
 

PLEASE ADDRESS ALL COMMUNICATIONS TO THE FACTORY 
 

 
July 07, 2020 

To, 
The Manager                                   
Listing Department, 
National Stock Exchange of India Limited 
“Exchange Plaza”, C-1, Block G 
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E),  
Mumbai – 400 051. 
 

To, 
BSE Limited     
The Corporate Relationship Department 
1st Floor New Trading Wing, Rotunda Building 
Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street 
Mumbai – 400 001 

 

Scrip Code: WHEELS Scrip Code: 590073 
 
Dear Sir/Madam, 

 
Sub: Newspaper Advertisement – Disclosure under Regulation 30 of Securities and Exchange Board of 
India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (‘SEBI Listing Regulations’) 

 
Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III Para A and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations and 
in compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies (Management and 
Administration) Rules, 2014, the Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Company 
Secretaries of India and MCA Circular dated May 5, 2020 read with Circulars dated April 8 and 13, 2020, we 
enclose copies of the following newspaper advertisements published on July 7, 2020 in Financial Express 
(English-All) and Hindu-Tamil (Tamil-Chennai) for giving Notice of the 61st Annual General Meeting of the 
Company to be held on Thursday, July 30, 2020 at 10.00 a.m. (IST) through Video Conferencing (VC) / Other 
Audio Visual Means (OAVM), e-Voting details, procedure for registering email addresses and updation of bank 
account and Book Closure for the purpose of payment of dividend to the Shareholders. 

 
This is for your information and records. 
 
This information shall also be available on website of the Company at www.wheelsindia.com. 
 
Thanking you, 
 
Yours faithfully, 
 
For WHEELS INDIA LIMITED 

 
K V Lakshmi 
Company Secretary & Compliance Officer 
 
Encl.: As above 
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CH-X

ஒகேனகேல் ோவிரியில் 
நீர்வரத்து அதிேரிப்பு

 �தருமபுரி
தருமபுரி மாவட்டம் ஒகேனகேல் 
ோவிரி ஆற்றில் நீரவரத்து 
3 ஆயிரம் ேனஅடியாே 
அதிேரித்துள்ளது.

தருமபுரி மாவட்டம் 
ஒகேனகேல் ோவிரி ஆற்றில் 
கேற்று முன் தினம் விோடிககு 
2800 ேன அடி தண்ணீர 
வந்து கோண்டிருந்தது. 
இந்நிலையில், சிை 
ோடே்ளாே ோவிரியாற்றின் 
வழித்த்டஙேளில் ஆஙோஙகே 
மலை கெய்து வருகிறது. இதன் 
ோரணமாே கேற்று பிற்ெேலில் 
நீரவரத்து விோடிககு 3000 ேன 
அடியாே அதிேரித்தது.

மழையால் சிறு்வாணி அழை நீரமட்டம் உயரவு
க�ோவை: க�ோவையின் முக்கிய நீரோதோரங�ளில் ஒன்்ோன சிறுைோணி 
அவை மூலம் ைழிகயோரமுள்ள 22 கிரோமங�ள மற்றும் க�ோவை மோந�ரின் 
32-க்கும் கமற்்பட்ட ைோர்டு�ளுக்கு குடிநீர் விநிகயோகிக்�ப்படுகி்து.

அவையின் மமோதத உயரம் 49.50 அடி என்்ோலும், ்போது�ோபபுக் 
�ோரைங�ளுக்�ோ� 45 அடி ைவர மடடுகம நீர் கதக்�ப்படுகி்து. ந்டபபு 
மதன்கமற்கு ்பருைமவை தோமதமோகி ைநதநிவலயில், கநற்று �ோவல 
சிறுைோணி அவையில் 202 மில்லி மீட்டர் அ்ளவுக்கும், அடிைோரப ்பகுதியில் 
40 மில்லி மீட்டர் அ்ளவுக்கும் மவை ம்பயதது. 

இதனோல் கநற்று முன்தினம் 2.5 அடியோ� இருநத  நீர்மட்டம், 
ஒகர நோளில் 3.25 அடி அதி�ரிதது, கநற்று 5.75 அடியோ� உயர்நதது. 
மவைபம்போழிவு மதோ்டர்நது இருநதோல், மோந�ரில் குடிநீர் விநிகயோகிப்பதில் 
தடடுப்போடு இருக்�ோது என அதி�ோரி�ள மதரிவிததனர். 

தனிழமப்்படுத்தப்்பட்ட ப்பண் தறபோழை
கேலம்: கேலம் தோத�ோப்படடிவயச் கேர்நதைருக்கு �கரோனோ இருப்பது 
�ண்டறியப்பட்டது. இவதயடுதது, அைரது 60 ையது தோய, அைரது 
இரண்டோைது ம�ன், 40 ையதோன தஙவ� ஆகிகயோர் கேலம் அரசு �வலக் 
�ல்லூரியில் மேயல்்படும் மு�ோமில் தனிவமப்படுததப்பட்டனர். இைர்�ளுக்கு 
�்டநத 30-ம் கததி ந்டநத முதல்�ட்ட ்பரிகேோதவனயில், மூைருக்கும் �கரோனோ 
இல்வல என மதரியைநதது.

இைர்�ளுக்கு 2-ைது �ட்ட ்பரிகேோதவன கநற்று �ோவல கமற்ம�ோள்ளப்ப்ட 
இருநத நிவலயில், �ல்லூரி மு�ோமில் 40 ையது ம்பண, கேவலயில் 
தூக்கு மோடடி தற்ம�ோவல மேயது ம�ோண்டோர். இதுமதோ்டர்்போ� மோந�ரோடசி 
அதி�ோரி�ள மற்றும் க்போலீஸோர் விேோரவை ந்டததி ைருகின்்னர்.

SS திருச்செங்கோடு அரு்க எலசசிபோளையம் ஊரோட்சி ஒன்றியத்துக்கு உட்பட்்ட  
மோணிக்கம்போளையம் அரசு உயர்நிளலபபள்ளியில் ்ெளிமோநிலம் மற்றும் 
்ெளிமோெட்்டஙகளில் இருந்து ெரு்ெோர் தனிளமபபடுத்தி ளெக்கபபட்டுள்ைனர். 
அெர்களுக்கு ் போதுமோன அடிபபள்ட ெசெதிகள் ் செய்து ் கோடுக்கபபட்டுள்ைனெோ என 
நோமக்கல் மோெட்்ட ஆட்சியர் கோ.்மகரோஜ் ஆய்வு ் செய்தோர்.

மாநகராட்சி அதிகாரிக்கு கரரானா  
150 ஊழியரகளுக்கு பரிர�ாதனன

 �திருப்பூர்
திருப்பூர மாேேராடசி உதவி ஆலண 
யருககு ேகரானா கதாற்று உறுதியான 
தால், மாேேராடசி ஊழியரேள 150 
கெருககு ெரிக�ாதலன கமற்கோள்ளப் 
ெட்டது.

மாேேராடசி சுோதாரத் துலறயி 
னர கூறியதாவது: திருப்பூர மாேே 
ராடசியில் 2-ம் மண்்டை உதவி 
ஆலணயராே க�ல்வோயேம் (51) 
உள்ளார. இவருககு ேகரானா கதாற்று 
உறுதி க�ய்யப்ெடடு, கோலவ தனியார 
மருத்துவமலனயில் அனுமதிகேப் 
ெடடுள்ளார. ே்டந்த சிை ோடே 
ளுககு முன்பு மாேேராடசி அலுவை 
ேத்தில் ே்டந்த ஆய்வுக கூட்டத்தில் 

க�ல்வோயேம் ெஙகேற்றி 
ருந்தார. இலதயடுத்து கூட்டத்தில் 
ெஙகேற்றவரேள, மாேேராடசி ஊழி 
யரேள என 150 கெருககு கேற்று 
ேகரானா ெரிக�ாதலன கமற்கோள்ளப் 
ெட்டது. இவவாறு அவரேள கதரி 
வித்தனர.

இகதகொை மாேேராடசி 
அலுவைேம் அருகே இயஙகும் 
ெல்கொருள அஙோடியில் 
ெணியாற்றும் கெருமாேல்லூர 
�ாலை கமடடுப்ொல்ளயம் ெகுதி 
லயச் க�ரந்த 35 வயது கெண்ணுககு 
ேகரானா கதாற்று உறுதி க�ய் 
யப்ெட்டது. இவவாறு அவரேள 
கதரிவித்தனர.

கரரானா பாதிப்பு நிலவரதனத அறிவிக்க திமுக ரகாரிக்னக
 �க�ோவை/திருப்பூர்/கேலம்

ேகரானா ொதிப்பு நிைவரத்லத 
கவளிப்ெல்டயாே அறிவிகேக கோரி 
கோலவ மாேேர கிைககு மாவட்ட 
திமுே கொறுப்ொ்ளர ோ.ோரத்திக 
எம்எல்ஏ தலைலமயில், புறேேர 
கதற்கு மாவட்டப் கொறுப்ொ்ளர 
கதன்றல் க�ல்வராஜ், மாேேர 
கமற்கு மாவட்டப் கொறுப்ொ்ளர 
முத்து�ாமி ஆகிகயார, மாவட்ட 
ஆடசியர கு.ரா�ாமணியி்டம் 32 
கேளவிேள  ேகரானா தடுப்பு 
ே்டவடிகலேகோே ெை கோடி 
ரூொய் ஒதுகேப்ெடடிருந்தும் 
கொதுமகேளி்டம் வசூல் க�ய்வலத 
தடுத்து நிறுத்தகவண்டும் என்று 

வலியுறுத்தியுள்ளனர.
இகதகொை, திருப்பூர வ்டககு 

மாவட்டச் க�யைர ே.க�ல்வராஜ், 
கதற்கு மாவட்டச் க�யைர 
இை.ெத்மோென், ம்டத்துககு்ளம்  
எம்.எல்.ஏ. கெயராமகிருஷணன் 
ஆகிகயார, திருப்பூர மாவட்ட 
ஆடசியர ே.விெயோரத்திகேய 
னி்டம் மனு அளித்தனர.

பண்ணவாடியில் நடவடிக்கை
க�ைம் மத்திய மாவட்ட திமுே 

க�யைா்ளர எம்எல்ஏ ராகெந்திரன், 
எம்பி ொரத்திென், கமற்கு மாவட்ட 
கொறுப்ொ்ளர க�ல்வேணெதி, 
கிைககு மாவட்ட கொறுப்ொ்ளர 

சிவலிஙேம் ஆகிகயார க�ைம் ஆடசி 
யலர �ந்தித்து, மனு அளித்தனர.

பின்னர க�ய்தியா்ளரேளி்டம் 
அவரேள கூறும்கொது, “க�ைம் 
மாவட்டம் கோ்ளத்தூர ெண்ணவாடி 
ெகுதியில் இறுதி �்டஙகில் 
ேைந்து கோண்்ட ெைருககும் 
கதாற்று ஏற்ெடடுள்ளது. இதனால், 
ெண்ணவாடி ெகுதியில் கதாற்று 
ெரவலைத் தடுகே முழு முயற்சி 
கமற்கோள்ள கவண்டும்” என்றனர.

 விளககைம் ககைட்டு மனு
கிருஷணகிரி மாவட்டத்லதச் 

க�ரந்த திமுே எம்எல்ஏகேள 
கிருஷணகிரி க�ஙகுடடுவன், தளி 

பிரோஷ, கவப்ெனப்ெளளி முருேன், 
ஓசூர �த்யா ஆகிகயார, மாவட்ட 
ஆடசியர பிரொேரி்டம், ேகரானா 
கதாற்று தடுப்பு ே்டவடிகலேேள 
குறித்து வி்ளகேம் கோரி மனு 
அளித்தனர.

இதுகதா்டரொே அவரேள 
கூறும்கொது, ‘‘கிருஷணகிரி 
மாவட்டத்திற்குள வருெவரேல்ள 
க�ாதலனச் �ாவடிேளில் தடுத்து 
நிறுத்தி, தனிலமப்ெடுத்தி இருந் 
தாகை ேகரானா கதாற்லற 
குலறத்திருகே முடியும். �ரியான 
முலறயில் க�ாதலன ே்டத்தாத 
ோரணத்தால் கதாற்று ோளுககு 
ோள ெரவி வருகிறது,’’ என்றனர.

வி்பத்தில் சிககிய எஸ்எஸ்ஐ உயிரிைப்பு
கேலம்: கேலம் அம்மோபக்படவ்ட �ோைல் நிவலயததில் சி்பபு  
எஸ்ஐ-யோ� ேக்திகைல் (48) என்்பைர்்பணிபுரிநது ைநதோர். இைர் �்டநத ைோரம் 
சின்னதிருப்பதி சுடு�ோடு அருகில் தவலயில் ்பலதத �ோயதது்டன் இருேக்�ர 
ைோ�னதது்டன் ேோவலயில் விழுநது கி்டநதோர்.

த�ைல் அறிநது அஙகு மேன்் அஸ்தம்்படடி க்போலீஸோர், அைவர 
மீடடு தனியோர் மருததுைமவனயில் சிகிச்வேக்கு கேர்ததனர். பின்னர் கமல் 
சிகிச்வேக்�ோ� க�ோவைக்கு ம�ோணடு மேல்லப்படடு அஙகு சிகிச்வே 
்பலனின்றி கநற்று முன்தினம் அைர் உயிரிைநதோர்.

வி்பதது மதோ்டர்்போ� க்போலீஸோர் ந்டததிய விேோரவையில், ேக்திகைல் 
இருேக்�ர ைோ�னததில் மேன்்க்போது, நோய ஒன்று குறுக்க� ைநததில், அைர் 
தடுமோறி விழுநததில் வி்பதது ஏற்்பட்டது மதரியைநதது.

ஐடிபிஎல் எண்ணெய் குழாய் திட்டத்தை

சாலைய�ாரமாக சச�ல்படுத்த யகாரி 
6 மாவட்டஙகளில 9 நாடகள் ய்பாராட்டம் 
z விைேோயி�ள் கூட்டவமப்பு அறிவிப்பு 

 �திருப்பூர்
ொரத் கெடகராலியம் ோரப்ெகர�ன் 
நிறுவனம் �ாரபில்,  கோலவ 
மாவட்டம் இருகூரிலிருந்து 
ேரோ்டே மாநிைம் கதவன்கோந்தி 
வலர வில்ளநிைஙேள வழியாே 
எண்கணய் குைாய் ெதிககும் 
திட்டம் (ஐடிபிஎல்) அலமகேப்ெ்ட 
உள்ளது. 

ஆனால், இத்திட்டத்துககு 
எதிரப்பு கதரிவித்தும், 
�ாலைகயாரமாே நிலறகவற்ற 
வலியுறுத்தியும் விவ�ாயிேள 

கொராடி வருகின்றனர. 
இந்நிலையில், இத்திட்டத்தால் 

ொதிகேப்ெடும் விவ�ாயிேள 
கூட்டலமப்பு கேற்று கவளியிட்ட 
அறிகலேயில், ‘ேகரானா 
ோைத்தில் ஐடிபிஎல் எண்கணய் 
குைாய் திட்டத்தால் ொதிகேப்ெடும் 
விவ�ாயிேளின் நிைத்லத எடுகே 
வைஙேப்ெடடுள்ள கோடடீஸ் 
மீதான வி�ாரலணலய 
ரத்து க�ய்ய கவண்டும்.  
திட்டத்லத மாற்று வழியில், 
�ாலைகயாரமாே க�யல்ெடுத்த 

கவண்டும். 
இ க கே ா ரி க லே ே ல ்ள 

வலியுறுத்தி ோல்ள முதல்  
15-ம் கததி வலர 9 ோடேளுககு, 
ொதிகேப்ெடும் திருப்பூர, 
ஈகராடு, ோமகேல், க�ைம், 
தருமபுரி, கிருஷணகிரி ஆகிய 
6 மாவட்ட விவ�ாயிேள �ாரபில் 
வீடு, நிைஙேளில் ேறுப்பு 
கோடி ேடடி, ஒவகவாருவர 
நிைஙேளிலும் குடும்ெத்து்டன் 
ஆரப்ொட்டஙேள ேல்டகெறும்' 
என்று கதரிவிகேப்ெடடுள்ளது.

தருமபுரியில் கரரானா ரநாயாளி உயிரிழப்பு
 �தருமபுரி

தருமபுரி மாவட்டம் ொப்பிகரடடிப்ெடடி 
வட்டம் கவஙே்ட�முத்திரம் திருவிே 
ேேலரச் க�ரந்தவர 52 வயது 
ஆண். இவர அ�ாம் மாநிைத்தில் 
பிஎஸ்என்எல் நிறுவனத்தில் ெணி 
யாற்றி வந்தார. அண்லமயில் விருப்ெ 
ஓய்வு கெற்று, ே்டந்த மாதம் 28-
ம் கததி குடும்ெத்து்டன் தருமபுரி  
திரும்பினார. 

இலதயடுத்து ே்டத்தப்ெட்ட 

மருத்துவப் ெரிக�ாதலனயில் அவ 
ருககும், அவரது குடும்ெத்தின 
ருககும் ேகரானா கதாற்று இருப்ெது 
உறுதியாகி தருமபுரி அரசு மருத்துவ 
மலனயில் ே்டந்த 5-ம் கததி க�ரகேப் 
ெட்டனர.

இந்நிலையில், அவர கேற்று ெேலில் 
உயிரிைந்தார. தருமபுரி மாவட்டத்தில் 
ேகரானாவால் ொதிகேப்ெட்ட 
நிலையில் உயிரிைந்த முதல் ேெர 
இவர என்ெது குறிப்பி்டத்தகேது.

SS க்ரோனோ ளெரஸ் பரெளல தடுக்கும் ந்டெடிக்ளகயோக, ெஙகி ஏடிஎம்களில் கூட்்ட ்நரிசெல் ஏற்படுெளத தவிர்க்கும் ெளகயில், 
கிருஷ்ணகிரி மோெட்்டம் ஓசூரில் ந்டமோடும் ஏடிஎம் ெசெதி ்தோ்டஙகபபட்டுள்ைது. ஓசூர் மகோத்மோ கோந்தி செோளல செந்திபபில் 
நிறுத்தபபட்டுள்ை ந்டமோடும் ஏடிஎம் ெோகனத்தில் பரிெர்த்தளன ் மற்்கோள்ளும் ் போதுமக்கள்.               படம்: ஜ�ோதி ரவிசுகுமோர்

தவறு ச�ய்யும் ரபாலீஸார மீது கடும் நடவடிக்னக 
Sz க�ோவை சர� புதிய டிஐஜி நகரந்திரன் நோயர் எசசரிகவ�

 �க�ோவை 
கோலவ, நீைகிரி, திருப்பூர, 
ஈகராடு ஆகிய மாவட்டஙேல்ள 
உள்ள்டககிய கோலவ �ரே 
ோவல்துலற டிஐஜியாே 
நியமிகேப்ெட்ட ே.�.ேகரந்திரன் 
ோயர கேற்று கொறுப்கெற்றுக 
கோண்்டார.

2005-ம் ஆண்டு கெடச் 
ஐபிஎஸ் அதிோரியான இவர, 
ெல்கவறு மாவட்டஙேளில் 
ேண்ே ாணிப்ெ ா்ள ர ா ேவும் , 
ஆளுேரின் ொதுோப்புப் பிரிவு 
கூடுதல் துலண ஆலணயராேவும், 
கேர்ளாவில் ஐபி எஸ்.பியாேவும் 
ெணியாற்றியுள்ளார.  ே்டந்த 

2019-ம் ஆண்டு ெதவி உயரவு 
கெற்று, க�ன்லன தலைலமயி்ட 
டிஐஜியாே ெணியாற்றிய பின்னர,  
தற்கொது கோலவ �ரே டிஐஜியாே 

நியமிகேப்ெடடுள்ளார.
அவர கூறும்கொது, ‘‘ோவல் 

துலற மற்றும் கொதுமகேள 
இல்டகய ேல்லுறலவ கமம்ெடுத்த 
அலனத்து வலேயான 
ே்டவடிகலேயும் எடுகேப்ெடும். 
தவறு க�ய்யும் ோவல்துலறயினர 
மீது ேடும் ே்டவடிகலே 
எடுகேப்ெடும். கொதுமகேள 
ோவல்துலற �ாரந்த தஙே்ளது 
குலறேள, புோரேல்ள எந்த 
கேரத்திலும் என்லனத் கதா்டரபு 
கோண்டு கதரிவிகேைாம். 
கொதுமகேள அளிககும் புோரேள 
மீது விலரவாே ே்டவடிகலே 
எடுகேப்ெடும்’’ என்றார.

SS க.செ.ந்ரந்திரன் நோயர்

பாரவநதர பாரதிதா�னின் மகன் மன்னர மன்னன் காலமானார
Szஅரசியல் �ட்சித் தவைைர்�ள் இரங�ல்

 �புதுசகேரி
புரடசிக ேவிஞர ொகவந்தர 
ொரதிதா�னின் ஒகர லமந்தரும் 
முதுகெரும் தமிைறிஞரும் விடுதலைப் 
கொராட்ட வீரருமான, தமிழமாமணி 
மன்னர மன்னன் என்கிற கோெதி 
கேற்று புதுச்க�ரியில் ோைமானார. 
92 வயதான அவர, ே்டந்த சிை 
ஆண்டுே்ளாே உ்டல் ேைம் 
குன்றியிருந்தார.

புதுச்க�ரி, க�ன்லன வாகனாலி 
நிலையஙேளில் ஆசிரியராேப் 
ெணியாற்றிய மன்னர மன்னன் ஏறத் 
தாை 50 நூல்ேள எழுதியுள்ளார. ெை 
அலமப்புேளில் முககிய கொறுப்பு 
வகித்தவர.

புதுலவத் தமிழச் �ஙேத்தில் 
தலைவராேப் ெை ஆண்டுேள 
கொறுப்பில் இருந்து அதற்கு க�ாந்தக 
ேடடி்டம் உருவாவதில் கெரும் 
ெஙோற்றினார. தமிைே அரசின் திரு.
வி.ே விருது, ேலைமாமணி விருது, 
புதுச்க�ரி அரசின் தமிழமாமணி, 
ேலைமாமணி உளளிட்ட ெை 
விருதுேல்ளப் கெற்றுள்ளார.

ேவிஞர ொரதிதா�னின் வாழகலே 

வரைாற்லற முதன்முதலில் எழுதி 
கவளியிட்டவர. இந்திய விடுதலைப் 
கொராட்டத்தில் ஈடுெட்டவர. கமாழிப் 
கொராட்டத்தில் ெஙகேற்றுச் சிலற 
க�ன்றுள ்ளார.

தமிைறிஞர ேள ெைரு்டன் 
கேருஙகிப் ெைகிய இவர கெரியார, 
தமிைே முன்னாள முதல்வரேள 
அண்ணா, ேருணாநிதி, எம்ஜிஆர., 
கெயைலிதா மற்றும் தலைவரேள 
கேடுஞக�ழியன், அன்ெைேன் 
கொன்றவரேளு்டன் ெைகி அவரேளின் 
அன்லெப் கெற்றவர.

மன்னர மன்னனின் மலனவி 
�ாவித்திரி 30 ஆண்டுேளுககு 
முன்கெ ோைமாகி விட்டார. க�ல்வம், 
கதன்னவன், ேவிஞர ொரதி ஆகிய மேன் 
ேளும் அமுதவல்லி என்ற மேளும் 
உள்ளனர.

புதுச்க�ரியில் இன்று(ெூலை 
7) மாலை 4 மணிய்ளவில் இறுதி 
நிேழவுேள ேல்டகெறவுள ்ளன.

புரடசிக ேவிஞர ொரதிதா�னின் 
மேன் மன்னர மன்னன் மலறவுககு 
அரசியல் ேடசித் தலைவரேள 
இரஙேல் கதரிவித்துள்ளனர.

இது கதா்டரொே அவரேள 
கேற்று கவளியிட்ட அறிகலே:

முதல்வர் பழனிசாமி:   
இந்திய விடுதலைப் கொராட்டத்தி 
லும்,  கமாழிப்கொர கொராட்டத் 
திலும் முதுகெரும் தமிைறிஞ 
ருமான மன்னரமன்னன் ஈடுெட்டார, 
திருவளளூரில் ொரதிதா�ன் பிறந்த 
ோல்ளகயாடடி ேல்டகெற்ற முதல் 
தமிழக ேவிஞர ோள விைாவில் 
ேைந்து கோண்டு சிறப்பித்தார. 
மன்னரமன்னலன இைந்து வாடும் 

குடும்ெத்தினர, தமிைறிஞரேளுககு 
எனது ஆழந்த இரஙேலையும், 
அனுதாெஙேல்ளயும் கதரிவித்துக 
கோளகிகறன்.

திமுக தலை்வர் 
மு.க.ஸ்ாலின்: ொரதிதா�னின் 
வாழகலே வரைாற்லற முதன் 
முதலில் கவளியிட்டவர. இந்திய 
விடுதலைப் கொராட்டத் தியாகியும், 
கமாழிப் கொராட்டத்தில் ெஙகேற்று 
சிலறச் க�ன்றவருமான அவரது 
மலறவு ோடடிற்கும், இைககியத் 
துககும் ஈடு ேட்ட முடியாத 
கெரிைப்ொகும்.

பாமக நிறு்வனர் 
ராமதாஸ: கோெதி என்ற இயற் 
கெயலரக கோண்்ட அவர, தமிழ 
மீது கோண்்ட ெற்று ோரணமாே 
தமது கெயலர மன்னரமன்னன் 
என்று மாற்றிக கோண்்டார.  

அவலர இைந்து வாடும் குடும்ெத் 
தினர, ேண்ெரேளுககு எனது 
ஆழந்த இரஙேலை கதரிவித்துக 
கோளகிகறன். 

இவவாறு அவரேள 
கூறியுள்ளனர.
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