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நாட்டு ைக்கறை அகதிகைாக்கும் ைத்திய அரசின் 
அடிமுட்டாள் ேனத்றே குடிைக்கள் எப்ெடிக் றகயாை 
தவண்டும் என்ெறே அறிந்து பகாள்ை கீழ்க்காணும் சட்டங்கள் 
குறித்ே பேளிறவப் பெற்றிருப்ெது அவசியம். 

1. Census India Act (CIA) - இந்திய பசன்ஸஸ் 
(ைக்கட்போறக கணக்பகடுப்பு) சட்டம் 

2. Citizenship Amendment Act (CAA) - குடியுரிறை திருத்ேச் 
சட்டம். 

3. National Register of Citizens (NRC) - தேசிய குடிைக்கள் 
ெதிதவடு. 

4. National Population Register (NPR)- தேசிய 
ைக்கட்போறக ெதிதவடு. 

இன்று நாட்றடதய உலுக்கி வரும் தைற்கண்ட சட்டங்கள் 
குறித்து ேமிழ் கூறும் நல்லுலகில் வாழும் அறனத்து இந்தியக் 
குடிைக்களுக்கும் சரியான புரிேறலயும், விழிப்புணர்றவயும் 
ஏற்ெடுத்துவேற்காக NTF என்னும் தேசிய ேவ்ஹீத் 
கூட்டறைப்பின் ஒரு சிறிய முயற்சி ோன் உங்கள் கரங்களில் 
ேவழும் இந்ேச் சிற்தைடு. 

 

CAA, NRC, NPR என்னும் தைற்கண்ட சட்டங்கள் மூலம் 
முஸ்லிம்கள் ோன் ொதிக்கப்ெடுவார்கள் என்று அதிகைான 
ைக்கள் நம்புகிைார்கள். ஆனால் இச்சட்டத்ோல் முஸ்லிம்கறை 
விட முஸ்லிைல்லாே ைக்கள் ோன் அதிகம் ொதிக்கப்ெடுவார்கள் 
என்ெதே உண்றை. 

அறேத் பேளிவுெடுத்ேதவ இந்ேச் சிற்தைறட தேசிய 
ேவ்ஹீத் கூட்டறைப்பு பவளியிடுகிைது. ைக்கறைக் 
கணக்பகடுப்ெேற்கான தைற்கண்ட நான்கு சட்டங்கறை 
விைங்கிக் பகாள்வதே இறேப் புரிந்து பகாள்ை தொதுைானது. 

 

 

இந்தியாவில் வசிக்கும் இந்தியர்கள், இந்தியாவில் 
வசிக்கும் பவளிநாட்டவர்கள் உள்ளிட்ட அறனவறரயும் 
கணக்பகடுப்ெேற்கான சட்டதை CIA என்னும் சட்டம். 
பவள்றையர்கள் காலத்தில் 1872 முேல், ெத்ோண்டுகளுக்கு ஒரு 
முறை இந்ேக் கணக்பகடுப்பு எடுக்கப்ெட்டு வந்ேது. 
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இச்சட்டத்றேப் பின்ெற்றி Census of India Act என்ை சட்டம் 
1948 ஆம் ஆண்டு இயற்ைப்ெட்டது. 

 

பசன்சஸ் எனும் இந்ேக் கணக்பகடுப்பு மூலம் 
திரட்டப்ெடும் ேனி நெர் குறித்ே ேகவல்கள் இரகசியைாக 
றவக்கப்ெட்டு ொதுகாக்கப்ெடும் என்ை உறுதிபைாழி 
இச்சட்டத்தில் பகாடுக்கப்ெட்டுள்ைது. கணக்பகடுப்புத் 
ேகவல்கள் மீைாய்விற்தகா, நீதிைன்ை சாட்சியத்திற்தகா 
ேரப்ெடாது என்றும் இச்சட்டத்தில் பசால்லப்ெட்டுள்ைது. 

 

உோரணத்திற்கு, பசன்ஸஸ் எனும் கணக்பகடுப்பு 
எடுக்கும் தொது உங்கள் ைாே வருைானம் ெத்து லட்சம் என்று 
பேரிவிக்கிறீர்கள். உங்களுக்கு ெத்து கார்கள் உள்ைோகத் 
பேரிவிக்கிறீர்கள் என்று றவத்துக் பகாள்தவாம். இவற்றுக்கு 
நீங்கள் வருைான வரி கட்டவில்றல என்றும் றவத்துக் 
பகாள்தவாம். பசன்ஸஸ் கணக்பகடுப்பு துறையினர் இறே 
வருைான வரித்துறைக்கு பேரிவிக்க ைாட்டார்கள். வருைான 
வரித்துறை தகட்டாலும் பேரிவிக்க ைாட்டார்கள். பேரிவிக்கவும் 
கூடாது. 

அப்ெடியானால் இந்ேக் கணக்பகடுப்பு எேற்காக 
எடுக்கப்ெடுகிைது? ஒவ்பவாரு ைனிேறனயும் விசாரறண 
வறையத்தில் பகாண்டு வருவேற்காகதவா, 
கண்காணிப்ெேற்காகதவா இது எடுக்கப்ெடாது. ைாைாக 
அறனத்து விெரங்களின் அடிப்ெறடயில் புள்ளி விெரம் ேயார் 
பசய்து அரசுக்குத் பேரிவிப்ெதே இேன் தநாக்கைாகும். 

 

 அோவது பசாந்ே வீடு உள்ைவர்கள் ஒரு தகாடி தெர்; 

 அதில் ெங்கைா றடப் வீடு உள்ைவர்கள் ஐம்ெது லட்சம் 
தெர்; 

 குடிறசயில் வசிப்தொர் இவ்வைவு தெர்; 

 வாடறக வீட்டில் வசிப்தொர் இவ்வைவு தெர்; 

 கார் றவத்திருப்ெவர்கள் இவ்வைவு தெர்; 

 ஒரு லட்சம் வருைானம் உள்ைவர்கள் இவ்வைவு தெர்; 

 வறுறைக்தகாட்டுக்கு கீதே உள்ைவர்கள் இவ்வைவு 
தெர்; 

என்று புள்ளி விெரங்கறைத் ேயாரித்து பசன்ஸஸ் துறை 
அரசுக்கு வேங்கும். ஒவ்பவாரு ேனி நெர் ெற்றி எறேயும் 
ஆராயாது; பேரிவிக்காது. பேரிவிக்கவும் கூடாது. 

இந்ேப் புள்ளிவிெரங்கள் அடிப்ெறடயில் ைக்களுக்குத் 
தேறவயான நலத்திட்டங்கறை அரசு உருவாக்கும். இந்ேக் 
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கணக்பகடுப்புக்கு ஒத்துறேப்ெோல் குடிைக்களில் யாருக்கும் 
ொதிப்பு இல்றல. ைாைாக நன்றைகள் ோன் கிறடக்கும். 

 

ைத்திய அரசு ேற்தொது எடுக்க உத்தேசித்துள்ைது  
பசன்ஸஸ் எனும் இந்ேக் கணக்பகடுப்பு அல்ல. NPR எனும் 
ைற்பைாரு வறகக் கணக்பகடுப்ொகும். 

 

 

NPR கணக்பகடுப்பு என்ெது பசன்ஸஸ் தொல் 
அல்லாைல் ஒவ்பவாரு நெறரப் ெற்றிய முழு விெரங்கறையும் 
குடியுரிறை வேங்கும் துறையில் வேங்கும். இந்ேத் ேகவறலப் 
பெற்ை குடியுரிறை அதிகாரிகள் ஒவ்பவாருவருக்கும் சம்ைன் 
அனுப்பி வரவறேத்து குடியுரிறைறய நிரூபிக்கச் 
பசால்வார்கள். NRC எனும் குடியுரிறைப் ெதிதவட்டுக்காகதவ  
NPR கணக்பகடுப்பு. NPR குறித்து முழு விெரம் பின்னர் 
ேரப்ெட்டுள்ைது. அேற்கு முன்னர் இந்திய குடிைக்கள் யார் 
என்ெறே ொர்ப்தொம் . 

 

 

இந்திய அரசியல் சாசனச் சட்டப்ெடி இந்தியக் 
குடிைக்கள் யார் என்ெறேயும் நாம் அறிந்து பகாள்ை தவண்டும். 
இது குறித்து இந்திய குடியுரிறைச் சட்டம் 5 பின்வருைாறு 
கூறுகிைது. 

இந்தியாறவ இருப்பிடைாகக் பகாண்டவர்கள்,  
இந்தியாவில் பிைந்திருந்ோதலா, அல்லது அவரின் பெற்தைாரில் 
ஒருவர் இந்தியாவில் பிைந்திருந்ோதலா, அவ்வாறு இருந்து, 
அரசியல் சாசனச் சட்டம் நறடமுறைக்கு வந்ே தேதி (1950 
ஜனவரி 26) க்கு முன் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு தைல் இந்தியாவில் 
குடியிருந்திருந்ோதலா அவர் ேகுதியுள்ைவர் ஆகிைார். 
இச்சட்டம் பசால்வது என்ன? 

 0591க்கு முன், இந்தியாவில் பிைந்ேவர் இந்தியக் 
குடியுரிறை பெற்ைவர்கள். 

 1945க்கு முன் இந்தியாவில் குடிதயறியவர்கள் இந்தியக் 
குடியுரிறை பெற்ைவர்கள். 

 இவர்களின் வழித்தோன்ைல்களும் இந்தியர்கள்.  
(பெற்தைார் இந்தியர் என்ைால் அவர்களின் 
வழித்தோன்ைல்களும் இந்தியதர.) 
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 பெற்தைாரில் ஒருவர் 1950க்கு முன் இந்தியாவில் 
பிைந்திருந்ோல் அவரது சந்ேதிகளும் இந்தியர்கதை. 

இந்ேச் சட்டப்ெடி இறேப் ெடிக்கும் நீங்கள் இந்தியர்கதை! 
1950 க்கு முன் நீங்கள் இந்தியாவில் பிைக்காவிட்டாலும் உங்கள் 
பெற்தைார், அல்லது பெற்தைாரின் பெற்தைார் இந்தியாவில் 
பிைந்துள்ைோல், ெரம்ெறர அடிப்ெறடயில் நீங்கள் 
இந்தியர்கைாக உள்ளீர்கள். உங்களுக்கு மீண்டும் குடியுரிறை 
யாரும் வேங்கத் தேறவ இல்றல. 

இந்ேச் சட்டத்றே இயற்றிய தொது ஆட்சிப் பொறுப்பில் 
இருந்ேேவர்கள், அப்தொதே அறனவறரயும் கணக்பகடுத்து 
அறனவருக்கும் குடிைக்கள் என்ை அறடயாை அட்றட வேங்கி 
இருக்க தவண்டும். உலகில் விடுேறல அறடந்ே அறனத்து 
நாடுகளும் முேல் தவறலயாக இறேத் ோன் பசய்ேன. ஆனால் 
இந்திய ஆட்சியாைர்கள் உடனடியாக குடிைக்கறை 
ஆவணப்ெடுத்ே ேவறிவிட்டனர். 

இேனால் இந்தியக் குடிைக்கைாகிய நைது முன்தனாரும் 
நாமும், எவ்விே ஆவணமும் இல்லாைல் இந்தியர்கைாக இருந்து 
வருகிதைாம்.  

எனதவ நைது குடியுரிறை ெற்றி தகள்வி தகட்கதவா 
மீண்டும் குடியுரிறைறய நிரூபிக்கச் பசால்லதவா அரசுக்கு 
அதிகாரம் இல்றல. 

குடிைக்கள் அல்லாைல் சில பவளிநாட்டவர்களும் 1950க் 
குப் பின் இந்தியாவுக்குள் குடிதயறினார்கள். அவர்களுக்கு 
இந்தியர் எனும் குடியுரிறை வேங்கலாைா என்ெது குறித்து 
விவாேம் பசய்து அவர்களுக்காக ஒரு சட்டம் 1955 ஆம் 
ஆண்டு இயற்ைப்ெட்டது. 

பவளிநாட்டில் இருந்து பின்னர் குடிதயறிவர்களுக்கு 
குடியுரிறை வேங்குவேற்கு சட்டம் இயற்றிக் பகாள்ைலாம் 
என்று அரசியல் சாசனத்தின் குடியுரிறை 11 வது விதியில் 
அனுைதி அளிக்கப்ெட்ட அடிப்ெறடயில் இச்சட்டம் 
இயற்ைப்ெட்டது. 

 

  .

அண்றட நாடுகளில் இருந்து இந்தியாவில் 
குடிதயறியவர்கள் 11 ஆண்டுகளுக்கும் தைலாக இந்தியாவில் 
வசித்து வந்ோல் அவர்களுக்கு இந்தியக் குடியுரிறை வேங்கலாம் 
இதுோன் பவளிநாட்டவர்களுக்கு குடியுரிறை அளிப்ெேற்காக 
இயற்ைப்ெட்ட முேல் சட்டம். 
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இச்சட்டம் 1950க்கு முன் இந்தியாவில் 
பிைந்ேவர்களுக்கானது அல்ல. அவர்களின் சந்ேதிகளுக்கும் 
உரியது அல்ல. அவர்கள் துவக்கம் முேதல இந்தியர்கைாக 
இருந்து வருகின்ைனர்.  1950 க்குப் பின் இந்தியாவில் குடிதயறி 
11 ஆண்டுகள் வசித்ேவர்கள் குடியுரிறை பெைலாம் என்ெது 
இச்சட்டத்தின் கருத்து. 

இது பூர்வீகக் குடிைக்களின் குடியுரிறைறயச் 
தசாதிப்ெேற்கான சட்டம் அல்ல. பவளிநாட்டவர்கறை 
இந்தியர்கைாக்குவேற்கான சட்டம். 

 

 
 

இேன் பின்னர் இன்னும் அதிக அைவில் பவளிநாட்டவர்களுக்கு 
குடியுரிறை வேங்கும் வறகயில் 1987 ஆம் ஆண்டு  
விரிவாக்கப்ெட்டது. 

1-7-1986க்கு முன் இந்தியாவில் பிைந்ேவர்கள் பிைப்பின் 
அடிப்ெறடயில் இந்தியக் குடிைக்கள் என்ெது அதில் 
பசய்யப்ெட்ட திருத்ேம். தைலும் 1986 க்குப் பிைகு இந்தியாவில் 
பிைந்ேவரின் ோய் ேந்றேயர் இருவருதைா, அல்லது இருவரில் 
ஒருவதரா இந்தியாவில் பிைந்ோலும் அவரும் இந்தியர் எனவும் 
திருத்ேப்ெட்டது. 

இதுவும் பூர்வீகக் குடிகைான நைக்கானது அல்ல. நாதைா 
அல்லது நைது முன்தனார்கதைா 1950க்கு முன் இந்தியாவில் 
பிைந்ேவர்கள் என்ெோல் நாம் முன்னதர குடிைக்கைாக 
இருக்கிதைாம். 1986ல் பிைந்து இன்பனாரு ேடறவ 
குடிைக்கைாக ஆக தவண்டியதில்றல. 

உோரணைாக ஒருவர் 1980ல் பவளிநாட்டில் இருந்து 
இந்தியாவில் குடிதயறுகிைார். அல்லது கணவன் ைறனவியாக 
வந்து குடிதயறுகிைார்கள். 1986க்கு முன் இங்தக 
பிள்றைகறைப் பெற்பைடுக்கிைார்கள். அந்ேப் பிள்றைகள் 
பிைப்ொல் இந்தியர்கைாக ஆவார்கள். ோய் ேந்றேயர் 
இந்தியராக முடியாது. 11ஆண்டுகள் கழித்து 1991ல் 
பெற்தைாராகிய இவர்களுக்கு இந்தியக் குடியுரிறை கிறடக்கும். 

0550க்கு முன் இந்தியாவில் வசித்ேவர்களின் 
வழித்தோன்ைல்கறை இச்சட்டம் கட்டுப்ெடுத்ோது. நாம் 
1986க்கு முன்னர் இந்தியாவில் பிைந்திருந்ோலும் இறே றவத்து 
குடிைக்கள் என்று நிரூபிக்கும் அவசியம் நைக்கு இல்றல. நாம் 
வம்சாவழி அடிப்ெறடயில் முன்னதர குடிைக்கைாக 
இருக்கிதைாம். இது பவளிநாட்டில் இருந்து குடிதயறியவர்-
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களுக்கான சட்டம். இது ோன் இந்ேத் திருத்ேத்தின் 
விைக்கைாகும்.  

0591க்கு முன் இந்தியாவில் பிைந்திருக்க தவண்டும் 
அல்லது அவர்களின் வழித்தோன்ைலாக இருக்க தவண்டும் 
என்ை சட்டதை பூர்வீகக் குடிைக்கள் இந்தியக் குடிைக்கள் 
என்ெேற்கு தொதுைானது. ஆனால் 0586க்கு முன் 
பிைந்ேவர்கறையும் பூர்வீகக் குடிகைாக ஆக்கும் சட்டம் தேறவ 
இல்றல. இேன் மூலம் அதிகைான பவளிநாட்டவர்கள் 
இந்தியர்கைாக ஆக்கப்ெடுவார்கள். இது தேறவயற்ை 
ைடத்ேனைான சட்டத்திருத்ேம் என்ெது கவனிக்கத்ேக்கது. 
ஆனாலும் இது சட்டைாக்கப்ெட்டு விட்டது. 

 

 
 

உள்நாட்டவர்கள் ெற்றி கவறலப்ெடாைல் 
பவளிநாட்டவர்களுக்கு குடியுரிறை வேங்குவறே தைலும் 
அதிகரிக்க 2003 ஆம் ஆண்டு ைற்பைாரு திருத்ேம் 
பசய்யப்ெட்டது. 

0586ஆம் ஆண்டு வறர இந்தியாவில் பிைந்ேவர்கள் 
குடிைக்கள் என்ெறே விரிவுெடுத்தி 2004 வறர பிைந்ேவர்கள் 
இந்தியர்கள் எனவும், அவர்களின் பெற்தைார் இந்தியராக 
இருக்க தவண்டும் எனவும் விரிவாக்கப்ெட்டது. 

முன்னர் உள்ை சட்டப்ெடிதய இதில் 
பசால்லப்ெட்டவர்களுக்கும் குடியுரிறை கிறடத்து விடும். 
இந்தியப் பெற்தைாருக்கு எப்தொது பிைந்ோலும் ஒருவர் 
இந்தியராகி விடுவார். 2020 ல் ஒருவர் பிைந்ோலும் பெற்தைார் 
இந்தியராக இருந்ோல் அவரும் இந்தியக் குடிைகனாக 
ஆகிவிடுவார்.  இந்ேச்சட்டத்ோல் எந்ேப் ெயனும் இல்றல என்ை 
தொதும் இந்ே அறிவீனைான சட்டத்றே இயற்றினார்கள். 

பவளிநாட்டவர்களுக்கு குடியுரிறை அளிக்கும் 
சட்டங்கறைத் இயற்ைத் ோன் ைத்திய அரசுக்கு அதிகாரம் 
உள்ைது. முன்னதர இந்திய அரசியல் சாசனப்ெடி குடிைக்கைாக 
இருப்ெவர்களின் குடியுரிறைறய ைாற்றியறைக்க எந்ே 
அரசுக்கும் அதிகாரம் இல்றல. எந்ேக் குடிைக்கள் 
ஆட்சியாைர்கறைத் தேர்வு பசய்கிைார்கதைா அவர்களின் 
குடியுரிறைறய தகள்வி தகட்க அதிகாரம் கிறடயாது.  

ஆனாலும் நாட்டில் உள்ை அறனத்து ைக்களும் ோங்கள் 
இந்தியர்கள் என்ெறே நிரூபிக்க தவண்டும் என இரு 
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சட்டவிதிகறை அப்தொறேய பிரேைர் வாஜ்ொய் பகாண்டு 
வந்ோர். 

நன்ைாகக் கவனத்தில் றவயுங்கள்! பவளிநாட்டில் இருந்து 
வந்ேவர்களுக்கு குடியுரிறை வேங்குவது குறித்து சட்டம் 
இயற்றும் அதிகாரம் ோன் அரசுக்கு உள்ைது. 

முன்னதர குடிைக்கைாக உள்ைவர்களின் குடியுரிறை 
குறித்து தகள்வி தகட்ெது, குடிைக்கள் என்று ஆவணங்களின் 
ெடி நிரூபிக்கச் பசால்வது அதயாக்கியத்ேனத்தின் 
உச்சகட்டைாகும்.  

குடிைகன் என்ை ேகுதிறயப் பொறுத்ே வறர ஆட்சியில் 
இருப்ெவர்களும் நாமும் சைைான நிறலயில் உள்ைவர்கள். 
பிரேைரும் நம்றைப் தொல் குடிைகன். குடிைகன் என்ை ேகுதியில் 
நாமும் ஆட்சியாைர்களும் சைைானவர்கள். நம்றைப் தொல் 
குடிைகன்கைாக உள்ை ஆட்சியாைர்கள் நைது குடியுரிறைறய 
நிரூபிக்கச் பசால்கிைார்கள் என்ைால் இந்தியா இவர்களின் 
பசாத்ோ என்று சிந்திக்க தவண்டும். 

பவளிநாட்டவருக்கு குடியுரிறை அளிக்கும் அதிகாரம் 
ைட்டுதை உள்ைது என்ெறேக் கூட அறியாைல் பசாந்ே நாட்டு 
ைக்கறைக் தகள்வி தகட்கும் வறகயில் 2113 ஆம் ஆண்டு 
வாஜ்ொய் இரு சட்டங்கறைக் பகாண்டு வந்ோர். 
அறவ ோன் NPR ைற்றும் NRC 

 

 

0586க்கு முன் பிைந்ேவர்கறைக் கண்டறிய NPR (NATIONAL 
POPULATION REGISTER) தேசிய ைக்கள் போறக ெதிதவடு 
ேயாரிக்க தவண்டும். 

 அந்ேக் கணக்பகடுப்பின் போடர்ச்சியாக National 
Register of Indian Citizens (NRIC) எனும் இந்தியக் குடிைக்கள் 
தேசிய ெதிதவடு கட்டாயம் ேயாரிக்க தவண்டும் என்றும், 
தேசிய அறடயாை அட்றட வேங்க தவண்டும் என்றும், 
குடியுரிறைச் சட்டத்தில் 14A  என்ை விதிறய NRI C என்ை 
பெயரில் உண்டக்கினார். NRIC ோன் ேற்தொது NRC யாக 
ைாற்ைப்ெட்டது. 

இேன் தநாக்கம் என்னபவன்ைால் இந்தியாவில் ெரம்ெறர 
ெரம்ெறரயாக வசித்து வரும் ைக்கள், ோங்கள் இந்தியர்கள் 
என்று நிரூபிக்க தவண்டும் என்ை நிர்ெந்ேத்றே குடிைக்கள் மீது 
திணிப்ெது ோன். 
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பவளிநாட்டவர்களுக்கு குடியுரிறை வேங்குவேற்குரிய 
சட்டம் என்ை பெயரில் பூர்வீகக் குடிகைான அறனத்து 
இந்தியர்கறையும் கணக்பகடுத்து, அவர்களின் முன்தனார்கள் 
1950க்கு முன் பிைந்ேறே நிரூபிக்க தவண்டும் என்ை 
அவசியத்றே ஏற்ெடுத்தினார். 

பவளிநாட்டவர்கறைக் கண்டறிவேற்கான சட்டம் என்ை 
பெயரில் பசாந்ேக் குடிைக்கறைக் கணக்பகடுத்து அவர்கைது 
முன்தனார்களின் பிைப்புச் சான்றைக் தகட்கும் 
அதயாக்கியத்ேனைான சட்டதை இது. 

யார் பவளிநாட்டில் இருந்து குடிதயறினார்கதைா 
அவர்கறைக் கண்டறிந்து அவர்களிடம் ஆோரம் தகட்டால் அது 
சரியான நடவடிக்றகயாகும். ஒவ்பவாரு குடிைகனிடமும் 
கணக்பகடுத்து அரசின் விருப்ெப்ெடி குடியுரிறை வேங்கும் 
அதிகாரத்றே எடுத்துக் பகாள்ைதவ இறே வாஜ்ொய் பகாண்டு 
வந்ோர். 

திருைணத்றேப் ெதிவு பசய்யும் நறடமுறை ேற்தொது 
ோன் உள்ைது. உங்கள் முப்ொட்டன் காலத்தில் அந்ே வேக்கம் 
இருக்கவில்றல. உன் ோய்க்கும் ேந்றேக்கும் திருைணம் நடந்ே 
ெதிதவட்றடக் காட்டினால் ோன் உன்றன அவர்களின் ைகனாக 
ஒப்புக் பகாள்தவாம் என்று கூறுவது எவ்வைவு ைடத்ேனதைா 
அறேவிட ஆயிரம் ைடங்கு ைடத்ேனைானது இந்ேக் 
கணக்பகடுப்பு. 

(NPR முறையில் ஒரு கணக்பகடுப்றெயும் நடத்தி முடித்து 
விட்டார்கள். விெரீேம் புரியாைல் நாமும் அறே பசன்ஸஸ் என 
நம்பி ஒத்துறேத்து விட்தடாம் என்ெது ேனி விஷயம்) 
NPR (NATIONAL POPULATION REGISTER) என்ெது ஏற்கனதவ 
வேக்கத்தில் இருந்து வந்ே பசன்சஸ் கணக்பகடுப்பு அல்ல. 

முேலில் (NPR - NATIONAL POPULATION REGISTER) என்ை 
முறையில் நாட்டில் உள்ை அறனவறரயும் கணக்கு எடுக்க 
தவண்டும். இந்தியர், இந்தியர் அல்லாேவர் என்ை தவறுொடு 
இன்றி அறனவறரப் ெற்றியும் ேகவறலத் திரட்ட தவண்டும்.  

திரட்டிய ேகவறல NRC றய தீர்ைானிக்கும் அதிகாரம் 
உறடய குடியுரிறை ேறலறை அதிகாரிக்கு வேங்க தவண்டும். 
NRC க்கு முன் பசய்ய தவண்டிய முேல் கட்டப்ெணி ோன் NPR. 
இது ைத்திய அரசு பவளியிட்டுள்ை NPR Ma n u a l  தலதய 
குறிப்பிடப்ெட்டுள்ைது. 
Rule 5: Officials of the Central Government, State Governments 
and local bodies to assist the Registrar General of Citizen 
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Registration : Every official of the Central Government, State 
Government, local bodies or their undertakings shall assist the 
Registrar General of Citizen Registration or any person 
authorized by him in this behalf, in preparation of the database 
relating to each family and every person, and in implementing 
the provisions of these rules.  

இது குடியுரிறை வேங்கும் அதிகாரியின் கீழ் ோன் 
எடுக்கப்ெடுகிைது என்று இந்ே தைனுவலில் குறிப்பிடப்ெட்டு 
உள்ைது. தைனுவலில் ெல இடங்களில் இது 
குறிப்பிடப்ெட்டுள்ைது. 

எனதவ NPR கணக்பகடுப்பு விெரத்றே றவத்து 
குடியுரிறை அளிக்கும் அதிகாரிகள் பெற்தைார்கள் குறித்து உரிய 
ஆோரம் வேங்காே இந்து, முஸ்லிம், கிறித்ேவர் உள்ளிட்ட 
அறனவருக்கும் குடியுரிறை அதிகாரிகள் சம்ைன் 
அனுப்புவார்கள். அவர்கள் முன் ஆஜராகி அவர்கள் தகட்கும் 
ஆவணங்கறைக் பகாடுக்க தவண்டும்.  

அவர்கள் தகட்கும் ஆோரம் பகாடுக்காவிட்டால் 
குடியுரிறை ெதிதவட்டில் (National Register of Citizens) உங்கள் 
பெயறரப் ெதிய ைாட்டார்கள். 

அறனவறரப் ெற்றிய விெரமும் (NPR - NATIONAL 
POPULATION REGISTER) ெதிதவட்டில் உள்ைோல் இரண்றடயும் 
ஒப்பிட்டு பிரித்து எடுப்ெது அவர்களுக்கு எளிோனது. 
பசன்ஸஸ் கணக்பகடுப்புக்கும் NPR கணக்பகடுப்புக்கும் உள்ை 
வித்தியாசம் விைங்குகிைோ? 

NPR கணக்பகடுப்பு எடுக்கும் தொது உங்கறைக் 
கட்டாயப்ெடுத்ே ைாட்டார்கள். கடுறை காட்ட ைாட்டார்கள். 
நீங்கள் பகாடுக்கும் ேகவறலப் பெற்றுக் பகாண்டு தொய் 
விடுவார்கள்.  அந்ேத் ேகவறல அவர்கள் NRC க்கு 
வேங்குவார்கள். அேன் பின்னர் ோன் இேன் ஆெத்து 
உங்களுக்குத் பேரிய வரும். 

இேற்கு ைக்கள் கடும் எதிர்ப்பு காட்டிய பின்னர் NPR 
கணக்பகடுப்பு எடுக்கும் தொது பெற்தைார் குறித்து 
தகட்கப்ெடாது என்று ைத்திய அரசு அறிவித்துள்ைது. 
பெற்தைார் குறித்ே விெரம் இதில் தகட்காவிட்டாலும் NRC க்கு 
இத்ேகவல் பகாண்டு பசல்லப்ெட்ட பின் அது குறித்து 
உங்களிடம் தகட்ொர்கள்.  
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எனதவ NPR கணக்கு எடுக்கும் தொது உங்கள் 
பெற்தைார் குறித்ே விெரங்கறைக் தகட்டாலும், 
தகட்காவிட்டாலும் இரண்டுதை சைைானறவ ோன்.  

ஏபனனில் இந்ேக் கணக்றக குடியுரிறை அதிகாரியிடம் 
பகாண்டு பசன்ை பின் அந்ே அதிகாரி இந்ே விெரங்கறைக் 
தகட்ொர். அப்தொது கட்டாயம் அந்ே விெரங்கறைக் 
பகாடுத்தே ஆக தவண்டும் 

NPR என்ெது பெண்களின் கற்றெச் சூறையாட 
விரும்பும் கயவர்கள் அன்பொழுக தெசி குளிர் ொனம் ேந்து 
ையக்கைறடயச் பசய்ேல் தொன்ைோகும். 
NRC என்ெது ையங்கிய பெண்ணின் கற்றெச் சூறையாடுேல் 
தொன்ைோகும். 

 

 

NRC  (National Register of Citizens) இது ஒரு ெதிதவடு 
ஆகும். இந்ேப் ெதிதவட்டில் உங்கள் பெயறர அதிகாரிகள் 
ெதிவு பசய்ோல் ைட்டுதை நீங்கள் இந்தியர்கள். இதில் ெதிவு 
பசய்யப்ெடாேவர்கள் இந்தியர்கள் அல்ல. எப்ெடி ெதிவு 
பசய்வார்கள்? 

NPR கணக்பகடுக்கும் தொது நீங்கள் விெரங்கள் 
பகாடுத்ே பின் நீங்கள் எேற்கு ஆோரம் பகாடுக்காைால் 
இருந்தீர்கதைா அவற்றைக் பகாண்டு வந்து சைர்ப்பித்து 
குடியுரிறை பெற்றுக் பகாள்ளுங்கள் என்று சம்ைன் வரும். 

குடியுரிறை அதிகாரிகள் தகட்கும் ஆோரங்கறை நீங்கள் 
வேங்கி அவர்கள் திருப்தி அறடந்ோல் NRC எனும் 
ெதிதவட்டில் உங்கள் பெயர் இடம் பெறும். அப்தொது ோன் 
நீங்கள் இந்தியர் ஆவீர்கள். 

அவர்கள் தகட்கும் ஆோரம் உங்களிடம் இல்லாவிட்டால் 
அந்ேப் ெதிதவட்டில் உங்கள் பெயர் இடம் பெைாது. அதில் 
இடம் பெைாவிட்டால் நீங்கள் இந்தியர் அல்ல. 

பசாந்ே நாட்டு ைக்கறைக் குடிைக்கள் என நிரூபிக்கச் 
பசால்லும் இந்ேக் பகாடூரைான சட்டத்தின் விெரீேம் புரியாைல் 
அன்றைக்கு அறனத்து கட்சிகளும் இறே ஆேரித்ேன.  

இது பவகுஜன ைக்கறைச் பசன்ைறடயாைல் 
ொராளுைன்ைத்தோடு றவத்துக் பகாண்டோல் முஸ்லிம்கள் 
உள்ளிட்ட யாரும் இேன் ொதிப்றெ அப்தொது உணரவில்றல. 
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குடிைக்கள் என்ெறே எப்ெடி நிரூபிக்க தவண்டும்? 
 

உங்கறைப் ெற்றிய விெரங்களுடன் உங்கள் பெற்தைார் 
இந்தியாவில் பிைந்ோர்கள் என்ெறேயும் நிரூபிக்க தவண்டும். 
பிைப்பு, இைப்பு ெதிவு இல்லாே காலத்தில் வாழ்ந்ேவர்கள் 
இந்தியாவில் ோன் பிைந்ோர்கள் என்று எப்ெடி நிரூபிக்க 
முடியும்? பெரும்ொலான ைக்கைால் நிரூபிக்க முடியாது. 

பிைப்பு - இைப்புக்கறைப் ெதிய தவண்டும் என்று ைத்திய 
அரசு சட்டம் இயற்றியதே 1969ல் ோன். ஆனால் அேற்கு 
முன்னர் பிைந்ேவர்களுக்குப் பிைப்புச் சான்றிேழ் இருக்காது. 

ஒவ்பவாருவரும் பெற்தைாரின் பிைந்ே நாள், பிைந்ே இடம் 
எது என்ெறே ஆோரத்துடன் காட்ட தவண்டும் என்ைால், இது 
எவ்வைவு பெரிய முட்டாள்ேனம். எத்ேறன தெருக்கு இது 
சாத்தியைாகும் என்ை அடிப்ெறட அறிவு கூட இல்லாைல் NPR 
ஐ  திணித்து நாட்டு ைக்கறை அறலக்கழிக்கப் தொகிைார்கள்.. 

ஆோர், தரசன் கார்டு, வாக்காைர் அட்றட ஆகியன 
குடியுரிறைக்கான ஆோரைாக எடுத்துக் பகாள்ைப்ெடாது. 
உங்கள் பெற்தைார் 1950க்கு முன் இந்தியாவில் பிைந்ோர்கள் 
என்ெறே நிரூபிக்க தவண்டும். 
 

இந்ேக் பகாடூரைான ஈவு இரக்கைற்ை சட்டம் பசாந்ே நாட்டு 
ைக்களில் ெலறர அகதிகைாக ஆக்கிதய தீரும். 
 

முஸ்லிைல்லாேவர்களுக்கும் ொதிப்பு 
இந்ேக் கணக்பகடுப்பு எடுக்கப்ெட்டால் அதிக அைவில் 

இந்துக்களும், குறைவான அைவில் முஸ்லிம்களும் அரசு 
தகட்கும் ஆவணங்கறை வேங்க முடியாைல் இந்தியர்கள் 
அல்லர் என முத்திறர குத்ேப்ெட்டு அகதிகள் முகாமில் 
அறடக்கப்ெடுவார்கள். 

அஸ்ஸாமில் இந்ேக் கணக்பகடுப்பு நடத்ேப்ெட்ட தொது 
7 லட்சம் முஸ்லிம்களும் 12 லட்சம் முஸ்லிைல்லாேவர்களும் 
ஆோரங்கறைக் காட்ட முடியவில்றல.  

இது தொல் எங்தக இந்ேக் கணக்கு எடுத்ோலும் அதிக 
அைவில் இந்துக்கதை குடியுரிறை இேப்ொர்கள். 

நீங்கள் இந்தியர் என்ெது உலகுக்தக பேரிந்ோலும், நீங்கள் 
எந்ேப் ெேவிறய இந்தியாவில் வகித்ோலும், நீங்கள் அரசு 
ஊழியராகப் ெணி புரிந்ோலும் அது இந்தியர் என்ெேற்கான 
ஆோரைாக எடுத்துக் பகாள்ைப்ெடாது. 

இந்தியாவின் முன்னாள் ஜனாதிெதி ெக்ருதீன் அலி 
அஹ்ைது குடும்ெத்தினர், அஸ்ஸாம் முன்னாள் முேல்வர் 
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அன்வரா றேமூர் உள்ளிட்ட ெலருக்கு குடியுரிறைறயப் ெறித்து 
விட்டார்கள். ஜனாதிெதி ெேவி வகித்ேதும், முேல்வர் ெேவி 
வகித்ேதும் கூட இந்தியர் என்ெேற்கு ஆோரைாக எடுத்துக் 
பகாள்ைப்ெடவில்றல. 

கார்கில் தொர் வீரர் தைஜர் ஸனாவுல்லாவுக்கு குடியுரிறை 
இல்றல. இராணுவத்தில் உயிறரக் பகாடுத்து தொராடிய 
ஆோரத்றேக் பகாடுத்ோலும் அது இந்தியர் என்று நிரூபிக்க 
ஆோரமில்றல என்று குடியுரிறை அதிகாரிகள் ைறுத்து 
விடுவார்கள். சட்டைன்ை உறுப்பினர்கள், காவல் துறையினர் 
என ெலரது குடியுரிறை அஸ்ஸாமில் ெறிக்கப்ெட்டுள்ைது. 

அவர்களிடம் எல்லா ஆோரரங்களும் இருந்ேன. ஆனால் 
பெற்தைார் 1950க்கு முன் இந்தியாவில் பிைந்ோர்கள் என்ை 
ஆோரத்றேக் காட்ட முடியவில்றல. அல்லது முக்கியைான 
தெப்ெர் – அதுோன் லஞ்சம் – பகாடுக்க முடியவில்றல என்ெது 
ோன் காரணம். 

38 வருடம் இந்திய விைானப் ெறடயில் தசறவயாற்றிய 
ஜபிந்ேர் ஷர்ைா என்ெவர், ஆவணங்கறைச் சைர்ப்பிக்க 
முடியாைல் இந்தியர் அல்ல என்று கூறி ேடுப்பு முகாமில் 
அறடக்கப்ெட்டுள்ைார். அவறரப் தொல ஏராைைான 
இந்துக்கள் அகதிகைாக ஆக்கப்ெட்டுள்ைார்கள்.  

முஸ்லிைல்லாே ைக்கதை! உங்களிடம் உங்கள் ோய் 
ேந்றேயின் பிைந்ே நாளுக்கு ஆோரம் உள்ைோ? இல்றல 
என்ைால் உங்களிடம் தவறு எந்ே ஆோரம் இருந்ோலும் நீங்கள் 
அகதிகள் ோன். 

முஸ்லிம்களில் அதிகைானவர்களிடம் ொஸ்தொர்ட் 
உள்ைது. இது ைட்டும் ஓரைவுக்கு ஆோரைாக எடுத்துக் 
பகாள்ைப்ெடும். கிராைத்தில் வாழும் முஸ்லிைல்லாே ைக்களுக்கு 
ொஸ்தொர்ட் இல்றல. எனதவ அதிகம் ொதிக்கப் தொவது 
முஸ்லிைல்லாே ைக்கதை. 

தைலும் குடியுரிறைப் ெதிதவட்டில் உங்கறை இடம் 
பெைச் பசய்ய இலட்சக்கணக்கில் லஞ்சம் பகாடுக்கும் நிறல 
ஏற்ெடும். சில தநரங்களில் பெண்களின் கற்பும் விறல 
தெசப்ெடும். 

ோறயயும், பிள்றைறயயும் பிரிப்ொர்கள். 
கணவறனயும், ைறனவிறயயும் பிரிப்ொர்கள். 
அண்ணறனயும், ேம்பிறயயும் பிரிப்ொர்கள். ஒருவருக்கு 
குடியுரிறை பகாடுத்து இன்பனாருவறர அகதியாக்குவார்கள். 
இது ஒன்றும் யூகதைா கற்ெறனதயா அல்ல. அஸ்ஸாம் ைக்கள் 
இறேத்ோன்  இப்தொது அனுெவித்து வருகிைார்கள். முன்னர் 
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நாம் குறிப்பிட்ட கார்கில் வீரர் ஸனாவுல்லா இந்தியர் அல்ல. 
அவரது ைறனவி இந்தியக் குடியுரிறை பெற்றுள்ைார். 

இத்ேறகய தெராெத்திலிருந்து நம்றையும், நம் 
சந்ேதிகறையும் ொதுகாக்க தவண்டாைா? அேற்குரிய தீர்றவக் 
காண தவண்டாைா ? 

NPR கணக்பகடுப்புக்கு நாம் ேகவல்கறைக் பகாடுப்ெது 
என்ெது, நைக்கு நாதை தோண்டிக் பகாள்ளும் சவக்குழியாகும். 
NPR ன் விெரீேம் புரியாைல் நைக்தகன் வம்பு என்று ஒதுங்கி 
இருப்தொர் வருமுன் காக்கத் ேயாராக தவண்டும் 
என்ெேற்காகதவ இந்ேப் பிரசுரம். 

இப்தொது திருத்ேப்ெட்ட CAA  சட்டப்ெடி 
முஸ்லிைல்லாேவர்கள் எவ்விே ஆவணம் இல்லாவிட்டாலும் 
குடியுரிறை பெற்றுவிடலாம் என்று நிறனத்ோல் அவர்கள் 
CAA  சட்டத்றே சரியாக அறியவில்றல என்று பொருள். 

 

 

ொகிஸ்ோன், ஆப்கானிஸ்ோன், வங்கதேசம் ஆகிய 
நாடுகளில் இருந்து ஆவணங்கள் இன்றி அகதிகைாக வரும் 
இந்துக்கள், கிறிஸ்ேவர்கள், சீக்கியர்கள், ொர்சிகள், பஜயின் 
ைேத்தினர், ெவுத்ே ைேத்தினர் ஆகிதயாருக்கு உரிய 
ஆவணங்கள் எதுவுமில்றல என்ைாலும் இந்தியக் குடியுரிறை 
வேங்கப்ெடும். 
இது ோன் ேற்தொது திருத்ேப்ெட்ட CAA எனும் சட்டம்.  

ொகிஸ்ோன், ஆப்கானிஸ்ோன், ெங்கைாதேஷ் ஆகிய 
நாடுகளில் இருந்து வந்ேவர்களுக்குத் ோன் இச்சட்டம். 
அஸ்ஸாமில் குடிதயறியவர்களுக்காகதவ இது பகாண்டு 
வரப்ெட்டது.  

ேமிேகத்தில் உள்ை இந்துக்களுக்கும், கிறித்ேவர்களுக்கும், 
பிை சமுோய ைக்களுக்கும் இந்தியர் என்ெேற்கான ஆோரம் 
இல்லாவிட்டால் CAA  சட்டத்தின் ெடி குடியுரிறை கிறடக்காது.  
ஏபனனில் இங்குள்ை இந்துக்களும் ைற்ைவர்களும் தைற்கண்ட 
மூன்று நாடுகளில் இருந்து வரவில்றல. வந்திருக்க முடியாது.  

அப்ெடி இந்துக்கள் வாதிட்டால் வாதிடும் இந்துக்கள் 
தைற்கண்ட மூன்று நாடுகளில் ஏதோ ஒன்றில் இருந்து 
துன்புறுத்ேலுக்கு ஆைாகி இந்தியாவுக்குள் நுறேந்ேேற்கான 
ஆோரத்றேக் காட்ட தவண்டும். அப்ெடி காட்டினால் ோன் 
CAA  சட்டம் இந்துக்கறைக் காப்ொற்றும். 
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அப்ெடிக் காட்ட முடியாவிட்டால் முஸ்லிம்களுடன் 
தசர்ந்து ைற்ைவர்களும் அகதிகள் முகாமுக்குப் தொய் 
ஆகதவண்டும். 

எனதவ NPR, NRC சட்டப்ெடி கணக்கு எடுக்கும் 
தொது ஆோரம் வேங்க முடியாே ேமிழ்நாட்டில் உள்ை எல்லா 
ைேத்ேவர்களும், ைேத்துக்கு அப்ொற்ெட்டவர்களும் அகதிகைாக 
ஆக்கப்ெடுவார்கள். 

குறிப்ொக வீடு இல்லாே நறடொறேவாசிகள், புயல், 
பவள்ைம், சுனாமி, தீ விெத்து தொன்ை இடர்ொடுகளில் 
ஆவணங்கறை இேந்ேவர்கள்; எறேயும் ஆவணப்ெடுத்தி 
றவக்காே றகநாட்டுப் தெர்வழிகள்; ைற்றும் கிராைப்புை ைக்கள் 
ேங்கறைப் ெற்றிய ஆவணத்றேதய பகாடுக்க முடியாே தொது 
பெற்தைாரின் ஆவணத்றே எப்ெடி பகாடுப்ொர்கள்? 

07-2-2121 அன்று முனீந்ேர் பிஸ்வாஸ் எனும் இந்து 
இந்தியர் அல்ல என்று உச்ச நீதிைன்ைத்ோல் அறிவிக்கப்ெட்டார். 
இவர் அஸ்ஸாமில் நீண்ட காலைாக வசித்து வந்ே தொதும் 
இந்துவாக இருப்ெது இவறரக் காப்ொற்ை முடியவில்றல.  

ஏன் என்ைால் இவர் ொகிஸ்ோன், ெங்கைாதேஷ், 
ஆப்கானிஸ்ோன் ஆகிய நாடுகளில் இருந்து அஸ்ஸாமில் 
குடிதயைவில்றல. ைாைாக அண்றட ைாநிலைான தைற்கு 
வங்கத்தில் இருந்து குடிதயறினார். இேனால் இவருக்கு புதிய 
சட்டத்திருத்ேப்ெடி குடியுரிறை கிறடக்கவில்றல.  

இவர் ொகிஸ்ோனில் இருந்து குடிதயறியவராக 
இருந்ோல் இவர் இந்து என்ெோல் CAA  சட்டப்ெடி இந்தியக் 
குடியுரிறை பெற்று இருப்ொர். 

இது ோன் ேமிேகத்து இந்துக்களுக்கும் ஏற்ெடும். 
கிறித்ேவர்களுக்கும் ஏற்ெடும்.  

அதிகாரிகள் தகட்கும் ஆவணம் உங்களிடம் 
இல்லாவிட்டால் நீங்கள் இந்துவாக இருந்ோலும், கிறித்ேவராக 
இருந்ோலும் இச்சட்டம் உங்கறைப் ொதுகாக்காது. ஏபனனில் 
நீங்கள் தைற்கண்ட மூன்று நாடுகளில் இருந்து 
குடிதயறியவர்கள் அல்லர். 

இதே காரணத்துக்காகத் ோன் இலங்றக அகதிகளுக்கு 
இச்சட்டத் திருத்ேம் ெயனளிக்கவில்றல. உோரணைாக 
ேமிேகத்தில் NPR, NRC கணக்பகடுக்கும் தொது 91லட்சம் 
இந்துக்கள் 21லட்சம் முஸ்லிம்கைால் ஆோரம் காட்ட 
முடியாவிட்டால் 71 லட்சம் தெரும் அகதிகள் ோன்.  

அதிக இந்துக்கள் அகதிகைாக ஆகிைார்கதை அறேத் 
ேடுக்க தவண்டுதை என்று அரசு நிறனத்ோல் இப்தொறேய 



16 
 

CAA  சட்டம் உேவாது. ஏபனனில் இவர்கள் ொகிஸ்ோன் 
ெங்கைாதேசில் இருந்து குடிதயறியவர்கள் அல்லர். 

இேற்காக தவபைாரு CAA  சட்டம் இயற்ை தவண்டும். 
இது இனிதைல் சாத்தியைாகாது.  

ஏற்கனதவ பசய்ே திருத்ேதை பகாந்ேளிப்றெ ஏற்ெடுத்தி 
உள்ை தொது ைற்பைாரு திருத்ேம் பசய்ய முடியாது. 
முஸ்லிம்கறை ைட்டும் ேனிறைப்ெடுத்ே முடியாது. 

இப்தொது பசால்லுங்கள்! இது முஸ்லிம்களுக்கு 
ைட்டுைான பிரச்சறனயா? அறனத்து இந்தியர்களுக்குைான 
பிரச்சறனயா?  

ஒரு தவறை CAA  சட்டம் வாெஸ் பெைப்ெட்டால் 
அேன் ெலன் அஸ்ஸாம் முஸ்லிம்களுக்குக் கிறடக்கும். ைற்ை 
ைாநிலத்ேவருக்கு இேனால் ெலன் இல்றல. வாெஸ் 
பெைாவிட்டால் அஸ்ஸாமில் அகதிகைாக ஆக்கப்ெட்ட 
முஸ்லிம்கள் அகதிகள் என உறுதி பசய்யப்ெடுவார்கள். 
ைற்ை ைாநிலத்ேவர்களுக்கு இச்சட்டம் கடுகைவும் உேவாது. 
NPR, NRC ஆகிய சட்டங்கள் ோன் உங்கறை அகதிகைாக 
ஆக்கும்.  

CAA  சட்டத்றே வாெஸ் வாங்கி விட்டு NPR, NRC 
ஆகிய கணக்பகடுப்புகள் எடுக்க முறணந்ோல் அறேத் ோன் 
தீவிரைாக எதிர்க்க தவண்டும். அறே ஒழித்துக் கட்டும் வறர 
தொராட தவண்டும். அறேயும் மீறி கணக்பகடுக்க வந்ோல் 
இேற்கு என்ன ோன் தீர்வு? 

NPR கணக்கு எடுக்க வரும்தொது இந்து, முஸ்லிம் 
என்ை தவறுொடு இன்றி அவர்கள் தகட்கும் எந்ே விெரமும் 
பசால்லக் கூடாது.  அவர்கள் நீட்டும் ெடிவத்தில் றகதரறகதயா 
ஒப்ெதைா றவக்கக் கூடாது.  
NPR எடுக்க முடியாைல் விரட்டி அடித்ோல் அேன் பின்னர் 
NRC ெதிதவடு ேயாரிக்க முடியாது. 
அரறச விட ைக்கள் ோன் பெரிது. 
இது குடிைக்களின் அரசு. 
நைக்குத் ோன் எல்லா அதிகாரமும் உள்ைது.  
எந்ே அரசும் ைக்கறை பவல்ல முடியாது. 
நம்றைப் ொதிக்கும் இந்ேக் கருப்புக் கணபகடுப்றெ முற்ைாகப் 
புைக்கணிப்தொம். 
நைது குடியுரிறைறயப் ொதுகாப்தொம் 
 
 

 


