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സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു ശേഷമുള്ള ഇ്യയുടെ 

ശനട്ടങ്ങൾ 
വർഷങ്ങൾ നീണ്ട പ ോരോട്ടത്തിനനോടുവിൽ 1947 ഓഗസ്റ്റ ്15-ന് ഇന്ത്യക്്ക സ്വോതന്ത്രന്ത്യം 

ലഭിച്ചു. ന്ത്രരിട്ടീഷ ്ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ, ചരിന്ത്രത  ുസ്തകങ്ങൾ 

വിവരിക്കുന്നതിപനക്കോൾ വളനര പമോശമോയ അവസ്ഥയിലോണ് നോം 

നിന്നിരുന്നത്.ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന ്പലോകം ഉറ്റു പനോക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള 

പനട്ടങ്ങൾ നോം പനടിനയടുത്തു.ഈ പനട്ടങ്ങനളല്ോം പലോകത്തിനല ശക്തമോയ, 

 ുപരോഗമിക്കുന്ന രോജ്യമോയി ഇന്ത്യനയ മോറ്റിനയടുത്തു. സ്വോതന്ത്രന്ത്യോനന്ത്രം 

ഇന്ത്യയുനട അറിയനെടുന്ന പനട്ടങ്ങനള  റ്റി ഈ പലഖനം ചർച്ച നചയ്യുന്നു. 
 

1947 മുതൽ ഇ്യയുടെ ന്ത്രരധാന ശനട്ടങ്ങൾ 

1. ഇ്യൻ ഭരണഘെന 

1951 ജ്നുവരി 26-ന ്ഇന്ത്യ അതിന്നറ ഭരണഘടന  ുറത്തിറക്കി. 

ഗവൺനമന്റിന്നറയും  ൗരന്മോരുനടയും മൗലിക രോഷ്ന്ത്രടീയ നിയമങ്ങളും 

അവകോശങ്ങളും കടമകളും പവർതിരിക്കുന്ന ചട്ടക്കൂട് അത് സ്ഥോ ിച്ചു. 

പലോകത്തിനല ഏറ്റവും വലിയ മപതതര, ജ്നോധി തയ രോജ്യം എന്ന  ദവി 

നമ്മുനട ഭരണഘടന നമുക്്ക പനടിത്തന്നു. 

2. ഹരിത വിപ്ലവം 

1967-ലോണ ്ഹരിതവിപ്ലവം അവതരിെിക്കനെട്ടത്. ഒരു കോർഷിക 

സ്ംസ്ഥോനമോയിരുന്നിട്ടും, ഇന്ത്യ ഭക്ഷ്യക്ഷ്ോമം പനരിട്ടിരുന്നതിനോൽ, വലിയ 

ജ്നവിഭോഗങ്ങനള പ ോഷിെിക്കോൻ ഭക്ഷ്യധോനയങ്ങളുനട ഇറക്കുമതിനയ 

വളനരയധികം ആന്ത്രശയിച്ചിരുന്നു. ഹരിതവിപ്ലവം ഇന്ത്യനയ സ്വയം രയോപ്ത 

രോഷ്ന്ത്രടമോക്കി മോറ്റി. ഇന്ന,് ഇന്ത്യ  യറുവർഗ്ഗങ്ങളുനട ഏറ്റവും വലിയ 

ഉത് ോദകരും ആപഗോളതലത്തിൽ അരി, പഗോതമ്പ,് കരിമ്പ ്എന്നിവയുനട 

രണ്ടോമനത്ത വലിയ ഉത് ോദകവുമോണ്. 

3. ശരാളിശയാ നിർമ്മാർജ്ജനം 

1994-ൽ, പലോകത്തിനല പ ോളിപയോ പകസ്ുകളിൽ 60% ഇന്ത്യയിലോണ്. രണ്്ട 

ദശോബ്ദങ്ങൾക്കുള്ളിൽ, ഇന്ത്യയ്ക്്ക 2014-ൽ പലോകോപരോഗയ സ്ംഘടനയിൽ നിന്ന ്

"പ ോളിപയോ രഹിത സ്ർട്ടിഫിക്കറ്റ്" ലഭിച്ചു. പ ോളിപയോ തടയോനുള്ള ജ്ോന്ത്രഗതോ 

ന്ത്ര സ്ഥോനം ആയുർദദർഘയം നോടകീയമോയി 32 വർഷത്തിൽ നിന്ന ്(1947) 68.89 

വർഷമോയി ഉയർത്തി. 

4. ബഹിരാകാേവും സ്ാശേതികവിദ്യയും 

1969 ഓഗസ്റ്റ് 15-ന് ഇന്ത്യൻ രഹിരോകോശ ഗപവഷണ സ്ഥോ നം (ISRO) 

സ്ഥോ ിതമോയി, ഇത് ഇന്ത്യയിൽ രഹിരോകോശ ഗപവഷണത്തിന്  ുതിയ മോനം 

നൽകി. 1975-ൽ ഇന്ത്യ അതിന്നറ ആദയനത്ത രഹിരോകോശ ഉ ന്ത്രഗഹമോയ 
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"ആരയഭട്ട" വിപക്ഷ് ിച്ചു. 1986-ൽ രഹിരോകോശപത്തക്്ക പ ോകുന്ന ആദയനത്ത 

ഇന്ത്യക്കോരനോയി രോപകഷ് ശർമ്മ മോറി, നിലവിൽ, നമയ്ക്്ക ഇൻ ഇന്ത്യ 

പന്ത്ര ോന്ത്രഗോമിന ്കീഴിൽ മികച്ച തപേശീയ സ്ോപേതികവിദയ 

അടിസ്ഥോനമോക്കിയുള്ള വിപക്ഷ് ണ വോഹനങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്്ട. 2008ൽ 

 ിഎസ്്എൽവി-സ്ി9 വഴി 10 ഉ ന്ത്രഗഹങ്ങനള ഒറ്റ ദൗതയത്തിൽ 

ന്ത്രഭമണ ഥത്തിനലത്തിച്ചതിന്നറ പലോക നറപക്കോർഡ് ഇന്ത്യ സ്ഥോ ിച്ചു. 

ചന്ത്രരയോൻ പ ോലുള്ള ഉ ന്ത്രഗഹങ്ങൾ ചന്ത്രരനിപലക്്ക വിജ്യകരമോയി 

വിപക്ഷ് ിക്കുകയും മംഗൾയോനിലൂനട ആദയ ന്ത്രശമത്തിൽ നചോവ്വയിനലത്തുന്ന 

ആദയ രോജ്യമോയി നോം മോറുകയും നചയ്തു. 

5. വിദ്യാഭയാസ്ത്തിനുള്ള അവകാേം 

വിദയോഭയോസ്നത്ത ഇന്ത്യൻ വികസ്നത്തിന്നറ നിർണോയക 

ഘടകമോക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യ ഒരു ോട് മുപന്നറിയിട്ടുണ്്ട. വിദയോഭയോസ് അവകോശ 

നിയമം, 2010, എല്ോവർക്കും സ്ൗജ്നയവും നിർരന്ധിതവുമോയ ന്ത്ര ോഥമിക 

വിദയോഭയോസ്ം നൽകിനക്കോണ്്ട എല്ോ കുട്ടികളുനടയും മൗലികോവകോശമോയി 

വിദയോഭയോസ്ം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. 

6. േക്തമായ ന്ത്രരതിശരാധം 

സ്വോതന്ത്രന്ത്യത്തിനു പശഷം, ചരിന്ത്രതം ആവർത്തിക്കോതിരിക്കോൻ ഇന്ത്യ 

ന്ത്ര തിപരോധം ശക്തമോക്കി. 1954-ൽ ഇന്ത്യ അപറ്റോമിക് എനർജ്ി പന്ത്ര ോന്ത്രഗോം 

ആരംഭിച്ചു. 1974-ൽ ഇന്ത്യ "സ്ദ്മലിംഗ് രുദ്ധ" ആണവ  രീക്ഷ്ണം 

നടത്തി ആണവശക്തിയുള്ള അഞ്ച ്രോജ്യങ്ങളുനട  ട്ടികയിൽ ഇന്ത്യ ഇടം 

പനടി. 1947 ന് പശഷമുള്ള ഇന്ത്യയുനട ഏറ്റവും വലിയ പനട്ടങ്ങളിനലോന്നോണിത്. 

ഇന്ന ്പലോകത്തിനല ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടോമനത്ത ദസ്നിക ശക്തിയും ഏറ്റവും 

വലിയ സ്ന്നദ്ധ ദസ്നയവുമോണ ്ഇന്ത്യക്കുള്ളത്. 

7. ലിംഗനീതി 

ലിംഗസ്മതവം പന്ത്ര ോത്സോഹിെിക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യ  ുപരോഗമന രമോയ 

നട ടികൾ സ്വീകരിച്ചു. സ്്ന്ത്രതീധന നിപരോധന നിയമം 1961, ഗോർഹിക  ീഡന 

നിയമം, 2005 എന്നിവ സ്ോമൂഹിക തിന്മകനള  നിരുത്സോഹനെടുത്തി. പരട്ടി 

രച്ചോപവോ പരഠി  ഠോപവോ പ ോലുള്ള നിരവധി സ്ർക്കോർ  രി ോടികൾ 

രോജ്യത്ത് ലിംഗപഭദം ഇല്ോതോക്കോൻ ന്ത്ര വർത്തിക്കുന്നു. 

1947 മുതൽ ഇന്ത്യ ദകവരിച്ച പനട്ടങ്ങൾ നമ്മുനട മഹത്തോയ കഴിവുകളുനട ഉജ്ജ്വല 

ഉദോഹരണങ്ങളോണ്. മംഗൾയോപനോ പയോഗപയോ ഒളിമ്പിക്പസ്ോ സ്ൗരരയമത്സരപമോ 

ആകനട്ട, ഇന്ത്യ നിരന്ത്രം നറപക്കോർഡുകൾ തകർത്ത ്ചരിന്ത്രതം സ്ൃഷ്ടിക്കുകയോണ്. 

അഭിവൃദ്ധി ന്ത്ര ോ ിക്കുന്ന സ്ംസ്കോരങ്ങളും വിശവോസ്ങ്ങളും നകോണ്്ട, ഇന്ത്യ കൂടുതൽ, 

ഐകയപത്തോനട, വിജ്യത്തിന്നറ  ുതിയ ഉയരങ്ങളിപലക്്ക നീങ്ങുന്നു. 
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