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প্ৰেছ ৰিজ্ঞৰি
৩১/০৮/২০১৯ তাৰৰখে চূড়ান্ত এন আৰ্ ৰচ েকাশ
মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নন্ৰ্দ্দেশ অন্ু সাৰ্দ্ৰ ২০১৩ চন্ত অসমত এন্ আৰ নচ উন্নীতকৰণ প্ৰনিয়াৰ
কাম আৰম্ভ হয় । ততনতয়াৰ পৰা উচ্চতম ন্যায়ালৰ্দ্য় এন্ আৰ নচ উন্নীতকৰণৰ সমগ্ৰ প্ৰনিয়াৰ্দ্ া সু ক্ষ্মভাৰ্দ্ে তদাৰকী কনৰ
আনহৰ্দ্ে । ন্াগনৰকত্ব (ন্াগনৰকৰ পঞ্জীয়ন্ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পনৰচয় পত্ৰ প্ৰদান্) নেনি, ২০০৩ ৰ অিীন্ৰ পনৰনশষ্ট 4A িাৰাৰ আিাৰত
সম্পন্ন হ’েলগা অসমৰ এন্ আৰ নচ উন্নীতকৰণ প্ৰনিয়া তদশৰ অন্যান্য অংশৰ োৰ্দ্ে প্ৰৰ্দ্ াজ্য নেনি নেিান্ৰ লগত নন্নমৰ্দ্ল ।
এই নন্য়মাৱলী অসম চুনিৰ আিাৰত নন্নণেত ১৯৭১ চন্ৰ ২৪ মাচ্চে (মাজ্নন্শা) ৰ সময়সীমা অন্ু ায়ী প্ৰস্তূত কৰা হহৰ্দ্ে ।
২০১৫ চন্ৰ তম’ মাহৰ তশষৰ ফাৰ্দ্ল এন্ আৰ নচ’ৰ আৰ্দ্েদন্প্ৰপত্ৰ গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰনিয়া আৰম্ভ হয় আৰু
৩১ আগষ্টত অন্ত পৰ্দ্ৰ । ৬৮,৩৭,৬৬০ খন্ আৰ্দ্েদন্প্ৰপত্ৰ ত াৰ্দ্গ মু ঠ ৩,৩০,২৭,৬৬১ জ্ন্ সদসযই আৰ্দ্েদন্ দানখল কৰ্দ্ৰ ।
এন্ আৰ নচ’ত অন্তভুেনিৰ ত াগযতা নন্ৰূ পণৰ োৰ্দ্ে আৰ্দ্েদন্কাৰীসকৰ্দ্ল দানখল কৰা ন্নিপত্ৰ সমূ হ পৰীক্ষণৰ কাৰৰ্দ্ণ তলাৱা
হয় । এন্ আৰ নচ উন্নীতকৰণ এক অনতশয় েৃ হৎ প্ৰনিয়া ’ত ৫২,০০০ ৰাজ্য চৰকাৰৰ নেষয়া-কৰ্ম্েচাৰী সু দীৰ্ে সময়ৰ োৰ্দ্ে
নন্ৰ্দ্য়ানজ্ত হহৰ্দ্ে । অন্তভুেনি আৰু োদ নদয়াৰ সকৰ্দ্লাৰ্দ্োৰ নসদ্ধান্ত এইসকল আইন্নসদ্ধ নেষয়াই লয় । এন্ আৰ নচ
উন্নীতকৰণৰ সমগ্ৰ প্ৰনিয়াৰ্দ্ া েস্তুনন্ষ্ঠতা আৰু স্বচ্ছতাৰ্দ্ৰ নন্খুুঁ ত ভাৰ্দ্ে ৰূ পায়ন্ কৰা হহৰ্দ্ে । প্ৰনিয়াৰ্দ্ াৰ প্ৰনতৰ্দ্ া স্তৰৰ্দ্ত
সকৰ্দ্লা আৰ্দ্েদন্কাৰীৰ্দ্ক দােী প্ৰনতপন্ন কৰাৰ প েযাপ্ত সু ৰ্দ্ াগ নদয়া হহৰ্দ্ে । সকৰ্দ্লা স্তৰৰ্দ্ত নেনিগত প্ৰণালী অন্ু সৰণ কনৰ
সমগ্ৰ প্ৰনিয়াৰ্দ্ া আইন্ প্ৰদত্ত েযৱস্থা মৰ্দ্ত ৰূ পায়ন্ কৰা হহৰ্দ্ে ।
মান্ন্ীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ হূ কুম অন্ু সাৰ্দ্ৰ ত াগযতাৰ নভনত্তত ২, ৮৯, ৮৩, ৬৭৭ জ্ন্ সদসযৰ
অন্তভুেনিৰ্দ্ৰ ৩০ জ্ু লাই, ২০১৮ তানৰৰ্দ্খ সম্পু ণে খচৰা এন্ আৰ নচ প্ৰকাশ কৰা হয় । তাৰ নপেত োদ পৰা আৰ্দ্েদন্কাৰীৰ
নেপৰীৰ্দ্ত মু ঠ ৩৬,২৬,৬৩০ জ্ন্ েযনিৰ পৰা দােীপ্ৰপত্ৰ তপাৱা হয় । ন্াগনৰকত্ব (ন্াগনৰকৰ পঞ্জীয়ন্ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পনৰচয় পত্ৰ
প্ৰদান্) নেনি, ২০০৩ ৰ অিীন্ৰ পনৰনশষ্টৰ িাৰা 4(3)ৰ নেিান্ অন্ু ায়ী সম্পু ণে খচৰা এন্ আৰ নচ ত অন্তভুেক্ত হ োৱো ব্যক্তক্ত
সকলৰ ো পৰীক্ষণ কা েযকৰীকৰণ কৰা হয় । সম্পূ ণে খচৰা এন্ আৰ নচ’ত মু ঠ ১,৮৭,৬৩৩ জ্ন্ আৰ্দ্েদন্কাৰীৰ ন্াম
অন্তভুেনিৰ নেৰূ ৰ্দ্দ্ধ আপনত্ত তপাৱা হয় । অন্তভুেনিৰ অৰ্দ্ াগয নেৰ্দ্েনচত ১,০২,৪৬২ জ্ন্ সদসযৰ ন্াম সনন্ননেষ্ট আন্ এখন্
অনতনৰি খচৰা োদ পৰা তানলকা ২৬ জ্ু ন্, ২০১৯ তানৰৰ্দ্খ প্ৰকাশ কৰা হয় । ইনতমৰ্দ্িয অন্তভূেি তহাৱা সদসযসকলক
সামনৰ আৰু দােী আৰু আপনত্ত নন্ষ্পনত্ত কৰাৰ তিা 4(3) িাৰাৰ অিীন্ৰ েযৱস্থাৱলী কা েযকৰী কৰাৰ নপেত ৩,১১,২১,০০৪
জ্ন্ সদসয চূড়ান্ত এন্ আৰ নচ’ত অন্তভুেনিৰ োৰ্দ্ে ত াগয নেৰ্দ্েনচত হয় আৰু দােী দানখল ন্কৰা সকলক িনৰ মু ঠ ১৯,০৬,৬৫৭
জ্ন্ োদ পৰ্দ্ৰ ।
আক্তি (৩১/০৮/২০১৯) পু ৱো ১০ ব্িো প ো সংৰ্দ্ াজ্ন্ী অন্তভুেনিৰ তানলকাৰ প্ৰনতনলনপ জ্ন্াসািাৰৰ্দ্ণ তচাৱাৰ োৰ্দ্ে
এন্ আৰ নচ তসৱা তকন্দ্ৰ, ৰাজ্হ চি নেষয়াৰ কা েযালয় তিা নজ্লা উপায়ুিৰ কা েযালয়ত কা েযালয় চনল িকাৰ সময়ত
উপলব্দ্দ্ধ হ’ে । অন্তভুেনিৰ আৰু োদ পৰাৰ উভয়ৰ্দ্ৰ নস্থনত এন্ আৰ নচ ওৰ্দ্ৱেচাই (www.nrcassam.nic.in) ত
অন্লাইন্ (Online) উপলব্দ্দ্ধ হ’ে ।
দােী আৰু আপনত্তৰ ফলাফলত তকাৰ্দ্ন্া েযনি অসন্তুষ্ট হ’তল নেৰ্দ্দশী ন্যায়ািীকৰণত আপীল কনৰে পানৰে ।
স্বো:
প্ৰতীক োৰিলো, ভো. প্ৰ. হস.
ৰানজ্যক সমন্বয়ক, এন্ আৰ নচ, অসম ।
৩১/০৮/২০১৯

