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जनगणना विरुद्ध एनपीआर 

सरकारी अधिकारी तुमच्या घरी येतील तेव्हा काय कराल 

भारत सरकारने, एविल २०२० ते सप्टेंबर २०२० यादरम्यान पयतं भारतातील सामान्य रवििासी वनवित करण्यासाठी घरोघरी जाऊन सिेक्षण केले 

जाणार असल्याचे अचानक जािीर केल े(राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी-एनपीआर). २०२१ मध्ये भारतात दर दिा िर्ांनी केली जाणारी जनगणना दखेील 

िोणे अपेवक्षत आि.े एक अत्यंत आिश्यक आवण वनयवमत िविया म्िणजे जनगणना, आवण दसुरी एनपीआर-एनआरसीची वििादास्पद िविया, अशा 

या दोन िवियांना एकत्र करून, सरकार मदु्दाम गोंधळ आवण भीतीच ेिातािरण वनमााण करीत आि.े 

जे २१ िश्न सरकार आता नवीन एनपीआर-२०२० च्या अंतर्गत धवचारत आहे तयांच्यामुळे आपल्या र्ोपनीयतेस िोका धनमागण झाला आहे, 

यामुळे पाळत ठेवली जाऊ शकते आधण सवाांत िोकादायक र्ोष्ट म्हणजे नार्ररकतवाच्या मतदानाच्या अधिकारापासून वधंचत ठेवले 

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

िविया एकत्र करून सरकार लबाडी आवण अिामावणकपणा करत आि.े राज्य सरकारे दोन्िी सिेक्षणे एकाच िेळी करण्यासाठी समान अवधकारी 

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

 

• आपण कोणत्या िश्नांची उत्तरे वदली पाविजेत? 

• कोणत्या िश्नांची उत्तरे दणे्यास आपण नकार वदला पाविजे का? 

• का? 

 

पविली गोष्ट म्िणजे, एनपीआर िविया नागररकत्ि कायदा १९५५ (नागररकत्ि दरुुस्ती कायदा २०१९) नुसार राबिण्यात येत आि,े तर जनगणना 

कायदा १९४८ नुसार जनगणना करण्यात येत आि.े  

 

आपण जनर्णनेसाठी तयार आहोत जशी ती २०११ मध्येही घेण्यात आली होती. आपला धवरोि एनपीआर-

एनआरसीला आहे! 

 

जनर्णना आधण एनपीआर मिील फरक आधण साम्यता 

जनर्णना एनपीआर 

जनगणनेच ेिश्न अवनिाया असतात आवण त्याचंे उत्तर द्यायलाच पाविजे एनपीआरचे िश्न ऐवछिक आिते. तुम्ही तयांना उत्तर न देण्याचा 

पयागय धनवडू शकता. 

जनगणनेछया पविल्या टप्प्यात विचारले गेललेे िश्न ‘घराछया यादीछया 

गणती’शी संबंवधत असतात जे घरात असलेल्या स्िछितागिृ,े िीज, 

पाणीपरुिठा इत्यादी सवुिधांशी संबंवधत असतात. 

एनपीआरमधील िश्न म्िणजे जनगणना घरांची माविती अनुसचूीतील 

(दसुर् या टप्प्यातील) एक भाग आि,े ज्याची अंमलबजािणी २०२१ 

मध्ये िोणार आि;े त्यापैकी पालकांच ेजन्म स्थान आवण पालकाचंी 

जन्म तारीख असे िश्न सोडून जे यापिूी दखेील कधी एनपीआर 

िवियेचा भाग नव्ित े

जनगणना दर १० िर्ांनी वनयवमतपणे केली जात.े १८७२ पासनूची िी 

सोळािी आवण भारताछया स्िातंत्र्यानंतरची आठिी जनगणना आि े

पविली एनपीआर २०१० मध्ये झाली, ती २०१५ मध्ये सधुाररत 

करण्यात आली. एनपीआर दर दिा िर्ांनी अद्ययाित केली जात 

असल्याचा दािा सरकारन ेकेला आि.े एनपीआर याद्या बनिणे वकंिा 

माविती संकलन वनयवमत कालािधीने केले जािे असे वनयमामंध्ये 

म्िटल ेनािी. म्िणनूच, एनपीआरमागील ितेूकडे सगळे 

संशयास्पदरीतीने पाित आिते. 



2 
 

जनगणना िी जनगणना कायदा १९४८ मधील तरतदुींनुसार केली जात े एनपीआरला पणूा कायदशेीर मान्यता नािी. एनपीआर नागररकत्ि 

(नागररक नोंदणी आवण राष्ट्रीय ओळखपत्रे जारी करणे) वनयम, २००३ 

अंतगात राबविण्यात येत आि,े िा एक दयु्यम कायदा आि.े वनयम 

कायाकारीणी / सरकारद्वारे बनिल ेजातात आवण संसददे्वारे त्याचंी 

िाननी केली जात नािी 

घर यादी गणनेत िश्नाचंी स्ितंत्रपणे उत्तरे दणेे आिश्यक आि,े उत्तरांच े

रकान ेररक्त असतील 

एनपीआर अनुसचूीमध्ये बितुेक उत्तराचंे रकाने आधीच भरललेे 

असतील कारण िा एनपीआर अद्ययाित करण्याचा कायािम आि.े ही 

माधहती तुम्ही सतयाधपत करू शकता धकंवा सतयाधपत करण्यास 

नकार देऊ शकता. 

जनगणना िविया एनआरसीशी संबंवधत नािी एनपीआर ि ेएनआरसीछया वनवमातीछया वदशनेे पविले पाऊल आि.े िे 

केिळ २००३ छया वनयमातच नमदू केलले ेनािी तर ि ेशासनाने दखेील 

संसदते आवण गिृमंत्रालयाछया २०१८-१९छया िावर्ाक अििालामध्य े

मान्य केल ेआि.े 

जनगणने दरम्यान, जनगणना अवधवनयम १९४८ छया कलम ८ अन्िये 

अचकू माविती दणेे अवनिाया आि,े ज्यामध्ये असे नमदू केले आि ेकी 

ज्या ित्येक व्यक्तीला (जनगणनेछया उद्देशाने अवधकृत राजपत्रात 

िकावशत केला गलेा आि)े असा कोणतािी िश्न विचारला जाईल ती 

व्यक्ती त्या िश्नाच ेवतछया ज्ञानानुसार योग्य ते उत्तर दणे्यास कायद्याने 

बांधील असेल. 

एनपीआरमधील िश्नाचंी उत्तरे दणेे एखाद्या व्यक्तीस कायद्याने 

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. * 

जनगणना िा िशासकीय ितेूंसाठी आवण आवथाक आवण सामावजक 

संशोधन ि वनयोजनाछया अनेक बाबी तसेच सरकारछया धोरण 

आखण्याछया (कल्याणकारी योजना इ.) अनेक पैलूंसाठी आिश्यक 

असलेल्या राष्ट्रीय लोकसंख्येछया मावितीचा िाथवमक स्रोत आि.े 

एनपीआर िी एक राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी आि ेज्यात दशेातील सिा 

‘सामान्य रवििाशां’चा तपशील असेल जरी त ेभारताचे नागररक असोत 

वकंिा नसोत. अवखल भारतीय एनआरसीसाठी डेटाबेस तयार 

करण्यासाठी एनपीआर िविया राबिली जात आि े

जनगणनेची माविती भारतात दोन टप्प्यात गोळा केली जात.े पविला टप्पा 

घरांची यादी करण्याचा असतो तर त्यानंतरचा दसुरा टप्पा घरगतुी 

मावितीचे संकलन करण्याचा असतो. 

एनपीआर िा एनआरसीचा पविला टप्पा मानला जाऊ शकतो, एक 

अशी जी िविया अवखल भारतीय एनआरसीछया आधीची आि े

एनपीआर िविया घरांछया यादीची गणना वकंिा २०२१छया जनगणनछेया पविल्या टप्प्यासोबत एकाच िेळी राबिली जात आि.े या दोन्िी िविया 

१ एविल २०२० रोजी सरुू िोणार आिते आवण ३० सप्टेंबर २०२० रोजी संपणार आिते. (स्रोत: एनपीआरशी संबंवधत गिृ मतं्रालय-एमएचए-द्वारा 

जारी केललेी सचूना पवुस्तका) 

 

आवण िो, एनपीआर नोंदणी करण्याछया आदशेाची राजपवत्रत ित अवधकृत िेबसाइटिरून गिाळ आि!े असे का? 

 जनर्णनेचे प्रश्न जयांची आपण उत्तरे 

धदलीच पाधहजेत: 

 एनपीआर अनुसूचीचे प्रश्न जयांची आपण उत्तरे देण्याची र्रज नाही: 

जनर्णना घरांच्या यादीची अनुसूची: 

१. वबवल्डंग िमांक (मिापावलका वकंिा स्थावनक 

िावधकरण वकंिा जनगणना िमांक). 

एनपीआर अनुसचूीमधील बिुतांश रकान ेआधीच भरललेे असतील कारण िा डेटा २०१० 

मध्ये या आधीच गोळा केला आि ेआवण २०१५ मध्ये अपडेट केला आि.े त्यामळेु या 

डेटामधील बदलच केिळ नोंदिल ेजातील. अनुसचुी/िश्नािलीमध्ये याआधीच भरलेला डेटा 

तुम्िाला सत्यावपत करािा लागेल. गिृ राज्यमंत्री (एमओएस) जी. वकशन रेड्डी यानंी स्पष्ट 
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२. जनगणना घर िमांक. 

३. जनगणना घराचा मजला, वभंत आवण िप्पर 

यांसाठी िमखु्यान ेिापरलेल ेसावित्य. 

४. जनगणना घराचा िापर वनवित करा. 

५. जनगणना घराची वस्थती. 

६. कुटंुब िमाकं. 

७. घरामध्य ेसामान्यपणे रािणार्या व्यक्तींची 

एकूण संख्या. 

८. कुटंुब िमखुाच ेनाि. 

९. कुटंुब िमखुाच ेवलंग. 

१०. कुटंुबिमखु अनुसवूचत जातीचा/अनुसवूचत 

जमातीचा/इतर आि ेका 

११. जनगणना घराछया मालकी िक्काची वस्थती. 

१२. पणूापणे कुटंुबाछया ताब्यात असलेल्या 

वनिासी खोल्याचंी संख्या. 

१३. कुटंुबात रािणार्या वििािीत जोडप्यांची 

संख्या. 

१४. वपण्याछया पाण्याचा िमखु स्रोत 

१५. वपण्याछया पाण्याछया स्रोताची उपलब्धता. 

१६. िकाश व्यिस्थेचा िमखु स्रोत. 

१७. शौचालयाची उपलब्धता. 

१८.  शौचालयाचा िकार. 

१९. सांडपाणी वनस्सारण 

२०. स्नानगिृाची उपलब्धता 

२१. स्ियंपाक आवण एलपीजी/पीएनजी 

कनेक्शनची उपलब्धता. 

२२. स्ियंपाकासाठी िापरले जाणारे मखु्य इधंन 

२३. रेवडओ/रांवजस्टर 

२४. दरूदशान. 

२५. इटंरनटेची उपलब्धता. 

केल्यानुसार एनपीआरछया िश्नाचंी माविती दणेे ऐवछिक आि.े 

याचा अथा एनपीआरछया अनुसचूीमध्ये विचारललेी माविती दणे्यास तुम्िी नकार दऊे शकता 

जनगणना घर िमांक आवण कुटंुब िमांक 

• सध्याचा पत्ता (पिूा भरललेा) 

• वपन कोड (पिूा भरलेला) 

• कुटंुबाची वस्थती (उपलब्ध / बंद / जागा बदलली / गणना करता आली नािी / निीन) 

• सदस्यांची संख्या (पिूा भरलेले) 

• व्यक्तीच ेसंपणूा नाि (पिूा भरलेले) 

• घरातील सदस्याची उपलब्धता 

• कुटंुब िमखुाशी नात े

• वलंग (पिूा-भरलेले) 

• िैिाविक वस्थती 

• जन्मतारीख (पिूा भरललेे) 

• जन्म वठकाण (पिूा भरललेे) 

• घोवर्त केल्यानुसार राष्ट्रीयत्ि (पिूा भरललेे) 

सचूना: नोंदविललेे राष्ट्रीयत्ि ि ेिवतसादकत्यााने घोवर्त केल्यानुसार असते. यामळेु भारतीय 

नागररकत्िाचा कोणतािी िक्क िाप्त िोत नािी 

• पासपोटा िमांक (भारतीय असल्यासच ते पासपोटा िमांक विचारू शकतात) 

सचूना पवुस्तकेत म्िटले आि ेकी, “जर िवतसादकत्याान ेपासपोटा िमांक िदान केला तर…” 

ज्याचा अथा असा घतेला जाऊ शकतो की मावगतललेी माविती ऐवछिक आि.े याचा अथा 

तुमछयाकडे पासपोटा असला तरीिी तुम्िी पासपोटा िमांक न सांगण्याचा पयााय वनिडू शकता. 

• शैक्षवणक पात्रता 

• व्यिसाय / कामकाज 

• कायमचा रवििासी पत्ता (पिूा भरलेला) 

• शेिटछया वनिासाच ेवठकाण आवण मकु्कामाचा कालािधी 
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२६. लपॅटॉप / संगणक. 

२७. दरूध्िनी / मोबाईल फोन / स्माटाफोन. 

२८. सायकल / स्कूटर / मोटरसायकल / मोपेड. 

२९. कार / जीप / व्िनॅ. 

३०. घरात सेिन केल ेजाणारे मखु्य धान्य. 

३१. मोबाइल िमांक (केिळ जनगणना संबंवधत 

संपकाासाठी). 

 

* संदभा: ओआरजीआय राजपत्र अवधसचूना 

(घरांची यादी करण्याचा कालािधी आवण 

घरांछया यादीसाठी ि जनगणना २०२१ छया 

घरांछया गणतीसाठी िश्न) वदनांक ०७-०१-२०१९ 

 

 

• िडील, आई आवण जोडीदाराचा तपशील (अधनवायग नाही) 

 

 

• आधार िमांक (उपलब्ध असल्यास) (स्पष्टपणे म्हटले आहे की “आिार क्रमांक 

रधहवाशांनी स्वेच्छेने प्रदान केल्यासच र्ोळा करावा.”) 

• मोबाइल नंबर (पिूा भरललेा) 

• मतदार ओळखपत्र िमांक (उपलब्ध असल्यास) 

• ड्रायवव्िगं परिाना िमांक (उपलब्ध असल्यास) 

जर वरीलपैकी कोणतेही आकडे उपलब्ि नसतील तर ती जार्ा ररक्त ठेवली जाऊ 

शकते. म्हणजेच, तुम्ही तुमची इच्छा असल्यासच ही माधहती प्रदान करू शकता. 

 

 

आम्िाला आपले समथान पाठिा info@cjp.org.in िर वकंिा आमछयाशी संपका  साधा +९१ ७५०६६६११७१. 

 

ट्विटर: @cjpindia 

इन्स्टाग्राम: @cjpindia 

फेसबुक: facebook.com/cjpindia 

 

mailto:info@cjp.org.in

