ক্ৰমিক নং
তামিখ
পাচপৰ্ট ফটৰ্াগ্ৰাফ

প্ৰ-পত্ৰ
তীৰ্টযাত্ৰীি নাি

পুিুষ

বয়স

বছি

সংলগ্ন প্ৰিাণপত্ৰ

ঘি/মবমডং নং

িাষ্টা

ৱাৰ্ট নং

গাাঁও /ৰ্াউন

পপাোঃঅোঃ

পুোঃ ৰ্ানা

মবধান সভাি সিমষ্ট নং

মিলা

মপন

পফান/িোঃ

ইটিইল

অসিি বামসন্দা

িয় / নিয়

সংলগ্ন প্ৰিাণপত্ৰ

ধিট

আধাি কাৰ্ট নং

সংলগ্ন প্ৰিাণপত্ৰ

স্বািী/স্ত্ৰী/ অমভভাৱকি নাি

সিন্ধ

ঘি/মবমডং নং

িাষ্টা

ৱাৰ্ট নং

গাাঁও /ৰ্াউন

পপাোঃঅোঃ

পুোঃ ৰ্ানা

মবধান সভাি সিমষ্ট নং

মিলা

মপন

পফান/িোঃ

ইটিইল

শামিিীকভাটৱ সক্ষি

িমিলা

িয়

নিয়

সংলগ্ন প্ৰিাণপত্ৰ

অনয শামিিীক অসুমবধা/মবকলাঙ্গতা
আটবদনকািীি বামষটক আয়

আবতট বাচমন

সংলগ্ন প্ৰিাণপত্ৰ

₹
১পিশুিাি কুন্ড

২পবৌদ্ধ িমন্দি

৩মশৱটদৌল/আিান-পীি দিগাি

৪িািুলী

৫িিাভভিৱ িমন্দি

৬বিটদাৱা

৭কািাখযা িমন্দি

৮বিটপৰ্া সত্ৰ

৯িিািায়া ৰ্ান তৰ্া িধুপূি সত্ৰ

১০মত্ৰপুিা সুন্দিী িমন্দি

১১নিটিয়াং দুগটা িমন্দি

১২বাসুটদৱ আিু িামলনী ৰ্ান

আবেদনকাৰীৰ বেেংকৰ একাউন্টৰ বেৱৰণ
পবংক (Ba nk)

শাখা (Bra nch)

একাউন্ট নং(A/C No.)

আই.এফ.এছ.মছ.ক’ৰ্ (IFSC)

সংলগ্ন প্ৰিাণপত্ৰ
স্বটঘামষত পৰ্াকাোঃ- িই শ্ৰী/শ্ৰীিতী…………………………………………………………………………… ইয়াি দ্বািা পঘাষণা কমিটছা পয, উপটিাক্ত সকটলাটবাি
তৰ্য-পামত আিু সিলসিূি সতযমপত। যমদ পকাটনা অসতয প্ৰিাণ পপাৱা যায়, পতটে পমিচালন কমিটিটয় পিাি আটবদন বিখাস্ত কমিব পাটি।
স্থান
তামিখ

স্বাক্ষি

আবেদনকাৰীৰ অৰ্হতাসমূ ৰ্ আৰু কৰণীয়সমূ ৰ্ঃ
 এখন প্ৰ-পত্ৰ কেৱল এজন আবেদনোৰীৰ োবে প্ৰবোাজয হ’ে।
 এোৰ ভ্ৰমণ েৰা তীৰ্থো াত্ৰীসেবল দ্বি তীয় োৰৰ োবে ভ্ৰমণ েদ্বৰ ে কনাৱাদ্বৰ ে।
 আবেদনোৰী পু ৰু ষৰ আৰু মদ্বহ লাৰ কেত্ৰত েয়স ৫০ েছৰৰ পৰা ৬৫ েছৰ দ্বন ৰ্থা ৰণ েৰা হহবছ আৰু েয়সৰ প্ৰমাণপত্ৰ আবেদন
প্ৰ-পত্ৰৰ লগত দ্বদ ে লাদ্বগে।
 দীঘলীয়া োাত্ৰাৰ োবে আবেদনোৰী েযদ্বিজন শাদ্বৰ ৰীেভাবৱ সেম হ’ে লাদ্বগে আৰু চৰোৰী দ্বচদ্বেৎসেৰ পৰা শাদ্বৰ ৰীে তৰ্া
োাত্ৰাৰ োবে ৰ্ো সেমতাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ আবেদন প্ৰ-পত্ৰৰ লগত দ্বদ ে লাদ্বগে। োাত্ৰাৰ আৰম্ভদ্বণবত দ্বে ভাগৰ ফালৰ পৰা প্ৰদ্বত জন
তীৰ্থো াত্ৰীৰ স্বাস্থ্য পৰীো েৰা হ’ে।
 আবেদনোৰীৰ েযদ্বিগত েছবৰেীয়া আয় ২.৫ লাখ টোৰ তলৰ হে লাদ্বগে আৰু প্ৰমাণ পত্ৰ আবেদন প্ৰ-পত্ৰৰ লগত দ্বদ ে
লাদ্বগে।
সসৱাসমূ ৰ্ঃ


পোথ টন দ্বে ভাবগ ২০১৯-২০ েষথৰ োবে তলত উবেখেৰা োৰখন তীৰ্থস্থ্ান দ্বচনাি েদ্বৰ বছ। আবেদনোৰীবয় ইয়াবৰ দ্বো বোবনা
এটা আেৰ্ত্থ োচদ্বন েদ্বৰ ে পাদ্বৰ ে।
(১) পৰশুৰাম কুণ্ড(অৰু ণাচল প্ৰবদশ), (২) কেৌদ্ধ মদ্বিৰ(দ্বতদ্বনচুেীয়া/দ্বিব্ৰুগড়), (৩)দ্বশৱবদৌল/আজান-পীৰ দৰগাহ (দ্বশৱসাগৰ),
(৪)মাজু লী, (৫)মহাভভৰৱ মদ্বিৰ (কতজপু ৰ), (৬)েৰবদাৱা (নগাাঁও), (৭)োমাখযা মদ্বিৰ (গুৱাহাটী), (৮)েৰবপটা সত্ৰ,
(৯) মহামায়া ৰ্ান (ৰ্ু েু ৰী)তৰ্া মৰ্ু পূ ৰ সত্ৰ (কোচদ্বেহাৰ), (১০) দ্বত্ৰপু ৰা সু িৰী মদ্বিৰ (আগৰতলা, দ্বত্ৰপু ৰা) আৰু েৰাে উপতযাোৰ
অনযানয তীৰ্থ স্থ্ানসমূ হ, (১১) নৰটিয়াাং দুগথ া মদ্বিৰ (কমঘালয়), (১২) োসু ব দৱ আৰু মাদ্বল নী ৰ্ান ।



কখাৱাৰ োবে প্ৰদ্বত জন তীৰ্থো াত্ৰীে প্ৰদ্বত দ্বদ বন ₹১৫০/- (কিৰশ টো)হে অসম চৰোৰৰ ফালৰ পৰা কতওাঁব লােৰ কোংে
এোউন্টত দ্বদ য়া হে।

নি ম্ম উল্লেনিত নিলা সমূহৰ প ৰা তলত নিয়া অনুসনৰ নিল্লকাল্লি া এটা তীৰ্ থস্থাি বাচনি কনৰব পানৰব।
নিল া
বাক্সা
বৰল্লপ টা
বিালী
নবশ্বিাৰ্
বঙাই াঁও
কাছাৰ
চৰাইল্লি উ
নচৰাং
িৰং
কেমানি
ধুবুৰী
নিব্ৰু ি়

ত ীৰ্ স্থথ াি ৰ ি ং
৪, ৫,৬,৭, ৯
৩, ৪, ৫,৬,৭, ৯
৩, ৪, ৫,৬,৭, ৯
১, ২, ৩, ৪,৭, ৮, ১২
৫,৬,৭, ৯
১০, ১১
১, ২, ৪, ৫,৬,৭, ১২
৫, ৬, ৭, ৯
৩, ৪, ৬,৭, ৮, ৯, ১২
১, ২, ৩, ৫,৬
৬,৭, ৮, ৯
১, ২, ৪, ৫, ৬, ১২

নিল া
নিমা হাছাও
ক াৱালপাৰা
ক ালাঘাট
হাইলাকানি
কহািাই
কিাৰহাট
কামৰূপ মহাি ৰ
কামৰূপ গ্ৰাম্য
কানব থ আংলং(পূৱ)
কানব থ আংলং(পনিম)
কনৰম ঞ্জ

ত ীৰ্ স্থথ াি ৰ ি ং
৩, ৪, ৫, ৬, ৭
৫, ৬, ৭, ৮, ৯
১, ২, ৫, ৭, ৮, ১২
১০, ১১
৩, ৪,৭, ৮
১, ২, ৫, ৬, ৭, ১২
১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৮, ৯
৩, ৪, ৫,৬, ৮, ৯
৩, ৪, ৫,৭
৩, ৪, ৫,৭
১০, ১১

নিল া
ককাকৰাঝাৰ
লক্ষীমপুৰ
মাজুলী
মনৰ াঁও
ি াঁও
িলবাৰী
নিৱসা ৰ
কিানিতপুৰ
িনক্ষি িালমাৰা
নতনিচুকীয়া
ওিালগুনৰ

ত ীৰ্ স্থথ াি ৰ ি ং
৫, ৬, ৭, ৮, ৯
১, ২, ৩, ৬
১, ২, ৩, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯
৩, ৪, ৫, ৮, ৯
১, ২, ৩, ৪, ৭, ৮, ৯, ১২
১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৯, ১২
১, ২, ৪, ৫, ৬, ৭, ১২
১, ২, ৩, ৪, ৭, ৮, ১২
৭, ৮, ৯
৩, ৪, ৫, ৬, ১২
৩, ৪, ৬, ৭, ৮, ৯, ১২

প্ৰ-পত্ৰ জমা দদয়াৰ ঠিকনা
পদ্বৰ চালন সঞ্চালে, অসম পোথটন উন্নয়ন দ্বনগম, অসম পোথটন ভৱন,
২য় মহলা, এ.কে.আজাদ কৰাি, দ্বৰ হাোৰী, গুৱাহাটী, অসম, দ্বপ নঃ ৭৮১০০৮
ইবমইলঃ punyadhamyatra@gmail.com, কৱৱচাইটঃ www.awesomeassam.org
কফানঃ +৯১-৮১৩৫৯০২৯৭৩, ৮১৩৫৯০২৯৭৪
প্ৰ-পত্ৰ জমা দদয়াৰ অদিম তাদৰখ
৩১-১২-২০২০
দেঃদ্ৰঃ সকব া যাত্ৰা সকাদিড-১৯ৰ চৰকাৰী নীদত-দনবদহ শনা অনু সদৰ কাযহ কৰী কৰা ৰ্ে।

