
�ह�आयपी सुर�ा आणी सामा�य नाग�रकांची सुर�ा    
सुर�ा �यव	थेचा मु�यम�ंी उ�धव ठाकरे यांनी आढावा घेऊन सुर�े�या बाबतीत 
�व�वध उपाययोजना कर�या�या सूचना पोल�स अ�धका�यांना !द#या.राजक%य नेते 
आ'ण )यांचे दौरे यांत पोल�स बळाचा बराच वापर होत अस#यान ेकायदा-सु�यव	थकेड े
पो+लसांचे अनकेदा दलु,� होते.)यामळेु �ह�आयपी सुर�ेचे मह)व  कमी क/न जा	त 
पो+लस दल सामा1य जनते�या सुर�ेकरता तैनात केले जावे.  
क2 3 सरकारने �ह�आयपी सुर�ेमधनू एनएसजी (रा56�य सुर�ा गाड,) कवच हटव�याचा 
9नण,य घेतला आहे. नुकतंच गांधी कुटंुबाचं एसपीजी कवच हटव#यानंतर आ'ण 
�ह�आयपी सुर�ेत कपात के#यानंतर हा 9नण,य घे�यात आला आहे. दहशतवाद�वरोधी 
�वशेष पथकातील जवान अथा,त ’=लॅक कॅट’ कमांड?ना सुमारे दोन दशकानंतर 
�ह�आयपी सुर�ा @यूट�व/न हटव�यात येईल. एनएसजीची 	थापना 1984 मAये 
झाल� होती. ते�हा या पथका�या मूळ कामात �ह�आयपी सुर�ेचा समावेश न�हता. 
एनएसजी कमांडो सAया ’झेड-Cलस’ कवच असले#या 13 हायDोफाईल �यGतींना सुर�ा 
देतात. या सुर�ा कवचामAये अ)याधु9नक श	�ांसह सHज सुमारे दोन डझन कमांडो 
D)येक �ह�आयपी�या सुर�ेसाठJ तैनात असतात.आता ह� जबाबदार� 9नमल5कर� 
दलाकड ेसोपव�यात येईल. एनएसजीचं मूळ काम हे दहशतवाद रोखणं, �वमान 
अपहरणा�वरोधात अ+भयान राबवणं हे आहे. �ह�आयपींचं एनएसजी कवच काढ�या�या 
9नण,यामागे हेच कारण आहे. 
सव�सामा�यांचे संर�ण कोण करणार?  
अ9तमहNवा�या �यGतींना पुरवल� जाणार� सुर�ा हा नेहमीच चचOचा �वषय रा!हला 
आहे. �ह�आयपी सं	कृती मोडून काढ�याची भाषा अनकेदा होते; मा� )याची D)य�ात 
अंमलबजावणी आताच होत आहे. पो+लस संशोधन आ'ण �वकास सं	थेने(�युरो ऑफ 
पो�लस र�सच�) केले#या अQयासानुसार अनकेांना कोणतेह� धोके नसतानाह� पो+लस 
संर�ण !दले जात आहे. आज देशात मुळातच पो+लसांची सं�या कमी असताना 
असले#या पो+लसांमधील इतके जण जर �ह�आयपींसाठJ तैनात असतील तर 
सव,सामा1यांचे संर�ण कोण करणार?  



भारतामAये �ह�आयपी सं	कृती कमी हो�याऐवजी वाढत होती. भारतीय पो+लस 
सामा1य माणसां�या सुर�ेसाठJ नसून �ह�आयपी (अ9तमहNवा�या �यGती)ं�या 
बंदोब	तातच गुंतलेले असतात क% काय Sकंवा )यांचे नेमके काम काय हा DTन पडत 
होता. आज देशभरात सामा1य माणसांची सुर�ा, गु1हेगारांवर वचक बसवणे, 
दहशतवाद Sकंवा न�लवाद �वरोधी कारवाया यां�वरोधात पो+लसाचंी सं�या कमी पडते 
आहे. यामुळे तHUां�या स+मतीने �ह�आयपीं�या सुर�ेसाठJ असले#या पो+लसांची 
सं�या कमी कर�या�या सूचना यापूवVह� अनेकदा !द#या हो)या.  
कोणाकोणाला एनएसजी कवच आहे? 
संर�ण मं�ी राजनाथ +सहं आ'ण उWर Dदेशचे मु�यमं�ी योगी आ!द)यनाथ यां�याकड े
एनएसजी कवच आहे. या+शवाय उWर Dदेश�या माजी मु�यम�ंी मायावती, आंX 
Dदेशचे माजी मु�यम�ंी चं3ाबाबू नायडू, पंजाबचे माजी मु�यम�ंी Dकाश +सहं बादल, 
जYमू काTमीरचे माजी मु�यमं�ी फा/ख अ=द#ुला, आसामचे मु�यम�ंी सबा,नंद 
सोनोवाल, देशाचे माजी उपपतंDधान लालकृ5ण अडवाणी यांनाह� एनएसजी कवच 
आहे.मुGत झाले#या एनएसजी जवानांना न�या !ठकाणी 9नयुGती 
�ह�आयपी सुर�ेमधनू एनएसजी कवच हटव#यानंतर सुमारे 450 कमांडो )यां�या 
जबाबदार�तून मुGत होणार आहेत. )यांची देशातील एनएसजी�या पाच तळांमAये  
9नयुGती होईल . एनएसजी कवच हट#यानंतर, संबं�धत �ह�आयपीं�या सुर�ेची 
जबाबदार� सीआरपीएफ आ'ण सीआयएसएफला !दल� जाइल. हे दो1ह� दल 130 Dमुख 
लोकांना संयुGत\र)या सुर�ा देतात. 
सीआरपीएफ-सीआयएसएफकड ेअनके �ह�आयपीं�या सुर�ेची जबाबदार� 
सीआरपीएफकड ेनुकतीच माजी पंतDधान मनमोहन +सहं आ'ण )यां�या प)नी, काँ^ेस 
अAय�ा सो9नया गांधी, खासदार राहुल गांधी आ'ण काँ^ेस सर�चटणीस �Dयांका गांधी 
यां�या सुर�ेची जबाबदार� सोपव�यात आल� आहे. या पाचह� जणांना यापूवV एसपीजी 
सुर�ा होती. या+शवाय लोकसभा अAय� ओम _बला, यां�याह� सुर�ेची जबाबदार� 
सीआरपीएफकड ेआहे. तर रा56�य सुर�ा स#लागार अिजत डोवाल आ'ण आरएसएस 
Dमुख मोहन भागवत यां�यासह अ1य Dमुख �यGतीं�या सुर�ेची जबाबदार� 
सीआयएसएफ कड ेआहे. 



अ9त महNवा�या �यGतींची सुर�ा �यव	था अथा,त �ह��ह�आयपी +सGयु\रट�ला 
आप#या देशात जा	त महNव आले ते 1984 मAये. जे�हा त)काल�न पंतDधान इं!दरा 
गांधी यांची ह)या )यां�या सुर�ा र�कांनी केल�. )यानंतर पुढ�ल 7 वषा,त त)काल�न 
पंतDधान राजीव गांधी यांचाह� एलट�ट�ई�या दहशतवा�यांनी केले#या आ)मघातक% 
ह##यात म)ृयु झाला. )यानंतरच �ह��ह�आयपी Sकंवा अ9तमहNवा�या �यGतींची सुर�ा 
�यव	था हे D	थ मोaया Dमाणात वाढले. पंजाबमAये जे�हा दहशतवाद सुb होतो ते�हा 
)या सुर�ेची गरजह� होती. )यानंतर 1990�या दशकामAये पंजाबमधील दहशतवाद 
पूण,पणे संपला होता.  
�ह��ह�आयपी सुर�ेचे !"थ वाढतच गेले  
पंजाब�या दहशतवादामAये िजतGया ह)या कर�यात आ#या 9ततका उ^ दहशतवाद 
उव,\रत भारतातात न�हता. परंतू �ह��ह�आयपी सुर�ेचे D	थ वाढतच गेले आ'ण 
सात)याने )यात न�या न�या �ह��ह�आयपींची भर पडतच गेल�. )यामळेु 2 मोaया 
नुकसानांना सामोरे जावे लागते. सामा1य जनतेचा करbपी पैसा हा या �ह��ह�आयपी 
सुर�े�या नावावर )यांना देणाया, येणाया, अ9त\रGत गा@या, हे+लकॉCटर, �वमाने 
वगैर2वर खच, कर�यात येतो. नॅशनल +सGय\ुरट� गाड,ची 	थापना दहशतवाद 
संपव�यासाठJ कर�यात आल� होती. )यामधले भारतीय सै1याचे सवfWम कमांडोचा 
गैरवापर या अ9तमहNवा�या �यGती�या सुर�ेसाठJ कर�यात आला.  
1986 नंतरचा इ9तहास पा!हला तर अ9तमहNवा�या �यGतींवर कुठलेह� ह#ले झाले 
नाह�त, तसेच दहशतवाद� Sकंवा न�लवाद� ह#ले हे सामा1य जनतेला लgय कbन 
झाले आहेत. )यामळेु सुर�ेची गरज ह� सामा1य जनतेला सवा,�धक आहे. एवढेच न�हे 
तर Hया वेळी अ9तमहNवा�या �यGतीं�या नातेवाईकांना सुर�ा दे�यात आल�. हा 
9नयमाचा गैरवापर होता. =लॅक कमांडोज आप#या मागेपुढे असणे हे �ह�आयपी 
सं	कृतीचे ल�ण मान�यात आले. )यामळेु या सव, सुर�ेचा �ास सामा1य जनतेलाच 
झाला.  
संर�णाची गरज आ$ण धोका- 
अ9त महNवा�या �यGतींच ेसंर�ण करायचे क% नाह� हे )यांना असले#या धोGया�या 
तीhतेवर Sकंवा पातळीवर अवलबूंन असते. अ9तमहNवा�या �यGतींना नेमका Sकती 



धोका आहे हे पो+लसांकडून अQयासले जाते. स�यप\रि	थतीत मा� नको )या आ'ण 
नको तेवiया लोकांना संर�ण !दले जात आहे. एखा�या अ9तमहNवा�या �यGतीला 
खरोखरच दहशतवाद�, न�लवाद� यां�याकडून धोका असेल तर )याला संर�ण देणे 
समज�याजोगे आहे; मा� सरसकट सगjयांनाच पो+लस संर�णाची गरज नाह�. 
उदाहरणाथ,, पिTचम बंगालमAये पो+लसांचा गैरवापर केला जातो. या राHयात 2207 
अ9तमहNवा�या �यGती आहेत पण )यांना धोका नाह�.  
जYमू कािTमरमAये 2075 अ9तमहNवा�या �यGती आहेत. परंतु या सवाkना धोका नाह�. 
भारत�वरोधी आ'ण देश3ोह� हु\र,यत कॉ1फर1सलाह� पो+लसांचे सरं�ण पुरव�यात आले 
होते. सAया ते कमी झाले आहे. भारताच ेतुकडे कर�याची भाषा करणायाkना भारत 
सरकारच पो+लस संर�ण देत असेल तर ती खेदाची बाब आहे. अनके राजक%य नेते जे 
सWेपासून दरू फेकले गेले आहेत )या�ंया आयु5याला काह�ह� धोका नाह�, तेदेखील आज 
पो+लस संर�णात Sफरत आहेत.ते थांबले पा!हज.े  
सामा�य माणसाची सरु�ेवर जा"त ल� ज&र� 
सवा,त महNवाचे असे क% या खचा,+शवाय अनके गैरसौयी जसे र	ते बंद करणे, अनेक 
भागात सामा1य जनतेला Dवेश नसणे असे अनके जाचक 9नयम कर�यात आले. 
Yहणूनच सरकारने नॅशनल +सGयु\रट� गाड, काढून घेत )या जागी सीआरपीएफ, 
सीआयएसएफ यांना सुर�ेसाठJ 9नयुGत कर�याचा अगद� योlय 9नण,य घेतला आहे. 
)यामळेु देशातील उWम कमांडोज आप#याला दहशतवाद �वरोधी अ+भयानात वापरता 
येतील.  
पो+लस \रसच, =युरो Yहणनू पो+लसांची एक संघटना आहे. )यातील 2018 �या 
आकडेवार�Dमाणे, 57 हजार हून जा	त पो+लस, 20 हजार 820 �ह��ह�आयपी आ'ण 
�ह�आयपी लोकां�या सुर�ेसाठJ तैनात आहेत. Yहणजे एका �ह�आयपी�या मागे 3 
पो+लसांची सुर�ा आहे. पण नाग\रकां�या सुर�ेबाबतीत हलगजVपणा होत अस#याचे 
!दसते, कारण 663 नाग\रकां�या सुर�ेसाठJ केवळ 1 पो+लस तैनात आहे. अनकेदा 
फॅशन Yहणून Smकेटस,, Sफ#म 	टार आ'ण इतर सेले_nट� यांनाह� सुर�ा दे�यात आल� 
आहे. देशाचे सवा,त जा	त ल� अंतग,त सुर�ेला असले#या आ�हानांना सडतेोड उWर 
देऊन दहशतवाद� आ'ण न�लवा�यांची �मता कमी करणे याकड ेअसले पा!हजे. 



)यामळेु सामा1य माणसाची सुर�ा होईलच परंतू )याबरोबर �ह�आयपीची सुर�ा होईल. 
Yहणूनच सरकारने घेतलेला 9नण,य हा अ)यंत उWम आहे. )या सव,च देशभGत 
नाग\रकांचा पा!ठंबा +मळेल.  
 
 
 


