
எம்ிஎஸ் ிநிடெட் 

திவு அலுயகம்: RR ெயர்ஸ் IV, சூப்ர் A, 16/17,  

T V K இண்ெஸ்ட்ரினல் எஸ்டெட்,  கிண்டி, டென்ன–600 032, தநிழ்ாடு 

CIN: L22122TN1970PLC005795 

  Website: www.adi-mps.com            Email: investors@adi-mps.com;  

Tel: 044–49162222; Fax: 044–49162225     

47யது யருொந்திப டாதுக்கூட்ெ அியிப்பு 
எம்ிஎஸ் ிநிடெட் (‘‘கம்டி’’) உறுப்ிர்கின் 47யது யருொந்திப டாதுக்கூட்ெம் புதன்கிமனந, ஜூன 19, 2017 அன்று நான 3.00 

நணிக்கு தி டபனின்ட்ரீ ட ாட்ெல்ஸ், 636, அண்ணா ொன, டதாம்டட்னெ, டென்ன–600 005, தநிழ்ாடு என் முகயரினில் 

னெடறுகிது என்று இதன் மூம் அியிக்கப்டுகிது. ொதாபண நற்றும் ெிப்பு அலுயல்கன டெனல்டுத்தும் யியபங்கள் அெங்கின 

கூட்ெ அிக்னக, நார்ச் 31, 2017ல் முடிந்த ிதி ஆண்டுக்கா தணிக்னக டெய்னப்ட்ெ தினா நற்றும் ருங்கினணந்த ிதிின 

அிக்னககள், தணிக்னகனார் அிக்னக நற்றும் இனக்குர்கள் குழு அிக்னக ஆகினனய கம்டினில் திவு டெய்த அல்து 

டொெிட்ெரிகில் கினெத்த இடநனில் முகயரினில் உள் உறுப்ிர்களுக்கு இடநனில் மூமும், இடநனில் முகயரிகன திவு 

டெய்னாத உறுப்ிர்களுக்கு அயர்கள் திவு டெய்த தால் முகயரிக்கு காகித கல்கள் அனுநதிக்கப்ட்ெ முனனில் அனுப்ி  னயக்கும்  

ணி ஜூன் 24, 2017 அன்று முடியனெந்தது. 

47யது யருொந்திப டாதுக்கூட்ெ அியிப்பு நற்றும் டநற்டொன் ஆயணங்கள் கம்டினின் டயப்னெட்(www.adi-mps.com)ட்டில் உள்து 

நற்றும் யருொந்திப டாதுக்கூட்ெம் னெடறும் ாள் யனப ெிக்கிமனநகள் ீங்காக அனத்து டயன ாட்கிலும்  டயன 

டபத்தில் (கான 10.00 நணி முதல் நான 05.00 நணி யனப) கம்டினின் திவு அலுயகத்திலும் யருொந்திப டாதுக்கூட்ெம் 

னெடறும் இெத்திலும் டநற்டொன் ஆயணங்கள் ார்னயக்காக னயக்கப்ட்டிருக்கும் என்று இதன் மூம் உறுப்ிர்களுக்கு 

அியிக்கப்டுகிது. 

கம்டிகள் ெட்ெம் 2013, அதன் கீழுள் யிதிகள் நற்றும் டெி (ட்டினல் கட்டுப்ாடுகள் நற்றும் டயினடீு டதனயகள்)  யிதி 2015ன்டி 

(‘‘ட்டினல் யிதிமுனகள்’’)ன்டி, கம்டினின் 47யது யருொந்திப டாதுக்கூட்ெம் னெடறுனதடனாட்டி கம்டினின் 

உறுப்ிர்கள் திடயடு நற்றும் ங்கு ரிநாற் புத்தகங்கள் திங்கட்கிமனந, ஜூன 17, 2017 முதல் புதன்கிமனந, ஜூன 19, 2017 முடின 

(இரு ாட்களும் டெர்த்து) மூெப்ட்டிருக்கும் என்று இதன் மூம் டநலும் உறுப்ிர்களுக்கு அியிக்கப்டுகிது.   

கம்டிகள் ெட்ெம் 2013 ிரிவு 108, கம்டிகள் (டநாண்னந நற்றும் ிர்யாகம்) யிதிகள் 2014, யிதி 20, திருத்தப்ட்ெ கம்டிகள் 

(டநாண்னந நற்றும் ிர்யாகம்) யிதிகள் 2015, நற்றும் ட்டினல் யிதிமுனகின் யிதி 44–ன்டி, யருொந்திப டாதுக்கூட்ெம் 

னெடறும் இெம் தயிப டயறு இெத்தில் இருந்தால் (‘டதானதூப நின்ணு யாக்குப்திவு’) யருொந்திப டாதுக்கூட்ெ அியிப்ில் 

குிப்ிெப்ட்டுள் அனத்து தீர்நாங்கள் நீது டென்ட்பல் டொெிட்ெரி ெர்யெீஸ் (இந்தினா) ிநிடெட்டின்  (ெிடிஎஸ்எல்) மூநாக 

அிக்கப்டும் நின்ணு முனனில் யாக்குகன திவு டெய்னாம் நற்றும் டதானதூப நின்ணு யாக்குப்தியின் மூநாக யர்த்தகம் 

டெனல்டுத்தப்டும். ெிடிஎஸ்எல்–ன் டயப்னெட்டில் (www.evotingindia.com) யருொந்திப டாதுக்கூட்ெ அியிப்பு உள்து. 

டதானதூப நின்ணு யாக்குப்திவு ஞானிற்றுக்கிமனந, ஜூன 16, 2017 (கான 9.00 நணி) (இந்தின டபப்டி) டதாெங்கி 
டெவ்யாய்க்கிமனந, ஜூன 18, 2017 (நான 5.00) (இந்தின டபப்டி) அன்று முடியனெகிது. இந்த காத்தில் உறுப்ிர்கள் நின்ணு 

மூம் யாக்கிக்காம்.  அதன்ிகு ெிடிஎஸ்எல்–ிால் டதானதூப நின்ணு யாக்குப்திவு டெனிமக்க டெய்னப்டும். 

டநற்டொன் ாள் நற்றும் டபத்திற்கு ின்ர் நின்ணு யாக்குப்திவு அனுநதிக்கப்ெநாட்ொது. 

யருொந்திப டாதுக்கூட்ெம் னெடறும் இெத்தில் யாக்குச்ெீட்டு மூநாக யாக்கிக்க யெதி டெய்னப்டும். கூட்ெத்திற்கு ஆஜபாகும் 

உறுப்ிர்கள் டதானதூப நின்ணு யாக்குப்திவு டெய்னாத ட்ெத்தில் யாக்குச்ெீட்டு மூநாக கூட்ெத்தில் யாக்கிக்காம்.  

யருொந்திப கூட்ெத்திற்கு முன்ாக டதானதூப நின்ணு யாக்குப்தினய டெய்தயர்கள் யருொந்திப டாதுக்கூட்ெத்தில் ங்டகற்காம். 

ஆால் யாக்கிக்க உரினந கினெனாது. 

புதன்கிமனந, ஜூன 12, 2017 (‘‘கட் ஆப் டததி’’) அன்று கம்டினின் டெலுத்தப்ட்ெ ங்கு மூதத்தில் னயத்துள் ெநங்குகள் 

யிகிதத்தில் உறுப்ிர்கின் யாக்கிக்கும் உரினந இருக்கும். கட் ஆப் டததினன்று உறுப்ிர்கள் திடயட்டில் திவு டெய்துள்யர்கள் 

அல்து டொெிட்ெரிகிால் பாநரிக்கப்டும் னனுள் உரினநனார்கள் திடயட்டில் உள்யர்கள்  யருொந்திப டாதுக்கூட்ெ 

அியிப்ில் குிப்ிெப்ட்டுள் அனத்து தீர்நாங்கின் நீதும் யாக்கிக்க தகுதினாயர்கள் ஆயர். அயர்கள் டதானதூப நின்ணு 

யாக்குப்திவு அல்து யருொந்திப டாதுக்கூட்ெத்தில் தால் ஒட்டு மூம் யாக்கிக்காம். 

யருொந்திப டாதுக்கூட்ெ அியிப்பு அனுப்ின ிகு கம்டினின் உறுப்ிர்காயர்கள்                       நற்றும்  கட் ஆப் டததினன்று 

ங்குகன னயத்துள்யர்கள் helpdesk.evoting@cdslindia.com or investor@cameoindia.comக்கு டகாரிக்னக யிடுத்து யூெர் ஐடி நற்றும் 

ாஸ்டயர்னெ டற்று யாக்கிக்காம். 

யருொந்திப டாதுக்கூட்ெ அியிப்ில் யூெர் ஐடி நற்றும் ாஸ்டயர்னெ டறுயதற்கா யியபநா னெமுனகள் உள்து. டநலும் 

கம்டினின் டயப்னெட்டிலும் உள்து.  நின்ணு யாக்குப்தியிற்காக ஏற்கடய ெிடிஎஸ்எல்–ல் திவு டெய்திருந்தால் அயர்கள் 

தற்டானதன யூெர் ஐடி நற்றும் ாஸ்டயர்னெ னன்டுத்தி டதானதூப நின்ணு யாக்குப்தியின் மூம் யாக்கிக்காம். நின்ணு 

யாக்குப்திவு டதாெர்ாக ஏடதனும் ெந்டதகம் இருப்ின் அது குித்து அடிக்கடி டகட்கப்டும் டகள்யிகன அணுகாம் நற்றும் 

www.evotingindia.comல் உதயிப் ிரியின் கீழ் உள் நின்ணு யாக்குப்திவு உடனாக னகடனட்னெ ார்னயனிொம் அல்து 

helpdesk.evotingindia@cdslindia.comக்கு இடநனில் மூநாக அணுகாம். ருடயன நின்ணு யாக்குப்திவு யெதி டதாெர்ா 

குனகள் ஏடதனும் இருப்ின், அது குித்து  திரு. பாடகஷ் தல்யி, துனண டநார்,  ெிடிஎஸ்எல், 16யது தம்,  ிடபாஸ் ஜீஜீாய் ெயர்ஸ், 

தால் டதரு, டகாட்னெ, மும்ன–400 001, டதானடெி 18002005533 அயர்கன அணுகாம். 

யருொந்திப டாதுக்கூட்ெத்தில் கந்து டகாண்டு யாக்கிக்க தகுதி உள் ர்கள் டபடினாகடயா/திி/அங்கீகரிக்கப்ட்ெ ிபதிிதி 
(கார்ப்டபட் உறுப்ிர்காக இருப்ின்) மூடநா யாக்கிக்காம். திிக்காக ிர்ணனிக்கப்ட்ெ டியத்தில் கூட்ெத்தில் ஆஜபாகி 



யாக்கிக்க தகுதி உள் ர் னகடனாப்நிட்டு  அதன யருொந்திப டாதுக்கூட்ெம் னெடறுயதற்கு 48 நணி டபத்திற்கு முன்ாக 

கம்டினின் திவு அலுயகத்தில் டொெிட் டெய்ன டயண்டும். 

இனக்குர்கள் குழுயின் ஆனணப்டி 

எம்ிஎஸ் ிநிடெட்டுக்காக 

ப்ம்/– 

இெம் :  டாய்ொ                           ிடதஷ் குநார் டஜனின் 

   :     24, 2017                                 GM-                          


