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46வது வருொந்திர டபாதுக்கூட்ெ அறிவிப்பு 
எம்பிஎஸ் லிமிடெட் (‘‘கம்டபைி’’) உறுப்பிைர்களின் 46வது வருொந்திர 
டபாதுக்கூட்ெம்  டெவ்வாய்  கிழனம, ஜூனல 19, 2016 அன்று மானல 3.00 மணிக்கு தி 
டரயின்ட்ரீ ட ாட்ெல்ஸ், 636, அண்ணா ொனல, டதைாம்டபட்னெ, டென்னை–600 005ல் 

நனெடபறுகிறது என்று இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது. ொதாரண மற்றும் ெிறப்பு 
அலுவல்கனள டெயல்படுத்தும் விவரங்கள் அெங்கிய கூட்ெ அறிக்னக, மார்ச் 31, 2016ல் 

முடிந்த நிதி ஆண்டுக்காை தணிக்னக டெய்யப்பட்ெ தைியாை மற்றும் 

ஒருங்கினணந்த நிதிநினல அறிக்னககள், தணிக்னகயாளர் அறிக்னக மற்றும் 

இயக்குைர்களின் அறிக்னக ஆகியனவ கம்டபைியில் பதிவு டெய்த அல்லது 

டெபாெிட்ெரிகளில் கினெத்த இடமயில் முகவரியில் உள்ள உறுப்பிைர்களுக்கு 

இடமயில் மூலம் ஜூன் 24, 2016 அன்றும், இடமயில் முகவரிகனள பதிவு டெய்யாத 

உறுப்பிைர்களுக்கு அவர்கள் பதிவு டெய்த தபால் முகவரிக்கு காகித நகல்கள் 

அனுமதிக்கப்பட்ெ முனறயில் ஜூன் 24, 2016 அன்றும் அனுப்பி னவக்கப்பட்டுள்ளது. 

வருொந்திர டபாதுக்கூட்ெ அறிவிப்பு மற்றும் டமற்டொன்ை ஆவணங்கள் 

கம்டபைியின் டவப்னெட் (www.adi-mps.com)ட்டில் உள்ளது மற்றும் வருொந்திர 
டபாதுக்கூட்ெம் நனெடபறும் நாள் வனர அலுவல் டநரத்தில் ெைிக்கிழனமகள் 

நீங்கலாக அனைத்து டவனல நாட்களிலும்  டவனல டநரத்தில் (கானல 10.00 மணி 
முதல் மானல 05.00 மணி வனர) கம்டபைியின் பதிவு அலுவலகத்திலும் வருொந்திர 
டபாதுக்கூட்ெம் நனெடபறும் இெத்தில் கூட்ெம் நெக்கும் டநரத்திலும் டமற்டொன்ை 

ஆவணங்கள் பார்னவக்காக னவக்கப்பட்டிருக்கும் என்று இதன் மூலம் 

உறுப்பிைர்களுக்கு அறிவிக்கப்படுகிறது. 

கம்டபைிகள் ெட்ெம் 2013 பிரிவு 108, கம்டபைிகள் (டமலாண்னம மற்றும் நிர்வாகம்) 

விதிகள் 2014, விதி 20, திருத்தப்பட்ெ கம்டபைிகள் (டமலாண்னம மற்றும் நிர்வாகம்) 

விதிகள் 2015, மற்றும் டெபி (பட்டியல் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் டவளியடீு டதனவகள்)  

விதி 2015 விதி 44–ன்படி, வருொந்திர டபாதுக்கூட்ெம் நனெடபறும் இெம் தவிர டவறு 

இெத்தில் இருந்தால் (‘டதானலதூர மின்ைணு வாக்குப்பதிவு’) வருொந்திர 
டபாதுக்கூட்ெ அறிவிப்பில் குறிப்பிெப்பட்டுள்ள அனைத்து தீர்மாைங்கள் மீது 

டென்ட்ரல் டெபாெிட்ெரி ெர்வெீஸ் (இந்தியா) லிமிடெட்டின்  (ெிடிஎஸ்எல்) மூலமாக 

அளிக்கப்படும் மின்ைணு முனறயில் வாக்குகனள பதிவு டெய்யலாம் மற்றும் 

டதானலதூர மின்ைணு வாக்குப்பதிவின் மூலமாக வர்த்தகம் டெயல்படுத்தப்படும். 

ெிடிஎஸ்எல்–ன் டவப்னெட்டில்   (www.evotingindia.com) வருொந்திர டபாதுக்கூட்ெ 

அறிவிப்பு உள்ளது. 

டதானலதூர மின்ைணு வாக்குப்பதிவு ெைிக்கிழனம, ஜூனல 16, 2016 (கானல 9.00 மணி) 
(இந்திய டநரப்படி) டதாெங்கி திங்கட்கிழனம, ஜூனல 18, 2016 (மானல 5.00) (இந்திய 

டநரப்படி) அன்று முடிவனெகிறது. இந்த காலத்தில் உறுப்பிைர்கள் மின்ைணு மூலம் 

வாக்களிக்கலாம்.  அதன்பிறகு ெிடிஎஸ்எல்–லிைால் டதானலதூர மின்ைணு 

வாக்குப்பதிவு டெயலிழக்க டெய்யப்படும். டமற்டொன்ை நாள் மற்றும் டநரத்திற்கு 

பின்ைர் மின்ைணு வாக்குப்பதிவு அனுமதிக்கப்பெமாட்ொது. 

வருொந்திர டபாதுக்கூட்ெம் நனெடபறும் இெத்தில் வாக்குச்ெீட்டு மூலமாக 

வாக்களிக்க வெதி டெய்யப்படும். கூட்ெத்திற்கு ஆஜராகும் உறுப்பிைர்கள் டதானலதூர 
மின்ைணு வாக்குப்பதிவு டெய்யாத பட்ெத்தில் வாக்குச்ெீட்டு மூலமாக கூட்ெத்தில் 

வாக்களிக்கலாம்.  வருொந்திர கூட்ெத்திற்கு முன்பாக டதானலதூர மின்ைணு 

வாக்குப்பதினவ டெய்தவர்கள் வருொந்திர டபாதுக்கூட்ெத்தில் பங்டகற்கலாம். 

ஆைால் வாக்களிக்க உரினம கினெயாது. 

டெவ்வாய்க்கிழனம, ஜூனல 12, 2016 (‘‘கட் ஆப் டததி’’) அன்று கம்டபைியின் 

டெலுத்தப்பட்ெ பங்கு மூலதைத்தில் னவத்துள்ள ெமபங்குகள் விகிதத்தில் 

உறுப்பிைர்களின் வாக்களிக்கும் உரினம இருக்கும். கட் ஆப் டததியன்று 

உறுப்பிைர்கள் பதிடவட்டில் பதிவு டெய்துள்ளவர்கள் அல்லது டெபாெிட்ெரிகளிைால் 



பராமரிக்கப்படும் பயனுள்ள உரினமயாளர்கள் பதிடவட்டில் உள்ளவர்கள்  வருொந்திர 
டபாதுக்கூட்ெ அறிவிப்பில் குறிப்பிெப்பட்டுள்ள அனைத்து தீர்மாைங்களின் மீதும் 

வாக்களிக்க தகுதியாைவர்கள் ஆவர். அவர்கள் டதானலதூர மின்ைணு வாக்குப்பதிவு 

அல்லது வருொந்திர டபாதுக்கூட்ெத்தில் தபால் ஓட்டு மூலம் வாக்களிக்கலாம். 

வருொந்திர டபாதுக்கூட்ெ அறிவிப்பு அனுப்பிய பிறகு கம்டபைியின் 

உறுப்பிைர்களாைவர்கள் மற்றும் கட் ஆப் டததியன்று பங்குகனள னவத்துள்ளவர்கள் 

helpdesk.evoting@cdslindia.com or investor@cameoindia.comக்கு டகாரிக்னக விடுத்து யூெர் ஐடி 

மற்றும் பாஸ்டவர்னெ டபற்று வாக்களிக்கலாம். 

வருொந்திர டபாதுக்கூட்ெ அறிவிப்பில் யூெர் ஐடி மற்றும் பாஸ்டவர்னெ 

டபறுவதற்காை விவரமாை நனெமுனறகள் உள்ளது. டமலும் கம்டபைியின் 

டவப்னெட்டிலும் உள்ளது.  மின்ைணு வாக்குப்பதிவிற்காக ஏற்கைடவ ெிடிஎஸ்எல்–ல் 

பதிவு டெய்திருந்தால் அவர்கள் தற்டபானதய யூெர் ஐடி மற்றும் பாஸ்டவர்னெ 

பயன்படுத்தி டதானலதூர மின்ைணு வாக்குப்பதிவின் மூலம் வாக்களிக்கலாம். 

மின்ைணு வாக்குப்பதிவு டதாெர்பாக ஏடதனும் ெந்டதகம் இருப்பின் அது குறித்து 

அடிக்கடி டகட்கப்படும் டகள்விகனள அணுகலாம் மற்றும் www.evotingindia.comல் உதவிப் 

பிரிவின் கீழ் உள்ள மின்ைணு வாக்குப்பதிவு உபடயாக னகடயட்னெ பார்னவயிெலாம் 

அல்லது helpdesk.evotingindia@cdslindia.comக்கு இடமயில் மூலமாக அணுகலாம். 

ஒருடவனள மின்ைணு வாக்குப்பதிவு  வெதி டதாெர்பாை குனறகள் ஏடதனும் 

இருப்பின், அது குறித்து  திரு. ராடகஷ் தல்வி, துனண டமலாளர், டென்ட்ரல் 

டெபாெிட்ெரி ெர்வெீஸ் (இந்தியா) லிமிடெட், (ெிடிஎஸ்எல்), 17வது தளம்,  பிடராஸ் 

ஜஜீபீாய் ெவர்ஸ், தலால் டதரு, டகாட்னெ, மும்னப–400 001, 

helpdesk.evotingindia@cdslindia.com, டதானலடபெி 022–22728588 அவர்கனள அணுகலாம். 

வருொந்திர டபாதுக்கூட்ெத்தில் கலந்து டகாண்டு வாக்களிக்க தகுதி உள்ள நபர்கள் 

டநரடியாகடவா/பதிலி/அங்கீகரிக்கப்பட்ெ பிரதிநிதி (கார்ப்படரட் உறுப்பிைர்களாக 

இருப்பின்) மூலடமா வாக்களிக்கலாம். பதிலிக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்ெ படிவத்தில் 

கூட்ெத்தில் ஆஜராகி வாக்களிக்க தகுதி உள்ள நபர் னகடயாப்பமிட்டு  அதனை 

வருொந்திர டபாதுக்கூட்ெம் நனெடபறுவதற்கு 48 மணி டநரத்திற்கு முன்பாக 

கம்டபைியின் பதிவு அலுவலகத்தில் டெபாெிட் டெய்ய டவண்டும். 

இயக்குைர்கள் குழுவின் ஆனணப்படி 

எம்பிஎஸ் லிமிடெட்டுக்காக 

ஒப்பம்/– 

இெம் :  டநாய்ொ                       ிடதஷ் குமார் 
டஜயின் 

டததி  :  ஜூன் 24, 2016                                                  DGM-–ெட்ெம் மற்றும் கம்டபைி 
டெயலாளர் 
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அறிவிப்பு 
டெபி (பட்டியல் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் டவளியீடு டதனவகள்) விதிகள் 2015ன் விதிகள் மற்றும் 

கம்டபைிகள் ெட்ெம் 2013 விதிகளின்படி, கம்டபைியின் 46 வருொந்திர டபாதுக்கூட்ெம் 

நனெடபறுவனதடயாட்டி கம்டபைியின் உறுப்பிைர்கள் பதிடவடு மற்றும் பங்கு மாற்று புத்தகங்கள் 

டெவ்வாய்க்கிழனம, ஜூன் 28, 2016 முதல் புதன்கிழனம, ஜூன் 29, 2016 முடிய (இரு நாட்களும் டெர்த்து) 

மூெப்பட்டிருக்கும் என்று இதன் மூலம் அறிவிக்கப்படுகிறது.  




