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November 20, 2018 
 
The Secretary, Listing Department 
BSE Limited 
P. J. Towers  
Dalal Street 
Mumbai 400 001 
 
Security Code: 513010   

The Manager, Listing Department 
National Stock Exchange of India Limited 
“Exchange Plaza”, 5th Floor, Plot No. C/1, 
G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), 
Mumbai 400 051 
 
Symbol: TATASPONGE 

 
Dear Sir/ Madam,  
 
Sub: Newspaper Advertisement regarding Notice of Extraordinary General Meeting  
 

In compliance with Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing 
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby enclose copies of 
the newspaper advertisement in respect of notice of the Extraordinary General Meeting 
scheduled to be held on December 14, 2018, which was published in following newspapers 
on November 20, 2018: 

i. Business Standard; and 

ii. Sambad. 

This is for your information and records 

 
Thanking you,  
 
Yours faithfully,  
 
For Tata Sponge Iron Limited 

 
 
Sanjay Kasture 
Chief Risk & Compliance Officer  
and Company Secretary  
 
Encl. As above 
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ବାଣିଜବାଣିଜ ଭବୁେନଶର ୭
୨୦ ନେଭmର ୨୦୧୮

େସୟାର ବଜାର

ମdୁା ବନିିମୟ ମଲୂ

େସ  େସk ୩୫୭୭୪(+୩୧୭)
ନିଫି           ୧୦୭୬୩(+୮୧)

ଡଲାର        ୭୧.୯୦
ପାଉ ୍         ୯୨.୧୯
ୟେୁରା        ୮୧.୯୪
େୟ         ୬୩.୭୪

ସନୁା(୧୦gାମ)    ୩୦୭୮୧
ରପୁା(େକଜି)        ୩୬୭୮୫

ସନୁା, ରପୁା ଦର

ବେଜ   ପବୂର ୁସଏିଜିର ବମିdୁୀକରଣ ରିେପାଟ
ନୂଆଦିlୀ, ୧୯/୧୨: େଦଶର 
ଅଥନୀତି ଉପେର ବମିdୁୀକରଣ 
କଭିଳି pଭାବ ପକାଇଛ ି ତାହାର 
ଅଡି  କରଛୁ ି ସଏିଜି। ବେଜ  
ଅ େବଶନ ପବୂର ୁ ଏହ ି ରିେପାଟ 
psୁତ େହାଇଯବି। କnୁି ଆସnା 
ବଷ ନିବାଚନ େହବାକୁ ବାର ୁ
ପୂ ା  ବେଜ  ଉପsାପନ 
କରାଯବିାର ସmାବନା କ  ରହଛି।ି 
ଏଭଳି ପରିsତିିେର ବମିdୁୀକରଣ 
ରିେପାଟକୁ ସରକାର ସଂସଦେର 
ଉପsାପନ କରିେବ ନାହ େବାଲି 
ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛ।ି

ଗତ ସpାହେର ୬୦ 
ଅବସରpାp pଶାସନିକ ଅ କାରୀ 
ସଏିଜିକୁ ଏକ ଚିଠି େଲ  ଅଭିେଯାଗ 
କରି େଲ େଯ, ସରକାର ୁ  ନିବାଚନ 
ପବୂର ୁଅଡ଼ୁଆେର ନପକାଇବା ପାଇଁ 
ଜାଣଶିଣୁ ି ବମିdୁୀକରଣ ରିେପାଟ 

psୁତିେର ବଳିm କରାଯାଉଛ।ି  
୨୦ ମାସ ତେଳ ପବୂତନ ସଏିଜି 
ଶଶକିାn ଶମା କହି େଲ େଯ ଶୀ  
ରିେପାଟ psୁତ େହାଇଯବି। କnୁି 
ଏହା ପେର ଦୀଘ ସମୟ ବତିିଗଲାଣ,ି 
ମାt ରିେପାଟ psୁତ େହାଇପାରନିୁ। 

ସଏିଜି ପkର ୁ କୁହାଯାଇଛ ି
େଯ ରିଜଭ ବ ା  କmିା ସରକାରୀ 
ବ ା ଗଡ଼ିୁକର ଅଡି   କରିବାର kମତା 
ଏହା ପାଖେର ନାହ। ବମିdୁୀକରଣ 
େଯାଗ ୁଟକିସ ରାଜସ ଉପେର କ’ଣ 
pଭାବ ପଡ଼ିଛ ିତାହା େକବଳ ଏହାର 
ରିେପାଟେର ଜଣାପଡ଼ିବ। େନା  
ଛପାଇବାେର େକେତ ଖଚ େହାଇଛ?ି 
ସଂଗଠିତ ପା କୁି ରିଜଭ ବ ା  
େକେତ ଟ ା େଦଇଛ?ି ଆୟକର 
ବଭିାଗ ଓ ବ ା ଗଡ଼ିୁକ େଯଉ ଁବପିଳୁ 
ପରିମାଣର ତଥ  ସଂgହ କରି େଲ 
ତାହା ରିେପାଟେର େଦ ବାକୁ 

ମଳିିବ। େକବଳ ବମିdୁୀକରଣ 
ନୁ େହ,ଁ ସାମgୀ ଓ େସବା ଟକିସ 
(ଜିଏ  ଟ)ି ସଂkାn ରିେପାଟ ମଧ  
ବେଜ   ଅ େବଶନେର ସଏିଜି 
pଦାନ କରିପାେର େବାଲି ଅନୁମାନ 
କରାଯାଉଛ।ି

ଉେlଖେଯାଗ , ୨୦୧୬ 
ନେଭmେର pଧାନମntୀ ନେରnd 
େମାଦୀ ବିମdୁୀକରଣ େଘାଷଣା କରି 
ପରୁଣୁା ୫୦୦ ଓ ୧୦୦୦ ଟ ିଆ 
େନା  କୁ ଅଚଳ କରିେଦଇ ଲା। 
ଏହାର pଭାବେର େଦଶର 
ଅଥନୀତି କଛି ି ମାସ ପାଇଁ ମnର 
େହାଇଯାଇଛ।ି କଳାଧନ େରାକବିା, 
ଜା  େନା   ହଟାଇବା ଭଳି ଲk  
େନଇ ବିମdୁୀକରଣ େଘାଷଣା 
କରାଯାଇ ଲା। ଏହା େକେତ 
ସଫଳ େହାଇଛ ି ତାହାକୁ େନଇ 
ବିତକ ଜାରି ରହଛି।ି 

ନୂଆଦିlୀ, ୧୯/୧୧(ପଟି)ି ଆଥକ ସ ଟ େଦଇ ଗତି କରୁ ବା ଘେରାଇ 
ବମିାନେସବା pଦାନକାରୀ କmାନି େଜ   ଏୟାରେୱ  କୁ କଣିବିା ଲାଗି ଟାଟା 
g  ପkର ୁେକୗଣସ ିବି ବd psାବ ଦିଆଯାଇନାହ। ଟାଟା g  ପkର ୁ  ଗତ 
ଶkୁବାର ଦିଆଯାଇ ବା ଏହ ିମnବ  େଜ   ଏୟାରେୱ   ଉପେର ବଡ଼ pଭାବ 

ପକାଇଛ।ି େଜ   ଏୟାରେୱ  ର 
େସୟାର ମଲୂ  ବେm କ ଏkେଚ େର 
pାୟ ୭ pତିଶତ hାସ ପାଇଛ।ି 
ଉେlଖେଯାଗ  େଯ, ଗତ ଶkୁବାର ଟାଟା 
କmାନି ପkର ୁକୁହାଯାଇ ଲା େଯ, େଜ   
ଏୟାରେୱ  କୁ କଣିିବା ପାଇଁ ଟାଟା ଆgହୀ 
ଅଛ।ି କnୁି ଏ େନଇ େକୗଣସ ି ବି ବd 

psାବ ଦିଆଯାଇ ନାହ। ଏ ସmକତ ଆେଲାଚନା pାରmିକ ପଯ ାୟେର ଅଛ ିେବାଲି 
ଟାଟା ସନ କହି ଲା। ଅନ ପkେର ରବିବାର ମmୁାଇ ବିମାନ ବnରର ୁ େଦଶର 
ବିଭିn sାନକୁ ଉଡ଼ାଣ କରିବାକୁ ବା ୧୦ଟ ିବିମାନକୁ ବାତିଲ କରି ଦିଆଯବିା 
େଯାଗୁ ଶହ ଶହ ଯାtୀ ଅସବୁିଧାର ସmୁଖୀନ େହାଇଛnି। ପରିଚାଳନାଗତ 
ସମସ ା େଯାଗୁ ବିମାନ ବାତିଲ େହାଇ ବା େଜ   ଏୟାରେୱଜ କହୁ େଲ 
ମଧ  ପାଇଲ   ଅଭାବ େଯାଗୁ ଏପରି େହାଇ ବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛ।ି

େଫମଲିାଇ  େର 
ନିଃସnାନ ଦmତି  ଚିକtିା
ଭବୁେନଶର, ୧୯/୧୧: େଫମଲିାଇ  େର ନିଃସnାନ ଦmତି ୁ ସnାନ ସଖୁ 
pଦାନ କରିବା ପାଇ ଁଅତ ାଧନିୁକ ଚିକtିା ସବୁଧିା pଦାନ କରାଯାଉଛ।ି ଅଭିj 
ଡାkର  ଦାରା ଚିକtିା ସବୁଧିା pଦାନ କରାଯାଉ ବା ଅେନକ ଦmତି ବାପାମା’ 
େହବାର େସୗଭାଗ  ପାଇଛnି। େକେତକ ମହଳିା  େktେର ସଂେଯାଜନ 
ସମୟ ନିରପୂଣ କରିବା ଅତ n କ କର। େଫମଲିାଇ   ପkର ୁ ମହଳିା ୁ  
ଏହାର ସଠି  ସମୟ ବଷିୟେର ସଚୂନା pଦାନ କରାଯାଏ େବାଲି ସଂsା ପkର ୁ
କୁହାଯାଇଛ।ି ସଂେଯାଜନ ସମୟେର ମହଳିା  େktେର ହରେମା  ପରିବtନ 
ଲkଣ େଦଖାଦିଏ। ରk ଓ ପରିsା ପରୀkା କରିବା ଦାରା ସଂେଯାଜନର 
ସଠି  ସମୟ ଜଣାପେଡ଼ େବାଲି େଫମଲିାଇ  ପkର ୁ କୁହାଯାଇଛ।ି ଣଟ ି
ଗଭାଶୟେର ଅବsାପତି େହବା pkିୟାକୁ ସଂେଯାଜନ କୁହାଯାଏ।

ଭବୁେନଶର, ୧୯/୧୧(ଇମସି): ରାଜ ର ୧୭ଟ ି ଜିlାେର 
ପାଇ  ଜରିଆେର ଗ ା   ବିତରଣ ପାଇଁ ତିନିଟ ିକଂପାନି pାୟ 
୩୪୦୦ େକାଟ ିଟ ା ନିେବଶ କରିେବ।  େସହ ିତିନି କଂପାନି 
େହଉଛnି େଗ  , ଭାରତ ଗ ା   ଓ ଆଦାନି ଗ ା  । ଆଠ ବଷ 
ଭିତେର pକll କାଯ  େଶଷ େହବ ଓ ଏହା ଦାରା ରାଜ େର 
୨୦ ହଜାର ନିଯୁkି ସେୁଯାଗ ସୃ ି  େହବ େବାଲି କଂପାନିଗୁଡ଼ିକ 
ପkର ୁ କୁହାଯାଇଛ।ି ସହର ଗ ା   pକll (ସଜିିପ)ିର ନବମ 
ପଯ ାୟ ନିଲାମେର େଦଶର ୮୩ଟ ି େଭୗ େଗାଳିକ ଅ ଳ 
(ଜିଏ) ୧୭୪ଟ ିଜିlା ପାଇଁ ନିଲାମ ଡକାଯାଇ ଲା। େସ େର 
ଓଡ଼ିଶାର ସାତଟ ି େଭୗେଗାଳିକ ଅ ଳର ୧୭ଟ ି ଜିlା ଲା। 
ଚଳିତ ମାସ ୨୨ ତାରିଖେର pଧାନମntୀ ନେରnd େମାଦୀ 
ଭିଡିଓ କ  ଫେରନିଂ ଜରିଆେର ନୂଆଦିlୀର ବjିାନ ଭବନର ୁ
େଦଶର ୬୩ଟ ିେଭୗେଗାଳିକ ଅ ଳେର ସହର ଗ ା   pକll 
ପାଇଁ ଶଳିାନ ାସ କରିେବ। ସଜିିପରି ଦଶମ ପଯ ାୟେର ୧୪ଟ ି
ରାଜ ର ୧୨୩ଟ ିଜିlା ପାଇଁ ନିଲାମ ଆହାନ ବଷିୟେର ମଧ  
pଧାନମntୀ େସହଦିିନ େଘାଷଣା କରିେବ। ଏହ ି ଅବସରେର 
େପେ ାଲିୟ  ମntୀ ଧେମnd pଧାନ ଓ ପରିେବଶ ମntୀ ଡର 
ହଷ ବdନ ଉପsତି ରହେିବ। ରାଜ ର ରାଉରେକଲାେର 
େହବାକୁ ବା କାଯ kମେର େକnd ମntୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ, 
bhପରୁେର ରାମ kିପା  ଯାଦବ ଓ ଯାଜପରୁ କାଯ kମେର 
ସଦୁଶନ ଭଗତ ଉପsତି େଲ। ଆଜି ଏଠାେର ଆେୟାଜିତ 
ସାmାଦିକ ସmଳିନୀେର ଇ ିଆ  ଅଏ  ର ରାଜ  ସଂେଯାଜକ 
pୀତିଶ ଭାରତ, ଆଦାନି ଗ ା  ର ଉପସଭାପତି ଆ   ବ ିସଂିହ, 
ଭାରତ ଗ ା  ର ଡିଜିଏ  ହ  ନୀତ ସଂିହ ଓ େଗ   ଗ ା  ର 
ସଜିିଏ  ଆ   େଚୗଧରୁୀ ଏହ ିସଚୂନା େଦଇଛnି।

କା   କmାନି ସଇିଓ ଗିରଫ
େଟାକଓି, ୧୯/୧୧: ଜାପାନର ଏକ pମଖୁ କା   
କmାନିର ଅଧ k କାେଲାସ େଘାସ   ଗିରଫ 
େହାଇଛnି। ଆଥକ ଅନିୟମତିତା କାରଣର ୁ ତା ୁ  
ଗିରଫ କରାଯାଇଛ ି େବାଲି ଜାପାନର ସରକାରୀ 
ଖବର pସାରଣକାରୀ ସଂsା ଏ  ଏ  େକ ଓ ଅନ  
ଗଣମାଧ ମେର pକାଶ ପାଇଛ।ି 
କmାନି ପkର ୁ କୁହାଯାଇଛ,ି 
ଅଧ k  ବେିରାଧେର ତଦn 
ଚାଲି ଲା ଓ ତା ୁ  ବଦିା 
କରାଯବିା େନଇ ପଦେkପ 
ନିଆଯବି। େତେବ ଏହ ି ସmାଦ 
ଅେଟା ଶlିlକୁ sb କରିେଦଇଛ।ି 
କାେଲାସ ଅେଟା ଶlିlର ଜେଣ 
ଚcତ ବ kି । ଅେନକ କmାନି ୁ  
େସ ଲାଭଦାୟକ ସଂsାେର 
ପରିଣତ କରିଛnି। ଏ ସହତି 
ଅେନକ କmାନି ସହତି ସହବnନ 
sାପନ କରିବାେର େସ ଗରୁତୁପୂ  ଭମୂକିା gହଣ 
କରି େଲ। ଫାଇନାନିଆଲ ଇନ େମ ସ ଆ  
ଏkେଚ  ଆଇନକୁ ଉlଂଘନ କରି ବା ସେnହେର 
େଟାକଓି ଜିlା ପଲିୁସ କାଯ ାଳୟ ତା ୁ  ଗିରଫ କରିଛ ି
େବାଲି ଏନଏଚେକ କହଛି।ି େତେବ େଘାସ   
ସmକେର େଟାକଓି ପଲିୁସ କାଯ ାଳୟ ପkର ୁ
େକୗଣସ ି ମତାମତ ଦିଆଯାଇ ନାହ। େଘାସ   
ସେମତ ନିେdଶକ େg  େକଲି  ବେିରାଧେର 
ମଧ  କmାନି ତଦn ଚଳାଇ ଲା। େତଣ ୁେଘା ସନ  
ସହତି େକଲି ୁ  ମଧ  କmାନିକୁ ବାହାର କରିବା 
େନଇ ପଦେkପ ନିଆଯବି। େଘାସନ ତା  ଆୟକୁ 

କ  କରି ଦଶାଇ ବା ଅଭିେଯାଗ େହାଇଛ।ି ୨୦୧୧ 
ମସହିାଠାର ୁ୫ ବଷ ମଧ େର େଘାସ   ତା  ଆୟ 
pାୟ ୫ ବଲିିଅନ େୟନ ବା ୪୪ ନିୟତୁ ଡଲାର କ  
ଦଶାଇ ବା କୁହାଯାଉଛ।ି

ଅନ ପkେର େଘାସ  ଗିରଫ େହବା ପେର 
ଏହା ଉପେର pତିkିୟା 
ର ଛnି ାନ ରା ପତି 
ଇମାନୁଏଲ ମାkନ। େସ 

କହଛିnି ତା ର େଦଶର 
କାର କmାନି ସହତି ଜାପାନ 
କmାନିର ସହେଯାଗିତାର 
ଭବିଷ ତ ସmକେର ସରକାର 

ଅତ n ସତକ ରହେିବ। ମାkନ ଏେବ େବଲଜିୟମ 
ଗsେର ଅଛnି। େବଲଜିୟମ pଧାନମntୀ ଚାଲସ 
ମାଇେକଲ  ସହତି ଏକ ମଳିିତ ସାmାଦିକ 
ସmିଳନୀେର ଉଦେବାଧନ େଦବା ଅବସରେର ାନ 
ରା ପତି କହଛିnି, ଏ ବିଷୟେର ଏେବଠୁ ମତ 
େଦବା ଆଗୁଆ େହାଇଯବି। େତେବ ତା  େଦଶ 
କାର କmାନିର ଏକ ଅଂଶଧନଧାରୀ ଭାେବ ାନ 
ସରକାର ଦୁଇ କmାନି ମଧ େର ବା ସହେଯାଗିତାର 
sରିତା େନଇ ସତକ  ରହେିବ। ତା  େଦଶ କାର 
କmାନିର କମଚାରୀମାନ ୁ  ସରକାର ସମs pକାର 
ସମଥନ େଯାଗାଇେବ େବାଲି ମାkନ କହଛିnି।

୩ କଂପାନି ଖଟାଇେବ ୩୪୦୦ େକାଟିସହର ଗ ା   
ବତିରଣ

େକଉଁ ଜିlାେର କଏି
େଗ  ଭାରତ ଗ ା  ଆଦାନି ଗ ା  

ଜିlା ସnୁରଗଡ଼, 
ଝାରସଗୁଡ଼ୁା , ଗ ାମ, 
ନୟାଗଡ଼, ପରୁୀ

ଜଗତସଂିହପରୁ, େକndାପଡ଼ା, 
ଯାଜପରୁ, େକnୁଝର, ଅନୁଗଳୁ, 
େଢ ାନାଳ, ବରଗଡ଼, 
େଦବଗଡ଼, ସmଲପରୁ

ବାେଲଶର, ଭdକ, ମୟୂରଭ  

ଘର ୧,୫୧,୦୦୦ ୬୭,୦୦୦ ୧,୫୦,୪୬୪
ସଏି  ଜି   େ ସ ୭୧ ୬୧ ୨୦
ନିେବଶ ୧୬୭୨ େକାଟ ିଟ ା ୧୨୫୨ େକାଟ ିଟ ା  ୫୦୦ େକାଟ ିଟ ା

୧୭ଟ ିଜିlାେର ପାଇ  େର ମଳିିବ ଗ ା         ୨୨େର pଧାନମntୀ ଶଳିାନ ାସ କରିେବ

ଆଥକ 
ଅନିୟମତିତା

େଜ  କୁ କଣିି ନପାେର ଟାଟା!
ତ 
ଭାବ 
ୱ  ର 
ଚ େର
ପାଇଛ।ି 
ାର ଟାଟା 
ଯ, େଜ  
ା ଆgହୀ 
ବି ବd 

ଛ ିେବାଲି
େଦଶର 
ଆଯବିା 
ଗତ 
ଲ

ପ ାେକ  େଦବା େଯାଜନା ନାହ: ମntୀ
ନୂଆଦିlୀ, ୧୯/୧୧(ପଟି)ି: ଘେରାଇ ବମିାନେସବା 
pଦାନକାରୀ କmାନି େଜ   ଏୟାରେୱ  କୁ ସରକାର  ପkର ୁ
ବsୁତଃ େକୗଣସ ି ପ ାେକଜ  ଦିଆଯବିାର ସmାବନା ନାହ। 
ଏହା କହଛିnି େକnd େବସାମରିକ ବମିାନ ଚଳାଚଳ ମntୀ 
ସେୁରଶ pଭ।ୁ କmାନି କଭିଳି ଠି   ଭାେବ ଚାଲିବ ତାହାକୁ 
କmାନିର େବାଡ ଓ ପରିଚାଳନା କtପୃk  େଦ େବ। 
ଏୟାରେପାଟ ଅପେରଟରମାନ ୁ  େସମାନ  pାପ  
pଦାନ ଲାଗ ିଅ କ ସମୟ େଜ   ଏୟାରେୱଜ ମାଗି ବା 
pସ େର ମଧ  ସରକାର ହsେkପ କରିେବ ନାହ େବାଲି 
ମntାଳୟର ଜେଣ ବରି  ଅ କାରୀ କହଛିnି। ଅନ ପkେର 
େଜଟ ଏୟାରେୱ  ର ପାଇଲଟମାେନ କmାନି କtପୃk ୁ  
ଧମକ େଦଇଛnି। େସମାନ  ବେକୟା ଦରମା ଆସnା ୩୦ 

ତାରିଖ ସdୁା pଦାନ କରାନଗେଲ ଆସnାମାସର ୁ େସମାେନ 
ଅତିରିk କାଯ  କରିେବ ନାହ େବାଲି ଶଣୁାଇ େଦଇଛnି।ଏ  ପାେନ  ର ଏକ େ ାରେର ବଲିଉ  ଅଭିେନtୀ ଲିଜା ରଏ 

ରାେଡାର ନୂଆ ହାତଘ ା ସmାରକୁ ଉେନାଚନ କରଛୁnି

ଅନୁଗଳୁେର ଏ  ବଆିଇ 
ଏ ଏ   ଶାଖା ଉ  ଘାଟତି

ଭବୁେନଶର, ୧୯/୧୧: ଅନୁଗଳୁ ଠାେର ଏ  ବଆିଇ ମୁ ଚୁଆ  ଫ ୍ ର 
ନୂଆ ଶାଖା ଉ  ଘାଟତି େହାଇଯାଇଛ।ି ରାଜ େର ଏହା କଂପାନିର ସpମ 
ଶାଖା। ଏହାକୁ େ   ବ ା  ଭବୁେନଶର ମ ଳର ସଜିିଏ  pବୀଣା 
କାଲା ଉ  ଘାଟନ କରିଛnି। ଏହ ିଅବସରେର ବ ା ର ଦୁଇ ମହାpବnକ 
େଦବୀ ଶ ର ମି  ଓ େଗୗତମ ଭ ାଚାଯ  ଉପsତି େଲ।

ଏ  କଟ ାର ମଲୂ  ବଢ଼ିଲା 
ଭବୁେନଶର, ୧୯/୧୧: ଉtାଦନେର ବ ବହାର େହଉ ବା ବଭିିn 
ସାମgୀର ମଲୂ  ବୃdିକୁ ନଜରେର ର  ଏ  କଟ ପkର ୁଏହାର ତିନିଟ ି
bା ୍  ଫାମ ା , ପାୱାର ା  ଓ ି  ା  ାରଗଡ଼ିୁକର ମଲୂ େର 
୨% ପଯ n ବୃdି େଘାଷଣା କରାଯାଇଛ।ି ଏହ ିଦର ବୃdି ନେଭmର 
୨୫ର ୁଲାଗ ୁେହବ। ନୂଆ ମେଡ  ଉେନାଚନ ଓ ଆକଷଣୀୟ ଅଫର 
ଜରିଆେର କଂପାନି ଚଳିତ ବଷ ଅେନକ gାହକ ହାସଲ କରିଛ।ି 
େକେତକ ମେଡ   ଉପେର କଂପାନି ପା  ବଷର ୱାେର ି pଦାନ କରଛୁ।ି


