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GALLANTRY AWARDS FOR ARMED FORCES

There are two categories of gallantry awards given to the persons of the armed 
forces.
Those for gallantry in the face of the enemy.

Param Vir Chakra (PVC)

Awarded to an individual 
from the Army, for acts of 
exceptional devotion to duty 
or courage as have special 
significance for the Army.

Awarded to an individual 
from the Navy, for 
such individual acts of  
exceptional devotion to duty 
or courage as have special 
significance for the Navy.

Awarded to an individual 
from the Air Force, for acts 
of gallantry in the presence 
of the enemy, whether on 
land or at sea or in the air. 

Sena Medal

Vir Chakra (VrC)

Vayu Sena Medal (SM)

Maha Vir Chakra (MVC)

Nao Sena Medal

Awarded for most 
conspicuous bravery or  
some daring or pre-eminent 
act of valour or self  
sacrifice, in the presence of 
the enemy, whether on land, 
at sea, or in the air.

For acts of gallantry in the 
presence of the enemy on 
land, at sea or in the air.

For acts of gallantry in 
the presence of the enemy, 
whether on land or at sea or 
in the air. 
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इयत्ता १० वी

g§ajUemó
(H$m`©nwpñVH$m)

शतासन ननर्णय क्रमतांक  : अभयतास-२११६/(प्र.क्र.४३/१६) एसडी-४ निनतांक २५.४.२०१६ 
अनवये स्तापन करणयता् आलेलयता समनवय सनम्ीचयता 

नि. २९.१२.२०१७ रोजीचयता बैठकीमधये ही कताय्णपुसस्कता सन २०१८-१९ यता शैक्षनरक वरता्णपतासून 
ननरता्णरर् करणयतास मतानय्ता िेणयता् आली आहे.

आपल्या स्यार्टफोनवरील 'DIKSHA APP' द ्वयारे पयाठ्यपुस्तकयाच्या 
पहिल्या पृष्यावरील Q. R. Code द् वयारे हिहिरल पयाठ्यपुस्तक व 
प्रत्ेक पयाठया्ध्े असलेल्या Q. R. Code द ्वयारे त्या पयाठयासंबंहि्त 
अध््न अध्यापनयासयाठी उप्ुक्त दृक ्श्याव् सयाहित् उपलबि िोईल.









प्रस्तावनता
नवद्ता्थी नमत्रतांनो,

इ्त्तया दियावीच्या वगया्ट्त ्तुमियां सवयाांचे सवयाग्त आिे. ‘संरक्षणशयासरि’ ्या हवष्याची कया््टपुच्स्तकया 

्तु्च्या िया्ती द्ेतयानया आमियांलया हवशेष आनंद िो्त आिे.

्या पचु्स्तके्त ‘रयाष्ट्री् सुरक्षया’ ्या संकलपनेच्या बदलत्या सवरूपयाबरोबरच अं्तग्ट्त सुरक्षया ्तसेच आपत्ती 

व्वसथयापन व आपत्ती व्वसथयापनया्तील लषकरयाचे कया््ट ्यांहवष्ीची संहक्षप्त ्याहि्ती हदलेली आिे.  

२१ व्या श्तकया्त आवश्क असलेली संरक्षणशयासरिहवष्क ्याहि्ती आत्सया्त करण्यासयाठी व संरक्षणशयासरि 

क्षेरिया्तील कररअरच्या ्शसवी वयारचयालीसयाठी ्या हवष्या्तून आवश्क ्ते ्याग्टदश्टन ्तुमियांलया ह्ळेल, असया 

हवशवयास वयार्तो. 

्तुमियांलया ्यािी्तच आिे, करी संरक्षणशयासरि ्याहवष्याचे ्ित्व अनन्सयाियारण आिे. संरक्षणशयासरि ्या 

कया््टपुच्स्तकेचया ्ूळ  िे्ूत  ्तु्च्या्ध्े  रयाष्ट्री् सुरक्षया, रयाष्ट्रहि्त, देशप्रे् ्या ्ूल्यांची िोपयासनया वियावी िया 

आिे. चचया्ट, क्षेरिभेरी, ्ुलयाख्ती अशया अनेक क्ृतीं्तून ्तुमिी िया हवष् अभ्यासणयार आिया्त. िे सव्ट उपक्र् 

्तुमिी आविू्टन करया. ्या उपक्र्यां्तून ्तु्च्या हवचयारप्रहक्र्ेलया चयालनया ह्ळेल. चचचे्तून ह्ळयालेले ्ुद्े व 

्याहि्ती हलहिण्यासयाठी ्या पचु्स्तके्त पुरेशी ियागया हदलेली आिे. ्तसेच आवश्क ्तेथे ्तु्च्या हशक्षकयांची, 

पयालकयांची व वगया्ट्तील सिकयाऱ्यांची ्द्त घ्या. 

आिच्या ्ंतरिज्यानयाच्या वेगवयान ्ुगया्त संगणक, स्यार्टफोन िे ्तर ्तु्च्या पररच्याचे आिे्तच. 

कया््टपुच्स्तके्तून अभ्यास कर्तयानया ्याहि्ती सपं्रेषण ्तंरिज्यानयाच्या सयािनयांचया सु्ोग् वयापर करया, िेणेकरून 

्तु्चे अध््न सुकर िोईल.

कया््टपुच्स्तकया वयाच्तयानया, अभ्यास्तयानया आहण स्िून घे्तयानया ्तुमियांलया त्या्तील आविलेलया भयाग ्तसेच 

अभ्यास कर्तयानया ्ेणयाऱ्या अिचणी, पिणयारे प्रशन आमियांलया िरूर कळवया.

्तुमियांलया ्तु्च्या शैक्षहणक प्रग्तीसयाठी ियाहद्टक शुभेच्या !

पुरे

निनतांक : १८ ्याच्ट २०१८, गुढीपयािवया

         भयार्ती् सौर हदनयांक : २७ फयालगनु १९३९ 
(िॉ. सहुनल ्गर)

संचतालक
्ियारयाष्ट्र रयाज् पयाठ्यपुस्तक हनह््ट्ती व 

अभ्यासक्र् संशोिन ्ंिळ, पुणे.



संरक्षरशतासत्र (Defence Studies)

अधययन-अधयतापन आनर उपक्रमतांची अंमलबजतावरी :        
  ्यागील वषषी इ्त्तया ९ वी ्ध्े आपण रयाष्ट्री् सुरक्षया ्या संकलपनेचया अभ्यास केलया. देशयाच्या संरक्षणयासयाठी 
आहण बयाह्य शक्तींपयासून ्तसेच कोणत्यािी आक्र्णयापयासून संरक्षण करण्यासयाठी भयार्ती् सैन् दले आहण हन् 
लषकरी सैन् दले ्यांच्या भहू्कयांच्या अभ्यासयावर त्या्त भर देण्या्त आलया. शयां्त्तया आहण सुरहक्ष्त्तया रयाखण्यासयाठी 
पोहलस दलयांच्या भूह्कया देखील अभ्यासल्या आिे्त. सुरक्षया िी संकलपनया फक्त पयारंपररक दृच्ष्कोनया्तून रयाष्ट्री् 
सुरक्षया ह्यया संकलपनेशी िोिली िया्ते. रयाष्ट्री् सुरक्षे्िे लषकरी बयािू ्ित्वयाची अस्ते पर्ंतु ्तो रयाष्ट्री् सुरक्षेचया 
एक्ेव घरक नस्तो. िया दृच्ष्कोन देशयाच्या सुरक्षेवर लक्ष केंहरि्त कर्तो. त्या्ुळे त्यालया रयाज्-केंहरि्त दृच्ष्कोन 
असे मिण्तया्त. िया प्रया्ुख्याने सैन् दलयाच्या शक्तीच्या उप्ुक्त्तेवर आहण आपल्या देशयाच्या सी्यांचया बचयाव 
करण्याच्या क्ष््तेवर केंहरि्त आिे.
  ्या वषषी आपण रयाष्ट्री् सुरक्षया ्या संकलपनेचे हवस्तयारी्त सवरूप अभ्यासणयार आिो्त. िे करी, पयारंपररक 
दृच्ष्कोनयाच्या पलीकिे असणयार आिो्त. रयाष्ट्री् सुरक्षया िी देशयाच्या शयां्त्तया, च्सथर्तया आहण स्ृद्ीशी हनगिी्त 
आिे. मिणूनच नयागरी आहण त्यांच्या दैनंहदन िीवनयाशी हनगहि्त सव्ट बयाबी स्िून घ्याव्या लयाग्तील. त्या्ुळे 
अं्तग्ट्त सुरक्षेबरोबरच आपत्ती व्वसथयापनयाचयािी अभ्यास करणे गरिेचे आिे. ्तसेच हवज्यान आहण ्तंरिज्यानयाच्या 
हवकयासयाचया रयाष्ट्री् सुरक्षचेया िोणयारया पररणया् स्िून घेणयार आिो्त. त्यासोब्तच सैन् दलया्तील सेवया सिंींचयािी 
अभ्यास करणयार आिो्त.

अधययन व अधयतापन

 (१) प्रत्ेक पयाठ्य घरकयाची ्याहि्ती थोिक्या्त हदलेली आिे. त्या आियारे हशक्षकयांनी ्तो हवष् स्ियावून 
सयांगणे अपहेक्ष्त आिे. त्यासयाठी आवश्क ्ती संदभ्ट सेवया वयापरयावी.

 (२) हदलेल्या पयाठ्ययांशयाचे अध््न अहिक प्रभयावी िोण्यासयाठी हशक्षकयांनी हवद्यार्याांनया उपक्र्या्त क्ृती्ुक्त 
सिभयाग घेण्यासयाठी प्रवृत्त करयावे. उपक्र्या्तील बयाबींवर चचया्ट करून ्तो उपक्र् लेखी सवरूपया्त पणू्ट 
करून घ्यावया.

 (३) आठवड्या्तून एकदया वृत्तपरिे, ् याहसकयां्तून प्रहसद् झयालेल्या भयार्तयाच्या सुरक्षयाहवष्क स्स्याबंयाब्तच्या 
बया्तम्यांवर चचया्ट घिवून हवद्यार्याांनया सव््त ्यांिण्यास प्रोतसयािन द्यावे.

 (४) उपलबि पररच्सथ्तीनुसयार सुचहवलेल्या क्षेरिभरेींचे आ्ोिन करयावे. ्या्तून त्यांच्या ने्ृततव, सिकया््ट, 
संवयाद-कौशल्े ्या गुणयांचया हवकयास िोईल.

यता नवरयताचे मूलयमतापन : 

 (१) सव्तंरि लेखी सवरूपया्त परीक्षया नयािी.

 (२) कया््टपचु्स्तके्त हदलेल्या लेखी कया्यासयाठी ४0% भयारयांश आिे.

 (३) चचया्ट, क्षेरिभेरी, ्ुलयाख्त, भूह्कया अहभन् ्यांसयाठी ६0% भयारयांश आिे.

 (४) प्रयाप्त गुणयांचे श्ेणी्त रूपयां्तर करून हवद्यार्याांनया शे्णी द्यावी.



संरक्षणशासत्र नवष्यक क्षम्ा : इ्यत्ा १० वती

अ.क्र. घटक क्षम्ा नवधाने

१. राष्ट्रती्य सुरक्षा संकलपनेचे बदल्े 
सवरूप 

	 राष्ट्रप्रेम आनण राष्ट्रीय मूलये रृद्् नधंग्त करणे.
	 राष्ट्रीय सुरक्षेचे बदल्ते सररूप समजूि घेणे.
	 मािरी सुरक्षेचे आरशयक आयाम समजूि घेणे.
	 सर्वसमारेशक सुरक्षा र मािरी सुरक्षा या संकलपिा समजिू 

घेणे.

२. अं्गमु् सुरक्षा 	 राष्ट्रीय सुरक्षेपुढील अं्तग्व्त आवहािे समजूि घेणे.
	 अं्तग्व्त सुरक्षेला असणारे धोके समजिू घेणे.
	 लषकराचे अं्तग्व्त सुरनक्ष्त्ते संदभा्व्तील काय्व जाणूि घेणे.

३. आपत्ती व्यवसथापन	 	 आपत्ती वयरसथापि ही संकलपिा समजूि घेणे.
	 धोके र आपत्ती यां्तील फरक अभयासणे.
	 िैसनग्वक र मािरनिनम्व्त आपत्ती या्ंतील फरक अभयासणे.
  आपत्ती वयरसथापि चक्र समजूि घेणे.

४. आपत्ती व्यवसथापना्तील 
लषकराचे का्यमु

	 िैसनग्वक आपत्तींचे राष्ट्रीय सुरनक्ष्त्तेरर होणारे पररणाम 
अभयासणे.

	 आपत्ती वयरसथापिा्तील टपपे समजूि  घेणे.
	 आपत्तीचया रेळी लषकरािे केलेलया मद्तीचा अभयास 

करणे.

५. नवज्ान, ्ंत्रज्ान आनण राष्ट्रती्य 
सुरक्षा

	 नरज्ाि, ्तंरिज्ाि आनण राष्ट्रीय सुरक्षा यांचा सहसंबंध 
अभयासणे.

	 अरकाश र क्षेपणासरिांचा ्तंरिज्ािा्तील प्रग्तीचा अभयास 
करणे.

	 अाच््रक ्तंरिज्ाि या्तील भार्ताचया कामनगरीचा अभयास 
करणे.

	 इलेकटट्रॉनिकस आनण सायबर ्तंरिज्ािाचा अभयास करणे.
	 उदयोनमुख ्तंरिज्ािाचा सुरक्षा वयरसथे्तील रापर समजिू 

घेणे.

६. लषकरा्तील सेवा संधती 	 लषकरी सेरे्तील सेरासंधी आनण प्ररेश प्रनक्रया समजूि घेणे.
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1

	 पारंपररक	दृष्ट्ा	विचार	करता	राष्ट्रीय	सुरक्ा	म्हणजे	बाह्य	आक्रमणापासून	राजयाच	ेप्रतयक्	संरक्ण	करणे.	सुरक्ेचरी	
लष्कररी	बाज	ूम्हत्िाचरी	असते,	परंत	ुतो	 राष्ट्रीय	सुरक्ेचा	एकमेि	घटक	नसतो.	एखाद्ा	 राष्ट्ाला	खऱया	अराथान	ेसुरवक्त	
रा्हाियाच	ेअसेल,	 तर	 तयासाठरी	 सुरक्ेचया	अनय	 प्रकारांचा्हरी	 विचार	 करािा	 लागतो.	 सुरक्ेचया	 लष्कररी	 बाजू	 वयवतररक्त	
राजनय	(Diplomacy)	वकंिा	राजकारण,	समाज,	पयाथािरण,	ऊजाथा	तसेच	नैसवगथाक	साधनसंपततरी,	आवरथाक	सामरयथा	आवण	
मनुष्यबळ	 या	 बाजू्हरी	 वततकयाच	 म्हत्िाचया	 असतात.	 राष्ट्रीय	 सुरक्ेचे	 उद्	वदष्	 म्हणजे	 सामानय	 जनतेत	 शांतता	आवण	
सलोखा	प्रसरावपत	करणे,	 तयांचया	सामावजक,	आवरथाक	आवण	 वयक्क्तगत	आयुष्यात	 सरैयथा	आणणे,	 उततम	शासनवयि्हार	
करणे	आवण	या	सिाांचयाद्ारे	 राष्ट्बांधणरीस	मदत	करणे.	
	 आपले	 राष्ट्रीय	 अक्सतति	 जे	 राष्ट्रीय	 सुरवक्ततेचा	 गाभा	आ्हे,	 ्हे	 पयाथािरणाचया	 पररणामकारक	 संिधथानािरसुद्ा	
अिलंबून	असते,	जयामुळे	पयाथािरण	संरक्णाबरोबर	औद्ोवगक,	तंत्रज्ानातमक	िाढ्हरी	शकय	्होते.	पररसंसरातमक	संतुलन	
्हरी	 वयक्तरी,	कुटुंबे	आवण	समुदायांचरी	समान	जबाबदाररी	असते.	आपलया	 राष्ट्रीय	अक्सततिासाठरी	आणखरी	एक	म्हत्िाचरी	
बाब	म्हणजे	राष्ट्रीय	ऐकय	असणे.	्हे	ऐकय	एक	प्रकार	ेआपलया	राष्ट्ाबद्दल	सिावभमान	वनमाथाण	करणाऱया	परंपरा,	संसककृतरी	
आवण	 इवत्हासाचा	 पररपाक	 असतो.	 असे्हरी	 म्हणता	 येईल	 की	 पारंपररक	 सुरक्ा	 तर	 म्हत्िाचरी	आ्हेच	 पण	 तयाचबरोबर	
सुरक्ेचया	अनय	बाजू	आवण	प्रकारांचा्हरी	अभयास	करण	ेआिशयक	आ्ेह.	 	
	 भारताचया	संदभाथात	विचार	केलयास	‘सुरक्ा’	्हरी	संज्ा	संसककृतमधरील	अनेक	शबदांचे	प्रवतवनवधति	करते.	संसककृतमधरील	
रक्:,	 रक्णम्,	 रक्क:	 ्ेह	 शबद	 मूळ	 धातू	 ‘रक्’	 पासून	 वनमाथाण	 झाले	आ्हेत	 ि	 सुरक्ा	 याचा	 अरथा	 संरक्ण	 करणे	 अरिा	
देखरेख	करणे	असा	्होतो.	तयाचप्रमाण	ेअभयम्	म्हणजे	 वनभथायता,	भरीतरी	नामशेष	करणे,	धोका	नसण	ेआवण	सुरवक्त	असणे	
्होय.	कौवटलयान	ेआपलया	‘अरथाशासत्रात’	सुरक्ेचे	अंतगथात	सुरक्ा	ि	बाह्य	सुरक्ा	असे	 विभाजन	केले	आ्ेह.	तयात	अंतगथात	
सुरक्ा	‘दंडनरीतरी’	म्हणून	कायाथाक्नित	करणयात	आलरी	आवण	सािथाजवनक	वयिसरा	राखण	ेि	देशाचे	संरक्ण	ि	देशाचरी	संपततरी	
िृद््	वधंगत	करणे	 ्ेह	 राजयाचे	 मूलभूत	कतथावय	 मानणयात	आले.

   

	 सुरक्ेचया	 संदभाथातरील	 पारंपररक	 दृक्ष्कोन	आज्हरी	 म्हत्िाचा	असला	 तररी	 सुरक्ेचया	 अनय	 प्रकारांचा्हरी	 अभयास	
वततकाच	म्हत्िाचा	आ्हे.	१९८०	आवण	१९९०	चया	दशकांमधये	‘सुरक्ा’	या	संकलपनेचया	संदभाथात	बरेच	वचंतन	करणयात	
आले.	 या	संदभाथातरील	का्हरी	 म्हत्िाचया	 योगदानांचा	समािेश	खालरीलप्रमाणे	करता	 येईल.
	 १.	 North-South : A Programme for Survival	 आवण	 Common Crisis : North South 
Cooperation for World Recovery	 ्हे	 विलरी	ब्रँड	या	 विचारिंताचे	 दोन	अ्हिाल.	या	अ्हिालांमधून	 विकासाचा	

आर्य चाणकर	 (क्रिसतपूिथा	 ४	 रे	 शतक)	 ्हरी	 कौवटलय	 वकंिा	 विष्णुगुप्त	
या	 नािाने	 ओळखलरी	 जाणाररी	 भारतरीय	 विद्ान	 वयक्तरी	 एक	 वशक्क,	
तत्िज्,	 अरथाशासत्रज्,	 कायदेतजज्	 आवण	 राजसल्ागार्हरी	 ्होतरी.	
‘अरथाशासत्र’	्हा	प्राचरीन	भारतरीय	राजनरीतरीचा	ग्ंर	चाणकयाने	वलव्हला	्होता.

राष्ट्रीर सुरक्ा संकल्पनेचे बदलते स्वरु्प प्रकरण १.   
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प्रशन	आवण	लष्कररी	साधनसामग्रीचा	देशाचया	 विकासासाठरी	कसा	िापर	करता	येईल	यािर	प्रकाशझोत	टाकणयात	आला.
	 २.	 Independent Commission on  Disarmament and Security Issues	 या	 शरीषथाकाचा	 
ओलॉफ	 पालमे	 यांचा	 अ्हिाल.	 या	 अ्हिालाने	 समान	 सुरक्ा	 ्हा	 दृक्ष्कोन	 सूवचत	 केला.	 याचा	 अरथा	 असा	 की	 अनय	
राष्ट्ानंा	 असुरवक्त	करून	कोणता्हरी	 देश	 सित:	 सुरवक्त	 राहू	 शकत	 ना्हरी.	 तयासाठरी	 सिाांनरी	 वमळून	 समान	 सुरके्चा	 शोध	
घयायला	 ्हिा.

   स्व्यसमा्वेशक सुरक्ा

	 १९९०	चया	XeH$mV	झालेलया	जागवतकीकरणाचया	नवया	पिाथाने	जगात	अनेक	बदल	घडिून	आणले.	अरथाकारण	
आवण	तंत्रज्ान	या	क्ेत्रांमधये	जग	अवधकच	परसपरािलंबरी	बनले.	टरीव्हरी,	मोबाईल	फोन,	इंटरनेट	इतयादींमुळे	संप्रेषण	अवधक	
सिसत	आवण	जलद	बनले.	 राजयेतर	घटक	(वबगर	शासकीय	संसरा	आवण	सियंसेिरी	संघटना)	अवधकच	सवक्रय	बनले	ि	
तयांचे	 दैनंवदन	जरीिनातरील	म्हत्ि	िाढले.

राजरेतर घटक म्हणजे कार ?
शासनाचा	 भाग	 नसलेलरी	 कोणतरी्हरी	 संघटना	 ‘राजयेतर	 घटक’	 म्हणून	 ओळखलरी	 जाते.	 जया	 कारणांसाठरी	 तरी	
संघटना	 वनमाथाण	 झालरी	आ्हे	 तयाच	कारणासाठरी	 वकंिा	 ्हेतूने	 तरी	 काम	करते.	 पयाथािरण,	आरोगय,	 मव्हला	आवण	
बालविकास	अशा	क्ेत्रांत	का्हरी	 म्हत्िाचया	संसरा	काम	करतात.	 तयांना	 राजयेतर	घटक	 वकंिा	 सियंसेिरी	संसरा	
म्हणून्हरी	ओळखले	जाते.

व्वलरी ब्रँड	 ्हे	 एक	 नामिंत	 जमथान	 राजयकतते	 आवण	 राजकारणरी	 ्होते.	 
१९६९	 ते	 १९७४	 या	 काळात	 पक्शचम	 जमथानरीचे	 ते	 चॅनसलर	 ्होते.	 
पक्शचम	 युरोपमधरील	 स्हकायथा	 बळकट	 करणयासाठरी	 आवण	 पक्शचम	 
जमथानरी	आवण	पूिथा	युरोपरीय	देश	यांचयात	समझोता	 वनमाथाण	करणयासाठरी	
तयानंरी	 जे	 प्रयतन	 केले	 तयासाठरी	 तयांना	 १९७१	 मधये	 शांततेसाठरीचा	 
नोबेल	 पुरसकार	 देणयात	आला.

ओलॉफ ्पालमे	 ्हे	 सिरीडनचे	 पंतप्रधान	 ्होते.	 तसेच	 वजवनव्हा	 येररील	
Independent	 commission	 on	 Disarmament	 and	
Security	 चे	 अधयक्	 ्होते.	 इराण	 आवण	 इराक	 यांचया	 युद्ात	 
मधयसररी	 करणयासाठरी	 संयुक्त	 राष्ट्ांच	े विशेष	 दूत	 म्हणून्हरी	 तयांनरी	 
काम	केले	 ्होते.
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म्हणूनच	 या	 संदभाथात	 ‘सिथासमािेशक	 सुरक्ा’	 आवण	 ‘मानिरी	 सुरक्ा’	 या	 संकलपना	 म्हत्िाचया	 ठरतात.	 
या	 संकलपना	 देशाचरी	 सुरक्ा्हरी	 तयातरील	 समाजाचया	 सुरके्शरी	 जोडतात.	 सिथासमािेशक	 सुरक्ा	 या	 संकलपनेमधये	 अंतभूथात	
असणारे	 सुरक्ा	 प्रकार	 पुढरीलप्रमाणे	 :

 i. ्परा्य्वरणरीर सुरक्ा : पयाथािरणाचया	 क्ेत्राशरी	 संबंवधत	 समसयांमधये	 प्रदूषण,	 ऊजाथा	 समसया,	 लोकसंखयेशरी	
संबंवधत	 समसया,	 अन्ाशरी	 संबंवधत	 समसया,	 िातािरणरीय	 बदल,	 पाणयाचया	 स्ोतांच	े वयिसरापन	 यांसारखया																
पररसंसरातमक	समसयांचा	समािेश	 ्होतो.

 ii. आर््यक सुरक्ा : सुरक्ाविषयक	या	 बाजूचा	भर	 दाररद्र्य,	 रोजगाराचया	संधरी	 इतयादींिर	असतो.

 iii. सामारिक सुरक्ा : सरलांतररतांचया	 समसया,	 धमथा,	 िंश	 वकंिा	 जात	 यांचयािर	 आधाररत	 सामावजक	 संघषथा					
इतयादींचा	समािेश	सामावजक	सुरक्ेत	 ्होतो. 

 iv. रािकीर सुरक्ा :	 विचारसरणरी	अरिा	धमथा	 यांिर	आधाररत	 राजकीय	संघषाथापासून	 उद्भिणाऱया	धोकयाचंा	 इरे	
विचार	केला	जातो.

   मान्वरी सुरक्ा

	 	 सुरक्ेसंबंधरी	 आज	 जरी	 संकलपना	 िापरलरी	 जाते	 तरी	 म्हणज	े ‘मानिरी	 सुरक्ा’.	 संयुक्त	 राष्ट्ांचया	 मानि	 विकास	
अ्हिालान	े सुरक्ाविषयक	 प्रशनांमधये	 ्हा	 निा	 विचार	 आणला	 आ्हे.	 १९९४	 चया	 मानि	 विकास	 अ्हिालाने	 मानिरी	
्हकांचया	 िैक्शिक	 जा्हरीरनामयात	 नमूद	 केलेलया	 दोन	 घटकांिर	 अवधक	 भर	 वदला	आ्हे.	 ‘भरीतरी्पासून स्वातंत्र’	आवण	
‘्ंवरचतत्ेपासून स्वातंत्र’	 या	 अ्हिालाने	 मानिरी	 सुरक्ेचरी	 कलपना	 प्ररम	 मांडलरी,	 तयानुसार	 भूप्रदेशांपेक्ा	 मानिरी	 सुरक्ा	
म्हत्िाचरी	आवण	शसत्रासत्रांपेक्ा	 विकास	म्हत्िाचा	 ्हरी	संकलपना	 पुढे	आलरी.

	 	 या	अ्हिालाने	मानिरी	सुरक्ेसंबंधरीचया	 राष्ट्रीय	आवण	जागवतक	अशा	दोन्हरी	पातळांिरचया	समसयांचे	 पररीक्ण	
केले.	 तसेच	मानिरी	सुरक्ेचे	 सात	अतयािशयक	आयाम	अवधक	ठळकपणे	 मांडले.

 i. आर््यक सुरक्ा :	लोकांना	खात्ररीचे	 वकमान	 उतपन्	असल	े पाव्हजे.

 ii. अन्न सुरक्ा : सिाांना	 परिडणाऱया	 वकमतरीत	आिशयक	ते	अन्	 वमळाले	 पाव्हजे.

 iii. आरोगर सुरक्ा :	 आरोगयविषयक	 सुरवक्ततेला	 असणारे	 धोके	 ्ेह	 ग्ामरीण	आवण	 गररीब	 जनतेला	 सिाथात	 जासत	
असतात.	सामानय	 नागररकांना	आरोगयसिेा	स्हजपण	े उपलबध	झालया	 पाव्हजेत.

 iv. ्परा्य्वरणरीर सुरक्ा :	तरीव्र	सिरूपाचया	औद्ोवगकीकरणामुळ	ेआवण	लोकसंखया	िाढरीमुळे	 पयाथािरणािर	बराच	
ताण	आलेला	आ्हे.	 पररसंसरेचे	 संरक्ण	 तयामुळे	आिशयक	झाल	ेआ्हे.

 v. वरक्तिगत सुरक्ा : वयक्क्तगत	 सुरके्ला	 अनेक	 प्रकारच	े धोक	े असू	 शकतात.	 उदा.	 छळ,	 युद्,	 गुन्हेगाररी,	
घरगुतरी	 व्हंसाचार,	बलातकार,	बालकांच	ेशोषण	इतयादरी.	सामानय	माणसांना	सुरवक्त	िाटले	 पाव्हजे	आवण	सिथा	
प्रकारचया	 व्हंसेपासून	 तयांना	 संरक्ण	 वमळाले	 पाव्हजे.

 vi. सामुदाररक सुरक्ा :	 कुटुंब,	 समुदाय,	 जात	अरिा	 िांवशक	 गट	 यांचयात	 राव्हलयान	े लोकांना	 सुरवक्त	 िाटते.
असे	 गट	 वयाि्हाररक	 सिरूपाचा	आधार	 देऊन	सुरवक्ततेचरी	भािना	 िाढितात.

 vii. रािकीर सुरक्ा :	 मूलभूत	 मानिरी	 ्हकांचा	आदर	करणाऱया	समाजामधये	 माणसांना	 रा्हता	आले	 पाव्हजे.

	 	 मानिरी	सुरक्ा	या	संकलपनेचा	भर	प्रामुखयाने	लोकािंर	आ्हे.	मानिरी	सुरक्ा	्हरी	मानितािादरी	मूलये,	वयक्क्तप्रवतष्ा,	
सामावजक	 नयाय,	 सिातंत्य	आवण	समता	या	संकलपनांना	प्राधानय	देते.	मानिरी	सुरके्चा	शसत्रासत्रांशरी	संबंध	नसतो,	तर	तरी	
प्रामुखयाने	 मानिरी	जरीिन	ि	मानिाचरी	 प्रवतष्ा	यांचयाशरी	संबवंधत	असते.
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मान्वरी व्वकास वनददेशांक 
	 म्हबूब	 उल	 ्हक	 यांनरी	 १९९४	 चया	 संयुक्त	 राष्ट्ाचंया	 विकास	 कायथाक्रमातरील	 मानि	 विकास	 अ्हिालात	
मानिरी	सुरक्ा	या	संकलपनेकडे	संपूणथा	जगाचे	लक्	िेधले.	्हक	यांनरी	अमतयथा	सेन	यांचया	स्हकायाथाने	मानिरी	विकास	
वनदतेशांक	तयार	केला.	आज	सिथा	देश	मानिरी	 विकास	मोजणयासाठरी	या	 वनदतेशकांचा	अतयतं	प्रभािरी	साधन	म्हणून	
िापर	 कररीत	आ्हेत.	 १९९०	 पासून	 संयुक्त	 राष्ट्ांचया	 विकास	 कायथाक्रमाकडून	 मानिरी	 विकासासंबंधरीचा	 िावषथाक	
अ्हिाल	तयार	करणयासाठरी	 मानिरी	 विकास	 वनदतेशकांचा	 िापर	केला	जात	आ्हे.

१.	 आपलया	 पररसरातरील	 एखादरी	 सियंसेिरी	 संसरा	 (NGO)	 शोधा.	 तरी	 संसरा	 कसे	 कायथा	 करते	 ते	 अभयासा.	 तयािर	
िगाथात	चचाथा	करा	 ि	 माव्हतरी	 वल्हा.(विद्ारयाांनरी	 िेगिेगळा	संसरांिर	 माव्हतरी	 वलव्हणयास	 ्हरकत	ना्हरी.)

उ्पक्रम 
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२.	 	एखाद्ा	 राजकीय	 वकंिा	 सामावजक	 पुढाऱयाचरी	 वकंिा	 सरकाररी	 अवधकाऱयाचरी	 भेट	 घया.	 भारतासमोररील	 सामावजक	
ि	 राजकीय	 समसयांबाबत	 तयांचे	 विचार	 जाणून	 घया.	 तयािर	 िगाथात	 चचाथा	 करा.	 तया	 समसया	 सोडिणयासाठरी	आपण	
काय	 उपाय	सुचिाल	ते	 वल्हा.

n n n
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‘प्रदेश,	सािथाभौमति	आवण	सिातंत्य’	यांचे	संरक्ण	करणे	्हा	भारताचया	सुरक्ाविषयक	धोरणाचा	पाया	आ्हे.	
्हा	दृक्ष्कोन	जररी	म्हत्िाचा	असला	तररी	सुरक्ा	ह्या	संकलपनेचरी	 वयापकता	समजणयासाठरी	तो	पुरेसा	ना्हरी.	एका	
वयापक	 पातळरीिर	सुरवक्ततेचे	 धोरण	 पाव्हले	 तर	 तयात	आवरथाक,	औद्ोवगक	ि	 तंत्रज्ानाचा	 पाया,	 सामावजक	ि	
सांसककृवतक	 वयिसरेचे	 एकत्ररीकरण,	 राजकीय	 वयिसरेचे	 सरैयथा	 ि	लिचरीकपणा	आवण	 राजनयाचरी	पररणामकारकता	
यांचा	 समािेश	 ्होतो.	 संरक्ण	 धोरणात	 लष्कररी	 क्मतेचा	 दृक्ष्कोन	 ्हा	 अंतगथात	 धोरणाशरी	 जोडणयाचरी	 गरज	आ्हे.	
सरीमा	सुरक्ेसारखया	 पारंपररक	संरक्णविषयक	धोरणाचया	 पलरीकडे	जाऊन	अंतगथात	सुरवक्ततेकडे	 देखरील	बघणयाचे	
कायथा	ह्या	प्रकरणात	केले	 गेले	आ्हे.	भारताचया	अंतगथात	सुरक्ेला	असणारा	धोका	 ्ेह	 राष्ट्रीय	सुरक्ेसाठरी	 एक	मोठे	
आव्हान	आ्हे.

‘धोके,	आव्हाने	आवण	बदल’	यािररील	संयुक्त	राष्ट्ांचया	उच्चसतररीय	अभयास	गटाने्हरी	असा	दािा	केला	
आ्हे	 की,	आपततरी	 वकंिा	 धोके	 राष्ट्रीय	 सरीमारेषा	ओळखत	 ना्हरीत,	 तया	 परसपरांशरी	 जोडलेलया	 असतात	आवण	
म्हणूनच	 तयाचंा	 सामना	 जागवतक,	 प्रादेवशक	आवण	 राष्ट्रीय	 पातळरीिर	करािा	लागतो.	 जगाने	 दखल	 घयािरी	असे	
का्हरी	धोके	 या	 गटाने	 वनदशथानास	आणून	 वदले	आ्हेत.

�	 दाररद्र्य,	 संसगथाजनय	 आजार	 आवण	 पयाथािरणरीय	 ऱ्हास	 यांचा	 समािेश	 असलेले	 आवरथाक	 आवण	 
सामावजक	धोके.

�	 आंतरराजय	संघषथा.
�	 अंतगथात	 संघषथा	 –	 जयामधये	 यादिरी	 युद्,	 िंशसं्हार	 आवण	 अनय	 वयापक	 सिरूपाचया	 अतयाचारांचा	 

समािेश	 ्होतो.	
�	 अणिसत्रे,	 वकरणोतसगगी,	 रासायवनक	आवण	जैविक	शसत्रासत्रे.	
�	 द्हशतिाद.	

 भारतासमोररील का्हरी अंतग्यत सुरक्ेव्वषरक धोके

्हा	 विभाग	भारताचया	अंतगथात	सुरक्ेला	असणाऱया	 पुढरील	धोकयांिर	लक्	केंवरित	कररीत	आ्हे.
१.	 जममू	आवण	काशमरीरमधरील	सरीमारेषेपलरीकडरील	 द्हशतिाद.
२.	 का्हरी	क्ेत्रातरील	डावया	 उग्िाद्ांचया	अवतरेकी	कारिाया.
३.	 द्हशतिाद.
४.	 भारताचया	 ईशानयेकडरील	भागात	सरीमापार	 द्हशतिाद.

 १. जममू आवण काशमरीरमधरील सरीमारेषे्पलरीकडरील द्हशत्वाद

जममू	 आवण	 काशमरीर	 राजयात	 तरीन	 प्रदेशांचा	 समािेश	 आ्हे	 उदा.	 लडाख,	 जममू	 आवण	 काशमरीर.	 या	
राजयाचया	 सरीमारेषा	 पावकसतान,	 अफगावणसतान	 आवण	 चरीनशरी	 जोडलेलया	 असलयाने	 भारतरीय	 संघराजयात	 या	
घटकराजयाचे	 विशेष	 म्हत्ि	 आ्हे.	 भारत	 आवण	 पावकसतान	 तसेच	 भारत	 आवण	 चरीन	 यांचयातरील	 जममू	 आवण	
काशमरीर	 या	 प्रदेशात	असणाऱया	सरीमािादाचा	अभयास	तुम्हरी	केलेलाच	आ्हे.	

अंतग्यत सुरक्ाप्रकरण २.
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	 	 काशमरीरमधरील	 अवतरेकी	 संघटना	 आवण	 भारतरीय	 लष्कर	 यांचयातरील	 विविध	 सिरूपाचया	 संघषाथाविषयरी	
तुम्हरी	िाचले	असेलच.	जममू	आवण	काशमरीर	या	 राजयाला	मागरील	अडरीच	दशके	 द्हशतिादरी	आवण	फुटरीरतािादरी	
गटांकडून	्होणाऱया	 व्हंसेला	तोंड	द्ािे	लागत	आ्ेह.	या	 व्हंसक	कारिायांना	सरीमेपलरीकडून	पावठंबा	 वमळत	आ्हे.	
राजयातरील	 या	आक्रमकतेचे	 कारण	 म्हणजे	 सरीमेपलरीकडून	 ्होणाररी	 द्हशतिाद्ांचरी	 घुसखोररी	 ्होय.	 का्हरी	 िेळेस	
पावकसतानचया	बाजूने	्होणाऱया	घुसखोररीत	िाढ	्होते	आवण	घुसखोरांना	भारतरीय	प्रदेशात	येणयापासून	रोखणयासाठरी	
भारतरीय	लष्कराला	 प्रवतकार	करािा	लागतो.
	 	काशमरीरमधये	असे	अनेक	प्रसंग	घडले	आ्हेत	की	 वजरे	अवतरेकयांकडून	लष्करािर	दगडफेक	करणयासाठरी		
सरावनक	तरुण	मुलांचा	 िापर	केला	 गेला.	 तसेच	अवतरेकयांनरी	अनेक	शाळांना	आग	लािून	 तया	 नष्	केलयाचरी्हरी	
उदा्हरणे	आ्हेत.	 तयांनरी	 लष्कररी	 दलांचया	 वनिासरी	 क्ेत्रािर	 तसेच	 नागररी	 िसतरीिर	 ्हल्ा	करून	अनेक	 सैवनकांचा	
आवण	नागररकांचा्हरी	 बळरी	घेतला	आ्ेह.

काशमरीरमधरील आगरीत भसमसात झालेलरा शाळांचे छारारचत्र 

	 	केंद्रशासन	आवण	 राजयशासनाने	 सरीमेपलरीकडून	 ्होणाररी	 ्हरी	 घुसखोररी	रांबिणयासाठरी	अनेक	 उपाययोजना	केलया	
आ्हेत.	 तया	 पुढरीलप्रमाणे	आ्हेत	 :
	 i.	 सरीमारेषेिर	कुंपण	घालणे.
	 ii.	 तंत्रज्ानाचया	सा्हाययाने	 देखरेख	ि	 वनयंत्रण	करणयात	सुधारणा	करणे.
	 iii.	 गुप्तिाताथा	 संकलन	अवधक	सुधाररत	 पद्तरीने	करणे.
	 iv.	 	 सरावनक	युिकांना	 द्हशतिादरी	ककृतयात	सामरील	 ्होणयापासून	 परािृतत	करणे.

	 	जममू	आवण	काशमरीर	राजयातरील	जनतेला	जया	सामावजक	ि	आवरथाक	समसयांना	तोंड	द्ािे	लागत	ेतया	समसयांचरी	
िेळरीच	 दखल	 घेणयाचा	 प्रयतन	 शासनान	े केला	आ्हे.	 ्ेह	 उद्	वदष्	 साधय	 करणयासाठरी	 अराथातच	 या	 क्ेत्रात	 शांतता	आवण	
सरैयथा	 राखले	 पाव्हजे.	 म्हणून	शासनाने	 सिथा	समाजघटकांना	 वनणथाय	 प्रवक्रयेत	स्हभागरी	 ्होणयाचरी	संधरी	 उपलबध	करून	 वदलरी	
आ्हे.	भारत	सरकारने	‘उडान’	नािाचरी	एक	योजना	कायाथाक्नित	केलरी	असून	वतच	ेउद्	वदष्	राजयातरील	बेरोजगार	यिुकांमधये	
कौशलये	 वनमाथाण	करणे	 ि	 तयांना	 विविध	 उद्ोगांमधये	 रोजगार	 वमळिणयासाठरी	सक्म	करण	ेअसे	आ्हे.

	 जममू	आवण	काशमरीर	मधरील	लोकांचे	‘सरलांतर’	्हा	आणखरी	एक	म्हत्िाचा	प्रशन	आ्हे.	१९९०	चया	सुरुिातरीपासून	
या	 राजयात	द्हशतिादरी	कारिाया	िाढलया.	पररणामरी	का्हरी	शरीख	आवण	मुसलरीम	कुटुंबांस्ह	फार	मोठ्ा	संखयेने	काक्शमररी	
पंवडत	काशमरीर	खोऱयातून	जममू,	वदल्री	आवण	देशाचया	अनेक	भागात	सरलांतररत	झाले.	काशमरीरमधून	विसरावपत	झालेलया	
लोकांना	 भारत	सरकार	 मदत	करून	 तयांच	े पुनिथासन	कररीत	आ्हे.
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जममू क्ेत्रातरील सरीम्ेवररील कुं्पण

   २. का्हरी क्ेत्रातरील डावरा उग्र्वादांचरा अवतरेकी कार्वारा 

	 डािरी	 उग्िादरी	 चळिळ	 ्हरी	 नक्लिादरी	 चळिळ	 म्हणून्हरी	 ओळखलरी	 जाते.	 तयांचे	 मूळ	 तेलंगणा	 चळिळरीत	
(१९४६-५१)	आढळते.

तेलंगणा चळ्वळ :	आज	तेलंगणा	 म्हणून	ओळखला	जाणारा	्हा	प्रदेश	पूिगीचया	्हैरिाबाद	 राजयाचा	भाग	्होता	ि	
तो	नंतर	भारताचे	 एक	 राजय	बनला.	तेलंगणातरील	सरंजामदारांविरोधात	शेतकऱयांनरी	जे	बंड	केल	े तयाला	तेलंगणा	
चळिळ	म्हटले	जात	असे.	सरंजामरी	जमरीन	मालकांनरी	केलेलया	अनयायाचया	विरोधात	सामयिादरी	आवण	समाजिादरी	
पक्ांनरी	जे	 प्रयतन	केले	 तयाचरी	 पररणतरी	 म्हणजे	 तेलंगणा	चळिळ	्होय.

	 १९६७	मधये	भारतातरील	सरंजामरी	पद्तरीचया	विरोधात	नक्लबाररी	येरे	वनषेधातमक	आंदोलन	करणयात	आले.	या	
वनषेध	आंदोलनाचरी	सुरुिात	नक्लबाररी	येरून	झालरी	म्हणून	यास	नक्लिादरी	चळिळ	असे	म्हटल	ेगेले.	तयांना	‘माओिादरी’	
असे्हरी	 म्हटले	 जाते	 कारण	 ते	 माओ	 झेडारँग	 (माओ-तसे-तुंग)	 यांचया	 विचारसरणरीचा	 पाठपुरािा	 करतात.	 आपलया	
विचारसरणरीचया	 प्रसारासाठरी	 ्हरी	 चळिळ	 व्ंहसक	 मागाांचा	अिलंब	करते.	 तयातून	 मोठ्ा	 प्रमाणािर	 जरीवित	आवण	 वितत	
्हानरी	झालेलरी	आ्हे.

	 आज	 भारतरीय	 कमयुवनसट	 पक्	 (माओिादरी)	 ्हा	 अवत	 डावया	 विचारसरणरीचा	 एक	 म्हत्िाचा	 घटक	आ्हे.	 या	
गटाने	 झारखंड,	 तेलंगणा,	आंध्रप्रदेश-ओवडशा	 सरीमेिर	 तसेच	केरळ-कनाथाटक-तवमळनाडू	 या	 वत्रप्रदेशािर	 ि	 मधयप्रदेश-
म्हाराष्ट्-छततरीसगड	या	 तरीन	 राजयांना	जोडणाऱया	 प्रदेशांमधये	आपले	 बसतान	बसिणयाचा	 प्रयतन	केला	आ्हे.
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नक्लबार री

डा्वरी उग्र्वादरी र्वचारसरणरी म्हणिे कार ?
आंध्रप्रदेशामधरील	पिूवीचा	परीपलस	िॉर	 (PW)	्हा	गट	ि	 वब्हार	आवण	आजूबाजूचया	प्रदेशात	सवक्रय	असणाऱया	
माओईसट	कमयुवनसट	सेंटर	ऑफ	इवंडया	यांचया	सामरीलरीकरणातून	२००४	मधये	भारतरीय	कमयुवनसट	पक्	(माओिादरी)	
अक्सततिात	आला.	भारतरीय	कमयुवनसट	 पक्	 (माओिादरी)	 ्हरी	 एक	डािरी	 उग्िादरी	 विचारसरणरीचरी	संघटना	असून	
सिथा	 घटक	 संसरांस्ह	 वतचरी	 नोंद	 बेकायदेशरीर	 ककृतरी	 (प्रवतबंध)	 कायदा	 १९६७	 अंतगथात	 द्हशतिादरी	 संघटनांचया	
सूचरीमधये	 करणयात	आलरी	आ्हे.	 या	 (माओिादरी)	 कमयुवनसट	 पक्ाचरी	 िैचाररक	 बैठक	 ्हरी	 सशसत्र	 उठाि	 करून	
शासनसंसरा	 उलरिून	 पाडण	ेआ्ेह.

   ३. द्हशत्वाद

	 समाजात	 भय	 वनमाथाण	 करणयाचया	 उद्देशाने	 व्हंसेचा	 िापर	 करणे	 वकंिा	 व्हंसेचया	 िापराचरी	 धमकी	 देणे	 म्हणजे	
द्हशतिाद	्होय.	 द्हशतिादात	गवनमरी	कृ्पतया	िापरलया	जातात,	 परंत	ु तया	 गवनमरी	युद्ापेक्ा	िेगळा	असतात.	गवनमरी	
सैवनक	 एकाच	 प्रदेशात	 कायथारत	 असतात,	 तसे	 द्हशतिादरी	 एकाच	 वठकाणरी	 कायथारत	 नसतात.	 याला	 asymmetric	
warfare	(आकार्हरीन	वकंिा	कोणता्हरी	आककृतरीबंध	नसलेल	ेयुद्	अस	ेम्हटले	जाते,)	कारण	तयांचया	व्हंसक	कारिायांचरी	
एकच	एक	पद्त	नसते.	आपले	सित:च	ेसंरक्ण	करू	न	शकणाऱया	सामानय	लोकांना	लक्य	करून	समाजात	भरीतरी	वनमाथाण	
करणयाचा	 प्रयतन	केला	 जातो.	 म्हणूनच	 तयाचे	 लक्य	असलेलया	 गटाला	 सॉफट	 टागगेट	 वकंिा	 संरक्ण्हरीन	 गट	असे	 म्हणता	
येईल.	 उदा्हरणारथा	 द्हशतिादरी	 गट	 ्हे	 बस,	 रेलिे,	 बससरानके	आवण	 रेलिे	 सरानके,	 वचत्रपटगृ्ेह,	 बाजार,	 गदवीचरी	 वठकाणे	
आवण	मॉलस	यांना	लक्य	करतात.	 ्हा	 व्हंसाचार	जाणरीिपिूथाक	आवण	का्हरी	 राजकीय	 ्ेहतू	 समोर	 ठेिून	केला	जातो.	
	 द्हशतिादरी	 साधारणत:	 एखाद्ा	अमूतथा	 विचारसरणरी	 वकंिा	समजुतरीसाठरी	संघषथा	कररीत	असतात.	 तया	 प्रकारचया	
विचारसरणरीचा	 वकंिा	 समजुतींचा	 पाठपुरािा	 करणाऱया	 संघटनेचा	 ते	 भाग	 असतात.	 आधुवनक	 काळातरील	 द्हशतिाद	
आंतरराष्ट्रीय	 सिरूपाचा	 आ्ेह.	 आज	 द्हशतिादरी	 आवण	 तयांचया	 संघटना	 िेगिेगळा	 देशांत	 द्हशतिादरी	 ककृतये	 कररीत	
आ्हेत.	 	 	 	 	 	

   आंतरराष्ट्रीर ्पातळरी्वररील द्हशत्वादरी ्हललराचंरी का्हरी उदा्हरणे 

	 i. अमेररकेतरील	 द्हशतिादरी	 ्हल्ा	 जो	 ९/११	 चा	 द्हशतिादरी	 ्हल्ा	 म्हणून	 ओळखला	 जातो.	 
११	 सपटेंबर	 २००१	 रोजरी	 झालेलया	 या	 ्हललयात	 अमेररकेतरील	 नययूॉक्क	 येररील	 World	 Trade	 Center	 
आवण	िॉवशंगटन	 डरी.	सरी.	 येररील	 पेंटागॉन	 नष्	करणयासाठरी	 द्हशतिाद्ांनरी	 विमानांचा	 िापर	केला.
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	 ii.	 २०१५	मधये	 बालरी	 (इंडोनेवशया)	येरे	 द्हशतिाद्ानंरी	आतमघातकी	बारँमब्हल्े	सलग	 ररीतरीने	 घडिून	आणले.	
दवक्ण	बालरी	 येररील	 वजमबरन	बरीच	 ररसॉटथा	आवण	कुटा	अशा	 दोन	 पयथाटन	 वठकाणरी	 बॉमबसफोट	झाला.

	 iii.	 २०१५	 मधये	 फ्ानसमधरील	 पॅररस	आवण	 श्हराचया	 उततरेकडरील	 उपनगरात	 फुटबॉलचा	 सामना	 चालू	 असताना	
तरीन	अवतरेकयांनरी	आतमघातकी	्हल्े	केले.	 तयानंतर्हरी	 तयांचयाकडून	अवनबांध	गोळरीबार	चालूच	 राव्हला,	कॅफे	
आवण	 ्हॉटेलस	यांना्हरी	आतमघातकी	 ्हललयाचे	लक्य	करणयात	आले.

	 iv.	 २०१७	 मधये	 इंगलंड	 येरे	 लंडन	 वब्ज	 या	 वठकाणरी	 एक	 ्हल्ा	 झाला,	 तयात	 एका	 मोटाररीने	 रसता	 सोडून	 लंडन	
वब्जिररील	अनेक	पादचाऱयांना	ठार	केले.	मोटाररीचरी	धडक	झालयानंतर	द्हशतिाद्ांनरी	जिळरील	बरो	बाजारपेठेत	
घुसून	 ्हॉटेल	आवण	पबजमधरील	लोकांना	 भोसकले.

   भारतातरील का्हरी द्हशत्वादरी ्हले्

 i. भारताचरा संसदे्वररील ्हल्ा :	१३	वडसेंबर	२००१	रोजरी,	लष्कर	ेतोयबा	आवण	जैश-ए-म्हमद	या	द्हशतिादरी	
संघटनांचया	 द्हशतिाद्ांनरी	 भरपूर	शसत्रासत्रांस्ह	 निरी	 वदल्री	येरे	 संसदेचया	 पररसरात	बेछूट	 गोळरीबार	केला.

 ii. मुंबई रे्रील ्हल्ा :	 २६	 नोव्हेंबर	 २००८	 मधये	 मुंबई	 यरेे	 एकापाठोपाठ	 सलग	 ररीतरीने	 द्हशतिादरी	 ्हल्े	
करणयात	आले.	 छत्रपतरी	 वशिाजरी	 म्हाराज	 रेलिे	 टवमथानल,	ओबेरॉय	 टट्ायडेंट	आवण	 ताज	 पॅलेस	 ्हॉटेलस,	 मेटट्ो	
वसनेमा,	 वलओपोलड	कॅफे,	कामा	्हॉद्सपटल,	नररीमन	्हाऊस	या	 वठकाणांचा	समािेश	या	्हललयांमधये	 ्होता.	्हा	
द्हशतिादरी	 ्हल्ा	लष्करे	 तोयबा	 या	 पावकसतानातरील	संघटनेचया	सदसयांनरी	 घडिून	आणला	 ्होता.

   द्हशत्वादा्पासून स्वत:चा बचा्व कसा करता रेईल?

	 द्हशतिादाविरोधरीचा	लढा	्हा	सिाांचया	एकवत्रत	प्रयतनांमधून	झाला	पाव्हजे.	तयातरील	एक	म्हत्िाचा	भाग	म्हणजे	
उततम	शासन	वयिसरा	्होय.	उततम	शासन	वयि्हारामुळे	शासनाचया	सिथा	सेिा	आवण	सुविधा	गरजिंतांपयांत	पो्होचिणयाचरी	
्हमरी	वमळते.	तयांचया	आशा	आकाक्ाचंरी	पतूथाता्हरी	्होते.	तयामुळे	द्हशतिादाचया	वदशेने	जाणयाचा	तयांचा	कल	कमरी	्होतो.	
गुप्त्हेरखाते	आवण	कायद्ाचरी	अंमलबजािणरी	करणाऱया	यंत्रणांनरी	द्हशतिादरी	्हललयांचा	आधरीच	अंदाज	घयािा,	ते	शोधून	
तयाचंा	 पाठपुरािा	 म्हणून	 ्हले्	 घडणयापिूगीच	 ते	 नष्	करणयाचा	 प्रयतन	 केला	 पाव्हजे.	 कोणतया्हरी	 प्रकारचया	 द्हशतिादरी	

मुंबई ्हल्ा  संसद्ेवररील ्हल्ा
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ककृतयानंा	 पावठंबा	 वमळणार	 ना्हरी	 यासाठरी	 नागररी	 समाजाने्हरी	 प्रयतन	 केले	 पाव्हजेत.	 सिथासामानयांमधये	 अशा	 धोकयांसंबंधरी	
ि	 ते	 कसे	 ्हाताळाियाचे	 याबाबत	 जागरूकता	 वनमाथाण	 करणे	 आिशयक	 आ्हे.	 आपलया	 पररसरात	 संशयासपद	 वयक्तरी,	
िसतू,	 बॅग	 इ.	आढळलयास	जिळचया	 पोलरीस	चौकीत	माव्हतरी	द्ािरी	 तसेच	भरीतरी	 वकंिा	लालसेपोटरी	 द्हशतिादरी	ककृतये	
करणाऱयानंा	 प्रोतसा्हन	 देऊ	 नये	 वकंिा	 मदत	करू	नये.

   ४. भारताचरा ईशानरेकडरील भागात सरीमा्पार द्हशत्वाद

	 ईशानय	 के्त्रात	 पुढरील	 राजयांचा	 समािेश	 ्होतो-	अरुणाचल,	आसाम,	 मवणपूर,	 मेघालय,	 वमझोराम,	 नागालॅनड,	
वसकीम	आवण	वत्रपुरा.	दोनशेपेक्ा	अवधक	िांवशक	गट	असलेला,	सित:चरी	वनक्शचत	अशरी		भाषा,	वलपरी	आवण	सामावजक	
ि	 सांसककृवतक	ओळख	असलेला	 ्हा	 प्रदेश	आ्हे.	 बांगलादेश,	 भूतान,	 मयानमार	 ि	 चरीनचरी	 सरीमा	 रेषा	असलेला	 ्हा	 प्रदेश	
सामररक	 दृष्ट्ा	म्हत्िाच	े सरान	बाळगून	आ्हे.	

	 िेगिेगळा	िांवशक	गटांनरी	आवण	लढाऊ		संघटनांनरी	 विवभन्	प्रकारचया	मागणया	केलयाने	येररील	सुरक्ाविषयक	
पररक्सरतरी	गुंतागुंतरीचरी	झालरी	आ्हे.	 	एका	दगुथाम	आवण	अविकवसत	प्रदेशातरील	ह्या	परीवडत	जनतेमधये	आपलयाकडे	दलुथाक्	
केलयाचरी	भािना	आ्ेह.	 तेरे	 उठाि	 ्होणयाचे	 ्ेह	 एक	मुखय	कारण	आ्हे.	 तयांचया	 उठािांना	चरीनचा	 पावठंबा	 	आ्हे.	 तसेच	
्हे	 बंडखोर	 गट	 मयानमार	 ि	 बांगलादेशात	 आश्रय	 घेताना	 वदसतात.	 या	 क्ेत्रातरील	 का्हरी	 मुखय	 बंडखोर	 गट	 :	 युनायटेड	
वलबरेशन	फ्ंट	ऑफ	आसाम,	नॅशनल	डेमॉक्रवटक	फ्ंट	ऑफ	बोरोलरँड,	 वमझो	नॅशनल	फ्ंट,	नॅशनल	सोशावलसट	कौक्नसल	
ऑफ	नागालरँड	आवण	कारबरी	 वपपलस	 वलबरेशन	 टायगसथा.
	 ह्या	 प्रदेशासाठरी	 सल्ागार	 म्हणून	 १९७२	 मधये	 नॉरथा	 इसट	 कौक्नसलचरी	 वनवमथातरी	 केलरी	 गेलरी.	 ्हे	 कौक्नसल	आज	
उततर	 पूिथा	 क्ेत्राचया	 प्रादेवशक	 विकासाचे	 वनयोजन	 करते.	 येरे	 सामावजक	 ि	आवरथाक	 क्ेत्रात	 विकास	 व्हािा	 यासाठरी	 या	
कौक्नसलने	अनेक	 पायाभूत	 तसेच	सामावजक	उपक्रम	 राबिल	ेआ्हेत.

   लषकराचे अंतग्यत सुरक्ा संदभा्यत कार्य

	 भारताचया	 राष्ट्रीय	एकातमतेला	बाह्य	ि	अंतगथात	अशा	अनेक	आव्हानांना	सामोर	ेजािे	लागले	आ्हे.	कायदा	ि	
सुवयिसरा	 राखणयासाठरी	 तसेच	 नैसवगथाक	आपततींचया	 िेळेस	अतयािशयक	सुविधा	चालू	 ठिेणयासाठरी	लष्कराला	 पाचारण	
केले	 गेले	 आ्ेह.	 अंतगथात	 सुरक्ा	 राखणयाचे	 कायथा	 ्ेह	 प्रारवमकत:	 पोलरीस	 दलाचे	 असते,	 परंत	ु का्हरी	 गंभरीर	 पररक्सरतरीत	
सरकारला	 लष्कर	 तैनात	 करािे	 लागते.	 काशमरीर	 तसेच	 ईशानय	 राजयात	 सुरक्ा	 राखणयासाठरी	 शासनाने	 लष्कराचरी	 मदत	
घेतलरी	आ्ेह.
	 लष्कर	 जेव्हा	 नागररी	 वयिसरेला	 मदत	 करत	े तेव्हा	 तरी	 का्हरी	 वनयमांचया	 अंतगथात	 केलरी	 जाते.	 ्हे	 वनयम	 पुढरील	
तत्िांिर	आधाररत	आ्हेत	:	आिशयकता,	बळाचा	नयूनतम	िापर,	तटसरता	आवण	सद्भािना.	याचाच	अरथा,	लष्कराचया	
कोणतया्हरी	कायाथाला	 योगय	समरथान	असणयाचरी	 गरज	आ्हे.	 तसेच	कायथा	करताना	कमरीत	कमरी	बळाचा	िापर	केला	जािा.	
लष्कररी	 अवधकाऱयान	े बळाचा	 िापर	 करताना	 तेररील	 पररक्सरतरीचरी	 जाण	 आवण	 तया	 योगय	 असा	 वनणथाय	 घेणयाचरी	 गरज	
आ्हे.	 लष्करान	े कोणतया्हरी	 संघषाथात	 ्हसतक्ेप	 करताना,	 विशेषत:	 धावमथाक	 वकंिा	 जातरीय	 संघषाथात,	 कोणाचरी्हरी	 बाजू	 घेणे	
गैर	आ्हे.	 ्हरी	सिथा	 तत्िे	 तयांनरी	 सद्भािनेचया	आधार	े पाळणे	 गरजेचे	असते.

आ्पण लषकररी ध्विसंचलनाबाबत (फ्लॅग माच्य) ऐकले आ्हे का?
एखाद्ा	 व्हंसक	 दंगलरीचया	 िेळेस	अराजकता	 वनमाथाण	 झालरी	असेल	आवण	 सरावनक	 पोलरीस	आवण	 वनमलष्कररी	
दलाला	्हरी	पररक्सरतरी	्हाताबा्ेहर	गेलयाचरी	जाणरीि	झालरी	असेल	अशा	िेळेस	तेरे	शांतता	प्रसरावपत	करणयासाठरी	
लष्कराला	पाचारण	केले	जाते.	अशा	िेळेस	लष्कर	रसतयांिर	धिज	संचलन	करून	आपल	ेअक्सतति	दाखिून	देते,	
जेणेकरून	शांतता	 ि	सुवयिसरा	 वनमाथाण	करणयासाठरी	 ते	 सजज	असलयाचे	 दशथािल	ेजाते.
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१.	 जममू	आवण	काशमरीर	 येरे	 सवक्रय	असलेलया	का्हरी	 द्हशतिादरी	 गटांचरी	 नािे	 ि	 तयांचया	 नेतयांचरी	 नािे	 वल्हा.	

२.	 	भारतातरील	कोणतया्हरी	 द्हशतिादरी	 ्हललयासंबंधरी	 िृततपत्रात	 प्रवसद्	झालेलरी	 बातमरी	 वचकटिा	आवण	िगाथात	 तयािर	
चचाथा	करा.

उ्पक्रम 
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३.	 	भारताचया	नकाशािररील	नक्लग्सत	प्रदेश	दाखिणारा	‘रेड	कॉररडॉर’	प्हा.	तया	रेड	कॉररडॉरमधये	येणारे	म्हाराष्ट्ातरील	
वजल्हे	शोधा.

४.	 	शांततेचया	 मागाांनरी	 प्रशन	सुटतात	का?	आपलया	 मागणयांचया	 पूतथातेसाठरी	 व्ंहसक	मागाांचाच	अिलंब	करणे	आिशयक	
असते	का?	या	 विषयािर	चचाथा	करा	 ि	 मुदिे	 वल्हा.
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५.	 	आंतरराष्ट्रीय	 द्हशतिादरी	 ्हललयांचरी	 उदा्हरण	े वल्हा.

६.	 	द्हशतिादरी	 ्हल्े	झालयास	कोणतया	 प्रकारचरी	खबरदाररी	 घयािरी	 याचरी	 यादरी	करा.
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	 अंतगथात	सुरक्ा	 विषयांचया	अभयासात	नैसवगथाक	ि	मानिवनवमथात	आपततींचा	समािेश	्होतो.	ह्या	आपततींना	सामोरे	
जाणयासाठरी	पोलरीस,	वनमलष्कररी	दले	ि	लष्कर	यांचयास्ह	इवमगे्शन	आवण	कसटम	विभाग,	अवनिशामक	दले	आवण	नागररी	
समाज	 ्हे	 सिथा	 एका	 वयासपरीठािर	 येऊन	कायथा	करतात.	
या	 प्रकरणात	आपण	आपलया	आजूबाजूला	घडणार	ेअनेक	धोके	 ि	आपततींबद्दल	सखोल	अभयास	करणार	आ्होत.

   धोके ्व आ्पततरी 

 धोके :	धोका	्हरी	एक	अशरी	गोष्	आ्हे	की	तयात	जरीि,	संपततरी,	पयाथािरण	आवण	सामानय	प्रवक्रयांना	इजा	पो्होचू	
शकते.	धोके	 ्ेह	नैसवगथाक	ि	मानिवनवमथात	असतात.	भूकंप,	पूर,	तसुनामरी,	भूसखलन	आवण	दुष्काळ	्ेह	का्हरी	नैसवगथाक	धोके	
आ्हेत.	औद्ोवगक	अपघात,	 रसते	अपघात	आवण	आग	लागण	े ्हे	 मानिवनवमथात	धोक	ेआ्हेत.
	 नैसवगथाक	 धोके	 ्हे	 का्हरी	 विवशष्	 भौगोवलक	 क्ेत्रांतच	 उद्भितात.	 मानिवनवमथात	 धोक	े ्हे	 मानिरी	 चुकांमुळे	 वकंिा	
का्हरी	 प्रवक्रया	अयशसिरी	 झालयामुळे	 सिथात्र	 उद्भिू	 शकतात.	 धोक	ेअचानक	 सवक्रय	 ्होऊ	 शकतात	 वकंिा	 ्हळू्हळू	 तयार	
्होऊ	शकतात.

 आ्पततरी :	का्हरी	धोके	सवक्रय	ि	अवनयंवत्रत	झालयामुळे	आपततरी	वनमाथाण	्होतात.	तयामुळे	जरीवित	्हानरी,	पयाथािरण	
्हानरी	 ि	 वितत्हानरी	 ्होत	े ि	 प्रचंड	 प्रमाणात	 सामावजक	अक्सररता	 वनमाथाण	 ्होते.	 पररक्सरतरी	 पूिथापदािर	आणणयासाठरी	 संपूणथा	
देश/राजय	आवण	जनतेला	अरक	प्रयतन	करािे	लागतात.
	 आपततरी	ह्या	 अचानक	 वकंिा	 ्हळू्हळू	 तयार	 ्होऊ	 शकतात.	आपततरीचे	 दुष्पररणाम	 ्हे	 वतचया	 तरीव्रतेिर	आवण	
िेगािर	 तसेच	 त	ेलोकसंखया	आवण	पायाभूत	सुविधांचया	फरकािर्हरी	अिलंबून	असतात.

आ्पततींचे प्रकार

 

   नैसवग्यक आ्पततरी

	 बहुतेक	 नैसवगथाक	आपततरी	 या	 रोखलया	 जाऊ	 शकत	 ना्हरीत.	 तया	 खूप	 नुकसानकारक	असतात.	 भारतात	 भूकंप,	
पूर,	 भूसखलन,	 तसुनामरी,	 दुष्काळ,	 विजा	कोसळणे,	 ढगफुटरी,	अवतपजथानयिृष्री	आवण	चक्रीिादळे	ह्या	का्हरी	 सामानयत:	
अनुभिास	 येणाऱया	 आपततरी	 आ्हेत.	 प्रतयेक	 आपततरीचे	 दुष्पररणाम	 भरीषण	 असतात.	 तयात	 सामानयत:	 जरीवित्हानरी,	
मालमतता्हानरी	 ि	 पायाभूत	 सुविधांचे	 नुकसान	 ्होऊन	आवरथाक	 नुकसान	 ्होते.	 वपके,	 िनसपतरी,	 उद्ोग	 ि	 पयाथािरणाचे्हरी	
नुकसान	 ्होते.	 या	 सिाांचा	 मानिरी	 जरीिनािर	 विपररीत	 पररणाम	 ्होतो.	 समाजािर	 सामावजक,	 प्रशासकीय	 ि	आवरथाक	 भार	
िाढतो.	आपण	या	आपततरीचा	अभयास	करूया.

नैसवग्यक आ्पततरी       मान्ववनवम्यत आ्पततरी
(भूकंप,	पूर,	भूसखलन,	तसुनामरी,	ढगफुटरी,	 	 	 (रसते	अपघात,	आग,	औद्ोवगक
अवतपजथानयिृष्री,	विजा	कोसळणे	आवण		 			 	 अपघात	आवण	जैविक	आपततरी)
चक्रीिादळे	इतयादरी.)

आ्पततरी वर्वस्ा्पनप्रकरण 3.
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भूकं्प :
	 	 जेव्हा	 भूकंप	 ्होतो	 तेव्हा	 घरे,	 इमारतरी	 ढासळतात.	 इमारत	 ढासळलयामुळे	 जरीवित्हानरी	 ्होते.	 अशा	 वठकाणरी	
भूसखलन,	धरण	फुटणे,	 िरीजप्रिा्ह	खंवडत	 ्होणे,	 विद्ुतचुंबकीय	ल्हररी	 वनमाथाण	 ्होणे,	आग	लागणे	अस	े दुययम	 पररणाम	
वदसून	येतात.	मृतदे्ह	कुजलयामुळे,	पाणरी	दूवषत	झालयामुळे	मोठ्ा	प्रमाणात	साररीचे	रोग	पसरतात.	कधरी	कधरी	भूपृष्भागाला	
तडे	 जातात.	 पाणयाचया	 प्रिा्हांचया	 वदशा	 बदलतात.	रोडकयात,	 मोठ्ा	प्रमाणात	जरीवित	ि	 वितत्हानरी	 ्होते.
	 	 	 भूकंप	्हे	सामानयत:	जगभर	घडतात.	भूकंप	प्रवतरोधक	संरचना	तयार	करणयासाठरी	आता	बांधकाम	तंत्रज्ान	विकवसत	
्होत	आ्हे.	 भूकंपाचरी	 तरीव्रता	 ०.१	ते	 ९.९	 (१०	गृ्हरीत	धरलयास)	 ररशटर	 सकेलनुसार	 मोजलरी	जाते.
 

भूकं्पाने झालेले नुकसान

समतुलर ररश्टर सककेल प्रभा्व

१.०	 	 	 	 मानिाला	धका	जाणित	 ना्हरी.

३.०	 	 	 	 उंच	 इमारतरीचया	 िरचया	 मजलयांिररील	लोकांना	 धके	जाणितात.

३.५	 	 	 जवमनरीिर	 	झोपलेलया	लोकांना	 धके	जाणितात.

४.०	 	 	 	 घरांमधरील	लोकांना	 ि	घराबा्हेर	का्हींना	धके	जाणितात.

४.५	 	 	 साधारणपणे	 सिाांना	 धके	जाणितात.	

५.०	 	 	 	 झाडे	 ्हलतात,	झुंबर	े झुलतात,	 मोकळा	िसतू	 सरकतात	आवण	पडून	 नुकसान	 ्होते.

६.०	 	 	 	 वभंतरीना	 तडे	 जातात	आवण	प्ासटर	 पडते.

६	 ते	 ७		 	 धुराडरी	 पडतात,	कमकिुत	संरचना	 ढासळतात.

७	 	 	 का्हरी	 बांधकामे	 ढासळतात,	 पाईपस	तुटतात.

७.५	 	 	 	 जवमनरीला	भेगा	 पडतात,	 इमारतरी	कोसळतात,	भूसखलन	्होते.	 	 	 	

८	 	 	 	 बहुतेक	 इमारतरी	 ि	 पूल	कोसळतात.

८	 पेक्ा	अवधक	 	 संपणूथा	 विनाश,	 तसुनामरीला	चालना	 वमळते.	 (समुद्र	 तळाशरी	झालयास)	 	 	 	 	

्पूर :
	 जगभरात	 अनेक	 देशांमधये	 पूर	 येतात.	 भारतात	 जिळपास	 ६५%	 मैदानरी	 प्रदेशात	 या	आपततरीचा	 प्रभाि	 वदसून	
येतो.	 वब्हार,	 उततर	 प्रदेश,	 म्हाराष्ट्,	 पक्शचम	बंगाल,	 ईशानयकडरील	 राजये	आवण	ओडरीशा	 या	 राजयांत	 िारिंार	 पूरक्सरतरी	
वनमाथाण	्होते.	 पूर	 दोन	प्रकारचे	असतात.	पव्हला	प्रकार	 म्हणजे	 नदरीपात्रात	नदरीचया	धारणक्मतेपेक्ा	खूप	मोठ्ा	प्रमाणािर	



17

पाणरी	येते.	पाणलोट	के्त्राकडून	येणारा	पाणयाचा	प्रिा्ह	नदरीलगतचया	सखल	प्रदेशात	पूरद्सरतरी	वनमाथाण	करतो.	दुसरा	प्रकार	
म्हणजे	 मोठ्ा	प्रमाणािर	 पजथानयिृष्री	झालयाने	 पाणयाचा	 वनचरा	 ्होणयास	मागथा	 रा्हत	ना्हरी.	श्हररी	भागात	जागोजागरी	 पाणरी	
साचते.	 या	 पाणयाचया	 प्रिा्हािर	 वनयंत्रण	 ठेिणे	 अिघड	असते.	आजकाल	 पजथानयविषयक	 माव्हतरी	 संवनयंत्रणामुळे	 पुराचरी	
पूिथासूचना	 वमळू	शकते.	 तयामुळे	लोकांचे	 तातपरुते	 सरलांतर	करून	जरीवित्हानरी	 टाळता	 येते.
	 पूरद्सरतरीमुळ	ेमनुष्य्हानरी	ि	वितत्हानरी	्होते.	साचलेले	पाणरी	वनयंत्रणाबा्हेर	असलयाने	घरे,	मालमतता,	वपके,	जनािर	े
यांचा	नाश	्होतो.	पाणयात	बुडून	मृतयू	पािणे,	गंभरीर	दुखापत	्होणे	असे	अनरथा	घडतात.	रसत,े	पूल,	रेलिेमागथा,	ऊजाथासाधने,	
मोबाईल	 टॉिसथा,	संपक्क	 साधने	 नादुरुसत	 ्होतात.	 पूरद्सरतरी	जासत	काळ	 राव्हलरी	 तर	साररीचया	 रोगांचा	 प्रादुभाथाि	 िाढतो.

्पूरक्स्तरी  
भूस्खलन :
 डोंगराळ	 प्रदेशाचया	 तळाचा	आधार	अपक्यामुळे	 नष्	झालयास	कडांचे,	खडकांचे,	 तरीव्र	 उताराचे	 भाग	खालरी	
कोसळतात	 याला	 भूसखलन	 असे	 म्हणतात.	 प्रचंड	 पािसासारखया	 नैसवगथाक	 कारणांनरी	 वकंिा	 रेलिेमागथा,	 कालिे,	 बोगदे	
खणताना,	 तसेच	 गौण	खवनजे,	 मुरुम,	 दगड	खोदताना	झालेलया	 मानिरी	 ्हसतक्ेपाने	 भूसखलन	्होऊ	शकते.
	 २००५	 मधये	 रायगड	 वजलह्यातरील	 जुई	 गािातरील	 दुघथाटनेत	 भूसखलनामुळे	 अनेक	 लोक	 मृतयुमुखरी	 पडले.	 पुणे	
वजलह्यातरील	 माळरीण	 गािात	 २०१४	 मधये	 मोठ्ा	 प्रमाणात	 दरड	 कोसळून	 भूसखलनाचरी	 घटना	 घडलयाचे	 आपलयाला	
मा्हरीतच	 आ्हे.	 	 भूसखलनाचरी	 संभावयता	 लक्ात	 घेऊन	 भूसखलनाचरी	 कारणे	 शोधणे,	 तयाला	 प्रवतबंध	 करणे,	 तिररत	
उपाययोजना	करणे	 याबाबत	 वनयोजन	करणे	 व्हताि्ह	ठरते.

रारगड वजलह्ातरील जुई रे्रील भूस्खलन - २००५
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्पुणे रिलह्ातरील माळरीण रे्रील भूस्खलन - २०१४
तसुनामरी :
	 ‘तसुनामरी’	 या	 जपानरी	 शबदाचा	 अरथा	 ‘मोठरी	 लाट’	 असा	 आ्हे.	 समुद्राचया	 तळाशरी	 उद्भिलेलया	 भूकंप	 ि	
जिालामुखरीमुळे	या	लाटा	उद्भितात.	भारतात	वडसेंबर	२००४	मधये	व्हंदरी	म्हासागराचया	वकनाररी	प्रदेशात	तसुनामरी	आपततरी	
वनमाथाण	 झालरी	 ्होतरी.	 माचथा	 २०११	 मधये	 प्रचंड	 प्रमाणातरील	 भूकंपामुळ	े तसुनामरी	 वनमाथाण	 ्होऊन	 जपानमधये	 प्रचंड	 नुकसान	
झाले	 ्होते.	 तसुनामरी	 लाटांचरी	 उंचरी	 साधारणपणे	 ३०	 मरीटरपयांत	 असते.	 (१०	 मजलरी	 इमारतरीइतकी	 उंच)	 सद्	 क्सरतरीत	
तसुनामरी	लाटांबाबत	सतक्कता	वनमाथाण	करणाररी	यंत्रणा	उपलबध	आ्ेह.	तसुनामरी	लाटा	समुद्र	वकनाऱयालगतचया	प्रदेशात	सुमारे	 
१	 वक.मरी.	 पयांत	 पो्होचतात.	 तसुनामरी	 लाटांमुळ	े वकनाररी	 प्रदेशात	 प्रचंड	 प्रमाणात	 जरीवित	 ि	 वितत्हानरी	 ्होते.	 पायाभूत	
सुविधांचा	 विधिसं	 ्होतो.	 संपक्क	 साधनांचा	 अभाि,	 साररीचया	 रोगांचा	 प्रसार	 ि	 वकनाररी	 प्रदेशातरील	 शेतरीचा	 ऱ्हास	 ्हे	
तसुनामरीचे	 दुययम	 प्रकारचे	 दुष्पररणाम	आ्ेहत.

तसनुामरी ला्टा दश्य्वणारे रचत्र - २००४
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चक्ी्वादळे :
	 ्हिामानातरील	 तरीव्र	 बदलांमुळे	 चक्रीिादळे	 वनमाथाण	 ्होतात.	 चक्रीिादळे	 जवमनरीिर	 तसेच	 समुद्राचया	 पृष्भागािर	
वनमाथाण	 ्होतात.	 समुद्रात	 िारिंार	 चक्रीिादळे	 ्होतात	 ि	 तरी	 विधिंसक	 असतात.	 चक्रीिादळामुळ	े घरे	 पडतात,	 पायाभूत	
सुविधा	 उद्	धिसत	 ्होतात,	 झाडे	 उनमळून	 पडतात,	 विद्ुत	 तारा	 तुटतात	आवण	 संपक्क	 तुटतो.	 चक्रीिादळे	 पाऊस	 घेऊन	
येतात.
	 भारताचा	 पूिथा	 वकनारा	अनेकदा	चक्रीिादळे	अनुभितो.	चक्रीिादळयुक्त	्हिा	 २००	 वकमरी	 प्रवत	 तासांपेक्ा	जासत	
िेगाने	 िाहू	 शकते.	 चक्रीिादळाच	े केंद्रसरान	 उच्च	 दाबाचे	 वकंिा	 कमरी	 दाबाचे	 अस	ू शकत	े ि	 तयाभोितरी	 आसपासचरी	
्हिा	 वफरते.	चक्रीिादळ	ेघड्ाळाचया	 वदशेने	 वकंिा	घड्ाळाचया	 विरुद्	 वदशेने	 वफरू	शकतात,	यास	चक्रीिादळे	 वकंिा	
विरोधरी	चक्रीिादळे	असे	 म्हटले	जाते.	 ्हिामान	खातयाचे	 उपग््ह	आपलयाला	चक्रीिादळे,	 तयांचरी	 उतपततरी,	 ्हालचालरी	ि	
वदशा	 यांबद्दल	सविसतर	 माव्हतरी	 देऊ	शकतात.

                चक्ी्वादळ                        चक्ी्वादळामुळे झालेले नुकसान - ओरडशा १९९९

दुषकाळ, अरत्वृष्री आरण ढगफु्टरी :
	 अवतिृष्री	 आवण	 ढगफुटरी	 ्हे	 अचानक	 उद्भितात.	 यांचरी	 भौगोवलक	 वयाप्तरी	 ्हरी	 सरावनक	 सिरूपाचरी	 असते.	
दुष्काळ	्हे	 वधमया	गतरीने	 पररणाम	करतात	आवण	मोठ्ा	प्रमाणािर	भूप्रदेश	 वयापतात.	आता	ढगफुटरी	ि	पाऊस	यांबद्दल	
्हिामान	 खातयाचया	 रडारांद्ारे	 पूिथासूचना	 उपलबध	 ्होते.	 दुष्काळरी	 पररक्सरतरी	 ्हरी	 पाऊस	 ि	 भूजल	 पातळरीिर	 अिलंबून	
असते.	 पाऊस	ि	 पाणयाचया	 मोजणरीचया	आधार	े याचा	अंदाज	करता	 येऊ	शकतो.    

   मान्वरनरम्यत आ्पततरी

रसत ेअ्पघात :
	 रसतयािररील	 अपघात	 ्ेह	 साततयाने	 घडत	 असतात.	 भरधाि	 िेगाने	 वनष्काळजरीपणे	 िा्हन	 चालिणे,	 िा्हतूक	
वनयमांच	ेउल्ंघन	करणे,	चौकातरील	िा्हतुकीच	े वसग्नल	न	पाळणे,	मद्धुंद	अिसरेत	िा्हन	चालिणे,	गदवीत	अवतिेगान	े
िा्हन	चालिणे,	िा्हनाचरी	सुक्सरतरी	न	तपासणे,	मोबाईलिर	बोलत-ऐकत	िा्हन	चालिण	ेअशा	कारणांमुळ	ेरसते	अपघात	
्होतात.	 तसेच	 खराब	 रसते	 ि	 िाईट	 ्हिामानामुळेदेखरील	अपघात	 ्होतात.	 पायरी	 चालणाऱया	 वयक्तींकडून	 योगय	 दक्ता	 न	
घेणयाने	अपघात	्होणयाचरी	शकयता	असते.	भर	 रसतयात	िा्हतुकीचया	मागाथािर	छोट्ा	 विक्रेतयांचरी	 गदवी,	सदोष	िा्हनतळ,	
अवतक्रवमत	घटकांचरी	गदवी	इतयादींमुळे	अडरळ	ेवनमाथाण	्होतात.	वनयोजनबद्	िा्हतुकीत	अडरळ	ेआलयाने	अपघात	घडून	
येतात.	ते	टाळणयासाठरी	दुचाकी	चालकाने	्हेलमेटचा	िापर	करािा	ि	चारचाकी	िा्हनचालकाने	सरीटबेलटचा	िापर	करािा.	 
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आग :
 भारतात	आगरीत	 मृतयू	 पािणाऱया	 लोकांचरी	 संखयासुद्ा	 प्रचंड	आ्हे.	 भारतात	 जिळपास	 ८%	 मृतयू	आगरीमुळे	
्होतात.	 सणसमारंभातरील	 फटाके	 ि	 आवतषबाजरीमुळे	 लागणाररी	 आग	 म्हाभयंकर	 रूप	 धारण	 करते	 तसेच	 घरगुतरी	
सियंपाकासाठरी	िापरात	येणाऱया	गॅस	गळतरीमुळ	ेआगरीला	सामोरे	जािे	लागते.	कारखानयांमधये	यंत्रसामुग्री	वकंिा	औद्ोवगक	
प्रवक्रयेतरील	 वबघाडामुळेदेखरील	आग	लागू	शकते.

   औद्ोरगक अ्पघात

		 िाढत	े औद्ोवगकीकरण	 ि	 सियंचवलत	 उतपादनतंत्र	 पद्तरीमुळे	 औद्ोवगक	 आपततरीचे	 प्रमाण	 िाढले	 आ्हे.	
भारतातरील	 १९८४	 चरी	 भोपाळ	 िायूदुघथाटना	 ्हरी	 जगातरील	 सिाथात	 मोठरी	औद्ोवगक	आपततरी	 मानलरी	 जाते.	औद्ोवगक	
आपततरी	्हरी	आग	लागणे,	रसायनांचरी	गळतरी	ि	िायू	गळतरीमुळे	्होते.	बहुतांश	अपघात	्ेह	मानिाचया	वनष्काळजरीपणामुळे,	
मानिरी	चुकांमुळे,	अपुररी	ि	अयोगय	पूिथातयाररी	असलयामुळे,	सुरवक्ततेचरी	दक्ता	न	घेतलयामुळे	उद्भितात.	भूकंप,	तसुनामरी	
यांसारखया	 नैसवगथाक	घटनांमुळे्हरी	अशा	आपततरी	 वनमाथाण	 ्होऊ	शकतात.

   िैर्वक आ्पततरी

	 नैसवगथाक	आपततरी	ि	मानिरी	घटकांमुळे	या	आपततरी	वनमाथाण	्होतात.	नद्ांचे	पाणरी	दूवषत	्होणे,	कचऱयाचे	साम्ाजय	
िाढणे,	 उघडरी	गटारे	 ि	नालयांचरी	िाढतरी	संखया,	 सिचछतेकड	े दुलथाक्	करण	ेया	सियींमुळे	साररीचे	 रोग	फैलाितात.	पाणरी	
साचू	 वदलयामुळे	 डासांचरी	 उतपततरी	 िाढते,	 दूवषत	 अन्	 ि	 पाणरी	 यांद्ारे	 जैविक	आपततरी	ओढिते.	 कॉलरा,	 टायफॉईड,	
मलेररया,	 डेंगयू,	 वचकन	 गवुनया	 अशा	 रोगांचा	 प्रादभुाथाि	 िाढतो.	 दूवषत	अन्,	 बराच	 काळ	 साचून	 राव्हलेल	े पाणरी,	 दूवषत	
पाणरी	 यामुळ	े डासांचा	फैलाि	 ्होऊन	 रोगांचा	 प्रसार	झपाट्ाने	 ्होतो.

   प्ररतबंध आरण सजिता 

	 प्रवतबंध	आवण	सजजता	्हे	आपततरी	 वयिसरापनाचे	दोन	म्हत्िाचे	घटक	आ्हेत.	या	घटकात	आपण	आपततरीला	
तोंड	 देणयासाठरी	 प्रवतबंध	ि	 पूिथावनयोजनासाठरी	काय	करता	 येईल	याविषयरी	 माव्हतरी	घेणार	आ्होत.

प्ररतबंध
	 निरीन	संशोधन	तंत्रामुळे	मानिवनवमथात	आपततींबाबत	पिूथावनयोजन	करण	ेस्हज	शकय	झाले	आ्हे.	पिूथावनयोजनाचया	
ककृवतयुक्त	 उपायांमुळे	 आपततरीवनयंत्रण	 शकय	 झाले	 आ्हे.	 आपततरी	 वनिारणासाठरी	 ि	 वनयंत्रणासाठरी	 शासनाबरोबर	 प्रतयेक	
नागररकाचरी	 भूवमकासुद्	धा	 म्हत्िाचरी	 आ्हे.	 अवतिृष्री,	 भूकंप-भूगभथा	 ्हालचालरी,	 िरीज	 कोसळण	े यांसारखया	 नैसवगथाक	
आपततींना	प्रवतबंध	करणे	शकय	ना्हरी,	परंत	ुजरीवित	ि	वितत्हानरी,	पायाभूत	सुविधांचा	विधिंस	टाळणयासाठरी	उपाय	योजता	
येतात.	 यातून	आपततींचरी	 तरीव्रता	कमरी	करता	 येते.	 या	ककृतींना	 उपशमन	 म्हटल	ेजाते.

सजिता 
	 आपलया	सभोितालरी	मोठ्ा	प्रमाणािर	 वनसगथावनवमथात	ि	मानिवनवमथात	धोक	ेआ्हेत.	या	धोकयांपासून	बचाि	करणे	
अतयंत	 म्हत्िाच	ेआ्ेह.	आपततरी	 वनमाथाण	 ्होऊ	नये	 म्हणून	 या	धोकयांना	 प्रवतबंध	करणयासाठरी	 प्रयतन	करण	े गरजेचे	आ्हे.	
आपततरीकाळात	आपततरीग्सतांचरी	 	 तिररत	 सुटका	 करणे,	 आपततरीचा	 प्रभाि	 कमरी	 करणे,	 आपततरीला	 धैयाथाने	 तोंड	 देणे,	
आपततींचा	सामना	करणयासाठरी	विविध	उपाय	योजना	राबिण	ेम्हणजेच	‘सजजतेसाठरी	पूिथावनयोजन’	करणे	्होय.	आपततरीला	
सामोर	ेजाणयासाठरी	नागररकांना	आपततरीपिूवी	ि	आपततरीकाळात	म्हत्िाचया	सूचना	देणे,	जनजरीिन	पूिथापदािर	आणणयासाठरी	
सितंत्र	 यंत्रणा	 राबिणे,	आपततरीग्सतांना	आधार	 देणे,	 सा्हायय	करण	े यांसारखया	 उपाययोजना	आपततरी	 वयिसरापनाकडून	
राबिलया	जातात.
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आपत्ती व्यवस्थापन चक्र

   आपत्ती व्यवस्थापन प्रक्क्र्यथा

पथा्यरती १ :  आपल्या सभोवतयाली असुरक्षिततया, भीती क्िरयामाण करणयाऱ्या संभयाव् धोक्यांचे आकलि व वर्गीकरण करणे. 
्यालयाच ‘धोक्यांचे आकलि’ करण्याचया टपपया म्हणतयात.

पथा्यरती २ :  संभयाव् धोक्यांिया प्रक्तबंध करणे, थयांबवणे ्यासयाठी सक्रि् उपया् ्ोजणे. ्यालयाच 'प्रक्तबंधयातरक उपया् 
्ोजियांचया टपपया’ म्हणतयात.

पथा्यरती ३ : जेव्हया िैसक्र्माक संकटे व आपततीचे क्ि्ंत्रण करणे व प्रक्तबंध करणे शक् िसते तेव्हया ्या आपततीपयासूि 
्होणयारया तोटया, क्वधवंस करी करण्यासयाठी कृती करणे/उपया् शोधणे, ्यालयाच ‘उपशरियाचया टपपया/संकटयाची 
तीव्रतया करी करण्याचया टपपया’ म्हणतयात.

पथा्यरती ४ :  धोक्यांपयासूि क्िरयामाण झयालेल्या आपततींचया सयारिया करण्यासयाठी क्ि्ोजि करणे, त्यारी करणे, कृती कया्मारिर 
त्यार करणे. व्क्ी, कुटुंब, र्याव, श्हर, रयाज् व रयाष्ट्ी् पयातळीवर आपततीपूवमा व्वसथयापियाबयाबत   
आरयाखडया कृती कया्मारिर त्यार करणे. ्यालयाच ‘आपततीलया सयारोरे जयाण्याच्या पवूमात्यारीचया टपपया’ म्हणतयात. 
वरील चयार टपप/ेपया्ऱ्या म्हणजेच आपततीपूवमा सक्रि्तेचया/क्वकयासयाचया भयार् सरजलया जयातो.

पथा्यरती ५ :   प्रत्षियात आपतती उद्भवल्यािंतर आपततीग्रसत षिेत्रयातील जीक्वत, रयालरततया, पया्याभूत सुक्वधया इ. घटकयांचे 
पुिवमासि करणे, उद्भवलेल्या संकटयांिया तोंड देणे, संकटयातूि सुटकया करण्यासयाठी प्र्ति करणे, आपततीग्रसतयांिया 
सया्हयाय् करणे ्यालयाच ‘आपततीकयाळयातील प्रत्षि कृतीचया टपपया’ म्हणतयात.

पथा्यरती ६ :   आपततीग्रसत भयार्यात सथै्मा क्िरयामाण करणे, क्वसकळीत जिजीवि पूवमापदयावर आणणे. पया्याभूत सुक्वधया, संपक्क 
सयाधिे, रसते, रेलव े्या सकु्वधयांची पुिबयाांधणी करणे ्यालयाच ‘आपततीिंतर आपततीग्रसतयांचे पिुवमासि करण्याचया 
टपपया’ म्हणतयात.

• Identify Hazards and 
Threats 

• Take Preventive and 
Mitigation Measures

• Prepare for Responding  

• Relief
• Immediate recovery to 

semi-normalcy
• Rehabilitation of life and 

restoration of infrastructure

Immediate rescue and relief 

Phase 1 : Pre Disaster phase

Phase 3 : Post Disaster phase

Further development 
and resilience

Phase 2 : During Disaster phase
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१.	 नैसवगथाक	ि	मानिवनवमथात	 (मानिरी	चुका	 वकंिा	 वनष्काळजरीपणामुळे	झालेले)	आपततींचा	 तक्ता	तयार	करा.

२.	 	इंटरनेटचया	 सा्हाययान	े भारताचया	 भूकंपप्रिण	 क्ेत्राचा	 नकाशा	 प्हा.	 भारताचा	 राजकीय	 नकाशा	 घया	 आवण	 तया	
नकाशािर	भूकंपप्रिण	 के्त्र	काढा	आवण	 सपष्पणे	 िेगिेगळा	क्ेत्रांचरी	 मांडणरी	करा.

अ.	क्र. नैसवगथाक	आपततरी मानिवनवमथात	आपततरी

उ्पक्रम 
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३.	 	आपलया	पररसराचे	सितेक्ण	करा	(आपलया	सित:चया	घरास्ह)	आवण	जया	इमारतरी	जुनया,	संरचनातमकदृष्ट्ा	कमजोर	
ि	 असुरवक्त	 असतरील	 तयांचरी	 सूचरी	 बनिा.	 खूप	 असुरवक्त,	 अंशत:	 असुरवक्त	आवण	 सुरवक्त	 अशा	 तरीन	 याद्ा	
तयार	करा.

४.	 	प्ररमोपचार	 पेटरीतरील	आिशयक	िसतूंचरी	 यादरी	 तयार	करा.
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	 आपण	मागरील	प्रकरणात	 मानिवनवमथात	 तसेच	 नैसवगथाक	आपततींचा	अभयास	केला.	आपततरी	 वयिसरापनाचे	कायथा	
अनेक	 घटक	 कररीत	 असतात.	 या	 प्रकरणात	 आपततरी	 वयिसरापनातरील	 लष्कराचया	 कायाथािर	 प्रामुखयाने	 लक्	 केंवद्रत	 
केले	आ्हे.

   नैसरग्यक आ्पततींचे राष्ट्रीर सुररक्तते्वर ्होणारे ्पररणाम

	 आपततींमुळे	जरीवित,	वितत,	सरािर	्हानरी	्होते.	तयाचबरोबर	सामावजक	ि	आवरथाक	समसया	वनमाथाण	्होतात.	तयाचे	
राष्ट्रीय	सुरवक्ततिेरदेखरील	 विपररीत	 पररणाम	 ्होतात.	 तया	संदभाथात	का्हरी	 उदा्हरण	े वदलरी	आ्हेत.
 १. भूकं्प : २००१	 मधये	 गुजरातमधरील	 भूकंपाने	 ्हिाईदल	 तसेच	 लष्कराचया	 केंद्रांचरी	 नासधूस	 झालरी	 ्होतरी.	

वसकीममधरील	भूकंपाने	भूसखलन	्होऊन	दळणिळणािर	विपररीत	पररणाम	झाला.	तयामुळे	लष्कराला	साधनसामग्री	
पुरिणयात	अडचणरी	आलया	 तसेच	सैनयदलाचया	 िा्हतुकीिर	 पररणाम	झाला.

 २. ढगफु्टरी  : 	लडाख,	 विशेषत:	ले्हमधये	झालेलया	ढगफुटरीमुळे	 िा्हतुकीिर	 पररणाम	झाला	आवण	सैनयाला	साधन	
सामग्री	 पुरिणयात	अडचण	आलरी	 ्होतरी.	

 ३. चक्ी्वादळ : ओवडशातरील	चक्रीिादळाचा	 तडाखा	भारताचया	 नौदलाचया	 तळांना	 बसला	 ्होता.
 ४. तसुनामरी : वडसेंबर	 २००४	 चया	 तसुनामरीने	 विशाखापट्टणम्	 ि	 अंदमान	 वनकोबार	 येररील	 नाविक	 दलांचे	 नुकसान	

झाले.	तसेच	अंदमान	 वनकोबारमधरील	्हिाई	दलाचया	तळाला	ि	धािपट्टरीला	्हानरी	पोचलरी	्होतरी.	जयामुळे	का्हरी	
वदिस	तेररील	कायथा	 बंद	 पडल	े ्होते.

 ५. ्पूर :	केदारनार	येररील	पुरामुळे	दळणिळणाला	फटका	बसला.	तयामुळे	 व्हमालयाचया	मधय	भागातरील	तसेच	चरीन	
लगतचया	सरीमा	क्ेत्राकडे	 साधनसामग्री	 पो्होचिणयास	अडचण	 वनमाथाण	झालरी	 ्होतरी.

 ६. आग :	आगरीमुळे	लष्कराचया	 राखून	 ठिेलेलया	 दारूगोळा	साठ्ांच	े नुकसान	झाले	आ्हे.	
 ७. सागररी आ्पततरी :	नौदलाचया	पाणबुडरीला	लागलेलया	आगरीमुळे	ि	 तयामुळे	झालेलया	सफोटांमुळे	भारताला	२०१३	

मधये	 एक	पाणबुडरी	 गमिािरी	लागलरी.	

   राष्ट्रीर आ्पततरी वर्वस्ा्पन प्रारधकरण (National Disaster Management Authority)

	 	 नैसवगथाक	आपततींचे	 एकूण	 वयिसरापन,	प्रवतसाद	आवण	मदतरीबाबत	समनिय	करणयाचरी	प्रारवमक	जबाबदाररी	 ्हरी	
केंद्र	सरकारचया	ग्ृह	खातयाचरी	असते.	पंतप्रधान	्हे	 राष्ट्रीय	आपततरी	 वयिसरापन	प्रावधकरणाच	ेअधयक्	असतात	तर	 राजय	
आपततरी	 वयिसरापन	 प्रावधकरणाचे	 प्रमुख	 ्ेह	 तया	 तया	 राजयाचे	 मुखयमंत्ररी	 असतात.	 ह्या	 संघटना	 भारतातरील	 आपततरी	
वयिसरापनाबाबत	कायथा	करतात.	नैसवगथाक	ि	मानिवनवमथात	आपततींना	सामोरे	जाणयासाठरी	राष्ट्रीय	आपततरी	प्रवतसाद	दलाचरी	
National	Disaster	Response	Force	 (NDRF)	 वनवमथातरी	केलरी	 गेलरी	आ्हे.	 	
	 सरीमा	 सुरक्ा	 दल,	 केंद्ररीय	 राखरीि	 पोलरीस	 दल,	 केंद्ररीय	 औद्ोवगक	 सुरक्ा	 दल,	 भारत	 वतबेट	 सरीमा	 पोलरीस	
आवण	 सशसत्र	 सरीमा	 दलांचे	 सैनयदल	 NDRF	 मधये	 घेतले	 गेले	 आ्हे.	 तयातरील	 प्रतयेक	 बटावलयनमधये	 अवभयावंत्रकी,	
तंत्रज्,	 इलेक्कटट्वशयन,	 शिान	 परक	 आवण	 िैद्कीय	 विशेषज्ांचा	 समािेश	 केला	 जातो.	 तयांना	 रासायवनक,	 जैविक,	
रेवडओलॅावजकल	आवण	आक्णिक	आपततींना	 सामोर	े जाणयाचे	 प्रवशक्ण	 वदलेल	े असते.	 भारतातरील	 संिेदनाक्म	 क्ेत्राचा	
आराखडा	 तयार	 करून,	 आपततरीचया	 वठकाणरी	 तिररत	 पोचता	 येऊ	 शकेल	 अशा	 ्ेहतूने	 NDRF	 चया	 बटावलयनस	 १२	
वठकाणरी	 सरावपत	केलया	आ्हेत.

आ्पततरी वर्वस्ा्पनातरील लषकराचे कार्य  प्रकरण ४.



25

   आ्पततरी वर्वस्ा्पनात लषकराचरी जबाबदाररी ्व कार्य

	 एखाद्ा	 संकटामधये	 आपततरी	 वयिसरापनासाठरी	 जशरी	 NDRF	 चरी	 प्रारवमक	 जबाबदाररी	 असते,	 तसेच	 तया	
समसयेला	सामोरे	जाणयासाठरी	संरक्ण	मंत्रालयाचया	अवधकारात	असलेलया	लष्करालादेखरील	पाचारण	केल	ेजाते.	लष्कर	्हे	
कायथा	नागररी	वयिसरलेा	केलेलरी	मदत	या	नािाखालरी	करते.	राष्ट्ाचया	जनतेचरी,	तयाचया	साधन-संपततरी	आवण	राष्ट्व्हताचरी	
नैसवगथाक	 वकंिा	 मानिवनवमथात	आपततरीपासून	सुरक्ा	करणे	 ्हे	 ते	कायथा	असते.
	 ्हे	कायथा	सुकर	्होणयासाठरी	संपूणथा	राष्ट्ाचरी	कायाथातमक	अवधकारक्ेत्रात	आखणरी	करून	युद्	धकालरीन	तसेच	शांततेचया	
काळात	आपततींना	सामोरे	जाणयासाठरी	 वनयोजन	केले	 गेल	ेआ्हे.	साधनांचरी	 उपलबधता,	उच्च	प्रतरीचरी	 वशसत	ि	प्रवशक्ण	
आवण	 प्रवतसाद	 देणाररी	 संघटना	 यामुळे	आपततरी	 वयिसरापनात	लष्कर	सक्मतेने	कायथा	करू	शकते.	 सरकारद्ारे	आपततरी		
वयिसरापनात	शेिटचा	 पयाथाय	 म्हणून	लष्कराला	 पाचारण	केले	 जाते.
	 लष्कराचे	कायथा	 ्ेह	तरीन	टपपयात	असते.	(१)	आपततरी	येणयापूिगी	करणयाचे	 वनयोजन	(२)	संकटाचरी	आगाऊ	िाताथा	
वमळालयानंतर	करणयाचरी	 तयाररी	 (३)	आपततरी	आलयानंतरच	ेकायथा	

१. आ्पततरी ्पू्ववीचा टप्पा
	 ह्या	टपपयात	संभावय	आपततरीला	सामोरे	जाणयासाठरी	वनयोजन	केल	ेजाते.		वनयोजनात	प्रामुखयाने	खालरील	गोष्ींचा	
समािेश	करता	 येतो.
 �	 संभावय	धोकयांचे	अिलोकन
 �	 भौगोवलक	माव्हतरी	 प्रणालरीचा	 (GIS)	िापर	करून	नकाशांचे	 नूतनरीकरण
 �	 लष्कररी	 ि	 नागररी	 िसतयांदरमयानचया	 दळणिळणाचया	साधनांचरी	 तपासणरी.

(Ref.: www.ndrf.gov.in/ndrf)
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 �	 साधन	सामग्ींचरी	 तळे,	 ्हेवलकॉपटर	 उतरिणयासाठरी	लागणाररी	जागा	 ि	सोयरी	 यांबाबत	 वनणथाय	घेणे.

 �	 आकक्समत	येणाऱया	समसयांसाठरी	 वनयोजन	करणे.

२.    संक्ट्वाततेचा ्टप्पा

संभावय	धोकयाचरी	पिूथासूचना	वमळालयानंतरचा	्हा	टपपा	आ्हे.	्हरी	पूिथासूचना	पूर,	चक्रीिादळ,	तसुनामरी	इतयादींबाबत	
असू	शकते.	जर	नागररी	 वयिसरलेा	असे	िाटल	ेकी	संभावय	धोका	फार	मोठा	असणयाचरी	शकयता	आ्हे	तर	ते	लष्कराला	
ह्याबाबत	जागरूक	करतात.	यामुळे	लष्कर	तया	धोकयाला	सामोरे	जाणयाचया	तयाररीत	राहू	शकते.	मग	लष्कर	दळणिळणाचरी	
साधने	 वयिक्सरत	चालू	असलयाचरी	 ि	 योगय	साधनसामग्री	 एकवत्रत	असलयाचरी	खात्ररी	करते.

३.    आ्पततरीनंतरचा प्ररतसाद

आपततरी	 वनमाथाण	झालरी	की	लष्कर	खालरील	कायथा	करते.

 �	 जे	लोक	आपततरीत	सापडले	आ्ेहत	 तयांचा	शोध	घेण	े ि	 तयांना	 िाचिणे.

 �	 िाचिलेलया	लोकांचे,	 तसेच	 जयांना	धोका	असेल	 तयांचे	 सरलांतर	करणे	आवण	 तयांचया	 वनिाऱयाचरी	सोय	 वनमाथाण	
करणे.

 �	 अतयािशयक	साधन	सामग्री,	खाद्	(भोजन)	सामग्री,	 िैद्कीय	मदत	 पुरिणे.

सरलसेना,	 नौसेना	 तसेच	 िायुसेना	 गरजेनुसार	 ्ेह	 कायथा	 पार	 पाडतात.	 उदा्हरणारथा	 नौदल	 समुद्रात	 वकंिा	 पूरात	
अडकलेलया	लोकांना	िाचिणयासाठरी	कायथा	करू	शकते,	्हेवलकॉपटरद्ार	ेिायुसेना	आपततरीत	अडकलेलयांचरी	सुटका	करू	
शकते,	 वकंिा	 विमानाद्ार	े िैद्कीय	मदत,	अन्ाचरी	 पाकीट	े पुरिू	शकते	आवण	 वनिारा	 तसेच	 वजरे	 सरावनक	पातळरीिर	
दंगे	 वकंिा	 व्हंसाचार	चालू	असेल	तरेे	 सरल	सेना	लष्कर	 तैनात	करू	शकते.

   लषकराचे आ्पततरी वर्वस्ा्पनातरील कार्य संरक्प्त्पणे 

 १. अरधकार क्ेत्र आरण रनरंत्रण – संकटादरमयान	मदतरीसाठरी	संयोजन	ि	वनयंत्रण	करणयासाठरी	एक	मधयितवी	अवधकार	
क्ेत्र	असणयाचरी	 गरज	आ्ेह.

 २. से्वा्पुर्वठा करणराचरी सोर –	अन्	ि	पाणयासारखरी	साधन	सामग्री	 पुरिणे	 तसेच	 दळणिळणाचरी	साधने	कायथारत	
ठेिणे	 गरजेचे	असते.

 ३. संक्टग्रसतांसाठरी छा्वणरा उभारणे ्व तरा चालू ठे्वणे -	कोणतया्हरी	आपततरीग्सत	लोकांना	अशा	छािणयाचंरी	गरज	
असते.

 ४. ्वैद्कीर मदत – तातपुरते	 दिाखाने	 सुरू	करून	तातडरीचरी	 िैद्कीय	मदत	 पुरिलरी	जाते.	

 ५. रसते ्व ्पुलांचरी बांधणरी ्व दुरूसतरी – आपततरीग्सतांना	 तातडरीने	 साधनसामग्री	 पोचिणयासाठरी	 आपततरीमुळे	
कोलमडलेलरी	 रेलिे	 ि	 रसते	 िा्हतूक	 पुन्हा	सुरळरीत	करणयाचरी	 गरज	असते.
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भारतरीर ्वारुसZेoH$Sy>Z ्हेरलकॉप्टरचरा साhmæ`mने मदत ्व बचा्व कार्य

 ्ैवद्कीर मदत ्ूपर ्प[aक्स्तरीत बचा्व कार्य करताना लषकर

 शोध आरण बचा्व नौसेनेचे मदत कार्य
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१.	 खालरी	 वदलेलया	आपततींचया	 िेळेस	 लष्कराने	 जनतेला	 काय	 मदत	केलरी	 ्हे	 शोधून	 काढा	 ि	 तया	 प्रतयेक	 घटनिेर	
माव्हतरी	 वमळिा,	चचाथा	करा	आवण	 वटपण	 वल्हा.

	 i.	 	 गुजरातमधरील	भूकंप	(२००१)-	बावधत	क्ेत्र	:	भूज,	अ्हमदाबाद,	गांधरी	नगर,	कचछ,	सुरत,	सुरेंरिनगर	वजल्हा,	
राजकोट	 वजल्हा,	जामनगर	आवण	जोवधया.

	 ii.	 	 व्हंदरी	म्हासागरातरील	तसुनामरी	(२००४)	-	बावधत	क्ेत्र	:	दवक्ण	भारताचा	का्हरी	भाग	आवण	अंदमान	वनकोबार	
द्रीप	समू्ह.	

उ्पक्रम 
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	 iii.	 	 उततराखंडमधरील	ढगफुटरीमुळे	अचानक	आलेला	पूर	(२०१३)	-	बावधत	क्ेत्र	:	गोविंद	घाट,	केदारनार	मंवदर,	
रुरि	 प्रयाग	 वजल्हा,	 उततराखंड,	 व्हमाचल	प्रदेश	आवण	पद्शचम	 नेपाळ.	

	 iv.	 काशमरीरमधरील	 पूर	 (२०१४)	-	बावधत	क्ेत्र	 :	 श्ररीनगर,	 बंदरीपूर,	 राजौररी	 इतयादरी.
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व्वज्ान, तंत्रज्ान आवण राष्ट्रीर सुरक्ा प्रकरण ५.

	 इयतता	 नििरीचया	 संरक्णशासत्र	अभयासाचया	 पुक्सतकेत	आपण	 ्हे	 वशकलात	 की	 जगात	आपले	 राष्ट्व्हत	आवण	
मूलभूत	 मूलयांचरी	 जपणूक	 करणयासाठरी,	 राष्ट्ाने	 विशिसनरीय	 राष्ट्शक्तरी	 विकवसत	 करण	े गरजेचे	 असते.	 राष्ट्शक्तरीसाठरी	
लागणाऱया	 िेगिेगळा	 घटकांविषयरी्हरी	 तुम्हरी	 जाणून	 घेतले.	 आधुवनक,	 विकवसत	 आवण	 सुबततेकड	े िाटचाल	 करणारे	
एक	 राष्ट्	 व्हायचे	 असेल	 तर	 भौवतक	 घटकांपैकी	 विज्ान,	 तंत्रज्ान	आवण	औद्ोवगक	 उतपादन	 क्मता	 ्हे	 घटक	 राष्ट्ाने	
प्राधानयाने	 विकवसत	करणे	आिशयक	आ्ेह.

   व्वज्ान, तंत्रज्ान आवण अवभरांवत्रकी रांचरातरील ्परस्परसंबंध 

	 बऱयाचदा	 विज्ानाच	े मूलभूत	 ज्ान	आवण	 अवभयांवत्रकी	 यांचा	 मेळ	 घालून	 तंत्रज्ान	 विकवसत	 ्होते.	 उदा्हरणारथा,	
आधरीच	अिगत	असणाऱया	 पद्तरी	आवण	 ज्ानाचा	 िापर	 करून	 विज्ानाने	 विद्ुतसिुा्हकातून	 जाणाऱया	 इलेकटट्ॉनसचया	
प्रिा्हाचा	 अभयास	 करता	 येतो.	 ह्या	 नवयाने	 सापडलेलया	 ज्ानाचा	 उपयोग	 करून	 अवभयंते	 अधथाप्रिा्हरी	 विद्ुतिा्हक,	
संगणक	आवण	 प्रगत	 तंत्रज्ानाचया	 इतर	 का्हरी	 गोष्ींसारखया	 नवया	 साधनांचे	 आवण	 यंत्रांचे	 उतपादन	 करू	 शकतात.	 या	
अराथाने	 िैज्ावनक	आवण	अवभयंते	 या	 उभयतांना	 तंत्रज्	असे	 समजता	 येईल.	 म्हणून	 विज्ान,	 तंत्रज्ान	आवण	अवभयांवत्रकी	
ह्या	तरीन	 के्त्रांना	 संशोधन	ि	 विकासाचया	 उद्देशासाठरी	 प्रसंगरी	 एक	समजणयात	येते.

	 भौवतक	आवण	नैसवगथाक	जगाचया	संरचनेचा	आवण	ितथानाचा	 पद्	धतशरीर	अभयास	 म्हणजे	 विज्ान	 ्होय.	 तंत्रज्ान	 ्हे	
प्रातयवक्क	 (वयाि्हाररक)	 विज्ानाचे	 उद्ोग	 ि	 वयापारासाठरी	 केलेले	 उपयोजन	आ्हे.	 विज्ानातरील	 ज्ानाचा	 िापर	 करून	
प्रातयवक्क	 उद्देशान	ेअक्सततिात	आलेलया	 पद्तरी,	 प्रणालरी	 ि	 उपकरणांचा	 संदभथा	 तंत्रज्ान	 देते.	 एक	आधुवनक	 उदा्हरण	
म्हणजे	 संगणक	 विज्ान	 ि	 इलेकटट्ॉवनकस	 यांचया	 एकवत्रत	 उपयोजनाने	 उदयाला	आलेल	े माव्हतरी	 तंत्रज्ान.	अवभयांवत्रकी	 ्हे	
तर	 गवणत,	 विज्ान,	अरथाशासत्र,	समाजशासत्र	आवण	प्रातयवक्क	ज्ान	 यांचे	 उपयोजन	आ्हे.	 पदारथा,	 घटक,	अिजारे,	 यंत्रे,	
प्रणालरी	शोधून	काढणे,	 तयात	 नािरीनय	आणणे,	आराखडा	 तयार	करणे	आवण	उतपादन	करणे	 यासाठरी	 ते	 मदत	करते.

   व्वज्ान, तंत्रज्ान आवण उदोगांचा भारतातरील व्वकास

  प्राचरीन	आवण	मधययुगरीन	इवत्हासात	डोकािून	पाव्हले	तर	असे	 वदसते	की	भारतान	ेजगाला	खगोलशासत्र,	गवणत,	
िसत्रे-प्रािरणे	आवण	इतर	अनेक	क्ेत्रांमधरील	ज्ान	वदले	आ्हे.	सतरावया	शतकात	भारत	आवरथाकदृष्ट्ा	आवण	सैनयदलाचया	
दृक्ष्ने	 युरोपरीय	 देशांचया	 तुलयबळ	 ्होता.	 सन	 १७८०	 मधये	 वटपू	 सुलतानाने	 वब्वटश	 फौजांशरी	 लढताना	 तयांचयाविरुद्	
अवनिबाण	िापरून	तयांना	चवकत	केले	्होते.	 वब्वटशांनरी	ह्या	अवनिबाणांचरी	नकल	करून	ते	अवनिबाण	सन	१८१२	मधये	
नेपोवलयनचया	विरुद्	ध	िापरले.	परंतु	अठरावया	शतकात	युरोपमधये	झालेलया	औद्ोवगक	क्रांतरीमुळे	युरोपचया	औद्ोवगक	
क्मतेत	िेगाने	बदल	झाला	ि	तरी	झपाट्ान	ेप्रगत	झालरी.	 वब्वटश	अमलामुळ	ेअशरी	औद्ोवगक	क्रांतरी	भारतात	मात्र	घडून	
आलरी	 ना्हरी.	 	

	 	सिातंत्यानंतर	भारताने	विज्ान	आवण	तंत्रज्ानात	मोठरी	भराररी	घेतलरी	आ्हे.	आज	आपला	भारत	देश	अनेक	के्त्रांत	
आघाडरीिर	आ्ेह.	यामधये	शेतरी,	िसत्रोद्ोग,	आरोगय	 रक्ण,	औषधवनवमथातरी,	माव्हतरी	तंत्रज्ान,	अिकाश	तंत्रज्ान,	संरक्ण	
तंत्रज्ान	आवण	आक्णिक	तंत्रज्ान	 यांचा	अंतभाथाि	 ्होतो.	

	 	 	 राष्ट्रीय	 सुरक्ा	 िाढविणयासाठरी	 भारत	 सरकारन	े विज्ान	 ि	 तंत्रज्ान	 क्ेत्रात	 आरंवभक	 पािल	े उचललरी	 आ्हेत.	 
यातरील	 का्हरी	 पािले	 नागररी	 उपयोगासाठरी,	 तर	 का्हींचे	 उपयोजन	 संरक्णासाठरी	 ्होते	 ्हे	 समजणे	 आिशयक	 आ्हे.	 
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उदा्हरणारथा,	 ककृवत्रम	 उपग््हांचा	 िापर	 ने्हमरीचया	 भ्रमणधिनरी	 संपकाथासाठरी	 केला	 जातो,	 तसेच	 तो	 संरक्ण	 फौजांचया	
आपसातरील	संपकाथासाठरी्हरी	केला	जातो.	तयाच	प्रकार	ेअण	ुविज्ानाचा	उपयोग	विद्ुतवनवमथातरीसाठरी	तसेच	आक्णिक	शसत्रासत्रे	 
बनिणयासाठरी्हरी	केला	जातो.	 	

क्विउ्परोगरी तंत्रज्ान : एका	 िेळरी	 एकापेक्ा	 अवधक	 उद्	वदष्े	 साधय	 करणार	े तंत्रज्ान	 म्हणज	े द	्विउपयोगरी	 
तंत्रज्ान	 ्होय.	 लष्कररी	 उद्देशाने	 िापरल	े जाणारे	 म्हागड	े तंत्रज्ान	 शांततामय	 उपयोगाकररता	 नागररकांचया	 
व्हतासाठरी्हरी	 िापरले	 जाऊ	 शकत	े ्हेच	 क्द्उपयोगरी	 िापर	 तंत्रज्ान.	 उदा्हरणारथा	 :	 जागवतक	 क्सरतरी	 प्रणालरी	 
(Global	 positioning	 system	-	GPS)

	 प्रसतुत	पाठात	भारताचया	सुरवक्ततेसाठरी	सैनय	दलाकडून	िापरलया	जाणाऱया	तंत्रज्ानाचया	तरीन	क्ेत्रांिर	भर	 वदला	
आ्हे.	अिकाश	तंत्रज्ान,	आक्णिक	तंत्रज्ान	आवण	 इलेकटट्ॉवनकस.	 ्हरी	सिथा	 ‘क्द्उपयोगरी’	 तंत्रज्ाने	आ्हेत.

   अ्वकाश तंत्रज्ान

 	 मानिरी	अक्सततिासाठरी	आवण	प्रगतरीसाठरी	अिकाश	तंत्रज्ान	्ेह	म्हत्िाचे	आ्हे.	ककृवत्रम	उपग््ह	आता	खूप	वठकाणरी	
िापरले	जात	आ्हेत.	उदा.,	्हिामानशासत्र,	दूरदशथान	प्रसारण,	भ्रमणधिनरी	दूरभाष्य,	वदशादशथान	आवण	आंतरजाल.	अिकाश	
प्रणालींचा	उपयोग	अनेक	क्ेत्रांमधये्हरी	्होतो,	जसे	की	विततरीय	वयिसरापन,	वशक्ण,	Tele-Medicine,	विज्ान	संशोधन	
आवण	आपततरी	वयिसरापन.	बाह्य	अिकाशाचा	उपयोग	सैनयाचया	आधारभूत	वक्रयांसाठरी	केला	जातो.	उदा्हरणारथा	भूपृष्	
सितेक्ण,	संपक्क	आवण	वदशादशथान.	डॉ.	विक्रम	साराभाई	आवण	इतर	अनेक	िैज्ावनकांमुळ	ेअिकाश	तंत्रज्ानाला	उल्ेखनरीय	
यश	 लाभल	े आ्हे.	 भारतरीय	 अिकाश	 संशोधन	 संसरेने	 (Indian	 Space	 Research	 Organisation	 -	 ISRO)	
अवनिबाण,	अंतराळयान	आवण	ककृवत्रम	उपग््ह	यांचरी	बांधणरी	ि	प्रक्ेपण	करणयाचयाबाबतरीत	 राष्ट्ाला	 सियंपूणथा	केले	आ्हे.

	 भारतरीय	अिकाश	संशोधन	संसरा	सन	१९६९	मधये	सरापन	झालरी.	वतचे	उद्	वदष्	राष्ट्रीय	विकासासाठरी	अिकाश	
तंत्रज्ान	 कामरी	 आणणे	 ्हे	 ्होते.	 भारताने	 पव्हला	 ककृवत्रम	 उपग््ह	 ‘आयथाभट्ट’	 सन	 	 १९७५	 मधये	 बनिला,	 जो	 सोक्व्हएट	
रवशयाचया	प्रक्ेपक	िा्हनाने	 प्रक्ेवपत	केला	गेला.	भारताचा	 पव्हला	यशसिरी	अिकाश	प्रक्ेपण	कायथाक्रम	सन	१९८३	मधये	
साधय	 झाला.	 ‘रोव्हणरी’	 या	 उपग््हापासून	 सुरुिात	 करून	 इसत्रोने	 ककृवत्रम	 उपग््ह	 प्रक्ेपक	 िा्हने,	 सुधाररत	 ककृवत्रम	 उपग््ह	
प्रक्ेपक	 िा्हने,	 ध्रुिरीय	ककृवत्रम	 उपग््ह	 प्रके्पक	आवण	भूक्सरर	 उपग््ह	 प्रक्ेपक	 िा्हने	 यांचरी	 चाचणरी	 घेतलरी	आ्हे.	 भारतरीय	
सुदूर	 संिेदन	 ककृवत्रम	 उपग््हाचा	 भूपषृ्	 सितेक्णासाठरी	 उपयोग	 ्हे	 भारतरीय	 ककृवत्रम	 उपग््हाचे	 संरक्णासाठरीचे	 पव्हले	 प्रमुख	
उपयोजन	 ्होय.

डॉ. व्वक्रम अंबालाल साराभाई (१९१९-१९७१) भारतरीय	 
अिकाश	कायथाक्रमाचे	 जनक	 म्हणून	डॉ. व्वक्रम साराभाई ओळखले	
जातात.	 भारतरीय	 अिकाश	 संशोधन	 संसरेचरी	 सरापना	 ्हरी	 तयांचरी	 
सिाथात	 मोठरी	 यशसिरी	कामवगररी	आ्हे.	
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   क्े्पणासत्र तंत्रज्ान

 एकाक्तमक	 मागथादवशथात	 के्पणासत्र	 कायथाक्रम	 सन	 १९८३	 मधये	 सुरू	 झाला.	 या	 उपक्रमात	 पाच	 क्ेपणासत्र	 
कायथाक्रमांचा	समािेश	 ्होता	 ते	खालरीलप्रमाणे,	
	 (i)	 ‘अग्नरी’,	 मधयम	 पललयाच	ेक्ेपणासत्र
	 (ii)	 ‘वत्रशूळ’,	जलद	प्रवतवक्रया	करणारे,	कमरी	 पातळरीिररील	 पृष्भागािरून	 ्हिेत	जाणार	ेक्ेपणासत्र	 (SAM)
	 (iii)	‘आकाश’,	 मधयम	त	ेअवधक	उंचरीिर	जाणारे	क्ेपणासत्र	 (SAM)
	 (iv)	‘पृरिरी’	 डािपेचातमक	पृष्भागािरून	 पषृ्भागाकडे	जाणारे	क्ेपणासत्र	 (SSM)
	 (v)	 ‘नाग’,	 तृतरीय	 वपढरी	 रणगाडाविरोधरी	क्ेपणासत्र

	 एकाक्तमक	 मागथादवशथात	 के्पणासत्र	 कायथाक्रमान	े भारताचया	 क्ेपणासत्र	 विकासाचा	 पाया	 तयार	 केला.	 तयानंतर	 
सुधाररत	 तंत्रज्ान	 ि	 क्मतेचरी	 के्पणासत्र	 विकवसत	 केलरी	 गेलरी.	 तयामधये	 ्पृथ्वरी II	 ि	 III	 जवमनरीिरून	 जवमनरीिर	 मारा	 
करणयाचे	 क्ेपणासत्र;	अग्री – III	 ि	अग्री IV	 ्हे	 जवमनरीिरून	 जवमनरीिर	 मारा	 करणार	े मधयम	 पललयाचे	 के्पणासत्र;	 
अग्री V	 जवमनरीिरून	 जवमनरीिर	 मारा	 करणार	े अंतर	 खंडरीय	 क्ेपणासत्र;	 ब्ा्ह् मोस	 सुपरसॉवनक	 क्रझु	 क्ेपणासत्र;	 
रनभ्यर सबसॉवनक	क्रुझ	क्ेपणासत्र;	पाणबुडरीतून	सोडता	येणारे	K4	आवण	K15	क्ेपणासत्र;	प्रद्ुमन	आवण	्पृथ्वरी	्हरी	्हिाई	
संरक्णासाठरी	जवमनरीिरून	आकाशात	मारा	करणाररी	क्ेपणासत्रे	आवण	असत्र	्हे	्हिेतून	्हिेत	मारा	करणार	ेक्ेपणासत्र	विकवसत	 
करणयात	आले	आ्ेह.

   क्े्पणासत्रांचे ्वगगीकरण

	 क्ेपणासत्रांच	े िगवीकरण	 करणयासाठरी	 िेगिेगळे	 वनकष	 िापरले	 जातात.	 तयात	 तयांचा	 पल्ा	 ्हा	 एक	 म्हत्िाचा	
वनकष	असतो.

 ्टलॅक्क्टकल क्े्पणासत्र :	 साधारण	 पल्ा	१५०	 वकमरी	 ते	 ३००	 वकमरी	 (उदा.	 पृरिरी	 I)

 अा्खूड ्पललराचे क्े्पणासत्र	 :	 साधारण	 पल्ा	३००	 वकमरी	 ते	 १०००	 वकमरी	 (उदा.	अग्नरी	 I)

 मधरम ्पललराचे क्े्पणासत्र	 :	साधारण	पल्ा	१०००	वकमरी	ते	३५००	वकमरी	(उदा.	अग्नरी	II	ि	K4	सागररका)

 मधरम दूर ्पललराचे क्े्पणासत्र	 :	 साधारण	 पल्ा	३५००	 वकमरी	 त	े ५५००	 वकमरी	 (उदा.	अग्नरी	 III	 ि	 IV)

 आंतर्खंडरीर क्े्पणासत्र	 :	 साधारण	 पल्ा	–	५५००	 वकमरी	 पेक्ा	अवधक	 (उदा.	अग्नरी	V)

डॉ. ए.्परी.िे. अबदुल कलाम (१९३१-२०१५) इसत्रोचया	 प्रक्ेपक	 
िा्हन	 कायथाक्रमाचया	 उतक्रातंरीचे	 सूत्रधार	 ्होते.	 ते	 भारताचया	 एकाक्तमक	
मागथादवशथात	 क्ेपणासत्र	 विकास	 कायथाक्रमाच	े मुखय	 कायथाकाररी	 अवधकाररी	 
्होते.	 तयांनरी	 संरक्ण	 संशोधन	 ि	 विकास	 संसरेद्ारा	 सिदेशरी	 मागथादवशथात	
क्ेपणासत्रे	 विकवसत	 करणयाचरी	 जबाबदाररी	 सिरीकारलरी.	 तयांना	 भारताचे	
‘वमसाईल	मॅन’	 म्हणून	ओळखल	ेजाते.	डॉ.	कलाम	 वद.	२५	जुलै	२००२	
रोजरी	भारताच	े ११	 िे	 राष्ट्पतरी	झाले.	
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‘आकाश’ क्े्पणासत्र

‘नाग’ क्े्पणासत्र

‘वत्रशूळ’ के््पणासत्र

‘ब्ा््ह मोस’ क्े्पणासत्र

‘्पृथ्वरी’ क्े्पणासत्रे 1 ्व 2

‘अग्री’ क्े्पणासत्र
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SLV-3

ASLV

GSLV Mk II GSLV Mk III

PSLV-XL
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   आक्ण्वक तंत्रज्ान

्पो्खरण चाचणरी स्ळ

	 सिातंत्य	वमळालयानंतर	लगेच	भारताने	आपला	आक्णिक	कायथाक्रम	सुरू	केला.	भारताचे	आक्णिक	धोरण	विकवसत	
करणयात	डॉ.मेघनाद	सा्हा	आवण	डॉ.	्होमरी	भाभा	या	दोन	 िैज्ावनकांनरी	म्हत्िाचरी	भूवमका	बजािलरी.	भारताच	ेआक्णिक	
धोरण	 दोन	 तत्िाभंोितरी	 गुंफलेले	 आ्हे	 :	 शांततामय	 उद्देशाकररता	 आक्णिक	 ऊजाथा	 कामरी	 आणणयासाठरी	 संशोधन	 ि	
विकासाला	चालना	 देणे	आवण	आक्णिक	कायथाक्रमात	 सियंपूणथाता	 प्राप्त	करणे.	

	 अणुऊजगेचा	िापर	विद्ुत	वनवमथातरीसाठरी	करणे	्हा	अणु	संशोधनाचा	सिाांत	म्हत्िाचा	पैल	ूमानला	गेला.	आक्णिक	
ऊजाथा	 ्हरी	 भारताचया	सुरक्ा	आवण	शाशित	 विकास	योजनांमधये	 म्हत्िाचरी	भूवमका	बजािणार	आ्ेह.	 	 								
	 भारत	 सरकारचा	 अणुऊजाथा	 विभाग	 सन	 १९५४	 मधये	 सरापन	 झाला.	 तयाचे	 कायथा	 अणुशक्तरी	 तंत्रज्ान	 विकवसत	
करणे,	आक्णिक	वकरणोतसगथा	प्रारण	तंत्रज्ानाचा	उपयोग	ककृषरी,	िैद्क,	उद्ोग	आवण	मूलभूत	संशोधनात	करण	े्हे	आ्हे.	
भारताला	 तंत्रज्ानाचया	 माधयमातून	सक्म	करणे,	अवधक	संपन्	करण	ेआवण	नागररकांचे	 जरीिनमान	सुधारणे	 ्हे	अणुऊजाथा	
विभागांचरी	 पररकलपना	आ्ेह.	 	

	 सन	 १९७४	 मधये	 भारताने	 पोखरण	 यरेे	 पव्हलरी	 आक्णिक	 चाचणरी	 घेतलरी.	 आक्णिक	 तंत्रज्ानाचया	 विधायक	
उपयोगांतरील	संशोधन	आवण	विकासाला	चालना	देणयासाठरी	्हा	एक	शांततामय	अणुसफोट	घडिून	आणला	्होता.	भारताचरी	
आक्णिक	क्मता्हरी	जगाला	 वदसून	आलरी.	ततकालरीन	प्रधानमतं्ररी	 इंवदरा	 गांधरी	 यांनरी	लोकसभेला	सांवगतले	की	 ्हरी	चाचणरी	
म्हणजे	आक्णिक	ऊजगेचया	शांततामय	 उपयोगासाठरीचया	संशोधन	ि	 विकासकायाथाचा	भाग	 ्होता.
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   आक्ण्वक शसत्र चाचणरी

 १९९८	मधये	 भारताने	 पोखरण	 येरे	 पुन्हा	अनेक	आक्णिक	चाचणया	केलया.	 भारताने	 जा्हरीर	केले	की	 तो	
आता	एक	आक्णिक	शसत्रासत्रधाररी	देश	आ्हे.	ततकालरीन	प्रधानमंत्ररी	अटलवब्हाररी	िाजपेयींचे	आक्णिक	चाचणरीनंतरचे	
्हे	 विधान	आक्णिक	शसत्रासत्रधाररी	 देश	बनणयाचया	भारताचया	 वनणथायामागचरी	कारणे	 विशद	करते.	 तयांनरी	 सांवगतले		
की,	 आमचयाभोितरी	 आक्णिक	 शसत्रासत्रे	 िाढलरी	 आ्हेत.	 भारत	 ्हा	 द्हशतिाद	 आवण	 छुपया	 युद्ाचा	 बळरी्हरी	
ठरला	 आ्हे.	 जागवतक	 सतरािर	 आक्णिक	 शसत्रासत्रे	 धारण	 करणाऱया	 देशांनरी	 आक्णिक	 शसत्रासत्रमुक्त	 जग	 ह्या	
धयेयाप्रत	कोणतरी्हरी	पािल	ेउचलेलरी	ना्हरीत.	म्हणून	भारताचया	राष्ट्रीय	सुरक्ेसाठरी	भारत	्हा	आक्णिक	शसत्रासत्रधाररी	
देश	 बनला	आ्हे.	 ्हरी	शसत्रासत्रे	आक्रमणासाठरी	 वकंिा	कोणतया्हरी	 देशाला	धमकािणयासाठरी	 िापरणयाचा	भारताचा	
मानस	 ना्हरी;	 ्हरी	 शसत्रासत्रे	आतमसंरक्णासाठरी	आ्हेत,	 भारत	 ्हा	आक्णिक	 धमकया	 ि	 दबाि	 यांना	 बळरी	 पडणार	
ना्हरी	याचरी	खात्ररी	देणाररी	आ्हेत,	भारताने	आक्णिक	तंत्रज्ानाचया	शांततामय	उपयोगाचे	धोरण	सोडून	 वदलेले	ना्हरी.	
तयाने	जागवतक	आक्णिक	 वन:शसत्ररीकरणाला	 पावठंबा	 देण	ेसुरू	ठेिले	आ्हे.	 परंतु	 सिसंरक्णाचया	 दृष्रीने	आक्णिक	
शसत्रासत्र–वसधदता	करून	 तयाला	क्मता	 विकवसत	करायचरी	आ्ेह.

आक्ण्वक प्रसारबंदरी करार 
आक्णिक	प्रसारबंदरी	करार	(Nuclear	Non	–	Proliferation	Treaty,	NPT)	्हा	एक	आंतरराष्ट्रीय	
करार	 असून	 तयाचे	 उद्	वदष्	 आक्णिक	 शसत्रासत्रांचा	 आवण	 तंत्रज्ानाचा	 प्रसार	 रोखणे,	 अणुशक्तरीचया	
शांततामय	 उपयोगासाठरी	 स्हकायाथास	 चालना	 देणे	 आवण	आक्णिक	 वन:शसत्ररीकरण	आवण	 सिथासाधारण	 ि	 
संपूणथा	 वन:शसत्ररीकरणाचया	 धयेयपूतवीसाठरी	 िाटचाल	करणे	 ्ेह	आ्हे.	ह्या	करारािर	सन	१९६८	मधये	 सह्या	
करणयात	आलया.	भारत	या	करारात	सामरील	झाला	ना्हरी.	्हा	करार	जया	देशांकड	ेआक्णिक	शसत्रासत्रे	ना्हरीत	
तयांना	तरी	बनिणयास	प्रवतबंध	करतो.	परंतु	जया	देशांकड	ेआक्णिक	शसत्रासत्रे	आ्ेहत	तयांचयािर	कोणतया्हरी	
मयाथादा	 आणत	 ना्हरी.	 ्ेह	 भेदभािकारक	आ्ेह.	 तयामुळेच	 भारताने	 करारनामयात	 स्हभागरी	 ्होणयास	 नकार	
वदला. 

डॉ. ्होमरी ि्हांगरीर भाभा (१९०९-१९६६) ्ेह	 एक	 बहुआयामरी	
वयक्क्तमत्ि	्होते.	िैज्ावनक,	द्रष्े	आवण	 विज्ान	संसरांचे	 वशलपकार.	
अणुऊजाथा	आयोगाचया	सन	१९४८	मधरील	आवण	अणुऊजाथा	विभागाचया	
सन	१९५४	मधरील	 वनवमथातरीत	डॉ.	भाभा	यांचा	 पुढाकार	्होता.	 तयांनरी	
धयेयकेंवद्रत	संशोधन	आवण	आक्णिक	ऊजगेकररता	खवनजांचे	शोधकायथा	
यांचा	आराखडा	 तयार	केला	 ्होता.	 ते	 एक	अशा	 प्रकारचे	 द्रष्े	 ्होते	
की	 तयांनरी	 सन	 १९५०	 मधयेच	आक्णिक	 शक्तरीचे	 म्हत्ि	ओळखून	
राष्ट्ाचया	ऊजाथा	 सुरक्ेसाठरी	आक्णिक	कायथाक्रमाचा	 पाया	घातला.
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आण्विक शस्त्रास्त्रे बराळगणराररे दरेश        
 स्टॉकहोम आंतरराष्ट्रीय शांतता संशोधन संस्थेनुसार (Stockholm International Peace             
Research Institute – SIPRI) खालरील दथेशांकडथे आण्विक शसत्ासत्थे आहथेत : अमथेररका, रशशया,  
युनाय्थेड शकंगडम (UK), फ्ानस, चरीन, भारत, पाशकसतान, इस्ाइल आशि उततर कोररया (SIPRI 
माशहतरी, जानथेविाररी २०१६)

अणुऊरराजा प्रकल्प
ह्ा प्रकलपामधयथे अिुऊजजेचथे रूपांतर उपयुक्त ऊजजेत होतथे. आण्विक शविद्ुत प्रकलपात ररॲक्रमधयथे शनमामाि 
झालथेलरी उषिता पा्याचरी विाफ तयार कर्यासाठरी आशि विाफेचा उपयोग करून ्रामाइन शफरवूिन शविद्ुत 
जशनत् चालवि्यासाठरी केला जातो.

   इलरेक्ट्रॉनिक्स

 भारत सरकारनथे दथेशांतगमात इलथेक्ट्टॉशनकस प्रिालरी आराखडा वि उतपादन (Electronics System Design & 
Manufacturing – ESDM) यास चालना दथे्यासाठरी सन २०१२ मधयथे इलथेक्ट्टॉशनकसचथे राष्ट्रीय धोरि घोशित केलथे. 
ह्ा धोरिाचया उद् शदष्ापंैकी एक महिजथे ESDM आशि अ्मावयविस्ा, संरक्षि, अिुऊजामा वि अविकाश शविभागांमधयथे 
भागरीदाररी शविकशसत वहाविरी हथे आहथे. यावयशतररक्त माशहतरी वि संपक्क तंत्ज्ान पायाभूत सुशविधांचरी आशि दथेशाचया सायरर 
अविकाशाचरी सुरक्षा कर्यासाठरी एका संपूिमा सुरशक्षत सायरर पररसंस्थेचरी शनशममातरी कर्याचरी योजना आहथे.

 इलथेक्ट्टॉशनकस हा भारताचया संरक्षिशसX²Yतथेचा महत्विाचा भाग आहथे. संपक्क क्षथेत्ात इलथेक्ट्टॉशनकस हथे सॅ् थेलाई् फोन, 
रडार, शदशादशशमात क्षथेपिासत्थे, शविशविध उपकरिांतरील इलथेक्ट्टॉशनक सशक्क् इतयादींमधयथे विापरलथे जातथे. सविदथेशरी महासंगिक 
आशि महासंगिकीय तंत्ज्ान शविकशसत कर्याचा कायमाक्रम भारतानथे सुरू केला आहथे. हथे महासंगिक आण्विक शसत्ासत्ांचा 
शविकास कर्याचया कामरी मदत कर्यास सक्षम आहथे. परम ८०० (PARAM 800) हा सरीडॅकनथे शविकशसत केलथेला 
पशहला महासंगिक होय. या कामात डटॉ. शविजय भ्कर यांचथे योगदान मोलाचथे आहथे. 

्परम महरा्संगणक
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	 अनेक	प्रकारच	ेतंत्रज्ान,	आंतरजाल	(इंटरनेट)	आवण	सामावजक	संबंधांचरी	िाढ	यामुळे	सायबर	सुरक्ेिररील	चचतेला	
एक	 िेगळा	 आयाम	 प्राप्त	 झाला	 आ्ेह.	 आंतरजालाचा	 उपयोग	 प्रचंड	 आ्हे.	 लोक	 आंतरजाल	 अवण	 सामावजक	 संबंध	
संकेत	 सरळांचा	 उपयोग	करत	असतात.	सायबर	अिकाशात	चाललेलया	 प्रतयेक	गोष्रीचरी	 वनगराणरी	करण	ेअशकय	आ्हे.	
विविध	तंत्रज्ानांतरील	जलद	प्रगतरीमुळे	 निरीन	प्रकारच	ेधोक	े वनमाथाण	्होत	आ्हेत	आवण	ते	समजून	घेऊन	 तयांचरी	 ्हाताळणरी	
करणे	 गरजेचे	आ्हे.	
	 आज	सायबर	सुरक्ेला	असलेले	धोके	अवधकावधक	प्रगत	आवण	जवटल	झाले	आ्हेत.	िरीजपुरिठा,	बरँका,	 रेलिे,	
्हिाई	 िा्हतूक	 वनयंत्रण	अशा	 मूलभूत	 सामावजक	 गरजािंर	 ्हल्े	 ्होऊ	 शकतात.	 शासकीय	कायाथालयेे,	 बरँका,	 इतर	 का्हरी	
पायाभूत	 सुविधा,	 देशभरातरील	कंपनया	 यांना	लक्य	करून	 ्हॅकसथा	खंडणरी	 मागू	 शकतात.	अशरी	ककृतये	 पारंपररक	कायदा	 ि	
सुवयिसरेखालरील	 प्रशनात	 मोडत	 ना्हरीत.	 म्हणूनच	 तयांना	 ्हाताळणे	 अिघड	 बनते.	ह्या	 प्रशनाचरी	 ्हाताळणरी	 करणयासाठरी	
भारत	सरकारन	ेसन	२०१३	मधये,	सायबर	सुरक्ेशरी	संबंवधत	कारिाईसाठरी	वयाखया	आवण	मागथादशथान	करणयाकररता	आराखडा	
उपलबध	करून	 देणयाचया	 उद्देशाने	 राष्ट्रीय	सायबर	सुरक्ा	धोरण	आखले.	 	

अवधक माव्हतरीसाठरी ्प्हा.
National Cyber Security Policy-2013 (NCSP-2013)
Ministry of Electronics and Information Technology of the Indian Government
http://meity.gov.in/writereaddata/files/National_cyber_security_policy-2013_0.pdf

वशक्णातून व्वज्ान आवण तंत्रज्ानाचा प्रसार
भारतात	 विविध	 विज्ान	 वशक्ण	आवण	 संशोधन	 संसरा	 सरापन	 झालया	 आ्हेत.	 देशाचया	 गरजा	 भागिणयासाठरी	
या	 संसरा	 कायथारत	 आ्हेत.	 तयातरील	 का्हरी	 शासनाचया	 वनयंत्रणाखालरी	 आ्हेत,	 तर	 का्हरी	 सिायतत	 आ्हेत;	
जया	 विद्ारयाांना	 विज्ान	 आवण	 तंत्रज्ान	 या	 विषयात	 आिड	 आ्हे	 तयाचंयासाठरी	 म्हत्िाचया	 अशा	 का्हींचा	
तपशरील	 खालरी	 वदला	 आ्ेह.	 अवधक	 माव्हतरी	 भारत	 सरकारचया	 संकेतसरळािर	 उपलबध	 ्होऊ	 शकते. 
(https://india.gov.in/)

का्हरी प्रमु्ख शैक्वणक संस्ा       
• Indian Institutes of Science Education and Research (IISER) 

• Indian Institutes of Technology (IIT)

म्हत््वाचरा संशोधन संस्ा      
• Department of Atomic Energy (DAE)

• Indian Space Research Organisation (ISRO)

• Council Of Scientific and Industrial Research (CSIR)

• Centre for Development Of Advanced Computing (C-DAC)

• Indian Institute Of Science (IISc)

• Tata Institute Of Fundamental Research (TIFR)

संरक्णके्त्रात संशोधन ्व व्वकास कररीत असलेलरा संघटना
• Defence Research and Development Organisation (DRDO)
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   संरक्ण क्ेत्रात भव्वषरकाळात म्हत््वाचे बदल घडून आणणाररी न्वरीन तंत्रज्ानाचरी क्ेत्रे

	 �	 ककृवत्रम	बुद	्वधमतता	आवण	 रोबोवटकस

	 �	 पावटथाकल	बरीम	 वकंिा	लेझर	 वकरण	शसत्र

	 �	 विदु्त	चुंबकीय	 प्रणिदन

	 �	 ्हलकया	 िजनाचे	 उच्च	 वमश्रधातू	आवण	उच्च	शक्तरीचे	 संवमश्र	आवण	उष्णता	 प्रवतरोधरी	 पदारथा

	 �	 वयिसरेच	ेसूक्मरीकरण	 (Miniaturisation	 and	Nano	Technology)

	 �	 रडारला	शोधता	 येणार	 ना्हरी	असे	 सटेलर	 (Stealth)	 तंत्रज्ान

१.	 चांरियान	आवण	मंगळयान	यांचरी	 माव्हतरी	 गोळा	करा.	 या	संदभाथातरील	यशाबाबत	िगाथात	चचाथा	करा.

२.	 GPS	 म्हणज	ेकाय?	 ्ेह	कशासाठरी	 िापरले	जाते?

उ्पक्रम 
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३.	 भारतासाठरी	 आद्णिक	 ऊजतेच	े म्हत्ि	 काय	 आ्हे?	 भारतातरील	 एक	 वकंिा	 दोन	 अणुऊजाथा	 प्रकलपांचरी	 
माव्हतरी	 गोळा	करा.

४.	 राष्ट्रीय	सुरक्ेला	असलेले	सायबर	धोके	कोणते	 याचरी	माव्हतरी	गोळा	करा.	सायबर	धोकयांना	सामोर	ेजाणयाचे	
िेगिेगळे	 मागथा	कोणते	 ते	 शोधा.
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५.	 ितथामानपत्र	 वकंिा	 विविध	 मावसकांमधून	आलेलरी	 क्ेपणासत्राचंरी	 वचत्रे	 गोळा	 करून	 खालरील	 ररकामया	 
जागेत	वचकटिा	ि	तयाविषयरी	संवक्प्त	माव्हतरी	वल्हा.
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६.		ितथामानपत्र	 वकंिा	 विविध	 मावसकांमधून	 आलेलरी	 उपग््हाचंरी	 वचत्रे	 गोळा	 करून	 खालरील	 ररकामया	 
जागेत	वचकटिा	ि	तयाविषयरी	संवक्प्त	माव्हतरी	वल्हा.
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सूचना : 

	 १.	 सदर	 माव्हतरी	 ्हरी	 केिळ	 मागथादशथानपर	आ्हे.	ह्या	 माव्हतरीचया	 अवधककृततेबाबत	 बालभारतरी	 वकंिा	
लेखक,	संपादक	आवण	प्रकाशक	्हे	कायदेशरीरदृष्ट्ा	वकंिा	नैवतकदृष्ट्ा	जबाबदार	रा्हणार	ना्हरीत.

	 २.	 	अवधककृत	 माव्हतरीसाठरी	 ‘रोजगार	समाचार’मधरील	जाव्हरातरी	 पा्हावयात.

	 ३.	 	संबंवधत	संकेत	 सरळांना	 भेट	 देऊन	माव्हतरी	AXç`mdV	 घयािरी.

   Officers in Armed Forces (Entries after X + II) 

(Please refer to the UPSC and Armed Services websites and Employment News for 
schedules and latest parameters.)

 1. National Defence Academy (NDA), Pune.

 2. Technical Entry for the Army and the Navy.

 3. Armed Forces Medical College (AFMC). 

 4. Armed Forces Medical College entry for Nursing Stream.

   Officers in Armed Forces (Entries after graduation) 

(Can be attempted while in the final year of gradution)

 1. Through Combined Defence Services entrance examination. (Permanent  
Commission stream or Short Service Commission stream.) 

 2. Entry for Engineers in all three Services 

 3. Legal cadre and Education Cadre 

Note : All entries (except AFMC and Nursing) have SSB interview procedure. 

लषकरातरील से्वा संधरीप्रकरण ६.
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   Entries in Non-Officer Cadre

 These are announced by the Directorate of Recruitment for entry as Jawans, 
Airmen and Naviks. Minimum qualifications are X + II. Some craftsmen are also 
recruited after X std. There are also 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 :

 http://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)

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

2. Central Industrial Security Force (CISF)       

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

3. Central Reserve Police Force (CRPF) 

 http://crpf.nic.in/recruitment.htm

4. Indo Tibetan Border Police (ITBP)

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

5. Sashastra Seema Bal (SSB) 

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



GALLANTRY AWARDS FOR ARMED FORCES

Those for gallantry other than in the face of the enemy.

Ashoka Chakra (AC) Shaurya Chakra (SC)Kirti Chakra (KC)

Awarded for most 
conspicuous bravery, or 
some act of daring or  
pre-eminent act of valour or 
self-sacrifice otherwise than 
in the face of the enemy. 

Awarded for conspicuous 
gallantry otherwise than in 
the face of the enemy.

Awarded for gallantry 
otherwise than in the face 
of the enemy.

Besides acts of gallantry, there are also awards for other than gallantry actions 
and achievements, some of these are. 

Param 
Vishisht 

Seva 
Medal 

For distinguished service of the 
most exceptional order.

For distinguished service of an 
exceptional order.

For distinguished service of a 
high order.

For distinguished service of the 
most exceptional order during 
War/conflict/hostilities.

For distinguished service of an 
exceptional order during war/
conflict/hostilities.

For distinguished service of a 
high order during war/conflict/
hostilities.

Ati 
Vishisht 

Seva 
Medal

Vishisht 
Seva 

Medal 

Sarvottam 
Yudh Seva 

Medal 

Uttam 
Yudh Seva 

Medal

Yuddh 
Seva 

Medal 
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