
ஊடக அறிக்கைக

அசாமில் தே�சிய குடிமக்கள் பதிதே�ட்கைட இந்தியா இற்கை�ப்படுத்துகி�து

அசாம் மாநிலத்தில் குடிமக்களுக்கான தே�சியப் பதிதே�ட்டின் (தே�.கு.ப)  இறுதிப் பட்டியல் கடந்� ஆகஸ்ட் 31,  2019 அன்று

இந்தியாவில் வெ�ளியிடப்பட்டது .  அன்றிலிருந்து,  இறுதி தே� .கு.ப ���ானாது என  அ�ன் அம்சங்கள் பற்றி சில  வெ�ளிநாட்டு

ஊடகங்களில் விமர்சனங்கள் எழுப்பப்பட்டன.   

அசாமின் குடிமக்களின் தே�சியப் பதிதே�டு,  இந்திய அரசாங்கம், அசாம் மாநில அரசாங்கம் அகைனத்து அசாம் மாண�ர்கள் சங்கம்

(AASU)  மற்றும் அகைனத்து அசாம் கணசங்கராம் பரி ஷ்ட் (AAGSP)  என்ப�ற்றுக்கிகைடயில் 1985 இல் கைகச்சாத்திட்ட அசாம்

ஒப்பந்�த்திற்கு பயன் ஏற்படு�கை� இலக்காகக் வெகாள்கி�து .  இந்திய  உச்ச  நீதிமன்�ம் 2013 இல் அ�ன் பற்றுறுதிகைய

நிகை�தே�ற்று��ற்கு அரசாங்கத்திற்கு ஆகைணயிட்டது .  இது அசாமில் தே�சிய  குடிமக்கள் பதிதே�ட்கைட இற்கை�ப்படுத்தும்

வெசய்முகை�கைய 2015 ஆரம்பிப்ப�ற்கு �ழி�குத்�து.  

தே�.கு.ப என்பது ‘பிரதேயாகம்’  அடிப்பகைடயிலான ஒரு நீதியான வெசய்முகை�யாகும்.  அசாமிலுள்ள நபவெர�ரும்,  மார்ச் 24, 1971

அன்று அசாமின் ஒரு குடியிருப்பாளராக இருந்� ஒரு�ர் ,  ஓர் உரிகைமயுள்ள நபரா�வெரன்ப�ால் ,  அ�ரிடமிருந்து �ம்ச�ழிகைய

நிரூபிப்ப�ற்கு ஆ�ணத்கை�க் வெகாண்டிருப்பதின் அடிப்பகைடயில் ,  பட்டியலில் உள்ளடக்கப்படு��ற்கு தேகாரலாவெமன்பகை�க்

கருதுகி�து. 

இது ஒரு பாரபட்சமற்� வெசய்முகை� என்பதுடன் அது பக்கச்சார்பு மற்றும் அநீதி என்ப�ற்றுக்கு இடமளிக்கவில்கைல .  தே�.கு.ப இல்

பதி��ற்கான  �ரவிற்கான  விண்ணப்பப் படி�த்திலிருந்து காண  முடியுமாற் தேபால் ,  விண்ணப்ப�ாரியின் ம�த்கை�க் தேகட்கும்

எந்�வெ�ாரு நிரலும் விண்ணப்பத்தில் இல்கைல. 

தே�.கு.ப  இல் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்காகைம அசாமிலுள்ள  �னிப்பட்ட  ஒரு குடியிருப்பாளரின் உரிகைமகள் மீது எந்�வெ�ாரு

பாதிப்கைபயும் வெகாண்டிருக்காது .  இறுதிப் பட்டியலில் வெபயர் இல்லா��ர்கள் �டுத்து கை�க்கப்படமாட்டார்கள் மற்றும் அ�ர்கள்

சட்டத்தின் கீழ் கிகைடக்கும் அகைனத்தும் நி�ாரணங்ககைளயும் அ�ர்கள் பாவிக்கும் �கைர முன்னர் இருந்��ா�ான  அகைனத்�

உரிகைமககைளயும் வெ�ாடர்ந்து அனுபவிப்பார்கள் .  வெபயர் உள்ளடக்கப்படா�  நபகைர இது “நாடற்��ராக”  ஆக்க  மாட்டாது.

அத்தே�ாடு, வெசால்லின் சட்ட அர்த்�த்திற்குட்பட்ட �கைகயில், இது அ�கைர ஒரு “அந்நியராகவும்” ஆக்க மாட்டாது. 

இந்�க் கட்டத்தில் பட்டியலில் இருந்து வெபயர் விடுபட்ட  எ�ரும் இ�ற்காக  நியமிக்கப்பட்ட  தீர்ப்பாயத்திற்கு விடுபடு�லின்

அறிவித்�ல் கிகைடக்கப்வெபற்� 120 நாட்களினுள் ஒரு தேமன்முகை�யீட்கைட தேமற்வெகாள்��ற்கான ஓர் உரிகைமகையக் வெகாண்டுள்ளனர் .

அகைனத்து தேமன்முகை�யீடுகள் மற்றும் வெபயர் விடுபட்ட சம்ப�ங்கள் இந்�த் தீர்ப்பாயத்�ால் பரிசீலகைன வெசய்யப்படும் . இந்� நீதிச்

வெசய்முகை� தேமன்முகை�யீட்டுக் காலம் முடி�கைடந்� பின்னர் மாத்திரதேம ஆரம்பமாகும் . அ�ன்பின், இன்னமும் விடுபட்டிருத்�லின்

ஏதே�னும் தீர்மானத்�ால் பாதிக்கப்பட்ட  எ�ரும் அசாம் உயர் நீதிமன்�த்கை�யும் பின் உச்ச  நீதிமன்�த்கை� அணுகு��ற்குமான

உரிகைமகையக் வெகாண்டிருப்பார்.  



அவ்�ா�ன தேமன்முகை�யீடுககைள எவ்�ாறு கைகயாள்�து என்பது வெ�ாடர்பில் இந்திய அரசாங்கமும் கூட பணிப்புகைரககைள �ழங்கி

உ�வி வெசய்யும் .  மா�ட்ட  சட்டச் தேசகை�கள் அதிகாரிகள் மூலமாக ,  தே�கை�யான�ர்களுக்கு சட்ட  உ�விகைய �ழங்க��ற்கு

அரசாங்கம் ஏற்பாடளித்துள்ளது .  பட்டியலில் இருந்து வெபயர் விடுபட்ட  எந்�வெ�ாரு நபருக்கும் மற்றும் அத்�கைகய  சட்ட

உ�விகளுக்கு �சதி இல்லா� ஆளுக்கும் இல�சமான சட்ட உ�விகளின் ஏற்பாட்டுக்கு அசாம் அரசு உறுதியளித்துள்ளது .  இது,

விதேசடமாக  பின்�ங்கியுள்ள  பிரிவிலுள்தேளார்,  சி�ந்�  சாத்தியமான  சட்ட  �சதிகளுக்கான  �ழி�கைககையக் வெகாண்டிருப்ப�ற்கு

மக்ககைள இயலச் வெசய்��ற்கான�ாகும். 

வெபயர் உள்ளடக்கு��ற்கான  விண்ணப்பங்ககைளப் வெபற்றுக் வெகாள்ளும் வெசய்முகை�கைய விகைரவுபடுத்து��ற்கு ,  மாநில  அரசு

�ற்தேபாதுள்ள 100 தீர்ப்பாயங்களுக்கு தேமலதிகமாக இன்னமும் 200 தீர்ப்பாயங்ககைளக் கூட்டியுள்ளது.  டிசம்பர் 2019 அளவில்

அசாம் அரசால் தேமலுவெமாரு 200 தீர்ப்பாயங்கள் ஸ்�ாபிக்கப்படும் இந்� தீர்ப்பாயங்கள் முகை�யீட்டாளர்களின் வெசௌகரியத்திற்காக

வெ�ாகுதி மட்டத்தில் உரு�ாக்கப்படும். 

குடிமக்களின் தே�சியப் பதிதே�ட்கைட இற்கை�ப்படுத்து�து ,  இந்திய உச்ச நீதிமன்�த்�ால் ஆகைணப்படுத்�ப்பட்ட�ா�ான ஒரு சட்ட

ரீதியான, ஒளிவு மகை�வின்றிய சட்டச் வெசய்முகை�யாகும். உலகின் மிகப் வெபரிய ஜனநாயகமாக இந்தியா, அ�ன் அரசியலகைமப்பில்

‘அகைன�ருக்ககுமான சம உரிகைம’  மற்றும் ‘சட்டத்தினாட்சிக்கான  மதிப்பு’  என்ப�ற்கை� உறுதியாகப் பாதுகாத்துள்ளது .   மனி�

உரிகைமகளின் பாதுகாப்புக்காக  பணியாற்றும் ,  ஒரு சுயாதீனமான  நீதிபதி மற்றும் முற்றிலும் �ன்னதிகாரம் வெகாண்ட  அரச

நிறு�னங்கள், எங்களது அரசியல் �ன்கைம மற்றும் பாரம்பரியங்கள் என்ப�ற்றின் ஓர் உள்ளார்ந்� பகுதியாக உள்ளன . தே�.கு.ப இன்

நகைடமுகை�ப்படுத்�ல் வெசய்முகை�யின் தேபாது தேமற்வெகாள்ளப்பட்ட  எந்�த் தீர்மானங்களும் ,  இந்திய  சட்டத்தின் நான்கு

மூகைலகளுக்கும் உட்பட்டகை�யாகவும் மற்றும் இந்திய ஜனநாயகப் பாரம்பரியங்களுடன் ஒத்திருப்பகை�யாகவும் இருக்கும்.  


