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TITAGARH 

11" April, 2022 

National Stock Exchange of India L.imited (NSF) 

Exchange Plaza Bandra-Kurla Complex 

Bandra (), Mumbai-40005 | 
Scrip Code: TWL(EQ) 
  

BSE Limited (BSE) 
Phiroze Jeejeebhoy Towers 

Dalal Street, Mumbai-400001 

Scrip Code: 532966 

  

Re: Newspaper Publication(s) of NCLT Convened Meetings pursuant to Regulation 47 of SEBI 

(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“LODR’) 

Madam/Sir, 

Further to our letter dated 8 April, 2022 submitted to your office and pursuant to Regulation 30 and 

47 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, we enclose herewith copies of the newspaper adverlisement(s) 
published in ‘Financial Express’ (English version) (all India) and ‘Aajkaal’ (Bengali version) on 10" 

April, 2022 regarding completion of dispatch the notices of meetings of equity sharehulders, secured 

creditors and unsecured creditors of Titagarh Wagons Limited (‘the Company’), scheduled on 
Tuesday, the 10" day of May, 2022, convened as directed by the Hon’ble National Company Law 
Tribunal, Kolkata bench, by its Order dated 16" March, 2022 in connection with the Scheme of 
Amalgamation of Titagarh Bridges and International Private Limited with the Company. 

We would request you to please take the above on record. 

Thanking you, 
Yours faithfully, 

For TITAGARH WAGONS LIMITED 

Sumit Jaiswal 

Company Secretary 

Encl.: As Above 

TITAGARH WAGONS LIMITED 
CIN: L27320WB1997PLC084819 

Registered & Corporate Office: Titagarh Towers, 756 Anandapur, E. M. Bypass, Kolkata - 700 107, India 
Phone ; +91 33 4019 0800 | Fax: + 9133 4019 0823 | Email : corp@titagarh.in | Web: www.titagarh.in
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UMAX tise MAX FINANCIAL SERVICES LIMITED KMML. The Kerala Minerals and Metals Ltd. 

  

the E-Tendering Portal, https://etenders.kerala.gov.in or www.kmml.com   

NOTICE OF POSTAL BALLOT AND REMOTE E-VOTING INFORMATION   
  

  

            
    Aifairs, Goverment of India (the “MCA") General Circular No.14/2020 dated April 8, 

2020 read with General Circular Wo. 17/2020 dated Apel 13, 2020, No. 22/2020 dated 
June 16, 2020, No. 33/2020 dated Saptamber 78, 2020, No. 39/2020 dated December Chavara: 08.04.2022 sd!-HOU(TP/TSP) For The Kerala Minerals And Metals Ltd 
31, 2020, No. 10/2021 dated June 23, 2021, No. 20/2021 dated December 06, 2027 and Gur peeducts Titanium Diexide, Titanium Tetra Chloride, Nano Titanium, Titanium Sponge, Rute, Zircon & Sllimanite 
oiher applicable circulars (the “MCA Circulars’) for seeking approval of the members of 

| 4| 2022_KMML_485923_1| LandPreparationforRemediationinKMML = | 
    

NOTICE INVITING SHORT TENDER 
bsipaia ge Se ie ance vase seg (4 Govt, Of Kerala Undertaking) —4 Assam Cancer Care Foundation Nf CIN : L27320WB1997PL.C084819 

Tehsil Balachaur District Nawanshahe Punjab 444533 (dn ISO 9001, ISO 001, OHSAS [8001 & SA S000 Certified Company) © a 2 3rd Floor, WK. Trade Centre G.5 Road Opposite Downtown Hospital, eee we 7G, Anendapus, EA Bypass, Redken 0G 107 

Corporate Office: L20Mi21), Max Towers, Plat No, - C-001/A/1, Sector - 168, ppc raed oe m, Chavara -691583, Kollam, Kerala, India Sire ne i Roi poner ter jie om meee See seitacame ee a - uti Noida 201 304 +91-476-2651215 to 2651217, Fax: +91-0476-2680101, 2686721 E: procurement@accf.in | W: www.assamcancercarefoundation. org E-mail : investors@titagarh.in, Website : wwwlitagath in 
Tel: +91-120-4696000 Email:contactakmmi.com, URLwww.kmmil.com Assam Cancer Care Foundation (ACCF) invites: NOTICE 

Website: wew.mastinancialservices.com we ss “ : os 1. bids for procurement of surgical instruments vide tender no: Notice is hereby given that pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read 
E-mail: vkrishnan(@imaxindia.com Competitive Tenders are invited for following. For more details please visit ACCE | cae iiaeaauke 2022-23 / 42 Detailed Tender document with Rule 20 and clher applicable provisions af the Sonipanies (Managervent and 

i available on e-portal www.assamtenders.gov.in and website 
H T d ld | i : : A; i : Secunties and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure 

Members are hereby informed that the Company has, on April 9, 2022 sent the notice of 0 ender tems wwiw.assamcancercarefoundation.org. Interested bidders can download Requirements) Regulations, 2015, the Company has an Friday, 8th April, 2022, 
Postal Ballot through electronic mode in compliance with the provisions of section 110 of 1| 2022_KMML_485154_1| For the supply of 55 Pipe document and submit their bid completed the dispatch of the Notice dated 7th April, 2022 convening the meetings 
the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Adrninistration) 2| 2022_KMML_ 485653 1) Forthe supply of 16° Butterfly Control Valve-7 No. Last date of bid submission is 25th April 2022 till 1500 Hrs. of Equity shareholders/Secured Creditors/Unsecured Creditors of the Company, as 
Rules, Se Regulation 44 of the SEB! (Listing Obligations and Disclosure 3] 2022 KMML 485642 1| Forthe supply of High Purity Magnesium Metal 2. Empanelment of vendars for supply of Medical Gases to ACCF Hospitals eee Len Me ee aay, te TE Koka: enon et) by 

asdf 1 Cady 1 7 } - 1 T Requirements} Reguiabons, 2075, including any stalulory modification or re-enactment across Assam, Details of centers and terms are mentioned an a p ory q 
thereof for the time being in force read with the raquiremant of Ministry of Corporate Chavara: 08.04.2022 $@/-DGM (Mts) For The Kerala Minerals And Metals Ltd Www.assamcancercarefoundation.org, sent under the Act and the Scheme of Amalgamation: (a) through electronic means 

Chref Operating Officer, ACCF | | to the equity shareholders/members whose email IDs are registered in the records 

  

the Company who were holding shares a5 on the cut-off date Le. April 6, 2022 by wayotl] ff 

  

  

  

              

      

  

   

     
  

G TITAGARH WAGONS LIMITED 
il 

Administration) Rules, #014; Regulation 44 and other applicable provisiana of the 

  
of depository participants!Company and (6b) physical copies by the permitted or 
requested modes to Equity Sharehalders/Secured Creditora!Unsecured Creditors, 

whose email IDs are not registered, for seeking their approval to the proposed Scheme 

Of Amalgamation of Tilagarh Bridges and International Private Lirwted wilh Titagarh 
Wagons Limited and their respective shareholders and creditors (the Scheme}, for 

voting through elactrome means. 

The Company has engaged the senices of National Secunties Depository. Limited 

(NSDL) for the purpose of providing the facility of remote e-voting and e-veling al 

the meeting to all the persons entitied ta vote. C.4 Mahesh Agrawal has been appointed 

a5 Scrutinizer, for conducting the said e-voting process in a fair and iranspareni 
marener, 

The Persons entitled lo vole are also requested to note that | 

1. Shareholders/Members whose names are recorded in Register of 
Members Beneficial owners as per the details furnished by Maheshwari Datamatica 

Private Limited, Regisirar, as on Friday, 1st Apri, 2022 (“Cut-off date") and the 

SOCUPEd and uUnsetured creditors of te Campaany euitanding as at 20th March, 

2022 will be entitled ta cast their votes by renpote 6-voting and e-voting at the 

meeting 

2. The voting period for remote e-voting shall commence on and from Sunday, the 

10th April, 2022 al O:00 a.m. (IST) and end on Monday, the Sih May, 2022 al 
6:00 p.m. (ST). The remote e-voting shall not be allowed beyond the said 

End Date. 

4. The membersicreditors who have cast their volte by remote e-voting prior to the 

meeings may athend the meetings Gul shall not be enlitled to cast Teer vole again 

4. Members can also download the Notice of NCLT convened meetings fram 
ww. thtagarh in, itso desired. share¢holdersicreditars may obtain a physical copy 

of the Notice and the accompanying documents, ie., Scheme and the Stabement 

Under Sections 230 and 232 read with Section 102 and other applicable provisions 

of the Act and Rule 6 of the Companies (Caompromises, Arrangements and 

Amalgamatons) Rules, 2076 etc., free of charge 4 writlen request in thes regard, 
along with details of your shareholding | amount outstanding in the Company, may 

be addressed to the Company Secretary at inwestors(atitagarh.in. 

5. The result of e-voting will be declared within two working days of the conclusion 

Of the Meeting s) Le. on ot before Thursday, 12th May, 2022, displayed on the 
Notice Board at the registered office of the Company and the same, along with 

the consolidated Scrutinizer's Report, will be placed on the website of the Company: 

wei titegarh.iin and on ihe website of NSDL al hitps. www.evoting.nsdlcom 
The result will simultaneously be communicated ta ihe stack exchanges. 

For any queresigqrievances related to voting by electronic means, members are 

raquested to call.on toll frae no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request 

to Mr Amit Vishal, Senior Manager and /or Ms, Pallavi Mhatre, Manager at 
evoting@insdl.co.in. Members may also write to Company Secretary at the Registered 

Oihee of the Company or e-mail at investorsittitagarh.in, 

For Titagarh Wagons Limited     Sdi- 

Place : Kolkata Sumit Jaiswal 
Date : Sth Apel, 2022 Company Secretary 
  

  

  

voting sysiem, members may contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL, 4° Floor, A 
Wing, Trade Word, Kamala Miis Compound, Senapalti Bapat Marg, Lower Parel,                 

Baroda ra ia email address mfassist@itiorg.com or calling the AMC on the toll free number 18007669603 or submitting a written request at any of the official Portal: https indinseeds.coracin 

BNP PARIBAS hz points of acceptance of ITI Mutual Fund. 

MUTUAL FUND 
Investment Manager: BNP Paribas Asset Management India Private Limited (AMC) 

i = VESSSIMH 2003S PTCL42S 72 Corporate Identity Number (CIN): U6 MH200SPTC1L42972 Place - Mumbai 

Registered Office: Crescenzo, 7" Floor, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra - East, Mumbai - 400 051 Date - April 10, 2022 

  

Special Resodutions for (i) implementation of Max Financial Employee Stock Option Plan LoB LG E FO RG E Li iM IT ED 
~ 2022 (ESOP Plan-2022) and for grant of options to the eligibie employees of the / ae Ff ' 
Company, (li) grant of options to the eligible employees of subsidiaries (present and Registered Office: 6/16/13 Krishnarayapuram Road, Ganapathy, Coimbatore-64 1 O06 
future) of the Company and (iii) acquisition of equity shares from secondary market for the Ph : 0422 2532325 Fax: 0422 2532333 E-mail: secretarial@igbforge.com Website: www. igbforge.com 

implementation of ESOP Plan — 2022 to the eligible employees of the Company and its CIN: L2FS10T72006PLC01 2830 
subsidiary companies (both present and future}, in the manner as set oulin the Notice of STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS 
Postal Ballot by means of remote e-voting only. ENDE 4 ECEMBE 1 ; 
The voting will commence on Sunday, April 10, 2022 at 00am. andwillend atthe close|] | DED 31st DECEMBER 202 Rs. in Laks 
of working Peauirs 1.6. By B00 PA. on Monday, May 9, 2022 after which the e-voting Quarter ended Nine months ended 

module shallbe disabled byNSDI Particul Year ones : ! t. ariculiars 
In light of the COVID-19 crises and in accordance wih Sechon 110 of the Companies Act, a1 12.2021 30.09.2021 41 12.2020 a1 12.2021 a1 12.2020 4 03.2021 
2013 and Rules 22 and 20 of the Companies (Management and Aciministration) Rules, | Unaudited | Unaudited | Unaudited | Unaudited | Unawoted Audited 

|2044 raad with the MCA Circulars, physical copies of the Notice will not be circulated to 1 Total Incorne from operations 3,466.05 5,634.36 5,124, 85 788452 6321.80 9212.60 

the members. However, tis clarified that all the persons who are members of the 2 Net Profit'(Loss) for the (before tax, Exceptional and / or 100.15 155.13 247.74 318.94 214.87 343.35 
Company as on April 6, 2022 (including those members who may nat have received this Extraordinary ltarns) 

Notice due to non-registrabon of their email [Ds with the Company or with the)? | 4. jet ProfitiLoss) for the period before tax (after Exceptional 100.15 455.13 O47 7d 318.94 214.87 343.35 
Depositones) shall be entitted to vate in relation to the resolubons specified in his Nobce. and | or Extraordinary ttems) 

Any member who does nol receive (he Postal Ballot Notice may obtain the same by ‘ ; ‘i 
sending an email at info@masserv.com.The same can also be downaaded from the , hse Te SHG eee site: fas (ae Exeepeone Ms eae ants ane a saan 
Company's website warwomaxfinancialservices.com, Please teat this Nobre as our : / ; : 

attempl to reach out to all our members who have missed of nol received other > Total Comprehensive Income for the period [Comprising 100.15 18:19 anT.tA 318.04 eld d67.65 
communication on this subject matter and intend to participate in the proposed remote Profit! (Loss) for the period (afler tax) and Other 

e-voting. ; Comprehensive income (atter tax] 

Process for those shareholders whose email ids are not registered with the § Equity Share Capital 2d0202) 256202) 238202) 298202) 256202 2,482.02 
depositories and shareholders whose shares are in physical form for procuring ? Eamings Per Share (of Re.1/- each) ("not annualised) 
user id and password and registration of a mall ids for the remote e-voting are as (a)Basic "0.04 0.06" 0.108" O13 0.09° 0.14 
under: (b} Diluted "0.04 0.06" 0.104" O13" 0.09" 0.14 
{i} In case shares are held in physical mode, please send scammed copy of certificate Nota, 

{front and back) by email to infogimasserv.com., Subject of email should be :- , re : : : 
password for postal ballot of Max Financial Services Limited record date 06/04/2022 1. The above is an extract of the detailed format of Quarter/ Nine months Financial Results filed with the Stock Exchanger under Regulation 33 
folio no:.- (mention folio no. | of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Quarter / Nine months Financial 

(ii) In case shares are held in demat mode, please send copy of client master to Results are available on the websites of the Stock Exchanges on which shares of {he Company are listed, namely www.nseindia.com and 

infa@massery.com, Subject of email should be :- password for postal ballat of Max also available on the Company's website www.igbforge.cam 
Financial Services Limited record data 06/04/2022 DPID-CLID {mention 16 DIGIT sy af pose ve anes 
DPID+CLID) or L.G.B. 

The Chairman or any other person authorized by the Chairman shall declare the results of Coimbat RAISRI tn ani 
the postal balloton Tuesday, May 10, 2022. The results of the Postal Ballot along with the oIMbalore HI 
Scrutinizer's report will be hosted on the websites of the Company |e. 08.04 2022 DIN : 00018244 
Wi. maxinancialsernvicas.cam and alsa shall be cammunicated to BSE Limited PESE" 

and National Siock Exchange of india Limited NSE"), where the Company's Equity 

Shares are lisled and be made available on their respective websiles viz. Whilst care is taken prior to 
www. bseindia.com and wwwonseindia.com. Tha Company will also display the results at acceptance of advertising 

its registered and corporate office. copy, it is not possible to verify 

incase of any gnevances/quenes relating to ¢-voting, members may refer FAQs and user its contents. The Indian ITI Asset Manarement Limited Toll Free No: 1800 266 9603 
manual for elatoeesh tio ae votes in ap ut al eee or xpress: sponaible, cannot be Investment Manager for TTT Mutual Fund E : miassist@itiorg-com 
contact at evotinggnsdi.co.in. Further, in case of grievances pertaining to the remote e- contents, nor for any loss or Registered Office: Ws wewewilamecotn 

damage incurred as a result of ITI House, 36, Dr. R. K. Shirodkar Marg, CIN: U67100MH2008PLCL77677 

  

  

  

“NATIONAL SE 
we ITI L—/ CORPORATION LTD. 

@ P {A mov af indte.U San: 
ini Ratna Company 

MUTUAL FUND CIN No.UT4899DL1963G01003913 
RO: Block-AG, Plot -12, Seactor-5,   

  

: : . Unt ; Salt Lake, Kolkata-700 094 

Mumbai - 400 013, email- evating@nsdi.co.in or pallavid@nsdl.co.in or contact at|] || Nansactions with companies, Parel (West), Mumba - 400 012 Long-term wealth creators Ph, 033-2367-1077 | 74, 
022-24994798 or at tall free number 1600-222-990 or alternatively members may contact advertising in ts newspapers — tr 
the Registrar and Transfer Agent of the Company Mis. Mas Services Limited, concerned or Publications. We therefore Tae rue hemo he No:- Prodn.-01/NSC: pea 

official Mr. Sharwan Mangla, General Manager at 011-41320326 or infogimasserv.com. recommend that readers 3 Dated: 08-04-2022 

By Order of the Board make necessary inquiries NOTICE . 
a a ‘ ; i | | 7 MH - 

iia aeariaiasiaieani — catering into ony wareoments NOTICE is hereby given to the Unit Holders of the scheme(s) of ITI Mutual Fund that, in accordance with the provisions of Regulation 59(A) of SEBI : Peas acbye a4 ee rea a 
Vv Krishnan with advertisers or otherwise (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with SEBI Circular No. SEBI/HO/IMD/DF2/CIR/P/2018/92 dated June 05, 2018, IT] Asset Management DRG Ue ee cer em 

Place: Noida Company Secretary & Compliance Officer acting on an advertisement in Limited (“the AMC } has hosted a soft copy of the Half Yearly Portfolio Statements of all the schemes of IT] Mutual Fund, for the period ended For details, please visit NSC's 

Date: April 9, 2022 Membership No. FCS:6527 Y ° March 31, 2022 on its website viz. wwwitiame.com and on AMFI's website, viz, www.amfiindia. com. website www.indiaseeds.com 

Unitholders may accordingly view and download the Half Yearly Portfolio Statements from the website of the AMC and AMFI. under Public Notice (Tender / 
Quotations). Online Bids for above 

Unitholders can also submit a request for electronic or physical copy of the Half Yearly Portfolio Statement by writing to the AMC at the tander must be submitted at NSC a- 

latest by 14:30 Hrs. of 29-04-2022 
zone Comgendum | addendum, if any, 

For ITI Asset Management Limited shall only be published in NSC's 
(Investment Manager for IT] Mutual Fund) website. Regional Manager 

Sd/- HSC, Kolkata 

Authorised Signatory 
      

  

  

Website: wae baradabnoparibasmy.in + Toll Free: L8002670189 
Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully. 
  NOTICE NO. 30/2022 

Disclosure of Half Yearly Portfolio statement of the Schemes of Baroda BNP Paribas Mutual Fund 
  

(the Fund): 

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT in terms of Regulation S54 of SEB! (Mutual Funds) Regulations, 1996 and (investment Manager for Samco Mutual Fund) 
Samco Asset Management Private Limited 

SEB! circulars issued in this regard from time to time, the Half Yearly Portfolio statement of the Schemes A-1003 Naman Midtown, 10" Floor, Prabhadevi (West), Mumbai - 400 O13. 

of Baroda BNP Paribas Mutual Fund as on March 31, 2022 has been hosted on the website of the Fund Tel; +91 22 4170 8999 | Fax: +91 22 2422 4200 
CIN: U65929MH2019PTC334121 | Toll Free No.: 1800 103 4757, 

(https www. barodabnpparibasmfin/downloads/scheme-financials) and AMFI respectively Website: wwwsamcamfcom   Unit holders may also request for a physical or electronic copy of the said Portfolio statement report 

through telephone (call on Toll Free No. 1800 267 0189), email (serviceg@barodabnpparibasmfe in) 

by sending written request to or by visiting any our Investor Services centers (List availaDle on our website Hosting of Half-yearly Portfolio Statement of the Scheme of Samco Mutual Fund 

httpswiwww.barodabnpparibasmy.in). Such copies shall be provided to the unit holders free of cost, NOTICE is hereby given to the Investors / Unit Holders af the scheme of Samco Mutual Fund ("SMF") that, in accordance 
For BNP Paribas Asset Management India Private Limited with the provisions of Regulation 59(4) of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with SEBI Circular No, SEBI/HO,/ 

(investment Manager to Baroda BNP Paribas Mutual Fund) IMD/DF2/CIR/P/2018/92 dated June 05, 2018, the Half Yearly Portfolio Statement of the scheme of SMF for the period 
ended March 31, 2022, has been hosted on the Fund's website viz., www.samcomf.com and on the website of AMFI viz., 

Sdi- Date : April 3, 2022 
Authorised Signatory Place: Mumbai 

www.amflindia.com. 

READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY. of the official points of acceptance of SMF. 

@ircici il z as Place : Mumbai 
paupentiat=: (CIC! Prudential Asset Management Company Limited Date : April 10, 2022 

Investors can also request for physical or electronic copy of the Half Yearly statement of scheme portfolio, by writing to 

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, us at mfassist@samcomf.com or calling on our toll-free number 1800 103 4757 or by submitting a written request at any 

For Samco Asset Management Private Limited 

Cinvestment Manager for Samco Mutual Fund) 
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Sd/- 

Authorized Signatory 
  

MUTUAL FUND | Corporate Identity Number: U99999DL1993PLC0054135 

TTARANKT KAREINI MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, 
Registered Office: 12" Floor, Narain Manzil, 23, Barakhamba Road, New Delhi - 110 001. READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.   Corporate Office: One BKC, 13" Floor, Bandra Kurla Complex, Mumbai - 400 051,     

Tel: +97 22 2652 5000, Fax: +971 22 2652 8100, Website: www.iciciprumf.com, 

Email id: enquiry@icicipruamc.com 

Central Service Office: 2" Floor, Block B-2, Nirlon Knowledge Park, Western Express 
Highway, Goregaon (E), Mumbai - 400 063. Tel.: O22 2685 2000 Fax: 022 26868313 
  

NOTICE is hereby given that the half-yearly portfolio statement of schemes of Edelweiss House, Off C.5.T Road, Kalina, Mumbai - 

CI Prudential Mutual Fund for haf year ended March 31,2022 shall be hosted on [lll 
HALF YEARLY PORTFOLIO STATEMENT OF THE SCHEMES OF EDELWEISS MUTUAL FUND FOR THE HALF YEAR ENDED MARCH 31, 2022 

Funds in India (AMFI) viz. www.amfiindia.com in accordance with Regulation 59A of NOTICE is hereby given to the Unit holders of the Schemes of Edelweiss Mutual Fund (“the Fund”) that in accordance with Regulation 594 

Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996, read with of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with SEBI circular no. SEBI/HO/IMD/DF2/CIR/P/2018/92 dated June 5, 2018, the Half Yearly 

SEBI Circular No. SEBI/HO/IMD/DF2/CIR/P/2018/92 dated June 5, 2018. Portfolio Statement of the Schemes of the Fund for the half year ended March 31, 2022 have been hosted on the website of the Fund viz, 

wwiwedelweissmf.com and on the website of AMFI viz. waw.amfiindia.com 

April 10, 2022 on the website of ICICI Prudential Asset Management Company Limited 

(the AMC) viz. www.icicipruame.com and on the website of Association of Mutual 

Investors may accordingly view/download the portfolio statement of schemes from the 
website of the AMC. Unit holders can also request for physical and/or electronic copy of the Half Yearly Portfolio Statement of the Schemes of the Fund through 

Investors can also request for the physical/soft copy of portfolio statement of schemes any of the following modes: 
through any of the following modes: a, Telephone: By giving a call at our Customer Service Centre on 1800 425 0090 (Toll Free No. - MTNL/BSNL)/91 40 23001181 (Non Toll Free No.) 

1, Give a call at our Contact Centre at: b, Email: By writing an email to EMFHelp@edelweissfin.com. 
* MITNL/BSNL: 1800 222 999 

& Edelweiss | “av 

  

¢. Letter: By submitting a letter at any of the Investor Service Centres of the AMC or KFin Technologies Pvt. Ltd. 

* Others: 1800 200 6666 (KFTPL) as listed on the website of the Fund viz. www.edelweissmf.com. 
. $énd an email to enquiry @icicipruame.com 

. Submit a letter at any of the AMC Offices or our CAMS Investor Service Centres, 

details of which are available on the AMIC website viz. www.icicipruame.com. 

For ICICI Prudential Asset Management Company Limited 

Place : Mumbai Sd/- Place - Mumbai 

Date : April 9, 2022 Authorised Signatory Date : April 9, 2022 

No. O08 D4 2022 

Unit holders are requested to take note of the above. 
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For Edelweiss Asset Management Limited 

(Investment Manager to Edelweiss Mutual Fund) 

Sd/- 
Radhika Gupta 

Managing Director & CEO 

(DIN: 02657595) 

  

  

To know more, call 1800 299 999/11 #00 200 6666 or visit www.iciciprumf.com For more inform ation please contact: 

As part of the Go Green Initiative, investors are encouraged to register/update their e-mail id Edelweiss Asset Management Limited (Investment Manager to Edelweiss Mutual Fund) 
and mobile number to support paper-less communications. | CIN: U65991MH2007PLC173409 

To increase awareness about Mutual Funds, we regularly conduct Investor Awareness Registered & Corporate Office: Edelweiss House, Off C.5.7 Road, Kalina, Mumbai - 400098; Tel No:- 022 4097 9737 / 4097 9821 

Programs across the country. To know more about it, please visit httos:/wewwniciciprumicom Toll Free No. 1800 425 0090 (MTNL/BSNL), Non Toll Free No. 91 40 23001181, Fax: 022 4093 3401 / 4093 3402 / 4093 3403 

or visit AMFI's website https:www.amfiindia.com | Website: www.edelweissmf.com 

  

  

  

Mutual Fund investments are subject to market risks, MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, 
PORG ON SAIS SONOS OG UE MIONS COLECUNY, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.     The
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রাজ্য ৼ ৫
কলকাতা রবিিার ১০ এবরিল ২০২২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ডেটস বরকভাবর ট্াইিুনাল– II 
জীিনসুধা বিব্ডিং, ৮ম তল,

৪২বস, জওহরলাল ডনহরু ডরাে, কলকাতা–৭০০০৭১
ডকস নিং:  আরবস/০৯/ ২০২১ ওএ নিং ৪১৬/ ২০১৭–ডত

( রিকভারি অফ ডেটস রেউ টু ব্াঙ্কস অ্ান্ড রফনারসিয়াল ইনরটিটিউশনস 
অ্াক্ট, ১৯৯৩– এি ধািা নং ২৫ ও ২৮ এবং ইনকাম ট্াক্স অ্াক্ট, 
১৯৬১– এি রবিতীয় তফরসললি রুল ২ ডমাতালবক দারব রবজ্ঞরতি) 

ইউককা ি্াঙ্ক
রামপুরহাট শাখা

ডে এল ব্ানারেজি ডিাে, ড�াঃ িাম�ুিহাট, ডেলা বীিভূম–৭৩১২২৪, �রচিমবঙ্গ 
– বনাম –

ডমসাস্স ডক আর এন্াররিাইজ ও অন্রা
প্ররত: 
১)  ডমসাস্স ডক আর এন্াররিাইজ, মারলক রমঃ নূি মহম্মদ, বগটুই ডমাড়, ড�াঃ ও থানা– 
িাম�ুিহাট, ডেলা বীিভূম–৭৩১২২৪, �রচিমবঙ্গ।
২)  বমঃ নূর মহম্মদ, ডমসাসজি ডক আি এন্ািপ্রাইলেি মারলক, বগটুই ডমাড়, ড�াঃ ও থানা– 
িাম�ুিহাট, ডেলা বীিভূম–৭৩১২২৪, �রচিমবঙ্গ।
৩)  রমডসস ডমাসাম্মত ডরৌশনারা ডিগম ওরকে লালিানু বিবি, োরমনদাি/ বন্ধকদাতা, বগটুই 
ডমাড়, ড�াঃ ও থানা– িাম�ুিহাট, ডেলা বীিভূম–৭৩১২২৪, �রচিমবঙ্গ।
৪)  ডমসাস্স গরীি নওয়াজ স’  বমল, মারলক রমঃ মহম্মদ সরুফ, বগটুই ডমাড়, ড�াঃ ও থানা– 
িাম�ুিহাট, ডেলা বীিভূম–৭৩১২২৪, �রচিমবঙ্গ।
৫)  বমঃ মহম্মদ সবুে, ডমসাসজি গিীব নওয়াে স’  রমললি মারলক, বগটুই ডমাড়, ড�াঃ ও থানা– 
িাম�ুিহাট, ডেলা বীিভূম–৭৩১২২৪, �রচিমবঙ্গ।
১.  এতদ্দািা শংরসত কিা যালছে ডয, মহামান্ রপ্রসাইরেং অরফসাি, ডেটস রিকভারি ট্াইবুনাল 
নং–II  বিািা োরিকৃত ২২. ০১. ২০২১ তারিখ সংবরলত ওএ নং ৪১৬/ ২০১৭– এি রিকভারি 
সাটিজিরফলকট ডমাতালবক রববাদীগলেি ডথলক ₹৪৪,২৮,৪২৫. ০০ ( চুয়াবলিশ লক্ষ আঠাশ হাজার 
চারকশা পবঁচশ টাকা মাত্র)  বলকয়া িলয়লে। ২.  অনাদায়ী ঋে ₹৪৪,২৮,৪২৫. ০০ ( চুয়াবলিশ লক্ষ 
আঠাশ হাজার চারকশা পবঁচশ টাকা মাত্র) ও ০১. ১০. ২০১৭ তারিখ ডথলক বার্জিক ১৩. ৫০%  হালি 
সিল সুদ ও মাসুল বাবদ ₹৫২,০০৫/ –  (বাহান্ন হাোি �াঁচ টাকা মাত্র) ডমাট বলকয়া িলয়লে।
২.  এতদ্দািা আ�নালদি এই রবজ্ঞরতি প্রারতিি তারিখ ডথলক ১৫ ( �লনলিা)  রদলনি মলধ্ 
উ�রিরলরখত �রিমাে অথজিাঙ্ক আদায় ডদওয়াি েন্ আহ্ান োনালনা হলছে, যাি অন্থা হলল 
রিকভারি অফ ডেটস রেউ টু ব্াঙ্কস অ্ান্ড রফনারসিয়াল ইনরটিটিউশনস অ্াক্ট, ১৯৯৩ এবং 
এি অনুসািী রুলসমলূহি সংস্ান ডমাতালবক আ�নালদি রবরুলধে বলকয়া �ুনরুধোলিি আইরন 
প্রররিয়া চালালনা হলব।
৩.  ও�লি ডলখা অথজিাঙ্ক োড়াও আ�নািা রনম্নরলরখত অথজিাঙ্ক প্রদালন দায়বধে:
( ক)  কাযজিারদ সম্পন্নকািী এই সাটিজিরফলকট/  কাযজিারদি ডনাটিলসি ঠিক �লিই শুরু হওয়া ডময়ালদি 
েন্ প্রলদয় সুদ।
( খ) এই ডনাটিলসি �রিল্বা বাবদ কিা এবং বলকয়া অথজিাঙ্ক �ুনরুধোলিি েন্ ডনওয়া বা রনলত 
হলব এমন কাযজিাবরল সংরিান্ত যাবতীয় মাসুল, চােজি ও খিচা�ারত।
৪.  এতদ্দািা আ�নালদি রনম্নস্াক্ষিকািীি সামলন ১৯. ০৪. ২০২২ তাবরকখ সকাল ১২. ০০টার 
সময় হারেি হওয়াি রনলদজিশ োরি কিা হল।
আে ১৩. ১২. ২০২১ তারিলখ নীলচ এই ট্াইবুনাললি রসললমাহি রদলয় আরম স্াক্ষি কিলাম।

( এ ডক �ান্ডা)  
রিকভারি অরফসাি 

উত্তর কলকাতার বসনহা িাবির 
অন্নপূর্সা পকুজার ৪৩ িছর।

অধ্াপক জয়দীপ চক্রিততী র 
িাবির ২৬৬তম িক্্সর পুকজা।

বিধাননগর পুরবনগকমর ডময়র 
কৃষ্া চক্রিততীর িাবির পকুজা। 

ছবি:  জয় সাধুখাঁ

শ্রীরামকৃষ্ ডরিম বিহাকর শবনিার অন্নপূর্সার আরাধনা

বহঙ্গলগকজের মাধিকাটী পাটঘরা 
গ্াকম ১৫ বদকনর িাসন্ীকমলা। 
িলরাম স্বৃত ডহলথ এেুককশনাল 
ডসাশ্াল ইককানবমক্াল 
চ্াবরকটিল ট্াকটের উকদ্াকগ এিিং 
মাধিকাটী পাঠঘরা নিযগু সঙ্ঘ 
ও সনু্দরিন জনজাগরর মকচের 
সহকযাবগতায় এই ডমলা। উক্াধন 
ককরন ট্াকটের ডচয়ারম্ান স্বপন 
কুমার মণ্ডল। ছবি: আজকাল

রাসবিহারী অ্াকভবনউকয়র মহাবনি্সার মকঠ শবনিার িাসন্ী অষ্টমী 
বতবথকত বনত্কগাপাল ডদকির আবিভ্সাি বতবথ উৎসকি বিধায়ক 
ডদিাবশস কুমার, মকঠর ডরিবসকেন্ ে.  চন্দন চক্রিততী। অনুষ্াকন 
সঙ্গীত পবরকিশন ককরন ইন্দারী ডসন। ছবি:  বিজয় ডসনগুপ্ত

অন্নরিদাবয়নী...  পলতায় 
িায়কুসনা 
কমতী ধতৃ

ডপ্রালমাটাি 
খলুনি তদলন্ত 

রসআইরে

ি্াগ 
ছিুকতই 

োটল ডিামা

ঝালদা–কান্ড 
পবুলশকক 

বজজ্াসািাদ

ভাদু খকুন 
এেআইআর 
বসবিআইকয়র

ডসাহম ডসনগুপ্ত

�লতাি েওহি কললারন ডথলক শুরিবাি 
িালত এক বায়লুসনা কমমীি স্তীি গলাি 
নরল–কাটা মতৃলদহ উধোি কলি �রুলশ। 
এরদন িালতই ওই খলুনি ঘটনায় মতৃাি 
স্ামী বায়লুসনা কমমী অমিলাললক ডরেতিাি 
কলি �রুলশ। �ুরলশ োরনলয়লে, ডেিায় 
ধতৃ খুলনি কথা স্ীকািও কলিলে। শরনবাি 
ধতৃলক ১৩ রদলনি �ুরলশ ডহফােলত িাখাি 
রনলদজিশ ডদয় ব্ািাক�ুি আদালত। ধলৃতি 
বারড় কান�ুলি। সম্প্ররত অমিলাল অসম 
ডথলক ব্ািাক�ুলিি ডসনা োউরনলত বদরল 
হলয় আলস। �লতাি েওহি কললারনলত 
ভাড়াবারড়লতই থাকত। �রুলশ োনলত 
ড�লিলে, �াড়ায় ডসভালব ডমলালমশাও 
কিত না অমিলাল ও তাি স্তী িঞ্জনালদবী। 
তালদি দুই কন্াসন্তান আলে বললও 
োরনলয়লে �রুলশ। স্ানীয় বারসন্ািা 
োনান, শুরিবাি িালত ওই বায়লুসনা কমমীি 
রচৎকালিই তাঁিা ঘটনাস্লল রগলয় ডদলখন 
িঞ্জনালদবী (৩০) নালম ওই মরহলাি গলাি 
নরল–কাটা ডদহ রবোনায় �লড় আলে।

ডগৌতম চক্রিততী

িারুইপকুর ডরিাকমাটার খকুনর ঘটনার 
তদন্ভার বনল বসআইবে। ঘটনার রিায় 
৫০ বদকনর মাথায় িারুইপরু পবুলকশর হাত 
ডথকক তদন্ভার ডগল বসআইবে–র হাকত। 
এই খকুনর ঘটনায় এখনও পয্সন্ ডমাট ৫ 
জনকক ডগ্প্তার ককরকছ িারুইপরু থানার 
পবুলশ। শুক্রিার িারুইপরু থানা ডথকক 
ডসই খকুনর ঘটনার ( ডকস নিং:  ২৭৫/২২)  
তদকন্র দাবয়ত্ব বনকয়কছ বসআইবে। এই 
ঘটনার তদকন্ থাকা পবুলশ আবধকাবরককদর 
সকঙ্গ কথাও িলকছন তারঁা। ডেব্রুয়াবর 
মাকসর ১৮ তাবরখ রাকত িারুইপুর থানার 
দুকশা ককলাবনকত দবক্ষর কলকাতার এক 
তরুর ডরিাকমাটারকক বপটিকয় খকুনর ঘটনা 
ঘকটবছল। অভীক মুখাবজ্স নাকমর ওই তরুর 
ডরিাকমাটার রাকত তাঁর িান্ধিীকক বনকয় ঘুরকত 
ডিবরকয় িারুইপকুরর দুকশা ককলাবন এলাকায় 
ডপৌকঁছ বগকয়বছকলন। ডিশ বকছবুদন ধকর ওই 
এলাকায় ডমাটরিাইকক ককর রাকত ডচাকররা 
একস ছাগল চুবর ককর বনকয় পালাবছিল 
িকল গ্ামিাসীকদর অবভকযাগ।

আজকাকলর রিবতকিদন

ডফি ডবামা রবল্ািে কঁারকনাড়ায়। ঘটনাটি 
ঘলট শরনবাি সকাল ১০টা নাগাদ। কারঁকনাড়া 
ডিল ডটিশন সংলগ্ন ২৮ নম্বি ও ২৯ নম্বি— 
এই দুই ডিললগলটি মাঝামারঝ োয়গায় 
ডিললাইলনি ধালি একটি ডলরেে ব্াগ �লড় 
থাকলত ডদলখন কমজিিত ডিলকমমীিা। ওই 
ব্াগ ডদলখ তালঁদি সলন্হ হয়। তখনই তািঁা 
ডিললাইলনি ও�ি ডথলক ডসই ব্াগ তুলল 
ডিল লাইন ডথলক দূলি একটি ফাকঁা েরমলত 
েলুড় ডফলল ডদন। ওই ব্াগ েলুড় ডফললতই 
তালত রবল্ািে ঘলট বলল োনা ডগলে। 
সলঙ্গ সলঙ্গ হকচরকলয় যান ডিলকমমীিা। 
ডসই সময় কাে হরছেল, তাই ডকানও ডট্ন 
রেল না। যরদ ডট্ন ডযত, তাহলল বড়সড়  
রব�দ ঘটলত �ািত। ফাকঁা েরমলত ব্াগটি 
ডোড়ায়, রবল্ািলে ডকানও রব�রতি ঘলটরন। 
ডক বা কািা শরনবাি ডিললাইলনি ও�ি ওই 
ব্াগ ডফলল ডিলখরেল, তা খরতলয় ডদখলে 
ডিল�ুরলশ। এি ড�েলন নাশকতা বা অন্ 
ডকানও উলদেশ্ রেল রকনা তাও খরতলয় 
ডদখা হলছে বলল োনা ডগলে।  

দীকপন গুপ্ত
পুরুবলয়া, ৯ এবরিল

ত�ন কান্ু খুলনি ঘটনায় ঝালদাি 
এসরের�ও সুব্রত ডদব–সহ আিও 
�াঁচ �ুরলশ কমমীলক রেজ্ঞাসাবাদ কিল 
রসরবআই। শরনবাি তঁালদি বয়ান নরথভুক্ত 
কিা হয়। প্রায় এক ঘণ্া ডেিা কিা 
হয় এসরের�ওলক। তলব তাঁলক রক 
রেজ্ঞাসা কিা হলয়লে তা রনলয় রকেু 
বললত চানরন রতরন। 

এরদন আদালত বন্ধ হলয় যাওয়ায় 
আইনেীবীি সলঙ্গ আললাচনা কলিন। 
ডেনালিল রেউটি অরফসালিি সলঙ্গ 
ডযাগালযালগি ডচষ্া কলিন রসরবআইলয়ি 
আরধকারিকিা। ডশল্ ডেলা আদাললতি 
রবচািকলদি বাংললালত যান রসরবআইলয়ি 
তদন্তকািী অরফসাি িঞ্জন কীতজিনীয়া–
সহ আিও এক রসরবআই অরফসাি ও 
রসরবআইলয়ি আইনেীবী। রবচািলকি 
সলঙ্গ কথা বলাি ডচষ্া কলিন রসরবআইলয়ি 
আরধকারিক ও আইনেীবী। োনা ডগলে, 
এরদন ডেলা আদাললতি েুরেরশয়াল 
ম্ারেল্রেট ৩য় ডকাটজি দারয়লবে রযরন রেললন 
তাঁি সলঙ্গই ডদখা কিলত এলসরেললন 
রসরবআই আরধকারিকিা। প্রায় ৩০ রমরনট 
অল�ক্ষা কিাি �ি ডফালন কথা বললন 
রবচািলকি সলঙ্গ। িরববাি তালঁদি আসলত 
বলা হলয়লে বলল োনান আরধকারিক। 

অনপুম িকন্দ্াপাধ্ায়
রামপুরহাট, ৯ এবরিল

িাম�ুিহালট তৃেমলূ �ঞ্ালয়ত উ�প্রধান 
ভাদু ডশখ খলুনি ঘটনায় এফআইআি 
দালয়ি কিল রসরবআই। হাইলকালটজিি 
রনলদজিলশ শুরিবািই রসরবআই এই খলুনি 
তদন্তভাি ডনয়। শরনবাি িাম�িুহাট থানায় 
রগলয় তািা ঘটনাি এফআইআলিি কর�–
সহ ডকস োলয়রি সংরেহ কলি। স্ানীয় 
�রুললশি এফআইআলিি রভরতিলতই 
অরভযলুক্তি তারলকা ও মামলাি ধািা 
অ�রিবরতজিত ডিলখ �ুনিায় এফআইআি 
দালয়ি হয়। রসরবআই সলূত্রি খবি, 
এফআইআলি ভাদু খলুন অরভযুক্ত ১০ 
েলনি মলধ্ িলয়লে �লাশ ডশখ, ডসানা 
ডশখ, সঞ্জ ু ডশখ, ডোট লালন প্রমখু। 
এলদি রবরুলধে খনু, ্ড়যন্ত্র, সংগঠিত 
অ�িাধ– সহ রবল্ািক আইলনি ধািায় 
মামলা রুেু কিা হলয়লে। ২১ মাচজি িাত 
সালড় আটটাি একটু আলগ িাম�িুহালটি 
েনবহুল বগটুই ডমালড় খনু হন স্ানীয় 
বড়শাল রোম�ঞ্ালয়লতি তৃেমলূ উ�প্রধান 
ভাদু ডশখ। ডসরদন সলন্ধয় বগটুই ডমালড় 
৬০ নম্বি োতীয় সড়লকি �ালশ চালয়ি 
ডদাকালন আড্া রদরছেললন ভাদু। ডফান 
এলল রতরন কথা বললত বললত ফাকঁা 
োয়গায় একটি সু্টিি ও�ি রগলয় বলসন। 
৪ দুষৃ্তী তাঁলক ডবামা ডমলি �ারললয় যায়।

  ভুকয়া উবকল
ডগ্প্তার বপিংলা ডথকক
বনকজকক পবরচয় বদকতন কলকাতা 
হাইককাকট্সর বসবনয়র অ্ােকভাককট 
িকল। পবুলশ মহকল রিভাি রকয়কছ। 
পুবলকশ চাকবরর রিকলাভন ডদবখকয় 
ডিশ ককয়কজকনর কাছ ডথকক 
ককয়ক লক্ষ টাকা রিতাররা ককরন 
িকল অবভকযাগ। এমন ককয়কটি 
অবভকযাগ জমা পকিবছল পবচিম 
ডমবদনীপুকরর বপিংলা এলাকায়। 
ডসই অবভকযাকগর বভবত্তকত শবনিার 
বপিংলার জলচক ডথকক জুলবেকার 
রহমান নাকম এক ি্বতিকক ডগ্প্তার 
ককরকছ পুবলশ। তাঁর কাছ ডথকক 
অ্ােকভাককট ডিাে্স লাগাকনা গাবি, 
টে্াম্প, ভুকয়া কাগজপত্র উদ্ার 
হকয়কছ। শবনিার তাঁকক ডমবদনীপুর 
আদালকত ডতালা হকল বিচারক  
১৪ বদন ডজল ডহোজকত রাখার 
বনকদ্সশ ডদন।

  সাজ্সাবর
স্বাস্্ ও পবরিার কল্ার দপ্তকরর 
উকদ্াকগ এিিং দুটি বচবকৎসক 
সিংগঠকনর সহকযাবগতায় শবনিার 
খাতিা মহকুমা হাসপাতাকল 
একটি ল্াপাকরাক্াবপক সাজ্সাবর 
বশবিকরর আকয়াজন করা হয়। 
ডজলায় এই ধরকনর উকদ্াগ এই 
রিথম। সম্পূর্স বিনামূকল্ ২২ জন 
ডরাগীর এই পদ্বতকত বচবকৎসা করা 
হয়। উপবস্ত বছকলন িঁাকুিা স্বাস্্ 
ডজলার মুখ্ স্বাস্্ আবধকাবরক োঃ 
শ্ামল ডসাকরন, খাতিার মহকুমা 
শাসক মমত্রী চক্রিততী রিমুখ। সুপার 
োঃ রতন শাসমল জানান, হাবন্সয়া, 
গলব্াোর রিভৃবত বচবকৎসার জন্ 
ডযখাকন ডদি ডথকক দু’লক্ষ টাকা 
খরচ হয়, এখাকন ডসই বচবকৎসা 
হকয়কছ বিনামূকল্।

  ডদহ উদ্ার
ঘাটাকলর খিার এলাকায় শবনিার 
সকাকল আব্াস রহমান (৫৫) নাকম 
এক ি্বতির বিকৃত মৃতকদহ উদ্ার 
করল পুবলশ। বতবন ডসই িাবিকত 
একাই থাককতন। এবদন দুগ্সন্ধ 
ডিকরাকনায় স্ানীয়রা খির ডদন 
পুবলকশ। রিাথবমক তদকন্ পবুলকশর 
অনুমান, বতবন মানবসক অিসাকদ 
আত্মঘাতী হকয়কছন।

  ডগ্প্তার পুবলশ
ডগ্প্তার হকলন এক পবুলশকমতী। 
খড়্গপুর গ্ামীর থানার পলশা গ্াকমর 
িাবসন্দা, আনন্দপুর থানার কনকটেিল 
সজেয় পয়রাকক শুক্রিার রাকত 
পুবলশ ডগ্প্তার ককর। শবনিার তাঁকক 
ডমবদনীপুর মুখ্ বিচারবিভাগীয় 
ম্াবজক্রেকটর আদালকত ডতালা 
হকল বিচারক তাঁকক ৪ বদন পবুলশ 
ডহোজকত রাখার বনকদ্সশ ডদন।  

  পুনবম্সলন উৎসি
শবনিার কল্ারী বিশ্ববিদ্ালকয় 
ডলাকসিং্ৃবত বিভাকগ পনুবম্সলন 
উৎসি পাবলত হয়। উৎসকি 
রিাতিনীকদর উপবস্বত বছল ডচাকখ 
পিার মকতা। উৎসকি কালাচাদঁ 
ডমাহাবলর ডনতৃকত্ব ডমাহাবল আবদিাসী 
নৃত্ ছাত্রছাত্রীকদর মকধ্ আকলািন 
ডেকল। ডলাকসিংকৃবত বিভাকগর রিধান 
অধ্াপক সুজয় মণ্ডল জানান, গত 
চার িছর নানা কারকর এই পনুবম্সলন 
উৎসি হকয় ওকঠবন। এ িছর ছাত্রছাত্রী 
ও গকি্ককদর ডচষ্টায় সেল হকয়কছ। 
রিাতিনীকদর বনকয় গঠিত হয় রিাতিনী 
সবমবত। কলকাতার ছায়ানকটর 
‘ বচর উন্নত মম বশর’  শী্্সক অনুষ্ান 
উপবস্ত সিার মন কাকি।

সততার পুর্ার ডপকলন মাছ বিকক্রতা মহম্মদ আিু
 স্বকদশ ভট্াচায্স
িবসরহাট, ৯ এবরিল

সততাি �ুিস্াি ড�ললন দরিদ্র মাে রবলরিতা মহম্মদ আবু কারশম 
গারে। তাঁলক �ুিসৃ্ত কলিন বরসিহাট থানাি আইরস সুরিন্ি রসং। 
বরসিহাট �ুরলশ ডেলাি তিলফ আবু কারশম গারেলক সততাি নরেি 
রহলসলব রবলশ্ সংবধজিনা োনান বরসিহাট থানাি আইরস। 

২০১৯ সাললি ২৩ রেলসম্বি বরসিহাট �ুিলনা বাোলিি মাে 
রবলরিতা মহম্মদ আবু কারশম গারে একটি মারনব্াগ কুরড়লয় �ান। 
তালত প্রায় ৭০ হাোি টাকা রেল। রকন্তু ডসই মারনব্ালগি মারললকি 
ডকানও ডখাঁে �ানরন রতরন। তাি�ি লকোউন হলয় যায়। বাোি, 
ব্বসা সব বন্ধ। আবু কারশম ডসই টাকাি ব্াগ সযলনে গুরেলয় 
িালখন। এভালব ২ বেি ৪ মাস �াি হলয় যায়। কুরড়লয় �াওয়া 
টাকাি ব্ালগি মারললকি ডখাঁে কিলত থালকন ৬৮ বেলিি বৃধে আবু 
কারশম। ডশ্�যজিন্ত ডসই ব্ালগি হরদশ ডমলল একটি ডদাকালনি িরসদ 
ডদলখ। খুলঁে ডবি কলি ডসই টাকা ডফিত ডদন আবু কারশম। প্রায় 
আড়াই বেি আলগ হািালনা টাকা ডফিত ড�লয় হতবাক দরডিিহাট 
নলগন্দ্রকুমাি উচ্চ রশক্ষা রনলকতলনি রশক্ষক চম্পক নন্ী। রতরন 

ডতা প্রায় ভুললত বলসরেললন হািালনা টাকাি কথা। তাঁি কালে 
ডসই ব্াগ রনলয় হারেি হলতই তাজ্জব হলয় যান চম্পকবাবু। এও 
সম্ভব!  কুরড়লয় ড�লয় প্রায় আড়াই বেি রনলেি কালে গরছেত ডিলখ 
মারনব্ালগি মারলকলক খুঁলে চলললেন এক দরিদ্র মাে ব্বসায়ী। 
৬৯ হাোি ২৪৭ টাকাি �ুলিাটাই িলয়লে। খুচলিা �য়সা, কলম 
ডযমন রেল ডতমনই িলয়লে। 

অলনক অনুলিালধি �ি বৃধে মাে রবলরিতাি সততায় মুগ্ধ হলয় 
১০ হাোি টাকা রদলয়লেন চম্পকবাবু। বরসিহাট থানাি আইরস 
�ালশ বরসলয় অলনকক্ষে কথা বলললন আবু কারশম গারেি সলঙ্গ। 
এক সময় ফুটবল ডখললতন কারশমসালহব। ডখলারপ্রয় মানু্। রতরন 
বললন, ‘ টাকাটা ঘলি রেল ডবাঝা হলয়। বাোলি মাে রবররি করি। 
ডবচালকনা কলি রদলন ২০০– ২৫০ টাকা আয় হয়। ওই টাকা কুরড়লয় 
�াওয়াি রকেুরদন �ি দু’ বেি ডতা লকোউন চলল। খুব অভালব 
ডকলটলে। তবু ওই টাকাি রদলক রফলিও তাকাইরন। এখন হাঁফ ডেলড় 
ডবঁলচরে।’  বরসিহাট থানাি আইরস সুরিন্ি রসং বললন, ‘ আেলকি 
রদলন এমন মানু্ রবিল। আমিা ডচাি োকাত, অ�িাধীলদি রনলয় 
থারক। এিকম সৎ মানু্লক �ুিসৃ্ত কিাও �ুরললশি কাে। বরসিহাট 
ডেলা �ুরলশ কারশম সালহলবি সততালক কুরনজিশ োনালছে।’ 

িবসরহাট থানার আইবস সুবরন্দর বসিংকয়র সকঙ্গ মাছ 
বিকক্রতা আিু কাবশম গাবজ। ছবি:  রিবতকিদক 

দুই সমবালয়ি োতীয় �িুস্াি

 �টুিমারি স্াস্্লকলন্দ্র চাল ুহলছে 
অন্তরবজিভাগ, বিাদে ১.০২ ডকাটি

িরে জল ডখকয় অসসু্ পিুয়ারা

যকজ্শ্বর জানা
বদঘা, ৯ এবরিল

বদঘার দহদয়া কৃব্ উন্নয়ন সমিায় সবমবতর মকুুকট উঠল জাতীয় 
বশকরাপা। ডিকারকদর কম্সসিংস্ান, িহুমখুী মাকক্সটিিং ি্িসার 
মাধ্কম গ্াকমর সাধারর মানু্কক পবরক্িা ডদওয়া, সামাবজক 
দায়িদ্তা– সহ অবেস অবেকটর স্বীকৃবত স্বরূপ 
২০২০– ২১ আবথ্সক িক ্্স জাতীয় সমিায় উন্নয়ন 
বনগকমর (এনবসবেবস) উৎক্্সতা ও ডযাগ্তা 
পরু্ার বজকত বনকয়কছ রামনগর– ১ ব্ককর 
বদঘা ডমাহনা ডকাটোল থানা এলাকার এই সমিায় সবমবত। 
বিধাননগকর আচায্স রিেুলিচন্দ সমিায় ভিকনর এক অনুষ্াকন 
এনবসবেবস– র তরকে পরু্ৃত করা হকয়কছ এই সমিায়কক। 
সমিায় পবরচালনা ও পবরক্িা রিদাকনর ডক্ষকত্র বিকশ্ অিদাকনর 
জন্ জাতীয় পরু্ার ডপকয়কছ হলবদয়া আইওবস এমপ্লবয়জ 
কনজুমাস্স ডকা-অপাকরটিভ। জাতীয় সমিায় উন্নয়ন বনগকমর 
তরকে ‘সাটি্সবেককট অি এক্সকসকলন্স অ্াওয়াে্স’ ডদওয়া হয়।

এই পরু্ার সমিায় কতৃ্সপক্ষকক ভবি্্কত আরও ভাল 
কাজ করার জন্ উৎসাহ ডদকি িকল জাবনকয়কছন পিূ্স ডমবদনীপরু 
ডরজে– ২– এর অ্াবসটে্ান্ ডরবজ্রোর অে ডকা– অপাকরটিভ 
ডসাসাইটি (এআরবসএস) ডকৌবশক পরুকাইত। তারঁ কথায়, 
‘ বিকল্প অথ্সনীবতর ি্িস্া ককর গ্ামীর মানুক্র জীিনযাত্রার 
মাকনান্নয়কন সক্ষম হকয়কছ দহদয়া কৃব্ উন্নয়ন সমিায় সবমবত। 

ডসই সােকল্র স্বীকৃবত স্বরূপ এই পরু্ার। 
আশা কবর সুখ্াবতর সকঙ্গ আগামীকত আরও 
ভাল কাজ করকি এই সমিায় সবমবত।’  পিূ্স 
ডমবদনীপরু– ২ ডরজে সমিায় ইউবনয়কনর সভাপবত 

সত্বজৎ ধািা িকলন, ‘ রামনগর– ১ ব্ককর এই সমিায় সবমবতটি 
সাধারর মানকু্র কথা মাথায় ডরকখ িহু রিকল্প গ্হর ককরকছ। 
তারা জাতীয় পরু্ার পাওয়ার ডযাগ্। আগাবমবদকনও তাকদর 
আরও সােল্ কামনা কবর। ১৯২৮ সাকল পথচলা শুরু দহদয়া 
সমিায় সবমবতর। িত্সমাকন রিধান অবেস– সহ ৮টি শাখা রকয়কছ 
তাকদর। কায্সকরী মূলধকনর পবরমার ১৫৬.২২ ডকাটি। স্ায়ী 
সম্পবত্তর পবরমার ৪ ডকাটি।

রিভাত সরকার
েরাক্া, ৯ এবরিল

সামকশরগকজের পুটিমাবর রিাথবমক স্বাস্্কককন্দর ২০ 
শয্ার অন্বি্সভাগ চালু করকত রাজ্ সরকার ১.০২ 
ডকাটি টাকা িরাদ্দ করল। অন্বি্সভাগ চালুর জন্ িরাদ্দ 
ডমলায় খুবশ সামকশরগকজের মানু্। রিসঙ্গত, জানুয়াবর 
মাকস এই স্বাস্্ককন্দ পবরদশ্সকন আকসন ডজলার মুখ্ 
স্বাস্্ আবধকাবরক। তারপকরই এই আবথ্সক িরাদ্দ। 

ঝািখণ্ড লাকগায়া রিত্ন্ এই এলাকার িাবসন্দারা 
পুকরাপুবর বনভ্সর বছকলন গ্ামীর বচবকৎসককদর 
ওপর। েকল এই এলাকার ডদাগাবছ ও ভাসাই 
পাইকর পচোকয়কতর রিায় ২২টি গ্াকমর রিসূবতকদর 
বনকয় বচন্ার কারর বছল স্বাস্্ দপ্তকরর। পুটিমাবর 
স্বাস্্ককন্দ চালু হকল সমস্া অকনকটাই কমাকনা যাকি 
িকল আশা করকছ ব্ক স্বাস্্কককন্দর বচবকৎসককরা।  

এবদকক, ৩০০ শয্ার মাদার অ্ান্ড চাই্ড হাকির কাজ 
শুরু হকয়কছ সামকশরগকজে। এই ধরকনর মাদার অ্ান্ড 
চাই্ড হাি রকয়কছ িহরমপুকর ডমবেক্াল ককলজ 
হাসপাতাকল। সামকশরগকজে ডজলার মকধ্ ব্তীয়  
মাদার অ্ান্ড চাই্ড হাি করার বসদ্ান্ ডনয় রাজ্ স্বাস্্ 
দপ্তর ১৯১৬ সাকল। কারর, রাকজ্র ব্ক রিাথবমক 
স্বাস্্ককন্দগুবলর মকধ্ সামকশরগকজের অনুপনগর ব্ক 
স্বাস্্কককন্দ রিসকির হার অত্ন্ ডিবশ। ওই স্বাস্্কককন্দর 
চাপ কমাকত পুটিমাবর রিাথবমক স্বাস্্ককন্দটিকক চালু 
করার দাবি ককর আসকছন এলাকার মানু্।

িহুবদন ডথককই এই পুটিমাবর রিাথবমক স্বাস্্ককন্দটিকক 
চালু করার দাবি ককর আসকছন এলাকার মানু্। িছর 
খাকনক আকগ ততকালীন ডজলা শাসক অদদ্তনগর গ্াকম 
বগকয় পুটিমাবরকত একটি ডেবলভাবর পকয়ন্ চালুর আশ্বাসও 
বদকয় যান। তারপকরই এই িরাদ্দ িকল মকন করকছন স্ানীয় 
িাবসন্দারা। এই িরাদ্দ ডমলায় খুবশ স্ানীয় িাবসন্দারা।  

বিজয়রিকাশ দাস 
িধ্সমান, ৯ এবরিল

সু্লল রগলয় বিফ েল ডখলয় এলকি 
�ি এক �ড়ুয়া অসুস্। শরনবাি �ূবজি 
বধজিমান শরক্তগড় থানাি সামন্তী উচ্চ 
রবদ্াললয়ি ঘটনা। ১৪ েন োত্রোত্রী 
অসসু্ হলয় �লড়। তালদি ভরতজি কিা 
হয় ডমমারিি �াহািহাটি হাস�াতালল। 
প্রাথরমক ভালব োনা ডগলে, সু্ললি ডগলটি 
বাইলি রবররি হওয়া রচরন রমররিত বিফ 
েল ডখলয় অসুস্ হলয় �লড় োত্রোত্রীিা। 

তখনই রশক্ষক–রশরক্ষকািা স্ানীয় মানলু্ি 
সহলযারগতায় অসুস্ োত্রোত্রীলদি মারুরত 
ভ্ালন কলি �াহািহাটি হাস�াতালল 
রনলয় যান। �ড়ুয়ালদি রনলয় যাওয়াি 

সলঙ্গ সলঙ্গই প্রলয়ােনীয় রচরকৎসা শুরু 
কলিন োক্তািিা।

রবদ্াললয়ি রশক্ষক সঞ্জয় ডসন 
োনান, এরদন সকাল সালড় ১০টা 
নাগাদ রবদ্াললয়ি প্রাথজিনা চলাকালীন 

লাইলনই ডবশ কলয়কেন োত্রোত্রী 
অসুস্ হলয় �লড়। এি�ি ক্াস 
শুরু হওয়াি �ি অসুস্ি সংখ্াটা 
আিও বাড়লত থালক। অসুস্ি সংখ্া 
বাড়লত থাকায় স্ানীয় মানু্লদি 
সহলযারগতা রনলয় তরড়ঘরড় �ড়ুয়ালদি  
�াহািহাটি হাস�াতালল রনলয় যাওয়া 
হয়। ডদখা ডগলে, �ঞ্ম, ্ষ্ঠ, সতিম, 
অষ্ম ও নবম ডরিরেি �ড়ুয়ািা অসুস্ 
হলয় �লড়লে। �াহািিহাটি হাসা�াতাল 
ডথলক োনালনা হলয়লে, �ড়ুয়ািা সবাই 
রস্রতশীল আলে।

িধ্সমান

বদঘা

কাক্ীকপ রিতাররার  
অবভকযাকগ ধতৃ যিুক

ডগৌতম মণ্ডল 
কাক্ীপ, ৯ এবরিল

ডকাটি ডকাটি টাকা প্রতািোি অরভলযালগ 
কাকবিীল�ি হািউে�লয়ন্ ডকাটিাল থানাি 
কাশীনগলিি বারসন্া অরিন্ম �ডিালক 
ডরেতিাি কিল �ুরলশ। মাসকলয়ক ধলি 
ডফিাি রেল অরিন্ম। শুরিবাি সন্ধ্ায় 
হায়দিাবাদ ডথলক কলকাতা রবমানবন্লি 
নামাি �ি ধিা �লড় সনু্িবন �রুললশি 
োলল। ধলৃতি রবরুলধে প্রতািো, ্ ড়যন্ত্র–
 সহ একারধক ধািায় মামলা রুেু কিা 
হলয়লে। ধতৃলক শরনবাি কাকবিী� মহকুমা 
আদাললত ড�শ কিা হলল ১০ রদলনি 
�ুরলশ ডহফােলতি রনলদজিশ ডদন রবচািক। 

২০১৯ সাললি মাঝামারঝ স্রনভজিি 

ডগাষ্ঠীি নাম কলি একটি প্ররতষ্ঠান ততরি 
কলি অরিন্ম। ততরি কিা হয় একটি ঝাঁ 
চকচলক অরফস। প্ররতষ্ঠালনি �ক্ষ ডথলক 
প্রচাি কিা হয়, বারড় ততরিি েন্ সস্ায় 
ইমািরত দ্রব্ ডদওয়া হলব। এককালীন 
চরলিশ হাোি টাকা েমা কিলল রবিগুে 
অলথজিি অথজিাৎ আরশ হাোি টাকাি ইমািরত 
দ্রব্ ডদওয়া হলব। প্রথলম কলয়কেনলক 
এই সরুবধা �াইলয়ও ডদওয়া হয়। রিলম 
এলাকায় চাউি হলয় যায় এই আরথজিক 
সরুবধাি গল্প। িীরতমলতা এলেন্ 
ডিলখ সনু্িবন এলাকাি মানু্ লদি  
ডথলক ডমাটা টাকা ডতালা হয়। রচটফালন্ডি 
আদলল �ুলিা রব্য়টি চললত থালক। ২০২১ 
সাললি �ি ডথলক প্রতািো প্রকালশ্  
চলল আলস।

টিটাগি ওয়াগনস বলবমকটে
CIN: L27320WB1997PLC084819

ডিরেটিােজি অরফস:  ৭৫৬, আনন্�ুি, ই এম বাই�াস, কলকাতা– ৭০০ ১০৭
ডটরল:  + ৯১ ৩৩ ৪০১৯০৮০০, ফ্াক্স:  + ৯১ ৩৩ ৪০১৯০৮২৩

ই–ডমল:  investors@titagarh.in , ওলয়বসাইট:  www.titagarh.in

 বিজ্বপ্ত
রদ ডকাম্পারনে অ্াক্ট ২০১৩, ডসকশন ১০৮ সলঙ্গ �ঠিতব্ ডকাম্পারন ( ম্ালনেলমন্ অ্ান্ড 
অ্ােরমরনল্রেশন)  রুলস ২০১৪, রুল ২০ এবং অন্ান্ প্রলযাে্ ধািাসমূহ;  রসরকউরিটিে 
অ্ান্ড এক্সলচঞ্জ ডবােজি অফ ইরন্ডয়া ( রলরটিং অবরললগশনস অ্ান্ড রেসলক্াোি রিকয়্ািলমন্স)  
ডিগুললশনস ২০১৫ ডিগুললশন ৪৪ অনুযায়ী, ডকাম্পারন ইকুইটি ডশয়ািলহাল্ািগলেি/ োরমনযুক্ত 
উতিমেজিগলেি/ োরমনরবহীন উতিমেজিগলেি সভা আহ্ায়ক রবজ্ঞরতি তারিখ–  ৭ এরপ্রল, ২০২২ ডপ্রিে 
সম্পন্ন কলিলেন, ৮ এরপ্রল ২০২২, যা মহামান্ ন্াশনাল ডকাম্পারন ল’  ট্াইবুনাল, কলকাতা 
ডবঞ্ ( এনরসএলটি) – এি ১৬ মাচজি, ২০২২ তারিলখি আলদশানুসালি হলয়লে। ওই রবজ্ঞরতিি 
সলঙ্গ ব্াখ্ামূলক রববিেী এবং একত্রীকিে রস্ম ডপ্রিে কিা হলয়লে:  ক)  তবদু্রতন মাধ্লম 
ইকুইটি ডশয়ািলহাল্ািগেলক, যাঁলদি ই– ডমল আইরে রেল�ারেটরি �াটিজিরসল�ন্/ ডকাম্পারনি 
কালে নরথভুক্ত িলয়লে এবং খ)  ব্বহারিক কর� অনুলমারদত বা অনলুিাধ মাধ্লম ইকুইটি 
ডশয়ািলহাল্ািগেলক/ োরমনযুক্ত উতিমেজিগেলক/ োরমনরবহীন উতিমেজিগেলক, যালঁদি ই–ডমল আইরে 
নরথভুক্ত ডনই এবং ডযখালন টিটাগড় রব্রলেস এবং ইন্ািন্াশনাল প্রাইলভট রলরমলটে– এি সলঙ্গ 
টিটাগড় ওয়াগনস রলরমলটে– এি সংযুরক্তকিে এবং তাঁলদি ডশয়ািলহাল্ািগলেি এবং উতিমেজিগলেি 
একত্রীকিে ( রদ রস্ম)  তবদু্রতন মাধ্লম  ডভাট �ধেরত বিািা রবলবরচত হলব।
ডকাম্পারন ন্াশনাল রসরকউরিটিে রেল�ারেটরি রলরমলটে ( এনএসরেএল) – এি �রিল্বা রেহে 
কিলবন, যাি বিািা সকল ডযাগ্ ব্রক্ত রিলমাট ই– ডভাটিং এবং সভায় ই– ডভাটিং মাধ্লম ডভাটপ্রদান 
কিলত �ালিন। উক্ত ই– ডভাটিং �ধেরত স্ছে ও সষু্ঠুভালব �রিচালনাি েন্ রসএ মলহশ আগিওয়াল, 
সু্কটিনাইোি রহলসলব রনলয়ারেত হলয়লেন।
ডভাট প্রদালনি অরধকািী ব্রক্তগে ডখয়াল িাখলবন: 
১.  মালহশ্বিী ডেটালমটিক্স প্রাইলভট রলরমলটে, ডিরে্রোলিি রববিে অনুযায়ী শুরিবাি, ১ এরপ্রল, 

২০২২ তারিলখ ( রনেজিায়ক তারিখ)  ডয সকল ডশয়ািলহাল্ািগলেি/ সদস্গলেি নাম সদস্গলেি 
খাতায়/ লাভেনক সদস্ রহলসলব িলয়লে এবং ২০ মাচজি, ২০২২ তারিলখ োরমনযুক্ত ও 
োরমনরবহীন উতিমেজি রহলসলব িলয়লে, তাঁিা রিলমাট ই– ডভাটিং এবং সভায় ই– ডভাটিং প্রদান 
কিলত �ািলবন।

২.  রিলমাট ই– ডভাটিং শুরু হলব িরববাি, ১০ এরপ্রল, ২০২২ সকাল ০৯. ০০টায় ( ভািতীয় সময়)  
এবং ডশ্ হলব ডসামবাি, ৯ ডম, ২০২২ রবলকল ৫. ০০টায় ( ভািতীয় সময়) । ওই সমলয়ি �লি 
রিলমাট ই– ডভাটিং প্রদান কিা যালব না।

৩.  ডস সকল সদস্গে/ উতিমেজিগে সভাি �ূলবজি রিলমাট ই– ডভাটিং মাধ্লম ডভাট প্রদান কলিলেন, 
তাঁিা সভায় উ�রস্ত থাকলত �ািলবন, রকন্তু �ুনিায় ডভাটপ্রদান কিলত �ািলবন না।

৪. সদস্গে এনরসএলটি আহ্ায়ক সভাি রবজ্ঞরতি www.titagarh.in  ডথলক োউনললাে কিলত 
�ালিন। যরদ প্রলয়ােন হয়, ডশয়ািধািকগে/ উতিমেজিগে রবজ্ঞরতিি এবং সংযুক্ত নরথসমূহ, যা 
ডসকশন ২৩০ এবং ২৩২ সলঙ্গ �ঠিতব্ ডসকশন ১০২ এবং অ্ালক্টি অন্ান্ প্রলযাে্ ধািাসমূহ 
এবং রদ ডকাম্পারনে ( কলম্প্রামাইলেস অ্ালিঞ্জলমন্স অ্ান্ড অ্ামালগালমশনস)  রুলস 
২০১৬ অনুযায়ী রস্ম ও রববিেী রনখিচায় রেহে কিলত �ালিন। এই সম্পলকজি একটি রলরখত 
অনুলিাধ েমা কিলবন ডকাম্পারন ডসলরিটারিলক investors@titagarh.in  ডযখালন আ�নাি 
ডশয়ািলহারল্ংলয়ি রববিে/ ডকাম্পারনি বলকয়া উললিখ থাকলত হলব।

৫.  সভা সমারতিি দুইটি কালেি রদলনি মলধ্ যথা বৃহস্পরতবাি, ১২ ডম, ২০২২ তারিলখ 
ই– ডভাটিংলয়ি ফলাফল ডকাম্পারনি ডিরেটিােজি অরফলস ডনাটিস ডবালেজি প্রদান কিা হলব এবং ওই 
ফলাফল– সহ একরত্রত সু্কটিনাইোলিি রিল�াটজি ডকাম্পারনি ওলয়বসাইট www.titagarh.in 
 এবং  এনএসরেএল– এি ওলয়বসাইট:  https://www.evoting.nsdl.com – এ প্রদান কিা 
হলব। ওই ফলাফল একই সলঙ্গ টিক এক্সলচঞ্জসমূলহ োনালনা হলব।

তবদু্রতন মাধ্লম ডভাটপ্রদালনি েন্ ডকানও প্রশ্ন/ অরভলযালগি েন্ সদস্গে রনঃশুল্ক নং ১৮০০ 
১০২০ ৯৯০ এবং ১৮০০ ২২৪৪৩০– এ ডফান কিলত �ালিন বা অনলুিাধ োনালবন অরমত রবশাল, 
রসরনয়ি ম্ালনোি এবং / বা শ্রীমতী �লিবী মালত্র, ম্ালনোি, evoting@nsdl.co.in –এ। 
সদস্গে রলখলত �ালিন ডিরেটিােজি অরফলস ডকাম্পারনি ডসলরিটারিলক বা ই– ডমল কিলবন 
investors@titagarh.in–এ।
   টিটাগড় ওয়াগনস রলরমলটে– এি �লক্ষ
 স্াঃ
স্ান:  কলকাতা   সবুমত জয়কসায়াল
তারিখ:  ৯ এরপ্রল, ২০২২   ডকাম্পারন ডসলরিটারি
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