संिवधान वाचवा, NPR–NRC–CAA हटवा!
‘आ ही भारताचे लोक, भारताचे एक लोकशाही समाजवादी धमर्िनरपेक्ष . . .’
ा श दांनी सु होणारे भारताचे संिवधान देशातील यक्तीला कद्र थानी माननू , वातं य आिण समतेची कास धरणारा एक िजवंत
द तावेज आहे. भारतीय नागिरक व सिं वधानात उ लेख के ले या या मू यांम ये ठामपणे जले आहे. घटने या नागिरक व तरतदु ींम ये प
श दांत िलहलंय की कोण याही यक्तीबरोबर धमर्, जात, वंश, िलंग, समदु ाय आिण भाषा या िनकषां या आधारावर भेदभाव के ला जाणार
नाही. पण आता कद्रातील भाजप सरकार संिवधाना या या मल
ू भतू त वांना पायदळी तडु वत आहे. यांनी बहुमता या जोरावर ससं देत
नागिरक व दु ती कायदा (Citizenship Amendment Act िकंवा CAA) नक
ु ताच मंजरू क न घेतला आहे. तसेच रा ट्रीय नागिरक व
न दणी (National Register of Citizens िकंवा NRC) देशभरात लागू कर याचे जाहीर के ले आहे. आिण ा या अमं लबजावणीतील
पिहलं पाऊल हणनू रा ट्रीय लोकसंख्या न दणी (National Population Register िकंवा NPR) येऊ घातली आहे. हे ित ही भारतीय
गणरा याचे चािर य आमल
ू ाग्र बदलनू टाकतील.
१९४७ म ये वातं य िमळालं ते हा पािक तान धमार् या आधारावर बनला
होता. पण भारताचे नेते—गांधी, नेह , मौलाना आजाद आिण आंबेडकर—भारत
एक लोकशाही, समतावादी आिण धमर्िनरपेक्ष देश बनला पािहजे ावर अगदी ढ
होते. हणनू च भारतीय संिवधानात प श दांत िलहलंय की कोण याही
यक्तीबरोबर धमर्, जात, वंश, िलंग, समदु ाय आिण भाषा या िनकषां या आधारावर
भेदभाव के ला जाणार नाही. ददु वैर् ाने, आज िहदं ू मल
ू त ववादी स ेत आहेत.
भारतीय संिवधाना या या मल
ू भतू त वांना ते पायदळी तडु वत आहेत. यांना
देशात धमर्, जात, िलंगाधािरत फाळणी करायची आहे.
NPR–NRC–CAA: संिवधानावर नवा ह ला
संिवधानावरील नवीन ह यात मोदी–शाह या नेतृ वाखालील भाजप सरकार आता NPR–NRC–CAA घेऊन आले आहे.
ां या अतं गर्त देशात अनेक िपढ्यांपासनू राहणार्या लोकांना आपले नागिरक व िसद्ध करावे लागेल. आप याच मतांवर िनवडून आलेलं
सरकार आता आप यालाच नागिरक व िसद्ध करायला सांगत आहे. काय आहेत हे NPR–NRC–CAA?
 NPR चा २०२१ या जनगणनेशी काहीही सब
ं ंध नाहीये.
 NPR आिण NRC हे एकमेकांशी जोडलेले आहेत. NPR थािनक पातळीवर तयार के ले जाईल. तेथील रिहवाशांची नावे यात
असतील. NPR तयार करताना जी मािहती गोळा के ली जाईल, या या आधारावर संिदग्ध नागिरक कोण ते एक थािनक अिधकारी
ठरवेल. आिण यानंतर जर कागदपत्रांद्वारे तु ही नागिरकता िसद्ध क शकला नाहीत, तर तु ही NRC या बाहेर फे कले जाल.
हणजेच NPR व नच NRC बनवलं जाईल. NPR ही NRC ची पिहली पायरी आहे.
 NPR बनवताना आप याला अनेक प्र िवचारले जातील. जसं:
◦ आई–विडलांचं नाव, यांचे ज म िठकाण, यांची ज मतारीख इ.
जर हे तु हाला माहीत नसेल, तर कदािचत तमु चं नाव सिं दग्ध मतदार ेणीम ये येईल.
 वरवर पाहता NRC जरी मुि लमिवरोधी वाटत असली, तरी ती खरं तर भारतात राहणार्या सवर् गिरबांिवरोधी आहे.
झोपडपट्ट्यांत राहणारे , रोजगारासाठी थलांतर के लेले, नैसिगर्क आप ीग्र त (परू , आग, भक
ू ं प), प्रक पांमळ
ु े िव थािपत झालेले,
भटके –बेघर, दिलत–आिदवासी–क करी, िववािहत ि या—यातील बहुतांशी लोकांकडे आपलं नागिरक व िसद्ध कर यासाठी
लागणारी आव यक ती कागदपत्रं अस याचं प्रमाण नग यच. यािशवाय िक येक म यमवगीर्य व सिु शिक्षत लोक सद्ध
ु ा आप या आई–
विडलांची ज मतारीख व ज मिठकाण सांगू शकणार नाहीत. आप या सरकार या अकायर्क्षमतेमळ
ु े यां याकडे कागदपत्रं आहेत,
यातीलही अनेकां या कागदपत्रांम ये चक
ू ा आढळून आ या आहेत. या सवाची सिं दग्ध नागिरक हणनू गणना के ली जाईल.
 ा सवाना आपले कामधंदे बाजल
ू ा टाकून कुटुंबातील सवाची कागदपत्रं गोळा कर यासाठी िक येक मिहने–वष घालवावी लागतील.
 आसामम ये NRC २०१९ला झाली. आसाम या ३.२ कोटी लोकसंख्येपैकी १९ लाख लोक नागिरकता िसद्ध क शकले नाहीत.
यांपैकी जवळपास ५ लाख मिु लम आहेत. बाकी िहदं ,ू गोरखा, आिदवासी इ. आहेत. हणजे मिु लमांपेक्षा िहदं चंू ी संख्या जा त आहे.
 जर NRC पण
ू र् देशभरात लागू झाली, तर कदािचत १० कोटी पेक्षा जा त लोक NRC या बाहेर जातील. यांना बंधक छाव यांम ये
ठे वले जाईल. आसाम या बंधक छाव यांची पिरि थती तु ं गांपेक्षाही भयानक आहे.



CAA हा NPR–NRC शी जोडलेला आहे. हा कायदा पािक तान, अफगािण तान आिण बांग्लादेश या तीन देशांम ये धािमर्क छळ
झा यामळ
ु े २०१४ या आधी भारतात शरणाथीर् हणनू आले या मिु लम सोडून अ य सवर् धिमर्यांना—िहदं ,ू िख्र ती, शीख, पारशी,
जैन आिण बौद्ध धमार् या—भारतीय नागिरक व दे याचे आ ासन देतो. पिह यांदाच देशाचे नागिरक व देताना िकंवा नाकारताना
धमार्चा आधार घेतला जातोय. मसु लमानांबरोबर भेदभाव के ला जातोय. हा कायदा संिवधाना या मल
ू भतू त वांनाच तडा देणारा आहे.
 भाजपचे नेते िहदं नंू ा आ ासन देत आहेत की यांची नावे NRC म ये नसतील, यांना CAA अत
ं गर्त नागिरकता िदली जाईल. पण हे
आ ासन धमाध व खोटं आहे. यातील िहदं नंू ा जरी CAA या अतं गर्त नागिरकता िदली गेली, तरी यांना आधी हे िसद्ध करावं
लागेल की यां यावर पािक तान िकंवा बांग्लादेशम ये धािमर्क छळ झाला आहे, मग यांना सहा वषानंतर आि ताचा दजार् देऊन
मेहरबानी हणनू भारतीय नागिरकता िदली जाईल. मग प्र उरतो की यां या मालम ेचं काय होईल? यांना आिण यां या पढु या
िपढ्यांना अनेक दशके भेदभावाचा सामना करावा लागेल. हणजेच देशात यापुढे नागिरक वाचे दोन प्रकार असतील.
बांग्लादेशातनू कोट्यवधी मसु लमान घसु खोर भारतात आलेले आहेत, व यांना देशातनू काढून टाक यासाठीच NPR–NRC
आणले जात आहेत असा प्रचार भाजपकडून के ला जातोय. परंतु भारतात अवैध घुसखोरांची संख्या सात याने कमी होतेय व स या
यांची संख्या एकूण लोकसंख्ये या फारतर ०.२% असेल असं जनगणनेची आकडेवारी सांगते. पण यांना शोधनू काढ याऐवजी
सरकार उवर्िरत ९९.८% लोकांना वेठीला ध न नागिरकता िसद्ध कर यास सांगत आहे. का?
NPR–NRC–CAA मागचं खरं राजकारण काय?
देशातील या सवं ैधािनक ह याला मोदी सरकार या आिथर्क
धोरणांशी जोडून पहावे लागेल. मोदी सरकार संपणू र् अथर् यव था फक्त मठू भर
ीमंतांसाठी व यां या महाकाय कंप यां या नफे खोरीसाठीच चालवत आहे.
देशातील नैसिगर्क साधनसंप ी, मोठमोठे सरकारी उद्योग आिण िव कंप या
बड्या उद्योगपतींना कवडीमोल िकंमतीत िद या जात आहेत. गे या ५ वषात
मोदी सरकारने धनदांडग्यांना २० लाख कोटींची कजर्माफी तसेच २८ लाख
कोटींची करमाफी िदली आहे. पिरणामी, माग या ४ वषात देशातील डॉलर
अ जाधीशांची संख्या दपु टीने वाढली आहे. देशातील १% ीमंतांकडे देशाची ६०% संप ी एकवटली आहे.
मोदी सरकार या ा ीमंत धािजर् या धोरणांमळ
ु े सामा य जनतेची पिरि थती अ यंत वाईट झाली आहे. जनता गिरबी, बेरोजगारी,
महागाई, शेतीचे संकट यांमळ
ु े हैराण झाली आहे. सरकारी खचार्तील कपातीमळ
ु े िशक्षण, आरोग्य, रे शन यव था, पोषक आहार, पे शन
यव था यांसारख्या क याणकारी योजना गंभीर संकटात सापड या आहेत.
या सवर् प्र ांव न आपले लक्ष भरकटव यासाठी एक का पिनक शत्रू उभा करणे आिण देशातील जनतेला धमर्, जात, भाषा,
प्रांत इ. मु ्यांवर लढवत ठे व यासाठी भाजप सरकार एका पाठोपाठ एक षड्यंत्र रचत आहे. आधी लव िजहाद, घरवापसी, मग गोह या, राम
मिं दराचा मु ा, आिण आता NPR–NRC–CAA सारख्या धमाध आिण संिवधानिवरोधी गो ींचा आधार घेत आहे.
फ़ासीवाद आ रहा है, देश की जनता एक हो!
लोकांना आता भाजपची षड्यंत्रं समजायला लागली आहेत. धमर्, भाषा, िलंग, जाती या िभंती तोडून, या देशाचे नागिरक हणनू ,
िवद्याथीर् आिण यवु कां या नेतृ वाखाली, देशभरातील कोट्यवधी जनता NPR–NRC–CAA या िवरोधात एकवटली आहे—भारतीय
सिं वधाना या समता, बंधतु ा आिण धमर्िनरपेक्षते या मल
ू भतू मू यां या रक्षणासाठी. जािमया, अलीगढ आिण जवाहरलाल नेह
िवद्यापीठांम ये आंदोलक िवद्या याना िनदर्यपणे दडपनू , देशभरात प्रचंड प्रमाणात र यावर उतरले या लोकांना घाबरव याचा प्रय न
फॅ िस ट करीत आहेत. परंतु एकजूट झाले या लोकांचा पराभव होऊ शकत नाही.
पण अनेक लोकांना अजनू ही मु ा यवि थत कळलेला नाही. आप याला आता शहरभरातील व यांम ये जाऊन लोकांना मु ा
समजाव याची गरज आहे, फासीवाद्यांचे षड्यंत्र उघडे पाड याची गरज आहे. आ ही सवर् सघं टना आता हे अिभयानात राबवीत आहोत.
आपणही ात सहभागी हावे असे आवाहन करतो.
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