
अमे�रके�या अनभुवाचा भारतीय होमलॅ�ड �स�य�ुरट�’ यं�णेत वापर 
     
भारतीय गहृमंालय सीमा �यव�थापन खाते, सीमा �यव�थापनासंबंधातील म�ुदे 
हाताळत असत.े पण, �यांचा आवाका !भावी �यव�थापना"या #$ट&ने खूपच 
मया()दत आ*ण अपणू( आहे. भारत सरकारला अमे-रकन काय(प�धतींचा आ*ण 
अनभुवांचा अ.यास क/न तसेच �याव/न सयुो1य धड ेघेऊन लाभ होईल. 
अमे-रकन अनभुव भारता"या प-रि�थतीस अनकूुल क/न वापरला पा)हजे.  
अमे�रके�या मागा"वर चला... 
चीफ 6डफे7स �टाफ जनरल 8बपीन रावत यांनी भारत-पा9क�तान संबंधांब�दल 
भा$य केले. त े:हणाले होत ेक;, “दहशतवादा=वरोधातील लढाई अ�याप संपलेल& 
नाह&. जोपय@त दहशतवादा"या मळुाशी आपण पोहोचत नाह&, तोपय@त ह& लढाई 
चालचू राह&ल. दहशतवादाला संपवBयासाठD आपEयाला अमे-रके"या मागा(वर 
चालावे लागेल. अमे-रकेने ‘९/११’ "या दहशतवाद& हEEयानंतर दहशतवादाला 
संप$ुटात आणBयासाठD कठोर पावले उचलल& होती.” �यामळेु जोपय@त 
दहशतवादाला !ो�साहन देणारा हा देश अि�त�वात आहे, तोपय@त आपEयाला या 
धोGयाचा सामना करतच राहावा लागेल. दहशतवादाला !ो�साहन देणाH या देशाला 
राजक;य �तरावर धडा Iशकवायलाच हवा. दहशतवादाला !ो�साहन देणाH या 
देशाला जबाबदार धरायला हव.े अमे-रके"या लोकांनी दहशतवादा=वरोधात विैKवक 
य�ुध छेडले होते. दहशतवाद संपवBयासाठD दहशतवा�यांबरोबर �यांना फं6डगं 
करणाH यांनाह& IशMा �हायला हवी. ताIलबान 9कंवा दहशतवाद& कारवायांमNये 
अडकलेEया इतर कोण�याह& संघटनांना आपल& कृ�ये थांबवावीच लागतील. 
९/११’"या दहशतवाद& हEEयानंतर अमे-रकेने नेमके काय केले, Qयामळेु �यानंतर 
अमे-रकेत दहशतवाद& हEला झाला नाह&? भारत-अमे-रके"या उपाययोजना 
वाप/न दहशतवाद थाबंव ूशकतो का, या सगSया पलैूंचा =वचार करावा लागेल. 



सीमासरु#ा आ%ण अमे�रके�या अनभुवाचा वापर 
 ‘९/११’नंतर अमे-रकेने एक ‘6डपाट(मUट ऑफ होमलॅBड IसGय-ुरट&’ (डीएचएस) 
खाते Xनमा(ण केले. �याने काय�याची अंमलबजावणी करणाH या, सीमा संरMण 
करणाH या आ*ण संबYंधत =वषयांतील, सगSया दलांना एका छाखाल& आणले. 
�यांच ेघो=षत उ�)द$ट, अमे-रकेला =व�कळीत क/ पाहणाH या शGती=ंवरोधात 
देशाच ेसंरMण करBयाच ेआहे. हे एक एक;कृत खात ेआहे, Qयात त[बल २ 
लाख, २५ हजार कम(चार& काय(रत आहेत. हे खात ेअसं\य म�ुदे हाताळत.े Qयात 
सीमाशEुक, सीमा संरMण, देशांतरण, सागर& सरुMा, सायबर सरुMा, आिBवक वा 
जैव वा रासायXनक हEले, कायदा व स�ुयव�था, अमल& पदाथ(=वरोधी, आप]ी 
�यव�थापन आ*ण वाहतूक सरुMा यांचा अंतभा(व आहे. खात ेमो^या सं\येतील 
कU _ व राQय तसेच �थाXनक सं�थांसोबत सम7वयन साधते. खा�याचा वा=ष(क 
अथ(संकEप ५० अ[ज डॉलस(चा असतो.  
अमे-रकादेखील अवधै मागा(ने देशात घसुलेEया घसुखोरांमळेु Xनमा(ण झालेEया 
आ�हानांचा सामना करत आहे. XनरXनराSया अनमुानांनसुार समुारे१.१ कोट& 
अवधै नाग-रक अमे-रकेत राहत आहेत. �यापकै; ५७ टGके मेिGसकोतील आहेत. 
सीमांवर श�ा� ेव अमल& पदाथा@ची त�कर& होतच असते. २००८-२००९ 
मNये,अमे-रकेतील !वशे�वारांच ेरMण करणाH या, अमे-रकन सीमाशEुक आ*ण 
सीमा संरMण (सीबीपी क�ट:स अ ॅBड बॉड(र !ोटेGशन) अYधकरणाने ९ लाख, ११ 
हजार, ८०० 9कलोaॅम अमल& पदाथ( आ*ण ५ लाख, ५६ हजार परदेशी 
नाग-रकांना पकडले होत े 
आयसीई : एक मोठ( तपास सं)था 
‘इि:मaेशन अ Bॅड क�ट:स ए7फोस(मUट’ (आयसीई) ह& सवा(त मोठD तपास सं�था 
देशांतरण आ*ण सीमाशEुक काय�यांची कठोर अंमलबजावणीअसनू सीमा 
संरMणाचा एक महbवाचाभाग आहे. ‘९/११’ नंतर अमे-रकेने देशातंरण आ*ण 



सीमाशEुक अंमलबजावणीदल (इि:मaेशन अ ॅBड क�ट:स ए7फोस(मUट) ह& एक 
खा�यांतग(तची सवा(त मोठD तपास सं�था २००३ साल& Xनमा(ण केल&. Xत"यावर 
अमे-रके"या देशांतरण आ*ण सीमाशEुककाय�यां"या अंमलबजावणीच ेकत(�य 
सपुदू( करBयात आले. अटक करणे, तपास करणे, गुcतचर सं�था करणे आ*ण 
आंतररा$d&य सम7वयन करणे याक-रता ती जबाबदार आहे. खा�याकड ेसरुeMत 
सीमा पढुाकार (IसGयअुड( बॉड(र इXनIशए)ट�हज) आहेत, Qयात 
सीमासरुMेबाबत"या XनरXनराSया घटकांचा संयोग एक;कृत �यहूरचनेत करBयात 
आलेला आहे. काय(fम ‘यएुस क�ट:स अ Bॅड बॉड(र !ोटेGशन एज7सी’कडून 
सम7वXयत केला जातो. प-रणामी, अमल& पदाथ(, श�ा�,े रोकड आ*ण मानवी 
त�कर& अल&कडील वषा@तील सवा(त कमी पातळीवर आल& आहे. =वदेशींना बाहेर 
घालवनू देBयाच े!माणह& साव(काIलक उ"च आहे. 
 सीमा बळकट करBयातील �यहूरचनेचा सवा(त आघाडीचा घटक :हणजे या 
काय(fमा"या नेत�ृवाक-रता एखादे दल शोधणे! अमे-रकेत ‘आयसीई’ला �यासाठD 
Xनयोिजत करBयात आलेले आहे. काय(fम सरुळीत चालावा, याक-रता कU _, 
राQय आ*ण �थाXनक पातळीवर सहयोगी तयार करBयाची जबाबदार& Xतची आहे. 
जIमनी�तरावर ‘आयसीई’ने १७ बहुसं�था सीमासरुMा अंमलबजावणी काय(दले 
Xनमा(ण केलेल& आहेत. सीमा बळकट करBयातील �यहूरचनेचा दसुरा महbवाचा 
घटक :हणजे मेिGसकन सरकार आ*ण �या"या दलांचा =व�ततृ पEEयातील 
सहभाग! अमे-रकन आ*ण मेिGसकन सं�था सम7वXयत र&तीने काम करतात. 
‘आयसीई’ने मेिGसकोत अनेक सम7वयनकाया(लये स/ु केलेल& आहेत. 
अमे-रकेतील चमूंमNये मेिGसकोतील !XतXनधी असतात. 
सीमा बळकट करBयातील �यहूरचनेचा Xतसरा महbवाचा घटक :हणजे बाgय 
दडपणाची भीती न बाळगता भमूी"या काय�याची कठोर अंमलबजावणी झाल& 
पा)हजे. चम ूबाgय ह�तMेपा=वना काय�याने )दलेEया अYधकारामंNये काम करत 
आहे. चौथा घटक :हणजे, ‘आयसीई’ने �थाXनक सं�थांसोबतह& भागीदार& 



!�था=पत केलेल& आहे. �या सं�था ‘बलगुणक’ :हणून काम करतात. �यां"या 
सहभागा=वना, सीमा संरMण !भावी ठरणार नाह&. कU _ सरकार �थाXनक 
सं�थांना आYथ(क, तंशा�ीय, सामiय(वध(क अशा XनरXनराSया !कारे साहाjय 
करत असते. पाचवा घटक :हणजे तंkान! सीमा संरMणासाठD �याचा उपयोग 
=व�ततृ !माणात करBयात आलेला आहे. ‘�टेट ऑफ द आट(’/‘अ�याधXुनक 
Xनगराणी !णाल&’ तैनात करBयात आलेल& आहे. अमे-रका-मेिGसको सीमेवर 
उ"च तंkान वाप/न ६८० मलै लांब कंुपण उभारBयात आलेले आहे. मा)हतीगारे 
�थापन करBयात आलेल& आहेत. घटनांना !Xतसाद देBयाक-रता अनेक 9फरती 
पथके Xनमा(ण करBयात आलेल& आहेत. बहुधा सवा(त महbवाचा आ*ण सवा(त 
अवघड भाग अवधै देशांतरणे रोखBयाचा आहे. �याक-रता देशातंरण काय�यात 
सधुारणा करBयात आल& आहे. 
काय कराव?े 
अमे-रकेच े‘डीएचएस’ एक महाकाय खात ेआहे. XनरXनराSया दलांमधील 
सम7वयनाचा अभाव, तंkाना"या lोतांची उणीव, राQये व कU _ यातंील 
सम7वयातील अडचणी, 9फर�या पथकांची उणीव, सायबर तंkानाचा तुरळक 
वापर आ*ण शजेार& राQयांतील सहकाया(चा अभाव या भारतीय !णाल&तील काह& 
कमतरता आहेत. भारतीय धोरणक�या@पाशी साम-रक आ*ण �यावहा-रक सीमा 
�यव�थापन काय(प�धती असल& पा)हजे. 
 भारत अमे-रके!माणेच सीमा संरMण पढुाकारावर लM कU )_त क/न सmुवात 
क/ शकतो. या सं�थास, सीमा सरुMा हाताळणाH या XनरXनराSया कU _ व 
राQयातील सं�थांसोबत सम7वयनाचकेाम �यावे लागेल. Xतच ेकाय( गुcतचर 
सं�था संचाIलत करतील. याचा अथ( असा क;, सं�थांकड ेराQयातंील XनरXनराSया 
गुcतचर सं�था/दलाकंडून वेळेत महbवाची, संवेदनशील मा)हती पोहोचायला हवी. 
द&घ(काळ Xनमा(णाधीनअसलेल& ‘द लॅBड पोट( ऑथो-रट&’ Xनकडीने !�था=पत 



�हावी, Qयामळेु सीमा चौGया आणखी =वलंब न होता Xनकडीने Xनमा(ण केEया 
जातील. अXत-अ�याधXुनक संवेदन, Xनगराणी आ*ण संचार तंkान mज ूक/न 
घेBयासाठD एक सशGत पढुाकार हाती घेतला जावा. तंkानाने, भारता"या 
जIमनी आ*ण सागर& सीमा सरुeMत होतील. याक-रता उपaह, रडार, यएु�ह&ज 
इ�याद&ंचा उपयोग करावा लागेल. 
 भारतीय गहृमंालय सीमा �यव�थापन खात,े सीमा �यव�थापनासंबंधातील 
म�ुदे हाताळत असत,े पण �यांचा आवाका !भावी �यव�थापना"या #$ट&ने खूपच 
मया()दत आ*ण अपरुा आहे. भारत सरकारला अमे-रकन काय(प�धतींचा आ*ण 
अनभुवांचा अ.यास क/न, तसेच �याव/न सयुो1य धड ेघेऊन लाभ होईल. 
अमे-रकन अनभुव भारता"या प-रि�थतीस अनकूुIलत क/न वापरला पा)हजे. 
 


