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साराशं (Abstract) : 

भारता�या िवकासासाठी मह�वा�या समुहांपैक� आिसयान समूह अ�यंत मह�वाचा आह.े 

कारण या समुहाबरोबर भारताचे सव� पातळीवर 1990 पासून चांगले संबंध रािहले आहते. 

आिसयान�या मा�यमातून भारताचे आिशयाई रा�ांसमवेत संवादाम�ये सात�याने �गती झाली 

आह.े 2014 म�ये भारताने आप�या 'लूक ई�ट धोरणाचे' �पांतर ' �ट इ�ट धोरण' म�ये 

कर�याचे जाहीर केले. भारताची आिसयानची �ेि�य भागीदारी, संवाद भागीदारी अनु�म े

1992, 1996, 2002, 2012 आिण 2014 म�य ेसु� झाली. आिसयान �े�ीय मंच हा 

आिसयान सुर�ा संवादाचा मंच �हणून काय� करतो.  

आिसयान संघटना ही आंतररा�ीय �तरावरील मह�वाची संघटना �हणून उदयाला आली 

असून भारता�या आिसयान दशेांशी सागरी व भूसीमा संल� आहते. महास�ा �हणून उदयाला 

येणा�या भारताला या दशेासोबतचे संबंध संवादा�मक आिण �ापक �ापारी दिृ�कोनातून 

िनमा�ण करणे आव�यक आह.े युरोपीय दशेांसह अमे�रका �वदशेीय नारा लावत असताना 

भारताला आंतररा�ीय �ापारात मह�वाचा सेवा �े�ा�या िवकासासाठी आिसयान संघटनेचा 

मोठा फायदा होत आह.े भारत व पूव�कडील �कंवा आ�ेयकडील दशेांदर�यान सदवै चांगल ेसंबंध 

रािहले आहते. पंत�धान गुजराल यांच े 'लूक ई�ट धोरण' आिण मोदी यांचे ' �ट ई�ट 

धोरण' हा �याचाच भाग आह.े रा�ाला �वत:�या सवा�गीण िवकासासाठी शेजारी दशेांसोबत 

चांगल े राजनियक संबंध असणे चांगलेच असते. आिसयान दशे ह े छोटे व ल�करी आिण 

आ�थ�कद�ृ�ा कमकुवत अस�यामुळे �यांची वैयि�क ताकद कमी आह;े ते�हा या दशेांना 

चीनसार�या बला� दशेािवरोधात भारताचा सदवै आधार रािहला आह.े आिसयान रा�ांच े

भारताशी संबंध दढृ झा�यामुळे पा�क�तान आिण चीनचा रा�ीय आिण आंतररा�ीय पातळीवर 

दबावगट िनमा�ण कर�यास भारतास सहकाय� िमळणार आह.े भौगोिलक आिण सां�कृितक 

पा��भूमी समान असणा�या आिसयान रा�ांचा भारतामधील उ�ोगधंद ेआिण रोजगार वृ�दीम�ये 

िनि�तपण ेलाभ िमळणार आह.े  

बीज सं�ा (Key-Words) : 

आिसयान संघटना, भारत-आिसयान संबंध, भारत आिसयान संवाद, भारताचे �ट 

इ�ट धोरण.  

शोधिनबधंाची उ��� े(Objectives of Research Paper) : 
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1. समकालीन भारत-आिसयान संबंधाचे िव�ेषण करण.े  

2. समकालीन भारत-आिसयान यां�यातील संवादाचे िववेचन करणे.  

3. भारता�या पररा� धोरण संदभा�त आिसयान संघटनेचे काय� �प� करणे.  

��तावना (Introduction) : 

भारता�या िवकासासाठी मह�वा�या समुहांपैक� आिसयान समूह अितशय मह�वाचा 

आह.े कारण या समुहाबरोबर भारताचे सव� पातळीवर 1990 पासून चांगल े संबंध रािहले 

आहते. �या अनुषंगानेच भारत, अमे�रका, जपान आिण ऑ��ेिलया या चार दशेाचा समुह 

तयार होताना �दसत आह.े जेणेक�न चीन, उ�र को�रयासार�या आंतररा�ीय कायदाबा� 

रणनीती आजमावणा�या रा�ांवर दबाव िनमा�ण करता येणार आह,े याचे फिलत �हणजे चीनने 

दि�ण चीन समु�ाबाबतचा िववाद चच�न े सोडिव�याचे संकेत �दले आहते. भारतीय 

अथ��व�थे�या द�ृीन े पररा� धोरणाची सकारा�मक द�ृीन े पाऊल पडत अस�याचे समकालीन 

�व�थेत िनदश�नास येत,े याचा दशेातील रोजगार वृ�दी आिण सव�समावेशकता �ा� हो�यास 

मदत िमळणार आह.े नो�ह�बर 2014 म�ये नाय पाय ताव (�यानमार) येथ ेपार पडले�या 12 

�ा आिसयान-भारत प�रषद आिण 9 �ा ई�ट आिशया प�रषदमे�ये भारताने �या�या 'लूक 

ई�ट धोरणाचे' �पांतर �ट �ेि�य भागीदारी, संवाद भागीदारी, प�रषद पातळी भागीदारी 

आिण �ुहा�मक भागीदारी अनु�मे 1992, 1996, 2002 आिण 2012 म�य ेसु� झाली. 

आिसयान �े�ीय मंच हा आिसयान सुर�ा संवादाचा मंच �हणून काय� करतो. भारत 1996 

पासून या मंचा�या वा�ष�क सभेला उपि�थत राहत आला आह.े भारत-आिसयान �ापार आिण 

गंुतवणूक संबंध उ�रो�र वाढत असून आिसयान भारताचा सवा�त मोठा चौथा भागीदार समूह 

आह.े सन 2015-2016 मधील भारताचा आिसयानशी असणारा एकूण �ापार सन 2016-

2017 �या तुलनेत 65 अ�ज डॉलस�व�न 70 अ�ज डॉलस� इतका वाढला आह.े तसेच 2015-

2016 म�य े असणारी िनया�त 2016-2017 �या तुलनेत 25 अ�ज डॉलस�व�न 30 अ�ज 

डॉलस� इतक� झाली आह.े 2000 ते 2016 दर�यान भारताम�ये आिसयान समुहा�ारे 49.40 

अ�ज डॉलस� इतक� परक�य ��य� गंुतवणूक (FDI) झाली आह.े तर 2007 ते 2015 या 

कालखंडाम�य े भारतामधून आिसयान समुहाम�ये 38.672 अ�ज डॉलस�ची िवदशेी गंुतवणूक 

झाली आह.े 1 जुलै 2015 म�ये भारत आिसयान दर�यान सेवा आिण गंुतवणूक�संदभा�त करार 

झाला आह.े भारत आिण आिसयान दर�यान �ापाराम�ये खाजगी �े�ाचा समावेश क�न 

घे�यासाठी सन 2003 म�य ेआिसयान-भारत �वसाय मंडळाची (AIBC-ASEAN India 

Business Council) �थापना कर�यात आली आह.े  

भारत-आिसयान�ारे जनतेचा िविवध �े�ा�या मा�यमातनू संबंध घडवून आण�यासाठी 

िविवध िव�ाथ� ह�तांतरण, संसद सद�य ह�तांतरण, मा�यम ह�तांतरण, त�� ���ची 
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भाषणे आदी काय��म राबिवले जातात. 2013 �या भारत आिण आिसयान जोडणी सहकाय� 

सिमती सभेनुसार भारत-�यानमार-थायलंड रा�ांना समु�ी, हवाई आिण महामागा�ने जोड�याचे 

काय� सु� आह.े या ित�ही रा�ांदर�यान होणारा मोटार वाहन करार शेवट�या ट��याम�य े

असून, या �क�पासाठी भारताकडून 1 अ�ज डॉलस� कज� साहा�याची घोषणा भारताकडून केली 

आह.े आिसयान रा�ांना वेगवेग�या �े�ांसाठी िनधीचा पुरवठा केला जातो, सव� �कारचे िनधी 

ह ेभारत-आिसयान कृती काय��माचा भाग आह.े आिसयान-भारत दर�यान कृती धोरणा�या 

अंमलबजावणीसाठी भारताकडून 2009 म�ये 50 दशल� डॉलस� मदतीची घोषणा कर�यात 

आली. यासाठी भारताने 2007 म�ये 1 दशल� डॉलस� िनधीची घोषणा केली. तो वाढून 

2016-2017 म�य े 5 दशल� डॉलस� इतका कर�यात आला आह.े 2007 �या प�रषदमे�य े

भारताकडून 5 दशल� डॉलस� िनधीची घोषणा केली असून स�ि�थतीत 1.97 दशल� डॉलस� 

�कमती�या �क�पांची अंमलबजावणी सु� आह.े 2012 �या आिसयान प�रषदेतील ठरावानुसार 

2013 म�ये भारत-आिसयान क��ाची (AIC-ASEAN India Centre) �थापना केली 

आह.े या क��ा�ारे दो�ही दशेांदर�यान सशंोधन स�ला आ�दबंाबत धोरण ठरिव�यास मदत केली 

जाते.  

समकालीन भारत-आिशयान संबधं : 

आ�ेय आिशयातील 10 दशेां�या �ापारी संघटनेशी �हणजेच 'आिसयान' (ASEAN- 

Association fo Southeast Asean Nation) भारता�या संवाद भागीदारीला 

(ASEAN-India Paternship) 28 जानेवारी 2017 रोजी 25 वष� पूण� झाली आहते. 

�यािनिम� भारत व आिसयान दर�यान अनेक उ��तरीय बैठक�सह अनेक काय��मांच ेआयोजन 

कर�यात आल.े 28 जानेवारी 1992 रोजी �संगापूर येथ ेआिसयान दशेा�या 4 �या िशखर 

प�रषदेत (4th ASEAN Summit) भारत व आिसयान दर�यान �े�ीय संवाद भागीदारीचा 

िनण�य घे�यात आला. तथािप िडस�बर 1995 म�य े भारत हा आिसयानचा पूण�त: संवाद 

भागीदार बनला. याबरोबरच 2012 म�ये भारत-आिसयानचा िशखर प�रषद �तरीय संवाद 

भागीदार (India - ASEAN Dialogue at summit level) झाला, याला 15 वष� 

पूण� झाली आहते. 2012 म�ये भारत-आिसयान दर�यान धोरणा�मक भागीदारी सु� कर�यात 

आली याला 5 वष� पूण� झाली आहते. संवाद भागीदारीची 20 वष� झा�या�या िनिम�ाने नवी 

�द�ली येथे 21-22 िडस�बर 2012 रोजी प�रषद आयोिजत केली होती. ASEAN-India 

Partnership for peace and shared prosperity असा �या प�रषदचेा िवषय 

होता. आज भारत आिसयानचा 7 वा मोठा �ापारी भागीदार दशे आह े तर आिसयान 

भारताची 4 थी मोठी �ापारी संघटना आह.े आिसयान (ASEAN-Association of 

south east Asian Nations) हा आ�ेय आिशयातील दहा दशेांची आंतरशासक�य 
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सहकाय� आिण आ�थ�क एका�मता सुिवधा पुरिवणारी �ापारी संघटना आह.े इंडोनिशया, 

मलेिशया, �फलीपाई�स, �संगापूर व थायलंड या पाच दशेांनी 8 ऑग�ट 1967 रोजी 

'आिसयान' ची �थापना केली. या पाच �ित�र� आिसयानम�ये स�या कंबोिडया, �यानमार, 

ि�हएतनाम, �ुनेई, लाओस या पाच दशेांचा समावेश आह.े आिसयान सद�य दशेांनी जगा�या 

35 ट�े भूभाग (4.4 दशल� चौ. �क. मी.) 8.8 लोकसं�या (625 दशल�) �ापलेला 

आह.े आिसयान दशे एकि�त�र�या 6 वी मोठी अथ��व�था आह.े आिसयान �थापनेस 2017 

म�ये 50 वष� पूण� झाली आहते. भारत-आिसयान संवाद भागीदारी 1992 पासून सु� होते. 

तर 1995 पासून भारत-आिसयानचा पूण� संवाद भागीदार झाला. आ�थ�क उदारीकरणा�या 

�दशेने जागितक पटलावर 1990 �या दशकात जे बदल सु� झाले �याचा प�रणाम �हणून 

भारताचे आिसयान दशेासोबतचे संबंध अिधक मजबूत व ब�आयामी होत गेले. याच काळात 

भारतीय शासनाने 'लूक ई�ट' ह ेधोरण सु� केले. याच धोरणाचे अिधक गितशील �प �हणजे 

पंत�धान नर�� मोदी यांचे ' �ट ई�ट धोरण' होय. 2002 म�य ेनोम पे�ह (कंबोिडया) 

येथ ेपिहली आिसयान-भारत िशखर प�रषद भरली. ते�हापासून दरवष� ही प�रषद आयोिजत 

केली जाते. ��येक आिसयान-भारत प�रषदसेह दो�ही बाजंू�या संबंधात वाढच होत गेली. 20 

िडस�बर 2012 रोजी नवी �द�ली येथे झाले�या प�रषद�ेया �मरणाथ� आिसयान-भारत िशखर 

प�रषदेत 'आिसयान ि�हजन �टेटम�ट' �वीकारले गेले. 

भारत आिसयानचा संवाद भागीदार झा�यापासून या दशेांदर�यानचे सहकाय� राजक�य व 

सुर�ा या िवषयापय�त वाढले आह.े आिसयान सुर�ा संवादासाठी आिसयान �े�ीय मंच आह.े 

भारत 1996 पासून आिसयान �े�ीय मंच�या बैठकांना उपि�थत असतो व �यां�या ��येक 

उप�मात स��य सहभागी होतो. आिसयान संर�ण मं�ी बैठक ही सुर�ा स�लामसलत व 

सहकाया�िवषयी सव�� यं�णा आह.े याम�य े 10 आिसयान सद�यांसह को�रया �जास�ाक, 

रिशया, जपान, �युिझलंड, ऑ��ेिलया, चीन आिण भारत या दशेांचा समावेश आह.े आ�ेय 

आिशयातील शांतता व िवकासाशी बांिधलक� दाखिव�यासाठी भारताने 8 ऑ�टोबर 2003 रोजी 

बाली (इंडोनेिशया) येथे पार पडले�या दसु�या आिसयान-भारत प�रषदते आ�ेय आिशयाम�ये 

सहकाय� आिण मै�ी करार �वीकारला. याचवेळी भारताने आंतररा�ीय दहशतवाद िवरोधी 

सहकाया��या संयु� घोषणेवर सु�दा �वा�री केली. 30 नो�ह�बर 2004 रोजी ि�हएिनयेने, 

लाओ िपिडआर येथील ितस�या आिसयान-भारत िशखर प�रषदेत दो�ही बाजंू�या िवकासासाठी 

ASEAN- India Partnership for Peace, Progress and shared 

Prosperity ह े दीघ�कालीन िनयोजन �वीकारले गेल.े तसेच कृती िनयोजन आराखडा 

2004-2010 सु�दा िवकिसत कर�यात आला. 2009 मधील 7 �ा आिसयान-भारत प�रषदेत 

मागील सहभागी काय��मांिवषयी समाधान �� क�न नवीन कृती िनयोजन आराखडा 
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�वीकार�याचे ठरिव�यात आले. �या�माणे 8 �ा आिसयान-भारत िशखर प�रषदेत (ऑ�टोबर 

2010 होनोई) आिसयान-भारत कृती िनयोजन-2015 �वीकार�यात आल.े भारत-आिसयान 

दर�यानचे सहकाय� िव�तार�यासाठी आपण �वीकारलेले िविवध करार / कागदप� े यािवषयी 

िशफारस कर�यासाठी आिसयान-भारत �िति�त ��� गट िनमा�ण कर�यात आला. आिसयान-

भारत संवाद संबंध िन�म�ती व आिसयान चाट�र�या �वीकारानंतर भारतान ेजकाता� येथे िनवासी 

राजदतूाची नेमणूक केली. एि�ल-2015 म�य ेपररा� मं�ी सुषमा �वराज यांनी आिसयान-

भारत धोरणा�मक सहभाग वाढिव�यासाठी �वतं� असा अिसयान राजनियक उप�म �थापन 

केला. आिसयान ब�प�ीय िवभाजन आिसयान दशेासाठी योजना आधा�रत िव�ीय सहा�यता 

करते. 2009 �या 7 �ा आिसयान भारत िशखर प�रषदेत भारताने आिसयान-भारत सहकाय� 

िनधीसाठी 50 दशल� अमे�रक� डॉलर िनधी �दला. संशोधन व िवकास �क�पांसाठी 6 �ा 

आिसयान-भारत प�रषदेत भारताने आिसयान-भारत िव�ान आिण तं��ान िवकास िनधी िनमा�ण 

क�न �यात 1 दशल� डॉलरचे योगदान �दले. याच प�रषदेत भारताने आिसयान-भारत ह�रत 

िनधी �थापन क�न �यासाठी 5 दशल� डॉलरचे योगदान �दले. कृषी, िव�ान आिण तं��ान, 

अंतरा, पया�वरण, हवामान बदल, मानव संसाधन िवकास, �मता िन�म�ती, नवीन व 

नवीनीकरणीय उजा�, पय�टन, नाग�रकांमधील संपक� इ�यादी िविभ� योजनांसाठी भारत-

आिसयान दशेांना मदत करत आह.े स�ट�बर-2011 पासून आिसयान सिचवालया�ारे 48 

दशल� डॉलर�या िविवध योजना पूण� कर�यात आ�या आहते तर काही काया�ि�वत आह.े हो 

ची िम�ह िसटी (ि�हएतनाम) येथे �े�कंग, डेटा �रसे�शन, �ोसे�संग स�टर उभार�याची ���या 

सु� आह.े पय�टन, सं�कृती, िश�ण तसेच वाहतूक व दळणवळण इ�याद��या सहकाया�साठी 

भारत व पाच आिसयान दशे (कंबोिडया, �यानमार, लाओस िपिडआर, थायलँड व 

ि�हएतनाम) यां�यात 2000 म�ये मेकाँग-गंगा सहकाय� उप�म सु� कर�यात आला आह.े 

मेकाँग ही चीन, �यानमार, लाओस, थायलंड, कंबोिडया व ि�हएतनाम या दशेांमधून 

वाहणारी 4350 �क. मी. लांबीची आिशयातील 7 �ा �मांकाची (लांबीला) मोठी नदी 

आह.े 9-13 नो�ह�बर 2000 दर�यान पिहली मंि��तरीय प�रषद ि�हएिनयेजने येथे पार 

पडली. 24 जुलै 2016 रोजी 7 वी मं�ी�तरीय प�रषद पार पडली. आिसयान-भारत 

दर�यान 2009 पासून �द�ली संवादा�या आठ आवृ�या पार पड�या. आठवी आवृ�ी 17-19 

फे�ुवारी 2016 दर�यान नवी �द�ली येथे पार पडली. 'ASEAN - Indian Relation 

: A New paradaigm' असा या आवृ�ीचा िवषय होता. 8 ऑग�ट 2016 रोजी ईशा�य 

पव�तीय िव�ापीठ िशलाँग येथे भारत व सव� आिसयान दशेांसाठी आिसयान अ�यास क� � �हणून 

सु� कर�यात आल.े  
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�फिलिप�सची राजधानी मिनला येथे 10-14 नो�ह�बर 2017 दर�यान 31 वी 

आिसयान प�रषद आिण 12 वी ई�ट आिशया िशखर प�रषद पार पडली. यावष� आिसयानला 

�थापन होऊन 50 वष� झाली आहते. या दोन प�रषदा �फिलपाई�सम�ये पार पाड�याची ही 

दसुरी वेळ आह.े बदलासाठी, जगाचा सहभाग ह े या प�रषदचेे घोषवा�य होते. आिसयान 

प�रषदेत �ापार व गंुतवणूक या िवषयांना �ाधा�य होते तर ई�ट आिशया / िशखर 

प�रषदमे�ये सागरी सुर�ा, दहशतवाद, श�ा� �सारबंदी आिण �थलांतर आदी िवषय च�च�ल े

गेल.े ऑ��ेिलया, कॅनडा, चीन, युरोिपयन कौि�सल, जपान भारत, �यूिझलंड, रिशया, 

दि�ण को�रया, अमे�रका आिण संयु� रा� ह ेसंभाषण भागीदार (Dialogue Partner) 

�हणून सहभागी झाले होते. तसेच आिसयान + 3 या गटाम�ये आिसयान रा�ांसह चीन, 

जपान आिण दि�ण को�रया या दशेांचा समावेश आह.े आिसयान-भारत �मृती प�रषद 2018 

नवी �द�ली येथे 25-26 जानेवारी रोजी पार पडली. ''भागीदारी, मू�य, समान �येय'' ह े

या प�रषदचेे घोषवा�य होते. या प�रषदलेा आिसयान गटा�या दहा रा�ांचे �ितिनधी (�ुनेई, 

कंबोिडया, इंडोनेिशया, लाओस, मलेिशया, �यानमार, �फिलपाई�स, �संगापूर, थायलंड आिण 

ि�हएतनाम) उपि�थत होते. या प�रषदते आिसयान गट आिण भारत दर�यान '�द�ली 

जाहीरनामा' हा सामंज�य करार पार पडला. या �ित�र�  आिसयान-भारत दर�यान 22-

23 जानेवारी 2018 दर�यान �वसाय आिण गंुतवणूक ए�सपोदेखील नवीन �द�ली येथे पार 

पडले. ��ततु ''�द�ली जाहीरनामा'' अंतग�त संबंधाचे मजबुतीकरण, दहशतवाद, सायबर 

सुर�ा, ब�रा�ीय गु�ह,े राजक�य आिण सुर�ा सहकाय�, आ�थ�क सहकाय�, भौितक आिण 

िडिजटल जोडणी, सागर संसाधनांचे संवध�न आिण शा�त वापर, सागरी सहकाय�, सू�म-लहान 

व म�यम उ�ोगांची िन�म�ती आिण बा�ावकाशाचा शांतीपूण� वापर करणे इ�यादी िविवध 

िवषयांवर एकवा�यता झाली होती. आिसयान सं�थे�या िवकासात अडथळा ठरणारी अनेक 

आ�हाने सु�दा िनमा�ण झालेली आह.े आिसयान रा�ांम�य े आ�थ�क, राजक�य, धा�म�क, 

सां�कृितक आिण भािषक वैिव�य अस�यामुळे आ�थ�क एका�मता साध�या�या द�ृीन ेआ�हानांना 

सामोरे जावे लागत आह.े आ�थ�क िवकासाबाबत आिसयान रा�ांम�य ेमो�ा �माणात वैिव�य 

आह.े हा या रा�ां�या िवकासासाठी अडथळा ठरत आह.े कारण �संगापूर आिण �ुनेई या 

रा�ाचंा �ित ��� जीडीपी दर हा इतर रा�ांपे�ा खूप जा�त आह.े युरोिपयन युिनयन ही 

आिसयान�या तुलनेत उदारमतवादी लोकशाही बाजारिधि�त अथ��व�था आह.े यािव��द 

आिसयानम�ये एकािधकारशाही, समाजवादी आिण लोकशाही अशा संिम� रा�ांचा अंतभा�व 

आह.े 2009 म�ये आिसयान आंतरशासक�य मानवािधकार आयोग (ASEAN - 

Intergovernmental Commission on Human Rights) �थापन कर�यात आला. 

�या�ारे 2012 म�य े अहवाल तयार कर�यात आला. असे असल े तरी या भागातील 
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�थलांत�रतांचा �� सुटला नाही, याउलट तो अजून भीषण झाला आह.े इ�लािमक �टटे या 

दहशतवादी संघटनेचा �भाव वाढत आह.े रो�ह�ंया�या सम�येवर उपाय शोध�यास आिसयान 

अयश�वी रािहली आह.े �यानमार, थायलंड आिण लाओस या तीन रा�ांम�ये ��ज त�करीला 

सं�था�मक �व�प �ा� झाले आह.े जागितक बँके�या 2016 �या अहवालानुसार आिसयानमधील 

10 पैक� 4 रा� े वीज आयात करतात, याम�ये वीज आयात कर�याचे �माण जा�त आह े

यािशवाय काही रा�ांम�ये मो�ा �माणात वीज िन�म�ती होते तर काही रा�ांना वीजेचा 

तुटवडा भासतो अशी वीजे�याबाबत असंतुिलत ि�थती वीज वैिव�य प�रणाम आिसयान रा�ांम�य े

बघायला िमळत.े इंडोनेिशयातील LGBT (Lesbian, Gay] Bisexual & 

Transgender) समुहा�या अिधकाराचा �� ��ोभक बनला आह.े 2016 पासून दशेाम�ये 

मो�ा �माणात आंदोलने झाली आहते. थोड�यात आिसयान समूहा�या �ापक यश�ा�ीसोबत 

अ�प�माणातील अपयश तेवढेच न�द घे�यासारखे अस�याचे िनदश�नास येते.  

िन�कष� (Conclusion) : 

आिसयान संघटना ही आंतररा�ीय �तरावरील मह�वाची संघटना �हणून उदयास आली 

असून भारता�या आिसयान दशेांशी सागरी व भूसीमा संल� आहते. महास�ा �हणून उदयाला 

येणा�या भारताला या दशेासोबत चांगले संबधं तसेच मो�ा �माणात �ापार ठेवणे आव�यक 

आह.े युरोपीय दशेांसह अमे�रका �वदशेीय नारा लावत असताना भारतीय आंतररा�ीय 

�ापारात मह�वा�या सेवा �े�ा�या वाढीसाठी आिसयान संघटनेचा मोठा फायदा होत आह.े 

भारत व पूव�कडील �कंवा आ�ेयकडील दशेांदर�यान सदवै चांगले संबंध रािहले आहते. पंत�धान 

गुजराल यांचे लूक इ�ट धोरण व मोदी यांचे ' �ट इ�ट धोरण' हा �याचाच भाग आह.े 

तथािप या रा�ांकडून सु�दा भारताला बराच फायदा आहते. आिशयाई �े�ात आपल ेमह�व 

अबािधत राख�यासाठी भारताला या दशेांशी चांगले संबंध ठेवणे मह�वाचे आह.े तसेच चीनचा 

दि�ण समु�ावरचा दावा सांग�यामुळे िनमा�ण झालेला तणाव व चीनची �ापारातील �पधा� 

वाढत अस�यामुळे �ापार आिण सागरी सुर�ेत आिसयान दशेाचे भारता�या द�ृीन ेमह�व आह.े 

आिसयान दशेसु�दा चीन�या ल�करी बळाचे बळी होत असून �यांना भारता�या धोरणा�मक 

आधार आह.े सागरी व भूमाग� वाहतूक, ऊजा�, नैस�ग�क वाय,ू हाय�ोकाब�न इ�यादी बाबतीत 

आिसयान दशेाचे भारताला मह�व आह.े यामधूनच भारत आिसयानचा चौथा मोठा �ापारी 

भागीदार दशे झाला आह.े  

रा�ाला �वत:�या सवा�गीण िवकासासाठी शेजारी दशेांसोबत चांगले राजनियक संबंध 

असणे चांगलेच असते. आिसयान दशे ह े छोट े व ल�करी आिण आ�थ�कद�ृ�ा कमकुवत 

अस�यामुळे �यांची वैयि�क ताकद कमी आह.े ते�हा या दशेांना चीनसार�या बला� 

दशेािवरोधात भारताचा सदवै आधार रािहला आह,े याचाच फायदा घेवून भारत कधी या 
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दशेांवर दबावाचे धोरण अवलंिबतो. परंतु चीन�या िवरोधात या दशेांवर दबाव टाकणे यो�य 

होणार नाही. आिसयान संघटना उपरो� अनेक िवषयात �भावी काय� करत असली तरी 

�यां�या अनेक मया�दाही आह.े उदा. 1997 मधील आ�थ�क कलह आिसयान टाळू शकली 

नाही. �यानमार�या अिधकारशाही स�ेबाबत सु�दा आिसयानची ठोस भूिमका नाही. तसेच 

आिसयान दशेां�या जंगलातून होणारे बेकायदेशीर �ापार, वृ�तोड इ�यादीमुळे पया�वरणाची 

होणारी हानी याबाबत आिसयानने ठोस काय� केलेले नाही. तथािप मया��दत दशेांचे आ�थ�क व 

�ापारी संघटन �हणून ही संघटना युरोिपयन संघा�या बरोबरीची आह.े 1950 नंतर �थमच 

भारताम�ये आिसयान रा�ाच े �ितिनधी भारता�या �जास�ाक �दनी �मुख पा�णे �हणून 

उपि�थत झाले. भारता�या �जास�ाक �दनासाठी एव�ा मो�ा �माणात परक�य रा��मुख 

ये�याची ही पिहलीच वेळ आह.े आिसयान भारत प�रषदेवर भारता�या ' �ट इ�ट' 

धोरणाचा �भाव �दसतो. कारण या प�रषदेम�ये िविवध �े�ांबाबत सामंज�य करारावर 

एकवा�यता झाली आह.े आिसयान रा�ांचे भारताशी संबंध दढृ झा�यामुळे पा�क�तान आिण 

चीनचा रा�ीय आिण आंतररा�ीय पातळीवर होणारा अडथळा टाळता ये�यास अटकाव लागणार 

आह.े तसेच आंतररा�ीय पातळीवर दबावगट िनमा�ण कर�यास भारतास मदत िमळणार आह.े 

भौगोिलक आिण सां�कृितक पा��भूमी समान असणा�या आिसयान रा�ांचा भारतामधील 

उ�ोगधंद ेआिण रोजगार वृ�दीम�ये िनि�तपणाने फायदा होणार आह.े  
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