
सागर� सुर�ेकरता भारतीय तटर�क दल अजुन सं�म करणे ज�र� 
26 नो�ह�बर २०२० ला मुंबईवर�ल दहशतवाद� ह��याला १२ वष� पूण� झाल�. �या 
�न�म ाने देशा"या आ$ण महारा%&ा"या सागर� सुर)ेचे अवलोकन केले पा-हजे. 
स/याची प1रि3थती कशी आहे आ$ण येणा5या काळात अजून काय जा3त सधुारणा 
करणे गरजेचे आहे या सग8या 9वषयावर चचा� ज:र� आहे. 
देशा"या स)म सागर� सुर)ेकरता तीन सुर)ा दले आहेत, नौदल ,तटर)क दल 
आ$ण सागर� पोल�स. याम/ये सवा�त जा3त जहाजे, हे�लकॉ=टर, 9वमाने आ$ण 
>�श?)त आहे तटर)क दल. यामुळे तटर)क दला"या )मतेचे अवलोकन ज:र� 
आहे. 
गुजरातमधील सुर)ा �यव3थेला, 9वशेषत: पा@क3तानला लागून असले�या सागर� 
सीमेवर�ल सरु)ेला भारत सरकारने >ाधाBय देCयाचे ठर9वले आहे. भारता"या 
सागर� सुर)ेत महEवाची भू�मका बजावणा-या तटर)क दलासाठF  क� G सरकारने 
३१ हजार ७४८ कोट� :पये मंजूर केले आहेत. ये�या पाच वषाHत तटर)क दलाला 
अIधक शिJतशाल� आ$ण स@Kय करCया"या Lि%टकोनातून हे पाऊल उचलCयात 
आले आहे.  
२0२२ पय�त १७५ बोट� व ११0 �वमानांचा समावेश  
तटर)क दलाची टेहळणी )मता वाढ9वCयासाठF न�या ग3ती नौका, बोट�, 
हॅ�लकॉ=टर, 9वमाने आ$ण अBय आवRयक उपकरणे 9वकत घेCयात येतील. समGु 
सुर)े"या Lि%टकोनातून तटर)क दला"या ताTयात २0२२ पयHत १७५ बोट� व ११0 
9वमानांचा समावेश करCयाचे �निRचत करCयात आले आहे. सागर� संप ीचे संर)ण, 
सागर� पया�वरण, >दषूण �नयंUण, त3कर�, समGु� चाचा9ंवरोधात कारवाई यांचा 
मुकाबला करCयासाठF तटर)क दलाला पूण�पणे सुसVज करCयाची योजना आहे. 
भारतीय तटर)कदल, समGु सुर?)त आ$ण �नभ�यीत ठेवCयांस वचनबWध आहे. 
यामुळे तटर)क दलाची स/याची )मतेचे अवलोकन करणे ज:र� आहे.स/या 
असले�या साधंना Wवारे सु/दा आप�याला @कनार पXट� सरु?)त करता येइल.काह� 
उपाय योजना लेखाम/ये सुचवCयात येत आहेत.  



तटर)क दला"या स/या ६0 बोट�, १८ हॉ�हरKाTट, ५२ छोXया इंटरसे=ट बोट�, ३९ 
डॉ�नयर टेहळणी 9वमाने, १९ चेतक हॅ�लकॉ=टर व चार ]ुव हॅ�लकॉ=टस� आहेत. 
भारतीय तटर�कदलाची !थापनचेी कारणे  
१९६० नंतर भारतीय अथ��यव3थेस; सोने, चांद�, 9वWयुत उपकरणे इ�याद�ं"या, 
आखातातून समुGमाग� भारता"या पिRचम @कनाया�पयHत करCयात येणाया� मो^या 
>माणातील त3कर�ने U3त केले होते. _या काळात भारतीय नौदलच त3कर�9वरोधी 
काय�वाह� करत असे. �यां"याकड ेपाच ग3ती 9वमान ेहोती. ती अपुर� होती. १९७० 
नंतर, एJसJलु$झ�ह इकॉनॉ�मक झोन 3थापन करCयाबाबतचे ’युनायटेड नेशBस 
कB�हेBशन ऑन लॉज ऑफ द सीज’ चे �नद�श, त3कर�,मुंबई"या @कनाया�नजीकचे 
तेल शोध आ$ण उ�पादनमुळे भारतीय तटर)कदलाची 3थापना आवRयक झाल�. 
भारतीय तटर)कदला"या जबाबदाया�, सागर� आथcक-)ेUांची सुर)ा, @कनार� सुर)ा, 
समGु� सुर)ा, समGु� पया�वरण संर)ण,या आहेत. अवैध कारवाया, दहशतवाद, 
अवैध श3Uा3U �यापार, अवैध मानवी �यापार मासेमार�, त3कर�, मादक पदाथाHचा 
�यापार इ�याद�; रोखCयासाठF काय�वाह� केल� जाते.  
भारतीय तटर�कदल प#रि!थतीस सामोरे जा%यास स&ज आहे का? 
भारतीय तटर)कदल, भारताचा समGु सुर?)त आ$ण �नभ�यीत ठेवCयांस वचनबWध 
आहे. �यांचे eीदवाJय आहे ’वयं र)ामः’. gहणजे आgह� ’र)ण कh’. 
२०२० पयHत भारतीय तटर)कदलाकड ेसामiया�त झालेल� वाढ, भरघोस ठरणार 
आहे. ९ @कनार� राVयातं आ$ण क� Gशा�सत >देशांम/ये  आप�यापाशी आता @कनार� 
रडार साखळी आहे. 9वजकjय->काशकjय-साधने(Automatic Identification System 

) आहेत. राU-ंदन >काशIचUक(Night Vision Devices) आहेत. ४६ रडार 
3थानकां"या _या साखळीत, @कनायाHवर�ल हालचाल�ंवर बारकाईने ल) ठेवCयाचे 
सामiय� >ा=त झालेले आहे. 
)कनार� ग!त, सुर�ा काय* आ+ण मया,दा 



भारतीय तटर)कदला"या अIधकार� व खलाशांच े>�श)ण भारतीय नौदलावर 
अवलंबून आहे. मनु%यबळातील २०% कमतरता पुढ�ल १० ते १२ वषाHनंतरच पुर� 
केल� जाईल.माU गरज आहे कमतरता लवकर पुण� करCयाची. 
ऍड�हाB3ड ऑफशोअर पॅ&ोल �हेस�स या १०५ मीटर लांब आ$ण २,३०० टन 
वजना"या नौका, भारतीय तटर)कदलातील सवा�त मो^या नौका आहेत. ऑफ 
शोअर पॅ&ोल �हेस�स  ९० मीटर लांब आ$ण २,००० टन वजना"या नौका असतात. 
भारतीय तटर)कदलातील सवा�Iधक वापर�या जाणाया� _या नौका सेवेत 
आहेत.फा3ट पॅ&ोल �हेसल या ५० मीटर लांब आ$ण सुमारे ३०० टन वजना"या _या 
ग3ती नौका आहेत. इंटरसे=टर बोटस ्उथळ पाCयात, जलदगती ह3त)ेप करCयास 
योmय असतात. एअर कुशन वे-हक�स ह�  ’@कनाया�लगत"या पाCयात ,लगत"या 
सखल ज�मनीतं आ$ण @कनार� >देशांत ग3तीकरता नवे आयाम आ$ण सामiय� 
पुरवतात. 
माU खाnया ंम/ये,सुंदरबन भागात सर @Kक भागात रबर बोट�ंची गरज आहे. 
भारता"या महासागर� )ेUांतील, gहणजेच @कनाया�पासून २०० नॉ-टकल मैलांपयHत, 
भारताची रा%&�य -हत सांभाळCयाची जबाबदार� भारतीय तटर)कदलाची आहे.  
कायदेशीर मया,दा तटर�कदला-या सश.तीकरणातील /टु� 
भारतीय तटर)कदलासमोर"या कत��यपूतc"या आड येणाया� कायदेशीर मया�दा; 
नौका ताoयात घेणे, अनIधकृत सव�)णावर�ल कारवाई, अवैध मा-हती संकलनावर�ल 
कारवाई; इ�याद�ंबाबत आहेत. रा%&�य सुर)ेकरता अशा कायदेशीर मया�दा उठवणे 
आवRयक आहे. सखोल समुGात, >ादे�शक पाCयापल�कड,े अनBय आथcक )ेUात, 
मासेमार� करणाया� नौकां"या �नयमनाथ� कायदेच उपलoध नाह�त. रा%&�य 
सुर)ेकरता आवRयक कायदे पुढ"या दोन वषा�त तर� पास केले जावेत. तो पयHत 
वट हुकुम पास क:न ह� कमजोर� दरु करावी. 
आणखी काय करता येऊ शकेल? 
संसद�य �यवहार स�मती आ$ण महालेखाIधकार� व महालेखा �नर�)क यां"या 
�नर�नरा8या �शफारसी /अहवालांवर काह� >माणात अमंलात आण�या गे�या आहेत, 



माU बहुतेकां"या अंमलबजावणीकरता सात�याने आ$ण �नयमीतपणे देखरेख करावी  
लागेल. 
तांqUक rानाचा आ$ण मनु%यबळ सामiयाHचा योmय वापर केला जावा. @कनायाHवर�ल 
वाढती �नगराणी, ग3त आ$ण इतर दलांसोबत संयJुत @कनार� सुर)ा कवायतींचे 
आयोजन केले गेले पा-हजे. गु=तवाता� दजा� वाsवणे आ$ण समGु� पो�लस, भारतीय 
तटर)कदल व भारतीय नौदल यां"यातील समBवयन आणखी सुधारले पा-हजे. 
भारतीय तटर)कदलाचे नवीन जहांजाचे आगमन गतीमान झाले 
पा-हजे.�नर�नरा8या वगा�"या नौकांची अ�प, सामाBय आ$ण म/यम दhु3ती योmय 
वेळी �हावी. हा नौका दhु3ती काय�Kम काय�)मतेने चालवला गेला पा-हज.ेभारतीय 
तटर)कदलात अIधकायाHची कमतरताह� आहे. �नयत कालावधीत ह� तूट भhन 
काढल� गेल� पा-हजे. 
�नव ृ (tडक�मशBड) भारतीय तटर)कदल नौकांचा वापर तरंग�या चौJया gहणून, 
उ"च जोखीम )ेUांत,खांnयांम/ये आ$ण नद�मुखांत केला जावा. 
 >�येक बंदरात आत आणी बाहेर जायच ेर3ते,बोट� उतरCया"या जागा,धJके, नौका 
ठेवCया"या जागा 9वक�सत होत आहेत.�याचा वेग वाढला पा-हजे.�यिJतगत 
मासेमाराला ओळखपU देCया"या पWधती जा3त काय�)म झा�या पा-हज.े  
आंतररा%&�य महासागर� संघटने"या अनुसार, २० मीटरहून अIधक लांबी"या आ$ण 
३०० टनाहून अIधक वजनदार नौकांवरच 3वयंओळख >णाल� असते, जी उपvहावर 
आधा1रत आहे.  
छोXया नौकांना >ारण ओळखपU (रेtडओ @wJवेBसी आय.डी.) देCयाचाह� >3ताव 
आहे. gहणजे >�येक नौका नxदवल� जाईल .�यामळेु �यां"यावर ल) ठेवणे शJय 
होईल.ते काम लवकर सhु �हावे.  
)कनाया,वर नजर वाढवावी 
@कनाय�वर सुर)ेसाठF ग3त वाढवल� आल� पा-हजे, सव� सागर� चेकपो3टची सरु)ा 
कडक करCयात यावी.या�शवाय सव� लँtडगं पॉइंXसवर नाकाबंद� केल� जावी. सागर� 
@कनारपXट�वर  पो�लसांतफ�  सागर� सुर)ा अ�भयान राब9वCयात यावे.�नय�मतपणे 
3पीड बोट�ने @कनारपXट�वर ग3त घालून संशया3पद बोट�ंची तपासणी करCयात 



यावी.सागर� सुर)ा आ�हांनाचा अzयास भारतीय नौदल आ$ण भारतीय 
तटर)कदलांतग�त @कमान वषा�तून एकदा गेला जावा. 
२६-११-२००८ ची पुनराव ृी होऊ शकते का? कुठल�ह� नौका तपास�या9वनाच आत 
येऊ शकते का? 
धोका शोधCयाक1रता अIधक तंUrान व गु=तवाता� यांची गरज आहे. आप�याला 
धोJयाची पूव�सूचना अथवा 9वRवसनीय मा-हती �मळाल� तर आपण आपल� 
�नगराणी वाढवू शकतो, >चंड >माणात पाCयातील ग3त वाढवू शकतो, भारतीय 
नौदल आ$ण समुG� पो�लसह� मदतीला येऊ शकतात. गु=तवाता� 9वतरण आ$ण 
समGु� पो�लस, भारतीय तटर)कदल व भारतीय नौदल यां"यातील समBवयन 
आणखी सुधारले पा-हजे. 
महानगरांत, नॅशनल �सJयू1रट� गाड� असतांना, �यामळेु कुठलाह� दहशतवाद� िजवंत 
परत जाऊ शकणार नाह� याची देशाला खाUी असावी.  

 
 

 
 
 

 


