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September 09, 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 

Symbol: 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 September 09, 2022 pursuant to 

Regulation 47 of the SEBI LODR. The publications are also being made 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 

CHe WA 

KV Lakshmi 
Company Secretary&Compliance Officer 

Encl: As above 

PLEASE ADDRESS ALL COMMUNICATIONS TO THE FACTORY 
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ப�ொறுப�ல்ல: இந்தச் செய்தித்ததாளில் பிரசுரம் ஆகியுள்ள 
வி்ளம்்பரங்களின் அடிப்படையில் செயல்்படுமுன், அவற்றில் 
உள்ள ்த்கவல்்கள ெரியதானடவ்ததானதா என்்பட்த ப்பதாதுமதான 
அ்ளவு விெதாரிதது ெரி்பதார்ததுகச்கதாளளுமதாறு வதாெ்கர்்கள 
ப்கட்டுகச்கதாள்ளப்படுகிறதார்்கள. வி்ளம்்பரங்கள/ வி்ளம்்பர்ததாரர் 
/ அவர்்களின் ்தயதாரிபபு்கள / பெடவ்கள ப்பதான்றவற்றின் 
நம்்ப்கத்தன்டமககு இந்தச் செய்தித்ததாளின் உரிடமயதா்ளரும் 
்பதிப்பதா்ளருமதான ்கஸ்தூரி & ென்ஸ் லிமிசைட் / ப்க.எஸ்.எல். 
மீடியதா லிமிசைட் உத்தரவதா்தம் அளிக்கவில்டலை. இந்தச் 
செய்தித்ததாளில் சவளியதாகும் வி்ளம்்பரங்க்ளதால் ஏப்தனும் 
பெ்தம் அல்லைது இழபபு ஏற்்படும் ்பட்ெததில், இந்தச் செய்தித 
்ததாளின்/ பமற்செதான்ன நிறுவனங்களின் உரிடமயதா்ளர், 
்பதிப்பதா்ளர், அச்சிடுபவதார், ஆசிரியர், இயககுநர்்கள, ஊழியர் 
்கள ஆகிபயதார் எந்தச் சூழலிலும் எந்த வட்கயிலும் அ்தற்குப 
ச்பதாறுப்பதா்கமதாட்ைதார்்கள.

்படைபபு்கட்ள அனுபபுபவதார் பிரதி எடுததுடவததுகச்கதாண்டு 
அனுப்பவும். பிரசுரமதா்கதா்தவற்டறத திரும்்ப அனுப்ப இயலைதாது.

ஒட்டியம்பாக்கத்தில் 
‘நம்ம ஊரு சூப்ர்’ 
விழிபபுணர்வு ப்ரணி

 �மேடவாக்கம்
தாம்பரம அருகே ஒட்டியம 
்பாகேம ஊராட்சியில் ‘நம்ம 
ஊரு சூப்பர் விழிபபுணர்வு’ 
க்பரணி கநற்று நடநதது.

ஊரே வளர்ச்சி துறை சார் 
பில், அறைத்து கிரா்ம ஊராட்சி 
ேளிலும ‘நம்ம ஊரு சூப்பர்’ 
என்னும திட்டம சசயல்்படுத்தப 
்படுகிைது. இத்திட்டத்தில் ்மகேளி 
டம விழிபபுணர்வு ஏற்்படுத்துதல், 
ச்மோ தூயற்ம ்பணி சசயதல், 
்மககும குபற்பயிலிருநது உரம 
தயாரித்தல், சுற்றுச்சூழல் ்பாது 
ோபபு, நீர் நிறைேள் ்பாதுோபபு, 
்மரஙேள் ்பாதுோபபு, தனிந்பர் 
ேழிப்பறை அற்மத்தல், உறிஞ்சி 
குழிேள் அற்மத்தல் ஆகிய 
்பணிேள் நறடச்பறுகின்ைை. 

இநத திட்டத்தின் கீழ்  புனித 
கதாற்மயார் ்மறை ஊராட்சி 
ஒன்றியத்தில் அடஙகிய ஒட்டியம 
்பாகேம ஊராட்சியில் வசிககும 
்மகேளுககு ்மககும குபற்ப, 
்மகோத குபற்பறயப  பிரித்து 
வழஙே கவண்டும என்றும, 
பிளாஸ்டிக ற்பேளுககு ்பதில் 
்மஞ்சபற்ப ்பயன்்படுத்தும்படியும 
விழிபபுணர்வு ஏற்்படுத்தப 
்பட்டது.

முககிய வீதிேள் வழியாே 
ந்மது ஊறர துாயற்மயாே 
றவத்துக சோள்வதன் அவசி 
யம குறித்த விழிபபுணர்வு 
அட்றடேள் ஏநதி க்பரணியில் 
சசன்ைைர். ஊராட்சித் தறைவர் 
வி.சரண்யா வீர்பாபு துறணத் 
தறைவர் எஸ். கைாகிதாஸ்,  
ஊராட்சி சசயைர் டி. நாராயணன் 
உள்ளிட்ட ்பைர் ்பஙகேற்ைைர்.

நம்ம ஊரு சூப்பரு சிைபபு 
விழிபபுணர்வு பிரச்சாரத்தால் 
சுத்த்மாை ்மற்றும ்பசுற்மயாை 
கிரா்மஙேறள உருவாககும 
சசயல்்பாடுேள் நறடச்பற்று வரு 
கின்ைை எை ஊராட்சி 
நிர்வாேத்திைர் சதரிவித்தைர்.

நீட் தேர்வில் 

மதிப்பெண் குறைந்த்தால் 
மாணவி ்தற்காறை

 �திருவள்ளூர்
திருவள்ளூர் ்மாவட்டம, திரு 
முல்றைவாயறை அடுத்துள்ள  
கசாழபுரம, இநதிரா நேர் ்பகுதி 
றயச் கசர்நதவர் அமுதா (47). 
இவர் ்பாண்கடஸ்வரம அரசு 
்பள்ளியில் ஆசிரிறயயாே ்பணி 
புரிநது வருகிைார். அமுதாவின் 
்மேள் ைக ஷைா ஸ்கவதா(19), 
பிலிபற்பன்ஸ் நாட்டில் உள்ள 
்மருத்துவக ேல்லூரி ஒன்றில் 
பி.எஸ்.  ்மருத்துவப ்படிபபில் 
கசர்த்து, அப்படிபற்ப வீட்டில் 
இருநத்படி ஆன்றைன் மூைம 
சமீ்பத்தில் ்படித்து முடித்தார். 
பிைகு, அவர், எமபிபிஎஸ் ்படிகே 
விருமபியதால், ேடநத ஜூறை 
17-ம கததி நீட் கதர்வு எழுதிைார்.

இநநிறையில் கநற்று 
முன்திைம சவளியாை நீட் கதர்வு 
முடிவுேளில் அவர் குறைநத 
்மதிபச்பண்ேள் ச்பற்றிருநதாே 
கூைப்படுகிைது. இதைால், மிகுநத 
்மை வருத்தத்தில் இருநத அவர் 
கநற்று அதிோறை வீட்டில் 

தூககிட்டு  தற்சோறை முயற்சி 
யில் ஈடு்பட்டுள்ளார். இறதப 
்பார்த்த அவரது தாய அவறர 
மீட்டு, சிகிச்றசகோே சசன்றை, 
கீழ்ப்பாகேம அரசு ்மருத்துவக 
ேல்லூரி ்மருத்துவ்மறையில் 
அனு்மதித்தார்.  அஙகு ்மருத்து 
வர்ேளின்  ்பரிகசாதறையில், 
ைக ஷைா ஸ்கவதா, ்மருத்துவ 
்மறைககு வரும வழியிகைகய 
உயிரிழநதது சதரியவநதது. இது 
குறித்து திருமுல்றைவாயல் 
க்பாலீஸார் விசாரித்து வருகின் 
ைைர்.

உதவி எண்கள்
்மை அழுத்தம ஏற்்பட்டாகைா, 

தற்சோறை எண்ணம வந 
தாகைா, ச்பாது்மகேள் அதில் 
இருநது விடு்படுவதற்கு தமிழே 
சுோதார கசறவ உதவி ற்மயம - 
104 , சிகைோ தற்சோறை தடுபபு 
உதவி ற்மயம - 044-24640050 
ஆகிய எண்ேறள அறழகே 
கேட்டுக சோள்ளப்படுகிைார்ேள்.

வ��ள�பர�க�
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காஞ்சிபுரம காமாட்சி அமமன் தகாயிலில்

்ெப. 12-ம் த்ததி மு்தல் 
்தெமகா வித்ா த�ாமம்

 � ்காஞ்சிபுரம்
ோஞ்சிபுரம ோ்மாட்சி அம்மன் 
கோயிலில் உைே நன்ற்மறய 
முன்னிட்டு, சசப. 12-ம கததி 
முதல் தச்மோ வித்யா க�ா்மம 
நறடச்பை உள்ளது. 

இறதசயாட்டி திைமகதாறும 
பிராணாயா்மம ்மற்றும சஜ்பம 
நறடச்பறுகிைது.  இநத 
க�ா்மத்தில் ேன்யாபூறஜ, 
வடுே பூறஜ உட்்பட ்பல்கவறு 
பூறஜேள் நறடச்பை உள்ளை. 
சசப. 12-ம கததி  ோளி க�ா்மம 
நறடச்பை உள்ளது. சசப. 13-ல் 
 தாரா க�ா்மம,சசப. 14-ல் 
 ைலிதா க�ா்மம, சசப. 15-ல் 
புவகைஸ்வரி க�ா்மம, சசப. 

16-ம கததி  ற்பரவி க�ா்மம 
ஆகியறவ நறடச்பை உள்ளை.

சதாடர்நது 21-ம கததி வறர 
ஒவசவாரு நாளும ்பை க�ா்மங 
ேள் நறடச்பை உள்ளை. 
இநத க�ா்மஙேறள ோ்மாட்சி 
அம்மன் கோயிலின் மூத்த 
அர்ச்சேர் நடராஜ சாஸ்திரி 
நடத்த உள்ளார். 

இதில் ச்பாது்மகேள், 
்பகதர்ேள் ்பஙகேற்று அம்மன் 
அருறள ச்பைைாம. இநத 
க�ா்மம சதாடர்்பாே  க்மலும 
விவரஙேள் அரிய அர்ச்சேர் 
நடராஜ சாஸ்திரிறய 93643 10545 
என்ை சசல்க்பான் எண்ணில் 
சதாடர்பு சோள்ளைாம.

காஞ்சிபுரம் மாவட்டததில் ் வள்ளத்தடுபபு முனதனேறபொடடு பெணிகள மந்தம்
zzமழைக்காலம் நெருங்கியும் அ்ற்றப்படகாத ஆககிரமிபபு்ள்

 �இரா.ஜெயபிரகாஷ்

 �்காஞ்சிபுரம்
ோஞ்சிபுரம ்மாவட்டத்தில் ேடநத 
2015-ம ஆண்டு ஏற்்பட்ட ேை்மறழ 
ோரண்மாே ஏற்்பட்ட ச்பரும சவள் 
ளத்தால் ஆயிரகேணகோை குடியி 
ருபபுேள் கசத்மறடநதை. இவவாறு 
்மறழநீர் புகுநது குடியிருபபுேள் 
கசத்மறடநததற்கு நீர்நிறை 
ஆககிரமிபபுேள் ச்பரும ோரண்மாே 

அற்மநதை. சவள்ளம வநதால் 
ச்மாளிப்பதற்ோை முன்கைற்்பாடு 
திட்டஙேள் ்மட்டுக்ம விறு, விறுப்பாே 
நறடச்பற்று வருவதாேவும, சவள் 
ளம வரா்மல் தடுப்பதற்குரிய 
நடவடிகறே எடுகேப்படவில்றை 
என்றும கூைப்படுகிைது. 

இதுகுறித்து ச்பாது்மகேள் சிைர் 
கூறுமக்பாது, “குறிப்பாே கவே 
வதி ஆற்றில் 1,200-ககும க்மற்்பட்ட 
வீடுேள் ஆககிரமித்து ேட்டப 

்பட்டுள்ளை. இவர்ேளுககு 
கீழ்ேதிர்பூர் ்பகுதியில் ்மாற்று 
இடம ஒதுககி அஙகு அடுககு்மாடி 
குடியிருபபுேள் ேட்டப்பட்டுள்ளை. 
அநத குடியிருபபுேளுககு கவேவதி 
ஆற்றில் வசிககும ்மகேள் இன்னும 
குடிய்மர்த்தப்படவில்றை. அநத 
வீடுேள் ேட்டி முடிகேப்பட்டு வீணாே 
கிடககின்ைை. ஆறு, ோல்வாயேள் 
ஆககிரமிபபு ோரண்மாேகவ சவள்ள 
்பாதிபபுேள் ஏற்்பட்டை. ஆைால் 

அநத ஆககிரமிபபுேறள அேற்றி 
சவள்ள ்பாதிபபுேறளத்  தடுகே 
முன்சைச்சரிகறே நடவடிகறே 
இபக்பாது அவசியம” என்ைைர்.

இது குறித்து ்மாவட்ட ஆட்சியர் 
்மா.ஆர்த்தியிடம கேட்டக்பாது, 
“கவேவதி ஆற்றின் ேறரயில் வசிக 
கும ்மகேறள கீழ்ேதிர்பூர் குடிறச 
்மாற்று வாரிய குடியிருபபுககு 
்மாற்றும நடவடிகறேேறள எடுத்து 
வருகிகைாம. ்பயைாளிேள் ்பஙகுத் 

சதாறேயாே ரூ.1.5 ைட்சம 
ேட்ட கவண்டியுள்ளது. அதறை 
ேட்டுவதற்கு குடிறச ்மாற்று 
வாரியம, ச்பாது்மகேள் ்மற்றும 
வஙகிேள் மூைம முமமுறைக 
கூட்டம நடத்த ஏற்்பாடு சசயது 
வருகிகைாம. அநத ்மகேளிடம க்பசி 
அவர்ேறள கீழ்ேதிர்பூர் குடியிருபபு 
்மாற்றும நடவடிகறே எடுத்த பிைகு 
ஆககிரமிபபுேள் அேற்ைப்படும 
என்ைார்.

CHENNAI
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