
सागर� पो�लस दल आ�ण महारा��ाची सागर� सुर�ा 
२६-११-२००८ �या मुंबईवर�ल दहशतवाद� ह��यात पा�क�तानातून दहा दहशतवाद�; 
भारतीय नौदल, भारतीय तटर�कदल, सागर� पो�लसांना �यांना चकवून; मुंबईत 
�कनाया�वर येऊ शकले,  यानंतर वत�मान सागर� सरु�ा !णाल�त असले�या उ&णवा 
दरू कर'याक(रता अनेक उपाय घो*षत केले. २६/११/२०20 ला २६-११-२००८ �या 
मुंबईवर�ल दहशतवाद� १2 वष, पणु� होत आहेत. यामळेु गे�या १2 वषा.नंतर सागर� 
सरु�ेत घडून आले�या सधुारणांच े*व0लेषण करणे ज2र� आहे. 
सागर� पो�लस दल, सागर� सरु�ा योजना-२००५-०६ अंतग�त उभार'यात आले. 
�कनाया.वर�ल ग�त आ&ण 4नगराणीस आव5यक अशा पायाभतू स*ुवधा सश7त 
करणे हा उ8देश  यामागे होता. कायदा आ&ण स9ुयव�था हा रा;यां�या 
अ<धकारातील *वषय अस�याने, पो�लसदल उभे कर'याची जबाबदार� �कनार� 
रा;यांना दे'यात आल�. क? @ाने, सागर� पो�लस �थानके उभी कर'यासाठB आ&ण 
ग�तीकरता ह�त�पेक नौका घे'यासाठB आथCक साहाDय परुवले. बहुतेक �कनार� 
रा;यांनी �या योजने�या अंमलबजावणीत फारसा उ साह दाखवला नाह�.  
२६-११-२००८ �या दहशतवाद� ह��यांनंतर माE ह� प(रि�थती बदलल�. माE, 
Gढसाळ अंमलबजावणीपायी पो�लसदले अश7तच राGहल�.प बंगाल आणी ओ(रसा 
सारखी रा;ये मतपेट��या राजकारणामळेु फ़ारसे काह�च करत नाह� उलटे 4तथले 
राजकारणी बंगलादेशी घसुखोर�स मदत करतात.  
सागर� पो�लस�थानक हे नेहमी�या पो�लस �थानकासारखेच असते.  याच े
अ<धकार�ेE सम@ुात १२ नॉGटकल मलैांपय.त, Mहणजेच भारतीय !ादे�शक 
पा'या�या ह8द�पय.त *व�तारलेले असते.महारा0Nातील ६५२.६ �क.मी. 
आहे,�कनारपOट�वरच सवा�<धक, ७२८ ध7के आहेत. 
जबाबदार�च े�े�, संघटना, श�ती, उपकरणे, अ��,े डावपेच 



सागर� पो�लसांना, रा;याच ेगहृर�क आ&ण *वशेष पो�लस अ<धकार� यांची मदत 
लाभत असते. �कनाया�त खोलवर असलेल� पो�लस �थानके, रा;य राखीव दले, 
क? @�य राखीव दले यांची ह� मदत जQर असेल ते9हा सागर� पो�लसांना लाभतच 
असते. पवूC सागर� पो�लसांकड ेअनेक !कार�या नौका असत. आता सागर� 
पो�लसांना ५ व १२ टनी ग�ती नौका, सम@ुावर ग�त घाल'यासाठB दे'यात 
आले�या आहेत. 
आज देशात २०४ पो�लस �थानके, ५८ चौ7या, ९७ तपास नाके, ४२९ ग�ती नौका 
(बहुधा ५ व १२ टनी) आहेत. ज�मनीवर�ल ग�तींकरता पो�लसांकड े३०३ जीTस व 
५५४ मोटारसायकल� आहेत. देशा�या सागर� पो�लसांचे संUयाबळ १२,००० हून 
अ<धक आहे. पो�लसांकड ेरायफल�, लाईट मशीन गWस, �टेन मशीन काबा�ईWस 
अशी अ<धकृत श�E ेआहेत. पो�लसदल सागर� सरु�ा वाढव'याकरता; भारतीय 
नौदल व भारतीय तटर�कदल यांसोबत संय7ुत कवायती करत असते. मानवी 
गुTतवाता.कनासाठB, मासेमार द�ता पथके काया�िWवत कर'यात आलेल� अहेत. 
मासेमारांना जर� ’डोळे आ&ण कान’ Mहटले जात असले तर�, काह� त�कर� आ&ण 
अवधै कृ यांत गुंतलेले असतात. 
पो�लस  भारतीय तटर�कदलाकडून एक मGहWयाच ेमलूभतू �श�ण !ाTत 
झा�यानंतर, पो�लस �थानकांत !4त4नय7ुतीवर असतात. सागर� पो�लस 
कत�9यांकरता सम@ु सफर� आ&ण सम@ु य8ुधे करतांना *वशेष कौश�ये लागत 
असतात.  
११ वषा!नी महारा��ाची सागर� सरु�ा सधुारल�. 
रा;या�या माि �यकY *वभागाने मासेमार नौकांची नZदणी केल� आहे. सागर� सरु�ा 
4नि5चत कर'यासाठB,सव� जागांवर, चढ'या-उतर'या�या जागेवर(लँ\डगं पॉ]टस)  
गहृर�क अ<ध�क 4नय7ुत कर'याची, आ&ण जैवमापन ओळखपE(ेBiometric 
Cards) *वत(रत कर'याची 4नकडीची गरज आहे. स<ूचत केले�या उतर'या�या 



जागां9य4त(र7त�या सव� जागांवर, चढ'या-उतर'यावर 4नगराणीकरता दरूदश�न 
!काश<चEक’(CC TV CAMARAS)  बसव'याची आव5यकता आहे. १७ फायबर 
बोटस ता^या9य4त(र7त, सरकारने ५७ जलदगती नौका खरेद� केले�या आहेत. 
पो�लस�थानके आ&ण तपास चौ7या उभार�या आहेत. १,००४ अ4त(र7त पदेह� मंजूर 
कर'यात आलेल� आहेत. १,६०४ पो�लसांना !�श_�त कर'यात आलेले आहे.  
९०% मासेमार� नौका आता रंगसंकेतीक आहेत. रा;य सरकारने, मुंबई�या 
�कनारपOट�वर�ल लँ\डगं पॉ]टस ’दरूदश�न !काश<चEक’बसव'यास संमती Gदलेल� 
आहे,जे महारा0N शासन संपणू� �कनारपOट�वरच बसवत आहे. 
नौकां'या रंगसंकेतीकरणाच ेकाम 
मासेमार लोक  यां�या नौकां�या रंगसंकेतीकरणा�या *वनंतीस मान देत नस�याने, 
4नयम पाळणाया� मासेमारांना ५०% अनदुान दे'याचाह� एक !�ताव २०१५ साल� 
दे'यात आला होता. महारा0Nा�या �कनारपOट�वर�ल पा'या�या ह8द�तील ९०% 
नौका रंगसंकेतीक झा�या आहेत. �यामळेु सागर� सरु�ा दलांचे काम सोपे झालेले 
आहे. अंदाजे ३०,००० मासेमार नौका महारा0Nात नZद�या गेले�या आहेत.  यांपकैY 
८,००० मासेमार नौका मुंबईतील आहेत. बंदरातून मासेमार नौका रवाना होताच एक 
नZद केल� जाते. नौकांना सम@ुावर ठरावीक कालावधीपय.त राहू Gदले जाते. 
रंगसंकेतीक अस�याने  यांची देखरेख करणे सोपे होते. मासेमार नौकांना,  यां�या 
अ<धकार�ेEात  यांना Gदलेला रंगपOटा अनसुरणे बंधनकारक असते. एकूण आठ 
रंगपOटे दे'यात आलेले आहेत. मुंबई बेटास एक रंग तर उपनगरांकरता दसुरा रंग 
दे'यात आलेला आहे. नवी मुंबईस संमत कर'यात आलेला रंग, मुंबई�या 
उपनगरां!माणेच आहे. छोOया नौकांना दे'यात आले�या रंगसंगतीचा लाभ केवळ 
सरु�ा दलांनाच होतो असे नसून, मासेमारांनाह�  याचा उपयोग होत असतो. 
मुंबईतील बाकY राGहले�या तीन पो�लस �थानकांच ेकामह� आता पणू� कर'यात 
आलेले आहे. 



कामावर असतांनाच �श�ण दे'याच ेअनेक सकारा मक प(रणाम झाले. पायाभूत 
स*ुवधा सधुार�या. नौकांचा नाद2ु�त राह'याचा कालावधी कमी झाला. गTुतवाता.कन 
इतर Gहतसंबंधी दलां�या मानाने चांगले राGहले. खलाशी गुणवaा खूपच सधुारल� 
आहे. पो�लसांचे काय�कालह� परेुसे द�घ� झाले आहेत. भारतीय �कनारपOट�वर�ल सव� 
२०४ पो�लस �थानके काया�िWवत झालेल� आहेत. २००९ पासनू एकूण ११८ सागर� 
सरु�ा कवायती संपWन कर'यात आले�या आहेत. सरु�ा दलांनी आजवर, 
गुTतवाता.कनां�या आधारे एकूण १६६ सागर� काय�वाह� यश�वी केले�या आहेत. 
अWय आथCक �ेEातील गुW�यांचा तपास कर'यासाठB १० पो�लस �थानके 4नि5चत 
कर'यात आलेल� आहेत.  
१६ जून २०१६ रोजी, रा;य सरकारने, �कनार� पा'यात ग�त घाल'यासाठB, स?Nल 
मर�न पोल�स फोस�ची �शफारस केल� होती,जी क? @ सरकारने माWय केल� आहे.  
अजुन काय करावे 
रा;यांतील पो�लस*वभाग कामा�या भाराखाल� दबलेले असतात,  यां�याकड े
4नर4नराळी कत�9ये बजाव'याकरता परेुसे मन0ुयबळ नसते.  यांच ेकत�9यांत; 
Wयायालयांत तारखा सांभाळणे, बंदोब�ताची कत�9ये सांभाळणे, 9ह�.आय.पीं.ची सरु�ा 
सांभाळणे, !करणांची चौकशी आ&ण तपास करणे, कायदा व स9ुयव�था सांभाळणे 
आ&ण गुWहे रोख'यास मदत करणे, इ याद� बाबी येतात. 9ह�.आय.पीं.�या सरु�े�या 
9यावसा4यक पनु4न�र��णाची आव5यकता आहे.  
रा;यांतील पो�लसदलां�या आधु4नकYकरणाची आव5यकता आहे.  यांनी �वतः�या 
काय�प8धतीची 4नयमावल� करणे आव5यक आहे.  यांनी खोटे-बोलणे-शोधक साधने, 
म?दचू े<चEांकन करणार� साधने !ाTत कर'याची गरज आहे. Wयायव8ैयक 
!योगशाळा �थापन कर'याची आव5यकता आहे. ;यामळेु गुWहे अWवेषणास व 
तपासास लागणारा *वलंब कमी होऊ शकेल. पो�लस दला�या आध4ुनकतेची !�dया 
4नरंतर असते. ती चालुच ठेवल� पाGहजे. 



उभयचर वाहने व मन0ुय*वरGहत हवाई वाहनांची उपलeधता वाढ*वण,े मासेमारांतून 
तयार केलेले गTुतवाता� जाळे 4नमा�ण करणे, एन.सी.सी.!माणेच *व8याfया.करता 
नॅशनल को�टल �स7य(ुरट� कॉTस� 4नमा�ण करणे; या गो0ट� लवकरात लवकर 
के�या पाGहजेत.  
सव� Gहतसंबं<धयांनी संय7ुतपणे कृती करणे हाच एकमेव माग� भ*व0यात कामी 
येणारा आहे. 4नगराणी सहकाय�, गुTतवाता� सहकार, दहशतवा8यांकरता�या 
काय�प8धतीचा सहकार, तंEgानाचा सहकार, सवhaम काय�प8धतींबाबतचा सहकार 
ह� सहकाराची काह� �ेE ेआहेत. �शकलेले धड,े पर�पर संबंध, उ�च धोका काळात 
संय7ुत कवायती यांचा लाभ सगiयांनाच होऊ शकतो. अनभुव *व4नमय, 
कायदे*वषयक *व4नमय, आ&ण खासगी सुर�ा दलांकरताचे 4नयम इ याद�ंकरता 
प(रसंवाद आयोिजत केला जाऊ शकतो. 
भारतीय समाजातील 4नर4नराiया उणीवांचा गरैफायदा घे'यांसाठB आय.एस.आय. 
आ&ण पाक ल0कर गुंतलेले आहे. काळाची गरज ह� आहे कY, भारतीय नौदल, 
भारतीय तटर�कदल, पो�लस, गुTतवाता�, आ&ण 4नर4नराळी सरकार� मंEालये 
यामधे *वल�ण समWवय असणे. महानगरांत, नॅशनल �स7य(ुरट� गाड� असतांना, 
 यामळेु कुठलाह� दहशतवाद� िजवंत परत जाऊ शकणार नाह�, याची खाEी आहे.पेला 
अjया�हून अ<धक भरलेला आहे. पण 4नदhष सागर� सरु�ा 4नमा�ण कर'याकरता 
आप�याला अजूनह� प0ुकळ काम करायच ेआहे. 
 
 
 
 
 
 



 


