
देशाची होमलँड �स�य�ुरट� मजबुत कर�याकरता अमे�रके�या अनुभवाचा वापर 
2-05-2020 ज�मू-का�मीर
या हंदवाडाम�ये झाले�या चकमक�त (Handwara 
Encounter) भारतीय सेनेच ेचार जवान आ�ण ज�म-ूका�मीर पोल�स दलातील एक 
सब इ!"पे#टर शह�द झाले. यातील शह�द कन'ल आशतुोष शमा' यांचा का�मीरम�ये 
(Kashmir) याआधीह� राबव*यात आले�या अनके ऑपरेशनम�ये (Operation All 
Out) सहभाग होता. दहशतवा�यानंी काह� नाग�रकांनाह� ओल�स ठेवलं होत.ं 
दहशतवा�यांचा �बमोड क�न नाग�रकांची सुख प सुटका कर#यासाठ$ भारतीय 
ल&कराने मो'हम आखल� होती. यात दहशतवाद� आ)ण ल&कराम+ये जोरदार धुम.च/0 
झाल�. यात २१ रा&2�य रायफ4स तुकडीच ेकन5ल आ)ण मेजर यानंा आपला जीव 
गमावावा लागला. 6या7ंयासोबत आणखी तीन जवानह� यात शह�द झाले. भारतीय 
ल&कराने दहशतवा�याचंा �बमोड क�न ओल�स असले4या सव5 नाग�रकांची सखु प 
सुटका केल� आहे. 
अमे-रकेचे अ�य/ डोना�ड 0�प आ�ण पंत1धान नर23 मोद� यां
यात झाले�या 
बैठक�त दो!ह� देशांमधील ३ अ6ज डॉलस'
या संर/ण कराराची घोषणा केल� गेल�.  
0�प यांनी पा;क"तानबाबत दहशतवादासंदभा'त कडक व#त=य केले आहे. 
दहशतवादाचे कंबरडे मोड*यासाठ> दो!ह� देश सहकाय' अजुन मजबुत करणार आहे. 
दहशतवादाला संपव�यासाठ$ अमे�रके�या मागा&वर चाला 
रायसीना डायलॉग २०२० म�ये बोलताना भारताच ेप@हले चीफ Bडफे!स "टाफ 
जनरल Cबपीन रावत यांनी भारत-पा;क"तान संबंधाबंDदल भाEय केले. 
‘दहशतवादाFवरोधातील लढाई अDयाप संपलेल� नाह� . जे=हापयIत दहशतवादा
या 
मुळाशी आपण पोहचत नाह� ते=हापयIत ह� लढाई चालुच रा@हल. दहशतवादाला 
संपव*यासाठ> आप�याला अमे-रके
या मागा'वर चालावे लागेल. अमे-रकेने ९/११ 
या 
दहशतवाद� ह��यानंतर दहशतवादाला संपुEटात आण*यासाठ> कठोर पावले उचलल� 
होती. 
जोपयIत दहशतवादाला 1ोLसाहन देणारा देश आहे, तोपयIत आप�याला या धो#याचा 
सामना करतच राहावा लागेल. दहशतवादाला 1ोLसाहन देणाMया देशाला राजक�य 
"तरावर धडा Nशकवायलाच हवा.अमे-रकेने दहशतवादाFवरोधात वैि�वक युDध छेडले 



होते. दहशतवाद संपव*यासाठ> दहशतवाDयांबरोबर Lयांना फंBडगं करणाMयांनाह� 
Nश/ा =हायला हवी. दहशतवाद� कारवायांम�ये अडकले�या संघटनांना आपल� कृLये 
थांबवावीच लागतील. 
९/११ 
या दहशतवाद� ह��यानंतर अमे-रकेने नेमके काय केले Rयामुळे Lयानंतर 
अमे-रकेत दहशतवाद� ह�ला झाला नाह�?भारत अमे-रके
या ऊपाय योजना वापTन 
दहशतवाद थांबवु शकतो का या सगVया पलंुैवर Fवचार करावा लागेल.   
सीमा सुर'(त कर�यासाठ$ अमे�रके�या अनुभवाचा वापर 
९/११ नंतर अमे-रकेने एक Bडपाट'म2ट ऑफ होमलँड Nस#यु-रट� (डी.एच.एस.) खात े
Yनमा'ण केले. Lयाने कायDयाची अंमलबजावणी करणाM या, सीमा संर/ण करणाM या 
आ�ण संबंZधत Fवषयांतील,सगVया दलांना एका छ[ाखाल� आणले. Lयांचे घोFषत 
उD@दEट, अमे-रकस Fव"कNळत क] पाहणाM या श#तीFंवरोधात देशाचे संर/ण 
कर*याचे आहे. हे एक एक�कृत खाते आहे, Rयात २,२५,००० कम'चार� काम 
करतात. खात ेअसं^य मुDदे हाताळते. Rयात सीमाशु�क, सीमा संर/ण,देशांतरण, 
सागर� सुर/ा, सायबर सुर/ा, आि*वक वा जैव वा रासायYनक ह�ले, कायदा व 
सु=यव"था, अंमल� पदाथ'Fवरोधी, आप_ी =यव"थापन आ�ण वाहतूक सुर/ा यांचा 
अंतभा'व आहे. खात ेमो`या सं^येतील क2 3 व राRय तसेच "थाYनक सं"थांसोबत 
सम!वयन साधते. खाLयाचा वाFष'क अथ'सकं�प ५० अ6ज डॉलस'चा असतो. 
१.१ कोट� अवैध नाग�रक अमे�रकेत   
अमे-रका अवैध देशांत-रतां
या आ=हानांचा सामना करत आहे. YनरYनराVया 
अनुमानांमुसार सुमारे १.१ कोट� अवैध नाग-रक अमे-रकेत राहत आहेत. Lयापैक� 
५७% मेि#सकोतील आहेत. सीमांवर श"[ा"[े व अमंल� पदाथाIची त"कर� होतच 
असते. २००८-२००९ म�ये, अमे-रकेतील 1वशेDवारांचे र/ण करणाM या, अमे-रकन 
सीमाशु�क आ�ण सीमा संर/ण (सी.बी.पी.- क"ट�स अडँ बॉड'र 1ोटे#शन) 
अZधकरणाने, ९,११,८०० ;कलोaॅम अंमल�पदाथ' आ�ण ५,५६,००० ‘बाहेर
यांना’ 
पकडले होते. Lयाच वषc अZधकरणाने ३६.१ कोट� पादचाM यांना आ�ण 1वाशांना 
YनरYनराVया 1वेशDवारांतून अमे-रकेत येतांना हाताळलेले आहे. 
(आय.सी.ई.- इि-म.ेशन अडँ क/ट-स ए1फोस&म3ट) सवा&त मोठ$ तपास सं/था 



देशांतरण आ�ण सीमाशु�क कायDयांची कठोर अंमलबजावणी ह�, सीमा संर/णाचा 
एक महdवाचा भाग आहे. ९/११ नंतर अमे-रकेने देशांतरण आ�ण सीमाश�ुक 
अंमलबजावणी (इि�मaेशन अँड क"ट�स ए!फोस'म2ट) दल,ह� एक खाLयांतग'तची 
सवा'त मोठ> तपास सं"था, २००३ साल� Yनमा'ण केल�. Yत
यावर अमे-रके
या 
देशांतरण आ�ण सीमाशु�क कायDयां
या अमंलबजावणीचे कत'=य सुपूत' कर*यात 
आले. अटक करणे, तपास करणे, गुeतचर मा@हती काढणे आ�ण आतंरराE0�य 
सम!वयन करणे या करता ती जबाबदार आहे. 
खाLयाकड ेसुरf/त सीमा पुढाकार (Nस#युअड' बॉड'र इYनNशए@ट=हज) आहेत, Rयांत 
सीमा सुर/ेबाबत
या YनरYनराVया घटकांचा संयोग एक�कृत =यूहरचनेत कर*यात 
आलेला आहे. काय'gम यू.एस.क"ट�स अडँ बॉड'र 1ोटे#शन एज!सीकडून 
सम!वYयत केला जातो. प-रणामी अमंल� पदाथ', श"[ा"[,े रोकड आ�ण मानवी 
त"कर�; अल�कडील वषाIतील सावा'त कमी पातळीवर आल� आहे. Fवदेशींना बाहेर 
घालवून दे*याचे 1माणह� उ
च आहे. 
सीमा बळकट कर*यातील =यूहरचनेचा सवा'त आघाडीचा घटक काय'gमा
या 
नेतLृवाकरता एखादे दल शोधणे! अमे-रकेत आय.सी.ई.ला Lयासाठ> Yनयोिजत 
कर*यात आलेले आहे. काय'gम सुरNळत चालावा या करता; क2 3, राRय आ�ण 
"थाYनक पातळीवर सहयोगी तयार कर*याची जबाबदार� Yतची आहे. जNमनी 
"तरावर आय.सी.ई.ने १७ बहु-सं"था सीमासुर/ा अमंलबजावणी काय'दले Yनमा'ण 
केलेल� आहेत. 
सीमा बळकट कर*यातील =यूहरचनेचा दसुरा महdवाचा घटक �हणजे मेि#सकन 
सरकार आ�ण Lया
या दलांचा Fव"ततृ प��यातील सहभाग! अमे-रकन आ�ण 
मेि#सकन सं"था  सम!वYयत र�तीने काम करतात. आय.सी.ई.ने मेि#सकोत अनके 
सम!वयन काया'लये सु] केलेल� आहेत. अमे-रकेतील चमूतं मेि#सकोतील 1YतYनधी 
असतात. 
बा5य दडपणाची भीती न बाळगता काम 
सीमा बळकट कर*यातील =यूहरचनेचा Yतसरा महdवाचा घटक �हणजे, बाhय 
दडपणाची भीती न बाळगता, भूमी
या कायDयाची कठोर अमंलबजावणी झाल� 



पा@हजे. चमू बाhय ह"त/ेपाFवना कायDयाने @दले�या अZधकारातं काम करत 
आहेत.मानFवZधकार संघटना,NमBडया ,राजकारणी,तथाकZथत तi!य यां
या कडुन 
Lयां
यावर @टकेचा भBडमार होत नाह�.देशा
या सुर/ेशी कोणYतच तडजोड केल� 
जात नाह�. 
चवथा घटक �हणजे आय.सी.ई.ने "थाYनक सं"थांसोबतह� भागीदार� 1"थाFपत 
केलेल� आहे. Lया सं"था बलगुणक �हणून काम करतात. Lयां
या सहभागाFवना, 
सीमा संर/ण 1भावी ठरणार नाह�. क2 3 सरकार "थाYनक सं"थांना आZथ'क, 
तं[शा[ीय, सामjय'वध'क अशा YनरYनराVया 1कारे साहाkय करत असते.  
पाचवा घटक �हणजे तं[lान! सीमा संर/णासाठ> Lयाचा उपयोग Fव"ततृ 1माणात 
कर*यात आलेला आहे. "टेट ऑफ द आट'/अLयाधुYनक Yनगराणी 1णाल� तैनात 
कर*यात आलेल� आहे. अमे-रका-मेि#सको सीमेवर, उ
च तं[lान वाप]न ६८० मैल 
लांब कंुपण उभार*यात आलेले आहे. मा@हतीगारे "थापन कर*यात आलेल� आहेत. 
घटनांना 1Yतसाद दे*याकरता अनेक ;फरती पथके Yनमा'ण कर*यात आलेल� आहेत.  
बहुधा सवा'त महdवाचा आ�ण सवा'त अवघड भाग अवैध देशांतरणे रोख*याचा 
आहे.Lयाकरता देशातंरण कायDयात सुधारणा कर*यात आल� आहे.  
भारताने काय करावे 
भारतात YनरYनराVया दलांमधील सम!वयनाचा अभाव, तं[lाना
या "[ोतांची 
उणीव, राRये व क2 3 यांतील सम!वयातील अडचणी, ;फरLया पथकांची 
उणीव,सायबर तं[lानाचा तुरळक वापर, आ�ण शेजार� राRयांतील सहकाया'चा 
अभाव, या भारतीय 1णाल�तील काह� कमतरता आहेत. भारतीय धोरणकLयाIपाशी 
साम-रक आणी =यावहा-रक सीमा =यव"थापन काय'पDधती असल� पा@हजे. 
भारत अमे-रके1माणेच, सीमा संर/ण पुढाकारावर ल/ क2 @3त क]न सु]वात क] 
शकतो. या सं"थास, सीमा सुर/ा हाताळणाM या YनरYनराVया क2 3 व राRयातील 
सं"थां सोबत सम!वयनाचे काम Dयावे लागेल. Yतचे काय' गुeतचर सं"थासंचाNलत 
असेल. याचा अथ' असा क� सं"थाकड,े राRयांतील YनरYनराVया गeुतचर सं"था 
दलांकडून
या वा"तवकाळ मा@हती पोहोच हवी. द�घ' काळ Yनमा'णाधीन असलेल� ‘द 
लँड पोट' अथॉ-रट�’ Yनकडीने 1"थाFपत =हावी. Rयामुळे १३ समाकNलत सीमा 



चौ#या आणखी Fवलंब न होता Yनकडीने Yनमा'ण के�या जातील. अYत-अLयाधुYनक 
संवेदन, Yनगराणी आ�ण संचार तं[lान Tजू क]न घे*यासाठ> एक सश#त पुढाकार 
हाती घेतला जावा. तं[lानाने, भारता
या जNमनी आ�ण सागर� सीमांवर सीमा 
सुरf/त होYतल. या करता उपaह, रडार, यू.ए.=ह�.ज इLयाद�ंचा उपयोग करावा 
लागेल. 
भारYतय गहृमं[ालय सीमा =यव"थापन खाते, सीमा =यव"थापनासंबंधातील मुDदे 
हाताळत असते, पण Lयांचा आवाका 1भावी =यव"थापनाचे nEट�ने खूपच मया'@दत 
आ�ण अपुरा आहे.Bडपाट'म2ट ऑफ होमलँड Nस#यु-रट� (अंतग'त सरु/ा मं[ालय)सारखे 
एक सव' समावेशक मं[ालय सुT कTन देश सुरf/त करावा लागेल. भारत 
सरकारला अमे-रकन काय'पDधतींचा आ�ण अनुभवांचा अoयास क]न, तसेच 
Lयाव]न सुयोpय धड ेघेऊन,अमे-रकन अनुभव भारता
या प-रि"थतीस अनुकूNलत 
क]न वापरला पा@हजे.  

 


