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آسام شہريت ﮐيس :پاپولر فرﻧٹ آف اﻧڈيا سپريم ﮐورٹ ﮐے فيﺻلے ﮐا ﺧيرمقدم ﮐرتا ہے

پاپولر فرﻧٹ آف اﻧڈيا ﻧے سپريم ﮐورٹ ﮐے فيﺻلے ﮐا ﺧيرمقدم ﮐيا ہے ،جس ﮐے تحت آسامﯽ شہريت مﻌاملے ميں
.پﻧﭼايت سرٹيﻔﮑيٹ ﮐﯽ توثيﻖ ﮐﯽ بحالﯽ ﮐﯽ ﮔﺋﯽ ہے
ﭼيرمين ای ابوبﮑر ﺻاحب ﻧےاپﻧے بيان ميں ﮐہا ﮐہ  1977ﮐے بﻌد جب سے فرقہ پرستوں ﻧے ﺧﻔيہ سازش ﮐﯽ تب سے
بﻧﮕالﯽ بولﻧے والے مسلماﻧوں اور ہﻧدوں ﮐو مﻼ ﮐر آسام ﮐے ﻻﮐهوں اﺻل باشﻧدوں ﮐو بﻧﮕلہ ديشﯽ ٹهہرا ﮔيا .مﺧتلف
مواقع پر جيسے )ﻧوٹيﻔﮑشن( اطﻼعات ،حﮑومتﯽ احﮑامات اور قاﻧوﻧﯽ لڑاﺋﯽ وغيره ﮐے وقت اپﻧﯽ شہريت ﮐﯽ تﺻديﻖ
.ﮐراﻧے ميں ﮐافﯽ لمبا وقت لﮕتا ہے .اپﻧﯽ شہريت ثابت ﮐرﻧے ﮐا بوجه متاثرين ﮐے ﮐﻧدهوں پر ہﯽ پڑتا رہا
دسمبر 2014 ،ﮐو ،سپريم ﮐورٹ ﻧے مرﮐزی اور رياستﯽ حﮑومتوں ﮐو قومﯽ شہری رجسٹريشن )اين آر سﯽ( ﮐﯽ 17
تياری اور تجديد ﮐرﻧے ﮐا حﮑم ديا اور مسوده شاﺋع ﮐرﻧے ﮐے لﺋے آﺧری تاريﺦ  31دسمبر  2017طے ﮐر ديا تها .اين
آر سﯽ ايﮏ رجسٹر ہے جس ميں تمام ہﻧدوستاﻧﯽ شہريوں ﮐے تﻔﺻيﻼت ہوتے ہيں 1951 .ﮐﯽ مردم شماری ﮐے دوران
محﺻول تمام افراد ﮐﯽ تﻔﺻيﻼت ﮐو جمع ﮐر ای آر سﯽ تيار ﮐيا ﮔيا تها .اين آر سﯽ ﮐﯽ اپ ڈيٹ يا تجديد آسام ميں رہﻧے
.والے تمام شہريوں ﮐے ﻧاموں ﮐﯽ سوﭼﯽ تيار ﮐرﻧے ﮐا عمل ہے
ﮔزشتہ تين سالوں سے تجديدی اور اپ ڈيشن ﮐاﮐام ﭼل رہا تها .متاثرين ﮐے ﭼودا سرﮐاری دستاويزات ميں سے ﮐسﯽ
ايﮏ ﮐو اين آر سﯽ ميں رجسٹريشن ﮐے لﺋے ﮐافﯽ سمجها جاتا ہے .مقامﯽ پﻧﭼايت سرٹيﻔﮑيٹ ان دستاويزات ميں سے
ايﮏ ہے .ہﻧدوؤں اور اديواسيوں سميت تقريبا  48ﻻﮐه افراد ﻧے اس سرٹيﻔﮑيٹ ﮐو محﮑموں ﮐے سامﻧے پيش ﮐيا تها .ان
ميں سے اﮐثر مسلم ہيں جﻧﮑﯽ ﻧﺻف تﻌداد ﺧواتين ﮐﯽ تهيں .اسﯽ سال  28فروری ﮐو ،ﮔواہٹﯽ ہاﺋﯽ ﮐورٹ ﻧے پﻧﭼايت
سرٹيﻔﮑيٹ ﮐﯽ توثيﻖ ﮐو مسترد اور مﻧسوخ ﮐرديا ,جسے محﮑموں ﮐے سامﻧے پيش ﮐياﮔيا تها .متاثرين ﮐو ساته لےﮐر
مﺧتلف تﻧظيموں ﻧے سپريم ﮐورٹ ميں اسے ﭼيلﻧﺞ ﮐيا .اب جسٹس رﻧجن ﮔوﮔوﺋﯽ اور جسٹس روہﻧٹن ايف ﻧريمن پر
.مشتمل سپريم ﮐورٹ ﮐا ايﮏ بﻧچ ﻧے ﮔواہٹﯽ ہاﺋﯽ ﮐورٹ ﮐے فيﺻلہ ﮐو ﺧارج ﮐر دياہے
جﻧاب ای ابوبﮑر ﺻاحب ﻧے بتايا ﮐہ يہ حﮑم تقريبا  47.09ﻻﮐه درﺧواست دہﻧدﮔان ﮐو راحت فراہم ﮐرے ﮔا ،جو اپﻧے
.باپ اور شوہر ﮐے ساته تﻌلﻖ ثابت ﮐرﻧے ﮐے لﺋے پﻧﭼايت سرٹيﻔﮑيٹ ﮐا استﻌمال ﮐرتے ہيں
احترام ﮐے ساته
سﮑريٹری آف پبلﮏ رليشن
پاپولر فرﻧٹ آف اﻧڈيا
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