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सीमा रसे्त संघटना (BRO) 
• बॉर्डर रोर् ऑर्डनायझेशन संरक्षण मंत्रालयाच्या ननयंत्रणाखाली (2015 पासून) कायड करते. भारताच्या सीमावती 

भार्ातील रस्त्ांचे जाळे राखण्यासाठी ही संस्था जबाबदार आहे. 

• BRO च्या सवाडत मोठ्या पायाभूत सुनवधांपैकी एक म्हणजे नहमाचल प्रदेशमधे्य बांधण्यात आलेल्या सवाडत लांब 

महामार्ड बोर्द्याचे बांधकाम आनण माजी पंतप्रधान अटलनबहारी वाजपेयी यांच्या सृ्मतीनप्रत्यथड अटल बोर्द्याचे नाव 

देण्यात आले. 

• BRO ही एक आधुननक आनण आंतरराष्ट्र ीय बांधकाम संस्था आहे जी भारतीय सशस्त्र दलांच्या धोरणात्मक र्रजा पूणड 

करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. पायाभूत सुनवधांच्या नवकासामधे्य संस्था महत्त्वाची भूनमका बजावते. 

बॉर्डर रोर् ऑर्डनायझेशन बद्दलच्या काही महत्वाच्या र्ोष्टी खाली दिल्या आहेत: 

• सुरुवातीला, BRO हे रसे्त वाहतूक आनण महामार्ड मंत्रालयाच्या अंतर्डत कायडरत होते. परंतु 2015 पासून, ते 

व्यवस्थानपत केले जात आहे आनण संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्डत कायडरत आहे. 

• BRO 21 भारतीय राजे्य आनण 1 कें द्रशानसत प्रदेशात कायडरत आहे. परंतु, अफर्ानणस्तान, भूतान, म्यानमार आनण 

श्रीलंका यांसारख्या शेजारील देशांसारख्या आमच्या नमत्र राष्ट्र ांमधे्य देखील कायडरत आहे. 

• सीमेजवळ वसलेल्या उत्तर आनण ईशाने्यकर्ील भारतीय दुर्डम भार्ांची देखभाल आनण नवकास करण्यासाठी 7 मे 

1960 रोजी संघटनेची स्थापना करण्यात आली. 

• BRO स्थापना नदवस दरवर्षी 7 मे रोजी साजरा केला जातो. 

• या संघटनेच्या रचनेत भारतीय लष्कराच्या कोअर ऑफ इंनजननअसड, आमी सर्व्हडस कोअर, नमनलटरी पोनलस आनण 

इतर कमडचार् यांमधून ननवर्लेले अनधकारी आनण सैन्य यांचा समावेश आहे. 

Vision 

• देशातील सवाडत प्रनतनित, बहुआयामी, आंतरराष्ट्र ीय, आधुननक बांधकाम संघटना प्रबुद्ध नेतृत्व, एक मजबूत, कुशल 

आनण वचनबद्ध कायडशक्ती, एक सुस्थानपत मूल्य प्रणाली आनण मजबूत पयाडवरण नववेकासह सशस्त्र दलांच्या 

धोरणात्मक र्रजा पूणड करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. पायाभूत सुनवधांच्या नवकासात मोठ्या प्रमाणात योर्दान देऊन 

सामानजक आनथडक नवकासात राष्ट्र ीय भूनमका बजावत आहे. 

Mission 

• सशस्त्र दलांना वचनबद्ध, समनपडत आनण नकफायतशीर नवकास आनण पायाभूत सुनवधांच्या उदरननवाडहाद्वारे त्यांच्या 

धोरणात्मक र्रजा पूणड करण्यासाठी मदत करणे. 

• नकफायतशीर पद्धतीने बांधकाम नियाकलापांच्या वैनवध्यपूणड के्षत्रात रु्णवते्तची उतृ्कष्ट्ता आनण वेळेचे भान 

नमळवण्याची आंतरराष्ट्र ीय पातळी साध्य करणे. 

• एजन्सी, आंतरराष्ट्र ीय आनण राष्ट्र ीय नवकास प्रकल्पांमधे्य वाढीव सहभार्ाद्वारे संभाव्यता आनण कौशल्य अनुकूनलत 

करणे. 

• नवकास, दत्तक, आत्मसात करणे आनण अत्याधुननक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे यात नेतृत्व प्राप्त करणे. 

• मानहती तंत्रज्ञानाचा अनुकूलन वापर करून अचूक, ररअल टाइम आनण प्रभावी ननणडय घेण्यासाठी वातावरण तयार 

करणे. 

• मूलभूत क्षमतांवर लक्ष कें नद्रत करून; बांधकाम नियाकलापांमधे्य उच्च स्तरीय कौशल्य आनण प्रावीण्य सुननर्व्चचत 

करणे. 

• संघटनेतील मूल्यांची भावना नटकवून ठेवणे जे प्रते्यक व्यक्तीमधे्य उच्च स्तरीय स्वानभमान आनण संघटनेतील 

अपररनमत समन्वय सुननर्व्चचत करेल 

• समुदायाच्या जीवनाची रु्णवत्ता समृद्ध करण्यात आनण सवाांर्ीण वाढ सुननर्व्चचत करण्यात मदत करणे. 

बीआरओची भूदमका 
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शांततेत 

• सीमावती भार्ात सामान्य कमडचार् यांच्या प्रचालनात्मक रसे्त पायाभूत सुनवधांचा नवकास आनण देखभाल करणे. 

• सीमावती राज्यांच्या सामानजक-आनथडक नवकासात योर्दान देणे. 

युद्धात 

• मूळ के्षते्र आनण पुन्हा उपयोनजत के्षत्रांमधे्य ननयंत्रण रेर्षा राखण्यासाठी रसे्त नवकनसत करणे आनण त्यांची देखभाल 

करणे. 

• युद्धप्रयत्ांमधे्य योर्दान देणार् या सरकारने आखून नदलेली अनतररक्त काये अंमलात आणणे.  

सुधारणांची र्रज : 

• सुधारणेचे प्रयत् करूनही, बीआरओ ही एक नवभानजत संघटना आहे, बीआरओ केर्रचे अनधकारी आनण 

प्रनतननयुक्तीवर तैनात असलेले लष्करी अनधकारी यांच्यात मतभेद आहेत. बीआरओ केर्र सैन्यात जाणाऱ्या मोठ्या 

संखे्यने उच्च कायडकारी आनण कमांर् पदांवर नाराज आहे. 

भारतातील BRO (बॉर्डर रोर् ऑर्डनायझेशन) प्रकल्प 

1. Project Arunank 

2. Project Beacon 

3. Project Brahmank 

4. Project Chetak 

5. Project Deepak 

6. Project Dantak 

7. Project Himank 

8. Project Hirak 

9. Project Pushpak 

10. Project Sampark 

11. Project Setuk 

12. Project Sewak 

13.  Project Shivalik 

14. Project Swastik 

15. Project Udayak 

16. Project Vartak 

17. Project Vijayak 
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