
બધંારણ સાથ ેદગો ન કરો. નાગ�રક�વ �ધુારા િવધેયકન ેર� કરો 
 
આઝાદ� સમયથી ભારતીયો બધંારણ સાથે �ડાણ �વૂ�ક જોડાયેલા છે. આનાગ�રક�વની જોગવાઈમાં            
બધંારણ કોઈપણ �િત, �ાિત, ધમ�, વગ�, ભાષા ક� સ�દુાયના ભેદ િવના એકતાના �ળૂ�તૂ િસ�ાતં              
પર ભાર આપે છે.  
 
આપણી આઝાદ�ની લડતને �ૃ�ટ� આપતા સમાિવ�ટ અને સમ� ભારતના �વપનને નાગ�રક�વ           
(�ધુારા) િવધેયક, 2019 ગણકાર� ું નથી. 1955ના નાગર�ક�વ કાયદામાં �ધુારા દશા�વ� ું આ ન�ું            
િવધેયક આપણાં બધંારણનાં �ળૂ�તૂ માળખા�ું ઉ�લઘંન કર� છે. ઉ�લેખનીય છે ક� આ ફ�ત એક              
નાનકડો ફ�રફાર નથી. આ િવધેયકથી ભારતીય ગણત�ંની �ળૂ�તૂ િવભાવના જ બદલાઈ જશ.ે  
 
�વત�ં અને �બનસા�ંદાિયક ગણત�ંની �થાપના બાદ �થમ વખતઆ િવધયેક ધમ�ને નાગ�રક�વ�ું            
��ુય પા�ું ગણે છે. આ િવધેયક નાગ�રક�વ કાયદા 1955માં �ધુારા કરવામાં માગે છે �થી              
બા�ંલાદ�શ, અફઘાિન�તાન અને પા�ક�તાનના �બન-મ��ુમ લોકો માટ� ભારતના નાગ�રક બનાવનો          
ર�તો વ�ુ ઝડપી બને. પહ�લી વાર કાયદા �ારા એવો �યાસ થઈ ર�ો છે ક� ��ુલીમોને મા� ધમ�ના                 
આધાર� નાગ�રક�વમાથંી બાકાત રાખવામા ંઆવ.ે  
આ િવધેયકને આખા દ�શમાં અમલમાં આવનારા રા���ય નાગ�રક�વ ર��ટરની સાથે સાકંળ�ને જોવો            
જોઈએ. NRCનો અમલમાં આસામમાં પહ�લાથી જ કરવામાં આ�યો છે અને નાગ�રક�વને કાગ�ળયા,            
�ડટ��શન સે�ટર અને ����નુલો સાથે જોડ�ને લોકોમાં ભાગલા પાડવા�ું કામ થ�ું છે. �ઓ             
અિનિ�તતાની વ�ચે �વન ગાળ� ર�ા તેમને વ�ુ �કુસાન થ�ું છે. ��ૃ�,ુ પ�રવારથી િવ�ટુા પડ�ુ,ં              
અટકાયતીઓની િશ�બરો, િવદ�શીઓ માટ�ની ����નુલોના ભયને કારણે શાસનિવહોણી � ૂચંવાળાવાળ�         
�યવ�થા ઊભી થશ.ે સામા�ય માણસો, લ�મુિતઓ, મ�હલાઓ, બાળકો અને ગર�બોએ સતત પીડા�ું            
પડશ.ે નાગ�રક�વ િવધેયક અને સ�ંણૂ� રા��માં લા� ૂ થના�ંુ NRC, ખા��રૂ�ા, રોજગાર�, �ાિત,            
�િત અને વગ�ન આધાર� થતાં ભેદભાવ, વાણી અને �જૂનની �વાત�ંતા �વી જ��રયાતો �ણૂ�             
કરવાની જ�યાએ લોકોમા ંભાગલા પાડશ ેઅને પીડા આપશ.ે  
 
િવધેયકમાં જણા��ું છે ક� �ણ બ�મુિત ��ુલીમ દ�શોમાં ધાિમ�ક અ�યાચારનો ભોગ બનેલા અથવા             
તેમના પર અ�યાચાર થશે તેવા ભય સાથે ભારતમાં આવલેા �બન ��ુલીમ લોકોને નાગ�રક             
બનાવવામાં આવશ.ે તો પછ� �યાનમારમાથંી ર�ફ��ુ તર�ક� આવલેા રો�હ��યા ક� પછ� �ીલકંામાથંી            
આવલેા તાિમળો ક� પા�ક�તાનમાથંી આવલેા અહમ�દયાને ક�મ બાકાત રાખવામાં આવ?ે ક�મ મા� �ણ             
દ�શોનો જ ઉ�લેખ કરવામાં આવે છે �ણે શરણાથ�ઓ મા� �યાં જ રહ�તા હોય? આપણે �તરાર���               
કાયદા �જુબની શરણાથ� નીિત બનાવાવની જ�ર છે, નહ� ક� રાજનૈિતક લાભ માટ� કોઈ ધમ�              
આધાર�ત નીિત બને.  
 
આ િવધેયક બધંારણને બા�ુએ �કૂ� છે. નાગ�રક�વ �ધુારા િવધેયક�ું એક આખી �િતને �ણી જોઈને              
અવણગ�ું એ ભેદભાવભ�ુ� અને ભાગલાવાદ� છે. ભારતીય સિંવધાનની કલમ 14,15,16 અને 21 ક� �              
સમાનતાનો હક, કાયદા સામે સમાનતા અને ભારતીય ગણત�ં �ારા સમાન �યવહારનો           
�બનસા�ંદાિયક િસ�ાતં આપે છે, તે�ું જ ઉ�લઘંન કર� છે. બધંારણ �ારા �ા�ત સિંઘય માળખા�ું આ               



િવધેયક ઉ�લઘંન કર� છે. સાસંદમાં પણ ચચા�ને આ િવધયેક અવગણે છે સાથે જ બધંારણી લોકશાહ�માં               
��ુલી અને સા��ુહક ચચા�ને પણ અવગણે છે.  
 
ભાગલાવદ�, ભેદભાવ�ણૂ� અને ગેરબધંારણીય હોવાને લીધે કલા અને િશ�ણ સાથે સકંળાયેલા લોકો            
િવધેયકનો િવરોધ કર� છે. આખા દ�શમાં લા� ૂ થનારા NRCની સાથે આ િવધેયક દ�શભરના લોકો માટ�               
અમાપ પીડાને આમ�ંણ આપશ.ે ભારતીય ગણત�ંને આ િવધેયક �ળૂ�તૂ ર�તે અસર કરશ.ે એટલે જ              
અમે માગણી કર�એ છ�એ ક� સરકાર આ િવધેયકને ર� કર�. એટલા માટ� જ અમે માગણી કર�એ છ�એ ક�                  
સરકાર બધંારણને ન છેતર�. અમે દર�ક ��તૃ લોકોને આહવાન કર� છ�એ ક� નાગ�રકતા સાથે              
જોડાયેલા સમાનપણા અને �બનસા�દંાિયકપણાના બધંારણીય આદરને �ળવી રાખવામા ંઆવ.ે 


