
CAB / CAA 2019 ப�ற�ய ேக�வ�க�
 
1. ���ரிைம த���த� ச�ட� எ�றா� எ�ன?
 
2014 �� ��ன� இ�த�யா��� வ�த ஆ�கானி�தா�, ப�களாேத� அ�ல�
பாக��தானி���� இ��, ப��த, ��க�ய, சமண, பா�ச� ம��� க�ற��தவ
அகத�க��� ���ரிைம வழ��� ச�ட� இ�.  
 
2. CAB ஒ� ச�டமாக�வ��டதா?  
 
ஆ�. இ�த மேசாதா ஜனாத�பத�ய�� ஒ��தைல� ெப���ள�, அ� இ�ேபா� ஒ�
ச�டமா��.  
 
3. இ�த� ச�ட� அரச�ய� சாசன�ைத ��க�றதா?
 
ஆ�. இ� சம��வ� (அரச�ய� சாசன� �� 14), வா��ரிைம (அரச�ய� சாசன� ��
21) , பா�பா� கா�டாைம (அரச�ய� சாசன� �� 15) ஆக�யவ�ைற�� அரச�ய�
சாசன�த�� �க�ைரய�� �ற��ப�ட�ப���ள மத�சா�ப��ைமைய�� ��க�ற�.  
 
4. ���ரிைம த���த� ச�ட�  ெச�லாத ச�டமா?  
 
ஆ�.  அ� இ��கலா�. அரச�ய� சாசன��� 13 (2) இ� ப�, ���ரிைம த���த�
ச�ட� அ��பைட உரிைமகைள பற��பதா�, அ� �த�ம�ற�களா� அரச�ய�
சாசன���� எத�ரான� எ��  அற�வ��க�படலா�, அ�ப� நட�தா� அ� ெச�லா�
ேபா��.
 
5. இ�த ச�ட� ஏ� ����கைள வ���வ��க�ற�?
 
அமி� ஷாவ�� ����ப�, ஆ�கானி�தா�, ப�களாேத� ம��� பா�க��தானி�
����க� ெப��பா�ைமயாக இ��பதா�, அவ�கைள மத�த�� அ��பைடய��
�����த��யா�,  எனேவ ச�ட�த����� வ�ல�க�ப���ள�.   
 
6. ����க� மத�ைத எத��ெகா�ளவ��ைல எ�ப� உ�ைமயா?
 
இ�ைல. பாக��தானி� அ�மத�யா�� ப�ச��தானி� ப��ச�க��
க�ைமயான மத �����த��� ஆளாக��றன�.
 
7. இ�த ச�ட� யாைர ேவ��ெம�ேற �ற�கணி�க�ற�?
 
மியா�மைர� ேச��த ேராஹ��க�யா�க�, இல�ைகைய� ேச��த தமிழ�க�,
(���� ம��� இ�� இ�வ��), பாக��தாைன� ேச��த அ�மத�யா, �னாைவ�
ேச��த உ���க� உ�ளி�ேடா�க�.
 
 



8. இ�த�யாவ�� வா��� வ�� ����க��� இ�த� ச�ட�த�� பாத���க�
எ�ன?
 
இ�த� ச�ட� �ற��பாக �ல� ெபய��ேதா�ட� ம��ேம ெதாட��ைடய�. ஆனா�,
�ற��பாக பா�பா� கா��க�ற அரச�ய�� காரணமாக,  இ�� தைல�ைறகளாக
வா��� வ�க�ற இ�த�ய ����களா� அவ�களி� ச�க ெபா�ளாதார
காரண�களா� த�க� வரலா���த�யான  இ��ைப ஆவண�க� �ல�
உ�த��ப��த��யவ��ைல எ�றா� அவ�க� பாத��க�ப�வா�க�.  ேதச�ய
ம�க� பத�ேவ� ம��� ேதச�ய ��ம�க� பத�ேவ� ஆக�யைவ
 ெவளி�பைட�த�ைம இ�லாத ந�ைலய�� அவ�க� பாத��க�ப�வா�க�.
 
9. இ�த�யா��� ��ெபய��த ����க��� இ�த� ச�ட�தா� ஏ�ப��
பாத���க� எ�ன?
 
இய�பான உரிைம எ�ற வைகய��  இ�த�ய ���ரிைமைய நா�க��ற அைன��
����க��,  அவ�கைள� ேபாலேவ நா�க��ற இ���க����
தர�ப�வ�ேபா�ற  ���ரிைமைய� ெபற மா�டா�க�. இ� தனி�ப�ட வ���ப
அத�காரமாக ம��ேம இ����
 
10. ெக� வ�த��க�ப�ட ேதத�யாக �ச�ப� 31 ஏ� ந��ணய��க�ப���ள�?
 
இ�த ேதத��� அரசா�க� எ�த காரண�ைத�� ெதரிவ��கவ��ைல, எ�த
காரண�ைத ��ைவ��� எ��ேம அதைன ந�யாய�ப��த�மி�ைல.
 
11 ச�ட� "�����த�ப�ட மத�த�ன���" அைட�கல� த�மா?
 
" �����த�ப�ட ச��பா�ைமய�ன�” எ�ற வா��ைதைய ச�ட�
�ற��ப�டவ��ைல, அதாவ� ச�டவ�ேராதமாக ��ேயற�ய அைனவ���� அவ�க�
மத�த�யாக '�����த�ப�டா�க�'  எ��  ந��ப��கவ��ைல எ�றா��
���ரிைம வழ�க�ப��.
 
12. இ�த� ச�ட�த��ப� ���ரிைம ேகார ��யாதவ�க��� எ�ன நட���?
 
இ� �ற��� ச�ட� எ��� �றவ��ைல. ஆனா� அசாமி� உதாரண� இ��க�ற�.
அவ�கைள த��� �கா�களி� த��� ைவ�க ����, அத�கான ஏ�பா�க�
ஏ�கனேவ மகாரா��ரா, க�நாடகா ம��� ேம�� வ�க�த�� ெதாட�க���ளன.
 
13. இ�த� ச�ட� த���த� எ�ப� த��� நடவ��ைகயா?
 
2015 ஆ� ஆ�� �தலாக இ� ெதாட�பாக பணிக� நட���ளன. ெவளிநா��ன�
ச�ட�த�� �� பா�ேபா�� வ�த�க� ம��� வ�த�களி� ச�ல மா�ற�க�
ெச�ய�ப���ளன..  பாஜகவ�� 2014 ம��� 2019 ஆ� ஆ��களி� ேத�த�
அற��ைககளி� இ�தைகய ச�ட� அற��க�ப��த�ப�� எ��
ெசா�ல�ப����க�ற�.
 
 
 



14. CAA ச�ட�த����� யா� யா��� வ�ல�� அளி�க�ப����க�ற�?
 
அசா�, ேமகாலயா, மிேசார� அ�ல� த�ரி�ராவ�� பழ���� ப�த�க����,
அ�ணா�சல ப�ரேதச�, மிேசார� ம��� நாகாலா�� ேபா�ற மாந�ல�க����
இ�த� ச�ட� ெபா��தா�.
 
15. த���ப� அ���� ஒ�ப�த� எ�றா� எ�ன?
 
த���ப� அ���வ� எ�ப� ஒ�வைர த���ப� அ���வ� அ�ல� ஒ�வைர
அவ�க� ப�ற�த இட�த��� த���ப� அ���வ�
 
16 ப�களாேத�, ஆ�கானி�தா� ம��� பாக��தா�ட� த���ப� அ����
ஒ�ப�த�ைத இ�த�யா உ�வா�க���ளதா?
 
இ�ைல. இ�த�யா��� அ�தைகய அத�கார��வ ஒ�ப�த� எ��� இ�ைல,
எனேவ ���� "ச�ட வ�ேராதமாக ��ேயற�யவ�கைள" த���ப� அ��ப ��யா�.
 
17. த�ேபாைதய ���ரிைம� ச�ட�, 1955 இ� ப� ச�டவ�ேராதமாக
��ேயற�யவ�க� யா�?
 
ெச��ப�யா�� பா�ேபா�� இ�லாம� இ�த�யா���� �ைழ�த
ெவளிநா�டவைர ‘ச�டவ�ேராத ��ேயற�க�’ எ�� இ�த ச�ட� வைரய��க�ற�.
 
18. ச�டவ�ேராதமாக ��ேயற�யவ�க� �ற��� ���ரிைம த���த� ச�ட� எ�ன
��க�ற�?
 
ஆ�கானி�தா�, ப�களாேத� அ�ல� பாக��தானி� இ��� வ�� 6
ச�க�கைள� ேச��த அைன�� ச�டவ�ேராத ��ேயற�க�� ச�டவ�ேராதமாக
��ேயற�யவ�களாக க�த�பட மா�டா�க� எ�� இ�த ச�ட� ெசா�க�ற�.
 
19. ���� ச�க�ைத� ேச��த �ல�ெபய��ேதா� ம��ேம ச�டவ�ேராதமாக
��ேயற�யவ�க� எ�� அைழ�க�ப�வா�க� எ�� அ��தமா?
 
ஆ�. ச�ட�த�� பாத��� அ�ப��தா� உண���க�ற�.  
 
20. ���ரிைம  CAA இ� ப� எ�வா� வழ�க�ப��?
 
�����த�ப�ட ஆ� ச�க�க���, 11 ஆ��க��� பத�லாக ��ய���� வ�த�
5 ஆ��களாக �ைற�க�ப�க�ற�, இ� ம�ற வைகயான
வ��ண�பதார�க���  11 ஆ��க�தா�.


