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ৼ
কলকাতা রবিিার ২২ জানুয়াবর ২০২৩

৭

জজানাল অবিস:  িারাসত
৫৪, জক এন বস জরাড, িারাসত
পবচিমিঙ্গ, বপন– ৭০০১২৪

দখল বিজ্ঞবতি
( স্াির সম্পবতির জন্য) 

[ বসবকউবরটি ইন্াররস্ট ( এনরিাস্সরমন্)  রুলস, ২০০২ এর রুল ৮( ১)  অধীরন] 
ইবডিয়ান ি্যাঙ্ক এর অনুম�োদিত আদিকোদরক দিমেমে দনম্নস্োক্ষরকোরী দেদকউদরটি ইন্োমরস্ট ( এনম�োে্সম�ন্)  রুলে ২০০২ এর রুল ৮ ও ৯ েি পঠনীয় 
দেদকউদরটোইমেশন অ্োন্ড দরকনস্টোকশন অ� দ�নোদসিয়োল অ্োমেটে অ্োন্ড এনম�োে্সম�ন্ অ� দেদকউদরটি ইন্োমরস্ট অ্োক্ট, ২০০২ এর ১৩( ১২)  িোরোিীমন 
তোঁর ওপর অদপ্সত ক্ষ�তোেমল নীমে ললখো ঋণগ্রিীতোগমণর প্রদত নীমে প্রদতটি অ্োকোউমন্র পোমশ উদলিদখত তোদরখ েংেদলত িোদে দেজ্ঞদতি েোদর কমরদিমলন যোর 
�োি্ম� উক্ত দেজ্ঞদতি প্রোদতির তোদরখ লেমক ৬০ দিমনর �মি্ েংদলিষ্ট দেজ্ঞদতিমত িোদেকৃত অে্সোঙ্ক আিোয় লিওয়োর েন্ তঁোমির প্রদত আহ্োন েোনোমনো িময়দিল।
উক্ত ঋণগ্রিীতোগণ/  েোদ�নিোরগণ/  েন্ধকিোতোগণ উক্ত িোদেকৃত অে্সোঙ্ক আিোয় দিমত ে্ে্স িওয়োয় এতদ্দোরো দেমশষত ওই ঋণগ্রিীতোগণ/  েোদ�নিোরগণ/  
েন্ধকিোতোগণ এেং েনেোিোরমণর জ্ঞোতোমে্স েোনোমনো যোমছে লয, দনম্নস্োক্ষরকোরী উক্ত রুলে�ূমির রুল ৮ ও ৯ েি পঠনীয় উক্ত অ্োমক্টর ১৩( ৪)  িোরোিীমন তোঁর 
ওপর অদপ্সত ক্ষ�তোেমল এখোমন নীমে প্রদতটি অ্োকোউমন্র পোমশ ললখো তোদরমখ নীমে েদণ্সত েম্পদতি( গুদল) র িখল দনময়মিন।
দেমশষত ওই ঋণগ্রিীতোগণ/  েোদ�নিোরগণ/  েন্ধকিোতোগণ এেং েনেোিোরণমক এতদ্দোরো দনম্নদলদখত েম্পদতি( গুদল)  দনময় লকোনও প্রকোর ললনমিন নো করোর 
েন্ েতক্স করো িমছে এেং এই েম্পদতি( গুদল)  দনময় লয লকোনও ললনমিন নীমে প্রদতটি অ্োকোউমন্র পোমশ ললখো অে্সোঙ্ক ও তোর ওপর েুি ও অন্োন্ 
খরেোপোদত েম�ত ইদন্ডয়োন ে্োঙ্ক এর িোয় েোমপক্ষ িমে।
উক্ত অ্োমক্টর ১৩ নং িোরোর ( ৮)  নং উপিোরোর েংস্োন অনুযোয়ী প্রোপ্ ল�য়োমির �মি্ এই েুরদক্ষত পদরেম্পিগুদল িোড়োমনোর ে্েস্ো গ্রিমণর েন্ েংদলিষ্ট 
ঋণগ্রিীতোগমণর �মনোমযোগ আকষ্সণ করো িমছে।

ক্রম 
নং

ক)  ব্ারচের নাম
খ)  ঋণগ্রহীতা/  জাবমনদাররর নাম 

( সম্পবতির স্বত্াবধকারী) 

দায়িদ্ধ/  িন্ধক রাখা সম্পবতির বিিরণ
(সম্পবতির  অপবরহার্স সমগ্র পবরমাণ) 

ক)  দাবি বিজ্ঞবতির তাবরখ
খ)  দখরলর তাবরখ
গ)  দাবি বিজ্ঞবতির তাবররখ 

িরকয়া অর্সাঙ্ক ( ₹ ) 

১ ক)  িটতলা ব্াচে

খ)  ঋণগ্রহীতা–িন্ধকদাতা: 
শ্রী আিদুল রউপ জমাল্া,
দপতো– েো�োত আদল ল�োলিো

জাবমনদাতা:  শ্রীমতী নাজমা বিবি,
স্ো�ী– আেদুল রউপ ল�োলিো
উভময়র ঠিকোনো:  গ্রো� + 
লপোঃঅঃ– লোউিোটি, 
কলকোতো– ৭০০১৩৫

সম্পবতি ১:  েোস্তু েদ�র েম্পূণ্স এেং অদেমছেি্ অংশ �োপ ক� লেদশ ৮ িটোক 
েি তোর উপর কোঠোম�ো, ল�ৌেো–দেষু্পুর, লে এল নং ৪৪, লর েো নং ১২৬, 
লতৌদে িোল নং ১০, িোল ( আরএে) , খদতয়োন নং ৯৬৪, এল আর খদতয়োন 
নং ২১১৪, নতুন খদতয়োন নং ৪৩৬৭, িোগ ( আর এে)  নং ৩৫২১, েোনো–
রোেোরিোট, এদিএেআর–দেিোননগর েল্টমলক দেটি, েঁোিপুর গ্রো� পঞ্োময়ত, 
উতির ২৪ পরগনো, েুক নং ২, ভলু� নং ২৩৪, পোতো ১২৪ লেমক ১৩৯ লত 
লরকি্সভুক্ত, নং ৩৮৪৮ েন ২০০৬, এদিএেআর দেিোননগর, েল্টমলক দেটিমত 
লরদেদস্টকৃত। লেৌিদদি:  উতির–আর এে িোগ ৩৫২১ এর অংশ, িদক্ষণ–আর এে 
িোগ ৩৫২১ এর অংশ, পূে্স–দনেস্ কেরখোনো, পদচি�–আর এে িোগ ৩৫২১ এর 
অংশ। েম্পদতিটি আেদুল রউপ ল�োলিোর নোম�, দপতো েো�োত আদল ল�োলিো, গ্রো�–
উদড়য়োপোড়ো, লপোঃ–�োদেভোঙো, েোনো–কোশীপুর, উতির ২৪ পরগনো, দপন–৭০০ 
১৩৫।
সম্পবতি ২:  েোস্তু েদ�র েম্পূণ্স এেং অদেমছেি্ অংশ �োপ ক� লেদশ ১ কোঠো 
৮ িটোক েি তোর উপর কোঠোম�ো, ল�ৌেো–দেষু্পুর, লে এল নং ৪৪, লর েো 
নং ১২৬, লতৌদে িোল নং ১০, িোল ( আরএে) , খদতয়োন নং ৯৬৪, এল আর 
খদতয়োন নং ২১১৪, নতুন খদতয়োন নং ৪৩৬৭, িোগ ( আর এে)  নং ৩৫২১, 
েোনো–রোেোরিোট, এদিএেআর–দেিোননগর েল্টমলক দেটি, েঁোিপুর গ্রো� 
পঞ্োময়ত, উতির ২৪ পরগনো, েুক নং ২, ভল�ু নং ৯৬, পোতো ১২৩ লেমক 
১৩৩ লত লরকি্সভুক্ত, নং ০১৫৬৩ েন ২০০৬, এদিএেআর দেিোননগর, 
েল্টমলক দেটিমত লরদেদস্টকৃত। লেৌিদদি:  উতির–আর এে িোগ ৩৫২১ এর 
অংশ, িদক্ষণ–পঞ্োময়ত রোস্ো, পূে্স–দনেস্ কেরখোনো, পদচি�–আর এে িোগ 
৩৫১৬ এর অংশ। েম্পদতিটি আেদুল রউপ ল�োলিোর নোম�, দপতো েো�োত আদল 
ল�োলিো, গ্রো�–উদড়য়োপোড়ো, লপোঃ–�োদেভোঙো, েোনো–কোশীপুর, উতির ২৪ পরগনো, 
দপন–৭০০ ১৩৫।

ক)  ২৯. ১০. ২০২২

খ)  ১৭. ০১. ২০২৩

গ)  ₹ ৫,৫৩,৮০৪. ০০
( পঁোে লক্ষ দতপোন্ন িোেোর 
আটশত েোর টোকো �োত্র)  
এেং েুি

 ২ ক)   িটতলা ব্াচে

ঋণগ্রহীতা–জবমনদার– িন্ধকদাতা

১)   শ্রীমতী ছবি বিশ্াস
স্ো�ী রঞ্জন দেশ্োে
২)   শ্রী রঞ্জন বিশ্াস
দপতো শঙ্কর দেশ্োে

উভময়ই:  লশোভোরোদন
অ্োপোট্সম�ন্, ফ্্োট দে– দে
প্রে� তল, েোলুয়ো,
রোয়পোড়ো, কলকোতো–৭০০১৩৮

“ লশোভোরোদন অ্োপোট্সম�ন্” –এর উতির–পদচি� দিমক একটি স্য়ংেম্পূণ্স 
েোেমযোগ্ ফ্্োমটর েকল অপদরিোয্স অংশ, যোর নং দে– দে প্রে� তমল, যোর 
ল�ৌেো–  েোলুয়ো, রোয়পোড়ো, লপোঃ রোেোরিোট, এয়োরমপোট্স, উতির ২৪ পরগনো, 
কলকোতো– ৭০০১৩৮, রোেোরিোট–লগোপোলপুর পুরেভোর ওয়োি্স নং ৪, যোর লে 
এল নং ৩, লর েু নং ১০৯, লতৌদে ১০, পরগনো–  কদলকোতো, আর এে িোগ 
নং ৩০০ এেং ৩০১ নদেভুক্ত এল আর খদতয়োন নং ৩১৯, পদর�োদে্সত এল 
আর খদতয়োন নং ১২৫৩, ১২৫৪ অিীনস্ এদিএআরও দেিোননগর (  েল্টমলক 
দেটি)  । লেৌিদদি– উতিমর:  লখোলো েোয়গো, িদক্ষমণ:  অন্মির ফ্্োট, পূমে্স:  দেঁদড় 
এেং অন্মির ফ্্োট, পদচিম�:  লখোলো েোয়গো। েম্পদতি নো�োদঙ্কত শ্রী�তী িদে 
দেশ্োে এেং শ্রী রঞ্জন দেশ্োে, লশোভোরোদন অ্োপোট্সম�ন্, ফ্্োট দে– দে, প্রে� তল, 
েোলুয়ো, রোয়পোড়ো, কলকোতো–৭০০১৩৮, যোর দেক্রয় িদলল নং ১৬৬/ ২০১৭

ক)   ০২. ১১. ২০২২

খ)   ১৭. ০১. ২০২৩

গ)   ₹  ১৩,০২,২৫১. ০০

(  লতমরো লক্ষ দুই িোেোর 
দুইমশো
একোন্ন টোকো �োত্র)   এেং
তদুপদর েুি

 ৩ ক)  জদউলপাড়া ব্াচে

খ)  ১)  ঋণগ্রহীতা–  জমসাস্স বগ্রন হুইলস অ্যাডি 
জমসাস্স গণপবত জমািাইল জস্টার, স্বত্া:  শ্রী 
তপন কুমার মাইবত, 
লেোরো টোদলমখোলো, লপোঃ �ো�ুিপুর, ননিোটি 
লেলো–  ২৪ পরগনো ( উঃ)  দপন–  ৭৪৩১২৬, 
আরও:  ২৭/ ২ ক্োদনংিো� লরোি, লপোঃ ও 
েোনো–  ননিোটি, লেলো ২৪ পরগনো ( উঃ)  দপন–  
৭১৩৪৬৫

২)  ঋণগ্রহীতা–িন্ধকদাতা:  শ্রী তপন কুমার 
মাইবত

জমসাস্স বগ্রন হুইলস এিং জমসাস্স গণপবত 
জমািাইল জস্টার– এর স্বত্াবধকারী
২৭/ ২ ক্োদনংিো� লরোি, লপোঃ ও েোনো–  ননিোটি, 
লেলো ২৪ পরগনো ( উঃ)  দপন ৭১৩৪৬৫

জাবমনদার– িন্ধকদাতা:  শ্রীমতী সন্ধ্যা মাইবত
জমসাস্স বগ্রন হুইলস অ্যাডি, জমসাস্স গণপবত 
জমািাইল
লস্টোর, ৫৫ েে্স লরোি, লপোঃ ও েোনো ননিোটি, 
লেলো–  ২৪ পরগনো ( উঃ) , দপন–  ৭১৩৪৬৫ 
আরও:  ২৭/ ২ ক্োদনংিো� লরোি, লপোঃ ও 
েোনো–  ননিোটি, লেলো–  ২৪ পরগনো ( উঃ)  
দপন–  ৭১৩৪৬৫

সম্পবতি ১:  প্রোয় ১ শতক েোস্তু েদ�র েকল অপদরিোয্স অংশ েি 
দতনতলো দেদ্ডং, যোর �মি্ ১২৫ েগ্স�ুট েদ�মত ( প্রে� তমল 
১২৫ েগ্স�ুট �োমপর লিোকোনঘর এেং দবিতীয় তমল ১২৫ েগ্স�ুট 
�োমপর ঘর)  অিীনস্ ল�ৌেো–  কোঁঠোলপোড়ো, লে এল নং ৪, লর েু নং 
১৯, লতৌদে নং ১১৯৩, আর এে খদতয়োন নং ১১৭০, িোল ২৭৭২, 
পরগনো– িোমভদলশির, েোনো– ননিোটি, ননিোটি পুরেভোর ৪ িোল, 
২৮ নং ওয়োি্স, লিোদ্ডং নং ৫,
েে্স লরোি, এদিএেআর– ননিোটি, লেলো–  উতির ২৪ পরগনো, 
নদেভুক্ত েুক– আই, দেদি ভদলউ� নং ৮, পৃষ্ো ৪৭১৬ লেমক 
৪৭৩৪, দেক্রয় িদলল নং ০৩১৬৮ েোল ২০১১। লেৌিদদি:  উতিমর–  
৪ �ুট েওড়ো েোিোরণ পদরের, িদক্ষমণ–  দেশ্দেৎ �োইদত, পূমে্স–  
স্পন �োইদত, পদচিম�–  ৯ �ুট েওড়ো রোস্ো। সম্পবতি নামাবঙ্কত 
শ্রী তপন কুমার মাইবত, বপতা প্রয়াত রজনীকান্ত মাইবত।
সম্পবতি ২:  ক�মেদশ ২৫৯ েগ্স�ুট েদ� এেং তদুপদর লয লকোনও 
দন�্সোণ অেদস্ত পরগনো–  িোমভদলশির, ল�ৌেো–  কোঁঠোলপোড়ো, লে 
এল নং ০৪, লর েো নং ১৯, লতৌদে নং ১১৯৩, খদতয়োন নং ৪৩১, 
িোল খদতয়োন নং ৬৮০, আর এে িোগ নং ২৮৪, এল আর িোগ নং 
৬৭৪, েোনো– ননিোটি, ননিোটি পুরেভো, লিোদ্ডং নং ২৭ ক্োদনংিো� 
লরোি, লেলো–  ২৪ পরগনো উতির, যোর িদলল নং আই–০৫৭৭১ 
েোল ২০১৩, ভদলউ� নং ১৬, পৃষ্ো ১২৫৫ লেমক ১২৭২, নদেভুক্ত 
এদিএেআর–  ননিোটি, পদচি�েঙ্গ। লেৌিদদি:  উতিমর–  দশেোনী 
েোিুখোঁর েম্পদতি এেং অন্রো, িদক্ষমণ–  ১২ �ুট েওড়ো রোস্ো, 
পূমে্স–  শমু্নোে েোিুখোঁর েম্পদতি এেং অন্রো, পদচিম�–  নেি্নোে 
েোিুখোঁর েম্পদতি। সম্পবতি নামাবঙ্কত শ্রীমতী সন্ধ্যা মাইবত, স্বামী–  
শ্রী তপন কুমার মাইবত

ক)  ১২. ০৭. ২০২২

খ)  ১৯. ০১. ২০২৩

গ)  ₹  ৫৪,৬৫,০৬৩. ০০

( েুয়োন্ন লক্ষ পঁয়ষট্টি
িোেোর লতষট্টি টোকো �োত্র) 
এেং তদুপদর েুি

 ৪. ক)  জদউলাপাড়া শাখা
খ)  জদনদার ও িন্ধকদাতা:  বম.  রারজশ কুমার 
সাউ দপতো–  প্রঃ দশউদে প্রেোি েোউ
১৫৬৮, লক দি লরোি, ( শ্ো�োশ্রী পলিী, লপোঃ ও েোনো–  
ননিোটি, লেলো উতির ২৪ পরগনো, দপন–  ৭৪৩১৬৫
২.  সহ জদনদার:  শ্রীমতী রজনী সাউ, স্ো�ী দ�.  
রোমেশ কু�োর েোউ, ১৫৬৮, লক দি লরোি, 
( শ্ো�োশ্রী পলিী, লপোঃ ও েোনো–  ননিোটি, লেলো 
উতির ২৪ পরগনো, দপন–  ৭৪৩১৬৫
৩.  জাবমনদার:  বম.  রাজকুমার সাউ দপতো–  প্রঃ 
েওিোগর েোউ ২৫, ও্ড �ুলোমেোড় লরোি, লপোঃ 
ভোটপোড়ো, েোনো–  েগদিল, লেলো–  উতির ২৪ 
পরগনো, দপন–  ৭৪৩১২৬

আেোদেক েোদড়র ে�গ্র অংশ, িদলল নং ০৮৬৭২, েষ্স ২০১৩, 
েদ� ০৩ কোঠো ১০ িটোক ৩৬ েগ্স�ুট ( ৬. ০৭ শতক)  েোস্তু ও 
১৩৭৮ েগ্স�ুমটর আেোদেক দেদ্ডং, ল�ৌেো–  গদর�ো, লেএল 
নং ০২, আরএে নং ৫১৯৮, িোল এলআর খদতয়োন নং ৪৬, 
আরএে িোগ নং ৫১৩০, িোল এলআর িোগ নং ৫৫৬৫, 
ননিোটি পুরেভো, উতিরোয়ণ, লপোঃ ও েোনো ননিোটি, লেলো–  
উতির ২৪ পরগনো, এদিএেআর ননিোটি। েী�োনো:  উতির–  ১৫ 
�ুট েওড়ো ক�ন প্োমেে, িদক্ষণ–  অন্ েোদড়, পূে্স–  ১৮ �ুট 
েওড়ো পুর রোস্ো, পদচিং–  দ�.  দেমনোি কু�োর েোউময়র েোদড়। 
সম্পবতির মাবলক বম.  রারজশ কুমার সাউ, দপতো–  প্রয়োত 
দশউদে প্রেোি েোউ।

ক)  ২৯. ০৪. ২০২২

খ)  ১৯. ০১. ২০২৩

গ)  টো.  ১৭৮৮৬৫৬. ০০

( েমতমরো লোখ অষ্টআদশ 
িোেোর িয়মশো িোপ্োন্ন 
টোকো)  ও তদুপদর েুি

৫. ক)  িটতলা শাখা

খ)  ১.  ঋণগ্রহীতা– জাবমনদার– িন্ধকদাতা:  বম.  
সত্যবজৎ রাও, দপতো–  রম�শ প্রেোি রোও

২.  বম ররমশ প্রসাদ রাও দপতো–  �দত রোও

উভময়র ঠিকোনো:  লশোভোরোনী অ্োপোট্সম�ন্, ফ্্োট 
৪দি, ৫� তল, েলুয়ো, রোয়পোড়ো, কলকোতো–  
৭০০১৩৬

লশোভোরোনী অ্োপোট্সম�ন্, ৫� তমল ফ্্োট নং ৪দি– র ে�গ্র 
অংশ, �োপ ৭৪৫ েগ্স�ুট এেদেইউ, উতির– পূমে্স, ল�ৌেো –  
েলুয়ো, রোয়পোড়ো লপোঃ রোেোরিোট, উতির ২৪ পরগনো, কলকোতো 
৭০০১৩৬, লেএল নং– ৩, লর েু ১০৯, লতৌদে নং ১০, 
পরগনো–  কলকোতো, আরএে িোগ নং ৩০০ ও ৩০১, এলআর 
খদতয়োন ৩১৯, এল আর খদত–  ১২৫৩, ১২৫৪, এদিএেআরও 
দেিোননগর ( েল্ট ললক দেটি) । েী�োনো:  উতির–  লখোলো আকোশ, 
িদক্ষণ–  দেঁদড় ও দল�ট, পূে্স–  লখোলো আকোশ, পদচি�–  ফ্্োট 
নং দে। সম্পবতির মাবলক বম.  সত্যবজৎ রাও ও বম ররমশ প্রসাদ 
রাও। েলুয়ো, রোয়পোড়ো। কলকোতো–  ৭০০১৩৬, দেক্রয় িদলল 
নং ১২৬৫/ ২০১৭

ক)  ০২. ১১. ২০২২

খ)  ১৭. ০১. ২০২৩

গ)  ₹  ১৮,১৭,৬১৪. ০০

( আঠোমরো লোখ েমতমরো 
িোেোর িয়মশো লেোদি টোকো)  
ও েুি তদুপদর 

৬ ক)  দবষিরণশ্র ব্াচে

খ)  ১.  প্রয়াত জকদার নার দারসর ( ০২. ১০. ২০১৯ জত 
প্রয়াত)  সম্পবতির ঋণগ্রহীতা–িন্ধকদাতা
আইবন অবধকারী দ্ারা প্রবতবনবধত্কারী (i  )  শ্রীমতী 
কাজল দাস, ( i i )  জকৌস্তভ দাস এিং অন্যান্য

২.  সহ–ঋণগ্রহীতা–িন্ধকদাতা: 
শ্রী জকৌস্তভ দাস, দপতো– প্রয়োত লকিোর নোে িোে 
( ঋণগ্রহীতা) 

জাবমনদাতা:  শ্রীমতী কাজল দাস,
স্ো�ী– প্রয়োত লকিোর নোে িোে
৯৫/ এইে, িদক্ষমণশ্র লরল লকোয়োট্সোর,
িদক্ষমণশ্র, লেলো– উতির ২৪ পরগনো ( লকওয়োইদে 
ঠিকোনো অনুেোমর) 
এিোড়োও আমি:  ১৩৫/ ১১/ ১, দি দি �ণ্ডল ঘোট লরোি, 
লপোঃ–িদক্ষমণশ্র, েোনো–লেলঘদরয়ো, লেলো–উতির ২৪ 
পরগনো দপন–৭০০০৭৬

আেোদেক ফ্্োট নং দে এর েম্পূণ্স এেং অদেমছেি্ অংশ, 
�োপ ৭৯৭ েগ্স�ুট েুপোর দেল্ট আপ এদরয়ো, উপিোর 
অ্োপোট্সম�মন্র েতুে্স তমলর উতির পদচি� দিমক অেদস্ত, 
েি লিোর নং ১০৩৯, ব্লক নং ৪, দি দি �ণ্ডল ঘোট লরোি, 
লেলঘদরয়ো, কলকোতো–৭০০ ০৭৬ এেং েম্পদক্সত েোমভ্স 
নং লে এল ৪, আরএে ১, লতৌদে নং ৬৩, ১৬৩, ১৬৬, 
১৬৮ এেং ২২২, লেলঘদরয়ো, খদতয়োন নং ১৯৩১ এেং 
িোগ নং ১৬১০ এেং ১৬১১, েোে লরদেমস্টশন লেলো 
কোশীপুর ি�ি� এেং লরদেমস্টশন লেলো উতির ২৪ 
পরগনো েি লপ্রদ�মেে নং ১৩৫/ ১১/ ১, দি দি �ণ্ডল ঘোট 
লরোি, লপোঃ–িদক্ষমণশ্র, েোনো–লেলঘদরয়ো, লেলো–উতির 
২৪ পরগনো, িদলমলর েুক–১, ভল�ু নং ১৯০৪–২০১৮, 
পোতো ৭৬২৫৬ লেমক ৭৬২৮৯ নং ১৯০৪০১৯৭৯ েন 
২০১৮ তোদরখ ২৭. ০২. ২০১৮ অনুেোমর।
লেৌিদদি:  উতির–১৬ �ুট েওড়ো দি দি �ণ্ডল ঘোট লরোি, 
িদক্ষণ–ক�ন প্োমেে এেং অন্োন্মির, পূে্স–িোগ নং 
৯৫১ এর অন্োন্মির েম্পদতি, পদচি�–ক�ন প্োমেে। 
সম্পবতিটি শ্রী জকদার নার দাস ( প্রয়াত)  এিং শ্রী জকৌস্তভ 
দাস, বপতা শ্রী জকদার নার দাস এর নারম।

ক)  ১৪. ১০. ২০২২

খ)  ১৬. ০১. ২০২৩

গ)  ₹১৬,৫৮,৭৪১. ৮৫
( লষোল লক্ষ আটোন্ন িোেোর 
েোতমশো একেদলিশ টোকো 
এেং পঁেোদশ পয়েো 
�োত্র) , এ�ওআই ে্োলোসি 
₹ ১,১৩,২৭০. ৯৪ ( এক 
লক্ষ লতমরো িোেোর দুমশো 
েতির টোকো এেং েুরোনব্বই 
পয়েো �োত্র) , েে্সম�োট 
১৭,৭২,০১২. ৭৯ ( েমতমরো 
লক্ষ েোিোতির িোেোর েোমরো 
টোকো এেং উনআদশ পয়েো 
�োত্র)  +  েুি

তাবরখ:  ২১. ০১. ২০২৩ ;  স্ান: িারাসত অনুরমাবদত আবধকাবরক/  ইবডিয়ান ি্যাঙ্ক                  

জডটস বরকভাবর ট্াইিুনাল কলকাতা ( বডআরটি ২) 
৭� তল, ‘ েীেন েুিো দেদ্ডং’ , ৪ ২দে, েওিরলোল লনিরু 

লরোি, কলকোতো– ৭০০০৭১
জকস নং:  টিএ/ ৪৫৬/ ২০২০

জডট বরকভাবর ট্াইিুনাল ( প্রবসবডওর)  রুলস, ১৯৯৩ এর 
রুল ৫ সাি–রুল ( ২এ)  সহ পঠনীয় বরকভাবর অি জডটস 
বডউ টু ি্যাঙ্কস অ্যাডি বিনাবসিয়াল ইনবস্টটিউশনস অ্যাক্ট, 
১৯৯৩ এর ১৯ নং ধারার ( ৪)  নং উপধারাধীরন সমন

এবসিবিট নং:  ৫২৩
ইউবনয়ন ি্যাঙ্ক অি ইবডিয়া

– িনাম –
অবরবজৎ জিাস

প্রদত: 
( ১)  অবরবজৎ জিাস, ৮, েুভোষ পলিী, েরোনগর, েোনো– 
েরোনগর, কলকোতো, উতির ২৪ পরগনো, পদচি�েঙ্গ– 
৭০০১০৮;  তৎেি:  ১০৬, দে টি লরোি, েোনো– েরোনগর, 
কলকোতো, পদচি�েঙ্গ– ৭০০০৩৫

সমন
লযমিতু, ০৪. ০১. ২০২৩ তোদরমখ টিএ/ ৪৫৬/ ২০২০ 
�িো�োন্ দপ্রেোইদিং অদ�েোর/  লরদেস্টোর ে�ীমপ 
তোদলকোভুক্ত িময়মি।
লযমিতু, ₹২৫,৯৯,৬৩৩. ৬৭/ – েমকয়ো পুনরুদ্োমরর েন্ 
আপনোমির দেরুমদ্ িোময়র করো উক্ত আমেিমনর ( ওএ)  
লপ্রদক্ষমত এই �িো�োন্ ট্োইেুনোল উক্ত অ্োমক্টর ১৯( ৪)  
িোরোিীমন ে�ন/ লনোটিে েোদর করমি ( িরকোদর নদেগুদল 
েি আমেিমনর কদপ ইত্োদি এখোমন েংলগ্ন করো িময়মি) ।
উক্ত অ্োমক্টর ১৯ নং িোরোর ( ৪)  নং উপিোরো ল�োতোমেক, 
আপনোমির প্রদত অে্সোৎ, েংদলিষ্ট প্রদতেোিী পক্ষগমণর প্রদত 
দনম্নদলদখত দনমি্সশগুদল েোদর করো িমছে: –
( ১)  এই ে�মনর পদরমষেো েোদরর  দতদরশ দিমনর �মি্ 
দনষ্পদতির আদে্স লকন �ঞ্জরু করো িমে নো, তোর কোরণ 
িশ্সোমত িমে; 
( ২)  প্রকৃত আমেিমনর ক্র� নং ৩এ–এর অিীমন 
আমেিনকোরী বিোরো দনি্সোদরত েম্পদতিে�ূি ও 
পদরেম্পিে�ূি েোমি অন্ ে�স্ েম্পদতিে�ূি ও 
পদরেম্পিে�ূমির দেেরণ লঘোষণো করমত িমে; 
( ৩)  শুনোদন িমত েলো এেং েম্পদতিে�ূি লক্রোমকর আমেিন 
দনষ্পদতির েন্ প্রকৃত আমেিমনর ক্র� নং ৩এ–এর 
অিীমন লঘোদষত েুরদক্ষত পদরেম্পিে�ূি েো এই িরমনর 
পদরেম্পিে�ূি ও েম্পদতিে�ূি দনময় লকোনও প্রকোর 
ললনমিন েো এগুদল দেদক্র করো লেমক আপনোমির দেরত 
েোকমত েলো িমছে; 
( ৪)  এই ট্োইেুনোমলর আগো� অনুম�োিন িোড়ো প্রকৃত 
আমেিমনর ক্র� নং ৩এ–এর অিীন লঘোষণো অনুযোয়ী লয 
পদরেম্পিগুদলর ওপর েোদ�নস্োে্স নতদর করো িময়দিল 
এেং/ েো দনি্সোদরত/ লঘোদষত েুরদক্ষত পদরেম্পিে�ূি েো 
েম্পদতিে�ূি আপনোরো দেদক্র, দলে েো অন্ লকোনও উপোময় 
( স্োভোদেক ে্েেোদয়ক পদ্দত েোমি)  িস্োন্তর করমত 
পোরমেন নো; 
( ৫)  স্োভোদেক ে্েেোদয়ক পদ্দতমত এই েুরদক্ষত 
পদরেম্পিে�ূি েো অন্োন্ পদরেম্পিে�ূি ও েম্পদতিে�ূি 
দেদক্র কমর প্রোতি দেক্রয়�ূমল্র দিেোে দিমত এেং এই 
েকল পদরেম্পিগুদলর ওপর েোদ�নস্োে্স িোরক এই ে্োঙ্ক 
েো আদে্সক প্রদতষ্োনগুদলমত রক্ষণোমেক্ষণকৃত দনি্সোদরত 
অ্োকোউমন্ এই দেক্রয়�ূল্ ে�ো দিমত আপনোরো িোয়েদ্ 
েোকমেন। 
পোশোপোদশ, আপনোমির প্রদত আপনোমির েক্তমে্র ে�ে্সমন 
দলদখত দেেৃদত ে�ো লিওয়োর দনমি্সশ েোদর করো িমছে যোর 
একটি কদপ আমেিনকোরীর কোমিও ে�ো দিমত িমে এেং 
২৫. ০১. ২০২৩ তাবররখ সকাল ১১:  ০০টায় লরদেস্টোমরর 
েো�মন িোদের েোকমত দনমি্সশ লিওয়ো িমছে, যোর অন্েো 
িমল আপনোমির অনুপদস্দতমতই উক্ত আমেিমনর শুনোদন 
ও দনষ্পদতি িমে।
আজ ১০. ০১. ২০২৩ তাবররখ এই ট্াইিুনারলর বসলরমাহর 
বদরয় আবম স্বাষির করলাম।

স্বাাঃ– জরবজস্টার
কলকাতা বডআরটি–২  

 বিজ্ঞবতি  নাম/ পদবি পবরিত্সন  নাম/ পদবি পবরিত্সন  নাম/ পদবি পবরিত্সন  নাম/ পদবি পবরিত্সন
●  ে্োরোকপুর দিদস্টক্ট লিদলমগট 
আিোলত, উতির ২৪ পরগনো দ�ে লকে 
নং ১৩৬/ ২০২২ ( এলএ)  এতদ্দোরো 
েে্সেোিোরণমক েোনোমনো যোইমতমি লয, 
িরখোস্কোদরণী �দদিরো রোয়, স্ো�ী �ৃত 
ে�ীর কু�োর রোয়, েোং–  ৩০/ ১৯এ, 
�দতলোল �দলিক ললন, লপোস্ট অদ�ে–
আল�েোেোর, পুদলশ লস্টশন–েরোনগর, 
কলকোতো–৭০০০৩৫, লেলো–উতির ২৪ 
পরগনো, �ৃত ে�ীর কু�োর রোয়, দপতো 
�ৃত লোলম�োিন রোয়, েোং উপমরোক্ত–
এর ত্ক্ত ও গদছেত এেদেআই 
কোশীপুর ব্োঞ্, ৬২/ ১/ ১, কোশীনোে িতি 
লরোি, কলকোতো–৭০০০৩৬, লকোর নং 
এনদেদে– ৪৫, েোদে নং ২৮, এর ললটোর 
অ� অ্োিদ�দনমস্টশন েোটি্সদ�মকট 
পোইেোর েন্ উক্ত আিোলমত উক্ত 
�ো�লো রুেু কদরয়োমিন। ইিোমত 
কোিোরও লকোনও আপদতি েোদকমল 
দেজ্ঞদতি প্রকোমশর ৩০ দিমনর �মি্ 
উক্ত আিোলমত স্য়ং অেেো উদকলেোেুর 
�োর�ত আপদতি েোনোইমেন, নমেৎ 
ল�োকদি�োর একতর�ো শুনোদন িইমে।  
অনুমত্যনুসারর, ঋব্বিকা চর্াপাধ্যায়  
জসররস্তাদার, ি্যারাকপুর বডবস্টক্ট 
জডবলরগট আদালত
●  ে্োরোকপুর দিদস্টক্ট লিদলমগট 
আিোলত, লেলো– উতির ২৪ পরগনো
দ�ে লকে নং ২৬৮/ ২০২১ (প্রমেট) 
িরখোস্কোরীগমণর নো�:  ( ১)  পোদপয়ো 
�ুখোেজী, স্ো�ী–  ৺ পোে্স �ুখোেজী, ( ২)  
লপৌল�ী �ুখোেজী, দপতো–  ৺ পোে্স �ুখোেজী, 
েোং–  ১০৩/ ১/ ২, ওস্োি আদ�র খোন 
েরণী, েোনো–িদরমিেপুর, ঠোকুরপুকুর, 
�মিশতলো, লেলো–িদক্ষণ ২৪ পরগনো, 
দপন– ৭০০০৮২, পদচি�েঙ্গ।  �ৃত 
ে্দক্তর নো�:  ৺ েয় �ুখোেজী, দপতো– শ্রী 
�মনোরঞ্জন �ুখোেজী, েোং– দলেু েোগোন, 
েোনো লরোি খড়িি, লপোঃ েলরো� ি�্স 
লেোপোন, েোনো– খড়িি, লেলো– উতির 
২৪ পরগনো, পদচি�েঙ্গ।  সম্পবতির 
বিিরণ ল�োট েদ�র পদর�োণ ৯ কোঠো ৮ 
িটোক ৩৩. ৬৬ েগ্স�ুট ক�মেদশ।  প্লট 
‘ এ’ –  ৬ কোঠো ১০ িটোক ২৩ েগ্স�ুট।  
প্লট ‘ দি’  –  অদ�ে দেদ্ডংময়র ১/ ২ 
অংশ লযৌেভোমে আমি েদ�র পদর�োণ 
১ কোঠো ৮ িটোক অে্সোৎ ১২ িটোক �মি্ 
আেোর ১/ ৩ অংশ ৬ কোঠো ৬ িটোক ৩২ 
েগ্স�ুট লযৌে অংমশর অে্সোৎ ২ কোঠো 
২ িটোক ১০. ৬৬ েগ্স�ুট িইমতমি, 
যোর ল�ৌেো– পোদনিোটি, লেএল নং ১০, 
আরএে নং ৩২, লতৌদে নং ১৫৫, দে 
এে খদতয়োন নং ৪৬০ এেং ১১২২, 
দেএে িোগ নং ৩৫২৮ এেং ৩৫৩৬, 
লিোদ্ডং নং ৭৭, ওয়োি্স নং ১০, লেলো–
 ২৪ পরগনো ( উতির) , এদিএেআরও–
লেোিপুর, েোনো– খড়িি।  এতদ্দোরো 
েে্সেোিোরণমক েোনোমনো যোইমতমি 
লয, উক্ত িরখোস্কোরীগমণর েোং–  
১০৩/ ১/ ২, ওস্োি আদ�র খোন েরণী, 
েোনো–িদরমিেপুর, ঠোকুরপুকুর, 
�মিশতলো, লেলো–িদক্ষণ ২৪ পরগনো, 
দপন– ৭০০০৮২, পদচি�েঙ্গ দনেোেী �ৃত 
৺ েয় �ুখোেজী, দপতো– �মনোরঞ্জন �ুখোেজী, 
েোং– দলেু েোগোন, েোনো লরোি খড়িো, 
লপোঃ েলরো� ি�্স লেোপোন, েোনো–
 খড়িি, লেলো– উতির ২৪ পরগনো, 
পদচি�েঙ্গ বিোরো ত্ক্ত েম্পোদিত লশষ 
উইমলর প্রমেট লইেোর েন্ উক্ত 
আিোলমত উপমরোক্ত নম্বমর ল�োকদি�ো 
রুেু কদরয়োমিন। অত্রোিোলত কতিৃ্সক 
উপমরোক্ত আমেিনকোরীগমণর অনুকূমল 
প্রমেট প্রিোমনর দেরুমদ্ কোিোরও 
লকোনও আপদতি েোদকমল অত্র দেজ্ঞদতি 
প্রকোমশর ৩০ ( দত্রশ)  দিমনর �মি্ অত্র 
আিোলমত আদেয়ো তোিোর আপদতি 
িোদখল কদরমেন, নমেৎ ল�োকদি�োর 
একতর�ো শুনোনী েংঘটিত িইমে। 

অনুমত্যনুসারর, ঋব্বিকা চর্াপাধ্যায়, 
জসররস্তাদার, ি্যারাকপুর বডবস্টক্ট জডবলরগট 

আদালত, জজলা– উতির ২৪ পরগনা

●  আদ� আদশষ পোল, লগোেরিোঙো ১নং 
কমলোনী লেলো উতির ২৪ পরগণো, আ�োর 
দপতো Niranjan Pal, S/o Late Sarat 
Chandra Pal,  ০৬/ ১১/ ২০২৩ তোদরমখ 
�ো স্ট্স ক্োে েুদিদেয়োল �্োদেমস্টট েোরোেোত 
লকোট্স এদ�মিদভট েমল Niranjan Paul 
S/o Late Sarat Chandra Paul   করো 
িইল। উভয় এক ও অদভন্ন ে্দক্ত। 
●  আদ�, MOHIUDDIN ISLAM,  
দপতো–  ABDUL MANNAN,  গ্রো� ও 
লপোঃ– লেলপুর, েোনো– লিগঙ্গো, লেলো–  
উতির ২৪ পরগণো, আ�োর পোেমপোট্স েুক, 
যোিোর নং–  J2653354,   আ�োর দপতোর 
নো� ভুলেশত MD. ABDUL MANNAN  
িইয়োমি। গত ইংরোেী ২২. ১২. ২০২২  
তোদরমখ ১১৭৭৬ নং েোরোেোত লকোমট্সর �োস্ট্স 
ক্োে েুদিদশয়োল �্োদেমস্টট এদ�মিদভট 
েমল আদ� MOHIUDDIN ISLAM, 
 দপতো–  ABDUL MANNAN  নোম� 
পদরদেত িইলো�। 

●  আদ� দে�রোন রোেোনী, স্ো�ী– 
দরদক রোেোনী, দপতো– �ৃত প্র�োনদি 
িটয়োনী, ভোরতীয় নোগদরক, আ�োর 
স্োয়ী ঠিকোনো ৫৩দে িক্টর লোলম�োিন 
ভট্োেোদয্স লরোি, কলকোতো–৭০০০১৪, 
েোনো–এন্োদল। আদ� ভদেষ্মতর ে�স্ 
কোমের েন্ �োননীয় ল�মট্োপদলটন 
�্োদেমস্টট, কলকোতোর এদ�মিদভট 
েমল ( নম্বর ১১৭, তোং ১৭. ০১. ২০২৩)  
দনমের নো� পদরেত্সন কমর দবিশো 
রোেোনী িময়দি। দবিশো রোেোনী ও 
দে�রোন রোেোনী এক ও অদভন্ন ে্দক্ত।
●  আদ� রদক্ত�ো দেশ্োে, কোদলেোদড় 
লরোি, গ্রো� ও লপোস্ট–  দনউ ে্োরোকপুর, 
�ুেদল� িম�্স িীদক্ষত িইয়ো �ুেদল� 
শদরয়ত অনুযোয়ী ১০– ০১– ২০২২ 
তোদরখ আ�োনুলিোি গোদেমক দেেোি 
কদরয়োদি। 

●  আ�োমির েোদড়র িদলমল 
দপতো ও দপতো�মির নো� ভুল 
েংমশোিমনর েন্ েোরোেোত ADR  
অদ�মে আমেিন কমরদি। েদ�র 
RECORD VIDE DEED No-I 
789 DATED 18/11/1987 
 ঠিকোনো 16 NPC P.O-
HARIPUR DIST-NORTH 
24 PGS,   আ�োমির েদ�র 
িদলমল নো� আমি PARIMAL 
SINGHA S/o- LATE 
BHOLANATH SINGHA 
18/1/2023   েোরোেোত লকোমট্সর 
লনোটোদরর এদ�মিদভি েমল 
আ�োর েোেোর নো� PARIMAL 
CHANDRA SINGHA ROY 
S/o- LATE KUNJABEHARI 
SINGHA ROY  িময়মি। 
 —PARTHA SINGHA ROY

●   আদ� TITU MAJUMDER  আ�োর 
পুমত্রর নো� RAJDIP MAJUMDER 
 আ�োর স্তী লেো�ো �েু�িোর দকন্তু 
আ�োর পমুত্রর েন্ম েোটি্সদ�মকমট নো� 
িময়মি TUBAI MAJUMDER 

 গত 30/3/2022  ে্োরোকপুর লকোমট্সর 
( �ো স্ট্স ক্োে)  েুদিদশয়োল �্োদেমস্টমটর 
এদ�মিদভট েমল আ�োর পমুত্রর েঠিক 
নো� RAJDIP MAJUMDER   
লঘোষণো কমরদি, আ�োর পুত্র RAJDIP 
MAJUMDER  ও TUBAI 
MAJUMDER  এক ও অদভন্ন ে্দক্ত।  

●  I, Nicola Beatrice Joseph 
and Nicola Bearder born on 
08/10/1970 W/O G.A Joseph, 
R/O 16, Royd Street Kolkata 
- 700016, is same and one 
identical person, Vide Affidavit 
No 78AB 997796 1st Class 
Magistrate, Kolkata

●  I, Kevin Norman Paul Bearder 
and Kevin Bearder born on 
18/08/1964 S/O Terence 
Stanley Bearder, R/O 79, Dr. K 
D Mukherjee Road, Kolkata - 
700060, is same and one identical 
person, vide affidavit No 78AB 
997798 1st Class Magistrate, 
Kolkata
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 এতদ্দোরো বিজ্ঞবতি প্রিোন করো িমছে লয, েোমরগো�ো ইদন্ডয়ো দলদ�মটি ( ‘ ‘ লকোম্পোদন’ ’ )–  এর পদরেোলন পষ্সি ( ‘ ‘ লেোি্স’ ’ )  তোমির শুক্রেোর, ২০ েোনুয়োদর, ২০২৩ 
তোদরমখর েভোয় আদে্সক েষ্স ২০২২– ২৩ ে�ময়র েন্ ইকু্ইটি লশয়োরমিো্ডোরগমণর লক্ষমত্র অন্তে্সতজী দিদভমিন্ড ₹ ৩/ –  প্রদতটি ইকু্ইটি লশয়োমর ( প্রদতটির ₹ ১/ –  
ল�ে ভ্োলু লক্ষমত্র ৩০০% )  লঘোষণো কমরমি।
আরও দেজ্ঞদতি প্রিোন করো িমছে লয, দি লকোম্পোদনে অ্োক্ট ২০১৩ লেকশন ৯১ অনুেোমর লেোি্স আদে্সক েষ্স ২০২২– ২৩ ে�ময়র অন্তে্সতজী দিদভমিন্ড প্রিোমনর 
েন্ নদেভুদক্ত তোদরখ েৃিস্পদতেোর, ২ ল�ব্রুয়োদর, ২০২৩ দস্র কমরমি। অন্তে্সতজী দিদভমিন্ড প্রিোন করো িমে েিে্গণমক যোমির নো� নদেভুদক্ত তোদরখ যেো 
েৃিস্পদতেোর, ২ ল�ব্রুয়োদর, ২০২৩ ে�ময় লকোম্পোদনর েিে্গমণর খোতোয় রময়মি এেং দিম�টিদরয়োলোইেি আকোমর িরো েোকমল একই দিমন ে্েেো েমন্ধর ে�ময় 
দিমপোদেটদর বিোরো প্রিতি নদেমত যোমির নো� লোভেনক েিে্ দিমেমে রময়মি।
লশয়োরমিো্ডোরগণ লখয়োল রোখমেন: 
( ১)   অন্তে্সতজী দিদভমিন্ড লশয়োরমিো্ডোরগণমক নেদু্দতন �োি্ম� প্রিোন করো িমে যোঁরো তোঁমির ে্োঙ্ক দেেরণী আপমিট কমরমিন। লয েকল লশয়োরমিো্ডোর তোঁমির 

ে্োঙ্ক দেেরণী আপমিট কমরনদন, তোঁমির নদেভুক্ত ঠিকোনোয় দি�োন্ড ড্োফ্ ট/ লেক লপ্ররণ করো িমে।
( ২)   দ�নোসি অ্োক্ট ২০২০– লত ০১ এদপ্রল, ২০২০ তোদরখ লেমক পদরেত্সমনর কোরমণ লকোম্পোদনমক লশয়োরমিো্ডোরগণমক প্রমিয় দিদভমিমন্ডর ওপর কর লকমট 

রোখমত িমে।
 লশয়োরমিো্ডোরগমণর েোেস্োমনর ওপর দনভ্সর কমর কমরর িোর দিমেে করো িমে এেং অ্োমক্টর িোরো অনেুোমর লকোম্পোদনমক নদেে�ূি ে�ো করমত িমে। 

লশয়োরমিো্ডোরগমণর দেভোেমনর ওপর কমরর িোর এেং প্রময়োেনীয় নদের দেেরণ লটদেল ১ এেং লটদেল ২– লত দনমম্ন দেেৃত: 

জটবিল ১:  িসিাসকারী জশয়াররহাল্ারগণ

জশয়াররহাল্াররর বিভাজন কররর বিরুবতি হার ছাড় প্রররাজ্য/ নবরর প্ররয়াজন
লয লকোনও েেেোেকোরী লশয়োরমিো্ডোর ১০% প্োন আপমিট করোমেন যদি ( দিমপোদেটদরমের েমঙ্গ নো িময় েোমক ( লশয়োর দি�্োট 

আকোমর িরো েোকমল)  এেং লকোম্পোদনর লরদেস্টোর অ্োন্ড ট্োসি�োর এমেন্– এ�দেএে 
লশয়োর ট্োসি�োর এমেন্ দলদ�মটি–এর েমঙ্গ ( যদি ে্েিোদরক আকোমর লশয়োর িরো েোমক) 
বনম্নবলবখত জষিররে জকানও কররর বিরয়াজন হরি না: 
•  যদি আদে্সক েষ্স ২০২২– ২৩ ে�ময় েেেোেকোরী ে্দক্তগত লশয়োরমিো্ডোমরর 

দিদভমিন্ড আয় ভোরতীয় �ুদ্োয় ৫০০০/ – এর লেদশ নো িয়
•  যদি লকোনও েোকু্সলোর েো দেজ্ঞদতি �োি্ম� লশয়োরমিো্ডোর কর িোমড়র লযোগ্ িময় 

েোমকন, তো িমল প্োন–এর প্রত্দয়ত কদপ এেং প্রো�োণ্ নদে ে�ো করমেন।
��্স ১৫দে/ ��্স ১৫ এইে ে�ো লক্ষমত্র শূন্ ��্স ১৫দে ে�োকোরী লযোগ্ লশয়োরমিো্ডোর ( লকোম্পোদন েো �ো�্স ে্তীত লয লকোনও ে্দক্তর 

লক্ষমত্র প্রমযোে্/ ��্স ১৫ এইে ( ৬০ েিমরর ওপমর েোিোরণ ে্দক্ত)  দনি্সোদরত শত্সোেদল 
পূরণ কমর। উক্ত ��্স ে�ূমির আকোর লকোম্পোদনর ওময়েেোইমট www.saregama.
com – লত ‘ ‘ ইনমভস্টর দরমলশনে’ ’  দেভোমগ পোওয়ো যোমে

আয়কর আইন লেকশন ১৯৭ অিীমন 
আমিশ

আমিমশ প্রিতি িোর আয়কর আদিকোদরক লেমক দনম্ন িোমর/ শূন্ িোমর কর দেময়োেন শংেোপত্র–েি প্োন 
কোমি্সর কদপ

দে�ো লকোম্পোদনে�ূি:  েরকোদর ও অন্োন্ 
দে�ো লকোম্পোদনে�ূি

শূন্ আয়কর আইমনর লেকশন ১৯৪ প্রমযোে্ নয় এরূপ প্রো�োণ্ নদে

স্োদপত কমপ্সোমরশন েো লকন্দীয় আইমন 
প্রদতদষ্ত এরূপ লক্ষমত্র আয় লেমক 
আয়কর প্রিোন করো িমে নো এরূপ আইন

শূন্ আয়কর আইমনর লেকশন ১৯৬ ে্দক্তর লক্ষমত্র প্রমযোে্ নয় এরূপ প্রো�োণ্ নদে

দ�উেুয়োল �োন্ড শূন্ আয়কর আইমনর লেকশন ১৯৬ অিীমন ে্দক্ত এরূপ প্রো�োণ্ নদে 
দেকল্প দেদনময়োগ �োন্ড শূন্ দেজ্ঞদতি নং ৫১/ ২০১৫ তোদরখ:  ২৫ েুন, ২০১৫ অিীমন ে্দক্ত এরূপ প্রো�োণ্ নদে
অন্োন্ েেেোেকোরী লশয়োরমিো্ডোরগণ 
যোমির প্োন লনই/ অবেি প্োন/ লেকশন 
২০৬ এ দে অনেুোমর দেদনিত ে্দক্তগণ * 

২০%   

জশয়ার জহাল্াররর বিভাজন কররর বিরুবতি হার ছাড় প্রররাজ্য/ নবরর প্ররয়াজন
লয–লকোনও অনোেোেী লশয়োর লিো্ডোর 
এেং
দেমিদশ েংস্োর দেদনময়োগকোরীগণ �মরন 
লপোট্সম�োদলও ইনমভস্টরে ( এ�আইআই, 
এ�দপআই) 

২০%  ( েি প্রমযোে্ েোরেোে্স 
এেং লেে)  েো কর েুদক্ত িোর যো 
ক�

অনোেোেী লশয়োর লিো্ডোরগণ এেং দেমিদশ েংস্োগত দেদনময়োগকোরীগণ �মরন 
লপোট্সম�োদলও ইনমভস্টরগণ ( এ�আইআই, এ�দপআই)  িেল ট্োমসেশন 
অ্োভয়মিসি এদগ্রম�ন্ ( ‘ ট্োসে ট্রিটি)  অিীমন কমরর িোর পিদি করমত পোমরন। 
লকোম্পোদনমক দনম্নদলদখত নদে ে�ো করো িমল কর দেযুদক্তর ে�য় ট্োসে ট্রিটি িোর 
দিেোে করো িমে।
১)   ভোরতীয় েংস্ো বিোরো েোদরকৃত প্োন কোমি্সর, যদি েোমক, কদপ
২)   এদেএ� তোদরমখ লয লিমশ লশয়োর লিো্ডোর েেেোে করমিন, ট্োসে লরদেমিদসি 

েোটি্সদ�মকট ( টিআরদে) – এর স্প্রত্দয়ত কদপ
৩)   ��্স ১০এ�– লত স্মঘোষণো। উক্ত �ম�্সর আকোর লকোম্পোদনর ওময়েেোইট 

www.saregama.com – লত ‘ ইনমভস্টর দরমলশনে’  দেভোমগ পোওয়ো যোমে
৪)   ভোরমত স্োয়ী ঠিকোনো লনই এরূপ স্মঘোষণোপত্র এেং ট্োসে ট্রিটি লেদনদ�ট–

 এর লযোগ্। উক্ত লঘোষণোপমত্রর আকোর লকোম্পোদনর ওময়েেোইট www.
saregama.com – এর ‘ ইনমভস্টর দরমলশনে’  দেভোমগ পোওয়ো যোমে। 

যদি উক্ত নদেে�ূমির লকোনও একটি প্রিোন করো নো িময় েোমক তোিমল ২০%  িোমর 
( েি প্রমযোে্ েোরেোে্স এেং লেে)  টিদিএে উদ্োর করো িমে। কর দেযুদক্ত/ দিদভমিন্ড 
অে্সোঙ্কর ওপর কর িমর রোখোর েন্ লকোম্পোদন ট্োসে ট্রিটি িোর দিেোমে েোি্ নয়। 
অনোেোেী লশয়োর লিো্ডোরগমণর নদে ে�োর ওপর দনভ্সর কমর ট্োসে ট্রিটি লরট প্রময়োগ 
করো িমে।

আয়কর আইন লেকশন ১৯৭ অিীমন 
আমিশ ে�ো

আমিমশ প্রিতি িোর আয়কর আদিকোদরক লেমক ক�/ শূন্ িোমর এরূপ কর শংেোপত্র ে�ো করমত িমে।

 অনুগ্রহ করর জখয়াল রাখরিন: 

ক)  নদেভুক্ত ল�োদলও/ দিদপ আইদি–  ক্োময়ন্ আইদি লক্ষমত্র নেি পো�্সোমনন্ অ্োকোউন্ নম্বর ( প্োন)  নদেভুদক্ত আেদশ্ক। নেি প্োন নো েোকমল দি অ্োমক্টর ২০৬ 
এএ অনুেোমর কর উচ্চিোমর ২০%  দেযুক্ত িমে।
খ)  লশয়োর লিো্ডোরগণ দেদভন্ন অ্োকোউমন্ দেদভন্ন দেভোেমন লশয়োর িমর েোকমল এেং একটি প্োন েোকমল প্োন অিীমন লয উচ্চতর দেভোেমন লশয়োর িরো আমি 
লেই িোমর কর দেযুক্ত িমে।

জটবিল ২:  অনািাসী জশয়াররহাল্ারগণ

দ্রষ্টি্য:  লশয়োর লিো্ডোর দেদভন্ন দেভোেমন দেদভন্ন অ্োকোউমন্ লশয়োর িমর েোকমল একটি প্োন লক্ষমত্র, লয লক্ষমত্র উচ্চতর িোমর লশয়োর িরো আমি লেই িোমর কর 
দিেোে করো িমে।
লটদেল ১ এেং লটদেল ২– লত দেেৃত নদেে�ূি আ�োমির ই– ল�ল আইদি ‘ dividend2023@rpsg.in’ – লত ১ ল�ব্রুয়োদর ২০২৩ েো তোর পূমে্স ে�ো করমত িমে 
যোর বিোরো লকোম্পোদন দনি্সোদরত টিদিএে দিেোে করমত পোমরন েো ট্োসে লরট ে�ো নো করমত পোমরন। এই কর দিেোমের লক্ষমত্র ১ ল�ব্রুয়োদর ২০২৩ রোত ১১. ৫৯ পমর 
গৃিীত লযোগোমযোগ/ নদে স্ীকৃত িমে নো। ওইরূপ কর দেময়োেমনর েন্ লকোম্পোদনর লকোনও িোয় েোকমে নো।
েেেোেকোরী েংস্োগত েিে্গণ যেো দে�ো লকোম্পোদনে�ূি, দ�উেুয়োল �োন্ডে�ূি, অল্টোরমনটিভ ইনমভস্টম�ন্ �োন্ড ( এআইএ�)  এেং অন্োন্ লিশীয় আদে্সক 
েংস্োে�ূি যো অেদস্ত ভোরমত এেং অনোেোেী েংস্োগত েিে্গণ যেো �মরন লপোট্সম�োদলও ইনমভস্টরগণ তোমির প্রময়োেনীয় ��্স, লঘোষণোপত্র এেং নদে তোমির 
নদেভুক্ত এনএেদিএল �োি্ম� ে�ো করমেন উপমরোক্ত ে�ময়র পূমে্স।

আয়কর বরটান্স জমা না করা হরল উচ্চতর হারর টিবডএস: 

দি দ�নোসি অ্োক্ট ২০২১, ০১. ০৭. ২০২১ লেমক উক্ত অ্োমক্ট লেকশন ২০৬ এদে যুক্ত কমরমিন লযখোমন লকোম্পোদনমক দনম্নদলদখত িোমর ‘ দেদনিত ে্দক্ত’  দিেোমে কর 
দেযুক্ত করমত িমে: 
ক)  দি অ্োমক্টর িোমর দেেৃত লেমক দবিগুণ িোমর েো খ)  প্রমযোে্ িোমরর লেমক দবিগুণ িোমর েো গ)  ৫%  িোমর েো ঘ)  যদি লেকশন ২০৬ এএ প্রমযোে্ িয় তোিমল 
২০%  িোমর
‘ দেদনিত ে্দক্ত’  এরূপ ে্দক্ত দযদন লয েিমরর কর দেযুক্ত করো িমছে তোর পূে্সেতজী অ্োমেেম�ন্ েিমর দরটোন্স ে�ো কমরনদন লয কোরমণ লেকশন ১৩৯ ( ১)  অনেুোমর 
দরটোন্স ে�োর লশষ তোদরখ অদতক্রোন্ত এেং �ূমল ও েংগৃিীত কর পেূ্সেতজী েিমর পঞ্োশ িোেোর েো তোর লেদশ টোকোর। অনোেোেী ে্দক্ত যোর ভোরমত স্োয়ী ঠিকোনো লনই 
দতদন দেদনিত ে্দক্ত দিেোমে গণ্ িমেন নো। লেকশন ২০৬ এদে– এর প্রমযোে্তো লকোম্পোদন দেভোেন দনরীক্ষণ ( দেদনিত ে্দক্ত েো নয়)  করমেন অনলোইমন েরকোর 
লেমক এেং টিদিএে দেযুক্ত করমেন।
অন্তে্সতজী দিদভমিন্ড প্রিোমনর পমর ে�য় �মতো লকোম্পোদন টিদিএে শংেোপত্র লশয়োর লিো্ডোরগণমক তোমির ই– ল�ল ঠিকোনোয় েফ্ ট কদপ লপ্ররণ করমেন। লশয়োর 
লিো্ডোরগণ ��্স ২৬ এএে– লত টিদিএে ে�ো লিখমত পোমেন যো তোমির ই–�োইদলং অ্োকোউন্ https://incometaxindiaefil ing.gov.in   লেমক িোউনমলোি 
কমর।

আপনোমির েিমযোদগতো প্রোে্সনীয়

জিারড্সর আরদশানুসারর

বিক্রম জমরহরা, 
ম্যারনবজং বডররক্টর 
DIN: 03556680

 তাবরখ:  ২১ েোনুয়োদর ২০২৩
স্ান:  �ুম্বই
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