
यु�ध�मता लगेच वाढव�यासाठ� अनो�या संक�पनांचा अवलबं  
देशा�या संर
णदला�या आधु�नक�करणासाठ� �चंड �नधीची गरज आहे. कोरोना 
संकटकाळामुळे संर
णदला�या बजेटला काह� मया�दा आ�या आहेत. मा�  याच 
वेळी चीन आ!ण पा#क$तान अशा दो'ह� (ंटवर लढ,याचे संकट घ.गावते आहे. 
साहिजकच अशा वेळी अ0भनव-अनो2या संक�पनांचा अवलबं करणे गरजेचे आहे. 
अ'य देशांकडून लढाऊ 3वमाने भाडते वावर घे,याची अशीच एक संक�पना स4या 
3वचाराधीन आहे. ह� संक�पना $वागताह� असून  यातून वायूदलाची 
मता 
73वगु!णत हो,यास मदत होणार आहे. 
हवेत�या हवेतच इंधन भरता येऊ शकणार� �वमाने  
भारतीय हवाई दल स4या एअऱ टू एअर 8र9युए0लगं करणार� ;हणजे हवेत�या 
हवेतच इंधन भरता येऊ शकणार� 3वमाने भाडते=वावर (0लिजगं) घेता येतील का, 
याचा 3वचार करत आहे असे व?त@य नुकतेच हवाईदल �मुखांनी केले. 3वमाने 
3वकत Bयायची असतील तर  याची #कंमत �चंड असते. तसेच ती बाजारातून 
लगेच 0मळत नाह�.  यां�या बनावट�साठ� ,५ ते 10 वषाGचा कालावधी लागू शकेल. 
आजची तणावाची प8रि$थती  ल
ात घेता इत?या द�घ�काळ थांबणे श?य नाह�. 
संभा@य यु7धाला तयार रहायचे असेल तर आज आप�याला लगेच  3वमानांची 
गरज आहे. अशी 3वमाने अनके देशांकड ेउपलKध आहेत. Lयांना यु7धज'य 
प8रि$थतीला सामोरे जावे लागत नाह�. अशा राMNांकडून आप�याला 3वमाने 
भाडते वावर 0मळू शकतात.  
तसे झाले तर आप�या लढाऊ 3वमानांची यु7ध
मता वाढू शकते. स7यि$थतीत 
लढाऊ 3वमाने  यातील इंधन संप�यानंतर ज0मनीवर उतरतात आ!ण इंधन भOन 
पु'हा उPडाण करतात. परंतु हवेत असतानाच इंधन भरले गेले तर फार कमी 
वेळात तेच 3वमान लगेच श�वुर ह�ला कर,यासाठ� वापरता येऊ शकते.  यासाठ�च 
हवाई दल �मुखांनी ह� क�पना समोर आणल�.  
अशा अ0भनव संक�पनांचे $वागतच करायला हवे. आज  आप�याकड े44 $?वाQन  
फायटर Rलेनची गरज असताना आप�याकड े३1 $?वाQन आहेत.  यापैक� सखुोई 
आ!ण 0मग यांची सं2याह� 30 ते 40 ट??यांनी कमी झा�याने आपल� या २० 



$?वाQनची 
मता 50 ट??यांवर आल� आहे. काह� आठवPयांपुवU भारताचे संर
ण 
मं�ी र0शया�या भेट�वर गेले होते. तेथे  यांनी र0शयाशी 30 सुखोई 3वमाने आ!ण 
30 0मग-29 3वमाने ता काळ 3वकत घे,याचा करार केला. ह� 3वमाने वायूदलात 
दाखल झाल� तर सुखोई आ!ण 0मग $?वाQनची यु4द 
मता वाढू शकते.  
दोन म!ह"यां#या अतंराने अजुन तीन ते चार राफेल �वमाने येणार  
अल�कडचे भारतीय वायूदला�या ता9यात पाच अ याधु�नक राफेल यु7ध3वमाने 
दाखल झाल� आहेत. पुढ�या काह� आठवडयात आणखी तीन ते चार राफेल 3वमाने 
भारतात दाखल होतील. चीन-पा#क$तान सीमेवर तणाव असताना, ४.५ जनरेशन�या 
या फायटर 3वमानांमुळे भारताची हवाई श?ती कैकपट�ने वाढणार आहे. अनके 
3वमानांचे काम एकटे राफेल कO शकते.दर दोन मXह'यां�या अतंराने तीन ते चार 
राफेल 3वमाने भारताकड ेसोपवल� जातील अशी IAF ला अपे
ा आहे.यामुळे राफेल 
3वमाने पुढ�ल दोन वषा�त 0मळ,याची श?यता आहे.  
म4यंतर��या काळात यु4दाला सामोरे जावे लागले तर काय करायचे? यासाठ�ह� 
एक नवीन संक�पना पुढे आल� आहे. राफेल 3वमाने आज चार देशांकड ेआहेत. या 
देशांना आज तर� यु7धज'य प8रि$थतीला सामोरे जावे लागत नाह�ये.  यामळेु 
पुढ�ल राफेल 3वमाने आप�याला 0मळेपयGत अशा देशांकडून राफेल 3वमाने आपण 
भाPयाने काह� वषाGकरता घेऊ शकतो का असा 3वचार समोर आला आहे. ह� 3वमाने 
तेथील हवाई दला�या सेवेत अस�यान ेती भार�तय हवाई दलाला लगेच 0मळू 
शकतात आ!ण वापरताह� येऊ शकतात. आप�याकड ेवैमा�नकांची कमतरता नाह�. 
मा� 3वमानांची कमतरता आहे. समजा 36 राफेल 3वमाने (ा'स #कंवा दसुया�  
देशाकडून भाडते वावर घेत�यास आप�याकडील लढाऊ 3वमानांची कमतरता लगेच 
भYन �नघू शकते. भारताची  न3वन 3वमाने (ा'सकडून 0मळा�यानंतर ह� 3वमाने 
परत करता येऊ शकतील. न3वन 3वमाने 0मळेपयGत यु7ध
मता व7ृधींगत 
कर,याचा हा उ[म पया�य आहे.  
काह� ()न?  
अथा�त लढाऊ 3वमाने भाडते वावर घे,या�या संक�पने3वषयी काह� �\नह� उपि$थत 
होतात. अशा �कारे भाडते वावर संर
ण साम]ी याआधी घेतल� आहे का? तर याचे 



उ[र हो असे आहे. भारतीय नौदलाने आयएनएस च^ ह� आि,वक 
मता असलेल� 
पाणबुडी भाPयाने घेतल� होती. दहा वष_ ह� पाणबुडी भाडते वावर होती. या�न0म[ाने 
आप�या खलाशांना आि,वक स
म पाणबुडीवर कसे काम करायचे याचा अनभुव 
आला.  यानंतर आपल� आि,वक स
म अ8रहंत पाणबुडी आल�. ते@हा ती पाणबुडी 
आप�याच खलाशांकडून समथ�पणे चालवल� गेल�.  
नागर� हवाई सेवांसाठ� एअर इं`डयाने अनके वेळा भाडते वावर 3वमाने घेतलेल� 
आहेत. ती ठरा3वक वेळासाठ� घेतल� जातात. भाडते=वावर घेतले�या 3वमानांचे 
भाडहे� कमी असु असते. अशी 3वमाने घे,याचे दोन �कार असू शकतात. एक 
;हणजे वेट 0ल!झगं आ!ण दसुरे नॉम�ल 0ल!झगं. नॉम�ल 0ल!झगंम4ये आपणच ते 
3वमान आप�या वैमा�नकांकडून आप�याला हवे तसे चालवायचे असते. वेट 
0ल!झगंम4ये वैमा�नक आ!ण देखभाल दYु$ती करणारे इतर तं�b तो देश 
3वमानाबरोबर पाठवतो. आपण फ?त के@हा आ!ण कुठे वापरायचे हेच ठरवायचे 
असते. अशी 3वमाने @यव$थापक�य कामासाठ� वापरता येऊ शकतात. लढ,यासाठ� 
 यांचा वापर करता येणार नाह�.  
उदाहरणाथ� आज सी ह?यु�लस नावाचे अमे8रकन बनावट�चे अ याधु�नक 3वमान 
आपण Xद�ल� #कंवा cीनगर पासून लेहला यु4द सामु]ी ने,यासाठ� वापरतो. ह� 
3वमाने आप�याकड ेकमी सं2येन ेआहेत. Xहवाdयाची तीeता वाढल� आ!ण यु7ध 
झा�यास, अfधक 3वमानांची गरज पडल� तर जा$त 3वमाने अमे8रकेकडून मागवावी 
लागतील. यासाठ� वेट 0ल!झगं न?क�च श?य आहे. हे काम यु7धभुमीपे
ा वेगळे 
आहे. परंतू लढ,यासाठ� 3वमाने वापरायची असतील तर चालक ;हणनू आपलेच 
पायलट वापरावे लागतील.  
 या0शवाय हे 3वमान लढाईम4ये पडले तर  याची #कंमत #कती 7यायची, याचा 
3वचार भाडते=वाबाबत�या कराराम4ये करावा लागेल. 3वमान भाPयाने घेत�यानंतर 
ठरा3वक काळानतंर 3वमान परत केले तर #कती भाड,े 3वमानाला अपघात झाला 
#कंवा ते राईट ऑफ झाले तर #कती पैसे 7यावे लागतील, जर ठरले�या मुदतीनंतर 
आप�याला हे 3वमान कायमचे ठेवून Bयायचे असेल तर #कती पैसे 7यावे लागतील 
अशा अनेक �\नांचा 3वचार करावा लागतो. आपण कार, $कूटर �माणे लढाऊ 



3वमानांचा 3वमा काढू शकतो का, असाह� एक �\न आहे. 3वमा संर
ण � येक 
व$तूचे करता येते.  यासाठ� योgय #कंमत मोजावी लागेल. काह� XदवसांपूवU 
मा4यमांम4ये व[ृ आले होते क� शांतता काळाम4ये सखुोई #कंवा इतर 3वमाने 
अपघात]$त झाल� तर  याचा 3वमा 0मळू शकतो. यामुळे जवळपास अडीच अKज 
डॉलस� इतका 3वमा परतावा हवाई दलाला 0मळू शकेल.  
चीन#या कुरापतीला लगेच (*यु+र 
भाडते वावर 3वमाने घेताना आपला मु2य फायदा होईल क� यु7ध अचानक झाले 
तर आव\यक ती 3वमाने उपलKध असतील.  यासाठ� 2-3 वष_ वाट पहावी लागणार 
नाह�. भाड े#कती, 3वमा #कती, देखभाल दYु$ती कोणी करायची, 3वमानांचा अपघात 
झाला तर नुकसान भरपाई कशी करायची या सव� गोMट�  या  या राMNांशी चचा� 
कYन ठरवा@या लागतील.  
`डफे'स अिॅ?व!झ0श'स �ो0सजर 2020 �माणे आपण कुठल�ह� संर
ण साम]ी 
भाPयाने घेऊ शकतो. ;हणजेच सै'याने अशा �कारे भाडते वावर 3वमाने घे,याची 
तयार� आधीपासूनच केल� आहे. याचा मु2य फायदा आपल� यु7ध
मता वाढेल 
आ!ण चीन�या कुठ�याह� कुरापतीला आपण लगेच � यु[र देऊ शकतो. अथा�तच हा 
अ�पकाल�न उपाय आहे. द�घ�काल�न उपायात मा� देशाचे $वतः�या मालक�ची 
अ याधु�नक संर
णसाम]ी देशातच बनवणे आव\यक आहे. स4या संर
ण 
अथ�संक�प वाढव,यासाठ� पुरेसा �नधी 0मळणे अवघड आहे. कारण कोरोना या 
fचनी 3वषाणूमुळे भारतीय अथ�@यव$थेचेह� जगातील इतर देशां�माणे नुकसान झाले 
आहे.  यामळेु अनो2या क�पनांचा 3वचार कYन देशाची यु7ध
मता वाढवावी 
लागेल.  यासाठ� वेट 0ल!झगं, भाडते वावर इतर साम]ी घेणे गरजेचे आहे.  
 


