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सार्क , दक्षिण आक्षियाई प्रादेक्षिर् सहर्ार संघटना, SAARC 
SAARC म्हणजे South Asian Association for Regional Cooperation. ही दक्षिण आक्षियातील आठ देिाांची आक्षथिक 

आक्षण राजकीय सांघटना आहे. साकि ची स्थापना 1985 मधे्य बाांगलादेि, भूतान, भारत, मालदीव, श्रीलांका आक्षण पाक्षकस्तान या 

प्रमुखाांसह करण्यात आली, ज्ाांनी सनद औपचाररकपणे स्वीकारली. 2007 मधे्य अफगाक्षणस्तान साकि चा 8वा सदस्य म्हणून 

सामील झाला. 

साकि चे मुख्यालय आक्षण सक्षचवालय काठमाांडू, नेपाळ येथे आहे. दक्षिण आक्षिया प्रदेिात आक्षथिक वाढ, सामाक्षजक प्रगती 

आक्षण साांसृ्कक्षतक क्षवकासाला चालना देणे हे साकि चे उक्षिष्ट आहे. लोकाांच्या कल्याणाला चालना देण्याचाही त्याचा उिेि आहे; 

आक्षथिक वाढ, सामाक्षजक प्रगती आक्षण साांसृ्कक्षतक क्षवकासाला गती देणे; आक्षण सामूक्षहक आत्मक्षनभिरता मजबूत करणे. सांस्था 

सदस्य देिाांमधील परस्पर क्षवश्वास आक्षण समजूतदारपणासाठी योगदान देण्याचा प्रयत्न करते . 

सार्क  म्हणजे र्ाय? (What is SAARC?) 

साकि  हे दक्षिण आक्षियाई प्रादेक्षिक सहकायि सांघटनेचे सांक्षिप्त रूप आहे, ज्ाची स्थापना 8 क्षडसेंबर 1985 रोजी झाली, जेव्हा 

ढाका येथे अफगाक्षणस्तान, बाांगलादेि, भूतान, पाक्षकस्तान, श्रीलांका, मालदीव, नेपाळ आक्षण भारत या आठ देिाांनी या धारदार 

चाटिरवर स्वािरी केली. 

• साकि चे मुख्यालय काठमाांडू, नेपाळ येथे आहे. श्रीलांकेचे मुत्सिी श्री वीराकून हे SAARC चे 14 वे सरक्षचटणीस आहेत. 

त्याांनी माचि 2020 मधे्य पदभार स्वीकारला. 

• साकि  क्षिखर पररषद सहसा क्षिवाक्षषिक आयोक्षजत केली जाते आक्षण सदस्य राष््टाांिारे वणिमाला क्रमाने आयोक्षजत केली 

जाते. सांमेलनाचे यजमान सदस्य राष््ट सांघाचे अध्यिपद स्वीकारतात. 

सार्क ची र्ाये (Functions of SAARC) 

साकि ची काये, त्याच्या चाटिरमधे्य पररभाक्षषत केल्याप्रमाणे, खालीलप्रमाणे आहेत: 

• दक्षिण आक्षियाई लोकसांखे्यचे जीवनमान सुधारून त्याांच्या कल्याणासाठी प्रोत्साहन देणे. 

• हे आक्षथिक वाढ, साांसृ्कक्षतक क्षवकास आक्षण सामाक्षजक प्रगतीला चालना देण्यास मदत करते आक्षण प्रते्यक व्यक्तीला 

त्याांचे जीवन पूणि सन्मानाने आक्षण िमतेने जगण्याची परवानगी देते. 

• दक्षिण आक्षियाई देिाांमधे्य आत्मक्षनभिरतेच्या सांकल्पनेला बळकट करणे आक्षण प्रोत्साहन देणे. 

• सदस्य देिाांना इतर क्षवकसनिील देिाांिी समन्वय आक्षण सहकायि क्षवकक्षसत करण्यास मदत करणे. 

सार्क चे सदस्य (Members of SAARC) 

साकि चे 8 सांस्थापक सदस्य आक्षण 9 क्षनरीिक सदस्य आहेत: 

संस्थापक सदस्य निरीक्षक सदस्य 

भारत ऑस्ट्र ेलिया 

अफगालिस्तान चीन 

बाांगिादेश EU 

भूतान जपान 

नेपाळ मॉररशस 

पालिस्तान इराि 

श्रीिांिा िोररया प्रजासत्ताि 

मािदीव म्यानमार 

अमेररिेची सांयुक्त सांस्थान 

सार्क ची तते्त्व (Principles of SAARC) 

साकि या सांघटनेची तते्व खाली देण्यात आलेली आहेत: 
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1. साविभौम समानता, प्रादेक्षिक अखांडता, इतर राज्ाांच्या कारभारात हस्तिेप न करणे आक्षण राजकीय स्वातांत्र्य या 

तत्त्ाांचा आदर केला पाक्षहजे. 

2. क्षिपिीय आक्षण बहुपिीय सहकायि अिा कॉपोरेिनने बदलायचे नाही, तर ते त्याांचे स्वतः चे घटक असले पाक्षहजेत. 

3. अिा कॉपोरेिन बहुपिीय आक्षण क्षिपिीय दाक्षयत्वाांिी क्षवसांगत नसतील. 

सार्क ची उक्षिषे्ट (Objectives of SAARC) 

सनदेनुसार साकि ची उक्षिषे्ट आहेत: 

• दक्षिण आक्षियातील लोकाांचे जीवनमान सुधारणे.  

• प्रते्यक व्यक्तीला सन्मानाने जगण्याची आक्षण प्रदेिातील आक्षथिक वाढ आक्षण साांसृ्कक्षतक क्षवकासाला गती देऊन आक्षण 

सामाक्षजक प्रगती राखून त्याांची िमता पूणि करण्याची सांधी प्रदान करणे. 

• दक्षिण आक्षियाच्या सामूक्षहक स्वावलांबनाला बळकट आक्षण प्रोत्साहन देणे.  

• सदस्य देिाांमधील परस्पर क्षवश्वास आक्षण समज सुधारण्यासाठी आक्षण समस्याांच्या क्षनराकरणाची प्रिांसा करणे. 

• अथिव्यवस्था, समाज, तांत्रज्ञान आक्षण सांसृ्कतीच्या िेत्रात परस्पर सहाय्य आक्षण सहकायािला सक्षक्रयपणे प्रोत्साहन देणे.  

SAARC च्या क्षििेष संस्था (Specialized bodies of SAARC) 

साकि च्या सदस्य देिाांनी एकक्षत्रतपणे साकि च्या चार क्षविेष सांस्था स्थापन केल्या आहेत. खालील SAARC च्या क्षविेष सांस्था 

आहेत- 

1. सार्क  लिाद पररषद- पाक्षर्स्तान: ही एक आांतरिासकीय सांस्था आहे जी पाक्षकस्तानमधे्य औद्योक्षगक व्यापार, 

व्यावसाक्षयक बँक्षकां ग क्षकां वा इतर कोणत्याही क्षववादाचा न्याय्य तोडगा देण्यासाठी या प्रदेिात कायदेिीर कायि 

करण्यासाठी आहे. 

2. सार्क  डेव्हलपमेंट फंड- भूतान: ही भूतान-आधाररत क्षनधी सांस्था आहे ज्ाचा प्राथक्षमक उिेि क्षवकास आक्षण दाररद्र्य 

क्षनमूिलन याांसारख्या सामाक्षजक िेत्रातील सहयोगासाठी क्षनधी देणे आहे. 

3. दक्षिण आक्षियाई क्षिद्यापीठ- भारत: दक्षिण आक्षियाई क्षिद्यापीठ भारतात स्स्थत आहे, जेथे दक्षिण आक्षियाई 

क्षवद्यापीठािारे पदवी आक्षण प्रमाणपते्र क्षदली जातात. 

4. दक्षिण आक्षियाई प्रादेक्षिर् मानर् संघटना - ढार्ा : दक्षिण आक्षियाई प्रादेक्षिक मानक सांघटना ढाका येथे स्स्थत 

आहे. आांतर-प्रादेक्षिक व्यापार आक्षण जागक्षतक बाजारपेठेत प्रवेि सुलभ करण्यासाठी या प्रदेिात सामांजस्य क्षवकक्षसत 

करण्यासाठी सदस्य देिाांमधील सहकायि आक्षण समन्वय वाढक्षवण्यासाठी आक्षण साध्य करण्यासाठी याची स्थापना 

करण्यात आली. 

सार्क च्या उपलब्धी (Achievements of SAARC) 

SAARC या सांघटनेने आत्तापयंत काय उपलब्धी क्षमळवली आहे ते खाली देण्यात आलेले आहे: 

1. सेिा व्यापारािरील सार्क  र्रार (SATIS): SATIS सेवा उदारीकरणातील व्यापारासाठी GATS-plus 'सकारात्मक 

सूची' दृक्षष्टकोनाचे अनुसरण करीत आहे. 

2. सार्क  युक्षनव्हक्षसकटी: भारतात साकि  युक्षनव्हक्षसिटी, फूड बँक आक्षण पाक्षकस्तानमधे्य एनजी ररझव्हिची स्थापना करा. 

3. SAPTA: सदस्य देिाांमधील व्यापाराला चालना देण्यासाठी दक्षिण आक्षिया प्राधान्य व्यापार करार 1995 मधे्य लागू 

झाला. 

4. SAFTA: एक दक्षिण आक्षिया मुक्त व्यापार करार मालाांपुरता मयािक्षदत आहे, परां तु माक्षहती तांत्रज्ञानासारख्या सवि सेवा 

वगळून 2016 पयंत सवि व्यापाररत वसू्तांचे सीमािुल्क िुल्क कमी करण्यासाठी स्वािरी करण्यात आली. 

5. मुक्त व्यापार िेत्र (FTA): सदस्य देिाांनी मुक्त व्यापार िेत्र (FTA) स्थापन केले आहे ज्ामुळे त्याांचा अांतगित व्यापार 

वाढेल आक्षण काही राज्ाांमधील व्यापारातील अांतर कमी होईल. 

सार्क चे महत्त्व (Importance of SAARC) 
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सवाित मोठी प्रादेक्षिक सहकायि सांस्था म्हणून, या िेत्राला स्स्थर आक्षण प्रभावीपणे बदलण्यासाठी साकि चे महत्त् अक्षधकाक्षधक 

स्वयांस्पष्ट होत आहे. या व्यक्षतररक्त, साकि ला खालील महत्त् आहे: 

• साकि  ही एक अक्षतिय महत्त्ाची सांस्था आहे कारण त्यात जगाच्या लोकसांखे्यच्या 21%, जगाच्या िेत्रफळाच्या 3% 

आक्षण जागक्षतक अथिव्यवस्थेचा 3.8% भाग आहे, जे 2.9 क्षट्क्षलयन अमेररकन डॉलसि इतके आहे. 

•  साकि च्या सदस्य देिाांमधे्य एक समानता आहे कारण त्याांच्यात परांपरा, पोिाख, खाद्यपदाथि आक्षण राजकीय 

दृक्षष्टकोनात काही समान आधार आहेत. 

• साकि  देिाांच्या आपापसात काही अगदी सामान्य समस्या आहेत, जसे की गररबी, तांत्रज्ञान, मागासलेपणा, क्षनरिरता, 

कुपोषण, रोजगार, औद्योक्षगक मागासलेपण, गरीब जीडीपी, सामाक्षजक-आक्षथिक पररस्स्थती. 

• नागरी समाजाच्या क्षवकासासाठी आक्षण टॅ्क-टू उपक्रमाांमधे्य साकि ने महत्त्पूणि योगदान क्षदले आहे. 

• साकि  सदस्य राष््टसांघाच्या िाांतता मोक्षहमाांमधे्य सवािक्षधक सैन्यदलाचे योगदान देणाऱ्या देिाांपैकी एक आहेत.  

• अफगाक्षणस्तानातून अमेररकेने माघार घेतल्याने, साकि  प्रदेिातून सांयुक्त राष््टसांघाच्या अक्षधपत्याखालील एक सांयुक्त 

िाांती सैन्याची िक्ती पोकळी भरून काढली जाऊ िकते जी अन्यथा दहितवादी आक्षण अक्षतरेकी िक्ती ांनी भरून 

काढली जाईल. 

भारतासाठी सार्क चे महत्त्व (Importance of SAARC for India) 

भारतासाठी साकि ला भौगोक्षलकदृष्ट्या महत्त् आहे. नेपाळ, भूतान, मालदीव आक्षण श्रीलांका याांना क्षवकास प्रक्षक्रयेत आक्षण 

आक्षथिक सहकायािमधे्य सहभागी करून ते चीनच्या OBOR उपक्रमाचा प्रक्षतकार करू िकते.  

• हे भारताला अक्षतररक्त जबाबदाऱ्या स्वीकारून प्रदेिात आपले नेतृत्व प्रदक्षिित करण्यासाठी एक व्यासपीठ देते. 

• दक्षिण आक्षियाई अथिव्यवस्थाांना दक्षिण-पूवि आक्षियािी जोडल्याने भारताच्या ऍक्ट ईस्ट पॉक्षलसीसाठी साकि  एक गेम-

चेंजर ठरेल कारण भारताला अक्षधक आक्षथिक एकात्मता आक्षण समृद्धी क्षमळेल, प्रामुख्याने सेवा िेत्रावर लि कें क्षित 

केले जाईल.  

• साकि  अिा प्रकारे देिाच्या जवळच्या िेजाऱ् याांना प्राधान्य देईल आक्षण या प्रदेिात परस्पर क्षवश्वास आक्षण िाांतता 

क्षनमािण करण्यात मदत करू िकेल. 

सार्क समोरील आव्हाने (Challenges to SAARC) 

साकि समोरील आव्हाने खाली देण्यात आलेले आहेत: 

• साकि समोरील पक्षहले आक्षण सवाित महत्त्ाचे आव्हान म्हणजे काश्मीरच्या मुद्द्यावरून भारत आक्षण पाक्षकस्तान 

याांच्यातील सततचा तणाव, ज्ामुळे साकि च्या िक्यतेला थेट बाधा येत आहे. या व्यक्षतररक्त, इतर आव्हानाांमधे्य हे 

समाक्षवष्ट आहे: 

• साकि च्या वाक्षषिक बैठकीची वारांवारता खूपच कमी आहे. तितच, साकि च्या सदस्याांनी वषाितून क्षकमान दोनदा सामाक्षयक 

व्यासपीठावर सहभाग नोांदवला पाक्षहजे. 

• सहकायािच्या क्षवसृ्तत शे्रणीमुळे, ऊजाि आक्षण सांसाधने वळवली जातात. 

• साकि  मुक्त व्यापार कराराच्या समाधानकारक अांमलबजावणीचा अभाव आहे. 
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