
मा�हती�या सरुेसाठ� ‘ मेक इन इं�डया’ अंतग�त 
साधने बनवा 
देशातील सव�च व�वानांना एक� क�न मग त ेआयआयट� असो �कंवा इतर तां �क त!"ां#या मदतीने देशाची 
$वतःची ऑपरे(टगं )स$ट�म, सॉ+टवेअर आ,ण हाड�वेअरसु�धा भारतात बनव4याच े ल5य ठेवून, त े िजत8या 
लवकर सा9य करता येईल ;ततका <य=न करावा; अ>यथा न@या युगातील मा(हतीयु�धात �कंवा ‘इ>फॉमBशन 
वॉर’म9ये भारत न8कCच मागे पडू शकतो. 
 

चीनचे रा�	ा
य� शी िजन�पगं यांनी ११ आ�ण १२ ऑ�टोबर 2019 ला भारताला 
भेट �दल  होती. #यावेळी एक ()य मा
यमांतून सात#यान े पाहायला -मळाले. 
#याम
ये असे �दसून आले क/, चीनचे रा�	ा
य� 0या गाडीमधून आले ती गाडी 
रणगा3यासारखी �दसत होती. #या गाडी�वषयी कोणाकडहे  फारशी मा�हती उपल8ध 
न9हती. नंतर असे कळले क/, ती गाडी चीन:या रा�	ा
य�ां:या भेट क;रता खास 
चीनमधनू �वमानातून आणल  होती. काह ंना वाटले क/, ह  बुलेट=ुफ गाडी असावी. 
अथा?त, इत�या लांब चीनमधून बुलेट=ुफ गाडी आणण,े हे काह  फारसे हुशार चे 
ल�ण खAचतच नाह . #यानंतर असे कळले क/, या गाडीम
ये =चंड =माणात 
इले�	ॉCनक साधन े लावल  होती, 0यामुळे चीनचे रा�	ा
य� आ�ण #यांचे इतर 
सहकार  हे काय बोलतात हे कोणालाह  ऐकता आले नसत.े #यांचे बोलण े‘इंटरसेEट’ 
करता आले नसत.े #यांचे सहकाF यांशी कुठHयाह  =कारचे सभंाषण हे कोण#याह  
=कार:या टेहळणी, ‘सि9ह?लIस -सJट म’मधनू टेहळता आले नसत.े जे9हा 
रा�	ा
य�ांसारखी महKवाची 9य�ती काह  बोलत ेत9ेहा #यात गोपनीयता पाळLयाची 
Cनतांत आव)यकता असHयाची जाण चीन =शासनाला आहे. #यामुळेच भारतान ेदेऊ 
केलेल  गाडी वापरLयास नकार दश?वत चीन:या रा�	ा
य�ांसाठN थेट चीनमधनूच 
गाडी मागवLयात आल  होती. Oहणजे रा�	ा
य�ांची मा�हती इतरांपासून 
लपवLयासाठN हे सव? =य#न होत.े 
 
 
मा(हतीची सुरEा 



 
 
चीनला मा�हती:या सुर�चेे Pकती महKव वाटत,े हे यावQन ल�ात येत.े आज 
चीनम
ये #यांचे Jवतःचे ‘सच? इंिजन’ आहे. कारण, सोशल मीSडयामुळे Pकंवा 
कॉOEयुटरमधील सच? इंिजनमुळे वापरक#या?ची मा�हती चोरLयाचा =य#न होतो. 
भारतात माT ‘गुगल’ आ�ण इतर सच? इंिजIस वापरतात. #यामुळे वापरक#याUची 
मा�हती परदेशात जात.े आपHया कॉOEयुटरवरह  इतर देशातील ‘ऑपरे�टगं -सJट म’ 
परदेशी असHयाने आपल  मा�हती सरा?स परदेशात जात.े अनेक सॉVटवेअर, अ ॅEस 
परदेशातनू आHयाने देशातील मा�हती:या सुर�चेा =)न Cनमा?ण होतो. र-शयाचे 
पंत=धान 8ला�दमीर पुCतन यांनी असे Oहटले होत े क/, =#य� युWधाला सुXवात 
होLयापूवY मा�हती हे सवा?त मोठे ह#यार असेल. #यामुळे कुठलाह  देश, कुठल ह  
महKवाची 9य�ती, महKवाची सJंथा नमेके काय करणार आहे, याची मा�हती काढून 
#यांनी काह  करLयाआधीच आपण #यां:या �वXWध मान-सक युWध Pकंवा मा�हती 
युWध पुकाQ शकतो. आज चीनम
ये कुठHयाह  परदेशी सोशल मीSडयाला परवानगी 
नाह . आपHयाकड ेउपल8ध असणाF या फेसबकु, इIJटा[ाम, \�वटर Pकंवा यु\युब ह  
कोणतीह  मा
यमे चीनम
ये नाह त, तर #यांनी Jवतःची सोशल मीSडया साधन े
�वक-सत केल  आहेत. 
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#यामुळे एक सावध देश Oहणनू मा�हती:या सुर�ेसाठN ‘मेक इन इंSडया’अतंग?त 
मा�हती 9यवJथा Pकंवा सच? इंिजIस भारताला बनवावी लागतील. कॉOEयुटर 
करताह  आपण Jवदेशी Oहणजे ‘भारत ऑपरे�टगं -सJट म’ बनवल  पा�हजे आ�ण 
माय]ोसॉVटचा वापर टाळला पा�हजे. सोशल मीSडयावर वापरल  जाणार  सच? 
इंिजIसह  भारतीय बनावट ची असल  पा�हजे. सोशल मीSडयावर असलेल  मा�हती 
आ�ण #यांचे स9ह?र हे भारतात असले पा�हजे. सरकार  मा�हती िजथे वापरल  जात े
#या सव? �ठकाणची सॉVटवेअर, ऑपरे�टगं -सJट म, Cतथे असलेल  अ ॅEस, स9ह?र या 
सव? गो�ट  भारतीय बनावट ची असल  पा�हजे, तरच आपल  मा�हती देशाम
ये 



राह ल आ�ण मा�हतीची सुर_�तता जपता येईल. आपHया देशाने असे Cनयोजन 
केले पा�हजे क/, पुढ ल काह  वषाUत भारताची Jवतःची ‘भारत ऑपरे�टगं -सJट म’ 
तयार केल  पा�हजे. सगaया �Tेात आAथ?क, संर�ण आ�ण इतर असो, #याम
ये 
आपल  ऑपरे�टगं -सJट म वापरल  तर आपल  मा�हती सुर_�त ठेव ू शकतो. 
या-शवाय आपण कॉOEटर, मोबाईलम
ये वापरले जाणारे िJवचेस Pकंवा हाड?वेअरह  
भारतात बनवLयाचा =य#न केला पा�हजे. जेणेकQन मा�हतीची चोर  थांबवण ेश�य 
होईल. 
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काह  �दवसांपूवY एक Aचनी मासेमार  करणारा 	ॉलर भारता:या समुb हWद त 
अ-लबाग जवळ आढळला होता. अथा?त, हा 	ॉलर काह  मासेमार क;रता आला 
न9हता, पण तो इले�	ॉCनक पWधतीचा वापर काह  मा�हती गोळा करLया:या 
=य#नात होता. #यामुळेच आपHया देशाम
ये अशा =कार:या टेहळणी करणाF या 
बोट , �वमान े Pकंवा उप[ह यां:यावर काय कारवाई करता येईल, याचा �वचार 
करावा लागेल. 
 
 
सोशल मीHडयावर अ)भ@य8ती $वातंJय आ,ण जबाबदार नागKरक 

 
 
आधुCनक तंTcाना:या आज:या काळात =#येक 9य�ती:या हातात Jमाट?फोन आ�ण 
खूप JवJत दरात -मळत असणाF या इंटरनटे सेवमुेळे समाज मा
यमे आज एक 
मोठN ताकद झाल  आहेत. एक/कड ेअ-भ9य�ती Jवातंeयावर गदा येत आहे Oहणनू 
ओरड करायची आ�ण दसुर कड,े समाजम
यमांवर वाटेल तशा =CतP]या 
Wयाय:या. देशा:या पंत=धानापासून कुणालाह  वाटेल त े बोलायचे. आरोप 
करायचे, देशbोह  =चार करायचा, 	ोल करायचे असे वातावरण स
या Cनमा?ण होत 
आहे. अनेकदा अप=चार, बदनामीकरक मजकूर पसरवला जातो. रोज आपHया 



फोनवर, 9हॉ\सअ ॅप, फेसबुक, \�वटर या अनेक मा
यमातून नवन9या संदेशाचा 
मारा होत असतो. आता सवg:च Iयायालयानेह  या मा
यमां:या दXुपयोगावर 
CनयTंण ठेवLयासाठN Cनयम करLयाचे आदेश कh b सरकारला �दलेले आहेत. 
 
 
सुजाण नागKरकांनी एक� यावे 
 
 
जगभरात स
या मा�हतीयुWधामुळे �वशषेतः समाज मा
यमांतून मा�हताचा जगात 
=सार होतो आहे. #यामुळे नाग;रकां:या मनात =चंड गiधळ Cनमा?ण होत असून 
काय खरे आ�ण काय खोटे, हे कळLयास माग? रा�हला नाह . 0यांना या 
मा�हतीयुWधाचा अCतTास होऊ लागला, असे नाग;रक समाज मा
यमांना काह  
�दवस सुट  देLयाचा Cनण?य घेतात. समाज मा
यमांवर सव? भारतीय नाग;रक येऊ 
शकत नाह त. कारण, अनेकांकड े#यासाठNची सु�वधाच नाह . काह जण इतके सP]य 
आहेत क/, #यांना #या-शवाय काह  काम आहे क/ नाह , असा =)न पडतो. आज 
सोशल मीSडयामुळे अनेक गो�ट ंचा =सार सहजपण े होतो आहे. #यावर काह  
चळवळीह  जIम घेत आहेत आ�ण 9यवJथे:या �वरोधात जनमत सघं�टत 
करLयाची �मताह  #यात आहे. माT, ह  दधुार  तलवार आहे. याची अनेक उदाहरण े
देता येतील. काह  �दवसांपूवY ;रझ9ह? बँकेन ेपीएमसी बँकेवर काह  गंभीर बाबींमुळे 
कडक CनबUध लागू केले. #यानंतर या बँकेत खात े असणाF या नाग;रकांना होणारा 
Tास समजता येतो. पण, भारतातील बँPकंग 9यवJथेवर सोशल मीSडयावर जी चचा? 
सुQ झाल , #यामुळे बँPकंग 9यवJथे�वषयी नाग;रकां:या मनात संशय Cनमा?ण 
झाला. #यासंबधंी अफवा सुQ झाHया आ�ण भारतीय बँPकंग 9यवJथा मजबूत आहे, 
Cतला काह ह  धोका नाह , असा खुलासा ;रझ9ह? बँकेला करावा लागला. काह  
बँकां:या सदंभा?त अशीच मोह म काह  नाग;रकांनी चाल�वHयामुळे #या बँकांवर 
जाह र खुलाशाची वेळ आल . या संकटासाठNह  सुजाण नाग;रकांना एकT यावे 
लागेल. त े सुजाण नाग;रक आपणच आहोत, असे मानून अशा फॉरवड?ला तर 
आपण आपHयापुरत ेरोखू शकतो. #यातच सवाUचे �हत आहे. 



 
 
काय करावे? 

 
 
कोण#याह  देशाची महKवाची मा�हती चोरLयाक;रता �व�वध पWधतीन े =य#न सुQ 
असतात. #यासाठN न9या न9या पWधती वापरHया जातात, #या कोण#या न9या 
पWधती आहेत, #यावर ल� ठेवले पा�हजे. #यावर आपले =#युlर एका Cनि)चत 
कालावधीम
येच आपण Wयायला पा�हजे, तर आपHया देशातील महKवा:या 
मा�हतीचे सरं�ण कQ शकतो, नाह तर आपल  मा�हती शTुदेशांकड ेपोहोचायला वेळ 
लागणार नाह . #या मा�हती:या उपयोगातून शTुदेश ‘सायबर वॉर’ कQन आपHयाला 
=#य� युWधाआधी पराभूत करतील. देशातील सव?च �वWवानांना एकT कQन मग त े
आयआयट  असो Pकंवा इतर तांmTक त0cां:या मदतीने देशाची Jवतःची ऑपरे�टगं 
-सJट म, सॉVटवेअर आ�ण हाड?वेअरसुWधा भारतात बनवLयाचे लnय ठेवून, त े
िजत�या लवकर सा
य करता येईल Cततका =य#न करावा ; अIयथा न9या 
युगातील मा�हतीयुWधात Pकंवा ‘इIफॉमoशन वॉर’म
ये भारत न�क/च मागे पडू 
शकतो 
 


