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 ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പുനഃസംഘെന 

 ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ വിൊൻ തീരുമാനിച്ചപ്പാൾ, ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ പ്കാൺബ്രസും 

(ഐഎൻസി) മുസ്ീം ലീരും ഒരു നിരമനത്തിലും എത്തിയില്ല, സവാതബ്ന്ത്യത്തിനായി 

ഒരു ഐകയമുന്നണി ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 

 സമവായമുണ്ടാക്കാൻ ബ്രിട്ടൻ കാരിനറ്റ ്മിഷടന ഇന്ത്യയിപ്ലക്ക ്അയച്ചു. കാരിനറ്റ ്

മിഷനട്െ നിർപ്േശങ്ങൾ മുസ്ീം ലീര ്അംരീകരിച്ചില്ല, കൂൊടത ജിന്ന 1946 ആരസ്റ്റ ്16 

-ന ്"പ്നരിട്ടുള്ള ബ്പവർത്തന ദിനം" ബ്പഖ്യാപിച്ചു. 

 അതിർത്തികളുടെ ഇരുവശത്തും അബ്കമം ടപാട്ടിപുെടപട്ടു. 

 അബ്കമം തെയുന്നതിനും ആഭ്യന്ത്രയുദ്ധം ഒഴിവാക്കുന്നതിനും, പ്കാൺബ്രസ ്വിഭ്ജന 

പദ്ധതി അംരീകരിച്ചു. 

 1947 ആരസ്റ്റ ്14 -ന ്ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെയും പാകിസ്താനട്െയും ആധിപതയമായി 

വിഭ്ജിക്കടപട്ടു. 

 പിന്നീെ,് ഇസ്ാമിക് െിപബ്ലിക്ക ്ഓഫ ്പാകിസ്ഥാൻ കൂെുതൽ വിഭ്ജിക്കടപട്ടു, 1975 ൽ 

പീപിൾസ ്െിപബ്ലിക്ക ്ഓഫ ്രംഗ്ലാപ്ദശിനട്െ ഒരു പുതിയ ആധിപതയം 

സൃഷ്ടിക്കടപട്ടു. 

 1947 ടല ഇന്ത്യൻ സവാതബ്ന്ത്യ നിയമം ഇന്ത്യയുടെയും പാകിസ്താനട്െയും 

സവാതബ്ന്ത്യത്തിന ്ആവശയമായ വയവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാക്കി. 

 ഇന്ത്യ ഒരു മപ്തതര രാജയമായി മാൊൻ തീരുമാനിച്ചു, അപ്തസമയം പാകിസ്ഥാൻ ഒരു 

ഇസ്ാമിക രാജയമായി മാൊൻ തീരുമാനിച്ചു. 

 ഇന്ത്യയ്ക്കും പാകിസ്ഥാനുമിെയിലുള്ള ബ്പപ്ദശങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ 

ഭ്ൂമിശാസ്ബ്തപരമായ പ്വർതിരിവ ്സർ സിെിൽ ൊഡ്്കലിഫ ്ആണ് ഏൽപിച്ചത.് 

സവാതബ്ന്ത്യത്തിനു പ്ശഷം 

 സവാതബ്ന്ത്യാനന്ത്രം, മനുഷയചരിബ്തത്തിടല ഏറ്റവും ടപടട്ടന്നുള്ളതും 

അബ്പതീക്ഷിതവുമായ ഒരു കകമാറ്റം പ്ലാകം കണ്ടു. അതിർത്തിയുടെ 

ഇരുവശങ്ങളിലും മതത്തിനട്െ പ്പരിൽ ബ്കൂരമായ ടകാലപാതകങ്ങളും 

രലാത്സംരങ്ങളും അതിബ്കമങ്ങളും നെന്നു. 

 ഒരു കണക്കനുസരിച്ച്, ഏകപ്ദശം 80 ലക്ഷം ആളുകൾ അതിർത്തി കെന്ന ്ഒരു പുതിയ 

സ്ഥലപ്ത്തക്ക ്കുെിപ്യൊൻ നിർരന്ധിതരായി. കൂൊടത, മതപരമായ അബ്കമങ്ങളിൽ 

വിഭ്ജന സമയത്ത ്10 ലക്ഷപ്ത്താളം ആളുകൾ ടകാല്ലടപട്ടു. 

 വിവിധ അഭ്യാർത്ഥി കയാമ്പുകളിൽ അഭ്യാർത്ഥികടള 

പുനരധിവസിപിക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യ പുനരധിവാസ വകുപ ്സൃഷ്ടിച്ചു. 

 വിഭ്ജന സമയത്ത,് നാട്ടുരാജയങ്ങളുടെ എണ്ണം ഏകപ്ദശം 565 ആയിരുന്നു, 

ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായി വിവിധ തരത്തിലുള്ള വരുമാന-പങ്കിെൽ 

സംവിധാനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, കൂൊടത ബ്ഫാൻസും പ്പാർച്ചുരലും നിയബ്ന്ത്ിക്കുന്ന 

നിരവധി ടകാപ്ളാണിയൽ ബ്പപ്ദശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 

 ഈ ബ്പപ്ദശങ്ങടളല്ലാം ഇന്ത്യയിപ്ലക്കുള്ള രാഷ്ബ്െീയ സംപ്യാജനമായിരുന്നു 

ആദയലക്ഷയം, അത് പുതുതായി രൂപീകരിച്ച ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിന്ടെ വലിയ 

ടവല്ലുവിളിയായിരുന്നു. 

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 
 

 
 

നാട്ടുരാജയങ്ങടള കൂട്ടിപ്ച്ചർക്കൽ 

 സർദാർ പപ്ട്ടൽ പുതുതായി സൃഷ്ടിക്കടപട്ട സംസ്ഥാന വകുപിനട്െ അധിക ചുമതല 

1947 ജൂണിൽ വി.പി. പ്മപ്നാൻ അതിനട്െ ടസബ്കട്ടെിയായി. 

 ബ്പതിപ്രാധം, വിപ്ദശകാരയം, ആശയവിനിമയം എന്നിങ്ങടന രാജയത്തിന്ടെ ടപാതു 

താൽപരയങ്ങടള രാധിക്കുന്ന മൂന്ന ്വിഷയങ്ങടളങ്കിലും ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ 

പ്ചരാൻ പപ്ട്ടൽ ഇന്ത്യപ്യാെ ്പ്ചർന്ന ബ്പപ്ദശം രാജകുമാരന്മാപ്രാെ ്അഭ്യർത്ഥിച്ചു. 

 1947 ആരസ്റ്റ ്15-ന് പ്ശഷം അക്ഷമരായ ആളുകടള നിയബ്ന്ത്ിക്കാൻ കഴിയിടല്ലന്ന ്

അപ്േഹം ഒരു ഭ്ീഷണിയും നൽകി. അരാജകതവത്തിനട്െയും 

അരാജകതവത്തിന്ടെയും ഭ്ീഷണിയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക ്ഒരു അപീൽ നൽകി. 

 ഇന്ത്യയുടെ ഏകീകരണത്തിന ്ആവശയമായ ബ്ശമങ്ങൾ നെത്താൻ അപ്േഹം 

മൗണ്്ടരാറ്റടന പ്രാധയടപെുത്തി. മൗണ്്ടരാറ്റൺ രാജകുമാരന്മാടര അനുനയിപിച്ചു, 

ഒെുവിൽ, ഏതാനും സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഒഴിടക എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും ബ്പപ്വശന 

ഉപകരണം സവീകരിച്ചു. 

 അനുനയവും സമ്മർേവും ഉപപ്യാരിച്ച ്തനട്െ ബ്പരത്ഭമായ നയതബ്ന്ത്ത്തിലൂടെ 

സർദാർ പപ്ട്ടൽ മിക്ക നാട്ടുരാജയങ്ങളുടെയും സംപ്യാജനത്തിൽ വിജയിച്ചു. 

 എന്നിരുന്നാലും, നാട്ടുരാജയങ്ങളായ കഹദരാരാദ,് ജുനരഡ്്ക, ജമ്മു & കാശ്മീർ, 

മണിപൂർ എന്നിവയുടെ സംപ്യാജനം രാക്കിയുള്ളവപ്യക്കാൾ രുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. 

 1948 -ൽ ജുനരെിൽ ഒരു ടപാതുതിരടഞ്ഞെുപ ്നെത്തി, അത ്ഇന്ത്യയ്ക്ക ്

അനുകൂലമായി ഏകകണ്ഠ മായി നെന്നു, അതിനാൽ ഇത ്ഇന്ത്യയുമായി 

സംപ്യാജിപിച്ചു. 

 കഹദരാരാദിടല നിസാം സവതബ്ന്ത്നാകാൻ ആബ്രഹിച്ചു; എന്നിരുന്നാലും, ആളുകൾ 

ഇന്ത്യയിപ്ലക്ക ്ബ്പപ്വശിക്കുന്നതിടന അനുകൂലിച്ചു. കഹദരാരാദിടല ഭ്ൂരിഭ്ാരം 

ആളുകളുടെ ഭ്ൂമിശാസ്ബ്തപരമായ സ്ഥാനവും ആബ്രഹവും പരിരണിച്ച ്പപ്ട്ടൽ 

രലബ്പപ്യാരം നെത്താൻ തീരുമാനിച്ചു, ഒെുവിൽ, പ്പാലീസ ്നെപെിയിലൂടെ 

കഹദരാരാദ ്ഇന്ത്യയുടെ ഭ്ാരമായി. 

 മുസ്ീം ഭ്ൂരിപക്ഷമുടണ്ടങ്കിലും ജമ്മു കശ്മീർ സംസ്ഥാനം ഒരു ഹിന്ദു ഭ്രണാധികാരി 

മഹാരാജ ഹരി സിംരിന്ടെ നിയബ്ന്ത്ണത്തിലായിരുന്നു. തുെക്കത്തിൽ, അപ്േഹം 

പാക്കിസ്ഥാനുമായും ഇന്ത്യയുമായും ഒരു സ്റ്റാൻഡ്്കസ്റ്റിൽ കരാർ ഒപിട്ടു, സവതബ്ന്ത്മായി 

തുെരാൻ തീരുമാനിച്ചു. 

 എന്നിരുന്നാലും, പാകിസ്താനിൽ നിന്നുള്ള നുഴഞ്ഞുകയറ്റം കാരണം, കശ്മീർ 

മഹാരാജാവ് ഇന്ത്യയ്ക്ക ്കത്തയച്ചു, കസനിക സഹായം ആവശയടപെുകയും 

ഇന്ത്യയുമായി ഒരു ബ്പപ്വശന ഉപകരണത്തിൽ ഒപിെുകയും ടചയ്തു. 

 മണിപൂരിന്ടെ ആന്ത്രിക സവയംഭ്രണാവകാശം ഉെപുവരുത്തുന്നതിനായി മണിപൂർ 

മഹാരാജാവായ പ്രാധചബ്ന്ദ സിംര ്ഇന്ത്യയുമായി ബ്പപ്വശന ഉപകരണത്തിൽ 

ഒപുവച്ചു. 
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ബ്ഫാൻസിന്ടെയും പ്പാർച്ചുരീസിന്ടെയും കീഴിലുള്ള 

സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കൂട്ടിപ്ച്ചർക്കൽ  

 നാട്ടുരാജയങ്ങളുടെ വിജയകരമായ സംപ്യാജനത്തിന ്പ്ശഷം, ബ്ഫഞ്ച ്

കുെിപ്യറ്റത്തിനട്െയും പ്പാർച്ചുരീസ ്കുെിപ്യറ്റത്തിനട്െയും ബ്പശ്നം ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ 

പരിരണിച്ചു. 

 ഇന്ത്യാ രവൺടമനെ്ിനട്െ നീണ്ട ചർച്ചകൾക്ക ്പ്ശഷം പ്പാണ്ടിപ്ച്ചരിയും മറ്റ ്ബ്ഫഞ്ച ്

സവത്തുക്കളും 1954 -ൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക ്കകമാെുകയായിരുന്നു. 

 എന്നിരുന്നാലും, പ്പാർച്ചുരീസുകാർ അവരുടെ ബ്പപ്ദശങ്ങൾ കകമാൊൻ 

തയ്യാൊയില്ല. 

 അതിനട്െ നാപ്റ്റാ സഖ്യകക്ഷികൾ പ്പാർച്ചുരലിനട്െ നിലപാെിടന പിന്ത്ുണച്ചു, 

ഇന്ത്യ സമാധാനപരമായ മാർരങ്ങടള പിന്ത്ുണച്ചു. 

 പ്രാവയിൽ ഒരു സവാതബ്ന്ത്യസമരം നെക്കുകയും ഇന്ത്യ ക്ഷമപ്യാടെ 

നിരീക്ഷിക്കുകയും ടചയ്തു. 

 എന്നാൽ 1961 -ൽ ആ ജനകീയ ബ്പസ്ഥാനം പിന്ത്ുണ ആവശയടപട്ടപ്പാൾ, ഇന്ത്യൻ 

കസനയം പ്രാവയിൽ ഓപപ്െഷൻ വിജയ്ക്ക ്കീഴിൽ മാർച്ച ്നെത്തുകയും 

പ്പാർച്ചുരീസുകാർ യാടതാരു പ്പാരാട്ടവുമില്ലാടത കീഴെങ്ങുകയും ടചയ്തു. 

സിക്കിമിൻടെ  ബ്പപ്വശനം 

 പ്നപാൾ, ഭ്ൂട്ടാൻ, സിക്കിം എന്നിവയാണ ്ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തിയിലുള്ള മൂന്ന ്

ഹിമാലയൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ, അതിൽ പ്നപാളും ഭ്ൂട്ടാനും തുെക്കത്തിൽ തൽസ്ഥിതി 

നിലനിർത്തി പിന്നീെ ്സവതബ്ന്ത്മായി. 

 ചരിബ്തപരമായി, സിക്കിം ഒരു ബ്രിട്ടീഷ ്ആബ്ശയമായിരുന്നു, അതിനാൽ ഇത ്

ഇന്ത്യപ്യാടൊപമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, സവാതബ്ന്ത്യസമയത്ത,് സിക്കിമിടല പ്ചാരയാൽ 

ഇന്ത്യയിൽ പൂർണ്ണമായ സംപ്യാജനത്തിനായി ടചെുത്തുനിന്നു. 

 1973-ൽ സിക്കിമിൽ ഒരു പ്ചാകയാൽ വിരുദ്ധ ബ്പപ്ക്ഷാഭ്ം ടപാട്ടിപുെടപട്ടു, അതിൽ 

ബ്പതിപ്ഷധക്കാർ ജനകീയ തിരടഞ്ഞെുപ ്ആവശയടപട്ടു. ഇതിടന ഇന്ത്യ പിന്ത്ുണച്ചു, 

തിരടഞ്ഞെുപിൽ പ്ചാരയാലിനട്െ എതിരാളികൾ വൻ വിജയം പ്നെി. 

 ഇപ്താടെ, സിക്കിമിനായി 1975 -ൽ െിപബ്ലിക് ഓഫ ്ഇന്ത്യയുമായി സമ്പൂർണ്ണ 

സംപ്യാജനത്തിനുള്ള വയവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ഭ്രണഘെന തയ്യാൊക്കി. 

സംസ്ഥാന പുനഃസംഘെന കമ്മിറ്റികൾ  

 നാട്ടുരാജയങ്ങളും ബ്രിട്ടീഷ ്ബ്പവിശയകളും പ്ചർന്നതിനുപ്ശഷം, സംസ്ഥാനങ്ങൾ 

സാംസ്കാരികപ്മാ ഭ്ാഷാപരപ്മാ ആയ വിഭ്ജനങ്ങടളക്കാൾ ചരിബ്തപരവും 

രാഷ്ബ്െീയവുമായ പരിരണനകളുടെ അെിസ്ഥാനത്തിലാണ ്തരംതിരിച്ചത.് 

എന്നിരുന്നാലും, ഇടതാരു താൽക്കാലിക ബ്കമീകരണം മാബ്തമായിരുന്നു. 

 ഈ ഘട്ടത്തിൽ, സ്ഥിരമായ അെിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പുനorganസംഘെന 

ആവശയമായിരുന്നു. 
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 ധാർ കമ്മീഷൻ - ഭ്ാഷാെിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പുനഃസംഘെിപിക്കണടമന്ന 

ആവശയം വർദ്ധിച്ചതിടനത്തുെർന്ന,് 1948 -ൽ എസ.്ടക.ധെിനട്െ അദ്ധയക്ഷതയിൽ 

ഒരു കമ്മീഷടന നിയമിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, ചരിബ്തപരവും ഭ്ൂമിശാസ്ബ്തപരവുമായ 

പരിരണനകൾ ഉൾടപടെയുള്ള ഭ്രണസൗകരയത്തിനട്െ അെിസ്ഥാനത്തിൽ 

സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പുനഃസംഘെനയ്ക്ക ്കമ്മീഷൻ മുൻരണന നൽകി. ഭ്ാഷാപരമായ 

വരികൾ. 

 ടജവിപി കമ്മിറ്റി - 1948 ൽ ജവഹർലാൽ ടനഹെ്ു, വല്ലഭ് ്ഭ്ായ് പപ്ട്ടൽ, പട്ടാഭ്ി 

സീതാരാമയ്യ എന്നിവരെങ്ങിയതാണ ്ടജവിപി കമ്മിറ്റി. കമ്മിറ്റി 1949 ഏബ്പിലിൽ 

െിപ്പാർട്ട ്സമർപിക്കുകയും ഭ്ാഷാെിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ 

പുനഃസംഘെന എന്ന ആശയം തള്ളുകയും ടചയ്തു. എന്നിരുന്നാലും, 

ടപാതുജനങ്ങളുടെ ആവശയകതയുടെ ടവളിച്ചത്തിൽ ബ്പശ്നടത്ത ഒരു പുതിയ 

കാഴ്ചപാപ്ൊടെ പ്നാക്കാടമന്ന ്അത് പെഞ്ഞു. 

 ആബ്ന്ധ ബ്പസ്ഥാനം-വലിയ ബ്പതിപ്ഷധങ്ങൾ കാരണം, ടതലുങ്ക ്

സംസാരിക്കുന്നവർക്കായി ആബ്ന്ധയിടല ആദയടത്ത ഭ്ാഷാ സംസ്ഥാനം 1953-ൽ 

ജനിച്ചു. നീണ്ട ബ്പപ്ക്ഷാഭ്ം കാരണം, പ്പാറ്റി   ബ്ശീരാമുലു, ടതലുങ്ക ്സംസാരിക്കുന്ന 

ആളുകടള മബ്ദാസിൽ നിന്ന ്പ്വർടപെുത്തി. സമാനമായ ആവശയങ്ങൾ മറ്റുള്ള 

സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഉെലിെുത്തു. 

 ഫസൽ അലി കമ്മീഷൻ - ഈ പുതിയ ആവശയങ്ങൾ പരിരണിച്ച ്1953 -ൽ 

ജവഹർലാൽ ടനഹെ്ു ഫസൽ അലിയുടെ കീഴിൽ ഒരു പുതിയ കമ്മീഷടന 

നിയമിച്ചു. 1955 -ൽ കമ്മീഷൻ അതിനട്െ മുഴുവൻ െിപ്പാർട്ടും സമർപിക്കുകയും 

രാജയം മുഴുവൻ 16 സംസ്ഥാനങ്ങളായും മൂന്ന ്പ്കബ്ന്ദഭ്രണ ബ്പപ്ദശങ്ങളായും 

പുനഃസംഘെിപിക്കാൻ ഒരു നിർപ്േശം നൽകുകയും ടചയ്തു. എന്നിരുന്നാലും, 

സർക്കാർ ശുപാർശകപ്ളാെ ്പൂർണമായി പ്യാജിച്ചില്ല, 1956 ൽ സംസ്ഥാന 

പുനorganസംഘെന നിയമടത്ത മെികെന്ന ്രാജയടത്ത 14 സംസ്ഥാനങ്ങളായും ആെ് 

പ്കബ്ന്ദഭ്രണ ബ്പപ്ദശങ്ങളായും വിഭ്ജിച്ചു. 

 ഷാ കമ്മീഷൻ - ഷാ കമ്മീഷൻ െിപ്പാർട്ടിനട്െ ശുപാർശ ബ്പകാരം പഞ്ചാര് 

പുനorganസംഘെനാ നിയമം 1966 ൽ പാർലടമനെ് ്പാസാക്കുകയും ഹരിയാന 

സംസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കുകയും ടചയ്തു. എന്നിരുന്നാലും, പഞ്ചാരിനട്െയും 

ഹരിയാനയുടെയും ടപാതു തലസ്ഥാനമായ ചണ്ഡീരഡ്്ക ഒരു പ്കബ്ന്ദഭ്രണ 

ബ്പപ്ദശമാക്കി. 

 1969 ൽ പ്മഘാലയ സംസ്ഥാനവും 1971 ൽ ഹിമാചൽ ബ്പപ്ദശ ്സംസ്ഥാനവും നിലവിൽ 

വന്നു. കൂൊടത, പ്കബ്ന്ദഭ്രണ ബ്പപ്ദശങ്ങളായ ബ്തിപുരയും മണിപൂരും 

സംസ്ഥാനങ്ങളായി പരിവർത്തനം ടചയ്യടപട്ടു. ഇപ്താടെ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ 

എണ്ണം 21 ആയി. 

 അതിനുപ്ശഷം, 1975 -ൽ സിക്കിമും 1987 -ൽ മിപ്സാൊമും അരുണാചൽബ്പപ്ദശും 

സംസ്ഥാനമായി. 1987 പ്മയിൽ പ്രാവ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനട്െ 25 -ാാമടത്ത 

സംസ്ഥാനമായി. 2000 നവംരെിൽ ജാർഖ്ണ്ഡ,് ഛത്തീസ്ഗഡ്്ക, ഉത്തരാഞ്ചൽ എന്നീ മൂന്ന ്

പുതിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപീകരിക്കടപട്ടു. 2, 2014, ടതലങ്കാന ഇന്ത്യയുടെ 29 -

ാാമടത്ത സംസ്ഥാനമായി. 

 അെുത്തിടെ ഇന്ത്യൻ പാർലടമന്െ ്ജമ്മു കശ്മീർ പുനഃസംഘെന രിൽ 2019 പാസാക്കി, 

ഇത ്ജമ്മു കശ്മീരിനട്െയും ലഡ്കാക്കിന്ടെയും രണ്്ട പ്കബ്ന്ദഭ്രണ ബ്പപ്ദശങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. 

 ഈ രീതിയിൽ നിലവിൽ, ഇന്ത്യക്ക ്28 സംസ്ഥാനങ്ങളും 09 പ്കബ്ന്ദഭ്രണ 

ബ്പപ്ദശങ്ങളുമുണ്്ട. 
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മുപ്ന്നാട്ടുള്ള സാധയതകൾ 

 ഒരു വലിയ പരിധിവടര, ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സംപ്യാജനവും 

പുനorganസംഘെനയും ബ്പാപ്ദശിക ആവശയവും ഭ്രണപരമായ സൗകരയവും 

സന്ത്ുലിതമാക്കിടക്കാണ്്ട വളടര സമബ്രമായ രീതിയിലാണ ്ടചയ്തത്. ഭ്ാവിയിലും 

ഇപ്ത അവസ്ഥ നിലനിർപ്ത്തണ്ടതുണ്്ട. 

 ജമ്മു കശ്മീർ പുനorganസംഘെന രിൽ 2019 -നട്െ സമീപകാല തീരുമാനത്തിൽ 

കണ്ടത,് അവരുടെ ബ്പശ്നങ്ങൾ ആബ്കമണാത്മകവും സംപ്യാജിതവുമായ രീതിയിൽ 

ഇന്ത്യ പരിഹരിപ്ക്കണ്ടതുണ്്ട. 

 ഓപ്രാ തീരുമാനത്തിലും, ബ്പപ്ദശടത്ത ആളുകളുടെ ആത്മവിശവാസം ബ്ശദ്ധിക്കുകയും 

അവരുടെ ബ്പശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുകയും പ്വണം. 

 ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപതയ രാജയമായതിനാൽ, സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പുനഃസംഘെന 

സംരന്ധിച്ച ്എടന്ത്ങ്കിലും തീരുമാനടമെുക്കുപ്മ്പാൾ ഇന്ത്യ പൗരന്മാരുടെ 

അവകാശങ്ങൾ പരിപ്ശാധിക്കണം. 
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