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WHEELS INDIA LIMITED 
Corporate ldentity Number: L35921TN1960PLCO04175 

Registered Office: 
21, Patullos Road, Chennai - 600 002. 

Factory 
Padi, Chennai - 600 050. 

July 12, 2021 

To To 
BSE Limited National Stock Exchange of India Limited, 

The Manager, Listing Department, 
"Exchange Plaza", C-1, Block G 
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), 
Mumbai-400 051 

The Corporate Relationship I 
1st Floor New Trading Wing, Rotunda Building 
Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, 
Mumbai -400 001 

artment, 

Scrip Code: WHEELS Scrip Code: 590073 

Dear Sir / Madam, 

Subject: Publication of Newspaper Advertisement 62d Annual General Meting of the Company 

through VC /OAVM & e-voting facility 

In terms of Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015 (SEBI LODR) and in compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 
read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and MCA General Circular dated 
January 13, 2021 and SEBI Circular dated January 15, 2021 and previous circulars issued in this regard, we 
enclose herewith the copies of newspaper advertisements published in Financial Express (English - All editions) 

and Hindu Tamil (Tamil - Chennai edition) on July 12, 2021 in connection with the 62nd Annual General Meeting 
of the Company scheduled to be held on Wednesday, August 04, 2021 at 10.30 A.M. (IST) through Video 
Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) and the same is also being made available on website of 

the Company at www.wheelsindia.com

We request you to take the above on record and disseminate to the shareholders. 

Thanking you. 

Yours faithfully, 
AOIA 

For Wheels India Limited 

CHEN 

KV Lakshmi 
Company Secretary & Compliance Officer 

Encl: As above 

PLEASE ADDRESS ALL COMMUNICATIONS TO THE FACTORY 
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மருந்தாளுநர் நியமனத்தில்

பி.பார்ம் பட்டதாரிகளுக்கு வாய்ப்பு
zzஅன்புமணி வலியுறுத்தல் 

 �சென்னை
பாமக இளைஞரணித் தளைவர் அன்பு 
மணி நேற்று வவளியிட்ட அறிகளக 
யில் கூறியிருபபதாவது: தமிழகத்தில் 
அரசு மருத்துவமளைகளில் 1,235 
மருநதாளுேர்கள் உள்ளிட்ட 4,624 
துளை மருத்துவப பணியாைர்களை 
ஒபபநத அடிபபள்டயில் நியமிபபதற் 
காை அரசாளை பிறபபிககபபடடு, 
அடுத்த சிை ோடகளில் ஆள்நதர்வு 
அறிவிகளக வவளியி்டபப்ட உள்ைது.

இநத முளறயாவது பி.பார்ம் பட்ட 
தாரிகளுககு மருநதாளுேர் பணி 
வாய்பபு அளிகக நவண்டும் என்ற எதிர் 
பார்பபு எழுநதிருககிறது. தமிழகம் 
முழுவதும் சுமார் 5,000 மருநதாளுேர் 
பணியி்டஙகள் உள்ைை. இபபணிககு 
மருநதியலில் பட்டப படிபபு (பி.
பார்ம்), பட்டயப படிபபு (டி.பார்ம்) 
படித்தவர்கள் தகுதி வபற்றவர்கள்.

டி.பார்ம் படித்தவர்களு்டன் ஒப 
பிடும்நபாது, பி.பார்ம் படித்தவர் 
களுககு மருநதுகள் குறித்த கூடுதல் 
புைளம இருககும். எைநவ, பி.பார்ம் 
படித்தவர்களுககும் மருநதாளுேர் 
பணி வழஙக நவண்டும்.

இது வதா்டர்பாை வழககில், 
பி.பார்ம் படித்தவர்களுககு சாதக 
மாை இள்டககாைத் தீர்பளப 2019-ல்  
வசன்ளை உயர் நீதிமன்றம் வழஙகி 
யுள்ைது. எைநவ, மருநதாளுேர் பணி 
நியமைத்தில் டி.பார்ம் பட்டயதாரிகள், 
பி.பார்ம் பட்டதாரிகள் ஆகிய இரு  
தரபபிைரின் ேைன்களையும் கருத்தில் 
வகாண்டு, இரு தரபபிைரும் விண்ைப 
பித்து, தகுதி அடிபபள்டயில் பணி 
நியமைம் ேள்டவபறும் வளகயில் 
புதிய திட்டத்ளத தயாரித்து அரசு 
வசயல்படுத்த நவண்டும். இவவாறு 
அறிகளகயில் வதரிவித்துள்ைார்.

zS சென்னை செருங்குடி செம் மருத்துவம்னையில் செம் லேப்ராஸலகேராபிக் - ல்ராலெராட்டிக் குடலிறக்கேம் - வயிறு மறுசீ்்மபபு சிகிச்ெ ் மயத்்தை 
சுகேராதைரா்த்து்ற அ்மசெர் மரா.சுபபி்மணியன சதைராடங்கி்வத்தைரார். மருத்துவம்னையின நிறுவனைர் மற்றும் தை்ேவர் மருத்துவர் சி.ெழனிலவலு, 
மருத்துவம்னையின தை்ே்மச செயல் அதிகேராரி மருத்துவர் எஸ.அலெராகேன, இயக்குநர் மருத்துவர் பி.செந்தில்நராதைன, மருத்துவர் தீெக் 
சுபபி்மணியம், சதைனசென்னை சதைராகுதி எம்பி தைமிழசசி தைங்கேெராண்டியன, லெராழிங்கேநல்லூர் சதைராகுதி எம்எல்ஏ அ்விந்த் ் லமஷ் ஆகிலயரார் உடன 
உள்ளனைர்.  படம்: பு.க.பிரவீன்

zS ஞராயிற்றுக்கிழ்ம தினைமரானை லநற்று, சென்னை சநராசசிக்குபெம் மீன ெந்்தையில் தி்ண்டிருந்தை மக்கேளிடம் கேண்கேராணிபபு லகேராபு்த்தில் நினறிருக்கும் கேராவேர், கேல்ரானைரா ெராதுகேராபபு விதிமு்றகே்்ள கே்டபிடிக்குமராறு 
அறிவுறுத்துகிறரார். (அடுத்தை ெடம்) விடுமு்ற தினைமரானை லநற்று செராழு்தை கேழிக்கே சென்னை சமரினைரா கேடற்கே்்யில் குடும்ெத்துடன கூடிய மக்கேள. படஙகள்: பு.க.பிரவீன்

ப�ோலி ஆவணங்கள் மூலம் ப்கோயில் நிலங்களை

பத்திரப் பதிவு செய்வதை ைடுக்க 
அறநிதையத் துதற புதிய திட்டம்

 �சென்னை
நபாலி ஆவைஙகள் மூைம் முளற 
நக்டாக பத்திரப பதிவு வசய் 
வளதத் தடுகக, நகாயில் நிைங 
களை ‘டி’ என்று குறிபபி்ட திட்ட 
மி்டபபடடுள்ைதாக இநது சமய 
அறநிளையத் துளற ஆளையர் 
குமரகுருபரன் வதரிவித்துள்ைார்.

இது வதா்டர்பாக நிை நிர்வாக 
ஆளையர் ோகராஜனுககு, இநது  
சமய அறநிளையத் துளற ஆளை 
யர் குமரகுருபரன் எழுதியுள்ை 
கடிதத்தில் கூறியிருபபதாவது:

இநது சமய அறநிளையத் 
துளறககு வசாநதமாை நகாயில் 
நிைஙகள் வதா்டர்பாை விவரஙகள், 
வருவாய் துளறயின் ‘தமிழ் நிைம்’ 
வமன்வபாருள் பதிவுகநைாடு ஒப 
பி்டபபடடு, 3 இைஙகைாக பிரிக 
கபபடடுள்ைை. அதன்படி, முழு 

ளமயாக வபாருநதுவது, பகுதியாக 
வபாருநதுவது, புதிய இைஙகள் 
என்று வளகபபடுத்தபபடடுள்ைை.

இதில் முழுளமயாக வபாருந 
தும் இைஙகள் அறநிளையத் துளற 
இளையதைத்தில் பதிநவற்றம் 
வசய்யபபடடுள்ைை. பகுதியாக 
வபாருநதும் இைஙகளை பதிநவற் 
றம் வசய்யும் பணி ே்டககிறது. 
அதுவதா்டர்பாை பணிகளில் அற 
நிளையத் துளற அதிகாரிகள், 
நகாயில் நிர்வாகிகள் தீவிரமாக 
ஈடுபடடுள்ைைர். தவிர, ஒருங 
கிளைநத நகாயில் நமைாண்ளம 
திட்டம் மற்றும் வமன்வபாருள் 2.0 
இளையதைத்ளத இளைககு 
மாறு நகடகபபடடுள்ைது.

இதன்மூைம், வில்ைஙக 
சான்ளற பார்த்து ஆய்வு வசய்து  
நகாயில் நிைஙகள் வதா்டர்பாை 

விவரஙகளை வதளிவுபடுத்திக 
வகாள்ைைாம். இதற்காை 
இளைபபு பணி இறுதிககட்டத்தில் 
உள்ைது. விளரவில் இது 
அமலுககு வரும். நமலும், ‘தமிழ் 
நிைம்’ பதிவுகநைாடு முழுவதுமாக 
வபாருநதும் இைஙகளை ‘டி’  
என்று குறிபபி்டவும் திட்டமி்டப 
படடுள்ைது. 

இதைால், நபாலி ஆவைங 
களை பயன்படுத்தி, நகாயில்  
நிைஙகளை முளறநக்டாக பத்திரப 
பதிவு வசய்வது தடுககபபடும். 
எைநவ, இவவாறு குறிபபிடுவது 
வதா்டர்பாக நதசிய தகவல் ளமய  
அதிகாரிகளுககு உரிய அறிவுறுத் 
தல்களை வழஙகுமாறு நகடடுக 
வகாள்கிநறன்.

இவவாறு அதில் கூறபபட 
டுள்ைது.

சீரலமப்பு பணி்கள் நலைபபறும்

பள்ளிக்கரணை, நன்மஙகலத்தில் 
வனத்துணை அண்மச்சர் ஆய்வு

 �சென்னை
வைத்துளற சார்பில் நமற்வகாள் 
ைபபடடு வரும் பள்ளிககரளை 
சதுபபு நிைம் மீடவ்டடுபபு பணிகள்  
மற்றும் ேன்மஙகைம் காபபுக 
காடள்ட நமம்படுத்தும் பணிகளை 
வைத்துளற அளமசசர் நக.ராமச 
சநதிரன் நேற்று ஆய்வு வசய்தார்.

வசன்ளை மாேகரப பகுதியில் 
உள்ை ஒநர சதுபபு நிைமாை  
பள்ளிககரளையின் பரபபு, க்டநத  
1960-ம் ஆண்டில் 6 ஆயிரம் வெக 
ந்டராக இருநதது. தற்நபாது அது  
700 வெகந்டராக சுருஙகிவிட்டது. 
இது வைத்துளற வசம் ஒபபள்டக 
கபபடடு, அபபகுதியில் சுற்றுச 
சூழல் மீடவ்டடுபபு பணிகளை 
வைத்துளற நமற்வகாண்டு வரு 
கிறது. 

மாேகரப பகுதியில் உள்ை 
ஒநர காபபுககா்டாை ேன்மஙகைம் 
320 வெகந்டர் பரபபைவு வகாண் 

்டது. இநத காடடில் ளதை மரங 
களை அகற்றி, உள் ோடடு  மர வளக 
களை ே்டவு வசய்யும் பணியில் 
வைத்துளற ஈடுபடடுள்ைது.

இபபணிகள் மற்றும் நவைச 
நசரியில் புதிதாக கட்டபபடடுள்ை 
வைத்துளற தளைளம அலுவைக 
கடடி்டம் உள்ளிட்டவற்ளற வைத் 
துளற அளமசசர் நேற்று ஆய்வு 
வசய்தார். இபபணிகளின் தற்நபா 
ளதய நிளை குறித்த விவரஙகளை 
வைத்துளறயின் வசன்ளை மண் 
்டை தளைளம வைபபாதுகாவைர் 
நவ.கருைபபிரியா, அளமசசரி்டம்  
விைககி கூறிைார். 

இநத ஆய்வின்நபாது, வைத் 
துளற தளைவர் அநசாக 
உபவரடடி, தளைளம வை 
உயிரிை காபபாைர் ஆகாஷ் 
தீப பரூவா, வசன்ளை மாவட்ட 
வை அலுவைர் வ.சுபளபயா 
ஆகிநயார் உ்டனிருநதைர். 

பெனலன பபருஙகுடி பஜம் மருத்துவமலனயில் பஜம் லைப்ரதாஸல்கதாபிக் - லரதாலபதாட்டிக்

கு்டலிைக்கம் - வயிறு ்மறுசீரண்மப்பு சிகிசண்ச ண்மயம்
zzசுகா்தாரத துறை அறமச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் த்தாடங்கிறவத்தார்

 �சென்னை
வசன்ளை வபருஙகுடி வஜம் மருத்துவ 
மளையில், வஜம் நைபராஸநகாபிக 
- நராநபாடடிக கு்டலிறககம் - வயிறு 
மறுசீரளமபபு சிகிசளச ளமயத்ளத 
சுகாதாரத் துளற அளமசசர் மா.சுபபிர 
மணியன் வதா்டஙகி ளவத்தார்.

வசன்ளை வபருஙகுடியில் உள்ை  
வஜம் மருத்துவமளையில், ‘வஜம் 
நைபராஸநகாபிக - நராநபாடடிக 
கு்டலிறககம் - வயிறு மறுசீரளமபபு 
சிகிசளச ளமயம்’ வதா்டகக விழா  
நேற்று ேள்டவபற்றது. மருத்துவ 
மளையின் தளைளமச வசயல் அதி 
காரி மருத்துவர் எஸ.அநசாகன், 
இயககுேர் மருத்துவர் பி.வசநதில் 
ோதன் ஆகிநயார் முன்னிளை வகித் 
தைர். மருத்துவமளையின் நிறுவைர்  
மற்றும் தளைவர் மருத்துவர் 
சி.பழனிநவலு தளைளம தாஙகி 
ைார். சிறபபு விருநதிைராக கைநது 
வகாண்்ட தமிழக சுகாதாரத் துளற 
அளமசசர் மா.சுபபிரமணியன் 
சிகிசளச ளமயத்ளத வதா்டஙகி 
ளவத்தார்.

விழாவில், அளமசசர் மா.சுபபிர 
மணியன் நபசியதாவது:

வஜம் மருத்துவமளையின் நிறு 
வைர் மருத்துவர் சி.பழனிநவலுவின் 
மருத்துவத் துளறககாை நசளவ  
பாராட்டத்தககது. உைக அைவில்  
மிகபவபரிய சாதளைளய பள்டத் 
துள்ைார். வதன்வசன்ளை பகுதியில்  
இநத மருத்துவமளை அளமநதிருப 
பது இபபகுதி மககளுககு மிகவும்  
பயனுள்ைதாக இருககும். கு்டலிறக 
கப பிரசசிளையால் ஆண்கள் 27  
சதவீதம், வபண்கள் 30 சதவீதம் அை 
வுககு பாதிககபபடுவதாக மருத் 
துவர் சி.பழனிநவலு வதரிவித்தார்.  
கு்டலிறககப பிரசசிளையால் பாதிக 
கபபட்டவர்கள் வலியால் அவதிபபடு 
வார்கள். அறுளவ சிகிசளச வசய்தா 
லும் திரும்பவும் வருவதற்கு 10 சத 
வீதம் வாய்பபுள்ைது. மாதககைக 
கில் ஓய்வில் இருகக நவண்டும்.

அநத நிளைளய மாற்றி, சிறு 
துளையின் மூைம் சிகிசளசயளித்து 

ஓரிரு ோளில் இயல்பு நிளைககு 
திரும்ப ளவபபது என்பது சாதாரை  
விஷயம் இல்ளை. முகத்ளத மறு 
சீரளமபபு வசய்வளத நகள்விபபடடி 
ருககிநறாம். ஆைால், இநத மருத் 
துவமளையில் வயிறு மறுசீரளமபபு 
வசய்யபபடுகிறது. மருத்துவர் 
சி.பழனிநவலுவின் சிகிசளச முளற 
கள்தான் உைகம் முழுவதும் பின் 
பற்றபபடுகிறது. உண்ளமளய 
வசால்ை நவண்டுவமன்றால், இது ஒரு  
தமிழருககு கிள்டத்த வபருளமயா 
கும். இவர் எழுதிய ‘நைபராஸ 
நகாபிக வெர்னியா’ என்ற நூல்  
வகாரியா, ஸபானிஷ், சீை வமாழி 
களில் வமாழிவபயர்ககபபடடுள்ைது. 
இதற்கு எைது வாழ்த்துகளை வதரி 
வித்துக வகாள்கிநறன். மருத்துவர் 
சி.பழனிநவலுவின் மருத்துவ நசளவ  
எல்ைா காைத்திலும், எல்நைாராலும் 
மறகக முடியாததாக இருககும்.

இநத மருத்துவமளையில் 75  
படுகளககளை அளமத்து கநராைா  
வதாற்றால் பாதிககபபட்டவர் 

களுககு சிறபபாை முளறயில் 
சிகிசளச அளிககபபடடுள்ைது. குறிப 
பாக, இறபபு விகிதம் குளறவாகவுள் 
ைது. இநதியாவில் தயாராகும் 
வமாத்த தடுபபூசிகளில் 75 சத 
வீதத்ளத மத்திய அரசு வகாள்முதல் 
வசய்து மாநிைஙகளுககு பிரித்து 
வழஙகி வருகிறது. ஆைாலும், தடுப 
பூசிககு தடடுபபாடு உள்ைது. 
தமிழகத்தில் 18 வயதுககு நமற்பட்ட 
வர்கள் 5 நகாடிநய 68 ைடசம் நபர்  
உள்ைைர். இவர்களுககு 2 தவளை 
களில் தடுபபூசி நபா்ட நவண்டும். 
இதற்கு 11 நகாடிநய 36 ைடசம்  
தடுபபூசிகள் நவண்டும். தமிழகத் 
துககு இதுவளர 1 நகாடிநய 64 ைடசம்  
தடுபபூசிகள் வநதுள்ைை. இநத 
நிளை வதா்டர்நதால் தமிழகத்தில் 
தடுபபூசி நபாடடு முடிகக இன்னும் 
ஒன்றளர ஆண்டுகள் ஆகும்.

மத்திய அரசு வகாள்முதல் வசய் 
யும் 75 சதவீத தடுபபூசிகள் நபாக, 
மீதமுள்ை 25 சதவீதத்ளத தனியார் 
மருத்துவமளைகள் வகாள்முதல் 

வசய்துவகாள்ைைாம். ஆைால், தனி 
யார் மருத்துவமளைகள் 10 சதவீதத் 
துககும் குளறவாகநவ வகாள்முதல்  
வசய்கின்றை. அதைால்தான் மத்திய  
அரசு 90 சதவீத தடுபபூசிகளை வகாள் 
முதல் வசய்து வழஙகும்படி முதல்வர்  
மு.க.ஸ்டாலின் நவண்டுநகாள் விடுத் 
துள்ைார். ஆைால், மத்திய அரசி்டம்  
இருநது எநத பதிலும் வரவில்ளை. 
மூன்றாவது அளை அசசமும் உள் 
ைது. கநராைா பரவளை தடுகக தடுப 
பூசி மடடுநம தீர்வாக உள்ைது. அத 
ைால், வஜம் மருத்துவமளை அதிக  
அைவில் தடுபபூசிகளை வகாள் 
முதல் வசய்து வபாதுமககளுககு 
நபா்ட நவண்டும்.

இவவாறு அவர் வதரிவித்தார்.
இநத விழாவில் வதன்வசன்ளை 

வதாகுதி எம்பி தமிழசசி தஙக 
பாண்டியன், நசாழிஙகேல்லூர் 
வதாகுதி எம்எல்ஏ அரவிநத் ரநமஷ், 
மருத்துவர் தீபக சுபபிரமணியம் 
மற்றும் மருத்துவர்கள் பஙநகற்ற 
ைர்.

்கலரதானதா ் டுப்பூசி லபதாடுவ்ற்கு

முனபதிவு ச்சய்யும் முணை 
ச்சனணனயில் மீண்டும் சதா்டக்கம்

 �சென்னை
வசன்ளை மாேகராடசிககு உட 
பட்ட பகுதிகளில் கநராைா தடுப 
பூசி நபாடடுகவகாள்ை முன்பதிவு 
வசய்யும் முளற மீண்டும் வதா்டங 
கபபடடுள்ைது.

கநராைா தடுபபூசி மருநதுகள் 
ளகயிருபபு இல்ைாததால் க்டநத  
வாரம் வபரும்பாைாை ோடகளில்  
தடுபபூசி முகாம் ே்டத்தபப்ட 
வில்ளை.

தடுபபூசி நபாடடுகவகாள்ை 
gccvaccine.in என்ற இளைய 
தைம் மூைம் முன்பதிவு வசய்துக 
வகாள்ளும் நசளவயும் நிறுத்தப 
பட்டது. வசன்ளையில் க்டநத  
10-ம் நததி நிைவரபபடி 26 
ைடசத்து 77 ஆயிரத்து 938 ந்டாஸ 
தடுபபூசி நபா்டபபடடுள்ைது. 
இநநிளையில் அரசு சுகாதாரத் 

துளற சார்பில் வசன்ளை மாேக 
ராடசிககு சுமார் 45 ஆயிரம் ந்டாஸ  
தடுபபூசி மருநதுகள் வழஙகப 
படடுள்ைை.

அதளைத் வதா்டர்நது இன்று 
முகாம் ேள்டவபறும் எை மாேக 
ராடசி அறிவித்துள்ைது. இளைய 
தைம் வழியாக தடுபபூசி நபாடடுக 
வகாள்வதற்காை முன்பதிவும் 
மீண்டும் வதா்டஙகபபடடுள்ைதாக 
மாேகராடசி ஆளையர் ககன்தீப 
சிங நபடி வதரிவித்துள்ைார். 

நமலும் ஒரு ளமயத்துககு ஒதுக 
கபபடும் வமாத்த தடுபபூசி மருநது 
களில் 3-ல் ஒரு பஙகுககு மடடுநம 
இளையதை முன்பதிவு அனு 
மதிககபபடும். மீதமுள்ை 2 பஙகு  
தடுபபூசிகள் நேரில் வருநவாருககு 
நபா்டபபடும் என்றும் மாேகராடசி 
நிர்வாகம் வதரிவித்துள்ைது. 

CHENNAI
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