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जनगणना विरुद्ध एनपीआर 

सरकारी अविकारी तुमच्या घरी येतील तेव्हा काय कराल 

भारत सरकारने, एप्रिल २०२० ते सप्टेंबर २०२० पर्यतं भारतातील सामान्र्य रप्रिवासी प्रनप्रित करण्र्यासाठी घरोघरी जाऊन सवेक्षण केले जाणार 

असल्र्याचे अचानक जािीर केले (राष्ट्रीर्य लोकसंख्र्या नोंदणी-एनपीआर). २०२१ मध्र्ये भारतात दर दिा वर्ांनी केली जाणारी जनगणना दखेील िोणे 

अपेप्रक्षत आि.े एक अत्रं्यत आवश्र्यक आप्रण प्रनर्यप्रमत िप्रिर्या म्िणजे जनगणना, आप्रण दसुरी एनपीआर-एनआरसीची प्रववादास्पद िप्रिर्या, अशा र्या 

दोन िप्रिर्यांना एकत्र करून, सरकार मदु्दाम गोंधळ आप्रण भीतीचे वातावरण प्रनमााण करीत आि.े नागररक म्िणनू आपण र्या दोन्िी िप्रिर्याचंा कार्यदशेीर 

आधार समजनू घेतला पाप्रिजे आप्रण आवश्र्यक व कार्यद्याने बंधनकारक असलेल्र्या िप्रिरे्यत (जनगणना) भाग घेताना तशािकारे संवाद साधला 

पाप्रिजे आप्रण दसुऱ्र्या म्िणजे एनपीआर िप्रिरे्यवर बप्रिष्ट्कार टाकला पाप्रिजे कारण एनपीआरमध्रे्य प्रवचारले जाणारे िश्न एका साध्र्या लोकसंख्र्या 

नोंदणीच्र्या आवश्र्यकतेच्र्या पप्रलकडचे आिते. 

 

आसामची एनआरसी: एनआरसी बाबत आसामचा अनुभव भरं्यकर आि,े ज्र्यामध्रे्य अंप्रतम एनआरसीमधनू १९ लाख लोकांना वगळण्र्यात आले 

आि.े सरकारन ेर्या िप्रिर्येची अंमलबजावणी करण्र्यासाठी ६ वर्ांत १२२० कोटी रुपर्यांचा खचा केला तसेच ५२,००० सरकारी कमाचाऱ्र्यांची सेवा 

वापरली. सरुुवातीला (प्रडसेंबर २०१७) आसामच्र्या ३.२ कोटी लोकसंख्रे्यपैकी १.२ कोटी, आप्रण नतंर (जलुै २०१८) ४४ लाख आप्रण अखेरीस १९ 

लाख लोक वगळल ेगलेे. र्या िप्रिर्येसाठी आसामच्र्या लोकांना २४,४०० कोटी रुपर्यांिनू अप्रधक खचा करावा लागला. वगळल्र्या गलेेल्र्या १९ लाख 

लोकांच ेभप्रवतव्र्य आजिी अधांतरीच आि.े त्र्यांना आता दीघाकाळ न्र्यार्यालर्यीन लढाई लढावी लागणार आि;े परदशेी नागररक न्र्यार्याप्रधकरणांपासनू 

ते उच्च न्र्यार्यालर्य ते सवोच्च न्र्यार्यालर्यापर्यंत. र्यादी जािीर िोऊन साडेचार मप्रिने उलटून गलेे तरीिी र्या ददुवैी लोकांना त्र्यांना र्यादीतून का वगळण्र्यात 

आले र्याच ेकोणतिेी कारण सांगण्र्यात आललेे नािी! सरकारने राज्र्यात पनू्िा एकदा एनआरसी िप्रिर्यचेा इशारा प्रदलेला आि.े प्रसटीझन्स फॉर जस्टीस 

अँड पीस (cjp.org.in) जवळपास तीन वरे् मैदानात उतरून काम करत आि ेआप्रण आमच्र्या टीमन े१२ लाखांिून अप्रधक लोकांना मदत केली आि.े 

६ जानेवारी रोजी, आम्िी सवोच्च न्र्यार्यालर्याकडून एक अंतररम आदशे िाप्त केला ज्र्यामध्रे्य असे प्रनदशे दणे्र्यात आल ेकी, कोणत्र्यािी मलुानंा एकतर 

आई-वप्रडलापंासनू वेगळे केले जाणार नािी प्रकंवा आसामच्र्या भर्यावि अशा अटक छावण्र्यामंध्रे्य पाठवले जाणार नािी. 

 

जे २१ िश्न सरकार आता निीन एनपीआर-२०२० च्या अंतगगत विचारत आहे तयांच्यामुळे आपल्या गोपनीयतेस िोका वनमागण झाला आहे, 

यामुळे पाळत ठेिली जाऊ शकते आवण सिाांत िोकादायक गोष्ट म्हणजे नागररकतिाच्या मतदानाच्या अविकारापासून िवंचत ठेिले 

जाण्यासाठी लोकसंख्येच्या काही घटकांना लक्ष्य करण्यासाठी ते मदत करू शकतात. एनसीआर-एनआरसी आप्रण जनगणना र्या दोन्िी 

िप्रिर्या एकत्र करून सरकार लबाडी आप्रण अिामाप्रणकपणा करत आि.े राज्र्य सरकारे दोन्िी सवेक्षणे एकाच वेळी करण्र्यासाठी समान अप्रधकारी 

नेमण्र्याची शक्र्यता आि.े म्िणनूच, आपण या दोन्ही गोष्टी स्पष्टपणे समजनू घेणे आणण तयाांच्यामधील फरक ओळखणे आवश्यक आह.े   

• आपण कोणत्र्या िश्नांची उत्तरे प्रदली पाप्रिजेत? 

• कोणत्र्या िश्नांची उत्तरे दणे्र्यास आपण नकार प्रदला पाप्रिजे का? 

• का? 

 

पप्रिली गोष्ट म्िणजे, एनपीआर िप्रिर्या नागररकत्व कार्यदा १९५५ (नागररकत्व दरुुस्ती कार्यदा २०१९) नुसार राबवण्र्यात रे्यत आि,े तर जनगणना 

कार्यदा १९४८ नुसार जनगणना करण्र्यात रे्यत आि.े  

 

आपण जनगणनेसाठी तयार आहोत जशी ती २०११ मध्येही घेण्यात आली होती. आपला विरोि एनपीआर-

एनआरसीला आहे! 
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जनगणना आवण एनपीआर मिील फरक आवण साम्यता 

जनगणना एनपीआर 

जनगणनेच ेिश्न अप्रनवार्या असतात आप्रण त्र्याचंे उत्तर द्यार्यलाच पाप्रिजे एनपीआरचे िश्न ऐप्रच्छक आिते. तुम्ही तयांना उत्तर न देण्याचा 

पयागय वनिडू शकता. 

जनगणनेच्र्या पप्रिल्र्या टप्प्र्यात प्रवचारले गेललेे िश्न ‘घराच्र्या र्यादीच्र्या 

गणती’शी संबंप्रधत असतात जे घरात असलेल्र्या स्वच्छतागिृ,े वीज, 

पाणीपरुवठा इत्र्यादी सपु्रवधांशी संबंप्रधत असतात. 

एनपीआरमधील िश्न म्िणजे जनगणना घरांची माप्रिती अनुसचूीतील 

(दसुऱ् र्या टप्प्र्यातील) एक भाग आि,े ज्र्याची अंमलबजावणी २०२१ 

मध्र्ये िोणार आि;े त्र्यापैकी पालकांच ेजन्म स्थान आप्रण पालकाचंी 

जन्म तारीख असे िश्न सोडून जे र्यापवूी दखेील कधी एनपीआर 

िप्रिर्येचा भाग नव्ित े

जनगणना दर १० वर्ांनी प्रनर्यप्रमतपणे केली जात.े १८७२ पासनूची िी 

सोळावी आप्रण भारताच्र्या स्वातंत्र्र्यानंतरची आठवी जनगणना आि े

पप्रिली एनपीआर २०१० मध्र्ये झाली, ती २०१५ मध्र्ये सधुाररत 

करण्र्यात आली. एनपीआर दर दिा वर्ांनी अद्यर्यावत केली जात 

असल्र्याचा दावा सरकारन ेकेला आि.े एनपीआर र्याद्या बनवणे प्रकंवा 

माप्रिती संकलन प्रनर्यप्रमत कालावधीने केले जावे असे प्रनर्यमामंध्रे्य 

म्िटल ेनािी. म्िणनूच, एनपीआरमागील ितेूकडे सगळे 

संशर्यास्पदरीतीने पाित आिते 

जनगणना िी जनगणना कार्यदा १९४८ मधील तरतदुींनुसार केली जात े एनपीआरला पणूा कार्यदशेीर मान्र्यता नािी. एनपीआर नागररकत्व 

(नागररक नोंदणी आप्रण राष्ट्रीर्य ओळखपत्रे जारी करणे) प्रनर्यम, २००३ 

अंतगात राबप्रवण्र्यात रे्यत आि,े िा एक दयु्र्यम कार्यदा आि.े प्रनर्यम 

कार्याकारीणी / सरकारद्वारे बनवल ेजातात आप्रण संसददे्वारे त्र्याचंी 

छाननी केली जात नािी 

घर र्यादी गणनेत िश्नाचंी स्वतंत्रपणे उत्तरे दणेे आवश्र्यक आि,े उत्तरांच े

रकान ेररक्त असतील 

एनपीआर अनुसचूीमध्रे्य बितुेक उत्तराचंे रकाने आधीच भरललेे 

असतील कारण िा एनपीआर अद्यर्यावत करण्र्याचा कार्यािम आि.े ही 

मावहती तुम्ही सतयावपत करू शकता वकंिा सतयावपत करण्यास 

नकार देऊ शकता. 

जनगणना िप्रिर्या एनआरसीशी संबंप्रधत नािी एनपीआर ि ेएनआरसीच्र्या प्रनप्रमातीच्र्या प्रदशनेे पप्रिले पाऊल आि.े ि े

केवळ २००३ च्र्या प्रनर्यमातच नमदू केलले ेनािी तर ि ेशासनाने दखेील 

संसदते आप्रण गिृमंत्रालर्याच्र्या २०१८-१९च्र्या वाप्रर्ाक अिवालामध्र्य े

मान्र्य केल ेआि.े 

जनगणने दरम्र्यान, जनगणना अप्रधप्रनर्यम १९४८ च्र्या कलम ८ अन्वरे्य 

अचकू माप्रिती दणेे अप्रनवार्या आि,े ज्र्यामध्रे्य असे नमदू केले आि ेकी 

ज्र्या ित्रे्यक व्र्यक्तीला (जनगणनेच्र्या उद्देशाने अप्रधकृत राजपत्रात 

िकाप्रशत केला गलेा आि)े असा कोणतािी िश्न प्रवचारला जाईल ती 

व्र्यक्ती त्र्या िश्नाच ेप्रतच्र्या ज्ञानानुसार र्योग्र्य ते उत्तर दणे्र्यास कार्यद्याने 

बांधील असेल. 

एनपीआरमधील िश्नाचंी उत्तरे दणेे एखाद्या व्र्यक्तीस कार्यद्याने 

बंधनकारक नािी. मात्र, नियम ९ आनि ७ िुसार प्रत्येकाला िोंदिी 

करावी लागले आनि कुटुुंब प्रमखुािे एिपीआर प्रश्ाुंची उत्तरे नदली 

पानिजेत अन्यथा त्याला रु. १०००/ - दुंड िोईल. म्ििजेच उत्तरे ि दिेे 

ि ेऐनछिक आि ेपरुंतु तुम्िी उत्तर ि नदल्यास सरकार तुम्िाला 

सुंशयास्पद िागररक (डीसी) म्िििू घोनित करेल नकुं वा करू शकेल. * 
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जनगणना िा िशासकीर्य ितेूंसाठी आप्रण आप्रथाक आप्रण सामाप्रजक 

संशोधन व प्रनर्योजनाच्र्या अनेक बाबी तसेच सरकारच्र्या धोरण 

आखण्र्याच्र्या (कल्र्याणकारी र्योजना इ.) अनेक पैलूंसाठी आवश्र्यक 

असलेल्र्या राष्ट्रीर्य लोकसंख्रे्यच्र्या माप्रितीचा िाथप्रमक स्रोत आि.े 

एनपीआर िी एक राष्ट्रीर्य लोकसंख्र्या नोंदणी आि ेज्र्यात दशेातील सवा 

‘सामान्र्य रप्रिवाशां’चा तपशील असेल जरी त ेभारताचे नागररक असोत 

प्रकंवा नसोत. अप्रखल भारतीर्य एनआरसीसाठी डेटाबेस तर्यार 

करण्र्यासाठी एनपीआर िप्रिर्या राबवली जात आि े

जनगणनेची माप्रिती भारतात दोन टप्प्र्यात गोळा केली जात.े पप्रिला 

टप्पा घरांची र्यादी करण्र्याचा असतो तर त्र्यानंतरचा दसुरा टप्पा घरगतुी 

माप्रितीचे संकलन करण्र्याचा असतो. 

एनपीआर िा एनआरसीचा पप्रिला टप्पा मानला जाऊ शकतो, एक 

अशी जी िप्रिर्या अप्रखल भारतीर्य एनआरसीच्र्या आधीची आि े

एनपीआर िप्रिर्या घरांच्र्या र्यादीची गणना प्रकंवा २०२१च्र्या जनगणनचे्र्या पप्रिल्र्या टप्प्र्यासोबत एकाच वेळी राबवली जात आि.े र्या दोन्िी िप्रिर्या 

१ एप्रिल २०२० रोजी सरुू िोणार आिते आप्रण ३० सप्टेंबर २०२० रोजी संपणार आिते. (स्रोत: एनपीआरशी संबंप्रधत गिृ मतं्रालर्य-एमएचए-द्वारा 

जारी केललेी सचूना पपु्रस्तका) 

 

सचूना पपु्रस्तकेत असेिी म्िटल ेआि ेकी गणती िप्रिर्या एकाच िेळी केली जाईल त्र्यामळेु बिुधा अशी शक्र्यता आि ेकी जेव्िा जनगणनेचा गणक 

तुमच्र्या दारावर रे्यईल तवे्िा तो एनपीआर आवण जनगणनेच्या अनुसूची एकवितपणे भरेल! जरी जनगणनचेी आकडेवारी सरकारच्र्या धोरण 

बनवण्र्यासाठी, कल्र्याणकारी र्योजनांसाठी आप्रण दशेाच्र्या सामान्र्य प्रवकास आप्रण वाढीसाठी मित्त्वपणूा आि ेआप्रण प्रतची उत्तरे दणेे अप्रनवार्या असले 

तरी एनपीआरमागील कारण मात्र सरकारने स्पष्ट केललेेच नािी. खरं तर, सरकारकडून पारदशाकतेच्र्या आप्रण स्पष्टतेच्र्या अभावामळेुच आपण 

एनपीआर-एनआरसीशी सांबांणधत असलेल्या प्रश्ाांची उत्तरे दणे्यास नकार दणेे गरजेच ेआह.े 

र्यापवूी केल्र्या गेलेल्र्या एनपीआर िप्रिरे्यमध्रे्य लोकांच्र्या बार्योमेप्ररक डेटाच ेसंकलन केले िोत ेजो नंतर आधार डेटाबेसमध्रे्य समाप्रवष्ट केला गलेा. 

तथाप्रप, २००३ च्र्या प्रनर्यमात असे कोठेिी नमदू केलेल ेनािी की एनपीआर िप्रिर्या प्रनर्यप्रमत कालावधीन ेप्रकंवा दर दिा वर्ांनी केली जाते, केली 

जाईल. 

म्िणनूच, जनगणना गणनाकते संशर्यास्पद आप्रण कुप्रटल पद्धतीन ेएनपीआर कशी राबवतील ि ेआपल्र्यातील ित्रे्यकाने समजनू घेणे अत्रं्यत मित्त्वाचे 

आि.े असे कोणते िश्न आिते ज्र्याचंे तुम्िी उत्तर प्रदलचे पाप्रिजे आप्रण कोणत्र्या िश्नाचंे उत्तर प्रदले नािी पाप्रिजे. 

एनपीआरमध्ये भाग घेणे ऐवच्िक आहे, तुम्ही उत्तर देण्यास नकार देऊ शकता! 

गिृ मंत्रालर्य आप्रण कें द्र सरकारला लोकांच्र्या आप्रण एनपीआर-जनगणनेबाबत नुकत्र्याच झालेल्र्या बैठकीत स्पष्टपणे व्र्यक्त केल्र्यानुसार गैर-भाजपा 

सरकारांचा अशा दोन्िींच्र्या तीव्र प्रवरोधाचा सामना करावा लागला आि.े ि ेआक्षेप एनपीआर-एनआरसीमध्ये समाणवष्ट असलेल्या चार णवणशष्ट 

प्रश्ाांशी सांबांणधत आिते ज्र्यापैकी खासकरून पालकांच ेजन्मस्थान आप्रण जन्मतारीख र्याप्रवर्र्यीच ेिश्न. कोंडीत सापडल्र्यामळेु गिृमतं्रालर्याला अखेर 

सत्र्य मान्र्य करावे लागले ते म्िणजे एनपीआर मधील िश्नाचंी उत्तरे दणेे पणूापणे ऐप्रच्छक आि.े  

सुचना: उत्तरे दतेाना, जनगणनेतील घराच्र्या र्यादीशी संबंप्रधत िश्नाचंी उत्तरे प्रदली पाप्रिजेत मात्र एनपीआरमधील िश्नांची उत्तरे दणे्र्याची गरज नािी! िी 

माप्रिती परुवार्यची की नािी ि ेसवास्वी त्र्या व्र्यक्तीवर अवलंबून आि.े जरी, एनपीआर अनुसचूीमधील डेटाच ेबरेच संच आधीच-भरललेे असले, तरी 

तुम्ही ते सतयावपत करू शकता वकंिा ते सतयावपत न करण्याचा पयागय वनिडू शकता. *  खालील तक्तत्यामध्य ेसावधनगरीची िोंद वाचा.  
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जनगणना, वतचे महत्त्ि आवण कायदेशीर आिार 

जनगणना िा िशासकीर्य ितेूंसाठी आप्रण आप्रथाक आप्रण सामाप्रजक संशोधन व प्रनर्योजनाच्र्या अनेक पलैूंसाठी आवश्र्यक असलेल्र्या मलूभतू राष्ट्रीर्य 

लोकसंख्रे्यच्र्या माप्रितीचा िाथप्रमक स्रोत आि.े मतदारसंघाचंी रचनाच केवळ जनगणनेच्र्या आधारे केली जात नािी तर राष्ट्रीर्य, स्थाप्रनक, शिरी आप्रण 

ग्रामीण उत्पन्नाच ेअंदाज तसेच आपल्र्या लोकांना कोणत्र्या स्तरापरं्यत सेवा आप्रण सपु्रवधा उपलब्ध आिते र्याबाबतचे मित्त्वपणूा पैल ूदखेील र्या 

आकडेवारीचे िामाप्रणकपणे समाकलन करून प्रनप्रित केले जाऊ शकतात. म्िणजेच, िी आकडेवारी मित्त्वपणूा आि ेजेणेकरुन लोकसंख्रे्यच्र्या 

आकडेवारीला म्िणजेच लोकांच्र्या गरजांना अनुसरून सरकारे धोरणे आप्रण कल्र्याणकारी र्योजना तर्यार करु शकतील. लोकसंख्र्याशास्त्र (लोकसंख्रे्यची 

वैप्रशष््टरे्य), आप्रथाक घडामोडी, साक्षरता आप्रण प्रशक्षण, गिृप्रनमााण व घरगतुी सपु्रवधा, शिरीकरण, जन्म व मतृ्र्य ुदर, अनुसपू्रचत जाती आप्रण अनुसपू्रचत 

जमाती, भार्ा, धमा, स्थलातंर, अपगंत्व आप्रण इतर अनेक सामाप्रजक-सांस्कृप्रतक आप्रण लोकसंख्र्याशास्त्रीर्य माप्रितीसाठी जनगणनेची आकडेवारी 

िाच माप्रितीचा सवाात प्रवश्वासािा स्रोत आि.े 

जनगणना कार्यद्याच्र्या कलम ४अ िमाणे, कें द्र सरकारने लेखी सचूना केल्र्यानुसार जनगणना करण्र्याच्र्या संदभाातील कोणतीिी कताव्रे्य पार पाडण्र्याच्र्या 

उद्देशाने कोणत्र्यािी स्थाप्रनक िाप्रधकरणास त्र्यांच्र्याकडे नोकरीवर असलेले कमाचारी उपलब्ध करुन दणेे बंधनकारक आि.े   

दोन टप्प्यांत जनगणना 

जनगणनेची माप्रिती भारतात दोन टप्प्र्यात गोळा केली जात.े पप्रिला टप्पा घराचंी र्यादी करण्र्याचा असतो तर त्र्यानतंरचा दसुरा टप्पा घरगतुी माप्रितीचे 

संकलन करण्र्याचा असतो. पप्रिल्र्या टप्प्र्यात घरांची माप्रिती गोळा केली जात ेजसे की घरात असलेल्र्या स्वच्छतागिृ,े वीज, पाणीपरुवठा इत्र्यादी 

सपु्रवधा. दसुरा टप्पा घरातील सदस्र्यांबद्दलचा असतो. र्या आकडेवारीवरून घरातील लोकाचंी संख्र्या आप्रण म्िणनूच दशेाची लोकसंख्र्या तर प्रनप्रित 

िोतचे प्रशवार्य िी आकडेवारी लोकांची मातभृार्ा, त्र्यांचा धमा, ते आरप्रक्षत िवगाातील आिते का, त्र्यांचे प्रशक्षण प्रकती झाल ेआि,े त ेअपंग आि ेका 

इत्र्यादी माप्रितीच ेभांडार बनते. अल्पसंख्र्याक जनता प्रकंवा अपंगांसाठी कल्र्याणकारी धोरणे राबवण्र्याच्र्या उद्देशाने िी सवा आकडेवारी आदशापणे 

वापरली जाते. र्या गोळा केलेल्र्या आकडेवारीचे धोरण प्रनप्रमातीच्र्या दृष्टीकोनातनू असललेे मित्त्व पािता, गेल्र्या कािी वर्ामंध्र्य ेजनगणनेच्र्या 

िश्नावलीमध्र्ये अगदी प्रकरकोळ बदल केले गेल ेआिते.  

एनपीआर  

एनपीआर िी एक राष्ट्रीर्य लोकसंख्र्या नोंदणी आि ेज्र्यात दशेातील सवा ‘सामान्र्य रप्रिवाशां’चा तपशील असेल जरी त ेभारताचे नागररक असोत प्रकंवा 

नसोत. एनपीआर अंतगात दशेातील ११९ कोटी सामान्र्य रप्रिवाशाचंा इलेक्रॉप्रनक डेटाबेस र्यापवूीच २०१० मध्र्ये, घरांची जनगणना २०१० साठीच्र्या 

घरांच्र्या र्यादी सोबत बनवण्र्यात आला आि.े भारत सरकारन ेअसेिी सांप्रगतले आि ेकी, एक व्र्यापक रप्रिवासी डेटाबेस तर्यार करण्र्यासाठी सवा 

राज्र्यांमध्रे्य आप्रण कें द्रशाप्रसत िदशेांमध्रे्य (आसाम आप्रण मेघालर्य वगळता) २०१५-१६ दरम्र्यान एनपीआर डेटाबेस अद्यर्यावत केला आि.े  

एनपीआर कायदा आहे का? 

नागररकत्व प्रनर्यम, २००३ च्र्या तरतुदींनुसार एनपीआर राबवण्र्यात रे्यत आि.े ती एका दयु्र्यम प्रकंवा ित्र्यार्यकु्त कार्यद्याचा भाग आि ेजो कार्याकाररणीस 

कार्यद्याच्र्या चागंल्र्या अंमलबजावणीसाठी प्रनर्यम व अटी बनवण्र्याची परवानगी दतेो. जर एनपीआर खरोखरच जनगणनेला दयु्र्यम असती तर प्रतचा 

समावेश नागररकत्व प्रनर्यमांऐवजी जनगणना प्रनर्यमातंगात केला गलेा असता. 

जनगणना २०२१ अंतगात प्रवचारल ेजाणारे िश्न ज्र्याचंी तुम्िी उत्तरे दणेे आवश्र्यक आि ेआप्रण असे िश्न जे एनपीआर २०२० द्वारा जाणनूबुजनू आणल े

जात आिते ज्र्याचंी तुम्िी उत्तरे दणे्र्याची गरज नािी, त्र्या िश्नांप्रवर्र्यी ि ेएक मागादशाक आि.े जनगणनेच्र्या िश्नांची उत्तरे द्या एनपीआरच्र्या नको, जी 

ऐप्रच्छक आिते. * 

एनपीआर एप्रिल २०२० पासनू सरुू िोणार असल्र्याचे सपू्रचत केले गलेे आि.े जनगणनेच्या आकडेवारी सोबत एनपीआर डेटा संकप्रलत केला जाईल 

तेव्िा त्र्यात २१ स्वततं्र श्रेणींची माप्रिती माप्रगतली जाणार आि.े नागररकत्व प्रनर्यमांच्र्या कलम ४(३) नुसार, “भारतीर्य नागररकाचंी स्थाप्रनक नोंदणी 

बनवण्र्याच्र्या व त्र्यामध्र्ये समावेश करण्र्याच्र्या उद्देशाने, लोकसंख्र्या नोंदणीमधील ित्रे्यक कुटंूब आप्रण व्र्यक्तींकडून गोळा केलेल्र्या तपप्रशलांची 

स्थाप्रनक प्रनबंधकांद्वारे पडताळणी व छाननी केली जाईल.” 
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लोकसंख्र्या नोंदणीची स्थाप्रनक प्रनबंधकांकडून पडताळणी व छाननी केली जाईल. पडताळणी िप्रिरे्यदरम्र्यान, “अशा व्र्यक्ती” ज्र्याचंे नागररकत्व 

शंकास्पद असेल त्र्याचंे तपशील स्थाप्रनक प्रनबंधकाने पढुील चौकशीसाठी लोकसंख्र्या नोंदणीमध्रे्य “शकंास्पद नागररक” अशा र्योग्र्य त्र्या शेऱ्र्यासि 

नोंदवले पाप्रिजेत!   

 

नागररक नोंदणीच्र्या उपप्रजल्िा प्रकंवा तालकुा प्रनबंधकांकडून ित्रे्यक व्र्यक्तीला म्िणणे मांडण्र्याची संधी प्रदली जाईल. उपप्रजल्िा प्रकंवा तालकुा प्रनबंधक 

नोंदणी केल्र्यानतंर ९० प्रदवसांच्र्या आत त्र्याचंा अंप्रतम प्रनष्ट्कर्ा ठरवतील. इतरांना तुम्िी प्रकंवा तमुच्र्या कुटंुबाला प्रकंवा इतर कोणालािी एनपीआर-

एनआरसी र्यादीमध्र्ये समाप्रवष्ट केल्र्याबद्दल “आक्षपे घेण्र्याचे” अप्रधकार प्रदलेल ेआिते.  

 

त्र्यानंतर कोणतेिी “आक्षपे” मागवण्र्यासाठी िी आकडेवारी सावाजप्रनक डोमनेमध्र्ये ठेवली जात.े प्रनबंधकांचा आदशे अंप्रतम असतो: तुम्िी प्रकंवा 

कोणत्र्यािी व्र्यक्तीस राष्ट्रीर्य लोकसंख्र्या नोंदणीमधनू वगळले आि ेप्रकंवा नािी र्याबाबत. एनपीआर िा अप्रखल भारतीर्य एनआरसीचा पप्रिला टप्पा 

आि.े प्रकंवा एनपीआर म्िणजे एनआरसीमध्रे्य मागच्र्या दारान ेिवेश करण्र्यासारखे आि!े  

आप्रण िो, एनपीआर नोंदणी करण्र्याच्र्या आदशेाची राजपप्रत्रत ित अप्रधकृत वेबसाइटवरून गिाळ आि!े असे का? 

 

 जनगणनेचे प्रश्न जयांची आपण उत्तरे वदलीच पावहजेत:  एनपीआर अनुसूचीचे प्रश्न जयांची आपण उत्तरे देण्याची गरज 

नाही: 

जनगणना घरांच्या यादीची अनुसूची: 

१. प्रबप्रल्डंग िमांक (मिापाप्रलका प्रकंवा स्थाप्रनक िाप्रधकरण प्रकंवा 

जनगणना िमाकं). 

२. जनगणना घर िमांक. 

३. जनगणना घराचा मजला, प्रभंत आप्रण छप्पर र्यांसाठी िमखु्र्यान े

वापरललेे साप्रित्र्य. 

४. जनगणना घराचा वापर प्रनप्रित करा. 

५. जनगणना घराची प्रस्थती. 

६. कुटंुब िमाकं.  

७. घरामध्र्य ेसामान्र्यपणे रािणाऱ्र्या व्र्यक्तींची एकूण संख्र्या. 

८. कुटंुब िमखुाच ेनाव. 

९. कुटंुब िमखुाच ेप्रलंग. 

१०. कुटंुबिमखु अनुसपू्रचत जातीचा/अनुसपू्रचत जमातीचा/इतर आि े

का 

११. जनगणना घराच्र्या मालकी िक्काची प्रस्थती. 

१२. पणूापणे कुटंुबाच्र्या ताब्र्यात असलेल्र्या प्रनवासी खोल्र्याचंी संख्र्या. 

एनपीआर अनुसचूीमधील बिुतांश रकान ेआधीच भरललेे असतील 

कारण िा डेटा २०१० मध्र्ये र्या आधीच गोळा केला आि ेआप्रण २०१५ 

मध्र्ये अपडेट केला आि.े त्र्यामळेु र्या डेटामधील बदलच केवळ नोंदवले 

जातील. अनुसचुी/िश्नावलीमध्रे्य र्याआधीच भरलेला डेटा तुम्िाला 

सत्र्याप्रपत करावा लागले. गिृ राज्र्यमंत्री (एमओएस) जी. प्रकशन रेड्डी 

र्यांनी स्पष्ट केल्र्यानुसार एनपीआरच्र्या िश्नांची माप्रिती दणेे ऐप्रच्छक आि.े 

र्याचा अथा एनपीआरच्र्या अनुसचूीमध्रे्य प्रवचारललेी माप्रिती दणे्र्यास 

तुम्िी नकार दऊे शकता 

जनगणना घर िमांक आप्रण कुटंुब िमांक   

• सध्र्याचा पत्ता (पवूा भरललेा) 

• प्रपन कोड (पवूा भरलेला) 

• कुटंुबाची प्रस्थती (उपलब्ध / बंद / जागा बदलली / गणना करता आली 

नािी / नवीन) 

• सदस्र्यांची संख्र्या (पवूा भरलेले) 

• व्र्यक्तीच ेसंपणूा नाव (पवूा भरलेले) 

• घरातील सदस्र्याची उपलब्धता 

• कुटंुब िमखुाशी नात े
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१३. कुटंुबात रािणाऱ्र्या प्रववािीत जोडप्र्यांची संख्र्या. 

१४. प्रपण्र्याच्र्या पाण्र्याचा िमखु स्रोत 

१५. प्रपण्र्याच्र्या पाण्र्याच्र्या स्रोताची उपलब्धता. 

१६. िकाश व्र्यवस्थेचा िमखु स्रोत. 

१७. शौचालर्याची उपलब्धता. 

१८.  शौचालर्याचा िकार. 

१९. सांडपाणी प्रनस्सारण 

२०. स्नानगिृाची उपलब्धता  

२१. स्वरं्यपाक आप्रण एलपीजी/पीएनजी कनेक्शनची उपलब्धता. 

२२. स्वरं्यपाकासाठी वापरले जाणारे मखु्र्य इधंन 

२३. रेप्रडओ/रांप्रजस्टर  

२४. दरूदशान. 

२५. इटंरनटेची उपलब्धता. 

२६. लपॅटॉप / संगणक. 

२७. दरूध्वनी / मोबाईल फोन / स्माटाफोन. 

२८. सार्यकल / स्कूटर / मोटरसार्यकल / मोपेड. 

२९. कार / जीप / व्िनॅ.  

३०. घरात सेवन केल ेजाणारे मखु्र्य धान्र्य. 

३१. मोबाइल िमांक (केवळ जनगणना संबंप्रधत संपकाासाठी).  

 

* संदभा: ओआरजीआर्य राजपत्र अप्रधसचूना (घराचंी र्यादी करण्र्याचा 

कालावधी आप्रण घरांच्र्या र्यादीसाठी व जनगणना २०२१ च्र्या घरांच्र्या 

गणतीसाठी िश्न) प्रदनांक ०७-०१-२०१९ 

 

• प्रलंग (पवूा-भरलेले) 

• वैवाप्रिक प्रस्थती 

• जन्मतारीख (पवूा भरललेे) 

• जन्म प्रठकाण (पवूा भरललेे) 

• घोप्रर्त केल्र्यानुसार राष्ट्रीर्यत्व (पवूा भरललेे) 

सचूना: नोंदप्रवललेे राष्ट्रीर्यत्व ि ेिप्रतसादकत्र्यााने घोप्रर्त केल्र्यानुसार 

असते. र्यामळेु भारतीर्य नागररकत्वाचा कोणतािी िक्क िाप्त िोत नािी 

• पासपोटा िमांक (भारतीर्य असल्र्यासच ते पासपोटा िमांक प्रवचारू 

शकतात) 

सचूना पपु्रस्तकेत म्िटले आि ेकी, “जर िप्रतसादकत्र्याान ेपासपोटा िमांक 

िदान केला तर…” ज्र्याचा अथा असा घेतला जाऊ शकतो की 

माप्रगतललेी माप्रिती ऐप्रच्छक आि.े र्याचा अथा तुमच्र्याकडे पासपोटा 

असला तरीिी तुम्िी पासपोटा िमाकं न सागंण्र्याचा पर्याार्य प्रनवडू शकता. 

• शैक्षप्रणक पात्रता 

• व्र्यवसार्य / कामकाज 

• कार्यमचा रप्रिवासी पत्ता (पवूा भरलेला) 

• शेवटच्र्या प्रनवासाच ेप्रठकाण आप्रण मकु्कामाचा कालावधी 

 

• वडील, आई आप्रण जोडीदाराचा तपशील (अवनिायग नाही) 
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• आधार िमांक (उपलब्ध असल्र्यास) (स्पष्टपणे म्हटले आहे की 

“आिार क्रमांक रवहिाशांनी स्िेच्िेने प्रदान केल्यासच गोळा 

करािा.”) 

• मोबाइल नंबर (पवूा भरललेा) 

• मतदार ओळखपत्र िमांक (उपलब्ध असल्र्यास) 

• ड्रार्यप्रव्िगं परवाना िमांक (उपलब्ध असल्र्यास) 

जर िरीलपैकी कोणतेही आकडे उपलब्ि नसतील तर ती जागा 

ररक्त ठेिली जाऊ शकते. म्हणजेच, तुम्ही तमुची इच्िा 

असल्यासच ही मावहती प्रदान करू शकता. 

 

 

तुमच्या मावहतीसाठी: 

जनगणना / एनपीआर डेटाचा सुद्धा गैरिापर केला जाऊ शकतो का? 

जनगणनेसाठी माप्रिती गोळा करण्र्यामागे अनेक सकारात्मक गोष्टी असल्र्या तरीिी त्र्याला एक काळी बाज ूसदु्धा आि ेप्रजच्र्याकडे सिसा दलुाक्ष केल े

जाते. जमानीन ेत्र्यांच्र्या जनगणनेच्र्या डेटाचा ज्र्य ूलोकानंा ओळखण्र्यासाठी गरैवापर करून नतंर त्र्यांचा छळ केला आप्रण जेव्िा त्र्यांनी र्यरुोपवर 

आिमण केले तवे्िा त्र्यानंी प्रतथला लोकसंख्रे्यचा डेटा प्रमळवनू त्र्याचा प्रवप्रशष्ट लोकानंा ओळखनू त्र्यांना एकत्र करण्र्यासाठी वापर केला आप्रण त्र्या 

लोकांना श्रम छावण्र्यामंध्रे्य डांबले आप्रण अखेरीस त्र्याचंा खात्मा केला. 

अगदी अमरेरकेने सदु्धा लोकसंख्रे्यच्र्या डेटाचा दसुऱ्र्या मिार्यदु्धाच्र्या काळात मळूच्र्या जपानी लोकाचंी माप्रिती प्रमळवण्र्यासाठी गरैवापर केला िोता. 

र्यदु्धाच्र्या काळात, अमेररकेच्र्या पप्रिम प्रकनारपट्टीच्र्या िदशेातील जपानी-अमरेरकन लोकानंा एकत्र करून त्र्यांना छळ छावण्र्यामंध्रे्य पाठवण्र्यात आल े

िोत.े 
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एनपीआर-एनआरसी िोकादायक का आहे? 

वरवर प्रनरुपद्रवी वाटणारी िप्रिर्या असली तरी अप्रखल भारतीर्य एनआरसीची आखणी िी एनपीआरच्र्याच आधारावर केली जाईल असे अपेप्रक्षत 

आि.े घरोघरी जाऊन सवेक्षण करून झाल्र्यानंतर ज्र्याचंा र्यादीत समावेश झाला आि ेअशी र्यादी जािीर केली जाईल. ज्र्या लोकाचंी नावे 

एनपीआरमध्रे्य रे्यणार नािीत त्र्यांना त्र्याप्रवरुद्ध अपील करावे लागेल आप्रण र्योग्र्य ती कागदपत्र ेप्रजल्िा प्रनबंधकाकडे सादर करावी लागतील, जो 

त्र्यानंतर प्रनणार्य घेईल की संबंप्रधत व्र्यक्ती नागररक आि ेप्रकंवा नािी. तर मग ि े‘सरकारी’ अप्रधकारी जेव्िा आपल्र्या दारावर र्येतील तवे्िा त ेकोणत्र्या 

कागदपत्रांची मागणी करतील? कोणत्र्या कागदपत्रांनी प्रनबंधकाचे समाधान िोईल?  

 

जशी त्र्याचंी कार्याशलैी आि,े त्र्याला अनुसरून र्या सरकारने अद्याप ि ेस्पष्ट केलेल ेनािी की, घरोघरी जाऊन केल्र्या जाणाऱ्र्या र्या गणतीमध्र्ये कोणती 

कार्यापद्धती वापरली जाईल? कोणती कागदपत्र ेमाप्रगतली जातील? कोणती कागदपत्रे चालतील आप्रण कोणती चालणार नािीत? इतकी िी मित्त्वपणूा 

िप्रिर्या कशा िकारे राबप्रवली जाईल? कोणते प्रनकर् वापरल ेजातील? एखादी व्र्यक्ती जन्माच्र्या आधारे नागररकत्वासाठी पात्र ठरते प्रकंवा नािी ि े

प्रनप्रित करण्र्यासाठी “कट-ऑफ तारीख” कोणती असेल? 

 

भारतीय कोण आहे? 

 

केवळ कािी कागदाचंे तुकडे जवळ बाळगण्र्याने आपण भारतीर्य ठरतो का? एका प्रवप्रशष्ट धमाात जन्माला आल्र्याने आपण भारतीर्य ठरतो का? एका 

प्रवप्रशष्ट राजकीर्य प्रवचारसरणीवर प्रवश्वास असला तरच आपण भारतीर्य ठरतो का? कोण भारतीर्य आि ेि ेकोण ठरवते?  

 

प्रजथे दर कािी मैलांवर भार्ा रंग आप्रण चव बदलत,े प्रजथे जगातील कािी सवाश्रेष्ठ तत्त्वज्ञानांचा उदर्य झाला आप्रण िजारो वरे् त्र्यावर वादप्रववाद झाले 

अशी एक िाचीन संस्कृती असल्र्याचा अप्रभमान बाळगणाऱ्र्या लोकांसाठी र्या खरोखरच फार अरंुद व्र्याख्र्या आिते. कोणतीिी एकच संकल्पना िी 

भारताची संकल्पना असल्र्याचा दावा केला जाऊ शकत नािी. कोण भारतीर्य आि ेआप्रण कोण नािी ि ेठरवण्र्याची कोणतीिी एक व्र्याख्र्या अप्रस्तत्वात 

नािी.  

 

नागररकत्वाच्र्या चाचणीबाबत आमच्र्या एकूण मागण्र्या र्या आिते: 

1. नागररकत्व दरुुस्ती कार्यदा २०१९ रद्द करावा प्रकंवा त्र्यातील भेदभाव करणाऱ्र्या तरतुदी दरुुस्त करून सवा शेजारील दशेांमधनू आलेल्र्या 

मपु्रस्लमांसि सवा घटकाचंा समावेश करावा 

2. राष्ट्रीर्य लोकसंख्र्या नोंदणी (एनपीआर) आप्रण अप्रखल भारतीर्य राष्ट्रीर्य नागररक नोंदणी (एनआरसी/एनआरआर्यसी) च्र्या गणनचेी िप्रिर्या 

त्वररत थांबवा. 

3. नागररकत्व (नागररकाचंी नोंदणी व राष्ट्रीर्य ओळखपत्रे जारी करणे) प्रनर्यम, २००३ रद्द करा/माग ेघ्र्या 

4. सवा अटक छावण्र्या बंद करा  

5. परदशेी नागररक आदशे १९४८ मध्र्ये २०१५ आप्रण २०१७ मध्र्ये केलले्र्या दरुुस्त्र्या रद्द करा/मागे घ्र्या  

6. पासपोटा (भारतात िवेश प्रनर्यम), १९५० मध्रे्य २०१५ आप्रण २०१७ साली केलेल्र्या दरुुस्त्र्या, ज्र्या भदेभाव करणाऱ्र्या आिते आप्रण भारतीर्य 

राज्र्यघटनेच्र्या कलम १४ आप्रण २१ चे उल्लंघन करणाऱ् र्या आिते, त्र्या रद्द करा 

 

 

आम्िाला आपले समथान पाठवा info@cjp.org.in वर प्रकंवा आमच्र्याशी संपका  साधा +९१ ७५०६६६११७१. 

 

ट्प्रवटर: @cjpindia 

इन्स्टाग्राम: @cjpindia 

फेसबुक: facebook.com/cjpindia 

 

mailto:info@cjp.org.in

