
चीनी अ�त�मणाला थांबव�याकरता सै�याची तयार�
येणाया� माच� ए
�ल मये बफ�  
वतळेल. यानंतर चीन पु�हा 
एकदा �स�क म, अ"णाचल �देश सीमांवरती अ$त%मण क& 
शकतो. 'हणूनच आप*याला या अ$त%मणाला �+यु,र 
दे-याकरता तयार राहावे लागेल, जी तयार0 भारतीय सै�य करत 
आहे. भारत-चीन सीमा ह0 चार हजार 3कलोमीटर एवढ0 लांब 
आहे.लडाखची सीमा ह0 अती उंच भागात आहे आ:ण $तथे 
सीमेवरती कोणीह0 राहात नाह0. अ"णाचल �देश<या सीमेवर 
सु=धा फारशी लोकव?ती नाह0. �स�क म<या सीमेजवळ 
+यामानाने लोकव?ती आहे.
सीमेवर 24 तास ल� देणे गरजेचे 
भारत-चीन सीमेवर भारतीय सै�याची तैनाती नाह0 कारण 
आतंररा@A0य काय=यामुळे आप*याला आपले सै�य मागे ठेवावे 
लागत आहे. जसे एलओसी वरती भारतीय आ:ण पा3क?तानी 
सै�यात एकमेकां<या समोरासमोर उभे आहे, तशी पDरि?थती या 
सीमेवर नाह0. 'हणूनच या सीमेवरती लF कसे ठेवायचे हे एक 
मोठे आGहान आहे.या भागातील भुरचनेमुळे सीमेवरती ग?त 
घालणे हे कठIण आहे कारण अ"णाचल �देश मये सीमेवरती 
समांतर र?त ेनाह0. $तथे न=यांची वेगवेगळी खोर0 अस*यामुळे 
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सीमेवर समांतर ग?त घालणे अश�य आहे. �शवाय अ"णाचल 
�देश मये काह0 भागात जंगले आहेत; तर काह0 Jठकाणी दगु�म 
भाग अस*यामुळे $तथे जाणे सोपे नसत.े सै�य या भागात 
नेहमीच ग?त घालत ेपरंतु सीमेवर २४ तास लF ठेवणे श�य 
नसत.े 'हणूनच येथे तंKLाना<या मदतीने लF ठेवणे गरजेचे 
आहे व याकरता भारतीय सै�य तयार0 करत आहे.
�ोनचा वापर मो!या "माणाम#ये वाढवणार 
मुMय गरज आहे क  या सीमेवर 24 तास आ:ण कुठेह0 फट न 
ठेवता लF ठेवणे.या करता 
व
वध टेहाळणीची साधने जसे सीसी 
JटGह0,युएवGह0,Nोन,सॅटॅलाइटचा वापर आपण करत आहोत. 
याकरता आता Nोनचा वापर हा मोOया �माणामये वाढव-यात 
येत आहे व भारताची संशोधन सं?था Pडफे�स Dरसच� अँड 
डGेहलपमRट ऑग�नायझेशन भारतामये Nोन बनव-याचा �य+न 
करत आहे. परंतु +याला वेळ लागत अस*यामुळे मध*या 
काळामये आपण इजराइल आ:ण अमेDरकेकडून आप*या 
�समेकरता उपयु�त असलेले Nो�स हे भाVयाने() घेत आहोत. 
उदाहरणाथ� अ$तउंच जागांमये �मनी Nोनचा वापर केला जात 
आहे. या�शवाय अ*Aा लॉ�ग रRज कॅमेराचा सु=धा वापर केला 
जात आहे ,Yयामुळे चीनी हालचाल0वर लF ठेवता येइल. अ$त 
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उंच भागात अनआ'ड� एDरयल िGहJहकल 'हणजे युएGह0 आ:ण 
Nोनचा वापर केला जात आहे. आपण चार हेरोन युएGह0 
इZायलकडून भाVयाने घेत आहोत. या�शवाय हरोप; क�मकाझे 
नावाचे Nोन सु=धा हवाईदला करता भाVयाने घेतले आहे.नौदलाने 
2 �स गारPNयन Nोन भाVयाने घेतले आहे. या�शवाय 140 कोट0 
चा करार क&न �ायGहेट से�टर कडून ि?वच Nो�स घेत आहोत, 
जे पाय=ळा<या सै$नकांना समोर<या भागावर लF ठेवायलायास 
मदत करतात.
आपण तीन त ेचार सॅटॅलाइट चा वापर क&न चीनी �समांवर 
सॅटॅलाइट फोटो\ाफ  <या मदतीने लF ठेवत आहोत. लFात 
असावे जर भारताला ?वतः<या सॅटॅलाइट <या मदतीने या 
सीमेवरती 24 तास लF ठेवायचे असेल तर आप*याला कमीत 
कमी 21 त े28 सॅटॅलाइटची गरज आहे. माK सया आप*याकड े
सै�या करता एकच सॅटॅलाइट आकाशात पाठव-यात आला आहे. 
अथा�तच जा?त सॅटॅलाइट करता आप*याला पु@कळ वेळ लागेल 
'हणूनच मध*या काळामये आपण अमेDरकन सॅटॅलाइट ची 
मदत घेत आहोत.
सै�नकांना सीमेवरती वसवले पा%हजे
लडाख/ अ"णाचल �देश या सीमेवरती फारशी माणसे राहत 
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नाह0त. 'हणून आपण Dरटायर झाले*या  सै$नकांना/ अध�सै$नक 
दल /पोल0स दल यामध*या सै$नकांना सीमेवरती वसवले पाJहजे. 
पण $तथे सवा�त मोठा आGहान असत ेक  +यांना आपले जीवन 
+या भागात काढ-याकरता कामधंदा काय असेल? अथा�त  या 
भागांमये शेती, फळाचे उ+पादन, पय�टन, असे काय�%म सु" 
होणार आहेत Yयामुळे सीमावत^ भागात भारतीयांची संMया 
वाढेल आ:ण 
व@वासु कान आ:ण डोळे सै�याला या भागात लF 
ठेव-याकरता �मळतील. सया अ"णाचल �देश<या लोJहत 
खो_यामये 
वजयनगर या सीमावत^ भागात आपण आसाम 
रायफल <या Dरटायर झाले*या सै$नकांना वसवले आहे आ:ण 
अथा�तच +यामुळे $तथे लF ठेवणे सोपे होत.े अशाच �कारे 
आप*या Dरटायड� सै$नकांना आपण अंदमान $नकोबार मधील 
सवा�त शेवटचे \ेट $नकोबार आयलँड वरती वसवले आहे. यामये 
मराठा रेिजमRटचे सु=धा काह0 जवान आहेत. 'हणूनच अशाच 
�कारे आप*या सै$नकांना आ`थ�क मदत देऊन या भागांमये 
वसवले तर आपल0 संरFण Gयव?था या भागांमये अजून जा?त 
मजबूत करता येईल.
सीमावत' शाळा कॉलेजेस म#ये एनसीसी 
देशामये नॅशनल कॅडटे कोर ह0 शाळा आ:ण कॉलेज<या मुलांना 
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सै$नक  ��शFण देऊन +यां<या मनामये देशभ�ती आ:ण 
देश�ेमाची भावना $नमा�ण करत.े सीमावत^ शाळा आ:ण कॉलेजेस 
मये एनसीसी चे �माण वाढवले जात आहे, Yयामुळे +या 
भागातून येणा_या मुलांमये देश�ेम, देशभ�तीची भावना $नमा�ण 
करता येईल आ:ण त ेकठIण काळामये सै�याला मदत क& 
शकतील. अशाच �कारे एनसीसी Aे$नगं हे समुb3कना_यावरती 
असले*या शाळा आ:ण कॉलेजेस मधील मुलांना सु=धा Jदले 
जाणार आहे, यामुळे आपल0 एक सेकंड लाइन ऑफ Pडफ़R स 
तयार होईल. अथा�तच हे सगळे कर-याकरता वेळ लागू शकतो 
परंतु चीनचे आGहान आप*याला अनेक वष� असणार आहे 
'हणूनच आपण अशा �कारची महeवाची पावले उचलणे गरजेचे 
आहे. यामुळे येणा_या काळामये सीमावत^ भागात देश�ेमी 
लोकसंMया वाढेल .
बॉड-र ऑ/झव1शन आ3ण सव1लंस 4स5ट�म 
सया समुb 3कनारपfट0 वरती सगळीकड ेरडार लावलेल0 आहे.
समुbातून येणा_या जहाजांवर आपण ऑटोमॅJटक 
आयडRJट3फकेशन �स?ट0म; हे�लकॉgटर आ:ण इतर अ+याधु$नक 
साधनां<या मदतीने लF ठेवतो. +यांनी गोळा केलेल0 माJहती 
को?ट गाड�<या Pडि?A�ट हेडकॉटर मधुन जॉhट ऑपरेशनल 
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सRटरमधे पाठवल0 जात,े जे समुb 3कनार पfट0 वर<या असले*या 
सुरFा दलाचे हेडकॉटर आहे. 'हणजेच तंKLाना<या मदतीने 
आपण आप*या समुb0 सीमांवर 24 तास लF ठेवू शकतो आ:ण 
कुठलाह0 धोका $नमा�ण Gहाय<या आधीच आपण +याला थांबवू 
शकतो. 
सया चीनी �समे करता डीआरडीओ बॉड�र ऑiझवjशन आ:ण 
सवjलंस �स?ट0म तयार करत आहे. Yयामये वेगवेगkया 
साधनांना, तंKLानाला एकlKत केले जाईल .'हणूनच येणा_या 
काळामये या सीमेवर आपले लF जा?त उ<च दजा�चे असेल.
आपण पा3क?तान<या एलओसी वर मोOया संMयेने सै$नकांची 
तैनाती केलेल0 आहे. अशा �कारची तैनाती जर भारत-चीन 
सीमेवरती करायचे 'हंटले तर +याकरता �चंड खच� येऊ शकतो,
'हणुन अशी तैनाती करणे हे शहाणपणाचे नाह0. 'हणूनच 
तंKLानाचा वापर क&न आपण या सीमेवरती लF ठेवणार 
आहोत. +यामुळे येणा_या गरमी<या मौसम मये जर `चनने 
काह0 गडबड केल0 तर �+यु,र =यायला आपण लगेचच तयार 
असू.
चीनी स7याला आ8थ-क "गती9या रेसम#ये हरवा 
माK चीन<या आGहानाला आप*याला �+यु,र =यायचे असेल तर 
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देशाला आपले लF आ`थ�क �गतीकड े=यावे लागेल . जर देशाचे 
शK ुआप*या राजधानीला वेढा देऊन आपल0 आ`थ�क �गती 
थांबव-याचा �य+न करत अस$तल तर त ेदेशाकरता चांगले 
नाह0. अशा �कारची Jहसंक आदंोलने भारतामये होतात .अशी 
आदंोलने चीनमये अिजबात होत नाह0 आ:ण चीनी लF नेहमी 
आ`थ�क �गती वरतीच असत.े सया `चनी ससा आ:ण भारतीय 
कासव यांची एक महाशि�त बन-याकरता शय�त सु& आहे. 
यामये जर  भारतीय कासवाला िजंकायचे असेल तर +यांना 
येयवाद0 बनावे लागेल आ:ण आपले लF इतर गो@ट0ंव&न 
काढून केवळ आ`थ�क �गती जा?तीत जा?तीत जा?त वेगाने 
कशी करायची यावर कR Jbत करावे लागेल. तसे झाले तरच जसे 
ईसाप$नती मये कासवाने शय�तीमये सशाला हरवले होत ेतसेच 
भारतीय कासव  चीनी सnयाला आ`थ�क �गती<या रेसमये हरवू 
शकेल. Yयामुळे आप*या सै$नक  आधु$नक  कर-याकरता जा?त 
पैसा �मळेल आणी चीनी ल@कर0 आGहान आपण परतवुन लावु.
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