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भारतीय परराष्ट्र  धोरण 
कोणत्याही स्पर्ाा परीके्षसाठी भारताच्या स्वातंत्र्योत्तर इततहासाची तयारी करण्यासाठी इचु्छकांना भारताच्या परराष्ट्र  

र्ोरणातिषयी मातहती करून घ्यािी लागते. त्यातून MPSC परीक्षा आतण इकॉनॉमी अभ्यासक्रमासाठी (जीएस-2) सिा 

महत्त्वाच्या तिषयांची कल्पना येते. MPSC परीके्षत भारताचे परराष्ट्र  र्ोरण अटी अर्ाव्यिस्रे्च्या दृष्ट्ीकोनातून महत्त्वाच्या आहेत. 

MPSC इचु्छकांनी त्यांचा अर्ा पूणापणे समजून घेतला पातहजे, कारण MPSC प्रीतलम्स आतण यूपीएससी मेन्स या दोन्ही 

परीक्षांमधे्य अभ्यासक्रमाच्या या स्स्र्र भागातून प्रश्न तिचारले जाऊ शकतात. 

या लेखात आपण याबद्दल जाणून घ्याल - भारताच्या परराष्ट्र  र्ोरणाची ओळख, नेहरंूच्या अंतगात परराष्ट्र  र्ोरण, पातकस्तानशी 

संबंर्, चीनशी संबंर्, भारत-श्रीलंका संकट (1987), भारताचे आस्िक र्ोरण 

भारतीय परराष्ट्र  र्ोरण (Indian Foreign Policy) 

ियाच्या 75 व्या िषी, भारत - एक तरुण राज्य आतण एक िृद्ध राष्ट्र  जगाशी असलेल्या संबंर्ांच्या महत्त्वपूणा टप्प्यािर उभे 

आहे. हा घटक MPSC Exam आतण इत्यादी परीक्षांसाठी उपयुक्त आहे.  

• 1947 साली भारताला स्वातंत्र्य तमळाल्यापासून जग हे मान्यतेच्या पलीकडचं बदललं आहे. अमेररका आतण सोस्िएत 

युतनयनच्या तिधु्रिीय जगापासून ते अमेररकेचे िचास्व गाजितानाच्या एका छोट्या एकधु्रिीय कालखंडापयंत, तजरे् चीन 

आतण अमेररका आणखी एका तिधु्रिीय स्परे्कडे िाटचाल करत आहेत, बहुधु्रिीय भ्रमांनी तिचतलत झाले आहेत. 

• आजच्या अराजकाच्या जगात भारतासमोर परराष्ट्र  र्ोरणाची अतितीय ओळख तनतित करण्याचे आिान आहे आतण 

नैततक मूल्यांशी राष्ट्र ीय तहताचा समतोल सार्ण्यासाठी आपल्या संबंर्ांची रूपरेषा तयार करण्याचे आिान आहे. 

भारताच्या परराष्ट्र  र्ोरणात राष्ट्र ीय तहत  

भारत प्रथम धोरण 

• स्वातंत्र्याच्या 75 िषांसह, देशाला "इंतडया फर्स्ा" परराष्ट्र  र्ोरण स्पष्ट् करण्यात अतर्क आत्मतिश्वास आतण आशािाद 

आहे. भारत स्वत: तनणाय घेतो आतण त्याचे स्वतंत्र परराष्ट्र  र्ोरण र्मकािण्याच्या अर्ीन असू शकत नाही. 

• जगाच्या लोकसंखे्यच्या एक पंचमांश असलेल्या भारताला स्वतः ची बाजू मांडण्याचा आतण स्वतः च्या तहतसंबंर्ांना 

तोलण्याचा अतर्कार आहे. 

• राष्ट्र ीय तहत सिोपरर आहे हा आंतरराष्ट्र ीय संबंर्ांचा तनतितच मूलभूत तसद्धांत आहे आतण परराष्ट्र  आतण राष्ट्र ीय सुरक्षा 

र्ोरणांच्या बाबतीत भारतानेही इतर राष्ट्र ांप्रमाणेच आपले तहत जोपासले आहे. 

वास्तववादी मुत्सदे्दगिरी 

• आजच्या आत्मतिश् िासाने भरलेल्या भारताचा जागततक स्तरािर एक निीन आिाज आहे, ज्याचे मूळ देशांतगात 

िास्ति आतण सभ्यतािादी नीततमते्तमधे्य आहे, तसेच आपल्या महत्त्वाच्या तहतसंबंर्ांचा पाठपुरािा करण्यात दृढ आहे. 

• रायसीना डायलॉगमधे्य भारतीय परराष्ट्र मंत्र्यांनी तटपणी केल्याप्रमाणे, "जगाला खूश करण्याचा प्रयत्न करण्यापेक्षा 

"आपण कोण आहोत" या आर्ारािर जगाशी संिाद सार्णे चांगले.  

फायद्यासाठी शक्ती संतुलन राखणे 

• 2014 पयंत चीनच्या बेल्ट अँड रोड इतनतशएतटिला आिान देणारी एकमेि जागततक शक्ती असण्यापासून ते 

चीनच्या लष्करी आक्रमणाला जोरदार लष्करी पुशबॅकसह प्रतु्यत्तर देण्यापयंत. 

• दुसरीकडे, औपचाररक युतीचा पूणा आतलंगन न घेता अमेररकेसोबत काम करणे आतण देशांतगात क्षमता तनमााण 

करण्यासाठी पातिमात्य देशांना गंुतिून ठेिणे. 

• भारत मुळातच व्यािहाररक आहे आतण तिद्यमान शक्तीचा समतोल आपल्या फायद्यासाठी िापरण्यास तयार आहे. 

वाढणारे आगथिक संबंध 
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• भारताचे उिाररत जगासोबतचे आतर्ाक परस्परािलंबन अतर्क सखोल होत असल्याने, ते आपली उत्पादने, कच्च्च्या 

मालाचे स्रोत आतण त्याच्या तिस्ताररत परकीय मदतीच्या संभाव्य प्राप्तकत्यांसाठी बाजारपेठेचे अतर्क तनरीक्षण करत 

आहे. 

बहु संरेखखत दृष्ट्ीकोन 

• चतुभुाज सुरक्षा संिाद (चतुभुाज) पासून BRICS पयंत, भारताकडे असलेल्या सदस्यत्ांची एक मोठी यादी आहे. 

• बर् याचदा हे जुन्या-शैलीतील िळण म्हणून पातहले जाते. तर्ातप, भारत अतर्कातर्क रे्ट रीतीने आपले प्रार्ान्यक्रम 

अतर्कातर्क मांडत आहे आतण त्याचा प्रचार करत आहे. 

Intervention over Interference 

• भारत इतर देशांच्या अंतगात बाबीमंधे्य हस्तके्षप करण्यािर तिश्वास ठेित नाही. 

• तर्ातप, जर एखाद्या देशाकडून - तनदोष तकंिा जाणूनबुजून - भारताच्या राष्ट्र ीय तहतांिर आघात करण्याची क्षमता 

असेल, तर भारत त्ररत आतण िेळेिर हस्तके्षप करण्यास मागेपुढे पाहत नाही. 

भारताच्या परराष्ट्र  र्ोरणाचे नैततक पैलू (Moral Aspects) 

पंचशील (पंचिुण) : 29 एतप्रल 1954 रोजी चीन ि भारत या ततबेट प्रदेशादरम्यान झालेल्या व्यापारतिषयक करारात त्यांचा 

औपचाररक उले्लख करण्यात आला आतण नंतर जागततक पातळीिर आंतरराष्ट्र ीय संबंर्ांच्या आचरणाचा पाया म्हणून काया 

करण्यासाठी ते तिकतसत झाले. MPSC Syllabus साठी हा घटक अतं्यत महत्त्वपूणा आहे. 

ही पाच तते्त्व अशी आहेत: 

1. एकमेकांच्या प्रादेतशक अखंडतेबद्दल आतण सािाभौमत्ाबद्दल परस्पर आदर 

2. परस्पर गैर-आक्रमकता 

3. परस्पर गैर-हस्तके्षप 

4. समानता आतण परस्पर लाभ 

5. शांततापूणा सहजीिन 

भारताच्या परराष्ट्र  र्ोरणासमोरील सध्याची आिाने (Current Challenges) 

रगशया युके्रन समस्या 

• भारतासारख्या देशांना राजकारण आतण नैततक अत्यािश्यक यापैकी एक तनिडणे कठीण असताना हा नक्कीच एक 

गंुतागंुतीचा आंतरराष्ट्र ीय राजकीय मुद्दा आहे. 

• रतशया हा व्यापारी भागीदार आहे आतण युरेतशयन प्रदेशात त्याचा फायदा आहे आतण रे्ट रतशयाच्या तिरोर्ात जाऊन 

भारत या प्रदेशातील आपले तहत र्ोक्यात येईल. 

• िास्तििादी तििेकाच्या मागणीनुसार, भारत रतशया-युके्रन संघषाािर नैततक दृतष्ट्कोन बाळगू शकत नाही आतण 

राजकारणाच्या हुकूमाकडे दुलाक्ष करू शकत नाही. 

अंतिित आव्हान 

• एखादा देश देशात कमकुित असेल तर तो परदेशात शस्क्तशाली होऊ शकत नाही. 

• भारताच्या सॉफ्ट पॉिर मालमते्तला जेिा त्याच्या हाडा पॉिरचा पातठंबा असतो तेिा त्यांना अर्ा प्राप्त होतो. 

• भारताचे माजी राष्ट्र पती ए.पी.जे. अबु्दल कलाम यांनी िारंिार सांतगतले की, भारत जेिा आंतररक आतण बाह्यदृष्ट्ट्या 

मजबूत असेल तेिा तो जागततक स्तरािर प्रभािी भूतमका बजािू शकतो. 

गनवािगसत संकट 

• 1951 च्या तनिाातसत अतर्िेशनाचा आतण त्याच्या 1967 च्या प्रोटोकॉलचा पक्ष नसतानाही, भारत जगातील सिाात 

मोठ्या तनिाातसत प्राप्तकत्यांपैकी एक आहे. 
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• मानिातर्कार आतण राष्ट्र ीय तहत यांच्या संरक्षणाचे समतोल राखण्याचे आिान येरे् आहे. रोतहंग्ांचे संकट उघड होत 

असताना, दीघाकालीन उपाय शोर्ण्यासाठी भारत अजूनही बरेच काही करू शकतो. 

• मानिातर्कारांिर भारताची प्रादेतशक आतण जागततक स्स्र्ती तनतित करण्यासाठी या कृती महत्त्वाच्या ठरतील. 

Way Forward 

पयािवरणीय समस्यांना सामोरे जाण्यासाठी सामूगहक दृष्ट्ीकोन: 

• 2070 पयंत तनव्वळ शून्य गाठण्याच्या आपल्या उतद्दष्ट्ात प्रतततबंतबत झालेल्या जागततक पयाािरणीय आिानांचा 

सामना करण्यासाठी भारताकडे नेतृत् करण्याची क्षमता आहे (2021 मधे्य हिामान बदलािरील 26 िी संयुक्त राष्ट्र  

पररषद) 

• पयाािरणीय समस्या सामातजक प्रतक्रयेत गंुतलेल्या आहेत. शाश्वत तिकास उतद्दष्ट्ांमधे्य ठळक केल्याप्रमाणे सामातजक, 

आतर्ाक आतण पयाािरणीय स्तरािर शाश्वतता प्राप्त करण्याची गरज आहे. 

अंतिित आगण बाह्य गवकासाचा समतोल साधणे 

• भारताने भारताच्या सिासमािेशक तिकासासाठी अनुकूल असे बाह्य िातािरण तनमााण करण्यास उतु्सक असले 

पातहजे जेणेकरून तिकासाचे फायदे देशातील गरीब गरीब लोकांपयंत पोहोचू शकतील. 

• आतण जागततक मंचांिर भारताचा आिाज ऐकला जाईल आतण दहशतिाद, हिामान बदल, तन:शस्त्रीकरण, जागततक 

प्रशासनाच्या संस्र्ांमर्ील सुर्ारणा यासारख्या जागततक आयामांच्या मुद्द्ांिर भारत जगाच्या मतािर प्रभाि 

टाकण्यास सक्षम आहे याची खात्री करा. 

भारताच्या परराष्ट्र  र्ोरणाचे तनर्ाारक (Determinants) 

भारताचे तकंिा कोणत्याही देशाचे परराष्ट्र  र्ोरण हे देशांतगात आतण आंतरराष्ट्र ीय अशा दोन घटकांिर आर्ाररत असते.  

• देशांतगात, भारताचा इततहास, संसृ्कती, भूगोल आतण अर्ाव्यिस्रे्ने भारताच्या परराष्ट्र  र्ोरणाची उतद्दषे्ट् आतण तते्त्व 

तनतित करण्यात महत्त्वाची भूतमका बजािली आहे. 

• NATO आतण िॉसॉा करार यांच्यातील शीतयुद्धातील शतु्रत्, संयुक्त राष्ट्र ांची स्र्ापना, शस्त्रास्त्रांची शयात, तिशेषत: 

अिस्त्रांची शयात, िसाहतिाद आतण साम्राज्यिादतिरोर्ी इत्यादी आंतरराष्ट्र ीय घटकांनीही आमच्या परराष्ट्र  

र्ोरणाच्या प्रार्ान्यक्रमांिर आतण उतद्दष्ट्ांिर प्रभाि टाकला आहे.  

• भारताचे पतहले पंतप्रर्ान जिाहरलाल नेहरू यांनी या घटकांचा योग् तिचार केला आतण देशाच्या परराष्ट्र  र्ोरणाला 

आकार देण्यात प्रमुख भूतमका बजािली. 
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