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कलम 370 
5 ऑगस्ट 2019 रोजी, भारताच्या राष्ट्र पती ींनी घटनेच्या कलम 370 च्या कलम (1) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकाराींचा वापर 

करून सींधविान (जमू्म-काश्मीरला अजज) आदेश, 2019 जारी केले होते. याद्वारे भारत सरकारने कलम 370 मधे्यच बदल केले 

आहेत (ते रद्द केले नाहीत). 

या लेखात, MPSC इचु्छकाींना कलम 370 आधि कलम 35A काय आहे, महत्त्वाच्या तारखा, कलम 370 शी सींबींधित धववाद 

आधि ते रद्दबातल माधहती धमळेल. MPSC परीके्षसाठी कलम 370 आधि जमू्म-काश्मीरचा घटनात्मक इधतहास महत्त्वाचा 

आहे. 

कलम 370 काय आहे? (Article 370) 

17 ऑक्टोबर 1949 रोजी भारतीय राज्यघटनेत कलम 370 हे 'तातु्परती तरतूद' म्हिून जोडण्यात आले, ज्यात जमू्म-

काश्मीरला सूट देण्यात आली होती, ज्यात जमू्म-काश्मीरला स्वत:चे सींधविान तयार करण्याची परवानगी देण्यात आली होती 

आधि राज्यात भारतीय सींसदेच्या वैिाधनक अधिकाराींवर बींिने घालण्यात आली होती. हा घटक MPSC Exam आधि इत्यादी 

परीक्षाींसाठी उपयुक्त आहे.  

• एन गोपालस्वामी अय्यींगार याींनी सींधविानाच्या मसुद्यात हे कलम 306 अ म्हिून सादर केले होते. 

• कलम 370 अन्वये : जमू्म-काश्मीरच्या सींधविान सभेला भारतीय राज्यघटनेतील कोिते कलम राज्याला लागू करावे 

याची धशफारस करण्याचे अधिकार देण्यात आले होते, 

• जमू्म-काश्मीरची घटना सधमती राज्याच्या सींधविानाचा मसुदा तयार केल्यानींतर धवसधजजत करण्यात आली. कलम ३७० 

मिील कलम ३ मधे्य भारताच्या राष्ट्र पती ींना त्यातील तरतुदी आधि व्याप्ती सुिारण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. 

• कलम 35 ए कलम 370 पासून उद्भवले आहे आधि जमू्म-काश्मीर सींधविान सभेच्या धशफारशीनुसार 1954 मधे्य 

अध्यक्षीय आदेशाद्वारे सादर केले गेले होते. 

• कलम 35 ए जमू्म-काश्मीर धवधिमींडळाला राज्यातील कायमस्वरुपी रधहवासी आधि त्याींचे धवशेष हक्क आधि 

धवशेषाधिकार पररभाधषत करण्याचा अधिकार देते. 

• राज्यघटनेच्या पररधशष्ट् 1 मधे्य ते धदसते. 

अध्यक्षीय आदेश (Presidential Orders) 

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 370 अन्वये, तरतुदी ींमधे्य बदल, अपवाद आधि सुिारिाींसह भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदी 

लागू करण्यासाठी आदेश जारी करण्याचा अधिकार राष्ट्र पती ींना होता. आधि ही शक्ती सवोच्च न्यायालयाने अनेक प्रकरिाींमधे्य 

कायम ठेवली आहे, उदा. पी.एल. लखनपाल धवरुद्ध जमू्म-काश्मीर राज्य. 

आिीच म्हटल्याप्रमािे, भारतीय राज्यघटनेच्या इतर तरतुदी J&K राज्याला लागू करण्यासाठी, सींधविाधनक अजज ऑडजर हा 

एकमेव मागज उपलब्ध होता. आधि ते राज्य सरकारच्या सल्लामसलत आधि सहमतीने करायचे होते. राष्ट्र पती ींचे आदेश, 

व्यापकपिे, खालील धवषयाींशी सींबींधित आहेत: 

1. कें द्रीय यादीतून जमू्म आधि काश्मीर राज्यात कायदे करण्यासाठी सींसदेच्या अधिकारके्षत्रात वाढ करिे. 

2. राज्याच्या के्षत्रफळात वाढ धकीं वा घट करण्यासींबींिीचे कायदे. 

3. सेटलमेंटच्या परवानग्या अींतगजत पाधकस्तानमधे्य समाधवष्ट् केलेल्या प्रदेशात स्थलाींतररत झालेल्या राज्यातील 

कायमस्वरूपी रधहवाशाींच्या परत येण्यासाठी तरतूद करिे. 

4. राज्यातील कायमस्वरूपी रधहवाशाींना सींवैिाधनक सींरक्षि, त्याींचे धवशेष हक्क आधि धवशेषाधिकार, सरकार अींतगजत 

नोकरी, स्थावर मालमते्तचे सींपादन, राज्यात सेटलमेंट, धशष्यवृत्ती. 

5. पाधकस्तानच्या ताब्यातील के्षत्र वगळून लोकाींच्या सभागृहातील जागाींची सींख्या धनधित करिे. 

6. सींसदीय मतदारसींघाींच्या सीमाींकनासाठी तरतूद. 
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7. जमू्म-काश्मीरच्या उच्च न्यायालयातील न्यायािीशाींची धकीं वा त्या न्यायालयात बदली. 

8. राज्य यादीतून वगळिे. 

9. जमू्म आधि काश्मीर राज्याच्या स्वभावावर पररिाम करिाऱ्या धनिजयाबाबत तरतूद. 

10. युधनयनच्या वतीने आधि त्याच्या खचाजवर स्थावर मालमते्तचे सींपादन आधि मागिी. 

11. युधनयनच्या अधिकृत भाषेच्या वापरासींबींिी आधि सवोच्च न्यायालयासमोरील कायजवाहीशी सींबींधित तरतूद. 

12. आिीबािीच्या घोषिेसाठी तरतुदी. 

13. भारताच्या सींधविानात भारतीय सींसदेने केलेल्या दुरुस्त्या लागू न करण्याच्या तरतुदी. 

14. राज्यपाल आधि धनवडिूक आयोगासाठी तरतूद. 

Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 2019 

सींधविान (जमू्म-काश्मीरला लागू) आदेश, 2019 ने 1954 च्या राष्ट्र पती आदेशाची जागा घेतली आहे. MPSC Syllabus साठी 

हा घटक अत्यींत महत्त्वपूिज आहे. 

• त्यानींतर सींसदेने सींमत केलेल्या जमू्म-काश्मीर पुनरजचना धविेयक, 2019 मधे्य जमू्म आधि काश्मीर राज्याचे दोन 

नवीन कें द्रशाधसत प्रदेशाींमधे्य (कें द्रशाधसत प्रदेश) धवभाजन करण्यात आले आहे: जमू्म आधि काश्मीर आधि लडाख. 

• एखाद्या राज्याचे कें द्रशाधसत प्रदेशात रूपाींतर होण्याची ही पधहलीच वेळ आहे. 

• सध्या जमू्म-काश्मीर राज्याकडे असलेल्या लोकसभेच्या सहा जागाींपैकी पाच जागा जमू्म-काश्मीर या कें द्रशाधसत 

प्रदेशाकडे राहतील, तर एक जागा लडाखला देण्यात येिार आहे. 

• जमू्म-काश्मीर कें द्रशाधसत प्रदेशात धदल्ली आधि पुद्दुचेरीप्रमािे धविानसभा असेल. 

• 29 ऐवजी आता भारतात 28 राज्यीं असतील. काश्मीरमधे्य आता राज्यपाल नसतील, तर धदल्ली धकीं वा पुद्दुचेरीसारखे 

लेफ्टनींट गव्हनजर असतील. 

J&K कें द्रशासित प्रदेशाची स्थिती 

जमू्म-काश् मीर धविानसभेचा कायजकाळ पाच वषाांचा असेल, सहा नवे्ह, पूवीच्या प्रकरिाप्रमािे. 

• J&K 2019 धविेयकाच्या कलम 32 मधे्य असे सुचवण्यात आले आहे की धविानसभा "सावजजधनक सुव्यवस्था" आधि 

"पोलीस" सींबींधित राज्य धवषय वगळता राज्य आधि समवती सूचीमिील कोित्याही धवषयाींवर कायदे करू शकते. 

• हे पुद्दुचेरी आधि धदल्ली या कें द्रशाधसत प्रदेशाींना लागू असलेल्या सींधविानाच्या अनुचे्छद 239 ए प्रमािेच आहे. 

• तथाधप, अनुचे्छद 239AA समाधवष्ट् करून आधि 69 व्या घटनादुरुस्तीच्या आिारे, धदल्ली धविानसभा राज्य यादीतील 

18 व्या नोींदीतील प्रकरिाींवर, म्हिजे जधमनीवर कायदा करू शकत नाही. 

• जमू्म-काश्मीरच्या बाबतीत, धविानसभा जधमनीबाबत कायदे करू शकते. 

सिशेष दर्ाा रद्द (special status) 

कलम 370 अींतगजत जमू्म-काश्मीरला देण्यात आलेला धवशेष दजाज रद्द केला जाईल. 

• जमू्म-काश्मीरमधे्य यापुढे स्वतींत्र सींधविान, ध्वज धकीं वा राष्ट्र गीत नसेल. 

• जमू्म-काश्मीरमिील नागररकाींना दुहेरी नागररकत्व धमळिार नाही. 

• जमू्म-काश्मीरचा नवा कें द्रशाधसत प्रदेश भारतीय राज्यघटनेच्या अिीन होिार असल्याने तेथील नागररकाींना आता 

भारतीय राज्यघटनेत नमूद केलेले मूलभूत अधिकार धमळिार आहेत. 

• आधथजक आिीबािी जाहीर करण्यासाठी वापरता येिारे कलम ३६० आता लागूही होिार आहे. 

• सींसदेने सींमत केलेले सवज कायदे जमू्म-काश्मीरमधे्य लागू असतील, त्यात माधहतीचा अधिकार कायदा आधि धशक्षि 

हक्क कायदा याींचाही समावेश आहे. 
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• भारतीय दींड सींधहता जमू्म-काश्मीरच्या रिबीर दींड सींधहतेची जागा घेईल. 

बदलाांची गरर् (Need for Changes) 

जमू्म-काश्मीरला स्वायत्तता प्रदान करण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेत कलम 370 ची भर पडली. 

• तथाधप, बींडखोरी आधि धहींसाचाराच्या दोन धपढ्ाींचा सामना करिाऱ्या काश्मश्मरी ींच्या कल्यािाकडे लक्ष देण्यात ते 

अपयशी ठरले. 

• यामुळे काश्मीर आधि उवजररत देश याींच्यातील अींतराला हातभार लागला. 

• आींतरराष्ट्र ीय घडामोडी 

• पधिम पररसरात धनमाजि होिारी पररश्मस्थती आधि अफगाधिस्तानातील ताधलबानच्या सींभाव्य पुनउजभारिीकडे अधिक 

लक्ष देण्याची आधि काळजी घेण्याची गरज आहे. 

• त्याहीपेक्षा अफगाधिस्तानातील उदयोनु्मख भू-राजकीय गधतशीलता आधि त्यामुळे अमेररका-पाधकस्तान याींच्यातील 

सींबींि यामुळे पुढील काही मधहन्याींत काश्मीरच्या पररश्मस्थतीवर अधिक उष्णता धनमाजि होण्याची शक्यता आहे. 

Way Forward 

काश्मीरच्या उत्थानासाठी धशक्षि, रोजगार आधि रोजगारक्षमतेसाठी 10 वषाांचे िोरि राबवायला हवे. 

• काश्मीरमिील वैितेचे सींकट सोडधवण्यासाठी अधहींसा आधि शाींततेचा गाींिीवादी मागज अवलींबला पाधहजे. 

• सवज काश्मश्मरी ींपयांत व्यापक पोहोच कायजक्रम सुरू करून सरकार कलम 370 वरील कृतीतून उद्भविारी आव्हाने 

कमी करू शकते. 

• या सींदभाजत अटलधबहारी वाजपेयी याींनी काश्मीर उपाययोजनेसाठी काश्मश्मरीयत, इन्साधनयत, जम्हूररयत (काश्मीरची 

सवजसमावेशकता सींसृ्कती, मानवतावाद आधि लोकशाही) ही केलेली आवृत्ती राज्यातील सलोख्याच्या शक्ती ींचा 

आिारस्तींभ बनली पाधहजे. 
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