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July 07, 2022 

To To 
National Stock Exchange of India Limited, 

The Manager, Listing Department, 
"Exchange Plaza", C-1, Block G, 
Bandra-Kurla 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: Newspaper Advertisement- Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and 

Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI LODR) 

We enclose herewith copies of the newspaper advertisement published in "Financial Express" (English 
- All edition) and "Hindu-Tamil" (Tamil - Chennai edition) on July 07, 2022 pursuant to Regulation 47 of 

the SEBI LODR. The publications are also available on Company's website at www.wheelsindia.com. 

Kindly take it into your record and oblige us to disseminate the same on your website. 

Thanking you. 

Yours faithfully, 

For Wheels India Limited 

NDIA 
CHENN 

KV Lakshmi 
Company Secretary & Compliance Officer 

Encl.: As above 

PLEASE ADDRESS ALL COMMUNICATIONS TO THE FACTORY 
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பணியிடங்களில் நேரிடட விபத்து்களின்நபாது உயிரிழந்த

60 கட்டுமானத் த�ாழிலாளர் குடும்பஙகளுக்கு ரூ.3 ககாடி நிவாரணம
zzமுதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் ்வழங்கினடார்

 �சென்னை
விபத்தில் உயிரிழந்த 60 கட்டுமானத் 
த்தாழிலாளர் குடுமபஙகளுக்கு ரூ.3 
ககாடி நிவாரணத் த்தாகககை 
மு்தல்வர் மு.க.ஸ்ாலின் கேற்று 
வழஙகினார்.

இதுகுறித்து ்தமிழக அரசு கேற்று 
தவளியிட்் தெய்திக்குறிப்பில் கூறி 
யிருப்ப்தாவது:

்தமிழோடு கட்டுமானத் த்தாழிலா 
ளர் ேல வாரிைத்தில் பதிவுதெய்்த 
த்தாழிலாளர்களுக்கு, கல்வி, 
திருமணம, மகப்கபறு, கணணாடி, 

ஓய்வூதிைம, குடுமப ஓய்வூதிைம, 
விபத்து, மரணம இழப்பீடு, வீடு  
கட்டும திட்் உ்தவி என பல்கவறு 
ேலத்திட்் உ்தவிகள் வழஙகப்பட்டு 
வருகின்்றன. கமலும, கட்டுமானப் 
பணியி்த்தில் விபத்தில் இ்றக்கும 
த்தாழிலாளர்களின் குடுமபத்துக்கு 
்தலா ரூ.5 லட்ெம நிவாரணத் த்தாகக 
யும வழஙகப்படுகி்றது.

க்ந்த ஓராணடில், கட்டுமானத் 
த்தாழிலாளர் ேல வாரிைத்தில் 
2,23,499 பைனாளிகளுக்கு, ரூ.190  
ககாடி மதிப்பிலான ேலத்திட்்  

உ்தவிகள் வழஙகப்பட்டுள்ளன. 
அக்தகபால, ஓராணடில் ேல வாரிைத் 
தில் 6,21,351 த்தாழிலாளர்கள் புதி 
்தாக பதிவு தெய்துள்ளனர்.

க்ந்த ஆணடு ஏப்ரல் 30-ம க்ததி  
வகர, பணியி்த்தில் விபத்்தால் 
உயிரிழந்தவர்களுக்கு, ்தமிழோடு 
கட்டுமானத் த்தாழிலாளர் ேலவாரி 
ைம மூலம ரூ.5 லட்ெம நிவாரணம 
ககாரி விணணப்பித்்த மனுக்கள் 
பரிசீலிக்கப்பட்டு, 60 கட்டுமானத் 
த்தாழிலாளர் குடுமபஙகளுக்கு 
தமாத்்தம ரூ.3 ககாடி நிவாரணத் 

த்தாககக்கான ஆகணகள் கேற்று 
வழஙகப்பட்்ன.

தென்கன ்தகலகமச் தெைலகத் 
தில் ேக்தபற்்ற நிகழச்சியில், 7  
கபருக்கு இ்தற்கான ஆகண 
ககள மு்தல்வர் மு.க.ஸ்ாலின்  
வழஙகினார். இநநிகழச்சியில், 
அகமச்ெர் சி.வி.ககணென், ேல 
வாரிைத் ்தகலவர் தபான்குமார், 
்தகலகமச் தெைலர் தவ.இக்ற 
ைன்பு, த்தாழிலாளர் ேலத் துக்றச்  
தெைலர் முகமது ேசிமுதீன், த்தாழி 
லாளர் ஆகணைர் அதுல் ஆனநத்  

உள்ளிட்க்ார் பஙககற்்றனர்.
இதுகுறித்து அகமச்ெர் சி.வி.

ககணென் தெய்திைாளர்களி்ம 
கூறுமகபாது, “கட்டுமானத் த்தாழி 
லாளர் ேலவாரிை உறுப்பினர் 
களுக்கு ரூ.400 ககாடி மதிப்பிலான  
ேலத்திட்் உ்தவிகள் வழஙகப்பட் 
டுள்ளன. தவளிமாநிலத் த்தாழிலா 
ளர்கள் ேலன்களிலும அரசு கூடு்தல்  
கவனம தெலுத்தி வருகி்றது. அகமப்பு 
ொரா த்தாழிலாளர் வாரிைத்தில் 
உறுப்பினர்களின் எணணிக்கக 
அதிகரித்து வருகி்றது” என்்றார்.

மு்கக் ்கவசம் அணியா்தவர்களுக்கு

அ்பரா�ம விதிக்கும ்பணிகளள 
மாநகராட்சி த�ாடஙகியது

 �சென்னை
தென்கனயில் தபாது இ்ங 
களில் முகக் கவெம அணிைா 
்தவர்களுக்கு அபரா்தம விதிக் 
கும பணிககள மாேகராட்சி 
த்தா்ஙகியுள்ளது.

இது த்தா்ர்பாக தென்கன  
மாேகராட்சி தவளியிட்் தெய்திக் 
குறிப்பில் கூறியிருப்ப்தாவது:

மாேகராட்சிப் பகுதியில் 
க்ந்த 2 வாரஙகளாக ககரானா 
த்தாற்று பாதிப்பு எணணிக்கக 
அதிகரித்து வருகி்றது. எனகவ,  
ெநக்த பகுதிகள், அஙகாடி 
கள், வணிக வளாகஙகள், 
திகரைரஙகஙகள், அரசு 
மற்றும ்தனிைார் அலுவலகங 
கள், மருத்துவமகனகள் 
கபான்்ற தபாதுமக்கள் அதிகம  
கூடும இ்ஙகளில் தெல்லும 
கபாது ்தவ்றாமல் முகக்கவெம 
அணிை கவணடும. ெமூக இக் 
தவளிகை பின்பற்்ற கவணடும 
என மாேகராட்சி ொர்பில் 
அறிவு்றத்்தப்பட்டிருந்தது.

அ்தன் பின்னர், மக்கள் அதி 
கம கூடும பகுதிகளில் ஆய்வு  
கமற்தகாள்ள மாேகராட்சி 
ொர்பில் அந்தந்த வார்டுகளுக்கு  
உட்பட்் சுகா்தார ஆய்வாளர் 
கள் ்தகலகமயில் குழுக்கள் 
அகமக்கப்பட்டுள்ளது எனவும,  
இந்தக் குழுக்கள் ஆய்வின் 
கபாது முகக்கவெம அணிைா்த  
ேபர்களி்மிருநது ஜூகல 6-ம  
க்ததி மு்தல் ்தலா ரூ.500 அப 
ரா்தம வசூலிக்கப்படும எனவும 
த்தரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

ரூ.60 ஆயிரம் அபராதம்
அ்தனடிப்பக்யில், மாேக 

ராட்சி குழுக்கள் கேற்று கமற் 
தகாண் ஆய்வில், தபாது 
மக்கள் அதிகம கூடுமி்ஙகளில் 
முகக்கவெம அணிைா்த 121  
கபரி்மிருநது ரூ.60 ஆயிரத்து  
500 அபரா்தம வசூலிக்கப் 
பட்்து.  இவவாறு மாேகராட்சி 
தெய்திக்குறிப்பில் கூ்றப் 
பட்டுள்ளது.

zS தேனாமதபேட்டையில் உள்ள சென்ன செடதரா ரயில் ே்ை்ெ 
அலுவைகக் கடடிடைத்தின சவளிப்புறக் கண்ாடிக்்ள சுத்ேம 
செய்யும பேணியில் தேற்று ஈடுபேடடை சோழிைாளி.  படம்: பு.க.பிரவீன்

அளடயாறு ககாட்ட மின் வாரிய 
அலுவலகம இடமாற்றம

 �சென்னை
தென்கன அக்ைாறு ககாட்் 
மின்வாரிை அலுவலகம இ்மாற் 
்றம தெய்ைப்பட்டுள்ளது.

இது த்தா்ர்பாக மின் 
வாரிைம ொர்பில் தவளியி்ப் 
பட்் தெய்திக்குறிப்பில் கூறியி 
ருப்ப்தாவது:

அக்ைாறு ககாட்் மின் 
வாரிை அலுவலகம ்தற்கபாது 
ஐடிசி ககாட்்த்துக்குட்பட்் 
க்்ல் பார்க் துகண மின் 
நிகலை வளாகத்தில் இைஙகி 

வருகி்றது. மின் நுகர்கவாரின் 
வெதிக்காகவும, நிர்வாக கார 
ணஙகளுக்காகவும அக் 
ைாறு ககாட்் அலுவலகம, 
அக்ைாறு ககாட்்த்திகலகை 
உள்ள கவளச்கெரி துகண 
மின் நிகலை வளாகத்துக்கு 
(கவளச்கெரி காவல் நிகல 
ைம அருகில்) இ்மாற்்றம தெய் 
ைப்பட்டுள்ளது. இவவாறு 
மின்வாரிைம தவளியிட்டுள்ள 
தெய்திக்குறிப்பில் த்தரிவிக்கப் 
பட்டுள்ளது.

சசன்லனை மாவடடத்ல்தச் நசரந்த

்பள்ளி மாணவர்களுக்கான 
கட்டுளர, க்பச்சுப் க்பாட்டிகள்

 �சென்னை
தென்கன மாவட்்த்க்தச் 
கெர்ந்த பள்ளி மாணவர்களுக்கு 
கட்டுகர, கபச்சு கபாட்டிகள் 
ோகள ே்த்்தப்படும என 
்தமிழ வளர்ச்சி இைக்குேர் அறி 
வித்துள்ளார்.

இது த்தா்ர்பாக அவர் தவளி 
யிட்் தெய்திக்குறிப்பில் கூறி 
யிருப்ப்தாவது:

ேமது மாநிலத்துக்கு "்தமிழ 
ோடு" என மக்றந்த முன்னாள் 
மு்தல்வர் அணணாதுகர 
தபைர் சூட்டிை ஜூகல 18-ம 
ோள் "்தமிழோடு ோள் விழா" 
என இனி தகாண்ா்ப்படும 
என்று மு்தல்வர் மு.க.ஸ்ாலின் 
அறிவித்்தார்.

இக்ததைாட்டி, தென்கன 
மாவட்்த்தில் ோகள (ஜூகல 
8) எழுமபூர், மாநில மகளிர் 
கமல்நிகலப் பள்ளியில் காகல 
10 மணி மு்தல் பள்ளி மாணவர் 
களுக்கு கட்டுகர மற்றும 
கபச்சுப் கபாட்டிகள் ேக்தப்ற 
உள்ளன.

இப்கபாட்டிகளில் கலநது 
தகாள்வ்தற்கு 6 மு்தல் 12-ம 
வகுப்பு வகர பயிலும மாண 

வர்கள், பள்ளியின் ்தகலகம 
ஆசிரிைரி்ம கடி்தம தபற்று 
வர கவணடும.

்தமிழோடு உருவான 
வரலாறு, தமாழி வாரி மாகாண 
மும ்தமிழோட்டில் ேக் 
தபற்்ற கபாராட்்ஙகளும, ்தமிழ 
ோட்டுக்காக உயிர் தகாடுத்்த 
திைாகிகள், கபரறிஞர் அணணா 
தபைர் சூட்டிை ்தமிழோடு, 
ெஙகரலிஙகனாரின் உயிர் 
திைாகம, தமாழிவாரி மாநிலம 
உருவாக்கத்தில் ்தநக்த தபரி 
ைார், தமாழிவாரி மாநிலம உரு 
வாக்கத்தில் ம.தபா.சி, ெட்் 
கபரகவயில் ஒலித்்த ்தமிழோடு, 
எல்கலப் கபார்த் திைாகிகள், 
முன்னாள் மு்தல்வர் கருணாநிதி 
உருவாக்கிை ேவீன ்தமிழோடு 
ஆகிைன கபாட்டிகளுக்கான 
்தகலப்புகளாக வழஙகப்படு 
கின்்றன.

இப்கபாட்டிகளில் தவற்றி 
தபறுகவாருக்கு மு்தல் பரிசு 
ரூ.10 ஆயிரம, இரண்ாம பரிசு 
ரூ.7 ஆயிரம, மூன்்றாம பரிசு 
ரூ.5 ஆயிரம வழஙகப்படும. 
இவவாறு அதில் கூ்றப் 
பட்டுள்ளது.

தடட் க�ர்வு மாதிரி ்பயிறசி 
zzஆசிரியர் ததர்வு  ்வடாரியம் ஏற்டாடு

 �சென்னை
ஆசிரிைர் ்தகுதித்க்தர்வு 
(த்ட்) கணினிவழியில் ேக் 
தப்றவுள்ள்தால்  க்தர்வர்களுக்கு 
மாதிரி பயிற்சி வழஙக ஆசிரி 
ைர் க்தர்வு வாரிைம முடிவு 
தெய்துள்ளது. 

இதுகுறித்து ஆசிரிைர் க்தர்வு 
வாரிைத்தின்(டிஆர்பி) ்தகலவர் 
ல்தா தவளியிட்் அறிவிப்பில் 
கூறியிருப்ப்தாவது:

ே்ப்பாணடு ஆசிரிைர் 
்தகுதித்க்தர்வுக்கான (த்ட்) அறி 
விப்பாகண க்ந்த மார்ச் மா்தம 
தவளிைானது. இதில் பஙககற்க 
6 லட்ெத்துக்கும கமற்பட்க்ார் 
விணணப்பி த்துள்ளன ர் . 
இக்தைடுத்து, மு்தல்கட்்மாக 
த்ட் மு்தல்்தாள் க்தர்வு ஆகஸட் 
25 மு்தல் 31-ம க்ததி வகர 

கணினிவழியில் ே்த்்த திட்் 
மி்ப்பட்டுள்ளது. 

கணினி வழியில் ததர்வு
இந்த க்தர்வு கணினிவழியில் 

ேக்தப்றவுள்ள்தால் க்தர்வர் 
களுக்கு டிஆர்பி இகணை 
்தளம (http://trb.tn.nic.in) வழி 
ைாக பயிற்சி வழஙக முடிவு 
தெய்ைப்பட்டுள்ளது. இக்த 
ைடுத்து விருப்பமுள்ள க்தர்வர் 
கள், க்தர்வுக்கு 15 ோட்கள் 
முன்பிருநது இந்த பயிற்சியில் 
பஙககற்று பலன் தப்றலாம. 
இ்தற்கான அறிவிப்பு, க்தர்வுக் 
கால அட்்வகண மற்றும 
ஹால்டிக்தகட் விவரம ஆகஸட் 
இரண்ாம வாரம அறி 
விக்கப்படும. இவவாறு அதில் 
கூ்றப்பட்டுள்ளது.

CHENNAI
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