
सागर� सुर�े	या इ�तहासाचा �नय�मतपणे अ�यास ज�र�  
26 नो�ह�बर २०२० ला मुंबईवरल दहशतवाद ह��याला १२ वष� पूण� झाल. �या 
�न�म�याने सागर सुर"ेची स%याची अव'था आ*ण "मता याचे अवलोकन करणे 
गरजेचे आहे. 
उदा�सन शासक, 'वतःची सा-ा.ये उभी करणार शि1तशाल नोकरशाह, सामा2य 
गु3तवाता� 4वभाग, 67ट सीमाशु�क आ*ण अबकार खाती, असमथ� सागर पो�लस, 
'प7ट-उ9:द7ट-4वहन भारतीय तटर"क दल, अयो;य/कालबा<य नावा बाळगणारे 
भारतीय नौदल, सागर पा=यांवरल देखरेख उणीवा; <या कारणांनी भारतीय सागर 
सुर"ेचे >च? �नराशाजनक होते. 
समAुातून होणाB या त'करचे आ�हान हे, सुDवातीEया FकनारपGट सुर"ेEया 
आ�हानांपैकI एक होते.'वातJंय �मळा�यापासूनच, मू�यवान धातू आ*ण चैनीEया 
व'तंुची त'कर पिLचम आ*ण दM"ण FकनारपGटतून भारतात भरपूर Nमाणात 
होते. त'कर थांबव=याकरता �यूहरचना अनेक वष� केलच नाहत. १९६० Eया 
सुDवातीस FकनारपGटतील पा=यात ग'त घाल=याची आ*ण त'कर 4वरोधी 
ऑपरेशन  कर=याची, भारतीय नौदल व, सीमाशु�क 4वभागाची प:हल योजना 
होती. मा? ह योजना पुण�पणे अयश'वी ठरल. पRरणामी समAु त'कर अ4वरत 
सुDच रा:हल आ*ण १९६० अखेरसपयTत, धोकादायक पातळीपयTत पोहोचल, 
.यामुळे समांतर अथ��यव'थेचा उदय झाला. 
तटर�कदल �नमा�ण झाले 
तटर"कदल �नमा�ण कर=याची संभावना चाचप=याकरता, के.एफ.U'तमजी <यांEया 
अ%य"तेखाल एक स�मती �नमा�ण कर=यात आल. स�मतीन ेVहटले कI, 
FकनारपGटवरल पा=यात आ*ण नजीकEया समAुात Nभावी देखरेखचा अभाव, 
यामुळे त'कर कारवाया कळसास पोहोच�या आहेत. महासागर "े?ात भारताच े
'वार'य वाढत ेआहे. <यात; तेल आ*ण वायू अ2वेषण व �न7कष�णाकरता समAु 
"े?ांEया 4वकासाचा; महासागर वाहतुकIचे, 4वशेषतः सागर पा=यातील तेल 
वाहनांचे (टँकस�), काय�"मतेने �यव'थापन कर=याचा; Nदषूण �नयं?णाचा; शोध 
आ*ण सुटका काय�वाहंचा; 4वशेषतः परदेशी लोकांनी आप�या Nदेशात केले�या 



�शकार (पो>चगं) रोख=याचा; आ*ण परदेशी जहाजांना भारतीय पा=यात शा'?ीय 
अXयास कर=यास रोख=याचा; समावेश आहे. 
स�मतीने �शफारस केल कI, तटर"कदल �नमा�ण केले जावे जे Nादे�शक आ*ण 
लगतEया पा=यात ग'त घाल=यापासून, तर <या पा=यात गु2हेगार काय9यांEया 
अंमलबजावणीपयTत, �नर�नराळी कत��ये बजावू शकेल. 
सागर� सुर�ा उपाय, १९९० ते २०००. 
इं[डयन पीस Fक4पगं फोस�Eया ]ीलंकेतील ऑपरेशन  दरVयान ]ीलंकेचा Fकनारा 
सील कर=याचे Nयास झाले होते. आपण �लबरेशन टायगस� ऑफ त�मळ इलमची 
श'?ा'? ेव दाDगो^यास:हतची घूसखोर रोखू शकल नाह. 
भारत सरकारने, देशाEया दM"ण आ*ण पिLचम FकनारपGटवर संयु1त ऑपरेशन  
हाती घेतल. �यात तटर"कदल, नौदल, सीमाशु�क 4वभाग, पो�लस आ*ण संबं>धत 
सं'था सहभागी हो�या. अशा दोन ऑपरेशन  १९९० Eया सुDवातीस सुD कर=यात 
आ�या. ’ऑपरेशन  ताशा’ आ*ण ’ऑपरेशन  'वान’. 
सागर पा=याची आ*ण आंतररा7_य महासागर सीमेची 4व'ततृ ग'त आ*ण 
देखरेख कDनह, ’ऑपरेशन  ताशा’, ]ीलंकेतून होणार अवैध देशांतरे आ*ण 
ता�मळनाडूEया FकनाB यावरल त'कर रोख=यात,पुण�पणे अपयशी ठरले. 
१९९३ म�ये सु� कर यात आलेल� ’ऑपरेशन "वान’ 
'वातंJय �मळा�यापासूनच सोने, इले1_ॉ�नक,4व9युत उपकरणे आ*ण मादक पदाथ�, 
महारा7_ आ*ण गुजरातEया FकनायाTवDन, �नय�मतपणे बाहेDन देशात त'करने 
आणले-नेले जात आहेत. १९९३ मधील 'फोट मा�लकांत वापरलेल 'फोटके <याच 
सागर मागा�वDन आलेल होती हे समज�यावर, FकनारपGटEया सुर"ेकरता 
एकाि�मक Nयास केले गेले.  
ए4Nल १९९३ म%ये ’ऑपरेशन  'वान’ हाती घे=यात आल. दोन दशके काय�रत 
असनूह ’ऑपरेशन  'वान’, एकह ज3ती (�सझर) कD शकल नाह.  
संसदेEया पिcलक अकाऊंटस क�मटने Vहटले कI, मुंबईतील २६-११-२००८ चा 
दहशतवाद ह�ला टाळता आला असता. देशाEया सागर सुर"ेEया सु�निLचतीस 
जबाबदार असले�या सवdEच �य1तींEया ’�नU�साह आ*ण बेजबाबदार’ वत�नामुळे ते 



होऊ शकले नाह. गहृमं?ालयातील, ’ऑपरेशन  'वान’ Eया अपयशास जबाबदार 
असलेले सग^या सं'था�तल सवdEच नेतेच <यास जबाबदार आहेत.  
सागर� सुर�े	या ई�तहासाच े%व&लेषण 
भारतीय धोरणकत� आ*ण सुर"ादले <यांनी, देशाEया सागर सुर"ेस दघ�काळ 
उपेM"त ठेवले, �नर�नरा^या अवैध सागर कारवाया 4वचारात घेतले�या नाहत. या 
अवैध कारवायांनी धो1याची पातळी गाढ�यानंतर, केवळ �याकडे दलु�" करतां येत 
नस�याने �यांना तfड दे=याची तयार घाई घाईने कर=यात आल. सवा�त महgवाचे 
हे आहे कI, अनके धोरणे अनकूुल पाLव�भूमी तयार न करताच, बन4वल 
गेल.N�तFhयावाद सागर सुर"ेमुळे,सागर सुर"ा  :ढसाळ रा:हल. 
सागर� सुर�ा उपाय, २६-११-२००८ प&चातच े
सागर सुर"ा मनोभू�मका, २६-११-२००८ Eया मुंबईवरल दहशतवाद ह��यानंतर 
बदलल. पाFक'तानातून दहा दहशतवाद; नौदल, तटर"कदल <यांना समAुावर 
चकवून; आ*ण पो�लसांना FकनाB यालगत चकवून मुंबईEया FकनाB यावर येऊ शकले 
व शहरावर सम2व�यत ह�ले कD शकले, <या व'तुि'थतीने सरकारला हादरवून 
सोडले. �याने वत�मान सागर सुर"ा Nणालत असले�या उ*णवा दरू कर=याकRरता 
अनेक उपाय घो4षत केले गेले. 
२६-११-२००८ Eया मुंबईवरल ह��यांनंतर, अि'त�वात असले�या बहु'तरय 
�यव'था आणखीह सश1त कर=यात आ�या. नौदलास, सागर सरु"ा संरचनेEया 
म%यभागी आण=यात आले. नौदलास;  तटर"कदल, सागर पो�लस आ*ण इतर 
क� Aय व रा.य'तरय सं'था <यांEया मदतीने; रा7_ाEया सागर सुर"ेस जबाबदार 
कर=यात आले. तटर"कदलास Nादे�शक पा=यातील सागर सुर"ेची अ�तRर1त 
जबाबदार दे=यात आल, नौदल आ*ण तटर"कदल <यांEया  वाढव साधने आ*ण 
मनु7यबळ �नयु1तीEया योजनाह मंजरू कर=यात आ�या. 
सागर� सुर�ेत २०१४ पासुन घडून आलेला मोठा सुधार 



गे�या काह वषाTपासनू, सरकारने; सागर सुर"ेची पुनर�चना कर=याच ेआ*ण संर"ण 
 क"ा FकनाB यापासून दरू समAुात वाढ4व=याचे, तसेच Nो-ऍि1ट�ह ऑपरेशन हाती 
घेतले आहेत. �याकरता, रा7_य महासागर पRर"े? जागDकता (नॅशनल मेRरटाईम 
डोमेन अवेअरनेस) जा^याEया उभारणीवर ल" क� :Aत कर=याचा उ9देश होता. 
अनेक संघटना�मक, संचालना�मक आ*ण ताjं?क बदलां9वारा हे साध=यात येत 
आहे. सरकारने  नॅशनल कमांड, कं_ोल, कॉVयु�नकेशन, इंटे�लज2स नेटवक�  
'था4पत केले आहे, .यावर इ2फॉम�शन मॅनेजम�ट अँड अना�ल�सस 
स�टर(आय.एम.ए.सी. ) चालवले जाते.हे क� A, FकनाB यावर आ*ण 94वप Nदेशांवर 
ि'थत ५१ रडार 'थानके (२० नौदल आ*ण ३१  तटर"कदल) पर'परांशी जोडते; 
आ*ण गु3तवाता� व ’समAुावरल  असाधारण Fकंवा संशया'पद हालचालंबाबत’ 
मा:हतीची तुलना करणे, ती एकj?त कर=यास मदत करते.  
आय.एम.ए.सी. क� A ऑपरेशन बाबतची महgवाची ऍटोम:ॅटक आयड�:टFफकेशन 
�सि'टम(ए.आय.एस.-), लाँग र�ज आयड�:टFफकेशन अँड _ॅFकंग,जहाजांचे 'थान 
कळव=यासाठlची अनके4वध '?ोतांपासून Nा3त करते. <या मा:हतीत, FकनाB यावर 
इले1_ो-ऑि3टकल Nणाल आ*ण हाय डFेफ�नशन रडारEया मा:हतींची भर घातल 
जाते. मा:हती, उपnहाकडूनह Nा3त होत असतेच. 
भारतीय FकनारपGटवर ७४ ऍटोमॅ:टक आयड�:टFफकेशन �सि'टम आहेत आ*ण 
भारतीय महासागरातून पार होत असले�या ३०,००० ते ४०,००० �यापार जहाजांचा 
माग काढ=यास �या समथ� आहेत. ३०० टन डी.डc�यू.ट. वरल सव�च �यापार 
जहाजांना ऍटोम:ॅटक आयड�:टFफकेशन �सि'टम बंधनकारक आहे आ*ण ती देखरेख 
करणाB या सं'थाना जहाजांचा माग काढ=यात आ*ण संशया'पद जहाजे शोधून 
काढ=यात मदत करते. 
अजुन काय करावे 
अशी आशा आहे कI, सरकार तटर"कदलास आ*ण पो�लसदलास अ�तRर1त साधने, 
मनु7यबळ �निLचत कालमB यादेत उपलcध कDन देईल. पो�लसदलास �नयोिजत 
अथ�पुरवoयापैकI खूप छोटासा :ह'सा दरसाल उपयोगात येत असतो.तो पुण�पणे 
वापरला पा:हज.ेआशा कUया कI, भारतीय सुर"ेत असलेल सवा�त मोठl फट -



अकाय�"म Nशासन- आता तर बुजवल जाईल. वत�मान योजनांची अंमलबजावणी, 
�नकडीने हाती घेतल जाईल. .यामुळे सागर सुर"ा सश1त होईल. 
सागर सुर"ेचा इ�तहास हे अगद 'प7टपणे दाखवतो कI, आपण केवळ 
संकटकाळात जागे होतो. सग^यांनीच इ�तहासाचा �नय�मतपणे अXयास करावा 
.यामुळे ददु�वी इ�तहासाची पुनरावpृी होणार नाह. 
वpृप? ेआ*ण दरूदश�न वा:ह2या अनकेदा; सुर"ा सं'थांचा 67टाचार(जसा कI क'टम 
खा�याचा), �न7काळजीपणा(पो�लसांचा) बाबत बातVया Nका�शत करतात. शोध 
प?काRरतेEया अशा सव� अहवालांची छाननी केल गेल पा:हज.े कुणी अपराधी 
आढळ�यास दDु'तीची ऑपरेशन  केल गेल पा:हजे.  
भारतीय समाजातील �नर�नरा^या उणीवांचा गैरफायदा घे=यांसाठl चीन ,पाक 
ल7कर सFhय आहे. काळाची गरज ह आहे कI, नौदल, तटर"कदल, पो�लस, 
गु3तवाता� सं'था, आ*ण सरकार मं?ालये यामधे 4वल"ण सम2वय असणे. पेला 
अ%या�हून अ>धक भरलेला आहे. पण �नदdष सुर"ा �नमा�ण कर=याकरता आप�याला 
अजूनह पु7कळ चालायचे आहे. 
 

 


