manufactured
blood cells could in time revolutionise treatments for people with blood disorders such
as sickle cell and rare blood types, the
researchers said.
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It can be difficult to find enough wellmatched donated blood for some people with
these disorders, 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 cells were then transfused into
healthy volunteers.
This is the first time in the world that red
blood cells that have been grown in a laboratory
have been given to another person as part of a
trial into blood transfusion, they said.
“We hope our lab-grown red blood cells will
last longer than those that come from blood
donors,” said chief investigator Cedric Ghevaert,
a professor at the University of Cambridge and
NHS Blood and Transplant.

