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नाग रक व सधुारणा अ ध नयम

सशंोधक व याथ

 
तावना  

 नाग रक व सुधारणा वधेयक 
डसबर रोजी मंजूर केले या वधेयकावर 
आ ण याच े ‘नाग रक व सुधारणा अ ध नयम 
बांगलादेश आ ण अफगा ण तान मधनू भारतात थलातं रत झालेले बगर
नवा सतांना नाग रक व दे याचा ताव आहे
काह  अट  श थल कर याची तरतूद याम ये कर यात आलेल  आहे
‘नाग रक व कायदा- 1955’ 
*नाग रक व सुधारणा वधेयक 
 नाग रक व सुधारणा वधेयक क  सरकारने 
सादर केले होते यानंतर ते संसद य स मतीकड े व ततृ अ ययनासाठ  पाठव यात आले होते
या स मतीकडून शफारशींसह शह द 
यानंतर ८ जानेवार  २०१९ 
मंजूर हो यात अडचणी आ या
ती बरखा त झा यामुळे ते वधेयक ह  लोक पावले
मळवून पु हा स तते आले या भाजप सरकारने पु हा 
सुधारणा वधेयक २०१९’ लोकसभेत सादर केले
* नाग रक व सुधारणा कायदा हणजे काय
 नाग रक व सुधारणा काय यानुसार पा क तान
देशातील लोक या देशातील होणा या अ याचाराला कंटाळून हदंू

चन समुदायातील जे नाग रक 
नाग रक व दलं जाईल अशी तरतूद या नाग रक व सुधारणा काय यात आहे
दु ती काय याअतंगत बांगलादेश
अ पसं याकांना हणजे हदंू
दे याचा ताव आहे. 
 आज या ि थतीला भारताच ं नाग रक व सुधारणा काय यामुळे कोण याह  य तीला 
सहा वष भारतात राहणे आव यक आहे
य तीला भारतात कमीतकमी 
नाग रक व कायदा, १९५५ 
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नाग रक व सधुारणा अ ध नयम - २०१९ 

 
फड त पती नवृ तीराव 

सशंोधक व याथ , पीप स  कॉलेज,  नांदेड. 

नाग रक व सुधारणा वधेयक 2019 लोकसभेने 9 डसबर रोजी आ ण रा यसभेने 
डसबर रोजी मंजूर केले या वधेयकावर 12 डसबर 2019 रोजी रा पतीची वा र  झाल  

नाग रक व सुधारणा अ ध नयम 2019’ या सुधारणा काय याम ये पा क तान 
बांगलादेश आ ण अफगा ण तान मधनू भारतात थलातं रत झालेले बगर
नवा सतांना नाग रक व दे याचा ताव आहे. तसेच या य तींना नाग रक मळव या या 
काह  अट  श थल कर याची तरतूद याम ये कर यात आलेल  आहे

 म ये सुधारणा कर यात येणार आहे. 
नाग रक व सुधारणा वधेयक २०१९ चा इ तहास  

नाग रक व सुधारणा वधेयक क  सरकारने १९ जुलै २०१६ रोजी लोकसभेत प ह यांदा 
सादर केले होते यानंतर ते संसद य स मतीकड े व ततृ अ ययनासाठ  पाठव यात आले होते
या स मतीकडून शफारशींसह शह द १ जानेवार  २०१९ म ये लोकसभेत कड ेपाठवले गेले होते

 रोजी लोकसभेत हे वधेयक मंजरू केले. मा  रा
मंजूर हो यात अडचणी आ या. दर यान या काळात १६ या लोकसभेचा कायकाळ संप याने 
ती बरखा त झा यामुळे ते वधेयक ह  लोक पावले. लोकसभा नवडणुक त दणदणीत वजय 
मळवून पु हा स तते आले या भाजप सरकारने पु हा ९ डसबर २०१९

लोकसभेत सादर केले. 
नाग रक व सुधारणा कायदा हणजे काय  

नाग रक व सुधारणा काय यानुसार पा क तान, अफगा ण तान आ ण बांगलादेश या 
देशातील लोक या देशातील होणा या अ याचाराला कंटाळून हदं,ू शीख, बौ

नाग रक ३१ डसबर २०१४ पयत भारतात आले यांना भारताच े
नाग रक व दलं जाईल अशी तरतूद या नाग रक व सुधारणा काय यात आहे
दु ती काय याअतंगत बांगलादेश, अफगा ण तान आ ण पा क तानातील सहा धा मक
अ पसं याकांना हणजे हदं,ू बौ , जैन, पारशी, चन आ ण शीख यांना भारताच ंनाग रक व 

आज या ि थतीला भारताच ं नाग रक व सुधारणा काय यामुळे कोण याह  य तीला 
सहा वष भारतात राहणे आव यक आहे. यापूव  भारताच नाग रक व मळव यासाठ  कुठ याह  
य तीला भारतात कमीतकमी ११ वष राहणे आव यक आहे ह  अट होती

१९५५ म ये काह  बदल कर यात आले आहेत, 
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डसबर रोजी आ ण रा यसभेने 11 
रोजी रा पतीची वा र  झाल  

या सुधारणा काय याम ये पा क तान 
बांगलादेश आ ण अफगा ण तान मधनू भारतात थलातं रत झालेले बगर- मुि लम 

तसेच या य तींना नाग रक मळव या या 
काह  अट  श थल कर याची तरतूद याम ये कर यात आलेल  आहे. या काय या वारे 

रोजी लोकसभेत प ह यांदा 
सादर केले होते यानंतर ते संसद य स मतीकड े व ततृ अ ययनासाठ  पाठव यात आले होत.े 

म ये लोकसभेत कड ेपाठवले गेले होते. 
मा  रा यसभेत वधेयक 

या लोकसभेचा कायकाळ संप याने 
लोकसभा नवडणुक त दणदणीत वजय 

२०१९ रोजी ‘नाग रक व 

अफगा ण तान आ ण बांगलादेश या 
बौ , जैन, पारशी आ ण 

पयत भारतात आले यांना भारताच े
नाग रक व दलं जाईल अशी तरतूद या नाग रक व सुधारणा काय यात आहे.नाग रक व 

अफगा ण तान आ ण पा क तानातील सहा धा मक 

चन आ ण शीख यांना भारताच ंनाग रक व 

आज या ि थतीला भारताच ं नाग रक व सुधारणा काय यामुळे कोण याह  य तीला 
यापूव  भारताच नाग रक व मळव यासाठ  कुठ याह  

राहणे आव यक आहे ह  अट होती. यापूव या भारतीय 
, हे बदल नाग रक व 
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मळ यासाठ  अज करणा या य तींना कायदेशीर प तीने त े सोयीच े होईल या अनुषंगान े
केलेले आहे. याच काय यातील आणखी एका मह वा या तरतु
करणा या लोकांना भारताच  नाग रक व मळू शकत न हतं तसंच यांना यां या मायदेशी 
परत पाठव याची कंवा शासनाने ता यात घे याचीह  तरतूद होती
*नाग रक व कायदा, १९५५   

 एखादया य तीचा ज म 
य ती चा पता या य ती या ज मा या वळेी भारताचा नाग रक असेल तर ती य ती 
वंशोदभवतः भारताची नाग रक असेल
आत भारतीय वा ण य दतुावा
जे कोणतेह  नंतरच ेअसेल ते हा
केल  गेल  नसेल या कलमान नुसार ती य ती भारताची नाग रक होणार नाह
 तसेच एखा या य ती या ज मा या वेळेस या
त या ज मा या वेळी भारत सरकार या सेवेम ये नसेल तर तो य तीह  या कलमानुसार 
भारताची नाग रक होणार नाह
सवसमावेशक कायदा आहे, 

दे यात आल  आहे.  भारतीय रा यघटनतेील तरतदु ंना अनुस न भारतीय संसदेने नाग रक वा 
संबंधीचा कायदा १९५५ 
कर यासंबंधी या तसेच ते काढून घे यासंबंधी या तरतुद  कर यात आले या आहेत
CAA ची मंजुर  :- 

 इ हेि टगेशन युरोने या या न द ंव न 
सुधारणेनंतर व रत लाभाथ  बनणार आहेत
२५,४४७, यानंतर शीख ५,८०७
दोन. ते १० डसबर रोजी लोकसभनेे आ ण 
डसबर रोजी रा पतींची संमती मळा यानंतर हा कायदा बनला
अ धसूचने या अधीन राहून ते अ याप अमंलात आलेले नाह
कोण सव वधेयक अतंगत समा व ट आहेत
 या दु तीम ये सहा समुदायांतील बेकायदेशीर थलातं रतांचा समावेश आहे
शीख, जैन, पारशी, चन आ ण बौ  हे अफगा ण तान
आहेत. आ ण यांनी ३१ डसबर 
बेकायदेशीरपणे वेश केला 
कालावधी या बाहेर रा हला असेल
म ये, परदेशी कायदा आ ण पासपोट काय याम येह  बदल कर यात आले जेणेक न या 
देशांतील गैर-मुि लम नवा सतांना वैध कागदप ां शवाय वेश केला तर ह  यांना भारतात परत 
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मळ यासाठ  अज करणा या य तींना कायदेशीर प तीने त े सोयीच े होईल या अनुषंगान े
याच काय यातील आणखी एका मह वा या तरतुद नुसार

करणा या लोकांना भारताच  नाग रक व मळू शकत न हतं तसंच यांना यां या मायदेशी 
परत पाठव याची कंवा शासनाने ता यात घे याचीह  तरतूद होती. 

 

एखादया य तीचा ज म २६ जानेवार  १९५० या नंतर झाला असेल व जर या 
य ती चा पता या य ती या ज मा या वळेी भारताचा नाग रक असेल तर ती य ती 
वंशोदभवतः भारताची नाग रक असेल. पण जर एखा या य ती या ज मापासून एका वषा या 
आत भारतीय वा ण य दतुावासात कंवा नाग रक व अ ध नयम , १९९२ 
जे कोणतेह  नंतरच ेअसेल ते हा, क  सरकार या परवानगीने असा कालावधी संप यानंतरह  
केल  गेल  नसेल या कलमान नुसार ती य ती भारताची नाग रक होणार नाह

तसेच एखा या य ती या ज मा या वेळेस या य ती या पालकांपैक  कोणीह  एक 
त या ज मा या वेळी भारत सरकार या सेवेम ये नसेल तर तो य तीह  या कलमानुसार 
भारताची नाग रक होणार नाह . नाग रक व कायदा, १९५५ हा भारतीय नाग रक वासंबंधीचा एक 

, यात भारताच ं नाग रक व मळव यासाठ
भारतीय रा यघटनतेील तरतदु ंना अनुस न भारतीय संसदेने नाग रक वा 
१९५५ संमत केला. यात य तीला भारताच े नाग रक व बहाल 

कर यासंबंधी या तसेच ते काढून घे यासंबंधी या तरतुद  कर यात आले या आहेत

इ हेि टगेशन युरोने या या न द ंव न ३१,३१३ लोकांची गणना केल  जे या 
सुधारणेनंतर व रत लाभाथ  बनणार आहेत, यां याम ये हदंूंचा सवात मोठा ह सा आहे

८०७, चन ५६ आ ण बौ  आ ण पारशी मांक
डसबर रोजी लोकसभनेे आ ण ११ तारखेला रा यसभेने मंजूर केले आ ण शवेट  

डसबर रोजी रा पतींची संमती मळा यानंतर हा कायदा बनला. 
अ धसूचने या अधीन राहून ते अ याप अमंलात आलेले नाह . 
कोण सव वधेयक अतंगत समा व ट आहेत? 

या दु तीम ये सहा समुदायांतील बेकायदेशीर थलातं रतांचा समावेश आहे
चन आ ण बौ  हे अफगा ण तान, पा क तान आ ण बांगलादेशातील 

डसबर २०१४ रोजी कंवा यापूव  भारतात वेश केला आहे
बेकायदेशीरपणे वेश केला ( हणजे पासपोट/इतर कागदप ां शवाय कंवा परवानगी दले या 
कालावधी या बाहेर रा हला असेल) भारतीय नाग रक व मळव याचा ह कदार असेल

परदेशी कायदा आ ण पासपोट काय याम येह  बदल कर यात आले जेणेक न या 
म नवा सतांना वैध कागदप ां शवाय वेश केला तर ह  यांना भारतात परत 
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मळ यासाठ  अज करणा या य तींना कायदेशीर प तीने त े सोयीच े होईल या अनुषंगान े
द नुसार, भारतात घुसखोर  

करणा या लोकांना भारताच  नाग रक व मळू शकत न हतं तसंच यांना यां या मायदेशी 

या नंतर झाला असेल व जर या 
य ती चा पता या य ती या ज मा या वळेी भारताचा नाग रक असेल तर ती य ती 

पण जर एखा या य ती या ज मापासून एका वषा या 
१९९२ या ारंभी या वेळी 

क  सरकार या परवानगीने असा कालावधी संप यानंतरह  
केल  गेल  नसेल या कलमान नुसार ती य ती भारताची नाग रक होणार नाह .  

 य ती या पालकांपैक  कोणीह  एक 
त या ज मा या वेळी भारत सरकार या सेवेम ये नसेल तर तो य तीह  या कलमानुसार 

हा भारतीय नाग रक वासंबंधीचा एक 
यात भारताच ं नाग रक व मळव यासाठ या अट ंची मा हती 

भारतीय रा यघटनतेील तरतदु ंना अनुस न भारतीय संसदेने नाग रक वा 
यात य तीला भारताच े नाग रक व बहाल 

कर यासंबंधी या तसेच ते काढून घे यासंबंधी या तरतुद  कर यात आले या आहेत.  

लोकांची गणना केल  जे या 
यां याम ये हदंूंचा सवात मोठा ह सा आहे, 

आ ण बौ  आ ण पारशी मांक. येक  फ त 
तारखेला रा यसभेने मंजूर केले आ ण शवेट  १२ 

. तथा प, सरकार या 

या दु तीम ये सहा समुदायांतील बेकायदेशीर थलातं रतांचा समावेश आहे, जे हदं,ू 

पा क तान आ ण बांगलादेशातील 
रोजी कंवा यापूव  भारतात वेश केला आहे. भारतात 

इतर कागदप ां शवाय कंवा परवानगी दले या 
भारतीय नाग रक व मळव याचा ह कदार असेल. २०१५ 

परदेशी कायदा आ ण पासपोट काय याम येह  बदल कर यात आले जेणेक न या 
म नवा सतांना वैध कागदप ां शवाय वेश केला तर ह  यांना भारतात परत 
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राह याची परवानगी मळेल. 
सरकारने या समुदायाला अनुकूल केले आहे
कोण या रा यांना सूट दल  जाते
 ईशा येकडील सात रा यांना सुधा
हणतो क , "या वभागात कोणतीह  गो ट आसाम

आ दवासी भागांना लागू होणार नाह
आहे आ ण बंगाल ई टन ं टयर अतंगत अ धसू चत केले
अतंगत समा व ट े  नयमन
आसाममधील काब  आंगल ग
पुरामधील आ दवासी े ांचा समावेश आहे

अ णाचल देश, मझोराम आ ण नागालँड आहेत
कर यासाठ  कंवा यामधनू जा यासाठ
यावे लागेल. दु तीमुळे म णपूरला सवा धक फटका बस याची भीती य त केल
हणून गहृमं ी अ मत शहा यांनी म णपूरला आयएलपी अतंगत आण याची घोषणा केल  आहे

तथा प, स क मच ेमु यमं ी पीएस तमांग यानंी अ मत शहा यांना प  लहून दु तीमधनू सूट 
मा गतल  होती, यात स क म रा यावर नयं ण ठेवणा या आ ण याला वशषे 
करणा या कलम ३७१ (एफ) 
या काय यांतगत भारतातील वासी नाग रकांची ि थती काय आहे
 दु तीम ये असे जोडले गेले आहे क  परदेशी भारतीय मूळच े
नाग रक कंवा यांचे वंशज
ओसीआय हणून न दणीसाठ  अज क  शकतात
काय याच ेउ लंघन झा यास यांची ओसीआय न दणी र  कर याची परवानगी दे याचा य न 
आहे. तथा प, दु ती काय या या व
सरकार वारे तरतुद या लागूतेसाठ  अ धसू चत केले जाऊ शकते
काय यांची अ धसूचना दे याच ेअ धकार देणे यां या उ लंघनामुळे 
ववेक आहे जे वधानमंडळा या अ य
दावखाना व  यु नयन ऑफ इं डयाअसे नमूद केले आहे क  कायदेमंडळाने एखादे धोरण
मानक कंवा नयम सेट करणे आव यक आहे जे हा कायकार  अ धकायाना मागदशन दे याच े
अ धकार दले जातात, जे ा धकरणा या अ ध
अ धकारां या वापरात कोणतीह  मनमानी टाळ यासाठ  आव यक आहे
ओसीआय काडधारकांना ऐक याची संधी दे यासाठ  एक तरतूद देखील जोडल  गेल  आहे
काय याच ेसमथन करणारे युि तवाद
 सरकारने प ट केले आहे क  
जास ताक आहेत आ ण हणूनच या देशांम ये राहणा या मुि लमांचा छळ झाला असे 
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. तीन देशांतील अ पसं याकांचा छळ केला जातो या आधारावर 
सरकारने या समुदायाला अनुकूल केले आहे. 
कोण या रा यांना सूट दल  जाते? 

ईशा येकडील सात रा यांना सुधा रत तरतुद ंमधनू सूट दे यात आल  आहे
या वभागात कोणतीह  गो ट आसाम, मेघालय, मझोराम कंवा पुरा या 

आ दवासी भागांना लागू होणार नाह , जसे क  सं वधाना या सहा या अनुसूचीम ये समा व ट 
आहे आ ण बंगाल ई टन ं टयर अतंगत अ धसू चत केले या 'इनर लाइन पर मट
अतंगत समा व ट े  नयमन, १८७३. ” या आ दवासी भागांना वगळ यात आले आहे यात 
आसाममधील काब  आंगल ग, मेघालयातील गारो ह स, मझोराममधील चकमा िज हा आ ण 
पुरामधील आ दवासी े ांचा समावेश आहे."इनर लाइन पर मट" 

मझोराम आ ण नागालँड आहेत. याचा अथ असा क  या े ांम ये वेश 
कर यासाठ  कंवा यामधनू जा यासाठ , इतर रा यांतील भारतीयांना 

दु तीमुळे म णपूरला सवा धक फटका बस याची भीती य त केल
हणून गहृमं ी अ मत शहा यांनी म णपूरला आयएलपी अतंगत आण याची घोषणा केल  आहे

स क मच ेमु यमं ी पीएस तमांग यानंी अ मत शहा यांना प  लहून दु तीमधनू सूट 
यात स क म रा यावर नयं ण ठेवणा या आ ण याला वशषे 

) अतंगत घटना मक सुर ा अधोरे खत कर यात आल  होती 
या काय यांतगत भारतातील वासी नाग रकांची ि थती काय आहे? 

दु तीम ये असे जोडले गेले आहे क  परदेशी भारतीय मूळच े( हणजे भारताच ेमाजी 
नाग रक कंवा यांचे वंशज) कंवा अशा य तीच े जीवनसाथी भारतीय वंशाच े अस यास 
ओसीआय हणून न दणीसाठ  अज क  शकतात. क  सरकारने अ धसू चत केले या कोण याह  
काय याच ेउ लंघन झा यास यांची ओसीआय न दणी र  कर याची परवानगी दे याचा य न 

दु ती काय या या व पावर कोणतेह  मागदशन दान करत नाह  जे क  
सरकार वारे तरतुद या लागूतेसाठ  अ धसू चत केले जाऊ शकते. तसेच
काय यांची अ धसूचना दे याच ेअ धकार देणे यां या उ लंघनामुळे OCI 

ववेक आहे जे वधानमंडळा या अ य धक श टमंडळाच े असू शकते. 
दावखाना व  यु नयन ऑफ इं डयाअसे नमूद केले आहे क  कायदेमंडळाने एखादे धोरण
मानक कंवा नयम सेट करणे आव यक आहे जे हा कायकार  अ धकायाना मागदशन दे याच े

जे ा धकरणा या अ धकारांवर मयादा नि चत कर यासाठ  आ ण 
अ धकारां या वापरात कोणतीह  मनमानी टाळ यासाठ  आव यक आहे
ओसीआय काडधारकांना ऐक याची संधी दे यासाठ  एक तरतूद देखील जोडल  गेल  आहे

युि तवाद 

सरकारने प ट केले आहे क  पा क तान, अफगा ण तान आ ण बांगलादेश हे इ ला मक 
जास ताक आहेत आ ण हणूनच या देशांम ये राहणा या मुि लमांचा छळ झाला असे 
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रत तरतुद ंमधनू सूट दे यात आल  आहे. कायदा 
मझोराम कंवा पुरा या 

जसे क  सं वधाना या सहा या अनुसूचीम ये समा व ट 
इनर लाइन पर मट' (ILP) 

या आ दवासी भागांना वगळ यात आले आहे यात 
मझोराममधील चकमा िज हा आ ण 

" अतंगत येणार  े  े
याचा अथ असा क  या े ांम ये वेश 

इतर रा यांतील भारतीयांना “इनर लाइन पर मट” 
दु तीमुळे म णपूरला सवा धक फटका बस याची भीती य त केल  जात आहे, 

हणून गहृमं ी अ मत शहा यांनी म णपूरला आयएलपी अतंगत आण याची घोषणा केल  आहे. 
स क मच ेमु यमं ी पीएस तमांग यानंी अ मत शहा यांना प  लहून दु तीमधनू सूट 

यात स क म रा यावर नयं ण ठेवणा या आ ण याला वशषे दजा दान 
अतंगत घटना मक सुर ा अधोरे खत कर यात आल  होती . 

हणजे भारताच ेमाजी 
वा अशा य तीच े जीवनसाथी भारतीय वंशाच े अस यास 

क  सरकारने अ धसू चत केले या कोण याह  
काय याच ेउ लंघन झा यास यांची ओसीआय न दणी र  कर याची परवानगी दे याचा य न 

पावर कोणतेह  मागदशन दान करत नाह  जे क  
तसेच, क  सरकारला अशा 

काड र  होऊ शकत,े हे 
. सु ीम कोटाने हमदद 

दावखाना व  यु नयन ऑफ इं डयाअसे नमूद केले आहे क  कायदेमंडळाने एखादे धोरण, 

मानक कंवा नयम सेट करणे आव यक आहे जे हा कायकार  अ धकायाना मागदशन दे याच े
कारांवर मयादा नि चत कर यासाठ  आ ण 

अ धकारां या वापरात कोणतीह  मनमानी टाळ यासाठ  आव यक आहे. र  कर यापूव  
ओसीआय काडधारकांना ऐक याची संधी दे यासाठ  एक तरतूद देखील जोडल  गेल  आहे.  

अफगा ण तान आ ण बांगलादेश हे इ ला मक 
जास ताक आहेत आ ण हणूनच या देशांम ये राहणा या मुि लमांचा छळ झाला असे 
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हणता येणार नाह . यापढेु आ वासन दले आहे क  इतर कोण याह  समुदाया या अजावर केस 
टू केस आधारावर नणय घेतला जाईल
उ लेख केला आहे जो भारत आ ण पा क तान 
गहृमं यांनी सां गतले क  हा करार पा क तानमधील अ पसं यांकांचे संर ण कर या या 
उ ेशाने सा य कर यात अयश वी झाला आ ण भारत सरकार या दु
करत आहे.  
 एनडीए सरकारने ऑ जे स आ ण कारणां या वधानात युि तवाद केला आहे क
अ वभािजत भारतातील लाखो नाग रक
आधारावर फाळणी झा यानंतर 
पा क तान) म ये राहत होते
व श ट रा य धम अथात इ लामची तरतूद करते
बौ , पारशी आ ण चन समाजातील अनेक य तींना या देशांम ये यां या धमा या 
आधारावर छळाला सामोरे जावे लागले आहे
यां या दैनं दन जीवनात अशा छळाला सामोरे जा याची भीती आहे
आचरण, दावा आ ण चार कर याचा अ धकार अडथळा ठरला आहे
 तीन देशांतील अ याचा रत अ पसं यांकांचा
वषासाठ  कमी कर यासाठ , 

मळव यासाठ  ११ वषा या नवास थानाची अट लादणे 
नाकारतात जे केवळ भारतातील नाग रकांना मळू शकतात
राह याची श यता आहे.  

काय याला वरोध करणारे युि तवाद
 भारतीय रा यघटने या अनु छेद 
य तीस काय यापुढे समानता कंवा भारता या े ातील काय यांच ेसमान संर ण नाकारणार 
नाह ." "भारता या े ाम ये
दल  पा हजे यात परदेशी आ ण नाग रकांचा समावेश आहे
यां या बाबतीत , यायालयाने समानतेचा अ धकार हा सं वधाना या मूलभतू वै श यांपैक  एक 
हणून ओळखला. हा नयम प रपूण नाह  आ ण लोकां या गटांम ये वग करण कर या

परवानगी देते जर तेथ ेकाह  तकसंगत कारण असेल जे वाजवी हेतू पूण करते
बंगाल रा य व  अनवर अल  सरकार या बाबतीत होते 
वाजवी वग करण चाचणी देखील कायदा पास करेलरा य म ास व 
थलातं रतां या वग करणासाठ  काह  वाजवी तक आहे का हे तपासले जाणे आव यक 

आहे. यांचा मूळ देश, 
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यापढेु आ वासन दले आहे क  इतर कोण याह  समुदाया या अजावर केस 
टू केस आधारावर नणय घेतला जाईल. गहृमं ी अ मत शहा यांनी नेह
उ लेख केला आहे जो भारत आ ण पा क तान  उपचार दे याची तरतूद कर यात आल  आहे
गहृमं यांनी सां गतले क  हा करार पा क तानमधील अ पसं यांकांचे संर ण कर या या 
उ ेशाने सा य कर यात अयश वी झाला आ ण भारत सरकार या दु

एनडीए सरकारने ऑ जे स आ ण कारणां या वधानात युि तवाद केला आहे क
अ वभािजत भारतातील लाखो नाग रक, १९४७ म ये भारत आ ण पा क तान यां यात धा मक 
आधारावर फाळणी झा यानंतर १९४७ पासून पा क तान आ ण बांगलादेश 

म ये राहत होते. पा क तान, अफगा ण तान आ ण बांगलादेशची रा यघटना 
व श ट रा य धम अथात इ लामची तरतूद करते. या या प रणाम व प हदंू

पारशी आ ण चन समाजातील अनेक य तींना या देशांम ये यां या धमा या 
आधारावर छळाला सामोरे जावे लागले आहे. या देशांतील या समुदायांतील काह  लोकांना 
यां या दैनं दन जीवनात अशा छळाला सामोरे जा याची भीती आहे, 

दावा आ ण चार कर याचा अ धकार अडथळा ठरला आहे. 
तीन देशांतील अ याचा रत अ पसं यांकांचा कालावधी ११ वषाव न कमी क न 

, सरकारने असा युि तवाद केला क  नैस गककरणा वारे नाग रक व 
वषा या नवास थानाची अट लादणे “ यांना अनेक संधी आ ण फायदे 

नाकारतात जे केवळ भारतातील नाग रकांना मळू शकतात. जर  ते भारतात कायमच े

युि तवाद  

भारतीय रा यघटने या अनु छेद १४ म ये असे हटले आहे क
य तीस काय यापुढे समानता कंवा भारता या े ातील काय यांच ेसमान संर ण नाकारणार 

भारता या े ाम ये" हा श द सागंतो क  भारतात राहणा या सव य तीं
दल  पा हजे यात परदेशी आ ण नाग रकांचा समावेश आहे. इं दरा गांधी व  राज नारायण 

यायालयाने समानतेचा अ धकार हा सं वधाना या मूलभतू वै श यांपैक  एक 
हा नयम प रपूण नाह  आ ण लोकां या गटांम ये वग करण कर या

परवानगी देते जर तेथ ेकाह  तकसंगत कारण असेल जे वाजवी हेतू पूण करते
बंगाल रा य व  अनवर अल  सरकार या बाबतीत होते . या बाबतीत दले या माणे 
वाजवी वग करण चाचणी देखील कायदा पास करेलरा य म ास व . 

या वग करणासाठ  काह  वाजवी तक आहे का हे तपासले जाणे आव यक 
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यापढेु आ वासन दले आहे क  इतर कोण याह  समुदाया या अजावर केस 
अ मत शहा यांनी नेह - लयाकत कराराचा 

उपचार दे याची तरतूद कर यात आल  आहे. 
गहृमं यांनी सां गतले क  हा करार पा क तानमधील अ पसं यांकांचे संर ण कर या या 
उ ेशाने सा य कर यात अयश वी झाला आ ण भारत सरकार या दु ती वारे या टु  दरू 

एनडीए सरकारने ऑ जे स आ ण कारणां या वधानात युि तवाद केला आहे क : 
म ये भारत आ ण पा क तान यां यात धा मक 

पासून पा क तान आ ण बांगलादेश (पूव च े पूव 
अफगा ण तान आ ण बांगलादेशची रा यघटना 

या या प रणाम व प हदं,ू जैन, शीख, 

पारशी आ ण चन समाजातील अनेक य तींना या देशांम ये यां या धमा या 
या देशांतील या समुदायांतील काह  लोकांना 

, जेथ े यां या धमाचा 

वषाव न कमी क न ५ 
सरकारने असा युि तवाद केला क  नैस गककरणा वारे नाग रक व 

यांना अनेक संधी आ ण फायदे 
जर  ते भारतात कायमच े

म ये असे हटले आहे क , "रा य कोण याह  
य तीस काय यापुढे समानता कंवा भारता या े ातील काय यांच ेसमान संर ण नाकारणार 

हा श द सागंतो क  भारतात राहणा या सव य तींना समानता 
इं दरा गांधी व  राज नारायण 

यायालयाने समानतेचा अ धकार हा सं वधाना या मूलभतू वै श यांपैक  एक 
हा नयम प रपूण नाह  आ ण लोकां या गटांम ये वग करण कर यास 

परवानगी देते जर तेथ ेकाह  तकसंगत कारण असेल जे वाजवी हेतू पूण करते, जसे पि चम 
या बाबतीत दले या माणे 

. हणूनच, बेकायदेशीर 
या वग करणासाठ  काह  वाजवी तक आहे का हे तपासले जाणे आव यक 
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कायदा धम नरपे ते या वरोधात आहे का
 भारतात पास झालेला येक कायदा मूलभूत रचना स ांताच ेउ लंघन करणार नाह
हणून कोणताह  कायदा जो 

आहे. SR Bommai v. Union of India 

"मूलभूत संरचनेचा" एक भाग आहे
धम नरपे ते या वरोधात नसावा
३१ डसबर २०१४ पूव  आले अस यास नाग रक व मळ याची तरतूद कर यात आल  आहे
धम नरपे ते या क पनेला तकूल आहे
आसामच ेलोक याचा वरोध का करत आहेत
 १० डसबर २०१९ 
आंदोलने सु  झाल  आहेत. 
खोटा ठरव याचा हे वधेयक आहे
संपव यासाठ  एनआरसी पा रत कर यात आला
एनआरसीमधनू वगळ यात आले
आता अल कडील सुधारणा आसामम ये बेकायदेशीरपणे वेश केले या गैर
नाग रक व दे याचा य न करते
आहे. आसामच े लोक घाबरत आहेत क  अशा थलातं र
सं कृती, परंपरा, भाषा आ ण देशातील वंश यांना धोका नमाण होऊ शकतो
नषेधाच ेकारण बनले आहे. 

CAA आ ण NRC म ये काय फरक आहे
 सीएए आ ण एनआरसीम ये संघष आहे कारण सरकार दो ह  लागू कर याचा य न 
कर त आहे. तथा प, दोघांम ये फरक आहेत
आसामम ये वेश केले या लोकांना बाहेर काढ यासाठ  
अफगा ण तान, बांगलादेश आ ण पा क तान या देशात छळाला सामोरे गे यानंतर 
२०१४ पूव  भारतात आले या सहा समुदायाला नाग रक व दे याचा 
न कष 

 दु तीची मु य सम या अशी आहे क  ती केवळ तीन देशांतून पाच वष जगले या 
बगर मुि लम थलांत रतांना नाग रक व दान करते
नाग रक वासाठ  अज क  शकतो परंतु त े
नैस गक करणा या सामा य येनंतरच न दणीकृत होऊ शकतात
देणार  या चका सव च यायालयात 
नाग रक व सुधारणा कायदा मुळे भारता या पि चम सीमेवर ल घटक रा य आ ण द ल
म ये देश इ याद  घटक रा यांम ये राहात असले या नवा सतांना लाभ होणार आहे
यां याजवळ अ धकृत नाग रक व
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कायदा धम नरपे ते या वरोधात आहे का? 

भारतात पास झालेला येक कायदा मूलभूत रचना स ांताच ेउ लंघन करणार नाह
हणून कोणताह  कायदा जो "मूलभूत संरचना" या चाचणीत अपयशी ठरतो तो असंवैधा नक 

SR Bommai v. Union of India या बाबतीत असे मानले गेले क  धम नरपे ता हा 
एक भाग आहे. यामुळे संसदेने पा रत केलेला कोणताह  कायदा 

धम नरपे ते या वरोधात नसावा. तथा प, अल कडील दु तीमुळे केवळ मुि लम
पूव  आले अस यास नाग रक व मळ याची तरतूद कर यात आल  आहे

धम नरपे ते या क पनेला तकूल आहे. 
आसामच ेलोक याचा वरोध का करत आहेत? 

२०१९ रोजी लोकसभेने वधेयक मंजरू के यानंतर आसामम ये बर च 
. या वष  का शत झाले या रा य नाग रक न दणी 

खोटा ठरव याचा हे वधेयक आहे. आसामम ये राहणा या हजारो बकेायदा बांगलादेशींना 
संपव यासाठ  एनआरसी पा रत कर यात आला. मा , या यायामानंतर 
एनआरसीमधनू वगळ यात आले. या लोकांम ये हदं ूआ ण मुसलमान यांचा समावेश होता
आता अल कडील सुधारणा आसामम ये बेकायदेशीरपणे वेश केले या गैर
नाग रक व दे याचा य न करते. परंतु मिु लमांना नाग रक व दे या या बाबतीत ते शांत 

आसामच े लोक घाबरत आहेत क  अशा थलातं रतांना सामावून घेत याने यां या 
भाषा आ ण देशातील वंश यांना धोका नमाण होऊ शकतो

 

म ये काय फरक आहे  

सीएए आ ण एनआरसीम ये संघष आहे कारण सरकार दो ह  लागू कर याचा य न 
दोघांम ये फरक आहेत: २४ माच १९७१ नंतर बांगलादेशातून बेकायदेशीरपणे 

आसामम ये वेश केले या लोकांना बाहेर काढ यासाठ  NRC चा उ ेश आहे
बांगलादेश आ ण पा क तान या देशात छळाला सामोरे गे यानंतर 

पूव  भारतात आले या सहा समुदायाला नाग रक व दे याचा CAA चा उ ेश आहे

दु तीची मु य सम या अशी आहे क  ती केवळ तीन देशांतून पाच वष जगले या 
तांना नाग रक व दान करते. तथा प, कोणताह  परदेशी अजूनह  

नाग रक वासाठ  अज क  शकतो परंतु त े ११ वष भारतात रा ह यानंतर हणजेच 
नैस गक करणा या सामा य येनंतरच न दणीकृत होऊ शकतात. स या
देणार  या चका सव च यायालयात लं बत आहे जी याची घटना मक वैधता ठरवेल
नाग रक व सुधारणा कायदा मुळे भारता या पि चम सीमेवर ल घटक रा य आ ण द ल
म ये देश इ याद  घटक रा यांम ये राहात असले या नवा सतांना लाभ होणार आहे
यां याजवळ अ धकृत नाग रक व नस याने आ ण नवा सतांचा दजा अस याने व वध 
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भारतात पास झालेला येक कायदा मूलभूत रचना स ांताच ेउ लंघन करणार नाह . 
त अपयशी ठरतो तो असंवैधा नक 

या बाबतीत असे मानले गेले क  धम नरपे ता हा 
यामुळे संसदेने पा रत केलेला कोणताह  कायदा 
अल कडील दु तीमुळे केवळ मुि लम नसले यांना 

पूव  आले अस यास नाग रक व मळ याची तरतूद कर यात आल  आहे, ज े

रोजी लोकसभेने वधेयक मंजरू के यानंतर आसामम ये बर च 
या वष  का शत झाले या रा य नाग रक न दणी (NRC) चा हेत ू

आसामम ये राहणा या हजारो बकेायदा बांगलादेशींना 
या यायामानंतर १९ लाख लोकांना 

या लोकांम ये हदं ूआ ण मुसलमान यांचा समावेश होता. 
आता अल कडील सुधारणा आसामम ये बेकायदेशीरपणे वेश केले या गैर-मुि लमांना 

परंतु मिु लमांना नाग रक व दे या या बाबतीत ते शांत 
तांना सामावून घेत याने यां या 

भाषा आ ण देशातील वंश यांना धोका नमाण होऊ शकतो, जे यां या 

सीएए आ ण एनआरसीम ये संघष आहे कारण सरकार दो ह  लागू कर याचा य न 
नंतर बांगलादेशातून बेकायदेशीरपणे 

चा उ ेश आहे, परंतु 
बांगलादेश आ ण पा क तान या देशात छळाला सामोरे गे यानंतर ३१ डसबर 

चा उ ेश आहे. . 

दु तीची मु य सम या अशी आहे क  ती केवळ तीन देशांतून पाच वष जगले या 
कोणताह  परदेशी अजूनह  

वष भारतात रा ह यानंतर हणजेच 
स या, दु तीला आ हान 

लं बत आहे जी याची घटना मक वैधता ठरवेल. 
नाग रक व सुधारणा कायदा मुळे भारता या पि चम सीमेवर ल घटक रा य आ ण द ल ’ 
म ये देश इ याद  घटक रा यांम ये राहात असले या नवा सतांना लाभ होणार आहे. 

चा दजा अस याने व वध 
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सरकार  योजने पासून ते दरूच राहत होते
मळाले या नवा सतां या वकासाचा माग मोकळा आहे
घेऊन भारतात थलातं रत होणा या नवा सतांच े माण वाढणार नाह  याची का
आव यक  ठरणार आहे.कारण या नवा सतांचा बोजा भारतीय अथ यव थे पासून सामािजक 
यवि थत पयत सव  पडणार आहे
 
संदभ सूची :- 
Dr.Virendra Sing Bhagel   
Adhiniyam 2019 
AMIT MALVIYA ,AND SALAMAN KHURSHID   
CAA & NRC 
Asia Law House -The Citizenship Act, 1955 And Rules,2009

BARE ACT -Citizenship Act, 1955
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आता या वधेयकातील तरतुद ंमुळे नाग रक व 
मा  तर ह  या वधेयकाचा आधार 

घेऊन भारतात थलातं रत होणा या नवा सतांच े माण वाढणार नाह  याची काळजी घेणे 
कारण या नवा सतांचा बोजा भारतीय अथ यव थे पासून सामािजक 
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