PRESS RELEASE
অজ(২৪.০৮.২০১৭) বফকার ৪ঘটিকায় ধভমনগয ভকুভায ন্তযগত দেওয়ানাা, াপরং ও শ্রীুয গ্রামভয
মেতন নাগবযকমেয ক্ষ দথমক District Magistrate & Collector, North Tripura এয বনকট স্তমক্ষ ও
প্রময়াজনীয় েমক্ষ গ্রন কযায জনয প্রবতবনবধ ভূরক দেুমটন প্রোন কযা য়।
গত ১৩/০৯/২০১৬ অভামেয নজময অম দম শ্রীভবত নবভতা দতওয়াযী ও রক্ষী দতওয়াযী, বতা ভৃতঃ ধনঞ্জয়
দতওয়াযী এয ৩৬তক জায়গা গ্রাভঃ দেওয়ানাা, ধভমনগয, উত্তয বিুযা, একআ গ্রামভয ফাবন্দা শ্রীভবতঃ
যীনা যাবন দানায(াহু) স্বাভীঃ শ্রী ঞ্জয় কুভায াহু বফধ বামফ েবরর কময অত্মাৎ কময। অভযা ঘটনায
দখাোঁজ খফয বনময় বফগত ১৫/০৯/২০১৬আং ভকুভা াক, ধভমনগয এয কামে এআ বফলময় ুষ্ট তেন্ত ামমক্ষ
েমক্ষ গ্রমনয জনয বরবখত ববমমাগ োময়য কবয। প্রামনয েীঘমমভয়ােী উোবনতায জনয গ্রাভফাব ুনযায়
২০/০৭/২০১৭ আং ভকুভা প্রামনয কামে গণমেুমটন প্রোন কযা য় । বকন্তু বফষ্মময়য বফলয় দম অজ ফবে
ঘটনায দকান ুষ্ট বভভাংা ফা েমক্ষ গ্রন য়বন, তেমন্তয নামভ েীঘম দভয়াবে ফমরায কাযমন অজ েুটি
নাফাবরকা কনযা বনরুায় ও ায়। (Enclosed in Annexure-1/2/3).
দআমতু , বফলয়টি ুষ্ট তেন্তক্রমভ দ্রুত েমক্ষ গ্রন কযায জমনয বনমনাক্ত বফলয়গুবর বফমফেনায জনয
অনায েৃবষ্ট অকলমণ কযবেঃ
(১)যয যায়গা বৈধ ভাবৈ ক্রয় বৈক্রয় য় তাাঁর বৈৈরনঃ১.কঃ

জায়গার প্রকৃত মাবক

(৩)

(১)

(২)

মৃতঃ রস্বতী যতওয়ারী

ীা যতওয়ারী

মৃতঃ মীরা যতওয়ারী

বতাঃ রাজনারায়ণ যতওয়ারী,

বতাঃ রাজনারায়ণ যতওয়ারী।

স্বামীঃ রাজ নারায়ণ যতওয়ারী

১ নং মাবক মৃত

২ নং মাবক ৈবিরাবজে ৈৈা কবরন।
(ঠিকানা জানা যনআ)

৩ নং মাবক মৃত এৈং উনার
দুআ কনো নাৈাবকা।

(জায়গায প্রকৃ ত ভাবরক (১)ভৃতঃ যস্বতী দতওয়াযী, স্বাভীঃ যাজ নাযায়ণ দতওয়াযী (২) রীরা দতওয়াযী, বতাঃ
যাজনাযায়ণ দতওয়াযী, (৩)ভৃতঃ ভীযা দতওয়াযী, বতাঃ যাজনাযায়ণ দতওয়াযী।) (Enclosed in Annexure-4).

১.খঃ জায়গায োগ ও খবতয়ান নং ৭৮৬, দভৌজা নং (৬৯৩,৮,২৩)৭৪৪
১.গঃ উমেখয দম (১)নং, ও (৩)নং জায়গায ভাবরক ভৃত এফং (২)নং ভাবরক বফায যামজয ফফা
কযমে।
১.ঘঃ ১নং ভাবরমকয দকান ওয়াবয দনআ, ২নং ভাবরমকয ওয়াবয জ্ঞাত এফং ৩নং ভাবরমকয েুআ নাফাবরকা
ওয়াবয শ্রীভবত নবভতা দতওয়াযী ও শ্রীভবত রক্ষী দতওয়াযী। এভত
ফস্থায় জায়গায ফামটায়াযা নাভা কময
যো দফয কযা য় বকবামফ? এফং জায়গায েবরর দযবজষ্ট্রী য় বকবামফ? (Enclosed in Annexure-5/6).

(২) জায়গার দব যরবজষ্ট্রী ম্পবকিত বকছু তথেঃ
* জায়গায প্রকৃ ত ভাবরকানায ৩নং ভাবরমকয েুজন ওয়াবযআ নাফাবরকা এভত ফস্থায় বকবামফ েবরর দযবজবষ্ট্র
র?
(ক) জায়গায প্রকৃ ত ভাবরকমেয ভমধয ২নং ভাবরকমক ফবঃযামজয দযমখ এফং ৩নং ভাবরমকয েুআজন নাফাবরকা
ওয়াবযমক জ্ঞাত দযমখ বক কময ওয়াবয াটিমবপমকট দফয র, এফং জায়গা বাগ র।
(খ) জায়গায ক্রয় বফক্রময়য েবরমর নাফাবরকা শ্রীভবত নবভতা দতওয়াযী ফয় ১১ ফেয (তখন) দক াক্ষয
কময েবরর দযবজবষ্ট্র কযা য় বকবামফ?(Enclosed in Annexure-6).
(৩) তথে জানার বধকার অআন যথবক বনম্নববখত বৈয়গুব প্রকাল ায়ঃ
৩.কঃ তথয জানায বধকায অআমন প্রকা ায় দম, Survival Certificate (No: 208/SDM/DMR Dt.
07.05.2016) এয বববত্তমত েবরর কযা য়, দআ Survival Certificate এয দকান Record বপম দনআ,
ুতযাং এটি জার। (Enclosed in Annexure-7).
৩.খঃ তথয জানায বধকায অআমন প্রকা ায় দম, S.K Shaw জায়গায েবরর কযায ভয় রক্ষী দতওয়াযীয
দম েুটি ফয়ময প্রভান ি াফ-দযবজষ্ট্রায বপম জভা কমযবেমরন, দআ ফয়ময প্রভান মিয েুটিমত েুটি
অরাো অরাো জমেয তাবযখ দেওয়া, মা দথমক প্রভাবনত য় দম েুটি ফয়ময প্রভান িআ জার। (Enclosed
in Annexure-8).
৩.গঃ ধভমনগয ভকুভা ামকয অমেম, বফগত ০৪/০৫/২০১৭ আং দাভাঙ্গীনী বট্টাোমময Deputy Collector,
Dharmanagar দম এনমকায়াযী বযমাটম জভা কমযন তা দথমক প্রকা ায় দম শ্রীভবত রক্ষী দতওয়াযী এয দম
Birth Certificate, SDM, Dharmanagar এয বনকট জভা কযা ময়মে No: 0758401 দটা টীক এফং S.K
Shaw জায়গায েবরর কযায ভয় রক্ষী দতওয়াযীয দম ফাথম াটিমবপমকট াফ-দযবজষ্ট্রায বপম জভা
কমযবেমরন, মায নং-025484 দ াটিমবপমকট ফাজাবযেড়া (কবযভগঞ্জ, অাভ) S.H.C দত তাোঁয দকান দযকেম
দনআ, তাোঁয ভামন এআ াটিমবপমকট জার। (Enclosed in Annexure-9).
৩.ঘঃ ধভমনগয ভকুভা ামকয অমেম, বফগত ০৮/০৫/২০১৭ আং দাভাঙ্গীনী বট্টাোমময Deputy Collector,
Dharmanagar ুনযায় একটি এনমকায়াযী বযমাটম জভা কমযন তা দথমক প্রকা ায় S.K.Shaw বকেু বেন য
D.C ধভমনগমযয বনকট একটি েকুমভণ্ট এমন জভা কমযন মামত দরখা অমে “মবেও উক্ত াটিমবপমকমটয দকান
দযকেম দনআ, কাউন্টায পবরও অমে” এআ দক্ষমি D.C এয ভন্তমফয যস্পয বফমযাধী তথয প্রকা ায়। কাযন দম
াটিমবপমকমটয দকান দযকেম দনআ দআ াটিমবপমকমটয কাউন্টায পবরও বকবামফ াওয়া মায়?
Annexure-10).

(Enclosed in

এতএফ ভমােয় বফলয়টিয ুষ্ট তেন্তক্রমভ দ্রুত েমক্ষ গ্রন কময বফলয়টিয বভভাংা কযমর ায় নাফাবরকাদ্বয়
তাোঁমেয ম্পবত্ত বপময ামফ ও এরাকায জনগমনয দক্ষাব প্রবভত মফ।
ধনযফাোমন্ত

Date: 24.08.2017

