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ীমানা পুনর্নির্িারণ কর্মলন 

র্ির্র্মটেলন বা ীমানা পুনর্নির্িারণ  াম্প্রর্িকিম জনগণনার র্ভর্িটি দেটলর র্বর্ভন্ন র্বর্ানভা ও 

দাকভা দকন্দ্রগুর্র ীমানা পুনর্নির্িারণ। ীমানা পুনর্নির্িারটণর ফট আইনভায় জনপ্রর্ির্নর্র্র ংখ্যার দকাটনা 

হ্রাবৃর্ি য় না। িটব জনগণনা অনুাটর দকাটনা রাটজযর িফর্র্ জার্ি ও উপজার্িটের জনয ংরর্িি 

আটনর ংখ্যার দরটফর টি পাটর। 

ংর্বর্াটনর 82 অনুটেে অনুাটর প্রর্ির্ে আেমশুমার্র অনুরণ কটর ভারিীয় ংে র্ির্র্মটেলন আইন 

প্রণয়ন কটর। প্রর্ির্ে আেমশুমার্রর পটর, 170 অনুটেে অনুযায়ী রাজযগুর্টক র্নবিাচনী এাকায় র্বভক্ত করা 

য়। ম্প্রর্ি, র্ির্র্মটেলন কর্মলন জমু্ম ও কাশ্মীর র্ির্র্মটেলটনর জনয িাটের প্রর্িটবেন জমা র্েটয়টে কারণ 

র্বর্ানভায় আন ংখ্যা বাডাটনা টয়র্ে। 

র্ির্র্মটেলন কর্মলন বা ভারটির ীমানা পুনর্নির্িারণ কর্মলন র্ক? 

এর্ে একর্ে উচ্চ-পযিাটয়র বা উচ্চ-িমিাম্পন্ন ংস্থা যা ংটের একর্ে আইন দ্বারা স্থাপন করা টয়টে। 

কর্মলটনর আটেল আইনী পেটিটপর অংল, িাই দকউ এই আটেলগুর্র উপর আোটি প্রশ্ন করটি পাটর না। 

এর উটেলয ' ীমানা র্নর্িারণ করা বা ারা দেটলর র্নবিাচনী এাকার জনয দগুর্ র্িক করা। কর্মলটনর 

র্পেটন একমাত্র উটেলয  "One Vote One Value"। 

● র্ির্র্মটেলন কর্মলন ীমানা কর্মলন নাটমও পর্রর্চি। 

● ভারটির রাষ্ট্রপর্ি র্ির্র্মটেলন কর্মলন র্নটয়াগ কটরন এবং এর্ে ভারটির র্নবিাচন কর্মলটনর 

টযার্গিায় কাজ কটর। 
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আন্ন WBCS Exam -র জনয ভারিীয় রাজনীর্ি এবং গভটনিন্স-ম্পর্কিি র্বয়গুর্র উপর েৃর্ি র্নবি কটর 

বিিমান র্বয় এবং ম্পর্কিি র্বয়গুর্ অর্যয়নরি র্লিার্িীটের জনয এর্ে একর্ে গুরুত্বপূণি র্বয়। 

ীমানা পুনর্নির্িারণ কর্মলন গিন 

র্ির্র্মটেলন কর্মলটনর েযটের মটর্য র্নম্নর্র্খ্িগুর্ অন্তভুিক্ত রটয়টে 

● ুর্প্রম দকাটেির অবরপ্রাপ্ত র্বচারপর্ি 

● প্রর্ান র্নবিাচন কর্মলনার 

● ংর্িি রাজয র্নবিাচন কর্মলনার 

জমু্ম কাশ্মীর র্ির্র্মটেলন কর্মলন 

জমু্ম ও কাশ্মীটরর জনয র্ির্র্মটেলন কর্মলন 2020 গিন করা টয়র্ে কারণ পূবিবিিী জমু্ম ও কাশ্মীর রাটজয 

111 র্ে আন, কাশ্মীটর 46 র্ে, জমু্মটি 37 র্ে এবং াোটখ্ 4 র্ে আন র্ে; এোডাও 24 র্ে আন পার্কস্তান 

অর্র্কৃি কাশ্মীটরর জনয ংরর্িি র্ে। 

জমু্ম কাশ্মীর র্ির্র্মটেলন কর্মলটনর েযরা টন 

● র্বচারপর্ি (অবরপ্রাপ্ত) রঞ্জনা প্রকাল দেলাই 

● ুলী চন্দ্র 

● ভারটির প্রাক্তন প্রর্ান র্নবিাচন কর্মলনার 

● জমু্ম ও কাশ্মীটরর র্নবিাচন কর্মলনার, দক দক গুপ্ত 
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জমু্ম ও কাশ্মীর র্ির্র্মটেলন কর্মলন র্বর্ভন্ন পর্রবিিটনর প্রস্তাব কটরর্ে, িটব র্নম্নর্র্খ্িগুর্ দকন্দ্রীয় 

রকাটরর অনুটমােন দপটয়র্ে। দকন্দ্রীয় রকার একর্ে রকারী র্বজ্ঞর্প্তর মার্যটম জমু্ম ও কাশ্মীর র্ির্র্মটেলন 

কর্মলটনর প্রস্তাবগুর্ অনুটমােন কটরর্ে। র্ির্র্মটেলন কর্মলন জমু্ম ও কাশ্মীর অঞ্চটক একর্ে একক 

দকন্দ্রলার্ি অঞ্চ র্াটব প্রর্ির্িি কটরটে। 

র্ির্র্মটেলন কর্মলন জমু্ম কাশ্মীর র্নম্নর্র্খ্ি পর্রবিিনগুর্ কটরটে- 

● র্বর্ানভার আন বার্ডটয় 7র্ে করা য়। জমু্মটি েয়র্ে (এখ্ন 43 র্ে আন) এবং কাশ্মীটর একর্ে (47 

র্ে আন)। 

● ST -র জনয আন ংরিণ - 9 র্ে আন এবং SC প্রার্িীটের জনয 7 র্ে আন ংরর্িি করা টয়টে। 

● জমু্ম ও কাশ্মীটরর মটর্য আঞ্চর্ক পার্িকয অপারণ এবং এর্েটক এক র্াটব র্বটবচনা করা। কাশ্মীটরর 

অনন্তনাগ অঞ্চটক জমু্মর রাটজৌর্র ও পুটঞ্চর াটর্ একর্ত্রি কটর, অনন্তনাগ-রাটজৌর্র ংেীয় দকন্দ্র 

র্াটব গটড দিাার জনয এর্ে করা টয়র্ে। 

● কাশ্মীর্র পর্িি ম্প্রোটয়র মটনানয়টনর জনয েুর্ে আন ংরর্িি রটয়টে। 

র্ির্র্মটেলন কর্মলন জমু্ম ও কাশ্মীর জমু্ম ও কাশ্মীটরর পাক অর্র্কৃি অংটলর জনয ংরর্িি 24র্ে আটনর 

জনয দকানও র্ির্র্মটেলন কটরর্ন। 

র্ির্র্মটেলন কর্মলন আইন 

র্ির্র্মটেলটনর প্রর্িয়ার্ে অবলযই নীটচ উর্ির্খ্ি পেটিপগুর্ অনুরণ কটর িার মৃণ কাযিকার্রিার জনয 

একর্ে র্নর্েিি পির্িটি ম্পন্ন করা আবলযক: 
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● অনুটেে 82 অনুযায়ী, আেমশুমার্রর প্রর্ির্ে চি ম্পন্ন ওয়ার পটর ংটের দ্বারা র্ির্র্মটেলন আইন 

প্রণয়ন করা েরকার। 

● একই আইটনর 170 অনুটেে অনুযায়ী, প্রর্ির্ে আেমশুমার্রর পর রাজযগুর্ও আঞ্চর্ক র্নবিাচনী 

এাকায় র্বভক্ত য়। 

● একবার আইনর্ে পা টয় িমিায় আার পটর, এর্ে দকন্দ্রীয় রকারটক একর্ে র্ির্র্মটেলন কর্মলন 

গিন করটি বট। 

● একবার কর্মলনটক িমিা দেওয়া ট, িারপটর িারা র্ির্র্মটেলন এবং ম্পর্কিি নীর্িগুর্ র্নটয় 

আট। 

র্ির্র্মটেলন কর্মলন অফ ইর্িয়া [োইমাইন] 

দেটলর রাষ্ট্রপর্ি প্রর্ম অনুলীটনর অংল র্াটব 1950-51 াট র্নবিাচন কর্মলটনর ায়িা র্নটয় র্ির্র্মটেলন 

কর্মলন র্নটয়াগ কটরর্েটন। 

● 1952 াট প্রার্র্মক আইনর্ে কাযিকর ওয়ার পর এ পযিন্ত চারর্ে কর্মলন টয়টে, 1952, 1963, 1972,  

এবং 2002 াট কর্মলন গিন করা টয়টে। 

● 1981 এবং 1991 াটর আেমশুমার্রটি দিমন দকানও কর্মলন দেখ্া যায়র্ন। 

র্ির্র্মটেলন কর্মলটনর োর্য়ত্ব 

র্ির্র্মটেলন কর্মলন একর্ে উচ্চ-পযিাটয়র ংস্থা যার র্বর্ভন্ন আঞ্চর্ক র্নবিাচনী এাকা এবং দাকভায় িাটের 

প্রর্ির্নর্র্ত্ব পর্রচানা করার োর্য়ত্ব রটয়টে। আেমশুমার্রর পর্রংখ্যান অনুযায়ী ংগৃীি বিিমান জনংখ্যার 

পর্রংখ্যাটনর উপর র্ভর্ি কটর দেটলর প্রর্ির্ে রাটজযর াউ অফ েয র্পপ এবং দর্জটর্েভ অযাটম্বর্ দ্বারা 

এর্ে করা য়। 
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● কর্মলন জনংখ্যার মান অংটল মান প্রর্ির্নর্র্ত্ব র্নর্িি কটর। 

● দভৌটগার্ক অঞ্চগুর্ দমাোমুর্েভাটব র্বভক্ত করা য় যাটি একর্ে রাজননর্িক ে র্নবিাচটন অটনযর 

দচটয় দবর্ল প্রান্ত না পায়। 

 

র্নবিাচনী এাকার ীমানা র্নর্িারণ 

র্নবিাচনী এাকার ংখ্যা এবং ীমানা এমনভাটব র্নর্িারণ করা য় দয জনংখ্যার মান অংটলর জনয মান 

প্রর্ির্নর্র্ত্ব ম্ভব য়। 

● দকানও রাজননর্িক েটক দকানও র্রটণর প্রার্ানয দেওয়া য় না বা অটযৌর্ক্তক ুর্বর্া দেওয়া য় না। 

● দযব এাকায় SC এবং ST দের জনংখ্যা প্রচুর ংখ্যায় রটয়টে, দখ্াটন কর্মলন র্চর্িি একর্ে আন 

ংরিণ করা আবলযক। 

দভাোরটের গুরুত্ব দেওয়ার জনয এবং রাজননর্িক েগুর্টক অযর্া গুরুত্ব না র্েটয় দভৌটগার্ক এাকার নযাযয 

র্বভাজটনর জনয িাটের মূয দেওয়ার জনয কর্মলনর্ে প্রর্ির্িি টয়র্ে।  

 


