
 

 

প্ৰেছ বিজ্ঞবি 

(২৬ জুন, ২০১৯) 

 

নাগৰিকত্ব ৰিৰি (নাগৰিকি পঞ্জীয়ন আৰু িাষ্ট্ৰীয় পৰিচয় পত্ৰ প্ৰদান) ৰিৰি, ২০০৩ ি পৰিৰিষ্টি ৫ নং 

দফাি ৰিিান অনুসাৰি ১,০২,৪৬২ জন িযক্তিি নাম সৰিৰিষ্ট খচিা িাদ পিা তাৰিকা এখন আক্তজ প্ৰকাি 

কিা হৈৰে। 

 

এই অৰতৰিি খচিা িাদ পিা তাৰিকাত সৰিৰিষ্ট হৈািা িযক্তি সকি ৩০/০৭/২০১৮ তাৰিৰখ প্ৰকাৰিত 

সম্পূৰ্ ণ খচিা এন আি ৰচ’ত অন্তৰ্ভ ণি হৈািা িযক্তি ৰকন্তু ৰপেত তিত উৰেখ কিা কািৰ্ িিত: 

অন্তৰ্ভ ণক্তিি িাৰি অৰ াগয ৰিৰিৰচত হৈৰে। 

 

(১) “ৰি এফ” (Declared Foreigner-হ াৰিত ৰিৰদিী) িা “ৰি ৰৰ্” (‘D’ Voter) িা “ৰপ এফ টি” 

(PFT-Persons with cases pending at Foreigners Tribunal- ৰিৰদিী নযায়ািীকিৰ্ত হগাচি 

ৰিচািািীন হৈ থকা িযক্তি) িা হতওঁৰিাকি সৰত সন্তৰত ৰৈচাৰপ, প্ৰৰ াজয অনুসাৰি, খচিা এন 

আি ৰচ প্ৰকািি ৰপেত ৰচনাি হৈ অন্তৰ্ভ ণক্তিি অৰ াগযৰূৰপ পৰিগৰৰ্ত হৈািা িযক্তি। 

 

(২) দািী (Claims) আৰু আপৰি (Objection) ি ৰনষ্পৰিি িাৰি অনুটিত শুনানীত সাক্ষী ৰৈচাৰপ 

উপৰিত হৈািাি সময়ত অৰ াগযৰূৰপ পৰিগৰৰ্ত হৈািা িযক্তি। 

 

(৩) ৩০/০৭/২০১৮ তাৰিৰখ সম্পূৰ্ ণ খচিা এন আি ৰচ প্ৰকািি ৰপেত নাগৰিকত্ব ৰিৰিি 

পৰিৰিষ্টি ৪(৩) দফাি অিীনত নাগৰিক পঞ্জীয়নি িানীয় পঞ্জীয়ৰক কা ণযকিী কিা 

পিীক্ষৰ্মৰম ণ অন্তৰ্ভ ণক্তিি িাৰি অৰ াগয পৰিগৰৰ্ত হৈািা িযক্তি। 

 

১৫/০২/২০১৯ ি পিা ২৬/০৬/২০১৯ তাৰিখ প ণযন্ত দািী আৰু আপৰি ৰনষ্পৰিি িাৰি অনুটিত 

শুনানীত উপৰিত থকা দািীদাি সকিি আৰু  াি ৰিৰুৰে আপৰি দাৰখি কিা হৈৰে হসই সকিি 

শুনানীি ফিাফি এই অৰতৰিি তাৰিকাত নাথাৰক। হসই শুনানী হিািি ফিাফি ৩১/০৭/২০১৯ 

তাৰিৰখ প্ৰকাি পািিগীয়া চভড়ান্ত এন আি ৰচ‘ত প্ৰকাি পাি। 

 

অৰতৰিি খচিা িাদ পিা তাৰিকাি েপা কিা প্ৰৰতৰিৰপ (Hard Copy) জনসািািৰৰ্ হচািাি  িাৰি এন 

আি ৰচ হসিা হকন্দ্ৰ, উপায়ুি/মৈকুমাৰিপৰত(অসামৰিক)/চক্ৰ ৰিিয়াি কা ণযািয়ত ২৬/০৬/২০১৯ 

তাৰিৰখ পুিা ১০ িজাি পিা কা ণযািয় চৰি থকা সময়ত উপিব্ধ ৈ’ি। ২৬/০৬/২০১৯ তাৰিখি পুিা ১০ 

িজাি পিা অৰতৰিি খচিা িাদ পিা তাৰিকাি তথয এন আি ৰচ ওৰিিচাইি www.nrcassam.nic.in ত 

অনিাইন উপিব্ধ ৈ’ি। 

 

িাদ পিা িযক্তি সকিক িাদ পিাি কািৰ্ উৰেখ কৰি জাননীপত্ৰ (Letter of Information) হতওঁৰিাকি 

িাসিানি টিকনাত ৰদ িযক্তিগত ৰ্াৰি অিগত কিা ৈ’ি। এৰন িযক্তিৰয় হতওঁৰিাকি দািী দাৰখি কিাি 

সুৰ াগ পাি আৰু এৰনৰিাি দািী ৰনষ্পৰিকািী ৰিিয়াি দ্বািা শুনানীি জৰিয়ৰত ৰনষ্পৰি কিা ৈ’ি। দািী 

দাৰখি কিা আৰু দািী ৰনষ্পৰি কিাি কাম এৰকিৰগ ৈ’ি। জাননীপত্ৰ (Letter of Information) ত দািী 

দাৰখি কিা তথা শুনানী গ্ৰৈৰ্ কিা হকন্দ্ৰি ৰিিৰয় সৰিৰিি উৰেখ থাৰকি। ৫ জিুাই ২০১৯ তাৰিখি 

পিা শুনানী আিম্ভ ৈ’ি। ২৯/০৬/২০১৯ ি পিা এন আি ৰচ ওৰিিচাইি www.nrcassam.nic.in ত 

শুনানী সম্পকীয় সময়সূচী অনিাইন উপিব্ধ ৈ’ি। তাি ৰপেত এইিিৰ্ি সকৰিাৰিাি দািী ৰনষ্পৰি 

কিা ৈ’ি আৰু এই িযক্তি সকৰি দাৰখি কিা দািীি ফিাফি ৩১/০৭/২০১৯ তাৰিৰখ প্ৰকাি ৈ’িিগীয়া 

চভড়ান্ত এন আি ৰচ হ াৰগ হ াৰিত ৈ’ি। 

 

 

                                                                                       িাক্তজযক সমন্বয়ক, এন আি ৰচ, অসম 
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