
अ�नवासी भारतीय देशा�या बाहेर असलेल� मह�वाची �ुद ुश�ती 
माग�या आठव	याम
ये �ीमती कमला हर�स यांनी अमे�रके�या उपरा��पती पदाची 
शपथ घेतल�.पाच वषा�नंतर  या अमे�रकेचे रा��पती बन#याची श%यता आहे. &'टनचे 
अथ�मं*ी आहेत �रशी सुनक ,+,ती पटेल या -ुहमं*ी आहेत, तर अलोक शमा� एक 
मह वाचे पद सांभाळतात. कॅनडाचे संर/ण मं*ी आहेत हरिजत स1जन. हे आहेत 
खाल�4थानी समथ�क. हे सगळे अ5नवासी भारतीय आहेत आ6ण  या देशांम
ये अ5तशय 
मह8वा�या पदावरती आहेत.  यां�या मद5तने या देशांम
ये पा9क4तान आ6ण चीनने 
केलेल� कार4थाने आपण थांबव ूशकतो का? यामुळे भारताचा आ:थ�क लाभ होउ शकतो 
का?अ5नवासी भारतीय ह� देशा�या बाहेर असलेल� भारताची मोठ< आ6ण मह8वाची =ुद ु
श%ती(soft power )ताकद आहे. आपण  याचा पुरेपूर वापर करतो आहे का? 
कॅनडा, &'टन म:धल भारत +वरोधी उ-वाद� संघ?नांना आपण कसे थांबवणार? 
दहशतवादाला पैसा पुरवत अस@यामळेु पा9क4तान कायम काBया याद�त राह�ल हे बघण,ं 

पा9क4तानला आंतररा���य 5नधीचा पुरवठा न होणे आ6ण  यायोगे दहशतवादाला तो 
पैसा न पोहोचू देणं, अ याधु5नक श4* उपलCध होण,ं ऊजा� /े*ात सहकाय� वाढवण,ं 

Eयाखेर�ज Fयापार /े* वHृ:धगंत होण ंEयासाठ< अमे�रके�या व ईतर ,गत देशां�या 
सहकाया�ची भारताला आवIयकता आहे.  

3.75 कोट� भारतीय �व�वध देशांम�ये  
अ5नवासी भारतीय Jहणजे जे देश सोडून इतर देशांम
ये कायमचे वा4तFय कर�त आहेत. 
संयु%त रा��ा�या 2019 �या अहवालानुसार अ5नवासी भारतीयांची संKया ३.७५ कोट� 
आहे. संयु%त रा�� प�रषदे�या अहवालानुसार अ5नवासी भारतीयांची परदेशातील संKया 
ह� जगात सवा�:धक आहे.ह� संKया अमे�रकेत 27 ,युएई म
ये 34, आ6ण सौद� अरे&बयात 
24 लाख एवढ� आहे.  जगाम
ये 27 कोट�हून जा4त लोकांनी आपला देश सोडून इतर 
देशात ,वेश केला आहे.  
हे अ5नवासी भारतीय 5तथ@या लोकसंKयेम
ये अ5तशय मह8वाचा घटक मानले जातात. 
अमे�रका आ6ण युरोप यांची पंधरा वषाPपुवQ 6झरो पॉTयुलेशन -ोथ सुU झाल� आहे. 
Jहणजे 5तथ@या मूल 5नवासी लोकां�या म ृयुचे ,माण जा4त आ6ण जVमाचे ,माण 
कमी आहे. Jहणनूच या देशांना वेगवेगBया /े*ाम
ये, काम कर#याकरता, इतर देशातील 



नाग�रकांची गरज पडते. ,गत देश याक�रता वेगवेगळे 5नयम लावून फ%त अ5तकुशल 
आ6ण कुशल अशाच लोकांना आप@या देशात ,वेश देतात. जसे कX डॉ%टर, इंिज5नअर, 
नस\स 9कंवा मा]हती तं*^ान याम
ये काम करणारे.  
अ�नवासी भारतीय वेगवेग�या गटांम�ये �वभागले होते  
या देशांम
ये असलेले भारतीय हे अ5तकुशल कॅटेगर�त मानले जातात.  याचा 
अमे�रकेतील जीवनावरती पडणारा ,भाव हा मह वाचा आहे. परंतू या पुवQ अ5नवासी 
भारतीय वेगवेगBया इतर गटांम
ये +वभागले गेले होते. उदा. अमे�रकेत मराठ< लोकांची 
वेगळी सं4था , गुजराती लोकांची वेगऴी सं4था, दa/णेकडील लोकां�या वेगBया सं4था 
हो या. यामुळे ह� सव� अ5नवासी भारतीय मंडळी आप@या ,ांताचे ,5त5नधी व करायचे, 
भारताचे कमी.  
मोद� सरकार सbेत आ@यापासून  यांनी अ5नवासी भारतीयांना आप@या देशाची एक 
मोठ< ताकदच मानल� आहे. 1यावेळी पंत,धान नरcd मोद� अमे�रकेत गेले तेFहा 5तथ@या 
अ5नवासी भारतीयांना एक* आणनू एक मोठा काय�eम केला गेला.  यामळेु आपले अनेक 
फायदे झाले. अ5नवासी भारतीयांच ेअमे�रकेतून भारतात ये#याचे ,माण 20 ट%%यांनी 
वाढले आहे.  याfशवाय काह� ,माणात +वकfसत तं*^ानह� भारतात ये#यास सुUवात 
झाल�. काह� अ5नवासी भारतीयांनी भारताम
ये गुंतवणकू कर#यावरह� ल/ कc d�त केले 
आहे. अथा�तच 1या ,माणे हे अपेa/त होते तेवढे नाह�. परंतू माग�या 65 वषाP�या 
तुलनेत अ5नवासी भारतीयांच ेभारतातील 4थान आ6ण  यांनी भारताला केलेल� मदत 
न%कXच अनेक पट�ंनी वाढलेल� आहे.  
चीन आ"ण पा%क&तानची सात'यान ेभारता�व)*ध कार&थाने  
अ5नवासी भारतीय सुfशa/त, धनाgय आहेत. तं*^ानाची मा]हती  यांना आहे. अध5ुनक 
जगाम
ये काय सुU आहे हे देखील  यांना चांगले मा]हती आहे. या अ5नवासी भारतीयांना 
भारताची सॉhट पॉवर समजले पा]हज.े भारताच ेश* ूचीन आ6ण पा9क4तान हे सात यान े
भारता+वUHध कार4थाने करतात. कािIमरमधील 370 कलम हटव@यानंतर, भारतात 
कािIमर� जनते�या मानवा:धकारांचे हनन होते आहे असा द�ु,चार केला जात आहे.  या 
fशवाय, अ5नवासी पा9क4तानी नाग�रकांनी इंiलंडम
ये भारतीय दतुावासावर 370 कलम 
हटव@यानंतर ह@ला केला होता. एवढेच नFहे तर कॅनडामधील काह� क?टरतावाद� हे 



खाfल4तान रेjंडमं 2021 ह� चळवळ सुU करत आहेत.  
Jहणूनच भारत आ6ण भारताची चीन - पा9क4तान+वUHध चाललेल� लढाई आता 
आप@याला इतर देशांम
येह� लढावी लागेल. संयु%त रा��ा,माणे जगातील सव� देशांना 
आप@या बाजूने आणावे लागेल. 1यामुळे ते भारताच ेसमथ�क होतील आ6ण चीन आ6ण 
पा9क4तानचे नाह�. या लढाईत अ5नवासी भारतीय मह वाचे घटक आहेत.   
भारताची आ,मक म'ुस*दे-गर�  
स
या भारत सरकारने आeमक मु सHदे:गर� सुU केल� आहे. परंतू  यावर मा
यमांचे 
पुरेसे ल/ जात नाह�. आप@या देशाचे रा��पती,उपरा��पती अनके देशांना भेट� देऊन 
भारता+वषयी मा]हती देऊन  या देशांशी आ:थ�क, साम�रक, संर/ण, गुTतहेर 
मा]हतीसंदभा�त संबंध वाढव#याचे ,य न करताहेत. यामधील एक मह8वाचा देश Jहणजे 
अमे�रका, मग युरोप आ6ण नंतर आखाती ,देशातील देश. या देशांना भारता�या बाजूने 
आण#यासाठ< इथ@या अ5नवासी भारतीयांचा मोठाच सहभाग राहाणार आहे. कारण 5तथे 
राहाणारे अ5नवासी भारतीय, 5तथ@या fसनेटस�ना भारताची भूfमका काय आहे आ6ण 
कशी बरोबर आहे याची मा]हती देत आहेत.  यामळेुच संयु%त रा��ा�या प�रषद असो 
9कंवा संयु%त रा��ाची सुर/ा प�रषद असो कX संयु%त रा��ाची मानवा:धकार सfमती 
असो या सवाPम
ये भारता�या कािIमरमधील कलम 370 हटव#या�या 5नण�याला 
सकारा मक ,5तसाद ]दला आहे. बहुतेक जग आज भारता�या बाजूने आहे.  
अ�नवासी भारतीय आ"ण भारताची नाळ मजबूत करा 
मा* मु सHदे:गर� हा एक भाग आहे. परंतू अ5नवासी भारतीय आ6ण आ6ण भारत देशाची 
नाळ अ:धक मजबूत करता आल� तर ते भारताम
ये जा4त वेळा येऊन पय�टन /े*ाचा 
मोठा +वकास कU शकतील. अमे�रकेत अ5नवासी भारतीय मायeोसॉhट, गुगल 9कंवा 
नासा सारKया मोkया कंपVयांम
ये व�र�ठ पदांवर काम करत आहेत.  यांचा वापर कUन 
आप@याला तं*^ानाची /मता वाढवता आल� तर न%कXच फायदा होईल. या अ5नवासी 
भारतीयांचा वापर संर/ण करारात करता येईल तसेच साम�रक l�?या भारत - अमे�रका 
संबंध अ:धक सुlढ कUन चीन आ6ण पा9क4तान दोVह�ंवर कुरघोडी करता येईल. आ:थ�क 
संबंध हे देशाकर�ता नेहमीच ]हताचे असतात.  याचाच वापर कUन अ5नवासी 
भारतीयांपैकX 1यांनी उHयोगधंHया�या /े*ात मोठ< भूfमका बजावल� आहे . याचा वापर 



कUन आप@याला थेट परकXय गुंतवणकू वHृधी कर#यात न%कXच मदत fमळू शकेल. 
 याfशवाय उ�च दजा�चे तं*^ान आण#याचा वेग आप@याला वाढवता येईल.  
परदेशाम�ये भारत देशाचे .�त�नधी  
जे अ5नवासी भारतीय देशा�या बाहेर गेले आहेत.  यांना 'ेन nने Jहणजे देशाचे बौHधीक 
नुकसान असे समज#यापे/ा  यांना परदेशाम
ये भारताच े,5त5नधी Jहणनू समजले 
पा]हजे. आप@या देशाची ,गती कर#याम
ये  यांचा जो सहभाग आहे  यात अजून जा4त 
वाढ करता येईल. भारताची आ:थ�क ताकद वाढते आहे.  याचबरोबर सॉhट पॉवर Jहणजे 
भारतीयांची इतर ताकद सुHधा वाढवून भारताला एक जगा�या l�ट�ने मह8वाचा देश 
Jहणून पुढे ये#यात मदत fमळू शकेल. अ5नवासी भारतीय एक* येऊन +व+वध परदेशी 
राजकXय प/ांवरसHुधा दबाव टाकत आहे. योगअoयासाचा ,सार करणे, भारतात काय 
घडते आहे ते लोकांना समजावणे, भारत- -- यांचा संबंध मजबूत झाले तर याचा लोकांना 
कसा फायदा होईल हे  यांना समजावणे अशा ,कारची कामे केल� जात आहेत.  
ये या पाच वषाPम
ये जगातील अ5नवासी भारतीयांचा वापर कUन आपल� साम�रक, 
आ:थ�क, संर/ण नीती अ:धक मजबूत केल� पा]हजे.  
 
 

 
 


