
चीनी 'आयन�मॅन सूट'ला भारताच े��यु
र 
चीनी सै�नकांना 'आयन�मॅन सूट' �द�याचा दावा 
चीन आणी भारतान ेकडक �हवा�यात �	य
 �नयं�ण रेषेवर आपले 
सै�य तैनात केले आहे.मा� चीनी सै�नक नाजुक अस�यामुळे रोज एक 
सै�नक या अती उंच ,अती क�ठण �समेवर �ु	युमुखी पडत आहेत. 	यांचे 
मनोबल वाढव"यासाठ# एलएसीवर 'आयन% मॅन' सै�नक तैनात करतो असे 
न&वन मान�सक यु'द चीन खेळायचा �य	न करत आहे.भारता*या 
सीमारेषे*या जवळ, चीन सुपरह-रो �माणेच 'ए0झो2केलेटन' सूट प5रधान 
केलेले सै�नक दाखवत होता, जसे 2टार�शप 8पस% आ9ण आयन% मॅन 
सार:या ;च�पटात ;च<�त केलेले आहेत.मा� �	य
ात आयन% मॅन' 
सै�नक �समेवर �दसाय*या ऎवजी �योग शाळा आणी ि?ह@डयो वार फ़ेयर 
मधेच �दसत आहेत. 
संकटाचे �पांतर भारत एका संधी म�ये  
चीन आणी भारतान ेकडक �हवा�यात �	य
 �नयं�ण रेषे*या, भारता*या 
सीमेवर-ल सीमेवर-ल बाजू*या पुढ*या चौकांवर आपले सै�य तैनात केले 
आहे. लEकर- कारवाया कFन भारताला लडाखमागे हरव"याम'य ेचीनला 
गे�या सात म�ह�यांम'य ेपूण% अपयश आलेले आहे. Gहणून आता चीन 
वेगवेग�या गैर लEकर- पHधतीचा वापर कFन भारत-चीन सीमेवर तणाव 
कायम ठेवायचा �य	न करत आहे. याचा मु:य उHदेश आहे कJ ह- सीमा 
कायमची गरम रहावी आ9ण भारताला या सीमेवरती पुEकळ जा2त सै�य 
तैनात करायला लागावे,न &वन श2� े&वकसत करावी लागावी,भारताला 
चीन बरोबर श2� 2पधा% करावयास भाग पाडावे, Kयामुळे भारताच े
लEकर- बजेट वाढेल आ9ण आ;थ%क �गतीचा वेग कमी होईल. 



वातावरणात बदल कFन भारता*या मालकJ*या �देशावर इतर पHधतीने 
कMजा करणे Nयात सामील आहे. चीन सीमेवर गावे वसवत आहे. मा� 
या संकटाचे Fपांतर भारत एका संधी म'ये कFन चीन*या &वOHध 
गुPतहेर ;गर- कF शकतो, कारण येथील बहुतेक नाग5रक हे �तबेटन 
आहेत आ9ण 	यांना दलाई लामा आ9ण भारता&वषयी �ेम आहे. 
जै&वक संशोधनाचा वापर कFन सुपर सो�जस% तयार करणे, जे अ�त उंच 
भागात जा2त 
मतेन ेलढाई कF शकतील असे पण सांग"यात आले. 
ग�त घाल�यासाठ! �भावी आहे सूट? 
Nयात आता अजुन एक मान�सक यु'दाचा आयाम पुढे आला .नुक	याच 
एका 5रपोट%नुसार, भारतीय सीमेवर तैनात असले�या पीएलए*या 
सै�नकांना आयन%मॅन ए0सो2केलटन सूट दे"यात आले आहे. या सूट*या 
मदतीने ;चनी सै�नक उंची*या �ठकाणावर अ;धक वजन घेऊन जाऊ 
शकतात . 
याच भागात चीनचा एक मह	वपूण% एअरफोस% बेस आहे. या भागातील 
सै�नकांनी हे सूट घालणे सुO केले आहे. या सूटमुळे सै�नकांची कंबर 
Tकंवा पायाला दखुापत हो"याची श0यताह- कमी होते. खराब हवामानात 
ग2त घालताना सै�नकांना या सूटमुळे जा2तीच ेसामान जवळ ठेवणे 
श0य होते असा दावा आहे. याला भारताचे �	युUर काय असेल यावर 
आपण ल
 कV �Wत कO.  
वजन सूट'या (ेमम�ये )ा*सफर होते 
चीनची सVXल टेल-&वजन*या (CCTV) 5रपोट%नुसार, एका सPलाय 
@ड�ल?हर- �मशनदरGयान �शनिजयांग �म�लX- कमांड*या सै�नकांनी या 
सूट*या मदतीने 20-20 TकलोYॅम जेवण-पाणी आप�यासोबत घेतले होते. 
तKZां*या Gहण"यानुसार, या तं�Zानामुळे उचललेले वजन सै�नकां*या 



पायांवर नाह-, तर आयन%मॅन ए0सो2केलटन सूट*या [ेमवर पडते. वजन 
[ेमम'ये Xा�सफर होते. 	यामुळे अ;धकच ेवजन सोबत घेऊन चाल"यास 
सै�नकांना सोपे जाते. ड\गराळ भागात हे सूट �भावी ठरत अस�याचे 
सांग"यात येते.  
ऑि.सजनचा कमतरतमुेळे वजन उचलणे अवघड 
उंचीवर ऑ0सीजनची कमतरता असते. 	यामुळे जवळ असले�या 
सामानाचे वजन तुलनेने खूप अ;धक वाटू लागते. उंच �ठकाणी गे�यान े
माणसाची सहनश0तीह- कमी होते. अशा प5रि2थतीत आयन%मॅन 
ए0सो2केलटन सूट घात�यान ेसै�नकांना जड वजन उचल"यास मदत 
�मळत.े तसेच उंच �ठकाणी जा2त काळ राहणेह- यामुळे श0य होते. 
�हमालय �देशात थंडी खूप अस�याने अनेक सै�नक आजार- पडत 
असतात. 
नॉन-पॉवड� ए.सो�केलेटन सूट  
;चनी सै�य तोफ़ांम'ये जड दाOगोळा लोड कर"यासाठ# नॉन-पॉवड% वापरत 
आहे असे दाखवले गेले.Kया मुळे काह- यां<�क फायदे होतात, 
ए0सो2केलेटन सूट अ�त उंच भागात वर चढतांना Tकंवा खाल- उतरतांना 
कंबर Tकंवा पाया*या दखुापतीचा धोका टाळताना मदत देतो. यामुळे 
सीमावतa भागातील सै�नकांना शार-5रक फायदा �मळेल.पीएलए सै�नक 
अल-कडचे पुरवठा �मशन दरGयान अ�न आ9ण पाणी घेऊन गेले. �	येक 
?य0तीन ेसुमारे 20 TकलोYॅम या व2तू 	यां*या बॅकपॅकम'य ेठेव�या. 
बॅकपॅकचे वजन सै�नकां*या पाय ऐवजी ए0सो2केलेटन सूट*या [ेमम'ये 
ह2तांत5रत केले जाते. Kयामुळे ि?हKयुअलम'ये हलके �दसणारे सूट 
उ*च-उंची*या �देशात Tफरताना सै�नकांची ऊजा% वाच&व"यात आ9ण 



	या*या गुढcयांना संर
ण कर"यास मदत करतात असे दावे कर"यात 
आले. 
पावर ए.सॉ�केलेटन सूट  
जॉइंट लॉिजि2टक सपोट% सVटर येथील पीप�स �लबरेशन आमa*या 
सै�नकांनी ८० Tकलो dेट घेउन जातांना पावर ए0सॉ2केलेटनचा वापर 
केला होता.दाखवलेले फोटो, ि?हडीओ ि0लPस खर- वाटत नाह-.फ़ार तर 
मान�सक युHधा करता 	याचा वापर करता येईल परंतु अजून अशा 
�कारचे कुठलेह- सूट् सीमेवर वापरताना �दसले नाह-त. याचा वापर फार 
तर �योगशाळे मधे केला गेला असावा. 
अशा �कार*या सुटचे संशोधन कर"याचा �य	न अमे5रका आ9ण र�शया 
अनेक वषा%पासून करत आहे. पुEकळ �य	न के�यानंतर अमे5रकेने हा 
�य	न सोडून �दला. मा� र�शयाने अशा �कारचे काह- सूट बनवले 
आहेत. पण ते अ�तशय Tकमती आहे आ9ण केवळ महfवा*या 
ऑपरेशनम'ये Gहणजे Tकंवा 2फोटक पदाथ% शोधून काढणे याम'ये काह- 
सै�नकांना ते �दले जाऊ शकतात. परंतु लढणाgया �	येक सै�नकाला ते 
�दले जाऊ शकत नाह- कारण 	याची Tकंमत ह- �चंड असते. आपण 
आप�या 2फोटक पदाथ% शोधणाया% सै�नकांना बुलेट �ुफ जॅकेट आ9ण 
शर-राचे र
ण करणारे ;चलखत पुरवतो पण हे फ0त थोhया 
सै�नकाकंरताच असते. अशा महागhया सूट पे
ा इजराइल ने तयार 
केलेले रोबो जा2त उपयु0त ठF शकतात.  
2019 म'ये चीनने 100 वेगवेग�या संशोधन सं2थांना ॲड?हा�स 
2केलेटन सूट आ9ण उडणारे सूट तयार करायला सां;गतले होते. याची 
एक शय%त लाव"यात आल- होती आ9ण वेगवेग�या सुटचे या �ठकाणी 
�नर-
ण कर"यात आले. उडणारे सूट आपण जेGस बॉ"ड सार:या 



�सनेमात ब�घतले असतील परंतु 	याची Tकंमत �चंड असत ेआ9ण 	या 
ऐवजी 2व2ताम'ये इतर श2� ेतयार करता येऊ शकतात जसे कJ jोन 
Tकंवा लेझर श2� Tकंवा डायरे0ट एनजa वेपन. 
भारतान ेकाय करावे 
अजुन ए0सो2केलेटन सूट संशोधनाला पुरेसे यश �मळाले नाह-.मा� यापुढे 
Tकती यश �मळेल हे सांगता येत नाह-. चीनने चाल&वले�या ;चलखत 
Tकंवा ए0सो2केलेटन सूट तयार कर"या*या शय%तीत अमे5रका आ9ण 
र�शयाम'ये �वेश केला आहे. ए0सॉ2केलेटन सूट घाल"यायोcय मोबाइल 
मशी�स आहेत इलेि0Xक मोटस%, �यूमे�ट0स, ल-?हर, हायjॉ�ल0स Tकंवा 
तं�Zानाचे संयोजन जे वाढ-व सामlय% आ9ण सहनश0तीसह अवयव 
हालचाल कर"यास परवानगी देतात.आपण या संशोधनावर ल
 ठेवावे. 
;चनी सो�जरस 	यांची श2�,ेवापरले जाणारे तं�Hयान यावर आपण 
बार-क ल
 ठेवावे. �म�र्ाEXां*या गुPतहेरांची मदत घेउन चीनी सै�यावर 
करडी नजर असावी. भारतीय शा2�Zांनीह- असे संशोधन सुF करावे, 
जेणेकFन सव% �कार*या धो0यांना त\ड दे"यास भारत तयार राहू शकेल. 
याम'ये अमे5रका,इतर युरो&पयन राEX यांची मदत nयावी.आप�याकड े
चीन*या या संशोधनाला �	यु	यर दे"यासाठ# वेळ आहे. या वेळेचा 
सदपुयोग कFन आपण आपला सव% 
े�ात संशोधनाचा वेग वाढवला 
पा�हजे,Kयामुळे आपण चीन*या एक पाउल पुढे राहु शकु. 
 


