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(नववेक गोसावी)
संचालक

महाराष्ट्र राजय पाठ्यपुसतक नननम्णती ्व अभयासक्रम 
संशोरन मंडळ, परुे.

प्रस्ताविा

नप्रय न्वद्ा्थी नमतांनो,

 राजयशासत हा न्वरय सततावय्वस्ा आनर शासन प्ररालीन्वरयी आपरास अनरक वयापक 
समज िेणयाचया दृष्ीने साह्यभूत ठरतो. शासन प्ररालीस न्वन्वर स्वरूपाचे पैलू आहेत. इयतता 
अकरा्वीचया पाठ्यपुसतकात आपरास राजयशासताचे न्वन्वर घटक ज्ात करून िेणयात आले आहेत. 
तयात राजयशासतातील प्रमुख संकलपना, न्वन्वर स्वरूपाचया शासनपद्धती, प्रशासकीय प्रराली आनर 
अांतरराष्ट्रीय संबंर यांचा अंतभा्ण्व आहे. आता इयतता बारा्वीत मागील ्वरा्णचया ्ोडे पुढे जाऊन 
राजयशासत या न्वरयाचा अभयास कररार आहोत.

बारा्वीचया पाठ्यपुसतकात जगातील इ.स.१९९१ पासूनचया समकालीन घटनांचा ननिदेश आहे. 
तयात जगातील १९९१ पासूनचया न्वन्वर घटनांचे स्ान तसेच जागनतकीकरराचया संिभा्णत जया 
संकलपना न्वन्वर चचदेतून उियाला आलया तयांचा आपरास पररचय करून िेणयात आला आहे. 
पया्ण्वरर, शाश्वत न्वकास, गररबी आनर नलंगभा्वासारखे मान्वी प्रशन इतयािींचा या पाठ्यपुसतकात 
समा्वेश आहे. तयासोबतच राष्ट्रीय एकातमतेसमोरील आवहाने तसेच  तयाबाबतची नचंता आनर तयाचे 
महत््व भारताचया संिभा्णत अभयास कररार आहोत. या स्व्ण प्रशनांकडे शासन कोरतया भूनमकेतून 
पाहते? तयाचे प्रनतनबंब आपरास ‘सुशासन’ या प्रकररात पाहा्वयास नमळते. शे्वटचया प्रकररात 
भारताचया परराष्ट्रीय रोरराचा स्वदेक्षरातमक आढा्वा घेतला आहे.

अकरा्वी आनर बारा्वीची िोनही पाठ्यपुसतके आपरास राजयशासत या न्वरयाची सखोल मानहती 
िेणयाचया दृष्ीने उपयुक्त ठररार आहेत. ही पाठ्यपुसतके राजयशासत न्वरयाचा समग्र आशय समजून 
घेणयात आनर आपलया सभो्वताली घडराऱया घटनांचे पृ् ःकरर करणयात सक्षम ठररार आहेत.

अधययन अनरक सुलभ, रंजक ्व कृतीयुक्त होणयासाठी मानहतीपर चौकटी, न्वन्वर कृती, कयू.
आर.कोड्वर िेणयात येरारे सानहतय याचा तुमहांला ननशशचतच उपयोग होईल.

राजयशासत न्वरय सनमती, अभयासगट, लेखक, नचतकार इतयािींनी आशय अनरकानरक समृद्ध 
करणयाचया संिभा्णत अ्क पररश्रम घेतले आहेत. पाठ्यपुसतकात आशय अनरक तपशीलाने समजून 
घेणयासाठी ्वेबसाईट् स िेणयात आलेलया आहेत.

आपराकडून आलेलया सूचना आनर नशफारशींचे स्वागत करणयात येईल. आमही अशी अपेक्षा 
करतो की, न्वद्ा्थी, पालक आनर नशक्षक या स्व्ण घटकांकडून या पाठ्यपुसतकाचे स्वागत होईल.



पाठ्यपुस्तकानवष्यी....

इयतता ११ ्वी मधये राजयशासत्राचया न्वन्वर घटकांिी तुमिी ओळख झाली आहे. तुमही 
राजयशासत्रातील काही संकलपनांिा अभयास केला आहे. जसे की, शासनािे कामकाज, 
प्रशासकीय यंत्ररा आनर आंतरराष्ट्रीय नातेसंबरं. इयतता १२ ्वी चया या पाठ्यपुसतकात तुमहांला 
राजयशासत्राचया काही न्वीन घटकािंी ओळख करून िेणयात येईल.

पाठ्यपुसतकाचया सुरु्वातीला १९९१ नंतर जगात झालेलया बिलांिा आढा्वा घेतला आहे. 
सोशवहएट रनशयाचया न्वघटनानंतर जागनतक राजकाररातील महत््वाचया प्र्वाहां्वर पनहले प्रकरर 
भाषय करते. १९९१ नंतरचया जागनतक राजकाररातील बिलतया प्र्वाहािंा वयापक आढा्वा या 
प्रकररात घेतला आहे.

यापुढील िोन प्रकररे १९९१ नंतरचया युगात नवयाने ननमा्णर झालेलया काही संकलपना 
आनर समसयां्वर केंनद्रत आहेत. िुसरे प्रकरर जागनतकीकररा्वर आहे. जागनतकीकरराचया 
न्वन्वर नमतीं्वर यात भाषय केले आहे. यात राजकीय, आन््णक, ्वैिाररक, तानंत्रक आनर 
सामानजक-सांसकृनतक पैलूिंा समा्वेश होतो. यानश्वाय जागनतकीकररािा भारतातील राजकीय 
आनर आन््णक यंत्ररे्वरील परररामां्वर िेखील यात भाषय केले आहे. नतसऱया प्रकररात पया्ण्वरर 
आनर शाश्वत न्वकास, गररबी आनर सत्री-पुरुर यांसारखया मान्वता्वािी समसयां्वर लक्ष केंनद्रत 
केले आहे.

यापुढील िोन प्रकररे सद्कालीन भारतातील समसयां्वर आराररत आहेत. या न्वीन 
समसयांना हाताळताना राजयािी भनूमका काय असेल या्वर या प्रकररात भर निला आहे. िौ्े 
प्रकरर, राष्ट्रीय एकीकरर आनर समसया यांबाबत भारत अनुभ्वत असलेलया समसयांशी ननगनडत 
आहे. आज सुशासन आनर नागररककेंनद्रत शासन ही राजयािी भूनमका आहे. पाि्ेव प्रकरर 
सुशासनामाफ्फत शासन नागररकांना से्वा कशा पुर्वते या्वर आराररत आहे.

सहा्वे प्रकरर भारताचया जगातील भनूमके्वर भाषय करते. भारतीय परराष्ट्र रोररात बिलतया 
काळात कसे बिल झाले आनर जागनतक िशमयातून बघताना भारताला तोंड द्ा्वे लागराऱया 
समसयां्वर केंनद्रत आहे.

एकनत्रतपरे, इयतता ११ ्वी आनर १२ ्वी चया पाठ्यपुसतकातून, राजयशासत्रािा पाया 
ननमा्णर करणयािा तसेि भारतातील ्व जगातील सद्कालीन न्व्वािांिी ओळख करून िेणयािा 
प्रयतन केला आहे. न्वरय उततम प्रकारे समजून घेणयासाठी आनर सामानजक शासत्रांतील मानवय 
न्वद्ाशाखांतील पुढील उच्च नशक्षरासाठी यािा उपयोग होईल. यानश्वाय सपरा्णतमक परीक्षांसाठी 
उततम पायाभूत मानहती यातून नमळेल.

आमहांला आशा आहे, की पुढील अभयासात तुमहांला या पाठ्यपुसतकािी मित होईल. 
भन्वषयकालीन ्वाटिालीसाठी शुभेच्ा !



अ.क्र. घटक क्षम्ता

१. १९९१ नंतरिे जग

•	 शीतयुद्ोततर काळात आंतरराष्ट्रीय संबंरात झालेलया 
बिलांिा आढा्वा घेरे.

•	 मान्वी समसयांिे ्वाढते महत््व, िहशत्वािािी समसया 
आनर बहुधु््वीयता आनर प्रािेनशक्वाि या संकलपना 
समजून घेरे.

२. जागनतकीकरर

•	 आन््णक, राजकीय, न्वज्ान आनर तंत्रज्ान आनर 
सामानजक आनर सांसकृनतक क्षेत्रात जागनतकीकरराने 
आरलेले बिल समजून घेरे आनर तयािे न्वशलेरर 
करणयािी क्षमता ननमा्णर कररे.

३. मान्वता्वािी समसया

•	 पया्ण्वरर आनर शाश्वतता, गररबी आनर न्वकास आनर 
मनहलांिी शस्ती या समकालीन संकलपनांिी ओळख 
करून िेरे.

•	 तया समकालीन न्वरयांिे भारताचया संिभा्णत न्वशलेरर 
करणयािी क्षमता ननमा्णर कररे.

४. राष्ट्रीय एकातमता

•	 राष्ट्रीय ऐकय आनर राष्ट्रीय एकातमतेिी मूलये आतमसात 
करणयास प्र्वृतत कररे.

•	 भारतात शांतता, स्ैय्ण आनर राष्ट्रीय एकातमतेला 
असलेलया आवहानांना समजून घेरे.

५. सुशासन
•	 लोकप्रशासनाचया पारंपररक दृशष्कोनात झालेलया 

बिलांबाबतिे न्विार समजून घेरे.
•	 भारतातील सुशासनाबाबतिे ्वेग्वेगळे पैलू समजून घेरे.

६. भारत आनर जग

•	 भारताचया परराष्ट्रीय रोरराचया न्वकासािी प्रनक्रया 
समजून घेरे.

•	 भारतािे न्वन्वर राष्ट्रांशी असलेलया संबंरांिे न्वशलेरर 
करणयािी क्षमता ननमा्णर कररे.

क्षम्ता नवधािे



• S.O.I. Note : The following foot notes are applicable : (1) © Government of India, Copyright 

: 2020. (2) The responsibility for the correctness of internal details rests with the publisher. (3) 

The territorial waters of India extend into the sea to a distance of twelve nautical miles measured 

from the appropriate base line. (4) The administrative headquarters of Chandigarh, Haryana and 

Punjab are at Chandigarh. (5) The interstate boundaries amongst Arunachal Pradesh, Assam and 
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१. १९९१ नंतरचे जग

इयत्ता अकरतावीमधयये आपण १९४५ ्ये १९९१ 
दरमयतानचयता आं्ररताष्ट्ीय घडतामोडींचता अभयतास केलता. यता 
प्रकरणता् आपण १९९१ नं्रचयता कतालखंडताचता अभयतास 
करणतार आहो्.

नोवहेंबर १९८९ मधयये बरललिनची रिं् पडली आरण 
सोववहएट ररियताचयता रवघटनताची सुरुवता् होऊन अखयेरीस 
िी्युद्ताचता कताळ समताप्त झतालता. अिता प्रकतारये अमयेररकता 
आरण सोववहएट ररियता यतांचयतामधील वचलिसवताचयता लढताईवर 
आधतारर् पूवलि-पव्चम वतादही यतामुळये संपुष्ता् आलये.

िी्युद्ोत्र कताळता्ील घटनता व घडतामोडींचता 
आढतावता पुढील पताच मुखय पररमताणतांद्तारये घये्ता ययेईल.

(i) शीतयुद्धाचधा शेवट आणि नवयधा रधाष्टधाचंधा 
उदय  : िी्युद्ताचयता ियेवटतासोब् अमयेररकता आरण 
सोववहएट ररियता यता दोन महतासत्तांनी वयतापलयेली 
आं्ररताष्ट्ीय वयवस्ता संपुष्ता् आली. यताच कताळता् 
सोववहएट ररियताचये रवघटन होऊन नवीन रताष्ट्ये उदयतास 
आली.

(ii) एकध्ुवीयतेचधा उदय : अमयेररकता आरण 
सोववहएट ररियता यतांचयतामधील िी्युद् संपलयतानये 
द् रवध्ुवीय्ता संपुष्ता् आली. पुढये अमयेररकेचये वचलिसव 
असलयेली एकध्ुवीय आं्ररताष्ट्ीय वयवस्ता उदयतास 
आली.

(iii) मधानवी हक्क आणि मधानवतधावधादी हसतक्ेप : 
मतानवी हकताबंताब्चयता जतागरूक्ये् वृद्ी झताली अतारण 
मतानव्तावतादी दृवष्कोनता्ून झतालयेलयता हस्क्येपतांमधयये वताढ 
झताली.

(iv) दहशतवधाद : ११ सपटेंबर २००१ लता 
अमयेररकेरवरुद् झतालयेलयता हललयतानं्र (जयतालता ९/११ 
हल्ता महणून ओळखलये जता्ये) दहि्वतादताचये सवरूप 
बदल् गयेलये.

(v) बहुध्ुवीयतधा आणि प्धादणेशकतधावधाद : यता 
कताळता् मुखय्ः चीन आरण ितार् यता रताष्ट्तांचता प्रिताव 

वताढलता, इंडो-परॅसरिक प्रदयेिताचये प्रस् वताढलये आरण 
वलतारदमीर पु्ीन यतांचयता अधयक््येखताली ररियताचताही उदय 
झतालता. यता घडतामोडींबरोबरच प्रतादयेरिक्तावतादताचता रवकतास 
झतालता जयतामुळये बहुधु्वीय जतागर्क वयवस्ता अवस्तवता् 
आली. प्रदयेि आरण प्रतादयेरिक संस्तांचये महत्व वताढ् गयेलये.

महतासत्येलता आं्ररताष्ट्ीय रताजकतारणतामधयये 
महत्वताचये स्तान अस्ये. महतासत्तांकडये जतागर्क 
घडतामोडींवर प्रिताव टताकून आपलये रह् सताधणयताची 
क्म्ता अस्ये. दुसऱयता महतायुद्तानं्र िी्युद्ताचयता 
कताळता् अमयेररकता आरण सोववहएट ररियता यता दोन 
महतासत्ता एकमयेकतांसमोर उभयता ठताकलयता होतयता.

शीतयुद्धाचधा शेवट आणि नवयधा रधाष्टधांचधा उदय
१९८९ मधील पूवलि युरोपता्ील कतां्ीनं्र 

आं्ररताष्ट्ीय संबधंतामंधयये दोन महत्वताचये प्रवताह आढळ्ता्. 
परहलता महणजये सवयंरनणलियतांचयता हककतांवर आधतारर् 
वतांरिक रताष्ट्वतादताचयता संकलपनयेचता आग्रह आरण दुसरता 
महणजये द ्रवध्ुवीय्येचता अस्. अमयेररकता आरण सोववहएट 
ररियता यता दोन महतासत्ता अवस्तवता् असलयतामुळये 
द् रवध्ुवीय्ता अबतारध् हो्ी. सत्येचयता यता दोन केंदतांमधयये  
जग रवितारज् झतालये हो्ये. सोववहएट ररियताचयता 
रवघटनतामुळये एक महतासत्ता लोप पतावली आरण जगता् 
द् रवध्ुवीय्ता नष् झताली.

पूवलि युरोपीय रताजयतांमधील कतां्ी ही ्ये्ील 
मधयमवगतालिचयता वताढतयता अपयेक्तांमधून रनमतालिण झताली हो्ी. 
अरधक सवता्ंत्य आरण आर्लिक स्थैयलि रमळतावये अिी 
तयतांची इच्ता हो्ी महणूनच सोववहएटप्ररण् सतामयवतादी 
ितासनतांरवरुद् तयतांनी उठताव केलता. ्ये्ये सव्ंत्र लोकिताही 
रताजयये उदयतास आली. सोववहएट ररियताचयता अं्गलि् 
रताजकीय आरण आर्लिक सवता्ंत्य रमळवणयतासताठीदयेखील 

मधाहीत आहे कधा तुमहधांलधा ?
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चळवळी उदयतास आलयता. तयतामुळये वयेगवयेगळ्ता रताजयतांनी 
अरधक सवतायत््येसताठी आग्रह धरून कतालतां्रतानये 
सवता्ंत्यताची मतागणी केली. यतादरमयतान रवरवध प्रदयेितां्ील 
लोकसमूहतांचयता वतांरिक अवसम्ता प्रबळ होऊ लतागलयता 
होतयता. यतामुळये वतांरिक अवसम्येवर आधतारर् सव्ंत्र रताष्ट् 
रनरमलि्ीचयता मतागणयता होऊ लतागलयता.

यताची कताही उदताहरणये पुढीलप्रमताणये -
• युरोपमधयये नवीन रताषटट्ये खतालीलप्रमताणये रनमतालिण झताली. 
  - चयेकोसलोवहतारकयताचये ‘चयेक गणरताजय’ आरण 

‘सलताव गणरताजय’ यता दोन रताष्ट्तांमधयये 
रविताजन झतालये.

  - युगोसलताववहयताचये रवघटन होऊन कोएरियता, 
सलोवयेरनयता, सरबलियता, बोवसनयता अतारण 
हझझेगोरवनता, उत्र मयेरसडोरनयता, मताँटयेरनग्रो 
ही रताष्ट्ये उदयतास आली.

• सोववहएट ररियताचयता रवघटनता्ून कताही नवी रताषटट्ये 
अवस्तवता् आली ्ी पुढीलप्रमताणये : अतामझेरनयता, 
मॉलडोवहता, एसटोरनयता, लताटववहयता, रल्ूआरनयता, 
जॉरजलियता, ॲझरबथैजतान, ्तारजरकस्तान, रकररगझस्तान, 
बयेलतारुस, उझबयेरकस्तान, ्ुक्कमयेरनस्तान, युकेन, 
कझताकस्तान आरण ररियता.

• सवितासनताचयता हकतावर आधतारलयेलयता वतांरिक 
रताष्ट्वतादतालता अनुसरून नवयता रताजयतांचयता रनरमलि्ीचता 
प्रवताह जगताचयता इ्र ितागतांमधययेही रदसून आलता. 
कताही नवये दयेि जये सव्ंत्र रताजय महणून उदयतास आलये 
्ये हो्ये-

  - पूवलि र्मोर (इंडोनयेरियतापतासून सवता्ंत्य)
  - एरररटट्यता (इर्योरपयतापतासून सवता्ंत्य)
  - दरक्ण सुदतान (सुदतानपतासून सवता्ंत्य)
• आजही वतांरिक रताष्ट्वतादतावर आधतारर् सवता्ंत्यताचयता 

मतागणयता हो् आहये् :

युरोप
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कुवेत आणि इरधाक

  - कॅटलोरनयता (सपयेनपतासून सवता्ंत्य हवये 
आहये.)

  - कोसोवो (सरबलियतापतासून सवता्ंत्य हवये आहये. 
युरोपता्ील कताही दयेितांनी कोसोवोचता सव्ंत्र 
दयेिताचता दजतालि मतानय केलता आहये.)

  - चयेचनयता (ररियतापतासून सवता्ंत्य हवये आहये.)
एकध्ुवीय जागतिक वयवस्थेचा उदय
१९९० मधयये इरताकनये कुवये्वर आकमण करून 

कुवये्चयता िूप्रदयेितावर ्ताबता रमळवलता. 
यताचये पडसताद जतागर्क स्रतावर उमटलये. 
संयुक्त रताष्ट्तानंये यता प्रकरणताची दखल 
घये् यतावर चचतालि केली. इरताक 
रवरुद्चयता कतारवताई् पुढताकतार घये् 
अमयेररकेनये एकता बहुरताष्ट्ीय सथैनयताचये 
नये्ृतव केलये. यता युद्ता् कुवये्ची 
इरताकचयता ्ताबयता्ून सुटकता केली. 
अमयेररकेचये ्तकतालीन रताष्ट्ताधयक् जॉजलि 
एच. बिु (रसरनयर) यतांचयता म्ये हता 
एक नथैर्क रवजय हो्ता. यता नवयता 
जतागर्क पररवस््ीलता ‘New World 
Order’ अिी संज्ता वतापरली गयेली. 
अमयेररकेचयता यता कृ्ीलता जतागर्क 
पता्ळीवर पतारठंबता रमळतालता. यता् 
सोववहएट ररियता, चीन, नताटो मधील 
सहितागी दयेि, इस्ताएल आरण अरब 

दयेितांमधयये सौदी अरयेरबयताचतादयेखील समतावयेि हो्ता. अं्गलि् 
समसयतांनी ग्रतासलयेलयता सोववहएट ररियताचये १९९१ मधयये 
रवघटन झतालये. अमयेररकेसमोर ितारसये वथैचताररक आवहतान 
उरलये नवह्ये. कतालतां्रतानये ‘नवीन जतागर्क वयवस्ता’ यता 
संज्येचता अ्लि रताष्ट्ीय सुरक्येिी जोडून जतागर्क पता्ळीवर 
अमयेररकन वचलिसवतालता आरण नये्ृतवतालता सवलिमतानय्ता आहये 
असता घयेणयता् आलता. एकधु्वीय जतागर्क वयवस्येची ही 
परहलीच अरिवयक्ती हो्ी.
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अमयेररकन रताजकीय िताषयकतार 
फ्तावनसस िुकुयतामता यतांनी 
‘इर्हतासताचता अं्’ हता रसद्तां् 
मतांडलता. तयताचंयता म्ये सोववहएट  
ररियतामधयये सतामयवतादताचता पताडताव 
झतालयतानं्र समताजवतादी रताजकीय, 
आर्लिक आरण सतामतारजक 
वयवस्तंाचता अं्  होऊन आ्ता जगिरता् उदतारम्वतादी 
लोकिताही वयवस्ता रनमतालिण हो्ील.

अमयेररकता आ्ता जगता् एक प्रबळ रताष्ट् महणून 
प्रस्तारप् झतालये हो्ये. अमयेररकेचयता यता वचलिसवतालता 
रताजकीय आरण आर्लिक आयताम हो्ये. रताजकीयदृषट्ता, 
पूवलि युरोपता्ील अनयेक पवूतालिश्रमीचयता सतामयवतादी रताजवटींनी 
अमयेररकी उदतारम्वतादी-लोकिताही ्त्वतावंर आधतारलयेली 
ितासनप्रणताली सवीकतारली. सुितासनताची संकलपनतासुद्ता 
लोकिताहीिी जोडली गयेली. आर्लिक क्येत्रता् दयेखील 
बऱयताच दयेितंानी समताजवतादी अ्लिवयवस्येचता तयताग केलता.

अमयेररकन वचलिसवताचता आणखी एक महत्वताचता पथैलू 
महणजये र्चये सॉफट पॉवर. सथैरनकी बळताचता वतापर न 
कर्ता दुसऱयता दयेितांवर प्रिताव टताकणये महणजये सॉफट पॉवर. 
हता प्रिताव पताडणयतासताठी आर्लिक, सतामतारजक, सतांसकृर्क 
आरण इ्र सताधनतांचता वतापर केलता जता्ो.

उदधारमतवधादी लोकशधाही महिजे कधाय?
उदतारम्वतादी लोकिताही हता प्रतार्रनरधक 

लोकिताहीचताच एक प्रकतार आहये. जतागर्क स्रतावर 
आज उदतारम्वतादी लोकिताही वयवस्ता ही एक प्रबळ 
रताजकीय रवचतारधतारता आहये. यता् वथैयवक्तक सवता्ंत्यतालता 
महत्वताचये स्तान आहये. उदतारम्वतादी लोकिताहीची 
कताही ठळक वथैरिषट्ये पुढीलप्रमताणये ः

• सतावलिरत्रक म्तारधकतार
• सव्ंत्र आरण नयतायय रनवडणुकता
• सपधतालितमक पक्ीय रताजकतारण
•  कतायद्ताचये रताजय

अमेररकन सॉफट पॉवरची कधाही उदधाहरिे
• िथैक्रणक दयेवताणघयेवताण कतायलिकम - अमयेररकता हता दयेि 

रवद्तारयताांसताठी अर्िय अनुकूल आहये. गयेलयता 
कताही वरताांमधयये अमयेररके् रिकणताऱयता आं् ररताष्ट्ीय 
रवद्तारयताांचता आकडता िरपूर प्रमताणता् वताढलता आहये.

• आं्रजताल - आं्रजतालताद्तारये लोकिताही व 
अरिवयक्ती सवता्ंत्यताचता प्रसतार ही सुद्ता अमयेररकेचयता 
सॉफट पॉवरचता िताग आहये.

• िूड चयेनस - अमयेररकन िूड चयेनसलता  जतागर् क ओळख 
लतािलयेली आहये. मॅकडोनतालड, सबवये, रपझझता हट, 
बगलिर रकंग इतयतादीही यताची कताही उदताहरणये आहये्.

अमयेररकन समताजितासत्रज् 
जोसयेि नताय यतांनी सत्येचये 
रविताजन दोन प्रकतारतां् केलये 
आहये- हताडलि पॉवर आरण सॉफट 
पॉवर. हताडलि पॉवर महणजये 
‘‘अिी क्म्ता जी दुसऱयतानंता 
तयतांचयता प्रताधतानयकमताचयता आरण 

इच्येचयता रवरुद् वतागणयतास िताग पताड्ये’’. यता् 
धमकी आरण प्रलोिनये दताखवून दुसऱयतांवर सक्ती 
करणये यताचता समतावयेि हो्ो. यतारवरुद् सॉफट पॉवर 
महणजये ‘‘अिी क्म्ता जयतामुळये ्ुमहतांलता हवये ्येच 
दुसऱयतांनता हवयेसये वताटयेल.’’ अरधक सपष् करतायचये 
असलयतास, ‘सक्तीपयेक्ता आकरलिण रनमतालिण करून 
सव्ःची धययेयये सताधय करणयताची क्म्ता’ महणजये 
सॉफट पॉवर होय.

मधानवी हक्क आणि मधानवतधावधादी हसतक्ेप
रताष्ट्तांचये रवघटन आरण नवयता रताष्ट्ताचंता उदय यता 

प्ररकयता नयेहमीच ितां््तामय अस्ीलच असये नताही. उदता., 
युगोसलताववहयताचयता बोवसनयता आरण हझझेगोरवनता प्रतां्तांमधयये 
प्रचंड प्रमताणता् वतांरिक रहंसताचतार झतालता. चयेचनयता, पूवलि 
र्मोर आरण एररटट्ीयता यता प्रदयेितांमधयये दयेखील संघरलि सुरू 
हो्ता. रहंसयेचयता यता प्रसंगतांमधयये मतानवी हकतांचयता हो् 

जोसथेफ नाय
फ्ान्सस फुकुयामा

मधाहीत आहे कधा तुमहधांलधा ? मधाहीत आहे कधा तुमहधांलधा ?
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संयुक्त रताष्ट्संघतालता सव्ःचये असये सथैनय नस्ये, परं् ु जतागर्क 
ितां््ता व सुररक्््ता प्रस्तारप् करणयतासताठी सयंकु्त रताष्ट्ताचंयता सदसय 
दयेितांचयता सव्ःचयता सथैनयता्ून एकता ितांर्सयेनयेची स्तापनता केली आहये. यता सयेनयेलता ‘संयुक्त रताष्ट् ितां््ता रक्क दल’ 
असये महण्ता्. बऱयताचदता िसत्रसंधी लतागू अस्तानता संयुक्त रताष्ट् सुरक्ता परररदयेचयता रिितारसीनुसतार संघरलिप्रवण 
रकंवता युद्क्येत्रतांमधयये ितां््ता रक्क दलतालता पताचतारण केलये जता्ये.

 संयुक्त राष्ट्र शांििा रक्षक दल 

हये नसून िरवषयता् अिताप्रकतारचयता सिंतावय युद्तांनता 
आळता घतालणये, ितां््ता प्रस्तारप् करणये आरण पीरड्तांचयता 
मतानवी हकतांचये संरक्ण करणये हये आहये. यताच कतारणतांसताठी 
सयंकु्त रताष्ट्तानये कंबोरडयता, सोमतारलयता आरण यगुोसलताववहयता 
यता दयेितांमधयये हस्क्येप केलता.

मतानवी हकतांबद्दलची वताढ्ी जतागरूक्ता आरण 
आं् ररताष्ट्ीय कतायद्तामधयये तयतानंता रमळतालयेलयता पताठबळतामळुये 
‘मतानव्तावतादी हस्क्येप’ यता हक सरंक्णताचयता नवीन 
संकलपनयेचता उदय झतालता. १९९० चये दिक हये मतानव्तावतादी 
हस्क्येपताचता सुवणलिकताळ महणतावता लतागयेल.

शीियुद्ोतिर काळािील मानवी हक्क : 
१९९० पतासून अनयेक दयेितांनी मतानवी हकतांसंदितालि्ील 
सहता मुखय conventions आरण करतारतांनता मंजुरी 
रदली. १७० हून अरधक दयेितांनी ववहएन्ता यये्ये पतार 
पडलयेलयता १९९३ चयता जतागर्क मतानवी हक परररदये् 
सहिताग नोंदवलता. यता परररदये् तयतांनी मतानवी हक 
संरक्णताबताब् आपलयता जबताबदतारीची पुनहता एकदता 
पुष्ी केली.

यतानं्र संयुक्त रताष्ट्तांचये मतानवतारधकतार उच्तायुक्ततांचये 
कतायतालिलय अवस्तवता् आलये. तयतांचये मुखय कतायलि संयुक्त 
रताष्ट्तांचयता मतानवी हकतांिी रनगरड् कतायलिकमतांमधयये 
समनवय सताधणये व मतानवी हकतांप्र्ी सतावलिरत्रक आदर 
प्रस्तारप् करणये होय.

नववदीचयता दिकता् मतानवी हकतांसंबंधीचये रवचतार 
प्रसतारर् करणयता् रबगर-सरकतारी संस्तांनी महत्वताची 
िूरमकता बजतावली. इंटरनॅिनल करमटी ऑि द रयेड 
कॉस, मयेरडसीनस सतानस फं्टीयर आरण ऑकसिॅम यता 
संस्ता ्येट यदु्क्येत्रतामंधयये कतायलिर् आहये्. यता संस्ता  
मतानवी हकतांबताब् मोहीम रताबवून मतानवी हक करतार, 
मतानव्तावतादी कतायद्ताचये पतालन यतांचता प्रसतार कर्ता्.

असलयेलयता पतायमल्ीमुळये लोकतांमधयये रचं्येचये वता्तावरण 
हो्ये. एक महत्वताची जतागर्क संघटनता महणून संयुक्त 
रताष्ट्ये यता दयेितंामधयये हस्क्येप करून संघरतालिची रकंवता 
युद्ताची पररवस््ी रनयंत्रणता् ठयेवणयताचये प्रयतन कर्ये. 
ितां््ता रक्ण हये संयुक्त रताष्ट्ताचयता प्रमुख कतायताांमधील एक 
कतायलि आहये.

िी्युद्ोत्र कताळता् संयुक्त रताष्ट्ये यदु्जनय 
पररवस््ी असणताऱयता प्रदयेितां् ितां््ता प्रस्तारप् 
करणयताचयता दृष्ीनये हस्क्येप सुरू ठयेव्ता्, परं्ु यये्ये यता 
हस्क्येपताचये उद् रदष् केवळ चतालू असणतारये यदु् ्तांबवणये 

शांतिसथेना
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संयुक्त राष्ट्रांचथे कंबोतियािील संक्रमण 
प्ातिकरण UNTAC फेब्ुवारी १९९२ िथे सप्टेंबर 
१९९३ : कंबोरडयता् ितां््ता रताखणयतासताठी व मतानवी 
हकतापं्र्ी आदर रनमतालिण करणयतासताठी ितार्ता्िफे सथैनय 
आरण पोलीस दल पताठवणयता् आलये. यताचबरोबर 
कतायदता व सुवयवस्ता रताखणये, मुक्त आरण नयतायय 
रनवडणुकतंाचये आयोजन, नतागरी प्रितासन ही कतायझे हता्ी 
घये्ली. संकमण कताळता् कंबोरडयन रनवतालिरस्तांचये 
प्रतयव्लिन व पुनवलिसन करणयता् दयेखील ितार्तानये 
महत्वताची िूरमकता बजतावली.

संयुक्त राष्ट्रांची सोमातलयािील मोहीम 
(UNOSOM-II) माच्च १९९३ िथे तिसेंबर १९९४  : 
सोमतारलयता्ील संयुक्त रताष्ट्तांचयता अरियतानता् ितार्तानये 
सरकय सहिताग नोंदवलता हो्ता. संयुक्त रताष्ट्ताचंयता 
ितांर्सयेनये्ील ितार्ीय ्ुकडीनये यिसवीरीतयता 
मतानव्तावतादी मद् पुरवणयताचये कताम केलये. तयतांनी 
मोठ्ता प्रमताणता् रवहीरी खोदलयता, िताळता आरण 
मरिदी बतांधलयता, रिर्ये दवताखतानये व मद् रिरबरतांद्तारये 
वथैद्कीय व पिुवथैद्कीय सरुवधता पुररवणयता् आलयता. 
यताचबरोबर हजतारो रनवतालिरस्ताचंये पुनवलिसन करून तयताचंयता 
प्रतयव्लिनतास सताहतायय केलये.

सोमधाणलयधा येथे भधारतीय लष्करी डॉक्टरकंबोणडयधा येथे भधारतीय पोलीस अणिकधारी

दहशतवधाद
११ सपटेंबर २००१ रोजी 

झतालयेलयता नयूयॉक्क टट्येड सेंटर आरण 
वॉरिंगटन डी. सी. मधील पेंटतागनवरील 
हललयतानये (जो ९/११ चता हल्ता 
महणून ओळखलता जता्ो) दहि्वतादताचये 
एक नवये रूप जगतासमोर आलये. 
दहि्वतादताची संकलपनता ्िी जुनी 
आहये. समताजता् िी्ी रनमतालिण करून 
रताजकीय, धतारमलिक आरण वथैचताररक 
उद् रदष्ये पूणलि करणयताचयता हये्ूनये चतालरवलयेलता रहंसताचतार 
रकंवता रनमतालिण केलयेलता धताक महणजये दहि्वताद होय. 
सताधतारणपणये सरकतारी संस्ता आरण अरधकतारी यतांनता 
प्रतामुखयतानये लक्य केलये जता्ये.

१९७२ मधयये मयुरनक यये्ये इस्ताएलचयता ऑलवमपक 
संघतावर पॅलयेवसटनी दहि्वताद्तांनी केलयेलता हल्ता 
आधरुनक दहि्वतादताचये परहलये उदताहरण महण्ता ययेईल. 

११ सपटेंबर २००१ चधा दहशतवधादी हललधा

भारिाचथे मानविावादी काय्च
मधाहीत आहे कधा तुमहधांलधा ?
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अल-कतायदता यता संघटनयेनये 
घडवून आणलयेलयता ९/११ चयता 
दहि्वतादी हललयताचये प्रतयुत्र 
महणून अमयेररकेचये रताष्ट्ताधयक् 
जॉजलि डबलयू बुि यतांनी 
‘दहि्वतादरवरोधी लढताई’ ही 
लषकरी मोहीम आखली. 
अिगतारणस्तान यदु् (२००१) 

आरण इरताक युद् (२००३) हये यताच लढताईचता िताग 
हो्ये. अमयेररकता पुरसकृ् यता सथैरनकी आकमणतालता 
ररिटन, ्ुक्कस्तान, जमलिनी, इटली, नयेदरलँड, फ्तासं 
आरण पोलंड यता दयेितांनी पतारठंबता रदलता हो्ता.

महतासत्ता महणून उदयतास आली, परं् ु महतासत्ता 
होणयतासताठी आरण ्ये स्तान रटकवणयतासताठी आर्लिक 
संपन््ता आरण लषकरी बळ हये दोनच रनकर नताही्. 
जतागर्क पता्ळीवर दयेिताचता महतासत्ता महणून उदय हताडलि 
पॉवर आरण सॉफट पॉवर यतांचयता एकत्रीकरणतामुळये हो्ो.  
हताडलि पॉवरमधयये आर्लिक रनबांध आरण लषकरी बळ अिता 
गोष्ी यये्ता् ्र सॉफट पॉवरमधयये दयेिताची प्रर्ष्ता, 
सतांसकृर्क प्रिताव अरण परंपरता हये घटक यये्ता्. 
अलीकडचयता कताळता् अमयेररकेचयता प्रबळ स्तानतास प्रतयक् 
रकंवता अप्रतयक्पणये आवहतान रदलये गयेलये आहये. उदता., 
युरोरपयन युरनयन (EU) मताि्क् युरोपता् आर्लिक आरण 
प्रतादयेरिक एकीकरण झतालयेलये रदस्ये; चीन आरण जपतान 
व तयतापताठोपताठ ितार्तामुळये जतागर्क वयवस्ये् आरियताचता 
प्रिताव वताढलयेलता रदस्ो; ररियताचये लषकरी िक्ती महणून 
झतालयेलये पुनरुत्तान आरण नवयता प्रतादयेरिक संघटनतांचये वताढ्ये 
महत्व यतांमुळये एकधु्वीय जतागर्क वयवस्येचये बहुध्ुवीय 
वयवस्ये् रूपतां्र झतालये. 

अमयेररकताप्ररण् एकधु्वीय जगतास चीननये िवक्तिताली 
आवहतान रदलयेलये आहये. १९७० चयता मधयता् डेंग िताओरपंग 
यतांचयता नये्ृतवताखताली चीननये उदतारीकरणताचये धोरण 
सवीकतारून आर्लिक प्रग्ी सताधय केली आरण चीननये 
जगता् प्रबळ स्तान प्रताप्त केलये.  १९९० मधयये आणखी 
नताट्मय घटनता घडलयता.

चीननये One Belt One Road आरण चीन- 
पतारकस्तान आर्लिक कॉररडोर यतांसतारखये महत्वताकतांक्ी 
प्रकलप रताबवणयतास सुरुवता् करून आपलये प्रितावक्येत्र 
रनमतालिण केलये. मधय आरियता आरण पवूलि आरियता यता 
प्रदयेितांवर वचलिसव गताजवणयतास सुरुवता् केली. आरफ्के् 
दयेखील प्रवयेि करून ियेजतारी दयेितांपलीकडये प्रिताव पडणयताची 
आकतांक्ता दताखवली. दरक्ण रचनी सतागरतावर आपलता हक 
सतांगणयताकरर्ता चीन आपलये नौदल व वतायुसयेनता िकमपणये 
उितार् आहये.

 तुमही शोिू शकतधा कधा?
चीनचयता वन बयेलट वन रोड आरण चीन-

पतारकस्तान आर्लिक कॉररडोर यता योजनता नकी कताय 
आहये् हये िोधता.

तयतानं्र दहि्वतादी संघटनता रवमतान अपहरणये, बॉमबसिोट 
आरण रताजकीय नयेतयतांची हतयता अिता मतागताांचता वतापर करू 
लतागलये. पतारंपररक दहि्वताद हता मुखय्ः सरकतारी 
संस्तांनता लक्य कर् असये. दहि्वतादी सहसता कताही 
रवरिष् लोकसमूहतांचयता हकतांसताठी लढ् अस्. 
दहि्वतादी कतारवतायतांचता अनयेकदता अलग्तावतादी 
(िुटीर्तावतादी) चळवळींिी संबंध यये्ो.

आधरुनक दहि्वताद अनयेक पता्ळ्तांवर वयेगळता 
ठर्ो. आज दहि्वतादी रवरिष् िौगोरलक क्येत्रता्ील 
रवरिष् लोकसमूहतांसताठी लढ् नताही्. दहि्वतादी 
संघटनता अमू्लि सवरूपताचयता धतारमलिक रवचतारसरणीनये प्रयेरर् 
झतालयेलयता अस्ता्, तयतांचता लढता अमू्लि सवरूपताची  
धतारमलिक धययेयये सताधय करणयतासताठी अस्ो. तयतासताठी 
वथैव्वक पता्ळीवर योजनता रताबवलयता जता्ता्. ९/११ 
चयता हललयतांनं्र तयताचयतािी सताधमयलि असलयेलये हल्ये 
बताली (२००२), मतारदद (२००४), लंडन (२००५) 
आरण मुंबई (२००८) मधयये घडवून आणलये गयेलये.

बहुध्ुवीयतधा आणि  प्धादेणशकतधावधाद
िी्युद्ोत्र कताळता् अमयेररकेनये जतागर्क 

वयवस्येवर आरधपतय गताजवणयतास सुरुवता् केली. यता 
कताळता् अमयेररकेचयता लषकरी आरण आर्लिक ्ताकदीलता 
कोणीही आवहतान दयेऊ िक् नवह्ये.  तयतामुळये ्ी एकमयेव 

जॉज्च िब्लययू बुश

मधाहीत आहे कधा तुमहधांलधा ?
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ररियतानये ्येल आरण वतायुरनरमलि्ीचयता क्येत्रता् मोठी प्रग्ी 
केलयेली आहये. ररियता उजतालिस्ो्तांची महतासत्ता महणून 
उदयतास आली आहये. हल्ीचयता कताळता् ्ये्ये आर्लिक 
स्थैयतालिमुळये रताष्ट्रनष्ता जतागृ् होऊन लषकरताचता प्रिताव 
वताढलयेलता रदस्ो. ररियता हता ितांघताय  
को-ऑपरयेिन ऑगलिनतायझयेिन (SCO) चता संस्तापक 
सदसय असलयतामुळये मधय आरण पूवलि युरोपता् ररियताचता 
बऱयतापथैकी प्रिताव कतायम आहये असये रदस्ये. 

आजघडीलता इंडो परॅसरिक प्रदयेिताचये महत्व वताढीस 
लतागलये आहये. चीन आरण ितार्तासतारखयता दयेितांमुळये झतालयेली 
आर्लिक वृद्ी, दरक्ण चीन महतासतागरता्ील संघरलि, 
ASEAN चये वताढलयेलये महत्व आरण पॅरसरिक प्रदयेिता् 
अमयेररकेलता असणतारता रस यतांमुळये यता प्रदयेिताचये महत्व 
आणखी वताढीस लतागलये आहये. िरवषयता् ितार्ताची यता 
प्रदयेितामधयये महत्वताची िूरमकता असयेल.

शीतयुद्ोततर कधाळधातील प्धादेणशकवधाद 
प्रतादयेरिकवताद हता आं्ररताष्ट्ीय संबंधतांचयता 

अभयतासता्ील महत्वताचता रवरय आहये. एखतादी प्रतादयेरिक 
संघटनता रनमतालिण करणयतासताठी अ्वता तयताचता िताग 
होणयतासताठी अनयेक दयेि एकत्र यये्तानता रदस्ता्. यता 
संघटनता िौगोरलक ्त्वतांवर रकंवता समतान रताजकीय, 
वथैचताररक, आर्लिक इतयतादी घटकतांवर आधतारलयेलयता असू 
िक्ता्. प्रतादयेरिक संघटनता बतांध्तानता दयेितांनी 
िौगोरलकरीतयता जोडलयेलये असणये महत्वताचये अस्येच 
तयतारिवताय कताही वयतावहताररक आरण संसताधनतांसंदितालि्लये 
मुद्दयेही महत्वताचये ठर्ता्. यतामधयये दळणवळण आरण 
संपक्कवयवस्ता, उजतालिस्ो्, आरोगयवयवस्ता इतयतादींचता 
समतावयेि हो्ो. प्रतादयेरिकवतादताचता प्रवतास सताधतारण्ः 
तयता्ील सदसयतांमधयये घडणताऱयता रताजकीय संवतादतानये सुरु 
हो्ो. ही चचतालि पुढये नयेणयतासताठी समतान रवचतारसरणी रकंवता 
आर्लिक रह्संबंध उपयोगतास ययेऊ िक्ता्. यता चचझेचता 
पररपताक महणजये एखताद्ता प्रतादयेरिक संघटनयेची रनरमलि्ी 
होणये होय.  

१९४० आरण १९५० चयता दरमयतान आरियता आरण 
आरफ्के्ील प्रतादयेरिकवतादतानये यये्ील दयेितंामधलयता रताजकीय 
चचताांवर लक् केंरद् केलये हो्ये. युरोपचये लक् मतात्र 
आर्लिक समनवयताकडये हो्ये. उदता., युरोपमधयये युरोपीय 
कोळसता आरण पोलताद समुदताय (ECSC, १९५१), 

युरोपीय आर्लिक समुदताय (EEC, १९५७) आरण 
युरोपीय अणुउजतालि समुदताय (Euratom, १९५८) यता 
संघटनता स्तापन झतालयता.

१९६० चयता सुमतारतास प्रतादयेरिक सहकतायतालिचयता 
संकलपनयेचता आरियतामधयये प्रसतार झतालता. १९६७ मधयये 
ASEAN ची स्तापनता झताली. १९६० मधयये आर्लिक 
रनकरतांवर आधतारलयेलयता प्रतादयेरिक संघटनता उदयतास 
आलयता. NATO सतारखयता कताही संघटनतांनी संरक्णताचयता 
बताबींवर लक् केंरद् केलये. िी्युद्ोत्र कताळता् 
प्रतादयेरिक संघटनतांनी वयतापतारतावरही लक् दयेणयतास सुरुवता् 
केली. तयतामुळये यता कताळता् अनयेक वयतापतारी गट रनमतालिण 
झतालयेलये रदसून यये्ता्.

वयधापधारी गट महिजे कधाय? 
अनयेक दयेि रमळून आपलये आर्लिक रह्संबंध 

दृढ करणयताकरर्ता कताही रवियेर करतार करणयतासताठी 
वयतापतारी गट स्तापन कर्ता्. सतामतानय्ः हये करतार 
वयतापतारता्ील अड्ळ्तांनता कमी अ्वता दूर 
करणयतासताठी केलये जता्ता्. जकता् (आयता्ीवरील 
कर) आरण कोटता (आयता्ीचयता प्रमताणतावर 
घता्लयेलयता मयतालिदता) हये वयतापतारता्ील अड्ळ्तांचये 
प्रमुख प्रकतार आहये्.

आ्ता आपण िी्युद्ोत्र कताळता्ील कताही 
महत्वताचयता प्रतादयेरिक संघटनतांचता आढतावता घयेऊ.

(i) युरोपीय संघ
दुसरये महतायुद् व तयतांन्र िी्युद् यतांमुळये 

आलयेलयता स््चयता अवस्र्येमुळये युरोपमधील दयेितांनता 
कतायमच एकत्र ययेणयताची प्रयेरणता रमळताली आहये. युरोपीय 
संघताची सुरुवता् आर्लिक सहकतायलि दृढ करणतारी संस्ता 
महणून झताली. यताच ध्तीवर युरोपीय संघताची स्तापनता 
झताली. तयतामतागची कलपनता अिी हो्ी, की जयेवहता दयेि 
एकमयेकतांिी वयतापतार कर्ील ्येवहता ्ये आर्लिकरीतयता 
परसपरतांवर अवलंबून अस्ील तयतामुळये तयतांचयतामधील 
संघरलि टळू िकेल. यतासताठीच युरोरपय कोळसता व पोलताद 
समुदताय आरण युरोपीय आर्लिक समुदताय यता दोन 
संस्तांची अनुकमये १९५१ आरण १९५७ सताली स्तापनता 
झताली.
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पुढये यता सवलि संघटनता एकमयेकतां् रवलीन होऊन 
युरोपीय समुदताय (EC) महणून ओळखलये गयेलये. १९७३ 
मधयये एकता करतारतां्गलि् युरोपीय संसद रनमतालिण करणयतासताठी 
एक करतार करणयता् आलता हो्ता. १९८०चयता दिकता् 
युरोपीय संघताची एक बताजतारपयेठ ्यतार करणयताचयता दृष्ीनये 
प्रयतन सुरू होऊन १९९३ मधयये ्ी प्ररकयता पणूलि झताली. 
७ िेरिुवतारी १९९२ रोजी ‘मतासत्रीक्त’ करतार अंमलता् 
ययेऊन युरोपीय संघताची स्तापनता झताली. यता करतारतामुळये 
सहकतायतालिचता परीघ वताढलता आरण तयता् अं् गलि् वयवहतार, 
नयतायतालयीन बताबी, पररताष्ट् आरण संरक्ण धोरणतांचता 
समतावयेि झतालता. यता करतारता्ून आर्लिक पता्ळीवर 
एकीकरण होऊन ‘युरो’ यता समतान चलनताचता उदय झतालता. 
युरो (€) हये युरोपीय संघतामधील २८ पथैकी १९ दयेितांचये 
अरधकृ् चलन आहये. यता दयेितंानता एकरत्र्पणये ‘युरोझोन’ 
महणून ओळखलये जता्ये.

रनववळ आर्लिक संघटनताचयता दृष्ीनये सुरू झतालयेली 
युरोपीय सहकतायतालिची प्ररकयता रवकरस् होऊन आ्ता हये 

युरोझोन रधाष्ट्टे

१ जतानयेवतारी १९९९ सताली जगता्ील चलनतांचयता 
बताजतारता् युरोचता प्रवयेि झतालता; ररिटन, सवीडन आरण 
डयेनमताक्क यतांचता अपवताद वगळ्ता युरोपीय संघताचयता 
सगळ्ता दयेितांमधयये युरोचता वतापर सुरू झतालता.  युरोपीय 
संघता्ील युरो हये रताष्ट्ीय चलन महणून सवीकतारलयेलयता 
दयेितांचयता िौगोरलक आरण आर्लिक प्रदयेितास युरोझोन 
महणून संबोध्ता्.

मधाहीत आहे कधा तुमहधांलधा ?
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संघटन हवतामतान बदल, पयतालिवरण, आरोगय, पररताष्ट् 
संबंध, सुरक्ता व स्लतां्र अिता रवरवध धोरण क्येत्रतांमधयये 
कतायलिर् आहये.

शोिधा पधाहू ?
युरोपीय संघताचये सदसय दयेि कोण्ये?

करून पहधा.
युरोझोन रताषटट्तांची यतादी ्यतार करता.

शेंगेन ववहसधा महिजे कधाय?
िेंगयेन ववहसता पतात्र वयक्तींनता २६ सहितागी दयेितांमधयये मुक्तपणये प्रवतास करणयताची 

परवतानगी दये्ये. यताचताच अ्लि युरोपीय प्रवताितांनता अं्गलि् िेंगयेन सीमतांवर ्पतासणी प्ररकयतांनता 
सतामोरये न जता्ता वयेगवयेगळ्ता िेंगयेन दयेितांमधयये ्येट प्रवयेि रमळव्ता ययेईल.

िेंगयेन प्रदयेिताची रनरमलि्ी ही युरोपीय संघताची 
सगळ्तां् मोठी कतामरगरी मतानली जता्ये. िेंगयेन करतार- 
हता १९८५ सताली केलता गयेलता जयताद्तारये सगळ्ता सदसय 
दयेितांमधील अं् गलि् सीमतारयेरता नष् करणयता् आलयता. 
फ्तानस, जमलिनी, बयेवलजयम, लकझेंबगलि आरण नयेदरलँड यता 
पताच युरोरपयन दयेितांनी यता करतारतावर सवताक्ऱयता केलयता. 
हता करतार लकझेंबगलि दयेिताचयता दरक्णयेकडील िेंगयेन यता 
खयेडयेगतावता् करणयता् आलता. िेंगयेन ववहसता हता युरोपमधयये 
सवलित्र वतापरलता जताणतारता ववहसता आहये. िेंगयेन प्रदयेितंा्गलि् 

शेंगथेन क्षथेत्र

मधाहीत आहे कधा तुमहधांलधा ?
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युरोपीय महधासंघधाचे कधाय्य कसे चधालते?
युरोपीय आयोग, युरोपीय संसद, युरोपीय 

परररद आरण युरोपीय नयतायतालय यता चतार संस्ता 
युरोपीय संघताचये कतामकताज चतालरवणयतासताठी अतयं् 
महत्वताची िूरमकता बजताव्ता्- 

युरोणपयन आयोग : हता आयोग युरोरपयन 
युरनयनचता कतायलिकतारी-नोकरिताहीिी संबंरध् असता 
घटक आहये. युरोरपयन आयोग मुखय्ः नवयता 
कतायद्तांसताठीचये प्रस्ताव सुचवणये, युरोरपयन संसदयेनये 
आरण आयोगतानये घये्लयेलयता धोरणतातमक रनणलियतांची 
अंमलबजतावणी करणये यता जबताबदताऱयता पतार पताड्ो.

युरोणपयन संसद : युरोपीय संसदये् एकूण 
प्रतयक् रनवडणुकतंाद्तारये एकूण ७५१ सदसय पताच 
वरताांचयता कतायलिकतालतासताठी रनवडलये जता्ता्. संसदयेवर 
कतायदयेरवरयक, दयेखरयेखीचयता आरण अ्लिरवरयक 
जबताबदताऱयता सोपवलयता जता्ता्. 

युरोणपयन पररषद : युरोरपयन परररदयेचयता 
रचनये् सदसय रताष्ट्ताचंये रताष्ट्ताधयक् रकंवता प्रधतानमतं्री, 
तयतांचये पररताष्ट् मंत्री, व तयतासोब् परररदयेचये पूणलिवयेळ 
अधयक् यतांचता समतावयेि अस्ो. ही परररद वरतालि्ून 
चतार वयेळता िरवली जता्ये आरण युरोरपयन युरनयनलता 
सतामररक नये्ृतव प्रदतान कर्ये.

युरोणपयन नयधायधालय : युरोरपयन नयतायतालय 
युरोरपयन युरनयनमधील कतायद्तांचता आरण 
करतारतांचता अ्लि लतावणये व रनवताडता करणये हये कतायलि 
पतार पताड्ये. युरोरपयन युरनयनचये कतायदये सदसय 
दयेितांचयता रताष्ट्ीय कतायद्तांपयेक्ता श्रयेष् मतानलये 
जता्ता्.

(ii) सधाक्क (SAARC)

१९८५ मधयये ढताकता यये्ये सताक्कची स्तापनता करणयता् 
आली. सरुुवता्ीचयता कताळता् सताक्कमधयये ितार्, बतंागलतादयेि, 
पतारकस्तान, नयेपताळ, िूटतान, श्रीलंकता व मतालदीव असये 
सता् दयेि सदसय हो्ये. २००७ मधयये अिगतारणस्तानचता 
आठवता सदसय महणून समतावयेि केलता गयेलता. चीन, 
अमयेररकता, युरोपीय महतासंघ यतांचयतासह ९ दयेि व 
संघटनतांनता सताक्कमधयये ‘रनरीक्क दजतालि’ बहताल करणयता् 
आलता आहये. दरक्ण आरियतामधयये संवताद रनमतालिण 
करणयतासताठी सताक्कची रनरमलि्ी करणयता् आली. यता 
अनुरंगतानये दरक्ण आरियताई प्रताधतानय वयतापतार करतार 
(SAPTA) १९९३ सताली अवस्तवता् आलता. पुढये 
दरक्ण आरियताई मुक्त वयतापतार क्येत्र (SAFTA) ही 
सताक्कची मुक्त वयतापतार वयवस्ता २००६ मधयये एकता 
करतारतामुळये कतायलिवनव् झताली जयतामुळये १९९३ ची सताक्क 
प्रताधतानय वयतापतार वयवस्ता संपुष्ता् आली.

सीमता नताही्. यता प्रदयेिता् न केवळ युरोपीय संघताचये 
सदसय परं्ु सदसय नसणतारये वयतापतारी आरण पयलिटक हयेही 
एकता दयेिता्ून दुसऱयता दयेिता् सहजरीतयता व मोकळयेपणतानये 
प्रवतास करू िक्ता्. यता प्रवतासता् तयतांनता ्पतासणी 
आरण चौकिीलता सतामोरये जतावये लताग् नताही. सद्वस््ी् 
युरोपीय संघता्ील २८ पथैकी २२ दयेि िेंगयेन प्रदयेिताचता 
िताग आहये्.

मधाहीत आहे कधा तुमहधांलधा ?

‘ब्ेवक्झट’ वर चचधा्य करधा.
२०१६ सताली ररिरटि नतागररकतांनी जनम्ताद्तारये 

युरोपीय संघ सोडणयताचता रनणलिय घये्लता. िुकवतार,  
रद.३१ जतानयेवतारी २०२० चयता मधयरतात्री युनतायटयेड 
रकंगडमनये औपचताररकररतयता युरोरपयन युरनयनचये सदसयतव 
समताप्त केलये. यता प्ररकययेलता ‘रियेवकझट’ असये नताव रदलये 
गयेलये. रियेवकझट हये ररिरटि रताष्ट्वतादताचयता बताजूनये मतांडलयेलये 
आग्रही म् आहये. रताजयसंस्ता ही संकलपनता आजही 
आपलये महत्व रटकवून आहये हये यता्ून रसद् हो्ये. यता 
अनुरंगतानये पुढील प्र्नतांचयता आधतारये वगतालि् चचतालि घडवून 
आणता.

ररिटनलता युरोपीय संघता्ून बताहयेर कता पडतायचये हो्ये ? 
रियेवकझटचयता बताजूनये रदलयेलता कौल 

जतागर्कीकरणताचयता रवरोधता् आहये असये महण्ता ययेईल 
कता?
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(iii) बीमसटेक (BIMSTEC)
‘बये ऑि बंगताल इरनरिएरटवह िॉर मलटी सयेकटर 

टयेवकनकल अँड इकॉनॉरमक को-ऑपरयेिन’ महणजयेच 
बीमसटयेकची स्तापनता १९९७ मधयये झताली. बीमसटयेक मधयये 
बंगतालचयता उपसतागरतालताग्चयता व इ्र जवळचयता 
ितागतांमधील एकूण सता् सदसय दयेि सतामील आहये्. 
तयता् दरक्ण आरियतामधील बतांगलतादयेि, िूटतान, ितार्, 
नयेपताळ, श्रीलंकता, असये पताच दयेि ्र आग्येय आरियता्ील 
दोन दयेि, मयतानमतार आरण ्तायलंड यतांचता समतावयेि आहये. 
बीमससटयेक दरक्ण आरियता आरण आग्येय आरियता यता 
दोन प्रदयेितंानता जोडणतारता दुवता आहये. वयेगवतान आर्लिक 
रवकतासतालता चतालनता दयेणये आरण सवताांचयता सवतारसयतांचयता 
रवरयतंावर सहकतायलि घडवून आणणये हये बीमसटयेकचये प्रमुख 
कतायलि आहये.

(iv) णब्क्स (BRICS)

ररिकस ही संघटनता २००९ सताली रिताझील, ररियता, 
ितार् आरण चीन यता उदयोनमुख अ्लिवयवस्ता असलयेलयता 
दयेितांचयता पुढताकतारतानये आकतारतास आली. २०१० मधयये 
तयता् दरक्ण आरफ्केचता समतावयेि करणयता् आलता. 
ररिकसमधील सदसय रवकसनिील रकंवता नवीन औद्ोरगक 
दयेि महणून ओळखलये जता्ता्. मोठ्ता व वयेगतानये वताढणताऱयता 
यता अ्लिवयवस्तांचता प्रतादयेरिक आरण जतागर्क घडतामोडींवर 
बऱयतापथैकी प्रिताव अस्ो. ररिकसचये सवलि सहितागी दयेि हये 
जी-२०चये सदसय आहये्.

(v) शधांघधाय सहकधाय्य संघटनधा (SCO)

ितांघताय सहकतायलि संघटनता २००१ मधयये चीन, ररियता 
्सयेच कझताकस्तान, रकररगझस्तान, ्तारजरकस्तान आरण 

उझबयेरकस्तान यता ररियतालग्चयता दयेितांनी एकत्र ययेऊन 
SCO संघटनयेचये गठन केलये. पुढये २०१६ सताली ितार् 
आरण पतारकस्तान यता संघटनयेचये सदसय झतालये. गयेलयता 
कताही वरताां् यता संघटनयेनये दहि्वतादतारवरुद् सहकतायतालिचयता 
रदियेनये महत्वताची पतावलये उचलली आहये्. रताजकीय 
संवताद/चचतालि व आर्लिक सहकतायलि यतांद्तारये ितां््ता व 
स्थैयलि रताखणये हये यता संघटनयेचयता प्रमुख उद् रदष्तांपथैकी एक 
आहये. यतावयर्ररक्त वयतापतार, सिंोधन आरण ्ंत्रज्तान यता 
क्येत्रतांमधयये सहकतायतालिलता ही संघटनता चतालनता दये्ये.

(vi) जी-२०
युरोरपयन युरनयन आरण १९ इ्र रताषटट्तांची सरकतारये 

आरण मधयव्ती बँकतांचये गवहलिनर यतांची १९९९ मधयये जी-
२० नतावतानये आं्ररताषटट्ीय वयतासपीठ ्यतार करणयता् आलये. 
तयताचता मुखय उद्दयेि हता आर्लिक स्थैयतालिबताब् चचतालि करणये 
हता होय. २००८ पतासून जी-२० चता रिखर परररदतांमधयये 
रताषटट्प्रमुख रकंवता रताषटट्ताधयक् ्सयेच तयतांचये अ्लिमंत्री आरण 
पररताषटट् वयवहतार मंत्री िताग घये्तानता रदस्ता्. अमयेररकता, 
ररिटन, जमलिनी, फ्तानस, जपतान यतांसतारखी रवकरस् रताषटट्ये 
जी-२० चये सितासद आहये्. रवकरस् आरण रवकसनिील 
रताषटट्तांचयतादरमयतान चचतालि होणयतासताठी हये एक वयतासपीठ 
आहये. जी-२० मधयये ितार्तानये सता्तयतानये सरकय सहिताग 
घये्लता आहये.

यता पताठता् आपण १९९१ पतासूनचयता जतागर्क 
रताजकतारणता्ील कताही महत्वताचयता घटनता आरण कल 
पतारहलये. सोववहएट महतासंघताचयता ऱहतासतानं्रचयता महत्वताचयता 
अिता बदलतांचता आपण आढतावता घये्लता आहये. पुढील 
पताठता् यताच बदलतांचता संकलपनतातमक अभयतास करूयता.

See the following website for additional information:

(1) College of Engineering, (COEP) Pune, History Club Lecture, ‘‘१९९१ नं्रचये जग आरण 
प्रवताह’’ - डॉ.श्रीकतां् परतांजपये World After 1991’’ - Dr. Shrikant Paranjpe. (On You Tube)

(2) India and United Nations Peacekeeping Operations, By Lt Gen Satish Nambiar (Retd) 
January 26, 2014, Media Centre, Ministry of External Affairs, Government of India

 https://mea.gov.in/articles-in-indian-media.htm?dtl/22776/India+and+United+Nations+Pea
cekeeping+Operations
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प्.१ (अ) तदलथे्लया पया्चयांपैकी योगय पया्चय तनविून तविानथे 
पयूण्च करा.

 (१) १९८९ नं्र आं्ररताष्ट्ीय संबंधतांमधील महत्वताचता 
प्रवताह - 

  (अ) द् रवध्ुवीय्येचता अस्
  (ब) आरियतामधयये प्रतादयेरिक्तावतादताचता उदय
  (क) अरलप्त्तावतादताचता अं्
  (ड) नवीन आं् ररताष्ट्ीय आर्लिक वयवस्येची 

मतागणी
 (२) मतासत्रीक्त करतार संदिलि -
  (अ) संयुक्त रताष्ट् ितां््ता रक्क दल
  (ब) युरोपीय संघ
  (क) अमयेररकेचता कुवये्मधयये हस्क्येप
  (ड) ररिकसची स्तापनता

 (ब) तदलथे्लया तविानांसाठी समप्चक संक्लपना तलहा.
 (१) जयेवहता एक रताजय इ्र रताजयतांवर लषकरी ्ताकदीचयता 

वतापरतारिवताय प्रिताव पताड्ये -
 (२) जतागर्क घडतामोडींवर प्रिताव टताकणयताची व 

सव्ःचये रह् सताधणयताची क्म्ता ्सयेच आं्ररताष्ट्ीय 
रताजकतारणता् महत्वताचये स्तान असलयेलये रताजय -

प्.२ (अ) पुढील संक्लपनातचत्रथे पयूण्च करा.
 (१)

ितंाघताय सहकतायलि 
संघटनयेचये 
संस्तापक

 (२)

 (ब) पाठािील नकाशांचथे तनरीक्षण करून खालील 
प्शनांची उतिरथे तलहा.

 (१) िेंगयेन क्येत्रता्ील कोणतयताही चतार दयेितंाची नतावये 
रलहता.

 (२)  युरोपीय महतासंघताचये सदसय नसलयेलयता मतात्र िेंगयेन 
क्येत्रता् असलयेलयता कोणतयताही दोन दयेितांची नतावये 
रलहता.

प्.३ खालील तविानथे चयूक की बरोबर िथे सकारण तलहा.
 (१) दरक्ण आरियता्ील वयतापतारतासताठी सताक्क महत्वताचये 

आहये.
 (२) मतासत्रीक्त करतार युरोपचयता संरक्णतासताठी करणयता् 

आलता.
 (३) १९८० चयता दिकतालता मतानव्तावतादी हस्क्येपताचता 

सुवणलिकताळ महण्ता्.

प्.४ आपलथे मि नोंदवा.
 (१) मतानव्तावतादी हस्क्येप
 (२) आं्ररताष्ट्ीय रताजकतारणता्ील प्रतादयेरिक्तावताद

प्.५ खालील प्शनांची उतिरथे तलहा.
 सॉफट पॉवर महणजये कताय ्ये उदताहरणतासह सपष् करता.

प्.६ पुढील प्शनाचथे उतिर तदलथे्लया मुद् दांचया आिारथे 
तलहा.

 युरोपीय महतासंघताबताब् पुढील मुद ्द्तांचयता आधतारये चचतालि 
करता.

  (अ) इर्हतास (ब) युरोरपयन आयोग 
  (क) युरोरपयन संसद  (ड) युरोरपयन परररद  
  (इ) युरोरपयन नयतायतालय
उपक्रम
 ितार्ताचता ररिकसमधील सहिताग कोण्ता ्ये िोधता.

बीमसटयेक दयेि

मयतानमतार

ितार्

सवाधयाय
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२. १९९१ नंतरचयधा महत्वधाचयधा संकलपनधा आणि समसयधा : जधागणतकीकरि

१९९१ नं्र जगता् जये बदल हो् गयेलये तयताचता 
आपण अभयतास केलता आहये. ्सयेच १९८९ मधयये पवूलि 
युरोपमधील बदल, १९९० ची कुवये्ची समसयता आरण 
१९९१ चये सोववहएट ररियताचये रवघटन हये दयेखील 
अभयतासलये आहये. कुवये्चयता समसययेदरमयतान ‘नवीन 
जतागर्क वयवस्ता’ हता िबदप्रयोग पुढये आलता हो्ता. पुढये 
सोववहएट ररियताचयता रवघटनतानं्र ‘सोववहएट ररियतानं्रचये 
युग’ आरण ‘िी् युद्ोत्र कतालखंड’ हये दोन िबदप्रयोग 
वतापरता् आलये. १९९१ नं् रचयता रताजकीय आरण 
सुरक्तारवरयक वयवस्येचये वणलिन करणतारये हये सवलि िबदप्रयोग 
हो्ये. १९९० चयता दिकताचयता सुरवता्ीचयता कताळता् एक 
नवीन िबदप्रयोग पुढये आलता, ्ो महणजये ‘जतागर्कीकरण’. 
हता िबदप्रयोग अरधक वयतापक सवरूपताचता हो्ता. १९९१ 
नं्रचयता कताळता्ील रताजकीय, सतामतारजक, सतांसकृर्क, 
आर्लिक, ्ंत्रज्तान आरण रवचतारप्रणतालीरवरयक  बदलतांचता 
यता् समतावयेि केलता जता् हो्ता. आज आपण 
िी्युद्ोत्र कतालखंडताचये वणलिन कर्तानता जतागर्कीकरण 
हता िबदप्रयोग वतापर्ो.

जधागणतकीकरि महिजे कधाय?
जतागर्कीकरणताबद्दल आपण बोल्ो ्येवहता 

परसपरतंािी जोडलयेलयता जतागर्क वयवस्येबद्दल आपण 
बोल् अस्ो. ्ंत्रज्तानता्ील होणताऱयता रवकतासतामुळये हये 
बदल झतालयेलये रदसून यये्ता्. उदता., परदयेिता्ील 
महतारवद्तालयता् रकंवता रवद्तापीठता् प्रवयेि घयेणयतासताठी 
आ्ता ऑनलताईन प्रवयेि घये्ता यये्ता्. ्सयेच आपलयतालता 
रमत्र-मथैरत्रणींिी आरण कुटुंरबयतांिी जगताचयता कोणतयताही 
ितागता्ून वहॉटस्ॲप रकंवता मोबताइलद्तारये संवताद सताध्ता 
यये्ो. आर्लिक वयवहतार आरण वयतापतारताचयता संदितालि् 
दयेखील बदल झतालयेलये रदसून यये्ता्. ितार्ता्ून िुलये 
आरण िळये युरोप, अमयेररकेलता रनयतालि् हो्ता्, ्र 
ितार्ीय बताजतारपयेठये् युरोप, अमयेररकता रकंवता चीनसतारखयता 
दयेिता्ून मताल यये्ो.

जतागर्कीकरणतानये रताषटट् आरण रताषटट्ता्ील लोक 

एकमयेकतांिी जोडलये आहये्. जगता् एखताद्ता रठकताणी 
होणताऱयता घटनतांचता दुसरीकडये प्रिताव पड्तानता रदसून यये्ो. 
यता बदलतांकडये पताहणयताचये अनयेक दृवष्कतायेन आहये्. एक 
म् असये आहये, की जरी आपण जतागर्क पता्ळीवर 
एकमयेकतांिी जोडलये गयेलो असलो, ्री ‘रताषटट्’ वयवस्येचये 
महततव कमी झतालयेलये नताही. रकंबहुनता, रताषटट्वतादतालता 
आजदयेखील महततव आहये. कताही ्जज्तांचयता म्ये, ्ंत्रज्तान 
आरण अ्लिितासत्रतानये रताषटट्तांनता एकमयेकतांचयता जवळ आणलये 
आहये. तयतांचयता म्ये, रताषटट्ताचये सतावलििौमतव ्सयेच अरधकतार 
क्येत्रताचयता संकलपनतांनता आज आवहतान रदलये जता् आहये. 
नतागरी समताज आरण रबगर रताजकीय अरिक्झे महततवताचये 
झतालये आहये्. आज सतामतारजक चळवळी जयता मतानवी 
समसयतांवर िर दये्ता्, तयता रताषटट्ताचंयता सीमता ्येदून 
आं्ररताषटट्ीय पता्ळीवर कतायलि कर्ता्. 

आ्ता आपण वयेगवयेगळ्ता क्येत्रतां् होणताऱयता यता 
बदलतांचता सव्ंत्रपणये अभयतास करू. यता बदलतांचता ितार्तावर 
कताय पररणताम हो् आहये ्ये दयेखील पताहू. आपण प्रतययेक 
क्येत्रताचता अभयतास हता सव्ंत्रपणये जरी कर् असलो, ्री 
ही सवलि क्येत्रये एकमयेकतांिी जोडलयेली आहये्, हये लक्ता् 
ठयेवणये गरजयेचये आहये. महणजयेच रताजकीय रकंवता आर्लिक 
बदलतांचता सतामतारजक आरण सतांसकृर्क घटकतांवर पररणताम 
हो्ो. 

आणथ्यक घटक
आर्लिक क्येत्रता् झतालयेलये कताही महततवताचये बदल-

(i) भांडवली गुंतवणुकीचा मुक्त संचार : गुं्वणूक 
हता अ्लिवयवस्ये्ील एक महततवताचता घटक आहये. 
उद्ोगधदं्तांनता ितांडवलताची गरज अस्ये. ितांडवली 
गुं् वणुकी्ून उद्ोगतांची उितारणी कर्ता यये्ये. 
उद्ोगतांमधयये ितांडवली गुं्वणूक ही केवळ सरकतारी 
पता्ळीवरच नवहये ्र खतासगी क्येत्रतां्ूनदयेखील हो् 
अस्ये. टताटता रकंवता ररलतायनससतारखयता खतासगी 
कंपनयता ितार्ता्च नवहये ्र अमयेररकता, युरोप, 
आरफ्कता इतयतादी रताषटट्तां्दयेखील गुं् वणूक कर्ता्. 
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ONGC सतारखयता सरकतारी कंपनयतादयेखील परदयेिता् 
गुं्वणूक कर्ता्. ्सयेच अनयेक परदयेिी कंपनयता 
ितार्ता् गुं्वणूक कर् आहये्. ही गुं् वणूक 
पतायतािू् सुरवधता ्सयेच ग्रताहकोपयोगी अिता दोनही 
क्येत्रतां् हो्तानता रदसून यये्ये. परदयेिी कंपनयतांनी 
ितार्ता् रवमतान्ळ, आवणवक प्रकलप इतयतादींमधयये 
गुं्वणूक केली आहये. तयताचबरोबर मॅकडोनलड, 
बगलिर-रकंग, रपझझताहटसतारखयता कंपनयता ग्रताहकोपयोगी 
क्येत्रता् गुं्वणूक कर् आहये्.
१९९० चयता दिकतापवूती अिता ्ऱहयेची गुं्वणूक 

कवरच् हो् हो्ी. तयताकताळी सरकतारी रनयमतांचये अड्ळये 
हो्ये. ्ये अड्ळये आ्ता दूर झतालये आहये्. हता बदल 
महणजये ितांडवली गुं् वणुकीचता मुक् संचतार आहये. 

टधाटधा जॅगवधार लँड रोवहरचधा कधारखधानधा, युनधाइटेड णकंगडम ONGC णवदेश णल., ववहएतनधाम

मधायक्ोसॉफट, भधारत नेसले उद्ोग, भधारत

भधारतधातील परकीय गुंतविुकीची उदधाहरिे

ितांडवली गुं्वणूक ितार्ता्ून परदयेिता् आरण परदयेिता्नू 
ितार्ता् दोनही बताजनूये हो य्े.

ितार् हये एक रवकसनिील रताष्ट् आहये. ितार्तालता 
रवकतास सताधणयतासताठी उद्ोग क्येत्रतांमधयये रवत्ीय 
गुं् वणूकीची गरज आहये. ितार्ताचयता दयेितंा्गल्ि  पता्ळीवरील 
गुं् वणुकीलता आर्लिक मयतालिदता आहये्. महणूनच परदयेिी 
गुं् वणूक गरजयेची आहये. परं्ु अिी गुं् वणूक पतायतािू् 
सयेवता सरुवधतांमधयये झताली ्रच रवकतासतालता मद् होईल. 
हये क्येत्र, ग्रताहकोपयोगी क्येत्रतापयेक्ता महततवताचये आहये. कतारण 
खरता रवकतास सताधणयतासताठी रस्ये, रयेलवये, जलमतागलि, 
हवताईमतागलि यता संपक्क सताधनतांचता रवकतास होणये गरजयेचये 
आहये. महणूनच यता क्येत्रतां्ील गुं्वणूक अरधक महततवताची 
आहये.

परदेशधातील भधारतीय गुंतविुकीची उदधाहरिे
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(ii) वयतापतार यता संकलपनये् झतालयेलये बदल ः १९९० 
चयता दिकतानं्र वयतापतार यता संकलपनयेचयता दृवष्कोनता् 
अनयेक बदल झतालये आहये्.
 (अ) १९४८ पतासून आं् ररताषटट्ीय वयतापतारतंाबताब्चये 

रनयम हये गॅट (GATT) चयता अं् गलि् आखलये 
जता् हो्ये. गॅट ही संघटनता नवह्ी. ्ो 
वयतापतारतासंबंधीचता रताषटट्तांदरमयतान केलयेलता करतार 
हो्ता. १९९५ मधयये गॅटचयता जतागी जतागर्क 
वयतापतार संघटनयेची (WTO) रनरमलि्ी केली गयेली. 
आयता्ीवरील सीमता िुलक आरण इ्र कर रद्द 
करून जतागर्क पता्ळीवर वयतापतार मुक् 
करणयतासताठी रताषटट्तांनता प्रोतसताहन दयेणये हये यता 
संघटनयेचये कतायलि हो्ये. आं्ररताषटट्ीय वयतापतारतासंबंधी 
असलयेलयता रनयमतांचयता पतालनताबताब् लक् ठयेवणतारी 
ही एकमयेव संघटनता आहये. ही संघटनता मुक् 
वयतापतारतासताठी प्रोतसताहन दये्ये, दयेितांदरमयतानचये 
वयतापतारतासंबंधीचये रववताद सोडवणये आरण 
दयेितादयेितांदरमयतान वयतापतारताबताब् बोलणी घडवून 
आण्ये.

 (ब) वयतापतार हता सताधतारण्ः वस्ूंचता केलता जता्ो : 
लोखंड, कोळसता, खरनज ्येल यतांसतारखयता 
वस्ूंचता असू िक्ो रकंवता िळये, िुलये, रबयताणये 
यतांसतारखयता नतािवं्  वस्ूंचता असू िक्ो. १९९० 
चयता दिकता् वयतापतार यता संकलपनयेलता अरधक 
वयतापक सवरूप रदलये गयेलये. तयता् सयेवता क्येत्रताची 
िर घता्ली गयेली. महणजयेच आ्ता बँक, रवमता 
यतांसतारखयता सयेवतादयेखील वयतापतारताचता िताग झतालयता 
आहये्. आज आपण तयताही पुढये जताऊन बौद् रधक 
संपदयेचयता वयतापतारताबताब् बोल्ो. यता् कॉपीरताईट, 
टट्येडमताक्क, पयेटंट यतांसतारखयता गोषटींचता समतावयेि 
हो्ो.

बौद् णिक संपदधा अणिकधारधाची उदधाहरिे

 कॉपीरधाईट ट्टेडमधाक्क 

कंटेनर कधागगो

(i) General Agreement on Trade in 

Services (GATS) :  १९९५ मधयये जतागर्क 
वयतापतार संघटनयेअं्गलि् (WTO) हता करतार केलता 
गयेलता. वस्ूंबताब् बहुपक्ीय पता्ळीवर वयतापतारताचये 
रनयोजन गॅटमताि्क् केलये जता् असये. तयताचप्रकतारये 
रनयोजन करणयतासताठी सयेवता क्येत्रतालता यता् समतारवष् 
केलये गयेलये.

(ii) बौद् रधक संपदयेचयता अरधकतारताबताब्चता वयतापतारी 
करतार Trade Related Aspects of 
Intellectual Property Rights, (TRIPs)  : 

जतागर्क वयतापतार संघटनयेचयता सदसयतांसताठी 
बौद् रधक संपदयेचयता अरधकतारताबताब् कताही नयून्म 
रनकर तयता करतारताद्तारये केलये गयेलये आहये्.
TRIPs मधयये सताधतारण्ः कॉपीरताईट, िौगोरलक 

संके् यता गोष्ींचता समतावयेि हो्ो. औद्ोरगक 
रडझताईन, इंरटग्रयेटयेड सककीट, पयेटंट, टट्येडमताक्क इतयतादींचता 
समतावयेि हो्ो. बौद् रधक संपदता अरधकतारतांची 
अंमलबजतावणी करणयताची प्ररकयता उपताययोजनता आरण 
रववताद रनवतारण यता गोष्ीदयेखील TRIPs मधयये 
सतांरग्लयता आहये्.

 (क) वयतापतारताबताब् आणखी एक महततवताचता बदल हता 
कंटयेनर कतागगोद्तारये झतालता आहये. कंटनयेर कतागगोची 
जहताजये प्रचंड प्रमताणता् मताल यता दयेिता्ून तयता 
दयेिता् नयेऊ िक्ता्. अिता जहताजतांसताठी खतास 
बंदरतांची वयवस्ता अस्ये. कंटयेनर कतागगोचयता 
कतां्ीनये आं्ररताषटट्ीय वयतापतारताकडये बघणयताचता 
दृवष्कोन बदललता आहये. 

मधाहीत आहे कधा तुमहधांलधा ?
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(iii) टट्तानस-नॅिनल कंपनयतांचता उदय : १९९० चयता 
दिकतापयां् आर्लिक क्येत्रतावर सरकतारी रनयंत्रण हो्ये. 
खतासगी उद्ोगतांनता मयतालिरद् संधी उपलबध हो्ी. 
जतागर्कीकरणताचयता युगता् यता् बदल झतालयेलता 
रदसून यये्ो. खतासगी उद्ोगतांमधयये वताढ झतालयेली 
रदसून यये्ये. तयताचबरोबर जयता खतासगी कंपनयता 
दयेितां्गलि् कतायलि कर् होतयता तयता आ्ता परदयेिी 
वयतापतार करू लतागलयता. तयतांचये रूपतां्र बहुरताष्ट्ीय 
कंपनयतामंधयये झतालये. आज आपण टट्तानस-नॅिनल 
कंपनयताचंता उदय झतालयेलता दयेखील पताह्ो. हता बदल 
मुखय्ः खतासगी क्येत्रतां् झतालता आहये. यता सवताांचता 
सवलिसतामतानय मताणसतावर कताय पररणताम झतालता आहये?

 (अ) कुिल आरण अधलिकुिल कतामगतारतांचये आज 
एकता रताषटट्तां्ून दुसऱयता रताषटट्ता् स्लतां्र हो्तानता 
रदसून यये्ये. तयताचता पररणताम श्ररमक बताजतारतावर 
हो्ो. उदता., बरयेच किुल आरण अधलिकुिल 
कतामगतार आज पव्चम आरियता, अमयेररकता, 
युरोप इतयतादी रठकताणी कताम कर् आहये्. 
खतासगी क्येत्रताचयता वताढीमुळये सयेवता क्येत्रता् 
रोजगतारताचयता संधी वताढलयता आहये्. उदता., 
खतानपतान, मतालरव्रण, प्रवतासी वताह्ूक 
इतयतादी. 

 (ब) दुसरता पररणताम हता लहतान उद्ोग आरण 
दुकतानतांवर झतालयेलता रदसून यये्ो. लहतान 
उद्ोगतांनता बड्ता बहुरताष्ट्ीय कंपनयतांिी सपधतालि 
करतावी लताग्ये. जये उद्ोग रकंवता दुकतानये 
कतायलिक्म पद््ीनये चतालरवली जता्ता् ्ी तयता 
सपधझे् रटकून आहये्. आज िहरता् मोठी 
रकरताणता दुकतानये रकंवता मॉलस जरी उिी रतारहली 
असली ्री दयेखील ्ोटये दुकतानदतार, िताजी 
रकंवता िळरवके्ये हये आजदयेखील ग्रताहक 
रमळव् आहये्. यताचये कतारण ्ये आपलयता 
ग्रताहकतालता आव्यक सयेवता दये्ता्. 

 (क) र्सरता पररणताम िये्ीचयता संदितालि् बघतायलता 
रमळ्ो. आज िये्करी आपलता मताल मोठ्ता 
कंपनयतांनता मधयस्ीरिवताय ्येट रवकू िक्ता्. 

बहुरताषटट्ीय कंपनयतांनी नवीन ्ंत्रज्तान आणलये 
आहये. ्सयेच ितार्ीय मतालतालता नवयता बताजतारपयेठता 
खुलयता केलयता आहये्. उदता., ितार् समदुी 
उतपतादनये, मतांस, ्तांदूळ, मसतालये, ्ताजी िळये 
आरण िताजयता, सताखर, कॉिी, िुईमूग, कताजू 
इतयतादी गोषटी रनयतालि् कर् आहये.

िुमहालंा काय वा्टिथे ?
ितार्ताची सहकतार चळवळ बहुरताषटट्ीय आरण 

टट्तानस नॅिनल कंपनयतांचयता वचलिसवतालता उत्र असू 
िक्ये कता? सहकतार चळवळीचये ्ततवज्तान हये 
तयता्ील सतामील असलयेलयता सितासदतांचये सक्मीकरण 
करणये आरण तयतांनता रवत्ीय आधतार दयेणये हये आहये. 
्र खतासगी कॉपगोरयेट कंपनयता यता केवळ आर्लिक 
ितायदता बघ् अस्ता्. यतावर ्ुमचये म् द्ता.

बहुरधाष्ट्टीय कंपनी अिी कंपनी अस्ये रजचये 
एकता रताषटट्ता् मुखयतालय अस्ये, परं् ु ्ी अनयेक 
दयेिता् कतायलिर् अस्ये. कताही ितार्ीय बहुरताषटट्ीय 
कंपनयता : बजताज, डताबर, ONGC, आरदतय रबलतालि, 
अमूल, गोदरयेज, रवप्रो इतयतादी.

ट्टधानस-नॅशनल कॉपगोरेशन यता बहुरताषटट्ीय 
कंपनयतांचताच एक प्रकतार आहये्. यता कंपनयता 
कोणतयताही एकता रताषटट्तालता बतांधील नस्ता्. तयतांचये 
एकताच रताषटट्ता् मूळ स्तान नस्ये. कताही टट्तानसनॅिनल 
कंपनयता : नयेसलये, बतायर यरुनलीवहर, सीमयेनस, जनरल 
इलयेरकटट्क इतयतादी. 

सेवधा क्ेत्र हये ्ीन पतारंपररक आर्लिक क्येत्रतांपथैकी 
र्सरये आहये. परहलयता क्येत्रता् िये्ी, खताणकताम, 
मतासयेमतारी इतयतादींचता समतावयेि हो्ो. दुसरये क्येत्र हये 
उतपतादन क्येत्र आहये. सयेवता क्येत्रतामधयये खतानपतान, हताऊस 
कीपींग, सुरक्ता इतयतादी सयेवतांचता समतावयेि हो्ो.

मधाहीत आहे कधा तुमहधालंधा ?
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चचधा्य करधा !
ितार्ीय कृरी क्येत्रतावर रवियेर्ः लहतान िय्े कऱयतावंर 

जतागर्कीकरणताचता कताय प्रिताव पडलता आहये?

रधाजकीय क्ेत्र
जतागर्कीकरणताचयता संदितालि् यता रताजकीय घटकतांवर 

लक् केंरद् कर्ता यये्ये. 
(i) लोकशाहीचे महत्त्व : १९८९ ची पवूलि युरोपमधील 

कतां्ी आरण सोववहएट ररियताचये रवघटन यतांचयताकडये 
कमयुरनझमचता झतालयेलता अं्  अिता सवरूपता् बरघ्लये 
जता्ये. जग हये लोकिताही वयवस्येचयता रदियेनये 
वताटचताल कर् आहये असये मतानलये जता्ये. ‘सहितागी 
रताजय’, ‘नतागररक केंरद् ितासन’ आरण ‘सुितासन’ 
यता संकलपनता आ्ता महततवताचयता हो् आहये्. 
लोकिताही वयवस्येमधयये रनणलिय हये बहुम्तानये घये्लये 
जता्ता्. सहितागी ितासनवयवस्ये् तयता पतारंपररक 
रनणलिय प्ररकययेचयता पलीकडये जताऊन समताजता्ील सवलि 
घटकतंानता रनणलिय प्ररकयये् कसये सतामील कर्ता ययेईल 
हये बरघ्लये जता्ये. नतागररक केंरद् ितासन आरण 
सुितासन वयवस्ये् नतागरी समताजताचयता सहितागतावर 
िर रदलता जता्ो.

(ii) रताजयताचये स्तान : जतागर्कीकरणताचयता संदितालि् असये 
मतानलये जता्ये, की आ्ता रताजयताचये महततव कमी हो् 
चताललये आहये. सतावलििौमतव हता रताजयताचता एक 
महततवताचता घटक आहये. सतावलििौमतव ही संकलपनता 
रताजयताचयता अरधकतार क्येत्रतािी जोडली गयेली आहये. 
तयताचयताच आधतारये रताजयतालता आपलयता अरधकतार 
क्येत्रता् कतायदये करणयताचता अरधकतार अस्ो. यता 
सतावलििौमतवतावर आज अं् गलि् ्सयेच बताह्य 
घटकतंाकडून आघता् हो् आहये् असये मतानलये जता्ये. 
आं्ररताषटट्ीय कतायद्ताचता रवस्तार, प्रतादयेरिक 
आर्लिक संघटनता, बताजतारपयेठयेचये जतागर्कीकरण, 
पयतालिवरण आरण मतानवी प्र्नतांबताब्ची वताढ्ी रचं्ता 
ही सवलि बताह्य आवहतानये आहये्. ्र रताषटट्ीय 
पता्ळीवरील सहम्ीचता अिताव व तयता्ून रनमतालिण 
होणतारये म्ियेद, वताढ्ता वतांरिक रताषटट्वताद, रबगर 
रताषटट्ीय घटकतांचये कतायलि ्सयेच पयतालिवरण, रलंगियेद 

आरण मतानव्तावतादी समसयतांनता रमळतालयेलये केंदस्तान 
ही सवलि अं्गलि् आवहतानये आहये्.

(iii) बिगर राजकीय घटक : नतागरी समताजतालता 
रमळतालयेलयता वताढतयता महततवतामुळये रबगर रताजकीय 
घटक पुढये आलये. महणूनच सवयंसयेवी संघटनता आरण 
गथैर सरकतारी संस्तांनता (Non-Government 

Organisations, NGO) महततव प्रताप्त झतालये 
आहये. तयता संस्ता मतानवी समसयतांचयता प्र्नतांवर िर 
दये्ता्. आज आं्ररताषटट्ीय संबंध हये केवळ रताषटट्ताचंयता 
संबंधतांपुर्ये मयतालिरद् रतारहलयेलये नताही्, ्र तयता् 
रबगर रताजकीय घटकतांचता दयेखील समतावयेि झतालता 
आहये. ॲमनयेसटी इंटरनिॅनल, ग्रीन पीस 
मूवहमेंटसतारखयता संघटनतांप्रमताणयेच दहि्वतादी गट 
दयेखील यता रबगर रताजकीय घटकतांमधयये सतामील 
हो्ता्.

(iv) मतानवी हकक : जतागर्कीकरणताचयता युगता् 
मतानवतारधकतारतांचये संरक्ण एक महततवताचता रवरय 
बनलता आहये, परं् ु रवकरस् आरण रवकसनिील 
दयेितां् मतानवतारधकतारतांचयता दृवष्कोनता् िरक 
करणयताची गरज आहये. र्सऱयता जगताचयता दृष्ीनये 
नतागरी आरण रताजकीय हककतांचयता आधी आर्लिक 
रवकतास सताधणयताची गरज अस्ये. ्सयेच वथैयरक्क 
अरधकतारतांपयेक्ता समताज आरण कुटुंब यतांचये महततव 
अरधक आहये. उदता., ितार्ीय संरवधतानतानये सतामतारजक 
नयतायतावर अरधक िर दयेऊन अन्, वसत्र, रनवतारता, 
रिक्ण आरण सवतासरय यतांनता प्रता्रमक महततव रदलये 
आहये. असयेही मतानलये जता्ये की रव्रणतातमक 
(distributive) नयताय रमळवून दयेणयतासताठी लोक 
कलयताणतापयेक्ता सवता्ंत्यताचयता हककतांवर जतास् िर 
रदलता जता्ो महणून रताषटट्तानंता आपलता इर्हतास, 
संसकृ्ी, रताजकीय वयवस्ता आरण अ्लिवयवस्ता 
यताआधतारये मतानवी हककताबंताब् रनणलिय घयेणयताचता 
अरधकतार रदलता पतारहजये. ्ोडकयता् नतागरी आरण 
रताजकीय हकक, सवता्ंत्य  यता पता्चतात्य दृवष्कोनतालता 
प्रतयक्ता्ील स्तारनक परररस््ीची सतंागड घतालणयताची 
गरज आहये.
वरील सवलि गोषटी अरधक ्पिीलतानये समजून 
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घयेणयतासताठी कताही उदताहरणये उपयकु् ठर्ील. 
• ितार् वयेगवयेगळ्ता आं्ररताषटट्ीय करतारतांचता आरण 

संघटनतांचता सितासद आहये. जतागर्क वयतापतार संघटनयेचता 
सितासद महणून ितार्तालता आं् ररताषटट्ीय वयतापतारताबताब् 
कताही रनयमतांचये पतालन करतावये लताग्ये. पतारकस्तानबरोबर 
केलयेलयता रसंधू नदीचयता पताणी वताटपताचयता करतारतामुळये ्सयेच 
बतांगलतादयेितािी केलयेलयता िरताकता पताणी वताटप करतारतामुळये 
रसंधू आरण गंगता यता नद्तांचयता पताणी वताटपताबताब् 
रनयमतंाचये ितार्तालता पतालन करतावये लताग्ये.

• ॲमनयेसटी इंटरनिॅनल रकंवता ग्रीन पीस यतांसतारखयता 
संघटनता मतानवी समसयतांबताब् प्र्न उपरस्् करून 
स्तारनक सरकतारतंावर दबताव आण्ता्. कता्मीर संदितालि्ील 
ितार्ताचयता मतानवी हककतांचयता िूरमकेबताब् ॲमनयेसटीनये 
टीकता केली आहये.

• चयेनगोरबलचयता दघुलिटनयेमुळये युरोपमधयये रयेरडएिन 
पसरलये यता पयतालिवरणतासंदितालि्ील आपत्ींनता दयेितांचयता 
सीमयेअं्गलि् ठयेव्ता यये् नताही. महणूनच युरोपीयन रताषटट्तांनता 
आपलयता जन्येलता हतानी पोहचू नयये महणून उपताययोजनता 
करणयतासताठी एकमयेकतांनता सहकतायलि करतावये लताग्ये.

• मोठ्ता धरणतांबताब् रवरोध करणयतासताठी नमलिदता 
बचताव आंदोलनतानये जतागर्क बँकेची मद् घयेऊन हये 
आंदोलन आं्ररताषटट्ीय पता्ळीवर नयेलये. 

• जथै्तापूर आरण कुडनकुलम यये्ील आवणवक 
प्रकलपनतंानता रवरोध केलता जता् आहये. यता प्रकलपतांनता योगय 
तयता परवतानगयता रमळूनही कताही रताजकीय पक् आरण 
NGOs तयतांनता रवरोध कर् आहये्.

शोिधा पधाहू!

रबगर रताजकीय घटकतांकडून रताजयतांचयता सतावलििौमतवतालता 
आवहतान रदलये गयेलये आहये. अिता घटनता िोधता.

वरील सवलि प्रकरणतांमधयये रताजयताचयता सतावलििौमतवतालता 
आवहतान रदलये गयेलये आहये. रताजयताचयता अं्गलि् आरण बताह्य 
सवरूपताचयता आवहतानतांची ही उदताहरणये आहये् महणून असयेही 
मतानलये जता्ये की आ्ता रताजयताचये कतायलि कमी हो् चताललये 
आहये. खतासगी क्येत्रताचयता वताढीमुळये आर्लिक क्येत्रता् आरण 
अं्गलि् आरण बताह्य आवहतानतांमुळये रताजकीय क्येत्रता् रताजयताची 
िूरमकता हळूहळू कमी हो् चतालली आहये. 

जतागर्कीकरणताचयता युगता् रताजयतालता रक्ी महततव 
आहये? रताजय ही संकलपनता आजदयेखील महततवताची आहये 
कता? जनकलयताण आरण रवकतासताचयता कतायतालि्ून 
रताजयवयवस्ता आ्ता मताघतार घये् आहये कता?

आपण रताजयताचयता मुखय घटकतांकडये बघूयता. िूप्रदयेि, 
सतावलििौम ितासन आरण जन्ता हये ्ये घटक आहये्. आज 
रताजयताचता िूप्रदयेि अबतारध् आहये. आपण आजदयेखील 
रताषटट्वताद आरण रताषटट्ीय एकतातम्येरवरयी बोल्ो. सतावलििौम 
ितासन ही संकलपनता दयेखील अरस्तवता् आहये. आं्ररताषटट्ीय 
करतारतांचयता जबताबदताऱयतांमुळये रताजयताची सत्ता कमी झताली 
असयेल, परं् ु रताजयताचये अरधकतार आजदयेखील अरस्तवता् 
आहये्. वतांरिक रताषटट्वताद आरण सवयंरनणलियताचयता हककतांचयता 
आधतारये नवीन रताजयतांची रनरमलि्ी हो् आहये. आपण 
आधीचयता प्रकरणता् बरघ्लयताप्रमताणये तयता्ून रताजयताचता 
ऱहतास हो्तानता रदस् नताही, ्र नवीन रताजय रनमतालिण हो् 
आहये्.कुिनकुलम आन्वक प्क्लपातवरोिी आंदोलन

अपघािानंिरचा चथेननोतबल आन्वक प्क्लप
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जतागर्कीकरणताचयता आवहतानतांनता सतामोरये जताऊ 
िक्ील अिता रताजयताचयता रवधतान मंडळ, कतायलिकतारी 
मंडळ, नयताय वयवस्ता आरण नोकरिताहीसतारखयता सक्म 
रताजकीय संस्ता आहये्. यता संस्ताच रताजयताचयता मूलिू् 
मूलयतांचये रक्ण, सतामतारजक सुरक्ता दयेणतारी वयवस्ता रताखणये 
आरण आर्लिक रवकतासतालता प्रोतसताहन दयेणये ही कतायझे करू 
िक्ता्. सतावलििौमतवताचयता संदितालि् िंकता असलयता 
्रीदयेखील रताजय दयेितां्गलि् आरण आं् ररताषटट्ीय पता्ळीवर 
कतायलि करणतारी सवताां् महततवताची संस्ता आहये. महणूनच 
जतागर्क नतागरी समताजताचये वताढ्ये महततव, वताढ्ता 
आं्ररताषटट्ीय वयतापतार, रवत् आरण ितांडवलतांचता मुक् 
संचतार यतांमुळये रताजयताचये महततव कमी होणतार आहये असये 
मतानणये चुकीचये ठरयेल.

णवचधारप्िधाली 
िी् युद्ताचयता कताळता् रवचतारप्रणताली हता एक 

महततवताचता घटक हो्ता. रताषटट्तांचये वगतीकरण हये एकीकडये 
सतामयवतादी रकंवता समताजवतादी ्र दुसरीकडये ितांडवलिताही 
रकंवता मुक् लोकिताहीप्रधतान असये केलये जता् असये. 
सोववहएट ररियता, चीन आरण पवूलि युरोपीय रताषटट्ये ही 
सतामयवतादी ्र उत्र अमयेररकता आरण पव्चम युरोपीय 
रताषटट्ये ही ितांडवलिताही असये गट केलये जता् हो्ये. 
रवचतारप्रणताली आरण अ्लिवयवस्ता यतांचता घरनषठ संबंध 
हो्ता. रवचतारप्रणताली हता रताजकीय घटक हो्ता, प्रतययेक 
रताषटट्ताची अ्लिवयवस्ता तयता रताषटट्ताचयता रवचतारप्रणतालीनुसतार 
आखली जता् हो्ी. उदता., पूवलि युरोपमधयये सतामयवतादी 
रवचतारप्रणताली हो्ी आरण र््ये सतामयवतादी अ्लिवयवस्ता 
हो्ी. अिता अ्लिवयवस्ये् सरकतारी रकंवता सतावलिजरनक 
उद्ोगक्येत्रतालता प्रता्रमक स्तान हो्ये. पव्चम युरोपमधयये 
ितांडवलिताही रवचतारप्रणताली हो्ी आरण ितांडवलिताही 
अ्लिवयवस्ता हो्ी. र््ये अ्लिवयवस्ये् खतासगी क्येत्रतालता 
प्रताधतानय रदलये गयेलये हो्ये. तयता कताळता् ितार्तासतारखी रताषटट् 
ही लोकिताही समताजवताद असलयेली रताषटट् मतानली जता् 
हो्ी. महणून यये्ील अ्लिवयवस्ये् खतासगी आरण 
सतावलिजरनक असये दोनही उद्ोग हो्ये. यता वयवस्येलता 
‘रमश्र अ्लिवयवस्ता’ महटलये जता् असये. यताचता अ्लि असता 
की अ्लिवयवस्ये् खतासगी आरण सतावलिजरनक अिता दोनही 
क्येत्रतांनी महत्वताची िूरमकता बजतावली.

आज जतागर्कीकरणताचयता युगता् एकच प्रितावी 
रवचतारप्रणताली आरण अ्लिवयवस्ता रदसून यये्ये. तयता 
वयवस्येचये वणलिन ‘बताजतारपयेठीय अ्लिवयवस्ता’ असये केलये 
जता्ये. परं्ु सवलिच रताषटट् एकताच प्रकतारचयता बताजतारपयेठीय 
अ्लिवयवस्येचता अवलंब कर् नताही्. तयता बताजतारपयेठीय 
अ्लिवयवस्येचये सवरूप तयता रताजयताचयता रवचतारप्रणतालीवर 
अवलंबून अस्ये. आपण कताही उदताहरणये बघू. अमयेररके् 
ितंाडवलिताही रवचतारप्रणतालीबरोबर ितांडवलिताही 
अ्लिवयवस्ता आहये. महणून तयताचये वणलिन हये ‘ितांडवलिताही 
बताजतारपयेठीय वयवस्ता’ असये केलये जता्ये. पव्चम युरोपीय 
रताजयतांमधयये कलयताणकतारी रवचतारसरणी आहये महणून तयताचये 
वणलिन हये ‘कलयताणकतारी बताजतारपयेठीय अ्लिवयवस्ता’ असये 
केलये जता्ये. चीनी रताजकीय वयवस्ता ही सतामयवतादी 
रवचतारप्रणताली मतान्ये, परं् ु १९९० नं्र चीनचयता 
अ्लिवयवस्ये् बदल झतालयेलता रदसून यये्ो. आज चीनचये 
वणलिन हये ‘सतामयवतादी बताजतारपयेठीय अ्लिवयवस्ता’ असये 
केलये जता्ये. ितार्ता् आपण बताजतारपयेठीय अ्लिवयवस्ता हता 
िबदप्रयोग वतापर् नताही. आपण ‘आर्लिक उदतारीकरण’ 
हता िबदप्रयोग वतापर्ो.

तंत्रज्धान 
१९९० चयता दिकता् जतागर्क सपं्रयेरणताचयता 

पद््ी् अतामूलताग्र बदल झतालता. उपग्रह संप्रयेरण प्रणताली, 
मोबताइल, टयेरलिोन, िॅकस, इंटरनयेट इतयतादींनी जन्येचयता 
सतामतारजक, रताजकीय आरण आर्लिक जीवनता् कतांर्कतारी 
बदल घडवून आणलये.

आपण ितार्ता्ील प्रसतारमताधयमता् कसता बदल झतालता 
्ये पताहू. १९९० मधयये CNN नये ितार्ता् प्रवयेि केलता. 
परदयेिी चॅनयेल ययेईपयां् ितार्ता् केवळ दूरदिलिन हये एकमयेव 
दूररचत्रवताणीचये मताधयम हो्ये. उदता., आपण महतारताषटट्ता् 
केवळ मुंबई आरण रदलली दूरदिलिची चॅनयेलस बघू िक् 
हो्ो. सताधतारण्ः एकता दिकता् ितार्ता् अनयेक सरकतारी 
आरण खतासगी चॅनयेलस सुरू झताली. उपग्रह सपं्रयेरण प्रणतालीनये 
ितार्ता् कोणतयताही िहरता्, गतावता् ‘डीि अँटीनता’चयता 
सताहताययतानये कतायलिकम बघ्ता ययेऊ लतागलये.

संप्रयेरणताचयता इ्र सताधनतांमधयये दयेखील बरताच बदल 
घडून आलता. पूवती घरोघरी टयेरलिोन नसतायचये, ्ता्डीचयता 
कतामतासताठी लोक पोसट ऑरिसमधयये जताऊन िोन कर् 
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अस्. आपलयता िहरताबताहयेर टयेरलिोन करणयतासताठी टट्ंक 
कॉलची पद्् हो्ी. तयतानं्रचयता कताळता् Subscriber 

Trunk Dialling (STD) ची पद्् सुरू झताली. 
आज मोबताइलचता सवलित्र वतापर हो्तानता रदसून यये्ो. 
मोबताइल िोन हये सरकतारी ्सयेच खतासगी कंपनयतांमताि्क् 
उपलबध आहये्.

्ंत्रज्तानता्ील सवताां् महततवताची कतां्ी ही इंटरनयेटची 
कतां्ी होय. जगता् कोणतािीही कुठयेही ्तातकताळ संपक्क 
सताधणयताची सोय रनमतालिण झताली आहये. रवचतार, संसकृ्ी 
आरण मतारह्ीचता जगता् प्रसतार कोठयेही करणये यतामुळये िकय 
झतालये आहये. इंटरनयेटचयता ‘सचलि इरंजन’ चयता मताधयमता्ून 
आपलयतालता मतारह्ी गोळता कर्ता यये्ये. ्सयेच ‘वविटर’, 
‘सकताईप’, ‘िेसबुक’, ‘इनसटताग्रताम’, ‘वहॉटस्  ॲप’चयता 
मताधयमता्ून सोिल ‘नयेटवरकिंग’ ची सोय उपलबध झताली 
आहये. 

मतारह्ीचयता युगता्ील ्ंत्रज्तान हये सताधतारण्ः 
आं्ररताषटट्ीय सवरूपताचये अस्ये. मोबताइल िोन, इंटरनयेट, 
उपग्रहताद्तारये प्रक्येपण हये कोणतयताही दयेितांचयता सीमतांनता 
बतांधील नस्ये. यतामुळयेच सीमतापतार गट, संस्ता आरण 
रबगर रताजकीय घटक; मग तयताचये सवरूप हये NGO चये 
असयेल, टट्तानसनॅिनल कॉपगोरयेिनचये असयेल रकंवता गुनहयेगतारी 
आरण दहि्वतादी संघटनतांचये असयेल; यतांचयता वताढीस 
मद् हो्ये. अिता सीमतापतार गटतांवर रनयंत्रण ठयेवणये रकंवता 
तयतांचयता कतायतालिवर मयतालिदता आणणये हये रताजयतांनता अवघड 
जता्ये.

शोिधा पधाहू!
आपलयता मतागणयतांसताठी सोिल रमडीयताचता वतापर 

करणतारी आंदोलनये कोण्ी ्ये िोधता.

STD ISD टणेलफोन बुथ

मोबधाइल क्धातंी

इरजप्तमधील ‘अरब रसप्रंग’ यता कतां्ीलता 
‘िेसबुक कतां्ी’ असये संबोरध् कर्ता्. अरब रसप्रगं 
चळवळीचये सवरूप कताय हो्ये आरण तयतांनी सोिल 
नयेटवरकिंगचता कसता वतापर केलता ्ये िोधता.

सधामधाणजक आणि सधंासककृणतक घटक
जतागर्क पता्ळीवर प्रसतारमताधयमता् झतालयेली कतां्ी 

आरण इंटरनयेटचयता सयेवयेची उपलबध्ता यतांमुळये लोकतांनता 
जगता् कताय घड् आहये हये जताणून घयेणये िकय झतालये आहये. 
यताचबरोबर लोकतांचये दयेितां्गलि् आरण दयेिताबताहयेरचये भ्रमण 
यताचता समताज आरण संसकृ्ीवर पररणताम झतालयेलता रदसून 
यये्ो. आज आपलयतालता ‘वथैव्वक कॉसमॉपॉरलटन 
संसकृ्ीचता’ उदय हो्तानता रदस् आहये.

यता वथैव्वक कॉसमॉपॉरलटन संसकृ्ीवर पताव्चमतातय 
रवचतारतांचता बरताच प्रिताव आहये. आधुरनकीकरण, 
पता्चतात्यीकरण, सयेकयुलरतायझयेिन ही मूलयये पतारंपररक 
मूलयतांपयेक्ता महततवताची वताटू लतागली आहये्. लोकतांचयता 
वथैयरक्क जीवनतावर यताचता प्रिताव रदसून यये्ो. उदता., 
खताणयतारपणयताचयता सवयीमधयये बगलिर, रपझझता, वडतापताव 
इतयतादी ितासटिूडचये प्रमताण वताढलयेलये रदस्ये. नता्ताळ, 
रदवताळी यतांसतारखये सण सताजरये करणयताचयता पद््ी् 

मधाहीत आहे कधा तुमहधांलधा ?
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पताव्चमतातय प्रिताव रदसून यये्ो. ‘मदसलि डये’, ‘ितादसलि डये’, 
‘फ्ेंडरिप डये’ सतारखयता नवीन कलपनता पुढये यये्ता्. ्सयेच 
‘वयेसटनलि’ पद््ीचये कपडये घतालणयताचता कल वताढलयेलता 
रदस्ो.

रदसून यये्ता्. ्रुणतांसताठी आपलयता दयेिता् नवीन संधी 
उपलबध होणये ही सकतारतातमक बताब आहये. आपलयतालता 
जगता् कताय चताललये आहये आरण तयताचता आपलयतावर 
कताय पररणताम होईल यताची अरधक चतांगली जताणीव हो्ये, 
आपण अरधक कतायलिक्म पद््ीनये जोडलये गयेलो आहो्. 
रोजगतारताचयता नवीन संधी उपलबध हो् आहये्, अरधक 
रोजगतार रनरमलि्ी केली जता् आहये. हता बदल मुखय्ः 
खतासगी क्येत्रता् हो् आहये. कतारण यता क्येत्रताकडये आर्लिक 
क्म्ता आहये. सरकतार रक्ी प्रमताणता् सयेवता उपलबध करू 
िक्ये यतावर आर्लिक मयतालिदता आहये्.

जतागर्कीकरणताचयता कताही नकतारतातमक बताजूदयेखील 
आहये्. रताजयताचयता कलयताणकतारी योजनता ्तांब्ील ही 
एक िी्ी आहये. तयताचबरोबर स्तारनक उद्ोगधंदये, 
रवियेर्ः लहतान उद्ोग हये जतागर्क सपधझेमुळये नषट 
हो्ील ही दयेखील िी्ी आहये. िये्ीचयता क्येत्रता् लहतान 
आरण रकरकोळ िये्करी मोठ्ता कंपनयतांिी सपधतालि करू 
िकणतार नताही्.

खरये पतारहलये ्र ितार्ताची सवताां् महततवताची समसयता 
ही मनोवृत्ी आरण मतानरसक्येची आहये. ितार्तानये परकीय 
ितंाडवल आरण वयतापतार हता सताम्ताजयवतादताचयता इर्हतासतािी 
जोडलता आहये. सवता्ंत्य महणजये सवतायत््ता आरण 
सवतावलंबन आहये. ितार्ता् सताम्ताजयवतादतारवरोधी 
रवचतारप्रणतालीचयता आधतारये उदतारीकरणताचयता संकलपनयेलता 
रवरोध केलता जता्ो. ितार्ता्ील सतामयवतादी आरण 
ितंाडवलिताही मतानणतारये, दोघयेही उदतारम्वतादतांचता रवरोध 
कर्ता्. सतामयवतादी रवचतारवं्तांचता रवरोध हता 
रवचतारप्रणतालीचयता आधतारतावर अस्ो, ्र गयेली अनयेक 
वरलि पतारंपररक पता्ळीवर संरक्ण रमळतालयेलये ितांडवलिताह 
आ्ता ्ये संरक्ण जताईल महणून रवरोध कर्ता्. ियेवटी 
आपलयता मूलिू् मूलयतांचये संरक्ण करणये, कलयताणकतारी 
वयवस्ता रताबवणये आरण पररघतावरील ्सयेच वरंच् 
लोकतांचता सतांिताळ करणये हये रताजयताचये कतायलि अस्ये. आजही 
जतागर्कीकरणताचयता युगता् रताजयताचये हये एक महततवताचये 
कतायलि आहये.

फ्रेंडणशप डे

क्रेणडट कधाड्य

समताजता् वताढ् चतालयेलता वयक्ीवताद आरण 
िौर्कवताद हता जतागर्क संसकृ्ीचता आणखी एक िताग 
आहये. िहरीकरणतामुळये पतारंपररक कुटुंब पद््ी् बदल 
झतालता हो्ता. तयता् वयक्ीवतादतानये िर घता्ली आहये. आज 
आपण ‘मलता प्रतायवहसी पतारहजये’ रकंवता ‘ही मताझी खतासगी 
(private) जतागता (space) आहये’ अिता सवरूपताचये 
उद्तार अगदी लहतान मुलतामुलींपतासून वयसकर लोकतांपयां् 
ऐक्ो. ्सयेच केरडट कताडलिमुळये आपलयता आवताकयताबताहयेर 
खचलि करणयताची प्रवृत्ी रदस्ये.

जतागर्कीकरणताकडये वयतापक दृषटीनये बरघ्लये ्र 
तयताचयता सकतारतातमक आरण नकतारतातमक अिता दोनही बताजू 
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प्.१ (अ) तदलथे्लया पया्चयांपैकी योगय पया्चय तनविून 
तविान पयूण्च करा.

 (१) जतागर्कीकरणताचयता युगता् आर्लिक क्येत्रता् 
खतालील महत्वताचये बदल झतालये.

  (i) ितांडवल गुं्वणुकीचता मुक्त संचतार
  (ii) गॅटची रनरमलि्ी
  (iii) टट्तानस-नॅिनल कंपनीचता उदय
  (iv) बौद् रधक संपदता हकतावर लक् केंरद्
उत्र : (अ) िक्त i, ii आरण iii बरोबर आहये्.
  (ब) िक्त i, ii आरण iv बरोबर आहये्.
  (क) िक्त i, iii आरण iv बरोबर आहये्.
  (ड) सवलि बरोबर आहये्.

 (२) ‘सतामयवतादी बताजतारपयेठीय अ्लिवयवस्ता’ ही 
संकलपनता यता दयेितासंदितालि् वतापरली जता्ये.

  (अ) ितार्  (ब) चीन
  (क) फ्तानस  (ड) अमयेररकता

 (ब) ग्टान न बसणारा शबद ओळखा.
 (१) मोबताइल, सॅटयेलताईट, इंटरनयेट, ग्रतामोिोन

 (क) संक्लपना सुचवा.
 (१) आं्ररताष्ट्ीय वयतापतारतासंबंधी एकमयेव आं् ररताष्ट्ीय 

संघटनता -
 (२) अनयेक दयेितां् कतायलिर् असलयेली कंपनी -

See the following website for additional information:

India - A Hub for Globalization, Remarks by Raghuram Rajan, Economic Counsellor and Director 
of the Research Department, IMF, January 7, 2005, New Delhi, India, International Monetary 
Fund, https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp010705

प्.२ खालील तविानथे चयूक की बरोबर सकारण सपष् 
करा.

 (१) जतागर्कीकरणतानये बताजतारपयेठीय अ्लिवयवस्ता ही 
संकलपनता जताणली.

 (२) जतागर्कीकरणता् रबगर सरकतारी संस्तांचये महत्व 
कमी झतालये आहये.

प्.३ सहसंबंि सपष् करा.
 (१) जतागर्कीकरण आरण संसकृ्ी
 (२) गॅट आरण जतागर्क वयतापतार संघटनता

प्.४ मि नोंदवा.
 सहितागी रताजय समताजतासताठी रह्कतारक आहये.

प्.५ पुढील प्शनाचथे उतिर तलहा.
 जतागर्कीकरणताचयता सकतारतातमक व नकतारतातमक बताजू 

कोणतयता आहये् ?

उपक्रम
 जययेष् नतागररकतांिी चचतालि करून जतागर्कीकरणताचयता 

कताळता् झतालयेलयता बदलतांची मतारह्ी घयता.

सवाधयाय
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परहलयता दोन पताठतांमधयये आपण १९९१ नं्रचयता 
जगता्ील बदलतांचता अभयतास केलयेलता आहये. 
जतागर्कीकरणताचयता प्ररकययेमधयये अनयेक नवयता संकलपनता 
अवस्तवता् आलयेलयता आपण पतारहलयता, जसये सहितागी 
रताजय, मतानवी हकतांबताब् जतागरूक्ता, रबगर रताजकीय 
अरिकतयताांचये वताढ्ये महत्व इतयतादी. आज पयतालिवरण, 
गररबी आरण रवकतास योजनतंाचये दृवष्कोन, रलगंितावरवरयक 
दृवष्कोन हये मतानव्तावतादी प्र्न महत्वताचये झतालये आहये्. 
यता पताठतामधयये आपण यता प्र्नतांचता रवचतार करून तयता 
प्र्नतांनता ितार्तानये कसये हता्ताळलये आहये हये समजून घयेणतार 
आहो्.

पया्चवरण आतण शाशवििा
पयतालिवरण महणजये कताय? पयतालिवरण महणजये आपलयता 

अव्ीिोव्ी असणतारये वता्तावरण, आपण जयतामुळये ्वतास 
घये्ो ्ी हवता, पृरवीचता बहु्तांि िताग वयतापणतारये पताणी, 
प्रताणी इतयतादी. पयतालिवरण महणजये जयता वता्तावरणतामधयये 
मताणूस, प्रताणी आरण वनसप्ी रताह्ता्. नथैसरगलिकरीतयता 
आढळणताऱयता सवलि सजीव आरण रनजतीव गोष्ी रमळून 
नथैसरगलिक पयतालिवरण बन्ये. यतामधयये मता्ी, हवता, पताणी, 
खडक, हवतामतान इतयतादींचता समतावयेि केलता जता्ो. 
मतानवरनरमलि् पयतालिवरण हता सुद्ता पयतालिवरणताचताच िताग 
समजलता जता्ो महणजयेच असये िूप्रदयेि जयताचये पररव्लिन 
मताणसतानये िहरी ितागतांमधयये रकंवता िये्ीसताठी केलयेलये आहये. 
नथैसरगलिक पयतालिवरणताचये रुपतां्र मतानवी पयतालिवरणतामधयये केलयेलये 
आहये. 

१९७२ सताली सटॉकहोम यये्ये संयुक्त रताष्ट्तांचयता 
मतानवी पयतालिवरणरवरयक परररदये् परहलयतांदताच आर्लिक 
रवकतास आरण पयतालिवरणताचता ऱहतास यतांचयता्ील संबंधतांचता 
रवचतार आं्ररताष्ट्ीय स्रतावर केलता गयेलता. यता परररदयेचता 
मुखय हये्ू मतानवी पयतालिवरणताचये संरक्ण आरण तयता् 
सुधतारणता घडवून आणणयतासताठी दयेितंानता प्रोतसताहन दयेणये 
आरण मतागलिदिलिन करणये असता हो्ता. १९८३ सताली संयुक्त 
रताष्ट्तानये जतागर्क पयतालिवरण आरण रवकतास आयोगताची 

स्तापनता केली. ( रिंटलँड करमिन ) यता आयोगतानये १९८७ 
सताली आपलता अहवताल सतादर केलता. यता अहवतालतामधयये 
केवळ आर्लिक वताढीचता नताही ्र िता्व् रवकतासताचता 
पयतालियी दृवष्कोन मतांडणयता् आलता. 

संयुक्त रताष्ट्तांचयता आमसियेनये संयुक्त रताष्ट्तांची 
पयतालिवरण आरण रवकतास परररद बोलतावली. ही परररद 
रिंटलँड करमिनचयता अहवतालताचता आढतावता घयेणतार हो्ी. 
यता परररदयेचता हये्ू सतामतारजक-आर्लिक रवकतास घडवून 
आणणतारी ्सयेच पयतालिवरणताचता ऱहतास रोखणतारी रवकतासताची 
संकलपनता समजून घयेणयताचता हो्ता. तयताचबरोबर 
रवकसनिील रताष्ट्ये आरण औद्ोरगक प्रग् रताष्ट्ये यतांचयता 
एकरत्र् प्रयतनतां्ून पृरवीचये सुदृढ िरव्वय सताधणये 
हयेदयेखील यता परररदयेचये उद् रदष् हो्ये. ही परररद १९९२ 
सताली ररओ यये्ये झताली. 

ररओ दये जयेनयेररयो अ्लि सरमट ,  ररओ सरमट ,  (१९९२) 
ररओ कॉनिरनस रकंवता अ्लि सरमट अिी यता परररदयेची 
रवरवध नतावये आहये्. यता परररदयेनये रवकतासतासताठी 
आं्ररताषटट्ीय सहकतायलि रनमतालिण करणयताचता ्सयेच पयतालिवरण 
आरण रवकतास यतांचता एकरत्र्पणये रवचतार करणयतासताठी 
जनजतागृ्ी करणयताचता प्रयतन केलता. ितासन, उद्ोग 
आरण सवयंसयेवी संस्तांचये नये्ये २००२ सताली जोहतानसबगलि 
यये्ये अ्लि सरमटसताठी एकत्र आलये. रताष्ट्ीय, प्रतादयेरिक 
आरण आं्ररताष्ट्ीय पता्ळीवरील संस्तांसताठी िता्व् 

३. १९९१ निंरचया महत्वाचया  संक्लपना आतण समसया : मानविावादी प्शन
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रवकतास हये सवताां् महत्वताचये धययेय आहये हये ठरलये गयेलये. 
२०१२ मधयये ररओ यये्ये संयुक्त रताष्ट्तांची िता्व् 
रवकतासतासंदितालि् पुनहता एकदता परररद घये्ली गयेली. तयतालता 
ररओ+२० रकंवता ररओ अ्लि सरमट २०१२ असये संबोधलये 
जता्ये.

पयतालिवरणीय िता्व््येचता उद्दयेि नथैसरगलिक संसताधनतांचये 
संरक्ण करणये, ऊजझेचये पयतालियी स्ो् िोधून कताढणये, प्रदरूण 
आरण पयतालिवरणतालता पोहचणतारी हतानी कमी करणये हता 
आहये. पयतालिवरणीय संसताधनतांची हतानी रोखणयतासताठी 
पयतालिवरणतासोब् जबताबदतार नता्ये रनमतालिण करणये व 
दीघलिकताळतासताठी पयतालिवरणीय गुणवत्ता रताखणये ही पयतालिवरण 
संसताधनताची वयताखयता आहये. पयतालिवरणीय संसताधनताचता 
उद्दयेि हता आजचयता रपढीचयता गरजता पणूलि कर्तानता पुढील 
रपढीचयता गरजता ितागवणयताचयता क्म्येिी ्डजोड न करणये 
हता आहये. 

पयतालिवरणतािी रनगरड् महत्वताचयता समसयतांचता खताली 
उल्येख केलयेलता आहये.
 हवधामधान बदल : हवतामतान बदलताचये प्रमखु कतारण 

हरर्गहृ वतायूचंये उतसजलिन हये आहये. यतामळुये दषुकताळ, 
वणवये, उषण य्ेचयता लताटता आरण पूर यतासंतारखयता ्ीव्र 
वता्तावरणीय समसयता उद्भव्ता्.

 प्दूषि : हवयेचये प्रदूरण आरण हवतामतान बदल 
यतांचयता् रनकटचता संबंध आहये. हरर्गृह वतायूंमुळये 
पृरवीची उषण्ता ्र वताढ्येच तयतारिवताय महतानगरतांमधयये 
दताट धुकयतासतारखये प्रदूरण वताढून लोकतांचयता आरोगयतास 
हतानी पोहोच्ये.

 जंगलतोड :  जंगलये कताबलिन डतायॉकसताईड िोरून 
घये्ता्, जो एरवी पयतालिवरणता् रमसळून जतागर्क 
्तापमतानवताढी् िर घताल्ो. जंगल्ोड झतालयतामुळये 
जंगलतांवर अवलंबून असणतारये प्रताणी आरण मतानवताचयता 
रोजचयता जगणयताचता प्र्न रनमतालिण होऊ िक्ो. 

 पधाणयधाची कमतरतधा : लोकसंखयतावताढ आरण 
हवतामतान बदलतामुळये रनमतालिण होणतारी दुषकताळी 
पररवस््ी यतामुळये पताणयताची कम्र्ता हता आज मोठता 
प्र्न उिता रतारहलता आहये. सवच् आरण सुररक्् 
पताणी रमळवणये ही लोकतांसमोरील मोठी समसयता 
आहये.

 जैवणवणवितेचधा ऱहधास : जथैवरवरवध्येचयता ऱहतासतामुळये 
अन्सुरक्येचता आरण लोकतांचयता आरोगयताचता प्र्न उिता 
रताह्ो. हवतामतान बदल हयेही जथैवरवरवध्येचयता ऱहतासताचये 
प्रमुख कतारण आहये. 

प्दूषि

जंगलतोड

करून पहधा : पयतालिवरण संवधलिनतासताठी ्ुमही 
कताय करू िक्ता?
• हवतामतान बदल : 
• प्रदूरण : 
• जंगल्ोड : 
• पताणयताची कम्र्ता : 
• जथैवरवरवध्येचये संवधलिन : 
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ितार्ताचयता पयतालिवरण आरण जंगलतांरवरयक धोरणतांचये 
रनयोजन, प्रोतसताहन, समनवय आरण कतायलिकमतांची 
अंमलबजतावणी करणयताची जबताबदतारी ‘पयतालिवरण, वनये 
आरण हवतामतान बदल मंत्रतालयताकडये’ सोपवली आहये. यता 
मंत्रतालयताचये प्रता्रमक उद् रदष् दयेिता्ील ्लताव व नद्ता, 
्ये्ील जथैवरवरवध्ता, जंगलये आरण प्रताणीजग् इतयतादी 
नथैसरगलिक संसताधनतांचये संरक्ण करणये, प्रदरूण कमी 
करणयतासताठी ्यतार करणयता् आलयेली धोरणये व 
कतायलिकमतांची अंमलबजतावणी करणये हये आहये. हये कर्तानता 
मंत्रतालय िता्व् रवकतास आरण मतानवताचये कलयताण यता 
दोन मूलयतांचता आधतार घये्ये. 

हे शोिधा.
पयतालिवरणताचये संवधलिन करणयतासताठी ितार् सरकतारनये 

कोणकोणतयता योजनता आखलयता आहये्?

वयक्तीचयता उतपन्तावर लक् केंरद् कर्ये. उतपन्ताचयता  
आधतारतावर तयता वयक्तीलता ्ुलनयेनये सोईसकर आयुषय 
जग्ता यये्ये. हये जीवनताचये िौर्क घटक आहये्. रताजयतानये 
लोकतांनता जगणयतासताठी लतागणताऱयता मूलिू् गरजतांचता 
पुरवठता वहतावता यताची जबताबदतारी घयेणये अपयेरक्् अस्ये. 

गररबीचता एक पयतालियी दृवष्कोन दयेखील आहये. हता 
दृवष्कोन जीवनताचयता िौर्क व अरधिौर्क घटकतांवर  
िर दये्ो. यतामधयये िता्व् समताजता्ून मतानवताचयता 
सतामतारजक, आर्लिक व रताजकीय कलयताणतावर लक् केंरद् 
केलये जता्ये. यताचयता् मूलयये, सतामतारजक बंध व सतामूरहक 
संसताधनतांचयता उपलबध्येलता रवियेर महत्व रदलयेलये आहये. 
असता दृवष्कोन रनणलिय प्ररकययेचयता सहितागी सवरूपतालता 
महत्व दये्ो. यतामुळये समताजताचयता उपयेरक्् घटकतालता 
सतावलिजरनक धोरणतांमधयये सहिताग घये्ता यये्ो. ्सयेच 
रताजकीय व आर्लिक रवकेंदीकरणतालता प्रोतसताहनही रमळ्ये. 

सोलर पॅनेल-अपधारंपररक ऊजधा्य स्ोत
भधारतधातील गररबी : शहर

भधारतधातील गररबी : सथलधांतररत

गररबी आतण तवकास
गररबी महणजये कताय? गररबीचता रवकतासतािी संबंध 

कताय? गररबी आरण रवकतास यतांचयता्ील संबंध समजून 
घयेणयतासताठी आपलयतालता कोणकोणतयता रवरवध दृवष्कोनतांची 
मद् हो्ये? यता ितागता् वरील नमूद केलयेलयता मुद् द्तांची 
सरवस्र चचतालि केलयेली आहये. 

गररबीचयता  पतारंपररक दृवष्कोनतामधयये  अन्, वसत्र, 
रनवतारता, पताणी, सवच््ता इतयतादींचयता अितावतावर िर 
रदलता जता्ो. गररबीचता अ्लि िोध्तानता आर्लिक घटकताचता 
दयेखील रवचतार केलता जता्ो. महणूनच गररबी महणजये 
एखताद्ता वयक्तीची, कुटुंबताची रकंवता समताजताची अिी 
पररवस््ी रज्ये लोकतांनता सव्ःचयता मूलिू् गरजता 
ितागवणये िकय नस्ये रकंवता कठीण अस्ये. ही संकलपनता 

सतामतानय्ः रवकतासताचता दृवष्कोन सतामतारजक व 
रताजकीय मूलयतां्ून पतारहलता जता्ो. रवकतासताचता हये्ू 
लोकतांचये कलयताण सताधणयताचता अस्ो. उदता., रवकतासताचता 
संबंध आर्लिक वताढीिी जोडलता जता्ो. आर्लिक 
रवकतासताचता एक पथैलू आर्लिक वताढ घडवून आणणयताचयता 
रताजयताचयता प्रमुख िूरमकेवर लक् केंरद् कर्ो. ्सयेच 
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पयतालियी पथैलू खुलयता अ्लिवयवस्येचयता रवकतासतालता प्रोतसताहन 
दयेणयताचयता िूरमकेलता महत्व दये्ो. परहलता दृवष्कोन हता 
‘समताजवतादी’ आहये ्र दुसऱयता दृवष्कोनतालता 
‘ितंाडवलिताही’ महण्ता ययेईल. हये दोनहीही रवकतासताचये 
पतारंपररक दृवष्कोन आहये्.    

रवकतासताचता पयतालियी अपतारंपररक दृवष्कोन हता 
गररबीचयता िौर्क आरण अरधिौर्क घटकतांवर िर दये्ो. 
हता दृवष्कोन  समताजताचयता ्ळतागताळता्ील लोकतांचयता 
रताजकीय सहितागतालता महत्व दय्े ो जयेणयेकरून रनणलियप्ररकययेमधयये 
समताजताचयता सवलि घटकतांनता योगय प्रर्रनरधतव रमळयेल. 
यतामधयये मतानवी उपकम व रनसगलि यतांचयता् योगय ्ो सम्ोल 
सताधणयताचता प्रयतन केलता जता्ो जयतामुळये िता्व् रवकतासताचयता 
संकलपयेनलता प्रोतसताहन रमळ्ये. 

१९९० पयां् रवकतास सताधणयताचये  दृवष्कोन मुखय्ः 
पतारंपररक सवरूपताचये हो्ये. तयतांचये प्रमुख उद् रदष् गररबीची 
िौर्क समसयता सोडवणयताचये हो्ये. महणूनच रताजयताचये 
प्रमुख कतायलि औद्ोरगकीकरण सताधून रकंवता िये्ीवर िर 
दयेऊन आर्लिक सुबत्ता वताढवणये असये हो्ये. यता्ून रोजगतार 
रनरमलि्ी व दरडोई उतपन्ताची वताढ होणये अपयेरक्् हो्ये. 
१९९० चयता पुढील कताळतामधयये रवकतासताचयता पयतालियी 
दृवष्कोनतालता सवीकतारणयता् आलये. तयतानुसतार सधयताचयता 
कताळता् रवकतासताची संकलपनता सम्ता, सहिताग, 
सबलीकरण ्सयेच िता्व््ता यता ्त्वतांनता महत्व दये्ये. 

संयुक्त रताष्ट्तांचयता आर्लिक व सतामतारजक परररदयेनये 
(Economic and Social Council) गररबीची 
वयताखयता पुढीलप्रमताणये रदली आहये - गररबी महणजये योगय 
संधी व पयतालियतांचता अिताव ्सयेच मतानवी प्रर्ष्येचये 
उल्ंघन. यताचताच अ्लि समताजतामधयये प्रितावीपणये िताग 
घयेणयताचयता क्म्येचता अिताव, कुटुंबताचयता अन् व वसत्र यता 
मूलिू् गरजता पुरवणयताइ्कयता संपत्ीचता अिताव, िताळता 
रकंवता दवताखतानता नसणये, अन् उतपतादनतासताठी पुरयेिी जमीन 
नसणये, रोजगतार नसणये ्सयेच कजलि रमळणयताइ्की प् 
नसणये. यताचबरोबर गररबी महणजये वयक्तीची, कुटुंबताची  

सहस्क (णमलेणनयम) णवकधास धययेे : सपटेंबर 
२००० मधयये संयुक्त रताष्ट्तांचयता सदसय रताष्ट्तांनी एकत्र 
ययेऊन संयुक्त रताष्ट् सहस्क जताहीरनतामता मंजूर केलता. यता 
जताहीरनतामयतानये सदसय रताष्ट्तांनता २०१५ पयां् रवकतासताचयता 
आं्ररताष्ट्ीय धययेय सताधणयतास बतांधील केलये. यता धययेयतांनता 
सहस्क रवकतास धययेयये असये महण्ता्. यता यतादी्ील ३ 
महत्वताची धययेयये महणजये िीरण गररबीचये आरण उपतासमतारीचये 
रनमूलिलन, िता्व् रवकतास घडवून आणणये आरण 
रवकतासतासताठी आं्ररताष्ट्ीय ऐकय सताधणये. यता धययेयतांचयता 
आधतारतावर २०१६ सताली ‘िता्व् धययेयये’ रकंवता ‘जतागर्क 
धययेयये’ अंमलता् आली. दताररद्र्य रनमूलिलन हये जतागर्क 
धययेयतां्ील प्रता्रमक उद् रदष् आहये.

शोिधा आणि चचधा्य करधा.

संयुक्त रताष्ट्तानंी २०१५ मधयये ‘२०३० िता्व् 
रवकतासताचता जताहीरनतामता’ मतानय केलता. आजचयतासताठी ्सयेच 
िरवषयतासताठी लोकतांनता आरण जगतालता ितां््ता आरण 
समृद्ीसताठीचयता संदितालि् एक आरताखडता ्यतार करणयता् 

आलता. यता आरताखड्ता् रवकरस् आरण रवकसनिील 
रताष्ट्तांनी एकरत्र्पणये सताधय करणयताची १७ उद ्रदष्ये रनव्च् 
करणयता् आली. ही उद् रदष्ये कोण्ी ्ये िोधून वगतालि् 
चचतालि करता.

अरधक मतारह्ीसताठी : https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/

शाशवि तवकासाची धयथेयथे

मधाहीत आहे कधा तुमहधांलधा ?
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अभाव सहन करावा लागतो. संयुक्त राष्टांचया आर्थिक 
व सामारिक पररषदेने असा युक्क्तवाद केला आहे, की 
गररबी रनम्थिलनासाठी शासन तसेच समािातील इतर 
घटकांचा संप्रथि सहभाग असरे गरिेचे आहे. हे कायथि 
प्रतयेक राष्टाचया तसेच स्ारनक भागाचया पररक्स्तीचा 
आढावा घेऊन ते्ील गररबांचया गरिा लक्ात घेऊन 
कररे आवशयक आहे. लोकशाहीकरर आरर मानवी 
हकांचे संरक्र हे सुशासनाचे म्लभ्त घटक गररबी दूर 
करणयासाठी आवशयक आहेत.  

भारतातील गररबी आणि णिकास 
भारताचया राष्टीय धोरराने नेहमी रािकीय 

सवातंत्याला आर्थिक सवातंत्याशी िोडले आहे. याचा 
अ्थि राष्टीय सावथिभौमतवाशी तडिोड न करता आपली 
धोररे राबवणयाचे सवातंत्य. 

भारताचया रवकासप्रररियेचे तीन महत्वाचे पैल् 
रारहले आहेत :

(i) अर्थव्यवसरथेचथे आधुनिकीकरण : भारताचया 
आर्थिक वयवस्चे े आधरुनकीकरर महरि े औद्ोरगकीकरर 
होय. औद्ोरगकीकररामळेु रोिगार रनरमथिती होईल आरर 
उतपादकता वाढेल अशी अपेक्ा होती. लघुउद्ोगांपेक्ा 
मोठ्ा प्रमारातील उद्ोगांवर तसेच उतपादनावर भर 
देणयात आला. यामुळे कामगारांचया वाढतया संखयलेा 
रोिगार उपलबध होरार होता. पं.नेहरूंचया कायथिकाळात 
कृषी क्ेत्ाऐविी औद्ोरगकीकरराला महत्व देणयात 
आले. िमीन सुधाररा व िलरसंचन ही कृषी क्ेत्ांतील 
प्रगतीची साधने महरन् पारहली गेली.

भारतातील आधुनिकीकरणाची प्रतीके

संयुक्त राष्टांचया आमसभेने २००७ साली एक 
ठराव मंिर् करन ‘संयुक्त राष्ट दाररद्र्य  रनम्थिलनाचया 
दुसऱया दशकाची’ घोषरा केली (२००८-२०१७). 
या ठरावानुसार दाररद्र्य रनम्थिलन हे िगासमोर असरारे 
सवाांत मोठे िागरतक आवहान आहे. शाशवत रवकास 
घडव्न आररे, रवशेषतः रवकसनशील राष्टांना ख्प 
गरिेचे आहे. परहलया संयुक्त राष्टांचया दाररद्र्य 
रनम्थिलन दशकाचया (१९९७-२००६) परररामसवरपी 
राष्टीय, प्रादेरशक तसेच आंतरराष्टीय सतरावर गररबी 
दूर करणयाचे प्रयतन झाले.

संयुक्त राष्ट्र गररबी या संकल्पनेकडे कसे 
्पाहते?

गररबी महरिे शाशवत िीवनासाठी रमळकतीचा 
व उतपादक साधनांचा अभाव या पलीकडे िाऊन 
उपासमार, कुपोषर, रशक्राचा अभाव, इतर म्लभ्त 
सेवांची कमतरता, सामारिक भेदभाव, रनरथिय 
प्रररियेतील सहभाग नसरे असाही होतो.

तसेच समािाची असुररक्तता आरर दुबथिलता होय. याचा 
अ्थि दुबथिल घटक रहंसेला बळी पडणयाची शकयता 
असते. तसेच तयांना दुलथिरक्त परररस्तीत िगावे लागते. 
तयांना सवच्छ पयाथिवरर, पाणयाचा आरर आरोगयाचा 

माहीत आहे का तुमहांला ?

माहीत आहे का तुमहांला ?



29

णनयोजन आयोग : माचथि १९५० मधये भारत 
सरकारने लोकांचे राहरीमान सुधारणयासाठी तसेच 
रवकास घडव्न आरणयासाठी रनयोिन आयोगाची 
स्ापना केली. या  आयोगाचे एक उद ्रदष महरिे 
भारताचया संसाधनांचे परररामकारक आरर संतरुलत 
वापरासाठी रनयोिन कररे.

१ िानेवारी २०१५ ला रनयोिन आयोगाचया 
िागी ‘नीरत आयोगा’ची (National Institution 

for Tranforming India) स्ापना करणयात 
आली. नीरत आयोगाचे कायथि महरिे भारत 
सरकारचा ‘रवचारगट’ महर्न काम कररे व 
सरकारला रदशादशथिक आरर धोररातमक सल्े देरे 
असे आहे.

हररत रिांती महरिे िासत उतपन्न देराऱया 
िातींचया रबयारांचा रवकास, कृरत्म खतांचे व 
कीटकनाशकांचे रवतरर तसेच रसंचनाचया पद्धतींचा 
रवसतार. ही रिांती १९६० चया दशकात घडली. रतचे 
उद ्रदष कृषी उतपादनात वाढ करन भारताला 
अन्नधानयात सवयंप्रथि कररे असे होते.

(ii) आत्मनिभ्थरता : भारताचया राष्टीय चळवळीचा 
संबंध ‘आतमरनभथिरता’ या संकलपनेशी िोडणयात आला. 
आतमरनभथिरतेचा एक पैल् महरिे भारताचे ‘आयात 
पयाथियी धोरर’. यामधये भारताचे सवदेशी कारखाने/
उद्ोग रवकरसत करणयावर भर रदला गेला. भारताने 
इतर राष्टांकडून आर्थिक मदत घेतली पर ती प्रामुखयाने 
सावथििरनक क्ेत्ातील उद्ोगांसाठी वापरणयात आली.             

(iii) स्माजाची स्मता व सा्मानजक न्या्य 
असणारी ‘स्माजवादी’ पद्धती : भारताने रवकासासाठी 
रनयोिनाचा दृक्षकोन सवीकारला. तयासाठी ‘रनयोिन 
आयोग’ची (Planning Commission) रनरमथिती 
करणयात आली. या रनयोिन आयोगाने देशाचया 
रवकासासाठी पंचवारषथिक योिना तयार कररे अपरेक्त 
होते. खासगी क्ेत्ाऐविी सावथििरनक के्त्ातील उद्ोगाला 
महत्व देणयात आले. भारताची समािवादाची संकलपना 
कलयारकारी राजयाला प्रोतसाहन दरेे तसेच रोिगार 
रनरमथिती करणयावर आधाररत आहे. भारताचया दाररद्र्य 
रनम्थिलनासाठी हा मागथि सवीकारणयात आला.

१९८० चया दशकात भारताला आर्थिक संकटाला 
सामोरे िावे लागले. भारताचे सावथििरनक क्ेत् चांगली 
कामरगरी कर शकत नवहते. दाररद्र्य रनम्थिलन व समाि 
कलयारासाठीचे उपरिम फलदायी ठरत नवहते. भारतीय 
राजयघटनेचया ‘पंचायत राि’ घटनादुरुसतींमुळे 
रनरथियप्रररियेचे रवकेंद्ीकरर झाले. पर तेदेखील फार 
यशसवी झाले नाही. भारताला या आर्थिक अडचरींमुळे 
आंतरराष्टीय नारेरनधी कडून (International 

Monetary Fund) किथि घेरे भाग पडले. 
भारताने नेहमीच आर्थिक वाढ व लोकांची 

िीवनशैली यांचयातील संबंध समि्न घेतला आहे. 
तयाचबरोबर आर्थिक रवकासाचया िोडीने सामारिक 
नयाय साधणयाचया धयेयाला महत्व रदले आहे. गररबी 
रनम्थिलन आरर रवकासासाठी ‘सामारिक नयाय व 
समतेवर आधाररत रवकास’ हे भारताचे धोरर रारहले 
आहे. भारत सरकारने गररबांचया मदतीसाठी तसेच समग्र 
रवकास घडव्न आरणयासाठी वेळोवेळी रवरवध कायथिरिम 
योिलेले आहेत. 

भारताचया रवकासाचे धोरर काळानुसार बदलत 
गेले आहे. िागरतक अ्थिवयवस्ेचया बदलांचा तसेच 
वाढतया आर्थिक सततेचा प्रभाव भारताचया रवकास 
धोररावर पडला आहे. रवकास रनयोिनाचया सुरवातीचया 

१९६०-७० चया दशकांमधये काही बदल घडले. 
१९६० चया दशकात शेती रवकासावर लक् केंरद्त केले 
गेले. या काळात भारतात ‘हररत रिांती’ झाली. 

हररत काांती
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टपपयतामंधयये सतावलिजरनक क्येत्र उद्ोगतांचयता मताधयतामता्ून 
सरकतारची िूरमकता महत्वताची हो्ी. १९८० चयता 
दिकतांमधयये  हये धोरण बदललये. यता कताळता् रवकतासताचयता 
धोरणता्ील कताही त्रुटी िरून कताढणयतासताठी कताही बदल 
१९८० चयता दिकता् केलये गयेलये. १९९१ चयता पुढील 
कताळता् आर्लिक सुधतारणतांचयता कतायलिकमताची सुरवता् 
झताली. पूवतीचये रवकतासताचये समताजवतादी प्रर्मतान सोडून 
दयेणयता् आलये. ितार्तानये आर्लिक उदतारीकरण आरण 
सतावलिजरनक क्येत्रताचये खतासगीकरण घडवून आणलये. यता 
आर्लिक सुधतारणतांचता पताठपुरतावता पुढील कताळता्ील ितार्ीय 
सरकतारतांनी केलता. ्सयेच यता सुधतारणतांनता जन्येचता पतारठंबता 
दयेखील रमळतालता. यता सुधतारणतांमुळये ितार्ीय 
अ्लिवयवस्येमधयये बरयेच बदल झतालये. ितार्ताची आर्लिक 
व औद्ोरगक वताढ झताली आरण ितार् एक वस्र 
आर्लिक सत्ता असलयेलता दयेि महणून जगतापुढये आलता. 

यता सुधतारणतांमुळये ितासनताचयता िूरमके् दयेखील िरक 
पडलता. आ्ता रवकतासताचये धोरण महणजये खतासगी क्येत्रतालता 
उतपतादन वताढवणयतासताठी प्रयेरर् करणये, रोजगतार वताढवणये 
आरण समताजताचयता रमळक्ीची पता्ळी वताढवणये असये 

आहये. ितार्तामधयये बलताढ्य व रकयतािील असये खतासगी 
क्येत्र अवस्तवता् आहये जयताचयतामधयये मोठ्ता, मधयम आरण 
लघु उद्ोगतांचता समतावयेि आहये. खतासगी क्येत्रतालता महत्व 
रमळतालये महणजये सरकतारची रवकतासता्ील िूरमकता संपली 
असता हो् नताही. आज, नतागरी समताजतासोब् सरकतारची 
रवियेर्ः ग्रतामीण ितागतांमधयये सतामतारजक रवकतासतामधयये 
महत्वताची िूरमकता आहये. यतामधयये मूलिू् सयेवता जसये, 
आरोगय सयेवता, रिक्ण, सवच् पताणी इतयतादी सयेवता ग्रतामीण 
ितागतां् उपलबध करून दयेणयताचता समतावयेि आहये. 

२०१८ मधयये  संयुक्त रताष्ट् रवकतास कतायलिकमतानये 
आरण ऑकसिोडलि पॉवहटती अँड ह्यमुन डयेवहलपमेंट 
इरनरिएरटवहनये प्ररसद् केलयेलयता  बहुआयतामी गररबी 
रनदझेिकतांनुसतार, अनयेक अडचणी आरण त्रुटी असूनदयेखील 
ितार्तानये बहुआयतामी दताररद्र्य रनमूलिलनता् बरीच प्रग्ी 
केली आहये. यता अहवतालतानुसतार ितार्तामधयये गररबीचये 
प्रमताण २००५-०६ आरण २०१५-१६ दरमयतान अधयतालिवर 
आलये आहये. ्ये ५४.७% पतासून २७.५% पयां् खताली 
आलये आहये. ्रीही, ितार्ताचयता कताही प्रदयेितांमधयये िीरण 
गररबी आढळून यये्ये. 

योजनयेचये प्रमुख उद ्रदष् महणजये ग्रतामीण ितागता्ील लोकतांनता 
सवयंरोजगतारतासताठी संधी उपलबध करून दयेणये.

प्िधानमतं्री ग्धामीि आवधास योजनधा : ही योजनता 
१९८५ सताली सुरू केली गयेली. यता योजनयेचता ‘प्रतययेकतासताठी 
घर दयेणये’ हता हये्ू हो्ता.

महधातमधा गधांिी रधाष्टीय ग्धामीि रोजगधार हमी योजनधा  : 
ही योजनता २००५ सताली कतायतालिवनव् झताली. यता योजनयेअं्गलि् 
प्रतययेक ग्रतामीण कुटुंबतालता दरवरती १०० रदवस रोजगतार 
उपलबध करून रदलता जता्ो.

संसद आदश्य ग्धाम योजनधा : ही योजनता २०१४ 
सताली सुरू झताली. यता योजनयेनुसतार प्रतययेक खतासदतारतानये 
२०१९ पयां् ्ीन गतावतांचयता रवकतासताची जबताबदतारी घयतायची 
आहये. यता योजनयेचता हये्ू महणजये ितार्ताचयता ग्रतामीण ितागतांमधयये 
सोयी-सुरवधतांचता रवकतास घडवून आणणये असता आहये.

प्िधानमतं्री कौशल णवकधास योजनधा : ही योजनता 
२०१५ सताली सुरू करणयता् आली. यता योजनयेमुळये युवकतांनता 
कौिलय प्ररिक्ण दयेणयता् यये्ये.

शोिधा पधाहू !
ितार्ताचये गररबी रनमूलिलनताचये कताही कतायलिकम खताली 

रदलयेलये आहये्. तयतारवरयी मतारह्ी िोधता. तयतावर वगतालि् 
चचतालि करता. ्सयेच ितार्तामधलयता इ्र दताररद्र्य रनमूलिलनताचयता 
कतायलिकमतांची मतारह्ी िोधता.

ितार्तामधयये गररबी रनमूलिलनताचये कतायलिकम ग्रतामीण 
आरण िहरी अिता दोनही ितागतांसताठी आखलयेलये आहये्. 
तयता्ील बहु्तांि कतायलिकम हये ग्रतामीण ितागतंामधील गररबी 
दूर करणयताचयता हये्ूनये रताबवलये जता्ता्. कतारण ग्रतामीण 
ितागतांमधयये गररबीचये प्रमताण अरधक आहये.

जवधाहर ग्धामसमृद्ी योजनधा : ही योजनता जवताहर 
रोजगतार योजनयेची सुधतारर् आवृत्ी आहये. ्ी योजनता 
१९९९ सताली सुरू करणयता् आली. यता योजनयेचये प्रमुख 
उद् रदष् महणजये ग्रतामीण ितागता्ील रवरवध ितागतांमधयये 
पतायतािू् सुरवधतांचता महणजयेच रस्ये, िताळता, दवताखतानये 
इतयतादींचता रवकतास घडवून आणणये.

एकधावतमक ग्धामीि णवकधास कधाय्यक्म : ही योजनता 
परहलयतांदता १९७८-७९ मधयये रताबवणयता् आली. यता 
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शोिधा पधाहू ?

उद्ोगतंाचये सतामतारजक उत्रदतारयतव महणजये कताय? 
रवरवध कंपनयतांनी व उद्ोगतांनी ्ुमचयता पररसरता् 
रताबवलयेलयता कतायलिकमतांची मतारह्ी रमळवता.

णलंगभधावणनगणडत समसयधा
गररबी आणि णसत्रयधा  
वयेगवयेगळ्ता समसयता आरण रवरय एकमयेकतांिी 

अं्गलि्रीतयता जोडलयेलये अस्ता्. यता्ील महत्वताचयता 
आं्रसंबंधतंापथैकी एक महणजये गररबी, मतागतासलयेपण आरण 
वसत्रयता. जगता्ील रनररनरताळ्ता प्रदयेितांमधील बहु्येक 
वसत्रयता सतंासकृर्क नीर्मूलयये, वस्ू आरण मतालमत्येचयता 
वताटपता्ील ियेदिताव आरण वसत्रयता व पुरुरतांमधील सत य्ेची 
असमतान समीकरणये यता कतारणतांमुळये गररबी् असलयताचये 
रदसून यये्ये. तयताचप्रमताणये, वसत्रयता आरण मुलींनता 
रवनतामोबदलता घरगु् ी जबताबदताऱयताही पतार पताडतावयता 
लताग्ता्. रसत्रयतांची संखयता अनौपचताररक कतायलिक्येत्रतामधयये 
अरधक प्रमताणता् रदसून यये्ये. 

१९वयता ि्कताचयता परहलयता दिकतामधयये जगता् 
अनयेक रठकताणी सत्रीवतादी चळवळींचता उदय झतालता. 
्येवहतापतासून वसत्रयतांचयता सतामतारजक, रताजकीय आरण 
आर्लिक हकतांवर सता्तयतानये िर दयेणयता् आलता. तयतांनी 
सवलिसताधतारणपणये रलंगिताव समतान्येवर िताषय केलये. यतामधयये 
समतान हक, सतामतारजक समतान्ता, रताजकीय समतान्ता, 
रलंगितावप्रर् नयताय इतयतादींचता समतावयेि हो्ो. १९७० 
नं् र मरहलता सक्मीकरण ही एक महत्वताची संकलपनता 
आरण ्त्वप्रणताली मतानली जताऊ लतागली. 
सक्मीकरि महिजे कधाय?

सक्मीकरण महणजये अिी प्ररकयता जयताद्तारये िोरर् 
वयक्तींनता सव्ःचयता आयुषयतावर ्ताबता रमळव्ता यये्ो. 
यतामुळये जगणयताचयता मूलिू् गरजता तयतांनता ितागव्ता यये्ता्. 
यता  प्ररकयये् वयक्तीस ्ताकद व आतमरव्वतास प्रताप्त 
हो्ो, र्चता सवतारिमतान वताढ्ो आरण अनयतायतारवरुद् 
लढता दयेणयतासताठी बळ रनमतालिण हो्ये. सक्मीकरणताचयता  
प्ररकययेस सतामतारजक, आर्लिक, मतानसितासत्रीय आरण 
रताजकीय अिता बताजू आहये्.

जतागर्क रताजकतारणता् १९८० सतालतापतासून 
रलंगितावरनगरड् प्र्नतांचये महत्व वताढीस लतागलये. यताचता 

रलंगिताव महणजये पुरुर आरण वसत्रयता यतांनता 
समताजतानये बहताल केलयेली वथैरिषट्ये- यतामधयये सविताव, 
नीर्मूलयये, िूरमकता आरण सत्री-पुरुरतंामधयये असणतारये 
नता्येसंबंध यतांचता समतावयेि हो्ो. रलंगितावरनगरड् 
दृवष्कोन सत्रीपुरुरतांमधील रह्संबंध, तयताचंयता िूरमकता, 
तयतांचता संसताधनतांवर असणतारता हक, कतामताचये रविताजन, 
मतागणयता व समसयता यतांवर िताषय कर्ो.  

पररणताम महणजये जतागर्क रताजकतारणता् रलंगितावरनगरड् 
दृवष्कोन रवकरस् झतालता. यतामधयये रलंगितावताचये रव्लयेरण 
महणजयेच पुरुरतांचयता आरण मरहलतांचयता अवसम्तांचये 
रव्लयेरण करणये आव्यक ठर्ये. 

वसत्रयता आरण पुरुरतांचता जगताकडये पताहणयताचता दृवष्कोन 
परसपरतांपतासून रिन् अस्ो हये रलंगितावरनगरड् 
दृवष्कोनताचये गृही्क अस्ये. ही रिन््ता यता गटतांनता 
असलयेलयता रवरिन् सतामतारजक आरण ऐर्हतारसक 
अनुिवतांमुळये यये्ये. मरहलतांचयता यतापूवती डतावललयता गयेलयेलयता 
योगदतानतास रलंगितावरनगरड् दृवष्कोनतामुळये मतानय्ता 
रमळणयतास सुरुवता् झताली. मरहलतांचयता वयेगवयेगळ्ता 
अदृ्य कतायलिितागतांचये रव्लयेरण होऊ लतागलये, जसये, घरगु् ी 
कतामगतार, स्लतां्रर् कतामगतार, मुतसद् द्तांचयता पतनींचये 
योगदतान इतयतादी. तयताचसोब् यता दृवष्कोनतामुळये संपूणलि 
जगता्ील मरहलतांचयता समसयतांवर लक् केंरद् केलये गयेलये.

रलंगिताव असमतान्ता ही वयतापक समसयता आहये, यताची 
कतारणये महणजये मरहलतांसताठी चतांगलयता रोजगतारसंधींचता अिताव 
आरण सत्री-पुरुरतांमधयये असलयेली वये्नताची असमतान्ता. 
जगता् जवळपतास सगळीकडये मरहलता आरण बतारलकतांनता 
रोजचयता जगणयता् चतांगलये रिक्ण आरण आरोगयसुरवधता 
नताकतारलयता जता्ता्; तयताचप्रमताणये आर्लिक आरण रताजकीय 
रनणलियप्ररकयतांमधयये तयतांचये प्रर्रनरधतव पुरयेसये नस्ये. तयतानंता 
रहंसता व ियेदितावतासही सतामोरये जतावये लताग्ये.

सन १९७६ मधयये संयुक्त रताष्ट्तांचये ‘वसत्रयतांसताठीचये 
दिक’ सुरू झतालये. जगता् सवलित्र वसत्रयतांनता समतान हक 
आरण संधी यतांनता प्रोतसताहन रमळतावये हता यता कतायलिकमताचता 
हये्ू हो्ता. यता कतायलिकमतानये वसत्रयतांचये प्र्न रवकतासताचयता 

मधाहीत आहे कधा तुमहधांलधा ?
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प्रशनांशी िोडणयाचा देखील प्रयतन केला. रशक्र, 
आरोगय, कामांचया िागा, िरमनीची मालकी आरर 
मानवी हक यांबाबत क्सत्यांना िारवरारी असमानता 
यावर लक् केंरद्त केले गेले.

भारतातील मणहलांची स्थिती
रलंगभाव समानतेचे तत्व भारताचया संरवधानामधील 

उद्ेरशका, म्लभ्त तत्वे, म्लभ्त कतथिवये आरर 
मागथिदशथिक तत्वांमधये समारवष केले गेले आहे. भारताचे 
सरंवधान मरहलांना समानतेचे तत्व केवळ म्लभ्त हक 
महर्न बहाल करत नाही, तर शासनाला तयावर आधाररत 
सकारातमक कृती करणयाची परवानगीदेखील देते. असे 
अस्नसुद्धा मरहलांना साततयाने भेदभावाला सामोरे िावे 
लागते. भारतातील मरहलांपुढील काही समसया खाली 
रदलया आहेत.
(i) आनर्थक अस्मािता ः भारतातील सगळांत मोठ्ा 

समसयांपैकी एक महरिे सत्ी-पुरुषांमधील 
वेतनातील दरी. तयाचबरोबर श्ररमकांचया 
बािारपेठेतील मरहलांची टकेवारी २८.२% इतकी 
कमी आहे, तर तुलनेने पुरुष ७८.८% आहेत. 

(ii) तसकरी आनण शोषण : २०१३ साली संयुक्त 
राष्ट मादक पदा्थि आरर गुनहे रवभागाने सादर 
केलेलया अहवालात भारतातील मरहलांचे 
िबरदसतीने रववाह करणयासाठी तसकरी केली 
िात असलयाचे महटले आहे. यात पुढे असे नम्द 
केले आहे की, ‘तयांचे बहुतेक वेळा शोषर केले 
िाते, तयांचे म्लभ्त हक डावलले िातात, 
तयांना मोलकरीर महर्न राबव्न घेणयात येते 
आरर कालांतराने पररतयक्त केले िाते.’

(iii) साक्षरतथेचथे प्र्माण : भारतातील मरहलांचे साक्रतेचे 
प्रमार पुरुषांचया तुलनेत कमी आहे. २०११ चया 
िनगरनेचया अहवालानुसार पुरुषांमधील साक्रतेचे 
प्रमार ८२.१४% आहे, तर मरहलांमधील प्रमार 
६५.४६% आहे.

(iv) राजकी्य प्रनतनिनधतव : भारताला सवातंत्य 
रमळालयापास्न संसदेत आरर राजयांतील 
रवधानमंडळांमधये मरहलांचे असलेले अतयलप 
प्रमार ही समसया रारहलेली आहे.  

शोधा पाहू ?
१७ वया लोकसभेतील मरहला खासदार 

प्ररतरनधींची संखया रकती आहे ते शोधा. 

भारतामधये लोकशाही कायदे आरर रवकासातमक 
धोररांचया पररघात वेगवेगळा क्ेत्ांमधये मरहलांचया 
प्रगतीसाठी धोररे आरर कायथिरिम आखणयात आले 
आहेत. १९५३ साली केंद्ीय सामारिक कलयार 
मंडळाची (CSWB) स्ापना केली गेली. याचा उदे्श 
कुटुंब, मरहला आरर बालकांसाठी कलयारकारी योिना 
राबवरे हा होता. 

भारतात मरहलांचया समसयांकडे पाहणयाचा 
सवथिसाधारर दृक्षकोन हा ‘कलयारकारी दृक्षकोन’ 
आहे. याचा म्ळ उद्ेश हा मरहला मंडळे स्ापन करन 
मरहलांचा रवकास साधरे, धोकादायक कामांपास्न 
मरहलांचे संरक्र, गभथिवती क्सत्या आरर बालकांसाठी 
आरोगय सुरवधा उपलबध करन देरे इतयादी होता. 
१९६० चया दशकापास्न कलयारकारी योिना महर्न 
रशक्रावर भर दणेयात आला. आरोगयरवषयक कायथिरिमाचंा 
भर मातृतव आरर बालकांसाठी आरोगय सरुवधा, आरोगय 
रशक्र व पोषर, कुटुंबरनयोिन हा होता. 

१९७० चया दशकापास्न मरहलांसंदभाथितील 
‘कलयारकारी’ दृक्षकोनात बदल घडून ‘रवकासा’वर भर 
देणयात येऊ लागला. १९७० चे दशक हे संयुक्त राष्टांचे 
मरहलांसाठीचे  दशक होते. भारतातील मरहलांची क्स्ती 
अभयासणयासाठी एक सरमती रनयुक्त करणयात आली. 
तया सरमतीने रदलेलया अहवालात, भारतातील बदलतया 
सामारिक आरर आर्थिक पररक्स्तीत मरहलांचे हक 
आरर क्स्ती यांवर भाषय केले गेले आहे. या अहवालाचे 
शीषथिक ‘Towards Equality’ असे आहे. १९८० 
साली मरहलांचया संदभाथितील दृक्षकोनात आरखी बदल 
घडून आला. आता तयामधये आरोगय, रशक्र आरर 
रोिगार यांवर भर देणयात आला. 

१९९० चया दशकात ‘रवकासा’ची िागा 
‘सक्मीकररा’ने घेतली. शासनाला रवकासाचे फायदे 
मरहलांनाही करन द्ायचे होते. तयासाठी रनयोिन 
आरर अंमलबिावरीमधये मरहलांचा सहभाग महत्वाचा 
मानला िाऊ लागला. १९९० मधये कायद्ाद्ारे 



33

‘रताष्ट्ीय मरहलता आयोगता’ची स्तापनता झताली. यता् 
मरहलतांचयता हकतांचये व कतायदयेिीर बताबींचये संरक्ण 
करणयताची गवताही दयेणयता् आली. ितार्ताचयता संरवधतानता्ील 
७३वयता व ७४वयता घटनतादुरुस्ीमुळये (१९९३) पंचताय् 
सरम्ी आरण नगरपतारलकतांमधयये मरहलतांनता आरक्ण 
दयेणयता् आलये. तयतामुळये स्तारनक पता्ळीवरील 
रनणलियप्ररकयये् मरहलतांचता सहिताग वताढणयतास मद् झताली.

मरहलतांसताठीचता सतामतारजक-सतांसकृर्क परीघ हता 
जुनयता व नवयता मूलयतांचये जटील रमश्रण आहये. 
औद्ोरगकीकरण, जतागर्कीकरण, िहरीकरण आरण 
आधुरनकीकरणतामुळये मरहलतांचयता आयुषयता् मोठये बदल 
झतालयेलये आहये्. एकता बताजूलता उदतारम्वतादतामुळये मरहलतांनता 
रिक्ण, रोजगतार आरण रनणलियप्ररकयतांमधयये अनयेक संधी 
रमळ् आहये्, ्र दुसऱयता बताजूलता अतयताचतारतांमधयये 
झतालयेली वताढ, वये्नता्ील दरी आरण ियेदितावताचता 
सतामनताही करतावता लताग् आहये. संस्तातमक घटकतांनी 
पुढताकतार घये्लयतास समताजता्ील मूलयये आरण मतानरसक्ता 
यतां् बदल घडून ययेऊ िक्ो. यतामधयये कुटुंब, समुदताय, 
धमलि आरण िथैक्रणक संस्तांचता समतावयेि हो्ो. रलंगिताव 
समतान्येसताठी आर्लिक आरण सतामतारजक धोरणतांची रनरमलि्ी 
करणये, तयतानंता बळकटी दयेणये आरण अंमलबजतावणी करणये 
हये तयतांचयतामताि्क् होऊ िक्ये.   

२००६ मधयये ितार् सरकतारचये मरहलता आरण 
बतालकलयताण रविताग हये सव्ंत्र मतं्रतालय महणून अवस्तवता् 
आलये. यताआधी १९८५ सतालतापतासून ्ये मतानव संसताधन 
रवकतास रवितागताचयता अखतयतारी् यये् असये. यता मंत्रतालयताचता 
प्रमुख उद्दयेि मरहलता व बतालकतांसताठी असलयेलयता 

धोरणतां्ील त्रुटी िोधणये, रलंगिताव समतान्येसताठी व 
बतालकतांवर केंरद् असये कतायदये करणये, धोरणये व कतायलिकम 
आखणये हता हो्ता. मरहलतांनता सनमतानतानये जग्ता ययेईल 
आरण रवकतासतामधयये समतान ितागीदतार हो्ता ययेईल;  ्सयेच 
रहंसता आरण ियेदितावररह् वता्तावरण रनमतालिण करून 
सक्मीकरण सताधणये हता यता मतं्रतालयताचता उद्दयेि आहये.

मंत्रतालयतानये २००१ सताली मरहलता सक्मीकरणतासताठी 
रताष्ट्ीय धोरण ्यतार केलये. २०१६ मधयये मरहलतांसताठी 
रताष्ट्ीय धोरणताचयता मसुद्ताची रनरमलि्ी केली. ितार्ता्ील 
कतायदयेमंडळतानये अलीकडये अनयेक महत्वताचये कतायदये पतारर् 
केलये. तयता्ील कतामताचयता रठकताणी वसत्रयतांचता लैंरगक ्ळ 
रवधयेयक (प्रर्बंधतातमक व रनवतारण) २०१३; घरगु्ी 
रहंसताचतार प्रर्बंध कतायदता, २००५; मुसलीम मरहलता 
(लग्तासंदितालि् हकताचये संरक्ण) कतायदता, २०१९ हये 
कताही महत्वताचये कतायदये आहये्. 

शोिधा आणि चचधा्य करधा.
रताष्ट्ीय मरहलता धोरण (२०१६) वताचता व 

तयताची वगतालि् चचतालि करता.

१९९० सतालतापतासूनचयता ्ीन महत्वताचयता 
मतानव्तावतादी समसयतांचता आपण यता पताठता् अभयतास 
केलता. यता समसयता जतागर्क आहये्, कतारण तयता जगता् 
कुठयेही उद्भवू िक्ता्. यता समसयतांवर उपताय िोधणयतास 
ितार् सरकतारनये कताय पतावलये उचलली आहये् हयेही आपण 
पतारहलये. पुढचयता पताठता् आपण ितां््ता, स्थैयलि आरण 
रवकतास सताधणयतामधयये ितासनताची कताय िूरमकता अस्ये हये 
जताणून घयेऊयता.    

भधारतधातील मणहलधा सक्मीकरि
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प्.१ (अ) तदलथे्लया पया्चयांपैकी योगय पया्चय तनविून 
तविानथे पयूण्च करा.

 (१) ररओ दी जतानयेररओ अ्लि सरमट (१९९२) यतावर 
लक् केंरद् कर्ो.

  (अ) पयतालिवरण आरण रवकतास
  (ब) आवणवक प्रसतारबंदी
  (क) आं्ररताष्ट्ीय वयतापतार
  (ड) रलंगिताव रनगरड् समसयता
 (२) आज ितार्ताचता रलंगिताव रनगरड् दृवष्कोन 

यतावर लक् केंरद् कर्ो.
  (अ) रिक्ण
  (ब) लोककलयताण
  (क) रवकतास
  (ड) सक्मीकरण

 (ब) तदलथे्लया तविानांसाठी समप्चक संक्लपना तलहा.
 (१) जतास् उतपन् दयेणताऱयता जता्ीचयता रबयताणतांचता 

रवकतास रसंचन पद््ीचता रवस्तार -
 (२) ितार्ीय सरकतारचता रवचतारगट महणून कताम करणये 

व सरकतारलता रनदझेिक आरण धोरणतातमक सल्ये 
दये्ये -

प्.२ खालील तविानथे चयूक की बरोबर सकारण सपष् 
करा.

 (१) रनयोजन आयोगताची रनरमलि्ी करृी रवकतासतालता 
प्रोतसताहन दयेणयतासताठी झताली.

 (२) रताष्ट्ीय मरहलता आयोगताची स्तापनता मरहलता हक 
संरक्णतासताठी करणयता् आली.

प्.३ सहसंबंि सपष् करा.
 (१) मरहलता सक्मीकरण आरण िता्व् रवकतास
 (२) गररबी आरण रवकतास

प्.४ आपलथे मि नोंदवा. 
 पयतालिवरण संरक्ण ही कताळताची गरज आहये.

प्.५ पुढील प्शनांची उतिरथे तलहा.
 (१) हरर् कतां्ी महणजये कताय?
 (२) सक्मीकरण महणजये कताय ्ये सतंागून                 

सक्मीकरणतासताठी उपताय सूचवता.

प्.६ तदलथे्लया मुद् दांचया आिारथे प्शनाचथे सतवसिर                 
उतिर तलहा.

 ितार्ता्ील मरहलतांची वस््ी
 (अ) आर्लिक असमतान्ता (ब) ्सकरी व िोरण
 (क) सताक्र्येचये प्रमताण  (ड) रताजकीय प्रर्रनरधतव

उपक्रम
 (१) १७ वयता लोकसिये्ील रदवयतांग वयक्तींचयता म्तांची 

टकेवतारी िोधता. टकेवतारी वताढवणयतासताठी                  
उपताय सूचवता.

 (२) पयतालिवरणीय सम्ोलतािी रनगरड् आं् ररताष्ट्ीय 
करतारतांरवरयी मतारह्ी संकरल् करता.

See the following website for additional information:

1. National Policy for Women, 2016: ‘Articulating a Vision for Empowering of Women’. Government of 
India, Ministry of Women and Child Development 

 https://wcd.nic.in/sites/default/files/draft%20national%20policy%20for%20women%202016_0.pdf\

2. Voluntary National Review Report on the Implementation of Sustainable Development  Goals, United 
Nations High Level Political Forum, 2017. 

 https://www.niti.gov.in/writereaddata/files/India%20VNR_Final.pdf

सवाधयाय
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४. समकधालीन भधारत : शधांततधा, सथैय्य आणि 
रधाष्टीय एकधातमतेसमोरील आवहधाने

लोकिताही समताजरचनयेमधयये वथैचताररक रवरवध्ता 
अस्ये. ही रवरवध्ता सतामतारजक, आर्लिक, रताजकीय 
आरण सतंासकृर्क वथैरवधयतांमुळये यये्ये. ितार्ता्ील वस््ी 
जता्, धमलि, गररबी, रनरक्र्ता, लोकसंखययेचता दबताव, 
िताररक आरण वतांरिक रवरवध्ता यतांमुळये अरधक 
गुं् तागुं्ीची झताली आहये. िये्करी असं् ोर, कतामगतार 
आरण रवद्ता्ती आंदोलनये, जता्ीय दंगली आरण जता्ीय 
रहंसताचतार यतंामुळये उद्भवलयेलता रवक्ोि ितार्तानये अनयेकदता 
अनुिवलता आहये. सुितासन आरण कतायदता 
अंमलबजतावणी्ील कम्र्ता ही सतावलिजरनक अरताजकताची 
(public disorder) प्रमुख कतारणये आहये्.

सतावलिजरनक सुवयवस्ता, स्थैयलि आरण ितां््ता यतांसताठी 
सुसंवतादी समताज अरिप्रये् अस्ो. यतामधयये ितां््तािंग, 
दंगली, उठताव आरण रनयमिंग यतांनता स्तान नस्ये. 
कतायदता आरण सुवयवस्ता रताखणये हये रताजयताचये प्रता्रमक 
क्लिवय आहये. रताजयताचयता रताजकीय, आर्लिक, सतामतारजक, 
सतांसकृर्क प्रग्ीसताठी ितां््ता आरण स्थैयलि यताची रन्तां् 
आव्यक्ता अस्ये. यताचयता अितावी दयेिता् िुटीर्तावतादी  
प्रवृत्ी वताढीस लताग्ता्. तयतामुळये रताष्ट्ता् एकी, ितां््ता 
व स्थैयलि रताखणये ही रताजयताची प्रता्रमक जबताबदतारी आहये. 
समताजता् रवरवध गट अस्ता्च, परं् ु सवलि गटतांमधयये 
सतामंजसय रताखणयतासताठी रताजयतानये पुढताकतार घयतावता अिी 
अपयेक्ता अस्ये. रताष्ट् उितारणीची आरण रताष्ट्ीय एकतातम्ता 
रनमतालिण करणयताची ही प्ररकयता आहये.

रताष्ट्, रताष्ट्वताद आरण रताजय यता रताजयितासत्रता्ील 
प्रमुख संकलपनता आहये्. तयता आपण इयत्ता ११ वी 
मधयये अभयतासलयता आहये्. तयतां्ील कताही महत्वताचयता 
मुद् द्ताचंी िेरउजळणी करूयता.
•  रताष्ट् हता एकीचयता ितावनयेनये बतांधलयेलता एक समुदताय 

आहये. यता एकीसताठी कताही आधतारिू् घटक 
अस्ता्. सव्ःची वयेगळी सतामतारजक, सतांसकृर्क, 
रताजकीय ओळख असलयेलता हता लोकसमुदताय सव्ःचये 
वयेगळयेपण स्तारप् करू इवच््ो. संसकृ्ी, विं, 

धमलि, ितारता, इर्हतास यतां्ील सताधमयतालिमुळये यता 
समुदतायता् एकीची ितावनता रनमतालिण हो्ये. 

• रताष्ट्वताद ही रताजकीय अवसम्ता रनमतालिण होणयताची 
ितावनता आहये. तयतांचयता् सव्ःचयता यता अवसम्ये्ून  
सवतवताची जताणीव रनमतालिण हो्ये. रताष्ट्वताद वतांरिक, 
धतारमलिक, िताररक इतयतादी समुदतायतांमधयये एकीची 
ितावनता रनमतालिण करणतारता घटक आहये.

• जयेवहता रताष्ट्ता्ील लोक सतावलििौम रताजयताची मतागणी 
कर्ता्, महणजयेच सवयंरनणलियताचयता हककताची मतागणी 
कर्ता् ्येवहता ्ी सवयंरनणलियताची आस रताष्ट्तालता 
रताजयताचयता रदियेनये घयेऊन जता्ये. रताष्ट्ताचये रताजयता् 
रूपतां्र कधी हो्ये? ‘रताजय’ महणवून घयेणयतासताठी 
सतावलििौमतव, सव्ंत्र ितासन वयवस्ता, िूप्रदयेि आरण 
लोकसंखयता यता घटकतांची आव्यक अस्ये.

• रताजयतामधील लोक रवरवध वंि, धमलि आरण ितारता 
असणतारये असू िक्ता्. तयता लोकतांमधयये सव्ःची 
वयेगळी ओळख असणयताची जताणीवही असू िक्ये. 
परं् ु रताजय रनमतालिण करणयतासताठी ्ये एकरदलतानये एकत्र 
यये्ता्. जगता्ील अनयेक दयेि बहुवतांरिक, बहुधमतीय 
व बहुसतांसकृर्क आहये्. तयतामुळये कोणतयताही 
रताजयतालता रताष्ट्ीय ऐकय, एक्ता आरण सबलीकरणताचयता 
समसययेलता सतामोरये जतावये लताग्ये. ही समसयता रताष्ट्ीय 
एकतातम्ता सताधय करणयताची आहये.
यतामधयये रताजयताची िूरमकता कोण्ी? रताष्ट्वताद, 

धमलिरनरपयेक््ता, लोकिताही यतांसतारखी मूलयये ्सयेच आर्लिक 
प्रग्ी आरण समताज पररव्लिन यतांसतारखी उद ्रदष्ये रताजयताची 
िूरमकता सपष् कर्ता्. ही िूरमकता खतालील मुद् द्तांचयता 
आधतारये सपष् कर्ता यये्ये.
(i) शांििा आतण सुवयवस्ा : रताजय समताजता् 

ितां््ता आरण सुवयवस्ता प्रस्तारप् कर्ये. 
रताजयताचता मूळ हये्ू दयेिताचये संरक्ण हता आहये. यता 
कतायतालिलता ‘रताष्ट् उितारणीचये’  कतायलि असये संबोधलये 
जता्ये. रताजकीय वयवस्येचये अवस्तव आं्ररताष्ट्ीय 
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वता दयेितां्गलि् पररवस््ीमुळये धोकयता् ययेऊ िक्ये. 
दयेिताचये संरक्ण करणये, अवस्तव रटकवणये, 
संरवधतान आरण रताजकीय वयवस्ता रटकवणये यतां् 
रताजयताची प्रमुख िूरमकता अस्ये.

(ii) आत ््चक प्गिी : दयेिताचयता औद्ोरगक, करृी 
रवकतास आरण आर्लिक प्रग्ीसताठी रताजयतानये 
महत्वताची िूरमकता बजतावणये अपयेरक्् आहये. 
आर्लिक स्थैयलि आरण वताढ यतां्ून लोकतांचये 
आर्लिक रह् सताधय कर्ता यये्ये. यताचता अ्लि 
समताजवतादी वयवस्ता रनमतालिण करणये नवहये, ्र 
रताजयतानये आर्लिक प्रग्ीसताठी आव्यक सुरवधता 
उपलबध करून दयेणये होय.

(iii) राष्ट्र उभारणी : समताजता्ील रवरवध्येमुळये रताजयताचये 
रवघटन होणतार नताही यताची कताळजी रताजयतानये 
घयतायची अस्ये. रताष्ट्ीय एकतातम्येचयता संकलपनयेचता 
रताष्ट् उितारणीिी अतयं् जवळचता संबंध आहये.

(iv) शासन : समताजता्ील लोकतांचता रताजयताचयता रनणलिय 
प्ररकययेमधील सहिताग हये सुितासनताचये लक्ण आहये. 
यतालताच ‘लोकिताहीकरण’ अ्वता ‘लोकसहितागी 
रताजय’ असये महण्ता्.

(v) लोकक्लयाण : सतामतारजक नयताय, वताजवीपणता 
(fairness), समतान्ता यता ्त्वतांचता वतापर 
लोककलयताणतासताठी करणये, समताजता्ील असम्ोल 
दूर करून दुललिरक्् घटकतांचये दुःख दूर करणये ही 
रताजयताची जबताबदतारी आहये.

रताष्ट्वताद, धमलिरनरपयेक््ता, लोकिताहीची मूलयये, 
आर्लिक प्रग्ी आरण समताज पररव्लिन यतांचता रताष्ट् 
उितारणीिी जवळचता संबंध आहये.

रताष्ट्ीय एकतातम्येची समसयता सतावलिरत्रक आहये. दयेिताची 
एकसमतान ओळख रनमतालिण करणयतासताठी समताजता्ील 
रवरवध घटकतांमधयये संवताद सताधून सलोखता रनमतालिण करणये 
महत्वताचये अस्ये. ही रवरवध्ता सतामतारजक, सतांसकृर्क, 
प्रतादयेरिक, धतारमलिक, िताररक व आर्लिक सवरूपताची असू 
िक्ये, परं्ु ्रीही एक रताष्ट्ीय ओळख असणये महणजयेच 
रताष्ट्वताद होय. अिी एक ओळख रनमतालिण होणयतासताठी 
रताष्ट्वताद रताष्ट्ीय एक्येचता पुरसकतार कर्ो. आपतापसता्ील 

ियेदिताव रवसरून सलोखता रनमतालिण कर्ो. संकुरच् 
दृवष्कोन न ठयेव्ता (sectoral perspective) रताष्ट्ीय 
दृवष्कोन रनमतालिण कर्ो.

रताष्ट्ीय एकतातम्ता ही रवटता अ्वता रसमेंटनये रनमतालिण 
कर्ता यये् नताही, ्ी र्न्ी वता हता्ोड्तानयेही रनमतालिण 
कर्ता यये् नताही, ्र ्ी ितां्पणये लोकतांचयता मनता् 
आरण हृदयता् रनमतालिण वहतावी लताग्ये.

- डॉ.सव्यपल्ी रधािधाककृष्िन

रताष्ट्ीय एकतातम्ता वयक्ती अ्वता गटतांची ओळख 
पुसून टताक् नताही. ्ी एकसंध समताज रनमतालिण करणयताचताही 
प्रयतन कर् नताही, ्र ्ी िक्त गटतांचयता ओळखीपयेक्ता 
रताष्ट्ीय ओळख रनमतालिण करणयताचता प्रयतन कर्ये. उदता., 
जयेवहता आपण महण्ो, की मी ितार्ीय आहये. ्येवहता ्ी 
रताष्ट्ीय ओळख अस्ये. ्येवहता मरताठी, ्रमळ, पंजताबी, 
रहंदू, िीख, मुसलमतान, वरि्चन यता दुययम ओळखी 
पुसून टताकलयता जता् नताही्, परं् ु तयता रताष्ट्ीय ओळखीपयेक्ता 
गौण ठर्ता्. अमयेररके् यता सतामतारजक-रताजकीय 
वयवस्येलता ‘कोरिंरबरीचता वताडगता’ (Salad Bowl) 

असये महण्ता्. प्रतादयेरिक, वतांरिक, िताररक, धतारमलिक 
रवरवध्ता रताष्ट् मतानय कर्ये आरण तयताचबरोबर एकीची 
ितावनता ज्न, दृढ आरण बळकट कर्ये. हयेच रताष्ट्ीय 
एकतातम्ता यता संकलपनयेचये सतार आहये.

राष्ट्रीय एकातमिा
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Melting Pot आणि Salad Bowl

अमयेररकी समताजताचये वणलिन करणयतासताठी 
Melting Pot ही संकलपनता वतापरली जता् हो्ी. 
यतामतागची मूळ कलपनता अिी, की पणूलि रताष्ट् हये 
एकता मोठ्ता घड्तासतारखये आहये. अमयेररके् प्रवयेि 
करणतारी वयक्ती यता मोठ्ता घड्तामधयये यये्ये आरण 
कतालतां्रतानये अमयेररकी वयवस्ता आरण ्ये्ील समताज 
यतांचयतािी एकरूप हो्ये. प्रतययेक वयक्तीची सतांसकृर्क 
ओळख (इटतारलयन, फ्ेंच, जमलिन, आरफ्कन, 
आरियताई इतयतादी) रवरघळून जता्ये आरण एक 
नवीन अमयेररकी संसकृ्ी ्यतार हो्ये. Salad 

Bowl ची संकलपनता मतात्र यता सतांसकृर्क 
एकत्रीकरणतालता न मतान्ता असये मतान्ये, की प्रतययेकताची 
वयेगळी संसकृ्ी जणू कोरिरंबरी्ील वयेगवयेगळ्ता 
घटकतंासतारखी आहये. जये कोरिंरबरीलता वयेगळी चव 
दये्ता्; परं्ु सव्ःचये वयेगळये अवस्तवही जप्ता्. 
कोरिंरबरीचता वताडगता हये वणलिन यता वथैरवधयपूणलि 
संसकृ्ीचये आरण बहुरवध समताजताचये आहये.

चचधा्य करधा.
ितार्ताचये वणलिन Melting Pot रकंवता  Salad 

Bowl कसये करताल?

रताष्ट्ीय एकतातम्येिी संबंरध् समतान मूलयये 
खतालीलप्रमताणये आहये्.

(i) समतान नतागररकतव
(ii) रवरवध्ये्ील एक्ता 
(iii) रताष्ट्ताप्र्ी रनष्ता 
(iv) रिन् समुदतायतांबद्दल बंधुतवताची ितावनता 
(v) धमलिरनरपयेक््ता 
(vi) सतामतारजक-आर्लिक व रताजकीय नयताय 
(vii) समतान्ता
रताष्ट्ीय एकतातम्येमधयये रताजयताची िूरमकता कोण्ी? 

ही िूरमकता खतालील संदितालिनुसतार समजून घये्ता ययेईल. 

रताष्ट्ीय एक्ता सताधय करणये; रताष्ट्उितारणीचयता कतायतालि् 
सहिताग घयेणये व जयता मूलयतांसताठी रताष्ट् ्यतार झतालये तयतालता 
प्रोतसताहन दयेणये; समताजता् ितां््ता आरण सलोखता रताखणये; 
सतामतारजक-रताजकीय स्थैयलि दयेणये; आर्लिक प्रग्ीस 
प्रोतसताहन दयेणये आरण नतागररकतांचये अं्गलि् आरण परकीय 
आकमणतांपतासून संरक्ण करणये.

रताष्ट्ीय एकतातम्ता सताधणयताचयता प्ररकययेमधयये रताजय 
खतालील िूरमकता बजताव्ये.
(i) सतांसकृर्क व सतामतारजकदृषट्ता रिन् गटतांनता एकत्र 

आणून तयतांची एक रताष्ट्ीय ओळख रनमतालिण करणये.
(ii) लहतान-लहतान प्रदयेि अ्वता रताजकीय, सतामतारजक 

वता सतांसकृर्क गटतांवर एक रताष्ट्ीय सत्ता प्रस्तारप् 
करणये.

(iii) रताजय आरण जन्ता यतांमधयये सुसंवताद घडवून आणणये 
जयेणयेकरून लोकतांची वस््ी व तयतांचयता इच्ता/
आकतांक्ता जताणून घये्ता ययेणये. 

(iv) सतामतारजक सुवयवस्ता रताखणयतास मद् कर्ील 
अिी कताही उद् रदष्ये व मूलयये रवकरस् करणये.
नतागररक जयता वयेळी समतान मूलयये आरण प्रताधतानयकम 

जप्ता् आरण परसपरतांिी संवताद सताध्ता् तयता वयेळी रताष्ट् 
एकसंध रताह्ये. नतागररकतांमधील एकी आरण तयतांची 
कतायदता व सुवयवस्येप्र्ीची रनष्ता रताष्ट्तालता बळकट 
कर्ये. रताष्ट्ीय एकतातम्ता महणजये एकरजनसीपणता नवहये. 
रताष्ट्ीय एक्ता समुदतायतांचयता समुदतायताचये (community 

of communities) सम्लिन कर्ये आरण तयतांचयता्ील 
रवरवध्येचता सनमतान कर्ये. परसपरतांची मूलयये, अनिुव व 
िौगोरलक सहसंबंध यतांचता आदर कर्ये. ही एक प्रकतारची 
वतांरिक, िताररक आरण धतारमलिक सरहषणु्ता आहये. 
समताजता्ील ितां््येसताठी टताकलयेलये हये एक पताऊल आहये. 
एकता सुसंवतादी आरण रकयतािील समताजतासताठी रताष्ट्ीय 
एक्ता अतयं् आव्यक आहये. रताष्ट्ीय एक्ता आरण 
सतामतारजक स्थैयलि रताष्ट्उितारणीसताठी हता्ितार लताव्ता्.

भधारत

१९४७ सताली ितार् सव्ंत्र झतालता ्येवहता ितार्तासमोर 
अनयेक समसयता होतयता. उदता., आर्लिक मतागतासलयेपण, 

मधाहीत आहे कधा तुमहधांलधा ?
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गररबी, रनरक्र्ता, सतामतारजक रवरम्ता इतयतादी. सवता्ंत्य 
चळवळीनये ितार्ीयतांसमोर कताही मूलयये व उद ्रदष्ये ठयेवली 
हो्ी. ्ीच मूलयये सवता्ंत्यतानं्र रताष्ट्उितारणीचता पतायता 
ठरली. ्ी मूलयये महणजये रताष्ट्वताद, धमलिरनरपयेक््ता आरण 
लोकिताही. तयताचबरोबर कताही उद् रदष्ये ठयेवली. उदता., 
आर्लिक प्रग्ी आरण सतामतारजक पररव्लिन. सवता्ंत्यतानं्र 
ितार्ताची एक्ता जपणये आरण ्ी बळकट करणये हये 
महत्वताचये कतायलि हो्ये. ितार्ीयतांमधयये एक्ता आपोआप 
रनमतालिण होणतार नवह्ी ्र ितार्ता्ील प्रतादयेरिक, वतांरिक 
आरण िताररक रवरवध्ता मतानय करून एक्ता वताढवणयतासताठी 
प्रयतन करतावये लतागणतार हो्ये. ही समसयता रताष्ट्ीय 
एकतातम्येिी आरण एक रताजकीय समुदताय महणून ितार्ीय 
लोकतांमधयये एक्ता रनमतालिण करणयतािी संबंरध् हो्ी.

रताष्ट्ीय एकतातम्ता प्रस्तारप् करणयतासताठी आरण 
समताज पररव्लिनतासताठी लोकिताही आव्यक हो्ी. 
सतामतारजक बदल, लोकिताही वयवस्ता आरण आर्लिक 
प्रग्ी यतंाचयता सताहताययतानये ितार्ता्ील गररबी, जता् आरण 
रलंगियेद दूर कर्ता यये्ील असता रव्वतास हो्ता.

सवता्ंत्यतानं्र ितार् यता नवजता् रताष्ट्ता् एकतातम्ता 
रनमतालिण करणयतासताठी जताणीवपूवलिक प्रयतन करतावये लतागलये. 
प्र्म्ः संरचनतातमक अखंडतव आणणयतासताठी संवथैधतारनक 
प्ररकयये्ून प्रयतन करतावये लतागलये. ितार्ीय संरवधतानतानये 
केलयेलयता महत्वताचयता ्र्ुदींमुळये रताष्ट्ीय एक्ता आरण 
रताष्ट्ीय अवसम्ता रनमतालिण करणये िकय झतालये. दुसरये 
महत्वताचये हो्ये ्ये मतानरसक पररमताण. जयतायोगये ितार्ीयतामंधयये 
रताष्ट्वतादताची ितावनता रनमतालिण करणये हये एक आवहतान हो्ये. 
१९वयता ि्कताचयता उत्रताधतालि् रवरवध प्रकतारचये लोक 
एकताच रताष्ट्ीय ्त्रताखताली ययेणयतास सुरुवता् झताली. यताच 
वयेळयेस वयेगवयेगळी ओळख असलयेलये लोक सव्ःची 
‘ितार्ीय’ महणून ओळख रनमतालिण करू लतागलये. सवता्ंत्य 
चळवळीचयता कताळता् हळूहळू ितार्ीय संसकृ्ी ही 
‘ितार्’ यता रताष्ट्तामधयये पररवर्लि् होणयतास सुरुवता् झताली.

संरचनातमक पररमाण
संरचनतातमक दृष्ीनये रताष्ट्ीय एक्ता आरण प्रतादयेरिक 

अवसम्ता यतांमधयये सताधलयेलता सम्ोल खतालील 

वथैरिषट्तांमधून सपष् हो्ो.
 (i) सतावलिरत्रक प्रौढ मता्रधकतारतासरह् लोकिताही 

वयवस्ता रनमतालिण करून रताष्ट् बळकट करणये हये 
संरचनतातमक दृष्ीनये महत्वताचये हो्ये. लोकिताही 
आरण रताष्ट्ीय एकीकरण हये एकमयेकतांनता पूरक 
हो्ये. रवरवध गटतांचता ितासनतामधील सहिताग 
प्रतार्रनरधक लोकिताहीमुळये िकय झतालता.

 (ii) संरवधतानतानये प्रबल केंदितासनतासरह् संघरताजय 
वयवस्ता सवीकतारली. तयतामुळये प्रतादयेरिक गरजता 
आरण रताष्ट्ीय गरजता यतांमधयये सम्ोल सताध्ता 
आलता. १९९० चयता दिकता् केलयेलयता 
घटनतादुरुस्ीमुळये (७३ व ७४ वी घटनतादुरुस्ी) 
पंचताय् वयवस्ये्ून स्तारनक ितासन संस्तांचता 
सहिताग अरधक वताढलता.

 (iii) सतांसकृर्क ओळख रनमतालिण करणयता् ितारयेलता 
महत्वताचये स्तान आहये. ितार्ीय संरवधतानतानये 
प्रतादयेरिक ितारतांनता अरधकृ्  ितारतांची मतानय्ता 
रदली आरण ितार्ता् ितारतावतार प्रतां्रचनता 
करणयता् आली.

 (iv) प्रितासकीय पता्ळीवर ितार्ीय प्रितासकीय सयेवता 
(IAS, IPS, IFS, IRS इतयतादी) अवस्तवता् 
आलयता. यता्ून एक केंदीय प्रितासकीय वयवस्ता 
रनमतालिण  झताली. तयताचप्रमताणये रताजयस्रतावर रताजय 
प्रितासकीय सयेवता अवस्तवता् आलयता.

 (v) १९६१ सताली परहली रताष्ट्ीय एकतातम्ता परररद 
घयेणयता् आली. यतामधयये जमता्वताद, जता्ीवताद, 
प्रतादयेरिकवताद, ितारतावताद यतांसतारखयता संकुरच् 
प्रवृत्ींिी लढणयतासताठी मतागलि िोधून दयेितालता 
प्रग्ीचयता वताटयेवर चतालणयतासताठी ्यतार करणयतावर 
रवचतार झतालता. यतावयेळी रताष्ट्ीय एकतातम्येिी 
रनगरड् रवरयतांचता आढतावता घयेऊन तयतासंबंधी 
रिितारस करणयतासताठी ‘रताष्ट्ीय एकतातम्ता 
परररद’ स्तापन करणयताचये ठरलये.

 (vi) ितार्ीय संरवधतानतामधयये ितार्ीयतांसताठी कताही 
मूलिू् क्लिवयतांचता समतावयेि करणयता् आलता.
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रधाष्टीय एकधातमतधा पररषद (१९६२) : 
रताष्ट्ीय एकतातम्येिी रनगरड् सवलि रवरयतांचता 
आढतावता घयेणयतासताठी यता परररदयेची स्तापनता झताली. 
१९६२ मधयये तयताची परहली सिता घये्ली गयेली.

रधाष्टीय एकधातमतधा पररषदेची उद ्रदषे : 
समतान नतागररकतव, रवरवध्ये् एक्ता, धतारमलिक 
सवता्ंत्य, धमलिरनरपयेक््ता, समतान्ता, सतामतारजक-
आर्लिक आरण रताजकीय नयताय, बंधुतव ही 
आपलयता दयेिताची बलस्तानये आहये्. रताष्ट्ीय 
एकतातम्ता परररद यता सवलि मूलयतांवर दृढ रव्वतास 
ठयेवून ्ी मूलयये सताधय करणयतासताठी प्रयतन कर्ये.

डॉ.बताबतासताहयेब आंबयेडकरतांनी ितार्ताचयता 
संदितालि् लोकिताही आरण संरवधतानताचये महत्व 
यताबताब् पुढील म् वयक्त केलये ः सतामतारजक 
आरण आर्लिक उद् रदष्ये सताधय करणयतासताठी 
आपण संवथैधतारनक मतागतालिचता वतापर करतावता व 
रक्तरंरज् कतां्ीचयता मतागतालिचता तयताग करतावता.

शोिधा पधाहू.
ितार्ीय सरंवधतानता्ील मूलिू् क्लिवयये कोण्ी?

ितावरनक अ्वता मतानरसक एकतातम्ता, रताष्ट्गतान, 
रताष्ट्धवज, रताष्ट्गी्, रताष्ट्ीय रचनह, रताष्ट्ीय पक्ी, रताष्ट्ीय 
प्रताणी इतयतादी प्र्ीकतां्ून प्रदरिलि् हो्ये.

हे करून पहधा.
जवताहरलताल नयेहरू यतांचयता Discovery of 

India यता पुस्कता्ील ितार्ताचता िोध यता र्सऱयता 
प्रकरणता्ील ‘ितार्मता्ता’ हता िताग वताचता व तयतावर 
चचतालि करता.

संसकृ्ीचयता प्रतारिंतापतासून ितार्ीय लोकतांचयता 
मनता् एक्येचये एक सवपन हो्ये. बताह्य दबताव, 
परकीय मतानके आरण परकीय श्रद्ता यतांचयता 
दबतावता्ून हये ऐकय रनमतालिण झतालयेलये नवह्ये. हये ऐकय 
आपलयता संसकृ्ी् खोलवर रुजलयेलयता श्रद्ता आरण 
सरहषणु्येची परंपरता यतांमुळये सवलि वथैरवधयतांनता असलयेली 
मतानय्ता आरण प्रोतसताहन यतामुळये रनमतालिण  झतालये हो्ये.

- जवधाहरलधाल नेहरू यधांचे Discovery of India

मधानणसक पररमधाि 
ितार् हता असता िौगोरलक आरण आर्लिक िूप्रदयेि 

आहये की रज्ये रवरवध्येमधयये एकसमतान संसकृ्ी आहये 
आरण ही समतान संसकृ्ीच सवलि लोकतांनता एकत्र बतांधून 
ठयेव्ये.

ितार्ीय लोकतांनता रताजकीय आरण ितावरनकदृषट्ता 
एकत्र आणून एक रताष्ट् रनमतालिण करून तयतांचयतामधयये 
रताजकीय ओळख व रताष्ट्रनष्ता रनमतालिण करणयताचये 
महत्वताचये कताम सवता्ंत्य चळवळीनये केलये.

आवहधाने
सवता्ंत्यतानं्र सवताां् परहलये आवहतान हो्ये ्ये महणजये 

सवलि संस्तानतांचये ितार्ीय संघरताजयता् रवलीनीकरण करून 
घयेणये. जममू-कता्मीर, हथैदरताबताद आरण जुनतागढ यता 
संस्तानतांबताब् कताही समसयता होतयता, परं् ु तयता सोडवलयता 
गयेलयता. १९४७-४८ मधयये जममू-कता्मीरचयता संदितालि् 
प्र्मच पतारकस्तानिी संघरलि झतालता आरण ्येवहतापतासून 
जममू-कता्मीरमधयये स्थैयलि आरण ितां््ता रताखणये हये एक 
आवहतान आहये. ईितानय ितार्ता् नतागतालँडमधयये समसयता 
रनमतालिण झताली परं् ु ्ीही सोडवली गयेली. पो्ुलिगीज आरण 
फ्ेंच वसताह्ींचये प्रदयेि कतालतां्रतानये ितार्ीय संघरताजयता् 
सतामील झतालये.

ितार्तानये संरवधतानताचयता चौकटी् रताहून धोरणये ठरवली 
व रताजकीय, सतामतारजक आरण सतांसकृर्क प्रग्ी सताधय 
केली. ितार्ीय सरंवधतानतानये ितार्ता्ील प्रतादयेरिक आरण 
िताररक रवरवध्येलता मतानय्ता रदली व लोककलयताणताचयता 

मधाहीत आहे कधा तुमहधांलधा ?

मधाहीत आहे कधा तुमहधांलधा ?

मधाहीत आहे कधा तुमहधांलधा ?
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्र्ुदी समतारवष् करून समताज पररव्लिनताची गरज 
असलयताचये मतानय केलये. आर्लिक क्येत्रता् उद्ोगतांसताठी 
सरंमश्र अ्लिवयवस्ता सवीकतारून आर्लिक प्रग्ीचयता 
मतागतालि् ितासनताचता सहिताग अधोरयेवख् केलता. पंचवताररलिक 
योजनता ्यतार करून ितार्ीय अ्लिवयवस्येलता रदितारनदझेिन 
करणयताचयता कतायतालिसताठी रनयोजन आयोगताची रनरमलि्ी केली 
गयेली. ितार्ताचयता रनयोजनताचये उद ्रदष् हये आर्लिक 
रवकतास, रोजगतारताचयता संधी वताढवणये आरण दताररद्र्य 
रनमूलिलन करणये हये हो्ये. आज रनयोजन आयोगताची जतागता 
नीर् आयोगतानये घये्ली आहये.

१९६० चयता दिकता् नवीन आवहतानये उिी रतारहली. 
नयेहरू युगताचयता नं्र लतालबहतादूर ितासत्री आरण नं् र 
श्रीम्ी इंरदरता गतांधी यतांनी प्रधतानमंत्रीपद सवीकतारलये. यता 
दिकता् रताजकीय व्ुलिळता् प्रतादयेरिक पक्तांचता उदय झतालता. 
१९६० चयता दिकता् नक्लवतादी चळवळीलता सुरुवता् 
झताली. ही चळवळ १९६० चयता दिकता् िोितावली व 
१९७० चयता दिकताचयता सुरुवता्ीलता कमी झताली. परं्ु 
१९८० चयता दिकता् ्ी पर् रहंसक सवरूपता् पुढये 
आली. ही चळवळ ितार्तासमोरील सवताां् मोठये आवहतान 
ठरलये.

ईितानय ितार्ता्ील ८ रताजयये सतांसकृर्क आरण 
वतांरिकदृषट्ता रिन् आहये्. ्ये्ये २०० पयेक्ता जतास् 
वतांरिक गट आहये्. तयतांचयता वयेगवयेगळ्ता ितारता, 
बोलीितारता आरण वयेगळी सतांसकृर्क ओळख आहये. ्ये्ये 
ितां््ता आरण स्थैयलि रताखणये आरण आर्लिक आरण 
औद्ोरगक प्रग्ी सताधय करणये हये ितार्ीय 
रताजयवयवस्येसमोरील एक मोठये आवहतान आहये. नतागतालँड 
हये ितार्ीय सवता्ंत्यतापतासूनच संघरलि करणतारये रताजय आहये, 
्र मरणपूर, रमझोरम, मयेघतालय आरण रत्रपुरतामधयये १९६० 
चयता दिकतापतासून बंडखोरी कतारवतायतांचता सतामनता करतावता 
लताग् आहये. आसताममधयये प्रतादयेरिक रवकतासताची कम्र्ता 
(lack of development) आरण आसताममधील 
संसताधनतांचता इ्रत्र केलयेलता वतापर ही मोठी समसयता हो्ी. 
आसताममधील ्येलताची केलयेली कोंडी (१९८०) (Assam 

Oil blockade) हये परहलये आंदोलन हो्ये, जयतायोगये 
प्रतादयेरिक रवकतासताची मतागणी पुढये आली. तयतानं्र 

झतारखंडमधययेही अिीच आंदोलनये झताली.
१९७० चयता दिकता् जयेवहता आणीबताणी जताहीर 

झताली ्येवहता ितार्ीय लोकिताही ितासन वयवस्ता कताही 
कताळतासताठी स्रग् करणयता् आली. १९६० चयता 
उत्रताधतालि् पूवलि पतारकस्तानता्ून रनवतालिरस्तांचये लोंढये ितार्ता् 
ययेणयतास सुरुवता् झताली. तयता् १९७० मधयये वताढ झताली 
आरण तयता्ून उद्भवलयेलयता संघरतालि्ून बतांगलतादयेि यता 
नवीन रताजयताची रनरमलि्ी झताली. पंजताबमधून केलयेलयता 
खरलस्तानचयता मतागणीनये आणखी एक मोठये संकट उिये 
रतारहलये. यता िुरटर्तावतादी आंदोलनतारवरुद् बळताचता वतापर 
करणये ितासनतालता िताग पडलये. पंजताबमधील 
आंदोलनतारवरुद् केलयेलयता बळताचयता वतापरताचता ्येट 
पररणताम महणजये प्रधतानमंत्री श्रीम्ी इंरदरता गतांधी यतांची 
झतालयेली हतयता होय. अिीच दुसरी रताजकीय हतयता झताली 
्ी प्रधतानमंत्री रताजीव गतांधी यतांची. श्रीलंके् ील ्रमळ 
प्र्नतावर, रलबरयेिन टतायगसलि ऑि ्रमळ इलम (LTTE) 

यतांचयतारवरुद् घये्लयेलयता िूरमकेचता पररणताम महणजये 
आतमघता्ी हललयता् तयतांची हतयता झताली. १९८० चयता 
दिकता् धतारमलिक संघरलि वताढीस लतागलता. बताबरी मरिद 
घटनता (१९९२) आरण मुंबई दंगली्ून (१९९३) 
उमटलयेलयता प्रर्रकययेनये ितार्ता्ील आकमक्येलता 
(militancy) नवीन पररमताण रदलये.

१९८० चयता दिकताचयता ियेवटी आरण १९९० चयता 
दिकता् जममू-कता्मीरमधील समसयता पुनहता एकदता समोर 
आली. ‘आझतादी’चयता चळवळीसताठी कता्मीर खोऱयता् 
दहि्वतादतानये डोके वर कताढलये. यता आंदोलनता् सिसत्र 
आकमक्येचये नवीन सवरूप रदसून आलये. रताजयकेंरद् 
दहि्वतादतापुर्ये ्ये मयतालिरद् न रताह्ता तयताचये आधुरनक 
अमू्लि दहि्वतादी संघरतालिमधयये रूपतां्र झतालये. १९९० चयता 
दिकता् ितार्ता् आर्लिक वस्तयं्र झतालये. ितार्तानये 
समताजवतादी आर्लिक रवकतासताचता मतागलि सोडून आर्लिक 
उदतारीकरण सवीकतारलये. ितार्ताचयता आर्लिक रवकतासताची 
समसयता सोडवणयतासताठी हता नवीन दृवष्कोन सवीकतारणयता् 
आलता. यताचता आर्लिक लताि झतालता आरण यतामुळयेच वस्र 
आरण उच् आर्लिक प्रग्ीचता िकम पतायता घता्लता 
गयेलता.
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शोिधा आणि तयधावर चचधा्य करधा.
खतालील घटनतांचता ्पिील रमळवता आरण तयतावर 

वगतालिमधयये चचतालि करता.
(१) आसताममधील ्येलकोंडी (१९८०)
(२) रताजीव गतांधी यतांची हतयता (१९९१)

गयेलयता दिकिरतापयेक्ता जतास् कताळतापतासून ितार्ता्ील 
स्थैयलि आरण ितां््येसमोर अनयेक आवहतानये उिी रतारहली 
आहये्. ही आवहतानये प्रतामुखयतानये आर्लिक रवकतास, 
सतामतारजक आरण सतांसकृर्क समसयता यता क्येत्रतां्ील आहये्. 
जता्ीय आरण धतारमलिक अस्थैयलि, प्रतादयेरिक वतादताबताब् 
टोकताची िूरमकता, आर्लिक असम्ोल इतयतादी 
आवहतानयेदयेखील ितार्तासमोर आहये्.

ितार्ताचयता सतामतारजक, आर्लिक प्रग्ीचयता आड 
ययेणताऱयता, स्थैयलि आरण ितां््येचयता प्र्नतांिी रनगरड् कताही 
गोष्ी यता प्रकरणता् आपण पताहणतार आहो्. हये प्र्न 
रताष्ट्रनरमलि्ी आरण रताष्ट्ीय एकतातम्येचयता प्ररकयये्ही 
आवहतानये रनमतालिण कर्ता्. उदता., (१) जममू-कता्मीरमधील 
सीमतापतार दहि्वताद (२) कताही प्रदयेिता् डतावयता 
उग्रवताद्ताचंयता अर्रयेकी कतारवतायता (३) दहि्वताद.

जमम-ूकधाशमीरमिील सीमधापधार दहशतवधाद
ितार्ीय सवता्ंत्यताचयता कतायद्तानुसतार (Indian 

Independence Act, 1947) संस्तानतांनता ितार्ता् 
रकंवता पतारकस्तानता् सतामील होणयताचता रनणलिय घयतावयताचता 
हो्ता. जममू-कता्मीर पतारकस्तानता् सतामील करणयतासताठी 
्ये्ील महतारताजता हरररसंग यतांचयतावर दबताव टताकणयताकर्ता, 
पतारकस्तानी लषकरताचयता मद्ीनये टोळीवतालये कता्मीरमधयये 
पताठवणयता् आलये आरण र््ूनच जममू-कता्मीरमधील 
समसययेलता सुरुवता् झताली. हरररसंग यतांनी ितार्ता् सतामील 
होणयताचयता करतारतावर सही केली आरण जममू-कता्मीर 
ितार्ता् सतामील झतालये. मग ितार्तानये कता्मीरचयता 
संरक्णताकर्ता आपलये सथैनय पताठवलये. यता्ूनच १९४७-४८ 
मधयये परहलये ितार्-पताक यदु् झतालये. जममू-कता्मीरमधील 
नतागररकतांनता ितार्तारवरुद् िडकवणयताचयता उद्दयेितानये १९६५ 
मधयये पतारकस्ताननये घुसखोर पताठवलये. १९६५ मधयये 

पतारकस्ताननये ितार्तावर प्रतयक् आकमण केलये ्येवहता 
स्तारनकतांनी तयतांनता सहकतायलि केलये नताही.

१९६५ मधयये अमतानुल्ता खतान यतांनी पताकवयताप्त 
कता्मीरमधयये Plebiscite  Front ची स्तापनता केली. 
यता आघताडीचता एक अनरधकृ्  लषकरी गट निॅनल 
रलबरयेिन फ्ंटनये जममू-कता्मीरमधयये घता्पता्ी कतारवतायता 
घडवून आणलयता. १९७७ मधयये यता Plebiscite Front 

लता जममू-कता्मीर रलबरयेिन फ्ंट (Jammu-Kashmir 

Liberation Front) असये नवीन नताव दयेणयता् आलये. 
१९८९ मधयये नॅिनल कॉनिरनसचयता कतायलिकतयतालिची हतयता 
करणयता् आली आरण JKLF नये ्तकतालीन गृहमतं्यतांचयता 
कनयता रुरबयता सथैद यतांचये अपहरण केलये. जममू-कता्मीरचयता 
सवता्ंत्यताची मतागणी ही JKLF ची प्रमुख मतागणी हो्ी.

कता्मीरमधील पतारकस्तानवतादी गरनमी गटतांनता मद् 
करणयतासताठी पतारकस्ताननये रहजबूल मुजतारहद्दींनता ्ये्ये 
पताठवणयताचता रनणलिय घये्लता. कता्मीर खोऱयता्, 
पतारकस्तानता्ून आलयेलयता Pan-Islamist लढवययताचंयता 
प्रवयेितानये ्ये्ील बंडखोरीचये सवरूप पतालटलये. वताढलयेलयता 
इसलतामी आकम्येमुळये १९९० चयता दिकता् कताव्मरी 
परंड्तांवर जो अतयताचतार झतालता तयतामुळये कताव्मरी पंरड्तंानी 
कता्मीरमधून स्लतां्र केलये.

ितार्-पताक संबंधतांमधयये सीमतापतार दहि्वताद हता 
नयेहमीच सवताां् महत्वताचता मुद्दता रतारहलता आहये. 
सीमयेपलीकडून होणतारी घुसखोरी ही जममू-कता्मीरमधील 
रहंसताचतारतालता जबताबदतार आहये असये ितासनताचये महणणये 
आहये. २०१६-१७ चयता गृहमंत्रतालयताचयता वताररलिक 
अहवतालतानुसतार गयेलयता पंचवीसपयेक्ता जतास् वरताांमधयये 
कता्मीरमधील िुटीर्तावतादी रहसंताचतार आरण दहि्वतादतालता 
सीमयेपलीकडून मद् पुरवली जता्ये. यता् असयेही महटलये 
आहये की समताज मताधयमये व रवरिष् गटतांचता वतापर करून 
लोकतांमधयये मूलगतामी रवचतार रुजवणयताचये प्रयतन पतारकस्ताननये 
केलये आहये. जममू-कता्मीरमधयये सता्तयतानये अवस्र्ता 
रनमतालिण करणयतासताठी हुररय्सतारखयता रविताजनवतादी गटतांनता 
सीमयेपलीकडून रताजकीय मद् पुरवली जता्ये. यता संघरतालि् 
दगडिेकीसताठी मुलतांचता केलयेलता वतापर व िताळतांची 
केलयेली जताळपोळ यता असवस् करणताऱयता घटनता आहये्.
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शधासनधाने लोकसभेत रदलेली मधाणहती  : 
पताकवयताप्त कता्मीर रकंवता पतारकस्तानता् 
दहि्वताद्तांनी रनमतालिण केलयेलयता ्यतारीचता 
ितायदता घयेऊन घुसखोर जममू-कता्मीरसरह् 
ितार्ता् दहि्वतादी हल्ये कर्ता्.

संयुक्त रताष्ट्तांचयता सुरक्ता परररदये्ील 
संबंधता् ्र्ूद ठरताव क. १२६७ मधयये 
पतारकस्तानता्ील हतािीज सईद आरण 
झताकीर-उर-रहमतान लकवी यतांसतारखयता 
वयक्ती अ्वता लषकर-ए-्ोयबता, जमता्-
उद-दतावता यतांसतारखयता संघटनतांची यतादी रदली 
आहये. तयताचता योगय पताठपुरतावता ितासनतानये 
केलता आहये.

ितार्रवरोधी दहि्वतादताचता मुद्दता 
आं्ररताष्ट्ीय समुदतायतासमोर आरण 
पतारकस्तानिी द ्रवपक्ीय चचझे् अनयेकदता 
मतांडलता आहये.         

(रताजयमंत्री, पररताष्ट् वयवहतार खता्ये, प्र्न 
क.२०४१, पताकपुरसकृ् दहि्वताद, मताचलि ९, 
२०१६, लोकसिता)

चचधा्य करधा.
ऑगसट २०१९ मधयये जममू-कता्मीर संदितालि् ितार्ताचयता संरवधतानता्ील कलम ३७० नुसतार जमम-ूकता्मीर 

रताजयतालता असलयेलता रवियेर दजतालि रद्द केलता गयेलता. जममू-कता्मीरचये दोन केंदितारस् प्रदयेि महणून रविताग केलये 
गयेलये : 

(i) जमम-ूकता्मीर (जयतालता रवरधमंडळ  असयेल) 
(ii) लडताख (जयतालता रवरधमंडळ नताही).

कधाशमीरमिील दगडफरेक करिधारी मुले

कधाशमीरमिील शधाळधंाची जधाळपोळ
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कधाही प्देशधांतील डधावयधांचधा उग्वधाद 
नक्लवतादी चळवळ जी मताओवतादी चळवळ अ्वता 

डतावयताचंी उग्रवतादी चळवळ महणूनही ओळखली जता्ये 
र्लता िये्मजूर, दरल् आरण आरदवतासी लोकतांचये सम्लिन 
आहये. ्ी चळवळ िहरी ितागता् रवियेर्ः कतामगतार 
वगतालि् पसरली आहये. रज्ये अनयताय, िोरण, दमन आरण 
रताजयताकडून दुललिरक्लये गयेलयताची ितावनता अस्ये, ्ये्ये ही 
चळवळ यिसवी हो्ये.

नक्लवतादी चळवळीची मुळये ्येलंगणता चळवळी् 
(१९४६-५१) सतापड्ता्. ्ये्ील िये्कऱयतांचयता 
सरंजतामिताही रवरुद्चयता चळवळीलता प्र्मच ितार्ीय 
कमयुरनसटतानंी पतारठंबता रदलता हो्ता. सुरुवता्ीलता यता 
चळवळीलता यि आलये. परं् ु ितार् सरकतारनये जमीन 
सुधतारणतांसताठी योजलयेलयता कतायलिकमतांमुळये यता चळवळीचता 
जोर कमी झतालता. १९६७ मधयये ितार्ता्ील सरंजतामिताही 
पद््ीचयता रवरोधता् पव्चम बंगतालमधील नक्लबतारी 
यये्ये आंदोलन करणयता् आलये. तयता चळवळीची वथैचताररक 
बथैठक ही मताकसलि-लयेरनन-मताओ यतांचयता रवचतारसरणीवर 
आधतारर् असलयेलयता चतारू मुजुमदतार यतांचयता रलखताणता् 
सतापड्ये. ितासनतानये यता चळवळीरवरुद् उचललयेली पतावलये 
आरण मुजुमदतार यतांचयता अटकेनं् र १९७० 
चयता दिकता् यता चळवळीचता जोर कमी 
झतालता. पुढये १९८० चयता दिकता् ही 
चळवळ उग्रवतादी सवरूपता् पुनहता उदयतालता 
आलयेली रदस्ये.

२००४ मधयये वयेगवयेगळये नक्लवतादी गट, 
कमयुरनसट पताटती ऑि इरंडयता (मताकसलि-
लयेरननवतादी) आरण इ्र गट एकरत्र् ययेऊन 
कमयुरनसट पताटती ऑि इरंडयता (मताओवतादी) 
CPI (Maoist) स्तापन केली. मताकसलि-
लयेरनन-मताओ यतांचयता वथैचताररक बथैठकीचयता आधतारये एकरत्र् 
ययेऊन कमयुरनसट पताटती ऑि इरंडयता (मताओवतादी) ही 
रताजकीय पक्ताची संघटनता महणून पुढये आली आहये.

गृहमंत्रतालयताचयता रनररक्णतानुसतार जहतालवतादी डतावये गट 
रयेलवये, रस्ये, वीज आरण दूरसंचतार यतांसतारखयता पतायतािू् 
रवकतास कतामतंामधयये दहि्ीचयता वता रहंसक मतागतालिनये अड्ळये 
आण्ता् जयेणयेकरून ितासनताचयता योजनता यता ितागता् किता 

कुचकतामी ठर्ता् यताचता प्रचतार ्ये करू िक्ता्. 
सतामतानय्ः जंगलये अ्वता दुगलिम प्रदयेिता् दळणवळणताची 
सताधनये नस्ता्. तयतामुळये र््ये सक्म सुरक्ता वयवस्ता 
पोहचू िक् नताही आरण यताच ितागता् नक्लींचता वतावर 
अरधक अस्ो.

डधावयधाचंधा उग्वधाद महिजे कधाय?
२००४ सताली People’s War (PW) ही 

आंध्प्रदयेिता्ील संघटनता आरण ितार्ीय मताओवतादी 
केंद (MCCI) यता रबहतार आरण पररसरता् वतावर 
असणताऱयता संघटनता एकत्र आलयता आरण तयतांनी 
CPI (Maoist) मताओवतादी पक् स्तापन केलता. 
हता पक् डतावता उग्रवतादी पक् आहये. यता पक्ताचता 
समतावयेि बयेकतायदता कतारवताई प्रर्बंध कतायदता, 
१९६७ चयता ्र्दुीनुसतार (Unlawful Activities 

(Prevention) Act 1967) दहि्वतादी संघटनये् 
केलता आहये. CPI चयता मताओवतादी रवचतारसरणीचता 
वतापर सिसत्र बंडतानये ितासन उल्वून टताकणयतासताठी 
केलता जता्ो.

नक्लवधादी हललधा, गडणचरोली

तयतांचये कताही वयतापक डतावपयेच खतालीलप्रमताणये :
(१) प्रचतारकी घोरणतांचता वतापर (२) जनचळवळींची 

उितारणी (३) मरहलता, अतारदवतासी आरण अलपसंखयताकतांनता 
यता कतांर्कतारी चळवळीकडये वळवणये. (४) जन्येचयता 
प्र्नतांवर िहरी ितागता्ील लोकतांचये लक् वयेधणये.  
(५) सथैरनकी संघटनतांचता रवकतास करणये.
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संयुक्त रताष्ट्ताचयता अहवतालतानुसतार नक्लवतादी आरण 
्तसम संघटनता यता ६ वरताांचयता मुलतांनतादयेखील तयतांचयता 
सथैरनकी गटता् सतामील करून घये्ता्. मुलतांनता बतालगटता् 
(बतालदस्ता) सतामील होणयतासताठी बळजबरी केली जता्ये. 
यता मुलतांचता वतापर टपताल वता मताल पोहचवणये, मतारह्ी 
कताढणये, सिोटके पयेरणये इतयतादींसताठी केलता जता्ो. लहतान 
मुलतंाचये रवियेर्ः मुलींचये अपहरण केलये जता्ये. यता गोष्ींची 
गंिीर दखल यता अहवतालता् घये्ली आहये.

दहशतवधाद
दहि्वताद महणजये समताजता् िी्ी रनमतालिण 

करणयतासताठी रहंसताचतारताचता केलयेलता वतापर होय. दहि्वताद 
हता जताणीवपूवलिक, रताजकीय हये्ूनये प्रयेरर् नतागरी ितागता् 
केलयेलता हल्ता होय. यता नतागरी लक्यतांनता soft targets 

असये महण्ता्. बस, रयेलवये, बसस्तानके, रवमतान्ळ, 
रसनयेमतागृह, मॉल, बताजतार इतयतादींवर हल्ता करणयताचये 
डतावपयेच यता् वतापरलये जता्ता्. यताचता मुखय उद्दयेि 
लोकतांमधयये दहि् रनमतालिण करणये हता अस्ो.

दहि्वताद हता युद्ताचता एक प्रकतार आहये. यतालता 
‘असमरन्’(asymmetric) युद् ्ंत्र असये महण्ता्. 
कतारण यता युद््ंत्रता् हल्ता करणयताची वता रहंसताचतारताची 

रनव्च् अिी एक पद्् नस्ये. पतारंपररक प्रकतारता् 
दहि्वताद हता रताजयकेंरद् हो्ता. ्सताच ्ो रताजयताचयता 
रवरोधता् हो्ता. कताही रवरिष् लोक तयतांचयता हकतांसताठी 
रताजयतारवरोधता् लढ् अस्. उदता., LTTE ही 
्रमळवताद्तांची संघटनता श्रीलंके् ील ्रमळ लोकतांचयता 
हकतासताठी लढ् हो्ी. आयररि प्रजतासत्ताक आमती 
(IRA) ही आयररि लोकतांचयता हकतासताठी लढ् हो्ी.  
सपयेनमधील सरकतारचयता रवरोधता् Basque Fatherland 

and Liberty यता िुटीर्तावतादी  गटतानये हकतांसताठी 
संघरलि केलता. 

आधरुनक दहि्वताद हता केवळ रताजयताचयताच 
रवरोधता् नस्ो. आधुरनक दहि्वतादी हये एखताद्ता 
अमू्लि रवचतारसरणी अ्वता धययेयतासताठी लढ्ता्. हये धययेय 
धतारमलिकही असू िक्ये. ्ये सतामतानय्ः एखताद्ता 
आं्ररताष्ट्ीय संघटनयेचये सदसय अस्ता्. नयूयॉक्क िहरतावर 
११ सपटेंबर २००१ (९/११ महणून प्ररसद्) रोजी 
झतालयेलता हल्ता ही आधुरनक दहि्वतादताची सुरुवता् 
समजली जता्ये. नतायजयेररयता्ील ‘बोकोहरताम’ आरण 
‘अिगतारणस्तानता्ील ्तारलबतान’ ही अिता गटतांची 
उदताहरणये आहये्.

भधारतधातील कधाही दहशतवधादी हल्े
• १२ मताचलि १९९३ रोजी एकताच रदविी 

मुंबईमधयये १२ रठकताणी एकतामतागोमताग 
बॉमबसिोट झतालये जयता् ७१७ लोक 
जखमी झतालये आरण २५७ लोकतांचता मृतयू 
झतालता. हये सिोट प्रतामुखयतानये वयतापतारी 
रठकताणये आरण मुंबई्ील महत्वताची केंदये 
जसये, एअर इरंडयता इमतार्, ियेअर बताजतार, 
सीरॉक हॉटयेल, जुहू सेंटॉर हॉटयेल, एअरपोटलि 
सेंटॉर हॉटयेल, प्ताझता रसनयेमता इतयतादी. 
यतारिवताय मतारहमचयता रहंदू मच्ीमतार 
वसताह् व सहतार रवमतान्ळ यये्ये हता्बॉमब 
िेकणयता् आलये.

• १४ िेरिुवतारी १९९८ रोजी कोईमब्ूर 
िहरता् ११ रठकताणी बॉमबसिोट झतालये 

जयता् २०० जण जखमी ्र ५८ जण मृतय ू
पतावलये.

• १३ रडसेंबर २००१ रोजी जथैि-ए-मोहममद 
आरण लषकर-ए-्ोयबताचयता ५ दहि्वताद्तांनी 
ितार्ीय संसदयेवर हल्ता केलता.

• २४ सपटेंबर २००४ रोजी गुजरता्मधील 
गतांधीनगर यये्ील अक्रधताम मंरदर पररसरता् दोन 
दहि्वताद्तांनी हल्ता केलता. यता् ८० जण 
जखमी झतालये ्र ३० जणतांचता मृतयू झतालता.

• ११ जुलथै २००६ रोजी मुंबई यये्ील लोकल 
टट्येनमधयये ११ रमरनटतां् ७ रठकताणी गदतीचयता वयेळी 
बॉमबसिोट झतालये. पव्चम रयेलवयेचयता डबयता् 
कुकरमधयये हये बॉमब ठयेवणयता् आलये हो्ये. यता् 
७०० जण जखमी ्र २०९ लोक मृतयू पतावलये.
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रधाजयधाची भूणमकधा
प्रग्ीसताठी ितां््ता, स्थैयलि आरण नतागरी सुवयवस्ता 

यतांची रन्तां् गरज अस्ये. अरनयंरत्र् समताज हता आर्लिक 
अररष्तालता कतारणीिू् अस्ो. नतागररकतांचयता जीवनमतानताचता 
दजतालि हता प्रतामुखयतानये सुवयवस्येवर अवलंबून अस्ो. संघरलि 
रनवतारण आरण सुवयवस्ता रताखणये यतामधयये अ्ूट संबंध 
आहये. जर संघरलि योगयरीतयता हता्ताळलये गयेलये ्र ितां््ता, 
सुवयवस्ता आरण स्थैयतालिलता धकता कमी् कमी पोहच्ो.

ितां््ता, स्थैयलि आरण रताष्ट्ीय एकतातम्ता यतांमधील 
रताजयताची िूरमकता खतालील चौकटीवरून समजून घयता. 
यता्ील परहली पतायरी ही ितार्ीय संरवधतानतानये रनव्च् 
केलयेलयता उद् रदष्तांची आहये. दुसरी पतायरी ही समसययेचयता 
सुरुवता्ीचयता स्रतांवर रताजयताची िूरमकता दिलिव्ये आरण 
र्सऱयता पतायरीवर समसययेचयता गंिीर सवरूपतालता रताजयतालता 
्ोंड द्तावये लताग्ये.

• ८ िेरिुवतारी २००७ रोजी रदल्ी ्ये लताहोर यता 
दरमयतान आठवड्ता्ून दोनदता धतावणताऱयता 
समझौ्ता एकसप्रयेसमधयये बॉमबसिोट झतालता. यता् 
अनयेकजण जखमी झतालये ्र ६८ लोकतांचता मृतयू 
झतालता.

• २६ नोवहेंबर २००८ रोजी मुंबई् दहि्वतादी 
हललयतांची मतारलकता झताली. ्त्रप्ी रिवताजी 
महतारताज रयेलवये टरमलिनस, ओबयेरताॅय टट्तायडंट आरण 
्ताज पॅलयेस हॉटयेल, रलओपोलड किेॅ, कतामता 
इवसप्ळ, नररमन हताउस, मयेटट्ो रसनयेमता आरण 
इ्र कताही रठकताणी हल्ये झतालये. हये हल्ये 
लषकर-ए-्ोयबता यता पतारकस्तानता्ील संघटनयेनये 
घडवून आणलये.

• १८ सपटेंबर २०१६ रोजी कता्मीरमधील 
उरी यये्ये जथैि-ए-मोहममद यता संघटनयेनये 
लषकरतावर हल्ता केलता.

• १४ िेरिुवतारी २०१९ रोजी जममू-
कता्मीरमधील पुलवतामता रजल्ह्या् केंदीय 
सुरक्ता दलताचयता (CRPF) वताहनतांचयता 
्ताफयतावर आतमघता्की हल्ता करणयता् 
आलता.

• १ मये २०१९ रोजी गडरचरोली यये्ये 
पोरलसतांवर िूसरुूंगतानये हल्ता झतालता. यता् 
१५ पोलीस िहीद झतालये. नक्लवताद्तानंी 
हता हल्ता केलता असता पोरलसतांचता आरोप 
आहये.

मुंबई येथील दहशतवधादी हल्े : जुलै २००६, नोवहेंबर २००८
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प्.१ (अ) तदलथे्लया पया्चयांपैकी योगय पया्चय तनविून 
तविान पयूण्च करा.

 (१) रवरवध्ये् एक्ता हये महत्वपणूलि ितार्ीय मूलय 
यताचयतािी रनगरड् आहये -

  (अ) पंचताय्ी रताज   
  (ब) रताष्ट्ीय एकतातम्ता

See the following website for additional information:

1. Second Administrative Reforms Commission Reports:
 5th Report: Public Order
 8th Report: Combating Terrorism – Protecting by Righteousness. 
 https://darpg.gov.in/arc-reports

2. Background Note on National Integration Council
 https://mha.gov.in/sites/default/files/NICBackG-171013.pdf
 https://www.niti.gov.in/writereaddata/files/India%20VNR_Final.pdf

रधाजयधाची भूणमकधा
पतहली पायरी : प्रर्रनरधतवताचयता घटनतातमक 

यंत्रणयेचता वतापर करून रताजयतानये रताजकीय स्थैयलि दयेणये. 
सवलि प्रदयेितांचयता एकतातम आरण सवताांगीण प्रग्ी्ून 
आर्लिक िरिरताट सताधणये, लोककलयताणताचयता 
मताधयमता्ून सतामतारजक, सतांसकृर्क रवकतास सताधणये, 
ही सवलि मूलयये व धययेयये ितार्ीय सरंवधतानता् नमूद केली 
आहये्. 

दुसरी पधायरी : (यता स्रतावर समसयतांची सुरुवता् 
हो्ये. उदता., एखताद्ता प्रदयेितानये ितारता अ्वता वतांरिक 
आधतारतावर केलयेली रताजयताची मतागणी, आर्लिक 
रनणलियतंाचयता रवकेंदीकरणताची मतागणी, आरक्णताची 
मतागणी) यता रठकताणी रताजयतानये परररदता, प्रर्रनधी 
मंडळये इतयतादींचयता मताधयमता्ून अरधक प्रर्रनरधतव 
दयेऊन मतागणीची ्ीव्र्ता कमी करतावी, मतागतास 

ितागतांमधयये उद्ोगरनरमलि्ी करतावी, रोजगतार रनरमलि्ीचयता 
योजनता सुरू करतावयता्, ग्रतामीण ितागता् खतासगी 
उद्ोगतांनता आरण Public-Private Partnership 

लता प्रोतसताहन द्तावये.
णतसरी पधायरी : (जयता वयेळी समसयता रहंसक 

सवरूप घये्ये. उदता., गोरखतािूमीचये आंदोलन, झतारखंडचये 
आंदोलन इतयतादी)

रताजयतानये संघरतालिचये वयवस्तापन आरण रनरताकरण 
करतावये. हये कर्तानता गरजयेनुसतार बळताचता वतापर करतावता 
(पोलीस अ्वता लषकर), रवकतास मंडळये स्तापन 
करतावी्, केंदसरकतारनये मद् द्तावी, प्रतादयेरिक 
सवतायत््ता दयेणयतासताठी सवतायत् मंडळये स्तापन करतावी 
इतयतादी.

पुढील पताठता् आपण समकतालीन ितार्ताचयता संदितालि् 
आणखी एकता रवरयताची मतारह्ी घयेणतार आहो्. हता 

रवरय महणजये नतागररक केंरद् प्रितासन ही संकलपनता जी 
सुितासनताचता एक िताग आहये.

  (क) रताष्ट् ही संकलपनता
  (ड) Melting pot ही संकलपनता
 (२) चतारू मुजुमदतार यतांचयतािी रनगरड् आहये्-
  (अ) JKLF (ब) नक्लवतादी चळवळ
  (क) रहजबुल मुजतारहद्दीन
  (ड) आसताम ्येल कोंडी

सवाधयाय
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 (ब) चुकीची जोिी दुरुसि करून तलहा.
१. (i) जवताहरलताल नयेहरू - Discovery of India

 (ii) ्रमळ लोकतांचयता हकतांसताठी लढता - LTTE

 (iii) रताष्ट्ीय एकतातम्ता परररद - कलम ३७०

प्.२ (अ) ग्टाि न बसणारा शबद ओळखा.
  दहि्वताद, नक्लवताद, रताष्ट्वताद, उग्रवताद

 (ब) तदलथे्लया तविानांसाठी समप्चक संक्लपना तलहा.
 (१) समताजता् िी्ी  /  घबरताट  /  धतास्ी रनमतालिण 

करणयतासताठी रहंसताचतारताचता केलयेलता वतापर -
 (२) लोकतांचता रताजयताचयता रनणलिय प्ररकयये्ील सहिताग -

प्.३ (अ) संक्लपना तचत्र पयूण्च करा.

 (ब) खालील तविानथे चयूक की बरोबर सकारण 
सपष् करा.

 (१) रताष्ट्ीय एकतातम्ता प्रस्तारप् करणयतासताठी आरण 
समताज पररव्लिनतासताठी लोकिताही आव्यक 
आहये. 

 (२) ितार्ीय सवता्ंत्य चळवळ रताष्ट्ीय एकतातम्येस 
पोरक ठरली.

प्.४  सहसंबंि सपष् करा.
 रताष्ट्ीय एक्ता आरण प्रतादयेरिक अवसम्ता

प्.५ िुमचथे मि नोंदवा.
 ितंा््ता, स्थैयलि यतांची रताष्ट्ताचयता प्रग्ीसताठी गरज अस्ये.
प्.६ पुढील प्शनांची उतिरथे तलहा.
 (१) ितार्ता्ील डतावयतांचता उग्रवताद महणजये कताय?
 (२) जममू-कता्मीरमधील सीमतापतार दहि्वताद सपष् 

करता.
उपक्रम
 ितार्ीय संरवधतानता्ील कलम ३७० मधयये झतालयेलयता 

बदलतांची मतारह्ी गोळता करता.

राष्ट्ीय एकात्मतेची 
मूल्ये
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५. समकधालीन भधारत ः सुशधासन

यता प्रकरणता् आपण जतागर्कीकरणताचयता बदलतयता 
कताळता् लोकप्रितासनताचयता बदलतयता सवरूपतािी संबंरध् 
सिुतासन आरण नतागररक केंरद् प्रितासन यता संकलपनतांची 
चचतालि करणतार आहो्. 

आपण कताही प्र्नतांनी सुरवता् करूयता. ितासन 
महणजये कताय ? प्रितासन महणजये कताय ? नतागरी जीवनता् 
प्रितासनताची िूरमकता कताय अस्ये ? नतागररकतांनी प्रितासनता् 
सहिताग घयतावता कता आरण ्ो कसता घयतावता?

आपण नतागररक महणून प्रितासकीय यंत्रणयेचयता दथैनंरदन 
संपकतालि् यये्ोये. उदता., ्ुमहतांलता जनम-मृतयूचता दताखलता, 
आधतार कताडलि, पॅनकताडलि, रयेिन कताडलि इतयतादी ्यतार करून 
घयतावये लताग्ये. रसतयताची दुरुस्ी न होणये, कचरता उचललता 
न जताणये अिता प्रकतारचयता स्तारनक प्रितासनताचयता 
रवरोधता्ील  ्कतारी असू िक्ता्. नतागररकतांचयता रवरवध 
प्रकतारचयता मतागणयता आरण गरजता यतांची पू् लि्ता कर्तानता 
प्रितासकीय यंत्रणता किता प्रकतारये प्रर्सताद दये्ये यतावर 
प्रितासनताचये यि-अपयि अवलंबून अस्ये.

१९८० पतासून प्रितासकीय संस्तांचयता कतामरगरीवर 
िर रदलता जताऊ लतागलता. प्रितासनतानये योगय प्रकतारये  
कतामरगरी करतावी यतासताठी उत्रदतारयतव, जबताबदतारी, 
पतारदिलिक्ता आरण नतागररकतांचता अरिप्रताय जताणून घयेणये 
अिता बताबी लोकप्रितासनताचयता संस्तांमधयये लतागू केलयता 
जताणयताची आव्यक्ता ितासली.  

रताजयसंस्येची नतागररकतांप्र्ी कोण्ी जबताबदतारी 
अस्ये? इयत्ता ११वी मधयये आपण लोकप्रितासनताचयता 
िूरमकेरवरयी चचतालि केलयेयेली आहये. यतामधयये 
लोकप्रितासनताचयता दोन प्रकतारचयता सवरूपतारवरयी चचतालि 
केलयेली आहये. लोकप्रितासनताची एक िूरमकता जी 
लोकप्रितासनताकडये मयतालिरद् िूरमके्ून पताह्ये (जयतालता 
POSDCORB महण्ता्) आरण दुसऱयता वयतापक 
िूरमके् ितासनताचयता ्ीनही िताखतंाचता रवचतार आपण 
कर्ो.

रवकतास प्रितासनताचयता संकलपनयेमुळये लोकप्रितासनताचयता 
पतारंपररक िूरमके् कसता बदल घडवून आणलता ्ये आपण 
पतारहलये. रवकतासतारिमुख प्रितासनतानुसतार लोकप्रितासनता्ील 
नतागररकतांची िूरमकता महत्वताची अस्ये हयेही आपण 
पतारहलये. 

आज ितासनतावयर्ररक्त अनयेक रबगरितासकीय 
घटक, सवयंसयेवी संस्ता यता लोकप्रितासनतासताठी 
सताहताययकतारी िूरमकता बजताव्तानता रदस्ता्. 
लोकप्रितासनता्ील ितासकीय संस्ता आरण रबगरितासकीय 
संस्ता यतांचयता अिता सहकतायतालितमक प्रयतनतांचये वणलिन महणजये 
‘प्रितासन’ होय. हता लोकप्रितासनताकडये बघणयताचता वयतापक 
दृवष्कोन आहये. महणजयेच प्रितासन ही ितासनतापयेक्ता वयतापक 
संकलपनता आहये. यतामधयये ितासनताचयता केवळ औपचताररक 
िताखताच (उदता., कतायदये मंडळ, कतायलिकतारी मंडळ, 
नोकरिहता) नताही् ्र अनौपचताररक िताखता (उदता., 
रबगरितासकीय संस्ता, नतागरी समताज, खतासगी संस्ता) 
यतांचताही समतावयेि केलता जता्ो. प्रितासनताचयता संकलपनयेचये 
उद् रदष् नतागररकतांवर लक् केंरद् करून सतावलिजरनक 
संस्तांची कतामरगरी सुधतारणये हये आहये. 

करून पहधा.
्ुमचयता पररसरता्/िहरता्/रताजयता् कतायलि करणताऱयता 

रबगर रताजकीय संघटनता िोधता. तयता कोणतयता समसयतांवर 
कताम कर् आहये् ्ये बघता. कोणतयता संघटनये् ्ुमहतालंता 
कताम करतायलता आवडयेल?

उतपतिी आतण अ््च
१९९० चयता दिकता् जगिरता् अनयेक बदल झतालये 

तयतां्ील कताही पुढीलप्रमताणये :
(i) जागतिक अ््चवयवस्थेचथे जागतिकीकरण : 

जतागर्कीकरणताचये अनयेक पथैलू आहये् -  
(अ) दूरसंचतार क्येत्रता्ील ्ंत्रज्तानताचयता कतां्ीमुळये 
इंटरनयेट, मोबताइल संपक्कयंत्रणता, टीवही यतां् रवकतास 
झतालता आरण सोिल नयेटवरकिंगमुळये (सतामतारजक 
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जतालता्ील अरिसरण) ्तातकताळ संपक्क कर्ता ययेऊ 
लतागलता आरण प्रितासकीय यंत्रणये् पतारदिलिक्ता 
आली. (ब) आं् ररताष्ट्ीय आर्लिक संबंध बदललये, 
वयतापतार आरण गुं् वणूक यतांवर िर रदलता गयेलता. 
यतामुळये आं्ररताष्ट्ीय रनधी पुरवणताऱयता संस्तांचये 
महत्व वताढलये.

(ii) आंिरराष्ट्रीय संस्ा  : आं्ररताष्ट्ीय नताणयेरनधी, 
जतागर्क बँंक, आरियताई रवकतास बँक, संयुक्त 
रताष्ट् रवकतास कतायलिकम, संयुक्त रताष्ट् पयतालिवरण 
कतायलिकम, संयुक्त रताष्ट् बतालकतांसताठीचता आकवसमक 
रनधी इतयतादी आं्ररताष्ट्ीय रनधी पुरवणताऱयता 
संस्तांचता प्रिताव वताढलता. यता रनधी पुररवणताऱयता 
संस्तांनी र्सऱयता जगता्ील रताष्ट्तांचयता धोरणतांवर 
प्रिताव टताकलता. यता संस्तांनता मद् घयेणताऱयता 
रताष्ट्ताचंयता पतारंपररक प्रितासकीय वयवस्ये्  सुधतारणता 
हवयता होतयता. 

(iii) तबगर राजकीय अतभकिते : सवयंसयेवी संस्ता आरण 
रबगर ितासकीय संस्तांनी लोकप्रितासनता् मोठी 
िूरमकता बजतावणयतास सुरुवता् केली.
यता बदलतांमुळये लोकप्रितासनताकडये बघणयताचता दृवष्कोन 

बदललता. असये लक्ता् आलये की लोकप्रितासनता्ील 
पतारंपररक दृवष्कोन नतागररकतांचयता गरजता ितागवणयतास पुरयेसये 
ठर् नताही्. यतामुळये लोकप्रितासनताकडये प्रितासन महणून 
बघणयताचयता दृवष्कोनता् बदल झतालता. लोकप्रितासनताचयता 
पतारंपररक दृवष्कोनतापतासून झतालयेली ही ितारक् हो्ी. 

रदरंगताई, लताल रि्ीचता कतारितार आरण भ्रष्ताचतार 
ही वथैरिषट्ये असलयेलयता पतारंपररक, कतालबताह्य आरण 
महताकताय लोकप्रितासनता् सुधतारणता घडवून तयता जतागी 
प्रर्सताद दयेणतारये, जबताबदतार, सहितागतास वताव दयेणतारये आरण 
सम्येवर आधतारर् असये लोकप्रितासन रनमतालिण करणये असता 
यताचता हये्ू हो्ता. हता नवता दृवष्कोन ‘सुितासन’ महणून 
ओळखलता जता्ो. हता दृवष्कोन रताजयसंस्ता आरण नतागरी 
समताज यतांचयता्ील आं्रसंबंधतांचता रवचतार कर्ो. हता 
दृवष्कोन प्रितासन हये रनयमतांनी बतांधलयेलये न रताह्ता ्ये 
नतागररककेंदी होणयताची गरज प्रर्पतारद् कर्ये. 

नधागरी समधाज महिजे कधाय ? 
नतागरी समताज महणजये रवरवध प्रकतारचयता संस्तांचता 

अं्ितालिव. जयता् सतामतारजक गट, रबगर ितासकीय 
संस्ता, कतामगतार संघटनता, धमतालिदताय संघटनता, सवदयेिी 
गट, सतांसकृर्क संघटनता, वयतावसतारयक संस्ता अिता 
सवयंसयेवी संस्तांचता  समतावयेि हो्ो. 

पुढील ्क्तता यता दृवष्कोनता्ील मूलयतांची कलपनता 
दये्ो.    

सहम्ीदिलिक उत्रदतारयतव
पतारदिलिक्ता

सहितागतातमक 

कतायद्ताचये 
रताजय पररणतामकतारक्ता आरण 

कतायलिक्म्ता

सम्ता आरण 
समतावयेिक्ता

प्रर्सतादतातमकसुशधासन

महधारधाष्ट रधाजय सुशधासन आरधाखडधा
• मतारह्ीचयता अरधकतारताचता कतायदता आरण अरधरनयम 

२००५
• महतारताष्ट् सतावलिजरनक अरिलयेख कतायदता २००५
• महतारताष्ट् कतायतालिलयीन क्लिवयता् रदरंगताई प्रर्बंधक 

कतायदता २००५
• महतारताष्ट् नतागररकतांसताठी सयेवयेची हमी दयेणतारता कतायदता 

२०१५

आ्ता आपण सिुतासनताची रवरवध मूलयये समजून 
घयेणतार आहो्. 

सुशासनाची मयू्लयथे
सहभागातमक : हता सुितासनता्ील महत्वताचयता 

घटकतांपथैकी एक घटक आहये. कोणतयताही लोकिताही 
वयवस्येचयता पररणतामकतारक कतायतालिसताठी लोकसहिताग 
आव्यक अस्ो. जन्येचता आवताज (रवचतार) आरण 
मतागणयता ितासनतापयां् पोचवलयता जता्ता्. ितासनताची रनणलिय 
प्ररकयता आरण अंमलबजतावणीमधयये सहितागी होणयताची 
लोकतांनता संधी रमळ्ये. 
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कायदाचथे राजय : संरवधतान महणजयेच दयेिताचयता 
सवगोच् कतायद्ताचये रताजय हये सुितासनताचये दुसरये महत्वताचये 
मूलय आहये. संरवधतानता्ील मूलयये प्रितासनतालता मतागलि 
दताखरवणयताचये कतायलि कर्ता्. कतायद्तासमोर सवताांनता 
समतान्येची वतागणूक रमळ्ये. नयतायय आरण योगय 
रताजयवयवस्ये् लोकतांचयता हकताची हमी रदली जता्ये.  

पारदश्चकिा : पतारदिलिक्ता यता मूलयतामुळये गुप्त्येचयता 
प्ररकययेलता आवहतान रमळतालये आहये. यतामुळये सरकतारचयता 
कतामतावर लक् ठयेवणये लोकतांनता िकय झतालये आहये. २००५ 
पतासून ितार्ता् मतारह्ीचता अरधकतार कतायदता लतागू 
करणयता् आलता. तयतामुळये नतागररकतांनता ितासकीय 
कतामकताजतारवरयी मतारह्ी रमळवणये िकय झतालये आहये.  

प्तिसादातमक : सुितासनतामधयये रवरवध संस्तांमताि्क् 
आरण प्ररकयतंामधयये सवलि ितागधतारकतांनता ठरतारवक 
कतालमयतालिदये् सयेवता दयेणये आव्यक आहये. नतागररकतांचयता 
समसयता आरण प्र्नतांबताब्ी् ितासन संस्ता तवरयेनये रनणलिय 
घये्ये आरण तयतानुसतार धोरणतांची आखणी कर्ये. 

सहमिीदश्चक : प्रतययेक समताजता् कोणतयताही 
मुद् द्तावंर वयेगवयेगळये दृवष्कोन आढळ्ता्.सुितासनतामधयये  
समताजता्ील रवरवध घटकतांमधयये सुसंवताद होणये अरिप्रये् 
आहये. यतामुळये संपूणलि समताजताचये रह् किता् आहये आरण 
्ये कसये सताधय कर्ता ययेईल तयताबताब् एक वयतापक 
सहम्ी ्यतार करणयतास मद् हो्ये. िता्व् मतानवी 
रवकतास घडवून आणणयतासताठीची उद् रदष्ये किी सताधय 
कर्ता यये्ील यताबताब्ही वयतापक आरण दीघलिकतालीन 
दृवष्कोन सवीकतार्ता यये्ो.

समिा आतण समावथेशकिा : समताजताचये रह् हये सवलि 
सदसयतांचयता मनता् आपण यता समताजताचये िताग आहो् ही 
ितावनता रुजवणयतावर अवलंबून अस्ये. कोणताचयताही मनता् 
आपण समताजताचयता मुखय प्रवताहतापतासून बताजूलता आहो् 
अिी ितावनता नसतावी. यतासताठी सवलि गटतांनता रवियेर्ः 
दुबलिल घटकतंाचये रह् सताधणयताकरर्ता आरण सुधतारणता 
करणयतासताठी तयतानंता संधी रदली जतावी.   

पररणामकारकिा आतण काय्चक्षमिा : सुितासन 
महणजये समताजता्ील संस्तांनी आरण प्ररकयतांनी 
सताधनसंपत्ीचता सुयोगय वतापर करून समताजताचयता गरजता 

पणूलि करणये. सुितासनता् अं्िूलि् असलयेली कतायलिक्म्येची 
संकलपनता महणजये नथैसरगलिक सताधनसंपदयेचता सुयोगय वतापर 
आरण पयतालिवरण रक्ण होय.    

उतिरदातयतव : सुितासनता् उत्रदतारयतव यता 
संकलपनयेलता खूप महत्व आहये. केवळ ितासकीय संस्ताच 
नवहये् ्र खतासगी क्येत्रतां्ील कंपनयता आरण नतागरी 
समताजता्ील सवयंसयेवी संस्ता यता जन्ता आरण आपतापलयता 
ितागधतारकतांप्र्ी उत्रदतायी असतायलता हवयता्. रनणलिय 
कोणी घये्लये रकंवता कतायलिवताही कोणी केली आरण घये्लयेलये 
रनणलिय संस्तां्गलि् घये्लये की बताह्य घटकतांनी यतावर कोण 
कोणतालता उत्रदतायी आहये हये अवलंबून अस्ये. एकूणच 
कोण्ीही संस्ता ही तयतांनता उत्रदतायी अस्ये, जयतांचयतावर 
संस्येचयता रनणलियताचता आरण कतायलिवताहीचता पररणताम होऊ 
िक्ो. उत्रदतारयतवतासताठी पतारदिलिक्ता आरण कतायद्ताचये 
रताजय असणयताची गरज अस्ये. 

सुशासनासाठीचा पुढाकार आतण भारिािील 
नागररककेंद्ी प्शासन :

सवता्ंत्योत्र कताळता् ितार्तानये समताजवतादी आरण 
कलयताणकतारी रवकतासताचता आरताखडता/रवकतासताचये धोरण 
सवीकतारलये. रवकतासतारिमुख प्रितासनताचता िर जरी 
लोकसहितागतावर असलता ्री रनयरम्पणये प्रयतन करून 
आरण कतायलिकम घयेऊनसुद्ता प्रितासकीय प्ररकययेमधयये 
जन्येचता खरताखुरता सहिताग रमळव्ता आलता नताही. 

ितार् सरकतारचयता सतावलिजरनक कतारमलिक जनरिकताय् 
(लोक्कतार) आरण पयेनिन मतं्रतालयतां्गलि् प्रितासकीय 
सुधतारणता आरण जनरिकताय् (लोक्कतार) रविताग 
ितार्ता्ील प्रितासकीय सुधतारणतांकडये लक् दये्ये. तयताची 
उद् रदष्ये पुढीलप्रमताणये : (i) ितासनताची धोरणये संरचनता 
आरण प्ररकयतांमधयये प्रितासकीय सुधतारणतांनता चतालनता दयेणये. 
(ii) ्कतार रनवतारणतावर िर दयेऊन नतागररककेंदी प्रितासनतास 
प्रोतसताहन दयेणये (iii) ई-प्रितासनतामधयये (ई-गवहनलिनसमधयये) 
नतावीनयपूणलि सुधतारणता घडवून आणणये.

दुसऱयता प्रितासकीय सुधतारणता आयोगताची नयेमणूक 
ितार्ता्ील लोकप्रितासनताचयता वयवस्ये् पररपूणलि बदल 
घडवून आणणयतासताठी करणयता् आली हो्ी. हता आयोग 
ितासनताचयता सवलि स्रतांवर पुढताकतार घयेणतारये, प्रर्सताद दयेणतारये, 
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उत्रदतायी, रटकताऊ आरण कतायलिक्म असये प्रितासन 
दयेििरता् असतावये यताकर्ता उपताययोजनता सुचवयेल अिी 
अपयेक्ता हो्ी. नतागररककेंदी प्रितासन हये आयोगताचयता 
प्रमुख कतायताांपथैकी महत्वताचये कतायलि हो्ये. 

(ii) प्शासनाला अतिकातिक पररणामातभमुख करणथे  : 
अनेक प्रशासकीय प्रबरिया वापर करणाऱयांना त्या 
अनुकूल आबण सुलभ कले्या जावयात.

(iii) नागररककेंद्ी प्शासन : काय्यरिमांची आखणी 
आबण अंमलिजावणी करत असताना 
लोकप्रबतबनधींचा आबण जनतेचा वाढता सहभाग 
राहील याची खात्ी करणे.
भारतातील लोकप्रशासनात िदल घडवून 

आणणयासाठीचया सुधारणा -
प्रशासन आबण जनतेतील अंतर कमी करणयासाठी 

मोठ्ा प्रमाणावर सुधारणा घडवून आणणयात आल्या. 
त्यांत पुढील ठळक उपरिमांचा समावेश आहे. 
 (i) लोकांना अबधकार देणारे कायदे संमत करणे. 
 (ii) नागररकांचया तरिारींचे बनवारण करणयासाठी 

नवीन संस्ात्मक यतं्णा उभारणे.
 (iii) नागररकांना बमळणाऱया सेवांमधये सुधारणा 

वहावी यासाठी त्यांना पोहचता येईल अशा 
बठकाणी काया्यलयांची स्ापना करणे.

 (iv) नोकरशाहीमुळे होणारा बवलंि टाळणयासाठी 
प्रबरियांमधये सुलभता आणणे.

 (v) अंतग्यत िािींत काय्यक्षमता वाढवणयासाठी 
ततं्ज्ानाचा वापर करणे.

 (vi) चांगली कामबगरी केली आहे अशा 
कम्यचाऱयांना सनमाबनत करणे.

 (vii) संस्ेतील अंतग्यत बशसतपालन सुधारणे.
 (viii) बनयमन आबण बनयंत्ण कमी करणे.
 (ix) साव्यजबनक काय्यरिम आयोबजत करणे.

करून पहा.
वरीलपथैकी प्रतययेक सुधतारणतांबताब् उदताहरणये 

िोधता. उदता., (१) लोकतांनता अरधकतार दयेणतारये कतायदये 
संम् करणये; केलयेली सुधतारणता - मतारह्ीचता 
अरधकतार २००५

नतागररककेंदी प्रितासनताबताब् पं.जवताहरलताल 
नयेहरू यतंाचता अरिप्रताय ‘‘प्रितासन महणजये केवळ 
हस्ीदं्ी मनोऱयता् बसून रताहणये, रवरिष् 
प्ररकयतांचये पतालन  करणये, नतारसलिससप्रमताणये सव्ः्च 
मिगुल असणये (सवबताब् समताधतानी असणये) हता 
नसून कताही रमळवणयताचता प्रयतन करणये होय. 
प्रितासनताचता ियेवटी कस लतागणतार आहये ्ो मतानवी 
कलयताणतासताठीच.’’

आयोगतानये अिी िूरमकता घये्ली की जर प्रितासन 
नतागररककेंदी असतायलता हवये असयेल, ्र ्ये सहितागतास 
प्रवृत् करणतारये आरण पतारदिलिक असतायलता हवये. ्ये 
पररणतामकतारक, कतायलिक्म आरण नतागररकतांनता प्रर्सताद 
दयेणतारये हवये. तयतापुढये जताऊन नतागररकतांनता सयेवता दयेणयताचता 
गुणरवियेर हता सवलि ितासकीय संस्तांमधयये रझरपलता जतायलता 
हवता. ितासकीय संस्ता यता जन्येप्र्ी उत्रदतायी असतायलता 
हवयता्. रताजयसंस्येचयता प्रता्रमक कतामतांपथैकी एक महणजये 
लोककलयताण सताधणये हये होय आरण महणून जर प्रितासकीय 
संस्तांचये मूलयमतापन करणयताची वयेळ आली ्र सर्येियेवट 
्ये नतागररकतांनता रक्ी समताधतान रमळतालये यतावर आधतारर् 
असतायलता हवये आरण यतासताठी नतागररकतांचयता आवताजतालता 
महत्व द्तायलता हवये.

दुसऱयता प्रितासकीय सुधतारणता आयोगतानये ितार्ता्ील 
पतारंपररक लोकप्रितासनता् सुधतारणता घडवून आणणयतासताठी 
खतालील मुद ्द्ताकंडये रवियेरतवतानये लक् वयेधलये आहये :
(i) उतिरदायी आतण पारदश्चक शासन : प्रितासनतासताठी 

उत्रदतायी आरण पतारदिलिक वयवस्ता रनमतालिण 
करणयतावर िर दयेणयता् आलता आहये. सयेवता-सरुवधता 
दये्तानता रवलंब टताळणयताची गरज अस्ये.

मधाहीत आहे कधा तुमहधांलधा ?
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कतायलि महणजये ितासकीय अरधकताऱयतांरवरोधता्ील 
भ्रष्ताचतारतािी संबरंध् ्कतारींची चौकिी  करणये आरण 
तयतांचये रनवतारण करणयतासताठी प्रयतन करणये.

महतारताष्ट् हये ितार्ता्ील परहलये रताजय आहये रज्ये 
लोकतायुक्त ही संकलपनता रताबवली गयेली आहये. १९७२ 
सताली महतारताष्ट् लोकतायुक्त संस्ता अवस्तवता् आली. 
कतायलिकतारी मंडळ सदसय, कतायदयेमंडळ सदसय, रताजय 
सरकतार, स्तारनक ितासन संस्ता, सतावलिजरनक उद्ोग 
आरण इ्र ितासकीय संस्तामधील अरधकतारी अिता 
सतावलिजरनक कमलिचताऱयतांचयता व्लिणुकीमुळये आलयेलयता 
्कतारींची दखल घयेणयताचये कताम लोकतायुक्त कर्ता्. 
सवलिसतामतानय लोक केवळ ितासकीय कमलिचताऱयताचंयताच 
रवरोधता्ील आरोपतांची चौकिी लोकतायुक्ततांकडये करू 
िक्ता्. लोकतायकु्त सव्ःहून  (सओु मोटो सवतारधकतारता्) 
ितासकीय कमलिचताऱयताची चौकिी करू िक्ता्.

ितार् सरकतारतानये रपनताकी चदं घोर यतांची परहलये 
लोकपताल महणून २०१९ मधयये रनयुक्ती केली.

भारिािील प्शासकीय सुिारणा : ितार्ता् सुितासन 
रनमतालिण करणयतासताठी ्यतार केलयेलयता रवियेर कतायलिकमतांची 
चचतालि करूयता्.

(१) लोकपाल आतण लोकायुक्त
द लोकपताल अँड लोकतायुक्त अ ॅकट २०१३ हता 

कतायदता २०१४ मधयये लतागू झतालता. यता कतायद्तानवयये 
केंदतासताठी ‘लोकपताल’ ्र रताजयतांसताठी ‘लोकतायुक्त’ यता 
संस्तांची स्तापनता करणयता् आली. हये कतायतालिलय ितासकीय 
अरधकताऱयतांरवरोधता्ील भ्रष्ताचतारतािी संबंरध् आरोपतांची 
चौकिी करू िक्ये. यता्ून ितासनताची सवच् आरण 
प्रर्सताद दयेणताऱयता प्रितासनतारवरयीची करटबद््ता रदसून 
यये्ये.  

लोकपताल ही संकलपनता सवीडन यता दयेिताकडून 
घयेणयता् आली आहये. सवीडनमधयये यता कतायतालिलयतास 
‘ऑमबुडसमन’ असये महण्ता्. ऑमबुडसमनचये रवरिष् 

सुओ मोटो ही लरॅटन ितारये्ील संज्ता आहये. 
यताचता अ्लि आहये सवतारधकतार रकंवता सव्ःहून केलयेली 
कतायलिवताही. रज्ये ितासनसंस्ता सव्ःहून कतायलिवताही 
कर्ये अिता वयेळयेस यता संज्येचता वतापर हो्ो. 

(२) नागररकांची सनद
नतागररकतांची सनद ही संकलपनता नतागररक हता ’रताजता’ 

असून ितासन संस्ता यता नतागररकतांची सयेवता करणयतासताठी 
आहये् यता संकलपनयेवर आधतारर् आहये. सयेवता पुरवणतारी 
संस्ता आरण नतागररक यता दोघतांनताही कळतावये की 
सतावलिजरनक संस्ता यता सयेवता दयेणयतासताठीच आहये्, यताकर्ता 
प्रतययेक संस्येनये ्ी कोणतयता सयेवता-सरुवधता दयेणतार हये सपष् 
करतावये आरण तयता सुरवधतासतांठीचता दजतालिही ठरवून घयतावता. 
एकदता हये झतालये आरण जर रदलयेलयता सयेवयेची गुणवत्ता 
ठरवलयेलयता दजतालिप्रमताणये नसयेल ्र संस्तांनता उत्रदतायी 
धर्ता यये्ये. ितार् सरकतारनये नतागररकतांची सनद ्यतार 
करणयताचता उपकम १९९६ मधयये सुरू केलता. 

भधारतधातील प्शधासकीय सुिधारिधा :
 णजलहधाणिकधारी कधायधा्यलयधात आिधार कधाडधा्यची दुरुसती

भधारतधातील प्शधासकीय सुिधारिधा : णजलहधाणिकधारी कधायधा्यलयधात आयोणजत 
जनतधा दरबधारधात नधागररकधांशी संवधाद.

मधाहीत आहे कधा तुमहधांलधा ?
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महाराष्ट्र शासन

नोंदणी व मदु्ांक तवभाग

नागररकांची सनद
नोंदणी व मुद्ांक तवभागािफफे नागररकांना दथे्याि यथेणाऱया सथेवांबाबिची सनद

अ.
क्र.

सथेवथेचा िपशील
अज्च कोणतया 

काया्चलयाि सादर 
करावा

अज्च मंजयूर करणारथे/
तनण्चय घथेणारथे अतिकारी

सथेवा पुरव्यास 
लागणारा कालाविी

दुययम तनबंिक काया्चलयामाफ्फि पुरव्याि यथेणाऱया सथेवा

१. दस् नोंदणी करणये. दुययम रनबंधक दुययम रनबंधक 30 रमरनटये

२. दस्ताचयता सूचीची प्रमतारण् नकल दयेणये.
(अ) िेरिु. 2002 नं्रचयता दस्ताबताब्
(ब) िेरिु. 2002 पूवतीचयता दस्ताबताब्

दुययम रनबंधक दुययम रनबंधक
5 रदवस
15 रदवस

३. दस्ताची प्रमतारण् नकल दयेणये.
(अ) िेरिु. 2002 नं्रचयता दस्ताबताब्
(ब) िेरिु. 2002 पूवतीचयता दस्ताबताब्

दुययम रनबंधक दुययम रनबंधक
5 रदवस
15 रदवस

४. िोध उपलबध करणये. दुययम रनबंधक दुययम रनबंधक तयताच रदविी

५. नोटीस ऑि इंरटमयेिन िताईल करून घयेणये. दुययम रनबंधक दुययम रनबंधक 2 ्तास

६. जुनता मूळ दस् नोंदणी करून पर् दयेणये. दुययम रनबंधक दुययम रनबंधक 5 रदवस

७. मुदतांक िुलक िरणयताचये प्रयोजनता्लि मूलयताकंन अहवताल दयेणये. दुययम रनबंधक दुययम रनबंधक 3 रदवस

८. दस् नोंदणी संदितालि् गृहियेट दयेणये. दुययम रनबंधक दुययम रनबंधक 3 रदवस

९. रवियेर कुलमुखतयतारपत्रताचये अरधप्रमताणन करून दयेणये. दुययम रनबंधक दुययम रनबंधक तयताच रदविी

१०. मृतयुकतयतालिचयता मृतयूनं् र मृतयूपत्र नोंदणी करणये. दुययम रनबंधक दुययम रनबंधक तयताच रदविी

सह तज्लहा तनबंिक काया्चलयामाफ्फि दथे्याि यथेणाऱया सथेवा

११. नोंदणी झतालयेलयता दस्रवरयक अरिलयेख दुरूस्ीस परवतानगी दयेणये. दुययम रनबंधक सह रजलहता रनबंधक 14 रदवस

१२. दस् नोंदणीस सतादर करणयतासताठी रकंवता कबुलीजबताब दयेणयतासताठी झतालयेलता 
रवलंब क्मतारप् करणये.

दुययम रनबंधक सह रजलहता रनबंधक 30 रदवस

१३. दस् नोंदणीदरमयतान खोटये रनवयेदन रकंवता ्ो्ययेरगरी संदितालि्ील ्कतारींवरील 
कतायलिवताही करणये.

सह रजलहता रनबंधक सह रजलहता रनबंधक 45 रदवस

१४. दस् नोंदणी नताकतारणयताचयता आदयेितारवरुद् अरपलतावरील कतायलिवताही करणये. सह रजलहता रनबंधक सह रजलहता रनबंधक 45 रदवस 
(सुनतावणीनुसतार)

१५. सह रजलहता रनबंधक कतायतालिलयता् नोंदणी झतालयेलयता दस्ताची/तयता दस्ताचयता 
सूचीची प्रमतारण् नकल दयेणये.

सह रजलहता रनबंधक सह रजलहता रनबंधक 15 रदवस

१६. दस् नोंदणी न केलयेलयता प्रकरणतांमधयये, ई-पयेमेंट पद््ीनये िरलयेलयता नोंदणी 
िी चता पर्तावता दयेणये.

दुययम रनबंधक सह रजलहता रनबंधक 22 रदवस

१७. नोंदणी झतालयेलयता दस्तास जतादता िरलयेलयता नोंदणी िी चता पर्तावता दयेणये. दुययम रनबंधक सह रजलहता रनबंधक 30 रदवस

१८. मृतयुपत्रताचता सीलबंद लखोटता जमता करणये, पर् घयेणये रकंवता उघडणये. सह रजलहता रनबंधक सह रजलहता रनबंधक तयताच रदविी

मुद्ांक तज्लहातिकारी काया्चलयामाफ्फि दथे्याि यथेणाऱया सथेवा

१९. दस्ताचये मुदताकं िुलकताबताब् अरिरनणलिय करणये. मुदतांक रजलहतारधकतारी मुदतांक रजलहतारधकतारी 45 रदवस

२०. मुदतांक िुलकताचता पर्तावता दयेणये. मुदतांक रजलहतारधकतारी मुदतांक रजलहतारधकतारी 35 रदवस

• नागररकांचया सतवसिर मातहिीसाठी सनदथेची संपयूण्च प्ि सह तज्लहा तनबंिक यांचयाकिथे पाहणीसाठी उपलबि आहथे.
• ‘नागररकांची सनद’ व ‘सार्ी’ ही पुसिके www.igrmahhelpline.gov.in या वथेबसाई्टवर उपलबि आहथेि.
• सनदथेचया अंमलबजावणीबाबि प्तितक्रया नोंदव्यासाठी feedback@igrmaharashtra.gov.in या ई-मथेल चा वापर करा.
• दसि नोंदणी व मुद्ांक श्ुलकाबाबि अिचण आ्लयास कॉल करा - सार्ी हथे्लपलाईन - फोन क्र. 8888007777

 नोंदणी महातनरीक्षक व मुद्ांक तनयंत्रक,
 महाराष्ट्र राजय, पुणथे
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तुम्ही शोधू शकाल का?
भारत सरकारच्ा आणि महाराष्ट्र शासनाच्ा 

वेबसाईटला भेट द्ा. नागररकांची सनद णमळवा. 
तुमच्ा वगागात त्ातील माणहतीची चचागा करा.

(३) ई-प्रशासन (ई-गव्हन्ननस)
माणहती आणि संपक्क तंत्रज्ान के्त्रातील कांतीत 

प्रशासनाला एका वेगळ्ा उंचीवर नेण्ाचे सामर्गा आहे. 
त्ामुळेच जगभरातील अनेक देश मोठ्ा प्रमािावर 
ई-प्रशासनाकडे (ई-गवहनगानसकडे) वळत आहेत. गेल्ा 
काही दशकांमध्े प्रशासन गुंतागुंतीचे आणि वणैवध्पूिगा 
होत चाललेे आहे. नागररकांच्ा शासनाकडून असिाऱ्ा 
अपेक्ाही अनेक पटीने वाढल्ा आहेत. माणहती आणि 
संपक्क तंत्रज्ानामुळे का्गाक्म पद्धतीने माणहती साठविे, 
हवी असेल तेवहा ती परत णमळविे, जलदगतीने पाठविे 
शक् झाले आहे. माणहतीवर सवहसते प्रणक्ा करण्ाच्ा 
पद्धतीपेक्ा वेगवानपिे प्रणक्ा करता ्ेिे सुलभ झाले 
आहे. ्ातून शासनाच्ा का्गापद्धतींना वेग ्ेण्ास, 
णनिगा् तवरेने आणि न्ा्पिूगा पद्धतीने होण्ास, पारदशगाकता 
वाढण्ास आणि उततरदाण्तव लागू करण्ास मदत झाली 
आहे. भौगोणलक आणि लोकसंख्ेच्ा दृष्ीने शासनाची 
व्ाप्ी वाढण्ासही साहाय् झाले आहे.

गेल्ा काही वराांत राज्शासन आणि केंद्रशासन 
्ांनी ई-प्रशासनासंदभागात अनेक पुढाकार घेतले आहेत. 
सावगाजणनक सेवा पुरवण्ात सुधारिा करण्ासाठी आणि 
त्ा णमळवण्ाची प्रणक्ा सुलभ करण्ासाठी अनेक 
सतरावंर प्र्तन केले गले ेआहते. भारतातील ई-प्रशासनाची 
सुरुवात शासकी् णवभागांच्ा संगिकीकरिापासून 
झाली. आता ती नागररककेंणद्रत, सेवाभावी आणि 
पारदशगाक झाली आहे.

भारत सरकारच्ा राष्ट्री् ई-प्रशासन (नॅशनल 
इ-गवहनगानस प्ॅन) ्ोजनेचे उद् णदष् सावगाजणनक सुणवधा 
नागररकांच्ा जवळ घेऊन जािे हे आहे. हे उद् णदष् 
देशभर पा्ाभूत सेवा सुणवधा (इनफ्ासटट्रकचर) उभारून 
दूरप्ांतच्ा ग्ामीि भागात पोहचविे, मोठ्ा प्रमािावर 
नोंदींचे णडणजटा्झेशन करून आणि माणहतीजालाच्ा 
(इंटरनेटच्ा) साहाय्ाने सहज आणि खात्रीशीर पद्धतीने 
त्ा नोंदी उपलबध करून देऊन साधा्चे आहे. आज 
जनमाचा दाखला, मृत्ूचा दाखला, पॅनकाडगा णकंवा 
पासपोटगाही ऑनलाईन पद्धतीने णमळविे शक् झाले 
आहे. ्ामुळे प्रशासन जनतेच्ा जवळ आले आहे.

तुम्हही शोधू शकाल का?
महाराष्ट्र शासनाचे ई-प्रशासनाचे (ई-गवहन्ननस) 

उपक्रम शोधा.

प्रादेशशक परिव्हन कारा्नलराचे संकेतस्थळ
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रूपतां्र जतास् प्रर्सतादतातमक आरण सहितागतातमक 
लोकिताहीमधयये होणयतास हता्ितार लताव्ो. 

वरील सवलि योजनता नतागररकतांचता प्रितासनता्ील 
सहिताग सुरनव्च् कर्ता्. नतागररकतांकडये केवळ 
रवकतासताचये लतािता्ती महणून बरघ्लये जताऊ नयये, ्र ्ये 
रवकतास प्ररकयये्ील सहितागी घटक महणून समजलये 
जतावये्. हता मूल्ः ‘बॉटम अप’ (करनष् स्रताकडून 
वररष् स्रताकडये जताणतारता) दृवष्कोन असून ‘टॉप डताऊन’ 
(वररष् स्रतावरून करनष् स्रताकडये जताणतारता) दृवष्कोन 
नताही. हता नतागररकतांनी प्रितारव् केलयेलयता 
सताधनसंपत्ीरवरयक रनयंत्रण करणयताचयता आरण 
रवकतासताबताब्चये रनणलिय घयेणयताचयता कतायलिपद््ी धवनी् 
कर्ो. हता दृवष्कोन नतागररकतांनता सव्ःचयता 
िरव्वयतारवरयीचये रनणलिय घयेणयताचता कतायदयेिीर अरधकतार 
आहये हये मतानय कर्ो.  
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ई-प्शासनाचया उद् तदष्ांचथे सहा सिभं

(४) मातहिीचा अतिकार
मतारह्ीचता अरधकतार हता  सिुतासनताचता एक महत्वताचता 

पथैलू आहये. यता्ून सतावलिजरनक धोरण आरण कतायलिवताही यता 
रवरयी मतारह्ी रमळ्ये. सहितागी लोकिताही बळकट 
करणयतासताठी आरण जनकेंरद् प्रितासनताची सुरवता् 
करणयतासताठीची ही महत्वपणूलि बताब आहये. ितासकीय 
संस्तांमधील पतारदिलिक्येमुळये कतामकताज वस्ुरनष् पद््ीनये 
हो्ये आरण कतामकताजताबद्दल रनव्च््ता यये्ये. नतागररकतांनता 
पररणतामकतारक री्ीनये प्रितासनता् सहितागी हो्ता यये्ये. 
अ्तालि् मतारह्ीचता अरधकतार ही सुितासनताची मूलिू् गरज 
आहये. २००५ चयता मतारह्ी अरधकतारताचयता कतायद्तामुळये 
नतागररकतांनता ितासनताबद्दलची सतावलिजरनक मतारह्ी रमळव्ता 
ययेणये िकय झतालये आहये.

(५) नागररकांचा प्शासनािील सहभाग
हता सुदृढ लोकिताहीलता बळकट कर्ो. पतारंपररक 

प्रतार्रनरधक लोकिताही वयवस्ता सुधतारणयतास आरण र्चये 

करून पहा.
माबहतीचया अबधकाराचा अज्य कसा भरतात 

ते शोधा. शासकीय काया्यलयातून एखाद्ा गोष्ीची 
माबहती बमळवणयासाठी नमुना अज्य तयार करा.
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ई-प्शासनाचया उद ्तदष्ांचथे सहा सिंभ
महतारताष्ट् ितासनतानये ई-प्रितासन सरकय आरण 

प्रर्कतारतातमक करणयताचयता दृष्ीनये उद् रदष्तांचये सहता 
स्ंि रनव्च् केलये आहये्.
सिंभ-१ िोरण आतण कायदाची चौक्ट : 
बदलतयता कताळतानुसतार आरण ्ंत्रज्तानतानुसतार 
कतायद्ताचयता चौकटी् रनयरम्पणये सुधतारणता करणये.
सिंभ-२ क्षमिा बांिणी : कतायतालिलयीन कमलिचताऱयतांची 
क्म्ता वताढवणये गरजयेचये अस्ये.
सिंभ-३ तवति पुरवठा : वयेळयेवर आरण पुरयेसता 
रवत् पुरवठता करणयताची यंत्रणता सरुनव्च् करणये.
सिंभ-४ संस्ातमक चौक्ट :  ई-प्रितासनताचयता 
योजनता रनमतालिण करून तयतांचये रनदझेिन करणयतासताठी 
प्रितासकीय यंत्रणता रवकरस् करणये.
सिंभ-५ ई-प्शासनाची एकतत्रि पायाभयूि सथेवा 
यंत्रणा : ई-प्रितासनतासताठी डयेटता सेंटर, समतान सयेवता 
केंद आरण रताजयवयतापी एररयता नयेटवक्क रवकरस् 
करणये.
सिंभ-६ समान राजयवयापी प्क्लप : ितासनताचयता 
रवितागतांसताठी ई-टेंडर, एसएमएस गयेटवये, पयेमेंट गयेटवये 
इतयतादी सरुवधता रनमतालिण करणये आरण तयतांचयता् 
समनवय सताधणये.

तवशथेष संस्ातमक यंत्रणा
सुितासनताचये ितायदये समताजता्ील सवलि घटकतांनता 

रमळतायलता हवये्. समताजता्ील कताही दुबलिल घटकतांसताठी 
सरंवधतानता् सतामतारजक, आर्लिक आरण रताजकीय 
सवरूपताचयता संरक्क ्र्ुदी केलयता आहये्. ितासनतानये यता 
संरक्क ्र्ुदींरिवताय समताजता्ील रवरवध घटकतंाचये हक 
जपणयताचयता दृष्ीनये खतालील कताही आयोगतांची रनरमलि्ी 
केली आहये : 
(i) राष्ट्रीय अनुसयूतचि जािींसाठीचा आयोग : हता 

आयोग अनुसरूच् जता्ींसताठीचयता संवथैधतारनक 
संरक्क उपताययोजनतांचयता संदितालि् कताम कर्ो, 
अनुसरूच् जता्ींनता अरधकतारतापतासून वंरच्  ठयेवलये 
गयेलये असयेल ्र अिता प्रकरणतांची चौकिी कर्ो.

(ii) राष्ट्रीय अनसुयूतचि जमािींसाठीचा आयोग : हता 
आयोग सरंवधतानतानये हमी रदलयेलयता सरंक्क 
उपताययोजनताचंयता सदंिताल्ि  कताम कर्ो, प्रतामखुयतानये 
अनसुरूच् जमता्ींसताठीचये अरधकतार रहरतावनू घय्े लयता 
गयेलयेलयता  प्रकरणताचंी चौकिी कर्ो.

(iii) राष्ट्रीय मानवातिकार आयोग : संरवधतानतानये हमी 
रदलयेलयता जीरव्ताचता हक, सवता्ंत्यताचता हक, 
सम्ता आरण प्रर्ष्येचयता अरधकतारतांचयता 
संरक्णतासताठी सदर आयोग कताम कर्ो.

(iv) राष्ट्रीय मतहला आयोग : सदर आयोगताची स्तापनता 
मरहलतांचयता ्कतारींचये रनवतारण करणयतासताठी ्सयेच 
मरहलतांचयता सतामतारजक आरण आर्लिक रवकतासतास 
चतालनता दयेणयतासताठी केली आहये. 

(v) राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोग : दयेििरता् 
बतालकतांचयता हकतांचये संरक्ण करणये, बतालहकतांनता 
प्रोतसताहन दयेणये आरण तयतांचता बचताव करणये यतासताठी 

रताष्ट्ीय अलपसंखयताक आयोगतानुसतार मुसलीम, 
िीख, वरि्चन, बौद्, पतारिी आरण जथैन यता 
धतारमलिक गटतांनता अलपसंखयताक गट महणून मतानय्ता 
रमळताली आहये. 

तुमही शोिू शकधाल कधा?
ग्रताहकतंाचयता रह्ताचये संरक्ण करणयताचयता उद्दयेितानये 

१९८६ मधयये ग्रताहक संरक्ण कतायदता मंजूर करणयता् 
आलता. ्ुमही ग्रताहक नयतायतालयतांरवरयी कधी ऐकलये 
रकंवता वताचलये आहये कता ? ग्रताहक नयतायतालयये किी 
कताम कर्ता् यतारवरयी मतारह्ी िोधता. जर एखताद्ता 
दुकतानदतारतानये ्ुमहतांलता िसवलये, ्र ्ुमही ग्रताहक 
नयतायतालयता् दताद मतागताल कता ? यता रवरयतावर ्ुमचयता 
वगतालि् चचतालि करता.

मधाहीत आहे कधा तुमहधांलधा ?
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हता आयोग कतायलिर् आहये. आयोगताचयता वयताखययेप्रमताणये 
० ्ये १८ वयोगटतां्ील वयक्तींनता बतालक समजलये 
जता्ये. 

(vi) राष्ट्रीय मागासवगगीय आयोग : हता आयोग 
सतामतारजक आरण आर्लिकदृषट्ता मतागतासवगतीयतांचयता 
कलयताणतावर िर दये्ो.

(vii) राष्ट्रीय अ्लपसंखयाक आयोग : अलपसंखयताकतांचये 
संरक्ण करणयतासताठी संसद आरण रताजयतांचयता 
रवधीमंडळतांनी पतारर् केलयेलये कतायदये आरण 
संरवधतानतानये रदलयेलयता संरक्णरवरयक ्र्ुदींचयता 
कतायतालिवर दयेखरयेख करणयताचये कताम हता आयोग 
कर्ो.

(viii) राष्ट्रीय ग्ाहक वाद तनवारण आयोग : हता 
आयोग ग्रताहकतांचयता वतादतांचये रनवतारण कर्ो.

चचधा्य करधा.
वरीलपथैकी कोणतयताही एकता आयोगताची रचनता 

आरण कतायझे यतांवर वगतालि् चचतालि करता.

भारतीय सबंवधानाने मूलभूत अबधकार आबण 
राजय धोरणाचया माग्यदश्यक ततवांद्ारे सुशासनाचया 
चौकटीची मांडणी केली आहे. त्यावर आधाररत 
सुशासनासाठीची संस्ात्मक चौकट बवकबसत करणयाचा 
शासनाने प्रयत्न केला आहे. प्रशासनाकडे िघणयाचा 
लोकाबभमुख दृष्ष्कोन हा सुशासनाचा गाभा आहे. 
हा अशा वातावरणाची बनबम्यती करतो, जयात सव्य 
वगा्यतील नागररकांना त्यांचयातील क्षमतांचा पणू्य 
बवकास घडवता येतो. भारताला एक प्रबतसाद देणारे, 
उत्तरदायी, बटकाऊ आबण काय्यक्षम प्रशासन बनमा्यण 
करायचे आहे.  

प्.१ (अ) तदलथे्लया पया्चयांपैकी योगय पया्चय तनविून 
तविानथे पयूण्च करा.

 (१) लोकपताल ही संकलपनता यये्ून घयेणयता् आली.
  (अ) अमयेररकता
  (ब) युनतायटयेड रकंगडम
  (क) सवीडन
  (ड) ररियता

 (२) नतागररकताची सनद ही संकलपनता यताचता िताग  
आहये -

  (अ) POSDCORB

  (ब) रवकतास प्रितासन
  (क) सुितासन
  (ड) रबगर सरकतारी उपकम

 (ब) योगय संक्लपना सुचवा.
 ितासकीय अरधकताऱयतांचयता रवरोधता्ील ्कतारींची 

चौकिी करणतारी वयक्ती -

See the following website for additional information:

1. Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India. 
 https://meity.gov.in/divisions/national-e-governance-plan

2. Citizen Centric Administration (12th Report), 2009 Second Administrative Commission: 
Reports. Department of Administrative Reforms and Grievances, Government of India

 https://darpg.gov.in/arc-reports

3. Government of Maharashtra, E Governance Policy, 23 September 2011
 https://www.maharashtra.gov.in/PDF/e_governance_policy.pdf

सवाधयाय
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प्.४ िुमचथे मि नोंदवा.
 (१) ई-प्रितासनतामुळये ितासकीय प्ररकयता जलद झताली.
 (२) ई-प्रितासनतानये प्रितासनतालता जन्येचयता जवळ 

आणलये आहये.

प्.५ उतिर तलहा.
 समताजता्ील रवरवध घटकतांचये हक सुररक्् करणताऱयता 

ितार्ता्ील रवरवध संस्ता सपष् करता.

प्.६ तदलथे्लया मुद् दांचया आिारथे प्शनाचथे सतवसिर                 
उतिर तलहा.

 सुितासनताची पुढये रदलयेली मूलयये सरवस्रपणये सपष् करता.
 (अ) सहितागतातमक (ब) पतारदिलिक्ता
 (क) प्रर्सतादतातमक (ड) उत्रदतारयतव

उपक्रम
 (१) समताजता्ील रवरवध घटकतांचये हक सुररक्् 

करणताऱयता रताजयस्रतावरील आयोगतांची मतारह्ी 
संकरल् करता.

 (२) ‘ऑमबुडसमन’रवरयी मतारह्ी संकरल् करता.

प्.२ (अ) संक्लपनातचत्र पयूण्च करा.

 (ब) चयूक की बरोबर सकारण तलहा.
 (१) रताजकीय कतायलिकतारी प्रमुखतंारवरोधता् लोकतायुक्त 

चौकिी करू िक्ता्.
 (२) सुितासनतामधयये नथैसरगलिक संसताधनतांचता किुल्येनये 

वतापर केलता जता्ो.

प्.३ सहसंबिं सपष् करा.
 सुितासन आरण ई-प्रितासन

सुशासनाची
मलू्ये

उत्तरदाबयत्व
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६.  भधारत आणि जग

ितार्ताचयता पररताष्ट् धोरणताचता उगम सवता्ंत्यपूवलि 
कताळता् झतालता. ितार् ररिरटि वसताह् अस्तानताही 
ितार्ताचता आं्ररताष्ट्ीय संबंधतांमधयये सहिताग हो्ता. 
आं्ररताष्ट्ीय नताणयेरनधी आरण आं्ररताष्ट्ीय पुनरनलिमतालिण 
आरण रवकतास बँक यतांची रनरमलि्ी रज्ये झताली तयता रियेटन 
वूड् स परररदयेमधयये ितार् सहितागी झतालता हो्ता. ्सयेच 
संयुक्त रताष्ट्ताचंयता सनदयेलता अंर्म सवरूप रज्ये रदलये गयेलये 
तयता सॅन फ्तावनससको परररदये्ही ितार्तानये िताग घये्लता 
हो्ता. सवता्ंत्यतानं्रचये ितार्ताचये पररताष्ट् धोरण हये कताही 
बताब्ी् ररिरटि धोरणताप्रमताणयेच रतारहलये, ्र कताही 
बताब्ी् ररिरटि धोरणतापयेक्ता वयेगळये झतालये.

यता प्रकरणताचयता सुरुवता्ीलता आपण ितार्ीय पररताष्ट् 
धोरणताची उद् रदष्ये आरण ्त्वये, ्सयेच पररताष्ट् धोरणतावर 
पररणताम करणतारये घटक समजून घयेणतार आहो्.

भधारतधाचयधा पररधाष्ट िोरिधाची उद् रदषे
आं्ररताष्ट्ीय ितां््ता आरण सुरक्ता कतायम ठयेवणये हये 

ितार्ताचयता पररताष्ट् धोरणताचये एक महत्वताचये उद ्रदष् 
आहये. संरवधतानताचयता िताग IV कलम ५१ मधील 
मतागलिदिलिक ्त्वतांमधयये तयताचता समतावयेि केलता आहये. तयता् 
असये महटलये आहये, की ितार्ताचये ितासन आं् ररताष्ट्ीय 
ितां््ता आरण सुरक्येचये रक्ण आरण संवधलिन करणयतासताठी 
रवियेर प्रयतन करील. ्सयेच, सवता्ंत्य रमळतालयतापतासूनच 
आं्ररताष्ट्ीय रताजकतारणता्ील एक महत्वताची सत्ता बनून 
प्रिताविताली िूरमकता पतार पताडणयताचयता आकतांक्येचताही 
ितार्तानये नयेहमी पताठपुरतावता केलता आहये. 

ितार्ताचयता पररताष्ट् धोरणताचयता उद ्रदष्तांमधयये दयेिताचये 
सतावलििौमतव आरण एकतातम्ता यतांचये संरक्ण करणये, 
आर्लिक वृद्ी आरण रवकतासतालता चतालनता दयेणये, वयतापक 
अ्तालिनये रताष्ट्ीय सुरक्येचये ज्न करणये, यतांचता समतावयेि 
हो्ो. १९९०चयता दिकतापतासून आर्लिक वृद्ीचता चढता 
दर कतायम रताहतावता यतासताठी ितार्तानये जतागर्क 
अ्लिवयवस्येिी अरधक एकतातमीकरण सताधणयताचये धोरण 
अवलंरबलये आहये. यता कतारणतामुळये, ियेजतारी दयेितांबरोबर 

चतांगलये संबंध रताखणये, क्येत्रीय गटतांबरोबरील (उदता., 
आरसयतान, युरोपीय यरुनयन) संबंध बळकट करणये, रहंदी 
महतासतागर क्येत्र आरण इंडो-पॅरसरिक क्येत्रतामधयये ितां््ता 
आरण सुवयवस्ता रताखणये, हीदयेखील समकतालीन ितार्ीय 
पररताष्ट् धोरणताची महत्वताची उद् रदष्ये आहये्. 

भधारतधाचयधा पररधाष्ट िोरिधाची तत्वे 
 ितार्ताचयता पररताष्ट् धोरणकतयताांनता कताही मूलिू् 

्त्वये नयेहमीच मतागलिदिलिक रतारहली आहये्. ्ी 
खतालीलप्रमताणये :

• रताजयतांची सतावलििौम समतान्ता.
• सवलि रताजयतांचयता सतावलििौमतवताचता आरण प्रतादयेरिक 

एकतातम्येचता आदर.
• इ्र रताजयतांचयता अं्गलि् बताबींमधयये हस्क्येप न 

करणये.
• आं्ररताष्ट्ीय कतायद्ताचता सनमतान.
• आं्ररताष्ट्ीय आरण क्येत्रीय संघटनतांमधयये सरकय 

सहिताग.
• ितां््तापूणलि सहजीवन आरण आं्ररताष्ट्ीय 

रववतादतांचये ितां््तामय मतागतालिनये रनरताकरण यतांवर 
रव्वतास.     

७ सपटेंबर १९४६ रोजी ऑल इरंडयता रयेरडओवर 
रदलयेलयता ितारणता् परंड् जवताहरलताल नयेहरू यतांनी ितार्ीय 
पररताष्ट् धोरणताची वथैरिषट्ये सपष् केली. ्ये महणतालये, 
“जयतांचयतामुळये िू्कताळता् जतागर्क युद्ये झताली, आरण 
जये िरवषयता् तयताहूनही मोठ्ता रवनताितास कतारणीिू् 
ठर्ील अिता, परसपररवरोधी लषकरी करतारतांचयता आरण 
गटतांचयता रताजकतारणतापतासून आपलयतालता िकय्ो दूर ठयेवतावये, 
असये आमही प्रस्तारव् कर् आहो्.” इंगलंडबरोबर 
मथैत्रीपूणलि संबंध रताह्ील अिी अतािता वयक्त करून तयतांनी 
अमयेररकता आरण सोववहएट ररियता यतांनताही मथैत्री करणयतासताठी 
आमंरत्र् केलये. चीनबरोबर असलयेली मथैत्री पवूतीप्रमताणयेच 
कतायम रतारहल अिी अतािता तयतांनी वयक्त केली. आरियता 
खंडता्ील ितार्ताचयता स्तानताबद्दल ्ये महणतालये, ‘‘आमही 
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आरियताई आहो् आरण आरियता्ील लोक 
आमहतांलता इ्रतंापयेक्ता जतास् जवळचये आहये्. 
ितार्ताचये स्तान पव्चम, दरक्ण आरण आग्येय 
आरियतासताठी महत्वताचये आहये.’’  

अणलप्ततधावधाद
अरलप्त्तावताद हये ितार्ीय पररताष्ट् 

धोरणताचये एक महत्वताचये वथैरिषट् आहये. 
अरलप्त्तावतादताचता िबदिः अ्लि ‘कोणतयताही 
लषकरी करतारताचता िताग होणयतास नकतार’ असता आहये. 
युरोप, आरियता आरण जगता्ील इ्र ितागतां्ील दयेितांिी 
लषकरी करतार करून अमयेररकता आरण सोववहएट ररियता 
आपतापलये प्रितावक्येत्र रवस्तारणयताचता प्रयतन कर् हो्ये.

शीतयुद्धाचयधा कधाळधातील कधाही महत्वधाचे 
लष्करी करधार 

अमेररकरेचे लष्करी करधार : 
- North Atlantic Treaty Organisation in 

1949 (NATO)  

- ANZUS in 1951 (US, Australia, New 
Zealand) 

- South East Asia Treaty Organisation 
(SEATO) in 1954

- Central Treaty Organisation (CENTO) 
in 1955. 

सोववहएट रणशयधाचे लष्करी करधार :
- The Soviet Union and China signed a 

military alliance in 1950. 

- Warsaw Pact in 1955. 

यता दोन महतासत्तांपथैकी कोणताही एकताचयता 
नये्ृतवताखतालील लषकरी करतारताचता िताग होणयतास नकतार 
दयेऊन ितार्तानये अरलप्त्तावतादताचता मतागलि रनवडलता. दोनही 
महतासत्तापंतासून समतान अं् र रताखणयताचये धोरण ितार्तानये 
अवलंरबलये. अरलप्त्तावतादताची संकलपनता आरण धोरण हये 
्तकतालीन प्रधतानमंत्री जवताहरलताल नयेहरू यतांचये योगदतान 
आहये. िी्युद् संपलयतानं् र अरलप्त्तावतादताचयता 
प्रस्ु््येबद्दल प्र्न उिये रतारहलये, परं् ु अरलप्त्तावतादताचयता 

अणलप्ततधावधादी रधाष्टधांची पणहली णशखर पररषद, बेलग्ेड १९६१

धोरणता्ील मूलिू् मुद्दये, महणजये सव्ंत्र पररताष्ट् धोरण 
आरण ितां््येचता मतागलि, हये आजही प्रस्ु् आहये्.  

शोिधा पधाहू.
१९६१ मधयये बयेलग्रयेड यये्ये झतालयेलयता अरलप्त्तावतादी  

दयेितांचयता परहलयता रिखर परररदये् अरलप्त्तावतादताचये 
रनकर ठरवणयता् आलये. ्ये रनकर कोण्ये, ्ये िोधता

भधारतधाचयधा पररधाष्ट िोरिधालधा प्भधाणवत करिधारे 
घटक 

l	भौगोणलक घटक : दरक्ण ितार्ताची मोठी 
रकनतारपट्ी, ्सयेच उत्र आरण ईितानययेकडील रहमतालय 
पवलि्ताचयता रतांगता यतांनी ितार्ताचयता पररताष्ट् आरण सुरक्ता 
धोरणतारवरयीचयता दृवष्कोनतालता आकतार रदलता आहये. 
तयताचप्रमताणये जवळजवळ संपणूलि उत्र आरण ईितानय 
सीमयेपलीकडये चीनसतारखता मोठता दयेि असणये, यताचताही 
पररताष्ट् धोरणतावर पररणताम झतालता आहये. दरक्ण आरियता् 
ितार्ताचयता सवलि ियेजतारी दयेितांची ितार्ताबरोबर सीमता आहये, 
पण तयतांपथैकी कोणतयताही दयेिताची एकमयेकतांबरोबर सीमता 
नताही. दरक्ण आरियताचयता यता वथैरिषट्पूणलि िौगोरलक 
पररवस््ीचताही ितार्ताचयता पररताष्ट् धोरणतावर पररणताम 
हो्ो. ितार्ताचये रहंदी महतासतागरता् महततवताचये स्तान आहये. 
ितार्तालता रवस्ृ् सतागरी रकनतारता आहये. ्सयेच पव्चमयेकडये 
लक्द्ीप आरण पूवझेकडये अंदमतान आरण रनकोबतार बयेटये 
आहये्.

l	ऐणतहधाणसक घटक : यता् ितां््ता आरण सहजीवन 
यता ितार्ताचयता पतारंपररक सतांसकृर्क मूलयतांचता समतावयेि 
हो्ो. पव्चम, मधय आरण आग्येय आरियता्ील 
दयेितांबरोबरील ऐर्हतारसक, सतांसकृर्क संबंधतांचता ितार्ीय 

मधाहीत आहे कधा तुमहधांलधा ?
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पररताष्ट् धोरणतावर झतालयेलयता पररणतामतांचताही यता् समतावयेि 
हो्ो. वसताह्वताद ्सयेच वणलिियेदतालता रवरोध यतांसतारखी 
मूलयये ही ितार्ताचयता सवता्ंत्यलढ्यतादरमयतान आखली गयेली 
हो्ी.

l	आणथ्यक घटक : अरलप्त्तावतादी धोरणताचता 
रताजकीय, सतामररक, ्सयेच आर्लिक संदिलिही आहये. 
वतासताहर्क कताळतापतासून चताल् आलयेलयता गररबी आरण 
मतागतासलयेपणता्ून बताहयेर ययेणयताची ्ीव्र गरज ितार्तालता 
जताणव् हो्ी. आर्लिक मद्ीबरोबर जर अटी लतादलयता 
जता् अस्ील ्र अिी मद् ितार्तानये नताकतारली आहये. 
आयता्-पयतालियी धोरण आरण सतावलिजरनक क्येत्रताचये महत्व  
यतांचता ितार्ताचयता पररताष्ट् धोरणतावर मोठता पररणताम झतालता. 
१९९१ नं्र उदतारीकरण, खतासगीकरण आरण 
जतागर्कीकरणताचये धोरण अवलंरबलयतानं्र ितार्ीय 
पररताष्ट् धोरणता् अनयेक मूलिू् बदल घडून आलये. 

l	रधाजकीय घटक : ितार्ताचये पररताष्ट्धोरण 
बनवणयता् आरण रताबवणयता् ितासनताचये कतायलिकतारी मंडळ 
महत्वताची िूरमकता बजताव्ये, ्र संसद ‘जतागलयता’ची 
(watch dog) िूरमकता बजताव्ये. रताजकीय नये्ृतवताचता 
पररताष्ट् धोरणतावर मोठता प्रिताव अस्ो. जवताहरलताल 
नयेहरू, लतालबहतादूर ितासत्री, इरंदरता गतांधी, रताजीव गतांधी, 
पी.वही.नररसंहरताव, अटलरबहतारी वताजपयेयी, मनमोहन रसंग 
आरण नरेंद मोदी यता प्रधतानमंत्यतांनी ितार्ताचये पररताष्ट् 
धोरण घडवणयता् रनणतालियक िूरमकता बजतावली आहये. 
पररताष्ट् धोरणताचता आरताखडता बनवणये आरण रताजकीय 
नये्ृतवतालता तयतारवरयी सल्ता दयेणये, यता् पररताष्ट् मतं्रतालय 
महत्वताची िूरमकता रनिताव्ये. तयतारिवताय रताष्ट्ीय सुरक्ता 
सल्तागतार यतंाचताही पररताष्ट् धोरण ठरवणयता् महत्वताचता 
सहिताग अस्ो.  

l	आंतररधाष्टीय वयवसथधा : िी्युद्ताचयता कताळता् 
द् रवधृवीय वयवस्ता आरण महतासत्तांचये रताजकतारण यतांचता 
ितार्ीय पररताष्ट् धोरणतावर प्रिताव पडलता. तयताचप्रमताणये, 
िी्यदु् संपलयतानं्र ितार्ताचयता पररताष्ट् धोरणता् मोठये 
बदल घडलये. आं्ररताष्ट्ीय वयवस्येप्रमताणये क्येत्रीय 
वयवस्येचताही ितार्ताचयता पररताष्ट् धोरणतावर प्रिताव पडलता 
आहये. िी्युद्ोत्र कताळता्ील ितार्-अमयेररकेदरमयतानचता 
संवताद, १९६० चयता दिकतानं् रचता चीन-पतारकस्तान 

संवताद आरण १९९० नं्र ररियता आरण चीन यतांचयता्ील 
सुधतारलयेलये संबंध यतांचता ितार्ताचयता पररताष्ट् धोरणतावर 
पररणताम झतालयेलता रदसून यये्ो.

भधारतधाचे जगधाबरोबरील संबिं
प्रतययेक दयेिताचये पररताष्ट् धोरण हये जगता्ील इ्र 

दयेितांिी संबंध स्तापन करून ्ये वताढवणयताचये सताधन आहये. 
सवता्ंत्यतानं्र ितार्तानये जगता्लयता बहु्येक दयेितांिी संबंध 
प्रस्तारप् केलये आहये्. सवलिच दयेितांिी सतारखयेच चतांगलये 
आरण जवळचये संबंध असणये हये िकयही नस्ये आरण 
आव्यकही नस्ये. कताही दयेितांबरोबरील संबंध इ्र 
दयेितांपयेक्ता जवळचये अ्वता चतांगलये अस्ता्. सतामतानयपणये 
एखताद्ता दयेितासताठी ियेजतारी दयेितांबरोबरील संबंध महत्वताचये 
अस्ता्. मोठ्ता सत्तांबरोबरील संबंध सवलि दयेितांसताठी 
महत्वताचये अस्ता्.

यता ितागता् आपण ्ीन मोठ्ता दयेितांबरोबरचयता, 
्सयेच ितार्ताचयता ियेजतारी रताष्ट्तांबरोबरचयता संबंधतांचता 
आढतावता घयेणतार आहो्.

मोठ्धा सततधा 
अमयेररकता ही िी्युद्कताळता्ील दोन महतासत्तांपथैकी 

एक हो्ी. आज िी्युद्ोत्र जगता्ील ्ी एकमयेव 
महतासत्ता आहये. िी्युद्कताळता् सोववहएट ररियता ही 
दुसरी महतासत्ता हो्ी. ररियता हता र्चता वतारसदतार दयेि 
एकरवसतावयता ि्कता् एक मोठी प्रिताविताली सत्ता 
महणून उदयतास आलता आहये. यताच कताळता् चीनचताही 
मोठी सत्ता महणून उदय झतालता आहये. एकरवसतावयता 
ि्कता् उदयतालता आलयेलयता नवीन सत्तांपथैकी ितार् हताही 
एक आहये, असये महटलये जता्ये. 

अमेररकधा : ितार् दयेि सव्ंत्र झतालता ्येवहता ितार्ताचये 
अमयेररकेबरोबरील संबंध चतांगलये हो्ये. ररिटनचये प्रधतानमंत्री 
चरचलिल यतांचयतािी अटलतांरटक सनदयेरवरयी वताटताघताटी 
कर्तानता अमयेररकेचये रताष्ट्ताधयक् एि.डी. रूझवयेलट यतांनी 
ितार्ताचयता सवता्ंत्यताचयता मतागणीलता पतारठंबता दिलिरवलता 
हो्ता. मतात्र, िी्युद्ता्ील घटनतांरवरयी ितार् आरण 
अमयेररकता यतांची म्ये अगदीच रिन् हो्ी. तयतामुळये 
िी्युद्ताचयता कताळता् तयता दोघतां्ील संबंध बहु्तांिी 
्णतावताचये रतारहलये. 
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हंगयेरी आरण चयेकोसलोवहयेरकयता यये्ील 
पयेचप्रसंगतारवरयी ितार्ताचये सव्ंत्र म् आरण अमयेररकेचयता  
ववहए्नताममधील हस्क्येपताचता ितार्तानये केलयेलता रनरयेध, ही 
अमयेररकेचयता नतारताजीची कताही कतारणये हो्ी, ्र दुसऱयता 
बताजूलता, अमयेररकेची कता्मीरचयता पयेचप्रसंगतारवरयीची 
िूरमकता ही ितार्तासताठी स््ची डोकेदुखी हो्ी. 
१९७०चयता दिकतापतासून अमयेररकता, पतारकस्तान आरण 
चीन यतंाची जवळीक ही ितार्ताची मोठी समसयता हो्ी.  

िी्युद् संपलयतानं् र आरण सोववहएट ररियताचये 
रवघटन झतालयतानं्रही ितार्-अमयेररकता संबंध लगयेच 
सुधतारलये नताही्. ितार्तालता अवकताि ्ंत्रज्तानता्ील मद् 
्तांबवतावी यताकरर्ता अमयेररकेनये नवयतानये जनमतास आलयेलयता 
ररियतावर दबताव आणलता. १९९८ मधील ितार्ताचयता 
दुसऱयता अणुचताचणीनं् र अमयेररकेनये ितार्तावर रनबांध 
लतादलये हो्ये. 

रवसतावयता ि्कताचयता ियेवटी ितार्-अमयेररकता 
संबंधतांचये सवरूप बदलू लतागलये. ितार्तानये रताष्ट्ताधयक् जॉजलि 
बिु यतांचयता दहि्वतादरवरोधी युद्ताचयता िूरमकेलता 
पतारठंबता रदलता. अमयेररकेची कता्मीर प्र्नतारवरयीची 
िूरमकता हळूहळू ितार्तालता अनुकूल हो् गयेली. 
पतारकस्तानवस्् दहि्वतादी गटतांनी २००१ मधयये ितार्ीय 
संसदयेवर हल्ता केलता, ्येवहता पतारकस्ताननये अिता प्रकतारये 
सीमतापतार दहि्वतादतालता पताठबळ दयेणये ्तांबवतावये असये 
अमयेररकेनये पतारकस्तानलता बजतावलये. २००८ मधील ितार्-

अमयेररकता नतागरी आवणवक 
सहकतायलि करतारतामुळये यता दोनही 
दयेितांचयता संबंधतांनता वयेगळये वळण 
रमळतालये.  

अमयेररकेसताठी ितार् हता 
इंडो-पॅरसरिक क्येत्रता्ील एक 
महत्वताचता ितागीदतार आहये. 
ितार्तासताठी अमयेररकता हता 
गुं्वणुकीचता मोठता स्ो् आरण 
वयतापतारता्ील मोठता ितागीदतार 

आहये. यता दोन दयेितां्ील संरक्णरवरयक संबंधतांमधयये 
सता्तयतानये वताढ हो् आहये. ्सयेच हये दोनही दयेि ितार्-
अमयेररकता - जपतान, ितार् - अमयेररकता - जपतान - ऑसटट्येरलयता 
अिता बहुअक्ीय वयतासपीठतांवरील ितागीदतार आहये्. 

सोववहएट रणशयधा/रणशयधा : सोववहएट ररियताबरोबरील 
संबंध हये िी्युद्कताळता्ील ितार्ताचये सवतालिरधक रटकताऊ 
संबंध हो्ये. ितार्ताचयता सतावलिजरनक क्येत्रता्ील अवजड 
उद्ोगतांसताठी सोववहएट ररियतानये ्ंत्रज्तान आरण कमी 
वयताजदरताचये कजलि अिी मद् दयेऊ केली. ितार्ताचयता 
संरक्ण दलतांनता महत्वताची िसत्रतासत्रये पुरवली, ्सयेच 
यतांपथैकी कताही िसत्रतासत्रतांचये ितार्ता् उतपतादन करणयताचये 
करतारही केलये. यता दोन दयेितां्ील संबंधतांमधयये १९७१ चता 
ितार्-सोववहएट मथैत्री करतार हता एक महत्वताचता टपपता 
हो्ता. 

अमेररकन डधाक सेवेचे रदवधाळी 
णनणमतत कधाढलेले पोसटधाचे 

णतकीट

२००८ चयता नतागरी आवणवक सहकतायलि 
करतारतानवयये ितार्तानये अणुप्रकलपताचंये ‘नतागरी’ आरण 
‘लषकरी’ असये रविताजन करून नतागरी अणुप्रकलप 
आं्ररताष्ट्ीय अणुउजतालि आयोगताचयता दयेखरयेखी खताली 
आणलये. तयताबदलयता् अमयेररकेनये ितार्ताचयता नतागरी 
अणुप्रकलपताबंरोबर संपूणलि सहकतायलि करणयताचये मतानय 
केलये; जयतामुळये ितार् हता अणवसत्र प्रसतारबंदी 
करतारताचयता बताहयेर रताहूनही अणवसत्र क्म्ता बताळगू 
िकणतारता आरण आवणवक वयतापतारता् सहितागी होऊ 
िकणतारता एकमयेव दयेि झतालता आहये.

भधारत-रणशयधा संयुक्त पोसटधाचे णतकीट

सोववहएट ररियताचयता रवघटनतानं्रचयता सुरवता्ीचयता 
कताही वरताांमधयये ितार् आरण नवयतानये रनमतालिण झतालयेलता 
ररियता यतांचये संबंध चतांगलये नवह्ये. १९९०चयता दिकताचयता 
ियेवटी ्ये सुधतारतायलता लतागलये. सुखोई लढताऊ रवमतानये 

मधाहीत आहे कधा तुमहधांलधा ?
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आरण रिमहोस क्येपणतासत्रये यतांचयता एकरत्र् उतपतादनतासताठी 
ररियतानये ितार्ताबरोबर करतार केलये. कुडनकुलम यये्ील 
अणुउजतालि प्रकलपतासताठी अणुिट्टता दयेणयताचयेही तयतानये मतानय 
केलये. ररियतानये आपली “ॲडरमरल गोिलिकॉव” नतावताची 
रवमतानवताहू युद्नौकता ितार्तालता रवक् रदली, जी आज 
“आयएनएस रवकमतारदतय” यता नतावतानये ओळखली जता्ये. 
ररियता्ून ययेणतारी िसत्रतासत्रये हता आजही दोन दयेितां्ील 
संबंधतांचता पतायता आहये. तयतारिवताय ररियता्ील सताखतालीन-
१ यये्ील ्येलक्येत्रता् दोनही दयेितांची गुं्वणूक आहये, 
जयता्ून ितार्ताची ऊजतालि सुरक्येची गरज अधोरयेवख् हो्ये.

चीन : १९४९ मधयये चीनमधयये कमयुरनसट कतां्ी 
झताली. कमयुरनसट चीनलता मतानय्ता दयेणताऱयता सुरुवता्ीचयता 
कताही दयेितांपथैकी ितार् हता एक हो्ता. तयतानं्र यता दोन 
दयेितांमधयये मथैत्रीपूणलि संबंध प्रस्तारप् झतालये. १९५४ मधयये 
यता दोन दयेितांनी वयतापतार आरण सहकतायतालिचता करतार केलता, 
जयतायोगये ितार्तानये र्बयेटवरील चीनचयता सतावलििौमतवतास 
मतानय्ता रदली. 

मतात्र १९५० चयता दिकताचयता अखयेरीस ितार् आरण 
चीन यतंा्ील संबंध ्ताणलये जताणयतास सुरुवता् झताली. 
तयताचये एक कतारण हो्ये यता दोन दयेितां्ील सीमता रववताद 
– जयता् ितार्ता्ील लडताख रताजयता्ील अकसताई चीनचता 
िताग आरण ईितानययेकडील ‘नयेिता’ महणजयेच आजचता 
अरुणताचल प्रदयेि, यतांचता समतावयेि हो्ो. तयतावरून १९६२ 
मधयये झतालयेलयता ितार्-चीन युद्ता् ितार्ताचता परतािव 
झतालता. तयतानं्र दोघतांनी आपतापसतां्ील रताजनरयक संबंध 
्ोडलये. ितार् आरण चीन यतांचये र्बयेटचयता दजतालिबताब् 
दयेखील म्ियेद आहये्. दलताई लतामता यतांनता ितार्ता् 
रताजकीय आश्रय दयेणयतावरून चीननये ितार्तारवरुद् टीकता 
केली आहये.

१९७६ मधयये ितार् आरण चीनमधील रताजनरयक 
संबंध पुनहता प्रस्तारप् झतालये. प्रधतानमंत्री मोरतारजी दयेसताई 
आरण रताजीव गतांधी यतांचयता कताळता् द ्रवपक्ीय संबंध 
सुधतारणयताचये प्रयतन झतालये. दीघलिकतालीन सीमता रववताद 
सोडवणयतासताठी संयुक्त कतायलिगटतांची स्तापनता करणयता् 
आली. दोनही दयेितांदरमयतान प्रतयक् रनयंत्रण रयेरयेवर ितां््ता 
व सौहतादलिपूणलि वता्तावरण रताखणयताचता करतार झतालता. 

एकरवसतावयता ि्कता्ील ितार्-चीन संबंधतांचये 
सवरूप खूप गुं् तागुं् ीचये आहये. एकता बताजूलता, दोनही 
दयेितां्ील सीमता रववतादताचये अजूनही रनरताकरण झतालयेलये नताही, 
तयतामुळये दोहोंदरमयतान अधूनमधून ्णताव रनमतालिण हो्च 
अस्ो. दुसऱयता बताजूलता ितार्ताचयता रसकीम रताजयता्ील 
न्ू लता रस्ता द ्रवपक्ीय वयतापतारतासताठी खुलता करणयता् 
आलता आहये. गयेलयता दोन दिकता् दोहोंदरमयतानचये वयतापतारी 
संबंध वृद ्रधंग् झतालये आहये्. आज चीन ितार्ताचयता सवताां् 
मोठ्ता वयतापतारी ितागीदतारतांपथैकी एक आहये. चीनचयता 
महत्वताकतांक्ी “बयेलट अँड रोड” प्रकलपतारवरयी ितार्ताचयता 
कताही िंकता आरण आक्येप आहये्. ्रीही जतागर्क वयतापतारी 
संघटनता आरण वता्तावरण बदलतारवरयीचयता वताटताघताटी यतां् 
ितार् आरण चीन एकमयेकतांचये ितागीदतार आहये्. चीनचता 
पतारकस्तानलता असलयेलता पतारठंबता हीदयेखील ितार्तासताठी एक 
समसयताच आहये. 

भधारत-एक उगवती सततधा 
आज चीन आरण ितार् हये आं् ररताष्ट्ीय संबंधतानता 

आकतार दयेऊ िकणताऱयता दयेितांमधयये गणलये जता्ता्. 
लोकसंखययेचयता दृष्ीनये ितार् हता जगता् दुसरता मोठता दयेि 
आहये, ्ो जगता्लयता सवताां् मोठ्ता अ्लिवयवस्तांपथैकी एक 
आहये. ्सयेच ितार् हता जगता्लता सवताां् मोठता लोकिताही 
दयेि आहये. 

आवणवक, अवकताि आरण इलयेकटट्ॉरनकस ्तं्रज्तानताचयता 
क्येत्रता् ितार्तानये लक्णीय प्रग्ी केली आहये. यतामुळयेच 

भधारत-चीन दरमयधानचयधा सीमेलगतचधा वयधापधार, नथू लधा
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जगता्लयता सवताां् मोठ्ता वीस अ्लिवयवस्तांचयता 
वयतासपीठतावर, महणजयेच ‘जी-२० िोरम’ मधयये ितार्तालता 
स्तान रमळतालये आहये. सवतालिरधक दरतानये वृद ्रधंग् होणताऱयता 
जगता्ील चतार अ्लिवयवस्तांमधयये (रिताझील, ररियता, ितार् 
आरण चीन - BRIC) ितार् एक आहये. तयतानं्र यता 
गटता् २०१० सताली दरक्ण आरफ्केचता समतावयेि झतालता. 
यता गटतालता आ्ता ‘BRICS’ असये महटलये जता्ये. 
१९९०चयता दिकताचयता अखयेरीस ररियताचये पररताष्ट् मतं्री 
ययेवगयेनी रप्रमताकोव यतांनी ररियता-चीन-ितार् अिी 
रत्रपक्ीय रिखर परररदयेची कलपनता मतांडली जी एक प्रकतारये 
ितार् ही उगव्ी प्रतादयेरिक सत्ता आहये यतालता रदलयेली 
मतानय्ता हो्ी.

शेजधारी देश 
दरक्ण आरियता्ील सगळ्ता दयेितांचयता सीमता 

ितार्तालता लतागून आहये्. मयतानमतार, चीन, श्रीलंकता, 
पतारकस्तान, बतांगलतादयेि, ्तायलंड, इंडोनयेरियता हये सगळये 
दयेि ितार्ताचये ियेजतारी आहये्. यतारिवताय रहंदी महतासतागर 
क्येत्रता्ील दयेि, जये पवूलि आरफ्कता,  परिलियन आखता् ्ये 
मलयेरियता, ववहए्नतामपयां् पसरलयेलये आहये् आरण रहंदी 
महतासतागरतावर अवलंबून असलयेलता मधय आरियताई प्रदयेि 
हता ितार्ताचता रवस्तारर् ियेजतार आहये.  सवता्ंत्योत्र कताळता् 
यता सगळ्ता दयेितांिी चतांगलये संबंध प्रस्तारप् करणये हये 
ितार्ताचयता पररताष्ट् धोरणताचये एक महत्वताचये उद ्रदष् 

रतारहलयेलये आहये.

नकधाशधावर शोिधा.
अिगतारणस्तान हता ितार्ताचयता सीमयेलग्चता दयेि 

आहये कता?

प्रधतानमंत्री जवताहरलताल नयेहरूंनी आरियताई आरण 
आरफ्की प्रतादयेरिकवतादताची संकलपनता मतांडली आरण सवलि 
नवसव्ंत्र दयेितांची एकजूट करणयताचता प्रयतन केलता. यताची 
पररण्ी १९४७ ची आरियताई परररद आरण १९५५ 
मधयये इंडोनयेरियता्ील बतांडुंग यये्ील रिखर परररदये् 
झताली. मतात्र, िी्युद्ताचयता प्रसतारतामुळये ही कलपनता मूळ 
धरू िकली नताही. 

१९४७ मधयये ितार्ताची िताळणी झताली आरण 
पतारकस्तानची (पवूलि आरण पव्चम पतारकस्तान) सव्ंत्र 
रताषटट् महणून रनरमलि्ी झताली. सवता्ंत्यताचयता कताळतापतासूनच 
ितार् आरण पतारकस्तान यतांचये ्णतावताचये संबंध हो्ये. तयता् 
मुखय प्र्न हता कता्मीरबताब् हो्ता. तयता दोनही 
रताष्ट्तांदरमयतान कता्मीरचयता प्र्नतावरून १९४७-४८ मधयये 
युद् झतालये. तयतानं्र कता्मीरची रवितागणी झताली व पुढये 
१९६५ मधयये पुनहता कता्मीर प्र्नतावरून युद् झतालये. 
१९७१ चयता ितार्-पतारकस्तान युद्तानं्र बतांगलतादयेिताची 
रनरमलि्ी झताली. कता्मीरबताब्चयता वतादताचये सवरूप हये 
सुरुवता्ीलता सीमतावतादताचये हो्ये. पुढये १९९० चयता दिकता् 

लधाल चौक, श्ीनगर - दोन णभन्न रूपे
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तयतालता दहि्वतादताचये सवरूप आलये. आज दयेखील 
कता्मीरचता प्र्न हता दोनही दयेितां्ील सवताां् महत्वताचता 
मतानलता जता्ो.

पतारकस्तानचये चीनिी असलयेलये वताढ्ये संबंध हता 
दयेखील ितार्ताचयता दृष्ीनये रचं्येचता रवरय आहये. चीननये 
पतारकस्तानमधयये China-Pakistan Economic 

Corrider चयता आधतारये गुं् वणूक करणयतास सुरुवता् 
केली आहये.

ितार्-पतारकस्तान दरमयतान ितां््ता प्रस्तारप् 
करणयताचये अनयेक प्रयतन झतालये आहये्. तयता् १९७२ चता 
‘रसमलता करतार’ आरण १९९९ चता ‘लताहोर करतार’ यतांचता 
उल्येख कर्ता ययेईल, परं् ु तयता् ितार्ताचयता यता प्रयतनतांनता 
पतारकस्तानकडून योगय प्रर्सताद रमळ्तानता रदस् नताही.

जयतानंता “रहमतालयीन रताजवटी” महटलये जता्ये ्ये नयेपताळ, 
रसकीम आरण िूटतान हये वसताह्कताळता् ररिरटि सत्येचयता 
प्रिुतवताखतालील दयेि हो्ये. सवता्ंत्यतानं्र ितार्तानये तयता 
दयेितांिी ्िताच प्रकतारचये करतार केलये. सतागरी रकनतारता 
नसलयेलयता यता रहमतालयीन रताजवटींनता ितार्ीय िूमी्ून 
समदुप्रवयेि रमळतालता; ्सयेच ितार्तानये यता दयेितांचयता संरक्णताची 
जबताबदतारी सवीकतारली. ितार्तानये यता दयेितांचयता अं्गलि् 
बताबींमधयये हस्क्येप न करणयताचये धोरण पताळलये आहये.  

१९७५ मधयये रसकीमनये ितार्ता् रवलीन होणयताचये 
ठरवलये. आज ्ये ितार्ीय संघरताजयता्ील एक रताजय आहये. 

ितार्ताचयता नयेपताळबरोबरील संबंधता् अनयेक चढ-उ्तार 
आलये. २००६ मधयये ितार्तानये नयेपताळलता अं् गलि् यतादवी्ून 
बताहयेर पडून संवथैधतारनक ितासनताकडये वताटचताल करणयतास 
मद् केली. िूटतानबरोबरील संबंध बवहंिी मथैत्रीचये रतारहलये. 
अलीकडचयता कताळता् ितार्तानये िूटतानलताही संवथैधतारनक 
रताजयेिताही प्रस्तारप् करणयतास मद् केली.  

१९७१ मधयये बतांगलतादयेितालता सवता्ंत्य रमळणयता् 
ितार्तानये केलयेलता हस्क्येप रनणतालियक ठरलता. यता नवयता 
दयेितािी ितार्ताचये संबंध सुरुवता्ीलता अगदी चतांगलये हो्ये. 
मतात्र, बतांगलतादयेिताचये परहलये प्रधतानमंत्री ियेख मुजीब उर-
रहमतान यतांचयता हतययेनं्र ्ये रबघड् गयेलये. िू-सीमता आरण 
सतागरी सीमता यतांवरील रववताद, ्ीस्ता नदीचयता पताणयताचयता 
वताटपतावरील रववताद यता दोन दयेितांचयता संबंधता्ील कताही 
समसयता होतयता, परं् ु गयेलयता पताच वरताांहून अरधक कताळ 
यता दोन दयेिता्ील संबंध मथैत्रीचये रतारहलये आहये्. सीमतापतार 
दहि्वताद आरण अं्गलि् रवदोह यता दोनही दयेितांचयता 
सतामताईक समसयता आहये्. अलीकडयेच ितार् आरण 
बतांगलतादयेितानये सतागरी सीमयेवरील आरण land enclave 

रववताद यिसवीपणये सोडवलता आहये.
रिह्मदयेि (आ्ताचता मयतानमतार) आरण रसलोन 

(आ्ताचता श्रीलंकता) हये ररिरटि ितार्ताचता िताग हो्ये. 
सवता्ंत्यतानं्र ितार्तानये यता दोनही दयेितांिी चतंागलये संबंध 
प्रस्तारप् केलये. ितार्, पतारकस्तान आरण इंडोनयेरियता 

फराक्का बिंारा : १९९६ साली फराक्का यथे्ील गंगा नदीचया पा्याचया वा्टपाबाबि भारि आतण बांगलादथेश यांचयामधयथे करार झाला.
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यतांचयता बरोबरीनये हये दोनही दयेि १९५५ चयता बतांडुंग 
परररदयेचये सहरनमंत्रक हो्ये. 

श्रीलंकेबरोबरील संबंधता् चतांगलये आरण वताईट अिी 
दोनही पवझे ययेऊन गयेली. श्रीलंकेबरोबरील सतागरी सीमता 
रववतादतासपद हो्ी आरण तयता अनरुंगतानये दोनही दयेितां्ील 
मवच्मतार नकळ्पणये एकमयेकतांचयता सतागरी सीमता ओलतांडून 
दुसरीकडये गयेलयतामुळये पकडलये जताणयताची समसयताही हो्ी. 
तयताचप्रमताणये श्रीलंके् ील ्रमळ प्र्न हतादयेखील द ्रवपक्ीय 
संबंधता्ील एक समसयता हो्ी. एलटीटीईलता (रवदोही 
्रमळ गट, जो पुढचयता कताळता् एक दहि्वतादी गट 
झतालता) पतारठंबता रदलयताचता आरोप श्रीलंकेनये ितार्तावर 
केलता हो्ता. १९८७ मधयये श्रीलंकेचये ्तकतालीन रताष्ट्ताधयक् 
जयवदलिनये यतांचयता रवनं्ीवरून ितार्तानये श्रीलंके् ‘ितां्ीसयेनता’ 
पताठवली हो्ी. तयतानं्र दोनही दयेितांमधयये वताईट संबंधतांचये 
एक मोठये पवलि ययेऊन गयेलये. मतात्र, दोनही दयेितां्ील 
सधयताचयता ितासनताचयता कताळता् संबंध पुनहता एकदता सुधतारलये 
आहये्.

१९६२ चयता लषकरी उठतावतानं्र मयतानमतारनये सव्ःवर 
बताहयेरचयता जगतापतासून अरलप्त रताहणयताचये धोरण लतादलये, 
जयतामुळये ितार्-मयतानमतार संबंध ्ंडतावलये. १९९२ मधयये 
ितार्तानये लोकिताहीवतादी चळवळीलता आरण र्चयता नयेतयता 
ऑंग सतान सु ची यतांनता पतारठंबता दिलिवलता हो्ता, मतात्र 
तयतानं्र लगयेचच ितार्तानये मयतानमतारमधील लषकरी 
रताजवटीिी संबंध सुधतारलये. ईितानय ितार्ता्ील अनयेक 
रवदोही गट आरण तयतांचये मयतानमतारमधयये दडलयेलये नये्ये 
यतांचयतारवरोधता्ील ितार्ताचयता कतारवताईलता यि ययेणयता् 
मयतानमतारचयता लषकरी रताजवटीनये रदलयेलता पतारठंबता अर्िय 
महत्वताचता ठरलता. 

पव्चम आरियताई क्येत्र ितार्तासताठी नयेहमीच 
महत्वताचये रतारहलये आहये. आर्लिक रवकतासताचये इंरजन 
असलयेलये खरनज ्येल यताच क्येत्रता्ील दयेितांमधून यये्ये. 
अ्तालि्, पव्चम आरियता्ील दयेितांिी चतांगलये संबंध 
ठयेवणयतासताठी ितार्तास इ्रही अनयेक कतारणये आहये्. इरताण 
हता एक पतारंपररक रमत्र आहये. मधययुगीन कताळतापतासूनचये 
सतांसकृर्क आरण रताजकीय संबंध रटकून रतारहलये आहये् 
आरण रवसतावयता ि्कता्ील संबंधतांनता तयतांनी आकतार 

रदलता आहये. ्सयेच सौदी अरयेरबयताबरोबरील संबंधही 
केवळ खरनज ्येलताबताब्चये नसून ऐर्हतारसक आरण 
धतारमलिक घटकतांनी तयतालता आकतार रदलता आहये. पॅलयेवसटनी 
जन्येलता आरण पॅलयेवसटन मुक्ती संघटनयेलता ितार्तानये 
नयेहमीच खंबीर पतारठंबता रदलता आहये. पव्चम आरियताई 
दयेिताबरोबरील मथैत्रीचये संबंध आणखीही एकता कतारणतासताठी 
महत्वताचये आहये्. तयतामुळये पतारकस्तानवर एक प्रकतारचता 
दबताव यये्ो. तयताचबरोबर ितार्तानये इस्ताएलबरोबर उत्म 
संबंध रताह्ील यताची खबरदतारी घये्ली आहये. इस्ताएल 
ितार्ता् हताय-टयेक संरक्ण सतामग्री पुरवणतारता एक 
महत्वताचता दयेि आहये.

सवता्ंत्यतानं्र जवताहरलताल नयेहरू यतांनी आरियताई 
दयेितांची एकी करणयताचता प्रयतन केलता. इंडोनयेरियता हता यता 
प्रयतनता्ील ितार्ताचता एक महत्वताचता ितागीदतार हो्ता. 
परं् ु १९६० चयता दिकता् इंडोनयेरियताबरोबरील संबंध 
हळूहळू ्ंडतावलये. िी्युद्ताचयता कताळता् आग्येय 
आरियता्ील बहु्येक दयेितांिी ितार्ताचये संबंध अगदी 
नताममतात्र हो्ये, कतारण हये दयेि िी्युद्तामुळये झतालयेलयता 
गटबताजीमधयये ितार्ताचयता रवरुद् बताजूलता हो्ये. ववहए्नताम 
हता तयतालता एक अपवताद हो्ता. ितार्तानये ववहए् रमनहचयता 
संघरतालिलता पतारठंबता रदलता हो्ता आरण अमयेररकेचयता 
ववहए्नताममधील हस्क्येपतालता रवरोध केलता हो्ता. आज 
ववहए्नताम हता ितार्ताचता एक महत्वताचता ितागीदतार दयेि 
आहये. यता दोन दयेितां्ील संबंध वयतापतार, ्ंत्रज्तान आरण 
लषकरी क्येत्रता् रवस्तारलये आहये्. 

पूवतालिरिमुख धोरण आरण पूवतालिरिमुख करृ्िील्ता 
यतांचता िताग महणून ितार्तानये यता क्येत्रता्ील दयेितांिी संबंध 
सुधतारणयतास सुरुवता् केली आहये. आज ितार्ताचये 
रसंगतापूरबरोबर अर्िय चतांगलये संबंध आहये् आरण हता 
दयेि ितार्ताचता एक प्रमुख वयतापतारी ितागीदतार ्सयेच ितार्ता् 
गुं् वणूक करणयतास उतसुक असता दयेि आहये. तयताचप्रमताणये 
जपतान, ्तायलंड, मलयेरियता आरण इंडोनयेरियताबरोबरील 
संबंधही सुधतारलये आहये्. वयतापतारी मतागताांची सुरक्ता, 
चताचयेरगरीरवरोधी कतारवतायता, सतागरी संसताधनतांची सुरक्ता हये 
ितार्ताचयता यता दयेितांबरोबरील सहकतायतालिचये महत्वताचये मुद्दये 
आहये्.
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शीतयुद्ध संपलययानंतर आग्नेय आशशययातील 
आंतररयाष्ट्ीय संबंधयांनी वनेगळनेच वळण घनेतलने. आशसययानचने 
सदसयतव पयाचवरून वयाढून दहयावर पोचलने आशण तो गट 
यया क्नेत्यातील एक बलशयाली गट बनलया. आशसययाननने 
महत्वयाचयया दनेशयांशी आश्थिक भयागीदयारी प्रस्याशपत 
करणययास सुरुवयात केली. ययाचया भयारतयालयाही फयायदया 
झयालया. भयारतयाचया आशसययानबरोबर मुक्त वययापयारयाचया करयार 
आहने. तसनेच आशसययान-पुरसककृत क्नेत्ीय सुरक्या संघटनया, 
आशसययान रीजनल फोरमचयाही तो एक सदसय आहने. 

सयाक्क, शयांघयाय सहकयायथि संघटनया, ययांसयारखयया अननेक 
क्नेत्ीय संघटनयामधयने भयारत एक ककृतीशील सदसय आहने. 
तसनेच भयारतयानने सवतः BIMSTEC, मनेकयाँग-गंगया 
सहकयायथि ययांसयारखयया अननेक गटयांनया चयालनया शदली आहने.     

आफ्रिका 
१९५० आशण १९६० चयया दशकयात आशरिकेतील 

वसयाहतवयादशवरोधी, रयाष्ट्ीय सवयातंत्ययाचयया चळवळी आशण 
तने्ील भयारतीय वंशयाचने लोक हने भयारतयाचयया आशरिकया 
धोरणयाचने लक्य होतने. भयारतयानने वंशवयादी भनेदयाभनेदयालया 
शवरोध केलया. हरयारने यने्ील अशलप्ततयावयादी चळवळीचयया 
शशखर पररषदनेदरमययान शनमयाथिण केलनेलयया ‘आशरिकया फंड’ 
(Action For Resisting Invasion, Colonialism 

and Apartheid Fund - Africa Fund) यया मयाधयमयातून 
दनेखील मदत केली गनेली.

आफ्रिकेबरोबरील भारताच्ा संबंधात अनेक मुद्े 
आफ्ि संधी आहेत :
(i) १९९० नंतर बदललनेलयया जयागशतक वयवस्नेत ऊजयाथि 

सुरक्नेचया मुद्या ऐरणीवर आलया आहने. सधयया 
भयारतयाचयया खशनज तनेल आययातीपैकी सुमयारने २४% 
तनेल आशरिकेतून यनेतने. भयारतीय तनेल कंपनययांनी 
आशरिकेतील तनेलखयाणीमधयने गुंतवणूक केली आहने. 
ONGC Videsh ची सुदयान आशण इशजप्तमधयने, 
ONGC Mittal Energy ची नयायजनेररययात 
गुंतवणूक आहने; तर ररलयायनस समूहयाचयया नयायजनेररयया, 
अंगोलया, चयाड, कॅमनेरून, कॉंगो यने्ने वयाटयाघयाटी 
चयालू आहनेत.

(ii) भयारतीय उद्ोग क्नेत्यानने आतया आशरिकेत रस 
घययायलया सुरुवयात केली आहने. तने आशरिकेतील 
शवकसनशील दनेशयांनया तंत्ज्यान आशण इतर मदत 
दनेणययाची शकयतया आहने.

(iii) पवूथि आशण दशक्णी आशरिकी दनेशयात शमळून भयारतीय 
वंशयाचने सुमयारने दोन कोटी लोक रयाहयातयात. भयारतयानने 
आतया तययांचययाकडने अशधक सकयारयातमक दृष्ीनने 
पयाहयायलया सुरुवयात केली आहने.

(iv) शहंदी महयासयागरयातील सुरक्या हया भयारतयासयाठी 
कयाळजीचया मुद्या आहने. भयारतयाचयया यया सयामररक 
दृष्ष्कोनयात सोमयाशलययापयासून दशक्ण आशरिकेपययंतचने 
सवथि दनेश यनेतयात. सोमयाली समुद्यातील चयाचनेशगरीचयया 
वयाढतयया घटनया आशण दहशतवयादयाचया वयाढतया धोकया 
हने भयारतयासयाठी संवनेदनशील मुद्ने आहनेत.

(v) भयारतयातील अग्रगणय सैशनकी प्रशशक्ण संस्या हने 
आशरिकी दनेशयांचने आकषथिण आहने. पुणययातील रयाष्ट्ीय 
संरक्ण प्रबोशधनी (NDA) (यने्ील ‘सुदयान बलॉक’ 
नयावयाची मुखय इमयारत हने भयारत-सुदयान सहकयाययाथिचने 
प्रतीक आहने), डनेहरयाडूनची इशंडयन शमशलटरी 
अकयादमी आशण वनेशलंगटन यने्ील सटयाफ कॉलनेज 
ययांचया तययात समयावनेश होतो.     
फ्िंदी मिासागर क्षेत्र
शहंदी महयासयागर हया जगयातील सवयायंत जयासत वयावर 

असलनेलया आशण महत्वयाचया सयागरी वयाहतुकीचया मयागथि भारत-आफ्रिका फ्िखर पररषद, नवी रदल्ी, २०१५
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आहये. यये्ून दरवरती सुमतारये एक लताख मतालवताहू जहताजये 
यये-जता कर्ता्; जयता्ून जगता्ील कंटयेनर वताह्ुकींपथैकी 
रनममी वताह्ूक, एक-्ृ्ीयतांि मतालवताह्ूक आरण 
खरनज ्येलताचयता एकूण वताह्ुकींपथैकी दोन-्ृ्ीयतंाि 
वताह्ूक हो्ये. रहंदी महतासतागरताचयता रकनतारपट्ीवरील 
दयेितांचयता अ्लिवयवस्ता बंदरतांवर, मतालवताह्ुकीवर आरण 
महत्वताचये महणजये ्ये्ील समदुता्ील सतागरी संसताधनतावर 
अवलंबून आहये्. 

ितार्ताचयता पररताष्ट् धोरण आरण सुरक्येचयता संदितालि् 
तयताचता रवस्ृ् समुदरकनतारता हये आवहतानही आहये आरण 
संधीही. ितार्ताचता समदुरकनतारता सुमतारये ७५०० रक.मी. 
लतांबीचता आहये; ्सयेच पव्चमयेकडील लक्द्ीप आरण 
पूवझेकडील अंदमतान आरण रनकोबतार यतंाचयतादरमयतान ियेकडो 
बयेटये आहये्. ितार्ताचयता दरक्णयेकडये इंडोनयेरियता िक्त ९० 
सतागरी मथैल अं्रतावर आहये. ितार्तालता २.४ लताख वगलि 
रक.मी. चये रवियेर आर्लिक क्येत्र लतािलये आहये. ितार्ताचयता 
वयतापतारतापथैकी ९०% वताह्ूक आरण खरनज ्येलताची 
बहु्येक आयता् सतागरी मतागतालिनये हो्ये. मतसय, खरनजये, ्येल 
इतयतादी संसताधनये यतांचयतामुळये समुदरकनतारता ही संधी आहये. 
पण दुसऱयता बताजूलता समुदतामुळये अिता अनयेक घटकतांनता 
ितार्ता् सहज प्रवयेि रमळू िक्ो, जये रताष्ट्ीय सुरक्येलता 
घता्क ठरू िक्ये.

१९४८ चयता नौदल योजनये् प्र्मच ितार्ताचता 
सतागरी दृवष्कोन मतांडलता गयेलता. १९६५ चयता ितार्-
पतारकस्तान संघरतालि् ितार्ीय नौदलताची िूरमकता वयतापतारी 
मतागलि रनयंरत्र् करणयतापुर्ी मयतालिरद् हो्ी. १९७१ चयता 
युद्ता् ितार्ीय नौदलतानये प्र्मच महत्वताची िूरमकता 
बजतावली. ितार्ीय नौदलताचयता सतागरी रणनी्ीमधयये 
पररताष्ट् धोरणतालता पताठबळ पुरवणयतासताठी िक्तीप्रदिलिन 
करणयताची गरज अधोरयेवख् केली आहये.

७५०० रक.मी.चता समुदरकनतारता आरण १४५०० 
रक.मी.चये वतापरू िक्ता यये्ील असये जलमतागलि आरण 
रहंदी महतासतागरता्ील सतामररक स्तान यतांचता उपयोग 
करणयतासताठी ितार्तानये ‘सतागरमतालता’ ही बंदरताधतारर् 
रवकतासताची योजनता आरण तयतालता पूरक अिी ‘ितार्मतालता’ 
ही योजनताही आखली आहये. ितार्मतालता यता योजनये् 

रसतयतांचता वयतापक रवकतास आरण ्ये बंदरतंानता जोडणये 
अरिप्रये् आहये. बंदरये आरण जलमतागलि यतांचयतासताठी 
सतागरमतालता ही पूरक योजनता आहये.

िी्युद्ताचयता कताळता् ितार्ताचये पररताष्ट्ीय धोरण 
्ीन ्त्वतांिोव्ी आखलये गयेलये हो्ये. आं्ररताष्ट्ीय 
वयवस्ये् अरलप्त्तावताद, अं्गलि् क्येत्रता् सवतायत््ता 
आरण रवकसनिील रताष्ट्तांबताब् एक्ता. १९९१ नं्र 
ितार्ताचयता जतागर्क दृवष्कोनता् बदल झतालता. आर्लिक 
उदतारीकरणताचयता धोरणताद्तारये ितार्ताची अ्लिवयवस्ता खुली 
करणयता् आली. वतास्ववतादी दृवष्कोनतावर आधतारर् 
रताष्ट्रह्ताचयता चौकटी् ितार्तानये वयेगवयेगळ्ता दयेितांिी 
संबंध आखणयतास सुरुवता् केली िी्युद्ताचयता कताळता् 
ितार्ताकडये एक गरीब रवकसनिील रताष्ट् महणून बरघ्लये 
जता् असये. १९९० चयता दिकता् ितार् आर्लिक आरण 
्ंत्रज्तानताचयता क्येत्रता् एक सक्म रताष्ट् महणून पुढये आलये 
आहये. आज ितार्ताचता जतागर्क रताजकतारणता् सरकय 
सहिताग आहये.

आयोरधा (Indian Ocean Rim 

Association–IORA) : दरक्ण आरफ्केचये 
रताष्ट्ताधयक् नयेलसन मंडयेलता यतांनी १९९५ मधयये 
ितार्तालता ियेट रदली ्येवहता IORA चयता संकलपनयेनये 
जनम घये्लता. ्ये असये महणतालये की, ऐर्हतारसक 
आरण िौगोरलक घटकतांचयता पलीकडये जताऊन रहंदी 
महतासतागरताची रकनतारपट्ी सतामतारजक-आर्लिक 
आरण इ्रही ितां््तामय योजनतांवर सहकतायलि 
करणयताचये वयतासपीठ वहतावये. अलीकडचयता कताळता् 
आं्ररताष्ट्ीय वयवस्ये् जये बदल झतालये आहये्, 
तयतामुळये ही गरज रनमतालिण झताली आहये. यता ितावनये्ून 
मताचलि १९९७ मधयये IORAचता जनम झतालता. आज 
यता संघटनये् २२ सितासद आरण ९ संवताद-ितागीदतार 
आहये्. रहंदी महतासतागर क्येत्रताचता आरण सितासद 
दयेितांचता िता्व् आरण सं्ुरल् रवकतास करणये 
आरण क्येत्रीय रवकतासतासताठी सतामताईक वयतासपीठ 
्यतार करणये, ही IORA ची मुखय उद् रदष्ये आहये्. 

मधाहीत आहे कधा तुमहधांलधा ?
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प्र.१	 (अ)	 दिलेल्या	 प्याया्यांपैकी	 ्ोग्	 प्याया्	 दिवडिू	
दवधयािे	 पूरया	 करया.

	 (१)	 अलिप्ततावादाचा	 गाभा	 हा	 आहे	 -	 	
(अ)	 जागलतक	 घडामोडींच	े सवतंत्र	 आकिन

	 	 (ब)	 शीतयुद्ात	 सहभाग
	 	 (क)	 िोकशाही	 समाजवाद	 एक	 धोरण
	 	 (ड)	 प्ादेलशकतावादाचे	 धोरण

	 (२)	 भारताने	 नदी	 पाणी	 वाटपाबाबत	 फराक्ा	 करार	
या	 देशाबरोबर	 केिा	 आहे	 -

	 	 (अ)	 बांगिादेश	 (ब)	 पालकसतान
	 	 (क)	 चीन	 	 (ड)	 नेपाळ

	 (ब)	 गटयातील	 चुकीची	 जोडी	 िुरुसत	 करूि	 दलहया.
	 (१)	 (a) NATO 	 -	 युरोप
  (b) ANZUS 	 -	 आलरिका
  (c) SEATO	 	 -	 दलषिण	 पूव्व	आलशया
  (d) CINTO 	 -	 पश्चम	 आलशया

See the following website for additional information:

1. Ministry of External Affairs, Government of India, Briefs on Foreign Relations
 This website provides: (i) Briefs on India and Regional Organisations and (ii) Briefs on 

Bilateral Relations with various countries. https://mea.gov.in/foreign-relations.htm

2. India and the United Nations, Ministry of External Affairs, Government of India
 https://www.mea.gov.in/india-and-the-united-nations.htm3. 
 Government of Maharashtra, E Governance Policy, 23 September 2011
3. Annual reports, Ministry of External Affairs, Government of India.

 https://www.mea.gov.in/annual-reports.htm?57/Annual_Reports

दहंिी	 महयासयागर

सवयाध्या्

हे करा. (जगाच्ा नकाशाकडे एका वेगळ्ा दृष्टिकोनातून पहा.)
खािी	 लदिेलया	 नकाशाचा	 अभयास	 करा.	 तुमही	 जेवहा	 लहंदी	 महासागरातीि	 भारतीय	 द्ीपकलपाचे	 स्ान	

पाहाि,	 तेवहा	 भारतासाठी	 तयाच	े असिेिे	 महत्व	 तुमचया	 िषिात	 येईि.	 या	 नकाशाचया	 आधार	े वगा्वत	 ‘लहंदी	
महासागराच	े महत्व’	 यावर	 चचा्व	 करा.
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प्.२ खालील तविानथे चयूक की बरोबर िथे सकारण तलहा.
 (१) मयतानमतार हता ितार्ताचता पतारंपररक रमत्र आहये.
 (२) १९९० नं्र बदललयेलयता जतागर्क वयवस्ये् 

दहि्वतादताचता मुद्दता ऐरणीवर आलता आहये.
 (३) सतागरमतालता यता योजनये् रसतयतांचता वयतापक 

रवकतास अरिप्रये् आहये.
प्.३ आपलथे मि नोंदवा.
    रहंदी महतासतागरता् ितार्ताची िूरमकता.
प्.४ खालील प्शनांची उतिरथे तलहा.
 (१) ितार्-अतारफ्कता संबंधतांवर टीप रलहता.
 (२) ितार्-चीन संबंधतांवर ्ोडकयता् चचतालि करता.

प्.५ पुढील प्शनाचथे उतिर तदलथे्लया मुद् दांचया आिारथे 
तलहा.

 ितार्ताचयता पररताष्ट् धोरणतालता प्रितारव् करणतारये घटक 
पुढील मुद ्द्तांचयता आधतारये सरवस्र रलहता.

 (अ) िौगोरलक घटक (ब) ऐर्हतारसक घटक
 (क) आर्लिक घटक (ड) रताजकीय घटक
 (इ) आं्ररताष्ट्ीय वयवस्ता

उपक्रम 
 ितार्ताचयता पररताष्ट् धोरणताबताब् पं.जवताहरलताल नयेहरू 

यतांचये आकतािवताणीवरील ७ सपटेंबर १९४६ चये ितारण 
वताचता व तयतावर चचतालि करता.
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पररतशष् I : सतंक्षप्त रूपथे

ANZUS : Australia New Zealand United States

ARF : ASEAN Regional Forum

ASEAN : Association of Southeast Asian Nations

BIMSTEC : Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and 

Economic Cooperation

BRICS : Brazil, Russia, India, China, South Africa

CENTO : Central Treaty Organisation

ECJ : European Court of Justice

ECOSOC : Economic and Social Council

ECSC : European Coal and Steel Community

EEC : European Economic Community

ETA : Euskadi Ta Askatasuna (Basque separatist group, Spain)

EU : European Union

G 20 : Group of 20

GATT : General Agreement on Tariffs and Trade

IAEA  : International Atomic Energy Agency

IORA : Indian Ocean Rim Association

IRA :  Irish Republican Army

JKLF : Jammu Kashmir Liberation Front

LTTE : Liberation Tigers of Tamil Eelam

NATO : North Atlantic Treaty Organisation

NPT : Nuclear Non-Proliferation Treaty

PLO : Palestine Liberation Organisation

SAARC : South Asian Association for Regional Cooperation

SAFTA : South Asian Free Trade Area

SAPTA : South Asian Preferential Trading Arrangement

SCO : Shanghai Cooperation Organisation

SEATO : Southeast Asia Treaty Organisation

TRIPS : Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property 

Rights 

UNCED :  UN Conference on Environment and Development 

WTO : World Trade Organisation
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Arunachal Pradesh
83743

32%

Assam
78438

30%

Manipur
22327
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22429
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Mizoram
21081

8%

Nagaland
16579

6%

Sikkim
7096

3%
Tripura
10486

4%

Geographical Area of North Eastern States (in Sq. Km.)

Arunachal 
Pradesh Assam Manipur Meghalaya Mizoram Nagaland Sikkim Tripura

Persons 1,383,727 31,205,576 2,570,390 2,966,889 1,097,206 1,978,502 610,577 3,673,917
Males 713,912 15,939,443 1,290,171 1,491,832 555,339 1,024,649 323,070 1,874,376
Females 669,815 15,266,133 1,280,219 1,475,057 541,867 953,853 287,507 1,799,541

1,000

10,000

100,000

1,000,000

10,000,000

100,000,000

Popula�on of North Eastern States

DEMOGRAPHIC PROFILE

पररतशष् II : ईशा्य भारिािील राजयासंंदभा्चिील काही मातहिी
North Eastern Region of India, comprises of the states of Arunachal Pradesh, 

Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura
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CONSTITUTIONAL PROVISIONS

Article Description
A. Part IX - The Panchayats
Article 243M Part not to apply to Certain Areas
Article 243ZC Part not to apply to Certain Areas
B. Part X - The Scheduled and Tribal Areas
Article 244 Administration of Scheduled Areas and Tribal Areas
Article 244A Formation of an autonomous State comprising certain tribal 

areas in Assam and creation of local Legislature or Council of 
Ministers or both therefore

C. Part XXI - Temporary, Transitional and Special Provisions
Article 371A Special provision with respect to the State of Nagaland
Article 371B Special provision with respect to the State of Assam
Article 371C Special provision with respect to the State of Manipur
Article 371F Special provision with respect to the State of Sikkim
Article 371G Special provision with respect to the State of Mizoram
Article 371H Special provision with respect to the State of Arunachal Pradesh
D. Sixth Schedule
Articles 244(2) 
and 275(1)

Provisions as to the Administration of Tribal Areas in the 
States of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram

Major Religions : Hinduism, Islam, Christianity, Buddhism

Languages spoken : English, Hindi, Assamese, Khasi, Garo, Jaintia, Manipuri, Mizo, 
Nagamese, Bengali, Nepali, Bhutia (Sikkimese), Bhutia (Tibetan), Lepcha, Limboo, 
Local dialects.

Source : North Eastern Council, Government of India
http://necouncil.gov.in/northeastindia/constitutional-provisions
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या पाठ्यपुसिकाचया आिारथे आिंरराष्ट्रीय घिामोिींचया नोंदी करा.




