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जम्मू आणि काश्मीर पररसीमन आयोग
•
•
•
•

•
•
•

केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या आयोगाने जम्मू आणि काश्मीरमधील णिधानसभा आणि संसदीय मतदारसंघां च्या
सीमांकनासाठी अंणतम अहिाल सादर केला.
जम्मू-काश्मीर पुनरर चना कायदा, 2019 ने णिधानसभेच्या जागांची संख्या िाढणिली तेव्हा पररसीमन आिश्यक झाले.
पूिीच्या जम्मू-काश्मीर राज्यात १११ जागा होत्या - काश्मीरमध्ये ४६, जम्मूमध्ये ३७ आणि लडाखमध्ये चार - तसेच
२४ जागा पाकव्याप्त काश्मीरसाठी राखीि होत्या.
जेव्हा लडाखला केंद्रशाणसत प्रदे श म्हिून घोणित करण्यात आले , तेव्हा जम्मू-काश्मीरमध्ये 107 जागा णशल्लक होत्या,
ज्यात पीओकेसाठी 24 जागांचा समािेश होता. पुनरर चना कायद्याने जम्मू -काश्मीरसाठी 114 - 90 पयंत जागा
िाढिल्या, त्याणशिाय पीओकेसाठी राखीि 24 जागा होत्या.
पूिीच्या राज्यात, संसदीय मतदारसंघांचे पररसीमन भारतीय राज्यघटनेद्वारे आणि णिधानसभेच्या जागांचे पररसीमन
तत्कालीन राज्य सरकारने जम्मू-काश्मीर लोकप्रणतणनधी कायदा, 1957 अंतगरत केले होते.
2019 मध्ये जम्मू-काश्मीरचा णिशेि दजार रद्द केल्यानंतर, णिधानसभा आणि संसदीय दोन्ही जागांचे सीमांकन
संणिधानाद्वारे णनयंणित केले जाते.
सिोच्च न्यायालयाच्या णनिृत्त न्यायाधीश रं जना प्रकाश दे साई यांच्या अध्यक्षतेखाली या आयोगाचे अध्यक्ष आहे त, ज्यात
इतर दोन पदणसद्ध सदस्य आणि जम्मू -काश्मीरमधील पाच लोकसभा खासदारांचा समािेश आहे , ज्यांना लोकसभा
अध्यक्षांनी सहयोगी सदस्य म्हिून नाणमत केले आहे.

आयोगाची णिफारस (Recommendation of Commission)
1.मतदारसंघांची पुनरर चना (Constituencies Redrawal):
पररसीमन आयोगाने सात अणतररक्त मतदारसंघांची णशफारस केली आहे:
• जम्मूसाठी 6
• काश्मीरसाठी 1
• जम्मू णिभागात पूिीच्या 37 च्या तुलनेत आता 43 जागा असतील
• काश्मीर खोऱ्यात पूिीच्या 46 च्या तुलनेत 47 जागा असतील.
2.लोकसभेच्या जागा (Lok Sabha Seats)
• लोकसभेच्या ५ जागा प्रत्येकी १८ णिधानसभा मतदारसंघां च्या जागां साठी प्रत्येकी १८ णिधानसभा मतदारसंघ व्हािेत ,
यासाठी संसदीय मतदारसंघांची पुनरर चना करण्यात आली असून, त्यामुळे णिधानसभा मतदारसंघांची एकूि संख्या
९० झाली आहे.
• अनुसूणचत जमातीसाठी णिधानसभेच्या 9 जागा राखीि ठे ििे, जम्मूमध्ये 6, तर काश्मीरमध्ये 3 जागा राखीि ठे ििे.
• जम्मू-काश्मीरमधील प्रादे णशक भेद दू र करिे आणि त्याला एक मानिे. काश्मीरमधील अनंतनाग प्रदे शाला जम्मूतील
राजौरी आणि पुंछ या दोन भागांसह एकि करून अनंतनाग-राजौरी हा एक संसदीय मतदारसंघ म्हिून णनिडण्यात
आला आहे.
3.काश्मश्मरी स्थलांतररत (Kashmiri Migrants) :
• णिधानसभेत काश्मश्मरी स्थलां तररतां च्या (काश्मश्मरी णहं दू) समु दायातील णकमान दोन सदस्यां ची तरतूद करण्याची
णशफारस आयोगाने केली आहे.
• फाळिीनंतर जम्मूमध्ये स्थलां तररत झालेल्या पाकव्याप्त काश्मीरमधील णिस्थाणपतां ना जम्मू -काश्मीर णिधानसभेत
प्रणतणनणधत्व दे ण्याबाबत केंद्राने णिचार करािा, अशी णशफारसही करण्यात आली आहे.
4.अनुसूणचत जमाती (Scheduled Tribes):
• आयोगाने अनुसूणचत जमातींसाठी णिधानसभेच्या नऊ जागा राखीि ठे िल्या आहे त.
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यापैकी सहा जि पुनपरररणचत अनंतनाग संसदीय मतदारसंघात आहेत, ज्यात पुंछ आणि राजौरी चा समािेश आहे ,
णजथे एसटीची सिारणधक लोकसंख्या आहे.

वादग्रस्त का आहे ?
•
•
•
•

2002 मध्ये, तत्कालीन जम्मू आणि काश्मीर सरकारने जम्मू-काश्मीर प्रणतणनणधत्व कायद्यात सुधारिा करून उिरररत
दे शाप्रमािेच 2026 पयंत पररसीमन प्रणिया गोठणिली.
याला जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयात आणि नंतर सिोच्च न्यायालयात आव्हान दे ण्यात आले , या दोन्ही ंं नी ही
स्थणगती कायम ठे िली.
पुनरर चना कायद्याने बंधनकारक केलेला पररसीमन आयोग माि अद्यापही न्यायप्रणिष्ट आहे.
जनगिनेच्या लोकसंख्येच्या आधारािर णनयम म्हिून पररसीमन केले जाते , परं तु आयोगाने म्हटले आहे की ते जम्मू
आणि काश्मीरसाठी आकार, दू रस्थता आणि सीमेशी जिळीक यासह इतर काही घटकांचा णिचार करतील.

सीमां क न म्हिजे काय? (What is Delimitation?)
णनिडिुकीच्या उद्दे शाने णिधान मंडळ असलेल्या दे शात णकंिा प्रांतातील प्रादे णशक मतदारसंघांच्या मयारदा णकंिा सीमा
णनणित करण्याची ही कृती णकंिा प्रणिया आहे.
पररसीमन आयोग:
• पररसीमनाचे काम पररसीमन आयोग णकंिा सीमा आयोगाकडे सोपणिले जाते.
• भारतातील पररसीमन आयोग ही एक उच्चाणधकार संस्था आहे ज्याच्या आदे शां ना कायद्याचे बळ आहे .
• त्याच्या आदे शां िर कोित्याही कोटार पुढे प्रश्न णिचारता ये िार नाही.
• याणनणमत्त भारताच्या राष्टरपतींनी णनणदर ष्ट केलेल्या तारखेला हे आदे श लागू होतात.
• त्याच्या आदे शाच्या प्रती संबंणधत लोकां च्या सभागृहासमोर (House of the People ) आणि राज्य णिधानसभेसमोर
ठे िल्या जातात, परं तु त्यामध्ये कोितेही बदल करण्याची परिानगी नाही.
घटनात्मक तरतुदी:
• कलम 82: हे प्रत्येक जनगिनेनंतर संसदे ला सीमां कन कायदा लागू करण्याचा अणधकार प्रदान करते.
• कलम 170: प्रत्येक जनगिनेनंतर सीमां कन कायद्यानु सार राज्यां ना प्रादे णशक मतदारसंघां मध्ये णिभागले जाण्याची
तरतूद आहे.
काये:
• सिर जागां ची लोकसंख्या, शक्य णततकी समान असे ल अशा प्रकारे मतदारसंघां ची सं ख्या आणि सीमा णनणित करिे.
• अनुसूणचत जाती आणि अनु सूणचत जमातींसाठी राखीि जागा ओळखिे जेथे त्यां ची लोकसंख्या तुलनेने जास्त आहे .
• आयोगाच्या सदस्यां मध्ये मतणभन्नता असल्यास, बहुमताची इच्छा प्रबळ होते.
रचना:
सीमांकन आयोग भारताच्या राष्टरपतींद्वारे णनयुक्त केला जातो ज्यामध्ये खालील सदस्यां चा समािेश होतो:
1. सिोच्च न्यायालयाचे णनिृत्त न्यायाधीश
2. मुख्य णनिडिूक आयुक्त
3. संबंणधत राज्य णनिडिूक आयुक्त.
वारं वारता:
भारतात, असे पररसीमन आयोग 4 िेळा स्थापन करण्यात आले आहेत:
1. 1952 मध्ये सीमांकन आयोग कायदा, 1952 अंतगरत
2. 1963 मध्ये सीमांकन आयोग कायदा, 1962 अंतगरत
•
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3. 1973 मध्ये सीमांकन कायदा, 1972 अंतगरत
4. 2002 मध्ये सीमांकन कायदा, 2002 अंतगरत.

