কলকাতা শুক্রবার ২ অক্টোবর ২০২০
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নাম/পদবি পরিবর্তন

● আমি

KRISHNA KUMAR
AGARWALপিতা LATE MOHOAN LAL AGARWAL.নিবাস
FRINZE ROAD, RAMKRISHNAPALLY, POST OFFICE/
POLOICE
STATION-BARRACKPORE, PIN-700120. গত
24/09/2020তারিখে বারাকপুর ক�োর্টে
1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE নিকটে AFFIDAVIT BLE
জানাইতেছি যে KISHAN AGARWALও KRISHNA KUMAR
AGARWALএক ও অভিন্ন ব্যক্তি।
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● আমার মক্কেল শ্রী সুকান্ত ঘ�োষ ও শ্রীমতী
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আমার মক্কেল স্বপন কুমার তপস্বী এবং পাঁচু ধন তপস্বীর অন্যান্য উত্তরাধিকারীগণ যাঁরা হ�োল্ডিং নং ৬, ব�োড়াল
মাঝেরপাড়া, থানা–নরেন্দ্রপুর, কলকাতা–৭০০ ০১৫–এর বাসিন্দা তাঁরা তাঁদের ১৯৬৯ সালের মূল টাইটেল
ডিড হারিয়ে ফেলেছেন যা নথিভু ক্ত ডিএসআর–আলিপুর এবং নথিভু ক্ত বুক নং–১, ভলিউম নং ৯৮, পৃষ্ঠা
১৮২ থেকে ১৮৭ বিং নং–২৯৯৮ যেখানে বাস্তু জমির পরিমাপ কমবেশি ৪ (চার)কাঠা ৪ (চার)ছটাক অবস্থিত
জেলা–২৪ পরগনা (দঃ),থানা–স�োনারপুর, সাব রেজিস্টার অফিস স�োনারপুর, জে এল নং ০৬১, ত�ৌজি
নং–১৪২, ম�ৌজা ব�োড়াল গ্রাম, অন্তর্গত কাথিন নং–৩৪৭, আর এস দাগ নং ৫০২, অন্তর্গত এল আর দাগ নং
৬৪৭, এল আর খতিয়ান নং ৫৮৬/১, রাজপুর–স�োনারপুর প�ৌরসভার ওয়ার্ড নং ৩৩, হ�োল্ডিং নং ৬, ব�োড়াল
মিত্র পাড়া, কলকাতা–৭০০ ০১৫ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য। তদপরবর্তী সময়ে তিনি নরেন্দ্রপুর থানায় একটি জেনারেল
ডায়েরি জমা করেন যার জিডি এন্ট্রি নং ২৮৯০ তারিখ ২৮.০৯.২০২০। যদি ক�োনও ব্যক্তি বা সংস্থা ওই
দলিল পেয়ে থাকেন বা উপর�োক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে ক�োনও দাবি, আপত্তি থাকে সেক্ষেত্রে তাঁদের অভিয�োগ
জমা করতে পারেন বা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ার ৭ দিনের মধ্যে আমার সঙ্গে য�োগায�োগ করতে পারেন।
অন্যথায় ভবিষ্যতে ক�োনও দাবি বা আপত্তি গ্রাহ্য হবে না।
শ্রী সুদীপ্ত ধর (্অ্যাডভ�োকেট)
তারিখ:০২.১০.২০২০
১০, কিরণশঙ্কর রায় র�োড, ৩য় তল, কলকাতা–৭০০ ০০১
স্থান:কলকাতা	রেজি নং–এফ ১৩৬৪/২০১১, ম�োবাইল:৭৯৮০১৩৪৩০৭
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ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল, শিলিগুড়ি

ভারত সরকার, অর্থ মন্ত্রক, আর্থিক পরিষেবা
বিষয়ক দপ্তর
পিসিএম টাওয়ার, তৃ তীয় তল, সেকেন্ড মাইল,
সেবক র�োড, শিলিগুড়ি–৭৩৪ ০০১
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সমন /ন�োটিস
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ICA- T4631(7)/2020
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ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল, শিলিগুড়ি
ভারত সরকার, অর্থ মন্ত্রক, আর্থিক পরিষেবা
বিষয়ক দপ্তর
পিসিএম টাওয়ার, তৃ তীয় তল, সেকেন্ড মাইল,
সেবক র�োড, শিলিগুড়ি–৭৩৪ ০০১

সমন /ন�োটিস

কেস নং: আরসি/৮২/২০১৯
টিএ/৬১৫/২০১৭ (ওএ/৫২৯/২০০৮) থেকে উদ্ভূত

কেস নং: আরসি/৮৩/২০১৯
টিএ/৬১৮/২০১৭ (ওএ/৪২০/২০০৮) থেকে উদ্ভূত

প্রতি,
১. মিঃ নূর জামাল, পিতা– খইরুল ইসলাম,
গ্রাম বালিয়াশ্যামপুর
, প�োঃ ও থানা–
দিয়াশ্যামপুর, জেলা– মূর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ।
২.মিঃ ইলতু স আহমেদ, পিতা– প্রয়াত
খলিলুর রহমান, গ্রাম রামবাগ ধ�োবারপুকুর,
ভগবানগ�োলা, জেলা– মূর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ।
৩.মিঃ আফিকুল শেখ, রামবাগ ধ�োবারপুকুর,
ভগবানগ�োলা, জেলা– মূর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ।
৪.মিঃ মুখতার শেখ, রামবাগ ধ�োবারপুকুর,
ভগবানগ�োলা, জেলা– মূর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ।
যেহেতু এখানে উপরিলিখিত পক্ষগণের মধ্যে
রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড
ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউনস অ্যাক্ট, ১৯৯৩ (সময়
থেকে সময়ান্তরে সংশ�োধিত অনুযায়ী)
–এর
১৯ নং ধারার উপধারা নং ৭ ও ২২ অধীনে
মহামান্য প্রিসাইডিং অফিসার দ্বারা ইস্যুকৃত
সার্টিফিকেট অনুযায়ী উপরিলিখিত সার্টিফিকেট
ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে ₹১,৬৭,৭৬,৬০১.০০
(এক ক�োটি সাতষট্টি লাখ ছিয়াত্তর হাজার
ছয়শ�ো এক টাকা মাত্র), তৎসহ ১৫.১২.২০০৮
থেকে পুর�ো আদায়ের তারিখ পর্যন্ত মাসিক
কিস্তিতে প্রদেয় বার্ষিক ১৬.৭৫%হারে বকেয়া
ও ভবিষ্যতের চক্রবৃদ্ধি সুদ, তৎসহ মাশুল
বাবদ ₹১,৫০,০০০/– (এক লাখ পঞ্চাশ হাজার
টাকা মাত্র)(২৫ ও ২৮ নং ধারার অধীনে
বকেয়া আদায় হবে)তাৎক্ষণিক আদায় প্রক্রিয়া
সম্পর্কিত আরসি নং ৮২/
২০১৯ সংবলিত
আবেদনটি ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল,
শিলিগুড়ি–তে পেশ করা হয়েছে।
সেই কারণে, এতদ্দ্বারা আপনাদের
০৮.১২.২০২০ তারিখ বেলা ১১.০০টা বা ঠিক
তার পরবর্তী সময়েই পরবর্তী প্রক্রিয়া/শুনানির
জন্য অফিসার–২, ডিআরটি–শিলিগুড়ি–এর
সামনে নিজে অথবা যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রদত্ত
লিগ্যাল প্র
্যাকটিশনার বা যথাযথভাবে
অনুম�োদিত অফিসারের মাধ্যমে হাজির থাকার
নির্দেশ জারি করা হচ্ছে।
খেয়াল রাখবেন, যদি উপরিলিখিত তারিখ ও
সময়ে আপনারা হাজির না থাকেন, তাহলে
আপনাদের অনুপস্থিতিতেই আদায় প্রক্রিয়া
সম্পর্কিত শুনানি ও রায়দান করা হবে।
২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে নীচে
ট্রাইবুনালের সিলম�োহর দিয়ে আমি স্বাক্ষর
করলাম।
(জি গুহ)
রিকভারি অফিসার–২
ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল, শিলিগুড়ি

প্রতি,
১.ড�োনা অট�োম�োবাইলস,কবদেলতলা,
প�োঃ–ব�োলিয়াডাঙ্গা, জেলা– মূর্শিদাবাদ,
পশ্চিমবঙ্গ।
২.মিঃ ইলতু স আহমেদ, গ্রাম রামবাগ,
ধ�োবারপুকুর, জেলা– মূর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ।
৩.মিসেস তাইজুন্নেহার বিবি, গ্রাম রামবাগ,
ধ�োবারপুকুর, জেলা– মূর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ।
৪.মিঃ নূর জামাল, গ্রাম বেলিয়াশ্যামপুর,
ভগবানগ�োলা, প�োঃ– দিয়াশ্যামপুর, জেলা–
মূর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ।
যেহেতু এখানে উপরিলিখিত পক্ষগণের মধ্যে
রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড
ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউনস অ্যাক্ট, ১৯৯৩ (সময়
থেকে সময়ান্তরে সংশ�োধিত অনুযায়ী)–এর ১৯
নং ধারার উপধারা নং ৭ ও ২২ অধীনে মহামান্য
প্রিসাইডিং অফিসার দ্বারা ইস্যুকৃত সার্টিফিকেট
অনুযায়ী উপরিলিখিত সার্টিফিকেট ঋণগ্রহীতার
কাছ থেকে ₹৮৬,৩৮,৩৯১.০০ (ছিয়াশি লাখ
আটত্রিশ হাজার তিনশ�ো একানব্বই টাকা
মাত্র)
, তৎসহ ২১.
১০.
২০০৮ থেকে পুর�ো
আদায়ের তারিখ পর্যন্ত মাসিক কিস্তিতে প্রদেয়
বার্ষিক ১৬.৭৫%হারে বকেয়া ও ভবিষ্যতের
চক্রবৃদ্ধি সুদ, তৎসহ মাশুল বাবদ ₹৮৯,০১০/–
২৫ ও
(উননব্বই হাজার দশ টাকা মাত্র)(
২৮ নং ধারার অধীনে বকেয়া আদায় হবে)
তাৎক্ষণিক আদায় প্রক্রিয়া সম্পর্কিত আরসি
নং ৮৩/২০১৯ সংবলিত আবেদনটি ডেটস
রিকভারি ট্রাইবুনাল, শিলিগুড়ি–তে পেশ করা
হয়েছে। সেই কারণে, এতদ্দ্বারা আপনাদের
০৮.১২.২০২০ তারিখ বেলা ১১.০০টা বা ঠিক
তার পরবর্তী সময়েই পরবর্তী প্রক্রিয়া/শুনানির
জন্য অফিসার–২, ডিআরটি–শিলিগুড়ি–এর
সামনে নিজে অথবা যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রদত্ত
লিগ্যাল প্র
্যাকটিশনার বা যথাযথভাবে
অনুম�োদিত অফিসারের মাধ্যমে হাজির থাকার
নির্দেশ জারি করা হচ্ছে। খেয়াল রাখবেন, যদি
উপরিলিখিত তারিখ ও সময়ে আপনারা হাজির
না থাকেন, তাহলে আপনাদের অনুপস্থিতিতেই
আদায় প্রক্রিয়া সম্পর্কিত শুনানি ও রায়দান
করা হবে।
২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে নীচে
ট্রাইবুনালের সিলম�োহর দিয়ে আমি স্বাক্ষর
করলাম।
(জি গুহ)
রিকভারি অফিসার–২
ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল, শিলিগুড়ি

ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক
– বনাম –
মিঃ নূর জামাল ও অন্যরা

কর্মখালি/ ব্যবসা/বাণিজ্য/
হারান�ো/প্রাপ্তি ইত্যাদি বিজ্ঞাপন
ICA- T4594(4)/2020

রিষড়া প�ৌরসভা এলাকায় বসবাসকারী সমস্ত পরিবারের স্বাস্থ্যসম্মত
শ�ৌচাগার আছে। এলাকার ক�োনও পরিবার এবং বিভিন্ন কারণে রিষড়া
প�ৌর এলাকায় আগত ব্যক্তিরা উন্মুক্ত স্থানে শ�ৌচত্যাগ করেন না। গত
১৪/০২/২০২০ তারিখ হইতে রিষড়া প�ৌরসভা একটি উন্মুক্ত শ�ৌচ বিহীন
নির্মল প�ৌরসভা। এখানে উন্মুক্তস্থানে কেউ শ�ৌচ করলে ২০০/– টাকা
জরিমানা আদায় করা হবে। উল্লেখ্য, রিষড়া প�ৌরসভা ‘মডেল সিটি’হিসাবে
ইতিপূর্বে ঘ�োষিত হয়েছে। রিষড়া শহরকে নির্মল এবং পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য
সকল রিষড়াবাসীর সহয�োগিতা প্রার্থনীয়।
বিজয় সাগর মিশ্র
পুর প্রশাসক
রিষড়া প�ৌরসভা 

ICA- T4630(5)/2020

ICA- T4635(4)/2020

বাসন্তী ঘ�োষ মহাশয়/মহাশয়া মহামান্য
এল আর টি টি (West Bengal Land
Reforms and Tenancy Tribunal,
Block- EE, Salt Lake, Kolkata91) আদালতে ২৯.০৯.২০১৬ তারিখের
ঠিকা কন্ট্রোলারের অর্ডার, যাহার মিস
কেস নং হল– ১৫ অফ ২০১৪, তাহা
চ্যালেঞ্জ করিয়া অত্র আদালতে একটি
মামলা দাখিল করিয়াছেন। যাহার
নং–৩৮৩২/
২০১৬ এবং এম এ
২১৫৮
/
২০১৬ এবং উহার দিন ধার্য
হইয়াছে ১৪.
১০.
২০২০ তারিখে উক্ত
ম�োকদ্দমার বাদী হইল ১)সুকান্ত ঘ�োষ,
পিতা–মৃত শম্ভু নাথ ঘ�োষ ২)বাসন্তী
ঘ�োষ, স্বামী–সুকান্ত ঘ�োষ, ঠিকানা–
৮এফ/১, বীর পাড়া লেন, থানা–চিৎপুর,
কলকাতা–৭০০ ০৩০ এবং বিবাদী
হইল ১)পশ্চিমবঙ্গ সরকার, সেক্রেটারি
ভূ মি ও ভূ মি সংস্কার দপ্তর, নবান্ন, ICA- T4618(6)/2020
৩২৫, শরৎ চন্দ্র চ্যাটার্জী র�োড, জেলা–
হাওড়া–৭১১১০২। ২)ঠিকা কন্ট্রোলার
কলকাতা ঠিকা টেনেন্সি অফিস সার্ভে
বিল্ডিং, দ্বিতীয় তল, ৩৫, গ�োপালনগর
র�োড, কলকাতা–৭০০ ০২৭। ৩)তপন
কুমার সাহা, ৪)কমল কুমার সাহা, ৫)
কল্যাণ কুমার সাহা, ৬)জয়ন্ত কুমার
সাহা, সকলের পিতা–হরেন্দ্র লাল
সাহা, ঠিকানা–১৩৪/১এ, বিধান সরণী,
পি এস–শ্যামপুকুর, কলকাতা–৭০০
০০৪ ৭)অপর্ণা সাহা, স্বামী–ডাঃ পার্থ
সারথি সাহা এবং পিতা–অরবিন্দ সাহা,
ঠিকানা–৪৪৪, দমদম পার্ক, কলকাতা– ICA- T4598(6)/2020
৭০০ ০৫৫, ৮)কৃ ষ্ণা সাহা, স্বামী–অমল
কুমার সাহা, ৯)দেবারতী সাহা (চ�ৌধুরী),
স্বামী–দেবাঞ্জন চ�ৌধুরি, পিতা–অমল
কুমার সাহা, ১০)অসিত কুমার দাস,
পিতা–মৃত দিলীপ কুমার দাস, ১১)
শ্যামল কুমার দাস, পিতা–পঙ্কজ কুমার
দাস, ১২)শ্যামলী পালিত, স্বামী–শ্রী স্বপন
পালিত এবং পিতা–মৃত পঙ্কজ কুমার
দাস, ১৩)শীলা দাস, স্বামী–প্রদীপ কুমার
দাস, পিতা–পঙ্কজ কুমার দাস, ১৪)
অভিজিত কুমার দাস, পিতা–মৃত দিলীপ
কুমার দাস, ১৫)বিশ্বজিত, পিতা–মৃত ICA- T4596(4)/2020
দিলীপ কুমার দাস, ১৬)রীনা দাস, স্বামী–
আশিস দাস, পিতা–মৃত দিলীপ কুমার
দাস, ১৭)ললিত কুমার দাস, পিতা–মৃত
গ�োপাল চন্দ্র দাস, ১৮)ধীরাজ কুমার দাস,
পিতা–মৃত গ�োপাল চন্দ্র দাস ১৯)অশ�োক
কুমার দাস, পিতা–মৃত গ�োপাল চন্দ্র দাস,
সকলের ঠিকানা–৮ থেকে ১৯, ১৫/ ৩বি,
নির�োদ বিহারী মল্লিক র�োড, কলকাতা–
৭০০০০৬ প্রোফর্মা রেসপনডেন্ট ২০)
এম এস দুর্গেশ্বরী প্রপার্টি প্রাইভেট
লিমিটেড অফিস, ১২৩/২/এইচ/৩, এ
পি সি র�োড, কলকাতা–৭০০ ০০৬।
মহামান্য এল আর টি টি আদালতের
আদেশ অনুসারে বিবাদী পক্ষ আপনাদের
জানান�ো যাইতেছে যে, মামলার ধার্য
ICA- T4595(6)/2020
দিনে যথা ১৪–
১০–
২০২০ তারিখে
সকাল ১১.০০টার সময় উক্ত আদালতে
উপস্থিত থেকে আপনার বক্তব্য ও সকল
কাগজপত্র দাখিল করিবেন, অন্যথায়
আইন ম�োতাবেক ব্যবস্থা গৃহীত হইবে।
সুপ্রতীক সিংহ রায়)
ইতি, স্বাঃ (
আইনজীবী, উচ্চ আদালত, কলিকাতা

ICA- T4628(4)/2020

ICA- T4627(5)/2020

ICA- T4624(4)/2020

● জেলা:দক্ষিণ ২৪ পরগনা ম�োকাম
আলিপুর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত,
অ্যাক্ট ৩৯, সাকসেশান কেস নং–
২৪৭/২০১৯ (১) স্বপ্না শীল (২) রিকা
শীল ১ নং স্বামী ২ নং পিতা মৃত
রাখাল চন্দ্র শীল, সাং–নীহারিকা
অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং–২বি, বি আর
র�োড (পঃ) প�োঃ য�োত–শিবরামপুর,
থানা–মহেশতলা, কলকাতা–
৭০০১৪১, ... দরখাস্তকারী
এতদ্দ্বারা সকলের অবগতির জন্য,
জানান�ো যাইতেছে যে দরখাস্তকারীদ্বয়
তাহাদ�োর স্বামী ও পিতা–মৃত রাখাল
চন্দ্র শীল, পিতা–স্বর্গীয় কুমুদ বন্ধু
শীল, সাং–নীহারিকা অ্যাপার্টমেন্ট,
ফ্ল্যাট নং–২বি, বি আর র�োড (পঃ)
প�োঃ য�োত–শিবরামপুর, থানা–
কলকাতা–৭০০১৪১
মহেশতলা,
এর ত্যক্ত এসবিআই ব্যাঙ্কে গচ্ছিত ICA- T4597(6)/2020
৪,৪৫,৩৯৩.
৫৬ টাকা পাইবার
নিমিত্তে উপর�োক্ত আদালতে
উক্ত নম্বর কেস দায়ের করিয়াছে।
দরখাস্তকারীদ্বয় ব্যতীত মৃত ব্যক্তির
আর ক�োনও ওয়ারিশন নাই। ইহাতে
কাহার�ো আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি
প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে অত্রাদলতে
আপত্তি জানাইবেন। নচেৎ মামলাটি
একতরফা শুনানি হইবে।
অনুমত্যানুসারে, স্বাঃ, মাধব চন্দ্র
মাইতি, ০২.০১.২০২০, সেরেস্তাদার

১২টি শব্দ ২৫০ টাকা
অতিরিক্ত শব্দ ১৮ টাকা

ICA- T4619(7)/2020

ICA- T4616(6)/2020

  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.

বিজ্ঞপ্তি

ICA- T4633(6)/2020

ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক
– বনাম –
ড�োনা অট�োম�োবাইলস ও অন্যরা

