
संिवधान बचाव, CAA–NRC हटाव! 

‘आ ही भारताचे लोक, भारताचे एक लोकशाही, समाजवादी, धमर्िनरपेक्ष . . .’ 
ा श दांनी सु वात होणारे भारताचे संिवधान हणजे केवळ यातील श द न हते, तर या दशेातील यक्ती कद्र थानी माननू, वातं य 

आिण समतेची आस धरणारा एक िजवंत द तावेज आह.े या दशेाची पायाभरणी समता, एकता, बंधतुा, धमर्िनरपेक्षता यांसारख्या मू यांनी 
झालेली आह,े या दशेात धमार् या नावाने भेदभाव करणारा आिण भारतीय संिवधानाला पायदळी तडुवणारा नागिरक व दु ती कायदा 
(Citizenship Amendment Act: CAA) कद्रातील भाजप सरकारने संसदतेील बहुमता या जोरावर नकुताच मंजरू केला. तसेच रा ट्रीय 
नागिरक व न दवही (National Register of Citizenship: NRC) दशेभरात लाग ूकर याचे जाहीर कर यात आले. या कायद्यांमळेु 
दशेात धमाध राजकारण वाढेल आिण आप याच दशेात परक्यासारखं रहावं लागेल ा धोक्यांमळेु दशेभरातील जनता या कायद्यांिवरोधात 
एकवटली आह.े 
आमचा नागिरक व दु ती कायद्यास (CAA) िवरोध कशासाठी? 

मिु लम वगळता इतर सवाना भारताचं नागिरक व िदलं जाईल, असं या कायद्या या मसदु्यात नमदू कर यात आलंय. यामळेु खु  
सरकारच धमार् या आधारावर एखाद्या कायद्यात भेदभाव करत आह े जे रा यघटने या िवरोधात आह.े हा कायदा पािक तान, 
अफगािण तान आिण बांगलादशे या तीन दशेात धािमर्क छळ झा यामळेु २०१४ नंतर भारतात शरणाथीर् हणनू आले या मुि लम सोडून 
अ य सवर् धिमर्यांना भारतीय नागिरक व दे याचे आ ासन दतेो. 

भारतीय संिवधान धमर्िनरपेक्षता आिण बहुसां कृितक एकतेचा परु कार करते. तसेच धमर्, पंथ, जाती, भाषा, िलंग याव न कस याही 
भेदभावाला नकार दतेे. मिु लम शरणाथीर्नंा भारतीय नागिरक व नाका न CAA संिवधाना या मलूभतू त वांनाच सु ं ग लावत आह.े 
यामळेु हा कायदा संिवधानिवरोधी आह ेआिण कायद्याला मंजरूी दणेारे ह ेदशेद्रोही आहते. 

NRC मुळे प्र येकाला आपलं भारतीय व िसद्ध करावं लागणार! 
NRC लाग ूझा यास भारतात िपढ्यानि्पढ्या राहात आले या लोकांना आपले भारतीय व िसद्ध 

करावे लागणे ही खरंतर एक अपमाना पद बाब आह.े यां या मतांवर सरकार िनवडून आले आह े यांनाच 
आता आपले भारतीय व िसद्ध करावे लागणार आह.े यािशवाय प्र येकाकडे रेशन काडर्, आधार काडर्, 
मतदान काडर् असताना दखेील परत एकदा आपले भारतीय नागिरक व िसद्ध कर याची गरजचं काय? 
NRC फक्त मुि लमिवरोधी नाही तर भारतातील सवर् क करी-गरीब जनतेिवरोधी आहे! 

वरवर पाहता मिु लमिवरोधी वातावरण तयार करणारा हा कायदा खरंतर सवर्च गरीब, क करी, आिदवासी, दिलत िवरोधी आह.े 
आपले भारतीय व िसद्ध कर यासाठी जी कागदपते्र लागतील ती या दशेात या बहुसंख्य जनतेकडे नाहीत यासाठी यांना मोलमजरुी-
कामधंदा बाजलूा टाकून कुटंुबातील सवाची कागदपतं्र गोळा करावी लागणार. झोपडपट््टयांत राहाणारे, रोजगारासाठी थलांतर केलेले, 
नैसिगर्क आप ीग्र त (परू, आग, भकंूप), प्रक पांमळेु िव थािपत झालेले, भटके–बेघर, दिलत–आिदवासी–गरीब–क करी, िववािहत ि या 
यांकडे आव यक ती कागदपते्र अस याचे प्रमाण नग यच. अशा लोकांना यांचे नागरीक व िसद्ध करता येणार नाही. मग िहदं ूअसो वा 
मिु लम, दिलत-आिदवासी असो वा शेतकरी यांची रवानगी बंधक छाव यांमधे केली जाईल. कोट्यवधी कुटंुबांची ताटातटू होईल. 
आसाममधील बंधक छाव यांत आजही लाखो लोक नरकयातना भोगत आहते. 
आसाममधील NRC चा अनुभव काय? 

आसाममधे NRC ची प्रिक्रया राबवायला ५ वषेर् लागली असनू यावर १२२० कोटी पयांचा खचर् कर यात आला. या सवर् 
प्रिक्रयेत तेथील जनतेचे अतोनात हाल झाले. आव यक कागदपते्र जमव यासाठी हजारो कुटंुबांना जिमनीचा तकुडा, प्रसंगी घरही िवकावे 
लागले. १९ लाख लोकं यांची नागिरकता िसद्ध क  शकले नाहीत. शेवटी यांची रवानगी बंधक छाव यांमधे कर यात आली. या दर यान 
आसाममधील संपणूर् सरकारी यंत्रणा NRC या कामात लावली गेली. ५ वषर् रा यातील इतर कामकाज पणूर्पणे ठ प झाले. हीच प्रिक्रया संपणूर् 
दशेभरात लाग ू के यास हाहाकार उडेल. दशेातील जनता फक्त कागदपत्र गोळा कर यात जुंपली जाईल. पढु या िकमान १० वषासाठी 
दशेातील सरकारी कामकाज ठ प होईल. यासाठी अदंाजे ५५,००० कोटी पये इतका खचर् येईल. 
CAA–NRC मागचं खरं राजकारण काय? 

आज दशे फक्त मठुभर ीमंतांसाठीच चालवला जात आह.े मोदी सरकारने बड्या कंप यांना आजवर २० लाख कोटींची कजर्माफी 
तसेच दरवषीर् सरासरी ६ लाख कोटींची करमाफी िदली आह.े सरकार फक्त ‘ ीमंतांचा साथ, ीमंतांचा िवकास’ कर यात मग्न आह.े 
पिरणामी दशेातील १% ीमंतांकडे दशेाची ६०% संप ी एकवटली आह.े आिण सवार्त खाल या ५०% लोकांकडे फक्त २% संप ी आह.े 
माग या ४ वषार्त दशेातील डॉलर अ जाधीशांची संख्या दपुटीने वाढली आह.े अबंानी या संप ीत दु पट तर अदानी या संप ीत पाचपट 
अशी घसघशीत वाढ झाली आह.े पिरणामी सामा य जनता बेरोजगारी, महागाई, आिथर्क मंदी, शेतीचे संकट यांमळेु हरैाण झाली आह.े 



ह ेपत्रक अलका जोशी यांनी मंगळवार, िद. २४ िडसबर २०१९ रोजी पणुे येथे प्रकािशत केले. 

देशाची आजची पिरि थती काय? 
१. बेरोजगारी : स या भारतातील बेरोजगारी माग या ४५ वषार्तील सवार्िधक 

आह.े वातं यानंतर पिह यांदाच एकूण रोजगारांची संख्या घटली आह—ेमागील 
८ वषात ही संख्या १ कोटीने घटली आह.े सरकारी कायार्लयातील लाखो पद े
आजही िरक्त आहते, सरकारी नोकर्यांचे मोठ्या प्रमाणात कंत्राटीकरण आिण 
खाजगीकरण कर यात येत आह.े फक्त नोटबंदीमळेु असंघिटत क्षेत्र पणूर्पणे 
कोलमडले आह ेआिण लाखो लोकांना रोजगार गमवावा लागला आह.े 

२. महागाई : पेट्रोल, िडजेल, गॅस या िकंमती आकाशाला िभड या आहते. दशेातील तेल व नैसिगर्क गॅसचे साठे कवडीमोल िकंमतीत 
अबंानीला िदले गेले आहते. इधंनावर अतोनात कर लावनू सवर्सामा य लोकांची लटू केली जात आह.े 

३. िशक्षणाची दैना : सरकारने िशक्षणावरील सरकारी िनधीत मोठी कपात केली आह,े िशक्षणाचे खाजगीकरण केले जात आह.े पिरणामी 
हजारो सरकारी शाळा बंद होत आहते, उ चिशक्षण दणेार् या सं थांची (IIT, IIM, IISER) फी दपुटीपेक्षा जा त वाढली आह.े 
खाजगी िशक्षणसं थांना भरमसाठ फीवाढ करायला मोकळीक िदली गेली आह.े यामळेु गरीब, दिलत, आिदवासी यांसाठी िशक्षणाची 
दारे बंद होत आहते. 

४. आरोग्य : सरकारी आरोग्य यव था जाणीवपवूर्क खराब केली जात आह.े नवीन सरकारी दवाखाने तर उघडले जात नाहीयेत उलट 
असले या सरकारी दवाखा यांचे खाजगीकरण केले जात आह.े औषधोपचारासाठी पैसे नस याने गरीब लोकांना कजर् काढावे लागत 
आह े िकंवा मृ यलूा सामोरे जावे लागत आह.े फक्त आरोग्यावर करा या लागणार्या खचार्मळेु दरवषीर् लाखो लोक गरीबीरेषेखाली 
ढकलली जात आहते. दसुरीकडे आयु यमान योजने या नावाखाली लोकां या कराचा पैसा िवमा कंप यां या घशात घातलाा जात आह.े 

५. शेती संकट : शेतमालाला हमीभाव न िमळणे, अनदुानकपात, कजार्चा वाढता ड गर यामळेु शेतकरी पणूर्पणे उ व त झाला आह.े 
सरकारी धोरणांनी माग या अनेक वषार्त ३.५ लाख शेतकर् यांना आ मह या कर यास भाग पाडले आह.े भाजप सरकारने तर २०१६ 
पासनू शेतकरी आ मह यांची आकडेवारी दणेेच बंद केले आह.े शेतीला कंप यां या घशात घाल यासाठी सरकार जाणीवपवूर्क शेतकरी 
िवरोधी धोरणे लाग ूकरत आह.े 

६. आिथर्क मंदी : दशेावर आिथर्क मंदीचे सावट आह.े कागदावर अथर् यव था वाढीचा दर दशकातील सवार्त कमी ४.५% झाला आह.े 
अथर्तज्ञां या मते हा दर याहुनही खपू कमी आह.े मंदीमळेु व तूं या मागणीत मोठी घट होत आह.े हजारो उद्योग बंद पडले आहते. 
पिरणामी लक्षावधी कामगारांवर बेकारीची कुर् हाड कोसळली आह.े यावर उपाययोजना कर याचे दरूच, सरकार मंदीचे अि त वच 
नाकारत आह.े 
या सवर् प्र ांपासनू आपले लक्ष भरकटव यासाठी भाजप सरकार CAA–NRC सारख्या धमाध आिण संिवधानिवरोधी गो ींचा 

आधार घेत आह.े 
फासीवाद आ रहा है, देश की जनता एक हो! 

पणुेकर नागिरकांनो, आपला दशे भयानक संटकांतनू जात असताना आपण शांत कसे? कोण याही 
दशेाचे भिव य या दशेातील जनता ठरवते. भारतीय संिवधाना या रक्षणासाठी, दशेाची धमर्िनरपेक्षता 
िटकव यासाठी आिण दशे बड्या कंप यांऐवजी सवर्सामा य लोकांसाठी चालावा यासाठी जनते या खर् या 
प्र ांना घेऊन आप याला संघटीतिर या र यावर उतरावे लागेल. आज दशेभरातील कोट्यवधी जनता 
CAA–NRC सारख्या संिवधानिवरोधी कायद्यांिवरोधात एकवटली आह.े पु यातही सवर् संघटना िमळून 
CAA–NRC िवरोधात एका महारॅलीचे आयोजन केले आह.े सवर् पणुेकरांना आवाहन आह ेकी लाख या संख्येने रॅलीत सामील हावे. 
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