
 

 

 

INTELLECT/SEC/2021-22  

1. The National Stock Exchange of India Ltd.
ExchangePlaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai – 400 051.

2. The BSE Ltd. 
1st Floor, New Trade Ring, Rotunda Building, PJ Towers,
Dalal Street, Fort,  

Mumbai – 400 001. 

     

Dear Sir(s), 

 

Sub-Copy of newspaper advertisement

  

Kindly find the enclosed a copy of newspaper 
financial results of the Company for the quarter and financial year ended March 31, 
2021 being published in “The Hindu
12, 2021 respectively. 

 

Kindly take the same on record and confirm Compliance.

 

  

 

Thanking you, 

Yours Truly, 

For Intellect Design Arena Limited,

V V Naresh 

Company Secretary and Compliance officer

 

 

           May 12

The National Stock Exchange of India Ltd., 
Floor, Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, 

400 051. 

Scrip Code :

INTELLECT

Ring, Rotunda Building, PJ Towers, 
Scrip Code :

538835

       

advertisement 

copy of newspaper advertisement on the audited 
financial results of the Company for the quarter and financial year ended March 31, 

The Hindu”-Tamil and “Business line”-English dated May 

Kindly take the same on record and confirm Compliance. 

For Intellect Design Arena Limited, 

 

Company Secretary and Compliance officer 

May 12, 2021 

Scrip Code : 

INTELLECT 

Scrip Code : 

538835 

   

on the audited 
financial results of the Company for the quarter and financial year ended March 31, 

English dated May 
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CHENNAI

செம்பாக்கத்தில் ்கர�பானபா விழிப்புணர்வு
 �திருப்போரூர்

செங்கல்பட்டு மாவட்்டம் திருப்்பாரூர் ஒன்றியம் செம்்பாக்கம் 
கிராமத்தில உள்ள ஆரம்்ப சு்காதார நிலையத்தில,  இந்திய 
வ்ளர்ச்சி இயக்கம் ொர்பில ்க்ரானா விழிபபுணர்வு மு்காம் 
நல்டச்பற்றது. 

ஒன்றிய திட்்ட ஒருஙகிலணப்பா்ளர் விமைா தலைலமயில 
நல்டச்பற்ற இந்த மு்காமில, ்க்ரானா சதாறறு ்பரவல 
குறித்தும்,  அலத தடுப்பதற்கான வழி்காட்டி சநறிமுல்ற்கள 
குறித்தும் ச்பாதுமக்களுககு வி்ளக்கப்பட்்டது. ்மலும்,  
விழிபபுணர்வு துண்டுபபிரசுரங்கள, கிருமிநாசினி, 
மு்கக்கவெம், ொனில்டெர், ல்கயுல்ற்கள ஆகியலவ  
ச்பாதுமக்களுககு வழங்கப்பட்்டன. அ்த்்பாை, ஆரம்்ப 
சு்காதார நிலையத்துககு ்க்ரானா சதாறறு ்பரி்ொதலன 
்மறச்காளவதற்கான உ்ப்கரணங்கள வழங்கப்பட்்டன. இந்த 
நி்கழ்ச்சியில, சு்காதார ஆயவா்ளர் மார்லின், திருப்்பாரூர் 
்காவல ஆயவா்ளர்  ்கலைச்செலவி, ஒன்றிய ம்களிர் 
திட்்ட வட்்டார ்மைா்ளர் சுமதி,  ெமூ்க ஆர்வைர் லிங்கன் 
உளளிட்்்டார் ்கைந்துச்காண்்டனர்.

SS செம்பாக்கம ஆரம் சு்கபாதபார நிலையத்தில் நலைச்ற்ற ்கரரபானபா 
விழிப்புணர்வு நி்கழ்ச்சியில் ச்பாதுமக்களுககு மு்கக்கவெம, ெபானிலைெர் 
வழங்கிய தனனபார்வைர்்கள்.

சாத்ாங்குப்பததில் கழிவுநீர் கால்்ாய் சீரமைபபு
 �திருப்போரூர்

செங்கல்பட்டு மாவட்்டம் திருப 
்்பாரூர் ஒன்றியம் ் ்க்ளம்்பாக்கம் 
ஊராட்சியில,  வீராணம் செல 
லும் ொலைலயசயாட்டி ொத்தாங 
குப்பம் கிராமம் அலமந்துள்ளது.  
இஙகு 500-ககும் ்மற்பட்்ட 
குடியிருபபு்கள உள்ளன. ் மலும், 
நாளுககு நாள குடியிருபபு்களின் 
எண்ணிகல்க அதி்கரித்து வரு 
கி்றது.

இஙகுள்ள ்கழிவுநீர்க ்கால 
வாய முல்றயான ்பராமரிபபு 
இலைாததால, ்க்டந்த சிை 
ஆண்டு்க்ளா்க மண்திட்டு்க்ளால 
அல்ட்பட்டுக கி்டந்தது. இதனால 
்கழிவுநீர் செலை வழியின்றி, 
ொலை்களில ்கழிவுநீர் ் தஙகியது. 
இலதயடுத்து, அப்பகுதியில 
துர்நாற்றம் வீசியது்டன், சு்காதாரச் 
சீர்்்கடும் ஏற்பட்்டது. ்மலும், 
ொலையில ் தஙகிய ்கழிவுநீரால 
இருெக்கர வா்கனங்கள வி்பத்தில 
சிககின.

என்வ, ்கழிவுநீர்க ்காலவாலய 
தூர்வாரி,  சீரலமக்க ் வண்டும் 
என்று ெமூ்க ஆர்வைர்்கள எஸ்.
எலைப்பன், பிரவின்குமார் 
மறறும் ச்பாதுமக்கள, ஊராட்சி 

அலுவை்கம், வட்்டார வ்ளர்ச்சி 
அலுவை்கத்தில மனு அளித்தனர். 
இலதயடுத்து, குடியிருபபு்களின் 
நடு்வ அலமந்துள்ள ்கழிவுநீர்க 
்காலவாய ஊராட்சி செயைர் 
குமாரொமி ்மற்பார்லவயில,  
ச்பாகலைன் இயந்திரம் மூைம் 
தூர்வாரி,  சீரலமக்கப்பட்்டது. 
்மலும்,  ்காலவாயின் ்பல்வறு 
்பகுதியில இருந்த அல்டபபு்கல்ள 
சீரலமத்து, ்காஞொன்குட்ல்ட 
அரு்்க ராட்ெத குழாய அலமத்து 
்கழிவுநீர் சவளி்ய்ற ஏற்பாடு 

செயயப்பட்்டது.
இதுகுறித்து அப்பகுதி மக்கள 

கூறும்்்பாது, "சதருக்களில 
அலமந்துள்ள ்காலவாயில 
மலழக்காைத்தில அதி்க அ்ளவில 
தண்ணீர் செலவதால, மண் 
மறறும் ்கழிவு்க்ளால தூர்ந்து 
விடும் நிலை உள்ளது. என்வ, 
்கான்கிரீட் மூைம் ்காலவாலயக 
்கட்்டலமக்க ் வண்டும். ் மலும், 
்காலவாயால ்ெதமல்டந்துள்ள 
ொலைலயச் சீரலமக்க ் வண்டும்" 
என்்றனர்.

SS ெபாத்தங்குப்்ம கிரபாமத்தில் ச்பாகலைன இயந்திரம மூைம ்கழிவுநீர் ்கபால்வபாலய 
சீரலமககும ஊரபாட்சிப் ் ணியபாளர்்கள்.

த�ொழில் முனைவ�ொர் சந்திக்கும் இனைல்்கனை ்கனைய 

புதிய உத்திகளை வகுகக வவண்டும்
z அமைச்சர் தோ.்ைோ.அனபர்சன அறிவுறுததல்

 �ஆலந்தூர்
்க்ரானா ச்பருந்சதாறறு ்காைத்தில 
சதாழிலமுலன்வார் ெந்திககும் இன்னல 
்கல்ள ்கல்ளய புதிய உத்தி்கல்ள வகுத்து 
அவர்்களின் குல்ற்கல்ள நிவர்த்தி செயது 
சதாழில துல்றயில தமிழ்கம் முதன்லம 
மாநிைமா்கத் தி்கழ செயயுமாறும் 
அலமச்ெர் தா.்மா.அன்்பரென் 
அதி்காரி்களுககு அறிவுறுத்தினார்.

குறு, சிறு மறறும் நடுத்தரத் சதாழில 
நிறுவனங்கள துல்றயின் ஆயவுக கூட்்டம்  
ஊர்கத் சதாழில துல்ற அலமச்ெர்  
தா.்மா.அன்்பரென் தலைலமயில 
கிண்டியிலுள்ள சிட்்்கா தலைலம 
அலுவை்கத்தில  நல்டச்பற்றது. 

கூட்்டத்தில, தமிழ்கத்தில உள்ள 122 
சிட்்்கா சதாழிற்்பட்ல்ட்களில செயல 
்படும் சதாழில நிறுவனங்களுககு 
ச்பருந்சதாறறு ்பரவல தடுபபு வழி்காட்டு 
சநறிமுல்ற்கல்ள அறிவுறுத்தி அலதத் 
தவ்றாமல ்கல்டபிடிக்க செயய ்வண் 
டும்.

்மலும் இத்சதாழிற்்பட்ல்ட்களில 
செயல்படும் சதாழில நிறுவனங்களில 
்பணிபுரியும் அலனத்து ்பணியா்ளர்்களுக 

கும் தடுபபூசி ் ்பாடும் வல்கயில சதாழிற 
்்பட்ல்ட்கள அருகிலுள்ள ஆரம்்ப சு்காதார 
நிலையங்களில சி்றபபு மு்காம்்கள 
ஏற்படுத்தி அலனத்து ்பணியா்ளர்்கல்ளயும் 
ச்பருந்சதாறறிலிருந்து ்காக்க ் வண்டும். 
்க்ரானா ச்பருந்சதாறறு ்காைத்தில 
சதாழில முலன்வார் ெந்திககும் இன்னல 
்கல்ள ்கல்ளய புதிய உத்தி்கல்ள வகுத்து 
அவர்்களின் குல்ற்கல்ள நிவர்த்தி செயது 
சதாழில துல்றயில தமிழ்கம் முதன்லம 

மாநிைமா்கத் தி்கழும் வல்கயில செயல 
்படுமாறும் அதி்காரி்களுககு அலமச்ெர் 
அறிவுறுத்தினார்.

கூட்்டத்தில சதாழில வணி்கத் துல்ற 
கூடுதல ஆலணயர் சு.சிவராசு,  தமிழ்நாடு  
சிட்்்கா நிறுவனத்தின் ்மைாண்லம 
இயககுநர் இரா.்கஜசைட்சுமி, சதாழில 
முலன்வார் ் மம்்பாடு மறறும் புத்தாக்க  
நிறுவனத்தின் இயககுநர் கு. இராொமணி 
உளளிட்்ட ்பைர் ்பங்்கற்றனர்.

SS குறு, சிறு மறறும நடுத்தரத் சதபாழில் நிறுவனங்்கள் துல்றயின ஆய்வுக கூட்ைம, ஊர்க சதபாழில் துல்ற 
அலமச்ெர்  தபா.ரமபா.அன்ரென தலைலமயில் நலைச்ற்றது.

ெட்ட ஆர�பாெ்கர் ்ணிககு 
விணணப்பிக்க அழைப்பு

 �ச்சங்கல்பட்டு
செங்கல்பட்டு மாவட்்ட ்காவல 
்கண்்காணிப்பா்ளர் ஏ.சுந்தர 
வதனம் சவளியிட்டுள்ள 
செயதிககுறிபபில கூறியிருப்ப 
தாவது:  மாவட்்ட அ்ளவில  
்காவல ்கண்்காணிப்பா்ளருககு 
உதவும் வல்கயில, ெட்்ட ஆ்ைாெ 
்கர் நியமிக்கப்ப்ட உள்ளார். இந்த 
்பணியி்டத்துககு அஙகீ்கரிக்கப 
்பட்்ட ்பல்கலைக்கழ்கத்தில இ்ளங 
்கலையு்டன் ெட்்டப ்படிபபு 
அலைது ஐந்தாண்டு ெட்்டப 
்படிபபு முடித்திருக்க ் வண்டும். 
்பார் ்கவுன்சிலில ்பதிவு செயது,  
ெட்்ட அனு்பவம், குற்றவியல 
மத்திய தீர்ப்பாயம் அலைது 
மாவட்்ட நீதிமன்்றம், உயர் நீதி 
மன்்றத்தில அனு்பவம் ச்பற்றவ 
ரா்க இருக்க ்வண்டும். விண்ணப 
்பதாரர்,  குற்ற வழககு எதிலும் 
ெம்்பந்தப்பட்டிருக்க கூ்டாது.

்தர்வு செயயப்படும் ெட்்ட 
ஆ்ைாெ்கருககு சதாகுபபூதிய 
மா்க மாதம் ரூ.20 ஆயிரம் 
வழங்கப்படும். ஓராண்டு ஒப்பந்த 
அடிப்பல்டயில நியமிக்கப்பட்டு,  
்பணித்  தி்றனுக்்கற்ப ்காை 
நீட்டிபபு வழங்கப்படும். தகுதி 
உள்ளவர்்கள வரும் 15-ம் 
்ததிககுள,  அலுவை்க ் வலை 
நாட்்களில ்நரில விண்ணப 
பிக்கைாம். இவவாறு செயதிக 
குறிபபில சதரிவிக்கப்பட் 
டுள்ளது.

காஞ்சிபுரம் ோவட்டத்தில்

முக்கிய அதிகாரிகள் ்பலருக்கு கரரானா
Szதண்டலம் ஊராட்சி செயலர் உயிரிழப்பு

 �்கோஞ்சிபுரம்
்காஞசிபுரம் மாவட்்டத்தில 
மாவட்்ட வருவாய அலுவைர் 
்பன்னீர்செலவம், மாவட்்ட 
ஆட்சியரின் ் நர்மு்க உதவியா 
்ளர் ம்காராணி உட்்ப்ட 7 முக 
கிய அலுவைர்்களுககு 
்க்ரானா சதாறறு ஏற்பட்டுள 
்ளது. ் மலும் மாவட்்டத்தில 8 
்்பாலீஸாருககு ்க்ரானா 
சதாறறு ஏற்பட்டுள்ளது.  
்பாதிபபு அதி்கம் உள்ளவர் 
்கள மருத்துவமலனயில 
சிகிச்லெ ச்பறுகின்்றனர். 
்பாதிபபு குல்றவா்க உள்ள 
வர்்கள தங்கல்ள வீட்டில 
தனிலமப்படுத்திக ச்காண் 
டுள்ளனர்.

்காஞசிபுரம் அரசு மருத் 
துவமலனயில முன் 

்க்ள ்பணியா்ளர்்க்ளா்க உள்ள 
செவிலியர்்கள, ஊழியர்்கள 
உட்்ப்ட 15 ்்பர் ்க்ரானா 
சதாற்றால ்பாதிக்கப்பட்டுள்ள 
னர். ்க்ரானா சதாறறின் 
வீரியம அதி்கம் இருப்பதால 
மக்கள ்பைர் அச்ெத்து்டன் 
உள்ளனர்.

்காஞசிபுரம் மாவட்்டம் 

தண்்டைம் ஊராட்சி செயைர் 
நித்யானந்தம்(31) ெளி, ்காயச் 
ெலு்டன் ்காஞசிபுரம் அரசு மருத் 
துவமலனககுச் சென்்றார்.  
அஙகு அவருககு ்க்ரானா 
்பரி்ொதலன செயயப்பட்்டத் 
தில அவருககு சதாறறு உறுதி 
யானது. இலதத் சதா்டர்ந்து 
அந்த மருத்துவமலனயி 

்ை்ய சிகிச்லெ ச்பறறு வந்த 
அவர் ்நறறு உயிரிழந்தார். 
அவர் குடும்்பத்துககு உரிய 
நிவாரணம் அளிக்க ் ்காரியும், 
இது்்பால ்பாதிக்கப்படும் 
ஊவழியர்்களுககு உரிய 
சிகிச்லெ அளிக்க ் வண்டும் 
என்றும் ஊராட்சி செயைர்்கள 
்பைர் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

சக ம�ாலீஸார் வராததால் 

கா்ல் நிமலயதம் 
பூட்டிச் சசன்ற ச்பண் ஆய்்ாளர்

 �ச்சங்கல்பட்டு
செங்கல்பட்டு ்காவல மாவட் 
்டம், செங்கல்பட்டு அலனத்து 
ம்களிர் ்காவல நிலையத்தில 
ஒரு ச்பண் ஆயவா்ளர், ஒரு 
உதவி ஆயவா்ளர் மறறும் 16 
ச்பண் ்காவைர்்கள ்பணிபுரிந்து 
வருகின்்றனர்.

இந்நிலையில ்நறறு 
இரவு ஆயவா்ளர் ராஜாமணி 
அருளசமாழி்தவி ்பணியில 
இருந்தார். ்நறறு முன்தினம் 
மாலையில ெ்க ்காவைர்்கள 
்பணி முடிந்து வீட்டுககுச் 
செலலும்்்பாது ்்பாக்ொ 
வழககு சதா்டர்்பா்க குற்றவாளி 
ஒருவலர நீதிமன்்றத்தில 
ஆஜர்்படுத்த ்வண்டும். 

என்வ அலனவரும் 
சீககிரம் வர்வண்டும் என 
அறிவித்திருந்தார். ஆனால, 
்காலை 6 மணி ஆகியும் ெ்க 
்காவைர்்கள யாரும் வரவிலலை. 
இதனால ஆத்திரமல்டந்த ச்பண் 
ஆயவா்ளர் ்காவல நிலையத்லத 
பூட்டிவிட்டு ொவிலய எடுத்துக 
ச்காண்டு மல்றமலை ந்கர் 
்காவல நிலையத்துககுச் 
சென்்றதா்க கூ்றப்படுகி்றது.

ெ்க ச்பண் ்காவைர்்களும் 
மனு அளிக்க வந்த ச்பண்்களும் 
நீண்்ட ்நரமா்க ்காத்திருககும் 
நிலை உருவானது. பின்னர், 
நண்்ப்கல 12 மணிககு 
்காவல நிலையத்துககு வந்த 
ச்பண் ஆயவா்ளர் அலனத்து 
்காவைர்்கல்ளயும் திட்டிய்படி்ய  
ொவிலய  தூககி எரிந்ததா்க 
கூ்றப்படுகி்றது. பின்னர் ்காவல 
நிலையம் தி்றக்கப்பட்்டது. 
்காலை முதல 6 மணி்நரம் 
அலனத்து ம்களிர் ்காவல 
நிலையம் பூட்்டப்பட்டிருந்த 
ெம்்பவம் அஙகு ச்பரும் 
்பர்பரபல்ப ஏற்படுத்தியது.

இது, சதா்டர்்பா்க ்்கட்்க 
மாவட்்ட ்காவல நிர்வா்கத்லத 
சதா்டர்பு ச்காண்்ட்்பாது அவர் 
்கள ்பதில அளிக்க மறுத்துவிட்்ட 
னர்.
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ப�ொறுப�ல்ல: இந்தச் செய்தித்ததாளில் பிரசுரம் ஆகியுள்ள 
வி்ளம்்பரங்களின் அடிப்படையில் செயல்்படுமுன், அவற்றில் 
உள்ள ்த்கவல்்கள ெரியதானடவ்ததானதா என்்பட்த ப்பதாதுமதான 
அ்ளவு விெதாரிதது ெரி்பதார்ததுகச்கதாளளுமதாறு வதாெ்கர்்கள 
ப்கட்டுகச்கதாள்ளப்படுகிறதார்்கள. வி்ளம்்பரங்கள/ வி்ளம்்பர்ததாரர் 
/ அவர்்களின் ்தயதாரிபபு்கள / பெடவ்கள ப்பதான்றவற்றின் 
நம்்ப்கத்தன்டமககு இந்தச் செய்தித்ததாளின் உரிடமயதா்ளரும் 
்பதிப்பதா்ளருமதான ்கஸ்தூரி & ென்ஸ் லிமிசைட் / ப்க.எஸ்.எல். 
மீடியதா லிமிசைட் உத்தரவதா்தம் அளிக்கவில்டலை. இந்தச் 
செய்தித்ததாளில் சவளியதாகும் வி்ளம்்பரங்க்ளதால் ஏப்தனும் 
பெ்தம் அல்லைது இழபபு ஏற்்படும் ்பட்ெததில், இந்தச் செய்தித 
்ததாளின்/ பமற்செதான்ன நிறுவனங்களின் உரிடமயதா்ளர், 
்பதிப்பதா்ளர், அச்சிடுபவதார், ஆசிரியர், இயககுநர்்கள, ஊழியர் 
்கள ஆகிபயதார் எந்தச் சூழலிலும் எந்த வட்கயிலும் அ்தற்குப 
ச்பதாறுப்பதா்கமதாட்ைதார்்கள.

்படைபபு்கட்ள அனுபபுபவதார் பிரதி எடுததுடவததுகச்கதாண்டு 
அனுப்பவும். பிரசுரமதா்கதா்தவற்டறத திரும்்ப அனுப்ப இயலைதாது.
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New Delhi, May 11

Some  clinicians  and  scient
ists have written to Principal
Scientifi��c  Advisor  K  Vijay
Raghavan,  cautioning
against  the  “irrational  and
nonscientifi��c  use”  of  con
valescent  plasma  for
Covid19 in the country.

Not based on evidence
The public health profession
als said the current evidence
on  plasma  therapy  and  the
Indian  Council  of  Medical
Research  (ICMR)  guidelines
are not based on the existing
evidence.

They  also  pointed  out
some  very  early  evidence
that  indicates  a  possible  as
sociation  between  emer
gence  of  variants  with
“lower susceptibility to neut
ralising  antibodies  in  im
munosuppressed”  people
given  plasma  therapy.  This

raises the possibility of more
virulent  strains  developing
due  to  irrational  use  of
plasma  therapy,  which  can
fuel  the  pandemic,  said  the
letter signed by experts such
as  vaccinologist  Gagandeep
Kang  and  surgeon  Pramesh
CS.

“We  are  writing  to  you  as
concerned  clinicians,  public
health  professionals  and  sci
entists  from  India  about  the
irrational  and  nonscientifi��c
use  of  convalescent  plasma
for  Covid19  in  the  country,”
it said.

“This  has  stemmed  from
guidelines  issued  by  govern
ment  agencies,  and  we  re
quest  your  urgent  interven
tion  to  address  the  issue,
which  can  prevent  harass
ment  of  Covid19  patients,
their  families,  their  clini
cians  and  Covid19  surviv
ors,”  said  the  letter,  which
was  also  marked  to  Director

General  of  the  Indian  Med
ical  Council  of  India,  Balram
Bhargav,  and  AIIMS  Director,
Randeep Guleria.

The  concerns  were  raised
after  the  Union  Health  Min
istry  last  month  issued  an
updated  revised  ‘Clinical
Guidance  for  Management
of  Adult  Covid19  Patients’,
under  which  it  recommen
ded off��label use of convales
cent plasma only in the early
moderate disease, preferably
within seven days of onset of
symptoms.

It  also  stated  that  “no  use
after seven days” and only on
availability  of  high  titre

donor  plasma.  “The  current
research  evidence  unanim
ously  indicates  that  there  is
no  benefi��t  off��ered  by  con
valescent  plasma  for  treat
ment of Covid19. However, it
continues  to  be  prescribed
rampantly  in  hospitals
across India,” said the letter.

Families  of  patients  run
from  pillartopost  to  get
plasma,  which  is  in  short
supply. 

The  desperation  of  pa
tients  and  their  families  is
understandable  because
they  like  to  try  the  best  for
their loved ones when a doc
tor  has  prescribed  this,  said
the  public  health
professionals.

What is plasma therapy?
In  plasma  therapy,  antibod
ies  from  the  blood  of  a  pa
tient  who  has  recovered
from  Covid19  are  used  to
treat serious patients.

They said the current evid
ence  on  plasma  therapy  in
Covid19  and  the  ICMR
guidelines  are  not  based  on

the existing evidence.
They  cited  the  ICMRPLA

CID  trial,  which  was  the
world’s  fi��rst  randomised
controlled  trial  on  convales
cent plasma in 39 public and
private  hospitals  across
India.

It  found  “convalescent
plasma  was  not  associated
with  a  reduction  in  progres
sion to severe Covid19 or all
cause mortality. This trial has
high generalisability and ap
proximates  convalescent
plasma  use  in  real  life  set
tings with limited laboratory
capacity”.

The  large  trial  of  11,588  pa
tients found no diff��erence in
death  or  proportion  of  pa
tients  discharged  from  hos
pital,  the  clinicians  said.
Even  for  those  patients  who
were  not  on  ventilation  ini
tially,  there  was  no  diff��er
ence 

“in  the  proportion  meet
ing  the  composite  endpoint
of  progression  to  invasive
mechanical  ventilation  or
death”, they pointed out.

Experts against ‘irrational’ use of plasma
Say this could lead to the possibility of

more virulent Covid strains developing
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Adolescents  in  the  12  to  15  age
group in the US are  now  eligible
to  take  the  Pfi��zerBioNTech
Covid19  vaccine after  it  received
the regulatory goahead. 

The  US  Food  and  Drug  Admin
istration (FDA) said it had expan
ded  the  emergencyuse  author
isation  (EUA)  on  the
Pfi��zerBioNTech  Covid19  to  in
clude  adolescents  12  through  15
years of age. 

This  involved  amending  the
EUA  originally  issued  early
December  for  administration  in
individuals  16  years  of  age  and
older. 

The  mRNA  vaccine  is  admin
istered  as  a  series  of  two  doses,
three  weeks  apart,  the  same
dosage  and  dosing  regimen  for
16 years of age and older, the reg
ulator said. The other mRNA vac

cine,  from  American  biotech
company  Moderna,  is  also  un
dertaking vaccine trials on a sim
ilar age group. In fact, both com
panies  are  also  looking  at  the
sub12  age  group,  up  to  six
months. 

Janet  Woodcock,  acting  FDA
Commissioner,  said  the  emer
gency  approval  to  protect  a
younger  population  against
Covid19 brought them “closer to
returning to a sense of normalcy
and to ending the pandemic”. 

From  March  1,  2020,  through
April  30,  2021,  approximately  1.5
million  Covid19  cases  in  indi
viduals  11  to  17  years  of  age  have
been  reported  to  the  Centers  for
Disease  Control  and  Prevention
(CDC).  Children  and  adolescents
generally  have  a  milder  Covid19

disease  course  as  compared  to
adults, the regulator said. 

The  FDA  has  determined  that
the  Pfi��zerBioNTech  Covid19  vac
cine  met  the  criteria  to  amend
the  EUA,  and  the  known  and  po
tential benefi��ts of this vaccine in
the target agegroup outweighed
the  known  and  potential  risks,
supporting  the  vaccine’s  use  in
this population,  it said. 

“Having  a  vaccine  authorized
for  a  younger  population  is  a
critical  step  in  continuing  to
lessen  the  immense  public
health  burden  caused  by  the
pandemic,” said Peter Marks, Dir
ector of the FDA’s Center for Bio
logics Evaluation and Research. 

Safety data
The  FDA  said  that  their  safety
data  on  the  said  agegroup  in
cluded  2,260  participants  aged
12  through  15  years,  enrolled  in
an  ongoing  randomised,
placebocontrolled  clinical  trial
in the US. 

Of these,  1,131 adolescent parti
cipants  received  the  vaccine  and
1,129 received a saline placebo. 

Moderna is also

undertaking 

vaccine trials on a 

similar age group

FDA clears Pfizer’s Covid vaccine
for children in the 12-15 age group
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The  Maharashtra  government,
which has imposed a lockdown
in  the  State  to  prevent  the
spread of Covid,  is expected to
extend it  for  a  few  more  days
after May 15. A decision on this
issue is expected to be taken at
the  Cabinet  meeting  on  Wed
nesday, said Rajesh Tope, Health
Minister.

Tope,  while  interacting  with
mediapersons on Tuesday, said
that only the Cabinet can decide
on  the  lockdown.  The  condi
tions laid out  in the lockdown
will not be immediately relaxed. 

In the State, 1.84 crore vaccina
tions have been carried out. The
State government is required to
be given a second dosage to per
sons  above  45  years  of  age.

Therefore,  3  lakh  doses  pur
chased  by  the  State  govern
ment, could be given to this age
group, he said. 

In one of his earlier press con
ferences,  Tope  had  indicated
that  if  the  Centre  does  not
provide  vaccines  for  the  age
group  above  45  years,  then  it
will  be  forced  to  use  the  stock
meant  for  the  age  group
between 18 and 44.

Free vaccination 
He  said  that  the  State  govern
ment had announced free vac

cinations for those in thr 18 to 44
age  group.  But  vaccines  stocks
are scarce. For those above the
45  age  group,  who  have  not
been given the second dose, the
fi��rst dose may become infective.
Therefore,  the  stock  of  vaccine
for the 18 to 44 age group, may
have  to  be  diverted  to  the  45
yearsplus age group. 

Chief Minister Uddhav Thack
eray  has  been  updated  about
this  situation.  The  State  Task
Force will be consulted, and the
decision  of  diverting  the  stock
will  be  taken  in  the  Cabinet
meeting. Therefore, the pace of
vaccination for the 18 to 44 year
age group will be slow for a few
days, he said. 

Some  Covid  patients  have
also been infected with mucor
mycosis (rare fungal infection).
Treatment for such patients will
be  provided  free  of  cost  at  the
government hospital under Ma
hatma Phule Janaarogya Yojana.
The State government will bear
the  cost  of  the  medicine,  said
the Minister.

‘Maharashtra lockdown likely
to be extended beyond May 15’
Decision to be

taken at Cabinet

meet today, says

Health Minister

Rajesh Tope, Health Minister
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With the healthcare system com
ing under pressure as the coun
try battles the second wave, Res
ident  Welfare  Associations
(RWAs)  and  some  builders  are
pitching in by setting up Covid
care  centres  in  collaboration
with  health  professionals.  In
fact, some malls have also collab
orated with local authorities for
vaccination drives.

Such  facilities  are  being
equipped with oxygen cylinders
and concentrators to help Covid
patients with mild symptoms.

Real  estate  developer  M3M
Grouphas  collaborated  with  In
dian Air Force to set up a 150bed
Covid Care Centre at Gurugram
to provide food and medical fa
cilities, including oxygen, at one
of its apartment complexes.

Guidelines issued
Local authorities in cities such as
Noida, Gurugram and New Delhi
have  also  come  out  with
guidelines  for  RWAs  and  Apart
ment Owner Associations (AOAs)
to set up isolation centres or care
facilities equipped with concen
trators and oxygen cylinders for

patients with mild symptoms.
JB Gupta, Secretary of RWA of

Sahara Grace Condominium, in
Gurugram, said the 5bed Covid
care  facility  in  the  community
centre at the complex, has given
a lot of confi��dence to residents as
they  have  some  access  to  med
ical  care  during  these  challen
ging times. 

“Noble  residents  such  as
Vishal Singh, who donated funds
and  others  like  Dr  Nagraj,  who
guided the RWA, came together
to  set  up  this  facility.  Residents
pooled  in  with  concentrators
and donated small oxygen cylin
ders. We also put to use the oxy
gen cylinder used for the swim
ming  pool,  bought  bedding,
medical supplies and the facility
is manned by nursing staff�� and
monitored by resident doctors,”
he said. 

AOAs and RWAs are also help
ing  with  oxygen  cylinder  re
fi��lling for patients under home
care and ensuring that essential
items get delivered to senior cit
izens and those in quarantine.

“We  have  arranged  for  two
oxygen  cylinders  of  50  kg  each
and their refi��ll, along with four
oxygen  generators  of  28  litres
each. We get oxygen delivered in

the  golf  carts  to  those  who  re
quire. Over and above, we have
also  created  a  space  for  ambu
lances  to  park  within  the
premises.  We  have  a  dedicated
team for sanitisation and Covid
garbage collection,” Amit Modi,
Director, ABA Corp, which owns
Cleo  County,  a  residential  com
plex in Noida.

Vaccinations
Meanwhile, some malls in Mum
bai have collaborated with local
authorities  to  off��er  their
premises for vaccinations.

Rajneesh Mahajan, CEO, Inor
bit  Malls,  said:  “We  successfully
conducted  the  fi��rst  ‘drive
through’ initiative by Navi Mum
bai  Municipal  Corporation  at
our parking lot in a safe and hy
gienic manner.We see possibilit
ies of ramping up the number of
people  that  can  be  inoculated
and  would  work  closely  with
local  authorities  in  executing
such exercise.”

Sachin  Dhanawade,  COO,  Re
tail  and  RealEstate,  Grauer  &
Weil  India  Ltd,  said  that  the
‘drivein’  vaccination  centre  at
Growel’s  101  mall  will  facilitate
250 senior citizens to get incocu
lated on a daily basis. 

Resident associations, builders 
pitch in to nurse Covid patients
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The  Bombay  High
Court has permitted a
unit of Bharat Biotech
to  start  manufactur
ing Covaxin at a ready
touse  vaccine  manu
facturing  plant  in
Pune. 

Biovet  Private  Lim
ited  had  fi��led  a  plea  with  the
court  after  the  Forest  Depart
ment  objected  the  use  of  the

manufacturing unit at Manjari
Khurd village in Pune. The unit

was  being  used  by
Intervet India Pvt Ltd
to manufacture vac
cine  for  Foot  and
Mouth  Disease.  In
tervet,  owned  by
German  major
Merck,  had  agreed
to  transfer  the  land

and the manufacturing facility
to Biovet. However, the Pune di
vision  of  the  forest  conserva

tion  department,  objected  to
the  use  of  the  plant,  arguing
that  the  earlier  permission
given in 1973 itself was bad. 

The  court,  however,  ruled
that  given  the  current  situ
ation, Biovet should be allowed
to run the plant. 

Maharashtra  government
did not raise any objections to
the court ruling, but said that
but  the  company  should  not
claim  any  right,  title  and  in
terest in the future.

Bombay HC allows Bharat Biotech’s
unit to make Covaxin at Pune facility

OUR BUREAU
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To meet the high demand for
Covid  vaccines  in  the  coun
try, the Centre should enable
more companies to manufac
ture  vaccines  for  the  benefi��t
of the people.

Addressing  a  virtual  press
conference,  Delhi  Chief  Min
ister Arvind Kejriwal said the
knowhow  on  the  manufac

ture  of  Covid  vaccines  –  cur
rently  available  only  with
Serum  Institute  of  India  and
Bharat  Biotech  –  could  be
shared  with  other  fi��rms  and
appropriate  royalty  be  paid
to these two fi��rms. 

“Only  two  companies  now
produce vaccines.  They  pro
duce  only  6  to  7  crore  vac
cines  a  month.  This  way  it
will  take  over  two  years  to
vaccinate  everyone  in  the
country.  Many  Covid19
waves  would  have  come  by
then.  It  is  important  to  in
crease vaccine production on

war  footing  and  frame  a  na
tional  plan  to  vaccinate  all.
Not just two, several compan
ies  should  be  deployed  to
produce vaccines. The Centre
should collect the formula to
produce vaccines from these
two existing companies, and
give it to all those companies
that  can  produce  vaccine
safely.  Centre  has  the  power
to  do  this  in  these  diffi��cult
times.” 

Writes to PM
On Tuesday, Kejriwal wrote to
the Prime Minister Narendra

Modi  seeking  his  interven
tion in the matter of handing
over  the  vaccine  formula  to
more companies. 

Downward slide
Kejriwal  highlighted  at  the
press  conference  that  the
number  of  new  Covid  infec
tions  is  coming  down  in  the
national capital. He also said
that  the  ongoing  lockdown
has  been  successful  and  the
city has also been able to im
prove  its  health
infrastructure.

Meanwhile,  in  the  last  24

hours to Tuesday, Delhi’s new
Covid19  infections  declined
to  12,481,  the  lowest  daily
tally  since  April  12.  On
Monday,  new  Covid19  infec
tions  stood  at  12,651.  The
daily  test  positivity  rate  slid
down  further  to  17.76  per
cent,  the  lowest  since  April
16.

However,  the  number  of
daily  deaths  went  up  to  347
on  Tuesday,  the  latest  Delhi
State Health Bulletin showed.
This  was  higher  than  the  319
deaths as of Monday and 273
recorded on Sunday.

Kejriwal wants Centre to enable more firms to produce vaccines
Delhi CM calls for 

a national plan 

to vaccinate all
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