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NNaattiioonnwwiiddee  iinntteennssiivvee  pprrootteessttss  aarree  gg
pprrooppoosseedd  NNRRCC  ((NNaattiioonnaall  RReeggiisstteerr
MMiinniisstteerr,,  AAmmiitt  SShhaahh,,  hhaavvee  ssttaatteedd  tthh
wwhhaatt  aarree  tthhee  iimmpplliiccaattiioonnss  ooff  tthhee  CCAAA
  
IInn  11993355,,  HHiittlleerr’’ss  NNaazzii  PPaarrttyy  ccoonndd
GGeerrmmaannyy..  BBaasseedd  oonn  tthhee  ddeecciissiioonn  ttaa
aanndd  hhoonnoouurr  ooff  tthhee  GGeerrmmaann  ppeeoopp
GGeerrmmaannss  aanndd  tthheeiirr  eeqquuiivvaalleenntt  ccoommmm
JJeewwss,,  GGyyppssiieess  aanndd  RRoommaannss  wweerr
GGeerrmmaannyy  aanndd  tthhee  eennttiirree  wwoorrlldd  wweerree
  
AAfftteerr  IInnddiiaa  ggeettttiinngg  IInnddeeppeennddeennccee  iinn
tthhee  IInnddiiaann  CCoonnssttiittuuttiioonn..  TThhee  vvaarriioouu
rreelliiggiioonn,,  ccaassttee,,  eeccoonnoommyy,,  llaanngguuaagg
ccrreeaatteedd..  LLaawwss  wweerree  eennaacctteedd  ttoo  eennss
wwiitthhoouutt  aannyy  ddiissccrriimmiinnaattiioonn..  TThhuuss,,  IInn
ppaasstt  7700  yyeeaarrss..  DDeessppiittee  aallll  tthheessee  cchhaa
  
IInn  22000088,,  aafftteerr  ggeettttiinngg  eelleecctteedd  aass  tthhee
aa  bbooookk  ttiittlleedd  ““JJyyoottiippuunnjj””..  IInn  tthhaatt  
hhiissttoorryy  ooff  1166  lleeaaddeerrss,,  wwhhoo  iinnssppiirreedd
tthhee  sseeccoonndd  SSaarrssaanngghhcchhaallaakk  ooff  tthhe
GGoollwwaallkkaarr  iinnssppiirreedd  hhiimm  tthhee  mmoosstt,,  nnee
  
OOnnee  ooff  tthhee  bbooookkss  mmoosstt  rreevveerreedd  bbyy
GGoollwwaallkkaarr..  IInn  tthhaatt  bbooookk,,  MM..SS..GGoollwwa
HHee  ffuurrtthheerr  wwrriitteess  iinn  tthhaatt  bbooookk,,  ““tthhee  
llaanngguuaaggee,,  mmuusstt  lleeaarrnn  ttoo  rreessppeecctt  aann
ooff  tthhee  gglloorriiffiiccaattiioonn  ooff  tthhee  HHiinndduu  rraaccee
eexxiisstteennccee  ttoo  mmeerrggee  iinn  tthhee  HHiinndduu  rraa
nnaattiioonn,,  ccllaaiimmiinngg  nnootthhiinngg,,  ddeesseerrvviinngg 
rriigghhttss..””..  [[PPaaggee  nnuummbbeerrss  110044  &&  110055]]
  

ee  CCAAAA  ((CCiittiizzeennsshhiipp  AAmmeennddmmeenntt  AAcctt))
PPRR  ((NNaattiioonnaall  PPooppuullaattiioonn  RReeggiisstteerr))  &&
CC  ((NNaattiioonnaall  RReeggiisstteerr  ooff  CCiittiizzeennss))..  

              
     Hitler 

ggooiinngg  oonn  aaggaaiinnsstt  tthhee  CCAAAA  ((CCiittiizzeennsshhiipp  AAmmeenn
rr  ooff  CCiittiizzeennss))..  BBootthh  tthhee  PPrriimmee  MMiinniisstteerr,,  NNaarreenn

hhaatt,,  tthhee  CCAAAA  wwiillll  nnoott  aaffffeecctt  tthhee  IInnddiiaann  MMuusslliimmss  iinn
AAA??    

dduucctteedd  iitt’’ss  ccoonnffeerreennccee  aatt  NNuurreemmbbeerrgg,,  tthhee  ssee
aakkeenn  iinn  tthhiiss  ccoonnffeerreennccee,,  HHiittlleerr  eennaacctteedd  llaawwss,,  ttoo  

ppllee..  AAccccoorrddiinnggllyy,,  llaaww  wwaass  eennaacctteedd  ttoo  ggiivvee  cciittii
mmuunniittiieess..  PPeeooppllee  bbeelloonnggiinngg  ttoo  tthhee  nnoonn--GGeerrmmaann  
rree  ddeenniieedd  GGeerrmmaann  cciittiizzeennsshhiipp..  TThhee  wwhhoollee  ww
ee  rruuiinneedd  bbyy  tthhiiss  rraacciisstt  ppoolliiccyy  ooff  HHiittlleerr..    

nn  11994477,,  lleeaaddeerrss  ooff  tthhee  ffrreeeeddoomm  mmoovveemmeenntt  ttooookk  
uuss  pprriinncceellyy  ssttaatteess,,  wwhhiicchh  ttiillll  tthheenn  rreemmaaiinneedd  ddiivv
ggee  aanndd  rraaccee,,  wweerree  bbrroouugghhtt  ttooggeetthheerr  aanndd  tthhee
ssuurree  tthhaatt  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ttrreeaattss  eeaacchh  aanndd  eevveerry
nnddiiaa  wwaass  bboorrnn  aass  aa  sseeccuullaarr  nnaattiioonn..  MMaannyy  cchhaanngg
aannggeess,,  IInnddiiaa  ccoonnttiinnuueess  ttoo  bbee  aa  ssttrroonngg  sseeccuullaarr  nnaa

ee  cchhiieeff  mmiinniisstteerr  ooff  GGuujjaarraatt  ffoorr  tthhee  sseeccoonndd  ttiimmee,,  NN
  bbooookk,,  NNaarreennddrraa  MMooddii  hhaass  wwrriitttteenn  sseeppaarraattee  aa
dd  hhiimm  tthhee  mmoosstt..  AAmmoonngg  tthheessee  aarrttiicclleess,,  tthhee  oonnee

hee  RRSSSS,,  iiss  tthhee  lloonnggeesstt..  NNaarreennddrraa  MMooddii  hhaass  mm
eexxtt  ttoo  SSwwaammii  VViivveekkaannaannddaa..    

yy  tthhee  RRSSSS  iiss,,  ““WWee  oorr  OOuurr  NNaattiioonnhhoooodd  DDeeffiinne
waallkkaarr,,  pprraaiisseess  tthhee  CCiittiizzeennsshhiipp  LLaawwss  eennaacctteedd  iinn

  ffoorreeiiggnn  rraacceess  iinn  HHiinndduussttaann  mmuusstt  eeiitthheerr  aaddoopptt  tthh
nndd  hhoolldd  iinn  rreevveerreennccee  HHiinndduu  rreelliiggiioonn,,  mmuusstt  eenntteerrttaa
cee  aanndd  ccuullttuurree,,  ii..ee..,,  ooff  tthhee  HHiinndduu  nnaattiioonn  aanndd  mmuuss
rraaccee,,  oorr  mmaayy  ssttaayy  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy,,  wwhhoollllyy  ssuubboorrdd
gg  nnoo  pprriivviilleeggeess,,  ffaarr  lleessss  aannyy  pprreeffeerreennttiiaall  ttrreeaattmmeenn
]]..  

tt))  !!  
&&  

 

nnddmmeenntt  AAcctt))  aanndd  tthhee  
nnddrraa  MMooddii  aanndd  HHoommee  
nn  aannyywwaayy..  LLeett  uuss  sseeee  

eeccoonndd  llaarrggeesstt  cciittyy  iinn  
  ssaaffeegguuaarrdd  tthhee  ppuurriittyy  
iizzeennsshhiipp  oonnllyy  ttoo  tthhee  
  ccoommmmuunniittiieess  lliikkee  tthhee  

wwoorrlldd  wwiittnneesssseedd  hhooww  

  mmuucchh  ccaarree  ttoo  ccrreeaattee  
viiddeedd  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  
ee  IInnddiiaann  UUnniioonn  wwaass  
ryy  cciittiizzeenn  eeqquuaallllyy  aanndd  
ggeess  hhaavvee  ccoommee  iinn  tthhee  
aattiioonn..  

NNaarreennddrraa  MMooddii  wwrroottee  
aarrttiicclleess  aabboouutt  tthhee  lliiffee  
ee  oonn  MM..SS..GGoollwwaallkkaarr,,  
mmeennttiioonneedd  tthhaatt,,  MM..SS..  

needd””,,  wwrriitttteenn  bbyy  MM..SS..  
n  GGeerrmmaannyy,,  bbyy  HHiittlleerr..  
hhee  HHiinndduu  ccuullttuurree  aanndd  
aaiinn  nnoo  iiddeeaa  bbuutt  tthhoossee  
sstt  lloossee  tthheeiirr  sseeppaarraattee  
ddiinnaatteedd  ttoo  tthhee  HHiinndduu  
nntt  ––nnoott  eevveenn  cciittiizzeenn’’ss  



TThhuuss,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  MM..SS..  GGoollwwaallkkaarr,,  MMuusslliimmss  aarree  ffoorreeiiggnneerrss  aanndd  tthheeyy  ccaannnnoott  hhaavvee  aannyy  rriigghhtt  iinn  IInnddiiaa,,  
iinncclluuddiinngg  cciittiizzeennsshhiipp..  DDuurriinngg  tthhee  sseeccoonndd  tteennuurree  ooff  NNaarreennddrraa  MMooddii  aass  PPrriimmee  MMiinniisstteerr  ooff  IInnddiiaa,,  tthhee  
CCiittiizzeennsshhiipp  AAmmeennddmmeenntt  BBiillll  ((CCAABB))  hhaass  bbeeeenn  ppaasssseedd  iinn  bbootthh  hhoouusseess  ooff  tthhee  PPaarrlliiaammeenntt..  TThhrroouugghhoouutt  tthhee  
ccoouunnttrryy,,  ppeeooppllee  aarree  pprrootteessttiinngg  aaggaaiinnsstt  tthhiiss..  HHiittlleerr’’ss  NNuurreemmbbeerrgg  LLaaww,,  ttaarrggeetteedd  tthhee  JJeewwss..  MMooddii’’ss  CCAAAA  
ggiivveess  cciittiizzeennsshhiipp  ttoo  tthhee  nnoonn--MMuusslliimm  rreeffuuggeeeess,,  ccoommiinngg  ffrroomm  tthhee  nneeiigghhbboouurriinngg  ccoouunnttrriieess..  IItt  mmaayy  aappppeeaarr  
tthhaatt  tthhee  ccoommppaarriissoonn  iiss  wwrroonngg..  HHoowweevveerr,,  bbootthh,,  HHiittlleerr’’ss  LLaaww  aanndd  NNaarreennddrraa  MMooddii’’ss  LLaaww  aarree  aabboouutt  hhooww  
tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  vviieewwss  aa  cciittiizzeenn,,  bbaasseedd  oonn  hhiiss  rraaccee  oorr  rreelliiggiioonn..  TThhuuss,,  NNaarreennddrraa  MMooddii’’ss  CCAAAA  iiss  aann  
aassssaauulltt  oonn  tthhee  sseeccuullaarr  cchhaarraacctteerr  ooff  tthhee  CCoonnssttiittuuttiioonn  ooff  IInnddiiaa..  OOppppoossiittiioonn  ppaarrttiieess  aanndd  ssoocciiaall  aaccttiivviissttss  
vviieeww  tthhaatt,,  tthhee  CCAAAA  iiss  nnootthhiinngg  bbuutt  aa  ffoouunnddaattiioonn  ttoo  ffuullffiillll  tthhee  ddrreeaamm  ooff  MM..SS..  GGoollwwaallkkaarr,,  ooff  ccoonnvveerrttiinngg  IInnddiiaa  
iinnttoo  aa  ‘‘HHiinndduu  RRaasshhttrraa’’..  
  
TThhee  CCiittiizzeennsshhiipp  AAmmeennddmmeenntt  BBiillll  wwaass  ppaasssseedd  iinn  tthhee  PPaarrlliiaammeenntt,,  ttoo  ggrraanntt  cciittiizzeennsshhiipp  ttoo  tthhoossee  HHiinndduu,,  
SSiikkhh,,  BBuuddddhhiisstt,,  JJaaiinn  aanndd  PPaarrssii  rreeffuuggeeeess,,  ccoommiinngg  ffrroomm  PPaakkiissttaann,,  BBaannggllaaddeesshh  aanndd  AAffgghhaanniissttaann..  TToo  
eennaabbllee  tthhiiss,,  tthhee  IInnddiiaann  CCiittiizzeennsshhiipp  AAcctt--11995555  hhaass  bbeeeenn  aammeennddeedd..  TThhiiss  AAcctt  iiss  aapppplliiccaabbllee  ttoo  tthhoossee  wwhhoo  
mmiiggrraatteedd  ttoo  IInnddiiaa  pprriioorr  ttoo  3311..1122..22001144..  HHoommee  MMiinniisstteerr,,  AAmmiitt  SShhaahh,,  hhaass  aannnnoouunncceedd  iinnssiiddee  aanndd  oouuttssiiddee  
PPaarrlliiaammeenntt  tthhaatt,,  tthhee  CCiittiizzeennsshhiipp  AAmmeennddmmeenntt  BBiillll  wwoouulldd  bbee  ppaasssseedd  bbyy  tthhee  PPaarrlliiaammeenntt  ffiirrsstt  aanndd  tthheerreeaafftteerr  
‘‘TThhee  NNaattiioonnaall  RReeggiisstteerr  ooff  CCiittiizzeennss’’  ((NNRRCC))  wwoouulldd  bbee  ttaakkeenn  uupp  aanndd  tthhaatt  tthhee  NNRRCC  wwoouulldd  bbee  iimmpplleemmeenntteedd  
ffoorr  tthhee  eennttiirree  ccoouunnttrryy..    
  
TThhee  NNRRCC  pprroocceessss  bbeeggiinnss  wwiitthh  tthhee  ccoommppiillaattiioonn  ooff  tthhee  ‘‘NNaattiioonnaall  PPooppuullaattiioonn  RReeggiisstteerr’’  ((NNPPRR))..  TThhee  
ccoommppiillaattiioonn  ooff  tthhee  NNPPRR  iiss  tthhee  ffiirrsstt  sstteepp  ttoowwaarrddss  pprreeppaarraattiioonn  ooff  tthhee  NNRRCC..  OOnn  3311..0077..22001199,,  tthhee  RReeggiissttrraarr  
GGeenneerraall  ooff  CCiittiizzeenn  RReeggiissttrraattiioonn  hhaass  aallrreeaaddyy  iissssuueedd  tthhee  nnoottiiffiiccaattiioonn  ffoorr  pprreeppaarriinngg  aanndd  uuppddaattiinngg  tthhee  NNPPRR  
((hhttttppss::////ggooaapprriinnttiinngg--pprreessss..ggoovv..iinn//ddoowwnnllooaaddss//11992200//11992200--1199--SSII--EEOOGG--II..ppddff))..  FFoorr  tthhiiss,,  hhoouussee  ttoo  hhoouussee  
ssuurrvveeyy  wwiillll  bbee  ccoonndduucctteedd  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ccoouunnttrryy,,  ffoorr  ccoolllleeccttiioonn  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  rreellaattiinngg  ttoo  aallll  ppeerrssoonnss  
rreessiiddiinngg  wwiitthhiinn  tthhee  jjuurriissddiiccttiioonn  ooff  tthhee  LLooccaall  RReeggiissttrraarr..  TThhee  ssuurrvveeyy  wwiillll  bbee  ddoonnee  bbeettwweeeenn  0011..0044..22002200  aanndd  
3300..0099..22002200..  OOnn  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthhiiss,,  tthhee  LLooccaall  RReeggiisstteerr  ooff  IInnddiiaann  CCiittiizzeennss  wwiillll  bbee  ffiinnaalliisseedd  aafftteerr  dduuee  
vveerriiffiiccaattiioonn..  TThhiiss  pprroocceedduurree  iiss  aallrreeaaddyy  llaaiidd  ddoowwnn  iinn  tthhee  ““CCiittiizzeennsshhiipp  ((RReeggiissttrraattiioonn  ooff  CCiittiizzeennss  aanndd  
iissssuuee  ooff  NNaattiioonnaall  IIddeennttiittyy  CCaarrddss))  RRuulleess  22000033””..   
 
DDuurriinngg  tthhee  aabboovvee  mmeennttiioonneedd  vveerriiffiiccaattiioonn  pprroocceessss,,  ppaarrttiiccuullaarrss  ooff  tthhoossee  iinnddiivviidduuaallss  wwhhoossee  cciittiizzeennsshhiipp  iiss  
ffoouunndd  ttoo  bbee  ““ddoouubbttffuull””  wwiillll  bbee  eenntteerreedd  bbyy  tthhee  LLooccaall  RReeggiissttrraarr,,  wwiitthh  aapppprroopprriiaattee  rreemmaarrkkss  iinn  tthhee  
PPooppuullaattiioonn  RReeggiisstteerr,,  ffoorr  ffuurrtthheerr  eennqquuiirryy..  IItt  iiss  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhoossee  ppeeooppllee,,  wwhhoossee  cciittiizzeennsshhiipp  iiss  
ffoouunndd  ttoo  bbee  ““ddoouubbttffuull””,,  ttoo  pprroovvee  tthhaatt  tthheeyy  aarree  IInnddiiaann  CCiittiizzeennss..  TThheeyy  hhaavvee  ttoo  uunnddeerrggoo  tthhee  ttoorrttuurroouuss  
pprroocceessss  ooff  ssuubbmmiittttiinngg  pprrooooff  ooff  tthheeiirr  cciittiizzeennsshhiipp..  CCoonnssiiddeerriinngg  tthhee  ccoommmmuunnaall  aaggeennddaa  ooff  tthhee  BBJJPP  
ggoovveerrnnmmeenntt,,  ggeennuuiinnee  aapppprreehheennssiioonnss  aarree  tthheerree  aammoonngg  tthhee  MMuusslliimmss  tthhaatt  tthheeyy  wwiillll  bbee  ttaarrggeetteedd  bbyy  tthhee  
pprroovviissiioonnss  ooff  NNPPRR  aanndd  NNRRCC..  TThhee  NNRRCC  ddooeess  nnoott  rreeqquuiirree  aannyy  nneeww  llaaww  oorr  aammeennddmmeenntt..  IItt  iiss  aallrreeaaddyy  ppaarrtt  
ooff  tthhee  CCiittiizzeennsshhiipp  AAcctt  ooff  11995555,,  tthhrroouugghh  aann  aammeennddmmeenntt  aallrreeaaddyy  mmaaddee  iinn  22000033,,  bbyy  tthhee  AAttaall  BBiihhaarrii  
VVaajjppaayyeeee  ggoovveerrnnmmeenntt..  FFoorr  tthhee  ffiirrsstt  ttiimmee,,  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  aa  NNaattiioonnaall  RReeggiisstteerr  ooff  CCiittiizzeennss  wwaass  iinnttrroodduucceedd  
bbyy  mmaakkiinngg  iitt  ccoommppuullssoorryy  ttoo  rreeggiisstteerr  eevveerryy  cciittiizzeenn  ooff  IInnddiiaa  aanndd  ttoo  iissssuuee  aa  NNaattiioonnaall  IIddeennttiittyy  CCaarrdd..  
  
WWhhaatt  iiss  tthhee  nneecceessssiittyy  ttoo  ccrreeaattee  aann  NNRRCC  aanndd  ttoo  iissssuuee  aa  NNaattiioonnaall  IIddeennttiittyy  CCaarrdd,,  wwhheenn  AAaaddhhaaaarr  
IIddeennttiittyy  CCaarrdd  hhaass  aallrreeaaddyy  bbeeeenn  iissssuueedd  ttoo  tthhee  ppeeooppllee??  IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  AAaaddhhaaaarr  CCaarrdd,,  VVootteerrss  
PPhhoottoo  IIddeennttiittyy  CCaarrdd  hhaass  aallssoo  bbeeeenn  iissssuueedd  bbyy  tthhee  EElleeccttiioonn  CCoommmmiissssiioonn  ooff  IInnddiiaa..  HHeennccee,,  tthhee  
nneecceessssiittyy  ffoorr  ccrreeaattiinngg  tthhee  NNaattiioonnaall  RReeggiisstteerr  ooff  CCiittiizzeennss  aanndd  iissssuuiinngg  ooff  NNaattiioonnaall  IIddeennttiittyy  CCaarrdd  aarree  
ttoottaallllyy  uunnwwaarrrraanntteedd..  TThhiiss  iinnvvoollvveess  aa  hhuuggee  eexxppeennddiittuurree  ffoorr  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt..  FFuurrtthheerr,,  tthhee  ppoooorreesstt  
sseeccttiioonnss  ooff  tthhee  ppooppuullaattiioonn,,  ssuucchh  aass  mmiiggrraanntt  wwoorrkkeerrss,,  AAddhhiivvaassiiss  lliivviinngg  iinn  rreemmoottee  aarreeaass  aanndd  
ootthheerr  mmaarrggiinnaalliisseedd  ccoommmmuunniittiieess  wwiillll  bbee  aaffffeecctteedd..        
  
TThhoossee  wwhhoo  aarree  ffiigghhttiinngg  aaggaaiinnsstt  CCAAAA  hhaavvee  ccoorrrreeccttllyy  lliinnkkeedd  iitt  ttoo  tthhee  NNRRCC..  BBootthh  tthhee  CCAAAA  aanndd  tthhee  NNRRCC  
aarree  iinntteerrccoonnnneecctteedd..  TThhrroouugghh  tthhee  CCAAAA,,  NNPPRR  aanndd  tthhee  NNRRCC,,  tthhee  NNaarreennddrraa  MMooddii  ggoovveerrnnmmeenntt  iiss  aaiimmiinngg  ttoo  
ccrreeaattee  aa  ccaatteeggoorryy  ooff  sseeccoonndd  ccllaassss  cciittiizzeennss..  TThhee  pprroocceessss  ooff  ccrreeaattiinngg  tthhee  NNRRCC  wwiillll  ccrreeaattee  aa  ccoommmmuunnaall  
ddiivviiddee  iinn  tthhee  ccoouunnttrryy..  TThhee  uunniittyy  ooff  tthhee  ppeeooppllee,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  tthhee  uunniittyy  ooff  tthhee  wwoorrkkiinngg  ppeeooppllee  wwiillll  bbee  
jjeeooppaarrddiisseedd..  HHeennccee,,  tthhee  CCAAAA  sshhoouulldd  bbee  wwiitthhddrraawwnn..  TThhee  aatttteemmppttss  ttoo  ppuutt  iinn  ppllaaccee  tthhee  NNPPRR  aanndd  tthhee  NNRRCC  
sshhoouulldd  bbee  ddeeffeeaatteedd..  
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