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ெச�ைன, ேம.30-
த#ழக& '(வ*& 21 ஐ.ஏ.எ5. 

அ7கா9கைள இடமா=ற& ெச?*&, 
ஆவA உCDEட 6 மாநகராEIகJKL 
M7ய க#ஷனPகைள Qய#R*& 
தைலைம ெசயலாளP ெவ.இைறய�M 
உRதரTEUCளாP. 

இடமா=ற& ெச?யVபEUCள ஐ.ஏ.எ5. 
அ7கா9கC Tவர& வXமாY:-

* ெந\ைல மாநகராEI க#ஷனP 
].T^_ச`7ர�, நகராEI QPவாக 
இைண க#ஷனராக இடமா=ற& 
ெச?யVபEUCளாP.

* கடbP cUத\ கெலKடP (வXவா?) 
ரfIRIg கா\நைட, பா\வள&, 
h�வளR*ைற *ைண ெசயலாளராக 
மா=றVபEUCளாP.

* கா\நைட, பா\வள&, h�வளR*ைற 
cUத\ ெசயலாளராக இX`* வ`த 
TஜயலEj#, kEU வச7 ம=Y& நகPVMற 
ேம&பாEUR*ைற cUத\ ெசயலாளராக 
ெபாYVேப=lறாP.

* ம*ைர மாநகராEI க#ஷனP டாKடP 
ேக.].காPR7ேகய�, TைளயாEU 
ேம&பாEU ஆைணயR7� உYV]னP 
ெசயலாளராக Qய#KகVபEUCளாP.

* ேதm ெப9யLள& சV-கெலKடP 
I.ஏ.9ஷாV, ெந\ைல மாவEட& 
ேசர�மகாேதT சV–கெலKடராக 
ெபாYVேப=lறாP.

* தPமM9 மாவEட cEUறn சPKகைர 
ஆைல QPவாக இயKLனP ஏ.சgகP, 
cEUறn சgகgகD� cUத\ ப7வாளராக 
இடமாYத\ ெச?யVபEUCளாP.

* உயPக\TR*ைற இைண ெசயலாளP 
எ5.].காPR7கா, சoகநல� ம=Y& 
ெபpகC ேம&பாEUR*ைற cUத\ 
இயKLனராக Qய#KகVபEUCளாP.

* நாகPேகாT\ மாநகராEI க#ஷனP 
ஆஷா அqR, த#rநாU ெதாs\ வsகாEA 
ம=Y& ஏ=Yம7 ேம&பாEU QYவனR7� 
QPவாக இயKLனராக இடமா=ற& 
ெச?யVபEUCளாP.

* இ–QPவாகR7� இைண இயKLனP 
எ5.பாலtச`தP, ேசல& மாவEட 
ஊரக வளPtI 'கைமv� cUத\ 
கெலKடP ம=Y& 7Eட அ7கா9யாக 
Qய#KகVபEUCளாP.

* ஊரக வளPtI ம=Y& பfசாயR* 
ராw *ைறv� cUத\ இயKLனP எ5.
சரவண�, ம*ைர மாவEட ஊரக வளPtI 
'கைமv� cUத\ கெலKடP ம=Y& 
7Eட அ7கா9யாக ெபாYVேப=lறாP.

* cEUறn சgகgகD� cUத\ 
ப7வாளP எ&.அXணா, த#rநாU 

ஊரக MRதாKக 7EடR7� தைலைம 
ெசய\ அ7கா9யாக இடமாYத\ 
ெச?யVபEUCளாP.

* ம*TலKL ம=Y& ஆயRxPைவ 
இைண க#ஷனP எ&.தgகேவ\, 
த#rநாU நகPVMற வாrTய\ ேம&பாEU 
வா9யR7� இைண ேமலாpைம 
இயKLனP, 7Eட இயKLனராக 
ெபாYVேப=lறாP.

* ஊEA IறVM பL7 ேம&பாEU 
7EடR7� 7Eட இயKLனP டாKடP 
ேமாmகா ரானா, ஊEAv\ உCள 
த#rநாU IY ேதvைல வளPVேபாP 
ெதாs\ cEUறn ம=Y& ேதvைல 
ெதாs=சாைலகC cEடைமV]� 
(இ�EேகாசPy) ேமலாpைம 
இயKLனராக '( cUத\ ெபாYVMட� 
Qய#KகVபEUCளாP.

* ேசல& பEU வளPVMR*ைற 
இயKLனராக இX`* வX& ேக.சா`7, 
ேசல& 5டாPt ம=Y& சyவ9I 
உ=பR7யாளPகC ேசைவ ெதாs=cEUறn 
சgகR7� (சாேகாசPy) QPவாக 
இயKLனராக '( cUத\ ெபாYVMட� 
Qய#KகVபEUCளாP.

* ெபXநகர ெச�ைன மாநகராEI வEடார 
*ைண க#ஷனP (ெத=L) I&ர�zRIg 
காெலா�, ம*ைர மாநகராEI க#ஷனராக 
ெபாYVேப=lறாP.

* 7Xவpணாமைல மாவEட ஊரக 
வளPtI 'கைம cUத\ கெலKடP, 7Eட 
அ7கா9 எ&.]ரதாV, ேகாைவ மாநகராEI 
க#ஷனராக Qய#KகVபEUCளாP.

* தPமM9 மாவEட ஊரக வளPtI 
'கைம cUத\ கெலKடP, 7Eட அ7கா9 
ஆP.ைவR7நாத�, 7XtI மாநகராEI 
க#ஷனராக Qயமன& ெச?யVபEUCளாP.

* த#rநாU நகPVMற வாrTv\ 
ேம&பாEU வா9யR7� இைண 
ேமலாpைம இயKLனP, 7Eட இயKLனP 
T.IவlX^ணoPR7 ெந\ைல 
மாநகராEI க#ஷனராக ெபாYVேப=lறாP.

* ேகாைவ வ{க வ9கC *ைற இைண 
க#ஷனP (மாQல வ9கC) ஆன`Rேமாக�, 
நாகPேகாT\ மாநகராEI க#ஷனராக 
Qய#KகVபEUCளாP.

* மாQல இைண ெந|'ைற 
(MேராEடாகா\) அ7கா9யாக இX`த 
தPபகராw, ஆவA மாநகராEI க#ஷனராக 
ெபாYVேப=lறாP.

* ேகாைவ மாநகராEI க#ஷனP 
ராஜேகாபா\ jgகாரா, ெச�ைன 
ெமEேராபா}Eட� LA~P வழgக\ 
கsn~P அக=ற\ *ைற QPவாக இயKLனராக 
இடமா=ற& ெச?யVபEUCளாP.

ெகா���, ேம.30-
இல%ைக ம'க(') த+ழக124 

இ567 அ9:ப:ப<ட >வாரண 
ெபா5<கைள CDேயாF')� 
பGகH ெதாட%Fய7.

ெபாXளாதார ெநXKகAv\ 
இX`* மKகைள பா*காVபத=L 
உலக நாUகD� ஆதரைவ இலgைக 
எ7PபாPR* இXKlற*. 

இ`7யாT� உதn& நடவAKைக 
கD\ த#ழக'& தன* பgகDVைப 
வழgl வXlற*.  'த=கEடமாக 
9 ஆvர& ட� அ9I, 200 ட� 

பா\பnடP ம=Y& 24 ட� 
அR7யாவIய மX`* ெபாXEகC 
என �.45 ேகாA ம7V]லான 
ெபாXEகைள 'தலைமtசP 
'.க.5டா}� கட`த 18-`ேத7 
இலgைகKL அ�V] ைவRதாP.

இ`த ெபாXEகC கVப\ 
oல& கட`த வார& ெகா(&M 
ெச�றைட`தன. 

இ`த ெபாXEகைள இலgைக 
மKகJKL TmேயாlKL& ப{கC 
த=ேபா* ெதாடgl உCளன. 
த#ழகR7\ இX`* அ�VபVபEட 

அ9I, 10 lேலா ைபகD\ அைடR* 
ெமாRத'Cள 25 மாவEடgகJKL& 
அ�V] ைவKகVபUlற*. பா\ 
பnடP ம=Y& மX`* ெபாXEகJ& 
அR*ட� வழgகVபUlற*.

இ`த ெபாXEகC, Lைற`த 
வXவா? ெகாpட LU&பgகJKL 
வழgகVபEU வXவதாகn&, 
அரjKL எ7ரான ேபாராEடgகளா\, 
பல பL7கJKL ெரv\ oல& 
அ�V] ைவKகVபUவதாகn&  
உணn க#ஷனP ேஜ.].
lX^ணoPR7 ெத9TRதாP.

M*ெட\}, ேம.30-
ப\ேவY மாQலgகD\ 

நைடெபY& மாQலgகளைவ எ&.
]. ேதPத�Kகான பாரxய ஜனதா 
ேவEபாளP பEAய\ ேந=Y 
ெவDvடVபEட*.

ப\ேவY மாQலgகD\ 
இX`* மாQலgகளைவ 
உYV]னPகளாக இX`த 57 எ&.
].KகD� பதTKகால& TைரT\ 
'Aவைடlற*. இ7\ மR7ய 
அைமtசPகC QPமலா �தாராம�, 

]�^ ேகாய\ உCDEேடாX& 
அடgLவP. கா}யாL& இ`த 
இடgகJKL அURத மாத& (ஜ��) 
10`ேத7 ேதPத\ நடKlற*. இ`த 
ேதPத}\ ேபாEAvU&   16 
ேவEபாளPகC அடglய பEAயைல 
பாரxய ஜனதா ேந=Y ெவDvEட*. 
இ7\ 6 ேபP உRதர]ரேதசR7\ 
ேபாEAvUl�றனP. இ7\ தPசனா 
Ig ம=Y& சg�தா யாதy எ�ற 2 
ெபp ேவEபாளPகJ& அடgLவP.

ேவEபாளP பEAய}\ 

கPநாடகா, மராEAய&, �காP ஆlய 
மாQலgகD\ இX`* தலா 2 ேபX& 
அடgl�CளனP. 

இைதRதTர மR7ய ]ரேதச&, 
ராஜ5தா�, உRதரகாpE, அ9யானா 
மாQலgகD\ தலா ஒXவP 
ேபாEAvUl�றனP.

 இ7\ 'Klயமாக Q7 அைமtசP 
QPமலா �தாராம� கPநாடகாT\ 
இX`*&, வPRதக அைமtசP 
]�^ ேகாய\ மராEAயR7\ 
ேபாEAvUlறாPகC.

மா�ல�களைவ ேத&த'(கான
பார,ய ஜனதா ேவ/பாள& ப/0ய1 ெவ345

க�நாடகா�  "�மலா %தாராம(, மரா)*ய-.  /01 ேபா)* 

இல�ைக ம!க"!# த%ழக' அ)*+ய 
-வாரண ெபா45க67 89ேயாக' ;வ!க'

6 மாநகரா/8க9(:
;<ய க=ஷன&க? �யமன@

எ@BஎC D=ெட/
CIN: L22122TN1970PLC005795

ப"# அ%வலக): RR டவ+, IV, 16/17, .4ப+ A,  
"8–9–க இ<ட,=>ய@ எ,ேட=, D<E, ெசHைன–600 032, தMNநாQ
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52வ7 வ8டா9.ர ெபா7;<)ட-.=கான ("AGM")
 C( ெபா7 அE�FH

க)ெபSகT ச=ட) 2013H ெபா8UதWXEய 9"கT மZ[) எ)\ஏ ெவ^_=ட 
`ZறbWைககcWd இணfக, வ8டாU"ர ெபாhWX=டiைத X=QவதZகாக 
9jேயாDWக4பQ) வ8டாU"ர ெபாhWX=ட அb94k@ db4kட4ப=QTளபE 
வ+iதகiைத ப>வ+iதைன ெசmய எ)kஎ, nMெட=(‘‘க)ெபS’’)EH 52வ7 
வ8டா9.ர ெபா7;<)டI .Jக)Kழைம, ஜP( 27, 2022 அ(S இ9.ய ேநரFப* காைல 
11.30 மX;Y காெணா[ கா)\('VC)//ற ஒc ஒ[ சாதனJகe ('OAVM') qலமாக
நைடெப[Dறh எH[ இதH qல) அb9Wக4பQDறh. 

ெடபா\=ட>க^ட) MHனsச@ tகவ>ைய ப"# ெசmத உ[4kன+கcWd வ8டாU"ர 
ெபாhWX=ட அb94v மZ[) ஆ<டbWைக  ஆDயைவ MHனx tைற_@ அy4k 
ைவWக4பQ).  அb94v மZ[) ஆ<டbWைக ஆDயைவ க)ெபS_H இைணயதள) 
www.mpslimited.com, CDSL–H www.evotingindia.com மZ[) ,டாW எWேசs`க^H 
இைணயதளfகT www.bseindia.com மZ[) www.nseindia.com@ உTளh எHபைத 
உ[4kன+கT கவனi"@ ெகாTள ேவ<Q).

வ8டாU"ர ெபாhW X=ட) மZ[) E9ெட<= ேநாWகi"Zகாக க)ெபS_H 
உ[4kன+கT ப"ேவQ மZ[) பfd மாZ[ viதகfகT ெச�வாmWDழைம, ஜ�H 
21, 2022 tத@ "fக=Dழைம, ஜ�H 27, 2022 வைர (இர<Q நா=கc) ேச+ih) 
qட4ப=E8Wd). இ[" E9ெட<= வழfdவதZகாக உ[4kன+கைள �+மாSWd) 
க= ஆ4 ேத"யாக "fக=Dழைம, ஜ�H 20, 2022–ஐ க)ெபS j+ண_ihTளh. 

ெதாைல�ர MHனx வாWd4ப"# ெவT^WDழைம, ஜ�H 24, 2022 அH[ காைல 
09.00 ம�Wd ெதாடfD ஞா_Z[WDழைம, ஜ�H 26, 2022 அH[ மாைல 05.00 
ம�Wd tEவைடDறh.

வ8டாU"ர ெபாhWX=ட அb94ைப ெபற#) மZ[) MHனx வாWd4ப"9Zகான 
உT�ைழ# சாH[கைள4 ெப[வதZd) க)ெபS_@ MHனsச@ tகவ>ைய ப"# 
ெசmயாத காDத வEவi"@ பfdகைள ைவi"8Wd) உ[4kன+கT, ேபாnேயா எ<, 
பfdதார+ ெபய+,  பfd சாHbதN (tH மZ[) kHபWக)),  பாH மZ[) ஆதா+ 
(`யசாHற^Wக4ப=ட நக@) ஆDயவZ[டH ைகெயா4பMட4ப=ட ேகா>WைகW 
கEதi"H  ,ேகH ெசmய4ப=ட நகைல க)ெபS/ஆ+Eஏ MHனsச@ tகவ> 
agm©cameoindia.comWd அy4k தfகT MHனsச@ tகவ>ைய ப"# ெசmயலா). 
Eேம= வEவi"@ பfdகைள ைவi"8Wd) உ[4kன+கT தfகT MHனsச@ tகவ> 
மZ[) ெமாைப@ எ<கைள தfகT ெடபா\=ட> பfேகZபாள>ட) vh4kWகலா).

எெலW=ராSW D^ய>f ச+�, (ECS) qலமாகேவா அ@லh ேவ[ எUத வ�_ேலா, 
உ[4kன+கT தfகT வfDW கணWdக^@ ேநரEயாக E9ெட<= ெப[வதZகான 
தfகT ஆைணைய வழfdவh dbih வ8டாU"ர ெபாhW X=ட அb94k@ 
9வ>Wக4ப=QTளh. 

எ��எ� ��ெட#$%காக
ஒ)ப�/–

இட) :  ெநாmடா    +,- ம0ேஹா-ரா
ேத"  :  ேம 27, 2022        (க)ெபS ெசயலாள+ மZ[) CFO)

ஓ,வ@ Mனர@, nMெட=
ப"# அ%வலக), 8/11, ேபா¤, ,ேடஷH ேராQ ப@லாவர), ெசHைன–600 043.

CIN: L30006TN1996PLC035973;   E-Mail: info@oswalminerals.com; Website: www.oswalminerals.com

31 மா&H  2022–1 K0Lத  காலாM5  மNO@ ஆM5(கான தQ(ைக ெசSயTப/ட �<�ைல K0Uக? VW(க@
(¦. ேகாE_@ இkஎ, §fகலாக)

db4vகT:
1. 31 மா+¨, 2022–@ tEUத காலா<Q மZ[) ஆ<QWகான ேமZக<ட த�Wைக ெசmய4ப=ட j"jைல tE#கT 28 ேம 2022 அH[ 

நைடெபZற X=டi"@ த�WைகW dªவா@ ம"4பாm# ெசmய4ப=டh. 31 மா+¨, 2022–@ tEUத ஆ<QWகான ேமZக<ட j"jைல 
tE#கT ச=ட த�Wைகயாள+களா@ த�Wைக ெசmய4ப=டh. அவ+கT "8iத4படாத அbWைகைய வழfD உTளன+. 

2. SEBI (ப=Eய@ க=Q4பாQகT மZ[) ெவ ^¬Q ேதைவகT) 9"கT 2015H 9" 33H N  பfd¨ சUைத_@ தாWக@ ெசmய4ப=ட 
காலா<Q j" tE#க^H 9>வான வEவi"H `8Wகமாக ேமZக<டைவ உTளh. காலா<Q tE#க^H tª வEவ) பfd¨ சUைத 
இைணயதளi"%) (www.msei.in/index.aspx) j[வனi"H இைணயதளi"%) (www.oswalminerals.com) DைடWd).

4567 சா9பாக
ஒ)ப�/–-

ேமாக7லா0 பர- 4மா9 ெஜ=7
இட�: ெப@கA9  B5 ேநர இய%4ன9
ேதG: 28 ேம, 2022 DIN: 01252633
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C*9த 
காலாhi
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C*9த 
ஆhi

31.03.2022

C*9த 
ஆhi

31.03.2021

தX;ைகயான7 தX;ைகயான7 தX;ைகயான7

1 ெசய@பாQக^n8Uh ெமாiத வ8மான) (jகர)) 880.24 3298.87 1682.97

2 வ>, 9லWd மZ[)/அ@லh அசாதாரண 
அ_=டfகcWd tH சாதாரண ெசய@பாQக^@ 
இ8Uh jகர லாப) 21.38 66.15 8.01

3 வ>, 9லWd மZ[)/அ@லh அசாதாரண 
அ_=டfகcWd kH jகர லாப) 15.54 49.04 5.79

ெச%iத4ப=ட சமபfd
qலதன) (tக ம"4v ஒ�ெவாH[) ¦.10/–) 7.55 7.55 7.55

ஒ8 பfd ச)பாi"ய) (EPS)

i) அசாதாரண அ_=டfகcWd tH ஒ8 பfd ச)பாi"ய) 
அE4பைட மZ[)  ைட²=ட= (வ8டாU"ர) அ@ல) 0.21 64.95 7.67

ii) அசாதாரண அ_=டfகcWd kH ஒ8 பfd ச)பாi"ய) 
அE4பைட மZ[)  ைட²=ட= (வ8டாU"ர) அ@ல) 0.21 64.95 7.67

த%ழக<=> ேந@A
77 ேப4!# ெகாேரானா

ெச�ைன, ேம.30-
த#ழகR7\ ேந=Y  M7தாக 

14 ஆvரR* 407 ேபXKL 
ெகாேரானா ப9ேசாதைன 
ெச?யVபEட*. இ7\ 
ஆpகC 36 ேபX&, ெபpகC 
41 ேபX& உCபட 77 ேபXKL 
M7தாக ெகாேரானா ெதா=Y 
உY7 ெச?யVபEUCள*. 
இ7\ அ7கபEசமாக 
ெசgக\பEA\ 32 ேபX&, 
ெச�ைனv\ 30 ேபX& 
உCபட 8 மாவEடgகD\ 
மEU& ெதா=Y பா7VM 
ப7வாl�Cள*. 30 
மாவEடgகD\ பா7VM 
இ\ைல.

ேம�& 11 மாவEடgகC 
ெகாேரானாேவ இ\லாத 
ம ா வ E ட g க ள ா க 
உXவாl�Cள*.

த#ழகR7\ 73-வ* நாளாக 
எ`த மாவEடR7�& 
உv9ழVM இ\ைல. 
இ*வைர 38 ஆvரR* 25 
ேபP ெகாேரானா ெதா=றா\ 
உv9ழ`*CளனP. ேம�& 
ேந=ைறய QலவரVபA 448 
ேபP ெகாேரானா ேநா?KL 
Iltைச ெப=Y வXl�றனP. 
அ7கபEசமாக ெச�ைனv\ 
234 ேபX&, ெசgக\பEA\ 
113 ேபX& Iltைசv\ 
உCளனP. த#ழகR7\ 32 

ேபP மEUேம 
ஆ 5 ப R 7 9 
I l t ை ச v \ 
அ� ம7KகV 
பEUCளனP.

41 ேபP 
ெ க ா ே ர ா ன ா 
ேநாv\ இX`* 
L ண ம ை ட` * 
ே ந = Y 
‘ A 5 ச ா P w ’ 
ெ ச ? ய V 
ப E U C ள ன P . 
இ * வ ை ர 
த # ழ க R 7 \ 
34 லEசR* 16 
ஆvரR* 814 
ேபP �ரணமாக 
L ண ம ை ட` * 
kU 7X&] 
�CளனP.


