
 

PLEASE ADDRESS ALL COMMUNICATIONS TO THE FACTORY 

 

 

 
December 13, 2022 

 
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 
 

To 
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 – Deposit scheme 
 
We enclose herewith copies of the newspaper advertisement published in “Financial Express” (English 
– All edition) and “Hindu-Tamil” (Tamil – Chennai edition) in connection with the deposit scheme.                        
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 
 
 
 
 
K V Lakshmi 
Company Secretary & Compliance Officer 
 
Encl.: As above 
  

http://www.wheelsindia.com/
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சனி, டிசம்பர் 10, 2022 3
CHENNAI

குஜராத் தேரேலில் வெற்றி

பிரதமர் மமோடிக்கு ஓபிஎஸ், 
ஜி.மே.வோசன் வோழ்த்து

 zவென்னை
குஜராத் தேரேலில் பாஜக 
வெற்றி வபற்்றேற்காக பிரேமர 
தமாடிக்கு ஓ.பன்னீரவசெல்ெம் 
எழுதியுள்ள கடிேத்தில், ‘குஜ 
ராத் செட்டபதபரவெ தேரேலில் 
150-க்கும் தமற்பட்ட வோகுதி 
களில் வென்று, வோ்டரந்து 
7-ெது முவ்றயாக ஆடசிவய 
பிடித்து புதிய சொேவை பவ்டத் 
துளளீரகள. இந்ே செொலுக்கு 
வபாறுபதபற்று, திட்டமிடடு 
தபாற்றுேலுக்குரிய வெற்றிவய 
நிவைநாடடிய ேஙகளுக்கு 
எைது ொழ்த்துகவ்ள வேரி 
வித்துக் வகாளகித்றன். நமது 
இரு கடசிகளுக்கு இவ்டயி 
ைாை உ்றவெ தமம்படுத்ே 
மடடுமல்ைாது, மக்கள நைன் 
சொரந்ே பணிகவ்ள தமற்வகாள 
்ளவும் ேஙகளு்டன் பணியாற்்ற 

காத்திருக்கித்றன்’ எை 
கூறியுள்ளார.

ேமாகா ேவைெர ஜி.தக. 
ொசென் வெளியிட்ட அறிக்வக 
யில், ‘குஜராத் அரசியல் ெரைாற் 
றில் முேன்முவ்றயாக 156 செட்டப 
தபரவெ வோகுதிகளில் பாஜக 
வெற்றி வபற்றிருபபது வபரு 
வமக்குரியது. இேற்வகல்ைாம் 
அடிபபவ்டக் காரணம், பிரேமர 
தமாடி மீது மக்கள வெத்தி 
ருக்கும் நம்பிக்வக. குஜராத் 
மாநிைத்வே வோ்டரந்து ஆடசி 
வசெய்துெரும் பாஜகவின் மக்கள 
நைன் காக்கும் வசெயல்பாடு 
களும், திட்டஙகளும் இந்ே 
சொேவை வெற்றிவய வகாடுத்தி 
ருக்கி்றது. இந்ே வெற்றிக்காக 
பிரேமர தமாடிக்கு பாராடடு 
கவ்ள வேரிவித்துக் வகாளகி 
த்றன்’ எை வரிவித்துள்ளார.

ேமிழகத்தில் இருந்து வெளிநாடுகளுக்கு

சுவோமி சிலைேலை ேடத்திய தீனதயோைன் மரணம்
hh ெரெதேெ கடத்ேல் மனனைன சுபாஷ் கபூரின ெலதுகரமாக இருந்ேெர

 zவென்னை
செரெதேசெ சிவை க்டத்ேல் மன்ைன் 
சுபாஷ் கபூரின் ெைதுகரமாக 
வசெயல்பட்ட தீைேயா்ளன் ெயது 
மூபபு, உ்டல்நைக் குவ்றொல் 
வசென்வையில் காைமாைார. 
அெருக்கு ெயது 90.

ேமிழகம் உடப்ட நாடடின் பை 
மாநிைஙகளில் இருந்து பழவம 
ொய்ந்ே சுொமி சிவைகள, 
கவைப வபாக்கிஷஙகள பல் 
தெறு நாடுகளுக்கு க்டந்ே பை 
ஆண்டுக்ளாக க்டத்ேபபடடு 
அஙகுள்ள அருஙகாடசியகங 
கள, சிவை தசெகரிக்கும் ேனியார 
அவமபபுகளுக்கு பை தகாடி 
ரூபாய்க்கு விற்கபபடடிருபபது, 
ேமிழக சிவை க்டத்ேல் ேடுபபு 
பிரிவு தபாலீஸார ந்டத்திய 
விசொரவணயில் வேரியெந்ேது.

 இதில் வபரும்பாைாை 
சிவைகள க்டத்ேபபட்டேற்கு 
மூவ்ளயாக வசெயல்பட்டது 
நியூயாரக்கில் ெசித்து ெந்ே 
சுபாஷ்செந்திர கபூர (73) என்ப 
தும் வேரியெந்ேது.

பிரபை கவைப வபாருள 
வியாபாரியாக ேன்வை அவ்ட 

யா்ளபபடுத்திக் வகாண்்ட 
சுபாஷ் கபூருக்கு, இந்தியாவில் 
இருந்து சிவைகவ்ள க்டத்ே 
தகர்ளாவெ தசெரந்ே செஞ்சீவி 
அதசொகன், வசென்வை ஆழ்ொர 
தபடவ்டவய தசெரந்ே தீைே 
யா்ளன், தநபா்ளத்வே தசெரந்ே 
ெல்ைப பிரகாஷ், ஆதித்ய 
பிரகாஷ் உளளிடத்டார உேவி 
யாக இருந்ேைர. 

சுபாஷ் கபூரின் ெைதுகரமாக 
வசெயல்பட்ட தீைேயா்ளவை, 
அபதபாவேவய சிவை க்டத்ேல் 
ேடுபபு பிரிவு டிஐஜி வபான் 
மாணிக்கதெல் ேவைவமயி 

ைாை தபாலீஸார க்டந்ே 2016-ல் 
வசென்வை ஆழ்ொரதபடவ்டயில் 
வகது வசெய்ேைர. அெரது வீடு, 
கவைக்கூ்டம் உடப்ட பை இ்டங 
களில் பை தகாடி ரூபாய் மதிப 
புவ்டய 200-க்கும் தமற்பட்ட 
கவைப வபாருடகள வகபபற்்றப 
பட்டை. அெர மீது 12 ெழக்குகள 
பதிவு வசெய்யபபட்டை.

பின்ைர, ஜாமீனில் வெளிதய 
ெந்ே அெர, தபாலீஸ் 
விசொரவணக்கு ஒத்துவழபபு 

ேருெோகவும், கூட்டாளிகள 
குறித்ே ேகெல்கவ்ள வேரிவிபப 
ோகவும் கூறி அபரூெராக 
மாறிைார.

இந்ே நிவையில், ெயது 
மூபபு, உ்டல்நைக் குவ்றவு 
காரணமாக வசென்வை மயிைாப 
பூரில் உள்ள ேனியார மருத்துெ 
மவையில் தசெரக்கபபட்ட தீைே 
யா்ளன், சிகிசவசெ பைனின்றி 
2 நாடகளுக்கு முன்பு உயி 
ரிழந்ோர.

வென்னையில் பள்ளி, கல்லூரி, அலுெலக தநரஙகளில்

குபலபை ைோரிேலை இயக்ே தலட மேோரி வழக்கு
 zவென்னை

வசென்வை வகா்ளத்தூவரச தசெரந்ே ெழக் 
கறிஞர ஆைந்த் வசென்வை உயர நீதிமன் 
்றத்தில் ோக்கல் வசெய்துள்ள வபாதுநை 
மனுவில், “வசென்வையில் குபவபவய 
தசெகரித்துக் வகாண்டு குபவப கி்டஙகு 
களுக்கு வசெல்லும் ைாரிகளின் பின்ைால் 
ொகை ஓடடிகள நிம்மதியாகப பயணம் 
வசெய்ய முடியாே நிவை உள்ளது.

இந்ே ைாரிகளிலிருந்து ெழிந்தோடும் 
கழிவுநீரால் வீசும் துரநாற்்றம் அந்ே பகுதி 
முழுெதும் ஆக்கிரமித்து விடுகி்றது. 
இேைால், குபவப ைாரிகளின் பின்ைால் 
வசெல்தொர மூக்வகப வபாத்திக்வகாண்டு 

வசெல்ை தெண்டியுள்ளது. குபவப மீது 
ெவைவயப தபாரத்ோமல் வசெல்ெோல் 
குபவப காற்றில் ப்றந்து சொவையில் 
வகாடடுகி்றது. இேைால் அந்ே பகுதியில் 
சுகாோர சீரதகடு ஏற்படுகி்றது.

வெளிநாடுகளில் இரவு தநரஙகளில் 
மடடுதம குபவப ைாரிகள இயக்கப 
படுகின்்றை. அதேதபாை, வசென்வையி 
லும் இரவில் மடடும் குபவப ைாரிகவ்ள 
இயக்க அறிவுறுத்ே தெண்டும். ேற் 
தபாது காவை தெவ்ளகளில் குறிப 
பாக பளளி, கல்லூரி மற்றும் அலுெை 
கம் வசெல்லும் தபாக்குெரத்து வநரிசெல் 
மிகுந்ே தநரஙகளில் குபவப ைாரிகள 

குபவபவய தசெகரிக்கும் பணியில் ஈடு 
படுத்ேபபடுகின்்றை. இேைால் பளளி, 
கல்லூரி மாணெ, மாணவிகளும், 
அலுெைகஙகளுக்குச வசெல்தொரும் 
தபாக்குெரத்து வநரிசெலில் சிக்கி கடும் 
பாதிபபுக்குள்ளாகி ெருகின்்றைர.

எைதெ குபவப ைாரிகவ்ள காவை 
7 மணி முேல் 10 மணி ெவரயிலும், 
மாவை 4 மணி முேல் 7 மணி ெவரயி 
லும் வசென்வை மாநகருக்குள இயக்க 
ேவ்ட விதிக்க தெண்டும்” எை அதில் 
தகாரியுள்ளார.

இந்ே மனு விவரவில் விசொரவணக்கு 
ெரவுள்ளது.hÏ தீனைேயாளன

காே்ல வோடர மறுத்ே

மோணவிலய பீர் பைோட்டிைோல் 
குத்திய இலைஞர் லேது
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காேவை வோ்டர மறுத்ே நரசிங 
மாணவிவய பீர பாடடிைால் 
குத்திய இவ்ளஞர வகது வசெய் 
யபபடடுள்ளார.

அம்பத்தூவர அடுத்ே பட 
்டவரொக்கம் பகுதியில் ேனியார  
வசெவிலியர கல்லூரி உள்ளது. 
இஙகு ஆெடி அருதக பட்டாபி 
ராவமச தசெரந்ே 17 ெயது மாணவி  
ஒருெர முேைாமாண்டு படித்து 
ெருகி்றார. இெருக்கும், விழுப 
புரம் மாெட்டம், உளுந்தூர 
தபடவ்ட, கருதெபபிவைபாவ்ள 
யம் கிராமத்வேச தசெரந்ே 
ஐயபபன் (24) என்பெருக்கும் 
இவ்டதய இன்ஸ்்டாகிராம் மூைம்  
நடபு ஏற்பட்டது. இெர, வசென் 
வைவய அடுத்ே காைத்தூரில் 
உள்ள உணெகத்தில் ஊழியரா 
கப பணியாற்றி ெருகி்றார. இரு 
ெரும் க்டந்ே 3 ஆண்டுக்ளாக 
காேலித்ேோக கூ்றபபடுகி்றது.

இந்நிவையில், க்டந்ே 3 மாே 
மாக ஐயபபனு்டன் கல்லூரி 
மாணவிக்கும் கருத்து தெறுபாடு  
ஏற்படடு, காேவை விட்டோக  
கூ்றபபடுகி்றது. தமலும், அெரு 
்டன் மாணவி தபசுெவேயும்  

நிறுத்தியவேடுத்து, ஐயபபன்  
மாணவிவய தநரில் செந்திக்க  
தநற்று முன்திைம் மாவை பட 
்டவரொக்கம் வசெவிலியர கல் 
லூரிக்கு வசென்றுள்ளார.

அஙகிருந்து மாணவி வீட 
டிற்கு வசெல்ை அம்பத்தூர, ஞாை 
மூரத்தி நகர ெழியாக ெந்ே 
அெவர ஐயபபன் செந்தித்து தபசெ 
முயன்்ற தபாது, அெர தபசெ 
மறுத்து வசென்றுள்ளார. இேைால் 
ஏற்பட்ட ேகராறில் ஆத்திரம் 
அவ்டந்ே ஐயபபன் சொவையில் 
கி்டந்ே காலி பீரபாடடிவை  
உவ்டத்து மாணவியின் கழுத்தில்  
குத்தி உள்ளார. இதில் அெர அைறி  
துடித்ேவே பாரத்து அக்கம்பக் 
கத்திைர ஓடி ெந்து, அெவர  
மீடடு அம்பத்தூரில் உள்ள ேனி 
யார மருத்துெமவையில் சிகிச 
வசெக்காக வகாண்டு தசெரத்ேைர.

தமலும், வபாதுமக்கள 
ஐயபபவை பிடித்து ேரம அடி  
வகாடுத்து அம்பத்தூர காெல் 
நிவையத்தில் ஒபபவ்டத்ேைர. 
இவேயடுத்து அெர வகது வசெய் 
யபபட்டார. பின்ைர நீதிமன்்ற 
காெலில் சிவ்றயில் அவ்டக்கப 
பட்டார.

நஙகநல்லூர பகுதி மக்களுக்கு 

ேணினி பைட்டோ வழங்கும் முேோம்
hh அ்மசெர, ஆட்சியர பஙதகற்பு
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ஆைந்தூர 12-ெது மண்்டைம் 167-
ெது ொரடுக்கு உடபட்ட நஙக 
நல்லூரில் உள்ள வபாதுமக்கள, 
அடுக்கு மாடியில் குடியிருபப 
ெரகளுக்கு கணினி பட்டா 
ெழஙகுெேற்காை சி்றபபு முகாம்  
நஙகநல்லூரில் நவ்டவபற்்றது.

இந்ே முகாமுக்கு குறு, சிறு  
மற்றும் நடுத்ேர வோழில் நிறு 
ெைஙகள துவ்ற அவமசசெர 
ோ.தமா.அன்பரசென் ேவைவம 
ெகித்ோர. வசென்வை மாெட்ட 
ஆடசியா்ளர அமரதஜாதி, நிை  
அ்ளவெ மற்றும் நிைெரி திட்ட  
இயக்குநர விைய், மாெட்ட ெரு 
ொய் அலுெைர வஜயராஜ், 
தகாட்டாடசியர சொய்ெரத்தினி, 
ஆைந்தூர மண்்டைக் குழு ேவை 
ெர என்.செந்திரன் ஆகிதயார முன் 
னிவை ெகித்ேைர. 167-ெது 
ொரடு மன்்ற உறுபபிைர துரகா 

தேவி ந்டராஜன் ெரதெற்்றார.
இந்ே முகாமில் 500-க்கு தமற் 

பட்ட குடியிருபதபார மற்றும்  
வபாதுமக்கள பட்டா தகடடு  
மனு வகாடுத்ேைர. மனுக்கவ்ளப  
வபற்றுக்வகாண்்ட அவமசசெர  
ோ.தமா.அன்பரசென் தபசும் 
தபாது, “அடுக்குமாடிகளில் குடி 
யிருக்கும் உரிவமயா்ளரகளுக்கு  
கணினி பட்டா ெழஙகுெேற் 
காகப வப்றபபட்ட ஆெணஙகள 
பதிவு வசெய்யபபடடு, ெருொய் 
துவ்றயிைர செரிபாரத்ே பி்றகு 20  
நாடகளில் கணினி பட்டா ெழங 
கபபடும். இந்ே பட்டா ெழஙகும் 
சி்றபபு முகாம் ஒவவொரு ொரடி 
லும் நவ்டவபறும்” என்்றார.

இந்ே முகாமில் ஆைந்தூர 
மண்்டை உேவி ஆவணயர 
பாஸ்கரன், வசெயற்வபாறியா்ளர 
முருகதெல் உளளிட்ட அதிகாரி 
கள கைந்து வகாண்்டைர. 
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