
तं��ानाचा वापर खूप जा	त वाढवा :पा�क	तानकडून सम�ु� दहशतवाद� ह��याची 
श�यता? 
 
पा�क	तानच े सम�ु� ह��याच े�नयोजन 
इंटे�लज�स 
यरुोकडून एक मह�वाची मा�हती हाती लागल� आहे, �याम�ये 
पा!क"तानमधील दहशतवाद� संघटना ल&करे तोयबा, जैश ए मोह'मद सम(ुातुन 
महारा&), गुजरात रा�यां*या !कनाया+वर असले-या मह.वा*या 
"थळांवर/आ"थापनांवर ह-ले क2न नकुसान पोहोचव ूशकतात. हाती आले-या 
मा�हतीनसुार जैश ए मोह'मदच े600 दहशतवाद� ल&करे तोयबा बरोबर 
पा!क"तन*या सम(ुाम�ये 3�श4ण घेत आहेत. .यात बोट� चालवणे, पा7या*या 
आत जाऊन बंदरा*या आत मह�वा*या �ठकाणी "फोटक पदाथ+ लावणे,घातपात 
करणे !कंवा दहशतवाद� ह-ला करणे. ल&करे तोयबा आ:ण सोमा�लयाच ेसम(ु� चाच े
संघ<ना अल शबाब =यां*याम�ये हात�मळवणी झाल� असनू .यां*याकडूनह� 
सम(ुातील 3�श4णासाठ? मदत घेतल� जात आहे. अल कायदा, आय�सएस हे गटह� 
.यात सामील आहेत. काह� वषाBपवुC �या वेळी एलट�ट�ई दहशतवाद� गट Eीलंकेत 
सFGय होता .यावेळी सम(� टायगस+ संघटनेकडुन घातपात कर7यासाठ? मदत 
पा!क"तानने घेतल� होती.  
26-11 चा मुंबई दहशतवाद� ह-ला हा सम(ुाकडूनच झाला होता. पढु*या म�ह�यात 
या ह--याला 10 वषI पणू+ होतील. प�ुहा एकदा भारताला धडा �शकव7या*या हेतूने 
पा!क"तान ह--याच ेJनयोजन कर�त आहे. 26-11 चा ह-ला हो7याची शKयता 
वत+वल� असतानाह� तो थांबवता आला नाह�. .यामळेुच या लेखाम�ये सागर� सरु4ा 
अMधक बळकट कशी करता येईल याNवषयी चचा+ क2या. 
अमल� पदाथा"ची त	कर�   
आजह� लाकडी बोट�ंनी(धाऊ)  भारता*या गजुरात !कनाया+व2न आखाती देश, 
पा!क"तान यां*याशी सम(ु� Pयापार केला जातो. यामधला बहुताशं सम(ु� Pयापार 
हा बेकायदा आहे. या लाकडी बोट� पा!क"तान !कंवा आखाती देशातून खो<या नोटा 
आ:ण अंमल� पदाथ+ तसेच इतर गो&ट�ंची त"कर� करतात.  2018 सालातील 



अहवालाम�ये अशी मा�हती उघड झाले आहे कG जगात िजथे सवा+त जा"त अफु 
गांजा चरस अंमल� पदाथ+ सेवन केले जाते .यात �द-ल�चा Jतसरा Fमांक आहे तर 
मुंबईचा जगाम�ये सहावा Fमांक आहे. ह� गो&ट आप-यासाठ? नKकGच भषुणावह 
नाह�. परंतू हे "प&ट आहे कG मुंबईची लोकसंQया 3चंड अस-याने Jतथे अंमल� 
पदाथ+ वापराच े3माणह� खूप जा"त आहे. 'हणून मुंबईसारQया महानगरांना अफू 
गांजा सारखे अंमल� पदाथ+ परुवायच ेअसतील तर .यासाठ? उपयKुत माग+ 'हणजे 
सागर� माग+. कारण इतर मागाBवर तपासणीच ेधोके अMधक असतात. महानगरे ह� 
सम(ु!कनाया+वर वसल� आहेत .यामळेु दहशतवाSयांना अमल� पदाथाBची त"कर� 
खूप उपयKुत ठरते.  
गे-या वषC आले-या गुTतहेर अहवालानसुार पा!क"तानी दहशतवाद� गट केरळाम�ये 
3वेश कर7याचा 3य.न कर�त आहेत. .यात थोडफेार यशह� .यांना �मळाले आहे. 
पॉTयलुर Vंट ऑफ इंWडया हा .यां*या एक चहेरा समजला जातो. आयएसआय 
कन+ल हुSSयाचा अMधकाया+ला कोलंबो म�ये पोि"टंग देऊन ओसामा YZगेड तयार 
कर7याचे काम �दले आहे. हाच अMधकार� Eीलंके*या !कनारप<ट�व2न द&ुकृ.य 
कर7याचे कोऑरWडनेशन करतो. काह� �दवसांपवुC आप-या पवू+ !कनाया+वरती एक 
बोट श"] नेत होती .यांना पकड7यात यश आले. न4लवाद� !कंवा माओवाSयांना 
श"] ेपरेुशी असतात,मा] .यांना दा_गोळा कमी पडतो. तो आं`3देश*या 
!कनारप<ट�व2न आणला जातो कारण इतर सीमांव2न आणणे जा"त कठ?ण जाते.  
ह�ला कर$याकरता अनेक कारणे 
पा!क"तानात अंतग+त सरु4ेची पaरि"थतीच गंभीर आहे. .या�शवाय पा!क"तानला 
आMथ+क पaरि"थतीला सामोरे जाव ेलागत आहे. 12 Yब�लयन डॉलर इतकG मोठ? 
मदत आंतररा&)�य नाणेJनधीकडून �मळणे गरजेचे आहे. 'हणून इथ-या जनतेच े
ल4 पा!क"तानामधील असले-या आMथ+क व सरु4ा आPहानांकडून काढून भारताकड े
कb (�त करायचे असेल तर भारतात काह� ना काह� कारवाया करणे सोयीच ेवाटते. 
एवढेच नPहे तर आcा आयएसआय या पा!क"तान*या गुTतहेर सं"थेला लेdटनंट 
जनरल असीम मनुीर 'हणून नवे संचालक �मळाले आहेत. .यांना आपल� पा]ता 



�सSध कर7यासाठ? भारतावर ह-ला कर7या�शवाय दसुरा काह� पया+यह� �दसत 
नाह�. 'हणूनच सम(ुाव2न ह-ला हो7याची शKयता वाढते आहे.  
�या 3माणे एलट�ट�ई*या सी टायगस+ ने 29 हून अMधक नौदला*या बोट� बडुव-या 
हो.या. .या�शवाय Eीलंक*या नौदलाचा तळ Y]कंोमाल� इथेह� ह-ला केला होता. 
तशाच 3कारचे ह-ले पा!क"तानी दहशतवाद� गट क_ शकतात. .याला चीनची छुपी 
मदत आहेत. .या�शवाय सौद� अरेYबया अलकायदा, आयएसआय यांना पशैाची 
मदत नेहमीच करत असतो.  
भारता*या सम(ु!कनाया+वर मह�वाची बंदरे आहेत .या�शवाय मोfया पे)ो�लयम 
aरफायनर�स, पे)ोल इंड")� या !कनाया+वरती क*छ*या रणात, मुंबई*या !कनाया+वर 
आहेत. या सवाBच ेर4ण दहशतवाद� ह--यापासनू केले पा�हज.े नौदलाचे पिhचम 
!कनाया+वर तळ आहेत. .यांचहे� र4ण कर7याची गरज आहे. 'हणूनच आता गरज 
आहे ते कG या आ"थापनांनी सावध राहणे. सम(ुाम�ये कोळी बांधवां*या हजारो 
बोट� रोज मासेमार� करता जातात, .यांनाह� आपले कान आ:ण डोळे बनवणे 
गरजेच ेआहे. 
तं��ानाचा वापर खूप जा	त वाढवा  
आपण तं]iानाचा वापर खूप जा"त वाढवला पा�हजे. 26-11 *या तुलनेत आपल� 
सागर� सरु4ा नKकGच मजबतु झाल� आहे. परंतू आपल� !कनारप<ट� एवढ� मोठ? 
आहे कG Jतथे तं]iान वाप_न ल4 ठेवणे गरजेच ेआहे. या तं]iानाम�ये टेहेळणी 
कर7यासाठ? आकाशातून उडणार� अन आम+ Pहेईकल !कंवा यएुPह� उपयKुत तं]iान 
ठरेल. कारण Nवमानातून !कंवा हे�लकॉTटरने !कनाया+वर ल4 ठेवणे हे खचा+च ेठरते. 
यएुPह� ची !कंमत फार कमी आहे ..यामळेु भारतात अMधक यएुPह� सम(ु!कनाया+वर 
टेहेळणी कर7यासाठ? आणले जात आहेत. पो�लसांना लागणाया+ पे)ो�लगं*या बोट�ंचा 
वापर खMच+क असते. काह� देशांम�ये या बोट� खाजगी उSयोगाकंडून भाjयाने 
घेत-या जातात. जेवढा वापर तेवढे पसेै �दले जातात. जेPहा लागेल तेPहा बोट� 
भाjयाने घेणे कमी खचा+च ेअसते, कारण .याच ेबाकG Pयव"थापन कंपनी करते. 
.यामळेु काह� बोट� आपण लास+न अँड टुबk कडून भाjयाने घेऊ शकतो का? कारण 



�हच कंपनी तटर4क दलाकरता बोट� बनवत आहे..यामळेु ्सम(ु!कनाया+चे र4ण 
कर7याचा खच+ कमी होईल.  
ओळख$याची इले�)ॉ�नक प+धत स-ु केल� पा.हजे  
3.येक 20 मीटरहून अMधक लांब बोट�ंवर जीपीएस !कंवा जीआयएस ऑटोमॅट�क 
आयडिे�ट!फ़केशन �सि"टम लावल� जाते. ती .या बोट�ची इलेK)ॉJनक ओळख 
असते जी .या रडारव2न चके करता येते. परंतू 20 मीटर हून लहान बोट�ंवर अशा 
3कारच ेजीपीएस !कंवा जीआयएस लागले नाह�. याचाच अथ+ �या भारतीय 
कोoयां*या चार साड ेचार लाख बोट� भारतीय सम(ुात रोज !फरतात .यांना 
इलेK)ॉJनक ओळख7याची कोणतीह� सोय आप-याकड ेनाह�. .यामळेु .यांनाह� 
ओळख7याची इलेK)ॉJनक पSधत स_ु केल� पा�हजे.  
अंडरवॉटर सि0ह1ल2स 0यव	था लाव$याची गरज 
मोfया ल&कर� तळाच े!कंवा आ"थापनां*या र4णासाठ? Nवशषेतः सम(ु!कनाया+वर�ल 
आि7वक सं"था !कंवा नाNवक तळे, तेलशSुधीकरण कb ( यां*याभोवती अंडरवॉटर 
सिPह+ल�स Pयव"था लाव7याची गरज आहे. रडारव2न सम(ुांतील बोट�ंवर ल4 
ठेवले जाते. .यामळेु खूप 3चंड मा�हती साठते पण .याचे Nवhलेषण कऱणे सोप े
नाह�. आ�ट+!फ�शअल इंटे�लज�स सारQया तं]iानाचा वापर क2न रडारव2न 
�मळाले-या मा�हतीच ेNवhलेषण क2न चोरांना पकडणे गरजेच ेआहे. नाह�तर जसे 
सगoयांनी सीसीट�Pह� लागले आहे पण .यातून फ़ारसे काह�च Jन&प�न होत 
नाह�,तसेच रडार*या बाबतीतह� होईल. Nवhलेषण क2न द&ुकृ.याला पायबंद घालणे 
मह�वाच ेआहे. .या�शवाय कंटेनस+ �सKयaुरट� इJन�शट�Pह लाव7याची गरज आहे. 
आज आपला आंतररा&)�य Pयापार कंटेनरने होतो. हायवे व2न जाताना आपण ते 
पाहतो. मा] या कंटेनर*या आतून काय येते हे मा�हत करणे सोपे नाह�. कंटेनस+च े
"कॅJनगं केले आ:ण खाजगी कंप�या )ॅक करतात तसेच )ॅ!कंग करणे गरजेचे आहे 
.यामळेु चकुGचा माल (जसे त"कर�चा माल) आणता येणार नाह�. आपल� सागर� 
सरु4ा सधुारल� आहे. पण दहशतवाद� आपले कमजोर मSुदे शोधनू ह-ला कर7याचा 
3य.न करतात. .यामळेु आपणह� नPया तं]iानाचा वापर क2न .यां*या एक 
पाऊल पढेु रा�हले पा�हज.े एवढेच नPहे तर 3.येक !कनारप<ट�वर 3.येक नागaरक, 



3.येक आ"थापनातील काम करणाया+ सरकार� कम+चायाBनी आपले कान डोळे उघड े
ठेवनू एखाद� मा�हती आल� तर ती सरु4ा दलाला सांगावे जेणेक2न भNव&यातील 
धोका टाळता येईल. 
 

 
 

 
 

 


