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आसाम-मेघालय सीमा वििाद
•
•

•

आसाम आणि मेघालय याांची 885 णिमी लाांबीची सीमा आहे. आत्तापयंत, त्ाांच्या सीमेवर णववादाचे 12 मुद्दे आहेत.
आसाम-मेघालय सीमा णववाद अप्पर ताराबारी, गझाांग राखीव जांगल, हाणहम, लाांगपीह, बोर्ु ु अर, बोिलापारा,
नोांगवाह, मातामुर, खानापारा-णपलाांगिाटा, दे शदे मोराह ब्लॉि I आणि ब्लॉि II, खांर्ुली आणि रे ताचेरा याांचा समावेश
आहे.
आसाम पुनरु चना िायदा, 1971 अांतगुत मेघालय हे आसाममधून वेगळे िरण्यात आले , या िायद्याला आव्हान णदले
गेले, ज्यामुळे वाद णनमाुि झाले .

िादाचा मु ख्य मु द्दा

आसाम आणि मेघालय याां च्यातील वादाचा मुख्य मुद्दा हा आसामच्या िामरूप णजल्ह्याच्या सीमेवर असलेल्या पणिम
गारो णहल्समधील लाां गपीह णजल्हा आहे .
• णिणटश वसाहत िाळात लाां गपीह हा िामरूप णजल्ह्याचा भाग होता परां तु स्वातांत्र्यानांतर तो गारो णहल्स आणि
मेघालयचा भाग बनला.
• आसाम हा आसाममधील णमणिर णहल्सचा भाग आपला मानतो.
• मेघालयने णमिीर णहल्सच्या ब्लॉक्स १ आणि २ वर - आता िाबी आां गलााँ ग प्रदे श - आसामचा भाग असल्याबद्दल प्रश्न
णवचारला आहे. मेघालयचे म्हििे आहे िी हे पूवीच्या युनायटे र् खासी आणि जयांणतया णहल्स णजल्ह्याांचे भाग होते .
वििाद सोडिण्याचे प्रयत्न
•

•
•
•
•
•

आसाम आणि मेघालय या दोन्ही राज्याांनी सीमा णववाद णनवारि सणमत्ाांची स्थापना िेली आहे .
सीमावाद टप्प्याटप्प्याने सोर्णवण्यासाठी दोन प्रादे णशि सणमत्ा स्थापन िरण्याचा णनिुय घेण्यात आला असून
सीमावाद सोर्वताना पाच बाबीांचा णवचार िेला जािार आहे .
त्ा म्हिजे ऐणतहाणसि तथ्ये, वांश, प्रशासिीय सोयी, मनः स्स्थती आणि सांबांणधत लोिाांच्या भावना आणि जणमनीची
सांलग्नता आहेत.
पणहल्या टप्प्यात सहा जागा णवचारात आहेत. हे ताराबारी, णगजाांग, हाणहम, बािलापारा, खानापारा-णपणलांगिाटा आणि
राताचेरा आहेत.
हे णववाणदत क्षेत्र आसामच्या बाजूला िचार, िामरूप मेटरो आणि िामरूप ग्रामीि आणि मेघालयच्या बाजूला पणिम
खासी णहल्स, री भोई णजल्हा आणि पूवु जयांणतया णहल्सचा भाग आहेत.
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आसाम आवि मे घालयाने सीमा वििाद सोडिण्यासाठी करार के ला

ईशान्येसाठी "ऐणतहाणसि णदवस" म्हिून ओळखल्या जािार्या, आसाम आणि मेघालयच्या मुख्यमांत्र्याांनी मांगळवारी
िेंद्रीय गृहमांत्री अणमत शहा याांच्या उपस्स्थतीत त्ाां च्या पाच दशिाांपूवीच्या आां तरराज्यीय सीमेचा िाही भाग
सोर्वण्यासाठी िरारावर स्वाक्षरी िेली.
• गेल्या वर्षी जुलैपासून, आसामचे मुख्यमां त्री णहमांता णबस्वा सरमा आणि त्ाां चे मेघालय समिक्ष िॉनरॅ र् सांगमा 884
णिमी-सीमेवर दीघुिाळ चाललेला वाद सोर्वण्यासाठी चचाु िरत होते.
• गेल्या वर्षी दोन्ही राज्य सरिाराां नी वादग्रस्त असलेल्या १२ क्षेत्राां पैिी सहा क्षेत्रे - हहीम, णगझाां ग, ताराबारी, बोिलापारा,
खानपारा-णपणलांगिाटा, रताचेरा - पणहल्या टप्प्यात तोर्गा िाढण्यासाठी णनणित िेली होती.
• हा िरार या वर्षी जानेवारीत दोन्ही राज्याां नी सांयुक्तपिे िेलेल्या णशफारशीांच्या अांणतम सांचावर आधाररत होता: पणहल्या
टप्प्यात तोर्गा िाढण्यासाठी घेण्यात आलेल्या 36.79 चौरस णिमी वादग्रस्त क्षेत्रापैिी आसामला 18.51 चौरस णिमी
आणि मेघालयला 18.28 चौरस णिमीचे पूिु णनयांत्रि णमळे ल.
• पुढच्या टप्प्यात दोन्ही सरिाराां च्या प्रणतणनधीांच्या उपस्स्थतीत भारतीय सवेक्षिाद्वारे सीमारे र्षेचे रे खाां िन आणि
सीमाांिन समाणवष्ट असेल. त्ानांतर तो मांजुरीसाठी सांसदे त ठे वला जाईल.
आसामचे इतर राज्ाां स ह सीमा वििाद
•

आसाम-अरुिाचल प्रदे श
• आसामची अरुिाचल प्रदे शशी 804.10 णिमीची आां तरराज्य सीमा आहे .
• 1987 मध्ये णनमाु ि झालेल्या अरुिाचल प्रदे श राज्याचा दावा आहे िी पारां पाररिपिे तेथील रणहवाशाां च्या मालिीची
िाही जमीन आसामला दे ण्यात आली आहे .
• णत्रपक्षीय सणमतीने आसाममधून अरुिाचलमध्ये िाही प्रदे श हस्ताां तररत िरण्याची णशफारस िेली होती.
• तेव्हापासून दोन्ही राज्ये या मुद्द्यावरून सवोच्च न्यायालयात लढा दे त आहे त. सीमेवरून स्थाणनि णहां साचाराच्या िाही
घटनाांची नोांद झाली आहे .
आसाम-नागालँड
• 1963 मध्ये नागालाँर्च्या स्थापनेपासून दोन्ही राज्याां मधील सीमा णववाद सुरू आहे . आसामच्या गोलाघाट णजल्ह्याच्या
मैदानालगत असलेल्या मेरापानी या छोट्याशा गावावर दोन्ही राज्याांचा दावा आहे. 1960 पासून या प्रदे शात णहांसि
चिमिी झाल्याच्या बातम्या येत आहे त.
आसाम-वमझोरम
• णमझोराम हा स्वतांत्र िेंद्रशाणसत प्रदे श म्हिून ओळखल्या जाण्यापूवी आणि नांतर दु सरे राज्य बनण्यापूवी आसामचा
णजल्हा होता. णमझोरामची सीमा आसाममधील िचर, है लािाांर्ी आणि िरीमगांज णजल्ह्याांसोबत आहे .
• िालाां तराने, सीमाां िन िुठे असावे याबद्दल दोन्ही राज्याां मध्ये णभन्न धारिा णनमाु ि होऊ लागल्या.
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राज्ाां म धील सीमा वििादाां ब द्दल
िेंद्राच्या म्हिण्यानुसार सीमाांच्या सीमाांिनातून उद्भविारे सीमा णववाद आहेत आणि यामधील प्रदे शाांवरील दावे आणि
प्रणतदावे आहेत:
1. आां ध्र प्रदे श-ओणर्शा
2. हररयािा-णहमाचल प्रदे श
3. लर्ाख-णहमाचल प्रदे शचे िेंद्रशाणसत प्रदे श
4. महाराष्टर-िनाुटि,
5. आसाम-अरुिाचल प्रदे श,
6. आसाम-नागालाँर्
7. आसाम-मेघालय
8. आसाम-णमझोरम

