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Corporate ldentity Number: L35921TN1960PLCO04175 
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Padi, Chennai - 600 050. 

June 20, 2022 

To To 
National Stock Exchange of India Limited, 
The Manager, Listing Department, 
"Exchange Plaza", C-1, Block G 
Bandra-Kurila Complex, Bandra (E), 
Mumbai-400 051 

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, 

Subject: Publication of Newspaper Advertisement 63rd Annual General Meeting 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 May 05, 2022 and SEBI Circular dated May 13, 2022 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 
June 20, 2022 in connection with the 63rd Annual General Meeting of the Company scheduled to be 
held on Wednesday, July 13, 2022 at 10.15 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, 

For Wheels India Limited sINO 

CHEN KV Lakshmi 
Company Secretary& Compliance Officer 

Encl.: As above 

PLEASE ADDRESS ALL COMMUNICATIONS TO THE FACTORY 
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காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில்  
காஞ்சியில் இலவச மருத்துவ முகாம்

 �காஞ்சிபுரம்
ராகுல் காந்தியின் பிறந்்தநாளைய�ாட்டி காங்கிரஸ் கட்சி 
சார்பில் இலவச மருத்துவ முகாம் நநற்று நளையெற்றது. 
மாநகராட்சி துளை நம�ர் குமரகுருநா்தன் இ்தளை 
ய்தாைங்கி ளவத்்தார்.

காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்ைாள் ்தளலவர் ராகுல் 
காந்தியின் 52-வது பிறந்்தநாளைய�ாட்டி இலவச 
மருத்துவ முகாம் காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சியின் 22-வது 
வார்டு திருககாலிநமடு ெகுதியில் அளமந்துள்ை ஊராட்சி 
ய்தாைககப் ெள்ளியில் நநற்று நைந்்தது. இ்தற்கு கட்சியின் 
மாவட்ை துளைத் ்தளலவர் ்தாரன், மாவட்ைச் யச�லாைர் 
நந்்தநகாொல் ஆகிந�ார் ்தளலளம ்தாங்கிைர்.

இந்நிகழ்ச்சியில், மாநகராட்சியின் துளை நம�ர் 
குமரகுருநா்தன் முகாளமத் ய்தாைங்கி ளவத்்தார். இதில், 
திருககாலிநமடு மற்றும் அ்தன் சுற்றுப்புறப் ெகுதிகளைச் 
நசர்ந்்த யொதுமககள் கண் உட்ெை ெல்நவறு உைல் 
உொள்தகள் ய்தாைர்ொை மருத்துவ சிகிச்ளசகள் மற்றும் 
மருத்துவர்களிைம் ஆநலாசளைகளைப் யெற்றைர். 

முன்ை்தாக, துளை நம�ர் உள்ளிட்ை அககட்சியின் 
நிர்வாகிகள் மாநகராட்சி அலுவலக வைாகத்தில் உள்ை 
மகாத்மா காந்தி,  காமராஜர் சிளலககு மாளல அணிவித்து 
மரி�ாள்த யசலுத்திைர். இந்நிகழ்ச்சியில், காங்கிரஸ் 
கட்சியின் மாவட்ைத் ்தளலவர் நாகராஜன், நகரத் ்தளலவர் 
நா்தன், திமுக வட்ைச் யச�லாைர் நமாகன் உள்ளிட்ை 
ெலர் கலந்து யகாண்ைைர்.

வியாழன், மார்ச் 28, 20194
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ப�ொறுப�ல்ல: இந்தச் செய்தித்ததாளில் பிரசுரம் ஆகியுள்ள 
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செங்கல்பட்டு மாவட்்டத்தில ்காலியா்கவுள்்ள

2 உள்ளாட்சிப் பதவிகளுக்கு இன்று வேட்புமனு தளாக்கல் ததளாடக்கம்
 �செஙகல்பட்டு

யசங்கல்ெட்டு மாவட்ைங்களில் காலி�ாக 
உள்ை 2 உள்ைாட்சி ெ்தவிகளுககு 
ஜூளல 9-ம் ந்ததி ந்தர்்தல் நைககிறது. 
அ்தற்காை நவட்புமனு ்தாககல் இன்று 
ய்தாைங்குகிறது.

ஊரக, நகர்ப்புற உள்ைாட்சி அளமப்பு 
களில் காலி�ாக உள்ை ெ்தவிகளுககு 
ஜூளல 9-ம் ந்ததி ந்தர்்தல் நளையெறுகிறது. 
இந்்த ந்தர்்தலுககாை  நவட்பு 
மனுத்்தாககல் இன்று ய்தாைங்கவுள்ைது. 

வருகிற 27-ம் ந்ததி மனுத்்தாககல் யசய� 
களைசி நாைாகும். 28-ல் நவட்புமனுககள் 
ெரிசீலளை நைககிறது. 30-ல் மனுககளை 
திரும்ெப் யெறலாம். அடுத்்த மா்தம் 9-ம் 
ந்ததி வாககுப்ெதிவு நளையெறும். 12-ம் 
ந்ததி காளல 8 மணிககு வாககு 
எண்ணிகளக ய்தாைங்கும். அன்ளற� 
திைநம முடிவுகள் அறிவிககப்ெடும். 
14-ம் ந்ததி ந்தர்்தல் நளைமுளறகள் 
முடிவுயெறும்.

யசங்கல்ெட்டு மாவட்ைத்தில் காலி�ாக 

உள்ை காட்ைாங்யகாைத்தூர் ஊராட்சி 
ஒன்றி�ம் 10-வது வார்டு மற்றும் 
மதுராந்்தகம் ஊராட்சி ஒன்றி�ம் 15-வது 
வார்டு உறுப்பிைர் ெ்தவிகளுககு  ந்தர்்தல் 
நளையெற உள்ைது.
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I K. Dhavan S/O, Kanaga-
sabai R/o No. 2a Pillayar 
Kovil Street, � ilagavathi 
Nagar East Tambaram Chen-
nai - 600059 have changed 
my name to Dhavan Kan-
agasabai for all purposes.

I, M Rajeswari, alias Rajes-
wari Sivaprakash wife of 
� iru. Sivaprakash P, born 
on May 28, 1969 (District 
of Birth: Chennai) resid-
ing at No. 92/2, T Block, 
1st Floor, 5th Main Road, 
Anna Nagar, Chennai 
600040 shall henceforth be 
known as S. Rajecshware

வ��ள�பர�க�

அக்னிபளாதத திட்டததத எதிர்தது 
தெஙதக மளாேட்டததில் ஆர்ப்பளாட்டம்

 �மேலேருவத்தூர்
ராணுவத்துககு ஆள் நசர்கக மத்தி� 
அரசு யகாண்டு வந்்த புதி� அகனிொள்த 
திட்ைத்துககு எதிர்ப்பு ய்தரிவித்து யசங்கல் 
ெட்டு மாவட்ைத்தின் ெல்நவறு இைங்களில் 
வாலிெர் மற்றும் மாைவர் சங்கத்திைர் 
கண்ைை ஆர்ப்ொட்ைத்தில் ஈடுெட்ைைர்.

அகனி ொள்த திட்ைத்துககு எதிர்ப்பு 
ய்தரிவித்து நாடு முழுவதும் நொராட்ைங்கள் 
யவடித்து வரும் நிளலயில் அளைத்து 
ரயில் நிளல�ங்களிலும் ெலத்்த 
நொலீஸ் ொதுகாப்பு நொைப்ெட்டுள்ைது. 
இந்தநொன்று யசங்கல்ெட்டு மாவட்ைம் 
முழுவதும் ரயில் நிளல�த்தில் நூற்றுககு 
நமற்ெட்ை நொலீஸார் ொதுகாப்பு ெணியில் 

ஈடுெட்டு வருகின்றைர்.
இந்நிளலயில், அகனிொள்த 

திட்ைத்துககு எதிர்ப்பு 
ய்தரிவித்து இந்தி� ஜைநா�க வாலிெர் 
சங்கத்திைர் நமல்மருவத்தூர் ரயில் நிளல 
�ம் முன் கண்ைை ஆர்ப்ொட்ைத்தில் ஈடுெட்ை 
ைர். மாவட்ை யொருைாைர் புருந�ாத்்தமன் 
்தளலளம ்தாங்கிைார். மாநில துளைத் 
்தளலவர் மு.பிரி�சித்ரா, இந்தி� மாைவர் 
சங்க மாவட்ை யச�லாைர் மு.்தமிழ்ொரதி 
உட்ெை ஏராைமாநைார் கலந்து யகாண்ைைர்.
அவர்களை நொலீஸார் ளகது யசய்தைர். 
இந்தநொல் நநற்று முன்திைம் யசங்கல்ெட்டு 
ரயில் நிளல�த்தில் நொராட்ைத்தில் ஈடுெட்ை 
வர்களை நொலீஸார் ளகது யசய்தைர்.

கும்மிடிப்பூண்டியில மாயமான 

தனியளார் நிறுேன ஊழியதை தகளான்று 
ைளாஜபளாத்யம் கணமளாயில் உடல் வீச்சு
zz ப�ோலீஸ்ோரர், ப�ண் உட�ட 4 ப�ர் க்து

 �கும்மிடிப்பூண்டி
கும்மிடிப்பூண்டியில் மா�மாை ்தனி�ார் 
நிறுவை ஊழி�ர்,  ராஜொளை�ம் அருநக 
யகாளல யசய�ப்ெட்டு, கண்மாயில் 
வீசப்ெட்ைது ய்தரி�வந்துள்ைது. இச்சம்ெவம் 
ய்தாைர்ொக நொலீஸ்காரர், யெண் உட்ெை 
4 நெர் ளகது யசய�ப்ெட்ைைர். 

மதுளர ய்தப்ெககுைம் ெகுதிள�ச் 
நசர்ந்்தவர் மாரிமுத்து (26). இவர், 
கும்மிடிப்பூண்டி சிப்காட் ்தனி�ார் 
ய்தாழிற்சாளலயில் ெணிபுரிந்து வந்்தார்.
அவளர கைந்்த மா்தம் 28-ம் ந்ததி மு்தல் 
காைவில்ளல. குடும்ெத்திைர் அளித்்த 
புகாரின்நெரில் கும்மிடிப்பூண்டி சிப்காட் 
நொலீஸார் விசாரித்து வந்்தைர்.

இதுகுறித்து நொலீஸார் ்தரப்பில் கூறப் 
ெடுவ்தாவது: மாரிமுத்துவின் உறவிைராை, 
ராமநா்தபுரத்ள்தச் நசர்ந்்தவர் வில்வ 
துளர. இவர், மணிமுத்்தாறு ெட்ைாலி�ன் 
நொலீஸாக உள்ைார். மாரிமுத்துககும் 
வில்வதுளரககும் ஃநெஸ்புக மூலம் ந்தாழி 
�ாக அறிமுகமாைவர்  
நகாவில்ெட்டிள�ச் நசர்ந்்த ராகினி. 
இவளர மாரிமுத்து கா்தலித்து வந்துள்ைார். 
இ்தைால், மாரிமுத்துககும் வில்வதுளரககும் 
இளைந� விநரா்தம் ஏற்ெட்ைது. 

இச்சூழலில், ராகினிககு  மாரிமுத்து 
ரூ.5 லட்சம் ெைம் யகாடுத்துள்ைார்.  

ெைத்ள்த திருப்பிக யகாடுகக விரும்ொ்த 
ராகினி, மாரிமுத்துளவ யகாளல யசய� 
வில்வதுளரயிைம் நசர்ந்து திட்ைமிட்ை்தாகத் 
ய்தரிகிறது. அ்தன்ெடி, மாரிமுத்துளவ, 
கைந்்த மா்தம் 30-ம் ந்ததி திருயநல்நவலிககு 
வரவளழத்துள்ைார். அங்கு காத்திருந்்த 
வில்வதுளர மற்றும் அவரது கூட்ைாளிகள் 
அவளர காரில் கைத்திச் யசன்று, கழுத்ள்த 
யநரித்து யகாளல யசயது, உைலில் யெரி� 
கற்களை கட்டி, ராஜொளை�ம் அருநக 
உள்ை கண்மாயில் வீசிச் யசன்றுள்ைைர். 

இள்த�டுத்து, கைந்்த 17-ம் ந்ததி 
ராஜொளை�ம் அருநக உள்ை கண்மாயில் 
அழுகி� நிளலயில், மாரிமுத்துவின் 
சைலத்ள்த நொலீஸார் கண்யைடுத்்தைர். 
ய்தாைர்ந்து, மாரிமுத்து காைாமல் 
நொை்தாக ெதிவு யசய�ப்ெட்ை வழகளக, 
யகாளல வழககாக மாற்றம் யசய்த 
கும்மிடிப்பூண்டி நொலீஸார், இகயகாளல 
ய்தாைர்ொக வில்வதுளர, அவரது 
கூட்ைாளிகைாை தூத்துககுடிள� நசர்ந்்த 
ரவிகுமார், இசககிராஜா, அவரது மளைவி 
இைவரசி ஆகி� 4 நெளர ளகது யசயது, 
நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்ெடுத்தி நநற்று புழல் 
மத்தி� சிளறயில் அளைத்்தைர்.

இந்்த யகாளலயின் முககி� 
குற்றவாளி�ாை ராகினிள� நொலீஸார் 
தீவிரமாக ந்தடி வருகின்றைர்.

zS மாரிமுத்து zS வில்வதுரை zS  ைவிக்குமார் zS இசக்கிைாஜா zS இள்வைசி

பூஜஜக்கு சென்்ற மாணவி ெந்தே்க மரண வழக்கு

பளாலியல் ேன்தகளாடுதம தெய்து 
தறதகளாதைக்கு தூணடிய ெளாமியளார் தகது
zzசிபிசிஐடி ப�ோலீஸோர் விசோரகையின் த்வல்

 �திருவள்ளூர்
ஊத்துகநகாட்ளை அருநக நகாயில் பூளஜ 
யில் ெங்நகற்ற மாைவியின் சந்ந்தக மரை 
வழககில் அவளர வலுககட்ைா�மாக ொலி 
�ல் வன்யகாடுளம யசய்த்தாக நகாயில் 
சாமி�ார் முனுசாமி ளகது யசய�ப்ெட்ைார்.

ஊத்துகநகாட்ளை அருநக 
யவள்ைாத்துகநகாட்ளை ஓளை ெகுதி 
நகாயிலில் முனுசாமி என்ற சாமி�ார், 
கைந்்த பிப். 13-ம் ந்ததி இரவு நைத்தி� 
பூளஜயில் திருவள்ளூர் அருநக 
உள்ை யசம்நெடு கிராமத்ள்தச் நசர்ந்்த 
நேமமாலினி (20) என்ற கல்லூரி மாைவி 
ெங்நகற்றார். மறுநாள் காளலயில் அவர் 
வி�மருந்தி, மருத்துவமளையில் தீவிர 
சிகிச்ளச யெற்ற நிளலயில்,  பிப்.16-ம் 
ந்ததி உயிரிழந்்தார்.

யெற்நறாரின் புகாரின்நெரில் 
யென்ைலூர்நெட்ளை நொலீஸார், சந்ந்தக 
மரைம் எை வழககுப்ெதிவு யசயது 

விசாரித்து வந்்தைர். இந்்த விவகாரத்தில் 
ெல்நவறு ்தரப்பிைரும் கண்ைைம் 
ய்தரிவித்்தைர். ொஜக மகளிர் அணித் 
்தளலவர் வாைதி சீனிவாசனும் உரி� 
நைவடிகளகககு வலியுறுத்திைார்.

இள்த�டுத்து கைந்்த மார்ச் 6-ம் ந்ததி 
இந்்த வழககு திருவள்ளூர் சிபிசிஐடிககு 
மாற்றப்ெட்ைது. 100  நாட்களுககும் நமலாக 
விசாரளை நைத்தி வந்்தைர். இந்நிளலயில் 
சாமி�ார் முனுசாமி நாகந்தா�ம் 
இருப்ெ்தாகக கூறி நேமமாலினிள� 
நகாயிலுககு அடிககடி வரவளழத்துள்ைார். 
பின்ைர் அவரிைம் பூளஜ யசயவ்தாகக கூறி 
வலுககட்ைா�மாக ொலி�ல் வன்யகாடுளம 
யசயது, அவளர ்தற்யகாளலககு தூண்டி�து 
விசாரளையில் ய்தரி�வந்துள்ைது. 

இ்தன் அடிப்ெளையில், முனுசாமி மீது 
வழககு ெதிவு யசயது ளகது யசய்த 
நொலீஸார், அவளர நீதிமன்ற காவலில் 
ளவத்்தைர்.
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