
भारताची सागर
 सुर�ा: सय प�रि�थती आ�ण उपाय योजना  

26 नो�ह�बर २०२० ला मुंबईवर�ल दहशतवाद� ह��याला १२ वष� पूण� झाल�. �या 
�न�म ाने देशा"या आ$ण महारा%&ा"या सागर� सुर)ेचे अवलोकन केले पा-हजे. 
गे�या पाच वषा�त सागर� सुर)ेम/ये काय सुधारणा झा�या, स/याची प2रि4थती 
कशी आहे आ$ण येणा6या काळात अजून काय जा4त सुधारणा करणे गरजेचे आहे 
या सग8या 9वषयावर चचा� ज:र� आहे. 
संपूण� �कनारप ट
वर #वजक$य (Electronic) देखरेख 
संपूण� ;कनारप<ट�ची फ-ट9वर-हत देखरेख पुरव@यासाठB, तसेच अशोCधत जहाजांचा 
Dवेश रोख@यासाठB, सरकारने ’;कनार� देखरेख महाजाल Dक�प’ (को4टल 
सव�यलEस नेटवक�  DोजेFट) सुG केलेला आहे. Hया महाजालात ;कनार� रडार 
साखळी, ऍटोम-ॅटक आयड�-ट;फकेशन �सि4टम आ$ण �ह�.ट�.एम.एस. यांचा समावेश 
होतो. Dक�पांतग�त प-ह�या टLLयात, भारतीय ;कनारप<ट�वर ४६ ि4थर रडारपैकO 
मुPय भूमीवर ३६ आ$ण Q9वपभूमी Dदेशांवर १० बसवल� आहे. अ�त2रFत ३८ रडार 
दसु6 या टLLयात बसवल� गेल�. �यात ८ तर�या देखरेख Dणाल�ंची (मोबाईल 
सव�यलEस �सि4टRसची) भर घातल� गेल�.  तथा9प, मासेमार� नावांसारखी छो<या 
बोट� शोध@यात हे रडार असमथ� आहेत. हा एक मोठाच धोका आहे.  
महासागर
 जहाजांचे मागकारक महाजाल -(एन.ए.आय.एस.- नेटवक�  फॉर +ॅ�कंग 
मे�रटाईम .हेस/स) 
;कनार� रडार साखळीस नॅशनल ऍटोम-ॅटक आयड�-ट;फकेशन �सि4टम महाजालाची 
साथ �मळाल� आहे. Hया महाजालांतग�त, जहाजांत बसवले�या ऍटोमॅ-टक 
आयड�-ट;फकेशन �सि4टम मा-हती �मळवून महासागर� जहाजांचा माग 
काढ@यासाठB, ८४ इलेF&ो-ऑिLटकल �सि4टम ;कनाया� व2रल द�पगहृांवर 4था9पत 
कर@यात आलेले आहेत. रा%&�य ऍटोमॅ-टक आयड�-ट;फकेशन �सि4टम; 
जहाजांदरRयान तसेच जहाजे व ;कना6 यावर�ल 4थानकांत मा-हती पोहचवणे सुलभ 
करते. �यामळेु प2रि4थतीबाबतची जागGकता आ$ण देशा"या ;कनारप<ट�वर�ल 
जलमागाYवर, माCग�कातंील वाहतूक �यव4थापन सधुारल� आहे. 



ि4थर रडार साखळी आ$ण ऍटोम-ॅटक आयड�-ट;फकेशन �सि4टम संवेदकांकडून DाLत 
झालेल� मा-हती (डाटा); जहाजवाहतूक �यव4थापन Dणाल�"या{�हेसल &ॅ;फक 
मॅनेजम�ट �सि4टम"या} मा-हतीसोबत जोडला जाते. सव� मोZया आ$ण काह� म/यम 
बंदरांत, तसेच क"छ व खंबात"या आखातांत Hया �ह�.ट�.एम.एस. बसव�या  
आहेत. ह� मा-हती एक\]त केल� जात.े Hया संरचनेत तटर)कदलाची िज�हा 
मुPयालये, Dादे�शक मुPयालये आ$ण नवी -द�ल�तील मुPयालयह� जोडलेले आहे. 
रा%&�य ऍटोमॅ-टक आयड�-ट;फकेशन �सि4टम, महासंचालक द�पगहेृ आ$ण 
द�पपोतां"या Dादे�शक �नयं]ण 4थानकांशीह� जोडलेल� आहे. पूव� ;कना6 यावर 
कोलकाता, 9वशाखाप<टणम आ$ण चेEनई ह� 4थानके ’सागर� �नयं]ण क� ^, पूव�’ 
9वशाखाप<टणमशी; जामनगर, मुंबई आ$ण कोCचन येथील Dादे�शक �नयं]ण क� ^े 
’सागर� �नयं]ण क� ^, मंुबई’ यांचेशी जोडलेल� आहे. ह� दोEह� �नयं]ण क� ^े, रा%&�य 
मा-हती क� ^ (नॅशनल डाटा स�टर)शी जोडलेल� आहे; िजथनू ह� मा-हती �नर�नरा8या 
वापरदारांकरता Dसा2रत केल�  जाते.  
दसु6 या टLLयात, १० संवेदक अंदमान व �नकोबार तसेच ल)Q9वप बेटांत बसवले 
जात आहेत. द�घ� प��या"या ओळख व मागकारकांसह (लाँग र�ज आयड�-ट;फकेशन 
अँड &ॅ;कंग) असलेल� ऍटोमॅ-टक आयड�-ट;फकेशन �सि4टम; आ$ण नॅशनल कमांड, 
कं&ोल, कRयु�नकेशन, इंटे�लजEस(एन.सी.३.आय.) महाजाल; Hयांनी �मळून देशा"या 
महासागर� प2र)े]ाचे Cच](;कनार� समु^ात को@�याह� )णी ;कती जहाजे नमेकO 
कुठे आहेत) हे सरु)ा दलांना कळते.जहाज वाहतूक �यव4थापन Dणाल� सव� मोZया 
आ$ण काह� आंतरराि%&य बंदरांत 4था9पत के�या आहे.  
मासेमार नावांची 0नयं1ण करा आ�ण देखरेख ठेवा 
हजारो मासेमार आ$ण �यां"या नावा दररोज समु^ावर मासेमार�स �नघतात. �यां"या 
हालचाल�वर नजर ठेवणे, सागर� सुर)ेकरता आवaयक आहे. 
छो<या मासेमार नावांवर  रेbडओ ;cFवेEसी आयड�-ट;फकेशन 
bड�हाईस(आर.एफ.आय.डी.) बसव@याचे नFकO झाले आहे. �या�शवाय, सव� मासेमार 
नावांची, यु�नफॉम� रिज4&ेशन �सि4टमम/ये नeदणीह� कर@यात आलेल� आहे आ$ण 
ती मा-हती  online 4वGपात अQययावतह� केल�  आहे.  



�शवाय, मासेमारांना bड4&ेस अलट� &ाEस�मटस� पुर9व@यात आलेले आहेत. fयाQवारे 
ते समु^ात धोFया"या वेळी, तटर)कदलास सावध कG शकतील. मासेमारां"या 
समु̂ ातील सुर)ेकरता सरकारने; gलोबल पो$झश�नगं �सि4टम(जी.पी.एस.) ,इको 
साऊंडर आ$ण ’शोध व सटुका -दवा’(search and rescue beacon) अंतभू�त 
असलेले अनुदा�नत संच पुरव@याची, एक योजना सुG केल� आहे. मा], हे  घे@यास 
थोडचे मासेमार पुढे आले आहेत. ब�हंशी , बॅटर� संप�याने वा द:ु4ती कर@यायोgय 
न रा-ह�याने, परत कर@यात आलेले आहेत. सागर� सुर)ा मदत iमांक १५५४ 
(भारतीय तटर)कदल) आ$ण १०९३ (सागर� पो�लस), मासेमारांना Hया स4ंथाना 
कुठल�ह� मा-हती Qयायची अस�यास �याकरता, का6 यािEवत कर@यात आलेले 
आहेत. 
समु̂ ात मासेमारांची ओळख पटव@याकरता, बायोमे-&क आयड�ट�ट� काड�स दे@याची 
एक योजनाह� का6 यािEवत आहे. सव� ;कनार� गावकयाYना, बहु-उQदेशीय रा%&�य 
ओळखप] दे@याची एक योजनाह� दोन टLLयांत पुर� केल� जात आहे. सव� मा-हती 
एका क� ^�य मा-हतीगारात -रा%&�य सागर� मासेमार मा-हतीगारात (नॅशनल मर�न 
;फशस� डाटाबेस)- गोळा केल� जात आहे. सव� ;कनार� राfयांतील बायोमे-&क 
आयड�ट�ट� काड�स दे@याची योजनाह� पूण� झाल� आहे. 
अजुन काय करावे 
सागर� सुर)ेचा इ�तहास हे अगद� 4प%टपणे दाखवतो कO, आपण केवळ 
संकटकाळात जागे होतो. सग8यांनीच इ�तहासाचा �नय�मतपणे अkयास करावा 
fयामुळे २६/११ सारPया ददु�वी इ�तहासाची पुनराव ृी होणार नाह�. 
मालडबे(कंटेनस�) अ@व4] वाहतकुOकरताह� वापरले जाऊ शकतात, Rहणूनच �यांची 
सुर)ा Cचतेंचा 9वषय आहे. १००% सुर)ा सु�निaचतीकरता, कंटेनस� संपूण�पणे )-
;करण यं]ांखाल� तपासले जावेत. सुर)ाभंग कमीत कमी �हावेत Rहणून, 
एFसLलो$झ�ह �हेपर bडटेFटर बंदरांतील मह�वा"या -ठकाणांवर उभारले जावेत. 
;कना6 यावर तैनात असले�या सव� सरकार� सं4थाना, 4वतः"या ऑपरेशन योgय 
गुLतवाता� संकलन कर@यास, जबाबदार धरले गेले पा-हज.े D�येक राfयान ेमासेमार 



समाजा"या आ$ण ;कनारप<ट�वर�ल 4था�नक र-हवाशां"या आधारे ’होम गाड�स’ 
आ$ण ’गुLतवाता� बटा�लअEस’ उभी केल� पा-हजेत.  
नौदल आ$ण तटर)कदल; ल%करा"या लडाख,कािaमरातील अ�भयानात भाग घेउन; 
लढाईचे अनुभव DाLत कG शकतात. दहशतवाद� ह��यात, २६-११-२००८ सारPया 
संकटकाळात D�य) लढाईचे अनुभव मोलाचा ठरतो. पो�लस, नौदल आ$ण 
तटर)कदल Hयां"यातह� पर4पर देवाणघेवाणीचे संबंध असले पा-हजे. 
व ृप]े आ$ण दरूदश�न वा-हEया अनेकदा; सुर)ा सं4थांचा n%टाचार(जसा कO क4टम 
खा�याचा), �न%काळजीपणा(पो�लसांचा) बाबत बातRया Dका�शत करतात. शोध 
प]का2रते"या अशा सव� अहवालांची छाननी केल� गेल� पा-हज.े  

भारतीय समाजातील �नर�नरा8या उणीवांचा गरैफायदा घे@यांसाठB चीन ,पाक 
स;iय आहे. गरज ह� आहे कO, नौदल, तटर)कदल, पो�लस, गुLतवाता� सं4था, 
आ$ण सरकार� मं]ालये यामधे 9वल)ण समEवय असणे. पेला अ/या�हून अCधक 
भरलेला आहे. पण �नदoष सागर� सुर)ा �नमा�ण कर@याकरता आप�याला अजूनह� 
पु%कळ चालायचे आहे. 
 


