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 संरक्षणशास्त्                   
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इयितिा अकरावी

आपलया समाट्तफोनवि DIKSHA APP द् वािे पाठ्पुस्िाचया पकहलया 
पृष्ाविील .R.Code द् वािे कडकजटल पाठ्पुस्ि, पाठासंबंकध् अधययन 
अधयापनासाठी उपयुक्त दृि-श्ावय साकहतय उपलबध होईल.

शासन णनि्वयि क्रमांक ः अभयिास - २११६/(प्र.क्र.४३/१६) एसडी- ४ णदनांक २५.४.२०१६ 
अनवयिे स्थापन करणयिाि आलेलयिा समनवयि सणमिीचयिा णदनांक २०.६.२०१९ रोजीचयिा बैठकीमधयिे ्हे 

पाठपुसिक सन २०१९- २० यिा शैक्णिक वषा्वपासून णनधा्वररि करणयिास मानयििा देणयिाि आली आ्हे.
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प्र्थमावृतिी : २०१९ © म्हाराष्ट्र राजयि पाठपुसिक णनणम्विी व अभयिासक्रम संशोधन मंडळ, पुिे ४११००४  
या पुस्िाचे सव्त हक महािाष्ट् िाजय पाठ्पुस्ि कनकम्त्ी व अभयासक्रम संशोधन मंडळािडे 
िाह्ील. या पुस्िा्ील िोि्ाही भाग संचालि, महािाष्ट् िाजय पाठ्पुस्ि कनकम्त्ी व 
अभयासक्रम संशोधन मंडळ यांचया लेखी पिवानगीकशवाय उद् धृ् िि्ा येिाि नाही.

संरक्िशासत्र णवषयि सणमिी
प्रा. डकॉ. श्ीिां् पिांजपे, अधयषि

करिगेडीअि एस. जी. गोखले (कनवृत्), सदसय

िन्तल डकॉ. प्रमोदन मिाठे (कनवृत्), सदसय

डकॉ. कवजय जाधव, सदसय

डकॉ. शां्ािाम बडगुजि, सदसय

डकॉ. अजयिुमाि लोळगे, पुिे (सदसय सकचव)

मु्यि समनवयिक
श्ीम्ी प्राची िवींद्र साठे

नकाशाकार
श्ी. िकवकििि जाधव

पाठ्पुस्ि मंडळ, पुिे

मुखपृष् व सजावट
श्ी. िमेश माळगे
अक्रजुळविी

पाठ्पुस्ि मंडळ, पुिे

णनणम्विी
श्ी. ससच््ानंद आफळे, 
मु्य कनकम्त्ी अकधिािी
श्ी. कललाधि आत्राम 

कनकम्त्ी अकधिािी

कागद
७० जी.एस.एम. क्रीमवोवह

मुद्रिादेश

मुद्रक

संरक्िशासत्र अभयिास गट
श्ी. नंदिुमाि बोिसे
श्ी. कववेिानंद िदम

डकॉ. संजय ढािे
प्रा. होमकसंग पाटील
श्ी. वैजनार िाळे
डकॉ. सोमनार िाऊ्
डकॉ. िेशव पाटील

श्ी. कवक्रां् िावळे
प्रा. कगरिश गाकव्

प्रा. भाि्भूषि बालबुद् धे

प्रकाशक
कववेि उत्म गोसावी

णनयिंत्रक
 पाठ्पुस्ि कनकम्त्ी मंडळ,

प्रभादेवी, मुंबई - २५ 

संयिोजक
डकॉ. अजयिुमाि लोळगे

कवशेषाकधिािी िाया्तनुभव व 
प्र. कवशेषाकधिािी, आिोगय व शािीरिि कशषिि  

पाठ्पुस्ि मंडळ, पुिे
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णवदा्थगी णमत्रांनो,

इयत्ा अििावीचया वगा्त् ्ुमहां सवाांचे सवाग् आहे. संिषििशासत्र या कवषयाचे पाठ्पुस्ि ्ुमचया 
हा्ी दे्ाना आमहांला कवशेष आनंद हो् आहे.

संिषििशासत्र महिजे िाय? या कवषयाचा अभयास आपि िा िि्ो? आपले िाष्ट् सुिकषि् आकि सव्ंत्र 
िाहावे यासाठी ििणया् येिाऱया प्रयतनांचया अभयासाला पािंपारिििीतया संिषििशासत्र असे संबोधले जा्े. हे 
साधय ििणया् लष्ििाचा मोठा वाटा अस्ो. देशाचे संिषिि िििे ही तयांची प्रारकमि जबाबदािी अस्े. आज 
आपि िाष्ट्ीय सुिषिा हा शबदप्रयोग वापि्ो. ह्याला अकधि वयापि अर्त आहे, तया् िाजिीय, आकर्ति, 
सामाकजि, सांसिकृक्ि, पया्तवििकवषयि, ्सेच इ्ि घटिांचा समावेश हो्ो.

संिषििशासत्राचा अभयास भाि्ीय कवद्ापीठांमधये १९६० चया दशिा् सुरू झाला. युविांमधये िाष्ट्ीय 
सुिषिाकवषयि जािीव कनमा्ति ििणयाचया दृष्ीने या कवषयाचे अधयापन िेले जा्े.

इयत्ा अििावीचे पुस्ि हे िाष्ट्ीय सुिषिा या संिलपनेला िरेंद्रभू् मानून ्याि िेले गेले आहे. संिषििशासत्र 
या कवषयाचया वेगवेगळ्ा घटिांचा परिचय या् कदला आहे. यामधये िाष्ट्कह् आकि िाष्ट्ीय सुिषिा; भू-
िाजनी्ी; संिषिि अर्तशासत्र; लष्ििी इक्हास; कवज्ान आकि ्ंत्रज्ानांचे िाय्त यांचा समावेश िेला गेला आहे. 
या सव्त संिलपना भाि्ाचया संदभा्त् चकच्तलया गेले आहे्.

संिषििषिेत्रा् िरिअि ििणयाचया दृष्ीने आवशयि तया बाबी या पाठ्पुस्िा् समाकवष् िेलया आहे्. 
तयाचा ्ुमहाला कनसशच्च उपयोग होईल. पाठ्पुस्िाचा अभयास िि्ाना सुचवलेले उपक्रम कशषिि आकि 
पालिाचया मद्ीने पूि्त ििा. याच बिोबि कयु. आि. िोडचाही वापि ििावा. 

पाठ्पुस्ि वाच्ाना, समजून घे्ाना, ्ुमहाला आवडलेला भाग ्सेच अभयास िि्ाना येिाऱया 
अडचिी, पडिािे प्रशन आमहांला जरूि िळवा.

्ुमचया शैषिकिि प्रग्ीसाठी हाकद्ति शुभेच्ा  

पुिे
कदनांि : २० जून २०१९     
भाि्ीय सौि कदनांि : ३० जयेष्, शिे १९४१

प्रसिावना

(डॉ. सुणनल मगर)
संचालक

महािाष्ट् िाजय पाठ्पुस्ि कनकम्त्ी व  
अभयासक्रम संशोधन मंडळ, पुिे.४
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११ वी संरक्िशासत्र अधयिापनाचा दृखष्कोन : 

संिषििशासत्र हा आं्िकवद्ाशाखीय कवषय आहे. याचया िरेंद्रसरानी िाष्ट्ीय सुिषिा आहे. या् संिषििाचया 
सव्त पैलूंचा जसे िी, लष्िि, िाजिीय, आकर्ति, सामाकजि, सांसिकृक्ि, धाकम्ति इतयादींचा समावेश हो्ो. 
महिूनच हे सव्त पैलू लषिा् घेऊन या कवषयाचा अभयास िििे आवशयि आहे.

इयत्ा ११वी आकि १२वीिडे एिकत्र्पिे पाकहले पाकहजे. इयत्ा ११वीचा अभयासक्रम संिषििशासत्राचे 
कवकवध पैलू समजावून सांगणयाचा प्रयतन िि्ो. या् िाष्ट्ीय सुिषिा, भू-िाजनी्ी, लष्ििाचा इक्हास, संिषििाचे 
अर्तिािि, कवज्ान आकि ्ंत्रज्ान ्सेच भाि्ा्ील संिषिि संघटना या संिलपनांचा समावेश हो्ो. भाि्ाची 
िाष्ट्ीय सुिषिा हा इयत्ा १२वीचा अभयासक्रम समजून घेणयासाठीचा पाया महिजे ११वीचा अभयासक्रम होय.

का्ही म्ह वाचे पैलूः 

 (१) उपक्रमः आिलनाचया प्रकक्रये् निाशे महत्वाचा भाग आहे्. कवशेष्ः भू-िाजनी्ी आकि लष्ििी 
इक्हासाचया पाठांसाठी ्े खूपच महत्वाचे आहे्.

 (२) आिलनः लष्ििी इक्हास महिजे िेवळ घडलेलया घटनांचा अभयास नवहे. ्ि तया्ील कवकवध 
प्रवाहावि लषि िरेंकद्र् िििे आवशयि आहे. लष्ििी इक्हासाला भू-िाजनी्ीशी जोडणयासाठी हे 
गिजेचे आहे.

 (३) कवशलेषिः िाष्ट्ीय सुिषिे् गुं्वलया जािाऱया ििमेची िाििे समजून न घे्ा िाष्ट्ीय सुिषिा समजून 
घेिे शकय नाही. यािरि्ा, आपलयाला संिषििाचे अर्तिािि समजून घयावे लागेल. आपलयाला 
संिषिि आकि कविासा्ील सहसंबंध देखील अभयासावे लाग्ील िािि संिषििावि झालेला सव्त 
खच्त अनाठायी नस्ो.

 (४) वगा्त्ील चचा्तः ्ंत्रज्ाना् होिाऱया जलद बदलांबाब् आपलयाला िलपना आहेच. मोबाईल 
( मिधवनी), आं्िजाल ही आजची सव्तसाधाििपिे कदसिािी वैकशष्ट्े आहे्. इलेकटट्कॉकनकस, 
अविाश कवज्ान आकि अिुशक्ती ्ंत्रज्ान यांची संिषििा्ील उपयुक्त्ा िाय? हे ्ंत्रज्ान नागरिि 
आकि संिषिि अशा दोनहीसाठी कि्प् उपयोगी आहे्? अशा िाही प्रशनांची उत्िे देिे आवशयि 
आहे.

 (५) षिेत्रभेट/मुलाख्/संवादः संिषिि आसरापनेला भेट द्ा किंवा भाि्ीय लष्ििा्ील कनवृत् 
अकधिाऱयासोब् संवाद साधा किंवा िोितयाही महत्वाचया कवषयावि वया्यान आयोकज् ििा. 

का्ही म्ह वपूि्व संकेिस्थळेः : 
 (i) भाि्ीय संिषिि मंत्रालय: https://mod.gov.in/
 (ii) भाि्ीय गृहमंत्रालय: https://mha.gov.in/
  (संिषिि मंत्रालय आकि गृहमंत्रालयाचे वाकष्ति अहवाल विील संिे्सरळांवि उपलबध आहे्.) 

णशक्कांसाठी
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पुसिकाणवषयिी ्थोडेसे :         

१९६० चया दशिा् भाि्ा्ील कवद्ापीठांमधये ‘लष्ििी शासत्र’ (Military Science) नावाने 
कवभाग सुरू िेले गेले. तया्ील पकहले दोन कवभाग हे पुिे व अलाहाबाद येरे सुरू झाले. हा एि शैषिकिि 
अधयापनाचा कवषय महिून सुरू िेला गेला. ह्या कवषयाचे सवरूप अां्िकवद्ाशाखीय आहे. १९६८ मधये 
कवद्ापीठ अनुदान आयोगाने डकॉ. डी. सी. पावटे यांची सकम्ी नेमली. ह्या कवषयाचया अधयापना् नॅशनल 
िॅडेट िोि सािखे लष्ििी सवरूपाचे प्रकशषिि कदले जाऊ नये असे ह्या सकम्ीने नमूद िेले. पुढील िाही 
वषा्त् ह्या कवषयाची वयाप्ती वाढवून तयाला जागक्ि संदभ्त देणयाचया दृष्ीने कवद्ापीठ अनुदान आयोगाने 
(युजीसी) पावले उचलली. ह्या कवषयाला शैषिकिि सवरूप देणयासाठी कवषयाचे नाव संिषििशासत्र असावे 
असे ले. जनिल िे. पी. िॅनडेर सकम्ीने (१९७८) सुचवले. ह्या कवषयाला आ्ा सव्ःचे सव्ंत्र सरान 
कमळालयाने आकि जागक्ि पा्ळीवि बदल हो् गेलयाने ह्या कवषयाचे नाव तयाचया वयाप्तीला साजेसे होईल 
असे ठेवणया् आले. हे िाय्त डकॉ. कमश्ा सकम्ीने िेले आकि ह्या कवषयाला आ्ा  संिषिि आकि सामरििशासत्र 
ह्या नावाने ओळखले जाऊ लागले. तयानं्ि युजीसीचया एअि िमोडोि जसजी् कसंह सकम्ीने ह्या कवषयाचा 
िोख हा िाष्ट्ीय सुिषिा असावा असे सुचवले.

आजचया जागक्ि वयवसरे् िाष्ट्ीय सुिषिा हा कवषय समजून घेणयासाठी बदलतया अं्ग्त् ्सेच 
जागक्ि घडामोडींची जािीव असिे गिजेचे आहे. ह्या कवषयाचया अभयासा् लष्ििाचे िाय्त समजून घेिे 
कज्िे गिजेचे आहे, क््िेच खालील इ्ि घटिांिडे देखील लषि देणयाची गिज आहे.
 (१) िाजनयाचे िाय्त
 (२) सुिषिा हे एि मानवी मूलय आहे.
 (३) लष्ििी इक्हास
 (४) देशां्ग्त् असलेले िाजिीय, आकर्ति, सामाकजि आकि सांसिकृक्ि प्रवाह
 (५) संिषििाचे अर्तिािि
 (६) कवज्ान आकि ्ंत्रज्ाना्ील कविास
 (७) अां्ििाष्ट्ीय िायद्ाचे िाय्त 

संिषििशासत्राचा वयापि दृसष्िोन कविकस् ििणयाचया दृष्ीने, ्सेच भाि्ीय सुिषिेवि लषि िरेंकद्र् 
िरून इयत्ा ११ वीचे पुस्ि ्याि िेले आहे. 

भाि्ाची िाष्ट्ीय सुिकषि््ा समजून घेणयाचया दृष्ीने ्सेच तयाबाब् कवशलेषि िरून मूलयमापन 
ििणयासाठी लागिािा पाया ह्या पुस्िाद् वािे ्याि होिाि आहे.

हे पुस्ि ्ुमहांला ्ुमचया िरिअिचे कनयोजन ििणयासाठी मद् ििील. हे िरिअि लष्ििी सेवा, 
नागिी सेवा ्सेच धोकयांचे कवशलेषि (Risk analysis) ह्या कवषयां् िाय्त िििाऱया कवचािगटांमधये 
(Think Tank) असू शि्े.

णवदारयिाांसाठी
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संरक्िशासत्रणवषयिक क्मिा : इयितिा ११ वी

क्मिा णवधाने

	(१) संिषििशासत्रा्ील समसया समजून घेणयासाठी संिलपनांचया आधािे पाया ्याि िििे.
	(२) िाष्ट्ीय कह् आकि िाष्ट्ीय संिषिि या्ील सहसंबंधांचे आिलन िििे.
	(३) भूगोल आकि संिषिि या्ील सहसंबंध महत्वाचा आहे. हा सहसंबंध भू-िाजनी्ीसंदभा्त् समजून घेिे.
	(४) भाि्ीय संिषिि धोििावि पडिाऱया भौगोकलि वैकशष्ट्ांचया प्रभावाचे कवशलेषि िििे.
	(५) निाशाचया साहाययाने भाि्ीय सीमांचा अभयास िििे.
	(६) लष्ििी इक्हास महिजे िेवळ लढायांचा अभयास नवहे हे समजून घेिे.
	(७) प्राचीन, मधययुगीन आकि आधुकनि िालखंडा्ील भाि्ीय लष्ििाचा इक्हास समजून घेिे.
	(८) लष्ििी इक्हास आकि भू-िाजनी्ी सहसंबंधांचे कवशलेषि िििे.
	(९) िाष्ट्ीय सुिकषि््ेसाठी लागिािी किंम् कि्ी असावी याबाब् संिषििाचे अर्तिािि समजून घेिे.भाि्ीय 

संिषिि उद्ोगांची माकह्ी समजून घेिे.
	(१०) संिषिि आकि कविासा्ील सहसंबंधांचे आिलन िििे.
	(११) कवज्ान, ्ंत्रज्ान आकि अकभयांकत्रिी यां्ील संबंध समजून घेिे.
	(१२) भाि्ा्ील ्ंत्रज्ान कविासाचे सवरूप समजून घेिे. भाि्ाचया संदभा्त् अिुशक्ती, अविाश आकि 

इलेकटट्कॉकनकस यांचया कविासाचा अभयास िििे.
(१३) भकवष्यिालीन ्ंत्रज्ानाबाब् कवचाि ििणयाची षिम्ा कविकस् िििे.
	(१४) भाि्ीय संिषिि मंत्रालय या संसरेची ओळख िरून घेिे. भाि्ा्ील उच् संिषिि संघटनांचा अभयास 

िििे.
	(१५) भूदल, नौदल, वायूदल, आकि कनमलष्िि दल यांची भूकमिा समजून घेिे.

S.O.I. Note : 
The following foot notes are applicable : (1) © Government of India, Copyright : 2019. (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 head uarters of Chandigarh, Haryana 
and Punjab are at Chandigarh. (5) The interstate boundaries amongst Arunachal Pradesh, 
Assam and Meghalaya shown on this map are as interpreted from the North-Eastern Areas 
(Reorganisation) Act. 1971,  but have yet to be verified. (6) The external boundaries and 
coastlines of India agree with the Record/Master Copy certified by Survey of India. (7) The 
state boundaries between Uttarakhand & Uttar Pradesh, Bihar & Jharkhand and Chattisgarh 
& Madhya Pradesh have not been verified by the Governments concerned. (8) The spellings 
of names in this map, have been taken from various sources.
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पाकिस्ान, चीन किंवा अमेरििेशी भाि्ाचे िशा 
प्रिािचे संबंध आहे् याकवषयी व््तमानपत्र आकि 
दूिदश्तनचया माधयमा्ून आपलयाला माकह्ी कमळ् 
अस्े. उदाहििार्त, आपि भाि् आकि पाकिस्ान 
किंवा भाि् आकि चीन सीमेविील संघषा्तबद्दल वाच्ो. 
िाशमीिमधये पोलीस आकि दहश्वादी यांचया्ील 
चिमिींबाब् वाच्ो. याकशवाय प्रजासत्ाि कदनी 
कदल्ी्ील सोहळा, तया् भाि्ीय सैनयदलांिडून  
शसत्रासत्रांचे होिािे प्रदश्तन आपि पाह्ो. या सव्त बाबी 
भाि्ाचया िाष्ट्ीय सुिकषि््ेशी कनगकड् आहे्. 

आपि जेवहा िाष्ट्ीय सुिषिा किंवा भाि् हे एि िाष्ट् 
आहे असे महि्ो, ्ेवहा आपलयाला तया संिलपनांचे 
अर्त सपष्पिे माही् असिे गिजेचे आहे. भाि्, 
पाकिस्ान, चीन याकवषयी बोल्ाना तयांना आपि  
‘देश’ किंवा ‘िाष्ट्’ किंवा ‘िाजय’ असे संबोध्ो. या सव्त 
संज्ा जवळजवळ समानारथी वाटलया ्िी ्ांकत्रिदृष्ट्ा 
या सव्त संज्ा कभन्न कभन्न आहे्. या देशांना ‘िाजय’ 
महििे योगय आहे, िािि ही संज्ा सव्ंत्र साव्तभौम 
देशांसाठी वापिली जा्े.

जगामधये अनेि िाजये (किवंा दशे) आहे् ;  आपि 
तयाला ‘िाजयवयवसरा’ किवंा ‘आं् ििाष्ट्ीय िाजयवयवसरा’ 
अस ेमहि्ो. िाजयवयवसरा महि्ाना आपलयाला िाय 
अकभप्रे्  अस्?े पिसपिाशंी दवेघवे िििािी सव्तं्र, 
साव्तभौम िाजय े इरे आपि कवचािा् घे्  आहो्. िाही 
िाजयामंधय ेसघंष्त ् ि िाहींमधय ेसहिाया्तच ेसबंधं अस्ा्. 
िाजयवयवसरा समजनू घणेयासाठी आपलयाला िाष्ट्,  
िाजय, िाष्ट्वाद, सवयकंनि्तय, साव्तभौमतव, िाष्ट्ीय सत्ा, 
िाष्ट्ीय कह् आकि िाष्ट्ीय सिुषिा या सिंलपनाचंे  
आिलन होि ेआवशयि आह.े

राष्ट्र

िाष्ट् हा शबद अनेि अरा्तने वापिला जा्ो. ही संज्ा 
िशी समजून घयायची? िाही लोिांना तयांचया्ील 
सामाकजि, सांसिकृक्ि आकि िाजिीय साधमया्तमुळे 
जेवहा सव्:ची एि सव्ंत्र अससम्ा कनमा्ति ििावीशी 
वाट्े ्ेवहा तया्ून िाष्ट्कनकम्त्ी हो्े. तयांचयामधील 
संसिकृ्ी, वांकशि्ा, वंश, धम्त, भाषा, इक्हास आकि 
अशा अनय घटिांमुळे तयांचयामधये समान मानकसि बंध 
कनमा्ति हो्ा्. तयांचयामधये ऐकयाची भावना अस्े. 
पिं्ु ्े एिा कवकशष् भौगोकलि प्रदेशा् वास्वयास 
अस्ीलच असे नाही. 

राष्ट्राचे घटक :

१) लोकसांख्यिक आणि सांसककृणिक सादृशयििा : 
एिाच प्रदेशामधील लोिांमधये भाषा, वंश आकि 
धम्त ही समान गुिवैकशष्ट्े अस्ा् अरवा तयांचे 
सांसिकृक्ि किंवा ऐक्हाकसि अनुभव एिसािखे 
अस्ा्.

२) समुदायिाची भावना :  लोिसांस्यि घटि आकि 
संसिकृ्ींमधील साधमया्त्ून आपि एि समुदाय 
आहो् अशी भावना कनमा्ति होिे क्रमप्राप्त अस्े 
आकि तया समुदाया्ील लोिांचया धाििे्ून ्ी 
कटिून अस्े. 

३) राजकीयि वेगळेपि दाखवणयिाची आकांक्ा : 
लोिसांस्यि आकि सामाकजि-सांसिकृक्ि 
समान्ा आकि ऐक्हाकसि अनुभवांचया आधािे 
एित्र जोडलेलया समुदायाला िाजिीय अससम्ेची 
आवशयि्ा भासू लाग्े. तया प्रदेशाचा भूगोल या 
अससम्ेचा स्ो् अस्ो. कवकशष् प्रदेशा् िाहिाऱया 
लोिांमधये सामाकजि-सांसिकृक्ि, धाकम्ति किंवा 

         संरक्षणशास्त्ातील महत्त्ाच्ा संकल्पनाप्रकरण 
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भाकषि समान्ा असलयाने तयांना आपले िाष्ट् 
असावे असे वाट्े. अशा प्रिािे एखाद्ा समुदायाची 
तयाचया्ील साधमया्तमुळे सवकनयमन अरवा 
सवयंकनि्तयाची उतिंठा वाढीस लाग्े आकि तया्ून 
िाष्ट् महिून संघकट् होणयाची भावना रुजू लाग्े. 
याचा परििाम महिून िाजिीय पा्ळीवि सवयं 
अकभशासनाची मागिी जोि पिडू लाग्े.

राष्ट्रवाद  

िाष्ट्ीयतव हा िाष्ट्वादाचा महत्वाचा स्ो् आहे. 
राष्ट्रीयितव म्हिजे कायि? लोिांचया या जगा्ील 
आपलया भूकमिेकवषयी जया िाही धाििा अस्ा् तयाला 
िाष्ट्ीयतव महि्ा्. समान सांसिकृक्ि वािसा लाभलेलया 
लोिांमधये आपले भकव्वय कनसशच् ििणयासाठी 
कवकशष् प्रदेशावि आपले साव्तभौमतव सरापन ििणयाची 
महत्वािांषिा अस्े. आपलयाला आपले िाजिीय 
भकव्वय कनसशच् ििणयाचा अकधिाि आहे, असे तयांना 
वाट्े. तयांना सव्:चे साव्तभौम शासन हवे अस्े आकि 
यालाच ‘िाष्ट्ीय सवयंकनि्तय’ महि्ा्.

साव्वभौमतव म्हिजे कायि? भाि्ीय िाजयघटनेचया 
सिनामयामधये ‘साव्तभौम, लोिशाहीवादी प्रजासत्ाि’ 
असे उल्ेख आहे्. साव्तभौमतव महिजे देशाची सव्ंत्र 
अकधिारि्ा, या्ून देश इ्ि िोितयाही देशावि 
अवलंबून नाही यावि भि कदला जा्ो. साव्तभौम िाष्ट् हे 
कनि्तय घेणयास, िायदेकनकम्त्ी ििणयास आकि तयानुसाि 
शासन चालवणयास सव्ंत्र अस्े. देशा्ील लोिांना 
एि साव्तभौम देश महिून आपली ओळख कनमा्ति 
ििायची अस्े, महिजेच तयांना सवयंकनि्तय अकधिाि 
हवा अस्ो. देशाचा सवा्ंत्यसंग्ाम हे तयाचेच वयक्त रूप 
अस्े.

िाष्ट्वाद ही िाजिीय अससम्ेची जािीव आहे आकि 
िाष्ट्ीयतव आकि िाष्ट्भक्ती या दोन पैलूंशी क्चा जवळचा 
संबंध आहे. ्े देशाप्र्ी असिािे प्रेम आहे. लोिांचा 
आपलया जनमभूमीशी एि भावकनि बंध अस्ो. या्ून 
देशवाकसयांना एि अससम्ा कमळ्े, आतमसनमान जागृ् 

हो्ो आकि देशसेवेची प्रेििा कजवं् िाह्े. कक्रिेटचया 
सामनया् आपलया देशाचया संघासाठी जयघोष िििे, 
िाष्ट्गी् सुरू झाले िी उभे िाहिे किंवा युद्धिाळा् 
सैनयाला पाकठंबा देिे ही िाष्ट्वादाची अकभवयक्ती आहे. 
लोिांचया देशाबद् दलचया भावना जया पद् ध्ीने वयक्त 
हो्ा् तयाला िाष्ट्वाद महि्ा्. िाष्ट्वाद ही एि 
कवचािसििी असून ्ी लोिांमधये देशाप्र्ी िाजिीय 
कनष्ा जागृ् ठेव्े.

इक्हासा् डोिावून पाकहले ्ि, पूवथी ही कनष्ा 
िाजयितयाांप्र्ी असे. सैनय आपलया िाजा किंवा 
िािीसाठी लढाया िि् असे. फ्रेंच िाजयक्रां्ी्ून जन्ेचे 
साव्तभौमतव ही संिलपना जनमाला आली. आज युद्धे 
िाजासाठी नाही ्ि देशासाठी लढली जा्ा्. जसे िी, 
भाि्ीय सैनय हे भाि्ासाठी लढ्े, िाष्ट्प्ी किंवा 
पं्प्रधानांसाठी नाही.

िुम्हांला मा्हीि आ्हे का?
युनायटेड किंगडम चाि भौगोकलि आकि ऐक्हाकसि 
भागांचे कमळून बनलेले आहे - इंगलंड, सिकॉटलंड, 
वेलस आकि नकॉदन्त आयलांड. भौगोकलिदृष्ट्ा, 
इंगलंड, सिकॉटलंड, वेलस हे ग्ेट करिटन या बेटाचे भाग 
आहे्. नकॉदन्त आयलांड आकि द रिपसबलि ऑफ 
आयलांड ही दुसऱया एिा बेटाचा भाग आहे्. नकॉदन्त 
आयलांड हा युनायटेड किंगडमचा भाग आहे, ्ि द 
रिपसबलि ऑफ आयलांड हा सव्ंत्र देश आहे. संपूि्त 
युनायटेड किंगडमचा उल्ेख िाही वेळा करिटन असा 
िेला जा्ो. 

राजयि  

िाजिीय सवयंकनि्तयाचया ्ीव्र इच्े्ून िाष्ट् 
िाजयकनकम्त्ीचया कदशेने वाटचाल िि्े. एखाद्ा 
िाष्ट्ाला िाजय अशी मानय्ा िशी कमळ्े? ्ि िाजय 
महिून मानय्ा कमळणयासाठी एखाद्ा िाष्ट्ािडे 
साव्तभौमतव, सवयंशासन, भौगोकलि प्रदेश आकि 
लोिसं्या हे चाि घटि असिे गिजेचे अस्े. 
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१) साव्तभौमतव हा िाजयाचे गुिवैकशष्ट् ठिविािा एि 
कनधा्तिि घटि आहे. िाही वेळा ही संज्ा सवा्ंत्य 
या संज्ेला पया्तय महिून वापिली जा्े. पिं्ु या 
दोनही संज्ा कभन्न आहे्. साव्तभौमतव ही िाजिीय 
्सेच िायदेशीि किंवा कवधीकवकह् संज्ा आहे, ्ि 
सवा्ंत्य ही िाजिीय आहे. याचाच अर्त, देश हा 
िायदेशीििीतया साव्तभौम असून तयाची सव्ंत्र 
िाजयघटना अस्े. उदाहििार्त, भाि् १९४७ मधये 
िाजिीय दृष्ट्ा सव्ंत्र झाला. पुढे १९५० मधये 
संकवधान अमला् आलयानं्ि ्ो साव्तभौम झाला.

२) प्रतयेि साव्तभौम देशाचे एि शासन असिे अपरिहाय्त 
आहे. शासन हे साव्तभौम आकि सव्ंत्र असले 
पाकहजे. उदाहिि द्ायचे ्ि, भाि् ही एि करिकटश 
वसाह् हो्ी ्ेवहा भाि्ा् शासन हो्े, पिं्ु ्े 
साव्तभौम सव्ंत्र शासन नवह्े. परििामी, सवा्ंत्यपूव्त 
िाळा् भाि् हे िाजय नवह्े. 

३) प्रदेश महिजे िाजयाचया भौगोकलि सीमा अं्ग्त् 
प्रतयेि िाजयाचा ठिाकवि भौगोकलि प्रदेश अस्ो.

‘प्रदेश’ म्हिजे कायि?  प्रदेशाचे ्ीन पैलू अस्ा् : 
(i) िाष्ट्ीय सीमेअं्ग्त् सामाविािी भूमी. 
(ii) समुद्रकिनाऱयालग् असिािा १२ सागिी 
मैलांपयां्चा (२२.२ किमी किंवा १३.८ मैल) 
जलवयाप्त प्रदेश. (iii) िाजयाचया षिेत्राविील 
अविाश (अविाशाचया उंचीबाब् िोि्ाही 
आं्ििाष्ट्ीय िायदा नाही)

 

४) िाजयासाठी लोिसं्या हा अंक्म आकि अतयं् 
महत्वाचा आवशयि घटि आहे. देशाचया 
लोिसं्येमधये अनेि धाकम्ति, वांकशि, भाकषि 
गट अस्ा्. तयामुळे एिा िाजयामधये अनेि ‘िाष्ट्े’ 
असू शि्ा्. आपि भाि्ासंदभा्त् ‘कवकवध्े्ील 
एि्ा’ याबद्दल बोल्ो. देशामधये कवकवध धम्त, 
वंश, वांकशि्ा, भाषा अशा कवकवध घटिांनी 
कवकवध्ा कनमा्ति हो्े.

िुम्हांला मा्हीि आ्हे का?

पॅलेसटाईन - एक नमुना अभयिास : पॅलेसटाईन 
कलबिेशन ऑग्तनायझेशन (पीएलओ) या संघटनेला 
पॅलेसटाईन लोिांचे वैध प्रक्कनधी महिून मानय्ा 
कमळाली आहे. पीएलओने गाझा पट्ी आकि वेसट 
बँि हे प्रदेश पॅलेसटाईनचे भाग आहे् असे जाहीि 
िेले आहे. ्िीदेखील या देशाला साव्तभौमतव किंवा 
सव्:चा भौगोकलि प्रदेश नाही, िािि हा प्रदेश 
इस्ाईलचया अकधिािषिेत्राखाली असलयामुळे ्े 
िाजय होिाि नाही.

भारिािील णवणवधिा आणि एकिा

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



4

जाहीि कनदश्तने, दंगली, दहश्वादी िािवाया किंवा 
कवघा्ि घटना कहंसि अस्ा् आकि तया देशाचया 
आकर्ति, िाजिीय आकि सामाकजि सरैया्तला 
धोिा कनमा्ति िि्ा्.

२) िाजयाने नागरििांचया वयसक्तग् आकि िाष्ट्ीय 
सवा्ंत्याचे िषिि िेले पाकहजे. संघष्त आकि 
युद्धांमुळे सवा्ंत्य संपुष्ा् येणयाचा धोिा अस्ो 
आकि महिून िाजय अं्ग्त् आकि आं्ििाष्ट्ीय 
पा्ळीवि शां््ा प्रसराकप् ििणयासाठी प्रयतनशील 
अस्े. 

३) िाजय शां््ा आकि सरैय्त िाखणयासाठी आं्ििाष्ट्ीय 
सुवयवसरा िाखणयाचा प्रयतन िि्े. िेवळ शां््ा 
आकि सरैय्त िाखलयानेच देश आपला कविास िरू 
शि्ा्. प्रादेकशि आकि आं्ििाष्ट्ीय संघटना हे 
तयाचे माधयम होऊ शि्ा्. या संघटना देशांचया 
पिसपि संवादासाठी वयासपीठ उपलबध िरून दे्ा्.

४) िाजय नयाय या मूलयाचे िषिि िि्े. नयाय या मूलयाचे 
िषिि हे कवशेष्: मानवी हकांचया संदभा्त् िेले 
जा्े. आं्ििाष्ट्ीय िायदे हे तयाचे साधन आहे्. 
आं्ििाष्ट्ीय नयायालय ही यािि्ा महत्वाची 
संसरा आहे. 

५) िाजय नागरििांचे सामाकजि आकि आकर्ति िलयाि 
साधणयासाठी प्रयतन िि्े. नागरििांचया अन्न, 
वसत्र, कनवािा, कशषिि आकि सवास्थय यांची 
वयवसरा हे तयांचया िलयािाचे महत्वाचे घटि 
आहे्.

िाष्ट्ीय सुिषिा हा िाष्ट्ीय कह्ाचा सवा्त् महत्वाचा 
घटि आहे. िाष्ट्ीय सुिषिा महिजे िेवळ पििीय 
आक्रमिांपासून संिषिि नवहे, ्ि देशाचे िाजिीय, 
आकर्ति आकि सामाकजि- सांसिकृक्ि सरैय्त हा तयाचाच 
भाग आहे. िाष्ट् सुिकषि् असेल ्िच ्े नागरििांना 
शां््ामय आकि समृद्ध जीवनाची हमी देऊ शि्े.

राष्ट्रण्हि 

िाष्ट्कह् महिजे िाय? देशाचया मूलभू् मूलयांचे 
संिषिि महिजे िाष्ट्ीय कह्. ही मूलभू् मूलये िोि्ी? 
ही मूलये महिजे देशाची धयेये आकि महत्वािांषिा होय. 
ही मूलये िाजिीय, आकर्ति, लष्ििी अरवा सामाकजि-
सांसिकृक्ि सवरूपाची अस्ा्. देशवासीयांना तयांचया 
देशाचया मूलयांचे संवध्तन ििायचे अस्े, ्ी ज्न 
ििायची अस्ा् आकि तयासाठी िाष्ट्वादा्ून तयांना 
प्रेििा कमळ्े. अशा मूलभू् मूलयांची जपिूि िििे हा 
िाष्ट्कह्ाचा आतमा आहे. 

भाि्ाची िाजयघटना पाकहलयास क्चा सिनामा 
भाि्ाचया मूलभू् मूलयांची ओळख िरून दे्ो. या 
मूलभू् मूलयांमधये नयाय, समान्ा आकि बंधुभाव यांचा 
समावेश िेलेला आहे. देश नागरििांना सामाकजि, 
िाजिीय, आकर्ति सरैय्त दे्ो. िाजयावि नागरििांचया 
िलयािाची जबाबदािी अस्े. 

या मूलयांना िशापासून धोिा अस्ो? िाजय 
आपलया या मूलयांची जपिूि िशी िि्े? िाष्ट्ीय 
कह्ाचे प्रमुख घटि िोि्े? 

१) िाजय नागरििांचे बाह्य आक्रमि किंवा अं्ग्त् 
असरैया्तपासून िषिि िि्े. िाष्ट्ीय सुिषिा हा िाष्ट्ीय 
कह्ाचा महत्वाचा घटि आहे. िाजय सुिकषि् 
असलयाखेिीज ्े नागरििांना शां््ामय आकि 
समृद्ध जीवनाची हमी देणयास समर्त नस्े. पििीय 
आक्रमि किंवा अं्ग्त् असरैय्त हे िाजयाचया 
मूलयांना धोिा कनमा्ति िि्े. भाि्ाची पाकिस्ान 
आकि चीनबिोबि यापूवथी युद्धे झाली आहे्. या 
युद्धांनी भाि्ाचया िाष्ट्ीय कह्ास बाहेरून धोिा 
कनमा्ति िेला. याकशवाय, संसदेविील हल्ा 
(२००१), मुंबई हल्ा (२००८) यासािखे 
दहश्वादी हल्े देशकह्ाला घा्ि अस्ा्. 
नागरिि जेवहा तयांचया मागणयांसाठी कहंसि माग्त 
अवलंब्ा् ्ेवहा अं्ग्त् अससरि्ा कनमा्ति हो्े. 
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राष्ट्रीयि सुरक्ा म्हिजे कायि?

वॉलटर णलपमन म्हििाि, ‘एखाद्ा िाष्ट्ाला युद्ध 
टाळणयासाठी जेवहा आपलया वैध िाष्ट्ीय कह्ाचा 
तयाग ििावा लाग् नाही आकि ्सा धोिा कनमा्ति 
झालयास युद्ध ििणयाची एखाद्ा देशाची ्यािी 
अस्े ्ेवहा ्ो देश सुिकषि् अस्ो.’

राष्ट्रीयि सुरक्ा 

िाष्ट्ीय सुिषिा महिजे िाय? िाष्ट्ीय कह् या 
संिलपनेमधये िाष्ट्ीय सुिषिा या संिलपनेचे मूळ आहे. 

 भाि्ाचया सुिषिा धोििामधये ‘देशाचा भूखंड, 
साव्तभौमतव आकि सवा्ंत्य’ यांचे िषिि हे पायाभू्  घटि 
आहे्. िाजयाचे बाह्य आक्रमिांपासून िषिि िििे हा 
िाष्ट्ीय सुिषिेचा पािंपरिि अर्त झाला. लष्ििी साम्थय्त 
हा तयाचा एि पैलू आहे, पिं्ु एिमेव नाही. देशाला 
सव्त्ोपिी सुिकषि् ठेवणयासाठी कभन्न प्रिािची सुिषिा 
गिजेची अस्े. लष्ििी सुिषिेबिोबि िाजनय किंवा 
िाजिािि, समाज, पया्तविि, ऊजा्त आकि नैसकग्ति 
संसाधने, अर्तवयवसरा आकि मानवी संसाधने हे िाष्ट्ीय 
सुिषिेचया संदभा्त् महत्वाचे पैलू आहे्.

देशामधये शां््ा आकि नागरििांचया वयसक्तग्, 
सामाकजि आकि िाजिीय जीवना् सौ्य आकि 
सलोखा कनमा्ति िििे आकि सुशासन उपलबध िििे, 
महिजेच िाष्ट्बांधिी ििणयासाठी हा्भाि लाविे हे 
िाष्ट्ीय सुिषिेचे उद् कदष् अस्े. िाष्ट्ाचे असस्तव 
अबाकध् िाखणयासाठी िाष्ट्ीय ऐकय असिे महत्वाचे 
आहे. देशाची पिंपिा, संसिकृ्ी, इक्हास याकवषयी 
नागरििांना अकभमान अस्ो आकि तया्ून ऐकयाची 
भावना जागृ् हो्े. शां््ा िाळा् जागरूि िाहून 
िाष्ट्ाचया संिषििासाठी कनमा्ति िेलेलया संिषिि 
वयवसरेला ‘िाष्ट्ीय सुिषिा’ असे महि्ा्. अशा प्रिािे 
सुिषिेचया पािंपरिि पैलूंप्रमािे तयाचे अनय पैलूही 
अभयासिे गिजेचे आहे. 

राष्ट्रीयि सुरक्ा

राष्ट्रीयि सामरयि्व 

आ्ापयां् आपि साव्तभौमतव आकि िाष्ट्वाद या 
संिलपना आकि तयांचे महत्व अभयासले. ्सेच िाजय 
या संिलपने्ील कवकवध घटि आकि िाष्ट्ीय कह् ही 
संिलपना आपि अभयासली. िाजयवयवसरा समजून 
घे्ाना िाष्ट्ीय साम्थय्त ही संिलपना अभयासिे आवशयि 
आहे, िािि िाष्ट्ीय साम्थय्त हे िाष्ट्ाचया कह्ाचे िषिि 
िि्े आकि देश सुिकषि् ठेव्े. आपलया िाष्ट्कह्ाचया 
दृष्ीने दुसऱया देशांशी असलेलया संबंधांना प्रभाकव् 
ििणयाचया षिम्ेला ‘िाष्ट्ीय साम्थय्त’ असे महि्ा्. 
प्रतयेि िाष्ट् आपलया असस्तवासाठी आकि सवकह्ाचे 
िषिि ििणयासाठी आपले िाष्ट्ीय साम्थय्त वाढवणयाचा 
अनेि प्रिािे प्रयतन ििी् अस्े.

िाष्ट्ीय साम्थया्तकवषयी बोल्ाना आपि देशाचया 
सैकनिी साम्थया्तवि सवा्तकधि भि दे्ो. आ्ा आपि 
िाष्ट्ीय साम्थया्तचया कवकभन्न घटिांची ओळख िरून 
घेऊ. तयांचे मू््त आकि अमू््त घटि असे वगथीििि िेले 
जा्े. जे घटि आपि पाहू शि्ो आकि जयांचे मोजमापन 
िि्ा ये्े ्े मू््त आकि जे िेवळ अनुभव्ा ये्ा् आकि 
प्रतयषि पाह्ा ये् नाही् ्े घटि अमू््त हो्. 

मूि्व घटक- 

१) भौगोणलक घटक : भौगोकलि घटि अभयास्ाना 
आपि तया देशाचे षिेत्रफळ, हवामान आकि 
ऋ्ुमान, ्सेच तयाचे जगा्ील भौगोकलि सरान, 

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



6

पव्त्कशखिे आकि नद्ा यांचा अभयास िि्ो. 
्ुमही जि भाि् देशाचा निाशा पाकहला् ्ि 
आपलया उत्िेला कहमालयाची नैसकग्ति सीमा ्याि 
झाली आहे. याकशवाय निाशामधये भाि्ाची 
किनािपट्ी कदस्े. परििामी, भाि्ाची कहंदी 
महासागि षिेत्रा्ील भूकमिा महत्वाची ठि्े.

२) कच्ा माल आणि नैसणग्वक संसाधने : यामधये 
(अ) अन्न, िापूस, िबि आकि ् ाग हे वनसपक्जनय 
पदार्त; (आ) दूध, मासे, मांस, ्ेल या प्राकिजनय 
पदाराांचा; (इ) लोखंड, िोळसा यांसािखी खकनजे 
यांचा समावेश हो्ो. भाि् हा जगा्ील सवाां् 
मोठ्ा दूध उतपादि देशांपैिी एि आहे. गहू आकि 
भा् उतपादनामधये भाि् सवयंपूि्त आहे. भाि्ामधये 
िोळसा आकि लोखंडाचे सवा्तकधि साठे आहे्.

३) लोकसं्यिा : िोितयाही देशाची एिूि लोिसं्या 
कि्ी आहे यापेषिा तया देशाची उतपादनषिम 
लोिसं्या कि्ी आहे हे अकधि महत्वाचे आहे. 
भाि्ाला ‘्रुिांचा देश’ महटले जा्े, िािि 

देशाचया एिूि लोिसं्येपैिी ५० टककयांहून 
अकधि लोिसं्या २५ वषाांखालील आहे, ्ि ६५ 
टककयांहून अकधि लोि ३५ वषाांपेषिा लहान 
वयोगटामधये मोड्ा्. या वयोगटा्ील सषिम 
िामििी वग्त उपलबध असलयाने ्ो देशासाठी 
लाभदायि आहे.

४) िंत्रज्ान : कवज्ान महिजे भौक्ि आकि नैसकग्ति 
सृष्ीची संिचना आकि कवकवध कक्रयािलापांचा 
पद्ध्शीि अभयास होय. वयावहारिि शासत्रांचे 
उपयोजन जेवहा औद्ाेकगि किंवा वाकिजय षिेत्रा् 
िेले जा्े ्ेवहा तयाला ्ंत्रज्ान असे संबोध्ा्. 
जेवहा शासत्रीय ज्ानाचा वापि वयावहारिि हे्ू साधय 
ििणयासाठी िेला जा्ो ्ेवहा िाही पद्ध्ी, 
वयवसरा आकि साधने वापिली जा्ा्. या सव्त 
घटिांचा समावेश ् ंत्रज्ानामधये िेला जा्ो. कवज्ान 
आकि ्ंत्रज्ान हे िाष्ट्ीय साम्थया्तचे महत्वाचे घटि 
आहे्. आसणवि, अं्रिषि आकि इलेकटट्कॉकनकस  या 
षिेत्रा् भाि्ाने मोठी उंची गाठली आहे. 

राष्ट्र सामरयिा्वचे घटक
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िी देश अकधि सषिम हो् जा्ो आकि या्ूनच 
धयेये कनसशच् िेली जा्ा्. तयावरून देशाची धोििे 
लषिा् ये्ा्. िाष्ट्ाला धोिि ठिव्ाना तयाची धयेये 
आकि षिम्ा यांची सांगड घालावी लाग्े. असा 
सम्ोल साधलयाने उत्म धोििकनकम्त्ी शकय हो्े. 

उदाहििार्त, भाि्ाचे सुिषिा धोिि हे ‘जागक्ि 
घडामोडींचे सव्ंत्र आिलन’ आकि ‘शां््ामय 
दृसष्िोन’ या मूलभू् ्तवांवि आधारि् आहे. भाि् या 
धोििांसाठी अनय िोितयाही देशावि अवलंबून िाहिाि 
नाही, आकि सव्ंत्रपिे आपले धोिि आखेल. शां््ा हे 
भाि्ाचया धोििाचे मधयव्थी मूलय असेल. अशा प्रिािे 
भाि् आपले प्रशन युद्ध आकि ्ंट्ापेषिा संवाद आकि 
चचचे्ून सोडवेल. 

या सव्त चचचेचया आधािे भाि्ाचे पाकिस्ान, चीन 
किंवा फ्ानस यांचयाशी असिािे धोिि समजून घे्ा 
येईल. याकशवाय भाि्ाचे वयापाि, शसत्रकनयंत्रि, 
पया्तवििीय समसयांकवषयी िाय धोिि आहे ्ेदेखील 
समजून घयावे लागेल. याबिोबिच भाि्ाने आपली 
षिम्ादेखील ्पासिे गिजेचे आहे. भाि्ाला 
सीमेपलीिडील दहश्वादाला ्ोंड द्ायचे असेल ्ि 
भाि्ाला पकहलयांदा आपली ्ािद आजमावी लागेल.

आ्ापयां् आपि िाजयवयवसरेचे कवकवध घटि 
अभयासले. आपले िाष्ट्ीय कह् आकि साम्थय्त आजमावून 
देश आपले िाष्ट्ीय सुिषिा धोिि कनसशच् िि्ो. िाष्ट्ीय 
सुिषिा धोििा्ून देशाची सुिषिा िाखणयाचा प्रयतन िेला 
जा्ो आकि तयाद्ािे िाजयाचे कह् जपले जा्े.

आ्ापयां् आपि िेलेलया चचचेचा आढावा एिा 
्कतयाचया आधािे घेऊया. 

अमूि्व घटक-

१) णवचारसरिी : कवचािसििी हा समाज, लोि किंवा 
देश यांचा जगािडे पहाणयाचा दृसष्िोन अस्ो. 
भाि्ीय िाजयघटनेचया सिनामयामधये देशाची 
कवचािसििी अधोिेसख् हो्े. 

२) नीणिधैयि्व : नीक्धैय्त हे देशाचे िाष्ट्ीय गुिवैकशष्ट्े 
अस्े. पेचप्रसंग ओढवलयास लोि िसे वाग्ा्? 
उदाहििार्त, पूि, भूिंप, युद्धप्रसंग ओढवलयास 
लोि घाबरून न जा्ा एिमेिांचया मद्ीला धावून 
जा्ा् यालाच देशाचे नीक्धैय्त असे महि्ा्. 

३) नेिृतव : प्रभावी, पात्र आकि सषिम ने्ृतव देशाला 
शां््ा आकि समृद्धीिडे घेऊन जा्े. 

राष्ट्रीयि सुरक्ा धोरि 

िाजय आपलया कह्संबंधांना प्राधानय देऊन कनि्तय 
घे्े. िाजये तयांची मूलभू् मूलये जप्ा्. आपि िाष्ट्ीय 
कह् या संिलपनेशी कनगकड् सुिषिा, सवा्ंत्य, सुवयवसरा, 
नयाय आकि लोििलयाि ही महत्वपूि्त मूलयेदेखील 
समजून घेणयाचा प्रयतन िेला. ही मानव्ावादी धयेये 
आहे्. याचा अर्त भाि्, पाकिस्ान, चीन, िकशया, 
फ्ानस आकि असे अनेि देश ही मूलये आपलया 
नागरििांना उपलबध िरून देणयाचा प्रयतन िि्ा्.

्ि मग िाष्ट्ीय सुिषिा धोिि महिजे िाय? सुिषिा 
धोिि देशाचया िाष्ट्ीय कह्ावि अवलंबून अस्े. देश या 
धोििाआधािे आपले कह् जपणयाचा प्रयतन िि्ो. या 
धोििकनकम्त्ीचे दोन पैलू आहे् :

१) िाष्ट् जी मूलभू् ्त्वे आकि मूलये यांचे संवध्तन 
आकि ज्न िि्े, तया आधािे िाष्ट्ाचे सुिषिा धोिि 
आखले जा्े. ही मूलभू् ्त्वे महिजे तया देशाची 
धयेये अस्ा्.

२) िाष्ट्ाची ्ािद हा सुिषिा धोििकनसशच्ीमधील 
आिखी एि महत्वाचा घटि आहे. हे धोिि अमू््त 
पद्ध्ीने आख्ा ये् नाही. देशाचे साम्थय्त वाढले 

 धयिेयिे
(देशाचया मूलभू् 

मूलयांचया आधािे ठि्ा्)

 क्मिा
(िाष्ट्ीय साम्थया्तवि 

आधारि्)

राष्ट्रीयि सुरक्ा धोरि
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प्रमुख संकलपना

राष्ट्र



संसिकृ्ी, वांकशि्ा, वंश, धम्त, भाषा, इक्हास आकि अशा अनय घटिांचया समान्ेमुळे लोिांमधये मानकसि 
पा्ळीवि एिकजनसी भाव कनमा्ति हो्ो, मग अशा वेळी एखादा ठिावीि प्रदेश असावा ही पूव्तअट नस्े.



राष्ट्रवाद

िाष्ट् या संिलपनेचे वयक्त सवरूप िसे असेल अशी वया्या िेली जा्े.



राजयि

लोिसं्या, प्रदेश आकि साव्तभौमतव (शासन) हे महत्वाचे घटि आहे्.



राष्ट्रीयि ण्हि

िाजयघटनेने जी मूलभू् मूलये सांकग्ली आहे्, तया चौिटी् िाष्ट्ाचे कह् कनसशच् िेले जा्े. िाष्ट् हे 
इक्हासाचे फकल् अस्े (सभय्ेचया दृष्ीने); िाजयवयवसरा, अर्तवयवसरा, समाज आकि संसिकृ्ी यांची 
मूलयवयवसरा यांचा यामधये समावेश हो्ो. देशाचा भूगोल, भौगोकलि िाजिािि, ्सेच िाजिीय,आकर्ति 
आकि सामाकजि-सांसिकृक्ि पैलू तया देशाची गाभाभू् मूलये कनसशच् ििणयासाठी कनिा्तयि अस्ा्.



राष्ट्रीयि सामरयि्व

देशाचया मूलभू् मूलयांचे आकि तयायोगे कह्ाचे िषिि हे िाजयाचया साम्थया्तवि (सषिम्ा) अवलंबून अस्े. 
साम्थय्त वाढवणयासाठी मू््त आकि अमू््त घटि िाििीभू् अस्ा्.



राष्ट्रीयि सुरक्ा धोरि

िाष्ट्ाचे संिषिि िसे िि्ा येईल हे ठिविािे हे धोिि िाजयाचया कह्ाची िाळजी घे्े.
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प्र. १.  अ)  यिोगयि पयिा्वयि णनवडून णवधान पूि्व करा.
 १) िाष्ट्ीय साम्थया्तचा.......... हा एि अमू््त 

सवरूपाचा घटि आहे.
  अ) ्ंत्रज्ान ब)  कवचाि प्रिाली
  ि) खकनज संपत्ी ड)  उद्ोग
  २) िाष्ट्ीय सुिषिाकवषयि धोिि.......... हे 

जोपास्े.

   अ) िाष्ट्ीय नीक्धैय्त         ब)  िाष्ट्कह्
   ि) िाष्ट्ीय साधन संपत्ी  
   ड)  िाष्ट्ीय ने्ृतव

   ब)  सुयिोगयि कारि वापरून णवधान पूि्व करा.
   पॅलेसटाईनला िाजय महि्ा ये् नाही 

िािि.....

   क)  णदलेलयिा णवधानासाठी समप्वक संकलपना 
णल्हा.

   संसिकृ्ी, वांकशि्ा, वंश, धम्त, भाषा, 
इक्हास आकि अशा अनय घटिांमुळे 
तयांचयामधये समान मानकसि बंध ्याि 
हो्ा्.  

   ड)  गटाि न बसिारा शबद णल्हा.
   (भौगोकलि षिेत्र, साव्तभौमतव, लोिसं्या, 

नीक्धैय्त ) 

प्र. २.  संकलपनाणचत्र पूि्व करा.
         राजयिांचे घटक

प्र.३. णदलेले णवधान चूक की बरोबर िे सकारि सपष् 
करा.

 िाष्ट्ीय सुिषिाकवषयि धोिि हे िाष्ट्ाचया 
िाजिीय ने्ृतवाची िाळजी घे्े.

प्र.४.  खालील घटकांमधील परसपर संबंध णल्हा.

  िाष्ट् आकि िाजय

प्र. ५.  द्हशिवादी ्हल्ा झालयिास जनिेचे नीणिधैयि्व 
वाढणयिासाठी कोििे उपायि करिा यिेिील िे 
णल्हा.

प्र. ६.  खालील णवषयिावर िुमचे मि मांडा.

  भाि् हे अनेि िाष्ट्े कमळून कनमा्ति झालेले िाजय 
आहे.

प्र. ७.  खालील प्रशनाचे उतिर णल्हा.

  िाष्ट्ाचे सुिषिाकवषयि धोिि िसे आखले जा्े?

प्र. ८.  णदलेलयिा मुद् दांचयिा आधारे पुढील प्रशनाचे 
उतिर णल्हा.

  िाष्ट्ाचे घटि िोि्े आहे्? ्े सपष् ििा.

  अ)  लोिसं्या आकि सांसिकृक्ि समान्ा.

  ब)   एि समाज असलयाची भावना.

  ि)   िाजिीय वेगळेपि दाखवणयाची आिांषिा.



उपक्रम : 
पं.जवाहिलाल नेहरू यांचया ‘कवकवध्ा आकि 
एि्ा’ ह्या लेखावि चचा्त ििा.
Please refer to this website : 
Jawaharlal  Nehru :  The Discovery of 
India  (Delhi : Oxford University 
Press, 1985 )
Chapter : The Variety and Unity of In-
dia  Page: 61 
https://archive.org/stream/The-
DiscoveryOfIndia-Eng-Jawaharlal-
Nehru/discovery-of-india_djvu.txt

सवाधयिायि
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संिषििशासत्राचया अभयासा् आपि िाजिीय 
भूगोल, भू-िाजनी्ी आकि लष्ििी भूगोल या 
संिलपनांचा उल्ेख िेलेला बकघ्ला असेल. या 
संिलपनांचा िाय अर्त आहे, तयांचा पिसपि संबंध िाय 
आहे हे आपि ह्या प्रिििा् जािून घेिाि आहो्.

िाजिीय भूगोल महिजे िाय ्े प्ररम बघू. िाजिीय 
भूगोल ही भूगोलाची एि ज्ानशाखा आहे. तया् 
िाजयांचया सीमा, भौगोकलि कवविि, िाष्ट्ांचे अकधिाि 
षिेत्र यांचा अभयास िेला जा्ो. इरे िाजिािि आकि 
भूगोल ह्या दोनहींचा संबंध ये्ो.

भू-िाजनी्ी ही िाजिीय भूगोलाची एि शाखा 
आहे. िाजिािि, भूगोल आकि सत्ा यांचया पिसपि 
संबंधाचा इरे अभयास िेला जा्ो. पििाष्ट् ्सेच 
सुिषिाकवषयि धोििांवि भूगोलाचा िाय प्रभाव अस्ो 
तयावि इरे लषि िरेंकद्र् िेले जा्े.

लष्ििी भूगोल आकि भू-िाजनी्ी यांचा घकनष् 
संबंध आहे. भौगोकलि परिससर्ीचया आिलंनावरून 
लष्ििी ििनीक्ची आखिी िेली जा्े. शां््ा िषिि, 

अ.क्र. राजकीयि भूगोल भू-राजनीिी लषकरी भूगोल
१. िाजनी्ी आकि भूगोल 

यांचया संबंधांचा अभयास
आं्ििाष्ट्ीय पा्ळीविील सत्ा 
संबंधांवि असलेलया भौगोकलि 
घटिांचा अभयास.

लष्ििी समसया सोडवणयासाठी 
भौगोकलि माकह्ी, ्ंत्र व डावपेच 
यांचा उपयोग

२. हा ससरि (static) 
सवरूपाचा अभयास आहे. 
भूप्रदेश आकि िाजनी्ी 
यांचया संबंधाचा अभयास 
अस्ो.

हा गक्मान (dynamic) सवरूपाचा 
अभयास आहे. पििाष्ट् धोिि ्सेच 
सुिषिा कवषयि धोििांचा अभयास 
ििणयासाठीचा इरे आिाखडा 
कमळ्ो. भौगोकलि घटिांवि 
आधारि् िाष्ट्ांचया धोििांबाब् 
अनुमान लाविे आकि समजावून घेिे.

हा गक्मान (dynamic) सवरूपाचा 
अभयास आहे. लष्ििी कनयोजन, 
सामरिि नी्ी, आकि ्ंत्रज्ान 
यांचया संबंधाबाब् अभयास आहे. 
्सेच िाजिीय संबंध, लष्ििीसंसरा 
आकि नागिी समाज यांचया्ील 
बदल्े संबंध बकघ्ले जा्ा्. 

         भू-राजनीतीप्रकरण 
२

राजकीयि भूगोल, भू-राजनीिी आणि लषकरी भूगोल यिांिील फरक

आपत्ी वयवसरापन किंवा लष्ििी िािवाई ििणयासाठी 
वेगवेगळ्ा सवरूपाची भौगोकलि माकह्ी लाग्े. 
लष्ििी समसयांना सामोिे जाणयासाठी वेगवेगळया 
सवरूपाची भौगोकलि साधने आकि पद् ध्ींचा वापि 
िेला जा्ो. तयाला लष्ििी भूगोल महि्ा्.

भू-राजनीिी- Geopolitics
‘भू-िाजनी्ी’ हा शबद सव्तप्ररम सवीकडश 

िाजयशासत्रज् ‘रुडकॉलफ जेलेन’  यांनी वापिला.  
भू-िाजनी्ीची ्े अशी वया्या िि्ा्ः िाजय संसरेचा 
कसद् धां् हा सजीव अशा भौगोकलि किंवा समजून घे्ा 
येणयासाि्या जागांचया संदभा्त् अाखला जा्ो. 
उदाहििार्त जमीन, भूप्रदेश किंवा मु्य्ः देशाचया 
संदभा्त् तयाचा अभयास िेला जा्ो. तयांचया म्े  
िाष्ट्-सत्ेचा अभयास हा भूगोल, लोिसं्या, आकर्ति 
साधने, सामाकजि वयवसरा आकि तया िाष्ट्ाची शासन 
वयवसरा या आधािे िि्ा ये्ो.

भौगोकलि घटिांचे िाष्ट्ाचया अं्ग्त् व बाह्य 
धोििांवि होिािे परििाम महिजे भू-िाजनी्ी होय. येरे 
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भूगोलाचया अभयासा् खालील घटिांचा समावेश हो्ो. 
१) पव्त्, पठािे, जंगल, वाळवंट, बफा्तच्ाकद् कशखिे, 

नद्ा, ्लाव इतयादी भू-रूपे.
२) सागि किंवा महासागि यासािखे जलप्रदेश.
३) हवामान आकि वा्ाविि.
४) िकृषी उतपादन, खकनज संपत्ी, िच्ा माल यांसािखे 

आकर्ति घटि
५) लोिसं्या, तयाची िचना, संसिकृ्ी इतयादी.

या सव्त घटिांचा पिसपि संबंध आहे. िाष्ट्ाचया 
धोििांवि या सवाांचा प्रभाव पड्ो. िाष्ट्कह्ासाठी 
वापिणया् यिेािी ििनी्ी या घटिांवि अवलंबून अस्े. 
आपि जेवहा असे महि्ो िी एखाद्ा िाष्ट्ाचे धोिि  हे 
भू-िाजनी्ीवि आधारि् आहे, ्ेवहा ्े िोितया्िी 
संिलपनेचया संदभा्त् महटले जा्े. उदाहििार्त आपि 
्ेलाबाब्ची भू-िाजनीक् किंवा सीमेबाब्ची भू-
िाजनी्ी असे शबदप्रयोग वापि्ो.

भूगोल, कवचाि प्रिाली, समाजशासत्र, िाजयशासत्र, 
अर्तशासत्र आकि लष्ििी साम्थया्तचा वापि यांचे घकनष् 
संबंध आहे्. भौगोकलि घटिांनी िाष्ट्ीय सुिषिा 
िाखणयासाठीचे िेलेले िाय्त यावि प्राचीन िाळापासून 
भाष्य िेले गेले आहे. िौकटलय यांनी आपलया अर्तशासत्र 
या ग्ंरा् याचा उल्ेख िेला आहे. तयांचा मंडल 
कसद् धां् िाष्ट्ीय सुिकषि््ेसाठी भूगोलाचा िसा वापि 
िि्ा ये्ो हे दश्तव्ो.

शोधा पाहू :
िाही भू-िाजिीय कवचािवं्ांची रोडकया् माकह्ी 
गोळा ििा ः 

 १)  अलफ्ेड रायि महान : सागिी सत्ेचा कसद् धां्.
 २)  सि हलफोड्त मॅकिंडि :  मम्तभूमी कसद् धां्
 ३)  कनिोलस सपाइिमन :  रिमलँड कसद् धां्
 ४)  िौकटलय :  मंडल कसद् धां्

लषकरी भूगोल
लष्ििी भूगोलाचे चाि मु्य घटि आहे्. 

१)  स्थळ - Spatiality ः वेगवेगळ्ा भौगोकलि 
सरळांमधये ििणयाचया लष्ििी िािवायांचा अभयास 

येरे िेला जा्ो. भूप्रदेश आकि ििनी्ी यांचया 
संबंधाचा हा अभयास अस्ो. भौगोकलि 
पया्तवििाचा एखाद्ा लष्ििी मोकहमेवि िाय 
परििाम हो्ो हे बकघ्ले जा्े.

२) स्थान - Place ः सरान आकि सामाकजि संिचना 
हा एि महत्वाचा घटि आहे. उदाहििार्त, 
एखाद्ा लष्ििी ्ळाचा किंवा संिषिि उतपादन 
िििाऱया उद्ोगाचा ्ेरील सामाकजि वयवसरेवि 
परििाम होऊ शि्ो.

३) पयिा्ववरि - Environment ः लष्ििी िाया्तचा 
पया्तवििावि परििाम हो्ो. लष्ििी संघषा्त् 
्ोफखानयाचया वापिाने ्सेच हवाई बाँबफेि 
िेलयाने पया्तवििावि होिािे परििाम ्ातिाकलि 
्सेच दूिगामी अस्ा्. पया्तवििावि होिािे परििाम 
अभयासले जा्ा्.

४) भूरचना - Landscape ः कवकवध लष्ििी 
िािवाया ििणयासाठी भूिचनेचा अभयास ििावा 
लाग्ो. तया् पायदळांसाठीची ििनी्ी ्सेच 
्ातिाकलि व सामरिि सवरूपाचया ििनी्ीचा 
अभयास िेला जा्ो.

भारि 
भाि्ाचया भू-िाजनी्ीचा अभयास हा भाि्ीय 

उपखंडाचया संदभा्त् ििावा लाग्ो. यामधये भाि्, 
पाकिस्ान, बांगलादेश, नेपाळ, आकि भू्ान यांचा 
समावेश हो्ो. तयाचबिोबि कहंदी महासागिाचया संदभा्त् 
भाि्ाची अंदमान व कनिोबाि आकि लषिद्ीप बेटे 
आकि श्ीलंिा व मालदीव यांचादेखील समावेश िििे 
गिजेचे आहे.

भौगोकलि दृष्ट्ा भाि्ाची उत्ि-दकषिि-
कवभागिी ही चाि भौगोकलि भागा् िेली जा्े.
१) उतिरेकडील पव्विमयि रांगांचा सीमा प्रदेश :
 कहमालयाचया िांगा एि प्रिािे क्बेटचया पठािाचया 

दकषििेला असलेला भौगोकलि अडरळा आहे. तया 
पव्त् िांगांचा परििाम भाि्ाचया पज्तनय, हवामान, 
पाणयाची उपलबध्ा यावि कदसून ये्ो. कहमालयाचया 
पसशचमिडे कहंदुिुश आकि िािािोिम या पव्त् 
िांगा आहे्. प्राचीन िाळापासून भाि्ीय 
उपखंडामधये प्रवेश ििणयाचे माग्त हे या प्रदेशा् 
आहे्. कहंदुिुश पव्त्ांमधील सखंडी्ून, िाबूलचया 
खोऱया्ून कसंधू नदीचया उत्िेिडील प्रदेशा् किंवा 
मधय अफगाकिस्ानमधून पंजाबा् प्रवेश िि्ा ये् 
असे. पूवचेिडे दकषिि कहमालयाचया पुढे नागा 
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टेिड्ा, मिीपूिचे पठाि, आिािान पव्त्ाचा भाग 
सुरू हो्ो, जो पुढे दकषििेिडे मयानमािचया सीमेिडे 
जा्ो. या पूव्त भागा्ून भाि्ा् फािशी आक्रमिे 
झाली नाही्.

२) णसंधू, गंगा, ब्रम्हपुत्रेचा मैदानी प्रदेश : 
 या प्रदेशा् येणयाजोगे मु्य माग्त हे वायवय कदशे्ून 

हो्े. हेच महत्वाचे वयापािी माग्तदेखील हो्े.

भारि प्राककृणिक

३) मधयि भारिीयि पठारी प्रेदश : 
 पसशचमेिडील अिवली पव्त् िांगा, ्ोटा नागपूिचे 

पठाि आकि पूवचेिडील ओकडसाचया गह्तज् 
टेिड्ांचया दिमयानचा हा पठािी प्रदेश आहे.

४) द्खनच ेपठार आणि णकनारपट्ीचा मदैानी प्रदशे :
 पूव्त व पसशचम घाटाचया दिमयानचा हा प्रदेश आहे. 
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पसशचमेिडील किनािपट् टीचा प्रदेश हा बिाच अरुंद 
आहे. ्ि पूवचेिडील हा प्रदेश ्सा प्रशस् आहे.

शोधा पाहू ः 
 निाशा् खालील बाबी दाखवा.
कहंदुिुश पव्त् िांगा, िािािोिम पव्त् िांगा, अािािान 
पव्त्, अिवली पव्त् िांगा, द्खनचे पठाि, ्ोटा 
नागपूिचे पठाि, िोिि किनािपट्ी आकि सा्पुडा 
पव्त् िांगा.

भारिाचयिा लषकरी इणि्हासावर भूगोलाचा  कायि 
पररिाम ्होिो?
१) भाि्ाविील बहु्ांश आक्रमिे ही वायवय सिहद् द 

षिेत्रा्ून, कहंदुिूश पव्त् िांगांचया सखंडीचया मागचे 
झाली आहे्. आक्रमिि्चे पव्त्िांगा ओलांडून 
मैदानी प्रदेशा् उ्िले िी तयांना रांबव्ा येिे 
िठीि हो्े.

२) उत्िेिडील पव्त्िांगांनी भाि्ाला युिेकशयन 
महाद्ीप षिेत्रापासून वेगळे िेले आहे. या पव्त्ामुळे 
भाि्ीय उपखंडा् प्रवेश िििे अवघड हो्े. 
महिूनच जयांनी भाि्ावि आक्रमिे िेली तयांना 
तयांचया मायदेशाशी संबंध ठेविे िठीि झाले हो्े. 
्े पुढे भाि्ाचया मैदानी प्रदेशा्च िाकहले आकि 
भाि्ीय संसिकृ्ी् सामावले गेले.

३) उत्िेिडून आक्रमि िििाऱयांना भाि्ीय पठाि 
आकि द्खनचया प्रदेशा्ील टेिड्ा आकि 
पव्त्िांगांमुळे दकषिि भाि्ा् पोहोचिे सोपे नवह्े. 
या प्रदेशा्ील युद्धपद् ध्ी मैदानी प्रदेशा्ील 
युद्धपद् ध्ीपेषिा वेगळी हो्ी. मैदानी प्रदेशा् सैनय 
समोिासमोि येऊन लढ् हो्े. द्खनचया भौगोकलि 
परिससर्ीमुळे इरे गकनमी युद् धाची पद् ध् कविकस् 
झाली.

४) भाि्ाचया कवस्ीि्त समुद्र किनाऱयामुळे भाि्ाला 
सागिी वयापािाची संधी कमळाली. भाि्ाचा ग्ीि व 
िोमन साम्ाजयांशी वयापाि असलयाचे दाखले आहे्. 
्सेच अिब देशांशी घकनष् संबंध हो्े. चोल 
साम्ाजयाचया िाळा् तयांना अाग्ये आकशया् 
सागिी मोकहमांना बिेच यश आले हो्े. पुढे पो्ु्तगीज, 
डच, फ्रेंच आकि करिकटश हे देखील सागिी मागा्तने 
भाि्ा् आले. 

आधुणनक भारिािील भू-राजनीिी  
आकशया खंडा् भाि्ाचे सरान मधयव्थी आहे. 

भाि्ाचा भूभाग हा पूव्त आकि पसशचमेिडील प्रदेशांना 
जोडिािा दुवा आहे. भाि्ाचया भौगोकलि सरानामुळे 
भाि्ाला आकशया खंडा् महत्वपूि्त योगदान देणयाची 
संधी प्राप्त झाली आहे. शेजािील िाष्ट्ांबाब् भाि्ाचया 
धोििांवि भू-िाजनी्ीचया घटिांचा िाय प्रभाव पडला 
आहे?
भारि-पाणकसिान ः

भाि् व पाकिस्ान सीमेबाब्ची वैकशष्ट्े बघू. 
उत्िेिडे िाशमीिचया षिेत्रा् पव्त्िांगा आहे्. पुढे 
दकषििेिडे पंजाबचया षिेत्रा् कसंधू नदीचा मैदानी भाग 
आहे. दकषििेिडे िाजसरानचया षिेत्रा् वाळवंटी प्रदेश 
आकि िच्चया आखा्ी भागा् दलदल आहे.

भाि् व पाकिस्ानदिमयान मु्य वाद हा  
जममू-िाशमीिबाब् आहे. ह्या िाष्ट्ांदिमयानचा पकहला 
संघष्त १९४७-४८ मधये िाशमीिवरून झाला. जममू 
आकि िाशमीिचा िाही भाग पाकिस्ानचया ्ाबया् 
आहे. तयाला पािवयाप्त िाशमीि (POK) असे महटले 
जा्े. भाि् आकि पाकिस्ान यांनी कसयाचीन कहमनदी 
आकि िािकगल षिेत्रा् संघष्त अनुभवला आहे. ्सेच 
िच्धये सि-क्रीि षिेत्रा्देखील सीमावाद आहे.

भारि-अफगाणिसिान ः
भाि्ाला अफगाकिस्ानची सीमा लागलेली आहे. 

मात्र ही सीमा पािवयाप्त िाशमीि षिेत्रा् आहे. तयामुळे 
भाि्ाला अफगाकिस्ानमधये प्रवेश ििणयासाठी रेट 
माग्त नाही.

शोधा पाहू ः 
्त्रप्ी कशवाजी महािाजांना द्खनचया सवाभाकवि 
भौगोकलि परिससर्ीचा वापि गकनमी युद् ध 
पद् ध्ीसाठी िििे शकय झाले. गकनमी युद् ध 
पद् ध्ीचा यशसवीपिे वापि िरून तयांनी िेलेलया 
लढाया िोितया?

शोधा पाहू ः 
  i) भाि्-पाकिस्ानदिमयानचया जममू 

िाशमीिबाब्चया वादाचे सवरूप िाय आहे?
  ii) निाशावि या जागा शोधा ः कसयाचीन कहमनदी, 

िािकगल आकि सि-क्रीि.
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CPEC  चे  म्हतव  शोधा : 
 चीन व पाकिस्ानदिमयाचे आकर्ति सहिाय्त, तयाला 
China-Pakistan Economic Corridor 
(CPEC) असे महि्ा्. हा प्रादेकशि पा्ळीवि 
िनेसकटसवहटी कनमा्ति ििणयाचा प्रयतन आहे. तया् 
खालील घटिांचा समावेश हो्ो.

 १) एिासतमि सवरूपाचे दळिवळि, माकह्ी 
्ंत्रज्ान वयवसरा जया् िस्े, िेलवे, बंदिे, हवाई 
आकि संज्ापनाचा कविास िि्ा येईल.

 २) ऊजचेचया षिेत्रा् सहिाय्त.
 ३) उद्ोगांची कनकम्त्ी 

CPEC द् वािे चीनमधील कझनकझआंगचा प्रदेश 
पाकिस्ानचया गवादि आकि ििाची बंदिाशी जोडला 
जािाि आहे.

भारि आणि चीन ः

भाि् आकि चीन यांची सीमा ही कहमालयीन 
पव्त्िांगानी वयापलेली आहे. हा संपूि्त भाग चीनचया 
क्बेट षिेत्राशी संलग् आहे. भाि् आकि चीन यांचया 
दिमयानचा सीमावाद मु्य्ः अकसाई चीन आकि 
मॅिमहकॉन िेषेचया दकषििेिडील प्रदेश, महिजे अरुिाचल 
प्रदेश (जयाला पूवथी NEFA असे महटले जा्े.) या दोन 
षिेत्रांबाब् आहे.  अकसाई चीन आकि अरुिाचल प्रदेश 
ह्या दोनही प्रदेशांवि चीन आपला हक सांग् आहे. 
१९६२ मधये ह्या दोनही िाष्ट्ांमधये युद्ध झाले हो्े.

िुम्हांला मा्हीि आ्हे का? 
इिािचया दकषिि-पूव्त भागा् असलेलया ‘चाबहाि’ बंदिामुळे इिाि, अफगाकिस्ान, मधय आकशया आकि तया 
पलीिडील षिेत्राबिोबि भाि्ाचया पसशचम किनाऱयाविील बंदिाहून सागिी मागा्तने उद्ोग, वाकिजय आकि वयापािी 
संबंध वाढकवणयाची संधी उपलबध झाली आहे. चाबहाि बंदिाचया कविासाचया िामा् भाि्ाचा मोलाचा वाटा 
आहे. भाि्ाने अफगाकिस्ानमधील झािांज देलािाम िस्ा कविकस् ििणयासाठी िेलेलया योगदानामुळे भाि्ाला 
अफगाकिस्ान आकि मधय अाकशयाई षिेत्राशी संपि्क ठेवणयासाठी खात्रीशीि सागिी ्सेच भू माग्त उपलबध झाला 
आहे. 
(पििाष्ट् मंत्रालयाचे िाजयमंत्री, लोिसभा, ३/१/२०१८)
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शोधा पाहू :
(Nathula) नरूला ही पूव्त कसकीममधून क्बेटशी 
जोडिािी सखंड आहे. 
्ुमही निाशावि ही सखंड दाखवा ्सेच १९६७ मधये 
ह्या भागा् भाि् आकि चीनदिमयान जो संघष्त 
झाला हो्ा तयाची माकह्ी शोधा.

िुम्हांला मा्हीि आ्हे का?  
	  Cease Fire Line - यिुद् ध बंदी रेषा :  जया 

कठिािी युद्ध रांब्े तयाला युद् ध बंदी िेषा 
महि्ा्. ही जागा अरुंद किंवा कनमुळ्ी असू 
शि्े किंवा कवस्ृ् सवरूपाचीही असू शि्े.

	  Line of Control (LOC) - िाबा रेषा : 
युद् ध बंदी िेषेची निाशावि आखिी िेली आकि 
्ेरील लष्ििी उच् अकधिाऱयांनी ्ो निाशा 
योगय असलयाची खात्री िेली िी, तया िेषेला ् ाबा 
िेषा महि्ा्. ्ाबा िेषा आकि प्रतयषि ्ाबा िेषा 
(Line Of Actual Control, LAC) या् 
फिि आहे. प्रतयषि ्ाबा िेषा ही युद् धबंदी 
िेषेसािखी अस्े. ्ी निाशावि उ्िवलेली नस्े.
उदा. भाि् आकि पाकिस्ान दिमयान 
िाशमीिमधील िेषेला ्ाबा िेषा  (LOC) 
महि्ा्. भाि् आकि चीन दिमयानचया अकसाई 
चीन षिेत्रा्ील िेषेला प्रतयषि ्ाबा िेषा  (LAC) 
महि्ा्.

  आंिरराष्ट्रीयि सीमा : ही दोनही देशांनी िायदेशीिपिे 
मानय िेलेली सीमा अस्े.

भारि-नेपाळ-भूिान ः

नेपाळ आकि भू्ान हे दोनही देश कहमालया्ील 
पव्त्िांगानी वेढलेले आहे्. ्ी दोनही भूवेकष्् िाष्ट् 
आहे्. तयांचया उत्िेस क्बेटचे पठाि आहे. तया 
िाष्ट्ांमधून वाहिाऱया मु्य नद्ा भाि्ा् ये्ा्. ्सेच 
तयांचे मु्य वयापािी माग्त भाि्ाशी जोडले आहे्. ही 

दोनही िाष्ट्े वयापाि आकि इ्ि साधन सामग्ीसाठी 
भाि्ावि अवलंबून आहे्. ह्या दोनही िाष्ट्ांबिोबि 
भाि्ाने सुिषिाकवषयि ििाि िेले आहे्.  

भारि - बांगलादेश ः
बांगलादेश हा दकषिि किनािा वगळ्ा सव्त बाजूने 

भाि्ाचया सीमेने वेढला आहे. तयाची दकषिि सीमा ही 
बंगालचया उपसागिालग् आहे. गंगा आकि रिमहपुत्रा 
ह्या दोनही नद्ा भाि्ा्ून बांगलादेशा् वाह्ा्. दोनही 
िाष्ट्े वयापाि, उपजीकविा आकि कविासासाठी ह्या 
नद्ांवि अवलंबून आहे्.

भारि - मयिानमार ः
भाि् आकि मयानमाि दिमयानची सीमा अािािान 

पव्त्िांगे्ून जा्े. हा सीमा प्रदेश डोंगिाळ, दाट अिणयमय 
सवरूपाचा आहे.

भारि आणि ण्हंदी म्हासागर ः

भाि्ीय उपखंडाचया भौगोकलि िचनेमुळे भाि्ाला 
कहंदीमहासागिाचया षिेत्रा् असस्तव कनमा्ति ििणयाची 
संधी कमळाली आहे. आकशया् वसाह्वाद प्रसराकप् 
ििणयाचा हाच महत्वाचा माग्त हो्ा. पसशचमी सत्ांनी 
ह्याच मागा्तने भाि्ा् प्रवेश िेला आहे. १४९८ मधये 
िाकलि् येरे ‘वासिो-द गामा’ यांनी प्रवेश िेला. 
तयानं्ि डच, फ्रेंच आकि करिकटश यांनी प्रवेश िेला. 
नं्िचया िाळा् अमेरििा आकि सोसवहए् िकशया यांनी 
इरे सव्ःचे असस्तव कनमा्ति िेले. आज चीन ह्या 
षिेत्रा् येणयास उतसुि आहे.  

पििाष्ट्ीय धोििांचया उद् कदष्ांची पू्थी ििणयासाठी 
भाि्ीय नौदलाने आपलया सागिी ििनी्ीची आखिी 
िेली आहे. नौदलाचे प्रारकमि लषि ह्या षिेत्रावि 
असिाि आहे.

१) अिबी समुद्र आकि बंगालची खाडी.

२) कहंदी महासागिा् प्रवेश ििणयाचे ्सेच तया्ून 
बाहेि पडणयाचया सागिी मागा्तवि लषि ठेविे. हे माग्त 
महिजे मलाका सामुद्रधुनी आकि िेप ऑफ गुड 
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५) कहंदी सागिा्ून जािािे प्रमुख सागिी माग्त.

६) भाि्ाचे कवशेष आकर्ति षिेत्र.

भूप्रदेशाप्रमािेच सागिी षिेत्रदेखील सुिकषि् ठेवावे 
लाग्े. तयासाठी कवशेष सुिषिा यंत्रिा िाबविे गिजेचे 
अस्े. सागिमागचे दहश्वादी भाि्ा् घुसखोिी िरू 
शि्ा्. २००८ मधये मुंबई् झालेलया दहश्वादी 
हललयाचे दहश्वादी सागिी मागा्तनेच मुंबई् आले हो्े.

भाि्ीय नौसेना लष्ििी बळाचा िेवहा वापि 
ििणयाची शकय्ा आहे? नौदलाचया म्े खालील 
संभावय धोकयांना सामोिे जाणयासाठी बळाचा वापि िेला 
जाऊ शि्ो.

१) आपलया नजीिचया िाष्ट्ाशी युद् ध झालयास.

२) कमत्र िाष्ट्ाला मद् ििणयासाठी.

३) सव्ः हून किंवा इ्ि देशांचया बिोबिीने दहश्वाद 
कविोधी िािवाई ििणयासाठी.

४) आं्ििाष्ट्ीय जबाबदाऱयांचया पू््त्ेसाठी िाय्तवाही.

होप, होिमूझची सामुद्रधुनी, बाब एल मांडेव 
सामुद्रधुनी. 

३) ह्या षिेत्रा्ील श्ीलंिा व मालदीव सािखी िाष्ट्े.

४) ्ेल पुिवठा िििािा माग्त महिून पकश्तयन आखा्ी 
देश.

िुम्हांला मा्हीि आ्हे का?  
	  प्रादेणशक सागरी क्ेत्र (Territorial Sea) ः 

आपलया समुद्र किनािपट्ीपासून १२ नकॉकटिल 
मैल (२२.२ कि. कम.) पयां्चा सागिी पट्ा हे 
आपले प्रादेकशि सागिी षिेत्र अस्े.

	  णवशेष आण्थ्वक क्ेत्र (Exclusive  
Economic Zone) ः आपलया प्रादेकशि 
सागिी षिेत्राचया सीमेपासून २०० नकॉकटिल मैल 
(३७० कि.कम.) पयां्चा सागिी प्रदेश हे आपले 
कवशेष आकर्ति षिेत्र अस्े. ह्या षिेत्राचे महत्व 
िाय अस्े ्े शोधून िाढा आकि तयावि चचा्त 
ििा.

ण्हंदी म्हासागर क्ेत्र

िवषुववृ�त
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५) सागिी मागा्तचया सुिकषि््ेसाठी.

६) भाि्ीय वंशाचया नागरििांना मद् ििणयासाठी.

७) संयुक्त िाष्ट्ांचया चौिटी् िाहून शां््ा िषििाचे 
िाय्त ििणयासाठी.

िुम्हांला मा्हीि आ्हे का?  
	Indian Ocean Rim Association for  
Regional Co-operation (IOR-ARC) 
कहंदी महासागि लग्चया िाष्ट्ांदिमयान प्रादेकशि 
सहिाय्त ििणयासाठी IOR-ARC ची १९९७ मधये 
कनकम्त्ी िेली गेली. तयाचे उद् कदष् आकर्ति आकि 
्ंत्रज्ानकवषयि षिेत्रां् सहिाय्त वाढीस लावणयाचे 
हो्े. वयापाि, सामाकजि, आकर्ति आकि सांसिकृक्ि 
सहिाय्त कनमा्ति िि्ा यावे यासाठी हे वयासपीठ 
आहे.

Please see the following websites for further information :

1. Ministry of External Affairs, Government of India

India’ Border Disputes with Neighbouring Countries 

https://mea.gov.in/Images/attach/lu2722_new.pdf

2.  Ministry of Law and Justice, Government of India

The Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and 
Other Maritime Zones Act, 1976 

http://legislative.gov.in/sites/default/files/A1976-80_0.pdf

3.  Ensuring Secure Seas : Indian Maritime Security Strategy

Prepared by the Directorate of Strategy, Concepts and Transformation, 
Integrated Headquarters, Ministry of Defence (Navy), New Delhi.

https://www.indiannavy.nic.in/sites/default/files/Indian_Maritime_Security_
Strategy_Document_25Jan16.pdf

भौगोकलि घटिांचा अां्ििाष्ट्ीय संबंधावि होिािा 
परििाम आकि िाजिीय संसरांचया धोििांबाब् कनदचेशन 
िििे महिजे भू-िाजनी्ी होय. NATO (North  
Atlantic Treaty Organisation) APEC 
(Asia-Pacific Economic Community), EU 
(European Union) सािखे लष्ििी गट, ििाि, 
आकर्ति संघटना किंवा समझो्े हे भौगोकलि फायदे 
किंवा ्ोटे यांवि आधारि् अस्ा्. आज बहु्ांश 
जागक्ि समसया ह्या भू-िाजनी्ीशी संबंकध् आहे्. 
सव्तसामानयांचया कह्ाचे धोिि आखणयासाठी, अशा 
समसयांसाठी भू-िाजनी्ीचा सखोल अभयास गिजेचा 
आहे. ह्या धोििां् जागक्ि आकर्ति सरैय्त, अन्नसुिषिा, 
मानवी कविास, कशषिि, आिोगय, सरलां्ि, पया्तविि, 
नैसकग्ति साधन संपत्ी, शसत्रासत्रांचा प्रिाि, दहश्वाद 
इतयादींचया अभयासाचा समावेश हो्ो.
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प्र. १.  अ)  यिोगयि पयिा्वयि णनवडून णवधान पूि्व करा.

 १) भू-िाजनी्ी हा शबदप्रयोग.......... यांनी 
प्ररम िेला.

  अ) रुडकॉलफ जेलेन     ब) अलफ्ेड महान
  ि) हालफोड्त मॅकिंडि 
  ड)  कनिोलस सपाईिमन

 २) चाबहाि बंदि........... येरे आहे.

  अ) भाि्   ब)  पाकिस्ान
  ि) इिाि   ड)  बांगलादेश

  ब)  णदलेलयिा णवधानासाठी समप्वक संकलपना 
णल्हा.

  लष्ििी समसया सोडवणयासाठी भौगोकलि 
माकह्ी, ्ंत्र व डावपेच यांचा उपयोग. 

  क)  गटाि न बसिारा शबद णल्हा.

  (मयानमाि, क्बेट, नेपाळ, भूटान) 

प्र.२. नकाशाि खालील जागा दाखवा आणि 
्थोडकयिाि माण्हिी णल्हा.

 १) मलाकाची सामुद्रधुनी

 २) िािािोिमचया िांगा

प्र.३.  णदलेली णवधाने चूक की बरोबर िे सकारि 
सपष् करा.

 १) युद् ध बंदी िेषा ही अां्ििाष्ट्ीय सिहद् द 
अस्े.

 २) भूगोल आकि गकनमी युद् ध पद् ध्ीचे संबंध 
जवळचे आहे्.

प्र.४. खालील घटकांमधील परसपर संबंध णल्हा.

 िाजिीय भूगोल आकि भू-िाजनी्ी

प्र.५.  णदलेलयिा णचत्राचे णनरीक्ि करून तयिाणवषयिी 
्थोडकयिाि माण्हिी णल्हा.

       

 

प्र.६.  खालील णवषयिावर िुमचे मि मांडा.

  i) कहंदी महासागिाचे षिेत्र भाि्ाचया 
सुिकषि््ेचया दृसष्ने महत्वाचे आहे.

  ii) भौगोकलि परिससर्ीचा भाि्ीय लष्ििी 
इक्हासावि िसा प्रभाव पड्ो?

प्र.७.  णदलेलयिा मुद् दांचयिा आधारे पुढील प्रशनांची 
उतिरे णल्हा.

  लष्ििी भूगोल महिजे िाय?
  अ) सरळ   ब)  सरान
  ि) पया्तविि   ड)  भूप्रदेश



सवाधयिायि

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



19

सव्त भाि्ीयांना ज्ा् अशी ‘महाभाि्’ ही 
ऐक्हाकसि िरा आहे. महाभाि् हा ग्ंर ‘जय’ नावानेही 
ओळखला जा्ो. ही िरा महिजे एिा िाजाचे दुसऱया 
िाजाविील कवजयासंबंधीचे िावय आहे. ्सेच ्ुमहांला 
्त्रप्ी कशवाजी महािाजांनी अफजलखानाकवरुद् ध 
िेलेलया प्र्ापगडाचया लढाईकवषयी माकह्ी असेल. 
पाकनप्चया लढायांचा इक्हासही ्ुमही अभयासला 
आहे. पाकनप्चया पकहलया लढाई् बाबिाने ्ोफांचा 
प्ररमच उपयोग िेला हो्ा. बाबिाने उंटावरून ्ोफांचा 
वापि िेला, ्ि कटपू सुल्ानाने १७८० चया दशिा् 
करिटीशांचया कविोधा् अकग्बािांचा उपयोग िेला हो्ा.

महािाष्ट्ाचा इक्हास अभयास्ांना आपि ्त्रप्ी 
कशवाजी महािाजांनी वापिलेलया युद् धनी्ीकवषयी  
(गकनमी िावा) वाचले आहे. तयांनी जी युद् धनी्ी 
वापिली तयासाठी महािाष्ट्ाचया भौगोकलि परिससर्ीचा 
फायदा घे्ला. महािाष्ट्ाचया भूगोलाची तयांना चांगली 
जाि हो्ी. सह्याद्रीचया पव्त्िांगांनी द्खनचया 
पठािाला कवभागलेले आहे. तयामुळे उत्िेिडून झालेली 
आक्रमिे दकषििे् पोचली नाही्.

करिटीशांची वसाह् अस्ाना भाि्ीयांनी पकहलया व 
दुसऱया महायुद् धा् भाग घे्ला. सवा्ंत्य कमळालयानं्ि 
सव्ंत्र भाि्ाला िाशमीिचया मुद् द्ावरून पाकिस्ानशी 
पकहले युद्ध ििावे लागले. तयानं्ि भाि्ाला चीन 
व पाकिस्ानबिोबिही युद्धे ििावी लागली. तयामुळे 
भाि्ीय सैनयाला उत्िेिडील पव्त्ीय भागा् लढणयाचा 
अनुभव कमळाला. भाि्ीय लष्ििाचया या अनुभवाचा 
फायदा क्नही सैनयदलांना झालेला आहे.

यिुद् धाला प्रभाणवि करिारे चार घटक पुढीलप्रमािे-

१) भूगोल : युद् ध जया पव्त्ीय षिेत्रा्, मैदानी 
प्रदेशा्, समुद्रा् लढले जा्े तया तया कठिािचया 
भौगोकलि परिससर्ीचा युद् धनी्ीवि परििाम हो् 

अस्ो. तया भौगोकलि परिससर्ीनुसाि युद्धाचे 
डावपेच आखावे लाग्ा्.

२) लोकांचे मनोधैयि्व वा चाररत्यि : युद् धिाळा् 
देशा्ील नागरिि िसा प्रक्साद दे्ा्, सैकनिांना 
समर्तन दे्ा् िी तयांना कविोध किंवा तयांचया 
कवरुद् ध टीिा िि्ा्? सराकनि जन्ेचा पाकठंबा 
हा िोितयाही युद् धा् कनिा्तयि अस्ो.

३) नेिृतव : िाजिीय ने्ृतव आकि लष्ििी ने्ृतव असे 
ने्ृतवाचे दोन स्ि अस्ा्. िाजिीय ने्ृतवाला 
सराकनि व आं्ििाष्ट्ीय परिससर्ी लषिा् 
घेऊन कनि्तय घयावे लाग्ा् ्ि लष्ििी ने्ृतव 
ििनी्ी ्याि ििी् अस्े. या दोनही ने्ृतवामधये 
समनवय गिजेचा अस्ो. महिूनच िाष्ट्ाचे ने्े व 
लष्िि प्रमुख जे युद् धाचे संचालन िि्ा् तयांची 
िोितयाही युद् धाचया यशापयशामधये महत्वाची 
भूकमिा अस्े.

४) यिुद् ध साण्हतयि णकंवा शसत्र प्रिालीचा उपयिोग : 
शसत्रासत्रे व शसत्र प्रिालीमधये सा्तयाने उतक्रां्ी 
हो् आहे. इक्हासा् सुरुवा्ीस ढाल, ्लवाि, 
भाला या शसत्रासत्रांचा उपयोग िेला गेला. आज 
्ंत्रज्ाना् झालेलया कविासामुळे डट्ोन, षिेपिासत्रे 
यासािखी नवनवीन शसत्रे असस्तवा् आली आहे्. 
संप्रेषि वयवसरे्ही अामूलाग् बदल झाला आहे. 
प्राचीन िाळापासूनचया वाह्ुिीचया साधनांमधये 
घोडा, खेचि, बैल यासाि्या प्राणयांऐवजी 
आधुकनि िाळा् वाहने, िेलवे, कवमाने असे बदल 
झाले आहे्.

विील घटि युद् धाचया सवरूपाला प्रभाकव् िि् 
अस्ा् महिून लष्ििी इक्हास महिजे फक्त युद् धाचा 
अभयास नाही. लष्ििी इक्हासा् िोििोितया 
कवषयांचा समावेश हो्ो, हे आपि पाहू-

         लषकरी इततहासप्रकरण 
३

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



20

लषकरी इणि्हासाचयिा अभयिासाि खालील बाबींचा 
समावेश ्होिो- 

१) घटक : युद् धावि परििाम िििाऱया भूगोल, 
साधने, लोिांचे मनोधैय्त, ने्ृतव इ. घटिांचा 
लष्ििी इक्हासा् अभयास हो्ो. 

२) यिुद् धनीिी/लषकरी डावपेच : युद् धिाळा् 
लष्ििाने वापिलेली ्ंत्रे वा डावपेच याचा अभयास 
लष्ििी इक्हासा् हो्ो. िाष्ट्ांची सव्ःची लष्ििी 
्त्वप्रिाली अस्े. भू्िाळा्ील घटनांचया 
अभयासा्ून व््तमाना्ील िामकगिी् सुधाििा 
िििे व चुिांची पुनिावृत्ी टाळिे हे लष्ििी 
इक्हासाचया अभयासाचे उद् कदष् आहे.

३) मुतसद् देणगरी : िाही िाजिीय नी्ी या 
मुतसद् देकगिीचया अस्ा्. एखाद्ा िाष्ट्ाशी चचा्त 
िरून वा िाही वेळेस तया िाष्ट्ावि दबाव टािून 
मुतसद् देकगिीचा वापि िेला जा्ो.

४) यिुद् धाचयिा कारिांचा अभयिास : युद् धासाठी 
िाजिीय, आकर्ति, सांसिकृक्ि वा इ्ि घटि 
िाििीभू् अस्ा्. लष्ििी इक्हासा् या 
िाििांचा अभयास िेला जा्ो.

५) यिुद् धाचे पररिाम : युद् धामुळे प्रचंड प्रमािावि 
जीकव्हानी वा कवत्हानी हो्े. युद् धामुळे लोिांवि 
सामाकजि व मानकसि परििाम हो्ा्. लष्ििी 
इक्हासा् युद् धाचया परििामांचा अभयास िेला 
जा्ो.

लष्ििी इक्हास ही सव्ंत्र कवद्ा शाखा आहे. हा 
कवषय गक्मान सवरूपाचा आहे. याचया अभयासा्ून 
समाजा्ील ्ांकत्रि, अर्तशासत्रीय बदलांचा मागोवा 
घे्ला जा्ो. युद् धाचे संचलन व युद् धाचया इक्हासाचा 
अभयास हा या कवषयाचा गाभा आहे. इक्हासिाि 
युद् धाचया कवकवध पैलूंचा अभयास िि्ा्. 

लष्ििी इक्हासाचया अभयासाचा मु्य भाग 
युद् धांचा ऐक्हाकसि अभयास अस्ो. तया् युद् धाचा 

इक्हास आकि युद् धससर्ीचा संबंध आहे. इक्हासिाि 
युद् धाचया इक्हासािडे युद्ध, िाजिीय ने्ृतव, आकर्ति 
संघष्त आकि सामाकजि, सांसिकृक्ि वा्ाविि इतयादी 
दृसष्िोना्ून पाह्ा्.

लषकरी इणि्हास का अभयिासायिचा?

सव्त लहान मोठी िाष्ट्े आपले िाष्ट्कह् सुिकषि् 
िाखणयासाठी प्रयतनशील अस्ा्. िाष्ट्ीय सुिषिा हा 
िाष्ट्कह्ाचा सवा््त  महत्वाचा घटि आह.े िाष्ट्कह्ासाठी 
्े प्रसंगी युद् धासही प्रवृत् हो्ा्. प्राचीन िाळापासून 
लष्ििी इक्हासा् िाष्ट्कह्ास मधयव्थी सरान आहे. 
लष्ििी इक्हासा् अनेि कवषयांचा अं्भा्तव अस्ो. 
ह्या कवषयाचा अभयास िा महत्वाचा आहे हे तयामुळे 
लषिा् ये्े. तया्ील िाही मुद् द्ांचा आपि कवचाि 
िरूया-

१) युद् ध आकि िाजयाचा कविास यांचा संबंध आहे. 
तया अनुषंगाने भाि्ाचया इक्हासाचा कवचाि िरू. 
सम्ाट अशोिाने संपूि्त भाि्ावि एि्त्री अंमल 
कनमा्ति िेला हो्ा. िकलंगचया युद् धानं्ि भाि्ा् 
बौद् ध धमा्तला िाजाश्य कमळाला. मोगलांशी लढा 
देऊन ्त्रप्ी कशवाजी महािाजांनी सविाजयाची 
बीजे पेिली. सविाजयाची संिलपना ्त्रप्ी 
कशवाजी महािाजांनी लोिांमधये रुजवली व ्ी 
संिलपना नं्िचया मिाठी सत्ेने पुढे चालवली.

२) लष्ििी इक्हासाचया अभयासाने युद् ध आकि 
आं्ििाष्ट्ीय वयवसरा यांचया्ील संबंध  
समजणयास मद् हो्े. पकहलया महायुद् धानं्ि 
िाष्ट्संघाची (League of Nations) आकि 

लषकरी इणि्हासाची ढोबळ वयिा्यिा :
लष्ििी इक्हास हा युद्धाचा इक्हास अस्ो. तया् 
लढिाऱया सव्त लष्ििी संसरा, सैकनि व युद् धाचे 
संचलन िसे झाले यांचा अभयास समाकवष् अस्ो. 
्सेच तया् िाजयशासत्र, अर्तशासत्र, समाज व तयाचे 
सवरूप आकि संसिकृ्ी यांचाही समावेश अस्ो.
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दुसऱया महायुद् धानं्ि संयुक्त िाष्ट्े (U.N) या 
संघटनांची कनकम्त्ी झाली. या दोनही संघटनांची 
कनकम्त्ी जगा् शां््ा आकि सुवयवसरा कनमा्ति 
ििणयासाठी झाली. तयांनी जगा् नवीन वयवसरा 
प्रसराकप् ििणयासाठी प्रयतन िेले.

३) समाज व संसिकृ्ी यावि युद् धामुळे होिािा परििाम 
हा क्सिा घटि आहे. युद्धामुळे समाजा् वयापि 
सवरूपाचे बदल घडून ये्ा्. भाि्ाने १९४७ मधये 
फाळिीचया वेळी युद् धजनय परिससर्ीचा अनुभव 
घे्ला. तयाचा भाि्ीय समाजावि खोलवि परििाम 
झाला हो्ा. पाकिस्ाना्ून भाि्ा् सरलां्रि् 
झालेलया लोिांनी नवया जीवन पद्ध्ीचा व 
संसिकृ्ीचा सवीिाि िेला. युद् धामुळे सरलां्िे 
घडून ये्ा् व तयाचा सराकनि लोिांचया जीवन 
पद् ध्ीविही परििाम हो्ो.

४) सशसत्र सेनादलांमधये लष्ििी इक्हासाचया 
अभयासाचे िाय सरान आहे? जागक्ि युद् ध 
किंवा भाि्ाने लढलेली युद् धे यांचा भकवष्या्ील 
युद् ध योजना ्याि ििणयासाठी वापि हो्ो िा? 
लष्ििी इक्हासाचा अभयास महिजे लष्ििी 
ने्ृतव भू्िाळा्ीलच युद् धनी्ी पुढे वापि्ील 
असे नवहे. या कवषयाचया अभयासा्ून ्ि्कशुद् ध 
िी्ीने लष्ििी डावपेचाचा अभयास िििे साधय 
हो्े. िाजिीय धयेये साधये ििणयासाठी लष्ििाचा 
वापि िििे ही एि नी्ी होय. लष्ििप्रमुखांना 
्ि्कशुद् ध कवचाि िि्ा येिे आवशयि अस्े, 
जयाचया मद्ीने युद् धनी्ी आखली जा्े. लष्ििी 
इक्हासाचया अभयासाने ही षिम्ा वृद् कधंग् हो्े.

भारिीयि लषकराचा इणि्हास

िोितयाही देशा्ील ऐक्हाकसि घटना समजून 
घे्ाना तयावि प्रभाव टाििाऱया भौगोकलि ससर्ीचा 
कवचाि ििावा लाग्ो. तया् जकमनीची सवाभाकवि 
िचना, पािी, हवामान आकि ऋ्ू, हे पया्तवििकवषयि 
घटि आहे्. भाि्ीय लष्ििी इक्हासाचे आिलन 

होणयासाठी भाि्ा्ील प्राचीन िाळापासूनची पया्तविि 
व हवामानाची ससर्ी लषिा् घेिे आवशयि ठि्े.

प्राचीन िाळापासनूचा लष्ििी इक्हास अभयास्ाना 
िोि्े महत्वाचे मुद् दे आहे् हे आपि पाहू. या भागा् 
आपि भाि्ाचया प्राचीन, मधययुगीन व अवा्तचीन 
इक्हासाचा कवचाि िरू. 

प्राचीन भारिाचा लषकरी इणि्हास  

कसंधू संसिकृ्ी ही जगा्ील सवा्त् प्राचीन संसिकृ्ी 
महिून ओळखली जा्े. कसंधू संसिकृ्ीचया िाळा्ील 
मोहेंजोदाडो, हडपपा, धोलावीिा, लोरल येरील ज्ा् 
शसत्रासत्रांची माकह्ी कमळ्े.  

तया िाळा्ील शहिाचंी बाधंिाम ेपककया सवरूपाची 
हो्ी. शहिांना ्टबंदी हो्ी. कवटांचया पककया कभं्ी 
होतया. युद् धामधये ्लवािी ्सेच धनुष्यबाि वापिले 
जा् असलयाचे पुिावे सापड्ा्. तया िाळा्ील 
लष्ििी धोिि हे बचावातमि हो्े. असे मानले जा्े िी 
कसंधू संसिकृ्ी ही सदोष युद् धनी्ीमुळे पिाभू् झाली.

इ.स. पूव्त ५४९ ्े ५१५ या िाळा् भाि्ाने 
पकश्तयन आक्रमि अनुभवले. तयानं्ि इ.स.पूव्त ३२७ 
्े ३२५ या िाळा् िाजा अॅलेकझांडिने िेलेलया 
आक्रमिामुळे ग्ीि युद् धपद्ध्ीचा अनुभव भाि्ीयांना 
प्राप्त झाला. ग्ीि सैनया् (मेसीडोकनया) प्रामु्याने 
धनुधा्तिी, घोडदळ व पायदळाचा भििा हो्ा. या कवकवध 
अनुभवांमुळे गुलामकगिी, हतयािांड व क्रौय्त यांचे दश्तन 
झाले. अलेकझांडि व पोिस यांचया्ील युद् धा् हत्ींचा 
मोठ्ा प्रमािावि वापि झाला. सम्ाट अशोिाचया 
िाळा्ील सेने् धनुधा्तिी सैनय व पायदळाचा भििा 
हो्ा. 

युद् धप्रिालीचया संदभा्त्ील िौकटलयाचे योगदान 
अतयं् महत्वपूि्त हो्े. याचा पुिावा िौकटलयाने 
कलकहलेलया अर्तशासत्र ग्ंरा् सापड्ो. िौकटलयाने 
िाजा, अमातय, इ्ि अकधिािी, जनपद, किल्े, िोष, 
दंड (सेना) आकि कमत्र हे िाजयाचे सा् अतयावशयि 
घटि नमूद िेले आहे्. िौकटलयाने ििांगिाविील 
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सैनयिचना, सेनाप्ीचे िाय्त, ििांगिाविील सैनयाचे 
कनयंत्रि यासह युद् धनी्ीची कचकितसा अर्तशासत्र ग्ंरा् 
िेली आहे.

या िाळा् भाि्ाने पििीय आक्रमिाचया 
अनुभवाबिोबिच चोल घिाणयाने आपलया िाजयाचा 
पािंपरिि सीमेपलीिडे िेलेला साम्ाजय कवस्ािही 
पाकहला. चोलांनी आपलया साम्ाजयाचा कवस्ाि 
बंगालचया उपसागिा्ील मयानमाि व अाग्ेय 
आकशयापासून कसलोनपयां् (श्ीलंिा) िेला.

धोलावीरा यिे्थील संरक्क णभंिी                

 

सम्ाट अशोकाचयिा काळािील संरक्क णभंिी

प्राचीन भाि्ाचया लष्ििी पद् ध्ीची िाही 
वैकशष्ट्े पुढीलप्रमािे सांग्ा ये्ील-
१) प्राचीन भाि्ाची लष्ििी पद् ध्ी प्रामु्याने 

बचावातमि हो्ी. बचावासाठी मजबू् किललयांची 
उभाििी िेली हो्ी.

प्राचीन भारिािील ्थोर सेनानायिक :   
		प्राचीन भाि्ा्ील पकहला लष्ििी नायि सुदास हा 

िाजा होय. तयाने इ्ि आय्त टोळ्ा, दास आकि 
िाषिसांकवरुद्ध अनेि लढाया कजंिलया. इ.स.पू. 
१२०० ्े १३०० चया दिमयान तयांचया ने्ृतवाखाली 
दशिाज् युद् ध होऊन तयाने कवजय कमळवला. 

 	मगध या महाजनपदा् अजािशत्रू, म्हापद् मनंद, 
सम्ाट चंद्रगुप्त यांसािखे अनेि लष्ििी योद् धे 
होऊन गेले. धममाचा संदेश देिािा अशोिही याच 
महाजनपदा्ील एि सम्ाट हो्ा. तयाचे साम्ाजय 
पसशचमेिडे इिािपासून पूवचेिडे बंगालपयां् ्ि 
उत्िेिडे कहंदुिुश पव्त्िांगापासून दकषििेिडे 
िना्तटिपयां् पसिले हो्े. 

 	ग्ीि िाजा अलेकझांडि याचयाशी वीिश्ीने बचावातमि 
युद् ध लढिाऱया पौिव िुला्ील पोिस िाजाची 
भाि्ीय इक्हासा् फािशी दखल घे्ली जा् नाही. 
पि ्ो महान योद् धा हो्ा.

 	पकहलया श्िाचया उत्िाधा्त् िकलंगचया चेदी 
िाजवंशा्ील िाजा खारवेल याने बंगालचया 
सत्ाधीशांचा पिाभव िरून कवदभा्तपयां् 
साम्ाजयकवस्ाि िेला. तयाने मगधचया प्रबळ 
लष्ििाचा पिाभव िरून िाजगृह हे िाजधानीचे शहि 
लुटले.

२) िाजाचया पदिी िायम सेना हो्ी, पि तयासाठीची 
आकर्ति ्ि्ूद मात्र अतयं् िमी हो्ी.

३) मौय्त िाळा् ििांगिा् गक्मान घोडदळापेषिा 
हत्ीदलाचा वापि ििणयािडे िल हो्ा.

४) भाि्ीय युद् ध पद् ध्ी् धम्तयुद् धाचे (युद्ध कनयमांचया 
आधािे िेलेले युद् ध) पालन ििणयािडे िल हो्ा. 
तयामुळे युद् धा् मानव्ेचे आकि संसिकृ्ीचे दश्तन 
घड् हो्े.

५) सम्ाट अशोिाचया िाळा् भाि्ा् प्ररमच एिसंघ 
िाजय कनमा्ति झाले. तयामुळे एिच प्रशासिीय 
वयवसरा संपूि्त भाि्भि असस्तवा् आली.

६) चोल शासिांनी सागिी साम्थया्तचा वापि िरून अाग्ेय 
आकशयापयां् आपलया साम्ाजयाचा कवस्ाि िेला.
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प्राचीन भारिावरील परकीयि आक्रमिे ः   
		कसंधू संसिकृ्ीचा सहज पिाभव झाला, िािि तयांनी 

आपलया संिषििािडे फािसे लषि कदले नाही. तयांनी 
संिषिि कभं्ी बांधलया व तयावि ्े कनधा्तस् िाकहले 
तयामुळे बाह्य आक्रमिाला ्े िोखू शिले नाही्. 

 	इ.स.पू. ६ वया श्िा् भाि्ाचया वायवय भागा् 
पकश्तयन आक्रमिे झाली पिं्ु, या आक्रमिांचा 
भाि्ावि फािसा परििाम झाला नाही.

 	पोिसाने िेलेलया कविोधामुळे इ.स.पू.व्त. चौ्थया 
श्िामधये अलेकझांडिचया आक्रमिाला मया्तदा 
आलया.

 	दुसऱया श्िाचया मधयापयां् बॅकटट्ीयन ग्ीिांनी 
भाि्ाचा वायवय व पसशचम भाग िाबीज िेला.

चचचेद्ारे िुमचे मि मांडा ः
 	पाशचातय इक्हासिािांचया म्े भाि्ावि नेहमीच 

आक्रमिे हो् हो्ी. खिे ्ि, प्राचीन िालखंडा् 
भाि्ावि फाि आक्रमिे झाली नाही्. बहु्ांश 
वेळा भाि्ीय िाजे आपलया भूमीचे िषिि ििणया् 
यशसवी झाले.

 	गुप्त साम्ाजया्ही अनेि महापिाक्रमी िाजे होऊन 
गेले. समुद्रगुप्ताने (३४५-३८०) पसशचमेिडे मधय 
पंजाबपासून पूवचेिडे आसामपयां् कवस्ाि िेला. 
तयाचया साम्ाजया् आंध्रप्रदेश व मधयप्रदेशाचा 
बिाचसा भाग समाकवष् हो्ा. चंद्रगुप्त णवक्रमाणदतयि 
या तयाचया पुत्राने (३८०-४१४) कसंधूचया 
खोऱयापलीिडे िाबूलपयां् तयाचया साम्ाजयाचा 
कवस्ाि िेला. तयाचा मुलगा सकंदगुप्त (४५६-
४६७) यानेही पंजाब प्रां्ापयां् कवस्ाि िेला.

 	िाशमीिचया लणलिाणदतयिाने (७४२-७६०) ईशानयेस 
क्बेटी साम्ाजयाचा पिाभव िेला व वायवय कदशेला 
िंबोज गििाजय व ्ुिाांचा पिाभव िेला. िांग्ा, 
्षिशीला, हाजिा, पूँ् व िाजौिी हे तयाचया 
साम्ाजयाचे भाग हो्े.

 	चालुकय िाजा पुलकेशी दुसरा (६१०-६४२) याने 
पल्वांकवरुद् ध अनेि लढाया िेलया. तयाचे साम्ाजय 
अिबी समुद्राचया किनािपट्ीचया भागा् पसिले. 
तयाने माळवा व गुजिा्चया सुिषिेची िाळजी घे्ली.

 	िाष्ट्िूट िाजे ध्ुव (७८०-७९३) व गोणवंद णिसरा 
(७९३-८१४) व इंद्र णिसरा (९१४-९२७) यांनी 
बंगालचया पाल सत्ेचा व गुज्ति प्रक्हािांचा पिाभव 
िेला. ककृषि णिसरा याने तयाचया िालखंडा् दकषिि 
भाि् व द्खनविील पिड घट् िेली.

 	तयांचयानं्ि शि, पल्व, िुशाि भाि्ा् 
आले. पकहलया दोन सत्ांचा चौ्थया श्िाचया 
मधयापयां् गुप्तांनी पिाभव िेला.

 	तयानं्ि अिब आले, जयांनी धाकम्ति ससरतयं्ि 
घडवून आिले.

मधयियिुगािील भारिाचा लषकरी इणि्हास  

महमद गझनीचया िाळापासून ्ुिाांनी भाि्ावि 
िेलेेलया आक्रमिा् कवशेष आिकृ्ीबंध कदस्ो. 
ही आक्रमिे ऑकटोबि ्े फेरिुवािी या िाळा् 
झाली. िािि ऑकटोबिनं्ि पावसाळा संपून जाई  
व फेरिुवािीनं्ि उनहाळ्ाची ्ीव्र्ा वाढे. या 
आक्रमिांनी भाि्ाचा प्रदेश कजंिून घे्ला नाही. ्े 
आक्रमि िि् व लूट बिोबि ने्. तयांनी बािांचा वापि 
िििाऱया घोडेसवािांचा सैकनि महिून वापि िेला.

१२ वया श्िापासून ् े भाि्ा् मोगल साम्ाजयाची 
सरापना होईपयां्चया िाळा् आक्रमिे हो् िाकहली. 
भाि्ाचया वायवय भागा्ून आक्रमि िरून आलेलया 
बाबिाने १५२६ मधये झालेलया पाकनप्चया पकहलया 
लढाई् ईरिाकहमखान लोदीचा पिाभव िरून मोगल 
साम्ाजयाची मुहू््तमेढ िोवली. या पाकनप्चया पकहलया 
युद् धापयां् ्ोफांचा वापि भाि्ीयांना ज्ा् नवह्ा. 
अिबिाचया िाळापासून ्े औिंगजेबाचया िाळापयां् 
मोगल साम्ाजयाचा कवस्ाि संपूि्त भाि्ा् झाला. तया् 
अिबिाचे योगदान महत्वपूि्त हो्े. तयाचया धोििाला 
सवाांसाठी शां््ा, (सुलेहिुल) महिून ओळखले जा्े. 
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णब्रणटशांवर आक्रमि करिारे मराठा आरमार                  

तयाने कहंदू समाजाला प्रशासिीय प्रिाली् एिकत्र् 
ििणयाचा प्रयतन िेला.

हा िाळ ्त्रप्ी कशवाजी महािाजांचाही िाळ 
समजला जा्ो. तयांचया यशाचे दोन पैलू आहे्. पकहला 
महिजे तयांनी भाि्ीय िाजयाची संिलपना रुजवली. 
तयांचा संघष्त भाि्ावि िाजय िििाऱया भाि्ाबाहेिील 
लोिांशी हो्ा. दुसिे महिजे तयांनी दकषिि भाि्ा् 
सविाजयाचे िषिि ििणयासाठी भौगोकलि परिससर्ीचा 
फायदा घेऊन गकनमी िावा युद् ध ्ंत्र यशसवी िरून 
दाखवले. लढणयासाठी मिाठ्ांचया मना् सवा्ंत्याची 
जयो् ्ेव् ठेवली. १७६१ चया पाकनप्चया क्सऱया 
लढाईमुळे मिाठे भाि् हा भाि्ीयांसाठी आहे, या 
्तवासाठी लढ् आहे् हे कसद् ध झाले, िािि या 
देशाचया िषििासाठी ्े दूिवि वायवय सीमेपयां् 
लढायला गेले.

शोधा पाहू :    
		पाकनप्ची क्सिी लढाई िोिा् झाली ्े शोधा. 
 	भाि्ाचया निाशा् पाकनप् कठिाि दाखवा.

मिाठी सत्ेचया िाळा् समुद्र किनाऱयाचया 
सुिषिेबाब् वाढलेली सजग्ा ही मिाठ्ांचया साम्थय्त 
कविासा्ील महत्वाचा भाग हो्ी. मिाठ्ांचया नाकवि 

  सरखेल कान्होजी आंग्े

साम्थयाांचा कविास ्त्रप्ी कशवाजी महािाजांचया 
िाळा् झाला. िोिि किनािपट् टीचे िषिि ििणया् 
सिखेल िानहोजी आंग्े यांची भूकमिा महत्वाची हो्ी. 
तयांनी या प्रदेशा् पो्ु्तगीज, फ्रेंच आकि करिटीशांना 
आपलया सत्ा कवस्ािणया् अडरळा कनमा्ति िेला.

मधययुगा्ील भाि्ाचया लष्ििी इक्हासा्ून 
आपिास िाही धडे कशि्ा ये्ील ्े पुढीलप्रमािे-

१) ्ुिकी आक्रमिांिडून भाि्ीयांनी आधुकनि 
युद्धपद् ध्ी सवीिािली. घोडदळाची गक्मान्ा 
आकि ्ोफांचा वापि या नवीन युद् ध्ंत्राचा उपयोग 
युद् धा् कनिा्तयि ठिला. मिाठ्ांनी घोडदळाचा 
वापि सुरू िेलयाने आलेलया गक्मान्ेने तयांना 
कवजयी बनवले.

२) पििीय शक्तींकवरुद् ध भाि्ीय सत्ाधीश एिकत्र् न 
आलयामुळे ्ुिकी व मोगल सत्ा यशसवी ठिलया.

३) हा िालखंड समुद्र किनाऱयाची सुिषिा 
वाढवणयाकवषयी जागरूि्ा कनमा्ति िििािा 
ठिला.

४) अिबिाची धोििे व नं्िचया िाळा् कशवाजी 
महािाजांचया धोििांमुळे सांसिकृक्ि ऐकय कनमा्ति 
झाले. या धोििास सव्तधम्त समभावाचे धोिि 
महि्ा्.
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मधयियिुगीन भारिािील ्थोर लषकरी सेनानी ः   

		राजराजा (९८५-१०१४) ्ंजाविचया चोलांनी 
आपलया ्ोट्ा िाजयाचे रूपां्ि संपूि्त दकषिि 
भाि्, श्ीलंिा व मालदीव बेट वयापिाऱया 
मोठ्ा साम्ाजया् िेले. तयाचा मुलगा राजेंद्र 
पण्हला (गंगैिोंड) (१०१२-१०४४) याने 
गंगेपयां् आपलया साम्ाजयाचा कवस्ाि िेला. 
तयाने सवः्ला गंगैिोंडा चोला हे कबरूद घे्ले, 
तयाचा अर्त चोल िाजा जयाने गंगेपयां्चा प्रदेश 
कजंिला. आग्ेय आकशयामधये नाकवि लष्ििी 
मोकहम िाढिािा ्ो भाि्ा्ील पकहला िाजा 
होय.   

		लक्मीकारि (१०३-१०४२) या कत्रपुिाचया 
िलचुिी िाजाने पूव्त बंगाल, ओकडसा, मधय 
भाि्, गुजिा् व िाजसरानचया िाही भागा् 
कवस्ाि िेला.

		ककृषिदेवरायि (१५०९-१५२९) कवजयनगि 
साम्ाजयाचा हा िाजा, तयाचया िालखंडा्  
दकषिि भाग अकजंकय िाकहला.

		िाजपू् घिाणया्ील िाजा संग्ाम णसंग (रािा 
संगा) आकि म्हारािा प्रिाप हे आजही सफू्थी 
दे्ा्. 

		मुघल सम्ाट अकबर रोि सेनानी हो्ा.  
कहंदूिूश पव्त्ापासून द्खनपयां् तयाने एि्त्री 
अंमल आिला.

  छत्रपिी णशवाजी म्हाराजांनी सविाजयाची  
मुहू््तमेढ िोवली. संिाजी हे युद् ध िले्, 
डावपेचा् िुशल सेनानी हो्े. सरखेल  
कान्होजी आंग्े यांनी नाकवि सुिषिेचया संदभा्त्ील 
आपली षिम्ा कसद् ध िेली. पेशवा बाजीराव 
पण्हला यांनी दकषििेिडे व द्खनचया षिेत्रा् 
मिाठी साम्ाजयाची घडी बसवली.

िुम्हाला मा्हीि आ्हे का?   
		मराठांची सामररक उद् णदष्े : कहंदवी सविाजय 

महिजेच धम्तिाजय सरापन ििावे हे ्त्रप्ी 
कशवाजी महािाजांचे उद् कदष् हो्े. तयांचा फक्त 
महािाष्ट्ाला सव्ंत्र िििे एवढाच हे्ू नसून, 
कदल्ी िाबीज िििे हा हे्ू हो्ा. सवदेशी 
साम्ाजय उभे िििे हे तयांचे मु्य उद् कदष् 
हो्े. सुरुवा्ीची १५ वषचे कशवाजी महािाजांचे 
सैनय पायदळावि आधारि् हो्े. ्े डोंगिाळ 
प्रदेशा् गकनमी युद् ध ििणया् कनष्िा् हो्े. 
नं्ि ्त्रप्ी कशवाजी महािाजांचया हे लषिा् 
आले िी, फक्त किललयांचे िषिि िरून हे्ू 
साधय होिाि नवह्ा. महिून तयांनी आपलया 
बचावाचया सामरिि नी्ीमधये बदल िेला 
आकि आक्रमि बचावाची नी्ी सवीिािली. 
महिून घोडदळावि भि देणया् आला. ्त्रप्ी 
कशवाजी महािाजांनी सुरू िेलेली ििनी्ी पुढील 
िाळा्ही िाबवणया् आली. पेशवेिाळा् 
अहमद शहा अबदाली कवरुद् धचा पाकनप्चा 
लढा हा बाह्य आक्रमिापासून भाि्ाला 
सुिकषि् ठेवणयासाठीचा लढा मानला जा्ो.   

आधुणनक यिुद् धपद् धिी  

१५ वया श्िाचया शेवटचया दशिा् युिोपमधये 
युद्धपद् ध्ीमधये बदल कदसून आला. लष्ििाचे सवरूप 
अकधि वयावसाकयि आकि िाष्ट्वादी बनले. तयांना 
आधुकनि शसत्रासत्रे देऊन सुसजज ििणया् आले. 
फिशा आकि धनुष्य बािाची जागा बंदुिांनी घे्ली. 
पुढे ्ोफखानयाला अकधि महत्व प्राप्त झाले. पायदळ 

व घोडदळाला ्ोफखानया् समाकवष् ििणया् आले.
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१४ वया श्िा् भाि्ामधये बंदुिीचा वापि सुरू 

झाला. पिं्ु तयामुळे युद् धपद्ध्ीमधये फािसा बदल 

झाला नाही. सैनयाचा मु्य भाग घोडदळच िाकहला. 

अड्ाि नदीचया लढाईनं्ि मात्र (१७४६) भाि्ा्ील 

युद् ध्ंत्रा् बदल घडून आला. फ्रेंचांनी बंदुिांचा 

उपयोग िेलयामुळे िना्तटिचया नबाबाकवरुद्धचया 

लढ्ा् तयांना यश आले. घोडदळापेषिा बंदुिधािी 

प्रकशकषि् सैनय अकधि प्रभावी ठिले. या युद् धामुळे 

भाि्ामधये आधुकनि युद् धपद् ध्ी असस्तवा् आली. 

युिोकपयनांिडून मिाठे, कनजाम आकि हैदि अली यांनी 

आपलया सैनयासाठी प्रकशषिि घेणयास सुरुवा् िेली.

पायदळाची भूकमिा, तयांचयािडील अवजािे, 

तयांचा उपयोग आकि िाय्त हा आधुकनि युद्धपद्ध्ीचा 

गाभा बनला. ्ोफखानयाची िचना आकि उपयोग, 

तयाचा योगय वापि आकि कविास हे महत्वाचे घटि 

हो्े. दुसिे महिजे बंदुिींचे प्रमािीििि िेले गेले. 

पायदळाला सहयोग देिे हे ्ोफखानयाचे िाय्त हो्े. 

महादजी कशंद्ांनी प्ररम गािदी पलटिी उभया िेलया. 

या पलटिी युिोपीय पद्ध्ीचे प्रकशषिि आकि साधन 

सामुग्ीने सजज िेलेलया होतया. पुढे पेशवे, होळिि, 

कटपू सुल्ान आकि कशखांनी ही पद् ध्ी अमला् 

आिली. 

आधुणनक भारिाचा लषकरी इणि्हास  

पो्ु्तगीज हे भाि्ा् येिािे पकहले युिोकपयन हो्े. 

वासिो-द-गामाने १४९८ मधये भाि्ीय भूमी् प्रवेश 

िेला. तयानं्ि करिकटश, फ्रेंच आले. पो्ु्तगीज व 

फ्रेंच यांचया भाि्ा्ील सत्ा संपुष्ा् आलयानं्िही 

करिकटशांची सत्ा कटिून हो्ी.

प्ासीचया लढाई्ील (१७५७) कवजयामुळे 

भाि्ा् करिटीश सत्ेची सरापना झाली. बंगाल प्रां्ावि 

करिकटशांचे आकधपतय कनमा्ति झाले. तयानं्ि तयांनी इ्ि 

प्रादेकशि सत्ांिडे (मिाठे, कनजाम आकि महैसूि) 

आपला मोचा्त वळवला. कटपू सुल्ानाचा १७९९ 

मधये व मिाठ्ांचा १८१८ मधये पिाभव झालयावि 

करिकटशांनी १८४२ मधये कसंध प्रां् कजंिून घे्ला व 

कशखांचा पिाभव िेला. १८४८ मधये लाहोि कजंिून 

घे्ले. १८५७ चया भाि्ीय सवा्ंत्य युद् धानं्ि करिटीश 

शासनाने ईसट इंकडया िंपनीिडून भाि्ाची सत्ा 

आपलया हा्ा् घे्ली. १९ वया श्िाचया शेवटी 

करिकटशांनी अफगाकिस्ानचया सीमेला अंक्म सवरूप 

कदले आकि २० वया श्िाचया सुरुवा्ीस भाि् व 

चीन यांचया्ील क्बेटसह सीमा कनसशच् िेली.                                       

णब्रणटश कालखंडाकडून आपि कायि णशकलो

१) सर्हद् द आणि सीमा : भाि्ीय कवचािवं्ानी 

पािंपरिििीतया साम्ाजयाचया वयाप्तीचे वि्तन 

िि्ाना सिहद् दीचा कवचाि िेला आहे. 

 उदा. आपि अिबिाचे साम्ाजय िाबूल आकि 

िंदाहिपयां् पसिले हो्े असे महि्ो किंवा 

पेशवेिालीन मिाठ्ांचया साम्ाजयाचा कवस्ाि 

अटिेपयां् झाला असे महि्ाे. सिहद् द महिजे दोन 

देशांदिमयानचा भौगोकलि प्रदेश होय. करिकटशांनी 

सीमांचया संिलपनेची ओळख भाि्ीयांना िरून 

कदली. सीमा ह्या दोन देशांचा भौगोकलि प्रदेश 

कनसशच् ििी् अस्ा्. उदा. मॅिमहकॉन सीमा 

िेषा, ड्ूिंड सीमा िेषा किंवा िेडसलिफ िेषा या 

सीमा िेषा आहे्.
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ड्ूरंड सीमा रेषा

मॅकम्हॉन सीमा रेषा
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मा्हीि आ्हे का िुम्हाला?   

		ड्ूरंड रेषा : अफगाकिस्ान आकि करिकटश िालीन भाि् यांचया दिमयानची ही सीमा िेषा हो्ी. करिकटश 
सििािचे पििाष्ट् सकचव श्ी. मकॉटथीमि ड्ूिंड आकि अफगाकिस्ानचे उमीि अबदुल िहेमान खान यांनी 
१८९३ मधये समझो्ा िरून ही िेषा प्रसराकप् िेली. आज ड्ूिंड िेषा ही पाकिस्ान व अफगाकिस्ान 
दिमयानची सीमा िेषा आहे.   

		मॅकम्हॉन रेषा : ही चीनचा प्रदेश क्बेट आकि भाि्ाचया ईशानय प्रदेश (अरुिाचल प्रदेश) यांचया 
दिमयानची सीमा िेषा आहे. ही िेषा १९१४ साली करिकटश प्रशासि हेन् िी मॅिमहकॉन यांनी कसमला परिषदे् 
कनसशच् िेली.

		रेडखलिफ रेषा : ही भाि् आकि पाकिस्ान दिमयान पंजाब आकि बंगाल प्रदेशा्ील सीमा िेषा आहे. 
सि कसिील िेडसलिफ, जे सीमा परिषदेचे सहअधयषि हो्े, तयांनी ही सीमा िेषा कनसशच् िेली.

रेडखलिफ सीमा रेषा
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काटेरी िारांचे कुंपि         सीमा सिंभ

दोन सीमा रेषांची उदा्हरिे ः

२) बचावातमक धोरि : करिकटश िाळा् वायवय 
भाि्ाचा भाग हा संवेदनशील हो्ा. करिकटशांचया 
दृष्ीने चीन व पया्तयाने क्बेट हे सुिषिेचया दृष्ीने 
आवहानातमि हो्े. पकहलया प्रशनावि ड्ूिंड 
िेषेचया मागा्तने उत्ि शोधणयाचा प्रयतन झाला. 
क्बेटवि चीनला अकधपतय ििणयाची सुप्त इच्ा 
हो्ी. पिं्ु तयािाळा् या िेषेमुळे चीनला क्बेट 
अकधपतयाखाली आि्ा आला नाही. क्बेटला 
सवायत् िाजयाचा दजा्त प्राप्त झाला हो्ा.

३) सागरी सुरक्ा : करिकटशांनी कहंदी महासागिावि 
कनयंत्रि प्राप्त िेलयानं्ि पसशचमेस सुवेझ िालवा 
व पूवचेस मलाकाचया सामुद्रधुनी या सागिी मागाांवि 
कनयंत्रि कमळवले. तयामुळे सागिमागचे आक्रमिाचा 
धोिा फािसा िाकहला नाही.

प्रतयेि देश आपलया िाष्ट्कह्ाचया िषििासाठी 
प्रयतनशील अस्ो. िाष्ट्ीय सुिषिा हा िाष्ट्कह्ाचा 
महत्वाचा घटि आहे. लष्ििी इक्हासाचया 
अभयासा्ून आपि प्राचीन, मधययुगीन व आधुकनि 
या ्ीन िालखंडांवि प्रिाश टािला. तयामागील हे्ू 
असा िी, युद् ध्ंत्रा् िाळानुसाि िसे बदल हो् गेले 
हे सपष् वहावे. शसत्रासत्रपद्ध्ी, ्ंत्रज्ान, युद्धनी्ी 
यांमधये असं्य बदल झाले आहे्. सुरुवा्ीचया 
िाळा् लहान मोठी िाजये व तयांची धोििे पाकहली. 

करिकटशांचे भाि्ासंबंधीचे धोििही पाकहले. आज 
सवा्ंत्यानं्ि आपि भाि्ाचया िाष्ट्कह्ािडे पाह्ो 
आहो्.

ग्िालीन इक्हासाचया मद्ीने सव्ंत्र भाि्ाचा 
लष्ििी इक्हास समजिे सोपे जा्े. भाि् आपलया 
िाष्ट्ीय सुिषिेची जोपासना िशी िििाि? यासाि्या 
प्रशनांचा आपि भाि्ाचया लष्ििी इक्हासा् अभयास 
िि्ो.

Please see the following websites for 
further information :

1.  Durand Line Written By : The  
Editors of Encyclopaedia Britannica.

https://www.britannica.com/event/
Durand-Line

2.  McMahon Line, international 
boundary, China-India Written By : 
The Editors of Encyclopaedia  
Britannica.  
https ://www.britannica.com/
event/McMahon-Line
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प्र.१. यिोगयि पयिा्वयि णनवडून णवधाने पूि्व करा.

 i) चोल िाजांनी आपला साम्ाजयकवस्ाि 

  ...............पयां् िेला.

  अ)  आग्ेय आकशया   ब)  पसशचम आकशया

  ि)  अफगाकिस्ान ड)  उत्ि आकशया

 ii) १७५७ चया प्ासीचया युद् धाने भाि्ा् 
............... सत्ेचा पाया घा्ला.

  अ)  मिाठी   ब)  करिकटश
  ि)  मुघल   ड)  फ्रेंच

प्र.२.  णदलेली णवधाने चूक का बरोबर ्हे सकारि सपष् 
करा.

 i) पाकनप्चे पकहले युद् ध हुमायून व इरिाकहम 
लोदी यांचया् झाले.

 ii) ्त्रप्ी कशवाजी महािाजांनी भाि्ीय 
साम्ाजयाचया संिलपनेचा पाया घा्ला.

प्र.३. खालील घटकांमधील परसपरसंबंध णल्हा.
 i) शसत्रासत्र प्रिाली आकि युद् ध्ंत्र  
 ii)   सिहद्द आकि सीमा िेषा

प्र.४.  णदलेलयिा णचत्राचे णनरीक्ि करून तयिा णवषयिी 
्थोडकयिाि माण्हिी णल्हा.

प्र.५.  खालील बाबींवर िुमचे मि मांडा.

 अिबिाचया सुलेह िुल धोििाचे िाय महत्व 
आहे?

प्र.६.  खालील प्रशनाचे उतिर णल्हा.

 लष्ििी इक्हासाचा अभयास िििे िा गिजेचे 
आहे?



उपक्रम : 
१९१४ चया कसमला परिषदे् मॅिमहकॉन िेषा कनसशच् 
िेली गेली. निाशावि ्ी िेषा शोधा. कसमला परिषदे् 
िोिी भाग घे्ला हो्ा आकि तया िेषेची कनकम्त्ी िशी 
िेली गेली ्े शोधा.

सवाधयिायि
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‘संिषििशासत्रा्ील महत्वाचया संिलपना’ या 
प्रिििा् ्ुमही िाष्ट्ीय सुिषिा आकि िाष्ट्ीय साम्थय्त या 
संदभा्त् ‘अर्तशासत्र’ हा महत्वाचा घटि आहे, हे 
कशिला्. प्राचीन िाळापासून िाष्ट्ाची संिषिि 
सजज्ेची गिज आकि तयावि होिािा खच्त या संिलपना 
्ुमहांला माही् आहे्. महाभाि्ा्ील अनुशासन 
पवा्तमधये भीष्माचाया्तने युकधसष्िाला िाजाचया 
ि््तवयाकवषयी सूचना िेलया आहे्. तया् ्ो िाजाने 
आपलया प्रजेचे नेहमीच िषिि िेले पाकहजे असे महि्ा्. 
मौय्त िाळा् िौकटलयाने युद् ध हा िाष्ट्ापुढील अंक्म 
पया्तय सांकग्लेला असला, ्िी जेवहा युद् ध हे अपरिहाय्त 
अस्े ्ेवहा िाष्ट् िषििासाठी सैनयाची पूव्त्यािी व 
देखभाल आवशयि आहे, असे ्े सुचव्ा्.

सामाकजि शासत्रा्ील अर्तशासत्र या कवद्ाशाखेचे 
प्रिे्े ‘ॲडम ससमर’ हे पकहले अर्तशासत्रज् हो्े. तयांनी 
‘युद्धाचे अर्तशासत्र’ हा कसद् धां् आपलया ‘ॲन 
एनक्ायिी इन टू कद नेचि ॲनड िकॉझेस ऑफ कद वेलर 
ऑफ नेशनस’ (१७७६) या ग्ंरा् मांडला. तयांचया म्े, 
साव्तभौम िाष्ट्ाचे पकहले ि््तवय समाजाचे िषिि िििे हे 
असून तयासाठी लष्ििी साम्थय्त आवशयि आहे; पिं्ु 
एखाद्ा देशाने संिषििाविील खच्त िसा पेलावा? याचे 
सपष्ीििि िि्ाना ्े महि्ा्, ‘संिषिि’ हा सामाकयि 
कह्ाचा मुद्दा असलयाने, तयाविील होिािा खच्तही 
सवाांनी पेलला पाकहजे. अशा रि्ीने तयांनी संिषिि ही 
साव्तजकनि कह्ाची गोष् मानली, याचा अर्त असा िी, 
संिषिि ही िाष्ट्ा्ील सवाांचया कह्ाची गोष् आहे, पिं्ु 
तयासाठी प्रतयेि जि सािखी िकम सििािला देऊ 
शििाि नाही. श्ीमं्ा एवढीच िकम गिीब नागरिि 
देऊ शििाि नाही्. महिून प्रतयेिाने आपलया 
षिम्ेनुसाि िकम भिावी असे ्े सुचव्ा्.

िाष्ट्ाचया आकर्ति वयवसरापना्ील संिषिि 
अर्तशासत्र हा न टाळ्ा येिािा भाग आहे. संिषिि 
अर्तशासत्र हा लष्ििी समसया (जया सषिम कव्ििाचया 
दृष्ीने पाकहलयास आकर्ति समसयाही होऊ शि्ा्) 
आकि संसाधनांचा वापि यांचयािडे पाहणयाचा उपयुक्त 
दृसष्िोन आहे. आपलयाला संिषििाशी संबंकध् आकर्ति 
समसयांचा ्ीन पा्ळ्ांवि कवचाि िि्ा येईल :   
i) सधया आकि भकवष्या् उपलबध होिाऱया िाष्ट्ीय 
संसाधनांचे प्रमाि ii) िाष्ट्ीय संिषििासाठी या 
संसाधनांचया वाटपाचे प्रमाि iii) ही संसाधने कि्ी 
िाय्तषिम्ेने वापिली जा्ा्? अशा तया ्ीन पा्ळ्ा 
हो्.

संरक्िाचे अ्थ्वशासत्र म्हिजे कायि ? 

 िाष्ट्ीय आकर्ति वयवसरापना्ील संिषिि 
अर्तशासत्र ही एि उपशाखा आहे. संिषिि खचा्तचे 
आकर्ति परििाम आकि शां््ा व युद्ध िाळा्ील 
लष्ििी अंदाजपत्रिाचे वयवसरापन यांचयाशी ही शाखा 
कनगडी् आहे.

संिषिि अर्तशासत्राची वयाप्ती संपूि्त अर्तवयवसरेशी 
कनगडी् आहे. या् सिंषििाशी संबंकध् कवकवध प्रशनांचा, 
उदाहििार्त संिषििावि होिािा खच्त, संिषिि खचा्तचा 
अं्ग्त् अर्तवयवसरेवि होिािा परििाम, संिषििासंबंकध् 
उद्ोगषिेत्र, संिषिि खच्त व ्ंत्रज्ाना्ील बदल या्ील 
संबंध आकि संिषििावि होिाऱया खचा्तचा आं्ििाष्ट्ीय 
शां््ा व ससरि्ेविील होिािा परििाम इतयादींचा 
समावेश हो्ो.

संरक्ि खचा्वचे णनधा्वरक 

 प्रादेकशि एिातम्ा आकि िाष्ट्ाचे मूलभू् 
कह्संबंध धोकया् आलयास बऱयाच देशांना जे बकलदान 
ििावे लाग्े ्े धयाना् घे्ा िाष्ट्ीय सुिषिा ही बहु्ांश 

         संरक्षण अर्थशास्त्प्रकरण 
४
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नागरििांचया दृष्ीने अमूलय अस्े. संिषिि खचा्तचया 
संदभा्त् िाष्ट्ांमधये टोिाचे भेद कदस्ा्. जयावेळी 
िाष्ट्ावि लष्ििी दबाव अकधि अस्ो; तयावेळी िाष्ट्े 
संिषििावि अकधि खच्त िि्ा्. या उलट शां््ेचया 
िाळा् संिषििाविील खच्त िमी अस्ो. संिषिि खच्त 
कि्ी ििावा हे कनसशच् ििणयासाठी आपले दृसष्िोन 
महत्वाचे अस्ा्. संिषिि खचा्तचे कनिा्तयि घटि 
खालीलप्रमािे- 

१)  सुरक्ा णवषयिक पररखस्थिी : प्रादेकशि व 
साव्तभौमतवाचया वादामुळे शेजािील िाष्ट्ांशी  
झालेले संघष्त, नैसकग्ति संसाधनांसाठीची सपधा्त, 
सीमाप्रदेशा्ील वांकशि लोिसं्येचे वयवसरापन 
व शेजािील िाष्ट्ा्ील असरैय्त अशा मुद् द्ांचा 
सुिषिा प्रशनां् समावेश हो्ो. भाि्ाला पूवथी आकि 
व््तमानिाळा्ही चीन व पाकिस्ान बिोबि अशा 
पद्ध्ीचया संघषा्तला ्ोंड द्ावे लाग् आहे. 
१९६२ चया भाि् चीन युद् धानं्ि, भाि्ाचया 
संिषििखचा्त् प्रचंड वाढ झाली.

२)  आंिरराष्ट्रीयि बांणधलकी :  संयुक्त िाष्ट्े आकि इ्ि 
िाष्ट्े व गट यांचया बिोबि सहिाय्त, शां््ा िषििाचे 
िाय्त, मानव्ावादी मद्, आपतिालीन मद् 
यांसाि्या ििािांशी भाि् बांधील आहे. भाि्ाचे 
अशा पद् ध्ीचे ििाि संयुक्त िाष्ट्े, भू्ान, नेपाळ, 
मयानमाि आकि मालदीव या िाष्ट्ांबिोबि आहे्; 
जयामुळे वेळोवेळी लषििीय खच्त हो्ो.

३)  नवीन धोके : दहश्वाद, अमली पदाराांची ् सििी, 
पया्तविि समसया यांसाि्या बहुिाष्ट्ीय समसयांचया 
प्रभावामुळे िाष्ट्ांचया संिषिि खचा्त् वाढ हो्े. 
भाि्ाला अशा पद् ध्ीचे धोिे सीमािेषेविील 
बहु्ांशी शेजािील देशांिडून जािव्ा् यामुळे 
सीमा सुिषिा संसाधना् व पया्तयाने खचा्त् वृद् धी 
हो् आहे.

४)  सागरी समसयिा :  यामधये आकर्ति सवाकमतव षिेत्र 
(Exclusive Economic Zone-EEZ), 
सागिी संसाधने आकि मतसयोद्ोगांचा समावेश 
हो्ो. कवशेष्ः या िाििांसाठी भाि्ाचया ्टिषिि 
दलांविील खचा्त् वाढ हो्े.

५)  वयिापार :  वयापािासाठी बाजािपेठांचया उपलबध्ेचे 
संिषिि, गुं्विूि, ऊजा्त, अन्न आकि इ्ि 
महत्वपूि्त संसाधनांसाठी पैशांची आवशयि्ा 
अस्े. भाि् एिूि गिजेचया ८०% ऊजा्त, ्ेल 
उतपादि देशांिडून समुद्रमागचे आया् िि्ो महिूनच 
या सागिीमागाांचे संिषिि िििे गिजेचे आहे. याचाच 
अर्त असा िी भाि्ाला सागिी मागाांचया 
संिषििासाठी प्रबळ अशा नौदलाची गिज आहे.

६)  अंिग्वि आस्थेचे णवषयि :  अं्ग््त  सिुषिाकवषयि 
प्रशनांमधय े अं् ग््त  िायदा व सवुयवसरचेे िषिि 
प्रक्कवप्व यांचा समावशे हो्ाे. नषिलवाद आकि 
पाकिस्ान पिुसिकृ् दहश्वाद यांसाि्या समसयानंा 
भाि्ाला सामोि ेजाव ेलाग्.े या िामासाठी िरेंद्रीय 
िाखीव पोकलस दलाचा कवस्ाि आकि सषिमीििि 
ििणया् आल ेआहे. 

संरक्ि आणि णवकास 
संिषिि अर्तशासत्राविील चचचे्, कविसनशील िाष्ट्े 

आकि क्सिे जग यांचया संदभा्त्ील मुद् दे अपरिहाय्त 
आहे्. या िाष्ट्ांना आकर्ति कविास आकि दारिद्र्य 
कनमू्तलन यासाि्या आवहानांना ्ोंड द्ावे लाग्े. 
कविासाची किंम् देऊन ही िाष्ट्े संिषििावि खच्त िा 
िि्ा् हा खिोखिीच एि मोठा प्रशन आहे. िाष्ट्कह् 
डोळ्ांसमोि ठेवून कविास आकि संिषिि हा्ा् हा् 
घालून पुढे जा्ाना कदस्ा्.

१९४० व १९५० चया दशिा् संिषििाविील 
खचा्तिडे सिािातमि्ेने पाकहले जा् नवह्े. पूवथी 
आकर्ति आकि औद्ोकगि वाढ महिजेच कविास असे 
मानले जा् हो्े. पिं्ु, आज परिससर्ी् बदल झाला 
आहे. आज कविासािडे समग् दृसष्िोना्ून पाकहले 
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जा्े. तया् अनेि पैलूंचा समावेश हो्ाे. आज आपि 
सामाकजि, िाजिीय आकि आकर्ति कविास, 
आधुकनि्ा आकि पया्तवििपूिि दृसष्िोनाकवषयी 
बोल्ो. यासाठी शाशव् वाढ व कविास हा शबदप्रयोग 
िेला जा्ो.

संरक्ि  आणि णवकासाचे परसपरपूरक सवरूप :   
आज आपि संिषिि आकि कविासािडे पिसपिपूिि 

दृसष्िोना्ून पाह्ो. तयाची िाही उदाहििे 
खालीलप्रमािे-
१)  िाष्ट्ीय सुिषिेवि िेलेलया पुिेशा खचा्तमुळे शां््ापूि्त 

आकि सुिकषि््ेची वा्ाविि कनकम्त्ी होणयास मद् 
हो्े. ्सेच ्े औद्ोकगि आकि आकर्ति 
कविासाठी पोषि आहे. यामुळे िोजगािाची कनकम्त्ी 
होऊन उतपन्ना् वाढ हो्े आकि देशां्ग्त् सरूल 
उतपादना् (GDP) वाढ हो्े. देशां्ग्त् सरूल 
उतपादनाचया वाढीचा दि चांगला असलयास 
िाष्ट्ाचया अर्तवयवसरे्ून अकधि गुं्विुिीस 
चालना कमळ्े. शेजािील िाष्ट्ांपेषिा रायलंडमधये 
शां््ा व सरैय्त जास् असलयामुळे िंबोकडया, 
लाओस, मयानमाि या शेजािील िाष्ट्ां्ील 
कविासासाठी रायलंड सा्तयाने पुढािाि घे्े. 
यामुळे तया प्रदेशा्ील रायलंड हे सववोत्म 
पय्तटनषिेत्र बनले आहे.

२) िस्े, पूल, िेलवे माग्त, कवमान्ळ यासाि्या 
पायाभू् सुकवधा कनकम्त्ीखचा्तचा समावेश संिषिि 
खचा्त् हो्ो. मागास भागांचया कविासासाठी याची 
मद् हो्े. संिषििाचया दृसष्िोना्ून बांधलेलया 
सामरिि दृष्ट्ा महत्वाचया िसतयांमुळे लडाख 
आकि कससकम या भागांचा जलद कविास झालेला 
कदसून ये्ो.

३) नवीन ्ंत्रज्ानाची व इ्ि पूिि उद्ोगांची सुरुवा् 
िरून संिषिि उद्ोग षिेत्र, नागिी उद्ोग षिेत्रास 
चालना देऊ शि्े. उदा. लढाऊ कवमाने व ् ोफांचया 
कनकम्त्ीसाठी टायटॅकनयम या कमश्धा्ूचा वापि िेला 
जा्ो. यामुळे देशी खकनजांपासून टायटॅकनयम धा्ू व 
कमश्धा्ू, जे नागिी उद्ोगां्ही वापिले जा्ा् ्े  
बनवणयाचे िािखाने सुरू झाले. यामुळे आया्ीला 
पया्तय उपलबध होऊन िोजगािाचया अकधि संधी 
कनमा्ति झालया.

४) ग्ामीि भागा्ून सैनयदले मोठ्ा प्रमािावि ् रुिांची 
भि्ी िरून तयांना कवकवध िौशलये कशिव् 
असलयामुळे नवयाने भि्ी झालेलया सैकनिांचया 
मानकसि व अकभवृत्ी षिम्ांचा कविास हो्ो. ही 
बािवलेली िौशलये व कशस्बद् ध व््तन ् े आपलया 
गावांपयां् ने्ा्.

सीमाभागाि संरक्ि व णवकासासाठी पायिाभूि सुणवधांची णनणम्विी
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संरक्िावरील, संरक्िावयिणिररक्तचयिा  
खचा्विील समानिेि वाढ 

संिषिि व कविास यांचे पिसपिपूिि सवरूप आहे. 
तयाचप्रमािे ्ांकत्रि व आकर्ति संसाधनांचा वयापाि व 
संिषििासाठी एिावेळी वापि िििे (दुहेिी वापि) ही या 
दोहो्ील समान बाब आहे. उदा- सधया िाष्ट्े पेटट्ोकलयम, 
अन्नधानय व धा्ूंसाि्या नैसकग्ति साधनांचा साठा 
उभाि्ा्. यामुळे आं्ििाष्ट्ीय वा िाजनैक्ि दबाव, 
अं्ग्त् अशां््ा वा युद् धांमुळे तयांचया पुिवठ्ा् 
अडचिी कनमा्ति झालया ्िी िाष्ट्ाचया अर्तवयवसरेवि 
तयाचा प्रक्िूल परििाम हो् नाही. तयाचप्रमािे  
िाष्ट्े शां््ेचया िाळा्ही सायबि सुिषिा, कवशेष्ः 
हेिकगिीचया कविोधा् किंवा आकर्ति गुनहे िोखिे  
यासाठी प्रचंड िकम खच्त िि्ा्. या सायबि सुिषिेमुळे 
िाष्ट्ीय इंटिनेटविील आधारि् उद्ोगांची सेवा व  
सुिषिा यांची िाळजी घे्ली जा्े.

संरक्िावर वारेमाप खच्व ्होणयिाचा धोका 

साव्तभौम िाष्ट्ांसाठी संिषिि खच्त हा न टाळ्ा 
येणयाजोगा खच्त असला ्िीही, देशा्ील नागरििांचे 

िलयाि व कविास डोळ्ांसमोि ठेवून नयायय पद् ध्ीने 
संिषििावि खच्त ििावा लाग्ो. ्रापी संिषििाची गिज 
वाजवीपेषिा अकधि दश्तवलयाने तयाचा परििाम िाष्ट्े 
आपलया आकर्ति षिम्ेचया पलीिडे संिषििावि खच्त 
िि्ा्. तयामुळे अशा गोष्ी िाष्ट्ाचया ऱहासास 
िाििीभू् ठि्ा्. प्रक्सपधथी िाष्ट्ाबिोबिील शसत्रासत्र 
सपधा्त आकि िाजयितयाांची लहि आकि मनमानी धोििे 
यामुळे अशी परिससर्ी उद् भव्े. १९८० चया दशिा् 
सोसवहए् िकशयासाि्या महासत्ेलाही बाह्य दबावाला 
बळी पडून संिषििावि अवाढवय खच्त ििावा लागला. 
अमेरििेशी सपधा्त िरून जगा्ील एि मोठी लष्ििी 
सत्ा महिनू उदयाला यिे े सोसवहए् िकशयाला 
आकर्तिदृष्ट्ा पिवडिािे नवह्े.

भारिाचे संरक्ि अंदाजपत्रक

दिवषथी, फेरिुवािी मकहनया् भाि्ाचे अर्तमंत्री संसदे् 
अंदाजपत्रि सादि िि्ा्. या अंदाजपत्रिा् पुढील 
आकर्ति वषा्तचा जमाखच्त व््तवलेला अस्ो. आपलया 
अर्तसंिलपीय भाषिा् अर्तमंत्री संिषिि मंत्रालयां्ग्त् 
येिाऱया कवकवध खातयांना उदाहििार्त भूदल, नौदल, 
वायुदल, ्टिषिि दल, डी. आि. कड.ओ. (DRDO), 
शसत्र साकहतय कनकम्त्ी िािखाने आकि संिषिि खातया्ील 
कनवृत्ी वे्नाविील खच्त यांना द्ावयाची प्रस्ाकव् 
िकम सदनासमोि मांड्ा्. ही प्रस्ाकव् िकम संिषिि 
मंत्रालयाचया कवकवध सेवा व अं्ग्त् संसरांनी सादि 
िेलेलया अपेकषि् अंदाजपत्रिाचया प्रमािा् ठि्े.

जागक्ि स्िावि भाि् ही पकहलया पाच िाष्ट्ांमधये 
गिली जािािी लष्ििी सत्ा आहे. तयाचप्रमािे भाि्ाची 
गिना संिषिि खचा्तचया बाब्ी्ही पकहलया पाच िाष्ट्ा् 
हो्े. मात्र देशां्ग्त् सरूल उतपादना्ील टकेवािी 
(GDP) आकि संिषििाविील खच्त हे प्रमाि मात्र 
पकहलया पाच िाष्ट्ा् ये् नाही, ् ि ् े बऱयाच खाली ये्े. 
पकहलया पाचा् असलेली इ्ि िाष्ट्े जेवढा संिषििावि 
खच्त िि्ा् तयाचया कि्ी्िी िमी प्रमािा् भाि् 
िाष्ट्ीय उतपन्ना्ील वाटा संिषििावि खच्त िि्ो, खिं 
्ि, देशां्ग्त् सरूल उतपादनाचया टकेवािीचे प्रमािा् 
पाकहलयास चीन व पाकिस्ानचा संिषििाचा खच्त 
भाि्ापेषिा कि्ी्िी जास् आहे.

िुम्हाला मा्हीि आ्हे का ?
आकशया, आकफ्िा आकि दकषिि अमेरििे्ील 
देशांसाठी एिकत्र्पिे वापिली जािािी संिलपना 
महिजे ‘क्सिे जग’. या्ील बिेचसे देश पूवथी वसाह्ी 
होतया. या देशांचे वि्तन कविसनशील, िमी कविकस् 
किंवा किमान कविकस् देश असेदेखील िेले जा्े. 
याची महत्वाची िाििे महिजे औद्ोकगिीिििाचा 
हळुवाि वेग, साषिि्ेचे प्रमाि िमी असिे आकि 
लोिसं्येचे प्रमाि जास् असिे. अशा अनेि 
देशांनी अकलप्त्ावादी चळवळी् सहभाग घे्ला. 
शी्युद् धाचया िाळा्, पासशचमातय भांडवलशाही 
अर्तवयवसरा असलेलया देशांनी अमेरििेसोब् यु्ी 
िेली. तयांना ‘पकहले जग’ असे संबोधले गेले. 
पूवचेिडील सामयवादी अर्तवयवसरा असिाऱया 
देशांनी सोसवहएट िकशयासोब् यु् ी िेली यांना ‘दुसिे 
जग’ महटले गेले.
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देशाचया संिषििाचया खचा्तचा मापदंड महिून देशां्ग्त् सरूल उतपादना्ील (GDP) संिषििाचया वाट्ाचया  
टकेवािीिडे पाकहले जा्े आकि यावरूनच िाष्ट्ाला ्ो खच्त िििे पिवड्े िी नाही याबाब् िलपना ये्े.  
भाि्ाबाब्ची टकेवािी खालील प्रमािे-

वष्व देशांिग्वि स्थूल उतपादनाची टक्ेवारी
२०१४-१५ २.०६ %
२०१५-१६ १.९६%
२०१६-१७ १.५०%
२०१७-१८                            १.५६%  (प्रसिाणवि अंदाज)

संदभ्व ः- १६ वया लोिसभे्ील अंदाजपत्रि सकम्ीचा २०१८- १९ चा २९ वा अहवाल, लोिसभा सकचवालय,  
नवी कदल्ी.

संरक्िखचा्वचे वयिापक दृषट्ा दोन भागांि णवभाजन 
्होिे :

१)  भांडवली खच्व :-  या प्रिािचया खचा्त् सशसत्र 
सेनेसाठी लागिािी शसत्रासत्रे आकि उपिििे, जसे 
िी, कवमाने, जहाजे, बंदुिा इ. चया खिेदीचा खच्त 
समाकवष् अस्ो. ्सेच या् सेनेसाठी िायम 
सवरूपी पायाभू् सोयीसुकवधा कनमा्ति िििे, 
कवमान्ळे, संिषििातमि िस्े, िािखानयांची 
उभाििी आकि िाय्तशाळा, संिषििातमि शसत्रे 
आकि उपिििे यांची कनकम्त्ी यांचा समावेश हो्ो.

२)  म्हसुली खच्व :-  या प्रिािचया खचा्त् शसत्रासत्रे, 
उपिििे, संिषििातमि मालमत्ा जसे िी लष्ििी 
्ळ, घिे, प्रकशषिि उपक्रम, वे्न व भत्े इ. चया 
देखभालीसाठी िेलेला खच्त समाकवष् हो्ो. ्सेच 

उपभोगय वस्ू जसे िी इंधन, अन्नधानय, वसत्रे 
आकि वाह्ूि, औषधे आकि आिोगय सेवा इतयादी 
साि्या ् पशीलातमि आकि प्रशासिीय उपक्रमांचा 
समावेश हो्ो.

भारिाचे संरक्ि उतपादन आणि णनणम्विी

१९४७ मधये जेवहा भाि्ाला सवा्ंत्य कमळाले ्ेवहा 
भाि्ा् एि िाष्ट् महिून औद्ोकगिीिििाचा स्ि 
अतयं् िमी हो्ा. शसत्रासत्र प्रिाली्ील संशोधन 
आिेखन, कविास आकि उतपादन इतयादी षिम्ा खूपच 
िमी होतया.  सुदैवाने करिकटशांनी १८ व १९ वया श्िा् 
उभािलेले १८ शसत्रासत्र कनकम्त्ी िािखाने (ऑकड्तनानस 
फॅकटिी), ् सेच १९३० मधये सुरू िेलेलया जहाज दुरुस्ी 
गोद्ा भाि्ाला वािसा हकाने कमळालया. पिं्ु ्ेरील 

लषकरी खचा्वबाबि िौलणनक िक्ता

अ.क्र. देश २०१६ साली णवणवध देशांनी लषकरावर 
केलेलयिा खचा्वची टक्ेवारी

२०१७ साली णवणवध देशांनी लषकरावर 
केलेलयिा खचा्वची टक्ेवारी

१. भाि् ९.००% ९.१%
२. पाकिस्ान १८.००% १६.७%
३. चीन ६.००% ६.१%
४. अमेरििा ९.००% ८.८%
५. िकशया १४.८% १२.०%

 संदभ्व ः णसप्री लषकरी खचा्वचा डेटाबेस 
https://www.sipri.org/database/milex (२८ नोव्हेंबर २०१८)
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उतपादनाचा दजा्त प्रारकमि हो्ा.  गिवेश, ्ंबू, 
िायफलस, लहान शसत्रे व शसत्रासत्रे, बंदुिीचया गोळ्ा 
आकि लहान जहाजांची दुरुस्ी इ. ् ंत्रज्ानाचा िमी वापि 
लागिाऱया गोष्ीच कनमा्ति िेलया जा् होतया. सििािी 
शसत्रासत्र कनकम्त्ी िािखाने आकि जहाजबांधिी गोद्ा 
याकशवाय टाटा उद्ोग आकि वालचंद उद्ोग हे या 
षिेत्रा्ील आद् प्रव््ति हो्े. तयांचयािडे िािखानयांना 
शसत्रासत्रांसाठी लागिाऱया उच् दजा्तचया पोलादाची 
कनकम्त्ी आकि कवमानांचया दुरुस्ी व ्पासिी यांचा 
अनुभव हो्ा. सवा्ंत्य प्राप्तीनं्ि वालचंद समूहािडून 
कहंदुस्ान कशपयाड्त आकि कहंदुस्ान एिोनकॉकटकस हे उद्ोग 
सििािने ्ाबया् घेऊन तयांचे िाष्ट्ीयीििि िेले.

णडफेनस पखबलक सेकटर अंडरटेणकंगज (DPSUs)

वि उल्ेख िेलयाप्रमािे भाि्ा् १९४७ मधये 
शसत्रासत्र कनकम्त्ीचे िािखाने ् ुिळि हो्े. या उद्ोगांचा 
सििािी षिेत्रा् झपाट्ाने कविास झाला. संिषिि 
मंत्रालयाअं्ग्त् सििािने नऊ DPSUs ची सरापना 
िेली ्े पुढीलप्रमािे-

१)  ण्हंदुसिान एरोनॉणटकस णल. (HAL) : नाकशि व 
बंगळूरु येरे कहंदुस्ान एिोनकॉकटकस कलकमटेड ससर् 
आहे्. तयांचे मु्य िाय्त लढाऊ कवमाने, तया 
कवमानांची इंकजने व िडाि यांचे उतपादन िििे हे 

HAL ची उतपादने

BEL ची उतपादने

आहे. ्ेरे वाह्ुिीची कवमाने व नागिी 
उपयोगासाठीची हेकलिकॉपटस््त  यांचेही उतपादन िेले 
जा्े.

२)  भारि इलेकटट्रॉणनकस णल. (BEL) : हा उद्ोग 
पिु,े गाकझयाबाद आकि बगंळूरु यरे ेससरि आह.े यरेे 
िडाि, इलकेटट्कॉकनकस आकि इलकेटट्ो ऑसपटि, 
लष्ििासाठी लागिािी षिपेिासत्र कनयतं्रि यतं्रिा याचें 
उतपादन िले ेजा् े्सचे इलकेटट्कॉकनकस म्दान यतं्राचंे 
(EVM) उतपादन नागिी षिते्रासाठी िले ेजा्.े

 ३) भारि डायिनॅणमक णल. (BDL) : हा उद्ोग 
हैद्राबाद येरे ससर् आहे. ्ेरे ििगाडा कविोधी 
षिेपिासत्रे (ATGM), जकमनीवरून हवे् मािा 
िििािी शसत्रप्रिाली, सैकनिी डावपेचाची शसत्रे, 
प्रषिेपि, पाणयाखालील शसत्रासत्रे, चाचिी 
उपिििांचे उतपादन िेले जा्े.
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 णवनाशक

 ४) भारि अ्थ्वमुव्हर णल. (BEML) : हा उद्ोग 
बंगळूरु आकि िोलािचया सोनयाचया खािीचया 
षिेत्रा् ससर् आहे. अर्तमूसवहंग उपिििे, मेटट्ो 
िेलवेप्रिाली, अवजड वाहने, खाि व बांधिामाची 
उपिििे आकि अवजड रििवहिी वाहनांचे (दुरुस्ी) 
आिेखन, कविसन आकि उतपादन ्ेरे िेले जा्े. 
िाही उतपादने लष्ििासाठी वापिली जा्ा्.

 ५) णमश्रधािू णनगम णल. (MIDHANI) : हा उद्ोग 
हैद्राबाद येरे ससर् आहे. ्ेरे सुपि ॲलकॉय, 
टायटेकनयम ॲलकॉय, पोलाद व सटेनलेस सटील, 
चुंबिीय ॲलकॉय यांचे उतपादन िेले जा्े.

  पािबुडी

 ६) माझगाव डॉक णशप णबलडस्व णलणमटेड (MDL) : 
हा उद्ोग मुंबई येरे ससर् आहे. येरे युद् ध नौिा व 
पािबुड्ांची कनकम्त्ी िेली जा्े.

७ ) गाड्वन ररच णशप णबलडस्व अँड इंणजणनयिस्व णल. 
(GRSE) : हा िोलिा्ा ससर् जहाज बांधिी 
िािखाना आहे. जहाजबांधिी व दुरुस्ी या बिोबिच 
येरे सव्त प्रिािचया युद् धनौिांची कनकम्त्ी हो्े.

८) गोवा णशपयिाड्व णल. (GSL) :  हा गोवा येरील 
जहाज बांधिी िािखाना आहे. लहान आिािाचया 
नौिाची कनकम्त्ी, दुरुस्ी व देखभाल या कठिािी 
िेली जा्े.

९) ण्हंदुसिान णशपयिाड्व णल. (HSL) : भाि्ाचया 
पूव्तकिनाऱयाविील नयनिमय भागा् कवशाखा-
पट ्टिम ् येरे हा िािखाना आहे. या कठिािी 
नौिांची कनकम्त्ी व दुरुस्ी तयाचप्रमािे पािंपरिि 
पािबुड्ांची कनकम्त्ी हो्े.

 जबलपूर यिे्थील वा्हन णनणम्विी                     

माझगाव गोदी उतपादने
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Please see the following website for further information :

Comparative Military Expenditure

SIPRI Military Expenditure Database

https://www.sipri.org/databases/milex ,( 28 November 2018)

संरक्ि उतपादनाि खाजगी क्ेत्र व 
परकीयि संस्थांचा स्हभाग

कदलेलया वेळे् आवशयि सं्ये् आधुकनि 
शसत्रासत्रे ्याि िििे DPSUs व शसत्रकनकम्त्ी 
िािखानयांना नेहमी जम्ेच असे नाही. शसत्रासत्रांची 
आया् िििाऱया देशां् भाि्ाचा क्रमांि विचा आहे. 
भाि् ७० टके शसत्रासत्रांची आया् बाहेिील देशांिडून 
िि्ो. भाि्ाला शसत्रपुिवठा िििाऱया देशां् िकशया, 
फ्ानस, अमेरििा, युनायटेड किंगडम हे मु्य आहे्. 
वायूदल, भूदल हे शसत्रासत्रांचया बाब्ी् आया् 
िेलेलया शसत्रासत्रांवि अकधि अवलंबून आहे्. मात्र 
नाकवि दलासाठी लागिाऱया युद् धनौिा बहु्ांशी 
भाि्ा्च बनवलया जा्ा् हे समाधानाचे आहे.

भाि्ाला शसत्रासत्र कनकम्त्ीचया बाब्ी् सवयंपूि्त 
बनवणयासाठी, शासनाने २००१  पासून भाि्ीय खाजगी 
षिेत्रा्ील िंपनयांचया सहभागाची वयाप्ती वाढवली 
आहे. भाि्ीय िंपनयांबिोबि पिदेशी िंपनयांना 
संयुक्तिीतया संिषििाधारि् उद्ोगांची कनकम्त्ी 
ििणयासाठी पिवानगी कदली आहे. नजीिचया भकवष्या् 
भाि् संिषििषिेत्रा् सवयंपूि्त बनेल अशी आशा आहे.

शसत्रणनणम्विी कारखाने (Ordnance Factories) 

 संिषिि मंत्रालयाअं्ग्त् येिाऱया ऑड्तननस फॅकटिी 
बोडा्तचया कनदचेशानुसाि नऊ DPSUs, १८ शसत्रकनकम्त्ी 
िािखाने जया् वाढ होऊन सधया ४१ शसत्रकनकम्त्ी 
िािखाने कवकवध प्रिािची शसत्रासत्रे कनमा्ति िि्ा्. या् 
दारूगोळा, सफोटिे, प्रिोदि व िसायने, लष्ििी वाहने, 
सशसत्र वाहने, ऑसपटिल साधने, पॅिाशूट इ. चा समावेश 
हो्ो.

या िािखानया् कनमा्ति होिािी लष्ििी उतपादने 
बऱयाचदा एिाच ््ाखाली ्याि हो्ा्. DRDO 
मधील आिेखिािडून (designer) कमळालेलया 
आिेखनानुसाि सुटे भाग खाजगी उतपादिांिडून बनवून 
घे्ले जा्ा्. तयानं्ि शासनाने चालवलेलया 
िािखानयां् तयांची जुळिी िेली जाऊन अंक्म मालाचे 
उतपादन िेले जा्े.
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प्र.१.  अ)  णदलेलयिा पयिा्वयिांपैकी यिोगयि पयिा्वयि णनवडून 
णवधाने पूि्व करा.

 १) ॲडम ससमर यांचया म्े संिषिि ही.........

  अ)  साव्तजकनि कह्ाची गोष् आहे. 

  ब)   खचा्तची उधळपट्ी आहे.

  ि)  िाजयाची अनावशयि िकृ्ी आहे. 

  ड)  वैयसक्ति कनवड.

 २) सशसत्र दलांसाठी शसत्रासत्र कनकम्त्ीविील 
झालेला खच्त हा .......... अस्ो.

  अ)   महसुली खच्त    ब)  भांडवली खच्त
  ि)   अािससमि खच्त  ड)  खाजगी खच्त

  ब)  गटाि न बसिारा शबद णल्हा.

 भाि् इलेकटट्कॉकनकस मया्तकद्.(BEL), ऑड्तननस 
फॅकटिी(Ordnance Factory/OFs),भाि् 
अर्तमुवहि कल., कहंदुस्ान कशपयाड्त मया्तकद्. 
(HSL) 

प्र.२.  खालील णवधाने चूक की बरोबर सकारि 
णल्हा.

 १) १९६२ चया भाि्-चीन युद् धानं्ि 
भाि्ाचा संिषिि खच्त िमी झाला.

 २) संिषिि षिेत्रा्ील उद्ोग वाढला िी नागिी 
उद्ोगाला चालना कमळ्े. 

प्र.३.  ्थोडकयिाि उतिर णल्हा.

 शसत्रकनकम्त्ी िािखानयाचे िाय्त सपष् ििा. 

प्र.४.  आपले मि नोंदवा.

 संिषििावि आवशयि्ेपेषिा जास् खच्त िेला 
िी तयाचे िाय परििाम हो्ा्?

प्र.५.  उतिर णल्हा.

 संिषििाविील भांडवली खच्त आकि महसूल खच्त 
यां्ील फिि सपष् ििा.

प्र.६.  णदलेलयिा मुद् दांचयिा आधारे सणवसिर उतिरे 
णल्हा.

  संिषिि खचा्तचे कनधा्तिि घटि िोि्े? सपष् 
ििा.

  अ)   सुिषिाकवषयि परिससर्ी 
  ब)  अां्ििाष्ट्ीय जबाबदाऱया
  ि)  नवीन धोिे  
  ड)  अं्ग्त् समसया



उपक्रम : 

िोितयाही एिा कडफेनस पसबलि अंडिटेकिंगज 
सेकटिवि टीप कलहा. तयाचया महत्वाकवषयी वगा्त् 
चचा्त ििा.

सवाधयिायि
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िाष्ट्ीय सुिषिा जपणयासाठी िाष्ट्ीय शक्तीचा कविास 

िाष्ट्ाला साधावा लाग्ो, हे ्ुमही पकहलया पाठा् 

कशिला आहा्. िाष्ट्ीय शक्तीचया कवकवध घटिांबद्दल 

्ुमही जािून घे्ले आहे. ह्या घटिांपैिी कवज्ान आकि 

्ंत्रज्ान एि महत्वाचा घटि आहे. िाष्ट्ीय सुिषिे् 

कवज्ान आकि ्ंत्रज्ानाची भूकमिा आपि पाहूया.

संरक्ि उतपादनाि खाजगी क्ेत्र व 
परकीयि संस्थांचा स्हभाग

कवज्ानाचे मूलभू् ज्ान व अकभयांकत्रिी यांचया 
एित्रीिििा्ून ्ंत्रज्ान कविास पाव्े. उदाहििार्त, 
आधीच उपलबध असलेलया साधनांद् वािे व ज्ानाद् वािे 
कवज्ान हे कवद्ु् सुवाहिा्ील इलेकटट्कॉनसचया प्रवाहाचा 
अभयास ििेल. मग अकभयं्ा हे नवयाने शोधलेले ज्ान 
वापरून अध्त संवाहि, संगिि आकि प्रग् ्ंत्रज्ानाचे 
इ्ि प्रिाि, अशी साधने आकि यंत्रे ्याि िरू शि्ील. 
या अरा्तने वैज्ाकनि आकि अकभयं्े, दोघांनाही ्ंत्रज् 
महिावे लागेल महिून, कवज्ान, ्ंत्रज्ान आकि 
अकभयांकत्रिी हे संशोधन व कविासाचया उद्देशासाठी 
बऱयाचदा एिच समजले जा्ा्. खाली कदलेलया 
प्रतयेिाचया वया्येमुळे ्ीनही शबदप्रयोगांमधील 
पिसपिसंबंध चांगलया प्रिािे समजून येईल.

१) णवज्ान : कवज्ान एि बौद् कधि आकि प्रायोकगि 
प्रकक्रया आहे. ्े कनिीषिि आकि प्रयोग यामधून, 
भौक्ि आकि नैसकग्ति जगाची िचना आकि व््तिूि 
यांचा पद् ध्शीि अभयास िि्े. या अभयासाचा 
उद्देश ज्ान कमळविे हा अस्ो.

२) िंत्रज्ान : हे प्रायोकगि कवज्ानाचे उद्ोगधंदे आकि 
वयापाि या् िेलेले उपयोजन होय. वयावहारिि 
हे्ूंसाठी वैज्ाकनि ज्ानाचया िेलेलया उपयोगाने 
कमळालेलया पद् ध्ी, प्रिाली व उपिििांचा संदभ्त 
्ंत्रज्ाना् ये्ो. संगिि कवज्ान व इलेकटट्कॉकनकस 
यांचया एिकत्र् उपयोजना्ून उदयाला आलेले 
माकह्ी ्ंत्रज्ान (IT) हे याचे आधुकनि उदाहिि 
आहे.

३) दु्हेरी-वापर िंत्रज्ान : कदलेलया िोितयाही वेळी 
एिाहून अकधि लकयांचे समाधान िििािे हे ् ंत्रज्ान 
आहे. यानुसाि, एिवी लष्ििी िाििांसाठी उपयोगी 
पडिाऱया महाग ्ंत्रज्ानांचा उपयोग नागिी कह्ाचया 
गोष्ींसाठी हो्ो. (उदाहििार्त ः गलोबल पोकझशनींग 
प्रिाली(GPS); उपग्ह प्रषिेपिाचया अकग्बािाचे 
्ंत्रज्ान हे उपग्ह प्रषिेपिासाठी ्सेच लांब 
पललयाचया षिेपिासत्रांसाठीही उपयोगी पड्े, 
अिुभट्ीमधये वीजकनकम्त्ी हो्े ्सेच अिुबकॉमब 
्याि ििणयासाठी लागिािे प्ुटोकनयम सुद्धा ्याि 
हो्े.)

४) अणभयिांणत्रकी : कवकवध घटिांचा शोध लाविे, 
तयांचया् नावीनयपूि्त्ा आििे, तयांचा आिाखडा 
्याि िरून उतपादन िििे यासाठी कवकवध 
प्रिािचया ज्ानाचे उपयोजन महिजे अकभयांकत्रिी.

५) उतपादन : उतपादन महिजे िच्ा माल, घटि किंवा 
भाग यांचे अंक्म वस्ूमधये रूपां्ि ििणयाची 
प्रकक्रया.

६) उदोग : वस्ू किंवा सेवा यांची कनकम्त्ी िििाऱया 
उतपादि किंवा वयापािाचा समूह महिजे उद्ोग. 
आधुकनि जगा् उद्ोग हे िाष्ट्ाचया अर्तवयवसरेचा 
ििा ठि्ा्.

           तत्ज्ान, तंत्ज्ान आतण भारताची राष्ट्ी् सुरक्षाप्रकरण 
५

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



41

भारिािील णवज्ान, िंत्रज्ान व 
उदोग यिांचा णवकास

इक्हासपूव्त िाळा् वैद्िशासत्र, गकि् आकि 
जयोक्कव्तद्ा अशा अनेि ज्ानषिेत्रांचा जनम भाि्ा् 
झाला. मधययुगीन भाि्ामधये वसत्रोद्ोग व जहाज 
बांधिी उद्ोग हे चांगले कविकस् झाले हो्े. एच् . एम् . 
एस् . कत्रंिोमाली ही अड्ीस ्ोफा असलेली युद्धनौिा 
करिकटश आिमािासाठी मुंबईमधये बांधली गेली. क्चा 
आिाखडा जमशेदजी बोमनजी यांनी ्याि िेला हो्ा. 
ह्या नौिेचा ििा (Keel) १८१६ मधये िोवला गेला व 
ऑकटोबि १८१७ मधये नौिा ्याि झाली.

अशा प्रिािे १७ वया श्िापयां् भाि् ्ंत्रज्ान, 
अर्तिािि व युद् धशासत्र यांचयामधये युिोपा्ील देशांचया 
बिोबिीने हो्ा. १७८० मधये कटपू सुल्ानाने करिकटश 
सैनयाकवरुद्ध अकग्बािाचा उपयोग िरून तयाला चकि् 
िेले हो्े. करिकटशांनी तया अकग्बािांची नकल िरून 
तयांचा वापि १८१२ मधये यिुोपा् नेपोकलयनचया कवरुद् ध 
िेला. इंगलंडमधये १७६० चया सुमािास औद्ोकगि 
क्रां्ीची सुरुवा् होऊन ्ी युिोपमधये पसिली. दुददैवाने 
भाि्ीय उपखंड औद्ोकगि क्रां्ीचया बाहेि िाकहले व 

िुम्हांला मा्हीि आ्हे का?  

औद्ोकगि क्रां्ीमुळे मोठ्ा प्रमािावि उतपादन 
ििणयासाठी िािखानयांचा कविास झाला व तया्ून 
समाजवयवसरा बदलली. सुरुवा्ीला िािखाने 
बाष्प-शक्तीवि चाल्, पिं्ु नं्ि कवद्ु्शक्ती 
आली. जुळिी िििाऱया यांकत्रिी पट्टाला 
सुरुवा् होऊन एिेि िामगाि या प्रकक्रये्ील 
कवकशष् पायिी पाि पाडू लागला. संगिि आकि 
यंत्रमानव कविकस् झालयावि ह्या प्रकक्रयेला वेग 
आला.

वसत्रोद्ोग, धा्ुशासत्र, कवसफोटिे, जलद ्सेच मोठ्ा 
प्रमािाविील उतपादनासाठी लागिािी यंत्रिा आकि 
वाह्ूि प्रिाली अशा कवकवध षिेत्रांमधये यिुोपीय देशांचया 
मागे पडले. १८ वया श्िा् करिकटशांनी भाि्ाला 
आपलया अमलाखाली आिलयावि भाि्ाचे सव्ःचे 
असे वसत्रोद्ोग आकि जहाजबांधिी उद्ोग 
मोडिळीला आले.

  करिकटश अमलाखाली येरील कशषिि वयवसरेलाही 
फटिा बसला; कवज्ान आकि ्ंत्रज्ानाचा कविास वहावा 
महिून अधययन व संशोधन िििाऱया संसरा सरापन 
ििणयाला िाहीच उत्ेजन नवह्े. सन १९४७ चया 
सवा्ंत्यप्राप्तीनं्ि, सििािने उच् कशषििासाठी आकि 
मूलभू् व उपयोकज् कवज्ान आकि ्ंत्रज्ानांमधील 
संशोधनासाठी अनेि िाष्ट्ीय संशोधन प्रयोगशाळा व 
संसरा सरापन िरून तयाद् वािे वैज्ाकनि-्ांकत्रि 
संशोधनाला प्रोतसाकह् िेले. ह्या प्रयतनांचा परििाम 
महिून अनेि षिेत्रा् संशोधन संधी उपलबध होऊन कवज्ान 
आकि ्ंत्रज्ानाने खूप प्रग्ी साधली, यामधये िकृषी, 
वसत्रोद्ोग, आिोगय-सेवा, औषध कनमा्ति, माकह्ी 
्ंत्रज्ान, अविाश, आसणवि आकि संिषिि ्ंत्रज्ानाचा 
समावेश हो्ो.

कवज्ान आकि ्ंत्रज्ानकवषयि ्सेच पूि्त्ः 
कबनलष्ििी षिेत्रामधील हे सव्त यश ििनी्ी व िाष्ट्ीय 
सुिषिेचया दृष्ीने खूप महत्वाचे आहे. उदाहििार्त,  
डकॉ. सवाकमनारन व डकॉ. वगथीस िुरियन ह्यांचया 
प्रयतनांमधून शे्ी व दुगधोतपादन षिेत्रा् घडून आलेलया 
अनुक्रमे हरि् व धवल क्रां्ीचा परििाम महिून 
लोिसं्येसाठीचया अन्नधानय उतपादना् भाि् सवयंपूि्त 
झाला. दुददैवाने, औद्ोकगि षिेत्रा्ील उतपादनाची 
वयाप्ती व वेग आकि िाष्ट्ाचया जलद कविासासाठी 
असिाऱया आवशयि्ा यांचा मेळ बसला नाही.
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१९९१ मधये भाि्ामधये मोठ्ा प्रमािावि आकर्ति 
सुधाििा घडून आलया. औद्ोकगि षिेत्रा्ील खाजगी 
सहभाग वाढला. ्िीही, शसत्रासत्र ्ंत्रज्ानासह  इ्ि 
िाही उच् ्ंत्रज्ान उतपादन षिेत्रा् भाि् अजूनही 
सवयंपूि्त वहावयाचा आहे. डकॉ. होमी भाभा, डकॉ.कवक्रम 
सािाभाई, डकॉ. अबदुल िलाम, डकॉ. कवजय भटिि,  
डकॉ. सवाकमनारन, डकॉ. वगथीस िुरियन ह्या व इ्ि 
वैज्ाकनि व अकभयंतयांची लष्ििी, कबनलष्ििी आकि 
दुहेिी वापि ्ंत्रज्ानाचया अनेि षिेत्रांमधये लषििीय यश 
कमळवायला मद् झाली आहे. ्ी खालीलप्रमािे-

१) लषकरी िंत्रज्ान : लष्ििी ्ंत्रज्ानाचया षिेत्रामधये 
सशसत्र दलांना लागिािी सव्त प्रिािची षिेपिासत्रे 
बनवणयासाठी भाि्ाला सषिम ििणयास डकॉ. ए.पी. 
जे. अबदुल िलाम िाििीभू् ठिले.

२) आखणवक िंत्रज्ान : शां््ापूि्त व लष्ििी 
उपयोगासाठी, डकॉ. होमी भाभा यांनी भाि्ाचया 
आसणवि कविास िाय्तक्रमाची उभाििी िेली. 
आसणवि शसत्रसजज देश असूनही भाि्ाने कवद्ु् 
कनकम्त्ीसाठी सव्ःचया अिुभट्टा उभािलया 
आहे्.

३) अंिराळ िंत्रज्ान : डकॉ. कवक्रम सािाभाई,  
डकॉ. िस्ुिीिंगन, आकि भाि्ीय अं्िाळ संशोधन 
संसरेचया (इस्ोचया) इ्ि अनेि वैज्ाकनिांनी 
अकग्बाि, अं्िाळयान व उपग्ह उभाििे आकि 
अविाशा् पाठविे यामधये भाि्ाला सवयंपूि्त 
बनवले आहे. िाष्ट्ाला लष्ििी व नागिी उपयोगासाठी 
दळिवळि, कदशादश्तन आकि कनगिािीचया सुकवधा 
पुिवणयास उपग्ह बहुमोल ठिले आहे्.

४) ककृषी : िकृकषवैज्ाकनि डकॉ. एम् . एस् . सवाकमनारन,  
आकि अकभयं्ा असिाऱया डकॉ. वकग्तस िुरियन यांनी 
अनुक्रमे हरि् आकि धवल क्रां्ी यशसवी िेली. 
परििामी भाि् आ्ा अन्नधानय, फळे, भाजीपाला, 
दूध आकि पोलटट्ी उतपादने यामधये जगा्ील अग्ेसि 
उतपादि झाला आहे. हा कबनलष्ििी कविाससुद् धा 
धोििातमि आकि िाष्ट्ीय सुिषिेचया दृसष्िोना्ून 
अक्शय महत्वाचा आहे.

५) माण्हिी िंत्रज्ान : भाि्ाचा पकहला महासंगिि 
बनवणयासाठी डकॉ. कवजय भटिि यांनी ्रुि 
अकभयंतयांचे ने्ृतव िेले. अनेि ्रुि भाि्ीय 
अकभयंतयांनी आकि डकॉ. नािायि मू्थीसाि्या 
उद्ोजिांनी भाि्ाला माकह्ी ्ंत्रज्ाना्ील एि 
आघाडीची ्ािद बनवले आहे.

णवज्ान, िंत्रज्ान आणि उतपादकिा व राष्ट्रीयि सुरक्ा

अर्तवयवसरेचा कविास जलदग्ीने िरून सुबत्ा 
आिणयासाठी, नागरििांची आकर्ति व सामाकजि 
सुससर्ी सुकनसशच् ििणयािरि्ा भाि्ाला कवज्ान व 
्ंत्रज्ानाचा कविास िििे गिजेचे आहे. भाि्ाचा 
आिाि, भूिाजिीय ससर्ी, िाष्ट्ीय सुिषिेला असलेले 
धोिे आकि िाष्ट्ीय कह्ाची जपिूि ििणयाची गिज 
यांमुळे भाि्ाला लष्ििी दलासाठी आवशयि शसत्रे 
आकि ् दनुषंकगि प्रिाली यांचे कविसन व उतपादन िििे 
गिजेचे झाले आहे.

िाष्ट्ाचया संदभा्त्ील आकर्ति, सामाकजि, वैज्ाकनि 
व ्ंत्रज्ानाकवषयि बाबींचा समावेश असलेलया,  
सव्त कवज्ान आकि ्ंत्रज्ाना्ील प्रग्ीचा िाष्ट्ीय सुिषिेवि 
खूप मोठा परििाम हो् अस्ो. हा परििाम अभयास्ाना 
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डॉ. णवक्रम अंबालाल साराभाई (१९१९-१९७१)
भारिीयि अंिराळ कायि्वक्रमाचे जनक, भारिीयि 
अंिराळ संशोधन संस्थेची (ISRO) स्थापना  
तयिांचयिा यिोगदानािून झाली.

िुम्हांला मा्हीि आ्हे का?   
चाचपिी िकॉिेट हे एि किंवा दोन टपपयांचे सरायू 
प्रिोदि (Propellant) िकॉिेट अस्े. तयाचा 
उपयोग ऊधव्त (Upper) वा्ावििाची ्पासिी व 
अं्िाळ संशोधन यांसाठी िि्ा्. नवीन घटिांचया 
प्रक्िकृ्ी ्सेच प्रषिेपि वाहन व उपग्हांसाठी 
लागिाऱया उपप्रिालींचया ्पासिी किंवा 
कसद् ध्ेसाठी सहज पिवडिािे पायाभू् साधन 
(Platform) महिूनही ्े िाम िि्े.

आपि पुढे नमूद िेलेलया मया्तकद् षिेत्रां्ील परििामांचा 
अभयास या पाठा् पुढे िरूया.
१)  अं्िाळ  
२)   आसणवि   
३)   इलेकटट्कॉकनकस   
४)   लष्ििी

भारिीयि अंिराळ कायि्वक्रम

डकॉ. कवक्रम सािाभाई आकि डकॉ. िामनारन यांचया 
ने्ृतवाखाली अं्िाळ संशोधनासाठीची भाि्ीय िाष्ट्ीय 
सकम्ी (Indian National Committee for 
Space Resarch-INCOSPAR) सन १९६२ मधये 
सरापन िेली गेली. पुढे १५ ऑगसट १९६९ िोजी 
INCOSPAR चे रूपां्ि भाि्ीय अं्िाळ संशोधन 
संसरेमधये (ISRO मधये) ििणया् आले. 

आज भाि् जगा्लया पकहलया पाच अं्िाळ 
शक्तींपैिी एि गिला जा्ो. अकग्बाि, अं्िाळयान 

आकि उपग्ह यांचया बांधिी् व प्रषिेपिा् भाि् सवयंपूि्त 
आहे. चंद्रािडे जाणयाची चांद्रयान 1 मोहीम आकि 
मंगळािडे जाणयाची मंगळयान मोहीम, यांचया यशा्ून 
भाि्ाने अं्िाळाला गवसिी घा्ली आहे. 
भाि्ीय अं्िाळ िाय्तक्रमाचे ्ीन ठळि घटि आहे्-
i) प्रक्ेपक : इस्ोने १९६५ पासून सवदेशी बनावटीचया 

चाचपिी अकग्बािांचे (Sounding Rocket) 
प्रषिेपि िरून एि ्ोटीशी सुरुवा् िेली.

ii) अंिराळयिान : इस्ोने सेसनसंग, अां्िग्हीय मागोवा, 
कदशादश्ति यांसाठी मोठ्ा सं्येने उपग्ह कविकस् 
व प्रषिेकप् िेले आहे्. 

iii) उपयिोजन कायि्वक्रम : यामधये कशषिि, आिोगय, 
सुदूि संवेदन, निाशाकचत्रि, कदशादश्तन आकि 
लष्ििी उद् देश अशा उपग्ह आधारि् िाय्तक्रमांचा 
समावेश हो्ो.
अं्िाळ हा नेहमीच वैज्ाकनि संशोधन व  

कविासाचा महत्वाचा भाग मानलेला आहे. धा्ुशासत्र, 
अक्वाहि्ा, अबजांशी्ंत्रज्ान (Nanotechnology)
आकि शी्कनकम्त्ीशासत्र (Cryogenics) ह्या 
षिेत्रांमधील ्ंत्रज्ानकवषयि शोध हे दुहेिी वापि  
्ंत्रज्ाना् गिले जा्ा्. इसत्रोने आपलया उपग्हांना 
ऊजा्त पुिवणयासाठी लीकरअम आयन बॅटऱया कविकस् 
िेलया, तयांचे अनेि लष्ििी उपयोग आहे्, 
पािबुड्ांमधील तयांचा वापि हा तयांचयापैिी  
एि होय.

इस्ो (ISRO) चे ब्रीद :  
अं्िाळ ्ंत्रज्ानाचा उपयोग िाष्ट्ीय कविासासाठी 
िि्ानाच अं्िाळ कवज्ान संशोधन व ग्हांचा 
मागोवा घेिे.
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अकधि ्पकशलासाठी पहा : https://www.isro.gov.in/applications

इसत्रोचे उपग््ह प्रक्ेपक

SLV-3

ASLV

GSLV Mk II

PSLV-XL

GSLV Mk III

Height : 22.7m
Lift-off weight  : 17t
Propulsion  : All Solid
Payload mass  : 40 kg
Orbit  : Low Earth Orbit

Height : 23.5m
Lift-off weight  :39t
Propulsion  : All Solid
Payload mass  : 150 kg
Orbit  : Low Earth Orbit

Height : 49m
Lift-off weight  : 414t
Propulsion  : Solid, Liquid & Cryogenic
Payload mass  : 2200 kg
Orbit  : Geosynchronous 
   Transfer  Orbit

Height : 43.43m
Lift-off weight  : 640t
Propulsion  : Solid, Liquid & Cryogenic
Payload mass  : 4000 kg
Orbit  : Geosynchronous 
   Transfer  Orbit

Height : 44m
Lift-off weight  : 320t
Propulsion  : Solid & Liquid
Payload mass  : 1860 kg
Orbit  : 475 km
   Sun Synchronous 
   Polar Orbit  
   (1300 kg in   
   Geosynchronous 
   Transfer Orbit)  
   Payload mass
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डॉ. ्होमी ज्हांगीर भाभा (१९०९-१९६६)
डकॉ. भाभा हे द्रष्े व संसरा उभाििी िििािे वैज्ाकनि 
हो्े. १९४८ मधये अिु ऊजा्त आयोग व १९५४ मधये 
अिु ऊजा्त कवभाग यांचया सरापनेसाठी प्रयतनशील 
हो्े. तयांनी १९५० चया सुमािासच अिु ऊजा्त 
िाय्तक्रमाचे महत्व ओळखले हो्े. तयांनी िाष्ट्ाचया 
ऊजा्त सुिषिेसाठी कत्रस्िीय आसणवि िाय्तक्रमाची 
सुरुवा् िेली. 

आखणवक कायि्वक्रम
सवा्ंत्यानं्ि लगेचच भाि्ाने आपला आसणवि 

िाय्तक्रम सुरू िेला. आसणवि प्रशनांबाब् शासनाला 
सल्ा देणयासाठी अिुऊजा्त आयोगाची (AEC :  
Atomic Energy Commission) सरापना झाली. 
वीजकनकम्त्ीसाठी अिुऊजचेचा वापि हा आसणवि 
िाय्तक्रमाचा मु्य हे्ू िाकहलेला आहे. आसणवि 
षिेत्रामधये डकॉ. होमी भाभा व मेघनाद साहा यांनी असामानय 
अशी भूकमिा बजावली. १९५४ मधये डकॉ. होमी भाभा 
यांचया ने् ृतवाखाली अिुऊजा्त कवभागाची कनकम्त्ी झाली.

भाि्ाचया ऊजा्त सुिषिा आकि शाशव् कविास 
योजनां् आसणवि ऊजा्त महत्वाची भूकमिा बजाविाि 
आहे. जगा्ील सवा्त् जास् रोरिअम खकनज साठा 
भाि्ािडे आहे. महिूनच अिुऊजा्त भट् ट्ांसाठी 
रोरिअम मूळ इंधन होऊ शि्े. रोरिअम हा अिुभंग 
(Fission) होिािा पदार्त नसला ्िीही नैसकग्ति 
युिेकनअम किंवा प्ुटोकनअम इंधनावि चालिाऱया 
अिुभट् टी् तयाचे रूपां्िि युिॅकनअम-२३३ मधये  
िि्ा ये्े. यामुळे भाि्ाचे जीवाशम इंधनांविील 
अवलंकबतव िमी होईल.

िुम्हांला मा्हीि आ्हे का? 

भाि्ाची अिुऊजा्तनी्ी : अिुऊजचेचा वीज 
उतपादनासाठी वापि ििणयाचया दृसष्ने भाि्ाचा 
आसणवि िाय्तक्रम आखला गेला आहे. हा िाय्तक्रम 
युिेकनयम आकि रोरियमचया वापिावि आधारि् 
आहे.

भाि्ा्ील हे खकनज साठे कि्ी आहे् ह्या बाब्चा 
अंदाज : 

नैसकग्ति युिेकनयम : ७०,००० टन,   
नैसकग्ति रोरियम : ३,६०,००० टन

भाि्ाचा ्ीन टपपयांचा आसणवि िाय्तक्रम : 

पकहला टपपा : युिेकनयम ऑकसाईड (U02) आकि 
हेवी वकॉटिचा वापि िरून प्रेशिाईसड हेवी वकॉटि 
आसणवि प्रिलपाची कनकम्त्ी. ह्या टपपया् 
वापिलेलया इंधनावि पुनःप्रकक्रया ििणयाची देखील 
योजना आहे.

दुसिा टपपा : पकहलया टपपया्ून कनमा्ति झालेले 
प्ुटोकनयम २३९ वापरून फासट रिीडि रिॲकटि 
कनमा्ति िििे.

क्सिा टपपा : युिेकनयम २३३ चा वापि िरून फासट 
रिीडि रिॲकटि वापििे. ह्या टपपया् भाि्ाचया 
रोरियमचया साठ्ाचा वापि िििे.
(For details see : Bhabha Atomic Research 
Centre, http://www.barc.gov.in/about 
anushakti_sne.html).

हे साधणयासाठी डकॉ. होमी भाभा यांनी भाि्ािडील 
युिेकनअमचया मया्तकद् साठ्ाचया प्रशनावि रोरिअमचया 
माधयमा्ून मा् िरून सवदेशी आसणवि ऊजा्त कविकस् 
ििणयाचा एि माग्त महिून १९५० चया सुमािास कत्रस्िीय 
आसणवि िाय्तक्रमाची सुरुवा् िेली.

आसणवि िाय्तक्रमाला चालना देणयासाठी शासनाने 
धोििातमि पावले उचलली आहे्. यांमधये अमेरििा, 
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फ्ानस व िकशया यांचयाबिोबि अिुभट्टांचे ्ंत्रज्ान 
कमळवून तया उभाििे ्सेच एकसलूकजव नयुसलिअि 
सप्ायस्त गु्प  चे (NSG) सदसय होिे यासाठी अमेरििा, 
फ्ानस व िकशयाबिोबि िेलेलया आसणवि सहिाय्त 
ििािांचा समावेश आहे.

भारिाचे आखणवक धोरि

भाि्ाचे आसणवि धोिि दोन ्त्वांभोव्ी आखले 
आहे : शां््ामय िाििासाठी आसणवि ऊजचेचा वापि 
ििणयासाठी संशोधन व कविासाला प्रोतसाहन देिे, 
आकि आसणवि िाय्तक्रमांमधये सवयंपूि्त्ा कमळविे. 
पंकड् जवाहिलाल नेहरू यांनी जाहीिपिे अणवसत्र 
कविासाला कविोध िेला हो्ा. तयांनी नेहमीच महटले िी 
भाि् शां््ामय िाििासाठी अिुऊजचेचा उपयोग ििेल.

चीनने १९६४ मधये आसणवि चाचणया िेलयानं्ि 
भाि्ाचया आसणवि िाय्तक्रमा् पकहला बदल घडून 
आला.्तिालीन प्रधानमंत्री लालबहादूि शासत्री यांचया 
ने्ृतवाखाली भाि्ाने जाहीि िेले िी शां््ामय 
िाििासाठी अिुसफोटिाचया उपयोगाचा कवचाि 
ििणयासाठी भाि् इच्ुि आहे. भाि्ाने आसणवि 
सफोटिे कविकस् ििणयाचा कवचाि ििणयाची ही पकहली 
वेळ हो्ी.

भाि्ाने पकहली आसणवि चाचिी १९७४ मधये 
पोखिि येरे घे्ली. ह्या चाचिीनं्ि प्रधानमंत्री श्ीम्ी 
इंकदिा गांधी यांनी सांकग्ले िी ही आसणवि चाचिी 
महिजे शां््ापूि्त िाया्तसाठीचया संशोधन व 
कविासिामाचा भाग महिून िेलेला एि प्रयोग हो्ा. 
भाि्ाने जगाला दाखवून कदले िी भाि् अणवसत्रे 
कविकस् ििणयासाठी सषिम आहे, पिं्ु ्े ििणयाचा 
भाि्ाचा हे्ू नाही.

१९९८ मधये भाि्ाने पुनहा पोखििमधयेच अनेि 
आसणवि चाचणया िेलया. भाि्ाने आ्ा ्ो अणवसत्र 
िाष्ट् असलयाची घोषिा िेली. आसणवि चाचिीनं्ि 
प्रधानमंत्री अटल कबहािी वाजपेयी यांनी िेलेलया 
कवधाना्ून भाि्ाचया आसणवि धोििा्ील मु्य मुद् दे 
समज्ा् :
१) भाि्ाचया शेजािी िाष्ट्ांमधये अणवसत्रे व षिेपिासत्रे 

यांचा प्रसाि झालयामुळे १९८० आकि १९९० चया 
दशिांमधये भाि्ाची संिषिि षिेत्रा्ील परिससर्ी 
खालावली.

२) बाहेरून मद् कमळिािा व पुिसिकृ् असलेला 
दहश्वाद आकि ्ुपे युद् ध यांचा भाि् बळी पड् 
आला आहे.

३) जागक्ि स्िावि अणवसत्रधािी िाष्ट्े अणवसत्रमुक्त 
जगािडे वाटचाल ििी् असलयाचा िोि्ाही 
पुिावा  आपलयाला कदस् नाही.

४) अणवसत्र प्रसािबंदी ििाि अकनसशच् िाळापयां् पुढे 
ढिललयामुळे पाच देशांचया हा्ा्ील अणवसत्रांचे 
असस्तव िायम िाकहले.

५) या शसत्रांचा उपयोग आक्रमिासाठी ििणयाचा 
भाि्ाचा इिादा नाही; ही सवसंिषििाची शसत्रे 
आहे्.

आसणवि प्रसाि बंदी ििाि (Nuclear Non- 
Proliferation Treaty- NPT) NPT हा 
आं्ििाष्ट्ीय ििाि असून तयाचे उद् कदष् अणवसत्रांचा 
व अणवसत्र ्ंत्रज्ानाचा प्रसाि िोखिे, शां््ामय 
उपयोगामधये सहिाया्तला  प्रोतसाहन देिे आकि 
अणवसत्रमुक्ती व सव्तसाधािि ्सेच संपूि्त 
शसत्रासत्रमुक्तीचे धयेय पुढे नेिे असे आहे. ह्या 
ििािावि  १९६८ मधये सवाषिऱया झालया. भाि् ह्या 
ििािा् सहभागी झाला नाही. जयांचयािडे अणवसत्रे 
नाही् तया देशांना अणवसत्र कनकम्त्ी ििणयासाठी हा 
ििाि प्रक्बंध िि्ो. पिं्ु जया देशांिडे अणवसत्रे 
आहे् तयांचयावि हा ििाि िोि्ीही बंधने घाल् 
नाही. हा भेदभाव आहे. महिून ह्या ििािा् सहभागी 
होणयासाठी भाि्ाने निाि कदला.

Nuclear Suppliers Group(NSG) - 
आखणवक सामग्ी पुरवठा करिारा गट ः  आसणवि 
शसत्रांची कनकम्त्ी ििणयासाठी लागिािी साधन 
सामग्ी आकि ्ंत्रज्ान यांचया कनया्त्ीवि कनयंत्रि 
ठेवून आसणवि शसत्रासत्रांचा प्रसाि रांबवणयासाठी 
कनमा्ति िेलेला हा अासणवि सामग्ी कनया्त्  
िििाऱया िाष्ट्ांचा गट आहे. 
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शोधा पाहू : 
अासणवि सामग्ी पुिवठा िििाऱया गटा् (NSG) 
िोििोि्ी िाष्ट्े सहभागी आहे् तयाची यादी ििा.

अणवसत्रधारी देश : सटकॉिहोम आं्ििाष्ट्ीय शां््ा 
संशोधन संसरा (SIPRI) यांचयानुसाि पुढील देश 
अणवसत्रधािी आहे् ः अमेरििा, युनायटेड किंगडम, 
फ्ानस, चीन, भाि्, पाकिस्ान, इसत्राएल व उत्ि 
िोरिया. (SIPRI ची जानेवािी २०१६ ची माकह्ी)

 पोखरि चाचिी स्थळ

परम म्हासंगिकप्रगि संगिन णवकास केंद्र                                    

इलेकटट्रॉणनकस

भाि्ीय िरेंद्रशासनाचया िाष्ट्ीय इलेकटट्कॉकनकस धोिि 
(National Policy on Electronics-NPE) 
२०११ चा देशा् इलेकटट्कॉकनकस प्रिाली आिाखडा व 

उतपादन (Electronics System Design &  
Manufacturing, ESDM) यांना प्रोतसाहन देिे हा 
उद्देश आहे. ह्या धोििाचया उद् कदष्ांपैिी एि 
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िकृ्ी कनसशच् िरून तयावि माग्तदश्तन िििािा एि्त्री 
आिाखडा देणयासाठी िाष्ट्ीय सायबि सुिषिा धोिि 
आिले आहे.

िपणशलासाठी प्हा : 
नॅशनल सायबि कसकयूरिटी पकॉकलसी -२०१३ 
(NCSP-२०१३) भाि् सििािचे इलेकटट्कॉकनकस व 
माकह्ी ्ंत्रज्ान खा्े. http://meity.gov.in/
writeveaddata/files/NationalCyber 
Security Policy- २०१३-O.pdf

लषकरी िंत्रज्ान-संशोधन, णवकास व उतपादन

संरक्ि संशोधन व णवकास संघटना :

लष्ििी ्ंत्रज्ान महिजे युद् धामधील वापिासाठी 
्ंत्रज्ानाचे उपयोजन होय. ्े अकभयांकत्रिीचया अनेि 
पािंपरिि शाखांचया ज्ानावि आधािलेले अस्े. यामधये 
यांकत्रिी अकभयांकत्रिी, कवद्ु् अकभयांकत्रिी, 
मेिॅटट्कॉकनकस, इलेकटट्ोऑसपटकस, एिोसपेस अकभयांकत्रिी, 
पदार्त अकभयांकत्रिी व िासायकनि अकभयांकत्रिी यांचा 
समावेश हो्ो.

१९५८ मधये संिषिि खातयाला वैज्ाकनि व ्ांकत्रि 
सल्ा उपलबध ििणयासाठी संिषिि संशोधन व कविास 
संघटनेची(Defence Researchand Development 
Organization, DRDO) सरापना झाली. जागक्ि 
दजा्तचया कवज्ान व ्ंत्रज्ानाचा पाया िचिे व संिषिि 
सेवेसाठी अतयाधुकनि प्रिाली व समसयापू्थी ्ंत्रज्ान 
उपलबध िििे हे या संघटनेचे धयेय आहे. संिषिि 
उपिििांचे मूलयमापन िििे व संिषिि उद्ोगाला 
्ांकत्रि ज्ान पुिविे ही िामे सुद् धा ही संघटना िि्े. 
आजकम्ीस DRDO चया ५० हून अकधि प्रयोगशाळा 
असून तया कवकवध शाखांमधील लष्ििी ् ंत्रज्ान कविकस् 
ििणया् िाय्ति् आहे्. यामधये एिोनकॉकटकस, शसत्रासत्रे, 
इलेकटट्कॉकनकस, लढाऊ वाहने, अकभयांकत्रि प्रिाली, 

महत्वाचे उद् कदष् संिषिि, अिुऊजा्त, अविाश अशी 
अर्तवयवसरेची मूलभू् षिेत्रे व ESDM यांचयामधये 
भागीदािी कविकस् िििे हे आहे. देशा्ील माकह्ी व 
संप्रेषि ्ंत्रज्ानाचया (ICT) पायाभू् सुकवधा व सायबि 
सपेस यांचया सुिषिेसाठी संपूि्तपिे सुिकषि् अशी सायबि 
परिसंसरा कनमा्ति ििणयाचीही योजना शासन आख् 
आहे.

भाि्ाचया संिषिि कसद ्ध्े्ील इलेकटट्कॉकनकस हा 
एि महत्वाचा भाग आहे. उपग्ह-दूिभाष, िडाि, 
माग्तदकश्त् षिेपिासत्रे, कवकवध उपिििांची इलेकटट्कॉकनि 
सकि्कट् स अशा यंत्रिांचया संप्रेषिामधये तयाचा वापि 
हो्ो. भाि्ाने सवदेशी महासंगिि व महासंगठन 
कविकस् ििणयासाठी िाय्तक्रम सुरू िेला आहे. 
अणवसत्रांचया कविासा् साहायय ििणयासाठीही हे 
महासंगिि सषिम आहे्. पिम 800 हा पकहला 
महासंगिि प्रग् संगिन कविास िरेंद्राने (Center for 
Development of Advanced Computing, 
C-DAC) कविकस् िेला.

सायबि सुिषिेविील चचचे् आं्िजाल आकि 
सामाकजि जाल जोडिीची वाढ याचबिोबि कवकवध 
्ंत्रज्ानाचे एित्र येिे यामुळे एिा नवीन भी्ीची भि 
पडली आहे. आं्िजालाचा प्रचंड उपयोग आहे. लोि 
वेब (web) आकि सामाकजि जालजोडिी सरळांचा 
वापि दििोज िि् आहे्. सायबि अविाशा् जे घड्े 
तया सवाांचे पिीषिि िििे अशकय आहे. ्ंत्रज्ाना्ील 
जाल प्रग्ी समजून घेऊन हा्ाळणया् नवीन प्रिािचे 
धोिे कनमा्ति झाले आहे्. सायबि सुिषिेचे धोिे 
अकधिाकधि अतयाधुकनि व जकटल झालेले आहे्. 
ऊजा्त-पुिवठा, बँिवयवहाि, िेलवे, हवाई वाह्ूि 
कनयंत्रि इतयादींसाि्या मूलभू् सामाकजि गिजांवि 
हल्े होऊ शि्ा्. शासिीय मंत्रालये, बँिा, 
सुकवधािरेंद्रे व इ्ि अतयावशयि पायाभू् सुकवधा, आकि 
देशभिा्ील िंपनया यांना लकय िरून हॅिस्त खंडिी 
मागू शि्ा्. ह्या िकृ्ी महिजे पािंपरिि िायदा व 
सुवयवसरेचया अडचिी आहे्. तयामुळे तयांना हा्ाळिे 
अवघड ठरू शि्े. ह्या अडचिी हा्ाळणयासाठी 
भाि् सििािने २०१३ मधये सायबि सुिषिेशी संबंकध् 
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डॉ. ए.पी.जे. अबदुल कलाम (१९३१-२०१५)
इस्ोचया प्रषिेपि वाहन िाय्तक्रमाचया उतक्रां्ीसाठी 
डकॉ. िलाम हे उद् गा्े हो्े. तयांनी एिासतमि 
माग्तदकश्त् षिेपिासत्र कविास िाय्तक्रमाचे प्रमुख 
िाय्तिािी महिून संिषिि संशोधन व कविास 
संघटनेमधये, सवदेशी माग्तदकश्त् कमसाईलचा कविास 
ििणयाची जबाबदािी सवीिािली. तयांना भाि्ाचे 
कमसाईल मॅन महिून ओळखले जा्े. डकॉ. िलाम  
कद. २५ जुलै २००२ िोजी भाि्ाचे ११ वे िाष्ट्प्ी 
झाले.

क्ेपिासत्रांचे (णमसाईल) वगगीकरि 
सामानयिि : षिेपिासत्राचे वगथीिििासाठी संयुक्त घटि 
वापि्ा्. पल्ा हा वगथीिििाचा एि महत्वाचा 
घटि आहे.
		रिनैणिक क्ेपिासत्र (टॉखकटकल णमसाईल) : 

अंदाजे पल्ा : १५० कि.मी. ्े ३०० कि.मी.  
(उदा. पृ्थवी I)

		लघु पललयिाचे बॅणलखसटक णमसाईल : अंदाजे पल्ा 
: ३०० कि.मी. ्े १००० कि.मी. (उदा. अकग् I)

		मधयिम पललयिाचे बॅणलखसटक णमसाईल : अंदाजे 
पल्ा : १००० कि.मी. ्े ३५०० कि.मी. (अकग् 
2 आकि K4 सागरििा)

		इंटरणमणडएट पललयिाचे बॅणलखसटक णमसाईल : 
अंदाजे पल्ा : ३५५० कि.मी. ्े ५५०० कि.मी. 
(उदा. अकग् 3 व अकग् 4)

		आंिरखंडीयि बॅणलखसटक णमसाईल :  अंदाजे पल्ा 
: ५५०० कि.मी. ्े हून अकधि (उदा. अकग् 5)

उपििि कनमा्तिशासत्र, षिेपिासत्रे, प्रग् संगिन व 
कसमयुलेशन, कवशेष पदार्त, आिमाि प्रिाली, जैव कवज्ान, 
प्रकशषिि, माकह्ी प्रिाली आकि शे्ी यांचा समावेश 
हो्ो.

DRDO ने यशसवीिीतया अनेि शसत्रासत्रे कविकस् 
िेली आहे्. यांमधये ् ेजस हलिे लढाऊ कवमान, अजु्तन 
मु्य लढाऊ ििगाडा, इंद्र िडाि, कपनाि मलटी बॅिल 
िकॉिेट प्रिाली यांचा समावेश हो्ो. DRDO चा 
सवा्तकधि यशसवी िाय्तक्रम महिजे डकॉ. अबदुल िलाम 
यांचया ने् ृतवाखाली १९८३ मधये सुरू झालेला एिासतमि 
माग्तदकश्त् षिेपिासत्र (इंकटग्ेटेड गाईडेड कमसाईल) 
कविास िाय्तक्रम (IGMDP) होय. तयामधये अकग् हे 
मधयम पललयाचे बॅकलससटि षिेपिासत्र, कत्रशूल हे िमी 
उंचीचे जलद प्रक्कक्रयेचे पृष्भागावरून हवे् झेपाविािे 
षिेपिासत्र (Surface to Air SAM), आिाश हे 
मधयम ्े उच् उंचीचे  SAM, पृ्थवी हे ििनैक्ि 
पृष्भागावरून पृष्भागावि जािािे षिेपिासत्र (Sur-
face to Surface Missle, SSM) आकि नाग हे 
क्सऱया कपढीचे ििगाडानाशि षिेपिासत्र ह्या पाच 
वेगवेगळ्ा षिेपिासत्रांचया कविासाचा समावेश हो्ा.

एिासतमि माग्तदकश्त् षिेपिासत्र कविास िाय्तक्रमाने 
भाि्ा् षिेपिासत्र ्ंत्रज्ानाचा पाया िचला. या्ून 
सुधारि् ्ंत्रज्ान व षिम्ा असलेलया अनेि प्रिािचया 
षिेपिासत्रांचा कविास हो् गेला. यामधये पृ्थवी II व III 
लघु पललयाची पृष्भाग ्े पृष्भाग बॅकलससटि  
षिेपिासत्रे, अकग् III व अकग् IV ही मधयम पललयाची 
पृष्भाग ्े पृष्भाग आं्िखंडीय बॅकलससटि षिेपिासत्रे, 
अग्ी V अां्िखंडीय षिेपिासत्र, रिाह्ोस हे सवना्ी् 
क्रूज कमसाइल(सुपि सकॉकनि), कनभ्तय हे सबसकॉकनि  
क्रूज कमसाइल, पािबुडी्ून प्रषिेपि ििणयाची K4  
आकि  K15 ही बॅकलससटि षिेपिासत्रे, प्रद्ुमन व पृ्थवी 
हवाई संिषििाची पृष्भाग ्े हवा षिेपिासत्रे आकि  
असत्र ह ेहवे् नू हवे्  मािा िििाि ेषिपेिासत्र याचंा समावेश 
हो्ा.

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



50

‘पृरवी’ णमसाईल ‘अणनि’ णमसाईल

‘आकाश’ णमसाईल ‘णत्रशूल’ णमसाईल

‘नाग’ णमसाईल ‘ब्राह्ोस’ णमसाईल
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भणवषयिकाळाि लषकरी क्ेत्राि बदल घडवून आििारे 
िंत्रज्ान (गेमचेंजर)

भाि्ाला अमेरििा, िकशया, जपान व फ्ानस यांसाि्या 
प्रग् िाष्ट्ांचया शसत्रासत्रांची पा्ळी गाठणयासाठी अजूनही 
िाम ििायचे अस्ानाच पुढील अकग्म ्ंत्रज्ानांमधये पुढे 
झेपावणयािडे भाि्ाने लषि कदले पाकहजे.
	 िकृकत्रम बुसद्धमत्ा व िोबकॉकटकस.
	 ििांचा कििि व लेझि कििि शसत्रे.
	 कवद्ु् चुंबिीय परिचालन.
	 उच् ्ािद व उष्ि्ािोधि्ा असलेली वजनाने 

हलिी अशी सुपि संकमश्े (Super alloys) व संयुक्ते  
(Composites).

DRDO उतपादने

	 प्रिालींचे सूकमीििि.
	 िडाि ्पासाचा पिाभव िरू शिेल असे चौय्त ्ंत्रज्ान.

िुम्हांला मा्हीि आ्हे का?   

27 माच्त 2019 िोजी भाि्ाने अं्िाळा् उपग्ह 
भेदी षिेपिासत्राची यशसवी चाचिी िेली. शत्रूचे  
उपग्ह किंवा षिेपिासत्रांचा नाश ििणयासाठी  
ह्याचा वापि िि्ा ये्ो. अशा प्रिािची चाचिी 
िििािा भाि् हे जगा्ील चौरे िाष्ट् आहे.
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Please see the following websites for 
further information :

 1. Bhabha Atomic Research Centre :  
Strategy for Nuclear Energy 

  http://www.barc.gov.in/about/anus-
hakti_sne.html

 2. Cyber Security : Dr VK Saraswat,  
Member NITI Aayog 

  http://www.niti.gov.in/writereaddata/
files/document_publication/Cyber-
SecurityConclaveAtVigyanBhavanDel-
hi_1.pdf

 3. Ministry of Home Affairs, Government 
of India. Cyber and Information Security 
(C&IS) Division (Division deals with 
matters relating to Cyber Security, Cyber 
Crime, National Information Security 
Policy & Guidelines (NISPG) and 
implementation of NISPG, NATGRID 
etc.)

  https://mha.gov.in/division_of_
mha/cyber-and-information-secu-
rity-cis-division

 4.  Shri Atal Bihari Vajpayee laid a 
paper entitled "Evolution of India's 
Nuclear Policy".  PAPERS LAID ON 
THE TABLE XII Lok Sabha Debates,    
Session II, (Budget)  Wednesday, May 
27, 1998 / Jyaistha 6, 1920 (Saka)   
https://parliamentofindia.nic.in/ls/
lsdeb/ls12/ses2/0527059801.htm

णशक्िाचयिा माधयिमािून णवज्ान व िंत्रज्ानाला 
प्रोतसा्हन 

िाष्ट्ाचया गिजा भागवणयासाठी कवकवध कवज्ान-
कशषिि व संशोधन संसरा सधया िाय्ति् आहे्. 
यांपैिी िाहींवि शासनाचया कवकवध खातयांचे 
कनयंत्रि असून इ्ि िाही सवायत् आहे्. वैज्ाकनि 
व ् ंत्रज् बनणयामधये जया कवद्ा्थयाांना सवािसय आहे 
तयांचयासाठी िाही महत्वाचया संसरांचे ्पशील 
खाली कदले आहे्. भाि् सििािचया
https://india.gov.on/-
ह्या संिे्सरळाविील कवकवध खातयांचया कलंिवि 
अकधि ्पशीलवाि माकह्ी कमळू शिेल. 
इंटिनेटविील पुढील पत्यावि एिकत्र् यादी कमळू 
शिेल.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_
of_institutes_funded_by_the_
Central_Govenment_Of_India

णवदारयिाांसाठी ठळक णशक्िसंस्था
		भाि्ीय कवज्ान कशषिि व संशोधन संसरा  

(IISERs).
		भाि्ीय ्ंत्रज्ान संसरा (IITs).

ठळक संशोधन संस्था
		अिुऊजा्त खा्े (DAE).

		भाि्ीय अविाश संशोधन संघटना (ISRO).

		वैज्ाकनि व औद्ोकगि संशोधन परिषद (CSIR).

		प्रग् संगिन व कविास िरेंद्र (C-DAC).

		भाि्ीय कवज्ान संसरा (IISc).

		टाटा मूलभू् संशोधन संसरा (TIFR).

संरक्ि अणभमुख संशोधन व णवकास प्रणिष्ान
 	संिषिि संशोधन व कविास संघटना (DRDO).

      (https://www.drdo.gov.in/)

जया कवद्ा्थयाांना DRDO मधये वैज्ाकनि महिून िाय्त 
ििणयामधये सवािसय असेल ्े पुढील ्पकशलासाठी  
https://rac.gov.in/ वि लकॉग ऑन िरू शि्ा्.
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प्र.४.  स्हसंबंध सपष् करा.
 कवज्ान आकि ्ंत्रज्ान

प्र.५.  णदलेलयिा णचत्राचे णनरीक्ि करून तयिा णवषयिी 
्थोडकयिाि  माण्हिी णल्हा.

          

प्र.६.  आपले मि नोंदवा.
 भाि्ाने अणवसत्रे कविकस् ििावी् िा?

प्र.७.  उतिरे णल्हा.
 i) संिषिि संशोधन व कविास संघटनेचे 

(DRDO) िाय्त िाय आहे?
 ii) लष्ििी षिेत्रा्ील भकवष्यिालीन गेम चेंजि 

्ंत्रज्ान िोि्े आहे?



प्र.१.  अ)  णदलेलयिा पयिा्वयिांपैकी यिोगयि पयिा्वयि णनवडून 
वाकयिे पूि्व करा.

 १) भाि्ाने .........मधये सव्ःला आसणवि 
शसत्रधािी िाष्ट् असलयाचे जाहीि िेले.

  अ)  १९७४        ब)  १९७८
  ि)  १९९८        ड)  २०००

 २) GPS हे ........चे उदाहिि आहे.
  अ)  दुहेिी वापि ्ंत्रज्ान 
  ब)  इंटिनेट क्रां्ी
  ि)  अासणवि संशोधन  
  ड)  इलेकटट्कॉकनकस क्रां्ी

  ब)  चुकीची जोडी दुरुसि करून णल्हा.
 १) डकॉ. होमी भाभा ः आसणवि ्ंत्रज्ान   
 २) डकॉ. कवक्रम सािाभाई ः अविाश शासत्र
 ३) डकॉ. अबदुल िलाम ः माकह्ी ्ंत्रज्ान

प्र.२.  नकाशाचे णनरीक्ि करून खालील णठकाि 
दाखवा व ्थोडकयिाि माण्हिी णल्हा.

 पोखिि

प्र.३.  खालील णवधाने चूक की बरोबर िे सकारि 
णल्हा.

 १) एिासतमि षिेपिासत्र कविास िाय्तक्रमाने 
भाि्ा्ील षिेपिासत्र ्ंत्रज्ानाचा पाया 
घा्ला.

 २) भाि्ाचा अासणवि िाय्तक्रम युिेकनयमवि 
आधारि् आहे. 

सवाधयिायि

उपक्रम : 
सायबि क्राईमची उदाहििे द्ा. सायबि सुिषिा 
महिजे िाय? तयाचे िाय महत्व आहे? वगा्त् 
चचा्त ििा.
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भाि् लोिशाही प्रधान देश आहे. लोिशाही् 
अंक्म कनि्तय घेणयाचा अकधिाि नागरििांना किंवा 
लोिप्रक्कनधींना अस्ो. ही नागिी सत्ा आहे. 
सैनयदलाचे सववोच् प्रमुख िाष्ट्प्ी अस्ा्. िाष्ट्ाचया 
संिषििाची जबाबदािी मंत्रीमंडळाची अस्े. देशाचया 
संिषिि आकि सुिषिा बाबींसंबंधी सििािला धोििातमि 
कदशा देणयाचे मु्य िाम संिषिि मंत्रालयाचे अस्े. 
तया धोिि अंमलबजाविीसाठी सैनयदलांचे मु्यालय, 
आं्िसेवा संघटना, संिषिि उतपादन संघटना आकि 
संिषिि संशोधन आकि कविास संघटना यांची मद् 
घे्ली जा्े.

भाि्ाचे भौगोकलि सवरूप असद््ीय आहे. 
भाि्ाची भूसीमा शेजािील सा् देशांशी संलग् असून 
क्ची लांबी सुमािे १५००० कि.मी. आहे. भाि्ाचया 
सागिी सीमेची लांबी सुमािे ७५०० कि.मी. आहे. 
भूसीमा आकि सागि सीमेचया िषििाची जबाबदािी 
सेनादलांिडे आहे.

१) संरक्ि णवभाग : संिषिि कवभागाचा सरलसेना, 
वायुसेना, नौसेना, ्टिषिि दल, आकि आं्िसेवा 
संघटना यांचयाशी संबंध अस्ो. हा कवभाग संिषिि 
अंदाजपत्रि, संिषििाशी कनगकड् संसरा, संिषिि 
धोिि, संसदेशी संबंकध् बाबी, इ्ि देशांशी 
संिषिि सहिाय्त, संिषििासंबंकध् उपक्रमांमधील 
समनवय साधणयाचे िाय्त िि्ो.

२) संरक्ि उतपादन णवभाग : भाि्ा् संिषिि 
उतपादन कवभाग १९६२ मधये असस्तवा् आला. 
या कवभागाची कनकम्त्ी ििणयामागे संिषििासाठीची 
शसत्रासत्रे, शसत्रप्रिाली, तयासाठीचे प्ॅटफकॉम्त, 
उपिििे यांचया उतपादनासाठी सव्तसमावेशि 
संिचना कविकस् िििे हा हे्ू हो्ा. या 
कवभागां्ग्त् सििािी मालिीचे साव्तजकनि संिषिि 
प्रिलप आकि शसत्रकनकम्त्ी (ऑड्तननस) िािखाने 
उभािणया् आले.  या प्रिलपां्गां् िािखानयांमधून 
शसत्रासत्रे, ििगाडे, कचलख्ी वाहने, अवजड 
वाहने, लढाऊ कवमाने, हेकलिकॉपटस्त, युद्धनौिा, 
पािबुड्ा, षिेपिासत्रे, दारूगोळा, इलेकटट्कॉकनकस 
उपिििे, अर्तमुसवहंग उपिििे, कवशेष हे्ूने 
वापिणयासाठीचे कमश्धा्ू इतयादींचे उतपादन िेले 
जा्े.

 संिषिि उतपादना् सवयंपूि्त्ा आििे आकि 
तयासाठी सषिम होणयासाठी ऑड्तननस िािखाने 
आकि सििािी मालिीचया साव्तजकनि संिषिि 
प्रिलपामधये सा्तयाने आधुकनिीििि आकि 
सुधाििा िेली जा् आहे.

प्रकरण          भारताची उच्चस्तरी् संरक्षण संघटना
६

                                        संरक्ि मंत्रालयि

संिषिि कवभाग   संिषिि उतपादन कवभाग   संिषिि संशोधन आकि कविास कवभाग  माजी सैकनि िलयाि कवभाग

संरक्ि मंत्रालयि :-  संिषिि मंत्रालयाचे चाि कवभाग 
आहे्. ्े पुढीलप्रमािे-
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३) संरक्ि संशोधन आणि णवकास संघटना : संिषिि 
मतं्रालयास ् ाकंत्रि आकि वजै्ाकनि सल्ा दणेयासाठी   
संशोधन आकि कविास संघटनेची सरापना १९५८ 
मधये ििणया् आली. संिषिि प्रिालींमधये 
सवयंपूि्त्ा आििे आकि क्नही सेनादलांचया 
गिजेप्रमािे शसत्रासत्र प्रिाली आकि उपिििाचा 
आिाखडा ्याि िििे व तयाचा कविास ििणयाचे 
िाय्त ही संघटना िि्े. संिषिि संशोधन आकि 
कविास संघटना १) हवाई शसत्रासत्रे २) लढाऊ 
वाहने ३) इलेकटट्कॉकनकस ४) इंकजकनअिींग उपिििे,  
५) षिेपिासत्रे ६) नाकवि दला्ील जहाजांविील 
शसत्रप्रिाली ७) प्रग् संगिि, कसमयुलेशन व 
जैवकवज्ान यांचयाशी संबंकध् कवकवध प्रिािचया 
लष्ििी ्ंत्रज्ानावि िाय्त िि्े.

४) माजी सैणनक कलयिाि णवभाग : २००४ मधये 
संिषिि मंत्रालयाचया कनयंत्रिाखाली हा कवभाग 
असस्तवा् आला. कनवृत् सैकनिांंचे िलयाि व 
पुनव्तसन यासाठी हा कवभाग िाम िि्ो. तयानुसाि 
हा कवभाग सैकनिांचया िलयािासंबंधीची धोििे 
व उपक्रम िाबव् अस्ो. या कवभागाचे पुनव्तसन 
शाखा आकि कनवृत्ी वे्न शाखा असे उपकवभाग 
आहे्. 

उच्सिरीयि संरक्ि संघटना 

 भाि्ाची उच्स्िीय संिषिि संघटना ही िाजिीय 
प्रक्कनधी आकि सैनयदले यांचया् संवाद कनमा्ति िििे 
आकि सुिषिेशी संबंकध् बाबी िाजिीय प्रक्कनधींचया 

उच्सिरीयि संरक्ि संघटना   

राष्ट्रपिी - (राष्ट्रप्रमुख)



प्रधानमंत्री - (सरकारचे प्रमुख)



कॅणबनेटची सुरक्ा सणमिी

िाष्ट्ीय सुिषिा सल्ागाि

िाष्ट्ीय सुिषिा मंडळ

युद् धनैक्ि धोिि गट

संयुक्त इंटेकलजनस सकम्ी

िाष्ट्ीय सुिषिा सल्ागाि  
मंडळ 

माफ्क् कनसशच् िििे या दोन ्तवांवि आधारि् आहे. 
सैनयदले युद् ध आकि शां््ेचया कनि्तया् याेगदान दे्ा्, 
पिं्ु अंक्म कनि्तय संिषिि सकम्ी आकि प्रधानमंत्री घे् 
अस्ा्.

सव्ंत्र भाि्ाची उच्स्िीय संिषिि संघटना 
कत्रस्िीय हो्ी. ्े स्ि पुढीलप्रमािे-
१) कॅणबनेटची सुरक्ा सणमिी : या सकम्ीचे प्रमुख 

प्रधानमंत्री अस्ा्. या सकम्ीमधये प्रधानमंत्री, 
संिषििमंत्री, गृहमंत्री, पििाष्ट् वयवहाि मंत्री, 
आकि अर्तमंत्री अस्ा्. ही सकम्ी िॅकबनेट 
सकचवालयाचया लष्ििी कवभागाचाच एि भाग 
आहे. (१०/०३/२०१८ िोजीची िचना)

२) संरक्ि मंत्यिांची सणमिी : या सकम्ीचे प्रमुख 
संिषििमंत्री अस्ा्. .

३) सेनादल प्रमुखांची सणमिी : या सकम्ीचे प्रमुख 
क्नही सेनादलां्ील जेष् सेनाप्रमुख अस्ा्

 १९६२ भाि्-चीन युद् धानं्ि िॅकबनेट सुिषिा 
सकम्ीचे नाव िॅकबनेटची आपतिालीन सकम्ी 
ििणया् आले, नं्ि ्ी सकम्ी िॅकबनेटचा 
िाजिीय वयवहाि सकम्ी महिून ओळखली जाऊ 
लागली. या सकम्ीचे नाव पुनहा बदलणया् आले 

व ्ी िॅकबनेटची सुिषिा सकम्ी झाली. तयाचप्रमािे 
संयुक्त कनयोजन सकम्ी, संयुक्त इंटेकलजनस सकम्ी, 
संयुक्त प्रकशषिि सकम्ी आकि आं्िसेवा उपििि 
धोिि सकम्ी अशाही अनेि सकमतया आहे्. 

कॅणबनेटची सुरक्ा सणमिी : 
या सकम्ीमधये प्रधानमंत्री, 
संिषििमंत्री, गृहमंत्री, पििाष्ट् 
वयवहाि मंत्री आकि अर्तमंत्री 
अस्ा्.
(१०/०३/२०१८ िोजी 
िचना)
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राष्ट्रीयि सुरक्ा पररषद 

िाष्ट्ीय सुिषिा मंडळाची सरापना १९९८ मधये झाली. 
हे मंडळ दूिगामी युद् धनैक्ि कह् आकि िाष्ट्ीय 
सुिषिा यासंबंधीचा सल्ा प्रधानमंत्री िाया्तलयास दे्े. 
संिषििमंत्री, पििाष्ट् वयवहाि मंत्री, अर्तमंत्री, िाष्ट्ीय 
सुिषिा सल्ागाि, िाष्ट्ीय सुिषिा उपसल्ागाि, आकि 
नी्ी आयोगाचे उपप्रमुख हे या सकम्ीचे सभासद 
अस्ा्. िाष्ट्ीय सुिषिा मंडळ हे उच्स्िीय संिषिि 
संघटने्ील सववोच् मंडळ आहे.

उच्स्िीय संिषिि संघटनेचे दोन स्ि आहे्. ्े 
पुढीलप्रमािे-
१) यिुद् धनैणिक धोरि गट : हा गट देशाचया सुिषिेला 

असलेलया ्ातिाकलि व दूिगामी धोकयांची 
कचकितसा िरून धोिि व पया्तयी सुिषिा धोिि ्याि 
ििणयाचे िाय्त िि्ो. िॅकबनेटचे मु्य सकचव या 
गटाचे प्रमुख अस्ा्. क्नही सैनयदलांचे प्रमुख, 
भाि्ीय रिझवह्त बँिेचे गवहन्ति, कवकवध मंत्रालयांचे 
सकचव आकि इंटेकलजनस बयुिोचे संचालि हे या 
गटाचे सभासद अस्ा्.

२) संयिुक्त इंटेणलजनस सणमिी : ही िाष्ट्ीय सुिषिा 
मंडळािरि्ा शत्रुकवषयि माकह्ीची कचकितसा 
ििणयाचे िाय्त िि्े.
िाष्ट्ीय सुिषिा सल्ागाि मंडळ हे िाष्ट्ीय सुिषिा 

मंडळाचया समसयांचा सखोल अभयास िरून संशोधन 
िििाऱया ्जज्ांचे मंडळ (Think Tank) अस्े. या 
मंडळा् बाह्य सुिषिा, युद् धनैक्ि कचकितसा, पििाष्ट् 
वयवहाि, संिषिि, सेनादले, अं्ग्त् सुिषिा, अर्तशासत्र, 
कवज्ान व ्ंत्रज्ान यासंबंधीचे ्जज् अस्ा्.

एकाखतमक संरक्ि सेनाणधकारी मंडळ 
भाि् सििािन ेएिासतमि सिंषिि सनेाकधिािी मडंळाची 
िचना २००१ मधये  िेली. संिषिि मंत्रालया्ील 
कवकवध लोिांना एिा कठिािी आिून संघटनातमि 
सवरूप कनमा्ति ििणयाचा तयामागे हे्ू हो्ा. हे मंडळ 
एिासतमि सुिषिा धोिि, सुिषिा कसद् धां्, युद् ध 
साकहतय हे एिा ्त्राखाली आि्े. 

एिासतमि संिषिि सेनाकधिािी मंडळाची  
(Integrated Defence Staff) िायचे पुढीलप्रमािे 
अस्ा्.

१) उच्सिरीयि संरक्ि धोरि : कवकवध संघटनांचा 
हा संयुक्त उपक्रम अस्ो. ही िाष्ट्ीय सुिषिेसाठी 
युद् धनी्ी आकि युद् ध योजना बनवणयाचे िाय्त 
िि्े. (उच्स्िीय संिषिि धोििाचा आिाखडा 
पहा.)

२) अभयिास : भाि्ीय सैनयदले द् कवपषिीय वा बहुपषिीय 
िवाय्ी इ्ि देशांसोब् कनयकम्पिे सहभागी 
हो्ा्. या िवाय्ी किंवा अभयास कवशेष सेना 
किंवा सेनादलांिि्ा अस्ो.

३) आपतिीकाळािील मानवीयि मदि : संयुक्त 
संिषिि सेनाकधिािी मंडळ देशा्ील किंवा 
देशाबाहेिील आपत्ीचया िाळा् मद् दे् अस्े. 
तया् पुनव्तसनासाठीचया संिचना ्याि िििे, 
दळिवळिाचया सोयी िििे, वैद्िीय सेवा देिे, 
अन्न व िपडे पुिविे इतयादी िामांचा समावेश 
हो्ो.

४) संपादन कायि्व : या संघटनेिडून लष्ििास 
आवशयि ्ी लघु, मधयम व दूिगामी सवरूपाची 
उपिििे, शसत्रासत्रप्रिाली व तयासाठीचे प्ॅटफकॉम्त 
यांसंबंधीचे संपादनाचे िाय्त िेले जा्े.

५) अंदाजपत्रक : एिासतमि संिषिि सेनाकधिािी 
मंडळ संिषिि सेवासाठीचया कवकवध आकर्ति 
बाबींिडे लषि दे् अस्े. ्े मंडळ संिषििाचया 
कवकवध प्रिलपासाठीचया आकर्ति ्ि्ुदी व 
देखिेखीसाठीचया खचा्तसाठी जबाबदाि अस्े.

६) प्रणशक्ि : सैनयदलांचया प्रकशषििाचया गिजांिडेही 
हे मंडळ लषि दे् अस्े.

७) आंिरराष्ट्रीयि स्हकायि्व : एिासतमि संिषिि 
सेनाकधिािी मंडळ आं्ििाष्ट्ीय सहिाया्तसंबंधीचया 
सव्त बाबी हा्ाळ्े, ्सेच भाि्ाचया पििाष्ट् 
धोििा् संिषिि सहिाया्तची अंमलबजाविी 
ििणयासाठी जबाबदाि अस्े.

८) वैदकीयि : एिासतमि संिषिि सेनाकधिािी मंडळ 
लष्ििाचे वैद्िीय धोिि, सैनयदलांचे आिोगय, 
अासणवि, जैकवि व िासायकनि युद् धा्ील 
वैद्िीय बाबी व आपतिालीन मद्ीचया बाबी 
पाहा् अस्े. 
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जॉईंटमनणशप (Jointmanship) 
सरळ आकि िाळाचया चौिटी् क्नही सैनयदलांची सामाईि, िाय्ति् आकि डावपेचातमि पा्ळीवि 
लढणयाचया षिम्ेचे एिासतमि कनयोजन व उपाययोजना महिजे लष्ििासंबंधी जकॉईंटमनकशप होय.
शत्रूची ससर्ी आकि आपलया गिजा यांनुसाि हे िाय्त िेले जा्े. याचे अंक्म धयेय युद्ध कजंििे हे अस्े. 
क्नही सैनयदलांनी एिकत्र्पिे लष्ििी डावपेच आखणयासाठी सहिाय्त िििे हे िाळानुरूप ्पासले गेलेले 
युद् धाचे ्त्व आहे. एिकत्र् प्रकशषिि, एिमेिांचया षिम्ांची जािीव आकि तयांचया मया्तदा ्सेच पिसपिांप्र्ी 
कवशवास आकि आदि यांचया्ून उत्म जकॉईंटमनकशप कनमा्ति हो्े.

उच्सिरीयि संरक्ि णनयिोजन



कॅणबनेटची सुरक्ा सणमिी



                                          संरक्ि मंत्री      संरक्ि मंत्रालयि



संरक्ि णनयिोजन सणमिी

(िाष्ट्ीय सुिषिा सल्ागाि, सैनयदलाचे प्रमुख, सैनयदलांचया प्रमुखांची सकम्ी, संिषिि सकचव,  
पििाष्ट् वयवहाि सकचव)



सैनयिदल प्रमुखांची सणमिी

(क्नही सैनयदल प्रमुख आकि प्रमुखांची सकम्ी)



   उप प्रमुखांची सणमिी (णचफ ऑफ सटाफ कणमटी आणि सखव्ह्वस उप-प्रमुख)



   एकाखतमक संरक्ि सेनाणधकाऱयिांचे     संरक्ि मंत्रालयिाचे एकाखतमक मु्यिालयि                   
            मंडळ कायिा्वलयि      (स्थलसेना, वायिूसेना, नौसेना)

सामाणयिक लषकरी ककृिी (Joint Operations) 
एिा जकॉईंनट टासि फोस्त िमांडिचया अकधिािा् दोन किंवा अकधि सैनयदलांनी कनयोजन िरून एिकत्र् 
लष्ििी िकृ्ी िििे महिजे जकॉईंट ऑपिेशन होय. या िकृ्ी साधािि्ः कवशेष उद् कदष् डोळ्ांसमोि ठेवून 
िेलया जा्ा्.

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com



58

सशसत्रे सैनयिदले 

संिषिि मंत्रालयाचया कनयंत्रिाखाली सरलसेना, 
वायूसेना व नौसेना ही सैनयदले अस्ा्. या सशसत्रदलांचे 
प्रमुख िाय्त  पििीय आक्रमिापासून देशाचे संिषिि 
िरून देशाचे साव्तभौमतव अबाकध् िाखिे हे आहे. 
नैसकग्ति आपत्ीचयावेळी, देशा् अससरि्ा कनमा्ति 
हो्े तयावेळी व अं्ग्त् संघष्त होऊन अं्ग्त् सुिषिा 
धोकया् ये्े तयावेळी सशसत्रदले सििािला मद् िि् 
अस्ा्.

स्थलसेनेचे कायि्व : पििीय आक्रमिापासून िाष्ट्कह्ाचे 
संिषिि िििे आकि देशां्ग्त् िायदा आकि सुिषिा 
िाखणयासाठी सजज असिे हे सरलसेनेचे महत्वाचे िाय्त 
आहे. तयानुसाि सरलसेना पुढीलप्रमािे िाय्त िि्े.

१) पििीय आक्रमिास पि्वून लाविे.

२) देशां्ग्त् धोकयांचे कनवािि िििे.

३) िाष्ट्कह्ास बाधा कनमा्ति हो्े तयावेळी मद् िििे.

४) शां््ा िषििाचया मोकहमे् सहभागी होिे आकि 
कमत्र देशांना लष्ििी मद् िििे.

५) आपत्ीिाळा् नागरििांना मानवीय सवरूपाची 
मद् िििे.

स्थलसेनेचे णवभाग (कमांडस् )

भाि्ाचया भौगोकलि संिषििाचया दृष्ीने देशा् 
सरलसेनेचे सहा कवभाग (िमांडस् ) िाय्ति् आहे्. 
िमांडचया ििषिेत्रीय िचने् एिा िमांडमधये दोन 
किंवा ्ीन िोअि अस्ा्, एिा िोअिमधये दोन ्े 

चाि कडवहीजनस अस्ा्, एिा कडवहीजनमधये चाि ्े 
पाच करिगेडस्  अस्ा्. प्रतयेि करिगेडमधये ्ीन ्े चाि 
बटाकलयनस किंवा िेकजमेंट अस्ा्. एिा बटाकलयन 
मधये चाि िंपनया अस्ा्. एिा िंपनी् ्ीन प्ाटूनस 
अस्ा् व एिा प्ाटून मधये ्ीन सेकशन अस्ा् एि 
सेकशनमधये १० सैकनि अस्ा् व ्े सरलसेने्ील 
सवा्त् लहान युकनट अस्े. या सहा ििषिेत्रीय 
िमांड वयक्रिक्त एि प्रकशषिि िमांड अस्े. तया् 
सरलसेने्ील सैकनिांना प्रकशषिि देणयाचे िाय्त िेले 
जा्े.

िमांडचया िचने् शां््ा अासरापनेखाली एरिया 
आकि उपएरिया, सटेशन ह्या संघटना अस्ा्. तया 
अं्ग्त् तया तया परिसिा्ून सैकनिांना अन्न, युद् धसामग्ी 
िसद व इ्ि वस्ूंचा पुिवठा िेला जा्ो.

प्रादेकशि िमांडस : सरलसेनेचे सहा कवभाग (िमांडस् ) 
पुढीलप्रमािे-

१) उतिर कमांड : या िमांडचे मु्य िाया्तलय 
उधमपूि येरे आहे. या िमांडचे िाय्तषिेत्र जममू 
िाशमीि असून िाशमीिचया पूवचेिडील चीन व 
पसशचमेस पाकिस्ानचया िािवायांपासून सुिकषि््ा 
िाखणयाचे िाय्त हे िमांड िि्े.

२) पखशचम कमाडं : या िमाडंच ेमु् य िाया्तलय चकंदगड 
येरे असून तयाचे िाय्तषिेत्र पंजाब व कहमाचल प्रदेश 
आहे. या िाजयांचया पूवचेस असिाऱया चीनचया व 
पसशचम भागा्ील पाकिस्ानचया िािवायांवि लषि 
ठेवणयाचे िाय्त हे िमांड िि्े.

३) नैऋतयि कमांड : या िमांडचे मु्य िाया्तलय जयपूि 
येरे आहे. हे िमांड उत्ि व मधय िाजसरानलग् 
षिेत्रा्ील भागा् पाकिस्ानचया िािवायांचया 
कविोधा् िाय्त िि्े.

४) दणक्ि कमांड : या िमांडचे मु्य िाया्तलय पुिे 
येरे आहे. हे िमांड दकषिि िाजसरान व गुजिा् 
िाजयाचया पसशचमेिडील भागा् पाकिस्ानचया 
िािवायांकविोधी िाय्त िि्े.
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५) मधयि कमांड : या िमांडचे मु्य िाया्तलय लखनौ 
येरे आहे. हे िमांड उत्िाखंडाचया उत्िेस 
चीनचया, उत्ि प्रदेश व कबहािशी संलग् इंडो 
नेपाळ सीमा सुिषिेसाठी जबाबदाि आहे.

६) पूव्व कमांड : या िमांडचे मु्य िाया्तलय िोलिा्ा 
येरे आहे. तयाचयािडे कसकीम, भू्ान आकि 
अरुिाचल प्रदेशा् चीनचया िािवाया व इंडो 
नेपाळ सीमा, मयानमाि व बांगलादेश सीमासुिषिेची 
जबाबदािी आहे.

नौसेना

भारिीयि नौदलाचे कायि्व : सवा्ंत्यानं्ि भाि्ाचया 
नौदलाची झपाट्ाने वाढ हो् आहे. आज नौदलाचे 
आधुकनिीििि हो् असून नवनवीन लढाऊ जहाजांची 
तया् भि पड् आहे. भाि्ीय नौदलाचे िाय्त 
पुढीलप्रमािे-

१) लषकरी कायि्व : भाि्ीय नौदलाचे साम्थय्त 
आक्रमि आकि बचावातमि सवरूपा् उपयोगा् 
आिले जा्े. आपला समुद्रकिनािा आकि सागिी 
शत्रूंचया िािवायांकवरुद् ध आक्रमि आकि आपलया 
भूप्रदेशाचे व वयापािाचे संिषिि ििणयासाठी 
बचावातमि िाय्त िि्े.

२) राजनयिाचे कायि्व : भाि्ाचे िाष्ट्कह् आकि िाष्ट्ीय 
सुिषिेची उद् कदष्े सागिी धोििा् पद् ध्शीिपिे 
मांडणयाचे िाय्त नौदलािडून िेले जा्े.

३) पोणलसी कायि्व : भाि्ाची सागिी सुिषिा हे महत्वाचे 
िाय्त भाि्ीय नौदलाचे आहे. किनाऱयालग्चया 
भूभागा् िायद्ाची अंमलबजाविी ििणयाचे 
िाय्त नौदलाचे आहे. २६ नोवहेंबि २००८ िोजी 
मुंबई् झालेलया दहश्वादी हललयानं्ि समुद्र 
किनाऱयाचया सुिषिेची जबाबदािी नौदलािडे 
आली. मिीन पोलीस, पोट्त टट्सट (बंदि) प्राकधििि, 
िाजय व िरेंद्र सििाि आकि ्टिषिि दल आकि 
नौदल हे सव्त पिसपिांचया सहिाया्तने हे िाम 
िि्ा्. नौदलांचया प्रमुखाचा हुद्दा चीफ ऑफ 
नेवहल सटाफ (नौसेनाधयषि) अस्ो. तयांचे मु्य 
िाया्तलय नवी कदल्ी येरे आहे.

नौदलाचे कमांड् स - नौदलाचे ्ीन िमांडस्  असून 
्े भौगोकलि संिषििाचया ्त्वावि असस्तवा् आले 
आहे्. ्े िमांडस्  पुढीलप्रमािे-

१) पखशचम नौदल कमांड :  या िमांडचे मु्य 
िाया्तलय मुंबई येरे आहे. पसशचम आिमािाची 
कवकवध जहाजे गुजिा्, महािाष्ट्, गोवा आकि 
िना्तटि िाजयाचया किनाऱयाविील नाकवि बंदिांवि 
अस्ा्. या पसशचम किनाऱयाचया संिषििाची 
मु्य जबाबदािी या िमांडची आहे.

२) पूव्व नौदल कमांड : या िमांडचे मु्य िाया्तलय 
कवशाखापट् टिम्  येरे आहे. पूव्त आिमािाची 
कवकवध जहाजे बंगाल, ओकडसा, आंध्रप्रदेश आकि 
्ाकमळनाडू िाजयाचया किनाऱयाविील ्ळांवि 
अस्ा्. या िमांडची मु्य जबाबदािी पूव्त 
किनाऱयाचे िषिि िििे ही आहे.

३) दणक्ि नौदल कमांड : या िमांडचे मु्य िाया्तलय 
िोची येरे आहे. या िमांडमधील जहाजे लषिद् वीप 
आकि िेिळचया किनाऱयाविील नौदलचया ्ळांवि 
अस्ा्.
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कायि्वशील णवभाग मु्यि कायिा्वलयि
मधय हवाई कवभाग 
(सेंटट्ल एअि िमांड) अलाहाबाद

पूव्त हवाई कवभाग 
(इसटन्त एअि िमांड) कशलाँग

पसशचम हवाई कवभाग 
(वेसटन्त एअि िमांड) नवी कदल्ी

दकषिि हवाई कवभाग 
(सदन्त एअि िमांड) क्रूअनं्पुिम

नैऋतय हवाई कवभाग 
(साऊर वेसटन्त एअि िमांड) गांधीनगि

प्रशासकीयि णवभाग मु्यि कायिा्वलयि
हवाई देखभाल कवभाग 
(मेंटननस एअि िमांड) नागपूि

हवाई प्रकशषिि कवभाग 
(टट्ेकनंग एअि िमांड) बंगळूरू

भारिीयि वायिुसेना

वायिसुनेेच ेकायि्व : वायसूनेा लष्ििा्ील आधकुनि ् तं्रज्ान 
प्रिालीमधये महतवाचे सेनादल मानले जा्े. िाष्ट्ाचया 
हवाई अविाशाचे िषिि िििे हे वायुसेनेचे धयेय 
अस्े. भाि्ीय वायुसेना भाि्ाचया हवाई अविाशाचे 
िषिि ििणयाची जबाबदािी सांभाळ्े. ्सेच िाष्ट्कह् 
िाखणयासाठी इ्ि सैनयदलांशी सहिाय्त िि्े. भाि्ीय 
वायुसेना आपलया सरलसेनेस ििांगिावि, युद् धनी्ी् 
आकि ििषिेत्रा् सैकनिांची व लष्ििी साकहतयाची  
ने-आि ििणयास मद् िि्े.

्हवाई कमांडस् ्  : भाि्ीय वायुसेनेचे सा् कवभाग 
(िमांडस् ) असून पाच िाय्तशील िमांडस्  
(Operational Commands) आकि दोन 
प्रशासिीय िमांडस्  आहे्. ्े पुढीलप्रमािे-

अंदमान आणि णनकोबार कमांड

संयिुक्त सेनादलांचे कमांड

अंदमान णनकोबार कमांड   

या िमांडचे मु्य िाया्तलय पोट्तबलेअि येरे 
असून हे भाि्ा्ील क्नही सेनादलांसाठीचे पकहले 
संयुक्त िमांड आहे. सरलसेना, वायूसेना व नौसेना 
हे आळीपाळीने या िमांडचे ने्ृतव िि्ा्. या 
िमांडअं्ग्त् क्नही सेनादले व ्टिषिि दल िाय्त 
िि् अस्ा्. या िमांडद् वािे मलाकाची सामुद्रधुनी 
व अाग्ेय आकशयाचया षिेत्रा् आपलया िाष्ट्कह्ाचे 
िषिि ििणयाचे िाय्त िेले जा्े.
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िटरक्क दल

१९७८ मधये ्टिषिि दलांची सव्ंत्र संघटना ्याि 
िेली गेली. ह्या दलांची चाि प्रादेकशि मु्यालये 
(गांधीनगि, मंुबई, चेन्नई आकि पोट्तबलेअि) आहे्. 

्टिषिि दलाची प्रमुख िायचे खालील प्रमािे :

१) मानव कनकम्त् बेटे, ऑफशोि टकम्तनल (समुद्रा्ील 
्ेलाची टकम्तनल) आकि इ्ि सरानिे यांची सुिषिा 
्सेच िषिि िििे.

२) मच्ीमाि समुद्रा् अस्ाना तयांना मद् िििे 
्सेच तयांचे िषिि िििे.

३) सागिी पया्तवििाचे िषिि िििे.

४) सागिी ्सििी कवरुद्ध िािवाई् मद् िििे.

मुंबईविील दहश्वादी हल्ा (२००८) िििािे 
दहश्वादी समुद्रमागचे आले हो्े. तया हललयानं्ि 
सागिी सुिकषि््ेचे िाय्तदेखील ्टिषिि दलांिडे 
देणया् आले आहे. 

केंद्रीयि सशसत्र पोलीस दल/णनमलषकरी सेना दल

भाि् सििािचया गृहखातयां्ग्त् कवकवध िरेंद्रीय 
सशसत्र पोलीस दल असस्तवा् आहे्. या दलांना 
िाष्ट्ाचया अं्ग्त् सुिकषि््ेचया गिजेनुसाि कवकवध 
भूकमिा पाि पाडणयासाठी ्ैना् िेले जा्े. तयांना 
आं्ििाष्ट्ीय संघटनेचया माधयमा्ून इ्ि अशां् 
िाष्ट्ांमधये शां््ा प्रसराकप् ििणयासाठी पाठवले जा्े. 
्सेच भाि्ाचे िाष्ट्ीय कह् जोपासणयासाठी सुद् धा इ्ि 
कठिािी तयांना ्ैना् िेले जा्े.

आसाम रायिफलस (AR) :  ही एि कवकशष् 
कवभागाशी संबंकध् अशी  संघटना असून क्ची प्रमुख 
भूकमिा ही ईशानय भाि्ापुि्ी मया्तकद् आहे. या 
संघटनेचया आजपयां् एिूि ४६ बटाकलयनस आहे्. या 
संघटनेची प्रमुख भूकमिा ही ईशानयेिडील िाजयांमधये 
असलेलया िाष्ट्कवद्रोही ्त्वांकविोधा् िठोि भूकमिा 
घेिे व ्ेरे शां््ा प्रसराकप् िििे अशी असून इ्ि 
भागा्ही अशीच समसया कनमा्ति झालयास सरलसेनेचया 
ने्ृतवाखाली िाय्त िि्े. शां््ा व पिभािी युद् ध 
(Proxy War) िाळा् भाि्-चीन, ्सेच  
भाि्-मयानमाि सीमेवि सुिषिा प्रसराकप् िििे. 
युद् धिाळा् आघाडीचया सेनेचया मागे िाहून अं्ग्त् 
भागा्ील सुिषिा सांभाळ्े. 

सीमा सुरक्ा दल (BSF) : भाि्ीय सीमांचया सुिषिा 
व वयवसरापना्ील ही सवा्त् मोठी संघटना आहे.  
भाि्-पाि आं्ििाष्ट्ीय सीमेविील गुजिा् येरील सि 
खाडीपासून जममू कवभागापयां् व तयापुढे उत्ि िाशमीि 
पयां् या संघटनेला ्ैना् िेले आहे. भाि्-बांगलादेश 
सीमेचया िषििासाठी देखील ही संघटना ्ैना् िेली 
आहे. शां््ा िाळा् या संघटनेचया जबाबदाऱया 
पुढील प्रमािे : 

	 सीमाव्थी भागा् िाहिाऱया जन्ेमधये सुिषिेची 
भावना वृद् कधंग् िििे.

	 भाि्ीय हद्दी् अनकधिकृ् प्रवेश िििे अरवा 
अनकधिकृ्िीतया सीमेपलीिडे जािे व सीमेविील 
गुनह्यांवि आळा घालिे.
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	 चोिटा वयापि (्सििी) व इ्ि अनकधिकृ् 
िािवायांवि आळा घालिे.

यिुद् धकालीन जबाबदाऱयिा : 

	 युद् धिाळा् आघाडीविील सरलसेनेस सहिाय्त 
ििणयासाठी कवकवध प्रिािचया जबाबदाऱया पाि 
पाडिे.

	 सरलसेनेचया सैनयचौकयांचे संिषिि िििे, लढाऊ 
सेनेचया लग्चया मागील भागाची सुिषिा, 
संिषििाचया दृष्ीने महत्वाचया कठिािाची सुिषिा, 
पुिवठा वयवसरा व संपि्क वयवसरा यांचया सुिषिेची 
जबाबदािी या संघटनेवि अस्े.

केंद्रीयि औदोणगक सुरक्ा दल (CISF) : हे सुिषिा 
दल बहुिुशल सुिषिा दल आहे. भाि्ाचे महत्वाचे 
प्रिलप प्रामु्याने आसणवि प्रिलप, अं्िाळ संसरा, 
कवमान्ळे, बंदिे, ऊजा्त प्रिलप, संवेदनशील सििािी 
इमाि्ी व ऐक्हाकसि वािसासरळे यांना सुिषिा देणयाचे 
िाम CISF िि्े. कदल्ी मेटट्ो िेल िकॉिपोिेशनचया 
सुिकषि््ेची जबाबदािी देखील या दलािडे आहे.

केंद्रीयि राखीव पोलीस दल (CRPF) : भाि्ा्ील 
सवा्त् मोठे िाखीव पोलीस दल आहे. तयांचया िाया्तचे 
सवरूप वयापि आहे. तया् जममू-िाशमीिमधील 
प्रक्कवप्व, मधय आकि दकषिि भाि्ा्ील िाजयांमधील 
नषिलग्स् षिेत्र आकि अक्महत्वाचया वयक्ती, 
महत्वाची सराने, कनवडिूि दिमयानची सुिषिा, िायदा 
व सुवयवसरा िाखणयासाठी, दंगे, बंडखोिीचया वेळी, 
सराकनि पोकलसांना मद् इतयादी िामाचा समावेश 
हो्ो.

भारि णिबेट सीमा पोलीस दल (ITBP) : लडाख 
मधील िािािोिमचया सखंडीपासून अरूिाचल 
मधील जाचेपला पव्त्ा पयां् साधािि्ः ३४८८ 
किलोमीटिचया भाि्-चीन सीमा प्रवेशाची आकि 
९००० फुट ्े १८७०० फुट उंचीविील भाि्-चीन 
सीमेविील टेहळिी नािे यांची सुिषिा हे दल िि्े. 

्त्ीसगड मधये प्रक्कवप्व िाया्तची जबाबदािीदेखील 
या दलािडे आहे. या दलांची इ्ि िाय्त खालीलप्रमािे 
आहे्.

	 बेिायदेशीि सरलां्ि, ्सििी आकि इ्ि गुनहे 
यावि कनयंत्रि ठेविे.

	 संवेदनशील सरानिे, बँिा, महत्वाचया वयक्ती 
आकि कठिािे यांना सुिषिा देिे.

	 आपत्ीिाळा् मद् िाय्त िििे.

सशसत्र सीमा बल (S.S.B) : गृहमंत्रालयाचया 
कनयंत्रिाखाली िाम िििािे कनमलष्ििी दल आहे. 
नेपाळ आकि भू्ानबिोबिचया भाि्ाचया उत्िाखंड, 
उत्िप्रदेश, कबहाि, पसशचम बंगाल, कससकम, आसाम 
यांचया सीमा िेषांची देखिेख िििे. ्सेच ्सििी, 
बेिायदेशीि सरलां्ि यावि कनयंत्रि ठेविे.

Please see the following website for 
further information :

1.  Indian Armed Forces. 

 http://knowindia.gov.in/my-india-my-
pride/indian-armed-forces.php

2.  Ministry of Defence, Government 
of India, Annual Reports  
 https://mod.gov.in/documents/an-
nual-report

िुम्हांला मा्हीि आ्हे का? 
एि सीमा एि सैनयदल या ्त्वानुसाि सीमेवि 
सेनादले ्ैना् िेली जा्ा्. भाि्ीय सीमेवि ्ैना् 
असलेली सेनादले खालीलप्रमािे-

		बांगलादेश आकि पाकिस्ान सीमा-सीमा सुिषिादल

		चीन सीमा-इंडो क्बेट सीमा पोलीसदल

		नेपाळ व भू्ान सीमा-सशसत्र सेना बल

		मयानमाि सीमा-आसाम िायफल
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प्र.१.  अ)  णदलेलयिा पयिा्वयिांपैकी यिोगयि पयिा्वयि णनवडून 
णवधाने पूि्व करा.

 १) आसणवि प्रिलप, अं्िाळ संसरा, 
कवमान्ळे, बंदिे, ऊजा्त प्रिलप यांची 
सुिषिा ..... दलािडे आहे.

  अ)   इंडो क्बेट सीमा पोलीस दल 
  ब)  सशसत्र सीमा बल
  क)   िरेंद्रीय औद्ोकगि सुिषिा दल 
  ड)  भाि्ीय सरलसेना

 २) पूव्त नौदल िमांड मु्य िाया्तलय ....... 
येरे आहे.

  अ)  कवशाखापट्िम्    
  ब)   चेन्नई

  क)   िोलिा्ा   

  ड)  मुंबई

प्र.२.  अ)  संकलपना णचत्र पूि्व करा.

  ब)  वगा्विील भारिाचयिा नकाशाचे णनरीक्ि 
करून नकाशाि खालील णठकािे दाखवा 
आणि ्थोडकयिाि माण्हिी णल्हा.

  अ) उधमपूि ब)  िोची     
  क) कशलाँग

संरक्ि मंत्रालयि

माजी सैणनक 
कलयिाि णवभाग

संरक्ि णवभाग

उपक्रम : 
भाि्ाचया सुिषिेकवषयी िोि्ीही बा्मी वाचा. 
उदा. भाि्-पाकिस्ान सीमा वाद, भाि्ािडून 
संिषिि सामग्ीची आया्, इ. तयावि वगा्त् चचा्त 
ििा.

प्र.३.  खालील णवधाने चूक की बरोबर िे सकारि 
णल्हा.

 i) िाष्ट्प्ी िॅकबनेट सुिषिा सकम्ीचे सदसय 
अस्ा्.

 ii) श्ीलंिेची सुिषिा बघिे हे ्टिषिि दलाचे 
िाय्त आहे.

प्र.४.  स्हसंबंध सपष् करा.
 जकॉईंटमनकशप आकि जकॉईंट ऑपिेशन.

प्र.५.  आपले मि मांडा ः

 भाि्ाचया िाष्ट्ीय सुिकषि््ेचया दृष्ीने ्टिषिि 
दल िा महत्वाचे आहे?

प्र.६.  उतिरे णल्हा.

  i) एिासतमि संिषिि सेनाकधिािी मंडळाचे 
िाय्त सपष् ििा.

  ii) उच्स्िीय संिषिि कनयोजनाची िचना 
सपष् ििा.



सवाधयिायि
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 सशस्त् सेनेतील कररअरच्ा संधी

णप्रयि णवदारयिाांनो,

जि ्ुमही सशसत्र सेने् किंवा ्तसम इ्ि सेवांमधये िरिअि ििणयाचे ठिव् असाल ्ि ्ुमचयासाठी 
िाही सूचना पुढीलप्रमािे-

  १. ११ वी्च या िरिअिचया दृष्ीने ्यािी सुरू ििा. ्ुमचा कनि्तय पुढे ढिलू निा.

  २. सशसत्र सेने् िरिअि ििणयाचया दृष्ीने ्ुमहांला माग्तदश्तन िरू शि्ील अशा कशषििांसोब् आकि इ्ि 
्जज् वयक्तींसोब् बोला. सरलसेना, नौसेना, वायुसेना ्सेच यांसाि्या इ्ि संसरां्ील कनवृत् अकधिािी 
्ुमहांला माग्तदश्तन िरू शि्ील.

  ३. शकय क््कया लविि ्ुमही ्ुमची शैषिकिि ्यािी सुरू ििा. सपधा्त पिीषिांचया अभयासक्रमा् अनेि 
कवषयांचा समावेश अस्ो. इयत्ा ११ वी व १२ वी चया पाठ्पुस्िा् हे कवषय समाकवष् अस्ा्. 
िोितयाही कवषयाचा अभयास िि्ाना ्ो नीट समजून घयायचा प्रयतन ििा. कवषयांचे िेवळ पाठां्ि िििे  
उपयोगी ठििाि नाही. जोपयां् ्ुमही कवषय समजून घे् नाही ्ोपयां् ्ुमहांला उत्िे कलकह्ा येिाि नाही्. 
याकशवाय िोज िोितयाही एिा दजचेदाि वृत्पत्राचे वाचन ििायला सुरुवा् ििा. यामुळे चालू घडामोडींचे 
आिलन वहायला मद् होईल.

  ४. सशसत्र सेना व इ्ि सेवांमधील संधीबाब् कदलेली पुढील माकह्ी सव्तसाधािि माग्तदश्तनपि आहे.

ककृपयिा पुढील गोष्ी काळजीपूव्वक वाचा.

  १. येरे कदलेली माकह्ी माग्तदशनपि आहे. िोितयाही परिससर्ी् हे पाठ्पुस्ि या्ील आशयावि अंक्म 
दावा प्रसराकप् िि् नाही आकि बालभाि्ी ्सेच लेखिांचे मंडळ व प्रिाशि िोितयाही प्रिािची 
िायदेशीि किंवा नैक्ि जबाबदािी सवीिाि् नाही.

  २. पात्र्ेचे कनिष बदलू शि्ा् व तयाबाब्ील बदल वेळोवेळी संिे्सरळ आकि एमप्कॉयमेंट नयूजमधून 
जाहीि ििणया् ये्ील.

  ३. ्टिषिि दल, सीमा सुिषिा दल (BSF), िरेंद्रीय िाखीव पोलीसदल (CRPF), इंडो-क्बेट सीमा पोलीस 
दल (ITBP), औद्ोकगि सुिषिा दल (Industrial Security Force) यांमधये अकधिाऱयांचया िेडिसाठी 
कनवड िेली जा्े. हे सव्ंत्रपिे वेळोवेळी घोकष् िेले जा्े.

  ४. भि्ीशी कनगडी् जाकहिा्ींसाठी एमप्कॉयमेंट नयूज वाचा.

्पररतशष्  :
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Entries after X + II (to be attempted while in X + II) as 

Officers in Armed Forces

[Please refer to the UPSC and Armed Services websites and Employment News for 
schedules and latest parameters. This textbook will not be quoted as an authority and 
will be used only as a guideline for awareness]

 1. National Defence Academy (NDA), Pune: For male candidates of the age 16.5 
to 19 years at the time of entry into the Academy

 2. Technical Entry for the Army and the Navy: For male candidates only after 
passing XII board examination with PCM subjects. Age limit 16.5 to 19 years 
of age at the time of entry.

 3. Armed Forces Medical College (AFMC) entry for medical officers stream: 
Male and Female candidates appearing or passed XII board examination with 
Physics, Chemistry and Biology as their subjects. Age limit 16.5 to 21 years 
(changes are likely).

 4. Armed Forces Medical College entry for Nursing Stream: For Female candi-
dates appearing or passed XII board examination with Physics, Chemistry and 
Biology as their subjects at the board examination. Age limit 16.5 to 21 years 
(changes are likely)

Entries after Graduation (Can be attempted while in the final year of graduation) as 
Officers in the Armed Forces

 1. Through Combined Defence Services entrance examination. Age limits – 19 
to 25 years for male and female candidates, through Permanent Commis-
sion stream or Short Service Commission stream. This is in all three services. 
(changes are likely and there are different streams). Entrance Test is followed 
by a detailed interview (Service Selection Board interview). (Some entries are 
without the entrance test).

 2. Entry for Engineers in all three services – without entrance test or AFCAT test 
for the Air Force. Age limits are variable for the three services, from 19 to 24/ 
27 years). 

 3. Legal cadre and Education Cadre – These entries are announced from time to 
time. 

Note : All entries (except the AFMC and Nursing) have SSB interview  
procedure, whether entrance test is applicable or not. The selection through interviews is  
followed up by medical examination with stringent requirements of height, weight, 
ECG, EEG, eyesight, hearing ability. Partial or full colour blindness, Knocked Knees 
and Flat feet are very common grounds for medical rejection. 
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Entries in Non-Officer Cadre 

These are announced by the Directorate of Recruitment for entry as Jawans, Air-
men and Naviks. Min qualifications are X + II. Some craftsmen are also recruited 
after X std. There are technical entries for diploma holders as direct recruitment at 
Non-Commissioned Officer levels (Naiks and Havildars or equivalent ranks in the 
Navy and the Air Force). 

Websites for Recruitment in the Armed Forces

For Army : at www.joinindianarmy.nic.in

For Navy :   https://www.joinindiannavy.gov.in/

For Air Force : http://indianairforce.nic.in/

Websites for Recruitment in Indian Paramilitary Forces

 1. Border Security Force (BSF) : Get information related to recruitment in 
Border Security Force.

  http://bsf.nic.in/en/career.html

 2. Central Industrial Security Force (CISF) : is a premier multi-skilled  
security agency which provides security cover to nuclear installations, space  
establishments, airports, seaports, power plants, sensitive Government  
buildings and ever heritage monuments. Detailed information related to  
recruitment of Central Industrial Security Force.

  http://www.cisf.nic.in/RECRUITMENT_files/RECRUITMENT.htm

 3. Central Reserve Police Force (CRPF) : is an armed Force of the Union of 
India, with the basic role of assisting the State/Union Territories in Police  
operations to maintain law and order and contain insurgency. You can find 
information about recruitment of Central Reserve Police Force.

   https://www.india.gov.in/recruitment-central-reserve-police-force

 4. Indo Tibetan Border Police (ITBP) : is a specialized mountain Force and 
most of the officers & men are professionally trained mountaineers and skiers. 
Know more about career opportunities in Indo Tibetan Border Police.

  http://itbpolice.nic.in/itbpwebsite/index.html

 5. Sashastra Seema Bal (SSB) : is a Border Guarding Force (BGF) . You can 
find detailed information pertaining to recruitment and career opportunities in 
the SSB.

  http://www.ssbrectt.gov.in/
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