
 

 

 
November 3, 2021 

BSE Limited                                                                       National Stock Exchange of India Limited 
Department of Corporate Services                              Listing Department 
Floor 25, P. J. Towers,                                                     Registered Office: “Exchange Plaza”, 
Dalal Street,                                                                      C-1, Block G, Bandra Kurla Complex,  
Mumbai-400 001.                                                            Bandra (E), Mumbai – 400 051. 

 

Scrip Code: 532051                                                         Scrip Code: SWELECTES                          

 

Dear Sir / Madam, 

Sub: Submission of Clippings of Newspaper publication of financial results  
 
As required under Regulation 33 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations 2015, the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results of the 
Company for the Quarter and Six months ended 30.9.2021 were approved at the Board Meeting held on 
2.11.2021 and published in all editions of Business Line and The Hindu Tamil Thisai (Vernacular) on 
3.11.2021. 
  
 The copies of the above newspaper publications are being enclosed. 

We request you to kindly take on record the above compliance.  

Thanking you, 

Yours faithfully, 

For SWELECT ENERGY SYSTEMS LIMITED 

 

R.Sathishkumar 
Company Secretary & Compliance Officer 
Encl.: as above 
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YATTI SONI

Bengaluru, November 2

Mobility  unicorn  Ola  has  re
ported  a  positive  EBITDA  of
₹�89.82  crore  (on  a  stan
dalone  basis)  for  the  fi�nan
cial year that ended in March
2021.

In  fi�lings  with  regulatory
authorities,  the  company
also  reported  a  profi�t  before
tax of ₹�76.29 crore in FY 2021
on a standalone basis, an im
provement  of  more  than  2x
on  a  yearonyear  basis.  This
in  spite  of  the  fact  that  the
company  has  earned  a  total
revenue  of  ₹�772.68  crore  as
compared  to  last  year’s  in
come  of  ₹�2,073.02  crore.  The
severe  drop  in  revenue  was
attributed  to  the  Covid19
pandemic  and  the  nation
wide  lockdown  imposed  by
the government.

Reduction in direct cost
The company also reported a
reduction  in  direct  cost  on
ride  bookings.  The  direct
cost  was  brought  down  to  2
per  cent  of  company’s  GMV
in  March  2021  as  compared
to  2.6  per  cent  in  February
2020.  These  reductions  have
been  achieved  by  the  com
pany  by  off�ering  better  cus
tomer and driver experience,
and  adapting  variable  cost
constructs for many cost ele
ments.  Indirect  cost  per
booking  is  also  reported  as

reduced  from  ₹�11.5  in  Febru
ary  2020  to  ₹�9.8  in  March
2021. 

In  August,  Ola’s  CEO  Bhav
ish Agarwal tweeted that the
company  will  solve  many  is
sues  around  payments,  can
cellations etc for drivers, cus
tomers.  “12  months  will  see
signifi�cant  improvement.
Totally  focussed  on  making
Ola  the  most  convenient
platform  for  all,  especially
our  driverpartners,”  Agar
wal said at that time. 

New users
Currently,  the  company
claims  to  be  adding  1.1  mil
lion  new  users  in  India  mo
bility  every  month  organic
ally  (without  any  marketing
money being spent). Further,
the  number  of  transacting
driver  partners  with  Ola  in
August 2021 were reported as
4.88  lakh  as  compared  to
6.24  lakh  in  February  2020
and 3.45 lakh in August 2020. 

Also, the monthly transact
ing  users  have  jumped  from
4.5 million in August 2020 to
11 million in August 2021. The
company  has  updated  its
rider  application  to  book  a
ride  in  3040  per  cent  lower
time  to  book  a  cab  than  the
previous  version.  Further,

the process of booking a cab
is  said  to  have  been  simpli
fi�ed  by  displaying  all  prices
and categories upfront, mak
ing  it  easier  for  customers.
The  company  has  rolled  out
the  new  app  for  100  percent
customers  in  international
markets  and  a  controlled  5
per cent roll out across India,
showing healthy metrics and
80  per  cent  in  Hyderabad  to
optimize  the  pricing
algorithms.

IPO plan
Ola is looking to go public by
next year and is estimated to
be  looking  to  raise  around
$12 billion from the IPO. The
company  is  expected  to  fi�le
its  DRHP  (Draft  Red  Herring
Prospectus)  soon,  after  the
board  reaches  a  consensus
on  the  route  of  listing.  Busi-
nessLine had earlier reported
in  September  that  the  com
pany’s  board  is  divided
between  nopromoter  and
promoter route of listing. 

In  October,  Ola’s  chief  fi�n
ancial  offi�cer  Swayam  Saur
abh  and  COO  Gaurav  Porwal
have  quit  the  company,  as
the  company  undergoes  in
ternal restructuring. 

Earlier  in  July,  Temasek,
Warburg  Pincus  and  co
founder  Bhavish  Aggarwal
had invested $500 million in
Ola. 

The  company  has  a  clutch
of  marquee  investors  on  its
board  including  SoftBank,
Steadview  Capital,  Tiger
Global  Management,  Matrix
Partners, among others. 

Mobility unicorn
posts EBITDA of 
₹�90 crore in FY21

Ola drives into profitability

SURABHI

Mumbai, November 2

With the merger of Bharti AXA’s

non-life business complete, ICICI

Lombard General Insurance is

excited about the business

opportunities it has brought. In

an interview with BusinessLine,

Bhargav Dasgupta, Managing

Director and CEO, ICICI Lombard

outlines plans for the company

post the second wave of the

pandemic. Excerpts:

What is the strategy for

the second half of the

fiscal, especially with the

merger of Bharti AXA’s

non-life business?

We  remain  optimistic.  For  us
the  focus  was  in  terms  of  get
ting  the  integration  done.  We
got  the  approval  and  we  had
three working days to make it
eff�ective. 

It has gone smoothly. We are
now working as a team. The re
organisation  also  has
happened. 

Apart  from  that,  there  are  a
lot  of  business  opportunities
that  we  remain  confi�dent
about. We believe health will be
a big opportunity, we think mo
tor will come back, and our cor
porate lines are doing well.

What’s the roadmap going

forward post the Bharti AXA

transaction?

Bharti AXA’s nonlife business is
around 20 per cent of our size as
a company. As part of the trans
action, we diluted about 7.3 per
cent of our company. There are
two things that we are looking
at  in  terms  of  business,  apart
from people integration. One is
the operational synergies. Over

the  last  12  months
since  we  an
nounced  the  deal,
we’ve done a lot of
preparatory  work.
Next  threetosix

months we want to implement
some  of  those  things.  The
second  is  the  revenue  synergy
and  that  is  visible  in  terms  of
our quarterly numbers. We be
lieve there is an even bigger op
portunity  with  their  distribut
ors to give them new products.
Some of these partners can sell
more  products  in  more  mar
kets. There is a scope for growth.

Are you re-entering the crop

insurance segment?

We are already back in crop in
surance because Bharti AXA was
writing crop insurance. We will
have the crop business, but as a

percentage of our overall busi
ness, it may be relatively low. For
the whole year, it will be about
fi�ve per cent of our business. We
want  to  stay  invested  and  see
how it goes for a couple of years
before we take a decision on it.

We had a concern in crop in
surance at two levels — one the
reinsurance terms became very
unfavourable.  The  underwrit
ing  aggression  was  also  a  bit
high.  And  some  of  the  chal
lenges  were  in  terms  of  the
ground  level  implementation

of the scheme on the crop cut
ting.  Now,  improvements  has
happened  on  all  of  these,  so
we’ll have to observe it.

Motor segment continues to

be very weak right now. Is

that a concern?

There  is  an  interesting  dicho
tomy in motor, which has three
components – private car, two
wheeler  and  commercial
vehicles. In private cars, there is
demand  but  there  are  supply
side constraints in terms of chip
shortage. 

On the twowheeler, there is
no  supplyside  issue  but  there
seems  to  be  a  demand  con
straint at this point in time. It’s
very  unusual.  We  are  hopeful
that  this  festival season,  the
twowheeler  demand  will  pick
up.

Motor third-party insurance

rates have not increased. Is

that another concern?

That is of course a concern be
cause  typically,  the  regulator
would look at the actuarial data
and give a price increase every
year. It had issued an exposure
draft  in  FebruaryMarch  of
2020, which had talked about a
price increase about 78 per cent
on a portfolio basis. That did not
take  place  because  of  the  pan
demicinduced  lockdown.  This
year, again, we had the second

wave, so there was no price in
crease. In the meantime, there
have  been  some  judgments
from the Supreme Court, which
has increased the cost of claims.
It’s an area of concern. We as an
industry, need a price increase.

Any wish list for the Budget?

One wish list is for the budget,
the other is for the GST Council.
As an industry, we are paying 18
per  cent  GST  for  health  insur
ance,  which  is  extremely  high
compared to global standards.
The GST rate could be reduced
to 5 or 12 per cent. It’s been re
duced  to  12  per  cent  for  com
mercial  motor  policy.  Some
thing similar on the health will
be one ask that the industry has
had  for  a  long  time.  And  a
linked issue is the input credit
for corporates as when they buy
health  insurance,  they  also
don’t get that benefi�t.

On  the  Budget,  we  respect
the  fact  that  there  are  a  lot  of
fi�scal  constraints  and  that  the
Finance  Minister  wants  to
streamline  the  personal  bene
fi�ts. But within the benefi�t pool
that  is  there,  if  there could be
some increase for health insur
ance and something for home
insurance,  in  terms  of  tax
breaks. It won’t be very expens
ive for the exchequer, but it will
be a good nudge for people to
buy insurance.

We remain optimistic on growth: ICICI Lombard CEO
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As an industry, we are

paying 18 per cent GST for

health insurance, which is

extremely high compared

to global standards. The

GST rate could be reduced

to 5 or 12 per cent

BHARGAV DASGUPTA
MD and CEO
ICICI Lombard 
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No revision in thirdparty motor rates 

is a concern, says Bhargav Dasgupta

SHISHIR SINHA

New Delhi, November 2

Gujarat  Appellate  Authority  for  Advance  Rul
ings  (GAAAR)  has  held  that  teh  readytofry/
roast snack ‘fryums’ are ‘papad’ and do not at
tract  GST.  This  ruling  overturns  the  order  of
the  Gujarat  Authority  for  Advance  Ruling
(GAAR)  which  had  held  that  fryums  are  not
papad.

“Fryums is a popular word for the
snack  which  comes  in  diff�erent
shapes and sizes like round, square,
semicircle,  hollow  circle  with  bars
in  between  or  square  with  bars  in
between  intersecting  each  other  or
shape  of  any  instrument,  equip
ment,  vehicle,  aircraft,  animal  type
papad. Similarly, calling a product in
question of diff�erent shapes and sizes by fry
ums  does  not  change  the  basic  character  of
the  product  and  the  product  in  question  re
mains papad,” GAAAR said in its recent ruling
on  an  appeal  fi�led  by  Rajkotbased  Jayant
Food.

It  acknowledged  that  traditionally,  ‘papad’
is a roundshaped, readytocook product that
is consumed after roasting or frying as snacks
or as an accompaniment with meals. 

The product in question, although of diff�er
ent  shapes  and  sizes,  is  similarly  a  readyto
cook  product  and  can  be  consumed  after
roasting  or  frying  and  consumed  as  a  snack.
Further, cereal fl�our is the ingredient in both
products.  “Both  the  products  i.e.  ‘papad’  and
the  product  in  question  are  the  same  except
they are known by diff�erent names in general
public i.e. as ‘papad’ and ‘fryums’,” it said.

GAAAR  highlighted  that  in  entry  No.  96  of
Notifi�cation  No.  02/2017CT  (Rate)  dated  June
28,  2017,  the  description  of  the  product  is
‘papad by  whatever  name  called.’  Further,  it
said  that  to  understand  the  term  ‘whatever

name called’ the principle of ‘Noscitur a sociis’
is to be applied. As per the said principle, the
meaning  of  an  unclear  word  or  phrase  must
be determined by the words that surround it.
In other terms, the meaning of a word must be
judged by the company that it keeps.

‘Different and distinct’
Therefore, “in this entry, only a product called
by  name  of  ‘papad’  would
not be covered but all types
of product which are similar
to  papad in  respect  of  in

gredient,  manufac
turing  process,  use
and  common  par
lance  would  be
covered  irrespective
of  their  shape  and
size  and  even
name,”  it  said.
Earlier,  GAAR  had

said  that  papad is  a  thing
that is entirely diff�erent and
distinct from fryums. 

Therefore,  in  common
parlance  or  in  the  market,
fryums  are  not  sold  as
‘papad’.  Both  the  products
are  diff�erent  and  have  their
identity.  Accordingly,  in  the
common  parlance  test,  the
applicant’s products i.e. “dif
ferent  shapes  and  sizes  of
papad” is not “papad” but is
“unfried  fryums”.  However,
GAAAR ruled otherwise.

Also,  it  mentioned  that
“Fryums” (of TTK Healthcare
Ltd)  is  the  brand  name  of  a
company  and  not  the  gen
eric  name  of  the  impugned
product. However, it is a pop
ular  word  among  the  gen
eral  public  for  the  diff�erent
shapes and sizes of papad.

Says shape does not change

basic character of product

‘Fryums’ is papad, will not
attract GST: Gujarat AAAR

OUR BUREAU

Hyderabad, November 2

The board of directors of Her
itage  Foods  Limited,  a  lead
ing  dairy  player,  has  ap
proved  the  company’s
proposal  to  foray  into  the
nondairy  food  products  in
the  premium  nutrition
segment.

“We would like to enter the
nondairy  food  products  in
the  premium  nutrition  seg
ment.  This  assetlight  busi
nesses  will  leverage  Heritage
Foods  strong  distribution
network,”  Srideep  Kesavan,
Chief Executive Offi�cer, Herit
age  Foods  Limited,  has  said
in a statement on Monday.

Heritage Foods 
to foray into
non-dairy products
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INSPIRING GROWTH 

FOOD CORPORATION OF INDIA 
~~ ~ 
TENDER NOTICE 

For and on behalf of Food Corporation of India, General Manager 
(Maharashtra), invites "Online Tenders' under TWO BID 
SYSTEM through a-Tendering for appointment of Adhoc 
Handling & Transport contractor for MSWC Jalna (Bhokardan & 
Borkhedi). Tender form and descriptive NIT can be viewed on 
"www.fci.gov.in" & "gem.gov.in". 
Note: 

a) Kindly refer and follow methodology mentioned on page no. 
38 of MTF for quoting of rate. 

b) Last date for online sale and submission of tender form on 
12.11.2021 at 17:00 hrs. 

c) Pre-bid meeting scheduled at Regional Office, 
Mumbai on 08.11.2021 at 11 :00 hrs. DATE: 03_11 _2021 

G 
TATA 

TATA POWER 
The Tata Power Company Limited 
(Corporate Contracts Department) 

SI. 
No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

' 

THANGAMAYlL JEWELLERY LlMlTED 
Regd. Office: 124, Nethaji Road,. Madurai - 625 001. 

Corp. Offke: 25/6, Palami Cent-er, New Natham Road, Madurai-625 014. 
CIN-L36911TN2000PLC044514 

(All Amount in lndlan Rupees 11akhs e~c;epl per share dataJ 
Statement of Unaudited St:atement of Financial Results for the Quarter and She months ended September 30 2021 (Rs In Lakhs) 

' 
Quaner Endell Half yearly ended Yeatended 

31st Mar .2.0c2l 

Particulars 30 Sell 2021 .lo .Jun 2021 30 SepZOZO 305ep z.ou 30Sep2QZO 31-03-2021 

(UnaudlU!dl ( Unaudited! (Un111di~d) (Unaudited I (Ur1audlted) (Audited) 

Tota l Income from Operations 70,492.201 24,995.57 34,202.19 95,487.77 46,821.77 1,82,094.02 

! 

Ne1 Profit /( Loss) forthe period I before ta•. .I 
7,009.59 2,589 .06 6,153.73 11,697.15 

Exceptional and/ or E~t ra Ordi nary Actlvfti es) 
3,570.65 (981,58) 

Net Profit/( Loss) for the period before tax ( After 
3,570.65 (981 .58) 7,009.59 2,589.06 6,153.73 11,697.15 

Excep ·anal and/ or Extra Ordinary Actfvilie.s) 

Net Profit / •(Loss) for the Period after tax I After 
2,670.86 (746.01) 5,234.18 1,924.85 4,S93.74 8,658.42 

Exceptional and/ or Extra Ordinary Activities! 

Total Comprenenslve im:ome lor the period 
(Comprising Profit/ Lass fof the period ( after ta,:) 2,665.03 , (751.09) 5,215.43 1,913.95 4,569.42 8,716.97 
and Other Comprehensive Income I After Tax) I 

Equity Share Capita l 1,371.96 1,371.96 1.371.96 1,371.96 1,371.96 1,371.96 
Other Equity I 28,419.60 

Earning per share ( of Rs.10 each) ( for 
continuing and disc:antinuesd operations) 

a) Basic 1947 (5 .44l 38.15 14.03 33,48 63.11 

b} Diluted 19.47 (5.44 38.15 14.03 1 33.48 63.11 

Notec.s: The above Is an ext ract of the detai led format of quarterly / Annua l financia l res ul ts filed w ith the Stock EJ<changes u nder 

Regu lation 33 of the SEBI ( Llst fng Ob ligations and Disclosure Requi rem~ nts) Regulations, 2015. The full format o f t he q uarterly/ 

Annual Financial results are availabl e on t he stack exch age websites,w w w. n.seindla.com and www.bse india,.com, and a n the company's 

website - www.thangamayil.com 

Date: 02-Nov-2021 

Place: Madurai 

By Order of the Board 
-sd

Bal:ara ma Govinda Das 
Cha irman and M anaging Director 

SWELECT ENERGY SYSTEMS LIMITED 
Smart Center of Procurement Excellence, 2nd Floor, Sahar Receiving Station, 

Near Hotel Leela, Sahar Airport Road Andheri (E), Mumbai 400 059, Maharashtra, India 
(Board Line: 0,22-67173917) CIN: L28920MH1919PLC000567 

'v 
swelect 

Corporate ldentiy Number : L93090TN1994PLC028578 
Registered & Corporate Office : 'SWELECT HOUSE', No.5, Sir P.S. Sivasamy Salai, Mylapore, Chennai - 600 004. 

NOTICE INVITING TENDER (NIT) 
The Tata Power Company Limited invites tenders (2 part bidding) from eligible 
vendors for the following packages-

Package Work Description Last date and time for 
Reference Payment ofTender 

Participation Fee 
Rate Contract for Supply and Services 

CC21AK042 for Cable Joints and Terminations in 1s• November 2021; 
Mumbai. 15:00 Hrs 
Design, Engineering, Supply, Laying, 

CC21AK044 Installation and Commissioning of 110kV 1s• November 2021; 
Cable System at Pare I Receiving Station. 15:00 Hrs 

For detailed tender document, please visit Tender section on website 
https://www.tatapower.com. Further details for participating in tender is given in the 
tender document. 
Interested bidders to submitTender Participation Fee and Authorization Letter through 
email before 16'" November 2021, 1500 Hrs, after which link from Tata Power e-
Tender system shall be shared. All future communication regarding the tender, bid 
submission, bid submission date extension etc will be done with participating bidders 
only, through Tata Powere-Tender system. 

SRIKALAHASTHI PIPES LIMITED 
Regd. Office & Works: Rachagunneri-517641, Srikalahasthi Mandal, Chittoor District, Andhra Pradesh 

CIN : L74999AP1991 PLC013391; Phone : 08578 - 286650 - 655; email: companysecretary@srikalahasthipipes.com; 
Website : www.srikalahasthipipes.com 

...,...,.,, .. .,,..,""•·""'~'"'"''··· Tel. +914424993266. Fax: +914424995179. Email: cg.ird@swelecles.com Website: www.swelectes.com 

EXTRACT OF THE STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS 
FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS ENDED 30 SEPTEMBER 2021 

(f in Lakhs - except EPS 

Quarter Ended Six months ended Year ended 
s. 

Particulars 30 September 30 June 30 September 30 September 30 September 31 March 
No. 2021 2021 2020 2021 2020 2021 

(Unaudited) (Unaudited) (Unaudited\ IUnauditedl IUnaudited\ (Audited! 

1 Revenue from operations 6,665.13 5,228.75 5,213.35 11,893.88 11,537.83 25,253.61 

2 Other Income 620.77 593.96 658.97 1,214.73 1,713.63 2,985.18 

3 Total Income (1+2) 7,285.90 5,822.71 5,872.32 13,108.61 13,251.46 28,238.79 

4 Net ProfiV(Loss) for the period (before Tax, 

Exceptional and/or Extraordinary items) 524.66 (324.24) 1,007.37 200.42 2,194.86 3,441.98 

5 Net ProfiV(loss) for the period before Tax 

(after Exceptional and/or Extraordinary items) 524.66 (324.24) 1,007.37 200.42 2,194.86 2,750.98 

6 Net ProfiV(loss) far the period after Tax 

(after Exceptional and/or Extraordinary items) 503.27 (358.29) 1,016.03 144.98 2,160.53 2,603.59 

7 Total Comprehensive Income for the 
period [Comprising ProfiV(Loss) for the 
period (after tax) and other Comprehensive 
Income (after Tax)] 802.89 (256.21) 1,155.18 546.68 2,313.85 2,428.22 

STATEMENT OF STANDALONE UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2021 
8 Equity Share Capital 1,515.88 1,515.88 1,515.88 1,515.88 1,515.88 1,515.88 

9 Reserves (Other Equity) (excluding 72,372.42 
(All amounts in Indian Rupees Lakhs Except per Share Data) 

SI. Quarter Ended Half Year Ended Year Ended 
No. Particulars September 30, June 30, September 30, September 30, September 30, March 31, 

2021 2021 2020 2021 2020 2021 
(Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited) 

1 Total income from operations 43,896.34 43,747.18 39,729.74 87,643.52 60,145.26 150,258.53 

2 Net Profit for the period (before Tax, Exceptional 
and/or Extraordinary items) 4,839.55 5,718.25 3,448.40 10,557.80 2,408.60 14,542.19 

3 Net Profit for the period before tax 
(after Exceptional and/or Extraordinary items) 4,839.55 5,718.25 3,448.40 10,557.80 2,408.60 14,542.19 

4 Net Profit for the period after tax 
(after Exceptional and/or Extraordinary items) 3,582.66 4,320.01 2,497.75 7,902.67 1,709.77 10,365.23 

5 Total Comprehensive income for the period 
[comprising profit for the period (after tax) and 
other comprehensive income (after tax)] 3,579.69 4,317.03 2,494.27 7,896.72 1,702.80 10,353.32 

6 Equity Share Capital 4,669.84 4,669.84 4,669.84 4,669.84 4,669.84 4,669.84 

7 Other Equity excluding Revaluation Reserve 144,029.52 

8 Earnings Per Share (EPS) of Rs. 10 each 

Basic and Diluted EPS (in Rs.) 7.67 9.25 5.35 16.92 3.66 22.20 

Notes: 
a) The above is an extract of the detailed format of Quarter/Half year ended Financ;ial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 

of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available 
an the stock Exchange websites. (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and also on the website of the Company at www.srikalahasthipipes.com. 

b) Previous periods' figures have been regrouped wherever appropriate to conform ta current periods' presentation. 
For SRIKALAHASTHI PIPES LIMITED 

Gauri Shankar Rathi 
Place : Chennai Whole Time Director 
Date : November 02, 2021 (DIN 00083992) 

revaluation reserve) 

10 Earnings Per Share (EPS)(ofRs.10/-each): 

for continuing operations 

Basic: 3.32 (2.36) 6.70 0.96 14.25 17.18 

Diluted: 3.32 (2.36) 6.70 0.96 14.25 17.18 

Notes: 
(1) The unaudited Standalone and Consolidated financial results for the quarter and six months ended 30 September 2021 

have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Indian Accounting 
Standard 34 'Interim Financial Reporting" (Ind AS 34") as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 ("the 
Act"), which has been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 02 
November 2021. The Statutory Auditors of the Company have conducted a "Limited Review'' of the above unaudited 
standalone and consolidated financial results for the quarter and six months ended 30 September 2021. 

(2) Key numbers of the Standalone results: 

Quarter Ended Six months ended Year ended 

Particulars 30 September 30 June 30 September 30 September 30 September 31 March 
2021 2021 2020 2021 2020 2021 

(Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited) 
(1) Revenue from Operations 3,295.34 2,604.22 1,894.64 5,899.56 6,748.66 18,453.22 

(2) other Income 773.12 784.51 773.02 1,557.63 1,856.50 3,279.04 

(3) Total Income (1) + (2) 4,068.46 3,388.73 2,667.66 7,457.19 8,605.16 21,732.26 

(4) Profit/ (Loss) before tax 464.81 (372.80) 771.80 92.01 1,963.56 2,431.15 
5) Profit/ (Loss) after tax 464.81 (372.80) 771.80 92.01 1,963.56 2,431.15 

(3) The above is an extract of the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and six months 
ended 30.09.2021, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015. The full format of Financial Results are available on the Stock Exchange websites : 
www.nseindia.com, www.bseindia.com and on the Company's website www.swelectes.com. 

For and on behalf of the Board 

Place : Chennai 
Date : 02.11.2021 

···~ ... ._, 

R. Chellappan 
Managing Director 

DIN : 00016958 
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விதைத்துக்கொண்டே 

இரு. முதைத்ைொல் மரம்; 

இல்தலை்ேல் உரம்.
- சேகுசேரா

பொதுஅறிவு: ஒருங்கிதைநை பணதைே திடடேத் 
ைொல் விவசொயிகளின் ் மொத்ை வருமொனத்தை ் பருகக 
முடியும். ஆணடு முழுவதும் பை வரவு கிதடேககும். 
்ைொடேர்நது ் வதலைவொய்ப்பு கிதடேககும். பணதையில் 
இருநது கிதடேககும் கழிவுப் ் பொருடகதை மீணடும் 
வேலில் இடடு, நிலைத்தின் வைத்தை ் மம்படுத்ைலைொம்.

இணையம்: சுைநதிர இநதிேொவின் 75 ஆணடுகதையும், 
அைன் மககள், கலைொசசொரம், சொைதனகளின் வரலைொறதறையும் 
்கொணடேொடே ‘ஆசொதி கொ அம்ரித் ம்�ொத்சவ்’ என்றை 
முன்முேறசிதே மத்திே அரசு ் மற்கொணடுள்ைது. இைன்மூலைம் 
நதடே்பறும் நிகழ்சசிகள், ் பொடடிகள் குறித்து https://
amritmahotsav.nic.in இதைேைைத்தில் அறிேலைொம்.

2ஜி அலைக்கறலறை விவ்காரத்தில் சதி அம்பைம

மக்களிடம் பிரதமர் மமோடி மன்னிப்பு ம்கோர மேண்டும்
zzசென்னையில் முனனைனாள் மத்திய அ்மசெர் ெல்மனான குர்ஷித் வலியுறுத்்தல்

 �சென்னை
2ஜி ஒதுக்கீடு விவகாரத்தில் காங்கி 
ரஸ் கூட்டணி அரசை வீழத்்த தீட 
்டப்பட்ட ைதி அம்பலமாகியுள்ள்தால் 
பிர்தமர் நரரந்திர ரமாடியும, மத்திய 
கணக்கு ்தணிக்சக குழு (சிஏஜி) 
முன்ாள ்தசலவர் விர்ாத் ராயும 
மக்களி்டம மனனிபபு ரகார ரவண் 
டும எனறு முன்ாள மத்திய அசமச் 
ைர் ைல்மான குர்ஷித் த்தரிவித்்தார்.

தைனச் ைத்தியமூர்த்தி ்பவ 
னில் தைய்தியா்ளர்களி்டம அவர் 
ரநற்று கூறிய்தாவது:

காங்கிரஸ் ்தசலசமயிலா் 
ஐக்கிய முற்ர்பாக்கு கூட்டணி ஆடசி 
யில் 2ஜி ஒதுக்கீடடில் ரூ.1 லடைத்து 
76 ஆயிரம ரகாடி இழபபு ஏற்்பட்ட 
்தாக ஆ்தாரமற்்ற முச்றயில் அன 
ச்றய சிஏஜி ்தசலவர் விர்ாத் 
ராய் கூறியிருந்்தார். இச்த ்பயன 
்படுத்தி பிரச்ைாரம தைய்து 2014 ர்தர் 
்தலில் ்பாஜக ஆடசி அசமத்்தது.

சிஏஜி அறிக்சகயில் இருந்து 
அனச்றய பிர்தமர் மனரமாகன 
சிங் த்பயசர நீக்குமாறு காங்கி 
ரஸ் எம.பி. ைஞைய் நிரு்பம அழுத்்தம 
தகாடுத்்த்தாக ்தான கூறிய குற்்றச் 
ைாடடு ்தவ்றா்து எனறு க்டந்்த 

அக்.18-ம ர்ததி நீதிமன்றத்தில் 
விர்ாத் ராய் நி்பந்்தச்யற்்ற மன 
னிபபு ரகாரியுள்ளார். இ்தனமூலம 
2ஜி விவகாரத்தில் ஐக்கிய முற் 
ர்பாக்கு கூட்டணி அரசுக்கு எதிரா் 
ைதி தவளிப்படடுள்ளது.

விர்ாத் ராய் அளித்்த சிஏஜி 
அறிக்சகயின அடிப்பச்டயில்்தான 
அன்ா ஹைாரர, அர்விந்த் ரகஜ்ரி 
வால், ்பா்பா ராமர்தவ், கிரண் ர்படி, 

வி.ரக.சிங் உளளிடர்டாரும, ்பாஜக, 
ஆர்எஸ்எஸ் அசமபபி்ரும காங் 
கிரஸுக்கு எதிரா் பிரச்ைாரத்ச்த 
ரமற்தகாண்்ட்ர். ரமாடி பிர்தமரா 
்தும, வங்கித் ர்தர்வு வாரியத் 
்தசலவராக விர்ாத் ராய் நிய 
மிக்கப்பட்டார். வி.ரக.சிங் மத்திய 
அசமச்ைராக இருக்கி்றார். கிரண் 
ர்படி ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டார். 
ரமாடி ஆடசிக்கு வந்்ததும அன்ா 
ஹைாரர அசமதியாகிவிட்டார். 
ரகஜ்ரிவால் ்தனிக்கடசி த்தா்டங்கி 
த்டல்லி மு்தல்வராகிவிட்டார். 
ரமாடி பிர்தமராகிவிட்டார்.

ஆ்ால், இதில் இந்தியா ர்தாற்று 

விட்டது. நாடடின வ்ளர்ச்சி, சு்தந்தி 
ரம, நா்டாளுமன்ற ஜ்நாயகம 
்பாதிக்கப்படடுள்ளது. எ்ரவ, 
நாடடு மக்களி்டம பிர்தமர் ரமாடி 
யும, விர்ாத் ராயும நி்பந்்தச் 
யற்்ற மனனிபபு ரகார ரவண்டும.

இவ்வாறு ைல்மான குர்ஷித் 
கூறி்ார். இபர்படடியினர்பாது ்தமி 
ழக காங்கிரஸ் முன்ாள ்தசலவர் 
ரக.வீ.்தங்க்பாலு, ஊ்டகப பிரிவு 
மாநிலத் ்தசலவர் ஆ.ரகா்பண்ணா, 
மாநில துசணத் ்தசலவர் 
த்பான.கிருஷணமூர்த்தி, த்பாதுச் 
தையலா்ளர் ரக.சிரஞசீவி 
உளளிடர்டார் உ்டன இருந்்த்ர்.

பாதுகாபபான தீபாவளி: 
தமிழக டிஜிபி அறிவுரை

 �சென்னை
கரரா்ா ்தடுபபு விதிகச்ள பின்பற்றி மக்கள 
தீ்பாவளிசய ்பாதுகாபபு்டன தகாண்்டா்ட ரவண் 
டும எனறு டிஜிபி சைரலந்திர்பாபு அறிவுசர 
வழங்கியுள்ளார். இதுத்தா்டர்்பாக அவர் தவளி 
யிடடுள்ள தைய்திக்குறிபபு:

த்பாதுமக்கள தீ்பாவளிசய அசமதியாக, 
்பாதுகாப்பாக, மகிழச்சியாக தகாண்்டா்ட ரவண் 
டும. கரரா்ா ்தடுபபு வழிகாடடு்தல்கச்ளப 
பின்பற்றி கச்ட வீதிகள, மார்க்தகட ்பகுதிக்கு 
தைல்ல ரவண்டும. உச்ை நீதிமன்றம வழங்கிய 
அறிவுசரகளின்படி ்பட்டாசுகள தவடித்்தல் 
ரவண்டும. காசல 6 மணி மு்தல் 7 மணி வசர 
யும, மாசல 7 மணி மு்தல் 8 மணி வசரயும 
மடடுரம ்பட்டாசு தவடிக்க ரவண்டும. எதிர் 
்பாரா்தவி்தமாக தீ வி்பத்து ஏற்்பட்டால் தீய 
சணபபு,  மீடபு ்பணிகள துச்ற அவைர உ்தவி 
எண் 101, அவைர காவல் உ்தவி எண்கள 
100 மற்றும 112–ல் அசழக்கவும.

சென்னை த்ை்ைச் செயைக வளாகத்தில்

மரம் வேவரோடு சோய்ந்து விழுந்்ததில் பெண் கோேலர் ெரி்தோெ உயிரிழப்பு
z முதல்வர் ஸ்டாலின அஞெலி; குடும்பத்தினைருக்கு ரூ.25 லடெம நி்வடாரணம அறிவிப்பு

 �சென்னை 
தைனச் ்தசலசமச் தையலகத்தில் 
ரநற்று காசல மரம ரவரராடு 
ைாய்ந்்ததில், ்பாதுகாபபு ்பணிக் 
காக வந்்த த்பண் காவலர் அந்்த இ்டத்தி 
ரலரய ்பரி்தா்பமாக உயிரிழந்்தார். 
அவரது உ்டலுக்கு அஞைலி 
தைலுத்தி, குடும்பத்துக்கு ஆறு்தல் 
கூறிய மு்தல்வர்  ஸ்்டாலின ரூ.25 லட 
ைம நிவாரணம அறிவித்்தார். காயம 
ச்டந்்த ரமலும 2 ர்பாலீஸாருக்கு 
்தலா ரூ.5 லடைம வழங்கவும 
ஆசணயிட்டார்.

தைனச் முத்தியால்ர்படச்ட 
ர்பாக்குவரத்துக் காவல் நிசலய 
த்பண் ்தசலசமக் காவலர் 
தஜ.கவி்தா (42). அரக்ரகாணத்ச்தச் 
ரைர்ந்்த இவர், ்தண்ச்டயார்ர்படச்ட 
காவலர் குடியிருபபில் வசித்து 
வந்்தார். கவி்தாவுக்கு ்தசலசமச் 
தையலகத்தில் ர்பாக்குவரத்து 
ஒழுங்கு்படுத்தும ்பணி அளிக்கப்பட 
டிருந்்த்தால், ரநற்று ்த்து இருைக்கர 
வாக்த்தில் ்பணிக்கு வந்்தார்.

தைனச்யில் த்தா்டர்ந்து மசழ 
த்பய்து வரும நிசலயில், மு்தல்வர் 
்தனிபபிரிவு அருகில் உள்ள கூ்டாரப 
்பகுதியில் காசல 9.15 மணி அ்ளவில் 

வாக்த்ச்த நிறுத்திக் தகாண்டிருந் 
்தார். அபர்பாது, அப்பகுதியில் இருந்்த 
மிகப்பழசமயா் தூங்குமூஞசி மரம 
ஒனறு திடீதர் ரவரு்டன ைாய்ந்்தது. 
இதில், கூ்டாரம நசுங்கி, அ்தன கீரழ 
நினறிருந்்த கவி்தா கீரழ சிக்கி அந்்த 
இ்டத்திரலரய உயிரிழந்்தார்.

ரமலும, அங்கு ்பணியில் இருந்்த 
வண்ணாரபர்படச்ட ர்பாக்குவரத்து 
்தசலசமக் காவலர் முருகனுக்கும 
(46) ரலைா் காயம ஏற்்பட்டது. 
அப்பகுதியில் தைனறு தகாண்டிருந்்த 
2 கார்களும இதில் ரை்தமச்டந்்த்.

்தகவல் அறிந்து ரகாடச்ட 

ர்பாலீஸார் விசரந்து வந்்த்ர். 
தீயசணபபு ்பச்ட வீரர்களும வந்து, 
கவி்தா மீது ைாய்ந்து கி்டந்்த மரத்ச்த 
இயந்திரம மூலம தவடடி அகற்றி்ர். 
அபர்பாது,  தீயசணபபு ்பச்ட வீரர் 
தைந்தில் குமார் (57) என்பவருக்கும 
காயம ஏற்்பட்டது.

த்தா்டர்ந்து, கவி்தாவின உ்டசல 
மீட்ட ர்பாலீஸார், பிரர்தப ்பரி 
ரைா்தச்க்காக ராஜீவ் காந்தி 
அரசு மருத்துவமச்க்கு அனுபபி 
சவத்்த்ர். ்தகவல் அறிந்து வந்்த 
டிஜிபி சைரலந்திர்பாபு, தைனச் 
காவல் ஆசணயர் ைங்கர் ஜிவால் 
ஆகிரயார் அப்பகுதியில் ஆய்வு 
ரமற்தகாண்்ட்ர்.

இந்நிசலயில் ைம்பவம ்பற்றி 
அறிந்்த மு்தல்வர்  ஸ்்டாலின, 
ராஜீவ் காந்தி மருத்துவமச்க்கு 
விசரந்்தார். அங்கு சவக்கப்பட 
டிருந்்த கவி்தாவின உ்டலுக்கு மலர் 
வச்ளயம சவத்து அஞைலி தைலுத் 
தி்ார்.  கவி்தாவின கணவர், பிளச்ள 
களுக்கு ஆறு்தல் த்தரிவித்்தார். 
அசமச்ைர்கள துசரமுருகன, ரைகர் 
்பாபு, தஜகத்ரடைகன எம.பி., 
உளதுச்ற தையலர் எஸ்.ரக. 
பிர்பாகர். டிஜிபி சைரலந்திர ்பாபு 

உளளிடர்டார் உ்டன இருந்்த்ர்.  
இ்றந்்த காவலர் கவி்தாவின 

கணவர் ைாய்்பா்பா, ரயில்ரவயில் 
்பணியாற்றுகி்றார்.  இவர்களுக்கு 
த்பாறியியல் 3-ம ஆண்டு ்படிக்கும 
அருண்குமார், நர்ஸிங் மு்தலாண்டு 
்படிக்கும ஸ்ரநகபபிரியா, 9-ம 
வகுபபு ்படிக்கும விஷால் ஆகிய 
3 பிளச்ளகள உள்ள்ர். 

இந்நிசலயில், உயிரிழந்்த கவி்தா 
வின குடும்பத்துக்கு ரூ.25 லடைம 
மற்றும காயமச்டந்்த காவலர் முரு 
கன, தீயசணபபு வீரர் தைந்தில்குமார் 
ஆகிரயாருக்கு ்தலா ரூ.5 லடைம 
நிவாரணம வழங்க மு்தல்வர் 
ஸ்்டாலின உத்்தரவிட்டார்.

இ்தற்கிச்டயில், ்தசலசமச் 
தையலர் இச்றயனபு,  த்பாதுத்துச்ற 
தையலர் டி.ஜகந்நா்தன உளளிட 
ர்டார் வி்பத்து ந்டந்்த இ்டத்தில் 
ஆய்வு தைய்்த்ர். ்தசலசமச் 
தையலகம அசமந்துள்ள புனி்த 
ஜார்ஜ் ரகாடச்ட வ்ளாகத்தில் உள்ள 
மரங்களின நிசல குறித்து ஆய்வு 
தைய்யவும, ்பழசமயா் மரங்களின 
கிச்ளகச்ள ஆய்வு தைய்து அவற்ச்ற 
தவடடி அகற்்றவும ர்தசவயா் 
உத்்தரவுகச்ள பி்றபபித்்த்ர்.

zS தலைலைச் செயைக வளாகத்தில் ைரம் விழுந்து உயிரிழந்த காவைர் கவிதாவின் 
(உள்படம்) உடலுக்கு முதல்வர் ஸடாலின் அஞெலி செலுத்தி, குடும்்பத்தினருக்கு 
ஆறுதல் கூறினார். உடன் அலைச்ெர்கள துலரமுருகன், செகர்்பாபு, டிஜிபி 
லெசைந்திர ்பாபு, சென்லன காவல் ஆலையர் ெஙகர் ஜிவால். படம்: ம.பிரபு

zS ெத்தியமூர்த்தி ்பவனில் செய்தி 
யாளர்களிடம் ச்பசிய ெல்ைான் 
குர்ஷித்.  படம்: பு.க.பிரவீன்

வங்கிககு வராமல் வீடிய�ா ்கால் மூைம

ேோழக்்க சோன்றித்ை சமர்ப்பிககும் ேசதி
zz பனாரத் ஸ்டேட் வங்கி அறிமுகம்

 �சென்னை
்பார்த ஸ்ர்டட வங்கியில் கணக்கு 
சவத்துள்ள ஓய்வூதியர்கள 
(குடும்ப ஓய்வூதியர் ்தவிர) 
வீடடில் இருந்ர்த வீடிரயா கால் 
மூலம வாழக்சக ைானறி்தசழ 
ைமர்பபிக்கும வைதி அறிமுகம 
தைய்யப்படடுள்ளது.

இதுகுறித்து எஸ்பிஐ தவளி 
யிடடுள்ள தைய்திக்குறிபபு:

மூத்்த வாடிக்சகயா்ளர்கள 
வீடடில் இருந்்த்படிரய www.
pensionseva.sbi  என்ற இசணய 
்த்ளத்துக்கு தைனறு ‘Video LC’ 
என்ற ஐகாச் தைாடுக்கி ்தமது 
ஓய்வூதிய கணக்கு எண்சண 
ச்டப தைய்ய ரவண்டும. பி்றகு 
தைல்ர்பானுக்கு வரும ஓடிபி 
எண்சண ைமர்பபிக்க ரவண்டும.

பி்றகு ‘Start Journey’ என்ற 
ஐகாச் தைாடுக்க ரவண் 
டும. அபர்பாது ஓய்வூதியர்கள 
்தங்களின ்பான கார்ச்ட சவத் 
துக்தகாண்டு ‘I am ready’ என்ற 
ஐகாச் தைாடுக்கி வீடிரயா கால் 
மூலரம வாழக்சக ைானறி்தசழ 
ைமர்பபிக்க முடியும.

இபபுதிய திட்ட த்தா்டக்க 
நிகழச்சியில் எஸ்பிஐ ்தசலவர் 
திர்ஷ காரா கூறுமர்பாது, 
“வாடிக்சகயா்ளர் நலன ைார்ந்்த 
ரமலும ஒரு புதிய திட்டத்ச்த 
அறிமுகப்படுத்துவதில் மகிழச்சி. 
கரரா்ா காலத்தில் மூத்்த வாடிக் 
சகயா்ளர்கள, வங்கிக்கு வரா 
மல் வாழக்சக ைானறி்தசழ டிஜிட 
்டல் முச்றயில் ைமர்பபிக்க ஏது 
வாக இத்திட்டம அறிமுகம 

தைய்யப்படடுள்ளது. வாடிக்சக 
யா்ளர் நலன காக்கும தையல் 
களில் த்தா்டர்ந்து ஈடு்படுரவாம” 
என்றார்.  z

நீட் யதர்வில் 705 மதிப்்பண்

மேலம்மோள் ம�ோதி 
மோணேர் சோத்ை

 �சென்னை
ந்டபபு ஆண்டில் நாடு முழுவதும ந்டந்து 
முடிந்்த மருத்துவப ்படிபபுக்கா் நீட 
நுசழவுத் ர்தர்வில், ரவலமமாள ர்பாதி 
சமயத்தில் ்பயிற்சி த்பற்்ற மாணவர் 
எம.பி.ஹயகிரீவாஸ் 705 மதிபத்பண்கள 
த்பற்று மாநில அ்ளவில் 2-ம இ்டம 
பிடித்துள்ளார்.

இந்்த ஆண்டு மடடும, ரவலமமாள 
ர்பாதி ்பயிற்சி சமயத்தில் இருந்து 123 
மாணவ, மாணவிகள 600-க்கும அதிக 
மா் மதிபத்பண்களு்டன நீட ர்தர்வில் 
தவற்றி த்பற்று ்தங்கள மருத்துவக் 
க்சவ நிச்றரவற்்ற உள்ள்ர்.  இவர் 
களில் 25 ர்பர் 650-க்கும அதிகமா் 
மதிபத்பண்கள த்பற்றுள்ள்ர். 10 ர்பர் 
680-க்கும அதிக மதிபத்பண்கள த்பற் 
றுள்ள்ர்.

இபர்பாது, 2022-ம ஆண்டு நீட ர்தர்வுக் 
கா் ்பயிற்சி வகுபபு ரவலமமாள ர்பாதி 
சமயத்தில் த்தா்டங்க உள்ளது. அ்தற் 
கா் மாணவர் ரைர்க்சக ந்டந்து வருகி 
்றது. மாணவர் ரைர்க்சகக்கு 70925 01111 
என்ற எண்சண த்தா்டர்பு தகாள்ளலாம. 
ஆனசலன வகுபபுகளுக்கு 96771 47777 
என்ற எண்சண அசழக்கலாம எனறு 
அறிவிக்கப்படடுள்ளது.  z

முல்லை ் ்பரி�ாறு அலை விவ்காரம 

5 மோேடடங்களில் நே.9-ம் மததி ஆர்ப்�ோடடம் 
zzஅதிமுக ஒருங்கி்ைபபனாளர்கள் ஓபிஎஸ, இபிஎஸ அறிவிபபு 

 �சென்னை
முல்சல த்பரியாறு அசண விவ
காரத்தில் ்தமிழக அரசைக் கண் 
டித்து 5 மாவட்ட ்தசலநகரங்களில் 
வரும 9-ம ர்ததி அதிமுக ைார்பில் 
ஆர்ப்பாட்டம ந்டத்்தப்படும எ் 
அக்கடசி ஒருங்கிசணப்பா்ளர் 
ஓ.்பனனீர்தைல்வம, இசண ஒருங் 
கிசணப்பா்ளர் ்பழனிைாமி த்தரி 
வித்துள்ள்ர்.

இதுகுறித்து அவர்கள ரநற்று 
தவளியிட்ட அறிக்சக:

திமுக ஆடசி வருமர்பாத்தல் 
லாம மாநிலத்தின அடிப்பச்ட 
உரிசமகச்ள அ்டகு சவப்பதும, 
்தங்களின சுயநலனுக்காக ்தமிழ 
கத்தின ஜீவா்தார உரிசமகச்ள 

்பலி தகாடுப்பதும த்தா்டர்ந்து 
ந்டக்கி்றது. த்தன ்தமிழகத்தில் 
ர்தனி, மதுசர, திண்டுக்கல், 
சிவகங்சக, ராமநா்தபுரம ஆகிய 
5 மாவட்ட மக்களின விவைாய, 
குடிநீர் ர்தசவகளுக்கு ஆ்தார 
மாக வி்ளங்கும சவசக ஆற்றில் 
ஓடிவருவது முல்சல த்பரியாறு 
அசணயின நீர்்தான.

அசணயில் 152 அடி ்தண்ணீர் 
ர்தக்கப்பட்டால்்தான 5 மாவட்ட 
மக்களின விவைாயம, குடிநீர் 
ர்தசவகச்ள பூர்த்தி தைய்ய 
முடியும. ஆ்ால், அசண குறித்து 
உண்சமக்கு பு்றம்பா் ்தகவல் 
க்ளால் ரகர்ள அரசு எழுபபும 
பிரச்சிச்கச்ள திமுக அரசு 

சககடடி, வாய் த்பாத்தி 
ரவடிக்சக ்பார்க்கி்றது. அசண 
யின நீர் இருபபு 138 அடிசய 
தநருங்கும ரநரத்திரலரய, ரகர்ள 
அசமச்ைர்கள ரமற்்பார்சவயில் 
ம்தகுகள தி்றக்கப்படடுள்ள். 
இது அசண மீ்தா் ்தமிழக அர 
சின உரிசமகச்ள ரகளவிக்குறி 
யாக்கும தையல். 

எ்ரவ, 5 மாவட்ட குடிநீர், 
ரவ்ளாண் ்பாை்த் ர்தசவகள 
மற்றும மாநில உரிசமயில் திமுக 
அரசு காடடும ஏர்ா்தார்ா ம் 
நிசலசய கண்டித்து, அதிமுக 
ைார்பில் 5 மாவட்ட ்தசலநகரங் 
களிலும வரும 9-ம ர்ததி ஆர்ப 
்பாட்டம ந்டத்்தப்படும.

உ.பி. முதல்வர் வ்வட்பாளர் பிரியங்பா?
சல்மான் குர்ஷித் கூறும்பேமாது, ‘‘உத்்தர பிர்்தச சட்டப்பேரவைத் 
்்தர்்தலில கமாங்கிரஸ் மு்தலைர் ்ைடபேமாளரமாக பிரியங்கமா கமாந்தி 
அறிவிககபபே்ட ் ைண்டும என்பே்்த பபேருமபேமாலமான ப்தமாண்்டர்கள், 
நிர்ைமாகிகளின் விருபபேம. ஆனமால, இறுதி முடிவை பிரியங்கமா்தமான் 
எடுகக ்ைண்டும. அைரது சுற்றுபபேயணமும பபேரும ்தமாககத்வ்த 
ஏற்பேடுத்தியுள்ளது. உத்்தர பிர்்தசத்தில பிரியங்கமாைமால 
பபேரும அரசியல ்மாற்்றம நிகழைது உறுதி. பேஞசமாபில மு்தலைர் 
்மாற்்றபபேடடிருந்்தமாலும, ைரும ்்தர்்தலில கமாங்கிரஸ் கண்டிபபேமாக 
பைற்றி பபேறும’’ என்று ப்தரிவித்்தமார்.

புதிதாக 973 பபருக்கு கபைானா ததாற்று
 �சென்னை

்தமிழகத்தில் ரநற்று ஆண்கள 567, த்பண்கள 406 எ் தமாத்்தம 
973 ர்பர் கரரா்ா சவரஸ் த்தாற்்றால் ்பாதிக்கப்பட்ட்ர். 
அதிக்படைமாக ரகாசவயில் 114, தைனச்யில் 109 ர்பர் 
த்தாற்்றால் ்பாதிக்கப்படடுள்ள்ர். இ்தனமூலம ்தமிழகத்தில் 
்பாதிபபு எண்ணிக்சக 27 லடைத்து 4,586 ஆக அதிகரித்துள்ளது. 

இதுவசர 26 லடைத்து 57,282 ர்பர் குணமச்டந்துள்ள்ர். 
ரநற்று மடடும 1,114 ர்பர் குணமச்டந்து வீடு திருமபி்ர். 
்தமிழகம முழுவதும 11,147 ர்பர் சிகிச்சையில் உள்ள்ர்.

அரசு,  ்தனியார் மருத்துவமச்களில் ரநற்று இச்ளஞர்கள, 
முதியவர்கள உட்ப்ட 21 ர்பர் உயிரிழந்்த்ர். அதிக்படைமாக 
தைனச்யில் 5 ர்பர் இ்றந்துள்ள்ர்.

இ்தனமூலம ்தமிழகத்தில் கரரா்ா த்தாற்்றால் உயிரிழந் 
்தவர்கள எண்ணிக்சக 36,157 ஆக உயர்ந்துள்ளது. தைன 
ச்யில் மடடும 8,554 ர்பர் இ்றந்துள்ள்ர். இவ்வாறு  
்தமிழக சுகா்தாரத் துச்ற தவளியிடடுள்ள தைய்திக்குறிபபில் 
த்தரிவிக்கப்படடுள்ளது.

(C) KSL Media Ltd.
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ARASU RUBBER 
CORPORATION LIMITED 

(A Government of Tamilnadu Undertaking) 
Regd.Office : Post Box No.75, Vadasery, 

Nagercoil-629 001, Kanyakumari District, Tamilnadu. 
Phone No: (04652)274203, 294441. Fax: (04652) 274203, 

E-mail: arasurubber.arcl@tn.gov.in 
Applications are invited for the post of Junior 

Draughting Officer, Adequate knowledge of Tamil 
(Read, Write, & Speak) is essential. 
For details visit our website www.arasurubber.tn.gov.in 

Last date : 20.11.2021 
DIPRI 990 /DISPLAY/2021 MANAGING DIRECTOR 

~ l:6'eoUJ LDlr6lJLLB> lliLL@JDlll urrr.ii LJilu!fijljlwrrlill"IT5m 91i,rJ61wui 161.:.., 
41HIIIJ1T, $1i111"m.1mi.JuL.i,- t:uirm:.. anu -831302. Q@~~,~~~:~s::df!t~~2 (]uffiffll- 0427-2386871 E.mall: aavlnslm@gmall.com 

!JMJUl lfllllU.'..Lli&..L~Al urr'1:1 LdJu~~rr11rit.sri"9111",ml~At IIL(Sul..llL.lp.W Lfli"m .ftJm.a urlll L,i!J~rrsnt,_- .,._i:_@!!IAI -,.ril,sriJaml~ urrllil lllllff1p.11ut 
~ID (15tiam'W:i ~ f1J®U un11.u cl'l:P ClffllL ®l..Alctllfl!!Jfflm urrtb ulfflffl1m uJE.l)lih ~ urnb ~iifl'1§1'..@UI /51'1W11.JM]lll .......... .---• unll'.I 
'w,IIL.,.llili; la.mlINallD .W- •rn61 G•••- •NUI Q.,.._ ilarcaii .DIii• lillllri,.•llfW> 11QDIR.W!De •T.t11121T• ---.. ■ Lq]ID ~ ~ITLITUl"nr ~IJ 
umil-,;nim ~JilQa.rrllrm tlJIIJ ~1111JiiiLL11..1LL '!,ilu)W!ill..lilrofu 1...19-wrlJa;lll'r ~IJIOO@u~a.mrra; (Two Part) §i~wITTLl!i§ 9U~ll'QlflLLfilt!§Mj ,s,LII...H u,.wrlJa;51T 
1DJ1JC:w,!!ltwu(il.i'lniJnarr. 
1. ~wlDwrrruL.L,ti, .-.....:.@!!Jlll ulflU 11....,i)uj~rrmli-,ii;ill 191111T,mlll..lll rili:..., .il~pli-, ~mKIITWLL.i,, C:,HDID • 636302 
2. ~urni1@>1Afii:!SL@LD,l&l .... 11..1Li,C:O'fllDwrrwLL.ii&.L~RjUlflilL,i)ujd)u111111i"1111T911fJ6kwi irfilL.., ,D1UIW11Ulfflllllrll..llD,4m1Ullll.L.DL (.D1f6offll),~- 6311141. 

1 ~u)i~Ll.11,-ru 6lllml!ll lfflUl Uljl.OJUl QulD C:J!iiflfi[) G· 2000/- 29.11.2021 unrmm 3.00 L.Omifl Q..llffilJ 
ffimt...d'I/Jirr6TI" LO/DWJUIC:/Jirnh ~urriint@ ®-2250/- 29.11.2021 LDrrmm3.00L.OmftniilllJ 

2 &ai.li@J111irwmil111 &.LLUI JiimLQLUUUl Jlirrffl inJIWJD Cu;IJI.D 19.11.2021 B:,ITIIIDJ!U 11.00 LDirmrflUJffl«iril 

4 ~~ ;r =~!!~chnical Bid) 07.12.2021 LD~IIJl.h 12.30 inllllff.i.ca 

5 '!P.,_ @M11111JlDL.LI..L.L glluJB~ulf.&lUI ~l55ll.@UI £ilLUI ~Ii lllliLLai &.l.• uril Lbuulllrrl"i"sfli 91i~, prul\LIJJU, (J:~t ilHlflli', ~HU - 63!002. 

6 9UuJi,ffiffiffifUllt.b alrrfillir(!il till(!!jLlfila;lilT (2021 - 2023) 

umla;mlliir 6Dlu1TUI, ,s,U~~L.luifW 6Dlmru, !JL.Rml,$ Q~ma; (EMD), ol1m1m11.Jj, Q~rrma; (SD), GlL.IIITL.IT Jilu~ma;lill', L.lillfuirrffllTa;mliUT 
tNYr UWlJ.h ~IT rn'1u1JTi1i.$1mw ~!J!,$ ~1T6llir jmmru.J~6TTlll www.tenders.tn.gov.in-4U jmA.J61.11rri!li u~JDMUI Gl6W,!II Qsrr6irnr6UITUl. 

'11u.n.G9i"'.@J 3219 /9J.tm'rnl/2(]21 l:.lun-ei Cuinnmt " Gl'll'Ji•• •LN li_.,UI 81'fDL.ECljirrUI RJilllHIII' 41flu ,a:dljjl11UI u1111LLIGum..il" 

lffll TICE~D!!e2fo~~!~ LTD. Bifl 
~ CIN: U45309TN2001PLC047979 

No.5, CSIR Road, Taramani, Chennai - 600 113 
Phone : +91 44 2254 2060/61/62, E-mail : md@ticelbiopark.com 

RE-TENDER FOR PROVIDING MANPOWER FOR 
THE OPERATION OF THE FACILITIES@ COIMBATORE 

TICEL invites sealed Re-Tender for providing Manpower for the Operation of MEP Facilities, like 
Electrical (HT & LT), DG Sets, ACMV, FPS, IBMS and other utilities like compressed Air, Vaccuum, 
Lab Exhaust System, WTP & WWTP (STP / ETP) at TICEL Bio Park - 111, Anna University Campus, 
Somayampalayam Village, Marudhamalai Main Road, Coimbatore -641046. 

Name of the Tender EMD Date of Last Date of Dale ofTechnical 
Tender Document (in ~ Pre-Bid Submission Bid Opening 

Cost (in~ Meeting @TICEL @TICEL 
@ TICEL-111 Bio Park, Bio Park, 
Coimbatore Chennai Chennai 

Re-Tender for Providing 
Manpower for the Operation 
of the facilities 

2,8001- 28,000/- 12-11-2021 18-11-2021 18-11-2021 
@2.00 p.m. @ or before @3.30 p.m. 

3.00 p.m. 
Period of Contract: One Year 
Tender Documents can be downloaded from TICE~s website viz www.ticelbiopark.com from 
03-11-2021 to 17-11-2021. The downloaded Tender Documents should be submitted by the bidder along 
with Tender Document Fee of Rs.2,8001- in the form of Crossed Demand Draft drawn on any Scheduled 
Bank/ Nationalized Bank in favour of TICEL Bio Park Ltd., Payable at Chennai. Tender Documents 
Downloaded from the Website which are submitted without the non-refundable Tender Document Fee 
will be summarily rejected. The EMD should be in the form of Crossed Demand Draft drawn on 
any Scheduled Bank/ Nationalized Bank in favourofTICEL Bio Park Ltd., Payabale at Chennai. 
TICEL reserves the right to accept/ reject any one I all the tenders without assigning any reasons thereof. 
DIPR/3214/TENDER/2021 MANAGING DIRECTOR 

Government of Tamil Nadu 7~ 
C1N11Dlssl1nerate of Agrle1lt1ral Markell1g and Agrl BIISl1ess ..;;;r.;;,., 

Tamll lladl Supply Chal1 Managamant Project _.,Q"""' 
CIPET Road, Thiru.Vi.Ka Industrial Estate, Guindy, Chennai • 600032. 

Reference Number: TNSCM/15703/2019 dated 02.11.2021 
On behalf of the Governor of Tamil Nadu, the Commissioner of Agricultural Marketing 
and Agri Business now invites the Tender for Technical Qualification and Price Bid 
(Two cover system) from Joint Venture Entity or Registered Business Partnership 
formed by Private Entity with Fanmer Producer Organisation/s or Private entity as 'Sole 
Applicant" to be as Market Integration Partner for operationalising 9 Primary Processing 
Centres in 6 Districts viz., 3 Primary Processing Centres at Pavoorchathram, 
Sankarankovil & Kadayanallur in Tenkasi District, 1 Primary Processing Centre at 
Pochampalli in Krishnagiri District, 2 Primary Processing Centres at M.Puthur & 
Mannachanallur - II in Tiruchirapalli District, 1 Primary Processing Centre at Harur in 
Dharmapuri District, 1 Primary Processing Centre at Vilathikulam in Thoothukudi District 
and 1 Primary Processing Centre at Chikkadasapalayam in Coimbatore District under 
Tamil Nadu Supply Chain Management Project for Fruits, Vegetables and Other 
Perishables in Tamil Nadu. 

SI.No. Descri lion 
To identify Market Integration Partners for Operating 9 Primary Processing 
Centres for Fruits, Vegetables and Other Perishables under Tamil Nadu 
Supply Chain Management Project. 

Interested Joint Venture Entity or Registered Business Partnership fonmed by Private 
Entity with Farmer Producer Organisation/s or Private entity as 'Sole Applicant'' shall 
submit their Technical Qualification and Price Bid (Two cover system) in the manner and 
form as detailed in the Technical and Price Bid documents provided in the websites 
www.tenders.tn.gov.in, www.tn.gov.in and www.tnagrisnet.tn.gov.in. The tender 
document can be downloaded free of cost. 
The tender documents can also be obtained on payment, in person or by courier or post 
from the office of the Commissioner of Agricultural Marketing and Agri Business, CIPET 
Road, Thiru.Vi.Ka.lndustrial Estate, Guindy, Chennai-32 from 10.00A.M. to 05.45 P.M. 
on all working days up to 06.12.2021 after remitting the cost of the document in the form 
of Demand Draft drawn in favour of the "Commissioner of Agricultural Marketing and 
Agri Business" payable at Chennai. 
The filled tender document should be submitted only as Hard Copy (by Registered post/ 
Courier/ in person) upto 03.00 P.M. on 07.12.2021 and the tenders received after the 
due date and lime will be summarily rejected. Any revision of dates/ Updates will be 
intimated through website only. Commissioner, 
DIPR/3210fTENDER12021 Agricultural Marketing and Agri Business 
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6iu'16llmdi( ,umfttdl 6l6iuub6iu mlml'1LL 
iilJIJlai .. d!AlL.IIJITar ,rlir, : L93090TN1994PLC028578 
LJ~"I & 51P5 dllllRIOl5U> : 'ioQa,o,,lc. jOJo,ll>', ;rilir.5, •~ P.S. ,9lQJ•rrihl ••mro, u,u51'1lrru,.~, '1,6irmAT - 600 004. 
G~rrmo,Cu,1 : +91 44 24993266. Q~""'"'J!i'"oll : +91 44 24995179. 
ihl6irm • ,., : cg.ird@swelectes.com l,;lm"mu "'"' : www.swelectes.com 

5ff<Off•@ (!j>lq.lU 

a1 .. urril•<ir 30 Q•uL.ll>uu 30 si)6ir 30 Q•uLU>Uj 30 Q•uL.ll>uu 30 Q•LILLbulf 31 "'"U" 
i 2021 2021 2020 2021 2020 2021 

i.-i-. ... -, !J-1 .......... ) i.,.-..,....) (Jo,11 ...... ...,, ~ .. .,,., ( ............ , 
Gla:LU6Uurr@e:i61T (YliOUI 61.l(!!irurni.J 6,665.13 5,228.75 5,213.35 11,893.88 11,537.83 25,253.61 

2 @~IJ 6ll(!!jlDIT611Ul 620.77 593.96 658.97 1,214.73 1,713.63 2,985.18 
3 GiUlf~ 6ll(!!jlllf611Ul (1 +2) 7,285.90 5,822.71 5,872.32 13,108.61 13,251.46 28,238.79 
4 @ffill" 6\JTWl/()!;~uil) @IEffiIT6UffiL.L.~6U (rufl, 

rnl@rnlrua;a;mm LD!D!!)ILD/~,roru~ ~ffiflli'"J6lllll" 
@oriffi(!!Jiffi(Bj (!Jl6nT) 524.66 (324.24) 1,007.37 200.42 2,194.86 3,441.98 

5 @ffilJ rurruLi,/(j!;~L.LD) @a;a;rrrua;L.L~@,ro rurfla;l".i 
(!jl6nT (rul@rnl.,,.IErrm LD!D!l)JL0/~6U61l~ ~lli'"JillM 524.66 (324.24) 1,007.37 200.42 2,194.86 2,750.98 
@oriffi(!!li'"l".i Lllm) 

6 @ffill" 6\JTWl/(j!;~L.LD) @a;a;rrrua;i:y;@,ro rurflffi@ 
Ill..,- (oill@o,llrua;a;rr..,- ~Li,/~'""'~ .!ll""lli'"T...,- 503.27 (358.29) 1,016.03 144.98 2,160.53 2,603.59 
@••niua;(!!l;'"!l'i Lllm) 

7 Qm!ii!r, l!l!ijlOllnm Oll(!!jl,JlfiiffUI @MITilllE~ 
[®a;a;rr61ljj1Ji>a;rrm 6UITUU1/(Jl;QJ.L.U1) 
(Ollrfl,i;@iutllrir) LDJ®UI @,:i;ir illlrfl01Jrr..,-
Oll(!!jlDITffl!i;o,tii {Oll,tlffi@jLILlllir) !l..6TI'fflL.51illll~] 802.89 (256.21) 1,155.18 546.68 2,313.85 2,428.22 

8 <flDLJllil@j (IJl6Utfi6lll"UI 1,515.88 1,515.88 1,515.88 1,515.88 1,515.88 1,515.88 
9 @(!!iLLl'"oir c~ ..,._..,®l (LD!!)ILD@ui'i@ @®LILI 72,372.42 

~rnlir) 
10 L.ruola;rrml!)Jffi@j FH.'..'¥'1J '1J@,llliW (EPS) (e!!,, 10/-

@fflJ!)lffil"j) : Gl,:!jITL.(!!jUI Gi<fLU6ULJIT@IE(!!l;ffil"j 
~,v.uu61DL.: 3.32 (2.36) 6.70 0.96 14.25 17.18 
@j6'T"51LU: 3.32 (2.36) 6.70 0.96 14.25 17.18 

®JD!u4a;m-: 
(1) Gl<fULLDLIIT 30, 2021 LLm (Yl,V.Ji;~ a;rrrurr.,.,-(i,l LDJD!l)ILD ~ LDrr~"''"®'"'"rrm ~.,.fl,...,,. Gl<ftuUJuuL.rr~ ~ml~®]oirm LDJD!l)ILD 

Gl~IT@jffiffiLIULL @@@61l6U (!jl,V.6l.Jffi6IT @!!)16lllilll"lfillE6IT <fLL.LD 2013-w (<fLLLD) Lllrfl6l.J 133-m '"!P urflJi;®]6DllJffiffiLJLJL(i,l @Ji;@w 
ffi6lllll"ffiffillll6U ~1J@IT6lllll"llll.D 34 '@6fflL.ffiffiIT6\l @@ ~"51,...,,., ("Ind AS 34")-6U @j"5iLILllLLILJL.(jjlorrm ~llillllffilllJ"Ul LDJD!!)ILD .!lj61T6lfL.(jjlffi 
Qa;rrorr61Dffiffi(!!Jiffi@j OJJDLI tfiWITrf]ffiffiLJLJL.(jjl ~.,.f],...,,.,. @i(Y!'1JIT6U ~IU6l.j Gl<f!UIIJLJLJL(i,l, 02 ~'1JLDU,j- 2021 ~ffl!l)I ~6fflLG1UJD!!) 
@lllffi@i6llTITffi6IT (!!j(Y!'1JIT6U ~n\,,lla;lfl,j;a;uut.'..®rirm®], Gl<fLJL.UlUIT 30, 2021-ou (Yl,V.Ji;~ ffilT6\lrr.,.,-(jjl LDJD!l)ILD ~ LDIT~lfilffi®JffiffilT6llT 
~6llllfl,j;61Dffi Gl<fUJIIJLJULIT~ ~ml~®]6IT61T LDJD!l)ILD Gl~1T(!!jffiffi1JLJLL@@@6ffl6U (Yl,V.6l.Jffi6IT <fLL!d,1T61JLDIT6'T ~6llllfl,j;61Dffilll1T61T,rffililflffl@(!!j 
"'1JIJLDL.1'1J6ffll)"IIJIT6'T ~IU6l.jffi(!!j" LLU®~~uut.'..®mm®], 

(2) ~mJ~®]6TI"6IT (Yl,V.6l.jffililflm (!jlffiffillll 61".,.,-a;,sir : 

30 QouL.U>UU 30 ~· 30 QouL.U>lJU 30 Q•uL.U>UU 30 Q•uL.ll>ur 31 U)fflti 

2021 2021 2020 2021 2020 2021 
i.-,...,, .. ,.) 1,o,1-., •• ,., i.--,,.,..i !,al-. ..... ) (,al-., ..... ) {_oall....., .. .,) 

(1)Gi<fllJ6ULJ,r@a;,i,- rumu 3,295.34 2,604.22 1,894.64 5,899.56 6,748.66 18,453.22 
(2) @tfilJ 6ll(!!jlDIT611Ul 773.12 784.51 773.02 1,557.63 1,856.50 3,279.04 
(3) GiLDIT~tfi 6lJ LDIT611Ul (1) + (2) 4,068.46 3,388.73 2,667.66 7,457.19 8,605.16 21,732.26 
(4) rurfl,. m 6Umull> / • L.LD 464.81 (372.80) 771.80 92.01 1,963.56 2,431.15 
(5) rurfl"® Lllm 6UITLJUI / • LUI) 464.81 (372.80) 771.80 92.01 1,963.56 2,431.15 

(3) G:L.DJDffi6fflL6ffl'1J SEBl-m (ut.'..,v.1U661L6U ffiL.6DlL.Dffi6TI" LDJD!l)ILD Qrulilfluu(i,l~~6U G:~6ffl'1Jffi6IT) rnl@a;m 2015-m u,v. 6111@ 33-m '"W 
Ulfil(!!j<fJi;61D~ffiOifi6U ~ITBiffi6U Gl<fWIIJLJUL(jjlmm 30.09.2021-oiJ (!Jl,V.Ji;~ ffiIT6UIT6ffl(jjl LDJD!l)ILD ~ LDIT~lfilffi®JffiffiIT6llT ~mlffi61Dffi 
G1 .. w1UuuLrr~ ~mi~®J'"'m LDJD!l)ILD Gl~rr@"'"uut.'..L @@@..,6\l (Yl'16l.J'"m1'"' <flTIJUl ~@Ul. @@@..,6\l (Yl'16l.J'"lilfl'"' (Yl@ '1J'9-rul.D 
uiiu@"Ji;..,~ull..,- @6ffl"'11TUJ~miiua;mrr..,- www.bseindia.com, www.nseindia.com LDJDJ!JILD ffiLDGlumlullm
@..,"'11TUJ~mLDrrm www.swelectes.com-oil ffil'"''-"'"uGlu!l)ILD. 

@L.UI : GI"'"'"""" 
C:tfi,ijl: 02.11.2021 

.@IJIIUI. '166iJ&0ul..16Dl" 
@ijrurr a; @lllffi(!lj~IT 

DIN : 00016958 


