
কলকাতা শুক্রবার ২ অক্াবর ২০২০                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ১২

কর্মখালল/  ব্যবসা/ বালিজ্য/  
হারাক�া/ প্ালতি  ইত্যালি লবজ্াপ�
১২টি শব্দ ২৫০ টাকা

অলতলরক্ত শব্দ ১৮ টাকা

 �ার/ পিলব পলরবত্ম�
●  আমি KRISHNA KUMAR 
AGARWAL  মিতা LATE MO-
HOAN LAL  AGARWAL.   মিবাস 
FRINZE ROAD, RAMKRISH-
NAPALLY, POST OFFICE/
POLOICE STATION-BAR-
RACKPORE, PIN-700120.   গত 
24/09/2020   তামিখে বািাকিুি ককাখ্টে 
1ST CLASS JUDICIAL MAGIS-
TRATE  মিকখ্ AFFIDAVIT BLE  
জািাইখতমি কে KISHAN AGAR-
WAL  ও KRISHNA KUMAR 
AGARWAL  এক ও অমিন্ন ব্যমতি। 
 ●  I Trayee Mondal D/O, 
Satchidananda Dutta Gupta 
R/o 4 Nabaliya Para Rd, 
kol-08, vide Affidavit Sworn 
Before 1st Class Judicial 
Magistrate, alipore Court On 
19/09/2020 have changed 
my name to Trayee Dutta 
Gupta for all purposes. 

 লবজ্লতি
●  কজলা:  দমষিণ ২৪ িিগিা কিাকাি 
আমলিুি মিম্রিক্ট কিমলখগ্ আদালত,
অ্যাক্ট ৩৯, সাকখসশাি ককস িং–  
২৪৭/ ২০১৯ ( ১)  স্বপ্া শীল ( ২)  মিকা 
শীল ১ িং স্বািী ২ িং মিতা িৃত 
িাোল চন্দ্র শীল, সাং–  িীহামিকা 
অ্যািা্টেখিন্ট, ফ্্যা্ িং–  ২মব, মব আি 
কিাি ( িঃ)  কিাঃ কোত– মশবিািিুি, 
থািা–  িখহশতলা, কলকাতা–
 ৭০০১৪১, . . .  দিোস্তকািী
এতদ্দািা সকখলি অবগমতি জি্য, 
জািাখিা োইখতখি কে দিোস্তকািীদ্বয় 
তাহাখদাি স্বািী ও মিতা–  িৃত িাোল 
চন্দ্র শীল, মিতা–  স্বগগীয় কুিুদ বনু্ 
শীল, সাং–  িীহামিকা অ্যািা্টেখিন্ট, 
ফ্্যা্ িং–  ২মব, মব আি কিাি ( িঃ)  
কিাঃ কোত– মশবিািিুি, থািা–  
িখহশতলা, কলকাতা– ৭০০১৪১ 
এি ত্যতি এসমবআই ব্যাখকে গমছিত 
৪,৪৫,৩৯৩. ৫৬ ্াকা িাইবাি 
মিমিখতে উিখিাতি আদালখত 
উতি িম্বি ককস দাখয়ি কমিয়াখি। 
দিোস্তকািীদ্বয় ব্যতীত িৃত ব্যমতিি 
আি ককািও ওয়ামিশি িাই। ইহাখত 
কাহাখিা আিমতে থামকখল মবজ্ঞমতি 
প্রকাখশি ৩০ মদখিি িখ্্য অত্াদলখত 
আিমতে জািাইখবি। িখচৎ িািলাটি 
একতিফা শুিামি হইখব।
অিুিত্যািুসাখি, স্বাঃ, িা্ব চন্দ্র 
িাইমত, ০২. ০১. ২০২০, কসখিস্তাদাি 

 ললগ্যাল ন�াটিস
●  আিাি িখকেল শ্রী সুকান্ত ক�াষ ও শ্রীিতী 
বাসন্তী ক�াষ িহাশয়/ িহাশয়া িহািাি্য 
এল আি টি টি (West Bengal Land 
Reforms and Tenancy Tribunal, 
Block- EE, Salt Lake, Kolkata- 
91 )  আদালখত ২৯. ০৯. ২০১৬ তামিখেি 
ঠিকা কখট্ালাখিি অিটোি, োহাি মিস 
ককস িং হল– ১৫ অফ ২০১৪, তাহা 
চ্যাখলঞ্জ কমিয়া অত্ আদালখত একটি 
িািলা দামেল কমিয়াখিি। োহাি 
িং–  ৩৮৩২/ ২০১৬ এবং এি এ 
২১৫৮ / ২০১৬ এবং উহাি মদি ্ােটে 
হইয়াখি ১৪. ১০. ২০২০ তামিখে উতি 
কিাকদ্দিাি বাদী হইল ১)  সুকান্ত ক�াষ, 
মিতা–  িৃত শমু্ িাথ ক�াষ ২)  বাসন্তী 
ক�াষ, স্বািী–  সুকান্ত ক�াষ, ঠিকািা–  
৮এফ/ ১, বীি িাড়া কলি, থািা–  মচৎিুি, 
কলকাতা–  ৭০০ ০৩০ এবং মববাদী 
হইল ১)  িমচিিবঙ্গ সিকাি, কসখরে্ামি 
িূমি ও িূমি সংস্াি দতিি, িবান্ন, 
৩২৫, শিৎ চন্দ্র চ্যা্াজগী কিাি, কজলা–  
হাওড়া–  ৭১১১০২। ২)  ঠিকা কখট্ালাি 
কলকাতা ঠিকা ক্খিমসি অমফস সাখিটে 
মবম্ডং, মদ্বতীয় তল, ৩৫, কগািালিগি 
কিাি, কলকাতা–  ৭০০ ০২৭। ৩)  তিি 
কুিাি সাহা, ৪)  কিল কুিাি সাহা, ৫)  
কল্যাণ কুিাি সাহা, ৬)  জয়ন্ত কুিাি 
সাহা, সকখলি মিতা–  হখিন্দ্র লাল 
সাহা, ঠিকািা–  ১৩৪/ ১এ, মব্াি সিণী, 
মি এস–  শ্যািিুকুি, কলকাতা–  ৭০০ 
০০৪ ৭)  অিণটো সাহা, স্বািী–  িাঃ িাথটে 
সািমথ সাহা এবং মিতা–  অিমবন্দ সাহা, 
ঠিকািা–  ৪৪৪, দিদি  িাকটে, কলকাতা–  
৭০০ ০৫৫, ৮)  কৃষ্া সাহা, স্বািী–  অিল 
কুিাি সাহা, ৯)  কদবািতী সাহা ( কচৌ্ুিী) , 
স্বািী–  কদবাঞ্জি কচৌ্ুমি, মিতা–  অিল 
কুিাি সাহা, ১০)  অমসত কুিাি দাস, 
মিতা–  িৃত মদলীি কুিাি দাস, ১১)  
শ্যািল কুিাি দাস, মিতা–  িকেজ কুিাি 
দাস, ১২)  শ্যািলী িামলত, স্বািী–  শ্রী স্বিি 
িামলত এবং মিতা–  িৃত িকেজ কুিাি 
দাস, ১৩)  শীলা দাস, স্বািী–  প্রদীি কুিাি 
দাস, মিতা–  িকেজ কুিাি দাস, ১৪)  
অমিমজত কুিাি দাস, মিতা–  িৃত মদলীি 
কুিাি দাস, ১৫)  মবশ্বমজত, মিতা–  িৃত 
মদলীি কুিাি দাস, ১৬)  িীিা দাস, স্বািী–  
আমশস দাস, মিতা–  িৃত মদলীি কুিাি 
দাস, ১৭)  লমলত কুিাি দাস, মিতা–িৃত 
কগািাল চন্দ্র দাস, ১৮)   ্ীিাজ কুিাি দাস, 
মিতা–িৃত কগািাল চন্দ্র দাস ১৯)  অখশাক 
কুিাি দাস, মিতা–  িৃত কগািাল চন্দ্র দাস, 
সকখলি ঠিকািা–  ৮ কথখক ১৯, ১৫  / ৩মব, 
মিখিাদ মবহািী িমলিক কিাি, কলকাতা–  
৭০০০০৬ কপ্রাফিটো কিসিিখিন্ট ২০)  
এি এস দুখগটেশ্বিী প্রিাটিটে প্রাইখি্ 
মলমিখ্ি অমফস, ১২৩/ ২/ এইচ/ ৩, এ 
মি মস কিাি, কলকাতা–  ৭০০ ০০৬। 
িহািাি্য এল আি টি টি আদালখতি 
আখদশ অিুসাখি মববাদী িষি আিিাখদি 
জািাখিা োইখতখি কে, িািলাি ্ােটে 
মদখি েথা ১৪– ১০– ২০২০ তামিখে 
সকাল ১১. ০০্াি সিয় উতি আদালখত 
উিমথিত কথখক আিিাি বতিব্য ও সকল 
কাগজিত্ দামেল কমিখবি, অি্যথায় 
আইি কিাতাখবক ব্যবথিা গৃহীত হইখব।
ইলত, সাাঃ ( সুপ্তীক লসংহ রায়)  
আই�জীবী, উচ্চ আিালত, কললকাতা  
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 লিি হালরকয় যাওয়া
আিাি িখকেল স্বপ� কুরার তপসী এবং িাঁচু ্ি তিস্বীি অি্যাি্য উতেিাম্কািীগণ োিঁা কহাম্ডং িং ৬, কবাড়াল 
িাখেিিাড়া, থািা–  িখিন্দ্রিুি, কলকাতা– ৭০০ ০১৫–এি বামসন্দা তািঁা তাঁখদি ১৯৬৯ সাখলি িূল ্াইখ্ল 
মিি হামিখয় কফখলখিি ো িমথিুতি মিএসআি–  আমলিুি এবং িমথিুতি বুক িং–  ১, িমলউি িং ৯৮, িৃষ্া 
১৮২ কথখক ১৮৭ মবং িং–  ২৯৯৮ কেোখি বাস্তু জমিি িমিিাি কিখবমশ ৪ ( চাি)  কাঠা ৪ ( চাি)  ি্াক অবমথিত 
কজলা–  ২৪ িিগিা ( দঃ),  থািা–  কসািািিুি, সাব কিমজস্াি অমফস কসািািিুি, কজ এল িং ০৬১, কতৌমজ 
িং– ১৪২, কিৌজা কবাড়াল গ্াি, অন্তগটেত কামথি িং–  ৩৪৭, আি এস দাগ িং ৫০২, অন্তগটেত এল আি দাগ িং 
৬৪৭, এল আি েমতয়াি িং ৫৮৬/ ১, িাজিুি–কসািািিুি কিৌিসিাি ওয়ািটে িং ৩৩, কহাম্ডং িং ৬, কবাড়াল 
মিত্ িাড়া, কলকাতা– ৭০০ ০১৫ িমচিিবঙ্গ িাজ্য। তদিিবতগী সিখয় মতমি িখিন্দ্রিুি থািায় একটি কজিাখিল 
িাখয়মি জিা কখিি োি মজমি এমট্ িং ২৮৯০ তামিে ২৮. ০৯. ২০২০। েমদ ককািও ব্যমতি বা সংথিা ওই 
দমলল কিখয় থাখকি বা উিখিাতি সম্পমতে সম্পখকটে ককািও দামব, আিমতে থাখক কসখষিখত্ তাঁখদি অমিখোগ 
জিা কিখত িাখিি বা এই মবজ্ঞমতি প্রকামশত হওয়াি ৭ মদখিি িখ্্য আিাি সখঙ্গ কোগাখোগ কিখত িাখিি। 
অি্যথায় িমবষ্যখত ককািও দামব বা আিমতে গ্াহ্য হখব িা।
 শ্রী সিুীতি ধর ( ্অ্যািক�াককট) 
তালরখ:  ০২. ১০. ২০২০  ১০, লকরিশঙ্কর রায় নরাি, ৩য় তল, কলকাতা– ৭০০ ০০১
স্া�:  কলকাতা   নরলজ �ং–  এফ ১৩৬৪/ ২০১১, নরাবাইল:  ৭৯৮০১৩৪৩০৭

লবজ্লতি
মিষড়া কিৌিসিা এলাকায় বসবাসকািী সিস্ত িমিবাখিি স্বাথি্যসম্মত 
কশৌচাগাি আখি।  এলাকাি ককািও িমিবাি এবং মবমিন্ন কািখণ মিষড়া 
কিৌি এলাকায় আগত ব্যমতিিা উনু্তি থিাখি কশৌচত্যাগ কখিি িা। গত 
১৪/ ০২/ ২০২০ তামিে হইখত মিষড়া কিৌিসিা একটি উনু্তি কশৌচ মবহীি 
মিিটেল কিৌিসিা। এোখি উন্ুতিথিাখি ককউ কশৌচ কিখল ২০০/ – ্াকা 
জমিিািা আদায় কিা হখব। উখলিে্য, মিষড়া কিৌিসিা ‘ িখিল মসটি’  মহসাখব 
ইমতিূখবটে ক�ামষত হখয়খি। মিষড়া শহিখক মিিটেল এবং িমিছিন্ন িাোি জি্য 
সকল মিষড়াবাসীি সহখোমগতা প্রাথটেিীয়।

লবজয় সাগর লরশ্র
পুর প্শাসক

লরষড়া নপৌরস�া  

 লরষড়া নপৌরস�া
লরষড়া, হুগলী

নিটস লরক�ালর ট্াইবু�াল, লশললগুলড়
িািত সিকাি, অথটে িন্ত্রক, আমথটেক িমিখষবা 

মবষয়ক দতিি
মিমসএি ্াওয়াি, তৃতীয় তল, কসখকন্ড িাইল, 

কসবক কিাি, মশমলগুমড়–৭৩৪ ০০১

সর� /  ন�াটিস
ককস িং:  আিমস/ ৮৩/ ২০১৯

টিএ/৬১৮/ ২০১৭ ( ওএ/৪২০/ ২০০৮)  কথখক উদ্ভূত
ইলডিয়া� ও�ারলসজ ব্যাঙ্ক

– ব�ার –
নিা�া অকটাকরাবাইলস ও অ�্যরা

প্রমত,
১.  নিা�া অকটাকরাবাইলস,কবকিলতলা, 
কিাঃ–কবামলয়ািাঙ্গা, কজলা– িূমশটেদাবাদ, 
 িমচিিবঙ্গ ।
২.  লরাঃ ইলতুস আহকরি, গ্াি িািবাগ, 
ক্াবািিুকুি , কজলা– িূমশটেদাবাদ,  িমচিিবঙ্গ ।
৩.  লরকসস তাইজুকনেহার লবলব, গ্াি িািবাগ, 
ক্াবািিুকুি , কজলা– িূমশটেদাবাদ,  িমচিিবঙ্গ ।
৪.  লরাঃ �ূর জারাল, গ্াি কবমলয়াশ্যািিুি , 
িগবািখগালা, কিাঃ– মদয়াশ্যািিুি  , কজলা– 
িূমশটেদাবাদ,  িমচিিবঙ্গ ।
কেখহতু এোখি উিমিমলমেত িষিগখণি িখ্্য 
মিকিামি অফ কি্স মিউ ্ু ব্যাকেস অ্যান্ড 
মফিামসিয়াল ইিমস্টিউিস অ্যাক্ট, ১৯৯৩ ( সিয় 
কথখক সিয়ান্তখি সংখশাম্ত অিুোয়ী) –এি ১৯ 
িং ্ ািাি উি্ািা িং ৭ ও ২২ অ্ীখি িহািাি্য 
মপ্রসাইমিং অমফসাি দ্বািা ইসু্যকৃত সাটিটেমফখক্ 
অিুোয়ী উিমিমলমেত সাটিটেমফখক্ ঋণগ্হীতাি 
কাি কথখক ₹ ৮৬,৩৮,৩৯১. ০০ ( মিয়ামশ লাে 
আ্মত্শ হাজাি মতিখশা একািব্বই ্াকা 
িাত্) , তৎসহ ২১. ১০. ২০০৮ কথখক িুখিা 
আদাখয়ি তামিে িেটেন্ত িামসক মকমস্তখত প্রখদয় 
বামষটেক ১৬. ৭৫%  হাখি বখকয়া ও িমবষ্যখতি 
চরেবৃমধি সুদ, তৎসহ িাশুল বাবদ ₹ ৮৯,০১০/ – 
(উিিব্বই হাজাি দশ ্াকা িাত্)  ( ২৫ ও 
২৮ িং ্ািাি অ্ীখি বখকয়া আদায় হখব)  
তাৎষিমণক আদায় প্রমরেয়া সম্পমকটেত আিমস 
িং ৮৩/ ২০১৯ সংবমলত আখবদিটি কি্স 
মিকিামি ট্াইবুিাল, মশমলগুমড়–কত কিশ কিা 
হখয়খি। কসই কািখণ, এতদ্দািা আিিাখদি 
০৮. ১২. ২০২০ তামিে কবলা ১১.০০্া বা ঠিক 
তাি িিবতগী সিখয়ই িিবতগী প্রমরেয়া/শুিামিি 
জি্য অমফসাি–২, মিআিটি–মশমলগুমড়–এি 
সািখি মিখজ অথবা েথােথিাখব ষিিতাপ্রদতে 
মলগ্যাল প্র ্োকটিশিাি বা েথােথিাখব 
অিুখিামদত অমফসাখিি িা্্যখি হামজি থাকাি 
মিখদটেশ জামি কিা হখছি। কেয়াল িােখবি, েমদ 
উিমিমলমেত তামিে ও সিখয় আিিািা হামজি 
িা থাখকি, তাহখল আিিাখদি অিুিমথিমতখতই 
আদায় প্রমরেয়া সম্পমকটেত শুিামি ও িায়দাি 
কিা হখব।
২৩ কসখটেম্বি, ২০২০ তামিখে িীখচ 
ট্াইবিুাখলি মসলখিাহি মদখয় আমি স্বাষিি 
কিলাি।

( লজ গুহ) 
লরক�ালর অলফসার–২

নিটস লরক�ালর ট্াইব�ুাল, লশললগুলড়   

নিটস লরক�ালর ট্াইবু�াল, লশললগুলড়
িািত সিকাি, অথটে িন্ত্রক, আমথটেক িমিখষবা 

মবষয়ক দতিি
মিমসএি ্াওয়াি, তৃতীয় তল, কসখকন্ড িাইল, 

কসবক কিাি, মশমলগুমড়–৭৩৪ ০০১

সর� /  ন�াটিস
ককস িং:  আিমস/ ৮২/ ২০১৯

টিএ/৬১৫/ ২০১৭ ( ওএ/৫২৯/ ২০০৮)  কথখক উদ্ভূত
ইলডিয়া� ও�ারলসজ ব্যাঙ্ক

– ব�ার –
লরাঃ �ূর জারাল ও অ�্যরা

প্রমত,
১.  লরাঃ �ূর জারাল, মিতা– েইরুল ইসলাি, 
গ্াি বামলয়াশ্যািিুি , কিাঃ ও থািা– 
মদয়াশ্যািিুি  , কজলা– িূমশটেদাবাদ,  িমচিিবঙ্গ ।
২.  লরাঃ ইলতুস আহকরি, মিতা– প্রয়াত 
েমললুি িহিাি, গ্াি িািবাগ ক্াবািিুকুি , 
িগবািখগালা, কজলা– িূমশটেদাবাদ,  িমচিিবঙ্গ ।
৩.  লরাঃ আলফকুল নশখ, িািবাগ ক্াবািিুকুি , 
িগবািখগালা, কজলা– িূমশটেদাবাদ,  িমচিিবঙ্গ ।
৪.  লরাঃ রুখতার নশখ, িািবাগ ক্াবািিুকুি , 
িগবািখগালা, কজলা– িূমশটেদাবাদ,  িমচিিবঙ্গ ।
কেখহতু এোখি উিমিমলমেত িষিগখণি িখ্্য 
মিকিামি অফ কি্স মিউ ্ু ব্যাকেস অ্যান্ড 
মফিামসিয়াল ইিমস্টিউিস অ্যাক্ট, ১৯৯৩ ( সিয় 
কথখক সিয়ান্তখি সংখশাম্ত অিুোয়ী) –এি 
১৯ িং ্ািাি উি্ািা িং ৭ ও ২২ অ্ীখি 
িহািাি্য মপ্রসাইমিং অমফসাি দ্বািা ইসু্যকৃত 
সাটিটেমফখক্ অিুোয়ী উিমিমলমেত সাটিটেমফখক্ 
ঋণগ্হীতাি কাি কথখক ₹ ১,৬৭,৭৬,৬০১. ০০ 
( এক ককাটি সাতষট্টি লাে মিয়াতেি হাজাি 
িয়খশা এক ্াকা িাত্) , তৎসহ ১৫. ১২. ২০০৮ 
কথখক িুখিা আদাখয়ি তামিে িেটেন্ত িামসক 
মকমস্তখত প্রখদয় বামষটেক ১৬. ৭৫%  হাখি বখকয়া 
ও িমবষ্যখতি চরেবৃমধি সুদ, তৎসহ িাশুল 
বাবদ ₹ ১,৫০,০০০/ – (এক লাে িঞ্াশ হাজাি 
্াকা িাত্)  ( ২৫ ও ২৮ িং ্ািাি অ্ীখি 
বখকয়া আদায় হখব)  তাৎষিমণক আদায় প্রমরেয়া 
সম্পমকটেত আিমস িং ৮২/ ২০১৯ সংবমলত 
আখবদিটি কি্স মিকিামি ট্াইবুিাল, 
মশমলগুমড়–কত কিশ কিা হখয়খি।
কসই কািখণ, এতদ্দািা আিিাখদি 
০৮. ১২. ২০২০ তামিে কবলা ১১.০০্া বা ঠিক 
তাি িিবতগী সিখয়ই িিবতগী প্রমরেয়া/শুিামিি 
জি্য অমফসাি–২, মিআিটি–মশমলগুমড়–এি 
সািখি মিখজ অথবা েথােথিাখব ষিিতাপ্রদতে 
মলগ্যাল প্র ্োকটিশিাি বা েথােথিাখব 
অিুখিামদত অমফসাখিি িা্্যখি হামজি থাকাি 
মিখদটেশ জামি কিা হখছি।
কেয়াল িােখবি, েমদ উিমিমলমেত তামিে ও 
সিখয় আিিািা হামজি িা থাখকি, তাহখল 
আিিাখদি অিুিমথিমতখতই আদায় প্রমরেয়া 
সম্পমকটেত শুিামি ও িায়দাি কিা হখব।
২৩ কসখটেম্বি, ২০২০ তামিখে িীখচ 
ট্াইবিুাখলি মসলখিাহি মদখয় আমি স্বাষিি 
কিলাি।

( লজ গুহ) 
লরক�ালর অলফসার–২

নিটস লরক�ালর ট্াইব�ুাল, লশললগুলড়   

Rectangle
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