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जागततक स्तयालय फॉक व्मलवाम कयणायी अनेक याष्ट्राॊच्मा केंद्रीम फॉकाॊची
फॉक म्शणून कामययत अवरेरी शी वलायत जुनी वलत्तवॊस्था आशे . ऩहशल्मा
भशामद्ध
ु ात ऩयाबत
ू झारेल्मा जभयनीलय वलजमी दोस्तयाष्ट्राॊनी लवायमच्मा तशाद्लाये
जी मद्ध
नक
कयणे, ततचे प्रळावन ल
ु
ु वानबयऩाई रादरी शोती ती लवर
ू
व्मलस्थाा्ऩन कयणे इत्मादी काभात मेणाऱ्मा अडचणी दयू कयण्माच्मा शे तन
ू े
तत्कारीन शे ग कयायानव
ु ाय फेल्ल्जमभ, फ्रान्व, जभयनी, इटरी, जऩान, आणण इॊग्रॊड
मा दे ळातीर केंद्रीम फॉका आणण अभेरयकेचे प्रततनीधीत्ल कयणायी एक वलत्तवॊस्था
माॊनी ऩढ
१ ७ भे १ ९३० योजी ल्स्लत्झरंड मेथीर फाझेर मेथे
ु ाकाय घेलन
ू
फी.आइ.एव.ची स्थाऩना केरी. आज वाठ दे ळातीर केंद्रीम फॉका आणण जागतीक
स्तयालयीर काशी वलत्तवॊस्था मा फॉकेच्मा वदस्म आशे त. मा फॉकेचे भख्
ु म
कामायरम फाझेर मेथच
े अवन
ू शाॉगकाॉग आणण भेल्सवको सवटी मेथे प्रादे सळक
प्राततनीधीक कामायरमे स्थाऩन कयण्मात आरी आशे त.
आयॊ बीच्मा काऱात मा फॉकेची कायकीदय काशीळी लादग्रस्त ठयरी शोती. त्मा
वभ
ु ायाव जभयनीभध्मे अडॉल्प हशटयच्मा पॅसवस्ट याजलटीचा उदम शोत शोता.
अळा लेऱी फी.आइ.एव.ची तत्कारीन कामयऩद्धती मा याजलटीरा ऩोऴक ठयत शोती.
मा फॉकेने जुरै १ ९३२ भध्मे जभयनीलयचे कजय भाप कुनन तेथीर

उद्मोगाॊवाठी

नव्माने भोठ्माप्रभाणात कजय उबायणी केरी. हशटरयच्मा याजलटीने अॊककत
केरेल्मा याष्ट्राॊच्मा स्लत:कडीर ठे ली ल वल
ु णय जभयनीच्मा खात्मात लऱवलण्माव
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वॊभती हदरी. त्माॊनी वलवलध भागांनी रट
ू रेरे वल
ु णय स्लीकाुनन त्माभोफदल्मात
वलदे ळी चरन उऩरब्ध कुनन दे ण्मात आरे. मा वलय कायणाॊभऱ
ु े फी.आइ.एव. लय
टीका शोऊन जुरै १९४४ भध्मे ब्रेटनलड्
ु व मेथे ऩाय ऩडरेल्मा दोस्तयाष्ट्राॊच्मा
ऩरयऴदे त मा फॉकेचे वलवजयन कयण्माचा ठयाल घेण्मात आरा. ऩयॊ तु अळा प्रकायच्मा
आॊतययाष्ट्रीम फॉकेची आलश्मकता रषात घेता प्रसवद्ध ब्रब्रहटळ अथयतज्ज्स रॉडय जे.
एभ. केन्व माॊच्मा नेतत्ृ लाखारीर सळष्ट्टभॊडऱाने मा ठयालाव वलयोध दळयवलल्माभऱ
ु े
शा ठयाल प्रत्मषात अभरात आणरा गेरा नाशी. ऩढ
ु े एवप्रर १ ९४५ भध्मे
अभेरयकेचे याष्ट्राध्मष शॅयी ट्रुभन आणण ब्रब्रहटळ वयकाय माॊच्मा ऩढ
ु ाकायाने
फी.आइ.एव. चे वलवजयन यद्द कुनन ततच्मा ध्मेम धोयणात आभर
ू ाग्र फदर
कयण्मात आरे.
फी.आइ.एव.द्लाये आजघडीरा केंद्रीम फॉकाॊना भद्र
ु ावलऴम आणण वलत्तीम
ल्स्थयता वाध्म कयण्मावाठी भदत कयणे, मा षेत्रात आॊतययाष्ट्रीम वशकामायरा
चारना दे णे आणण केंद्रीम फॉकाॊची फॉक म्शणून कामय कयणे मा भख्
ु म उद्दीष्ट्टाॊची
ऩत
य ा ऩढ
ु त
ु ीर भागायने केरी जाते. (१ )चचेरा उत्तेजन दे ऊन वशमोगाची वॊधी
उऩरब्ध कुनन दे णे, (२)वलत्तीम ल्स्थयतेरा चारना दे ण्मावाठी इतय जफाफदाय
अधधकाऱ्माॊळी वॊलादाचे वभथयन कयणे, (३)भद्र
ु ावलऴमक आणण वलत्तीम ल्स्थयतेळी
वॊफॊधधत प्रवॊगोऩात्त प्रश्नाॊलय वॊळोधन अणण धोयण वलश्रऴण

कयणे, (४)वलत्तीम

दे लाणघेलाणीत केंद्रीम फॉकाॊवाठी एक प्रभख
ु प्रततऩष म्शणून कामय कयणे, आणण
(५)आॊतययाष्ट्रीम वलत्तीम व्मलशायात एक एजॊट ककॊला वलश्लस्त म्शणून कामय
कयणे इत्मादी.
फी.आइ.एव.च्मा

वलवलध

वलबागाॊभापयत

केंद्रीम

फॉकाॊच्मा

ठे ली, वलदे ळी

वलतनभम, वल
ु णय याखील, तनयतनयाऱे योखे इत्मादी वॊफॊधधचे व्मलशाय केरे जातात.
कजय दे णे आणण वल
ु णय ल वलदे ळी वलतनभम माॊच्मा खये दी वलकिवॊफॊधातीर फॉकेचे
व्मलशाय अल्ऩभद
ु तीचे अवतात. मा फॉकेचे ळावन ल व्मलस्थाऩन लेऱोलेऱी
वॊळोधीत केरेल्मा ऩरयतनमभाॊनव
ु ाय चारते. त्मात ब्रत्रस्तयीम व्मलस्थाऩन ऩद्धती
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स्लीकायण्मात आरी आशे . ळीऴयस्थानालय वलयवबा त्मानॊतय वॊचारक भॊडऱ आणण
ळेलटी व्मलस्थाऩक लगय अळी यचना आशे . मासळलाम त्मात अनेक वलबाग ल
वसभत्माॊची

व्मलस्था

कयण्मात

आरी

आशे . मा

वसभत्माॊऩक
ै ी ‘ फॉकीॊग

ऩमयलेषणालरयर फाझेर वसभती’ वलळेऴ प्रसवध्द् आशे . मा वसभती भापयत जगातीर
व्माऩायी फॉकाॊना वलवलध जोखभाॊऩावन
वॊयक्षषत कयण्मावाठी, त्माॊच्मा कामायत
ू
वव
ु त्र
ू ता आणणे, ऩायदळयकता तनभायण कयणे, हशळेफाच्मा वॊयचनेत एकलासमाता
ठे लणे इत्मादीॊवाठी आताऩमंत फाझेर I(१९८८), फाझेर II(२००४) आणण फाझेर
III(२०१०) मा ऐच्छीक स्लुनऩाच्मा तनमभालल्मा जाहशय कयण्मात आल्मा आशे त.
वदयशू

फॉकेच्मा

व्मलस्थाऩनात

ऩाश्चात्म

दे ळाॊचा

लयचष्ट्भा

याहशरेरा

आढऱतो. फेल्जीमभ, फ्रान्व, जभयनी, इॊग्रॊड आणण अभेरयका मा दे ळातीर केंद्रीम
फॉकाॊच्मा गव्शनयवन
य ा ऩदसवद्ध वदस्मत्ल तवेच मा दे ळातीरच इतय वशा व्मसतीॊना
दय तीन लऴायवाठीचे वदस्मत्ल दे ण्मात मेत.े तय इतय दे ळातीर केंद्रीम फॉकाॊभधन
ू
दोन तत
ृ ीमाॊळ फशुभताने नऊ वदस्माॊची तनलड केरी जाते. बायताने वप्टें फय
१ ९९६ भध्मे मा फॅंकेचे वदस्मत्ल स्लीकायरे अवन
नोव्शें फय १ ९९६ भध्मे
ू
आय.फी.आम.चे गव्शनयय श्री यघयु ाभ याजन माॊची मा फॉकेच्मा उऩवबाऩती ऩदी
तीन लऴायवाठी तनलड झारेरी आशे .
फॉकेच्मा वलयवबेची फैठक लऴायतन
ू एक लेऱा, वॊचारक भॊडऱाची वशा लेऱा,
तय अवाधायण फैठका आलश्मकते प्रभाणे घेतल्मा जातात. वन २००४ ऩावन
ू
फी.आइ.एव. द्लाये हशळेफाचे एकक म्शणून एव.डी.आय. मा आॊतययाष्ट्रीम चरनाचा
अलरॊफ केरा जातो. त्माऩल
ू ी मावाठी वल
ु णयफ्रॉक शे चरन लाऩयरे जात शोते.
फॉकेद्लाये आऩरे रेखाऩयीषीत वलत्तीम वललयणऩत्र तनमभीतऩणे ३१ भाचय योजी
लावऴयक अशलारातून प्रकासळत केरे जाते. ३१ भाचय २०१ ६ योजी मा फॉकेचा ताऱे फॊद
२३१ .४ अब्ज एव.डी.आय. इतका शोता तय ततच्मा जलऱीर भत्ता आणण दे मता
मा अनि
ु भे २३५७१ ९.३ दळरष आणण २१६६८२.६ दळरष एव.डी.आय. इतसमा
शोत्मा. वन १ ९४५ चा अऩलाद लगऱता फॉकेरा प्रत्मेकलऴी नपा झारेरा आशे .
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फी.आइ.एव.शी आॊतययाष्ट्रीम ऩातऱीलय कामय कयणायी एक ळसतीळारी
वलत्तवॊस्था अवन
ू ततचा ऩतदजाय नेशभी ‘ ए’ ककॊला त्माऩेषा जास्त याहशरेरा
आशे . जगाच्मा वलळेऴत: मयु ोऩच्मा भद्र
ु ावलऴमक ल वलत्तीम जडणघडणीत मा
फॉकेने भशत्लाची बभ
ू ीका ऩाय ऩाडरी आशे . मयु ोऩीम चरनवलऴमक वॊघ आणण
मयु ोऩीमन

केंद्रीम

फॉक

माद्लाये

मयु ोऩचे

चरनवलऴमक

एकीकयण

घडलन
ू

आणण्मावाठी मा फॉकेने व्मावऩीठ उऩरब्ध कुनन हदरे आशे . मा फॅकेरा ल्स्लत्झ.
वयकायतपे एखाद्मा याजदत
ू ालावावायखा वलळेऴ दजाय फशार कयण्मात आरा
अवल्माभऱ
ु े ततच्मा दै नॊहदन काभकाजावलऴमी ल वलवलध फैठकाॊतीर चचेवलऴमी
ककॊला कयायावलऴमी प्रवायभाध्मभाॊऩावन
ू गुप्तता याखरी जाते.
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